
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقميمية لمتجارة حسين داي
 9502جويمية  50ضمان المداومة ليوم عيد الفطر المبارك و يوم الممزمين ب القائمة االسمية لمتجار والمتعاممين االقتصاديين

 الدائرة االدارية
 نوع النشاط إسم التاجر الرقم البمدية لحسين داي

 
 رقم السجل
 التجاري

 العنوان التجاري

لمخبزة الصناعٌةا جاني اسماعيل 10 حسين داي  28أ5216215  شارع بوجمعة مغني 88   
22أ8887865 المخبزة الصناعية العايب مراد 10 حسين داي  شارع يحي العياشي 

27أ5211818 مخبزة بعوش عبد الحق 10 حسين داي مكرر  21و  22حي عميروش رقم  
48عمارة او قطعة رقم   

87أ8886482 مخبزة وحمويات تقميدية نور الدين بن مني 50 حسين داي 28شارع طرابمس رقم    
5215781أ28 ت/ت لمتغذية العامة مرزوقي أحمد 50 حسين داي   18قطعة  82شارع عمي مدوش رقم  
محمدزياد  50 حسين داي 8287877ا88 ت/ت لمتغذية العامة  81المتوسط رقم  البحر األبيضحي    

5218285ا27 ت/ت لمتغذية العامة زميرني عز الدين 50 حسين داي   12قسم  فرنان حنفيشارع  64رقم  
5219487أ29 ت/ت لمتغذية العامة زهير بوصبيع 50 حسين داي مج  48شارع بوجمعة مغني قسم  78 

215ممكية رقم   
8881922أ87 ت/ت لمتغذية العامة صديقي نورالدين 52 حسين داي نوفال أميار في زاوية شارع الحرية و  

محمد زنيتيشارع  
5215978أ28 ت/ت لمتغذية العامة عبد الحكيم سويعد 05 حسين داي شارع محمد دوبة 81   
5222695أ26 ت/ت لمتغذية العامة وزاني مولود 00 حسين داي شارع طرابمس حسين داي 287   
8852874أ99 ت/ت لمتغذية العامة عمر كناي 09 حسين داي شارع بوجمعة مغني 98   



 
 

 

  

5226847أ26 ت/ت لمتغذية العامة لزرق رضا 01 حسين داي أو شارع  59زاوية شارع طرابمس رقم  
 محمد قرباجي

جوهر سحاني  00 حسين داي
 أرممة أوهاب

5248497أ29 ت/ت لمتغذية العامة 57شارع طرابمس رقم    

8845889أ86 ت/ت لمتغذية العامة صابر بومرزاق 00 حسين داي  29شارع طاهر بن سنوسي رقم    
8849114أ99 ت/ت لمتغذية العامة بٌبط عمار 00 حسين داي  28حي العقيد أعميروش عمارة أ رقم    
حمان عبد الر  00 حسين داي 

 مزغاش
5212264أ27 ت/ت لمتغذية العامة ب محل ب 21شارع قدور رحيم رقم    

8985894أ24 ت/ت لمتغذية العامة مازري حكيم 00 حسين داي  شارع مولود بمهوشات 18   
8984867ا24 ت/ت لمتغذية العامة عزيز سفيان 02 حسين داي   ساحة طرابمس 
5218141ا28 ت/ت لمتغذية العامة زروق محمد لطفي 20 حسين داي  طرابمسشارع  28   
شارع محمد مرزوق 00 5228812أ26 ت/ت لمتغذية العامة عبد الغني زموش 21 حسين داي   
5845888ا28 ت/ت لمتغذية العامة أرزقيأيت ديب 22 حسين داي  مج  21شارع فرنان حنفي قسم  89 

82محل رقم  224ممكية رقم   
28أ5218988 مغازة ينيس قانة 91 حسين داي   دانونشارع جنان بن  44 
شارع فرنان حنفي 66  مغازة والي منير 90 حسين داي   
8927749أ28 ت/ت لمتغذية العامة معمر قرد 90 حسين داي  81حي البحر والشمس عمارة ب مدرج    
5219281أ29 ت/ت لمتغذية العامة آسيا كريديس 90 حسين داي   84حي البحر والشمس عمارة ب  

21قطعة رقم 24رقم  
 شارع عمي مدوش ع أو 82رقم  8881582أ22 ت/ت لمتغذية العامة أموهور ياسين 90 حسين داي 

8849944ا99 ت/ت لمتغذية العامة نور جمال 90 حسين داي  88حي البحر والشمس ع ب رقم    



 

 

  

5211874أ27 ت/ت لمخضر والفواكه يوسف طاجين 92 حسين داي 85شارع مولود بمحوشات رقم    
 

عباس فرحات 15 حسين داي 5218581ا27 ت/ت لمخضر والفواكه  شارع الدار الحمراء 27   
5889271أ28 ت/ت لمخضر والفواكه الميمود جوابي 10 حسين داي شارع فرنان حنفي 89   
5214616أ28 ت/ت لمخضر والفواكه بوهمة رضوان 19 حسين داي  أ 88شارع بن دانون محل رقم  88 
والفواكه ت/ت لمخضر الوناساعشوران 11 حسين داي 8845889أ86  29شارع طاهر بن سنوسي رقم    
5219269أ29 ت ت لمحوم القصابة عبد الغانً شٌبان 10 حسين داي 82أ قطعة رقم  18شارع بوجمعة مغني ع    
84أ 8898475 ت ت لمدواجن زغبً سعٌد 10 حسين داي 85شارع بوجمعة مخني رقم    
25أ8929814 ت ت لمحوم والدواجن مهدي شرشاري 10 حسين داي 81محل  1شارع فرنان حنفي ع أ    
عالمحمد م 10 حسين داي 5211197أ27 ت ت لمدواجن  82شارع البحر والشمس رقم    
بد الفتاح وٌندارع 10 حسين داي 8822488أ88 ت ت لمحوم والدواجن  88شارع بن دانون محل رقم    
5218862أ28 ت ت لمدواجن سعٌد بن سالمة 12 حسين داي الجمهوريةأ حي  84   
22أ8888824 مطعم احمد ادري 05 حسين داي شارع محمد دوبة 84   
26أ5224782 مطعم عزالدٌن بلخٌري 00 جسين داي شارع بوجمعة مغني 51   
86أ8848249 اطعام سريع عمر لشموت 09 حسين داي شارع الطاهر بن سنوسي سابقا شارع  

شارع صباب رزق 89الجمهورية   
بٌرمبلقاسم  01 حسين داي 27أ5218448 مطعم  شارع بوجمعة مغني 26   
8988964ا24 اطعام سريع زرقاط حسان 00 حسين داي شارع طرابمس 67   
بلبلٌدٌة حمٌدة أرملة  00 حسين داي

 لواكً
28أ8924175 اطعام سريع  كشك ساحة طرابمس 

88أ8867812 اطعام كامل دبٌاش موسى 00 حسين داي شارع طرابمس 88   
88أ8866487 محطة خدمات ابراهٌم طاٌري 00 حسين داي 89شارع فرنان حنفي رقم    
28أ5218188 محطة خدمات أوودنٌة لمٌن 00 حسين داي 88شارع عمي مدوش طريق فرنان حنفي رقم    



 

الدائرة 
االدارية 

 لحسين داي
 نوع النشاط اسم التاجر الرقم البمدية

 رقم السجل
 التجاري

 العنوان التجاري

شركة تضامن اكاأل  10 القبة 
 تك عدلي

8998878ب21 مخبزة وحمويات شارع االخوة عبد السالمي 12   

8856826أ99 مخبزة وحمويات عروة محمد عقيل 10 القبة شارع سان شارل12   

5841986أ 26 مخبزة الصناعية حاكم الياس 10 القبة 81حي ديار العافية عمارة ج رقم    

وحمويات مخبزة تالمالك محمد 10 القبة 8878825ا 88  جنان بن عمر 256رقم    

8878781ا89 مخبزة وحمويات لمماص كريم 10 القبة   

شارع عمر بورصاص 70  

 
8887878ا28 مخبزة وحمويات جدي رشيد 10 القبة شارع قالون 88رقم    

8874888أ88 المخبزة الصناعية بخسيس سمير 10 القبة المنظر الجميل 18رقم 1قطعة كامبس    

8844818أ85 مخبزة وحمويات شكير جياللي 10 القبة المنظر  81محل  81قطعة  82تجزئة جي  
 الجميل

8856188ا87 مخبزة وحمويات كتاب مقران 10 القبة  شارع فرنان حنفي رقم 85 

8816648ا85 ت ت للتغذية العامة بن فيسة ليمي 01 القبة  حي المنظر الجميل عمارة 78 رقم 70 



8855558ا87 ت ت للتغذية العامة لعجالي عيسى 00 القبة  تجزئة ج70 قاريدي 

8288888ا88 ت ت للتغذية العامة تافدة محمد 00 القبة  تجزئة ج70 قاريدي 

8812298ا98 ت ت للتغذية العامة كعبوب نور الدين 00 القبة  00 شارع مستشفي القبة 

5889788ا29 ت ت للتغذية العامة شميق بالل 00 القبة  رقم 07 شارع باق محمد 

8871558ا89 ت ت للتغذية العامة سدات سامية 00 القبة  حي باق عمارة ج محل رقم 01 

5885194ا26 ت ت للتغذية العامة عازب العيد 00 القبة  حي كامس 70 قطعة رقم 85 محل ب 

5885987ا27 ت ت للتغذية العامة بويط هشام 00 القبة  حي ساسطرة رقم 00 قطعة 70 

5887669ا28 ت ت للتغذية العامة قومغار عيسى 00 القبة  رقم 71 شارع سان شارل 

8858488ا88 ت ت للتغذية العامة سعد سعود محمد 00 القبة  قطعة 70 كشك رقم 71 قاريدي 

 ش ذ ش و 01 القبة
 ليمو

2889598ب25 مغازه  تجزئة كامس 70 رقم 85 المنظر الجميل 

8821788ا88 ت ت للتغذية العامة صديقي نصيرة 00 القبة  كشك رقم 70  قاريدي 70 

8895658ا22 مغازه شمغوم عبد الوهاب 00 القبة  71 شارع عبد القادر عالوة 

8892488ا28 ت ت للتغذية العامة حدادي ادريس 00 القبة  سوق ديار العافية مدخل رقم 58 



8877971ا89 ت ت للتغذية العامة بابا حاجي محمد 00 القبة  فيال رقم 70 حي ديار العافية 

8887778ا81 ت ت للتغذية العامة محمد نسيم جالل 00 القبة  حي العناصر قطعة رقم 00كشك رقم 05 

8885868ا28 ت ت للتغذية العامة بن طالب مراد 00 القبة  حي العناصر عمارة 071 رقم 70 

بن مصباح   صالح  00 القبة
 الدين

5882768ا25 مغازة  شارع االخوة حامية عمارة 08 

8817628ا98 ت ت للتغذية العامة سعودي سماعيل 00 القبة  رقم 70 جنان بن عمر 

5886128ا27 مغازة نيري كمال 00 القبة  رقم 18 جنان بن عمر 

5887186ا28 ت ت للتغذية العامة بن اودينة نسرين 01 القبة  رقم 501 جنان بن عمر 

5887186ا27 ت ت للتغذية العامة باق عبد الحق 00 القبة  طريق جسر قسنطينة رقم 01 

5889655ا29 ت ت للتغذية العامة عمر رحيم 00 القبة  حي البدر رقم 05 

8885821ا28 ت ت للتغذية العامة ثابتي ياسين 00 القبة  تعاونية الفتح ج70 قطعة رقم 01 

8854488ا99 ت ت للتغذية العامة قصاب سمير 00 القبة  رقم 71 شارع فريد بويش 

8824981ا98 ت ت للتغذية العامة كورين ارزقي 00 القبة  55 شارع محمد رابيا 

5887228ا27 ت ت للخضر والفواكه لصهب بومدين 00 القبة  حي ساسطرة رقم 78 



8857478ا87 ت ت للخضر والفواكه عساس مراد 00 القبة  حي العناصر عمارة 5.0 رقم 70 

8828878ا99 ت ت للخضر والفواكه عطار إبراهيم لونيس 00 القبة  شارع عبد الحميد خوجة رقم 70 

5829876ا24 ت ت للخضر والفواكه طهراوي عمر 00 القبة  شارع بن عمر رقم 05 
 

5887885ا27 ت ت للخضر والفواكه حميزي رابح 01 القبة حضيرة بن عمر رقم 15 مجموعة ملكية 50  
 قسم 50 مدخل 75

8882558ا86 ت ت للخضر والفواكه مريجي زين العابيدين 00 القبة تعاونية االمل قطعة رقم 75زون قاريدي تجزئة  
 ج5

ت ت للدواجن. البيض  بورايب توفيق .00 القبة
 واالرانب

5888198ا28 حي المنظر الجميل عمارة م70 درج 78 رقم  
 70و70

ت تللدواجن.البيض  بورحمة محمد 00 القبة
 واالرانب

6818878ا24 القبة 9تعاونية الياسمين ج 89فيال رقم    

ت تللدواجن.البيض  دحماني حسان 00 القبة
 واالرانب

5888987ا26 محل  82حصة  88زون قاريدي رقم  82فيال ج 
 ج الفبة

ت تللدواجن.البيض  كعباش محمد 00 القبة
 واالرانب

5886281ا27 محل ب القبة 22قطعة  82زون محمد قاريدي ج   

ت تللدواجن.البيض  ويندار شمس الدين 00 القبة
 واالرانب

5841616ا28 عمارة 6المنطقة السكنية الحضرية قطعة ج  
القبة 82محل 25  

ت تللدواجن.البيض  عدنان نبيل 00 القبة
 واالرانب

5884268ا25 القبة 18و 14قطعة  حي ساسطرة   

ت تللدواجن.البيض  عزوز عياش 00 القبة
 واالرانب

8811686ا85 سان شارل  28شارع برنار بمسي رقم ب سابقا  
 القبة

8822488ا88 ت ت للدواجن. البيض ويندار عبد الفتاح 00 القبة القبة 88شارع بن دانون    



ت تللدواجن.البيض  هدروق عادل 01 القبة
 واالرانب

5889267ا28 شارع عبد القادر عالوة القبة 86   

8886461ا86 ت تللدواجن.البيض عطار رابح 00 القبة القبة 88سوق حي ديار العافية    

5889887ا 29 ت ت القصابة واللحوم حططاش عادل 00 القبة  حي ديار العافية القبة 

ت ت لحوم الطازجة  بوترعة لوصيف 00 القبة
 والمجمدة

8811826ا98 86المركز التجاري بن عمر رقم    

8817688ا85 ت ت للدواجن. البيض قادري عبد اهلل 00 القبة شارع االخوة عبد السالمي القبة 71   

ت ت لحوم الطازجة  ربعي لخضر 00 القبة
 والمجمدة

5889685ا29 شارع محمد فالح القبة 84رقم    

8886981ا86 ت ت القصابة واللحوم تونسي مسعود 00 القبة القبة 84المنظر الجميل محل رقم  22حي ج   

8827858ا98 محطات خدمات مختاري ارزقي 00 القبة شارع مخمد فالح القبة 18   

8878286ا89 محطات خدمات خوص رضوان 00 القبة شارع االخوة عبد السالمي القبة 88   

عيادي شكيب       02 القبة
 إسماعيل

8886678ا86 مطعم  طريق فرنان حنفي القبة 

5817258ا28 اطعام سريع رقيقة عبد الكريم 05 القبة 84جنان بن دانون رقم    
8987818ا21 مطعم زيادة مراد 00 القبة شارع فريد بويش القبة 86   
8862956ا88 مطعم دردور بشير 09 القبة  شارع االخوة عبد السالمي القبة 
5885164ا26 مطعم خالف فيصل 01 القبة القبة 18رقم  2تعاونية الفتح ج   
8885766ا86 مشوى بولوح رضا 00 القبة حي الموجي القبة 68   

شركة تضامن  00 القبة 
 شرايطية جمال

8971866ب86 اطعام سريع ب حديقة بن عمر 421رقم    



 

  

8824888ا88 اطعام سريع شويعل عثمان 00 القبة طريق ما بين االحياء  89قطعة رقم  84كشك رقم  
 بن عمر

8858889ا87 اطعام سريع كياس فريد 00 القبة 81نهج البخاري رقم    
8898541ا22 اطعام سريع لطرش سمير 00 القبة المنطقة السكنية الحضرية الجديدة قاريدي قطعة ج  

84محل  25عمارة  86  
5847796ا25 اطعام سريع لخضاري مسعودة 02 القبة  قاريدي 82القطعة رقم  88كشك رثم    
5822828ا21 اطعام سريع لعجاج بكير 05 القبة  21رقم  2تعاونية الفتح ج    
8875688ا89 اطعام سريع عمور حسين 00 القبة  2حي المنظر الجميل عمارةم   
8872618ا88 اطعام سريع غيبور فاتح 09 القبة  2رقم  5درج  2حي المنظر الجميل عمارة م    



 

 

 محمد بموزداد 1 بودينة عبد الرزاق محطة خدمات شارع حسيبة بن بوعمي 258 8854467ا99
 محمد بموزداد 2 فاتح أوشان مخبزة شارع عثمان سحنون 2 2488589أ 28
 محمد بموزداد 3 خيار حمزة سوبيرات شارع بوقرفة 16 4811071أ88
 محمد بموزداد 4 بهمول بمعيد تغذية عامة شارع العياشي 88 8846449أ 99
 محمد بموزداد 5 بن زينة عبد الرحيم مخبزة شارع محمد بموزداد 285 888819أ  22
 محمد بموزداد 6 بوطويل عبد الرحمان مخبزة بموزداد 211 8926895أ  28
 محمد بموزداد 7 يخمف عادل تغذية عامة 82شارع اإلخوة مراكشي رقم  8986785أ  24

 محمد بموزداد 8 بومزار أحمد مطعم شارع بوقرفة 47 898558أ18
 محمد بموزداد 9 حرز الدين مصطفى خضر و فواكه محمد بموزداد 248 889959أ  21
 محمد بموزداد 10 مهني أحمد تغذية عامة محمد بموزداد 289 5884788أ  26
 محمد بموزداد 11 بوعيمك عبد الصمد مطعم محمد بموزداد 252 5221551أ 26
 محمد بموزداد 12 بمخير زهير فاست فود محمد بموزداد 258 8864265أ  88
 محمد بموزداد 13 هشماوي حمزة تغذية عامة مسجد تاعربي  محمد بموزداد 8924195أ  28
 محمد بموزداد 14 رحو عمر تغذية عامة محمد بموزداد 278 8858885أ  99
 محمد بموزداد 15 رباحي ريم الزهرة عامة تغذية مكرر محمد بموزداد 181 8875267أ  28

 محمد بموزداد 16 براهيمي حبيب مخبزة محمد بموزداد 188 4895237أ12
 محمد بموزداد 17 ابراهيم بوترعة خضر و فواكه محمد بموزداد 188 5889222أ  28
 محمد بموزداد 18 سوماتية إلياس تغذية عامة محمد بموزداد 188 8927449أ  28
 محمد بموزداد 19 كتون مراد مخبزة محمد بموزداد 185 8881495أ  22
 محمد بموزداد 20 عيساوي حياة تغذية عامة محمد بموزداد 185 8882264أ  22
 محمد بموزداد 21 اسكي سميم قصابة شارع عمي أكمول 5884197أ  25

 محمد بموزداد 22 زورقاطفاروق خضر و فواكه  85شارع والداك رويسو رقم  4891071أ11
 محمد بموزداد 23 محمد مزيان قصابة محل أ 86شارع بولواح رقم  5884658أ  26
 محمد بموزداد 24 قادي نور الدن قصابة بموزداد 81رقم  8حي بازن عمارة  8877664أ  29



 محمد بموزداد 90 تياتي محمد تغذية عامة شارع عبد الرحمن بو لواح 5889676أ29
 محمد بموزداد 90 حميدي حميد خضر و فواكه شارع عبد الرحمن بولواح 8926889أ  28
 محمد بموزداد 90 غاريف عيسى مطعم 81حي المعدومين رقم  5885882أ  26
 محمد بموزداد 90 كريم اسكي مطعم 88شارع المعدومين  8864127أ  89
 محمد بموزداد 92 مريعت ولبد مطعم شارع المعدومين 46 5888898أ 28

09A4871569  محمد بموزداد 15 فروم محمد تغذية عامة 46شارع المعدومين 
 محمد بموزداد 10 كريمو سالمي سوبيرات شارع الكور دوري بموزداد 5886288أ 27
 -84حي الرياضات عمارة أ رقم  5885721أ  27

86 
 محمد بموزداد 32 سوفيانقوراد خضر و فواكه

 محمد بموزداد 33 زواوي سمير تغذية عامة 1حي الرياضات رقم  5884564أ  26
18A5049195  محمد بموزداد 34 دوخان رابح تغذية عامة محل الثاني 82حي روفوال رقم 

 محمد بموزداد 35 عطار عمي تغذية عامة حي رابح عسمة 5865815أ10
 محمد بموزداد 36 بوعبيدة منير دواجن 86رقم  85شارع الرياضات عمارة  5889888أ  29
 محمد بموزداد 37 قبائمي منير تغذية عامة شارع عبد القادر بودة 8 8877517أ 28
 محمد بموزداد 38 بن زيادة حسان تغذية عامة محمد خميل بموزداد 24 8985799أ24
 محمد بموزداد 39 عاشور رابح تغذية عامة 251حسيبة بن بوعمي  4905799أ24
 محمد بموزداد 40 رشيد يعقوب دواجن 88قسم  22بوقفة رقم  5216647أ28
 محمد بموزداد 41 مميكة بوسالمة زوجة شطابي تغذية عامة 1شارع محمد عميان رقم  8879884أ82
 محمد بموزداد 09 أمين بوشمال قصابة 85سويداني عبد القادر رقم  5888726أ26

 

  



 

الدائرة االدارية 
 نوع النشاط إسم التاجر الرقم البمدية لحسين داي

 
 رقم السجل
 التجاري

 العنوان التجاري

 52شارع قصبار دبروني محل رقم  0091119ا00 مخبزة صناعية سمير زينات 01 المقرية 

 شارع بوجمعة مغني 9002002ا50 مخبزة صناعية نوري جازية 02 المقرية

 02حي ارماف عمارة  5200190ب00 مخبزة صناعية sncتعمارت 03 المقرية
  ت/ت لمتغذية العامة خضار عبد الرحيم 04 المقرية

12A4892401 
 

 50حي باترموانأرجيورا فيال د رقم 

  ت/ت لمتغذية العامة بوسنة يوسف 05 المقرية
16A5111883 

 

 حي التراث الجزائري 01رقم 

  مغازة بن قديدح سفيان 06 المقرية
07A4852792 

 

 
 باش جراح حي ماية 90طريق رقم  

 
 09شارع محمد عزوق رقم  09A4879830 ت/ت لمتغذية العامة عنوش العربي 07 المقرية

 
 طريق باش جراح 90رقم  0250002ا01 ت/ت لمتغذية العامة سمير كاسو 08 المقرية
 02شارع بوجمعة مغني رقم  0092000ا02 ت/ت لمتغذية العامة عبد الغاني سماري 09 المقرية
 50شارع بوجمعة مغني رقم  5590100ا20 ت/ت لمتغذية العامة بن تفات عبد الحكيم 10 المقرية
 شارع قصبار دبروني 59 5501200ا22 ت/ت لمتغذية العامة بن منصور اوريدة 11 المقرية
 شارع بوجمعة مغني محل ب 00رقم  0510000ا00 ت/ت لمتغذية العامة يوغرطةاجعود 12 المقرية
الحميب ت/ت لمنتجات دراجي حسان 13 المقرية 5200210ب50   شارع بوجمعة مغني 
 51حي سيال عمارة  5500500ا50 ت/ت لمتغذية العامة عمر بن شايب 14 المقرية
 حي ارماف عمارة 0020010ا00 ت/ت لمتغذية العامة زهير دغي 15 المقرية



 50حي ارماف عمارة س رقم  5515500ا20 ت/ت لمتغذية العامة فريد عقار 16 المقرية 
 92شارع محمد عزوق رقم  5510200ا22 ت/ت لمتغذية العامة اليامنة غري 17 المقرية 

 00شارع محمد عزوق رقم  0015002ا02 ت/ت لمتغذية العامة عبدي فاتح 18 المقرية
 شارع ساعد فالح 59 0255500ا00 ت/ت لمتغذية العامة بوعبيد رابح 19 المقرية
 ساعد فالحشارع  00رقم  0020005ا00 لمتغذية العامةت/ت  مزيودان محمد 20 المقرية
 مختار شبوط 10 0000900ا00 ت/ت لمتغذية العامة زكريا صديقي 90 المقرية
 90شارع ياسف لحسن رقم  17A5120708 ت/ت لمخضر والفواكه عزوق عثمان 99 المقرية

 
 شارع بوجمعة مغني 01رقم  0000099ا05 ت/ت خضر و فواكه بوعاصم خالد 91 المقرية

 0باتريموان الجزائر محل رقم  2رقم س  17A5120119 ت/ت لمخضر والفواكه مسمولي فارس 90 المقرية 
 

 01تجزئة باتريموان القطعة رقم  0005150ا50 ت/ت لمدواجن ، البيض جوادة ابراهيم 90 المقرية 
 شارع بوجمعة مغني 5500150ا22 ت/ت لمحوم و الدواجن قرد رضوان 90 المقرية 
 ا 1محل  شارع بوجمعة مغني 0002000ا50 ت/ت لمحوم و الدواجن ورز الدين ناصر 90 المقرية 
 00سوق البمدي رقم  0099000ا50 ت/ت لمدواجن ، البيض توفيق داحو 90 المقرية 
 طريق باش جراح حي مايا 90 0000050ا00 اطعام سريع هشام مطيش 92 المقرية 
 طريق باش جراح 02 5500150ا22 اطعام سريع محند ويدير زمور 15 المقرية 
 شارع قصبار دبروني 52 0510500ا00 اطعام سريع بوفاس عبد الحميم 10 المقرية 
 06A4838120 إ طعام سريع  بوسنة محمد االمين 19 المقرية 

 
 01تريموان رقم احي ب

 09A4875282 محطة خدمات باركة فطيمة 11 المقرية 
 

 10طريق باش جراح رقم 

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/repertoire-des-commercants-detaille?p_auth=omCrBHte&p_p_id=recherchea_portlet_WAR_commercantdetaillee&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_recherchea_portlet_WAR_commercantdetaillee__spage=%2FRecherche%2FRechercheAction.do#header
https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/repertoire-des-commercants-detaille?p_auth=omCrBHte&p_p_id=recherchea_portlet_WAR_commercantdetaillee&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_recherchea_portlet_WAR_commercantdetaillee__spage=%2FRecherche%2FRechercheAction.do#header

