
 2022 لسنة المبارك االضحى عيد يومي عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين اإلقتصاديين المتعاملين و للتجار اإلسمية القائمة

التجاري السجل رقم التجاري العنوان التاجر اسم النشاط نوع البلدية الرقم

07A4850357  تسالة سي ال سي محل 5 قسم المشتركة القرية 165 رقم

المرجة

احمد قادة 1

37069 المرجة سالة عباد سيدي مركز رشيد مكي 2

17A4950991  محل 01ال رقم قطعة مخطط 213 رقم قطعة الصومام حي

المرجة تسالة 171
عمارة بن مختار

3

20A4961746 تسالةالمرجة 76 رقم الصومام حي شارع فاروق عرجي 4

17A4952511 المرجة تالة 05 رقم الصومام حي شهرزاد بمهيدي 5

19A4959122 المرجة سالة 144 مح مسكن 180 الصومام حي أمين عكوش 6

11A4921557 المرجة تسالة 25 رقم باجو مجموعة 25 رقم محل نبيل بواطلية 7

12A4929746 امرجة سالة 146 رقم عباد سيدي مركز دليلة بوفراش 8

18A4955674 المرجة تسالة121 رقم قطعة  الصومام حي كروش محمد 9

20A4960868 المرجة تسالة 01 قم محل 2 قسم 28 رقم مل مج يونس عليان 10

12A4927729 المرجة تسالة66رقم الفالحية القرية بوخليعة الحميد عبد 11

01A0078650
الملرجة تسالة76 ملكية مج 1258 رقم التالثة الشهداء شارع

بوعشبة رشيد
12

22A592357 المرجة تسالة 11 رقم التحرير جيش شارع ملياني لخضر 13

99A0047054 المرجة تسالة43رقم الفالحية القرية بشير مولي 14

03A0101563 المرجة تسالة1 رقم43 عمارة مسكن1310 حي بوبوبقرة سماعيل 15

02A0091574  رقم محل والقليعة المرجة تسالة بين الرابط الوطني الطريق

67رقم41
محمد قينع

16

13A4932855 المرجة تسالة83رقم الصومام حي بزاز عزالدين 17

11A4923918 المرجة تسالة الصومام حي180رقم بوسيماني حميدة 18

18A4954408 المرجة تسالة 05 قسم 107 رقم مكية مجموعة عباد سيدي محمد شيخ بن 19

10A4915626 المرجة تسالة 292 رقم عباد سيدي مركز مفتاح سعد 20

15A4940682 المرجة تسالة254 رقم عباد سيدي مركز بالل حوي 21

10A4916833 المرجة تسالة الصومام حي 169 رقم الحفيظ عبد عتروز 22

12A4929885 المرجة تسالة 40 رقم أ عمارة الرئيسي الشارع العربي احمد بوعمران 23

16A4948359 المرجة تسالة الصومام حي105 قندوز بو القادر عبد 24

المرجة تسالة75 محل75رقم الصومام حي فركيوي عيسى 25

00A0071774 المرجة تسالة التحرير جيش شارع كمال قاسمي 26

99A0047054 المرجة تسالوة43 رقم الفالحية القرية بشير مولي 27

20A4963147 المرجة سالة األرضي الطابق 06 رقم33 مارة1310 حي غانم بن زوينة 28

20A4961928 المرجة تسالة 100 رقم الوطني التحرير جيش شارع ابراهيم بزاز 29

15A4940469 المرجة تسالة 30 رقم الحواس بوقرة شارع مراد هدروق 30
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19A4957479 األرضي الطابق 65 محل أ قسم اإلشتراكية الفالحية القرية حمزة فيصل 31

17A4949477 المرجة تسالة 05 رقم02 محل عباد سيدي مركز الرؤوف عبد معكوش 32

14A4997318 المرجة تسالة ال رقم محل الصومام حي 169 رقم حسين خروري 33

توتة بئر المرجة تسالة الكريم عبد طاطا بن 34

16A4944515 المرجة سالة01رقم قطعة26 مح126 رقم الصومام حي لباد سعيد
35

14A4937699 المرجة تسالة248 رقم عباد سيدي حي القادر عبد نمري 36

12A4929530 المرجة تسالة ب01 رقم قطعة 48 عمارة مسكن1310 حي علي مهني
37

09A4912768 المرجة تسالة 193 رقم محل الصومام حي حوسين بوخرص 38

14A4937699 المرجة تسالة126 رقم الصومام حي 126 سي محل حكيم بوعالية
39

22A59122070 المرجة تسالة 01 رقم طريق (خدمات محطة) مصطفى مسعود بن 40

المرجة تسالة ابراهيم زبيش شارع 13 رقم قسم 13 محل علي سيد حمومان 41

بئرتوتة ، الشبل اوالد 27 رقم بوحجة اإلخوة شارع العزيز عبد رامي 42

التجاري السجل رقم التجاري العنوان التاجر اسم النشاط نوع البلدية الرقم

12A1746892 بئرتوتة ، الشبل اوالد 27 رقم بوحجة اإلخوة شارع العزيز عبد رامي 1

الشبل اوالد شعايبية 3260 السكني الحي 36 عمارة 05 محل يوسف بوخالطة 2

11A4923310 بئرتوتة ، الشبل اوالد أ 147 رقم حمود دحماني شارع النور عبد بوحجة 3

20A4963390 بئرتوتة ، الشبل اوالد 03 رقم ديسمبر 11 شارع عصام بوحرامة 4

16A4944694 الشبل اوالد 01 محل الشعايبية مسكن 3216 حي نجيب مخالفية 5

12A4925776 بئرتوتة ، الشبل اوالد المحامدية حي انيس بوعلي 6

14A4939091 الشبل اوالد 06 قسم 260 رقم 5 مج عابد كريم شارع بومدفع مولود 7

16A4944732 الشبل اوالد البحايرية حي حمود دحماني شارع ياسين عراش 8

20A4962520 الشبل اوالد 09 رقم مداح اإلخوة شارع شريفة قاسم 9

20A 4962438 الشبل اوالد الشعيبية                            محمد طاكوش 10

21A4965598 الشبل اوالد األرضي الطابق 497 ملكية مج 08 قسم النور عبد العامري 11

14A4935649 الشبل اوالد المحامدية شارع الحكيم عبد خالدي 12

14A4937679 الشبل اوالد 42 رقم المحامدية حي محمد سبع 13

14A4936050 الشبل اوالد المحامدية حي 143 الشبل اوالد  الدين عز بيبي 14

13A4931352 الشبل اوالد182 رقم 1960 ديسمبر 11 شارع الرحيم عبد شيبان 15

98A002685 16 نصير تلي بن الشعايبية مسكن 3260 حي 01 محل 61 عمارة

17A4850544 06 رقم 108 عمارة 08 رقم الشعايبية مسكن 3216 حي 17 الغاني عبد غضاب

16A4946814 04 رقم 37 عمارة 08 رقم الشعايبية مسكن 3216 حي سعيد محمد بوفارس 18

01A0082068 19 الحميد عبد دوس الشبل اوالد 84 ع 16 قطعة مسكن 3216 حي
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17A4951823 20 معامير خميس الشبل اوالد85ع01 رقم محل مسكن 3216 حي

19A4958458 الشبل اوالد 173 رقم البحايرية حي النور عبد موغاري 21

18A00262850 علي بن ناصير الشبل اوالد61ع01 رقم محل مسكن 3216 حي 22

18A4954122 07 رقم محل البحايرية حي حمود دحماني شارع فتحي بوشيشة 23

03A0102143 الشبل اوالد الشعيبية حي احمد شرقي 24

99A0044267 الشبل اوالد الشعيبية حي مراد عباس 25

21A4964882 اوالد األرضي الطابق 08 قسم 910 ملكية مجموعة حميد جروان 26

14A4935649 الشبل اوالد المحامدية شارع الحكيم عبد خالدي 27

17A4951513 الشبل اوالد مداح اإلخوة ع شار توفيق العكاشي 28

16A4947327 الشبل  اوالد 29 رقم  1960 ديسمبر 11 شارع الدين خير حميسي 29

00A005885 الشبل  اوالد   1960 ديسمبر 11 شارع طاهر خليل 30

15A4943809 الشبل  اوالد الشعيبية 03 رقم 61 ع مسكن 3216 حي سعيد مزيان 31

11A480439 الشعايبية 36 عمارة 02 محل مسكن 3216 حي نصيرة بوخالطة 32

20A4963736
الشعايبية األرضي الطابق 04 رقم 84 ع مسكن 2316 حي

احمد مكمش

33

15A4943809 الشبل اولد  الشعايبية  03 رقم 61 ع مسكن 2316 حي مزيان سعيد 34

20A4961333 الشبل اوالد 1960 ديسمبر 11 شارع بالل مداح 35

15A4940765 الشبل اوالد 158 رقم المحامدية حي هشام سبع 36

14A4936050 الشبل اوالد 68 رقم المحامدية حي الدين عز بيبي 37

38

/ الشبل اوالد 1960 ديسمبر 11 شارع مصعب بوزيد 39

10A4919045 الشبل اوالد  04 رقم 1960 ديسمبر 11 شارع الغاني عبد شبيلي 40

18A4954054 الشبل اوالد  المحامدية حي الغاني عبد الوالي 41

11A4924242 الشبل اوالد  أ 147 رقم 1960 ديسمبر 11 شارع هشام عيساتي 42

15A4940869 الشبل اوالد  الشعيبية 02 رقم 84 ع مسكن 3216 حي نترخي سفيان 43

10A4917412 الشبل اوالد 111 رقم 1960 ديسمبر 11 شارع المالك عبد خليل 44

15A4941416 الشبل اوالد 03 رقم 58 ع مسكن 3216 حي نورة باز 45

16 A 4947415

 اوالد  الشعيبية 01 رقم 108 ع19 قطعة مسكن 3216 حي

الشبل
 رابحة محمد

46

16 A 4948142 الشبل اوالد  الشعيبية 05 رقم 25 ع مسكن 3216 حي 47 بلعلي سفيان

01A0073421 الشبل اوالد 03 رقم المحامدية  حي 48 الدين نصر عمي

18A4954461 الشبل اوالد 51 رقم المحامدية بيبي طاهر حي 49 رامي ايوب

15A494305404 الشبل اوالد  الشعيبية 04 رقم 85 ع مسكن 3216 حي 50 معطيب الرحمان عبد

20A4961240 الشبل اوالد  الشعيبية 01 رقم 37 ع مسكن 3216 حي الخبز ايداع القادر عبد ديابي 51

18A4954054 الشبل اوالد 64 رقم المحامدية  حي 52 الوالي الغاني عبد

17A4949148 الشبل اوالد 30 رقم المحامدية  حي 53 موغاري مرزاق

20A4960444 بئرتوتة االرضي الطابق03 رقم محل اقزيب تجزئة موسى توفيق 1

05A0944522 بئرتوتة 99 قسم730 مل مج بوحجة علي شارع كمال كبير 2
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12A4926723 توتة بئر26 رقم مولود عبدي 3 سميرة لمامسي

20A4964418 توتة بئر 99 قسم221 مل مج 01 رقم الخرايسية طريق  زيان بن سفيان 4

16A4945823 بئرتوتة02 رقم حبشي االخوة شارع لخضر مصطفاوي 5

99A0034017 الجزائر-توتة بئر بوحجة، علي شارع 6 خالد فرحات

06A4838901 الجزائر-توتة بئر أ عمارة رقم بوحجة علي شارع الحميد عبد لعجالي 7

10A4917765 بئرتوتة 02 رقم اقزيب02 عداش تجزئة 8 األمين ربيع بن

12A492996 .الجزائر-توتة بئر ،11 رقم حبشي أحمد شارع  9 محمد عواد 

21A4965712 توتة بئر952 مل مج99 قسم02 رقم احمد فروخي شارع 10 لعزوزي زينب

01A0081107 توتة بئر111 تجزئة 11  سفيان بوشو

19A4957305 بئرتوتة االرضي الطابق10 رقم العائلي المسكن العقارية التعاونية سكارنة رؤوف محمد 12

15A4940575 بئرتوتة04 محل الصغير الطاهر شارع849 رقم مل مج 99 قسم امين محمد سريري 13

21A5910300 توتة بئر 27 رقم بوحجة علي شارع 14 زيقادي ناصر

16A4946009 توتة بئر 04 محل سابقا 03 رقم السعادة حي بوحجة علي شارع سالم الحميد عبد 15

15A1010307 . الجزائر-توتة بئر ،38 عمارة 16 قطعة مسكن 2160 حي  16  فريد خالدي 

98A0031783 توتة بئر ،37 رقم مسكن 110 شارع  17 علي بشتلة

17A4085473 18 بلهادي حسن خريسية سي ابي 13 رقم محل مولود عبدي حي

14A4937741 توتة بئر05-03 رقم حصة سي محل ا عمارة بوحجة علي شارع علي سيد لعجالي 19

15A4958910 بئرتوتة االرضي الطابق02 رقم محل اقزيب تجزئة 20 اللطيف عبد لباد

20A4962662 توتة بئر 16 رقم العدادشة قطعة30تجزئة 21 دادة بن سعيد

21A5911260 توتة بئر99 قسم773 مل مج احمد فوال وشارع بوحجة علي شارع 22 زكرياء منصوري

14A4936190 توتة بئر08 رقم بوحجة علي شارع 23 عمارة رابح

02A0090671 امحمد سيدي 66 رقم74 عمارة مسكن2160 حي 24 سبع الناصر عبد

10A4918724 توتة بئر 03 رقم محمد مهدي شارع 25 الفتاح عبد عباس

00A0069099 26 فتحي بوشيشة توتة بئر 01 رقم يوسف بن مقداس شارع

19A4960038 27  الدين محي ولد علي توتة بئر االرضي الطابق 03 رقم محل اقزيب تجزئة

04A0104489 توتة بئر150 محل الحظيرة قرب بوحجة علي شارع توفيق عمام 28

08A4860941 توتة بئر 49 رقم عداش شارع 29 لطفي مداح

21A4965400 توتة بئر31 محل04 رقم قطعة الثاني التقسيم حي ابراهيم حميزي 30

00A0066874 توتة بئر 04 رقم بوحجة علي شارع 31 حمدان مسيوري

19A4959649 توتة بئر االرضي الطابق 01 رقم محل اقزيب تجزئة مشكم رشيد 32

22A5911578 بئرتوتة او حرف 30 تجزئة815 رقم مل مج 99 قسم 33 زربوط احمد سيد

15A4918981 ئرتوتة خرايسية طريق 19 رقم عائلي مسكن 40 العقارية التعاونية 19 قطعة 34 بالل محمد خطاب

20A4962110 35 مداني بن فريد توتة بئر االرضي الطابق 111 الوالئي الطريق فيال 40 حي

15A49441052 36 عروة احمد سيد توتة بئر 03 قطعة بوحجة علي شارع 03 ب

16A4947096 37 زرياب سمار توتة بئر خرايسية 01 رقم مولود عبدي شارع

03A102439 38 محمد بودلة توتة بئر ة قطعة 143 تجزئة

21A4965644 توتة بئر150 محل الحظيرة قرب بوحجة علي شارع 39 علي فروخي

19A4959422 محمد غلبي توتة بئر 09 قسم888 مل مج 40
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 2022 لسنة المبارك االضحى عيد يومي عطلة خالل المداومة بضمان  الملزمين الخدمات لمحطات اإلسمية القائمة

01A9141600 .التـــــــــوتة بئر السريع، الطريق محمد فريحات 1 توتة بئر خدمات محطة

.، تسالة المرجة01الطريق السريع رقم  المرجة تسالة خدمات محطة مصطفى مسعود بن 2

الدائرة البلدية اإلنتاجية الوحدات
 أو اللقب و اإلسم

التجارية التسمية
العنوان

الملبنات ساعد شريفي سيالم" م.م.ذ.ش

 رقم اآلجر، طريق

 بئر علي، بابا ،04

الجزائر-توتة

المطاحن
 البيضاء الوردة مطحنة

الحفيظ عبد بلقاضي

 الطريق 144 رقم

 علي، بابا الوالئي،

الجزائر-توتة بئر

المعدنية المياه

  اإلدارية المقاطعة البلديات التاجر لقب و اسم التجاري النشاط التجاري العنوان التجاري السجل رقم

0093875 أ03 مصطفى احموين بئرتوتة ، بوحجة علي شارع

4919425  أ11  مغازة )          لخضر زوبيري بئرتوتة ، بوحجة علي شارع 147 رقم

( دعاء

4914159  أ09 حمزة مناس  بئرتوتة ، علي بابا حي 05 رقم

4913749أ14 عومار بوخاري بئرتوتة ،  148 رقم بوحجة علي شارع

4953817أ18 بئرتوتة ، 13 رقم علي بابا عريبي مسعود

4954295أ18 بئروتة ، 04 مكرر 01 رقم بوحجة علي مركز محمد أمغار

1015048أ10 بئرتوتة ، 131 رقم مسكن 140 قسم الثاني التقسيم حي مبروك سعدي

1010307 ب15 بئرتوتة ، 03 عمارة 16 رقم قطعة مسكن 2100 حي مغـــــــــازة   )               فريد خالدي

New Rak)

بئرتــــــوتة بئرتـــــوتة

4935014 أ13 بئرتوتة ، خرايسة طريق 06 رقم النصر تعاونية              نوفل ابراهيم دالي بن

( اسيا )               

0082068  أ01 الشبل اوالد 16 تجزئة مسكن 3216 حي الحميد عبد دوس

4858458أ15 الشبل اوالد ، 173 رقم الشعايبية حي عادل النور عبد موقاري الشبل اوالد

4936050 أ15  الدين عز بيبي الشبل اوالد المحامدية حي 143 رقم

4946814أ16 الشبل اوالد 08 قطعة الشعايبية مسكن 3216 حي سعيد محمد بوفاس

0052347أ99  محمد زواتي بئرتوتة ، 134 رقم الجديد التقسيم حي

التوتة بئر التوتة بئر

يوجد ال



4931164ا13 بئرتوتة ، ب 19 رقم محل 10 رقم رمضان بودلة شارع  الدين عماد العزوري

0038569 أ99  الرحيم عبد بلهوان بئرتوتة ، بوحجة علي مركز

 الدين عز بومرزوق بئرتوتة ، 72 رقم علي بابا حي

4957305أ19  رؤوف محمد سكارنة بئرتوتة ، 20 رقم العقارية التعاونية

 فريد زايدي بئرتوتة ، 05 رقم 99 قسم جنين اقامة بوحجة علي شارع

4963245ا20 رضي األ الطابق 01 محل بوحجة علي جنين اقامة العامة للتغذية ت/ت  بئرتــــــوتة هشام مسعودي

 األمين الربيع بن بئرتوتة ، 02 رقم اقزيب عداش تجزئة

0010087أ07  تلي بن عباس بئرتوتة ، امحمد سيدي 50 عمارة مسكن 2160 حي

4954242أ18  العالي عبد حمودي بئرتوتة ، 09 قسم 477 ملكية مج ب محل علي بابا

4962802أ20  سمير حمودة بئروتة 60 رقم محل الزوين حي

 سفيان طايبي األرضي الطابق 99 رقم بوحجة علي مركز 99 رقم فيال

بئرتوتة ، بوحجة علي مركز 40 رقم  صالح هللا جاب بن

4948240أ16  ياسين مزنر بئرتوتة ،05 قسم 335 رقم مل مج الكحلة دوار

4951190أ17  شاهر جلي بئرتوتة ، 04 رقم 20 عمارة مسكن 871 حي

 ابراهيم عبدلي بئرتوتة 07 محل 06 رقم علي بابا حي

 الرحمان عبد معامير بئرتوتة 29 محل 51 عمارة امحمد سيدي 2160 حي

4944813أ16  قويل ولد شاللي بئرتوتة ، 16 رقم 05 مج علي بابا حي

4954776أ18  ابراهيم شنوفي علي بابا 47 رقم 07 قسم 25 رقم مل مج

5910181أ21 بئرتوتة علي بابا محطة06   سفيان عرجون 

4953597أ18  حمزة عيسى بن بئرتوتة األرضي، الطابق 50 رقم علي بابا الزوين حي

0011820أ97 بئرتوتة بوحجة علي شارع01  بلقاسم سليماني 

0095621أ03  محمد حوتي بئرتوتة ،  19 رقم محل 10 رقم رمضان بودلة شارع

 حسام خيدر بئروتة 07 محل 19 عمارة تساهمي مسكن 540 مشروع

0081107أ01 سفيان بوشو بئرتوتة ، مسكن 111 رقم تجزئة

مل مج 139 رقم 19 عمارة اجتماعي تساهمي مسكن5400   

بئرتوتة

 عالل بوخاري

4948894أ17 بئرتوتة محمد  صميدي حي  محمد فروخي

4947825أ10 بئرتوتة 17 رقم امحمد سيدي دوار  محمد سليماني

4963223أ20 بئرتوتة امحمد سيدي حي  امال ثباوي

4880977ا11 بئرتوتة امحمد سيدي 87 رقم 83 عمارة مسكن 2160 حي  عمار سليج

4954231أ18 بئرتوتة النور مسجد امحمد سيدي حي  بوعالم شيباني

4944732ا16  ياسين عراش الشبل اوالد البحايرية حي حمود دحماني شارع

4850544أ07  اوالد ، الشعايبية 06 عمارة 108 قطعة مسكن 3216 حي

الشبل

 الغني عبد  عطاب

 محمد سبع الشبل اوالد ، 42 رقم المحامدية حي

 الشبل اوالد الحكيم عبد خالدي الشبل اوالد ، ب 94 رقم المحامدية حي

 نصير تلي بن الشبل اوالد 3216 حي 01 محل 61 عمارة

 احمد  شرقي الشبل اوالد ، الشعايبية حي

 محمد شقنون الشبل اوالد 125 رقم الشعايبية حي

4946249ا16  عماد نواري الشبل اوالد 31 رقم 1960 ديسمبر 11 حي

 خميسي معامير الشعايبية 01 محل 3216 السكني الحي 85 رقم عمارة

4951616أ17  الحسين قرومي الشبل اوالد 69 مج 36 األرضيرقم الطابق المحامدية حي



0031669أ98 سليمان شاوش ايت الشعايبية 01 محل 09 عمارة مسكن 3216 حي

4365606أ21  علي قزيل  04 رقم الشبل اوالد دويفي حي

4947374أ16  اسماعيل بوطريف الشبل اوالد بوحجة اإلخوة شارع 22 رقم

4954271ا16  العايب سعيد الشبل اوالد 147 رقم 1960 ديسمبر 11 شارع

4931352ا13  الرحيم عبد شيبان الشبل اوالد 192 رقم 1960 ديسمبر 11 شارع

4964585أ21  نسيم مداح الشبل اوالد 25 رقم عابد كريم شارع

4221557أ11  نبيل بوطمين المرجة تسالة 25 رقم 01 مل مج باجو تعاونية 95 محل

4953070أ18  سعيد قاسمي المرجة تسالة 14 رقم محل 67 رقم الوطني الطريق

4917376أ10  رشيد هنين المرجة تسالة 57 محل الوطني الطريق البلدي السوق

0078650أ01  رشيد بوعشة المرجة تسالة البلدي السوق 25 رقم محل

 مخلوف بوزيد المرجة تسالة 29 رقم عباد سيدي مركز

 المرجة تسالة القادر عبد قاعد المرجة تسالة 06 قسم عباد سيدي رمضان علي حي

4961808أ20  ابراهيم حباش المرجة تسالة 14 مح 12 رقم 02 سيدي مركز

 هللا ضيف حوي المرجة تسالة 81 رقم عباد سيدي مركز

4924367أ11  مليك مخلوفي المرجة تسالة 02 قسم األراضي مسح مخطط 31 مل مج

496069أ20  يونس عليان المرجة تسالة 01 محل 02 قسم 28 مل مج

4959122ا19  امين عكوش المرجة تسالة 199 محل مسكن 180 الصومام حي

0071774أ00  قاسمي كمال المرجة تسالة الوطني التحرير جيش شارع

4963147أ20  زوينة غانم بن األرضي الطابق 06 رقم 33 عمارة مسكن 1310 حي

 نسيمة كدام المرجة تسالة األرضي الطابق 08 رقم 74 رقم الصومام حي


