الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة االسمية لمتجار والمتعاممين االقتصاديين الممزمين بضمان المداومة ليومي عيد الفطر و 50جويمية 8502
الدائرة اإلدارية
لحسين داي

البمدية

الرقم

القبة

10

إسمو لقب التاجر او
المتعامل االقتصادي
مخبزة وحمويات االخوة

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

مخبزة وحمويات

حي المنظر الجميل ع م  10مدرج 10

01ب 1444003

سعيدي
القبة

10

حبيمي محمد السعيد

مخبزة صناعية

حي ج  00المنظر الجميل رقم 03

14ا 0320211

القبة

30

زرقين ارممة شويحي

مخبزة وحمويات

تجزئة زواتنة رقم 32

10ا 0300303

القبة

30

بمعريبي عبد الرزاق

مخبزة وحمويات

حي الزواتنة رقم 31

13ا1103001

القبة

05

لمماص عبد الكريم

مخبزة وحمويات

شارع عمر بورصاص رقم 12

14ا0323200

القبة

32

تالمالك محمد

مخبزة

رقم651جنان بن عمر

10أ1120000

القبة

33

سهٌنً محمد

مخبزة صناعية

 30نهج بوعالم بوشنافة

00ا0102340

القبة

08

تونسي سيد احمد

ت-ت مواد غذائية

جنان بن عمر كادات رقم 021

00ا0344101

القبة

09

بوقندولة حمو

ت-ت مواد غذائية

حي عين السمطان رقم 11

43ا1100211

القبة

10

بن شايب مراد

مغازة

رقم  000حظيرة بن عمر

02أ0100410

القبة

11

يوسف بطولة

مغازة

 10شارع بدر الدين رجيمي

02أ0102010

القبة

12

زمورة نبيل

ت-ت لمتغذية العامة

 004جنان بن عمر

00أ0100002

القبة

13

ايت حمو مالك

ت-ت لمتغذية العامة

فيال  14تعاونية الياسمين

00أ0101410

القبة

14

اوجيت اسالم

ت-ت لمتغذية العامة

 02حظيرة بن عمر

02أ0100111

القبة

15

نيري كمال

ت-ت لمتغذية العامة

 03جنان بن عمر

02أ0101000

القبة

16

العموي احمد

ت-ت لمتغذية العامة

حي كاريكاس قطعة 23

01أ0100002

القبة

17

بن حميمة عامر

ت-ت لمتغذية العامة

تجزئة ساسطرة رقم  00محل أ

00أ0403012

القبة

18

ابرسيان لطفي

ت-ت لمتغذية العامة

شارع بوشنافة بوعالم رقم 00

02أ0102020

القبة

19

عبيد سميم

ت-ت لمتغذية العامة

مشروع  031مسكن ترقوي البروفال

00أ0400100

القبة

20

بن نفيسة ليمى

ت-ت لمتغذية العامة

حي المنظر الجميل ع  3م  0رقم  0القبة

10أ0301100

القبة

21

امميك قدور

ت-ت لمتغذية العامة

الطريق الوالئي رقم  01البروفال

03ا0102101

القبة

22

باق عبد الحق

ت-ت لمتغذية العامة

طريق جسر قسنطينة رقم 0

02أ0102011

القبة

23

ذو اليازنشبالوي

ت-ت لمتغذية العامة

حي الغناصر عمارة  010رقم 10

00أ0100103

القبة

24

قومغار عيسى

ت-ت لمتغذية العامة

 10شارع سان شارل القبة القديمة

03ا0102114

القبة

25

بوسكسومسينيسا

ت-ت لمتغذية العامة

حي ديار الباهية عمارة ن رقم  13القبة

00أ0100040

القبة

26

عياد عبد الكريم

ت-ت لمتغذية العامة

 04جنان بن دانون القبة

00أ0413123

القبة

27

بمعقيدةاونيسة

ت-ت لمتغذية العامة

تعاونية عقاريى الشهيد عباس لغرور عمارة

10ا1140303

س محل  10القبة
القبة

28

سدات سامية

ت-ت لمتغذية العامة

حي باق محمد عمارة  0محل رقم  00القبة

14أ0320003

القبة

29

جبارات ايدير

ت-ت لمتغذية العامة

شارع باق محمد محل رقم  10القبة

12أ0300040

القبة

30

جعفر شرفاوي

مغازة

نهج االخوة عبد السالمي رقم 01

13ا0311010

القبة

31

كحبوب نور الدين

ت-ت لمتغذية العامة

 02شارع المستشفى

43ا1100043

القبة

32

فارس عباس

ت-ت لمتغذية العامة

حي العناصر عمارة  310رقم 10

11ا1113041

القبة

33

ايت ديب ارزقي

ت-ت لمتغذية العامة

 14شارع فرنان حنفي قسم  00مجموعة

00ا0100111

ممكية رقم  000محل 10

القبة

34

زميرلي شفيق

ت/ت للخضر والفواكه

 10شارع عبد القادر عالوة رقم 00

02أ0101000

القبة

35

دراش فيصل

ت/ت للخضر والفواكه

حي  103- 003مسكن عمارة  02رقم 10

02أ0102031

القبة

36

حماني جمال

ت/ت للخضر والفواكه

حي العناصر عمارة 010

02أ0101430

القبة

37

لصهب بومدين

ت/ت للخضر والفواكه

تجزئة ساسطرة رقم 10

02أ0102000

القبة

38

شريف محمد

ت/ت للخضر والفواكه

شارع بةجعطبط محمد رقم  20أ

02أ0102000

القبة

39

حميزي رابح

ت/ت للخضر والفواكه

حظيرة بن عمر رقم  03مجموعة ممكية رقم

02أ0102110

 01قسم 02محل 10
القبة

40

حدون الطيب

ت/ت للدواجن

 10حي ساسطرة القبة

00أ0340241

القبة

41

عيشون نورالدين

قصابة

حي كامس  10رقم  01المنظر الجميل القبة

00أ0120231

القبة

42

ويندار شمس الدين

قصابة

المطقة السكنية الحضرية الجديدة محمد

00أ0100101

قاريدي قطعة ج  1ع  00محل أ
القبة

43

عدنان نبيل

قصابة

 00و 00حيساسطرة

00أ0100011

القبة

44

بوجنوية أمين

قصابة

حي ديار العافية ع 0س رقم  10القبة

00أ0100000

القبة

45

صدوقي سفيان

ت/ت للدواجن

شارع ادريان ريباس حي البدر رقم 04

12أ0302431

القبة

46

مجراب رزاق

ت/ت للدواجن

 001جنان بن عمر

43أ1101020

القبة

47

طهراوي يوسف

قصابة

 03جنان بن عمر

12أ0301000

القبة

48

بوترعة لوصيف

ت/ت للدواجن

 11جنان بن عمر

43أ1100001

القبة

49

ربيعي امين

ت/ت للدواجن

تعاونية الياسمين منطقة ج  4حي المنظر

00أ0340103

القبة

50

صواقي فريد

ت/ت للحوم الدواجن
والبٌض

الجميل فيال رقم 14
شارع االخوة عبد السالمي  30مجموعة

13ا1400010

ممكية  03قسم 00

القبة

51

قاسي عيسى

ت/ت للحوم

تعاونية الفتح رقم  0قطعة 00ب

02ا0102030

القبة

52

بن عالية يوسف

ت/ت للدواجن

حي البدر رقم 001

10ا0301001

القبة

53

رقاد عبد الرزاق

اطعام سريع

 004حظيرة بن عمر

02أ0101130

القبة

54

جعفري عبد الحكيم

مطعم

حي كامس تجزئة ج 4قاريدي القبة

00أ0100010

القبة

55

صفصافي عبد العزيز

اطعام سريع

حي بن عمر رقم  13القبة

44أ1100011

القبة

56

جمعة مولود

اطعام سريع

 02حي ديار العافية القبة

10أ1010330

القبة

57

جنوحات اسالم

مطعم

 00محمود بوجعطيط القبة

00أ0100101

القبة

58

عامر بوبكر

اطعام سريع

حي المنظر الجميل عمارة م 0مدخل 10

01ا0100100

القبة

59

لعجاج بكير

اطعام سريع

تعاونية الفتح ج 10رقم 00

00أ0100100

القبة

60

بوصبع محمد

مطعم

 10جان دارك القبة

13أ0310000

القبة

61

خالف فيصل

مطعم

تعاونية الفتح ج  10رقم  00قاريدي القبة

01أ0100010

القبة

62

توفيق شعبان

اطعام سريع

حي قاريدي تجزئة ج  10رقم 00

14أ0321023

القبة

63

مصطفاوي غريب

مطعم

حي قاريدي رقم ب  10قسم 00

00أ0101301

القبة

64

مالك شريف

مطعم

 00تعاونية الياسمين

02أ0102042

القبة

65

حماني سميمان

مطعم

 00شارع محمد بن كحمة

10أ0301200

القبة

66

براهيمي مصطفى

اطعام سريع

 11شارع االمام البخاري

44ا1100011

القبة

67

نفطال

محطة خدمات

حظيرة بن عمر مقابل ممعب بن حداد

44ب1114140

القبة

68

خوص رضوان

محطة خدمات

 31شارع االخوة عبد السالمي

14ا0320031

الدائرة االدارية
لحسين داي

البمدية

الرقم

إسم و لقب التاجر او
المتعامل االقتصادي

نوع النشاط

رقم السجل

العنوان التجاري

التجاري
المقرية

01

سمير زينات

مخبزة صناعية

18A 5123332

شارع قصباردوبروني محل رقم 14

المقرية

02

بولحبال مولود

مخبزة صناعية

99A 0038606

حي الرماف عمارة س

المقرية

03

مخبزة و حمويات

مخبزة صناعية

11B 0988326

شارع قصباردوبروني رقم  10مجموعة ممكية رقم 00

تعمارات
المقرية

04

قدور نور الدين

ت/ت لمتغذية العامة

1A 4880595

رقم  004شارع طرابمس

المقرية

05

مصطفاوي سفيان

ت/ت للخضر و
الفواكه

16A 5114816

 10شارع قصباردوبروني

المقرية

06

حريكان عبد الرحمان

ت/ت لمتغذية العامة

04A 4810742

رقم  13شارع قصباردوبروني

المقرية

07

اجعوديوغرطة

ت/ت لمتغذية العامة

15A 5036768

شارع بوجمعة مغني رقم 30

المقرية

08

مباركي مروان

ت/ت لمتغذية العامة

08A 4861101

حي بن بولعيد عمارة ا رقم 10

المقرية

09

تمي مولود

ت/ت لمتغذية العامة

04A0108680

شارع طرابمس رقم 004المقرية

المقرية

10

منصوري مصطفي

ت/ت لمتغذية العامة

13A4901635

حي بن بولعيد رقم  10المقرية

المقرية

11

بمعطاف فاتح

ت/ت لمتغذية العامة

16A5116557

 30شارع بوجمعة مغني المقرية

المقرية

12

فرج اهلل محمد امير

ت/ت لمتغذية العامة

17A5121470

الهضبة الحمراء محل  013المقرية

المقرية

13

كمال خميفة

ت/ت لمتغذية العامة

15A 4918641

حي بن بولعيد عمارة ا رقم 12

المقرية

14

بن شايب عمر

ت/ت لمتغذية العامة

01A 0074077

حي سيال عمارة 10

المقرية

51

عقار فريد

ت/ت لمتغذية العامة

98A 0030056

حي ارماف عمارة س13

المقرية

52

عنوش العربي

ت/ت لمتغذية العامة

09A 4879830

 00شارع محمد عزوق

المقرية

53

بوعبيد رابح

ت/ت لمتغذية العامة

11A 4900056

 10شارع ساعد فالح

المقرية

54

خميفاتي رضا

ت/ت لمتغذية العامة

98A 0028712

 30شارع محمد عزوق

المقرية

19

جانكي حسين

ت/ت للخضر و
الفواكه

16A 5113232

شارع كوغمي رقم 01حي لي فيي

المقرية

20

بمعابد عبد القادر

ت/ت لمدواجن

17A5119400

شارع ياسف لحسن رقم  03المقرية

المقرية

21

قرد رضوان

ت/ت لمحوم

99A 0044308

شارع بوجمعة مغني

المقرية

22

ودوع محمد

ت/ت لمدواجن

00A 0075356

 01شارع محمد عزوق

المقرية

23

ورز الدين ناصر

ت/ت لمحوم

07A 4859516

0ا شارع بوجمعة مغني بمحاذاة حي سيال

المقرية

24

فروخي انيس

ت/ت لمحوم

17A 5118545

الهضبة الحمراء عمارة  10رقم 02

المقرية

25

صغير عبد الكريم

اطعام سريع

99A 0044038

 10شارع ساعد فالح

المقرية

26

مهدي محرز

اطعام سريع

06A4831695

 000شارع طرابمس المقرية

المقرية

27

بمعسل كمال

اطعام سريع

03A 0105822

 10شارع محمد العوفي

المقرٌة

28

باركة فطيمة

محطة خدمات

09A4875282

 01طريق باش جراح المغارية

الدائرة
االدارية

البمدية

الرقم

لحسين داي

إسمولقب التاجر او
المتعامل االقتصادي

نوع النشاط

رقم السجل

العنوان التجاري

التجاري
 00شارع الجمهورية طاهر بن

حسين داي

35

حمودي عبد الغاني

مخبزة غير صناعية

10أ1010010

حسين داي

30

خالدي صالح

مخبزة صناعية

00أ0400020

شارع طرابمس محل رقم 10

حسين داي

30

بن مني نور الدين

مخبزةوحمويات

00أ0330040

شارع طرابمس محل رقم 00

حسين داي

10

مسكين عبد المجيد

مخبزةوحمويات

44أ1101000

شارع مولود بالهوشات رقم 12

حسين داي

10

نادية عباسي

ت ت لمتغذية العامة

00أ0400300

 011شارع طرابمس

حسين داي

06

معزوز عمر

ت ت لمتغذية العامة

44أ1102014

 02شارع احمد سالمي حسين داي

حسين داي

07

محمدي محمد رفيق

ت ت لمتغذية العامة

02أ0004101

 00شارع حواس بن شهرة

حسين داي

08

خالد طاطا

ت ت لمتغذية العامة

 02أ0001102

عمي مدوش رقم 04

حسين داي

09

حسان بن دحمانة

ت ت لمتغذية العامة

00أ0401000

شارع عبد الكريم شبوط رقم 10

حسين داي

10

منصر موسى

ت ت لمتغذية العامة

00أ0340102

 00شارع عمي سعيداني قطعة رقم 10

سنوسي

حسين داي

11

عبد الرحمان مزغاش

ت ت لمتغذية العامة

02أ0000010

شارع قدور رحيم رقم  00ب محل ب

حسين داي

12

زايدي محمود

ت ت لمتغذية العامة

03أ0000303

 00شارع طاهر بن سنوسي

حسين داي

13

خيار مولود

ت ت لمتغذية العامة

00أ0414300

 14شارع محمد لوبي محل س 10

حسين داي

14

مزنار عدالن

ت ت لمتغذية العامة

00أ0401120

 00شارع مسعود دحيم

حسين داي

15

حسين بوعجمة

ت ت لمتغذية العامة

00أ0001000

 01شارع نظاف لخضر

حسين داي

16

قرد معمر

ت ت لمتغذية العامة

00أ0402204

حي البحر والشمس ع ب مدرج 10

حسين داي

17

مخموفي اسامة

ت ت لمتغذية العامة

03أ0000101

طريق فرنان حنفي رقم 00

حسين داي

18

زموش عبد الغاني

ت ت لمتغذية العامة

01أ0000300

 00شارع محمد مربوش محل  00أ

حسين داي

19

محمد لطفي زروق

ت ت لمتغذية العامة

03أ0000000

شارع طرابمس رقم  01قطعة رقم 10

01

بمخمقة محمد امقران

ت ت لمتغذية العامة

43ا1101104

 002شارع طرابمس

00

عالق عبد القادر

ت ت لمتغذية العامة

02أ0001004

شارع محمد دوبة محل رقم 14

حسين داي

حسين داي

21

بٌرم بلقاسم

اطعام سرٌع

02أ0001003

 01شارع بوجمعة موغني

حسين داي

22

شوارقً عبد هللا

اطعام سرٌع

00أ0410300

 03شارع بوجمعة مغنس

حسين داي

23

مٌلوس جمال

مطعم

43أ1100100

 12نهج طاهر بن سنوسي

حسين داي

24

كمال ٌامنة ارملة
قبلً

اطعام سرٌع

13أ0303100

 10شارع الجمهورية

حسين داي

01

بلخٌري عز الدٌن

مطعم

01أ0000200

 00شارع بوجمعة موغني

حسين داي

30

اٌت عمارة محمد

اطعام سرٌع

10أ0304300

 01شارع محمد دوبة

حسين داي

30

بلبلٌدٌة حمٌدة ارملة
اوالحً

اطعام سرٌع

00أ0400020

كشك ساحة طرابمس رقم 00

حسين داي

30

وزبٌر عٌسى ابراهٌم

مطعم

13أ0310032

حي بروسات عمارة او رقم 10

حسين داي

00

مهدي زعٌمً

اطعام سرٌع

12أ0301222

 00شارع عمي مدوش

حسين داي

00

حدو نور الدٌن

ت ت لمدواجن والبيض

02أ0000003

حي بن بولعيد عمارة  01رقم 10

حسين داي

01

بن سهادة ساكت

ت ت لمدواجن والبيض

00أ0401104

شارع بوجمعة مغني الطابق

حسين داي

02

بوطوبة عمار

ت ت لمدواجن والبيض

44أ1100330

 24شارع طرابمس

حسين داي

03

عالم محمد

ت ت لمدواجن والبيض

02أ 0000042

حي البحر والشمس رقم 10

االرضي10

حسين داي

04

احمد شٌخً

ت تممحوم والقصابة

10أ1120112

شارع بوجعة مغني رقم 00

حسين داي

01

الصغٌر جمال

ت ت لمحوم والقصابة

04أ1104134

حي بروسات عمارة ش رقم 10

حسين داي

00

كناي سٌف الدٌن

ت ت لمحوم الطازجة

01أ1100030

شارع موسى حمداش

حسين داي

00

الهام بوثلجة

ت ت لمحوم الطازجة

01أ0000210

 10شارع محمد لوبي محل ا

حسين داي

00

قاسً اعمر

محطة الخدمات

44ا100002

حي عميروش

حسين داي

00

اٌت لوسٌن محمد

محطة الخدمات

14ا0314030

شارع طرابمس

الدائرة
االدارية

البمدية

الرقم

لحسين داي

إسمو لقب التاجر او
المتعامل االقتصادي

نوع النشاط

رقم السجل
التجاري

العنوان التجاري

محمد بموزداد

10

براهيمي حبيب

مخبزة تقميدية

00أ0340002

 402شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

12

بنزينة عبد الرحيم

مخبزة وحمويات

00أ0331040

 501شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

13

واليكان عبد العزيز

مخبزة وحمويات

00أ0404004

 564شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

14

كيتون مراد

مخبزةوحمويات

00أ0330040

شارع محمد بموزداد 401

محمد بموزداد

15

مجبر مجيد

ت/ت لمتغدية العامة

44أ1103102

 22شارع المعدومين محمد بموزداد

محمد بموزداد

16

مفتاحي محمد

ت/ت لمتغدية العامة

14أ0320110

 538شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

17

بوجميدة مولود

ت/ت لمتغدية العامة

11أ0300100

 46شارع محمد بوقرفة محمد بموزداد

محمد بموزداد

18

عمرون محمد

ت/ت لمتغدية العامة

00أ0400400

شارع الرياضة حي روفوال ر 05عمارة د

محمد بموزداد

19

معاشو محمد

ت/ت لمتغدية العامة

00أ0330042

 452شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

01

زواوي سمير

ت/ت لمتغدية العامة

01أ0100010

شارع الرياضة عمارة ب رقم  04محمد بموزداد

محمد بموزداد

00

زرقاط ناصر

ت/ت لمتغدية العامة

10أ0301212

 04شارع عمياكمول محمد بموزداد

محمد بموزداد

02

دوكاري عمر

ت/ت لمتغدية العامة

00أ0400204

 482شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

03

خرفان حميد

ت/ت لمتغدية العامة

00أ0400200

 00شارع عبد القادر شعاير

محمد بموزداد

04

بوتاعة عبد الكريم

ت/ت لمتغدية العامة

00أ0400034

 01شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

05

هشماوي حمزة

ت/ت لمتغدية العامة

00أ0400040

 516شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

06

شطابي مميكة

ت/ت لمتغدية العامة

10ا1124310

 04شارع محمد عميان محمد بموزداد

محمد بموزداد

07

خيار حمزة

ت/ت لمتغدية العامة

10أ0300120

 41شارع محمد بوقرفة محمد بموزداد

محمد بموزداد

08

يخمف عادل

ت/ت لمتغدية العامة

00أ0411200

 01شارع االخوة مراكشي محمد بموزداد

محمد بموزداد

09

عقون محمد

ت/ت لمتغدية العامة

10أ1134000

 45شارع محمد العياشي محمد بموزداد

محمد بموزداد

21

رحو عمر

ت/ت لمتغدية العامة

44أ11001301

 572شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

20

اورز الدين مصطفى

ت/ت لمخضر والفواكه

00أ0344040

 530شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

22

سالمي حميد

ت/ت لمخضر والفواكه

11أ1120004

 04شارع عاشور ركاب

محمد بموزداد

23

عبد الحميد بركات

ت/ت لمخضر والفواكه

43أ1003011

 43شارع محمدبوقرفة

محمد بموزداد

24

جوهرة غانم

ت/ت للحوم الدواجن
والبٌض

44أ1100003

 56شارع عبد القادر سويداني

محمد بموزداد

25

بطاش سعيد

ت/ت للدواجن البٌض
واالرانب

02أ0102000

 85شارع العربي تبسي

محمد بموزداد

26

بوشمال لمين

ت/ت للدواجن البٌض
واالرانب

01أ0100201

 01شارع عبد القادر شعال

محمد بموزداد

27

تيمالن محمد

ت/ت للحوم القصابة

00أ0102200

 530محمد بموزداد

محمد بموزداد

28

شندر زكية

ت/ت للدواجن

00أ0100023

 06شارع سوىداني عبد القادر محمد بموزداد

محمد بموزداد

29

شيخي ناصر

ت/ت للحوم القصابة

10أ1130132

51شارع محمد بوقرفة محمد بموزداد

محمد بموزداد

31

زاوي عبد الجميل

اطعام سرٌع

02ا0101013

 426شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

30

احمد سحنون

اطعام سرٌع

10أ0100200

شارع  509محمد بموزداد

محمد بموزداد

32

بومزار احمد

مطعم

14أ0311112

 37محمد بوقرفة

محمد بموزداد

33

بابا شعيب

اطعام سرٌع

44ا1100412

نهج محمد بوقرفة رقم 00

محمد بموزداد

32

فائزة عربيد

اطعام سرٌع

01ا0100343

 00شارع محمد العياشي

محمد بموزداد

31

تواتي عبد المجيد

اطعام سرٌع

02أ0101000

 452شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

36

بودينة عبد الرزاق

محطة خدمات

44أ1100012

شارع حسيبة بن بوعمي رقم 510

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية الجزائر
المفتشية اإلقميمية لمتجارة حسين داي

القائمة االضافية لمتجار والمتعاممين االقتصاديين الممزمين بضمان المداومة ليومي عيد الفطر و 50جويمية 8502
الدائرة اإلدارية
لحسين داي

البمدية

الرقم

إسم التاجر

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

القبة

10

بومخيمة عبد السالم

ت-ت لمتغذية العامة

حي ديار الباهية ب رقم  10القبة

10أ1010101

القبة

10

هرمز عمار

ت-ت لمتغذية العامة

رقم  003حظيرة بن عمر القبة

01أ4031304

القبة

32

بكوش سميمان

ت-ت لمتغذية العامة

 060شارع موقف بن عمر

04أ6100006

القبة

33

ثابتي سفيان

تعاونية الفتح رقم  01قطعة  00محل أ

04أ4303030

القبة

34

عمون ناصر

 04عين السمطان محل س

01أ6146630

بقالة
ت-ت لمخضر الفواكه

القبة

35

وليد منصور

ت-ت لمخضر الفواكه

حي قاريدي  001-10مسكن عمارة  16رقم

00أ6411004

 00القبة
القبة

36

ساعد سعود محمد

ت-ت لمخضر الفواكه

قطعة  0كشك رقم  4قاريدي

11أ1160004

القبة

37

ليتيم عماد الدين

ت-ت لمخضر الفواكه

 10شارع فريد بويش

17ا6146004

القبة

38

محمد بوزيان عائشة

ت-ت لمخضر الفواكه

 003جنان بن عمر

04أ1116614

القبة

03

قديري عبد المطيف

اطعام سريع

مستشفى القبة بن عمر

11أ1110000

القبة

00

خبزاوي ابوبكر

اطعام سريع

 10شارع سعود بوعالم

00أ4030006

القبة

01

مقراني سمير

اطعام سريع

 01شارع محمود بوجعطيط

06ا6146033

القبة

02

خالفي عبد القادر

ت ت لمحوم الطازجة

حي ساسطرة رقم 33

35أ3733117

القبة

03

راجي ميمود

ت/ت لمدواجن

 32نهج محمد فالح

88ا3333673

القبة

04

غزغوز سعيد

ت/ت لمدواجن

 045حي بن عمر

33ا037455

الدائرة
االدارية

البمدية

الرقم

لحسين داي

إسمولقب التاجر او
المتعامل االقتصادي

نوع النشاط

رقم السجل
التجاري

العنوان التجاري

المقرية

30

بمهوان زهية

ت ت تغدية عامة

00ا6100064

 00شارع محمد عزوق

المقرية

31

عثماني عباس

ت ت تغدية عامة

33ا1104660

 66شارع محمد عزوق

المقرية

32

بمخيار محمد الشريف

ت ت خضر وفواكه

00ا4316000

 34شارع بوجمعة مغني محل 10

المقرية

33

زواوي سعيد

ت ت تغدية عامة

14ا4000311

محل  03شارع بوجمعة مغني

المقرية

34

عبيدات محمد

ت/ت لمدواجن

00ا6000100

 01شارع محمد عزوق

المقرية

35

صدوقي محمد

ت/ت لمدواجن

10ا4066000

حي ارماف عمارة س 03

المقرية

36

مطيش هشام

اطعام سريع

01ا6000116

 01طريق باش جراح حي مايا

الدائرة
االدارية

البمدية

الرقم

لحسين داي

إسمولقب التاجر او
المتعامل االقتصادي

نوع النشاط

رقم السجل
التجاري

العنوان التجاري

محمد بموزداد

30

عاشور رابح

ت ت تغدية عامة

00أ4316133

 060شارع حسيبة بن بوعمي محل س

محمد بموزداد

31

احمد مهني

ت ت تغدية عامة

06أ6140111

 043شارع محمد بموزداد

محمد بموزداد

32

رابح ربوح

ت ت خضر وفواكه

01أ6146604

شارع الرياضة حي روفوال درج ب محل س

محمد بموزداد

33

عدالن ايت قاسي عمي

ت ت تغدية عامة

06ا6144004

 03شارع حسين نور الدين

محمد بموزداد

34

بكوش بوعالم

ت/ت للدواجن

00ا4034006

 10شارع روشاي بوعالم

محمد بموزداد

35

شوتر حمادي

مطعم

10ا1130060

 14شارع االخوة مراكشي

محمد بموزداد

36

بوعموش سعيد

مطعم

11ا1160066

 00نهج مرزاق ديب

محمد بموزداد

37

كنوش يوسف

اطعام سريع

14ا1014306

 001شارع محمد بموزداد

الدائرة
االدارية

البمدية

الرقم

لحسين داي

إسمولقب التاجر او
المتعامل االقتصادي

نوع النشاط

رقم السجل
التجاري

العنوان التجاري

حسين داي

30

بمحوس توفيق

ت تللتغدية العامة

 00أ4036030

 00شارع رابح بهيج

حسين داي

31

شقرة عبد اهلل

ت تللتغدية العامة

30أ06601

 04شارع طرابمس

حسين داي

32

زياد محمد

ت تللتغدية العامة

14أ1011011

حي البحر األبيض المتوسط رقم 10

حسين داي

33

بوخاتم رؤوف

ت تللتغدية العامة

01أ6000113

 40شارع عمي مدوش

حسين داي

34

معوش العمري

ت تللتغدية العامة

11أ1160440

 10شارع محمد خموفي

حسين داي

35

باقي وليد طاهر

ت/ت لمحوم و الدواجن

00أ4301100

شارع عمار بن سمرة رقم 10

حسين داي

36

عميوي رشيد

ت/ت لمحوم و الدواجن

33أ1164030

 14شارع عمار بن سمرة

حسين داي

37

ادري أحمد

مطعم

00أ4000000

 40شارع محمد دوبة مج ممكية  040قسم 04

حسين داي

38

رعاد عبد النور

اطعام سريع

16أ4000360

شارع الطاهر بن سنوسي رقم 00

