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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

بسعيدي الربيع

الحفيظ بومعوط

مجوش عبد الرزاق

قويدر أحمد

يوسف بن علجية

بشير احمد

زدام بلقاسم

بن سعيدي خليفة

زدام نبيل

زدام حليم

تومي كمال

عبد القادر طوبال

دودوحي كمال

يوسف بلمسك

زدري نبيل

طاهرتينقالي

سمير زكاري

فاروق دزيري

منصور بوشريط

عمورة حسين

بورقعة امحمد

محفوظ امالو

ملين عبد النور

طوبال ابراهيم

بن يوسف محمد

العباس ي زاكي

عنون محمد

عبدوني عبد القادر

محمد طهار

مصطفى بسعيدي

خميس ي عبد الرزاق

فيصل ماحي

يحوي رزقي

زروقي محمد

عبة عبد القادر

محمد براهمي

يونس الهادي

رابح مكتاوي

بن عيس ى حكيم

حزوي عامر

وسيلة سعيداني

زدام رضا

أحمد خالد محمد

لوناس محمود

خالد رواط

شكيب قشوط

خضر وفواكه

شارع دزيري محمد الزاوية

 بني تامو01شارع الشهداء الخمس محل رقم 

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

شارع أول نوفنبر الزاوية 

شارع جلول العربي الزاوية

حي إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

 بني تامو63 رقم 30 مسكن عمارة 300حي 

 مسكن بني تامو300حي 

شارع دزيري محمد الزاوية

مقاهي

شارع الاخوة زدري بني تامو

مواد غذائية عامة

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

بلدية بني تامو    - 2019         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد الفطر ألاضحى لسنة 

مخابز

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

حي النصر بني تامو

شارع بورقعة علي بني تامو

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوي بني تامو

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

مداومة يومي عيد الاضحى بني تامو

مركز الزاوية

 الزاوية45شارع دزيري محمد رقم 

شارع فحاص محمد الزاوية

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

 الزاوية01شارع دزابوني محمد محل 

شارع طبال العربي بني تامو

 بني تامو05 رقم 30 مسكن عمارة 300حي 

شارع إلاخوة زدري بني تامو

 شهداء بني تامو5حي 

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

شارع فحاص محمد مركز زاوية مفترق الطرق

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة دزابوني الزاوية

الزاوية

شارع سعيداني الزاوية

الحي الجديد مركز الزاوية 

 بني تامو02حي الجديد الزاوية محل رقم 

شارع فحاص محمد الزاوية81

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية42

الحي الجديد الزاوية

شارع منداح محمد الزاوية

شارع العباس ي يوسف الزاوية

شارع زدري الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع الشهداء الخمس بني تامو



عوامر عبد القادر

بن خطار يوسف

محجوبي قدور

شاوش ي علي

بلعس ي محمد

جياللي بحار

فتيحة دريس ي

ميرود خالد

طيان محمد

محمد حميمد

قويدر لقواس بوزار

بوعيشة بالل

ماحي علي

زدام الزهرة

ياسين مسهل

محمد ملحي

عوامر الرشيد

SARL  FARAH TCHANTCHANE

زواوي مراد محطة متيجة

م سيليا الجزائر,م,ذ,مسير شملبنة

قايد عيس ى

عبد السالم

حميان ياسين

هلو الرشيد

جيدل عبد هللا

شارة عبد النور

طاهر محمد

حسيب حسان

صالح محمد

عدلي الحاج

زروق محمد مولود

منار أحمد

بير علي

مطحنة سيدي مجبر 

MEBمطحنة 

مغازة

بني تامو

شارع منداح محمد الزاوية

اطعام سريع

مواد غذائية عامة

شارع إلاخوة زدري بني تامو

موزعين الحليب

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

خدمات

قصابة

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع فحاص محمد الحي الجديد الزاوية بني تامو

بني تامو

الزاوية شارع الشهيد دزانوني عبد القادر

إلاخوة زدري بني تامو

مداومة يومي عيد الاضحى بني تامو

زاوية بني تامو 

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

طريق الوطني وادي العاليق الزاوية

شارع طوبال العربي بني تامو

 بني تامو13نهج الشرقي رقم 

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

مداومة يومي عيد الاضحىبني تامو

منطقة النشاطات طريق بني تامو البليدة
مطحنة سيدي مجبر

شارع الاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو


