
 الـجمهورية الـجزائرية الـديمقراطية الـشعبية
 وزارة التجارة              

 لوالية الجزائر التجارةمــديرية 
 االقتصاديمالحظة السوق و اإلعالم مصلحة 

 

 و محرم أول عطلة و المبارك األضحى عٌد ٌومًخالل عطلة الملزمٌن بضمان المداومة  االقتصادٌٌنللتجار و المتعاملٌن  االضافٌة االسمٌةالقائمة 

. :810 لسنة عاشوراء  

 بلدٌة بوزرٌعة 
 

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

 االقتصادي

 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

18:8:8أ01  بوزرٌعة بوزرٌعة 0 رضوان حسان مخبزة بوزرٌعة 20ساحة رٌابً محمد رقم  

18198;1أ08   بوزرٌعة 8 عبد الكرٌم ٌحاللً مخبزة بوزرٌعة 02حً الفونتان رقم  

 حرفً صانع الخبز بوزرٌعة 55الطرٌق الجدٌد رقم  110:881
 مولود قاسم

 
8 

  بوزرٌعة

0505452أ51   بوزرٌعة 1 توفٌق عٌاش بقالة ساحة رٌابً محمد بوزرٌعة 52رقم  

224202أ25   بوزرٌعة 5 عبد الناصر قرنان  مغازة بوزرٌعة 03حً بوسٌحور  

0514501أ54   بوزرٌعة 8 بوكابوس سمٌر مغازة بوزرٌعة 04شارع علً رملً رقم  

2255022أ25   بوزرٌعة 9 دراجً عبد القدر بقالة تجزئة دزٌنٌار بوزرٌعة  

0541202أ50   بوزرٌعة : محمد لبدٌري بقالة  بوزرٌعة 20محطة الحافالت بوزرٌعة المركز محل  

0503001أ52   بوزرٌعة ; بخوش عبد الرحٌم بقالة شارع علً رملً بوزرٌعة  540رقم  

0510045أ54   بوزرٌعة 01 سلٌع شقرون  بقالة بوزرٌعة 24حً عمودٌن رقم  

  بوزرٌعة 00 شوٌك حكٌمة بقالة بوزرٌعة 502حً روبٌر الطرٌق الجدٌد رقم  

1018081أ18   بوزرٌعة 08 بوشفة ابراهٌم بقالة بوزرٌعة الطرٌق الجدٌد محل ب 35 

80110;1أ00   بوزرٌعة 08 كروش رضوان  بقالة  الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 55رقم  

1:88888أ15   بوزرٌعة 01 بوعزة الطٌب بقالة الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 530 

11;1:55أ19   بوزرٌعة 05 بوكفوسة عقٌلة بقالة بوزرٌعة 551محل  53مسكن عمارة  203حً  



  بوزرٌعة 08 سحلً زكري بقالة حً الفونتان بوزرٌعة 24 

18890;1أ05   بوزرٌعة 09 محمد فٌلوان بقالة حً الفونتان بوزرٌعة  24رقم  

18858;1أ05   بوزرٌعة :0 بن بشً ٌاسٌن بقالة حً الفونتان بوزرٌعة  54 

80808;1أ08   بوزرٌعة ;0 حامٌة كنزة بقالة حً الفونتان بوزرٌعة 05رقم  

08011;1أ;1   بوزرٌعة 81 رحمانً صالح بقالة بوزرٌعة  25مقاطعة بالد الفض قطعة رقم  

8;008;1أ;1   بوزرٌعة 80 عزٌبة حكٌمة  بقالة حً بلدتً طرق الشٌوخ بوزرٌعة 

:5008;1أ09   بوزرٌعة 88 حمو جمال الدٌن بقالة طرٌق الشٌوخ بوفرٌزي بوزرٌعة 03 

1198;11أ18   بوزرٌعة 88 مٌمٌش بشٌر بقالة بوزرٌعة 21الطرٌق الجدٌد رقم  

10088;1أ05   بوزرٌعة 81 زوبٌر قاضً بقالة محل أ بوزرٌعة 24الطرٌق الجدٌد قطعة  542رقم  

:;11881أ11   بوزرٌعة 85 بورتاع مولود بقالة بوزرٌعة 542حً لعراب صالح رقم  

11998;1أ05   بوزرٌعة 88 عٌشوش محمود بقالة حً فانسون بوزرٌعة 00 

  بوزرٌعة 89 زٌن الدٌن رحٌم خضر وفواكه بوزرٌعة مركز بوزرٌعة  1:;5;1أ09

;5851;1أ:0   بوزرٌعة :8 بعتورة علً  خضر وفواكه بوزرٌعة 25حً الفونتان رقم  

51185;1أ:0   بوزرٌعة ;8 ٌوسف قندوز قصابة و دواجن بوزرٌعة  24ساحة رٌابً رقم  

8:;:0;1أ01   بوزرٌعة 81 عواوش كعوبً ت ت للحوم و الدواجن شارع علً رملً بوزرٌعة 44رقم  

;58:5;1أ:0   بوزرٌعة 80 سعٌد دمٌل دواجن بوزرٌعة 021الطرٌق الجدٌد رقم  

1:58151أ19   بوزرٌعة 88 بلقاسمً ساسً  اطعام سرٌع ساحة رٌابً محمد بوزرٌعة 24 

888:5;1أ08   بوزرٌعة 88 عبد هللا زوجة عٌاش فوزٌة اطعام سرٌع بوزرٌعة 01طرٌق الشٌوخ رقم  

1:58881أ19   بوزرٌعة 81 عٌدال محمد اطعام سرٌع الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة  004رقم  

58109;1أ09   بوزرٌعة 85 سحٌري عبد السالم اطعام سرٌع حً المنصورة الطرٌق الجدٌد محل أ بوزرٌعة 11 

55;88;1أ08   بوزرٌعة 88 حمٌدة بالقوراري اطعام سرٌع الجدٌد بوزرٌعةالطرٌق  35رقم  

51805;1أ:0   بوزرٌعة 89 أغنً حسان اطعام سرٌع الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 555 

10189;1أ05   بوزرٌعة :8 طرهونت جمال اطعام سرٌع محل ب بوزرٌعة 25الطرٌق الجدٌد رقم  

بالتجزئةبٌع البٌتزا  حً الفونتان بوزرٌعة 55رقم  0;11818   بوزرٌعة ;8 النً فرٌد 

81518;1أ08   بوزرٌعة 11 ٌوسف مواسح حلوٌات بوزرٌعة 021الطرٌق الجدٌد  

81001;1أ08   بوزرٌعة 10 بالل كرٌم  ت ت للتبغ شارع بوشاشً حسٌن بوزرٌعة 20رقم  

;0858;1أ;1   بوزرٌعة 18 فوزٌة قرصاط ت ت للتبغ بوزرٌعة 24ساحة رٌابً رقم  

1:09:88أ11   بوزرٌعة 18 مازري عبد القادر ت ت للتبغ محطة المسافرٌن بوزرٌعة 



19185;1أ08   بوزرٌعة 11 شاللً مراد ت ت للتبغ شارع علً رملً بوزرٌعة 545رقم  

09199;1أ01   بوزرٌعة 15 شنٌن وسام ت ت للتبغ بوزرٌعة 50حً المقام الجمٌل  

50:80;1أ09 ت/ت للتبغ و ادوات  بوزرٌعة 54شارع علً رملً رقم  
 المدخنٌن

 لونً أبوبكر 
  بوزرٌعة 18

 
 
 

 بن عكنون بمدية 
 

رقم السجل 

 التجاري

أو  اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري

 المتعامل االقتصادي

 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

عكنونبن  19 أوعلوش بوعزوز بقالة حً احسم محٌوز عمارة ب بن عكنون    

  بن عكنون :1 سعٌود عمر بقالة حً المجاهدٌن بن عكنون 

  بن عكنون ;1 جدي سعٌد بقالة شارع مصطفى خالف عمارة ب بن عكنون 

  بن عكنون 51 كروش سمٌر مغازة بن عكنون 55حً احسم محٌوز عمارة د رقم  

:1:0808أ11 عكنون بن 50 بن سٌدي عٌسى  مغازة اٌدٌر تومً بن عكنون 00رقم     

  بن عكنون 58 فرتٌخ حسٌن قصابة و دواجن  بن عكنون 52حً احسم محٌوز عمارة ب رقم  

;1:1518أ19   بن عكنون 58 صابور نبٌل قصابة و دواجن بن عنون 21حً مالكً عمارة أش مدخل  

88881;1أ01   بن عكنون 51 عدنا ابراهٌم قصابة و دواجن بن عكنون 02حً المجاهدٌن رقم  

8851019أ01 بن  52تجزئة  52حً احسن محٌوز عمارة  

 عكنون

 اطعام سرٌع
 كرمٌش سفٌان

 بوزرٌعة بن عكنون 55

  بن عكنون 58 رحو عبد الغنً اطعام سرٌع حً مالكً عمارة أش بن عكنون 

01895;1أ;1   بن عكنون 59 اٌت ٌعلى عبد الكرٌم  اطعام سرٌع شارع مصطفى خالف كادٌت بن عكنون 

  بن عكنون :5 خٌاري كمال  مقهى  د بن عكنون 02المجاهدٌن رقم حً  

  بن عكنون ;5 بتول سلٌمان  مقهى شارع مصطفى خالف كادٌت بن عكنون 

58585;1أ:0   بن عكنون 81 جابت اٌدٌر حلوٌات بن عكنون 25حً مونس قطعة رقم  



  
 

 بني مسوسبمدية 
 

النشاطنوع  العنوان التجاري رقم السجل التجاري أو المتعامل  اسم ولقب التاجر 

 االقتصادي

المقاطعة  البلدٌة الرقم

 اإلدارٌة

85118;1أ00  بوزرٌعة بنً مسوس 80 بولبنان عمار مخبزة بنً مسوس 25حً سٌدي سعدي قطعة رقم  12رقم  

50588;1أ09   بنً مسوس 88 بن عربٌة محمد مهدي  بقالة  سٌدي ٌوسف بنً مسوس 25قسم  455 

0;858;1أ08   بنً مسوس 88 أورابح صادق بقالة شارع الثورة بنً مسوس 24رقم  

88;51;1أ09   بنً مسوس 81 لوناس زكرٌا بقالة حً سٌدي سعدي بنً مسوس 00رقم  

50811;1أ09   بنً مسوس 85 بلهدة شعبان بقالة حً سٌدي سعدي بنً مسوس 50رقم  

1:99109أ01   بنً مسوس 88 شاعة كمال بقالة بنً مسوسحً سمٌحة قطعة ب الطابق األرضً  

55109;1أ:0   بنً مسوس 89 بن عمارة أمٌن بقالة بنً مسوس 540حً عٌسات اٌدٌر رقم  

  بنً مسوس :8 معلم حسان بقالة  طرٌق عٌسات اٌدٌر بنً مسوس 51 

;1:5109أ19   بنً مسوس ;8 بولٌفة جمال خضر و فواكه حً سٌدي سعدي بنً مسوس 04 

10111;1أ05   بنً مسوس 91 خضار ٌوسف اطعام سرٌع  بنً مسوس 24شارع ابراهٌم هجرس  24 

588:1;1أ:0   بنً مسوس 90 علٌلً مراد اطعام سرٌع  بنً مسوس 540حً عٌسات اٌدٌر رقم  

1:88919أ15 شارع ابراهٌم  25قسم  450حً سٌدي ٌوسف رقم  
 هجرس بنً مسوس

 مقهى
 السعٌد بوعون

  بنً مسوس 98

1180510أ:;   بنً مسوس 98 حدٌدي علً حلوٌات شارع ابراهٌم هجرس بنً مسوس 24 

58811;1أ09   بنً مسوس 91 بخوش محمد  حلوٌات شارع المسجد محل د بنً مسوس 55 

;58:1;1أ:0   بنً مسوس 95 عرقوب رشٌد  ت ت للتبغ شارع المسجد بنً مسوس  543 

58805;1أ:0   بنً مسوس 98 سكٌو سفٌان ت ت للتبغ بنً مسوس 540حً عٌسات اٌدٌر رقم  

58118;1أ:0 الطابق األرضً  05طرٌق المسجد فٌال رقم  24رقم  
 بنً مسوس

 وراش عثمان  ت ت للتبغ
  بنً مسوس 99

 

 


