التجــار المعـــنـٌــٌـن بالمـــداومـــــة
الدائرة
اإلدارٌة

البلدٌــة

بئر توتة

أوالد الشبل

اسم التاجــر

نوع النشاط

أٌام عٌد األضحى المبارك
العنوان التجاري

الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 بٌبً ربٌعة جٌاللٌبوحجة حسٌنً عبد الغانً العاٌب سعٌد بٌبً عز الدٌن بورقعة زكرٌا بوفارس محمد السعٌد خالدي عبد الحكٌم عٌسانً جمٌلة كوفً محمد المهدي طاطاي شكٌب موقاري ٌاسٌن معامٌر خمٌس شابري لخضر صفار حٌاة دوٌسً رفٌق سبع هشام -مزٌان سعٌد

21

 -بوخالطة نصٌرة

محل رقم  02رقم  36حً السكنً  3216مسكن ،أوالد الشبل.

22
23
24
25
26
27

 شعٌب عبد هللا بوطرٌف محمد سفٌان بلعلً بن دباح بالل سحنٌن شعبان -صـــام جمال

حً الشعاٌبٌة رقم  13مج  76رقم  ،02اوالد الشبل.
حً المحامدٌة  ،اوالد الشبل.
حً  3216مسكن عمارة  83الشعٌبٌة  ،أوالد الشبل
شارع  11دٌسمبر 1960رقم  ،80أوالد الشبل.
شارع  11دٌسمبر  ،1960اوالد الشبل.
حً  3216مسكن قطعة  12عمارة  ،57اوالد الشبل.

 بوعلً أنٌس-مخالفٌة نجٌب

مخبـــــزة

مغازة ومواد
غذائٌــــة

خضر وفواكـه

قصابـــــة ودواجن

مــقــهى

إطعام سرٌع

رقم السجل التجاري

حً المحامدٌة رقم ،03اوالد الشبل.

16A4944694

حً  3216مسكن عمارة 81؛ الشعٌبٌة ،أوالد الشبل.

16A4944694

شارع  11دٌسمبر ،1960أوالد الشبل.
شارع كرٌم عابد ،اوالد الشبل.
حً  3216مسكن قطعة  16عمارة رقم  84الشعٌبٌة ،اوالد الشبل.
حً  3216مسكن قطعة  16عمارة رقم رقم  85الشعٌبٌة،اوالد الشبل.
 04شارع امنة قدور ،اوالد الشبل.
 77حً المحامدٌة مجموعة رقم  69رقم  ،05اوالد الشبل.
شارع  11دٌسمبر  1960رقم 182؛ أوالد الشبل.
حً المحامدٌة رقم 94؛ أوالد الشبل.
حً المحامدٌة اوالد الشبل.
شارع  11دٌسمبر 1960؛ أوالد الشبل.
مج ملكٌة رقم  230قسم  05اوالد الشبل.
 94شارع المحامدٌة اوالد الشبل.
حً المحامدٌة رقم 85؛ أوالد الشبل.
شارع  11دٌسمبر  1960رقم 02؛ أوالد الشبل.
 03حً دحمانً حمود البحاٌرٌة  ،أوالد الشبل.
حً  3216مسكن عمارة 85؛ أوالد الشبل.
حً المحامدٌة رقم  ، 185أوالد الشبل.
حً  3216مسكن عمارة  ،81الشعٌبٌة ،أوالد الشبل.

09A 4914361
12A4925776
06A4897741
16A4845271
14A4935030
17A4952294
06A4833741
14A 4935649
99A 0047881
06A 4832123
12A 4930497
10A 4917427
17A 49518231
16A 4946677
12A 4929644
16A 4944729
15A 4940765
15A 4943809
11A 4890439
17A 4948619
01A 0072637
16A 4948142
15A 4943327
14A 4936565
17A 4951738

المقاطعة
اإلدارٌة

البلدٌـــة

بئر توتة

بئر توتة

الرقم

اسم ولقب التاجر أو المتعامل
اإلقتصادي

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

00
00
00

 تجزئة مجموعة ملكٌة رقم  060شارع مهدي محمد رقم ،301بئر توتة
 مركز سٌدي محمد ،بئر توتة. شارع الطاهر الصغٌر مج ملكٌة  600قسم رقم  00محل ،00بئر توتة.
 شارع اإلخوة حبشً رقم  ،05بئر توتة. شارع أحمد حبشً رقم  ،33بئر توتة. السوقالجوارٌرقم  ،10بئر توتة. حً سٌدي امحمد ،بئر توتة. محل رقم  21قسم  01حً سٌدي امحمد مركزعلً بوحجة رقم  00محل رقم  ،05بئر توتة. حً سٌدي امحمد ،بئر توتة. طرٌق عداش ،بئر توتة. حً  5360مسكن قطعة  36عمارة .16 قسم  00مجمل  025حالٌا تجزئة  10قطعة  ،03بئر توتة. شارع علً بوحجة عمارة  ،06بئر توتة. حً  300مسكن رقم  ،06بئر توتة. رقم  03شارع علً بوحجة ،بئر توتة. شارع علً بوحجة رقم  03جً و  03أش ،بئر توتة. رقم  31القرٌة الفالحٌة بابا علً ،بئر توتة.الدٌوان الجهوي للحوم الوسطى الطرٌق الوطنً رقم ،03بئرتوتة.
طرٌق المقبرة تجزئة  333-03قطعة رقم 60حً  5360مسكن عمارة  20رقم  00و 06سٌدي امحمد،بئرتوتة.
 -اقامة جنٌن قسم  00مج ملكٌة  600رقم 02

 06أ 0620210

-مٌسوري حمدان

-شارع علً بوحجة رقم  ،00بئر توتة

 00أ 0066847

-بوبكر صدٌق

-شارع بودلة رمضان رقم  ،00بئر توتة

 08أ 6300194

00

-سلمان بالل

رقم  06شارع بودلة رمضان مج ملكٌة  000قسم  ،00حصة ،03بئر توتة

 16أ4947607

00

-بن مالك عبد العزٌز

-محل رقم  01أ شارع بةدلة رمضان ،بئر توتة

 98أ 4012513

10

 -سعدي علً

10

 -بوقرٌن طاهر

10

 -سرٌري رشٌد

10
10
10
10
10
10
01
00
00
00
00
00
00
00
00

 مصطفاوي لخضر عواد محمد بورحلة أحمد حبشً مختار منور امٌن قاسم مراد فروخً محمد تابتً فوزي خالدي فرٌد بوكرٌطة ٌاسٌن مروش عبد النور ناصر محمد سلٌمانً بلقاسم عصمانً رشٌد -بلكبٌر حسٌن

00

-تواتً سالمً

01

-زروق ٌوسف

00

معامٌر عبد الرحمان -زاٌدي فرٌد

ت/ت للتغذٌة العامة
ومغازة

تعبئة الهاتف النقال

 00أ 0020500
00أ 0060652
 00أ 0060100
36أ 0002651
 35أ 005006
 35أ 0056065
30أ 0016220
 30أ 0010303
 35أ 0056515
 30أ 0006600
 06أ 0035605
 32أ 3030100
 35أ 0050106
 06أ 0613112
 06أ 0620060
 00أ0033650
 35أ 0010000
 01أ 0001602
 00أ 0066503
 03أ 0099389
 03أ0101359

00
00
00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
51
00
53
54

 صالح بوقرادةعز الدٌن
 نابكمال كبٌر بولعرابً فاٌزةمحند
 درٌر بن عطاء هللا ٌحًتوفٌق
 عمام فروخً جٌاللً مصوبر جٌاللً علوش محمد اسالمنبٌل
 فٌبافًمداح حسانقاسم أحمدحمودي اسحاق وقاد محمد عبد األمٌن مجراب هارونمداح
 لطفً بورابة حورٌة بوشٌشة فتحً مسعودي مصطفىرابح
 مداحً نعمان أحسن اسماعٌل بوتلٌس قرناح زواويوثٌق
 عمالًصالح
 قدرزمٌلودي نور الدٌن -بوحجة حمود

55

 -سٌلمً اسالم

56
57
58

بوشبوط هشام شوٌرف رضا -لعزوزي عبد العزٌز

مخبزة ومخبزة
صناعٌة

ت/ت للحوم القصابة
والدواجن

ت/ت للخضر
والفـــــواكه

إطـــــعام سرٌع و
إطــــــعام كامل

 36أ 0000033
 00أ 5613610
 02أ 0944522
 33أ 0050022
 36أ 0002061
 00أ 0035520
 00أ 0300060
 02أ 0600000
 06أ 0663560
 30أ 0036000
 36أ 0030006
 04أ0105805
 16أ 4946643
 18أ4953886
 33أ 0023160
 35أ 0010063
 06أ 066000
 00أ 0060000
 36أ 0006201
 32أ 0000305
 30أ 0020100
 33أ 0051250
 30أ 0023066
 00أ 0600030
 36أ 0006300
 01أ 0000162
 07أ 4844967
 06أ 06166021

 حً التقسٌم الثانً رقم ،بئر توتة30 . -.قطعة رقم  05دوار عداش ،بئر توتة
شارع علً بوحجة ،مج ملكٌة  ،010قسم  ،00بئر توتة تجزئة رقم  03قطعة  333طرٌق المقبرة محل 60 شارع المقبرة رقم  ،01بئر توتة  03شارع ساعد خمٌسات ،بئر توتة  03مكرر شارع علً بوحجة ،بئر توتة شارع علً بوحجة ،بئر توتة  65شارع علً بوحجة ،بئر توتة -.شارع علً بوحجة ،بئر توتة
 تجزئة  10قطعة طرٌق العدادشة ،بئر توتةشارع علً بوحجة محل او  ،03بئر توتةمركز علً بوحجة رقم  ،01بئر توتة.حً بابا علً محلب ،بئر توتة. -.حً سٌدي امحمد رقم  ،60بئر توتة
 -.شارع علً بوحجة رقم  ، 30بئر توتة
 -.شارع عداش رقم  ،00بئر توتة
 -.طرٌق عداش ،بئر توتة
 -.شارع مقداس بن ٌوسف رقم  ،03بئر توتة
 حً  5360مسكن عمارة  23رقم 10سٌدي امحمد حً سٌدي امحمد مج  55قسم ،بئر توتة03. -.شارع علً بوحجة رقم  ،53بئر توتة
 شارع بودلة رمضان رقم ،بئر توتة03..حً التقسٌم االول ،بئر توتة
 حً  555مسكن عمارة  02محل  ،06بئر توتة. -.شارع علً بوحجة ،بئر توتة
شارع مقداس بن ٌوسف قرب متوسطة االخوة العاقل، -.حً  60مسكن عمارة  01رقم  ،31بئر توتة
 شارع بودلة رمضان مجموعة ملكٌة  133قسم  00رقم 06.أ ،بئر توتة
 -.شارع علً بوحجة ،بئر توتة
-مركز علً بوحجة الكحلة قسم  02مجموعة ملكٌة رقم 330

 03أ 0000316
 08أ 4857993

 -شارع بودلة رمضان عمارة أ رقم  ،316بئر توتة.

 00أ0033522

 06أ 0050601

59
60
61
62
63

 كركاري عمارمحمد
 قدرزمنٌر
 شالح فؤاد بوشو -بن عتو مصطفى

مقــــــهى

 -.شارع علً بوحجة ،بئر توتة
 -.شارع علً بوحجة ،بئر توتة
 -.شارع علً بوحجة رقم  ،56بئر توتة
 مج ملكٌة رقم  50قسكم  00بابا علً ،بئر توتة. -حً الزوٌن بابا علً رقم  00مج مل  51قسم 00

00أ0020323
 31ا 0010000
30أ 0025630
 06أ 0620560
 31أ 0013000

المقاطعة
اإلدارٌة

البلدٌـــة

بــــــــئر توتة

تسالة المرجة

الرقم

اسم ولقب التاجر أوالمتعامل
اإلقتصادي

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

03
05
01
00
02
06
00

-سوٌفً محمد

 -القرٌة الفالحٌة جزء برقم  ،00تسالة المرجة.

 00أ 0020105

 -حمودي بوجمعة

 -مركز سٌدي عباد ،تسالة

 00أ 0061600

 -عثمانً علً

 -طرٌق القلٌعة تسالة المرجة

 03أ 0062106

 00 -الطرٌق الوطنً القلٌعة محل ، 00تسالة المرجة

 05أ 0003200

 -بوعشة رشٌد

 -المحل التجارى رقم  00السوق البلدي ،تسالة المرجة

 03أ 0006620

 -بوعالل جمٌلة

 -طرٌق الوطنً رقم  ،00تسالة المرجة

 03أ 0000026

 -شرٌفً خالد

06

 -زبٌش أعمر

00

 -طبو لباٌة

30
33
12

-شرٌفً رشٌد

 قرٌة فالحٌة رقم  ،66تسالة المرجة مركزالمدٌنة على ٌمٌن الطرق الوطنً رقم  ،60تسالةالمرجة
 رقم  60الطرٌق الوطنً الرابط بٌن تسالة المرجةوالقلٌعة محل رقم  ،16تسالة المرجة
-القرٌة الفالحٌة قسم أ رقم  ،01تسالة المرجة

 03أ 0065566

 98أ 0028698

-عثمان ٌرابح

-قسم أرقم  ،03تسالة المرجة.

 02أ0094450

-بوبقرة سماعٌل

31

-قنٌع محمد

30
32
36
30
36
30

 -عرجً بن ٌوسف

حً  3130مسكن عمارة 01أ ورقم  ،3تسالة المرجةطرٌق الوطنً الرابط بٌن تسالة المرجة والقلٌعة محلرقم  03رقم  ،60تسالة المرجة.
 -القرٌة اإلشتراكٌة الفالحٌة رقم  ،02تسالة المرجة

 03أ0101563

 00أ 0006530

 -جواح مصطفى

 -شارع جٌش التحرٌر ،تسالة المرجة

 01أ 0302620

-أعراب أحمد

-شارع بوقرة الحواس رقم 50

 10أ4917892

-سالمً كرٌم

-حً الصومام رقم ب ،02تسالة المرجة.

 10أ 4917114

-سالس ٌعقوب

-شارع بوقرة الحواس رقم  00محل رقم  ،00تسالة

 11أ4922111

-بلخٌر اتنور الدٌن

-سٌدي عباد رقم  52أ ،تسالة المرجة

 12أ4925789

50

-بزازعز الدٌن

-حً الصومام رقم  61تسالة المرجة

 13أ 4932855

53

-بوقندورة عبد القادر

 302-حً الصومام ،تسالة المرجة

 16أ 4948319

55

بو علٌة محمد

-حً الصومام محل رقم  00ب ،تسالة المرجة

 12أ 4930985

 -قٌنع

محمد

ت/ت للتغذٌة العامة
ومغازة

 05أ 0066036
 05أ 0002030

 02أ 0091574

 رقم  15حً السكنً  015مسكن محل رقم ،05تسالة المرجة
-شارع جٌش التحرٌر الوطنً محل رقم 36

 03أ 0102588

-الفرطاس عبد القادر

 -شارع جٌش التحرٌر الوطنً  ،تسالة المرجة.

 04أ4818140

 -بن عمارة مختار

 -حً الصومام قطعة  000محل  0رقم  000تسالة

 30أ 0020003

 -رقم  000حً الصومام تسالة المرجة

 30أ 0036611

 -حً الصومام رقم  00قطعة  00محل  00تسالة

 31أ 0015055

 00 -شارع بوقرة الحواس تسالة المرجة

 06أ 0665600

 -جٌاللً نور الدٌن

 -مركز المدٌنة ٌمٌن الطرٌق الوطنً رقم  ،00تسالة

 05أ 0066126

 -سالمً كرٌم

 -حً الصومام رقم ب ،00تسالة المرجة

 30أ 0030330

 -بوناصر ٌأحمد

 -رقم  00شارع بوقرة الحواس ،تسالة المرجة

 12أ 4906956

 طرٌق الوطنً محل رقم  00رقم  ،00تسالة المرجة  00شارع زبٌش براهٌم محل رقم  00القرٌةالفالحٌة سابقا تسالة المرجة

 00أ 0630130

51

 -فاللً بوعالم

50
52
56
50
56
50
10
13
15
33

-ملٌانً محمد

 -متنانً جمال

34

 -طاهٌر محمد

 عتروز عبد الحفٌظ تهانً زوجة شرٌفً جوٌدة -حدٌدان سٌاغً

 -بناد

مخبزة ومخبزة
صناعٌة

ت/ت للحوم والقصابة

حسٌن

35
36
37
38
39
40

-بوقندورة بوعالم

41

جرودي حسٌن -بوخرص موسى

عبد الرزاق

 -عربة

 بن طوطاح عٌسى -لسطاج

عبد هللا

 -موٌسً

رمضان

ت/ت للخضر
والفواكه

 06أ 0610202

 30أ 0020632

 -الطرٌق الوطنً التعدٌل رقم  60تسالة المرجة

 01أ 0300006

 -حً الصومام  001قطعة رقم  00تسالة المرجة

 30أ 00000001

 -الطرٌق الوطنً رقم  00تسالة المرجة

 06أ 0660106

 00 -الطرٌق الوطنً مركز المدٌنة تسالة المرجة

 05أ 0000305

 -رقم  30مج قم  ،10تسالة المرجة

 30أ 0020021

-رقم  65أل  ،03تسالة المرجة

 17أ 4948845

42
43
44

قسم أ شارع بوخاري عبد العزٌز ،رقم  05مكررمحل أ تسالة المرجة
 -شارع بوقرة الحواس رقم  ،11تسالة المرجة

 30أ0000055

 -رحاش فتٌحة

 -شارع جٌش التحرٌر الوطنً رقم  ،00تسالة المرجة

 05أ 0005265

 -صحراوي فطٌمة

45

-بودالً نبٌل

46

عمٌروش عبد الكرٌم

47

-مرباح محمد

48

-محفوظ دحمان

 الطرٌق الوطنً رقم  00طرٌق القلٌعة تسالة المرجةسٌدي عباد  10قسم  10مج ملكٌة  000محل رقم ،10تسالة المرجة.
شارع الرئٌسً رقم  ،00تسالة المرجة.مجموعة ملكٌة رقم  00قسم  10سٌدي عباد ،10تسالة المرجة
مج ملكٌة  01قسم  10التعاونٌة العقارٌة باجو قطعةرقم  ،01تسالة المرجة

 02أ 0650616

إطعام و
إطعام سرٌع

 16أ 4947929

 17أ4950531
 16أ 4945375
 14أ 4940041
 16أ4945406

49

 -طلحً محمد

50
51
52
53
54

فاتح سعٌدانًبوعلٌة حكٌمبوخرس حوسٌن -قطو

عمرو

 -لشمط

أحمد

ت/ت للتبغ وأدوات
المدخنٌن/مواد
التجمٌل والبازار
مقـــهى

 قرٌة الفالحٌة االشتراكٌة الجزء  00حالٌا شارعبوقرة الحواس ،تسالة المرجة
 00-قسم أ شارع بوفرة الحواس ،تسالة المرجة

 17أ 4949085

-رقم  000حً الصومام ،تسالة المرجة

 14أ4937699

-حً الصومام محل رقم  ،010تسالة المرجة

 10أ492472

 06أ 0606050

 -مفترق الطرق رقم  ،10تسالة المرجة

 00أ 0621010

 -شارع جٌش التحرٌر رقم  ،01تسالة المرجة

 06أ 0600606

الدائرة اإلدارٌة

التجــار المعنٌٌـن بالمداومــة

البلـــدٌــة

نوع النشاط

اسم المؤسســـة

بئرالتوتة
بئرالتوتــة

وحـــدة إنتاج الحلٌــب طرٌق األجور رقم 10بـــــابــــاعلـــــً،بئرالتوتة

أوالد الشبل

ال توجد وحدات إنتاج الحلٌب ناشطة على مستوى هذه البلدٌة

تسالة المرجة

ال توجد وحدات إنتاج الحلٌب ناشطة على مستوى هذه البلدٌة

بئرالتوتة
بئرالتوتــة

ش.ذ.م.م "ســـٌــــالم"
شرٌفً ساعد

العنوان التجــاري

مطحنة الوردة البٌضاء
بلقاضً عبد الحفٌظ

مطحنـــــــة

 000الطرٌق الوالئً،بابا علً بئر التوتة.

أوالد الشبل

ال توجد مطاحن ناشطة على مستوى هذه البلدٌة

تسالة المرجة

ال توجد مطاحن ناشطة على مستوى هذه البلدٌة

الدائرة اإلدارٌة

بئرالتوتــة

البلـــدٌــة

اسم التاجر أو المؤسسة

التجــار المعنٌٌـن بالمداومــة
نوع النشاط

العنوان التجــاري

بئرالتوتة

فرٌحات محمد

محطــــة خدمـــات

الطرٌق السرٌع ،بئرالتـــــــــوتة.

تسالة المرجة

مصطفى بن مسعود

محطــــة خدمـــات

الطرٌق السرٌع رقم  ،10تسالة المرجة.

أوالد الشبل

عدم وجود أي محطة خدمات على مستوى هذه البلدٌة

