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8102الملزمٌن بضمان المداومة خالل عطلة ٌومً عٌد األضحى المبارك لسنة  والمتعاملٌن االقتصادٌٌنالقائمة االسمٌة للتجار   

.8102 وعاشوراء لسنةأول محرم  ٌومًوعطلة    

 

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

 المقاطعة اإلدارٌة  البلدٌة الرقم

59:5946أ23 طارق  بومحدٌو مخبزة صناعٌة  :4شارع طرابلس    حسٌن داي حسٌن داي 12 

1135744أ9:  حسٌن داي حسٌن داي 13 بركان محمد مخبزة  حً بروسات عمارة ف 

1212412أ14 شارع شارع الطاهر بن سنوسً 26   حسٌن داي حسٌن داي 14 حمودي عبد الغنً مخبزة 

5998576أ22 شارع ٌحً العٌاشً  33   حسٌن داي حسٌن داي 15 العاٌب مراد مخبزة 

2835946أ27 6شارع علً مدوش 26  عبد الغنً  سالطنً مخبزة تقلٌدٌة    حسٌن داي حسٌن داي 05 

5:165:4ا24 شارع مولود بلهوشات 35   حسٌن داي حسٌن داي 06 مازري حكٌم بقالة 

6234959ا29 شارع الطاهر بن سنوسً 24   حسٌن داي حسٌن داي 07 زاٌدي محمود بقالة 

6231216ا28 شارع فرنان حنفً 74  دايحسٌن  حسٌن داي 08 ولد زمٌرلً عز الدٌن بقالة   

6224384أ27 3قطعة  36شارع طرابلس    حسٌن داي حسٌن داي 09 عبد الحفٌظ شارف بقالة 

5993692أ22 شارع علً مدوش  :4   حسٌن داي حسٌن داي 10 أمهور ٌاسٌن بقالة 

5931167ا16 شارع علً مدوش  :4   حسٌن داي حسٌن داي 11 نورالدٌن بن حداد  بقالة 

5:28961ا21 29شارع شرٌف بروٌة    حسٌن داي حسٌن داي 12 وحٌد كور احمد بقالة 

62351:2أ29 5شارع علً مدوش  26   حسٌن داي حسٌن داي 13 تابعطوش سمٌر بقالة 

:5:2884أ25  حسٌن داي حسٌن داي 14 قرد معمر بقالة حً البحر والشمس عمارة ب 

44::114أ:: 72حً البحر والشمس عمارة د رقم   حسٌن داي حسٌن داي 15 نور جمال  بقالة 

6234185أ29 شارع بوجمعة مغنً 78   حسٌن داي حسٌن داي 16 مزوار اسالم  مغازة 

:5:1389أ24 45حً بروسات عمارةد رقم    حسٌن داي حسٌن داي 17 حطاب باي محمد بقالة 

5942456أ17 شارع الطاهر بن سنوسً  25   حسٌن داي حسٌن داي 18 بومزراق صابر بقالة 



5:26884أ25 علً مدوششارع  52   حسٌن داي حسٌن داي 19 دٌب احمد  بقالة 

6234767أ29 شارع فرنان حنفً  23   حسٌن داي حسٌن داي 20 مخلوفً أسامة  بقالة 

1162184ا:: شارع بوجمعة مغنً 1:   حسٌن داي حسٌن داي 21 كناي عمر بقالة 

:598237ا:1 شارع الجمهورٌة 12  دايحسٌن  22 وهواه صالح ت ت للتغذٌة العامة   حسٌن داي 

62227:6ا27  حسٌن داي حسٌن داي 23 وزانً مولود ت ت للتغذٌة العامة حً بروسات عمارة او 

1218988ا15 حً البحر االبٌض المتوسط 13   حسٌن داي حسٌن داي 24 زٌاد محمد ت ت للتغذٌة العامة 

6221255أ 26 شارع نظاف لخظر 37   حسٌن داي حسٌن داي 25 حسٌن بوعلجة مغازة 

:623122ا28 ا شارع بن دانون 99محل رقم    حسٌن داي حسٌن داي 26 بوهلة رضوان خضر وفواكه 

:594695ا17 شارع طاهر بن سنوسً :2   حسٌن داي حسٌن داي 27 الوناس اعشورن خضر وفواكه 

6234792أ29 :391مج  8شارع الطاهر بن سنوسً قسم     حسٌن داي حسٌن داي 28 مٌزاورو مهدي خضر وفواكه 

1173497أ11  حسٌن داي حسٌن داي 29 محمد بن عبد الرحمان خضر وفواكه  3شارع الفنون الجمٌلة رقم 

6224852ا27 شارع بوجمعة مغنً 63   حسٌن داي حسٌن داي 30 عزالدٌن بلحٌري  مطعم 

5989276أ21  حسٌن داي حسٌن داي 31 بوشفٌرات مراد مطعم  2حً بروسات محل  

1177886أ11 شارع طرابلس  212   حسٌن داي حسٌن داي 32 سماح محمد أمزٌان اطعام سرٌع 

:595:49ا18  حسٌن داي حسٌن داي 33 دباح البقر احمد ندٌم  اطعام سرٌع  67دوٌة محمد رقم شارع  47 

6232162ا28 شارع مولود بلهوشات مدخل او 35   حسٌن داي حسٌن داي 34 بن فرٌحة اسماعٌل اطعام سرٌع 

622:188ا28 18مج  21شارع مولود بلهوشات قسم  18   حسٌن داي حسٌن داي 35 علٌوان فرٌد اطعام سرٌع 

5933:64أ16  حسٌن داي حسٌن داي 36 رعاد عبد النور اطعام سرٌع شارع الطاهر بن سنوسً  

1:21976أ8: شارع الطاهر بن سنوسً :2   حسٌن داي حسٌن داي 37 عمار بالل  اطعام سرٌع  

59498194أ17 شارع الطاهر بن سنوسً :1   حسٌن داي حسٌن داي 38 جانً عمر اطعام سرٌع  

:594924أ17 شارع الطاهر بن سنوسً شارع الصٌد :1   حسٌن داي حسٌن داي 39 لشموخ أعمر اطعام سرٌع  

5955996أ18  حسٌن داي حسٌن داي 40 بوٌط عبد السالم اطعام سرٌع  4محل ب 31شارع حسن باي قطعة 

4752392ا19 محل ب 31شارع حسن باي قطعة   حسٌن داي حسٌن داي 52 امٌن طوبال طعام سرٌع 

113:894ا9: شارع الطاهر بن سنوسً 29   حسٌن داي حسٌن داي 53 برٌبر مججوب دواجن 

5946:26أ17 أ 14شارع الجمهورٌة رقم    حسٌن داي حسٌن داي 54 مالك تاسعدٌت دواجن 

5:2:134أ 26 3محل  3حنفً عمارة أشارع فرنان    حسٌن داي حسٌن داي 55 مهدي شرشاري دواجن 

درج أو 4شارع علً سعٌدانً رقم  6236356ا29  حسٌن داي حسٌن داي 56 محمد صاوي دواجن 

5957288ا18 والبٌضت/ت لدواجن   26ب رقم  والشمس عحى البحر    حسٌن داي حسٌن داي 57 كرتوت فرٌد 

11966:2أ 13 عمارة س  حً بروسات   حسٌن داي حسٌن داي 58 غطاب رشٌد دواجن 

5:21122ا24 12محل  19شارع عمار بن سمرة رقم    حسٌن داي حسٌن داي 59 ولٌد طاهر باقً دواجن 



597:492أ:1 شارع طرابلس  8:   حسٌن داي حسٌن داي :5 اٌت لوسٌن محمد محطة خدمات 

1177498أ11 شارع فرنان حنفً :5  ابراهٌم طاٌري محطة خدمات   حسٌن داي حسٌن داي 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 المقاطعة اإلدارٌة  البلدٌة الرقم

 حسٌن داي المقرٌة 10 جازية نوري مخبزة صناعية 10شارع بوجمعة مغني كشك رقم  6409272ا10

 حسٌن داي المقرٌة 18 سمير زينات مخبزة صناعية  19شارع قصبار دوبروني رقم  2060006ا01

 حسٌن داي المقرٌة 10 بولحبال مولود مخبزة صناعية حي الرماف عمارة س المقرية 1101212ا99

 حسٌن داي المقرٌة 10 مخموفي جديد ت/ت لمتغذية العامة 21السوق البمدي حي سيمة فيال  1101002أ91

 حسٌن داي المقرٌة 10 بوعاصم خالد ت/ت للخضر والفواكه شارع بوجمعة مغني 10 7114066أ01

 حسٌن داي المقرٌة 10 شايب عمي ت/ت لمتغذية العامة 10مسكن عمارة  041حي  7129971ا11

 حسٌن داي المقرٌة 10 بن قديدح سفيان ت/ت لمتغذية العامة طريق باش جراح حي ماية 64 7126496أ14

 حسٌن داي المقرٌة 12 لعمارة مباركةزيور   ت/ت لمتغذية العامة 10شارع محمد العوفي رقم  7149606ا19

 حسٌن داي المقرٌة 10 ماجي عبد الرحمن ت/ت لمتغذية العامة المقرية 19شارع محمد بوصبيعات  1172601ا99

 حسٌن داي المقرٌة 01 بوسنة يوسف العامةت/ت لمتغذية  التراث الجزائري حي 00 2000110أ02

 حسٌن داي المقرٌة 00 عزي اليامنة ت/ت لمتغذية العامة شارع محمد عزوق 69 1102901أ99

2160627ا00 شارع محمد عزوق 01   حسٌن داي المقرٌة 08 بمهوان زهية ت ت تغدٌة عامة 

1107226ا99 عباس عثماني ت/ت لمتغذية العامة شارع محمد عزوق المقرية   حسٌن داي المقرٌة 00 

98A 0030056 حسٌن داي المقرٌة 00 عقار فريد ت/ت لمتغذية العامة 11حي ارماف عمارة س 

11A 4900056 16 حسٌن داي المقرٌة 00 بوعبيد رابح ت/ت لمتغذية العامة شارع ساعد فالح 

 حسٌن داي المقرٌة 00 الحكيمبن تفات عبد  ت/ت لمتغذية العامة شارع بوجمعة مغني 10 1161011أ91

 حسٌن داي المقرٌة 00 لقمان بن تفات ت/ت لمتغذية العامة شارع بوجمعة مغني 49 2001042أ04

 حسٌن داي المقرٌة 01 مزيودان محمد ت/ت لمتغذية العامة شارع ساعد فالح المقرية 01رقم  7197411ا00

العامةت/ت لمتغذية  طريق باش جراح المقرية 62 7914429ا00  حسٌن داي المقرٌة 09 كاسو سمير 

 حسٌن داي المقرٌة 61 ميرايكي مخمد امين ت/ت لمتغذية العامة شارع ساعد فالح المقرية 62 017041ا11

 حسٌن داي المقرٌة 60 بوزيدي محمد ت/ت لمتغذية العامة مسكن المقرية 041 2104122ا02

 حسٌن داي المقرٌة 66 يوغرطة اجعود ت/ت لمتغذية العامة محل ب شارع بوجمعة مغني المقارية 12 2102421ا02

 حسٌن داي المقرٌة 60 مسمولي فارس خضر وفواكه المقرية 17باتريموان محل س  2061009ا04



 حسٌن داي المقرٌة 67 زايدي عشور ت/ت لمدواجن المقرية 27سوق المغطى رقم  1144006ا10

 حسٌن داي المقرٌة 62 عبدالالوي عبد القادر ت/ت لمدواجن المقرية 17شارع ساعد فالح  1120411ا11

00A075356 71 حسٌن داي المقرٌة 62 ودوع محمد ت/ت لمدواجن شارع محمد عزوق المقرية 

 حسٌن داي المقرٌة 64 ندير عطار ت/ت لمدواجن المقرية 62طريق باش جراح  7100216ا17

 حسٌن داي المقرٌة 61 عبيدات محمد ت/ت لمدواجن شارع محمد عزوق المقرية 01 2060461ا01

 حسٌن داي المقرٌة 69 راحي محمد ت/ت لمدجاج واالرانب 14السوق البمدي حي ارماف رقم  1120477ا11

 حسٌن داي المقرٌة 01 يمينة فيراد ديراش ت/ت لمدجاج واالرانب شارع يا سف ساعد المقرية 71 20062069ا01

 حسٌن داي المقرٌة 00 بن سالم عمي ت/ت لمدجاج واالرانب المقريةالسوق البمدي  14رقم  7199002أ00

 حسٌن داي المقرٌة 06 لوناس حسان فاست فود شارع ساعد فالح المقرية 12 7101061أ12

 حسٌن داي المقرٌة 00 محمد لمينبوسنة  فاست فود المقرية 00حي التراث الجزائري ب  7101061ا12

 حسٌن داي المقرٌة 07 صغير معبد الكري مطعم المقرية 16شارع ساعد فالح رقم  1177101ا99

 حسٌن داي المقرٌة 02 نايمي رضوان مقهى المقرية حي أرماف عمارة س 2160272أ00

 حسٌن داي المقرٌة 02 قراد ابراهيم فاست فود المقرية شارع طرابمس 029 7167679ا12

 حسٌن داي المقرٌة 04 باركة فطيمة محطة خدمات باش جراح المغاريةطريق  02 7142616ا19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 المقاطعة اإلدارٌة  البلدٌة الرقم

1164478أ:: شارع محمد بوقرفة:2    حسٌن داي محمد بلوزداد 12 بن علجٌة عاشور مخبزة صناعٌة 

:5:2:63أ26 شارع محمد بلوزداد 273   حسٌن داي محمد بلوزداد 13 والٌكان عبد العزٌز مخبزةو حلوٌات 

59:6348أ23 شارع محمد بلوزداد 315   حسٌن داي محمد بلوزداد 14 براهٌمً حبٌب  مخبزة تقلٌدٌة 

:249569أ27 شارع عتمان سحنون محمد بلوزداد  12رقم    حسٌن داي محمد بلوزداد 04 فاتح لوشان  مخبزةو حلوٌات 

:615492ا27 شارع عبد القادر سوٌدانً 13   حسٌن داي محمد بلوزداد 05 عز الدٌن مجماج مخبزة صناعٌة 

:119994أ13 شارع محمد بوقرفة 29/31   حسٌن داي محمد بلوزداد 06 بوقشٌش سالم  بقالة 

24أ5:18172 13حً رزقً كحال عمارة    حسٌن داي محمد بلوزداد 07 محمد الٌاس لركات بقالة 

5922182أ15 شارع محمد بوقرفة 36   حسٌن داي محمد بلوزداد 08 خٌار حمزة مغازة 

5948926أ17 شارع محمد بلوزداد 247   حسٌن داي محمد بلوزداد 09 شرنٌخ سمٌر  ت ت للتغذٌة العامة 

5:24824أ25 شارع العربً التبسً 96  للتغذٌة العامة ت ت   حسٌن داي محمد بلوزداد 10 بالح مرزاق 

1157626أ:: شارع شوبان  16   حسٌن داي محمد بلوزداد 11 شخشاخ جعفر  ت ت للتغذٌة العامة 

59:6968أ23 شارع شوبان  33   حسٌن داي محمد بلوزداد 12 بالل ٌوسف ت ت للتغذٌة العامة 

5:243:6أ25 شارع محمد بلوزداد 267  للتغذٌة العامة ت ت   حسٌن داي محمد بلوزداد 13 هشماوي حمزة  

:114744أ:: شارع محمد العٌاشً  59   حسٌن داي محمد بلوزداد 14 بهلول بلعٌد ت ت للتغذٌة العامة 

1144852أ:: شارع محمد بلوزداد 2:4   حسٌن داي محمد بلوزداد 15 ولد محمد عبد الرحمان  ت ت للتغذٌة العامة 

5948:61أ17 مكرر شارع محمد بلوزداد 313   حسٌن داي محمد بلوزداد 16 رباجً رٌم الزهراء ت ت للتغذٌة العامة 

599227أ22 شارع محمد بلوزداد 326   حسٌن داي محمد بلوزداد 17 عٌساوي حٌاة  ت ت للتغذٌة العامة 

598267أ:1 شارع المعدومٌن  47   حسٌن داي محمد بلوزداد 18 فروم محمد  ت ت للتغذٌة العامة 

5926769أ15 15حً رٌنً بازان عمارة    حسٌن داي محمد بلوزداد 19 شرفً عمر  ت ت للتغذٌة العامة 

6158956أ29 شارع رابح تاكجورت 13   حسٌن داي محمد بلوزداد 20 فقٌر حلٌمة  ت ت للتغذٌة العامة 

1247112أ15 حمٌدة  لحلوش ت ت للتغذٌة العامة شارع الرٌاضة مقابل المركز الصحً    حسٌن داي محمد بلوزداد 21 

6154674أ27  حسٌن داي محمد بلوزداد 22 زواوي سمٌر  ت ت للتغذٌة العامة  13شارع الرٌاضة عمارة ب رقم  

6157215أ 28 شارع الكور دوري  15   حسٌن داي محمد بلوزداد 23 سالمً كرٌمو  مغازة 

6:2::59أ23 شارع محمد بلوزداد 241  الدٌن مصطفى اورز خضر وفواكه   حسٌن داي محمد بلوزداد 24 

1529417أ9: شارع محمد بوقرفة 34   حسٌن داي محمد بلوزداد 25 بركات عبد الحمٌد خضر وفواكه 

:::6156أ28 14الفوج سابقا حالٌا اس ال ام  14شارع بازن رقم    حسٌن داي محمد بلوزداد 26 قدٌد عمر  خضر وفواكه 



:5:2712ا25 عمارة ج األولاش بً ام الفوج  شارع بولوح   حسٌن داي محمد بلوزداد 27 حمٌدي حمٌد  خضر وفواكه 

6158878أ29  39رقم  13شارع بولوح اش بً ام الفوج  

 عمارة ف
 حسٌن داي محمد بلوزداد 28 حمٌدي رضا خضر وفواكه

:117:47أ11 مكرر شارع بلوزداد  325  بلوزدادمحمد  29 رمضانً عومر ت ت للتغدٌة العامة   حسٌن داي 

6156823ا28 شارع الرٌاضات عمارة أ و ف ٌحمل رقم  
 60 و60

  محمد بلوزداد 30 قوراد سفٌان خضر وفواكه

599:892ا22 شارع محمد العٌاشً 54   حسٌن داي محمد بلوزداد 31 عرٌج محمد اطعام سرٌع 

5:33712أ26 :4شارع محمد بلوزداد ع  8:  بلوزدادمحمد  32 رحمانً زهٌر  مطعم   حسٌن داي 

1145:18أ:: شارع محمد بلوزداد  235   حسٌن داي محمد بلوزداد 33 بابا شعٌب اطعام سرٌع 

1215:96أ15 شارع محمد بلوزداد 221   حسٌن داي محمد بلوزداد 34 كنوش ٌوسف  اطعام سرٌع 

59:3978أ23 شارع محمد بلوزداد 235   حسٌن داي محمد بلوزداد 35  علً شرنٌخ  اطعام سرٌع  

1199964أ13 ب محمد بلوزداد 273   حسٌن داي محمد بلوزداد 36 لوناس عٌسى  اطعام سرٌع  

61552:4ا27 شارع محمد بلوزداد 275   حسٌن داي محمد بلوزداد 37 عبد الحمٌد بعزٌز مطعم 

1198932أ13 شارع المعدومٌن  57   حسٌن داي محمد بلوزداد 38 عٌاشً فرٌد  مطعم  

6155827أ27 16شارع عبد القادر سوٌدانً رقم    حسٌن داي محمد بلوزداد 39 بوشمال أمٌن ت.ت للحوم 

5977778أ:1 شارع بوقرفة 48   حسٌن داي محمد بلوزداد 40 بمزار احمد  مطعم  

6:2::59أ23 شارع محمد بلوزداد 241   حسٌن داي محمد بلوزداد 41 تسمالن محمد  دواجن 

59:5426أ27 شارع مرزاق دٌب 12   حسٌن داي محمد بلوزداد 42 بكوش بوعالم دواجن 

1175148أ11 شارع العربً التبسً 96   حسٌن داي محمد بلوزداد 43 لبال محمد  دواجن 

:615483ا26 بلوزداد :شارع اش بً ام عمارة    حسٌن داي محمد بلوزداد 44 اٌكً سلٌم  ت/ت لدواجن والبٌض 

6154765ا27 محل أ 17شارع بولواح، رونً بازان رقم    حسٌن داي محمد بلوزداد 45 مزٌانً محمد  دواجن 

1164478ا:: شارع حسٌبة بن بوعلً 261   حسٌن داي محمد بلوزداد 46 بودٌنة عبد الرزاق محطة الخدمات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 المقاطعة اإلدارٌة  البلدٌة الرقم

وحموياتمخبزة  المنظر الجميل القبة 027رقم  1ج 0177060ب04  حسٌن داي القبة 10 جندي سعد الدين 

 حسٌن داي القبة 16 االخوة سعدي مخبزة القبة 0محل  0حي المنظر الجميل عمارة  1999001ب02

 حسٌن داي القبة 10 حاكم الياس مخبزة صناعية القبة 6حي ديار العافية عمارة ج رقم  2106912أ07

 حسٌن داي القبة 17 حمروني أحمد إيداع الخبز القبة 2محل  06حي العناصر أ قطعة  1147291أ10

 140111ا 11
 80ج ملكٌة رقم 00قسم  8تجزئة كامبس 

 سمير بخسيس مخبزة صناعية 
 حسٌن داي القبة 12

 حسٌن داي القبة 12 محمد تالمالك مخبزة جنان بن عمر القبة 022 1147702ا 10

 حسٌن داي القبة 14 رزقين ارممة شويحي مخبزة وحمويات 49تجزئة زواتنة رقم  7167171ا 12

 61021ا 91
 00تجزئة زواتنة رقم 

 بمعربي عبد الرزاق مخبزة وحمويات 
 حسٌن داي القبة 11

 حسٌن داي القبة 19 نسرين بن اودينة تغدية عامة جنان بن عمر القبة 000 2174122أ01

 حسٌن داي القبة 01 أيت صديق صفية تغدية عامة البروفال القبة 61حي البدر رقم  7120417أ14

 حسٌن داي القبة 00 قدور أمميك تغدية عامة البروفال القبة 21طريق الوالئي رقم  2174262أ01

 حسٌن داي القبة 06 بوعالقمبروك  تغدية عامة قطعة رقم س محل ج المنظر الجميل  1ج 2169046أ07

 حسٌن داي القبة 00 محمد أمين بن عيدة تغدية عامة المنظر الجميل 0محل  021رقم  1ج 2167191أ00

 حسٌن داي القبة 07 صغير محمود تغدية عامة المنظر الجميل القبة 612حي  7120106أ14

 حسٌن داي القبة 02 عطالوي سيد عمي خضر وفواكه المنظر الجميل  0رقم  1مسكن عمارة  612 7102169أ12

 حسٌن داي القبة 02 مالح حسان تغدية عامة القبة القديمة 06تعاونية الرشد رقم  2172600أ00

 حسٌن داي القبة 04 عمور حسين تغدية عامة القبة 0أ 0حي المنظر الجميل عمارة م 7122211أ19

 حسٌن داي القبة 01 لعيد بوعوينة تغدية عامة شارع مسعودي محمد القبة 12 2170611أ02

 حسٌن داي القبة 09 حواس عبد السالم تغدية عامة شارع محمد مسعودي القبة القديمة 17 7197491أ00

 حسٌن داي القبة 61 حسين بن حبيمس تغدية عامة القبة 0رقم  116عمارة  10حي العناصر  7111946أ19

 حسٌن داي القبة 60 لنوار عبد الوهاب تغدية عامة القبة 11رقم  112عمارة  10حي العناصر 2164601أ07



 حسٌن داي القبة 66 صبيحة حواج زوجة درول تغدية عامة القبة 6رقم  112حي العناصر عمارة  2174412أ01

 حسٌن داي القبة 60 زياني فاطمة زوجة بن عبدي تغدية عامة العناصر القبة 7كشك رقم  1140296أ11

 حسٌن داي القبة 67 سواط رابح خضر وفواكه القبة 0رقم  216حي العناصر  7119947أ01

 حسٌن داي القبة 62 بن طالب مراد تغدية عامة القبة 6رقم  417حي العناصر عمارة  7112127أ01

دايحسٌن  القبة 62 جالل محمد نسيم تغدية عامة القبة00كشك  06رقم  417حي العناصر عمارة  1114441أ16  

 حسٌن داي القبة 64 طارق حمدان خضر وفواكه القبة 2كشك  06حي العناصر قطعة  1101121أ91

 حسٌن داي القبة 61 خوجة اليازيد مغازة  21نهج حنفي هجرس طربق الوالئي رقم  012 1942602ب14

 مغازة تغذية عامة ا 22محل  6تجزئة كامبس  0119291ب 02
ليمو لممواد  ش ذ ش و ذ م م
 الغذائية

 حسٌن داي القبة 69

 حسٌن داي القبة 01 ناتاش عبد العزيز تغذية عامة 74تجزئة ساسطرة قطعة  7106421ا ا 17

 حسٌن داي القبة 00 دوكاري عمر تغذية عامة 00ساسطرة رقم  7900479ا 07

 حسٌن داي القبة 06 بويط هشام تغذية عامة قاريدي القبة 10محل  02عمارة  2ج 2172914ا 04

 حسٌن داي القبة 00 بوعوينة فريد تغذية عامة 00رقم  2مسكن عمارة  001حي قاريدي  1107402ا 16

 حسٌن داي القبة 07 نوميديس ش ذ ا تغذية عامة 67محمد فالح رقم  1942122ب 14

 حسٌن داي القبة 02 نبري كمال مغازة جنان بن عمر 022 2172607ا 04

 حسٌن داي القبة 02 بوسكسو مراد تغذية عامة 020رقم  1ج 1111906ب 99

 حسٌن داي القبة 04 سعودي سماعيل تغذية عامة موقف بن عمر 021 1164201ا 91

 حسٌن داي القبة 38 بكوش سميمان تغذية عامة زواتنة رقم 10 2106062ا 07

 حسٌن داي القبة 39 بحفر سمير تغذية عامة الزواتنة 41حي كاريراس رقم  1011421ا 17

 حسٌن داي القبة 40 لعموي احمد تغذية عامة عين السمطان 10حي سان شارل رقم  2172604ا 02

 حسٌن داي القبة 41 كبيري محمد االمين مغازة قاريدي 10القطعة رقم  17كشك رقم  1116171ا10

دايحسٌن  القبة 42 بومدين لصهب خضر وفواكه 60تجزئة ساسطرة رقم  2174007ا 04  

 حسٌن داي القبة 43 نبيل عدنان خضر وفواكه  القبة 16فاريدي  17محل  2170021ا 02

 حسٌن داي القبة 44 منصور وليد خضر وفواكه 0قريدي  0ع  649حي  2174167ا 01

 حسٌن داي القبة 45 قسوم عمر خضر وفواكه جنان بن عمر 022 1162141ا 91

 حسٌن داي القبة 46 عزالدين نقاب وفواكهخضر  71جنان بن عمر  7100997ا 17



 حسٌن داي القبة 47 بومدين لصهب خضر وفواكه 60تجزئة ساسطرة رقم  2174007ا 04

 حسٌن داي القبة 48 فوشاوي مصطفى تغذية عامة بن عمر 12المركز التجاري رقم  1122912ا 99

 حسٌن داي القبة 49 عبد العزيز بوقروة خضر وفواكه عين السمطان 10شارع سان شارل رقم  1116171ا 10

 حسٌن داي القبة 50 سوداني فوزي اطعام سريع تعاونية لوجي البروفال القبة 04 1100210أ94

 حسٌن داي القبة 51 أمال خديم مطعم حي البروفال القبة 61رقم  2174924أ01

 حسٌن داي القبة 52 حميد بكري اطعام سريع حي البدر البروفال القبة 22رقم  2100201أ16

 حسٌن داي القبة 53 قسوم محمد اطعام سريع القبة 0حي الحياة محل  020رقم  9ج 2101061أ06

 حسٌن داي القبة 54 دونة امام اطعام سريع شارع االخوة عبد السالمي 61رقم  7101601ا12

 حسٌن داي القبة 55 أعمر دغموم  اطعام سريع االخوة عبد السالمي القبة 42رقم  2174290أ01

 حسٌن داي القبة 56  سالم خالد مطعم 16قطعة رقم  7االمام بوخاري رقم  شارع 7919722ا06

 حسٌن داي القبة 57 زبوجي لمين سافوريس فود مطعم 47ساسطرة رقم  1994297ب02

 حسٌن داي القبة 58 سوداني فوزي "بيتزا شيبي" فاست فود 0قاريدي  10برج رفم  00210ا 94

 حسٌن داي القبة 59 الريان عمر "بوابة دمشق" مطعم 01محمد فالح رقم  6109991ب 02

 حسٌن داي القبة 60 اوكيل سمية اطعام سريع 17محل رفم  71حضيرة بن عمر  2172120ا 02

 حسٌن داي القبة 61 لخضاري مسعودة اطعام سريع 10القطعة رقم  16كشك رقم  622212ا 00

 حسٌن داي القبة 62 شتيت نور الدين اطعام سريع 67ج ممكية رقم 20قسم  6كامبس تجزئة  742112ا 11

 حسٌن داي القبة 63 لطرش سمير اطعام سريع 12ساسطرة رقم  7197206ا 00

 حسٌن داي القبة 64 قريبيو عبد الرزاق دواجن 16رقم  00المنظر الجميل ج حي   1011121ا17

 حسٌن داي القبة 65 حسين عطار دواجن أ القبة2عمارة  6حي ديار العافية رقم  2176206أ02

 حسٌن داي القبة 66 عياش عزوز دواجن سان شارل 01شارع برنارد بميسي رقم ب سابقا  7166212ا12

 حسٌن داي القبة 67 قيشو عبد الكريم دواجن تجزئة البروفال القبة 7121162أ14

 حسٌن داي القبة 68 طهراوي يوسف دواجن حي شالح محمد بن عمر 16محل  7171602ا 14

 حسٌن داي القبة 69 بوترعة لوصيف دواجن 14جنان بن عمر رقم  1166702ا 91

 حسٌن داي القبة 70 مختاري ارزقي محطة وقود 64محمد فالح رقم  04121ا 91

 حسٌن داي القبة 71 خوص رضوان محطة بنزين شارع االخوة عبد السالمي القبة 11 7147012أ19

 


