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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

االسم و اللقب أو التسمية البلديةطبيعة النشاط

اإلجتماعية

العنوان

البليدة 03 رقم أ عمارة مسكن 180 براكني حيتاج الدين الخطيب

البليدة 64 رقم يوسف بن مكركب شارعسامية بوراس

سامية بن داود
البليدة مراد ديدوش شارع

البليدة مرمان 31 رقم موسى سيدي حينوال حميس ي

البليدة متر 20 نهج52ا عبد الكريم زبايري

البليدة 04 رقم طكارلينادية اكلي

البليدة 23 رقم العيد بو بن مصطفى نهجبراهيم العيادي

البليدة 124 رقم مولود حيريم روس

دريوش حي تجاري محل78نسيمة مطاي

بوعرفة الرئيسي الشارعتوفيق وازوق

يعيش اوالد 19 عمارة مسكن 360 حيياسين شايب

يعيش اوالد 03 رقم عمارة مسكن 200 حيمحمد هاني بونورة

يعيش اوالد 01 رقم العيشي حينسرين بن موس ى

يعيش اوالد 04 رقم 04 عمارة القادر عبد االمير حيامال زاير

مراد بني 61 رقم حسين قايد شارعمسعود زينب

مراد بني ك بنهج 12 رقم البحري ديار حيسامية قيدون

تامو بني زدري اإلخوة شارعاحمد مسعود ابتسام

تامو بني 53 رقم زدري اإلخوة شارعخديجة بن روان

تامو بني 59 رقم دزانوني االخوة شارععبد الرحمان حماشة

العاليق وادي 02 رقم البليدة طريقمحمد بودانيالعاليق وادي

العفرون 04 رقم دويسي شارعامال تامبة

العفرون القادر عبد مهداوي شارعسهام بوسليماني

الشفة 40 رقم عائشة بن زواوي شارعنايدة غنيات

الشفة 26 رقم مسكن 91 حيفريدة شاللي

موزاية 12 رقم مسكن 375 حيزوبيدة لصنامي

موزاية 07 رقم خالد علي بن شارعامال فرحي
موزايةالصيادلة

البليدة
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يعيش اوالد

مراد بني

تامو بني



الرمانة عين القادر عبد األمير برج حينوال زناتي

الرمانة عين الريحان حيعليلي سارة

جر واد المعاييف حيأسامة زمولي

مركز جر وادوليد مزوغ

بوفاريك 01 رقم أ عمارة رشيد شمالل اقامةبوحاجة نعيمة

 والتقدمي صافطة الشارعين زاوية بريان بحيصفوة زمولي

الصومعة محفوظ عمير شارعامينة قواسمي

الصومعة فروخة حياسما بورايب

بوعينان محمد حميدة شارع10دحام رابح حسام الدين

بوعينان 16 رقم مصطفى الوسطاني شارعنور الهدى مقداد

52 ملكية مجموعة 15 قسم الدين عز مريجي شارعذهبي يسرى

الشبلي عمر روشو شارعملوي سارة

خليل بن حمداني بن مركزهشام غزالن

خليل بن عائشة عين حيكريمة لنقار

االربعاء 116 رقم محل بلعوادي حيمحمد ملين صالح

162 رقم منصور االخوة شارع تحاتة بواعن حيسعاد شريف

بوقرة مسكن 350 حيصالحية يفصح

بوقرة العزيز بحيرياض ايت مختار

مفتاح 01 رقم أ عمارة التقدمي الحيحورية قسوم

مفتاح سواكرية حيسهيلة شعباني

سالمة اوالد الرميلي حيزهرة محصول

السفى سالمة اوالدامال نسرين سبع بينان

ملوان حمام الجديد الحيسامية نذيرملوان حمام

العبادية الشريفية الترقوي الحييوسف باجي

شارع االخوة قنازساسي سامية

سالمة اوالد

قرواو

الصيادلة

الرمانة عين

جر وادي

بوعينان

الشبلي

خليل بن
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بوقرة

مفتاح
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