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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

حي خمس نخالت وادي العاليقشبوطي علي

شارع سعيداني أمحمد وادي العاليقعوالي مختار

ساحة أول ماي وادي العاليقفركون جعفر

قرب صيدلية إسكندر  وادي العاليقبوفريدي يحي

شارع سعيداني أمحمد طريق القليعة وادي العاليقليالني عبد املجيد

شارع سعيداني امحمد طريق القليعة وادي العاليقسعيداني محمد

فرحي امحمد

خربيش مسعود

ثامري سمير

راقوب لطفي

يوسف نوفل

هناوي علي

يونس بن علجية

يحي بن قفة

بسكري محمود

بالل جلول

بورنان إحسان

عبيد عبد القادر

لياس جودادي

حيرور عبد الرزاق

بوخنتاش عبد الرحمان

ورشيد بن خلفة

زواوي بن عيس ى

العيش ي رياض

بن دحو ربيع

مكيوس فازية شيبوط

مرفود بن عودة

محمد نميري

سليني هشام

زواوي بن عيس ى

وضا يحياوي

توهامي خلدوني

عبان حبيب

تمقدات أيوب

سيليني هشام

بلدية وادي العاليق    - 2019         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

خضر وفواكه

شارع بن عيشة مولود وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

شارع عبايس ي يوسف

طريق الحطاطبة وادي العاليق

مقاهي

حي اول نوفمبر وادي العاليق

مخبزة

وادي العاليق

الشارع الرئيس ي وادي العاليق

مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك

 وادي العاليق09 مسكن ع 130حي 

شارع عمورة علي وادي العاليق

حي بورحلة السعيد وادي العاليق

 وادي العاليق15حي لطراوي علي رقم 

حي بوعليلي وادي العاليق 

حي خمس نخالت وادي العاليق

 وادي العاليق53الطريق الرئيس ي رقم 

شارع بن عائشة مولود وادي العاليق

بحي بوعليلي وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بوعليلي وادي العاليق 

السوق املغطى وادي العاليق

شارع اول نوفمبر وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

 وزادي العاليق54حي خمس نخالت رقم 

حي بن صالح وادي العاليق

حي اول نوفمبر وادي العاليق

سوبيرات

مواد غذائية عامة

حي بن صالح وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

حي بوعليلي وادي العاليق 



مكيوس فادية

بوكوني عمارة

فرحات اسامة

جالل بالل

توهامي خلدومي

سيد علي برهامي

برحماني عبد الغاني

سفيان شرياف

جابولي محمد

محمد معوش ي

فرحات أسامة

رضا يحياوي

علوجي عبد الرزاق

جالل بوجمعة

سعيدي عبد العزيز

بوعالم العبزوزي

حية توفيق

بوكاري محمد

تمكادت ايوب

محمد معوش ي

محمود بسكري

عيساوي عبد القادر

داودي مجيد

بن زينب عامر

لعروس ي مصطفى

SNC LA PLAINE ET MERDJIمحطة بنزين

الياس منصور

جمال فالق

بن طاطة يوسف

بن يطو أمحمد

باطي محمد

طوهاري رضا

عباس محمد أمين

محمد غوالي

سامر روابح

محمد حجاري

محمد سعدي

بن حمدي حكيم

مداومة يومي عيد ألاضحى املباركوادي العاليق

اطعام سريع

 اوت وادي العاليق20ساحة 

 وادي العاليق10 قسم 176تجزئة السعادة مجموعة 

حي بن علي بلدية وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

 وادي العاليق34شارع خياط علي رقم 

حي بن صالح وادي العاليق

 مسكن وادي العاليق54حي 

ساحة اول نوفمبر

 وادي العاليق02تجزئة رقم 

حي بن صالح وادي العاليق

حي بوعليلي وادي العاليق 

 وادي العاليق03 مسكن رقم 54حي 

الطريق الوطني وادي العاليق

 نخالت وادي العاليق05حي 

حي بوعليلي وادي العاليق 

 نخالت وادي العاليق05حي 

حي بورحلة السعيد وادي العاليق

حي اول نوفمبر وادي العاليق

حي بوعليلي وادي العاليق 

 وادي العاليق10شارع إلاخوة سعيداني رقم 

شارع عباس ي يوسف وادي العاليق

وادي العاليق

 نخالت وادي العاليق05حي 

شارع عباس ي يوسفي وادي العاليق

 وادي العاليق66حي اول نوفمبر رقم 

طريق بوفاريك16

حي خمسة نخالت وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

شارع مولود بن عائشة وادي العاليق

مداومة عيد ألاضحى املبارك

حي خمس نخالت وادي العاليق

قصابة

مواد غذائية عامة

مواد غذائية عامة

حي بوعليلي وادي العاليق 

 وادي العاليق07حي خمس نخالت رقم 

 وادي العاليق03 مسكن رقم 54حي 

حي بن صالح وادي العاليق

 وادي العاليق53الطريق الرئيس ي رقم 

حي خمس نخالت وادي العاليق

 اوت وادي العاليق20ساحة 

 وادي العاليق09 مسكن ع 130حي 


