الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
وزارة التجارة
مدٌرٌة التجارة لوالٌة الجزائر
المفتشٌة اإلقلٌمٌة للتجارة لبئر توتة
القائمة االسمٌة للتجار والمتعاملٌن االقتصادٌٌن الملزمٌن بضمان المداومة خالل عطلة أول نوفمبر 1028
وعطلة ذكرى المولد النبوي الشرٌف  2440هجري
المقاطعة اإلدارٌة

البلدٌة

اسم التاجــر

بئر التوتة

بئر التوتة

 درٌر محمد عبد النور بن زٌان فاروق عازم كبٌر كمال زوبٌري لخضر مرزوقً منٌر محمد شرٌف حمزة فوزي ثاٌنً عباس فارس زلباح كمال كنوش ابراهٌم بن عمار محمد ٌعقوب محمد بوشو سفٌان دحمانً خالد باٌة حدوش -بوشٌشة أحمد

نوع النشاط
مخبـــــزة صناعٌة

مغازة ومواد
غذائٌــــة

العنوان التجاري
شارع ساعد خمٌسات ،بئر توتة.
حً سٌدي امحمد رقم  ،00بئرتوتة.
مج ملكٌة رقم  102قسم  00بابا علً بئر توتة.
شارع علً بوحجة مج ملكٌة  ،000بئر توتة.
شارع علً بوحجة بئر توتة.
حً  80مسكن عمارة  01رقم  ،22بئر توتة.
شارع علً بوحجة رقم  ،28بئر توتة.
طرٌق عداش؛ بلدٌة بئر توتة.
حً الزوٌن بابا علً ،بئر توتة.
محل رقم  44عمارة رقم  04حً  1240مسكن سٌدي امحمد ،بئرتوتة.
دوار الكحلة رقم  02مج ملكٌة 208محل  100ببئر توتة.
دوار الكحلة رقم  04مج ملكٌة 208محل  100ببئر توتة.
شارع علً بوحجة رقم  04بئر توتة.
تجزئة رقم  ،222بئرتوتة.
شارع بوحجة حصة رقم  02مج  142قسم  ،99بئرتوتة.
حً  111مسكن عمارة  02محل رقم  04بئر توتة.
مركز علً بوحجة  ،بئرتوتة.

 -محمد األمٌن سرٌري

قسم  99مجموعة ملكٌة رقم  849شارع الطاهر الصغٌر محل  04بئر توتة.

 مصطفى إٌحموٌن قرناح زواوي ضٌف ٌوسف -بوناب مٌلود

شارع علً بو حجة رقم  24مج ملكٌة رقم  842قسم  99بئر التوتة.
حً التقسٌم األول بئر توتة.
شارع علً بوحجة رقم  ،240بئر توتة.
سٌدي امحمد مج مل  10قسم  2بئر توتة.
مشروع  240مسكن اجتماعً تساهمً مج مل  000محل  00محل 09
،بئر توتة.

 -محمود كالل

خضر وفواكـه

 سرٌري ٌوسف زكرٌا فتاٌحٌة دحمان جلول شاوي موسى عمام توفٌق حسان محمدي نور الدٌن العٌدان هارون عالق علوش شوقً بوراس العلجة أحمد شوقً شواط عبد النور مداح لطفً بو عزٌز سالم فؤاد بوشو العٌد شنٌب ناصري حكٌمهارون مجراب بومخلوف جمال لعزوري عبد العزٌز حروش ماسٌنٌسا -بوشٌشة نصر الدٌن

قصابـــــة ودواجن

مــقــهى

إطعام كامل -إطعام
سرٌع

شارع علً بوحجة  ،بئر توتة.
مشروع  240مسكن اجتماعً تساهمً ع  20محل ، 09بئر توتة.
سٌدي امحمد بئر توتة.
شارع علً بوحجة رقم  ،12بئر توتة.
رقم  02مكرر شارع علً بوحجة؛ بئر توتة.
حً السعادة محل أ  ،00بئر توتة.
شارع علً بوحجة  240محل سً ،بئر توتة.
شارع علً بوحجة محل أو  02بئر توتة.
رقم  10شارع علً بوحجة،بلدٌة بئرتوتة-الجزائر.
شارع علً بوحجة محل  00أ ،بئرتوتة.
شارع علً بوحجة،بلدٌة بئرتوتة-الجزائر.
السوق الجواري لبئر التوتة؛ محل رقم 02؛ بلدٌة بئر التوتة.
شارع عداش رقم  ،49بلدٌة بئر توتة.
شارع علً بوحجة؛ بلدٌة بئر التوتة.
مج ملكٌة رقم  14قسم  00بابا علً  ،بئرتوتة.
رقم  14شارع بودلة رمضان قسم  99مج ملكٌة رقم  024بئر التوتة
حً عبدي مولود رقم  4أ؛ الخراٌسٌة؛ دائرة بئر التوتة-الجزائر.
شارع علً بوحجة محل رقم 12؛ بلدٌة بئر التوتة.
حً عبدي مولود رقم 01؛ بلدٌة بئر التوتة.
شارع بودلة رمضان عمارة أ رقم  204بئر توتة.
مج ملكٌة  114قسم  04منطقة ٌقزٌب  202بئر توتة.
شارع مقداس بن ٌوسف رقم  02مج ملكٌة  004قسم 99؛ بئر التوتة.

القائمة االسمٌة للتجار والمتعاملٌن االقتصادٌٌن الملزمٌن بضمان المداومة خالل عطلة أول نوفمبر 1028
وعطلة ذكرى المولد النبوي الشرٌف  2440هجري
المقاطعة اإلدارٌة

البلدٌة

اسم التاجــر

الدائرة اإلدارٌة لبئر توتة

بلدٌة تسالة المرجة

 تهانً جوٌدة زوجة شرٌفً سٌاغً حدٌدان بن عمران رابح بن عمارة مختار بو عٌشة رشٌد ملٌانً محمد األمٌن عباد عمار بو عكاز عبد النور سلوم خمٌسً بو علٌة محمد سوٌفً محمد مخلوفً ملٌك عدٌد آسٌا خروري حسٌن لسطاج عبد هللا خلٌف بلخٌر خالد قطٌش قطوش رشٌد لباد سعٌد كحلة عٌسى الحاج هنٌن لشمط احمد قطو أحمد بن موسى زبٌدة -ملٌانً حكٌم

نوع النشاط

العنوان التجاري

حً الصومام رقم  88قطعة رقم  22محل  ،88تسالة المرجة.
شارع العقٌد بوقرة الحواس،بلدٌة تسالة المرجة.
مخبـــــزة صناعٌة
الطرق األربعة رقم  ،04تسالة المرجة.
حً الصومام قطعة  220محل  2رقم  202تسالة المرجة.
السوق البلدي طرٌق القلٌعة رقم 12؛ تسالة المرجة.
شارع جٌش التحرٌر رقم 28؛ تسالة المرجة.
حً  2020مسكن عمارة د رقم 02؛ تسالة المرجة.
شارع عثمانً شعبان رقم 00؛ تسالة المرجة.
مغازة ومواد
حً الصومام رقم 21؛ تسالة المرجة.
غذائٌــــة
حً الصومام رقم 00؛ تسالة المرجة.
القرٌة الفالحٌة جزء ب رقم 41؛ تسالة المرجة.
مجموعة ملكٌة رقم  02مخطط مسح األراضً رقم 01؛ تسالة المرجة.
حً الصومام رقم 22؛ تسالة المرجة.
رقم  249حً الصومام رقم  ،00تسالة المرجة.
الطرٌق الوطنً مركز المدٌنة ،تسالة المرجة.
خضر وفواكـه
السوق البلدي طرٌق القلٌعة رقم 40؛ تسالة المرجة.
شارع عثمانً شعبان رقم 44؛ تسالة المرجة.
الطرٌق الوطنً رقم 40؛ تسالة المرجة.
قصابـــــة ودواجن
حً الصومام رقم  214قطعة رقم 02؛ تسالة المرجة.
السوق البلدي طرٌق القلٌعة؛ تسالة المرجة.
حً  2020مسكن قطعة أ رقم  ،00تسالة المرجة.
مــقــهى
شارع جٌش التحرٌر رقم  ،20تسالة المرجة.
 00شارع جٌش التحرٌر رقم  ،00تسالة المرجة.
إطعام كامل إطعام
حً  2020مسكن عمارة رقم  04محل رقم ،تسالة المرجة
سرٌع
شارع جٌش التحرٌر رقم  ،200تسالة المرجة.

االسمٌة للتجار والمتعاملٌن االقتصادٌٌن الملزمٌن بضمان المداومة خالل عطلة أول نوفمبر 1028
وعطلة ذكرى المولد النبوي الشرٌف  2440هجري
المقاطعة اإلدارٌة

البلدٌة

الدائرة اإلدارٌة لبئر توتة

بلدٌة أوالد الشبل

اسم التاجــر
 بٌبً ربٌعة بو علً أنٌس مخالفٌة نجٌب دوس عبد الحمٌد دومً رفٌق خلٌل احمد مصطفى شعاب شٌبان عبد الرحٌم خالدي عبد الحكٌم عٌسانً جمٌلة كوفً محمد المهدي طاطاي شكٌب خالدي عبد الحكٌم جمال مراح ٌاسٌن موقاري مزٌان سعٌد صفار حٌاة مداح توفٌق عز الدٌن بٌبً شعٌب سٌد علً بوطرٌف محمد بوزٌد فاروق خالد خلٌل -عمً نصر الدٌن

نوع النشاط

العنوان التجاري

شارع  22دٌسمبر ، 2940أوالد الشبل.
شارع دحمانً حمود ،أوالد الشبل.
مخبـــــزة
حً  0124مسكن عمارة 82؛ الشعٌبٌة،أوالد الشبل.
حً  0124مسكن قطعة  24عمارة رقم  84الشعٌبٌة ،أوالد الشبل.
حً  0124مسكن قطعة  24عمارة رقم رقم  82الشعٌبٌة ،أوالد الشبل.
 04شارع آمنة قدور ،أوالد الشبل.
 00حً المحامدٌة مجموعة رقم  49رقم  ،02أوالد الشبل.
مغازة ومواد
شارع  22دٌسمبر  2940رقم 281؛ أوالد الشبل.
غذائٌــــة
حً المحامدٌة رقم 94؛ أوالد الشبل.
حً المحامدٌة أوالد الشبل.
شارع  22دٌسمبر 2940؛ أوالد الشبل.
مج ملكٌة رقم  100قسم  02أوالد الشبل.
 94شارع المحامدٌة أوالد الشبل.
حً المحامدٌة رقم 82؛ أوالد الشبل.
خضر وفواكـه
شارع  22دٌسمبر  2940رقم 01؛ أوالد الشبل.
حً  0124مسكن عمارة رقم  42الشعٌبٌة ،أوالد الشبل.
شارع دحمانً حمود ،أوالد الشبل.
قصابـــــة ودواجن
رقم  00شارع دحمانً حمود البحاٌرٌة  ،اوالد الشبل.
حً المحامدٌة رقم  ،240أوالد الشبل.
حً الشعٌبٌة ،أوالد الشبل.
مــقــهى
تجزئة رقم  088مركز أوالد شبل ،أوالد الشبل.
شارع  22دٌسمبر  ،2940أوالد الشبل.
إطعام سرٌع وإطعام
شارع امنة قدور رقم  ،20أوالد الشبل.
كامل
حً المحامدٌة ،أوالد الشبل.

