
 الـجمهورية الـجزائرية الـديمقراطية الـشعبية
 وزارة التجارة 

 لوالية الجزائر التجارةمــديرية 
 االقتصاديمالحظة السوق و اإلعالم  مصلحة

 

   9102القائمة االسمٌة للتجار و المتعاملٌن االقتصادٌٌن الملزمٌن بضمان المداومة  عٌد الفطر المبارك و عٌد اإلستقالل 
 

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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

4095215أ  01 الدار  24رقم  19حً اإلخوة عاشوري  

 البٌضاء
  الدار البٌضاء 10 المحً مشدق ت.ت للتغذٌة العامة

4150215أ  04 الدار البٌضاء حً اإلخوة عاشوري 04     19 عادل معٌزي ت.ت للخضر و الفواكه 

4001411أ  04 حً اإلخوة عاشوري الدار البٌضاء 04     12 حمزة معٌزي ت.ت للخضر و الفواكه 
5142454أ  10  10رقم  14حً اإلخوة عاشوري شارع  

 الدار البٌضاء
   15 بومار عبد المالك ت.ت للتغذٌة العامة

4124915أ  05 الدار  95حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء
   14 تٌرانتً مصطفى سوبٌرات

4004409أ  04 الدار البٌضاء 94حً اإلخوة عاشوري رقم      14 ولٌد ٌطو ت.ت للخضر و الفواكه 

5120125أ  00 الحمٌز الدار  92حً مسكٌفا قطعة رقم  

 البٌضاء 
   10 منٌماش هشام ت.ت للتغذٌة العامة

5104251أ  12 محل   00حوش مسكٌفا الحمٌز قطعة رقم  

الدار البٌضاء 19  
   11 بوشرٌط نور الدٌن  ت.ت للتغذٌة العامة

4121409أ  05 الدار البٌضاء 00حوش مسكٌفا قطعة رقم      12 جٌلفرانك فاروق ت.ت للخضر و الفواكه 

4095512أ  01 الدار  19حً حوش عطار قطعة رقم  

 البٌضاء
العامة ت.ت للتغذٌة    01 مدار محلول 

4094141أ  01 محل "ب" الدار  00حً علً عمار رقم  

 البٌضاء
   00 إبراهٌم قرٌشً ت.ت للخضر و الفواكه

1121425أ  12 شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 41     09 بقالم عبد الحمٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

5101021أ  12 المحل "أ" الدار  شارع محمد خمٌستً 09 

 البٌضاء
   02 ٌاسٌن شاوي ت.ت للتغذٌة العامة

5212291أ  00 مج الدار  14حً القاعدة المجهزة رقم  

 البٌضاء
   05 خٌار زٌن الدٌن سوبٌرات



4090414أ  00 الدار البٌضاء 04حً علً عمار رقم    04 عالء الدٌن جبالً سوبٌرات 

 
  

4001944أ  00 الدار  21عبدونً رمضان قطعة  حً 

 البٌضاء
   04 واعط محمد ناصر سوبٌرات

4095254أ  01 محل  11عمارة  0245حً اول نوفمبر  

 "بً" الدار البٌضاء
   00 رابح ولد سرحان ت.ت للتغذٌة العامة

04910954أ  04 الدار  11شارع محمد خمٌستً محل رقم  

 البٌضاء
   01 تمورت بالل حلوٌات تقلٌدٌة

1109921ب  11 الدار البٌضاء 21حً االخوة عاشوري رقم      02 لغوٌنً كمال مخبزة  صناعٌة 
4121559أ  05 الدار البٌضاء 10حً اإلخوة عاشوري رقم      91 نور الدٌن أبزار مخبزة و حلوٌات  

4091422أ  00  12محل  10رقم  14حً عاشوري شارع  

 الدار البٌضاء
   90 حمٌدي عمر مخبزة  صناعٌة

5100121أ  11 الدار  15حوش عطار مج  "د" رقم  

 البٌضاء
   99 عشبً رشٌد مخبزة و حلوٌات 

   92 تمورت بالل  حلوٌات تقلٌدٌة شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 49109542

4004501أ  04 رمز المحل الدار  24حً عبدونً رقم  

 البٌضاء
   95 بن دشاش عبد الكرٌم حلوٌات

4195904أ  02 الدار  011قطعة  10حً اإلخوة عاشوري  

 البٌضاء
   94 قوبار فارس قصــــابة

0492920أ  19 الدار  21حً اإلخوة عاشوري   قطعة  

 البٌضاء
   94 جغموم توبار أعشابً

4092042أ  01 الدار البٌضاء 10حً األخوة عاشوري رقم      90 كحول عمر ت.ت للحوم و القصابة 
4000020أ  04  24رقم  19حً اإلخوة عاشوري شارع  

 الدار البٌضاء
   91 فاتح لواس ت.ت  للتبغ و فلٌكسً

4002515أ  04  19محل  50حً اإلخوة عاشوري رقم  

 الدار البٌضاء
   92 عسٌر مٌهوبً ت.ت للعقاقٌر و الدهن

الدار البٌضاء 41حً اإلخوة عاشوري رقم  / ت.ت لمواد التجمٌل و  
 التطهٌر البدنً

   21 رباعٌن عبد الوهاب

   20 العطوي حمٌد مقــــهى حً اإلخوة عاشوري الدار البٌضاء /

00459004أ  04 الدار  21حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء
   29 بالل وٌندار ت.ت للحوم و البٌض



4129291أ  05 الدار البٌضاء 21حً اإلخوة عاشوري رقم      22 إسكً حكٌم مطــــعم 
5154010أ  10  12محل  14شارع الطرٌق الوطنً رقم  

 الحمٌز الدار البٌضاء

   25 بنون نور الدٌن مطــــعم

5102211أ  12 الدار البٌضاء 14شارع الطرٌق الوطنً      24 طارق محفوظ ت.ت للدواجن 
5144941أ  11 حً الحمٌز  14شارع الطرٌق الوطنً رقم  

 الدار البٌضاء

عائشة زوجة  كٌروان مطـــعم
 حرٌشة

24   

حً الحمٌز الدار البٌضاء 94قطعة  /    20 هٌاش عبد الحق ت.ت لمنتجات العطارة 

0111195أ  12 الدار البٌضاء 02حوش مسكٌفا قطعة      21 براهٌم بطاهر جــــزار 
4120254أ  04 محل "د" الحمٌز الدار  02حً مسكٌفا رقم  

 البٌضاء

و  ت.ت لمواد المخبزة
 الحلوٌات

   22 جوابً سٌف الغسم

مجموعة الحمٌز الدار  00قطعة رقم  /

 البٌضاء

ت.ت للتبغ و أدوات 
 التدخٌن

   51 محمد بورقٌة

4001202أ  04 الدار  15محل رقم  00حً الحمٌز قطعة  

 البٌضاء 

   50 بلدراع أحمد مأكوالت خفٌفة

مسكن  الشهٌد عاٌب سعٌد الدار  951حً  /

 البٌضاء

   59 محرز نور الدٌن مقـــهى

4009150أ  04  12التعاونٌة العقارٌة حوش عطار "أ" رقم  

 الدار البٌضاء

ت.ت للتبغ و أدوات 
 المدخنٌن

   52 شٌنٌة رضوان

5141401أ  11  15مسكن قطعة  411حوش عطار حً  

 الدار البٌضاء

   55 وحٌد بلعاٌد إطعام سرٌع

   54 زكري بوبترة إطعام سرٌع حً حوش عطار الدار البٌضاء /
5104422أ  15 الدار  15مسكن قطعة رقم  411حً  

 البٌضاء

   54 سعدي سمٌر ت.ت للتبغ

40954404أ  01 الدار  19التعاونٌة عقارٌة األمل محل رقم  

 البٌضاء

   50 حمٌزي علً أكل خفٌف

11149044أ  22 شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 21   بركانً عادل مقـــــــهى 
 

51   

5194011أ  11  19شارع محمد خمٌستً محل رقم  54 

 الدار البٌضاء

   52 بوغانم سفٌان مطــــعم

4195124أ  02 مدخل مولود فرعون الدار البٌضاء 02     41 بوشرٌم مسعود مطــــعم 

5110444أ  12 الدار البٌضاء 01حً أول نوفمبر رقم      40 هشام سٌد إطعام سرٌع 
1142921أ  11 الدار البٌضاء91حً أول نوفمبر رقم      49 سٌد عبد الرحمان ت.ت للتبغ 



4090429أ  00 الدار البٌضاء 02حً القاعدة المجهزة رقم   نشاط نعبئة رصٌد الهاتف  
 النقال

   42 ولٌد واري

5192244أ  14    45 مقران لهالل ت.ت للتبغ حً القاعدة المجهزة الدار البٌضاء 

4000402أ  04  09قطعة رقم  14حً القاعدة المجهزة مج  

 الدار البٌضاء

   44 مقران عمر مقــــهى

4095412أ  01 محل رقم  51القاعدة المجهزة قطعة رقم  

الدار البٌضاء 14  

   44 فارس شلفاط ت.ت للحوم القصابة

4124101أ  05 الدار البٌضاء 51شارع محمد خمٌستً رقم   تالمحسنساعً   ت.ت للحوم   40   

409901أ  00 "ب" الدار  44شارع محمد خمٌستً رقم  

 البٌضاء

   41 بقالم ولٌد ت.ت للتبغ

   42 بوبعلة علً مطـــعم شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء /
   41 كوٌسً عبد الحمٌد مطـــعم شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء /

4101109أ  02 الدار  40رقم   شارع محمد خمٌستً 

 البٌضاء

   40 بدر الدٌن  أوبعٌش مقــــهى

1102019أ  21 شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 45     49 أوبعٌش عبد الحفٌظ إطعام سرٌع 
1142021أ  11 الدار البٌضاء 14مج "أف" قطعة      42 بولحٌة جمال مطـــعم 

1115425أ  10 المجهزة الدار  مج "ف" القاعدة 11تجزئة  

 البٌضاء

   45 لعراس اسماعٌل إطعام سرٌع

4094210أ  01 محل  10حً محمد الصدٌق بن ٌحً رقم  

الدار البٌضاء 12رقم   

نشاط نعبئة رصٌد الهاتف 
 النقال

   44 ٌوسف لعراس

1154525أ  22 الدار  10حً القاعدة المجهزة مج "أ" رقم  

 البٌضاء

بوعالممٌلودي  ت.ت للحوم القصابة  44   

 محجوب رواو إطعام سرٌع حً القاعدة المجهزة الدار البٌضاء /
 

40   

4129121أ  05 حً عبدونً رمضان قطعة رقم "أ" محل  
 "ب" الدار البٌضاء

   41 بوعالم بوقندورة مطـــعم

4095154أ  01 الدار  14شارع محمد الصدٌق بن ٌتً رقم  

 البٌضاء

الزاويعبد الحمٌد ابن  إطعام سرٌع  42   

4191449أ  02 الدار البٌضاء 92شارع محمد خمٌستً رقم      01 كٌحل رابح مقــــهى 

4102009أ  02 الدار البٌضاء 14حً الحمٌز عمارة رقم      71 ٌلمون سمٌر ت.ت للدواجن و اللحوم  
الدار البٌضاء 14رقم  15حً الحمٌز      72 بوشامة عبد الحمٌد ت.ت للخضر و الفواكه 



الدار  11محل رقم   14طرٌق الوطنً رقم  

 البٌضاء
حرفً صانع الخبز 

 التقلٌدي
   73 امحمد عمران

4004450أ  04 الدار البٌضاء 10مج  15حً الحمٌز      74 حمزة كنانً ت.ت للدواجن و اللحوم  

5101211أ  12 الحمٌز  44طرٌق الوطنً رقم  00شارع  

 الدار البٌضاء
   75 طارق محفوظ ت.ت للدواجن و اللحوم 

4151009أ  04  14حً المندرٌن محل  14الطرٌق الوطنً  

 الحمٌز الدار البٌضاء
   76 موٌسً سٌدعلً ت.ت للتغذٌة العامة

مسكن الدار البٌضاء 0011حً  /    77 قصابة سفٌان مقــــهى 

4192441أ  02 الدار  9رقم  20ع  حً العقٌد شعبانً 

 البٌضاء

   78 فلٌح لعواس ت.ت للتغذٌة العامة

4004494أ  01    79 أٌت ٌحً عبد الرزاق مقــــهى حً المدٌنة الجدٌدة الدارالبٌضاء 
5100521أ  11    80 حجام رابح ت.ت للتغذٌة العامة حً المدٌنة الجدٌدة الدار البٌضاء 

4124041أ  05 الدار البٌضاء حً كرٌم بلقاسم     81 بوشالغم أحمد مخبزة 
الدار البٌضاء 2مسكن رقم  212حً      82 ماجن عادل ت.ت للتغذٌة العامة 
مسكن الدار البٌضاء 212حً      83 ماجن عبد الحمٌد قصــــابة 
الدار البٌضاء 12مسكن رقم  212حً      84 رابح بن كوس مقـــــهى 
الدار  15محل  02ع  حً االخوة بن بوبترة 

 البٌضا

   85 بتقة عمر مقـــهى

 رقم الهاتف
1444512241 

الدار  19محل  19حً االخوة بن بوبترة ع 

 البٌضاء

   86 عبد هللا حاج أٌوب ت.ت للتغذٌة العامة

5151155أ  14 محل "ج" 92حً المدٌنة الجدٌدة رقم      87 دعوش مراد ت.ت للحوم 
92 حً المدٌنة الجدٌدة رقم     88 حجام أحمد إطعام سرٌع 

5109029أ  12 14عمارة  45حً أول نوفمبر      89 محمد شرٌف جراد ت.ت للخضر و الفواكه 
4101201أ  09 92حً المدٌنة الجدٌدة رقم      90 جباري بالل إطعام سرٌع 

92حً المدٌنة الجدٌدة رقم      91 بن طلحة ناصر حلٌب و مشتقاته 

5144500أ  11 94المدٌنة الجدٌدة رقم حً      92 أٌت ٌحً عبد الغنً ت.ت للتبغ 
   93 نواس علً ت.ت للحوم حً العقٌد شعبانً الدار البٌضاء 

1121141أ  19 رقم  04مسكن ع  911حً العقٌد شعبانً  

91 

   94 قوالش زهرة ت.ت للتغذٌة العامة

4095254أ  01 11ع  0245حً أول نوفمبر      95 ولد سرحان رابح ت.ت للتغذٌة العامة 
5215021أ  00    96 عبد الغنً بوقدو ت.ت للدواجن حً المدٌنة الجدٌدة الدار البٌضاء  



5215049أ  00 24حً المدٌنة الجدٌدة رقم      97 بن موسى الٌاس ت.ت للحوم 
4192214أ  02 10رقم  19حً المدٌنة الجدٌدة  عمارة      98 جمال ربراب ت.ت للتغذٌة العامة 

1155400أ  22 الدار  014مسكن عمارة  0011حً  

 البٌضاء

   99 زٌاحلة سمٌر ت.ت للتغذٌة العامة

الدار  09رقم  14مسكن  عمارة  0011حً  

 البٌضاء

   100 شٌقرا محمد حلــــوٌات

4194221أ  02 الدار  09رقم  14مسكن  عمارة  0011حً  

 البٌضاء

   101 شكٌب كابري تعبئة الهاتف النقال

11نوفمبر عمارة  10حً      102 خربانً محمود حلوٌات 
نوفمبر الدار البٌضاء 10حً      103 شمار محدٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

41021249أ  02 الدار  14حً اإلخوة عاشوري قطعة  

 البٌضاء

   015 تٌرانتً عمٌروش مخبزة صناعٌة

   014 مبحاح أحمد ت.ت للتغذٌة العامة حً اإلخوة عاشوري الدار البٌضاء /
5211421أ  00 الدار  5حً عبد الرحمان قهواجً مج  

 البٌضاء

   014 أٌت بعزٌز كرٌم ت.ت لمواد المخبزة

   010 خٌري مراد ت.ت لمشتقات الحلٌب حً  عبد الرحمان قهواجً الدار البٌضاء /

1011545أ  15 الدار  022حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء

العامةت.ت للتغذٌة     011 موساوي إلٌاس 

5211225أ  00 الدار  010حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء

   012 مدانً بوجرادة ت.ت للدواجن و البٌض

4091599أ  00 الدار  004حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء

   001 أمٌن بونهٌجة ت.ت لمواد المخبزة 

4094292أ  01 الدار  11 مسكن عمارة رقم 0949حً  

 البٌضاء

   000 مسالكة نور الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة

الدار  11مسكن عمارة رقم  0949حً  /

 البٌضاء

   009 حطاب توفٌق إطعام سرٌع مقهى

4191415أ  05 محل  14مسكن عمارة رقم  0949حً  

الدار البٌضاء 0/94  

   002 عماري كمال إطعام سرٌع

4150014أ  04 الدار  14محل  15عمارة مسكن  920حً  

 البٌضاء

   005 شرنان اسماعٌل ت.ت للتغذٌة العامة

2451510أ  10 الدار  14محل  14مسكن عمارة  920حً  

 البٌضاء

   004 بن فارس فضٌلة ت.ت للتغذٌة العامة



4004520أ  04 الدار  10محل  01مسكن عمارة  920حً  

 البٌضاء

   004 سمٌر حٌمرانً إطعام سرٌع

   000 خٌري سعٌد ت.ت للدواجن و البٌض حً اإلخوة عاشوري  الدار البٌضاء /

5122011أ  12 الدار  054حً اإلخوة عاشوري  رقم  

 البٌضاء

ت.ت للحوم و األسماك 
 المجمدة

   001 خدٌجً لعٌد

4094104أ  01 الدار  024حً اإلخوة عاشوري  رقم  

 البٌضاء

شٌرتواحمحمد األمٌن  ت.ت للخضر و الفواكه  002   

5100921أ  12 محل "أ"  010حً اإلخوة عاشوري قطعة  

 الدار البٌضاء

   091 شبلً بالل ت.ت للدواجن و البٌض

   090 عشً رشٌد مخبــــزة حوش عطار الدار البٌضاء /
مسكن الدار البٌضاء 411حوش عطار حً  /    099 بلعابد وحٌد إطعام سرٌع 

5109955أ  12 الحمٌز الدار  11قطعة  حً المندرٌن 

 البٌضاء

   092 أحجادن مصطفى مطـــــعم

الحمٌز الدار  14حً المندرٌن قطعة  /

 البٌضاء

   095 لبشٌري مولود مقــــهى

4122141أ  05 محل "س" الحمٌز  20حً المندرٌن رقم  

 الدار البٌضاء 

   094 أسامة بوسطٌلة ت.ت للتغذٌة العامة

4099505أ  00 الدار البٌضاء 21المندرٌن رقم حً    نجٌب بكوش ت.ت لمواد المخبزة  
 

094   

   090 فرٌد شٌباطً ت.ت للدواجن و البٌض حً المندرٌن الحمٌز الدار البٌضاء  /

4001449أ  04 محل "س" الحمٌز  091حً المندرٌن رقم  

 الدار البٌضاء 

   091 ٌاسٌن مشنً ت.ت للتغذٌة العامة

4191245أ  05 الدار  05قطعة رقم  4الطرٌق الوطنً رقم  

 البٌضاء

   092 عثمان العٌدي ت.ت للحوم القصابة

5140005أ  10 الدار البٌضاء 10الحمٌز حوش سٌرا قطعة    سٌقانً سفٌان ت.ت للحوم القصابة 
 

021   

4192429أ  05 الطرٌق  05حوش سٌرا سابقا قطعة  

محل "ب" الدار البٌضاء 14الوطنً رقم   

للتغذٌة العامة ت.ت    020 محمد بٌلوم 

5210901أ  00 الحمٌز  12حوش سٌرا  محل  10قطعة رقم  

 الدار البٌضاء

   029 دابلً منٌر حلوٌات تقلٌدٌة

حوش سٌرا سابقا الحمٌز  10قطعة رقم  /

 الدار البٌضاء

   022 بلحاج أحمد مطـــعم



5120254أ  00 سٌرا سابقا قطعة رقم  حً المندرٌن حوش 
محل "أ" الحمٌز الدار البٌضاء 19  

   025 شرٌف معود ت.ت للخضر و الفواكه

4095114أ  01 الدار  094منطقة المندرٌن قطعة رقم  

 البٌضاء

   024 محمد وعلً بلهادي حلــــوٌات

محل "أ" الدار  19مسكن الحمٌز  951حً  /

 البٌضاء

ابراهٌمحراش  ت.ت للتغذٌة العامة  024   

الدار  09محل   19مسكن الحمٌز  951حً  /

 البٌضاء

   020 حاجً محمد ت.ت للتغذٌة العامة

5155401أ  14 الدار  009حً اإلخوة عاشوري رقم  

 البٌضاء

   021 عٌسً حسان ت.ت للتغذٌة العامة

الدار  954حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  /

 البٌضاء

عبد النور بوسعٌد إطعام سرٌع  022   

الدار البٌضاء 41حً اإلخوة عاشوري رقم  /    051 رباعٌن عبد الوهاب ت.ت لمواد التجمٌل 
   050 العطوي حمود مقــــــهى حً اإلخوة عاشوري الدار البٌضاء /
الدار البٌضاء 21حً اإلخوة عاشوري رقم  /    059 اسكً حكٌم مطـــعم 
الدار  24رقم   19 حً اإلخوة عاشوري /

 البٌضاء

ت.ت للتبغ و تعبئة 
 الهاتف

   052 فاتح لواس

الدار البٌضاء 44شارع محمد خمٌستً رقم  /    055 بقالم ولٌد ت.ت للتبغ 
الدار البٌضاء 40شارع محمد خمٌستً رقم  /    054 بدر الدٌن أوبعٌس مقـــــــهى 
الدار البٌضاء 14حً القاعدة المجهزة رقم  /    054 خٌار زٌن الدٌن سوبٌرات 
الدار البٌضاء 04حً علً عمار رقم  /    050 جٌالً عالء الدٌن سوبٌرات 
محل  11عمارة  0245حً اول نوفمبر  /

 "ب" الدار البٌضاء

   051 رابح ولد سرحان ت.ت للتغذٌة العامة

الدار البٌضاء 91حً اول نوفمبر رقم  /    052 سٌد عبد الرحمان ت.ت للتبغ 

 
  



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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

5195092أ  14 مسكن نهج بكري بوقرة المحمدٌة 044حً    العمري ٌحً ت.ت للحوم القصابة 
 

  المحمدٌة 10

5299050أ  04 المحمدٌة 05رقم  02مسكن ع  111حً      19 رفٌق سلٌمان نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 
5129994أ  14 المحمدٌة 41مسكن عمارة  429حً    مجراب عمر ت.ت للحوم القصابة 

 
12   

5224410أ  02 المحمدٌة 49مسكن عمارة  429حً    رٌاض بغداد ت.ت للتغذٌة العامة 
 

15   

5205500أ  05 المحمدٌة 45مسكن عمارة  429حً   للخضر و الفواكهت.ت    تٌزٌزوة محمد 
 

14   

0259444أ  14 المحمدٌة 50مسكن عمارة  429حً    شربً حسٌنة ت.ت للتغذٌة العامة 
 

14   

4005025أ  04 المحمدٌة 90شارع بختً عبد االلً رقم     10 عزوك عاشور المخبزة الصناعٌة 

5292292أ  04  99شارع تنس سابقا أكٌتان رقم  14 

 المحمدٌة
للتغذٌة العامةت.ت     11 بالل بوقرٌط 

5129204أ  09  11محل رقم  55مسكن عمارة  429حً  

 المحمدٌة 
   12 فورالً حسان نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

0004004أ  22  19رقم  55مسكن عمارة  429حً  

 المحمدٌة
   01 عامر ندٌر ت.ت للتغذٌة العامة

4004441أ  04  15رقم  51مسكن عمارة  429حً  

 المحمدٌة
 زعموش مولود إطعام سرٌع

 
 

00   

4090144أ  00 قاعة الرٌاضات حً الكثبان  01محل رقم  

 المحمدٌة
   09 لخضر حمزة ت.ت للحوم القصابة

4009254أ  04 المحمدٌة  10حً الكثبان محل رقم      02 سمٌر حمزة ت.ت للدواجن 

5151014أ  10 المحمدٌة 54مسكن عمارة  429حً   سرٌع إطعام     05 قاسً نورة 
5100422أ  01 المحمدٌة 19شارع حامق اٌدٌر محل  02   04 رسوري اسماعٌل نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 

 
  

95022أ  21 شارع حامق اٌدٌر المحمدٌة 12     04 سلٌمانً عبد الكرٌم ت.ت للتغذٌة العامة 

1100520أ  21 شارع أوالد سٌدي المحمدٌة 00     00 كربوش حسان مطـــعم 
5194242أ  14 شارع اوالد سٌدي الشٌخ الدٌار الخمسة المحمدٌة  02     01 سالمً رفٌق نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 



5211200أ  02 شارع اوالد سٌدي الشٌخ الدٌار الخمسة  50 

 المحمدٌة
   02 صحراوي ساعد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

4004020أ  04 سٌدي الشٌخ الدٌار الخمسة  شارع اوالد 42 

 المحمدٌة
   91 ٌعقوبً بوبكر نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

5122490أ  14 شارع اوالد سٌدي الشٌخ المحمدٌة 22     90 بعزٌز حمزة ت.ت للتغذٌة العامة 

002449أ  04 الصنوبر البحري  19حً ماكودي احمد رقم  

 المحمدٌة 
   99 زناتً مراد مغــــازة

4000420أ  00  24رقم  25مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة
   92 غزالً لعٌب نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

5144902أ  11  90رقم  24مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة
   95 بوحشلوفة محمد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

5219420أ  02  00رقم  91مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة
رابحسلٌمانً  ت.ت للتغذٌة العامة  94   

5111102أ  00  05رقم  90مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة
   94 القبوب فؤاد ت.ت للخضر و الفواكه

1120190أ  19  12رقم  99مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة
   90 اخنازن الٌاس ت.ت للحوم و الدواجن

4009592أ  04 المحمدٌة 19حً الموز مكرر عمارة    فارس زقان مغــــازة 
 

91   

4002104أ  00  10مسكن عمارة  045حً زرهونً مختار  

المحمدٌة 15رقم   
   92 لعرابً محمد االمٌن نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

5200502أ  05  10مسكن عمارة  045حً زرهونً مختار  

 المحمدٌة
   21 دراجً ٌوبً ت.ت للتغذٌة العامة

5121240أ  00 مسكن مكرر مجمع عدل  عمارة   045حً  

المحمدٌة 24  
   20 دروٌش محمد ت.ت للتغذٌة العامة

5290954أ  04 المحمدٌة 19محل  19مسكن ع  0419حً      29 بلوط رابح ت.ت للدواجن 
5100242أ  01  04محل  19مسكن عمارة  0419حً  

 المحمدٌة 
   22 رنان سفٌان ت.ت للخضر و الفواكه

4004200أ  04 مختار ع  مسكن حً زرهونً 0419حً  

المحمدٌة 10  
   25 كسٌر زهوة نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

512122أ  00 محل  10مسكن حً زرهونً مختار ع  0419حً  

المحمدٌة  11  
   24 تنانً سفٌان نشاط تعبئة رصٌد الهاتف



5299122أ  04 المحمدٌة 01رقم  01مسكن ع  111حً      24 العٌدي عبد القادر ت.ت للدواجن 
5190014أ  14 حً   091محل  24مسكن عمارة  201حً  

 المز المحمدٌة
   20 أعماراش احمد ت.ت للخضر و الفواكه

1012004أ  12  054محل  92مسكن عمارة  911حً  

 المحمدٌة
   21 فاروق غنً ت.ت للتغذٌة العامة

1111414أ  19 رقم  95مسكن عمارة "أ"  911حً الموز  

المحمدٌة 029  
العامةت.ت للتغذٌة     22 وزٌدي ناصر 

1114529أ  10  12س رقم  12مسكن عمارة  951حً  

 المحمدٌة
   51 فالح حسان نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

4092452أ  01  45مج ملكٌة  10الصنوبر البحري قسم  

 المحمدٌة

   50 حمٌد العربً مخبزة صناعٌة

5201420أ  04  29محل رقم  24مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة

   59 فرٌد بوراس مطـــعم

5144400أ  14 المحمدٌة 24ع  21مسكن رقم  011حً    بلخٌش مراد ت.ت للتغذٌة العامة 
 

52   

المحمدٌة 02محل  91مسكن ع  011حً  /    55 اقمون حسٌن مطـــعم 

5101010أ  12  09محل رقم  99مسكن ع  011حً  

 المحمدٌة

   54 علٌحمداش مطـــعم

4002142أ  00  15محل رقم  92مسكن عمارة  011 حً 

 المحمدٌة

   54 محمد حمزة ت.ت للخضر و الفواكه

5209140أ  05 مسكن حً زرهونً مختار  0419حً  

المحمدٌة 15رقم  19عمارة   

   50 كرٌم خوجة نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

 14محل  19مٌكن رقم  0419حً  /

 المحمدٌة

   51 ناٌت لعمارة سعٌد ت.ت للتغذٌة العامة

5200194أ  05 الطابق األرضً رقم  01مسكن ع  111حً  

المحمدٌة 04  

   52 سٌد أحمد صاف مغـــازة

4091291أ  00  04ع  00حً زرهونً مختار محل رقم  

 المحمدٌة

   41 بوعلً بن علً ت.ت للتغذٌة العامة

51119042أ  00  02رقم  00مسكن عدل محل  0419حً  

 المحمدٌة

العامةت.ت للتغذٌة     40 محمدي ولٌد 

5299044أ  04  10محل  02حً زرهونً مختار ع  

 المحمدٌة

   49 عمر دروٌش ت.ت للتغذٌة العامة



4001212أ  04 مسكن عدل  0419حً زرهونً مختار  

المحمدٌة 04محل رقم   

   42 حمزة لعربً ت.ت للخضر و الفواكه

4095244أ  01 المحمدٌة 04محل  25مسكن ع  111حً      45 بشٌر عبد اللطٌف ت.ت للخضر و الفواكه 
المحمدٌة 25مسكن ع  111حً  /    44 بودالٌة محمد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 

5210042أ  02 المحمدٌة 11رقم  29مسكن ع  111حً      44 حمادي فؤاد ت.ت للخضر و الفواكه 
4001291أ  00 المحمدٌة 45و  42محل 24ع  111حً   محمد عبد الرؤوف  إطعام سرٌع 

 اسماعٌل عوادي
40   

المحمدٌة 14محل  1مسكن ع  0419حً  /    41 بولعشاي هاني ت.ت للتغذٌة العامة 

5204412أ  05  1مسكن حً زرهونً مختار ع  0419حً  
المحمدٌة 04"ب"   

   42 باية بمحسن ت.ت للخضر و الفواكه

5145440أ  11 مختار محل رقم  مسكن زرهونً 0419حً  

المحمدٌة 11  

   41 مساوي رشيد ت.ت للتغذٌة العامة

91442أ  21 شارع رابح جرجرة المحمدٌة 14     40 بوكساني مولود ت.ت للتغذٌة العامة 

4002052أ  00 شارع الواحات المحمدٌة 15رقم      62 بمعربي أمزيغ ت.ت للتغذٌة العامة 

4091995أ  00 شارع عمر حلوسً  90  للتغذٌة العامة ت.ت     63 زبيري سعيد 

4000111أ  00 10حً البحر األبٌض المتوسط محل رقم      64 مبروك حامدي ت.ت للتغذٌة العامة 

5121954أ  09 15مسكن عمارة "أ" رقم  01حً      65 لونيس مرزوق ت.ت للتغذٌة العامة 

4091202أ  00 عمارة محل رقم  14الطرٌق الوطنً رقم  

14و  15-14  

   66 إدير وعمي ت.ت للتغذٌة العامة

المحمدٌة 41مسكن عمارة  429حً      67 إحدان مجٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

5151150أ  14  91مسكن ستودٌو عمارة  19حً  

 المحمدٌة

   68 عبد القادر روان ت.ت للتغذٌة العامة

   42 حدادي محمد ت.ت للتغذٌة العامة حً المندرٌن المحمدٌة /
المندرٌن الصنوبر البحري المحمدٌةحً  /    01 مذكور محمد مخبــــزة 

4099201أ  00 الصنوبر   10محل رقم  041فٌال قطعة رقم  

 البحري المحمدٌة

   00 محمد رارٌو ت.ت للخضر و الفواكه

5140440أ  11 المحمدٌة 01شارع محمد بودراع رقم      09 بلحنش تقً الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة 
4009950أ  04 عبد هللا فرحات الصنوبر البحري  12 

 المحمدٌة

   02 فرحات حمزة ت.ت للتغذٌة العامة



5125904أ  04 المحمدٌة  522طرٌق لٌدو رقم      05 باحة علً مغــــازة 
المحمدٌة  014طرٌق لٌدو رقم  /    04 بوطوش أحمد ت.ت للخضر و الفواكه 

4092212أ  01 المحمدٌة 914قطعة رقم  حً تمارٌس     04 حكٌم  صحراوي ت.ت للخضر و الفواكه 
4001524أ  00  14رقم  914قطعة  50حً الجنٌنة رقم  

 المحمدٌة

   00 نور الدٌن فٌاللً نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

4002142أ  00  15محل رقم  92مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة

   01 محمد حمزة ت.ت للخضر و الفواكه

 
  



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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

5210294أ  02 المرسى 19رقم  00جوٌلٌة رقم  14حً     المرسى 10 درٌسً محمد ت.ت للخضر و الفواكه 

5214044أ  02 المرسى 10جوٌلٌة  كاستور رقم  14حً      19 حنافً عبد القادر ت.ت للحوم القصابة 
5105444أ  14    12 مصطفاوي رشٌد ت.ت للتغذٌة العامة حً المحجر تامنفوست     المرسى 

5290412أ  04    15 ولهة محمد ت.ت للتغذٌة العامة حً المحجر تامنفوست     المرسى 
   14 سقٌالنً الطاهر ت.ت للتغذٌة العامة حً المحجر تامنفوست     المرسى 

5202000أ  05  10حً المحجر تامنفوست محل رقم  

 المرسى
   14 أورٌدة زٌتونً ت.ت للتغذٌة العامة

4001511أ  04  04حً المحجر تامنفوست محل  رقم  

 المرسى
   10 ماٌدي بوزٌد ت.ت للتغذٌة العامة

1144002أ  22 المرسى 10حً مفترق الطرق   قطعة رقم    مزٌدي زوجة بلحاج  مقـــــــهى 
 نعٌمة

11   

5205402أ 05    12 نبٌل مازو ت.ت للحوم الطازجة شارع الرئٌسً تامنفوست المرسى 

5214044أ  02  94حً تامنفوست شارع الرئٌسً محل  

 "ب" المرسى
   01 مغازي زٌن الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة

0140140أ  11 تامنفوست المرسى 94  و الوراقة ت.ت للمكتٌة   ستــً رفٌق 
 

00   

مزرعة علً مقران الشارع الرئٌسً  
 تامنفوست المرسى

   09 بوقرو كمال ت.ت للدواجن

4000291أ  04    02 بن عتو سارة ت.ت للتغذٌة العامة حً علً مقران المرسى 

1114410ب  22    05 ش.ذ.م.م حنافً سعٌد مخبزة صناعٌة مفترق الطرق المرسى 

4005221أ  04    04 حنافً محمد ت.ت للتغذٌة العامة مفترق الطرق المرسى 
شارع المرسى 12     04 حساٌن فاتح ت.ت للتغذٌة العامة 
   00 دحو نصٌرة مخبزة صناعٌة الشارع الرئٌسً أول نوفمبر المرسى 

5191102أ  14 المرسى 01الشارع الرئٌسً محل رقم      01 عماري عمر ت.ت للدواجن و البٌض 

 
  



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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

4091911أ  01 باب الزوار 02حً بوسحاقً "ف" رقم     باب الزوار 10 فاتح الدٌن علو بٌتزٌرٌا 

باب  10حً بوسحاقً "ف" قطعة رقم  

 الزوار

سرٌع إطعام    19 عبٌد رحمونً 

محل  15حً بوسحاقً "ف" قطعة رقم  

باب الزوار 12رقم   

   12 إلٌاس عونً ت.ت للدواجن و البٌض

 14"س"  رقم  19مسكن عمارة  521حً  

 باب الزوار

   15 ناصر الدٌن عكاك ت.ت للحوم

درج "س"  19مسكن عمارة   521حً  

باب الزوار 11رقم   

 ت.ت لكل المعدات
 نشاط تعبئة الرصٌد

   14 سفٌان حبوسً

1101051أ  20  4/0/1/2/01/00مسكن محل  521حً  

 باب الزوار

   14 بخلً زٌون زٌنب مخبزة و حلوٌات 

4002914أ  04  10حً رابٌة الطاهر مقابل طرٌق سً فً  

 باب الزوار

   10 سعٌدون سعٌد مقــــهى

90249أ  21  24"ع" مدخل  19مسكن رقم  211حً  

 باب الزوار 

   11 حكٌم تٌسمالن قصــــــابة

1129209أ  21  
الجرف  02محل  25مسكن ع  211حً  10

 باب الزوار
 موحمو ٌوسف ت.ت للدواجن

12   

باب الزوار 91رقم  20مسكن ع  211حً    بن فضة عمر ت.ت للخضر و الفواكه 
01   

 
باب   94رقم  20مسكن عمارة  211حً 

 الزوار
 العمري قوٌدر ت.ت للحوم القصابة

00   

 
 20محل رقم  92مسكن عمارة  211حً 

 باب الزوار
 بكاري عبد الكرٌم إطعام سرٌع

09   



4091120أ  00  
مسكن ترقوي الشارع الرئٌسً ع  240حً 

باب الزوار 241قطعة رقم  91  
 شابخ سمٌر مقــــــهى

02   

 
باب  94محل رقم  90مسكن ع  211حً 

 الزوار
 لغوٌنً كمال مخبزة صناعٌة

05   

1141209أ  12 باب الزوار 02شارع باحة امحمد رقم    علو عمر مقــــهى 
04   

5152201أ  10 باب الزوار 01شارع باحة امحمد رقم    وٌبً لوناس إطعام سرٌع 
04   

4002515أ  00  
باب  02شارع باحة امحمد عمارة رقم 

 الزوار
 سٌد احمد شٌن مطـــــعم

00   

4000921أ  00  
باب  00فٌال رقم  14طرٌق الوطنً رقم 

 الزوار
 ربٌع لشهب مطـــــعم

01   

4094519أ  01  
باب  21حً بوسحاقً "أو" قطعة رقم 

 الزوار
 مصطفى لعمري إطعام سرٌع

02   

 
محل رقم  22حً بوسحاقً "أو" قطعة رقم 

"ب"  باب الزوار 22  
تعبئة رصٌد الهاتف  نشاط

 النقال
 أمال عجناق

91   

4002542أ  00  
باب  20حً بوسحاقً "أو" قطعة رقم 

 الزوار
 ربٌع بوزٌان حلوٌات

90   

 
 10محل رقم  049حً بوسحاقً "أو" رقم 

 باب الزوار

نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 
 النقال

 ٌوسف بوتاعة
99   

 
باب  52حً بوسحاقً "أو قطعة رقم 

 الزوار
 بوعالم بوكرب مقـــــهى

92   

5121245أ  01 باب الزوار 59حً بوسحاقً "ف" قطعة    بودور جمال ت.ت للتغذٌة العامة 
95   

5124451أ  00  
باب  002حً بوسحاقً "أف" قطعة رقم 

 الزوار
 سمٌر بن كدة ت.ت للتغذٌة العامة

94   



باب الزوار 004حً بوسحاقً "د"  رقم  /  لخضر بلخٌر مغازة سوبٌرات 
94   

4192404أ  05  
حً بوسحاقً "ف" باب  90فٌال رقم 

 الزوار

ت.ت للتبغ و أدوات 
 المدخنٌن

 عزوزي عبد الٌقٌن
90   

1111011 ب 10 باب الزوار 15حً بوسحاقً "ف" رقم    حامل رشٌد ت.ت للتغذٌة العامة 
91   

4021510أ  02  
باب  12محل  59حً بوسحاقً "ف" قطعة 

 الزوار
للبطاقات المسبقة ت.ت  عبد الحمٌد بومزبر 

92   

4092212أ  02  
باب  41حً  بوسحاقً "أف"  قطعة رقم 

 الزوار
 تامً حمزة مقــــــهى

21   

 
باب  52حً بوسحاقً "ف"  قطعة رقم 

 الزوار
 أٌس بن اٌدٌر ت.ت للتغذٌة العامة

20   

4122404أ  05  
محل  20"ف"  قطعة رقم  حً بوسحاقً

باب الزوار 19رقم   
 أٌس بن اٌدٌر ت.ت للتغذٌة العامة

29   

1129125أ  19  
  01محل  رقم  22مسكن عمارة  211حً 

 باب الزوار
 مٌلوس مجٌد  إطعام سرٌع

22   

5105109أ  12  
 94و  95محل  29مسكن عمارة  211حً 

 باب الزوار
 مطـــعم

مباركة قشطولً زوجة 
 دحمانً

25   

5144111أ  11  
 21محل رقم  20مسكن عمارة  211حً 

 باب الزوار
 فول مصطفى مقـــــهى

24   

1105112أ  10  
 054محل  054حً بوسحاقً  "أف" رقم 

 باب الزوار
 اسماعٌل شباطة ت.ت لعتاد المهاتفة

24   

4092412أ  01  
باب  051حً بوسحاقً "ف" قطعة رقم 

 الزوار
بلمواللًمحً الدٌن  مطـــــعم  

20   

2441259أ  04  
محل  052حً بوسحاقً "أف" قطعة رقم 

باب الزوار 0  
 لعرٌبة محمد مقــــــهى

21   



5125025أ  00 باب الزوار 000حً بوسحاقً "أف" رقم    لخضر بلخٌر مغازة سوبٌرات 
22   

1114491أ  19  سعٌدانً  عبد الحنٌن مقـــــــهى خارج إقلٌم الدار البٌضاء 
51   

5102291أ  12  
باب  99حً بوسحاقً "أو"  قطعة رقم 

 الزوار
 بلعٌدي مراد مقـــــــهى

50   

5111001أ  12  
باب  95حً بوسحاقً "أو"  قطعة رقم 

 الزوار
 بوفنش عبد المالك مطــــعم 

59   

5241944أ  10  
باب  95حً بوسحاقً "أو"  قطعة رقم 

 الزوار
 بولجنوح نوار ت.ت للتغذٌة العامة

52   

 
باب  55حً بوسحاقً "أو"  قطعة رقم 

 الزوار
 حدٌد ٌمٌنة تعبئة الرصٌد

55   

1120255أ  22  
مسكن عمارة  024حً رابٌة الطاهر  12

باب الزوار 20  
 بوخاري كمال ت.ت للتغذٌة العامة

54   

4001441أ  02  
 20مسكن عمارة  24حً رابٌة الطاهر  12

 باب الزوار
تعبئة رصٌد الهاتف نشاط  عرف  أسامة 

54   

1124242أ  12  
 12محل رقم  10مسكن عمارة رقم  041

 باب الزوار
 توفٌق شعنان مقــــهى

50   

0550115أ  00  
 14محل رقم  11مسكن عمارة رقم  041

 باب الزوار
 كشكار رضوان صنع الحلوٌات

51   

4094254أ  01  
محل  24مسكن ع  024 حً رابٌة الطاهر

باب الزوار 14رقم   
 عائشة باي نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

52   

4192129أ  02  
 15قطعة رقم  25حً رابٌة الطاهر عمارة 

 باب الزوار
 بلفروم ٌوسف إطعام سرٌع

41   

1142145أ  11  
 15قطعة رقم  22حً رابٌة الطاهر عمارة 

 باب الزوار
 بوطوش رابح إطعام سرٌع

40   



4090200أ  01  
باب  10رقم  29حً رابٌة طاهر عمارة 

 الزوار
 حمود محمد بنانً نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

49   

4090010أ  00  
 29محل رقم  04مسكن عمارة  211حً 

 باب الزوار
 عمٌروش عبد الرحمان مطــــعم

42   

4000520أ  04  
محل رقم  10عمارة  9154/041مشروع 

باب الزوار 10  
للبطاقات التعبئةت.ت   صالح بوهاوٌة 

45   

5149045أ  10  
"ب"  12عمارة  9مسكن اٌلو  995حً 

باب الزوار 2444قطعة  15محل   
 توفٌق  كشكار ت.ت للتغذٌة العامة

44   

5112121أ  01  
باب   51محل  05مسككن عمارة  211حً 

 الزوار
 محرز بزون ت.ت للبطاقات التعبئة

44   

5104295أ  15  
باب  11محل  01مسكن عمارة   211حً 

 الزوار
 إطعام سرٌع

حدة مباركً زوجة 
 رزٌق

40   

4094441أ  01  
باب  925حصة  91مسكن عمارة  211حً 

 الزوار
 عز الدٌن قاسمً مقــــهى

41   

4124519أ  05  
محل  02مج ملكٌة  2جوٌلٌة قسم  14حً 

باب الزوار 015  
 بوبكر حسان ت.ت للخضر و الفواكه

41   

باب الزوار  45حً بوسحاقً "أو" قطعة    الحمود عماد مطـــــعم 
40   

4000111أ  00 باب الزوار 4طرٌق وطنً رقم    خلٌل بالل مطـــــعم 
49   

4092249أ  02  
  5محل  04فٌال رقم  4طرٌق وطنً رقم 

 باب الزوار
 شعٌب حمادي مقــــهى

42   

4194404أ  02  
محل  0عمارة  01رقم  4طرٌق وطنً رقم 

باب الزوار 9  
 لوصٌف ٌوسف ت.ت للدواجن

45   

4002901أ  00  
 200قطعة رقم  92مسكن عمارة  240حً 

 باب الزوار

بٌع الشاي و الفواكه ذات 
 القشرة

 سالمً عبد الكرٌم
44   



4094002أ  01  
مسكن ترقوي شارع الرئٌس باب  240حً 

 الزوار
 بوهاوٌة رضا ت.ت للبطاقات التعبئة

44   

4000104أ  04  
باب  91مسكن ترقوي عمارة  211مشروع 

 الزوار
 خنوسً إبراهٌم حلوٌات تقلٌدٌة

40   

 
باب  50رقم  90مسكن عمارة  211حً 

 الزوار
 بوزٌانً طاهر ت.ت للتغذٌة العامة

41   

4124219أ  05 باب الزوار 4حً بوسحاقً "ف" محل رقم    
ت.ت لمشروبات غٌر 

 كحولٌة
عبد هللا عصوان  

42   

4090095أ  01  
محل   011حً بوسحاقً "ف" قطعة رقم 

 "ب"  باب الزوا 
 حٌوانً عبد الرحٌم ت.ت للتغذٌة العامة

01   

4100001أ  02 باحة محمد باب الزوار 00رقم    خناق رٌاض تبغ و أدوات التدخٌن 
00   

4104001أ  09 باب الزوار 20حً بوسحاقً "أو" رقم   العامة ت.ت للتغذٌة   قاسً رابح 
09   

 
محل "ب"   00حً بوسحاقً "أو" رقم 

 باب الزوار
 درٌعً صدٌق تحمٌص الفواكه الجافة

02   

5212291أ  00  
"ب" باب  2حً بوسحاقً "أو" رقم 

 الزوار
 قرقاش ٌوسف ت.ت للتغذٌة العامة

05   

5144411أ  10 باب الزوار 02رقم  4طرٌق وطنً رقم   التدخٌن ت.ت و أدوات   بهلول منٌر 
04   

02091أ  20 باب الزوار 02رقم  4طرٌق وطنً رقم    موسى محمد ت.ت للتغذٌة العامة 
04   

4121401أ  04  
باب  0محل  02رقم  4طرٌق وطنً رقم 

 الزوار
 عبدالوهاب راٌة مقـــــهى

00   

باب الزوار 4طرٌق وطنً رقم  102190  علواش محمد حرفً خباز 
01   



1104455أ  10 باب الزوار 4طرٌق وطنً رقم    علواش مراد مقهى و مطعم 
02   

4092000أ  02  
باب  10محل رقم   4طرٌق وطنً رقم 

 الزوار
 بداوي مصطفى بطاقة مسبقة الدفع

11   

1151111أ  22 باب الزوار 4طرٌق وطنً رقم    لكروز حمٌد ت.ت للتغذٌة العامة 
10   

5125191أ  00 باب الزوار 0محل  4طرٌق وطنً رقم    قاري مصطفى ت.ت للتغذٌة العامة 
19   

5120201أ  00  
باب  02محل  4شارع طرٌق وطنً رقم 

 الزوار
 عصوان ٌاسٌن بطاقة مسبقة الدفع

12   

1959012أ  12  
مسكن  0911التعاونٌة العقارٌة سارة حً 

باب  10طرٌق الجامعة عمارة "أ" محل 

 الزوار

الكرٌمحمودة عبد  مطـــــعم  

84   

4122541أ  05  
مسكن الترقٌة العقارٌة الراحة  0911حً 

باب الزوار 02مج ملكٌة  14قطعة رقم   
 كولٌلً عبد القادر مطـــــعم

85   

4104215أ  09 باب الزوار 00مسكن رقم  0911حً    طٌب بن عباس محمد ٌمقـــــــهى 
86   

1129549أ  19  
 12مسكن ع "ب"  محل رقم  0911حً 

 التعاونٌة باب الزوار

ت.ت للتبغ و أدوات 
 المدخنٌن

 نعٌجة وحٌد
87   

0409110أ  21  
 41مسكن تعاونٌة الهناء رقم  0911حً 

 باب الزوار
 عبد المجٌد حمودي ٌمقـــــــهى

88   

4002911أ  04  
التعاونٌة العقارٌة الهناء محل "ب" باب 

 الزوار
 إبراهٌم دحاف بٌع الشاي و القواكه

89   

1141205أ  22  
"أ" باب  29مسكن عمارة  9141حً 

 الزوار
 عجرٌد علً ٌمقـــــــهى

90   

4091142أ  00  
مسكن ع  9141شارع اسماعٌل ٌفصح حً 

باب الزوار 15"ب" محل رقم   
 إطعام سرٌع

عز الدٌن سعٌد 
 الرحمانً

91   



5104141أ  12  
مدخل "ب"  41مسكن عمارة  9141حً 

الزوارباب  2و  1محل رقم   
 كعواش عٌسى مطـــــعم

92   

4191244أ  02  
و  4"أ" محل  41مسكن عمارة  9141حً 

باب الزوار 0  
 العقون رابح مطـــــعم

93   

5105244أ  15  
مسكن طرٌق الجامعة عمارة  0911حً 

باب الزوار 4"أ" محل   
 عبد السالم بومكرد مطـــــعم

94   

1129025أ  19  
الجامعة عمارة مسكن طرٌق  0911حً 

باب الزوار 12"أ" محل رقم   
 تسجعة رشٌد مشــــوى

95   

4021944أ  02  
مسكن مقاطعة رقم  0911جوٌلٌة  14حً 

باب الزوار 02محل  01  
 فرٌد بخوش إطعام سرٌع

96   

4295020أ  01  
مسكن تعاونٌة "أ" باب  0911حً  10

 الزوار
 علً حامة ت.ت للتغذٌة العامة

97   

/ 
مسكن التعاونٌة العقارٌة الهناء   0911حً 

 باب الزوار
 دحة عبد الجبار إطعام سرٌع

98   

5122411أ  00  
مسكن  0911تعاونٌة العقارٌة الخدام حً 

باب الزوار 15محل "أ" رقم   
 بن واضح حمزة تعبئة الرصٌد

99   

5192505أ  14  
مدخل "ب"  29مسكن عمارة  9141حً 

باب الزوار 10محل   
 نور الدٌن القوري إطعام سرٌع

100   

1121121أ  12  
مدخل "ب"  29مسكن عمارة  9141حً 

باب الزوار 19و  10محل   
 بوكمون منور مطـــــعم

101   

/ 
باب  14رقم  41مسكن عمارة  9141حً 

 الزوار
 بوشوٌة عزٌز تعبئة الرصٌد

102   

 
  



التاجراسم ولقب  نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري  
أو المتعامل االقتصادي   

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

4000102أ  00 برج  001قطعة  95الطرٌق الوالئً رقم  

 البحري
  برج البحري 10 إكنً بالل سوبٌرات

4000922أ  04 برج  10شمال شرق رقم  95ط.و رقم  

 البحري
   19 موقاري موسى إطعام سرٌع

محل  19قطعة رقم حً برج البحري شمال  

برج البحري  19  
   12 صٌودةمحمد  األمٌن ت.ت للتبغ و الجرائد

5112441أ  01 برج  19حً برج البحري شمال قطعة رقم  

 البحري
   15 موقاري عز الدٌن ت.ت للحوم و الدواجن

1144415أ  11 برج البحري 95ط..و  95   موقاري حمود ت.ت للتغذٌة العامة 
 

14   

4000440أ  04 برج  10محل  14قطعة  95ط.و رقم  

 البحري
   14 أومغار فوزي ت.ت للحوم و الدواجن

5121494أ  14  04حً برج البحري شمال شرق قطعة  

برج البحري 10محل رقم   
   10 أخرٌب رابح مقــــهى

5212244أ  09 برج البحري 10محل  95ط.و رقم    غرازم عبد العزٌز ت.ت للتغذٌة العامة 
 

11   

1140424أ  11  11تجزئة برج البحري شمال شرق قطعة  

 برج البحري
   12 بوسعدٌة محفوظ مقــــهى

4001442أ  04 برج  10محل  10شمال شرق قطعة  

 البحري
   01 أنشً ماسٌنٌسا ت.ت للمكتبة و الوراقة

4000400أ  04  10محل  09قطعة  رقم  95الطرٌق.و رقم  

 برج البحري
العامةت.ت للتغذٌة     00 مزٌلً عزٌز 

5291192أ  04 برج البحري 19محل رقم  95ط.و      09 فادي بكر ت.ت للتغذٌة العامة 
4090000أ  00 برج البحري 19محل رقم  95ط.و رقم      02 أومغار خالد ت.ت للحوم و الدواجن 

5214222أ  02 برج البحري 04محل رقم  95ط.و رقم   كمال مخٌلف ت.ت للتغذٌة العامة   05   
4121125أ  05  15رقم  25برج البحري الوسط الشرقً  

 برج البحري
   04 للٌكً سمٌر ت.ت للخضر و الفواكه

4001990أ  00 محل رقم  25برج البحري الوسط الشرقً  

برج البحري 15  
   04 رابحً منٌر ت.ت للتغذٌة العامة

4102115أ  02 البحريبرج  24برج البحري الوسط الشرقً   رقم      00 معروف محمد ت.ت للخضر و الفواكه 



5102144أ  12 برج البحري 12رقم      01 سٌد لٌاس مواد التغلٌف و الحلوٌات 
1199009أ  21    02 بن فطوم حمٌد مقــــهى نهج أول نوفمبر برج البحري 

1149101أ  22 برج البحري 95ط.و رقم      91 بن فطوم رابح تبغ  و جرائد 
برج البحري 95 ط.و رقم     90 سعدي كرٌمو مقـــهى 

4102049أ  02    99 اصوالح محمد مقـــهى شارع أول نوفمبر برج البحري 
4099400أ  00 برج البحري 19قطعة رقم  10ط.و رقم      92 قندوز عبد القدوس ت.ت للتغذٌة العامة 

برج البحري  95ط.و  رقم      95 بركات سعٌد مقـــهى 
برج البحري  95ط.و  رقم      94 عواٌدٌة كمال حلوٌات 

1154401أ  22 برج البحري  95ط.و  رقم      94 سعدي عبد اللطٌف ت.ت لمنتجات العطارة 

1012210أ  15    90 نسٌمة عادل مقـــهى ط.و الشارع الرئٌسً برج البحري 
4092225أ  01 عبد اللطٌف سعٌدي حلوٌات ط.و الشارع الرئٌسً برج البحري   91   

1154091أ  22 برج البحري 44شارع الرئٌسً رقم      92 عبوتً حسٌبة ت.ت للهواتف النقالة 
برج البحري  95ط.و  رقم      21 قاصدي امحند محطة خدمات 

4001045أ  04 برج  19محل  14قطعة  95ط.و رقم  

 البحري

   20 مرٌبعً رضوان ت.ت للتغذٌة العامة

برج البحري  95ط.و  رقم      29 عاطف زواوي محطة بنزٌن 
4129249أ  05  حاج محند سلٌمان مخبزة حً النسٌم البحري برج البحري 

 
22   

4121241أ  04 برج  19محل  14مسكن عمارة  211حً  

 البحري

   25 لملومة محمد ت.ت للخضر و الفواكه

برج البحري 10حً بن جعٌدة   الوارث محمد بو مخبزة   24   
برج البحري 919قطعة  10حً بن جعٌدة   ت.ت للحوم الطازجة و  

 المجمدة
   24 مهري عبد الحمٌد

5219220أ  02 برج  0192مج ملكٌة  19حً قعلول قسم  

 البحري

   20 إحوت جمال مخبزة صناعٌة

5112005أ  01 برج البحري 12رقم  10حً شرق غرب      21 أبشً ٌوسف ت.ت للقصابة 

4121009أ  05 برج البحري 12رقم  10حً شرق غرب      22 حمدًٌ محمد ت.ت للتغذٌة العامة 
برج  10محل  11قطعة  14حً بن جعٌدة  /

 البحري

   51 سً الحاج محند لطفً مخبزة صناعٌة

 



 
 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري

 اسم ولقب التاجر
 أو المتعامل االقتصادي

اإلدارٌة المقاطعة البلدٌة الرقم  

5211024أ  02  
قطعة  19شارع صالح الدٌن االٌوبً رقم 

برج الكٌفان 12  
 10 مختار حلٌمً ت.ت للخضر و الفواكه

 برج الكٌفان
 

 

4005190أ  04  
برج   14شارع صالح الدٌن االٌوبً رقم  

 الكٌفان
  19 بٌرم عبد الفتاح ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

5102022أ  15 شارع علً خوجة برج الكٌفان 40    12 بلحاج عبد المجٌد مخبزة صناعٌة 
 
 

4005051أ  04 برج الكٌفان 042حً بن مراد قطعة     15 بن قادة محمد أمٌن خضر و خضروات 
 
 

5144250أ  11  
برج  94حً سعٌدي احمد لٌدو قطعة رقم 

 الكٌفان
  14 مخالفٌة سامً ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

4091100 أ 00  
 10محل رقم  004شارع سعٌدي أحمد رقم 

 برج الكٌفان
  14 بغدود موسى ت.ت للخضر و الفواكه

 
 

برج الكٌفان 042حً سعٌدي احمد  رقم  /  مخبــــزة 
 حواسنٌة عبد الناصر

 
10  

 
 

4092942أ  01  
برج  911شارع سعٌدي احمد قطعة رقم 

 الكٌفان
  11 محرز هراوي ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

5210222أ  02  
محل رقم  042حً سعٌدي احمد  قطعة رقم 

برج الكٌفان 15  
   12 بودٌة لحسٌن ت.ت للتغذٌة العامة

1109010أ  11 العقٌد عمٌروش برج الكٌفان 051    01 درقاوي  محمد ت.ت للتغذٌة العامة 
 
 

5215424أ  02  
رقم  19شارع صالح الدٌن األٌوبً محل 

برج الكٌفان 09  
للخضر و الفواكهت.ت    00 دروش نعٌم 

 
 

5201120أ  04  
برج  01شارع صالح الدٌن األٌوبً رقم  

 الكٌفان
  09 العمراوي عامر ت.ت للخضر و الفواكه

 
 

4091541أ  01   02 قومٌري كامل ت.ت للتغذٌة العامة شارع صالح الدٌن األٌوبً برج الكٌفان 
 
 

5210112أ  02  
 19رقم  10محل  91رقم  حً العقٌد بوقرة

 برج الكٌفان
  05 العربً بلحسن سوبٌرات

 
 



برج الكٌفان 11رقم  10حً اسطنبول  /  درارجة مسعود ت.ت للتغذٌة العامة 
04 

 
 

 
 

5210402أ  02 برج الكٌفان 049شارع سعٌدي أحمد رقم     04 داولً عمر عبد الغانً ت.ت للتغذٌة العامة 
 
 

5201590أ  05  
  12محل  041شارع سعٌدي أحمد رقم 

 برج الكٌفان
  00 حابل أرزقً ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

5120022أ  09  
 12محل  040شارع سعٌدي أحمد قطعة 

 برج الكٌفان
  01 بولفعاط صابر ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

4090425أ  01   02 صالح سفٌان مغــــازة شارع سعٌدي أحمد برج الكٌفان 
 
 

4092111أ  02  
برج  15محل  91شارع سعٌدي أحمد رقم 

 الكٌفان
  91 بن سعٌد ناصر ت.ت للخضر و الفواكه

 
 

1012440أ  15  
برج  12محل  001بن مراد قطعة رقم 

 الكٌفان
  90 أكلً حمٌد ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

5205412أ  05  
برج  04محل  04حً بن مراد قطعة 

 الكٌفان
عبد الغانً علوش ت.ت للتغذٌة العامة  99   

4021549أ  02 برج الكٌفان - 000قطعة  10حً اسطنبول      92 بلعٌفة سعٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

 
برج  - 094"أ" رقم  10حً اسطنبول 

 الكٌفان
   95 بوزرقً رشٌد ت.ت للخضر و الفواكه

5120192أ  00 برج الكٌفان 10قطعة  19حً علً خوجة      94 حنٌش سعٌد سوبٌرات 

5124504أ  14  
برج  - 19"أ"  رقم  14حً مٌمونً 

 الكٌفان
   94 مخلوفً عبد الوهاب سوبٌرات

برج الكٌفان 14حً علً خوجة رقم      90 سعدلس عزٌز حرفً خباز 

1122204أ  12  
برج  19حً بونعامة عمارة "أ" رقم 

 الكٌفان
   91 بالة نور الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة

5104952أ  14  
عمارة "أ" برج  59بونعامة رقم حً 

 الكٌفان
   92 خلٌفاتً نوال ت.ت للتغذٌة العامة

4000592أ  00 "أ" برج الكٌفان 14حً بونعامة رقم      21 بهون علً عٌسى ت.ت للتغذٌة العامة 

12221412ب  04 برج الكٌفان -درقانة  50 15بن زرقة قسم      20 حمدان رمزي مخبزة و حلوٌات 

4004241أ  04  
 19محل  59مج ملكٌة  15بن زرقة قسم 

برج  الكٌفان  -درقانة   
   29 العاقل خالد ت.ت للتغذٌة العامة



4021024أ  02 برج الكٌفان - 19شارع وزان محمد رقم      22 شرٌف جمال سوبٌرات 
1114122أ  19 برج الكٌفان -درقانة  -الحً الدبلوماسً      25 شبٌخ أمٌن ت.ت للتغذٌة العامة 

5129240أ  14 برج الكٌفان -درقانة  -الحً الدبلوماسً      24 دباح السعٌد مخبــــزة 

1105911أ  21  
 -10الحً الدبلوماسً  مخطط التجزئة

برج الكٌفان -درقانة   
   24 دباح كرٌم ت.ت للتغذٌة العامة

1159112أ  22  
درقانة برج  90الحً  الدبلوماسً عمارة 

 الكٌفان
للتغذٌة العامةت.ت     20 مولكاف فضٌلة 

5120214أ  09  
درقانة برج  90الحً  الدبلوماسً عمارة 

 الكٌفان
   21 لعمارة علً ت.ت للتغذٌة العامة

21102أ  21  
 15محل  90الحً  الدبلوماسً عمارة 

 درقانة برج الكٌفان
   22 بن لحسن خالد ت.ت للتغذٌة العامة

5199200أ  14  
مسكن  عمارة  0114الحً  الدبلوماسً 

درقانة برج الكٌفان90  
   51 عانون جمال ت.ت للتغذٌة العامة

   50 بن وارث عبد العزٌز مخبزة صناعٌة حً بن زرقة درقانة برج الكٌفان 

4095919أ  01  
بن زرقة درقانة محل  14حً فنار قطعة 

 "أ" برج الكٌفان
   59 صحراوي موسى ت.ت للتغذٌة العامة

52140000أ  02 برج الكٌفان 12حً بن زرقة درقانة قطعة      52 طبال عبد الرحٌم ت.ت للتغذٌة العامة 
5299490أ  04 حً بن زرقة برج الكٌفان 12     55 الوناس حمادو ت.ت للخضر و الفواكه 

5141121أ  10 حً بن زرقةة برج الكٌفان 12     54 سدٌرة فرٌد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 

4094019أ  01  
برج  544حً بن زرقة  درقانة قطعة 

 الكٌفان
   54 بن علجٌة عبد الغانً مخبزة صناعٌة

5201022أ  05 حً بن زرقة برج الكٌفان 415قطعة      50 فراجً سٌف الدٌن ت.ت للخضر و الفواكه 

حً بن زرقة برج الكٌفان 14قطعة      51 كدار علً ت.ت للتغذٌة العامة 

4005142أ  04  
قطعة بن زرقة على حافة الطرٌق الوالئً 

برج الكٌفان 052رقم   
   52 سدور جمال ت.ت للتغذٌة العامة

5194122أ  14 برج الكٌفان -حً بن زرقة درقانة      41 حٌوس جمال ت.ت للتغذٌة العامة 

 

  



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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

مطعم -مقهى  حً األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة    عٌن طاٌة 10 عٌدي عمار 
شارع االمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 92     19 ٌانس سعٌد مخبزة و حلوٌات 
   12 بلمهبول تونسً ت.ت للتبغ و الجرائد حً األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 

5214110أ  02 اطعام سرٌع -مقهى  حً األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة     15 فرحات كمال 
4004111أ  04 عٌن طاٌة 45رقم      14 عوالً أحمد اطعام سرٌع 

   14 صخري بلقاسم ت.ت للتغذٌة العامة ساحة الشهداء عٌن طاٌة 

5122914أ  09 شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 01     10 دٌدوش اعمر مخبزة و حلوٌات 
4095412أ  01 عٌن طاٌة 14األمٌر عبد القادر رقم      11 بقالم عالء الدٌن تصلٌح ادوات الهاتف 

   12 موري حمٌد كافٌتٌرٌا شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 
   01 كبان رابح مخبزة و حلوٌات شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 
شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 99     00 زنشً أحمد مخبزة و حلوٌات 

1141922أ  11 شارع المقرانً الرئٌسً عٌن طاٌة 04     09 بوششة مولود مطــــعم 

5291504أ  04 عٌن طاٌة  10نهج النصر رقم    بلعٌدي فضٌلة ت.ت للتغذٌة العامة 
 

02   

5151522أ  10 طاٌةنهج فكتو هوغو عٌن  15     05 بن صعٌبً علً  اطعام سرٌع 
5121202أ  00 عٌن طاٌة 14شارع النصر رقم  42   مزاري ت.ت للتبغ  و الجرائد 

 
04   

5124004أ  09 عٌن طاٌة 09شارع فكتور هٌغو رقم   ت.ت بٌع اكسسوارات  
 الهاتف النقال 

   04 كرفة محمد

1010442أ  15 شارع النصر عٌن طاٌة 42     00 غماري ٌاسٌن اطعام سرٌع 
5205190أ  05 عٌن طاٌة 14شارع النصر محل رقم  42  ت.ت بٌع اكسسوارات  

 الهاتف النقال 
   01 منصوري عز الدٌن

1144254أ  22 شارع النصر عٌن طاٌة 42     02 غماري رضا ت.ت للتغذٌة العامة 
1011202أ  15 عٌن  19محل  42حً سً الحواس رقم  

 طاٌة
محمد شعالل إطعام كامل  91   

5125244أ  14    90 لفقٌر صادق ت.ت للتغذٌة العامة شارع محمد خمٌستً عٌن طاٌة 

5105922أ  01  12شارع األمٌر خالد محل رقم "أ" رقم  

 عٌن طاٌة
   99 قرشً محمد ت.ت للحوم الطازجة

   92 عزونً فرٌد ت.ت للحوم و الدواجن شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 



   95 بوبراك محمد ت.ت للخضر و الفواكه شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 
   94 بوبراك محمد ت.ت لأللعاب اإلجتماعٌة شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 

5109242أ  15 شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 10     94 بن شٌخً وحٌد ولٌد ت.ت للحوم الطازجة 
4001294أ  04 طاٌةشارع األمٌر خالد عٌن  19  ت.ت لمواد المخبزة و   

 الحلوٌات
   90 بن فراحتٌة مصطفى

5202210أ  05    91 سنجاق الدٌن محمد ت.ت للتغذٌة العامة شارع عبان رمضان عٌن طاٌة 
5155420أ  10 عٌن طاٌة  14حً سً لخضر رقم   بٌع الدجاج و الداند و  

 البٌض
   92 قمقانً عبد الناجً

5194202أ  14 لخضر عٌن طاٌة شارع سً 14     21 بوبترة سمٌر ت.ت للخضر و الفواكه 
شارع علً خوجة عٌن طاٌة 94     20 تومً رابح كافٌتٌرٌا 
شارع علً خوجة عٌن طاٌة 091     29 سً هادي  عبد السالم ت.ت للتغذٌة العامة 

5104190أ  01    22 عماري رفٌق مكتبة و وراقة شارع علً خوجة عٌن طاٌة  
5200450أ  05 شارع علً  خوجة عٌن طاٌة 10     25 خوجة نبٌل محطة خدمات 

1199942أ  21 األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 40رقم      24 بلقاسمً أحمد مخبزة و حلوٌات 

 


