
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية الجزائر 
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم االقتصادي                                                                                                                                

 مفتشية الحراش 
 

 و عطلة أول محرم و عاشوراء 2019 عطلة يومي عيد األضحى المبارك لسنة خالل المداومة القائمة االسمية للتجار و المتعاملين االقتصاديين الملزمين بضمان
  هجري.1441من السنة الهجرية الجديدة 
 -الحراش-

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

99B0010177 01الحراش الحراش 01 ش.ذ.م.م صوبوبات مخبزة شارع بلقاسم تابونت 

07A4847147  الحراش الحراش 02 لفقي محند مخبزة 05نهج بوعالم غبوب رقم 

13A4909031  الحراش الحراش 03 لفقي فريد مخبزة 63حي كوريفة رشيد رقم 

17A5121093  الحراش الحراش 04 سعيدي دحمان مخبزة 7شارع اإلخوة جيلي محل رقم 

00A0064091  مخبزة  12شارع الونشريس( أحمد تركوش) رقم  الحراش الحراش 05 مشري رابح

05A4817333  الحراش الحراش 06 مادي ابراهيم مخبزة  بومعطي60حي نايلي رقم 

10A4874199  الحراش الحراش 07 عرقوب عبد الحميد مخبزة 08 جويلية رقم 05شارع 

18A5123562  الحراش الحراش 08 لفقي جياللي مخبزة 55 رقم 15حي الدهاليز الثالتة شارع 

08A4862247  الحراش الحراش 09 حليتيم رضا مخبزة 95شارع االخوة زغنون المنظر الجميل رقم 

09A4867203  الحراش الحراش 10 رحمون مجيد مخبزة 02شارع محمد حطاب حسن بادي رقم 

99A0038077  الحراش الحراش 11 بجو يحي مخبزة 01شارع محمد عليوات رقم 

13A4901651  شارع 09شارع أرستيد برياند سابقا حاليا واجهة 12 و رقم 11-رقم 8رقم
 بولعشب عادل مخبزة المحطة

 الحراش الحراش 12

 الحراش الحراش 13 بوصبع رضا مخبزة  جويلية الحراش05 طريق 08 1613218132

00A0057641  الحراش الحراش 14 شراني ياسين حلويـــات 15شارع أحمد عون رقم 

 الحراش الحراش 15 لمين زروقي حلويـــات 05 محل 02 زاوية أحمد مقراني 06شارع أحمد عون  3626469أ02

 الحراش الحراش 16 أوعيل نبيل حلويـــات 09شارع تابونت بلقاسم رقم  5113986أ16



 الحراش الحراش 17 بن عبد السالم عبد هللا حلويـــات  شارع أحمد محند 04 0041801أ99

11A4881309  الحراش الحراش 18 عبد هللا إلياس تغذية عامة 63شارع بوعالم غبوب حسن بادي رقم 

11A4883503  الحراش الحراش 19 خواللي عمر تغذية عامة 22شارع محمد ايت محند رقم 

11A4885367  الحراش الحراش 20 لشهب اعمر تغذية عامة 03 محل رقم 414 قطعة رقم 02حي الدهاليز الثالثة رقم 

12A4897045  الحراش الحراش 21 كباب مولود تغذية عامة 08حي عيسات ايدير رقم 

12A4900137 الحراش الحراش 22 بن أجعود سمير تغذية عامة شارع سي حنافي حسن بادي 

13A4907585  الحراش الحراش 23 موزاوي رشيد تغذية عامة 302حي الدهاليز الثالثة قطعة رقم 

14A4911329  الحراش الحراش 24 درقاوي رابح تغذية عامة  الطابق االرضي18شارع مليكة قايد رقم 

14A4913243  الحراش الحراش 25 ديبون أسامة تغذية عامة 04شارع الشيخ االبراهيمي رقم 

14A4913983 37 الحراش الحراش 26 خالصي عبد اللطيف تغذية عامة 01 شارع بوعمامة محل رقم 

14A4915809 الحراش الحراش 27 صابونجي زوبير تغذية عامة 16 قطعة رقم19حي راديوز عمارة ب رقم 

98A0026551 71تغذية عامة  شارع غبوب بوعالم  
 الحراش الحراش 28 .معتوق أحمد

98A0031231  الحراش الحراش 29 عطة بركاهم ارملة قاضي تغذية عامة 02نهج أحمد عون رقم 

00A0058701 / الحراش الحراش 30 بلحمادي حدة تغذية عامة  حسن بادي1حي بانوراما عمارة أ 

01A0072285  الحراش الحراش 31 كريفة سعيد تغذية عامة 06شارع جبل بوزقزة رقم 

01A0075521  الحراش الحراش 32 منديل رشيد تغذية عامة 50 رقم 508حي الدهاليز الثالثة قطعة 

01A0075701  الحراش الحراش 33 بوطريق حجيلة تغذية عامة 31شارع دكتور روكس المنظر الجميل رقم 

01A0076261  الحراش الحراش 34 عريبة جمال تغذية عامة 62شارع سي حنافي حسن بادي رقم 

02A0084559  الحراش الحراش 35 بوراس أرزقي تغذية عامة 07 رقم 15 أقطعة 02شارع الجزائر محل رقم 

03A0095595  الحراش الحراش 36 دراجي عبد القادر تغذية عامة 34شارع سي حنفي حسن بادي رقم 

03A0099773  الحراش الحراش 37 دمدوم بوجمعة تغذية عامة 01شارع نورالدين حمري حسن بادي بلفور رقم 

04A0103489  الحراش الحراش 38 قالون حميد تغذية عامة 10 جويلية رقم 05شارع 

05A4822482  الحراش الحراش 39 حدوم بوبكر تغذية عامة 02شارع أحمد ترخوش رقم 

06A4837105  الحراش الحراش 40 كابري سليم تغذية عامة  شارع شانزي سابقا05شارع دغيش بوعكاز رقم 

07A4840131  الحراش الحراش 41 بن عودية تسعديت تغذية عامة 21شارع اتيان ديني المنظر الجميل رقم 

07A4844041  الحراش الحراش 42 عاشوري أمحمد تغذية عامة 10 رقم 814حي الدهاليز الثالثة قطعة 

08A4854113  الحراش بوروبة 43 بلحسين فريد تغذية عامة 23شارع مصطفى شرقو حسن بادي رقم 



08A4854441  الحراش الحراش 44 بحيرة عبد اللطيف تغذية عامة 34شارع سي حنافي حسان بادي رقم 

09A4868813  الحراش الحراش 45 قـيتي عـالل تغذية عامة 25حي كوريفة رشيد قطعة رقم 

15A5111242  الحراش الحراش 46 بهلولي سمير تغذية عامة 2 بومعطي محل 10شارع محمد نايلي رقم 

15A5111276  الحراش الحراش 47 عمورة هشام تغذية عامة 04حي مخزن للمياه القديم بومعطي رقم 

97A0012623 الحراش الحراش 48 أوكالي زوجة فضيل زهرة تغذية عامة المنبع القديم بومعطي 

99A0034615  الحراش الحراش 49 توات أرملة تواتي فاطمة تغذية عامة 24سوق جلماني محمد محل رقم 

99A0039915  الحراش الحراش 50 بيبط حسين تغذية عامة 60شارع س أحمد عون حسن بادي رقم 

16A5112886  محلول مراد  تغذية عامة س الحراش 03شارع أوالد الشيخ رقم  الحراش الحراش 51

09A4868945  الحراش الحراش 52 زوان محمد تغذية عامة 03حي كوريفة قطعة رقم 

11A4881525  الحراش الحراش 53 حايفي مصطفى تغذية عامة 03حي لرماف عمارة أ رقم 

15A5110852  عزوط عبد الرحمان  تغذية عامة 08سوق حسان بادي محل رقم  الحراش الحراش 54

16A5104713  بورياح عائشة  تغذية عامة 25حي راديوز عمارة أ محل  الحراش الحراش 55

08A4858778 كاب كريم  تغذية عامة /أف 1حي الدهاليز الثالثة بي  الحراش الحراش 56

16A5115351 مهدي يوسف  تغذية عامة شارع شريف موسى  الحراش الحراش 57

16A5112564  خطاب عبد المجيد  تغذية عامة 05 محل رقم 10شارع محمد نايلي رقم  الحراش الحراش 58

16A5112866  الحراش الحراش 59 العايب ياسين تغذية عامة 03 محل 50 مسكن كوريفة عمارة 1424حي 

99A0047539  الحراش الحراش 60 سليمان الشيخ كاسي تغذية عامة 04شارع شانزي رقم 

07A4848574  الحراش الحراش 61 بوعزيز باسم تغذية عامة 85حي كوريفة رشيد رقم 

5124611أ18  الحراش الحراش 62 بقالتي أحمد تغذية عامة  02حي الدهاليز توسعة  

4872989أ10  الحراش الحراش 63 نوي مصطفى تغذية عامة 18شارع عمر حواس رقم  

5118518أ17  الحراش الحراش 64 قيدوم عبد النور تغذية عامة 06 رقم 14 مج ملكية 07حي مافال عمارة ب  

5111276أ15  الحراش الحراش 65 عمورة هشام تغذية عامة 04حي مخزن المياه القديم بومعطي رقم  

09A4869129  سوبيرات   مكرر797حي الدهاليز الثالثة رقم  الحراش الحراش 66 عمروش محمد

15 B 1042016 05الحراش الحراش 67 خنوسي شعبان سوبيرات  شارع الشيخ االبراهيمي 

14A4917271  الحراش الحراش 68 عريوات محمد خضر و فواكه 16شارع جعفر رقيق عمارة رقم 

07A4843419  الحراش الحراش 69 بدال كمال خضر و فواكه 21سوق جلماني محمد رقم 

05A4814463  الحراش الحراش 70 عون صغير طريق خضر و فواكه 04سوق جلماني محمد رقم 

99A0036555  الحراش الحراش 71 عليلي مختار خضر و فواكه 08سوق جلماني رقم 

11A4885617  الحراش الحراش 72 بوقابة لخضر خضر و فواكه 18سوق جلماني محمد رقم 

99A0034615  الحراش الحراش 73 توات أرملة تواتي فاطمة خضر و فواكه 24سوق جلماني محمد محل رقم 



11A4893568  الحراش الحراش 74 مدكور ابراهيم خضر و فواكه 11سوق جلماني محل رقم 

00A0069427  الحراش الحراش 75 بوزيدي أرملة بوعلي زجيقة خضر و فواكه 36سوق جلماني محمد رقم 

04A4811691  الحراش الحراش 76 مزياري عبدالكريم خضر و فواكه 12سوق جلماني محمد رقم 

11A4886001  الحراش الحراش 77 شعنان محمد خضر و فواكه 28سوق جلماني محمد محل رقم 

11A4890853  الحراش الحراش 78 خنوسي حميد خضر و فواكه 06سوق جلماني محمد محل رقم 

01A0078465  الحراش الحراش 79 ميساوي مبارك خضر و فواكه 38سوق جلماني محمد رقم 

11A4880829  الحراش الحراش 80 سالمي شريف لحوم و دواجن 60حي نايلي (بومعطي) محل د رقم 

13A4901983  الحراش الحراش 81 عليان بن يوسف لحوم و دواجن 39سوق جلماني محمد محل رقم 

98A0020009  الحراش الحراش 82 زيـاد رابح لحوم و دواجن 71نهج بوعالم غبوب حسن بادي رقم 

11A4900030 05 الحراش الحراش 83 قربع صهيب لحوم و دواجن 01 شارع االخوة جيلي محل رقم 

14A4914675  الحراش الحراش 84 فراغ فاتح لحوم و دواجن  محمد بلحسن محل ج26 جويلية رقم 05زاوية الشارعين 

05A3634785  الحراش الحراش 85 قزو مصطفى لحوم و دواجن  ب46شارع أحمد حميدوش رقم 

00A0061791  الحراش الحراش 86 بوترعة نور الدين لحوم و دواجن 09شارع دغيش بوعكاز رقم 

10A4875057  الحراش الحراش 87 سيني شاوش لحوم و دواجن 429حي الدهاليز الثالثة قطعة رقم 

00A0070361  الحراش الحراش 88 بو را بعة نا صر لحوم و دواجن 01 رقم 29شارع مقراني سعيد قطعة رقم 

02A0088391  الحراش الحراش 89 حاج قويدر عــلي لحوم و دواجن 34سوق جلماني محمد رقم 

02A0091405  الحراش الحراش 90 سعداوي نجيب لحوم و دواجن 74شارع أحمد عون حسن بادي رقم 

11A4885991  الحراش الحراش 91 خديجي فـاتح لحوم و دواجن 44سوق جلماني محل رقم 

12A4893061  الحراش الحراش 92 سليماني فارس لحوم و دواجن 04شارع دغيش بوعكاز رقم 

99A0044857  الحراش الحراش 93 هاشمي بوعالم لحوم و دواجن 07شارع دغيش بوعكاز رقم 

04A0103671  الحراش الحراش 94 ابراهيمي عمر لحوم و دواجن 65شارع بوعالم غبوب رقم 

13A4903121  الحراش الحراش 95 مداني عبد النور لحوم و دواجن 04شارع دغيش بوعكاز (شانزي سابقا) عمارة 

06A4830869 الحراش الحراش 96 بن قادي كريم لحوم و دواجن 03سينما تيمقاد شارع دغيش بوعكاز قطعة أ محل 

15A4919839 02الحراش الحراش 97 سعداوي أكرم لحوم و دواجن  محمد حطاب بلفور 

98A0020009  الحراش الحراش 98 زيـاد رابح لحوم و دواجن 71نهج بوعالم غبوب حسن بادي رقم 

15A5010103  الحراش الحراش 99 مشري محفوظ لحوم و دواجن 07سوق جلماني محل رقم 

99A0034051  الحراش الحراش 100 قدور شرابي لحوم و دواجن 03مزرعة رشيد كوريفة رقم 

07A4846791  الحراش الحراش 101 بن شيخ ناصر لحوم و دواجن  أ سوق نايلي بومعطي61كشك رقم 

09A4864597  العمراوي محمد الصغير  لحوم و دواجن  27 و 26سوق جلماني محمد دكان رقم  الحراش الحراش 102

98A0017493 blondon  الحراش الحراش 103 لوصيف فيصل لحوم و دواجن  05 شارع 

10A4872465  خالد زياني  لحوم و دواجن 141حي راديوز عمارة أ رقم  الحراش الحراش 104

02A0091405  نجيب سعداوي  لحوم و دواجن 74شارع أحمد عون حسن بادي رقم  الحراش الحراش 105



00A2826498  05 س الحصة رقم 01شارع قطاف عبد الوهاب رقم مطاعـم    الحراش الحراش 106 جناي محمد

00A0061557  12 جويلية رقم 05شارع حراش مسعودة  مطاعـم   الحراش الحراش 107

0062373A00  05درب مليكة قايد رقم والي حدة  مطاعـم   الحراش الحراش 108

01A0075775  59شارع غبوب بوعالم رقم موجب فضيل  مطاعـم   الحراش الحراش 109

01A0076249  26شارع محمد بلقاسم المنظر الجميل رقم ضمير كمال  مطاعـم   الحراش الحراش 110

01A0078699  09شارع تابونت بلقاسم رقم غزلي لمين  مطاعـم   الحراش الحراش 111

04A4813505  30شارع مليكة قايد رقم  الحراش الحراش 112 عبد الالوي محمد عبد الحليم مطاعـم 

03A0097197  72شارع أحمد عون رقم فيالة جمال  مطاعـم   الحراش الحراش 113

05A4815053  العربي غزيل   مطاعـم مكرر 105حي بومعطي رقم  الحراش الحراش 114

98A0022169 04 بو اللبن محمد  مطاعـم شارع محمد بوروبة  الحراش الحراش 115

98A0023875 09الحراش الحراش 116 رفاح مصطفى مطاعـم  شارع كليبارت الحراش 

98A0026477 16  مزيج أحسن   مطاعـم شارع مليكة قايد  الحراش الحراش 117

98A0030883 03  سالمي محمد  مطاعـم شارع أحمد تركوش  الحراش الحراش 118

99A0033705  كرميش اسماعيل   مطاعـم 08شارع غبوب بوعالم رقم  الحراش الحراش 119

99A0033971  الحراش الحراش 120 حدوم مالك  مطاعـم  الحراش02شارع أحمد ترخوش رقم 

99A0034975  واقنوني عثمان  مطاعـم 03شارع أحمد ترخوش رقم  الحراش الحراش 121

99A0036643  قبيوعة سعيد  مطاعـم 03شارع محمد لحسن رقم  الحراش الحراش 122

99A0042989  مراكب رمضان  مطاعـم 13نهج بوعالم غبوب رقم  الحراش الحراش 123

99A0048639  دبياش عمر  مطاعـم 08طريق الجزائر رقم  الحراش الحراش 124

15A4918917 10 عيسى صيد  مطاعـم 01 شارع الجزائر رقم  الحراش الحراش 125

14A4917477 11مزيش خالد  مطاعـم  شارع علي حسن باي محل أ  الحراش الحراش 126

98A0017751  الحراش الحراش 127 أمالل عثمان مطاعـم 27 شارع تابونت بلقاسم محل 07رقم 

13A4908977  قطاف عبد الرؤوف   مطاعـم 03شارع تابونت بلقاسم محل رقم  الحراش الحراش 128

00A0060459  الحراش الحراش 129 أودينة نصر الدين مطاعـم 03شارع سعيدي بوزيدة رقم 

00A0057471  الحراش الحراش 130 صنهاجي توفيق مطاعـم 10شارع أحمد ترخوش رقم 

00A0070137  الحراش الحراش 131 لفقي محند شريف مطاعـم 03مزرعة علي برواقي طريق االربعاء رقم 

02A0087499  الحراش الحراش 132 عمارة ناصر مطاعـم 60شارع أحمد عون حسن بادي رقم 

03A0096691  الحراش الحراش 133 خالدي سيد علي مطاعـم 62شارع سي حنفي  حسن بادي رقم 

03A0099933 (أو ني)الحراش الحراش 134 صالحي نورالدين مطاعـم كشك بحي بومعطي بجوار 

04A0107539  الحراش الحراش 135 براهيمي الياس مطاعـم 53حي المقراني رقم 

04A4812455  الحراش الحراش 136 مشري علي مطاعـم 01شارع تابونت بلقاسم رقم 



05A4824411  الحراش الحراش 137 صادقي عمر مطاعـم 01 رقم 08 قطعة رقم 01شارع الرائد بوليلي رقم 

05A4824339  مادي أحمد  مطاعـم 69شارع غبوب بوعالم رقم  الحراش الحراش 138

06A4831083  الحراش الحراش 139 بنينال مهدي مطاعـم 08شارع حومري نورالدين  حسن بادي رقم 

06A4836489  الحراش الحراش 140 غربي فريد مطاعـم 10 جويلية رقم 05شارع 

06A4836987  الحراش الحراش 141 قويدر رضا صابري مطاعـم 07شارع تابونت بلقاسم رقم 

06A4839253  الحراش الحراش 142 دامير فارس مطاعـم 01شارع محمد لحسن رقم 

08A4851705  الحراش الحراش 143 مباركي توفيق مطاعـم  غبوب بوعالم بلفور محل ج82شارع 

98A0021541  الحراش الحراش 144 شعابنة عادل مطاعـم  الحراش09شارع تابونت بلقاسم رقم 

00A2826498  الحراش الحراش 145 جناي محمد مطاعـم 05س الحصة رقم01شارع قطاف عبد الوهاب رقم 

00A0068399 03الحراش الحراش 146 فحاص رابح مطاعـم  شارع ماريسال جونز الحراش 

00A0061547 الحراش الحراش 147 عماراش حسن مطاعـم شارع كوتاما (كوطاماس) حسان بادي 

98A0002456 04الحراش الحراش 148 قصالم عمار مطاعـم  شارع اإلخوة دراك حسين داي 

00A0067259 04 الحراش الحراش 149 بن طرفاية شريف مطاعـم  شارع تابونت بلقاسم 

07A4843271  الحراش الحراش 150 شعبنة فريد مطاعـم  05شارع الشيخ االبراهيمي رقم 

16B1043080  الحراش الحراش 151 راحة مزليش و شريكه مطاعـم  01 شارع فضيل سعيداني رقم 04رقم 

09A4865537  الحراش الحراش 152 حدوش سفيان مطاعـم 11شارع غبوب بوعالم رقم 

16A05115091 الحراش الحراش 153 قرومي ميلود مطاعـم ساحة عيسات ايدير 

07A4844647 62الحراش الحراش 154 عمروش سليمان مطاعـم  شارع بوعمامة حسن باي الحراش 

98A0024051 09 الحراش الحراش 155 خالصي عمار مطاعـم  شارع حسين باي 

16A5111420 الحراش الحراش 156 بوصبع محمد مطاعـم 01رقم  شارع الشيخ االبراهيمي 

15A4920421 05الحراش الحراش 157 محمد الحبيب سماعيل بوزيري مطاعـم  شارع الجزائر 

10A4876401  الحراش الحراش 158 برحال جميلة مطاعـم  أ بومعطي19مأخذ المياه القديمة رقم 

99A0041913 12 الحراش الحراش 159 مزيش صالح مطاعـم  شارع علي حسن بادي 

08A4861807  الحراش الحراش 160 مرازقة الطيب مطاعـم 01 مدخل 08 عمارة 324حي عيسات ايدير رقم 

98A0021541  الحراش الحراش 161 صديق يونس مطاعـم  الحراش09شارع تابونت بلقاسم رقم 

00A2826498  الحراش الحراش 162 شعابنة عادل مطاعـم 05س الحصة رقم01شارع قطاف عبد الوهاب رقم 

00A0068399 03الحراش الحراش 163 جناي محمد مطاعـم  شارع ماريسال جونز الحراش 

00A0061547 الحراش الحراش 164 فحاص رابح مطاعـم شارع كوتاما (كوطاماس) حسان بادي 

98A0002456 04الحراش الحراش 165 عماراش حسن مطاعـم  شارع اإلخوة دراك حسين داي 

00A0067259 04 الحراش الحراش 166 قصالم عمار مطاعـم  شارع تابونت بلقاسم 

07A4843271  الحراش الحراش 167 بن طرفاية شريف مطاعـم  05شارع الشيخ االبراهيمي رقم 

16B1043080  الحراش الحراش 168 شعبنة فريد مطاعـم  01 شارع فضيل سعيداني رقم 04رقم 



09A4865537  الحراش الحراش 169 راحة مزليش و شريكه مطاعـم 11شارع غبوب بوعالم رقم 

16A05115091 الحراش الحراش 170 حدوش سفيان مطاعـم ساحة عيسات ايدير 

07A4844647 62الحراش الحراش 171 قرومي ميلود مطاعـم  شارع بوعمامة حسن باي الحراش 

16A5111420 الحراش الحراش 172 خالصي عمار مطاعـم 01رقم  شارع الشيخ االبراهيمي 

10A4876401  الحراش الحراش 173 محمد الحبيب سماعيل بوزيري مطاعـم  أ بومعطي19مأخذ المياه القديمة رقم 

99A0041913 12 الحراش الحراش 174 برحال جميلة مطاعـم  شارع علي حسن بادي 

08A4861807  الحراش الحراش 175 مزيش صالح مطاعـم 01 مدخل 08 عمارة 324حي عيسات ايدير رقم 

00B0722919 02الحراش الحراش 176 المطاحن الكبرى دحماني  البال مطاحن  شارع أحمد ايت محمد 

 

  



  

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

 المتعامل االقتصادي
المقاطعة  البلدية الرقم

 االدارية

16A5115088  الحراش باش جراح 01 بن حاية مسعود مخبـــــزة 67حي الهواء الجميل علي واجهة شارع حنين رقم 

18A5124337  الحراش باش جراح 02 بن حاية وليد مخبـــــزة 60 و 59 رقم 05حي ديار الجماعة عمارة 

99A0055533  الحراش باش جراح 03 داعي سيد علي مخبـــــزة 03 رقم 20حي المسلمين رقم 

08A4862621  الحراش باش جراح 04 مبرك محمد مخبـــــزة 241حي البدر رقم 

99A0040987  الحراش باش جراح 05 عكروف قدور مخبـــــزة 07 رقم 21حي باش جراح عمارة 

 الحراش باش جراح 06 علي تمال  مخبـــــزة 01 رقم 03 مدرج 39عمارة  4802739أ13

 الحراش باش جراح 07 شباح علي مخبـــــزة  شارع حنين الهواء الجميل120 0072910أ00

16A5114259  الحراش باش جراح 08 طبو دالي مخبـــــزة  محل أ01 حي البدر رقم 621شارع 

09A4865993  الحراش باش جراح 09 حداد حليم مخبـــــزة 02 رقم 01 مدخل 64حي باش جراح عمارة 

10A4879857  الحراش باش جراح 10 مباركي ربيع مخبـــــزة 03شارع الطرق االربعة حي الهواء الجميل رقم 

13A4905575  الحراش باش جراح 11 ايت اكلي عبد هللا مخبـــــزة 09 رقم 43/05 عمارة 1حي باش جراح 

11A1647249 90الحراش باش جراح 12 عيسوس حسام مخبـــــزة حي جنان مبروك 

18A5126372  الحراش باش جراح 13 مولود حداد  مخبـــــزة 14 و 13 رقم 59 عمارة 01حي باش جراح 

09A4863295  الحراش باش جراح 14 مداني رشيد مخبـــــزة 55حي الهواء الجميل رقم 

08A4859135  الحراش باش جراح 15 بن جاب هللا عبد الحق تغذية عامة 01 محل رقم 01 قطعة رقم 13طريق الوالئي رقم 

09A4862707  الحراش باش جراح 16 حليش كريم تغذية عامة 05 رقم 63 عمارة 01حي باش جراح 

10A4879411  الحراش باش جراح 17 فراغ سيد علي تغذية عامة 42شارع نوال المورو حي البدر رقم 

01A0081619  الحراش باش جراح 18 بوراد سيد علي تغذية عامة 06سوق جنان مبروك رقم 



05A4819407  الحراش باش جراح 19 عبد الحق نسيم تغذية عامة 01سوق جنان المبروك محل 

16A5117031  الحراش باش جراح 20 ساكو رابح تغذية عامة محل ب 03حي باش جراح عمارة أ رقم 

06A4837301 الحراش باش جراح 21 بونوح ياسين تغذية عامة 13تعاونية عقارية التضامن شارع بئرخادم الطريق الوالئي رقم 

08A4852943  الحراش باش جراح 22 زموري فريد تغذية عامة  أ05 محل رقم 38حي باش جراح عمارة 

00A0067221  الحراش باش جراح 23 خيدر يوسف تغذية عامة  س01 محل رقم 65حي باش جراح عمارة 

5111727أ16  الحراش باش جراح 24 سوتو عبد النصر تغذية عامة 07 محل 12 عمارة 01حي باش جراح  

15A4919243  الحراش باش جراح 25 قريبيس موسى تغذية عامة 07 رقم 04حي المسلمين عمارة مشتركة 

97A0012660  الحراش باش جراح 26 خلفاوي كمال تغذية عامة 02 محل رقم 43 عمارة 1حي باش جراح 

4917159أ14  الحراش باش جراح 27 فضيلي نسيم تغذية عامة 29 قسم 04 ملكية 01 مدخل 15حي باش جراح عمارة  

08A4857473  الحراش باش جراح 28 لبيك عبد الحكيم تغذية عامة 22شارع الوادي لعذور رقم 

12A4898075  طالبي عادل  تغذية عامة 200 رقم 02 محل08حي مسكن عمارة  الحراش باش جراح 29

4917115أ14  الحراش باش جراح 30 طاشت كمال تغذية عامة  أ 02 محل 04 عمارة 01حي باش جراح  

11A4883157  الحراش باش جراح 31 بـرابـز حمزة تغذية عامة 11 عمارة 1حي باش جراح 

11A4884501  الحراش باش جراح 32 مازيت عمر تغذية عامة 03 رقم 65 عمارة 01حي باش جراح 

12A4896613  الحراش باش جراح 33 رشيدي عثمان تغذية عامة 41 رقم 04حي ديار الجماعة عمارة 

14A4910919  الحراش باش جراح 34 شتوح لعموري تغذية عامة 08 و 07 محل رقم12 مسكن عمارة 202حي 

98A0032353  الحراش باش جراح 35 موحي علي تغذية عامة 20 مدخل د رقم 03حي ديار الجماعة عمارة 

99A0038785  الحراش باش جراح 36 فرج نور الدين تغذية عامة  باش جراح06المركز التجاري رقم 

98A0014290  الحراش باش جراح 37 بيطار كمال تغذية عامة 07 رقم 01 مسكن عمارة 488حي 

17A5117638  بوتاعة عبد الرؤوف  تغذية عامة حي البدر محل س 238رقم  الحراش باش جراح 38

04A4813337  الحراش باش جراح 39 عوسات عبد السالم تغذية عامة 303 رقم 03حي ديار الجماعة عمارة 

10A4874629  الحراش باش جراح 40 بن عبد هللا كمال تغذية عامة 02 ب رقم 24 مسكن عمارة 488حي باش جراح 



16A5114718  بن شيكو عبد العزيز  تغذية عامة 02 محل 30 عمارة 01حي باش جراح  الحراش باش جراح 41

16A5113949  وهاب بالل  تغذية عامة س 06 محل 06 حي الهواء الجميل قطعة رقم 103شارع الحدائق رقم  الحراش باش جراح 42

13A4905013  الحراش باش جراح 43 غدية عبد الحكيم تغذية عامة 05 رقم 65حي باش جراح عمارة 

03A0094727  الحراش باش جراح 44 جدي بن عبدة عبد الكريم تغذية عامة 48نهج بوجرادة عمار حي لعدور رقم 

09A4865243  الحراش باش جراح 45 ناصري عبدالسالم تغذية عامة 07 رقم 02 مدخل 33حي باش جراح عمارة 

17A5119712  سباك عبد القادر  تغذية عامة 04 رقم 11حي باش جراح عمارة  الحراش باش جراح 46

16A5116588  تبركان عبد الكريم  تغذية عامة واد أوشايح 197 لبقطعة 04 محل رقم 12 مسكن عمارة 1008حي  الحراش باش جراح 47

06A4837301 بونوح ياسين  تغذية عامة 13تعاونية عقارية التضامن شارع بئرخادم الطريق الوالئي رقم  الحراش باش جراح 48

00027600أ98 دحو عيسى   تغذية عامة 11حي بن بولعيد فيال رقم    الحراش باش جراح 49

0002963أ98 بن عراس اسماعيل   تغذية عامة 341حي البدر    الحراش باش جراح 50

0036327أ99  الحراش باش جراح 51 قسوم حدة تغذية عامة  شارع بئر خادم38 

5116733أ16  الحراش باش جراح 52 مرابط  نور الدين تغذية عامة  حي البدر محل أ621رقم  

4911055أ14  الحراش باش جراح 53 فضيل عويدات رشيد تغذية عامة  أ02محل 65 عمارة 01حي باش جراح  

4811651أ04 خاللفة سيد أحمد  تغذية عامة  أ04 رقم 05 مدخل 63 عمارة 1حي باش جراح    الحراش باش جراح 54

4905013أ13 عبد الحليم غدية   تغذية عامة  05 رقم 65حي باش جراح عمارة    الحراش باش جراح 55

5122090أ17 عبد هللا شميني  تغذية عامة 9 رقم 4 مدخل 02 عمارة 01حي باش جراح    الحراش باش جراح 56

5113145أ16 كولوقلي محمد  تغذية عامة 01 مسكن عمارة  ب رقم 84حي    الحراش باش جراح 57

0057539أ00 لعوادي يزيد  تغذية عامة ممر حنان حي الهواء الجميل  05   الحراش باش جراح 58

04A0109849  الحراش باش جراح 59 لكحل سمير خضر و فواكه 46سوق ميلودي برينيس (النخيل) رقم 

06A4832955  الحراش باش جراح 60 فقاص علي خضر و فواكه 36سوق ميلودي برينيس محل رقم 

17A5122703  الحراش باش جراح 61 عروس حمزة خضر و فواكه 49سوق ميلودي برينيس محل رقم 

18A5125470 الحراش باش جراح 62 سعد الملوك ضربان خضر و فواكه 269سوق ميلودي برينيس محل رقم 



16A5112738  الحراش باش جراح 63 يعقوبي خالد خضر و فواكه 265سوق ميلودي برينيس محل رقم 

12A4892245  الحراش باش جراح 64 قاسم بوبكر خضر و فواكه  محل ب02 رقم 65 عمارة 01حي باش جراح 

08A4857675  الحراش باش جراح 65 شاكـري يـزيد لحوم و دواجن 66سوق ميلودي برنيس محل رقم 

00A0067221  الحراش باش جراح 66 خيدر يوسف لحوم و دواجن  س01 محل رقم 65حي باش جراح عمارة 

01A0075071  الحراش باش جراح 67 بوكاري سفيان لحوم و دواجن 20سوق حي النخيل محل رقم 

02A0087875  الحراش باش جراح 68 قطيش سالم لحوم و دواجن 14بجوار سوق ميلودي برنيس كشك رقم 

13A4906821  الحراش باش جراح 69 جعيجع زين العابدين لحوم و دواجن  سوق ميلودي برينيس67محل رقم 

99A0048127  الحراش باش جراح 70 شابو سعيد لحوم و دواجن 07سوق النخيل رقم 

99A0055321  محلول عبد القادر  لحوم و دواجن  س01 محل رقم 65حي باش جراح عمارة  الحراش باش جراح 71

99A4866379  زايدي علي   لحوم و دواجن 22سوق مولود برينيس طاولة رقم  الحراش باش جراح 72

00A0070147  الحراش باش جراح 73 والة مولود لحوم و دواجن  23سوق جنان المبروك رقم 

04A4812631  الحراش باش جراح 74 برابح ساعد لحوم و دواجن 11سوق ميلودي برينيس (النخيل سابقا)محل 

05A4819613 02الحراش باش جراح 75 بوحليسة لياس لحوم و دواجن  طريق باش جراح حي البدر 

06A4843630  الحراش باش جراح 76 ودوع حميد لحوم و دواجن 61سوق ميلودي برينيس محل رقم 

09A4868771  الحراش باش جراح 77 صـالح أعمـر لحوم و دواجن 02رقم26 عمارة 1حي باش جراح 

10A4878305  الحراش باش جراح 78 بلقسام مولود لحوم و دواجن  محل ب265حي البدر رقم 

13A4906389  الحراش باش جراح 79 عيش طاوس لحوم و دواجن 18سوق ميلودي برينيس ( النخيل سابقا )محل رقم 

14A4915995  الحراش باش جراح 80 عمي فاطمة الزهرة لحوم و دواجن 05 محل رقم 02 مدخل 26 عمارة 01حي باش جراح 

99A0045199  الحراش باش جراح 81 معطاوي الحواس لحوم و دواجن  153سوق النخيل رقم 

99A004473  عياش العيد  لحوم و دواجن  137سوق النخيل رقم  الحراش باش جراح 82

08A4857675  الحراش باش جراح 83 شاكـري يـزيد لحوم و دواجن 66سوق ميلودي برنيس محل رقم 

99A0036401  زكارة محمد  لحوم و دواجن 136سوق النخيل رقم  الحراش باش جراح 84



04A4811005  بوطوبة أحمد  لحوم و دواجن 09سوق ميلودي برنيس طاولة رقم  الحراش باش جراح 85

98A0020485  عمار سويسي  لحوم و دواجن 40سوق النخيل طاولة رقم  الحراش باش جراح 86

10A4874537 01 الحراش باش جراح 87 شيتي يوغرطة لحوم و دواجن 01 شارع المجمع المدرسي جرجرة محل رقم 

14A5030612  فاتح عماري  لحوم و دواجن 02 و 01 رقم 05 درج 1حي المنظر الجميل عمارة  م  الحراش باش جراح 88

16A5116263 237طارق مغراوي  لحوم و دواجن  حي البدر  الحراش باش جراح 89

15A4923091  العيد حميدي  لحوم و دواجن 33سوق النخيل طاولة رقم  الحراش باش جراح 90

02A0007875  قطيش سالم  لحوم و دواجن 14بجوار سوق ميلودي برنيس كشك رقم  الحراش باش جراح 91

98A0028983  قطاش عمر  لحوم و دواجن  مكرر131سوق حي النخيل طاولة رقم  الحراش باش جراح 92

11A4884573  ايت فايت أمين  لحوم و دواجن حي البدر 84رقم  الحراش باش جراح 93

99A0046031  معطاوي براهيم  لحوم و دواجن 03سوق النخيل رقم  الحراش باش جراح 94

03A0095623  جوابي أمحمد  لحوم و دواجن 13سوق النخيل رقم  الحراش باش جراح 95

15A4920147  حمزة مجراب  لحوم و دواجن سوق ميلودي برينيس 81طاولة رقم  الحراش باش جراح 96

15A4921019  زايدي مصطفى  لحوم و دواجن 62بجوار سوق ميلودي برنيس طاولة رقم  الحراش باش جراح 97

06A4828195  الحراش باش جراح 98 شامخ خميسي مطاعــم 03 رقم 1 مسكن عمارة 488حي باش جراح 

07A4851271  الحراش باش جراح 99 دريج حميد مطاعــم 06/أ رقم 1 مسكن عمارة 488حي باش جراح 

01A0083259  الحراش باش جراح 100 عشاش زين الدين مطاعــم 31شارع حنان حي الهواء الجميل رقم 

07A4840585  الحراش باش جراح 101 إيهار نور الدين مطاعــم 88حي الهواء الجميل شارع سعيد بلقاسمي رقم 

16A5114971  أودينة اسماعيل  مطاعــم 01  مفترق الطرق األربعة حي الهواء الجميل محل 35رقم  الحراش باش جراح 102

17A5117792  العايبي هشام  مطاعــم 02 درج أ محل 03 مسكن عمارة 488حي  الحراش باش جراح 103

16A5111762  الحراش باش جراح 104 بوحلة عادل مطاعــم 239حي البدر رقم 

05A4822713  الحراش باش جراح 105 خلفون محمد مطاعــم 10 رقم 06 درج 26 عمارة 01حي باش جراح 

05A4826387  الحراش باش جراح 106 ايت بعزيز محمد امين مطاعــم 10 محل رقم 13المركز التجاري الطريق الوالئي رقم 



02A0087267  الحراش باش جراح 107 مركوش سمير مطاعــم 07 رقم 04 مدخل 25حي باش جراح عمارة 

05A4826387  الحراش باش جراح 108 ايت بعزيز محمد امين مطاعــم 10 محل رقم 13المركز التجاري الطريق الوالئي رقم 

02A0087267  الحراش باش جراح 109 مركوش سمير مطاعــم 07 رقم 04 مدخل 25حي باش جراح عمارة 

09A4869677  الحراش باش جراح 110 أوشموخ كريم مطاعــم 02 رقم 18 عمارة 1حي باش جراح 

00A0060847  الحراش باش جراح 111 بودينة عبداللطيف مطاعــم 06 أ السلم 03 رقم 21 عمارة 01حي باش جراح 

13A4909367 118 الحراش باش جراح 112 لورقيوي مهدية مطاعــم 01شارع حنفي  هجرس حي البدر محل 

15A5110300  زكريا بوطبيلة  مطاعــم 10 رقم 06 درج 26 رقم 01حي باش جراح  الحراش باش جراح 113

16A5114944  ياسين قاسم بوظهر  مطاعــم الحصة  07 رقم 04 مدخل 25حي باش جراح عمارة  الحراش باش جراح 114

13A4906319  الحراش باش جراح 115 شريف عبد القادر مطاعــم  ب،157حي البدر شارع حنافي هجرس رقم 

98B0004469 334 مطاعــم حي البدر 
ش ذ م م محمد ادم مقهى و أكل 

خفيف   الحراش باش جراح 116

12A4898401 عرقي ابراهيم  مطاعــم سابقا 13 الطريق الوالئي رقم 03 حصة 01عاونية عقارية التضامن عمارة ب  الحراش باش جراح 117

01A0083259  الحراش باش جراح 118 عشاش زين الدين مطاعــم 31شارع حنان حي الهواء الجميل رقم 

07A4840585  الحراش باش جراح 119 إيهار نور الدين مطاعــم 88حي الهواء الجميل شارع سعيد بلقاسمي رقم 

16A5111762  الحراش باش جراح 120 بوحلة عادل مطاعــم 239حي البدر رقم 

05A4822713  الحراش باش جراح 121 خلفون محمد مطاعــم 10 رقم 06 درج 26 عمارة 01حي باش جراح 

00A0060847  الحراش باش جراح 122 بودينة عبداللطيف مطاعــم 06 أ السلم 03 رقم 21 عمارة 01حي باش جراح 

99A0050385  الحراش باش جراح 123 سعداوي سعيد مطاعــم 81شارع بوجرادة لعدور رقم 

99A0042055  الحراش باش جراح 124 محمدي مختار مطاعــم 34شارع الواد الهواء الجميل رقم 

02A0093419 09 لعور محمد  مطاعــم شارع الحدائق الهواء الجميل  الحراش باش جراح 125

00A0060847  الحراش باش جراح 126 بودينة عبداللطيف مطاعــم 06 أ السلم 03 رقم 21 عمارة 01حي باش جراح 
 

  



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

 المتعامل االقتصادي
المقاطعة  البلدية الرقم

 االدارية

00B0012712  مخبـــــزة 53 رقم 5حي شريف بيدي مجموعة 
ش ذ م م  مخبزة و حلويات بن 

 الحراش بوروبة 01 عزوق

02A0095964  الحراش بوروبة 02 خرخاش جمال مخبـــــزة 12حي الكاليتوس رقم 

10A4878235  الحراش بوروبة 03 مهيبل نسيم مخبـــــزة 01حي الفداء عمارة س رقم 

11A4903060  الحراش بوروبة 04 عبان عبد المالك مخبـــــزة 16 رقم 3حي الجبل مج,ش 

00A0057025  الحراش بوروبة 05 خرخاش عبد العزيز مخبـــــزة 12حي الكاليتوس رقم 

14A5030650  الحراش بوروبة 06 طالبي لوصيف مخبـــــزة 03 رقم 07حي الجبل عمارة 

99A0053184 الحراش بوروبة 07 زرق الرأس بن داود مخبـــــزة زرق الرأس حي الجبل 

07A4855122  الحراش بوروبة 08 زتيلي عمر مخبـــــزة 74رقم02حي شريف بيدي قسم 

07A4860428  الحراش بوروبة 09 عيون نوفل مخبـــــزة 05 ) رقم 1حي الكاليتوس عمارة ( د 

11A4896612  الحراش بوروبة 10 حمزاوي رابح مخبـــــزة 14 رقم 03حي الجبل قسم ب 

13A5022804  الحراش بوروبة 11 رابـــحـــي خـــالـــيـــدة تغذية عامة  أ ( سابقا التعاونية العقارية الفرجة)15حي الشهيد محمد سعيدون رقم 

13A5023232  الحراش بوروبة 12 بن محي الدين لياس تغذية عامة 02 قسم 05حي الجبل رقم 

14A5033248  الحراش بوروبة 13 شريات رؤوف تغذية عامة 10 رقم 01حي الجبل قسم  ف 

15A5038790  الحراش بوروبة 14 بوديسة جميلة تغذية عامة 02 محل رقم 01حي الكاليتوس عمارة د 

99A0037718  الحراش بوروبة 15 العيدي عبد الرحمان تغذية عامة 27حي فيدال رقم 

99A0034170  الحراش بوروبة 16 دوركام سعيد تغذية عامة 16شارع االسفل حي المجاهد رقم 

98A0015794 فريدي محمد  تغذية عامة (بوروبة) 02 رقم 01حي الجبل قطعة ف  الحراش بوروبة 17

5117668أ17  الحراش بوروبة 18 عزوق خالد تغذية عامة أ01 قسم 16حي الجبل رقم  



00A0060695  الحراش بوروبة 19 بومزراق سفيان تغذية عامة 11حي باش جراح محل رقم 

01A0077048  الحراش بوروبة 20 كودري ليلى تغذية عامة 03حي بن بولعيد كشك رقم 

01A0080960  الحراش بوروبة 21 بولحليب إسالم تغذية عامة 01 رقم 44حي الصنوبر ع 

03A0105684  الحراش بوروبة 22 عايد مراد تغذية عامة 01 يحمل رقم 2حي الجبل مجموعة أ 

06A4842344  الحراش بوروبة 23 بونقطة سمير تغذية عامة 05حي الكاليتوس عمارة " ف " رقم 

09A4879638 الحراش بوروبة 24 بوعسكر مراد تغذية عامة أ02رقم1حي الجبل  مج 

10A4885490  الحراش بوروبة 25 فريدي محمد تغذية عامة  أ04س 03حي الجبل مج 

0083528أ01  الحراش بوروبة 26 حنيفي رابح تغذية عامة 19ح 02حي الجبل مج  

5118148أ17  الحراش بوروبة 27 بوزيدي عثمان تغذية عامة 05 محل  رقم 06حي الجبل مج أ  

4885490أ10  الحراش بوروبة 28 فريدي محمد تغذية عامة  أ04س 03حي الجبل مج  

512832أ18 شمس الدين وعناني  تغذية عامة 40حي الكاليتوس عمارة د محل رقم    الحراش بوروبة 29

99A0033516  الحراش بوروبة 30 نقاش عمر تغذية عامة 15 ش 01حي الجبل مجموعة 

02A0092490  الحراش بوروبة 31 بن قارة احمد تغذية عامة 03 رقم 1المركز التجاري باش جراح 

01A0079040  الحراش بوروبة 32 رحماني محمد أرزقي تغذية عامة 02 س 1حي الجبل مجموعة 

16A5115784  أعمر قوميري  تغذية عامة بوروبة 04 رقم 01حي الجبل مج  الحراش بوروبة 33

01A0079264  الحراش بوروبة 34 نصرون فتحي تغذية عامة 09حي بومزار رقم 

01A0080386  الحراش بوروبة 35 قورصو مصطفى تغذية عامة 05 رقم 41حي الجبل مجموعة 

06A4836970  الحراش بوروبة 36 حميدي فايزة تغذية عامة 05المركز التجاري حي أومخلوف محمود محل رقم 

08A4869446 سعيد ة جمع تغذية عامة 22تعاونية عقارية مفتاح السعادة حي الشهيد سعيدون محمد  شارع س  الحراش بوروبة 37

11A4899888 المركز التجاري  لحي أومخلوف محمود 08رقم بلوط فوزي  تغذية عامة  الحراش بوروبة 38

08A4851695  الحراش بوروبة 39 زغوان بلقاسم تغذية عامة 19تجزئة البركة قطعة رقم 

16A5114040  حبوش عبد هللا  تغذية عامة 02حي محمد سعيدون شارع أ  الحراش بوروبة 40

17A5119192  بايزيد بلكحل  تغذية عامة 02 س 02حي الجبل مجموعة  الحراش بوروبة 41



14A5036370  الحراش بوروبة 42 آيت سعيد عامر أنيس تغذية عامة 13حي الكاليتوس عمارة ب رقم 

13A5025878  الحراش بوروبة 43 بلعيبود عبد النور تغذية عامة 11 أو 04حي الجبل مجموعة 

14A5028308  الحراش بوروبة 44 حنو توفيق تغذية عامة 6 قسم س 08حي الجبل رقم 

13A5022048  الحراش بوروبة 45 بــــــورابــة عــــــمــر تغذية عامة  محل ب12تجزئة بن يطو قطعة رقم 

15A5309374  بوسعادة سمير  تغذية عامة محل أ 13 رقم 06حي بن بولعيد عمارة  الحراش بوروبة 46

05A4832566  الحراش بوروبة 47 وراس محمد طيب تغذية عامة 11 رقم 2حي الجبل مجموعة 
5021472أ13 بلقاسمي سهيلة   تغذية عامة 28حي الجبل مج ف رقم    الحراش بوروبة 48

04A4818494 .عبد الرحمان زين الدين  لحوم و دواجن 01 س 2حي الجبل مج  الحراش بوروبة 49

14A5027150 الحراش بوروبة 50 قورصو نور الدين لحوم و دواجن أ04 قسم05حي الجبل رقم 

11A4893334  الحراش بوروبة 51 خاسف رضا لحوم و دواجن  محل ب2 قسم أش 11حي الجبل رقم 

05A4833026  الحراش بوروبة 52 قريو عمر لحوم و دواجن 01 رقم 01حي الجبل مجموعة أ 

07A4860214  الحراش بوروبة 53 عمورة سماعيل لحوم و دواجن 59شارع بوبكر عقون بجانب مقر الجمعية الرياضية لحي الجبل كشك رقم 

08A4865330 الحراش بوروبة 54 بوترعة عياش لحوم و دواجن 02محل01 رقم01حي الجبل مجموعة ف 

15A5042824  الحراش بوروبة 55 لعكروت رمضان لحوم و دواجن 06 مسكن تساهمي عمارة ب محل رقم 105/104مشروع 

03A0103562  الحراش بوروبة 56 بودوخة أحمد مطاعــم  (حي المسلمين المستعجل سابقا)45 رقم 09حي شريف بيدي مجموعة 

00A0067934  الحراش بوروبة 57 مريود زين الدين مطاعــم 16 محل 07حي الجبل عمارة 

04A4810499 الحراش بوروبة 58 راشدي جمال مطاعــم حي الكاليتوس بجانب محطة البنزين 

99A0044190  الحراش بوروبة 59 عبد الالوي سعيد مطاعــم 1 أ 1مجموعة 

01A1624926  مطاعــم  01 محل 10 رقم 02حي باش جراح بلمعلم أحمد   الحراش بوروبة 60

99A0046166  الحراش بوروبة 61 سليمة غنية مطاعــم 02حي الكاليتوس عمارة أ رقم 

06A4841910  الحراش بوروبة 62 ميهوبي ناصر مطاعــم بجانب محطة البنزين  22حي الكاليتوس كشك رقم 

17A5119753   حي بن بولعيد أمام قسمة  الحراش بوروبة 63 محمد أمين وجط مطاعــم

98A0032066  الحراش بوروبة 64 نقاش حكيم مطاعــم 16 ح رقم 01حي الجبل 

16A5115174  بوشولكية أمين  مطاعــم 04 مسكن تساهمي عمارة س محل 105/104مشروع  الحراش بوروبة 65

03A0103562  الحراش بوروبة 66 بودوخة أحمد مطاعــم  (حي المسلمين المستعجل سابقا)45 رقم 09حي شريف بيدي مجموعة 

15A5111262  الحراش بوروبة 67 اسماعيل حسام الدين مطاعــم 10حي الكاليتوس عمارة أو رقم 

99A0033878  الحراش بوروبة 68 نقاش محمد محطة خدمات 38حي الجبل طريق الوطني رقم 
 



 

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

 االقتصادي
المقاطعة  البلدية الرقم

 االدارية

98A0029234 22الحراش وادي السمار 01 مشري توفيق مخبـــــزة  شارع عبد الرحمان شتوح المكان الجميل 

00A0063530 101الحراش وادي السمار 02 جعفري عمر مخبـــــزة  مفتاح المكان الجميل 

12A4908862  الحراش وادي السمار 03 رحمان حميد مخبـــــزة  المكان الجميل02 محل 16رقم 6شارع 

14A5034732 الحراش وادي السمار 04 شعاب رشيد مخبـــــزة حي وادي السمار مقابل المعهد الوطني لإلعالم األلي 

03A0099208 الحراش وادي السمار 05 عتروز الحسين مخبـــــزة وراء المركز البريدوالموصالت08حي وادى السمارقطعةرقم 

09A4875708  الحراش وادي السمار 06 تيغزة صادق تغذية عامة 04 رقم 04طريق مفتاح محل رقم 

11A4900562  الحراش وادي السمار 07 ميالط مصطفى تغذية عامة  المكان الجميل164رقم 05شارع 

12A5016660  الحراش وادي السمار 08 بن الشيخ سفيان تغذية عامة 56 رقم 02حي مكودي 

00A0058110  الحراش وادي السمار 09 زايدي مراد تغذية عامة 3شارع عبد الرحمان شتوح المكان الجميل رقم 

01A0075500  الحراش وادي السمار 10 شريد محمد تغذية عامة  العالية المكان الجميل130قطعة 

02A0086756  الحراش وادي السمار 11 بلقايد محمد تغذية عامة 22شارع بوبغلة بوليو رقم 

08A4863866  الحراش وادي السمار 12 أوحدة محمد تغذية عامة 187حي العاليـة رقم 

05A4829452  الحراش وادي السمار 13 سلطاني مسعود تغذية عامة 287حي سليبة رقم 

04A4814814 الحراش وادي السمار 14 رباحي عياش تغذية عامة 17 رقم 2حي ماكودي  قطعة 

07A4859836  الحراش وادي السمار 15 كفالي سفيان تغذية عامة  أ21حي حقل التجارب قطعة رقم 

08A4863866  الحراش وادي السمار 16 أوحدة محمد تغذية عامة 187حي العاليـة رقم 

07A4856818 الحراش وادي السمار 17 حمالت مصطفى تغذية عامة 119قطعة رقم02ماكودي 

15A5042692 13الحراش وادي السمار 18 بن طرفاية العيد تغذية عامة  نهج سيدي عقبة المكان الجميل 



15A5037290  الحراش وادي السمار 19 لحسن عبد الوهاب تغذية عامة  محل ب02 مسكن المكان الجميل عمارة رقم 226حي 

15A5039802  الحراش وادي السمار 20 سيلمي نور الدين تغذية عامة 201حي إسعد عباس قطعة رقم 

07A4856818 الحراش وادي السمار 21 حمالت مصطفى تغذية عامة 119قطعة رقم02ماكودي 

14A5028924  الحراش وادي السمار 22 عصام عبد السالم سوبيـــرات  حي المكان الجميل29شارع محمد الطاهر عالم رقم 

03A0104634 15الحراش وادي السمار 23 غازي سمير خضر و فواكه 02مكرر نهج سيدي عقبة مكان الجميل محل 

04A4813148 الحراش وادي السمار 24 حاجي حورية خضر و فواكه نهج سيدي عقبة المكان الجميل 

03A0105848  الحراش وادي السمار 25 شعنان محمد خضر و فواكه  المكان الجميل101طريق مفتاح رقم 

06A4844042  الحراش وادي السمار 26 جفالي نسرين لحوم و دواجن 08 رقم 05حي المكان الجميل شارع 

98A0032008  الحراش وادي السمار 27 متياز مهدي لحوم و دواجن 05 المكان الجميل وادي السمار رقم 26شارع رقم 

16A5114671  معلم محمد لخضر  لحوم و دواجن  المكان الجميل283شارع زناخجي عبد هللا قطعة رقم  الحراش وادي السمار 28

17A5118219 فيصل بوصبع  لحوم و دواجن حي وادي السمار خلف المركز البريدي  الحراش وادي السمار 29

05A4827710  الحراش وادي السمار 30 قشو رابح لحوم و دواجن 02 محل رقم 04 فيال رقم 07شارع 

04A4816334  الحراش وادي السمار 31 قندوزي محمد لحوم و دواجن 08نهج سيدي عقبة حي المكان الجميل رقم 

15A5036872  الحراش وادي السمار 32 همال ابراهيم مطاعـــم 04طريق مفتاح رقم 

13A5019402 الحراش وادي السمار 33 بورحلة طاهر مطاعـــم حي بواري عمار 

06A484788  عليم نبيل  مطاعـــم 02طريق مفتاح رقم  الحراش وادي السمار 34

16A5113967  بوحوش علي  مطاعـــم  مقابل محطة القطار محل أ18 رقم 1960 ديسمبر 11المنطقة الصناعية حي  الحراش وادي السمار 35

00A0067904  الحراش وادي السمار 36 بوزيد رشيد مطاعـــم 57طريق المفتاح رقم 

00A0071186  الحراش وادي السمار 37 بوساعة يوسف مطاعـــم اآللي لإلعالممقابل المعهد الوطني 

01A0083548 الحراش وادي السمار 38 بوتومي رشيد مطاعـــم حي بواري عمار 

03A0107306 الحراش وادي السمار 39 شعاب حمزة حسام الدين مطاعـــم مدخل محطة القطار مقابل عمارة س محل ب 

04A4810440  الحراش وادي السمار 40 ايكان جعفر مطاعـــم  مكرر118طريق مفتاح رقم 

06A4840960  الحراش وادي السمار 41 سهيلي سفيان مطاعـــم 281 قطعة رقم 02حي ماكودي 

06A4842826  الحراش وادي السمار 42 شريشي عبد الحق مطاعـــم 163حي سليبة رقم 

06A4844788  الحراش وادي السمار 43 عليم نبيل مطاعـــم 02طريق مفتاح رقم 

14A5027604  الحراش وادي السمار 44 بليل منور مطاعـــم 02طريق مفتاح رقم 

15A5042468 الحراش وادي السمار 45 حاجي نعيمة مطاعـــم طريق المحطة 



99A0035620 الحراش وادي السمار 46 دحاس مصطفى مطاعـــم شارع بوراوي عمار المكان الجميل 

99A0048720 الحراش وادي السمار 47 تيغزة حكيم مطاعـــم مقابل المعهد الوطني لالعالم االلي 

02A0090014  الحراش وادي السمار 48 بولكفوف بالل مطاعـــم 12حي سيلية رقم 

02A0088046  سعيداني زهية  مطاعـــم 23حي ماكودي رقم  الحراش وادي السمار 49

03A0105582  137قطعة رقم  الحراش وادي السمار 50 بوبزو حسينة مطاعـــم 

05A4826671  الحراش وادي السمار 51 عيشون رابح مطاعـــم 11حي وادي السمار محل 

07A4848688  الحراش وادي السمار 52 بوزنون طارق مطاعـــم  محل ب42رقم 

08A4858827 نمير محمد بن مختار  مطاعـــم العالية 03 جزء رقم 05طريق الوطني رقم  الحراش وادي السمار 53

14A5029538   بوزيد محمد زكريا  مطاعـــم المكان الجميل 04 محل رقم 06قطعة رقم  الحراش وادي السمار 54

ملبنات  واد السمار 48المنطقة صناعية توسعة  0007816ب99 ش.ذ.م.م ليكو 
 الحراش وادي السمار 55

أ.ن س.أ.ل نوفو كونسبت لتيي  ملبنات واد السمار 35المنطقة الصناعية رقم  098108ب08
 الحراش وادي السمار 56

 



  2019 المبارك  وعطلة يومي أول محرم وعاشوراء لسنة عيد االضحىقيامهم بالمداومة خالل عطلة يومي  بضرورة للتجار المبلغينالقائمة االسمية 
 اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري

  أو المتعامل االقتصادي
 المقاطعة اإلدارية  البلدية الرقم

5124483 أ 18  الدار 02حي حوش عطار قطعة رقم  
 البيضاء

  الدار البيضاء 01 مراد محلول ت.ت للتغذية العامة

5041984 أ 15    02 عادل معيزي ت.ت للخضر و الفواكه  حي اإلخوة عاشوري الدار البيضاء75 
   03 زكري بوبترة إطعام سريع حي حوش عطار الدار البيضاء /
   04 عشي رشيد مخبــــزة حوش عطار الدار البيضاء /
   05 بلعابد وحيد إطعام سريع  مسكن الدار البيضاء600حوش عطار حي  /

0108464 أ 04  الدار 199حي اإلخوة عاشوري قطعة رقم  
 البيضاء

   06 موساوي إلياس ت.تللتغذية العامة

5125015 أ 18  الدار 135حي اإلخوة عاشوري  رقم  
 البيضاء

   07 محمد األمين شيرتواح ت.ت للخضر و الفواكه

5123153 أ 18    08 كحول عمر ت.تللحوم و القصابة  الدار البيضاء01حي األخوة عاشوري رقم  
5110508 أ 15    09 حمزة معيزي ت.ت للخضر و الفواكه  حي اإلخوة عاشوري الدار البيضاء75 
5030442 أ 14    10 نور الدين أبزار مخبزة و حلويات   الدار البيضاء01حي اإلخوة عاشوري رقم  
5120422 أ 17  الدار 176حي اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البيضاء
   11 أمين بونهيجة ت.ت لمواد المخبزة

   12 مبحاح أحمد ت.تللتغذية العامة حي اإلخوة عاشوري الدار البيضاء /
   13 العطوي حميد مقــــهى حي اإلخوة عاشوري الدار البيضاء /

5832920 أ 14    14 إسكي حكيم مطــــعم  الدار البيضاء90حي اإلخوة عاشوري رقم  
5024276 أ 13  الدار 108 قطعة 01حي اإلخوة عاشوري  

 البيضاء
   15 قوبار فارس قصــــابة

0108464 أ 04  الدار 199حي اإلخوة عاشوري قطعة رقم  
 البيضاء

   16 موساوي إلياس ت.ت للتغذية العامة

5111197 أ 15  35 رقم 02حي اإلخوة عاشوري شارع  
 الدار البيضاء

   17 فاتح لغواس ت.ت  للتبغ و فليكسي

5036204 أ 14  الدار 24حي اإلخوة عاشوري قطعة رقم  
 البيضاء

   18 تيرانتي مصطفى سوبيرات

 12 محل04 رقمحياإلخوةعاشوري 
 الدارالبيضاء

للتغذيةالعامة ت.ت    19 بولضام عصام 



50198952 أ 13  الدار 06حي اإلخوة عاشوري قطعة  
 البيضاء

   20 تيرانتي عميروش مخبزة صناعية

4844618 أ 06  الدار 112حي اإلخوة عاشوري رقم  
 البيضاء

   21 عيسي حسان ت.تللتغذية العامة

5120693 أ 17  03 محل 01 رقم 05حي عاشوري شارع  
 الدار البيضاء

   22 حميدي عمر مخبزة  صناعية

0012238 ب 00    23 لغويني كمال مخبزة  صناعية  الدار البيضاء90حي االخوة عاشوري رقم  
4859646 أ 07  01 رقم 05حي اإلخوة عاشوري شارع  

 الدار البيضاء
   24 بومار عبد المالك ت.ت للتغذية العامة

4877290 أ 09  محل "أ" 101حي اإلخوة عاشوري قطعة  
 الدار البيضاء

   25 شبلي بالل ت.ت للدواجن و البيض

5116512 أ 16    26 وليد يطو ت.ت للخضر و الفواكه  الدار البيضاء25حي اإلخوة عاشوري رقم  
4839100 أ 09  الدار 145حي اإلخوة عاشوري  رقم  

 البيضاء
ت.تللحوم و األسماك 

 المجمدة
   27 خديجي لعيد

4900394 أ 11  الدار 187حي اإلخوة عاشوري قطعة رقم  
 البيضاء

   28 مداني بوجرادة ت.ت للدواجن و البيض

5030672 أ 14    29 جيلفرانك فاروق ت.ت للخضر و الفواكه  الدار البيضاء17حوش مسكيفا قطعة رقم  
5030442 أ 14    30 نور الدين أبزار مخبزة و حلويات   الدار البيضاء01حي اإلخوة عاشوري رقم  
17542116 أ 15  الدار 90حي اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البيضاء
   31 بالل ويندار ت.ت للحوم و البيض

 الدار 21حوش عطار مجموعة س رقم  
 البيضاء

   32 بلقاضي براهيم مغازة

 الدار 21حوش عطار مجموعة ب رقم  
 البيضاء

   33 لغونيرزيق مخبزة صناعية 

ت ت للتبغ و أدوات   الدار البيضاء22حي شحاط السعيد رقم  
 المدخنين

   34 شحاط مالك

5111197 أ 15  35 رقم02حي اإلخوة عاشوري شارع  
 الدار البيضاء

ت ت للتبغ و أدوات 
 المدخنين

   35 لغواسن فاتح

5129323 أ 19   الدار 176حي اإلخوة عاشوري قطعة رقم  
 البيضاء

   36 لهوازي عادل ت/ت للخضر و الفواكه

4840684أ06 ت ت للتبغ و أدوات  حي اإلخوة عاشوري الدار البيضاء 
 المدخنين

   37 عمر القن



5117171أ16    الدار 112حي اإلخوة عاشوري رقم  
 البيضاء

ت ت للتبغ و أدوات 
 المدخنين

   38 زيان نجية

 07التعاونية العقارية حوش عطار مج  
  الدار البيضاء03 محل 01قطعة رقم 

ت/ت لمنتجات العقارة و 
 مواد التجميل

   39 شريشي عبد الغني

   الدار 35 رقم 02حي اإلخوة عاشوري  
 البيضاء

   40 المرجي مشدق ت/ت للتغذية العامة 

5110373أ15  الدار 04 محل رقم 17حي الحميز قطعة  
 البيضاء

   41 بلدراع أحمد مأكوالت خفيفة 

4901210أ11  الدار 03 حوش سيرا محل 01قطعة رقم  
 البيضاء 

   42 دابلي منير حلويات تقليدية 

 الدار 03 حوش سيرا محل 01قطعة رقم  
 البيضاء

   43 بلحاج أحمد  مطعم 

   44 محمد و قلي بلهادي حلويات  
4875948 أ 09  محل  17حوش مسكيفا الحميز قطعة رقم  

  الدار البيضاء02
   45 بوشريط نور الدين  ت.ت للتغذية العامة

5030672 أ 14    46 جيلفرانك فاروق ت.ت للخضر و الفواكه  الدار البيضاء17حوش مسكيفا قطعة رقم  
4846181 أ 07  03 محل 05شارع الطريق الوطني رقم  

 الحميز الدار البيضاء
   47 بنون نور الدين مطــــعم

5037946 أ 15  محل "د" الحميز الدار 19حي مسكيفا رقم  
 البيضاء

ت.ت لمواد المخبزة و 
 الحلويات

   48 جوابي سيف الغسم

 مجموعة الحميز الدار 17قطعة رقم  /
 البيضاء

ت.ت للتبغ و أدوات 
 التدخين

   49 محمد بورقية

5019112 أ 13    50 يلمون سمير ت.ت للدواجن و اللحوم   الدار البيضاء05حي الحميز عمارة رقم  
   51 بوشامة عبد الحميد ت.ت للخضر و الفواكه  الدار البيضاء05 رقم 04حي الحميز  

5040172 أ 15  06 حي المندرين محل 05الطريق الوطني  
 الحميز الدار البيضاء

   52 مويسي سيدعلي ت.ت للتغذية العامة

5033050 أ 14  محل "س" الحميز 91حي المندرين رقم  
 الدار البيضاء 

   53 أسامة بوسطيلة ت.ت للتغذية العامة

 محل "أ" الدار 02 مسكن الحميز 248حي  /
 البيضاء

   54 حراش ابراهيم ت.ت للتغذية العامة

 الدار 12 محل  02 مسكن الحميز 248حي  /
 البيضاء

   55 حاجي محمد ت.ت للتغذية العامة



5110562 أ 15  محل "س" الحميز 128حي المندرين رقم  
 الدار البيضاء 

   56 ياسين مشني ت.ت للتغذية العامة

5028364 أ 14  الدار 14 قطعة رقم 5الطريق الوطني رقم  
 البيضاء

   57 عثمان العيدي ت.ت للحوم القصابة

4857174 أ 07  سيقاني سفيان ت.ت للحوم القصابة  الدار البيضاء01الحميز حوش سيرا قطعة  
 

58   

5029632 أ 14  الطريق 14حوش سيرا سابقا قطعة  
  محل "ب" الدار البيضاء05الوطني رقم 

   59 محمد بيلوم ت.ت للتغذية العامة

1880024 أ 09    60 براهيم بطاهر جــــزار  الدار البيضاء19حوش مسكيفا قطعة  
 الحميز الدار 23حي مسيكفا قطعة رقم  

 البيضاء
   61 محمد متينماشن  ت/ت للتغذية العامة 

   62 رومان أحمد ت/ت للتغذية العامة حوش سيرا الحميز الدار البيضاء 
   63 نحال عبد القادر قصابة حي المندرين الحميز الدار البيضاء 

4872244 أ 09  الحميز الدار 88حي المندرين قطعة  
 البيضاء

   64 أحجادن مصطفى مطـــــعم

 الحميز الدار 86حي المندرين قطعة  /
 البيضاء

   65 لبشيري مولود مقــــهى

   66 نحال غانم قصابة حي المندرين الحميز الدار البيضاء 
 محل رقم 16حي مسيكفا سابقا بناية رقم  /

  الدار البيضاء02
   67 رحال عبد السالم المخبزة الصناعية

4877190أ09  محل ب الدار 48حي المندرين قطعة  
 البيضاء

   68 بوتقنوشات الطاهر ت/ت للتغذية العامة

4878730 أ 09  شارع محمد خميستي المحل "أ" الدار 12 
 البيضاء

   69 ياسين شاوي ت.ت للتغذية العامة

1880024 أ 09    70 براهيم بطاهر جــــزار  الدار البيضاء19حوش مسكيفا قطعة  
5121532 أ 17 نشاط نعبئة رصيد الهاتف   الدار البيضاء13حي القاعدة المجهزة رقم  

 النقال
   71 وليد واري

5036010 أ 14    72 ساعي  تالمحسن ت.ت للحوم  الدار البيضاء48شارع محمد خميستي رقم  
512218 أ 17  "ب" الدار 55شارع محمد خميستي رقم  

 البيضاء
   73 بقالم وليد ت.ت للتبغ

0104454أ03  02 محل رقم 22شارع محمد خميستي رقم  
 الدار البيضاء

   74 بومار خالد  ت.ت للتغذية العامة



5023970أ13  01 محل رقم 34شارع محمد خميستي رقم  
 الدار البيضاء

   75 بومار بالل ت.ت للتغذية العامة

   76 محروم سمير مخبزة صناعية تقليدية  شارع محمد خميستي الدار البيضاء 
5113593أ16  محل س 22شارع محمد خميستي رقم  

 الدار البيضاء
   77 بالل ت/ت لمنتجات العطارة

 محل س 34شارع محمد خميستي رقم  
 الدار البيضاء

ت/ت للتبغ أدوات 
 المدخين

   78 يونس بوعضمة

ت/ت للتبغ أدوات  شارع محمد خميستي الدار البيضاء 
 المدخين

   79 بوتارين محمد األمين

   80 كحول عبد الوهاب قصابة شارع محمد خميستي الدار البيضاء 
 04 محل رقم 13حي القاعدة المجهزة رقم  

 الدار البيضاء
   81 ماجن رابح ت.ت للتغذية العامة

 محل الدار 14حي القاعدة المجهزة رقم  
 البيضاء

   82 مباركي ياسين  ت.ت للتغذية العامة

   83 زحاف جمعة ت.ت للتغذية العامة  الدار البيضاء03حي اإلخوة عباس رقم  
 الدار 02حي االخوة بن بوبترة رقم  

 البيضاء
   84 شاليب عمر ت/ت للحوم القصابة

 09 محل رقم 13 مسكن عمارة 309حي  
 الدار البيضاء

   85 بسعي ماجن ت/ت للحوم القصابة

 09 محل رقم 13 مسكن عمارة 309حي  
 الدار البيضاء

   86 كموشن الهادي ت/ت للتغذية العامة 

5036010 أ 14    87 سماعيل تال محسن ت.ت للحوم  الدار البيضاء48شارع محمد خميستي رقم  
5018072 أ 13    88 بدر الدين اوبعيش مقـــــهى  الدار البيضاء61شارع محمد خميستي رقم  
0019182 أ 98    89 أوبعيش عبد الحفيظ إطعام ساليع  شارع محمد خميستي الدار البيضاء54 
5020562 أ 13    90 كيحل رابح مقـــــهى  الدار البيضاء29شارع محمد خميستي رقم  
00052766 أ 99    91 سكاش عادل مقـــــهى  شارع محمد خميستي الدار البيضاء30 

4826108 أ 08  02 شارع  محمد خميستي محل رقم 46 
 الدار البيضاء

   92 بوعارم سفيان مطـــعم

16201246 أ 16    93 تمورت بالل حلويات تقليدية  الدار البيضاء08شارع محمد خميستي رقم  
4829366 أ 05    94 مقران لهالل ت.ت للتبغ حي القاعدة المجهزة الدار البيضاء 
5111519 أ 16    95 مقران عمر مقـــــهى  الدار البيضاء12 قطعة رقم 06حي القاعدة مج  



5124503 أ 18  محل رقم 40القاعدة المجهزة قطعة رقم  
  الدار البيضاء06

   96 شلفاط فارس ت.ت للحوم

0045434 أ 99  الدار 01حي القاعدة المجهزة مج "أ" رقم  
 البيضاء

   97 ميلودي بوعالم ت.ت للحوم القصابة

   98 محجوب رواو غطعام سريع حي القاعدة المجهزة الدار البيضاء /
5124345 أ 18  محل "س" 08حي اول نوفمبر عمارة  

 الدار البيضاء
   99 رابح ولد سرحان ت.ت للتغذية العامة

4881566 أ 09    100 هشام سيد إطعام سريع  الدار البيضاء10حي اول نوفمبر رقم  
0069290 أ 00    101 سيدعلي عبد الرحمان ت. ت للتبغ  الدار البيضاء20حي اول نوفمبر رقم  

 الدار 06 عمارة 54حي اول نوفمبر  /
 البيضاء

   102 محمد شريف جراد ت.ت للخضر و الفواكه

4840044 أ 06  محل "ج" 23حي المدينة الجديدة رقم  
 الدار البيضاء

   103 دعوش مراد ت.ت للحوم

   104 حجام أحمد إطعام سريع  الدار البيضاء23حي المدينة الجديدة رقم  /
4866417 أ 08 الدار البيضاء25حي المدينة الجديدة رقم      105 أيت يحي عبد الرحمان ت.ت للتبغ 

   106 شمار محديد ت.ت للتغذية العامة حي اول نوفمبر الدار البيضاء /

 
  



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

 المقاطعة اإلدارية  البلدية الرقم

4994215 أ 12 01 رقم 433حي تماريس  المحمدية حصة    باحة علي ت.ت للتغذية العامة 
 

  المحمدية 01

4909867 أ 13  185 ملكية 01مركز العبور الجنينة محل  
 محمدية

   02 بوطوش أحمد بن عمر خضر و  فواكه

5115752 أ 16  01 محل 205  حصة 41حي الجنينة رقم  
 محمدية ليدو 

 زروقي مختار  لحوم و دواجن–قصابة 
 

03   

5118435 أ 17 ت.ت تبغ جرائد، فليكسي   الليدو المحمدية02حي الجنينة محل رقم  
  

 فياللي نور الدين
 

04   

84406 أ 01  إيوت عبد هللا مخبزة صناعية  المحمدية  المحمدية14حي الجنينة رقم  
 

05   

4905619 أ 13 حلويات و حلويات   الجنينة محمدية02 محل 18شارع ب رقم  
 تقليدية

 براهيم داوي 
 

06   

4876503 أ 10  ليدو 02 محل 27 شارع الجنينة رقم 12 
 المحمدية

   07 فضيل بوزرورة ت.ت للتغذية العامة

4912317 أ 14  82حي الجنينة تمريس سابقا شارع أ رقم  
  المحمدية02حصة ب محل 

   08 إسماعيل شرفيني ت.ت للتغذية العامة

5119258 أ 17    09 حدادن موسى  مخبزة  المحمدية 78حي حي الجنينة شارع أ رقم  
5125708 أ 18    10 مانمي محمود ت.ت للتغذية العامة  المحمدية10حي الكاستور الجنينة رقم  
5121595 أ 17 حلويات و حلويات   ب الجنينة المحمدية19حي الكسطور رقم  

 تقليدية
 توفيق قاسيمي

 
 

11   

0102285 أ 03    12 بوخالفة كمال ت.ت للتغذية العامة  المحمدية14حي الجنينة حصة  
4868237 أ 09  ت.ت للدواجن  المحمدية13شارع الكاستور رقم  

 ت.ت لحوم قصابة 
   13 بلعيدي عبد الحميد 

512748 أ 18 - Q - المحمدية  08 رقم  02حي باحة       ت.ت للدواجن 
 ت.ت لحوم قصابة

   14 محمد نوري

4838249 أ 06  15 شبلي المحفوظ  ت.ت للتغذية العامة  المحمدية4 قسم 04 شارع الجنينة رقم 04 
 

  

   16 صحراوي محمد ت.ت للتغذية العامة  الجنينة المحمدية1شارع باحة رقم  
   17 بشيش الزين مقهى  محمدية45حي الجنينة رقم ب حصة  



 
4869243 أ 09  مج 01 مسكن ليموندرينيقسم 72حي  

  ب المحمدية03 محل 346ملكية رقم 
   18 رابح كرنان ت/ت للتغذية العامة

   19 حدادي محمد ت/ت للتغذية العامة  المحمدية02 رقم 110المندرين حصة  0083900
4919825 أ 15  محل رقم 21 مسكن عمارة 310حي الموز  

  المحمدية60
   20 أحمد حمزة بورزاق حلويات + ايداع الخبز 

– HYPEMARCHE  صنوبر البحري المحمدية 
ARDIS- 

   21 محمد عبد الوهاب رحيم 

5119873 أ 17  40محل رقم 16 مسكن عمارة 310حي  
 المحمدية 

   22 منير قريشي ت.ت للتغذية العامة

5122340 أ 17  52محل رقم 18 مسكن عمارة 310حي  
  المحمدية1075 مج ملكية رقم 01قسم 

ت.ت للدواجن البيض و 
 األرنب

   23 حمود مناد

4911825 أ 14  رقم 17 رقم 17 مسكن عمارة 800حي  
   المحمدية23 و 22

   24 سيد أحمد صاف  ت.ت للتغذية العامة

4886471 أ 11  28 رقم 16 مسكن عمارة 800حي  
 المحمدية

   25 بلمكسان محمد مقهى

4880813 أ 11  تماريس 01 محل 113شارع س رقم  
 المحمدية

   26 علي أوقنون ت.ت لحوم الدواجن

0067906 أ 00  مسكن حاليا زرهوني مختار 1602حي  
 16 ب 08 رمز س 08سابقا حي المزرع 

 المحمدية

ت.ت للحوم و الدواجن و 
 البيض

   27 طرشون عمر 

5115451 أ 16  08 رقم 02 مسكن عمارة 180حي  
 المحمدية

 عادل مالك مقهى
 

28   

5119875 أ 17    29 بن سراق خميسي إطعام سريع  المحمدية02حي زرهوني مختار محل رقم  
4869257 أ 18   31 رقم 16 مسكن عمارة 800حي  

 المحمدية
   30 أباينو نور الدين نشاط تعبئة رصيد الهاتف

4869257 أ 09   31 رقم 16 مسكن عمارة 800حي  
 المحمدية

   31 قريقش فتيحة  ت.ت للتغذية العامة

   32 ياسين شعبان شاوش ت.ت للخضر و الفواكه  المحمدية30 رقم 16 مسكن ع 800حي  
5123892 أ 18 ت.ت للحوم و الدواجن و   المحمدية 30 رقم 16 مسكن ع 800حي  

 البيض
   33 مداني محمد



5120418 أ 17  مسكن حي زرهوني مختار 1602حي  
  16001 سي 06 رمز 10عمارة رقم 

 المحمدية

   34 رشيد هني مقهى

5116377 أ 16  مسكن حي زرهوني مختار 1602حي  
  16 ب 01 سي 01 رمز 01عمارة رقم

 المحمدية

   35 زهوة كسير نشاط تعبئة رصيد الهاتف

5130441 أ 19  مسكن زرهوني مختار عمارة 1602حي  
  المحمدية02 سي 01 حل رقم ب 01رقم 

   36 ازواي زينب  ايداع الخبز

5130221 أ 19  مسكن زرهوني مختار عمارة 1602حي  
  المحمدية16/ب 2 09 رمزه 02رقم 

   37 نايت العمارة  ت.ت للتغذية العامة

0103115 أ 03  مسكن زرهوني مختار سابقا 1602حي  
 س 04 رمزه 04حي الموز  عمارة رقم 

  المحمدية16 ب 07/01

ت.ت للحوم الدواجن و 
 البيض

   38 ابراهيم بلقايد

5131161 أ 19  مسكن زرهوني مختار عمارة 1602حي  
 03 س 8 ب 11 محل رمزه 08رقم 

 المحمدية

   39 حميدو كريم ت.ت خضر و فواكه

   40 روان عبد القادر ت.ت للتغذية العامة  مسكن ستيد يو عمارة ج المحمدية82حي   4040407أ05 
5121856 أ 17  أمال قاعة الرياضات حي 10محل رقم  

 الكثبان المحمدية
 لحوم و –ت.ت قصابة 

 دواجن
   41 لخضر حمزة

035271 أ 99   07 محل رقم 56 مسكن عمارة 632حي  
 المحمدية

ايداع الحلويات و 
المرطبات ت.ت للتغذية 

 العامة

   42 إحدان مجيد

4832225 أ 06  02 رقم 50 مسكن عمارة 632حي  
 المحمدية

ت.ت للحوم الطازجة 
 المجمدة أو المثلجة

 مجراب عمر
 

43   

 65 رقم 31حي الكثبان عمارة ب مدخل   0071761أ00
 المحمدية 

   44 قاضي عبد السالم  ت.ت للتغذية العامة

4907655 أ 13    45 كريم بلقاسم فاتين ت.ت للتغذية العامة  المحمدية42حي الكثبان عمارة ب رقم  
 09 رقم 02 مسكن عمارة 632حي  

 المحمدية
   46 كمال نبيل ت.ت للتغذية العامة

4913025 أ 14    47 بن عودية نور الدين ت.ت للتغذية العامة  المحمدية 39حي الكثبان عمارة ب رقم  
  01 رقم 07 مسكن عمارة 632حي  /

 المحمدية
   48 كمال نبيل إطعام سريع



4890303 أ 11  05 رقم 07 مسكن عمارة 632حي  
 المحمدية

ت/ت للتبغ الجرائد، تعبئة 
 الهاتف

   49 لوشاني محمد اسالم

4915447 أ 14  لحوم و –ت.ت قصابة    السوق المغطى حي الكثبان المحمدية  
 دواجن

حورية بوبراوت أرملة 
 الغمزبي

50   

0074273 أ 01  حي الكثبان 07سوق المغطى محل  
 المحمدية

   51 برشيش محمد أرزقي إيداع الخبز

0078933 أ 01   السوق المغطى حي الكثبان المحمدية  
 المحمدية

   52 تماني عاشور ت.ت للتغذية العامة

4914477 أ 14  09 محل رقم 52 مسكن عمارة 632حي  
 المحمدية

   53 محمد تزيزوة ت.ت للخضر و الفواكه

4935507 أ 13  01 محل رقم 52 مسكن عمارة 632حي  
 المحمدية

   54 بغداد رياض ت.ت للتغذية العامة

5130387أ9  09 محل رقم 52 مسكن عمارة 632حي  
  المحمدية34 قسم 18مج ملكية رقم 

   55 علي بورحلة ت.ت للخضر و الفواكه

1046980 ب 19  الطابق األرضي 36 مسكن عمارة 632حي  
  المحمدية10 و 09رقم 

  كافي لوكوا نسياك مقهى
 تواتي زهرة

56   

5118928 أ 17 ت.ت للتغذية العامة ت/ت   المحمدية04 مسكن عمارة رقم 632حي  
للبقول الجافة و منتجات 

 المطحنة

   57 فرج سليمان 

4937524أ14  07 محل رقم 8حي الموز مكرر عمارة أ  
 المحمدية

ت.ت للحوم الطازجة أو 
 المجمدة

   58 محمد سويدي

5126669 أ 18  06 س رقم 07حي الموز مكرر عمارة  
 محل أ المحمدية

   59 أيمن بن حمودة ت.ت للخضر و الفواكه

5124552 أ 18  س محل 07حي الموز مكرر عمارة رقم  
  رمزه ب  المحمدية06رقم 

ت.ت لمنتجات الحليب و 
 العسل 

   60 أسيا حراكي زوجة رايس

5113711 أ 16  مسكن حي الموز مكرر عمارة 754حي  
  المحمدية07سي 

   61 زوهرة عابد ت.ت للتغذية العامة

4909037أ13  15 محل رقم 21 مسكن عمارة 700حي  
 المحمدية

   62 بختاوي كريمة حلويات 

5120224 أ 17  16 محل رقم 20 مسكن عمارة 700حي  
 المحمدية 

ت.ت للحوم الدواجن و 
 البيض

   63 شمس الدين رجيل



4902637 أ 13  17 محل رقم 20 مسكن عمارة 700حي  
 المحمدية

   64 سليماني رابح بقالة + ايداع الخبز

4856273 أ 08  17 محل رقم 20 مسكن عمارة 700حي  
 المحمدية

ت.ت لتبغ أدوات 
 المدخنين و تعبئة الهاتف

   65 بوخلشوفة محمد

4855671 أ 06  35 عمارة 30 مسكن رقم 700حي  
 المحمدية 

   66 بلخيش مراد ت.ت للتغذية العامة

1716116أ99  02 رقم 44 مسكن عمارة 632حي  
 المحمدية

   67 نذير عامر ت.ت للتغذية العامة

4814203 أ 04  30 رقم 14حي الكثبان عمارة أ درج  
 المحمدية 

   68 سليماني عاشور ت.ت للتغذية العامة

0036397أ99  شارع حميق ايدير الديار الخمس 11 
 المحمدية

   69 مزيود محمد مخبزة و حلويات تقليدية

   70 سالمي رفيق ت.ت للتغذية العامة  المحمدية19شارع أوالد سيدي الشيخ رقم  /
بطاقة حرفي 
162930108 

 حصة 51شارع أوالد سيدي الشيخ رقم 
 المحمدية

حرفي حلوانني صناعة 
 الحلويات

   71 سعدي سمير

4833521 أ 06  شارع أوالد سيدي الشيخ الديار الخمس 39 
  المحمدية03محل 

   72 حمزة بعزيز ت.ت للتغذية العامة

4890367 أ 11  مسكن الموز مكرر مجمع عدل 754حي  
  م أ المحمدية16أ/7 أ محل س/07عمارة 

 ت.ت للتغذية العامة
+ 

 خضر و فواكه

   73 محمد درويش

5116406 أ 16  01 سيرفيس رقم 50حي الموز عمارة أ  
 المحمدية 

   74 منصور عميمر نشاط تعبئة رصيد الهاتف

   75 فارس زقان مغازة  المحمدية 2حي الموز عمارة رقم ب   5112429أ16

 
  



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

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

  المرسى 01 مصطفاوي رشيد ت.ت للتغذية العامة حي المحجر تامنفوست المرسى 
   02 شعيالني طاهر ت.ت للتغذية العامة حي المحجر تامنفوست المرسى 
   03 دحو نصيرة مخبزة صناعية نهج أول نوفمبر المرسى 
   04 لعماري اعمر مقهى نهج اول نوفمبر المرسى 
مفترق الطرق االربعة تامنفوست قطعة رقم  

  المرسى01 محل 01
   05 سالي حمزة مقهى

   06 مغازي زين الدين ت.ت للتغذية العامة  المرسى26الشارع الرئيسي محل  
   07 بن عتو صارة ت.ت للتغذية العامة  تامنفوست03حي علي مقران بناية رقم  
   08 شافي محمد ت.ت للتغذية العامة مفترق الطرق االربعة المرسى 
   09 قرامدي العلجة ت.ت للتغذية العامة حي مفترق الطرق االربعة المرسى 
 11 جويلية رقم 05حي كاستور حاليا حي  

 المرسى
   10 حنافي بوجمعة ت.ت للتغذية العامة

   11 حنافي كمال ت.ت للتغذية العامة حي المحجر تامنفوست المرسى 
   12 زيتوني اوريدة ت.ت للتغذية العامة حي المحجر تامنفوست المرسى 

4906755أ13    13 حنافي عبد القادر ت.ت للحومو القصابة  جويلية المرسى05حي كاستور سابقا حي  

 
  



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

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

5113285 أ 16  01حي رابية الطاهر مقابل طريق سي في  
 باب الزوار

  باب الزوار 01 سعيدون سعيد مقــــهى

  باب 26 رقم 31 مسكن عمارة 300حي  
 العمري قويدر ت.ت للحوم القصابة الزوار

02   

0057740أ00    03 صالح حامل ت.ت للتغذية العامة حي باب الزوار 

 07 محل رقم 19 مسكن ع رقم 300حي  
 باب الزوار

   04 قهلوز داموس تعبئة رصيد الهاتف

4897336أ11  73 محل رقم 19 مسكن ع رقم 300حي  
 باب الزوار

   05 بوبكر ابراهيم تعبئة رصيد الهاتف

 76 محل رقم 18 مسكن ع رقم300حي  
 باب الزوار

   06 محمد عبد الحفيظ اطعام سريع

 
 

 30 حي 196شارع رئيسي قطعة رقم 
  باب الزوار17مسكن ع 

   07 كمال ورموشي اطعام سريع

5121707أ17    08 عميروش عبد الرحمان مطعم  باب الزوار92 محل 15 مسكن ع 300حي  

 مسكن ترقوي الشارع الرئيسي ع 351حي  
08 قسم 165 قطعة رقم 15  ياسين عزيري تعبئة رصيد الهاتف 

09   

 مسكن ترقوي الشارع الرئيسي ع 351حي  
04 قسم 158 قطعة رقم 14  بن نعمان علي مقهى 

10   

 مهدي جميل حرحار صناعة الخبز التقليدي  باب الزوار166 رقم 730حي  
11   

 بومكرد هشام مقهى  جويلية05حي  
12   



 اقريب محمد سعيد مطعم  باب الزوار96 رقم 84 جويلية ع 05حي  
13   

5112707أ16  رقم 92 عمارة د 02 جويلية قطعة 05حي  
 فيصل فطوش مقهى  باب الزوار98

14   

 لعري زبير اطعام كامل  جويلية05حي  
15   

 شويخي اسماعيل اطعام سريع  جويلية05حي  
16   

 01 جويلية حي المصالحة الوطنية 05حي  
31ت س 14محل رمز 14ع   بوعبد هللا نذير ت.ت تغذية عامة 

17   

 ايدير فريد تعبئة رصيد الهاتف  باب الزوار03 محل رقم 15حي عدل ع  
18   

 حميد رزيق   جويلية05حي  
19   

 نور الدين رحموني ت.ت تغذية عامة  باب الزوار01 رقم 15حي المصالحة ع  
20   

 منير بزون تعبئة رصيد الهاتف  باب الزوار98 محل 14 مسكن ع 300حي  
21   

 باب 101 رقم 13 مسكن ع 300حي  
 حجاج رماش اطعام سريع الزوار

22   

 باب 105 رقم 13 مسكن ع 300حي  
 بلحنفي حميد مقهى الزوار

23   

 باب 06 أ محل رقم 12حي الصومام ع  
 حمادي رضا تعبئة رصيد الهاتف الزوار

24   

 05 قفص ب محل رقم 12حي الصومام ع  
 بن سدير ة الطاهر تعبئة رصيد الهاتف باب الزوار

25   



 زروقي حفيضة مقهى حي الصومام 
26   

 بوحمزة مراد مقهى حي الصومام 
27   

 صدور امحمد اطعام سريع  جويلية باب الزوار05حي  
28   

 باب الزوار 05حي الصومام الوطنية رقم  
 ياسين لعور تعبئة رصيد الهاتف 02

29   

5115715أ16  شيران ليلى ت.ت للتغذية العامة  الجزائر02 باب الزوار 04حي عدل رقم  
30   

 علواش مراد مقهى و مطعم  بلدية باب الزوار05الطريق الوطني رقم  
31   

 محل رقم بلدية باب 05الطريق الوطني رقم  
 الزوار

ت.ت للبطاقات المسبقة و 
 بداوي مصطفى المؤجلة الدفع

32   

 بلدية 01 محل رقم 05الطريق الوطني رقم  
 قارني مصطفى ت.ت للتغذية العامة باب الزوار

33   

 باب 15 رقم 34 مسكن عمارة 300حي  
 بن مهيريز حكيم اطعام سريع الزوار

34   

 باب 30 رقم 31 مسكن عمارة 300حي  
 فول مصطفى مقهى الزوار

35   

 377 قطعة رقم 29 مسكن عمارة 351حي  
 سالمي عبد الكريم بيع الخضر و الفواكه باب الزوار

36   

 باب 46 محل 27 مسكن عمارة 300حي  
 كمال لغويني مخبزة صناعية الزوار

37   

 بلدية باب 27حي المصالحة عمارة رقم  
 الزوار

تعبئة رصيد الهاتف 
 قندوزي لطفي النقال

38   



 باب 03محل رقم 27 عمارة 02باب الزوار  
 قوادري عبد القادر ت.ت للخضر و الفواكه الزوار

39   

0048028أ99  قهلوز داموس اطعام سريع  باب الزوار74 رقم 87 جويلية ع 05حي  
40   

 زعرور شبير ت.ت للخضر و الفواكه  باب الزوار07 رقم 16حي الصومام ع  
41   

0095178أ02  قادري عمار قصابة  باب الزوار02 رقم 16حي الصومام ع  
42   

ت.ت لحوم طازجة و   باب الزوار07 رقم 16حي الصومام ع  
 اوسي بالل الدواجن

43   

 باب 03 مج أ رقم 18حي الصومام ع  
 بلحيمر رضوان ت.ت للتغذية العامة الزوار

44   

0045130أ99  قايد صالح مقهى ، اطعام سريع  باب الزوار05الطريق الوطني رقم  
45   

التبغ ـ تعبئة رصيد   باب الزوار05الطريق الوطني رقم  
 لعلوي نور الدين الهاتف

46   

5111509أ16  محل رقم 19 ع 05الطريق الوطني رقم  
 صويلح رزقي مطعم  باب الزوار04

47   

 محل رقم 19 رقم 05الطريق الوطني رقم   
 عبد الوهاب راية مقهى 01

48   

 موسى محمد تغذية عامة  باب الزوار05الطريق الوطني رقم  
49   

 
 08 ع02حي المصالحة الوطنية باب الزوار 

 باب 02 ج محل رقم 02/16 س 08رمز 
 الزوار

 زوادين عدالن مقهى
50   

 حبيري عيسى ت.ت لاللعاب االجتماعية  درج أ باب الزوار93 جويلية عم د 05حي  
51   



 و 72 د محل رقم 87 جويلية ع 05حي  
 شوية محمد مطعم  باب الزوار01 قطعة رقم 73

52   

 مصعب عمروش تعبئة رصيد الهاتف  
53   

 محل 13 مج ملكية 03 جويلية قسم 05حي  
 بوكر حسان ت.ت للخضر و الفواكه  ج باب الزوار04/2رقم 

54   

 مسكن التعاونية العقارية 1200حي  
 قدارني رياض اطعام سريع  باب الزوار13العناصر محل 

55   

 باب 05 مسكن النصر رقم 1200حي  
 بونويو نعيمة ت.ت للتغذية العامة الزوار

56   

 1200تعاونية عقارية اقامة الخيام حي  
 شوية كمال مطعم مسكن ع باب الزوار

57   

 1200تعاونية عقارية اقامة الخيام حي  
 عبد الالوي جمال مقهى  ع باب الزوار6مسكن محل رقم أ

58   

 05 مسكن محل رقم 1200تعاونية عقارية  
 شاشو رضا اطعام سريع باب الزوار

60   

5129584أ19  قرصي اسماعيل ت.ت تغذية عامة  جويلية باب الزوار05حي  
61   

 باب 03 محل 06 جويلية منطقة 05حي  
 شرفي عز الدين اطعام سريع الزوار

62   

 صغبال عياد ت.ـ للخضر و الفواكه  باب الزوار105 رقم 94 جويلية ع 05حي  
63   

 لحسن صحابي ت.ت تغذية عامة  جويلية05حي  
64   

5021294أ13  بوكروح اسماعيل ت.ت للتبغ و التعبئة  جويلية باب الزوار05حي  
65   



 باب 10 رقم 77 جويلية عمارة أ 05حي  
 داموس الياس خبز تقليدي الزوار

66   

5116059أ16  باب 02 رقم 77 جويلية عمارة أ 05حي  
 بهيج عبد القادر تعبئة الرصيد الزوار

67   

 سعيد نواسة ت.ت تغذية عامة  جويلية كشك05حي  
68   

 عويسي مخلوف اطعام سريع  باب الزوار03 جويلية فيال رقم 05حي  
69   

5118701أ17  محل ب باب 03 جويلية فيال رقم 05حي  
 فيساح امين ت.ت تغذية عامة الزوار

70   

502554أ13 ت.ت للمكتبة و الوراقة و   باب الزوار24 ع 02حي عدل  
 حمديكن حمزة بطاقات الشرائح

71   

4818564أ04  باب 15 أد رقم 84 جويلية عمارة 05حي  
 الزوار

نشاط تعبئة رصيد الهاتف 
 لبركان فوزي النقال

72   

 أد رقم 89 جويلية عمارة 05حي  
 هواري اعمر مقهى  باب الزوار63،64،65

73   

5025216أ13  رقم 82 جويلية أ قطعة الثانية ع د 05حي  
 محمد موات ت.ت للخضر و الفواكه  باب الزوار34

74   

5114342أ16  باب 26 قسم 80 جويلية ع د 05حي  
 الزوار

ت.ت لمواد المرتبطة 
 رفعي سمير بميدان صانعة

75   

 بوكروح احمد اسماعيل مقهى  جويلية الدار البيضاء05حي  
76   

4865824أ08  باب 05 درج رقم 76 جويلية ع د 05حي  
 بلقاسمي رضوان ت.ت للتغذية العامة الزوار

77   

 حصة 44 مج ملكية 01تجزئة دوزي قسم  
  باب الزوار01 محل رقم 01

 هايبر توزيع ا سدي
 محمد العش الجزائر

78   



 
  

1045587ب18 المركز التجاري سيتي سانتر تجزئة دوزي  
 وود شيكن محضر الطعام  باب الزوار318 مج ملكية 01قسم 

79   

5114385أ16   باب 318 مج ملكية 10تجزئة دوزي قسم  
 الزوار

بيع الشاي ، الفواكه ذات 
 رياض سمير ملياني قشرة محمصة لألخذ

80   



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

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

 برج 24 رقم 02طريق الوطني محل  
 البحري

  برج البحري 01 بوصبيعة سمير ت.ت للتغذية العامة

 برج 24 رقم 12طريق الوطني محل  
 البحري

   02 ميزيلي عزيز ت.ت للتغذية العامة

 برج 04 محل 34برج البحري الوسط قطعة  
 البحري

   03 لليكي سمير ت.ت للخضر و الفواكه

 02 محل 02الشارع الرئيسي قطعة رقم  
 برج البحري

ت.ت للتبغ و ادوات 
 التدخين

   04 أكساس محمد امقران

5019004 أ13  محل 05 أ قطعة 35حي الوسط الشرقي  
02 

 معروف محمد ت.ت للخضر و الفواكه
 

05   

   06 محطة خدمات دنيا لين محطة خدمات  برج البحري24الطريق الوطني رقم  
محطة خدمات قاصدي  محطة خدمات  برج البحري24الطريق الوطني رقم  

 محمد
07   

0093842 أ 02  بوسبية سمير ت.ت للتغذية العامة  برج البحري24الطريق الوطني رقم  
 

08   

 الشارع الرئيسي 24الطريق الوطني رقم  
  برج البحري01رقم 

   09 بوقدورة خالد ت.ت للتبغ

4881824أ09    10 عمراني براهيم ت.ت للتغذية العامة  
 قسم 624حي قعلول مجموعة ملكية رقم  

  برج البحري02 محل 02
   11 عمارة امحمد أعراب حلويات

   12 كسوري عبد الناصر ت.ت للتبغ  برج البحري02 قسم 665حي قعلول رقم  
   13 فيالل خالد ت.ت للحوم و الدواجن  برج البحري63حي قعلول رقم  

5036288 أ 14    14 قدوري محمد ت.ت للتغذية العامة  برج البحري05حي قعلول رقم  
5030034 أ 14    15 بن شعبان محمد ت.ت للتغذية العامة  برج البحري04حي قعلول محل رقم  
5118227 أ 17    16 أوكيل فوزية ت.ت للتغذية العامة  برج البحري203 رقم 01حي بن جعيدة  

 االرض العائلية برج 103قطعة رقم  
 البحري

ت.ت للحوم الطازجة 
 المجمدة أو المثلجة

   17 بن ياني موسى

5038950 أ 15  برج 02 محل 05 مسكن عمارة 300حي  
 البحري

   18 لملومة محمد ت.ت للخضر و الفواكه



5032622أ14  برج 01 محل  02 رقم 276حي قعلول رقم  
 البحري

   19 سحابي محمد الطاهر مغازة

 التعاونية العقارية البدر 01حي بن جعيدة  
 02 محل رقم 80رقم 

تعبئة رصيد الهاتف 
 النقال

   20 بوطغان بدر الدين

   21 بوقروي مسعود التبغ وأدوات التدخين  برج البحري05االرض العائلية رقم  
0093818أ02    22 عبيدات نور الدين التبغ و ادوات التدخين  برج البحري02االرض العائلية رقم  

   23 بن خزناجي وليد مقهى  برج البحري105االرض العائلية محل رقم  
24االرض العائلية طريق وطني      24 عبير احمد ت.ت للتبغ و الجرائد 
 برج البحري 3 حصة 4حي قعلول رقم  

 الجزائر
   25 بوغرارة أحمد ت.ت للتغذية العامة

 اوت الحصة االولى 20االرض العائلية حي  
01محل رقم   

   26 عيسى عبد الحميد ت.ت للخضر و الفواكه

   27 عطا هللا رضوان ت.ت للتغذية العامة  برج البحري43االرض العائلية رقم  
 43تجزئة االرض العائلية الشمالية محل  

 برج البحري
ت.ت للحوم و الدواجن و 

 البيض
   28 لومة العربي

   29 بوصبعة سمير ت.ت للتغذية العامة  برج البحري02 الطريق الوطني محل 24 
 برج 02 برج البحري شمال محل 42رقم  

 البحري
   30 بن براهيم خروجة مخبزة

   31 حاج محند سليمان مخبزة نسيم البحري برج البحري 
0048380أ99    32 كنار حمزة مخبزة  برج البحري745 مج 02قسم  

   33 احوت احسن مخبزة  برج البحري18 رقم 01حي قعلول  
4902997 أ 13  برج 1023 مج ملكية 02حي قعلول قسم  

 البحري
   34 إحوت جمال مخبزة صناعية

   35 بو الوارث عبد العزيز مخبزة  برج البحري01تعاونية عقارية بن جعيدة  
5118227أ17 04 محل 34برج البحري وسط رقم      36 رباحي منير ت.ت للتغذية العامة 
0020850أ98    37 عبد الوهاب مولود ت.ت للتغذية العامة  ساحة الشهداء برج البحري162 
5128466أ18    38 سعدلي يوسف ت.ت للتغذية العامة  نهج أول نوفمبر برج البحري24 
5038589أ15    39 سعدلي كريمو مقهى  برج البحري24الشارع الرئيسي  

   40 اوكل عدالن ت.ت للحوم و البيض  برج البحري24الطريق الوطني  
   41 مولود عبد الوهاب ت.ت للتغذية العامة  ساحة الشهداء برج البحري162رقم  
   42 كباش محمد اوردمدان ت.ت للتغذية العامة  برج البحري01 شارع بريز مارين محل 05 



5035686أ14    43 حنافي سيدعلي ت.ت للتغذية العامة  محل د برج البحري02حي قعلول رقم  
5125653أ18    44 موقاري رشيد ت.ت للتغذية العامة  برج البحري24حي رقم  

 محل 02حي برج البحري شمال قطعة رقم  
  برج البحري02

ت.ت للتبغ ، أدوات 
 التدخين

   45 صيودة محمد االمين

5117819أ17    46 اكني بالل مغازة  برج البحري118 رقم 24حي  
5122739أ 17 ت.ت للتبغ ، أدوات  برج البحري جنوب شرق 

 التدخين
   47 فالح عادل

4909356أ12  برج 01 محل 24الطريق الوطني رقم  
 البحري

   48 قرزم عبد العزيز ت.ت للتغذية العامة

4889114أ 10 03 ب رقم 01برج البحري غرب      49 عبشي يوسف قصابة 
 برج 02 محل رقم 24الطريق الوطني رقم  

 البحري
   50 مخيلف كمال ت.ت للتغذية العامة

4838526أ06  برج 01 محل 18برج البحري  شمال رقم  
 البحري

   51 اقريب رابح مقهى

 
  



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

0042009 أ 99  درقانة برج 27الحي الدبلومسي عمارة  
 الكيفان

 برج الكيفان 01 مولكاف فضيلة ت.ت للتغذية العامة
  

4897985 أ 12  04 محل 27الحي الدبلومسي عمارة  
 درقانة برج الكيفان

 لعمارة علي ت.ت للتغذية العامة
02   

 
30813 أ 98  04 ب محل 30الحي الدبلومسي عمارة  

 درقانة برج الكيفان
 بن لحسن خالد  ت.ت للتغذية العامة

 03   
 

4834007 أ 06  402 ب محل 26الحي الدبلومسي عمارة  
   04 أيت غربي محند ت.ت للتغذية العامة درقانة برج الكيفان

 

4901793 أ 13  30 مسكن عمارة 1006الحي الدبلومسي  
   05 بلخلفة محمد صالح ت.ت للتغذية العامة  درقانة برج الكيفان30أ  محل 

 

0086893 أ 02    06 شيبيخ أمين ت.ت للتغذية العامة الحي الدبلومسي درقانة برج الكيفان 
 

/ 
درقانة حي بن دالي باي مج ملكية رقم 

 برج 02 محل 20 رقم 04 قسم 269
 الكيفان

ت.ت لمنتجات العطارة و 
 مواد التجميل

 بوصبع عبد الكريم 
 07   

 

4811207 أ 04  269حي بن دالي باي مجموعة ملكية رقم  
   08 بوقزاطة عبد الناصر ت.ت للتغذية العامة  محل ب برج الكيفان 4قسم 

 

 269حي بن دالي باي مجموعة ملكية رقم  /
   09 صحرة عبد الغفور نشاط تعبئة رصيد الهاتف  برج الكيفان01 محل رقم 4قسم 

4860275 أ 08  269حي بن دالي باي مجموعة ملكية رقم  
  محل ب برج الكيفان4قسم 

ت.ت للدواجن البيض 
   10 بوفكرون كمال األرانب

 

4904695 أ 13    11 بلخير موسى ت.ت للتغذية العامة  برج الكيفان01 فيال 104إقامة درقانة 
 

5111079 أ 15  3 محل رقم 01 فيال 104إقامة درقانة  
   12 حفيز محمد رضا  ت.ت للحوم القصابة برج الكيفان

 

5111079 أ 16  مسكن كتلة ب رقم 104إقامة درقانة حي  
   13 أم راسي رشيد حلويات  برج الكيفان3 محل 5

 

5128379 أ 18  02 محل 04 مسكن عمارة ب 302حي  
للتغذيةالعامة ت.ت درقانة برج الكيفان    14 عبديش برهان الدين 

 



 محل 03 مسكن عمارة س 297حي  /
 15 فنغوركمال ت.ت للتغذية العامة   درقانة برج الكيفان05،06

   
 

5130604 أ 19  
 مسكن 297بن زرقة حي درقانة مشروع 

س محل 3 ع 440صنف س مج ملكية رقم 
  برج الكيفان04رقم 

ت.ت للتبغ أدوات التدخين ، 
   16 رباحي مولود أدوات البازار

 

5111443 أ 16  02 محل 07 مسكن عمارة ب 456حي  
 درقانة  برج الكيفان

 ت.ت للخضر و الفواكه
   17 بوشة أحسن ت.تللتغذية العامة

 

009865 أ 01  برج درقانة152محل أمسكنعمارة 456 حي 
   18 بن شويح الرشد ت.ت للتغذية العامة الكيفان

 

4912505 أ 14  30 محل  12 مسكنعمارة  297 حي 
تللتغذيةالعامة.ت  برج الكيفاندرقانة    19 باقة مراد 

 

4887989 أ 11  16  مسكنفيالبرقم  297 حي 
   20 بوجعطاط بالل مخبزة صناعية  درقانةبرجالكيفان

 

4835901 أ 06  درقانة برج 284حي بن دالي باي قطعة  
صناعية غيرمخبزة الكيفان    21 دربور سي سمير 

 
4914689 أ 14    22 غريس عمر  ت.ت للتغذية العامة  برج الكيفان4 مسكن 122مج  

5130452 أ 19 ىب 01 محل رقم 23أوفارس عمارة  
   23 أميدور يونس ت.ت للتغذية العامة درقانة- برج الكيفان

0049731أ99    24 بن زرقة مراد مخبزةصناعية  برج الكيفان بن زرقة باي دالي بن حي 

0049731 أ 00  05 محل 105 رقم باي دالي بن حي 
برج الكيفانبنزرقة تللتغذيةالعامة.ت     25 بن زرقة جمال 

4912129 أ 14 - برج الكيفان04قسم 263حيبنداليبايرقم   أدوات للتبغ ت.ت 
الجرائددخين،مال    26 بلخيري مرزاق 

للتغذيةالعامة ت.ت حيبنداليبايبنزرقةبرجالكيفان  5125316أ18    27 بوصبع محمد أيمن  

 رقم 01قطعة رقم الحيالدبلومسي   491584أ14  
درقانةبرجالكيفان03    28 دهيري سعيد ت.ت للتغذية العامة 

16909 أ 98  كيموش ت.ت للتغذية العامة  برج الكيفاندرقانة35الحيالدبلومسيرقم 
   29 عبد النور

5113197 أ 16  ع 1 قطعة الحيالدبلومسي 
درقانةبرجالكيفانأ35    30 حميان رشيد  ت.ت للتغذية العامة 

4901213 أ 12 تللتغذيةالعامة.ت  درقانة برج الكيفان228  محل 37 ع 07قطعة      31 بوقزاطة بدر الدين 



4907254 أ 13  برج 53 قطعة درقانةتجزئة  بن داود حي  
   32 هادي عبد الرحمان  ت.ت للتغذية العامة الكيفان

4841497 أ 07  درقانة 04 قسم 05 مجموعةملكية بنزرقة 
تللتغذيةالعامة.ت - برج الكيفان    33 بن زيس عادل 

4921489 أ 15   09 محل 88قندول موسى قطعة ذراعحي  
   34 لعمارة بوعالم ت.تللخضر و الفواكه - درقانة - برج الكيفان

5114280 أ 16  برج 89حي ذراع القندولدرقانة رقم  
   35 مباركة رضوان محلويات الكيفان

0029073 أ 98 درقانة - برج 90رقم حيذراعقندولموسى 
   36 طرقابة براهيم  ت.ت للتغذية العامة الكيفان

0042009 أ 99  محل رقم 91 مجحيذراعقندولموسى 
   37 بوعزيز توفيق ت.ت للتغذية العامة  برج الكيفانةدرقان03

5124202  أ 18    38 صحراوي موسى ت.ت للتغذية العامة  بن زرقة برج الكيفان05حي فنار  قطعة  
49061711 أ13 الكيفان برج 03 قطعة درقانة بنزرقة حي  العامة للتغذية ت.ت     39 طبالعبدالرحيم 

5111445أ 16 درقانة 502حي بن زرقة ذراع الغرم محل  
 برج الكيفان

   40 سديرةفريد نشاطتعبئةرصيدالهاتف

4916611 أ 14  محل ب 481حي بن زرقة حراقة قطعة  
   41 بوخالفة عبد النور ت ت لحوم الدواجن و بيض برج الكيفان

4826039أ05 الكيفان برج – بنزرقةدرقانة حي     42 درباج فارس حلويات 
الكيفان برج بنزرقة حي 06 قطعة  العامة للتغذية ت.ت     43 حيوسجمال 

4876091 أ 10 العامة للتغذية ت.ت  حي بن زرقة برج الكيفان03  دارعليق   44   

5126182 أ 18  حي بن زرقة  درقانة  برج 185قطعة  
العامة للتغذية ت.ت الكيفان    45 هانة رابح 

5116277 أ 16 للخضروالفواكه  ت.ت  حي بن دالي باي بن زرقة برج الكيفان32     46 بوخالفة رشيد 
   47 كركود عصام مغازة بن زرقة برج الكيفان 

4908647 أ 13 الهاتف رصيدنشاط تعبئة   برج الكيفان16ميموني حمود      48 أوبعزيز غنية 

5112343 أ 16   محل ب 15 أ رقم 5 حمود قطعةميموني 
الهاتف رصيد تعبئة نشاط برج الكيفان    49 عبد المجيد نعيم 

22753 أ 98  برج  05 رقم 15 حمودقطعةرقم ميموني 
   50 بوسباسي محمد إطعام سريع الكيفان

4817001أ 05    51 بومكرد أحمد مطعم و مقهى  شارع طريق الكاب برج الكيفان05 



العامة للتغذية ت.ت  برج الكيفان24حي أبيال علي قطعة رقم      52 عادل قزان 

 محل 06أبيالعليرقم حي24 الطريقالوطنيرقم     2842915 أ07 
برجالكيفان01رقم     53 برويس عبد المجيد مطعم 

5123835 أ 18    54 سعيد مطعم حي أبيال برج الكيفان 
برجالكيفان مكرر01حيأبيالعليقطعةرقم  رصيدالهاتف تعبئة نشاط     55 بوزقزق محمد حمزة 

 05 طريقبرجالبحريرقم 
برجالكيفان02شارعأبيالعليرقم    56 مواسة فيصل إطعامسريع 

   57 بوخاري صالح  مطعم الطريق الوطني حي أبيال برج الكيفان 

4911087 أ 14  بلدية 10شارع سعيدي أحمد عمارة رقم  
 برج الكيفان

 ين،نالمدخ أدوات للتبغ ت.ت
تعبئة نشاطأدوات البازار     58 فوزي طوشال 

4901889أ 13  محل رقم 20حي العقيد بوقرة رقم  
برجالكيفان 02و01    59 العربي بلحسن  مغازة سوبيرات 

5131395 أ 19  قسم 01 البحر عروس بوقرة العقيد حي 
الكيفان برج16  رقم ملكية مج 09 محمد لمين حمودي  مطعم 

   60 باشا 

الكيفان برج 06شارع  سعيدي أحمد رقم      61 حاج عمر بوكاري  إطعام سريع 
سريع إطعام شارع العقيد عميروش برج الكيفان     62 دريدي لمين 

0482815أ10 سريع إطعام  شارع سعيدي أحمد برج الكيفان08   
   63 عوير حمزة 

0072107أ 00 برجالكيفان شارع العقيد عميروش48     64 درقاوي حمزة  بقالة  
برجالكيفان03شارع علي  صغير رقم   سريع إطعام     65 فافا بن عثمان 

5116119أ16  شارع علي خوجة و نهج على صغير 01 
برجالكيفان01محل رقم  سريع إطعام     66 صدام لملوم 

07 شارع وزان برج الكيفان قطعة 27     67 شيخ عمار  تعبئة رصيد الهاتف 
سريع إطعام  شارع وزان محمد برج الكيفان24     68 بو القرارة إسماعيل  

 قطعة رقم 28شارع وزان محمد عمارة  
الهاتف رصيد تعبئة   بلدية برج الكيفان 02    69 شبيلي حسان  

سريع إطعام  شارع محمد وزان برج الكيفان37     70 توامي الفضيل 

5110495أ 15  
 وشارع 47 رقم دقطعة محم وزان شارع
 بلدية 48 رقم قطعة األيوبي الدين صالح

الكيفان برح  
   71 أمحند بلحسن  مغازة سوبيرات

الكيفان برج وزان محمد شارع41     72 مشتاوي حاج تجارة بالتجزئة للحوم  



الكيفان برج 43 رقم وزان محمد شارع   
 ت ت للحوم القصابة 

+ 
 ت ت الدواجن و البيض

   73 شالبي عمر 

   74 حشاش سعيدة  بقالة  برج الكيفان08شارع مخزي محمد رقم  
الكيفان برج وزان محمد شارع     75 بديدي محمد تعبئةرصيدالهاتف 

 شارع رمضان 04شارع ديسمبر زواية  
   76 عبد الحفيظ بوقندول مشوى مطعم محل برج الكيفان

   77 فاتح زايدي ت ت الدواجن و البيض  برج الكيفان04 رقم 1960شارع ديسمبر  

 برج 02 محل 4شارع عبان رمضان رقم  
   78 حليم رحال  مطعم الكيفان

الكيفان برج 03 رقم وزان محمد شارع     79 بوعرقوب رضا بقالة 

 50ح الدين األيوبي محل رقم شارع صال 
   80 توفيق بوقندول مطعم برج الكيفان

 مكرر شارع صالح الدين األيوبي برج 31 
   81 فسي محمد بقالة الكيفان

 و شارع صالح 30شارع علي خوجة رقم  
   82 بلعباس نجوى مقهى  برج الكيفان01الدين األيوبي محل رقم 

 برج 32شارع صالح الدين األيوبي رقم  
عشير وهيبة أرملة  إطعام سريع الكيفان

   83 بعوني

   84 بوعزيز منير إطعام سريع  شارع عي خوجة برج الكيفان43 
   85 بوعزيز فريد مقهى  نهج عي خوجة برج الكيفان43 
   86 حميد درواش بيتزيريا  برج الكيفان03حي دايب عيسى رقم  
   87 سعدي زوبير مقهى  برج الكيفان03حي دايب عيسى رقم  

 برج 01نهج الشهيد دوزي محمد رقم  
   88 حسين قناط إيداع الخبز  الكيفان

 المحل 226حي سعيدي أحمد قطعةرقم  
   89 تكليت عبد اللطيف تعبئة رصيد الثالث برج الكيفان

 04 المحل 226حي سعيدي أحمد قطعةرقم  
   90 حويشة مناد مشوى برج الكيفان

1044532 ب 17  مكرر شارع 15التعاونية العقارية األمل  
   91 أيت معتوق عزيز حلويات تقليدية، حلويات العربي تبسي برج الكيفان

برج الكيفان165 جويلية رقم 5حي      92 حموش محمد أمين إطعام سريع 



4851873 أ 08  برج 04 محل 10شارع سعيدي أحمد رقم  
   93 خميسي منور تعبئة رصيد الهاتف الكيفان

 مكرر شارع صالح الدين األيوبي برج 31 
   94 فسي محمد بقالة الكيفان

 و شارع صالح 30شارع علي خوجة رقم  
   95 بلعباس نجوى مقهى  برج الكيفان01الدين األيوبي محل رقم 

 برج 32شارع صالح الدين األيوبي رقم  
عشير وهيبة أرملة  إطعام سريع الكيفان

   96 بعوني

   LAITERIE N.L.A 97 ملبنة حي بن زرقة برج الكيفان /

 
  



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

 المقاطعة اإلدارية  البلدية الرقم

  عين طاية 01 زنشي حسين       مخبزة و حلويات  كروف عين طاية 
   02 عمري اسماعيل اطعام سريع  عين طاية 05 ديسمبر محل رقم 11ساحة  

6973619أ01    03 طوبال مسعودة ت.ت للتغذية العامة  شاطئ سركوف  
   04 عثماني فيصل ت.ت للعطور و الروائح   ديسمبر عين طاية 11ساحة  
ت.ت للتبغ و ادوات   ديسمبر11 ساحة 03محل رقم  

التدخين و تعبئة رصيد 
 الهاتف 

   05 بركنو حسين 

4887346أ10  عين 02 محل رقم 14عين الشرب قطعة  
 طاية الجزائر 

   06 مداوي موح الصغير  مغزة

   07 الطاهر فصولي مقهى  ديسمبر عين الشرب عين طاية 11ساحة  
 عين 01 محل رقم 13حي عين الشرب رقم  

 طاية 
   08 حسيني عبد القادر  حلويات

ت.ت لالسماك الدواجن و   أ عين طاية 04حي عين الشرب رقم  
 اللحوم 

   09 شاوش عمران 

5114663أ16  03 محل رقم 13عين الشرب قطعة رقم  
 عين طاية 

   10 شاوش محمد امين  ت.ت للتغذية العامة

   11 عقابي محمد ت.ت للتغذية العامة  عين طاية 04حي سي حواس محل  
   12 مروش خليل مغزة  حي سي الحواس عين طاية 28  

   13 منصوري عزالدين بيع الهواتف   مكرر عين طاية 05  حي النصر محل رقم    4914027أ14
5130682أ19    14 بودقزدام نور الدين  ت.ت للخضر و الفواكه   عين طاية 02شارع الفيكتار رقم  

   15 مخاوفي فضيلة  ت.ت للتغذية العامة   عين طاية 10شارع النصر رقم  
4920415أ15    16 بليدي فضيلة ت.ت للنغذية العامة   عين طاية 01شارع النصر رقم  

   17 خوجة نبيل محطة خدمات شارع علي خوجة عين طاية  
   18 تومي رابح  مقهى   حي علي خوجة 25 

4876021أ10    19 عماري رفيق مكتبة و وراقة   عين طاية 04حي علي خوجة محل  
   20 سي هادي عبد السالم ت.ت للتغذية العامة  حي علي خوجة عين طاية 128 
   21 موسلي رشيد ت.ت للتغذية العامة   عين طاية 128شارع علي خوجة رقم  
   22 قاسي مهدي  حلويات شارع علي خوجة عين طاية 

5128381أ18    23 سباعي حليم ت.ت للتغذية العامة   عين طاية 01 شارع علي خوجة محل 126 



4859961أ05    24 بوعظمة احمد مغازة شارع علي خوجة عين طاية 
0033563أ99    25 حميرون مراد  ت.ت للتغذية العامة   شارع النقيب عبد الحميد عين طاية08 

   26 فرحات كمال مقهى شارع االمير عبد القادر عين طاية 
5116098أ16    27 اكفادو ميدو والي احمد اطعام سريع  عين طاية 64محل رقم  

   28 صخري بلقاسم ت.ت للتغذية العامة ساحة الشهداء عين طاية  
5124589أ18    29 بلقالم عالء الدين  ت.ت لالدوات المكتبية شارع االمير غبد القادر عين طاية  

   30 بوبراك محمد ت.ت للخضر و الفواكه شارع االمير خالد عين طاية 
   31 بوبراك اسماعيل ت.ت لاللعاب االجتماعية شارع االمير خالد عين طاية 
   32 بقالم الطاهر  ت.ت لاللعاب االجتماعية  شارع الشكيب ارسالن 
61شارع االمير عبد القادر رقم      33 بلقاسمي احمد مخبزة و حلويات  
   34 معزوز بوعالم  مخبزة صناعية  حي ديار الغرب عين طاية  
   35 حنفي بوجمعة  ت.ت للتغذية العامة   المرسى11 جويلية كاستور رقم 05حي  
   36 عيدي عمار مطعم و مقهى   
   37 بن شيخ وحيد وليد  قصابة  شارع االمير خالد عين طاية 01 

0085323أ02 ت.ت للحوم و الدواجن و   عين طاية 01شارع االمير خالد محل  
 البيض 

   38 سنجاق الدين حميد 

4913387أ14    39 سنجاق الدين محمد  ت.ت للتغذية العامة   01 محل 01شارع عبان رمضان رقم  
5111343أ15  محل 109حي كابتان سي عبد الحميد رقم  

  عين طاية02
ت.ت للتبغ ، تعبئة رصيد 

 الهاتف
   40 قطال مالك 

 



 الجمهــــــورية الجـــــزائرية الديمقـــــراطية الشعبيــــــــة
 

     وزارة التجــــارة 
 مديرية التجارة لــــوالية الجـــزائـــر                                                                                              

 المفتشية اإلقليمية للتجارة بالدرارية                                            
  

 و عطلة يومي 2019 الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة يومي عيد األضحى المبارك لسنة نالقائمة االسمية للتجار و المتعاملين االقتصاديي
  هجري.1441أول محرم و عاشوراء للسنة الهجرية 

 
            - الدويرة

 
 السجل التجاري العنوان النشاط إسم و لقب التاجر الرقم
 2527125أ10  الدويرة02 محل 11شارع اإلخوة سالم قطعة رقم  مخبزة  الدين نور بقاش 01
  ب ح164812537 تجزئة الوفاء طريق الرحمانية الدويرة مخبزة  قبلي لخضر 02
 4942650أ15  الدويرةب 04 رقم محل 06 رقم القكعة الرحمانية طريق مخبزة  حسان شبطة 03
  ب ح164824035 حي التليغراف محل رمز ب الدويرة الجزائر مخبزة  بوعليلي محمد رضا 04
 4925996أ12  الدويرة06 رقم قطعة العزوني محمد شارع مخبزة  علي بشهرة 05
 1648908أ11  الطابق األرضي الدويرة06حي سالم مدني محل رقم  مخبزة  سليم جحيش 06
 4952740أ18  الدويرة07 رقم العزوني شارع مخبزة  توفيق لعقل 07
 0066333أ00  الدويرةالرحمانية طريق مسكن 15 حي مولين تجزئة مخبزة إيدير سيفي 08
 17A4951923  الدويرةمنديل اوالد مخبزة الكريم عبد شنافي 09
 99A0056267 ب23شارع اإلخوة رمضاني محل رقم  مغازة خليفي محمد 10
 12A4928877    شارع  اإلخوة  العيشاوي15رقم  ت.ت للتغذية العامة  دلوم سفيان 11
 17A4949999 شارع عبزيو ت.ت للتغذية العامة  قويدر بالل 12
 16A4944742  تجزئة محطة البرية11رقم  مغازة لوناسي واليد 13
 98A0028183 شارع محمد العزوني ت.ت للتغذية العامة  زروق مراد 14
 11A4925236  شارع اإلخوة محجوب08رقم  ت.ت للتغذية العامة  لشاوي إلياس 15
 11A4924664  محل أ13طريق الرحمانية قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة  بوكتوح أيوب 16
 17A4949893  ب07 محل 07طريق الرحمانية قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة  مساني حمزة 17
00 ت.ت للتغذية العامة يويط ابراهيم 18 01 محل 22 تجزئة ناش عبدالقادر حوش تيلغراف  قطعة رقم   10A4917220 



 15A4941736 حي التلغراف محل أ ت.ت للتغذية العامة  بوعليلي هشام 19
 17A4948951  مكرر01 مكرر 25 حاليا التلغراف  رقم 02مزرعة ناش عبد القادر  حوش التيلغراف قطعة   رقم  ت.ت للتغذية العامة  بوالقرعة صالح 20
 16A4946655 01 محل 22تجزئة ناش عبد القادر حوش التليغراف قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة  قادري مسعود 21
 07A1731824 72طريق الخرايسية محل  مغازة مفتوح سيدعلي 22
 00A0063577 شارع بوسالم ت.ت للتغذية العامة شاطري جياللي 23
 07A4851265 41شارع الشهداء رقم  مغازة خوجة ناصر 24
 03A0095913 02 محل رقم 49 رقم 03تجزئة رقم  ت.ت للتغذية العامة عصماني سفيان 25
 03A0101939 02 محل رقم 61شارع بوغدو رقم  ت.ت للتغذية العامة  غزالي كريم 26
 05A4819965 حي فوبورق سان انتوان حاليا شارع محمد العزوني ت.ت للتغذية العامة  العيشاوي بالل 27
 05A4823217  شارع المحطة51 قطعة رقم 03تجزئة الشهيد محمد بن محمد رقم ت.ت للتغذية العامة  القينعي رشيدة 28
 06A4827945 .11تجزئة سوق الفالح رقم  ت.ت للتغذية العامة  بغيري سفيان 29
 06A4833673 04شارع العزوني رقم  ت.ت للتغذية العامة  بلوشات حسين 30
 07A4840215 43شارع محمد العزوني رقم  ت.ت للتغذية العامة  طهراوي يوسف 31
 18A4955229 05 مكرر 87شارع العزوني محمد محل رقم  ت.ت للتغذية العامة  قرواوي بلقاسم 32
 10A1739742 02 ف المكان المسمي زاوية شارع مداس 01شارع محمد العزوني محل رقم  ت.ت للتغذية العامة  مفتاحي عبد المجيد 33
 18A4954138  61ساحة بالل رقم  ت.ت للتغذية العامة  ساولي عبد النور 34
 15A4943003  أ03شارع صادوق جياللي محل  ت.ت للتغذية العامة زرمان محمد عبد الكريم 35
 18A4953237 44طريق الرحمانية  ت.ت للتغذية العامة  أوكيل عبد الرحيم 36
 18A4952824 حي بن جياللي الطابق األرضي ت.ت للتغذية العامة  عليون يونس 37
 10A4915927  د06 محل 01 قطعة رقم 04تجزئة رقم  ت.ت للتغذية العامة  عبيدات رضوان 38
 09A4912170  أ78طريق المطحنة القديمة محل  ت.ت للتغذية العامة  كريوت حكيم 39
 13A4933663 ب27طريق المطحنة القديمة رقم  ت.ت للتغذية العامة  عبد الحميد فزيلة 40
 15A4942657  ب40حي سالم مدني طريق دويرة خرايسية  رقم  ت.ت للتغذية العامة  غالب عبد المالك 41
 15A4944334  حي سالم مدني05محل  ت.ت للتغذية العامة  بوطيش فؤاد 42
 17A4952175  ب  الطابق االرضي20 حي السالم المدني حــوش المجموعة  34رقم   ت.ت للتغذية العامة  مهني رياض 43
 05A4815919 19حي بوسالم رقم  ت.ت للتغذية العامة  عصماني مصطفى 44
 17A4952696  الطابق االرضي19 شارع بن عيسى رقم 19محل  ت.ت للخضر و الفواكه ولد مبروك رحموني 45
 14A4937910 02 حصة رقم 23شارع محمد العزوني رقم  ت.ت للخضر و الفواكه حيتم الياس 46
 16A4945443  أو18 حي مولين محل رقم 18 ت.ت للخضر و الفواكه لبكيري وليد 47
 12A4926069  سي12 محل رقم 41 قطعة رقم 03تجزئة رقم  ت.ت للخضر و الفواكه مهيدي عاشور 48
 12A4929130  محل ب01ساحة بالل  رقم  ت.ت للخضر و الفواكه جلولي معمر 49



 13A4931104  ساحة بالل02رقم  ت.ت للخضر و الفواكه سعودي ابراهيم 50
 18A4957047  شارع العزومي محمد44رقم  ت.ت للخضر و الفواكه عماري فاروق  51
 14A4939509 41حي الرمضاني محل أو ت.ت للخضر و الفواكه عتماني عتمان 52
 13A4931506 أ17زاوية شارع العزوني محمد و شارع  بوعالل محل رقم  ت.ت للخضر و الفواكه بلعلة محمد 53
 18A4956574   20 مج 27حي سالم مدني قطعة رقم  ت.ت للخضر و الفواكه جعفري سيد أحمد 54
 99A0054153 شارع بوغدو بجانب السوق البلدي ت.ت للخضر و الفواكه لعريبي رشيد 55
 99A0044195 22 قطعة رقم 04تجزئة  ت.ت للخضر و الفواكه سعودي مسعود 56
 15A4944356 46شارع محمد العزوني رقم  ت ت للحوم القصابة حيتم يوسف 57
 14A4939985  ا طريق الخرايسية الدويرة41رقم  ت ت للحوم القصابة عمر الكبير جمال 58
 15A4941877  أ13شارع بوغدو رقم  ت ت للحوم القصابة بن عمارة حسام 59
 11A4925294  طريق الخرايسية06محل أ حي ناش عبد القادر رقم  ت ت للحوم القصابة موسوس كمال 60
 07A4845183 07شارع رمضاني رقم  ت ت للحوم القصابة صدوقي لخضر 61
 15A4942393 61شارع اإلخوة شبرة قطعة رقم  ت ت للحوم القصابة بومحمد عبد الفتاح 62
 12A4927503  ب25شارع رمضاني محل رقم  ت ت للحوم القصابة عواس جمال 63
 17A4949161 01 مكرر 14 محل رقم 02 قسم 33طريق الرحمانية مج رقم  ت ت للحوم القصابة بوشكندة المختار 64
 17A4950360  طريق الرحمانية44 ت ت للحوم القصابة بوقطاية عامر 65
 00A0059273 شارع شرشالي بوعالم ت ت للحوم القصابة بومحمد عبد الحليم 66
 16A4945272  المحطة البرية23رقم  الطازجة ت ت للحوم قدوار امحمد 67
 15A4941877  أ13شارع بوغدو رقم  ت ت للدواجن بيض و أرانب بن عمارة حسام 68
 15A4942328 02تعاونية المنظر الجميل طريق الرحمانية محل ب  الطازجة ت ت للحوم بوجمعة ابراهيم 69
 01A0076049 شارع بوسالم بوغدو مقهى بوسالم علي 70
 07A4842563 شارع محمد العزوني   محل أ مقهى قادري خميسي 71
 07A4847567 كشك ساحة بــالل مقهى عريف محمد 72
 10A4915195 شارع بوعالم شرشالي مقهى صنهاجي سليم 73
 00A0071671 شارع محمد العزوني مقهى مكاسي كمال 74
 13A4931406 شارع االخوة بن عيسى محل ب مقهى أمغار محمد 75
 16A4946843 06التعاونية العقاري المنظر الجميل طريق الرحمانية  رقم  مقهى بهلول عبدهللا 76
 16A4947168  ب46 محل رقم 64طريق الخرايسية قطعة رقم  مقهى طاهر بالر بن يوسف 77
 17A4948931 23شارع بوغدو رقم  مقهى فريخ العيد 78
 06A4830997 04شارع محمد العزوني تجزئة رقم   حلويات عبيدات براهيم 79
 18A4953887  الطابق االرضي52حي سالم مداني قطعة  حلويات بوطيش نبيل 80



 18A4953557  أ01 شارع محمد العزوني محل رقم 36رقم  حلويات حامك عبد الجابر 81
 15A4940750  شارع عيسى17رقم ب  حلويات يعقوب زهية 82
 16A4946452  أ05طريق الخرايسية محل  مطعم قارف مسعود 83
 14A4940123  شارع بوغدو62محل رقم  مطعم شلغوم رابح 84
 11A4921139 طريق الرحمانية مطعم حدو مسعود 85
 18A4953445 أ الطابق األرضي08شارع محمد العزوني محل رقم  مطعم بن ناصر محمد 86
 17A4951317 ب03شارع محمد العزوني محل رقم  ت ت للتبغ و الجرائد   أيت عمارة كريم 87
 17A4950138 07 ب القطعة رقم 21حي ناش عبد القادر حوش المجموعة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد   بولحرام عبد القادر 88
 17A4950570 30 مكرر 1 محل رقم 01شارع محمد العزوني الحصة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد   بوعيش أمير 89
 16A4944959  أ56 محل رقم 56مجموعة تلغراف قطعة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد   سالماني بالل 90
 16A4948203 01 مكرر 127تيليكراف محل  ت ت للتبغ و الجرائد   قادري زين الدين 91
 16A4946666 أ11طريق الخرايسية محل رقم  ت ت للتبغ و الجرائد   مسروط عادل 92
 18A4953788 11طريق الرحمانية الطابق األرضي محل رقم  ت ت للتبغ و الجرائد   بلخير سليمة 93
 17A4951761 د ساحة بالل28محل رقم  ت ت للتبغ و الجرائد   كتفي عبد الغاني 94
 17A4952489 26شارع بن دين بلحاج رقم  ت ت للتبغ و الجرائد   كروش سيد احمد 95
 17A4951296 01 تجزئة مولين اجتماعي09 مكرر01رقم  ت ت للتبغ و الجرائد   مالل نوفل 96
 17A4950138 07 ب القطعة رقم 21حي ناش عبد القادر حوش المجموعة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد   بولحرام عبد القادر 97
 16A4947496 د28ساحة بالل محل رقم  ت ت للتبغ و الجرائد   ضايفي حسام الدين 98
 0018363 أ 98  الدويرة36الطريق الوطني رقم  محطة خدمات صاش عبد القادر 99
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 



        - بابا حسن
 

 السجل التجاري العنوان النشاط إسم و لقب التاجر الرقم
03شارع اإلخوة نذير رقم  مخبزة  طالب مجيد 01  0974920ب06 
 164724267ب ح   حي الجديد بابا حسن33رقم  مخبزة موسوم توفيق 02
 11A4924997  بابا حسناألرضي طابق 57 رقم قطعة 02 رقم الموسع ب حي مخبزة أبزار حمزة 03
 97A0013383  بابا حسن52 رقم اللوز حي مخبزة ح مصبا جحيش 04
 4947111أ16  محل ب37حي اللوز الموسع قطعة رقم  مخبزة صناعية عتروز عبد الحق 05
 4813240أ04  59 قطعة رقم 02حي ب الموسع رقم  مخبزة و حلويات تقليدية عتروز المولود 06
 18A4954567  شارع اإلخوة نذير05 ت.ت للتغذية العامة بوفالح أسامة 07
 0094980أ02 شارع المسجد بابا حسن ت.ت للتغذية العامة زروق مراد 08
 07A4844295 37حي كرطالة قطعة  ت.ت للتغذية العامةحمالت أمحند  09
 04A4813664شارع المسجد  ت.ت للتغذية العامةدادو حكيم  10
 0109736أ04  09طريق المسجد رقم  ت.ت للتغذية العامة زركون مراد 11
 4933276أ13  شارع المسجد02قاسي محمد القطعة رقم  مغازة  محمد شريف شاكير 12
 17A4949540 أ01ف عمارة 16أ 01سي02 مسكن رقم 1104حي عدل  ت.ت للتغذية العامة ايت علجت زينب 13
 16A4945894  سي05 أش محل رقم 03 مسكن عمارة 1104حي عدل  ت.ت للتغذية العامة شايب حكيم 14
 18A4953151 22شارع قاسي محمد رقم  ت.ت للتغذية العامة معزيز محمد لمين 15
 18A4953384 47حي ا قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة بوقاسي سفيان 16
 16A4944591  محل أ256حي أ الموسع قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة مكاتي ابو طالب 17
 16A4945030  مكرر  حي التعاونية  العقارية الخير الموسعة176 ت.ت للتغذية العامة عالم لخضر 18
 14A4939969  محل أ256حي أ الموسع قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة احلوش سوهيلة 19
 14A5031540 399حي ( أ) الموسع الجهة  الغربية قطعة  ت.ت للتغذية العامة بلكبير كريم 20
 12A4926185 403حي أ الموسع محل رقم  ت.ت للتغذية العامة بوزيد عبد النور 21
 12A4926905 92 قطعة رقم 01حي سيدي لحسن  ت.ت للتغذية العامة العلواني عبد المالك 22
 09A4913808 02حي ب الموسع رقم  ت.ت للتغذية العامة أحمد رقيق 23
 09A4914169 32حوش أوكيل محل رقم  ت.ت للتغذية العامة بن مومة زهير 24
 4930488أ12  محل أ272حي اللوز رقم  بقالة  بلقاضي هشام 25
 02A0087776حي كرطالة الموسع  ت.ت للتغذية العامةزايدي لخضر  26
 03A0099466 16شارع المسجد محل ب رقم  ت.ت للتغذية العامةبابا عمي محمد  27
 14A4939350  الحي البلدي القديم الطابق األرضي 05قطعة  مغازة   ايدري سفيان 28



 05A4822292 محل س 256حي اللوز رقم  ت.ت للتغذية العامةصالح رشيد  29
 11A4920060  محل س01الموسع قطعة رقم حي اللوز  ت.ت للتغذية العامة قوبة حمزة  30
 0088562أ02  251حي اللوز قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة حميد زيباني 31
 4916172أ10  محل أ265حي اللوز قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة سغيالني كريم 32
 15A4944204 1960 ديسمبر 11 حي 1 مكرر 10محل رقم  ت.ت للتغذية العامة دقي محمد لمين 33
 15A4944254 167حي الحضري الموسع رقم   ت.ت للتغذية العامة عيسات طاهر 34
 12A4925782 143حي الحضري الموسع قطعة رقم  مغازةمرسلي بوبكر  35
 11A4921420  ا بي سي الخير الموسعة121رقم  مغازة قتو عثمان 36
 15A4941381  محل أ و ب106حي سيدي لحسن قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة حناشي ناصر 37
 15A4941602  شارع المسجد محل د24رقم  ت.ت للتغذية العامة قطاش حسين 38
 17A4948971 1960 دسمبر 11 مكرر  حي 10محل رقم   ت.ت للتغذية العامة معروف كلتوم 39
 17A4949123 08 طريق الدويرة حصة رقم 06محل  ت.ت للتغذية العامة مسوس فاطمة 40
 15A4941425 ع اف 06 جويلية محل 5 حي 22 ت.ت للخضر و الفواكهكروش عبد الكريم  41
 17A4950618   محل أ01حي اللوز الموسع قطعة رقم  ت.ت للخضر و الفواكهوعيل علي  42
 16A4945998 13طريق المسجد محل رقم سي  ت.ت للخضر و الفواكه مجبور عمر 43
 11A4920937   رقم أ01حي اللوز  الموسع قطعة رقم  ت.ت للخضر و الفواكه شاتم فاتح 44
 18A4952799  الطابق السفلي14حي ب البلدي  القديم رقم  ت.ت للخضر و الفواكه بن دنة فارس 45
 18A4953151 22شارع قاسي محمد رقم  ت.ت للخضر و الفواكه معزيز محمد لمين 46
 05A4833624 262حي اللوز رقم  ت.ت للخضر و الفواكه براهمي محمد 47
 4819098أ05 01حي اللوز محل رقم  ت.ت للخضر و الفواكه مساني حسان 48
 11A4919517 الحي الجديد أ ت.ت للخضر و الفواكه سرياك إسماعيل 49
 13A0981300  حي ب البلدي القديم192 ت ت للحوم القصابة بخة نبيل 50
 13A4932761 02  قطعة رقم 04شارع اإلخوة نذير عمارة  ت ت للحوم القصابة بن مالك بلقاسم 51
 13A4933786  محل ب كرطالة37رقم  ت ت للحوم القصابة قريو علي 52
 17A4948648  محل سي272حي اللوز رقم  ت ت للحوم القصابة عالم يوسف 53
 15A4943940  عمارة  د30 قطعة رقم 11 جويلية رقم 05 حي 22رقم  ت ت للحوم الطازجة ناصر مالك 54
 16A4945183  شارع المسجد04رقم  ت ت للحوم الطازجة عالش عادل 55
 16A4945603 04شارع المسجد محل رقم  ت ت للحوم الطازجة عبدي موسى 56
 16A4946098 1960 ديسمبر 11محل  أ حي كرطالة الموسع سابقا حاليا حي  ت ت للحوم الطازجة سجعة حسام 57
 16A4946774 38قطعة رقم  ت ت للحوم الطازجة جقبوب حسين 58
 17A4949019  محل ب37حي كرطالة القطعة رقم  ت ت للحوم الطازجة رحال مصطفى 59



 16A4945603 04شارع المسجد محل رقم  ت ت للدواجن بيض و أرانب عبدي موسى 60
 17A4948648  محل سي272حي اللوز رقم  ت ت للدواجن بيض و أرانب عالم يوسف 61
 16A4946691  محل د182 سابقا الحي البلدي القديم ب قطعة رقم 05 قسم 185مجموعة ملكية رقم  حلويات بن عودية يعقوب 62
 16A4948092 24طريق المسجد رقم  حلويات واعمر صبرينة حرم حجوط توفيق 63
 17A4949971  ب19شارع قاسي محمد رقم  حلويات خوجة فاروق 64
 17A4950351 14 قطعة رقم 02 حي سيدي لحسن 68 مكرر 01محل رقم  حلويات درويش جزائرلي زكريا 65
 16A4945855  شارع اإلخوة نذير الطابق األرضي الجهة اليسرى05رقم  حلويات بك الصائغ محمد بشير 66
 16A4946203 256حي أ  الموسع قطعة رقم  حلويات عاشر راضية 67
 16A4946468 05شارع المسجد محل رقم  حلويات عكوش لياس 68
 17A4951034 02شارع اإلخوة ندير أ مطعم بوغرزة خالد 69
 17A4951786  محل ب37حي اللوز الموسع قطعة رقم  مطعم عتروز أيوب 70
 17A4952025  بابا حسن09 محل 94التعاونية العقارية الخير مجموعة ملكية  مطعم زياني عبد الفتاح 71
 17A4952647 138حي ب رقم  مطعم دوكار سعيد 72
 17A4951901  رمز ب ط االرضي120 رقم 99 مجموعة ملكية 02 قسم 1956 أوت 20حي  فاست فود   قدور صالح 73
 17A4952647 138حي ب رقم  فاست فود   دوكار سعيد 74
 17A4952693  أ الطابق اال رضي02شارع االخوة ندير رقم  فاست فود   قوسمي حمزة 75
 17A4950225  شارع البريد20 فاست فود عمران عصام 76
 17A4950833 58  محل رقم 02حي ب الموسع  رقم  فاست فود كسيطة صالح 77
 15A4940693 05شارع المسجد رقم  مقهى بلعرار زهير 78
 15A4943826  شارع االخوة نذير محل أ و ب09 مقهى اجراوي نورة 79
 12A4929005 02 سابقا حي ب رقم02حي الوئام المدني رقم  مقهى طاهير احمد 80
 15A4944340  جويلية05 حي 03محل  مقهى قرقور عبد الوهاب 81
 11A4923427 2 محل أ 01شارع اإلخوة نذير رقم  مقهى تومي لونيس 82
 06A4840904 01حي اللوز قطعة رقم  مقهى شليغوم عبد الرزاق 83
 18A4952840  مكرر03الحي الحضري الموسع قطعة رقم  تبغ و جرائد بارودي عائشة 84
 18A4953137 02 محل 07شارع المسجد رقم  تبغ و جرائد رباحي عيسى 85
 16A4948250 28شارع المسجد رقم  تبغ و جرائد بوزكرية محمد 86
 17A4948979 04شارع قاسي محمد رقم  تبغ و جرائد غرام محمد 87
 17A4948982 07حي ب رقم  تبغ و جرائد بونعامة زين الدين 88
 17A4950938 03 محل رقم 21شارع االخوة نذير رقم  تبغ و جرائد وعلي نصر الدين 89
 17A4951730  محل أ الطابق األرضي10شارع شرشالي بوعالم رقم  تبغ و جرائد بوكراح سفيان 90



 18A4952752  أ09شارع محمد امساحل رقم  تبغ و جرائد حساني محمد رضا 91
 14A4939572 149حي أ الموسع الجهة الشرقية قطعة رقم  تبغ و جرائد سمادي عبد العزيز 92
 15A4940992 05شارع المسجد رقم   تبغ و جرائد حمدي صفيان 93
 15A4941024 01 قطعة رقم 01 ع او رقم 1945 ماي 08حي  تبغ و جرائد مزالي مهدي 94
 14A4936413  محل رقم أ256حي اللوز  قطعة رقم  تبغ و جرائد زرزي محمد امين 95
 15A4941723  محل سي1960ديسمبر 11 حي 09 تبغ و جرائد دقي لطفي 96
 16A4946301 05شارع المسجد رقم  تبغ و جرائد غربي رقية 97

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



            - خرايسية 
 

 السجل التجاري العنوان النشاط إسم و لقب التاجر الرقم
 165619374  13حي سيدي بوخريص رقم  حرفي خباز حلواني  يوسف بوقفة  01
 19A4956965  محل ب الطابق األرضي خرايسية02حي لعروسي حمود مج سكنية رقم  مخبزة صناعية  بوقفة عبد القادر 02
 12A4930899  خرايسيةب و أ 01 رقم محل  سليمان سيدي حي مخبزة مجبر الشريف 03
 12A4926723 خرايسية مولود عبدي حي 26 رقم مخبزة سميرة نمامسي 04
 15A4943352 خرايسية أ239 رقم مولود عبدي حي مخبزة عمر بوكرت 05
 12A4930899  خرايسيةب و أ 01 رقم محل  سليمان سيدي حي مخبزة مجبر الشريف 06
 4846802أ06  تجزئة الريفية 05رقم  مخبزة و حلويات تقليدية عتروز محمد  07
 4950591أ17  مكرر طابق األرضي 1سيدي بوخريص محل  مخبزة بوقفة وليد  08
 4933002أ13  52حي الجميل سيدي بوخريص رقم  مخبزة صناعية  عبد الحكيم بوروينة  09
 4912744أ09  26 محل رقم 3تجزئة الريفية رقم  ت.ت للتغذية العامة طحطاح عبد الرحمن  10
 4949063أ17  حي سيدي بوخريص 12رقم  مغازة  بيفوح ميلود  11
 4951840أ17 حي سيدي بوخريص  ت.ت للتغذية العامة  جحيش عبد الحكيم  12
 4949738أ17 سيدي سيدي سليمان محل ب  ت.ت للتغذية العامة  لعروسي أمال  13
 4947677أ16  محل ب 38طريق سحاولة قطعة رقم  مغازة   موهوبي حمزة  14
 4952441أ17  أ 46الخرايسية المدينة رقم  ت.ت للتغذية العامة  عثمان كرواط  15
 13A4933962 سيدي بوخريس 02محل  مغازةبوشعير رفيق  16
 18A4953283 08تعاونية الياسمين قطعة أرض   رقم  ت.ت للتغذية العامة  بن جاب هللا نجيب 17
 18A4953284  أ ب21حي سيدي بوخريس محل رقم  ت.ت للتغذية العامة  بوشعير سسفيان 18
 15A4942357 ب 04حوش فرير محل  ت.ت للتغذية العامةبوشعير محمد  19
 13A4932705لعروسي حمود حوش سياس  رمز أ و ب  ت.ت للتغذية العامةقسوم فريد  20
 15A4942646 حي سيدي سليمان محل أ ب  ت.ت للتغذية العامة  عبد المجيد كموش  21
 17A4949738حي سيدي سليمان  محل ب  ت.ت للتغذية العامةلعروسي امال  22
 0084707أ02 شارع بلحديد ت.ت للتغذية العامة  بلعربي محمد  23
 4929145أ12  سي 19سيدي بوخريص  ت.ت للتغذية العامة  شيخ علي محمد  24
 4936073أ14  أ سي 9سيدي بوخريص رقم  ت.ت للتغذية العامة  محمدي أحمد  25
 4941619أ15  63طريق دويرة رقم  ت.ت للتغذية العامة  مسعودان عيسى  26
 17A4950998 حي لعروسي حمود 20 ت.ت للتغذية العامةبوسباطة براهيم  27
 10A4917203 ب 26حي لعروسي حمود رقم حوش فيرير محل  ت.ت للتغذية العامةحوالية سيد علي  28



 15A4941326 15حي لعروسي حمود محل رقم  ت.ت للتغذية العامةقايد محمد  29
 18A4955315 06 حي لعروسي حمود رقم ت.ت للتغذية العامة ناغل أحمد 30
 17A4950484 31حي لعروسي حمود رقم  ت.ت للتغذية العامة  بوحنة عبد الرحيم 31
 17A4950726 1396 مجموعة ملكية  رقم 04حي لعروسي   حمود قسم  ت.ت للتغذية العامة  ظفايري عيس 32
 14A4939982 01طريق الدويرة  محل  ت.ت للتغذية العامة  يطو غاطمة الزهراء 33
 15A4940514  أ09طريق الدويرة محل رقم   ت.ت للتغذية العامة  أيت بعزبز نور الدين 34
 15A4940837 59أ قطعة رقم 61حي سي المداني رقم  ت.ت للتغذية العامة  سنوسي عبد الرحمان 35
 13A4932486 03تجزئة الحي الريفي رقم ت.ت للتغذية العامة سيفر فريد 36
 4855527أ08  02حي الجميل سيدي بوخريص محل رقم أ  مغازة كوجي عز الدين  37
 18A4953299  درارية05تعاونيةاألحالم  قطعة  ت.ت للتغذية العامة  سعودي زبيدة 38
 18A4953531  محل  أ15حي لعروسي حمود حوش فيرير قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة  زكري عادل 39
 18A4953545  حرف أ06حي  شرشالي بوعالم رقم  ت.ت للتغذية العامة  عريبة حسين 40
 18A4953681 حي السالم ت.ت للتغذية العامة  مكري فاهم 41
 18A4953890  أ58حي بن شعوة رقم  ت.ت للتغذية العامة  بن دادة حكيم 42
 17A4948832  أ ب21حي سيدي بوخريس محل رقم  ت.ت للتغذية العامة  حدلي جوهر زوجة عصمان 43
 18A4956744  مكرر 03حي سيدي سليمان محل رقم ب  ت.ت للخضر و الفواكه بنيخلف بالل  44
 4918637أ10  23طريق الدويرة محل رقم  ت.ت للخضر و الفواكه عمرو فالح  45
 4946533أ16  مكرر 2بلجلط محل رقم  ت.ت للخضر و الفواكه بوشنيش مراد  46
 18A4952760 58محل د حي شرشالي بوعالم قطعة  ت.ت للخضر و الفواكه بوكرة عبد اللطيف 47
 18A4952796 07حي بن شعوة محل رقم  ت.ت للخضر و الفواكه بن دادة محمد 48
 18A4953517 33سيدي بوخريس رقم   ت.ت للخضر و الفواكه بن صيد فاروق 49
 18A4953890  أ58حي بن شعوة رقم  ت.ت للخضر و الفواكه بن دادة حكيم 50
 17A4952210 ب مكرر 61حي لعروسي حمود حوش فرير  رقم  ت.ت للخضر و الفواكهبوعالقة عبد الرحمان  51
 4947832أ16 دوار سيدي سليمان محل أ  ت.ت للخضر و الفواكه حمادو محمد  52
 18A4956683  مكرر08 حي لعروسي حمود رقم ت.ت للخضر و الفواكه ميساوي عادل 53
 18A4953994  59حي لعروسي حمود حوش فرير  رقم  ت.ت للخضر و الفواكه بلعكون محمد 54
 15A4942637 26 محل ب 02حي لعروسي حمود مجموعة رقم  ت.ت للحوم القصابة خليل حميد 55
 17A4951586  سي12حي سيدي بوخريس رقم  ت.ت للحوم الطازجة محمدي فريد 56
 17A4952403 ب191حي عبدي محل رقم  ت.ت للحوم الطازجة خليف عثمان 57
 18A4953724 دوار سيدي بوخريس محل  أ ت.ت للحوم الطازجة بوتلجة نور الهدى 58
 17A4951333 د04حي المستقبل رقم  ت.ت  الدواجن و البيض و األرانب محتوك إبتسام 59



 17A4951586  سي12حي سيدي بوخريس رقم  ت.ت  الدواجن و البيض و األرانب محمدي فريد 60
 17A4952050  حي لعروسي حمود45 ت.ت  الدواجن و البيض و األرانب حركاتي أمين 61
 98A0028633  شارع االخوة بلحديد الخرايسية13 ت.ت  الدواجن و البيض و األرانب لعريبي محمد 62
 15A2256232  الطابق االرضي16حي سيدي بوخريس محل ب  حلويات رقايق هشام 63
 15A4942278 21 القطعة رقم 03تجزائة الريفية رقم  حلويات جحيش عبد الرؤوف 64
 16A4944461  ( حوش فمينياس)09الحي الريفي القطعة رقم  حلويات سواق فريد 65
 16A4945409  اي أل38حي عبدي مولود رقم  حلويات بن عتمان فارس 66
 14A4937437 09حوش الخراسية حصة رقم  حلويات خنيش نبيل 67
 14A4937460 لعروسي حمود محل سي حلويات عموري خير الدين 68
 14A4939677 14حي سيدي بوخريس رقم  حلويات كاكوش حميدة 69
 17A4950613  أ19حي سيدي بو خريس محل رقم  مطعم أمغار لونيس 70
 17A4952663 01طريق السحاولة رقم  مطعم شليغوم سفيان 71
 18A4953076 01 ب 01حي عبدي مولود رقم أ مطعم بلخوص حمزة 72
 17A4951272  حوش فيرير15حي لعروسي حمود رقم سي القطعة رقم  فاست فود غربي ابراهيم 73
 17A4951280  محل ب06حي شرشالي بوعالم رقم  فاست فود شعيبي احمد 74
 17A4952147  أ الطابق االرضي1حي عبدي مولود رقم   فاست فود لزرق حسام 75
 17A4952513 أ06حي السالم رقم  مقهى حميود فريدة أرملة بوشرو 76
 18A4953580  الطابق االرضي محل أ12حي لعروسي حمود قطعة رقم  مقهى سعيدي صفيان 77
 17A4951152  حي السالم42رقم  مقهى بوزنون عبد هللا 78
 17A4952062 حي سيدي بوخريس  محل أ مقهى قدور نورالدين 79
 17A4949071 07طريق الدويرة رقم  مقهى بوشينة عبد المالك 80
 17A4950736 نهج محمد مغربي مقهى ساليم رابح 81
 17A4950969 21طريق الدويرة رقم  مقهى بوشينة إسماعيل 82
 15A4942448 شارع بلحديد اقليم مقهى سوفي بن يوسف 83
 17A4951889   الطابق االرضي1945 ماي 08 سي  حي 03محل رقم  ت ت للتبغ و الجرائد بوجلة محمد 84
 17A4952064  محل سي  الطابق األرضي04طريق السحاولة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد بقة توفيق 85
 18A4953001 15شارع االخوة العربي رقم  ت ت للتبغ و الجرائد ايت افتان كريم 86
 18A4953062  شارع علي صالمي06رقم  ت ت للتبغ و الجرائد عبو العربي 87
 18A4953257  طريق الدويرة03الحي الريفي رقم  ت ت للتبغ و الجرائد شريط هشام 88
 17A4948549  أ51طريق السجاولة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد لعريبي عبد الحق 89
 17A4948851 32حي سي صادق رقم  ت ت للتبغ و الجرائد زروقي محمد نجيب 90



 17A4949498  نهج محمد مغربي22رقم  ت ت للتبغ و الجرائد مهني عبدالعلي 91
 17A4950302 ب16نهج بلحديد رقم  ت ت للتبغ و الجرائد لعور عبد الحليم 92
 16A4948415  حي سيدي بوخريس168رقم  ت ت للتبغ و الجرائد بن سالم يونس 93
 17A4948549  أ51طريق السجاولة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد لعريبي عبد الحق 94
 17A4948851 32حي سي صادق رقم  ت ت للتبغ و الجرائد زروقي محمد نجيب 95
 17A4950720 1ب 16حي سيدي بوخريس رقم  ت ت للتبغ و الجرائد ر امينفاعبد  الغ 96
 17A4950731 01 محل رقم 1حي األمال  ت ت للتبغ و الجرائد قسمية سماعيل 97

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            - العاشور-
 

 السجل التجاري العنوان النشاط إسم و لقب التاجر الرقم
 14A4936690 العاشور أ حرف الرمان واد 01 رقم قطعة القادر عبد وهراني 44 العقارية تعاونية مخبزة فاطمة خبزاوي 01
 16A4946925 العاشور ف رقم محل 003 رقم العاشور  قرية مخبزة احمد رزيقي 02
 مخبزة ضامنتركة ش 03

 صالحي و لعزيلي
 01B0016247 العاشور 210 رقم تجزئة حاليا 202 رقم قطعة الطرفة وادي حي مخبزة

 12A4927332 العاشور الطرفة وادي 27 رقم محل مخبزة محفوظ سليج 04
 17A4951648  الطابق االرضي  محل رقم ا003قرية العاشور رقم  ت.ت للتغذية العامة  بلقاسم جهاد 05
 17A4951905 01 قسم 280 ط تحت االرضي  حوش شاوش قطعة 14قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة  شيباني بالل 06
 17A4952100 18 قطعة رقم  03 رقم 01 درج04 مسكن عمارة س .100حي  ت.ت للتغذية العامة  بريزيني سمير 07
 4813649أ04   العاشور01حي لوسان وادي الطرفة قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة  طويل بوعالم  08
 4925367أ11  وادي الطرفة العاشور206حي  ت.ت للتغذية العامة  قرقيط سعد الدين  09
 4942707أ15  العاشور02شارع المدارس قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة  طويري فيصل  10
 165430592  أ العاشور174حي وادي الطرفة رقم  ت.ت للتغذية العامة  بوعيش محمد  11
 4850899أ07  محل ب  العاشور190حي وادي الطرفة قطعة  ت.ت للتغذية العامة  بن علي عبد الناصر  12
 4950970أ17  مسكن وسط  محل ب العاشور210 حي 186رقم  ت.ت للتغذية العامة  فركوس عبد النور  13
 17A4950821  حي التوسيع د االمل64قم ر مغازة بوعيشاوي محمد زين الدين 14
 16A4946775 06 محل رقم 15حي عدل  السبالة  عمارة رقم  ت.ت للتغذية العامة  مزالي فريد 15
 16A4947251  طريق المدارس المحل الثاني على اليمين01رقم  ت.ت للتغذية العامة  خالفي يحي 16
 16A4947889  شارع وهراني عبد القادر واد الرمان78 ت.ت للتغذية العامة  عيمر يوسف 17
 4935979أ14  العاشور03 شارع المدارس 04قسم  ت.ت للتغذية العامة  محمد دراوي  18
 4930963أ12 160حي واد الطرفة قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة  دهمي سعيد  19
 4924397أ11  87 رقم 03حي واد الطرفة  ت.ت للتغذية العامة  عريبة محمد  20
 4849707أ07 شارع بوجمعة خليل وادي الرمان العاشور ت.ت للتغذية العامة  بن مومة المية  21
 18A4953464 140حي وادي الطرفة رقم  ت.ت للتغذية العامة  قرني دليل 22
 18A4953730  محل سي193واد الطرفة رقم  ت.ت للتغذية العامة  بومدين علي 23
 4918302أ10  محل س العاشور10شارع سيدي مبارك قطعة أ حاليا  ت.ت للتغذية العامة  بن مزيود محمد  24
 17A4950818 حصة أ و ب قادوس ت.ت للتغذية العامة  طوبال يوسف  زكريا 25
 4910820أ09  واد الرمان73قاسطو برنارد رقم  ت.ت للتغذية العامة  كروش نور الدين  26
 13A4933587 265 تجزئة رقم 00 مغازة بوهالي محمد رضا 27



 15A4942882 07 محل رقم 06حي عدل السبالة عمارة رقم  ت.ت للتغذية العامة  لعزيلي كمال 28
 15A4943427 37تجزئة اش قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة  غبريني محمد 29
 16A4944716 07 محل 08حي عدل السبالة ع  ت.ت للتغذية العامة  حنيفي محمد امين 30
 15A4943266 04المنطقة التجارية وادي الرمان  قطعة رقم  مغازةمسعودان خالد  31
 17A4950752 07 محل رقم 06حي عدل السبالة عمارة رقم  ت.ت للتغذية العامة  بلقاسم زين الدين 32
 16A4946143  سي05 محل 06شارع صابري محمد المركز التجاري رقم  ت.ت للتغذية العامة  بن هالل عبد الفتاح 33
 16A4946369 01 تجارة رقم 38السبالة عمارة رقم  ت.ت للتغذية العامة  عريعير بدرالدين 34
 16A4946678  حي التوسيع د االمل64رقم  ت.ت للتغذية العامة  العروسي سلمان 35
 17A4951141  تجزئة السبالة03رقم  ت.ت للتغذية العامة  محند امزيان انس 36
 17A4951514  الطابق االرضي01 محل رقم 07 مسكن عدل عمارة رقم 527حي  ت.ت للتغذية العامة  حشاني سفيان 37
 4918649أ10  وادي الرمان العاشور07شارع بوجمعة خليل رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  ممسوم محمد  38
 4948489أ16  محل ب وادي الرمان العاشور01شارع بوجمعة خليل قطعة س  ت.ت للخضر و الفواكه  عماري صالح  39
 4815617أ05 شارع بوجمعة خليل العاشور ت.ت للخضر و الفواكه  قلون سيف اإلسالم  40
 16A4946120  السبالة07 محل رقم 15عمارة رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  نفاي عبد القادر 41
 16A4947077 200حي واد الطرفة قطعة  ت.ت للخضر و الفواكه  خليفي أحمد 42
 16A4947251  طريق المدارس المحل الثاني على اليمين01رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  خالفي يحي 43
 17A4948716  أش واد الرمان02 حي بوجمعة خليل محلرقم 40رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  داودي سيد علي 44
 17A4948946  د واد طرفة9حي ميشال رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  رحالي محمد 45
 17A4949389  سي السبالة02 محل رقم 16 مسكن عمارة رقم 1839حي  ت.ت للخضر و الفواكه  يسبع حكيم 46
 17A4950079  محل ج01 قسم 751 حوش شاوش مجموعة الملكية رقم 01رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  بوزرورة مرزاق 47
 0096291أ03  العاشور01شارع المدارس حرف أ رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  عبد العزيز قدور  48
 0019315أ11   العاشور21حي وادي الطرفة  رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  مداني عز الدين  49
 05A4824763  محل س58حي ح قطعة رقم  ت ت للحوم القصابة مشري فيصل 50
 09A4910712  واد الرمان67أ ر قم 1شارع سيدي مبارك محل  ت ت للحوم القصابة حسين علي 51
 13A4934354  يحمل الرمز (ب)45طريق سيدي مبارك رقم  ت ت للحوم القصابة عزوز خالد 52
 16A4945007  محل أ188واد الطرفة  قطعة رقم  ت ت للحوم الطازجة أ مسيس حمزة 53
 17A4949292  مسكن السبالة1600 حي 03 المحل رقم 16العمارة رقم  ت ت للحوم الطازجة بعزيز جمال 54
 18A4952874  الطابق االرضي السبالة11 محل 04عمارة رقم  ت ت للحوم الطازجة بورحلة حميد 55
 14A4936293  شارع وهراني عبد القادر وادي الرمان محل د60رقم  ت ت للدواجن بيض و أرانب جزار مصطفي 56
 16A4944809  أ شارع وهراني عبد القادر23رقم  ت ت للدواجن بيض و أرانب صابور عبد القادر 57
 18A4953732  محل ب04شارع المقبرتين حصة رقم  ت ت للدواجن بيض و أرانب ضيف محمد 58



 17A4950562 01 حصة رقم 56تجزئة ح قطعة رقم  حلويات تومي يوسف 59
 17A4950669  شارع المستقبل وادي الرمان38 حلويات لقصير كنزة 60
 17A4951967 56شارع بوجمعة خليل  وادي الرمان رقم  حلويات مسعودان محمد الحسين 61
 17A5119823 03 قطعة رقم 02 محل رقم 11شارع رضوان عبد العزيز رقم  حلويات لعدول سمير 62
 15A4942654   ب واد الرمان36شارع سيدي امبارك رقم  حلويات بوعتو عبد القادر 63
 15A4943061  شارع سيدي امبارك01 ث 67محل د  حلويات توامي توفيق 64
 16A4944415  محل أ شارع وهراني عبد القادر وادي الرمان60رقم  حلويات كنوش كمال 65
 16A4945384 01 محل رقم 16 إلى القطعة رقم 01حوش شاوش من القطعة رقم  حلويات بوفكان سعيد 66
 17A4950332  محل ب85تجزئة وهراني عبد  القادر  رقم  حلويات مالل بوعالم 67
 16A4947557  حي الحوض08قطعة رقم  مطعم كابلي عبد الرزاق 68
 16A4948123 50تجزئة البلدية د قطعة رقم  مطعم بوليل طارق 69
 15A4942707 02شارع المدارس قطعة رقم  فاست فود طويري فيصل 70
 17A4950397  حرف ب05شارع عبدالعزيز رضوان  رقم  فاست فود العيب عبد العزيز 71
 17A4949228  شارع سيدي امبارك وادي الرمان36 مقهى دحالل الطيب 72
 17A4949348 10 محل رقم 03السبالة عمارة  مقهى زرداني محمد 73
 15A4940715 03 محل 56تجزئة ح رقم  مقهى تومي لطفي 74
 16A4947510  أ وادي الطرفة186 مسكن محل رقم 210 حي 186رقم  مقهى بوعيش ناصر 75
 09A4910589  محل أ02شارع البلدية رقم  مقهى خليف ناصر 76
 09A4912020  د نهج سي امبارك وادي الرمان16رقم  مقهى لهامل كريم 77
 12A4925810  وادي الرمان03شارع بوجمعة خليل رقم  مقهى زيتوني أنيس 78
 12A4926468  شارع المدارس01محل رقم مقهى عبدالعزيز جمال 79
 18A4953300   الطا بق االرضي  حرفين أ و ب08طريق المستقبل وادي الرمان رقم  ت ت للتبغ و الجرائد مالك عثمان 80
 17A4952398  محل رقم أ09  سونيالك رقم 111الطريق الوالئي رقم  ت ت للتبغ و الجرائد عمور عبد السميع 81
 17A4952522  حرف ب204حي واد الطرفة قطعة  ت ت للتبغ و الجرائد شامبي وليد 82
 18A4952891 01شارع بوجمعة خليل وادي الرمان العاشور حاليا قطعة رقم بي  ت ت للتبغ و الجرائد حواء اسحاق 83
 18A4953672 65تجزئة أش رقم  ت ت للتبغ و الجرائد طويلب عادل 84
 17A4950358 07شارع الحدائق رقم  ت ت للتبغ و الجرائد مدكور مسلم 85
 17A4951189  طريق المستقبل القادوس واد الرومان35قطعة  ت ت للتبغ و الجرائد بوخلخال موهوب 86
 17A4951336  الطابق األرضي01حي ميشال واد الطرفة  القطعة رقم أش  ت ت للتبغ و الجرائد بوجلطي فريدة 87
 17A4951418  الطابق االرضي واد الطرفة111حي ميشال رقم  ت ت للتبغ و الجرائد بن  مرزوق حسين 88
 15A4944145  حي الزيتون واد الرمان محل د21 ت ت للتبغ و الجرائد بن غبريد مصطفى 89



 15A4944264  السبالة08 عمارة رقم  06رقم  ت ت للتبغ و الجرائد بوبسيط محمد شكيب 90
 16A4944440  محل ب210وادي الطرفة  قطعة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد كروش منير 91
 16A4944449   محل ب140حي وادي  الطرفة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد مدوري امين 92
 17A4948801  محل ب140حي وادي الطرفة  رقم  ت ت للتبغ و الجرائد بوعافية محمدأمين 93
 17A4949353  حي وادى الطرفة149 ت ت للتبغ و الجرائد بوقاقة سيد علي 94
 0056621 أ 99  طريق واد الرمان العاشور31 محطة خدمات وادي عثمان 95

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



– درارية             -
 

 السجل التجاري العنوان النشاط إسم و لقب التاجر الرقم
 16A4946613       درارية السبالة طريق قراف حي 23 رقم مخبزة  الياس جادي 01
 06A4839326 درارية  السبالة A قطعة بالنشات حي مخبزة  عثمان هندل 02
  ب ح164923757  السبالة الدرارية24طريق القادوس رقم  مخبزة  سالل موسى 03
  ب ح164933924   درارية له ردائين يحمل حرف أ 02الموسع  ف 139 قطعة مخبزة بلعباد النوي  04
 17A4950626  درارية16 رقم محمد دريوش يح مخبزة  عمر لحول 05
 بلدية 55 قطعة 04 ع 1095 مج ملكية 02 طريق السحاولة رقم LSP مسكن 598حي  مخبزة  عبد الرؤوف زنداوي 06

 الدرارية
03A0099334 

 00B0012872   الدرارية111 رقم الطرفة وادي حي مخبزة  تمنتوت  م م ذ ش 07
 18A4953180 درارية األرضي الطابق 83 رقم القمم حي مخبزة  رواز نعيمة  08
 17A4949430 التعاونية العقارية للجيش حي بوجمعة تميم مغازة شتواني سمير 09
 17A4950044  ب محل ب440 رقم 02تجزئة قصاص  مغازة بلقسام حسام 10
 17A4949786   ل9حي يوسف  بوجمعة تميم رقم  ت.ت للتغذية العامة  بتة خالد 11
 17A4950071 05  محل30 عمارة ب قطعة 02 قسم 856طريق السبالة مج ملكية رقم  ت.ت للتغذية العامة  عبود لخضر 12
 17A4951156 122تجزئة واد الطرفة الموسعة قطعة  ت.ت للتغذية العامة  بورخلي محمد 13
 17A4951321  حي دريوش( الدابوسي)12 ت.ت للتغذية العامة  حمدوش عبد الغني 14
 15A4943537  طريق بابا خسن217رقم  ت.ت للتغذية العامة  حازورلي عبد الرحمان 15
 15A4943553  تجزئة بالنشيت السبالة11رقم  ت.ت للتغذية العامة  منير فلة 16
 15A4944247 567تجزئة قصاص رقم 01محل رقم  ت.ت للتغذية العامة  تومي ليندة 17
 16A4944619  الطابق األرضي محل ب156حي عبد العزيز رضوان رقم  ت.ت للتغذية العامة  بومخلوف مراد 18
 16A4944779 03حي مينار قطعة  ت.ت للتغذية العامة  رزيق احسن 19
 16A4944945 20حي قاسي القطعة رفم رقم  ت.ت للتغذية العامة  بولحية مصطفى 20
 4859262أ07  محل د 440تجزئة قصاص  ت.ت للتغذية العامة  هديبل محمد العيد  21
 4944247أ15 567 تجزئة قصاص رقم 01محل رقم  ت.ت للتغذية العامة  ليندة تومي  22
 4641634أ06  السبالة 47رقم  ت.ت للتغذية العامة  شيباني محمد  23
 4941823أ15  بن شعبان مولود 21رقم  ت.ت للتغذية العامة  بالري خالد  24
 16A4947750  طريق بوجمعة تميم76رقم  ت.ت للتغذية العامة  رحيل هشام 25
 17A4948672  اش محل س13حي قراف  ت.ت للتغذية العامة  بولجنوح عبد القادر 26
 17A4949113 حي بوجمعة تميم ت.ت للتغذية العامة  ناتش فارس 27
 17A4949560  محل أ85وادي الطرفة القطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة  النوي محمد 28



 13A4931710  حي القمم تعاونية مرحبة01رقم  مغازة لونيس يوسف 29
 18A4953291  محل رقم ب04حي جيل طريق القمم رقم  ت.ت للتغذية العامة  بوجمعة توفيق 30
 18A4953298  محل ب13 رقم 2 مسكن  عمارة اس 194حي  ت.ت للتغذية العامة  سليج امين 31
 18A4953541 78حي دابوسي رقم  ت.ت للتغذية العامة  إمسعودان سيد علي 32
 18A4953805  حي الدابوسي100رقم  ت.ت للتغذية العامة  بكاري التجاني 33
 14A4938811 237تجزئة بوجمعة تميم قطعة رقم  مغازة موهوبي العربي 34
 0047288أ99  حي بوجمعة تميم 207 ت.ت للتغذية العامة  بورايب رضا  35
 0079650أ01  طريق بوجمعة تميم 209رقم  ت.ت للتغذية العامة  بومخلوف الطيب  36
 4938293أ14 16نهج بن شعبان مولود رقم  ت.ت للتغذية العامة  بوراس شعبان  37
 0103924أ03  تجزئة البلدية الشبان المكفوفين 103 مغازة فيران فارس  38
 17A4949582 03 حي فيمنياس محل رقم 70قطعة رقم  ت.ت للتغذية العامة  حدبي محسن 39
 4835208أ06  طريق بوجمعة تميم 210 ت.ت للخضر و الفواكه  لعزيري مصطفى  40
 4532531أ13  4المستثمرة الفالحية الجماعية  ت.ت للخضر و الفواكه  بلقاسم حمزة  41
 4954511أ18  محل أ 15حوش بلنشات رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  زهير علو  42
 4920937أ11  محل أ 4طريق سحاولة قطعة  ت.ت للتغذية العامة  عازم أحمد  43
 4853766أ07  15حوش بلنشات رقم  ت.ت للتغذية العامة  عريبة فريد  44
 4951719أ17  محل ا 1حوش بلنشات رقم  ت.ت للتغذية العامة  بلطاس وليد  45
 4938381أ14  3 السبالة رقم 4المستثمرة الفالحية رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  لباد محمد  46
 4949430أ17  03السبالة الكير رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  دحماس سعيد  47
 4949401أ15 حي البلدي  ت.ت للخضر و الفواكه  بتة لخضر  48
 17A4949433 03السبالة الكير رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  دحماس اسعيد 49
 17A4950349  شارع السبالة35رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  تجني عمر 50
 17A4952531 05 قطعة رقم 01 عمارة أ محل رقم 02 قسم 856طريق السبالة مجموعة ملكية رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  كلكال حسين 51
 17A4952600  محل أو السبالة116الطريق البلدي رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  عالك علي 52
 18A4952883  السبالة03 رقم 15 مسكن  عمارة 1600حي  ت.ت للخضر و الفواكه  بشطاطو حمزة 53
 18A4953805  حي الدابوسي100رقم  ت.ت للخضر و الفواكه  بكاري التجاني 54
 16A4945871 02 قسم 194طربق القادوس السبالة مجموعة ملكية  ت ت للحوم القصابة حبيك إلياس 55
 16A4947237  حرف أ36تجزئة ف موسع قطعة رقم  ت ت للحوم القصابة عليان الهادي 56
 17A4948548  تجزئة بوجمعة تميم البناء الذاتي سابقا211رقم  ت ت للحوم القصابة بن يطو زكرياء 57
 17A4952466  سي21حي واد الطرفة قطعة رقم  ت ت للحوم القصابة كاك عبد الرحمان 58
 17A4948933 20 محل رقم 12 مسكن عمارة 300حي  ت ت للحوم الطازجة يعقوب مرزوق 59



 15A4944039  طريق واد الطرفة36رقم  ت ت للدواجن بيض و أرانب زيتون بوجمعة 60
 16A4944703 72طريق السبالة محل ب حاليا رقم  ت ت للدواجن بيض و أرانب خنوش لخضر 61
 16A4945227  حي واد طرفة محل د23قطعة رقم  ت ت للدواجن بيض و أرانب سالمي مسعود 62
 18A4953454  الطابق االرضي1 ب 10 وادي الطرفة رمز 80رقم  حلويات قبلي ربيع 63
 17A4949693 06 سي 05 أش 16 الرقم 05مسكن السبالة عمارة 1839 حلويات بشنون نبيل 64
 17A4950475  حي س  محل رقم أ57قطعة رقم  حلويات زيتوني محمد االمين 65
 17A4951540  رمز سي05حي بالنشت السبالة قطعة رقم  حلويات طرافي بوعالم 66
 17A4952228 02 عمارة أ رقم 02 قسم 856طريق السبالة مجموعة ملكية  حلويات روابح محمد 67
 17A4952246  ج69تجزئة س الموسع رقم  حلويات رباني مراد 68
 17A4951725  محل أ الطابق االرضي01بالنشات القطعة  رقم  مقهى كسيرة جمال 69
 18A4953150  الطابق السفلي07تجزئة بوجمعة تميم أ رقم  مقهى أكلول محمد 70
 15A4942909  الحرف ب106تجزئة واد الطرفة الموسعة رقم  مقهى بوجاهم محمد الصالح 71
 16A4946454 03شارع طكرلي عبد الغني  رقم  مقهى حواني فريد 72
 03A0100092 231حي س رقم  مقهى مالي مراد 73
 06A4843294 01مزرعة قاسطو برنارد قطعة رقم  مقهى صبفور خالد 74
 07A4851790  عبد العزيز رضوان تجزئة البناء الداتي187شارع رقم  مقهى صديقي محمد ليامين 75
 18A4953158  الطابق االرضي46حي س رقم  مقهى شكيرد إبراهيم 76
 17A4951650  ب و س96  محل رقم 96حي قراف رقم   مقهى مزياني رفيق 77
 17A5117362 203 مج مل 04طريق القمم قسم  مطعم عبود محمد 78
 18A4953555 51تجزئة ف محل رقم  مطعم بوشحدان نور الدين 79
 17A4949374  محل أ33حي الدوفان  رقم  مطعم بوحوالة اسالم 80
 17A4952681  تجز ئة البناء الذاتي سبالة47قطعة رقم  مطعم خوجة مراد 81
 17A4952440  الطابق االرضي03  قسم 501  مجموعة ملكية  رقم 501تعاونية النسيم  رقم  ت ت للتبغ و الجرائد عبلول احمد 82
 17A5046554  محل سي190تجزئة سي  الموسع القطعة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد توجي حمزة 83
 18A4953101 09 مسكن عدل عمارة رقم 527 حي عدل 03محل  ت ت للتبغ و الجرائد بوطيش هشام 84
 18A4953117  مكرر بوجمعة تميم  الطابق األرضي23 محل رقم  06عمارة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد حداد خالد 85
 17A4952140  ط االرضي طريق القادوس السبالة02 قسم 194مجموعة ملكية رقم ت ت للتبغ و الجرائد بوعزيز منير 86
 16A4944988  محل ب02 قسم 165سبالة مجموعة ملكية  ت ت للتبغ و الجرائد عوايطية هشام 87
 16A4945027  سابقا دريوش محمد02 محل ب 46سبالة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد عالق عبد الكريم 88
 16A4945336 أ440 تجزئة قصاص محل رقم 440رقم  ت ت للتبغ و الجرائد حريدي محمد علي 89
 16A4945709 03شارع خنيش لخضر رقم  ت ت للتبغ و الجرائد حساني رهام 90



 16A4946765  طريق السحاولة السبالة16حي بالنشات رقم  ت ت للتبغ و الجرائد مهدي حمزة 91
 16A4946853 39 محل رقم 13 عمارة 02 مسكن مجموعة 142حي  ت ت للتبغ و الجرائد زاوي رابح 92
 16A4947648 24 أ قطعة 05    محل ال سي 03 قسم 914طريق بوجمعة تميم مج ملكية رقم  ت ت للتبغ و الجرائد جوادي عمر نسيم 93
 005674 أ 98  الدرارية111طريق الواليات رقم  محطة خدمات بوجماحي يوسف 94

                                 



 الجمهـــــوريــة الجزائـريـة الديمقـراطيــة الشعبيـــــــــة

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

– 01 –الجــــــــدول   

  للدائـرة اإلداريـة للرويبـة2019القائمة اإلسمية للتجار و المتعاملين اإلقتصاديين الملزمين بضمان المداومة ليومي عيد األضحى المبارك، عاشوراء و أول محرم لسنة 

رقم السجل 
 التجاري

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

المقاطعة  البلدية الرقم
 اإلدارية

0029427أ98  01 لكروز حسان مغازة   الرويبة69شارع أول نوفمبررقم  

 الرويبة الرويبة

4429223أ14  02 أودية عبد العزيز مقشدة  الرويبة24حي ثانوية عبد المؤمن فيال  
00937993أ03  03 رشيد صاصا منتجات الحليب و العسل  السوق المغطاة الرويبة44رقم  

4864949أ09  04 بوزطين جمال بقالة  شارع رزيق احمد الرويبة08 
0071051أ00  05 الصادق اومغار بقالة  الرويبة37شارع العقيد عميروش رقم  
0091248أ02  06 بشلة محمد ت/ت للتغذية العامة  الرويبة01عمارة 29شارع العقيد عميروش رقم  
0025649أ98  07 بوغمبوز نور الدين ت ت لتغذية العامة  الرويبة38 اوت رقم 20حي  
4920413أ15  08 سالمي عمر بقالة  الرويبة04 محل 03 مسكن عمارة 100ت ع المجاهدين حي  

4905907أ13  09 زوقاري قدور بقالة  حي المحطة الرويبة02محل  
5111629أ16  10 طلحي محمد العربي ت ت لتغذية العامة  الرويبة14 شارع العربي عبد السالم و شارع باستور محل رقم 10 
4860025أ08  11 غربوش فاروق ت ت لتغذية العامة  الرويبة07 رقم 02مسكن عمارة 150حي  
5129821أ19  12 بويحياوي منير ت ت لتغذية العامة  شارع علي خوجة الرويبة09 
0057465أ00  13 بويحياوي سفيان ت ت لتغذية العامة شارع دريش حسين الرويبة 
4914853أ14  14 بونوة محمد بقالة  الرويبة03 شارع العقيد عميروش محل رقم 44 
5122652أ17  15 مخفي محمد ت ت لتغذية العامة  شارع محمد تونسي الرويبة05 
5115345أ16  16 مصطفاوي محمد ت ت لتغذية العامة  الرويبة02 رقم 22حي علي بومنجل حصة  
0021709ب03  ملزي عبد السالم ت ت لتغذية العامة  شارع العيد عميروش الرويبة23 

 (ش.ت)
17 

4889767أ11  18 نملة فريد ت ت لتغذية العامة  الرويبة06 شارعاول نوفمبر محل رقم 79المركز التجاري  



5125514أ18  19 بن تارزي امال ت ت لتغذية العامة  الرويبة15شارع اول نوفمبر رقم  
0094781أ03  20 طوطاوي محمد ت ت لتغذية العامة ت ع لعالم عيسى الرويبة 
0063675أ00  21 بويحياوي نور الدين ت ت لتغذية العامة  شارع فلفول محمد الرويبة04 

 الرويبة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الرويبة

4880059أ10  22 منير بركات مغازة  جويلية محل ب الرويبة05 شارع 03 
4875409أ10  23 فراقيق حميد ت ت لتغذية العامة  ب الرويبة46شارع اول نوفمبر رقم  

4862825أ09  24 مشتاق نجيب ت ت لتغذية العامة  مكرر الرويبة04 رقم 1 مسكن عمارة 30/60حي  
4842767أ07  25 شعبان جمال مغازة  الرويبة01حي المحطة محل  
4883717أ11  26 كمال مروان ت ت لتغذية العامة  الرويبة34شارع علي بومنجل فيال رقم  

4861555أ08 مليكة حيا ن زوجة  ت ت لتغذية العامة  الرويبة334حي بن شوبان رقم  
 بعلي

27 

5114440أ16  محل رقم 388 مج ملكية رقم 09حي اوالد بن شوبان رقم  
  الرويبة01

 28 دواكي عبد الغاني ت ت لتغذية العامة

4922283أ15  29 بن مرزوقة فريد ت ت لتغذية العامة  الرويبة01حي مواستة محل رقم  

0045311أ99  30 فارس عبد الكريم ت ت لتغذية العامة حي بن شوبان الرويبة 
 31 ملوك رفيق ت ت لتغذية العامة حي بن شوبان الرويبة /

5118203أ17  32 شابو عبد النور ت ت لتغذية العامة حي بن شوبان الرويبة 
5126301أ18  33 كشان راضية ت ت لتغذية العامة حي بن شوبان الرويبة 
5123644أ18  34 عبد القادر بن ثليجان ت ت لتغذية العامة  الرويبة35 مسكن عمارة 536حي السباعات  
4869997أ09  35 كسوري علي ت ت لتغذية العامة  الرويبة57شارع علي بومنجل رقم  
5120667أ17  36 رمضان بن جدة ت ت لتغذية العامة  الرويبة03قطعة اجتماعي سريج ربيع محل رقم  
4808925أ13  37 حون عبد العزيز ت ت لتغذية العامة  حي بن شوبان الرويبة02رقم  
4832013أ06  38 بن امحمد عبد الحق ت ت لتغذية العامة حي بن شوبان الرويبة 
4912325أ14  39 حرز هللا عائشة ت ت لتغذية العامة  سباعات الرويبة14 مسكن عمارة 536 

4843281أ07  40 بن حوى كريم ت ت لتغذية العامة  الرويبة20 ملكية 08 قسم 66حي السباعات شمال رقم  
48730675أ10  41 طهير خير الدين ت ت لتغذية العامة حي السباعات الرويبة 

5121414أ17  ت ت لتغذية العامة  الرويبة152حي السباعات رقم  
 

 42 جبري احمد



رقم السجل 
 التجاري

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

 الرقم

0101267أ03  43 حيطروش سمير ت ت للحوم و الدواجن  الرويبة06بجانب السوق المغطاة محل رقم  

4896455أ12  44 بن عيسى حمدي ت ت للحوم و الدواجن  الرويبة145تجزئة المرجة الجديدة بناية أ رقم  

 45 خطاب يمين قصابة حي بن شوبان الرويبة /

5113878أ16   46 عبد الكريم اكليل قصابة  الرويبة03حوش السباعات جنوب الرويبة محل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرويبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5128956أ18 ت ت للدواجن، البيض و   الرويبة06حي التطوري الشطر األول رقم  
 األرانب

  47 بن تورة رابح

  48 داشير اسماعيل قصابة  الرويبة18 مسكن عمارة رقم 536حي السباعات  /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرويبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4851731أ08 ت ت للحوم الطازجة   شارع العقيد عميروش الرويبة42 
 المجمدة أو المثلجة

 49 حاج حاحوم محبوب

5119153أ17 ت ت للدواجن، البيض و  ت ع ابن خلدون الرويبة 
 األرانب

 50 مراد أيت عيسى

0089147أ02 ت ت للدواجن، البيض و   الرويبة40السوق المغطاة رقم  
 األرانب

 51 فراح امحمد

0056296أ99  52 ورشان نورالدين ت  ت للحوم والدواجن  الرويبة08المحالت المقابلة للسوق المغطى محل رقم  

0049703أ 99  53 قونان مختار ت ت للحوم و الدواجن  رويبة01 جويلية رقم 05حي  

4918627أ15  54 زبيب رابح ت ت للحوم و الدواجن  الرويبة02 شارع علي بومنجل محل رقم 18 

4910185أ13  55 محمد مرابط ت ت للحوم و الدواجن  لعالم عيسى الرويبة06حي البرتقال عمارة  

0055419أ99  56 أومحند لونيس ت ت للحوم و الدواجن  شارع أول نوفمبر الرويبة64 

0055379أ99  57 أومحند بوعالم ت ت للحوم و الدواجن  شارع أول نوفمبر الرويبة64 

4871795أ10  58 جالب حسني ت ت للحوم و الدواجن  الرويبة2حي المرجة الجديدة د  



رقم السجل 
 التجاري

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

  الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرويبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرويبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1165 ب 98  59 اإلخوة يلس مخبزة وحلويات شارع أول نوفمبر الرويبة 
4900993أ12  60 زيدي عالل عبد النور حلويات  الرويبة01 أ محل 63حي المرجة الجديدة رقم  
5126241أ18  61 ربيع بن بختة مخبزة صناعية  الرويبة01حي بن شوبان محل رقم  
3628921أ03  62 حنافي محمد مخبزة ت ع الفالحية البرتقال الرويبة 
5115954أ16  63 اللوش خالد مخبزة صناعية  شارع اول نوفمبر الرويبة47 

 وصل ايداع رقم
1916209511  

 64 بسعي امال حلويات تقليدية  الرويبة58حي كرتوس حبيب محل رقم 

0048664أ99  65 لياس بلحسن ايداع الخبز و الحلويات  الرويبة01 محل 43شارع العقيد عميروش رقم  
0075461أ01  66 الحنافي علي ايداع الخبز  الرويبة03 جويلية رقم 05شارع  
5130663أ19  67 وادي بدر الدين مخبزة و حلويات  الرويبة01 محل 03شارع تيروش محمد رقم  

 ب ح
163834735 

 68 حسني محمد حرفي صانع الخبز  يقع بالسوق البلدي الرويبة46رقم 

4849039أ07  69 خطاب محمد مخبزة غير صناعية  الرويبة49السوق المغطى محل رقم  

0088155أ02  70 محمد األمين بعيري مخبزة وحلويات  شارع اول نوفمبر الرويبة17 

4873741أ10  71 شعبان أبو بكر مخبزة صناعية  الرويبة02شارع المحطة محل رقم 04 

 ب ح رقم
1916212415  

 72 مازوز وهيبة حلويات  شارع اول نوفمبر الرويبة77

4901247أ12  73 جقنون عبد الوحيد ت ت للخضر و الفواكه  الرويبة03 أو محل رقم 29حي المرجة الجديدة رقم  
4820827أ05  74 عميري محمد ت ت للخضر و الفواكه  الرويبة01شارع اول نوفمبر محل رقم  
0082345أ01  75 ناغش رابح ت ت للخضر و الفواكه  الرويبة03 محل رقم 28نهج زيروت يوسف قطعة  
5121350أ17  76 رابح زماج ت ت للخضر و الفواكه  الرويبة02 اوت محل رقم 20شارع المحطة حي  

0042495أ99  77 طويلب فيصل ت ت للخضر و الفواكه  شارع السوق مقابل حضيرة السيارات الرويبة01 
0030677أ98  78 اصباط عمر ت ت للخضر و الفواكه شارع السوق المغطاة الرويبة 
4863905أ09  79 بلقاضي حسان ت ت للخضر و الفواكه  الرويبة01شارع علي بومنجل محل رقم  

4919911أ15  80 زواوي عادل ت ت للخضر و الفواكه  الرويبة2 محل 65حي السباعات رقم  



رقم السجل 
 التجاري

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

  الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الرويبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرويبة
 
 

4858907أ08  81 رشيد بن تورة مقهى  الرويبة01حي المحطة محل رقم  
0036329أ99  82 داحو محمد مقهى  الرويبة501 مج ملكية 09حي بن شوبان رقم  
5130475أ19  83 سيف الدين عبدلي مقهى  الرويبة02 شارع العقيد عميروش محل رقم 45 
4888143أ11  84 نابي عبد الحليم مقهى  حي بن شوبان الرويبة278 
5112161ا16  85 دريش سليمان مقهى  الرويبة02 مسكن عمارة أ محل رقم 30/60حي  
4844447أ07  86 بوذراع نبيل مقهى  الرويبة02 مسكن عمارة 100ت ع المجاهدين حي  
4905533أ13  87 أمالل زهير مقهى  شارع علي بومنجل الرويبة18 
0037391أ99  88 نايت علي زهير مقهى شارع العربي بن مهيدي الرويبة 
0017939أ98  89 إسحاق حسان مقهى  شارع زيغوت يوسف الرويبة23 
0080201أ01  90 هاني احمد مقهى  شارع تونس محمد الرويبة06 
4889705أ11  91 دريع نسيمة مقهى  شارع كرتوس حبيب الرويبة01 
4907487أ13  92 بحي حمزة مقهى  الرويبة1حي السباعات رقم  
4865627أ09  93 خليفة مواسي مقهى  مواتسة الرويبة66حي السباعات رقم  
0016811أ98  94 حمنيش عبدالكريم مقهى  شارع الملعب الرويبة04 
0089156أ02  95 أومحند مولود مقهى  شارع أول نوفمبر الرويبة71 
4869001أ09  96 بلقاضي كريم إطعام سريع  الرويبة04 رقم 01 مسكن عمارة 100ت ع المجاهدين حي  
4899851أ12  97 طوبال معمر مسعود إطعام سريع  الرويبة50شارع العقيد عميروش رقم  
0091351أ02  98 بويحياوي زهير إطعام سريع شارع علي خوجة الرويبة 
5111480أ16  99 سعيداني محمد مطعم  نهج العقيد عميروش الرويبة29 
5131258أ19  100 عثمان خطاب إطعام سريع  حي بن شوبان الرويبة479رقم  
5114312أ16  101 عربوز فاطمة الزهراء مطعم  الرويبة04حي بن شوبان محل رقم  
4856849أ08  102 مالل يوسف إطعام سريع  الرويبة03 محل رقم 28حي زيغوت يوسف قطعة رقم  
0066945أ00  103 طهير عمار إطعام سريع  الرويبة26حي السباعات رقم  
0102383أ03  104 قنزات طارق إطعام سريع  العقيد عميروش الرويبة45 
5119590أ17  105 العيشاوي مراد بيتزيريا  مسكن الرويبة100ت ع المجاهدين حي  
5128828أ18  106 بوغنبوز بالل بيتزيريا  الرويبة05 ع أ محل رقم 12حي المحطة رقم  
0099775أ03  107 لعجاج كمال مطعم  الرويبة01 محل رقم 16تجزئة الثانوية رقم  
0977186ب07 ش ذ م م طيبة فود نيو  إطعام كامل  الرويبة01تجزئة الثانوية رقم  

 كمباني
108 

486358أ09  109 زبيب سيد احمد فاست فود/مطعم  الرويبة35شارع تيروش محمد رقم  



ب ح رقم  
163832127 

 110 العايب فضيلة تحضير البيتزا  الرويبة52السوق المغطاة رقم 

4819147أ05  111 براوني نجية مطعم  شارع محمد تونسي الرويبة06 
0013477ب00  112 بن ضيف هللا و اإلخوة فاست فود  شارع اول نوفمبر الرويبة90 

 113 سليماني عبد هللا مطعم شارع اول نوفمبر الرويبة /
 114 علوش رابح مطعم  شارع ظريف محمد الرويبة03 /

4822299أ05  115 داحو لطفي اطعام سريع حي بن شوبان الرويبة 
4917199أ14  116 بوقاعدة الطيب مطعم  الرويبة04حي السباعات محل  
4838861أ06  117 بولبينة محمد مطعم  الرويبة01 شارع اول نوفمبر محل رقم 52 
4915435أ14  118 عصام بونوة اطعام سريع  شارع العقيد عميروش الرويبة44 
074439ب07  119 موال مخلوف محطة خدمات  شارع العقيد عميروش الرويبة07رقم  

 الرويبة

 
 
 

 
 

 الرويبة
 
 

0025913أ98  120 حوشين حمود محطة خدمات  شارع اول نوفمبر الرويبة19رقم  
0988347ب13  86 مج ملكية رقم 16 قسم 10شارع العربي عبد السالم رقم  

  الرويبة13محل 
 121  الياسوباي ت/ ت للتبغ

4905969أ13  122 محرز عبد الحق ت/ ت للتبغ حي المرجة الجديدة الرويبة 
3636805أ06  06 قسم 142 مج ملكية 03 مسكن عمارة أ محل 30/60 

 الرويبة
بوسحاقي سيد احمد  ت/ ت للتبغ

 اسحاق
123 

4875409أ10  124 فراقيق حميد ت/ ت للتبغ  ب الرويبة46شارع اول نوفمبر رقم  
4869001أ09  125 بلقاضي كريم ت/ ت للتبغ  الرويبة48شارع العقيد عميروش رقم  
4874759أ10  126 بوغمبوز عبد اللطيف ت/ت للمكتبة و الوراقة  اوت الرويبة20حي  

488568أ11  127 مواسي رضا ت/ت للمكتبة و الوراقة حي المحطة الرويبة 
5121125أ17  128 احمد شقوفي ت/ت للتبغ  الرويبة01حي البرتقال تعاونيةالياسمين محل  
5127512أ18  129 لونيس لوناس ت/ت للتبغ  الرويبة03حي بوراس محل رقم  
4826441أ05  130 حيساوي علي ت/ت للتبغ  شارع العربي بن مهيدي الرويبة08 
5125810أ15  131 درول يوسف ت/ت للتبغ  شارع فلسطين الرويبة23 
0033685أ99 ت /ت للبطاقات المسبقة و   الرويبة22شارع فلسطين رقم  

 المؤجلة الدفع
 132 ملوك يوسف

4852779أ08 ت/ت لكل المعدات و المواد   الرويبة02شارع دريش حسين رقم  
 المرتبطة بالمهاتفة

 133 حساني زوهير

4840121أ07 غ احمداسب ت/ت للتبغ  الرويبة19شارع دريش حسين رقم    134 
0722069ب97  135 ملبنة و مجبنة بودواو ملبنة  الرويبة123المنطقة الصناعية الرويبة قسم  
0972325ب06  136 بطوش حكيم ملبنة ملبنة حوش بن دالي الرويبة 



 

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

المقاطعة  البلدية الرقم
 اإلدارية

5121795أ17   01 حنتاشي فاروق مقشدة  أ الرغاية53 محل رقم 53حي الرائد المقراني رقم  
 
 
 
 
 
 
 الرغاية
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 الرويبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5119954أ17  02 زدام منير منتجات الحليب و العسل  الرغاية03ت ع النجاح عيسات مصطفى محل رقم  

5126800أ18 بيع الشاي و الفواكه ذات   الرغاية02ت ع األمل عيسات مصطفى رقم  
 القشرة محمصة لألخذ

 03 هشام موزاوي

5128448أ18 ت ت لمنتجات الحليب و   الرغاية01ت ع حموش نور الدين محل  
 العسل

 04 عبدي سليم

0109892أ04  05 نجار فيصل ت ت للتغذية العامة ت ع الهالل رقم ك الرغلية 

0022786أ98  06 خالص سعيد ت ت للتغذية العامة شارع سناجقي رابح الرغاية 

4905988أ12  07 فليسي محمد لمين ت ت للتغذية العامة ت ع االمل عيسات مصطفى الرغاية 

5016108أ12  08 بوحديش بالل ت ت للتغذية العامة  عيسات مصطفى الرغاية01ت ع المناجم عمارة ب رقم  

5124773أ18  09 أوشفون سماعيل ت ت للتغذية العامة حي علي خوجة الرغاية 

5121243أ17  10 كعوان أمين ت ت للتغذية العامة  الرغاية02 محل 03 قسم 03حي شب شب مج ملكية  

4908522أ12  11 بوجلطي بالل ت ت للتغذية العامة شارع أول نوفمبر محل ب الرغاية 

5120299أ17 681 مج ملكية رقم 03 قسم 150حي شب شب رقم    
 الرغاية

 12 خشاش علي ت ت للتغذية العامة

5042430أ15  13 العايب السبتي ت ت للتغذية العامة  أ الرغاية05حي مراد محل رقم  

0079520أ01  14 لعجاج عبد القادر مواد غذائية ت ع ابن باديس منطقة عيسات مصطفى الرغاية 

5021664أ13  15 شرف مراد ت ت للتغذية العامة  الرغاية07حي الرائد المقراني محل رقم  

5124264أ18  16 شرف تكفاريناس ت ت للتغذية العامة  سي الرغاية20حي المقراني محل  

 17 سعيد دغال ت ت للتغذية العامة  أ الرغاية39حي المحطة رقم  /

5018588أ13  18 سرحان علي ت ت للتغذية العامة  الرغاية05ت ع االمل محل رقم  



4817320أ04   19 كشيش عبد النور مواد غذائية عامة ت ع العقيد لطفي عيسات مصطفى الرغاية 
 
 
 
 

 الرغاية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 الرويبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4893404أ11  20 بركان يوسف ت ت للتغذية العامة  شارع بوزيدي  محمد الرغاية03 

26544أ98  21 معتوق لوناس ت ت للتغذية العامة ت ع النصر عيسات مصطفى الرغاية 

6819688أ04  22 مدان منير مواد غذائية ت ع المستقبل عيسات مصطفى الرغاية 

5124465أ18  23 مخلوفي كريمة مواد غذائية  الرغاية02 محل رقم 02ت ع الحرية ع  

0108202أ04  24 نايت سيدي أحمد نسيم مواد غذائية عامة ت ع ابن باديس عيسات مصطفى الرغاية 

0040214أ99 ح ت ع عميروش منطقة عيسات مصطفى الرغاية6رقم    25 اسماعيل يوغرطة بقالة 

5124400أ18  أ 23 ب و 02ت ع األمل عيسات مصطفى محل  
 الرغاية

 شتور محمد وليد بقالة
 

26 

4832572أ05  27 قحروط سفيان بقالة  الرغايةرت ع البد 

0072422أ00  28 أيت أكلي محند و علي بقالة  أ الرغاية07ت ع ايمان عيسات مصطفى محا رقم  

4883982أ10  ب حي عيسات مصطفى 05ت ع ايمان عمارة رقم  
 الرغاية

 29 عرابي جمال بقالة

5025550أ13  30 دغيديش محفوظ بقالة  الرغاية88 أكتوبر 05ت ع  

5125491أ 18  31 بسة سهام بقالة  الرغاية06ت ع االنهار محل  

وصل ايداع 
1916214848  

  شارع أول نوفمبر44
  الرغاية

 32 شويمات سليم ت ت للتغذية العامة

0109184أ04  33 حمداش توفيق ت ت للتغذية العامة  الرغاية13رقم 03شارع اول نوفمبر محل رقم  

5115188أ16  34 محمد أكليل ت ت للتغذية العامة شارع أول نوفمبر الرغاية 

0049504أ99  35 صدقاوي جمال ت ت للتغذية العامة شارع أول نوفمبر الرغاية 

 36 شركة التضامن خروبي و مافال ت ت للتغذية العامة حي مافال الرغاية /

5102178أ17  37 مذكور علي ت ت للتغذية العامة  الرغاية06 محل 02ت ع الصداقة  

وصل أيداع 
1916201044  

 38 مكلوش نعيمة ت ت للتغذية العامة  ب الرغاية3ت ع األفاق محل 



0055442أ99 الرغاية28حي جرجرة عمارة ك رقم     39 بن ناصف بريئة ت ت للتغذية العامة 
 
 

 الرغاية
 
 

 
 

 
 الرويبة

 

5130346أ19  40 وعلي اولكروز ت ت للتغذية العامة  الرغاية13ساحة الشهداء رقم  

5131417أ19  41 الزهرة بشاني ت ت للتغذية العامة  الرغاية33حي الونشريس عمارة أ  

0097806أ03  42 حمزاوي جمال ت ت للتغذية العامة  الرغاية16 محل 165حي مفال عمارة  

5012371أ13  43 عالهم كمال ت ت للتغذية العامة  الرغاية01 أرقم 07حي الونشريس عمارة  

4819138أ04  44 عبد الحميد حردي ت ت للتغذية العامة  الرغاية01 رقم 117حي الونشريس عمارة  

5025426أ13  45 مربوش محمد مغازة  د الرغاية02 محل 02حي إقامة السالم رقم  

0011224أ97  46 حديدان توفيق ت ت للتغذية العامة ت ع االمال الرغاية 

5113168أ16  47 حساين صادق ت ت للتغذية العامة  الرغاية03ت ع االمال رقم  

0010434أ97  48 هنادسي محمود ت ت للتغذية العامة  الرغاية08كشك حي السيقنا مقابل العمارة رقم  

0073880أ00 03حي بوزقزة  رقم  الرغاية   49 بخسيس سمير ت ت للتغذية العامة 

4859140ا07  50 وهراني محند أحمد ت ت للتغذية العامة  الرغاية01ت ع طارق بن زياد محل  

4803158أ08  51 مدان أمحمد ت ت للتغذية العامة ت ع االمال الرغاية 

0097978أ03  52 بايود سعيد ت ت للتغذية العامة  أ الرغاية06 محل 01 رقم 36حي الونشريس عمارة أ 

5125304أ18  53 ماجري معاد مغازة ت ع الوفاق حي عيسات مصطفى الرغاية 

5038470أ15  54 بوخاري عبد الحق ت ت للتغذية العامة  الرغاية05ت ع االمال عيسات مصطفى محل رقم  

 الرغاية 55 كحلي موسى لحوم و أسماك  الرغاية01حي علي خوجة محل رقم  /
 
 
 
 
 
 

 الرويبة
 
 
 
 
 
 

 56 حميزي سيد اعلي دواجن و بيض ت ع إيمان عيسات مصطفى الرغاية /

0031412 ا 98  57 عياش سعيدي ت ت للحوم و الدواجن شارع السوق المغطاة الرغاية 

4905558أ 11  58 رزيق اسحاق ت ت للحوم و الدواجن شارع محمد بوزيدي الرغاية 

0013324أ97  59 أومحند لونيس ت ت للحوم و الدواجن شارع أول نوفمبر الرغاية 



5116238أ16   60 كمال خلفاوي ت ت للحوم و الدواجن  الرغاية19حي سعيداني جياللي رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الرغاية
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرويبة
 
 
 
 

5024040أ13  61 حساين سعيد ت ت للحوم و الدواجن  الرغاية04حي مفال عمارة أ درج   

0084510أ01  62 حساين جمال تت للحوم القصابة ت ع األمال الرغاية 

4878530أ09  63 بوطعوش فاتح ت ت للحوم و الدواجن  نوفمبر الرغاية01 س شارع 08 

 64 بوخالفة محمد ت ت للحوم و الدواجن  س الرغاية148حي شب شب محل  5120360أ17

ت ت للحوم الطازجة المجمدة  ت ع الهناء عيسات مصطفى الرغاية 4885302أ10
 و المثلجة

 65 قيدو يوغرطة

 ت ع ايان حي عيسات مصطفى 5022806أ13
  الرغاية

 ت ت للحوم الدواجن و البيض
 

 66 معوشي جكيم

0010420أ97 4 محل رقم 01تعاونية الصداقة عمارة    
  الرغاية

 لقصير محمد ت ت للحوم و الدواجن
 

67 

4901012أ11  68 قاضي عبد المؤمن لحوم و اسماك  رغاية الجزائر01ت ع بن باديس رقم  
0073880أ00  69 بخسيس سمير حلويات  الرغاية02حي بوزقزة محل رقم  

5026974 أ 13  70 بخسيس سفيان حلويات  الرغايةالجزائر23حي الونشريس محل رقم  

 ب ح
5110902 

 71 حمادو نبيل مواد المخبزة و الحلويات  ب الرغاية02التعاونية العقارية ابن باديس محل رقم 

5114227أ16  72 وعالل رشيد مواد المخبزة و الحلويات  مسكن عمارة أ الرغايةAOC CNEP 50حي  

 73 عمراوي عبد العزيز حلويات  أف الرغاية05 رقم 02ت ع الصداقة  /

4847286أ06 بيع الشاي و الحلويات   الرغاية56حي الرائد المقراني رقم  
 التقليدية

 74 حزام ياسين

5014994أ12  75 شالبي حسام الدين حلويات  أ الرغاية05ت ع االمال  

0290595أ12  76 تاقونيتس مسعود مخبزة و حلويات  ب الرغاية11محل 54 نوفمبر 01ت ع  

2648255 أ13 أو الرغاية09شارع أول نوفمبر محل رقم    77 بوبكر بن علجية مخبزة و حلويات 

1420496أ01  78 قدواري عدالن مخبزة صناعية شارع بوزيدي محمد الرغاية 

4884994أ 10  79 بلقوراي سماعين مخبزة صناعية  أ الرغاية08شارع رابح سناجقي رقم  



0004664 ب 98   80 شركة تضامن بلقوراي مخبزة صناعية شارع أول نوفمبر الرغاية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الرغاية
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الرويبة

 
 
 

4894286أ 11  81 أكليل عبد الرحمان مخبزة صناعية  شارع عمر بومدين الرغاية02 

4864355 أ08  82 عاشور كريم مخبزة صناعية ت ع العقيد لطفي عيسات مصطفى رغاية 

0096214أ02  83 تالرحمة علي مخبزة صناعية  الرغاية4ت ع االنوار محل  

 84 معوش عائشة مخبزة تقليدية التعاونية العقارية المرجان عيسات مصطفى الرغاية 0030812ب ح 

 85 قادي مريم مخبزة صناعية  الرغاية01ت ع االمال محل  5037982أ15

المؤسسة الوطنية لألشغال البترولية الكبرى نجمة ب ع  0033655ب ح 
  عيسات مصطفى الرغاية06محل 

 86 لورشان خديجة خبز و حلويات تقليدية

 87 منصور وليد حلويات تقليدية  الرغاية01ت ع ابن سينا عمارة ب  5130104أ19

 88 مرزوقي نعيمة حلويات  الرغاية04-02ت ع هواري بومدين رقم  1908980أ12

 منطقة عيسات مصطفى الرغاية 88 أكتوبر 05ت ع  5111593أ16
  أ07محل 

 حلويات
 
 

 89 ربراب يوبة

 90 بن شايب عبد الغاني حلويات  منطقة عيسات مصطفى الرغاية88 أكتةبر 05ت ع  5123860ا18

4894136أ11  91 بن تورة هاجر مخبزة صناعية  الرغاية01شارع محمد زغلي محل  

 92 مساس عاشور مخبزة صناعية ت ع األمل  الرغاية /

5025904أ13  93 بركان حسان حلويات  الرغاية15ساحة الشهداء محل رقم  

4901932أ11  94 نجار نور الدين حلويات تقليدية  أ الرغاية02حي بوزقزة محل  

5114466أ16  95 شهري محمد حلويات  شارع أول نوفمبر الرغاية13 



4855428أ07 11 مسكن رغاية محل 50حي    96 نايت عثمان سي عبد الرحمان حلويات 

5114609ا16  97 ثابت تواتي حلويات تقليدية  الرغاية03شارع اول نوفمبر محل رقم س  

 

5115134أ16  98 وليد مصباح مقهى حي الصندوق الوطني للتوفير و اإلحتياط الرغاية 

 الرويبة الرغاية

 99 شندري شهرزاد مقهى ت ع األمل الرعاية /
4883578أ10  100 قادي حكيم مقهى ت ع األمل الرغاية 

 101 زياني محمد مقهى  الرغايةbis 03 03ت ع عالم سالم الطابق األرضي  /
4859350أ07  102 رويبح عبد الحق مقهى محطة الحافالت بجانب  دار الشباب محل أ الرغاية 

ب ح 
1916222043  

  04حي ت ع قريدي رابح محل رقم   
 الرغاية

 103 رحال فريد مقهى

3654621ب ح   01 محل رقم 01ت ع الحرية منطقة عيسات مصطفى ع  
 الرغاية

 104 صواف محمد مقهى

5121099أ17  105 حاج علي وليد مقهى  أالرغاية152حي شب شب محل رقم  
5120463أ 17  منطقة عيسات مصطفى محل س 88 أكتوبر 05ت ع  

 الرغاية
 106 الني سعيد مقهى

0133960أ07  107 أوبعزيز محند أمقران مقهى  الرغاية03التعاونية العقارية عالم سالم رقم  
4878780أ09 حي ليزيريس األوراس شرق المسجد طريق د محل أ  

 الرغاية
 108 بايت بالل مقهى

10648أ97  109 بن عيسى كمال إطعام سريع  الرغاية03التعاونية العقارية سعيداني جياللي رقم  
5130846أ19  02-04ت ع هالل عيسات مصطفى مدخل س رقم  

 الرغاية
 110 بوكراس كمال إطعام سريع

504590أ17  111 محمد عباسي   سي الرغاية19حي الرائد المقراني محل رقم  
0079118أ01  112 شايب رفيق إطعام سريع شارع أول نوفمبر رغاية 
0054482 أ99  113 اوخنيش سعيد مطعم شارع أول نوفمبر الرغاية 
4906182أ12  114 بن عزيز رابح إطعام سريع  الرغاية01شارع اول نوفمبر محل رقم  

  

 

 



5036902أ15    115 بشير باي فريد إطعام سريع  أ الرغاية04شارع زغلي أمحمد محل 
4834858أ 06    116 رحال نور الدين إطعام سريع شارع اول نوفمبر الرغاية 
0060942 أ00  117 ايت ايدير عبد العزيز مطعم شارع اول نوفمبر الرغاية 

 الرويبة الرغاية

3624983أ01 أ الرغاية41شارع اول نوفمبر محل    118 رحال عبد المجيد مطعم 
5125872أ18  119 بن سرحان محمد رضا بيتزيريا  الرغاية02ت.ع المناجم عيسات مصطفى عمارة رقم  
5127982أ18  120 حسام غربي بيتزيريا  أ الرغاية58 محل رقم 58حي الرائد المقراني رقم  
4829278أ05 حي ليزيريس األوراس شرق المسجد طريق د محل ب  

 الرغاية
 121 وارد عبد الرحمان مطعم

5129620أ19  122 بلحيمر موسى مطعم  شارع أول نوفمبر الرغاية04 
4842340أ06  123 بن جدادي توفيق مطعم  الرغاية04 محل 03شارع سعيداني عالل رقم  
5040642أ15 بن سولة زوجة رشيدة  إطعام سريع التعاونية العقارية المرجان عيسات مصطفى الرغاية 

 سماعي
124 

وصل إيداع  رقم 
1916211492 

 125 نبيل سالم إطعام سريع  الرغاية42حي الرائد المقراني رقم 

 126 تودرت سعدية إطعام سريع  الرغاية05شارع اول نوفمبر رقم  /
 127 ربعي مهدي مطعم ت ع أيمان عيسات مصطفى الرغاية /

ب ح  
5131045 

 128 بويش مرزاقة إطعام سريع  الرغاية12ت ع منطقة عيسات مصطفى محل رقم 

5039668أ15  02ت ع المستقبل منطقة عيسات مصطفى محل رقم ب  
 الرغاية

 129 قندوز سليم إطعام سريع

 130 أوكيل مصطفى إطعام سريع ت ع سعيداني جياللي الرغاية /
0024286أ98  131 طحكوت مولود إطعام سريع حي الملعب البلدي الرغاية 
0011780أ97  132 مادن توفيق مطعم  الرغاية07ت ع النصر محل رقم  
5119784أ 17 ت ت للخضر و   الرغاية05ت ع الصومام عيسات مصطفى محل  

 الفواكه
 133 حيطومي سفيان

5110004أ15  134 حماني أحمد ت ت خضر و فواكه  الرغاية04حي شب شب رقم  
5119748ب ح  ت ت للخضر و  ت ع المنار الرغاية 

 الفواكه
 135 معمري محفوظ

5126459أ 18 ت ت للخضر و   الرغاية02ت ع إبن باديس محل رقم  
 الفواكه

 136 حسبالوي الهادي

4869011أ09 ت ت للخضر و   الرغاية04ت ع ابن سينا عيسات مصطفى محل رقم  
 الفواكه

 137 حمادي سليمان

0049578أ99 ت ت للخضر و  ت ع جنان صالح فوضيل الرغاية 
 الفواكه

 138 حنافي لخضر



0048244 أ 99  139 نشادي محمد محطة خدمات  نوفمبر رغاية01شارع  

51111أ15 تعبئة رصيد   أ الرغاية07حي الرائد المقراني محل رقم  
 الهاتف النقال

نورة إصوالح زوجة 
 إصوالح

140 

5033074أ14 تعبئة رصيد   الرغاية99 محل رقم 99 اوت رقم 20حي  
 الهاتف النقال

 141 بكيري بالل

4906574أ12 تعبئة الهاتف   ب الرغاية05ت ع المناجم عيسات مصطفى محل  
 النقال

 142 عثمان عادل

5117754أ17 تعبئة الهاتف   ب الرغاية01حي الرائد المقراني محل رقم  
 النقال

 143 بشلة فؤاد

 

 

  



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

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

4870769أ09  01 قدواري علي ت. ت للتغذية العامة  هراوة02حي معامرية محل  

 هراوة
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الرويبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5040556أ15  05 محل 51 مسكن عدل عمارة 962 
 هراوة

 02 مهدي عبد الرزاق ت. ت للتغذية العامة

4907829أ13  05 رقم 57 عمارة 2 مسكن عدل 962حي  
 هراوة

ت.تللتغذبة العامة   03 مناصرية أبوبكر

4896246أ 11  04 ملوك نبيل ت. ت للتغذية العامة  هراوة03حي أوالد معمر رقم  

4871909أ10  05 أحمد قوم ت. ت للتغذية العامة  هراوة305مج رقم 4هراوة قسم  

5120174أ17  06 عزيز توم ت. ت للتغذية العامة  هراوة3 مج م 3حي عين الكحلة قسم  

5129577أ19  07 عمراني حمزة ت. ت للتغذية العامة  هراوة102 قسم تجزئة 2محل رقم  

 08 رضوان عباس ت. ت للتغذية العامة حي عين الكحلة 

0074948أ01  09 بختاوي براهيم ت. ت للتغذية العامة حي عين الكحلة هراوة 
5039178أ15 هراوة01 قسم 554م  ج م   10 دقيش كمال ت. ت للتغذية العامة 
5129314أ19 01 محل رقم برايدية حي  هراوة   11 عمراني فضيل ت. ت للتغذية العامة 

5118340أ17  12 سعيدة بوالصيود ت. ت للتغذية العامة  هراوة03  رقم الرمل محلحي  

4885838أ10  13 سعيد عبد القادر ت. ت للتغذية العامة حي برايدية هراوة 

5013684أ12  عين الكحلة  24حي هراوة طريق وطني  

 هراوة

 14 شوم الياس ت. ت للتغذية العامة

4896246أ11  15 جلول نبيل ت. ت للتغذية العامة  هراوة03حي معمرية رقم  

 الرويبة هراوة

0042572أ99  16 بن ناصف حمود ت. ت للتغذية العامة حي أوالد المعمر هراوة 

5034804أ14  17 عبد هللا بطاهر ت. ت للتغذية العامة  هراوة04حي اللة درقانة محل رقم  

5117702أ17  محل 3التعاونية الزهور أوالد معمر عمارة  

  هراوة6

 18 رشيد سي هادي ت. ت للتغذية العامة



5110882أ15  19 هشام لوبار ت. ت للتغذية العامة  مسكن عدل هراوة1115 

5040800أ15  7عمارة 2 مسكن عدل هراوة 962حي  

  هراوة4محل 

 20 محمد وضاح ت. ت للتغذية العامة

0100804أ03  21 راوي كريم ت. ت للتغذية العامة  الطريق الرئيسي هراوة01 

5030670أ14  22 مالح أحمد ت. ت للتغذية العامة  هراوة121حي عين الكحلة قسم  

4875968أ09 أ هراوة22 طريق الوطني محل 24   23 فليسي نور الدين ت. ت للتغذية العامة 

5114805أ16  24 نادية شريفي ت. ت للتغذية العامة  هراوة02حي سنطوحي رقم  

 25 عماري عمر ت. ت للتغذية العامة حي هراوة هراوة 1916208251

3644549أ09  26 بودران رياض ت. ت للتغذية العامة  هراوة893 مج م 3حي عين الكحلة قسم  

5042420أ15  27 فرحاح أعمر ت. ت للتغذية العامة  هراوة49حي عين الكحلة تجزئة  

4904336أ11  28 نوارة يتوش ت. ت للتغذية العامة  ب هراوة2حي عين الكحلة رقم  

 29 كمال بومدين سوبيرات حي حوش الرمل 

5042266أ15  رقم محل51 عمارة 2 مسكن عدل 962حي  
  هراوة09

 30 يعالوي رمضان ت ت للحوم الدواجن

  

5129304أ19 هراوة164رقم محل شارع المدرسة     31 كودري اليسع ت ت للحوم الدواجن 

0107852أ03  32 حنافي عبد الرحمان ت ت للحوم هراوة  مركز هراوة 

4882990أ10 هراوة  03شارع تونسي محمد هراوة رقم   33 خلخال أعمر ت ت للحوم 

5018256أ13  2 رقم  محل01 قسم 266 رقم ةحي هراو 
 هراوة

الدواجنوت ت للحوم   34 زواوي عبد الرحمان 

5113287أ16   وت ت للحوم  هراوة49رقم حي اوالد معمر 
 الدواجن

 35 بن زرقة زكرياء

5128482أ18   وت ت للحوم   هراوة63 مج ملكية 01 حوش الرمل قسم 
 الدواجن

 36 رحيش مصطفى

5126569أ18  37 عياد رضا ت ت  الدواجن  هراوة750 مج ملكي 61حوش الرمل قسم  



5128634أ18 ت/ت للحوم و   هراوة23السوق المغطاة محل  
 الدواجن

 38 كوغولي كريم

 39 زيتوني عمر ت/ت دواجن عين الكحلة هراوة /

4882990أ10  40 خلخال عمر ت/ت الدواجن  السوق المغطاة هراوة34 

5026990أ13  41 سالوي عبد الباسط ت/ت للدواجن السوق البلدي هراوة ( المغطاة) 

5013972أ12  42 مهداوي سفيان لحوم و دواجن حي عين الكحلة هراوة 

4860780أ08  03 رقم 220 مج ملكي 24الطريق الوطني  
 هراوة

 43 منصور مصطفى ت/ت للدواجن

4818904أ04  رقم 102 ملكي  مج 03 قسم البرايديةحي  
  هراوة04

 44 لحوت احسن مخبزة صناعية

4908540أ 12  45 بن دشاش مراد  و حلوياتمخبزة  هراوة01حي هراوة رقم  

5013904أ12 ت/ت لمواد المخبزة و   ب هراوة79 ب محل رقم 04هراوة رقم  
 الحلويات

 46 برفان إسالم

5025564أ13  47 دراج هشام حلويات  هراوة04 و 03حي برايدية رقم  

 48 تلخوخحسينة حلويات  هراوة05حي هراوة رقم  ال/

4879072 أ09  و حلويات مخبزة  هراوة الجزائر01حي اوالد معمرمحل  
 تقليدية

 49 قبايلي حبيب

5129700أ19  50  سميربلمرابط حلويات  هراوة 03 محل رقم 04رقم أوالد معمرحي  

5129807أ19  51 مصباح بن علي مطعم  هراوة03حوش الرمل محل رقم  

 52 عبد االمي سمير إطعام سريع  هراوة21عين الكحلة طريق وطني  /
5115757أ16  53 حربيلي حربيلي مطعم حي البرايدية هراوة 

3635221أ06  46 عمارة 02 هراوة  مسكن عدل 962حي  
  هراوة03محل رقم 

 54 حزار عمر إطعام سريع



5021154أ13 هراوةالبرايدية عين الكحلة محل س حي    55 شيباني سليم إطعام سريع 

 56 حماني محمد إطعام سريع  هراوة43حي سنطوحي رقم محل  /

5120562أ17  24حي عين الكحلة هراوة طريق وطني رقم  
  هراوة05محل 

براهيماي فشري مطعم  57 

5012002أ12 أ هراوة39محل رقم    58 مسعود مخلوف إطعام سريع 

5130905أ19    59 بلقاسمي عالل مقهى  أ هراوة41حي الورود محل  

5128002أ18  60 عمراني محمد مقهى  هراوة حي البرايدية01تجزئة رقم  

5112361أ16 هراوة18عين الكحلة محل حي    61 علي عيساوي مقهى 

5012700أ12 نوش ساميةخبو مقهى  هراوة03حي هراوة رقم    62 

 63 بوكني فريد مقهى  هراوةحوش الرملحي  /

5120700أ17  64 رويبح كريم مقهى  هراوة03رقم محل عين الكحلة حي  

5121142أ17  مج ملكي 04اللة درقانة حي اةالد معمر قسم  
  هراوة01 محل 1152

 65 عيادي هارون مقهى

5032322أ14  66 بن عقبة نورالدين مقهى  هراوة03حي هراوة محل رقم  

 رقم ايداع
142053210 

02حوش الرمل هراوة محل رقم   67 بوجمعة طوبال مقهى 

 68 بحري عبد القادر مقهى  هراوة02خي اوالد معمر رقم  /

 69 بوساكور نعيم مقهى  هراوة05حي اوالد معمر رقم  /

 70 درناير عبد القادر مقهى حي البرايدية هراوة /

30 السوق البلدي هراوة رقم 32 /  71 ملجي موسى خضر و فواكه 



24 رقم  هراوةبلديسوق ال /  72 لورشال رضوان خضر و فواكه 

 73 توفيق حسين خضر و فواكه حي البرايدية هراوة /

5031332أ14  74 علي تقو نعمان خضر و فواكه  هراوة39 مج ملكي 01قسم  

4814698أ04  181 مج ملكي 01حي العربي خالد قسم  
 هراوة

 75 منصور سمير خضر و فواكه

009322أ02  76 جوري سفيان خضر و فواكه  حي هراوة مركز هراوة164 

5123706 أ18 01محل 67مج ملكية  هراوة  04قسم     77 اوسعيد يوسف خضر و فواكه 

5127445أ18  78 مباركة محمد مقشدة  هراوة01 قسم 266حي هراوةرقم  

5126147أ18  79 غيساوي سيد علي أعشابي  هراوة27السوق المغطاة طاولة رقم  

5126289أ18 ت/ت للتوابل و   هراوة18السوق المغطاة الطاولة  
 المخلالت

 80 فياللي نور الدين

5130330أ19 حي عين الكحلة نحو الطريق العمومي محل  
  د هراوة123

ت/ت لأللعاب 
 اإلجتماعية

 81 تفات عبد الكريم

5114247أ16 تعبئة رصيد الهاتف   هراوة01 شارع العربي خالد محل 14 
 النقال

 82 جامة عبد الغني

548381أ17 تعبئة رصيد الهاتف   محل ب هراوة33حي هراوة رقم  
 النقال

 83 برياح مريم

4894056أ11  84 بن عميرة سمير تبغ و جرائد حي عين الكحلة هراوة 

0032322أ98  85 دهواني مراد تبغ و جرائد حي عين الكحلة هراوة 

5123761أ18  08 محل رقم 50 مسكن عدل عمارة 962 
 هراوة

ت/ت مكتبة تبغ و 
 جرائد

 86 الكيحال كريم

5121184أ17  87 فاتن عنيات ت/ت تبغ و جرائد  هراوة02 محل رقم 49حوش الرمل رقم  



5113768أ 16  88 قداش خليفة ت/ت تبغ و جرائد  هراوة01 مسكن محل رقم 61حي  

5025668أ13 ت/ ت لمنتجات   هراوة02حي سنطوحي رقم  
 العطارة

 89 عزوز محمد

0023658أ98  90 بوزيد أقمون تبغ و جرائد حي اوالد معمر هراوة 

485166892أ07  91 لعريبي فاتح تبغ و جرائد طريق الملعب هراوة 

5040608أ16  92 خشة هشام تبغ و جرائد  هراوة50 رقم 02 حي عدل هراوة 962 

0091867أ02  93 سلبمان محمد تبغ و جرائد حوش الرمل هراوة 

4908978أ12  94 اصلي فيصل تبغ و جرائد  هراوة305حي عين الكحلة رقم  

5119472أ17  95 توغرعي عندارفاطمة ت/ت للتبغ  أهراوة08حي عين الكحلة رقم  

5030008أ14  1152 مج ملكي 04حي اوالد معكمر قسم  
  هراوة02محل 

 96 زيان رشيد ت/ت للتبغ

4876754أ09  97 فليسي سمير تبغ و جرائد حي عين الكحلة هراوة 

0099962أ03  98 منصور شمس الدين ت/ت للتبغ  هراوة03 محل 12حي هراوة  رقم  

 99 شياني رضا تبغ و جرائد حي برايدية هراوة /

 100 قرماس رفيق تبغ و جرائد حي برايدية هراوة /

1046136ب18 هراوةعين الكحلة    101 بوفركاس نور الدين محطة خدمات 

 



  بلدية الشراقة
   قائمـــــــة المخابــــــــــز 

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  شراقة189رقم  17A4948901 الميراوي حناشي  1

ة ـــــالشراق

 شارع القدس-الشراقة00A0068393 26 حاوة  مالك  2
  مسكن -الشراقة250حي 13A4933513 بهلول جمال  3
 شارع عبان رمضان 06A4827641 06عرقوب خليفة   4
  شارع القدس الشراقة00A0068393 26 اوة مالكح  5
 حي عليوة فوضيل 13A4935273 107شبيردو ابراهيم   6
 حي سيدي حسان 188فيال رقم  06A4831693مغاري هشام   7
 03 رقم 02حي العمارة  12A4930354اولونيس مصطفى   8
 44حي سوبرال رقم  99A0055231زيتوني عامر   9
 05 رقم 03تجزئة بوشاوي  09A4913385 محمدمصطفاوي   10

 ولمي أعمر  11

رقم التسجيل 
165220603 

 

  الشراقة339حي سيدي حسان رقم 

 459حي الكثبان رقم  11A4921288 عياد عبد هللا  12
87تجزئة سيدي حسان رقم  99A0055829ناقة عبد القادر   13  
  حي بلحاج عثمان05A4825601 35بوجريمة توفيق   14
  ساحة االمير عبد القادر99A0052849 08بوعشرين شعبان   15
  حي عمارة محل أ29رقم  16A4948465 فرحات بوعالم  16
01 محل 153حي جعفر سليمان رقم  13A4934038بعلي حمزة   17  
  حي جعفر سليمان57رقم  10A4916005لعمراني عامر   18
95سيدي لكحل طريق الكثبان رقم  14A4939936لمخينق فارس   19  
412 قطعة رقم 03بوشاوي  17A4949932 زيان نصر الدين  20  

 

 

 

  



 إطعــــــــــــــــــــــــــام

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  شراقة20شارع القدس رقم  16A4946253 حاوى مصطفى  1

 

  شارع سويداني بوجمعة طريق الملعب البلدي الشراقة98A21023 23 بشير حبيبي  2
 41شارع محمد بوضياف رقم  17A4950466 عطية سليم  3
 03 محل رقم 01 شارع تلة أحسن قطعة رقم 06A4835225 48 بوعيطة سعيد  4
 شارع أحمد واكد شارع عرباجي صالح 05A4814449 06ارون ربيع   5
  ساحة االمير عبد القادر محل ب15A4942666 15بدر الدين زعتري   6
 07 شارع عبان رمضان رقم 07رقم  11A4923289 ايت الحاج علي  7
 شارع عبان رمضان 14A4936672 19كريم أبودراز   8
 15أحمد شيشة رقم  07A4841747 رابح يكال  9
 03 بوشاوي 469رقم  01A0074807 فراح مراد  10
 شارع فلسطين 02رقم  10A4915140عادل حدر   11
  شارع تلة حسن04A0103677 13ة مراد يبوجنو  12
 08شارع نزالي شريف رقم 99A0035217 بوداح كريم  13
 شارع أحمد واكد الشراقة04A0109513 7 قسوم اليازيد  14
 10حي سيدي حسان رقم  05A3826992 معيوف فريد  15
 حي جعفر سليمان 161رقم  99A0045781بن لبيوض زهية   16
 يحمل حرف ب 378حي سيدي حسان رقم  15A4940229بوخطوطة رابح   17
 28 حاليا جعفر سليمان رقم 106حي الكثبان رقم  14A4935925بن صالح احمد   18
 02 شراقة حي بوشاوي 316رقم  06A4838143 لحام فريد  19
 02طريق اوالد فايت حي العمارة  00A0058507خياط محمد   20
 72حي سيدي حسان رقم  16A4945369 أسامة ثرة  21
 نهج سويداني بوجمعة محل ج 15A4943095 36لخضر الطاهر ب  22
 02 قسم 3 – 06طريق الملعب البلدي مج ملكية  06A4838491صامت زواوي   23
  الشراقة137حي عليوة فوضيل رقم  08A4853543 صغير محمد  24

 

 

 

 



 تغذية عامة  

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 حي بن عاشور عبد القادر 07A4841553 04شنتي محمد االمين   1

 الشراقة

 محل ب 20شارع تلة احسن رقم  12A4929802 بوجنوبة عادل  2
 02 شارع ميهوبي محمد محل 16A4948493 02حسان طايبي   3
 02ساحة خلفة احمد محل  11A4919707نجار نور الدين   4
 03 محل رقم01 شارع تلة احسن قطعة 06A4835225 48بوعيط سعيد   5
 01 محل 05طريق دالي ابراهيم قطعة رقم  11A4922929بولقابول نبيل   6
شارع تلة احسن موقف الحافالت سابقا  06A4836531فالوين حكيم   7
 09 قطعة رقم 01شارع عبان رمضان  00A1822756ساعود احمد   8
  نهج عبان رمضان98A18465 08أنتقار عبد الكريم   9
 شارع فلسطين - الشراقة99A0039455 16 حوى عمر  10
 الكثبان الشراقة 63رقم  10A4918577بوطين نبيل   11
 07 قسم 94شارع القدس و شارع فلسطين مج ملكية رقم  16A4945601احمد حميدي   12
 طريق الثانوية 33رقم  13A4933513نصر الدين سعود   13
 02شارع سطاوالي الصغرى رقم  15A4943996امين صالوي   14
  الشراقة11تجزئة عيسات ايدير قطعة  98A0029113بن عمارة سليمان   15
 عمارة حي عليوة فضيل 13A502395ندير رباحي   16
 108حي جعفر سليمان رقم  17A4949595ميهوبي كمال   17
 05 رقم 25واد بريجة الرياح الكبرى مدخل  15A4940164سعيداني سليم   18
 18حي قاوش رقم  10A4915075عثماني وردية   19
 محل أ 03 بوشاوي 05قسم 470مج رقم  14A4938546مكاس عبد الرحمان   20
 طريق عليوة فوضيل 184رفم  17A4951985بلعربي آمال   21
 08بوشاوي مركز رقم  13A4933367عالوي محمد   22
 100حي عليوة فوضيل رقم  08A4858467موشات سمير   23
 219حي سيدي حسان رقم  13A4934748 بلحسين عادل  24
 أ محل عليوة فوضيل 57قطعة رقم  16A4945494قالون حاج تومي   25
 163حي نزالي شريف (حي  سيدي حسان )رقم  03A0102263 ناقة رضوان  26
 03 رقم 02حي العمارة  05A4816023زواوي عز الدين   27
 محل أ 28قطعة رقم  14A4936547مروش فروق   28
 100شارع عليوة فوضيل رقم  00A0070876بوحجار عبد المالك   29
  الشراقة 31القرية الفالحية سيدي لكحل الكثبان رقم  15A4941370سماش مصطفى   30



 02 محل رقم 03بوشاوي  17A4952553عيتوس عبد المؤمن   31
 الشراقة 01حي توسعة بوشاوي رقم  13A4933358دريعي حسان   32
 شارع تلة احسن 99A0037833 محامي براهيم  33
 02 مسكن عمارة 204حي  16A4948173 لعيدوني محمد  34
 حرف ج  طريق الكثبان 14A4938403 معاش نور الدين  35
 1 محل رقم 219حي سيدي حسان رقم  10A4915450 زاير جلول  36
 حي قاوش 11محل أ رقم  13A4933958عيسى مباركي   37
 رمز ب 18حي قاوش رقم  13A4932357صحراوي مراد   38
 

 خضر و فواكه  

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  حي عليوة فوضيل60فيال رقم  17A4949006 زاير عبد الفتاح  1

 الشراقة

 شارع تلة احسن 99A0037833 محامي براهيم  2
  نهج القدس15A4942824 29 ةزتوفيق بو  3
 حرف ج  طريق الكثبان 14A4938403 معاش نور الدين  4
 1 محل رقم 219حي سيدي حسان رقم  10A4915450 زاير جلول  5
  رمز ب18حي قاوش رقم  13A4932357 صحراوي مراد  6

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 لحوم و قصابة  

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 154حي عليوة فوضيل رقم  18A4953160 بن هبال أحمد  1

 

  ساحة األمير عبد القادر99A0042570 22 زمام عثمان  2
 146 رقم حي عليوة فضيل 11A4923481ير حمزة هبوش  3
  محل ج34طريق أوالد فايت رقم  99A0044272 فضيلي منير  4
  شارع سويداني بوجمعة الشراقة00A0056929 03 عليوة يوسف  5
  محل أ51حي جعفر سليمان رقم  10A4916537 توامي الطيب  6
  بوشاوي06 مح ل رقم 02 مسكن عمارة 204حي  01A0080755 تيسمالن أحمد  7
 171حي سيدي حسان رقم  01A0072785محمد الشريف ساعد   8

مصطفاوي نور   9
 53حي جعفر سليمان رقم  16A4946067 الدين

 232القرية الفالحية محل رقم  11A4925407 سمير حميد  10
 محل ب 05 قسم 249 رقم 03بوشاوي  11A4922326حدوش عبد الحفيظ   11
  بوشاوي02 مسكن عمارة رقم 204حي  99A1717833 مبارك عامر  12
 16 رقم 05شارع بلجياللي محمد محل رقم  15A4943347 بن عيسى توفيق  13
 24حي قاوش رقم  12A4926996 امين ايت شعبان  14

 مقهى

 البلدية عنوان المحل رقم السجل التجاري  و اللقباالسم الرقم

 شارع عبان رمضان 05A4821769 مرسلي عبد الكريم  1

 الشراقة

 قسم  268 مج ملكية رقم 41 رقم الطريق الوطني 17A4949912 مجدوب حمزة  2
02 

 طريق سوق الفالح شراقة 99A0036855 آيت ماتن عمر  3
 03 حي بوشاوي 01رقم  17A4948905غليلي محمد   4
 143حي جعفر سليمان رقم  00A0057721 حيمان أحمد  5
 316بوشاوي الموسع رقم  15A4942090 لحام حمزة  6
  الشراقة143حي جعفر سليمان رقم  00A0057721 حيمال احمد  7
 القرية الفالحية طريق الكثبان الشراقة 05A4826239 شريفي عبد العزيز  8
  الشراقة05ساحة احمد شيشة رقم  14A4938347 عباس ولد بوخيطين  9

  ساحة احمد شيشة الشراقة00A0070479 01 العمالي ابو بكر الصديق  10



 

 مغــــــــــــــــــازة 

 الرقم االسم و اللقب رقم السجل التجاري عنوان المحل البلدية

 الشراقة

 04طريق أوالد فايت منطقة النشاطات رقم 
  1 بن مسعود عمار 16A4948338 شراقة

-36حي بن حدادي سعودي رقم 38قطعة رقم 
خليلي حجيري عبد  11A4896300 الشراقة

  2 العزيز

  3 طوبال سيدعلي 03A0102596 حي عرباجي صالح محل أ

 

 محطة خدمات

رقم السجل  عنوان المحل البلدية 
 الرقم  االسم و اللقب التجاري

 الشراقة
  1 سعدية عبد القادر 98A0014263 نهج عبان رمضان الشراقة

محطة الخدمات نفطال  / 1448الشراقة 
  2 الشراقة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
.اوالد فايتبلدية   

 
   قائمـــــــة المخابــــــــــز 

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  حي الورود17رقم  13A453372 دندان نورة 1

 
  طريق الشراقة03رقم  01A0083088 بوكوشة رابح 2
83حي محمد بوضياف رقم 05A4828564 حمزاوي علي 3  
  ساحة الشهداء07رقم  10A4917464 سالمي بوجمعة 4

  ب30قطعة رقم  06A4844414 محديد صالح 5
 

 

 إطعــــــــــام

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  بودربالة حميدات38رقم  11A4924567 بن وناس بوعالم 1

 أوالد فايــــــت

 08 محل رقم 01 مسكن عمارة 116حي  02A0091539 عيشاوي عزدين 2
  شارع جادل محمد06A4844968 12 شباح حسان 3
 3 مسكن عمارة ص 80حي  16A4946552 بوخريص كمال 4
  محل أ207 مج ملكية رقم 142الطريق الوالئي رقم  15A4941738 مخلوف محمد 5
 325 مج ملكية رقم 01التعاونية العقارية المرجان رقم  03A0107628 معلم زهير 6
   ساحة الشهداء01رقم  01A0074728 راجي يزيد 7
 اعة أوالد فايتذطريق اإل 11A4920860 توشي عمر 8

 

 

 

 



 تغذيـــــة عامــــة

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 03 محل رقم 03بالطو رقم  10A4917114سالمي كريم  1

 اوالد فايـــــت

حي بوعالم روشاوي بالطو  00A0066868زعيم حكيم  2
 02 محل 08حي روشاي بوعالم رقم  07A4859194عرباوي علي  3
 محطة نفطال 02A0091539 عيشاوي عزالدين 4
 64 مسكن عمارة 1530حي عدل  11A4920061بتة عبد الرحمان  5
 37طريق موالهم محمد رقم  98A0032432سعيدي موسى  6
محطة الخدمات نفطال  02A0091539 عزالدين عيساوي 7
 04 مسكن عدل عمارة 1530حي  13A4933983بن مزوز مسعود  8
 07 مسكن عمارة رقم 80حي  15A4941683 اسماعيلي مجيد 9

 أوالد فايت 03حي محمد جمال رقم  12A4068854ساللي سيدعلي  10
 04 محل رقم 02حي مبروك رقم  06A4838718 رباح فوضيل 11
 18حي مبروك رقم  16A4946804دروش مروان  12
 10 رقم 01 مسكن عدل محل رقم 1530حي  09A4942620سري لياس  13
 02 عمارة 01 مسكن عدل محل رقم 1530حي  16A4946652عيساوي أحمد  14
 11شارع كوشي أحمد رقم  00A0072696عثمان الهادي  15
 02حي عدل عمارة د محل رقم  17A4949331تيفورة حسين  16

17 
 14شارع كوشي أحمد رقم  99A0045664بورنان تواتي  

 خضــــر و فواكـــــه

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 01 رقم 15مج ملكية  15A494111 شرفة فوزي 1

 اوالد فايت

 33شارع بوشاوي اعمر رقم  17A4949524 شاطري بوعالم 2
 شارع كوشي احمد 08A4862882 18قطو كمال  3
 18شارع بودربالة حميدات رقم  01A0074926 داحي محفوظ 4
 18شارع كوشي أحمد رقم  08A4862882 قطو كمال 5
  شارع كوشي احمد14رقم  09A4912463 شريشي جمال 6
  شارع  بوشاوي  عمار33رقم  13A4931506 بلعلة محمد 7
 07 مسكن ع د رقم 80حي  15A4941683 سماعيلي مجيد 8



 لحــــوم القصابــــة 

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 حي روشاي بوعالم بالطو 30رقم  16A4949370عيسى حدوقو  1

 اوالد فايت

  شارع كوشي أحمد06رقم  15A4940826 هالل محرز 2
 02شارع مدرسة النجد رقم  11A4942383 مسنادي بوبكر 3
 08طريق احمد جادي رقم  04A4817312 سلماوي نعيم 4
 21اعة رقم ذحي اإل 10A4916800 عبدون مصطفى 5

زعيم الدين عبد  6
  محطة نفطال04محل رقم  10A4915859 العليم

 06شارع جادل محمد رقم  12A4068854 ساللي سيد علي 7
 02شارع جادل محمد قطعة رقم  17A4949796 طاهر قباشي 8
 06 مسكن محل رقم 40حي  99A0053261 عالل ضيف 9

زعيم الدين عبد  10
  محطة نافطال09محل رقم  10A4915859 العليم

  أوالد فايت نفطال الخدماتمحطة 08A4860850 ة حليموراق 11
 

 مقهـــــى

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 08حي الكرمة رقم  01A0078745 بلميهوب جميلة 1

 1ساحة الشهداء رقم  01A0074728 راجي يزيد 2 أوالد فايت
  طريق الشراقة03رقم  01A0083088 بوكوشة رابح 3
 3 عمارة 4حي سوريبيل محل  05A4822700 بوالليف حسين 4

 مغــــــــــــــازة

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 تعاونية السعادة أوالد فايت 17B1012508 بلقاسمي جمال 1
 العليا أوالد فايتتعاونية الهضاب  17A10869404خلف بوجمعة  2 اوالد فايت

 



 خدمات

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

1 
زعيم الدين عبد 

  محطة نفطال09محل رقم  10A4915859 العليم
  اوالد فايت

  محطة نفطال 08A4860850 قارة حليم 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بلدية عين البنيان.
 

 قائمـــــــة المخابــــــــــز

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

1 
11 الطريق الوطني رقم 15توري أحميدة رقم  06A2926775 ابراهمية بشير  

 2 
61 رقم 16 مسكن ع 780حي  14A4937953 لعربي أحمد  

3 
145تجزئة الصخرة الكبرى رقم  10A4918630 ايت مسعود إلياس  

4 
109شارع العقيد سي أمحمد رقم  97A0011263 علواش ابراهيم  

5 
19شارع العقيد سي محمد رقم  00A0068193 سعدي احمد ناصر   

6 
03 رقم طريق المنظر الجميل  14A4938495 مهناوي عبد الحميد   

7 
   طريق الجميلة99تجزئة رقم س  16A4945566  وحيد زيواش

8 
15تجزئة د رقم  06A4839167 خير الدين خالدي   

9 
ر الغفاريذ ساحة المسجد أبو 98A23695 01 بن اخلف حسين   

10 
189تجزئة كلود القروط رقم  11A4925282 سلطانة طاوس   

11 
02 بالطو 119رقم  08A1639769 جحيش عبد الحليم   

12 
   محل ب111الطريق الوالئي رقم  03A0098265 بوشامي الهادي

 

 

 



 

 إطعــــــــــام

 البلدية عنوان المحل رقم السجل التجاري  و اللقباالسم الرقم

1  
شيخة بلقاسم عبد 

  الطابق األرضي07تجزئة كرجون رقم  17A4950844 الواحد

 
 عين البنيــــان

 

 05 محل رقم 05تجزئة زقامين رقم  15A4942185 شاللي محمد  2
 05طريق بوروة سي الوناس رقم  15A4943227 العربي عمور  3
 03 قطعة رقم 10طريق الجميلة رقم  16A4947569 عكوش جمال  4
  بلدية عين بنيان05تجزئة رقم  14A4936417 علواش رفيق  5
  الطابق األرضي03شارع المرشحى سي عبد الرحمان رقم  18A495456 أسامة بن سهلة  6
 ر الغفاريذ شارع مسجد أبو 01رقم  98A0023695 بن اخلف حسين  7
  الجميلة محل أ110شارع الميناء الصغير رقم  13A4933228 بورموة عمر  8

9  
 العقيد سي امحمد98A20737 111 كرطوس ساعد

10  

الحاج براهيم 
 سليمان

13A4931804  158تجزئة كلود الكرود رقم 

 

 تغذيـــــة عامــــة 

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  سابقا07 شارع العقيد سي امحمد محل ب تجزئة د رقم 119رقم  06A4828003 بيردوز علي  1

 
 عين البنيـــــان

 

 13حي المظر الجميل رقم  17A4949251عزرين مصطفى   2
 37شارع بوروة سي الوناس محل ب رقم  06A4834057 أمعوش مراد  3
 أ الجميلة1 مسكن رقم 18حي  10A4918494 خنوف بالل  4
 02حي تجزئة الصخرى الكبرى رقم  16A4944578 كورو حسان  5
 120 شارع العقيد سي امحمد مج 12A5013124 113مفتاحي يوسف   6
 كلود لقروت 13A4931781 214 عرعار عبد الرحيم  7
  توري أحميدة15 ، 11الطريق الوطني رقم  15A4941595 بوسنينة محمد منير  8
 15حي توري الحميدة رقم  11A4919766طاللية محمد الطاهر   9



 34شارع العقيد سي امحمد رقم  09A4914418خيال محمد أمزيان   10
 03 و 02تجزئة ه رقم  11A4920879 مسلوب اسماعيل  11
 14 مسكن رقم 1208تعاونية النور حي  16A4945763زعباط كمال   12
 09 محل رقم 11طريق وطني رقم  11A4924329بوجمعة كمال   13
  شارع العقيد سي محمد09A4914418 34 خيال محند أمزيان  14
 49تجزئة كلود الكروت رحل ح رقم  10A4916432عرعار فيصل   15
 محل رمزد 104تجزئة س رقم  15A4940763حداد عبد الغاني   16
  محل ب شارع عمر دريس08رقم  09A4910838 عباوي كريم  17
 46 الصخرة الكبرى رقم 1960 ديسمبر 11حي  16A4945739 سحنون هشام  18

 

 خضــــر و فواكـــــه 

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 01 مسكن تساهمي عمارة 290حي  14A4856910 سعدو رشيد  1

 عين البنيان 
 

  شارع أقجطال محمد محل أ28رقم  03A0095305 آيت العقبة رشيد  2

 11تعاونية عقارية افاق اا عمارة ب الطريق الوطني رقم  04A4811795 شريف عمر  3

  الهضاب محل د111رقم  05A4817487 ديلمي فيصل  4

 

 لحــــوم القصابــــة 

 البلدية عنوان المحل رقم السجل التجاري  و اللقباالسم الرقم

  الهضاب محل ج111الطريق الوطني رقم  13A4933607 سخان سمير  1

 عين البنيان

 

 12 تجزئة كلود الكروت فيال رقم 27رقم  14A4937409 فلولي إيدير  2
 05 رقم 02 مسكن عمارة ب مدخل 294حي  15A4943939 صحراوي محمد  3
 17 رقم 09 مسكن مج ملكية ب عمارة 780حي  17A4950333 بوعبد هللا نجية  4
 03 طريق بوروة الوناس قطعة رقم 41رقم  11A4920252 زواني عبد الحليم  5
  طريق الجميلة01تجزئة كورجون رقم  13A4931230 حناشي فيصل  6



 شارع العقيد سي أمحمد  محل ب 05A4815793 زرقان حميد  7
 01 شارع عيسات إيدير رقم 4 0رقم  15A4940761 آيت ماتن شريف  8
 28شارع العقيد سي امحمد  محل ب رقم  03A0096455 سلمي زبير  9

 95تجزئة الصخرة الكبرى رقم  04A4811063 آيت مسعود حمو  10

خلفاوي عبد   11
 النور

14A4938532 14 04 شارع المرشح سي عبد الرحمان رقم 

عباشة عبد   12
 المجيد

18A4953794  حي المنظر الجميل عين بنيان

 شارع العقيد سي الوناس 93 و 13A1749267 92 حواس عماري  13

شيهب محمد   14
 الصالح

15A4940921 12شارع المرشح سي عبد الرحمان  بروفانس سابقا  

 

 مقهـــــى

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  07 مسكن تجزئة ب عمارة 780حي  14A4939150 نبيلوبن حم 1

  ر الغفاريذ شارع مسجد أبي 1960 ديسمبر 11حي  12A4926293 حماني ناصر 2

   شارع بوروة سي الوناس35رقم  08A4854227 مخلوفي تيديرت 3

  عين بنيان 02بالطورقم  15A4942325 دودان رفيق 4

 

 

 

 

 



 

 مغــــــــــــــازة

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 13حي المنظر الجميل رقم  17A4949251 عزرين مصطفى  1
 08 تجزئة 120 شارع العقيد سي امحمد رقم 113رقم  12A5013124 مفتاحي يوسف  2 عيـــن البنيـــــان

ب محمد اشيه  3
 الصالح

15A4940921 12شارع المرشح سي عبد الرحمان  بروفانس سابقا   

  1945 ماي 08ساحة شارع  08A4861165رحيم فيصل   4
   حي الصخرة الكبرى188تجزئة  06A4831799 مصباح سعيد  5
  17طريق الشاطئ الفونتان مقر  12A4928350زيقادي محمد   6
  03 قسم  93 إقامة 142بالطو  رقم  16A496913 مروش حسين  7
   المنظر الجميل20 رقم 15 مسكن عمارة 1000حي  16A4947345 فناك يوسف  8

 

 خدمات

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  عين البنيان  شارع العقيد  سي امحمد98A0021127 107 عيطوش جلول 1
 

 

 

 



 بلدية دالي ابراهيم

 قائمـــــــة المخابــــــــــز

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

1  
  أحمد  شارع كوشي07A4857180 03لونيس إسماعيل أ

 دالي ابراهيم
2  

 الم سيد عليط
  رقم :بطاقة حرفي

0010828 
24 أر تي تي رقمحي   

3  
24 رقم  02 حي بواديكار 14A4929492 زقتاف حمزة  

4  

بوعبد هللا بن عيسى 
الشريف 

03A0106762  قسم أ314حي زواوة  محل رقم  

5  
  شارع حسبة بن بوعلي الرستمية99A0038902 05 جاني سعيد

 اطعــــــــــام

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

1  

تازروت عبد 
 الحكيم

01A0081472  دالي ابراهيم31قطعة  

 دالي ابراهيم
 

2  
 320حي  عين هللا تعاونية المستقبل رقم  16A4948969 سعداوي نسيم

3  

دومانجي نزيم 
 أرسالن

13A4935075  214 محل 02حي غابة ديكار 

4  
 15 محل رقم 23حي بوشبوك رقم  06A4845686 فلوري صالح

5  

منصور عبد الحليم 
 حمراوي

18A4954660  07الحي األولمبي رقم 



6  
 03 غابة ديكار 246رقم  12A4927869 حكيمي إسماعيل

7  
 42 رقم 15 تجزئة 36الطريق الوطني رقم  15A4941026 قليمي فريد

8  
 44 رقم 01حي األمال  15A4944159 شافع مراد

9  
 05 محل رقم 01 مسكن عين هللا عمارة 98حي 15A4940632 هشام حمالت

10  
 1عمارة بحي ملك الزاوي محمد الطابق األرضي  13A4934451 زيدات رؤوف

11  
  أحمد واكد شارع 98A0020732 24 منصوري عيسى

12  
 كوشي أحمدشارع  14A4940135 03 إدير طاوس

13  
 01 رقم 98حي عين هللا رقم  15A4940632 حمالت هشام

 

 تغذيـــــة عامــــة 

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 08تجزئة بوشبوك رقم  11A4923077أوزبيدور سيدعلي   1

 
 دالي ابراهيم 

 

 شارع عبد الكريم حمزة 98A027174 06عبد الكريم حمزة   2

 كليرفال 06 شارع فوزية صويلح رقم 06رقم  11A4923114سكوتي هشام   3

 108 رقم 01حي بواديكار  11A4922801 موهاب محمد سعيد  4

  الطابق األرضي06حي جنان عشابو رقم  17A4951664 صالحي حسين  5

  شارع محمد علي بطوش26رقم  12A4926493 بطوش محمد لمين  6

  سلم س04حي الزيانية عمارة  99A0051818 بردي يوسف  7



  طريق شراقة44 رقم 03تعاونية العقارية آمال  12A4925931 داود حكيم  8

 72 رقم 03بواديكار  09A4913866 حاج لعزيب عمار  9

 14حي جنان عشابو عمارة رقم  13A4933830 أوحداد جمال  10

 76تعاونية األمل رقم  98A0031796 أوز بيدور حكيم  11

 19حي بوشوك رقم  11A4921175 بوساعة بوعالم  12

 31حي الزيانيةعمارة أ محل رقم  15A4943351قسوم رشيد   13

 04 رقم 48حي عين هللا عمارة  11A4920874 طهيبي نسيمة  14

 

 خضــــر و فواكـــــه 

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

   محل ب36حي جنا عشابو رقم  09A4911870 دريسي طارق  1
   محل س21حي أرتي تي رقم  12A5014592 لباد يوسف  2
 03 رقم بوشبوك شارع 07A4852790 القادر عبد سعدودي  4 دالي ابراهيم 2 رقم محل 16 رقم ت ت ر تجزئة 05A4823120 يوسف جلواح  3

 لحــــوم القصابــــة 

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 28 رقم 02عين هللا حي النجاح حي  08A4868208 حيمان رابح  1

 دالي إبراهيم 

 
  محل أ636 مج ملكية 24حي جنان عشابو رقم  15A4942036 سعدو صالح  2
 34 رقم 01طريق بواديكار  00A0070415 شوار محمد  3
  الرستمية04 رقم 04حي الزيانية عمارة  99A0039562 عيساني علي  4

بن عوف   5
 عميروش

05A4833462  عين هللا07 محل 01 مسكن عملرة 98حي  



 01 قطعة 23حي أرتي تي رقم  03A0101909 حماز محمد  6
 جنان عشابو شارع كريم حمزة حي  04رقم  09A4912566 زايدي سعيد  7
 33تجزئة بوشبوك رقم  10A4914894 صادق ميسوم  8
 02 رقم 04حي الزيانية عمارة  11A4925370 زباش بوعالم  9

  شارع حامل محمد05رقم  98A0023198 ليميلويزة ق  10
  أ36محل حي جنان عشابو رقم  09A4913215 هالل عادل  11

 15A4942036 سعدو صالح  12
 03 قسم 636 مجموعة ملكية رقم 24جنان عشابو رقم 

 1محل أ 

 03 قطعة رقم 23حي ار ت ت رقم  99A0036549 سياح عبد القادر  13

  قسم أ311زواوى شارع عبد الكريم حمزة قطعة  12A4930456 أرون حميد  14

 72 رقم 03غابة ديكار  00A0059549 الهامل سعيد  15

 137حي الرحمة رقم  14A4936460 ايت ادير مجيد  16

 

 مقهى

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

1  
حاج عبد الرحمان 

 لطفي
13A4932266  11 محل 02 قسم 686حوش قاوش مج ملكية رقم 

 
  شارع أحمد واكد14رقم  00A0058402 بورغود منير  2

  محل ب03حي الزيانية عمارة  05A3632931 عثامنية بوعالم  3

 

 



 

 

 

 مغــــــــــــــازة

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  تجزئة الرحمة17محل رقم  03A0106222 قمار مروان  1

بن عودة محمد   2 
 رياض

06A4837046 05الطريق الوطني للتعديل دالي ابراهيم  

  31بواديكار رقم  12A4925931ر نور الدين ابلخي  3
  11 رقم ي تيتأرتعاونية  12A4928192خيار عبد الحكيم   4

 

 

.بلدية الحمامات  الرومانية    

 قائمـــــــة المخابــــــــــز

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  شارع حميد قبالج الحمامات00A0059347 138 بوطالبي جمال 1

 الحمامات الرومانية
 2 

 زوجة  زينببوعتلي
 بكير تركي

02A0090945 328 نهج حميد قبالج  

3 
  نهج حميد قبالج168رقم  12A4924771 بومزبر فاتح

 



 إطعــــــــــام

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  شارع حميد قبالج15A5043356 312 بورحلة محمد 1

 
 336نهج حميد قبالج رقم  17A5045909 بوقادوم بالل 2
 03ساحة النصر رقم  99A0040465 جيارات مراد 3
  حي األراسيل82رقم  05A4823341 كجار طريق 4
 334بالج بينام رقم قشارع حميد  99A0045951 بن مختار كمال الدين 5

 

 تغذيـــــة عامــــة 

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 أ 73التعاونية العقارية كرمايكن رقم  12A4929654مزين سماعيل  1

 
 الحمامات الرومانية

 

 296نهج حميد قبالج رقم  04A0102811بكوش حسين  2
 نهج حميد قبالج محل ب 328رقم  15A4941362خلفاوي نور الدين  3
 29 مشكن عمارة س رقم 502حي  11A4920153صباغ حمود  4
 148حي بوعكار عمار رقم  13A4939919كمال وارث  5
 07 عمارة رقم 11الطريق الوطني رقم  15A5043256سالمي صغير  6
  نهج حميد قبالج171رقم  01A0079041تاوريت حميد  7
 140 محل رقم 127حي بوكيكاز الطريق رقم  10A4916968كزوح سليم  8
  شارع علي بومنجل05تعاونية العقارية ليديا رقم  08A485866قاوجت زهير  9

 محل ب 328نهج حميد قبالج رقم  16A5045096 أغيالس عنصر 10

  حي حميد قبالج162رقم  14A4935667شنوف كمال     11

 نهج حميد قبالج 14A4937510لونيس مسعود  12

بن عروس حسام  13
  كاب كاكسين30 عمارة رقم 11طريق وطني رقم  16A5043523الدين 

28 مسكن عمارة س رقم 502حي  17A504686فاروق مروان  14  

05 مركز عمارة س محل رقم 502حي  16A5044901حجاز كمال  15  

 



 خضــــر و فواكـــــه 

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  حي حميد قبالج238رقم  14A4936179 تمريولت توفيق 1

 الحمامات الرومانيـــة

11 عمارة ب الطريق الوطني رقم 02التعاونية العقارية آفاق  04A4811795 شريف أعمر 2  

171رقم شارع حميد قبالج  01A0079041 تاوريت حميد 3  

 07A4841457كرزالي محمد  4
 نهج حميد قبالج

 09A4913811راوي زوبير  5
  مسكن الحمامات502حي 

 00A0068271 شريفي أعمر 6
19ساحة النصر رقم   

 13A4933290جياللي رابح  7
152 رقم 11حي كاب كاكسين ط و   

باية جعفر زوجة  8
 16A5044408 ساسي

11 الطريق الوطني رقم 48  

 

 لحــــوم القصابــــة 

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

  الحماماتنهج حميد قبالج   330 رقم 16A5043557 لرجان حسين 1

 الحمامات الرومانية

 

  شارع حميد قبالج الحمامات01A0074951 322 لونيس رضوان 2
  الحمامات310شارع حميد قبالج رقم  16A5045121 محمد شريف 3
 كاب الكاسين 11 رقم الطريق الوطني 8رقم  10A0964378بجقالل رفيق  4
  شارع حميد قبالج الحمامات167رقم  16A5043803 زياني نور الدين 5
 02 نهج حميد قبالج رقم 328رقم  10A4916049بن عمارة الخير  6
 148نهج حميد فبالج رقم  10A4915194بوطالب رضا  7

 

 



 مقهى

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 الحمامات الرومانية 11 الطريق الوطني رقم 01رقم  12A4926227 جاب هللا الهادي 1

   كاب كاكسين148 رقم 11الطريق الوطني رقم  14A4938767 عبلة فيصل 2

  310شارع حميد قبالج رقم  11A4925241 بسة بوعالم 3
 

 مغــــــــــــــازة

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

 344نهج حميد قبالج رقم  18A5047792 عبد الصمد رشيد  1

 01 تجزئة 180  ملكيةكاب كاكسين مج 11A4898676حسن أنك امح  2 

 حميد قبالج نهج 04A0107693 165براكة  لياس   3

 الحمامات الرومانية 11 الطريق الوطني رقم 116رقم  07A4841851 منيرحمودة محمد   4
 

 محطة خدمات

رقم السجل   و اللقباالسم الرقم
 البلدية عنوان المحل التجاري

1 
 نهج حميد 117رقم 

 قبالج
11B1005023 الحمامات الرومانية ( خارج الخدمة / أشغال  بن عبد هللا عمر

 الترميم ) 
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