
طبيعة النشاط املامرس البدلية عنوان احملل  التجاري
امس و لقب التاجر املعين 

ابملداومة

خمزبة و حلوايت بوروبة بوداح عبداللطيف بوروبة10 رمق 10يح رشيف ابدي مجمع 

خمزبة و حلوايت بوروبة بوروبة ش ذ م م بوعزوق

خمزبة و حلوايت بوروبة زتييل امعر بوروبة74 رمق 02يح رشيف ابدي مجمع 

خمزبة و حلوايت بوروبة طاليب لوصيف بوروبة03 رمق 07يح اجلبل عامرة 

خمزبة و حلوايت بوروبة محزاوي راحب بوروبة14 رمق 03يح اجلبل قسم ب 

خمزبة و حلوايت بوروبة زرق الرأ س يح اجلبل زرق الرأ س بن داود

خمزبة بوروبة شارع رئييس حواس شعبان يح اجلبل ب وروبة محمد امين يوسف

خمزبة  بوروبة عيون نوفل بوروبة51 رمق 1يح الاكليتوس ع 

خمزبة  بوروبة خرشاش عبد العزيز  بوروبةcnepيح 

بقاةل بوروبة رحامين محمد أ رزيق بوروبة02 س 1يح اجلبل مجموعة 

تغذية عامة بوروبة بوعسكر مراد  بوروبة 2 رمق 1يح اجلبل مج 

بقاةل بوروبة 02 س 1يح اجلبل مجموعة  رحامين محمد أ رزيق

بقاةل بوروبة بن جبايل حسان  بوروبة3يح اجلبل مدخل

بقاةل بوروبة عزوق خادلي  بوروبة1 ف رمق 2يح اجلبل مج 

تغذية عامة بوروبة صيد عبد هللا جلدل  بوروبة1ب حمل 2 قسم 01يح اجلبل رمق 

تغذية عامة بوروبة بن حمي ادلين الياس  بوروبة2 مدخل 01يح اجلبل رمق 

تغذية عامة بوروبة ايسني بوضياف  بوروبة2 مسكن تسامهي عامرة س حمل 105-104يح 

بقاةل بوروبة نرصون فتحي بوروبة9يح رشيف بيدي مج 

بقاةل بوروبة يوسف ويس بوروبة9يح رشيف بيدي مج 

بقاةل بوروبة مخيجة رش يد  بوروبة09يح رشيف بيدي مج 

تغذية عامة بوروبة قومرية امعر  ب بوروبة2 قسم 2يح اجلبل رمق 

تغذية عامة بوروبة بومرزاق سفيان  بوروبة11يح ابش جراح حمل رمق 

تغذية عامة بوروبة بن قارة امحد  بوروبة3 رمق 2املركز التجاري ابش جراح 

ت ت للخرض بوروبة بن معرة عبد احلفيظ بوروبة2 رمق2املركز التجاري ابش جراح 

تغذية عامة بوروبة محيدي فايزة  بوروبة5املركز التجاري خملوف محمود حمل 

تغذية عامة بوروبة بلوط فوزي املركز التجاري خملوف محمود بوروبة8رمق 

تغذية عامة بوروبة عوجي سفيان  بوروبة65ش رمق 5يح الاكليتوس ع 

تغذية عامة بوروبة أ  بوروبة2 حمل 2 رمق 2 ع2يح ابش جراح  بوديبة يونس

تغذية عامة بوروبة جبارة ملني  بوروبة 1 مدخل أ  رمق 5يح اوخملوف محمود ع 

تغذية عامة بوروبة كودري ليةل  بوروبة 3يح بن بولعيد كشك رمق 

ت ت لدلواجن  بوروبة شهييل ميينة بوروبة1 حمل 2 رمق 2 ع2يح ابش جراح 



ت ت دلواجن  بوروبة بوقندوز معر بوروبة3 مج 01يح اجلبل رمق 

مقهى  بوروبة عبد النور حداد يح اجلبل بوروبة1كشك 

مقهى  بوروبة عيون محمد بوروبة1يح الاكليتوس ع 

مقهى  بوروبة زهري بونقاب  بوروبة4يح الاكليتوس حمل 

مشوى بوروبة مهيويب انرص بوروبة22يح الاكليتوس جبانب حمطة البزنين كشك 

اطعام رسيع بوروبة نقاش حكمي  بوروبة16 ح رمق 1يح اجلبل 

اطعام رسيع بوروبة محيدي سهيل  بوروبة02 رمق  2يح اجلبل مجموعة 

اطعام رسيع بوروبة قارح حلمي  بوروبة7  حمل 7 رمق 2يح اجلبل قسم 

اطعام رسيع بوروبة جبانب حمطة البزنين بوروبة راشدي جامل 

اطعام رسيع بوروبة مربوك حمصول يح اجلبل بوروبة47كشك 

ت ت مواد عناية جسدية وامحلية  بوروبة دمحري الازهر  بوروبة 13املركز التجاري طريق واليئ 

ت ت للعطارة  بوروبة بولودان زوليخة  بوروبة 1 حمل 13طريق واليئ 

ت ت هماتفة بوروبة بومجس دين  بوروبة 3 حمل 1 رمق 4يح اوخملوف محمود ع 

ت ت للتبغ بوروبة مروان بلحس نة  بوروبة1 حمل  1 رمق 4 ع 02يح ابش جراح 

ت ت هماتفة  بوروبة علوي عبد الرمحن بوروبة8يح ابش جراح كشك رمق 

بيزتيراي بوروبة محمد الهادي عيل  بوروبة 14طريق برئخادم مقربة بوروبة رمق 

ت ت هماتفة  بوروبة محمد ساليم بوروبة2 رمق 5يح ابش جراح ع 

ت ت للتبغ بوروبة عبدالغاين بلعزوق بوروبة1املركز التجاري خملوف محمود حمل 

ت ت هماتفة  بوروبة جواب رضا  بوروبة09 رمق 2يح اجلبل قسم 

ت تبغ بوروبة جاب هللا امحد  بوروبة28 مج 13يح اجلبل رمق 

ت ت هماتفة  بوروبة معراوي محمد  بوروبة1 مج 15يح اجلبل   رمق 

ت ت لتبغ بوروبة اوراس س يدعيل بوروبة2 مج 12يح اجلبل حمل رمق 

ت ت لدلواجن  بوروبة عنان عبد العزيز بوروبة54 رمق 09يح رشيف بيدي مج 

قصابة و دواجن بوروبة 02 مج 03يح اجلبل رمق  براهميي مصطف  ا 

وراقة بوروبة قيش حسام ادلين  بوروبة3يح اجلبل السوق البدلي رمق 

وراقة بوروبة عوار شاهني  بوروبة10يح خملوف رمق 

مكتبة و وراقة بوروبة فنوح حسن  بوروبة09يح رشيف بيدي مج 

استيديو تصوير بوروبة عبد اليل جامل بوروبة09يح رشيف بيدي مج 

ت ت للعقاقري بوروبة الش يخ ايب سهل اب اسامعيل بوروبة09يح رشيف بيدي مج 

مكتبة و وراقة بوروبة معر قراش بوروبة9يح رشيف بيدي مج 

ت ت ملواد الاعالم الايل  بوروبة 3  حمل رمق ب69 ع 2 يح ابش جراح  خاللفة فوزي 


