
** القصبــــــــــــــةـة ــــــــــبــلـــديـــ**
 08 العدد المخابز:- 1
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 4848844أ07 شارع عمار القامة بلدية القصبة 13 مخبزة جياللي بشير 01
 4848844 أ 07 مختار زواوي القصبة شارع 05 مخبزة قمبور عبد السالم 02
 5012064أ12 شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة 12 مخبزةحسناوي سماعيل  03
 0050514أ99 شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة 35 مخبزةبولمنخار حسين  04
 0088990أ02 شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة 31 مخبزةحمار عمر  05
 0060954أ00 شارع عبد الرحمان أوسعدي القصبة 07 مخبزةمرزوق الياس  06
 0992214 ب 13  شارع عمار ياسف القصبة01 مخبزة أبزار حسن 07
 4864138 أ 08  القصبة08 و 07شارع عمار القامة ساحة الشهداء رقم  مخبزة روحة كمال 08

 
 
 14: العدد تغذية العامة- 2
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 4832768 أ 05 نهج أول نوفمبر 29ت ت للتغذية العامة بلقاسمي فاروق  01
 0083972 أ 01  شارع فرحات بن ساعد القصبة02 بقالة علوش محفوظ 02
 0023666 أ 98  أحمد أكلي حاج عمر القصبة10 ت ت للتغذية العامة ديمي أحمد 03
 5043714 أ 16  شارع نهج حاج عمر25 ت ت للتغذية العامة بن زغبية عبد الهادي 04
 5048082 أ 18  شارع مصطفى حيمر القصبة02 بقالة بوخميةمحمد 05
 5044702 أ 15  شارع شيقيفارة القصبة04 ت ت للتغذية العامة عليليش فطيمة 06
 4875652 أ 09  إسماعيل كرار القصبة03 ت ت للتغذية العامة قرابة فتح الدين 07
 0061978 أ 00  عيبود عبد الرحمان القصبة17 ت ت للتغذية العامة كارش أرزقي 08
 5042488 أ 15  محمود بن دالي القصبة06 ت ت للتغذية العامة موهوب محمد أمين 09
 0718695 أ 99  نهج أول نوفمبر القصبة14 ت ت للتغذية العامة معامشية عبد الوهاب 10
 504700 أ 17 10شارع بوتان سابقا حاليا شارع تمامغنيت رقم  ت ت للتغذية العامة بوعكريفرابح 11
 4864152 أ 08  شارع دبيح شريف القصبة07 مغازة زيقادي فاروق 12
 0036280 أ 99  أوسعدي عبد الرحمان القصبة01 ت ت للتغذية العامة بولقاب مصطفى 13
 0057210أ99  شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة01 ت ت للتغذية العامة خليل لخضر 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 05العدد: :خضر وفواكه- 03
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 50443134 أ 15  أول نوفمبر القصبة 14 خضر و فواكه داديحموموس 01
 5027936 أ 14 شارع عبد الرحمان أوسعدي خضر و فواكه حروش لحسن 02
 0050552 أ 99  شارع دبيح شريف69 خضر و فواكه مجاري مسعود 03
 5015946أ12 01 شارع عبد القادر عوة محل 01 تمور و فواكه جافة بورروس سهيلة 04
 5038008 أ 15  شارع ذبيح شريف75 خضر و فواكه لونيس جمال 05

 

 07العدد: : دواجن و بيض قصابة / - 4
 

المقاطعة 
اإلدارية 

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 القصبة باب الوادي

 5044588 أ 16  اإلخوة زوبيري القصبة06 قصابة جعدي عمر 01
 999015 ب 16  اإلخوة زوبيري القصبة06 دواجن و بيضجعدي زوبير  02
 50434911 أ 16 شارع دبيح الشريف القصبة 69دواجن و بيض حماز شمس الدين  03
 4862672 أ 08 شارع عرباجي عبد الرحمان 07دواجنو بيض عالق  توفيق  04
 0014740 أ 98 شارع عمار القامة القصبة 04قصابة داموس عمر  05
 0028140 أ 98 عليتمقليت القصبة 16قصابة تزكريت رمضان  06
 4894524 أ 11 شارع عمار القامة 08قصابة بوشاتة إسماعيل  07

 
 
 

 10: العدد: المطاعم- 05

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 0083972أ01  شارع فرحات بن ساعد القصبة02 مطعم علوش محفوظ 01
 5048940 أ 18  شارع أمير مصطفى القصبة01 فاست فود بلدرعداود 02
 4843228 أ 06  باب عزون القصبة129 عيبود عبد الرحمان ، 09 مطعم بناي سعيد 03
 5043675 أ 16  عبد الرحمان عيبود القصبة17 إطعام سريع إيكن العياش 04
 0016422 أ 98  عبد الرحمان عيبود القصبة08 مطعم لحلو عليــــم 05
 4839514 أ 06  بور سعيد القصبة03 مطعم معاش فتيحة 06
 4813932 أ 04  حاج عمر القصبة08 مطعم بلغربي عبد الحميد 07
 0027236 أ 98  ساحة الشهداء القصبة08 مشوى عميرة رابح 08
 0100048 أ 03  ساحة الشهداء القصبة07 ، 08 إطعام سريع لوناس نصيرة 09
 5039900 أ 15  شارع مصطفى أمير القصبة01 مطعم فرعي محمد 10



 
 09- المقهى: العدد: 06

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 0096694 أ 02 10  ،القصرالعتيق رقم 07نهجحنيفةرقم مقهى سالم محفوظ  01
 0041882 أ 99 ساحة بور سعيد 07مقهى بوشوشي عبد الحفيظ  02
 0021982 أ 98  نهج أول نوفمبر القصبة18 مقهى جواب عبد الحميد 03
 0020214 أ 98  اإلخوة أوكيد القصبة01مقهى  قوطالي مصطفى 04
 1624709 أ 01  شارع أول نوفمبر القصبة26مقهى  بلمهبول عبد العزيز 05
 5049237 أ 18  ساحة بوزرينة القصبة4 - 3مقهى  حلو عبد الحكيم 06
 18206 أ 98  مكرر دبيح شريف القصبة11مقهى  كرميش نور الدين 07
 0010784 ب 99  شارع الشهداء القصبة02مقهى  عشيت كريم 08
 0057836 أ 00  أناظول فرانس القصبة02 مقهى زغلول علي 09

 

  



** بولوغينـة ــــــــــبــلـــديـــ* *
 
 05 العدد المخابز:- 1

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي

 4831893- 16/03 أ 06  نهج سعيد توافديت بلدية بولوغين01 مخبزة عبد الناصر ميسوني 01
 0057858 أ 00 نهج زيار عبد القادر بلدية بولوغين 81 إيداع الخبز بولحبال عبد الكريم 02
 4878668 أ 09  شارع عبد الرحمان ميرة40 مخبزة كبيري العربي 03
 0067533 - 16/00 أ 00 نهج زيار عبد القادر . بولوغين 19 مخبزةبوقندورة علي  04
 4913779-16/00 أ 14 نهج زيار عبد القادر . بولوغين 56 مخبزةعادل كبير  05

 
 10العدد: مواد غذائية:- 2
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي

 4914797أ 14  نهج  زيار عبد القادر- بولوغين43 تغذية عامة ياسين كرميش 01
 4823048 أ 05  شارع عبد الرحمان ميرة72 تغذية عامة مجان محمد 02

 4850779 أ 07  شارع إسماعيل بودربة02 تغذية عامة بعزيز  رابح 03

 4914671 أ 14 نهج  زيار عبد القادر محل أ - بولوغين93 تغذية عامة زهرة تيلماتين 04

 4874509 أ 10  نهج زيار عبد القادر46 تغذية عامة حسين يونس  شاوش 05

 5049006 أ 18  نهج زيار عبد القادر بولوغين61 تغذية عامة عبد العزيز بوالجنوح 06
 4892425 أ 12  نهج عبد الرحمان ميرة بولوغين68 تغذية عامة قطيش كريم 07
 0094973 أ 03  ب نهج  زيار عبد القادر- بولوغين16 تغذية عامة يوشماط  حسين 08
 0044281 أ 99 01شارع سعدية خواجي رقم   تغذية عامة أوشيش  توفيق 09
 0073817 أ 01  شارع اإلبنو األبشوكال08 تغذية عامة بن حوى أمين 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 04العدد: :خضر وفواكه- 03
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية

 بولوغين باب الوادي

 5048897 أ 18 نهج  زيار عبد القادر- بولوغين97 خضر و فواكه حياة بوحجة 01
 5044945 أ 16  نهج عبد الرحمان ميرة بولوغين50 خضر و فواكه بلهادي  سفيان 02
 5039019 أ 18 نهج  زيار عبد القادر- بولوغين18 خضر و فواكه بن سعيد  سليمان 03
 5048840 أ 18  نهج  زيار عبد القادر- بولوغين44 خضر و فواكه مشكور محمد 04

 03-  قصابة / الدواجن و البيض: العدد: 4
المقاطعة 
 اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية

 بولوغين باب الوادي
 0045314 أ 99  نهج عبد الرحمان ميرة بولوغين84 لحوم دواجن و بيض أرسالن محرز 01
 5047959أ18  نهج زيار عبد القادر - بولوغين46 لحوم دواجن و بيض نورين عبد الكريم 02
 0063455أ00  نهج زيار عبد القادر - بولوغين50 لحوم دواجن و بيض تونسي نصرالدين 03

 
 01العدد: :الخدماتمحطات - 5
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 841303 أ 07  نهج األمير خالد، بولوغين، الجزائر01 الخدماتمحطات  المهري مراد 01 بولوغين باب الوادي
 
 

 11: العدد: إطعام سريع- 6
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 بولوغين باب الوادي

 4886939 أ 11  نهج زيار عبد القادر- بولوغين01 إطعام  سريع راض الضاوية 01
 5047527 أ 18  نهج عبد الرحمان ميرة - بولوغين64 إطعام  سريع لياس اقرعلي 02
 5042070 أ 18  نهج عبد الرحمان ميرة - بولوغين68 إطعام  سريع نور الدين حمادي 03
 0043607 أ 99  نهج زيار عبد القادر- بولوغين70 إطعام  سريع فنوش عبد الكريم 04
 5046865 أ 17  نهج زيار عبد القادر- بولوغين58 إطعام  سريع سونة دوالي 05
 0093310 أ 02  بولوغين–كشك رايس  فيل إطعام  سريع رداوي  رضوان 06
 0092389 أ 02 نهج زيار عبد القادر- بولوغين إطعام  سريع بن خالفة عبد الحليم 07
 0050759 أ 99  بولوغين–كشك حديقة كوناكري  إطعام  سريع سهيم نصر الدين 08
 4825883 أ 05  نهج زيار عبد القادر02 إطعام  سريع بلقرقيدفطايمة 09
 4899225 أ 12  نهج زيار عبد القادر13 إطعام  سريع قدور محمد 10
 4917151 أ 14  نهج زيار عبد القادر- بولوغين49 مطعم و مقهى حوايلي محند أرزقي 11



 
 01- مقاهي:  العدد: 7
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 0027161 أ 98 نهج زيار عبد القادر- بولوغين60 مقهى حماني أحمد 01 بولوغين باب الوادي

 
  



 
** رايس حميدوـة ــــــــــبــلـــديـــ* *

 05العدد المخابز:- 1
 

 
المقاطعة 
اإلدارية 

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 رايس حميدو باب الوادي

 4844895ا06  شارع سعيد توفديت رايس حميدوا39 صناعيةمخبزة كبير جمال 01
 5046524ا17  شارع حميد قبالج رايس حميدو10 مخبزة صناعية حمزة قاضي 02
 5015512ا12  شارع حميد قبالج رايس حميدو69 مخبزة غير صناعية عتروس محفوظ 03
 4908226ا12  شارع بديدي رايس حميدو18 مخبزة قادوم ندير  04
 5010214ا02  شارع الكاهنة رايس حميدو 2 مخبزة كبير دحمان 05

 
 09العدد: مواد غذائية:- 2

 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلديةالمقاطعة اإلدارية 

 رايس حميدو باب الوادي

 5043371 أ 15  شارع حميد قبالج رايس حميدو67 تغذية عامة صباح جمعة 01
 4883332 أ 10  كاهنة رايس حميدو08 تغذية عامة ساحد رفيق 02
 4871888 أ 08  حميد قبالج رايس حميدو91 تغذية عامة بن ضياف يوسف 03
 5018018 أ 13  حميد قبالج رايس حميدو31 تغذية عامة باق كمال 04
 4818062 أ 04  حميد قبالج رايس حميدو80 تغذية عامة محفوظ عبد القادر 05
 0094516 أ 02 شارع عمر مالح 11تغذية عامة بلمو عبد الحميد  06
 5048584أ18 شارع شارع حميد قبالج رايس حميدو 14تغذية عامة  بن كحلة محمد  07
 4836892 أ 06 شارع محمد كروج 10تغذية عامة بومزراق حمزة  08
 0101915 أ 03ساحة محمد قروج رايس حميدو تغذية عامة مداد زين الدين  09

 

 
 02العدد: : خضر وفواكه- 03

 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلديةالمقاطعة اإلدارية 

 رايس حميدو باب الوادي
 4840298 أ 06  حميد قبالج رايس حميوا91 خضر و فواكه رميدي عمرو 01

 4881522 أ 09 ساحة محمد  كروج خضر و فواكه حــــشــفــــــــة حـــــبـــــيــــبــــــــة 02

 
 
 
 



 
 03العدد: دواجن وبيض: - 04

 
المقاطعة 
 اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقمالبلدية 

 رايس حميدو باب الوادي

 0068376 أ 00 حميد قبالج رايس حميدو قصابة بن عمارة بشير 01

 0101878 أ 03 شارع حميد قبالج رايس حميدوا 01دواجن وبيض كوردولي جعفر  02

 0056864 أ 99  شارع برباروس رايس حميدوا01 قصابة العمري قويدر 03

 
 01العدد: محطات الخدمات:- 05
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلديةالمقاطعة اإلدارية 

 0035034 أ 99  نهج حميد قبالج25 محطة الوقود بن غانم مـــــراد 01 رايس حميدو باب الوادي

 
 
 

 04: العدد: إطعام سريع- 06
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلديةالمقاطعة اإلدارية 

 رايس حميدو باب الوادي

 0025858 أ 98 سوق بينيودال رايس حميدوا إطعام سريع علقمة منير 01
 5046622 أ 17  حميد قبالج رايس حميدو110 إطعام سريع شيكاوي فاطمة 02
 0059086أ00  حميد قبالج رايس حميدوا40إطعام سريع  زورقي امحمد 03
 4830592أ05  حميد قبالج رايس حميدوا36إطعام سريع  فداق مالك 04

 
 

 
 05- المقاهي:07

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلديةالمقاطعة اإلدارية 

 رايس حميدو باب الوادي

 5043842 أ 16  سعيد توافديت رايس حميدو57 مقهى عيادي منير 01
 0059038 أ 00  شارع حميد قبالج رايس حميدو34 مقهىدهوس رضوان  02
 4898460 أ 11 جويلية – رايس حميدو 05ساحة مقهى بن عبد الباقي عبد السالم  03
 0025858 أ 98  سوق بينيودال رايس حميدوا مقهىعلقمة منير  04
 14A5031378  محل س23نهج سعيد توافديت رقم   مقهى مرزوق حكيم 05

 

 



 

 

01- ملبنات: العدد: 08  

المقاطعة 
اإلدارية 

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 01 رايس حميدو باب الوادي
مالل عبد الرزاق، مسير شركة 

 المركزية للحليب ميرامار
 0019618 ب 02  نهج حميد قبالج رايس حميدو97 ملبنة

 

  



 
** وادي قريشـة ــــــــــبــلـــديـــ**

 
 03 العدد المخابز:- 1

 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 وادي قريش باب الوادي
 2239342 أ 09  بلدية وادي قريش24شارع ناصر حمدين رقم  مخبزة صناعية بو الفول سمير 01

 4862437 أ 08 بلدية وادي قريش 08شارع طارق إبن زياد رقم  مخبزةمحمد دحمان دراجي  02

 4882955 أ 11 02شارع أنطونيتي مون بليزون محل س رقم  مخبزة براهيمي مصطفى 03
 

 15العدد:مواد غذائية: - 2
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 وادي قريش باب الوادي

 98ا0027000  عسكري احسن واد قريش - الجزائر56 تغذية عامة لعرابة رابح 01

 0024409ا98  شارع عسكري احسن واد قريش - الجزائر62 تغذية عامة بونجار احسن 02

 4902039 أ 13  نهج عسكري أحسن واد قريش - الجزائر64 تغذية عامة قميري محمد 03

 5049012 أ 18  نهج عسكري أحسن واد قريش - الجزائر66 تغذية عامة قندوز أيوب 04

 5047965أ18  نهج عسكري أحسن واد قريش - الجزائر78 تغذية عامة بوزرينة فاتح  05

 4879321أ10 د نهج عسكري أحسن واد قريش - الجزائر61 تغذية عامة كالليب فتيحة 06

 5046935 أ 17  وادي قريش05 مدرج 22حي فارنو عمارة  تغذية عامة عمورة محمد 07

 0067484أ00  شارع ناصر حمادي واد قريش - الجزائر12 تغذية عامة فوزي سيقر جيجان 08

 5043768 أ 16  ناصر الحمدي واد قريش - الجزائر24 تغذية عامة أم كلثوم سالل 09

 4864823أ  09  نهج عسكري أحسن75 تغذية عامة لحسن مبارك 10
 4889317أ  11  شارع طارق إبن زياد22 تغذية عامة هشام عميروش 11
 0043255ا99  نهج مليكة قايد35 تغذية عامة محالل إسماعيل 12
 5047099ا17  حي موليناس37 تغذية عامة لبديري  نبيل 13

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 5045222ا16  طريق مونبليزون بوفريزي87 تغذية عامة  اسياحوحو 14

 
 4897825ا12 حي بوشراي عين الباردة تغذية عامة بلحوى  عنتر 15

 
 
 
 
 
 

 02العدد: : خضر وفواكه- 03
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 وادي قريش باب الوادي
 4847873 أ 07  شارع السان واد قريش - الجزائر01 خضر و فواكه مختاري أحمد 01
 5045529 أ 19  نهج عسكري أحسن واد قريش - الجزائر66 خضر و فواكه شرفي  محمد العيد 02



 
 
 

 01: العدد: دواجن وبيض- قصابة / 04
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 4828943 أ 06  نهج عسكري أحسن واد قريش - الجزائر64 دواجن و بيض صحراوي عبد السالم 01 وادي قريش باب الوادي

 
 

 05: العدد: إطعام سريع-05
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 وادي قريش باب الوادي

 4050345ا08  شارع عسكري احسن واد قريش56 إطعام سريع لعرابة رابح 01
 5047144أ17  عسكري احسن واد قريش53 إطعام سريع  بن النوي أمير 02
 4833641أ06  وادي قريش22حي مناخ فرنسا عمارة  إطعام سريع  ساكت مالك 03
 4842869ا07  شارع فارنو وادي قريش76 إطعام سريع - مطعم بورزقي سعدي 04

 5045072أـ16  وادي قريشأو"حي بيراز رقم "  إطعام سريع علواش فرحات 05

 
 01- المقاهي: 06 
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدية

 4819083أ07  شارع عسكري أحسن54 مقهى مالو عبد الحميد  01 وادي قريش باب الوادي

 

  



 

 08: العدد: نشاطات إضافية بلدية القصبة •
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 0003840ب ح رقم:  شارع عمار علي القصبة 24 حرفي  خباز كربوش  بوجمعة 01

 4964684أ  11 شارع عرباجي عبد الرحمان 21 ت ت للحوم  نورين عبد الرحمان 02

 4846944أ  06 شارع عرباجي عبد الرحمان 05 ت ت للحوم بلعيد نوفل 03

 5048557أ  18 شارع عيبوني  عبد الرحمان 03 ت ت للتبغ لعيدوني ابراهيم 04

 4816808أ  04 سوق عمار القامة ت ت  للحوم القصابة ضيف  كمال 05

 0089370أ  02 شارعاإلخوةزوبيري 01 حلويات زينات  عبد  القادر 06

 5049277أ  18 شارع عبد القادر  عوة 01 ت ت  للتمور بوجمعة نعيمة 07

 0055650أ  99 شارع عمار علي 15 ت ت  للتغذية العامة محمودية  عبد  النور 08
 
 
 
 

 08: العدد: نشاطات إضافية بلدية رايس حميدو •
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية

باب 
 الوادي

 رايس  حميدو

 4833844 أ 05 شارع حميد  قبالج 14 ت ت للتبغ وتعبئة الهاتف النقال مقدم مصطفى 01

 4840602أ  06 17شارع حميد قبالج، المركز التجاري الزهراء رقم  14 حلويات -  مرطبات حفيظ بومزبر 02

 5033084أ  14 شارع  حميدقبالج 18 حلويات محرز  فداق 03

 4907620أ  12 شارع  بربروس 04 ت ت  للدواجن سيد  عثمانكسيلى 04

 5032758أ  14  شارع  بربروس01 ت ت للتغذية العامة سوهيل  كبير 05

 0079214أ  01 شارع  حميدقبالج 13 تعبئة رصيد الهاتف النقال / ت ت للتبغ بوكراع  اسماعيل 06

 4428110أ  99 شارع الكاهنة 04 ت ت للتغذية العامة بودانة  مختار 07

 5049109أ  18 شارع بشير بديدي محل ج 18 ت ت  للخضر والفواكه حموديزكرياء 08
 



 
 
 
 
 

 08: العدد: نشاطات إضافية بلدية باب الوادي •
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي باب الوادي

 5047408 أ 17  نهج العقيد لطفي46 إطعام سريع المهدي سعيد 01

 0084812 أ 01  شارع اإلخوة دراوي14 بقالة لوني كريم 02

 0075120 أ 01  شارع أحمد حسينة07 ت ت للتبغ و التعبئة تزيزوى عبد المالك 03

 4860068 أ 08  نهج العقيد لطفي59 بقالة مسيح الدين ياسين 04

 4946087 أ 16  شارع باسطا علي14 ت ت للتبغ و تعبئة رصيد الهاتف كيحال مراد 05

 4850544 أ 07  نهج العقيد لطفي61 ت ت للتبغ و تعبئة رصيد الهاتف غطاب عبد الغاني 06

 5045523 أ 16  نهج العقيد لطفي59 ت ت للتبغ و تعبئة رصيد الهاتف بوعريوة زاكي 07

 5014926 أ 12  شارع إبن المرزوق الخطيب24 ت ت للتبغ و تعبئة رصيد الهاتف بلعسلة جميلــــــة 08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 09: العدد: نشاطات إضافية بلدية بولوغين •
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 بولوغين باب الوادي

 5048355 أ 18  نهج زيار عبد  القادر47 حلويات لراري  يوسف 01

 2618896 أ 00  نهج عبد الرحمان ميرة46 تعبئة الهاتف النقال مجبار سماعيل 02

 5035052 أ 14  نهج عبد الرحمان ميرة72 تعبئة الهاتف النقال قطاب  سفيان 03

 4917151 أ 14  نهج زيار عبد القادر - بولوغين49 مقهى حوايلي  محمدأرزقي 04

 4825883 أ 05  شارع زيار عبد  القادر02 إطعام  سريع بلقرقيد  فطيمة 05

 0090273 أ 02  نهج زيار عبد القادر - بولوغين76 قصابة هيدروق  مراد 06

 5055438 أ 14  نهج زيار عبد القادر بولوغين98 تغذية عامة بولجنوح  سليمان 07

 4917137 أ 14  نهج زيار عبد القادر بولوغين27 تغذية عامة دمعي  باديس 08

  نهج زيار عبد القادر بولوغين47 تغذية عامة طاهير  عبد  الحكيم 09
وصا إيداع رقم: 
1916110106 

 

 07: العدد: نشاطات إضافية بلدية وادي قريش •
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي
وادي 
 قريش

 4916487أ14  شارع طارق بن زياد08 تغذية عامة حدادي محمد 01

 5046653أ17  شارع  غاليني بوفريزي02 تغذية عامة شنون الهادي 02

 5047557أ18 شوفالي عمارة " أف"  حي تغذية عامة قاسمي  حمزة 03

 0092431أ02  حي  شوفالي116عمارة " أ"  رقم  قصابة عبد الرحيم دحمان 04
 4922517أ15  شارع طارق بن زياد18 حلويات بوعام  عمر 05

 4906833أ13 02 شارع طارق بن زياد محل 20 حلويات تيفوناتين دحمان 06

 0049871أ99  شارع عسكري أحسن53 ت ت للتبغ بلعسلة  عماد 07

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
      
      
    
      
      
 

 
  

  

   
  بـــــــــــــراقياإلدارية:الدائرة 

  

   
 بلدية براقي

  
    

   

تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه  
 

  
 °N اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 
 1 بولحية رابح   براقي 03حي المرجة  براقي

 
 2 فركوس فاتح  براقي03 محل رقم 114حي بن غازي رقم  براقي

 
 3 مشتي صالح الدين   مسكن براقي92كشك موقف الحفالت طريق االربعاء الحي الجديد  براقي

 
 1 حروز منصف 11 محل رقم 24 مسكن بن طلحة عمارة رقم 700حي  براقي

 
 4 ميلودي حمزة  طريق االربعاء براقي براقي

 
 5 بوخاري اعمر 03 ب محل رقم 323حي روكزان قسم  براقي

 
 6 دمدوم عبد النور 07 محل 12حي طويلب شارع  براقي

 
 7 ميلودي محمد  براقي36 رقم 03حي الميهوب  براقي

 
 8 بنور محمد 03 محل رقم 89قسم رقم  براقي

 
 9 بوشمال بلقاسم 78سوق الخضر و الفواكه محل رقم  براقي

 
 10 واد فل حسان  أ159قسم  براقي

 
 11 قرين علي  براقي03 رقم 86قسم  براقي

 
 12 بنور اسماعيل  براقي02 رقم 89قسم  براقي

 
 13 عساس وليد  براقي 02 منطقة التعمير الجديدة  محل 03 هكتار رقم 13حي  براقي

 
 14 محمد قالون  108حي بن غازي رقم  براقي

 
 15 مهني فؤاد   براقي02حوش طويلبلعميرات محل رقم  براقي

 
 16 غراد سمير   براقي06حي الميهوب قطعة رقم  براقي

 
 17 صحراوي حسين   براقي765حي الميهوب قطعة رقم  براقي

 
 18 وادفل حسان   أ براقي159قسم رقم  براقي

 
 19 قرين علي  03 محل رقم 86طريق االربعاء قسم رقم  براقي

 
 20 لمين لطفي   براقي595حي روكزان  براقي

 

  

 
 
 

  



  
 تجارة بالتجزئة للتغدية العامة  

  
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 
 1 سنوسي بوعالم  براقي 02 محل رقم 67حي روكزان قسم رقم  براقي

 
 2 قايد علي  بن طلحة290حي الجياللي رقم  براقي

 
 3 بلقاسمي حسين  براقي234براقي شرق رقم  براقي

 
 4 خالد حسين 232براقي شرق قطعة رقم  براقي

 
 5 كشود مليكة  براقي 383قسم رقم  براقي

 
 6 بن سليخ محمد  مكرر07براقي شرق قطعة رقم  براقي

 
 7 طوبال اسماعيل  حي طويلب براقي25شارع أ رقم  براقي

 
 8 بن اعراب محمد  مكرر 02القطعة رقم  براقي

 
 9 معوش حميد 204حي براقي شرق أ رقم  براقي

 
 10 شرماط كمال  مسكن بن طلحة براقي700حي  براقي

 
 11 عقاب احمد  براقي11 مسكن عمارة رقم 1078حي  براقي

 
 12 أمحمد معوش  براقي 02 أ محل 432قسم رقم  براقي

 
 13 علي بولمية  ب براقي571نهج مصطفى جعدي قطعة رقم  براقي

 
 14 سالمي طاوس  براقي 209تجزئة رقم  براقي

 
 15 تمعوشت رضوان   براقي 09 بن طلحة براقي محل رقم 18تجزئة رقم  براقي

 
 16 عنزة حفصة محمد   أ براقي581قسم رقم  براقي

 
 17 بن ربيع مبروك   بن طلحة براقي 1 محل 13حي الملعب رقم  براقي

 
 18 بلخير مسعود   براقي02 محل 02 قطعة 14حي بن طلحة الطريق الوالئي رقم  براقي

 
 19 سواس مصطفى   براقي01حي بن طلحة  رقم  براقي

 
 20 زايري فيصل   براقي03 رقم 46 حوش مريم مج ملكية  براقي

 
 21 تواتي محمد  براقي323حي روكازان قسم رقم  براقي

 
 22 صدقاوي مراد   براقي166قسم رقم  براقي

 
 23 بوعمرة يوسف   براقي (سوبيرات)01 محل رقم 323حي بن طلحة قطعة رقم  براقي

 
 24 مزلي فارس   براقي598حي روكزان قسم رقم  براقي

 
 25 عزوني سفيان   أ براقي70شارع محمد محمودي قطعة  براقي

 
 26 مرسي عبد الكريم  براقي04 محل 180حي روكزان قطعة رقم  براقي

 
 27 فرحات عبد الكريم   براقي366قسم رقم  براقي

 
 28 معيوف عبد الرحمان   براقي347قسم رقم  براقي

 
 29 حوى عبد المؤمن  ج براقي89قسم رقم  براقي

 
 30 علواش رضوان   أ براقي 133قسم رقم  براقي

 
 31 عثماني عادل   براقي66 رقم 03حي مريم قسم رقم  براقي

 



 32 بورحلة سعيد   بلدية براقي39 رقم 03حي الميهوب  براقي
 

 33 دبازي محمد   براقي 750حي حوش الميهوب  براقي
 

 34 قبالي عبد هللا   براقي209حي بن طلحة رقم  براقي
 

 35 لعباوي رمضان  س براقي 88قسم رقم  براقي
 

 36 جندي بومدين   مكرر براقي01 قطعة 01حي الميهوب  براقي
 

 37 غيماري محمد  براقي 351قسم رقم  براقي
 

 38 جوابي فريد  مكرر براقي560 قطعة رقم 01حي الميهوب رقم  براقي
 

 39 غياطو منير   براقي 51 مسكن عمارة رقم 2004حي  براقي
 

 40 بوشلغوم سليم   ب براقي42شارع احمد جعدي رقم  براقي
 

 41 فريخ نبيل   براقي164قسم رقم  براقي
 

 42 مباركي محمد  براقي 766حوش الميهوب قطعة رقم  براقي
 

 43 عثمان مادي   01  القطعة االولة رقم 85/01حي روكزان قسم رقم  براقي
 

 44 بن خطار مولود   براقي01 محل 89طريق االربعاء قطعة رقم  براقي
 

 45 بن سلة حسان   براقي 05حي طويلب رقم  براقي
 

 46 سعيدان محمد أمين   براقي04 رقم 21 مسكن ع 2004حي  براقي
 

 47 بنور عبد العزيز   براقي 83قسم رقم  براقي
 

 48 كيموش عبد المالك   براقي07حي بن غازي رقم  براقي
 

 49 العايب محمد  براقي204قسم رقم  براقي
 

 50 كروقلي محمد   براقي 01حي طويلب  براقي
 

 51 ولد بزيو لخضر  براقي342قطعة رقم  براقي
 

 52 بالل حسين   براقي202براقي شرق رقم  براقي
 

 53 زرفي رفيق   براقي326حي براقي شرق رقم  براقي
 

 54 زرقاط أحمد  براقي 65قسم رقم  براقي
 

 55 ماحي عثمان  براقي01 محل 01 قطعة 485حي روكزان رقم  براقي
 

 56 العكري ربيعي   براقي 778حي الميهوب  براقي
 

 57 ولد حمران سامية  براقي 657قسم رقم  براقي
 

 58 بن علي فريد  براقي424قطعة  رقم  براقي
 

 59 غازي سميرة  براقي02 محل رقم 06حي بن غازي رقم  براقي
 

 60 يحي ابراهيم 01 مجموعة ملكية رقم 07حوش العميرات رقم  براقي
 

 61 شليقة عبد الرحمان 622تجزئة رقم  براقي
 

 62 سالم يوسف 35شارع محمد بلعربي قطعة  براقي
 

 63 بن سليم عبدالناصر  ب بن طلحة 01حي االقتصادي محل رقم  براقي
 

 64 كيحل براهيم 458حي روكزان قسم رقم  براقي
 



 65 العكروت عالل 18طريق االربعاء قطعة رقم  براقي
 

 66 مزنار نورالدين  أ123حي بن غازي قطعة رقم  براقي
 

 67 لعجال عبد المالك 210قسم رقم  براقي
 

 68 بوشالغم حليم  أ436رقم  براقي
 

 69 تابتي عبد الحكيم 474قسم رقم  براقي
 

 70 توازي علي  ب طريق األربعاء براقي459قطعة رقم  براقي
 

 71 ايت عثمان يوسف 03 محل رقم 44 و 43حي بن غازي قطعة  براقي
 

 72 سنوسي محمد بلقاسم  براقي 759حي الميهوب  براقي
 

 73 نقاب محمد  بن طلحة براقي09 محل 57 مسكن عمارة 1078حي  براقي
 

 74 هديبل شهيرة  مكرر290 قطعة  رقم 1حي الميهوب  براقي
 

 75 حروز منصف  بن طلحة10 رقم 24 مسكن عمارة 700حي  براقي
 

 76 سواق حكيم 01 محل رقم 02 أ107قسم رقم  براقي
 

 77 بوترعة بوجمعة 03محل 26 ديسمبر قسم رقم 11منطقة النشاط حي  براقي
 

 78 شريف ابراهيم 02 منطقة أ محل 423حي روكازان قسم رقم  براقي
 

 79 رابحي بوجمعة 67قسم رقم  براقي
 

 80 شيخي عبد الحميد  بن طلحة براقي03 محل 17 مسكن عمارة 1078حي  براقي
 

 81 حجاج محمد 674قسم رقم  براقي
 

 82 بن لقرة فاتح  براقي01 محل 120حي روكزان طريق االربعاء رقم  براقي
 

 83 كريم محمد  براقي57يوسف بوباية رقم  براقي
 

 84 فرحات مصطفى براقي  براقي
 

 85 زرقي رفيق  برافي326حي براقي شرق رقم  براقي
 

 86 بويحي محفوظ  براقي114حي بن غازي رقم  براقي
 

 87 مجبر اليزيد  أ براقي366 قطعة رقم 04محل  براقي
 

 88 العزوري نصر الدين  براقي04 محل 07قطعة رقم  براقي
 

 89 جليد حمزة  براقي02 محل 06حي بن غازي رقم  براقي
 

 90 صويلح بالل  براقي02 محل 424حي بن غازي قطعة  براقي
 

 91 جليد محمد  حي بن غازي براقي براقي
 

 92 بلقرع فاتح  براقي102قسم  براقي
 

 93 سالحي الطاوس قسم براقي براقي
 

 94 ساكو عبد القادر  براقي215قطعة رقم  براقي
 

 95 ولد بوخيطين أيوب حمزة /ح براقي323حي بن طلحة رقم  براقي
 

 96 لعور مسعود  بن طلحة15 رقم 23 مسكن عمارة 700حي  براقي
 

 97 حروز منصف  بن طلحة10 رقم 24 مسكن عمارة رقم 700حي  براقي
 



 98 حمزة عمور   أ124حي بن غازي رقم  براقي
 

براقي   99 جبايلي حميد   براقي 03 حوش بن طلحة محل رقم 02 /38قطعة رقم 
 

براقي   100 بن زيادة مبروك   براقي 154قسم رقم 
 براقي 

 101 العايب محمد   براقي67قسم رقم 
 براقي 

 102 صايب عبد الكريم    براقي 18 / 04حي بن طلحة قطعة رقم 
 براقي 

 103 دحماني عبد القادر   براقي 19حي بن طلحة رقم 
 براقي 

 104 بن علي كمال   براقي 25حي بن طلحة رقم 
 براقي 

 105 علواني عبد الكريم   براقي 01حي محمودي محمد قطعة رقم 
 براقي 

 106 سواس مصطفى   براقي01حي بن طلحة رقم 
 براقي 

 107 مصدع رابح   / ب براقي17قطعة رقم 
 براقي 

 108 أمري مسعود  براقي162قسم رقم 
 براقي 

 109 ساحل رفيق  حي بن طلحة مقابل الفرع البلدية  براقي 
 براقي 

 110 دحداح محمد   براقي 362 قسم رقم 01حوش الميهوب 
 براقي 

 111 ميطيش عبد الرحمان   براقي110قسم رقم 
 براقي 

 112 فريخ نبيل   أ براقي164قسم رقم 
 براقي 

 113 دراجي زهير   براقي 02 محل 776 قطعة رقم 02حي الميهوب 
 براقي 

 114 عمور حمزة   أ حي بن غازي براقي 124
 براقي 

 115 بودروان براهيم   بن طلحة براقي157حي الجياللي رقم 
 براقي 

 116 هديبل خالد   مكرر براقي290 قطعة رقم 01حي الميهوب 
 براقي 

 117 مشالي عبد الرحمان   براقي02 محل  رقم 292حوش الميهوب قطعة رقم 
 براقي 

 118 بريقل معمر  حي الميهوب براقي
 براقي 

 119 كنكاش مراد   براقي06حي بن طلحة رقم 
 براقي 

 120 لعزوني نبيل   براقي06 رقم 02 هكتار طريق األربعاء عمارة 13حي 
 براقي 

 121 بوشالغم حليم   براقي436رقم 
 براقي 

 122 أوكال سعيد   براقي65حي روكازان 
 براقي 

 123 خزناجي اعمر  براقي  02 منطقة أ محل 423حي روكازان 
 براقي 

 124 معوش امحمد   براقي02 أ محل 432قسم رقم 
 براقي 

 125 سالم يوسف   محمد العربي براقي35قطعة رقم 
 



 براقي
 126 طباخ محمد امين  براقي778حي  ميهوبي رقم 

 براقي 
 127 مباركي محمد  براقي 766حوش  الميهوب قطعة رقم 

 براقي 
 128 فيال ياسين   براقي01 محل 120 رقم 01تجزئة روكزان قطعة 

 براقي 
 129 بن عالية كمال   براقي 261قسم رقم 

 براقي 
 130 العكروت عالل   براقي 18طريق األربعاء قطعة رقم 

 براقي 
 131 قبالج محمد   براقي765حوش الميهوب قطعة رقم 

 براقي 
 132 بوسعدية رضا  حوش الميهوب براقي

 براقي 
 133 يحياوي عائشة   براقي356حي الجاللي رقم 

 براقي 
 134 بن قويد أحمد   براقي 209حي بن طلحة رقم 

 براقي 
 134 العوفي وليد   براقي 376حي بن طلحة رقم 

 براقي 
 135 شريشي ابراهيم   براقي 384 حي الجاللي قطعة رقم 03محل رقم 

 
 136 أمحمد معوش  براقي 02 أ محل 432قسم رقم  براقي

 
 137 علي بولمية  ب براقي571نهج مصطفى جعدي قطعة رقم  براقي

 
 138 سالمي طاوس  براقي 209تجزئة رقم  براقي

 
 139 تمعوشت رضوان   براقي 09 بن طلحة براقي محل رقم 18تجزئة رقم  براقي

 
 140 عنزة حفصة محمد   أ براقي581قسم رقم  براقي

 
 141 بن ربيع مبروك   بن طلحة براقي 1 محل 13حي الملعب رقم  براقي

 
 142 بلخير مسعود   براقي02 محل 02 قطعة 14حي بن طلحة الطريق الوالئي رقم  براقي

 
 143 سواس مصطفى   براقي01حي بن طلحة  رقم  براقي

 
 145 زايري فيصل   براقي03 رقم 46 حوش مريم مج ملكية  براقي

 
 146 تواتي محمد  براقي323حي روكازان قسم رقم  براقي

 
 147 صدقاوي مراد   براقي166قسم رقم  براقي

 
 148 بوعمرة يوسف   براقي (سوبيرات)01 محل رقم 323حي بن طلحة قطعة رقم  براقي

 
 149 مزلي فارس   براقي598حي روكزان قسم رقم  براقي

 
 150 عبد هللا عزوني   براقي04 محل 05حي بن طلحة قطعة رقم  براقي

 
 151 مرسي عبد الكريم  براقي04 محل 180حي روكزان قطعة رقم  براقي

 
 152 فرحات عبد الكريم   براقي366قسم رقم  براقي

 
 153 معيوف عبد الرحمان   براقي347قسم رقم  براقي

 
 154 حوى عبد المؤمن  ج براقي89قسم رقم  براقي

 
 155 علواش رضوان   أ براقي 133قسم رقم  براقي

 
 156 عثماني عادل   براقي66 رقم 03حي مريم قسم رقم  براقي

 



 157 بورحلة سعيد   بلدية براقي39 رقم 03حي الميهوب  براقي
 

 158 دبازي محمد   براقي 750حي حوش الميهوب  براقي
 

 159 قبالي عبد هللا   براقي209حي بن طلحة رقم  براقي
 

 160 لعباوي رمضان  س براقي 88قسم رقم  براقي
 

 161 جندي بومدين   مكرر براقي01 قطعة 01حي الميهوب  براقي
  

    

 

تجارة بالتجزئة للدواجن و اللحوم و البيض        
 

  
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 
 1 وارث حمزة  براقي  03 محل 09طريق األربعاء قطعة  رقم  براقي

 
 2 تاهمي محمد   30حي بن طلحة محل رقم  براقي

 
 3 ماحي خالد  براقي96حي طويلب شارع أ رقم  براقي

 
 4 خبيزي ياسين  02 ب محل رقم129حي بن طلحة قطعة رقم  براقي

 
 5 جفال عبد القادر  206حي بن طلحة رقم  براقي

 
 6 بالح حمزة   حي زوكزان  سابقا52قسم رقم  براقي

 
 7 خوجة عبد الرحمان    براقي 440تجزئة رقم  براقي

 
 8 مسعودي عبد المجيد  مكرر 01 قطعة 01حي الميهوب ب رقم  براقي

 
 9 بومسوس رابح  براقي551قسم رقم  براقي

 
 10 زواري محمد 07 محل 02حي طويلب شارع  براقي

 
 11 سبتي وليد   براقي03 محل 756حي  حوش ميهوب قطعة رقم  براقي

 
 12 مباركي رابح 01 محل رقم 09 حصة 09حوش لعميرات قطعة  براقي

 
 13 عكاك سليمان  براقي04 رقم 53 مسكن عمارة رقم 2004حي  براقي

 
 14 دحماني موراد 05حي بن غازي رقم  براقي

 
 15 تيبزي رشيد 02 محل 09 حصة 09حوش العميرات قطعة  براقي

 
 16 تامرت توفيق 01 أ محل رقم 193قسم رقم  براقي

 
 17 مرازيق شافية  بن طلحة13 رقم 23 مسكن عمارة 700حي  براقي

 
 18 دحماني توفيق  براقي 162قسم رقم  براقي

 
 19 عكاك جمال  براقي15حوش مريم رقم  براقي

 
 20 خبيزي ياسين  02 ب محل رقم129حي بن طلحة قطعة رقم  براقي

 
 21 جفال عبد القادر  206حي بن طلحة رقم  براقي

 
 22 بالح حمزة   حي زوكزان  سابقا52قسم رقم  براقي

 
 23 خوجة عبد الرحمان    براقي 440تجزئة رقم  براقي

 
     



  

المخابز 
 

 1 دعاشي بلقاسم   براقي11حي العميرلت قطعة رقم  براقي  
 2 لوصيف طالبي   بن طلحة  براقي96حي محمودي محمد رقم  براقي  
 3 شباح نبيلة   براقي 217براقي شرق قطعة رقم  براقي 
 4 عـتروز مصباح 50حوش مـريم  رقم  براقي 
 5 مخبزة الصفا والمروة براقي 08زيزة قطعة رقم حوش  براقي 
 6 قرين مختار  براقي423تجزئة رقم  براقي 
 7 تامدة صليحة 02 محل رقم 237براقي شرق قطعة رقم  براقي 
 8 بودويد مراد   المرجة براقي10 رقم 02حي طويلب شارع  براقي 
 9 بوقرة سماعين  براقي02 محل 80حي روكزان رقم  براقي 
 10 نصاح فاروق 557 رقم 02حوش ميهوب  براقي 
 11 بلخير وحيد   بن طلحة02 رقم 15نهج الحامة الطريق الوالئي رقم  براقي 
 12 موجب سماعين  براقي45 رقم 2004حي  براقي 
 13 ربيع بن علجية  براقي 769الميهوب رقم حي  براقي 
 14 سايسي جمال  براقي137قسم رقم  براقي 
 15 لبيض محمد   يراقي124قسم رقم  براقي 
 16 بورتوش زوجة تنان  براقي128حي بن طلحة  براقي 
 17 العايب مريم   براقي05 أ محل رقم 12حي بن طلحة رقم  براقي 
 19 جودي زينة 201حي جياللي بن طلحة رقم  براقي 
 20 وعيش جمال   براقي221حي روكزان رقم  براقي 
 21 علقاني حسينة  براقي157حي روكزان قسم رقم  براقي 
 

 22 ماحي خالد  براقي96حي طويلب شارع أ رقم  براقي     
 23 صلح لعور زبير  بن طلحة براقي117حي محمودي محمد رقم  براقي 
 24 صخري مخلوف 199شارع محمد بلعربي رقم  براقي 
 25 حنيش احمد 108قسم رقم  براقي 
 26 ماحي خالد  براقي96حي طويلب شارع أ رقم  براقي 
 27 بشار نجية زوجة صدقاوي  براقي166قسم رقم  براقي 
 28 قرين خالد  براقي 350قسم رقم  براقي 
 

 فاست فود
  

 1 مسلم مسعود   براقي 04  محل 78حي روكزان قسم رقم  براقي
 

 2 حورية محمد أمين   براقي78قسم رقم  براقي
 

 3 قبي عبد النور  براقي04 محل 90طريق االربعاء  رقم  براقي
 

 4 زبيري أحمد  براقي01حي بن طلحة رقم  براقي
 

 5 بن جاب هللا محمد امين حي بن طلحة براقي براقي
 

 6 طيار سمير  307 حي روكزان قسم رقم 01محل رقم  براقي
 

 7 بوعنان عنابة  09 رقم A1 مسكن عمارة 360حي  براقي
 

 8 عبد القادر عبد السالم 24حي بن طلحة رقم  براقي
 

 9 عكزيز محمد امين 361 حي الميهوب قطعة رقم 01محل رقم  براقي
 

 10 محمد لكحل 515حي روكزان رقم  براقي
 



 11 زموشي مروان  براقي64قسم رفم  براقي
 

 12 بدرين سعيد  المحطة البرية لنقل المسافرين01كشك  براقي
 

 13 مهني مروان 05 محل رقم 65حي روكزان قسم رقم  براقي
 

 14 صخري نبيل  شارع محمد بلعربي199 براقي
 

 15 تامر ياسين شارع محمد بلعربي براقي
 

 16 ايت الحسين اعمر 02 محل رقم 616حي روكزان قسم رقم  براقي
 

 17 بوقروي هارون  براقي13حي بن طلحة رقم  براقي
 

 18 خبيزي ياسين  براقي10محل 11 مسكن عمارة 1078حي  براقي
 

 19 حيمر حليمة  براقي317قسم  براقي
 

 20 دراوي رابح  بن طلحة04حي الحامة رقم  براقي
المطاعم  

 
  

 1 بنور اسماعيل 02 محل 89قسم  براقي
 

 1 بن معوش عدالن  19 محل رقم 24 مسكن بن طلحة عمارة 700حي  براقي
 

 2 بن دريس عيسى  د85 طريق االربعاء قسم 04محل رقم  براقي
 

 3 موسوني ابراهيم 300قطعة رقم  براقي
 

 4 سرياك حسان   براقي19تجزئة رقم  براقي
 

 5 زنايدي ابراهيم 233شارع محمد بلعربي قسم رقم  براقي
 

 6 بلعقون بوجمعة  حي بن غازي05 براقي
 

 7 سعيدون رابح حي بن غازي براقي
 

 8 بوطريق جعفر 120حي بن غازي رقم  براقي
 

 9 حالس امحمد  براقي 180 حي روكزان قسم رقم 07محل رقم  براقي
 

 10 بن قديدح مكي   براقي50حي المرجة رقم  براقي
 

 11 بلوصيف محمد  براقي شرق 205قطعة رقم  براقي
 

 12 والي زكريا   براقي114حي بن غازي محل أ رقم  براقي
 

 13 بومهيرة عبد العزبز  براقي215 و 203حي روكزان قطعة رقم  براقي
 

 محطة خدمات الوقود
  

 GD 1نفطال طريق سيدي موسى براقي براقي
 انتاج الحليب 

  
 1 ش ذ م م ملبنة ميستار 479حي روكزان قسم  براقي

 المقاهي 
  

 1 بلعالي عبد الكريم طريق االربعاء براقي براقي
 

 2 زيان بدر الدين محطة المسافرين  براقي
 

 3 معيوف الهاشمي  أ براقي68قطعة  براقي
 



 4 فضيل السعيد كشك محطة الحافالت براقي
 

 5 بودراوي عبد الكريم محطة الحافالت براقي براقي
 

 6 حجاج اسالم 80براقي شرق قطعة رقم  براقي
 

 7 حنيش محمد  مكرر براقي75قسم  براقي
 

 8 شلباب جمال   بن طلحة290حي الجياللي رقم  براقي
 

 9 معيوف الهاشمي   براقي86قسم  براقي
 

 10 لعريبي بالل فؤاد  16حي حوش لعميرات قطعة رقم  براقي
 

 11 قتال الياس  براقي شرق142قسم رقم  براقي
 

 12 نسال حورية  الكاليتوس01حي االمير عبد القادر رقم  براقي
 

 13 بابا محمد  بن طلحة99حي حمودي محمد قطعة  براقي
 

 14 حجاج اسالم   براقي 80براقي شرق قطعة رقم  براقي
 

 15 قتال الياس   براقي شرق 142قسم رقم  براقي
 

 16 شلباب جمال   بن طلحة براقي290حي الجاللي رقم  براقي
 

 17 خريفي كمال   براقي  03 رقم 01 مسكن مقابل عمارة 2004حي  براقي
 

 18 طهراوي عريفة   براقي 12حي بن طلحة رقم  براقي
 

 حلويات
  

 1 عمروش 603قسم رقم  براقي
 

 2 برينس حسين 56 مسكن رقم 2004حي  براقي
 

 3 لونلس كمال  د13قسم رقم  براقي
 

 4 عيسو امال حي روكزان براقي 02 براقي
 

 5 يونزو سمير  براقي طريق االربعاء48رفم  براقي
 

 6 بريك شاوش جميلة 2 محل 1 هكتار قطعة 13حي  براقي
 7 تواتي عمر  براقي01 محل رقم 389قسم رقم  براقي 
 8 رحال بالل  براقي09 محل رقم 24 مسكن بن طلحة عمارة رقم 700حي  براقي 
 

 براقي
 بوخميخم يسمينة 690 رقم 02حي الميهوب 

9 
 

 براقي
 صويلح ياسين 06- محل رقم 09 - حصة رقم 09حوش العميرات قطعة رقم 

10 
 

 براقي
 عمروش محمد  603/02شارع محمد بلعربي قطعة 

11 
 

 براقي
 جنادي حميد 01أ محل 676شارع محمد بلعربي قطعة 

12 
 

 براقي
 بوزيت محمد 01شارع مهدي بوعالم رقم 

13 
 



   
     

     
   
     
     
 

  
 

 

     

 
 بلدية الكاليتوس

 
     

 

تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه  
 

 
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 لغريب ابراهيم   رقم  الكاليتوس27حي أوالد الحادج  الكاليتوس

 2 سليماني عليوات حي الزواوي الكاليتوس الكاليتوس

 3 شاطور بلقاسم  مفترق الطرق الكاليتوس61الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 4 شالبي مخلوف  الكاليتوس113 مسكن القصر األحمر قطعة رقم 88حي  الكاليتوس

 5 لكحل محمد  مسكن القصر االحمر88حي  الكاليتوس

 6 علوش محمد  الكاليتوس 31حي بيلو رقم  الكاليتوس

 7 بن لفقي سمير  حي المناصرية الكاليتوس الكاليتوس

 8 عنان عبد القادر   الشراعبة الكاليتوس26 رقم   13حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 9 عتروس علي   الكاليتوس03حي محمد زروقي رقم  الكاليتوس

 10 شاطور بلقاسم  مفترق الطرق الكاليتوس61الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

     
   

   
 عامة للتغذيةالتجارة بالتجزئة 

 
 1 اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 2 صويلح عبد النور  الكاليتوس20 رقم 08حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 3 سماتي لعموري   الكاليتوس01 شارع 31حي بيلو رقم  الكاليتوس

 4 مبارك حداد الطاهر  مقابل محطة البنزين الكاليتوس08الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 5 لهوازي كريم لطفي حي الحيدوسيالكليتوس الكاليتوس

 6 محند أرزقي فراج  الكاليتوس2حي الشهيد منور شارع  الكاليتوس

 7 زكري حسين   براقي 14 رقم 11حي الحيدوسي شارع  الكاليتوس

 8 بونقطة رضا  مكرر الكاليتوس9 رقم 34نهج شراعبة رقم  الكاليتوس

 9 بلقاسم بن تركي  الكاليتوس12 رقم 07حي الحيدوسي شارع  الكاليتوس

 10 علو محمد  الكاليتوس01 رقم 03حي بيلو شارع  الكاليتوس

 11 فؤاد محي الدين   الكاليتوس09حي رماضنية شارع  الكاليتوس

 12 بكير عبد الحميد  الكاليتوس18 حي العقيد منور رقم 61طريق الوطني رقم  الكاليتوس



 13 بوشريط سعيد  الشراعية44 رقم 09حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 14 شرشاري اسماعيل  97حي بيلو رقم  الكاليتوس

 15 عباس محمد 108 رقم 88حي القصر االحمر  الكاليتوس

 16 عيسى بلحاج  02 محل 49 شارع زواوي رقم 01حي بيلو  الكاليتوس

 17 قاصد عبد الرؤوف  الكاليتوس03 رقم شارع 02حي بيلو الكاليتوس

 18 بالل شريفة حي زواوي شراعبة الكاليتوس

 19 نايلي حبيب جلول 08 رقم 02حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 20 خلفي رشيد 17 رقم 05حي الشراعبة شارع  الكاليتوس

 21 عمري جمال سكن إجتماعيمزرعةالشيخالحدادسابقاع1783مشروع إنجاز الكاليتوس

 22 أبرباش لوصيف حي عدل الكاليتوس

 23 قاسمي زبيدة 06 رقم 03حي الحيدوسي شارع  الكاليتوس

 24 ترباح وحيدة 05حي القصر األحمر قطعة رقم  الكاليتوس

 25 جقبوب لخضر مفترق الطرق الكاليتوس

 26 عياش نصر الدين 10شارع االخوة جيلي رقم  الكاليتوس

 27 حناش اسمهان  الشراعبة06 رقم 426حي سيدي امبارك شارع  الكاليتوس

 28 كركار كريم  53 رقم 01حي الحيدوسي شارع  الكاليتوس

 29 قبي ابراهيم  القصر األحمر13مسكن رقم 88حي  الكاليتوس

 30 عبد هللا مصطفى 02محل23تجزئة الكبير سابقاحي النخيل وحالياحي الكبيرقطعة الكاليتوس

 31 عاللي محمد 72رقم09حي الزواوي شارع الكاليتوس

 32 كرب فاطمة  الشراعبة06 رقم 09حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 33 حماد الياس 03 محل رقم 1حي بيلو  الكاليتوس

 34 مخلوف مراد 01محل90رقم01حي بيلو شارع  الكاليتوس

 35 زناش نبيل 32 رقم 09حي الشراعبة نهج  الكاليتوس

 36 مكي أمحمد الشراعبة01حي الزواوي شارع الكاليتوس

 37 لوامي قدور 105مسكن شارع121حي  الكاليتوس

 38 بويحي أكلي مسكن1600حي  الكاليتوس

 39 بار أحمد رياض حي الحيدوسيعندزاويةتقاطع طريق الحراش االربعاءوطريقدارالبيضاءسيدي موسى الكاليتوس

 05 أو رقم 01 مسكن عمارة 406 الكاليتوس
أبــربـــاش 

 40 مــــخــلـــوف

 41 بن قسوم حمزة 258 رقم 08حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 42 بجادي محمد أمين حي النخيل الكاليتوس

 43 كروش محمد طريق دار البيضاء حي الزواوي الكاليتوس

 44 موساوي طيب 88 رقم 101حي القصر االحمر رقم  الكاليتوس

 45 قارة عبد القادر  حي بيلو02شارع سعد هللا رشيد رقم  الكاليتوس



 46 بكاي رقية  الشراعية160حي سيدي مبارك قطعة رقم  الكاليتوس

 47 موسوني أحمد 9 رقم 02 بيلو 14شارع رقم  الكاليتوس

 48 عمي مسعودة 9 حي الزواوي رقم 51شارع رقم  الكاليتوس

 49 بن ناصر لمين 11حي أوالد الحاج طريق الوطني رقم  الكاليتوس

 50 حمر العين أحمد  شراربة26 رقم 03حي زواوي شارع  الكاليتوس

 51 سوادةزوينة 23 رقم 09حي الحيدوسي شارع  الكاليتوس

 52 امحمد مكي   الشراعبة الكاليتوس01حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 53 دردوحة فر حات  الكاليتوس02طريق حي الزواوي محل 07 الكاليتوس

 54 صويلح عبد العزيز حي االمير عبد القادر الكاليتوس الكاليتوس

 55 صويلح عبد الغاني حي االمير عبد القادر الكاليتوس الكاليتوس

 56 بوراقة زهير   الكاليتوس02طريق الدار البيضاء محل  الكاليتوس

 57 زنيفش خالد 01 طريق الدار البيضاء حي شراعبة محل 05رقم  الكاليتوس

 58 حميد منصور  الكاليتوس61حي االمير عبد القادر طريق وكني  الكاليتوس

 59 اومدادبشيط  الشراعبة03 محل 01 رقم 04حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 60 راشدي خالد  محل ب الكاليتوس02الحي الكبير رقم  الكاليتوس

 61 مخلوفي مراد  الكاليتوس01 محل 90 رقم 1حي بيلو شارع  الكاليتوس

 62 شيخ العيد  مسكن القصير االحمر الكاليتوس140حي  الكاليتوس

 63 زنداوي منير  الكاليتوس07 شارع 56حي موني رقم  الكاليتوس

 64 سعدون رشيد  الكاليتوس01 رقم 08 شارع 2حي بيلو  الكاليتوس

 65 العيدوسي مراد  الكاليتوس02 محل 89 رقم 11حي الحيدوسي  الكاليتوس

  حي الزواوي الكاليتوس51شارع رقم 09 الكاليتوس
عمي زوجة 

 66 مرزوني مسعودة

 67 حشفة فضيلة   مسكن القصر االحمر الكاليتوس 88حي  الكاليتوس

 68 بكاري خليفة  الكاليتوس   الكاليتوس

 69 بودرع محمد   الكاليتوس10 رقم 09حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 70 سحوي نجيب   الكاليتوس04 شارع 02حي الزواوي رقم  الكاليتوس

 71 عيطش ناصر   الكاليتوس06 رقم 01حي موني  الكاليتوس

 72 زايري فيصل    القصر األحمر الكاليتوس106 مسكن رقم 88حي  الكاليتوس

 73 شريفي زوهير  القصر األحمر الكاليتوس88 مسكن رقم 88حي  الكاليتوس

 74 سعدوي كمال  القصر األحمر الكاليتوس94 مسكن شارع 88حي  الكاليتوس

 75 موالك محمد  محل ب الكاليتوس08طريق الوطني رقم  الكاليتوس

 76 علوش محمد   الكاليتوس31حي بيلو رقم  الكاليتوس

 77 لعقاب عبد القادر  الشراعبة الكاليتوس25 رقم 13حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 78 قاسم عمر   الكاليتوس08حي بيلو رقم  الكاليتوس



 79 شوشة عبد الحق   الكاليتوس07 رقم 06حي موسى شارع  الكاليتوس

 80 براهيمي نور الدين  حي القصر االحمر الكاليتوس الكاليتوس

 81 عماري عمر  الكاليتوس12 رقم 06حي القصر األحمر شارع  الكاليتوس

 82 سوماني أحمد  الكاليتوس24 رقم 06حي القصر األحمر شارع  الكاليتوس

 83 بلشهب فطيمة   الكاليتوس49 رقم 03حي القصر األحمر شارع  الكاليتوس

 84 بالي عبد الرزاق    الكاليوس08 الطريق الوطني رقم 134سكن إجتماعي رقم 1783مشروع إنجاز الكاليتوس

 85 حداد بشير   الكاليتوس03 محل 21عمارة  الكاليتوس

 86 نوي صابر   الكاليتوس01 محل رقم 36حي والد فارهة رقم  الكاليتوس

 87 بلحاج عيسى   الكاليتوس01 محل 49 شارع زواوي  عبد القادر رقم 01حي بيلو  الكاليتوس

 88 مكيد عبد النور  الشراعبة الكاليتوس08حي الزواوي رقم  الكاليتوس

 89 بورحلة سعيد   بلدية براقي39 رقم 03حي الميهوب  الكاليتوس

 90 بوسعدية رضا   براقي 750حي حوش الميهوب قطعة رقم  الكاليتوس

 91 دبازي محمد   براقي 750حي حوش الميهوب  الكاليتوس

 92 نواصر عبد الباسط   الشراعبة الكاليتوس25 رقم 13حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 93 حمود عبد الباسط   الشراربة الكاليتوس29 رقم 05حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 94 برحال أحسن   الشراعبة  الكاليتوس14 رقم 09حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 95 نايت الصغير   الكاليتوس32  رقم 438حي سيدي مبارك رقم  الكاليتوس

 96 بوذرع محمد   الكاليتوس 01 رقم 05حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 97 نقار نذبر  مقابل المسجد الكاليتوس28حي القصر األحمر قطعة رقم  الكاليتوس

 98 بلحوة سعيدة   الكاليتوس 124حي أوالد الحاج رقم  الكاليتوس

 99 صويلح عبد الغاني  حي األمير الكاليتوس  الكاليتوس

 100 منصوري حميد   الكاليتوس 648 رقم 51 مسكن ع 917حي  الكاليتوس

 101 شاطور بلقاسم  حي الحيدوسيالكليتوس الكاليتوس

 102 بشكيطأوسامة  الشراعبة03 محل 01 رقم 04حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 103 عكاك هشام   الكاليتوس 111 مسكن رقم 88حي  الكاليتوس

 104 لعكريم سعد   واد السمار الكاليتوس 01دوار الشراعبة رقم  الكاليتوس

 105 بلقاسم شاطور  مفترق الطرق الكاليتوس61الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 106 سويدي عبد الكريم  حي الكبير الكاليتوس2شارع  الكاليتوس

 107 غربي عبد النور  الشراعبة01 رقم 01حي زواوي شارع  الكاليتوس

 108 يعقوب مصطفى  الكاليتوس08حي الحيدوسي مفترق الطرق قطعة  الكاليتوس

 109 بوغلة مليك حي الشراعبة شارع االخوة جيلي الكاليتوس الكاليتوس

 110 بوكرمة فريد حي شراربة الكاليتوس الكاليتوس

 111 شرايط صالح  الشراعبة الكاليتوس19 رقم 13حي زواوي شارع  الكاليتوس



 112 خذين مختار   الكاليتوس08شارع زواوي رقم  الكاليتوس

 113 بن قسوم عبد الكريم شارع زواوي الكاليتوس الكاليتوس

 114 محمد بن علواش  الكاليتوس31حي بيلو رقم  الكاليتوس

 115 امين بلكعلول  رمز د 04 رقم 29 حي الكبير  الكاليتوس

  26حي اوالد الحاج رقم  الكاليتوس
سعد هللا محمد بن 

 116 قدور

 117 العيدوسي ايوب  طريق الدار البيضاء04حي الحيدوسي رقم  الكاليتوس

 118 كمال مسلم  03-05حي عدل رقم  الكاليتوس

 119 حمزة شكر  53 مسكن رقم 88حي  الكاليتوس

 120 عياش امقران  القصر االحمر 02 رقم 111 مسكن قطعة رقم 88حي  الكاليتوس

الكاليتوس   121 مباركي هشام  حي المناصرية الكاليتوس

 122 لشهب فطيمة   الكاليتوس 49 مسن رقم 121حي  الكاليتوس
 الكاليتوس

 123 بونقطة فريد  الكاليتوس34 رقم 09حي النخلة شارع 
 الكاليتوس

 124 بونقطة خضرة  الكاليتوس47 رقم 09حي النخلة شارع 
 الكاليتوس

 125 عياشي بن وارث  الكاليتوس16  رقم  RHP 196حي 
 الكاليتوس

 126 قطاس أحمد  ملتقى مفترق الطرق الكاليتوس
 الكاليتوس

 127 حسان بو النمر  الكاليتوس03 رقم 10 مسكن 1600حي 
 الكاليتوس

 128 زوبيدة بالل   الكاليتوس04 رقم 12حي الحيدوسي شارع 
 الكاليتوس

 129 صنهاجي توفيق   الدالية الكاليتوس 04 محل رقم 310 مسكن عمارة 928حي 
 الكاليتوس

 130 طيب حميد   حي سيدي مبارك شراعبة  الكاليتوس 84
 الكاليتوس

  الكاليتوس 53 مسكن رقم 88حي 
فرحات حفصة  

 131 إدريس
 الكاليتوس

 132 صويلح عبد العزيز  حي األمير عبد القادر الكاليتوس
 الكاليتوس

 133 سعد هللا محمد حي أوالد الحاج الكاليتوس
 الكاليتوس

 134 سماعيل علي   الكاليتوس26  رقم 02 مسكن شارع 1600حي 
 الكاليتوس

 135 بوجمعة علي   الكاليتوس11 مسكن قطعة رقم 200حي 
 الكاليتوس

 136 بولبداوي سعيد   القصر األحمر  الكاليتوس 116 مسكن رقم 88حي 
 الكاليتوس

 137 قطاس أحمد  ملتقى الطرق الكاليتوس
 الكاليتوس

 138 بلكعلول أمين   الرمز "د " الكاليتوس04 رقم 29حي الكبير 
 الكاليتوس

 139 يهوني أبو بكر   الكاليتوس01حي بيلو 
 الكاليتوس

  الكاليتوس02 محل 94  رقم 01حي بيلو 
مفتاحي عبد 

 140 الرحمان 



 الكاليتوس
 141 أسامر عمر   الكاليتوس16حي القصر األحمر رقم 

 الكاليتوس
 142 قبايلي وليد   مكرر شراعبة الكاليتوس09 شارع 33حي الزواوي 

 الكاليتوس
 143 سوادةزوينة  الكاليتوس 23 رقم 09شارع 

 الكاليتوس
 144 رفاع الطاهر الكاليتوس 103 مسكن القصر االحمر 88حي 

 145 علو محمد  الكاليتوس01 رقم 03حي بيلو شارع  الكاليتوس

 146 فؤاد محي الدين   الكاليتوس09حي رماضنية شارع  الكاليتوس

 147 بكير عبد الحميد  الكاليتوس18 حي العقيد منور رقم 61طريق الوطني رقم  الكاليتوس

 148 بوشريط سعيد  الشراعية44 رقم 09حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 149 شرشاري اسماعيل  97حي بيلو رقم  الكاليتوس

 150 عباس محمد 108 رقم 88حي القصر االحمر  الكاليتوس

 151 عيسى بلحاج  02 محل 49 شارع زواوي رقم 01حي بيلو  الكاليتوس

  الكاليتوس03 رقم شارع 02حي بيلو الكاليتوس
قاصد عبد 

 152 الرؤوف

 153 بالل شريفة حي زواوي شراعبة الكاليتوس

 154 نايلي حبيب جلول 08 رقم 02حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 155 خلفي رشيد 17 رقم 05حي الشراعبة شارع  الكاليتوس

 156 عمري جمال سكن إجتماعيمزرعةالشيخالحدادسابقاع1783مشروع إنجاز الكاليتوس

 157 أبرباش لوصيف حي عدل الكاليتوس

 158 قاسمي زبيدة 06 رقم 03حي الحيدوسي شارع  الكاليتوس

 159 ترباح وحيدة 05حي القصر األحمر قطعة رقم  الكاليتوس

 160 جقبوب لخضر مفترق الطرق الكاليتوس

 161 عياش نصر الدين 10شارع االخوة جيلي رقم  الكاليتوس

 162 حناش اسمهان  الشراعبة06 رقم 426حي سيدي امبارك شارع  الكاليتوس

 163 كركار كريم  53 رقم 01حي الحيدوسي شارع  الكاليتوس

 164 قبي ابراهيم  القصر األحمر13مسكن رقم 88حي  الكاليتوس

 165 عبد هللا مصطفى 02محل23تجزئة الكبير سابقاحي النخيل وحالياحي الكبيرقطعة الكاليتوس

 166 عاللي محمد 72رقم09حي الزواوي شارع الكاليتوس

 167 كرب فاطمة  الشراعبة06 رقم 09حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 168 حماد الياس 03 محل رقم 1حي بيلو  الكاليتوس
 

    
 
 
 
 
 

 



 تجارة بالتجزئة للدواجن  واللحوم و البيض

   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 عزون جمعة  محل116 قطعة رقم 08حي القصر االخمر الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 2 وارزقي فوزي شارع االخوة جيلي محل ب الشراعبة الكاليتوس

 3 كحال األمين 08 ( السوق المغطاة ) محل رقم 02حي بيلو  الكاليتوس

 4 عكاك هيشام  115 مسكن رقم 88حي  الكاليتوس

 5 عبدي سفيان حي االمير عبد القادر شراعبة الكاليتوس

 6 سكفان فارس حي االمير عبد القادر شراعبة الكاليتوس

 7 محمودي عيسى  القصر االحمر110 مسكن رقم 88حي  الكاليتوس

 8 نوار بلقاسم  القصر االحمر113 مسكن قطعة رقم 88حي  الكاليتوس

 9 احمد شباح 104حي النخلة القصر االحمر سابقا القطعة  الكاليتوس

 10 محمد االمين دراج  القصر االحمر111 مسكن قطعة رقم 88حي  الكاليتوس

 11 عبدي سفيان حي االمير عبد القادر شراعبة الكاليتوس

 12 مرشدي عمار  شراعبة25 رقم 13حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 13 عزون جمعة  محل116 قطعة رقم 08حي القصر االخمر الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 14 وارزقي فوزي شارع االخوة جيلي محل ب الشراعبة الكاليتوس

 15 كحال األمين 08 ( السوق المغطاة ) محل رقم 02حي بيلو  الكاليتوس

 16 عكاك هيشام  115 مسكن رقم 88حي  الكاليتوس

 17 مرشدي عمار  شراعبة25 رقم 13حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 المخابز
 

 1 شاوش عز الدين 109حي القصر االحمر قطعة رقم  الكاليتوس

 2 مقدس فلة   الكاليتوس01 رقم 01حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 3 مكيد مصطفى  الكاليتوس 01 رقم 11بيلو شارع حي الكاليتوس

 4 مسعود طويع  الكاليتوس01 والد حداج رقم حي الكاليتوس

 5 بوشكارة عبد النور  القصر االحمر23رقم03شارع  الكاليتوس

 6 مزرب أحمد  مسكن الكاليتوس1600حي  الكاليتوس

 7 بوسنة موسى حي سيدي مبارك سيدي موسى  الكاليتوس

 8 رقولي حكيم   04 رقم 08حي الشراعبة شارع  الكاليتوس

 9 نور الدين أعمر  القصر األحمر40م رقم140حي  الكاليتوس

 10 زكراوي نسيمة 64حي بيلو رقم  الكاليتوس

 11 بولجنوح عبد القادر 08حي أوالد الحاج محل رقم  الكاليتوس

 12 شلي سمير 21 رقم 02حي بيلواا شارع  الكاليتوس

 13 شويعل شوقي  حي سيدي مبارك  الكاليتوس



 14 طويع أحمد  أر أش بي187حي  الكاليتوس

 15 زدام رضا   الكاليتوس47 رقم 01حي األخوة كلواز شارع  الكاليتوس

 16 قحام فوضيل  شراعبة77 رقم 09حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 17 مولود برحال  الكاليتوس61مدرسة أسامر محمد مفترق الطرق رقم حي  الكاليتوس

 18 غزال محمد   مجموعة  الملكية 08الشراعبة الجنوبية قسم  الكاليتوس

 19 عبد الوهاببونقطة 11حي بيلواا رقم  الكاليتوس

 20 منزل حليم الشراعبة02رقم14حي الزواوي شارع   الكاليتوس

 21 مخلوفي لخميسي  قبالة محطة البنزين بقاح08حي الحيدوسي الطريق الوطني رقم الكاليتوس

 22 حشفة بلقاسم  براقي 05 محب 37 رقم 61الحيدوسي رقم حي  الكاليتوس

 23 بيرم عبد الوهاب  26حي اوالد الحاج رقم  الكاليتوس

 24 مزرب محمد  الشراعبة23 رقم06حي الزواوي شارع الكاليتوس

 01 رقم 01حي القصر االحمر شارع  الكاليتوس
بو صوف محمد 

 25 العربي

 26 بومعراف شعبان  مسكن200حي القصر االحمر أمام  الكاليتوس

 27 عامر عمر  طريق األربعاء مفترق الطرق  الكاليتوس

 28 بن قويدر رابح  حي الجمهورية123رقم الكاليتوس

 فاست فود
 

 1 عشاش أيوب  الكاليتوس08حي الحيدوسي رقم  الكاليتوس

 2 بولحب الرشيد  مسكن ص و ت ا محل ف 200حي  الكاليتوس

 3 غناي احمد   الكاليتوس64حي القصر االحمر رقم  الكاليتوس

 4 سعد هللا محمد  الكاليتوس08حي الحيدوسي رقم  الكاليتوس

 5 ديب نبيل حي االمير الكاليتوس الكاليتوس

 6 سيحالي حسين  القصر االخمر116 قطعة 08الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 7 لولي سمير حي الجمهورية الكاليتوس الكاليتوس

 8 سيحالي محمد خليل  القصر االحمر116 مسكن رقم 88حي  الكاليتوس

 9 حمادي فريد  محل حي المناصرية14 مشروع 07محل رقم  الكاليتوس

 10 بوهنقل الطاهر  شارع االخوة جيلي الشراربة08 الكاليتوس

 11 بولحبال رشيد  مسكن ص و ت او محل ف200حي  الكاليتوس

 12 شاطور سليما ن  الكاليتوس08الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 المطاعم
 

 1 سعيدي محمد امين حي مفترق الطرق الكاليتوس الكاليتوس

 2 عبد النور مناد 13 رقم 02 حي موني شارع 08الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 3 حمادي لخضر مفترق الطرق الكاليتوس الكاليتوس

 4 عكاك طارق 54 رقم 02حي زواوي شارع  الكاليتوس



 5 طيب صاش  شراعبة02 رقم 01حي الزواوي شارع  الكاليتوس

 6 بن قسمية رضوان  الكاليتوس15طريق الدار البيضاء كشك رقم  الكاليتوس

  109حي الجمهورية رقم  الكاليتوس
امزل حسان بن 

 7 العيد

 8 براهيمي نصيرة   مفترق الطرق08الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 9 ترخاش محمد  سيدي موسى وسط الكاليتوس

 10 حمدوني نبيل   سيدي موسى62طريق بوقرة بناية تحمل رقم  الكاليتوس

 11 شمشام عبد الكريم   لكاليتوس01 رقم 08حي الحيدوسي الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 12 سعدو صديق   الكاليتوس37 الدار البيضاء رقم 61حي الحيدوسي طريق رقم  الكاليتوس

 13 لوناس عبد الباسط   الكاليتوس08 الطريق الوطني رقم 31حي الكبير رقم  الكاليتوس

 محطات الوقود
 

 06الطريق الوطني الكليتوس القصر األحمر رقم  الكاليتوس
 محطة خدمات 

 1 طلحة

 2 بقاح حسين  الكاليتوس08الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 المقاهي
 

 1 لخضر  حمادي  الكاليتوس04حي مفترق الطرق محل رقم  الكاليتوس

 2 ياسين معوش  محل  س الكاليتوس90 قطعة 08طريق الوطني رقم  الكاليتوس

 5 جعفر سيحالي  القصر االحمر116 مسكن قطعة 88حي  الكاليتوس

 6 عزوز حسين  الكاليتوس06 رقم 03حي الحيدوسي شارع  الكاليتوس

 7 بن قسمية حسان  61 الطريق الوطني 02حي بيلو رقم  الكاليتوس

 8 شاللي محمد 02 رقم 11مسكن سهم 400حي  الكاليتوس

 9 نسال حورية  الكاليتوس01حي االمير عبد القادر رقم  الكاليتوس

 10 بن قسمية رضوان  الكاليتوس 15طريق الدار البيضاء كشك رقم  الكاليتوس

 11 عزوز حسين   الكاليتوس 06 رقم 03حي الحيدوسي شارع  الكاليتوس

 12 بوركوة أحمد   الكاليتوس 08حوش سليماني الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 13 خديجي نور االسالم  حي أوالد الحاج الكاليتوس  الكاليتوس

 14 زعيتلر لمين   الكاليتوس05 و 04 الطابق االرضي محل 127 مسكن رقم 1600 الكاليتوس

 تجارة بالتجزئة للحلويات    
 

 1 بوتقراين عائشة 30 رقم 08حي زواوي شارع  الكاليتوس

 2 علواني فيصل  الكاليتوس01 محل 12حي والد الحاج رقم  الكاليتوس

 3 دراج عشور  الكاليتوس13 مسكن رقم 88حي القصر األحمر  الكاليتوس

 حي القصر االحمر على الطريق الوطني الكاليتوس الكاليتوس
يوسف حسن 

 4 زكاريا

 5 قحام فضيل 103 مسكن حي القصر االحمر رقم 88حي  الكاليتوس

  شراعبة3 رقم 54 مكرر 9حي زواوي شارع  الكاليتوس
شريخي نور 

 6 االسالم



 

 

 

 

 

 

 7 تامر هشام  طريق الدار البيضاء2حي زواوي رقم  الكاليتوس

 8 بتو مريم حوش مريم الكاليتوس الكاليتوس

 9 يوسف زكرياء  محل ب بالكاليتوس104 قطعة 08حي القصر االحمر على الطريق الوطني رقم  الكاليتوس

 10 بوحشيش رابح  03 محل رقم 01حي االمير عبد القادر رقم  الكاليتوس

 11 علي حداد 02 رقم 01حي الزواوي شارع  الكايتوس

 12 العبري سهيلة 12 محل 3/16 رقم 03 مسكن عمارة 416حي  الكاليتوس

 13 برجب عبد القادر  القصر االحمر الكاليتوس 72 مسكن رقم 88حي  الكاليتوس

 14 شاللي سيد علي   القصر االحمر الكاليتوس 53 مسكن رقم 88حي  الكاليتوس

  شراعبة03 رقم 4 مكرر 9حي الزواوي شارع  الكاليتوس
شريفي نور 

 15 االسالم

 16 بوترية صالح   الكاليتوس14التعاوني العقارية الرياض قطعة  الكاليتوس

 الكاليتوس
 بوحشيش رابح 03 محل رقم 01حي األمير عبد القادر رقم 

17 

 الكاليتوس
 برحال مولود 61حي مدرسة أسامر محمد مفترق الطرق رقم 

18 

 الكاليتوس
 كعسيس فريد 01 طريق األربعاء الكاليتوس محل رقم 08الطريق الوطني رقم 

19 

 الكاليتوس
 سامي توفيق  مقابل مركز التكوين02حي بيلو 

20 

 الكاليتوس
 فقاص عبد المنعم   الشراعبة04 رقم 07حي الزواوي شارع 

21 

    

  
 نشاطات  أخرى

ت ت للعطارة و  
 1 عمراوي فتحي  محل ب القصر األحمر الكليتوس44 مسكن رقم 88حي  مواد التجميل

ت ت للعطارة و 
 2 بن لشهب غنية  الكليتوس99حي القصر األحمر رقم  مواد التجميل

ت ت للعطارة و 
  الكاليتوس02 محل رقم 08حي الكبير رقم  مواد التجميل

مدادي عبد 
 3 الوهاب

ت ت للتبغ 
 4 لزريف أحسن  الكاليتوس10حي موني رقم  وأدوات المدخنين

   



     
     
   
 
 
    

 

     

   
 بلدية سيدي موسى

 

     

 

 والفواكه تجارة بالتجزئة للخضر 
 

 
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 بوديسة سليمان  طريق االربعاء136قطعة رقم153تجزئة  سيدي موسى

 2 شرابي محمد طريق الدار البيضاء سيدي موسى سيدي موسى

 3 صحراوي عمر  ب02حي الدهيمات رقم  سيدي موسى

 4 تشعواو رابح 19طريق أوالد عالل رقم  سيدي موسى

 5 قالون محمد حي الزواوي المدرسة المختلطة الزواوي سيدي موسى

 6 تفات بوجمعة 05 محل رقم 02طريق األربعاء قطعة رقم  سيدي موسى

 7 حديوش سيد علي طريق اوالد عالل سيدي موسى سيدي موسى

 8 بوديسة سليمان  طريق االربعاء136قطعة رقم153تجزئة  سيدي موسى

 9 شرابي محمد طريق الدار البيضاء سيدي موسى سيدي موسى

 10 صحراوي عمر  ب02حي الدهيمات رقم  سيدي موسى

 11 تشعواو رابح 19طريق أوالد عالل رقم  سيدي موسى

 12 قالون محمد حي الزواوي المدرسة المختلطة الزواوي سيدي موسى

 تجارة بالتجزئة للتغدية العامة
 

   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 بوديسة سمير  قطعة طريق االربعاء153تجزئة  سيدي موسى

 2 عزيب محمد  طريق بوقرة86جويلية  رقم05تعاونية عقارية  سيدي موسى

 3 حريسي نور الدين 06حي الدهيمات رقم  سيدي موسى

 4 ماا حي اسيا 01حي الرايس رقم  سيدي موسى

 5 مرازقة عبد الرحيم 135حي الرايس رقم  سيدي موسى

 6 عمام عبد هللا 212حي الرايس رقم  سيدي موسى

 7 أسامر مولود 28حي الرايس رقم  سيدي موسى

 8 تيتبرت حميد 65حي الرايس رقم  سيدي موسى



 9 مالحي اسيا 01حي الرايس محل  سيدي موسى

 10 بالطيب يوسف حي الزواوي سيدي موسى

 11 غزالي عياش 53حي الزواوي رقم  سيدي موسى

 12 يتيم علي  مسكن سيدي موسى300حي  سيدي موسى

 13 العمري نور الدين   مسكن سيدي موسى304حي  سيدي موسى

 14 لجوص عمر   سيدي موسى02 مسكن  رقم 304حي  سيدي موسى

 15 زيكيو صديق  حي والد عالل سيدي موسى  سيدي موسى

 16 بلعيفة بشير   سيدي موسى 132 مج ماكية 20حي والد عالل قسم رقم  سيدي موسى

 17 قالون موسى   سيدي موسى03 محل رقم 01حي المكتوب  رقم  سيدي موسى

 18 بوقزولة لحسن  حي الرايس سيدي موسى سيدي موسى

 19 علوش محمد  طريق األربعاء 04 تجزئة رقم 117شمال طريق الوالئي رقم  سيدي موسى

 20 باش نورالدين  حي المكتوب طريق األربعاء سيدي موسى سيدي موسى

 21 سليماني جيطلي حي المكتوب سيدي موسى  سيدي موسى

 22 صحراوي حورية   سيدي موسى 18طريق أوالد عالل محل  سيدي موسى

 23 خالدي اسماعيل حي الزواوي محل  أ سيدي موسى

 24 صدوقي مسعود 07حي المكتوب طريق براقي  محل رقم  سيدي موسى

 25 بوكرية فريد 12حي اوالد الحاج سهم  سيدي موسى

 26 عموري زهير حي أوالد عالل سيدي موسى

 27 عاشور سيد   أحمد 02قفص أ رقم16عمارة 02حي بوقرة   سيدي موسى

 28 عبدي صالح حي بوقرة  سيدي موسى سيدي موسى

 29 سلمي خير الدين 15حي رايس رقم  سيدي موسى

 30 حمدي محمد 155حي زواوي رقم  سيدي موسى

 31 حمزاوي سيد علي  طريق  أوالد عالل88رقم سيدي موسى

 32 هديلي محمد 18طرق براقي رقم  سيدي موسى

 33 حوت فايزي طريف براقي سيد موسى سيدي موسى

 34 حواء رابح طريق االربعاء سيدي موسى

 35 تفات رشيد طريق االربعاء سيدي موسى

 36 بلقايد عمر طريق االربعاء سيدي موسى

 37 شرمالي الياس طريق األربعاء سيدي موسى

 38 زيان علي 03 محل رقم 12طريق األربعاء رقم  سيدي موسى

 39 خيثر مخلوف 20طريق االربعاء رقم  سيدي موسى

 40 ضيف توفيق 59طريق االربعاء رقم  سيدي موسى

 41 معريش أيوب 01 محل رقم 02طريق األربعاء قطعة رقم  سيدي موسى



 42 ضيف سمير ب25طريق الدار البيضاء رقم  سيدي موسى

 43 سليماني محمد طريق الربعاء سيدي موسى

 44 رحالي عز الدين 20طريق اوالد  عالل رقم  سيدي موسى

 45 تشعواو رابح 19طريق اوالد عالل رقم  سيدي موسى

 46 صحراوي نورية 18طريق أوالد عالل محل رقم  سيدي موسى

 47 سالم الوناس 02طريق اوالد عالل محل رقم سيدي موسى

 48 جيجلي سعيد 02طريق اوالد عالل محل رقم سيدي موسى

 49 سالم لوناس 02طريق اوالد عالل محل رقم سيدي موسى

 50 سليماني جياللي طريق براقي سيدي موسى

 51 مريزق رضا طريق براقي سيدي موسى

 52 سواط محمد 03طريق براقي رقم  سيدي موسى

 53 هويلي محمد 19طريق براقي رقم  سيدي موسى

 54 بن عثمان محمد أمين 10طريق براقي سيدي موسى محل رقم  سيدي موسى

 55 بن عثمان محمد أمين 10طريق براقي سيدي موسى محل رقم  سيدي موسى

 56 بعوني جمال طريق بوقرة سيدي موسى

 57 صكوشي عمر طريق بوقرة سيدي موسى

 58 بعوني جمال طريق بوقرة سيدي موسى

 59 بكاري سمير 87 جويلية قطعة 05طريق بوقرة تعاونية العقارية   سيدي موسى

 60 سعود سيد علي 02طريق بوقرة رقم  سيدي موسى

 61 بادود سعيد 02 أمحل2وسط سيدي موسى قطعة رقم  سيدي موسى

 62 بادود سعيد 02 أمحل2وسط سيدي موسى قطعة رقم  سيدي موسى

 63 زيان علي 03 محل رقم 12طريق األربعاء رقم  سيدي موسى

 64 بن عثمان محمد أمين 10طريق براقي سيدي موسى محل رقم  سيدي موسى

 65 عولمي محمد  سيدي موسى17طريق اوالد عالل رقم  سيدي موسى

 66 الوناس سالم 02طريق اوالد عالل رقم  سيدي موسى

 67 غريب محمد   طريق بوقرة86جويلية  رقم05تعاونية عقارية  سيدي موسى

 68 تولون يوسف  طريق بوقرة86جويلية  رقم05تعاونية عقارية  سيدي موسى

 69 بالطيب يوسف حي الزواوي سيدي موسى

 70 غزالي عياش 53حي الزواوي رقم  سيدي موسى

 71 يتيم علي  مسكن سيدي موسى300حي  سيدي موسى

 72 العمري نور الدين   مسكن سيدي موسى304حي  سيدي موسى

 73 لجوص عمر   سيدي موسى02 مسكن  رقم 304حي  سيدي موسى

 74 زيكيو صديق  حي والد عالل سيدي موسى  سيدي موسى



 75 بلعيفة بشير   سيدي موسى 132 مج ماكية 20حي والد عالل قسم رقم  سيدي موسى

 76 قالون موسى   سيدي موسى03 محل رقم 01حي المكتوب  رقم  سيدي موسى

 77 بوقزولة لحسن  حي الرايس سيدي موسى سيدي موسى

 78 علوش محمد  طريق األربعاء 04 تجزئة رقم 117شمال طريق الوالئي رقم  سيدي موسى

 79 باش نورالدين  حي المكتوب طريق األربعاء سيدي موسى سيدي موسى

 80 سليماني جيطلي حي المكتوب سيدي موسى  سيدي موسى

 81 صحراوي حورية   سيدي موسى 18طريق أوالد عالل محل  سيدي موسى

 82 خالدي اسماعيل حي الزواوي محل  أ سيدي موسى

 83 صدوقي مسعود 07حي المكتوب طريق براقي  محل رقم  سيدي موسى

 84 بوكرية فريد 12حي اوالد الحاج سهم  سيدي موسى

 85 عموري زهير حي أوالد عالل سيدي موسى

 86 عاشور سيد   أحمد 02قفص أ رقم16عمارة 02حي بوقرة   سيدي موسى

 87 عبدي صالح حي بوقرة  سيدي موسى سيدي موسى

 88 سلمي خير الدين 15حي رايس رقم  سيدي موسى

 89 حمدي محمد 155حي زواوي رقم  سيدي موسى

 90 حمزاوي سيد علي  طريق  أوالد عالل88رقم سيدي موسى

 91 هديلي محمد 18طرق براقي رقم  سيدي موسى

 92 حوت فايزي طريف براقي سيد موسى سيدي موسى

 93 حواء رابح طريق االربعاء سيدي موسى

    

 تجارة بالتجزئة للدواجن و البيض     
 

   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 حمزاوي دحمان طريق أوالد عالل سيدي موسى سيدي موسى

 2 عنان عبد العزيز  مسكن حي الشيخ فوأد سابقا1783 مسكن مشروع انجاز 196حي  سيدي موسى

 3 حمزاوي دحمان طريق أوالد عالل  سيدي موسى

 4 أحمد بلقاسم طريق االربعاء سيدي موسى

 5 كسوم الياس  سيدي موسى08طريق االربعاء رقم  سيدي موسى

 6 بن عيسات رانية طريق االربعاء  سيدي موسى سيدي موسى

 7 ازروق كريم 01طريق االربعاء محل  سيدي موسى

 8 أمير فؤاد 11حي الدهيمات رقم  سيدي موسى

 9 جاللي بوعالم  طريق خزان المياه سيدي موسى سيدي موسى

 10 شوي علي 44حي الرايس رقم  سيدي موسى

 11 كركار حمزة 05طريق الدار البيضاء قطعة رقم  سيدي موسى



 12 هيشر مسعود س حي الرايس121 سيدي موسى

 13 قرين إبراهيم 70حي الزواوي  محل سيدي موسى

 14 قليعي محمد 08شارع أوالد عالل عمارة أ رقم سيدي موسى

 15 علي مرينة عبد القادر 135حي الرايس قطعة رقم  سيدي موسى

 16 الشرقي بن يوسف 35حي الدهيمات حوش الزواوي سابقا رقم  سيدي موسى

 17 عبدون مصطفى 01طريق براقي محل رقم  سيدي موسى

 18 زيباني سعيد 112حي  الرايس قطعة رقم  سيدي موسى

 19 جاللي بوعالم  طريق خزان المياه سيدي موسى سيدي موسى

 20 شوي علي 44حي الرايس رقم  سيدي موسى

 21 كركار حمزة 05طريق الدار البيضاء قطعة رقم  سيدي موسى

 22 هيشر مسعود س حي الرايس121 سيدي موسى

 23 قرين إبراهيم 70حي الزواوي  محل سيدي موسى

 المخابز
 

 1 حنصالي فاتح 84حي الرايس رقم  سيدي موسى

 2 بالصيود توفيق  سيدي موسى وسط15رفم  سيدي موسى

 3 حواء حمزة  سيدي موسى153تجزئة  سيدي موسى

 4 مكيد عبد الحليم  سيدي موسى43حي متيجة رقم  سيدي موسى

 5 مقراني رضوان طريق براقي سيدي موسى

 6 عمر بومكاح طريق بوقرة  سيدي موسى  سيدي موسى

 7 العربي كبير حي زواوي سيدي موسى سيدي موسى

 اطعام سريع
 

 1 سعدي عبد الكريم  سيدي موسى02طريق اوالدعالل محل  سيدي موسى

 2 مسعودي محمد  سيدي موسى المركز سيدي موسى

 3 المهدي لحسن 04طريق االربعاء حصة  سيدي موسى

 4 مباركي مسعود 273 مج ملكية 01حي دهيمات رقم  سيدي موسى

 5 رحال باية حي زواوي  سيدي موسى سيدي موسى

 6 عيادي محمد  سيدي موسى02حي لهواورة  محل  سيدي موسى

 7 بوخاتم سعود طريق بوقرة سيدي موسى سيدي موسى

 8 برايس اكرم  سيدي موسى21طريق الدار البيضاء رقم  سيدي موسى

 9 بن سماعيل محمد حيزواويسيديموسى سيدي موسى

 10 بن زينة عياش  سيدي موسى02شارع اوالد عالل  سيدي موسى

 المطاعم
 

 1 سعود الياس 10طريق بوقرة  رقم  سيدي موسى



 

 2 الحيط جالل طريق بوقرة سيدي موسى

 3 رزيق رياض   ب سيدي موسى 02 محل رقم 67طريق بوقرة رقم  سيدي موسى

 4 بودركة محمد   سيدي موسى 82 مج ملكية رقم 22طريق والد عالل قسم رقم  سيدي موسى

 5 فارس بن ثليجان   مكرر حي الهواورة سيدي موسى 47 سيدي موسى

 6 ترخاش محمد  سيدي موسى وسط سيدي موسى
 سيدي موسى

 7 حمدوني نبيل   سيدي موسى62طريق بوقرة بناية تحمل رقم 
 سيدي موسى

 8 شليغوم عبد الغفور   سيدي موسى 106حي لرايس  رقم 

 خدمات الوقود
 

 1 طويلب حسان حي العميرات سيدي موسى

 2 نشادي رضوان سيدي موسى المركز سيدي موسى

 المقاهي
 

 1 لعربي مراد طريق اوالد عالل سيدي موسى

 2 لحيط رابح طريق بوقرة سيدي موسى

 3 مكاتيلوناس طريق االربعاء سيدي موسى سيدي موسى

 4 نايلي لزهر   طريق براقي سيدي موسى 14 مج 07محل رقم  سيدي موسى

 5 قناية حكيم   سيدي موسى 01طريق األربعاء محل رقم  سيدي موسى

  
 حلويات و مرطبات

 
 1 سيحني حسين  طريق بوقرة70جويلية  رقم05تعاونية عقارية  سيدي موسى

 2 قويسم نوال  مسكن محل رقم سيدي موسى300ميدان الرئيس حي  سيدي موسى

 3 لكروت عبد الكريم طريق االربعاء سيدي موسى سيدي موسى

 طريقاالربعاء سيدي موسى    
 4 لكروتعبدالكريم 

  سيدي موسى
 5 حسين شيخي  محل أ70 جويلية طريق بوقرة قطعة 05التعاونية العقارية 

 سيدي موسى
 6 علوش محمد 02طريق الدار البيضاء رقم ب 

 سيدي موسى
 7 احمد عباسي أ07طريق االرعاء محل رقم 

 سيدي موسى
 8 محمدامينبنعودة 04 و02 حيالمكتوبطريقبراقيمحل
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 أو المتعامل اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
 االقتصادي

المقاطعة  البلدية الرقم
 اإلدارية

0081797أ01   .1 تهامي سمير مخبزة صناعية  لوي روجي االبيار23 

 االبيار

 
0975227ب07   .2 ش ذ م م قيو تبران مخبزة وحلويات  علي خوجة االبيار100 
0999422ب17   .3 مخبزة وحلويات واد الرمان مخبزة وحلويات  شارع طالب مسعود االبيار02 
0031881أ98   .4 بطاش بوعالم مخبزة وحلويات  علي خوجة االبيار65 
5048506أ18   .5 ديلمي هشام مخبزة صناعية  نهج العقيد بوقرة االبيار84 
4880905أ11   .6 بن زينة ربيعة مخبزة وحلويات  بوقرة االبيار21رقم 

  .7 يحياوي عبد النور مخبزة  االبيار58شارع علي خوجة رقم  /
  .8 كوار محمد بقاله  شارع لويس روجي االبيار19 010076363

4879417أ10   .9 بوزمي عبد الحق بقاله  االبيار02شارع اسعد جلول رقم  
5046392ا17   .10 صابري رضوان بقالة  شارع ماسوني االبيار20 
4827359أ06   .11 بوطالب عادل بقاله  شارع تريتي االبيار08 
0033791أ99   .12 ينون بشير بقاله  نهج علي خوجة االبيار92 
5046358أ17   .13 احدادن شعيب عبد الرشيد بقاله  نهج كارنو محل ب االبيار10 
0054882أ99   .14 بوشنافة بوعالم بقاله  االبيار26السوق البلدي طاولة  
5047499أ18   .15 بوجمعة رضوان بقالة  شارع بوجمعة بلمين االبيار04 
5047970ا18   .16 ياسلي احمد معاذ بقالة  شارع الحرية االبيار01 
5048768ا18   .17 بلقاسمي دليلة بقالة  علي خوجة االبيار70 
5045812أ17   .18 درار ربح بقاله  شارع عمار سويكي االبيار49 
0041721أ99   .19 يمي حميد بقاله  شارع عبد الكريم الدزيري االبيار13 
5046034ا17   .20 بلقاسمي فتحي محمد بقالة  عمار سويكي االبيار37ع  
4916355ا14   .21 هبة ياسين بقالة  علي خوجة االبيار33 
5045360أ16   .22 بربيش وليد بقاله  علي خوجة االبيار23 
0104593أ04   .23 ايت عبد المالك ناصر بقاله  علي خوجة االبيار142 
0081135أ01   .24 قرموش حليم بقاله  شارع علي خوجة االبيار49 
5049365ا19   .25 شياللي يوغورطة بقالة  ممر باستور االبيار08 
0069747ا00   .26 ايت يعلى كريم بقالة  شارع محمد شعبان االبيار04 
0089273ا02   .27 مصباح عمر بقالة  بوقرة االبيار286 
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5047670ا18   .28 بن قرامز رضا بقالة  شارع بوقرة االبيار81 
0036331ا99   .29 جاب هللا سلمان بقالة  شارع محمد ايدير امالل االبيار09 
0038351ا99   .30 بن ناب مراد بقالة  مكرر شارع الزيتون االبيار16 
0040351ا99   .31 بلغتزي عبد الكريم بقالة  شارع دكتور مودي االبيار25 

096999ا03   .32 بكوش عبد الرزاق بقالة  شارع محمد منصور بن قارة االبيار02 
4838505ا06   .33 بكوش ابراهيم بقالة  شارع فارو االبيار14 
5097051ا17   .34 عبد السميع بوزكرية بقالة  االبيار51/01شارع مصطفى خالف رقم  
0062945ا00   .35 جمعي سعدي صويلح بقالة  شارع بوفاتيت االب و االبن االبيار16 
5046578ا17   .36 عالء الدين بوشفرة بقالة  االبيار32شارع احسن قبة  رقم  
4902397أ13   .37 كروش عبد القادر خضر وفواكه  شارع عمار سويكي االبيار49 
4913329ا14   .38 عسلوج اكلي خضر و فواكه  االبيار25السوق البلدي طاولة  
4843057ا07   .39 سعد هللا زهرة خضر و فواكه  االبيار17السوق البلدي طاولة 
4918349ا15   .40 بوزناد فاتح خضر و فواكه شارع عمار سويكي 

17A5046237  41 عياش ساليم خضر و فواكه  االبيار36شارع علي خوجة رقم.  
5047290ا17   .42 بوفجي عبد الحاكم خضر و فواكه  علي خوجة االبيار21 
4836855ا06   .43 شياللي نور الدين خضر و فواكه  ممر باستور االبيار08 
5049524ا19   .44 بوشفرة امين خضر و فواكه  محمد خودي االبيار01 
4887677ا11   .45 غزاز رابح خضر و فواكه  بوقرة االبيار11 
0048035أ99   .46 بن كريد عبد الحميد قصابة  علي خوجة االبيار131 
5047811ا18   .47 بن امسيلي لطفي قصابة  علي خوجة االبيار142 
5046536ا17   .48 سعيدي مراد قصابة  عمار سويكي االبيار51 
0973508ا11   .49 محرز شرفة قصابة  محمد خودب االبيار01 
0013976ا98   .50 سعدون علي قصابة  شارع لعقيد بوقرة21 
0092711ا02   .51 ميشوكان  رضوان قصابة  شارع بن قارة محمد منصور االبيار01 
0048243ا99 بن عربية زوجة سحنون  قصابة ساحة كنيدي االابيار 

 فضيلة
52.  

5044511ا16   .53 حنيش بوعالم حلويات  س االبيار05 شارع لزهر بلومي محل 05 
4901885ا13   .54 مهيرس عبد الرشيد حلويات  علي خوجة157 
4866961ا09   .55 ماتوس جمال حلويات  علي خوجة االبيار157 
4946894أ16 حلويات و   علي خوجة االبيار134 

 مرطبات
  .56 هاشمي بالل
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4825403أ05   .57 بن الغة هشام حلويات  علي خوجة االبيار25 
4925309ا11   .58 حميسي يمينة حلويات  شارع بوقرة االبيار290 
4909863ا13   .59 محمد مصطفى حلويات  بوقرة االبيار66 

0033343ب ح   حرفي صانع   شارع بوقرة75 
 العجائن

  .60 لكيرد سفيان

0080959ا01   .61 رفاع عبد الحكيم حلويات  شارع محمد شعبان االبيار02 
5048641ا18   .62 بوزيد كمال حلويات  شارع محمد شعبان االبيار06 
5047841ا18   .63 ايت علي رابح حلويات  شارع محمدمنصةر بن قارة االبيار01 

21423ا98   .64 يانس عمر حلويات  ساحة كندي االبيار8 
5049203أ18   .65 ارزقي عمر حلويات  شارع علي خوجة االبيار157 
5048848أ18   .66 سمان رابح حلويات  نهج علي خوجة االبيار06 
4919381أ15   .67 حسين محمد حلويات  االبيارمةابونع نهج جياللي 06 
5047161أ17 مقهى و اطعام   علي خوجة االبيار76 

سريع  
  .68 بودابة نبيل

4849413ا07   .69 بوزيد عثمان قاعة شاي  نهج بوقرة االبيار239 
5043752ا16   .70 حميدي عبد الحكيم مقهى  نهج بوقرة االبيار91 
0037523ا99   .71 سحنون دهبية محطة خدمات  علي خوجة االبيار157 
0034831ا99   .72 خريس فريدة محطة خدمات  علي خوجة االبيار153 
000969ب99   .73 ش ا نفطال محطة خدمات علي خوجة االبيار 
5043261ا15 زعرة صليحة زوجة  محطة خدمات  بوقرة االبيار202 

 بوسحيرة
74.  

4863583ا09   .75 مخازني سيد علي محطة خدمات  بوقرة االبيار78 
   بني مسوس

شارع الثورة بني مسوس 163200069    76 مقنوش يزيد مخبزة 
 77 عبد الرحمان بلعقون حرفي مخبزة  بن حدادي بني مسوس127 رقم 15 مسكن عمارة 800حي  0031692

س
 بني مسو

 
4925406أ11  78 بولبنان عمار مخبزة  بني مسوس01 حي سيدس سعدي قطعة رقم 50رقم  
4916521أ10  79 معلم حسان مخبزة  سي بني مسوس28 محل 05حي المجاهدين رقم  
4918824أ10  80 حملة أمين مخبزة  حي السميعة بني مسوس78رقم  
4951523أ17  81 محمد مهدي بن عربية بقالة  سيدي يوسف01 قسم 391مجموعة ملكية  
49550937أ17  82 سباغ سعاد بقاله 27حي دار سيالست رقم  

4950477أ17  83 نبيل حجاجي بقالة  حي بني مسوس06رقم  
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4935391أ13  84 صادق اورابح بقالة  شارع الثورة بني مسوس03رقم  
4957018أ19  85 محمد رضا دالي بقالة  حي سيدي السعدي19 
4850178أ07  86 بولفة جمال بقالة 23حي سيدس السعدي رقم  
4949800أ17  87 يحي يحياوي بقالة  مسكن800 حي 03 تجزئة 07 أ عمارة 98محل  
4942158أ15  88 أقنو رقية بقالة 28 مسكن محل 800 حي 04 تجزئة 15عمارة  
4912228أ09  89 بالهدة جمال بقالة 57حي المجاهدين قطعة  

4951575أ17  90 سماتي مختار بقالة 01حي سيدي سعدي رقم  

4951301أ17  91 بالهدة شعبان بقالة 12حي سيدي سعدي رقم  

4920749أ11  92 عبد الكريم ابراهيم بقالة 47حي الثورة رقم  

4955610أ18  93 محمدي ياسين بقالة 01 حي عيسات ايدير محل 135 

4940128أ14  94 محمد بالدال بقالة  حي أول ماي بني مسوس28رقم  

4952272أ17  95 دياب عبد الحليم بقالة  أ22دار سيالست سابقا حي األزهار حاليا رقم  

4950093أ17  96 شيخ أمير بقالة 08 قسم أ قطعة رقم 1026سيدي بن سالم جناح أ مج مل  

4852255أ18    97 تونسي محمد بقالة  حي السميعة12قطعة  
 98 بومدين بالدال بقالة طريق المسجد بلدية بني مسوس187 4957768ا19
 99 دحماس الوهاب بقالة  سيدي يوسف04 محل 02 مسكن عمارة سيدي يوسف  220 حي 05محل  4945765ا16
 100 قاتر كمال بقالة 5/4/3 محل رقم 12حي سيدي يوسف عمارة  4841829ا07
 101 نصر الدين سنوساوي بقالة 03 محل رقم 06 مسكن عمارة 379حي  4940515ا15
 102 مرابط خميسي بقالة  سيدي يوسف01 محل رقم06 مسكن عمارة 379حي  0100181ا03
 103 ديجي نبيل بقالة  سيدي يوسف11 محل رقم 01 مسكن عمارة 379حي  0097903ا03
 104 حمزة تسكرات بقالة سيدي يوسف12  محل رقم 04 مسكن عمارة379حي  4946507ا16

 105 مالك مراد بقالة سيدي يوسف03  محل رقم 14 مسكن عمارة379حي  4929611ا12
وصل ايداع 

1916307230رقم  
 قدور نورالدين بقالة ىسيدي يوسف4مسكن عمارة ب محل رقم 90حي 

 
106 

 107 رابعي عبد الرزاق بقالة  سيدي يوسف389حي  4939460ا06
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 108 بن عيش امحمد بقالة ىسيدي يوسف4مسكن عمارة س محل رقم 90حي  4817355ا05
 109 حسين دوسان بقالة  شارع ابراهيم هجرس محل ب29رقم  4926459ا12

وصل ايداع 
 191630950رقم

 110 زعيط سبتي بقالة  بني مسوس08  محل رقم 01 مسكن عمارة 379حي 

 111 ربيعي محمد بقالة  بني مسوس02حي اول ماي رقم  
4850178أ07    112 بولفة جمال خضر وفواكه  محل جي23حي سيدي السعدي رقم  
 113 كبيش عبد الكمال خضر وفواكه 15طريق مقلع رقم  4956877ا19

 
 4913958ا09

 114 عوس عبد الحكبم خضر وفواكه  سيدي يوسف04 محل 02 مسكن عمارة 220 حي 05محل 

 115 عبد الكريم معداوي خضر وفواكه حي اول ماي بني مسوس 4955723ا18
 116 وهاب بوجمعة خضر وفواكه  بني مسوس02السوق المغطى سيدي يوسف رقم  4942142ا15
 117 خالد مزرار خضر وفواكه  بني مسوس15 رقم 05 مسكن عمارة 384حي  4958109ا19
4952120أ17  118 فريد نقازي قصابة  محل دي الطابق األرضي بني مسوس10شارع الثورة رقم  
4848543أ07  119 قرين هشام قصابة حي أول ماي بني مسوس 
49284309أ12  120 نبيل أقمون قصابة  شارع المدارس01رقم  
 4955643ا18

 
 121 يونس زواوي قصابة  سيدي يوسف الطابق االرضي01 محل رقم 12 مسكن عمارة 379حي 

4894290أ11  122 ناموس بلعيد حلويات  أ ابراهيم هجرس01 قسم 396مج مل رقم  
 123 قنوش يزيد حلويات شارع الثورة 163200069
 124 سكورة محمد مزياني حلويات 11 عمارة 142 مسكن محل 800حي  163235945

 125 عبد الرحمان زعيون حلويات 04 محل رقم 28 مج مل 03حي سيدي السعدي قسم  0032783
 126 عادل وهاب حلويات 27 قطعة 27 رقم 06 مسكن عمارة رقم 379سيدي سفاحي  4954473ا18
4823747أ05  127 السعيد بوعون مطعم  شارع ابراهيم هجرس01رقم  
4941414أ15  128 يوسف خضار اطعام سريع  ابراهيم هجرس03رقم  
 129 حميد بلقاسمي اطعام سريع سيدي يوسف02/030 محل 02 مسكن عمارة رقم 220حي  0099357ا03
4955005أ18   130 عبد النور وهواه بيتزيريا  مسكن800 حي رقم 03 تجزئة رقم 05 عمارة 93محل رقم  
4956647أ18  131 سليم شاوش مقهى  حي السد بني مسوس01رقم  
4953573أ18    132 رابح لخاش مقهى  بني مسوس01 قسم 392ابراهيم هجرس مج مل رقم  

    
4823747أ05     133 السعيد بوعون مقهى  شارع ابراهيم هجرس01رقم  
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 بوزريعة

99A0054742 18134 عمروش الوناس مخبزة وحلويات  شارع علي رملي بوزريعة 
بوزريعة

 
 

98A0032886 63135 كيتون رشيد مخبزة وحلويات  شارع علي رملي بوزريعة 
12A4894611  136 أمال مصباح مخبزة صناعية  شارع علي رملي بوزريعة27رقم 
16A5114753 137 بريهوم كمال مخبزة وحلويات  الطابق االرضي بوزريعة01عمارة بريطانيا رقم 
16A4945873  138 خودير سلطانة مخبزة صناعية  بوزريعة0حي برانيس رقم 
11A4921751  139 بن توتي فاتح مخبزة صناعية  برانيس بوزريعة104رقم 

 140 موساوي نورالدين مخبزة صناعية المركز التجاري بوزريعة 4834378أ06
 141 أعمر زقاوي مخبزة صناعية 02حي فالوراس محل  4955305ا18

 142 ابزار داوود مخبزة وحلويات 12ساحة ريابي محمد رقم  00037286
04A4818112 143 بن كراوش ناصر مخبزة وحلويات ساحة ريابي 
04A4815766  144 بداني احمد مخبزة وحلويات 220شارع لعماري محمد رقم 
05A4823668  145 غمود صفيان مخبزة وحلويات 407 بوسماحة رفم 02حي المنزل رقم 
06A4843452  146 شيهاب رضوان مخبزة وحلويات 10بوسيجور رقم 
14A4938682  147 حسان رضوان مخبزة وحلويات 02ساحة ريابي محمد رقم 

98A0023264  148 مرازقة نبيل بقالة  شارع علي رملي حي العمودين بوزريعة30رقم 
18A4954289  149 سليم شقرون بقالة  بوزريعة08حي العمودين محل رقم 
01A0077053 83150 فروخي محمد بقالة  شارع علي رملي الحمادية بوزريعة 
00A0073434 98151 صالحي انيسة رانية بقالة  شارع علي رملي هواء فرنسا بوزريعة 
18A4953925  مكرر المركز 11-01 محل رقم من 43تجزئة باسكال شارع علي رملي رقم 

 التجاري بوزريعة
 152 سمير بوكابوس مغازة

06A4845178  153 لمداني إدير بقالة  بوزريعة02 رقم 12حي فوجرو عمارة 
13A4932449  154 سالم عبد الرؤوف بقالة  بوزريعة10حي فوجرو عمارة ك رقم 
17A4952148 155 جمال دفوس بقالة عمارة برطانيا عمارة أ.ب.س الطابق االرضي بوزريعة 
14A4936048  156 حمو موساوي بقالة  بوزريعة08 حصة رقم 10حي فوجرو عمارة ك رقم 
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00A0068052 29157 عمارة محمد علي بقالة  شارع باسكال بوزريعة 
99A0055396  158 علي أوجان بقالة  احمادية بوزريعة09حي الساحل رقم 
12A4927594  159 حمر العين ساعد بقالة  مكرر بوزريعة12حي الساحل عمارة ك 
14A4935914  160 زهير زقاوي بقالة  طريق بني مسوس بوزريعة54حي الفيمي رقم 
97A0013410  161 عميروش مروان بقالة  بوزريعة40طريق بني مسوس رقم 
07A4860010  162 فوخار نور بقالة أ بوزريعة14حي شوفالي 
13A4932477  163 أمين دلمي بقالة 26حي جامعة بوزريعة محل رقم 
03A0103034  164 بوقرو توفيق بقالة  س طريق بني مسوس بوزريعة24رقم 
07A4860550  165 راحو مراد بقالة  بوزريعة125شارف ف حديقة ميرمون رقم 
02A0088588  166 تباري عبد الكريم بقالة  سابقا بوزريعة38 حاليا 24حي شوفالي 
12A4929529  167 عالم عبد اللطيف بقالة  حي باسكال بوزريعة14رقم 
16A494777  168 بوقرة يوسف بقالة  بوزريعة58حي برانيس رقم 

17A4949721  169 بوقرة محمد بقالة  بوزريعة190تجزئة برانيس رقم 
19A4956942  170 بوزرطيط حسين بقالة  قطعة ب بوزريعة10حي دوماس تجزئة باسكال سابقا رقم 
13A4934601  171 مصطفى خالف بقالة  برانيس بوزريعة32رقم 
09A4914501  172 بوحملة محمد بقالة  أوكونتابات بوزرعة18قطعة 
17A4950543  173 نعيمة زوجة معافي نشاط بقالة  فاكونطبات سابقا01حي عسوس دحمان رقم 

 174 عبد اللطيف يسعد بقالة  شارع الشيوخ بوزريعة15 493861ا14
 175 شويك حكيمة بقالة  تجزئة روبار محل أ بوزريعة16 4931763أ15
 176 يقال عبد الكريم ةبقال  الطريق الجديد بوزريعة69 0025394ا98

 177 عمران خليف ةبقال ساحة الريابي محمد بوزريعة 003146ا98
 178 توفيق عياش ةبقال  ساحة الريابي محمد بوزريعة10 49413290ا15

 179 بوشفة ابراهيم ةبقال  الطريق الجديد بوزريعة71 0106130ا03
 180 بوجمعة شغلي ةبقال  الطريق الجديد بوزريعة205 4954026ا18
 181 محمد سليم طوبال ةبقال  بوزريعة07فحص وادي بن ازار يقابلة القابله المرابط سيعدي مجبر رقم  4944391ا15
 182 بوعزيز طاهر ةبقال أ405حي المنزل بوسماحة قطعة  4910619أ09
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 183 مفالح سمير ةبقال حي المقام الجميل محل ب22 4832148أ05
 184 خالصي جمال ةبقال 15رقم 03حي بوسيجور رقم  4952683ا17

 185 أمير جربوع مغارة حي بوسيجور05 494803ا18
 186 رزيق عائشة بقالة شارع احمد بوزريعة224رقم  4912078ا09
 187 زايري عمارة بقالة حي المنزل بوزريعة 0085604ا01
 188 طرافي خميسي بقالة  ب تجزئة بوعمام بوزريعة23قطعة رقم  4927779ا12
 189 براهم مراري محمد بقالة  بوزريعة02حي العشيرة  رقم  4932261ا13
 درموش عبد الغاني بقالة  بوزريعة10 عمارة 02 مسكن سيدي يوسف رقم102حي  0107323ا 04

 
190 

 191 عيطر أسيا بقالة  الطريق الجديد بوزريعة66 4827994ا05
 192 ندير عمر مغازة  بوزريعة09حي بئرزواف رقم  0102918ا03
 193 قاسم مراد  خضر وفواكه  حي بوحمام27 4941065أ15

 194 بداني جلول خضر وفواكه  لعماري احمد بوزريعة شارع 0024582ا98
 195 نقاش حميد خضر وفواكه 01 محل رقم 27حي بوحمام رقم  4954285ا18
 196 قاضي عزيز خضر وفواكه  بوزريعة27حي بوحمام رقم  4953806ا18
 197 بوشفة ابراهيم خضر وفواكه  الطريق الجديد بوزريعة71 0106130ا03
 198 مسكيني سهيلة خضر وفواكه 02حي المقام الجميل فيال  4911850أ09
 199 يقال عبد الكريم خضر وفواكه الطريق الجديد بوزريعة69 0025394ا98
 200 زين الدين رجم خضر وفواكه المركز التجاري بوزريعة 4950980ا17

08A4864576  201 عثمان فروخي خضر وفواكه  بوزريعة02 محل رقم 01شارع بيكادري رقم 
09A4911501  202 رشيدة بلميهوب خضر وفواكه  شارع جمال الدين االفغاني بوزريعة02رقم 
04A4817292 83203 جرابي سفيان قصابة  شارع علي رملي بوزريعة 
10A4918983  204 عواوش كعوبي قصابة  شارع علي رملي بوزريعة88رقم 
01A4917747  205 عبد الحميد شرفة قصابة  محل ب بوزرعة31حي أبرومان رقم 
18A4956772  206 رضوان مسعودي قصابة  شارع عمر العيساوي بوزريعة18رقم 

 207 يوسف قندوز قصابة  بوزريعة08 ساحة الريابي رقم 08 4954435ا18
 208 مراد يوحوس قصابة  تعاونية المنصور الطريق الجديد بوزريعة23 4949234ا17
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 عمر بوشامة قصابة  الطريق الجديد محل أ بوزريعة92 4850068أ07

 
209 

 210 مصباح فوضيل قصابة ساحة الريابي محمد بوزريعة 4948098أ16
 211 مصباح عيد القادر قصابة بوزريعة02 س محل 03ساحة الريابي محمد رقم  4928954ا12
 212 سعيد جميل قصابة  الطريق الجديد بوزريعة206 4952859ا18
 213 جمال قاسم قصابة  حي بوسيجور09 5116365أ16
 214 عبد الرؤوف دعاس قصابة  مسكن150حي المقام الجميل 10 4838528أ00
 215 بلعيدي مراد قصابة حي بردي بوزريعة 4912707ا09
 216 عالم عبد الوهاب قصابة 06حي ريابي محمد رقم  0065080ا00
 217 بوستة بوبكر قصابة  تجزئة بوحمام بوزريعة31رقو  4936270ا14

 218 طرافي خميسي قصابة  بوحمام بوزريعة23قطعة رقم  214
ت/ت للحوم  ةعساحة الريابي بوزري 08 4984435أ18

 والدواجن
 219 يوسف قندوز

ت/ت للحوم   تعاونية المنصور الطريق الجديد23 4949234أ17
 والدواجن

 220 مراد بوحوس

ت/ت للحوم   حي بوحمام27 4953806أ18
 والدواجن

 221 قاضي عبد العزيز

ت/ت للحوم  مسرح الهواء الطلق 4933694أ13
 والدواجن

 222 بوبكر مصباح

ت/ت للحوم   الطريق الجديد  محل أ92 4850068أ07
 والدواجن

 223 عمر بوشامة

18A4954116  224 بلعيور مولود حلويات  الطابق االرضي بوزريعة83شارع علي رملي رقم 
12A4927394 61 225 بلقاسم مصطفى حلويات  بوزريعة03 شارع علي رملي محل رقم 
06B0973440  226 عضامو محمد البحري حلويات  شارع عل رملي بوزريعة30رقم 
14A4939948  227 نسيمة شنيت حلويات  حي الحمادية بوزريعة10طريق بني مسوس رقم 
14A4939421  228 رياض زيدان حلويات 16 الطابق االرضي حي باسكال رقم 04محل رقم 
15A4942880  229 حمزة حمادو اطعام سريع  شارع علي رملي بوزريعة106رقم 
15A4940365  230 محمد فوزي دعيج اطعام سريع  بوزريعة01 محل رقم 61 شارع علي رملي رقم 61رقم 
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17A4949365  231 حشالف بالل اطعام سريع  بوزريعة07 تجزئة باشولي قطعة رقم 01شارع بوربوني رقم 
03A0102674  232 بوفنغور فريد مطعم  بوزرعة98حي علي رمل رقم 
13A4935065  233 عبد الرحمان بن تركي مطعم  بوزريعة75شارع علي رملي رقم 
12A4926846  234 ناصر كيتون مطعم  شارع علي رملي بوزريعة63رقم 
13A4931047 235 لوناس دعيج مطعم شارع علي رملي بوزريعة 
04A4815346  منتجات الحليب   بوزريعة14شارع ليفالوا عمر العيساوي رقم

 والعسل
 236 أيت عمارة محند السعيد

16A4945787  
  بوزريعة31 هواء فرنسا قطعة رقم 17شارع أعمر العيساوي رقم 

 
منتجات العطارة 
 ومواد التجميل

 
 وليد عوينة

237 

14A4915541  238 مليكة عيواز محطات خدمات  جويلية االبيار05مفترق الطرق 
 239  شرابطةنعزا لدي ت ت للتبغ  شارع الشيوخ محل أ بوزريعة15 4952928أ18

 
 240 سي الطيب عبد الرزاق مخبزة  بن عكنون42حي ميموزا رقم  0048815ا99

99A0044577  241 تومي فاطمة مخبزة و حلويات  بن عكنون04ساحة بن عكنون رقم 
18A4955015  242 بالل عمراني بقالة  طابق األرضي بن عكنون1 محل رقم 32حي سونلغاز رقم 
13A4934305  243 محمد عمراني مغازة  بن عكنون32 بناية رقم 36الطريق الوطني رقم 
04A0104353 244 سعيد جدي بقالة شارع مصطفى خالف عمارة أ بن عكنون 
17A4948728  245 بلحسن محمد أمين بقالة  بن عكنون61 بالقرب من المركب األلمبي قطعة 04عمارة س 
18A4954905  01 مسكن عمارة س محل 360تعاونية المستقبل شارع اإلخوة عيسو حي 

 بن عكنون
 246 إسالم طعم هللا بقالة

08A4865518 247 طاهري مصطفى بقالة   بن عكنون666  قطعة رقم 349قرب من المركب األولمبي عمارة أ 
18A4955988  248 رضوان عبد هللا بوعباد بقالة  بن عكنون08 رقم 01حي سيدي مرزوق عمارة ب رقم 

4916369ا16  249 شاكي مراد بقالة 05 مصطفى خالف محل 35 
0028969ا98  250 بن وارث علي بقالة  حديقة بيفوري12رقم  

07A4849213 251 رزاق محمد مغازة بن عكنون18 أ و 17حي زيداك رقم 
01A0074231 252 كروشي سمير مغازة  بن عكنون11 رقم 07حي احسن محيوز عمارة د 
17A4948592     253 أحمد بلعة خضر و فواكه  بن عكنون17رقم 01محل أ شارع مصطفى خوجة رقم 
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0039073A99  لخضر محفوظ خضر و فواكه  محل أ بن عكنون01حي زيداك رقم 
 

 
 

254 

4915925A18  حصة 34 مسكن عمارة أو360تعاونية المستقبل شارع اإلخوة عيسو حي 
 الطابق االرضي بن عكنون669رقم 

 255 كريم رامول خضر و فواكه

 256 خالدي هارون خضر و فواكه  شارع مصطفى خالف حديقة بيفوري35 4948752ا17
4950402A17  257 عبد النور طيب قصابة  بن عكنون03 محل رقم 01حي تيبولت فيال رقم 
4949294A17 01258 اما زوز محمد سعيد قصابة  شارع جرجرة بن عكنون 

48497213A07  259 رابح بورايب قصابة  محل ب بن عكنون06تجزئة زيداك رقم 
 260 بن قاعي عبدالحميد قصابة  شارع مصطفى خالف35 0980258ا13
 261 عيشون كمال قصابة  محل ا02حي المجاهدين لرقم  0109773ا04

4941211A15  ت ت للدواجن   شارع مصطفى خالف بن عكنون43رقم
 البيض

 262 جبار بيبة

98A22569 263 بن راتو رشيد اطعام سريع شارع خالف مصطفى عمارة ب بن عكنون 
04A0104353 264 سعيد جدي اطعام سريع عمارة كادات رقم أ بن عكنون 

4954695ا18  265 سقيني حمزة اطعام سريع  حي المجاهدين11 
4936878ا14  266 ايت عيسى هشام اطعام سريع  حي المجاهدين02 

012709A03  مطعم + اطعام   بن عكنون11حي االسفودال عمارة ب رقم
 سريع

 267 لعياشي مولود

4829225A06  268 احمد عبد القادر محمدي اطعام سريع  بن عكنون08شارع ايدير تومي رقم 
4830525A06  269 بكوش مراد اطعام سريع حوتي صايم  بن عكنون07حي 
4839559A07 36 270 زوطاط أكلي مطعم  ب محل ب بن عكنون32 طريق الوطني رقم 
0072063A00  271 ولد خليفة طارق حلويات   بن عكنون01حي البرتقال فيال رقم 

 272 امينة حوة زوجة مرحوم حلويات 04حديقة االندلس رقم  4936871ا14
0056455A99  273 جوهرة عيسوان محطات الخدمات  بن عكنون36طريق الوطني رقم 
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 القائمة اإلضافية

 أو اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
 المتعامل االقتصادي

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

12A4929640  عبد الرحمان بركات  مخبزة تجزئة بوسكول بوزريعة 17رقم 1.  
 بوزريعة

 
17A4948683  عبد الرحمان ماتن  بقالة بوزريعة 01حي بوسكول رقم 2.  
98A0015654  ضيف هللا توفيق  بقالة بوزريعة 06حي بوسكول رقم 3.  

1916311880و.ا: بوعيشة يوسف  بقالة حي بوسكول بوزريعة 13رقم   4.  
18A4953613  مهدي لعروسي  بقالة حي بوسكول بوزريعة 18رقم 5.  
17A4950123 16 عبد الكريم شرفاوي  بقالة حي بوسكول بوزريعة 6.  
10A4916014  سعيد بن عيدة  بقالة حي بوسكول بوزريعة 18رقم 7.  
18A4953392  يسين خيضر  بقالة الطابق االرضي بوزريعة 04 رقم 01حي بوسكول 8.  
19A4958049  طكوك حبيبة  بقالة حي برانيس بوزريعة 120رقم 9.  

4929541ا12  .10 بوعليلي رضوان مغازة  شارع الدراع03 
4816274ا10  .11 يخلف السعيد بقالة  عيسات ايدير131 
4945544ا16  .12 ايت ابراهيم عز الدين بقالة 28 و حي الدراع رقم 23حي عين فران 
4944367ا15  .13 دراجي كريم قصابة  مسكن بن حدادي800حي  

0032278ب.ح: مصطفى زين  حرفي حلواني حي عمر العيساوي بوزريعة 14   
العابدين 

14. 

4951117ا17  .15 مبني امال حلويات 20 عمارة 04تجزئة  
19A4957764 91 ناصر بوهدة  حلويات ومرطبات  شارع علي رملي بوزريعة 16. 

4928372ا12  .17 يمي شريف عايدة بيتزيريا محل ب حي المسجد 
4816401ا05  .18 العمري يوسف اطعام سريع  حي اول ماي01 
4999143ا18  .19 صابي حميد بيتزيريا 20 عمارة 4 مسكن بن حدادي تجزئة 800حي  
4920636ا11  .20 العمري فريد مطعم  حي اول ماي88 ا رقم 1محل  

09A4913538  مقهى  بوزريعة 13حي بوسكول رقم بوعيشة يوسف  21. 
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10A4918122  حمودة عيسى  ت/ت للتبغ وأدوات المدخنين شارع فالوى بوزريعة 21رقم 22. 
18A4956348  لوناس كوشة  ت/ت للتبغ وأدوات المدخنين بوزريعة 19طريق بني مسوس رقم 23. 
18A4952898 28 اعمر زموش  ت/ت للتبغ وأدوات المدخنين جمال الدين االفغاني توران سابقا بوزريعة 24. 
09A4910933  بوفعطيط حسان  ت/ت للتبغ وأدوات المدخنين بوزريعة 26طريق بني مسوس سابقا الفومي رقم 25. 
03A0101936  صيفي سليم  ت/ت للتبغ وأدوات المدخنين مكرر بوزريعة 01شارع جمال الدين االفغاني رقم 26. 
16A4946920  أسامة بن عبد القادر  ت/ت للتبغ وأدوات المدخنين طريق بني مسوس بوزريعة 54رقم 27. 
01A0082674  محمد فوزي لولي  ت/ت للتبغ وأدوات المدخنين بوزريعة 132شارع علي رملي رقم 28. 
16A4944363  صيود حمزة  ت/ت للتبغ وأدوات المدخنين شارع علي رملي بوزريعة 75رقم 29. 

10A4918983  ت/ت للتبغ وأدوات المدخنين   طريق فاندي  بوزريعة02 رقم  .30 كعوبي عواوش
4929541ا12  31 رضوان بوعليلي مغازة  شارع الدراع بني مسوس03رقم  

س 
 بني مسو

 

4816274ا10  32 يخلف السعيد بقالة  عيسات ايدير بني مسوس131 
4945544ا16  33 ايت ابراهيم عزالدين بقالة  بني مسوس28 و حي الدراع رقم 23حي عين الفرن  
4942158ا15  34 رقية اقنو بقالة  مسكن بن حدادي بني مسوس800حي  
4950962ا17  35 بوجمعة فاتح بقالة  حي الدراع بني مسوس07رقم  
4950204ا17  36 بولعراوي دحمان بقالة  حي سيدي يوسف بني مسوس07 
4948860ا17  37 قالعي ياسين مغازة  حي سيدي يوسف بني مسوس05 
4852255ا08  38 تونسي محمد بقالة  بني مسوس12حي سميعة رقم  
4877417ا10  39 كمال شاعة بقالة حي سميعة ب بني مسوس 
4914482ا09  40 ربايعي عبد المالك بقالة  بني مسوس124حي الدراع رقم  
4944367ا15  41 دراجي كريم قصابة  مسكن بن حدادي بني مسوس800حي  
4928372ا12    42 عابدة يحي شريف بيتزيريا حي المسجد محل ب 

4816401ا05    43 العمري يوسف اطعام سريع  حي اول ماي بني مسوس01رقم  

4955143ا18    44 صابي حميد بيتزيريا 183 محل 20 ع 4 مسكن بن حدادي تجزئة 800حي  

4955005ا18    45 عبد النور وهواه بيتزيريا  بني مسوس03 مسكن بن حدادي تجزئة 800حي  

0107541ا04    46 عالم فاطمة اطعام سريع  حي سيدي يوسف بني مسوس03 

4920636ا11    47 العمري فريد مطعم  اول ماي بني مسوس88 ا رقم 01محل رقم  
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4951117ا17    48 امال مبني حلويات  بني مسوس 20 ع 04تجزئة رقم  

4913777ا12    49 بوخاري نبيل بقالة  دحمون محفوظ محل ا السكالة االبيار29 

 50 ايت محند شريف بقالة  دحمون محفوظ محل ا السكالة االبيار12 
 االبيار

 

0053503ا99   51 بلعيدي مروان بقالة  مليكة قايد االبيار16 

0104728ا03   52 بوكابوس كمال بقالة  االبيار02مليكة قايد رقم  

4922729ا15   53 نقازي سيدعلي خضر و فواكه  االبيار08 مليكة قايد رقم 12 

5050119ا19   54 عشبة يوسف  قصابة  مليكة قايد االبيار69 

4868837ا09   55 جرابي عثمان قصابة  جونار سكالة االبيار33 

  56 بوران رابح قصابة نهج مليكة قايد االبيار 

4901791ا13   57 بشير يوسف اطعام سريع   مليكة قايد االبيار4 

4901207ا12   58 بن قانة مباركة  مقهى  مليكة قايد االبيار 16 

0052393ا99   59 العباسي عبد القادر محطة خدمات   مليكة قايد االبيار04رقم  

5043478ا15   60 بلعيدي يونس ت ت للتبغ   مليكة قايد االبيار6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019القائمة االسمية للتجارالمعنيين بمداومة  عيد االضحى   
 
 

4950937ا 17    1 سباغ سعاد بقالة 27حي دار سيالست رقم  

4957018ا19  2 محمد رضا دلي بقالة  حي سيدي السعدي19 
س

 بني مسو
 

4942633ا15   3 الجدلة حاجي بقالة  مسكن بن حدادي800 حي 03 عملرة 77محل  

4951575ا17   4 سماتي مختار بقالة  بني مسوس01حي السيدي السعدي رقم 

4940128ا14   5 محمد بالدال بقالة  حي اول ماي بني مسوس28رقم  

4956877ا19   6 كبيش عبد الكمال بقالة  بني مسوس15طريق مقلع رقم  

4913958ا09   7 حكيم عوس  خضر و فواكه  الثورة بني مسوس56حي المقلع رقم  

4952413ا17 ب دار سيالست بني مسوس22    8 راولي حليم حلويات 

 

   9 طرافي خميسي  بقالة  ب تجزئة بوحمام23قطعة رقم  4927779ا12

 10 مفالح سمير  بقالة  حي المقام الجميل22 4832148ا05

 بوزريعة

 

  11 براهيم مراري محمد بقالة  حي العشيرة 02 4932261ا13

  12 قاضي عبد العزيز  ت/ت للحوم والدواجن  حي بوحمام 27 4953806أ18

17A4949365  07 تجزئة باشولي قطعة رقم 01شارع بوربوني رقم 
  13 حشالف بالل اطعام سريع بوزريعة

 



 

 
الدائرة 
 اإلدارية

 
 البلديــة

 التجــار المعـــنـيــيـن بالمـــداومـــــة
 أيام عيد األضحى المبارك

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط  اسم التاجــر الرقم

وتة
ر ت

 بئ

بل
لش

د ا
وال

 أ

  أنيس- بوعلي 01

 مخبـــــزة 

 4944694A16 .،اوالد الشبل03 رقم حي المحامدية
 16A4944694 ؛ الشعيبية، أوالد الشبل.81 مسكن عمارة 3216حي  -مخالفية نجيب 02
  491436109A ، أوالد الشبل.1960 ديسمبر11شارع  بيبي ربيعة-  03
 492577612A .شارع كريم عابد، اوالد الشبل - جيالليبوحجة 04
 حسيني عبد الغاني -  05

مواد مغازة و
 غذائيــــة

 06A4897741 .، اوالد الشبل الشعيبية84 عمارة رقم 16 مسكن قطعة 3216حي 
 16A4845271 .،اوالد الشبل الشعيبية85قم  ر عمارة رقم16 مسكن قطعة 3216حي   العايب  سعيد - 06
 14A4935030 . شارع امنة قدور، اوالد الشبل04 بيبي عز الدين -  07
 17A4952294 .، اوالد الشبل05 رقم 69 حي المحامدية مجموعة رقم 77 بورقعة زكريا -  08
 06A4833741 ؛ أوالد الشبل.182 رقم 1960 ديسمبر 11شارع  بوفارس محمد السعيد-  09
 14A 4935649 ؛ أوالد الشبل. 94حي المحامدية رقم   خالدي عبد الحكيم - 10
 99A 0047881 حي المحامدية اوالد الشبل.   عيساني جميلة  - 11
 06A 4832123 ؛ أوالد الشبل. 1960 ديسمبر 11شارع  - كوفي محمد المهدي  12
 12A 4930497  اوالد الشبل. 05 قسم 230مج ملكية رقم  - طاطاي شكيب  13
 - موقاري   ياسين  14

 خضر وفواكـه
 10A 4917427 . شارع المحامدية اوالد الشبل94

 17A 49518231 ؛ أوالد الشبل.85حي المحامدية رقم  - معامير  خميس  15
 16A 4946677 ؛ أوالد الشبل.02 رقم 1960 ديسمبر 11شارع  - شابري  لخضر 16
 صفار   حياة -  17

 قصابـــــة ودواجن

 A 4929644 12 . الشبلأوالد،  حي دحماني حمود البحايرية 03
 16A 4944729 ؛ أوالد الشبل.85 مسكن عمارة 3216حي  دويسي رفيق -  18
 15A 4940765 . الشبلأوالد،  185حي المحامدية رقم  - سبع    هشام   19
 15A 4943809 ، الشعيبية، أوالد الشبل.81 مسكن عمارة 3216حي  - مزيان  سعيد  20

 11A 4890439  مسكن، أوالد الشبل.3216 حي السكني 36 رقم 02محل رقم   بوخالطة   نصيرة - 21

     عبد هللا - شعيب 22
 هىــقــم

 17A 4948619 .، اوالد الشبل02 رقم 76 مج 13 رقم حي الشعايبية
 01A 0072637 .، اوالد الشبلحي المحامدية  بوطريف  محمد-  23
 16A 4948142  الشعيبية ، أوالد الشبل 83 مسكن عمارة 3216حي  - سفيان   بلعلي  24
 - بن دباح  بالل  25

 إطعام سريع
 15A 4943327 ، أوالد الشبل.80رقم 1960 ديسمبر 11شارع 

 14A 4936565 ، اوالد الشبل.1960 ديسمبر 11شارع  - سحنين  شعبان  26
 17A 4951738 ، اوالد الشبل.57 عمارة 12 مسكن قطعة 3216حي  - صـــام  جمال  27



 نوع النشاط  العنوان التجاري  رقم السجل التجاري 
اسم ولقب التاجر أو المتعامل 

المقاطعة  البلديـــة  الرقم  اإلقتصادي 
 اإلدارية 

0057247 أ 00  شارع مهدي محمد رقم 460تجزئة مجموعة ملكية رقم -  
 ، بئر توتة143

 
 
 
 
 
 
 
 

 ت/ت للتغذية العامة
  ومغازة 

 
 
 
 
 

 01 علي سعدي- 

 

وتة
ر ت

 بئ
 

وتة
ر ت

 بئ

0060825أ 00  02 طاهر بوقرين-  ، بئر توتة.مركز سيدي محمد-  

0064309 أ 00  محل 99 قسم رقم 849شارع الطاهر الصغير مج ملكية  -  
 03 رشيد سريري-  ، بئر توتة.04

4945823أ 16  04 - مصطفاوي لخضر ، بئر توتة.02- شارع اإلخوة حبشي رقم  
492996 أ 12  05 - عواد محمد  ، بئر توتة.11- شارع أحمد حبشي رقم  
4926482 أ 12  06 أحمد بورحلة-  ، بئر توتة.34السوقالجواريرقم -  
4938550أ 14  07 - حبشي مختار  - حي سيدي امحمد، بئر توتة. 
4939191 أ 14  08 - منور امين   حي سيدي امحمد03 قسم 53- محل رقم  
4928232 أ 12  09 مراد قاسم-  ، بئر توتة.02 محل رقم 09مركزعلي بوحجة رقم -  
4948894 أ 17  10 - فروخي محمد  - حي سيدي امحمد، بئر توتة. 
0712642 أ 98  11 - تابتي  فوزي  - طريق عداش، بئر توتة. 
1010307 أ 15  12 - خالدي فريد   . 38 عمارة 16 مسكن قطعة 2160- حي  
4929306 أ 12  13 ياسين بوكريطة-  ، بئر توتة.01 قطعة 30 حاليا تجزئة 952 مجمل 99قسم -  
4831335 أ 06  14 - مروش عبد النور  ، بئر توتة.06- شارع علي بوحجة عمارة  
4859087 أ 08  15 - ناصر محمد  ، بئر توتة.06 مسكن رقم 100- حي  
0011820 أ97  16 - سليماني بلقاسم   شارع علي بوحجة، بئر توتة.01- رقم  
4930049 أ 12  17 - عصماني رشيد  . أش، بئر توتة01 جي و 01شارع علي بوحجة رقم -  
0093875 أ 03  18 حسين بلكبير-  . القرية الفالحية بابا علي، بئر توتة13رقم -  

،بئر 01الديوان الجهوي للحوم الوسطى الطريق الوطني رقم - 00 أ 0066503
 19 سالمي تواتي- توتة.

 20 يوسف زروق- 87 قطعة رقم 111-01طريق المقبرة تجزئة - 03 أ 0099389

،بئر  سيدي امحمد48 و47 رقم 57 مسكن عمارة 2160حي - 03 أ0101359
 21 الرحمان عبد معامير- توتة.

4854539 أ 08  22 - زايدي فريد   05 رقم 807 مج ملكية 99- اقامة جنين قسم  
 ، بئر توتة04-شارع علي بوحجة رقم  00 أ 0066847

 تعبئة الهاتف النقال

 23 -ميسوري حمدان
 24 -بوبكر صديق ، بئر توتة07-شارع بودلة رمضان رقم  08 أ 6300194

، حصة 90 قسم 470 شارع بودلة رمضان مج ملكية 06-رقم  16 أ4947607
 25 -سلمان بالل ، بئر توتة01

 26 -بن مالك عبد العزيز  أ شارع بةدلة رمضان، بئر توتة03-محل رقم  98 أ 4012513



4947711 أ 16 14- حي التقسيم الثاني رقم، بئر توتة.    
 

مخبزة ومخبزة 
 صناعية 

 27 - صالح بوقرادة 
2631839 أ 07  28 - ناب      عز الدين  . دوار عداش، بئر توتة02- قطعة رقم  

0944522 ، بئر توتة99، قسم 730شارع علي بوحجة، مج ملكية   أ 05   29 -كمال كبير -
4924755 أ 11  30 - بولعرابي فايزة   80 طريق المقبرة محل 111 قطعة 01- تجزئة رقم  
4945463 أ 16 ، بئر توتة03- شارع المقبرة رقم    31 - درير      محند  
4912257 أ 09   شارع ساعد خميسات، بئر توتة 01-  

 
 
 

ت/ت للحوم القصابة 
 والدواجن 

 32 - بن عطاء هللا يحي 
0104489 أ 04  33 - عمام      توفيق   مكرر شارع علي بوحجة، بئر توتة01-  

4800097 أ 05   34 - فروخي   جياللي  - شارع علي بوحجة، بئر توتة 
4861269 أ 08  35 - مصوبر   جياللي   شارع علي بوحجة، بئر توتة62-  
4918947 أ 10  36 - علوش     محمد اسالم  .- شارع علي بوحجة، بئر توتة 
4914976 أ 16  37 - فيبافي       نبيل   قطعة طريق العدادشة، بئر توتة30- تجزئة  

، بئر توتة01شارع علي بوحجة محل او  04 أ0105805  38 حسان مداح- -
، بئر توتة.43مركز علي بوحجة رقم  16 أ 4946643  39 أحمد قاسم- -
، بئر توتة.حي بابا علي محلب 18 أ4953886  40 اسحاق حمودي- -

4951369 أ 11 ، بئر توتة60- حي سيدي امحمد رقم    41 - وقاد محمد عبد األمين  .
4930481 أ 12  42 - مجراب    هارون  . ، بئر توتة14- شارع علي بوحجة رقم  

486094 أ 08 ، بئر توتة49- شارع عداش رقم    43 - لطفي       مداح  .
0069099 أ 00  .- طريق عداش، بئر توتة 

 
 

 ت/ت للخضر
  والفـــــواكه 

 44 -  بورابة    حورية 
4946543 أ 16 ، بئر توتة01شارع مقداس بن يوسف رقم -    45 فتحي  بوشيشة-  .
4944142 أ 15 سيدي امحمد 30 رقم  51 مسكن عمارة 2160- حي    46 - مسعودي    مصطفى   
4950300 أ 17 01 قسم، بئر توتة.22- حي سيدي امحمد مج    47 - مداحي       رابح  
4923529 أ 11 ، بئر توتة21شارع علي بوحجة رقم -    48 أحسن نعمان-  .
4951466 أ 17 01- شارع بودلة رمضان رقم، بئر توتة.   49 - اسماعيل    بوتليس  
4840417 أ 07 ، بئر توتةحي التقسيم االول   50 زواوي قرناح-  .
4946174 أ 16 ، بئر توتة. 06 محل 05 مسكن عمارة 222- حي    51 - عمالي      وثيق  
0099385 أ 03  .- شارع علي بوحجة، بئر توتة 

 
 إطـــــعام سريع و
  إطــــــعام كامل 

 52 - قدرز       صالح 
، شارع مقداس بن يوسف قرب متوسطة االخوة العاقل 07  أ 4844967  53 الدين نور ميلودي- -

48388753 أ 06 ، بئر توتة13 رقم 03 مسكن عمارة 80- حي    54 - بوحجة    حمود  .

0024673 أ 98  76 رقم 99 قسم 311- شارع بودلة رمضان مجموعة ملكية  
، بئر توتةأ  55 اسالم سيلمي-  .

0077136 أ 01  56 -بوشبوط هشام .- شارع علي بوحجة، بئر توتة 
117 مجموعة ملكية رقم 05مركز علي بوحجة الكحلة قسم  08 أ 4857993  57 رضا - شويرف -

4911255 أ09     ، بئر توتة.136بودلة رمضان عمارة أ رقم  شارع-    58 العزيز عبد لعزوزي-   



0059151أ00  .- شارع علي بوحجة، بئر توتة 
 
 

 مقــــــهى 

 59 - كركاري عمار 
4934077 ا 13  60 - قدرز        محمد  .- شارع علي بوحجة، بئر توتة 
4952614أ 17 ، بئر توتة28- شارع علي بوحجة  رقم    61 - شالح         منير  .
4859287 أ 08  62 - فؤاد   بوشو   بابا علي، بئر توتة. 07 قسكم 24- مج ملكية رقم  
4931799 أ 13  63 - بن  عتو     مصطفى   07 قسم 23 مج مل 77- حي الزوين بابا علي رقم  

 

  



 

 نوع النشاط  العنوان التجاري  رقم السجل التجاري 
اسم ولقب التاجر أوالمتعامل 

المقاطعة  البلديـــة  الرقم  اإلقتصادي 
 اإلدارية 

0059392 أ 00  ، تسالة المرجة.62برقم  جزء الفالحية - القرية 

 
 
 
 
 
 ت/ت للتغذية العامة

 ومغازة 
 
 
 
 
 

 01 محمد -سويفي

 

جة 
مر

 ال
الة

تس
 

 

تة 
تو

ر 
ـــئ

ــــ
 بـ

0063800 أ 00  02 بوجمعة - حمودي عباد، تسالة  سيدي - مركز 

0085308 أ 01  03 - عثماني   علي  - طريق القليعة تسالة المرجة  

0091574 أ 02  04 - قينع      محمد   ،تسالة المرجة 41  الطريق الوطني القليعة محل 67-  

0078650 أ 01  05 رشيد - بوعشة البلدي، تسالة المرجة   السوق25رقم  التجارى - المحل 

0079958 أ 01  06 جميلة - بوعالل ، تسالة المرجة67رقم  الوطني - طريق 

0082268 أ 01  07 خالد - شريفي ، تسالة المرجة66رقم  فالحية  قرية-  

0088716 أ 02 تسالة ، 67رقم  الوطني الطرق يمين على مركزالمدينة-  
 08 أعمر - زبيش المرجة

0095410 أ 02  المرجة تسالة بين الرابط الوطني  الطريق67رقم -  
 09 لباية - طبو تسالة المرجة، 36رقم  محل والقليعة

 10 رشيد -شريفي ، تسالة المرجة03رقم  أ سمق الفالحية القرية- 98 أ 0028698

 11 يرابح -عثمان ، تسالة المرجة.71أرقم  قسم- 02 أ0094450

 12 سماعيل -بوبقرة تسالة المرجة ،1ورقم  أ43عمارة   مسكن1310حي - 03 أ0101563

 محل والقليعة المرجة تسالة بين الرابط الوطني طريق- 02 أ 0091574
 13 محمد -قنيع ، تسالة المرجة.67 رقم 41رقم 

0046210 أ 99  14 - عرجي   بن يوسف  تسالة المرجة، 75- القرية اإلشتراكية الفالحية رقم  

0105850 أ 03  15 مصطفى جواح-  تسالة المرجة، التحرير جيش شارع-  

 16 أحمد -أعراب 27رقم  الحواس بوقرة -شارع 10 أ4917892

 17 كريم -سالمي ، تسالة المرجة.75ب رقم الصومام -حي 10 أ 4917114

 18 يعقوب -سالس ، تسالة49رقم   محل49رقم  الحواس بوقرة -شارع 11 أ4922111

 19 الدين اتنور -بلخير  أ، تسالة المرجة25رقم  عباد -سيدي 12 أ4925789

 20 الدين -بزازعز المرجة  تسالة83رقم  الصومام -حي 13 أ 4932855

 21 -بوقندورة عبد القادر  حي الصومام، تسالة المرجة105- 16 أ 4948319

 22 بو علية محمد  ب، تسالة المرجة74-حي الصومام محل رقم  12 أ 4930985



4834575 أ 06 ، 02رقم  محل  مسكن932السكني   حي32رقم -  
 23 بوعالم فاللي-  تسالة المرجة

 24 محمد ملياني- 18رقم  محل الوطني التحرير جيش شارع- 03 أ 0102588

 25 القادر عبد الفرطاس- ، تسالة المرجة. الوطني التحرير جيش  شارع- 04 أ4818140

4950991 أ 17   تسالة 171 رقم 1 محل 113- حي الصومام قطعة  
 

مخبزة ومخبزة 
 صناعية 

 26 - بن عمارة مختار 

4916833 أ 10  27 - عتروز   عبد الحفيظ   حي الصومام تسالة المرجة 165- رقم  

4932422 أ 13  28 - تهاني زوجة شريفي جويدة   تسالة 88 محل 11 قطعة 28- حي الصومام رقم  

4862600 أ 08  29 - حديدان   سياغي    شارع بوقرة الحواس تسالة المرجة 65-  

0086358 أ 02  ، تسالة 67رقم  الوطني الطريق يمين المدينة - مركز 

 
 

 ت/ت للحوم والقصابة 

 30 الدين نور - جياللي

4917114 أ 10  31 كريم - سالمي ، تسالة المرجة 75ب رقم الصومام - حي 

 32 يأحمد - بوناصر الحواس، تسالة المرجة بوقرة  شارع74- رقم  12 أ 4906956

4819314 أ 04  33 جمال - متناني ، تسالة المرجة67 رقم 19رقم  محل الوطني - طريق 

4950815 أ 17   القرية47رقم  محل براهيم زبيش  شارع47-  
 34 محمد - طاهير المرجة تسالة سابقا الفالحية

0100776 أ 03  35 - بناد       حسين   تسالة المرجة 67- الطريق الوطني التعديل رقم  
49494993 أ 17   تسالة المرجة77 قطعة رقم 180- حي الصومام  

 
 

 ت/ت للخضر 
 والفواكه 

   36 - عربة       عبد الرزاق

4864376 أ 08  37 - بن طوطاح عيسى   تسالة المرجة 67- الطريق الوطني رقم  
0094102 أ 02  38 - لسطاج     عبد هللا   الطريق الوطني مركز المدينة تسالة المرجة 67-  
4950053 أ 17  39 - مويسي     رمضان   تسالة المرجة، 39 مج قم 19- رقم   

 40 -بوقندورة بوعالم ، تسالة المرجة01 أل 82-رقم  17 أ 4948845

 مكرر 92-قسم أ شارع بوخاري عبد العزيز، رقم  16 أ 4947929
 41 -جرودي حسين محل أ تسالة المرجة

4949722 أ17  42 - بوخرص   موسى   تسالة المرجة،33- شارع بوقرة الحواس رقم  
0092562 أ 02  ، تسالة المرجة68رقم  الوطني التحرير جيش - شارع 

 

 إطعام و
  إطعام سريع 

 43 فتيحة - رحاش
4827836 أ 05  44 - صحراوي فطيمة   طريق القليعة تسالة المرجة 67- الطريق الوطني رقم  

رقم   محل261ملكية   مج05 قسم 02عباد  -سيدي 17 أ4950531
 45 نبيل -بودالي ، تسالة المرجة.02

 46 الكريم عبد عميروش ، تسالة المرجة.32رقم  الرئيسي -شارع 16 أ 4945375

 ،02عباد   سيدي05 قسم 95رقم  ملكية -مجموعة 14 أ 4940041
 47 محمد -مرباح تسالة المرجة

 التعاونية العقارية باجو قطعة 02 قسم 30-مج ملكية  16 أ4945406
 48 -محفوظ دحمان ، تسالة المرجة10رقم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4846920 أ 06  شارع  حاليا65 الجزء االشتراكية الفالحية - قرية 
 49 محمد - طلحي الحواس، تسالة المرجة بوقرة

ت/ت للتبغ وأدوات   قسم أ شارع بوفرة الحواس، تسالة المرجة91- 17  أ 4949085
المدخنين/مواد 
 التجميل والبازار

 50 -فاتح سعيداني
 51 -بوعلية حكيم  حي الصومام، تسالة المرجة126-رقم  14 أ4937699
 52 -بوخرس حوسين ، تسالة المرجة103-حي الصومام محل رقم  10 أ492472

4853734 أ 07  ، تسالة المرجة 02- مفترق الطرق رقم  
 مقـــهى  

 53 - قطو       عمرو
4870876 أ 08  54 - لشمط       أحمد  ، تسالة المرجة 40- شارع جيش التحرير رقم  



 

 البلـــديــة الدائرة اإلدارية
 التجــار المعنييـن بالمداومــة

 نوع النشاط اسم المؤسســـة
 

 العنوان التجــاري

 
 بئرالتوتــة

 
 بئرالتوتة

 
 ش.ذ.م.م "ســـيــــالم"

 شريفي ساعد

 
 وحـــدة إنتاج الحليــب

 
 توتة البـــــابــــاعلـــــي،بئر04طريق األجور رقم 

 

 ال توجد وحدات إنتاج الحليب ناشطة على مستوى هذه البلدية أوالد الشبل

 ال توجد وحدات إنتاج الحليب ناشطة على مستوى هذه البلدية تسالة المرجة

 بئرالتوتــة

 مطحنة الوردة البيضاء بئرالتوتة
  الطريق الوالئي،بابا علي بئر التوتة.144 مطحنـــــــة بلقاضي عبد الحفيظ 

 ال توجد مطاحن ناشطة على مستوى هذه البلدية أوالد الشبل

 ال توجد مطاحن ناشطة على مستوى هذه البلدية تسالة المرجة
 

  



 

 التجــار المعنييـن بالمداومــة البلـــديــة الدائرة اإلدارية
 العنوان التجــاري نوع النشاط اسم التاجر أو المؤسسة 

 بئرالتوتــة

 
 بئرالتوتة

 

 
 فريحات محمد

 
 محطــــة خدمـــات 

 
 تـــــــــوتة.الالطريق السريع، بئر

 ، تسالة المرجة.01الطريق السريع رقم  محطــــة خدمـــات مصطفى بن مسعود تسالة المرجة

 عدم وجود أي محطة خدمات على مستوى هذه البلدية أوالد الشبل

 



 الجمــــهورية الجـــــــزائرية الديـــــمقراطية الشــــــعبية
وزارة التجارة         

    مديرية التجارة لوالية الجزائر
 2019  سنةضحى وأول محرم وعاشوراءالقائمة االسمية للتجار و المتعاملين االقتصاديين الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة عيد الفطر اال

  
 

المقاطعة 
اسم و لقب التاجر أو المتعامل الرقم البلدية اإلدارية 

رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط االقتصادي 

س 
راي

اد 
مر

ر 
بئ

بئر مراد 
رايس 

 ش تضامن  أوريكس بن عقيلة و شركائه 1

مخبزة 

 99B0009012   بئر مراد رايس66شارع مارسيلو فابري الينابيع رقم 
 00A0065589 شارع خوجة الجلد الينابيع بئر مراد رايس 130 كربوعي محمد 2
 14A5033198  بئر مراد رايس75 مجموعة ملكية رقم 07 تجزئة زوبير قسم 01رقم  مخالفية خديجة 3
 14A5034036  بئر مراد رايس21حى الكونكورد عمارة  عبد القادر سعدو 4

ش.تضامن مخبزة حلويات دليسالفيينواز  5
 07B0976396 بئر مرادرايس29 رقم 1طريق الوطني . مختاري و شركائه

 14A5028208  بئر مراد رايس01الطريق الوطني  مجدوب كمال 6
 19A5130636  شارع سعيد حمدين عدل125رقم  شويطر اعمر 7
شوفي مراد  8

ت/ت التغذية 
العامة (بقالة) 

 99A0037414 07شارع محمود ماتيبان رقم 
 18A5123206 44 مج ملكية 16 تجزئة الينابيع قسم 53رقم  بلمو حفيظة زوجة علون 9
 08A4863410 39شارع محمد خوجة الجلد رقم  شايب براهيم 10
 16A5113896 البساتين 15 رقم 6حي البساتين شارع عيسيو عبد الرفيق  11
 A502687813 محل أو 17 مسكن عمارة 602حي البساتين خربوش الهادي  12
 A511857217 27شارع مارسلو فابري رقم  مزيود كريم 13
 19A5129704 15شارع مارسلو فابري رقم الطالب باحمد ناصر  14
 A004937099 42شارع مارسيلو فابري الينابيع رقم  أقسوس خالف 15
 A010144603 01شارع خوجة الجلد رقم يونسي مراد  16

إيداع A503860815 تجزئة  المقام الجميل الينابيع  04اسي عيسى محمد ق 17
 الخبز

 A511398216 14 عمارة رقم 27 قسم 09 مسكن مجموعة ملكية رقم 720حي البساتين  لعليوي ياسين 18
 A512029617 01 محل رقم 134شارع سعيد حمدين رقم بخوش أمين  19
 A512743418 166 مج ملكية 4 قسم 125شارع سعيد حمدين رقم عبد الحق غالم  20
 A009262602 61حي البساتين رقم شرف مجيد  21
 00A0063294 10حي الكونكورد عمارة أ رقم طيب حماني مهدي  22
 07A4856002 06حي الزوبير رقم  قوسمي عثمان 23
 16A5112212 22حى الكونكورد عمارة ب محل رقم باجة نصرالدين  24
 19A5130383  نهج سليمان عميرات24حميد زيان خوجة  25
 A489073210 ب16 رقم 1حي الكونكورد عمارة ب مدرج بن سعدية رضا  26
 A002757498 4حي الكونكورد عمارة ب رقم معلم محمد الطاهر  27
 04A0105495  94حي الكونكورد شارع احمد قارة قطعة  كموش العمري 28
 A485933607 الطريق الوطني  19بن مرجة نبيل  29



 A010144603 01شارع خوجة الجلد رقم  يونسي مراد 30
 A490659212حي سعيد حمدين عمارة " د "  بلحوس رشيد 31
 A481225204  سعيد حمدين84تعاونية عقارية ريمة عمارة د مدخل ك قطعة رقم  عياطي عبد الغاني 32
 10B1003319 1 قطعة 123و121 حي سعيد حمدين رقم شارعسوبر مارشي كاي اش اس  33

 99A0036390 طريق أحمد  قارة حي الكونكورد شباح عماد 
 A503781015 شارع سعيد حمدين 187قطعة رقم دريدي علي  34
 A485736607 أ شارع سيدي يحي حي سعيد حمدين 15رقم بوراس سمير  35
 A487466809 04 ب رقم 17عمارة 444حي سعيد حمدين قطعةبن عقيلة عبد السالم  36
درول مصطفى  37

قصابة 
 ودواجن

 A008778202 19شارع حسان بن نعمان رقم 
 16A5114672 55شارع خوجة الجلد رقم  زواوي فوزي 38
 18A5126851 03 شارع خوجة الجلد محل 15شوار كمال  39
 A490854812د 22حي البساتين عمارة بوزراع زين الدين  40
 A511173616 شارع مارسيلو فابري الينابيع 01 مسعودن مختار 41
 A485416207 10حي زوبير رقم  بودهان ياسين 42
 A004427299 4س محل 4حي سعيد حمدين ع فضيلي منير  43
 A481059004 40حي الكونكورد طريق  احمد قارة قطعة رقم  قيدوش محمد 44
 12A4907570 02 رقم 92طريق احمد قارة حي الكونكورد عمارة ب حصة عيسى قاضي  45
 98A0027332 01 الطريق الوطني رقم 09حبشي علي  46
 19A5130800 86سعيد حمدين عمارة د رقم بن قري جعفر  47
 A503983615 3 رقم 17 عمارة ب444حي سعيد حمدين قطعة بكوش أحمد  48
 A482119205 حي الكونكورد طريق احمد قارة ضيف نايلي 49
 A511810717  عمارة أ6التعاونية العقارية حمدين حي سعيد حمدين رقم  دحماني هشام 50
 A501991413  أ01 ع 04تعاونية عقارية حمدين سعيد حميدن رقم  مالل مسينيسة 51
 A482710706 4 عمارة س03تعاونية عقارية حمدين رقممزوغم مهدي  52
 A489307611شارع سعيد حمدين 123و121رقمتال قلعة عزيز  53
 A004427299 4 رقم 4حي سعيد حمدين عمارة فضيلي منير  54
بلعقون موسى  55

خضر وفواكه 

 A511602416 شارع مارسيلو فابري تجزئة كادات 67حي الينابيع رقم
 A511614816 38شارع خوجة الجلد رقم  عميراش سيدعلي 56
 A502759414طريق أحمد قارة حي الكونكورد عمارة د عبيدات سمير  57
 A490729812 حي الكنكورد 20طريق أحمد قارة رقم  قاضي ابراهيم 58

 A502512413 07تعاونية سهام سعيد حمدين محل رقم دحو عبد القادر  
 A483510806 طريق اإلخوة بن علي شيخي طالل 59
 A501875213 04 عمارة س 14تعاونية  حمدين محل رقم عزوز صالح  60
 A512080917 محل أ 45حي سعيد حمدين رقم بوعيش رضوان  61
 A512741718 02حي بيكاردي الينابيع رقم إطعام  زيدوني حسين 62
 A503808015 شارع خوجة الجلد 56عميروش زين العابدين  63



 شارع بيكارتي سابقا حاليا نهج الفيلسوف التنبريزي ليكاسطور قسم 04خير الدين سفيان  64
 A512247617 12 م م 23

حرفي  البساتين 15 مسكن عمارة 602حي عماري عادل  65
 A482327405 أ 1 محل 1حي البساتين شارع رقم بوالربط رياض  66
 A010149803حي الكونكورد طريق أحمد قارة ع/ب  بن جبلة فايز 67
 18A5124200أ 01الطريق الوطني رقم عبد الحق بلمسوس  68
 A503591214 01الطريق الوطني رقم بودينة شعبان  69
 A503122414 70 مجموعة ملكية 09طريق أحمد قارة حي الكونكورد عمارة أ قسم  بن سالم عبد الرحيم 70
 A008893802 23طريق الوطني لـلـتعديــــل رقم  أم السعد سعيد 71
 A511257516شارع سليمان عميرات زرقاني سعدية  72
 10A4891708 07سعيد حمدين عمارة أ رقم محمد اكبوج  73
 A511891217  عمارة أ 12 مجموعة رقم 05تعاونية ريمة  سعيد حمدين  قسم زعيط عمر  74
 19A5131046 02تعاونية ريمة  سعيد حمدين  عمارة أ رقم عثمان نابي  75
 A001741698 01 القبو رقم 8 مسكن سعيد حمدين عمارة س 90حي  بلعمري رابح 76
 A481112804تعاونية عقارية ريمة سعيد حمدين عمارة أ ارزقي فريد  77
 A512233417  الطابق السفلي33حي سعيد حمدين عمارة ب  رقم  سميدة عبد الرؤوف 78
 A511486516 11 قطعة رقم 01حي سعيد حمدين إقامة دارين عمارة رايس صالح  79
 A483675206 02 رقم 17حي سعيد حمدين العمارة بدحماني بلقاسم  80
 18A4124379 10 محل 05 قسم 15 مج ملكية 1حي سعيد حمدين ع محمد الهبري نواري معيزة  81
 مراد يمينة 82

محطة خدمات 
 A006122200 الطريق الوطني01

 14A5028208 شارع االخوة بوعدو 09حنيفي موهوب  83  
 00A0058264 الطريق الوطني حي البساتين 01صاحب معمر مروان  84  
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