
 ةــــٌــبـة الشعـــة الدٌمقراطٌـــزائرٌــورٌة الجــــالجمه

 وزارة التجارة              

 مدٌرٌة التجارة لوالٌة الجزائر        

  المفتشٌة اإلقلٌمٌة للتجارة لبئر التوتة     
 

 

 2012المبارك لسنة ألضحى الملزمٌن بضمان المداومة خالل عطلة ٌومً عٌد ا القائمة اإلسمٌة للتجار والمتعاملٌن اإلقتصادٌٌن

 2012وٌومً أول محرم وعاشوراء لسنة 

  

 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
أو اسم و لقب التاجر 

 المتعامل اإلقتصادي
 البلدٌـــة الرقم

المقاطعة 
 اإلدارٌة

5447594أ  71   بئرتوتة  ،792رقم  حً سٌدي امحمد - 
 
 
 
 
 
 
 

 ت/ت للتغذٌة العامة
ومغازة    

 
 
 
 
 

 17 موساوي حكٌم  -
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5498441أ75  12 حبشً مختار  - .بئرتوتة حً سٌدي امحمد، - 

1171181أ41 ، 41رقم  48مسكن سٌدي امحمد عمارة  2711 - 

 .بئرتوتة
 19 تلً  عباس بن  -

7171911ب74 سٌدي  19عمارة  74مسكن قطعة رقم  2711 - 

 .بئرتوتة امحمد،
 15 خالدي  فرٌد  -

مسكن  2711حً  15عمارة رقم  15محل رقم  - 

 .بئرتوتة سٌدي امحمد،
 14 زلباح  كمال  -

11457591أ19  11 لعرابة   فوزٌة  - .بئرتوتة شارع فروخً احمد، 91 - 

1172152أ48  11 تابتً    فوزي  - .بئرتوتة شارع عداش ، 14 - 

1824114أ14  18 بورابة   فٌصل  - قطعة بئر توتة  777، 17تجزئة  - 

 14 بوشو     سفٌان - .بئرتوتة ،777تجزئة رقم  - 

5458845أ  71  71 محمد   فروخً  -* .بئرتوتة ،حً سٌدي امحمد - 

1172152أ  48  77 فوزي      تابتً  -* .بئرتوتة ،طرٌق عداش - 

7171911أ  74  72 فرٌد      خالدي -* . 98عمارة  71مسكن قطعة  2711حً  - 

5451114أ71  ،74مسكن عائلً رقم  51التعاونٌة العقارٌة  - 

 .بئرتوتة
 79 سالم  عبد الحمٌد  -



71أ54447717  75 عبابسً عبد اللطٌف بئر توتة 711محل  14قطعة  شارع علً بوحجة 

77أ 5421488  74 مرزوقً منٌر  مكرر، بئر توتة 17شارع علً بوحجة محل رقم  

77أ5474524  71 زوبٌري لخضر  شارع علً بوحجة بئر توتة 751رقم  

78أ5444779  71 ٌعقوب محمد بئر توتة  15شارع علً بوحجة رقم  

547715أ79  ب ، 74محل رقم  71بودلة رمضان رقم شارع  - 

 .بئرتوتة
 78 العزوري عماد الدٌن  -

5451414أ74 شارع الطاهر  854مج ملكٌة رقم  44قسم  - 

 .، بئرتوتة15الصغٌر محل رقم 
 74 محمد األمٌن سرٌري  -

5441144أ71 ، 44قسم  257مج  17حصة رقم  بوحجة شارع  - 

  .بئرتوتة
 21 دحمانً  خالد  -

5894517أ14  27 شٌبة    عالل  -  .بئرتوتة سٌدي امحمد، - 

71أ5455951  22 فلٌتس ٌعقوب شارع علً بوحجة بئر التوتة 

78أ  5445581 بئر  11محل رقم  14مسكن عمارة  222حً  

 توتة

 29 باٌة حدوش

71أ5451714  78 ولد غوٌل سفٌان  بئر توتة 71محطة القطار بابا علً رقم  

44أ1199111  74 عرجون محمد طرٌق المحطة بابا علً بئر التوتة 19رقم  

5442515أ71   .، بئرتوتة19حً سٌدي امحمد رقم  - 

 
مخبزة ومخبزة 

 صناعٌة

   21 عبد النور بن زٌان  -

5454519أ  71 بئرتوتة ،19شارع المقبرة رقم  -   27 درٌر      محند  - .

14أ  1455422  44قسم  191شارع علً بوحجة مج ملكٌة رقم - 

 بئر توتة

 22 كمال    كبٌر

74أ 5459114 بابا علً بئر توتة 11قسم  214مج ملكٌة رقم    29 فاروق عازم 

11أ  2197894 بئر توتة 12قطعة رقم دوار عداش، رقم    21 ناب عز الدٌن 

71أ  5451177 بئر توتة 75رقن حً التقسٌم الثانً    27 بوقرادة صالح 

1714814أ15 ، بئرتوتة  17شارع علً بوحجة رقم  -    
 

 ت/ت للحوم
 الدواجن 

 22 حسان     مداح  -

1144127أ19 بئرتوتة شارع بودلة محمد، -   29 محمد    حوتً  - .

5454111أ71  بئرتوتة ،71مركز سٌدي امحمد رقم  -   25 محمد   فروخً  - .

5458448أ71  12قسم  52مج ملكٌة رقم  44سٌدي امحمد رقم  - 

بئرتوتة مكرر، 9محل  . 
 24 زهٌر  شطٌطح  -

14أ5921141  21 جٌاللً فروخً شارع علً بوحجة بئر توتة  

77أ5474147 بئر توتة 17شارع دحمان عبد هللا عمارة رقم    21 بورنان سٌد أحمد 



71أ5442511 محل سً، بئر توتة 751 شارع علً بوحجة   28 نور الدٌن العٌدان  

74أ5452418 بئر توتة  17شارع علً بوحجة محل أو    24 هارون عالق 

1114144أ71 بئر توتة 7شارع مقداس بن ٌوسف رقم  -  .  
 

 ت/ت للخضر
  والفواكه

 91 فتحً      بوشٌشة  -

5851571أ11 حً التقسٌم األول بئر توتة -   97 زواوي        قرناح - .

5451771أ71 سٌدي امحمد بئر توتة  -   92 دحمان   جلول  - 

 وصل اٌداع 

7871911251رقم   
بئر توتة  17رقم  22سٌدي امحمد مج مل  -  99 مبروك محمد  - 

بئر توتة 7قسم  29سٌدي امحمد مج مل  -   95 بوناب مٌلود  - 

71أ5471841 بئر توتة 17بابا علً محل رقم  حً الزوٌن   94 عبدلً عبد الرحٌم 
بئر توتة.، 141شارع علً بوحجة رقم  /  91 ٌوسف ضٌف - 
،بئر توتة.21شارع علً بوحجة رقم  /  91 موسى شاوي 

5459128أ74 بئر توتة  44حً سٌدي امحمد رقم  -    
عام وـــــإط  

سرٌععام ــــــإط   

 51 سعدودي   محمد  -

5828499أ11 شارع بودلة رمضان علً بوحجة بئر توتة  -   57 بوشو    فاروق  - 

1125119أ48 بئر توتة 791شارع بودلة رمضان عمارة أ رقم  -   52 لعزوري عبد العزٌز  - 

79ب7111414 بئر  717منطقة ٌقزٌب  15قسم  221مج ملكٌة  

 توتة
 59 حروش ماسٌنٌسا-

بئر توتة 74عمارة  سٌدي امحمد /  55 خالدي عبد الرشٌد 

72أ5421811 بئر توتة 14رقم  12حً سٌدي امحمد مسكن رقم      54 منصور محمد 

5451991أ71 مركز سٌدي امحمد،  بئر توتة  798    
هى ــــــمق   

   51 محمد شٌبة  -

15أ 5879494    51 بوعزٌز سالم شارع علً بوحجة بئر توتة 

74أ  5451241 مج ملكٌة  44شارع بودلة رمضان قسم  25رقم  

بئر التوتة 971رقم   
  58 العٌد شنٌب

 

  



 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
لقب التاجر واسم 

 أوالمتعامل اإلقتصادي
 البلدٌـــة الرقم

 المقاطعة
 اإلدارٌة

5447184أ  71   ،تسالة المرجة  02رقم  169حً الصومام رقم  - 
 
 
 
 

 ت/ت للتغذٌة العامة
ومغازة    
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5429478أ  77  12 بوسلٌمانً حمٌدة  - ، تسالة المرجة  180حً الصومام  رقم - 

7194297أ  18  19 حاج     نور الدٌن  - تسالة المرجة   77مسكن قطعة  180حً الصومام  - 

1147415أ  12 ،تسالة  41الطرٌق الوطنً القلٌعة محل   67 - 
 المرجة 

 15 قٌنع      محمد  -

79145أ  41  14 هنٌن     نور الدٌن   - ب تسالة المرجة  59تجزئة رقم  - 

1144942أ  11  11 سوٌفً     محمد  - ، تسالة المرجة62القرٌة الفالحٌة جزء ب رقم  - 

1118141أ  17 ، تسالة السوق البلدي  24المحل التجاري رقم  - 

  المرجة
 11 بوعشة رشٌد  -

5471887أ  71  18 سلوم  خمٌسً  - ، تسالة المرجة 72رقم  - 

5422821أ  77  14 كواشً   محمد  - ، تسالة المرجة 14شارع بوقرة الحواس رقم  - 

5425911أ77  12من مخطط مسح األراضً رقم  97مج ملكٌة  - 

 تسالة المرجة  19محل ب 

 71 مخلوفً  ملٌك  -

5422777أ77  77 سالس   ٌعقوب  - تسالة المرجة  54شارع الحواس بوقرة رقم  - 

5814178أ14 تسالة  12د رقم  99مسكن اجتماعً ع  7971حً  - 

 المرجة 

 72 علً  العٌسوب  -

1717419أ19 تسالة  7أ ورقم  59مسكن عمارة  7971حً  - 

 المرجة 

 79 سماعٌل  بوقرة  -

5441447أ  71   تسالة  171رقم  1محل  113حً الصومام قطعة  - 
مخبزة صناعٌة ومخبزة   

 75 بن عمارة مختار  -

5471899أ  71  74 عتروز   عبد الحفٌظ  - حً الصومام تسالة المرجة  165رقم  - 

5492522أ  79  71 تهانً  زوجة شرٌفً جوٌدة  - تسالة  88محل  11قطعة  28حً الصومام رقم  - 

5812111أ  18  71 رابح  عمران   - شارع بوقرة الحواس تسالة المرجة   65 - 

5455474أ  71   تسالة  1أ قطعة رقم ال  126حً الصومام رقم  - 
 

  والدواجنت/ت للحوم 

 78 سعٌد     لبان  -

5455557أ  71  74 قطوش   خالد - شارع عثمانً شعبان ، تسالة المرجة  44رقم  - 

1191471أ  48  21 عٌسى  كحلة   - السوق البلدي ، تسالة المرجة 

5445111أ  78  27 فركٌوي  مرزاق - تسالة المرجة   75حً الصومام رقم  - 

1189141أ  17  22 جواح    محمد  - المرجة تسالة  - 



 

 
  

 29 زنٌنً    ٌوسف  - تسالة المرجة  12مسكن  781حً الصومام  - /

5814178أ14  25 مبروك  زٌانً  - تسالة المرجة  4رقم  99مسكن عمارة د  7971حً  - 

 24 تواتً أحمد  - طرٌق القلٌعة تسالة المرجة . - /

1172754أ41  21 محمد  طٌبً  - تسالة المرجة .طرٌق القلٌعة  - 

54545449أ  71   تسالة المرجة 77قطعة رقم  180حً الصومام  - 
 

الفواكه وت/ت للخضر    

   21 عربة       عبد الرزاق -

5447219أ  71  28 حمود  بوعلٌلً  - تسالة المرجة   65شارع بوقرة الحواس رقم  - 
1145712أ  12  29 لسطاج     عبد هللا  - الطرٌق الوطنً مركز المدٌنة تسالة المرجة  67 - 
5447291أ  71  30 أحمد  بوعلٌلً   - تسالة المرجة شارع بوقرة الحواس ،  11رقم  - 
5454122أ 71  31 بوخرص   موسى  - تسالة المرجة ،  99شارع بوقرة الحواس رقم  - 
545815أ71 مكرر شارع بوخاري عبد العزٌز محل ب أل  12 - 

 بً تسالة المرجة 

 32 حمً  محمد  -

5458854أ71  33 بوقندورة  بوعالم  - تسالة المرجة . 17قطعة ال  82 - 
5451514أ  74   تسالة المرجة  30شارع بوقرة الحواس رقم  - 

 إطعام و
إطعام سرٌع    

 34 مراد     هدروق  -
5451185أ  71  35 علً      نابً  - تسالة المرجة  40شارع شعبان حلٌم رقم  - 
5451111أ  71 شارع جٌش التحرٌر رقم  36طرٌق الوطنً رقم  - 

 تسالة المرجة   17
 36 أوسامة  عمارة  -

1192141أ  17 ،   03رقم  34مسكن قطعة د عمارة  1310حً  - 
 تسالة المرجة 38

هى  ـــمق  37 عبد الحمٌد    دوس - 



 

أو المتعامل اسم و لقب التاجر  نوع النشاط  العنوان التجاري  رقم السجل التجاري 
 اإلقتصادي 

المقاطعة  البلدٌـــة  الرقم 
 اإلدارٌة 

5841157أ  11 الشعٌبٌة ،  07، رقم 57مسكن، عمارة  3216حً  - 
 أوالد الشبل

 
 

 ت/ت للتغذٌة العامة
ومغازة    

 
 

 17 شاكر كمال  -
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1197114أ  48 الشعٌبٌة ،  06، رقم 36مسكن، عمارة  3216حً  - 
 أوالد الشبل

 12 آٌت شاوش سلٌمان  -

1714514أ  15  19 بوطرٌف مولود - ، أوالد الشبل 224مركز أوالد الشبل قطعة  - 

5892729أ  11  15 كوفً محمد مهدي  - ، أوالد الشبل 1960دٌسمبر 11شارع  - 

1715549أ  19  14 عراش عبد الوهاب - الشبل أوالد، مركز أوالد الشبل - 

71أ5451995  11 بوطرٌف اسماعٌل شارع علً بوحجة أوالد الشبل 22 

74أ5457714  11 بوكرت محمد  أوالد الشبل 65شارع آمنة قدور رقم  

79أ5497942  18 شٌبان عبد الرحمان أوالد الشبل 182رقم  1960دٌسمبر  11شارع  

5475917أ  14   ، أوالد الشبل  1960دٌسمبر 11شارع  - 

 مخبزة ومخبزة صناعٌة
 
 

 14 ربٌعة    بٌبً  -

5455145أ  71  71 مخالفٌة نجٌب - شبل.الأوالد ،شعٌبٌةال؛ 81مسكن عمارة  3216حً  - 

5424111أ  72  77 أنٌس  بو علً - شارع المحامدٌة؛ بلدٌة أوالد الشبل. 03رقم  - 

5427781أ  77  72 بالل  مساهل - .الشبل أوالد، شارع دحمانً حمود - 

5424155أ  72   .الشبل أوالد، حً دحمانً حمود البحاٌرٌة  03 - 
الدواجن  ت/ت للحوم  

 79 صفار   حٌاة  -

5877929أ  15  75 محمد بوحجة  - ؛ أوالد الشبل. 152رقم  1960دٌسمبر 11شارع  - 

5451114أ  74  74  سبع    هشام  - .الشبل أوالد،  185حً المحامدٌة رقم  - 

5452411أ  74  71 عامري رٌاض  - أوالد الشبل  552مج ملكٌة  26شارع آمنة قدور رقم  - 

5494154أ  75   ؛ أوالد الشبل.94رقم  حً المحامدٌة - 
 ت/ت للخضر وفواكه 

 

 71 خالدي عبد الحكٌم  -

5447114ا 71  78 لورسً محمد  - ؛ أوالد الشبل.44شارع اإلخوة دوٌفً رقم  - 

71أ5451921  74 حمٌسً خٌر الدٌن  أوالد الشبل 1960دٌسمبر  11شارع  39رقم  

5457445أ  74  21 سبع صالج الدٌن- أوالد الشبل.؛ بلدٌة شارع آمنة قدور 77 - 

5447244أ  71 شارع اإلخوة بوةحجة رقم  115مج ملكٌة  06قسم  - 
 ، أوالد الشبل.مكرر  08

 

  اطعام
 وإطعام سرٌع

 27 روشو رضوان   -

5491414أ  75  22 سحنٌن  شعبان  - ، اوالد الشبل.1960دٌسمبر  11شارع  - 
 29 بوشٌشة عدالن   - الشبل  شارع آمنة قدور اوالد - -



1191554أ  44  25 عراش عبد الرحمان  - ، اوالد الشبل.1960دٌسمبر  11شارع  - 

5451574أ  71 رقم  158، عمارة 19مسكن قطعة رقم  حً الشعاٌبٌة - 
  ، أوالد الشبل01

 
هى ــــمق  

 

 24 رابحٌة محمد  -

1712579أ  19  21 عراش محمد أوالد الشبل  1960دٌسمبر  11 شارع - 

5884118أ  71  28 العرباوي محمد  - أوالد الشبل  ،  02رقم  37مسكن عمارة  3216حً  - 

 24 شعٌب  أحمد  - حً الشعٌبٌة أوالد الشبل - -

 

  



 

 

 التجــار المعنٌٌـن بالمداومــة البلـــدٌــة الدائرة اإلدارٌة

 رقم السجل التجاري العنوان التجــاري نوع النشاط اسم المؤسســـة

 
 

 بئر التوتــة

 
 

 بئر التوتة
 
 

 
 

مطحنة الوردة  -
 البٌضاء

 بلقاضً عبد الحفٌظ  -

 
 

 مطحنـــــــة

 

 
 الطرٌق الوالئً، 144

 بابا علً  بئرتوتة.  

 
 

0010263ب  99  
 

 

 

 

 

 

 التجــار المعنٌٌـن بالمداومــة البلـــدٌــة الدائرة اإلدارٌة

 نوع النشاط المؤسســـةاسم 
 

 رقم السجل التجاري العنــــــــوان التجــاري

 
 بئر التوتــة

 
 بئر التوتة

 

 ش.ذ.م.م "ســـٌــــالم" -
 شرٌفً ساعد -

 

وحـــدة إنتاج 
 الحلٌــب

 

  04طرٌق األجور رقم 
 بـــــابــــا علـــــً، بئرتوتة.  

 
 0009700ب  99

 
 
 

 



 

 

 التجــار المعنٌٌـن بالمداومــة البلـــدٌــة الدائرة اإلدارٌة

 رقم السجل التجاري العنوان التجــاري نوع النشاط اسم التاجر أو المؤسسة 

 
 

 بئر التوتــة

 
 

 بئر التوتة
 
 

 
 

 فرٌحات   محمد
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