
 الـجمهورية الـجزائرية الـديمقراطية الـشعبية
 وزارة التجارة              

 لوالية الجزائر التجارةمــديرية 
 االقتصاديمالحظة السوق و اإلعالم مصلحة 

 

. جوٌلٌة 10و  8102 ٌومً عٌد الفطر خالل عطلةالملزمٌن بضمان المداومة  االقتصادٌٌنللتجار و المتعاملٌن  االسمٌةالقائمة   

 

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

المقاطعة  البلدٌة الرقم
 اإلدارٌة

1188220ا82  بوزرٌعة بوزرٌعة 0 كٌتون رشٌد مخبزة شارع علً رملً بوزرٌعة 36 

1120288ا10   بوزرٌعة 8 هللا زكرٌاءبن عبد  مخبزة شارع علً رملً بوزرٌعة 201 

4284882ا10   بوزرٌعة 8 موساوي نور الدٌن مخبزة بوزرٌعة 16دوار المركز التجاري محل  
1104848ا88   بوزرٌعة 4 عمروش لوناس مخبزة شارع علً رملً بوزرٌعة 261 

4200800ا14   بوزرٌعة 0 بدانً احمد مخبزة شارع لعماري احمد بوزرٌعة 110 
4288002ا10   بوزرٌعة 0 ؼمود سفٌان مخبزة بوسماحة بوزرٌعة 01المنزل حً  

4848411ا00   بوزرٌعة 8 ارزقً امزٌان مخبزة ساحة رٌابً محمد بوزرٌعة 21رقم  
4202048ا14   بوزرٌعة 2 بن كراوش ناصر مخبزة ساحة رٌابً محمد بوزرٌعة 

ب ح  
000002004 

 حرفً خبز بوزرٌعة 22طرٌق الجدٌد رقم حً ال
 مولود قاسم 

  بوزرٌعة 8

4880800ا00   بوزرٌعة 10 بن توتً فاتح مخبزة برانٌس بوزرٌعة 201رقم  
4840288ا00   بوزرٌعة 11 سلطانة خودٌر مخبزة حً برانٌس بوزرٌعة 10 

000011018ب ح    بوزرٌعة 08 عبد الكرٌم علً مخبزة الحمادٌة بوزرٌعة 26حً فوجرو عمارة  

4888448ا08   بوزرٌعة 08 سالم عبد الرؤوؾ بقالة عمارة ك بوزرٌعة حً فوجرو 
4880142ا04   بوزرٌعة 04 حمو موساوي بقالة بوزرٌعة 01حصة  20حً فوجروعمارة ك رقم  

81808ا82   بوزرٌعة 00 محدٌد اٌدٌر بقالة بوزرٌعة 03رقم  26حً فوجرو عمارة  
4240082ا10   بوزرٌعة 00 لمدانً اٌدٌر بقالة بوزرٌعة 01بً رقم  21حً فوجرو عمارة  

4204888ا12   بوزرٌعة 08 سرحان محمد امٌن سوبٌرات بارك مٌرمون بوزرٌعة 
88804ا82   بوزرٌعة 02 مرازقة نبٌل بقاله شارع علً رملً حً العمودٌن بوزرٌعة 60رقم  



4808042ا08   بوزرٌعة 08 دفوس جمال بقالة عمارة برٌطانٌا ا الطابق االرضً بوزرٌعة 
4881188ا00   بوزرٌعة 81 بن تركً محمد زبٌر بقاله بوزرٌعة 03شارع علً رملً محل  

4888488ا08   بوزرٌعة 80 دٌلمً امٌن بقالة بوزرٌعة 13حً جامعة بوزرٌعة محل رقم  
4880804ا04   بوزرٌعة 88 زقاوي زهٌر بقاله طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 41حً الفٌمً رقم  

4840004ا00   بوزرٌعة 88 ٌاسؾ حمزة بقاله بوزرٌعة 42رملً شارع علً  

82ا80884   بوزرٌعة 84 بقال عبد الكرٌم بقاله برانٌس 32الطرٌق الجدٌد رقم  
04ا4888102   بوزرٌعة 80 سمٌر أكشوت بقاله الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 110رقم  

08401ا88   بوزرٌعة 80 عمٌروش مروان بقاله بوزرٌعة 10طرٌق بنً مسوس رقم  
1018184ا18   بوزرٌعة 88 بوقرو توفٌق بقاله محل س طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 11رقم  

88ا1100411   بوزرٌعة 82 دراجً عبد العزٌز بقاله كشك محطة الحافالت بوزرٌعة 

1188484ا11   بوزرٌعة 88 صالحً انٌسة رانٌة بقالة شارع علً رملً بوزرٌعة 21 
4201022ا12   بوزرٌعة 81 بن حمر العٌن فٌصل بقالة الجمٌل بوزرٌعةحً المقام  21رقم  

88ا1188188   بوزرٌعة 80 ولٌد العٌد فٌاللً بقالة شارع العماري محمد بوزرٌعة 02 
11ا1100804   بوزرٌعة 88 افٌاد عبد الحكٌم بقالة شارع العماري محمد بوزرٌعة 211 

88ا1108201   بوزرٌعة 88 عمورة لعٌد بقالة شارع العماري محمد بوزرٌعة 213 
10ا4281080   بوزرٌعة 84 زروقً شكٌب عاطؾ بقالة شارع العماري محمد بوزرٌعة 14 

04ا4888880   بوزرٌعة 80 سمٌرة بركان بقالة تجزئة بوحمام س بوزرٌعة 62 

08ا4888888   بوزرٌعة 80 طرافً خمٌسً بقالة ب تجزئة بوحمام بوزرٌعة 16قطعة رقم  
10ا1120014  103تجزئة بوسماحة رقم  01حً المنزل رقم  

 بوزرٌعة

 بقالة
 زاٌري اعمر

  بوزرٌعة 88

18ا8888888   بوزرٌعة 82 بوبكر براهٌم بقالة بوزرٌعة 00تجزئة بئزواق رقم  

88ا1140801   بوزرٌعة 88 العلوانً عثمان بقالة شارع بوسكولت بوزرٌعة 10 
82ا1180040   بوزرٌعة 41 عمران خلٌؾ بقالة ساحة رٌابً محمد بوزرٌعة 

10ا4280082   بوزرٌعة 40 عبدات عبد الناصر بقالة طرٌق المرصد بوزرٌعة 200 
  بوزرٌعة 48 وادفل فرٌد بقالة طرٌق الرصد الجوي بوزرٌعة 200 وصل اٌداع

00ا4848810   بوزرٌعة 48 سعدي شهرزاد بقالة طرٌق الرصد الجوي بوزرٌعة 202 
04ا4880041   بوزرٌعة 44 لبدٌري محمد بقالة 01الحافالت بوزرٌعة المركز التجاري محل  محطة 

00ا4808828   بوزرٌعة 40 فركٌوي خمزة بقالة بوزرٌعة 104الطرٌق الجدٌد رقم  

00ا4888288   بوزرٌعة 40 حبٌب رضا بقالة طرٌق جدٌد بوزرٌعة 121رقم  



4804010ا 18   بوزرٌعة 48 بوحملة مخمد بقالة او كونتابات بوزرٌعة 21قطعة  
00ا4840180   بوزرٌعة 42 بوزكرٌة محمد بقالة طرٌق الجدٌد بوزرٌعة 26 

18ا4808884   بوزرٌعة 48 شالة رابح بقالة طرٌق جدٌد بوزرٌعة 01حً فالوراس رقم  
08ا4880240   بوزرٌعة 01 سنوساوي رضا بقالة حً فالوراس بوزرٌعة 42 

18ا1010801   بوزرٌعة 00 حمار ابراهٌم  بقالة بوزرٌعة طرٌق الشٌوخ 22 

00ا4888114   بوزرٌعة 08 بن حمودة مهدي  بقالة شارع بوساعد محمد دار العالٌا بوزرٌؽة 01 
4801048ا08   بوزرٌعة 08 نشاط نعٌمة بقالة كونتبات سابق بوزرٌعة 02حً عسوس دحمان رقم  

1102108ا11   بوزرٌعة 04 محمد علًعمارة  بقالة شارع باسكال بوزرٌعة 12 
4840802ا00   بوزرٌعة 00 رحمانً ٌوسؾ بقالة الطابق االرضً بوزرٌعة 26حً برانٌس رقم  

4800088ا18   بوزرٌعة 00 بلقاسمً مصطفى بقالة بوزرٌعة 211حً الفدائٌٌن بئر زواؾ رقم  

4880884ا08   بوزرٌعة 08 بخٌتً ٌاسٌن بقالة حً بوحمام بوزرٌعة 220 
4888800ا08 02  براهٌم مزاري محمد بقالة حً العشٌرة بوزرٌعة 10     

00ا4840100   بوزرٌعة 08 قاسم مراد خضر وفواكه شارع العماري محمد بوزرٌعة 223 
4808848ا02   بوزرٌعة 01 زٌناي اسالم خضر و فواكه حً الؽزالً الطابق االرضً بوزرٌعة 60 

  بوزرٌعة 00 بلمٌهوب رشٌدة خضر و فواكه االفؽانً بوزرٌعةشارع جمال الدٌن  01رقم  184800010
4800201ا18   بوزرٌعة 08 مسٌلٌنً سهٌلة خضر و فواكه بوزرٌعة 01حً المقام الجمٌل فٌال  

04ا48880104   بوزرٌعة 08 كروش محمد هخضر وفواك طرٌق جدٌد بوزرٌعة 22رقم  

4202180ا14   بوزرٌعة 04 عطار زهٌر هخضر وفواك بوزرٌعة 62حً ابرومان رقم  

01ا4800800   بوزرٌعة 00 عنطري ارملة حدٌدي خضر فواكه طرٌق جدٌد  بوزرٌعة 

1184028ا82   بوزرٌعة 00 بدانً جلول خضر و فواكه بوزرٌعة 110شارع لعماري محمد رقم  

1018184ا18   بوزرٌعة 08 بوقرو توفٌق قصابة محل س طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 11رقم  

4808848ا01   بوزرٌعة 02 عبد الحمٌد شرفة قصابة محل ب بوزرٌعة 62حً ابرومان رقم  

4880082ا08   بوزرٌعة 08 رحومة محمد قصابة بوزرٌعة 01ك رقم 1حً فوجرو عمارة  
4801202ا18   بوزرٌعة 81 مخلوفً منصور قصابة حً بوحمام بوزرٌعة 221 

00ا4842182 دواجن قصابة و حً بوسكول بوزرٌعة 23    بوزرٌعة 80 فضٌل مصباح 
08ا4888084   بوزرٌعة 88 بوبكري مصباح قصابة و دواجن مسرح الهواء الطلق بوزرٌعة 

4200004ا14   بوزرٌعة 88 بدانً صالح قصابة شارع محمد لعماري بوزرٌعة111 
4208888ا14   بوزرٌعة 84 جرابً سفٌان  قصابة طرٌق علً رملً بوزرٌعة 16 



4840280ا00   بوزرٌعة 80 جعادي ٌمٌتة  قصابة شارع المقام الجمٌل بوزرٌعة 14محل رقم  
10ا1120824   بوزرٌعة 80 صحراوي فاطمة الزهراء قصابة حً بوحمام بوزرٌعة  10 

4281002ا10   بوزرٌعة 88 هدروق عبد السالم قصابة حً البرٌار 01 
02ا4808208   بوزرٌعة 82 سعٌددمٌل  قصابة بوزرٌعة 104الطرٌق الجدٌد رقم  

1120801ا10   بوزرٌعة 88 احمد عٌادي  دواجن بوزرٌعة 04محل  31طرٌق بٌنام رقم  

11ا1100121   بوزرٌعة 21 عالم عبد الوهاب دواجن بوزرٌعة 03حً رٌابً محمد رقم  
82ا1180288   بوزرٌعة 20 محمد قندوز دواجن بوزرٌعة 01ساحة رٌابً محمد رقم  

0200818800و ا      بوزرٌعة 28 بلعٌدي مسعود قصابة بوزرٌعة 01تجزئة باردي رقم  
4808800ا02    بوزرٌعة 28 فرٌخ علً قصابة شارع جمال الدٌن االفؽانً بوزرٌعة 61 

1180848ا18   بوزرٌعة 24 مسعودي علً قصابة شارع العٌساوي بوزرٌعة 21 

4808808/ا02   بوزرٌعة 20 طالبشكٌب  قصابة بوزرٌعة 01طرٌق باٌنام محل  31 
1182844ا88   بوزرٌعة 20 بوشرٌم عبد السالم اطعام سرٌع/ مطعم بوزرٌعة 01المركز التجاري رقم  

1104884ا11 ا شارع علً رملً مدخل على شارع رابح 310 
 00بوطارؾ محل رقم 

 اطعام سرٌع/ مطعم
 عبد النور رزٌق

  بوزرٌعة 28

4880240ا08 سرٌع/ مطعماطعام  رملً بوزرٌعة 36رقم     بوزرٌعة 22 كتٌون ناصر 
4848808ا00   بوزرٌعة 28 مدانً كمال اطعام سرٌع/ مطعم طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 11رقم  

4842880ا00   بوزرٌعة 81 لحرش محمد حكٌم اطعام سرٌع/ مطعم بوزرٌعة 01حً المقام الجمٌل رقم  01رقم  
4800010ا18   بوزرٌعة 80 بلمٌهوب  رشٌدة اطعام سرٌع/ مطعم بوزرٌعةشارع جمال الدٌن االفؽانً  01رقم  

4848800ا08   بوزرٌعة 88 حشالؾ بالل اطعام سرٌع/ مطعم باشولً بوزرٌعة 02شارع بوربونً رقم  

1184888ا88   بوزرٌعة 88 جدبر احمد اطعام سرٌع/ مطعم شارع علً رملى بوزرٌعة 14 
00ا4842480   بوزرٌعة 84 فؤاد  عادل اطعام سرٌع بوزرٌعةبوسماحة  622رقم  01حً المنزل  

  بوزرٌعة 80 سٌلٌنً مهدي اطؽام سرٌع حً الفدائٌٌن طرٌق بٌنام بوزرٌعة 01رقم  /
82ا1180022   بوزرٌعة 80 بوزنون احمد اطعام سرٌع بوزرٌعة 06شارع بوحمام رقم  61 

88ا1141001   بوزرٌعة 88 عزٌوز علمً اطعام سرٌع مسرح هواء الطلق بوزرٌعة 00كشك رقم  

4288244ا10   بوزرٌعة 82 تلمسانً زوبٌر اطعام سرٌع حً فوجرو قرب ثانوٌة بوزرٌعة 
1100188ا82   بوزرٌعة 88 قروج فتٌحة اطعام سرٌع طرٌق باٌنام بوزرٌعة 02 

4840821ا00   بوزرٌعة 011 بوزنون ٌوسؾ اطعام سرٌع بوزرٌعة 61حً بوحمام رقم  
480808ا18   بوزرٌعة 010 عٌادي عبد الوهاب اطعام سرٌع بوزر ٌعة 01محل  02بوحمام رقم حً  

10ا1120801   بوزرٌعة 018 عٌادي احمد مطعم بوزرٌعة 04محل  31طرٌق بٌنام رقم  



4280884ا10   بوزرٌعة 018 تركمانً مصطفى  مطعم بوزرٌعة 01حضٌرة مٌرمون رقم  
  بوزرٌعة 014 نابً سعٌد  خرفً بٌتزا ساحة رٌابً محمد بوزرٌعة  01 118108

4284802ا10   بوزرٌعة 010 ترخاش كرٌم مقهى طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 13 
280001ا88   بوزرٌعة 010 صالحً مصطفى العاٌب عبد القادر مقهى شارع علً رملً بوزرٌعة 21 

4208808ا12   بوزرٌعة 018 بوكروح مراد مقهى شارع علً رملً بوزرٌعة 00 

00ا4842844   بوزرٌعة 012 منؽور محمد حلوٌات طرٌق المرصد الجوي بوزرٌعة 018 
4888842ا04   بوزرٌعة 018 شنٌت نسٌمة حلوٌات حً الحمادٌة بوزرٌعة 20طرٌق بنً مسوس رقم  

4281208ا10   بوزرٌعة 001 بن قادي كرٌم حلوٌات مٌرمون بوزرٌعة 20 
4848202ا00   بوزرٌعة 000 علٌوة خدٌجة  حلوٌات بوزرٌعة 01 رقم 101شارع حدٌقة مٌرمون  

04ا4808000   بوزرٌعة 008 لؽواق رابح حلوٌات بوزرٌعة 1محل  121طرٌق جدٌد رقم  

4888080ا08   بوزرٌعة 008 بعٌري كهٌنة حلوٌات شارع فالوا الحمادٌة بوزرٌعة 13رقم  
4888008ا08   بوزرٌعة 004 جمالعزونً  حلوٌات بوزرٌعة 62حً اعمر العٌساوي رقم  

4888800ا08 ت ت لمواد المخبزة و  بوزرٌعة 06ساحة رٌابً رقم  
 الحلوٌات

 اٌت وعمر سلٌمان
000   

  بوزرٌعة 000 بدرون عبد النور ت ت تبػ  تجزئة بوحمام محل س بوزرٌعة 62 /

4288080ا10   بوزرٌعة 008 زواوي محمد امٌن ت ت للتبػ بوزرٌعة 06حدٌقة مٌرمون عمارة س محل  
4801004ا18   بوزرٌعة 002 معامٌر عبد الرؤوؾ ت ت للتبػ بوزرٌعة 03ك رقم 1حً فوجرو عمارة  

02ا4808818   بوزرٌعة 008 ؼمود سلٌم ت ت للتبػ بوزرٌعة 100حً المنزل رقم  

4848888ا00   بوزرٌعة 081 العاٌب زهٌدة ت ت للتبػ حً برانٌس بوزرٌعة222رقم  
4881000ا08   بوزرٌعة 080 عٌاد مالك ت ت للتبػ بوزرٌعة 01طرٌق بٌنام القطعة 11رقم  

4241884ا10   بوزرٌعة 088 سٌعون زهٌرة ت ت للتبػ بوزرٌعة 110حً العشٌرة رقم  

4801888ا18    088 بوفعطٌط حسان ت ت للتبػ بوزرٌعة 13طرٌق بنً مسوس الفٌمً رقم  

00ا4848288   بوزرٌعة 084 نسٌم قروت بٌع الشاي بوزرٌعة 2محل  200حً المرصد الجوي رقم  
1188480ا18   بوزرٌعة 080 قندوز علً مكتبة  حً بوحمام محل ب بوزرٌعة 10 

 
 
 



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

 االقتصادي
 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

1100800ب18  بوزرٌعة االبٌار 0 جعفر شرٌؾ عبد هللا مخبزة العقٌد بوقرة االبٌارشارع  06رقم  

4228488ا00   االبٌار 8 جامع زهٌر مخبزة االبٌار 02حً الشمس الضاحكة رقم  
01A0081797  االبٌار 8 توهامً سمٌر مخبزة 4حً العربٌة شارع لوٌس روبً شاطوناؾ رقم  

4280828ا01   االبٌار 4 بلعٌور صالح مخبزة شارع طالب مسعود االبٌار01 

1180220ا82   االبٌار 0 بطاش بوعالم مخبزة نهج علً خوجة االبٌار 34 

1184208ا18   االبٌار 0 شكار عبد الوهاب بقاله االبٌار 01ع محمد شعبانشار 

11A1108848 االبٌار 8 اٌت ٌعلى كرٌم بقاله االبٌار 01ن رقم شارع محمد شعبا  
08A0148100 42 االبٌار 2 بوزكرٌة عبد السمٌع بقاله شارع مصطفى خالؾ االبٌار  

4288200ا10   االبٌار 8 فتال رضوان بقاله االبٌار شاطوناؾ 06تجزئة مفترق الطرق رقم  
13A4903827 116 االبٌار 01 شاقر عبد الحق بقاله شارع بوقرة عمارة أ االبٌار  

0148081ا02   االبٌار 00 بن قرامز رضا بقاله االبٌارشارع العقٌد بوقرة  113 
03A0103003 00  االبٌار 08 مشتً عبد الكرٌم بقاله االبٌار 2241شارع أول نوفمبر  

 
014288408 

 
 
 

 بقاله االبٌار 01شارع اسعد جلول رقم 

 بوزمً عبد الحق

  االبٌار 08

4810000ا08   االبٌار 04 حماش امال بقاله شارع جون جوراس االبٌار 01 

4800800ا04    00 هبة ٌاسٌن بقالة نهج علً خوجة االبٌار 66 

4288028ا08   االبٌار 00 شاعو رابح مؽازة علً خوجة االبٌار 26 
0140888ا 08   االبٌار 08 صابري رضوان بقاله شارع ماسونً فٌال جلٌان االبٌار 

4808800ا04   االبٌار 02 ؼٌموز عبد الرزاق بقالة شارع ترٌتً االبٌار 20 
1188880ا 88   االبٌار 08 ٌنون بشٌر بقالة نهج علً خوجة االبٌار 21 

18A4808180 113 االبٌار 81 بن قرامز قمر الزمان قصابة نهج بوقرة االبٌار  

1120126ا 22   االبٌار 80 حاج احمد ابراهٌم قصابة حً لوي روجً االبٌار 24 



1131116ا02   االبٌار 88 جبارة فاتح قصابة االبٌار 21حً لوي روجً  
4881888ا00   االبٌار 88 صالح ٌوسؾ قصابة شارع علً خوجة االبٌار 20 

1142848ا88   االبٌار 84 بن عربٌة فضٌلة قصابة ساحة كندي االبٌار 
1121108ا10   االبٌار 80 هدروق صدٌق قصابة نهج علً خوجة االبٌار 12 

08A4814820 20 االبٌار 80 بوسدر كرٌم خضر و فواكه ا االبٌار شارع شرٌؾ طاٌبة محل  
  االبٌار 88 لعزري فاروق خضر و فواكه االبٌار 02شارع ترٌتً محل  20 

10A4288888  االبٌار 82 صالح كمال خضر و فواكه االبٌار 21شارع علً خوجة رقم  

1120080ا10   االبٌار 88 قرموش سلٌم خضر و فواكه شارع علً خوجة االبٌار 12 
01122ا 88   االبٌار 81 سعيداني زوجة دايم هللا اطعام سرٌع/ مطعم شارع محمد شعبان االبٌار 03 

06A4282010  االبٌار 80 بكوش براهٌم اطعام سرٌع/ مطعم االبٌار شارع فارو االبٌار 11رقم  

98A0081088  االبٌار 88 النورعاتق عبد  اطعام سرٌع/ مطعم االبٌار 10شارع محمد شعبان رقم  
5897789ا70   االبٌار 88 ناصري ناصر اطعام سرٌع/ مطعم االبٌار شارع مصطفى خالؾ  04 

18A1018088 02 االبٌار 84 عمراوي تركٌة اطعام سرٌع/ مطعم نهج العقٌد بوقرة محل أ االبٌار  
00A4880008  مطعماطعام سرٌع/  االبٌار 10مج ملكٌة  63نهج بوقرة قسم  22رقم   االبٌار 80 حٌوت محمد 

01A4288048 02/06  االبٌار 80 بوعالمصالح  اطعام سرٌع/ مطعم شارع علً خوجة االبٌار  
10A4288088 20  االبٌار 88 اوشٌش مراد مقهى االبٌار 02مج ملكٌة  63شارع بونصاق قسم  

82A1188188  االبٌار 82 قاضً طاهر مقهى االبٌار مكرر نهج بوقرة  10رقم  

04A4800040  االبٌار 88 عٌواز ملٌكة محطات خدمات االبٌار جوٌلٌة  04مفترق الطرق  
07A4849773 121 االبٌار 41 سوفً سامٌة محطات خدمات نهج بوقرة االبٌار  

1104800ا88   االبٌار 40 مٌتوشً مصطفى محطات خدمات شارع الشمس الضاحكة االبٌار 
0148802ا00   االبٌار 48 حداد اسٌا محطات خدمات خوجة االبٌار نهج علً 216 

01A0080959 01 االبٌار 48 رفاع عبد الحكٌم حلوٌات شارع محمد شعبان  

 
 
 

 



رقم السجل 
 التجاري

أو  اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري
 المتعامل االقتصادي

 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

15A4943978  بوزرٌعة بن عكنون 0 شرٌفة المٌة مخبزة عوٌنات الحاج لمادالن بن عكنونتجزئة ب 

12A4927737  بن عكنون 8 شاٌب لطفى مخبزة بن عكنون 0حً احسن  محٌوز عمارة ب  

04A4811171 1  بن عكنون 8 بوقرة عبد الكرٌم بقاله بن عكنون 02حً المجاهدٌن محل رقم  
4888080ا08   بن عكنون 4 بن حامً فرٌد بقاله عكنونبن  02حً مالكً رقم  

1888840ا00   بن عكنون 0 بلخٌار سمٌر بقاله بن عكنون 20شارع اٌدٌر تومً رقم  

10A4918749  بن عكنون 0 مسٌلً بوعالم بقاله حً المجاهدٌن بن عكنون 31رقم  

112088ا18   بن عكنون 8 بن قاسً عمٌروش بقاله حً مالكً عمارة اش بن عكنون 
99A0037375  بن عكنون 2 موساوي محفوظ بقاله بن عكنون 21حً مالكً عمارة اش درج رقم  

112888ا18   بن عكنون 8 مخلوؾ ٌاسٌن مؽازة تجزئة احسن اوطالب بن عكنون 

1888840ا00   بن عكنون 01 بلخٌار سمٌر بقالة بن عكنون 20شارع اٌدٌر تومً رقم  
4280800ا10   بن عكنون 00 فرتٌخ زبٌر خضر و فواكه بن عكنون 13 حً مالكً عمارة اش رقم 

1188188ا88   بن عكنون 08 محفوظ لحضر خضر و فواكه بن عكنون 02حً زٌداك محل  02رقم  
4841808ا00   بن عكنون 08 قٌالل عبد الرحمان قصابة و دواجن محل ب بن عكنون 02حً زداك رقم  

16A2655473  بن عكنون 04 فاتح هدروق قصابة و دواجن عكنونبن  2حً مونس قطعة رقم أ  

04A0109773  بن عكنون 00 عٌشون كمال قصابة و دواجن محل أ بن عكنون 18حً المجاهدٌن  رقم  
4882880ا 08   بن عكنون 00 عٌشون  نور الدٌن قصابة و دواجن بن عكنون 11و  12حً مالكً  عملرة اش رقم  

8842082ا00 / مطعممقهى بن عكنون 02حً مالكً عمارة     بن عكنون 08 ٌوسؾ حامة 
4888428ا04   بن عكنون 02 محمد نبٌل بوفالح اطعام سرٌع/ مطعم بن عكنون 01حً مالكً عمارة ج مدخل   

  بن عكنون 08 محمد احمد عبد القادر اطعام سرٌع/ مطعم بن عكنون 01شارع اٌدٌر تومً رقم  

05A1526370  بن عكنون 81 ارزقً ٌاسمن اطعام سرٌع/ مطعم بن عكنون 16حً المجاهدٌن رقم  

4808480ا08 الطابق  01شارع عٌسات اٌدٌر قطعة زٌداك رقم  
 االرضً بن عكنون

 اطعام سرٌع/ مطعم
 العربً لعواد

  بن عكنون 80

03A0097379  بن عكنون 88 كرٌمة أونٌسً حلوٌات بلدٌة بن عكنون 11حً المجاهدٌن محل ب رقم  
4848002ا00   بن عكنون 88 عبد الكرٌمً نصر الدٌن بٌع الشاي و الفواكه بن عكنون 20عمارة  02حسن محٌوز رقم  

 



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

 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

C.A 163200069 بوزرٌعة بنً مسوس 0 مقنوش فرٌد مخبزة شارع الثورة بنً مسوس 

4800880ا08   بنً مسوس 8 تواتً عثمان مخبزة ش الطابق االرضً ر بنً مسوس 2تجزئة تعاونٌة سً  

4242808ا18   بنً مسوس 8 عتروز الٌاس مخبزة حً سٌدي سعدي بنً مسوس 16 
118-10-10ب ح  مسكن بن حدادي بنً  100حً  1قطعة  24عمارة 210 

 مسوس
  بنً مسوس 4 بلعقون عبد الرحمان حرفً صانع الخبز

4801888ا08   بنً مسوس 0 سباغ سعاد زوجة قباص بقاله حً دار سٌالست بنً مسوس 13 

4208808ا14   بنً مسوس 0 اورمضان كمال بقاله شارع ابراهٌم هجرس بنً مسوس 06 

4800884ا01   بنً مسوس 8 ٌخلؾ سعٌد بقاله عٌسات اٌدٌر بنً مسوس 262رقم  
4240288ا18   بنً مسوس 2 قاتر كمال بقاله بنً مسوس 21مسكن سٌدي ٌوسؾ عمارة  100حً  

4882004ا08   بنً مسوس 8 بلحمراء حمزة بقاله نهج ابراهٌم هجرس بنً مسسوس 26رقم  
4840800ا00   بنً مسوس 01 دحماس عبد الوهاب بقاله مسكن سٌدي ٌوسؾ بنً مسوس 110حً  

44288ا88   بنً مسوس 00 محمدي رابح بقاله حً عٌسات اٌدٌر بنً مسوس 264 
4888181ا04   بنً مسوس 08 ونٌسً اسماعٌل بقاله محل ا بنً مسوس 210حً عٌسات اٌدٌر رقم  

480024ا18   بنً مسوس 08 براهٌم اٌت طٌب بقالة بني مسوس 79نهج المدارس قطعة  88 

1148822ا88   بنً مسوس 04 بوبنة عبد القادر بقاله حً الثورة  بنً مسوس 14 
4880408ا08   بنً مسوس 00 دوسان حسٌن بقالة شارع ابراهٌم هجرس محل ب بنً مسوس 12 

4848088ا00 مسكن بن  100محل  06تجزئة  06عمارة  00محل  
 حدادي بنً مسوس

 بقالة
 الجدلة حاجً

  بنً مسوس 00

4201088ا18   بنً مسوس 08 بولوفة جمال بقالة/خضر و فواكه حً سٌدي سعدي بنً مسوس 16 

17A4950696  بنً مسوس 02 زرزي رابح خضر و فواكه محل س بنً مسوس 14حً الثورة رقم  

09A4913958  بنً مسوس 08 عوس حكٌم خضر و فواكه حالٌا حً الثورة بنً مسوس 43حً المقلع رقم  
4800288ا08 بنً  02رقم الطرٌق البلدي طرٌق المسجد حالٌا  

 مسوس
 خضر و فواكه

 ولد روٌنً حركاتً
  بنً مسوس 81

4804004ا02   بنً مسوس 80 ساهل محمد خضر و فواكه ا بنً مسوس 00حً المسجد رقم  

4801842ا08   بنً مسوس 88 سعٌود امٌن قصابة و دواجن بنً مسوس 211حً عٌسات اٌدٌر رقم  
4840400ا00 و دواجن قصابة شارع الثورة بنً مسوس 06    بنً مسوس 88 جعٌدري عز الدٌن 

4884288ا00   بنً مسوس 84 عٌسات عبد الوهاب قصابة و دواجن شارع الثورة بنً مسوس12 



4848148ا08   بنً مسوس 80 بوراوٌة ٌوسؾ قصابة حً سٌدي سعدي بنً مسوس 11رقم  
4888008ا08 مسوسبنً  80 عبد الوهاب نوح قصابة سٌدي سعدي بنً مسوس 11حً     

4808818ا08   بنً مسوس 88 بورابعة عز الدٌن قصابة الطابق االرضً بنً مسوس 16حً سٌدي سعدي رقم 
4848880ا00 مسكن بن حدادي  100حً  06تجزئة 06ع  23محل  

 بنً مسوس
 قصابة

 مشناوي علً
  بنً مسوس 82

4200410ا00 مسوسبنً  88 العمري ٌوسؾ اطعام سرٌع/ مطعم ماي بنً مسوس 02حً     

4801808ا08   بنً مسوس 81 بلقاسم سنوسً اطعام سرٌع رقم د بنً مسوس 16حً سٌدي سعدي رقم  
4281088ا00   بنً مسوس 80 لخاش علً مطعم شارع ابراهٌم هجرس بنً مسوس 01 

4840888ا00   بنً مسوس 88 عبد النور داود مطعم شارع ابراهٌم هجرس بنً مسوس 06 

4881808ا00   بنً مسوس 88 حمود عبد السالم مطعم بنً مسوس 01حً سٌدي سعدي  21محل رقم  
1188840ا18   بنً مسوس 84 شطٌبً توفٌق حلوٌات  فٌال ب شارع العربً بن مهٌدي بنً مسوس 

4808804ا01 نوفبر بنً  2مقابل المدرسة  04الطرٌق البلدي رقم  
 مسوس

 عرقوب الهواري حلوٌات
  بنً مسوس 80

4808814ا08   بنً مسوس 80 بخوس محمد حلوٌات شارع المسجد محل د بنً مسوس 22 

4888018ا04   بنً مسوس 88 رضوان سً عمر حلوٌات سٌدي سعدي بنً مسوس 11رقم  

4284881ا00  12مكرر كرٌم بلقاسم ابراهٌم هجرس رقم  263رقم  
 بنً مسوس

 بلعٌد ناموس حلوٌات
  بنً مسوس 82

4888412ا04   بنً مسوس 88 مسٌح الدٌن سمٌرة حلوٌات اٌدٌر ة بنً مسوستعاونٌة عٌسات  211 

4280808ا10   بنً مسوس 41 اوسعٌد عكرٌة ت ت للتبػ طرٌق المسجد بنً مسوس 210 

4884808ا00   بنً مسوس 40 لطفً الرصاع ت ت للتبػ طرٌق السد بنً مسوس 21قطعة رقم  
4881248ا08 بنً  00عمارة  06مسكن بن حدادي تجزئة 100حً  

 مسوس
 بوطرٌق لزهر ت ت للتبػ

  بنً مسوس 48

4808120ا18   بنً مسوس 48 بوسالمة نجم الدٌن ت ت لتعبئة الهاتؾ بنً مسوس 112حً سٌدي سعدي رقم  

 

. 



جوٌلٌة . ;1و  <810 ٌومً عٌد الفطرخالل عطلة القائمة االسمٌة للتجار و المتعاملٌن االقتصادٌٌن الملزمٌن بضمان المداومة   

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

المقاطعة  البلدٌة الرقم
 اإلدارٌة

:0?;9?:ا:0   بوزرٌعة 0 زقاوي زهٌر بقالة طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة حً الفٌمً 

:>90;?:ا<0   بوزرٌعة 8 بلقاسمً جابر بقاله شارع بوسكول بوزرٌعة 31 
9<><:?:ا=0   بوزرٌعة 9 ماتن عبد الرخمان بقاله شارع بوسكول بوزرٌعة 13 

09>9;?:ا<0   بوزرٌعة : لعروسً مهدي بقاله حً بوسكول بوزرٌعة 31 
:;>;0ا<?   بوزرٌعة ; ضٌف هللا توفٌق بقاله حً بوسكول بوزرٌعة 10 

9;?88?:ا00   بوزرٌعة > ادرغال خالد بقالة بوزرٌعة 10حً الفنتون  
9>:<9?:ا:0   بوزرٌعة = بن سعٌد عبد اللطٌف بقالة شارع الشٌوخ بوزرٌعة 31 

>?9;;11ا??   بوزرٌعة < اوحٌان علً  بقالة حً الساحل بوزرٌعة 

:?;=8?:ا08   بوزرٌعة ? حمر العٌن ساعد بقالة حً الساحل بوزرٌعة 
>01<?11ا19   بوزرٌعة 01 بونقاب عبد السالم بقالة شارع الخوة بوزٌدي بوزرٌعة 30 

899;:?:ا>0   بوزرٌعة 00 بالل محمد خضر و فواكه وزرٌعةم بحً الفونتو 11رقم  

>1?88?:ا00   بوزرٌعة 08 عبد الحمٌد حمامشة قصابة حً الساحل بوزرٌعة 

>?<>:?:ا>0   بوزرٌعة 09 جعادي ٌمٌنة قصابة المقام الجمٌل بوزرٌعة 51 

1=8>9?:ا:0   بوزرٌعة :0 بوستة بوبكر قصابة حً بوحمام بوزرٌعة 13 
;>9?:?:ا=0   بوزرٌعة ;0 حشالف بالل اطعام سرٌع بوزرٌعة 10تجزئة باشولً  

;<9<:ا>1   بوزرٌعة >0 دعاس محمد اطعام سرٌع بوزرٌعةالمقام الجمٌل  15 
;>??1118ب ح    بوزرٌعة =0 درٌش سٌد علً طعام سرٌع  بوزرٌعة 15تجزئة باردي رقم  

<9:>101ا 19   بوزرٌعة <0 مختاري فرس اطعام سرٌع  طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 
1:<?;<:ا=1   بوزرٌعة ?0 حاٌنة عبد الفؤاد خلوٌات نهج الجدٌد بوزرٌعة 8;8 

80:?9?:ا:0   بوزرٌعة 81 زٌدان رٌاض حلوٌات بوزرٌعة ;9شارع علً رملً رقم  

0<>>:?:ا>0   بوزرٌعة 80 احسن جانً حلوٌات شارع غلً رملً بوزرٌعة :> 
08=?9?:ا:0   بوزرٌعة 88 بلعٌدي محمد خلوٌات الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 00 

;<<8:?:ا;0   بوزرٌعة 89 بن جدي عبد الرزاق حلوٌات تعاونٌة الفالح بوسٌجور بوزرٌعة 
<0:;1119ب ح    بوزرٌعة :8 معمري امال حلوٌات بوزرٌعة 10تجزئة جتسال رقم  

1180:11ب ح    بوزرٌعة ;8 مكً ف/زهراء حلوٌات ر بورزٌعة 13حً بوسجو 

1590597ا71   بوزرٌعة >8 بلعلوة عبد هللا حلويات ا حي برانيس بوزريعة71 



 
التجاريرقم السجل  أو المتعامل  اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري 

 االقتصادي
 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

0;<99<:ا>1   االبٌار 0 فتال رضون بقالة حً الشمس الضاحكة االبٌار 

=<018?:ا:0   االبٌار 8 مجاج عبد الكرٌم بقالة حً الشمس الضاحكة االبٌار 
=8::0?:ا:0   االبٌار 9 بوتاعة عبد المجٌد بقالة حً الشمس الضاحكة االبٌار 

;:80?11ا18   االبٌار : شكار امٌن بقالة لوي روجً االبٌار 15 

<;9>:1;ا=0   االبٌار ; احدادن شعٌب عبد الرشٌد مغازة كارنو االبٌار 31 

=0;0=<:ا?1   االبٌار > لغرٌط محمد الفاضل بقالة محمد خودي االبٌار 13 

09;?110ا<?   االبٌار = بزغة محمد صالح بقالة نهج دكار رحمون االبٌار 11 
0=11:91ا??   االبٌار < اوزناجً بوعالم بقالة االبٌار 11مفترق الطرق شوفالً رقم  

=89<0?:ا;0   االبٌار ? امٌنوش نور الدٌن بقالة االخوة بوشٌشً االبٌار 15 
?0:>?<:ا08   االبٌار 01 بوسالم حمٌد بقالة اوسعٌدان االبٌارشارع محمد سعٌد  31 

8<>>:1;ا=0   االبٌار 00 عزوز عبد الرحمان  بقالة عمار سوٌكً االبٌار 70 
991::1;ا>0   االبٌار 08 مهنً ٌاسٌن بقالة طالب مسعود االبٌار 70 

7107101ا31   االبٌار 09 لشهب سمٌر قصابة االبٌار 13شارع الحرٌة رقم  

9:>==<:ا01   االبٌار :0 وقٌنً سمٌر  قصابة شارع لعمامري االبٌار 
=?18?<:ا00   االبٌار ;0 اوسمعال سعٌد هواري قصابة شارع لعمامري االبٌار10 

==><1?:ا09   االبٌار >0 رٌاض عبد الداٌم قصابة ممر باستور االبٌار 11 
?:9<0?:ا ;0   االبٌار =0 فاتح بوزاد خضر و فواكه شارع عمار سوٌكً االبٌار 

=?189?:ا09   االبٌار <0 كروش عبد القادر خضر و فواكه عمار سوكً االبٌار 72 

89?<118ا<?   االبٌار ?0 دحمان صالح مطعم مفترق الطرق شوفالً االبٌار 
;09;119ا??   االبٌار 81 خلفونً سعٌد مطعم االبٌار 15مفترق الطرق شوفالً 

<<:11198ب ح    االبٌار 80 بولحٌة صفٌة حلوٌات دزٌري االبٌارعبد القادر  33 
0??99<:ا>1   االبٌار 88 زاٌدي كمال حلوٌات منطقة النشاطات الحرفٌة جسر كارنو االبٌار 

 



رقم السجل 
 التجاري

أو  اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري
 المتعامل االقتصادي

 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

;9:91?:ا09   بن عكنون 0 عمرانً محمد بقالة الطرٌق الوطنً بن عكنون 10 

8<19:?:ا09   بن عكنون 8 ولٌكان عبد المالك ت ت لمواد المخبزة مكرر شارع اٌدٌر تومً بن عكنون 30 

::?<:?:ا=0   بن عكنون 9 بكوش  بدر الدٌن مقشدة تٌبولت المحل الثانً الجهة الٌمنى بن عكنون 11 
=;?0:?:ا;0   بن عكنون : عبد المالك اسالم قصابة شارع اٌدٌر تومً بن عكنون 57 

;>?<9?:ا:0   بن عكنون ; بن بورٌش فاهم اطعام سرٌع شارع جرجرة بن عكنون 13 

<;9;:?:ا>0   بن عكنون > زهٌر عمر امالو مطعم اٌدٌر تومً بن عكنون53 

;0811ب ح  عكنونبن  = محمد علً حلوانً شارع جرجرة بن عكنون    
7232113ا31   بن عكنون < جغالً عبد القادر حلوٌات حً تٌبولت بن عكنون 11 

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

 االقتصادي
 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

==:1;?:ا=0   بنً مسوس 0 نبٌلحجاجً  ت ت للحلٌب و العسل حً بنً مسوس بنً مسوس 10 
  بنً مسوس 8 ارزقً نجاة ت ت للحلٌب و العسل سٌدي ٌوسف بنً مسوس 10عمارة  

<9:<8?:ا08   بنً مسوس 9 اقمون نبٌل قصابة شارع المدارس بنً مسوس 13 
;8?=:?:ا>0   بنً مسوس : مشتاوي علً قصابة بنً مسوس 20مسكن محل  111حً  

  بنً مسوس ; محرز ابراهٌم اطعام سرٌع س بنً مسوس11رقم  طرٌق بنً مسوس  ;90:?:ا>0
>9>81?:ا00   بنً مسوس > العكري فرٌد اطعام سرٌع حً اول ماي بنً مسوس مخل ا 

:8:;:?:ا>0   بنً مسوس = بركان ٌاسٌن اطعام سرٌع نهج المدارس بنً مسوس 11 

1=<01?:ا?1   بنً مسوس < شبٌلة سعدٌة مطعم طرٌق بنً مسوس  33 
10;1190ا<?   بنً مسوس ? حدٌدي علً حلوٌات ابراهٌم هجرس بنً مسوس 11 

<>8:;?:ا<0   بنً مسوس 01 عمروش فرٌد حلوٌات بنً مسوس 311مسكن محل 111حً  
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