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أو المتعامل  اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري

 االقتصادي

المقاطعة  البلدٌة الرقم

 اإلدارٌة

><>0=11أ10   .1 تهامً سمٌر مخبزة صناعٌة لوي روجً االبٌار 32 

البٌار
 ا

 

>99:><1ب>1   .2 ش ذ م م قٌو تبران مخبزة وحلوٌات علً خوجة االبٌار 011 

999<<<1ب>0   .3 مخبزة وحلوٌات واد الرمان مخبزة وحلوٌات شارع طالب مسعود االبٌار 13 

0==1180أ=<   .4 بطاش بوعالم مخبزة وحلوٌات علً خوجة االبٌار 56 

;1:=19:أ=0 صناعٌةمخبزة  نهج العقٌد بوقرة االبٌار 48    .5 دٌلمً هشام 

:1<1==9أ00   .6 بن زٌنة ربٌعة مخبزة وحلوٌات بوقرة االبٌار 30رقم 
  .7 ٌحٌاوي عبد النور مخبزة االبٌار 64شارع علً خوجة رقم  /

  .8 كوار محمد بقاله شارع لوٌس روجً االبٌار 01 010076363

>90<>=9أ01   .9 الحقبوزمً عبد  بقاله االبٌار 13شارع اسعد جلول رقم  

9<8;19:ا>0   .10 صابري رضوان بقالة شارع ماسونً االبٌار 91 

<:8>9=9أ;1   .11 بوطالب عادل بقاله شارع ترٌتً االبٌار 14 

0<>1188أ<<   .12 ٌنون بشٌر بقاله نهج علً خوجة االبٌار 13 

=:8;19:أ>0   .13 احدادن شعٌب عبد الرشٌد بقاله نهج كارنو محل ب االبٌار 01 

9==11:9أ<<   .14 بوشنافة بوعالم بقاله االبٌار 35السوق البلدي طاولة  

<<9>19:أ=0   .15 بوجمعة رضوان بقالة شارع بوجمعة بلمٌن االبٌار 18 

1><>19:ا=0   .16 ٌاسلً احمد معاذ بقالة شارع الحرٌة االبٌار 10 

=;>=19:ا=0   .17 بلقاسمً دلٌلة بقالة علً خوجة االبٌار 01 

09=:19:أ>0   .18 درار ربح بقاله عمار سوٌكً االبٌارشارع  81 

90>1190أ<<   .19 ٌمً حمٌد بقاله شارع عبد الكرٌم الدزٌري االبٌار 02 

189;19:ا>0   .20 بلقاسمً فتحً محمد بقالة عمار سوٌكً االبٌار 20ع  

::8;0<9ا09   .21 هبة ٌاسٌن بقالة علً خوجة االبٌار 22 

1;19:8:أ;0   .22 بربٌش ولٌد بقاله علً خوجة االبٌار 32 

8<:1019أ19   .23 اٌت عبد المالك ناصر بقاله علً خوجة االبٌار 083 

:008=11أ10   .24 قرموش حلٌم بقاله شارع علً خوجة االبٌار 81 

:;8<19:ا<0   .25 شٌاللً ٌوؼورطة بقالة ممر باستور االبٌار 14 

>9><;11ا11   .26 اٌت ٌعلى كرٌم بقالة شارع محمد شعبان االبٌار 18 

8>9<=11ا19   .27 مصباح عمر بقالة بوقرة االبٌار 345 
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1>;>19:ا=0   .28 بن قرامز رضا بقالة شارع بوقرة االبٌار 40 

880;118ا<<   .29 جاب هللا سلمان بقالة شارع محمد اٌدٌر امالل االبٌار 11 

8:0=118ا<<   .30 بن ناب مراد بقالة مكرر شارع الزٌتون االبٌار 05 

11918:0ا<<   .31 بلؽتزي عبد الكرٌم بقالة دكتور مودي االبٌارشارع  36 

<<<;<1ا18   .32 بكوش عبد الرزاق بقالة شارع محمد منصور بن قارة االبٌار 13 

:1:=8=9ا;1   .33 بكوش ابراهٌم بقالة شارع فارو االبٌار 08 

1:0><1:ا>0   .34 عبد السمٌع بوزكرٌة بقالة االبٌار 60/10شارع مصطفى خالؾ رقم  

:9<9;11ا11   .35 جمعً سعدي صوٌلح بقالة شارع بوفاتٌت االب و االبن االبٌار 05 

=>:;19:ا>0   .36 عالء الدٌن بوشفرة بقالة االبٌار 23شارع احسن قبة  رقم  

><198<9أ08   .37 كروش عبد القادر خضر وفواكه شارع عمار سوٌكً االبٌار 81 

<0889<9ا09 و فواكه خضر االبٌار 36السوق البلدي طاولة     .38 عسلوج اكلً 

>:981=9ا>1   .39 سعد هللا زهرة خضر و فواكه االبٌار 00السوق البلدي طاولة 

<89=0<9ا:0   .40 بوزناد فاتح خضر و فواكه شارع عمار سوٌكً 

17A5046237  41 عٌاش سالٌم خضر و فواكه االبٌار 25شارع علً خوجة رقم.  

1<9>19:ا>0 فواكهخضر و  علً خوجة االبٌار 30    .42 بوفجً عبد الحاكم 

::=;8=9ا;1   .43 شٌاللً نور الدٌن خضر و فواكه ممر باستور االبٌار 14 

99:<19:ا<0   .44 بوشفرة امٌن خضر و فواكه محمد خودي االبٌار 10 

>>;>==9ا00   .45 ؼزاز رابح خضر و فواكه بوقرة االبٌار 00 

:18=119أ<<   .46 الحمٌد بن كرٌد عبد قصابة علً خوجة االبٌار 020 

00=>19:ا=0   .47 بن امسٌلً لطفً قصابة علً خوجة االبٌار 083 

;8:;19:ا>0   .48 سعٌدي مراد قصابة عمار سوٌكً االبٌار 60 

=8:1><1ا00   .49 محرز شرفة قصابة محمد خودب االبٌار 10 

;><1108ا=<   .50 سعدون علً قصابة شارع لعقٌد بوقرة 30 

00>9<11ا19   .51 مٌشوكان  رضوان قصابة محمد منصور االبٌارشارع بن قارة  10 

998=119ا<< بن عربٌة زوجة سحنون  قصابة ساحة كنٌدي االابٌار 
 فضٌلة

52.  

199:00:ا;0   .53 حنٌش بوعالم حلوٌات س االبٌار 16شارع لزهر بلومً محل  16 

:==10<9ا08   .54 مهٌرس عبد الرشٌد حلوٌات علً خوجة 060 

0;<;;=9ا<1   .55 ماتوس جمال حلوٌات االبٌار علً خوجة 060 

9<=;9<9أ;0 حلوٌات و  علً خوجة االبٌار 028 
 مرطبات

  .56 هاشمً بالل
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9:918=9أ:1   .57 بن الؼة هشام حلوٌات علً خوجة االبٌار 36 

<9:81<9ا00   .58 حمٌسً ٌمٌنة حلوٌات شارع بوقرة االبٌار 311 

8;=<1<9ا08   .59 محمد مصطفى حلوٌات بوقرة االبٌار 55 

1188898ب ح   حرفً صانع  شارع بوقرة 06 
 العجائن

  .60 لكٌرد سفٌان

<:<1=11ا10   .61 رفاع عبد الحكٌم حلوٌات شارع محمد شعبان االبٌار 13 

90;=19:ا=0   .62 بوزٌد كمال حلوٌات شارع محمد شعبان االبٌار 15 

90=>19:ا=0   .63 اٌت علً رابح حلوٌات شارع محمدمنصةر بن قارة االبٌار 10 

90998ا=<   .64 ٌانس عمر حلوٌات ساحة كندي االبٌار 4 

918<19:أ=0   .65 ارزقً عمر حلوٌات شارع علً خوجة االبٌار 060 

=9==19:أ=0   .66 سمان رابح حلوٌات نهج علً خوجة االبٌار 15 

0=8<0<9أ:0   .67 حسٌن محمد حلوٌات االبٌار مةابونعنهج جٌاللً  15 

0;0>19:أ>0 مقهى و اطعام  علً خوجة االبٌار 05 
 سرٌع

  .68 بودابة نبٌل

908<9=9ا>1   .69 بوزٌد عثمان قاعة شاي نهج بوقرة االبٌار 321 

9:>198:ا;0   .70 حمٌدي عبد الحكٌم مقهى نهج بوقرة االبٌار 10 

98:>118ا<<   .71 سحنون دهبٌة محطة خدمات علً خوجة االبٌار 060 

80=1189ا<<   .72 فرٌدة خرٌس محطة خدمات علً خوجة االبٌار 062 

<;<111ب<<   .73 ش ا نفطال محطة خدمات علً خوجة االبٌار 

0;1989:ا:0 زعرة صلٌحة زوجة  محطة خدمات بوقرة االبٌار 313 
 بوسحٌرة

74.  

8=:8;=9ا<1   .75 مخازنً سٌد علً محطة خدمات بوقرة االبٌار 04 
   بنً مسوس

   76 مقنوش يزيد مخبزة شارع الثورة بنً مسوس <;89111;0

 77 عبد الرحمان بلعقون حرفً مخبزة بن حدادي بنً مسوس 030رقم  06مسكن عمارة  411حً  9<;1180

س
سو

ً م
 بن

 

;9:91<9أ00  78 بولبنان عمار مخبزة بنً مسوس 10حً سٌدس سعدي قطعة رقم  61رقم  

90:;0<9أ01  79 معلم حسان مخبزة سً بنً مسوس 34محل  16حً المجاهدٌن رقم  

99==0<9أ01  80 حملة أمٌن مخبزة حً السمٌعة بنً مسوس 04رقم  

0:98:<9أ>0  81 محمد مهدي بن عربٌة بقالة سٌدي ٌوسؾ 10قسم  210مجموعة ملكٌة  

>8<1::<9أ>0  82 سباغ سعاد بقاله 30حً دار سٌالست رقم  

>>19:<9أ>0  83 نبٌل حجاجً بقالة حً بنً مسوس 15رقم  
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0<8:8<9أ08  84 صادق اورابح بقالة شارع الثورة بنً مسوس 12رقم  

=10>:<9أ<0  85 محمد رضا دالً بقالة حً سٌدي السعدي 01 

=>10:=9أ>1  86 بولفة جمال بقالة 32حً سٌدس السعدي رقم  

11=<9<9أ>0  87 ٌحً ٌحٌاوي بقالة مسكن 411حً  12تجزئة  10أ عمارة  14محل  

=:990<9أ:0  88 أقنو رقٌة بقالة 34مسكن محل  411حً  18تجزئة  06عمارة  

=0999<9أ<1  89 بالهدة جمال بقالة 60حً المجاهدٌن قطعة  

:>:0:<9أ>0  90 سماتً مختار بقالة 10حً سٌدي سعدي رقم  

0810:<9أ>0  0< بالهدة شعبان بقالة 03حً سٌدي سعدي رقم  

<9>91<9أ00  9< الكرٌم ابراهٌمعبد  بقالة 80حً الثورة رقم  

01;::<9أ=0  8< محمدي ٌاسٌن بقالة 10حً عٌسات اٌدٌر محل  026 

=9109<9أ09  9< محمد بالدال بقالة حً أول ماي بنً مسوس 34رقم  

9>99:<9أ>0  :< دٌاب عبد الحلٌم بقالة أ 33دار سٌالست سابقا حً األزهار حالٌا رقم  

8<11:<9أ>0  ;< شٌخ أمٌر بقالة 14قسم أ قطعة رقم  0135مج مل  سٌدي بن سالم جناح أ 

::99:=9أ=0    >< تونسً محمد بقالة حً السمٌعة 03قطعة  

 98 بومدٌن بالدال بقالة طرٌق المسجد بلدٌة بنً مسوس>=0 =;>>:<9ا<0

 99 دحماس الوهاب بقالة سٌدي ٌوسؾ 19محل  19مسكن عمارة سٌدي ٌوسؾ   991حً  :1محل  :;>:9<9ا;0

 100 قاتر كمال بقالة 9/8/:محل رقم  09حً سٌدي ٌوسؾ عمارة  <9=90=9ا>1

 101 نصر الدٌن سنوساوي بقالة 18محل رقم  ;1مسكن عمارة  <>8حً  :91:0<9ا:0

 102 مرابط خمٌسً بقالة سٌدي ٌوسؾ 10محل رقم ;1مسكن عمارة  <>8حً  0=10110ا18

 103 دٌجً نبٌل بقالة سٌدي ٌوسؾ 00محل رقم  10 مسكن عمارة <>8حً  18<><11ا18

 104 حمزة تسكرات بقالة سٌدي ٌوسؾ09محل رقم   19مسكن عمارة <>8حً  >1:;9<9ا;0

 105 مالك مراد بقالة سٌدي ٌوسؾ18محل رقم   09مسكن عمارة <>8حً  00;<9<9ا09

وصل اٌداع 

981>81;0<0رقم  
 قدور نورالدٌن بقالة ٌوسؾ ىسٌدي9مسكن عمارة ب محل رقم 1<حً 

 
106 

 107 رابعً عبد الرزاق بقالة سٌدي ٌوسؾ <=8حً  1;9<8<9ا;1
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 108 بن عٌش امحمد بقالة ىسٌدي ٌوسؾ9مسكن عمارة س محل رقم 1<حً  ::8>0=9ا:1

 109 حسٌن دوسان بقالة شارع ابراهٌم هجرس محل ب <9رقم  <:9;9<9ا09

وصل اٌداع 

 1:<81;0<0رقم
 110 زعٌط سبتً بقالة بنً مسوس =1محل رقم   10مسكن عمارة  <>8حً 

 111 ربٌعً محمد بقالة بنً مسوس 19حً اول ماي رقم  

=>10:=9أ>1    112 بولفة جمال خضر وفواكه محل جً 32حً سٌدي السعدي رقم  

 113 كبٌش عبد الكمال خضر وفواكه :0طرٌق مقلع رقم  >>=;:<9ا<0

 

 =:<08<9ا<1
 114 عوس عبد الحكبم خضر وفواكه سٌدي ٌوسؾ 19محل  19مسكن عمارة  991حً  :1محل 

 115 عبد الكرٌم معداوي خضر وفواكه حً اول ماي بنً مسوس 98>::<9ا=0

 116 وهاب بوجمعة خضر وفواكه بنً مسوس 19السوق المؽطى سٌدي ٌوسؾ رقم  99099<9ا:0

 117 خالد مزرار خضر وفواكه بنً مسوس :0رقم  :1مسكن عمارة  9=8حً  <01=:<9ا<0

9091:<9أ>0  118 فرٌد نقازي قصابة محل دي الطابق األرضً بنً مسوس 01شارع الثورة رقم  

98:=9=9أ>1  119 قرٌن هشام قصابة حً أول ماي بنً مسوس 

<981=9<9أ09  020 نبٌل أقمون قصابة شارع المدارس 10رقم  

 98;::<9ا=0

 

 121 ٌونس زواوي قصابة سٌدي ٌوسؾ الطابق االرضً 10محل رقم  09مسكن عمارة  <>8حً 

1<99<=9أ00  022 ناموس بلعٌد حلوٌات أ ابراهٌم هجرس 10قسم  215مج مل رقم  

 023 قنوش ٌزٌد حلوٌات شارع الثورة <;89111;0

 024 سكورة محمد مزٌانً حلوٌات 00عمارة  083مسكن محل  411حً  :9<:898;0

 025 عبد الرحمان زعٌون حلوٌات 18محل رقم  34مج مل  12حً سٌدي السعدي قسم  8=>1189

 126 عادل وهاب حلوٌات >9قطعة  >9رقم  ;1مسكن عمارة رقم  <>8سٌدي سفاحً  8>99:<9ا=0

>9>98=9أ:1  027 السعٌد بوعون مطعم شارع ابراهٌم هجرس 10رقم  

90909<9أ:0  028 ٌوسؾ خضار اطعام سرٌع ابراهٌم هجرس 12رقم  

 129 حمٌد بلقاسمً اطعام سرٌع سٌدي ٌوسؾ19/181محل  19مسكن عمارة رقم  991حً  >:8<<11ا18

:11::<9أ=0   130 عبد النور وهواه بٌتزٌرٌا مسكن 411حً رقم  12تجزئة رقم  16عمارة  12محل رقم  

>9;;:<9أ=0  131 سلٌم شاوش مقهى حً السد بنً مسوس 10رقم  

8>:8:<9أ=0    132 رابح لخاش مقهى بنً مسوس 10قسم  213ابراهٌم هجرس مج مل رقم  

    

>9>98=9أ:1     133 السعٌد بوعون مقهى شارع ابراهٌم هجرس 10رقم  
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 بوزرٌعة

99A0054742 81 134 الوناسعمروش  مخبزة وحلوٌات شارع علً رملً بوزرٌعة 
بوزرٌعة

 
 

98A0032886 36 135 كٌتون رشٌد مخبزة وحلوٌات شارع علً رملً بوزرٌعة 

12A4894611  136 أمال مصباح مخبزة صناعٌة شارع علً رملً بوزرٌعة 72رقم 

16A5114753 137 برٌهوم كمال مخبزة وحلوٌات بوزرٌعة الطابق االرضً 18عمارة برٌطانٌا رقم 

16A4945873  138 خودٌر سلطانة مخبزة صناعٌة بوزرٌعة 1حً برانٌس رقم 

11A4921751  139 بن توتً فاتح مخبزة صناعٌة برانٌس بوزرٌعة 811رقم 

 140 موساوي نورالدٌن مخبزة صناعٌة المركز التجاري بوزرٌعة =>898=9أ;1

 141 زقاويأعمر  مخبزة صناعٌة 19حً فالوراس محل  :81::<9ا=0

 142 ابزار داوود مخبزة وحلوٌات 09ساحة رٌابً محمد رقم  00037286

04A4818112 ً143 بن كراوش ناصر مخبزة وحلوٌات ساحة رٌاب 

04A4815766  144 بدانً احمد مخبزة وحلوٌات 991شارع لعماري محمد رقم 

05A4823668  وحلوٌاتمخبزة  >91بوسماحة رفم  19حً المنزل رقم  145 ؼمود صفٌان 

06A4843452  146 شٌهاب رضوان مخبزة وحلوٌات 01بوسٌجور رقم 

14A4938682  147 حسان رضوان مخبزة وحلوٌات 19ساحة رٌابً محمد رقم 

98A0023264  148 مرازقة نبٌل بقالة شارع علً رملً حً العمودٌن بوزرٌعة 61رقم 

18A4954289  149 سلٌم شقرون بقالة بوزرٌعة 11رقم حً العمودٌن محل 

01A0077053 16 150 فروخً محمد بقالة شارع علً رملً الحمادٌة بوزرٌعة 

00A0073434 81 151 صالحً انٌسة رانٌة بقالة شارع علً رملً هواء فرنسا بوزرٌعة 

18A4953925  المركز مكرر  88-18محل رقم من  16تجزئة باسكال شارع علً رملً رقم
 التجاري بوزرٌعة

 152 سمٌر بوكابوس مؽازة

06A4845178  153 لمدانً إدٌر بقالة بوزرٌعة 17رقم  87حً فوجرو عمارة 

13A4932449  154 سالم عبد الرؤوؾ بقالة بوزرٌعة 81حً فوجرو عمارة ك رقم 

17A4952148 155 جمال دفوس بقالة عمارة برطانٌا عمارة أ.ب.س الطابق االرضً بوزرٌعة 

14A4936048  156 حمو موساوي بقالة بوزرٌعة 11حصة رقم  81حً فوجرو عمارة ك رقم 
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00A0068052 78 157 عمارة محمد علً بقالة شارع باسكال بوزرٌعة 

99A0055396  158 علً أوجان بقالة احمادٌة بوزرٌعة 18حً الساحل رقم 

12A4927594  159 حمر العٌن ساعد بقالة مكرر بوزرٌعة 87حً الساحل عمارة ك 

14A4935914  160 زهٌر زقاوي بقالة طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 41حً الفٌمً رقم 

97A0013410  161 عمٌروش مروان بقالة بوزرٌعة 11طرٌق بنً مسوس رقم 

07A4860010  ً162 فوخار نور بقالة أ بوزرٌعة81حً شوفال 

13A4932477 163 أمٌن دلمً بقالة 73بوزرٌعة محل رقم  حً جامعة 

03A0103034  164 بوقرو توفٌق بقالة س طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 71رقم 

07A4860550  165 راحو مراد بقالة بوزرٌعة 874شارؾ ؾ حدٌقة مٌرمون رقم 

02A0088588  ً166 تباري عبد الكرٌم بقالة سابقا بوزرٌعة 61حالٌا  71حً شوفال 

12A4929529  167 عالم عبد اللطٌؾ بقالة حً باسكال بوزرٌعة 81رقم 

16A494777  168 بوقرة ٌوسؾ بقالة بوزرٌعة 41حً برانٌس رقم 

17A4949721  169 بوقرة محمد بقالة بوزرٌعة 881تجزئة برانٌس رقم 

19A4956942  170 بوزرطٌط حسٌن بقالة قطعة ب بوزرٌعة 81حً دوماس تجزئة باسكال سابقا رقم 

13A4934601  171 مصطفى خالؾ بقالة برانٌس بوزرٌعة 67رقم 

09A4914501  172 بوحملة محمد بقالة أوكونتابات بوزرعة 81قطعة 

17A4950543  826 نعٌمة زوجة معافً نشاط بقالة فاكونطبات سابقا 18حً عسوس دحمان رقم 

 821 عبد اللطٌؾ ٌسعد بقالة شارع الشٌوخ بوزرٌعة :0 0;=8<9ا09

 824 شوٌك حكٌمة بقالة تجزئة روبار محل أ بوزرٌعة ;0 8;>80<9أ:0

 823 ٌقال عبد الكرٌم ةبقال الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة <; 9<119:8ا=<

 822 عمران خلٌؾ ةبقال ساحة الرٌابً محمد بوزرٌعة ;11809ا=<

 821 توفٌق عٌاش ةبقال بوزرٌعةساحة الرٌابً محمد  01 1<9089<9ا:0

 828 بوشفة ابراهٌم ةبقال الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 0> 081;101ا18

 811 بوجمعة شؽلً ةبقال الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة :91 ;919:<9ا=0

 818 محمد سلٌم طوبال ةبقال بوزرٌعة >1فحص وادي بن ازار ٌقابلة القابله المرابط سٌعدي مجبر رقم  0<998<9ا:0

 817 بوعزٌز طاهر ةبقال أ:91حً المنزل بوسماحة قطعة  <0;01<9أ<1
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 816 مفالح سمٌر ةبقال حً المقام الجمٌل محل ب99 =8909=9أ:1

 811 خالصً جمال ةبقال :0رقم 18حً بوسٌجور رقم  8=;9:<9ا>0

 814 أمٌر جربوع مؽارة حً بوسٌجور:1 18=9<9ا=0

 813 رزٌق عائشة بقالة شارع احمد بوزرٌعة999رقم  =>091<9ا<1

 812 زاٌري عمارة بقالة حً المنزل بوزرٌعة 19;:=11ا10

 811 طرافً خمٌسً بقالة ب تجزئة بوعمام بوزرٌعة 98قطعة رقم  <>>>9<9ا09

 818 براهم مراري محمد بقالة بوزرٌعة 19حً العشٌرة  رقم  0;899<9ا08

 درموش عبد الؽانً بقالة بوزرٌعة 01عمارة  19مسكن سٌدي ٌوسؾ رقم 019حً  898>101ا 19
 

881 

 888 عٌطر أسٌا بقالة الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة ;; 9<<>9=9ا05

 887 ندٌر عمر مؽازة بوزرٌعة <1حً بئرزواؾ رقم  =0<1019ا18

 886 قاسم مراد  خضر وفواكه حً بوحمام 63 0605421أ51

 881 بدانً جلول خضر وفواكه لعماري احمد بوزرٌعة  شارع 9=:1199ا=<

 884 نقاش حمٌد خضر وفواكه 10محل رقم  >9حً بوحمام رقم  :=99:<9ا=0

 883 قاضً عزٌز خضر وفواكه بوزرٌعة >9حً بوحمام رقم  ;1=8:<9ا=0

 882 بوشفة ابراهٌم خضر وفواكه الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 0> 081;101ا18

 881 مسكٌنً سهٌلة خضر وفواكه 19حً المقام الجمٌل فٌال  1:=00<9أ<1

 888 ٌقال عبد الكرٌم خضر وفواكه الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة<; 9<119:8ا=<

 711 زٌن الدٌن رجم خضر وفواكه المركز التجاري بوزرٌعة 1=<1:<9ا>0

08A4864576  718 عثمان فروخً وفواكهخضر  بوزرٌعة 17محل رقم  18شارع بٌكادري رقم 

09A4911501  717 رشٌدة بلمٌهوب خضر وفواكه شارع جمال الدٌن االفؽانً بوزرٌعة 17رقم 

04A4817292 16 716 جرابً سفٌان قصابة شارع علً رملً بوزرٌعة 

10A4918983  711 عواوش كعوبً قصابة شارع علً رملً بوزرٌعة 11رقم 

01A4917747 714 عبد الحمٌد شرفة قصابة محل ب بوزرعة 68رقم  حً أبرومان 

18A4956772  713 رضوان مسعودي قصابة شارع عمر العٌساوي بوزرٌعة 81رقم 

 712 ٌوسؾ قندوز قصابة بوزرٌعة =1ساحة الرٌابً رقم  =1 :998:<9ا=0

 711 مراد ٌوحوس قصابة بوزرٌعة تعاونٌة المنصور الطرٌق الجدٌد 98 989<9<9ا>0
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 عمر بوشامة قصابة الطرٌق الجدٌد محل أ بوزرٌعة 9< =;11:=9أ>1

 
718 

 781 مصباح فوضٌل قصابة ساحة الرٌابً محمد بوزرٌعة =<1=9<9أ;0

 788 مصباح عٌد القادر قصابة بوزرٌعة19س محل  18ساحة الرٌابً محمد رقم  9:<=9<9ا09

 787 سعٌد جمٌل قصابة الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة ;91 <:=9:<9ا=0

 786 جمال قاسم قصابة حً بوسٌجور <1 :;8;00:أ;0

 781 عبد الرؤوؾ دعاس قصابة مسكن 0:1حً المقام الجمٌل 01 =9:=8=9أ11

 784 بلعٌدي مراد قصابة حً بردي بوزرٌعة >1>09<9ا<1

 783 عالم عبد الوهاب قصابة ;1حً رٌابً محمد رقم  1=1:;11ا11

 782 بوستة بوبكر قصابة تجزئة بوحمام بوزرٌعة 80رقو  1>9;8<9ا09

 781 طرافً خمٌسً قصابة بوحمام بوزرٌعة 98قطعة رقم  214

ت/ت للحوم  ةعساحة الرٌابً بوزرٌ 11 1811164أ81
 والدواجن

 788 ٌوسؾ قندوز

ت/ت للحوم  تعاونٌة المنصور الطرٌق الجدٌد 76 1818761أ82
 والدواجن

 771 مراد بوحوس

ت/ت للحوم  حً بوحمام 72 1846113أ81
 والدواجن

 778 قاضً عبد العزٌز

ت/ت للحوم  مسرح الهواء الطلق 1866381أ86
 والدواجن

 777 بوبكر مصباح

ت/ت للحوم  الطرٌق الجدٌد  محل أ 87 1141131أ12
 والدواجن

 776 عمر بوشامة

18A4954116  771 بلعٌور مولود حلوٌات الطابق االرضً بوزرٌعة 16شارع علً رملً رقم 

12A4927394 38  774 بلقاسم مصطفى حلوٌات بوزرٌعة 16شارع علً رملً محل رقم 

06B0973440  773 عضامو محمد البحري حلوٌات شارع عل رملً بوزرٌعة 61رقم 

14A4939948  772 نسٌمة شنٌت حلوٌات حً الحمادٌة بوزرٌعة 81طرٌق بنً مسوس رقم 

14A4939421  771 رٌاض زٌدان حلوٌات 83الطابق االرضً حً باسكال رقم  11محل رقم 

15A4942880  778 حمزة حمادو اطعام سرٌع شارع علً رملً بوزرٌعة 813رقم 

15A4940365  761 محمد فوزي دعٌج اطعام سرٌع بوزرٌعة 18محل رقم  38شارع علً رملً رقم  38رقم 
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17A4949365  768 حشالؾ بالل اطعام سرٌع بوزرٌعة 12تجزئة باشولً قطعة رقم  18شارع بوربونً رقم 

03A0102674  767 بوفنؽور فرٌد مطعم بوزرعة 81حً علً رمل رقم 

13A4935065  766 عبد الرحمان بن تركً مطعم بوزرٌعة 24شارع علً رملً رقم 

12A4926846  989 ناصر كٌتون مطعم رملً بوزرٌعةشارع علً  36رقم 

13A4931047 98 لوناس دعٌج مطعم شارع علً رملً بوزرٌعة: 

04A4815346  منتجات الحلٌب  بوزرٌعة 81شارع لٌفالوا عمر العٌساوي رقم
 والعسل

 ;98 أٌت عمارة محند السعٌد

16A4945787  
 بوزرٌعة 68هواء فرنسا قطعة رقم  82شارع أعمر العٌساوي رقم 

 
منتجات العطارة 
 ومواد التجمٌل

 
 ولٌد عوٌنة

762 

14A4915541  761 ملٌكة عٌواز محطات خدمات جوٌلٌة االبٌار 14مفترق الطرق 

 768 شرابطة نعزا لدٌ ت ت للتبػ شارع الشٌوخ محل أ بوزرٌعة :0 =9<9:<9أ=0

 

 711 الطٌب عبد الرزاقسً  مخبزة بن عكنون 17حً مٌموزا رقم  1111184ا88

99A0044577  بن عكنون 19ساحة بن عكنون رقم  718 تومً فاطمة مخبزة و حلوٌات 

18A4955015  717 بالل عمرانً بقالة طابق األرضً بن عكنون 0محل رقم  89حً سونلؽاز رقم 

08A4934305  716 محمد عمرانً مؽازة بن عكنون 89بناٌة رقم  ;8الطرٌق الوطنً رقم 

04A0104353 711 سعٌد جدي بقالة شارع مصطفى خالؾ عمارة أ بن عكنون 

17A4948728  714 بلحسن محمد أمٌن بقالة بن عكنون 0;بالقرب من المركب األلمبً قطعة  19عمارة س 

18A4954905  ً10مسكن عمارة س محل  1;8تعاونٌة المستقبل شارع اإلخوة عٌسو ح 

 بن عكنون

 713 إسالم طعم هللا بقالة

08A4865518 712 طاهري مصطفى بقالة بن عكنون  ;;;قطعة رقم   <89قرب من المركب األولمبً عمارة أ 

18A4955988  711 رضوان عبد هللا بوعباد بقالة بن عكنون =1رقم  10حً سٌدي مرزوق عمارة ب رقم 

<;8;0<9ا;0  718 شاكً مراد بقالة :1مصطفى خالؾ محل  :8 

<;<=119ا=<  741 بن وارث علً بقالة حدٌقة بٌفوري 09رقم  

07A4849213 748 رزاق محمد مؽازة بن عكنون=0أ و  >0حً زٌداك رقم 

01A0074231 747 كروشً سمٌر مؽازة بن عكنون 00رقم  >1حً احسن محٌوز عمارة د 

17A4948592     746 أحمد بلعة خضر و فواكه عكنونبن  >0رقم 10محل أ شارع مصطفى خوجة رقم 
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118>1<8A>>  لخضر محفوظ خضر و فواكه محل أ بن عكنون 10حً زٌداك رقم 
 

 
 

741 

9>0:>9:A0=  ًحصة  89مسكن عمارة أو 1;8تعاونٌة المستقبل شارع اإلخوة عٌسو ح

 الطابق االرضً بن عكنون<;;رقم 

 744 كرٌم رامول خضر و فواكه

 743 خالدي هارون خضر و فواكه شارع مصطفى خالؾ حدٌقة بٌفوري :8 9:>=9<9ا>0

9>:1919A0<  742 عبد النور طٌب قصابة بن عكنون 18محل رقم  10حً تٌبولت فٌال رقم 

9>9>9>9A0< 10 741 اما زوز محمد سعٌد قصابة شارع جرجرة بن عكنون 

9=9><908A1<  748 رابح بوراٌب قصابة محل ب بن عكنون ;1تجزئة زٌداك رقم 

 731 بن قاعً عبدالحمٌد قصابة شارع مصطفى خالؾ :8 =:19=<1ا08

 738 عٌشون كمال قصابة محل ا 19حً المجاهدٌن لرقم  8>><101ا19

9>90900A0:  ت ت للدواجن  شارع مصطفى خالؾ بن عكنون 98رقم
 البٌض

 737 جبار بٌبة

>=A99:;> 736 بن راتو رشٌد اطعام سرٌع عكنون شارع خالؾ مصطفى عمارة ب بن 

04A0104353 731 سعٌد جدي اطعام سرٌع عمارة كادات رقم أ بن عكنون 

:<;9:<9ا=0  734 سقٌنً حمزة اطعام سرٌع حً المجاهدٌن 00 

=>=;8<9ا09  733 اٌت عٌسى هشام اطعام سرٌع حً المجاهدٌن 19 

109<1>A18  مطعم + اطعام  بن عكنون 00حً االسفودال عمارة ب رقم
 سرٌع

 732 لعٌاشً مولود

9=9>99:A1;  731 احمد عبد القادر محمدي اطعام سرٌع بن عكنون =1شارع اٌدٌر تومً رقم 

9=81:9:A1;  ً738 بكوش مراد اطعام سرٌع حوتً صاٌم  بن عكنون>1ح 

9=8>::>A1< 8;  721 أكلًزوطاط  مطعم ب محل ب بن عكنون 89طرٌق الوطنً رقم 

11<91;8A11  728 ولد خلٌفة طارق حلوٌات بن عكنون  10حً البرتقال فٌال رقم 

 727 امٌنة حوة زوجة مرحوم حلوٌات 19حدٌقة االندلس رقم  0>=;8<9ا09

11:;9::A>>  726 جوهرة عٌسوان محطات الخدمات بن عكنون ;8طرٌق الوطنً رقم 
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 القائمة اإلضافٌة

التجاريرقم السجل  أو  اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري 

 المتعامل االقتصادي

 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

12A4929640  1 عبد الرحمان بركات مخبزة تجزئة بوسكول بوزرٌعة 17رقم.  
 بوزرٌعة

 
17A4948683  2 عبد الرحمان ماتن بقالة بوزرٌعة 01حً بوسكول رقم.  
98A0015654 ً3 ضٌف هللا توفٌق بقالة بوزرٌعة 06بوسكول رقم  ح.  

1916311880و.ا:   .4 بوعٌشة ٌوسف بقالة حً بوسكول بوزرٌعة 13رقم  
18A4953613  5 مهدي لعروسً بقالة حً بوسكول بوزرٌعة 18رقم.  
17A4950123 16 6 عبد الكرٌم شرفاوي بقالة حً بوسكول بوزرٌعة.  
10A4916014  7 سعٌد بن عٌدة بقالة بوزرٌعةحً بوسكول  18رقم.  

18A4953392  8 ٌسٌن خٌضر بقالة الطابق االرضً بوزرٌعة 04رقم  01حً بوسكول.  
19A4958049  9 طكوك حبٌبة بقالة حً برانٌس بوزرٌعة 120رقم.  

4929541ا12   .10 بوعلٌلً رضوان مغازة شارع الدراع 03 
4816274ا10   .11 ٌخلف السعٌد بقالة عٌسات اٌدٌر 131 
4945544ا16   .12 اٌت ابراهٌم عز الدٌن بقالة 28و حً الدراع رقم  23حً عٌن فران 
4944367ا15   .13 دراجً كرٌم قصابة مسكن بن حدادي 800حً  

0032278ب.ح: مصطفى زٌن  حرفً حلوانً حً عمر العٌساوي بوزرٌعة 14   
 العابدٌن

14.  

4951117ا17   .15 مبنً امال حلوٌات 20عمارة  04تجزئة  
19A4957764 91  16 ناصر بوهدة حلوٌات ومرطبات شارع علً رملً بوزرٌعة.  

4928372ا12   .17 ٌمً شرٌف عاٌدة بٌتزٌرٌا محل ب حً المسجد 
4816401ا05   .18 العمري ٌوسف اطعام سرٌع حً اول ماي 01 
4999143ا18   .19 صابً حمٌد بٌتزٌرٌا 20عمارة  4مسكن بن حدادي تجزئة  800حً  
4920636ا11   .20 العمري فرٌد مطعم حً اول ماي 88ا رقم  1محل  

09A4913538  21 بوعٌشة ٌوسف مقهى بوزرٌعة 13حً بوسكول رقم.  
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10A4918122  22 حمودة عٌسى ت/ت للتبغ وأدوات المدخنٌن شارع فالوى بوزرٌعة 21رقم.  
18A4956348  المدخنٌنت/ت للتبغ وأدوات  بوزرٌعة 19طرٌق بنً مسوس رقم   .23 لوناس كوشة 
18A4952898 28 24 اعمر زموش ت/ت للتبغ وأدوات المدخنٌن جمال الدٌن االفغانً توران سابقا بوزرٌعة.  
09A4910933  25 بوفعطٌط حسان ت/ت للتبغ وأدوات المدخنٌن بوزرٌعة 26طرٌق بنً مسوس سابقا الفومً رقم.  
03A0101936  26 صٌفً سلٌم ت/ت للتبغ وأدوات المدخنٌن مكرر بوزرٌعة 01شارع جمال الدٌن االفغانً رقم.  
16A4946920  27 أسامة بن عبد القادر ت/ت للتبغ وأدوات المدخنٌن طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 54رقم.  
01A0082674  28 محمد فوزي لولً ت/ت للتبغ وأدوات المدخنٌن بوزرٌعة 132شارع علً رملً رقم.  
16A4944363  29 صٌود حمزة ت/ت للتبغ وأدوات المدخنٌن رملً بوزرٌعة شارع علً 75رقم.  
10A4918983   30 كعوبً عواوش ت/ت للتبغ وأدوات المدخنٌن طرٌق فاندي  بوزرٌعة 02رقم.  

90:<9<9ا09  80 رضوان بوعلٌلً مؽازة شارع الدراع بنً مسوس 12رقم  

س 
سو

ً م
 بن

 

9>9;0=9ا01  89 السعٌدٌخلؾ  بقالة عٌسات اٌدٌر بنً مسوس 020 

99::9<9ا;0  88 اٌت ابراهٌم عزالدٌن بقالة بنً مسوس 34و حً الدراع رقم  32حً عٌن الفرن  
=:990<9ا:0  89 رقٌة اقنو بقالة مسكن بن حدادي بنً مسوس 411حً  

9;<1:<9ا>0  :8 بوجمعة فاتح بقالة حً الدراع بنً مسوس 10رقم  

1919:<9ا>0  ;8 بولعراوي دحمان بقالة مسوسحً سٌدي ٌوسؾ بنً  10 
1;==9<9ا>0  >8 قالعً ٌاسٌن مؽازة حً سٌدي ٌوسؾ بنً مسوس 16 

::99:=9ا=1  =8 تونسً محمد بقالة بنً مسوس 03حً سمٌعة رقم  
>90>>=9ا01  <8 كمال شاعة بقالة حً سمٌعة ب بنً مسوس 

9=099<9ا<1  91 عبد المالكرباٌعً  بقالة بنً مسوس 038حً الدراع رقم  

>;998<9ا:0  90 دراجً كرٌم قصابة مسكن بن حدادي بنً مسوس 411حً  
9>8=9<9ا09    99 عابدة ٌحً شرٌؾ بٌتزٌرٌا حً المسجد محل ب 

910;0=9ا:1    98 العمري ٌوسؾ اطعام سرٌع حً اول ماي بنً مسوس 10رقم  

098::<9ا=0    99 صابً حمٌد بٌتزٌرٌا 042محل  31ع  8مسكن بن حدادي تجزئة  411حً  

:11::<9ا=0    :9 عبد النور وهواه بٌتزٌرٌا بنً مسوس 12مسكن بن حدادي تجزئة  411حً  

90:>101ا19    ;9 عالم فاطمة اطعام سرٌع حً سٌدي ٌوسؾ بنً مسوس 12 

;8;91<9ا00    >9 العمري فرٌد مطعم اول ماي بنً مسوس 44ا رقم  10محل رقم  



<910االضحى  عٌد القائمة االسمٌة للتجارالمعنٌٌن بمداومة   
 

>000:<9ا>0    =9 امال مبنً حلوٌات بنً مسوس  31ع  18تجزئة رقم  

>>>08<9ا09    <9 بوخاري نبٌل بقالة دحمون محفوظ محل ا السكالة االبٌار 31 

 1: اٌت محند شرٌؾ بقالة دحمون محفوظ محل ا السكالة االبٌار 03 

البٌار
 ا

 

11:8:18ا<<   0: بلعٌدي مروان بقالة ملٌكة قاٌد االبٌار 05 

=9>1019ا18   9: بوكابوس كمال بقالة االبٌار 13ملٌكة قاٌد رقم  

<9>99<9ا:0   8: نقازي سٌدعلً خضر و فواكه االبٌار 14ملٌكة قاٌد رقم  03 

<1:100:ا<0   9: عشبة ٌوسؾ  قصابة ملٌكة قاٌد االبٌار 51 

>8==;=9ا<1   :: جرابً عثمان قصابة جونار سكالة االبٌار 22 

  ;: بوران رابح قصابة ملٌكة قاٌد االبٌارنهج  

0<>10<9ا08   >: بشٌر ٌوسؾ اطعام سرٌع  ملٌكة قاٌد االبٌار 8 

>1091<9ا09   =: بن قانة مباركة  مقهى ملٌكة قاٌد االبٌار  05 

8<11:98ا<<   <: العباسً عبد القادر محطة خدمات  ملٌكة قاٌد االبٌار 18رقم  

=>1989:ا:0   1; بلعٌدي ٌونس ت ت للتبػ  قاٌد االبٌارملٌكة  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<910االضحى  عٌد القائمة االسمٌة للتجارالمعنٌٌن بمداومة   
 

 

>8<1:<9ا >0    0 سباغ سعاد بقالة 30حً دار سٌالست رقم  

=10>:<9ا<0  9 محمد رضا دلً بقالة حً سٌدي السعدي 01 
س

سو
ً م

 بن
 

88;99<9ا:0   8 الجدلة حاجً بقالة مسكن بن حدادي 411حً  12عملرة  00محل  

:>:0:<9ا>0   9 سماتً مختار بقالة بنً مسوس 10السٌدي السعدي رقمحً  

=9109<9ا09   : محمد بالدال بقالة حً اول ماي بنً مسوس 34رقم  

>>=;:<9ا<0   ; كبٌش عبد الكمال بقالة بنً مسوس 06طرٌق مقلع رقم  

=:<08<9ا<1   > حكٌم عوس  خضر و فواكه الثورة بنً مسوس 65حً المقلع رقم  

9908:<9ا>0 ب دار سٌالست بنً مسوس33    = راولً حلٌم حلوٌات 

 

   < طرافً خمٌسً  بقالة ب تجزئة بوحمام 76قطعة رقم  1872228ا87

 01 مفالح سمٌر  بقالة حً المقام الجمٌل 77 1167811ا14

 بوزرٌعة

 

  00 براهٌم مراري محمد بقالة حً العشٌرة  17 1867738ا86

  09 قاضً عبد العزٌز  ت/ت للحوم والدواجن حً بوحمام  72 1846113أ81

17A4949365 
 >1تجزئة باشولي قطعة رقم  10شارع بوربوني رقم 

 بوزريعة
 حشالف بالل اطعام سرٌع

08  

 


