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   8502جوٌلٌة  50العٌد الفطر المبارك و  خالل الملزمٌن بضمان المداومة  االقتصادٌٌنللتجار و المتعاملٌن  االسمٌةالقائمة 

 

 

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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 67    الدار البٌضاء 50 تالمعس سامً ت.ت للحوم 

0502108أ  01 الدار البٌضاء 57حً االخوة عاشوري قطعة      58 ترانتً عمٌروش مخبزة صناعٌة 
   51 دحالل حكٌم ت.ت للتغذٌة العامة حً االخوة عاشوري الدار البٌضاء 

0515818أ  01 الدار البٌضاء 81شارع محمد خمٌستً رقم      51 مراد نمٌر دواودة خضر و فواكه 
5570707أ  55 شارع  محمد خمٌستً الدار البٌضاء 75     50 باٌو محمد ت.ت للتغذٌة العامة 

   57 مبحاح  أحمد ت.ت للتغذٌة العامة حً االخوة عاشوري الدار البٌضاء 

5502117أ  01 حً محمد  صدٌق بن ٌحً الدار  58محل  

 البٌضاء
   56 بوشناق حسٌن خضر و فواكه

1151801أ  00  50" رقم 1حً القاعدة المجهزة عمارة " 

 الدار البٌضاء
   52 درموش نور الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة

5111165ب   01 الدار البٌضاء 12حً عبدونً رمضان قطعة      51 واعظ عبد العزٌز ت.ت للتغذٌة العامة 

0080020أ  06 الدار البٌضاء 07حً علً عمار رقم      05 عالء الدٌن جبالً ت.ت للتغذٌة العامة 
الدار البٌضاء 01حً القاعدة المجهزة رقم      00 مباركً بلقاسم ت.ت للحوم 
 
 

الدار  010حً االخوة عاشوري  رقم 

 البٌضاء
   08 حنٌفً العٌد ت.ت للحوم

0000181أ  00 الدار  51محل  16مسكن  عمارة  8572حً  

 البٌضاء
   01 ٌوسف مالك سوبٌرات



الدار    16مسكن  عمارة  8572حً  

 البٌضاء
   01 مجادي أبو ترٌق ت.ت للدواجن

1261111أ  51 الدار  52محل  16مسكن  عمارة  8572حً  

 البٌضاء
 00 قبنوفً رٌاض ت.ت للدواجن

 
  

شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 00     07 مرٌم لوجٌن مخبزة و حلوٌات 

0008151أ  07 الدار  80حوش عطار مج "س"  رقم  

 البٌضاء
   06 أنس حمصً ت.ت للتغذٌة العامة

5510111أ  11 الدار  50حً القاعدة المجهزة مج "أ" رقم  

 البٌضاء
   02 مٌلود بوعالم ت.ت للحوم

   01 لغوٌنً كمال مخبزة و حلوٌات حً االخوة عاشوري الدار البٌضاء 
   85 لغوٌنً رزٌق مخبزة صناعٌة حً االخوة عاشوري الدار البٌضاء 

00087188أ  07 الدار  082حً الورود مج "ب"  رقم  

 البٌضاء
   80 سباعً عبد المالك مطــعم

0007180أ  07  00محل   11حً الورود مج "ب" قطعة  

 الدار البٌضاء
   88 أحمد مزٌانً ت.ت لمنتجات الحلٌب

الدار البٌضاء 050حً الورود رقم      81 بومعٌزة رابح إطعام سرٌع 
   81 مٌسٌا مقــــهى حً الورود الدار البٌضاء 

1208007أ  56 الحمٌز  50عمارة   50طرٌق الوطنً رقم  

 الدار البٌضاء
   80 بن مهدي محمد إطعام سرٌع

0511015أ  00 الدار البٌضاء 50شارع الحمٌز رقم      87 محمد قالعً ت.ت للحلوٌات التقلٌدٌة 
1171821أ  52 الدار البٌضاء 50رقم  51حً الحمٌز      86 نحال عبد القادر ت.ت لللحوم القصابة 

0000551أ  00 الحمٌز الدار  50محل  50الطرٌق الوطنً  

 البٌضاء
   82 عائشة  كٌروان  مطــعم

الدار البٌضاء 50الطرٌق الوطنً      81 بنون نور الدٌن مطــعم 
0582171أ  01 الدار البٌضاء 01الطرٌق الوطنً رقم      15 عماد العٌدي ت.ت لللحوم القصابة 

الدار البٌضاء 50الطرٌق الوطنً      10 سقانً حسٌن ت.ت لللحوم القصابة 

0581718أ  01  50حوش سٌرا سابقا الطرٌق الوطنً رقم  

 الدار البٌضاء
   18 محمد بٌلوم ت.ت للتغذٌة العامة

1716201أ  57 الدار  057حوش سٌرا سابقا الحمٌز رقم  

 البٌضاء
   11 سعٌد مبرٌح ت.ت لللحوم القصابة

1150805أ  00 حوش سٌرا الدار البٌضاء 50قطعة رقم   للحلوٌات التقلٌدٌةت.ت      11 داٌلً منٌر 



1228218أ  05 الدار  002حً الورود مجموعة "ب" رقم  

 البٌضاء
   10 بوخالف  ٌاسن ت.ت للتغذٌة العامة

088111أ  06 الدار البٌضاء 082حً الورود مج "ب" رقم      17 مصباح سباعً ت.ت للدواجن و اللحوم  
الدار  080محل رقم  12حً الورود  منزل  

 البٌضاء
   16 شوٌة احمد مقــــهى

الدار  50محل رقم   50الطرٌق الوطنً رقم  

 البٌضاء
   12 حسٌن فاطمة حلوٌات

0501008أ  01 الدار البٌضاء 50حً الحمٌز عمارة رقم      11 ٌلمون سمٌر ت.ت للدواجن و اللحوم  
الدار البٌضاء 50رقم  51حً الحمٌز      15 بوشامة عبد الحمٌد ت.ت للخضر و الفواكه 
الدار  52محل رقم   50طرٌق الوطنً رقم  

 البٌضاء
حرفً صانع الخبز 

 التقلٌدي
   10 امحمد عمران

0000716أ  07 الدار البٌضاء 50مج  51حً الحمٌز      18 حمزة كنانً ت.ت للدواجن و اللحوم  

1262152أ  51 الحمٌز  00طرٌق الوطنً رقم  00شارع  

البٌضاءالدار   
   11 طارق محفوظ ت.ت للدواجن و اللحوم 

0515068أ  00  57حً المندرٌن محل  50الطرٌق الوطنً  

 الحمٌز الدار البٌضاء
   11 موٌسً سٌدعلً ت.ت للتغذٌة العامة

مسكن الدار البٌضاء 0055حً  /    10 قصابة سفٌان مقــــهى 

0581702أ  01 الدار  8رقم  10حً العقٌد شعبانً ع  

 البٌضاء

   17 فلٌح لعواس ت.ت للتغذٌة العامة

0000080أ  05    16 أٌت ٌحً عبد الرزاق مقــــهى حً المدٌنة الجدٌدة الدارالبٌضاء 
1266115أ  55    12 حجام رابح ت.ت للتغذٌة العامة حً المدٌنة الجدٌدة الدار البٌضاء 

0510002أ  01    11 بوشالغم أحمد مخبزة حً كرٌم بلقاسم الدار البٌضاء 
الدار البٌضاء 1مسكن رقم  151حً      05 ماجن عادل ت.ت للتغذٌة العامة 
مسكن الدار البٌضاء 151حً      00 ماجن عبد الحمٌد قصــــابة 
الدار البٌضاء 51مسكن رقم  151حً      08 رابح بن كوس مقـــــهى 
الدار  51محل  01حً االخوة بن بوبترة ع  

 البٌضا

   01 بتقة عمر مقـــهى

 رقم الهاتف
 
 

5000151102 

الدار  58محل  58حً االخوة بن بوبترة ع 

 البٌضاء

   01 عبد هللا حاج أٌوب ت.ت للتغذٌة العامة



1215511ا  57 محل ج الدار  81حً المدٌنة الجدٌدة رقم  

 البٌضاء

   00 دحوش مراد ت.ت للحوم

محل ج الدار  81حً المدٌنة الجدٌدة رقم  

 البٌضاء

   07 حجام أحمد إطعام سرٌع

1268018ا 51 الدار البٌضاء 57عمارة  01نوفمبر  50حً      06 محمد شرٌف جراد ت ت للخضر و الفواكه 

0505165ا  08 محل ج الدار  81حً المدٌنة الجدٌدة رقم  

 البٌضاء

   02 جباري بالل إطعام سرٌع

ج الدار  محل 81حً المدٌنة الجدٌدة رقم  

 البٌضاء

   01 بن طلحة ناصر حلٌب و مشتقاته

1277105ا52 محل ج الدار  80حً المدٌنة الجدٌدة رقم  

 البٌضاء

   75 أٌت ٌحً عبد الغنً ت.ت للتغذٌة العامة

   70 نواس علً ت.ت للحوم حً العقٌد شعبانً الدار البٌضاء 
5515575أ 58 رقم  07مسكن ع  855حً العقٌد شعبانً  

الدار البٌضاء 85  

   78 قوالش زهرة ت.ت للتغذٌة العامة

0081110ا 02 الدار البٌضاء 52عمارة  01نوفمبر  50ي      71 ولد سرحان رابح ت.ت للتغذٌة العامة 

1151012ا  00    71 عبد الغنً بوقدو ت ت للدواجن حً المدٌنة الجدٌدة الدار البٌضاء 

1151008ا 00 محل ج الدار  11رقم حً المدٌنة الجدٌدة  

 البٌضاء

   70 بن موسى إلٌاس ت.ت للحوم

0581127ا  01     56رقم  58حً المدٌنة الجدٌدة عمارة  

 الدار البٌضاء

   77 جمال ربراب ت.ت للتغذٌة العامة

5511766ا 11 دار البٌضاء 00مسكن عمارة  055حً      76 زٌاصلة سمٌر ت.ت للتغذٌة العامة 
البٌضاء مسكن دار 055حً      72 شٌقرا محمد حلوٌات 

0587115ا01 دار  68رقم  50مسكن عمارة  055حً  

 البٌضاء

   71 شكٌب كابري تعبئة الهاتف النقال

الدار البٌضاء  52عمارة  01نوفمبر  50حً      65 خرباش محمود حلوٌات 
الدار البٌضاء  01نوفمبر  50حً      60 شمار محمد ت.ت للتغذٌة العامة 

 
  



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

 االقتصادي

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

1281681أ  50 مسكن نهج بكري بوقرة المحمدٌة 007حً     المحمدٌة 50 العمري ٌحً ت.ت للحوم القصابة 
المحمدٌة 05مسكن عمارة  718حً   العامةت.ت للتغذٌة      58 إحدان مجٌد 

1218880أ  57 المحمدٌة 05مسكن عمارة  718حً      51 مجراب عمر ت.ت للحوم القصابة 

1110056أ  01 المحمدٌة 08مسكن عمارة  718حً      51 رٌاض بغداد ت.ت للتغذٌة العامة 

1101166أ  01 المحمدٌة 01مسكن عمارة  718حً      50 تٌزٌزوة محمد ت.ت للخضر و الفواكه 

0118070أ  50 المحمدٌة 10مسكن عمارة  718حً      57 شربً حسٌنة ت.ت للتغذٌة العامة 

0001611أ  07 المحمدٌة 86شارع بختً عبد االلً رقم     56 عزوك عاشور المخبزة الصناعٌة 
1181181أ  00  88شارع تنس سابقا أكٌتان رقم  57 

 المحمدٌة
   52 بالل بوقرٌط ت.ت للتغذٌة العامة

1218160أ  08  52محل رقم  11مسكن عمارة  718حً  

 المحمدٌة 
   51 فورالً حسان نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

0607007أ  11  58رقم  11مسكن عمارة  718حً  

 المحمدٌة
   05 عامر ندٌر ت.ت للتغذٌة العامة

0000005أ  07  51رقم  12مسكن عمارة  718حً  

 المحمدٌة
 زعموش مولود إطعام سرٌع

 
 

00   

0080207أ  06 قاعة الرٌاضات حً الكثبان  05محل رقم  

 المحمدٌة
   08 لخضر حمزة ت.ت للحوم القصابة

0008110أ  07 المحمدٌة  50حً الكثبان محل رقم      01 سمٌر حمزة ت.ت للدواجن 

1212620أ  56 المحمدٌة 17مسكن عمارة  718حً      01 قاسً نورة إطعام سرٌع 

1266711أ  05 المحمدٌة 58شارع حامق اٌدٌر محل  01   00 رسوري اسماعٌل نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 

 
  

81011أ  12 شارع حامق اٌدٌر المحمدٌة 51     07 سلٌمانً عبد الكرٌم ت.ت للتغذٌة العامة 
5506116أ  12 شارع أوالد سٌدي المحمدٌة 06     06 كربوش حسان مطـــعم 

1280101أ  50 سٌدي الشٌخ الدٌار الخمسة شارع اوالد   01 

 المحمدٌة
   02 سالمً رفٌق نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

1152160أ  01 شارع اوالد سٌدي الشٌخ الدٌار الخمسة  16 

 المحمدٌة
   01 صحراوي ساعد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف



0000616أ  07 شارع اوالد سٌدي الشٌخ الدٌار الخمسة  01 

 المحمدٌة
الهاتفنشاط تعبئة رصٌد     85 ٌعقوبً بوبكر 

1211080أ  57 شارع اوالد سٌدي الشٌخ المحمدٌة 11     80 بعزٌز حمزة ت.ت للتغذٌة العامة 

001008أ  07 الصنوبر البحري  58حً ماكودي احمد رقم  

 المحمدٌة 
   88 زناتً مراد مغــــازة

0006710أ  06  10رقم  11مسكن عمارة  655حً  

 المحمدٌة
رصٌد الهاتفنشاط تعبئة     81 غزالً لعٌب 

1207861أ  52  86رقم  10مسكن عمارة  655حً  

 المحمدٌة
   81 بوحشلوفة محمد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

1158716أ  01  06رقم  85مسكن عمارة  655حً  

 المحمدٌة
   80 سلٌمانً رابح ت.ت للتغذٌة العامة

1225201أ  00  01رقم  80مسكن عمارة  655حً  

 المحمدٌة
   87 القبوب فؤاد ت.ت للخضر و الفواكه

5516586أ  58  51رقم  88مسكن عمارة  655حً  

 المحمدٌة
   86 اخنازن الٌاس ت.ت للحوم و الدواجن

0008181أ  07 المحمدٌة 58حً الموز مكرر عمارة    فارس زقان مغــــازة 
 

82   

0001260أ  06  50مسكن عمارة  601حً زرهونً مختار  

المحمدٌة 51رقم   
   81 لعرابً محمد االمٌن نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

1106161أ  01  56مسكن عمارة  601حً زرهونً مختار  

 المحمدٌة
   15 دراجً ٌوبً ت.ت للتغذٌة العامة

1215176أ  00 مسكن مكرر مجمع عدل  عمارة   601حً  

المحمدٌة 10  
   10 دروٌش محمد ت.ت للتغذٌة العامة

1180810أ  00 المحمدٌة 58محل  58مسكن ع  0758حً      18 بلوط رابح ت.ت للدواجن 

1266171أ  05  07محل  58مسكن عمارة  0758حً  

 المحمدٌة 
   11 رنان سفٌان ت.ت للخضر و الفواكه

0007166أ  07  50مسكن حً زرهونً مختار ع  0758حً  

 المحمدٌة
   11 كسٌر زهوة نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

121511أ  00  50مسكن حً زرهونً مختار ع  0758حً  

المحمدٌة  52محل   
   10 تنانً سفٌان نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

1188511أ  00 المحمدٌة 02رقم  02مسكن ع  255حً      17 العٌدي عبد القادر ت.ت للدواجن 



1188016أ  00 المحمدٌة 01رقم  01مسكن ع  255حً      16 رفٌق سلٌمان نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 
1281206أ  57 المحمدٌة 8رقم  1مسكن ع  025حً      12 خمٌسً بن سداي اطعام سرٌع 

0081106أ  02 المحمدٌة 6محل  6مسكن ع  025حً      11 بدر الدٌن عشاش اطعام سرٌع 
1515156أ  50 مسكن  ستودٌو عمار  المحمدٌة 18حً      15 عبد القادر روان ت.ت للتغذٌة العامة 

0081011أ  02  01مج "م"  50الصنوبر البحري قسم  

 المحمدٌة

   10 العربً حمٌد المخبزة الصناعٌة

1215111أ  56 مسكن المحمدٌة 007نهج بكري بوقرة حً      18 شوٌعل عبد الكرٌم تعبئة رصٌد الهاتف النقال 
5512120أ  11 مسكن نهج بكري المحمدٌة 007حً      11 داود عادل بن ٌوسف مقـــهى 

5055110أ  51 مسكن نهج بكري بوقرة المحمدٌة 007     11 جٌلً ٌاسٌن إطعام سرٌع 
1272060أ  51 مسكن نهج بكري بوقرة المحمدٌة 007حً      10 سلٌمانً رشٌد تعبئة رصٌد الهاتف النقال 

0085881أ  06 شارع عمر حلوسً المحمدٌة 86     17 زبٌري سعٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

1108810أ  01 شارع عمر حلوسً المحمدٌة 86     16 زبٌري سعٌد مقـــهى 
0085161أ  06 و  51عمارة محل  50الطرٌق الوطنً رقم  

المحمدٌة 57و  50  

   12 إدٌر وعلً ت.ت للتغذٌة العامة

1101750أ  01 المحمدٌة 50شارع حلوسً محل رقم      11 بوسري ملٌكة تعبئة رصٌد الهاتف النقال 

0002000أ  06  10قسم  57مسكن عمارة "أ" رقم  62حً  

 المحمدٌة

   05 كرٌم طٌب باي تعبئة رصٌد الهاتف النقال

المحمدٌة 57مسكن عمارة "أ" رقم  62حً  /    00 حكٌم طٌب باي مقــــــهى 

1212810أ  08 المحمدٌة 51مسكن عمارة "أ"  رقم  62حً      08 لونٌس مرزوق ت.ت للتغذٌة العامة 

5505511أ  16 المحمدٌة 05السوق المغطى رقم      01 مٌالط نصر الدٌن تعبئة رصٌد الهاتف النقال 
0006225أ  06  50حً البحر األبٌض المتوسط رقم  

 المحمدٌة

   01 مبروك حامدي ت.ت للتغذٌة العامة

1260880أ  51  00و  08شارع البحر األبٌض المتوسط رقم  

 المحمدٌة

   00 بوخالفة علً ت.ت للحوم القصابة

0001011أ  06 شارع رابح جرجرة المحمدٌة 50     07 داموس عبد الكرٌم ت.ت للحوم و الدواجن 
85701أ  12 شارع رابح جرجرة المحمدٌة 50     06 بوكسانً مولود ت.ت للتغذٌة العامة 

0001611أ  06 شارع الواحات المحمدٌة 51رقم      02 بمعربي أمزيغ ت.ت للتغذٌة العامة 

1151070أ  01 محل "د" المحمدٌة 51شارع الواحات رقم      01 نايت شعبان حكيم تعبئة رصٌد الهاتف النقال 

 



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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

1156180أ  01 المرسى 58 رقم 00جوٌلٌة رقم  50حً    50 درٌسً محمد ت.ت للخضر و الفواكه 

 المرسى
 
 
 
 
 
 

 

1157600أ  01 المرسى 50جوٌلٌة  كاستور رقم  50حً     58 حنافً عبد القادر ت.ت للحوم القصابة 
1201700أ  50   51 مصطفاوي رشٌد ت.ت للتغذٌة العامة حً المحجر تامنفوست     المرسى 

1180751أ  00 تامنفوست     المرسىحً المحجر     51 ولهة محمد ت.ت للتغذٌة العامة 
  50 سقٌالنً الطاهر ت.ت للتغذٌة العامة حً المحجر تامنفوست     المرسى 

1101066أ  01  50حً المحجر تامنفوست محل رقم  

 المرسى
  57 أورٌدة زٌتونً ت.ت للتغذٌة العامة

0005125أ  00  07حً المحجر تامنفوست محل  رقم  

 المرسى
  56 ماٌدي بوزٌد ت.ت للتغذٌة العامة

5507001أ  11 المرسى 50حً مفترق الطرق   قطعة رقم    مزٌدي زوجة بلحاج  مقـــــــهى 
 نعٌمة

52  

1101001أ 01   51 نبٌل مازو ت.ت للحوم الطازجة شارع الرئٌسً تامنفوست المرسى 

1157600أ  01  87حً تامنفوست شارع الرئٌسً محل  

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

0270270أ  52 تامنفوست المرسى 87   ستــً رفٌق ت.ت للمكتٌة و الوراقة 
 

00  

مزرعة علً مقران الشارع الرئٌسً  
 تامنفوست المرسى

  08 بوقرو كمال ت.ت للدواجن

0000182أ  00   01 بن عتو سارة ت.ت للتغذٌة العامة حً علً مقران المرسى 

5557026ب  11   01 ش.ذ.م.م حنافً سعٌد مخبزة صناعٌة مفترق الطرق المرسى 

0001112أ  07   00 حنافً محمد ت.ت للتغذٌة العامة مفترق الطرق المرسى 
شارع المرسى 51    07 حساٌن فاتح ت.ت للتغذٌة العامة 
  06 دحو نصٌرة مخبزة صناعٌة الشارع الرئٌسً أول نوفمبر المرسى 

1285561أ  50 المرسى 05الشارع الرئٌسً محل رقم     02 عماري عمر ت.ت للدواجن و البٌض 

 
  



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

 االقتصادي

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

باب الزوار 50حً دوزي    50 حفصً سفٌان  حلوٌات 

 باب الزوار

 

1157162أ  08 باب   51محل  05قطعة رقم  50حً دوزي  

 الزوار
  58 بلغة أحمد ت.ت للتغذٌة العامة

باب الزوار 50حً دوزي     51 طٌحوت عبد هللا مخبزة صناعٌة 
0502062أ  01 باب   58محل رقم  806قطعة رقم  51حً دوزي  

 الزوار
نشاط تعبئة رصٌد 

 الهاتف النقال
  51 بختً بالل

0505111أ  08 باب الزوار  50محل  51حً دوزي     50 منناش سمٌر مطــــــعم 
رقم محل "ب" الطابق األرضً  51حً دوزي  5510060

 باب الزوار
  57 بابوري صافً صناعة الخبز التقلٌدي

5502115أ  21 باب الزوار  817قطعة رقم  51حً دوزي     56 السعٌد قادري اطعام سرٌع 

1211177أ  57 باب الزوار  016رقم  51حً دوزي     52 كاتً بوعالم ت.ت للتغذٌة العامة 
1150115أ  00 باب الزوار  51رقم  50حً دوزي   نشاط تعبئة رصٌد  

 الهاتف النقال
  51 بن ساسً  فرٌد

1158011أ  00 باب الزوار  12رقم  51حً دوزي   زعٌطبوعالم  اطعام سرٌع   05  
1207181أ  51 باب الزوار  102رقم  51حً دوزي    كاتً ناصر ت.ت للحوم و الدواجن 

 
00  

0080018أ  06 باب الزوار  101رقم  51حً دوزي   نشاط تعبئة رصٌد  
 الهاتف النقال

  08 رضا بولقرون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5586817أ  12 باب الزوار  181رقم  51حً دوزي   كامل اطعام    01 عمٌرة رابح 
5520111أ  50 باب  51رقم  10ماي  52حً  15محل رقم  

 الزوار
  01 مصباح غنٌة اطعام سرٌع

5507755أ  11 باب الزوار 10ماي  52حً    00 محمد عموش ت.ت للتغذٌة العامة 

 
 

5521008أ  50 باب الزوار  10محل  10ماي  52حً   نشاط تعبئة رصٌد  
 الهاتف النقال

عبد القادر 
 عمراوي

07  

5517078أ  11 باب الزوار 10ماي  52حً     06 بن سدٌد أحمد ت.ت للتغذٌة العامة 

5518868أ  51 باب الزوار  01محل  10ماي  52حً     02 حمبلً رابح ت.ت للتغذٌة العامة 

1281722أ  50 باب الزوار 10ماي  52حً     01 سابقً لخضر ت.ت للحوم القصابة 
باب الزوار 10ماي  52حً     85 زملً رشٌد دجاج و بٌض 



جوٌلٌة باب الزوار 50حً     باب الزوار 80 دهٌنً عدالن اطعام سرٌع 
5500118أ  11 باب  055محل رقم  11جوٌلٌة عمارة  50حً  

 الزوار
  88 لعري زبٌر اطعام كامل

0000111أ  07 باب  11"د" محل رقم  11جوٌلٌة عمارة  50حً  

 الزوار
سرٌعاطعام    81 علً شهبون 

0501862أ  08 درج "أ"  الطاٌق   11جوٌلٌة عمارة  50حً  

 األرضً     باب الزوار
  81 جبٌري عٌسى ت.ت لاللعاب االجتماعٌة

0008656أ  07 باب  11عمارة  58جوٌلٌة قطعة رقم   50حً  

 الزوار
  80 فٌصل فطوش مقــــــهى

1202071أ  51 باب الزوار 00رقم  21جوٌلٌة عمارة   50حً     87 أبركان فوزي ت.ت لمعدات المهاتفة 

5507152أ  11 باب الزوار 27جوٌلٌة قطعة ثانٌة عمارة  50حً     86 بوعباس سمٌر اطعام سرٌع 
81715أ  12 باب الزوار 21جوٌلٌة عمارة  50حً   بوعمرة عبد  حلوٌات  

 الحكٌم
82  

جوٌلٌة باب الزوار 50حً  /   81 بختً زٌنب مطـــعم 
0580807أ  01 باب الزوار 11رقم  28جوٌلٌة عمارة  50حً     15 موات محمد ت.ت للخضر و الفواكه 

1287167أ  50 باب الزوار 18رقم  28جوٌلٌة عمارة  50حً     10 عبد هللا لشهب ت.ت للخضر و الفواكه 

5501755أ  11 باب الزوار 01رقم  61جوٌلٌة عمارة  50حً   للتغذٌة العامةت.ت     18 بن قٌار عبد الكرٌم 
0085221أ  06 باب الزوار 07رقم  61جوٌلٌة عمارة  50حً     11 جفالً توفٌق بٌع الشاي 

1218101أ  05 باب الزوار 00قطعة  62جوٌلٌة عمارة  50حً     11 جفنون كرٌمة حلوٌات  
0580811أ  01 باب الزوار 01قطعة   62جوٌلٌة عمارة  50حً   نشاط تعبئة رصٌد  

 الهاتف النقال
  10 بوكروح اسماعٌل

1270281أ  52 باب الزوار 51رقم  67جوٌلٌة عمارة  50حً     17 بلقاسمً رضوان ت.ت للتغذٌة العامة 
5057167أ  51 جوٌلٌة كشك باب الزوار 50حً     16 مواسة سعٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

0002650أ  06 جوٌلٌة باب الزوار 50حً     12 فسٌح أمٌن ت.ت للتغذٌة العامة 
1212207أ  56 باب الزوار 10رقم  21جوٌلٌة عمارة  50حً   نشاط تعبئة رصٌد  

 الهاتف النقال
  11 قادري  مهدي

جوٌلٌة باب الزوار 50حً  / لعروسً روٌبات  ت.ت لمعدات الهاتف 
 أحمد

15  

مسكن باب الزوار 155حً     10 بن نعمان علً مقـــهى 

5511815أ  11 باب الزوار  11رقم  00مسكن عمارة  155حً     18 حسٌن قمون مطـــعم 

12078181أ  51 مسكن باب الزوار 155حً     11 حدة مباركً اطعام سرٌع 



 
باب الزوار  75رقم  85مسكن عمارة  155حً     11 قاسمً عز الدٌن مقـــهى 

0000885أ  00 باب الزوار  17محل  86مسكن عمارة  155حً     10 كمال لغوٌنً مخبزة صناعٌة 
5516285أ  11 باب الزوار  16رقم  86مسكن عمارة  155حً     17 بوزٌان طاهر ت.ت للتغذٌة العامة 

1227511أ  05 باب   16محل رقم  81مسكن عمارة  155حً  

 الزوار
  16 بكاي عبد الكرٌم اطعام سرٌع

81518أ  12 باب الزوار  82رقم  107مسكن عمارة  155حً     12 بن فضة عمار ت.ت للخضر 
5518211أ  58 باب الزوار  01محل  11مسكن عمارة  155حً     11 مٌلوس مجٌد اطعام سرٌع 

باب الزوار 00رقم  11مسكن عمارة  855حً     05 بن مهٌرٌس حكٌم اطعام سرٌع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باب الزوار

 
الزوارباب  01محل  11مسكن عمارة  155حً     00 موحمو ٌوسف ت.ت للحوم 

باب الزوار00محل  11مسكن عمارة  155حً     08 بوعٌار الساٌح اطعام سرٌع 

باب الزوار 50حً بوسحاقً "ف" قطعة رقم     01 عبٌد رحمونً اطعام سرٌع 
محل "أ" باب الزوار 0حً بوسحاقً قطعة     01 خالد مهدي مطـــعم 

باب الزوار 52حً بوسحاقً "ف" رقم     00 أسوات عبد الحق ت.ت للخضر و الفواكه 
  07 حٌواتً اسماعٌل ت.ج للمشروبات حً بوسحاقً "ف"  قطعة "ب" باب الزوار 

باب الزوار 18حً بوسحاقً "ف" قطعة     06 مٌمش صالح ت.ج للتغذٌة العامة 
باب الزوار 01حً بوسحاقً "ف"  قطعة   صالحقتال  ت.ت للتغذٌة العامة   02  

 52مدخل "أ" رقم  58مسكن عمارة  112حً  

 باب الزوار
  01 زاٌدي كرٌم اطعام سرٌع

0506188أ  01 باب الزوار 58رقم  51قطعة رقم  50حً دوزي     75 حراتً مختار ت.ت للتغذٌة العامة 
0005627أ  00 باب الزوار     165قطعة رقم  50حً دوزي     70 فرٌد بوفخذ مطـــعم 

0510161أ  01 باب  58محل  رقم  165قطعة رقم  50حً دوزي  

 الزوار
  78 ٌاسن مراح ت.ت للتبغ و الجرائد

1265206أ  52 باب الزوار 802قطعة رقم  50حً دوزي     71 سوسً كمال ت.ت للتغذٌة العامة 
 00رخصة استغالل 

8502فٌفري   
باب  50محل رقم   806قطعة رقم  50حً دوزي 

 الزوار
  71 خلدون هشام مقــــهى

5051057أ  51 باب الزوار 58رقم  51قطعة رقم  50حً دوزي     70 شرٌفً رشٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

0080682أ  06 باب الزوار 51رقم  07قطعة رقم  50حً دوزي     77 فضٌلة لعٌساوي اطعام سرٌع 
1260168أ  52 باب الزوار     172قطعة رقم  50حً دوزي     76 حمٌر صالح مطـــعم 

0002150أ  06 باب الزوار 51حً دوزي   عبد العزٌز  اطعام سرٌع  72   



  حوشٌن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باب الزوار

5575021أ  55 محل رقم  186قطعة رقم  000حً الدوزي رقم  

باب الزوار 50  
  71 كرٌو عبد الحلٌم حلوٌات

5518817أ  11 الزوارباب  10ماي  52حً  18كشك رقم     65 نقازي خدومة ت.ت للتغذٌة العامة 
5506172أ  11 باب الزوار 10ماي   52حً     60 خدٌجً سٌد علً ت.ت للتغذٌة العامة 

5501285أ  11 باب الزوار 50محل رقم  10ماي  52حً     72 وهواه محمد ت.ت للحوم و الدواجن 

5501288أ  12 الزوارباب  50محل رقم  10ماي  52كشك حً     73 عاشو رشٌد ت.ت للحوم و الدواجن 
باب الزوار 10ماي  52محل سوق  81    74 بري مولود قصابة و دواجن 

0007201أ  07 باب الزوار 051رقم  11جوٌلٌة عمارة  50حً     75 جغبال عٌاد ت.ت للتغذٌة العامة 
0002211أ  06 باب الزوار 61رقم  27جوٌلٌة عمارة  50حً   للتبغ و ادوات ت.ت  

 البازار
  76 أحمد رامً شوقً

5512582أ  11 باب الزوار 61رقم  26جوٌلٌة عمارة  50حً     77 دموس قحلوز ت.ت للحوم و الدواجن 
1267822أ  51 باب الزوار 15عمارة  58جوٌلٌة قطعة  50حً     78 ٌحتة الطاهر ت.ت للتغذٌة العامة 

1226217أ  05 باب الزوار 11محل   28جوٌلٌة عمارة  50حً     79 سحابً لحسن ت.ت للتغذٌة العامة 

505518أ  51 باب الزوار 61جوٌلٌة عمارة  50حً     80 مرسً رابح ت.ت للدواجن و البٌض 
1205708أ  51 باب الزوار 01رقم  62جوٌلٌة عمارة  50حً     81 مٌمونً رابح ت.ت لاللعاب االجتماعٌة 

0511867أ  01 باب الزوار 66جوٌلٌة قطعة ثانٌة عمارة  50حً     82 شرٌف شرٌف اطعام سرٌع 
00007501أ  07 باب الزوار 60جوٌلٌة عمارة  50حً     83 بهٌج عبد القادر ت.ت للمكتبة و الوراقة 

1221115أ  05 جوٌلٌة باب الزوار 50حً  1فٌال  رقم     84 بوشكارة محمود مخبزة و حلوٌات 

1282617أ  50 باب الزوار 07جوٌلٌة فٌال رقم  50حً     85 فرٌد عمً ت.ت للتغذٌة العامة 
1208857أ  51 باب الزوار 105جوٌلٌة عمارة  50حً    86 السعٌد بورورو مطعم 

 
 

0006872أ  07 باب الزوار 00مسكن عمارة  615حً     87 ٌنار صالح اٌداع الخبز 

0580172أ  01 الزوارباب  51محل  00حً عدل عمارة     88 فرٌد أٌت دٌب ت.ت للتبغ و الجرائد 
0510702أ  00 باب الزوار 86حً المصالحة عمارة رقم     89 لطفً قندوزي ت.ت للتبغ 

 
 
 
 
 
 

 

0007161أ  07 باب الزوار 87حً المصالحة  عمارة رقم     90 رابح قرٌشً ت.ت للحومو الدواجن 
00000600أ  07 باب الزوار 51 حً عدل عمارة    91 لٌلى شٌران ت.ت للتغذٌة العامة 

0587125أ  01 باب الزوار 05جوٌلٌة قطعة رقم  50حً     92 دبوري مراد ت.ت للتغذٌة العامة 

0580677أ  01 باب الزوار 52حً المصالحة رقم     93 عدالن زوادٌن مقـــهى 
0587111أ  01 باب الزوار 80مسكن عمارة  615حً   للتغذٌة العامةت.ت     94 مسلم عبد الحق 

0088181أ  06 باب الزوار 26جوٌلٌة عمارة  50حً     95 شوٌة محمد مطـــعم 



0085866أ  06 باب  51محل  05جوٌلٌة قطعة رقم  50حً  

 الزوار
ت.ج لمنتجات المرتبطة 

 بالتغذٌة  العامة
عبد الرزاق 

 عموري
96  

 
 

 باب الزوار
 

 

5056267أ  51 باب  51"ب" محل رقم مسكن عمارة  0855حً  

 الزوار
ت.ج لمنتجات المرتبطة 

 بالتغذٌة  العامة
  97 رحٌم رابح

5515067أ  11 باب  58مسكن تعاونٌة االفاق مج  0855حً  

 الزوار
ت.ج لمنتجات المرتبطة 

 بالتغذٌة  العامة
  98 مصطفى بن نابً

1268505أ  52 باب  58محل رقم  05جوٌلٌة قطعة رقم  50حً  

 الزوار
ت.ج لمنتجات المرتبطة 

 بالتغذٌة  العامة
  99 رحٌم عبد اللطٌف

1851708أ  00 مسكن  0855التعاونٌة العقارٌة دٌار النور  حً  

 عمارة "أ"  باب الزوار
ت.ج  للعقاقٌر و مواد 

 النظافة
  100 رٌاش سلٌم

1210515أ  05 باب الزوار 1مسكن عمارة  8572حً   عبد القادرلعمري  ت.ت للتغذٌة العامة   101  

باب الزوار 1مسكن عمارة  8572حً     102 لعمري عبد القادر لحوم دواجن 
باب الزوار 80مسكن عمارة  8572حً     103 بوجعطاط رتٌبة ت.ت للتغذٌة العامة 

باب الزوار 08مسكن عمارة  8572حً     104 بوحبٌلة علجٌة ت.ت للتغذٌة العامة 

باب  051مدخل  08مسكن عمارة  8572حً  

 الزوار
  105 لحمر بوعالم ت.ت للتغذٌة العامة

باب  26مدخل  11مسكن عمارة  8572حً  

 الزوار
  106 طاقة ابراهٌم ت.ت للتغذٌة العامة

باب الزوار 57رقم  11مسكن عمارة  8572حً     107 بوجٌد سفٌان دواجن و لحوم 

مسكن     باب الزوار 8572حً    حطاب عبد مخبزة 
 الرحمان

108  

باب الزوار 11مسكن عمارة  8572حً     109 طوبال محمد خضر و فواكه 

  110 أزمٌدروب سعٌد ت.ت للتغذٌة العامة حً الصومام باب الزوار 
باب الزوار 80مسكن عمارة  8572حً     111 بلمالنً رابح خضر و فواكه 

باب الزوار 57رقم  01مسكن  8572حً   العامةت.ت للتغذٌة     112 حمودي مولود 
 
 
 
 
 

 باب الزوار
 

 
5576028أ  55 باب الزوار 50رقم  08مسكن  8572حً   بومزبر عبد  ت.ت للتغذٌة العامة 

 الرزاق
113  

1211615أ  00 باب الزوار 11مسكن عمارة  8572حً     114 عٌشون عز الدٌن بٌض و دواجن 

0588601أ  01 باب الزوار 57رقم  11مسكن عمارة  8572حً     115 السعٌد العمري ت.ت للحوم 
باب الزوار 50رقم  11مسكن  عمارة  8572حً  /   116 بوعصة عز الدٌن لحوم و دواجن 

0081021أ  02 باب الزوار 012حً بوسحاقً "ف" قطعة رقم   محً الدٌن  مطـــعم 
 بلموالي

006  



1772118أ  00 باب  50محل  011حً بوسحاقً "أ" قطعة رقم  

 الزوار

  002 محمد لعربٌة مقـــهى
 
 
 
 
 
 
 

 

1221081أ  05 باب  58محل  10حً بوسحاقً "أ" قطعة رقم  

 الزوار

  001 أحوت سعٌد مخبــــزة

1227012أ  00 باب الزوار 001حً بوسحاقً "أف" قطعة رقم     085 بن كدة سمٌر ت.ت للتغذٌة العامة 

12168أ  57 باب الزوار 16حً بوسحاقً "ف" رقم     080 سحابً حسٌن ت.ت للتغذٌة العامة 
1212205أ  56 باب  50رقم  51مسكن ع  112حً بوسحاقً  

 الزوار

  088 مشدال موسى ت.ت للتبغ

5511115أ  11 باب  51و  52"أ" رقم  51مسكن ع   117حً  

 الزوار

  081 أٌت بوسعد كرٌم ت.ت للتغذٌة العامة

5580572أ  12 باب الزوار 81رقم  00ع مسكن  112حً     081 سلٌمان سناوي ت.ت للتغذٌة العامة 
1270255أ  52 باب الزوار 15رقم  10مسكن عمارة  155حً     080 فول مصطفى مقـــــهى 

0001087أ  07 باب  58محل رقم  012حً بوسحاقً "ف" رقم  

 الزوار

  087 هشام عبد الرزاق إطعام سرٌع

باب الزوار 012حً بوسحاقً قطعة  /   086 بلخٌر لخضر مغـــازة 
0682117أ  50 باب الزوار 011حً بوسحاقً قطعة     082 أحمد غرٌبً إطعام سرٌع 

لوصٌف عبد  ت.ت للحوم حً بوسحاقً باب الزوار /
 العزٌز

081  

5517221أ  11 باب الزوار 50رقم  1مسكن عمارة  112حً     015 حامل محمد ت.ت للتغذٌة العامة 

0502567أ  01 باب الزوار 51رقم  06حً الجرف عمارة     010 عابد محمد ت.ت للتغذٌة العامة 
0081271أ  02 باب الزوار 05حً الجرف رقم     018 بوشاوي مولود ت.ت للتغذٌة العامة 

5572001أ  55 باب  05قفص "ب" رقم  06حً الجرف عمارة  

 الزوار

  011 مرسً صالح ت.ت للدواجن

5557187ب   11   011 شركة تضامن ٌافو ت.ت للتغذٌة العامة حً الجرف باب الزوار 
1262087أ  51 باب الزوار 56محل  17مسكن عمارة  112حً     010 زٌبانً محمد ت.ت للتغذٌة العامة 

76011أ  55 باب الزوار 51مسكن عمارة  112حً     017 بودا موسى حلوٌات 

 
  



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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

0006201أ  06 برج  002قطعة  81الطرٌق الوالئً رقم  

 البحري
  برج البحري 50 إكنً بالل سوبٌرات

0006811أ  07 برج  50شمال شرق رقم  81ط.و رقم  

 البحري
   58 موقاري موسى إطعام سرٌع

محل  58حً برج البحري شمال قطعة رقم  

برج البحري  58  
   51 صٌودة محمد  األمٌن ت.ت للتبغ و الجرائد

1221702أ  05 برج  58حً برج البحري شمال قطعة رقم  

 البحري
   51 موقاري عز الدٌن ت.ت للحوم و الدواجن

5570021أ  55 برج البحري 81ط..و  81     50 موقاري حمود ت.ت للتغذٌة العامة 

0000070أ  07 برج البحري 50محل  50قطعة  81ط.و رقم      57 أومغار فوزي ت.ت للحوم و الدواجن 
1212087أ  57 محل  00حً برج البحري شمال شرق قطعة  

برج البحري 50رقم   
   56 أخرٌب رابح مقــــهى

1151107أ  08 برج البحري 50محل  81ط.و رقم   العامةت.ت للتغذٌة      52 غرازم عبد العزٌز 

5506717أ  55  52تجزئة برج البحري شمال شرق قطعة  

 برج البحري
   51 بوسعدٌة محفوظ مقــــهى

0005071أ  00 برج البحري 50محل  50شمال شرق قطعة      05 أنشً ماسٌنٌسا ت.ت للمكتبة و الوراقة 
0000706أ  07  50محل  08قطعة  رقم  81الطرٌق.و رقم  

 برج البحري
   00 مزٌلً عزٌز ت.ت للتغذٌة العامة

1185281أ  00 برج البحري 58محل رقم  81ط.و      08 فادي بكر ت.ت للتغذٌة العامة 

0080000أ  06 برج البحري 58محل رقم  81ط.و رقم      01 أومغار خالد ت.ت للحوم و الدواجن 
1157111أ  01 برج البحري 00محل رقم  81ط.و رقم   للتغذٌة العامة ت.ت     01 مخٌلف كمال 

0515511أ  01 برج  51رقم  11برج البحري الوسط الشرقً  

 البحري
   00 للٌكً سمٌر ت.ت للخضر و الفواكه

0002886أ  06 محل رقم  11برج البحري الوسط الشرقً  

برج البحري 51  
   07 رابحً منٌر ت.ت للتغذٌة العامة

0501551أ  01 برج  10الشرقً   رقم برج البحري الوسط  

 البحري
   06 معروف محمد ت.ت للخضر و الفواكه

1261577أ  51 برج البحري 51رقم   مواد التغلٌف و  
 الحلوٌات

   02 سٌد لٌاس



5588068أ  12    01 بن فطوم حمٌد مقــــهى نهج أول نوفمبر برج البحري 
5508202أ  11 برج البحري 81ط.و رقم   رابح بن فطوم تبغ  و جرائد   85   

برج البحري 81ط.و رقم      80 سعدي كرٌمو مقـــهى 
0501078أ  01    88 اصوالح محمد مقـــهى شارع أول نوفمبر برج البحري 

0088000أ  06 برج البحري 58قطعة رقم  50ط.و رقم      81 قندوز عبد القدوس ت.ت للتغذٌة العامة 
برج البحري  81ط.و  رقم   سعٌدبركات  مقـــهى   81   
برج البحري  81ط.و  رقم      80 عواٌدٌة كمال حلوٌات 

5517062أ  11 برج البحري  81ط.و  رقم      87 سعدي عبد اللطٌف ت.ت لمنتجات العطارة 
5051126أ  51    86 نسٌمة عادل مقـــهى ط.و الشارع الرئٌسً برج البحري 

0081111أ  02    82 سعٌدي عبد اللطٌف حلوٌات ط.و الشارع الرئٌسً برج البحري 
5510682أ  11 برج البحري 00شارع الرئٌسً رقم      81 عبوتً حسٌبة ت.ت للهواتف النقالة 

برج البحري  81ط.و  رقم      15 قاصدي امحند محطة خدمات 

0005001أ  00 برج البحري 58محل  57قطعة  81ط.و رقم      10 مرٌبعً رضوان ت.ت للتغذٌة العامة 
برج البحري  81ط.و  رقم      18 عاطف زواوي محطة بنزٌن 

0518108أ  01  حاج محند سلٌمان مخبزة حً النسٌم البحري برج البحري 
 

11   

0512105أ  00 برج  58محل  50مسكن عمارة  155حً  

 البحري

   11 لملومة محمد ت.ت للخضر و الفواكه

برج البحري 50حً بن جعٌدة   محمدبو الوارث  مخبزة   10   
برج البحري 858قطعة  50حً بن جعٌدة   ت.ت للحوم الطازجة و  

 المجمدة
   17 مهري عبد الحمٌد

1158116أ  01 برج  0581مج ملكٌة  58حً قعلول قسم  

 البحري

   16 إحوت جمال مخبزة صناعٌة

 
  



 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
 اسم ولقب التاجر

أو المتعامل 
 االقتصادي

اإلدارٌة المقاطعة البلدٌة الرقم  

0000518أ  07 برج الكٌفان 50حً سً اسماعٌل قطعة    50 بوخالفة موسى ت.ت للتغذٌة العامة 
 برج الكٌفان

 
 

0007252أ   07 برج الكٌفان 0حً راسوطة قسم     58 نبٌل شٌبانً ت.ت للتبغ 
 
 

5510171أ  12 برج الكٌفان 58حً سً اسماعٌل     51 عدٌمة اللقب مباركة مطـــعم 
 
 

  51 فٌصل الال مطـــعم حً ذراع الراسوطة برج الكٌفان 
 
 

  50 جاب هللا نصر الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة سً اسماعٌل ذراع الراسوطة برج الكٌفان 
 
 

121580أ  00 برج الكٌفان 05حً مٌمونً رقم     57 نصٌر درٌس ت.ت للحوم 
 
 

الكٌفلنحً مٌمونً برج     56 طارقً عبد القادر مقــــهى 
 
 

 حً سً اسماعٌل برج الكٌفان 
ت.ت للتبغ و 

 الجرائد
  52 ناٌت بلقاسم

 
 

   51 حباس حسٌن مطـــعم حً سً اسماعٌل برج الكٌفان 

محل "أ" برج الكٌفان 865مج  58قسم    خضر و فواكه 
 رشٌد غربً

 
05  

 
 

1200086أ  56 برج الكٌفان 58محل  50 قطعة 00حً علً عمران     00 مالكً أٌوب تبغ و جرائد 
 
 

1105556أ  01 برج الكٌفان 58محل  50قطعة  00حً علً عمران     08 لحسن عدلً ت.ت للتغذٌة العامة 
 
 

مسكن برج الكٌفان 807حً بن مراد     01 عمروش اسالم ت.ت للتغذٌة العامة 
 
 

0008111أ  07 برج الكٌفان 0محل   00مسكن  عمارة  807حً     01 بو لعربً محمد الٌاس كشك و جرائد 
 
 

1216206أ  07 برج الكٌفان 0محل   00مسكن  عمارة  807حً      00 بوقرة رٌاض ت.ت للحوم 



  

برج الكٌفان  07مسكن  عمارة  807حً     07 حاج موسى توفٌق مقــــهى 
 
 

0088206أ  06 برج الكٌفان     06مسكن  عمارة  807حً     06 عادل قدٌمً حلوٌات 
 
 

1200086أ  56 برج الكٌفان 865مج  58راسوطة قسم    ت.ت للتغذٌة العامة 
 خاتٌر قزوت

 
02  

 
 

210800أ  56 برج الكٌفان 58رقم  06مسكن عمارة  807حً     01 بوداود شرف مطـــعم 
 
 

1150107أ  01 برج الكٌفان 0محل رقم  06مسكن عمارة  807حً   المخبزةت.ت لمواد     85 محمد ذٌب 
 
 

1150216أ  01 برج الكٌفان 0محل رقم  02مسكن عمارة  807حً     80 عبد الحفٌظ منٌر محضر طعام 
 
 

برج الكٌفان 07مسكن عمارة  807حً      88 صحراوي محمد ت.ت للمالبس 

 
برج 07مسكن عمارة بن رضوان  قطعة  807حً 

 الكٌفان
   81 محفوظ العاٌب شاي و مكسرات

1201600أ  56 برج الكٌفان 076حً بن مراد قطعة      81 قفاح رٌاض تبغ  و جرائد 

برج الكٌفان 072حً بن مراد قطعة      80 بوٌموت عبد الحلٌم حلـــــوٌات 

برج الكٌفان 071حً بن مراد قطعة      87 بن قادة محمد أمٌن خضر و خضروات 
برج الكٌفان 060حً بن مراد قطعة   للتغذٌة العامةت.ت      86 حماد موسى 

1282857أ  50 برج الكٌفان 060حً بن مراد رقم      82 كرٌم فارس مخبزة صناعٌة 
برج الكٌفان 060حً بن مراد رقم      81 العاٌب محمد تبغ  و جرائد 

برج الكٌفان 068حً بن مراد رقم      15 شافعً محمد خضر و فواكه 

   10 محانً عمر حــــرفً حً بن مراد برج الكٌفان 
0517007أ  00 برج الكٌفان 71حً بن مراد رقم      18 جمال الدٌن عمار مخبزة صناعٌة 

1200110أ  52 برج الكٌفان 87حً سعٌدي احمد لٌدو قطعة رقم      11 مخالفٌة سامً ت.ت للتغذٌة العامة 

0081806أ  02  
برج   51محل  00حً سعٌدي احمد لٌدو قطعة رقم 

 الكٌفان
   11 حمودي مسعود تبغ  و جرائد

5527662أ  58  
برج  50محل  01حً سعٌدي احمد لٌدو قطعة رقم 

 الكٌفان
   10 بوصبع عبد الكرٌم مطــــعم

5528210أ  50 برج الكٌفان 56شارع سعٌدي احمد  محل رقم  021     17 بلخٌري نور الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة 



1280625أ  50 برج الكٌفان 50سعٌدي احمد  محل رقم شارع  021     16 محمد مدانً مقـــــهى 
1158101أ  01 برج الكٌفان 58محل رقم  001حً سعٌدي احمد  رقم      12 شٌخاوي حمٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

0617168أ  08 برج الكٌفان 50محل رقم  001حً سعٌدي احمد  رقم      11 رشٌد سفٌان مطــــعم 

0008560أ  07  
برج  060محل رقم  001حً سعٌدي احمد  رقم 

 الكٌفان
ت.ت لمنتجات 

 العطارة
   15 سمٌر عمار خوجة

1188066أ  00  
برج  51محل رقم  060حً سعٌدي احمد  قطعة رقم 

 الكٌفان
   10 بن مسعود امزٌان ت.ت للتغذٌة العامة

0085506أ  06  
برج  50محل رقم  060شارع سعٌدي أحمد رقم 

 الكٌفان
للخضر و  ت.ت

 الفواكه
   18 بغدود موسى

5512006أ  11 رمز "ب" برج الكٌفان 080حً سعٌدي احمد  رقم      11 بلوط علً لحوم و دواجن 
برج الكٌفان 071حً سعٌدي احمد  رقم      11 حواسنٌة عبد الناصر مخبــــزة 

5508006أ  11 شارع سعٌدي احمد برج الكٌفان 017حً    ت.ت للتغذٌة العامة 
 ساحلً ٌاسٌن

 
10   

0081871أ  02 برج الكٌفان 852شارع سعٌدي احمد قطعة رقم      17 محرز هراوي ت.ت للتغذٌة العامة 

0081172أ  02 برج الكٌفان 801حً سعٌدي احمد رقم    
تعبئة رصٌد الهاتف 

 النقال
   16 سوٌدي ساعد

1156111أ  01  
برج  51محل رقم  001حً سعٌدي احمد  قطعة رقم 

 الكٌفان
   12 بودبة لحسٌن ت.ت للتغذٌة العامة

1221810أ  00  
برج   58محل  001شارع سعٌدي احمد قطعة رقم 

 الكٌفان
نشاط تعبئة رصٌد 

 الهاتف النقال
   11 عٌنون عبد السالم

5051017أ  51  
برج  50محل  075حً سعٌدي احمد قطعة  رقم 

 الكٌفان
ت.ت للدواجن و 

 البٌض
   05 عبد القادر ناضف

1225160أ  00 برج الكٌفان 078حً  سعٌدي احمد  رقم    
ت.ت للحوم 

 الطازجة
   00 مراد بناي

5512610أ  11 برج الكٌفان 071شارع سعٌدي احمد  رقم      08 أوشاوي سهٌلة مخبـــــزة 

1210110أ  08  
برج  50محل  85شارع سعٌدي احمد  قطعة  رقم 

 الكٌفان
   01 كنوش مراد مطــــعم

0088116أ  06 برج الكٌفان 805شارع سعٌدي احمد  رقم      01 مٌزابً لزهر مقــــهى 
1211250أ  56 برج الكٌفان 57شارع سعٌدي احمد  رقم      00 بوكار حاج اعمر إطعام سرٌع 

5568056أ  55 العقٌد عمٌروش برج الكٌفان 012     07 درقاوي  محمد ت.ت للتغذٌة العامة 
5510610أ  11 شارع علً خوجة برج الكٌفان 00     06 عبد السالم كمال أستودٌو تصوٌر 



0007001أ  07  
 50شارع علً خوجة نهج علً الصغٌر محل رقم  50

 برج الكٌفان
   02 صدام لمولوم إطعام سرٌع

5511581أ  11 شارع علً خوجة برج الكٌفان 01     01 مدور حمود مقشـــدة 

0081110أ  02 برج الكٌفان00 شارع علً خوجة رقم   
ت.ت للحوم و 

 دواجن
   75 سالم فهد

5566586أ  50 شارع علً خوجة برج الكٌفان 51     70 ٌلس رشٌد إطعام سرٌع 

1210011أ  08 شارع علً خوجة برج الكٌفان 50     78 بن عمار عبد الغنً ت.ت للتغذٌة العامة 

1201011أ  51 شارع علً خوجة برج الكٌفان 00  حلوٌاتمخبزة و      71 بلحاج عبد الحمٌد 

1102101أ  00 حً علً خوجة برج الكٌفان 81     71 برباس شوقً حلــــوٌات 

شارع علً خوجة برج الكٌفان 85     70 جوامع رمزي مطـــعم 
1102110أ  00 برج الكٌفان 06حً  علً خوجة محل رقم   سوبٌرات -مغازة      77 بوعالم جراد 

1201000أ  51 علً خوجة برج الكٌفان شارع 01   مشــــوى 
جٌجلً توفٌق 

 مصطفى
76   

0001568أ  07 شارع   سرٌر أحمد برج الكٌفان 10   
ت.ت للحوم و 

 دواجن
   72 براهٌم شالبً

1102511أ  00 شارع   سرٌر أحمد برج الكٌفان 11     71 سماعٌل شرابً ت.ت للتغذٌة العامة 

1212101أ  08 برج الكٌفان 0محل  10شارع علً صغٌر رقم    
نشاط تعبئة رصٌد 

 الهاتف النقال
   65 براٌس عماد الدٌن

1157111أ  01  
 51محل رقم  10حً ذراع القندول موسى قطعة رقم 

 برج الكٌفان
   60 بوعزٌز توفٌق ت.ت للتغذٌة العامة

558151أ  12 برج الكٌفان 15حً ذراع القندول موسى قطعة رقم      68 طرفاٌة براهٌم ت.ت للتغذٌة العامة 
0001825أ  07 برج الكٌفان   21حً ذراع القندول موسى قطعة رقم       61 مباركٌة رضوان حلوٌات 

1106500أ  01  
حً ذراع القندول موسى الطرٌق الوالئً  قطعة رقم 

محل "ج"  برج الكٌفان 22  
   61 لعمارة مصطفى مطـــعم

1180121أ  00  
الطرٌق الوالئً  قطعة رقم حً ذراع القندول موسى 

محل "ج"  برج الكٌفان 22  
ت.ت للخضر و 

 الفواكه
   60 لعمارة بوعالم

0007866أ  07 حً بن دالً باي بن زرقة برج الكٌفان 18  سوبٌرات -مغازة      67 كركود مصطفى 

1106070أ  01 حً  بن زرقة برج الكٌفان 18     66 بوعٌطة أحمد مطـــعم 
5557561أ  11 حً  بن زرقة درقانة برج الكٌفان 18     62 شركة بقالم أخوة محطة الخدمات 

درقانة برج الكٌفان 107حً بن زرقة رقم      61 طوبال امعمر حلٌم ت.ت للعطور 

   25 مخبزة بقالم محمد مخبزة حً بن زرقة درقانة برج الكٌفان 



000112أ  07  
  50حً بن زرقة  على واجهة الطرٌق الوالئً رقم 

 برج الكٌفان
ت.ت لبطاقة 

 الشرائح
   20 لهراكً محمد أمٌن

1107071أ  01 برج الكٌفان 50بن زرقة درقانة  قطعة رقم  16     28 وادي عبد الغانً ت.ت للتغذٌة العامة 

127167أ  51 برج الكٌفان 18حً بن زرقة رقم      21 ٌحٌاوي كمال ت.ت للتغذٌة العامة 
1711066أ  52 برج الكٌفان 51محل رقم  70رقم حً بن زرقة      21 بن تارزي نبٌل ت.ت للدواجن 

   20 الفار سعٌد مقـــهى حً بن زرقة     درقانة برج الكٌفان 

0000166أ  07    27 بوراس منٌر ت.ت للعقاقٌر حً بن زرقة درقانة برج الكٌفان 
   26 أٌت حمادة ٌوسف مقــــهى حً بن زرقة درقانة برج الكٌفان 

050106أ  51 برج الكٌفان  51درقانة محل   12حً بن زرقة رقم      22 بوزٌدي سمٌر إطعام سرٌع 

1271111أ  51  
برج    50محل رقم  71رقم  51حً بن زرقة قسم 

 الكٌفان
   21 عبد الرحمان لطفً حلوٌات

5571051أ  55  
برج    71محل رقم  71رقم  51حً بن زرقة قسم 

 الكٌفان
دلٌلةبنانً  صٌدلٌة  15   

0088171أ  06  
 58محل رقم  185مج ملكٌة   51حً بن زرقة قسم 

 برج الكٌفان
ت.ت  -سوبٌرات 

 للتغذٌة العامة
   10 ربٌع عمر

5518110أ  11 برج الكٌفان 110حً بن زرقة رقم    
ت.ت لألوانً 

 المنزلٌة
   18 كرمٌة عبد المالك

1215001أ  57  
 50ط.و. رقم  1 محل رقم 170حً بن زرقة قطعة رقم 

برج الكٌفان   
   11 مازٌغ محفوظ إطعام سرٌع

0001015أ  07 برج الكٌفان  811ط.و رقم  170حً بن زرقة رقم     
نشاط تعبئة رصٌد 

 الهاتف النقال
   11 لوناس مفتاح

1276210أ  51 برج الكٌفان 50حً بن زرقة درقانة  رقم      10 حواس محمد مقــــهى 

 
برج  051قطعة رقم  51درقانة رقم حً بن زرقة  

 الكٌفان
ت.ت للتبغ و 

 العطور
   17 بوالحارس فاروق

   16 حمانة رابح ت.ت للتغذٌة العامة حً بن زرقة درقانة برج الكٌفان 

 حً بن زرقة درقانة برج الكٌفان 
ت.ت للتبغ و أدوات 

 المدخنٌن
   12 ممشوش رٌاض

الكٌفانبرج   51قسم  51حً بن زرقة  مج      11 مباركٌة حسٌن ت.ت للحوم 

1268700أ  05  
برج  51قسم  71حً بن زرقة درقانة  مج ملكٌة 

 الكٌفان
   055 رامً محمد ت.ت للدواجن

برج الكٌفان 0حً اسطنبول  000     050 العٌون عبد النور خضر و فواكه 

برج الكٌفان 0حً اسطنبول        058 عنون رموان بقالة 



0088216أ  06 برج الكٌفان 058حً اسطنبول  رقم        051 بكٌر محمد حلوٌات 
0000105أ  07 برج الكٌفان 50حً اسطنبول        051 أبو سلٌمة هٌثم بقالة 

برج الكٌفان  027حً اسطنبول        050 حشانً عبد القادر مقـــهى 

0000756أ  07 برج الكٌفان  055حً اسطنبول      ت.ت للعطارة 
زكٌة شالط زوجة 

 راحً
057   

حً اسطنبول    برج الكٌفان       056 بلوصٌف مسعود بقالة 

حً اسطنبول    برج الكٌفان       052 محمد بادة ت.ت للحوم 

حً اسطنبول    برج الكٌفان       051 بوعمٌرو زهٌر مطعم 

حً اسطنبول    برج الكٌفان       005 سعدون عمر خضر و فواكه 

حً اسطنبول    برج الكٌفان       000 عبدلً رفٌق مقـــهى 

5516506أ  51 برج الكٌفان 11رقم  58حً علً عمران      008 براهمً سفٌان ت.ت للحوم 
0080018أ  06 برج الكٌفان 11رقم  58حً علً عمران      001 لقاط كرٌم ت.ت للتغذٌة العامة 

1276770أ  51 الكٌفانبرج  17رقم  58حً علً عمران    
ت.ت للتبغ و 

 الجرائد
   001 لعشٌشً حكٌم

حً اسطنبول    برج الكٌفان       000 زٌري مراد ت.ت للتغذٌة العامة 

5562001أ  50 برج الكٌفان    50حً اسطنبول        007 شرفاوي رشٌد خضر وفوكه 

0001110أ  06 برج الكٌفان 8محل  001حً علً عمران قطعة    
ت.ت للتبغ و 

 الجرائد
   006 حجاج لمٌن صادق

   002 كمري حكٌم مقـــهى حً علً عمران برج الكٌفان 

حً اسطنبول    برج الكٌفان     
أدوات التغلٌف و 

 الحلوٌات
   001 دهماس ٌوسف

0000250أ  07 برج الكٌفان  000قطعة  50حً اسطنبول         085 سامً بابً بقــالة 

برج الكٌفان  052قطعة  50حً اسطنبول         080 لكروت نبٌل مخبزة صناعٌة 
1185870أ  00 برج الكٌفان  51حً علً عمران     088 سلٌمانو عبد النور سوبٌرات 

برج الكٌفان  51حً علً عمران     081 باحة صالح تبغ و جرائد 

برج الكٌفان  51حً علً عمران     081 ٌعٌش طٌب ت.ت للدواجن 

برج الكٌفان  51حً علً عمران   
ت.ت للتبغ و 

 الجرائد
   080 نوي محمد

برج الكٌفان  51حً علً عمران     087 سلٌمانو بوجمعة مقـــهى 

5501150ب    58    086 سراي بالل محطة خدمات طرٌق بن مراد برج الكٌفان 

0511577أ  00 برج الكٌفان  81حً أبٌال علً  قطعة   قزاز عادل بقـــالة   082   



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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

مطعم -مقهى  حً األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة   50 عٌدي عمار 

 عٌن طاٌة
 
 
 

 
شارع االمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 81  سعٌد ٌانس مخبزة و حلوٌات   58  
  51 بلمهبول تونسً ت.ت للتبغ و الجرائد حً األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 

1150250أ  01 اطعام سرٌع -مقهى  حً األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة    51 فرحات كمال 
0007522أ  07 عٌن طاٌة 71رقم     50 عوالً أحمد اطعام سرٌع 

العامةت.ت للتغذٌة  ساحة الشهداء عٌن طاٌة    57 صخري بلقاسم 

1211850أ  08 شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 05    56 دٌدوش اعمر مخبزة و حلوٌات 
0081021أ  02 عٌن طاٌة 50األمٌر عبد القادر رقم     52 بقالم عالء الدٌن تصلٌح ادوات الهاتف 

  51 موري حمٌد كافٌتٌرٌا شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 
  05 كبان رابح مخبزة و حلوٌات شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 
شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 88    00 زنشً أحمد مخبزة و حلوٌات 

5575811أ  55 شارع المقرانً الرئٌسً عٌن طاٌة 00    08 بوششة مولود مطــــعم 

1185100أ  00 عٌن طاٌة  50نهج النصر رقم   العامةت.ت للتغذٌة     01 بلعٌدي فضٌلة 

1215111أ  56 نهج فكتو هوغو عٌن طاٌة 51    01 بن صعٌبً علً  اطعام سرٌع 
1215161أ  00 عٌن طاٌة 50شارع النصر رقم  01   مزاري ت.ت للتبغ  و الجرائد 

 
00  

1217000أ  08 عٌن طاٌة 08شارع فكتور هٌغو رقم   ت.ت بٌع اكسسوارات  
 الهاتف النقال 

محمدكرفة   07  

5056701أ  51 شارع النصر عٌن طاٌة 01    06 غماري ٌاسٌن اطعام سرٌع 

1101586أ  01 عٌن طاٌة 50شارع النصر محل رقم  01  ت.ت بٌع اكسسوارات  
 الهاتف النقال 

  02 منصوري عز الدٌن

5500110أ  11 شارع النصر عٌن طاٌة 01    01 غماري رضا ت.ت للتغذٌة العامة 

5052101أ  51 عٌن  58محل  01حً سً الحواس رقم  

 طاٌة
  85 شعالل محمد إطعام كامل

1211170أ  57   80 لفقٌر صادق ت.ت للتغذٌة العامة شارع محمد خمٌستً عٌن طاٌة 
1261811أ  05  51شارع األمٌر خالد محل رقم "أ" رقم  

 عٌن طاٌة
  88 قرشً محمد ت.ت للحوم الطازجة

عٌن طاٌة شارع األمٌر خالد    81 عزونً فرٌد ت.ت للحوم و الدواجن 
  81 بوبراك محمد ت.ت للخضر و الفواكه شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 



  80 بوبراك محمد ت.ت لأللعاب اإلجتماعٌة شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 
 
 
 

 عٌن طاٌة

 
1208101أ  51 شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 50  شٌخً وحٌد ولٌدبن  ت.ت للحوم الطازجة   87  

0005180أ  00 شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 58  ت.ت لمواد المخبزة و   
 الحلوٌات

  86 بن فراحتٌة مصطفى

1101126أ  01   82 سنجاق الدٌن محمد ت.ت للتغذٌة العامة شارع عبان رمضان عٌن طاٌة 

1211716أ  56 عٌن طاٌة  50حً سً لخضر رقم   و  بٌع الدجاج و الداند 
 البٌض

  81 قمقانً عبد الناجً

1280101أ  50 شارع سً لخضر عٌن طاٌة 50    15 بوبترة سمٌر ت.ت للخضر و الفواكه 
شارع علً خوجة عٌن طاٌة 80    10 تومً رابح كافٌتٌرٌا 
شارع علً خوجة عٌن طاٌة 082    18 سً هادي  عبد السالم ت.ت للتغذٌة العامة 

1267580أ  05   11 عماري رفٌق مكتبة و وراقة شارع علً خوجة عٌن طاٌة  

1100010أ  01 شارع علً  خوجة عٌن طاٌة 56    11 خوجة نبٌل محطة خدمات 
5588871أ  12 األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 70رقم     10 بلقاسمً أحمد مخبزة و حلوٌات 

 


