
وادي العاليق:  دائرة

وادي العاليق : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

وسط وادي العاليقكمال بن بلدية

شارع خياط عليتدالوي زهير

شارع بوعمرةبورقعة عبد العزيز

17ت رقم بن عباس نظيرة

04سوق المغطى شارع بني عائشة مولود رقم مخلوف طيب

حي خمس نخالت وادي العاليققريشي عبد الفتاح

 شارع بن عائشة وادي العاليق19رقم بن حاج امحمد عبد القادر

طريق الحطاطبة وادي العاليقبن قوفة يحي

السوق البلدي وادي العاليقعائشة محمد

حي بوعليلي وادي العاليقسليماني فتحي

حي بوعليلي وادي العاليقزوادين جمال

حي خمس نخالت وادي العاليقحسني محمد

حي بن صالح وادي العاليقطواهري رضا

حي بن صالح وادي العاليقإبرير بلقاسم

حي خمس نخالت وادي العاليقسليني امين

الطريق الوطني وادي العاليقهيناس رضوان

حي خمس نخالت وادي العاليقبن طاطا يوسف

 وادي العاليق02تجزئة رقم تشانتشان سعيدة

حي بن صالح وادي العاليقسمدة فيصل

شارع عباسي يوسف وادي العاليقبن سالم عمر

حي خمس نخالت وادي العاليقبن حمدي حكيم

حي بوعليلي وادي العاليقحمزي محمد

السوق المغطاة شارع الشهيد بن عايشةعيوة سليمان

حي خمس نخالت وادي العاليقسعدي محمد

حي بن صالح وادي العاليقفاهم عبد السالم

 اوت وادي العاليق20ساحة حمي جمال

حي خمس نخالت وادي العاليقخليفي علي

حي خمس نخالت وادي العاليقشبوطي علي

حي بن علي وادي العاليقحاج بورقعة الطيب

 وادي العاليق49شارع سعيداني احمد رقم عرابي مختار

حي اول نوفمبر وادي العاليقتامري سمير

حي اول نوفمبر وادي العاليقنوفل يوسف

 نخالت وادي العاليق05حي بن علجية يونس

شارع عباسي يوسف وادي العاليقلطفي راقوب

حي بن صالح وادي العاليقخربيش مسعود

حي بن صالح وادي العاليقفرحي امحمد

طريق بوفاريك وادي العاليقعبيدي محمد

طريق حطاطبة وادي العاليقسماعين بن خالد

حي بن صالح وادي العاليقمالح محمد

حي بن صالح وادي العاليقاسامة فرحات

حي بن صالح وادي العاليقزواوي مهدي

حي بن صالح وادي العاليقتسالي سمير

حي بن صالح وادي العاليقزواوي بوعالم

حي بن صالح وادي العاليقسعيداني بالل

حي بن صالح وادي العاليقسداد مصطفى

 وادي العاليق15 مسكن محل 54حي جالل قدور

 مسكن وادي العاليق54حي معوشي محمد

سوبيرات

تاريخ المداومةالعنوان البلدية
طبيعة النشاط 

التجاري المعني

قصابة

وادي العاليق
يومي عيد االضحى واأليام 

التي تلي مناسبة العيد

خضر وفواكه

مواد غذائية عامة

مخبزة

مقاهي

محطة الخدمات

اطعام سريع

SNC STATION D’ESSENCE 

LA PLAINE EL MERDJI 

KHEMIR ET CIE

الطريق الوطني وادي العاليق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

الصيادلة



 مسكن وادي العاليق150حي بريشي محمد

01شارع عمورة علي رقم عامر حسان

 وادي العاليق111مزرعة عرجون حياة

 ةادي العاليق27طريق القليعة رقم عبيد عبد القادر

حي بن صالح وادي العاليقجالل بوجمعة

شارع عباسي يوسف وادي العاليقالعبزوزي بوعالم

شارع عباسي يوسف وادي العاليقكوكو بن عزة

طريق بن عائشة مولود وادي العاليقميسوم خلفاوي

حي بوعليلي وادي العاليقبراكني عبد القادر

طريق موزاية بلدية وادي العاليقسامية فركوس

 وادي العاليق111مزرعة لطراوي علي بن حسن زكاري

حي اول نوفمبر وادي العاليقبالرحماني عبد الغاني

حي اول نوفمبر وادي العاليقمقراني عبد القادر

 وادي العاليق01تجزئة رقم تفاحي بن يوسف

111مزرعة رقم شليحي سعيد

 وادي العاليق111حي لطراوي رقم خنشار مصطفى

طريق موزاية بلدية وادي العاليقرحمون عبد القادر

حي بن صالح وادي العاليقبوختاش عبد الرحمان

حي لطراوي وادي العاليقعبان حبيب

 وادي العاليق03السوق المغطاة محل رقم طهراوي ابراهيم

 نخالت وادي العاليق05حي عساس جاب هللا

 نخالت وادي العاليق05حي عيساوي اسماعيل

 نخالت وادي العاليق05حي بن شعوان كمال عبد الرحمان

 نخالت وادي العاليق05حي فتيحة بن علو

 نخالت وادي العاليق05حي عيساوي عبد القادر

 نخالت وادي العاليق05حي بن زينب عامر

 نخالت وادي العاليق05حي لعروسي مصطفى

 نخالت وادي العاليق05حي سيليني الهاشمي

حي خمس نخالت وادي العاليقمكيوس فازية زوجة شيبوط

 طريق القليعة وادي العاليق155لزار زوبير

طريق القليعة وادي العاليقساحل اسماعيل

حي بوعليلي بلدية وادي العاليقداودي مجيد

 شارع خليفة عبد الرحمن وادي العاليق03 رقم شرياف محمود

وادي العاليق
يومي عيد االضحى واأليام 

التي تلي مناسبة العيد

مواد غذائية عامة



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

وادي العاليق:  دائرة

بن خليل : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية
بن خليل– مركز بن شعبان محمد احدادن

مركز بن خليلسيد علي بومقياس

بن خليل– مركز حمداني نور الدين شعبان

بن خليل– مركز بن شعبان غالب رفيق

بن خليل– مركز بن شعبان ولد التركي رضوان

بن خليل– مركز بن شعبان يحياوي رمضان

بن خليل– مركز حمداني حدادي أمين

بن خليل– مركز بن شعبان مراقة يوسف

بن خليل– مركز بن شعبان قرشي مراد

بن خليل– مركز بن شعبان صحراوي عثمان

بن خليل– مركز بن شعبان لكديدي توفيق

بن خليل– مركز بن شعبان عوايجية محمد

بن خليل– مركز بن شعبان محمد شعبان

بن خليل– مركز بن شعبان ولد تركي أحمد

بن خليل– مركز بن شعبان موزاوي سليم

بن خليل– مركز حمداني قاشور فتحي

بن خليل– مركز حمداني رضوان قشط

بن خليل– مركز بن شعبان شعيب سمير

بن خليل– مركز حمداني محمد بهلولي

بن خليل– مركز حمداني نبيهة بسباسي

بن خليل– مركز حمداني عبد الالوي زهير

حوش بن خليلاوقارة عبد الرؤوف

بن خليل– مركز بن شعبان زكرياء بوطالبي

بن خليل– مركز بن شعبان زرارة جوهرة

بن خليل– مركز بن شعبان تالم مراد

بن خليل– مركز حمداني عقوني محمد

مركز بن خليلبن بايرة عمر

بن خليل– مركز بن شعبان رزواني الجياللي

بن خليل– مركز بن شعبان عبد النور عزوزي

بن خليل– مركز بن شعبان بولعراس الطاهرمقهى

بن خليل– مركز حمداني حداد مختارخضر و فواكه

بن خليل– مركز حمداني حمايدي مصطفى

بن خليل– مركز حمداني حداد مختار

األضحى عيد يومي مداومة

طبيعة النشاط 

التجاري المعني

بن خليل

مخابز

مواد غذائية عامة

اطعام سريع

قصابة

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

تاريخ المداومة العنوان البلدية



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

وادي العاليق:  دائرة

بني تامو:  بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

الزاوية سيدي مجبر الزاوية بني تاموحماشة عدالن

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموعمارة فطومة

شارع سعيداني محمد مركز الزاويةزدام محمد

شارع بورقعة علي بني تاموبشير احمد

شارع االخوة لعرج بني تاموبوسلحة رابح

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموتشانشان الربيع

حي الجديد الزاوية بني تاموبن سعيدي خليفة

حي الجديد الزاوية بني تاموبن علجية يونس

شارع عباني يوسف الزاوية بني تاموزدام بلقاسم

حي النصر بلدية بني تاموزدام حليم

شارع زيوان محمد بني تامورتاب محمد

شارع طوبال العربي بني تاموحميمد محمد

شارع االخوة زدري بني تاموسطاح عمر

شارع االخوة زدري بني تاموطيبان عبد الرزاق

شارع عمورة علي بني تاموحماني محمد

شارع عمورة علي بني تاموعبد القادر رباحي

شارع دويد محمد بني تاموسالماني محمد

شارع العربي جلولي الزاوية بني تاموعنون عبد القادر

شارع زيوان محمد بني تاموشوشاوي رابح

شارع زيوان محمد بني تاموخلفاوي يونس

شارع درزي محمد الزاوية بني تاموطوبال ابراهيم

شارع العباسي يوسف الزتوية بني تاموزدام سفيان

شارع سعيداني أمحمد الزاوية بني تاموعباس رابح

شارع سعيداني أمحمد الزاوية بني تاموبن عزيز عدالن

الحي الجديد الزاوية بني تاموعيساوي رشيد

شارع اول نوفمبر الزاوية بني تامودباب محمد

الحي الجديد الزاوية بني تاموبن سعيدي محمد

الحي الجديد الزاوية بلدية بني تاموزمزم عبد القادر

الحي الجديد الزاوية بلدية بني تاموبومدين رابح

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموقشوط شكيب

حي الزاوي الجديد بني تاموزروقي محمد

شارع اول نوفمبر الزاوية بني تامومحمد زبيري

شارع سعيداني أمحمد بني تاموعبة عبد القادر

الحي الجديد الزاوية بلدية بني تاموقالليب فاطمة الزهراء

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموعنون محمد

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموبن خطار يوسف

(بجانب مخبزة سعيدي)الحي الجديد محمد طهار

شارع االخوة زدري بني تاموسبع توفيق

الصيادلة

بني تامو

البلدية

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد االضحى 

واأليام التي تلي مناسبة عيد االضحى المبارك

خالل مناسبة عيد 

االضحى المبارك لسنة 

2017

العنوان
طبيعة النشاط 

التجاري المعني

مواد غذائية عامة

المخابز

تاريخ المداومة



 بني تامو68 رقم30 مسكن عمارة 418حي لوناس محمد

شارع الشهداء الخمس بني تاموامالو محفوظخضر وفواكه

مطاحن سيدي مجبر

« MSM »

شارع دويد محمد بني تاموحميمد هارون

شارع االخوة زدري بني تاموزدري نبيل

شارع دويد محمد بني تاموطيان محمد

شارع دويد محمد بني تاموبلكاس زهير

شارع الشهداء الخمس بني تاموقيوسة جمال

شارع زعروري علي بني تاموحميمد جمال

شارع االخوة زدري بني تاموصالحي جمال

شارع دزري امحمد الزاوية بني تاموطوبال عبد القادر

شارع قيوسة رابح بني تاموفرحي مصطفى

شارع الشهداء الخمس بني تاموطيان محمد

شارع ديبوش رابح بلدية بني تاموايوة عبد القادر

 بلدية بني تامو32 مسكن عمارة رقم 418حي مناوشي علي

شارع االخوة زدري بني تامومحجوبي قدور

شارع الشهداء الخمس بني تامومحجوبي فؤاد

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموميرود عبد اللطيف

شارع االخوة  طوبال بني تامومحجوبي محمد

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموبن عيسى محمد

شارع جلولي العربي الزاوية بني تاموبن دحو لمين

شارع دويد محمد بني تاموش ذ م م فراح

 البليدة وادي العاليق69طريق الوطني رقم محطة بنزين متيجة

بني تامو– شارع اإلخوة زدري مسير ش ذ م م سيليا الجزائر

ملبنة بني تاموشارة عبد النور

مسير نقطة البيع 

لملبنة سيليا

مسير نقطة البيع لشركة سيليا 

الجزائر

شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع اإلخوة زدري  بني تامومنار احمد

شارع اإلخوة زدري  بني تاموزروق محمد مولود

شارع اإلخوة زدري  بني تاموتيزار كمال

شارع اإلخوة زدري  بني تاموتيزار زوبير

شارع اإلخوة زدري  بني تاموطاهر محمد

شارع اإلخوة زدري  بني تاموجيدل عبد هللا

شارع اإلخوة زدري  بني تاموحميان ياسين

شارع اإلخوة زدري  بني تاموعبد السالم

ملبنة بني تاموقايد عيسى

ملبنة بني تامورقيق كمال

ملبنة بني تاموصالح محمد

شارع اإلخوة زدري  بني تاموحسيب وسيلة

الزاوية سيدي مجبر الزاوية بني تامو

خالل مناسبة عيد 

االضحى المبارك لسنة 

2017

بني تامو

ملبنة أنتاج الحليب

موزعين الحليب

مطاحن

مقاهي

سوبيرات

قصابة

محطة الخدمات

مواد غذائية عامة


