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 مديرية التجارة لوالية الجزائر        
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 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
أو المتعامل اسم ولقب التاجر 

قتصادياال  
 البلديـــة الرقم

المقاطعة 
 اإلدارية

4922179أ  11    بئر توتة. ،12محل  111قطعة  11تجزئة  - 
 
 
 
 
 
 
 

 ت/ت للتغذية العامة
ومغازة    

 
 
 
 
 

 10 كوارٌش   زوجة بن صاري    -

 

تة
تو

ر 
بئ

 

 

تة
تو

ر 
بئ
 

4815255أ 15  10 احمد    بوشٌشة  - بئر توتة. ،15شارع علً بوحجة رقم  - 
4941562أ  15  10 صفٌان       زوانً - بئر توتة. ،شارع مقداس بن ٌوسف - 
4945823أ 16  10 مصطفاوي لخضر - بئر توتة.، 12شارع اإلخوة حبشً رقم  - 
492996أ  12  10 محمد      عواد  - بئر توتة. ،11شارع أحمد حبشً رقم  - 
4942191أ  15  10 شعبان   موساوي - بئر توتة. ،111حً سٌدي امحمد رقم  - 
4938551أ 14  10 مختار     حبشً  - بئر توتة. ،حً سٌدي امحمد - 
4939191أ  14  10 امٌن       منور - .حً سٌدي امحمد 13قسم  53محل رقم  - 
4943199أ  15  10 محمد نجٌب     ماحً  - بئر توتة. ،حً سٌدي امحمد 81محل  - 
4948894أ  17  01 محمد   فروخً  - بئر توتة. ،حً سٌدي امحمد - 
1712642أ  98  00 فوزي      تابتً  - بئر توتة. ،طرٌق عداش - 
1111317أ  15  00 فرٌد      خالدي - . 38عمارة  16مسكن قطعة  2161حً  - 
1131783أ  98  00 علً     بشتلة - بئر توتة. ،37مسكن رقم  111شارع  - 
4831335أ  16  00 عبد النور  مروش  - بئر توتة. ،16شارع علً بوحجة عمارة  - 
4859187أ  18  00 محمد     ناصر - توتة. بئر، 16مسكن رقم  111حً  - 
1111821أ 97  00 بلقاسم  سلٌمانً  -  بئر توتة.شارع علً بوحجة،  11رقم  - 
4931149أ  12  00 عصمانً رشٌد  -  بئر توتة.، 11شارع علً بوحجة رقم  - 
1193875أ  13  00 مصطفى   احموٌن - .99قسم  841مج  56شارع علً بوحجة رقم  - 
4854539أ  18  00 فرٌد   زاٌدي  -  بئر توتة. 15 رقم 817مج ملكٌة  99اقامة جنٌن قسم  - 

4947711أ  16 بئر توتة. ،14 حً التقسٌم الثانً رقم -   

 
مخبزة ومخبزة 

 صناعية 

 01 بوقرادة     صالح -
2631839أ  17 بئر توتة. دوار عداش، 12قطعة رقم  -   00 ناب      عز الدٌن  - 

أ 17 4952404 الجزائر-، بئر توتة13حً سٌدي امحمد، رقم      00 محمد بوزٌان- -
1944522أ  15 ،قسم 731شارع علً بوحجة مجموعة ملكٌة رقم  - 

، بئر توتة. 99  
 00 كمال   كبٌر  -



4945463أ  16 بئر توتة. ،13شارع المقبرة رقم  -   00 درٌر      محند  - 
4912257أ  19 شارع ساعد خمٌسات، بئر توتة.  11 -   

 
 
 

ت/ت للحوم القصابة 
 والدواجن 

 00 بن عطاء هللا ٌحً  -
1114489أ  14 بئر توتة. مكرر شارع علً بوحجة، 11 -   00 عمام      توفٌق  - 

4811197أ  15  بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   00 فروخً   جٌاللً  - 
4861269أ  18 بئر توتة. شارع علً بوحجة، 62 -   00 مصوبر   جٌاللً  - 
4918947أ  11 بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   00 علوش     محمد اسالم  - 
4914976أ  16 قطعة طرٌق العدادشة، بئر توتة. 31تجزئة  -   01 فٌبافً       نبٌل  - 
4951369أ  11 ، بئر توتة.61حً سٌدي امحمد رقم  -   00 وقاد محمد عبد األمٌن  - 
4931481أ  12 ، بئر توتة. 14شارع علً بوحجة رقم  -   00 مجراب    هارون  - 
486194أ  18 ، بئر توتة.49شارع عداش رقم  -   00 لطفً       مداح  - 
1194183أ  13 طرٌق عداش، بئر توتة. -   

 
 

 ت/ت للخضر
واكه ـــــوالف   

 00 بورابة    حورٌة   -
4946543أ  16 ، بئر توتة.11شارع احمد بوخلف رقم  -   00 قطاش       محمد  - 
4944142أ  15 سٌدي امحمد.  31رقم  51مسكن عمارة  2161حً  -   00 مسعودي    مصطفى   - 
4951311أ  17 ، بئر توتة.11قسم  22حً سٌدي امحمد مج  -   00 مداحً       رابح  - 
4946185أ  16 بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   00 سرٌري     ٌوسف  - 
4951466أ  17 بئر توتة. ،11شارع بودلة رمضان رقم  -   00 اسماعٌل    بوتلٌس  - 
4918163أ  11 بئر توتة. ،21شارع علً بوحجة رقم  -   01 شاوي       موسى  - 
4946174أ  16 بئر توتة. ، 16محل  15مسكن عمارة  222حً  -   00 عمالً      وثٌق  - 
1199385أ  13 بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   

 
عام وـــــإط  

عام كامل ــــــإط   

 00 قدرز       صالح  -
48388753أ  16 بئر توتة. ،13رقم  13مسكن عمارة  81حً  -   00 بوحجة    حمود  - 
1177136أ  11 بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   44  هشام  بوشبوط  - 
4911255أ 19 بئر توتة. ،11شارع أحمد فروخً رقم  -   45 هشام     نفراوي - 
1159151أ11 بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   

 
 

هى ــــــمق   

 46 عمار    كركاري  -
4934177ا  13 بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   47 قدرز        محمد  - 
4952614أ 17 بئر توتة.، 28شارع علً بوحجة  رقم  -   08 شالح         منٌر  - 
4859287أ  18 بئر توتة. ، بابا علً 17قسكم  24مج ملكٌة رقم  -   49 فؤاد       بوشو  - 
4931799أ  13 ، بئر توتة. 17قسم  23مج مل  77حً الزوٌن بابا علً رقم  -    50 مصطفى   عتو بن - 
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أو لقب التاجر واسم 
 المتعامل

 المقاطعة البلديـــة الرقم

4897741أ  16   ، أوالد الشبل0001دٌسمبر 00شارع  - 
 

 ت/ت للتغذية العامة
ومغازة    

 

 11 حسٌنً عبد الغانً -

 

ل
ـــ

ـــ
شب
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4845271أ  16  12 العاٌب  سعٌد - ، أوالد الشبل0001دٌسمبر 00شارع  - 

4935131أ  14  13 بٌبً عز الدٌن - ، أوالد الشبل000حً المحامدٌة رقم  - 

4952294أ  17  14 بورقعة زكرٌا - ، أوالد الشبل00حً الشعٌبٌة رقم  - 

4833741أ  16  15 بوفارس محمد السعٌد - .الشبل أوالد، 00عمارة  10مسكن قطعة  0000حً  - 

4944732أ  16  16 ٌاسٌن عراش   اوالد شبل  00حً البحاٌرٌة رقم   

1126113أ  98  17 حوش ٌمٌنة  دٌسمبر اوالد شبل  00شارع   

1117253أ  14  18 بن مٌلود بوشٌشة  شارع كري بلقاسم اوالد شبل   

4913199أ  19  11 خضراوي جمال   حً محامدٌة  000رقم   

4846851أ  17  11 حسام عبد العزٌز  اوالد شبل 00حً محامدٌة رقم   

4914361أ  19   ، أوالد الشبل. 0001دٌسمبر 00شارع  - 

 مخبزة ومخبزة
صناعية   

 12 بٌبً ربٌعة -

4944694أ  16  13 مخالفٌة نجٌب - شبل.الأوالد ، شعٌبٌةال؛ 00مسكن عمارة  0000حً  - 

4925776أ  12  14 أنٌس  بو علً - شارع المحامدٌة؛ بلدٌة أوالد الشبل. 10رقم  - 

4929644أ  12   .الشبل أوالد، حً دحمانً حمود البحاٌرٌة 10 - 
 ت/ت للحوم القصابة

والدواجن    

 15 صفار   حٌاة -

4944729أ  16  16 دوٌسً رفٌق - ؛ أوالد الشبل.00مسكن عمارة  0000حً  - 

4941765أ  15  17 سبع    هشام - .الشبل أوالد ،000حً المحامدٌة رقم  - 

4943819أ  15  18 مزٌان  سعٌد - ، أوالد الشبل شعٌبٌةال ،00مسكن عمارة  0000حً  - 

4891439أ  11  19 بوخالطة   نصٌرة - مسكن  0000حً السكنً  00رقم  10محل رقم  - 

 21 بدانً بوجمعة  مسكن شعاٌبٌة اةالد شبل 0000حً   

1986718ب  11  21 تومً محمد  مسكن شعاٌبٌة اةالد شبل 0000حً  

4917427أ  11   ؛ أوالد الشبل.0001دٌسمبر  00شارع  - 
 ت/ت للخضر

 22 موقاري   ٌاسٌن -

4951823ا 17  23 معامٌر  خمٌس - ؛ أوالد الشبل.00حً المحامدٌة رقم  - 



4946677أ  16 فواكه الو  ؛ بلدٌة أوالد الشبل.الشعٌبٌةحً  -   
 

 19 لخضر شابري  -

4917427أ  11  21 موقاري ٌاسٌن  اوالد شبل 10دٌسمبر رقم  00شارع   

4943327أ  15   ، أوالد الشبل.01رقم 0001دٌسمبر  00شارع  - 

 وإطعام طعامإ
 سريع 

 21 بن دباح  بالل -

4936565أ  14  22 سحنٌن  شعبان - ، اوالد الشبل.0001دٌسمبر  00شارع  - 

4951738أ  17  23 صـــام  جمال -   00عمارة  00مسكن قطعة  0000حً  - 

1243711أ 11  24 عمً نصر الدٌن    حً المحامدٌة 10   

4837347أ 16  25 خاد خلٌل  شارغ امٌنة قدور اوالد شبل   

4948619أ  17   ،10رقم  00مج  00رقم  حً الشعاٌبٌة - 
 

هى ــــمق  
 

 26 عبد هللا    شعٌب -

1172637أ  11  27 بوطرٌف  محمد - .اوالد الشبل حً المحامدٌة، - 

4948142أ  16  28 سفٌان   بلعلً - الشعٌبٌة، أوالد الشبل  00مسكن عمارة  0000حً  
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المقاطعة 
 اإلدارية

4951785أ  17   تسالة المرجة. ، 10رقم  000حً الصومام رقم  - 
 
 
 
 
 ت/ت للتغذية العامة

مغازة و   
 
 
 
 
 

 11 داود     عماد  -
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1735231أ  18  12 مجاج     نور الدٌن  - ، تسالة المرجة. 00مسكن قطعة رقم  001حً الصومام  - 

1185318أ  11  13 علً    عثمانً - طرٌق القلٌعة تسالة المرجة.  - 

1191574أ  12  14 قٌنع      محمد  - ، تسالة المرجة. 00الطرٌق الوطنً القلٌعة محل  00 - 

4951487أ  17  15 قصري  عبد القادر  - تسالة المرجة.  00الشارع الرئٌسً رقم، - 

4929885أ  12  16 بوعمران أحمد العربً    - ، تسالة المرجة.01الشارع الرئٌسً عمادة أ رقم  - 

4953171أ  18  17 سعٌد     قاسمً  -  ، تسالة المرجة.14محل  67الطرٌق الوطنً رقم  - 

4917376أ  11  18 هنً     رشٌد  - تسالة المرجة. طرٌق القلٌعة، - 

4922111أ  11  19 سالس    ٌعقوب  - تسالة المرجة. ،49شارع بوقرة الحواس رقم  - 

1146211أ  99  11 عرجً   بن ٌوسف  - تسالة المرجة. ،75القرٌة اإلشتراكٌة الفالحٌة رقم  - 

4922821أ  11  11 كواشً   محمد  - تسالة المرجة. ،75شارع بوقرة الحواس رقم  - 

4927729أ  12  12 بوخلٌعة  عبد الحمٌد  - تسالة المرجة. ،66القرٌة اإلشتراكٌة الفالحٌة رقم  - 

 13 حمدادو عبد القادر  ل  بلدٌة تسالة المرجة  11ب  مخطط  122رقم   

 14 زعٌر خٌثر  تسالة المرجة 12رقم  44مسكن عمارة  1311حً   

4916881أ  11  15 سلوم خمٌسً    83محل  43حً الصومام عمارة  12رقم    

4948659أ  16  16 بوقندورة عبد القادر   83محل  43عمارة  1311حً الصومام حً  115 

4923915أ  11  17 بوسلٌمانً حمٌد   حً الصومام بلدٌة تسالة المرجة 181رقم  

4911353أ  18  18 ادٌر الٌاس  ب تسالة المرجة 74محل  43عمارة  1311حً   

4951991أ  17   تسالة المرجة. 000رقم  0محل  000حً الصومام قطعة  - 
 مخبزةومخبزة 

 صناعية 

 19 بن عمارة مختار  -

4916833أ  11  21 عتروز   عبد الحفٌظ  - حً الصومام تسالة المرجة.  000رقم  - 

4932422أ  13  21 تهانً     زوجة شرٌفً جوٌدة  - تسالة.  00محل  00قطعة  00حً الصومام رقم  - 

4862611أ  18  22 حدٌدان   سٌاغً  - شارع بوقرة الحواس تسالة المرجة.  00 - 

4944515أ  16  23 سعٌد     لبان  -  تسالة المرجة. 0أ قطعة رقم ال  000حً الصومام رقم  - 



 

  

4937317أ  14   تسالة المرجة.  010حً الصومام رقم  - 
ت/ت للحوم 

القصابة و  

 24 قطوش   توفٌق  -
رقم اإلٌداع: 

1816315241 
 25 فركٌوى  مرزاق  - المرجة.تسالة  00حً الصومام رقم 

1118516أ  14  26 صادق    بلخٌر - ، تسالة.00مخطط قطعة  00قطعة أل رقم  00محل رقم  - 

4124611أ  11  27 قطوش   رشٌد  - تسالة المرجة.  00الطرٌق الوطنً رقم  - 

1111776أ  13  28 بناد       حسٌن  - تسالة المرجة. 67الطرٌق الوطنً التعدٌل رقم  - 

49494993أ  17   تسالة المرجة. 00قطعة رقم  001حً الصومام  - 
 

ت/ت للخضر  
الفواكه و  

   29 عربة  عبد الرزاق -

4864376أ  18  31 بن طوطاح عٌسى  - تسالة المرجة.  00الطرٌق الوطنً رقم  - 

1194112أ  12  31 لسطاج     عبد هللا  - المرجة. الطرٌق الوطنً مركز المدٌنة تسالة  00 - 

4951153أ  17  32 موٌسً     رمضان  - تسالة المرجة.، 39مج قم  19رقم  - 

4949722أ 17  33 بوخرص   موسى  - تسالة المرجة.، 33شارع بوقرة الحواس رقم  - 

1179958أ  11  34 بوعالل جمٌلة  تسالة مرجة 67طرٌق وطنً رقم   

4948845أ  17  35 بوقندوز بوعالم   تسالة المرجة 1قطعة  82رقم   

1148384أ  99  شارع بوقرة الحواس تسالة المرجة.  - 
 

 إطعام و
إطعام سريع    

 36 شرفاوي    محمد  -

4827836أ  15  37 صحراوي  فطٌمة  - طرٌق القلٌعة تسالة المرجة.  00الطرٌق الوطنً رقم  - 

4941474أ  15  38 بوخاري     محمد  - . 10شارع جٌش التحرٌر الوطنً رقم  10قطعة رقم  - 

4941134أ  15  39 شرفاوي  مختار   تسالة المرجة 00شارع سً الحواس  بوقرة  رقم   

4853734أ  17 هى  ـــمق ، تسالة المرجة. 10مفترق الطرق رقم  -   40 قطو       عمرو - 

4871876أ  18  41 لشمط       أحمد  - ، تسالة المرجة. 01شارع جٌش التحرٌر رقم  - 
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I. وحدات إنتاج الحليب: 

 

 البلـــديــة الدائرة اإلدارية
 التجــار المعنييـن بالمداومــة

 نوع النشاط اسم المؤسســـة
 

 التجــاري العنوان

 
 بئرالتوتــة

 
 بئرالتوتة

 

 ش.ذ.م.م "ســـٌــــالم"
 شرٌفً ساعد

 

 وحـــدة إنتاج الحلٌــب
 

 توتة ال،بئربـــــابــــاعلـــــ10ًطرٌق األجور رقم 
 
 
 

 

 

  

 

 



 

 ةـــــــة الشعبيــــــــمقراطيــــــــرية الديـــــــــــورية الجزائـــــــــالجمه

 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقليمية للتجارة ببئر توتة

 

 جويلية 00خالل أيام عيد الفطر المبارك وذكرى الملزمين بضمان المداومة  والمتعاملين االقتصاديينالقائمة االسمية للتجار 

 2019من سنة 

 

II. المطاحن: 

 

 البلـــديــة الدائرة اإلدارية
 بالمداومــة التجــار المعنييـن

 العنوان التجــاري نوع النشاط اسم المؤسســـة

 
 

 بئرالتوتــة

 
 

 بئرالتوتة
 
 

 
 

 مطحنة الوردة البٌضاء
 بلقاضً عبد الحفٌظ 

 
 

 ةـــــــمطحن

 

 
 الطرٌق الوالئً،بابا علٌبئر التوتة. 000

 

 

 

 

 



 

 ةـــــــة الشعبيــــــــمقراطيــــــــرية الديـــــــــــورية الجزائـــــــــالجمه

 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقليمية للتجارة ببئر توتة

 

 جويلية 00خالل أيام عيد الفطر المبارك وذكرى الملزمين بضمان المداومة  والمتعاملين االقتصاديينالقائمة االسمية للتجار 

 2019من سنة 

III. محطات الخدمات: 

 
 

 البلـــديــة الدائرة اإلدارية
 التجــار المعنييـن بالمداومــة

 العنوان التجــاري نوع النشاط اسم التاجر أو المؤسسة 

 بئرالتوتــة

 
 

 بئرالتوتة
 
 

 
 

 محمد فرٌحات

 
 

 ات ـــة خدمــــمحط

 
 

 تـــــــــوتة.الالطرٌق السرٌع، بئر

 ، تسالة المرجة.10الطرٌق السرٌع رقم  اتـــخدم ةــــمحط مصطفى بن مسعود تسالة المرجة

 

 

 


