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

 االقتصادي

 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

8887899ا00   .1 جامع زوهٌر مخبزة الشمس الضاحكة 10 

البٌار
 ا

 

5970997ب57   .2 قارة رشٌد مخبزة نهج علً خوجة 011 
5999899ب07   .3 بلعٌور صالح مخبزة شارع طالب مسعود 10 

5580880ا98   .4 بطاش بوعالم مخبزة علً خوجة 56 

5587008ا99 بالبراهم ارملة بوزٌد  مخبزة العقٌد بوقرة 090 
 ؾ/الزهراء

5.  

8885950ا00   .6 بن زٌنة ربٌعة مخبزة نهج بوقرة 00 

  .7 كوار محمد بقاله شارع لوٌس روجً االبٌار 09 010076363

  .8 خٌاري كمال بقاله االبٌار 061نهج علً خوجة  094863473

0586899ا07   .9 صابري رضوان بقالة شارع ماسونً االبٌار 95 

5058558ا58   .10 مشتً عبد الكرٌم بقالة 0961اول نوفمبر  11 

0587069ا08   .11 رزقً عماد الدٌن خالد بقالة ترٌتً االبٌار 01 

8897087ا09   .12 شاعو رابح مؽازة علً خوجة االبٌار 99 

5508889ا99   .13 بوشنافة بوعالم بقالة االبٌار 05السوق البلدي طاولة 

0587899ا08   .14 بوجمعة رضوان بقالة شارع بوجمعة بالمٌن االبٌار 11 

0587975ا08   .15 احمد معاذ ٌاسلً بقالة شارع الحرٌة االبٌار 10 
0588768ا08   .16 بلقاسمً دلٌلة بقالة علً خوجة االبٌار 11 

8896809ا09   .17 بوسالم حمٌد بقالة طرٌق سعٌد اوسعٌدان االبٌار 01 
0586689ا07   .18 عزوز عبد الرحمان بقالة عمار سوٌكً االبٌار 11 

0586588ا07   .19 بلقاسمً فتحً محمد بقالة عمار سوٌكً االبٌار 91ع  

8906800ا08   .20 هبة ٌاسٌن بقالة علً خوجة االبٌار 99 
8958880ا08   .21 مزؼٌش ناصر بقالة علً خوجة تالبٌار 95 

8906800ا08   .22 هبة ٌاسٌن بقالة علً خوجة االبٌار 99 
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0585788ا00   .23 حلو محمد بقالة الطرق االربعة باستور سان رافال االبٌار 

0589860ا09   .24 شٌاللً ٌوؼورطة بقالة ممر باستور االبٌار 10 

0587785ا08   .25 سرار نسٌم بقالة عبد الكرٌم دزٌري االبٌار 01 
5569787ا55   .26 اٌت ٌعلى كرٌم بقالة شارع محمد شعبان االٌبار 11 

8958897ا08   .27 شاقر عبد الحق بقالة شارع ٌوقرة االبٌار 019 
8870007ا57   .28 الفاضللؽرٌب محمد  بقاله محمد خودي االبٌار 10 

0588555ا06   .29 امجد ابو دراز بقالة محمد خودي االبٌار 09 

1195990ا99   .30 جاب هللا سلٌمان بقالة شارع اٌدٌر امالل االبٌار 19 
5588800ا99   .31 بن ناب مراد بقالة مكرر  االبٌار 05شارع الزٌتون رقم  

5597700ا58   .32 برحٌل القتال بقالة بوقرة االبٌار 005 
6111511ا00   .33 بن قرامز رضا ٌقالة بوقرة االبٌار 00 

5590907ا98   .34 عاشور الحاج بقالة ٌوقرة االبٌار 11 
  .35 بلؽازي عبد الكرٌم ٌقالة شارع دكتور مودي 06 1111961ا99

596999ا58   .36 بكوش عبد الرزاق بقالة شارع منصور بن قارة االبٌار10 

8995090ا00   .37 ٌوٌحٌاوي فاتح مؽازة 10مج رقم االبٌار 91قسم  151نهج بوقرة احمد رقم  
8908889ا00   .38 بوزناد فاتح خضر و فواكه شارع عمار سوٌكً 

0587995ا07   .39 بوفجً عبد الحاكم خضر و فواكه علً خوجة االبٌار 00 
8886800ا56   .40 شٌاللً نور الدٌن خضر و فواكه ممر باستور االبٌار 10 

17A5046237 ً41 عٌاش سالٌم خضر و فواكه االبٌار 95خوجة رقم  شارع عل.  

8890988ا00   .42 العزري فاروق خضر و فواكه ترٌتً االبٌار 01 

8908899ا08   .43 عسلوج اكلً خضر و فواكه االبٌار 06السوق البلدي طاولة  
8888507ا57   .44 سعد هللا زهرة خضر و فواكه االبٌار 01السوق البلدي طاولة 

0580556ا06   .45 ساٌب عبد الؽانً خضر و فواكه بوقرة االبٌار 005 

0589098ا09   .46 بوشفرة امٌن خضر و فواكه محمد خودي االبٌار 10 
8887677ا00   .47 ؼزاز رابح خضر و فواكه ٌوقرة االبٌار 00 

8895898ا00   .48 حاج محمد ابراهٌم قصابة لوي روجً االبٌار 06 
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8980809ا00   .49 شرفة لطفً قصابة علً خوجة االبٌار 011 

0587800ا08   .50 بن امسٌلً لطفً قصابة علً خوجة االبٌار 010 

8868008ا59   .51 صالح احمد قصابة علً خوجة االبٌار 19 
0586086ا07   .52 سعٌدي مراد قصابة عمار سوٌكً االبٌار 60 

8895898ا00   .53 حاج محمد ابراهٌم قصابة لوي روجً االبٌار 06 
8880888ا56   .54 احمد دادي حمو قصابة ٌوقرة االبٌار 09 

8867590ا59   .55 بن قرامز قمر الزمان قصابة بوقرة االبٌار 005 

  .56 سعدون علً قصابة بوقرة االبٌار 00 1109915ا90
5599700ا59   .57 مٌشوكان رضوان قصابة شارع بن قارة محمد منصور االبٌار 10 

0588000ا06   .58 حنٌش بوعالم حلوٌات االبٌارس  16شارع لزهر بلومً محل  16 
8950880ا08   .59 مهٌرس عبد الرشٌد حلوٌات علً خوجة 061 

8866960ا59   .60 ماتوس جمال حلوٌات علً خوجة االبٌار 061 
0588680ا06   .61 زواوي طارٌق حلوٌات علً خوجة االبٌار 10 

8990859ا00   .62 حمٌسً ٌمٌنة حلوٌات بوقرة االبٌار 091 

5585909ا50   .63 رفاع عبد الحكٌم حلوٌات شارع محمد شعبان االبٌار 10 
0588680ا00   .64 بوزٌد كمال اٌداع الحلوٌات شارع محمد شعبان االبٌار 15 

0587880ا08   .65 اٌت علً رابح حلوٌات بن قارة منصور محمد االبٌار 10 
8990859ا00   .66 حمٌسً ٌمٌنة حلوٌات بوقرة االبٌار 091 

8998888ا00   .67 بوبكر سلٌم مطعم خوجة االبٌارعلً  061 

8879687ا05   .68 صالح بوعالم مطعم علً خوجة االبٌار 10/19 
8880858ا56   .69 بلعٌور مصطفى اطعام سرٌع علً خوجة االبٌار 11 

8995080ا00   .70 بن دالً بلقاسم اطعام سرٌع شارع محمد شعبان االبٌار 10 
8998888ا00   .71 بوبكر سلٌم مطعم علً خوجة االبٌار 061 

8879687ا05   .72 صالح بوعالم مطعم علً خوجة االبٌار 10/19 
8889808ا57   .73 بوزٌد عثمان قاعة شاي بوقرة االبٌار 099 

0588709ا06   .74 حمٌدي عٌد الكرٌم مقهى بوقرة االبٌار 90 
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5598599ا98   .75 قاضً الطاهر مقهى بوقرة االبٌار 01 

0588960ا00   .76 زعرة صلٌحة زوجة بوسجٌرة محطة خدمات بوقرة االبٌار 010 

8868088ا59   .77 مخازنً سٌد علً محطة خدمات ٌوقرة االبٌار 10 
5587098ا99    .78 سحنون دهبٌة محطة خدمات علً خوجة االبٌار 061 

5588880ا99    .79 خرٌس فرٌدة محطة خدمات علً خوجة االبٌار 069 

555969ب99   .80 نفطالش ا  محطة خدمات علً خوجة االبٌار 

 
 

 بنً مسوس

8888909ا07  80 عتروس الٌاس مخبزة صناعٌة حً سٌدي السعدي 09 

س
سو

ً م
 بن

 

8996809ا09  89 هارون تونسً مخبزة صناعٌة 01محل 011حً عٌسات اٌدٌر قطعة رقم  

 88 حاجً نواب حرفً خبازة وحلوانً ابراهٌم هجرس  99رقم  5580985
8900880ا07  88 عثمان تواتً مخبزة صناعٌة الطابق 0سً اش رقم تجزىة تعاونٌه  

890856ا00  80 بولبنان عمار مخبزة صناعٌة دي السعدي رقمحً سٌ 61رقم  
8908898ا05  86 حملة امٌن مخبزة صناعٌة حً السمٌعة 01رقم  

 87 عبد الرحمان بلعقون حرفً صناعة الخبز مسكن 011حً  001محل  11قطعة  06عمارة  5590550

8906096ا05  88 معلم حسان مخبزة صناعٌة 00محل  16حً المجاهدٌن رقم  
8905987ا 07  89 سباغ سعاد بقالة 01حً دار سٌالست رقم  

8998608ا09  95 بلحمراء حمزة بقالة ابراهٌم هجرس 10رقم  

8809909ا 58  90 اورمضان كمال بقاله ابراهٌم هجرس 91رقم  

8905877ا07  99 حجاجً نبٌل بقاله حً بنً مسوس 15قم  
8980890ا08  98 صادق اورابح بقاله شارع الثوره  19رقم              

8907508ا09  98 محمد رضا دلً بقالة حً سٌدي السعدي 09 

8989688ا00  90 الجدلة حاجً بقالة مسكن بن حدادي 011حً  19عملرة  11محل  
8989890ا07  96 بوطاعة علً بقالة 01تجزءة بن حدادٌالسعٌد رقم   
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8989855ا07 مسكن بن  011حً  19تجزئة  11اعمارة 90محل  
تجزئة  11اعمارة 90بنً مسوس محل  10حدادي
 بنً مسوس 10مسكن بن حدادي 011حً  19

 بقالة

 يحى يحياوي

97 

8989008ا00 مسكن بن حدادي ٌمحل  011حً  11تجزئة 06ع   
 بنً  مسوس 000

 بقالة
 اقنو رقٌة

98 

5586099ا99  00عمارة  11مسكن بن حدادي تجزئة   011حً  
 بنً مسوس 060محل رقم 

 بقالة
 احمد عالل

99 

8905700ا07  01عمارة 11مسكن بن حدادي تجزئة   011حً  
 بنً مسوس 0 00محل رقم

 بقالة
 شراٌر زهٌة

055 

8908796ا08  050 صالح لخٌش مؽازة بنً مسوس 10و10حً المجاهدٌن محل  15 

8909998ا59  059 جمال بالهدة  بقالة حً المجاهجٌن  بنً مسوس  61   

8805079ا57    058 بولفة جمال بقاله محل جً بنً مسوس 09حً السٌدي السعدي رقم 

8900070ا07  058 سماتً مختار بقالة بنً مسوس 10حً السٌدي السعدي رقم 
8900850ا07  050 شعبان بالهدة بقالة بنً مسوس 00حً السٌدي السعدي رقم 

89957879ا00  056 عبد الكرٌم ابراهٌم بقالة محل سً الشراقة 10حصة رقم  11حً الثورة رقم  
8906978ا05  057 ٌخلؾ السعٌد بقالة حً عٌسات اٌدٌر بنً مسوس 090 

8985098ا08  058 محمد بالدال بقالة حً اول ماي بنً مسوس 00رقم  

8909979ا07 ا بنً  00دار سٌالست سابقا حً االزهار حالٌا رقم  
 مسوس

 بقالة
 دٌاب عبد الحلٌم

059 

8905598ا07  10قطعة رقم  10قسم  0105سٌدي بن جناح ا مج  
 بنً مسوس

 بقالة
 شٌخ امٌر

005 

8877807ا05  000 كمال شاعة  بقالة حً سمٌعةقطعة ب الطابق االرضً بنً مسوس 

8809900ا58  009 تونسً محمد بقالة بنً مسوس 00حً سمٌعة رقم  
8906877ا09  008 كبٌش عبد الكمال بقالة بنً مسوس 06طرٌق مقلع رقم  

8905788ا07  008 جوادة ٌزٌد بقالة بنً مسوس 06حً الثورة رقم  
8900890ا08  000 الرؤوؾ شحرورعبد  مؽازة حً عٌسات اٌدٌر بنً مسوس 055 
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8805079ا57  خضر و فواكه محل جً بنً مسوس 09حً السٌدي السعدي رقم 
 بولفة جمال

005 
 

 

  

8908908ا59  001 حكٌم عوس  خضر و فواكه الثورة بنً مسوس 65حً المقلع رقم  
 

8906877ا09  000 كبٌش عبد الكمال خضر و فواكه بنً مسوس 06طرٌق مقلع رقم  

8898995ا00    009 ناموس بلعٌد حلوٌات ابراهٌم هجرس 10قسم  995ملكٌه  

5580050ا98    095 حدٌدي علً حلوٌات ابراهٌم هجرس 19 

8909808ا07 ب دار سٌالست بنً مسوس00   090 راولً حلٌم حلوٌات 

 015مسكن مسكن بن حدادٌمحل رقم 011حً  068980980
 11تجزءة 00عمارة

 حرفً حلوانً
 سكورة محمد مزٌانً

099 

8900050ا07  098 سفٌان سالمً اطعام سرٌع 0ابراهٌم هجرس قطعه 16رقم  
8900050ا07  098 سفٌان سالمً اطعام سرٌع ابراهٌم هجرس 99 

8895099ا50  090 لخاش علً مطعم ابراهٌم هجرس  1رقم  
8900050ا07  096 سالمًسفٌان  اطعام سرٌع 0ابراهٌم هجرس قطعه 16رقم  

8900050ا07  097 سفٌان سالمً اطعام سرٌع ابراهٌم هجرس 99 

8909595ا59  098 لهامل كرٌم  مقهى ابراهٌم هجرس  995محل ج ملكٌه  

8988555ا06  099 نواب حاجً  مقهى ابراهٌم هجرس 1قطعة  11مكرر  99رقم  

8905587ا07  085 دربوزعبد المالك  تعبىه الهاتؾ ابراهٌم هجرس 19 

8908586ا59  080 بوسالمة نجم الدٌن تعبىه الهاتؾ بنً مسوس 00حً السٌدي السعدي رقم  

8906687ا08  089 سلٌم شاوش مقهى بنً مسوس 10حً السد رقم  
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 بوزرٌعة

 277 داود أبزار مخبزة وحلوٌات ةعساحة الرٌابً بوزر20ٌ 22273000
بوزرٌعة

 

 

 270 بن كراوش ناصر مخبزة وحلوٌات ةعالرٌابً بوزرٌساحة  0020200أ20

 275 بدانً أحمد مخبزة وحلوٌات شارع العماري أحمد002 0025300ا20

 270 موساوي نور الدٌن مخبزة وحلوٌات المركز التجاري بوزرٌعة 007073ا20

 273 شهاب اٌراهٌم  مخبزة وحلوٌات تجزئة بوسٌجور بوزرٌعة 22 0007050أ20

99A0054742  270 الوناس عمروش مخبزة وحلوٌات -بوزريعت  -شارع عهي رمهي  088رلم 

01A0085892  271 هللا عبد بن زكرٌا مخبزة وحلوٌات -بوزريعت  - 059شارع عهي رمهي رلم 

98A0032886  202 رشٌد كٌتون مخبزة وحلوٌات -بوزريعت  -شارع عهي رمهي  68رلم 

12A4894611  202 مصباح أمال صناعٌة مخبزة -بوزريعت  -شارع عهي رمهي  97رلم 

16A4945873  200 سلطانة خوٌدر صناعٌة مخبزة بوزريعت 85حي براويص رلم 

 207 عبد اللطٌؾ بن ٌسعد بقالة شارع الشٌوخ 25 017002أ20

 200 رزٌق عائشة بقالة شارع احمد العماري بوزرٌعة000 0120230ا21

 205 رزوقً شكٌب عاطؾ بقالة شارع العماري محمد بوزرٌعة 05 0002570ا25

 200 زاٌري عمار بقالة 020رقم   20حً بوحمام المنزل  2205020ا22

 203 بوعزٌز طاهر بقالة أ 025حً بوحمام المنزل قطعة   0122021ا21

 200 طرافً خمٌسً  بقالة ب تجزئة بوحمام 07قطعة رقم  0103331ا20

 201 ندٌر عمر مؽازة  21حً بئر زواؾ رقم  2220120ا27

 252 مفالح سمٌر  بقالة حً المقام الجمٌل 00 0070200ا25

 252 خالصً جمال  بقالة حً المقام الجمٌل 25 015007ا23

 250 جربوع أمٌن  مؽازة الطابق األرضً 27تجزئة بوسٌجور قطعة رقم  0150027ا20

 257 سٌد أحمد ولد مدانً مؽازة حً بوحمام 22 0120002ا22

 250 براهٌم مراري محمد بقالة حً العشٌرة  20 0170002ا27
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 255 زوبٌر قاضً بقالة محل أ 20الطرٌق الجدٌد قطعة  270 0102200أ25

 250 شوٌك حكٌمة بقالة تخزئة روبار محل أ22 0172307أ25

 253 بقال عبد الكرٌم بقالة الجدٌدالطرٌق  01 0120050أ22

 250 رزٌقً عائشة  بقالة شارع العماري أحمد 000 0120230أ21

 251 زوبٌر قاضً بقالة محل أ 20الطرٌق الجدٌد قطعة  270 0102200أ25

 202 شوٌك حكٌمة بقالة تخزئة روبار محل أ22 0172307أ25

 202 زروقً شكٌب عاطؾ بقالة شارع العماري أحمد05 0002570أ25

 200 دراجً عبد العزٌز  بقالة كشك حً دزٌنار  2252022أ11

 207 جدٌرة محمد بقالة 20المركز محل  70محطة الحافالت  2220700ا27

 200 سحٌري لخضر بقالة تجزئة البرٌار 2217030أ27

 205 عٌطر أسٌا بقالة الطرٌق الجدٌد   00 0003110ا25

 200 ابراهٌم بوسنٌنة بقالة الطرٌق الجدٌد   32 2220272أ27

 203 بوجمعة سحالب  بقالة الطرٌق الجدٌد  025 01550200أ20

 2207000أ10 
 -بوزريعت  -شارع عهي رمهي حي انعموديه  85رلم 

 
 200 نبٌل مرازقة بقالة

 201 زروقً شكٌب عاطؾ بقالة شارع العماري أحمد05 0002570أ25

18A4954289  232 شقرون سلٌم بقالة -بوزريعت  - 58حي انعموديه محم رلم 
01A0077053  232 محمد فروخً بقالة -بوزريعت  -شارع عهي رمهي انحماديت  88رلم 
00A0073434  230 رانٌة أنٌسة صالحً بقالة -بوزريعت  -شارع عهي رمهي  98رلم 

06A4845178  237 اٌدٌر لمدانً بقالة -بوزريعت  - 59رلم  09حي فوجرو عمارة 

13A4932449  230 الرؤوؾ عبد سالم بقالة -بوزريعت    05حي فوجرو عمارة ن رفم 

17A4952148 
 -عمارة بريطاويا عمارة أب ش انطابك االرضي 

 -بوزريعت 
 235 دفوس جمال بقالة

00A0068052  230 علً محمد عمارة بقالة -بوزريعت  - 99شارع باضكال رلم 
99A0055396  233 أوجٌان علً بقالة -بوزريعت  -انحماديت    59حي انطاحم رلم 

12A4927594  230 ساعد العٌن حمر بقالة -بوزريعت  -مكرر 09حي انطاحم عمارة ن 
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07A4855526  231 بدران الوهاب عبد بقالة -بوزريعت  - 59حي انطاحم محم رلم 

14A4935914  202 زقاوي زهٌر بقالة -بوزريعت  -طريك بىي مطوش 08حي الفيمي رلم 
13A4932449  202 الرؤوؾ عبد سالم بقالة -بوزريعت    05حي فوجرو عمارة ن رفم 
97A0013410  200 مروان عمٌروش بقالة -بوزريعت  - 85طريك بىي مطوش رلم 

08A4854223  207 سرخان أمزٌان محمد بقالة -بوزريعت  - 056بارن ميرمون رلم 
08A4864574  200 عثمان فروخً بقالة بوزريعت 59محم رلم  50شارع بيكاردي رلم 
13A4932477  205 دلمً امٌن بقالة توزريعت 96حي انجامعت محم رلم 

07A4860550  200 مراد راحو بقالة بوزريعت 090شارع ق حذيمت ميرمون رلم 
97A0013410  203 مروان عمٌروش بقالة -بوزريعت  - 85طريك بىي مطوش رلم 
08A4854223  200 سرخان أمزٌان محمد بقالة -بوزريعت  - 056بارن ميرمون رلم 

08A4864574  201 عثمان فروخً بقالة بوزريعت 59محم رلم  50شارع بيكاردي رلم 
02A0088588  212 الكرٌم عبد تباري بقالة ضابما بوزريعت 88حانيا  98حي شوفاني 
12A4929529  212 اللطٌؾ عبد عالم بقالة حي باضكال بوزريعت 08رلم 

16A4944777  210 ٌوسؾ بوقرة بقالة بوزريعت 08حي براويص رلم 
17A4949721  217 محمد بوقرة بقالة توزريعت 095تجسئت براويص رلم 
02A0088588  210 الكرٌم عبد تباري بقالة ضابما بوزريعت 88حانيا  98حي شوفاني 

12A4929529  215 اللطٌؾ عبد عالم بقالة حي باضكال بوزريعت 08رلم 

 210 مسكٌن سهٌلة خضر وفواكه مسكن252حً المقام الجمٌل مشروع  0122052ا21

 213 قاسم مراد خضر وفواكه أشارع محمد العماري 03رقم  0102205ا25

 210 بدانً جلول خضر وفواكه شارع العماري محمد 07 2200500ا10

 211 مسكٌن سهٌلة خضر وفواكه مسكن252حً المقام الجمٌل مشروع  0122052ا21

 022 قاسم جمال  قصابة حً بوسٌجور 21 5220705ا20

 022 بقال عبد الكرٌم ت ت للخضر و الفواكه الطرٌق الجدٌد 01 0120050أ22

 020 نقاش حمٌد خضر وفواكه 22حً بوحمام محل  03 0150005أ20

 027 عنطري خٌرة خضر وفواكه الطرٌق الجدٌد 0120050أ22

 020 قاسم مراد  خضر وفواكه حً بوحمام 03 0102205أ25
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 025 عنطري خٌرة خضر وفواكه الطرٌق الجدٌد 0120050أ22

18A4952947 020 زٌناي اسالم خضر وفواكه بوزرٌعة ب محل مكرر 20 رقم مٌرمون حدٌفة 

98A2814956 023 بلعسل صالح خضر وفواكه بوزرٌعة 21 رقم رستمٌة دوك لونك شارع 

09A4911501 020 بلمٌهوب رشٌدة خضر وفواكه بوزرٌعة االفؽانً الدٌن جمال شارع 20 رقم 

14A4935914  021    زهير زلاوي خضر وفواكه -بوزريعت  -طريك بىي مطوش 08حي الفيمي رلم 
08A4864574  022 عثمان فروخً خضر وفواكه بوزريعت 59محم رلم  50شارع بيكاردي رلم 

04A4817292 ت/ت للحوم والدواجن - بوزرٌعة - رملً علً شارع 07 رقم 
 جرابي ضفيان

 
022 

98A0019464 020 محمد اٌت رشٌد ت/ت للحوم والقصابة - بوزرٌعة -30 رقم رملً علً شارع 

 027 ٌوسؾ قندوز ت/ت للحوم والدواجن ةعساحة الرٌابً بوزرٌ 20 0100075أ20

 020 مراد بوحوس ت/ت للحوم والدواجن تعاونٌة المنصور الطرٌق الجدٌد 07 0101070أ23

 025 قاضً عبد العزٌز  ت/ت للحوم والدواجن حً بوحمام  03 0157020أ20

 020 بوبكر مصباح ت/ت للحوم والدواجن مسرح الهواء الطلق 0177010أ27

 023 عمر بوشامة ت/ت للحوم والدواجن الطرٌق الجدٌد  محل أ 10 0052200أ23

 020 عمر بوشامة ت/ت للحوم والدواجن الطرٌق الجدٌد  محل أ 10 0052200أ23

14A4939948 حلوٌات - بوزرٌعة - الحمادٌة حً 22 رقم مسوس بنً طرٌق 
 شىيت وطيمت

 
021 

08A4869504 حلوٌات - بوزرٌعة - رملً علً شارع 27 رقم 
 بوزيذ رياض األميه

 
002 

06A0973440 002 البحري محمد عظامو حلوٌات - بوزرٌعة - رملً علً شارع 72 رقم 

18A4954116 000 مولود بلعٌور حلوٌات تقلٌدٌة  بوزرٌعة -األرضً الطابق 07 رقم رملً علً شارع 

09A4862771 007 مشدان رشٌد حلوٌات تقلٌدٌة - بوزرٌعة - رملً علً شارع 12 رقم 

 محل أ20الطرٌق الشٌوخ رقم  0150100أ20
ت/ت تبػ وأدوات 

 التدخٌن
 000 عزالدٌن شرابطة

 محل أ20الطرٌق الشٌوخ رقم  0150100أ20
ت/ت تبػ وأدوات 

 التدخٌن
 005 عزالدٌن شرابطة

15A4942880  000 حمسة حمادو سرٌع اطعام بوزريعت -شارع عهي رمهي  056رلم 
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13A4932872  003 حمسة به كريذ سرٌع اطعام بوزريعت -شارع عهي رمهي  056رلم 

17A4949302  000 فريذ بهعيور سرٌع اطعام -بوزريعت  -شارع عهي رمهي  058رلم 

15A4940365  001 محمذ فوزي دعيج سرٌع اطعام -بوزريعت  -50رلم  شارع عهي رمهي محم 60رلم 

17A4949365 
 57تجسئت باشوني لطعت رلم  50شارع بوربووي رلم 

 بوزريعت
 072 حشالف بالل سرٌع اطعام

09A4913973  072 أوعباش  انياش سرٌع اطعام بوزريعت 58لطعت رلم  88شارع عهي رمهي رلم 

16A1135174  070 زهير صخري تحضٌر بٌتزا -بوزريعت  -09رلم شارع عهي رمهي 

00A0062254  077 ايت محمذ مراد مشوى -بوزريعت  -78شارع عهي رمهي رلم 

05A4822230  070 صيذون رزاق مطعم -بوزريعت  -08شارع عهي رمهي رلم 

03A0102674  075 بوفىغور فريذ مطعم -بوزريعت  - 98حي عهي رمهي رلم 

00A0064274  070 عبذ انىور رزيك مطعم -بوزريعت  - 57محم رلم  69شارع عهي رمهي رلم 

13A4935065  073 عبذ انرحمان به تركي مطعم -بوزريعت  - 70شارع عهي رمهي رلم 

12A4926846  070 واصر كيتون مطعم -بوزريعت  -68شارع عهي رمهي رلم 

14A4915541 071 عٌواز ملٌكة محطات خدمات بوزرٌعة جوٌلٌة 25 الطرق مفترق 
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 بن عكنون
 

12A4927737  002 شاٌب لطفً مخبزة احسن محٌوز بن عكنون 23حً االسفودال ع 

 002 شرٌفة نسٌمة المٌة مخبزة قطعةب عوٌنات الحاج لمدالن بن عكنون005 0508000ب08

5570567A50  000 بوجمعة سبع بقالة عكنونبن  50شارع جرجرة رقم 
09A4912136  007 بنسٌدي عٌسى فوزي مؽازة تجزئة مونس جزء ب بن عكنون 99رقم 
11A0973945  000 سمٌر بلخٌار بقالة بن عكنون  05شارع اٌدٌر تومً رقم 
17A4951224  005 لخنش رابح بقالة حً مالكً بن عكنون 59رقم 

8997505A09  000 ماتن حسٌن بقالة اٌدٌر تومً  بن عكنونشارع  85رقم 
5058808A58 003 سعٌد جدي بقالة شارع مصطفى خالؾ بن عكنون 
8988789A07  بن  9رقم  86طرٌق الوطنً رقم  80حً سونلؽازرقم

 عكنون

 988 محمد حمٌداش بقالة

8999789A09  حً الكادات شارع مصطفى خالؾ عمارة ب بن
 عكنون

 مهنً بوجمعة بقالة
001 

5587870A99  052 اوعلوش بوعزٌز بقالة بن عكنون 08حً احسن محٌوز عمارة ب رقم 
8900008A08  ًمحل رقم  00مسكن االخوة عٌسو عمارة ا  865ح

 الطابق اال رضً 56

 بوالطمٌن خالد بقالة
052 

5588890A99  050 بوعزٌز كمال بقالة بن عكنون 50حً سٌدي مرزوق رقم 
02A0088137  057 بن قاسً عمٌروش بقالة بن عكنون 00و  08حً مالكً أش رقم 
99A0044513  050 سمٌر عبد الرحٌم بقالة بن عكنون 56حً مالكً عمارة ج رقم 
05A4825915  055 زبٌر فرتٌخ  بقالة بن عكنون 86حً مالكً عمارة ش رقم 
10A4917626  050 موساوي محفوظ  بقالة بن عكنون 08حً مالكً عمارة أ ش درج رقم 
02A0089917  بن  08التعاونٌة األمن الوطنً حً احسن أوطالب رقم  053 مخلوؾ ٌاسٌن  مؽازة
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 عكنون

09A4863241 75 002 سلٌج محمد عبد العالً بقالة  حً ماكلً بن عكنون 
08A4855067  002 شعبان شاللً  بقالة ٌن عكنون 50حً مالكً عمارة أ رقم 

 002 حامً بوسعد  بقالة حً مالكً أ ش بن عكنون 
10A4874133  000 سلٌج محمد  خضر و فواكه بن عكنون 95شارع مالكلً رقم 
16A4945798  007 بوجمعة مصباحً قصابة بن عكنون 58حً مالكً ع 
03A0096875 50 000 زرطٌط نسٌم قصابة شارع محمد جمعة بن عكنون 

03A0097379  005 كرٌمة اونٌسً حلوٌات بن عكنون 89حً المجاهدٌن رقم 
5580758A99 58 000 محٌوث ارملة تومً كلثومة اطعام سرٌع ساحة بن عكنون 
8909890A07  محل د طابق  8شارع عٌسات اٌدٌر قطعة زٌداك رقم

 االرضً بن عكنون

 العربً لعواد اطعام سرٌع
003 

8905699A59  000 بن مزٌان خالد اطعام سرٌع مقطع زٌداك بن عكنون 00رقم 

 

14A4939489  001 محمد نبٌل بوفالح اطعام سرٌع بن عكنون 56مدخل رقم  96حً مالكً ع ح رقم 
09A4912585  032 اٌت طٌب مصطفى اطعام سرٌع بن عكنون 50حً مالكً ع ج رقم 
05A4819039  032 ٌعقوبن شرٌؾ اطعام سرٌع بن عكنون  58حً مالكً ع ج رقم 

8808878A50  030 محمد بن لدرع مطعم بن عكنون 50شارع جرجرة رقم 
11A2348678  037 ٌوسؾ حامة مطعم بن عكنون  50حً مالكً ع 

 8898990A50  030 مدور علً مشوى بن عكنون 0حً الشهٌد حوتً سابقا تٌبلوت رقم 
12A0086499  035 خٌاري فاطمةالزهراء مقهى بن عكنون 09حً المجاهدٌن رقم 

 

 


