
التجاري السجل رقم التجاري العنوان النشاط نوع
 او التاجر لقب و اسم

االقتصادي المتعامل
الرقم البلدية

 المقاطعة

االدارية

بوزريعة بوزريعة

4823668أ05 سفيان غيمود مخبزة بوسماحة 407 رقم 2 المنزل حي 1

8077484 مخبزة الفونطون 6 حي يحاللي الكريم عبد 2
589971 ساحة الريابي بوزريعة12 مخبزة وحلويات داود أبزار 3

4818142أ04 ساحة الريابي بوزريعة مخبزة وحلويات بن كراوش ناصر 4
4927463أ12 مخبزة الطريق الجديد54رقم  بن رجال سمير 5
4815766ا04 شارع العماري أحمد220 مخبزة وحلويات بداني أحمد 6
4921751أ11 مخبزة وحلويات برانيس104رقم  بت توتي فاتح 7

99A0054742 -بوزريعة -  شارع علي رملي 138رقم  مخبزة وحلويات عمروش الوناس 8
12A4894611 -بوزريعة -  شارع علي رملي 27رقم  مخبزة صناعية أمال مصباح 9

4953587ا18 12 رقم باشولي حي مخبزة عشير سيدعلي 10

0103034ا03

 فرنسا هواء 13 رقم الفيمي حي

01 رقم محل مخبزة بوقرو توفيق
11

16A4945873 مخبزة صناعية بوزريعة80حي برانيس رقم  خويدر سلطانة 12
0060204أ00 بقالة العماري امحمد09رقم  بوبنة مراد 13
0031646أ98 ساحة الريابي بوزريعة بقالة عمران خليف 14
4946240أ16 ساحة الريابي بوزريعة بقالة صالح حاج احمد 15
4826138أ05 بقالة الرصد الجوي107رقم  عبدات عبد القادر 16
4966051أ21 بقالة الرصد الجوي101رقم  زار عبد الرؤوف 17
0085604أ01 بقالة بوسماحة2حي المنزل  زايري عمر 18
4910619أ09 405حي المنزل بوسماحة قطعة رقم  بقالة بوعزيز الطاهر 19
4918842أ10 بقالة محل ب391 رقم 2حي بوسماحة المنزل  بلعيد كريمة 20
4942878أ15 32حي الشهيد بوسماحة رقم  بقالة هدروق عبد الرحيم 21
4948348أ16 77حي الشهيد بوسماحة رقم  بقالة لعرج عبد المنعم 22

بقالة بوسماحة2حي المنزل  زموش رضا 23
12حي الفدائيين بئرزواف رقم  بقالة بلقاسمي مصطفى 24

4936469أ14 ت ت لمنتجات الحليب تجزئة بوحمام محل ب38رقم  بلقاسمي يوسف 25
5124975أ18 02 بوحمام محل ب رقم 25رقم  بقالة سعيداني حمزة 26
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4932226أ13 بقالة حي العشيرة02رقم  براهيم مزاري محمد 27
بقالة بئرزواف بوحمام07رقم  مريغد خالد 28

555302أ22 بقالة طريق بينام09رقم  رابح سي قاسمي 29
4927779أ12 بقالة تجزئة بوحمام محل ب23رقم  خميسي طرافي 30
5054966أ22 مغازة بوحمام01رقم  ولد مداني نور الدين 31
4943671أ15 بقالة حي الفونطون08رقم  محمد فيلوات 32
4922953أ11 بقالة الفونطون07رقم  ادرغال خالد 33
4963498أ20 بقالة الفونطان03رقم  ابراهيم كحيلي 34
4847204أ06 بقالة الفونطان03رقم  زكاري ساحلي 35
5053897أ21 بقالة الفونطان11رقم  سمير بورمة 36
4923004أ11 بقالة دار العاليا04رقم  بن حمودة مهدي 37
5053920أ21 بقالة الطريق الجديد09رقم  شبلي نبيل 38
4955388أ18 بقالة الطريق الجديد220رقم  شبلي كمال 39
4854223أ08 مغازة ميرمون106رقم  سرحان محمد امزيان 40
4830869أ06 بقالة ميرمون90رقم  كريم بن فادي 41
4936048أ14 بقالة حي فوجرو10رقم  حمو موساوي 42
5054470أ21 كشك فوجرو بقالة عمار سعد هللا 43
0094200أ02 حي فوجرو بقالة فريد مليحة 44
4952148أ17 عمارة بريطانيا أ ب س بقالة دفوس جمال 45
5055150أ22 بقالة علي رملي80رقم  كريم بكوش 46
4953925أ18 مغازة علي رملي43رقم  بوكابوس سمير 47

98A0023264 رملي رملي علي شارع 30 رقم نبيل مرزاقة بقالة 48

20A4961080 بوزريعة 99 رقم رملي علي شارع مغازة جمال عيواز 49

0080640أ01 بوسيجور 27 رقم بقالة الناصر عبد قرنان 50
4954289أ18 بقالة العمودين08رقم  سليم شقرون 51
4964488أ21 بقالة الطريق الجديد10رقم  برهوم سميحة 52
4941096أ15 بقالة الطريق الجديد93رقم  بوزكريم محمد 53
4964824أ21 بقالة الطريق الجديد91رقم  سحيري عبد السالم 54
4948961أ17 09 حي شوفالي ع 11رقم  بقالة بن يحي حكيم 55
5054699أ22 بقالة باسكال14رقم  داودي مصطفى 56
4860588ا08 بقالة المقام الجميل14رقم  فيصل بن حمر العين 57
4952683ا17 بقالة المقام الجميل03رقم  خالص جمال 58
4910034ا08 30 مسكن المقام الجميل رقم 150حي  بقالة محمودي يحي 59



4960107ا19 بقالة المقام الجميل03رقم  شرنان سعاد 60
4954803ا18 مغازة الطابق االرضي03تجزئة بوسيجور قطعة رقم  جربوع امير 61
4950735ا17 بقالة طريق بني مسوس08رقم  فريد شعبان 62
4959147ا19 9كشك رقم  بقالة عبد الرحمان دراجي 63
4963028ا20 بقالة طريق بني مسوس24رقم  ياسين مريغد 64
4935640أ14 بقالة محطة الحافالت02رقم  محمد لبديري 65
4920039ا11 بقالة علي رملي06رقم  محمد زبير بن تركي 66

0068052أ00 باسكال 29 رقم بقالة علي محمد عمارة 67

4832148ا05 بقالة الجميل المقام  22 رقم 68 سمير مفالح

4945268أ16 برانيس حي 93 رقم بقالة يوسف رحماني 69

4949721أ17 بقالة برانيس 196 رقم بوقرة محمد 70

4944777أ16 بقالة برانيس 58 رقم بوقرة محمد 71

4959380أ19 بقالة الصومام حي 56 رقم رشيد عابد 72

01A0077053 رملي علي شارع 83 بقالة محمد فروخي 73

4818036أ04 زهير عطار للخضر ت ت أ محل 31 ابرومان حي 74

0027666ا98 75 فتيحة بورغدة للخضر ت ت الجميل المقام 05 رقم

4884771أ11 الجديد الطريق اسحاق رشاش للخضر ت ت 76
4941065أ15 ت ت للخضر بوحمام27رقم  قاسم مراد 77
0024582أ98 ت ت للخضر العماري امحمد220رقم  بداني جلول 78
4941390أ15 ت ت للخضر ريابي محمد10رقم  توفيق عياش 79
4919855ا11 28 مسكن المقام الجميل رقم 150حي  ت ت للخضر بونيف محمد 80
4961766أ20 05 بوحمام محلرقم 25رقم  ت ت للخضر نقاش فاروق 81
5054723أ22 تعاونية العقارية ياسمين محل أ ت ت للخضر مصطفاوي حسن 82
4948344أ16 حلويات الرصد الجوي107رقم  منغور محمد 83

حلويات طريق بينام09رقم  بوطالبي عبد الحميد 84
4963937أ20 حلويات بوحمام31رقم  مجقال سعد 85

حي بوحمام حلويات بسالم يوسف 86
4961661أ20 تعاونية العقارية ياسمين محل أ حلويات مصطفى خليفي 87

08A4869494 أ محل رملي علي 87 حلويات  نسيمة شنيت 88
6065080أ00 قصابة ريابي06رقم  عالم عبد الوهاب 89  بوزريعة

حي بوحمام ت ت للدواجن مصباح فضيل 90
4927779أ12 قصابة تجزئة بوحمام محل ب23رقم  خميسي طرافي 91
4947628أ16 قصابة بوحمام31رقم  بوستة علي 92



4960854أ20 قصابة بوحمام118رقم  موايسي فاتحي 93
4921802أ11 قصابة حسين بوشاشي06رقم  طاشات محمد 94

4817292أ04 رملي علي 83 رقم للدواجن ت ت 95 سفيان جرابي

رملي علي قصابة ارزقي بوزوران 96

4931578أ13 ك 4 ع فوجرو 4 رقم للدواجن ت ت محمد رحومة 97

4917747أ10 للدواجن ت ت ب محل 31 ابرومان حي الحميد عبد شرفة 98

0021332أ98 رملي علي 66 رقم للدواجن ت ت محمد بوقادوم 99

4965167أ21 الجديد الطريق 205 رقم قصابة دميل يسين 100

07A4858718 بلعربي االخوة شارع بهلول مقران قصابة 101

18A4954435 قصابة الريابي ساحة 102 قدور يوسق

18A4952754 بوزريعة 07 رقم محل الفونتون حي 103 كاشة فؤاد محمد قصابة

4967262أ21 الجديد الطريق 116 رقم للدواجن ت ت امين زفير 104

0102674أ03 رملي علي 98 رقم مطعم بوفنغور فريد 105

رملي علي 04 رقم سريع اطعام فريد بلعيور 106

5054151أ21 فوجرو حي 05 رقم بيتزيريا بلعورة يوسف 107

4868018أ08 01 رقم 05 ع فوجرو حي سريع اطعام الدين نور بلعورة 108

4854272أ07 رملي علي 83 رقم سريع اطعام جدير طريق 109

4958837أ19 رملي علي 85 رقم سريع اطعام قاضي امين محمد 110
4950183أ17 بيتزيريا العماري امحمد13رقم  بن مالك سيدعلي 111
4956727أ18 بيتزيريا الرصد الجوي105رقم  رياحي محمد 112
4938168أ14 مطعم بوحمام31رقم  بدرون محمد الصالح 113
4938168أ14 اطعام سريع بوحمام31رقم  بدرون محمد الصالح 114
0026588أ98 اطعام سريع بوحمام03رقم  بوزنون احمد 115
4946990أ16 اطعام سريع بئرزواف124رقم  قريبيسة عبد الحميد 116
0016022أ98 اطعام سريع طريق بينام01رقم  قروج فتيحة 117
5054957أ22 11طريق الشيوخ رقم  بيتزيريا كريوج بوجمعة 118
4823668أ05 مقهى بوسماحة407 رقم 2حي المنزل  غيمود سفيان 119

5054077أ21 ت ت للشاي بوحمام32رقم 

طارق نور الدين 

صايشي
120

4956589أ19 ت ت للتبغ الرصد الجوي105رقم  شعابنة يوسف 121
4910700أ00 ت ت للتبغ بوسماحة المنزل408رقم  تافنتيست محمد 122
4956374أ18 ت ت للتبغ بوسماحة1 المنزل 45رقم  لجاج سعيد 123
4966948أ21 ت ت للتبغ حي الفدائيين بئرزواف24رقم  محمد اسامة دراري 124



ت ت للتبغ بوسماحة2حي المنزل  صويلح احمد 125
4914598أ09 ت ت للتبغ بئرزواف08رقم  محمد فوزي بوزيدي 126
4917838أ10 تعبئة رصيد الهاتف حي العشيرة03رقم  عجاود جمال 127

4944863أ16 رملي علي 75 رقم العطارة لمنتجات ت ت حمزة سعيود 128

0039608أ99 بوزريعة الريابي ساحة تبغ كشك لونيس بوزيد 129

4953521أ18 الجديد الطريق 242 رقم للتبغ ت ت 130 رياج سعاد

4959323أ19 التجميل لمنتجات ت ت الجديد الطريق 134 رقم توفيق محمد زياد 131

4925969أ12 ميرمون حديقة 2 رقم الهاتف رصيد لتعبئة ت ت النور عبد باعة 132

0021100أ98 ميرمون حي 90 رقم الهاتف رصيد لتعبئة ت ت حداد فريد 133

4910564أ09 4 ع فوجرو حي 6 رقم الهاتف رصيد لتعبئة ت ت الرؤوف عبد معامير 134

الهاتف رصيد لتعبئة ت ت ميرمون حديقة 03 رقم امين محمد زواوي 135

4966293أ21 الهاتف رصيد لتعبئة ت ت ميرمون حديقة ب 14 رقم الصابر عبد لعزازي 136

4862771أ09 رملي علي 114 رقم الهاتف رصيد لتعبئة ت ت مشدان رشيد 137

4965969أ21 الجديد الطريق 91 رقم للتبغ ت ت بوكروح ياسين 138

4950243أ17 فالون فري كارنو حي السيارات كهرباء تصليح رابح خباش 139

4958972أ19 العجالت توازي و توازن االرضي الطابق 33 رقم كونطابات حي سفيان مسعودان 140

161102540  فالون فري حي

 ميكانكي حرفي

مكابح متخصص توفيق لورقي
141

5054559أ21 مخبزة الشمس الضاحكة01رقم  جامع سعيد 142

0999422ب17 مخبزة شارع طالب مسعود02 بلعيور صالح 143

20715205أ20 علي خوجة مخبزة براهمية براهمة 144

0975227ب07 مخبزة علي خوجة100رقم  قارة رشيد 145

0069309أ00 عمار دكار 10 رقم مخبزة بوعلي حسين 146

0016751ب02 مخبزة بوقرة03رقم  مخبزة طاصنيم 147

0037553ا99 مخبزة العقيد بوقرة292 بالبراهم ارملة بوزيد 

الزهراء/ف 148

أ003188198 مخبزة علي خوجة56رقم  بطاش بوعالم 149

0081797ا01 روجي لوي أ 05 رقم مخبزة تهامي سمير 150

0102291ا03 مخبزة شارع الزيتون16رقم  بناب عبد النور 151

5046731أ17 بقالة رحمون دكار03رقم  صليحة واعمر 152

5052225أ20 بقالة بوقرة36رقم  سحاقي المين 153

االبيار



4871517أ09 بقالة محمد خودي01رقم  لغريت محمد الفاضل 154

5044000أ16 بقالة محمد خودي13رقم  ابودراز 155

0031731أ98 بقالة الزيتون13رقم  ايت شعالل جقجيقة 156

0069747أ00 بقالة محمد شعبان04رقم  كريم ايت يعلى 157

5051510أ20 بقالة بوقرة67رقم  ازوني شعبان 158

0040351أ99 بقالة دكتور سردي25رقم  بلغازي عبد الكريم 159

4903831أ13 مغازة علي خوجة26رقم  مزغيش ناصر 160

5050918أ20 مغازة علي خوجة145رقم  مشتي عبد الكريم 161

4901377أ12 بقالة السكالة29رقم  نبيل بوخاري 162

4847245أ07 بقالة دحمون محفوظ12رقم  عبد المالك ايت براهم 163

5044167أ16 بقالة السكالة12رقم  محمد ارزقي 164

4828217أ06 بقالة موزار10رقم 
محمد الشريف هزبري 165

5050538أ19 بقالة علي خوجة87رقم  بعطوش بالل 166

4897187أ12 مغازة علي خوجة93رقم  شاعو رابح 167

4827359أ06 بقالة ترت08رقم  بوطالبي عادل 168

5048967أ18 بقالة مليكة قايد34رقم  ناصري فيصل 169

5051412أ20 بقالة علي خوجة33رقم  فضيل نسيم 170

4899717أ12 بقالة بوقرة المركز التجاري40رقم  سليماني عبد الحق 171

0036331أ99 بقالة ايدير امالل09رقم  جاب هللا سليمان 172

بقالة بوقرة03رقم  سليماني عبد العظيم 173

4887677أ11 بقالة بوقرة11رقم  عزاز رابح 174

4914427أ14 حي الشمس الضاحكة بقالة بوتاعة عبد المجيد 175

0033791أ99 بقالة علي خوجة92رقم  ينون بشير 176

5049365أ19 بقالة ممر باستور08رقم  شياللي يوغرطة 177

4904643أ13 بقالة عبد الكريم دزيري24رقم  محمد رضا لوحال 178

4896419أ12 بقالة محمد سعيد اوسعيدان10رقم  بوسالم حميد 179

5052201أ20 بقالة كارنو محل ب10رقم  زكرياء خطاب 180

4903831أ13 بقالة علي خوجة26رقم  ناصر مزغيش 181

5046682أ17 بقالة عمار سويكي47رقم  عزوز عبد الرحمان 182

0104593أ04 بقالة علي خوجة142رقم  ناصر ايت عبد المالك 183

5047970أ18 بقالة الحرية01رقم  احمد موعاد ايسلي 184

االبيار



4863473أ09 بقالة علي خوجة157رقم  خياري كمال 185

5050538أ19 االبيار خوجة علي 87 بقالة بعطوش بالل 186

4833851أ06 بقالة شاطوناف03رقم  فتال رضوان 187

5045812أ17 بقالة عمار سويكي49رقم  رابح درار 188

0076363أ01 بقالة لوي روجي19رقم  كرار محمد 189

5047569أ18 بقالة تريتي10رقم  رزقي عماد الدين 190

مقشدة علي خوجة106رقم  بعيدي نبيل 191

4849241أ07 مقشدة علي خوجة178رقم  حمروني سمير 192

5044333أ16 ت ت للخضر موزار27رقم  وردية مقران 193

ت ت للخضر مصطفى سلجة10رقم  رجيمي صالح 194

4891283أ11 ت ت للخضر تريتي10رقم  لعزري فاروق 195

5048435أ18 ت ت للخضر بوقرة286رقم  خير الدين بلقاسم 196

5045006أ16 ت ت للخضر بوقرة286رقم  سالي عبد الغني 197

4918349أ15 حي عمار سويكي ت ت للخضر بوزناد فاتح 198

4836855أ16 ت ت للخضر باستور08رقم  شياللي نور الدين 199

5049524أ19 ت ت للخضر محمد خودي01رقم  بوشفرة امين 200

4902397أ13 ت ت للخضر عمار سويكي02رقم  داروش عبد القادر 201

4920341أ15 ت ت للخضر علي خوجة32رقم  بوكرية ياسين 202

5054096أ21 حلويات علي خوجة33رقم  حلويات رشادي 203

4866961أ09 حلويات خوجة علي 157 رقم جمال ماتوس 204

حلويات علي خوجة134رقم  الهاشمي بالل 205

0013976أ98 بوقرة 21 رقم قصابة علي سعدون 206

5053682أ21 قصابة مليكة قايد10رقم  ايت ابراهم فيصل 207

4868837أ09 قصابة السكالة33رقم  جرابي محمد ايوب 208

5051562أ20 قصابة علي خوجة36رقم  زين الدين هدروق 209

4941419أ15 قصابة علي خوجة147رقم  شرفة لطفي 210

4920739أ15 ت ت للدواجن علي خوجة90رقم  صالح يوسف 211

5054888أ22 قصابة علي خوجة94رقم  مشري محمد 212

4890297أ11 قصابة علي لعمامري07رقم  سعيد الهواري 

اوسمعال 213

5052244أ20 قصابة علي لعمامرة08رقم  مشري شفيق فتحي 214

4867025أ09 قصابة بوقرة286رقم  بن قرامز قمر الزمان 215

االبيار



0973508أ11 قصابة محمد خودي01رقم  محرز شرفة 216

0048035أ99 قصابة علي خوجة131رقم  بن كريد عبد الحميد 217

5046536أ17 قصابة عمار سويكي51رقم  سعيدي مراد 218

0071073أ00 ت ت للدواجن علي خوجة29رقم  ضيف عبد القادر 219

5049708أ19 قصابة علي خوجة142رقم  هدروق بالل 220

قصابة علي خوجة29رقم  هدروق صديق 221

0982823ب11 الجزائرية للحوم علي خوجة157رقم  بوشيش يوب 222

4835383أ06 قصابة بوقرة89رقم  احمد دادي حمو 223

0107998أ04 مشوى علي خوجة106رقم  بن نوار محمد 224

4923888أ11 مطعم علي خوجة108رقم  بوبكر سليم 225

0048181أ99 مطعم بوقرة290رقم  عمران اسماغيل 226

4832137أ06 اطعام سريع بوقرة107رقم  اوشيش مراد 227

4941067أ15 اطعام سريع محمد خودي01رقم  كولوقلي نسيم 228

5049711أ19 بيتزيريا بوقرة21رقم  بن سحار توفيق 229

0010081أ97 اطعام سريع محمد شعبان20رقم  سعيداني زكية 230

0094867أ03 مطعم محمد شعبان20رقم  شكار عبد الوهاب 231

4872647أ10 مشوى علي خوجة73/71رقم  صالح بوعالم 232

4944636أ16 مقهى علي خوجة99رقم  ايت عالوة رياض 233

5043752أ16 مقهى بوقرة91رقم  حميدي عبد الحكيم 234

4832137أ06 36 بونعامة قسم 10رقم  مقهى اوشيش مراد 235

0049769أ99 مقهى لوي روجي01رقم  سالطة عبد الرحمان 236

4916303أ14 مقهى الزيتون13رقم  اوسليماني طارق 237

4861036أ08 ت ت للتبغ بوقرة290رقم  عليدة بوزيد 238

4853585أ08 ت ت للتبغ محمد شعبان04رقم  بودربال نسيم 239

4903597أ13 ت ت للتبغ علي خوجة104رقم  جعفر عبد الرحمان 240

4914447أ14 ت ت للتبغ علي خوجة106رقم  اعمر اوريج 241

4909501أ13 شارع تريتي ت ت للتبغ بايري نبيل 242

0079737أ01 ت ت للتبغ علي خوجة79رقم  عبدي حكيم 243

5052359أ20 ت ت للتبغ علي خوجة28رقم  رابح تيار 244

0023967أ98 ت ت للتبغ الشمس الضاحكة36رقم  زيد فريد 245

0045885أ99 ت ت للتبغ علي خوجة104رقم  وزاني محمد شريف 246

5050570أ19 26 رقم خوجة علي جرائد و للتبغ ت ت سعاد بومية 247

االبيار



4826065أ05 االبيار خوجة علي 79 جرائد و تبغ ت ت عبدي حسان 248

5043478أ15 ت ت للتبغ مليكة قايد16رقم  بلعيدي يونس 249

4918093أ15 ت ت لمواد التجميل علي خوجة88رقم  اسماعين طهاري 250

4849773أ07 محطة بنزين بوقرة294رقم  سوفي سمير 251

0034831أ99 محطة بنزين علي خوجة153رقم  خريسن فريدة 252

0037523أ99 محطة بنزين علي خوجة157رقم  حميزي كمال 253

محطة بنزين علي خوجة125رقم  حداد اسيا 254

0072573أ01 محطة بنزين البشير االبراهيمي47رقم  عشيط سيدعلي 255

حي الشمس الضاحكة محطة بنزين ميتوشي مصطفى 256

4848252ا17 مخبزة صناعية حي سيدي السعدي23 عتروس الياس 257

42649 مخبزة عيسات ايدير182رقم  عتروس طارق 258

4929820أ12 مخبزة الثورة56رقم  مفتي نجاة 259

4951335ا17 مخبزة صناعية عيسات ايدير163رقم  عثمان تواتي 260

495406ا11 مخبزة صناعية حي سيدي السعدي رقم50رقم  بولبنان عمار 261

4962091ا20 مخبزة سيدي يوسف01رقم  جحيش الصادق 262  مسوس بني

4916526أ10 مخبزة حي المجاهدين05رقم  معلم حسان 263

163200069 الثورة شارع مخبزة مقنوش يزيد 264

1633200069 هجرس ابراهيم مخبزة حاجي نواب 265

4922642ا11 حي قميدري مخبزة مزاري مراد 266

4968508أ21 بقالة سيدي يوسف01رقم  زكريا ادرار 267

4955910أ18 بقالة سيدي يوسف77رقم  صحراوي امين 268

4912331أ09 بقالة سيدي يوسف10رقم  جعبة حسين 269

4645765أ16 بقالة سيدي يوسف220حي  دحماس عبد الوهاب 270

4841829أ07 بقالة سيدي يوسف12رقم  قطار كمال 271

4929178أ12 حي المجاهدين بقالة بوكفة خير الدين 272

4953796أ16 حي المجاهدين مغازة صالح لخشين 273

4942158أ15 بقالة مسكن بن حدادي800حي  اقنو رقية 274

4850119أ07 بقالة سيدي السعدي23رقم  بولفة جمال 275

4955285أ18 43المركز التجاري رقم  بقالة حيدر ناصر 276

4952302أ17 06تعونية فاطمة نسومر  ع  بقالة بوسغيد عمر 277

االبيار



4955017أ18 بقالة عيسات ايدير182رقم  امير بن عمارة 278

4920747أ11 بقالة حي الثورة47رقم  براهيم عبد الكريم 279

4877417أ10 حي السميعة قطعة ب بقالة شاعة كمال 280

07A4841829 مسوس بني يوسف سيدي حي بقالة كمال قناز 281

12A4897645 بقالة عميدري حي 226 رقمة قطعة اسامة عابد 282

16A4945765 4 محل 2 عمارة يوسف سيدي مسكن 220 حي بقالة الوهاب عبد دحماس 283

17A4950181 مسوسي بني 15 رقم يوسف سيدي حي بقالة حميدي مبارك 284

18A4994498 بقالة 2 قطعة مكرر 35 رقم يوسف سيدي محمد مازي 285

16A4946238 مسوس بني 4 قطعة يوسف سيدي حي مسوس بني 1 رقم محل بقالة ربحي نسيم 286

4851797أ08 بقالة سيدي يوسف01رقم  بايو عبد الرحمان 287

4913958أ09 ت ت للخضر الثورة56رقم  عوس حكيم 288

4938141أ14 حي سيدي يوسف ت ت للخضر عتقة محمد 289

18A495473 مسوس بني أ محل االرضي طابق يوسف سيدي حي 03 رقم حلويات ناصر بولقرعة 290

37525 تجزئة 11 عمارة 146 رقم محل حدادي بن مسكن 800 حي حلواني حرفي مزياني محمد سكورة 291

05A4917254 نوفمبر اول مدرسة مقابل 5 رقم البلدي طريق حلويات الهواري عرقوب 292

4952702أ17 ت ت للدواجن سيدي السعدي23رقم  بوربيعة عز الدين 293

4947925أ16 قصابة مسكن800بني مسوس حي  عشاوي علي 294

4960791أ20 قصابة سيدي يوسف03رقم  موسى قندوز 295

4848549ا07 مسوس بني ماي اول حي قصابة هشام قرين 296

4938234ا14 مسوس بني 5 رقم الثورة شارع قصابة رابح بوغريس 297

4932117ا13 مسوس بني سعيد سيدي حي 22 رقم قصابة نوح الوهاب عبد 298

4957660ا19 مسوس بني ارضي طابق يوسف سيدي  رقم قصابة احمد سويدي 299

19A4957721 مسوس بني 2 قطعة الفالحية تعاونية يوسف سيدي قصابة عتفة الحاج 300

4963430أ20 اطعام سريع سيدي يوسف03رقم  مجقال سعد 301

0081210أ01 مطعم سيدي يوسف12رقم  عيادي احمد 302

اطعام سريع سيدي يوسف220حي  دحماس عبد الحميد 303

06a 4836417 مسوس بني 03 رقم  الثورة شارع مشوى عمر بعزيز 304

4943637أ15 01 محل 12 مسكن ع 200حي  مقهى بلجردي بلقاسم 305

13a4933539 مسوس بني يوسف سيدي طريق ب محل 4 رقم الثورة شارع مقهى عثمان خرابط 306

20A4962545 سعيد سيدي حي 18 قطعة  االرضي طابق مقهى محمد عرعار 307

4963189أ20 ت ت للشاي سيدي يوسف220حي  دويني مروان 308

4919978أ11 03 محل 12سيدي يوسف ع  ت ت للتبغ قاطر مراد 309

4969502أ21 ت ت للتبغ سيدي يوسف220حي  سيف الدين شياللي 310



ت ت للتبغ سيدي يوسف32رقم  جيدل محمد 311

4862033أ08 حي المجاهدين ت ت للتبغ هيشاوي مولود 312

1930847أ12 تعبئة رصيد الهاتف مسكن800حي  لزهر بوطريق 313

4953083أ18 دارسيالست الطابق االرضي تعبئة رصيد الهاتف اسامة شاعة 314

4966499ا21 مخبزة احسن محيوز بن عكنون07حي االسفودال ع  شايب بوبكر 315

0048815أ99 مخبزة ميموزا42رقم 

سي الطيب عبد 

الرزاق 316

0044577ا99 04ساحة بن عكنون رقم  مخبزة تومي فاطمة 317
4855067أ08 بقالة مالكي01رقم  شاللي شعبان 318
4917626أ10 بقالة مالكي14رقم  موساوي محفوظ 319
0088137أ02 بقالة مالكي14رقم  عميروش قاسي 320
5054621أ21 مغازة مالكي29رقم  سعدي سمير حكيم 321
0070061أ00 بقالة ميموزا41رقم  بوعاللي جالل 322
4963668أ20 مغازة ايدير تومي04رقم  حباني عثمان 323
4948739أ17 بقالة حي سونلغاز31رقم  حميداش محمد 324
4955015أ18 بقالة حي سونلغاز32رقم  عمراني بالل 325
0075067أ00 بقالة جرجرة01رقم  سبع بوجمعة 326
4884933أ11 بقالة احسن محيوز10رقم  اوعلوش بوعزيز 327
0074231أ01 مغازة احسن محيوز07رقم  كروشي سمير 328
0104353أ04 شارع مصطفى خالف عمارة أ بقالة جدي السعيد 329
4918749ا10 بقالة المجاهدين62رقم  مسيلي بوعالم 330

بقالة حي المجاهدين20رقم  بوقرة عبد الكريم 331
بقالة المجاهدين34رقم  قدادة عبد الرحيم 332

4932234ا13 بقالة المجاهدين43رقم  سعيود عمر 333

49544905أ18 بقالة 01 محل 10 س عمارة مسكن 360 حي عيسى االخوة شارع  المستقبل تعاونية اسالم هللا طعم 334

4961421أ20 عكنون بن 01 مج 04 سي عمارة االولمبي المركب من بالقرب بقالة ياسين بلحسن 335
4825915أ05 ت ت للخضر ماكلي46رقم  فرتيخ زوبي 336
0066591أ00 ت ت للخضر احسن اوطالب02رقم  جنيدي رفيق 337
4948592أ17 ت ت للخضر مصطفة خوجة17رقم  بلعلة محمد 338
0236019أ02 ت ت للخضر مصطفى خوجة06رقم  اوقاسي مولود 339
0039073أ99 ت ت للخضر زيداك01رقم  لخضر محفوظ 340
4912855أ09 ت ت للخضر مصطفى خالف06رقم  غيموز ابراهيم 341

عكنون بن



0072063أ00 عكنون بن 01 رقم فيال البرتقال حي حلويات و مرطبات طارق خليفة ولد 342

494931أ17 عكنون بن 12 مدخل س عمارة مالكي حي حلويات-تقليدية حلويت دحمان سالم 343
4933869أ13 حي مالكي عمارة ج قصابة دلهوم عمارة 344
4949189أ17 ت ت للدواجن مالكي12رقم  صحراوي حمزة 345
4928971أ12 قصابة مالكي41رقم  عيشون نور الدين 346
4945347أ16 ت ت للدواجن مصطفى خوجة08رقم  عياش فاتح 347
5055293أ22 ت ت للدواجن ساحة بن عكنون04رقم  بوربعي عادل 348

4936364أ14 عكنون بن ج محل 20 رقم المجاهدين حي قصابة ابراهيم عدنان 349

0109773أ04 عكنون بن أ محل 01 رقم المجاهدين حي قصابة كمال عيشون 350

4932743أ13 25 رقم س عمارة مالكي عمارة دواجن ياسين لخشين 351
4950402أ17 قصابة تيبولت01رقم  طيب عبد النور 352
2348678أ11 01حي مالكي رقم  اطعام سريع حامة يوسف 353
4839559أ07 مطعم الطريق الوطني32رقم  زوطاط اكلي 354
2650107أ14 اطعام سريع احسن محيوز10رقم  كرميش سفيان 355
0104353أ04 عمارة كدات رقم أ اطعام سريع جدي السعيد 356

001703أ99 عكنون بن 04 رقم عكنون بن ساحة حلويات و بيتزيريا كلثومة تومي أرملة محيوت 357
4955967أ18 06حي مالكي ع ج رقم  مقهى اسماعين فارس 358
0037957أ99 مقهى مالكي03رقم  غربي مصطغى 359
0043526أ99 مقهى عين الزبوجة01رقم  بحفير نبيل 360
4939489أ14 ت ت للتبغ مالكي10رقم  بوفالح محمد نبيل 361
4964804أ21 ت ت للتبغ عين الزبوجة01رقم  جامع عبد الجليل 362
5054418أ21 محطة بينزين الطريق الوطني36رقم  عيسوان سمير 363

عكنون بن


