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المقاطعة 
رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اسم و لقب التاجر أو المتعامل االقتصادي الرقم البلدية اإلدارية 

س 
راي

اد 
مر

ر 
بئ

بئر الخادم 

مصاد محمد رضا  1

مخبزة 

0030652ب ح :   03شارع فيدائي رقم   
 99A0053346 بئر الخادم19حي البناء رقم  عزوز حليم 2
 18A5127337  محل س24حي الملعب رقم خيار ياسين  3
 08A4868030  البساتين بئر الخادم69تعاونية البناء رقم هديبل فريد 4
 99A0043628 123طريق السحاولة رقم  قليل قدور 5
 14A5032954  تحربوشات بئر الخادم362قطعة رقم  داود عبدالنور 6
 10A4884748  بئر الخادم128تجزئة مقنوش تحربوشات قطعةرقم سيفي بوعالم 7
 05B0971786 اوت 20ت ع قورايا عبد العزيز  8
 07A4853296 طريق القادوس بئر الخادم 341شارع تحربوشات قطعة رقمعماري سفيان  9
 13A5016952بئر الخادم 35حي تحربوشات رقم قوسمي يونس  10
 161201552ساحة اول نوفمبر بئر الخادم كوادي فيصل  11
 12A5013192  بئر الخادم02جنان القايد الباب رقم  مسعد محمد 12
 04A0109616 بئر الخادم 03شارع اإلخوة الثالثة جيال لي رقم محوش زوبيدة  13
 18A5124348 09شارع كتو محفوظ رقم شمس الدين بن يمينة  14
 18A5128520 بئر الخادم 08شارع كيوس محمد رقم اكرم بن ناصر  15
بورحلي فاطمة  16

ت/ت التغذية 
العامة (بقالة) 

 A006642600 10حي قايد الباب رقم 
 17A5118445 01تجزئة قايد الباب رقم خياط عبد الكريم  17
 A003483099 04تجزئة قايد الباب رقم  بومعزوزة الياس 18
 A484675606 123حي ميراالن رقمأيت أعراب محرز  19
 A486935608 103حي ميراالز  بيتافي رقم كاسور لياس  20
 A511187316  ب90حي ميراالز قطعة رقم  حيمان مزيان 21
 A502722014 39حي مراالز سابقا حاليا حي السعادة قطعة رقم  بن كميش عبد الحليم 22
 A482572605 05تعاونية حجام محمد قطعة رقم  عطالوي توفيق 23
 A511186116 محل ب 06تعاونية حجام محمد القطعة رقم عبودة محمد  24
 A487358009 49تعاونية البناء رقم قازيط مصطفى  25



 19A5130056 40تعاونية البناء قطعة  طارق بوطيش 26
 A010772603 25حي سيدي امبارك رقم مذكور عبد القادر  27
 A512253017 07سيدي مبارك قطعة بولكعاب فارس  28
 A502217013 13 الطريق الوالئي رقم 04 و03حي الملعب رقم عــــــروس مــحــمــد  29
 A008335401 09تعاونية عقارية حجام محمد قطعة رقم قهلوز قاسي  30
 A512877618 1 محل 48زونكة قطعة بهلول عبد القادر  31

 02 قسم 070 طريق السحاولة جنان السفاري مجموعة ملكية رقم 13توامي نور الدين  32
 A511474016 محل ب

 A511740717 46حي بميار جنان العافية طريق الرومان رقم سوالمي فارس  33
 A005952000 04حي جنان العافية رقم غول فريد  34
 A003741099 89طريق البليدة جنان العافية رقم رضوان خير  35
 A487722209 160حي جنان سفاري رقم عبدلي فؤاد  36
 A512054717 2 قسم 965جنان سفاري مج  عبدلي محمد 37
 A511176716 26 رقم 09 مسكن عمارة 468حي  تكيالين جياللي 38
 A481736804 113طريق السحاولة رقم سعدات مراد  39
 A489158410 02قسم118سابقا)حي جنان سفاري مج ملكية12(13رقمبوغرارو عصام  40
 A490975012 123طريق سحاولة رقم بلعيادي محمد العربي  41
 A004082099 تقصراين 99 مسكن رقم 400حي غول مسعود  42
 A001150597 مسكن تيقصراين 400مسعودي ناصر  43
 A007316600 2شارع مقنوش رقم أمزيان محمد  44
 A485031007 24تعاونية المستقبل توسيع رقم بهلولي شريفة  45
 A512836718 محل ف 03 قطعة 73حي مقنوش مصطفى رقم اقرونة عبد المؤمن  46
 A511311616  طريق القادوس تيقصراين129محل أ رقم كشتوم عادل  47
 A512813018 محل س 24 جويلية رقم 1شارع غول لمين  48
 19A5131666 43شارع االخوة جياللي رقم نسيم كريفالي  49
 A511246216 شارع االخوة جياللي الطرق الرئيسي 11شباح هيثم  50
مسعود بغداد  51

قصابة 
 ودواجن

 11A4886623 1 محل أ123حي ميراالز 
 A504251415 172تعاونية حجام محمد رقم  مصطفى خير الناس 52
 17A5118638 06تعاونية حجام محمد قطعة رقم شرقي حمزة  53
 A511022615 جنان سفاري 35 رقم 10 مسكن عمارة 468حي يحياوي مصطفى  54
 A512663718 02 جنان سفاري محل 67 رشيد يعقوب 55

 A491331114 39السوق البلدي رقم  ماموني سعيد 
 A512196317  تيقصراين01 محل رقم 02 مسكن رقم 400حي  لعزازي زكريا 56
 18A5127187 طريق القادوس تقصراين 6زيتون عبد الحق  57
 A482559105 336تعاونية تخربوشات رقم غربي نصر  58
 A484050006 04شارع الفدائي رقم سباطة عبد الرحمان  59
 10A4887348  محل ب12 رقم 3حي البستين شارع  بوهراوة عبد الرزاق 60
 A512869718 13 طريق الحراش رقم 04تعاونية حجام محمد قطعة خضر وفواكه مفتاح عطالوي  61
 A512630818 زونكة 11تعاونية عقارية الصداقة رقم عادل بلقط  62



 A511950617جنان سفاري سليمة رضوان  63
 A512202017 مسكن تيقصراين 400 حي 401 سابقا حاليا10شارع القادوس رقم حميدة رمزي  64
 A511687616 طريق القادوس 06رقم زيتون شاكر  65
 A511156416 تيقصراين 1 مسكن رقم 400حي المتاني يوسف  66
 15A5110068 سوق خليفي احمد  92يحياتن ظريفة  67
 A511014215 شارع بوسواليم أحمد 01رقم مدان إسالم  68
 05A4819938 05حي قايد الباب يطل على شارع عزام مهدي رقم بوعوة عمار  69
قدوج نبيل  70

إطعام 

 A489471811 02جنان قايد الباب رقم 
 A503262814 03/02 محل رقم 03التعاونية العقارية السالم شارع قايد الباب عمارة طبيب أوسامة  71
 A511266616 05 و 04 محل رقم 02التعاونية العقارية السالم شارع قايد الباب عمارة خيار تسوتسو  72
 A009686602حي قايد الباب  قويل سيد علي 73
 A512439018 103حي ميراالز قطعة رقم بوفنغور موسى  74
 A487018008 13 طريق رقم 03تعاونية حجام محمد قطعة حاشي محمد أمين  75
 A481964804 07تعاونية حجام محمد قطعة  رقم بوخضرة مصطفى  76
 A502254013 13طريق الحراش رقم مداني صايع  77
 A492474811 زونكة 2 محل 1 قطعة 3 قسم 370تعاونية الصداقة مج م الطيب بودريعة  78
 A513145519 3 محل 5 مسكن ع 804حي نصيرة بن عامر  79
 A512506718 1 محل 2 قسم 70 طريق السحاولة جنان السفاري مج ملكية رقم 13توامي امين  80
 A512747418 شارع عين نعجة قديمة 7قصاب أمين  81
 A265869718 جنان سفاري 02 قسم 125مج م  رقم رمزي كريم  82
 A502103813 جنان سفاري 29 رقم 09 مسكن عمارة 468حي حسني حميد  83
 14A5028774 03تجزئة قايد الباب رقم  مراد ولد علي 84
 14A5028774 03 محل02تجزئة قايد الباب رقم  مراد ولد علي 85
 09A4882282 96شارع االخوة جياللي رقم  أحنيز حكيم 86
 A484911807 12طريق القادوس رقم هديبل عمر  87
 A503713615 طريق القادوس 38رقم محطار فريد  88
 A511225316 353تحربوشات قطعة رقم شيخان عبد الحكيم  89
 A5124265518 03 تيقصراين محل 359تحربوشات  محمد جعفر 90
 A502040813 07شارع اإلخوة الثالثة جياللي رقم مقني محمد  91

 A503328014 03 أ رقم 02 عمارة 01التعاونية العقارية الفالح الطريق الوطني رقم سوالمي عبد النور  92

 A003301699 شارع اإلخوة جياللي بئر خادم 10محطة خدمات خيار نصر الدين  93
 00A0074066 شارع اول جويلية بئر خادم 17بوجمالل مصطفى  94  
 99B0009691 البساتين 05الطريق الوطني رقم  بن احمد ابراهيم  95  

إنتاج الحليب مركب الحليب الجزائر  كوليتال  96  
 98B0002861 98  تجزئة البساتين رقم  و مشتقاته
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المقاطعة 
رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اسم و لقب التاجر أو المتعامل االقتصادي الرقم البلدية اإلدارية 

س 
راي

اد 
مر

ر 
بئ

جسر 
قسنطينة 

 حواس يوسف 1

مخبزة 

 11A2347578  جسر قسنطينة36حٮالمالحة  رقم 
 09A4866223  جسر قسنطينة13حي مصطفى مقنوش رقم  بوبـزول ستـي 2
 17A5122002  01 قسم1095أ مجموعة ملكية رقم 18حي عين النعجة القديمة قطعة رقم  لكحل نبيل 3
 11A4885495  جسر قسنطينة02 محل رقم 1 مسكن عمارة او 1516حي عين المالحة  بوزرطيط مليكة 4
 02A0093177  جسر قسنطينة2 محل رقم 4حي عين النعجة مقطع أ شايلي رضا 5
 16A5112171   عين النعجة جسر قسنطينة02 أ محل رقم 55 مسكن عمارة 2248حي  تحزيبت مزيان 6
 09A4871503  عين النعجة جسرقسنطينة22مسكن المحادي للعمارة رقم1074كشك حي بوزرطيط علي 7
 18A5124195 02 بي رقم 06المنطقة الحضرية الجديدة  ريغي صالح الدين 8
 97A0012463  جسر قسنطينة02حى سونلغاز  شريط  محمود 9

مخبزة و حلويات اإلخوة سعيدي ) سعيدي  10
 16B0999118 جسرقسنطينة15تعاونية الهناء رقم  الحسين)

 15A4919721  محل ب جسر قسنطينة31بن بولعيد برونكة قطعة  الولي علي 11
 11A4880851  جسر قسنطينة33حي الحيـاة تجزئة بومعراف صالح  12
 18A5124803 182حي الحياة قطعة رقم  تيتواح زوبير 13
 19A5130690  رقم س1945 ماي 8حي وسيم اقة  14
 01A0082499 مسكن جسر قسنطينة 274حي بودرقة عمر  15
 05A2230663  جسر قسنطينة08 فيال 1961 اكتوبر 17حي  بوقطة مولود 16
 09A4867559  جسر قسنطينة03حي بريمنيتي رقم  الخـد عبد الرحمن 17
 14A4936308 مسكن عين النعجة 2540حي حمرور إيمان  18
 12A4892011 عين النعجة جسر قسنطينة 15 قطعة 02أ تعاونية أمينة 28منطقة لعروسي أمـين  19
 12A4892011 عين النعجة جسر قسنطينة 15 قطعة 02أ تعاونية أمينة 28منطقة  جربوعة مداني 20
 18A5128106 حي عين النعجة السوق المغطاة جسر قسنطينة نمامسي جمال 21
 08A485826 10أ محل 14المنطقة الحضرية عين النعجة قطعة  حمبلي عبد الكريم 22
 10A4873183 06 محل 0 مسكن عمارة 81حي  ازمور ابراهيم 23
ساهد يوسف  24

ت/ت 
التغذية 
العامة 
(بقالة) 

 A490099512 رقم أ عين المالحة 53 مسكن عمارة 700حي 
 A512276717 محل ب عين المالحة 37 م عمارة 700حي منصوري عمارة  25
 A491814315  محل أ عين المالحة15 مسكن عمارة 700حي  قالز يزيد 26
 A511101315 محل رقم س عين المالحة 48 مسكن عمارة 700حي قالز مولود  27
 A512408418 حوش مغنوش 02 محل رقم 02 مسكن عمارة 812حي بوعزة بوداود  28
 A488444111  حوش مقنوش02 محل رقم  04 مسكن عمارة  812حي  بن شليقة قويدر 29



 A491796114 02 و 01 رقم 23 مسكن الشطر التاني عمارة 1074حي  أوسالم العيد 30
 18A4875325  12 مسكن رقم 720حي  شعبان رابح 31
 A005034399 عين النعجة 07 رقم 48 مسكن عمارة 2248حي بوحفص نذير  32
 A010628904 عين النعجة 01 محل 06 مسكن عمارة ت2248حي لزريف احمد  33
 A008221301 عين النعجة 05 ت محل رقم 8 مسكن عمارة 2248حي  خلوفي مسعود 34
 A511820817 01 ب محل رقم 54 مسكن عمارة 2248حي حميدة عبدهللا  35
 19A5129247 12 محل 13 عمارة برج 2248حي كمال بودراع  36
 A486001508 237حي كازناف قطعة رقم  مرزوقي فاروق 37
 16A5114516 21 قطعة رقم 07 محل رقم 03 مسكن عمارة 255/ 224حي  قاسيمي كريم 38
 A511397716  مسكن عين النعجة2540حي  محمد بالل بالل 39
 A489935912 15 رقم 18التعاونية العقارية العنصر مجموعة أ  تواتي توفيق 40
 A485620108  عين النعجة01 ف رقم 10 أ عمارة10 مسكن مقاطعة 2540حي  مهــرو عبد الحليم 41
 A487366710 01 محل رقم أ 01حي سونلغاز قطعة رقم  حيرش بالل  42
 A489202912 أ20تعاونية عقارية المستقبل قطعة رقم سعدون مولود  43
 A486190908 09حي سونلغاز إقامة االسرة رقم بورحماني محمد  44
 A511438116 11حي سونلغاز قطعة رقم  شراطي حمزة 45
 A490828713 20 مسكن عين النعجة رقم 202حي بوصبع عبد الكريم  46
 A484025707  عين النعجة02 ب  رقم 01 مسكن عمارة 200حي بوحليسة أحسن  47
 A491963315 محل أ 34حي سانتيف جنان القارص قطعة رقم لوماني أمين  48
 A008458102 مسكن محل د 274حي لعليوي سمير  49
 A512153717 02 عمارة أ محل رقم 07 قطعة رقم 1961 أكتوبر 17حي  دهيري أمين 50
 A489713112 05 اكتوبر قطعة رقم 17حي  بوالقابول عبد الرؤوف 51
 A511448516 01 أ محل رقم  22 مسكن عمارة 333 /40حي  دريب فاتح 52
 A511142216 87التعاونية العقارية السعادة التوسيع قطعة رقم بن قويدر مصطفى 53
 07A4847925  عين النعجة46 محل رقم 22 مسكن عمارة 224حي  قدوش فطيمة 54
 A490250713 03 محل رقم 229حي كازناف قطعة مرسي عمر  55
 03A3627897 02 أ 17أ رقم 28ت ع أمينة زهون عين النعجة مج ملكية رقم جوغني سعيد  56
 A010197603 عين النعجة 03 أ رقم 6 أ عمارة 24 مسكن الشطر 2540حي ديداني نور الدين  57
 A491253914 محل أ 14المنطقة الحضرية عين النعجة مقطع أ حموم أعمر  58
 16A5116745 01 محل 10 مسكن عين النعجة عمارة 296حي معسكري مروان  59
 A492091515 محل أ 03 رقم 01المنطقة الحضرية عين النعجة مقطع أ  بلعزون عبد هللا 60
جماع عبد العزيز  61

قصابة 
 ودواجن

 A512948019 03 رقم 05 محل 21 مسكن ع 812حي 
 12A4897983حوش مقنوش 05 محل 4 مسكن ع 812حي  اقمون يعقوب 62
 A511616216 حوش مغنوش جسر قسنطينة 03 محل رقم 05 مسكن عمارة 812حي بوداعة كمال  63
 A511727216 حوش مغنوش 04 محل رقم 05 مسكن عمارة 812حي كماش سعيد  64
 A490632913 حي مغنوش،01 محل رقم 02 مسكن عمارة 812حي رزاز عبد الحكيم عامر 65
 A491661914 05 رقم 02حي عين النعجة مقطع ب فيال  حاج عيسى بكير 66
 A511403016 عين النعجة 03 أ محل رقم 4 مجموعة ب 8 مسكن عمارة ت 2248حي حوشين بالل  67
 A486859509 25 مسكن عمارة أ1074حي عين النعجة تيركونشة حمـزة  68



 08A4856231 11حي سونلغاز فيال رقم  مكاوي حميد 69
 A003605299  محل  ب74تعاونية عقارية النصر  رقم  خربوش جابر 70
 18A5127952 02حي برانكا رقم  هالل نور الدين 71
 A008021901 حي الحياة 04قطعة رقم  ادواودة علي 72
 A489079711 03 محل رقم13حي سونلغاز رقم  عيشون حكيم 73
 A491585514ب 200 المحل رقم 200حي الحياة قطعة رقم سعودي محمد  74
 A512351618 188حي الحياة رقم عزيزي عبد الغاني  75
 A512047417 01 محل رقم 194حي الحياة قطعة رقم بلعباسي محمد  76
 A489270512 محل أ 61 اكتوبر 17حي زياد زهير 77
 A492220115 1961 أكتوبر 17حي  قاسي علي 78
 A492122315  محل رمز أ8 فيال رقم1961 أكتوبر 17حي  سعيداني زوجة بوشعير سامية 79
 A501929013 04 الرقم01 رقم33حي المنطقة الحضرية السكنية الجديدة مقطع أ تفات بوجمعة  80
 98A1711084 15السوق البلدي لعين النعجة محل بزناصر قاسم  81
تيغيلت هشام  82

خضر 
وفواكه 

 A512892118 حوش مغنوش 03رقم22 مسكن عمارة812حي 
 A491667914 حوش مغنوش 05 محل رقم04 مسكن عمارة812حي منصوري مصطفى  83
 A490546113 01 ت محل رقم 11 مسكن عين النعجة عمارة 2248نكاع محمد  84
 A511465216 5 رقم 22 مسكن عمارة 1074حي مطاسي عمر  85
 A485173508 أ 20تعاونية عقارية المستقبل رقم فركيوي محمد  86
 A511673716 235حي ديار الخدمة قطعة رقم بن سليمان عثمان   87
 A491788514ج 21التعاونية العقارية المستقبل قطعة رقم يسعد رابح  88
بوكرك العيد  89

إطعام 

 A483375306 05 محل رقم 03الفالح قطعة رقم  
 18A5128933 8/9 محل 8 حصة 1461عين المالحة مجمع خالي ياسين  90
 A483431706 حوش مغنوش 05رقم 05مسكن عمارة 812حي عابد حميد  91
 A512127017 حوش مغنوش 06 محل رقم 19 مسكن عمارة 812حي  خربة رضا 92
 A491617114 مسكن عين النعجة 1074 حي 13الطريق الوطني رقم معاشو عبد الرزاق  93
 A483431706 عين النعجة 2 مسكن مقطع ب رقم 2248حي عابد حميد  94
 A491506114 محل أ 01 محطة البنزين  عين النعجة قطعة رقم أ 20قطعة رقم بوزيدي امحمد  95
 A486409709 02تعاونية عقارية االمير خالد محل رقم بوطاوي مراد  96
 A491091314 1 محل ب03تعاونية األمير خالد رقمبراغ يوسف  97
 A491091314 1 محل ب03تعاونية األمير خالد رقمعين بوزيد أعمـر  98
 A511474916 04 محل رقم 04 قطعة رقم 1961 اكتوبر 17حي بودرقة حسان  99
 A004694999 عين  النعجة محل أ 07 مسكن رقم 32/82/2002حي معماش كمال  100
 18A5126416 17 مسكن رقم 32/82/202حي عين النعجة مشروع داموس نبيل  101
 A481349104 عين النعجة 89تعاونية عقارية السعادة قطعة رقم   متيش محمد 102
 A001139297  عين النعجة11 رقم 08 مسكن عمارة 2248حي  بوشنين العيد 103
 A489533112 12 محل 04 مسكن عين النعجة عمارة 224حي شارفي فتحي  104
 18A5126759أ محل ب 237حي كازناف قطعة سويدي ابراهيم  105

محطة  معاشو عبد العزيز 106
   02B0018687  عين النعجة جسر قسنطينة20تجزئة رقم خدمات 
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رقم السجل العنوان التجاري نوع النشاط اسم و لقب التاجر أو المتعامل االقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية 
التجاري 

س 
راي

اد 
مر

ر 
بئ

السحاولة 

 مباركي قدور 1

مخبزة 

 15A4941297   السحاولة02شارع عناني عالل محل  رقم 
 13A4933721  ت ع العمران محل أ29 سامية بن يسعد 2
 17A4952194  نهج العقيد عميروش10 محمد سليم قالل 3
 19A4958601 3 مسكن قطعة 250حي  كمال براهمة 4
 10A4917980  بابا علي السحاولة الجزائر01حي السكان الالشرعيين رقم  عويدات نسرين 5
 15A4942359 أ2 بابا علي محل 01الطريق الوطني رقم  شريف رشيد 6
 11A4919987  حي بلحاج السحاولة112رقم  بن شعبان عدالن 7
 10A4915331  السحاولة06 محل أ فيال  09دوار أوالد بلحاج قطعة  سيفي مصطفى 8
 13A4933527 السحاولة 22حي مريجة محل ب عبزار عبد الوهاب  9
 12A4928446 السحاولة 02شارع رباشابراهيم  رقم زوبة محمد  10
 17B1012642 السحاولة 34شارع مصباحي حميدو رقم حسن نبيل  11
 16A4948205 محل سي السحاولة 01حي سعيد حجار طريق الدرارية رقم أبزار زوهير  12
 13A4935248 شارع الطريق الرئيسي السحاولة مقراني لمين 13
مباركي قدور  14

ت/ت 
التغذية 
العامة 
(بقالة) 

 A494129715 09 أ 09 شارع العيناني عالل تعاونية العمران  رقم 03محل رقم 
 A004876499 02نهج العناني عالل قطعة رقم غربي الساسي  15
 A009669202شارع العقيد عميروش و شارع االخوة بوروبة فكاير حورية  16
 A492932712 03 ممسكن القطعة رقم 250حي سمسوم موصعب  17
 A486414808 12حي علي خوجة محل ب رقم كشتوم سليمان  18
 A482961805 82طريق الدويرة رقم حداد عبد القادر  19
 A493262213 محل أ 05حي السعيد حجار  القطعة رقم لزوري مخطار  20
 A491954011 بابا علي 05 رقم 18 مسكن عمارة س/ص100حي نوري فتيحة  21
 A493938114  بابا علي01حي السكان الال شرعيين رقم  شرقي سفيان 22
 A482514205 1طريق الوطني باب علي رقم شرياف سمير  23
 A494118615 06مدرسة بابا علي رقم بورابعة مصطفى  24
 A495289318 08مدرسة بابا علي رقم  جغرود مكي 25
 A008046601 س ص بابا علي 18 مسكن عمارة 100حي عبروس فريد  26
 A485722607 بلوطة 02حي السكان الالشرعيين رقم زمري طاهر  27
 A483673606 شارع بن مريجة محمود 60رقم كوري أمحمد  28
 A494156915 42حي قدور العزرقي القطعة رقم زوبيري رمزي  29
 A007689401  شارع العقيد عميروش10العزرقي يوسف  30
 A007847201 طريق ادراريةعمي الطاهر  31
 A005630499 شارع بن مرجة محمود 41رقم عليش مختار  32



 A493976714 24شارع جرموني قطعة رقم منصوري نبيل  33
 A482328405 12شارع العقيد عميروش رقم حاوش فاطمة  34
 A482355605 10شارع بن مرجة محمود رقم دادو محمد  35
عميش منور  36

قصابة 
 ودواجن

 A007245600 02 أ شارع العيناني عالل محل رقم 9 و 09تعاونية العمران رقم 
 A004310299شارع عيناني عالل القنيعي فيصل  37
 A494827016 04 قطعة رقم 11 مكرر 3تعاونية العمران محل رقم زواوي محمد  38
 11A4921403 04العيناني عالل رقم نهج عادل برحمون  39
 A492814012  بابا علي07 محل رقم18 مسكن عمارة س/ص 100حي  ولد محمودي محمد 40
 17A4950299  بابا علي01حي السكان الال شرعيين رقم  مراد عياد 41
 A494648316 01 محل رقم 19 مسكن عمارة س/ص100حي بغدوش بالل  42
 04A4818306مزرعة فالحية بابا علي توات كريم  43
 A009720903 02  محل 67دوار أوالد بلحاج رقم حماز معيوف  44
 A491486110  محل أ02شارع رباش ابراهيم رقم  طيلب رشيد 45
 16A4946536 05 قطعة 10شارع العقيد عميروش رقم محمد العزقي  46
 19A4957637 36الطابق االرضي شارع بن مرجة محمود رقم بعزيز احمد  47
 98A0028160  شارع العقيد عميروش11 عميش توفيق 48
قليل رشيد  49

خضر 
وفواكه 

 A491906710 12نهج العيناني عالل رقم 
 A004876499 02شارع العيناني عالل رقم غربي الساسي  50
 A493033812 12نهج العيناني  عالل رقم رحالي محمد  51
 4857226A07 بابا علي 37 زمري طاهر 52
 A495616118 5 شارع بن مرجة محمود محل 10بداني رشيد  53
 A494231715 38حي أوالد بلحاج رقم غربي سمير  54
 A492974912 شارع صغير محمد 02رقم ابراهيم بلهاني  55
 A491786710 01 شارع مصباحي حميدو قطعة رقم 04رقم عبيزة سمير  56
 A492671012 طريق باباعلي 98 قطعة رقم 02حي السكان الالشرعين رقم بداني حسين  57
لوناس خليفي  58

إطعام 

 A495643218 أ شارع العيناني عالل 09 و 09تعاونية العمران رقم 
 A493911414 شارع عيناني عالل 11قليل موسى  59
 A495021617 02 محل د01شارع العقيد عميروش رقم هديبل زوبير  60
 A492742312 حي علي خوجة 08رقم  سمسوم فاروق 61
 08A4869470  بابا علي01حي السكان الال شرعيين رقم رحموني عبد الرحمان  62
 A485283807القرية الفالحية طريق السحاولة بابا علي بورميلة محمد  63
 A493882714شارع المدرسة بابا علي عازم ندير  64
 A483722406قرية اإلشتراكية الفالحية بابا علي عين الناس حمزة ياسين  65
 A495494418 محل أ 100حي سعيد حجار رقم ديب أبو سفيان  66
 A481222604شارع العقيد عميروش حي اوالد الشهداء سليك الزهرة  67
 17A4950363 شارع مصباحي حميدو 22سعيد طيان  68

محطة  بوسواليم حفيظ 69
 97B0002661 طريق الدويرة السحاولةخدمات 
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المقاطعة 
اسم و لقب التاجر أو المتعامل الرقم البلدية اإلدارية 

رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط االقتصادي 

س 
راي

اد 
مر

ر 
بئ

حيدرة 

 شايب محند سعيد 1
مخبزة 

 02A0091355  ساحة القدس حيدرة03
  17B0999548  حيدرة04طريق القادوس عمارة رقم  مالك رشيد 2
 99A0039833  سعيد حمدين حيدرة01قطعة زرقزق رقم  بالوي كمال 3

 باعزيز علي 4

ت/ت التغذية 
العامة (بقالة) 

 A482868706  د03شارع الواحات رقم 
 A504591517 08شارع الواحات محل رقم خيار رشيد  5
 A009454703 45شارع الهقار رقم  حرات زاية 6
 16A5044150  شارع العربي ارزقي محل ب57منادي عبد اللطيف  7
 A502076413 12طريق سيدي يحي رقم شتواتي خير الدين  8
 A504687617 516حي سيلي جناح  بوزيان نوال 9
 A009618103  نهج سعيد حمدين01 مصطفاوي عبد الباسط 10
 A006244900 07شارع الجميلة رقم  بن شين عبد اللطيف 11
 A504342615 03حي القمم نهج ج رقم براهيمي رشيدة  12
 A003851999 أ 1حي الصنوبر رقم لواضح محند أكلي  13
 A489050111 09حي الصنوبر رقم أوسعادة رابح  14
 A504207615 31 قسم 124عاونية محمد بوضياف حي سيلي مجموعة ملكية  العمراني علي  15
 A004048999 محل س 17حي زرقوق رقم عداد سفيان  16
 A484007707 43شارع الهقار رقم بن حمر العين فوزي  17
 18A5048652 10 د محل رقم 2شارع سيلي عمارة ب سلم حمديس مراد  18
 19A5049790 شارع محي الدين سيدي موسى 09بن مصباح بن يامين  19
 09A4913866/ ب  01 طريق سيدي يحي تجزئة رقم 17حاج لعزيب عمر  20
عمور محمد ناصري  21

 قصابة ودواجن

 01شارع الواحات رقم عمور محمد ناصري  A005108199 22 01شارع الواحات رقم 
 A486914109 نهج سعيد حمدين 11اليامنة حسان  23
 A481681105 29نهج سعيد حمدين رقم ساعد بوزيد طاريق  24
 A009236302 413حي سيلي جناح رقم  شرقي عيسى 25
 A004301999 04ساحة القدس رقم رمرم الطيب  26
 19A5049738 06سيدي يحي الطابق المسروق حصة رقم لملوم فيصل  27
 A488171511أ 12شارع الواحات رقمخضر وفواكه بالطيب كمال  28
 A487663510 480حي سيلي جناح رقم  بوفالح سماعيل 29



 A486956309 محل أ 507حي سيلي جناح غردوس ليندة  30
 A491623914 الطابق االرضي 413حي سيلي  جناح يسين سالم  31
 A504749718 15شارع بارمونتي حصة رقم لقرع مسعود  32
 A486308109 محل أ 17حي زرقوق رقم وطاس حميد  33
 A483539906 12طريق سيدي يحي رقم فراغ رشيد  34
زوامبية رضا  35

إطعام 

 01A0082006 04شارع ساحة القدس رقم 
 A010959704 45حي الملعب رقم  بلخوجة مريم صونية 36
 15A4918301 ساحة القدس 04النمري محمد  37
 16A5044913 16تجزئة زرقوق قطعة رقم زرقوق براهيم  38
 A488485711 413حي سيلي مسكن دالي محمد  39
 19A5050146 محل أو  507حي سيلي جناح محمدي سفيان  40
 17A5046777 16تجزئة زرقوق اونورة سابقا رقم بوالجاج طاهر  41
 A009947303 15تجزئة زروق سعيد حمدين رقم فرارمة رضوان  42
 13A4902147 70شارع اإلخوة عزيزو الكتلة ب قطعة رقم رضوان أيت يحي  43
 A007015300 20توسعة بروفنس الصغرى رقم  شريف زهية 44
 10A4875153 451حي سيلي جناح رقم هنهن ليندة  45
 A485449708 06مسكن عمارة أ سعيد حمدين محل رقم تـواري نجيب  46
 15B1042122 02 مسكن ع أ رقم 28سعيد حمدين حي  أولمان عبد العزيز زين الدين  47
 17B0999365  شارع سيدي يحي حيدرة04رقم  مكزين يوسف  48
 / طريق سيدي يحي 13مزاري ابراهيم  49
 11B0983865 02 أ محل 1 طراز 05 مسكن عمارة 195/574سعيد حمدين   هواري رسيم عاقلي 50
 17A5047398 92شارع العربي عليق رقم محطة خدمات بودربال حكيم  51

 08A4855383 ساحة القدس عبد الرزاق أوشاعو  52  
 
 
 

 



 الـجمهورية الـجزائرية الـديمقراطية الـشعبية
 وزارة التجارة 

مــديرية التجارة لوالية الجزائر 
 واإلعالم االقتصاديمصلحة مالحظة السوق 

 
 

2019  الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة يومي عيد األضحى المبارك لسنةوالمتعاملين االقتصاديينالقائمة االسمية للتجار   
.2019 وعاشوراء لسنة أول محرم وعطلة يومي  

 
 أو اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي
 المقاطعة اإلدارية  البلدية الرقم

4894835أ12  حسين داي حسين داي 01 بومحديو طارق  مخبزة صناعية  39شارع طرابلس  
0024633أ98  حسين داي حسين داي 02 بركان محمد مخبزة حي بروسات عمارة ف 
0101301أ03  حسين داي حسين داي 03 حمودي عبد الغني مخبزة  شارع شارع الطاهر بن سنوسي15 
4846301ا07  حسين داي حسين داي 04 بن مني نور الدين مخبزة وحلويات تقليدية  شارع طرابلس14 
4887465ا11  حسين داي حسين داي 05 العايب مراد مخبزة صناعية شارع يحي العياشي 
51261251ا18 80شارع بوجمعة مغني رقم    حسين داي حسين داي 06 جاني اسماعيل مخبزة صناعية 

4905493ا13  حسين داي حسين داي 07 مازري حكيم بقالة  شارع مولود بلهوشات24 
5123848ا18  حسين داي حسين داي 08 زايدي محمود بقالة  شارع الطاهر بن سنوسي13 
5120105ا17  حسين داي حسين داي 09 زميرني عز الدين بقالة  شارع فرنان حنفي63 
4882581أ11  حسين داي حسين داي 10 أمهور ياسين بقالة  شارع علي مدوش 39 
5129182ا19  15 رقم 03حي البحر و الشمس عمارة ب  

حسين داي 12قطعة رقم   
 حسين داي حسين داي 11 كريديد اسيا بقالة

4820056ا05  حسين داي حسين داي 12 نورالدين بن حداد  بقالة  شارع علي مدوش 39 
5125702ا18  مج 28 قطعة رقم 41شارع علي مدوش رقم  

  حسين داي46قسم 11م رقم 
 حسين داي حسين داي 13 مرزوقي احمد بقالة

4917850ا10 18شارع شريف بروية    حسين داي حسين داي 14 وحيد كور احمد بقالة 
5124091أ18 4 شارع علي مدوش 15   حسين داي حسين داي 15 تابعطوش سمير بقالة 
0039933أ99 61حي البحر والشمس عمارة د رقم   حسين داي حسين داي 16 نور جمال  بقالة 
4902789أ13 34حي بروساتعمارةد رقم    حسين داي حسين داي 17 حطاب باي محمد بقالة 



4831345أ06  حسين داي حسين داي 18 بومزراق صابر بقالة  شارع الطاهر بن سنوسي 14 
4871269ا09  حسين داي حسين داي 19 وهواه صالح ت ت للتغذية العامة  شارع الجمهورية01 
5111695ا16  حسين داي حسين داي 20 وزاني مولود ت ت للتغذية العامة حي بروسات عمارة او 
0107877ا04  حسين داي حسين داي 21 زياد محمد ت ت للتغذية العامة  حي البحر االبيض المتوسط02 
4918641أ15  حسين داي حسين داي 22 كمال بوخليفة بقالة  18 حي بن بو العيد عمارة رقم 06محل رقم  

 
 

 حسين داي حسين داي 23 والي منير مغازة  شارع فرنان حنفي63

5131169ا19  حسين داي حسين داي 24 بن موهوب صبرينة بقالة  حسين داي18شارع علي مدوش محل رقم  
5124940أ18  حسين داي حسين داي 25 ينيس قانة مغازة  شارع علي سعيداني بانوراما حسين داي 02 
5128953ا18  حسين داي حسين داي 26 الحاج عبد الناصر مصاب بقالة  حسين داي12طريق فرنان حنفي رقم  
6214922أ18 أ حسين داي 01حي بن بو لعيد عمارة    حسين داي حسين داي 27 مرميوي عبد المالك صهيب بقالة 
5120329أ17  حسين داي حسين داي 28 عبد القادر عالق بقالة  حسين داي 09شارع محمد دوية محل رقم  
4842911أ07 نوفال أمبار في زاوية شارع الحرية و شارع  

 محمد زنيتي 
 حسين داي حسين داي 29 صديقي نور الدين بقالة

114821أ16 أحسين 11 شارع محمد مربوش محل رقم 11 
 داي 

 حسين داي حسين داي 30 زموش عبد الغني بقالة

5124232أ18  حسين داي حسين داي 31 زروق محمد لطفي بقالة  03 قطعة رقم10شارع طرابس رقم  
5123074ا18    32 مزوار اسالم مغازة  شارع بوجمعة مغني 67 
4842911أ07  حسين داي حسين داي 33 صديقي نور الدين ت ت خضر و فواكه  شارع محمد زنيتي محل رمرب08 
5120119ا17 ا شارع بن دانون 88محل رقم    حسين داي حسين داي 34 بوهلة رضوان خضر وفواكه 
0062386أ00  حسين داي حسين داي 35 محمد بن عبد الرحمان خضر وفواكه  2شارع الفنون الجميلة رقم 
5127577ا18  حسين 04 شارع فرنان حنفي محل رقم 63 

 داي
 حسين داي حسين داي 36 شباح باديس مطعم

5123761ا18  حسين داي حسين داي 37 بن قاصر عبد الحميد مطعم  شارع فرنان حنفي حسين داي49 
5121051ا17  حسين داي حسين داي 38 بن فريحة اسماعيل اطعام سريع  شارع مولود بلهوشات مدخل او24 
0910865أ97  حسين داي حسين داي 39 عمار بالل  اطعام سريع   شارع الطاهر بن سنوسي19 
0029783ا98  حسين داي حسين داي 40 بريبرمججوب دواجن  شارع الطاهر بن سنوسي18 

5124244ا18 شارع علي مدوش طريق فرنان حنفي رقم  
  خسين داي40

 حسين داي حسين داي 41 اودينةالمين محطة خدمات

4869381أ09  حسين داي حسين داي 42 ايت لوسين محمد محطة خدمات  شارع طرابلس 97 
0066387أ00  حسين داي حسين داي 43 طايري ابراهيم محطة خدمات  شارع فرنان حنفي49 



4855625أ 08  حسين داي حسين داي 44 حمديش براهيم ت ت للتغذية العامة  11 محل 3حي االقامة العائلية ع ب 
5126775أ18 22 قطعة 14شارع االقامة العائلية ع ب رقم    حسين داي حسين داي 45 حمدان طالحي بيتزريا 
5119563أ17  حسين داي حسين داي 46 يوسف صحراوي اطعام سريع  ممر كالر حسين داي03 
0067421أ00  حسين داي حسين داي 47 دبياش موسى اطعام كامل  شارع طرابلس48 

1916207485 شارع تريبولي54   حسين داي حسين داي 48 بولعظام يزيد ت ت للتغذية العامة 
1916218025 ت/ت للدواجن و  ساحة طرابلس 

 البيض
 حسين داي حسين داي 49 خوشان العربي 

4903467أ13  حسين داي حسين داي 50 عزيز سفيان ت ت للتغذية العامة ساحة طرابلس 
5113955أ16  حسين داي حسين داي 51 بن عطاء هللا حكيم  ت ت للتغذية العامة  شارع مولود بلهوشات07 

 حسين داي حسين داي 52 غانم ربيعة أرملة قادري مقهى  شارع قدور رحيم13 
5038946أ16  49 شارع قدور رحيم المركز التجاري 08 

5محل   
 حسين داي حسين داي 53 عبد الرحمان ركاب جابري  مطعم و مشوى

4922099أ15  شارع قدور 8 محل رقم 49المركز التجاري  
 رحيم

 حسين داي حسين داي 54 محمد أرزقيلوناس مقهى

5121163أ17 02 ب محل12شارع قدور رحيم رقم    حسين داي حسين داي 55 عبد الرحمان مزعاش ت ت للتغذية العامة 
4867379أ09  محل 1 مسكن شارع قدور رحيم ع 50حي  

  س13رقم 
 حسين داي حسين داي 56 رياض قماز  اطعام كامل

4911933أ14  حسين داي حسين داي 57 جرورو سمير اطعام سريع   شارع مولود بلهوشات13 
5131033أ19 03 محل رقم 10حي طرابلس رقم    حسين داي حسين داي 58 محمد رشيد تمرارت اطعام سريع 
0073289أ01  حسين داي حسين داي 59 نصر الدين سماعن اطعام سريع  04شارع ب الدار الحمراء رقم  

1916220663  مجموعة ملكية 17شارع الدار الحمراء رقم  
03 قسم 50رقم   

 حسين داي حسين داي 60 بوظهر رفيق ت ت تغدية عامة

5120542أ17  حسين داي حسين داي 61 عباس فرحات ت/ت خضر و فواكه  شارع الدار الحمراء حسين داي17 
5121636أ17  حسين داي حسين داي 62 كموش امير اطعام سريع  شارع محمد مدبوش05 
0097715أ03  حسين داي حسين داي 63 اومرزوق كمال ت ت تغدية عامة  06 محل 15حي بن بولعيد ع  
4918379أ15 105شارع طرابلس رقم    حسين داي حسين داي 64 نصر الدين بقاح بقالة 
4915127 أ14  حسين داي حسين داي 65 ياسين بورابية ت ت تغدية عامة  06شارع مختار بوزيان رقم  
4923119أ15  20 قسم 21حي عميروش ع س رقم  

34 حصة 14مجموعة ملكية   
 حسين داي حسين داي 66 عبد الرزاق مالب ت ت تغدية عامة

5119026أ17 01 ق رقم 13حي عميروش ع او رقم   ت ت للخضر و  
 الفواكه

 حسين داي حسين داي 67 معيوف اعمر



4848179أ07 16شارع طاهر بن سنوسي    حسين داي حسين داي 68 بريبر يحي ت ت تغدية عامة 
5124341أ18 37 ملكية 20 قطعة 14شارع الجمهورية    حسين داي حسين داي 69 رضوان محي الدين ت ت تغدية عامة 
5120286أ17 ت ت للخضر و   01شارع لبوزار محل رقم  

 الفواكه
 حسين داي حسين داي 70 كمال بوزيان

5130379أ19  حسين داي حسين داي 71 جوهر سحالي ارملة اوهاب ت ت تغدية عامة  57شارع طرابلس رقم  
5128222أ18 ت ت للخضر و   شارع محمد قرباجي01 

 الفواكه
 حسين داي حسين داي 72 جعالة محمد

0075667ا01  حسين داي حسين داي 73 احمد شيخي ت/ت للحوم و الدواجن  02شارع بن صيام رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 المقاطعة اإلدارية  البلدية الرقم

 حسين داي المقرية 01 جازية نوري مخبزة صناعية 03شارع بوجمعة مغني كشك رقم  2719646ا01

 حسين داي المقرية 02 جعفر بن زينة مخبزة صناعية  شارع طرابلس140 0108680أ04

 حسين داي المقرية 03 بولحبال مولود مخبزة صناعية حي الرماف عمارة س المقرية 0038606ا99

 حسين داي المقرية 04 بولفراخ رؤوف مخبزةو حلويات تقليدية  شارع محمد عزوق40رقم  1895398أ11

 حسين داي المقرية 05 مخلوفي جديد ت/ت للتغذية العامة 68السوق البلدي حي سيلة فيال  0018116أ98

 حسين داي المقرية 06 مرايكي أمين ت/ت للتغدية العامة  شارع محمد عزوق29 0075064أ01

 حسين داي المقرية 07 بوسنة يوسف ت/ت للتغدية العامة  حي التراث الجزائري13رقم  5111883ا16

 حسين داي المقرية 08 سماري عبد الغني ت/ت للتغدية العامة  بوجمعة مغني79 5129748أ19

 حسين داي المقرية 09 عزي اليامنة ت/ت للتغذية العامة  شارع محمد عزوق29 0035918أ99

0034552ا99  حسين داي المقرية 10 عثماني عباس ت/ت للتغذية العامة شارع محمد عزوق المقرية 

98A 0030056 حسين داي المقرية 11 عقار فريد ت/ت للتغذية العامة 08حي ارماف عمارة س 

11A 4900056 02حسين داي المقرية 12 بوعبيد رابح ت/ت للتغذية العامة  شارع ساعد فالح 

 حسين داي المقرية 13 بن تفات عبد الحكيم ت/ت للتغذية العامة  شارع بوجمعة مغني01 0028388أ98

 حسين داي المقرية 14 أمين حباش ت/ت للتغدية العامة  شارع ساعد فالح07 5126629أ18

 حسين داي المقرية 15 مزيودان محمد ت/ت للتغذية العامة  شارع ساعد فالح المقرية18رقم  4894780ا11

 حسين داي المقرية 16 مواني مختارى ت/ت للتغدية العامة  شارع محمد عزوق22 0043320أ99

 حسين داي المقرية 17 تلي مولود ت/ت تغذية عامة  شارع طرابلس 159 0108680أ04

 حسين داي المقرية 18 عروس رشيد ت/ت تغذية عامة 61السوق البلدي رقم  0080124أ01

 حسين داي المقرية 19 عنوش العربي ت/ت تغذية عامة  شارع محمد عزوق12 4879630ا09

 حسين داي المقرية 20 كمال عليش ت/ت للتغدية العامة ب نهج بوجمعة مغني16إقامة السالم عمارة  0100628أ03

 حسين داي المقرية 21 رشيد سليماني ت/ت تغدية عامة  06شارع ساعد فالح رقم  4912615أ14

 حسين داي المقرية 22 ش تضامن دراجي و شركائه ت/ت لمنتجات الحليب شارع بوحمعة مغني 0981934ب08



 حسين داي المقرية 23 عثمان عزوق ت/ت خضر و فواكه  28شارع ياسف لحسين رقم  17أ5120708

17A5120119  4 باتريموان الجزائر محل رقم 9رقم س 
 

   24 مسلولي فارس ت/ت خضر و فواكه

 حسين داي المقرية 25 عبدالالوي عبد القادر ت/ت للدواجن  المقرية04شارع ساعد فالح  0063788ا00

 حسين داي المقرية 26 ورز الدين ناصر لحوم دواجن و بيض أ بمحادات حي سيال بوجمعة مغني03محل  4859516أ07

 حسين داي المقرية 27 بوزيدي ميلود  ت/ت للحوم و القصابة 42اليوق البلدي محل رقم  4868700أ08

 حسين داي المقرية 28 قرد رضوان ت/ت للحوم و القصابة شارع بوجمعة مغني 0044308أ99

 حسين داي المقرية 29 لوناس حسان فاست فود  شارع ساعد فالح المقرية06 4838120أ06

   30 مزيودان محمد اطعام سربع  شارع ساعد فالح المقرية18رقم  4894780ا11
 حسين داي المقرية 31 عمار عبد الغني اطعام سريع  الربوة الحمراء09حي أرماف عمارة س 003006أ98

 حسين داي المقرية 32 قراد ابراهيم فاست فود  شارع طرابلس المقرية159 4824249ا05

 حسين داي المقرية 33 باركة فطيمة محطة خدمات  طريق باش جراح المغارية36 4875282ا09

 
 
 
 
 
 
 

  



قم السجل ر
 التجاري

 أو اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري
 المتعامل االقتصادي

 المقاطعة اإلدارية  البلدية الرقم

 حسين داي القبة 01 حاكم الياس مخبزة صناعية  القبة2حي ديار العافية عمارة ج رقم  5032906أ14       
جنان بن عمر القبة 156 0074415ا 01 مخبزة  تالمالك محمد   حسين داي القبة 02

  القبة154 قطعة رقم 8تجزئة ج 1044123 ب 17
مخبزة و حلويات 

 مخبزة سعد الدين تقليدية
 حسين داي القبة 03

مخبزة وحلويات  القبة79تجزئة زواتنة رقم  4824848ا 05 شويحي أرملةرزقين   حسين داي القبة 04
مخبزة وحلويات   شارع عمر بورصاص القبة07 4878742 ا 09  حسين داي القبة 05 للماص كريم
 حسين داي القبة 06 سعدات علي مخبزة صناعية  5049963 ا 19

 4833820 ا 05
 المنظر الجميل 02 محل رقم 02 القطعة رقم 01تجزئة ج 

مخبزة وحلويات  القبة  حسين داي القبة 07 شكير جياللي

 حسين داي القبة 08 العلوي أحمد مخبزة صناعية  القبة39 رقم 04حي الحياة شارع  5046903 أ 17
مخبزة وحلويات   القبة03 درج 01حي المنظر الجميل عمارة م  0999118 ب 16  حسين داي القبة 09 مخبزة و حلويات االخوة سعيدي
 حسين داي القبة 10 بخسيس سمير مخبزة وحلويات  القبة24 مج ملكية رقم 51 قسم 02تجزئة كامس  0073880 أ 00
 حسين داي القبة 11 بومدين مصطفى ايداع الخبز  القبة08 رقم 802حي العناصر عمارة  5043974 ا 16

 حسين داي القبة 12 محمد أكلي سهيني مخبزة صناعية  نهج بوعالم بوشفاعة03 5027894أ14
 حسين داي القبة 13 ثابتي سفيان تغدية عامة  محل أ القبة11 قطعة رقم 01تتعاونية الفتح تجزئة رقم  4939893 أ 14
 حسين داي القبة 14 خسراني زهر ت/ت للتغذية العامة  القبة01 المنظر الجميل رقم 1120حي  5022232 ا 13
 حسين داي القبة 15 بن فيسىة ليلى تغدية عامة  القبة02 رقم 05حي المنظر الجميل عمارة  4826634 أ 05
 عمارة ذات 02زهون قاريدي (مستشفى القبة) حصة  4826634 أ 05

 ملكية شركة س القبة
 حسين داي القبة 16 عميور العربي  تغدية عامة

 حسين داي القبة 17 كورين أرزقي تغدية عامة  شارع محمد رابية القبة36 0013942 أ 98
 حسين داي القبة 18 كوشي سمير  مغازة  القبة158 رقم 82تعاونية  4899461 ا 12
 المنظر الجميل 06 رقم 08 مسكن عمارة رقم 286حي  0049978 أ 99

 القبة
 حسين داي القبة 19 بوجليدة محفوظ ت/ت للتغذية العامة

 المنظر الجميل 03 رقم 08 مسكن عمارة رقم 286حي  4851812 أ 07
 القبة

 حسين داي القبة 20 صغير محمود  ت/ت للتغذية العامة



 حسين داي القبة 21 شلغوم عبد الوهاب مغازة  شارع عبد القادر عالوة القبة04رقم   4895658 أ15
 حسين داي القبة 22 خوخي جياللي  ت/ت للتغذية العامة  شارع عبد القادر عالوة القبة15 5036482 أ 15
 حسين داي القبة 23 جبارات ايدير تغدية عامة  القبة02شارع محمد باق رقم  48572292 أ 07
 حسين داي القبة 24 شليق بالل تغدية عامة شارع باق محمد القبة20 5049704 أ 19
 حسين داي القبة 25 سدات سامية تغدية عامة  القبة14حي باق محمد عمارة ج محل رقم  4872558 أ 09
 حسين داي القبة 26 حمروش سعيد  ت/ت تغذية عامة  القبة05حي عين السلطان رقم  4863980 أ 08

 حسين داي القبة 27 فصيطة دلولة ت/ت تغذية عامة 01حي ديار العافية رقم  5022668 ا 13

 حسين داي القبة 28 دحمان رشيد ت/ت تغذية عامة حي ديار العافية د 0057358 أ 99

 حسين داي القبة 29 بوجرادة محفوظ ت/ت تغذية عامة  القبة803حي العناصر عمارة  4831196 أ 05

 حسين داي القبة 30 عياشي محمد ت/ت تغذية عامة  محل ب القبة602حي العناصر عمارة  4892989 ا 12

 حسين داي القبة 31 محمد فالح ت/ت تغذية عامة  محل أو القبة02شارع البرتقال رقم  00504481 ا 16

 حسين داي القبة 32 باق عبد الحق ت/ت تغذية عامة  القبة34طريق جسر قسنطينة رقم  5047206 أ 17

 أ 19
005049655 

 حسين داي القبة 33 رحيم عمر ت/ت تغذية عامة  القبة18حي البدر محل 

 حسين داي القبة 34 نسرين بن اودينة تغدية عامة  جنان بن عمر القبة311 5047856أ18
 حسين داي القبة 35 مبروك بوعالق تغدية عامة  قطعة رقم س محل ج المنظر الجميل 8ج 5029372أ14
 حسين داي القبة 36 بن طالب مراد تغدية عامة  القبة2 رقم 704حي العناصر عمارة  4885864أ10
تغذية عامة  31 رقم 6 مسكن عمارة 310حي قاريدي  0039736ا 02 بوعوينة فريد   حسين داي القبة 37
 حسين داي القبة 38 عازي العيد ت/ت تغذية عامة  القبة24 مج ملكية رقم 51 قسم 2حي كامس  5045293 أ 16
 حسين داي القبة 39 عمور حسين  ت/ت تغذية عامة  القبة10حي المنظر الجميل عمارة  1875608 أ 09
 حسين داي القبة 40 بصغير سمير ت/ت تغذية عامة  القبة81حي الزواتنة رقم  0108750 ا 04

 حسين داي القبة 41 داود أحمد ت/ت تغذية عامة  حي عين السلطان محل ج القبة08 5044863 أ 16

 حسين داي القبة 42 بوسطيلة زهرة ت/ت تغذية عامة حي العناصر سوبكال القبة 

 حسين داي القبة 43 لنوار غبد الوهاب ت/ت تغذية عامة  القبة08 رقم 805حي العناصر عمارة  

 حسين داي القبة 44 دغيش رياض ت/ت تغذية عامة  القبة04حي العناصر كشك رقم  

مغازة  قاريدي 01 القطعة رقم 04كشك رقم  4863980ا08 كبيري محمد االمين   حسين داي القبة 45



 حسين داي القبة 46 سهيني اكلي ت/ت تغذية عامة  شارع بوعالم بوشنافة03 4864202أ08
 حسين داي القبة 47 برجم نبيل ت/ت تغذية عامة  وشارع بدرالدين رجيمي 08شارع فريد بويش رقم  4038041أ04
 حسين داي القبة 48 جامع عبد الوهاب ت/ت تغذية عامة 02شارع بدر الدين رجيمي رقم 5028258أ14
 حسين داي القبة 49 بوراوي زهرة ت/ت تغذية عامة  القبة12سوق ديار العافية محل  5045394 ا 16

 حسين داي القبة 50 اعراب حكيم ت/ت تغذية عامة  

 حسين داي القبة 51 براهيم بكاير ت/ت تغذية عامة 63 شارع جنان بن دانون عمارة رقم 63 4859586ا07

 حسين داي القبة 52 عياد عبد الكريم ت/ت تغذية عامة 49شارع جنان بن دانون رقم  8768094ا12

 حسين داي القبة 53 شلغوم عبد الوهاب مغازة شارع عالوة عبد القادر04 4895658أ11
 حسين داي القبة 54 شريف وجهان بقالية  شارع محمد رابية القبة38 5027470 أ 14

 حسين داي القبة 55 نبيل زمورة  بقالة  جنان بن عمار القبة119 50431475 أ 15

 حسين داي القبة 56 قصاب سمير بقالة  

 حسين داي القبة 57 صديقي نصيرة ت/ت مواد غذائية   القبة01 قاريدي 01كشك رقم  4812784 أ 04
 حسين داي القبة 58 طوماش عبد المالك ت/ت مواد غذائية 06عمارة رقم 01حي قاريدي  0052716ا99
 حسين داي القبة 59 لصهب بومدين ت/ت خضر وفواكه  القبة05تجزئة ساسطرة رقم  5047114 أ 17

 وصل ايداع
1916108565 

 حسين داي القبة 60 بن اعراب عبد الحق ت/ت خضر وفواكه  القبة01 جناح لخضر قطعة رقم 13ج 

 حسين داي القبة 61 عطالوي سيد علي ت/ت خضر وفواكه  المنظر الجميل القبة01 رقم 08 مسكن عمارة 286 4835029 أ 06
 حسين داي القبة 62 خنوش محمد ت/ت خضر وفواكه  القبة02 محل رقم 167 رقم 8حي الحياة ج  5049179 أ 18
 حسين داي القبة 63 حاكم أحمد ت/ت خضر وفواكه  القبة170 تجزئة 08حي الحياة ج  5049582 أ 19

 حسين داي القبة 64 ليتيم عماد ت/ت خضر وفواكه 121 مج 17شارع فريد بويش قسم 08 5046384أ17
 حسين داي القبة 65 عطار ابراهيم لونيس ت/ت خضر وفواكه شارع عبد الحميد خوجة02 0040874أ99
 حسين داي القبة 66 العاتر مريم ت/ت خضر و فواكه  القبة89حي الزواتنة رقم  504940 أ 19

 حسين داي القبة 67 سواط رابح ت/ت خضر و فواكه  محل ب القبة602حي العناصر عمارة  4889974 أ 10

 حسين داي القبة 68 دحماني طارق ت/ت خضر و فواكه حي العناصر كشك القبة 

 حسين داي القبة 69 صبور عز الدين ت/ت خضر و فواكه  القبة203حي العناصر عمارة  

 حسين داي القبة 70 حميزي رابح ت/ت خضر و فواكه  محل رقم القبة57 قسم 36حظيرة بن عمار مج ملكية  



خضر وفواكه  جنان بن عمر 165 0025070ا 98 قسوم عمر   حسين داي القبة 71
شاوي مصطفى قر خضر و فواكه    حسين داي القبة 72

خضر وفواكه  عين السلطان 01شارع سان شارل رقم  0082040ا 01 عبد العزيز بوقروة   حسين داي القبة 73
 حسين داي القبة 74 بلقاضي فوضيل مطعم  محل أ بن عمار القبة25التعاونية العقارية االيمان قطعة  4836462 أ 06
 حسين داي القبة 75 بولخماير محمد مطعم  محل أو01حي عين السلطان رقم  0082040 ا 01

 حسين داي القبة 76 باق ردوان مطعم  

 حسين داي القبة 77 بلعايد حسين اطعام سريع  القبة21حي باق محمد رقم  4865558 أ 08
 وصل إيداع 

 سعيود طارق محضر طعام  عبد القادر عالوة القبة17 1916109697
 حسين داي القبة 78

 حسين داي القبة 79 لعجاج بكير اطعام سريع  القبة12 رقم 01تعاونية الفتح ج  5011014 أ 12
 حسين داي القبة 80 عمور حسين اطعام سريع  القبة 25حي المنظر الجميل عمارة م  4875608 أ 09
 حسين داي القبة 81 قديري عبد اللطيف اطعام سريع مستشفى بن عمار القبة 0072282 أ 00
 حسين داي القبة 82 أمالو سمير اطعام سريع  محل أو بن عمار القبة34تجزئة العقارية االيمان رقم  4846736 أ 06

 4871624 أ 08
 المنظر الجميل 05 درج 01حي المنظر الجميل عمارة د 

 القبة
 اطعام سريع

 عميور فاتح
 حسين داي القبة 83

 5032806 أ 14
زون قاريدي مستشفى القبة تعاونية عقارية عباس لغرور 

  عمارة س القبة01رقم 
 اطعام سريع

 حنوس حميد
 حسين داي القبة 84

 حسين داي القبة 85 بولقلم مراد اطعام سريع  القبة91حي الزواتنة رقم  5044247 أ 16

 حسين داي القبة 86 عبد الوهاب دبوزة اطعام سريع  أ نهج محمد فالح القبة46 014911018 أ09

 حسين داي القبة 87 بن شايخ فيصل قاعة شاي  المنظر الجميل القبة07تعاونية الياسمين رقم  0059218 أ 00
 حسين داي القبة 88 سيفي رشيد مقهى  القبة01تعاونية األمل رقم  5048246 أ 18
 حسين داي القبة 89 بلقاضي فوضيل مقهى  محل ب بن عمار القبة25التعونية العقارية االيمان قطعة  4836462 أ 06
 حسين داي القبة 90 عبد الرحمان عبد الواحد مقهى  القبة15 رقم 03تعاونية األمل ج  5039230 أ 15
 حسين داي القبة 91 بولقلم نسيم مقهى 91حي الزواتنة رقم  5046806 أ 17

  شارع عبد القادر عالوة القبة06 5049167 أ 18
ت/ت للحوم الدواجن 

 هدروق عادل و البيض
 حسين داي القبة 92



 حسين داي القبة 93 كامل يحي ت/ت القصابة للحوم  القبة07 كشك رقم 15حي المنظر الجميل قطعة  0097996 أ 03
 حسين داي القبة 94 حططاش عادل ت/ت القصابة للحوم حي ديار العافية القبة 5049447 ا 19

 حسين داي القبة 95 هرمز فاتح قصابة  جنان بن عمار القبة329 0095256 أ 02

 حسين داي القبة 96 قسوم أحمد قصابة  القبة148شارع شباح بن عمار الملعب بن حداد رقم  0028978 أ 98

 حسين داي القبة 97 وحواح عزيز قصابة  محل الباهية بن عمر القبة02/13 5127606 أ 18

 حسين داي القبة 98 بوترعة لوصيف قصابة  القبة بن عمر06 محل 13سوق محالت  0022416 أ 98

 حسين داي القبة 99 فيصل الوناس قصابة  القبة13 بن عمر رقم 11سوق محالت محل رقم  

 حسين داي القبة 100 ربيعي لخضر قصابة  محمد فالح03 5049645 أ 19

 حسين داي القبة 101 بولقلم ندير قصابة  القبة89حي الزواتنة رقم  

 حسين داي القبة 102 سواقي فريد قصابة  شارع االخوة عبد السالمي القبة80 

 حسين داي القبة 103 فضة محمد قصابة  القبة28تجزئة البروفال رقم  4840923 أ 07

 5048298 أ 18
 02 و 01 رقم 05 درج 01حي المنظر الجميل عمارة 

 القبة
ت/ت للحوم الدواجن 

 بورايب توفيق و البيض
 حسين داي القبة 104

 حسين داي القبة 105 قيشو عبد الكريم دواجن تجزئة البروفال القبة 4858826أ07

  المنظر الجميل القبة50 رقم 02حي كامس  1428434 أ 09
ت/ت للحوم الدواجن 

 جفال عبد القادر و البيض
 حسين داي القبة 106

 حسين داي القبة 107 شريف لعوامي  ت/ت للحوم الدواجن   القبة02 عين السلطان محل ب 01فيال رقم  5038824 ا 15

  القبة02 س د رقم 05حي ديار العافية عمارة  5032906 أ 14
ت/ت للحوم الدواجن 

 بوجنوبة أمين و البيض
 حسين داي القبة 108

دواجن  حي شالح محمد بن عمر 02محل  4840215ا 07 طهراوي يوسف   حسين داي القبة 109
 حسين داي القبة 110 مضوي سيف الدين ت/ت للحوم البيضاء  شارع فرنان حنفي 96 1916108051

مختاري ارزقي  خدماتمحطة  27محمد فالح رقم  17850ا 98  حسين داي القبة 111
 حسين داي القبة 112 خوص رضوان محطة خدمات  شارع االخوة عبد السالمي القبة80 4874186أ09

 حسين داي القبة 113 بلعقبي جمال محطة خدمات 41شارع محمد فالح رقم  
 
 
 



 
الدائرة 
االدارية 

 لحسين داي
 نوع النشاط إسم التاجر الرقم البلدية

 رقم السجل
 التجاري

 العنوان التجاري

4895237أ12 مخبزة تقليدية براهيمي حبيب 01 محمد بلوزداد    شارع محمد بلوزداد204 
1384589ا15 مخبزة صناعية فاتح لوشان 02 محمد بلوزداد 01شارع عثمان سحنون رقم    
4907869ا13 مخبزة صناعية اوماني احمد 03 محمد بلوزداد 18شارع شوبان رقم    
5126637ا18 مخبزة صناعية بن علجية عاشور 04 محمد بلوزداد 19شارع بوقرفة رقم    
4919529أ15 مخبزة وحلويات واليكان عبد العزيز 05 محمد بلوزداد   شارع محمد بلوزداد162 
 حياة عيساوي 06 محمد بلوزداد

 
4881163ا11 ت تللتغدية العامة   215شارع محمد بلوزداد رقم  

ت ت للحوم الطازجة  سمير بوعبيدة 07 محمد بلوزداد
 المجمدة و الدواجن

5049484ا19  محل 05شارع الدكتور رو شارع الرياضة رقم  
06رقم  

5045712ا17 ت ت للخضر والفواكه سفيان قوراد 08 محمد بلوزداد شارع الرياضات عمارة او و اف يحمل رقم  
06و03  

5043563ا 16 ت ت للتغذية العامة  زواوي سمير 09 محمد بلوزداد اد محمد بلوزد02شارع الرياضة عمارة ب رقم   
5046534ا17 ت ت للخضر و الفواكه رابح ربوح 10 محمد بلوزداد شارع الرياضة حي روفوال برج ب محل س محمد  

 بلوزداد
5049195ا18 ت ت للتغذية العامة  رابح  دوخان 11 محمد بلوزداد   محمد بلوزداد02 محل 01حي روفوال رقم  
5049656ا 19 ت ت للتغذية العامة  محمد العايب  12 محمد بلوزداد  محمد 06شارع رابح تاكجورة  عمارة ف رقم  

 بلوزداد
5049111ا18 ت ت للخضر و الفواكه ابرهيمبوترعة 13 محمد بلوزداد   شارع محمد بلوزاداد208رقم  
ت ت للحوم و الدوجن  اسكي سليم  14 محمد بلوزداد

 و البيض 
5043297ا15  عمارة ك 09شارع اش بي ام الفوج الثانى رقم  

 محمد بلوزداد



0060563ا00 مقهى دريدي عمار 15 محمد بلوزداد   شارع المعدومين محمد بلوزداد46 
4872409ا 10 مقهى  إسماعيل حياد  16 محمد بلوزداد  عمارة 37 مج ملكية 16شارع محمد بلوزداد قسم  

  4 محل رقم 234
0970713ب06 اطعام سريع  سعيدى خالد  17 محمد بلوزداد   شارع محمد بلوزداد 221 
4871569ا 09 ت ت للتغذية العامة  فروم محمد  18 محمد بلوزداد   شارع المعدومين محمد بلوزداد 36 
5043700ا16 ت ت للتغذية العامة  احمد مهنى 19 محمد بلوزداد 149شارع محمد بلوزداد رقم    
4831055ا06 ت ت للتغذية العامة بوجليدة مولود 20 محمد بلوزداد 26شارع بوقرفة رقم    
4811071ا04 مغازة خيار مولود 21 محمد بلوزداد 25شارع محمد بوقرفة رقم    
0036339ا99 ت ت للتغذية العامة بلعيد بهلول 22 محمد بلوزداد 48شارع محمد العياشي رقم    
بن طرفاية عبد  23 محمد بلوزداد

 الغني بالل
5049693ا19 ت ت للتغذية العامة 15حي رزقي كحال رقم    

0021912ا05 ت ت للتغذية العامة ناصر صالحي 24 محمد بلوزداد 113شارع محمد بلوزداد رقم    
5043848ا16 ت ت للتغذية العامة لوحش العالية 25 محمد بلوزداد 01الفوج الثالث عمارة ا محل رقم    
4903039ا13 ت ت للتغذية العامة قمقاني فتيحة  26 محمد بلوزداد 35شارع محمد دوار رقم    
863215ا09 ت ت للتغذية العامة سالمي يحى 27 محمد بلوزداد 15شارع محمد دوار رقم    
0018003ا98 ت ت للتغذية العامة حركات حسين 28 محمد بلوزداد 20شارع شوبان رقم    
9846081ا93 ت ت للتغذية العامة تاقراست فاطمة 29 محمد بلوزداد 47شارع محمد دوار رقم    
5050052ا19 ت ت للخضر و الفواكه مفتاح رشيد 30 محمد بلوزداد   عمارة ب08 رقم 02شارع  ش ب م الفوج  

4916049ا14 ت ت للخضر و الفواكه حميدي حميد 31 محمد بلوزداد   عمارة ج01شارع بولوح ش ب م الفوج  

0071339ا00 ت ت للخضر و الفواكه سالمي حميد 32 محمد بلوزداد 02شارع عاشور ركاب رقم    
3657722ا12 قصابة محمد تيسمالن 33 محمد بلوزداد 130شارع محمد بلوزداد رقم    
5126637ا18 قصابة يعقوب رشيد 34 محمد بلوزداد 11شارع محمد بوقرفة رقم    



 
 

5045805ا17 قصابة مصطفى غميط 35 محمد بلوزداد 22شارع محمد بوقرفة رقم    
4867219ا09 مطعم سمير بوزيدي  36 محمد بلوزداد 32شارع محمد بوقرفة رقم    
4866667ا09 مطعم بومزار احمد 37 محمد بلوزداد 37شارع محمد بوقرفة رقم    
8636105ا17 مطعم زاوي عبد الجليل 38 محمد بلوزداد  

 
246شارع محمد بلوزداد رقم   

4366889ا09 مقهى شباب كريم 39 محمد بلوزداد 101شارع محمد بلوزداد رقم    
1927600ا00 مطعم امغروسبلقلسم 40 محمد بلوزداد   شارع حسيبة بن بوعلي171 

4824549ا05 اطعام سريع عالط شافية 41 محمد بلوزداد  اش بي ام المجموعة األولى عمارة او 

4864663ا09 مقهى بوالعيش عبد الفاتح  42 محمد بلوزداد  50شارع المعدومين رقم    

5046355ا17 مقهى مصطفى شوتر 43 محمد بلوزداد  113شارع محمد بلوزداد رقم    

4832659ا06 مقهى حسان عالوي 44 محمد بلوزداد  06شارع االخوة مراكشى رقم    

4812159ا04 مقهى بوغرارة نبيل 45 محمد بلوزداد  124شارع محمد بلوزداد رقم    

0053367ا99 محطة خدمات اودينة عبد الرزاق 46 محمد بلوزداد    شارع حسيبة بن بوعلي150 
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 بلدية الرحمانية -

 البلدية الرقم اسم و لقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
الدائرة 
 اإلدارية

17A4949209  1 حمزة العيدي  ت ت للتغذية العامة  أ الرحمانية20 محل رقم 142الطريق الوالئي رقم 

ـــــة
يــــــــ

انــــ
ــمـــ

رحـــــ
ال

 

ــدة
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

رالــ
ز

 

06A4838843 2 قبي فيصل ات ت للتغذية العامة شارع  حميدي محمد الرحمانية 

06A4838897  3 بوبكر محفوظ ت ت للتغذية العامة  الرحمانية02شارع حميدي محمد رقم 

18A4952862  4 عبد الرحمان شتوح ت ت للتغذية العامة  بلدية الرحمانية03 س رقم 1 مسكن عمارة 300حي 

16A4944786  5 رشيد معيوف ات ت للتغذية العامة  بلدية الرحمانية  19شارع حميدي محمد الرحمانية رقم 

16A4947022  6 داودي فؤاد ت ت للتغذية العامة  محل أ الرحمانية08 الرحمانية وسط قطعة رقم 

18A4935837  7 عثمان كروش ت ت للتغذية العامة  أ الرحمانية12 محل رقم 32الرحمانية وسط القطعة رقم 

14A4944692  8 فتيحة مروش زوجة حداد ات ت للتغذية العامة  مكرر الرحمانية03شارع حميدي محل رقم 

08A4910222  9 حميدي محمد  ت ت للتغذية العامة شارع بوخاري إبراهيمي الرحمانية 

13A4931303  10 عمراوي محمد بن عامر  مخبزة غير صناعية   الرحمانية 80حي نعمان العمري محل رقم 

17A4950805  11 محمد جحونة مخبزة صناعية  ب شارع حميدي محمد الرحمانية01محل رقم 

04A0109513 42 12 قيسوم اليزيد مخبزة  حي المجاهدين محي الدين الرحمانية 

08A4910325  13 مداس سفيان  حلويات   الرحمانية 63 الطريق الوطني رقم 27محل رقم 

A494391815  14 بوعالم قراش   مقهى  شارع محمد حميدي الرحمانية 

A004752399  15 نايلي خالد  اطعام سريع  طريق الدويرة الرحمانية 
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 بلدية المعالمة -

 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
اسم و لقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي
 البلدية الرقم

الدائرة 
 اإلدارية

99A0050980  1 بوسالم حليم  محطة خدمات   المعالمة 01شارع اإلخوة مرزوق حصة رقم 

ـــة
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ــمـ
ـــــــ

الـــ
ـــــــ

ـــــــ
ـعـــ

مــــ
 

ـدة
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
لـــــ

زرا
 

15A4942700 122 بن عيسى نصر الدين مغازة   شارع رقيق حمود المعالمة 

18A4955935  3 العايب مراد مغازة   المعالمة 02شارع اإلخوة بلعيسي رقم 

16A4946732  4 ابراهيم يوب بقالة  معالمة04 محل رقم 01حي المعلمين رقم 

11A4919445  5 عماد الدين زايدي بقالة  شارع اإلخوة بلعيسي معالمة03رقم 

17A4948770  6 مالحة منير  بقالة   المعالمة 01 محل رقم 66الطريق الوطني رقم 

11A4911158 027 محفوظ عيسو  بقالة  طريق اإلخوة مرزوق معالمة 
18A4953191  8 شلغوموحكيم ب بقالة  المعالمة50 مجموعة ملكية 05سيدي عبد اهللا قسم 

18A4956363  9 حمان مونير  بقالة   المعالمة 35شارع اإلخوة بلعيسي رقم 

11A4924820  10 عيساني فيصل  بقالة   شارع عامر عبد القادر المعالمة 11رقم 

09A4912108  11 حاج رمضان فيصل  بقالة   شارع مرزوق مصطفى المعالمة 10رقم 

07A4857664  12 زوبيري أحمد  بقالة   دوار سيدي عبد اهللا المعالمة 02رقم 

08A4846602  13 محمدي خيرة بقالة  دوار سيدي عبد اهللا المعالمة 

18A4952768  14 مرزوق مونير  بقالة   الطابق األرضي المعالمة 50سيدي عبد اهللا محل رقم 

12A4930939  15 عامر نسيم بقالة   المعالمة 35شارع اإلخوة بلعيسي محل رقم 

17A4949657  16 حنيش إلياس  بقالة   المعالمة 03 محل رقم 10أ 07المدينة الجديدة سيدي عبد اهللا ع 

16A5112852  17 زرزور محمد بقالة   المعالمة01  محل رقم 04المدينة الجديدة سيدي عبد اهللا أ 
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17A4950770 
  03رقم سي -01 01المدينة الجديدة سيدي عبد اهللا عمارة ب 

 المعالمة
 18 عمر رياحي  بقالة 

19A4956971 
 04  محل رقم 04-01المدينة الجديدة سيدي عبد اهللا عمارة ب 

 المعالمة
 19 عماري سفيان  بقالة 

19A4957540  20 زنيدي نوار بقالة   المعالمة 75سيدي عبد اهللا رقم 

09A4913587  21 بوحجار محمد  بقالة   طريق بلقاسم المعالمة 01رقم 

10A4911005  22 عامر لعمراني  مخبزة صناعية  المعالمة 15نهج مراد سعيد رقم 

10A4888498  المعالمة 04 قسم 100 مج ملكية رقم 22دوار الزعاترية رقم  
مخبزة و حلويات 

 تقليدية 
 23 هشام مسيلي

13A4933930  24 جحيش يحي    مخبزة صناعية  حي نزالي شريف المعالمة02رقم 

10A2038990  25 صالح زيرق مخبزة صناعية  المعالمة07شارع مرزوق مصطفى رقم 

18A4955157  26 شبري عبد الحق  المخبزة الصناعية شارع بلعيسى المعالمة 

17A4951639  27 سبتي فارس  مخبزة صناعية  حي الزعاترية المعالمة 

بطاقة حرفي 
حرفي خباز و   نهج عبد القادر المعالمة 05 161620568

 28 سيفي الياس  حلواني

14A4937188  29 مرزوق قويدر  حلويات   المعالمة 03شارع مرزوق مصطفى بن علي محل رقم 

13A4932458  المعالمة12 قطعة  رقم 03 محل رقم 63الطريق الوطني رقم  
ت.ت للحوم و 
 الدواجن و البيض

 30 محمدي محمد

07A4845873  ت ت للحوم  و   أ شارع بلعيسي المعالمة35رقم 
 31 يونسي موسى الدواجن و البيض
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13A4931741  ت ت للحوم   الطبق األرضي محل د المعالمة 02شارع اإلخوة بلعيسي رقم
 32 غزالي حمزة  القصابة 

99A0038704  33 أوكيل مالك  مقهى  المدينة الجديدة بلدية المعالمة 

18A4955625  34 بوقصة سمير  مقهى   شارع مرزوق مصطفى المعالمة 06رقم 

16A4945113  35 ثعالبي رضوان  مقهى   طريق بوفاريك  المعالمة 04 أ قطعة 04رقم 

11A4920318 
 محل 47 الطابق األرضي قطعة 02سيدي عبد اهللا تجزئة د عمارة 

  المعالمة 10
 36 بولدياب منير  مقهى 

18A4954936  37 قطاف وحيد  مقهى  حي سيدي عبد اهللا شارع أوكيل أحمد المعالمة 

12A4928454  38 حداد غيالس  اطعام سريع   شارع مرزوق بن يوسف المعالمة 07رقم 

11A4923591  ت ت للخضر و   المعالمة 33شارع االخوة الثالثة بلعيسي رقم
 39 دريش رابح  الفواكه 

17A4951191 
 01 محل رقم 01-01المدينة الجديدة سيدي عبد اهللا عمارة ب 

 المعالمة 
 40 فتح الدين صحراوي  مقشدة و مثلجات 
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 بلدية السويدانية -

 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
اسم و لقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي

 البلدية الرقم
الدائرة 
 اإلدارية

11A4920455 
 02و01 شارع اإلخوة  جوادي  عمارة  أ محل رقم 133الطريق الوالئي  رقم

 السويدانية
 1 عبد الحميد موايسي مغازة

ـــة
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــيـ
نــــ

ــدا
ـــــــ

يـــــ
ـــو

ـــــــ
ســــ

الــــ
 

ـدة
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

لـــــ
زرا

 

14A4937154 137 2 سماعين مصطفاوي مغازة  حاليا السويدانية63 حي الربوة البيضاء رقم 

07A4855108 3 سمير كوشي بقالة شارع جعوط محمد السويدانية 

09A4912533  4 قاد سليمز بقالة  مسكن الربوة البيضاء السويدانية20حي 

00A0062570  5 دراجي أحمد بقالة  السويدانيةنجد السويدانية سابقا 

12A4931004  6 أقني زهير بقالة  السويدانية03 محل رقم 09حي البناء الجماعي رقم 

02A0087908 657 لتامن مراد بقالة  شارع اإلخوة مهدي السويدانية 

01A0081102 8 بوجمعي كريم بقالة شارع النخيل السويدانية 

07A4856706 9 موايسي هشام بقالة شارع اإلخوة ميشبيش السويدانية 

15A4942508 3410 ضريفي عزيز بقالة  شارع اإلخوة مهدي السويدانية 

10A4915013  11 إبراهيم شرقي بقالة  حي  اإلخوة جعدي السويدانية34رقم 

18A4952811  12 زبير قارة ت ت خضر و فواكه  شارع ايلول مقران الطابق األرضي السويدانية01محل 

16A4945978 82 13 فالح بوعالم ت ت للخضر و الفواكه عيد محل ب السويدانيةس شارع جعوت محمد 

08A4864028  14 تويج محفوظ ت ت خضر و فواكه  السويدانية36الربوة البيضاء رقم 

15A4944108  15 حمزة ضيف اهللا ت ت خضر و فواكه  مسكن الربوة البيضاء السويدانية20 حي 01رقم 
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09A4912244 16 زنديق نادية مخبزة و حلويات تقليدية  بلدية السويدانية3يد رقم سع محمد اودشارع ج 

97A0013690  17 رقايقي العيد مخبزة و حلويات تقليدية  السويدانية10شارع جعدي رقم 

18A4956274 10 18 بالل بوسدر  مخبزة صناعية   حي الربوة البيضاء السويدانية 

18A4953976  19 رضا عليوي حلويات  سي السويدانية41شارع اإلخوة مهدي محل 

14A4937623  20 مسعود مصطفى حلويات تقليدية  السويدانية15 مسكن رقم 20حي 

18A4953287  21 يوسف أوكال ت ت للحوم و الدواجن   السويدانية03 الطابق األرضي محل رقم 16شارع مهدي رقم 

10A1644598  22 لوصيف حسان ت ت للحوم و الدواجن  السويدانية02سكن الربوة البيضاء محل 20حي 

18A4954662  23 بلخوص لخضر  ت ت للحوم و الدواجن   شارع جعوت محمد سعيد السويدانية 82محل أ رقم 

15A4943190  24 عليوي محمد إطعام سريع  ب السويدانية46شارع اإلخوة مهدي رقم 

17A4949529  25 ضيف اهللا محمد  مشوى–مطعم   مسكن السويدانية20 ب 01محل رقم 

12A4928829  26 ضيف اهللا رشيد مطعم  السويدانية01 سكن الربوة البيضاء محل 20حي 

18A4955343  27 مالح رابح مقهى  السويدانية64الربوة البيضاء رقم 

00A0067328  28 وقنوني محمد مقهى  السويدانية02شارع االخوة مهدي محل رقم 

09A4912902 29 قاسي أحمد مقهى شارع اإلخوة مهدي السويدانية 

00A0067328  30 زقنوني محمد مقهى  األخوان مهدي السويدانية39رقم 

08A4869034  31 خالدي عقيلة مقهى  السويدانية01حي جعدي رقم 

16A4945035  32 ريمة مقراني مقهى  السويدانية2 ب محل 3 مسكن عمارة 500حي 

11A4923337  33 بشير براهيم ت ت للتبغ و تعبئة رصيد  ب السويدانية04شارع مهدي محل رقم 
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08A4865384  34 فريد بشير ت ت للتبغ و تعبئة رصيد  السويدانية01شارع جعوت محمد رقم 

15A4943305  السويدانية05 شارع احمد بشير رقم 13رقم  
ت ت للتعبئة رصيد الهاتف 

 النقال
 35 نور الهدى مقراني

15A4942883  36 ميدوني مبارك ت ت للتبغ و تعبئة رصيد  السويدانية28شارع ايلول مقران رقم 

99A0043106 شارع مهدي السويدانية 
ت ت للتبغ و أدوات 

 المدخنين
 37 مقراني سعيد

04A4811165-
02 

 38 عمارة كمال ت ت للتبغ و أدوات البازار السوق البلدي السويدانية
  

16A4945195  39 بوعلي عمر ت ت للتبغ  السويدانية15 مسكن رقم 20حي 

  
16A4946038  40 الدبوب هشام ت ت للتبغ  السويدانية16 مسكن رقم 20حي 

14A4939148  41 مسعودي فايزة  ت ت للتبغ  الطابق األرضي السويدانية 31تعاونية بوحيرد مصطفى رقم 

98A0030910 42 جديد مسعود محطة خدمات طريق الدويرة السويدانية 
 

 

 

 

 



8 
 

 بلدية زرالدة -

 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
اسم و لقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي
 البلدية الرقم

الدائرة 
 اإلدارية

90A117577 24 1 بورزاق محمد مأمون  محطة الخدمات  شارع اول نوفمبر زرالدة 

ـدة
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

لــــــ
زرا

 

ـدة
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
رالـ

ز
 

00A0063969  2 محمد ربيع  محطة الخدمات   نوفمبر زرالدة01شارع 

18A4953031  3 عبد المالك بن غادم  ت ت للتغذية العامة شارع أول نوفمبر زرالدة 

10A4914821 4 ابراهيم لخضر ت ت للتغذية العامة شارع يسوال قويدر زرالدة 

19A4957129  5 حمزة سي بشير  ت ت للتغذية العامة  شارع يسوال قويدر زرالدة 26رقم 

08A4856563  6 نصر الدين بوعكاز  ت ت للتغذية العامة  شارع عزوز عبد اهللا محل الثاني زرالدة 32رقم 

16A4945069  7 بساوي جهيدة  ت ت للتغذية العامة  زرالدة 75تجزئة محسن رقم 

 وصل إيداع رقم :
 8 بسيسة العربي فؤاد ت ت للتغذية العامة  زرالدة 07 فيفري محل رقم 24حي  1916311373

18A1012941  9 سهيمي شعبان مخبزة صناعية  زرالدة03 أوت رقم 20شارع 

07A0976056 10 نوميديس مخبزة + بقالة شارع أول نوفمبر  زرالدة 

12A4929602 11 أوغانم محمد مخبزة صناعية  زرالدة 12رقم  شارع قدماء المجاهدين 

11A4920130 
 بلدية 03 رقم شارع سالم بوعبد اهللاو زاوية شارع يسوال قويدر

 زرالدة 
 12 زين العابدين دعاس  مخبزة و حلويات تقليدية
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11A4919541  13 رضوان زرقة  حلويات   زرالدة 34شارع أول نوفمبر رقم 

99A0046603  14 جياللي صباح ت ت للخضر و الفواكه  زرالدة116تجزئة المالزم محسن رقم 

15A4944228 09 15 عمر شرفة  ت ت للخضر و الفواكه   شارع بن فضة عيسى محل –ج- زرالدة 

05A4823969 16 قاسمي غنية ت ت للحوم و الدواجن شارع يسوال قويدر زرالدة 

18A4953519  17 لقام حسام ت ت للدواجن و البيض  زرالدة67تجزئة المالزم محسن رقم 

10A4918172  18 يطغان محمد  ت ت للحوم و الدواجن   زرالدة 54شارع بن فضة عيسى رقم 

98A0029447  19 حكيم ميموني  ت ت لللحوم  شارع أول نوفمبر زرالدة 

00A0070991 20 مذكور علي مطعم شارع أول نوفمبر زرالدة 

 98B0002853  21 مطحنة الساحل  مطحنة  منطقة الحضائر و المقرات زرالدة 
  

 98B0005657 22 مطحنة الحسناء مطحنة  منطقة النشاطات زرالدة 
  

01A0077017  23 بوقاسمي لخضر ت ت للتبغ  زرالدة19 رقم 44شارع اول نوفمبر رقم 
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 بلدية اسطاوالي -

 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
اسم و لقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي

 الدائرة اإلدارية البلدية الرقم

15A4944115  1 خيدر عبد الرحمان ت ت للتغذية العامة  بلوطة سطاوالي47   تجزئة شحاط رابح رقم 

ي 
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

والـ
ـــــا

ـــــــ
طــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
اس

دة 
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

زرال

00A0059348 2 كمال قارة بقالة حي جياللي احمد ميموزة سطاوالي 

05A4825584 3 طاس خالد بقالة ملك شحات رابح بلوطة سطاوالي 

05A4830172 بقالة تجزئة خايطي احمد اسطاوالي 
ولد بوخيطين عبد 

 4 القادر

16A4947544  5 حسين بورحلة  بقالة   الطارق األرضي اسطاوالي 07شارع شحاط رابح رقم 

19A4957002 180 6 جحيش سفيان  بقالة   حي جياللي أحمد اسطاوالي 

16A4947220 84 7 معاش نبيل  بقالة   اسطاوالي 01 حي جياللي أحمد محل رقم 
98A0020090  8 محمد صالح جحيش  بقالة   اسطاوالي 05طريق المقبرة رقم 

13A4933417  9 شريف مدوني  ت ت للخضر و الفواكه   اسطاوالي 05شارع صحراوي رقم 

17A4952032  10 اعمر رزيق  ت ت للخضر و الفواكه   فبراير اسطاوالي 24محل ب حي 

09A4912103  11 بوحموم ناصر  ت ت للخضر و الفواكه   شارع جياللي أحمد اسطاوالي 03رقم 

13A4931109  12 عز الدين فقير  ت ت للخضر و الفواكه   اسطاوالي 02شارع جياللي أحمد رقم 

02A0087852  13 سليم عميمر  ت ت للخضر و الفواكه   طريق المقبرة اسطاوالي 08رقم 

18A4954056 13 14 جقبوب عيسى  ت ت للخضر و الفواكه   شارع هجري أحمد اسطاوالي 
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16A4946413 15 تركي محمد  مطعم  شارع خايطي أحمد اسطاوالي 

09A4912360  16 تغزور سمير  مطعم   ساحة قاسمي عمار اسطاوالي25رقم 

05A4827176  17 لعزيزي محمد  اطعام كامل   اسطاوالي 25ساحة قاسمي عمار رقم 

06A4843594  18 فراق علي  مطعم   اسطاوالي 29نهج قاسي عمار رقم 

09A4913706  19 غريبي زينب  اطعام سريع و مطعم   اسطاوالي 02 محل رقم 84حي جياللي أحمد رقم 

  98A0027176 20 كركب صادق اطعام سريع حي البريجة سطاوالي 

15A4942168  21 رمضان شهات مقهى  سطاوالي84حي جياللي رقم 

03A0098852  22 بوسنة مجيد مقهى  اسطاوالي03شارع قاسمي علي قطعة رقم 

14A4938498  23 يوسف بوطالبي  مقهى  اسطاوالي 19ساحة قاسمي علي رقم 

09A4912053  24 مجيد مسعود  مقهى  اسطاوالي20ساحة قاسمي علي رقم 

15A4942168  25 رمضان شهات  مقهى   اسطاوالي 84حي جياللي أحمد رقم 

17A4949527  26 محفوط براهمية مخبزة  رقم ب اسطاوالي2 شارع هجري أحمد محل 16رقم 

16A4944756  27 كمال بوحنون  مخبزة  محل ب / اسطاوالي 52حي المذبح رقم 

01A0079914 25 28 شايب فريد  مخبزة و حلويات   شارع بن دادة أحمد اسطاوالي 

12A4930185  29 بومنجل خلفة  مخبزة و حلويات   اسطاوالي 02حي المذبح قطعة رقم 

19A4957593 10 30 جحيش عبد السالم  مخبزة   شارع الطاهر صحراوي اسطاوالي 
بطاقة حرفي رقم : 

 31 جحيش الحواس  حرفي خباز  حي جياللي اسطاوالي  0005272
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08A4870078  32 موراد عثماني  ت ت للحوم و الدواجن  اسطاوالي11شارع هجري أحمد رقم 

18A4955952  33 بوستة أحمد  ت ت للدواجن و البيض   شارع هجري أحمد اسطاوالي 09رقم 

14A4939222  34 بن سعدية محمد  ت ت لللحوم و الدواجن   اسطاوالي 01شارع المقبرة رقم 

07A4846563  35 تيسمالن رابح  للحوم القصابة ت ت   اسطاوالي 11شارع هجري أحمد رقم 

01A0081042  36 ليالوي مختار ت ت للحوم القصابة  اسطاوالي 07السوق البلدي محل رقم 

16A4944468  37 حناشي عبد الحليم  ت ت للحوم و الدواجن  اسطاوالي 05السوق البلدي المغطى  رقم 
  

08A4913706  38 بولفول كريم  تبغ و أدوات المدخنين ت ت  اسطاوالي  04 حي جياللي أحمد محل 84رقم 
  

 
 NAFTAL 39 محطة خدمات   اسطاوالي 72حي البريجة قطعة 

  

 
 محطة الخدمات  طريق عين البنيان اسطاوالي11الطريق الوطني رقم 

SARL محطة 

 40 الخدمات
  

09A4913344-01  41 زبار محمد ت ت للتبغ والعطارة  اسطاوالي32شاطئ النخيل أ رقم 
  

16A4945361  42 جابري نور الدين ت ت لمنتجات العطارة  تجزئة شحاط رابح سطاوالي18رقم 
  

18A4954729  43 عسلوج رضا عماد حلويات  بلوطة سطاوالي06شحات رابح محل رقم 
  

  00A0069332  44 بلقاسم هارون ت ت مكتبة ووراقة  حي البريجة سطاوالي03   محل رقم 
  

01A0081878 7845 بشير محمد ت ت للتبغ  حي جياللي احمد ميموزة سطاوالي رقم 
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 القائمة اإلضافية  للمتعاملين اإلقتصادين المداومة 

   بلدية زرالدة

 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
اسم و لقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي
 البلدية الرقم

الدائرة 
 اإلدارية

14A4935618  1 العوفي فوضيل  ت ت للتغذية العامة  زرالدة 09ساحة الشهداء رقم 

ـدة
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

رالــ
ز

 

ـدة
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

رالـــ
ز

 

14A4938762  2 حمداني وحيد  ت ت للتغذية العامة  زرالدة 09شارع بن فضة عيسى رقم 

19A4957129  3 سي بشير حمزة  ت ت للتغذية العامة  شارع يسوال قويدر محل أ الطابق االرضي زرالدة 26رقم 

17A 4951604  4 بن صفية عبد اهللا  ت ت للتغذية العامة  الطابق األرضي  زرالدة25شارع يسوال قويدر رقم 

98A0017035  5 مزيان شكري  ت ت للتغذية العامة  زرالدة  زرالدة 02شارع بوعبد هللا رقم 

17A4952472  6 طوايبية عبد الرحيم  ت ت للتغذية العامة  شارع عزوز عبد اهللا محل الثاني زرالدة 32رقم 

04A0104637  7 يعقوبي سليم  ت ت للتغذية العامة   زرالدة 13شارع عزوز عبد اهللا رقم 

19A4956855  8 يونسي وليد  ت ت للتغذية العامة  زرالدة  محل أ 14 رقم 55 أوت 20حي 

09A4911288  9 سالمي فريد  ت ت للتغذية العامة  شارع قدور سلمان زرالدة 03رقم 

98A0016491  10 مزيود جعفر  ت ت للتغذية العامة  زرالدة 16شارع قدور سلمان رقم 

17A4951262  11 بوسالم أحمد  ت ت للتغذية العامة  زرالدة 97 محل 02 قطعة 134 نوفمبر رقم 01شارع 
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16A4944902  12 (اليوم الثاني)سمير بن اعراب  مغازة  شارع عزوز عبد اهللا  زرالدة 

14A4938744  13 فراحي بالل  بقالة   محل أ زرالدة 74 مسكن رقم 119حي المالزم محسن 

01A0074147 116 14 صباح خالد  بقالة   حي المالزم محسن زرالدة 

18A4952716  15 سمشاوي أحمد  بقالة   زرالدة 01 قطعة 02التجزئة الشرقية التوسيع 

02A0091249  16 بوزمام عبد الرزاق  بقالة   التجزئة الشرقية زرالدة 06رقم 

11A4919697  17 كرليل هالل  بقالة   شارع أول نوفمبر زرالدة17رقم 

14A4935723 1118 طايبي كمال بقالة   شارع بالل بوعالم زرالدة 

12A4929104  19 مزيود عمر بقالة   قدماء المجاهدين زرالدة48شارع 

98A188783 0220 عاشور قاسمي  بقالة   شارع يسوال قويدر زرالدة 

15A4941496  21 رويبح جمال بقالة   محطة المسافرين زرالدة01 ب 18محل رقم 

02A0090043 6522 البير أحسن بقالة   حي محسن محمد زرالدة 

06A4831053  23 بن حسين ناصر بقالة   زرالدة02شارع علي الحواس محل رقم 

04A2625708  24 مالك لخضر بقالة   زرالدة13شارع علي الحواس رقم 

18A4956435  25 بوداني حسين بقالة   زرالدة03طريق معالمة رقم 

18A4953114  26 عرقي صالح بقالة   زرالدة10طريق معالمة قطعة رقم 
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98A0030819 27 بن سلمى مولود بقالة  شارع بالل بوعالم زرالدة 

14A4936224  28 جوامع شوقي  بقالة + خضر و فواكه  شارع أول نوفمبر زرالدة 

09A0049138  29 (اليوم الثاني)بلمو عبد اهللا  ت ت للخضر و الفواكه   تجزئة المالزم محسن زرالدة 67رقم 

 30 بلمو جياللي ت ت للخضر و الفواكه   أوت زرالدة 20شارع  

09A4912325  31 قادري عبد الحميد  ت ت للخضر و الفواكه   زرالدة04 أوت محل 20 شارع 12رقم   

18A4956034 1032 فتيحة حرم بن سالمي ت ت للخضر و الفواكه   حي علي الحواس زرالدة   

04A0108013 1033 طيبي عبد الكريم ت ت للخضر و الفواكه   شارع يسوال قويدر زرالدة   

09A4910746  34 رتيم أكرم ت ت للخضر و الفواكه   زرالدة02 قطعة رقم 15 أوت رقم 20شارع   

05A4824225  35 بوقطاية رضا ت ت للخضر و الفواكه  03بزاوية شارع يسوال قويدر زرالدة رقم   

19A4957454 
 عمارة 08 مسكن الترقوي سيدي منيف محل رقم 445حي 

   36 (اليوم الثاني) بن موفق سفيان ت ت للتغذية العامة  زرالدة144 قطعة 10

14A4936621  37 (اليوم الثاني)خالفي خالد  ت ت للتغذية العامة  سيدي منيف زرالدة07 رقم 09 مسكن عمارة 445حي   

12A4928803  38 (اليوم الثاني)فرتيخ سيف الحق  ت ت للتغذية العامة  زرالدة68حي سيدي منيف جناح رقم   

05A4824721  39 (اليوم الثاني)بن موفق سمير  ت ت للتغذية العامة  زرالدة292تجزئة سيدي منيف قطعة رقم   
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12A4928596  40 زواوي محمد أمين  ت ت للتغذية العامة  سيدي منيف زرالدة03 قسم 187رقم   

07A4847437  41 عليالش عبد النور حلويات  زرالدة13 مسكن سيدي منيف ع 445حي   

15A4943879  ت ت للحوم و الدواجن و   زرالدة26 مسكن ترقوي سيدي منيف محل رقم 445حي
 البيض

   42 عميور تفاحة

19A4958548  ت ت للحوم و الدواجن و   زرالدة11 مسكن ترقوي سيدي منيف عمارة 445حي
 البيض

   43 (اليوم الثاني)محمد أمين بوعايش

17A4952045 
 05 قسم 321 مجموعة ملكية 251سيدي منيف قطعة 

   44 (اليوم الثاني)أحمد بوفاصة  ت ت للخضر و الفواكه الطابق األرضي زرالدة

18A4953281 
 الطابق 34 يحمل رقم 23 مسكن عمارة 445حي 

   45 حليم لولو مقهى األرضي زرالدة

19A4958039  46 محند شرفي  مخبزة  سي الطابق األرضي زرالدة07 فيفري محل رقم 24حي   

04A0108013 1047 طيبي عبد الكريم ت ت للخضر و الفواكه  شارع يسوال قويدر زرالدة   

14A49399121  48 بلمو أحمد ت ت للخضر و الفواكه  زرالدة03شارع يسوال قويدر رقم   

16A4944856  49 لعروسي محمد ت ت للخضر و الفواكه  زرالدة103القرية الفالحية رقم   

11A4925234 50 بوشيبان دنيا ت ت للخضر و الفواكه القرية الفالحية زرالدة   
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99A0049825  51 كروش محمد ت ت للخضر و الفواكه 40القرية الفالحية زرالدة رقم   

05A4815949 52 يعقوبن موراد ت ت للخضر و الفواكه طريق المعالمة زرالدة   

14A4937758 
 مزفران محل ب الطابق األرضي 209القرية الفالحية رقم 

   53 مهري عبد القادر مخبزة صناعية  زرالدة

14A4938424  54 رابح بلقاسم ت ت للتغذية العامة  زرالدة04 مزفران رقم 02 مسكن فيال رقم 1000حي   

13A4931410  55 خديجي عبد القادر ت ت للتغذية العامة  م مزفران بوزقزة زرالدة1000 حي 01فيال رقم   

15A4941517 
 مزفران بوزقزة محل ج 01 مسكن فيال رقم 1000حي 

 زرالدة

 ت ت للتغذية العامة
   56 درياديبراهيم 

19A4957501 
 عمارة 05منطقة اإلنشاء و التجهيز و السكن قطعة رقم 

 س الطابق األرضي زرالدة

 ت ت للتغذية العامة
   57 وارزقي محند أوعمر

17A4951262 
 97 محل رقم 02 قطعة رقم 134شارع أول نوفمبر رقم 

 زرالدة

 ت ت للتغذية العامة
   58 أحمد بوسالم

08A4858777 59 دحمان محمد ت ت للتغذية العامة القرية الفالحية زرالدة   
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بلدية الرحمانية  -

 البلدية الرقم اسم و لقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
الدائرة 
 اإلدارية

14A4938986  1 بوعوة محفوظ ت ت للتغذية العامة  أ الرحمانية12حي الرحمانية وسط محل رقم 

ـــــة
ــيـــــ

ــانــ
ــــمـ

رح
ال

 

ــدة
ــــــــــ

ــــــــــ
زرالـ

 

16A4947739 
 طريق الدويرة بلدية 27الرحمانية وسط قطعة رقم 

 الرحمانية
ت ت للحوم و الدواجن 

 والبيض
 2 كسيرة سعيد

18A4935837  3 عثمان كروش ت ت للتغذية العامة  أ الرحمانية12 محل رقم 32الرحمانية وسط القطعة رقم 

 

بلدية المعالمة  -

 الدائرة اإلدارية البلدية الرقم اسم و لقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري

98A0013899  1 سالمي عمر بقالة  المعالمة10شارع مرزوق مصطفى رقم 

مــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـالــ
ـــــــ

عــــ
ـــــــ

مــــ
ـــــــ

الــ
ة

 
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

لـــــ
زرا

ـدة
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

 ـ

06A4846822 2 بن عالل أحمد بقالة شارع اإلخوة بلعيسي المعالمة 

00A0067148 3 شنشان عبد القادر بقالة دوار سيدي عبداهللا المعالمة 

05A4829738 4 سعيدي رمضان بقالة حي مرزوق محمد سيدي عبد اهللا المعالمة 

13A4931453  5 زبيري فيصل ت ت للخضر و الفواكه  حي نيزالي الشريف المعالمة07رقم 

02A4032215  6 رازي ولد التركي  مخبزة  ب المعالمة 14شارع اإلخوة مرزوق يحمل رقم 

17A4948660  7 شفاي عمر حلويات   محل أ المعالمة66طريق الوطني 
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19A4957924  ت ت للحوم  و الدواجن   المعالمة 27شارع مرزوق مصطفى رقم 
 8 نزالي محمد سمير و البيض

17A5418860  9 الهواري جرور مقهى  معالمة37شارع مرزوق مصطفى بن علي رقم 

09A4911543  10 بوشنافة سفيان مقهى  المعالمة02شارع رقيق حمود رقم 

17A4950674 11 حداد كريم ت ت التغذية العامة شارع اإلخوة بالعيسي الطابق األرضي المعالمة 

17A4948677  12 هنوني سيد علي ت ت التغذية العامة  محل د المعالمة66الطريق الوطني رقم 

12A4928076  13 بوخوخي توفيق ت ت للحوم والدواجن  المعالمة14 محل رقم 01تجزئة رقم 

19A4957855  14 حاجي طارق زياد ت ت التغذية العامة  المعالمة10 محل رقم 05نهج عامر عبد القادر رقم 

13A4932768  15 عمران رياض حلويات   المعالمة 03شارع مرزوق بن يوسف رقم 

 



نوع النشاط عنوان القاعدة التجارية التجار
مخبزة 04محمد قاسم المرادية بن عباس مراد 1
مخبزة 39شارع مقران عاوس أم السعد حميد 2

ت/ت للتغذية العامة 13شارع محمد قاسم لعرابي عبد الرحمان 3
ت/ت للتغذية العامة 30شارع مقران عاوس عبد القادر محي الدين 4
ت/ت للتغذية العامة 33مقران عاوس بومصباح حكيم  5
ت/ت للتغذية العامة شارع االخوة اوغليس 28 بن صافية امين  6
ت/ت للتغذية العامة شارع رقم ا30     مقران عاوس محيي الدين عبد القادر  7
ت/ت للتغذية العامة شارع عبد  الكريم الصغير رقم 26 زغبة سمير 8
ت/ت للتغذية العامة شارع أ عبد القادر رقم 106 زياني سالم 9
ت/ت للتغذية العامة شارع اإلخوة عودية حروق ياسين 10
ت/ت للتغذية العامة نهج صادق رشيد رقم 11 زدام ربيع 11
ت/ت للتغذية العامة شارع رشيد صادق محل 16 رقم 01 مرابط أمحمد 12
ت/ت للتغذية العامة شارع عبد القادر محل ب رقم 69 خيار بلقاسم 13
ت/ت للتغذية العامة شارع شكسبير   عمارة 10/8ب سابقا طراك كريم 14
ت/ت للتغذية العامة شارع سيلفان فوراستيي رقم 10 جودي السعيد 15
ت/ت للتغذية العامة شارع سكات محمد رقم 01 صحراوي حفيظ 16
ت/ت للتغذية العامة شارع الحاج خليفة عمارة رقم 03 03 بوحنة زوجة شطابي جميلة 17
ت/ت للتغذية العامة شارع محمد بشوش رقم 25 زواغي نادية 18
ت/ت للتغذية العامة شارع محمد قاسم المرادية-  الجزائر ،76 بوغري محمد لمين 19
ت/ت للتغذية العامة شارع يوسف زوبير المرادية ،25 حموش منير 20

خضر وفواكه شارع س مقران عاوس رقم 7 ميتوشي صالح 21
خضر وفواكه 09رشيد صادق محل 05 المرادية مزيدي سهيلة 22
خضر وفواكه شارع عبد القادر رقم 49 بلعريبي أحمد 23
خضر وفواكه شارع محمد قاسم 07 بوختيني حيات 24
خضر وفواكه شارع  اوس مقران 11 صحراوي ناصر 25
خضر وفواكه شارع طريق عبد القادر رقم 34 محل 04 عمارة أ جياللي أحمد 26
خضر وفواكه شارع محمد قاسم رقم 1 قهلوز علي 27
خضر وفواكه شارع عاوس مقران رقم 35 بلعيدي عبد الرحمان 28
خضر وفواكه شارع مقران عاوس رقم 7 زوبير فيصل 29

قصابة 14محمد قاسم هدروق كمال 30
قصابة شارع مقران عاوس رقم 33 روابح موساعد 31

محطة بنزين 18شارع سويداني بوجمعة امعوش علي 32
محطة بنزين 35شارع سويداني بوجمعة بن بولعيد ياسين 33

قصابة 12شارع سويداني بوجمعة طوطاح سعيد 34
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المرادية سيدي امحمد



ت/ت رصيد الهاتف مقرلن عاوس 12 عبد العزيز زين 35
ت/ت رصيد الهاتف 03شارع بكين شعيب دويز 36

ت/ت رصيد الهاتف/تبغ 01نهج بكين هشام بالقيدوم 37
ت/ت رصيد الهاتف/تبغ 08/10شارع شكسبير رضوان قارة 38

ت/ت رصيد الهاتف 30شارع مقران عاوس عبد القادر محي الدين 39
ت/ت رصيد الهاتف شارع مقران عاوس 14 جمال غويلم 40

مقهى 05مقران عاوس عاشور خيشان 41
أطعام سريع 13شارع مختار غزالي أم السعد مصطفى 42



نوع النشاط عنوان القاعدة التجارية التجار الرقم
مخبزة وحلويات تقليدية 64نهح عبد الرحمن لعلى عزوز رشيد 1
مخبزة وحلويات تقليدية 10شارع سعيد قوادري شيخ فاطمة الزهراء 2
مخبزة وحلويات تقليدية 09شارع علي مجبرة عبد القادر  تواتي 3
مخبزة وحلويات تقليدية 06محمد بلعرج سرير محمد 4
مخبزة وحلويات تقليدية 11شارع اإلخوة بخاري يلس سفيان 5
مخبزة وحلويات تقليدية 04شارع اإلخوة يونسي تيسيايوست سمير 6
مخبزة وحلويات تقليدية 06عبد الرحمان لعلى يمي محمد 7
مخبزة وحلويات تقليدية 11شريف محتوت بوعلي رمضان 8

حلويات 46اإلخوة مدني محمود بن سعدة 9
حلويات 87عبد الرحمان لعلى مودة لياس 10

تغذية عامة 06شارع بودالس زراولة حميد 11
تغذية عامة 13شارع اإلخوة بخاري فضيل سيباح 12
تغذية عامة 42اإلخوة مدني بن مجدوب محند 13
تغذية عامة 52اإلخوة مدني موخبي خالد 14
تغذية عامة 12شارع شريف محتوت هامل مراد 15
تغذية عامة 54عبد القادر لعلى دفوس محمد 16
تغذية عامة 74شارع عبد الرحمن لعلى خليل محمد 17
تغذية عامة 11شارع اإلخوة بخاري قاسيمي ليلئ 18
تغذية عامة 16شارع اإلخوة بخاري حمبلي احمد 19
تغذية عامة 10شارع سعيد قوادري ايت حمودي عبد الكريم 20
تغذية عامة 13د رقم13 اإلخوة بوخاري ميسياح فضيل 21
تغذية عامة حي ديار المحصول رقم05 امزال فاتح 22
تغذية عامة شارع عبدالرحمام رقم 87 مودة عبدالملك 23

التجار المعنيين بالمداومة ايام عيد األضحى المبارك و عطلة يومي عاشوراء و محرم  لسنة 2019 البلدية الدائرة اإلدارية

المدنيةسيدي امحمد



تغذية عامة 05شارع محمد بلعرج بلخيري اسماعيل 24
تغذية عامة 14شارع اإلخوة بخاري طرطاق احمد 25
تغذية عامة حي ديار السعادة عمارة س رقم 09 محل رقم د 9 أوجانة عمر 26
رع عبد الرحمان لعلىسابقا وحاليا04شارع االخوة بوخارتغذية عامة بداوي عدنان 27
تغذية عامة حي المحصول عمارة ب رقم 53 بوعزيزي عبد الرزاق 28
تغذية عامة حي ديار السعادة عمارة 46 درج01ج بونقار أرزقي 29
تغذية عامة شارع االخوة بوخاري رقم 04 تجني يوسف 30
تغذية عامة شارع االخوة بوخاري رقم 04 مكرر س حسيان حاج 31
تغذية عامة نهج عبد الرحمان لعلى المقابل  لملعب الياسمين دريدي محمد امين 32
تغذية عامة شارع بانوراما الشهداء رقم 01 شيخ أعمر 33
اطعام سريع 04سعيد حماني عناد سعيد 34
تغذية عامة 04مكرر اإلخوة بوخاري حسيان الحاج 35
اطعام سريع شارع حسان تيشيرافيرقم 41 رابح جمعة 36
خضر وفواكه شارع عبد الرحمان لعلى رقم 54 حمايزي محفوظ 37
خضر وفواكه شارع محمد بلعرج رقم 13 بوجنانة حسين 38
خضر وفواكه شارع محمد بلعرج محل رقم 05 د غزالي فاتح 39
خضر وفواكه شارع عبد الرحمان لعلىسابقا وحاليا04شارع االخوة 

بوخاري
بداوي عدنان 40

خضر وفواكه شارع محمد بداوي رقم 08 و مدخل من شارع 
اإلخوة بوخاري رقم 04 مكرر ب

كحلول عبد القادر 41

خضر وفواكه نهج عبد الرحمان لعلى المقابل  لملعب الياسمين دريدي محمد امين 42
خضر وفواكه رقم14شارع اإلخوة بوخاري طرطاق أحمد 43
خضر وفواكه سوق المغطى محمد بداوي رقم 2 قريشي أحمد 44
خضر وفواكه 12اإلخوة بوخاري عبد الغفار ساجيد 45
خضر وفواكه 11ساحة اول جويلية زماج عمر 46
خضر وفواكه 47شارع اإلخوة مداني بلعباد  يوسف 47

قصابة شارع االخوة بخاري 12 عبد الحفيظ سمير 48
قصابة 07شارع عبد الرحمن لعلى قادري رشيد 49
قصابة 02شارع سعيد قوادري ماتيب لخضر 50
قصابة 12شارع محمد بلعرج عزال بوعالم 51

محطة بنزين 130شارع محمد بلقاسم زميط رضوان 52

مقهى نهج االخوة مداني زاوية نهج خليفة 
ولمان المدنية

عبد الكريم بوتقنباش 53

مقهى يوسف يعقوب  رقم42 االخوة مداني 54
مطعم 13شارع االخوة بوخاري دوس عبد الحميد 55
مطعم شارع االخوة مداني  رقم 26 رابية زوجة الفياض 56

حلويات 04شارع محمد بلعرج محل رقم 03 بوعاملي مختار 57

المدنية

سيدي امحمد



حلويات شارع عبد الرحمان لعلى رقم 47 أ مودة لياس 58
ت/ت للتبغ سليمة حماتي 07شارع محمد بلعرج 59
ت/ت للتبغ ساحة اول جويلية رقم 01  يوني وليد 60

ت/ت للتبغ محل ب، 62شارع عبد الرحمن لعلى
بلقاسم ينينة

61

ت/ت للتبغ 12شارع االخوة بوخاري صحراوي محمد 62
ت/ت للتبغ 74شارع عبد الرحمن لعلى بومليط رشيد 63



نوع النشاط عنوان القاعدة التجارية التجار
مخبزة وحلويات تقليدية رقم 06 شارع فيصل امبارك بلوزداد حامر مليكة 1
مخبزة وحلويات تقليدية 23شارع عمر نحناح الجزائر بن سيدهم ربيع بوبكر شريف 2
مخبزة وحلويات تقليدية 6شارع بوعالم خالفي العربي كريم 3
مخبزة وحلويات تقليدية 14رمضان صخي عاللي بوعالم 5
مخبزة وحلويات تقليدية 9شارع رمضان سخي سيدي امحمد بوعالم عاللي 7
مخبزة وحلويات تقليدية 17رضا حوحو بركان دحمان 8
مخبزة وحلويات تقليدية فوج 08عمارة أ ساحة اول ماي بلعيور عبد الرحمن 9
مخبزة وحلويات تقليدية 120حسيبة بن بوعلي سعدو مصطفى كمال 10
مخبزة وحلويات تقليدية 19رضا حوحو محند الطاهر ايزار 11
مخبزة وحلويات تقليدية 108شارع حسيبة بن بوعلي اسماعيل أوزيد 12
مخبزة وحلويات تقليدية فوج 10 عمارة أ ساحة اول ماي طويع عنتر 14
مخبزة وحلويات تقليدية 25شارع فرحات بوسعد سيدي امحمد قاسم نور الدين 15
مخبزة وحلويات تقليدية 07شارع ابن النفيس  سيدي امحمد صحراوي حمزة 16
مخبزة وحلويات تقليدية 58شارع حسيبة بن بوعلي سيدي  امحمد بن زينة نور الدين 17
مخبزة وحلويات تقليدية 8فرحات بوسعد ولد يعو ناصر 18

ت/ت تغذية العامة 30محمد شعباني محمد ولد رابعي 19
ت/ت تغذية العامة 18فرحات بوسعد بوراوي عمر 20
ت/ت تغذية العامة 33محمد شعباني سيدس امحمد موهري محمد 21
ت/ت تغذية العامة محمد شعباني 12 بوشايب مسعود 22
ت/ت تغذية العامة 33نهج نصيرة نونو شافعي لطفي 23
ت/ت تغذية العامة 14احمد زبانا سي سعيد مراد 24
ت/ت تغذية العامة 8احسن خميسة شريطة فضيلة 25
ت/ت تغذية العامة الفوج 03 عمارة س مصطفى امير 26
ت/ت تغذية العامة فوج 04 عمارة س بوهنة عمر 27

مغازة 11محمد مادة  مصطفى عقابة 28
ت/ت تغذية العامة الفوج 02 المدخل رقم 35 سعيداني يسين 29
ت/ت تغذية العامة 01شارع يحيى اكزول تومي نبيل 30
ت/ت تغذية العامة 30نصيرة نونو بصال عبد الغني 31
ت/ت تغذية العامة 15زوشاي بوعالم  طايري خضير 32

الرقم التجار المعنيين بالمداومة ايام عيد األضحى المبارك و عطلة يومي عاشوراء و محرم  لسنة 2019البلديةالدائرة اإلدارية

سيدي امحمد سيدي امحمد



ت/ت تغذية العامة 9مصطفى فزوخي قاسي اوصالح 33
ت/ت تغذية العامة 12لحسن ميموني شعباني نصر الدين 34
ت/ت تغذية العامة 27محمد بلوزداد زعرور علي 35
ت/ت تغذية العامة 03مخمد غينوز  غريب كريم 36
ت/ت تغذية العامة 09اإلخوة بولحدور عياد اسماعيل 37
ت/ت تغذية العامة 05شارع روشاي بوعالم سيدي امحمد كوشي سمير 38
ت/ت تغذية العامة 07شارع محمد بوشنافة بن ناذر اسامة 39
ت/ت تغذية العامة 19شارع خليفة بوخالفة زيتوني  رضا 40
ت/ت تغذية العامة 16شارع حسين بلعجل مزيان نعيمة 41
ت/ت تغذية العامة 118ديدوش مراد عمار مازن 42
ت/ت تغذية العامة 71ديدوش مراد مرسل طاهر 43
ت/ت تغذية العامة 09شارع مصطفى فروخي دربوز مريم 44
ت/ت تغذية العامة شارع المساكن المعتدلة الكراء فوج 11 العايب محمد 45
ت/ت تغذية العامة 11شارع ابن النفيس حمدي منير 46
ت/ت تغذية العامة 05اإلخوة سايغي عنون محمد 47
ت/ت تغذية العامة 19رضا حوحو دباغ حليم 48
ت/ت تغذية العامة 02س نصيرة نونو خميسي مبارك 49
ت/ت تغذية العامة عمارة 30 نهج نصيرة نونو بليل منير 50
ت/ت تغذية العامة 32مكرر شارع احمد زبانة سعد الدين ندير 51
ت/ت تغذية العامة 30شارع العقيد شعباني شركة رابعي و شركائه 52

سيدي امحمد سيدي امحمد



ت/ت تغذية العامة 20نهج نصيرة نونو بوحفص يوسف 53
ت/ت تغذية العامة فوج 10 عمارة أ ساحة اول ماي طويع عنتر 54
ت/ت تغذية العامة 33نهج نصيرة نونو لومي جمال 55
ت/ت تغذية العامة فوج 11 عمارة أ سيدي امحمد عزوق هشيم 56

مغازة 18محمد بوشنافة زيقادي محفوظ 57
ت/ت تغذية العامة 147حسيبة بن بوعلي ضيف محمد فخر الدين 58
ت/ت تغذية العامة شارع يوسف بوشاقور رقم 03 بلماضي يوسف 59
ت/ت تغذية العامة نهج فرحات بوسعد رقم 04 زيطاني محمد 60
ت/ت تغذية العامة شارع رضا حوحو رقم 19 دباغ حليم 61
ت/ت تغذية العامة أش أل أم الفوج 08 عمارة أو رقم07 عراب محمد 62
ت/ت تغذية العامة شارع روجي دوليسلي عمارة أ رقم 05 صيفي اسماعيل 63
ت/ت تغذية العامة رقم 02 مكرر شارع رضا حوحو نية سعيد 64
ت/ت تغذية العامة شارع فرحات بوسعد رقم 18 معطوب عبدالحكيم 65
ت/ت تغذية العامة 05شارع خليفة بو خالفة ولد علي يونس 66
ت/ت تغذية العامة 156شارع فرحات بوسعد بورحلي عبد القادر 67
ت/ت تغذية العامة ين عيسى ياقوتة شارع حسيبة بن بوعلي رقم 153محل س 68
ت/ت تغذية العامة رقم04 شارع حسيبة بن بوعلي لزهر ستيتي 69
ت/ت تغذية العامة 93شارع حسيبة بن بوعلي 70 مزيان حميدوش
ت/ت تغذية العامة 38شارع خليفة بوخالفة قاسيمي محمد 71
ت/ت تغذية العامة 04شارع نصيرى نونو غومراس عبد الحنين 72
ت/ت تغذية العامة 33شارع محمد شعباني موهري محمد 73
ت/ت تغذية العامة 11شارع محمد زكال بويوب جمال 74
ت/ت تغذية العامة شارع 06 يوسف بوشاقور بوقرة بالل 75
ت/ت تغذية العامة 58مكرر شارع حسيبة بن بوعلي مخلوف علي 76
ت/ت تغذية العامة شارع محمد زكال 17 كيسوم أحمد 77
ت/ت تغذية العامة شلرع محمد زكال رقم 13 قادري دحمان 78
ت/ت تغذية العامة سوق فرحات بوسعد رقم 219 بوحفص سمير 79

خضر و فواكه شارع يوسف بوشاقور رقم 03 بلماضي يوسف 80
خضر و فواكه شارع محمد شعباني رقم 24 مكيد جمال 81
خضر و فواكه شارع نصيرة نونو رقم 20 محي الدين سيد أحمد 82
خضر و فواكه 7مصطفى فروخي نور الدين بهون 83
خضر و فواكه 12روشاي بوعالم محمد بوكروشة 84
خضر و فواكه 09شارع روشاي بوعالم سيدي امحمد  رحموني عز الدين 85
خضر وفواكه 02فاطمة الزهرة مليك مباركي محمد 86
خضر وفواكه 24شارع نصيرة نونو سيدي امحمد رحموني فيصل 87
خضر وفواكه رقم س21شارع رضا حوحو سيدي امحمد سماتي حدة 88

سيدي امحمدسيدي امحمد



خضر وفواكه شارع فيصل امبارك رقم 08سيدي امحمد سقاي حسان 89
خضر وفواكه 20شارع نصيرة نونو سيدي امحمد سالم جمعة 90
خضر وفواكه شارع عبد القادر شعال سيدي امحمد سالني السعيد 91
خضر وفواكه 24شارع نصيرة نونو رحموني فيصل 92
خضر وفواكه 05شارع فيصل امباك سيدي امحمد رحموني مسعود 93
خضر وفواكه شارع رضا حوحو رقم 02 بن جودي عبدالرزاق 94

قصابة 56شارع محمد بلوزداد سيدي امحمد محمد مزياني 95
قصابة 05شارع فرحات بوسعد سحنون علي 96
قصابة 33شارع أحمد زبانة طاكبو رشيد 97
قصابة 9شارع فرحات بوسعد توسنة محمد 98
قصابة 1زوشاي بوعالم بكوش بوعالم 99
قصابة 5فيصل مبارك ايشر توفيق 100
قصابة 5فرحات بوسعد ربيح عيسى 101
قصابة 8فرحات بوسعد بلعمري حسين 102
قصابة 29محمد شعباني مخباط عبد الفتاح 103

محطة بن زين 94شارع حسيبة بن بوعلي سيدي امحمد سيدهم عبد الغني 104

ت/ت للحوم و القصابة  شارع اكلي عيسيو سيدي امحمد مطل على شارع رضا 
حوحو

ربيح عباس 105

ت/ت للتبغ رقم 11 شارع رضا حوحو سيدي امحمد كسيلة حموش 106
ت/ت لمواد التجميل رقم 10 شارع خليفة بو خالفة سيدي امحمد عبد القادر لحرش 107

ت/ت للتبغ رقم 03شارع خليفة بو خالفة سيدي امحمد مقران لبيك 108
ت/ت للمكتبة رقم 01 شارع حسيبة بن بوعلي سيدي امحمد زعباطي ادريس 109

ت/ت لمنتجات العطارة رقم 1 شارع رضا حوحو سيدي امحمد بوخالفة محمد 110
ت/ت للتبغ رقم 06 شارع رضا حوحو سيدي امحمد دوبال محمد 111

مطعم رقم 10 شارع حسيبة بن بوعلي سيدي امحمد فاطمة لونيس 112
ت/ت للتبغ رقم 3 شارع اكلي عيسو سيدي امحمد شريفي بلقاسم 113
ت/ت للتبغ رقم 10 شارع فيكتور ايغو سيدي امحمد بجاوي سفيان 114

ت/ت لتعبئة رصيد الهاتف شارع احمد زبانة رقم 09 سيدي امحمد حكيم عمار 115
ت/ت للتبغ شارع احمد زبانة رقم 12ب سيدي امحمد الربيع مزان 116
ت/ت للتبغ رقم 28 شارع احمج زبانة سيدي امحمد الهادي تيزيزوة 117

ت/ت للتغذية العامة اش ال ام الفوج الثامن عمارة ا و ل رقم 07 مصطفى امين 118
ت/ت للتبغ ادوات مهاتفة وتعبئة رصيد الهاتف كشك الفوج 8 عمارة ف نادية بلقط 119

ت/ت للحوم و الدواجن شارع بلحفاف غزالي رقم 08 كمال حناشي 120
تعبئة الهاتف النقال شارع محمد بلوزداد رقم 21 قطعة رقم 01 ياسين عزوز 121

تغذية عامة شارع محمد بلوزداد رقم 27  علي زعرور 122
ت/ت للحوم و القصابة شارع محمد بلوزداد 56  محمد محمد مزياني  123

  



مقهى شارع 27 نصيرة نونو  عبد النور عيون 124
تغذية عامة 33شارع نصيرة نونو لطفي شافعي 125
تغذية عامة 30ب شارع نصيرة نونو عبد الغاني بصان 126

ت/ت للحوم  شارع يوسفي محمد رقم 05 نبيل حركات 127
تغذية عامة بوراس سعيد 05شارع محمد يوسفي 128

ت/ت للخضر والفواكه 24شارع نصيرة نونو رحموني فيصل 129
ت/ت للخضر والفواكه 20شارع نصيرة نونو جمعة سالم 130

تغذية عامة نهج عمر نحناح رقم 15 محمد بلوزداد يوسف مفتاح 131
تعبئة الهاتف النقال حريد سمير 02شارع نصيرة نونو 132

تغذية عامة سليمة موزالي 88شارع محمد زكال رقم 17ب 133
تغذية عامة شارع يحي اكزول رقم 01 نبيل تومي 134
تغذية عامة شارع محمد زكال رقم 17 ب احمد كيسوم 135
تغذية عامة رقم 13 شارع محمد زكال قادري دحمان 136

تعبئة الهاتف النقال رقم 13 شارع محمد زكال سعيد زين الدار 137
ت/ت للحوم والقصابة شارع محمد ناجي عمارة رقم 01 ناصر مهناوي 138

تغذية عامة بن طيب زوبيدة 02نهج احمد الطاهر 139
خضر وفواكه شارع محمد بلوزداد رقم 24 مكرر ديلمي محمد 140

المخبزة الصناعية 08شارع محمد بلوز عبد المقابلطة 141
مغازة شارع محمد مادة رقم 725/13 الفوج 3 عمارة ب ياسين بلقاسم  142

حلويات  ساحة اول ماي شارع فوج 03 عمارة برحماني  مقران  143
ت/ت للتغذية العامة شارع سالم فوج 02 مدخل 35 ساحة اول ماي سعيداني ياسين 144

مغازة ش ل م ساحة اول ماي فوج 02 11شارع محمد مادة درج س 38 عقابة مصطفى 145
حلويات تقليدية 11شارع محمد مادة بركة عبد القادر 146
ت/ت للتبغ فوج01ع ف رقم 11/12 يطل على شارع احمد هاشمي مولى مولود 147

ت/ت للتغذية العامة شارع ش د م الفوج رقم 13 عمارة 01 العايب محمد 148
ت/ت للتغذية العامة فوج 11 عمارة أ هشير عزوق 149

مغازة شارع سلم فوج 10 عمارة س 06 مكرر 03 بالل ليعاشة 150
ت/ت للتغذية العامة شارع حسين ميموني رقم 12  شعباني جمال 151

ت/ت للتبغ 04شارع لحفاف غزالي سيم فريد لعطافي 152
ت/ت للتغذية العامة 03شارع بوجمعة بوشعير الرايس حميدو قرحات ابركان 153

بيع الشاي فوج 07 عمارة ب ساحة اول ماي مزيان بداوي  154
ت/ت للتبغ فوج 07 عمارة ب ساحة اول ماي مزيان بداوي  155

ت/ت للخضر والفواكه شارع روشاي بوعالم رقم 12  محمد بوعروشة 156
ت/ت للتغذية العامة 05شارروشاي  بوعالم محل ب كوشي سمير 157
ت/ت للتغذية العامة 15شارع روشاي روتاي بوعالم خودير تايري 158

ت/ت للتبغ شارع روشاي بوعالم 14 محمد صابر ناصر 159



ت/ت للتبغ نهج روتاي بوعالم شارع ريقودي   كرفاح سيد علي 160
مغازة 18شارع محمد بوشنافة زيقادي محفوظ 161
مغازة اش ال ام ساحة اول ماي فوج 3 محمد السالم نقرست 162

خضر وفواكه رقم 83 شارع حسيبة بن بوعلي سيدي امحمد بوعالم اوزدين  163
تغذية عامة رقم 19 شارع خليفة بوخالفة سيدي امحمد زيتوني رضا  164

ت/ت للتغذية العامة شارع احمد زبانة عمارة 18 و 20 سيدي امحمد  ماطي صالح  165
ت/ت للحوم الطازجة و المجمدة و المثلجة شارع احمد زبانة عمارة 18 و 20 سيدي امحمد  محمد محمد مزياني  166

ت/ت للخضر والفواكه صالح حجارة  24شارع احمد زبانة 167
ت/ت للتبغ 35خلفية بوخالفة بوقرة شريف 168

ت/ت للتغذية العامة 12شارع رابح نوال بوشاييب مسعود 169
ت/ت للتبغ حمدويش يزيد 14شارع العقيد شعباني 170
ت/ت للتبغ 06شارع محمد نقازي بلقبور عادل  171

ت/ت للتغذية العامة 33شارع محمد شعباني موهدي نسيم 172
ت/ت للتغذية العامة 05شارع اإلخوة سايغي عنون رفيق  173
ت/ت للتغذية العامة شارع روحي دوليلي عمارة أ رقم 03  صيني اسماعيل 174

قصابة محمد شعباني رقم 29 حصة رقم 04 رابح نوال سابقا كريم بختي 175
ت/ت للتغذية العامة 30شارع محمد شعباني رابعي محمد وليد 176

قصابة الفوج الثالث ساحة اول ماي رقم 79 دندن عزيزة 177
ت/ت للتغذية العامة رقم 03 شارع دحماني عبدي ساحة اول ماي عمر بوهنة 178
محطة الخدمات 94شارع حسيبة بن بوعلي عبد الباني سيدهم 179

ت/ت للتغذية العامة شويدار جمال  01شارع محمد بوشنافة 180
ت/ت للتغذية العامة 07شارع محمد بوشنافة محل رقم 4أ بن نادر اسامة 181
ت/ت للخضر والفواكه 24شارع نصيرة نونو رحموني فيصل 182

ت/ت للتبغ 01شارع فيصل مبارك تمرت حميد 183
ت/ت للتبغ 15شارع محمد مادة رقم 26 محل 15 ب ياسف عبد الرزاق 184
ت/ت للتبغ ش ل م الفوج 2 عمارة أ رقم 46 محمد مباركي 185

ت/ت للتغذية العامة 02مكرر شارع رضا حوحو نية سعيد 186
ت/ت للتبغ رضا حوحو رقم 11 كسيلة حموش  187

ت/ت للتغذية العامة 9شارع اإلخوة بولحدور عياد سماعيل 188
ت/ت لمواد التجميل وتعبئة الرصيد شارع رضا حوحو رقم 19 مريم بوكرشة 189

ت/ت للتبغ شارع رضا حوحو عمارة 21  بجاوي سفيان 190
ت/ت للتغذية العامة شارع فرحات بوسعد رقم 04 زيطاني بحي 191
خضر وفواكه شارع فرحات بوسعد 16 بورحلة عبد القادر  192
خضر وفواكه شارع ابن النفيس رقم 18 بن جودي عمر 193

ت/ت للتغذية العامة 12نهج ابن النفيس دزيري احمد 194
ت/ت للتغذية العامة 19شارع عبد القادر تواتي بشير مرماط 195



خضر وفواكه 15شارع عبد القادر تواتي يوطاف يوسف 196
خضر وفواكه 13شارع عبد القادر تواتي معمري عمر 197

ت/ت للتغذية العامة رقم 03شارع تواتي عبد القادر عبد القادر حداد 198
ت/ت للتبغ شارع احمد ارزقي حماني رقم 04 بونح هشام 199

ت/ت للتبغ وتعبئة رصيد الهاتف شارع حماني ارزقي رقم 12 بوشمة خالد 200
ت/ت للتبغ وتعبئة رصيد الهاتف 03شارع خليفة بوخالفة مقدان لبيك 201

مغازة شارع خليفة بوخالفة رقم 11 رابح هردة 202
ت/ت للتبغ وتعبئة رصيد الهاتف يوسف العطافي 24شارع احمد زبانة 203

ت/ت للتغذية العامة 14شارع احمد زبانة سي سعيد مراد 204
ت/ت للتبغ 12ب احمد زبانة الربيع مزيان 205

ت/ت للتغذية العامة بن شطارة لياس 08شارع احمد  خميسة 206
ت/ت للحوم  شارع احمد زبانة رقم 27 قادري محمد الطيب 207

ت/ت للتغذية العامة مشان كريم 9شارع محمد شعباني حاليا ورابح نوال سابقا رقم 208
تغذية عامة شارع ابن النفيس رقم 18 سحنون بوخاف 209



نوع النشاط عنوان القاعدة التجارية التجار
مخبزة وحلويات تقليدية 03احمد شايب الجزائر الوسطى معوال عبد الحفيظ 1
مخبزة وحلويات تقليدية 30محمد الخامس العربي محند 2
مخبزة وحلويات تقليدية 12عبان رمضان الجزائر الوسطى يمي لونيس 3
مخبزة وحلويات تقليدية رقم 30 شارع محمد الخامس لعربي امحند 4
مخبزة وحلويات تقليدية رقم 04 شارع عبد العزيز موزاوي برهومي رضوان 5
مخبزة وحلويات تقليدية رقم 17 شارع احمد شايب شنافي نصير 6
مخبزة وحلويات تقليدية 08شارع اإلخوة برزوان  مزياني حسين 7
مخبزة وحلويات تقليدية 13شارع باستور  شايب محند 8
مخبزة وحلويات تقليدية 03شارع العقيد عميروش الجزائر الوسطى يمي محمد 9
مخبزة وحلويات تقليدية رقم 13 شالرع حريشاد اوبعزيز خليفة 10
مخبزة وحلويات تقليدية رقم 04 شارع باستور الجزائر الوسطى شايب كمال 11
مخبزة وحلويات تقليدية 24دكتور تروالر الجزائر الوسطى سعدي عبد الرزاق 12
مخبزة وحلويات تقليدية 17دكتور سعدان الجزائر الوسطى لكدور سيد علي 13
مخبزة وحلويات تقليدية شاع احمد بوعالم خالفي رقم 07 العربي احمد 14
مخبزة وحلويات تقليدية شارع ابن حزم رقم04 الجزائر الوسطى بوبكر محمود 15

حلويات 27شارع احمد شايب أوكولو علي 16
ت/ت تغذية العامة 01شارع عبد القادر حسينة مرابط عمر 17
ت/ت تغذية العامة 24أحمد شايب الجزائر الوسطى  عزوز حميدة 18
ت/ت تغذية العامة 23شارع احمد شايب عمور احمد 19
ت/ت تغذية العامة 131شارع كريم بلقاسم حمو علي نورة 20
ت/ت تغذية العامة 05شارع رشيد تيجاني شبوني عبد الرحمان 21
ت/ت تغذية العامة 110كريم بلقاسم زنوش مراد 22
ت/ت تغذية العامة 01مكرر شارع اإلخوة خالدي بوعالم الجوزي 23
ت/ت تغذية العامة 04شارع 19 ماي 1956 كرباش عبد الكريم 24
ت/ت تغذية العامة شارع ديدوش مراد 80 زحافي ياسين 25
ت/ت تغذية العامة شارع كريم بلقاسم 76 نصرالدين بلحول 26
ت/ت تغذية العامة شارع لويس روميو الجزائر الوسطى 17 شيوش عبد الحكيم 27
ت/ت تغذية العامة شارع داغير  الجزائر الوسطى 09 عبد هللا منور 28
ت/ت تغذية العامة شارع هنري دينو الجزائر الوسطى 12 براهمي كمال 29
ت/ت تغذية العامة 14احمد شايب الجزائر الوسطى حسينات مصطفى 30
ت/ت تغذية العامة 06ب عبد العزيز موزاوي حاج الطيب عبد المالك 31
ت/ت تغذية العامة شارع  كريم بلقاسم  90 لعاللي رياض 32
ت/ت تغذية العامة 39حريشاد عمر دحماني 33

البلدية التجار المعنيين بالمداومة ايام عيد األضحى المبارك و عطلة يومي عاشوراء و محرم  لسنة 2019الرقمالدائرة اإلدارية

 الجزائر 
الوسطى سيدي امحمد



ت/ت تغذية العامة شارع داغير 48 كربوش علي 34
ت/ت تغذية العامة شارع احمد شايب 19 عباس جمال 35
ت/ت تغذية العامة 108محمد الخامس دوماس عبد القادر 36
ت/ت تغذية العامة 04كلود دبيسي سعيد مصطفى 37
ت/ت تغذية العامة شارع احمد شايب 17 مجيد غانم 38
ت/ت تغذية العامة شارع عبان رمضان 09 قرابة عادل 39
ت/ت تغذية العامة شارع فرانكلين روزفلت رقم 06 لمين شريفي 40
ت/ت تغذية العامة شارع حسين بلعجل 18 قاسي موسى 41
ت/ت تغذية العامة شارع احمد شايب 16 حسينات مصطفى 42
ت/ت تغذية العامة شارع احمد بوعالم خالفي 13 خيار زهير 43
ت/ت تغذية العامة شارع مصطفى فرخي 24 براهيمي باديس 44

ت/ت تغذية العامة شارع االخوان الطاهر وميلود عالق 02 هشام بلقيدوم 45

ت/ت تغذية العامة شارع عبد القادر حسينة 01 مرابط عمر 46
ت/ت تغذية العامة 09مصطفى فروخي قاسي أوصالح 47
ت/ت تغذية العامة 17الطيب أقريوان خليل بوعالم 48
ت/ت تغذية العامة 15مختارعبد اللطيف ياسين سعد الدين 49
ت/ت تغذية العامة 05اإلخوة برزوان تمازيرت أعمر 50
ت/ت تغذية العامة 120ديدوش مراد ولد حسين عيسى 51
ت/ت تغذية العامة 18حسين بلعجل عكيف سفيان 52
ت/ت تغذية العامة 17شريف زهار بلعروق رابح 53
ت/ت تغذية العامة شارع  علي خيناش 09 موساوي عبد القادر 54
ت/ت تغذية العامة 106ديدوش مراد خرفي حسان 55
ت/ت تغذية العامة 53نهج محمد الخامس الجزائر الوسطى ابركان فاتح 56
ت/ت تغذية العامة اإلخوة برزوان رقم 06 أفطوش مصطفى 57
ت/ت تغذية العامة 106نهج كريم بلقاسم الجزائر الوسطى بركان جمال 58
ت/ت تغذية العامة 22/23شارع حساني اسعد    بلحسن فريد 59
ت/ت تغذية العامة 94شارع ديدوش مراد الجزائر الوسطى بن عطا هللا حفيظ 60
ت/ت تغذية العامة 120نهج كريم بلقاسم الجزائر الوسطى بن غالب رابح 61
ت/ت تغذية العامة 75نهج كريم بلقاسم الجزائر الوسطى بن موناح محمد سليم 62
ت/ت تغذية العامة شارع حروري 05  الجزائر الوسطى بهلول عبد الوهاب 63
ت/ت تغذية العامة 88نهج محمد الخامس الجزائر الوسطى جياللي طاهر 64
ت/ت تغذية العامة شارع احمد شايب 16   الجزائر الوسطى حسينات مصطفى 65
ت/ت تغذية العامة 4نهج رقيب عدون  الجزائر الوسطى زغباطي عمر 66

الجزائر 
الوسطى سيدي امحمد



ت/ت تغذية العامة 25شارع عبدالعزيز موزاوي سامر صفيان 67
قصابة 13احمد شايب الجزائر الوسطى رابح ايسكي 68
قصابة 12احمد شايب الجزائر الوسطى عليليش ياسين 69

خضر وفواكه شارع كريم بلقاسم رقم 173 جرابي بلقاسم 70
خضر وفواكه رقم10شارع احمد شايب كروش فاتح 71
خضر وفواكه رقم06شارع عبد العزيز موزاوي رقم06ب بطاش أحمد 72
خضر وفواكه نهج كريم بلقاسم رقم 98 غربي بوزيد 73
خضر وفواكه شارع مختار عبد اللطيف 02 بن أعمر فؤاد 74
خضر وفواكه سوق اإلخوة برزوان رقم 01 مكرر موجاري رابح 75
خضر وفواكه 05شارع 19 ماي 1956 ا كروش الربيع 76
خضر وفواكه 22احمد شايب الجزائر الوسطى معيوف السعيد 77
خضر وفواكه 12اإلخوة برزوان علقمة علي 78
خضر وفواكه 02سانت اوغوستان عبدات اسماعيل 79
خضر وفواكه 01عبد العزيز موزاوي عمار شباني 80
محطة بنزين شارع كريم بلقاسم 118  قاسمي ام العز 81

مقهى حاج سعيد يوسف شارع العربي بن مهيدي الجوائر الوسطى 59 82
مقهى امحمد بورقعة شارع العربي بن مهيدي الجوائر الوسطى 63 83

اطعام سريع براكة اعمر شارع العربي بن مهيدي الجوائر الوسطى 59 84
حلويات رقم 05 شارع ارزقي حماني الجزائر الويسطى يوسف حسين 85
حلويات رقم 08 شارع ارزقي حماني الجزائر الويسطى ناموس بلعيد 86

تجارة بالتجزئة للتغذية العامة رقم 08 شارع ارزقي حماني الجزائر الويسطى وردية اسبوسن 87
ت/ت للتمور و الفواكه رقم 15 شارع ارزقي حماني الجزائر الوسطى مزيدي ارملة رباعيين 88

حلويات رقم 02 شارع ارزقي حماني الجزائر الوسطى نعيمة سايح 89
حلويات رقم 02 شارع ارزقي حماني الجزائر الوسطى موراد ايت قايد 90

مقهى شارع مصطفى بوحيدر رقم 03 الجزائر الوسطى محمد وحيد الدالية 91

تجارة بالتجزئة للتغذية العامة رقم 06 شارع برليوز الجزائر الوسطى محمد بلخير 92
حلويات رقم 05 شارع النقيب عدون  الجزائر الوسطى محمد منصوري 93
مطعم رقم 05 شارع النقيب عدون  الجزائر الوسطى براهيمي فيصل 94
مقهى رقم 05 شارع النقيب عدون  الجزائر الوسطى ارزقي بوطالب 95
مقهى رقم 07 شارع محمد خميسي الجزائر الوسطى مساوي كريم 96

بيتزيريا رقم 07 نهج محمد خميستي الجزائر الوسطى عبد الفتاح عباد 97
اطعام  و حلويات رقم 02 شارع االخوة بلعقون الجزائر الوسطى محمد شداد 98

بيع الشاي وفواكه جافة رقم 01 شارع رشيد تيجاني الجزائر الوسطى عبد الحميد اوماد 99
تجارة بالتجزئة للتغذية العامة سوق االخوة برزوان رقم 06 الجزائر الوسطى مصطفى افتوش 100

ت/ت للتبغ و الجرائد رقم 18 شارع احمد شايب الجزائر الوسطى بسيكري مصطفى 101

 
 



ت/ت للتبغ و الجرائد رقم 12 شارع ديبوسي  الجزائر الوسطى اعمر بالل عالل 102
ت/ت للتبغ و الجرائد رقم 07 مكرر مصطفى الوالي الجزائر الوسطى ازواوي عويشة 103
ت/ت للتبغ و الجرائد رقم 120 شارع ديدوش الجزائر الوسطى حاجي محمد جالل الدين 104
ت/ت للتبغ و الجرائد عوالي كمال  شارع ديدوش الجزائر الوسطى 105
ت/ت للتبغ و الجرائد شارع عمر الغا الجزائر الوسطى علي بن سعدون 106
ت/ت للتبغ و الجرائد الجزائر الوسطى 68 شارع محمد الخامس رقم دهيليس محمد 107

ت/ت لتعبئة رصيد الهاتف شارع مروان ارزقي (برليوز سابقا) رقم 03 الجزائر 
الوسطى عزيز لوناس 108

ت/ت للتبغ و الجرائد رابح كمال الجزائر الوسطى12نهج محمد الخامس 109
ت/ت للتبغ و الجرائد رقم 12 شارع ميلوز الجزائر الوسطى زعيط جمال 110
ت/ت للتبغ و الجرائد رقم 10 شارع عبان رمضان الجزائر الوسطى زايد جامع 111
ت/ت للتبغ و الجرائد اعمر بوجالب شارع عبان رمضان الجزائر الوسطى 112

ت/ت للتبغ و الجرائد رقم 06 ساحة االمير عبد القادر الجزائر الوسطى بوحميلة عماد 113

ت/ت للتبغ و الجرائد رقم 03 شارع خالد خلدون الجزائر الوسطى بولجاج عبد الرحمان 114
ت/ت لمنتجات العطارة رقم 15 شارع ارزقي حماني الجزائر الوسطى بن ناصر موسى 115

ت/ت  لتعبئة رصيد الهاتف رقم 04 شارع ارزقي حماني الجزائر الوسطى نوالنح هشام 116
ت/ت للتبغ و الجرائد شارع محمد خميستي رقم 02 الجزائر الوسطى محمد امين قادوم 117

ت/ت للتبغ لتعبئة رصيد 
الهاتف شارع الدكتور سعدان رقم 15 الجزائر الوسطى مباركة سعيدون ارملة مرابط 118

ت/ت للهواتف رقم 05 شارع دكتور تروالر الجزائر الوسطى سقال اسالم منير 119
ت/ت للهواتف شارع مصطفى فروخي الجزائر الوسطى هواري عابد 120

ت/ت للتبغ لتعبئة رصيد 
الهاتف شارع العربي بن مهيدي رقم 51 ب الجزائر الوسطى غانم واري 121

ت/ت للتبغ لتعبئة رصيد 
الهاتف رقم 02 مكرر شارع الدكتور سعدان الجزائر الوسطى ابراهيم لبيض 122

ت/ت للتبغ لتعبئة رصيد 
الهاتف رقم 06أ شارع رشيد تيجاني  الجزائر الوسطى حمزة بناي 123

ت/ت للتبغ و أدوات و التدخين حداد عميروش 29حريشاد 124
ت/ت للمخبزة 13حريشاد خليفة  أوبعزيز  125

ت/ت للمواد الغذائية حميد زواني 01حريشاد 126
ت/ت للخضر و القواكه حريشاد رقم 10 حميد كروش 127

قصابة  حريشاد رقم 10 محمد شريف حمودين 128
ت/ت  02عبد العزيز موزاوي بوكروح عمار 129

ت/ت للتغذية العامة كريم على قاسي 04عبد العزيز موزاوي 130
ت/ت للتغذية العامة 06عبد العزيز موزاوي ماسينسا سعيداني  131
ت/ت للتغذية العامة 09علي خناش موساوي عبد القادر  132

ايداع الحلويات و المرطبات نعيمة بلعيد  17دكتور سعدان 133



ت/ت للتغذية العامة 06حريشاد زيقادي احمد 134
ت/ت خضر و فواكه 03عبد العزيز  موزاوي عثمانية محمد صالح 135
ت/ت مكتبة و وراقة 03عبد العزيز  موزاوي صالح عثمانية محمد 136
ت/ت للمواد الغذائية االخوة بن ناصر 08 نادية يوناث 137
ت/ت للمواد الغذائية االخوة  ناصر 14 يحى هيشور 138
ت/ت للمواد الغذائية 17شارع طيب اكروان خليل بوعالم 139
ت/ت خضر و فواكه شارع طيب اكروان ميسوري جياللي 140
ت/ت للتغذية العامة  الجزائر الوسطى 03طيب اكروان  العايب عمار 141
ت/ت خضر و فواكه رقم 06 محمود بوحميدي الجزائر الوسطى  صخري حسين 142
ت/ت خضر و فواكه سمير بجريد  شارع محمد الخامس الجزائر الوسطى 37 143
ت/ت للتغذية العامة  رقم 07 محمد الخامس الجزائر الوسطى كمال طالب  144
ت/ت للتغذية العامة  رقم 24 مصطفى فروخي الجزائر الوسطى براهيمي باديس  145
ت/ت للتغذية العامة  رقم 09 مصطفى فروخي الجزائر الوسطى  قاسي اوصالح  146
ت/ت للتغذية العامة  رقم 12 مصطفى فروخي الجزائر الوسطى براهيم با حميدة 147
ت/ت للتغذية العامة  رقم 13 مختار عبد اللطيف الجزائر الوسطى  بودليل عبد هللا  148
ت/ت للتغذية العامة  رقم 02 شارع سعيد يعقوب الجزائر الوسطى  براهيمي محمد  149

اطعام سريع  رقم 12 شارع رشيد تيجاني الجزائر الوسطى  حمادي كريم  150
ت/ت للتغذية العامة  رقم 19 شارع دانتون الجزائر الوسطى  احمد قدام  151
ت/ت للتغذية العامة  رقم 49 شارع كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  رضا مجاهد  152
ت/ت للتغذية العامة  رقم 06 شارع الكسندر ريبو الجزائر الوسطى  هندل نادية  153
ت/ت للتغذية العامة  شارع كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  جياللي بلحول  154
ت/ت للتغذية العامة  شارع كريم بلقاسم الجزائر الوسطى رقم 90 شريفي لمين  155
ت/ت للتغذية العامة  شارع كريم بلقاسم الجزائر الوسطى رقم 98 جمال بركان  156

قصابة  رقم 104 شارع كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  حسين عامر  157
ت/ت للتغذية العامة  رقم 110 شارع كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  زيتوت مراد  158

محطة بنزين رقم 127 شارع كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  خدوجة حشاش ارملة حموش  159
قصابة  رقم 135 شارع كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  براهيم بكلي  160

ت/ت للتغذية العامة  رقم 136 شارع كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  حمو علي 161
حلويات  رقم 139 شارع كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  ايت محند ارزقي  162

ت/ت للتغذية العامة  رقم 139 شارع كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  محمد رياض يعلى  163
ت/ت للتبغ و الجرائد رقم 141شارع كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  عدروش نسيم  164

محطة بنزين قاسمي بشير  نهج كريم بلقاسم الجزائر الوسطى رقم 118 165
ت/ت للتغذية العامة  رقم 120 نهج كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  حكيم اوقروج  166
ت/ت للتغذية العامة  رقم 120 نهج كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  رابح بن غالب  167

ت/ت للحلويات رقم 145 نهج كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  رفاع عبد الحكيم  168
ت/ت للتغذية العامة  رقم 165 نهج كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  خميسي اسامة  169

ت/ت للتبغ  رقم 165 نهج كريم بلقاسم الجزائر الوسطى  جمال تواتي  170



ت/ت للتغذية العامة  رقم 108 نهج محمد الخامس الجزائر الوسطى  دوساس عبد القادر  171
قصابة  رقم 101 نهج محمد الخامس الجزائر الوسطى  بومدين عبد القادر  172

ت/ت للتغذية العامة  رقم 88 نهج محمد الخامس الجزائر الوسطى  جياللي طاهر  173
ت/ت للتغذية العامة  رقم 53نهج محمد الخامس الجزائر الوسطى  قاسمي نور الدين  174
ت/ت للتغذية العامة  رقم 09 شارع عمام الياس الجزائر الوسطى  نوال دوجة  175

مالحظة: القائمة اإلضافية تظهر باللون االصفر
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