
 الـجمهورية الـجزائرية الـديمقراطية الـشعبية
 وزارة التجارة              

 لوالية الجزائر التجارةمــديرية 
 االقتصاديمالحظة السوق و اإلعالم مصلحة 

 

8108عاشوراء و محرم و  8108 األضحىٌوم عٌد  خالل عطلةالملزمٌن بضمان المداومة  االقتصادٌٌنللتجار و المتعاملٌن  االسمٌةالقائمة   

 

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

المقاطعة  البلدٌة الرقم
 اإلدارٌة

4834378ا16   بوزرٌعة 1 موساوي نور الدٌن مخبزة بوزرٌعة 32دوار المركز التجاري محل  

1154748ا99   بوزرٌعة 2 عمروش لوناس مخبزة شارع علً رملً بوزرٌعة 821 

4805766ا14   بوزرٌعة 3 بدانً احمد مخبزة شارع لعماري احمد بوزرٌعة 332 
4980750ا00   بوزرٌعة 4 بن توتً فاتح مخبزة برانٌس بوزرٌعة 821رقم  

12A4929640 81 بوزرٌعة 5 بركات عبد الرحمان  مخبزة حً بوسكول بوزرٌعة  
  بوزرٌعة 6 بوزٌدي اسماعٌل  مخبزة بوزرٌعة 33طرٌق بئرزواؾ رقم  /

99A0054960  بوزرٌعة 7 بوكعباش اعمر مخبزة 28حً بلدتً بوزرٌعة رقم  
  بوزرٌعة 8 امال مصباح مخبزة علً رملً بوزرٌعة 31 /

  بوزرٌعة 9 عون الٌاس ابو بكر مخبزة بوزرٌعة 81طرٌق جمال الدٌن االفؽانً رقم  /

  بوزرٌعة 10 محاٌلٌة كمال  مخبزة بوزرٌعة 82فوجرو عمارة  /
99A0040396 بوزرٌعة 11 حسان عبد الناصر مخبزة ساحة رٌابً بوزرٌعة  

16A4945873 12 بوزرٌعة 12 سلطانة خودٌر مخبزة حً برانٌس بوزرٌعة  
4854883ا18   بوزرٌعة 03 سرحان محمد امٌن سوبٌرات بارك مٌرمون بوزرٌعة 

83864ا98   بوزرٌعة 14 مرازقة نبٌل بقاله شارع علً رملً حً العمودٌن بوزرٌعة 22رقم  

4981139ا00   بوزرٌعة 15 بن تركً محمد زبٌر بقاله بوزرٌعة 21شارع علً رملً محل  
4938477ا03   بوزرٌعة 16 دٌلمً امٌن بقالة بوزرٌعة 31حً جامعة بوزرٌعة محل رقم  

4935904ا04   بوزرٌعة 17 زقاوي زهٌر بقاله مسوس بوزرٌعةطرٌق بنً  41حً الفٌمً رقم  
4946554ا06   بوزرٌعة 18 ٌاسؾ حمزة بقاله بوزرٌعة 45شارع علً رملً  

98ا85394   بوزرٌعة 19 بقال عبد الكرٌم بقاله برانٌس 15الطرٌق الجدٌد رقم  



04ا4939108   بوزرٌعة 81 سمٌر أكشوت بقاله الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 332رقم  
03401ا97   بوزرٌعة 20 عمٌروش مروان بقاله بوزرٌعة 12طرٌق بنً مسوس رقم  

1013134ا13   بوزرٌعة 28 بوقرو توفٌق بقاله محل س طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 31رقم  
99ا1150411   بوزرٌعة 23 دراجً عبد العزٌز بقاله كشك محطة الحافالت بوزرٌعة 

1173434ا11   بوزرٌعة 24 صالحً انٌسة رانٌة بقالة شارع علً رملً بوزرٌعة 51 

4861588ا18   بوزرٌعة 25 بن حمر العٌن فٌصل بقالة حً المقام الجمٌل بوزرٌعة 81رقم  
99ا1137198   بوزرٌعة 26 ولٌد العٌد فٌاللً بقالة شارع العماري محمد بوزرٌعة 28 

11ا1160954   بوزرٌعة 27 الحكٌمافٌاد عبد  بقالة شارع العماري محمد بوزرٌعة 831 
99ا1158861   بوزرٌعة 28 عمورة لعٌد بقالة شارع العماري محمد بوزرٌعة 811 

15ا4881536   بوزرٌعة 29 زروقً شكٌب عاطؾ بقالة شارع العماري محمد بوزرٌعة 14 

04ا4937796   بوزرٌعة 31 سمٌرة بركان بقالة تجزئة بوحمام س بوزرٌعة 28 
08ا4987779   بوزرٌعة 30 طرافً خمٌسً بقالة ب تجزئة بوحمام بوزرٌعة 32قطعة رقم  

10ا1185614  121تجزئة بوسماحة رقم  23حً المنزل رقم  
 بوزرٌعة

 بقالة
 زاٌري اعمر

  بوزرٌعة 38

13ا8383339   بوزرٌعة 33 بوبكر براهٌم بقالة بوزرٌعة 21تجزئة بئزواق رقم  

99ا1145951   بوزرٌعة 34 العلوانً عثمان بقالة شارع بوسكولت بوزرٌعة 32 

98ا1130646   بوزرٌعة 35 عمران خلٌؾ بقالة ساحة رٌابً محمد بوزرٌعة 
15ا4886038   بوزرٌعة 36 عبدات عبد الناصر بقالة طرٌق المرصد بوزرٌعة 821 

  بوزرٌعة 37 وادفل فرٌد بقالة طرٌق الرصد الجوي بوزرٌعة 821 وصل اٌداع
06ا4947316   بوزرٌعة 38 سعدي شهرزاد بقالة الرصد الجوي بوزرٌعةطرٌق  828 

04ا4935641   بوزرٌعة 39 لبدٌري محمد بقالة 23محطة الحافالت بوزرٌعة المركز التجاري محل  

00ا4909983   بوزرٌعة 41 فركٌوي خمزة بقالة بوزرٌعة 324الطرٌق الجدٌد رقم  
00ا4983877   بوزرٌعة 40 رضا حبٌب بقالة طرٌق جدٌد بوزرٌعة 383رقم  

4904510ا 19    48 بوحملة مخمد بقالة او كونتابات بوزرٌعة 81قطعة  
05ا4940196   بوزرٌعة 43 بوزكرٌة محمد بقالة طرٌق الجدٌد بوزرٌعة 52 

19ا4908394   بوزرٌعة 44 شالة رابح بقالة طرٌق جدٌد بوزرٌعة 23حً فالوراس رقم  
03ا4930846   بوزرٌعة 45 سنوساوي رضا بقالة حً فالوراس بوزرٌعة 48 

13ا1015351   بوزرٌعة 46 حمار ابراهٌم  بقالة طرٌق الشٌوخ بوزرٌعة 88 

00ا4983114   بوزرٌعة 47 بن حمودة مهدي  بقالة شارع بوساعد محمد دار العالٌا بوزرٌؽة 21 



4951543ا07   بوزرٌعة 48 نشاط نعٌمة بقالة كونتبات سابق بوزرٌعة 28حً عسوس دحمان رقم  
4935904ا04   بوزرٌعة 49 زقاوي زوهٌر بقالة حً الفٌمً طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 

4953064ا08   بوزرٌعة 51 بلقاسمً جابر بقالة شارع بوسكول بوزرٌعة 82 
4948683ا07   بوزرٌعة 50 ماتن عبد الرخمان بقالة شارع بوسكول بوزرٌعة 28 

4953603ا08   بوزرٌعة 58 لعروسً مهدي بقالة حً بوسكول بوزرٌعة 81 

05654ا98   بوزرٌعة 53 ضٌؾ هللا توفٌق بقالة حً بوسكول بوزرٌعة 21 
4988953ا00   بوزرٌعة 54 ادرؼال خالد بقالة بوزرٌعة 21حً الفنتون  

4938463ا04   بوزرٌعة 55 بن سعٌد عبد اللطٌؾ بقالة شارع الشٌوخ بوزرٌعة 84 
1155396ا99   بوزرٌعة 56 اوحٌان علً  بقالة بوزرٌعةحً الساحل  

4987594ا08   بوزرٌعة 57 حمر العٌن ساعد بقالة حً الساحل بوزرٌعة 

1198016ا13   بوزرٌعة 58 بونقاب عبد السالم بقالة شارع الخوة بوزٌدي بوزرٌعة 81 
  بوزرٌعة 59 بوكابوس سمٌر  مؽازة  علً رملً بوزرٌعة 11 

4944041ا05   بوزرٌعة 61 كمال براهمة  بقالة 22رقم علً رملً  
05ا4940165   بوزرٌعة 60 قاسم مراد خضر وفواكه شارع العماري محمد بوزرٌعة 851 

  بوزرٌعة 68 بلمٌهوب رشٌدة خضر و فواكه شارع جمال الدٌن االفؽانً بوزرٌعة 23رقم  194900510
4900851ا19   بوزرٌعة 63 مسٌلٌنً سهٌلة فواكهخضر و  بوزرٌعة 23حً المقام الجمٌل فٌال  

04ا49936104   بوزرٌعة 64 كروش محمد خضر وفواكة طرٌق جدٌد بوزرٌعة 58رقم  

01ا4906856   بوزرٌعة 65 عنطري ارملة حدٌدي خضر فواكه طرٌق جدٌد  بوزرٌعة 

4945833ا06   بوزرٌعة 66 بالل محمد خضر فواكه وزرٌعةم بحً الفونتو 21رقم  

06ا4948198   بوزرٌعة 67 فضٌل مصباح قصابة و دواجن حً بوسكول بوزرٌعة 81 
03ا4933694   بوزرٌعة 68 بوبكري مصباح قصابة و دواجن مسرح الهواء الطلق بوزرٌعة 

1180801ا10   بوزرٌعة 69 احمد عٌادي  دواجن بوزرٌعة 24محل  11طرٌق بٌنام رقم  

11ا1165181   بوزرٌعة 71 عالم عبد الوهاب دواجن بوزرٌعة 21حً رٌابً محمد رقم  
98ا1180888   بوزرٌعة 70 محمد قندوز دواجن بوزرٌعة 21ساحة رٌابً محمد رقم  

4861448ا17   بوزرٌعة 78 حبرور عثمان دواجن  83فوجرو عمارة  
4949365ا07   بوزرٌعة 73 حشالؾ بالل اطعام سرٌع بوزرٌعة 21تجزئة باشولً  

48385ا16   بوزرٌعة 74 دعاس محمد اطعام سرٌع الجمٌل بوزرٌعةالمقام  23 
11189965ب ح    بوزرٌعة 75 درٌش سٌد علً اطعام سرٌع بوزرٌعة 23تجزئة باردي رقم  



1016438ا 13   بوزرٌعة 76 مختاري فرس اطعام سرٌع طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 
1138844ا99   بوزرٌعة 77 بوشرٌم عبد السالم اطعام سرٌع/ مطعم بوزرٌعة 21المركز التجاري رقم  

1164874ا11 ا شارع علً رملً مدخل على شارع رابح 132 
 21بوطارؾ محل رقم 

 اطعام سرٌع/ مطعم
 عبد النور رزٌق

  بوزرٌعة 78

4986846ا08   بوزرٌعة 79 كتٌون ناصر اطعام سرٌع/ مطعم رملً بوزرٌعة 12رقم  
4947807ا06   بوزرٌعة 011 مدانً كمال اطعام سرٌع/ مطعم طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 13رقم  

4948376ا06   بوزرٌعة 010 لحرش محمد حكٌم اطعام سرٌع/ مطعم بوزرٌعة 23حً المقام الجمٌل رقم  21رقم  

4900510ا19   بوزرٌعة 018 بلمٌهوب  رشٌدة اطعام سرٌع/ مطعم شارع جمال الدٌن االفؽانً بوزرٌعة 23رقم  

4949365ا07   بوزرٌعة 013 حشالؾ بالل اطعام سرٌع/ مطعم باشولً بوزرٌعة 28بوربونً رقم شارع  

1134778ا99   بوزرٌعة 014 جدبر احمد اطعام سرٌع/ مطعم شارع علً رملى بوزرٌعة 14 
06ا4948436   بوزرٌعة 015 فؤاد  عادل اطعام سرٌع بوسماحة بوزرٌعة 255رقم  23حً المنزل  

  بوزرٌعة 016 سٌلٌنً مهدي اطؽام سرٌع طرٌق بٌنام بوزرٌعةحً الفدائٌٌن  11رقم  /

98ا1186588   بوزرٌعة 017 بوزنون احمد اطعام سرٌع بوزرٌعة 22شارع بوحمام رقم  23 

99ا1141561   بوزرٌعة 018 عزٌوز علمً اطعام سرٌع مسرح هواء الطلق بوزرٌعة 21كشك رقم  

4950951ا07   بوزرٌعة 019 ٌوسؾ هبري  اطعام سرٌع علً رملً  52 
1188674ا10   بوزرٌعة 001 لولً محمد فوزي  اطعام سرٌع شارع علً رملً  823 

1178318ا10   بوزرٌعة 000 بوالقابول كمال  اطعام سرٌع علً رملً  45 
4868108ا98   بوزرٌعة 008 بلعورة نور الدٌن  اطعام سرٌع  28حً فوجرو رقم  

4859804ا17   بوزرٌعة 003 مراد موسى  مقهى/فاست فود  21حً شوفلً رقم  

10ا1180801   بوزرٌعة 004 عٌادي احمد مطعم بوزرٌعة 24محل  11طرٌق بٌنام رقم  
4830934ا15   بوزرٌعة 005 تركمانً مصطفى  مطعم 21حً مٌرمون رقم  

  بوزرٌعة 006 نابً سعٌد  خرفً بٌتزا ساحة رٌابً محمد بوزرٌعة  21 113108
4834768ا16   بوزرٌعة 007 ترخاش كرٌم مقهى طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 31 

4868958ا18   بوزرٌعة 008 بوكروح مراد مقهى شارع علً رملً  12رقم  

06ا4948344   بوزرٌعة 009 منؽور محمد حلوٌات طرٌق المرصد الجوي بوزرٌعة 017 
4939948ا04   بوزرٌعة 081 شنٌت نسٌمة حلوٌات بوزرٌعة حً الحمادٌة 82طرٌق بنً مسوس رقم  

04ا4907065   بوزرٌعة 080 لؽواق رابح حلوٌات بوزرٌعة 1محل  383طرٌق جدٌد رقم  
4859841ا17   بوزرٌعة 088 حاٌنة عبد الفؤاد حلوٌات نهج الجدٌد بوزرٌعة 858 



4939480ا04   بوزرٌعة 083 زٌدان رٌاض حلوٌات بوزرٌعة 35شارع علً رملً رقم  

4946680ا06   بوزرٌعة 084 احسن جانً حلوٌات شارع ؼلً رملً بوزرٌعة 64 

4939708ا04   بوزرٌعة 085 بلعٌدي محمد حلوٌات الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 00 
4948885ا05   بوزرٌعة 086 بن جدي عبد الرزاق حلوٌات تعاونٌة الفالح بوسٌجور بوزرٌعة 

11135408ب ح    بوزرٌعة 087 معمري امال حلوٌات بوزرٌعة 21تجزئة جتسال رقم  
1180411ب ح    بوزرٌعة 088 مكً ؾ/زهراء حلوٌات ر بورزٌعة 28حً بوسجو 

1590597ا71   بوزرٌعة 089 بلعلوة عبد هللا حلوٌات ا حي برانيس بوزريعة71 
  بوزرٌعة 031 مراوي حميد حلوٌات شارع جمال الدين االفغاني  /

1595975ا79   بوزرٌعة 030 عزوني جمال  حلوٌات 17اعمر العيساوي رقم حي  
  بوزرٌعة 038 بن قادي كريم  حلوٌات 09حي فوجرو رقم  /

1511454ا71   بوزرٌعة 033 قروت نسيم  حلوٌات  791حي الرصد الجوي رقم  
  بوزرٌعة 034 بدرون عبد النور ت ت تبػ  تجزئة بوحمام محل س بوزرٌعة 28 /

08ا4953818   بوزرٌعة 035 ؼمود سلٌم ت ت للتبػ بوزرٌعة 121حً المنزل رقم  

06ا4947893   بوزرٌعة 036 نسٌم قروت بٌع الشاي بوزرٌعة 8محل  821حً المرصد الجوي رقم  

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

 االقتصادي
اإلدارٌة المقاطعة البلدٌة الرقم  

4870789ا01   االبٌار 1 بلعٌور صالح مخبزة شارع طالب مسعود االبٌار23 

12A4894597 21 االبٌار 2 قدور رشٌد  مخبزة دٌار النعامة االبٌار  
  االبٌار 3 فٌو بتران مخبزة علً خوجة االبٌار 822 

11A4880905  االبٌار 4 بن زٌنة ربٌعة مخبزة االبٌار 33نهج بوقرة رقم  
08A4856663 11 االبٌار 5 دٌلمً محمد العربً مخبزة بوقرة االبٌار  

09A4863287 41 االبٌار 6 ٌحٌاوي عبد النور مخبزة علً خوجة  

1194867ا13   االبٌار 7 شكار عبد الوهاب بقاله االبٌار 21شارع محمد شعبان 
11A1169747  االبٌار 8 ٌعلى كرٌماٌت  بقاله االبٌار 21شارع محمد شعبان رقم  

07A5147150 48 االبٌار 9 بوزكرٌة عبد السمٌع بقاله شارع مصطفى خالؾ االبٌار  
4833850ا16   االبٌار 01 فتال رضوان بقاله شاطوناؾ االبٌار 22تجزئة مفترق الطرق رقم  



13A4903827 312 االبٌار 00 شاقر عبد الحق بقاله شارع بوقرة عمارة أ االبٌار  
5147671ا08   االبٌار 08 بن قرامز رضا بقاله شارع العقٌد بوقرة االبٌار 311 

03A0103003 21  االبٌار 03 مشتً عبد الكرٌم بقاله االبٌار 8541شارع أول نوفمبر  
4915550ا03   االبٌار 05 حماش امال بقاله شارع جون جوراس االبٌار 23 

4906355ا04   االبٌار 06 هبة ٌاسٌن بقالة نهج علً خوجة االبٌار 22 

4897087ا08   االبٌار 07 شاعو رابح مؽازة علً خوجة االبٌار 52 
5146398ا 07   االبٌار 08 صابري رضوان بقاله شارع ماسونً فٌال جلٌان االبٌار 

4907805ا04   االبٌار 09 ؼٌموز عبد الرزاق بقالة شارع ترٌتً االبٌار 82 
1133790ا 99   االبٌار 81 ٌنون بشٌر بقالة خوجة االبٌارنهج علً  53 

4833850ا16   االبٌار 80 فتال رضون بقالة حً الشمس الضاحكة االبٌار 

4901887ا04   االبٌار 88 مجاج عبد الكرٌم بقالة حً الشمس الضاحكة االبٌار 
4904487ا04   االبٌار 83 بوتاعة عبد المجٌد بقالة حً الشمس الضاحكة االبٌار 

1198045ا18   االبٌار 84 شكار امٌن بقالة لوي روجً االبٌار 43 
5146358ا07   االبٌار 85 احدادن شعٌب عبد الرشٌد مؽازة كارنو االبٌار 82 

4870507ا19   االبٌار 86 لؽرٌط محمد الفاضل بقالة محمد خودي االبٌار 28 
1109503ا98   االبٌار 87 بزؼة محمد صالح بقالة نهج دكار رحمون االبٌار 22 

1143170ا99   االبٌار 88 اوزناجً بوعالم بقالة االبٌار 22مفترق الطرق شوفالً رقم  

4908837ا05   االبٌار 89 امٌنوش نور الدٌن بقالة االخوة بوشٌشً االبٌار 23 
4896409ا08   االبٌار 31 بوسالم حمٌد بقالة شارع محمد سعٌد اوسعٌدان االبٌار 82 

5146688ا07   االبٌار 30 عزوز عبد الرحمان  بقالة عمار سوٌكً االبٌار 11 
5144331ا06   االبٌار 38 مهنً ٌاسٌن بقالة طالب مسعود االبٌار 11 

03A4914780 81 االبٌار 33 بوسدر كرٌم خضر و فواكه شارع شرٌؾ طاٌبة محل ا االبٌار  
  االبٌار 34 لعزري فاروق خضر و فواكه االبٌار 28شارع ترٌتً محل  82 

16A4837379  االبٌار 35 صالح كمال خضر و فواكه االبٌار 53شارع علً خوجة رقم  

1180035ا10   االبٌار 36 قرموش سلٌم خضر و فواكه شارع علً خوجة االبٌار 15 
4908349ا 05   االبٌار 37 بوزاد فاتح خضر و فواكه شارع عمار سوٌكً االبٌار 

4918397ا03   االبٌار 38 كروش عبد القادر خضر و فواكه االبٌارعمار سوكً  15 
01188ا 97   االبٌار 39 سعٌدانً زوجة داٌم هللا اطعام سرٌع/ مطعم شارع محمد شعبان االبٌار 21 



06A4838515  االبٌار 41 بكوش براهٌم اطعام سرٌع/ مطعم شارع فارو االبٌار االبٌار 33رقم  
98A0081577  االبٌار 40 عاتق عبد النور اطعام سرٌع/ مطعم االبٌار 32شارع محمد شعبان رقم  

5490049ا01   االبٌار 48 ناصري ناصر اطعام سرٌع/ مطعم شارع مصطفى خالؾ  االبٌار 24 
13A1013037 18 االبٌار 43 عمراوي تركٌة اطعام سرٌع/ مطعم نهج العقٌد بوقرة محل أ االبٌار  

05A4980607  االبٌار 44 حٌوت محمد اطعام سرٌع/ مطعم االبٌار 32مج ملكٌة  21نهج بوقرة قسم  58رقم  

01A4878647 18/12  االبٌار 45 صالح بوعالم اطعام سرٌع/ مطعم شارع علً خوجة االبٌار  
1188983ا98   االبٌار 46 دحمان صالح مطعم مفترق الطرق شوفالً االبٌار 

1135035ا99   االبٌار 47 خلفونً سعٌد مطعم االبٌار 23مفترق الطرق شوفالً 
16A4838037 82  االبٌار 48 اوشٌش مراد مقهى االبٌار 28مج ملكٌة  21شارع بونصاق قسم  

98A1183189  االبٌار 49 قاضً طاهر مقهى مكرر نهج بوقرة  االبٌار 12رقم  

04A4905540  االبٌار 51 عٌواز ملٌكة محطات خدمات جوٌلٌة  االبٌار 24مفترق الطرق  
07A4849773 351 االبٌار 50 سوفً سامٌة محطات خدمات نهج بوقرة االبٌار  

1154800ا99   االبٌار 58 مٌتوشً مصطفى محطات خدمات شارع الشمس الضاحكة االبٌار 
5143358ا05   االبٌار 53 حداد اسٌا محطات خدمات نهج علً خوجة االبٌار 832 

01A0080959 23 االبٌار 54 رفاع عبد الحكٌم حلوٌات شارع محمد شعبان  
11138488ب ح    االبٌار 55 بولحٌة صفٌة حلوٌات عبد القادر دزٌري االبٌار 88 

4833990ا16   االبٌار 56 زاٌدي كمال حلوٌات منطقة النشاطات الحرفٌة جسر كارنو االبٌار 

 
 

رقم السجل 
 التجاري

أو  اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري
 المتعامل االقتصادي

 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

  بن عكنون 1 سً طٌب عبد الرزاق  مخبزة بن عكنون 13مٌموزة رقم  
99A0044577  بن عكنون 2 تومً فاطمة مخبزة  1ساحة بن عكنون رقم  

04A4811171 3  بن عكنون 3 بوقرة عبد الكرٌم بقاله بن عكنون 28حً المجاهدٌن محل رقم  

4938586ا03   بن عكنون 4 بن حامً فرٌد بقاله بن عكنون 28حً مالكً رقم  
1973945ا00   بن عكنون 5 بلخٌار سمٌر بقاله بن عكنون 82شارع اٌدٌر تومً رقم  

10A4918749  بن عكنون 6 مسٌلً بوعالم بقاله حً المجاهدٌن بن عكنون 13رقم  



118037ا18   بن عكنون 7 بن قاسً عمٌروش بقاله حً مالكً عمارة اش بن عكنون 
99A0037375  بن عكنون 8 موساوي محفوظ بقاله بن عكنون 81حً مالكً عمارة اش درج رقم  

118997ا18   بن عكنون 9 مخلوؾ ٌاسٌن مؽازة تجزئة احسن اوطالب بن عكنون 
1973945ا00   بن عكنون 01 بلخٌار سمٌر بقالة بن عكنون 82شارع اٌدٌر تومً رقم  

4934315ا03   بن عكنون 00 عمرانً محمد بقالة الطرٌق الوطنً بن عكنون 21 

1018643ا13   بن عكنون 08 وعبادي عبد الحق  بقالة حً اٌدٌر تومً 81رقم  
4938834ا03   بن عكنون 03 سعٌود عمر  بقالة حً المجاهدٌن  12رقم  

4900887ا19   بن عكنون 04 طاهري الٌاس  بقالة بن عكنون  21مسكن ع  212 
4908345ا19   بن عكنون 05 بوطمٌن فارس  بقالة  84مسكن ع  212حً  

4987101ا08   بن عكنون 06 ماتن حسٌن  بقالة اٌدٌر تومً  22رقم  
  بن عكنون 07 بوكرٌة هشام  بقالة شارع اٌدٌر تومً  

4856809ا18   بن عكنون 08 حشود جمال  بقالة  82اٌدٌر تومً رقم  

4941388ا03   بن عكنون 09 ولٌكان عبد المالك ت ت لمواد المخبزة مكرر شارع اٌدٌر تومً بن عكنون 81 
4948944ا07   بن عكنون 81 بكوش  بدر الدٌن مقشدة تٌبولت المحل الثانً الجهة الٌمنى بن عكنون 21 

4885905ا15   بن عكنون 80 فرتٌخ زبٌر خضر و فواكه بن عكنون 11حً مالكً عمارة اش رقم  
1139173ا99   بن عكنون 88 محفوظ لحضر خضر و فواكه بن عكنون 28حً زٌداك محل  28رقم  

1836109ا18   بن عكنون 83 اوقاسً مولود  خضر و فواكه مصطفى خوجة بن عكنون 

4945347ا06   بن عكنون 84 فاتح عٌاش  ت ت للدواجن  مصطفى خوجة  21رقم  
للدواجنت ت   82اٌدٌر تومً رقم     بن عكنون 85 حشود جمال  

4938743ا03   بن عكنون 86 ٌاسٌن لخشٌن  ت ت للدواجن مالكً  34ع اش رقم  
1141693ا99   بن عكنون 87 حبانً عبد القادر  ت ت للدواجن ساحة بن عكنون  21رقم  

4941967ا05   بن عكنون 88 قٌالل عبد الرحمان قصابة و دواجن محل ب بن عكنون 28حً زداك رقم  

16A2655473  بن عكنون 89 فاتح هدروق قصابة و دواجن بن عكنون 8حً مونس قطعة رقم أ  
04A0109773  بن عكنون 31 عٌشون كمال قصابة و دواجن محل أ بن عكنون 18حً المجاهدٌن  رقم  

4988970ا 08   بن عكنون 30 الدٌنعٌشون  نور  قصابة و دواجن بن عكنون 13و  18حً مالكً  عملرة اش رقم  
8348678ا00   بن عكنون 38 ٌوسؾ حامة مقهى/ مطعم بن عكنون 28حً مالكً عمارة  

4939489ا04   بن عكنون 33 محمد نبٌل بوفالح اطعام سرٌع/ مطعم بن عكنون 23حً مالكً عمارة ج مدخل   
  بن عكنون 34 احمد عبد القادر محمد اطعام سرٌع/ مطعم بن عكنون 21شارع اٌدٌر تومً رقم  



05A1526370  بن عكنون 35 ارزقً ٌاسمن اطعام سرٌع/ مطعم بن عكنون 12حً المجاهدٌن رقم  
4958480ا07 الطابق  21شارع عٌسات اٌدٌر قطعة زٌداك رقم  

 االرضً بن عكنون
 اطعام سرٌع/ مطعم

 العربً لعواد
  بن عكنون 36

4938965ا04   بن عكنون 37 بن بورٌش فاهم اطعام سرٌع عكنونشارع جرجرة بن  28 

4944636ا06   بن عكنون 38 اٌت عالوة رٌاض  مقهى شارع المنزل تبولت  21رقم  
4945358ا06   بن عكنون 39 زهٌر عمر امالو مطعم اٌدٌر تومً بن عكنون38 

494881ا05   بن عكنون 41 قندوز عبد الحق  مطعم 31اٌدٌر تومً رقم  
03A0097379  بن عكنون 40 كرٌمة أونٌسً حلوٌات بلدٌة بن عكنون 13حً المجاهدٌن محل ب رقم  

08115ب ح    بن عكنون 48 محمد علً حلوانً شارع جرجرة بن عكنون 

1585428ا84   بن عكنون 43 جؽالً عبد القادر حلوٌات حً تٌبولت بن عكنون 21 
1522541ا88   بن عكنون 44 ؼاوي امٌن حلوٌات 21اٌدٌر تومً رقم  

2213212ا22   بن عكنون 45 ولد خلٌفة طارق  حلوٌات 8حً البرتقال فٌال رقم  
1542434ا81   بن عكنون 46 اٌدٌر جابت  حلوٌات 8حً مونس رقم  

1112285ا21   بن عكنون 47 ٌاسٌن عالق  حلوٌات  23رقم  82مسكن ع  215حً  
  بن عكنون 48 عابً محمد  حلوٌات شارع جرجرة  28عمارة  813331111

2218122ا55   بن عكنون 49 محٌوت كلتومة  حلوٌات ساحة بن عكنون 21رقم  

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

 االقتصادي
 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

03A0101191  بنً مسوس 1 بلعراوي الٌاس مخبزة  8سٌدي ٌوسؾ رقم  

12A4926852  بنً مسوس 2 تونسً هارون مخبزة 82عٌسات اٌدٌر رقم  
  بنً مسوس 3 عتروس الٌاس  مخبزة  32سٌدي سعدي رقم  
  بنً مسوس 4 بلعقون عبد الرحمان  مخبزة بن حدادي 831رقم  1قطعة  84ع  122تجزئة 

4951937ا07   بنً مسوس 5 سباغ سعاد زوجة قباص بقاله حً دار سٌالست بنً مسوس 31 

4808809ا14   بنً مسوس 6 اورمضان كمال بقاله شارع ابراهٌم هجرس بنً مسوس 22 

4906874ا01   بنً مسوس 7 ٌخلؾ سعٌد بقاله عٌسات اٌدٌر بنً مسوس 828رقم  
4840889ا17 مسوسبنً  8 قاتر كمال بقاله بنً مسوس 83مسكن سٌدي ٌوسؾ عمارة  322حً     

4988654ا08   بنً مسوس 9 بلحمراء حمزة بقاله نهج ابراهٌم هجرس بنً مسسوس 82رقم  



4945765ا06   بنً مسوس 01 دحماس عبد الوهاب بقاله مسكن سٌدي ٌوسؾ بنً مسوس 332حً  
44873ا99   بنً مسوس 00 محمدي رابح بقاله حً عٌسات اٌدٌر بنً مسوس 824 

4939191ا04   بنً مسوس 08 ونٌسً اسماعٌل بقاله محل ا بنً مسوس 812رقم  حً عٌسات اٌدٌر 
490084ا19   بنً مسوس 03 براهٌم اٌت طٌب بقالة بني مسوس 09نهج المدارس قطعة  44 

1148788ا99   بنً مسوس 04 بوبنة عبد القادر بقاله حً الثورة  بنً مسوس 34 

1017383ا14   بنً مسوس 05 درموش عبد الؽانً  بقاله  82ع  23سٌدي ٌوسؾ رقم  

4946838ا06   بنً مسوس 06 دٌجً نسٌم  بقاله حً سٌدي ٌوسؾ  
1169985ا11   بنً مسوس 07 داود شرٌؾ  بقاله سٌدي ٌوسؾ  24ع  8حً مسكن رقم  823 

4941088ا04   بنً مسوس 08 محمد بالدال  بقاله حً اول ماي  31 
  بنً مسوس 09 نصر الدٌن سنوسً  بقاله  21مسكن ع  215حً  

4951477ا07   بنً مسوس 81 حجاجً نبٌل ت ت للحلٌب و العسل حً بنً مسوس بنً مسوس 21 
  بنً مسوس 80 ارزقً نجاة ت ت للحلٌب و العسل سٌدي ٌوسؾ بنً مسوس 21عمارة  

17A4950696  مسوسبنً  88 زرزي رابح خضر و فواكه محل س بنً مسوس 34حً الثورة رقم   

09A4913958  بنً مسوس 83 عوس حكٌم خضر و فواكه حالٌا حً الثورة بنً مسوس 41حً المقلع رقم  
4848549ا17   بنً مسوس 84 قرٌن هشام  ت ت للدواجن  اول ماي بنً مسوس  

4988438ا08   بنً مسوس 85 اقمون نبٌل  ت ت للدواجن شارع المدارس  28رقم  
4958518ا07   بنً مسوس 86 مرزاق رابحً  ت ت للدواجن مقلع بنً مسوس  41رقم  

4951348ا07   بنً مسوس 87 سعٌود امٌن قصابة و دواجن بنً مسوس 813حً عٌسات اٌدٌر رقم  

4946406ا06   بنً مسوس 88 جعٌدري عز الدٌن قصابة و دواجن شارع الثورة بنً مسوس 22 
4984888ا00   بنً مسوس 89 عٌسات عبد الوهاب قصابة و دواجن شارع الثورة بنً مسوس18 

4806410ا06   بنً مسوس 31 العمري ٌوسؾ اطعام سرٌع/ مطعم ماي بنً مسوس 28حً  

  بنً مسوس 30 محرز ابراهٌم اطعام سرٌع س بنً مسوس22طرٌق بنً مسوس رقم   494305ا06

4981636ا00   بنً مسوس 38 فرٌد العكري اطعام سرٌع حً اول ماي بنً مسوس مخل ا 

4945484ا06   بنً مسوس 33 بركان ٌاسٌن اطعام سرٌع نهج المدارس بنً مسوس 24 
1017540ا14   بنً مسوس 34 عالم فطٌمة اطعام سرٌع حً سٌدي ٌوسؾ 

4901871ا19   بنً مسوس 35 شبٌلة سعدٌة مطعم طرٌق بنً مسوس  88 
4881099ا05   بنً مسوس 36 لخاش علً مطعم شارع ابراهٌم هجرس بنً مسوس 21 

4940378ا05   بنً مسوس 37 عبد النور داود مطعم شارع ابراهٌم هجرس بنً مسوس 22 



4938198ا03   بنً مسوس 38 تسٌبة مجٌد  مطعم  251ابراهٌم هجرس محل  
4908181ا19   بنً مسوس 39 كرٌم الهامل مقهى ابراهٌم هجرس محل ج  

1167789ا11   بنً مسوس 41 لشهب علً  مقهى سٌدي ٌوسؾ  24 
1199346ا13   بنً مسوس 40 شطٌبً توفٌق حلوٌات  فٌال ب شارع العربً بن مهٌدي بنً مسوس 

4894891ا00  15مكرر كرٌم بلقاسم ابراهٌم هجرس رقم  821رقم  
 بنً مسوس

 بلعٌد ناموس حلوٌات
  بنً مسوس 48

4937418ا04   بنً مسوس 43 مسٌح الدٌن سمٌرة حلوٌات تعاونٌة عٌسات اٌدٌر ة بنً مسوس 813 
1130510ا98   بنً مسوس 44 حدٌدي علً حلوٌات ابراهٌم هجرس بنً مسوس 22 

4954868ا08   بنً مسوس 45 عمروش فرٌد حلوٌات بنً مسوس 841مسكن محل 122حً  

4903168ا19   بنً مسوس 46 اورزٌؾ فاٌزة  حلوٌات  81سٌدي ٌوسؾ رقم  
4954735ا08   بنً مسوس 47 ناصر بولقرعة  حلوٌات حً سٌدي ٌوسؾ  22 

0638753ا15   بنً مسوس 48 نحاسٌة خدٌجة  حلوٌات مسكن بن حدادي بنً مسوس 122حً  
481488ا17   بنً مسوس 49 ٌنو مشبارة  خالد  حلوٌات  32تعاونٌة االمل رقم  

 

 
 

 

 

 


