
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التجارة

 مدٌرٌة التجارة لوالٌة الجزائر

  المفتشٌة اإلقلٌمٌة للتجارة ببئر توتة

 8110من سنة ماي  10الملزمٌن بضمان المداومة  والمتعاملٌن االقتصادٌٌنالقائمة االسمٌة للتجار 

 
 الدائرة اإلدارٌة

 
 البلدٌــة

 المعـــنـٌــٌـن بالمـــداومـــــةالتجــار 

 وم الفاتح من شهر مايــــــٌ

 العنوان التجاري نوع النشاط  اسم التاجــر

تة
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تة
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 فاروق عازم-

 مخبـــــزة صناعٌة

 الجزائر.-، بابا علً، بئر توتة16، قسم رقم 14مج ملكٌة رقم 

 .بئرتوتةخمٌسات،شارع ساعد  درٌرمحمد -

 دوار عداشبئرتوتة. 11قطعة رقم  ناب عز الدٌن -

 ،بئر توتة.621شارع علً بوحجة مج ملكٌة  كبٌركمال -

 زوبٌري لخضر -

 مواد غذائٌــــةمغازة و

 شارع علً بوحجة بئر توتة.

 ، بئر توتة.00رقم  11مسكن عمارة  71حً  مرزوقً منٌر -

 ، بئر توتة.07بوحجة رقم شارع علً  محمد شرٌف حمزة -

 بئر توتة. ؛ بلدٌةطرٌق عداش فوزي تاٌنً -

 .حً الزوٌن بابا علً، بئر توتة عباس فارس -

 ببئر توتة. 121محل 027مج ملكٌة  14دوار الكحلة رقم  كنوش ابراهٌم-

 ببئر توتة. 121محل 027مج ملكٌة  14دوار الكحلة رقم  بن عمار محمد -

 بئر توتة. 13شارع الطاهر الصغٌر محل  738مجموعة ملكٌة رقم  88قسم  محمد األمٌن سرٌري -

 بئر التوتة. 88قسم  730مج ملكٌة رقم  45شارع علً بو حجة رقم  مصطفى إٌحموٌن -

 منٌر بوخاري -

 خضر وفواكـه
 محل أ، بئرتوتة 11تجزئة اقزٌب 

 بئر توتة.، 036شارع علً بوحجة رقم  ضٌفٌوسف -

 ،بئر توتة.10شارع علً بوحجة رقم  شاوٌموسى -

 عمام توفٌق  -

 قصابـــــة ودواجن

 مكرر شارع علً بوحجة؛ بئر توتة. 10رقم 

 ، بئر توتة.12حً السعادة محل أ  حسان محمدي -

 ؛ بلدٌة بئر التوتة.10لبئر التوتة؛ محل رقم  السوق الجواري شواط عبد النور -

 بئر توتة.بلدٌة ، 38شارع عداش رقم  مداح لطفً -

 عزٌز سالمبو  -
 هىــقــم

 شارع علً بوحجة؛ بلدٌة بئر التوتة.

 الجزائر.-أ؛ الخراٌسٌة؛ دائرة بئر التوتة 3حً عبدي مولود رقم  ناصري حكٌم -

 هارون مجراب-

 إطعام سرٌع-كامل إطعام 

 ؛ بلدٌة بئر التوتة.10شارععلً بوحجة محل رقم 

 ؛ بلدٌة بئر التوتة. 11حً عبدي مولود رقم  بومخلوف جمال -

 ؛ بئر التوتة.88قسم  213مج ملكٌة  10شارع مقداس بن ٌوسف رقم  بوشٌشة نصر الدٌن -

 



 
 الدائرة اإلدارٌة

 
 البلدٌــة

 المعـــنـٌــٌـن بالمـــداومـــــةالتجــار 

 ٌــــــوم الفاتح من شهر ماي

 العنوان التجاري نوع النشاط  اسم التاجــر
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 تهانً جوٌدة زوجة شرٌفً -

 مخبـــــزة صناعٌة

 ،تسالة المرجة.77محل  00قطعة رقم  77حً الصومام رقم 

 ، تسالة المرجة.11محل رقم  00التحرٌر رقم شارع جٌش  احسن بقاش -

 ، شارع بوقرة الحواس،تسالة المرجة.54رقم  سٌاغً حدٌدان -

 ،تسالة المرجة.15الطرق األربعة رقم  بنعمرانرابح -

 بو عٌشة رشٌد -

 مغازة ومواد غذائٌــــة

 ؛ تسالة المرجة.14السوق البلدي طرٌق القلٌعة رقم 

 ؛ تسالة المرجة.07شارع جٌش التحرٌر رقم  محمد األمٌنملٌانً  -

 ؛ تسالة المرجة.10مسكن عمارة د رقم  0201حً  عباد عمار -

 ؛ تسالة المرجة.16شارع عثمانً شعبان رقم  بو عكاز عبد النور -

 ؛ تسالة المرجة.01حً الصومام رقم  سلوم خمٌسً -

 ؛ تسالة المرجة.16رقم  حً الصومام بو علٌة محمد-

 ؛ تسالة المرجة.51القرٌة الفالحٌة جزء ب رقم  سوٌفً محمد -

 ؛ تسالة المرجة.11مخطط مسح األراضً رقم  20مجموعة ملكٌة رقم  مخلوفً ملٌك -

 ؛ تسالة المرجة.04حً الصومام رقم  عدٌد آسٌا -

 خرورٌحسٌن -

 خضر وفواكـه

 ،تسالة المرجة.12رقم  حً الصومام 058رقم 

 الطرٌق الوطنً مركز المدٌنة،تسالة المرجة. لسطاجعبد هللا -

 ؛ تسالة المرجة.56السوق البلدي طرٌق القلٌعة رقم  خلٌف بلخٌر -

 خالد قطٌش -

 قصابـــــة ودواجن

 ؛ تسالة المرجة.33شارع عثمانً شعبان رقم 

 ؛ تسالة المرجة.56الطرٌق الوطنً رقم  قطوش رشٌد -

 ؛ تسالة المرجة.10قطعة رقم  015حً الصومام رقم  لباد سعٌد  -

 السوق البلدي طرٌق القلٌعة؛ تسالة المرجة. كحلة عٌسى -

 الحاجهنٌن -
 مــقــهى

 ، تسالة المرجة.12مسكن قطعة أ رقم  0201حً 

 المرجة.، تسالة 01شارع جٌش التحرٌر رقم  لشمطاحمد -

 قطو أحمد -

 إطعام سرٌع-إطعام كامل 

 ، تسالة المرجة.12شارع جٌش التحرٌر رقم  12

 محل رقم، تسالة المرجة  23مسكن عمارة رقم  0201حً  بن موسى زبٌدة -

 ، تسالة المرجة.011شارع جٌش التحرٌر رقم  ملٌانً حكٌم -

 

  



 
 الدائرة اإلدارٌة

 
 البلدٌــة

 التجــار المعـــنـٌــٌـن بالمـــداومـــــة

 ٌــــــوم الفاتح من شهر ماي

 العنوان التجاري نوع النشاط  اسم التاجــر
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 بوعلً أنٌس -

 مخبـــــزة

 .،اوالد الشبل12حً المحامدٌة رقم 

 الشعاٌبٌة، اوالد الشبل.، 10، رقم 70مسكن، عمارة رقم  2105حً  نجٌب مخالفٌة -

 .شارع كرٌم عابد، اوالد الشبل بوحجة جٌاللً -

 دوسعبد الحمٌد -

 مغازة ومواد غذائٌــــة

 الشعٌبٌة، اوالد الشبل. 73عمارة رقم  05مسكن قطعة  2105حً 

 الشعٌبٌة،اوالد الشبل. 74عمارة رقمرقم  05مسكن قطعة  2105حً  دومً رفٌق -

 شارع امنة قدور، اوالد الشبل. 13 خلٌالحمد  -

 ، اوالد الشبل.14رقم  58حً المحامدٌة مجموعة رقم  66 مصطفى شعاب -

 ؛ أوالد الشبل.071رقم  0851دٌسمبر  00شارع  شٌبان عبد الرحٌم -

 ؛ أوالد الشبل. 83حً المحامدٌة رقم  خالدي عبد الحكٌم-

 حً المحامدٌة اوالد الشبل.  عٌسانً جمٌلة   -

 ؛ أوالد الشبل. 0851دٌسمبر  00شارع  كوفً محمد المهدي -

 اوالد الشبل.  14قسم  121مج ملكٌة رقم  طاطاي شكٌب  -

 خالدٌعبد الحكٌم  -

 خضر وفواكـه

 شارع المحامدٌة اوالد الشبل. 83

 ؛ أوالد الشبل.74حً المحامدٌة رقم  جمال مراح -

 ؛ أوالد الشبل.11رقم  0851دٌسمبر  00شارع  ٌاسٌن موقاري -

 مزٌان سعٌد -

 قصابـــــة ودواجن

 الشعٌبٌة،اوالد الشبل. 50مسكن عمارة رقم  2105حً 

 شارع دحمانً حمود، اوالد الشبل. صفارحٌاة  -

 ،اوالد الشبل.032حً المحامدٌة رقم  عز الدٌن بٌبً  -

 شعٌبسٌدعلً  -
 مــقــهى

 حً الشعاٌبٌة، اوالد الشبل.

 مركز أوالد شبل، اوالد الشبل. 277تجزئة رقم  بوطرٌف محمد -

 بوزٌد فاروق -

 إطعام سرٌع

 ، اوالد الشبل.0851دٌسمبر  00شارع 

 ، اوالد الشبل.02شارع امنة قدور رقم  خالد خلٌل -

 ، اوالد الشبل.حً المحامدٌة عمً نصر الدٌن -

 

 

 

 

 



 

I. 9وحدات إنتاج الحلٌب 

 

 البلـــدٌــة الدائرة اإلدارٌة
 التجــار المعنٌٌـن بالمداومــة

 نوع النشاط اسم المؤسســـة
 

 العنوان التجــاري

 
 بئرالتوتــة

 
 بئرالتوتة

 

 ش.ذ.م.م "ســـيــــالم"
 شريفي ساعد

 

 وحـــدة إنتاج الحليــب
 

 توتة ال،بئربـــــابــــاعلـــــي40طريق األجور رقم 
 
 
 

 

II. 9المطاحن 

 

 البلـــدٌــة الدائرة اإلدارٌة
 التجــار المعنٌٌـن بالمداومــة

 العنوان التجــاري نوع النشاط اسم المؤسســـة

 
 

 بئرالتوتــة

 
 

 بئرالتوتة
 
 

 
 

 مطحنة الوردة البيضاء
 بلقاضي عبد الحفيظ 

 
 

 ةـــــــمطحن

 

 
 الوالئي،باباعليبئر التوتة.الطريق  400

 

 



 

III. 9محطات الخدمات 

 
 

 البلـــدٌــة الدائرة اإلدارٌة
 التجــار المعنٌٌـن بالمداومــة

 العنوان التجــاري نوع النشاط اسم التاجر أو المؤسسة 

 بئرالتوتــة

 
 

 بئرالتوتة
 
 

 
 

 محمد فريحات

 
 

 ات ـــة خدمــــمحط

 
 

 تـــــــــوتة.الالطريق السريع، بئر

 ، تسالة المرجة.44الطريق السريع رقم  اتـــة خدمــــمحط مصطفى بن مسعود تسالة المرجة

 

 


