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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

3092265أ  06 الدار  19حً حوش عطار قطعة رقم  

 البٌضاء
للتغذٌة العامة ت.ت محلول مراد    الدار البٌضاء 10 

3120762أ  03 حً اإلخوة عاشوري الدار البٌضاء 53     19 عادل معٌزي ت.ت للخضر و الفواكه 
   15 زكري بوبترة إطعام سرٌع حً حوش عطار الدار البٌضاء /
البٌضاءحوش عطار الدار  /    12 عشً رشٌد مخبــــزة 
مسكن الدار البٌضاء 411حوش عطار حً  /    13 بلعابد وحٌد إطعام سرٌع 

1016242أ  12 الدار  077حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء

   14 موساوي إلٌاس ت.تللتغذٌة العامة

3093103أ  06 الدار  053حً اإلخوة عاشوري  رقم  

 البٌضاء

و الفواكهت.ت للخضر     15 محمد األمٌن شٌرتواح 

3095035أ  06 الدار البٌضاء 10حً األخوة عاشوري رقم      16 كحول عمر ت.تللحوم و القصابة 

3001316أ  03 حً اإلخوة عاشوري الدار البٌضاء 53     17 حمزة معٌزي ت.ت للخضر و الفواكه 
3151229أ  02 الدار البٌضاء 10حً اإلخوة عاشوري رقم      01 نور الدٌن أبزار مخبزة و حلوٌات  

3091299أ  05 الدار  054حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء

   00 أمٌن بونهٌجة ت.ت لمواد المخبزة

   09 مبحاح أحمد ت.تللتغذٌة العامة حً اإلخوة عاشوري الدار البٌضاء /
   05 العطوي حمٌد مقــــهى حً اإلخوة عاشوري الدار البٌضاء /

3659791أ  02 الدار البٌضاء 71حً اإلخوة عاشوري رقم      02 إسكً حكٌم مطــــعم 
3192954أ  05 الدار  016قطعة  10حً اإلخوة عاشوري  

 البٌضاء
   03 قوبار فارس قصــــابة

1016242أ  12 الدار  077حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء

للتغذٌة العامة ت.ت    04 موساوي إلٌاس 

3000075أ  03  53رقم  19حً اإلخوة عاشوري شارع  

 الدار البٌضاء
واسغفاتح ل ت.ت  للتبغ و فلٌكسً  05   

3154912أ  02 الدار  92حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء
   06 تٌرانتً مصطفى سوبٌرات

 09محل 12رقم حٌاإلخوةعاشوري 

 الدارالبٌضاء
للتغذٌةالعامة ت.ت    07 بولضام عصام 



31076739أ  05 الدار  14حً اإلخوة عاشوري قطعة  

 البٌضاء

   91 تٌرانتً عمٌروش مخبزة صناعٌة

2622406أ  14 الدار  009حً اإلخوة عاشوري رقم  

 البٌضاء

   90 عٌسً حسان ت.تللتغذٌة العامة

3091475أ  05  15محل  10رقم  13حً عاشوري شارع  

 الدار البٌضاء
عمرحمٌدي  مخبزة  صناعٌة  99   

1109956ب  11 الدار البٌضاء 71حً االخوة عاشوري رقم      95 لغوٌنً كمال مخبزة  صناعٌة 
2637424أ  15  10رقم  13حً اإلخوة عاشوري شارع  

 الدار البٌضاء
للتغذٌة العامة ت.ت    92 بومار عبد المالك 

2655971أ  17 محل "أ"  010حً اإلخوة عاشوري قطعة  

 الدار البٌضاء

للدواجن و البٌض ت.ت    93 شبلً بالل 

3004309أ  04 الدار البٌضاء 93حً اإلخوة عاشوري رقم      94 ولٌد ٌطو ت.ت للخضر و الفواكه 
2657011أ  17 الدار  023حً اإلخوة عاشوري  رقم  

 البٌضاء

ت.تللحوم و األسماك 
 المجمدة

   95 خدٌجً لعٌد

2711572أ  00 الدار  065رقم حً اإلخوة عاشوري قطعة  

 البٌضاء

للدواجن و البٌض ت.ت    96 مدانً بوجرادة 

3151459أ  02 الدار البٌضاء 05حوش مسكٌفا قطعة رقم      97 جٌلفرانك فاروق ت.ت للخضر و الفواكه 
3151229أ  02 الدار البٌضاء 10حً اإلخوة عاشوري رقم      51 نور الدٌن أبزار مخبزة و حلوٌات  

05329004أ  03 الدار  71حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء
   50 بالل وٌندار ت.ت للحوم و البٌض

الدار  90حوش عطار مجموعة س رقم  

 البٌضاء

   59 بلقاضً براهٌم مغازة

الدار  90حوش عطار مجموعة ب رقم  

 البٌضاء

   55 لغونٌرزٌق مخبزة صناعٌة 

الدار البٌضاء 99شحاط السعٌد رقم حً   ت ت للتبغ و أدوات  
 المدخنٌن

   52 شحاط مالك

3000075أ  03  53رقم 19شارع  حً اإلخوة عاشوري 

 الدار البٌضاء

ت ت للتبغ و أدوات 
 المدخنٌن

   53 لغواسن فاتح

3097595أ  07 الدار   054قطعة رقم  حً اإلخوة عاشوري 

 البٌضاء

   54 لهوازي عادل ت/ت للخضر و الفواكه

2621462أ14 اإلخوة عاشوري الدار البٌضاءحً   ت ت للتبغ و أدوات  
 المدخنٌن

   55 عمر القن



3005050أ04 الدار    009رقم  حً اإلخوة عاشوري 

 البٌضاء

ت ت للتبغ و أدوات 
 المدخنٌن

   56 زٌان نجٌة

 15التعاونٌة العقارٌة حوش عطار مج  

الدار البٌضاء 15محل  10قطعة رقم   

ت/ت لمنتجات العقارة و 
 مواد التجمٌل

   57 شرٌشً عبد الغنً

الدار    53رقم  19 حً اإلخوة عاشوري 

 البٌضاء

   21 المرجً مشدق ت/ت للتغذٌة العامة 

3001555أ03 الدار  12محل رقم  05حً الحمٌز قطعة  

 البٌضاء

   41 بلدراع أحمد مأكوالت خفٌفة 

2710901أ00 الدار  15حوش سٌرا محل  10قطعة رقم  

 البٌضاء 

   42 دابلً منٌر حلوٌات تقلٌدٌة 

الدار  15حوش سٌرا محل  10قطعة رقم  

 البٌضاء

   43 بلحاج أحمد  مطعم 

   44 محمد و قلً بلهادي حلوٌات  

2653726أ  17 محل   05حوش مسكٌفا الحمٌز قطعة رقم  

الدار البٌضاء 19  
العامةللتغذٌة  ت.ت    45 بوشرٌط نور الدٌن  

3151459أ  02 الدار البٌضاء 05حوش مسكٌفا قطعة رقم      46 جٌلفرانك فاروق ت.ت للخضر و الفواكه 
2624060أ  15  15محل  13شارع الطرٌق الوطنً رقم  

 الحمٌز الدار البٌضاء

   47 بنون نور الدٌن مطــــعم

3155724أ  03 الحمٌز الدار  محل "د" 07حً مسكٌفا رقم  

 البٌضاء

ت.ت لمواد المخبزة و 
 الحلوٌات

   48 جوابً سٌف الغسم

مجموعة الحمٌز الدار  05قطعة رقم  /

 البٌضاء

ت.ت للتبغ و أدوات 
 التدخٌن

   49 محمد بورقٌة

3107009أ  05 الدار البٌضاء 13حً الحمٌز عمارة رقم      50 ٌلمون سمٌر ت.ت للدواجن و اللحوم  
الدار البٌضاء 13رقم  12الحمٌز حً      51 بوشامة عبد الحمٌد ت.ت للخضر و الفواكه 

3121059أ  03  14حً المندرٌن محل  13الطرٌق الوطنً  

 الحمٌز الدار البٌضاء
للتغذٌة العامة ت.ت سٌدعلً موٌسً   52   

3155131أ  02 محل "س" الحمٌز  70حً المندرٌن رقم  

 الدار البٌضاء 

العامة للتغذٌة ت.ت    53 أسامة بوسطٌلة 

محل "أ" الدار  19مسكن الحمٌز  926حً  /

 البٌضاء

للتغذٌة العامة ت.ت    54 حراش ابراهٌم 

الدار  09محل   19مسكن الحمٌز  926حً  /

 البٌضاء

للتغذٌة العامة ت.ت    55 حاجً محمد 



3001349أ  03 محل "س" الحمٌز  096حً المندرٌن رقم  

 الدار البٌضاء 

للتغذٌة العامة ت.ت    56 ٌاسٌن مشنً 

3196542أ  02 الدار  02قطعة رقم  3الطرٌق الوطنً رقم  

 البٌضاء

للحوم القصابة ت.ت    57 عثمان العٌدي 

2635052أ  15 الدار البٌضاء 10الحمٌز حوش سٌرا قطعة   للحوم القصابة ت.ت   سٌقانً سفٌان 
 

58   

3197459أ  02 الطرٌق  02حوش سٌرا سابقا قطعة  

محل "ب" الدار البٌضاء 13الوطنً رقم   

للتغذٌة العامة ت.ت    59 محمد بٌلوم 

0661192أ  17 الدار البٌضاء 07حوش مسكٌفا قطعة      41 براهٌم بطاهر جــــزار 
الحمٌز الدار  95حً مسٌكفا قطعة رقم  

 البٌضاء

   40 محمد متٌنماشن  ت/ت للتغذٌة العامة 

الدار البٌضاءحوش سٌرا الحمٌز      49 رومان أحمد ت/ت للتغذٌة العامة 
   45 نحال عبد القادر قصابة حً المندرٌن الحمٌز الدار البٌضاء 

2659922أ  17 الحمٌز الدار  66حً المندرٌن قطعة  

 البٌضاء

   42 أحجادن مصطفى مطـــــعم

الحمٌز الدار  64حً المندرٌن قطعة  /

 البٌضاء

مولود لبشٌري مقــــهى  43   

   44 نحال غانم قصابة حً المندرٌن الحمٌز الدار البٌضاء 
محل رقم  04سابقا بناٌة رقم حً مسٌكفا  /

الدار البٌضاء 19  

   45 رحال عبد السالم المخبزة الصناعٌة

2655071أ17 محل ب الدار  26حً المندرٌن قطعة  

 البٌضاء

   46 بوتقنوشات الطاهر ت/ت للتغذٌة العامة

2656551أ  17 شارع محمد خمٌستً المحل "أ" الدار  09 

 البٌضاء
   47 ٌاسٌن شاوي ت.ت للتغذٌة العامة

0661192أ  17 الدار البٌضاء 07حوش مسكٌفا قطعة      51 براهٌم بطاهر جــــزار 
3090359أ  05 الدار البٌضاء 05حً القاعدة المجهزة رقم   نشاط نعبئة رصٌد الهاتف  

 النقال
واريولٌد   50   

3154101أ  02 الدار البٌضاء 26شارع محمد خمٌستً رقم      59 ساعً  تالمحسن ت.ت للحوم 
309906أ  05 "ب" الدار  33شارع محمد خمٌستً رقم  

 البٌضاء

   55 بقالم ولٌد ت.ت للتبغ

1012232أ15  19محل رقم  99شارع محمد خمٌستً رقم  

 الدار البٌضاء

   52 بومار خالد  ت.ت للتغذٌة العامة



3195751أ05  10محل رقم  52شارع محمد خمٌستً رقم  

 الدار البٌضاء

   53 بومار بالل ت.ت للتغذٌة العامة

   54 محروم سمٌر مخبزة صناعٌة تقلٌدٌة  شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 

3005375أ04 محل س  99رقم شارع محمد خمٌستً  

 الدار البٌضاء

العطارة ت/ت لمنتجات    55 بالل 

محل س  52رقم شارع محمد خمٌستً  

 الدار البٌضاء

ت/ت للتبغ أدوات 
 المدخٌن

   56 ٌونس بوعضمة

ت/ت للتبغ أدوات  شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 
 المدخٌن

   57 بوتارٌن محمد األمٌن

   61 كحول عبد الوهاب قصابة شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 
 12محل رقم  05حً القاعدة المجهزة رقم  

 الدار البٌضاء

   60 ماجن رابح ت.ت للتغذٌة العامة

محل الدار  02حً القاعدة المجهزة رقم  

 البٌضاء

   69 مباركً ٌاسٌن  ت.ت للتغذٌة العامة

الدار البٌضاء 15حً اإلخوة عباس رقم      65 زحاف جمعة ت.ت للتغذٌة العامة 
الدار  19بوبترة رقم حً االخوة بن  

 البٌضاء

   62 شالٌب عمر ت/ت للحوم القصابة

 17محل رقم  05مسكن عمارة  517حً  

 الدار البٌضاء

   63 بسعً ماجن ت/ت للحوم القصابة

 17محل رقم  05مسكن عمارة  517حً  

 الدار البٌضاء

   64 كموشن الهادي ت/ت للتغذٌة العامة 

3154101أ  02 الدار البٌضاء 26خمٌستً رقم شارع محمد      65 سماعٌل تال محسن ت.ت للحوم 

3106159أ  05 الدار البٌضاء 40شارع محمد خمٌستً رقم      66 بدر الدٌن اوبعٌش مقـــــهى 

1107069أ  76 شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 32     67 أوبعٌش عبد الحفٌظ إطعام سالٌع 
3191349أ  05 الدار البٌضاء 97رقم  شارع محمد خمٌستً     71 كٌحل رابح مقـــــهى 

11139544أ  77 شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 51     70 سكاش عادل مقـــــهى 

2694016أ  16  19شارع  محمد خمٌستً محل رقم  24 

 الدار البٌضاء

   79 بوعارم سفٌان مطـــعم

04910924أ  04 البٌضاءالدار  16شارع محمد خمٌستً رقم      75 تمورت بالل حلوٌات تقلٌدٌة 

2697544أ  13    72 مقران لهالل ت.ت للتبغ حً القاعدة المجهزة الدار البٌضاء 

3000307أ  04 الدار البٌضاء 09قطعة رقم  14حً القاعدة مج      73 مقران عمر مقـــــهى 



3092315أ  06 محل رقم  21 القاعدة المجهزة قطعة رقم 

الدار البٌضاء 14  

   74 شلفاط فارس ت.ت للحوم

1123252أ  77 الدار  10حً القاعدة المجهزة مج "أ" رقم  

 البٌضاء

   75 مٌلودي بوعالم ت.ت للحوم القصابة

   76 محجوب رواو غطعام سرٌع حً القاعدة المجهزة الدار البٌضاء /

3092523أ  06 "س"  محل 16حً اول نوفمبر عمارة  

 الدار البٌضاء

   77 رابح ولد سرحان ت.ت للتغذٌة العامة

2660344أ  17 الدار البٌضاء 01حً اول نوفمبر رقم      011 هشام سٌد إطعام سرٌع 
1147971أ  11 الدار البٌضاء 91حً اول نوفمبر رقم      010 سٌدعلً عبد الرحمان ت. ت للتبغ 

الدار  14عمارة  32حً اول نوفمبر  /

 البٌضاء

   019 محمد شرٌف جراد ت.ت للخضر و الفواكه

2621122أ  14 محل "ج"  95حً المدٌنة الجدٌدة رقم  

 الدار البٌضاء

   015 دعوش مراد ت.ت للحوم

الدار البٌضاء 95حً المدٌنة الجدٌدة رقم  /    012 حجام أحمد إطعام سرٌع 

2644205أ  16 البٌضاءالدار 93حً المدٌنة الجدٌدة رقم      013 أٌت ٌحً عبد الرحمان ت.ت للتبغ 
   014 شمار محدٌد ت.ت للتغذٌة العامة حً اول نوفمبر الدار البٌضاء /

 
  



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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

2772903أ  09 10رقم  255حصة  المحمدٌة تمارٌس  حً   باحة علً ت.ت للتغذٌة العامة 
 

  المحمدٌة 10

2717645أ  05  063ملكٌة  10مركز العبور الجنٌنة محل  

 محمدٌة
   19 بوطوش أحمد بن عمر خضر و  فواكه

3003539أ  04  10محل  913حصة   20الجنٌنة رقم حً  

  محمدٌة لٌدو
لحوم و دواجن –قصابة   زروقً مختار 

 
15   

3006253أ  05 المحمدٌة اللٌدو 19الجنٌنة محل رقم حً   تبغ جرائد، فلٌكسً ت.ت  
  

 فٌاللً نور الدٌن
 

12   

62214أ  10 المحمدٌة المحمدٌة  02الجنٌنة رقم حً    إٌوت عبد هللا مخبزة صناعٌة 
 

13   

2713407أ  05 الجنٌنة محمدٌة 19محل  06شارع ب رقم   حلوٌات و حلوٌات  
 تقلٌدٌة

 براهٌم داوي 
 

14   

2654315أ  01 لٌدو  19محل  95شارع الجنٌنة رقم  09 

 المحمدٌة
   15 فضٌل بوزرورة ت.ت للتغذٌة العامة

2709505أ  02  69حً الجنٌنة تمرٌس سابقا شارع أ رقم  

المحمدٌة 19حصة ب محل   
   16 إسماعٌل شرفٌنً ت.ت للتغذٌة العامة

3007936أ  05 المحمدٌة  56الجنٌنة شارع أ رقم حً حً      17 حدادن موسى  مخبزة 

3093516أ  06 المحمدٌة 01الكاستور الجنٌنة رقم حً      01 مانمً محمود ت.ت للتغذٌة العامة 
3090373أ  05 المحمدٌةب الجنٌنة  07الكسطور رقم حً   حلوٌات و حلوٌات  

 تقلٌدٌة
 توفٌق قاسٌمً

 
 

00   

1019963أ  15 المحمدٌة 02الجنٌنة حصة حً      09 بوخالفة كمال ت.ت للتغذٌة العامة 
2646955أ  17 المحمدٌة 05الكاستور رقم  شارع   ت.ت للدواجن 

 ت.ت لحوم قصابة 
   05 بلعٌدي عبد الحمٌد 

309526أ  06 المحمدٌة -   Q - 16رقم   19حً باحة       ت.ت للدواجن 
 ت.ت لحوم قصابة

   02 محمد نوري

2656927أ  14 المحمدٌة 2قسم  12شارع الجنٌنة رقم  12   03  شبلً المحفوظ ت.ت للتغذٌة العامة 

 
  

المحمدٌةالجنٌنة  0شارع باحة رقم      04 صحراوي محمد ت.ت للتغذٌة العامة 
محمدٌة 23حً الجنٌنة رقم ب حصة      05 بشٌش الزٌن مقهى 



 
2647925أ  17 مج  10مسكن لٌموندرٌنٌقسم  59حً  

المحمدٌة ب 15محل  524ملكٌة رقم   
   06 رابح كرنان ت/ت للتغذٌة العامة

المحمدٌة 19رقم  001المندرٌن حصة  1165711    07 حدادي محمد ت/ت للتغذٌة العامة 

2707693أ  03 محل رقم  90مسكن عمارة  501حً الموز  

المحمدٌة 41  
   91 أحمد حمزة بورزاق حلوٌات + اٌداع الخبز 

المحمدٌةصنوبر البحري     HYPEMARCHE –
ARDIS- 

   90 محمد عبد الوهاب رحٌم 

3007655أ  05  21محل رقم 04مسكن عمارة  501حً  

 المحمدٌة 
   99 منٌر قرٌشً ت.ت للتغذٌة العامة

3099521أ  05  39محل رقم 06مسكن عمارة  501حً  

المحمدٌة 0153مج ملكٌة رقم  10قسم   
البٌض و  ت.ت للدواجن

 األرنب
   95 حمود مناد

2700693أ  02 رقم  05رقم  05مسكن عمارة  611حً  

المحمدٌة  95و  99  
   92 سٌد أحمد صاف  ت.ت للتغذٌة العامة

2664250أ  00  96رقم  04مسكن عمارة  611حً  

 المحمدٌة
   93 بلمكسان محمد مقهى

2661605أ  00  تمارٌس 10محل  005شارع س رقم  

 المحمدٌة
   94 علً أوقنون ت.ت لحوم الدواجن

1145714أ  11 حالٌا زرهونً مختار  مسكن 0419حً  

 04ب  16رمز س  16سابقا حً المزرع 

 المحمدٌة

و  ت.ت للحوم و الدواجن
 البٌض

   95 طرشون عمر 

3003230أ  04  16رقم  19مسكن عمارة  061حً  

 المحمدٌة
 عادل مالك مقهى

 
96   

3007653أ  05 المحمدٌة 19محل رقم حً زرهونً مختار      97 بن سراق خمٌسً إطعام سرٌع 
2647935أ  06   50رقم  04مسكن عمارة  611حً  

 المحمدٌة
   51 أباٌنو نور الدٌن نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

2647935أ  17   50رقم  04مسكن عمارة  611حً  

 المحمدٌة
   50 قرٌقش فتٌحة  ت.ت للتغذٌة العامة

المحمدٌة 51رقم  04مسكن ع  611حً      59 ٌاسٌن شعبان شاوش ت.ت للخضر و الفواكه 
3095679أ  06 المحمدٌة  51رقم  04مسكن ع  611حً   و  ت.ت للحوم و الدواجن 

 البٌض
   55 مدانً محمد



3091206أ  05 مسكن حً زرهونً مختار  0419حً  

  04110سً  14رمز  01مارة رقم ع

 المحمدٌة

   52 رشٌد هنً مقهى

3004555أ  04 مسكن حً زرهونً مختار  0419حً  

  04ب  10سً  10رمز  10مارة رقمع

 المحمدٌة

   53 زهوة كسٌر نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

3051220أ  07 مسكن زرهونً مختار عمارة  0419حً  

المحمدٌة 19سً  10حل رقم ب  10رقم   
زواي زٌنب ا اٌداع الخبز  54   

3051990أ  07 مسكن زرهونً مختار عمارة  0419حً  

المحمدٌة 04/ب 9 17رمزه  19رقم   
   55 ناٌت العمارة  ت.ت للتغذٌة العامة

1015003أ  15 مسكن زرهونً مختار سابقا  0419حً  

س  12رمزه  12حً الموز  عمارة رقم 

المحمدٌة 04ب  15/10  

و  لحوم الدواجن.ت لت
 البٌض

   56 ابراهٌم بلقاٌد

3050040أ  07 مسكن زرهونً مختار عمارة  0419حً  

 15س  6ب  00محل رمزه  16رقم 

 المحمدٌة

خضر و فواكهت.ت     57 حمٌدو كرٌم 

المحمدٌة ستٌد ٌو عمارة جمسكن  69حً   2121215أ13     21 روان عبد القادر ت.ت للتغذٌة العامة 

3090634أ  05 أمال قاعة الرٌاضات حً  01محل رقم  

المحمدٌة الكثبان  

لحوم و  –ت.ت قصابة 
 دواجن

   20 لخضر حمزة

153950أ  77   15محل رقم  34مسكن عمارة  459حً  

 المحمدٌة

اٌداع الحلوٌات و 
المرطبات ت.ت للتغذٌة 

 العامة

   29 إحدان مجٌد

2659993أ  14  19رقم  31مسكن عمارة  459حً  

 المحمدٌة

الطازجة  للحومت.ت 
 المجمدة أو المثلجة

 مجراب عمر
 

25   

 43رقم  50الكثبان عمارة ب مدخل حً   1150540أ11

 المحمدٌة 

   22 قاضً عبد السالم  ت.ت للتغذٌة العامة

2715433أ  05 المحمدٌة 29الكثبان عمارة ب رقم حً      23 كرٌم بلقاسم فاتٌن ت.ت للتغذٌة العامة 
 17رقم  19مسكن عمارة  459حً  

 المحمدٌة

   24 كمال نبٌل ت.ت للتغذٌة العامة

2705193أ  02 المحمدٌة  57الكثبان عمارة ب رقم حً      25 بن عودٌة نور الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة 
  10رقم  15مسكن عمارة  459حً  /

 المحمدٌة

   26 كمال نبٌل إطعام سرٌع



2671515أ  00  13رقم  15مسكن عمارة  459حً  

 المحمدٌة

ت/ت للتبغ الجرائد، تعبئة 
 الهاتف

   27 لوشانً محمد اسالم

2703225أ  02 السوق المغطى حً الكثبان المحمدٌة     لحوم و  –ت.ت قصابة  
 دواجن

حورٌة بوبراوت أرملة 
 الغمزبً

31   

1152955أ  10  حً الكثبان 15سوق المغطى محل  

 المحمدٌة

   30 برشٌش محمد أرزقً إٌداع الخبز

1156755أ  10  السوق المغطى حً الكثبان المحمدٌة   
 المحمدٌة

   39 تمانً عاشور ت.ت للتغذٌة العامة

2702255أ  02  17محل رقم  39مسكن عمارة  459حً  

 المحمدٌة

   35 محمد تزٌزوة ت.ت للخضر و الفواكه

2753315أ  05  10محل رقم  39مسكن عمارة  459حً  

 المحمدٌة

العامةت.ت للتغذٌة     32 بغداد رٌاض 

3051565أ7  17محل رقم  39مسكن عمارة  459حً  

المحمدٌة 52قسم  06مج ملكٌة رقم   

   33 علً بورحلة ت.ت للخضر و الفواكه

0124761 ب 07 الطابق األرضً  54مسكن عمارة  459حً  

المحمدٌة 01و  17رقم   

كافً  لوكوا نسٌاك مقهى  
 تواتً زهرة

34   

3006796أ  05 المحمدٌة 12مسكن عمارة رقم  459حً   ت/ت  ت.ت للتغذٌة العامة 
للبقول الجافة و منتجات 

 المطحنة

   35 فرج سلٌمان 

2755392أ02  15محل رقم  6الموز مكرر عمارة أ حً  

 المحمدٌة

للحوم الطازجة أو ت.ت 
 المجمدة

   36 محمد سويدي

3094447أ  06  14س رقم  15الموز مكرر عمارة حً  

المحمدٌةمحل أ   

   37 أيمن بن حمودة ت.ت للخضر و الفواكه

3092339أ  06 س محل  15الموز مكرر عمارة رقم حً  

المحمدٌة رمزه ب  14رقم   

لمنتجات الحلٌب و ت.ت 
 العسل 

   41 أسيا حراكي زوجة رايس

3005500أ  04 مسكن حً الموز مكرر عمارة  532حً  

المحمدٌة 15 سً  

   40 زوهرة عابد ت.ت للتغذٌة العامة

2717155أ05  03محل رقم  90مسكن عمارة  511حً  

 المحمدٌة

   62 بختاوي كريمة حلوٌات 

3091992أ  05  04محل رقم  91مسكن عمارة  511حً  

  المحمدٌة

للحوم الدواجن و ت.ت 
 البٌض

   63 شمس الدين رجيل



2719455أ  05  05محل رقم  91عمارة مسكن  511حً  

 المحمدٌة

   64 سميماني رابح بقالة + اٌداع الخبز

2634955أ  16  05محل رقم  91مسكن عمارة  511حً  

 المحمدٌة

لتبغ أدوات ت.ت 
 المدخنٌن و تعبئة الهاتف

   65 بوخمشوفة محمد

2633450أ  14  53عمارة  51مسكن رقم  511حً  

 المحمدٌة 

   66 مراد بمخيش ت.ت للتغذٌة العامة

0504004أ77  19رقم  22مسكن عمارة  459حً  

 المحمدٌة
   67 نذٌر عامر ت.ت للتغذٌة العامة

2602915أ  12  51رقم  02حً الكثبان عمارة أ درج  

  المحمدٌة

   68 سلٌمانً عاشور ت.ت للتغذٌة العامة

1154575أ77 شارع حمٌق اٌدٌر الدٌار الخمس  00 

 المحمدٌة

تقلٌدٌة مخبزة و حلوٌات    47 مزٌود محمد 

المحمدٌة 07شارع أوالد سٌدي الشٌخ رقم  /    51 سالمً رفٌق ت.ت للتغذٌة العامة 
بطاقة حرفً 
049751016 

 حصة 30شارع أوالد سٌدي الشٌخ رقم 

 المحمدٌة

حرفً حلواننً صناعة 
 الحلوٌات

   50 سعدي سمٌر

2655390أ  14 الخمس  شارع أوالد سٌدي الشٌخ الدٌار 57 

المحمدٌة 15محل   

   59 حمزة بعزٌز ت.ت للتغذٌة العامة

2671545أ  00 مسكن الموز مكرر مجمع عدل  532حً  

المحمدٌةم أ  04أ/5أ محل س/ 15عمارة   

 ت.ت للتغذٌة العامة
+ 

 خضر و فواكه

   55 محمد دروٌش

3004214أ  04  10سٌرفٌس رقم  31حً الموز عمارة أ  

 المحمدٌة 

تعبئة رصٌد الهاتف نشاط    52 منصور عمٌمر 

المحمدٌة  9حً الموز عمارة رقم ب   3009297أ04    53 فارس زقان مغازة 

 
  



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

اإلدارٌة المقاطعة البلدٌة الرقم  

للتغذٌة العامةت.ت  حً المحجر تامنفوست المرسى    المرسى 10 مصطفاوي رشٌد 
   19 شعٌالنً طاهر ت.ت للتغذٌة العامة حً المحجر تامنفوست المرسى 
   15 دحو نصٌرة مخبزة صناعٌة نهج أول نوفمبر المرسى 
   12 لعماري اعمر مقهى نهج اول نوفمبر المرسى 
مفترق الطرق االربعة تامنفوست قطعة رقم  

المرسى 10محل  10  
   13 سالً حمزة مقهى

المرسى 94الشارع الرئٌسً محل      14 مغازي زٌن الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة 
تامنفوست 15حً علً مقران بناٌة رقم      15 بن عتو صارة ت.ت للتغذٌة العامة 
   16 شافً محمد ت.ت للتغذٌة العامة مفترق الطرق االربعة المرسى 
االربعة المرسىحً مفترق الطرق      17 قرامدي العلجة ت.ت للتغذٌة العامة 
 00جوٌلٌة رقم  13حً كاستور حالٌا حً  

 المرسى
   01 حنافً بوجمعة ت.ت للتغذٌة العامة

   00 حنافً كمال ت.ت للتغذٌة العامة حً المحجر تامنفوست المرسى 
اورٌدةزٌتونً  ت.ت للتغذٌة العامة حً المحجر تامنفوست المرسى   09   

2714533أ05 جوٌلٌة المرسى 13حً كاستور سابقا حً      05 حنافً عبد القادر ت.ت للحومو القصابة 

 
  



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

اإلدارٌة المقاطعة البلدٌة الرقم  

3005963أ  04  10طرٌق سً فً حً رابٌة الطاهر مقابل  

 باب الزوار

  باب الزوار 10 سعٌدون سعٌد مقــــهى

باب   94رقم  50مسكن عمارة  511حً  

 الزوار
 العمري قوٌدر ت.ت للحوم القصابة

19   

1135521أ11    15 صالح حامل ت.ت للتغذٌة العامة حً باب الزوار 

 15محل رقم  07مسكن ع رقم  511حً  

 باب الزوار

الهاتفتعبئة رصٌد     12 قهلوز داموس 

2675554أ00  55محل رقم  07مسكن ع رقم  511حً  

 باب الزوار

   13 بوبكر ابراهٌم تعبئة رصٌد الهاتف

 54محل رقم  06مسكن ع رقم 511حً  

 باب الزوار

   14 محمد عبد الحفٌظ اطعام سرٌع

 
 

 51حً  074شارع رئٌسً قطعة رقم 

باب الزوار 05مسكن ع   

   15 كمال ورموشً اطعام سرٌع

3090515أ05 باب الزوار 79محل  03مسكن ع  511حً      16 عمٌروش عبد الرحمان مطعم 

 
مسكن ترقوي الشارع الرئٌسً ع  530حً 

16قسم  043قطعة رقم  03  
 ٌاسٌن عزٌري تعبئة رصٌد الهاتف

17   

 
مسكن ترقوي الشارع الرئٌسً ع  530حً 

12قسم  036قطعة رقم  02  
نعمان علً بن مقهى  

01   

باب الزوار 044رقم  551حً    مهدي جمٌل حرحار صناعة الخبز التقلٌدي 
00   

جوٌلٌة 13حً    بومكرد هشام مقهى 
09   



باب الزوار 74رقم  62جوٌلٌة ع  13حً    اقرٌب محمد سعٌد مطعم 
05   

3009515أ04  
رقم  79عمارة د  19جوٌلٌة قطعة  13حً 

باب الزوار 76  
 فٌصل فطوش مقهى

02   

جوٌلٌة 13حً    لعري زبٌر اطعام كامل 
03   

جوٌلٌة 13حً    شوٌخً اسماعٌل اطعام سرٌع 
04   

 
 10جوٌلٌة حً المصالحة الوطنٌة  13حً 

50ت س 02محل رمز 02ع   
 بوعبد هللا نذٌر ت.ت تغذٌة عامة

05   

باب الزوار 15محل رقم  03حً عدل ع   فرٌداٌدٌر  تعبئة رصٌد الهاتف   
06   

جوٌلٌة 13حً    حمٌد رزٌق  
07   

باب الزوار 10رقم  03حً المصالحة ع    نور الدٌن رحمونً ت.ت تغذٌة عامة 
91   

باب الزوار 76محل  02مسكن ع  511حً    منٌر بزون تعبئة رصٌد الهاتف 
90   

 
باب  010رقم  05مسكن ع  511حً 

 الزوار
 حجاج رماش اطعام سرٌع

99   

 
باب  013رقم  05مسكن ع  511حً 

 الزوار
 بلحنفً حمٌد مقهى

95   

 
باب  14أ محل رقم  09حً الصومام ع 

 الزوار
 حمادي رضا تعبئة رصٌد الهاتف

92   

 
 13قفص ب محل رقم  09حً الصومام ع 

 باب الزوار
 بن سدٌر ة الطاهر تعبئة رصٌد الهاتف

93   



 زروقً حفٌضة مقهى حً الصومام 
94   

الصومامحً    بوحمزة مراد مقهى 
95   

جوٌلٌة باب الزوار 13حً    صدور امحمد اطعام سرٌع 
96   

 
باب الزوار  13حً الصومام الوطنٌة رقم 

19 
 ٌاسٌن لعور تعبئة رصٌد الهاتف

97   

3003503أ04 الجزائر 19باب الزوار  12حً عدل رقم    شٌران لٌلى ت.ت للتغذٌة العامة 
51   

بلدٌة باب الزوار 13الوطنً رقم الطرٌق    علواش مراد مقهى و مطعم 
50   

 
محل رقم بلدٌة باب  13الطرٌق الوطنً رقم 

 الزوار

ت.ت للبطاقات المسبقة و 
 المؤجلة الدفع

 بداوي مصطفى
59   

 
بلدٌة  10محل رقم  13الطرٌق الوطنً رقم 

 باب الزوار
 قارنً مصطفى ت.ت للتغذٌة العامة

55   

 
باب  03رقم  52مسكن عمارة  511حً 

 الزوار
 بن مهٌرٌز حكٌم اطعام سرٌع

52   

 
باب  51رقم  50مسكن عمارة  511حً 

 الزوار
 فول مصطفى مقهى

53   

 
 555قطعة رقم  97مسكن عمارة  530حً 

 باب الزوار
 سالمً عبد الكرٌم بٌع الخضر و الفواكه

54   

 
باب  24محل  95مسكن عمارة  511حً 

 الزوار
 كمال لغوٌنً مخبزة صناعٌة

55   

 
بلدٌة باب  95حً المصالحة عمارة رقم 

 الزوار

تعبئة رصٌد الهاتف 
 النقال

 قندوزي لطفً
56   



 
باب  15محل رقم 95عمارة  19باب الزوار 

 الزوار
 قوادري عبد القادر ت.ت للخضر و الفواكه

57   

1126196أ77 باب الزوار 52رقم  65جوٌلٌة ع  13حً    قهلوز داموس اطعام سرٌع 
21   

باب الزوار 15رقم  04حً الصومام ع    زعرور شبٌر ت.ت للخضر و الفواكه 
20   

1173056أ19 باب الزوار 19رقم  04حً الصومام ع    قادري عمار قصابة 
29   

باب الزوار 15رقم  04حً الصومام ع    
ت.ت لحوم طازجة و 

 الدواجن
 اوسً بالل

25   

 
باب  15مج أ رقم  06ع  حً الصومام

 الزوار
 بلحٌمر رضوان ت.ت للتغذٌة العامة

22   

1123051أ77 باب الزوار 13الطرٌق الوطنً رقم    قاٌد صالح مقهى ، اطعام سرٌع 
23   

باب الزوار 13الطرٌق الوطنً رقم    
التبغ ـ تعبئة رصٌد 

 الهاتف
 لعلوي نور الدٌن

24   

3000317أ04  
محل رقم  07ع  13الطرٌق الوطنً رقم 

باب الزوار 12  
 صوٌلح رزقً مطعم

25   

 
محل رقم  07رقم  13الطرٌق الوطنً رقم  

10 
 عبد الوهاب راٌة مقهى

26   

باب الزوار 13الطرٌق الوطنً رقم    موسى محمد تغذٌة عامة 
27   

 
 16ع 19حً المصالحة الوطنٌة باب الزوار 

باب  19ج محل رقم  19/04س  16رمز 

 الزوار

 زوادٌن عدالن مقهى

31   

درج أ باب الزوار 75جوٌلٌة عم د  13حً    حبٌري عٌسى ت.ت لاللعاب االجتماعٌة 
30   



 
و  59د محل رقم  65جوٌلٌة ع  13حً 

باب الزوار 10قطعة رقم  55  
 شوٌة محمد مطعم

39   

 مصعب عمروش تعبئة رصٌد الهاتف  
35   

 
محل  05مج ملكٌة  15جوٌلٌة قسم  13حً 

ج باب الزوار 12/9رقم   
 بوكر حسان ت.ت للخضر و الفواكه

32   

 
مسكن التعاونٌة العقارٌة  0911حً 

باب الزوار 05العناصر محل   
 قدارنً رٌاض اطعام سرٌع

33   

 
باب  13مسكن النصر رقم  0911حً 

 الزوار
 بونوٌو نعٌمة ت.ت للتغذٌة العامة

34   

 
 0911حً تعاونٌة عقارٌة اقامة الخٌام 

 مسكن ع باب الزوار
 شوٌة كمال مطعم

35   

 
 0911تعاونٌة عقارٌة اقامة الخٌام حً 

ع باب الزوار 4مسكن محل رقم أ  
 عبد الالوي جمال مقهى

36   

 
 13مسكن محل رقم  0911تعاونٌة عقارٌة 

 باب الزوار
 شاشو رضا اطعام سرٌع

41   

3097362أ07 جوٌلٌة باب الزوار 13حً   تغذٌة عامةت.ت    قرصً اسماعٌل 
40   

 
باب  15محل  14جوٌلٌة منطقة  13حً 

 الزوار
 شرفً عز الدٌن اطعام سرٌع

49   

باب الزوار 013رقم  72جوٌلٌة ع  13حً    صغبال عٌاد ت.ـ للخضر و الفواكه 
45   

جوٌلٌة 13حً    لحسن صحابً ت.ت تغذٌة عامة 
42   

3190972أ05 الزوارجوٌلٌة باب  13حً    بوكروح اسماعٌل ت.ت للتبغ و التعبئة 
43   



 
باب  01رقم  55جوٌلٌة عمارة أ  13حً 

 الزوار
 داموس الٌاس خبز تقلٌدي

44   

3004137أ04  
باب  19رقم  55جوٌلٌة عمارة أ  13حً 

 الزوار
 بهٌج عبد القادر تعبئة الرصٌد

45   

جوٌلٌة كشك 13حً    سعٌد نواسة ت.ت تغذٌة عامة 
46   

باب الزوار 15جوٌلٌة فٌال رقم  13حً    عوٌسً مخلوف اطعام سرٌع 
47   

3006510أ05  
محل ب باب  15جوٌلٌة فٌال رقم  13حً 

 الزوار
 فٌساح امٌن ت.ت تغذٌة عامة

51   

319332أ05 باب الزوار 92ع  19حً عدل    
ت.ت للمكتبة و الوراقة و 

 بطاقات الشرائح
 حمدٌكن حمزة

50   

2606342أ12  
باب  03أد رقم  62جوٌلٌة عمارة  13حً 

 الزوار

نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 
 النقال

 لبركان فوزي
59   

 
أد رقم  67جوٌلٌة عمارة  13حً 

باب الزوار 45،42،43  
 هواري اعمر مقهى

55   

3193904أ05  
رقم  69جوٌلٌة أ قطعة الثانٌة ع د  13حً 

باب الزوار 52  
مواتمحمد  ت.ت للخضر و الفواكه  

52   

3002529أ04  
باب  94قسم  61جوٌلٌة ع د  13حً 

 الزوار

ت.ت لمواد المرتبطة 
 بمٌدان صانعة

 رفعً سمٌر
53   

جوٌلٌة الدار البٌضاء 13حً    بوكروح احمد اسماعٌل مقهى 
54   

2643692أ16  
باب  13درج رقم  54جوٌلٌة ع د  13حً 

 الزوار
 بلقاسمً رضوان ت.ت للتغذٌة العامة

55   

 
حصة  22مج ملكٌة  10تجزئة دوزي قسم 

باب الزوار 10محل رقم  10  

هاٌبر توزٌع  ا سدي
 الجزائر

 محمد العش
56   



 
  

0123365ب06  
المركز التجاري سٌتً سانتر تجزئة دوزي 

باب الزوار 506مج ملكٌة  10قسم   
 وود شٌكن محضر الطعام

57   

3002563أ04  
باب   506مج ملكٌة  01تجزئة دوزي قسم 

 الزوار

بٌع الشاي ، الفواكه ذات 
 قشرة محمصة لألخذ

 رٌاض سمٌر ملٌانً
61   



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

اإلدارٌة المقاطعة البلدٌة الرقم  

برج  92رقم  19طرٌق الوطنً محل  

 البحري
  برج البحري 10 بوصبٌعة سمٌر ت.ت للتغذٌة العامة

برج  92رقم  09طرٌق الوطنً محل  

 البحري
   19 مٌزٌلً عزٌز ت.ت للتغذٌة العامة

برج  12محل  52برج البحري الوسط قطعة  

 البحري
   15 للٌكً سمٌر ت.ت للخضر و الفواكه

 19محل  19الشارع الرئٌسً قطعة رقم  

 برج البحري
ت.ت للتبغ و ادوات 

 التدخٌن
   12 أكساس محمد امقران

3107112أ 05 محل  13أ قطعة  53حً الوسط الشرقً  

19 
للخضر و الفواكهت.ت   معروف محمد 

 
13   

برج البحري 92الطرٌق الوطنً رقم      14 محطة خدمات دنٌا لٌن محطة خدمات 
برج البحري 92الطرٌق الوطنً رقم   محطة خدمات قاصدي  محطة خدمات 

 محمد
15   

1175629أ  19 برج البحري 92الطرٌق الوطنً رقم    بوسبٌة سمٌر ت.ت للتغذٌة العامة 
 

16   

الشارع الرئٌسً  92الطرٌق الوطنً رقم  

برج البحري 10رقم   
   17 بوقدورة خالد ت.ت للتبغ

2660692أ17    01 عمرانً براهٌم ت.ت للتغذٌة العامة  
قسم  492حً قعلول مجموعة ملكٌة رقم  

برج البحري 19 محل 19  
   00 عمارة امحمد أعراب حلوٌات

برج البحري 19قسم  443حً قعلول رقم   للتبغت.ت      09 كسوري عبد الناصر 
برج البحري 45حً قعلول رقم      05 فٌالل خالد ت.ت للحوم و الدواجن 

3154966أ  02 برج البحري 13حً قعلول رقم      02 قدوري محمد ت.ت للتغذٌة العامة 
3151152أ  02 برج البحري 12حً قعلول محل رقم   تغذٌة العامةت.ت لل     03 بن شعبان محمد 

3006995أ  05 برج البحري 915رقم  10حً بن جعٌدة      04 أوكٌل فوزٌة ت.ت للتغذٌة العامة 
االرض العائلٌة برج  015قطعة رقم  

 البحري
حوم الطازجة ت.ت لل

 المجمدة أو المثلجة
   05 بن ٌانً موسى

3156731أ  03 برج  19محل  13مسكن عمارة  511حً  

 البحري
   06 لملومة محمد ت.ت للخضر و الفواكه



3159499أ02 برج  10محل   19رقم  954حً قعلول رقم  

 البحري
   07 سحابً محمد الطاهر مغازة

التعاونٌة العقارٌة البدر  10حً بن جعٌدة  

 19محل رقم  61رقم 
الهاتف عبئة رصٌد ت

 النقال
   91 بوطغان بدر الدٌن

برج البحري 13االرض العائلٌة رقم      90 بوقروي مسعود التبغ وأدوات التدخٌن 

1175606أ19 برج البحري 19االرض العائلٌة رقم      99 عبٌدات نور الدٌن التبغ و ادوات التدخٌن 
برج البحري 013االرض العائلٌة محل رقم   ولٌدبن خزناجً  مقهى   95   
92االرض العائلٌة طرٌق وطنً      92 عبٌر احمد ت.ت للتبغ و الجرائد 
برج البحري  5حصة  2حً قعلول رقم  

 الجزائر
   93 بوغرارة أحمد ت.ت للتغذٌة العامة

اوت الحصة االولى  91االرض العائلٌة حً  

10محل رقم   
للخضر و الفواكه ت.ت    94 عٌسى عبد الحمٌد 

برج البحري 25العائلٌة رقم االرض      95 عطا هللا رضوان ت.ت للتغذٌة العامة 
 25تجزئة االرض العائلٌة الشمالٌة محل  

 برج البحري

ت.ت للحوم و الدواجن و 
 البٌض

   96 لومة العربً

برج البحري 19الطرٌق الوطنً محل  92     97 بوصبعة سمٌر ت.ت للتغذٌة العامة 
برج  19شمال محل برج البحري  29رقم  

 البحري
   51 بن براهٌم خروجة مخبزة

   50 حاج محند سلٌمان مخبزة نسٌم البحري برج البحري 

1126561أ77 برج البحري 523مج  19قسم      59 كنار حمزة مخبزة 
برج البحري 06رقم  10حً قعلول      55 احوت احسن مخبزة 

2719775أ  05 برج  0195مج ملكٌة  19حً قعلول قسم  

 البحري

   52 إحوت جمال مخبزة صناعٌة

برج البحري 10تعاونٌة عقارٌة بن جعٌدة      53 بو الوارث عبد العزٌز مخبزة 
3006995أ05 12محل  52برج البحري وسط رقم      54 رباحً منٌر ت.ت للتغذٌة العامة 

1191631أ76 ساحة الشهداء برج البحري 049  الوهاب مولودعبد  ت.ت للتغذٌة العامة   55   
3096244أ06 نهج أول نوفمبر برج البحري 92     56 سعدلً ٌوسف ت.ت للتغذٌة العامة 

3156367أ03 برج البحري 92الشارع الرئٌسً      57 سعدلً كرٌمو مقهى 
برج البحري 92الطرٌق الوطنً      21 اوكل عدالن ت.ت للحوم و البٌض 
ساحة الشهداء برج البحري 049رقم      20 مولود عبد الوهاب ت.ت للتغذٌة العامة 
برج البحري 10شارع برٌز مارٌن محل  13     29 كباش محمد اوردمدان ت.ت للتغذٌة العامة 



3153464أ02 محل د برج البحري 19حً قعلول رقم      25 حنافً سٌدعلً ت.ت للتغذٌة العامة 
3093435أ06 برج البحري 92حً رقم      22 موقاري رشٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

محل  19حً برج البحري شمال قطعة رقم  

برج البحري 19  

ت.ت للتبغ ، أدوات 
 التدخٌن

   23 صٌودة محمد االمٌن

3005607أ05 برج البحري 006رقم  92حً      24 اكنً بالل مغازة 
3099557أ 05 ت.ت للتبغ ، أدوات  برج البحري جنوب شرق 

 التدخٌن
   25 فالح عادل

2717534أ09 برج  10محل  92الطرٌق الوطنً رقم  

 البحري

   26 قرزم عبد العزٌز ت.ت للتغذٌة العامة

2667002أ 01 15ب رقم  10برج البحري غرب      27 عبشً ٌوسف قصابة 
برج  19محل رقم  92الطرٌق الوطنً رقم  

 البحري

   31 مخٌلف كمال ت.ت للتغذٌة العامة

2656394أ14 برج  10محل  06شمال رقم برج البحري   

 البحري

   30 اقرٌب رابح مقهى

 
  



 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
 اسم ولقب التاجر

 أو المتعامل االقتصادي
اإلدارٌة المقاطعة البلدٌة الرقم  

1129117أ  77 برج درقانة  95الحً الدبلومسً عمارة  

 الكٌفان

فضٌلةمولكاف  ت.ت للتغذٌة العامة  
10 

 برج الكٌفان
 

 

2675763أ  09  12محل  95الحً الدبلومسً عمارة  

برج الكٌفاندرقانة   

 لعمارة علً ت.ت للتغذٌة العامة
19  

 
 

51605أ  76  12ب محل  51الحً الدبلومسً عمارة  

برج الكٌفاندرقانة   

 بن لحسن خالد  ت.ت للتغذٌة العامة
 

15  
 
 

2652115أ  14  
 219ب محل  94الحً الدبلومسً عمارة 

برج الكٌفاندرقانة   
  12 أٌت غربً محند ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

2710575أ  05  
 51مسكن عمارة  0114الحً الدبلومسً 

برج الكٌفاندرقانة  51أ  محل   
  13 بلخلفة محمد صالح ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

1164675أ  19 الكٌفانبرج الحً الدبلومسً درقانة     14 شٌبٌخ أمٌن ت.ت للتغذٌة العامة 
 
 

/ 
درقانة حً بن دالً باي مج ملكٌة رقم 

برج  19محل  91رقم  12قسم  947

 الكٌفان

ت.ت لمنتجات العطارة و 
 مواد التجمٌل

 بوصبع عبد الكرٌم 
 

15  
 
 

2600915أ  12  
 947حً بن دالً باي مجموعة ملكٌة رقم 

محل ب برج الكٌفان  2قسم   
  16 بوقزاطة عبد الناصر ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

/ 
 947حً بن دالً باي مجموعة ملكٌة رقم 

برج الكٌفان 10محل رقم  2قسم   
   17 صحرة عبد الغفور نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

2641953أ  16  
 947حً بن دالً باي مجموعة ملكٌة رقم 

برج الكٌفانمحل ب  2قسم   
للدواجن البٌض  ت.ت

 األرانب
  01 بوفكرون كمال

 
 

2712473أ  05 برج الكٌفان 10فٌال  012إقامة درقانة    00 بلخٌر موسى ت.ت للتغذٌة العامة 
 
 

3000157أ  03  
 5محل رقم  10فٌال  012إقامة درقانة 

 برج الكٌفان
للحوم القصابةت.ت    09 حفٌز محمد رضا  

 
 

3000157أ  04  
مسكن كتلة ب رقم  012إقامة درقانة حً 

برج الكٌفان 5محل  3  
  05 أم راسً رشٌد حلوٌات

 
 

3096557أ  06  
 19محل  12مسكن عمارة ب  519حً 

برج الكٌفان درقانة  
للتغذٌةالعامة ت.ت   02 عبدٌش برهان الدٌن 

 
 



/ 
محل  15مسكن عمارة س  975حً 

برج الكٌفان درقانة  13،14  
 فنغوركمال ت.ت للتغذٌة العامة

03 

 
 

 
 

3051412أ  07  

مسكن  975بن زرقة حً درقانة مشروع 

س محل 5ع  221صنف س مج ملكٌة رقم 

برج الكٌفان 12رقم   

للتبغ أدوات التدخٌن ،  ت.ت
 أدوات البازار

  04 رباحً مولود
 
 

3000225أ  04  
 19محل  15مسكن عمارة ب  234حً 

برج الكٌفان  درقانة  

 ت.ت للخضر و الفواكه
 ت.تللتغذٌة العامة

  05 بوشة أحسن
 
 

117643أ  10  
برج  درقانة039محلأ مسكنعمارة 234 حً

 الكٌفان
  06 بن شوٌح الرشد ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

2709313أ  02  
 51 محل  09 مسكنعمارة  975 حً

برج الكٌفان درقانة  
تللتغذٌةالعامة.ت   07 باقة مراد 

 
 

2665767أ  00  
 04  مسكنفٌالبرقم  975 حً

 درقانةبرجالكٌفان
  91 بوجعطاط بالل مخبزة صناعٌة 

 
 

2653710أ  14  
برج  درقانة 962حً بن دالً باي قطعة 

 الكٌفان
صناعٌةغٌر مخبزة   90 دربور سً سمٌر 

 
 

2702467أ  02 برج الكٌفان 2مسكن  099مج      99 غرٌس عمر  ت.ت للتغذٌة العامة 

3051239أ  07  
ىب 10محل رقم  95أوفارس عمارة 

الكٌفانبرج  -درقانة  
   95 أمٌدور ٌونس ت.ت للتغذٌة العامة

1127550أ77 برج الكٌفان بن زرقة  باي دالً بن حً     92 بن زرقة مراد مخبزةصناعٌة 

1127550أ  11  
 13محل  013رقم  باي دالً بن حً

برج الكٌفانبنزرقة  
تللتغذٌةالعامة.ت    93 بن زرقة جمال 

2709097أ  02 برج الكٌفان -12قسم 945حٌبندالٌباٌرقم   
 أدوات للتبغ ت.ت
الجرائددخٌن،مال  

   94 بلخٌري مرزاق

للتغذٌةالعامة ت.ت حٌبندالٌباٌبنزرقةبرجالكٌفان  3093504أ06    95 بوصبع محمد أٌمن  

   270362أ02  
رقم  10قطعة رقم الحٌالدبلومسٌ

درقانةبرجالكٌفان15  
   96 دهٌري سعٌد ت.ت للتغذٌة العامة

04717أ  76 برج الكٌفان درقانة53الحٌالدبلومسٌرقم   ت.ت للتغذٌة العامة 
 كٌموش

 عبد النور
97   

3005075أ  04  
ع  0قطعة  الحٌالدبلومسً

درقانةبرجالكٌفانأ53  
   51 حمٌان رشٌد  ت.ت للتغذٌة العامة

2710905أ  09 درقانة برج الكٌفان 996محل   55ع  15قطعة   تللتغذٌةالعامة.ت  الدٌنبوقزاطة بدر    50   



2715932أ  05  
 برج 35قطعة  درقانةتجزئة  بن داود حً 

 الكٌفان
   59 هادي عبد الرحمان  ت.ت للتغذٌة العامة

2620275أ  15  
 درقانة 12 قسم 13 مجموعةملكٌة بنزرقة

برج الكٌفان -  
تللتغذٌةالعامة.ت    55 بن زٌس عادل 

2790267أ  03  
  17محل  66قندول موسى قطعة ذراعحً 

برج الكٌفان -درقانة  -  
للخضر و الفواكهت.ت    52 لعمارة بوعالم 

3002961أ  04  
برج  67حً ذراع القندولدرقانة رقم 

 الكٌفان
حلوٌاتم    53 مباركة رضوان 

1197155أ  76  
برج  -درقانة 71رقم حٌذراعقندولموسى

 الكٌفان
   54 طرقابة براهٌم  ت.ت للتغذٌة العامة

1129117أ  77  
محل رقم  70 مجحٌذراعقندولموسى

برج الكٌفان ةدرقان15  
   55 بوعزٌز توفٌق ت.ت للتغذٌة العامة

3092919أ   06 برج الكٌفان بن زرقة 13حً فنار  قطعة      56 صحراوي موسى ت.ت للتغذٌة العامة 

27140500 أ05 الكٌفان برج 15 قطعة درقانة بنزرقة حً  العامة للتغذٌة ت.ت     57 طبالعبدالرحٌم 

3000223أ 04  
درقانة 319ذراع الغرم محل  حً بن زرقة

 برج الكٌفان

 سدٌرةفرٌد نشاطتعبئةرصٌدالهاتف
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2704400أ  02  
 محل ب 260حراقة قطعة  حً بن زرقة

 برج الكٌفان
   20 بوخالفة عبد النور ت ت لحوم الدواجن و بٌض

2694157أ13 الكٌفان برج – بنزرقةدرقانة حً     29 درباج فارس حلوٌات 
الكٌفان برج بنزرقة حً 14 قطعة  العامة للتغذٌة ت.ت     25 حٌوسجمال 

2654170أ  01 حً بن زرقة برج الكٌفان 15  العامة للتغذٌة ت.ت  دارعلًق   22   

3094069أ  06  
حً بن زرقة  درقانة  برج  063قطعة 

 الكٌفان
العامة للتغذٌة ت.ت    23 هانة رابح 

3004955أ  04 بن زرقة برج الكٌفان بن دالً باي حً 59  للخضروالفواكه  ت.ت     24 بوخالفة رشٌد 

   25 كركود عصام مغازة بن زرقة برج الكٌفان 

2716425أ  05 برج الكٌفان 04مٌمونً حمود   الهاتف رصٌدتعبئة  نشاط     26 أوبعزٌز غنٌة 

3009525أ  04  
 محل ب  03أ رقم  3حمود قطعة مٌمونً

 برج الكٌفان
الهاتف رصٌد تعبئة نشاط    27 عبد المجٌد نعٌم 

99535أ  76  
 برج  13 رقم 03 حمودقطعةرقم مٌمونً

 الكٌفان
   31 بوسباسً محمد إطعام سرٌع

2605110أ 13 شارع طرٌق الكاب برج الكٌفان 13     30 بومكرد أحمد مطعم و مقهى 



برج الكٌفان 92حً أبٌال علً قطعة رقم   العامة للتغذٌة ت.ت     39 عادل قزان 

     9629703أ 15 
محل  14أبٌالعلٌرقمحٌ 92 الطرٌقالوطنٌرقم

برجالكٌفان10رقم   
   35 بروٌس عبد المجٌد مطعم

3095653أ  06    32 سعٌد مطعم حً أبٌال برج الكٌفان 

برجالكٌفانمكرر 10حٌأبٌالعلٌقطعةرقم  رصٌدالهاتف تعبئة نشاط     33 بوزقزق محمد حمزة 

 
 13 طرٌقبرجالبحرٌرقم

برجالكٌفان19شارعأبٌالعلٌرقم  
   34 مواسة فٌصل إطعامسرٌع

   35 بوخاري صالح  مطعم الطرٌق الوطنً حً أبٌال برج الكٌفان 

2700165أ  02  
بلدٌة  01شارع سعٌدي أحمد عمارة رقم 

 برج الكٌفان

 ٌن،نالمدخ أدوات للتبغ ت.ت
تعبئة نشاطأدوات البازار   

   36 فوزي طوشال

2710667أ 05  
محل رقم  91حً العقٌد بوقرة رقم 

برجالكٌفان 19و10  
   37 العربً بلحسن  مغازة سوبٌرات

3050573أ  07  
 قسم 10 البحر عروس بوقرة العقٌد حً

الكٌفان برج04  رقم ملكٌة مج 17  
 مطعم

محمد لمٌن حمودي 
 باشا 
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الكٌفان برج 14شارع  سعٌدي أحمد رقم      40 حاج عمر بوكاري  إطعام سرٌع 

سرٌع إطعام شارع العقٌد عمٌروش برج الكٌفان     49 درٌدي لمٌن 

1269603أ01 شارع سعٌدي أحمد برج الكٌفان 16   
سرٌع إطعام  
 

   45 عوٌر حمزة

1159015أ 11 برجالكٌفانعمٌروششارع العقٌد  26     42 درقاوي حمزة  بقالة  

برجالكٌفان15شارع علً  صغٌر رقم   سرٌع إطعام     43 فافا بن عثمان 

3004007أ04  
شارع علً خوجة و نهج على صغٌر  10

برجالكٌفان10محل رقم   
سرٌع إطعام    44 صدام لملوم 

15شارع وزان برج الكٌفان قطعة  95     45 شٌخ عمار  تعبئة رصٌد الهاتف 

شارع وزان محمد برج الكٌفان 92  سرٌع إطعام     46 بو القرارة إسماعٌل  

 
قطعة رقم  96شارع وزان محمد عمارة 

بلدٌة برج الكٌفان   19  
الهاتف رصٌد تعبئة    47 شبٌلً حسان  

شارع محمد وزان برج الكٌفان 55  سرٌع إطعام     51 توامً الفضٌل 

3001273أ 03  

 وشارع 25 رقم دقطعة محم وزان شارع

 بلدٌة 26 رقم قطعة األٌوبًالدٌن  صالح

الكٌفان برح  

   50 أمحند بلحسن  مغازة سوبٌرات

الكٌفان برج وزان محمد شارع20     59 مشتاوي حاج تجارة بالتجزئة للحوم  



الكٌفان برج 25رقم  وزان محمد شارع   
 ت ت للحوم القصابة 

+ 
 ت ت الدواجن و البٌض

   55 شالبً عمر 

برج الكٌفان 16شارع مخزي محمد رقم      52 حشاش سعٌدة  بقالة 

الكٌفان برج وزان محمد شارع     53 بدٌدي محمد تعبئةرصٌدالهاتف 

 
شارع رمضان  12شارع دٌسمبر زواٌة 

 محل برج الكٌفان
   54 عبد الحفٌظ بوقندول مشوى مطعم

الكٌفانبرج  12رقم  0741شارع دٌسمبر      55 فاتح زاٌدي ت ت الدواجن و البٌض 

 
برج  19محل  2شارع عبان رمضان رقم 

 الكٌفان
   56 حلٌم رحال  مطعم

الكٌفان برج 15رقم  وزان محمد شارع     57 بوعرقوب رضا بقالة 

 
 31ح الدٌن األٌوبً محل رقم شارع صال

 برج الكٌفان
   61 توفٌق بوقندول مطعم

 
صالح الدٌن األٌوبً برج مكرر شارع  50

 الكٌفان
   60 فسً محمد بقالة

 
و شارع صالح  51شارع علً خوجة رقم 

برج الكٌفان 10الدٌن األٌوبً محل رقم   
   69 بلعباس نجوى مقهى

 
برج  59شارع صالح الدٌن األٌوبً رقم 

 الكٌفان
 إطعام سرٌع

عشٌر وهٌبة أرملة 
 بعونً

65   

الكٌفانشارع عً خوجة برج  25     62 بوعزٌز منٌر إطعام سرٌع 

نهج عً خوجة برج الكٌفان 25     63 بوعزٌز فرٌد مقهى 

برج الكٌفان 15حً داٌب عٌسى رقم      64 حمٌد درواش بٌتزٌرٌا 

برج الكٌفان 15حً داٌب عٌسى رقم      65 سعدي زوبٌر مقهى 

 
برج  10نهج الشهٌد دوزي محمد رقم 

 الكٌفان
   66 حسٌن قناط إٌداع الخبز 

 
المحل  994حً سعٌدي أحمد قطعةرقم 

 الثالث برج الكٌفان
   67 تكلٌت عبد اللطٌف تعبئة رصٌد

 
 12المحل  994حً سعٌدي أحمد قطعةرقم 

 برج الكٌفان
   71 حوٌشة مناد مشوى

0122359ب  05  
مكرر شارع  03التعاونٌة العقارٌة األمل 

 العربً تبسً برج الكٌفان
تقلٌدٌة، حلوٌاتحلوٌات     70 أٌت معتوق عزٌز 

برج الكٌفان043جوٌلٌة رقم  3حً      79 حموش محمد أمٌن إطعام سرٌع 



2630655أ  16  
برج  12محل  01شارع سعٌدي أحمد رقم 

 الكٌفان
   75 خمٌسً منور تعبئة رصٌد الهاتف

 
مكرر شارع صالح الدٌن األٌوبً برج  50

 الكٌفان
   72 فسً محمد بقالة

 
و شارع صالح  51شارع علً خوجة رقم 

برج الكٌفان 10الدٌن األٌوبً محل رقم   
   73 بلعباس نجوى مقهى

 
برج  59شارع صالح الدٌن األٌوبً رقم 

 الكٌفان
 إطعام سرٌع

عشٌر وهٌبة أرملة 
 بعونً
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 اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
أو المتعامل االقتصادي   

 المقاطعة اإلدارٌة  البلدٌة الرقم

  عٌن طاٌة 10 زنشً حسٌن       مخبزة و حلوٌات  كروف عٌن طاٌة 

عٌن طاٌة  13دٌسمبر محل رقم  00ساحة      19 عمري اسماعٌل اطعام سرٌع 
4755407أ10    15 طوبال مسعودة ت.ت للتغذٌة العامة  شاطئ سركوف  

دٌسمبر عٌن طاٌة  00ساحة      12 عثمانً فٌصل ت.ت للعطور و الروائح  
دٌسمبر 00ساحة  15محل رقم   ت.ت للتبغ و ادوات  

التدخٌن و تعبئة رصٌد 
 الهاتف 

   13 بركنو حسٌن 

2665524أ01 عٌن  19محل رقم  02عٌن الشرب قطعة  

 طاٌة الجزائر 
   14 مداوي موح الصغٌر  مغزة

دٌسمبر عٌن الشرب عٌن طاٌة  00ساحة      15 الطاهر فصولً مقهى 
عٌن  10محل رقم  05حً عٌن الشرب رقم  

 طاٌة 
   16 حسٌنً عبد القادر  حلوٌات

أ عٌن طاٌة  12حً عٌن الشرب رقم   ت.ت لالسماك الدواجن و  
 اللحوم 

   17 شاوش عمران 

3002445أ04  15محل رقم  05عٌن الشرب قطعة رقم  

 عٌن طاٌة 
   01 شاوش محمد امٌن  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌن طاٌة  12حً سً حواس محل      00 عقابً محمد ت.ت للتغذٌة العامة 

حً سً الحواس عٌن طاٌة  96      09 مروش خلٌل مغزة 
مكرر عٌن طاٌة  13حً النصر محل رقم      2702195أ02    05 منصوري عزالدٌن بٌع الهواتف  

3051469أ07 عٌن طاٌة  19شارع الفٌكتار رقم      02 بودقزدام نور الدٌن  ت.ت للخضر و الفواكه  

عٌن طاٌة  01شارع النصر رقم      03 مخاوفً فضٌلة  ت.ت للتغذٌة العامة  
2791203أ03 عٌن طاٌة  10شارع النصر رقم   فضٌلة بلٌدي ت.ت للنغذٌة العامة    04   

   05 خوجة نبٌل محطة خدمات شارع علً خوجة عٌن طاٌة  
حً علً خوجة  93     06 تومً رابح  مقهى  

2654190أ01 عٌن طاٌة  12حً علً خوجة محل      07 عماري رفٌق مكتبة و وراقة  

حً علً خوجة عٌن طاٌة  096     91 سً هادي عبد السالم ت.ت للتغذٌة العامة 
عٌن طاٌة  096شارع علً خوجة رقم      90 موسلً رشٌد ت.ت للتغذٌة العامة  

   99 قاسً مهدي  حلوٌات شارع علً خوجة عٌن طاٌة 
3096560أ06 عٌن طاٌة  10شارع علً خوجة محل  094     95 سباعً حلٌم ت.ت للتغذٌة العامة  



2637740أ13    92 بوعظمة احمد مغازة شارع علً خوجة عٌن طاٌة 
1155345أ77 شارع النقٌب عبد الحمٌد عٌن طاٌة 16     93 حمٌرون مراد  ت.ت للتغذٌة العامة  

   94 فرحات كمال مقهى شارع االمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 
3004176أ04 عٌن طاٌة  42محل رقم      95 اكفادو مٌدو والً احمد اطعام سرٌع 

   96 صخري بلقاسم ت.ت للتغذٌة العامة ساحة الشهداء عٌن طاٌة  
3092367أ06    97 بلقالم عالء الدٌن  ت.ت لالدوات المكتبٌة شارع االمٌر غبد القادر عٌن طاٌة  

   51 بوبراك محمد ت.ت للخضر و الفواكه شارع االمٌر خالد عٌن طاٌة 

   50 بوبراك اسماعٌل ت.ت لاللعاب االجتماعٌة شارع االمٌر خالد عٌن طاٌة 
ارسالن شارع الشكٌب     59 بقالم الطاهر  ت.ت لاللعاب االجتماعٌة  

40شارع االمٌر عبد القادر رقم      55 بلقاسمً احمد مخبزة و حلوٌات  
   52 معزوز بوعالم  مخبزة صناعٌة  حً دٌار الغرب عٌن طاٌة  

المرسى 00جوٌلٌة كاستور رقم  13حً      53 حنفً بوجمعة  ت.ت للتغذٌة العامة  

   54 عٌدي عمار مطعم و مقهى   
شارع االمٌر خالد عٌن طاٌة  10     55 بن شٌخ وحٌد ولٌد  قصابة 

1163595أ19 عٌن طاٌة  10شارع االمٌر خالد محل   ت.ت للحوم و الدواجن و  
 البٌض 

   56 سنجاق الدٌن حمٌد 

2705565أ02    57 سنجاق الدٌن محمد  ت.ت للتغذٌة العامة   10محل  10شارع عبان رمضان رقم  

3000525أ03 محل  017حً كابتان سً عبد الحمٌد رقم  

عٌن طاٌة 19  
ت.ت للتبغ ، تعبئة رصٌد 

 الهاتف
   21 قطال مالك 

 


