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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

 بني مراد01شارع مصطفى حالح رقم صحراوي شوقي

 بني 200 قطعة رقم 200املنطقة الحضارية الجديدة ديار البحري تجزئة حمزة بن علجية

مراد

 خزرونة بني مراد45 قسم 33حي خزرونة مجموعة ملكية براهمية محفوظ

 بني مراد13الحي الاسالمي رقم نوال شعبان

 خزرونة بني مراد01شارع الاخوة حضري نجم الدين الفرطاس

شارع ج حي فتال اوالد يعيشطيبي رزق

 الطابق الارض ي بني مراد03ديار البحري تعاومية العقارية محل رقم م ش و ذ م م مارداين

شارع مناد دميش بني مراد14بن جية زوجة بن بابا علي

200 قطعة رقم 200املنطقة الحضرية الجديدة ديار البحري تجزئة عبد الكريم بن تركية

 خزرونة بني مراد01شارع الاخوة حضري نجم الدين الفرطاس

بني مرادمفتاح أحمد

حي ديار البحري بني مرادعنون حسين

 رمز س بني مراد18خزرونة حي إلاخوة حضري رقم سيد علي بن توتة

السوق البلدي بني مراد03حجوج عبد النور

شارع اول نوفمبر بني مرادالوناس خلوف  بني مراد21 مسكن ع 720حي معمر عياش

 الطابق الارض ي بني مراد19 محل 04 مسكن عمارة عمارة ب320/28حي مختار جبالي

 بني مراد04 رقم 03 مسكن ع 320حي بلقايدي نجيم

 ديار البحري04 رقم 08 مسكن عمارة 109مشروع محمد ياسين ترز علي

 بني مراد05الحي الاسالمي رقم عبد الرزاق ملياني

حي ديار البحري بني مرادمهدي إسماعيل

حي الاسالمي بني مرادبن علي خوجة سيد علي

 بني مراد02شارع مصطفى صحراوي رقم شوقي قرومي

السوق البلدي بني مرادزياني مرزاق

املنطقة الحضرية الجديدة بني مرادرمضان بن نجمة

 بني مراد44حي املسلمين رقم حاج هللا ياسين

ديار البحري بني مرادقاسمي زهير

 بني مراد04الصندوق البلدي رقم بوعيشاوي رمضان

 بني مراد11ديار البحري رقم بالل كشيدي

خزرونة حي إلاخوة حضري بني مرادروابح فؤاد

شارع إلاخوة حضري خزرونة بني مرادرمول عبد الحكيم

شارع بايلة خزرونة بني مراد03العوفي ياسين

طريق وادي العاليق بني مرادحصيدات خياطي

 بني مراد11طريق وادي العاليق رقم داود قورين

 بني مراد05شارع إلاخوة حضري خزرونة محل رقم فليقي ياسين

 خزرونة14التعاونية العقارية الامال رقم مزازة وليد

 خزرونة146التعاونية العقارية الامال عمارة س رقم عبد هللا لطفي

 مسكن خزرونة500حي زحاف عزيز

 حي ديار البحري بني مراد48مخلوف عائشة

 بني مراد38تجزئة ديار البحري رقم بن قدادة محمد امين

 بني مراد12حي ديار البحري رقم بن ساعد عبد الرزاق

 بني تامو205 رقم 49 مسكن عمارة 720حي طاهر ساحي

شارع اول نوفمبر بني مرادحسين زواني

 مسكن عمارة س بني مراد145حي 10ساحل سفيان

حي ديار البحري بني مراد26نبيل فرصادو

 بني مراد04حي الجديد رقم بنينة منيعة

بلدية بني مراد    - 2019         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

قصابة

مخبزة

خضر وفواكه

سوبيرات

مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك

مواد غذائية عامة

بني مراد



طريق الوطني بني مراداوخمال ليلى

 بني مراد06 رقم 02 م أت ع 119منطقة الحضرية ديار البحري مشروع صراح رووف

 بني مراد470 مج 05 قسم 03 مسكن عمارة 119مشروع سيد علي دحاف

 ديار البحري155 رقم 36 مسكن عمارة 720حي خالد سعيد عزة

 بني مراد23 رقم 7 مسكن عمارة أ146حي كمال قاسمي

 بني مراد01 رقم 01 مسكن عمارة 720حي محمد عزوز

 بني مراد23 رقم 10أقامة الياسمين ع فروحني علي

بني مراد-  ديار البحريكمال بوكريد

 ديار البحري200 قطعة 20املنطقة الحضرية الجديدة ديار البحري تجزئة عبد الكريم بن تركية

بني مرادقرميد عبد القادر

حي الياسمين ديار البحريكابي رئيد

 بني مراد470 مج 05 قسم 03 مسكن عمارة 119مشروع هشام سيد علي دحاف

 بني مراد37 مسكن عمارة 720 حي 165بلعيادي جمال

 حي إلاسالمي بني مراد01بن عامر فاتح

05شارع إلاخوة حضري رقم ياسين فليفتي

تجزئة ديار البحري بني مرادمحمد امين بن قدادة

 بني مراد04الحي الجديد رقم علي فضيل

 ديار البحري03 مسكن عمارة 720 حي 07بشير شريف

 شارع محمد لزرق بني مراد05دريوش زوجة زراق

 لزرق أحمد بني مراد03خياطي زهراء

 بني مراد147 رقم 36 مسكن 720حي زروال الحاج

 بني مراد21الحي الجديد رقم جعدل سفيان

 بني مراد41ديار البحري رقم فكير اسامة محمد

 بني مراد05حي املسلمين رقم زوادي محمد

 بني مراد05حالج مصطفى رقم حاج هللا صديق

بني مرادسوسيميمطاحن

 بني مراد12حي ديار البحري رقم ورغي ابراهيم

نهج ج بني مراد16لعرابي رفيق

الحي الجديد بني مرادقرومي عبد الوهاب

 ديار البحري03 مسكن عمارة 720 حي 07بشير شريف طيب

 نهج ج بني مراد17حاج هللا محمود

 بني مراد البليدة18طريق وادي العاليق رقم محمد عبودة

 بني مراد01رقم - منطقة النشاطحميس ي محمدمحطة الخدمات

مقاهي

سريع اطعام

عامة غذائية مواد

مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك بني مراد


