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 ةبلدية الرحماني -

الدائرة  البلدية الرقم اسم و لقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
 اإلدارية

17A4949209  1 حمزة العيدي  ت ت لمتغذية العامة أ الرحمانية 20محل رقم  142الطريق الوالئي رقم 

ـــــــة
ـــيــــــ

مـــانـ
حـــــــ

الر
 

ــــدة
ــــــــــــ

ــــــــــــ
رالــــــ

ز
 

06A4838843 2 قبي فيصل ات ت لمتغذية العامة شارع  حميدي محمد الرحمانية 

06A4838897  3 بوبكر محمد ت ت لمتغذية العامة الرحمانية 02شارع حميدي محمد رقم 

18A4952862  4 عبد الرحمان شتوح بقالة بمدية الرحمانية 03س رقم  1عمارة مسكن  300حي 

16A4944786  5 رشيد معيوف بقالة بمدية الرحمانية   19شارع حميدي محمد الرحمانية رقم 

16A4947022   6 داودي فؤاد بقالة محل أ الرحمانية 08الرحمانية وسط قطعة رقم 

14A4935837 
أ  12محل رقم  32 الرحمانية وسط القطعة رقم

 الرحمانية
 7 عثمان كروش بقالة

16A4944692  8 فتيحة مروش زوجة حداد بقالة مكرر الرحمانية 03شارع حميدي محل رقم 

17A4949317  9 درويش بالل بقالة الرحمانية  139يحمل رقم  142الطريق الوالئي رقم 

41A4938986  10 محفوظ بوعمرة  بقالة  الرحمانية  12الرحمانية وسط محل رقم 

17A4951198 11 زرقوق نور الدين بقالة طريق المدرسة بمدية الرحمانية 

17A4950805  08 محمد جحونة مخبزة صناعية ب شارع حميدي محمد الرحمانية 01محل رقم 



وصم ايداع 

41448361181 
 13 قيسوم اليزيد مخبزة الطابق األرضي الرحمانية 06محل رقم 

18A4935255  14 عبد القادر عمراوي  ت ت لممحوم القصابة  الرحمانية  23حي نعمان العمري رقم 

99A0047523  15 نايمي خالد  اطعام سريع  طريق الدويرة الرحمانية 

 

16A4946022 

 

 16 محمد  بوعكٌز مطعم  الرحمانٌة   0رقم أب  20شارع محمد حمٌدي رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المعالمةبلدية  -

اسم و لقب التاجر أو المتعامل  نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
الدائرة  البلدية الرقم اإلقتصادي

 اإلدارية

99A0050982  شارع  مرزوق مصطفىl1 مريامة جياللي محطة خدمات المعالمة 

ــــة
ــــــــ

ــــــــ
ــمــ

ــــــــ
الــــ

ــــــــ
عـــــ

ــــــــ
مـــــ

ــدة 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
زرالـ

 

15A4942700 12 2 بن عيسى نصر الدين مغازة  شارع رقيق حمود المعالمة 

41A4950674  3 شرايطي سعاد  مغازة  شارع االخوة بمعيسى الطابق االرضي المعالمة 

16A4946732  4 ابراهيم يوب بقالة معالمة 04محل رقم  01حي المعممين رقم 

11A4919445  5 عماد الدين زايدي بقالة شارع اإلخوة بمعيسي معالمة 03رقم 

12A4927895 6 تركي فؤاد بقالة شارع اإلخوة بمعيسى معالمة 

11A4911158 02 7 محفوظ عيسو  بقالة طريق اإلخوة مرزوق معالمة 

00A0067148 8 شنشان عبد القادر بقالة دوار سيدي عبداهلل المعالمة 

18A4953191  9 حكيم بوشمغوم بقالة المعالمة 50مجموعة ممكية  05سيدي عبد اهلل قسم 

41 A4950674  10 حداد كريم  بقالة  شارع االخوة بمعيسى الطابق االرضي المعالمة 

44A4924820  11 عيساني فيصل  بقالة  شارع عامر عبد القادر المعالمة  11رقم 

17A4949676  12 محمد سعيدي زبدي  بقالة المعالمة 148محل أ ب حي سيدي عبد اهلل ج ممكية 

11A4923591  ت ت للخضر و  المعالمة 33الثالثة بمعيسي رقم شارع اإلخوة
 الفواكه

 13 دريش رابح



13A4933930  14 جحيش يحي    مخبزة صناعية حي نزالي شريف المعالمة 02رقم 

02A4032215  15 صالح زيرق مخبزة صناعية المعالمة 07شارع مرزوق مصطفى رقم 

17A2164204  16 شبري عبد الحق  الصناعٌةالمخبزة  شارع بمعيسى المعالمة 

02A4032215  17 رازي ولد التركي  مخبزة ب المعالمة  14شارع اإلخوة مرزوق يحمل رقم 

17A4948660  18 شفاي عمر حمويات  محل أ المعالمة 66طريق الوطني 

13A4932458  المعالمة 12قطعة  رقم  03محل رقم  63الطريق الوطني رقم 
ت.ت لمحوم و 
 الدواجن و البيض

 19 محمدي محمد

07A4845873  ت ت للحوم  و   أ شارع بمعيسي المعالمة 35رقم
 الدواجن و البٌض

 20 يونسي موسى

99A0051609  ت ت للحوم  و   محل ب المعالمة  66الطريق الوطني رقم
 الدواجن و البٌض

 21 عبد الرؤوف حناشي

41 A4942146  22 بوعمران طيب  ت ت للحوم القصابة  المعالمة  74سيدي عبد اهلل محل ب رقم 

17A4952059 36  23 وينهارون فاتح  مقهى المعالمة  60شارع اإلخوة مرزوق محل رقم 

99A0038704  24 أوكيل مالك  مقهى  المدينة الجديدة بمدية المعالمة 

09A4911543  25 بوشنافة سفيان مقهى المعالمة 02شارع رقيق حمود رقم 

12A4928454  26 حداد غيالس إطعام سرٌع  المعالمة  شارع مرزوق بن ٌوسف 61رقم 

04A4815916 44 27 عيساتي الجياللي  إطعام سرٌع المعالمة شارع عامر عبد القادر 
  



 

 بلدية زرالدة           

اسم و لقب التاجر أو  النشاطنوع  العنوان التجاري رقم السجل التجاري
الدائرة  البلدية الرقم المتعامل اإلقتصادي

 اإلدارية

06A17577 24  1 بورزاق محمد مأمون  محطة الخدمات شارع اول نوفمبر زرالدة 
زرالــــــــــــ

ـــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
 

زرالــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
 

00A0063969  2 محمد ربيع  محطة الخدمات  نوفمبر زرالدة 01شارع 

 98B0002853  3 مطحنة الساحل  مطحنة  منطقة الحضائر و المقرات زرالدة 

 98B0005657 4 مطحنة الحسناء مطحنة  منطقة النشاطات زرالدة 

04A0104637   5 يعقوبي سميم ت ت لمتغذية العامة زرالدة   43شارع عزوز عبد هللا رقم 

10A4914821 6 ابراهيم لخضر ت ت لمتغذية العامة شارع يسوال قويدر زرالدة 

 61A2625708  7 لخضر مالك  ت ت لمتغذية العامة زرالدة  43علً الحواس رقم 

98A0030819  8 بن سممى مولود  ت ت لمتغذية العامة شارع بالل بوعالم زرالدة 

04A4812913  9 بن ساعد فاطمة  ت ت لمتغذية العامة زرالدة  4011أوت  06شارع 

10A4916561  10 غنية بوجمطي ت ت لمتغذية العامة شارع أول نوفمبر زرالدة 86رقم 

17A4951604  11 عبد اهلل بن صفية ت ت لمتغذية العامة طابق األرضي زرالدة 25رقم شارع يسوال قويدر 

14A4938744 12 برقادن صالح ت ت لمتغذية العامة شارع أول نوفمبر زرالدة 



17A4951104  13 بن عيسى أسامة ت ت لمتغذية العامة سي  زرالدة 07فيفري رقم  24حي 

12A4929948  14 امحمد بن نوة ت ت لمتغذية العامة أ زرالدةحي يسوال قويدر محل  26رقم 

14A4936224  15 شوقي جوامع ت ت لمتغذية العامة زرالدة 01شارع اول نوفمبر رقم 

01A0074147 116 16 صباح خالد ت ت لمتغذية العامة حي المالزم محسن زرالدة 

11A4919697  17 كرليل هالل ت ت لمتغذية العامة شارع اول نوفمبر زرالدة 17رقم 

61A4812913  18 بن ساعد فاطمة  ت ت لمتغذية العامة زرالدة  4011أوت  06شارع 

09A4911674  19 بوقاسمي محمد أمين  ت ت لمتغذية العامة زرالدة  طرٌق المعالمة 48رقم 

16A4944902 20 بن اعراب سمير مغازة دومان عزوز عبداهلل زرالدة طربق اول نوفبر 

04A0108013 10 21 طيبي عبد الكريم  ت ت لمخضر و الفواكه شارع يسوال قويدر زرالدة 
14A4936224  22 شوقي جوامع ت ت لمخضر و الفواكه زرالدة 01شارع أول نوفمبر رقم 
06A4838515  23 أحمد دالي  ت ت لمخضر و الفواكه زرالدة 27شارع قدور سممان رقم 
99A0046603  24 جياللي صباح ت ت لمخضر و الفواكه زرالدة 116المالزم محسن رقم تجزئة 
09A4910746  25 رقيم لكرم ت ت لمخضر و الفواكه زرالدة  محل أ 60قطعة رقم  41أوت رقم  06شارع 
05A4816803  26 فراتحية بوعالم ت ت لمخضر و الفواكه شارع بالل بوعالم زرالدة 21محل 
60A0088535  27 بوجمطي عمي  ت ت لمخضر و الفواكه  أوت زرالدة  20السوق البمدي المغطى حي 
00 A0071457  28 يماني عبد القادر  ت ت لمخضر و الفواكه  زرالدة  1955اوت  20السوق البمدي شارع 



10A4919168  29 خيذر امحمد  ت ت لمخضر و الفواكه  السوق البمدي القرية الفالحية زرالدة 02محل 

61A4910033 
عمي الحواس  13مزرعة ميمودي موسى حي رقم 

 زرالدة 
 30 فاطمي حاج مسعود  ت ت لمخضر و الفواكه 

41A4944228 09  31 عمر شرفة  ت ت لمخضر و الفواكه  زرالدة  -ج–شارع بن فضة عيسى محل 
64A0080835  32 غايب عبد الرحمان  ت ت لمخضر و الفواكه  السوق البمدي المغطى زرالدة 
09A0049138 33 بممو عبد اهلل ت ت لمخضر و الفواكه حي التجزئة الشرقية زرالدة 
09A4912325  34 قادري عبد الحميد ت ت لمخضر و الفواكه أوت محل ب زرالدة 20شارع  12رقم 

05A4824225  35 بوقطاية رضا ت ت لمخضر و الفواكه زرالدة 03بزاوية شارع يسوال قويدر رقم 

14A4938122  36 محمد أنيس محمدي مقهى أ زرالدة 3شارع يسوال قويدر محل رقم 

18A4953880 
الطابق   01قطعة رقم  30شارع أول نوفمبر رقم 

 األرضي زرالدة
 37 بوصوف حميد مقهى

06A4837199  38 بن غانمبوعالم  مقهى زرالدة 06شارع أول نوفمبر رقم 

16A4945966 39 عميوي بومدين مقهى شارع أول نوفمبر زرالدة 

99A0048887 40 طاوس صالحي مقهى شارع أول نوفمبر زرالدة 

05A4819337 15 41 زيتوني عبد اهلل مقهى شارع يسوال قويدر زرالدة 

06A4834847 42 أورادش فريد مقهى تجزئة يسوال قويدر زرالدة 

17A4948803  43 حاج قاسي محمد مقهى زرالدة  63شارع محً الدٌن محمد محل رقم  68رقم 



08A4860143  44 أعومر  عبٌد حمويات زرالدة  أ 03شارع أول نوفمبر رقم 

11A4919541  45 رضوان زرقة  حمويات  31شارع أول نوفمبر رقم 

16A4947210  46 عبد المجيد بن دومة حمويات تقميدية زرالدة 01رقم  03مسكن عمارة  28حي 

14A4937758 
مزفران محل ب الطابق  209القرية الفالحية رقم 

 االرضي بمدية زرالدة 
 47 عبد القادر مهري  مخبزة صناعية

13A4935027  48 دريسي عبد القادر مخبزة و حمويات تقميدية زرالدة -238مزفران القرية الفالحية رقم 

44A4920130 
شارع سالم بوعبد اهلل  03زاوية شارع يسوال قويدر رقم 

 بمدية زرالدة 
 49 زين العابدين دعاس  مخبزة و حمويات تقميدية

61A4845925  50 عبد الحكيم مهيبل  مخبزة صناعية  زرالدة  02حي يسوال قطعة رقم 

16A4944536 51 أيوببوعبد اهلل  فاست فود شارع يسوال قويدر  زرالدة 

17A4949760 52 يازيد زهراوي فاست فود زرالدة 14شارع بن فضة عيسى محل 

17A4949762 
محل ج ٌطل على شارع أول نوفمبر و شارع علً  

 53 بورزامة محمد  اطعام سريع  زرالدة  الحواس

09A4910763  54 غرس اهلل أحالم  اطعام سريع زرالدة  نهج قوٌدر ٌسوال 61رقم 

08A4854681  55 رٌاض  شروك اطعام سريع زرالدة  60رقم  60شارع بن فضة عٌسى رقم 

17A4952530  56 حداد سفيان اطعام سريع زرالدة  31شارع أول نوفمبررقم 



12A4928090   57 ٌزٌد  بوراشٌد مطعم  زرالدة  شارع أول نوفمبر 88رقم 

00A0070991 58 مذكور عمي  مطعم شارع أول نوفمبر زرالدة 

06A1634030  59 عصام رحال مطعم زرالدة 01ساحة اول نوفمبر رقم 

09A4913880  60 صابة ناصر مطعم شارع أول نوفمبر زرالدة 96رقم 

16A4945580  61 أحمد فكاري  مطعم  زرالدة  شارع ٌسوال قوٌدر محل أ 46رقم 

04A0103809   62 طارق تميتل  مطعم  زرالدة 63شارع اول نوفمبر رقم 

01A0079331 63 بن ساعد محمد مطعم شارع أول نوفمبر زرالدة 

12A4926005  64 عبد الرحمان  كرلٌل محضر طعام  زرالدة 83حً محسن رقم 

12A4926787  65 صادق مشري ت ت لمحوم و الدواجن تجزئة المالزم محسن زرالدة 76رقم 

18A4953519  66 لقام حسام ت ت لمدواجن و البيض زرالدة 67محسن رقم تجزئة المالزم 

99A0033357  67 ميموني محمد ت ت لمحوم و الدواجن نهج يسوال قويدر زرالدة 

06A4835882  68 غازلي عمي  ت ت لمدواجن و البيض  زرالدة  01شارع محي الدين محل رقم  13رقم 

99A0055483  69 بن طراد لخضر   لمدواجن و البيضت ت  السوق البمدي زرالدة 

13A4933521 
محل أ وشارع  60قطعة رقم  41اوت رقم 06حً 

 70 سمارة نبيل  ت ت لممحوم و الدواجن  زرالدة  خلوفً جٌاللً



18A4954534  71 لويشي اسحاق ت ت لمحوم و الدواجن الطابق األرضي زرالدة 01شارع يسوال قويدر رقم 

11A4922475  72 غيث اسماعيل  ت ت لمحوم و الدواجن  زرالدة 03شارع سممان قدور رقم 

15A4944042  73 لوصيف محمدي  ت ت لمدواجن والبيض زرالدة 03المحل  09شارع بن فضة عيسى رقم 

12A4926801 01  74 ميموني سيد أحمد  ت ت لمحوم و الدواجن زرالدة 58نوفمبر رقم 



 
 

 رقم السجل التجاري
 نوع النشاط العنوان التجاري

اسم و لقب التاجر 
أو المتعامل 
 اإلقتصادي

الدائرة  البلدي الرقم
 اإلدارية

11A4920455 1 عبد الحميد موايسي مغازة  السويدانية  02و01شارع اإلخوة  جوادي  عمارة  أ محل رقم  133الطريق الوالئي  رقم 
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14A4937154 137 2 سماعين مصطفاوي مغازة  حاليا السويدانية 63رقم  حي الربوة البيضاء 
15A4940640  3 سممان عبد القادر ت ت لمتغذية العامة السويدانية  04مسكن عمارة  500حي 
13A4931797  4 حمادن مراد ت ت لمتغذية العامة السويدانية 02محل أ رقم  02مسكن  500حي 

02A0092940 03  ت ت لمتغذية العامة السويدانيةمسكن  24حي 
أمجكوح عبد 

 5 الرحمان

48A4944616 14  6 امغار رياض ت ت لمتغذية العامة  حي نجد محل د السويدانية 
41A4950424 22  7 تواتي لطفي  ت ت لمتغذية العامة  السويدانية حي الربوة البيضاء 
15A4943022  8 زين مولود ت ت لمتغذية العامة السويدانية 01محل رقم  1مسكن ب  600/ 34حي 
07A4855108 9 سمير كوشي ت.ت لمتغذية العامة شارع جعوط محمد السويدانية 
10A4915013  10 شرفي ابراهيم ت ت لمتغذية العامة حي جعدي السويدانية 

17A4950125  ت ت لمتغذية العامة السويدانية  03و رقم  01محل رقم  4و ب  3مسكن عمارة ب  500حي 
زهرة شايب زوجة 

 شايب
11 

10A4917956  12 زوبيري امحمد ت ت لمتغذية العامة أوت السويدانية  20حي 
02A0090686  13 حميدات أحمد ت ت لمتغذية العامة مسكن السويدانية 40حي رقم 

16A4945562  14 معداوي خالد ت ت لمتغذية العامة مسكن سويدانية  24حي  31محل رقم 

16A4945978  15 فالح بوعالم ت ت لمتغذية العامة مسكن السويدانية 24حي  01رقم 



98A0019090 16 جراوي محمد ت ت لمتغذية العامة شارع اإلخوة مهدي محل أ السوق البمدي سابقا السويدانية 

06A4835856 65  17 لتامنعبد الكريم  بقالة  شارع اإلخوة مهدي السويدانية 

15A4942508 34 18 عزيز ظريفي بقالة شارع اإلخوة مهدي السويدانية 

08A0014760 32 19 مومن كريم بقالة شارع اإلخوة مهدي السويدانية 

08A4851763  20 بولدرع مخموف بقالة السويدانية  02حي جعدي رقم 

09A4912533  21 رقاد سميم بقالة مسكن الربوة البيضاء السويدانية 20حي 

10A4917677  22 بشير جمال  بقالة  السويدانية 11أوت طريق الدويرة  20حي 

99A0035054  23 مقداد محمد  بقالة السويدانية 26شارع اإلخوة مهدي  رقم 

15A4943769  24 دين وليد ت ت خضر و فواكه شارع جعوت محمد السعيد سويدانية  82محل أ رقم 

10A4915130  25 سكيكداوي عمجية ت ت خضر و فواكه شارع جعوت محمد السويدانية 01رقم 

18A4952811  26 زبير قارة ت ت خضر و فواكه شارع ايمول مقران الطابق األرضي السويدانية 01محل 

17A4949906  27 ضيف توفيق ت ت خضر و فواكه السويدانية 15الربوة البيضاء رقم 

41A4944108  28 حمزة ضيف اهلل  ت ت لمخضر و الفواكه  مسكن الربوة البيضاء السويدانية  20حي  01رقم 

41A4943324  29 بمقاسم يوسف  ت ت لمخضر و الفواكه  شارع مهدي السويدانية  13رقم 

41A4952213  30 رحالي أمين  ت ت لمخضر و الفواكه  شارع الول مقران السويدانية  06قطعة رقم 



08A4864028  31 تويج محفوظ ت ت خضر و فواكه السويدانية 36الربوة البيضاء رقم 

61A0265546  32 محند شرفي  مخبزة  السويدانية  65نجد السويدانية رقم 

18A4953666  مخبزة صناعية الطابق األرضي السويدانية 26شارع مهدي رقم 
محمد الطيب 

 33 دريسي 

46A4885966  34 عرقوب ناصر  مخبزة  شارع لبقع بن عالية بمدية السويدانية  89رقم 

11A4923196 35 رقايقي العيد مخبزة و حمويات تقميدية حي جعدي السويدانية 

18A4953976  36 رضا عميوي حمويات سي السويدانية 41شارع اإلخوة مهدي محل 

15A4942234  37 عبد الغاني معطي حمويات و حمويات تقميدية السويدانيةشارع مهدي  16رقم 

06A4835856  38 عبد الكريم لتامن اطعام سريع السويدانية 165شارع مهدي رقم 
15A4943190  39 محمد عميوي  اطعام سريع السوٌدانٌة  ب 18شارع االخوة مهدي رقم 

17A4948732  15 40 عمر شرفة  مطعم  السوٌدانٌة  الربوة البٌضاء محل ب 

17A4949529  41 محمد ضيف اهلل  اطعام سريع السوٌدانٌة  مسكن 06حً  64محل رقم 

15A4943769  ت ت لمحوم و الدواجن و  سويدانية الشارع اإلخوة مهدي
 البيض 

 42 دين وليد

18A4952836  ً43 براهيم بمقاضي  ت ت لمحوم و الدواجن  السوٌدانٌة  أ 48مسكن رقم  06ح 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18A4953287  السويدانية 03الطابق األرضي محل رقم  16شارع مهدي رقم 
ت ت لمحوم و الدواجن و 

 البيض 
 44 يوسف أوكال

18A4954590   ً45 بشير حميدات  ت ت لممحوم و الدواجن  السوٌدانٌة  43مسكن رقم  01ح 

15A4943777  ً46 جراوي يوسف  ت ت لممحوم و الدواجن  السوٌدانٌة  مسكن 16ح 

99A0035054  47 نور الدين مقداد ت ت لمحوم و الدواجن  السويدانية 26شارع اإلخوة مهدي رقم 

00A0067328  48 زقنوني محمد  مقهى األخوان مهدي السويدانية 39رقم 

08A4869034  49 خالدي عقيمة مقهى السويدانية 01حي جعدي رقم 
  



 

 بلدٌة اسطاوالً -

الدائرة  البلدية الرقم اسم و لقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
 اإلدارية

 NAFTAL 1 محطة خدمات اسطاوالي  72حي البريجة قطعة   
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03A0104508  2 مرسمي محمد بقالة محل ب اسطاوالي  08تجزئة شحات رابح قطعة رقم 

61A4867738  3 غميض يوسف  بقالة اسطاوالي  08السوق البمدي المغطى رقم 

15A4943744  4 عويسى عبد الرحمان  بقالة اسطاوالي  -04قسم  72حي البريجة قطعة 

48A4944933  5 بختي ياسين بقالة اسطاوالي  38مسكن رقم  62حي 

40A4926091  6 مسعودي محمد  بقالة مسكن جياللي أحمد اسطاوالي  145حي 

41A4951028  7 عمارين محمد  بقالة اسطاوالي  139حي جياللي أحمد رقم 

08A4870580  8 ذهباوي محمد بقالة اسطاوالي 04طريق سيدي فرج بريجة رقم 

03A0095897  9 سفيان رزام بقالة بموطة اسطاوالي 43تجزئة شحاط رابح رقم 

17A4948800  10 زبدي الياس عمي بقالة محل أ بموطة اسطاوالي 46رقم تجزئة شحاط رابح 

08A4861190  11 عبد الوهاب عالل بقالة بموطة اسطاوالي 07تجزئة شحاط رابح قطعة 

61A4525584  12 طاس خالد  بقالة شحاط رابح اسطاوالي 



41A4943773  13 مسعودان كمال  بقالة اسطاوالي  68حي جياللي أحمد رقم 
 

02A0089992  14 عبد النور راجي  مغازة اسطاوالً  طرٌق الملعب القدٌم محل د 20ممر فٌسٌنال رقم 

15B1009254  15 ألو سنترال مغازة سيدي فرج الجزء األول بمدية اسطاوالي  02قسم  11مجموعة ممكية 

18A4952733 
الطابق األرضي  09محل  11نهج خايطي أحمد الطريق الوطني 

 اسطاوالي
 16 حميد حبيب مغازة

11A4922637  اسطاوالي 55شارع شحات رابح رقم 
ت ت لمخضر 

 و الفواكه
 17 كريم عمراوي 

18A4954056  شارع هجري أحمد اسطاوالي 23رقم 
ت ت لمخضر 

 18 عيسى جقبوب  و الفواكه

41A4952733  اسطاوالي  11نهج خايطي أحمد الطريق الوطني رقم 
لمخضر ت ت 

 و الفواكه
 19 حميد حسيب 

60A4919063  شارع جياللي أحمد اسطاوالي  03رقم 
ت ت لمخضر 

 و الفواكه
 20 بوحموم ناصر

17A4952032  ت ت لمخضر  فبراير اسطاوالي 24محل ب حي
 و الفواكه

 21 أعمر رزيق

13A4933417  اسطاوالي 05شارع صحرواي رقم 
ت ت لمخضر 

 و الفواكه
 22 شريف مادوني 

64A0080586  اسطاوالي  48السوق البمدي المغطى رقم 
ت ت لمخضر 

 و الفواكه
 23 زيتوني مهدي 



00A0035016  السوق البمدي اسطاوالي  01رقم 
ت ت لمخضر 

 و الفواكه
 24 بوشاقور يوسف 

64A0082388  ت ت لمخضر  اسطاوالي  44السوق البمدي طاولة رقم
 و الفواكه

 25 مسعودان بالقاسم 

14A4938254  شارع بمخضر اسطاوالي 07المكان المسمى رقم 
ت ت لمنتجات 
 26 مولود جعفري الحميب و العسل

13A4933138  27 محرز مداس مقهى حي البريجة محل أ اسطاوالي 08رقم 
12A4927455  28 شعبان رشيد مقهى تيكيا اسطاوالي 02مسكن عمارة أ رقم  60حي 
03A0098852  29 بوسنة مجيد مقهى اسطاوالي 03شارع قاسمي عمي قطعة رقم 
16A4944455  30 بوجمية عبد القادر مقهى اسطاوالي 22شارع قاسمي عمي رقم 

 31 جحيش عبد السالم حرفي خباز طريق المقبرة اسطاوالي 05 301163561ب ح 
17A4949527  32 محفوط براهمية مخبزة ب اسطاوالي رقم 2شارع هجري أحمد محل  16رقم 
15A0312406  33 لٌاس ٌانس مخبزة صناعٌة اسطاوالً 02برٌجة رقم 
48A4944756  34 كمال بوحنون  مخبزة محل ب / اسطاوالً  20حً المذبح رقم 
09A4914065 20  ً35 عقبة خٌر الدٌن مخبزة صناعٌة مسكن طرٌق الملعب اسطاوالً 20ح 
44A4924726  36 مجبر فارس مخبزة تجزئة شحات رابح 

01A0079914  مخبزة و  اسطاوالي -25شارع بن دادة احمد رقم
 حلوٌات

 37 شايب فريد

16A4944756  38 بوحنون كمال مخبزة و حمويات اسطاوالي 52شارع المذبح رقم 
17A4951929 114 39 فؤاد خيدري محظر طعام حي البريجة اسطاوالي 



17A4949650 
محل أ  02قطعة رقم  03قسم  509حي البريجة مجموعة ممكية رقم 

 اسطاوالي
 40 عسممي عمي اطعام سريع

16A4946377  41 عمي محمودي  اطعام سريع اسطاوالي 21شارع هجري أحمد رقم 

60 A4912360  42 تفزوز سمير  مطعم ساحة قاسي عمار اسطاوالي  25رقم 

68A4844212  43 ضيف العيد  مطعم اسطاوالي  47شارع خايطي أحمد رقم 

41A4951002 45  44 فايز يوسف  اطعام سريع شارع خايطي أحمد اسطاوالي 

41A4951548  45 عمور عمي  اطعام سريع ب الطابق األرضي اسطاوالي  01شارع هجري أحمد ع 

08A4870078  للحوم و ت ت  اسطاوالي 11شارع هجري أحمد رقم
 الدواجن

 46 موراد عثماني 

09A4911991  47 شعالل محمد ت ت للدواجن شارع شحاط رابح اسطاوالي 24رقم 

17A4950605  ت ت للحوم و  اسطاوالي 02فبراير رقم  24حي
 الدواجن

 48 برغوتي الحاج أحمد

05A4833732  49 بوستة كمال ت ت للدواجن اسطاوالي 23شارع هجري أحمد رقم 
13A4931979  50 سايل عبد الستار ت ت للدواجن حي البريجة اسطاوالي 72رقم 

48A4945000  ت ت لللدواجن  س الطابق األرضي اسطاوالي  29شارع خايطي أحمد رقم
 و البٌض

 51 حميد بن عمية 

17A4950401  52 ناصر حدو ت ت للدواجن قرية عمور محل البريجة اسطاوالي 98رقم 
16A4945167  53 براهيم بمحسين ت ت للدواجن بموطة اسطاوالي 14حي شحاط رابح قطعة رقم 
17A4952604  54 نور الدين داني ت ت للدواجن بموطة اسطاوالي 16تجزئة شحاط رابح رقم 

01A0081164  ت ت للحوم  حي شحاط رابح بموطة اسطاوالي 14رقم
 الطازجة

 55 لخضر عبدوش



18A4953226 ت ت للحوم و  محل أ بموطة اسطاوالي 15ة شحاط رابح رقم  تجزئ
 الدواجن

 56 مصباحي عبد النور

15A4942285  اسطاوالي 12البريجة رقم  -القرية الفالحية عمور 
ت ت للحوم 
الطازجة  

 قصابة
 57 عمي بورقعة

14A4938482  اسطاوانيحانيا  351انقرية انفالحية انبريجة رقم  99قطعة رقم 
ت ت للحوم 
الطازجة  

 قصابة

 58 جمال مكري

14A4939222  ت ت للحوم و  اسطاوالي 01شارع المقبرة رقم
 الدواجن

 59 بن سعدية محمد

16A4946773 
يطل عمى شارع حجري أحمد  05شارع جياللي أحمد محل رقم  02

 اسطاوالي
ت ت للحوم و 

 الدواجن
 60 توفيق ايدير

64A0081042  ت ت للحوم  اسطاوالي  07السوق البمدي محل رقم
 القصابة

 61 ليالوي مختار

48A4944468  ت ت للحوم و  اسطاوالي  05السوق البمدي المغطى  رقم
 الدواجن

 62 حناشي عبد الحميم 

41A4951548  ت/ت للحوم  شارع قاسي أعمر اسطاوالي
 القصابة

 63 خياطي يونس 

18A4953246  ت ت للدواجن  شارع هجري أحمد اسطاوالي 09رقم
 و البٌض

 64 فرحات مسعود
 

 


