
الجمهـوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة

 وزارة التجـارة وترقية الصادرات  

الجزائر لوالية التجارة مديرية

2022 لسنة المبارك االضحي عيد عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين االقتصاديين والمتعاملين للتجار االسمية القائمة لبراقي للتجارة االقليمية المفتشية

 2022 جويلية 05 االستقالل وعيد 1444 وعاشوراء محرم اول عطل

 براقيوالفواكه للخضر بالتجزئة تجار
 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

22أ5912404والفواكه للخضر ت,تبراقي 36 رقم 03 الميهوب حيالنور عبد ميلودي1براقي

19أ5129445والفواكه للخضر ت,ت طلحة بن الحامة حي 03 رقم قطعةمحمد دالج بن2براقي

98أ0030373والفواكه للخضر ت,تبراقي 18 عمارة 2004 حيحسين فل واد3براقي

18أ5128640والفواكه للخضر ت,تبراقي المرجة 01 شارع طويلب حيخليدي كمال4براقي

15أ5110982والفواكه للخضر ت,ت 6 رقم محل ب  424 رقم قطعة غازي بن حيزياد سماعين5براقي

18أ5126515والفواكه للخضر ت,ت 115 رقم الوالئي الطريقبوزياني رحماني6براقي

5910453ا21والفواكه للخضر ت,ت بارقي 37 07 رقم طلحة بن حي خالد لتراف7براقي

4904425ا13والفواكه للخضر ت,تبراقي 444 رقم قسم روكزان حي 02 رقم محل سعيد الجعدي8براقي

0059051أ00والفواكه للخضر ت,ت72 رقم محل يحياوي سعيد شارع البلدي سوقدنديني مناد9براقي

483186أ06والفواكه للخضر ت,ت07 رقم محل ب 323 قسم روكزان حيبوخاري اعمر10براقي

4854156أ08والفواكه للخضر ت,ت07 محل 12 شارع طويلب حيدمدوم النور عبد11براقي

5125472ا18والفواكه للخضر ت,تبراقي 36 رقم 03 الميهوب حيميلودي امحمد12براقي

4916595أ14والفواكه للخضر ت,ت رقم  الميهوب حيسمير قراد13براقي

4870015ا09براقي 03 محل ا 144 رقم غازي بن حيفاتح فركوس14

5120629ا0217 محل 115 و ط892 قسمعلي خضار بن15

5137034ا20براقي ب محل 89 قسمبنور حسين16

5135528ا20براقي 40 محل المرجة حيخالد بوشلغوم17

0067873ا00براقي 01 رقم طلحة بن حيمصطفى سوس18

0014575ا98براقي 15 رقم طلحة بن حيالقادر عبد دحماني19

 العامة للتغذية بالتجزئة تجارة

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

16أ5114308العامة للتغذية ت,ت 2محل 2 رقم قطعة 14 رقم الوالئي طريق طلحة بن حيبوداود زينب1براقي

04أ4810217العامة للتغذية ت,تهكتار 13 براقي, ط 7 رقم مستودع 03 ع عقارية تعاونيةبوعالم بودانة2براقي

21أ5910058العامة للتغذية ت,ت براقي 773 رقم قطعة الميهوب حي قطاف محمد3براقي

15أ5110640العامة للتغذية ت,تبراقي 02 رقم 09 شارع طويلب حيبراهيم بورحلة4براقي

16أ5116996العامة للتغذية ت,ت براقي 140 رقم  الميهوب حيكوالل سماعيل5براقي

04أ4811943العامة للتغذية ت,تبراقي مكرر 136 رقم قطعةمحمد برجام6براقي

15أ4923173العامة للتغذية ت,ت براقي 766 رقم قطعة ميهوب حوشمحمد مباركي7براقي

00أ0067873العامة للتغذية ت,تبراقي 01 رقم طلحة بن حيمصطفى سواس8براقي

17أ5120754العامة للتغذية ت,تبراقي طلحة بن 170 قطعة محمودي محمد حياكلي حبيب9براقي

07أ4841035العامة للتغذية ت,ت براقي محمد محمودي 98 حي فاتح عبادة10براقي

19أ5130183العامة للتغذية ت,ت براقي 37 رقم قطعة 3 الميهوب حوشاحمد براجم11براقي

17أ5118103العامة للتغذية ت,ت براقي 746 رقم قطعة الميهوب حوشمصطفى قبالج 12براقي

16أ5115278العامة للتغذية ت,تبراقي 778 رقم الميهوب حييحي زواوي13براقي

06أ4833447العامة للتغذية ت,تبراقي 18 رقم قطعة طلحة بن حيالكريم عبد صايب14براقي

13أ4905227العامة للتغذية ت,تبراقي 245 رقم 387 ملكية مج 06 رقم قسم هكتار 13 حيمولود خطار بن15براقي

براقي



17أ5119062العامة للتغذية ت,ت براقي أ محل 03 هكتارقطعة 13 حيحمالت يوسف16براقي

18أ5126253العامة للتغذية ت,ت براقي 08 رقم القطعةعماد بحيوني17براقي

16أ5116526العامة للتغذية ت,تبراقي 01 محل ب 151 قسم ربيع مصطفاوي18براقي

99أ4017817العامة للتغذية ت,تبراقي 02 رقم 159 قطعة الشرقي محيط براقيحمزة جاللي19براقي

11أ4881457العامة للتغذية ت,تبراقي 7 محل د جناح هكتار 13 حي النخيل العقارية التعاونيةبوعالم برطولي20براقي

براقي 245 رقم 387 ملكية مج 6 رقم هكتار 13قدور شايبي21براقي 13أ49052277العامة للتغذية ت,ت 

21أ5910787العامة للتغذية ت,تبراقي 01 محل 01 المرجة حي 01 شارع شنعة بن محمداالمين22براقي

21أ4965678العامة للتغذية ت,تبراقي 03 رقم  المرجة01 شارع طويلب حيمشتة جياللي23براقي

07أ4841927العامة للتغذية ت,تبراقي 01 شارع طويلب حي لعريبي فاتح24براقي

4882963أ11العامة للتغذية ت,ت براقي 70 رقم قطعة محمد محمدي شارعسفيان عزوني25براقي

58أ0028625العامة للتغذية ت,ت براقي 140 رقم قطعة محمد محمدي شارعبلقاسم مسغم26براقي

19أ5130434العامة للتغذية ت,ت 523 رقم قطعةعلي قايد27براقي

77أ4919277العامة للتغذية ت,تبراقي 81 رقم قطعة شرق براقينعيم مزنر28براقي

14أ4916865العامة للتغذية ت,ت 02 رقم محل أ 503 رقم قطعةسماعين سالماني29براقي

16أ5113653العامة للتغذية ت,ت أ 432 رقم قطعةمحمد معوش30براقي

15أ4922401العامة للتغذية ت,ت 4 محل 7 رقم قطعة غازي بن حيالدين نصر العزوري31براقي

19أ5131423العامة للتغذية ت,ت  محل 2 رقم قطعة غازي بن حي رضوان هللا عبد بن32براقي

19أ5129219العامة للتغذية ت,ت 6 رقم محل 424 رقم قطعة غازي بن حيالرحمان عبد سمسوم33براقي

12أ4897273العامة للتغذية ت,ت ب 22 رقم غازي بن حيحمزة عمور34براقي

15أ4925007العامة للتغذية ت,تبراقي مكرر 07 رقم قطعة شرق براقي حيمحمد السليخ بن35براقي

18أ5126530العامة للتغذية ت,تبراقي 151 رقم قطعة شرق براقيمراد مزود36براقي
13أ4955151العامة للتغذية ت,تبراقي أ38 رقم قسمالدين نصر زيتوني37براقي

07أ4850831العامة للتغذية ت,ت 02 محل 511 ركازان حيالكريم عبد مبني38براقي

22أ5912268العامة للتغذية ت,ت أ250 رقم قطعةالكريم عبد رزيق39براقي
4919493أ15العامة للتغذية ت,تبراقي 108 رقم قطعةمراد دالج بن40براقي

062269أ00العامة للتغذية ت,ت براقي  108 رقم قطعة ميهوب حوش سمير عقون41براقي

5114682أ16العامة للتغذية ت,تبراقي ا 126 رقم قطعة روكزران حيمحمد لونيس42براقي

4965678ا21العامة للتغذية ت,تبراقي 03 المرجة 01 شارع طويلب حيجياللي مشتة43براقي

1275195ا10العامة للتغذية ت,تبراقي 5 رقم محل9 رقم قطعة قطعة العميرات حوشجمال فروج44براقي

496601أ21العامة للتغذية ت,تبراقي هكتار 13 حيالياس سالمي45براقي

5128150ا18العامة للتغذية ت,تبراقي مسكن 2004 حيمحمد تازورت46براقي

5115961ا16العامة للتغذية ت,تبراقي مسكن 2004 حي 115 الوالئي طريق ابراهيم بوسيف47براقي

5125448أ18العامة للتغذية ت,تبراقي 32 رقم ملكية مجموعة 9 قسم مرحبا حوشيونس صديقي48براقي

4967866ا21العامة للتغذية ت,تبراقي 3 قسم 46رقم ملكية مجموعة مريم حيجمال زرنان49براقي

5138095ا20العامة للتغذية ت,ت براقي 156 رقم قطعة 31 مرجة حياحمد كابوية50براقي

0062933ا00العامة للتغذية ت,تبراقي 100 رقم قطعة 03مرجة حي العيد قديدح51براقي

5431549ا14العامة للتغذية ت,تبراقي 1 رقم محل /85 رقم قطعة روكزان حيعثمان مادي52براقي

4892669ا12العامة للتغذية ت,ت براقي 01 محل حصة 128 قسم االربعاء طريق روكزان حي فاتح لقرة بن53براقي

5910930ا21العامة للتغذية ت,تبراقي 5 رقم محل 193 رقم قسمنوفل سارني54براقي

00073107ا01العامة للتغذية ت,تبراقي 448 رقم الميهوب حيبومدين جندي55براقي

4967866ا21العامة للتغذية ت,ت براقي 46 قسم مريم حيجمال زرمان56براقي

4967839ا21العامة للتغذية ت,ت116 رقم الميهوب حييحي بن الدين سيف57

4967014ا21العامة للتغذية ت,تبراقي 110 قسمخليل محمد اعراب58

5918526ا22العامة للتغذية ت,تبراقي 01 محل 107 رقمايمن اعزيزان59

4875811ا10العامة للتغذية ت,تشرق براقيحسين بالل60

0045485ا99العامة للتغذية ت,تبراقي 151 قطعةمبروك زيادة بن61

5113459ا16العامة للتغذية ت,تبراقي 96 شارع طويلب حياسماعيل عربادي62

0058217ا00العامة للتغذية ت,تبراقي 209 تجزئةطاوس سالمي63

4905803ا13العامة للتغذية ت,تبراقي ا66 رقم غازي بن حيدحماني بن ريض محمد64



4877547ا10العامة للتغذية ت,تبراقي 03 محل 43 غازي بن حييوسف عثمان ايت65

5131423ا19العامة للتغذية ت,ت 02 محل ا 114 رقم غازي بن حيهللا عبد بن رضوان66

0046551ا99العامة للتغذية ت,تبراقي 120 رقم 01 المرجة حيلويزة ميهوب بن67

5122315ا17العامة للتغذية ت,ت05 رقم طويلب حيتامر بن رحمة68

5111047ا15العامة للتغذية ت,تبراقي طلحة بن 03 قطعة محمودي محمد حيالحميد عبد بودرواز69

0067873ا00العامة للتغذية ت,تبراقي 01 رقم طلحة بن حيمصطفى سوس70

0014575ا98العامة للتغذية ت,تبراقي 15 رقم طلحة بن حيالقادر عبد دحماني71

5115378ا16العامة للتغذية ت,ت12 قطعة 03اليهوب حيزهير دراجي72

5118103ا17العامة للتغذية ت,ت براقي 746 رقم قطعة الميهوب حوشمصطفى قبالج73

4857642ا07العامة للتغذية ت,ت1امحل 33رقم الميهوب حيمروان زيادة بن74

5130183ا19العامة للتغذية ت,ت37 قطعة 03 الميهوب حياحمد برحيم75

4841927ا07العامة للتغذية ت,ت01 رقم طويلب حيفاتح لعريبي76

0035361ا99العامة للتغذية ت,تبراقي 67 قسمرابحي بوجمعة77

4967685ا21العامة للتغذية ت,ت56 قطعة 1960 ديسمبر 11 حيرشيد نور بن78

4850879ا07العامة للتغذية ت,ت01 محل 24 رقم مسكن 2004حيعباس حموم79

4921007ا15العامة للتغذية ت,تبراقي مكرر 07 رقم قطعة شرق براقي حيمحمد  سليخ بن80

4869553ا09العامة للتغذية ت,تبراقي 14 رقم قسممحمد حامدي81

5137539ا20العامة للتغذية ت,تبراقي االميرات  طويلب حيرابح طوبال82

4017817ا99العامة للتغذية ت,تس 02 رقم 159 رقم شرق براقيحمزة جياللي83

4967111ا21العامة للتغذية ت,ت10 عمارة مسكن 2004 حيمنير اسحاق84

4905613ا13العامة للتغذية ت,ت77 قسم االربعاء طريق 02 رفمكريم مشوى85

5122953ا17العامة للتغذية ت,ت23 قسم 11 رقم ا طويلب حيحسين مغلوج86

4818005ا05العامة للتغذية ت,تبراقي مريم حوشعادل عثماني87

00A0057643العامة للتغذية ت,ت400 رقم قسم روكزان حيالدين عز مزياني 88

00A0058413العامة للتغذية ت,ت115 رقم غازي بن شارعجمال زموري89

00A0058649العامة للتغذية ت,تأ 19 رقم تجزئةمحمد عواس90

00A0062595العامة للتغذية ت,تبراقي طلحة بن  190 رقم الجياللي حيهللا سعد عوف91

00A0062933العامة للتغذية ت,ت100 رقم قطعة 03 المرجة حيالعيد قديدح92

00A0063357العامة للتغذية ت,ت622 رقم تجزئةشليقة الرحمان عبد93

للدواجن  للحوم باتجزئة تجارة

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

4909101أ13والدواجن للحوم ت تبراقي 39 رقم 3 الميهوب حوش 02 محلسمية خيذر1براقي

5135177أ20والدواجن للحوم ت تأبراقي 09 قطعةالعالي نصيرة2براقي

5123534أ18والدواجن للحوم ت تبراقي 03 محل ج 151 قسمرضوان عصماني3براقي

5128657ا18والدواجن للحوم ت تبراقي هكتار 13 حيالحليم عبد لبعيلي4براقي

5128573أ18والدواجن للحوم ت تاالساسي للتعليم العقارية التعاونية الثانية العمارة هكتار 13 حيامين محمد طريف5براقي

4823078أ05والدواجن للحوم ت ت15 رقم يوب بن او مريم حوش طويلب حيعكاك جمال6براقي

0064481أ00والدواجن للحوم ت ت براقي07 رقم 02 هكتار ع 13التعاونية العقارية علي  زواوي7براقي

4853217أ08والدواجن للحوم ت ت براقي2 محل رقم 5حي بن غازي قطعة رقم مالك علواش8براقي

5126997أ|18والدواجن للحوم ت ت براقي01حي مهدي بوعالم رقم اعمر زيدي بن9براقي

5117594أ17والدواجن للحوم ت ت براقي 02 محل رقم 06حي بن غازيرقم الدين جمال واكلي10براقي

5325328ا5818 قطعة 03حوش مريم المرجة فوزي سحايلي11

4900017ا0212 محل 09حوش االميرات قطعة رشيد شيزي12

 براقي



 مخابز

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

0031681 حرفي بطاقةمخبزةبراقي 08 رقم قطعة طلحة بن حي 03 رقمالحكيم عبد سباعي1براقي

5110577أ15مخبزة02 محل مكرر 01 رقم قطعة 01 الميهوب حيادواودة نمير محمد2براقي

590196أ21مخبزة02 رقم محل 003 قسم 046 مج مريم حوش بالل شرايطية3براقي

4869049أ09مخبزةطلحة بن 02 رقم 15 رقم الوالئي الطريق الحامة نهجبلخير وحيد4براقي

161436916 حرفي بطاقةمخبزة681 رقم قطعة الميهوب حيحمزة الدين نزيه احمد5براقي

4912849أ14مخبزةطلحة بن 117 رقم قطعة محمد محمودي حيلعور صالح زوبير6براقي

4898945أ12مخبزةأبراقي 128 رقم قطعةتبان زوجة بورتوش حدة7براقي

4891435أ11مخبزة5 رقم أمحل 12 رقم طلحة بن حيمريم العايب8براقي

20أ5138566مخبزة10 رقم قطعة شرق هكتار 13 حينعيم عياد9براقي

0085035أ02مخبزةبراقي مكرر 175 رقم قطعة شرق براقي حيطاهر لفقير10براقي

5115096أ16مخبزةبراقي 174 رقم قسم روكازان حيالهادي ونوغ11براقي

14أ5033646مخبزةبراقي 61 الطرق مفترق محمد اسامر مدرسة حيمولود رحال بن12براقي

06A4836835مخبزة530 قسم رقم 06شارع رقم خالد قرين13براقي

11A4882221مخبزة(سابقا حوش دحماني) 62حي بن غازي رقم مراد زوقار14براقي

5139686ا21مخبزةالكاليتوس 53 رقم ملكية مجموعة 8 قسم الجنوبية شراربةاعمر بن كديد15براقي

00A0060407مخبزة201حي جياللي بن طلحة رقم  زينة جودي16براقي

4893439ا12مخبزة13حوش الميهوب قطعة الوهاب عبد العلوي17براقي

02A0092417مخبزة199شارع محمد بلعربي رقم مخلوف صخري18براقي

03A0096031مخبزة02 محل رقم 80حي روكزان رقم  سماعين بوقرة19براقي

04A0108241مخبزة45 مسكن قطعة رقم 2004حي اسماعيل موجب20براقي

06A4827751مخبزة335حي روكزان قسم رقم علي حمدان21براقي

08A4861851مخبزة157حي ركازين رقم حسينة علقاني22براقي

09A2930678مخبزة19/01 قسم رقم 02محل رقم نوار براهمية23براقي

09A4869049مخبزة بن طلحة02 رقم 15نهج الحامة الطريق الوالئي رقم وحيد بلخير24براقي

المقاهي

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

19أ5129045مقهىبراقي 767 قطعة الميهوب حيزهير شرف1براقي

02أ0087943مقهى براقي 05 رقم هكتار 13 حيمصطفى العايب2براقي

00أ0056873مقهى   1 محل 06 قطعة غازي بن حيالزهراء فاطمة خليفي3براقي

10أ4877235مقهىبراقي 510 رقم حصة مكي جمال4براقي

4918553ا15مقهى5 محل 51 عملرة 01 الميهوب حي مسكن1200 حيخبيزي سفيان5

5910662ا21مقهىبراقي واالسكان االعمار منطقةالدين بدر مسعودي6

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية حلويات

18أ5125722حلويات براقي مكرر 95 رقم قطعة محمد محمودي حيالدين عز بوخويدم1البلدية االدارية المقاطعة

براقي 1 رقم محل طلحة بن حي39 فاتح قاسي2براقي 09أ4868533حلويات 

22أ5911707حلويات براقي 01 محل 16 قطعة هكتار 13 حيزمور محمد3براقي

5134274ا20حلوياتبراقي 2 حصة 2 ب 148 قسم روكزان حي 02 رقم الرحمان عبد بوناب4براقي

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية اخرى نشاطات

4965455ا21التجميل لمواد ت/ت براقي 1 رقم ب 02 ع مسكن 360 حيفاطمة يحي1براقي االدارية المقاطعة

22أ5911592التجميل لمواد ت,تبراقي 05 رقم قطعة 03 ميهوب حوشاسامة الدين شمس انصر2براقي

4902119ا13 المدخنين وادوات للتبغ ت/ت براقي 289 رقم 01 رقم الميهوب حيبشير بوراشدي3براقي

5911491ا22السيارات ميكانيك براقي 134 القم قسمعدالن بومسوس4براقي

4923081ا15 المدخنين وادوات للتبغ ت/ت براقي 02رقم الميهوب حيمعمري يوغرطة5براقي

براقي

 براقي

براقي

 براقي



براقي     ا محل 01 رقم قطعة محمودي محمد حييونس رامي6براقي

 ميكانيك وصيانة وتركيب تصليح

1202425ب22السيارات

4918493ا15العجالت وتوازي توازنبراقي طلحة بن  07 رقم قطعة محمودي محمد حيمحمد قنفود7براقي

4825971ا05 المدخنين وادوات للتبغ ت/ت براقي طلحة بن 03 رقم الحامة حياحمد زرواطي8براقي

4860683ا08البازار وادوات وجرائد للتبغ ت/ت براقي طلحة بن محمد محمودي مزرعةاحمد عبادة9براقي

5112142ا16 التجميل ومواد العطارة لمنتجات ت/ت براقي 776 قطعة 2  ميهوب حوشلمين بوتوتة10براقي

4850227ا07المطاطية لالطارات ت/ت براقي  طلحة بن  5 رقم قطعة محمد محمودي حيالجبار عبد ربيع بن11براقي

875109ا10السيارات لواحق وتركيب تجهيز براقي 04رقم الميهوب حيرضوان بوقطة12براقي

4967218ا21الهاتف رصيد تعبئة نشاط بالاقي 1954 نوفمبر اول حيعمر بهات13براقي

4878473ا10 المدخنين وادوات للتبغ ت/تبراقي 09 رقم قسماليامين زرغين14براقي

4878473ا10للتبغ ت/تبراقي 09 رقم قسمبوشكوم الوهاب عبد15براقي

 08 براقي االساسي التعليم العقارية التعاونيةبلعروسي رابح16براقي

 المرتبطة والمواد المعدات لكل ت/ت

5131947ا19بالمهاتفة

4901695ا13والمدخنين والجرائد للتبغ ت/تبراقي 03 القطعة شكيب محمد شخان17براقي

براقي 02 رقم 159 قطعة الشرقي محيط 02 محلصالح قرابي18براقي

 المرتبطة والمواد المعدات لكل ت/ت

5323467ا17بالمهاتفة

5910013ا21الدفع والمؤجلة المسبقة للبطاقات ت/ت براقي 09 قطعة 115 الوالئي الطريق 03 محلمهدي محمد عيساني19براقي

5121896ا17الدفع المسبقة الشرائح لبطاقة ت/ت براقي 2004 حيالكريم عبد مربعي20براقي

5121896ا17هاتف رصيد تعبئةهكتار 13 تعاونيةالنخيلالدين عز بويحي21براقي

5121257ا17والجرائد التبغ التجميل لمواد ت/ت براقي  4 رقم محل 109 رقم قطعةاسماعيل رحال22براقي

5121257ا17للتبغ ت/ت براقي 01 المرجة حيفاهم حسام23براقي

4911047ا14المطاطية لالطارات ت/تبراقي 691 رقم قطعة 02 ميهوب حوشالحق عبد ميهوب24براقي

5910713ا21للعقاقير ت/تبراقي 62 رقم غازي بن حيالدين بهاء شرورة25براقي

5125441ا18والمدخنين والجرائد للتبغ ت/تبراقي 297 رقم روكزان حييوسف قدوري26براقي

لحسن معتوق27براقي

 محل 115 رقم الوالئي الطريق 024 رقم غازي بن حي البلدي سوق

0099199ا03 المدخنين وادوات للتبغ ت/تبراقي 21

5120294ا17للتبغ ت/ت براقي 01 قطعة شرق براقي حيالدين عز بلحواء28براقي

0034523ا99المدخنين وادوات للتبغ ت/ت براقي 155 رقم قسممنور عزوني29براقي

 براقي 6 رقم غازي بن حي 02 رقم محلعلي كروس30براقي

 المرتبطة والمواد المعدات لكل ت/ت

5110384ا15بالمهاتفة

5910289ا21المهاتفة بميدان المرتبطة للمعدات ت/تبراقي 62 رقم غازي بن حيجمال الرحمان عبد31براقي

5137966ا20المهاتفة بميدان المرتبطة للمعدات ت/تبراقي ا502 رقم قطعة روكزان حيرابح موساوي32براقي

5125264ا18التجميل لمواد ت/تبراقي 431 رقم  روكزان حييوسف رنوت33براقي

5119442ا17الهاتف رصيد تعبئة نشاط براقي 412 رقم قطعةبكرالصديق ابو جالخ34براقي

5111780ا16للمهاتفة ت/تبراقي 02 رقم 202 قسم احمد شويخي35براقي

0102993ا03الهاتف رصيد تعبئة نشاط براقي 1 رقم ا 164 رقم تجزئةحسين عمران36براقي

5120140ا17الهاتف رصيد تعبئة نشاط براقي 01 رقم محل 121 رقم غازي بن حيبلقاسم حمودي37براقي

5128728ا18والمدخنين والجرائد للتبغ ت/تبراقي 114 رقم غازي بن حيابراهيم جليد38براقي

5120179ا17للتبغ ت/تبراقي 144 غازي بن حييعقوب حريتي39براقي

4836565ا06للتبغ ت/تبراقي 03 قسم 46 نلكية مج مريم حوشنعيمة قانة40

5127919ا18للتبغ ت/تبراقي01 محل  03 قسم 46 نلكية مج مريم حوشابتسام مشتة41

5127090ا18التجميل ماد براقي320 رقم  03 المرجة حيفيصل دراجي42

5123544ا18للتبغ ت/ت براقي73 قطعة  01 المرجة حيالرحمان عبد لعلوي43

5127972ا18التجميل لمواد ت/ت02 محل 01 الحصة 134 رقم روكزان حيحسين سايب44

4832017ا06للتبغ ت/ت 03 رقم هكتار 13  النخيل تعونية مقران بويونس45

5910602ا21السيارات غيار لقطع ت/ت03رقم محل د جناح هكتار 13 حي عمار قواسمي46

491063ا14السيارات غيار لقطع ت/ت 07 رقم س عمارة هكتار 13 حيصليحة هني47

4026296ا00التجميل ومواد العطارة لمنتجات ت/تبراقي ا 164 قسمليلى قبي48

4844007ا07السيارات غيار لقطع ت/تمحمد قدور شارع براقي 33 قسم عاشور بوزيدي49

براقي



4822929ا05العجالت تصليحبراقي 110 قسموليد صبان50

4831745ا06للعقاقير ت/ت97 رقم روكزان حيوحيد دحمان شيخ51

0079627ا01للتبغ ت/ تبراقي 476 رقم  تجزئةجمال سعودية52

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية خدمات

الخدمات محطة براقي موسى سيدي طريق GD نفطال1براقي االدارية المقاطعة

0017433ب02 ميستار ملبنة 479 قسم روكزان حي ميستار ملبنة م,م,ذ,ش2براقي

براقي

 موسى سيديوالفواكه للخضر بالتجزئة تجار

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

موسى سيدي االربعاء طريق 136 رقم قطعة 153 تجزئةسليمان بوديسة1موسى سيدبراقي 4855570ا07والفواكه للخضر ت ت

5015560ا12والفواكه للخضر ت تموسى سيدي البيضاء الدار طريقمحمد شرابي2موسى سيد

4865736ا08والفواكه للخضر ت تموسى سيدي ب 02 رقم الدهيمات حيعمر صحراوي3موسى سيد

4889820ا10والفواكه للخضر ت ت19 رقم عالل اوالد طريقرابح تشعواو4موسى سيد

4909783ا13والفواكه للخضر ت تالمختلطة المدرسة الزواوي حيمحمد قالون5موسى سيد

5019290ا13والفواكه للخضر ت ت05 محل 02 رقم قطعة االربعاء طريقبوجمعة تفات6موسى سيد

5037150ا15والفواكه للخضر ت تموسى سيدي عالل اوالد طريقعلي سيد حديوش7موسى سيد

4852922ا07موسى سيدي 103 قطعة الرايس حيرحيم شرفاوي8

 العامة للتغذية بالتجزئة تجارة
 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

4874464ا09العامة للتغذية ت,تموسى سيدي 20 رقم عالل اوالد طريقرحالي الدين عز1

موسى سيدي 02 محل ا 02 رقم قطعة موسى سيدي وسطبادود سعيد2 5022392ا13العامة للتغذية ت,ت

5022409ا13العامة للتغذية ت,تموسى سيدي 03 رقم براقي طريقمحمد سواط3

موسى سيدي 10 رقم محل موسى سيدي براقي طريقعثمان بن امين محمد4 5032048ا14العامة للتغذية ت,ت

شويحي لويزة5

08, 60 ملكية مج 22 قسم المكتوب حي  

5138743ا20العامة للتغذية ت,تموسى سيدي براقي طريق

موسى سيدي 01 رقم محل 28 رقم بوقرة طريق جويلية 5 العقارية التعاونيةبالل جعفر6 5134260ا20العامة للتغذية ت,ت

موسى سيدي 01 رقم محل53 رقم بوقرة طريق جويلية 5 العقارية التعاونيةالياس شرمالي7 4851774ا07العامة للتغذية ت,ت

5136051ا20العامة للتغذية ت,تموسى سيدي االربعاء طريقالدين عالء بلقايد8

موسى سيدي 01 رقم محل70 رقم بوقرة طريق جويلية 5 العقارية التعاونيةعمر فرجاني9 4900596ا11العامة للتغذية ت,ت

0052474ا99العامة للتغذية ت,تموسى سيدي بوقرة طريقجمال باعوني10

4860552ا07العامة للتغذية ت,تموسى سيدي القادر عبد رمضان شارع16حسن قالتي11

4895290ا11العامة للتغذية ت,تموسى سيدي 02 رقم بوقرة طريقجبريل محمد عابدين12

0018002ا98العامة للتغذية ت,تموسى سيدي عالل والد طريق لوناس سالم13

5011210ا12العامة للتغذية ت,تموسى سيدي بوقرة طريقسعيد جيحلي14

0100538ا03العامة للتغذية ت,تموسى سيدي االربعاء طريقرشيد تفات15

4895290ا11العامة للتغذية ت,تموسى سيدي 02 رقم بوقرة طريقجبريل امحمد عبدين16

5040816ا15العامة للتغذية ت,تموسى سيدي بوقرة طريقامال اوراغ17

5018868ا13العامة للتغذية ت,ت01 محل 02 رقم قطعة االربعاء طريقايوب معريش18

5034612ا14العامة للتغذية ت,ت13 رقم االربعاء طريقبوعالم العزيز عيد19

5034518ا14العامة للتغذية ت,ت03محل 01 رقم المكتوب حيموسى قالون20

موسى سيديبراقي



5020504ا13العامة للتغذية ت,تموسى سيدي بوقرة طريقالعيشي فتحي محمد21

4882996ا10العامة للتغذية ت,ت21 رفم الرايس حيهللا عبد عمام22

5133400ا19العامة للتغذية ت,تموسى سيدي 22 رقم الزواوي حيمراد ايغيل بن23

5127308ا18العامة للتغذية ت,تموسى سيدي الزواوي حيالعياشي يوراس24

5122994ا17العامة للتغذية ت,تموسى سيدي 14 مجموعة 03 رقم محلكمال بلقايد25

0059814ا00العامة للتغذية ت,تعالل اوالد حيحسين  الدين محي ولد26

0063568ا00العامة للتغذية ت,ت 37 رقم الدهيمات حي علي زوبيري27

0063736ا00العامة للتغذية ت,ت الرايس حيمحمد اسامور28

0065368ا00العامة للتغذية ت,ت01 رقم الهراوي حيعمر عميرات29

0067752ا00العامة للتغذية ت,ت الزواوي حيمصطفى وشان30

0067896ا00العامة للتغذية ت,ت 10رقم الزواوي حيبوجمعة تولوم31

0069458ا00العامة للتغذية ت,ت 18 رقم االربعاء طريق المكتوب حيالدين نور باش32

0069622ا00العامة للتغذية ت,ت الهواورة حي حورية غفار33

0070532ا00العامة للتغذية ت,ت04 رقم براقي  طريقفايزي حوت34

0073246ا00العامة للتغذية ت,ت 13 رقم الهواورة حيالقادر عبد بورحلة35

0075258ا00العامة للتغذية ت,تبوقرة طريقجمال قير36

00766228ا01العامة للتغذية ت,ت االربعاء طريقمحمد المهدي37

0077778ا01العامة للتغذية ت,ت15 رقم مدينة وسط المركزي سوقمحمد مزيان38

0079982ا01العامة للتغذية ت,ت 06رقم المكتوب حي الغاني عبد مسعودان39

0090384ا02العامة للتغذية ت,ت 272 رقم الدهيمات حي فاروق قصاب40

0090384ا02العامة للتغذية ت,ت29 رقم الزواوي حيمحمد اسماعيل41

0090904ا02العامة للتغذية ت,ت 47 رقم نزالي الشهيد حيمنير بوحجيرمة42

0091072ا02العامة للتغذية ت,ت152 رقم الرايس حيسمير العربي43

0093526ا02العامة للتغذية ت,ت01 رقم أ مدخل 6 ع 2 رقم بوقرة  حي عائشة الشيخ بن44

0094348ا02العامة للتغذية ت,ت12 رقم نزالي حيرشيد العايب45

4031579ا02العامة للتغذية ت,ت 04 رقم محل متيجة حيمحمد كديك46

0097804ا03العامة للتغذية ت,ت الهواورة حي شريفة جعدي47

0097922ا03العامة للتغذية ت,ت65 رقم الرايس حيحميد تيتبرت48

0100474ا03العامة للتغذية ت,تالزواوي حييوسف بالطيب49

0100538ا03العامة للتغذية ت,تاالربعاء طريقرشيد تفات50

0100922ا03العامة للتغذية ت,تاالربعاء طريقمخلوف خيثر51

0100924ا03العامة للتغذية ت,ت02 محل 21 رقم قطعة االربعاء طريقحسين خميسات52

0101664ا03العامة للتغذية ت,ت 42 رقم زواوي حيالقادر عبد زباير53

0105640ا03العامة للتغذية ت,ت76 رقم الهواورة حيفتيحة بوربالة54

0106422ا03العامة للتغذية ت,ت االربعاء طريقرابح حواء55

0106578ا03العامة للتغذية ت,تعالل اوالد حيزهير عموري56

0107858ا03العامة للتغذية ت,تعالل اوالد حيمنير عربية57

4815690ا04العامة للتغذية ت,ت 08 رقم محل أ 07 عمارة مسكن 304 حيعلي سيد سعود58

4816602ا04العامة للتغذية ت,ت 50 ملكية مجموعة 03 قسم نزالي حيالطاهر تيجاني59

4821488ا05العامة للتغذية ت,ت 1 رقم محل بوقرة حي يمينة مريان60

4821744ا05العامة للتغذية ت,تالزواوي حيالحميد عبد محمد بن61

4822444ا05العامة للتغذية ت,تاحمد شابري طريقحميد وشفون62

4823532ا05العامة للتغذية ت,تالدهيمات حيفاروق الميسوم63

4825192ا05العامة للتغذية ت,تبراقي طريقاحمد غالب بن64

4825688ا05العامة للتغذية ت,ت03محل 01 رقم المكتوب حيعلي بشوشي65

4826716ا05العامة للتغذية ت,ت45 رقم الدهيمات حيخوخة طالبي66

4832154ا05العامة للتغذية ت,تالزواوي حيكمال صالح67

4836142ا06العامة للتغذية ت,ت الرايس حيتوفيق حمداني68

موسى سيديبراقي



4836142ا06العامة للتغذية ت,ت الهواورة حيمولود سليماني69

4841760ا06العامة للتغذية ت,تالزواوي حي عقيلة بورنان70

4843008ا06العامة للتغذية ت,ت براقي طريق قطعة 153 تجزئةسمير بوديسة71

4843664ا06العامة للتغذية ت,تعالل اوالد شارعصديق زيكيو72

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلديةللدواجن باتجزئة تجارة

0049068ا99والبيض والدواجن للحوم ت/تموسى سيدي عال اوالد طريقدحمان حمزاوي1موسى سيدي االدارية المقاطعة

5127106ا18والبيض والدواجن للحوم ت/تموسى سيدي 291 ملكية مج 29 قسم براقي طريقعماد يوسفي2موسى سيديبراقي

5035006ا14والبيض والدواجن للحوم ت/تموسى سيدي 21 رقم براقي طريقعادل خيدر3موسى سيدي

موسى سيدي 01 رقم محل78 رقم بوقرة طريق جويلية 5 العقارية التعاونيةتركي بن مولود4موسى سيدي 5110219ا15والبيض والدواجن للحوم ت/ت

2116209666 رقم وصلوالبيض والدواجن للحوم ت/تموسى سيدي 05 محل االربعاء طريقالدين حسام محمد زواوي5موسى سيدي

التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلديةالمخابز

4863420ا08صناعية مخبزةموسى سيدي براقي طريقتومي ربيع1موسى سيدي االدارية المقاطعة

5032584ا04صناعية مخبزةموسى سيدي بوقرة طريقبومكاح عمر2موسى سيديبراقي

4840324ا06صناعية مخبزةموسى سيدي بوقرة طريقرضوان مقراني3موسى سيدي

5023382ا13صناعية مخبزة09 رقم قطعة عالل اوالد حيعمر عمور4موسى سيدي

حرفي بطاقة 0036897صناعية مخبزةموسى سيدي الزواوي حيياسين كبيري5موسى سيدي

01 محل 08 رقم منصور حمودي الشهيد حي االربعاء طريقرابح بقاش6موسى سيدي 3676589ا18صناعية مخبزة

5126592ا13صناعية مخبزةموسى سيدي 84 رقم قسم الرايس حيالمجيد عبد بيرم7موسى سيدي

0077184ا01صناعية مخبزةموسى سيدي 43 رقم بنيجة حيالحليم عبد مكيد8موسى سيدي

 مقاهي
 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسم البلدية

4904714ا11خدمات محطةموسى سيدي وسط موسى سيديرضوان نشاديموسى سيدي االدارية المقاطعة

 براقي

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية مقاهي

0074088ا00مقهىموسى سيدي وسط موسى سيديبوعالم بادود1 موسى سيدي االدارية المقاطعة

5910756ا21مقهىموسى سيدي 01 رقم براقي طريقمقراني الياس2 موسى سيدي

0047576ا99موسى سيدي 27 رقم البيضاء الدار طريقامين فراح

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقم البلدية حلويات

موسى سيدي 04 و 02 رقم محل براقي طريق المكتوب حيعودة بن امين محمد1موسى سيدي االدارية المقاطعة 4079287ا15حلويات

0103310ا03حلوياتموسى سيدي 02 محل االربعاء طريقالكريم عبد لكروت2موسى سيدي



 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقم البلدية اخرى نشاطات

5019196ا13التجميل لمواد ت تموسى سيدي وسطعلي حمو ابراهيم1موسى سيدي االدارية المقاطعة

5032738ا14التجميل لمواد ت تموسى سيدي 30 رقم بوقرة طريقسعيود الياس2موسى سيدي براقي

1039658ا15النقال الهاتف رصيد تعبئةموسى سيدي 05 رقم محل عالل اوالد طريقالرحمان عبد جياللي3موسى سيدي

4851760ا07السيارات ولواحق الغيار لقطع ت تموسى سيدي المكتوب حي02حليم بصوف4موسى سيدي

موسى سيدي  03 رقم محل براقي طريق المكتوب حيعدالن فوالل5موسى سيدي

 المرتبطة المعدات لكل ت ت

5910772ا21المهاتفة بميدان

5121576ا17للتبغ ت تالياس زاوي6موسى سيدي

 الكاليتوس
والفواكه للخضر بالتجزئة تجار

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

5910415ا21والفواكه للخضر ت,تالكاليتوس 62 الحاج اوالد حيخليل نذير1

4870092أ08والفواكه للخضر ت,ت 113 رقم قطعة االحمر القصر مسكن 88 حيشالبي مخلوف2

0029588أ98والفواكه للخضر ت,تالطرق مفترق 61 رقم الوطني الطريق شاطور بلقاسم3

510612أ21والفواكه للخضر ت,تالبيضاء الدار طريق الزواوي حي مشتي حمزة4

 العامة للتغذية بالتجزئة تجارة

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

5137547ا20للتغذية ت/تالكاليتوس االحمر القصر  الحداد الشيخ مزرعة حيمنير ليزيدي1الكاليتوسبراقي

51230061ا17للتغذية ت/تالكاليتوس 13 رقم مسكن 88 حيخالد قبي2

4904318ا11للتغذية ت/تالكاليتوس 379 رقم محل بيلو حيالياس حداد3

5114452ا14للتغذية ت/تالكاليتوس53 رقم مسكن 88 حي حمزة شكر4

5111834ا16للتغذية ت/تالكاليتوس 02 محل 14 رقم 9 شارع بيلو حياحسن موسوني5

0015019ا98للتغذية ت/تالكاليتوس 26 رقم الحاج اوالد حيمحمد هللا سعد6

5029448ا14للتغذية ت/تاالحمر القصر الياسمين العقارية التعاونيةسليمة لعريبي7

51311435ا19للتغذية ت/تالكاليتوس االحمر القصر ميكن88 حيهللا عبد بوفتاح8

5058686ا15للتغذية ت/ت الحاج اوالد حي كشكمحمد هللا سعد9

5113048ا16للتغذية ت/تالكاليتوس البيضاء الدار 04 رقم الحيدوسي حيايوب الحيدوسي10

5029630ا14للتغذية ت/تالكاليتوس 26 رقم الحاج اوالد حيزهير هللا سعد11

0018750ا98للتغذية ت/تااللكيتوس الزواوي حي البيضاء اغلدار طريقمحمد كروس12

0101742ا03للتغذية ت/تاللكاليتوس الجمهورية حي 118علي لوناس13

5911102ا21للتغذية ت/تالكاليتوس الحاج اوالد حيعمر سالمي14

512404218للتغذية ت/تالكاليتوس الزواوي حيالمجيد عبد شوية15

5140232ا21للتغذية ت/تالكاليتوس االحمر القصر ميكن88 حيمحمد عماري16

5130422ا19للتغذية ت/تاالحمر القصر الياسمين العقارية التعاونيةفؤاد العايب17

5141227ا21للتغذية ت/تالكاليتوس االحمر القصر94 رقم مسكن 88حي كمال سعودي18

4909678ا12للتغذية ت/تالكاليتوس 05 االحمر القصر حيمعوش مولود19

5036772ا15للتغذية ت/تالكاليتوس 09رقم  القصر مسكن 88 حيحشفة فضيلة20

0023274ا98للتغذية ت/تالكاليتوس 101 االحمر القصر حيموساوي طيب21

5910092ا21للتغذية ت/تالكاليتوس سكن 88 حياالمين محمد شيلة22

511900ا17للتغذية ت/تالكاليتوس 02 بيلو حيبوبكر يهوني23

4914515ا14للتغذية ت/تالمهني التكوين طريق بيلو حيبوداود بلقاسم24

5130193ا19للتغذية ت/تالكاليتوس 09رقم  القصر مسكن 88 حيعقبي اميين محد25

5910738ا21للتغذية ت/تالكاليتوس 109 رقم االحمر القصر حي بوكرية ياسين26

الكاليتوس الكاليتوس



5039152ا15للتغذية ت/تالكاليتوس الطرق مفترقنادية مداني27

0026846ا98للتغذية ت/ت 53 رقم 01 رشارع الحيدوسي حيكريم عزيار28

5016076أ12للتغذية ت/تالكاليتوس 18 رقم منور الشهيد 61 رقم وطني طريقالحميد عبد بكير29

5123857أ18للتغذية ت/ت 01 رقم 12 شارع الحيدوسي حي شارعالنور عبد قرادة30

5114206أ16للتغذية ت/تالكاليتوس 14 رقم الكبير شارع 01حسام عياش31

4891832أ20للتغذية ت/ت الكبير حي 02 رقم شارعالكريم عبد الحق عبد32

4899628أ11للتغذية ت/تالكاليتوس 03 رقم النخيل حي ابراهيم سالمي33

4907365أ12للتغذية ت/ت الكاليتوس 02 شارع منور الشهيد حيرقراج ارزقي محمد34

5028356ا12للتغذية ت/تالشراعبة امبارك سيدي حيخميسة شكري35

5028918ا14للتغذية ت/تالكاليتوس الزواوي حيحمزة قسوم بن36

5029630ا14للتغذية ت/تالكاليتوس 07 شارع الحيدوسي حيبلقاسم تركي بن37

5030022ا14للتغذية ت/ت13 رقم مسكن 196 حيامين محمد اوستالة38

5031210ا14للتغذية ت/ت17 رقم 06 شارع 02بيلو حيسمير حمالوي39

5022654ا14للتغذية ت/تالكاليتوس 02 شارع الحيدوسي حيمليكة بوعروق40

5032974ا14للتغذية ت/تالشراعبة حيجميلة بوباية41

5033014ا14للتغذية ت/ت 09 شارع الزواوي حيايمن محمد قبايلي42

5033130ا14للتغذية ت/ت107 ملكية مج 04 قسم الجهورية حيعمر لهوازي43

5033524ا14للتغذية ت/تالنخيل حياالمين محمد بجادي44

5034244ا14للتغذية ت/ت رمضان متوسطةحمود جوار بيلو حيعمر قاسم45

5034770ا14للتغذية ت/ت12 رقم 11 شارع محمد سليماني حي الكريم عبد سعيدي46

5034866ا14للتغذية ت/ت41 رقم 01 شارع موني حيرشيد بومعزة47

5034918ا14للتغذية ت/تالشراعبة 44 رقم فازلي حياسماعيل بوفتاح48

5035414ا14للتغذية ت/ت03 رقم المناصرية حيسمير مفتاح49

5036240ا14للتغذية ت/ت235 ملكية مج 03 قسم الجهورية حيابراهيم بلعدل50

5036562ا15للتغذية ت/تب محل 90 قطعةرقم الجمهورية حيعلي سيد العرابي51

زياد ناني52

 القصر الياسمين العقارية التعاونية

46 رقم الحساني االحمرحسان
للتغذية ت/ت

5036772ا15

5037104ا15للتغذية ت/تاالحمر مسكنالقصر 88 حيفضيلة حشفة53

5038158ا15للتغذية ت/ت03 محل 64 رقم 01 شارع  بيلو حيمحمد لوناس54

5038478ا15للتغذية ت/تالشراعبة 18 رقم 421 سهم امبارك سيدي حييوسري سماللة55

5119380ا17للتغذية ت/تالكاليتوس 97 رقم الشراعبة حيرمضان باعوز56

0035798ا99للتغذية ت/تالكاليتوس 02 رقم انبارك سيدي حيالياس بوشنين57

4882352ا09للتغذية ت/تالكاليتوس 04 رقم امبارك يسدي حيسليمان عزوز58

5910854ا21للتغذية ت/تالكاليتوس ا محل 12 رقم االحمر القصر حيسالم عقبة59

5134960ا20للتغذية ت/تاالحمر القصر 22 رقم مسكن140 حياسماعيل كريمو60

5123229ا18للتغذية ت/ت08 رقم و ط 02 رقم االحمر القصر حيكمال كديد61

5137822ا20للتغذية ت/ت01 محل 117 رقم 01 سهم مسكن600 حيسمير لطرش62

5113650ا16للتغذية ت/ت42 رقم 03شارع االحمر القصر حياحمد سوماتي63

5123181ا18للتغذية ت/تاالحمر القصر 09 رقم مسكن400 حيشرير احمد64

5139639ا21للتغذية ت/ت15محل 19 ع مسكن 304 بلحاج اوالد حسمحاد علي محمد65

5012934ا12للتغذية ت/تالشرلربة 01 شارع الزواوي حيمكي امحمد66

5024930ا13للتغذية ت/تالشراربة 02 شارع الزواوي حيبشير بلقاسم67

5140147ا21للتغذية ت/تب محل الجمهورية حيالرزاق عبد لوناس68

4831356ا05للتغذية ت/تالجمهورية حي 03عمر بوسكين69

5118465ا17للتغذية ت/تالكاليتوس 41 قطعة الجمهورية حيعلي سيد لوناس70

5136070ا20للتغذية ت/تالشراربة 61 رقم كلواز االخوة حي هللا عبد خيار71

0085334ا01للتغذية ت/ت04 محل 198رقم شمال الشراربة حيكمال منصوري72

5137083ا20للتغذية ت/تالكاليتوس 05 محل 196 رقم 08 شارع الزواوي حيالياس هللا سعد73

4858490ا07للتغذية ت/تالقادر عبد االمير حيالغاني عبد صويلح74



4891616ا10للتغذية ت/تالشراربة   كلواز االخوة حييونس براهيمي75

4896696ا09للتغذية ت/ت35 رقم كلواز االخوة حياالمين محمد خاروف76

5125987ا18للتغذية ت/ت01 محل 25 رقم 11 قسم مسكن 600 حيح  سحتين فوزي77

5131435ا19للتغذية ت/تالكاليتوس 84رقم  القصر مسكن 88 حيهللا عبد بوفتاح78

5114452ا16للتغذية ت/تالكاليتوس القصراالحمر 59 رقم مسكن 88حي حمزة شكر79

4923065ا15للتغذية ت/تالشراربة 12 رقم كلواز االخوة حياسامة بلحمدي80

5119157ا17للتغذية ت/ت161 رقم مسكن 196 حيعياشي وارث بن81

5912079ا22للتغذية ت/تالكاليتوس 52 رقم 09 شارع الزواوي حياسامة مرزوقي82

05A4820846للتغذية ت/ت01 رقم شراعبة امبارك سيدي حيهبري علي83

05A4821596للتغذية ت/ت7 رقم شراربة كلواز اإلخوة حيانورار فاروق84

05A4821606للتغذية ت/ت5 رقم 3 رقم محل الحاج أوالد حيهللا سعد لبنة85

05A4821752للتغذية ت/ت2 رقم 7 شارع الحمر القصر حيشباح علي86

05A4822022للتغذية ت/ت47 رقم محمد كوريفة حيدادو لياسين87

05A4822414للتغذية ت/ت3 رقم 21 شارع الزواوي حيموساوي ضاوية88

05A4822470للتغذية ت/تالجمهورية حيلولي شهرزاد89

05A4822530للتغذية ت/ت38 رقم خليل بن حيقويسم كمال90

91

شراعبة 69 رقم 12 شارع الزواوي حيامباركي عبدالغني
للتغذية ت/ت

05A4822554

05A4822710للتغذية ت/ت14 رقم 2 شارع 2 بيلو حيعميروش اليامين92

05A4825014للتغذية ت/ت8 رقم األحمر القصر الوطني طريقبوسناجي فوزي93

94

شراعبة 12 رقم 6 شارع موكسيب حوشديب رشيد
للتغذية ت/ت

05A4825050

05A4825970للتغذية ت/ت1 رقم 51 عمارة مسكن 1600 حيبورحلة مصطفى95

05A4826984للتغذية ت/تالحيدوسي حيلحوازي مجيد96

للدواجن باتجزئة تجارة

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنوانالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

0108158أ04والدواجن للحوم ت/ تالكاليتوس الحيدوسي حيمحمد رباحي1وسالكاليت

5140031ا21والدواجن للحوم ت/ تالكاليتوس الحاج اوالد حي عريبي محمد2وسالكاليت

5114806ا16والدواجن للحوم ت/ تاالحمر القصر 111 رقم مسكن 88 حياالمين محمد دراج3وسالكاليت

488161ا09والدواجن للحوم ت/ تالكاليتوس 76 رقم بيلو شارعجبوري محمد4وسالكاليت

4844942ا06والدواجن للحوم ت/ تالكاليتوس 15 رقم مسكن 88 حيهشام عكاك5وسالكاليت

المخابز

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

4810944ا04مخبزةالكاليتوس 202 رقم بيلو حيسعيد عماري1الكاليتوس

5082112ا13مخبزةالكاليتوس 08 رقم محل الحاج حياوالدالقادر عبد بولجوع2الكاليتوس

حرفي بطاقة006812مخبزةالكاليتوس 29 رقم مسكن 88 حيخميسي مخلوفي3الكاليتوس  

5028224ا14مخبزةالبيضاء الدار طريق الحاج اوالد حي الوهاب عبد بيرم4الكاليتوس

1633421ا06مخبزةاالرضي الطابق االحمر القصر حيبالل صدوقي5الكاليتوس

104142ا03مخبزةاالرضي الطابق االحمر القصر حيالدين عز شاوش6الكاليتوس

4841942ا06مخبزةالكاليتوس 88 الحمر القصر حي عاشور دراج7الكاليتوس

4834806ا06مخبزةالكاليتوس 64 رقم بيلو حيالعربي امحند8الكاليتوس

براقي

براقي



0084670ا01مخبزةالكاليتوس 01 رقم 2 بيلو حيبونقطة ارزقي9الكاليتوس

5910470ا21مخبزة08 رقم و/طفاتح بولصاع10الكاليتوس

5010158ا12مخبزة البنزين محطة 08 رقم و ط الحيدوسي حي مخلوف لخميسي11الكاليتوس

0018814ا02مخبزةاالحمر القصر طريقاحمد سيد بوسناجي12الكاليتوس

4866552ا08مخبزةالكاليتوس 08شارع الحيدوسي حيحسان شلي13الكاليتوس

0084670ا01مخبزة11 رقم 02 بيلو حيارزقي بونقطة14الكاليتوس

4877148ا09مخبزةالشراعبة امبارك سيدي حيفوضيل قحام15الكاليتوس

4834801ا06مخبزة64 رقم 02 بيلو حيامحند العربي16الكاليتوس

5120676ب17مخبزةكلواز االخوة حيمحمد حومر17الكاليتوس

5120676ب17مخبزةالجمهورية 123 رقمرابح قويدر بن18الكاليتوس

4896196ا11مخبزةالكاليتوس 21 رقماعمر الدين نور19الكاليتوس

5134706ا20مخبزةالكالييتوس مسكن 1600 حينوفل داود20الكاليتوس

5032688ا14مخبزة01 رقم 11 شارع بيلو حيمصطفى مكيد21الكاليتوس

4858600ا07مخبزةالكاليتوس االحمر القصر 23 رقم 03 شارعالنور عبد بوشكارة22الكاليتوس

0026320ا98مخبزةالكاليتوس 01 رقم 01 شارع االحمر القصر حيالعربي محمد بوصوف23الكاليتوس

5139686ا21مخبزة الكاليتوس 14 قطعة رياض العقارية التعاونيةكريم اعمر بن24الكاليتوس

خدمات
 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

0983086ب09الخدمات محطة 06 رقم االحمر القصر الكاليتوس الوطني الطريقطلحة خدمات محطة1الكاليتوس

0050074ا99الخدمات محطةالكاليتوس 08 ارقم الوطني الطريقحسين بقاح2الكاليتوس

المقاهي

 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

5910219ا21مقهىالكاليتوس المهني التكوين طريق بيلو حيزبير سويعد1الكاليتوس براقي

5138756ا20مقهىالكاليتوس 40 رقم مسكن 88 حيياسين لعيفة2الكاليتوس

4838156ا06مقهىالكاليتوس الحاج اوالد 01 رقمطريق بو خالد3الكاليتوس

0023930ا98مقهىالكاليتوس 61 رقم الوطني الطريق 18 محلالحميد عبد قطاش4الكاليتوس

17أ5118079مقهى 8 رقم الوطني طريق بيلو حيمحمد مرزوقي5الكاليتوس

 حلويات
 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقمالبلدية االدارية المقاطعة

5120062ا17حلوياتالكاليتوس محل 37 رقم 61 طريق الحيدوسي حيبلقاسم حشفة1الكاليتوس

5111138ا15حلوياتالكاليتوس االحمر القصر 44 رقم مسكن88حيعتمان شريف2الكاليتوس

50399221ا15حلوياتالكاليتوس 53 رقم حي علي سيد شاللي3الكاليتوس

5036012ا14حلويات 11 محل االربعاء طريق 08 رقم و طفريد كعسيس4الكاليتوس

 اخرى نشاطات
 التجاري السجل رقم اللنشاط نوعالتجاري العنواناالقتصادي المتعامل او التاجر ولقب اسمالرقم البلدية المقاطعة

0102700ا03الرصيد تعبئة الطرق مفترق مقابل الحاج اوالد حيبومطاك الوهاب عبد1الكاليتوس براقي

48976461ا11الرصيد نتعبئةالكاليتوس 61 رقم الحاج اوالد حيابراهيم عباس بن2الكاليتوس

5042966ا15مطاطية اطاراتالكاليتوس الحيدوسي حيمروان بومية3الكاليتوس

485324ا07مكتبةالكاليتوس الشراعبة بيلو حيمقران قطاط4الكاليتوس

505560ا14للتبغ ت/تاالحمر القصر مسكن 88 حيحمزة مسعدي5الكاليتوس

5034944ا15للتبغ ت/تاالحمر القصر حي مصطفى جيلي6الكاليتوس

براقي

براقي

 براقي



10أ00458583واالتصال الهاتفية االجهزة ت,ت أ 35 رقم الكبير حيرمزي ماعو7الكاليتوس

5131339أ19الهاتف الرصيد تللتعبئة/تالكاليتوس 55 رقم 01 شارع الحيدوسي حيعالل العزارة سيد8الكاليتوس

الكاليتوس االذاعي المركز 130 الى 122 رقم النخيل بيلو حيعلو محمد9الكاليتوس 5013952أ12النقال الهاتف رصيد تعبئة ت/ت

5135944ا20النقال الهاتف رثيد ت,تالكاليتوس 8 رقم و طالمومن عبد بن عمر10الكاليتوس


