
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ٚؾاؼح اٌزدبؼح

 ِع٠ؽ٠خ اٌزدبؼح ٌٛال٠خ اٌدؿائؽ 

                                          ِصٍسخ ِالزظخ اٌكٛق ٚ اإلػالَ االلزصبظٞ                                                                                       

 ِفزه١خ اٌسؽال 
 

و عطلح عيذ االستقالل و الشثاب  9102عطلح يوهي عيذ الفطز الوثارك لسٌح  خالل الوذاوهح يي االقتصادييي الولزهيي تضواىالقائوح االسويح للتجار و الوتعاهل

 9102جويليح  10وافق ليوم الجوعح الو

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

00A0064091  ُاٌسؽال اٌسؽال 01 ِهؽٞ ؼاثر هخثزج 12نبؼع اٌٛٔهؽ٠ف) أزّع رؽوٛل( ؼل 

05A4817333  ُاٌسؽال اٌسؽال 02 ِبظٞ اثؽا١ُ٘ هخثزج ثِٛؼطٟ 60زٟ ٔب٠ٍٟ ؼل 

10A4874199  اٌسؽال اٌسؽال 03 ػؽلٛة ػجع اٌس١ّع هخثزج 08خ١ٍ٠ٛخ ؼلُ  05نبؼع 

13A4909031  ُاٌسؽال اٌسؽال 04 ٌفمٟ فؽ٠ع هخثزج 63زٟ وٛؼ٠فخ ؼن١ع ؼل 

17A5121093  ُاٌسؽال اٌسؽال 05 قؼ١عٞ ظزّبْ هخثزج 7نبؼع اإلضٛح خ١ٍٟ ِسً ؼل 

18A5123562  اٌسؽال اٌسؽال 06 ٌفمٟ خ١الٌٟ هخثزج 55ؼلُ  15زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالرخ نبؼع 

08A4862247  ُاٌسؽال اٌسؽال 07 ز١ٍز١ُ ؼضب هخثزج 95نبؼع االضٛح ؾغْٕٛ إٌّظؽ اٌد١ًّ ؼل 

09A4867203  ُاٌسؽال اٌسؽال 08 ؼزّْٛ ِد١ع هخثزج 02نبؼع ِسّع زطبة زكٓ ثبظٞ ؼل 

99A0038077  ُاٌسؽال اٌسؽال 09 ثدٛ ٠سٟ هخثزج 01نبؼع ِسّع ػ١ٍٛاد ؼل 

99B0010177 01 اٌسؽال اٌسؽال 10 ل.غ.َ.َ صٛثٛثبد هخثزج ثٍمبقُ ربثٛٔذنبؼع 

07A4847147  ُاٌسؽال اٌسؽال 11 ٌفمٟ ِسٕع هخثزج 05ٔٙح ثٛػالَ غجٛة ؼل 

13A4901651 
نبؼع 09نبؼع أؼقز١ع ثؽ٠بٔع قبثمب زب١ٌب ٚاخٙخ 12ٚ ؼلُ  11ؼلُ -8ؼلُ 

 اٌّسطخ
 ثٌٛؼهت ػبظي هخثزج

12 
 اٌسؽال اٌسؽال

 اٌسؽال اٌسؽال 13 ثٛصجغ ؼضب هخثزج خ١ٍ٠ٛخ اٌسؽال 05طؽ٠ك  08 1613218132

00A0057641  ُاٌسؽال اٌسؽال 14 نؽأٟ ٠بق١ٓ حلويـــاخ 15نبؼع أزّع ػْٛ ؼل 

 اٌسؽال اٌسؽال 15 ١ٌّٓ ؾؼٚلٟ حلويـــاخ 05ِسً  02ؾا٠ٚخ أزّع ِمؽأٟ  06نبؼع أزّع ػْٛ  3626469أ02

 اٌسؽال اٌسؽال 16 أٚػ١ً ٔج١ً حلويـــاخ 09 نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبقُ ؼلُ 5113986أ16



 اٌسؽال اٌسؽال 17 ثٓ ػجع اٌكالَ ػجع هللا حلويـــاخ نبؼع أزّع ِسٕع  04 0041801أ99

00A0058701 / اٌسؽال اٌسؽال 18 ثٍسّبظٞ زعح تغذيح عاهح زكٓ ثبظٞ 1زٟ ثبٔٛؼاِب ػّبؼح أ 

01A0072285  ُاٌسؽال اٌسؽال 19 وؽ٠فخ قؼ١ع تغذيح عاهح 06نبؼع خجً ثٛؾلؿح ؼل 

01A0075521  اٌسؽال اٌسؽال 20 ِٕع٠ً ؼن١ع تغذيح عاهح 50ؼلُ  508زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ لطؼخ 

01A0075701  ُاٌسؽال اٌسؽال 21 ثٛطؽ٠ك زد١ٍخ تغذيح عاهح 31نبؼع ظوزٛؼ ؼٚوف إٌّظؽ اٌد١ًّ ؼل 

01A0076261  ُعاهح تغذيح 62نبؼع قٟ زٕبفٟ زكٓ ثبظٞ ؼل  اٌسؽال اٌسؽال 22 ػؽ٠جخ خّبي 

02A0084559  ُاٌسؽال اٌسؽال 23 ثٛؼاـ أؼؾلٟ تغذيح عاهح 07ؼلُ  15ألطؼخ  02نبؼع اٌدؿائؽ ِسً ؼل 

03A0095595  ُاٌسؽال اٌسؽال 24 ظؼاخٟ ػجع اٌمبظؼ تغذيح عاهح 34نبؼع قٟ زٕفٟ زكٓ ثبظٞ ؼل 

03A0099773  ٞاٌسؽال اٌسؽال 25 ظِعَٚ ثٛخّؼخ تغذيح عاهح 01ثٍفٛؼ ؼلُ نبؼع ٔٛؼاٌع٠ٓ زّؽٞ زكٓ ثبظ 

04A0103489  اٌسؽال اٌسؽال 26 لبٌْٛ ز١ّع تغذيح عاهح 10خ١ٍ٠ٛخ ؼلُ  05نبؼع 

05A4822482  ُاٌسؽال اٌسؽال 27 زعَٚ ثٛثىؽ تغذيح عاهح 02نبؼع أزّع رؽضٛل ؼل 

06A4837105  ُاٌسؽال اٌسؽال 28 وبثؽٞ ق١ٍُ تغذيح عاهح نبؼع نبٔؿٞ قبثمب 05نبؼع ظغ١م ثٛػىبؾ ؼل 

07A4840131  ُاٌسؽال اٌسؽال 29 ثٓ ػٛظ٠خ ركؼع٠ذ تغذيح عاهح 21نبؼع ار١بْ ظ٠ٕٟ إٌّظؽ اٌد١ًّ ؼل 

07A4844041  اٌسؽال اٌسؽال 30 ػبنٛؼٞ أِسّع تغذيح عاهح 10ؼلُ  814زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ لطؼخ 

08A4854113  ٓاٌسؽال ثٛؼٚثخ 31 ثٍسك١ٓ فؽ٠ع تغذيح عاهح 23ثبظٞ ؼلُ نبؼع ِصطفٝ نؽلٛ زك 

08A4854441  ُاٌسؽال اٌسؽال 32 ثس١ؽح ػجع اٌٍط١ف تغذيح عاهح 34نبؼع قٟ زٕبفٟ زكبْ ثبظٞ ؼل 

09A4868813  ُاٌسؽال اٌسؽال 33 لـ١زٟ ػـالي تغذيح عاهح 25زٟ وٛؼ٠فخ ؼن١ع لطؼخ ؼل 

11A4881309 ٞاٌسؽال اٌسؽال 34 ػجع هللا إ١ٌبـ تغذيح عاهح 63ؼلُ  نبؼع ثٛػالَ غجٛة زكٓ ثبظ 

11A4883503  ُاٌسؽال اٌسؽال 35 ضٛالٌٟ ػّؽ تغذيح عاهح 22نبؼع ِسّع ا٠ذ ِسٕع ؼل 

11A4885367  ُاٌسؽال اٌسؽال 36 ٌهٙت اػّؽ تغذيح عاهح 03ِسً ؼلُ  414لطؼخ ؼلُ  02زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ ؼل 

12A4897045  اٌسؽال اٌسؽال 37 وجبة ٌِٛٛظ تغذيح عاهح 08ؼلُ زٟ ػ١كبد ا٠ع٠ؽ 

12A4900137 ٞاٌسؽال اٌسؽال 38 ثٓ أخؼٛظ ق١ّؽ تغذيح عاهح نبؼع قٟ زٕبفٟ زكٓ ثبظ 

13A4907585  ُاٌسؽال اٌسؽال 39 ِٛؾاٚٞ ؼن١ع تغذيح عاهح 302زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ لطؼخ ؼل 

14A4911329  ُاٌسؽال اٌسؽال 40 ظؼلبٚٞ ؼاثر تغذيح عاهح اٌطبثك االؼضٟ 18نبؼع ١ٍِىخ لب٠ع ؼل 

14A4913243  ُاٌسؽال اٌسؽال 41 ظ٠جْٛ أقبِخ تغذيح عاهح 04نبؼع اٌه١ص االثؽا١ّٟ٘ ؼل 

14A4913983 37  ُاٌسؽال اٌسؽال 42 ضالصٟ ػجع اٌٍط١ف تغذيح عاهح 01نبؼع ثٛػّبِخ ِسً ؼل 

14A4915809 ُاٌسؽال اٌسؽال 43 صبثٛٔدٟ ؾٚث١ؽ تغذيح عاهح 16لطؼخ ؼلُ 19زٟ ؼاظ٠ٛؾ ػّبؼح ة ؼل 

15A5111242  ُاٌسؽال اٌسؽال 44 ثٌٍٟٙٛ ق١ّؽ تغذيح عاهح 2ثِٛؼطٟ ِسً  10نبؼع ِسّع ٔب٠ٍٟ ؼل 



15A5111276  ُاٌسؽال اٌسؽال 45 ػّٛؼح ٘هبَ تغذيح عاهح 04زٟ ِطؿْ ١ٌٍّبٖ اٌمع٠ُ ثِٛؼطٟ ؼل 

97A0012623 ٟعاهح تغذيح إٌّجغ اٌمع٠ُ ثِٛؼط  اٌسؽال اٌسؽال 46 أٚوبٌٟ ؾٚخخ فض١ً ؾ٘ؽح 

98A0026551 71 َنبؼع غجٛة ثٛػال  تغذيح عاهح 
 

 47 .ِؼزٛق أزّع
 اٌسؽال اٌسؽال

98A0031231  ُاٌسؽال اٌسؽال 48 ػطخ ثؽوبُ٘ اؼٍِخ لبضٟ تغذيح عاهح 02ٔٙح أزّع ػْٛ ؼل 

99A0034615  ُاٌسؽال اٌسؽال 49 رٛاد أؼٍِخ رٛارٟ فبطّخ تغذيح عاهح 24قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ِسً ؼل 

99A0039915  ُاٌسؽال اٌسؽال 50 ث١جظ زك١ٓ تغذيح عاهح 60نبؼع ـ أزّع ػْٛ زكٓ ثبظٞ ؼل 

16A5112886  ُاٌسؽال اٌسؽال 51 ِسٍٛي ِؽاظ تغذيح عاهح ـ اٌسؽال 03نبؼع أٚالظ اٌه١ص ؼل 

09A4868945  ُاٌسؽال اٌسؽال 52 ِسّعؾٚاْ  تغذيح عاهح 03زٟ وٛؼ٠فخ لطؼخ ؼل 

11A4881525  ُاٌسؽال اٌسؽال 53 زب٠فٟ ِصطفٝ تغذيح عاهح 03زٟ ٌؽِبف ػّبؼح أ ؼل 

15A5110852  ُاٌسؽال اٌسؽال 54 ػؿٚط ػجع اٌؽزّبْ تغذيح عاهح 08قٛق زكبْ ثبظٞ ِسً ؼل 

16A5104713  ًاٌسؽال اٌسؽال 55 ثٛؼ٠بذ ػبئهخ تغذيح عاهح 25زٟ ؼاظ٠ٛؾ ػّبؼح أ ِس 

08A4858778 ٟاٌسؽال اٌسؽال 56 وبة وؽ٠ُ تغذيح عاهح /أف 1زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ ث 

16A5115351 ٝاٌسؽال اٌسؽال 57 ِٙعٞ ٠ٛقف تغذيح عاهح نبؼع نؽ٠ف ِٛق 

16A5112564  ُاٌسؽال اٌسؽال 58 ضطبة ػجع اٌّد١ع تغذيح عاهح 05ِسً ؼلُ  10نبؼع ِسّع ٔب٠ٍٟ ؼل 

16A5112866  ٟاٌسؽال اٌسؽال 59 اٌؼب٠ت ٠بق١ٓ تغذيح عاهح 03ِسً  50ِكىٓ وٛؼ٠فخ ػّبؼح  1424ز 

99A0047539  ُاٌسؽال اٌسؽال 60 ق١ٍّبْ اٌه١ص وبقٟ تغذيح عاهح 04نبؼع نبٔؿٞ ؼل 

07A4848574  ُاٌسؽال اٌسؽال 61 ثٛػؿ٠ؿ ثبقُ تغذيح عاهح 85زٟ وٛؼ٠فخ ؼن١ع ؼل 

5124611أ18  اٌسؽال اٌسؽال 62 ثمالرٟ أزّع تغذيح عاهح  02زٟ اٌع٘ب١ٌؿ رٛقؼخ  

4872989أ10  اٌسؽال اٌسؽال 63 ٔٛٞ ِصطفٝ تغذيح عاهح 18نبؼع ػّؽ زٛاـ ؼلُ  

5118518أ17  اٌسؽال اٌسؽال 64 ل١عَٚ ػجع إٌٛؼ تغذيح عاهح 06ؼلُ  14ِح ٍِى١خ  07زٟ ِبفبي ػّبؼح ة  

5111276أ15  اٌسؽال اٌسؽال 65 ػّٛؼح ٘هبَ تغذيح عاهح 04اٌمع٠ُ ثِٛؼطٟ ؼلُ زٟ ِطؿْ ا١ٌّبٖ  

09A4869129  ُاٌسؽال اٌسؽال 66 ػّؽٚل ِسّع سوتيزاخ ِىؽؼ 797زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ ؼل 

15 B 1042016 05 ّٟنبؼع اٌه١ص االثؽا١٘  اٌسؽال اٌسؽال 67 ضٕٛقٟ نؼجبْ سوتيزاخ 

14A4917271  ُاٌسؽال اٌسؽال 69 ػؽ٠ٛاد ِسّع خضز و فواكه 16نبؼع خؼفؽ ؼل١ك ػّبؼح ؼل 

07A4843419  ُاٌسؽال اٌسؽال 70 ثعاي وّبي خضز و فواكه 21قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ؼل 

05A4814463  ُاٌسؽال اٌسؽال 71 ػْٛ صغ١ؽ طؽ٠ك خضز و فواكه 04قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ؼل 

99A0036555  ُاٌسؽال اٌسؽال 72 ػ١ٍٍٟ ِطزبؼ خضز و فواكه 08قٛق خٍّبٟٔ ؼل 

11A4885617  ُاٌسؽال اٌسؽال 73 ثٛلبثخ ٌطضؽ خضز و فواكه 18قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ؼل 

99A0034615  ُاٌسؽال اٌسؽال 74 رٛاد أؼٍِخ رٛارٟ فبطّخ خضز و فواكه 24قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ِسً ؼل 

11A4893568  ُاٌسؽال اٌسؽال 75 ِعوٛؼ اثؽا١ُ٘ خضز و فواكه 11قٛق خٍّبٟٔ ِسً ؼل 



00A0069427  ُاٌسؽال اٌسؽال 76 ثٛؾ٠عٞ أؼٍِخ ثٛػٍٟ ؾخ١مخ خضز و فواكه 36قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ؼل 

04A4811691  ُاٌسؽال اٌسؽال 77 ِؿ٠بؼٞ ػجعاٌىؽ٠ُ خضز و فواكه 12قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ؼل 

11A4886001  ُاٌسؽال اٌسؽال 78 نؼٕبْ ِسّع خضز و فواكه 28قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ِسً ؼل 

11A4890853  ُاٌسؽال اٌسؽال 79 ضٕٛقٟ ز١ّع خضز و فواكه 06قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ِسً ؼل 

01A0078465  ُاٌسؽال اٌسؽال 80 ١ِكبٚٞ ِجبؼن خضز و فواكه 38قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ؼل 

00A0070361  ُاٌسؽال اٌسؽال 81 ثٛ ؼا ثؼخ ٔب صؽ لحوم و دواجي 01ؼلُ  29نبؼع ِمؽأٟ قؼ١ع لطؼخ ؼل 

02A0088391  ُاٌسؽال اٌسؽال 82 زبج ل٠ٛعؼ ػــٍٟ لحوم و دواجي 34قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ؼل 

02A0091405  ُاٌسؽال اٌسؽال 83 قؼعاٚٞ ٔد١ت لحوم و دواجي 74نبؼع أزّع ػْٛ زكٓ ثبظٞ ؼل 

11A4880829  ُاٌسؽال اٌسؽال 84 قبٌّٟ نؽ٠ف لحوم و دواجي 60زٟ ٔب٠ٍٟ )ثِٛؼطٟ( ِسً ظ ؼل 

11A4885991  ُاٌسؽال اٌسؽال 85 ضع٠دٟ فـبرر لحوم و دواجي 44قٛق خٍّبٟٔ ِسً ؼل 

12A4893061  ُاٌسؽال اٌسؽال 86 ق١ٍّبٟٔ فبؼـ لحوم و دواجي 04نبؼع ظغ١م ثٛػىبؾ ؼل 

13A4901983  ُاٌسؽال اٌسؽال 87 ػ١ٍبْ ثٓ ٠ٛقف لحوم و دواجي 39قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ِسً ؼل 

98A0020009  اٌسؽال اٌسؽال 88 ؾ٠ـبظ ؼاثر لحوم و دواجي 71ثٛػالَ غجٛة زكٓ ثبظٞ ؼلُ ٔٙح 

99A0044857  ُاٌسؽال اٌسؽال 89 ٘بنّٟ ثٛػالَ لحوم و دواجي 07نبؼع ظغ١م ثٛػىبؾ ؼل 

04A0103671  ُاٌسؽال اٌسؽال 90 اثؽا١ّٟ٘ ػّؽ لحوم و دواجي 65نبؼع ثٛػالَ غجٛة ؼل 

13A4903121  اٌسؽال اٌسؽال 91 ِعأٟ ػجع إٌٛؼ لحوم و دواجي 04)نبٔؿٞ قبثمب( ػّبؼح نبؼع ظغ١م ثٛػىبؾ 

06A4830869 ًاٌسؽال اٌسؽال 92 ثٓ لبظٞ وؽ٠ُ لحوم و دواجي 03ق١ّٕب ر١ّمبظ نبؼع ظغ١م ثٛػىبؾ لطؼخ أ ِس 

11A4900030 05  ُاٌسؽال اٌسؽال 93 لؽثغ ص١ٙت لحوم و دواجي 01نبؼع االضٛح خ١ٍٟ ِسً ؼل 

14A4914675  ٓاٌسؽال اٌسؽال 94 فؽاؽ فبرر لحوم و دواجي ِسّع ثٍسكٓ ِسً ج 26خ١ٍ٠ٛخ ؼلُ  05ؾا٠ٚخ اٌهبؼػ١ 

15A4919839 02 اٌسؽال اٌسؽال 95 قؼعاٚٞ أوؽَ لحوم و دواجي ِسّع زطبة ثٍفٛؼ 

98A0020009  ُاٌسؽال اٌسؽال 96 ؾ٠ـبظ ؼاثر لحوم و دواجي 71ٔٙح ثٛػالَ غجٛة زكٓ ثبظٞ ؼل 

15A5010103  ُاٌسؽال اٌسؽال 97 ِهؽٞ ِسفٛظ لحوم و دواجي 07قٛق خٍّبٟٔ ِسً ؼل 

99A0034051  ُاٌسؽال اٌسؽال 98 لعٚؼ نؽاثٟ لحوم و دواجي 03ِؿؼػخ ؼن١ع وٛؼ٠فخ ؼل 

05A3634785  ُاٌسؽال اٌسؽال 99 لؿٚ ِصطفٝ لحوم و دواجي ة 46نبؼع أزّع ز١ّعٚل ؼل 

00A0061791  اٌسؽال اٌسؽال 100 ثٛرؽػخ ٔٛؼ اٌع٠ٓ لحوم و دواجي 09ظغ١م ثٛػىبؾ ؼلُ نبؼع 

10A4875057  ُاٌسؽال اٌسؽال 101 ق١ٕٟ نبٚل لحوم و دواجي 429زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ لطؼخ ؼل 

07A4846791  ُاٌسؽال اٌسؽال 102 ثٓ ن١ص ٔبصؽ لحوم و دواجي أ قٛق ٔب٠ٍٟ ثِٛؼطٟ 61وهه ؼل 

09A4864597  ُاٌسؽال اٌسؽال 103 اٌؼّؽاٚٞ ِسّع اٌصغ١ؽ لحوم و دواجي  27ٚ  26قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ظوبْ ؼل 

98A0017493 blondon  اٌسؽال اٌسؽال 104 ٌٛص١ف ف١صً لحوم و دواجي  05 نبؼع 

10A4872465  ُاٌسؽال اٌسؽال 105 ضبٌع ؾ٠بٟٔ لحوم و دواجي 141زٟ ؼاظ٠ٛؾ ػّبؼح أ ؼل 

02A0091405  اٌسؽال اٌسؽال 106 ٔد١ت قؼعاٚٞ لحوم و دواجي 74أزّع ػْٛ زكٓ ثبظٞ ؼلُ نبؼع 

00A2826498  ُ05ـ اٌسصخ ؼلُ  01نبؼع لطبف ػجع اٌٛ٘بة ؼل  اٌسؽال اٌسؽال 107 خٕبٞ ِسّع هطاعـن 



00A0061557  12خ١ٍ٠ٛخ ؼلُ  05نبؼع  اٌسؽال اٌسؽال 108 زؽال ِكؼٛظح هطاعـن 

0062373A00  05ؼلُ ظؼة ١ٍِىخ لب٠ع  اٌسؽال اٌسؽال 109 ٚاٌٟ زعح هطاعـن 

01A0075775  ُ59نبؼع غجٛة ثٛػالَ ؼل  اٌسؽال اٌسؽال 110 ِٛخت فض١ً هطاعـن 

01A0076249  ُ26نبؼع ِسّع ثٍمبقُ إٌّظؽ اٌد١ًّ ؼل  اٌسؽال اٌسؽال 111 ض١ّؽ وّبي هطاعـن 

01A0078699  ُ09نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبقُ ؼل  اٌسؽال اٌسؽال 112 غؿٌٟ ١ٌّٓ هطاعـن 

04A4813505  ُ30نبؼع ١ٍِىخ لب٠ع ؼل  اٌسؽال اٌسؽال 113 ػجع اٌالٚٞ ِسّع ػجع اٌس١ٍُ هطاعـن 

03A0097197  ُ72نبؼع أزّع ػْٛ ؼل  اٌسؽال اٌسؽال 114 ف١بٌخ خّبي هطاعـن 

05A4815053  ُاٌسؽال اٌسؽال 115 اٌؼؽثٟ غؿ٠ً  هطاعـن ِىؽؼ 105زٟ ثِٛؼطٟ ؼل 

98A0022169 04 اٌسؽال اٌسؽال 116 ثٛ اٌٍجٓ ِسّع هطاعـن نبؼع ِسّع ثٛؼٚثخ 

98A0023875 09 اٌسؽال اٌسؽال 117 ؼفبذ ِصطفٝ هطاعـن نبؼع و١ٍجبؼد اٌسؽال 

98A0026477 16  اٌسؽال اٌسؽال 118 ِؿ٠ح أزكٓ  هطاعـن نبؼع ١ٍِىخ لب٠ع 

98A0030883 03  اٌسؽال اٌسؽال 119 قبٌّٟ ِسّع هطاعـن نبؼع أزّع رؽوٛل 

99A0033705  ُاٌسؽال اٌسؽال 120 وؽ١ِم اقّبػ١ً  هطاعـن 08نبؼع غجٛة ثٛػالَ ؼل 

99A0033971  ُاٌسؽال اٌسؽال 121 زعَٚ ِبٌه  هطاعـن اٌسؽال 02نبؼع أزّع رؽضٛل ؼل 

99A0034975  ُاٌسؽال اٌسؽال 122 ٚالٕٟٛٔ ػثّبْ هطاعـن 03نبؼع أزّع رؽضٛل ؼل 

99A0036643  ُاٌسؽال اٌسؽال 123 لج١ٛػخ قؼ١ع هطاعـن 03نبؼع ِسّع ٌسكٓ ؼل 

99A0042989  ُاٌسؽال اٌسؽال 124 ِؽاوت ؼِضبْ هطاعـن 13ٔٙح ثٛػالَ غجٛة ؼل 

99A0048639  ُاٌسؽال اٌسؽال 125 ظث١بل ػّؽ هطاعـن 08طؽ٠ك اٌدؿائؽ ؼل 

15A4918917 10  ُاٌسؽال اٌسؽال 126 ػ١كٝ ص١ع هطاعـن 01نبؼع اٌدؿائؽ ؼل 

14A4917477 11 اٌسؽال اٌسؽال 127 ِؿ٠م ضبٌع هطاعـن نبؼع ػٍٟ زكٓ ثبٞ ِسً أ 

98A0017751  ُاٌسؽال اٌسؽال 128 أِالي ػثّبْ هطاعـن 27نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبقُ ِسً  07ؼل 

13A4908977  ُاٌسؽال اٌسؽال 129 لطبف ػجع اٌؽؤٚف  هطاعـن 03نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبقُ ِسً ؼل 

00A0060459  ُاٌسؽال اٌسؽال 130 أٚظ٠ٕخ ٔصؽ اٌع٠ٓ هطاعـن 03نبؼع قؼ١عٞ ثٛؾ٠عح ؼل 

00A0057471  ُاٌسؽال اٌسؽال 131 صٕٙبخٟ رٛف١ك هطاعـن 10نبؼع أزّع رؽضٛل ؼل 

00A0070137  ُاٌسؽال اٌسؽال 132 ٌفمٟ ِسٕع نؽ٠ف هطاعـن 03ِؿؼػخ ػٍٟ ثؽٚالٟ طؽ٠ك االؼثؼبء ؼل 

02A0087499  ُاٌسؽال اٌسؽال 133 ػّبؼح ٔبصؽ هطاعـن 60نبؼع أزّع ػْٛ زكٓ ثبظٞ ؼل 

03A0096691  ُاٌسؽال اٌسؽال 134 ضالظٞ ق١ع ػٍٟ هطاعـن 62نبؼع قٟ زٕفٟ  زكٓ ثبظٞ ؼل 

03A0099933 )ٟٔ ٚاٌسؽال اٌسؽال 135 صبٌسٟ ٔٛؼاٌع٠ٓ هطاعـن وهه ثسٟ ثِٛؼطٟ ثدٛاؼ)أ 

04A0107539  ُاٌسؽال اٌسؽال 136 ثؽا١ّٟ٘ ا١ٌبـ هطاعـن 53زٟ اٌّمؽأٟ ؼل 

04A4812455  ُاٌسؽال اٌسؽال 137 ِهؽٞ ػٍٟ هطاعـن 01نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبقُ ؼل 

05A4824411  ُاٌسؽال اٌسؽال 138 صبظلٟ ػّؽ هطاعـن 01ؼلُ  08لطؼخ ؼلُ  01نبؼع اٌؽائع ث١ٌٍٟٛ ؼل 

05A4824339  ُاٌسؽال اٌسؽال 139 أزّع ِبظٞ هطاعـن 69نبؼع غجٛة ثٛػالَ ؼل 



06A4831083  ُاٌسؽال اٌسؽال 140 ث١ٕٕبي ِٙعٞ هطاعـن 08نبؼع زِٛؽٞ ٔٛؼاٌع٠ٓ  زكٓ ثبظٞ ؼل 

06A4836489  اٌسؽال اٌسؽال 141 غؽثٟ فؽ٠ع هطاعـن 10خ١ٍ٠ٛخ ؼلُ  05نبؼع 

06A4836987  ُاٌسؽال اٌسؽال 142 ل٠ٛعؼ ؼضب صبثؽٞ هطاعـن 07نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبقُ ؼل 

06A4839253  ُاٌسؽال اٌسؽال 143 ظا١ِؽ فبؼـ هطاعـن 01نبؼع ِسّع ٌسكٓ ؼل 

08A4851705  اٌسؽال اٌسؽال 144 ِجبؼوٟ رٛف١ك هطاعـن غجٛة ثٛػالَ ثٍفٛؼ ِسً ج 82نبؼع 

98A0021541  ُاٌسؽال اٌسؽال 145 نؼبثٕخ ػبظي هطاعـن اٌسؽال 09نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبقُ ؼل 

00A2826498  ُاٌسؽال اٌسؽال 146 خٕبٞ ِسّع هطاعـن 05ـ اٌسصخ ؼل01ُنبؼع لطبف ػجع اٌٛ٘بة ؼل 

00A0068399 03 اٌسؽال اٌسؽال 147 فسبو ؼاثر هطاعـن نبؼع ِبؼ٠كبي خٛٔؿ اٌسؽال 

00A0061547 ٞاٌسؽال اٌسؽال 148 ػّبؼال زكٓ هطاعـن نبؼع وٛربِب )وٛطبِبـ( زكبْ ثبظ 

98A0002456 04  اٌسؽال اٌسؽال 149 لصالَ ػّبؼ هطاعـن اإلضٛح ظؼان زك١ٓ ظاٞنبؼع 

00A0067259 04  ُاٌسؽال اٌسؽال 150 ثٓ طؽفب٠خ نؽ٠ف هطاعـن نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبق 

07A4843271  ُاٌسؽال اٌسؽال 151 نؼجٕخ فؽ٠ع هطاعـن  05نبؼع اٌه١ص االثؽا١ّٟ٘ ؼل 

16B1043080  ُاٌسؽال اٌسؽال 152 ؼازخ ِؿ١ٌم ٚ نؽ٠ىٗ هطاعـن  01نبؼع فض١ً قؼ١عأٟ ؼلُ  04ؼل 

09A4865537  ُاٌسؽال اٌسؽال 153 زعٚل قف١بْ هطاعـن 11نبؼع غجٛة ثٛػالَ ؼل 

16A05115091 اٌسؽال اٌسؽال 154 لؽِٟٚ ١ٍِٛظ هطاعـن قبزخ ػ١كبد ا٠ع٠ؽ 

07A4844647 62 اٌسؽال اٌسؽال 155 ػّؽٚل ق١ٍّبْ هطاعـن نبؼع ثٛػّبِخ زكٓ ثبٞ اٌسؽال 

98A0024051 09  ٞاٌسؽال اٌسؽال 156 ضالصٟ ػّبؼ هطاعـن نبؼع زك١ٓ ثب 

16A5111420 ّٟاٌسؽال اٌسؽال 157 ثٛصجغ ِسّع هطاعـن 01ؼلُ  نبؼع اٌه١ص االثؽا١٘ 

15A4920421 05 اٌسؽال اٌسؽال 158 ِسّع اٌسج١ت قّبػ١ً ثٛؾ٠ؽٞ هطاعـن نبؼع اٌدؿائؽ 

10A4876401  ٖاٌسؽال اٌسؽال 159 ثؽزبي خ١ٍّخ هطاعـن أ ثِٛؼطٟ 19اٌمع٠ّخ ؼلُ ِأضػ ا١ٌّب 

99A0041913 12  ٞاٌسؽال اٌسؽال 160 ِؿ٠م صبٌر هطاعـن نبؼع ػٍٟ زكٓ ثبظ 

08A4861807  ُاٌسؽال اٌسؽال 161 ِؽاؾلخ اٌط١ت هطاعـن 01ِعضً  08ػّبؼح  324زٟ ػ١كبد ا٠ع٠ؽ ؼل 

98A0021541  ُاٌسؽال اٌسؽال 162 صع٠ك ٠ٛٔف هطاعـن اٌسؽال 09نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبقُ ؼل 

00A2826498  ُاٌسؽال اٌسؽال 163 نؼبثٕخ ػبظي هطاعـن 05ـ اٌسصخ ؼل01ُنبؼع لطبف ػجع اٌٛ٘بة ؼل 

00A0068399 03 اٌسؽال اٌسؽال 164 خٕبٞ ِسّع هطاعـن نبؼع ِبؼ٠كبي خٛٔؿ اٌسؽال 

00A0061547 ٞاٌسؽال اٌسؽال 165 فسبو ؼاثر هطاعـن نبؼع وٛربِب )وٛطبِبـ( زكبْ ثبظ 

98A0002456 04 ٞاٌسؽال اٌسؽال 166 ػّبؼال زكٓ هطاعـن نبؼع اإلضٛح ظؼان زك١ٓ ظا 

00A0067259 04  ُاٌسؽال اٌسؽال 167 لصالَ ػّبؼ هطاعـن نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبق 

07A4843271  ُاٌسؽال اٌسؽال 168 ثٓ طؽفب٠خ نؽ٠ف هطاعـن  05نبؼع اٌه١ص االثؽا١ّٟ٘ ؼل 

16B1043080  ُاٌسؽال اٌسؽال 169 نؼجٕخ فؽ٠ع هطاعـن  01نبؼع فض١ً قؼ١عأٟ ؼلُ  04ؼل 

09A4865537  ُاٌسؽال اٌسؽال 170 ؼازخ ِؿ١ٌم ٚ نؽ٠ىٗ هطاعـن 11نبؼع غجٛة ثٛػالَ ؼل 

16A05115091 اٌسؽال اٌسؽال 171 زعٚل قف١بْ هطاعـن قبزخ ػ١كبد ا٠ع٠ؽ 



07A4844647 62 اٌسؽال اٌسؽال 172 لؽِٟٚ ١ٍِٛظ هطاعـن نبؼع ثٛػّبِخ زكٓ ثبٞ اٌسؽال 

16A5111420 ّٟاٌسؽال اٌسؽال 173 ضالصٟ ػّبؼ هطاعـن 01ؼلُ  نبؼع اٌه١ص االثؽا١٘ 

10A4876401  ُاٌسؽال اٌسؽال 174 ِسّع اٌسج١ت قّبػ١ً ثٛؾ٠ؽٞ هطاعـن أ ثِٛؼطٟ 19ِأضػ ا١ٌّبٖ اٌمع٠ّخ ؼل 

99A0041913 12  ٞاٌسؽال اٌسؽال 175 ثؽزبي خ١ٍّخ هطاعـن نبؼع ػٍٟ زكٓ ثبظ 

08A4861807  ُاٌسؽال اٌسؽال 176 ِؿ٠م صبٌر هطاعـن 01ِعضً  08ػّبؼح  324زٟ ػ١كبد ا٠ع٠ؽ ؼل 

00B0722919 02 نبؼع أزّع ا٠ذ ِسّع  اٌسؽال اٌسؽال 177 اٌّطبزٓ اٌىجؽٜ ظزّبٟٔ  الثبي هطاحي 

 

  



 -باش جراح-

السجل التجاريرقن   ًوع الٌشاط العٌواى التجاري 
اسن و لقة التاجز أو 

 الوتعاهل االقتصادي
 الثلذيح الزقن

الوقاطعح 

 االداريح

09A4865993  اٌسؽال ثبل خؽاذ 01 زعاظ ز١ٍُ هخثـــــزج 02ؼلُ  01ِعضً  64زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

10A4879857  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 02 ِجبؼوٟ ؼث١غ هخثـــــزج 03نبؼع اٌطؽق االؼثؼخ زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ ؼل 

13A4905575  اٌسؽال ثبل خؽاذ 03 ا٠ذ اوٍٟ ػجع هللا هخثـــــزج 09ؼلُ  43/05ػّبؼح  1زٟ ثبل خؽاذ 

16A5114259  اٌسؽال ثبل خؽاذ 04 طجٛ ظاٌٟ هخثـــــزج ِسً أ 01زٟ اٌجعؼ ؼلُ  621نبؼع 

16A5115088  اٌسؽال ثبل خؽاذ 05 ثٓ زب٠خ ِكؼٛظ هخثـــــزج 67نبؼع ز١ٕٓ ؼلُ زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ ػٍٟ ٚاخٙخ 

18A5124337  اٌسؽال ثبل خؽاذ 06 ثٓ زب٠خ ١ٌٚع هخثـــــزج 60ٚ  59ؼلُ  05زٟ ظ٠بؼ اٌدّبػخ ػّبؼح 

99A0055533  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 07 ظاػٟ ق١ع ػٍٟ هخثـــــزج 03ؼلُ  20زٟ اٌّك١ٍّٓ ؼل 

11A1647249 90ْاٌسؽال ثبل خؽاذ 08 ػ١كٛـ زكبَ هخثـــــزج ِجؽٚن زٟ خٕب 

18A5126372  اٌسؽال ثبل خؽاذ 09 ٌِٛٛظ زعاظ  هخثـــــزج 14ٚ  13ؼلُ  59ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

09A4863295  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 10 ِعأٟ ؼن١ع هخثـــــزج 55زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ ؼل 

08A4862621  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 11 ِجؽن ِسّع هخثـــــزج 241زٟ اٌجعؼ ؼل 

99A0040987  اٌسؽال ثبل خؽاذ 12 ػىؽٚف لعٚؼ هخثـــــزج 07ؼلُ  21زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

 اٌسؽال ثبل خؽاذ 13 ػٍٟ رّبي  هخثـــــزج 01ؼلُ  03ِعؼج  39ػّبؼح  4802739أ13

خؽاذثبل  14 نجبذ ػٍٟ هخثـــــزج نبؼع ز١ٕٓ اٌٙٛاء اٌد١ًّ 120 0072910أ00  اٌسؽال 

00A0067221  ض١عؼ ٠ٛقف تغذيح عاهح ـ 01ِسً ؼلُ  65زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 15

01A0081619  ُثٛؼاظ ق١ع ػٍٟ تغذيح عاهح 06قٛق خٕبْ ِجؽٚن ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 16

05A4819407  ًػجع اٌسك ٔك١ُ تغذيح عاهح 01قٛق خٕبْ اٌّجؽٚن ِس 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 17

06A4837301 ُثٛٔٛذ ٠بق١ٓ تغذيح عاهح 13رؼب١ٔٚخ ػمبؼ٠خ اٌزضبِٓ نبؼع ثئؽضبظَ اٌطؽ٠ك اٌٛالئٟ ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 18



08A4852943  ؾِٛؼٞ فؽ٠ع تغذيح عاهح أ 05ِسً ؼلُ  38زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 19

08A4859135  ُثٓ خبة هللا ػجع اٌسك تغذيح عاهح 01ِسً ؼلُ  01لطؼخ ؼلُ  13طؽ٠ك اٌٛالئٟ ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 20

09A4862707  ز١ٍم وؽ٠ُ تغذيح عاهح 05ؼلُ  63ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 21

10A4879411  ُفؽاؽ ق١ع ػٍٟ تغذيح عاهح 42نبؼع ٔٛاي الِٛؼٚ زٟ اٌجعؼ ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 22

11A4883157  ثـؽاثـؿ زّؿح تغذيح عاهح 11ػّبؼح  1زٟ ثبل خؽاذ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 23

11A4884501  ِبؾ٠ذ ػّؽ تغذيح عاهح 03ؼلُ  65ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 24

12A4896613  اٌسؽال ثبل خؽاذ 25 ؼن١عٞ ػثّبْ تغذيح عاهح 41ؼلُ  04زٟ ظ٠بؼ اٌدّبػخ ػّبؼح 

14A4910919  ٟاٌسؽال ثبل خؽاذ 26 نزٛذ ٌؼّٛؼٞ تغذيح عاهح 08ٚ  07ِسً ؼلُ 12ِكىٓ ػّبؼح  202ز 

15A4919243  لؽ٠ج١ف ِٛقٝ تغذيح عاهح 07ؼلُ  04زٟ اٌّك١ٍّٓ ػّبؼح ِهزؽوخ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 27

97A0012660  اٌسؽال ثبل خؽاذ 28 ضٍفبٚٞ وّبي تغذيح عاهح 02ِسً ؼلُ  43ػّبؼح  1زٟ ثبل خؽاذ 

98A0014290  ٟاٌسؽال ثبل خؽاذ 29 ث١طبؼ وّبي تغذيح عاهح 07ؼلُ  01ِكىٓ ػّبؼح  488ز 

98A0032353  اٌسؽال ثبل خؽاذ 30 ِٛزٟ ػٍٟ تغذيح عاهح 20ِعضً ظ ؼلُ  03زٟ ظ٠بؼ اٌدّبػخ ػّبؼح 

99A0038785  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 31 فؽج ٔٛؼ اٌع٠ٓ تغذيح عاهح ثبل خؽاذ 06اٌّؽوؿ اٌزدبؼٞ ؼل 

08A4857473  اٌسؽال ثبل خؽاذ 32 ٌج١ه ػجع اٌسى١ُ تغذيح عاهح 22ؼلُ نبؼع اٌٛاظٞ ٌؼػٚؼ 

12A4898075  اٌسؽال ثبل خؽاذ 33 طبٌجٟ ػبظي تغذيح عاهح 200ؼلُ  02ِسً 08زٟ ِكىٓ ػّبؼح 

16A5113949  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 34 ٚ٘بة ثالي تغذيح عاهح ـ 06ِسً  06زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ لطؼخ ؼلُ  103نبؼع اٌسعائك ؼل 

13A4905013  اٌسؽال ثبل خؽاذ 35 غع٠خ ػجع اٌسى١ُ تغذيح عاهح 05ؼلُ  65زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

03A0094727  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 36 خعٞ ثٓ ػجعح ػجع اٌىؽ٠ُ تغذيح عاهح 48ٔٙح ثٛخؽاظح ػّبؼ زٟ ٌؼعٚؼ ؼل 

09A4865243  اٌسؽال ثبل خؽاذ 37 ػجعاٌكالَٔبصؽٞ  تغذيح عاهح 07ؼلُ  02ِعضً  33زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

17A5119712  اٌسؽال ثبل خؽاذ 38 قجبن ػجع اٌمبظؼ تغذيح عاهح 04ؼلُ  11زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

16A5116588  ٟاٌسؽال ثبل خؽاذ 39 رجؽوبْ ػجع اٌىؽ٠ُ تغذيح عاهح ٚاظ أٚنب٠ر 197ٌجمطؼخ  04ِسً ؼلُ  12ِكىٓ ػّبؼح  1008ز 

06A4837301 اٌسؽال ثبل خؽاذ 40 ثٛٔٛذ ٠بق١ٓ تغذيح عاهح 13اٌزضبِٓ نبؼع ثئؽضبظَ اٌطؽ٠ك اٌٛالئٟ ؼلُ رؼب١ٔٚخ ػمبؼ٠خ 

17A5117638  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 41 ثٛربػخ ػجع اٌؽؤٚف تغذيح عاهح زٟ اٌجعؼ ِسً ـ 238ؼل 



16A5117031  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 42 قبوٛ ؼاثر تغذيح عاهح ِسً ة 03زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح أ ؼل 

04A4813337  اٌسؽال ثبل خؽاذ 43 ػٛقبد ػجع اٌكالَ تغذيح عاهح 303ؼلُ  03زٟ ظ٠بؼ اٌدّبػخ ػّبؼح 

10A4874629  اٌسؽال ثبل خؽاذ 44 ثٓ ػجع هللا وّبي تغذيح عاهح 02ة ؼلُ  24ِكىٓ ػّبؼح  488زٟ ثبل خؽاذ 

16A5114718  اٌسؽال ثبل خؽاذ 45 اٌؼؿ٠ؿثٓ ن١ىٛ ػجع  تغذيح عاهح 02ِسً  30ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

5111727أ16  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 46 قٛرٛ ػجع إٌصؽ تغذيح عاهح 07ِسً  12ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

4917159أ14  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 47 فض١ٍٟ ٔك١ُ تغذيح عاهح 29لكُ  04ٍِى١خ  01ِعضً  15زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

4917115أ14  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 48 طبنذ وّبي تغذيح عاهح أ  02ِسً  04ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

0036327أ99  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 49 لكَٛ زعح تغذيح عاهح نبؼع ثئؽ ضبظَ 38

5116733أ16  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 50 ِؽاثظ  ٔٛؼ اٌع٠ٓ تغذيح عاهح زٟ اٌجعؼ ِسً أ 621ؼلُ 

4911055أ14  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 51 فض١ً ػ٠ٛعاد ؼن١ع تغذيح عاهح أ 02ِسً 65 ػّبؼح 01زٟ ثبل خؽاذ 

4811651أ04  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 52 ضالٌفخ ق١ع أزّع تغذيح عاهح أ 04ؼلُ  05ِعضً  63ػّبؼح  1زٟ ثبل خؽاذ 

4905013أ13  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 53 ػجع اٌس١ٍُ غع٠خ  تغذيح عاهح  05ؼلُ  65زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

5122090أ17  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 54 ػجع هللا ن١ّٕٟ تغذيح عاهح 9ؼلُ  4ِعضً  02ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

5113145أ16  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 55 وٌٛٛلٍٟ ِسّع تغذيح عاهح 01ِكىٓ ػّبؼح  ة ؼلُ  84زٟ 

0057539أ00  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 56 ٌؼٛاظٞ ٠ؿ٠ع تغذيح عاهح ِّؽ زٕبْ زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ  05

00027600أ98  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 57 ظزٛ ػ١كٝ  تغذيح عاهح 11زٟ ثٓ ثٌٛؼ١ع ف١ال ؼلُ 

0002963أ98  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 58 ثٓ ػؽاـ اقّبػ١ً  تغذيح عاهح 341زٟ اٌجعؼ 

04A0109849  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 59 ٌىسً ق١ّؽ خضز و فواكه 46قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٕ٠ف )إٌط١ً( ؼل 

06A4832955  اٌسؽال ثبل خؽاذ 60 فمبو ػٍٟ خضز و فواكه ١ِ36ٍٛظٞ ثؽ١ٕ٠ف ِسً ؼلُ قٛق 

17A5122703  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 61 ػؽٚـ زّؿح خضز و فواكه 49قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٕ٠ف ِسً ؼل 

18A5125470 ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 62 قؼع اٌٍّٛن ضؽثبْ خضز و فواكه 269قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٕ٠ف ِسً ؼل 

16A5112738  اٌسؽال ثبل خؽاذ 63 ٠ؼمٛثٟ ضبٌع خضز و فواكه ١ِ265ٍٛظٞ ثؽ١ٕ٠ف ِسً ؼلُ قٛق 



12A4892245  اٌسؽال ثبل خؽاذ 64 لبقُ ثٛثىؽ خضز و فواكه ِسً ة 02ؼلُ  65ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

00A0070147  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 65 ٚاٌخ ٌِٛٛظ لحوم و دواجي  23قٛق خٕبْ اٌّجؽٚن ؼل 

04A4812631  اٌسؽال ثبل خؽاذ 66 ثؽاثر قبػع لحوم و دواجي ١ِ11ٍٛظٞ ثؽ١ٕ٠ف )إٌط١ً قبثمب(ِسً قٛق 

05A4819613 02 اٌسؽال ثبل خؽاذ 67 ثٛز١ٍكخ ١ٌبـ لحوم و دواجي طؽ٠ك ثبل خؽاذ زٟ اٌجعؼ 

06A4843630  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 68 ٚظٚع ز١ّع لحوم و دواجي 61قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٕ٠ف ِسً ؼل 

09A4868771  اٌسؽال ثبل خؽاذ 69 صـالذ أػّـؽ لحوم و دواجي 02ؼل26ُػّبؼح  1زٟ ثبل خؽاذ 

10A4878305  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 70 ثٍمكبَ ٌِٛٛظ لحوم و دواجي ِسً ة 265زٟ اٌجعؼ ؼل 

13A4906389  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 71 ػ١م طبٚـ لحوم و دواجي 18قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٕ٠ف ) إٌط١ً قبثمب (ِسً ؼل 

14A4915995  اٌسؽال ثبل خؽاذ 72 ػّٟ فبطّخ اٌؿ٘ؽح لحوم و دواجي 05ِسً ؼلُ  02ِعضً  26ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

99A0045199  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 73 ِؼطبٚٞ اٌسٛاـ لحوم و دواجي  153قٛق إٌط١ً ؼل 

08A4857675  ُخؽاذثبل  74 نبوـؽٞ ٠ـؿ٠ع لحوم و دواجي 66قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٔف ِسً ؼل  اٌسؽال 

00A0067221  اٌسؽال ثبل خؽاذ 75 ض١عؼ ٠ٛقف لحوم و دواجي ـ 01ِسً ؼلُ  65زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

01A0075071  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 76 ثٛوبؼٞ قف١بْ لحوم و دواجي 20قٛق زٟ إٌط١ً ِسً ؼل 

02A0087875  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 77 لط١م قبٌُ لحوم و دواجي 14ثدٛاؼ قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٔف وهه ؼل 

13A4906821  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 78 خؼ١دغ ؾ٠ٓ اٌؼبثع٠ٓ لحوم و دواجي قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٕ٠ف 67ِسً ؼل 

99A0048127  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 79 نبثٛ قؼ١ع لحوم و دواجي 07قٛق إٌط١ً ؼل 

99A0055321  اٌسؽال ثبل خؽاذ 80 ِسٍٛي ػجع اٌمبظؼ لحوم و دواجي ـ 01ِسً ؼلُ  65زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

99A004473  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 81 ػ١بل اٌؼ١ع لحوم و دواجي  137قٛق إٌط١ً ؼل 

08A4857675  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 82 نبوـؽٞ ٠ـؿ٠ع لحوم و دواجي 66قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٔف ِسً ؼل 

99A0036401  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 83 ؾوبؼح ِسّع لحوم و دواجي 136قٛق إٌط١ً ؼل 

04A4811005  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 84 ثٛطٛثخ أزّع لحوم و دواجي 09قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٔف طبٌٚخ ؼل 

98A0020485  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 85 ػّبؼ ق٠ٛكٟ لحوم و دواجي 40قٛق إٌط١ً طبٌٚخ ؼل 



10A4874537 01  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 86 ن١زٟ ٠ٛغؽطخ لحوم و دواجي 01نبؼع اٌّدّغ اٌّعؼقٟ خؽخؽح ِسً ؼل 

14A5030612  َ  اٌسؽال ثبل خؽاذ 87 فبرر ػّبؼٞ لحوم و دواجي 02ٚ  01ؼلُ  05ظؼج  1زٟ إٌّظؽ اٌد١ًّ ػّبؼح 

16A5116263 237 اٌسؽال ثبل خؽاذ 88 طبؼق ِغؽاٚٞ لحوم و دواجي زٟ اٌجعؼ 

15A4923091  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 89 اٌؼ١ع ز١ّعٞ لحوم و دواجي 33قٛق إٌط١ً طبٌٚخ ؼل 

99A4866379  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 90 ؾا٠عٞ ػٍٟ  لحوم و دواجي 22قٛق ٌِٛٛظ ثؽ١ٕ٠ف طبٌٚخ ؼل 

02A0007875  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 91 لط١م قبٌُ لحوم و دواجي 14ثدٛاؼ قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٔف وهه ؼل 

98A0028983  ُخؽاذثبل  92 لطبل ػّؽ لحوم و دواجي ِىؽؼ 131قٛق زٟ إٌط١ً طبٌٚخ ؼل  اٌسؽال 

11A4884573  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 93 ا٠ذ فب٠ذ أ١ِٓ لحوم و دواجي زٟ اٌجعؼ 84ؼل 

99A0046031  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 94 ِؼطبٚٞ ثؽا١ُ٘ لحوم و دواجي 03قٛق إٌط١ً ؼل 

03A0095623  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 95 خٛاثٟ أِسّع لحوم و دواجي 13قٛق إٌط١ً ؼل 

15A4920147  اٌسؽال ثبل خؽاذ 96 زّؿح ِدؽاة لحوم و دواجي قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٕ٠ف 81ؼلُ طبٌٚخ 

15A4921019  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 97 ؾا٠عٞ ِصطفٝ لحوم و دواجي 62ثدٛاؼ قٛق ١ٍِٛظٞ ثؽ١ٔف طبٌٚخ ؼل 

06A4828195  اٌسؽال ثبل خؽاذ 98 نبِص ض١ّكٟ هطاعــن 03ؼلُ  1ِكىٓ ػّبؼح  488زٟ ثبل خؽاذ 

07A4851271  اٌسؽال ثبل خؽاذ 99 ظؼ٠ح ز١ّع هطاعــن 06/أ ؼلُ 1ِكىٓ ػّبؼح  488زٟ ثبل خؽاذ 

01A0083259  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 100 ػهبل ؾ٠ٓ اٌع٠ٓ هطاعــن 31نبؼع زٕبْ زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ ؼل 

07A4840585  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 101 إ٠ٙبؼ ٔٛؼ اٌع٠ٓ هطاعــن 88زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ نبؼع قؼ١ع ثٍمبقّٟ ؼل 

16A5114971  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 102 أٚظ٠ٕخ اقّبػ١ً هطاعــن 01ِفزؽق اٌطؽق األؼثؼخ زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ ِسً   35ؼل 

17A5117792  ٟاٌسؽال ثبل خؽاذ 103 اٌؼب٠جٟ ٘هبَ هطاعــن 02ظؼج أ ِسً  03ِكىٓ ػّبؼح  488ز 

16A5111762  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 104 ػبظيثٛزٍخ  هطاعــن 239زٟ اٌجعؼ ؼل 

05A4822713  اٌسؽال ثبل خؽاذ 105 ضٍفْٛ ِسّع هطاعــن 10ؼلُ  06ظؼج  26ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

05A4826387  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 106 ا٠ذ ثؼؿ٠ؿ ِسّع ا١ِٓ هطاعــن 10ِسً ؼلُ  13اٌّؽوؿ اٌزدبؼٞ اٌطؽ٠ك اٌٛالئٟ ؼل 

02A0087267  اٌسؽال ثبل خؽاذ 107 ِؽوٛل ق١ّؽ هطاعــن 07ؼلُ  04ِعضً  25زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 



00A0060847  اٌسؽال ثبل خؽاذ 108 ثٛظ٠ٕخ ػجعاٌٍط١ف هطاعــن 06أ اٌكٍُ  03ؼلُ  21ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

99A0050385  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 109 قؼعاٚٞ قؼ١ع هطاعــن 81نبؼع ثٛخؽاظح ٌؼعٚؼ ؼل 

99A0042055  اٌسؽال ثبل خؽاذ 110 ِسّعٞ ِطزبؼ هطاعــن 34اٌٙٛاء اٌد١ًّ ؼلُ نبؼع اٌٛاظ 

02A0093419 09 ًاٌسؽال ثبل خؽاذ 111 ٌؼٛؼ ِسّع هطاعــن نبؼع اٌسعائك اٌٙٛاء اٌد١ّ 

13A4909367 118 ًاٌسؽال ثبل خؽاذ 112 ٌٛؼل١ٛٞ ِٙع٠خ هطاعــن 01نبؼع زٕفٟ  ٘دؽـ زٟ اٌجعؼ ِس 

15A5110300  اٌسؽال ثبل خؽاذ 113 ؾوؽ٠ب ثٛطج١ٍخ هطاعــن 10ؼلُ  06ظؼج  26ؼلُ  01زٟ ثبل خؽاذ 

16A5114944  اٌسؽال ثبل خؽاذ 114 ٠بق١ٓ لبقُ ثٛظٙؽ هطاعــن اٌسصخ  07ؼلُ  04ِعضً  25زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

13A4906319  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 115 نؽ٠ف ػجع اٌمبظؼ هطاعــن ة، 157زٟ اٌجعؼ نبؼع زٕبفٟ ٘دؽـ ؼل 

98B0004469 334 هطاعــن زٟ اٌجعؼ 
ل غ َ َ ِسّع اظَ ِمٙٝ ٚ أوً 

 اٌسؽال ثبل خؽاذ 116 ضف١ف

12A4898401 اٌسؽال ثبل خؽاذ 117 ػؽلٟ اثؽا١ُ٘ هطاعــن قبثمب 13اٌطؽ٠ك اٌٛالئٟ ؼلُ  03زصخ  01ػب١ٔٚخ ػمبؼ٠خ اٌزضبِٓ ػّبؼح ة 

01A0083259  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 118 ػهبل ؾ٠ٓ اٌع٠ٓ هطاعــن 31نبؼع زٕبْ زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ ؼل 

07A4840585  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 119 إ٠ٙبؼ ٔٛؼ اٌع٠ٓ هطاعــن 88زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ نبؼع قؼ١ع ثٍمبقّٟ ؼل 

16A5111762  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 120 ثٛزٍخ ػبظي هطاعــن 239زٟ اٌجعؼ ؼل 

05A4822713  اٌسؽال ثبل خؽاذ 121 ضٍفْٛ ِسّع هطاعــن 10ؼلُ  06ظؼج  26ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

05A4826387  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 122 ا٠ذ ثؼؿ٠ؿ ِسّع ا١ِٓ هطاعــن 10ِسً ؼلُ  13اٌّؽوؿ اٌزدبؼٞ اٌطؽ٠ك اٌٛالئٟ ؼل 

02A0087267  اٌسؽال ثبل خؽاذ 123 ِؽوٛل ق١ّؽ هطاعــن 07ؼلُ  04ِعضً  25زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

09A4869677  اٌسؽال ثبل خؽاذ 124 أٚنّٛش وؽ٠ُ هطاعــن 02ؼلُ  18ػّبؼح  1خؽاذ زٟ ثبل 

00A0060847  اٌسؽال ثبل خؽاذ 125 ثٛظ٠ٕخ ػجعاٌٍط١ف هطاعــن 06أ اٌكٍُ  03ؼلُ  21ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

 

  



 -بوروبة  -

 ًوع الٌشاط العٌواى التجاري رقن السجل التجاري
اسن و لقة التاجز أو 

االقتصادي الوتعاهل  
 الثلذيح الزقن

الوقاطعح 

 االداريح

00A0057025  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 01 ضؽضبل ػجع اٌؼؿ٠ؿ هخثـــــزج 12زٟ اٌىب١ٌزٛـ ؼل 

10A4878235  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 02 ١ِٙجً ٔك١ُ هخثـــــزج 01زٟ اٌفعاء ػّبؼح ـ ؼل 

11A4903060  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 03 اٌّبٌهػجبْ ػجع  هخثـــــزج 16ؼلُ  3زٟ اٌدجً ِح,ل 

00B0012712  هخثـــــزج 53ؼلُ  5زٟ نؽ٠ف ث١عٞ ِدّٛػخ 
ل غ َ َ  ِطجؿح ٚ ز٠ٍٛبد ثٓ 

 ػؿٚق
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 04

02A0095964  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 05 ضؽضبل خّبي هخثـــــزج 12زٟ اٌىب١ٌزٛـ ؼل 

07A4855122  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 06 ؾر١ٍٟ ػّؽ هخثـــــزج 74ؼل02ُزٟ نؽ٠ف ث١عٞ لك 

07A4860428  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 07 ػ١ْٛ ٔٛفً هخثـــــزج 05( ؼلُ  1زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح ) ظ 

11A4896612  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 08 زّؿاٚٞ ؼاثر هخثـــــزج 14ؼلُ  03زٟ اٌدجً لكُ ة 

14A5030650  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 09 طبٌجٟ ٌٛص١ف هخثـــــزج 03ؼلُ  07زٟ اٌدجً ػّبؼح 

99A0053184 ًاٌسؽال ثٛؼٚثخ 10 ؾؼق اٌؽأـ ثٓ ظاٚظ هخثـــــزج ؾؼق اٌؽأـ زٟ اٌدج 

00A0060695  ُثِٛؿؼاق قف١بْ تغذيح عاهح 11زٟ ثبل خؽاذ ِسً ؼل 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 11

01A0077048  ُوٛظؼٞ ١ٌٍٝ تغذيح عاهح 03زٟ ثٓ ثٌٛؼ١ع وهه ؼل 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 12

01A0080960  ثٌٛس١ٍت إقالَ تغذيح عاهح 01ؼلُ  44زٟ اٌصٕٛثؽ ع 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 13

03A0105684  ػب٠ع ِؽاظ تغذيح عاهح ٠01سًّ ؼلُ  2زٟ اٌدجً ِدّٛػخ أ 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 14

06A4842344  ُثٛٔمطخ ق١ّؽ تغذيح عاهح 05زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح " ف " ؼل 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 15

09A4879638 عاهح تغذيح أ02ؼل1ُزٟ اٌدجً  ِح  ثٛػكىؽ ِؽاظ 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 16

10A4885490  فؽ٠عٞ ِسّع تغذيح عاهح أ 04ـ 03زٟ اٌدجً ِح 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 17

13A5022804  ُؼاثـــســـٟ ضـــبٌـــ١ـــعح تغذيح عاهح أ ) قبثمب اٌزؼب١ٔٚخ اٌؼمبؼ٠خ اٌفؽخخ( 15زٟ اٌه١ٙع ِسّع قؼ١عْٚ ؼل 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 18



13A5023232  ٟثٓ ِسٟ اٌع٠ٓ ١ٌبـ تغذيح عاهح 02لكُ  05اٌدجً ؼلُ ز 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 19

14A5033248  نؽ٠بد ؼؤٚف تغذيح عاهح 10ؼلُ  01زٟ اٌدجً لكُ  ف 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 20

15A5038790  ثٛظ٠كخ خ١ٍّخ تغذيح عاهح 02ِسً ؼلُ  01زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح ظ 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 21

99A0033516  ًٔمبل ػّؽ تغذيح عاهح 15ل  01ِدّٛػخ زٟ اٌدج 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 22

02A0092490  ثٓ لبؼح ازّع تغذيح عاهح 03ؼلُ  1اٌّؽوؿ اٌزدبؼٞ ثبل خؽاذ 
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 23

01A0079040  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 24 ؼزّبٟٔ ِسّع أؼؾلٟ تغذيح عاهح 02ـ  1زٟ اٌدجً ِدّٛػخ 

16A5115784  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 25 أػّؽ ل١ِٛؽٞ تغذيح عاهح ثٛؼٚثخ 04ؼلُ  01زٟ اٌدجً ِح 

01A0079264  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 26 ٔصؽْٚ فزسٟ تغذيح عاهح 09زٟ ثِٛؿاؼ ؼل 

01A0080386  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 27 لٛؼصٛ ِصطفٝ تغذيح عاهح 05ؼلُ  41زٟ اٌدجً ِدّٛػخ 

06A4836970  ُعاهح تغذيح 05اٌّؽوؿ اٌزدبؼٞ زٟ أِٚطٍٛف ِسّٛظ ِسً ؼل  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 28 ز١ّعٞ فب٠ؿح 

08A4869446 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 29 قؼ١عخ خّؼ تغذيح عاهح 22رؼب١ٔٚخ ػمبؼ٠خ ِفزبذ اٌكؼبظح زٟ اٌه١ٙع قؼ١عْٚ ِسّع  نبؼع ـ 

11A4899888 ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 30 ثٍٛط فٛؾٞ تغذيح عاهح اٌّؽوؿ اٌزدبؼٞ  ٌسٟ أِٚطٍٛف ِسّٛظ08ؼل 

08A4851695  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 31 ؾغٛاْ ثٍمبقُ تغذيح عاهح 19اٌجؽوخ لطؼخ ؼلُ ردؿئخ 

16A5114040  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 32 زجٛل ػجع هللا تغذيح عاهح 02زٟ ِسّع قؼ١عْٚ نبؼع أ 

17A5119192  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 33 ثب٠ؿ٠ع ثٍىسً تغذيح عاهح 02ـ  02زٟ اٌدجً ِدّٛػخ 

14A5036370  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 34 آ٠ذ قؼ١ع ػبِؽ أ١ٔف تغذيح عاهح 13زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح ة ؼل 

13A5025878  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 35 ثٍؼ١جٛظ ػجع إٌٛؼ تغذيح عاهح 11أٚ  04زٟ اٌدجً ِدّٛػخ 

14A5028308  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 36 زٕٛ رٛف١ك تغذيح عاهح 6لكُ ـ  08زٟ اٌدجً ؼل 

13A5022048  ُعاهح تغذيح ِسً ة 12ردؿئخ ثٓ ٠طٛ لطؼخ ؼل  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 37 ثــــــٛؼاثــخ ػــــــّــؽ 

15A5309374  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 38 ثٛقؼبظح ق١ّؽ تغذيح عاهح ِسً أ 13ؼلُ  06زٟ ثٓ ثٌٛؼ١ع ػّبؼح 

05A4832566  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 39 ٚؼاـ ِسّع ط١ت تغذيح عاهح 11ؼلُ  2زٟ اٌدجً ِدّٛػخ 

99A0037718  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 40 اٌؼ١عٞ ػجع اٌؽزّبْ تغذيح عاهح 27زٟ ف١عاي ؼل 

99A0034170  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 41 ظٚؼوبَ قؼ١ع تغذيح عاهح 16نبؼع االقفً زٟ اٌّدب٘ع ؼل 

98A0015794 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 42 فؽ٠عٞ ِسّع تغذيح عاهح )ثٛؼٚثخ( 02ؼلُ  01زٟ اٌدجً لطؼخ ف 

4885490أ10  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 43 ِسّع فؽ٠عٞ تغذيح عاهح أ 04ـ 03زٟ اٌدجً ِح  

512832أ18  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 44 نّف اٌع٠ٓ ٚػٕبٟٔ تغذيح عاهح 40زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح ظ ِسً ؼلُ  



5117668أ17  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 45 ػؿٚق ضبٌع تغذيح عاهح أ01لكُ  16زٟ اٌدجً ؼلُ  

0083528أ01  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 46 ز١ٕفٟ ؼاثر تغذيح عاهح 19ذ 02زٟ اٌدجً ِح  

5118148أ17  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 47 ثٛؾ٠عٞ ػثّبْ تغذيح عاهح 05ِسً  ؼلُ  06زٟ اٌدجً ِح أ  

5021472أ13  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 48 ثٍمبقّٟ ق١ٍٙخ  تغذيح عاهح 28زٟ اٌدجً ِح ف ؼلُ  

05A4833026  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 49 لؽ٠ٛ ػّؽ لحوم و دواجي 01ؼلُ  01زٟ اٌدجً ِدّٛػخ أ 

07A4860214  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 50 ػّٛؼح قّبػ١ً لحوم و دواجي 59ثٛثىؽ ػمْٛ ثدبٔت ِمؽ اٌدّؼ١خ اٌؽ٠بض١خ ٌسٟ اٌدجً وهه ؼلُ نبؼع 

08A4865330 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 51 ثٛرؽػخ ػ١بل لحوم و دواجي 02ِس01ًؼلُ 01زٟ اٌدجً ِدّٛػخ ف 

15A5042824  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 52 ٌؼىؽٚد ؼِضبْ لحوم و دواجي 06ِكىٓ ركبّٟ٘ ػّبؼح ة ِسً ؼلُ  105/104ِهؽٚع 

04A4818494 .اٌسؽال ثٛؼٚثخ 53 ػجع اٌؽزّبْ ؾ٠ٓ اٌع٠ٓ لحوم و دواجي 01ـ  2زٟ اٌدجً ِح 

14A5027150 ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 54 لٛؼصٛ ٔٛؼ اٌع٠ٓ لحوم و دواجي أ04لكُ 05زٟ اٌدجً ؼل 

11A4893334  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 55 ؼضب ضبقف لحوم و دواجي ِسً ة 2لكُ أل  11زٟ اٌدجً ؼل 

01A1624926  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 56 ثٍّؼٍُ أزّع هطاعــن 01ِسً  10ؼلُ  02زٟ ثبل خؽاذ 

99A0046166  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 57 ق١ٍّخ غ١ٕخ هطاعــن 02زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح أ ؼل 

06A4841910  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 58 ١ِٙٛثٟ ٔبصؽ هطاعــن ثدبٔت ِسطخ اٌجٕؿ٠ٓ  22زٟ اٌىب١ٌزٛـ وهه ؼل 

17A5119753  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 59 ِسّع أ١ِٓ ٚخظ هطاعــن زٟ ثٓ ثٌٛؼ١ع أِبَ لكّخ 

98A0032066  ًاٌسؽال ثٛؼٚثخ 60 ٔمبل زى١ُ هطاعــن 16ذ ؼلُ  01زٟ اٌدج 

16A5115174  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 61 ثٛنٌٛى١خ أ١ِٓ هطاعــن 04ِكىٓ ركبّٟ٘ ػّبؼح ـ ِسً  105/104ِهؽٚع 

03A0103562  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 62 ثٛظٚضخ أزّع هطاعــن )زٟ اٌّك١ٍّٓ اٌّكزؼدً قبثمب( 45ؼلُ  09زٟ نؽ٠ف ث١عٞ ِدّٛػخ 

15A5111262  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 63 اقّبػ١ً زكبَ اٌع٠ٓ هطاعــن 10زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح أٚ ؼل 

03A0103562 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 64 ثٛظٚضخ أزّع هطاعــن )زٟ اٌّك١ٍّٓ اٌّكزؼدً قبثمب( 45ؼلُ  09ث١عٞ ِدّٛػخ  زٟ نؽ٠ف 

00A0067934  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 65 ِؽ٠ٛظ ؾ٠ٓ اٌع٠ٓ هطاعــن 16ِسً  07زٟ اٌدجً ػّبؼح 

04A4810499 ٓاٌسؽال ثٛؼٚثخ 66 ؼانعٞ خّبي هطاعــن زٟ اٌىب١ٌزٛـ ثدبٔت ِسطخ اٌجٕؿ٠ 

99A0044190  اٌسؽال ثٛؼٚثخ 67 ػجع اٌالٚٞ قؼ١ع هطاعــن 1أ  1ِدّٛػخ 

99A0033878  ُاٌسؽال ثٛؼٚثخ 68 ٔمبل ِسّع هحطح خذهاخ 38زٟ اٌدجً طؽ٠ك اٌٛطٕٟ ؼل 
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 ًوع الٌشاط العٌواى التجاري رقن السجل التجاري
اسن و لقة التاجز أو الوتعاهل 

 االقتصادي
 الثلذيح الزقن

الوقاطعح 

 االداريح

14A5034732 ٌٟالحزاش وادي السوار 01 نؼبة ؼن١ع هخثـــــزج زٟ ٚاظٞ اٌكّبؼ ِمبثً اٌّؼٙع اٌٛطٕٟ ٌإلػالَ األ 

03A0099208 ُالحزاش وادي السوار 02 ػزؽٚؾ اٌسك١ٓ هخثـــــزج ٚؼاء اٌّؽوؿ اٌجؽ٠عٚاٌّٛصالد08زٟ ٚاظٜ اٌكّبؼلطؼخؼل 

98A0029234 22 ًالحزاش وادي السوار 03 ِهؽٞ رٛف١ك هخثـــــزج نبؼع ػجع اٌؽزّبْ نزٛذ اٌّىبْ اٌد١ّ 

00A0063530 101 ًالحزاش وادي السوار 04 خؼفؽٞ ػّؽ هخثـــــزج ِفزبذ اٌّىبْ اٌد١ّ 

12A4908862  الحزاش وادي السوار 05 ؼزّبْ ز١ّع هخثـــــزج اٌّىبْ اٌد١ًّ 02ِسً  16ؼلُ 6نبؼع 

00A0058110  ُؾا٠عٞ ِؽاظ تغذيح عاهح 3نبؼع ػجع اٌؽزّبْ نزٛذ اٌّىبْ اٌد١ًّ ؼل 
 الحزاش وادي السوار 06

01A0075500  نؽ٠ع ِسّع تغذيح عاهح اٌؼب١ٌخ اٌّىبْ اٌد١ًّ 130لطؼخ 
 الحزاش وادي السوار 07

02A0086756  ُثٍمب٠ع ِسّع تغذيح عاهح 22نبؼع ثٛثغٍخ ث١ٌٛٛ ؼل 
السواروادي  08  الحزاش 

04A4814814 ؼثبزٟ ػ١بل تغذيح عاهح 17ؼلُ  2زٟ ِبوٛظٞ  لطؼخ 
 الحزاش وادي السوار 09

05A4829452  ُقٍطبٟٔ ِكؼٛظ تغذيح عاهح 287زٟ ق١ٍجخ ؼل 
 الحزاش وادي السوار 10

07A4856818 ٞزّالد ِصطفٝ تغذيح عاهح 119لطؼخ ؼل02ُِبوٛظ 
 الحزاش وادي السوار 11

07A4859836  ُوفبٌٟ قف١بْ تغذيح عاهح أ 21زٟ زمً اٌزدبؼة لطؼخ ؼل 
 الحزاش وادي السوار 12

08A4863866  ُأٚزعح ِسّع تغذيح عاهح 187زٟ اٌؼب١ٌـخ ؼل 
 الحزاش وادي السوار 13

09A4875708  ُر١غؿح صبظق تغذيح عاهح 04ؼلُ  04طؽ٠ك ِفزبذ ِسً ؼل 
 الحزاش وادي السوار 14

11A4900562  الحزاش وادي السوار 15 ١ِالط ِصطفٝ تغذيح عاهح اٌّىبْ اٌد١ًّ 164ؼلُ 05نبؼع 

12A5016660  ٞالحزاش وادي السوار 16 ثٓ اٌه١ص قف١بْ تغذيح عاهح 56ؼلُ  02زٟ ِىٛظ 

15A5037290  ٟالسواروادي  17 ٌسكٓ ػجع اٌٛ٘بة تغذيح عاهح ِسً ة 02ِكىٓ اٌّىبْ اٌد١ًّ ػّبؼح ؼلُ  226ز  الحزاش 

15A5039802  ُالحزاش وادي السوار 18 ق١ٍّٟ ٔٛؼ اٌع٠ٓ تغذيح عاهح 201زٟ إقؼع ػجبـ لطؼخ ؼل 

15A5042692 13 ًالحزاش وادي السوار 19 ثٓ طؽفب٠خ اٌؼ١ع تغذيح عاهح ٔٙح ق١عٞ ػمجخ اٌّىبْ اٌد١ّ 



07A4856818 ٞالسواروادي  20 زّالد ِصطفٝ تغذيح عاهح 119لطؼخ ؼل02ُِبوٛظ  الحزاش 

08A4863866  ُالحزاش وادي السوار 21 أٚزعح ِسّع تغذيح عاهح 187زٟ اٌؼب١ٌـخ ؼل 

14A5028924  ُالحزاش وادي السوار 22 ػصبَ ػجع اٌكالَ سوتيـــزاخ زٟ اٌّىبْ اٌد١ًّ 29نبؼع ِسّع اٌطب٘ؽ ػالَ ؼل 

03A0104634 15ًالحزاش وادي السوار 23 غبؾٞ ق١ّؽ فواكهخضز و  02ِىؽؼ ٔٙح ق١عٞ ػمجخ ِىبْ اٌد١ًّ ِس 

04A4813148 ًٔٙح ق١عٞ ػمجخ اٌّىبْ اٌد١ّ 
 الحزاش وادي السوار 24 زبخٟ زٛؼ٠خ خضز و فواكه

03A0105848  ُالحزاش وادي السوار 25 نؼٕبْ ِسّع خضز و فواكه اٌّىبْ اٌد١ًّ 101طؽ٠ك ِفزبذ ؼل 

05A4827710  الحزاش وادي السوار 26 لهٛ ؼاثر لحوم و دواجي 02ِسً ؼلُ  04ف١ال ؼلُ  07نبؼع 

04A4816334  ُالحزاش وادي السوار 27 لٕعٚؾٞ ِسّع لحوم و دواجي 08ٔٙح ق١عٞ ػمجخ زٟ اٌّىبْ اٌد١ًّ ؼل 

06A4844042  الحزاش وادي السوار 28 خفبٌٟ ٔكؽ٠ٓ لحوم و دواجي 08ؼلُ  05زٟ اٌّىبْ اٌد١ًّ نبؼع 

98A0032008  ُالحزاش وادي السوار 29 ِز١بؾ ِٙعٞ لحوم و دواجي 05اٌّىبْ اٌد١ًّ ٚاظٞ اٌكّبؼ ؼلُ  26نبؼع ؼل 

16A5114671  ُالحزاش وادي السوار 30 ِؼٍُ ِسّع ٌطضؽ لحوم و دواجي اٌّىبْ اٌد١ًّ 283نبؼع ؾٔبضدٟ ػجع هللا لطؼخ ؼل 

17A5118219 ٞالحزاش وادي السوار 31 ثٛصجغف١صً  لحوم و دواجي زٟ ٚاظٞ اٌكّبؼ ضٍف اٌّؽوؿ اٌجؽ٠ع 

00A0067904  ُالحزاش وادي السوار 32 ثٛؾ٠ع ؼن١ع هطاعـــن 57طؽ٠ك اٌّفزبذ ؼل 

00A0071186  ٟٕالحزاش وادي السوار 33 ثٛقبػخ ٠ٛقف هطاعـــن ا٢ٌٟ ٌإلػالَِمبثً اٌّؼٙع اٌٛط 

01A0083548 الحزاش وادي السوار 34 ثٛرِٟٛ ؼن١ع هطاعـــن زٟ ثٛاؼٞ ػّبؼ 

03A0107306 الحزاش وادي السوار 35 نؼبة زّؿح زكبَ اٌع٠ٓ هطاعـــن ِعضً ِسطخ اٌمطبؼ ِمبثً ػّبؼح ـ ِسً ة 

04A4810440  ُالحزاش وادي السوار 36 ا٠ىبْ خؼفؽ هطاعـــن ِىؽؼ 118طؽ٠ك ِفزبذ ؼل 

06A4840960  ٞالسواروادي  37 ق١ٍٟٙ قف١بْ هطاعـــن 281لطؼخ ؼلُ  02زٟ ِبوٛظ  الحزاش 

06A4842826  ُالحزاش وادي السوار 38 نؽ٠هٟ ػجع اٌسك هطاعـــن 163زٟ ق١ٍجخ ؼل 

06A4844788  ُالحزاش وادي السوار 39 ػ١ٍُ ٔج١ً هطاعـــن 02طؽ٠ك ِفزبذ ؼل 

14A5027604  ُالحزاش وادي السوار 40 ث١ًٍ ِٕٛؼ هطاعـــن 02طؽ٠ك ِفزبذ ؼل 

15A5042468 الحزاش وادي السوار 41 زبخٟ ٔؼ١ّخ هطاعـــن طؽ٠ك اٌّسطخ 

99A0035620 ًالحزاش وادي السوار 42 ظزبـ ِصطفٝ هطاعـــن نبؼع ثٛؼاٚٞ ػّبؼ اٌّىبْ اٌد١ّ 

99A0048720 ٌٟالحزاش وادي السوار 43 ر١غؿح زى١ُ هطاعـــن ِمبثً اٌّؼٙع اٌٛطٕٟ ٌالػالَ اال 

02A0090014  ُالحزاش وادي السوار 44 ثٌٛىفٛف ثالي هطاعـــن 12زٟ ق١ٍ١خ ؼل 

02A0088046  ُالحزاش وادي السوار 45 قؼ١عأٟ ؾ١٘خ هطاعـــن 23زٟ ِبوٛظٞ ؼل 

15A5036872  ُالحزاش وادي السوار 46 ّ٘بي اثؽا١ُ٘ هطاعـــن 04طؽ٠ك ِفزبذ ؼل 



13A5019402 الحزاش وادي السوار 47 ثٛؼزٍخ طب٘ؽ هطاعـــن زٟ ثٛاؼٞ ػّبؼ 

03A0105582  ُ137لطؼخ ؼل  الحزاش وادي السوار 48 ثٛثؿٚ زك١ٕخ هطاعـــن 

05A4826671  ًالحزاش وادي السوار 49 ػ١هْٛ ؼاثر هطاعـــن 11زٟ ٚاظٞ اٌكّبؼ ِس 

07A4848688  ُالحزاش وادي السوار 50 ثٛؾْٔٛ طبؼق هطاعـــن ِسً ة 42ؼل 

06A484788  ُالحزاش وادي السوار 51 ٔج١ً ػ١ٍُ هطاعـــن 02طؽ٠ك ِفزبذ ؼل 

16A5113967  ٟالحزاش وادي السوار 52 ثٛزٛل ػٍٟ هطاعـــن ِمبثً ِسطخ اٌمطبؼ ِسً أ 18ؼلُ  1960ظ٠كّجؽ  11إٌّطمخ اٌصٕبػ١خ ز 

08A4858827 ُالحزاش وادي السوار 53 ١ّٔؽ ِسّع ثٓ ِطزبؼ هطاعـــن اٌؼب١ٌخ 03خؿء ؼلُ  05طؽ٠ك اٌٛطٕٟ ؼل 

14A5029538   ُالحزاش وادي السوار 54 ثٛؾ٠ع ِسّع ؾوؽ٠ب هطاعـــن اٌّىبْ اٌد١ًّ 04ِسً ؼلُ  06لطؼخ ؼل 

 ل.غ.َ.َ ١ٌىٛ هلثٌاخ ٚاظ اٌكّبؼ 48إٌّطمخ صٕبػ١خ رٛقؼخ  0007816ة99
55 

 الحزاش وادي السوار

 وٛٔكجذ ٌز١ٟأ.ْ ـ.أ.ي ٔٛفٛ  هلثٌاخ ٚاظ اٌكّبؼ 35إٌّطمخ اٌصٕبػ١خ ؼلُ  098108ة08
56 

 الحزاش وادي السوار

 



 الـجمهورية الـجزائرية الـديمقراطية الـشعبية
 وزارة التجارة 

 لوالية الجزائر التجارةمــديرية 
 االقتصاديمالحظة السوق و اإلعالم  مصلحة

 

   9102القائمة االسمٌة للتجار و المتعاملٌن االقتصادٌٌن الملزمٌن بضمان المداومة  عٌد الفطر المبارك و عٌد اإلستقالل 
 

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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

4095215أ  01 الدار  24رقم  19حً اإلخوة عاشوري  

 البٌضاء
  الدار البٌضاء 10 المحً مشدق ت.ت للتغذٌة العامة

4150215أ  04 الدار البٌضاء حً اإلخوة عاشوري 04     19 عادل معٌزي ت.ت للخضر و الفواكه 

4001411أ  04 حً اإلخوة عاشوري الدار البٌضاء 04     12 حمزة معٌزي ت.ت للخضر و الفواكه 
5142454أ  10  10رقم  14حً اإلخوة عاشوري شارع  

 الدار البٌضاء
   15 بومار عبد المالك ت.ت للتغذٌة العامة

4124915أ  05 الدار  95حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء
   14 تٌرانتً مصطفى سوبٌرات

4004409أ  04 الدار البٌضاء 94حً اإلخوة عاشوري رقم      14 ولٌد ٌطو ت.ت للخضر و الفواكه 

5120125أ  00 الحمٌز الدار  92حً مسكٌفا قطعة رقم  

 البٌضاء 
   10 منٌماش هشام ت.ت للتغذٌة العامة

5104251أ  12 محل   00حوش مسكٌفا الحمٌز قطعة رقم  

الدار البٌضاء 19  
   11 بوشرٌط نور الدٌن  ت.ت للتغذٌة العامة

4121409أ  05 الدار البٌضاء 00حوش مسكٌفا قطعة رقم      12 جٌلفرانك فاروق ت.ت للخضر و الفواكه 

4095512أ  01 الدار  19حً حوش عطار قطعة رقم  

 البٌضاء
العامة ت.ت للتغذٌة    01 مدار محلول 

4094141أ  01 محل "ب" الدار  00حً علً عمار رقم  

 البٌضاء
   00 إبراهٌم قرٌشً ت.ت للخضر و الفواكه

1121425أ  12 شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 41     09 بقالم عبد الحمٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

5101021أ  12 المحل "أ" الدار  شارع محمد خمٌستً 09 

 البٌضاء
   02 ٌاسٌن شاوي ت.ت للتغذٌة العامة

5212291أ  00 مج الدار  14حً القاعدة المجهزة رقم  

 البٌضاء
   05 خٌار زٌن الدٌن سوبٌرات



4090414أ  00 الدار البٌضاء 04حً علً عمار رقم    04 عالء الدٌن جبالً سوبٌرات 

 
  

4001944أ  00 الدار  21عبدونً رمضان قطعة  حً 

 البٌضاء
   04 واعط محمد ناصر سوبٌرات

4095254أ  01 محل  11عمارة  0245حً اول نوفمبر  

 "بً" الدار البٌضاء
   00 رابح ولد سرحان ت.ت للتغذٌة العامة

04910954أ  04 الدار  11شارع محمد خمٌستً محل رقم  

 البٌضاء
   01 تمورت بالل حلوٌات تقلٌدٌة

1109921ب  11 الدار البٌضاء 21حً االخوة عاشوري رقم      02 لغوٌنً كمال مخبزة  صناعٌة 
4121559أ  05 الدار البٌضاء 10حً اإلخوة عاشوري رقم      91 نور الدٌن أبزار مخبزة و حلوٌات  

4091422أ  00  12محل  10رقم  14حً عاشوري شارع  

 الدار البٌضاء
   90 حمٌدي عمر مخبزة  صناعٌة

5100121أ  11 الدار  15حوش عطار مج  "د" رقم  

 البٌضاء
   99 عشبً رشٌد مخبزة و حلوٌات 

   92 تمورت بالل  حلوٌات تقلٌدٌة شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 49109542

4004501أ  04 رمز المحل الدار  24حً عبدونً رقم  

 البٌضاء
   95 بن دشاش عبد الكرٌم حلوٌات

4195904أ  02 الدار  011قطعة  10حً اإلخوة عاشوري  

 البٌضاء
   94 قوبار فارس قصــــابة

0492920أ  19 الدار  21حً اإلخوة عاشوري   قطعة  

 البٌضاء
   94 جغموم توبار أعشابً

4092042أ  01 الدار البٌضاء 10حً األخوة عاشوري رقم      90 كحول عمر ت.ت للحوم و القصابة 
4000020أ  04  24رقم  19حً اإلخوة عاشوري شارع  

 الدار البٌضاء
   91 فاتح لواس ت.ت  للتبغ و فلٌكسً

4002515أ  04  19محل  50حً اإلخوة عاشوري رقم  

 الدار البٌضاء
   92 عسٌر مٌهوبً ت.ت للعقاقٌر و الدهن

الدار البٌضاء 41حً اإلخوة عاشوري رقم  / ت.ت لمواد التجمٌل و  
 التطهٌر البدنً

   21 رباعٌن عبد الوهاب

   20 العطوي حمٌد مقــــهى حً اإلخوة عاشوري الدار البٌضاء /

00459004أ  04 الدار  21حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء
   29 بالل وٌندار ت.ت للحوم و البٌض



4129291أ  05 الدار البٌضاء 21حً اإلخوة عاشوري رقم      22 إسكً حكٌم مطــــعم 
5154010أ  10  12محل  14شارع الطرٌق الوطنً رقم  

 الحمٌز الدار البٌضاء

   25 بنون نور الدٌن مطــــعم

5102211أ  12 الدار البٌضاء 14شارع الطرٌق الوطنً      24 طارق محفوظ ت.ت للدواجن 
5144941أ  11 حً الحمٌز  14شارع الطرٌق الوطنً رقم  

 الدار البٌضاء

عائشة زوجة  كٌروان مطـــعم
 حرٌشة

24   

حً الحمٌز الدار البٌضاء 94قطعة  /    20 هٌاش عبد الحق ت.ت لمنتجات العطارة 

0111195أ  12 الدار البٌضاء 02حوش مسكٌفا قطعة      21 براهٌم بطاهر جــــزار 
4120254أ  04 محل "د" الحمٌز الدار  02حً مسكٌفا رقم  

 البٌضاء

و  ت.ت لمواد المخبزة
 الحلوٌات

   22 جوابً سٌف الغسم

مجموعة الحمٌز الدار  00قطعة رقم  /

 البٌضاء

ت.ت للتبغ و أدوات 
 التدخٌن

   51 محمد بورقٌة

4001202أ  04 الدار  15محل رقم  00حً الحمٌز قطعة  

 البٌضاء 

   50 بلدراع أحمد مأكوالت خفٌفة

مسكن  الشهٌد عاٌب سعٌد الدار  951حً  /

 البٌضاء

   59 محرز نور الدٌن مقـــهى

4009150أ  04  12التعاونٌة العقارٌة حوش عطار "أ" رقم  

 الدار البٌضاء

ت.ت للتبغ و أدوات 
 المدخنٌن

   52 شٌنٌة رضوان

5141401أ  11  15مسكن قطعة  411حوش عطار حً  

 الدار البٌضاء

   55 وحٌد بلعاٌد إطعام سرٌع

   54 زكري بوبترة إطعام سرٌع حً حوش عطار الدار البٌضاء /
5104422أ  15 الدار  15مسكن قطعة رقم  411حً  

 البٌضاء

   54 سعدي سمٌر ت.ت للتبغ

40954404أ  01 الدار  19التعاونٌة عقارٌة األمل محل رقم  

 البٌضاء

   50 حمٌزي علً أكل خفٌف

11149044أ  22 شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 21   بركانً عادل مقـــــــهى 
 

51   

5194011أ  11  19شارع محمد خمٌستً محل رقم  54 

 الدار البٌضاء

   52 بوغانم سفٌان مطــــعم

4195124أ  02 مدخل مولود فرعون الدار البٌضاء 02     41 بوشرٌم مسعود مطــــعم 

5110444أ  12 الدار البٌضاء 01حً أول نوفمبر رقم      40 هشام سٌد إطعام سرٌع 
1142921أ  11 الدار البٌضاء91حً أول نوفمبر رقم      49 سٌد عبد الرحمان ت.ت للتبغ 



4090429أ  00 الدار البٌضاء 02حً القاعدة المجهزة رقم   نشاط نعبئة رصٌد الهاتف  
 النقال

   42 ولٌد واري

5192244أ  14    45 مقران لهالل ت.ت للتبغ حً القاعدة المجهزة الدار البٌضاء 

4000402أ  04  09قطعة رقم  14حً القاعدة المجهزة مج  

 الدار البٌضاء

   44 مقران عمر مقــــهى

4095412أ  01 محل رقم  51القاعدة المجهزة قطعة رقم  

الدار البٌضاء 14  

   44 فارس شلفاط ت.ت للحوم القصابة

4124101أ  05 الدار البٌضاء 51شارع محمد خمٌستً رقم   تالمحسنساعً   ت.ت للحوم   40   

409901أ  00 "ب" الدار  44شارع محمد خمٌستً رقم  

 البٌضاء

   41 بقالم ولٌد ت.ت للتبغ

   42 بوبعلة علً مطـــعم شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء /
   41 كوٌسً عبد الحمٌد مطـــعم شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء /

4101109أ  02 الدار  40رقم   شارع محمد خمٌستً 

 البٌضاء

   40 بدر الدٌن  أوبعٌش مقــــهى

1102019أ  21 شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 45     49 أوبعٌش عبد الحفٌظ إطعام سرٌع 
1142021أ  11 الدار البٌضاء 14مج "أف" قطعة      42 بولحٌة جمال مطـــعم 

1115425أ  10 المجهزة الدار  مج "ف" القاعدة 11تجزئة  

 البٌضاء

   45 لعراس اسماعٌل إطعام سرٌع

4094210أ  01 محل  10حً محمد الصدٌق بن ٌحً رقم  

الدار البٌضاء 12رقم   

نشاط نعبئة رصٌد الهاتف 
 النقال

   44 ٌوسف لعراس

1154525أ  22 الدار  10حً القاعدة المجهزة مج "أ" رقم  

 البٌضاء

بوعالممٌلودي  ت.ت للحوم القصابة  44   

 محجوب رواو إطعام سرٌع حً القاعدة المجهزة الدار البٌضاء /
 

40   

4129121أ  05 حً عبدونً رمضان قطعة رقم "أ" محل  
 "ب" الدار البٌضاء

   41 بوعالم بوقندورة مطـــعم

4095154أ  01 الدار  14شارع محمد الصدٌق بن ٌتً رقم  

 البٌضاء

الزاويعبد الحمٌد ابن  إطعام سرٌع  42   

4191449أ  02 الدار البٌضاء 92شارع محمد خمٌستً رقم      01 كٌحل رابح مقــــهى 

4102009أ  02 الدار البٌضاء 14حً الحمٌز عمارة رقم      71 ٌلمون سمٌر ت.ت للدواجن و اللحوم  
الدار البٌضاء 14رقم  15حً الحمٌز      72 بوشامة عبد الحمٌد ت.ت للخضر و الفواكه 



الدار  11محل رقم   14طرٌق الوطنً رقم  

 البٌضاء
حرفً صانع الخبز 

 التقلٌدي
   73 امحمد عمران

4004450أ  04 الدار البٌضاء 10مج  15حً الحمٌز      74 حمزة كنانً ت.ت للدواجن و اللحوم  

5101211أ  12 الحمٌز  44طرٌق الوطنً رقم  00شارع  

 الدار البٌضاء
   75 طارق محفوظ ت.ت للدواجن و اللحوم 

4151009أ  04  14حً المندرٌن محل  14الطرٌق الوطنً  

 الحمٌز الدار البٌضاء
   76 موٌسً سٌدعلً ت.ت للتغذٌة العامة

مسكن الدار البٌضاء 0011حً  /    77 قصابة سفٌان مقــــهى 

4192441أ  02 الدار  9رقم  20ع  حً العقٌد شعبانً 

 البٌضاء

   78 فلٌح لعواس ت.ت للتغذٌة العامة

4004494أ  01    79 أٌت ٌحً عبد الرزاق مقــــهى حً المدٌنة الجدٌدة الدارالبٌضاء 
5100521أ  11    80 حجام رابح ت.ت للتغذٌة العامة حً المدٌنة الجدٌدة الدار البٌضاء 

4124041أ  05 الدار البٌضاء حً كرٌم بلقاسم     81 بوشالغم أحمد مخبزة 
الدار البٌضاء 2مسكن رقم  212حً      82 ماجن عادل ت.ت للتغذٌة العامة 
مسكن الدار البٌضاء 212حً      83 ماجن عبد الحمٌد قصــــابة 
الدار البٌضاء 12مسكن رقم  212حً      84 رابح بن كوس مقـــــهى 
الدار  15محل  02ع  حً االخوة بن بوبترة 

 البٌضا

   85 بتقة عمر مقـــهى

 رقم الهاتف
1444512241 

الدار  19محل  19حً االخوة بن بوبترة ع 

 البٌضاء

   86 عبد هللا حاج أٌوب ت.ت للتغذٌة العامة

5151155أ  14 محل "ج" 92حً المدٌنة الجدٌدة رقم      87 دعوش مراد ت.ت للحوم 
92 حً المدٌنة الجدٌدة رقم     88 حجام أحمد إطعام سرٌع 

5109029أ  12 14عمارة  45حً أول نوفمبر      89 محمد شرٌف جراد ت.ت للخضر و الفواكه 
4101201أ  09 92حً المدٌنة الجدٌدة رقم      90 جباري بالل إطعام سرٌع 

92حً المدٌنة الجدٌدة رقم      91 بن طلحة ناصر حلٌب و مشتقاته 

5144500أ  11 94المدٌنة الجدٌدة رقم حً      92 أٌت ٌحً عبد الغنً ت.ت للتبغ 
   93 نواس علً ت.ت للحوم حً العقٌد شعبانً الدار البٌضاء 

1121141أ  19 رقم  04مسكن ع  911حً العقٌد شعبانً  

91 

   94 قوالش زهرة ت.ت للتغذٌة العامة

4095254أ  01 11ع  0245حً أول نوفمبر      95 ولد سرحان رابح ت.ت للتغذٌة العامة 
5215021أ  00    96 عبد الغنً بوقدو ت.ت للدواجن حً المدٌنة الجدٌدة الدار البٌضاء  



5215049أ  00 24حً المدٌنة الجدٌدة رقم      97 بن موسى الٌاس ت.ت للحوم 
4192214أ  02 10رقم  19حً المدٌنة الجدٌدة  عمارة      98 جمال ربراب ت.ت للتغذٌة العامة 

1155400أ  22 الدار  014مسكن عمارة  0011حً  

 البٌضاء

   99 زٌاحلة سمٌر ت.ت للتغذٌة العامة

الدار  09رقم  14مسكن  عمارة  0011حً  

 البٌضاء

   100 شٌقرا محمد حلــــوٌات

4194221أ  02 الدار  09رقم  14مسكن  عمارة  0011حً  

 البٌضاء

   101 شكٌب كابري تعبئة الهاتف النقال

11نوفمبر عمارة  10حً      102 خربانً محمود حلوٌات 
نوفمبر الدار البٌضاء 10حً      103 شمار محدٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

41021249أ  02 الدار  14حً اإلخوة عاشوري قطعة  

 البٌضاء

   015 تٌرانتً عمٌروش مخبزة صناعٌة

   014 مبحاح أحمد ت.ت للتغذٌة العامة حً اإلخوة عاشوري الدار البٌضاء /
5211421أ  00 الدار  5حً عبد الرحمان قهواجً مج  

 البٌضاء

   014 أٌت بعزٌز كرٌم ت.ت لمواد المخبزة

   010 خٌري مراد ت.ت لمشتقات الحلٌب حً  عبد الرحمان قهواجً الدار البٌضاء /

1011545أ  15 الدار  022حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء

العامةت.ت للتغذٌة     011 موساوي إلٌاس 

5211225أ  00 الدار  010حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء

   012 مدانً بوجرادة ت.ت للدواجن و البٌض

4091599أ  00 الدار  004حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  

 البٌضاء

   001 أمٌن بونهٌجة ت.ت لمواد المخبزة 

4094292أ  01 الدار  11 مسكن عمارة رقم 0949حً  

 البٌضاء

   000 مسالكة نور الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة

الدار  11مسكن عمارة رقم  0949حً  /

 البٌضاء

   009 حطاب توفٌق إطعام سرٌع مقهى

4191415أ  05 محل  14مسكن عمارة رقم  0949حً  

الدار البٌضاء 0/94  

   002 عماري كمال إطعام سرٌع

4150014أ  04 الدار  14محل  15عمارة مسكن  920حً  

 البٌضاء

   005 شرنان اسماعٌل ت.ت للتغذٌة العامة

2451510أ  10 الدار  14محل  14مسكن عمارة  920حً  

 البٌضاء

   004 بن فارس فضٌلة ت.ت للتغذٌة العامة



4004520أ  04 الدار  10محل  01مسكن عمارة  920حً  

 البٌضاء

   004 سمٌر حٌمرانً إطعام سرٌع

   000 خٌري سعٌد ت.ت للدواجن و البٌض حً اإلخوة عاشوري  الدار البٌضاء /

5122011أ  12 الدار  054حً اإلخوة عاشوري  رقم  

 البٌضاء

ت.ت للحوم و األسماك 
 المجمدة

   001 خدٌجً لعٌد

4094104أ  01 الدار  024حً اإلخوة عاشوري  رقم  

 البٌضاء

شٌرتواحمحمد األمٌن  ت.ت للخضر و الفواكه  002   

5100921أ  12 محل "أ"  010حً اإلخوة عاشوري قطعة  

 الدار البٌضاء

   091 شبلً بالل ت.ت للدواجن و البٌض

   090 عشً رشٌد مخبــــزة حوش عطار الدار البٌضاء /
مسكن الدار البٌضاء 411حوش عطار حً  /    099 بلعابد وحٌد إطعام سرٌع 

5109955أ  12 الحمٌز الدار  11قطعة  حً المندرٌن 

 البٌضاء

   092 أحجادن مصطفى مطـــــعم

الحمٌز الدار  14حً المندرٌن قطعة  /

 البٌضاء

   095 لبشٌري مولود مقــــهى

4122141أ  05 محل "س" الحمٌز  20حً المندرٌن رقم  

 الدار البٌضاء 

   094 أسامة بوسطٌلة ت.ت للتغذٌة العامة

4099505أ  00 الدار البٌضاء 21المندرٌن رقم حً    نجٌب بكوش ت.ت لمواد المخبزة  
 

094   

   090 فرٌد شٌباطً ت.ت للدواجن و البٌض حً المندرٌن الحمٌز الدار البٌضاء  /

4001449أ  04 محل "س" الحمٌز  091حً المندرٌن رقم  

 الدار البٌضاء 

   091 ٌاسٌن مشنً ت.ت للتغذٌة العامة

4191245أ  05 الدار  05قطعة رقم  4الطرٌق الوطنً رقم  

 البٌضاء

   092 عثمان العٌدي ت.ت للحوم القصابة

5140005أ  10 الدار البٌضاء 10الحمٌز حوش سٌرا قطعة    سٌقانً سفٌان ت.ت للحوم القصابة 
 

021   

4192429أ  05 الطرٌق  05حوش سٌرا سابقا قطعة  

محل "ب" الدار البٌضاء 14الوطنً رقم   

للتغذٌة العامة ت.ت    020 محمد بٌلوم 

5210901أ  00 الحمٌز  12حوش سٌرا  محل  10قطعة رقم  

 الدار البٌضاء

   029 دابلً منٌر حلوٌات تقلٌدٌة

حوش سٌرا سابقا الحمٌز  10قطعة رقم  /

 الدار البٌضاء

   022 بلحاج أحمد مطـــعم



5120254أ  00 سٌرا سابقا قطعة رقم  حً المندرٌن حوش 
محل "أ" الحمٌز الدار البٌضاء 19  

   025 شرٌف معود ت.ت للخضر و الفواكه

4095114أ  01 الدار  094منطقة المندرٌن قطعة رقم  

 البٌضاء

   024 محمد وعلً بلهادي حلــــوٌات

محل "أ" الدار  19مسكن الحمٌز  951حً  /

 البٌضاء

ابراهٌمحراش  ت.ت للتغذٌة العامة  024   

الدار  09محل   19مسكن الحمٌز  951حً  /

 البٌضاء

   020 حاجً محمد ت.ت للتغذٌة العامة

5155401أ  14 الدار  009حً اإلخوة عاشوري رقم  

 البٌضاء

   021 عٌسً حسان ت.ت للتغذٌة العامة

الدار  954حً اإلخوة عاشوري قطعة رقم  /

 البٌضاء

عبد النور بوسعٌد إطعام سرٌع  022   

الدار البٌضاء 41حً اإلخوة عاشوري رقم  /    051 رباعٌن عبد الوهاب ت.ت لمواد التجمٌل 
   050 العطوي حمود مقــــــهى حً اإلخوة عاشوري الدار البٌضاء /
الدار البٌضاء 21حً اإلخوة عاشوري رقم  /    059 اسكً حكٌم مطـــعم 
الدار  24رقم   19 حً اإلخوة عاشوري /

 البٌضاء

ت.ت للتبغ و تعبئة 
 الهاتف

   052 فاتح لواس

الدار البٌضاء 44شارع محمد خمٌستً رقم  /    055 بقالم ولٌد ت.ت للتبغ 
الدار البٌضاء 40شارع محمد خمٌستً رقم  /    054 بدر الدٌن أوبعٌس مقـــــــهى 
الدار البٌضاء 14حً القاعدة المجهزة رقم  /    054 خٌار زٌن الدٌن سوبٌرات 
الدار البٌضاء 04حً علً عمار رقم  /    050 جٌالً عالء الدٌن سوبٌرات 
محل  11عمارة  0245حً اول نوفمبر  /

 "ب" الدار البٌضاء

   051 رابح ولد سرحان ت.ت للتغذٌة العامة

الدار البٌضاء 91حً اول نوفمبر رقم  /    052 سٌد عبد الرحمان ت.ت للتبغ 

 
  



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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

5195092أ  14 مسكن نهج بكري بوقرة المحمدٌة 044حً    العمري ٌحً ت.ت للحوم القصابة 
 

  المحمدٌة 10

5299050أ  04 المحمدٌة 05رقم  02مسكن ع  111حً      19 رفٌق سلٌمان نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 
5129994أ  14 المحمدٌة 41مسكن عمارة  429حً    مجراب عمر ت.ت للحوم القصابة 

 
12   

5224410أ  02 المحمدٌة 49مسكن عمارة  429حً    رٌاض بغداد ت.ت للتغذٌة العامة 
 

15   

5205500أ  05 المحمدٌة 45مسكن عمارة  429حً   للخضر و الفواكهت.ت    تٌزٌزوة محمد 
 

14   

0259444أ  14 المحمدٌة 50مسكن عمارة  429حً    شربً حسٌنة ت.ت للتغذٌة العامة 
 

14   

4005025أ  04 المحمدٌة 90شارع بختً عبد االلً رقم     10 عزوك عاشور المخبزة الصناعٌة 

5292292أ  04  99شارع تنس سابقا أكٌتان رقم  14 

 المحمدٌة
للتغذٌة العامةت.ت     11 بالل بوقرٌط 

5129204أ  09  11محل رقم  55مسكن عمارة  429حً  

 المحمدٌة 
   12 فورالً حسان نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

0004004أ  22  19رقم  55مسكن عمارة  429حً  

 المحمدٌة
   01 عامر ندٌر ت.ت للتغذٌة العامة

4004441أ  04  15رقم  51مسكن عمارة  429حً  

 المحمدٌة
 زعموش مولود إطعام سرٌع

 
 

00   

4090144أ  00 قاعة الرٌاضات حً الكثبان  01محل رقم  

 المحمدٌة
   09 لخضر حمزة ت.ت للحوم القصابة

4009254أ  04 المحمدٌة  10حً الكثبان محل رقم      02 سمٌر حمزة ت.ت للدواجن 

5151014أ  10 المحمدٌة 54مسكن عمارة  429حً   سرٌع إطعام     05 قاسً نورة 
5100422أ  01 المحمدٌة 19شارع حامق اٌدٌر محل  02   04 رسوري اسماعٌل نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 

 
  

95022أ  21 شارع حامق اٌدٌر المحمدٌة 12     04 سلٌمانً عبد الكرٌم ت.ت للتغذٌة العامة 

1100520أ  21 شارع أوالد سٌدي المحمدٌة 00     00 كربوش حسان مطـــعم 
5194242أ  14 شارع اوالد سٌدي الشٌخ الدٌار الخمسة المحمدٌة  02     01 سالمً رفٌق نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 



5211200أ  02 شارع اوالد سٌدي الشٌخ الدٌار الخمسة  50 

 المحمدٌة
   02 صحراوي ساعد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

4004020أ  04 سٌدي الشٌخ الدٌار الخمسة  شارع اوالد 42 

 المحمدٌة
   91 ٌعقوبً بوبكر نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

5122490أ  14 شارع اوالد سٌدي الشٌخ المحمدٌة 22     90 بعزٌز حمزة ت.ت للتغذٌة العامة 

002449أ  04 الصنوبر البحري  19حً ماكودي احمد رقم  

 المحمدٌة 
   99 زناتً مراد مغــــازة

4000420أ  00  24رقم  25مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة
   92 غزالً لعٌب نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

5144902أ  11  90رقم  24مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة
   95 بوحشلوفة محمد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

5219420أ  02  00رقم  91مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة
رابحسلٌمانً  ت.ت للتغذٌة العامة  94   

5111102أ  00  05رقم  90مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة
   94 القبوب فؤاد ت.ت للخضر و الفواكه

1120190أ  19  12رقم  99مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة
   90 اخنازن الٌاس ت.ت للحوم و الدواجن

4009592أ  04 المحمدٌة 19حً الموز مكرر عمارة    فارس زقان مغــــازة 
 

91   

4002104أ  00  10مسكن عمارة  045حً زرهونً مختار  

المحمدٌة 15رقم   
   92 لعرابً محمد االمٌن نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

5200502أ  05  10مسكن عمارة  045حً زرهونً مختار  

 المحمدٌة
   21 دراجً ٌوبً ت.ت للتغذٌة العامة

5121240أ  00 مسكن مكرر مجمع عدل  عمارة   045حً  

المحمدٌة 24  
   20 دروٌش محمد ت.ت للتغذٌة العامة

5290954أ  04 المحمدٌة 19محل  19مسكن ع  0419حً      29 بلوط رابح ت.ت للدواجن 
5100242أ  01  04محل  19مسكن عمارة  0419حً  

 المحمدٌة 
   22 رنان سفٌان ت.ت للخضر و الفواكه

4004200أ  04 مختار ع  مسكن حً زرهونً 0419حً  

المحمدٌة 10  
   25 كسٌر زهوة نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

512122أ  00 محل  10مسكن حً زرهونً مختار ع  0419حً  

المحمدٌة  11  
   24 تنانً سفٌان نشاط تعبئة رصٌد الهاتف



5299122أ  04 المحمدٌة 01رقم  01مسكن ع  111حً      24 العٌدي عبد القادر ت.ت للدواجن 
5190014أ  14 حً   091محل  24مسكن عمارة  201حً  

 المز المحمدٌة
   20 أعماراش احمد ت.ت للخضر و الفواكه

1012004أ  12  054محل  92مسكن عمارة  911حً  

 المحمدٌة
   21 فاروق غنً ت.ت للتغذٌة العامة

1111414أ  19 رقم  95مسكن عمارة "أ"  911حً الموز  

المحمدٌة 029  
العامةت.ت للتغذٌة     22 وزٌدي ناصر 

1114529أ  10  12س رقم  12مسكن عمارة  951حً  

 المحمدٌة
   51 فالح حسان نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

4092452أ  01  45مج ملكٌة  10الصنوبر البحري قسم  

 المحمدٌة

   50 حمٌد العربً مخبزة صناعٌة

5201420أ  04  29محل رقم  24مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة

   59 فرٌد بوراس مطـــعم

5144400أ  14 المحمدٌة 24ع  21مسكن رقم  011حً    بلخٌش مراد ت.ت للتغذٌة العامة 
 

52   

المحمدٌة 02محل  91مسكن ع  011حً  /    55 اقمون حسٌن مطـــعم 

5101010أ  12  09محل رقم  99مسكن ع  011حً  

 المحمدٌة

   54 علٌحمداش مطـــعم

4002142أ  00  15محل رقم  92مسكن عمارة  011 حً 

 المحمدٌة

   54 محمد حمزة ت.ت للخضر و الفواكه

5209140أ  05 مسكن حً زرهونً مختار  0419حً  

المحمدٌة 15رقم  19عمارة   

   50 كرٌم خوجة نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

 14محل  19مٌكن رقم  0419حً  /

 المحمدٌة

   51 ناٌت لعمارة سعٌد ت.ت للتغذٌة العامة

5200194أ  05 الطابق األرضً رقم  01مسكن ع  111حً  

المحمدٌة 04  

   52 سٌد أحمد صاف مغـــازة

4091291أ  00  04ع  00حً زرهونً مختار محل رقم  

 المحمدٌة

   41 بوعلً بن علً ت.ت للتغذٌة العامة

51119042أ  00  02رقم  00مسكن عدل محل  0419حً  

 المحمدٌة

العامةت.ت للتغذٌة     40 محمدي ولٌد 

5299044أ  04  10محل  02حً زرهونً مختار ع  

 المحمدٌة

   49 عمر دروٌش ت.ت للتغذٌة العامة



4001212أ  04 مسكن عدل  0419حً زرهونً مختار  

المحمدٌة 04محل رقم   

   42 حمزة لعربً ت.ت للخضر و الفواكه

4095244أ  01 المحمدٌة 04محل  25مسكن ع  111حً      45 بشٌر عبد اللطٌف ت.ت للخضر و الفواكه 
المحمدٌة 25مسكن ع  111حً  /    44 بودالٌة محمد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 

5210042أ  02 المحمدٌة 11رقم  29مسكن ع  111حً      44 حمادي فؤاد ت.ت للخضر و الفواكه 
4001291أ  00 المحمدٌة 45و  42محل 24ع  111حً   محمد عبد الرؤوف  إطعام سرٌع 

 اسماعٌل عوادي
40   

المحمدٌة 14محل  1مسكن ع  0419حً  /    41 بولعشاي هاني ت.ت للتغذٌة العامة 

5204412أ  05  1مسكن حً زرهونً مختار ع  0419حً  
المحمدٌة 04"ب"   

   42 باية بمحسن ت.ت للخضر و الفواكه

5145440أ  11 مختار محل رقم  مسكن زرهونً 0419حً  

المحمدٌة 11  

   41 مساوي رشيد ت.ت للتغذٌة العامة

91442أ  21 شارع رابح جرجرة المحمدٌة 14     40 بوكساني مولود ت.ت للتغذٌة العامة 

4002052أ  00 شارع الواحات المحمدٌة 15رقم      62 بمعربي أمزيغ ت.ت للتغذٌة العامة 

4091995أ  00 شارع عمر حلوسً  90  للتغذٌة العامة ت.ت     63 زبيري سعيد 

4000111أ  00 10حً البحر األبٌض المتوسط محل رقم      64 مبروك حامدي ت.ت للتغذٌة العامة 

5121954أ  09 15مسكن عمارة "أ" رقم  01حً      65 لونيس مرزوق ت.ت للتغذٌة العامة 

4091202أ  00 عمارة محل رقم  14الطرٌق الوطنً رقم  

14و  15-14  

   66 إدير وعمي ت.ت للتغذٌة العامة

المحمدٌة 41مسكن عمارة  429حً      67 إحدان مجٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

5151150أ  14  91مسكن ستودٌو عمارة  19حً  

 المحمدٌة

   68 عبد القادر روان ت.ت للتغذٌة العامة

   42 حدادي محمد ت.ت للتغذٌة العامة حً المندرٌن المحمدٌة /
المندرٌن الصنوبر البحري المحمدٌةحً  /    01 مذكور محمد مخبــــزة 

4099201أ  00 الصنوبر   10محل رقم  041فٌال قطعة رقم  

 البحري المحمدٌة

   00 محمد رارٌو ت.ت للخضر و الفواكه

5140440أ  11 المحمدٌة 01شارع محمد بودراع رقم      09 بلحنش تقً الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة 
4009950أ  04 عبد هللا فرحات الصنوبر البحري  12 

 المحمدٌة

   02 فرحات حمزة ت.ت للتغذٌة العامة



5125904أ  04 المحمدٌة  522طرٌق لٌدو رقم      05 باحة علً مغــــازة 
المحمدٌة  014طرٌق لٌدو رقم  /    04 بوطوش أحمد ت.ت للخضر و الفواكه 

4092212أ  01 المحمدٌة 914قطعة رقم  حً تمارٌس     04 حكٌم  صحراوي ت.ت للخضر و الفواكه 
4001524أ  00  14رقم  914قطعة  50حً الجنٌنة رقم  

 المحمدٌة

   00 نور الدٌن فٌاللً نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

4002142أ  00  15محل رقم  92مسكن عمارة  011حً  

 المحمدٌة

   01 محمد حمزة ت.ت للخضر و الفواكه

 
  



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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

5210294أ  02 المرسى 19رقم  00جوٌلٌة رقم  14حً     المرسى 10 درٌسً محمد ت.ت للخضر و الفواكه 

5214044أ  02 المرسى 10جوٌلٌة  كاستور رقم  14حً      19 حنافً عبد القادر ت.ت للحوم القصابة 
5105444أ  14    12 مصطفاوي رشٌد ت.ت للتغذٌة العامة حً المحجر تامنفوست     المرسى 

5290412أ  04    15 ولهة محمد ت.ت للتغذٌة العامة حً المحجر تامنفوست     المرسى 
   14 سقٌالنً الطاهر ت.ت للتغذٌة العامة حً المحجر تامنفوست     المرسى 

5202000أ  05  10حً المحجر تامنفوست محل رقم  

 المرسى
   14 أورٌدة زٌتونً ت.ت للتغذٌة العامة

4001511أ  04  04حً المحجر تامنفوست محل  رقم  

 المرسى
   10 ماٌدي بوزٌد ت.ت للتغذٌة العامة

1144002أ  22 المرسى 10حً مفترق الطرق   قطعة رقم    مزٌدي زوجة بلحاج  مقـــــــهى 
 نعٌمة

11   

5205402أ 05    12 نبٌل مازو ت.ت للحوم الطازجة شارع الرئٌسً تامنفوست المرسى 

5214044أ  02  94حً تامنفوست شارع الرئٌسً محل  

 "ب" المرسى
   01 مغازي زٌن الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة

0140140أ  11 تامنفوست المرسى 94  و الوراقة ت.ت للمكتٌة   ستــً رفٌق 
 

00   

مزرعة علً مقران الشارع الرئٌسً  
 تامنفوست المرسى

   09 بوقرو كمال ت.ت للدواجن

4000291أ  04    02 بن عتو سارة ت.ت للتغذٌة العامة حً علً مقران المرسى 

1114410ب  22    05 ش.ذ.م.م حنافً سعٌد مخبزة صناعٌة مفترق الطرق المرسى 

4005221أ  04    04 حنافً محمد ت.ت للتغذٌة العامة مفترق الطرق المرسى 
شارع المرسى 12     04 حساٌن فاتح ت.ت للتغذٌة العامة 
   00 دحو نصٌرة مخبزة صناعٌة الشارع الرئٌسً أول نوفمبر المرسى 

5191102أ  14 المرسى 01الشارع الرئٌسً محل رقم      01 عماري عمر ت.ت للدواجن و البٌض 

 
  



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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

4091911أ  01 باب الزوار 02حً بوسحاقً "ف" رقم     باب الزوار 10 فاتح الدٌن علو بٌتزٌرٌا 

باب  10حً بوسحاقً "ف" قطعة رقم  

 الزوار

سرٌع إطعام    19 عبٌد رحمونً 

محل  15حً بوسحاقً "ف" قطعة رقم  

باب الزوار 12رقم   

   12 إلٌاس عونً ت.ت للدواجن و البٌض

 14"س"  رقم  19مسكن عمارة  521حً  

 باب الزوار

   15 ناصر الدٌن عكاك ت.ت للحوم

درج "س"  19مسكن عمارة   521حً  

باب الزوار 11رقم   

 ت.ت لكل المعدات
 نشاط تعبئة الرصٌد

   14 سفٌان حبوسً

1101051أ  20  4/0/1/2/01/00مسكن محل  521حً  

 باب الزوار

   14 بخلً زٌون زٌنب مخبزة و حلوٌات 

4002914أ  04  10حً رابٌة الطاهر مقابل طرٌق سً فً  

 باب الزوار

   10 سعٌدون سعٌد مقــــهى

90249أ  21  24"ع" مدخل  19مسكن رقم  211حً  

 باب الزوار 

   11 حكٌم تٌسمالن قصــــــابة

1129209أ  21  
الجرف  02محل  25مسكن ع  211حً  10

 باب الزوار
 موحمو ٌوسف ت.ت للدواجن

12   

باب الزوار 91رقم  20مسكن ع  211حً    بن فضة عمر ت.ت للخضر و الفواكه 
01   

 
باب   94رقم  20مسكن عمارة  211حً 

 الزوار
 العمري قوٌدر ت.ت للحوم القصابة

00   

 
 20محل رقم  92مسكن عمارة  211حً 

 باب الزوار
 بكاري عبد الكرٌم إطعام سرٌع

09   



4091120أ  00  
مسكن ترقوي الشارع الرئٌسً ع  240حً 

باب الزوار 241قطعة رقم  91  
 شابخ سمٌر مقــــــهى

02   

 
باب  94محل رقم  90مسكن ع  211حً 

 الزوار
 لغوٌنً كمال مخبزة صناعٌة

05   

1141209أ  12 باب الزوار 02شارع باحة امحمد رقم    علو عمر مقــــهى 
04   

5152201أ  10 باب الزوار 01شارع باحة امحمد رقم    وٌبً لوناس إطعام سرٌع 
04   

4002515أ  00  
باب  02شارع باحة امحمد عمارة رقم 

 الزوار
 سٌد احمد شٌن مطـــــعم

00   

4000921أ  00  
باب  00فٌال رقم  14طرٌق الوطنً رقم 

 الزوار
 ربٌع لشهب مطـــــعم

01   

4094519أ  01  
باب  21حً بوسحاقً "أو" قطعة رقم 

 الزوار
 مصطفى لعمري إطعام سرٌع

02   

 
محل رقم  22حً بوسحاقً "أو" قطعة رقم 

"ب"  باب الزوار 22  
تعبئة رصٌد الهاتف  نشاط

 النقال
 أمال عجناق

91   

4002542أ  00  
باب  20حً بوسحاقً "أو" قطعة رقم 

 الزوار
 ربٌع بوزٌان حلوٌات

90   

 
 10محل رقم  049حً بوسحاقً "أو" رقم 

 باب الزوار

نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 
 النقال

 ٌوسف بوتاعة
99   

 
باب  52حً بوسحاقً "أو قطعة رقم 

 الزوار
 بوعالم بوكرب مقـــــهى

92   

5121245أ  01 باب الزوار 59حً بوسحاقً "ف" قطعة    بودور جمال ت.ت للتغذٌة العامة 
95   

5124451أ  00  
باب  002حً بوسحاقً "أف" قطعة رقم 

 الزوار
 سمٌر بن كدة ت.ت للتغذٌة العامة

94   



باب الزوار 004حً بوسحاقً "د"  رقم  /  لخضر بلخٌر مغازة سوبٌرات 
94   

4192404أ  05  
حً بوسحاقً "ف" باب  90فٌال رقم 

 الزوار

ت.ت للتبغ و أدوات 
 المدخنٌن

 عزوزي عبد الٌقٌن
90   

1111011 ب 10 باب الزوار 15حً بوسحاقً "ف" رقم    حامل رشٌد ت.ت للتغذٌة العامة 
91   

4021510أ  02  
باب  12محل  59حً بوسحاقً "ف" قطعة 

 الزوار
للبطاقات المسبقة ت.ت  عبد الحمٌد بومزبر 

92   

4092212أ  02  
باب  41حً  بوسحاقً "أف"  قطعة رقم 

 الزوار
 تامً حمزة مقــــــهى

21   

 
باب  52حً بوسحاقً "ف"  قطعة رقم 

 الزوار
 أٌس بن اٌدٌر ت.ت للتغذٌة العامة

20   

4122404أ  05  
محل  20"ف"  قطعة رقم  حً بوسحاقً

باب الزوار 19رقم   
 أٌس بن اٌدٌر ت.ت للتغذٌة العامة

29   

1129125أ  19  
  01محل  رقم  22مسكن عمارة  211حً 

 باب الزوار
 مٌلوس مجٌد  إطعام سرٌع

22   

5105109أ  12  
 94و  95محل  29مسكن عمارة  211حً 

 باب الزوار
 مطـــعم

مباركة قشطولً زوجة 
 دحمانً

25   

5144111أ  11  
 21محل رقم  20مسكن عمارة  211حً 

 باب الزوار
 فول مصطفى مقـــــهى

24   

1105112أ  10  
 054محل  054حً بوسحاقً  "أف" رقم 

 باب الزوار
 اسماعٌل شباطة ت.ت لعتاد المهاتفة

24   

4092412أ  01  
باب  051حً بوسحاقً "ف" قطعة رقم 

 الزوار
بلمواللًمحً الدٌن  مطـــــعم  

20   

2441259أ  04  
محل  052حً بوسحاقً "أف" قطعة رقم 

باب الزوار 0  
 لعرٌبة محمد مقــــــهى

21   



5125025أ  00 باب الزوار 000حً بوسحاقً "أف" رقم    لخضر بلخٌر مغازة سوبٌرات 
22   

1114491أ  19  سعٌدانً  عبد الحنٌن مقـــــــهى خارج إقلٌم الدار البٌضاء 
51   

5102291أ  12  
باب  99حً بوسحاقً "أو"  قطعة رقم 

 الزوار
 بلعٌدي مراد مقـــــــهى

50   

5111001أ  12  
باب  95حً بوسحاقً "أو"  قطعة رقم 

 الزوار
 بوفنش عبد المالك مطــــعم 

59   

5241944أ  10  
باب  95حً بوسحاقً "أو"  قطعة رقم 

 الزوار
 بولجنوح نوار ت.ت للتغذٌة العامة

52   

 
باب  55حً بوسحاقً "أو"  قطعة رقم 

 الزوار
 حدٌد ٌمٌنة تعبئة الرصٌد

55   

1120255أ  22  
مسكن عمارة  024حً رابٌة الطاهر  12

باب الزوار 20  
 بوخاري كمال ت.ت للتغذٌة العامة

54   

4001441أ  02  
 20مسكن عمارة  24حً رابٌة الطاهر  12

 باب الزوار
تعبئة رصٌد الهاتف نشاط  عرف  أسامة 

54   

1124242أ  12  
 12محل رقم  10مسكن عمارة رقم  041

 باب الزوار
 توفٌق شعنان مقــــهى

50   

0550115أ  00  
 14محل رقم  11مسكن عمارة رقم  041

 باب الزوار
 كشكار رضوان صنع الحلوٌات

51   

4094254أ  01  
محل  24مسكن ع  024 حً رابٌة الطاهر

باب الزوار 14رقم   
 عائشة باي نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

52   

4192129أ  02  
 15قطعة رقم  25حً رابٌة الطاهر عمارة 

 باب الزوار
 بلفروم ٌوسف إطعام سرٌع

41   

1142145أ  11  
 15قطعة رقم  22حً رابٌة الطاهر عمارة 

 باب الزوار
 بوطوش رابح إطعام سرٌع

40   



4090200أ  01  
باب  10رقم  29حً رابٌة طاهر عمارة 

 الزوار
 حمود محمد بنانً نشاط تعبئة رصٌد الهاتف

49   

4090010أ  00  
 29محل رقم  04مسكن عمارة  211حً 

 باب الزوار
 عمٌروش عبد الرحمان مطــــعم

42   

4000520أ  04  
محل رقم  10عمارة  9154/041مشروع 

باب الزوار 10  
للبطاقات التعبئةت.ت   صالح بوهاوٌة 

45   

5149045أ  10  
"ب"  12عمارة  9مسكن اٌلو  995حً 

باب الزوار 2444قطعة  15محل   
 توفٌق  كشكار ت.ت للتغذٌة العامة

44   

5112121أ  01  
باب   51محل  05مسككن عمارة  211حً 

 الزوار
 محرز بزون ت.ت للبطاقات التعبئة

44   

5104295أ  15  
باب  11محل  01مسكن عمارة   211حً 

 الزوار
 إطعام سرٌع

حدة مباركً زوجة 
 رزٌق

40   

4094441أ  01  
باب  925حصة  91مسكن عمارة  211حً 

 الزوار
 عز الدٌن قاسمً مقــــهى

41   

4124519أ  05  
محل  02مج ملكٌة  2جوٌلٌة قسم  14حً 

باب الزوار 015  
 بوبكر حسان ت.ت للخضر و الفواكه

41   

باب الزوار  45حً بوسحاقً "أو" قطعة    الحمود عماد مطـــــعم 
40   

4000111أ  00 باب الزوار 4طرٌق وطنً رقم    خلٌل بالل مطـــــعم 
49   

4092249أ  02  
  5محل  04فٌال رقم  4طرٌق وطنً رقم 

 باب الزوار
 شعٌب حمادي مقــــهى

42   

4194404أ  02  
محل  0عمارة  01رقم  4طرٌق وطنً رقم 

باب الزوار 9  
 لوصٌف ٌوسف ت.ت للدواجن

45   

4002901أ  00  
 200قطعة رقم  92مسكن عمارة  240حً 

 باب الزوار

بٌع الشاي و الفواكه ذات 
 القشرة

 سالمً عبد الكرٌم
44   



4094002أ  01  
مسكن ترقوي شارع الرئٌس باب  240حً 

 الزوار
 بوهاوٌة رضا ت.ت للبطاقات التعبئة

44   

4000104أ  04  
باب  91مسكن ترقوي عمارة  211مشروع 

 الزوار
 خنوسً إبراهٌم حلوٌات تقلٌدٌة

40   

 
باب  50رقم  90مسكن عمارة  211حً 

 الزوار
 بوزٌانً طاهر ت.ت للتغذٌة العامة

41   

4124219أ  05 باب الزوار 4حً بوسحاقً "ف" محل رقم    
ت.ت لمشروبات غٌر 

 كحولٌة
عبد هللا عصوان  

42   

4090095أ  01  
محل   011حً بوسحاقً "ف" قطعة رقم 

 "ب"  باب الزوا 
 حٌوانً عبد الرحٌم ت.ت للتغذٌة العامة

01   

4100001أ  02 باحة محمد باب الزوار 00رقم    خناق رٌاض تبغ و أدوات التدخٌن 
00   

4104001أ  09 باب الزوار 20حً بوسحاقً "أو" رقم   العامة ت.ت للتغذٌة   قاسً رابح 
09   

 
محل "ب"   00حً بوسحاقً "أو" رقم 

 باب الزوار
 درٌعً صدٌق تحمٌص الفواكه الجافة

02   

5212291أ  00  
"ب" باب  2حً بوسحاقً "أو" رقم 

 الزوار
 قرقاش ٌوسف ت.ت للتغذٌة العامة

05   

5144411أ  10 باب الزوار 02رقم  4طرٌق وطنً رقم   التدخٌن ت.ت و أدوات   بهلول منٌر 
04   

02091أ  20 باب الزوار 02رقم  4طرٌق وطنً رقم    موسى محمد ت.ت للتغذٌة العامة 
04   

4121401أ  04  
باب  0محل  02رقم  4طرٌق وطنً رقم 

 الزوار
 عبدالوهاب راٌة مقـــــهى

00   

باب الزوار 4طرٌق وطنً رقم  102190  علواش محمد حرفً خباز 
01   



1104455أ  10 باب الزوار 4طرٌق وطنً رقم    علواش مراد مقهى و مطعم 
02   

4092000أ  02  
باب  10محل رقم   4طرٌق وطنً رقم 

 الزوار
 بداوي مصطفى بطاقة مسبقة الدفع

11   

1151111أ  22 باب الزوار 4طرٌق وطنً رقم    لكروز حمٌد ت.ت للتغذٌة العامة 
10   

5125191أ  00 باب الزوار 0محل  4طرٌق وطنً رقم    قاري مصطفى ت.ت للتغذٌة العامة 
19   

5120201أ  00  
باب  02محل  4شارع طرٌق وطنً رقم 

 الزوار
 عصوان ٌاسٌن بطاقة مسبقة الدفع

12   

1959012أ  12  
مسكن  0911التعاونٌة العقارٌة سارة حً 

باب  10طرٌق الجامعة عمارة "أ" محل 

 الزوار

الكرٌمحمودة عبد  مطـــــعم  

84   

4122541أ  05  
مسكن الترقٌة العقارٌة الراحة  0911حً 

باب الزوار 02مج ملكٌة  14قطعة رقم   
 كولٌلً عبد القادر مطـــــعم

85   

4104215أ  09 باب الزوار 00مسكن رقم  0911حً    طٌب بن عباس محمد ٌمقـــــــهى 
86   

1129549أ  19  
 12مسكن ع "ب"  محل رقم  0911حً 

 التعاونٌة باب الزوار

ت.ت للتبغ و أدوات 
 المدخنٌن

 نعٌجة وحٌد
87   

0409110أ  21  
 41مسكن تعاونٌة الهناء رقم  0911حً 

 باب الزوار
 عبد المجٌد حمودي ٌمقـــــــهى

88   

4002911أ  04  
التعاونٌة العقارٌة الهناء محل "ب" باب 

 الزوار
 إبراهٌم دحاف بٌع الشاي و القواكه

89   

1141205أ  22  
"أ" باب  29مسكن عمارة  9141حً 

 الزوار
 عجرٌد علً ٌمقـــــــهى

90   

4091142أ  00  
مسكن ع  9141شارع اسماعٌل ٌفصح حً 

باب الزوار 15"ب" محل رقم   
 إطعام سرٌع

عز الدٌن سعٌد 
 الرحمانً

91   



5104141أ  12  
مدخل "ب"  41مسكن عمارة  9141حً 

الزوارباب  2و  1محل رقم   
 كعواش عٌسى مطـــــعم

92   

4191244أ  02  
و  4"أ" محل  41مسكن عمارة  9141حً 

باب الزوار 0  
 العقون رابح مطـــــعم

93   

5105244أ  15  
مسكن طرٌق الجامعة عمارة  0911حً 

باب الزوار 4"أ" محل   
 عبد السالم بومكرد مطـــــعم

94   

1129025أ  19  
الجامعة عمارة مسكن طرٌق  0911حً 

باب الزوار 12"أ" محل رقم   
 تسجعة رشٌد مشــــوى

95   

4021944أ  02  
مسكن مقاطعة رقم  0911جوٌلٌة  14حً 

باب الزوار 02محل  01  
 فرٌد بخوش إطعام سرٌع

96   

4295020أ  01  
مسكن تعاونٌة "أ" باب  0911حً  10

 الزوار
 علً حامة ت.ت للتغذٌة العامة

97   

/ 
مسكن التعاونٌة العقارٌة الهناء   0911حً 

 باب الزوار
 دحة عبد الجبار إطعام سرٌع

98   

5122411أ  00  
مسكن  0911تعاونٌة العقارٌة الخدام حً 

باب الزوار 15محل "أ" رقم   
 بن واضح حمزة تعبئة الرصٌد

99   

5192505أ  14  
مدخل "ب"  29مسكن عمارة  9141حً 

باب الزوار 10محل   
 نور الدٌن القوري إطعام سرٌع

100   

1121121أ  12  
مدخل "ب"  29مسكن عمارة  9141حً 

باب الزوار 19و  10محل   
 بوكمون منور مطـــــعم

101   

/ 
باب  14رقم  41مسكن عمارة  9141حً 

 الزوار
 بوشوٌة عزٌز تعبئة الرصٌد

102   

 
  



التاجراسم ولقب  نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري  
أو المتعامل االقتصادي   

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

4000102أ  00 برج  001قطعة  95الطرٌق الوالئً رقم  

 البحري
  برج البحري 10 إكنً بالل سوبٌرات

4000922أ  04 برج  10شمال شرق رقم  95ط.و رقم  

 البحري
   19 موقاري موسى إطعام سرٌع

محل  19قطعة رقم حً برج البحري شمال  

برج البحري  19  
   12 صٌودةمحمد  األمٌن ت.ت للتبغ و الجرائد

5112441أ  01 برج  19حً برج البحري شمال قطعة رقم  

 البحري
   15 موقاري عز الدٌن ت.ت للحوم و الدواجن

1144415أ  11 برج البحري 95ط..و  95   موقاري حمود ت.ت للتغذٌة العامة 
 

14   

4000440أ  04 برج  10محل  14قطعة  95ط.و رقم  

 البحري
   14 أومغار فوزي ت.ت للحوم و الدواجن

5121494أ  14  04حً برج البحري شمال شرق قطعة  

برج البحري 10محل رقم   
   10 أخرٌب رابح مقــــهى

5212244أ  09 برج البحري 10محل  95ط.و رقم    غرازم عبد العزٌز ت.ت للتغذٌة العامة 
 

11   

1140424أ  11  11تجزئة برج البحري شمال شرق قطعة  

 برج البحري
   12 بوسعدٌة محفوظ مقــــهى

4001442أ  04 برج  10محل  10شمال شرق قطعة  

 البحري
   01 أنشً ماسٌنٌسا ت.ت للمكتبة و الوراقة

4000400أ  04  10محل  09قطعة  رقم  95الطرٌق.و رقم  

 برج البحري
العامةت.ت للتغذٌة     00 مزٌلً عزٌز 

5291192أ  04 برج البحري 19محل رقم  95ط.و      09 فادي بكر ت.ت للتغذٌة العامة 
4090000أ  00 برج البحري 19محل رقم  95ط.و رقم      02 أومغار خالد ت.ت للحوم و الدواجن 

5214222أ  02 برج البحري 04محل رقم  95ط.و رقم   كمال مخٌلف ت.ت للتغذٌة العامة   05   
4121125أ  05  15رقم  25برج البحري الوسط الشرقً  

 برج البحري
   04 للٌكً سمٌر ت.ت للخضر و الفواكه

4001990أ  00 محل رقم  25برج البحري الوسط الشرقً  

برج البحري 15  
   04 رابحً منٌر ت.ت للتغذٌة العامة

4102115أ  02 البحريبرج  24برج البحري الوسط الشرقً   رقم      00 معروف محمد ت.ت للخضر و الفواكه 



5102144أ  12 برج البحري 12رقم      01 سٌد لٌاس مواد التغلٌف و الحلوٌات 
1199009أ  21    02 بن فطوم حمٌد مقــــهى نهج أول نوفمبر برج البحري 

1149101أ  22 برج البحري 95ط.و رقم      91 بن فطوم رابح تبغ  و جرائد 
برج البحري 95 ط.و رقم     90 سعدي كرٌمو مقـــهى 

4102049أ  02    99 اصوالح محمد مقـــهى شارع أول نوفمبر برج البحري 
4099400أ  00 برج البحري 19قطعة رقم  10ط.و رقم      92 قندوز عبد القدوس ت.ت للتغذٌة العامة 

برج البحري  95ط.و  رقم      95 بركات سعٌد مقـــهى 
برج البحري  95ط.و  رقم      94 عواٌدٌة كمال حلوٌات 

1154401أ  22 برج البحري  95ط.و  رقم      94 سعدي عبد اللطٌف ت.ت لمنتجات العطارة 

1012210أ  15    90 نسٌمة عادل مقـــهى ط.و الشارع الرئٌسً برج البحري 
4092225أ  01 عبد اللطٌف سعٌدي حلوٌات ط.و الشارع الرئٌسً برج البحري   91   

1154091أ  22 برج البحري 44شارع الرئٌسً رقم      92 عبوتً حسٌبة ت.ت للهواتف النقالة 
برج البحري  95ط.و  رقم      21 قاصدي امحند محطة خدمات 

4001045أ  04 برج  19محل  14قطعة  95ط.و رقم  

 البحري

   20 مرٌبعً رضوان ت.ت للتغذٌة العامة

برج البحري  95ط.و  رقم      29 عاطف زواوي محطة بنزٌن 
4129249أ  05  حاج محند سلٌمان مخبزة حً النسٌم البحري برج البحري 

 
22   

4121241أ  04 برج  19محل  14مسكن عمارة  211حً  

 البحري

   25 لملومة محمد ت.ت للخضر و الفواكه

برج البحري 10حً بن جعٌدة   الوارث محمد بو مخبزة   24   
برج البحري 919قطعة  10حً بن جعٌدة   ت.ت للحوم الطازجة و  

 المجمدة
   24 مهري عبد الحمٌد

5219220أ  02 برج  0192مج ملكٌة  19حً قعلول قسم  

 البحري

   20 إحوت جمال مخبزة صناعٌة

5112005أ  01 برج البحري 12رقم  10حً شرق غرب      21 أبشً ٌوسف ت.ت للقصابة 

4121009أ  05 برج البحري 12رقم  10حً شرق غرب      22 حمدًٌ محمد ت.ت للتغذٌة العامة 
برج  10محل  11قطعة  14حً بن جعٌدة  /

 البحري

   51 سً الحاج محند لطفً مخبزة صناعٌة

 



 
 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري

 اسم ولقب التاجر
 أو المتعامل االقتصادي

اإلدارٌة المقاطعة البلدٌة الرقم  

5211024أ  02  
قطعة  19شارع صالح الدٌن االٌوبً رقم 

برج الكٌفان 12  
 10 مختار حلٌمً ت.ت للخضر و الفواكه

 برج الكٌفان
 

 

4005190أ  04  
برج   14شارع صالح الدٌن االٌوبً رقم  

 الكٌفان
  19 بٌرم عبد الفتاح ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

5102022أ  15 شارع علً خوجة برج الكٌفان 40    12 بلحاج عبد المجٌد مخبزة صناعٌة 
 
 

4005051أ  04 برج الكٌفان 042حً بن مراد قطعة     15 بن قادة محمد أمٌن خضر و خضروات 
 
 

5144250أ  11  
برج  94حً سعٌدي احمد لٌدو قطعة رقم 

 الكٌفان
  14 مخالفٌة سامً ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

4091100 أ 00  
 10محل رقم  004شارع سعٌدي أحمد رقم 

 برج الكٌفان
  14 بغدود موسى ت.ت للخضر و الفواكه

 
 

برج الكٌفان 042حً سعٌدي احمد  رقم  /  مخبــــزة 
 حواسنٌة عبد الناصر

 
10  

 
 

4092942أ  01  
برج  911شارع سعٌدي احمد قطعة رقم 

 الكٌفان
  11 محرز هراوي ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

5210222أ  02  
محل رقم  042حً سعٌدي احمد  قطعة رقم 

برج الكٌفان 15  
   12 بودٌة لحسٌن ت.ت للتغذٌة العامة

1109010أ  11 العقٌد عمٌروش برج الكٌفان 051    01 درقاوي  محمد ت.ت للتغذٌة العامة 
 
 

5215424أ  02  
رقم  19شارع صالح الدٌن األٌوبً محل 

برج الكٌفان 09  
للخضر و الفواكهت.ت    00 دروش نعٌم 

 
 

5201120أ  04  
برج  01شارع صالح الدٌن األٌوبً رقم  

 الكٌفان
  09 العمراوي عامر ت.ت للخضر و الفواكه

 
 

4091541أ  01   02 قومٌري كامل ت.ت للتغذٌة العامة شارع صالح الدٌن األٌوبً برج الكٌفان 
 
 

5210112أ  02  
 19رقم  10محل  91رقم  حً العقٌد بوقرة

 برج الكٌفان
  05 العربً بلحسن سوبٌرات

 
 



برج الكٌفان 11رقم  10حً اسطنبول  /  درارجة مسعود ت.ت للتغذٌة العامة 
04 

 
 

 
 

5210402أ  02 برج الكٌفان 049شارع سعٌدي أحمد رقم     04 داولً عمر عبد الغانً ت.ت للتغذٌة العامة 
 
 

5201590أ  05  
  12محل  041شارع سعٌدي أحمد رقم 

 برج الكٌفان
  00 حابل أرزقً ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

5120022أ  09  
 12محل  040شارع سعٌدي أحمد قطعة 

 برج الكٌفان
  01 بولفعاط صابر ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

4090425أ  01   02 صالح سفٌان مغــــازة شارع سعٌدي أحمد برج الكٌفان 
 
 

4092111أ  02  
برج  15محل  91شارع سعٌدي أحمد رقم 

 الكٌفان
  91 بن سعٌد ناصر ت.ت للخضر و الفواكه

 
 

1012440أ  15  
برج  12محل  001بن مراد قطعة رقم 

 الكٌفان
  90 أكلً حمٌد ت.ت للتغذٌة العامة

 
 

5205412أ  05  
برج  04محل  04حً بن مراد قطعة 

 الكٌفان
عبد الغانً علوش ت.ت للتغذٌة العامة  99   

4021549أ  02 برج الكٌفان - 000قطعة  10حً اسطنبول      92 بلعٌفة سعٌد ت.ت للتغذٌة العامة 

 
برج  - 094"أ" رقم  10حً اسطنبول 

 الكٌفان
   95 بوزرقً رشٌد ت.ت للخضر و الفواكه

5120192أ  00 برج الكٌفان 10قطعة  19حً علً خوجة      94 حنٌش سعٌد سوبٌرات 

5124504أ  14  
برج  - 19"أ"  رقم  14حً مٌمونً 

 الكٌفان
   94 مخلوفً عبد الوهاب سوبٌرات

برج الكٌفان 14حً علً خوجة رقم      90 سعدلس عزٌز حرفً خباز 

1122204أ  12  
برج  19حً بونعامة عمارة "أ" رقم 

 الكٌفان
   91 بالة نور الدٌن ت.ت للتغذٌة العامة

5104952أ  14  
عمارة "أ" برج  59بونعامة رقم حً 

 الكٌفان
   92 خلٌفاتً نوال ت.ت للتغذٌة العامة

4000592أ  00 "أ" برج الكٌفان 14حً بونعامة رقم      21 بهون علً عٌسى ت.ت للتغذٌة العامة 

12221412ب  04 برج الكٌفان -درقانة  50 15بن زرقة قسم      20 حمدان رمزي مخبزة و حلوٌات 

4004241أ  04  
 19محل  59مج ملكٌة  15بن زرقة قسم 

برج  الكٌفان  -درقانة   
   29 العاقل خالد ت.ت للتغذٌة العامة



4021024أ  02 برج الكٌفان - 19شارع وزان محمد رقم      22 شرٌف جمال سوبٌرات 
1114122أ  19 برج الكٌفان -درقانة  -الحً الدبلوماسً      25 شبٌخ أمٌن ت.ت للتغذٌة العامة 

5129240أ  14 برج الكٌفان -درقانة  -الحً الدبلوماسً      24 دباح السعٌد مخبــــزة 

1105911أ  21  
 -10الحً الدبلوماسً  مخطط التجزئة

برج الكٌفان -درقانة   
   24 دباح كرٌم ت.ت للتغذٌة العامة

1159112أ  22  
درقانة برج  90الحً  الدبلوماسً عمارة 

 الكٌفان
للتغذٌة العامةت.ت     20 مولكاف فضٌلة 

5120214أ  09  
درقانة برج  90الحً  الدبلوماسً عمارة 

 الكٌفان
   21 لعمارة علً ت.ت للتغذٌة العامة

21102أ  21  
 15محل  90الحً  الدبلوماسً عمارة 

 درقانة برج الكٌفان
   22 بن لحسن خالد ت.ت للتغذٌة العامة

5199200أ  14  
مسكن  عمارة  0114الحً  الدبلوماسً 

درقانة برج الكٌفان90  
   51 عانون جمال ت.ت للتغذٌة العامة

   50 بن وارث عبد العزٌز مخبزة صناعٌة حً بن زرقة درقانة برج الكٌفان 

4095919أ  01  
بن زرقة درقانة محل  14حً فنار قطعة 

 "أ" برج الكٌفان
   59 صحراوي موسى ت.ت للتغذٌة العامة

52140000أ  02 برج الكٌفان 12حً بن زرقة درقانة قطعة      52 طبال عبد الرحٌم ت.ت للتغذٌة العامة 
5299490أ  04 حً بن زرقة برج الكٌفان 12     55 الوناس حمادو ت.ت للخضر و الفواكه 

5141121أ  10 حً بن زرقةة برج الكٌفان 12     54 سدٌرة فرٌد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 

4094019أ  01  
برج  544حً بن زرقة  درقانة قطعة 

 الكٌفان
   54 بن علجٌة عبد الغانً مخبزة صناعٌة

5201022أ  05 حً بن زرقة برج الكٌفان 415قطعة      50 فراجً سٌف الدٌن ت.ت للخضر و الفواكه 

حً بن زرقة برج الكٌفان 14قطعة      51 كدار علً ت.ت للتغذٌة العامة 

4005142أ  04  
قطعة بن زرقة على حافة الطرٌق الوالئً 

برج الكٌفان 052رقم   
   52 سدور جمال ت.ت للتغذٌة العامة

5194122أ  14 برج الكٌفان -حً بن زرقة درقانة      41 حٌوس جمال ت.ت للتغذٌة العامة 

 

  



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

اإلدارٌة  المقاطعة البلدٌة الرقم  

مطعم -مقهى  حً األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة    عٌن طاٌة 10 عٌدي عمار 
شارع االمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 92     19 ٌانس سعٌد مخبزة و حلوٌات 
   12 بلمهبول تونسً ت.ت للتبغ و الجرائد حً األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 

5214110أ  02 اطعام سرٌع -مقهى  حً األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة     15 فرحات كمال 
4004111أ  04 عٌن طاٌة 45رقم      14 عوالً أحمد اطعام سرٌع 

   14 صخري بلقاسم ت.ت للتغذٌة العامة ساحة الشهداء عٌن طاٌة 

5122914أ  09 شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 01     10 دٌدوش اعمر مخبزة و حلوٌات 
4095412أ  01 عٌن طاٌة 14األمٌر عبد القادر رقم      11 بقالم عالء الدٌن تصلٌح ادوات الهاتف 

   12 موري حمٌد كافٌتٌرٌا شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 
   01 كبان رابح مخبزة و حلوٌات شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 
شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 99     00 زنشً أحمد مخبزة و حلوٌات 

1141922أ  11 شارع المقرانً الرئٌسً عٌن طاٌة 04     09 بوششة مولود مطــــعم 

5291504أ  04 عٌن طاٌة  10نهج النصر رقم    بلعٌدي فضٌلة ت.ت للتغذٌة العامة 
 

02   

5151522أ  10 طاٌةنهج فكتو هوغو عٌن  15     05 بن صعٌبً علً  اطعام سرٌع 
5121202أ  00 عٌن طاٌة 14شارع النصر رقم  42   مزاري ت.ت للتبغ  و الجرائد 

 
04   

5124004أ  09 عٌن طاٌة 09شارع فكتور هٌغو رقم   ت.ت بٌع اكسسوارات  
 الهاتف النقال 

   04 كرفة محمد

1010442أ  15 شارع النصر عٌن طاٌة 42     00 غماري ٌاسٌن اطعام سرٌع 
5205190أ  05 عٌن طاٌة 14شارع النصر محل رقم  42  ت.ت بٌع اكسسوارات  

 الهاتف النقال 
   01 منصوري عز الدٌن

1144254أ  22 شارع النصر عٌن طاٌة 42     02 غماري رضا ت.ت للتغذٌة العامة 
1011202أ  15 عٌن  19محل  42حً سً الحواس رقم  

 طاٌة
محمد شعالل إطعام كامل  91   

5125244أ  14    90 لفقٌر صادق ت.ت للتغذٌة العامة شارع محمد خمٌستً عٌن طاٌة 

5105922أ  01  12شارع األمٌر خالد محل رقم "أ" رقم  

 عٌن طاٌة
   99 قرشً محمد ت.ت للحوم الطازجة

   92 عزونً فرٌد ت.ت للحوم و الدواجن شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 



   95 بوبراك محمد ت.ت للخضر و الفواكه شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 
   94 بوبراك محمد ت.ت لأللعاب اإلجتماعٌة شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 

5109242أ  15 شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 10     94 بن شٌخً وحٌد ولٌد ت.ت للحوم الطازجة 
4001294أ  04 طاٌةشارع األمٌر خالد عٌن  19  ت.ت لمواد المخبزة و   

 الحلوٌات
   90 بن فراحتٌة مصطفى

5202210أ  05    91 سنجاق الدٌن محمد ت.ت للتغذٌة العامة شارع عبان رمضان عٌن طاٌة 
5155420أ  10 عٌن طاٌة  14حً سً لخضر رقم   بٌع الدجاج و الداند و  

 البٌض
   92 قمقانً عبد الناجً

5194202أ  14 لخضر عٌن طاٌة شارع سً 14     21 بوبترة سمٌر ت.ت للخضر و الفواكه 
شارع علً خوجة عٌن طاٌة 94     20 تومً رابح كافٌتٌرٌا 
شارع علً خوجة عٌن طاٌة 091     29 سً هادي  عبد السالم ت.ت للتغذٌة العامة 

5104190أ  01    22 عماري رفٌق مكتبة و وراقة شارع علً خوجة عٌن طاٌة  
5200450أ  05 شارع علً  خوجة عٌن طاٌة 10     25 خوجة نبٌل محطة خدمات 

1199942أ  21 األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 40رقم      24 بلقاسمً أحمد مخبزة و حلوٌات 

 



 الجمهــــــىريح الجـــــسائريح الديمقـــــراطيح الشعثيــــــــح

 

  ــارج ــوزارج التج   

 42/42/4402دراريح في                                                                      مديريح التجارج لــــىاليح الجـــسائـــر                           

 اإلقليميح للتجارج تالدراريح                                             المفتشيح

  

 4402 يىمي عيد الفطر المثارك لسنحالملسميه تضمان المداومح خالل عطلح  هالقائمح االسميح للتجار و المتعامليه االقتصاديي

  4402جىيليح  40و عطلح عيد االستقالل و الشثاب 

 

 الدويرج -           

 
 السجل التجاري العنىان النشاط لقة التاجرسم و إ الرقم

00 خ.خ نهرغذٌح انعايح ٌوٌط ابراهٌم 40 01محل  22تجزئة ناش عبدالقادر حوش تٌلغراف  قطعة رقم    10A4917220 

 15A4941736 حً التلغراف محل أ خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوعلٌلً هشام 44

 17A4948951 مكرر 01مكرر  25حالٌا التلغراف  رقم  02مزرعة ناش عبد القادر  حوش التٌلغراف قطعة   رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوالقرعة صالح 40

 16A4946655 01محل  22تجزئة ناش عبد القادر حوش التلٌغراف قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  قادري مسعود 42

 07A1731824 72محل  طرٌق الخراٌسٌة مغازة مفتوح سٌدعلً 40

 00A0063577 شارع بوسالم خ.خ نهرغذٌح انعايح شاطري جٌاللً 40

 07A4851265 41شارع الشهداء رقم  مغازة خوجة ناصر 40

 03A0095913 02محل رقم  49رقم  03تجزئة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح عصمانً سفٌان 40

 03A0101939 02محل رقم  61رقم  شارع بوغدو خ.خ نهرغذٌح انعايح  غزالً كرٌم 42

 05A4819965 حً فوبورق سان انتوان حالٌا شارع محمد العزونً خ.خ نهرغذٌح انعايح  العٌشاوي بالل 04

 05A4823217 شارع المحطة 51قطعة رقم  03تجزئة الشهٌد محمد بن محمد رقم خ.خ نهرغذٌح انعايح  القٌنعً رشٌدة 00

 06A4827945 .11تجزئة سوق الفالح رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بغٌري سفٌان 04

 06A4833673 04شارع العزونً رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بلوشات حسٌن 00

 07A4840215 43شارع محمد العزونً رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  طهراوي ٌوسف 02

 18A4955229 :5يكزر  >=يذًذ يذم رلى  ضارع انعشوًَ خ.خ نهرغذٌح انعايح  لزواوي تهماسى 00

 10A1739742 02ف المكان المسمً زاوٌة شارع مداس  01شارع محمد العزونً محل رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  مفتاحً عبد المجٌد 00

 18A4954138  6;سادح تالل رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  ساونً عثذ انُىر 00

 15A4943003 أ 03شارع صادوق جٌاللً محل  نهرغذٌح انعايحخ.خ  زرمان محمد عبد الكرٌم 00



 99A0056267 ب23شارع اإلخوة رمضانً محل رقم  مغازة خلٌفً محمد 02

 14A4939457 سً 25شارع اإلخوة العٌشاوي محل رقم  85رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  طاس علً 44

 12A4928877 شارع  اإلخوة  العٌشاوي   15رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  دلوم سفٌان 40

 17A4949999 شارع عبزٌو خ.خ نهرغذٌح انعايح  قوٌدر بالل 44

 16A4944742 تجزئة محطة البرٌة 11رقم  مغازة لوناسً والٌد 40

 15A4942657 ب 40حً سالم مدنً طرٌق دوٌرة خراٌسٌة  رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  غالب عبد المالك 42

 15A4944334 حً سالم مدنً 05محل  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوطٌش فؤاد 40

 17A4952175 ب  الطابق االرضً 20حً السالم المدنً حــوش المجموعة   34رقم   خ.خ نهرغذٌح انعايح  مهنً رٌاض 40

 05A4815919 19حً بوسالم رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عصمانً مصطفى 40

 98A0028183 شارع محمد العزونً خ.خ نهرغذٌح انعايح  سروق يزاد 40

 11A4925236 شارع اإلخوة محجوب 08رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  لشاوي إلٌاس 42

 11A4924664 محل أ 13طرٌق الرحمانٌة قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوكتوح أٌوب 04

 17A4949893 ب 07محل  07قطعة رقم  طرٌق الرحمانٌة خ.خ نهرغذٌح انعايح  مسانً حمزة 00

 18A4953237 44طرٌق الرحمانٌة  خ.خ نهرغذٌح انعايح  أوكٌل عبد الرحٌم 04

 18A4952824 حً بن جٌاللً الطابق األرضً خ.خ نهرغذٌح انعايح  علٌون ٌونس 00

 10A4915927 د 06محل  01قطعة رقم  04تجزئة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عبٌدات رضوان 02

 09A4912170 أ 78طرٌق المطحنة القدٌمة محل  خ.خ نهرغذٌح انعايح  كرٌوت حكٌم 00

 13A4933663 ب27طرٌق المطحنة القدٌمة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عبد الحمٌد فزٌلة 00

 14A4939509 41حً الرمضانً محل أو خ.خ نهخضز و انفىاكه عتمانً عتمان 00

 13A4931506 أ17زاوٌة شارع العزونً محمد و شارع  بوعالل محل رقم  نهخضز و انفىاكهخ.خ  بلعلة محمد 00

 18A4954896 <;يذم رلى  75دً سالو يذًَ دىش انًجًىعح  خ.خ نهخضز و انفىاكه لزٌثع عثذ انىدٍذ 02

 18A4956574   75يج  >7دً سالو يذًَ لطعح رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه جعفزي سٍذ أدًذ 24

 12A4926069 سً 12محل رقم  41قطعة رقم  03تجزئة رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه مهٌدي عاشور 20

 12A4929130 محل ب 01ساحة بالل  رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه جلولً معمر 24

 13A4931104 ساحة بالل 02رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه سعودي ابراهٌم 20

 18A4957047 ضارع انعشويً يذًذ 99رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه عًاري فاروق  22

 99A0054153 شارع بوغدو بجانب السوق البلدي خ.خ نهخضز و انفىاكه لعرٌبً رشٌد 20

 99A0044195 22قطعة رقم  04تجزئة  خ.خ نهخضز و انفىاكه سعودي مسعود 20

 17A4952696 االرضًالطابق  19شارع بن عٌسى رقم  19محل  خ.خ نهخضز و انفىاكه ولد مبروك رحمونً 20

 14A4937910 02حصة رقم  23شارع محمد العزونً رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه حٌتم الٌاس 20

 16A4946230 04محطة الحافالت محل رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه مواٌسً رشٌد 22



 16A4945443 أو 18حً مولٌن محل رقم  18 خ.خ نهخضز و انفىاكه لبكٌري ولٌد 04

الدوٌرة مندٌل اوالد يخثشج الكرٌم عبد شنافً 00  17A4951923 

ب ح :7958=9;6 حً التلٌغراف محل رمز ب الدوٌرة الجزائر يخثشج  بوعلٌلً محمد رضا 04  

 4925996أ12 الدوٌرة ;5 رقم قطعة العزونً محمد شارع يخثشج  علً بشهرة 00

 1648908أ11 الطابق األرضً الدوٌرة ;5حً سالم مدنً محل رقم  يخثشج  سلٌم جحٌش 02

 2527125أ10 الدوٌرة 57محل  66شارع اإلخوة سالم قطعة رقم  يخثشج  الدٌن نور بقاش 00

164812537 تجزئة الوفاء طرٌق الرحمانٌة الدوٌرة يخثشج  قبلً لخضر 00 ب ح   

 4942650أ15 الدوٌرة ب 59 رقم محل ;5 رقم القكعة الرحمانٌة طرٌق يخثشج  حسان شبطة 00

 4952740أ18 الدوٌرة >5 رقم العزونً شارع يخثشج  توفٌق لعقل 00

 0066333أ00 الدوٌرة الرحمانٌة طرٌق مسكن :6 حً مولٌن تجزئة يخثشج إٌدٌر سٌفً 02

 17A4950360 طرٌق الرحمانٌة 44 خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة بوقطاٌة عامر 04

 15A4941877 أ 13شارع بوغدو رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة عمارة حسامبن  00

 15A4942748 أ 10شارع بوغدو رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة كسوري ٌوسف 04

 15A4944356 46شارع محمد العزونً رقم  خ خ نهذىو انمػاتح حٌتم ٌوسف 00

 14A4939985 الخراٌسٌة الدوٌرةا طرٌق  41رقم  خ خ نهذىو انمػاتح عمر الكبٌر جمال 02

 15A4941877 أ 13شارع بوغدو رقم  خ خ نهذىو انمػاتح بن عمارة حسام 00

 11A4925294 طرٌق الخراٌسٌة 06محل أ حً ناش عبد القادر رقم  خ خ نهذىو انمػاتح موسوس كمال 00

 07A4845183 07شارع رمضانً رقم  خ خ نهذىو انمػاتح صدوقً لخضر 00

 06A4830997 04شارع محمد العزونً تجزئة رقم   حلوٌات عبٌدات براهٌم 00

 18A4953887 الطابق االرضً 52حً سالم مدانً قطعة  حلوٌات بوطٌش نبٌل 02

 15A5039194 ب محل ب 05طرٌق الرحمانٌة الحصة رقم   حلوٌات خلٌفاتً بالل 04

 00A0071671 شارع محمد العزونً مقهى مكاسً كمال 00

 01A0076049 شارع بوسالم بوغدو مقهى بوسالم علً 04

 07A4842563 شارع محمد العزونً   محل أ مقهى قادري خمٌسً 00

 07A4847567 كشك ساحة بــالل مقهى عرٌف محمد 02

 10A4915195 شارع بوعالم شرشالً مقهى صنهاجً سلٌم 00

 13A4931406 شارع االخوة بن عٌسى محل ب مقهى أمغار محمد 00

 16A4946843 06التعاونٌة العقاري المنظر الجمٌل طرٌق الرحمانٌة  رقم  مقهى بهلول عبدهللا 00

 16A4947168 ب 46محل رقم  64طرٌق الخراٌسٌة قطعة رقم  مقهى طاهر بالر بن ٌوسف 00

 17A4948931 23شارع بوغدو رقم  مقهى فرٌخ العٌد 02

 17A4950836 طرٌق الرحمانٌة  33مجموعة ملكٌة  رقم  02أ   فسم   05محل رقم  مقهى درٌسً زوبٌر 04



 17A4952692 شارع شرشالً بوعالم  سابقا شارع اإلخوة ضٌف حالٌا  الطابق األرضً فاست فود بن عبد هللا ٌاسٌن 00

 17A4952714 الطابق االرضً 05مكرر 1حً سالم مدنً محل رقم  فاست فود شرقً محمد 04

 17A4949994 08شارع محمد العزونً  محل رقم    فاست فود بوزٌان خدٌجة 00

 17A4950327 45شارع العزونً رقم  فاست فود بلٌل محمد 02

 17A4950538 شارع محمد العزونً 86 فاست فود دراجً ٌوناس 00

 18A4953445 أ الطابق األرض08ًشارع محمد العزونً محل رقم  مطعم بن ناصر محمد 00

 16A4946452 أ 05طرٌق الخراٌسٌة محل  مطعم قارف مسعود 00

 14A4940123 شارع بوغدو 62محل رقم  مطعم شلغوم رابح 00

 11A4921139 طرٌق الرحمانٌة مطعم حدو مسعود 02

 16A4946666 أ11طرٌق الخراٌسٌة محل رقم  خ خ نهرثغ و انجزائذ   مسروط عادل 24

 18A4953788 11طرٌق الرحمانٌة الطابق األرضً محل رقم  نهرثغ و انجزائذ   خ خ بلخٌر سلٌمة 20

 17A4951761 د ساحة بالل28محل رقم  خ خ نهرثغ و انجزائذ   كتفً عبد الغانً 24

 17A4952489 26شارع بن دٌن بلحاج رقم  خ خ نهرثغ و انجزائذ   كروش سٌد احمد 20

 17A4951317 ب03شارع محمد العزونً محل رقم  نهرثغ و انجزائذ   خ خ أٌت عمارة كرٌم 22

 17A4950138 07ب القطعة رقم  21حً ناش عبد القادر حوش المجموعة رقم  خ خ نهرثغ و انجزائذ   بولحرام عبد القادر 20

 17A4950570 30مكرر  1محل رقم  01شارع محمد العزونً الحصة رقم  خ خ نهرثغ و انجزائذ   بوعٌش أمٌر 20

 16A4944959 أ 56محل رقم  56مجموعة تلغراف قطعة رقم  خ خ نهرثغ و انجزائذ   سالمانً بالل 20

 16A4948203 01مكرر  127تٌلٌكراف محل  خ خ نهرثغ و انجزائذ   قادري زٌن الدٌن 20

 8;8=556أ  =< انذوٌزج ;8انطزٌك انىطًُ رلى  يذطح خذياخ غاش عثذ انمادر 22

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 تاتا حسه -       

 
 السجل التجاري العنىان النشاط إسم و لقة التاجر الرقم

 05A4822292 محل س 256حً اللوز رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح صالح رشٌد 40

 11A4920060 محل س 01الموسع قطعة رقم حً اللوز  خ.خ نهرغذٌح انعايح قوبة حمزة  44

 7;:==55أ57  7:6دً انهىس لطعح رلى  انعايحخ.خ نهرغذٌح  دًٍذ سٌثاًَ 40

 7>6;6<9أ65 يذم أ :;7دً انهىس لطعح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح سغٍالًَ كزٌى 42

يذم أ 7>7دً انهىس رلى  تمانح  تهماضً هطاو 40  ==859<9أ67 

 02A0087776 حً كرطالة الموسع خ.خ نهرغذٌح انعايح زاٌدي لخضر 40

نهرغذٌح انعايح خ.خ بابا عمً محمد 40  03A0099466 16شارع المسجد محل ب رقم  

 14A4939350  انمذٌى انطاتك األرضًانذً انثهذي  :5لطعح  يغاسج   اٌذري سفٍاٌ 40

 18A4954567 ضارع اإلخىج َذٌز :5 خ.خ نهرغذٌح انعايح بوفالح أسامة 42

 5=<9<55أ57 ضارع انًسجذ تاتا دسٍ خ.خ نهرغذٌح انعايح سروق يزاد 04

 07A4844295 37حً كرطالة قطعة  خ.خ نهرغذٌح انعايح حمالت أمحند 00

 04A4813664 شارع المسجد خ.خ نهرغذٌح انعايح دادو حكٌم 04

 ;8><565أ59  <5طزٌك انًسجذ رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح سركىٌ يزاد 00

 ;>887<9أ68 انًسجذ ضارع 57لاسً يذًذ انمطعح رلى  يغاسج  يذًذ ضزٌف ضاكٍز 02

 15A4944204 1960دٌسمبر  11حً  1مكرر  10محل رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح دقً محمد لمٌن 00

 15A4944254 167حً الحضري الموسع رقم   خ.خ نهرغذٌح انعايح عٌسات طاهر 00

 12A4925782 143حً الحضري الموسع قطعة رقم  يغاسج مرسلً بوبكر 00

 16A4944591 محل أ 256حً أ الموسع قطعة رقم  ت.ت للتغذٌة العامة مكاتً ابو طالب 00

 16A4945030 مكرر  حً التعاونٌة  العقارٌة الخٌر الموسعة 176 ت.ت للتغذٌة العامة عالم لخضر 02

 14A4939969 محل أ 256حً أ الموسع قطعة رقم  ت.ت للتغذٌة العامة احلوش سوهٌلة 44

 14A5031540 399حً ) أ( الموسع الجهة  الغربٌة قطعة  للتغذٌة العامةت.ت  بلكبٌر كرٌم 40

 12A4926185 403حً أ الموسع محل رقم  ت.ت للتغذٌة العامة بوزٌد عبد النور 44

 12A4926905 92قطعة رقم  01حً سٌدي لحسن  ت.ت للتغذٌة العامة العلوانً عبد المالك 40

 09A4913808 02ب الموسع رقم  حً ت.ت للتغذٌة العامة أحمد رقٌق 42

 09A4914169 32حوش أوكٌل محل رقم  ت.ت للتغذٌة العامة بن مومة زهٌر 40

 11A4921420 ا بً سً الخٌر الموسعة 121رقم  يغاسج قتو عثمان 40

 15A4941381 محل أ و ب 106حً سٌدي لحسن قطعة رقم  ت.ت للتغذٌة العامة حناشً ناصر 40

 15A4941602 شارع المسجد محل د 24رقم  للتغذٌة العامةت.ت  قطاش حسٌن 40



 17A4948971 1960دسمبر  11مكرر  حً  10محل رقم   ت.ت للتغذٌة العامة معروف كلتوم 42

 17A4949123 08طرٌق الدوٌرة حصة رقم  06محل  ت.ت للتغذٌة العامة مسوس فاطمة 04

 17A4949237 03سً عمارة رقم سً  3فً/سً  16مسكن رقم  1104حً عدل  ت.ت للتغذٌة العامة جوزي كمال 00

 17A4949540 أ01ف عمارة 16أ 01س02ًمسكن رقم  1104حً عدل  ت.ت للتغذٌة العامة اٌت علجت زٌنب 04

 16A4945894 سً 05أش محل رقم  03مسكن عمارة  1104حً عدل  ت.ت للتغذٌة العامة شاٌب حكٌم 00

 18A4953151 22شارع قاسً محمد رقم  للتغذٌة العامةت.ت  معزٌز محمد لمٌن 02

 18A4953384 47حً ا قطعة رقم  ت.ت للتغذٌة العامة بوقاسً سفٌان 00

 05A4833624 262حً اللوز رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه براهمً محمد 00

 =<5<6=9أ:5 56دً انهىس يذم رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه يساًَ دساٌ 00

 11A4919517 الحً الجدٌد أ خ.خ نهخضز و انفىاكه إسماعٌل سرٌاك 00

 17A4952538 رقم الطابق التحت االرضً 04عمارة أف  محل  22جوٌلٌة  رقم  05حً  خ.خ نهخضز و انفىاكه قرابً محمد لمٌن 02

 18A4952799 الطابق السفلً 14حً ب البلدي  القدٌم رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه بن دنة فارس 24

 18A4953151 22شارع قاسً محمد رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه معزٌز محمد لمٌن 20

 15A4941425 ع اف 06جوٌلٌة محل  5حً  22 خ.خ نهخضز و انفىاكه كروش عبد الكرٌم 24

 17A4950618 محل أ  01حً اللوز الموسع قطعة رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه وعٌل علً 20

 16A4945998 13طرٌق المسجد محل رقم سً  انفىاكهخ.خ نهخضز و  مجبور عمر 22

 11A4920937 رقم أ  01حً اللوز  الموسع قطعة رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه شاتم فاتح 20

 666>9<9أ;6 يذم ب >8دً انهىس انًىسع لطعح رلى  يخثشج غُاعٍح عرزوس عثذ انذك 20

 68795=9أ59  <:لطعح رلى  57دً ب انًىسع رلى  يخثشج و دهىٌاخ ذمهٍذٌح عرزوس انًىنىد 20

58ضارع اإلخىج َذٌز رلى  يخثشج  طانة يجٍذ 20  75<9><5ب;5 

 >;797>9;6ب ح  حً الجدٌد بابا حسن 88رقم  يخثشج موسوم توفٌق 22

 11A4924997 بابا حسن األرضً طابق >: رقم قطعة 57 رقم الموسع ب حً يخثشج أبزار حمزة 04

 97A0013383 بابا حسن 7: رقم اللوز حً يخثشج ح مصبا جحٌش 00

 16A4945603 04شارع المسجد محل رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة عبدي موسى 04

 16A4946774 38قطعة رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة جقبوب حسٌن 00

 17A4948648 محل سً 272حً اللوز رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة عالم ٌوسف 02

 18A4953159 22شارع قاسً محمد رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة سماش جمال 00

 13A0981300 حً ب البلدي القدٌم 192 خ خ نهذىو انمػاتح بخة نبٌل 00

 13A4932761 02قطعة رقم   04شارع اإلخوة نذٌر عمارة  خ خ نهذىو انمػاتح بن مالك بلقاسم 00

 13A4933786 محل ب كرطالة 37رقم  خ خ نهذىو انمػاتح قرٌو علً 00

 17A4948648 محل سً 272حً اللوز رقم  خ خ نهذىو انمػاتح عالم ٌوسف 02



 15A4943940 عمارة  د 30قطعة رقم  11جوٌلٌة رقم  05حً  22رقم  خ خ نهذىو انطاسجح ناصر مالك 04

 16A4945183 شارع المسجد 04رقم  خ خ نهذىو انطاسجح عالش عادل 00

 16A4945603 04شارع المسجد محل رقم  خ خ نهذىو انطاسجح عبدي موسى 04

 16A4946098 1960دٌسمبر  11محل  أ حً كرطالة الموسع سابقا حالٌا حً  خ خ نهذىو انطاسجح سجعة حسام 00

 16A4946774 38قطعة رقم  خ خ نهذىو انطاسجح جقبوب حسٌن 02

 17A4949019 محل ب 37كرطالة القطعة رقم حً  خ خ نهذىو انطاسجح رحال مصطفى 00

 16A4945855 شارع اإلخوة نذٌر الطابق األرضً الجهة الٌسرى 05رقم  دهىٌاخ بك الصائغ محمد بشٌر 00

 16A4946203 256حً أ  الموسع قطعة رقم  دهىٌاخ عاشر راضٌة 00

 16A4946468 05شارع المسجد محل رقم  دهىٌاخ عكوش لٌاس 00

 16A4946691 محل د 182سابقا الحً البلدي القدٌم ب قطعة رقم  05قسم  185مجموعة ملكٌة رقم  دهىٌاخ عودٌة ٌعقوببن  02

 16A4948092 24طرٌق المسجد رقم  دهىٌاخ واعمر صبرٌنة حرم حجوط توفٌق 04

 17A4949971 ب 19شارع قاسً محمد رقم  دهىٌاخ خوجة فاروق 00

 17A4950351 14قطعة رقم  02حً سٌدي لحسن  68مكرر  01محل رقم  دهىٌاخ دروٌش جزائرلً زكرٌا 04

 17A4950225 شارع البرٌد 20 فاسد فىد   عمران عصام 00

 17A4950833 58محل رقم   02حً ب الموسع  رقم  فاسد فىد   كسٌطة صالح 02

 17A4951270 116رقم  01حً سٌدي لحسن  فاسد فىد   قوٌدر عراٌبً فاطمة 00

 17A4951901 رمز ب ط االرضً 120رقم  99مجموعة ملكٌة  02قسم  1956أوت  20حً  فاسد فىد   قدور صالح 00

 17A4952647 138حً ب رقم  فاسد فىد   دوكار سعٌد 00

 17A4952693 أ الطابق اال رضً 02شارع االخوة ندٌر رقم  فاسد فىد   قوسمً حمزة 00

 18A4953232 حً قالل الطابق االرضً 09رقم  فاسد فىد   دكٌماش سلٌم 02

 17A4951034 02شارع اإلخوة ندٌر أ يطعى بوغرزة خالد 04

 17A4951786 محل ب 37حً اللوز الموسع قطعة رقم  يطعى عتروز أٌوب 00

 17A4952025 بابا حسن 09محل  94التعاونٌة العقارٌة الخٌر مجموعة ملكٌة  يطعى زٌانً عبد الفتاح 04

 17A4952647 138حً ب رقم  يطعى دوكار سعٌد 00

 12A4929005 02سابقا حً ب رقم 02حً الوئام المدنً رقم  يمهى طاهٌر احمد 02

 15A4940693 05شارع المسجد رقم  يمهى بلعرار زهٌر 00

 15A4943826 شارع االخوة نذٌر محل أ و ب 09 يمهى اجراوي نورة 00

 15A4944340 جوٌلٌة 05حً  03محل  يمهى قرقور عبد الوهاب 00

 17A4950938 03محل رقم  21شارع االخوة نذٌر رقم  ذثغ و جزائذ وعلً نصر الدٌن 00

 17A4951730 محل أ الطابق األرضً 10شارع شرشالً بوعالم رقم  ذثغ و جزائذ بوكراح سفٌان 02

 18A4952752 أ 09شارع محمد امساحل رقم  ذثغ و جزائذ حسانً محمد رضا 24



 18A4952840 مكرر 03الحً الحضري الموسع قطعة رقم  ذثغ و جزائذ بارودي عائشة 20

 18A4953137 02محل  07شارع المسجد رقم  ذثغ و جزائذ رباحً عٌسى 24

 16A4948250 28شارع المسجد رقم  ذثغ و جزائذ بوزكرٌة محمد 20

 17A4948979 04رقم  شارع قاسً محمد ذثغ و جزائذ غرام محمد 22

 17A4948982 07حً ب رقم  ذثغ و جزائذ بونعامة زٌن الدٌن 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خرايسيح  -           

 
 السجل التجاري العنىان النشاط إسم و لقة التاجر الرقم

 17A4950998 نعزوسً دًىد دً 75 خ.خ نهرغذٌح انعايح تىسثاطح تزاهٍى 40

 65A4917203 ب ;7دً نعزوسً دًىد رلى دىش فٍزٌز يذم  خ.خ نهرغذٌح انعايح دىانٍح سٍذ عهً 44

 A4941326:6 :6دً نعزوسً دًىد يذم رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح لاٌذ يذًذ 40

 :A49::86=6 ;5 دً نعزوسً دًىد رلى خ.خ نهرغذٌح انعايح َاغم أدًذ 42

 A4942357:6 ب 59دىش فزٌز يذم  خ.خ نهرغذٌح انعايح تىضعٍز يذًذ 40

 68A4932705 نعزوسً دًىد دىش سٍاص  ريش أ و ب خ.خ نهرغذٌح انعايح لسىو فزٌذ 40

 ;A4997;9:6 دً سٍذي سهًٍاٌ يذم أ ب  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عثذ انًجٍذ كًىش  40

 17A4949738 سهًٍاٌ  يذم بدً سٍذي  خ.خ نهرغذٌح انعايح نعزوسً ايال 40

 >5>9=55أ57 ضارع تهذذٌذ خ.خ نهرغذٌح انعايح  تهعزتً يذًذ  42

 :69<7<9أ67 سً  <6سٍذي تىخزٌع  خ.خ نهرغذٌح انعايح  ضٍخ عهً يذًذ  04

 8>5;8<9أ69 أ سً  <سٍذي تىخزٌع رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  يذًذي أدًذ  00

 <6;96<9أ:6  8;طزٌك دوٌزج رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  يسعىداٌ عٍسى  04

 99>67<9أ<5  ;7يذم رلى  8ذجشئح انزٌفٍح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح طذطاح عثذ انزدًٍ  00

 8;5<9<9أ>6 دً سٍذي تىخزٌع  67رلى  يغاسج  تٍفىح يٍهىد  02

 95=6:<9أ>6 دً سٍذي تىخزٌع  خ.خ نهرغذٌح انعايح  جذٍص عثذ انذكٍى  00

 =8><9<9أ>6 سٍذي سٍذي سهًٍاٌ يذم ب  خ.خ نهرغذٌح انعايح  نعزوسً أيال  00

 >>;>9<9أ;6 يذم ب  =8طزٌك سذاونح لطعح رلى   يغاسج  يىهىتً دًشج  00

 7996:<9أ>6 أ  ;9انخزاٌسٍح انًذٌُح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عثًاٌ كزواط  00

 13A4933962 سٌدي بوخرٌس 02محل  يغاسج بوشعٌر رفٌق 02

 18A4953283 08تعاونٌة الٌاسمٌن قطعة أرض   رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بن جاب هللا نجٌب 44

 18A4953284 أ ب 21حً سٌدي بوخرٌس محل رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوشعٌر سسفٌان 40

 18A4953299 درارٌة 05تعاونٌةاألحالم  قطعة  خ.خ نهرغذٌح انعايح  سعودي زبٌدة 44

 18A4953531 محل  أ 15حً لعروسً حمود حوش فٌرٌر قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  زكري عادل 40

 18A4953545 حرف أ 06حً  شرشالً بوعالم رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عرٌبة حسٌن 42

 18A4953681 حً السالم خ.خ نهرغذٌح انعايح  مكري فاهم 40

 18A4953890 أ 58حً بن شعوة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بن دادة حكٌم 40

 17A4948832 أ ب 21حً سٌدي بوخرٌس محل رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  حدلً جوهر زوجة عصمان 40

 17A4949354 حً سٌدي بوخرٌس 77 خ.خ نهرغذٌح انعايح  مزٌان حرم قاسم سمٌرة 40



 17A4949429 أ 13المستقبل محل رقم حً  خ.خ نهرغذٌح انعايح  نفناف فاروق 42

 17A4949457 3مكرر  27سٌدي بوخرٌس حالٌا )حً الفتح( رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  سباطة ٌاسٌن 04

 17A4950337 23سٌدي بوخرٌس رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بن محجوب حمزة 00

 17A4950484 31حً لعروسً حمود رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوحنة عبد الرحٌم 04

 17A4950726 1396مجموعة ملكٌة  رقم  04حً لعروسً   حمود قسم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  ظفاٌري عٌس 00

 14A4939982 01طرٌق الدوٌرة  محل  خ.خ نهرغذٌح انعايح  ٌطو غاطمة الزهراء 02

 15A4940514 أ 09طرٌق الدوٌرة محل رقم   خ.خ نهرغذٌح انعايح  أٌت بعزبز نور الدٌن 00

 15A4940837 59أ قطعة رقم 61حً سً المدانً رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  سنوسً عبد الرحمان 00

 13A4932486 03تجزئة الحً الرٌفً رقم خ.خ نهرغذٌح انعايح سٌفر فرٌد 00

 >7:::=9أ=5  57دً انجًٍم سٍذي تىخزٌع يذم رلى أ  يغاسج كىجً عش انذٌٍ  00

 A4952210>6 ب يكزر 6;دً نعزوسً دًىد دىش فزٌز  رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه عثذ انزدًاٌ تىعاللح 02

 87=>9<9أ;6 دوار سٍذي سهًٍاٌ يذم أ  خ.خ نهخضز و انفىاكه دًادو يذًذ  24

 A495;;=8=6 يكزر =5 دً نعزوسً دًىد رلى خ.خ نهخضز و انفىاكه يٍساوي عادل 20

 A4958>>9=6  <:دً نعزوسً دًىد دىش فزٌز  رلى  انفىاكهخ.خ نهخضز و  تهعكىٌ يذًذ 24

 A495;<99=6 يكزر  58دً سٍذي سهًٍاٌ يذم رلى ب  خ.خ نهخضز و انفىاكه تٍُخهف تالل  20

 >8;=6<9أ65  78طزٌك انذوٌزج يذم رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه عًزو فالح  22

 88:;9<9أ;6 يكزر  7يذم رلى  تهجهظ خ.خ نهخضز و انفىاكه تىضٍُص يزاد  20

 18A4952760 58محل د حً شرشالً بوعالم قطعة  خ.خ نهخضز و انفىاكه بوكرة عبد اللطٌف 20

 18A4952796 07حً بن شعوة محل رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه بن دادة محمد 20

 18A4953517 33سٌدي بوخرٌس رقم   خ.خ نهخضز و انفىاكه بن صٌد فاروق 20

 18A4953890 أ 58حً بن شعوة رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه دادة حكٌمبن  22

 57=;9=9أ;5 ذجشئح انزٌفٍح  :5رلى  يخثشج و دهىٌاخ ذمهٍذٌح عرزوس يذًذ  04

 6<:5:<9أ>6 يكزر طاتك األرضً  6سٍذي تىخزٌع يذم  يخثشج تىلفح ونٍذ  00

 88557<9أ68  7:تىخزٌع رلى دً انجًٍم سٍذي  يخثشج غُاعٍح  عثذ انذكٍى تىروٌُح  04

 9>8<6;:;6  68دً سٍذي تىخزٌع رلى  دزفً خثاس دهىاًَ  ٌىسف تىلفح  00

 :;<;:<A9<6 محل ب الطابق األرضً خراٌسٌة 57حً لعروسً حمود مج سكنٌة رقم  يخثشج غُاعٍح  بوقفة عبد القادر 02

 12A4930899 خراٌسٌة ب و أ 56 رقم محل  سلٌمان سٌدي حً يخثشج مجبر الشرٌف 00

 12A4926723 خراٌسٌة مولود عبدي حً ;7 رقم يخثشج سمٌرة نمامسً 00

 15A4943352 خراٌسٌة أ<78 رقم مولود عبدي حً يخثشج عمر بوكرت 00

 12A4930899 خراٌسٌة ب و أ 56 رقم محل  سلٌمان سٌدي حً يخثشج مجبر الشرٌف 00

 17A4951333 د04حً المستقبل رقم  و انثٍض و األراَة خ.خ  انذواجٍ محتوك إبتسام 02



 17A4951586 سً 12حً سٌدي بوخرٌس رقم  خ.خ  انذواجٍ و انثٍض و األراَة محمدي فرٌد 04

 17A4952050 حً لعروسً حمود 45 خ.خ  انذواجٍ و انثٍض و األراَة حركاتً أمٌن 00

 98A0028633 شارع االخوة بلحدٌد الخراٌسٌة 13 خ.خ  انذواجٍ و انثٍض و األراَة لعرٌبً محمد 04

 15A4942637 26محل ب  02حً لعروسً حمود مجموعة رقم  خ.خ نهذىو انمػاتح خلٌل حمٌد 00

 17A4951586 سً 12حً سٌدي بوخرٌس رقم  خ.خ نهذىو انطاسجح محمدي فرٌد 02

 17A4952403 ب191حً عبدي محل رقم  خ.خ نهذىو انطاسجح خلٌف عثمان 00

 18A4953724 دوار سٌدي بوخرٌس محل  أ خ.خ نهذىو انطاسجح بوتلجة نور الهدى 00

 14A4937437 09حوش الخراسٌة حصة رقم  حلوٌات خنٌش نبٌل 00

 14A4937460 لعروسً حمود محل سً حلوٌات عموري خٌر الدٌن 00

 14A4939677 14حً سٌدي بوخرٌس رقم  حلوٌات كاكوش حمٌدة 02

 15A2256232 الطابق االرضً 16حً سٌدي بوخرٌس محل ب  حلوٌات رقاٌق هشام 04

 15A4942278 21القطعة رقم  03تجزائة الرٌفٌة رقم  حلوٌات جحٌش عبد الرؤوف 00

 16A4944461 ) حوش فمٌنٌاس( 09الحً الرٌفً القطعة رقم  حلوٌات سواق فرٌد 04

 16A4945409 اي أل 38حً عبدي مولود رقم  حلوٌات بن عتمان فارس 00

 17A4949831 03طرٌق الدوٌرة محل ب  فاست فود خطاب ولٌد 02

 17A4949940 34حً لعروسً حمود حوش ران  رقم  فاست فود قٌز سعدي 00

 17A4951272 حوش فٌرٌر 15حً لعروسً حمود رقم سً القطعة رقم  فاست فود غربً ابراهٌم 00

 17A4951280 محل ب 06حً شرشالً بوعالم رقم  فاست فود شعٌبً احمد 00

 17A4952147 أ الطابق االرضً 1حً عبدي مولود رقم   فاست فود لزرق حسام 00

 17A4950613 أ 19حً سٌدي بو خرٌس محل رقم  مطعم أمغار لونٌس 02

 17A4952663 01طرٌق السحاولة رقم  مطعم شلٌغوم سفٌان 04

 18A4953076 01ب  01حً عبدي مولود رقم أ مطعم بلخوص حمزة 00

 17A4951152 حً السالم 42رقم  مقهى بوزنون عبد هللا 04

 17A4952062 حً سٌدي بوخرٌس  محل أ مقهى قدور نورالدٌن 00

 17A4952513 أ06حً السالم رقم  مقهى حمٌود فرٌدة أرملة بوشرو 02

 18A4953580 الطابق االرضً محل أ 12حً لعروسً حمود قطعة رقم  مقهى سعٌدي صفٌان 00

 17A4948549 أ 51طرٌق السجاولة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد لعرٌبً عبد الحق 00

 17A4948851 32حً سً صادق رقم  ت ت للتبغ و الجرائد زروقً محمد نجٌب 00

 17A4949498 مغربًنهج محمد  22رقم  ت ت للتبغ و الجرائد مهنً عبدالعلً 00

 17A4950302 ب16نهج بلحدٌد رقم  ت ت للتبغ و الجرائد لعور عبد الحلٌم 02

 17A4950720 1ب 16حً سٌدي بوخرٌس رقم  ت ت للتبغ و الجرائد عبد  الغفار امٌن 24



 17A4950731 01محل رقم  1حً األمال  ت ت للتبغ و الجرائد قسمٌة سماعٌل 20

 17A4951889 الطابق االرضً  1945ماي  08سً  حً  03محل رقم  للتبغ و الجرائد ت ت بوجلة محمد 24

 17A4952064 محل سً  الطابق األرضً 04طرٌق السحاولة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد بقة توفٌق 20

 18A4953001 15شارع االخوة العربً رقم  ت ت للتبغ و الجرائد اٌت افتان كرٌم 22

 18A4953062 شارع علً صالمً 06رقم  للتبغ و الجرائد ت ت عبو العربً 20

 18A4953257 طرٌق الدوٌرة 03الحً الرٌفً رقم  ت ت للتبغ و الجرائد شرٌط هشام 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -العاشىر -           

 
 التجاري السجل العنىان النشاط إسم و لقة التاجر الرقم

 17A4950079 محل ج 01قسم  751حوش شاوش مجموعة الملكٌة رقم  01رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوزرورة مرزاق 40

 17A4950562 01حصة رقم  56تجزئة ح قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تومً ٌوسف 44

 17A4950629 175تجزئة واد الطرفة  رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  جعود عبد الحق 40

 17A4950752 07محل رقم  06حً عدل السبالة عمارة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بلقاسم زٌن الدٌن 42

 75=65<9أ<5 واد انزياٌ 8>لاسطى تزَارد رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  كزوش َىر انذٌٍ  40

 <><:8<9أ69 انعاضىر 58ضارع انًذارص  59لسى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  يذًذ دراوي  40

 8;<85<9أ67 5;6دً واد انطزفح لطعح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  دهًً سعٍذ  40

 ><798<9أ66  >=رلى  58دً واد انطزفح  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عزٌثح يذًذ  40

 >5><9=9أ>5 ضارع تىجًعح خهٍم وادي انزياٌ انعاضىر خ.خ نهرغذٌح انعايح  تٍ يىيح اليٍح  42

 18A4953464 140حً وادي الطرفة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  قرنً دلٌل 04

 18A4953730 محل سً 193واد الطرفة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بومدٌن علً 00

 857=6<9أ65 يذم ص انعاضىر 65ضارع سٍذي يثارن لطعح أ دانٍا  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تٍ يشٌىد يذًذ  04

 17A4950818 حصة أ و ب قادوس خ.خ نهرغذٌح انعايح  طوبال ٌوسف  زكرٌا 00

 17A4951141 تجزئة السبالة 03رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  محند امزٌان انس 02

 17A4951514 الطابق االرضً 01محل رقم  07مسكن عدل عمارة رقم  527حً  خ.خ نهرغذٌح انعايح  حشانً سفٌان 00

 17A4951648 الطابق االرضً  محل رقم ا 003قرٌة العاشور رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بلقاسم جهاد 00

 17A4951905 01قسم  280ط تحت االرضً  حوش شاوش قطعة  14قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  شٌبانً بالل 00

 17A4952100 18قطعة رقم   03رقم  01درج 04مسكن عمارة س . 100حً  خ.خ نهرغذٌح انعايح  برٌزٌنً سمٌر 00

 <9;68=9أ59 انعاضىر  56دً نىساٌ وادي انطزفح لطعح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  طىٌم تىعالو  02

 >;7:8<9أ66 وادي انطزفح انعاضىر ;75دً  خ.خ نهرغذٌح انعايح  لزلٍظ سعذ انذٌٍ  44

 >5>97<9أ:6 انعاضىر 57ضارع انًذارص لطعح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  طىٌزي فٍػم  40

 7<:985:;6 أ انعاضىر 9>6دً وادي انطزفح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  يذًذ  تىعٍص 44

 <<=5:=9أ>5 يذم ب  انعاضىر 5<6دً وادي انطزفح لطعح  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تٍ عهً عثذ انُاغز  40

 5><5:<9أ>6 يسكٍ وسظ  يذم ب انعاضىر 765دً  ;=6رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  فزكىص عثذ انُىر  42

 13A4933587 265تجزئة رقم  00 مغازة بوهالً محمد رضا 40

 15A4942882 07محل رقم  06حً عدل السبالة عمارة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  لعزٌلً كمال 40

 15A4943427 37تجزئة اش قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  غبرٌنً محمد 40

 16A4944716 07محل  08السبالة ع حً عدل  خ.خ نهرغذٌح انعايح  حنٌفً محمد امٌن 40



 15A4943266 04المنطقة التجارٌة وادي الرمان  قطعة رقم  مغازة مسعودان خالد 42

 16A4945644 تجزئة الزٌتون سابقا واد الرمان ٌحمل الحرف ج 16حً بوجمعة خلٌل رقم  40رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  كحٌلة السعٌد 04

 16A4946143 سً 05محل  06شارع صابري محمد المركز التجاري رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بن هالل عبد الفتاح 00

 16A4946369 01تجارة رقم  38السبالة عمارة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عرٌعٌر بدرالدٌن 04

 16A4946678 حً التوسٌع د االمل 64رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  العروسً سلمان 00

 17A4950821 حً التوسٌع د االمل 64قم ر مغازة محمد زٌن الدٌن بوعٌشاوي 02

 16A4946775 06محل رقم  15حً عدل  السبالة  عمارة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  مزالً فرٌد 00

 16A4947251 طرٌق المدارس المحل الثانً على الٌمٌن 01رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  خالفً ٌحً 00

 16A4947889 شارع وهرانً عبد القادر واد الرمان 78 خ.خ نهرغذٌح انعايح  عٌمر ٌوسف 00

 16A4948336 السبالة 06محل رقم   37عمارة  خ.خ نهرغذٌح انعايح  قاصد بوبكر الصدٌق 00

 16A4946120 السبالة 07محل رقم  15عمارة رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  نفاي عبد القادر 02

 16A4947077 200حً واد الطرفة قطعة  خ.خ نهخضز و انفىاكه  خلٌفً أحمد 24

 16A4947251 طرٌق المدارس المحل الثانً على الٌمٌن 01رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  خالفً ٌحً 20

 17A4948716 أش واد الرمان 02حً بوجمعة خلٌل محلرقم  40رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  داودي سٌد علً 24

 17A4948946 د واد طرفة 9حً مٌشال رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  رحالً محمد 20

 17A4949389 سً السبالة 02محل رقم  16مسكن عمارة رقم  1839حً  خ.خ نهخضز و انفىاكه  ٌسبع حكٌم 22

 17A4950079 محل ج 01قسم  751حوش شاوش مجموعة الملكٌة رقم  01رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  بوزرورة مرزاق 20

 6<7;<55أ58 انعاضىر 56ضارع انًذارص دزف أ رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه  عثذ انعشٌش لذور  20

 :86<556أ66 انعاضىر  76دً وادي انطزفح  رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه  يذاًَ عش انذٌٍ  20

 <9;=6<9أ65 وادي انزياٌ انعاضىر >5ضارع تىجًعح خهٍم رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه  يًسىو يذًذ  20

 <=9=9<9أ;6 يذم ب وادي انزياٌ انعاضىر 56ضارع تىجًعح خهٍم لطعح ص  خ.خ نهخضز و انفىاكه  عًاري غانخ  22

 >6;:6=9أ:5 ضارع تىجًعح خهٍم انعاضىر خ.خ نهخضز و انفىاكه  لهىٌ سٍف اإلسالو  04

 مخبزة ضامنتركة ش 00
 صالحً و لعزٌلً

 01B0016247 العاشور 765 رقم تجزئة حالٌا 757 رقم قطعة الطرفة وادي حً مخبزة

 12A4927332 العاشور الطرفة وادي >7 رقم محل مخبزة محفوظ سلٌج 04

 14A4936690 العاشور أ حرف الرمان واد 56 رقم قطعة القادر عبد وهرانً 99 العقارٌة تعاونٌة مخبزة فاطمة خبزاوي 00

 16A4946925 العاشور ف رقم محل 558 رقم العاشور  قرٌة مخبزة احمد رزٌقً 02

 18A4952874 الطابق االرضً السبالة 11محل  04عمارة رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة بورحلة حمٌد 00

 12A4927199 وادي الرمان 36شارع سٌدي أمبارك رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة طٌطاش محمد 00

 14A4936293 شارع وهرانً عبد القادر وادي الرمان محل د 60رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة جزار مصطفً 00

 16A4944809 أ شارع وهرانً عبد القادر 23رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة صابور عبد القادر 00



 18A4953732 محل ب 04شارع المقبرتٌن حصة رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة ضٌف محمد 02

 05A4824763 محل س 58حً ح قطعة رقم  خ خ نهذىو انمػاتح مشري فٌصل 04

 09A4910712 واد الرمان 67أ ر قم 1شارع سٌدي مبارك محل  خ خ نهذىو انمػاتح حسٌن علً 00

 13A4934354 ٌحمل الرمز )ب( 45طرٌق سٌدي مبارك رقم  خ خ نهذىو انمػاتح عزوز خالد 04

 16A4945007 محل أ 188واد الطرفة  قطعة رقم  خ خ نهذىو انطاسجح أ مسٌس حمزة 00

 17A4949292 مسكن السبالة 1600حً  03المحل رقم  16العمارة رقم  خ خ نهذىو انطاسجح بعزٌز جمال 02

 18A4952874 الطابق االرضً السبالة 11محل  04عمارة رقم  خ خ نهذىو انطاسجح بورحلة حمٌد 00

 15A4942654 ب واد الرمان  36رقم  شارع سٌدي امبارك حلوٌات بوعتو عبد القادر 00

 15A4943061 شارع سٌدي امبارك 01ث  67محل د  حلوٌات توامً توفٌق 00

 16A4944415 محل أ شارع وهرانً عبد القادر وادي الرمان 60رقم  حلوٌات كنوش كمال 00

 16A4945384 01محل رقم  16إلى القطعة رقم  01حوش شاوش من القطعة رقم  حلوٌات بوفكان سعٌد 02

 17A4950332 محل ب 85تجزئة وهرانً عبد  القادر  رقم  حلوٌات مالل بوعالم 04

 17A4950562 01حصة رقم  56تجزئة ح قطعة رقم  حلوٌات تومً ٌوسف 00

 17A4950669 شارع المستقبل وادي الرمان 38 حلوٌات لقصٌر كنزة 04

 17A4951967 56خلٌل  وادي الرمان رقم  شارع بوجمعة حلوٌات مسعودان محمد الحسٌن 00

 17A5119823 03قطعة رقم  02محل رقم  11شارع رضوان عبد العزٌز رقم  حلوٌات لعدول سمٌر 02

 14A5035690 06الطابق االرضً قطعة رقم  05شارع رضوان عبد العزٌز رقم  11 فاست فود شٌخ فرٌد 00

 15A4940293 03رقم  16ع  حً السبالة فاست فود زوانً عبد الغانً 00

 15A4942707 02شارع المدارس قطعة رقم  فاست فود طوٌري فٌصل 00

 17A4950397 حرف ب 05شارع عبدالعزٌز رضوان  رقم  فاست فود العٌب عبد العزٌز 00

 16A4947557 حً الحوض 08قطعة رقم  مطعم كابلً عبد الرزاق 02

 16A4948123 50قطعة رقم تجزئة البلدٌة د  مطعم بولٌل طارق 04

 15A4940715 03محل  56تجزئة ح رقم  مقهى تومً لطفً 00

 16A4947510 أ وادي الطرفة 186مسكن محل رقم  210حً  186رقم  مقهى بوعٌش ناصر 04

 17A4949228 شارع سٌدي امبارك وادي الرمان 36 مقهى دحالل الطٌب 00

 17A4949348 10محل رقم  03عمارة  السبالة مقهى زردانً محمد 02

 18A4953672 65تجزئة أش رقم  ت ت للتبغ و الجرائد طوٌلب عادل 00

 17A4950358 07شارع الحدائق رقم  ت ت للتبغ و الجرائد مدكور مسلم 00

 17A4951189 طرٌق المستقبل القادوس واد الرومان 35قطعة  ت ت للتبغ و الجرائد بوخلخال موهوب 00

 17A4951336 الطابق األرضً 01حً مٌشال واد الطرفة  القطعة رقم أش  ت ت للتبغ و الجرائد بوجلطً فرٌدة 00

 17A4951418 الطابق االرضً واد الطرفة 111حً مٌشال رقم  ت ت للتبغ و الجرائد بن  مرزوق حسٌن 02



 18A4953300 الطا بق االرضً  حرفٌن أ و ب  08طرٌق المستقبل وادي الرمان رقم  ت ت للتبغ و الجرائد مالك عثمان 24

 17A4952398 محل رقم أ 09سونٌالك رقم   111الطرٌق الوالئً رقم  ت ت للتبغ و الجرائد عمور عبد السمٌع 20

 17A4952522 حرف ب 204حً واد الطرفة قطعة  ت ت للتبغ و الجرائد شامبً ولٌد 24

 18A4952891 01شارع بوجمعة خلٌل وادي الرمان العاشور حالٌا قطعة رقم بً  ت ت للتبغ و الجرائد حواء اسحاق 20

 76;;:55أ  << طزٌك واد انزياٌ انعاضىر 86 يذطح خذياخ وادي عثًاٌ 22

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 –دراريح  -           

 
 السجل التجاري العنىان النشاط إسم و لقة التاجر الرقم

 18A4952883 السبالة 03رقم  15مسكن  عمارة  1600حً  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بشطاطو حمزة 40

 18A4953291 محل رقم ب 04حً جٌل طرٌق القمم رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوجمعة توفٌق 44

 18A4953298 محل ب 13رقم  2مسكن  عمارة اس  194حً  خ.خ نهرغذٌح انعايح  سلٌج امٌن 40

 18A4953541 78حً دابوسً رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  إمسعودان سٌد علً 42

 18A4953805 حً الدابوسً 100رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بكاري التجانً 40

 14A4938811 237تمٌم قطعة رقم  تجزئة بوجمعة مغازة موهوبً العربً 40

 16A4947750 طرٌق بوجمعة تمٌم 76رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  رحٌل هشام 40

 17A4948672 اش محل س 13حً قراف  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بولجنوح عبد القادر 40

 17A4949113 حً بوجمعة تمٌم خ.خ نهرغذٌح انعايح  ناتش فارس 42

 17A4949560 محل أ 85وادي الطرفة القطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  النوي محمد 04

 13A4931710 حً القمم تعاونٌة مرحبة 01رقم  مغازة لونٌس ٌوسف 00

 15A4943537 طرٌق بابا خسن 217رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  حازورلً عبد الرحمان 04

 15A4943553 السبالةتجزئة بالنشٌت  11رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  منٌر فلة 00

 15A4944247 567تجزئة قصاص رقم 01محل رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تومً لٌندة 02

 16A4944619 الطابق األرضً محل ب 156حً عبد العزٌز رضوان رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بومخلوف مراد 00

 16A4944779 03حً مٌنار قطعة  خ.خ نهرغذٌح انعايح  رزٌق احسن 00

 16A4944945 20حً قاسً القطعة رفم رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بولحٌة مصطفى 00

 7;7<:=9أ>5 يذم د  995ذجشئح لػاظ  خ.خ نهرغذٌح انعايح  هذٌثم يذًذ انعٍذ  00

 >9979<9أ:6 >;:ذجشئح لػاظ رلى  56يذم رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  نٍُذج ذىيً  02

 89;96;9أ;5 انسثانح  >9رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  ضٍثاًَ يذًذ  44

 78=96<9أ:6 تٍ ضعثاٌ يىنىد  76رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تانزي خانذ  40

 7;>><55أ<< ب ضارع تٍ ضعثاو يىنىد  >6 خ.خ نهرغذٌح انعايح  ضًالل يذًذ  44

 >5>;8<9أ69 طزٌك سذاونح  7رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عطاضً دًشج  40

 >8<75<9أ66 يذم أ  9طزٌك سذاونح لطعح  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عاسو أدًذ  42

 ;;>8:=9أ>5  :6دىش تهُطاخ رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عزٌثح فزٌذ  40

 <6>6:<9أ>6 يذم ا  6دىش تهُطاخ رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تهطاص ونٍذ  40

 ==7>559أ<< تىجًعح ذًٍى دً  >75 خ.خ نهرغذٌح انعايح  تىراٌة رضا  40

 5:;<>55أ56 طزٌك تىجًعح ذًٍى  <75رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تىيخهىف انطٍة  40



 8<7=8<9أ69 ;6َهج تٍ ضعثاٌ يىنىد رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تىراص ضعثاٌ  42

 79<5658أ58 ذجشئح انثهذٌح انطثاٌ انًكفىفٍٍ  658 يغاسج فٍزاٌ فارص  04

 17A4949582 03حً فٌمنٌاس محل رقم  70قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  حدبً محسن 00

 17A4949430 التعاونٌة العقارٌة للجٌش حً بوجمعة تمٌم يغاسج شتوانً سمٌر 04

 17A4950044 ب محل ب 440رقم  02تجزئة قصاص  يغاسج بلقسام حسام 00

 17A4949786 ل  9تمٌم رقم  حً ٌوسف  بوجمعة خ.خ نهرغذٌح انعايح  بتة خالد 02

00 

 عبود لخضر
 30عمارة ب قطعة  02قسم  856طرٌق السبالة مج ملكٌة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح 

 17A4950071 05محل 

 17A4951156 122تجزئة واد الطرفة الموسعة قطعة  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بورخلً محمد 00

 17A4951321 حً درٌوش) الدابوسً( 12 خ.خ نهرغذٌح انعايح  حمدوش عبد الغنً 00

 17A4949433 03السبالة الكٌر رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  دحماس اسعٌد 00

 17A4950349 شارع السبالة 35رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  تجنً عمر 02

24 

 كلكال حسٌن
عمارة أ محل رقم  02قسم  856مجموعة ملكٌة رقم  طرٌق السبالة خ.خ نهخضز و انفىاكه 

 17A4952531 05قطعة رقم  01

 17A4952600 محل أو السبالة 116الطرٌق البلدي رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  عالك علً 20

 18A4952883 السبالة 03رقم  15مسكن  عمارة  1600حً  خ.خ نهخضز و انفىاكه  بشطاطو حمزة 24

 18A4953805 حً الدابوسً 100رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  بكاري التجانً 20

 =8:75=9أ;5 طزٌك تىجًعح ذًٍى  765 خ.خ نهخضز و انفىاكه  نعشٌزي يػطفى  22

 9:87:86أ68  9انًسرثًزج انفالدٍح انجًاعٍح  خ.خ نهخضز و انفىاكه  تهماسى دًشج  20

 9:66:<9أ=6 يذم أ  :6تهُطاخ رلى  دىش خ.خ نهخضز و انفىاكه  سهٍز عهى  20

 6=8=8<9أ69  8انسثانح رلى  9انًسرثًزج انفالدٍح رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه  نثاد يذًذ  20

 985<9<9أ>6  58انسثانح الكٍز رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه  ددًاص سعٍذ  20

 956<9<9أ:6 دً انثهذي  خ.خ نهخضز و انفىاكه  ترح نخضز  22

 A4950626>6 درارٌح ;6 رقم محمد درٌوش ًح يخثشج  عمر لحول 04

 58A0099334 درارٌحواد الطرفة  688 رقم حً بجٌجة  يخثشج  بادٌس زنداوي 00

 00B0012872 الدرارٌة  666 رقم الطرفة وادي حً يخثشج  تمنتوت  م م ذ ش 04

 A4953180=6 درارٌح األرضً الطابق 8= رقم القمم حً يخثشج  رواس َعًٍح  00

 A4946613;6 درارٌح       السبالة طرٌق قراف حً 78 رقم يخثشج  الٌاس جادي 02

 A4839326;5 درارٌح  السبالة A قطعة بالنشات حً يخثشج  عثمان هندل 00

 ب ح 56>68<9;6 درارٌح  =;:ذجشئح لػاظ رلى  يخثشج زج عثذ انذكٍى كتى 00

 ب ح 79<88<9;6 درارٌح  نه ردائٍٍ ٌذًم دزف أ  57انًىسع ف  <68 قطعة يخثشج تهعثاد انُىي  00



 17A4952228 02عمارة أ رقم  02قسم  856طرٌق السبالة مجموعة ملكٌة  حلوٌات روابح محمد 00

 17A4952246 ج 69تجزئة س الموسع رقم  حلوٌات ربانً مراد 02

 17A4952569 تجزئة الشبان المكفوفٌن 98قطعة  حلوٌات جباري نوال 04

00 
 لوناوسً مهدي

مجموعة ملكٌة رقم  2صنف اس  04وادي الطرف  طرٌق العاشور عمارة   حلوٌات
 18A4953313 04قسم  259

 18A4953454 الطابق االرضً 1ب  10وادي الطرفة رمز  80رقم  حلوٌات قبلً ربٌع 04

 17A4949693 06سً  05أش  16الرقم  05عمارة  مسكن السبالة1839 حلوٌات بشنون نبٌل 00

 17A4950475 حً س  محل رقم أ 57قطعة رقم  حلوٌات زٌتونً محمد االمٌن 02

 17A4950594 الرمز أ 234تجزئة  بوجمعة  تمٌم  قطعة رقم   حلوٌات قرس وٌزة 00

 17A4950758 25محل  05مسكن عمارة  617حً  حلوٌات شٌرشوح زٌن الدٌن 00

 17A4950968 4حوش شاوش محل  002مجموعة ملكٌة  2قسم  حلوٌات ضٌافً عبدالقادر 00

 17A4951540 رمز سً 05حً بالنشت السبالة قطعة رقم  حلوٌات طرافً بوعالم 00

 03A0100092 231حً س رقم  مقهى مالً مراد 02

 05A4820046 محل ب  24شارع درٌوش محمد رقم  مقهى موسلً براهٌم 04

 13A2251016 محل د 21حً واد الطرفة قطعة رقم  مقهى بن طوبال خٌر الدٌن 00

 17A4951725 محل أ الطابق االرضً 01بالنشات القطعة  رقم  مقهى كسٌرة جمال 04

 18A4953150 الطابق السفلً 07تجزئة بوجمعة تمٌم أ رقم  مقهى أكلول محمد 00

 15A4942909 الحرف ب 106الطرفة الموسعة رقم تجزئة واد  مقهى بوجاهم محمد الصالح 02

 16A4946454 03شارع طكرلً عبد الغنً  رقم  مقهى حوانً فرٌد 00

 15A4943474 حً توسٌع س 130 خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة واطاح سلٌم 00

 15A4944039 طرٌق واد الطرفة 36رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة زٌتون بوجمعة 00

 16A4944703 72طرٌق السبالة محل ب حالٌا رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة خنوش لخضر 00

 16A4945227 حً واد طرفة محل د 23قطعة رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة سالمً مسعود 02

 16A4945871 02قسم  194طربق القادوس السبالة مجموعة ملكٌة  خ خ نهذىو انمػاتح حبٌك إلٌاس 04

 16A4947237 حرف أ 36تجزئة ف موسع قطعة رقم  خ نهذىو انمػاتحخ  علٌان الهادي 00

 17A4948548 تجزئة بوجمعة تمٌم البناء الذاتً سابقا 211رقم  خ خ نهذىو انمػاتح بن ٌطو زكرٌاء 04

 17A4952466 سً 21حً واد الطرفة قطعة رقم  خ خ نهذىو انمػاتح كاك عبد الرحمان 00

 17A4948933 20محل رقم  12مسكن عمارة  300حً  انطاسجح خ خ نهذىو ٌعقوب مرزوق 02

 17A4951561 تجزئة الكٌر الطابق االرضً السبالة 30قطعة رقم  اطعام سرٌع بن لكحل ٌاسٌن 00

 17A4952031 محل ب 206تجزئة قصاص قطعة رقم  اطعام سرٌع بوجمٌل بالل 00

 17A4949374 محل أ 33حً الدوفان  رقم  مطعم بوحوالة اسالم 00



 17A4952681 تجز ئة البناء الذاتً سبالة 47قطعة رقم  مطعم خوجة مراد 00

 17A5117362 203مج مل  04طرٌق القمم قسم  مطعم عبود محمد 02

 18A4953555 51تجزئة ف محل رقم  مطعم بوشحدان نور الدٌن 24

 16A4944988 محل ب 02قسم  165مجموعة ملكٌة  سبالة ت ت للتبغ و الجرائد عواٌطٌة هشام 20

 16A4945027 سابقا درٌوش محمد 02محل ب  46سبالة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد عالق عبد الكرٌم 24

 16A4945336 أ440تجزئة قصاص محل رقم  440رقم  ت ت للتبغ و الجرائد حرٌدي محمد علً 20

 16A4945709 03خنٌش لخضر رقم شارع  ت ت للتبغ و الجرائد حسانً رهام 22

 17A4952440 الطابق االرضً 03قسم   501مجموعة ملكٌة  رقم   501تعاونٌة النسٌم  رقم  ت ت للتبغ و الجرائد عبلول احمد 20

 17A5046554 محل سً 190تجزئة سً  الموسع القطعة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد توجً حمزة 20

 18A4953101 09مسكن عدل عمارة رقم  527حً عدل  03محل  للتبغ و الجرائد ت ت بوطٌش هشام 20

 18A4953117 مكرر بوجمعة تمٌم  الطابق األرضً 23محل رقم   06عمارة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد حداد خالد 20

 17A4952140 السبالةط االرضً طرٌق القادوس  02قسم  194مجموعة ملكٌة رقم ت ت للتبغ و الجرائد بوعزٌز منٌر 22

 17A4952317 حً البلدي س الطابق االرضً 201قطعة رقم ت ت للتبغ و الجرائد قٌز عبد العزٌز 044

 9>;:55أ  =< انذرارٌح 666طزٌك انىالٌاخ رلى  يذطح خذياخ تىجًادً ٌىسف 040

                                     



 الجمهـــــوريــة الجزائـريـة الديمقـراطيــة الشعبيـــــــــة 

 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

– 10 –الجــــــــدول   

ةـة للروٌبـرة اإلدارٌـللدائ 9104و عٌد اإلستقاللفطر العٌد عطلة ٌن الملزمٌن بضمان المداومة لالقائمة اإلسمٌة للتجار و المتعاملٌن اإلقتصادٌ  

اسم و لقب التاجر أو  نوع النشاط العنوان التجاري 
 المتعامل اإلقتصادي

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

1194292أ43 شارع أول نوفمبر  الروٌبة 10   10 لكروز حسان مغازة 

 الرويبة الرويبة

1102210أ11 الروٌبةشارع درٌش حسٌن    19 بوٌحٌاوي سفٌان ت ت لتغذٌة العامة 
0099109أ 02 شارع محمد تونسً الروٌبة 10   10 محمد موخفً ت ت لتغذٌة العامة 

0000020أ01 الروٌبة 19رقم 99حً علً بومنجل حصة   12 مصطفاوي محمد ت ت لتغذٌة العامة 
1190214ب 10 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 90  العامة ت ت للتغذٌة   10 ملزي عبد السالم )ش.ت( 

2349142أ01 الروٌبةأ 034رقم حً الثانوٌة عبد المؤمن    11 بومزٌر طٌب ت/ت للتغذٌة العامة 

1110120أ11 شارع فلفول محمد الروٌبة 12   12 بوٌحٌاوي نورالدٌن ت ت لتغذٌة العامة 
2331104أ01 جوٌلٌة الروٌبة 10شارع  10  العامة ت ت لتغذٌة   13 منٌر بركات 

2320214أ01 ب الروٌبة 21شارع أول نوفمبر رقم    14 فراقٌق حمٌد ت ت للتغذٌة العامة 

0092114أ03 الروٌبة 13حً المرجة الجدٌدة رقم    01 إٌمان الدٌن شالبً ت ت لتغذٌة العامة 

2314144أ14 الروٌبة 10محل  002حً المرجة الجدٌدة رقم   العامة ت ت لتغذٌة   00 بوغمبوز طارق 

0004220أ02 الروٌبة 10ب رقم  019حً المرجة الجدٌدة رقم    09 نورالدٌن العكروف ت ت لتغذٌة العامة 

0090300أ02 الروٌبة 91حً المرجة رقم    00 حمزة لونٌسً ت ت لتغذٌة العامة 

0000103أ01 الروٌبة 11محل  01مسكن تساهمً عمارة  211حً   لتغذٌة العامةت ت    02 سلٌم آٌت عامر 

2412200أ00 حً بوراس المرجة الروٌبة 00رقم    00 كمال قٌوسنً ت ت لتغذٌة العامة 

2302340أ11 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 22   01 بونوة عبدهللا ت ت لتغذٌة العامة 

2319390أ14 الروٌبة 12رقم  0مسكن عمارة  01/11حً    02 مشتاق نجٌب ت ت لتغذٌة العامة 

2320240أ12 الروٌبة 90شارع زٌغوت ٌوسف رقم  12   03 بن جابر موسى ت ت لتغذٌة العامة 

1139020أ10 الروٌبة 10رقم 93نهج زٌغوت ٌوسف قطعة    04 ناغش رابح ت ت لتغذٌة العامة 

2329212أ12 الروٌبة 10حً المحطة محل    91 شعبان جمال ت ت لتغذٌة العامة 
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 المتعامل اإلقتصادي

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

2330202أ00 الروٌبة 02شارع علً بومنجل فٌال رقم    90 كمال مروان ت ت لتغذٌة العامة 

 الرويبة الرويبة

2314442أ14 الروٌبة 02شارع علً بومنجل رقم    99 كسوري علً ت ت لتغذٌة العامة 
0091112أ02 الروٌبة 10تجزئة الثانوٌة محل    90 رمضان بن جدة ت ت لتغذٌة العامة 

2311190أ13 شارع فلسطٌن الروٌبة 90   92 شربوش فاروق ت ت لتغذٌة العامة 

2413490أ00 حً بن شوبان الروٌبة  19رقم    25 حون عبد العزٌز ت ت لتغذٌة العامة 

2310000أ13 الروٌبة 14حً بن شوبان رقم    91 حبان ملٌكة  ت ت لتغذٌة العامة 

2309100أ11  92 بن احمد عبد الحق ت ت لتغذٌة العامة حً بن شوبان الروٌبة 

1142004أ10 السباعات  0برج ب محل  90مسكن عمارة  201حً  

 الروٌبة

 93 بونشادة سمٌر ت ت لتغذٌة العامة

2409040أ02 الروٌبة 012حوش السباعات جنوب مج ملكٌة    94 حرز هللا عائشة ت ت لتغذٌة العامة 

2320930أ12  91ملكٌة  13قسم  11حً السباعات شمال رقم  

 الروٌبة

 01 بن حوى كرٌم  ت ت لتغذٌة العامة

00100أ43  00 بن حوة سعٌد ت ت لتغذٌة العامة حً السباعات الروٌبة 

23201120أ01  09 ضهٌر خٌر الدٌن ت ت لتغذٌة العامة حً السباعات الروٌبة 

0090202أ02 الروٌبة 009حً السباعات رقم    00 جبري أحمد ت ت لتغذٌة العامة 

2403220أ00 10اوت محل  الروٌبة  91حً   02 رابح أصباط ت ت لتغذٌة العامة 

1010912أ10 الروٌبة 11بجانب السوق المغطاة محل رقم   وش سمٌررحٌط ت ت للحوم و الدواجن   00 

1101941أ44 الروٌبة  13المحالت المقابلة للسوق المغطى محل رقم    01 ورشان نورالدٌن  ت  ت للحوم والدواجن 

2400010أ02 الروٌبة 90السوق المغطى محل رقم    02 مواسً عمر ت.ت للحوم و الدواجن 

1110314أ11 الروٌبة 90رقم  السوق المغطى محل   03 العٌشً أحمد  

1124010أ10 الروٌبة 00السوق المغطى رقم   ت للحوم و الدواجن ت   04 فافو أرملة درول الزهرة 

1190092أ43 الروٌبة 011السوق المغطى رقم    21 كودري رابح ت ت للحوم و الدواجن 

1109240أ43 الروٌبة 02السوق المغطى رقم   ت للحوم و الدواجن ت   20 شابو عمر 

2301034أ11 الروٌبة 00السوق المغطى رقم   ت / ت للحوم و  
 الدواجن

موساوي فاطمة أرملة بن 
 معزوز

29 

1123410أ44 السوق المغطى الروٌبة 20   20 بومزٌبرة أرملة كودري ت ت للحوم و الدواجن 

1124210أ 44 جوٌلٌة روٌبة 10حً  10  الدواجن ت ت للحوم و   22 قونان مختار 

2403192أ00 الروٌبة 19شارع علً بومنجل محل رقم  03   20 زبٌب رابح ت ت للحوم و الدواجن 



2401030أ00 لعالم عٌسى الروٌبة 11حً البرتقال عمارة    21 محمد مرابط ت ت للحوم و الدواجن 

0093112أ03 الروٌبة 00حً البرتقال ت.ع الٌاسمٌن رقم   للحوم و الدواجنت ت    22 قابل سمٌر 

1100200أ44 شارع أول نوفمبر الروٌبة 12   23 أومحند لونٌس ت ت للحوم و الدواجن 

1100024أ44 شارع أول نوفمبر الروٌبة 12   24 أومحند بوعالم ت ت للحوم و الدواجن 

2304390أ13  01 فرٌطة محمد ت ت للحوم و الدواجن حً بن شوبان الروٌبة 

2411204أ00  00 بونشادة مراد ت ت للحوم و الدواجن حً السباعات الروٌبة 

0003900أ02 محل ب الروٌبة 03مسكن عمارة  001حً السباعات    09 دحو صبرٌنة  ت ت للحوم و الدواجن 

2390000أ10 الروٌبة 00حً السباعات رقم    00 عزٌز محمد ت ت للحوم و الدواجن 

2320240أ01 الروٌبة 9المرجة الجدٌدة د حً    02 جالب حسنً ت ت للحوم و الدواجن 

0010ب  43  00 اإلخوة ٌلس مخبزة وحلوٌات شارع أول نوفمبر الروٌبة 

 الرويبة الرويبة

1110000أ19 شارع أول نوفمبر الروٌبة 02   01 محمد األمٌن باٌري مخبزة وحلوٌات 
2320220أ01 شارع المحطة الروٌبة 12   02 شعبان أبو بكر مخبزة وحلوٌات 

0090990أ02 الروٌبة 11حً المرجة الجدٌدة رقم د    03 الحنافً موسى مخبزة صناعٌة 

2303110أ00  04 العٌشاوي جالل  مخبزة صناعٌة جً السباعات الجنوبٌة الروٌبة 

2339044أ00 الروٌبة 12حوش السباعات جنوب رقم    11 شعبان سعٌد مخبزة صناعٌة 

2404301أ02 الروٌبة 0محل  00حً بن شوبان رقم    10 بوتلجة هشام حلوٌات 

2404400أ00 الروٌبة 03رقم حً السباعات    19 زواوي عادل حلوٌات 

0090202أ03 حً السباعات الروٌبة 0محل رقم    10 بشٌر هشام حلوٌات 

0001420أ00 الروٌبة 19شارع علً بومنجل رقم   فواكهت ت للخضر و    12 عساس كمال 

1129240أ44 شارع السوق مقابل حضٌرة السٌارات الروٌبة 10   10 طوٌلب فٌصل ت ت للخضر و فواكه 

الروٌبة 10السوق المغطى رقم  /  11 لعجالً محمد الصغٌر ت/ت للخضر و الفواكه 

1109422أ44 الروٌبة 12السوق المغطى رقم    12 سعٌد مكً ت/ت للخضر و الفواكه 



2342020أ09 الروٌبة 12السوق المغطى محل    13 بورصاصة محمد ت/ت للخضر و الفواكه 

2310410أ14 الروٌبة 10شارع علً بومنجل محل رقم    14 بلقاضً حسان ت/ت للخضر و الفواكه 

0002912أ01 الروٌبة 19محل  9حً المرجة الجدٌدة د    21 نبٌل سالوي ت/ت للخضر و الفواكه 

2400200أ02 الروٌبة 0004رقم  11تجزئة عنانً براهٌم قسم   20 عبدهللا جرونً ت/ت للخضر و الفواكه 

0092000أ03 الروٌبة 0خً بن شوبان رقم    29 تلمسانً رابح ت/ت للخضر و الفواكه 

2404200أ00 الروٌبة 9محل  10حً السباعات رقم    20 زواوي عادل  ت/ت للخضر و الفواكه 

0090020أ03 الروٌبة 10حً السباعات محل    22 بن داسً سفٌان  ت/ت للخضر و الفواكه 

1100010أ42 شارع أول نوفمبر الروٌبة 13   20 دراع القندول أحمد مقهى 

2410000أ00 شارع علً بومنجل الروٌبة 03   21 أمالل زهٌر مقهى 

1102404أ43 شارع زٌغوت ٌوسف الروٌبة 90  حسانإسحاق  مقهى   22 

1129390أ44 الروٌبة 90شارع الحاج العربً خالد رقم    23 معوج حواس مقهى 

2412232أ00 الروٌبة 0حً السباعات رقم    24 بحً حمزة مقهى 

2310192أ14 الروٌبة 9طرٌق وطنً حً مواسة رقم    31 خلٌفة مواسً مقهى 

1101300أ43 شارع الملعب الروٌبة 12  عبدالكرٌمحمنٌش  مقهى   30 

1134001أ19 شارع أول نوفمبر الروٌبة 20   39 أومحند مولود مقهى 
 

 

 

 

 

 

 

 



2391330أ10 الروٌبة 10محل  91حً الثانوٌة رقم    30 طاجٌن السعٌد مطعم 

 الرويبة الرويبة

2304424أ13  32 لعرابة عبد الحكٌم مطعم شارع اول نوفمبرالروٌبة 

0120092ب03 الروٌبة  00قسم  02مج  01محمد رقم شارع تٌروش     30 شٌكن بالص مطعم 

 31 لكروز ملٌكة مطعم شارع أول نوفمبر الروٌبة /

2390120أ10 الروٌبة 01شارع العقٌد عمٌروش رقم    32 كمال فرحاوي مطعم 

1142112أ10 الروٌبة 10شارع العقٌد عمٌروش محل رقم    33 حجوطً حفصة إطعام سرٌع 

1101094أ44  34 داحو محمد  إطعام سرٌع جً بن شوبان الروٌبة 

2400290أ02 الروٌبة   2حً السباعات رقم    41 بن نافلة الوناس إطعام سرٌع 

2309130أ13  40 بن نافلة عبد الحفٌظ إطعام سرٌع حً السباعات الروٌبة 

2402044أ02 الروٌبة 2حً السباعات محل    49 بوق عدة الطٌب  إطعام سرٌع 

2303310أ11 شارع أول نوفمبر الروٌبة 09   40 بولبٌنة محمد مطعم 

1133404أ19 الروٌبة 11شارع أول نوفمبر رقم    42 عمورة خالد مطعم 

1101300أ44 الروٌبة 11شارع أول نوفمبر رقم    40 بن عقبة ٌوسف مطعم 

0090039أ02 الروٌبةمكرر  11شارع أول نوفمبر محل رقم    41 شعابنة سعٌد مطعم 

0002391أ02  42 بن قاصر ٌوسف مطعم تجزئة الثانوٌة الروٌبة 

1149410أ19 الروٌبة 90رقم  10شارع زٌغوت ٌوسف محل    43 حكٌم مقدم إطعام سرٌع 

2332122أ00 الروٌبة 93شارع أول نوفمبر رقم  12   44 بن جابر عبدالعزٌز مطعم 

0004140أ02 حً المرجة الجدٌدة الروٌبةف  19   011 لغربً جمال الدٌن إطعام سرٌع 

2400200أ02 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 22   010 عصام بونوة إطعام سرٌع 

122204ب 12 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 12رقم    019 موال مخلوف  محطة خدمات 

1190400أ43 شارع أول نوفمبر الروٌبة 04رقم   خدمات محطة   010 حوشٌن حمود 

11414ب 44  012 نفطال محطة خدمات شارع اول نوفمبرالروٌبة 

2331220أ00 الروٌبة 4حً السباعات محل   ت/ت للمكتبة و  
 الوراقة

 010 شرٌفً عبد المؤمن

1299114ب 42 الروٌبة 090المنطقة الصناعٌة الروٌبة قسم    011 ملبنة و مجبنة بودواو ملبنة 

1429090 ب 11  012 بطوش حكٌم ملبنة ملبنة حوش  بن دالً الروٌبة 
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0000209أ  01 شارع عمر بومدٌن رغاٌة 40   10 ٌمٌنة مهتور مقشدة و مثلجات 

 الرويبة الرغاية

0093223أ03  19 عبدي سلٌم مقشدة و مثلجات ت ع حموش نور الدٌن الرغاٌة 

0000033أ01 ت ت للتغذٌة  ت ع الصومام عٌسات مصطفى الرغلٌة 
 العامة

 10 نجار فٌصل

1199231أ43 ت ت للتغذٌة  شارع سناجقً رابح الرغاٌة 
 العامة

 12 خالص سعٌد

2410333أ09 عٌسات مصطفى الرغاٌةت ع االمل   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 10 فلٌسً محمد لمٌن

0101013أ09 الرغاٌة 10ت ع المنتجم عمارة ب رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 11 بوحدٌش بالل

2413099أ09 10نوفمبرمحل ب الرغاٌةشارع   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 12 بوجلطً بالل

2301103أ12 ب الرغاٌة 13حً سناجقً   للتغذٌة  ت ت 
 العامة

 13 حلوي محمد

1014032أ12 عٌسات مصطفى الرغاٌة 19ت ع الوفاق رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 14 ماجري معاد

0091011أ03 ت ت للتغذٌة  حً شب شب الرغاٌة 
 العامة

 01 عبد الكرٌم عشوي

0093301أ03 سً الرغاٌة 023حً شب شب محل رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

حدوشمهدي   00 

00001112أ00 الرغاٌة 12حً شب شب رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 09 أحمد حمانً

0091944أ02 13مج ملكٌة رقم  10قسم  001حً شب شب رقم    
 الر غاٌة

ت ت للتغذٌة 
 العامة

 00 خشاش علً

0190112أ00 الغاٌة 12حً الرائد المقرانً محل رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 02 شرف مراد

0092912أ03 سً الرغاٌة 91حً المقرانً محل   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 00 شارف تكفارٌناس

1122433أ10 أ الرغاٌة 01حً المحطة رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 01 سعٌد دغال

1119241أ11 الرغاٌة 12جً المحطة رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 02 ترٌاكً علً



2340212أ00 محمد الرغاٌةشارع بوزٌدي   10  ت ت للتغذٌة  
 العامة

 03 بركان ٌوسف

91022أ43 ت ت للتغذٌة  ت ع عٌسات مصطفى الرغاٌة 
 العامة

 14 معتوق الوناس

2309029أ10 الرغاٌة رت ع البد  ت ت للتغذٌة  
 العامة

 91 قحروط سفٌان

0090240أ 03 الرغاٌة 11االنهار محل ت ع   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 90 بسة سهام

0003203أ02 ت ت للتغذٌة  ت ع الصداقة محل أ الرغاٌة 
 العامة

 99 مونٌر اٌت ادٌر

1101202أ42 الرغاٌة 13حً سٌقنة ع   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 90 منداسً حمود

0099023أ02 الرغاٌة 11االصداقة محل ت ع   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 92 علً مذكور

0100101أ09 االحتٌاط الرغاٌةحً صندوق التوفٌر   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 90 درٌش فاطمة الزهراء

0092211أ03 عٌسات مصطفى الرغاٌة 90ت ع  االمال  ت ت للتغذٌة  
 العامة

 91 محمد ولٌد شتور

02922أ44 شارع بوزٌدي محمد الرغاٌة 02  ت ت للتغذٌة  
 العامة

 92 تاغزنت أحمد

0103221أ00 للتغذٌة ت ت  ت ع األمل الرغاٌة 
 العامة

 93 بخاري عبد الحق

1100992أ42 الرغاٌة 12ت ع األمال   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 94 حدٌدانً تومً

2342421أ00 الرغاٌة 000حً جرجرة عمارة ش رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 01 مجانً جمال

2329112أ11 شارع أول نوفمبر الرغاٌة 22  ت ت للتغذٌة  
 العامة

 00 شوٌدات سمٌر

0000033أ01 ت ت للتغذٌة  شارع أول نوفمبر الرغاٌة 
 العامة

 09 محمد أكلٌل

ت ت للتغذٌة  حً شب شب الرغاٌة /
 العامة

 00 غربً محمد زٌن الدٌن

ت ت للتغذٌة  حً زغلً محمد الرغاٌة /
 العامة

 02 منصوري محمد امٌن



0094020أ04 ت ت للتغذٌة  شارع أول نوفمبر الرغاٌة 
 العامة

مٌتزحكٌم   00 

0142232أ01 ت ت للتغذٌة  ت ع ابن بادٌس عٌسات مصطقى الرغاٌة 
 العامة

 01 حنافً بالل

 الرويبة الرغاية

0092100أ03 ت ت للتغذٌة  محطة وقوف الحافالت الرغاٌة 
 العامة

 02 شاشو نسٌم

1124023أ44 ت ت للتغذٌة  ت ع جنان صالح فضٌل الرغاٌة 
 العامة

حنافًلخضر   03 

0100101أ09 ت ت للتغذٌة  حً صندوق التوفٌر واالحتٌاط الرغاٌة 
 العامة

 04 درٌش فاطمة الزهراء

1120012أ44 ت ت للتغذٌة  شارع أول نوفمبر الرغاٌة 
 العامة

 21 صدقاوي جمال

1900431أ 11 شارع اول نوفمبر رغاٌة 22  ت ت للحوم و  
 الدواجن

 20 تكلً جمال

2323003أ  14 شارع محمد بوزٌدي رغاٌة 10  ت ت للحوم و  
 الدواجن

 29 قردوح رزٌق

1100209ا  43 شارع اول نوفمبر رغاٌة 22  ت ت للحوم و  
 الدواجن

 20 عٌاش سعٌدي

2401124أ02 رغاٌة 10محل  40شارع عمر بومدٌن   ت ت للحوم و  
 الدواجن

 22 منصوري مصطفى

2410003أ 00 رغاٌة شارع محمد بوزٌدي  ت ت للحوم و  
 الدواجن

 20 رزٌق اسحاق

1100092أ42 ت ت للحوم و  شارع أول نوفمبر الرغاٌة 
 الدواجن

 21 أومحند لونٌس

0001903أ01 الرغاٌة 19محل  11حً أحمد العوفً   ت ت للحوم و  
 الدواجن

 22 كمال خلفاوي

0192121أ00 الرغاٌة 12حً مفال عمارة   ت ت للحوم و  
 الدواجن

 23 حساٌن سعٌد

2330019أ01 عٌسات مصطفى الرغاٌة 12ت ع البهجة رقم   ت ت للحوم و  
 الدواجن

 24 ٌوغرطةقٌدور

2323001أ14 نوفمبر الرغاٌة 10س شارع  13  ت ت للحوم و  
 الدواجن

 01 بوطعوش فاتح

2331031أ01 ت ت للحوم و  مقابل السوق الرغاٌة 
 الدواجن

 00 جعفري سٌدعلً

س الرغاٌة 023شب شب محل حً    09 بوخالفة محمد  

1101291أ42 الرغاٌة 2محل رقم  تعاونٌة الصداقة  ت ت للحوم و  
 الدواجن

 00 لقصٌر محمد



2313209أ13 الرغاٌة 10ت ع التوفٌق رقم    02 أوبعزٌز جمعة حلوٌات 

1143242أ10 مسكن ص ت و االحتٌاط الرغاٌة 01حً    00 واسة مراد حلوٌات 

مٌربخسٌس س حلوٌات حً بوزقزة الرغاٌة /  01 

0191422أ  00 الرغاٌةالجزائر 90حً الونشرٌس محل رقم    02 بخسٌس سفٌان حلوٌات 

0102442أ09  03 شالبً حسام الدٌن مخبزةو حلوٌات ت ع االمال الرغاٌة 
1941040أ09 ب الرغاٌة 00نوفمبرمحل  10ت ع   مسعودتاقونٌتس  مخبزة و حلوٌات   04 

9123900أ 00  11 بوبكر بن علجٌة مخبزة و حلوٌات شارع أول نوفمبر الرغاٌة 
0291241أ10 شارع بوزٌدي محمد الرغاٌة 10   10 قدواري عدالن مخبزة صناعٌة 

1190039أ 43 شارع أول نوفمبرالرغاٌة 10شارع    19 ماموزي فاطمة مخبزة صناعٌة 

2332442أ 01 أ الرغاٌة 13سناجقً رقم شارع رابح    10 بلقوراي سماعٌن مخبزة صناعٌة 
1112112ب  43  12 شركة تضامن بلقوراي مخبزة صناعٌة شارع أول نوفمبر الرغاٌة 

2342931أ 00 شارع عمر بومدٌن الرغاٌة 19   10 أكلٌل عبد الرحمان مخبزة صناعٌة 
2312001أ 13 صناعٌةمخبزة  ت ع االمل عٌسات مصطفى رغاٌة   11 عاشور كرٌم 

1141902أ19 الرغاٌة 2ت ع االنوار محل      12 تالرحمة علً مخبزة صناعٌة 

   13 عاد عبد الجلٌل مخبزة حً الونشرٌس الرغاٌة 

0102439أ00 الرغاٌة 10محل  10ت ع األمل     14 قادي مرٌم مخبزة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الرغاٌة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الروٌبة

2342001أ00 الرغاٌة 10زغلً محل شارع محمد    21 بن تورة هاجر مخبزة 

1110229أ11  20 أمحمد مسرور حلوٌات شارع أول نوفمبر  الرغاٌة 

1122000أ01 شارع أول نوفمبر الرغاٌة 00   29 شهري محمد حلوٌات 

2300293أ12 00مسكن رغاٌة محل  01حً   ناٌت عثمان سً عبد  حلوٌات 

 الرحمان

20 

1000411أ12 إبن بادٌس عٌسلت مصطفى الرغاٌةت ع   وبعزٌز محند أمقرانأ حلوٌات   22 



0091001أ03 الرغاٌة 90 90 99شارع األمٌر عبد القادر    20 عبد الكرٌم عدار حلوٌات 

2341149أ00 الرغاٌة 10حً مفال عمارة أ باب رقم    21 لعزٌب عبد النور حلوٌات 

رغاٌة 12وقم  10ت ع الصداقةمحل  012100100  22 حمدي ولٌد حلوٌات 

الرغاٌة 10مسكن رقم  01حً  1100222  23 مزٌدي أحمٌدة حرفً خباز 

1100001أ  44 الرغاٌة    00ساحة الشهداء رقم   24 فتحوم اعمر مقهى 

 الرويبة الرغاية

1101421أ 10 شارع اول نوفمبر الرغاٌة 90   31 اٌت سقر جعفر مقهى 

2391101أ 44 نوفمبر الرغاٌةشارع اول    30 زفان فؤاد مقهى 

2419203أ00 ساحة الشهداء الرغاٌة 20   39 أولكروز سعٌد مقهى 
0103129أ 00 محل الرغاٌة 91شلرع أول نوفمبر    30 ولٌد فؤاد بورعدة مقهى 

0094129أ04  09ت مصطقى الرغاٌة رقم ة عٌسات ع بن بلدٌ 

 الرغاٌة
 32 حمٌد بلقالم مقهى

2413202أ09 ت مصطفى الرغاٌةعٌسا 10ت ع المناجم ع ب رقم    30 عزوط سعٌد مقهى 

1100902أ44 الرغاٌة 01نوفمبر رقم  0شارع    31 كامش ورٌدة مقهى 

0000002أ01  32 ولٌد مصباح مقهى حً الصندوق الوطنً للتوفٌر و اإلحتٌاط الرغاٌة 
1143292أ 10 الرغاٌة 10شارع أول نوفمبر محل  22   33 مدبال محمد مقهى 

1100902أ44 الرغاٌة 01نوفمبر رقم  0شارع    34 كامش ورٌدة مطعم 

012041أ02 سً الرغاٌة 04حً الرائد المقرانً محل رقم     محمد عباسً  

1124003أ10  41  شاٌب رفٌق  إطعام سرٌع شارع أول نوفمبر رغاٌة 

1102239أ 44 شارع أول نوفمبر الرغاٌة    40 اوخنٌش سعٌد مطعم 

2341101أ00 مسكن ص ت و االحتٌاط الرغاٌة 01حً    49 محمد درٌس  إطعام سرٌع 

1122011أ44 الرغاٌة 13سعٌدانً عالل   40 حمامً توفٌق إطعام سرٌع 

2322002أ 14 شارع اول نوفمبر الرغاٌة02   42 طٌبً محمد إطعام سرٌع 

0000011أ 01  40 هشام بلقوراي إطعام سرٌع شارع رابح سناجقً الرغاٌة 

2100039أ43  41 شاٌب سمٌر إطعام سرٌع سناجقً رابح الرغاٌة 

0101419أ00 أ الرغاٌة 12شارع زغلً أمحمد محل   42 بشٌر باي فرٌد   إطعام سرٌع 

2330001أ01 أ الرغاٌة 12شارع زغلً أمحمد محل  بشٌر باي مهنً  إطعام سرٌع   43 



2324133أ12 شارع اول نوفمبر الرغاٌة 20  مشوى -مطعم   44 خٌاطٌن خالد 

2329021أ11  011 توفٌق بلحدادي مطعم شارع سعٌدانً عالل محل ب الرغاٌة 

 الرويبة الرغاية

2302303أ 11  010 رحال نور الدٌن إطعام سرٌع شارع اول نوفمبر الرغاٌة 

1101001ا 44 نوفمبر الرغاٌةشارع اول    019 قهلوز صفٌة إطعام سرٌع 
1111429أ 11  010 اٌت اٌدٌر عبد العزٌز إطعام سرٌع شارع اول نوفمبر الرغاٌة  

0301232أ12 شارع اول نوفمبر الرغاٌة 10   012 بنون نور الدٌن مطعم 
0342910أ10 شارع اول نوفمبر الرغاٌة    010 رحال عبد المجٌد مطعم 

1011243أ10 الرغاٌة 14حً مفال رقم    011 عمورة مراد إطعام سرٌع 
1142221أ19  012 صبان قدور إطعام سرٌع شارع سعٌدانً عالل الرغاٌة 

0090329أ03  013 محمد رضا سرحان بٌتزٌرٌا ت.ع المناجم عٌسات مصطفى الرغاٌة 

2321012أ11  014 ولد بشٌر محمد  إطعام سرٌع حً المحطة محل أ الرغاٌة 

1193033أ43  001 بلدرع نبٌل مطعم ت ع االمال الرغاٌة 

شارع أول نوفمبر الرغاٌة 09 /  000 تٌمشماشٌن محمد إطعام سرٌع 
0093329أ03 شارع أول نوفمبر الرغاٌة 02   009 ٌاسٌن سٌدعلً إطعام سرٌع 

1120203أ  44 شارع اول نوفمبر رغاٌة  22   000 لعرابً اسماعٌل  إطعام سرٌع 
2392111أ10 رغاٌة  10حً سواس محل    002 عاٌد رابح  إطعام سرٌع 

1121412أ11 شارع اول نوفمبر رغاٌة  09   000 قرٌشً زهٌر  إطعام سرٌع 
1111049أ 11 شارع اول نوفمبر رغاٌة  03   001 خلٌفً حمٌد  إطعام سرٌع 

1100331أ  44  002 حشالف حكٌم  إطعام سرٌع ت ع فرانس فانون رغاٌة  

9001011أ  42 مكرر  10رقم  00شارع سناجقً رابح محل    003 جلول بلقوراي طعام سرٌع 
1900431أ 11 شارع أول نوفمبر الرغاٌة 22   004 تكلً جمال مطعم 

0094191أ04 شارع أول نوفمبر الرغاٌة 12   091 بلحٌمر موسى مطعم 

2322093أ14 بورعدة الرغاٌة شارع عٌسى 02   090 ساعً مراد إطعام سرٌع 

0004232أ 02 ت ت للخضر و  ت ع الصومام عٌسات مصطفى الرغاٌة 
 الفواكه

 099 حٌطومً صوفٌان

0091204أ 03 رغاٌة  12ت ع التهٌئة و الري رقم   ت ت للخضر و  
 الفواكه

 090 حسبالوي الهادي 

0090402أ 02 رغاٌة   13شارع اول نوفمبر  تمنتجات  ت 
 الحلٌب و العسل

 092 إبراهٌم تراربٌت

1123922أ  44 نوفمبر رغاٌة 10شارع    090 نشادي محمد محطة خدمات 
 



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

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

9679780أ90 هزاوج 90دٍ يعايزَح يذم    90 لذوارٌ عهٍ خ. خ نهرغذَح انعايح 

 انزوَثح هزاوج

1999118أ01  91يذم  10يظكٍ عذل عًارج  080 

 هزاوج

 90 يهذٌ عثذ انزساق خ. خ نهرغذَح انعايح

1006917أ  07  90يذم رلى  09طزَك انىطٍُ  

 هزاوج

 90 تهذاج طارق خ. خ نهرغذَح انعايح

9097600أ00  17عًارج  0يظكٍ عذل  080دٍ  

هزاوج 91رلى   

 99 يُاصزَح أتىتكز خ.ذههرغذتح انعايح

1999699أ01  17عًارج  90يظكٍ عذل  080دٍ  

هزاوج 99يذم   

 91 دوداح يذًذ خ. خ نهرغذَح انعايح

9608098أ 00 هزاوج 90دٍ أوالد يعًز رلى    98 يهىن َثُم خ. خ نهرغذَح انعايح 

9099699أ90  رادٌ كزَى خ. خ نهرغذَح انعايح طزَك رئُظٍ  هزاوج 

 

97 

1900076أ01 هزاوج90لظى  119و  ج ي   96 دلُغ كًال خ. خ نهرغذَح انعايح 

1000091أ07 0دٍ عذل يذم رلى  هزاوج   90 ذىيٍ فاطًح انشهزاء خ. خ نهرغذَح انعايح 

9960696ا هزاوج 00دٍ هزاوي  رلى  01  09 لطاػظُذعهٍ خ. خ نهرغذَح انعايح 

1009660أ 01 09انطزَك انىطٍُ رلى  هزاوج   00 نىػاٌ هؼاو خ. خ نهرغذَح انعايح 

960070أ91 هزاوج 00دٍ هزاوج رلى    00 طُذارٌ صادق يمؼذج 

1990088أ01 رلى  10عًارج  0يظكٍ عذل  080دٍ  

هزاوج 90  

خ خ نهذىو انذواجٍ و 

 انثُض

 00 َعالوٌ ريضاٌ

 انزوَثح هزاوج

1007189أ 06 يذم  90يظكٍ عذل عًارج  080دٍ  

هزاوج91  

خ خ نهذىو انذواجٍ و 

 انثُض

 09 لاَذ عثذ هللا

9097610أ90 خ خ نهذىو انذواجٍ و  هزاوج  يزكش هزاوج 

 انثُض

 01 دُافٍ عثذ انزدًاٌ

9660009أ09 00ػارع ذىَظٍ يذًذ هزاوج رلى   خ خ نهذىو انذواجٍ و  

 انثُض

 08 خهخال أعًز

1906018أ00  0رلى  80لظى  088هزاوي رلى دٍ  

 هزاوج

خ خ نهذىو انذواجٍ و 

 انثُض

 07 سواوٌ عثذ انزدًاٌ



10000067أ08 خ خ نهذىو انذواجٍ و  دٍ اوالد يعًز هزاوج 

 انثُض

 06 تٍ سرلح سكزَاء

1006960أ06 هزاوج  90دىع انزيم لظى   خ خ نهذىو انذواجٍ و  

 انثُض

 00 ردُغ يصطفً

1000091أ07 0دٍ عذل يذم رلى  هزاوج  خ خ نهذىو انذواجٍ و  

 انثُض

 09 ذىيٍ فاطًح انشهزاء

ب.ح رلى 

080000100 

هزاوج 0010يج  99دٍ يعايزج لظى  انرمهُذٌ شصُاعح انخث   00 تىخًُض عهذ انذفُظ 

9096199أ 00 هزاوج 90دٍ هزاوج رلى    00 تٍ دػاع يزاد يخثشجصُاعُح 

1900099أ00 99هزاوج رلى  هزاوج   00 تزفاٌ إطالو يخثشج ودهىَاخ 

1007067أ 06  091يج يهكُح رلى  99هزاوج لظى  

 هزاوج

 09 يُظىو عثذ انمادر يخثشج صُاعُح

1000616أ 06 هزاوج 91يذم رلى    01 ذهخىخذظُُح دهىَاخ 

9890107أ00 يذم  898رلى  90دٍ هزاوج يج يهكُح  

هزاوج 90  

هللايُظىو عثذ     دهىَاخ ذمهُذَح  08 

9670970أ 90 هزاوج انجشائز 90دٍ اوالد يعًزيذم    07 لثاَهٍ دثُة يخثشج صُاعُح 

6000600أ08 هزاوج  99أوالد يعًز يذم رلى    06 أعالل طًُز دهىَاخ 

9601789أ98 ب  60عٍُ كذهح رلى  09ط و رلى  

 هزاوج

 00 عزَة دكُى إطعاو طزَع

1000999أ99 يذم  10عًارج يظكٍ عذل  080دٍ  

هزاوج  09رلى   

 09 ػُغ سهُز إطعاو طزَع

9099008أ00 هزاوج 90لظى 119يى    00 سَاخ دًشج إطعاو طزَع 

0801000أ98 يذم  06يظكٍ عذل عًارج  080دٍ  

هزاوج  90رلى   

 00 دشار أعًز إطعاو طزَع

 انزوَثح هزاوج

1907190أ09  0010يج يهكُح  99دٍ يعًزَح لظى  

هزاوج 90يذم   

 00 يذظاص عثذ هللا إطعاو طزَع

9660799أ90 هزاوج90دٍ دىع انزيم رلى    09 دًاٍَ يذًذ إطعاو طزَع 

9660009أ09  80يج يهكُح  90دىع انزيم لظى  

 هزاوج

 01 دٍَ عهٍ إطعاو طزَع



1009180أ07 هزاوج 91يذم رلى  09طزَك وطٍُ    08 ػزٍَُ تزاهُى يطعى 

9660009أ09 هزاوج 90ذىذًٍ يذًذ يذم رلى ػارع    07 خهخال عًز إطعاو طزَع 

1900990أ00 أ هزاوج00هزاوج انًزكش يذم رلى    06 يظعىد يخهىف إطعاو طزَع 

1009760أ06 هزاوج 90يذم  11دٍ هزاوج رلى    00 تزَاح عادل إطعاو طزَع 

9911070أ00 َىفًثز دٍ انثُاضح هزاوج 90ػارع    99 أويذُذ تىعالو يطعى 

9691600أ97   90 تهماطًٍ عالل يمهً دٍ هزاوج يزكشهزاوج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزاوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزوَثح

9908009أ 90 عٍُ كذهح هزاوج 09ط و رلى    90 نعزَثٍ سكزَا يمهً 

9900060أ 06 عًارج  90يظكٍ عذل هزاوج  080دٍ  

هزاوج 90يذم  16  

 90 ػًالل عثذ انمادر يمهً

1900799أ00 هزاوج 90هزاوج رلى  دٍ   99 تىدُىػد طايُح يمهً 

9681191أ90 هزاوج 90دٍ أوالد يعًز يذم    91 تٍ ريُهح نُُذج يمهً 

1001687أ06 هزاوج 90دٍ أوالد يعًز يذم    98 ٍَ دػاع طعُذ يمهً 

1000090أ07 يج يهكُح  99دٍ أوالد يعًز لظى  

هزاوج 90يذم  0010  

 97 عُادٌ هاروٌ يمهً

1900000أ09 هزاوج 90دٍ هزاوج يذم رلى    96 تٍ عمثح َىرانذٍَ يمهً 

1000091أ07  90يظكٍ عذل يذم رلى ص  0001 

هزاوج 00عًارج   

 90 ذىيٍ فاطًح انشهزاء خضز و فىاكه

1000796أ 06  19 تىجًعح طعُذ خضز و فىاكه طىق انًغطاج هزاوج 

1000791أ 06 90 يذم87يج يهكُح  هزاوج  99لظى     10 اوطعُذ َىطف خضز و فىاكه 

9908099أ90 هزاوج 71رلى  09طزَك وطٍُ    10 انعزتٍ سكزَاء يذطح خذياخ 



09ا0100132 000مم  هراوة  19حً عٌن الكحلة محل     10 قسوم محمد امٌن خضر و فواكه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزاوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزوَثح

 

 

06أ1001900 هراوة الجزائر 10الكحلة محل حً عٌن    19 فهُظٍ َىطف خضزوفىاكه 

99أ9609806  90لظى  060يجًىعح يهكُح   

 هزاوجانجشائز

 11 يُصىر طًُز خضزوفىاكه

06أ9900706 هزاوج00ػارعزلى   18 اوغالل دوجح خضزوفىاكه 

2412001أ 00  17 ٌطوش نوارة ت. ت للتغذٌة العامة حً عٌن الكحلة هراوة الجزائر 

2320413أ14 هراوة 99حً عٌن كحلة رقم    16 فلٌسً نور الدٌن ت. ت للتغذٌة العامة 

0122024أ14  340مج ملكٌة  10حً عٌن كحلة قسم  

 هراوة
 10 بودرارن رٌاض مغازة

11224230أ10  89 بختاوي براهٌم ت. ت للتغذٌة العامة حً عٌن كحلة هراوة 

0101121أ 02 هراوة  090قطعةحً عٌن الكحلة    مالح احمد ت. ت للتغذٌة العامة 
 

80 

0129291أ 00  80 فرحاح عمار ت. ت للتغذٌة العامة حً عٌن الكحلة هراوة الجزائر 

07أ1009079 09يى هزاوج  90يذم  انكذهح عٍُ دٍ  ذههرغذَحانعايح. خ   80 ذىو عشَش 

00أ9669001 هزاوج06يجًهكُح 90 لظى كذهح عٍ دٍ  ذههرغذَحانعايح. خ   89 َىٍَ عثذ انىهاب 

00أ1000177 هزاوج090يجًهكُح 90 لظىتزاَذَح  دٍ  ذههرغذَحانعايح. خ   81 عًزاٍَ دًشج 

98أ9691999 هزاوجص 09يذم كذهح عٍُ دٍ  ذههرغذَحانعايح. خ   88 َجار انهادٌ 

98أ9606076 هزاوج لظى كذهح عٍُ دٍ  ذههرغذَحانعايح. خ   87 عثاص رضىاٌ 

وصم إَذاع 

0008007801 
هزاوجتزاَذَح  دٍ ذههرغذَحانعايح. خ   86 تهكُزٌ جًال 

00أ1000009 هزاوج090يجًهكُح 90 لظىتزاَذَح  دٍ   69 عًزاٍَ فضُم يغاسج 

09أ1909090  969يهكُح يج 90 لظى كذهح عٍُ دٍ 

 هزاوج

  70 عُادٌ يذًذ يغاسج

 

 

 

 

09أ0100429  هراوة00حلم 19 رقم كحلة عٌن   71 مهداوٌسفٌان لحوم دواجن وبٌض 



00أ2412021 هراوة 92 رقم كحلة عٌن حً    72 زٌتونٌعمر لحوم دواجن وبٌض 

 

 

 

 

 

 

 

 هزاوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزوَثح

09أ1109102 هراوة10محلحً هراوى    73 سلٌمانً فٌصل لحوم دواجن وبٌض 

 

91أ9600008 هزاوج09يذم هزاويدٍ    

 

 74 جذٌ راتخ لحوم دواجن وبٌض

96أ9689769 هزاوج 009يهكُح يج 90 رلى   75 يُصىر يصطفً لحوم دواجن وبٌض 

00أ1909786 هزاوج 90هزاوي رلى ػارع   76 تزواٌ سكزَاء لحوم دواجن وبٌض 

0000202أ01 هراوة10قسم  019البراٌدٌةمم حً   77 حربٌلٌحربٌلً مطعم 

0003010أ02 هراوة  19محل 10قسم  300ملكٌة رقم    78 خلوف جٌاللً إطعام سرٌع 

0190012أ00 هراوة   10حً براٌدٌة محل    79 دراج هشام مخبزة وحلوٌات 

0102409أ09 هراوة 92حً عٌن كحلة هراوة رقم    80 دوٌر عبد العزٌز مخبزة وحلوٌات 

00ا0090040 ج هراوة  090حً هراوة محل    81 شنٌشن حمزة مخبزة وحلوٌات 

0101403أ09 هراوة 19محل  01مج ملكٌة رقم  10قسم رقم    82 بختاوي ٌعقوب مخبزة وحلوٌات 

9676069أ90 ػارع  انزئُظٍ هزاوج 90و  90رلى    83 آَد عُغ طاهز مخبزة وحلوٌات 

9606099أ99  99يذم 090يج 90دٍ تزاَذَح لظى  

 هزاوج
صناعٌةمخبزة  84 أدظٍ إدىخ 

1008990أ06 هزاوج 90يذم رلى  دٍ تزاَذَح   85 يذًذ عًزاٍَ يمهً 

 

 



  وهىريت الجشائزيت الذيوقزاطيت الشعبيتالج 

 ٚزارج اٌردارج

 ِذ٠ر٠ح اٌردارج ٌٛال٠ح اٌدسائر

     ٌٍػرالح اإلل١ّ١ٍحاٌّفرػ١ح 

 

.الشزاقت  2019ػ١ذ اٌفطر ٠ِٟٛ تخؿٛؼ ذٕظ١ُ ِذاِٚح اٌردار خالي  الوىضىع :  

 

   قائوـــــــت الوخابــــــــــش 

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 غارع اٌمذش اٌػرالح 00A0068393 26 اٚج ِاٌهز  1

 

 زٟ ػ١ٍٛج فٛض١ً 13A4935273 107 غث١ردٚ اترا١ُ٘  2

 زٟ ض١ذٞ زطاْ 188ف١ال رلُ  06A4831693 ِغارٞ ٘ػاَ  3

 03رلُ  02زٟ اٌؼّارج  12A4930354 ا١ٌٔٛٚص ِؿطفٝ  4

 44رلُ  زٟ ضٛتراي 99A0055231 ز٠رٟٛٔ ػاِر  5

 05رلُ  03ذدسئح تٛغاٚٞ  09A4913385 ِسّذِؿطفاٚٞ   6

 ٌّٟٚ أػّر  7

رلُ اٌرطد١ً 

165220603 

 

 اٌػرالح 339زٟ ض١ذٞ زطاْ رلُ 

 459زٟ اٌىثثاْ رلُ  11A4921288 ػ١اد ػثذ هللا  8

87ذدسئح ض١ذٞ زطاْ رلُ  99A0055829 ٔالح ػثذ اٌمادر  9  

زٟ تٍساج ػثّاْ 05A4825601 35 تٛخر٠ّح ذٛف١ك  10  

ضازح اال١ِر ػثذ اٌمادر 99A0052849 08 تٛػػر٠ٓ غؼثاْ  11  

زٟ ػّارج ِسً أ 29رلُ  16A4948465 فرزاخ تٛػالَ  12  

01ِسً  153زٟ خؼفر ض١ٍّاْ رلُ  13A4934038 ؼٍٟ زّسجت  13  

زٟ خؼفر ض١ٍّاْ 57رلُ  10A4916005 ٌؼّرأٟ ػاِر  14  

95ٌىسً طر٠ك اٌىثثاْ رلُ ض١ذٞ  14A4939936 ٌّخ١ٕك فارش  15  

412لطؼح رلُ  03تٛغاٚٞ  17A4949932 ز٠اْ ٔؿر اٌذ٠ٓ  16  

 

 

 



  

 ــــــــــــــــــــــــــامإطع

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 غارع فٍطط١ٓ 02رلُ  10A4915140 ػادي زذر  1

 

 زطٓ غارع ذٍح 04A0103677 13 ح ِراد٠تٛخٕٛ  2

 08غارع ٔساٌٟ غر٠ف رلُ 99A0035217 تٛداذ ور٠ُ  3

 غارع أزّذ ٚاوذ اٌػرالح04A0109513 7 لطَٛ ا١ٌاز٠ذ  4

 10زٟ ض١ذٞ زطاْ رلُ  05A3826992 ِؼ١ٛف فر٠ذ  5

 زٟ خؼفر ض١ٍّاْ 161رلُ  99A0045781 تٓ ٌث١ٛـ ز١٘ح  6

 ب ٠سًّ زرف 378زٟ ض١ذٞ زطاْ رلُ  15A4940229 تٛخطٛطح راتر  7

 28زا١ٌا خؼفر ض١ٍّاْ رلُ  106زٟ اٌىثثاْ رلُ  14A4935925 تٓ ؾاٌر ازّذ  8

 02غرالح زٟ تٛغاٚٞ  316رلُ  06A4838143 ٌساَ فر٠ذ  9

 02طر٠ك اٚالد فا٠د زٟ اٌؼّارج  00A0058507 خ١اط ِسّذ  10

 72زٟ ض١ذٞ زطاْ رلُ  16A4945369 أضاِح ثرج  11

 ٔٙح ض٠ٛذأٟ تٛخّؼح ِسً ج 15A4943095 36 ٍخضر اٌطا٘رت  12

 02لطُ  3 – 06طر٠ك اٌٍّؼة اٌثٍذٞ ِح ٍِى١ح  06A4838491 ؾاِد زٚاٚٞ  13

 اٌػرالح 137زٟ ػ١ٍٛج فٛض١ً رلُ  08A4853543 ؾغ١ر ِسّذ  14

 

 حغذيت عاهت  

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 طر٠ك ػ١ٍٛج فٛض١ً 184 رفُ 17A4951985 تٍؼرتٟ آِاي  1

 

 08تٛغاٚٞ ِروس رلُ  13A4933367 ػالٚٞ ِسّذ  2

 100زٟ ػ١ٍٛج فٛض١ً رلُ  08A4858467 ِٛغاخ ض١ّر  3

 219زٟ ض١ذٞ زطاْ رلُ  13A4934748 تٍسط١ٓ ػادي  4

 أ ِسً ػ١ٍٛج فٛض١ً 57لطؼح رلُ  16A4945494 لاٌْٛ زاج ذِٟٛ  5

 163غر٠ف )زٟ  ض١ذٞ زطاْ (رلُ زٟ ٔساٌٟ  03A0102263 ٔالح رضٛاْ  6

 03رلُ  02زٟ اٌؼّارج  05A4816023 زٚاٚٞ ػس اٌذ٠ٓ  7

 ِسً أ 28لطؼح رلُ  14A4936547 ِرٚظ فرٚق  8

 100غارع ػ١ٍٛج فٛض١ً رلُ  00A0070876 تٛزدار ػثذ اٌّاٌه  9



 اٌػرالح  31اٌمر٠ح اٌفالز١ح ض١ذٞ ٌىسً اٌىثثاْ رلُ  15A4941370 ضّاظ ِؿطفٝ  10

 02ِسً رلُ  03تٛغاٚٞ  17A4952553 ػ١رٛش ػثذ اٌّؤِٓ  11

 اٌػرالح 01زٟ ذٛضؼح تٛغاٚٞ رلُ  13A4933358 در٠ؼٟ زطاْ  12

 غارع ذٍح ازطٓ 99A0037833 ِساِٟ ترا١ُ٘  13

 02ِطىٓ ػّارج  204زٟ  16A4948173 ٌؼ١ذٟٚٔ ِسّذ  14

 زرف ج  طر٠ك اٌىثثاْ 14A4938403 ِؼاظ ٔٛر اٌذ٠ٓ  15

 1ِسً رلُ  219زٟ ض١ذٞ زطاْ رلُ  10A4915450 زا٠ر خٍٛي  16

 زٟ لاٚظ 11ِسً أ رلُ  13A4933958 ػ١طٝ ِثاروٟ  17

 رِس ب 18زٟ لاٚظ رلُ  13A4932357 ؾسراٚٞ ِراد  18

 

 خضز و فىاكه  

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 زٟ ػ١ٍٛج فٛض١ً 60ف١ال رلُ  17A4949006 زا٠ر ػثذ اٌفراذ  1

 الشزاقت

 غارع ذٍح ازطٓ 99A0037833 ِساِٟ ترا١ُ٘  2

 ٔٙح اٌمذش 15A4942824 29 جزذٛف١ك تٛ  3

 زرف ج  طر٠ك اٌىثثاْ 14A4938403 ِؼاظ ٔٛر اٌذ٠ٓ  4

 1ِسً رلُ  219زٟ ض١ذٞ زطاْ رلُ  10A4915450 زا٠ر خٍٛي  5

 رِس ب 18رلُ  زٟ لاٚظ 13A4932357 ؾسراٚٞ ِراد  6

 03ضازح تٓ تاد٠ص رلُ   ػٍٛي وّاي  7

 ِسً ب 142زٟ خؼطٟ ض١ٍّاْ رلُ   ػرزٌٟٚ خاٌذ  8

 ِسً ش 02زٟ ِطىٓ ر٠فٟ رلُ   ِسٕذ اترا١ّٟ٘  9

 

 زٟ لاٚظ 11ِسً أ رلُ  13A4933958 ػ١طٝ ِثاروٟ 10

 

  

 

 

 

 

 



 

 لحىم و قصابت  

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح اٌّسًػٕٛاْ 

 ِسً أ 51زٟ خؼفر ض١ٍّاْ رلُ  10A4916537 ذٛاِٟ اٌط١ة  1

 

 تٛغاٚٞ 06ِر ي رلُ  02ِطىٓ ػّارج  204زٟ  01A0080755 ذ١طّالْ أزّذ  2

 171زٟ ض١ذٞ زطاْ رلُ  01A0072785 ِسّذ اٌػر٠ف ضاػذ  3

4  
ِؿطفاٚٞ ٔٛر 

 اٌذ٠ٓ
16A4946067  ُ53زٟ خؼفر ض١ٍّاْ رل 

 232اٌمر٠ح اٌفالز١ح ِسً رلُ  11A4925407 ض١ّر ز١ّذ  5

 ِسً ب 05لطُ  249رلُ  03تٛغاٚٞ  11A4922326 زذٚظ ػثذ اٌسف١ع  6

 تٛغاٚٞ 02ِطىٓ ػّارج رلُ  204زٟ  99A1717833 ِثارن ػاِر  7

 16رلُ  05غارع تٍد١الٌٟ ِسّذ ِسً رلُ  15A4943347 تٓ ػ١طٝ ذٛف١ك  8

 24لاٚظ رلُ زٟ  12A4926996 ا١ِٓ ا٠د غؼثاْ  9

 

 هقهى

 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً رلُ اٌطدً اٌردارٞ ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ

 غارع ػثاْ رِضاْ 05A4821769 ِرضٍٟ ػثذ اٌىر٠ُ  1

 الشزاقت

 17A4949912 ِدذٚب زّسج  2
لطُ   268ِح ٍِى١ح رلُ  41رلُ  اٌطر٠ك اٌٛطٕٟ

02 

 طر٠ك ضٛق اٌفالذ غرالح 99A0036855 آ٠د ِاذٓ ػّر  3

 03زٟ تٛغاٚٞ  01رلُ  17A4948905 غ١ٍٍٟ ِسّذ  4

 143زٟ خؼفر ض١ٍّاْ رلُ  00A0057721 ز١ّاْ أزّذ  5

 316تٛغاٚٞ اٌّٛضغ رلُ  15A4942090 ٌساَ زّسج  6

 اٌػرالح 143زٟ خؼفر ض١ٍّاْ رلُ  00A0057721 ز١ّاي ازّذ  7

 اٌػرالحاٌمر٠ح اٌفالز١ح طر٠ك اٌىثثاْ  05A4826239 غر٠فٟ ػثذ اٌؼس٠س  8

 اٌػرالح 05ضازح ازّذ غ١ػح رلُ  14A4938347 ػثاش ٌٚذ تٛخ١ط١ٓ  9

 ضازح ازّذ غ١ػح اٌػرالح 00A0070479 01 اٌؼّاٌٟ اتٛ تىر اٌؿذ٠ك  10

 



 

اسة ــــــــــــــــــهغ  

 اٌرلُ االضُ ٚ اٌٍمة رلُ اٌطدً اٌردارٞ ػٕٛاْ اٌّسً البلذيت

 الشزاقت

 04ِٕطمح إٌػاطاخ رلُ  طر٠ك أٚالد فا٠د

 غرالح
16A4948338 1 تٓ ِطؼٛد ػّار  

-36زٟ تٓ زذادٞ ضؼٛدٞ رلُ 38لطؼح رلُ 

 اٌػرالح
11A4896300 

خ١ٍٍٟ زد١رٞ ػثذ 

 اٌؼس٠س
2  

  3 طٛتاي ض١ذػٍٟ 03A0102596 زٟ ػرتاخٟ ؾاٌر ِسً أ

 

 هحطت خذهاث

 ػٕٛاْ اٌّسً البلذيت 
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌرلُ  االضُ ٚ اٌٍمة

 الشزاقت

  1 ضؼذ٠ح ػثذ اٌمادر 98A0014263 ٔٙح ػثاْ رِضاْ اٌػرالح

 / 1448اٌػرالح 
ٔفطاي ِسطح اٌخذِاخ 

 اٌػرالح
2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.اوالد فايج ٠2019ِٟٛ ػ١ذ اٌفطر خالي  تخؿٛؼ ذٕظ١ُ ِذاِٚح اٌردار الوىضىع :  

 

 

   قائوـــــــت الوخابــــــــــش 

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

زٟ اٌٛرٚد 17رلُ  13A453372 دٔذاْ ٔٛرج 1  

 

طر٠ك اٌػرالح 03رلُ  01A0083088 تٛوٛغح راتر 2  

83زٟ ِسّذ تٛض١اف رلُ 05A4828564 زّساٚٞ ػٍٟ 3  

ضازح اٌػٙذاء 07رلُ  10A4917464 ضاٌّٟ تٛخّؼح 4  

ب 30لطؼح رلُ  06A4844414 ِسذ٠ذ ؾاٌر 5  

 

 

 إطعــــــــــام

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 تٛدرتاٌح ز١ّذاخ 38رلُ  11A4924567 تٓ ٚٔاش تٛػالَ 1

 جــــــأوالد فاي

 08ِسً رلُ  01ِطىٓ ػّارج  116زٟ  02A0091539 ػ١ػاٚٞ ػسد٠ٓ 2

 غارع خادي ِسّذ 06A4844968 12 غثاذ زطاْ 3

 3ِطىٓ ػّارج ؼ  80زٟ  16A4946552 وّاي تٛخر٠ؽ 4

 ِسً أ 207ِح ٍِى١ح رلُ  142اٌطر٠ك اٌٛالئٟ رلُ  15A4941738 ِخٍٛف ِسّذ 5

 325ِح ٍِى١ح رلُ  01اٌرؼا١ٔٚح اٌؼمار٠ح اٌّرخاْ رلُ  03A0107628 ِؼٍُ ز١٘ر 6

 ضازح اٌػٙذاء  01رلُ  01A0074728 راخٟ ٠س٠ذ 7

 اػح أٚالد فا٠دذطر٠ك اإل 11A4920860 ذٛغٟ ػّر 8

 

 

 



 

 حغذيـــــت عاهــــت

 

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 04ِطىٓ ػذي ػّارج  1530زٟ  13A4933983 تٓ ِسٚز ِطؼٛد 1

 

 07ِطىٓ ػّارج رلُ  80زٟ  15A4941683 اضّاػ١ٍٟ ِد١ذ 2

 أٚالد فا٠د 03زٟ ِسّذ خّاي رلُ  12A4068854 ضالٌٟ ض١ذػٍٟ 3

 04ِسً رلُ  02زٟ ِثرٚن رلُ  06A4838718 رتاذ فٛض١ً 4

 18زٟ ِثرٚن رلُ  16A4946804 درٚظ ِرٚاْ 5

 10رلُ  01ِطىٓ ػذي ِسً رلُ  1530زٟ  09A4942620 ضرٞ ١ٌاش 6

 02ػّارج  01ِطىٓ ػذي ِسً رلُ  1530زٟ  16A4946652 ػ١طاٚٞ أزّذ 7

 11غارع وٛغٟ أزّذ رلُ  00A0072696 ػثّاْ اٌٙادٞ 8

 02زٟ ػذي ػّارج د ِسً رلُ  17A4949331 ذ١فٛرج زط١ٓ 9

 14غارع وٛغٟ أزّذ رلُ  99A0045664 تٛرٔاْ ذٛاذٟ 10

 

 خضــــز و فىاكـــــه

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 01رلُ  15ِح ٍِى١ح  15A494111 غرفح فٛزٞ 1

 اوالد فايج

 

 33غارع تٛغاٚٞ اػّر رلُ  17A4949524 غاطرٞ تٛػالَ 2

 غارع وٛغٟ ازّذ 08A4862882 18 لطٛ وّاي 3

 18غارع تٛدرتاٌح ز١ّذاخ رلُ  01A0074926 دازٟ ِسفٛظ 4

 18غارع وٛغٟ أزّذ رلُ  08A4862882 لطٛ وّاي 5

 غارع وٛغٟ ازّذ 14 رلُ 09A4912463 غر٠ػٟ خّاي 6

 غارع  تٛغاٚٞ  ػّار 33رلُ  13A4931506 تٍؼٍح ِسّذ 7

 07ِطىٓ ع د رلُ  80زٟ  15A4941683 ضّاػ١ٍٟ ِد١ذ 8

 اٌرؼا١ٔٚح اٌؼمار٠ح اٌٙضاب اٌؼ١ٍا  17A4345610 خٍفح تٛخّؼح 9

  01لطُ  15ِح 15A4941111 غرفٗ فٛزٞ 10

 



 

ت ــــىم القصابــــلح  

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 08طر٠ك ازّذ خادٞ رلُ  04A4817312 ضٍّاٚٞ ٔؼ١ُ 4

 

 21اػح رلُ ذزٟ اإل 10A4916800 ػثذْٚ ِؿطفٝ 5

6 
زػ١ُ اٌذ٠ٓ ػثذ 

 اٌؼ١ٍُ
10A4915859  ُِسطح ٔفطاي 04ِسً رل 

 06غارع خادي ِسّذ رلُ  12A4068854 ضالٌٟ ض١ذ ػٍٟ 7

 02غارع خادي ِسّذ لطؼح رلُ  17A4949796 طا٘ر لثاغٟ 8

 06ِطىٓ ِسً رلُ  40زٟ  99A0053261 ػالي ض١ف 9

10 
زػ١ُ اٌذ٠ٓ ػثذ 

 اٌؼ١ٍُ
10A4915859  ُِسطح ٔافطاي 09ِسً رل 

 أٚالد فا٠د ٔفطاي اٌخذِاخ ِسطح 08A4860850 ج ز١ٍُٚرال 11

 

ىـــــهقه  

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
اٌطدً رلُ 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 08زٟ اٌىرِح رلُ  01A0078745 ت١ٍّٙٛب خ١ٍّح 1

 أوالد فايج
 1ضازح اٌػٙذاء رلُ  01A0074728 راخٟ ٠س٠ذ 2

 طر٠ك اٌػرالح 03رلُ  01A0083088 تٛوٛغح راتر 3

 3ػّارج  4زٟ ضٛر٠ث١ً ِسً  05A4822700 تٛا١ٌٍف زط١ٓ 4

 

 

 

 

 



 

 هغــــــــــــــاسة

 

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 ذؼا١ٔٚح اٌطؼادج أٚالد فا٠د 17B1012508 تٍماضّٟ خّاي 1

 اٚالد فا٠د
 اٌؼ١ٍا أٚالد فا٠دذؼا١ٔٚح اٌٙضاب  17A10869404 خٍف تٛخّؼح 2

 

 خذهاث

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح اٌّسًػٕٛاْ 

1 
زػ١ُ اٌذ٠ٓ ػثذ 

 اٌؼ١ٍُ
10A4915859  ُِسطح ٔفطاي 09ِسً رل 

 اٚالد فا٠د
 

  ِسطح ٔفطاي 08A4860850 لارج ز١ٍُ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

) عيي البٌياى (. ٠2019ِٟٛ ػ١ذ اٌفطر خالي تخؿٛؼ ذٕظ١ُ ِذاِٚح اٌردار  الوىضىع :  

 

 قائوـــــــت الوخابــــــــــش

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

1 
11اٌطر٠ك اٌٛطٕٟ رلُ  15ذٛرٞ أز١ّذج رلُ  06A2926775 اترا١ّ٘ح تػ١ر  

 
2 

61رلُ  16ِطىٓ ع  780زٟ  14A4937953 ٌؼرتٟ أزّذ  

3 
145ذدسئح اٌؿخرج اٌىثرٜ رلُ  10A4918630 ا٠د ِطؼٛد إ١ٌاش  

4 
109غارع اٌؼم١ذ ضٟ أِسّذ رلُ  97A0011263 ػٍٛاظ اترا١ُ٘  

5 
19غارع اٌؼم١ذ ضٟ ِسّذ رلُ  00A0068193 ضؼذٞ ازّذ ٔاؾر   

6 
03رلُ  طر٠ك إٌّظر اٌد١ًّ  14A4938495 ِٕٙاٚٞ ػثذ اٌس١ّذ   

7 
طر٠ك اٌد١ٍّح 99ذدسئح رلُ ش  16A4945566 ٚز١ذ  ز٠ٛاظ   

8 
15ذدسئح د رلُ  06A4839167 خ١ر اٌذ٠ٓ خاٌذٞ   

9 
ر اٌغفارٞذضازح اٌّطدذ أتٛ  98A23695 01 اخٍف زط١ٓ تٓ   

 

 

 

 

 

 



 

 إطعــــــــــام

 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً رلُ اٌطدً اٌردارٞ ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ

 03لطؼح رلُ  10طر٠ك اٌد١ٍّح رلُ  16A4947569 ػىٛظ خّاي  1

 

 تٍذ٠ح ػ١ٓ ت١ٕاْ 05ذدسئح رلُ  14A4936417 ػٍٛاظ رف١ك  2

 اٌطاتك األرضٟ 03غارع اٌّرغسٝ ضٟ ػثذ اٌرزّاْ رلُ  18A495456 ضٍٙحأضاِح تٓ   3

 ر اٌغفارٞذغارع ِطدذ أتٛ  01رلُ  98A0023695 تٓ اخٍف زط١ٓ  4

 اٌد١ٍّح ِسً أ 110غارع ا١ٌّٕاء اٌؿغ١ر رلُ  13A4933228 تٛرِٛج ػّر  5

6  
 اٌؼم١ذ ضٟ اِسّذ98A20737 111 ورطٛش ضاػذ

7  

اٌساج ترا١ُ٘ 

 ض١ٍّاْ
13A4931804  ُ151ذدسئح وٍٛد الورٚد رل 

 

 حغذيـــــت عاهــــت 

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 15زٟ ذٛرٞ اٌس١ّذج رلُ  11A4919766 طال١ٌح ِسّذ اٌطا٘ر  1

 

 34غارع اٌؼم١ذ ضٟ اِسّذ رلُ  09A4914418 خ١اي ِسّذ أِس٠اْ  2

 03ٚ  02ذدسئح ٖ رلُ  11A4920879 ِطٍٛب اضّاػ١ً  3

 14ِطىٓ رلُ  1208ذؼا١ٔٚح إٌٛر زٟ  16A4945763 زػثاط وّاي  4

 09ِسً رلُ  11طر٠ك ٚطٕٟ رلُ  11A4924329 تٛخّؼح وّاي  5

 غارع اٌؼم١ذ ضٟ ِسّذ 09A4914418 34 خ١اي ِسٕذ أِس٠اْ  6

 49ذدسئح وٍٛد الورٚخ رزً ذ رلُ  10A4916432 ف١ؿً ػرػار  7

 ِسً رِسد 104ذدسئح ش رلُ  15A4940763 زذاد ػثذ اٌغأٟ  8

 

 

 



 

 خضــــز و فىاكـــــه 

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 21ِطىٓ ذطاّٟ٘ ػّارج  022زٟ  14A4856910 ضؼذٚ رغ١ذ  1

 عيي البٌياى 

 

 ِسّذ ِسً أ غارع ألدطاي 01رلُ  03A0095305 آ٠د اٌؼمثح رغ١ذ  2

 11ذؼا١ٔٚح ػمار٠ح افاق اا ػّارج ب اٌطر٠ك اٌٛطٕٟ رلُ  04A4811795 غر٠ف ػّر  3

 الهضاب محل د 111رقم  05A4817487 ديلمي فيصل  4

 11ذؼا١ٔٚح ػمار٠ح افاق اا ػّارج ب اٌطر٠ك اٌٛطٕٟ رلُ  04A4811795 غر٠ف ػّر 5

 عيي البٌياى 

 

 801ٔٙح ز١ّذ لثالج رلُ  07A4841457 غساٌٟ ِسّذ 6

 ز١ّذ ل١الج 14A4936179 801 ذّر٠ٌٛد ذٛف١ك 7

8 

١ٌٔٛص ِطؼٛد 

 14A4937510 ػثذ إٌٛر
 813ٔٙح ز١ّذ لثالج رلُ 

 

 لحــــىم القصابــــت 

 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً رلُ اٌطدً اٌردارٞ ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ

 اٌٙضاب ِسً ج 111اٌطر٠ك اٌٛطٕٟ رلُ  13A4933607 ض١ّر ضخاْ  1

 ػ١ٓ اٌث١ٕاْ

 

 12ذدسئح وٍٛد الورٚخ ف١ال رلُ  27رلُ  14A4937409 فٌٍٟٛ إ٠ذ٠ر  2

 05رلُ  02ِطىٓ ػّارج ب ِذخً  294زٟ  15A4943939 ؾسراٚٞ ِسّذ  3

 17رلُ  09ِطىٓ ِح ٍِى١ح ب ػّارج  780زٟ  17A4950333 تٛػثذ هللا ٔد١ح  4

 03طر٠ك تٛرٚج اٌٛٔاش لطؼح رلُ  41رلُ  11A4920252 زٚأٟ ػثذ اٌس١ٍُ  5

 طر٠ك اٌد١ٍّح 01ذدسئح وٛرخْٛ رلُ  13A4931230 زٕاغٟ ف١ؿً  6



 غارع اٌؼم١ذ ضٟ أِسّذ  ِسً ب 05A4815793 زرلاْ ز١ّذ  7

 01غارع ػ١طاخ إ٠ذ٠ر رلُ  4 0رلُ  15A4940761 آ٠د ِاذٓ غر٠ف  8

 28ِسً ب رلُ   غارع اٌؼم١ذ ضٟ اِسّذ 03A0096455 ضٍّٟ زت١ر  9

 هقهـــــى

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

  20ِطىٓ ذدسئح ب ػّارج  012زٟ  14A4939150 ٔث١ًٛتٓ زّ 1

  ر اٌغفارٞذغارع ِطدذ أتٟ  1232د٠طّثر  11زٟ  12A4926293 زّأٟ ٔاؾر 2

  ضٟ اٌٛٔاشغارع تٛرٚج  85رلُ  08A4854227 ِخٍٛفٟ ذ١ذ٠رخ 3

 ػ١ٓ ت١ٕاْ 02تالطٛرلُ  15A4942325 دٚداْ رف١ك 4
 

 هغــــــــــــــاسة

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 13زٟ إٌّظر اٌد١ًّ رلُ  17A4949251 ػسر٠ٓ ِؿطفٝ  1

 ػ١ـــٓ اٌث١ٕـــــاْ
 08ذدسئح  120اِسّذ رلُ غارع اٌؼم١ذ ضٟ  113رلُ  12A5013124 ِفرازٟ ٠ٛضف  2

3  
ب ِسّذ اغ١ٙ

 اٌؿاٌر
15A4940921 12 غارع اٌّرغر ضٟ ػثذ اٌرزّاْ  ترٚفأص ضاتما  

  1945ِاٞ  08ضازح غارع  08A4861165 رز١ُ ف١ؿً  4

  زٟ اٌؿخرج اٌىثرٜ 188ذدسئح  06A4831799 ِؿثاذ ضؼ١ذ  5

  17طر٠ك اٌػاطئ الفٛٔراْ ِمر  12A4928350 ز٠مادٞ ِسّذ  6

  03 لطُ  93إلاِح  142رلُ  تالطٛ  16A496913 ِرٚظ زط١ٓ  7

  إٌّظر اٌد١ًّ 20رلُ  15ِطىٓ ػّارج  1000زٟ  16A4947345 فٕان ٠ٛضف  8



 

 خذهاث

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

  ػ١ٓ اٌث١ٕاْ اِسّذضٟ  غارع اٌؼم١ذ  98A0021127 107 ػ١طٛظ خٍٛي 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(.) دالي ابزاهين    ٠2019ِٟٛ ػ١ذ اٌفطر خالي تخؿٛؼ ذٕظ١ُ ِذاِٚح اٌردار  الوىضىع :  

 قائوـــــــت الوخابــــــــــش

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

1  
أزّذ غارع وٛغٟ  07A4857180 03 ١ٌٔٛص إضّاػ١ًأ  

 دالي ابزاهين

2  

 ػٍٟاٌُ ض١ذ ط
رلُ : تطالح زرفٟ  

0010828 
24 أر ذٟ ذٟ رلُزٟ   

3  
24رلُ   02 زٟ تٛاد٠ىار 14A4929492 زلراف زّسج  

4  

تٛػثذ هللا تٓ ػ١طٝ 

 اٌػر٠ف
03A0106762  ُلطُ أ 314زٟ زٚاٚج  ِسً رل  

5  
غارع زطثح تٓ تٛػٍٟ اٌرضر١ّح 99A0038902 05 خأٟ ضؼ١ذ  

 إطعــــــــــام

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

1  

تازروت عبد 

 الحكيم
01A0081472  دالي ابراهيم 81قطعة 

 داٌٟ اترا١ُ٘

 

2  
 802ػ١ٓ هللا ذؼا١ٔٚح اٌّطرمثً رلُ   زٟ 16A4948969 ضؼذاٚٞ ٔط١ُ

3  

دِٚأدٟ ٔس٠ُ 

 أرضالْ
13A4935075  012ِسً  20زٟ غاتح د٠ىار 

4  
 15ِسً رلُ  08تٛغثٛن رلُ زٟ  06A4845686 فٍٛرٞ ؾاٌر



5  

منصور عبد 

 الحليم حمراوي
18A4954660  20الحي األولمبي رقم 

6  
 28غاتح د٠ىار  023رلُ  12A4927869 زى١ّٟ إضّاػ١ً

 حغذيـــــت عاهــــت 

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 اٌطاتك األرضٟ 06رلُ  زٟ خٕاْ ػػاتٛ 17A4951664 ؾاٌسٟ زط١ٓ  1

 

 غارع ِسّذ ػٍٟ تطٛظ 26رلُ  12A4926493 تطٛظ ِسّذ ١ٌّٓ  2

 ضٍُ ش 04زٟ اٌس٠ا١ٔح ػّارج  99A0051818 تردٞ ٠ٛضف  3

 طر٠ك غرالح 44رلُ  03اٌؼمار٠ح آِاي ذؼا١ٔٚح  12A4925931 داٚد زى١ُ  4

 72رلُ  03تٛاد٠ىار  09A4913866 زاج ٌؼس٠ة ػّار  5

 14زٟ خٕاْ ػػاتٛ ػّارج رلُ  13A4933830 خّاي أٚزذاد  6

 خضــــز و فىاكـــــه 

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

ِسً ب 36زٟ خٕا ػػاتٛ رلُ  09A4911870 در٠طٟ طارق  1   

ِسً ش 21زٟ أرذٟ ذٟ رلُ  12A5014592 ٌثاد ٠ٛضف  2   

 2 رلُ ِسً 16 رلُ خ خ ر ذدسئح 05A4823120 ٠ٛضف خٍٛاذ  3
 داٌٟ اترا١ُ٘

 03 رلُ تٛغثٛن غارع 07A4852790 اٌمادر ػثذ ضؼذٚدٞ  4

  40 رلُ خ خ ر ذؼا١ٔٚح أ 09A4911616 ض١ّر غر٠ػٟ  5

  23 رلُ ذٟ ذٟ ار ذدسئح 13A4933529 فض١ً ترواخ  6

 

 

 



 لحــــىم القصابــــت 

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 01رلُ  20ػ١ٓ هللا زٟ إٌداذ زٟ  08A4868208 ز١ّاْ راتر  1

 دالي إبزاهين 

 

 ِسً أ 383ِح ٍِى١ح  02خٕاْ ػػاتٛ رلُ زٟ  15A4942036 ضؼذٚ ؾاٌر  2

 34رلُ  01طر٠ك تٛاد٠ىار  00A0070415 غٛار ِسّذ  3

 اٌرضر١ّح 04رلُ  04زٟ اٌس٠ا١ٔح ػّارج  99A0039562 ػ١طأٟ ػٍٟ  4

5  
تٓ ػٛف 

 ػ١ّرٚظ
05A4833462  ٟػ١ٓ هللا 07ِسً  01ِطىٓ ػٍّرج  98ز 

 01لطؼح  23زٟ أرذٟ ذٟ رلُ  03A0101909 زّاز ِسّذ  6

 خٕاْ ػػاتٛ غارع ور٠ُ زّسجزٟ   22رلُ  09A4912566 زا٠ذٞ ضؼ١ذ  7

 

 هقهى

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

1  

 زاج ػثذ اٌرزّاْ

 ٌطفٟ
13A4932266  11محل  20قسم  313حوش قاوش مج ملكية رقم 

 
 غارع أزّذ ٚاوذ 12رلُ  00A0058402 تٛرغٛد ١ِٕر  2

 ِسً ب 28زٟ اٌس٠ا١ٔح ػّارج  05A3632931 ػثا١ِٕح تٛػالَ  3

 

 

 

 

 



 

 هغــــــــــــــاسة

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 ذدسئح اٌرزّح 17ِسً رلُ  03A0106222 ِرٚاْلّار   1

 
2  

تٓ ػٛدج ِسّذ 

 ر٠اـ
06A4837046 05 ُاٌطر٠ك اٌٛطٕٟ ٌٍرؼذ٠ً داٌٟ اترا١٘ 

  31تٛاد٠ىار رلُ  12A4925931 ر ٔٛر اٌذ٠ٓاتٍخ١  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

(.الحواهاث  الزوهاًيت )    ٠2019ِٟٛ ػ١ذ اٌفطر خالي تخؿٛؼ ذٕظ١ُ ِذاِٚح اٌردار  الوىضىع :  

 قائوـــــــت الوخابــــــــــش

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

غارع ز١ّذ لثالج اٌسّاِاخ 00A0059347 138 تٛطاٌثٟ خّاي 1  

 الحواهاث الزوهاًيت

 
2 

زٚخح  ز٠ٕة تٛػرٍٟ

 تى١ر ذروٟ
02A0090945 328 ٔٙح ز١ّذ لثالج  

3 
ٔٙح ز١ّذ لثالج 168رلُ  12A4924771 تِٛستر فاذر  

 

 إطعــــــــــام

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 غارع ز١ّذ لثالج 15A5043356 312 تٛرزٍح ِسّذ 1

 

 336ٔٙح ز١ّذ لثالج رلُ  17A5045909 تٛلادَٚ تالي 2

 03إٌؿر رلُ ضازح  99A0040465 خ١اراخ ِراد 3

 زٟ األراض١ً 82رلُ  05A4823341 ودار طر٠ك 4

 334ثالج ت١ٕاَ رلُ لغارع ز١ّذ  99A0045951 تٓ ِخرار وّاي اٌذ٠ٓ 5

 

 حغذيـــــت عاهــــت 

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 07رلُ ػّارج  11اٌطر٠ك اٌٛطٕٟ رلُ  15A5043256 ضاٌّٟ ؾغ١ر 1

 
 ٔٙح ز١ّذ لثالج 171رلُ  01A0079041 ذاٚر٠د ز١ّذ 2

 140ِسً رلُ  127زٟ تٛو١ىاز اٌطر٠ك رلُ  10A4916968 وسٚذ ض١ٍُ 3

 غارع ػٍٟ تِٕٛدً 05ذؼا١ٔٚح اٌؼمار٠ح ١ٌذ٠ا رلُ  08A485866 لاٚخد ز١٘ر 4



 ِسً ب 328ٔٙح ز١ّذ لثالج رلُ  16A5045096 أغ١الش ػٕؿر 5

زٟ ز١ّذ لثالج 162رلُ  14A4935667 وّاي غٕٛف 6  

 ٔٙح ز١ّذ لثالج 14A4937510 ١ٌٔٛص ِطؼٛد 7

 15A4941445 ٔذ٠ً ػا٠ع 8
194غارع ز١ّذ لثالج رلُ    

9 
تٓ ػرٚش زطاَ 

 16A5043523 اٌذ٠ٓ

 
 

 07A4841457 ورزاٌٟ ِسّذ 10
  ٔٙح ز١ّذ لثالج

 09A4913811 راٚٞ زٚت١ر 11
ِطىٓ اٌسّاِاخ 502زٟ    

 11A4922743 تٓ غ١خ تذأٟ  12
  اٌرؼا١ٔٚح اٌؼمار٠ح وِٛا٠ص

 13A4933290 خ١الٌٟ راتر 13
152رلُ  11زٟ واب واوط١ٓ ط ٚ    

 16A5044901 زداز وّاي 14
05ِروس ػّارج ش ِسً رلُ  502زٟ    

15 
تا٠ح خؼفر زٚخح 

 16A5044408 ضاضٟ

11اٌطر٠ك اٌٛطٕٟ رلُ  48  
 

 

 خضــــز و فىاكـــــه 

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 14A4935667 غٕٛف وّاي 1
زٟ ز١ّذ لثالج 162رلُ   

 تـــالحواهاث الزوهاًي

 14A4937510 ١ٌٔٛص ِطؼٛد 2
 ٔٙح ز١ّذ لثالج 

 15A4941445 ٔذ٠ً ػا٠ع 3
194غارع ز١ّذ لثالج رلُ   

4 
تٓ ػرٚش زطاَ 

 16A5043523 اٌذ٠ٓ

 

 07A4841457 ورزاٌٟ ِسّذ 5
 ٔٙح ز١ّذ لثالج



 09A4913811 راٚٞ زٚت١ر 6
ِطىٓ اٌسّاِاخ 502زٟ   

 11A4922743 تٓ غ١خ تذأٟ  7
 اٌرؼا١ٔٚح اٌؼمار٠ح وِٛا٠ص

 13A4933290 خ١الٌٟ راتر 8
152رلُ  11زٟ واب واوط١ٓ ط ٚ   

 16A5044901 زداز وّاي 9
05ِروس ػّارج ش ِسً رلُ  502زٟ   

 

10 
تا٠ح خؼفر زٚخح 

 16A5044408 ضاضٟ

11اٌطر٠ك اٌٛطٕٟ رلُ  48  
 

 

 لحــــىم القصابــــت 

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 الحواهاث الزوهاًيت اٌسّاِاخ ٔٙح ز١ّذ لثالج   330 رلُ 16A5043557 ٌرخاْ زط١ٓ 1

 
 غارع ز١ّذ لثالج اٌسّاِاخ 01A0074951 322 ١ٌٔٛص رضٛاْ 2

 اٌسّاِاخ 310غارع ز١ّذ لثالج رلُ  16A5045121 ِسّذ غر٠ف 3

 واب اٌىاض١ٓ 11رلُ  اٌطر٠ك اٌٛطٕٟ 8رلُ  10A0964378 تدمالي رف١ك 4

 

 هقهى

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 11اٌطر٠ك اٌٛطٕٟ رلُ  01رلُ  12A4926227 خاب هللا اٌٙادٞ 1
 الحواهاث الزوهاًيت

 واب واوط١ٓ 148رلُ  11اٌطر٠ك اٌٛطٕٟ رلُ  14A4938767 ػثٍح ف١ؿً 2
 

 310غارع ز١ّذ لثالج رلُ  11A4925241 تطح تٛػالَ 3
 

 

 



 

 

 هغــــــــــــــاسة

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

 344ٔٙح ز١ّذ لثالج رلُ  18A5047792 ػثذ اٌؿّذ رغ١ذ  1

 
 01ذدسئح  180 ٍِى١ح واب واوط١ٓ ِح 11A4898676 زطٓأٔه اِس  2

 

 هحطت خذهاث

 ٚ اٌٍمة االضُ اٌرلُ
رلُ اٌطدً 

 اٌردارٞ
 اٌثٍذ٠ح ػٕٛاْ اٌّسً

1 
ٔٙح ز١ّذ  117رلُ 

 لثالج
11B1005023 الخذهت / أشغال  خارج الزوهاًيت )الحواهاث  تٓ ػثذ هللا ػّر

 الخزهين ( 

 

 

 



 ـــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشعـبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الديمقـراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـزائـريــــــــــــــــــــــــــــــــالجمهـوريـــــــــــــــ
 

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقميمية لمتجارة لباب الوادي
 

 الملزمٌن بضمان المداومة الناشطٌن القائمة اإلسمٌة للتجار والمتعاملٌن االقتصادٌٌن 
 9102جويلية  10و الشباب الموافق ليوم  وعطلة عيد اإلستقالل 9102يومي عيد الفطر المبارك لسنة خالل عطلة 

 

 

 **باب الـــــــــــواديـة ــــــــــبــلـــدٌـــ* *

 12العدد  المخابز: -1
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي< باب الوادي

 5047209أ  17 شارع محمد تزاٌٌرت بلدٌة باب الوادي 34 مخبزة بولحبال عادل 10
  5031  03 444ب ح رقم:   شارع لخضر سعٌدي بلدٌة باب الوادي 04 مخبزة بركان محمد 10

 3340413أ99 شارع االخىج هرزوق35 هخثسج صٌاعٍح غاًن هصطفى 10

 3530004أ  30 تاب الىادي 34قطعح رقن  35شارع سعٍذ تىاتً هحل رقن  55 هخثسج تى عثذ هللا تي عٍسى الشرٌف 10

 4930044أ  54 شارع هصطفى علىش 44 هخثسج هىصلً هشام 10

 3343404أ39 شارع العقٍذ لطف00ً هخثسج صٌاعٍح اقراًاٌسً عثذ الرزاق 10

 1340050أ50 شارع أحوذ تىدر30 هخثسج صٌاعٍح تىزٌىغ تلقاسن 10

 5019044أ  50 شارع أحوذ تىدار تاب الىادي 35 صٌاعٍح هخثسج فتحً زٌرق 10

 1340440أ50 شارع عثذ الرحواى حاه30ً هخثسج صٌاعٍح قاصذ حوٍذ 10

 0101856أ  03 شارع باسطا علً بلدٌة باب الوادي 22 هخثسج خلوفً عمار 01
 4857234أ  07 الواديشارع رشٌد كواش بلدٌة باب  43 هخثسج مالل كمال 00
 4861930أ  08 شارع إبن مرزوق الخطٌب بلدٌة باب الوادي  17 هخثسج بوخالفة أوربٌاح 00

  

 90العدد: مواد غذائٌة:  -2
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي الواديباب 

 0000100أ10 نهج العقيد لطفي  00 ت ت لمتغذية العامة مسيح الدين ياسين 10
 1100000أ11 شارع باسطا عمي  00 ت ت لمتغذية العامة ونيس مباركة 10
 0101001أ00 مصطفى اخمف باب الوادي 10 ت ت لمتغذية العامة بمعيدي عبد المجيد  10
 0000000أ00 باسطا عمي 00 ت ت لمتغذية العامة بممقالتي حسان 10
ــــم 10 ــــ ـــوني كريــــ ــــوة دراوي 00 ت ت لمتغذية العامة لـــ  1100000أ  10 اإلخــــــ
 0000000أ00 شارع اإلخوة دراوي  10 ت ت لمتغذية العامة مفتاح عبد الناصر 10
 0000001أ  00 عاشورشارع أحسن  10 تغذية عامة زين عبد الحميم 10
 0100000ا  00 شارع سعيد تواتي  00 ت ت لمتغذية العامة موترفي نوال 10
 1100000أ00 شارع بوعالم خميل محل أ  10 تغذية عامة أوزواز جمعة 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 90العدد: : خضر وفواكه -03
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي باب الوادي
 0000001أ  10 شارع اإلخوة مرزوق 10 خضر و فواكه يونس عبد العزيز 10
 0100000أ00 باسطا عمي 00 خضر و فواكه بزاز موسى 10
 0000000أ  00 شارع مصطفى خالف 10 خضر و فواكه فيصلأبشيش  10

 

 

 

 

 

 90العدد: : دواجن و بٌضقصابة  /   -04

 

المقاطعة 
 الرقم البمدية اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط المتعامل اإلقتصادي 

 باب الوادي باب الوادي

 1100000أ00 باسطا عمي 00 دواجن و بٌض فضيمي منير 10

 1100000أ00 شارع باسطا عمي 00 و بٌض دواجن فضيمي منير 10

 000000أ  00 شارع حمراوي أكمي 10 دواجن و بٌض عبد الرزاق بوقرة 10

 0100001أ10 أحمد بودارشارع  10 دواجن و بٌض لفات العيد 10

 1101000أ11 حمراوي أكمي 10 دواجن و بٌض لوكال نورالدين 10

 1100000أ10 شارع اإلخوة مرزوق 10 دواجن و بٌض أحمد مهدي 10
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 11: العدد: إطعام سرٌعمطعم و  -05
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي باب الوادي

 0000001أ10 أحمد بودار 10 إطعام سريع بومسعود عبد الحميد 10
 0000011أ10 شارع خالد دكار 10 مشوى قنوش حسان 10
 0000000أ10 شارع عمر بن عيسى 10 إطعام سريع معاشر عبد القادر 10
 1000000ب00 شارع عمر بن عيسى 10 إطعام سريع قنون كمال 10
 1100000بح:  شارع اإلخوة دراوي 100 حرفي تحضير البيزا باشي لياس 10
 0100000أ  00 شارع باسطا عمي 10 مطعم منصور بن عيسى 10
 0000010أ10 العقيد لطفي 10 مطعم أيت طاهر زهيرة 10
 1341000أ  50 شارع طالة عثذ الرحوي 34 إطعام سرٌع عبد الغنً لدرع 10

 4000404أ  30 هٍرجًهج عثذ الرحوي  54 مشوى كٌباش  ضاوٌة 10

 1350034أ  50 ًهج عثذ الرحوي هٍرج 50 إطعام سرٌع عبد الرزاق حاج  سعٌد 01

 3310550أ  99 غرافح إتراهٍنشارع  50 مطعم سعٌدي  محمد 00

 503104509ب ح رقم:  شارع العقٍذ لطفً 40 حرفً فً تحضٌر البٌتزا بوشوٌكة زوبٌر 00

 

 

 

 90المقهى: العدد:  -06
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي باب الوادي

 0100000أ  00 شارع باسطا عمي 10 مقهى بوطوش محمد فؤاد 10
 0000001أ  10 نهج العقيد لطفي 00 مقهى بسة يوسف 10
 0000000أ  10 نهج العقيد لطفي 00 مقهى بورويس سموى 10
 4019100أ  30 30شارع لخضر سعٌدي رقم  مقهى مرابطن أحمد 10

 1340400أ  51 ًهج تاسطا علً 35 مقهى نغلً حسن 10

 1100000أـ00 شارع آكمي حمراوي 10 قاعة شاي منصوري حسين 10

 0010000أ  00 باب الوادي 10 شارع باسطا عمي رقم مقهى رابحي رضا 10
 1100011أ  00 باب الوادي –شارع موسى رباعي 00 مقهى حمو عبدات 10

 
 



 
 

 91محطة الخدمات:العدد  -90 

 
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 1110000ب00 نهج عسكري أحسن 01 محطة خدمات قران رضا 10 باب الوادي باب الوادي

 

  



 

 **بولوغٌنـة ــــــــــبــلـــدٌـــ* *

 

 05العدد  المخابز: -1
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي

 4005090 -50/30أ  06 نهج سعٌد توافدٌت بلدٌة بولوغٌن 01 مخبزة عبد الناصر مٌسونً 10

 4935000 -50/33أ  13 نهج زٌار عبد القادر بلدٌة بولوغٌن 210 مخبزة عبد السالم أوربٌاح 10

 1340904 -50/33أ  18 نهج زٌار عبد القادر . بولوغٌن 57 مخبزة محفوظ سالوي 10

 3300100 - 50/33أ  00 نهج زٌار عبد القادر . بولوغٌن 19 مخبزة بوقندورة علً 04

 4950009-50/33أ  14 نهج زٌار عبد القادر . بولوغٌن 56 مخبزة عادل كبٌر 05

 

 09العدد: مواد غذائٌة:  -2
 

 الرقم البمدية 000
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري التجاري العنوان نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي

 0000000أ 00 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 00 تغذية عامة ياسين كرميش 01
 0010000أ  00 شارع سعيد توافديت بمدية بولوغين 10 تغذية عامة المية بوقفدة 02
 1100000أ  00 بولوغين -شارع دكتور جابوالي  10 تغذية عامة ترشة فاتح 03
 0000000أ  00 بولوغين -محل أ  نهج  زيار عبد القادر 00 تغذية عامة زهرة تيمماتين 04
 0100000ا  00 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 010 تغذية عامة آيت  سماعيل فرحات 05
 0100110أ  00 نهج زيار عبد القادر بولوغين 00 تغذية عامة عبد العزيز بوالجنوح 06
 0000000أ  00 نهج عبد الرحمان ميرة بولوغين 00 تغذية عامة قطيش كريم 10
 1100000أ  10 بولوغين -ب نهج  زيار عبد القادر 00 تغذية عامة يوشماط  حسين 08
 1100000أ  00 01شارع سعدٌة خواجً رقم   تغذية عامة أوشيش  توفيق 09

 
 
 

 04العدد: : خضر وفواكه -03
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي

 0100000أ  00 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 00 خضر و فواكه حياة بوحجة 10
 0000000أ  00 بولوغين -عبد القادر نهج  زيار 000 خضر و فواكه جماعي نصر الدين 02
 0100000أ  00 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 00 خضر و فواكه أمين شادلي 03
 0000100أ  10 بولوغين -شارع   سعيد  توافديت  10 خضر و فواكه عز الدين با أحمد 04



 90قصابة / الدواجن و البٌض: العدد:    -4
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي
 0100000أ 00 بولوغين -نهج زيار عبد القادر  00 لحوم دواجن و بيض بوعقار الهادي 10
 0100000أ00 بولوغين -عبد القادر  نهج زيار 00 لحوم دواجن و بيض نورين عبد الكريم 10
 1100000أ11 بولوغين -نهج زيار عبد القادر  01 لحوم دواجن و بيض تونسي نصرالدين 10

 

 91العدد: : الخدماتمحطات  -5
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 التجاريرقم السجل  العنوان التجاري نوع النشاط

 000010أ  10 نهج األمٌر خالد، بولوغٌن، الجزائر 91 الخدماتمحطات  الوهري هراد 10 بولوغين باب الوادي
 
 

 11: العدد: إطعام سرٌع -0
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 بولوغين< الواديباب 

 0000000أ  00 بولوغين -نهج زيار عبد القادر 10 إطعام  سريع راض الضاوية 10
 0100000أ  00 بولوغين -نهج عبد الرحمان ميرة  00 إطعام  سريع لياس اقرعمي 10
 1100000أ00 بولوغين -نهج سعيد توافديت  00 إطعام  سريع سيد أحمد زريني  03
 0100000أ  00 بولوغين -نهج زيار عبد القادر 001 إطعام  سريع فريد  ديب 10
 0100000أ  00 بولوغين -نهج زيار عبد القادر 00 إطعام  سريع سونة دوالي 05
 1100001أ  10 بولوغين –كشك رايس  فيل  إطعام  سريع رداوي  رضوان 06
 1100000أ  10 بولوغين -عبد القادر نهج زيار إطعام  سريع بن خالفة عبد الحميم 07
 1101000أ  00 بولوغين –كشك حديقة كوناكري  إطعام  سريع سهيم نصر الدين 08
 1100000أ  10 بولوغين. –نهج عبد الرحمان ميرة  01 إطعام  سريع بوعمرة  حميد 09
 1100100أ  10 بولوغين -نهج األمير خالد  00 إطعام  سريع لبدي محمد 10
 0000000أ  00 بولوغين -نهج زيار عبد القادر 00 مطعم و مقهى حوايمي محند أرزقي 11

 
 91مقاهً:  العدد:  -0
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 1100000أ  00 بولوغين -نهج زيار عبد القادر  01 مقهى حماني أحمد 10 بولوغين باب الوادي

 



 

 **وادي قرٌشـة ــــــــــبــلـــدٌـــ**
 

 03العدد  المخابز: -1
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 وادي قريش باب الوادي
 2239342أ  09 بلدٌة وادي قرٌش 24شارع ناصر حمدٌن رقم  هخثسج صٌاعٍح بو الفول سمٌر 01

 4862437أ  08 بلدٌة وادي قرٌش 08شارع طارق إبن زٌاد رقم  هخثسج محمد دحمان دراجً 02

 4882955أ  11 02شارع أنطونٌتً مون بلٌزون محل س رقم  هخثسج براهٌمً مصطفى 03

 

 11العدد:مواد غذائٌة:  -2

 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 وادي قريش باب الوادي

 00ا1100111 الجزائر -عسكري احسن واد قريش  00 تغذية عامة لعرابة رابح 10
 1100010ا00 الجزائر -شارع عسكري احسن واد قريش  00 عامةتغذية  بونجار احسن 10
 0010100أ  00 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  00 تغذية عامة قميري محمد 10
 0100100أ  00 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  00 تغذية عامة قندوز أيوب 10
 0100000أ00 الجزائر -أحسن واد قريش نهج عسكري  00 تغذية عامة بوزرينة فاتح  10
 0000000أ01 الجزائر -د نهج عسكري أحسن واد قريش 00 تغذية عامة كالليب فتيحة 10
 0100000أ  00 وادي قريش 10مدرج  00حي فارنو عمارة  تغذية عامة عمورة محمد 10
 1100000أ11 الجزائر -واد قريش  شارع ناصر حمادي 00 تغذية عامة فوزي سيقر جيجان 08
 0100000أ  00 الجزائر -ناصر الحمدي واد قريش  00 تغذية عامة أم كمثوم سالل 09
 4004040أ  39 نهج عسكري أحسن 01 تغذية عامة لحسن مبارك 10

 4009050أ  55 شارع طارق إبن زٌاد 44 تغذية عامة هشام عمٌروش 11
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 02العدد: : خضر وفواكه -90
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 وادي قريش باب الوادي
 0000000أ  10 الجزائر -شارع السان واد قريش  10 خضر و فواكه مختاري أحمد 10
 0100000أ  00 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  00 خضر و فواكه شرفي  محمد العيد 10

 



 
 

 35: العدد: دواجن وبيضقصابة /  -34

 
المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البمدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 0000000أ  10 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  00 دواجن و بيض السالمصحراوي عبد  10 وادي قريش باب الوادي
 

 

 05: العدد: إطعام سرٌع-90
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 وادي قريش باب الوادي

 0101000ا10 شارع عسكري احسن واد قريش 00 سريع إطعام لعرابة رابح 10
 0100000أ00 عسكري احسن واد قريش 00 إطعام سريع  بن النوي أمير 10
 0000000أ10 وادي قريش 00حي مناخ فرنسا عمارة  إطعام سريع  ساكت مالك 03
 0000000ا10 شارع فارنو وادي قريش 00 مطعم - إطعام سريع بورزقي سعدي 10
 0100100أـ00 وادي قريش "أوحي بيراز رقم "  إطعام سريع عمواش فرحات 10

 
 91المقاهً:  -90 

 
المقاطعة 
 اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية

 0000100أ10 شارع عسكري أحسن 00 مقهى مالو عبد الحميد  10 وادي قريش باب الوادي

 

  



 **راٌس حمٌـــــــدوـة ــــــــــبــلـــدٌـــ**

 

 05العدد  المخابز: -1
 

 : باب الوادي.الدائرة اإلدارٌة
 

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البمدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 رايس حميدو الواديباب 

 1340144ا50 شارع حوٍذ قثالج راٌس حوٍذو 53 هخثسج صٌاعٍح حوسج قاضً 01

 4044340أ  30 شارع حوٍذ قثالج راٌس حوٍذو 54 هخثسج تي كرٌذ ًصر الذٌي 02

 4844898أ  06 نهج سعٌد توافدٌت بلدٌة راٌس حمٌدو 39 مخبزة كبٌر جمال 10

 5047269أ  17 شارع بئر زواف بلدٌة راٌس حمٌدو 22 مخبزة بوزٌدي  براهٌم 10

 4908226أ  12 شارع بشٌر بدٌدي بلدٌة راٌس حمٌدو 18 مخبزة قادوم نذٌر 05

 

 09العدد:مواد غذائٌة:  -2

 
المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البمدية اإلدارية

 التجاريرقم السجل  العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 رايس حميدو باب الوادي

 0100000أ  00 شارع حميد قبالج رايس حميدو 00 تغذية عامة صباح جمعة 10
 1100011أ  11 نهج حميد قبالج 00 تغذية عامة القرني  عبد الغني 10
 0000000أ  10 حميد قبالج رايس حميدو 00 تغذية عامة بن ضياف يوسف 10
 0100100أ  00 حميد قبالج رايس حميدو 00 عامةتغذية  باق كمال 10
 0000100أ  10 حميد قبالج رايس حميدو 01 تغذية عامة محفوظ عبد القادر 10
 1100000أ  10 شارع عمر مالح 00 تغذية عامة بممو عبد الحميد 06

بالمركز التجاري الزهرة رايس  10يحمل رقم  شارع حميد قبالجشارع  00 تغذية عامة بن كحمة محمد  10
 0100000أ  00 حميدو

 0000000أ  10 شارع محمد كروج 01 تغذية عامة بومزراق حمزة 08
 1010000أ  10 ساحة محمد قروج رايس حميدو تغذية عامة مداد زين الدين 09

 

 
 
 



 02العدد: : خضر وفواكه -90

 
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 رايس حميدو باب الوادي
 0001000أ  10 حميد قبالج رايس حميوا  00 خضر و فواكه رميدي عمرو 10
 0101010أ  00 نهج حميد قبالج 00 خضر و فواكه زيان  فرخي 10

 
 

 91العدد: : وبٌضدواجن قصابة /   -04
 

المقاطعة 
 الرقم البمدية اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط المتعامل اإلقتصادي 

 باب الوادي
رايس 
 حميدو

 1100000أ  11 حميد قبالج رايس حميدو دواجن وبيض بن عمارة بشير 10
 1010000أ  10 10إبن بسام رقم شارع  دواجن وبيض كوردولي جعفر 10

 
 
 
 

 01العدد: : الخدماتمحطات  -05
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 1100100أ  00 نهج حمٌد قبالج 10 ةالوقودمحط تي غاًن هـــــراد 10 رايس حميدو باب الوادي
 
 
 
 
 

 90: العدد: إطعام سرٌع -06
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 رايس حميدو باب الوادي
 0000000أ  10 نهج حميد قبالج رايس حميدو 00 إطعام سريع بومرتيت عبد الرزاق 10
 1100100أ  11 نهج حميد قبالج رايس حميدو 01 إطعام سريع زروقي أمحمد 10
 0100000أ  00 نهج حميد قبالج  00 إطعام سريع كمال الدين قنز 10

 

 

 



 

 04المقاهً:  -07
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 رايس حميدو باب الوادي

 0100000أ  00 سعيد توافديت رايس حميدو 00 مقهى عيادي منير 10
 1100100أ  11 شارع حميد قبالج رايس حميدو 00 مقهى دهوس رضوان 10
 0000001أ  00 رايس حميدو –جويمية  10ساحة  مقهى بن عبد الباقي عبد السالم 03
 1100000أ  00 سوق بنيودال رايس حميدو مقهى منير عمقمة 04

 

35ملبنات: العدد:  -30  

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البمدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

مالل عبد الرزاق، مسير شركة  10 رايس حميدو باب الوادي
 1100000ب  10 نهج حميد قبالج رايس حميدو 00 ممبنة ميرامارالمركزية لمحميب 

 

  



 
 

 **القصبــــــــــــــةـة ــــــــــبــلـــدٌـــ** 

 08العدد  المخابز: -1
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة الواديباب 

 4848844أ07 شارع عمار القامة بلدٌة القصبة 13 مخبزة جٌاللً بشٌر 10

 0992214ب13 شارع عمار ٌاسف القصبة 01 مخبزة خوة أبزاراإل 10

 4849114أ07 شارع دبٌح شرٌف القصبة 71 هخثسج أوعالل سلٌم 10

 5012064أ12 عبد الرحمان القصبة شارع عرباجً 12 هخثسج حسناوي سماعٌل 04

 0060954أ00 شارع عبد الرحمان أوسعدي القصبة 07 هخثسج مرزوق الٌاس 05

 0020883ب.ح رقم  شارع لونً ارزقً القصبة 12 هخثسج مدلٌلٌش ابراهٌ 06

 0050514أ99 شارع عرباجً عبد الرحمان القصبة 35 هخثسج بولمنخار حسٌن 07

 0088990أ02 شارع عرباجً عبد الرحمان القصبة 31 هخثسج حمار عمر 08

 

 14: العدد تغذٌة العامة -1
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 0000101أ  00 شارع عرباجي عبد الرحمان 00 لمتغذية العامة ت ت ســـــراج أمــــــال 10
 0100000أ  00 شارع نهج حاج عمر 00 ت ت لمتغذية العامة بن زغبية عبد الهادي 10
 0101010أ00 القصبة -دربوز لوني أرزقي  00 ت ت لمتغذية العامة سمان جمال 10
 1100010أ  00 شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة 10 ت ت لمتغذية العامة جريدي بدر الدين 10
 1100001أ00 شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة 10 ت ت لمتغذية العامة خميل لخضر 10
 0100100أ  00 شارع مصطفى حيمر القصبة 10 بقالة محمد  بوخمية 10
 1100000أ  10 شارع فرحات بن ساعد القصبة 10 بقالة عموش محفوظ 10
 1100000أ  10 شارع عرباجي عبد الرحمان 00 بقالة شريط مغنية 10
 0100000أ00 شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة 00 ت ت لمتغذية العامة محمد وليد 09
 010011أ  00 01مغنيت رقم شارع بوتان سابقا حاليا شارع تما ت ت لمتغذية العامة رابح بوعكريت 10

  

 1100000أ  00 عمار عمي القصبة 00 ت ت لمتغذية العامة محموديةعبد النور  11
 0101001أ  00 شارع دربوز لوني أرزقي 10 ت ت لمتغذية العامة دحمري الجياللي 12
 0100000أ00 القصبة ذبيح شريف 00 ت ت لمتغذية العامة فريد أيت وعمي 13
 4004000أ  31 نوفمبر نهج أول 49 ت ت للتغذٌة العامة بلقاسمً فاروق 14

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 05العدد: : خضر وفواكه -03
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 0001001أ10 شارع عودة عبد القادر القصبة خضر و فواكه عيسى الغول 10
 0100000أ  00 شارع عبد الرحمان أوسعدي خضر و فواكه حروش لحسن 10
 1101000أ  00 شارع دبيح شريف 00 خضر و فواكه مجاري مسعود 03
 0100000أ00 10شارع عبد القادر عوة محل  10 تمور و فواكه جافة بورروس سهيمة 04
 0100110أ  00 شريف شارع ذبيح 00 خضر و فواكه لونيس جمال 05

 

 90العدد: : دواجن و بٌضقصابة /   -4
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 القصبة باب الوادي

 0000010أ  10 شارع عمار القامة  القصبة 00 قصابة مرادضيف  10
 0000000أ  10 شارع عرباجي عبد الرحمان 10 و بيض دواجن عالق  توفيق 10
 1100001أ  00 شارع عمار القامة القصبة 10 قصابة داموس عمر 10
 1100000أ  00 10و  10طاولة رقم  القصبة عمار القامة سوق و بيض دواجن كمال  حداد 10
4894524أ  11 شارع عمار القامة 10 قصابة بوشاتة إسماعيل 10  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 90: العدد: المطاعم -05
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 1100001أ00 شارع عمي تمقميت القصبة 01 مطعم بوسوسو مسعود 10
 0000010أ  10 ساحة الشهداء القصبة 01 مطعم عبد المنعم بن شهاب 10
 0000000أ  10 شارع محمود بن دالي عمار القامة القصبة 10 فاست فود غالم   جوالل 10
 0100001أ  00 شارع أمير مصطفى القصبة 10 فاست فود داود لدرع 10
 0000000أ  00 ساحة الشهداء القصبة 10 مشوى عميرة   رابح 10
 1100000أ  00 شارع دبيح شريف 00 مطعم بمقاسمي رابح 10
 001100000 القصبة 00شارع الحاج عمر رقم  مطعم تيميوة سيدعمي  07
 1100000أ10 شارع فرحات بن ساعد القصبة 10 مطعم عموش محفوظ 08
 0010010أ00 نهج أول نوفمبر القصبة 00 مطعم عبد العزيز بممهبول 09

 
 
 



 
 
 

 90المقهى: العدد:  -90
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 3390094أ  34 10القصرالعتٌق رقم ،   30رقم حنٌفةنهج مقهى سالم محفوظ 10

 3345004أ  99 ساحح تىر سعٍذ 30 مقهى بوشوشً عبد الحفٌظ 10

 0100000أ00 شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة 00 مقهى عبدالكريم بن سايح  10
 0000010أ  10 نهج عرباجي عبد الرحمان 00 مقهى قاصدي محمد 04
 1100001أ00 شارععمار عمي ة القصبة 00 مقهى ايدير عمي 05
 1100000أ  00 نهج أول نوفمبر القصبة 00 مقهى جواب عبد الحميد 06
 0000000أ10 عرباجي عبد الرحمان القصبة 00 مقهى بوعكاز سماعيل 07
 0100000أ00 دربوز لوني أرزقي القصبة 10 مقهى سماعيل بوركايب 10

 

 



 الجوهـــــــىرَـــــــت الجــــزائــرَـــــــت الذَــــوقــــراطُـــت الشـــعبُـــــت
 

  
 وصاسج اٌردـــــــاسج

 

  

ِذٌشٌح اٌرداسج  ٌىالٌح 

 اٌدـضائش
 اٌّفرؾٍـح اإللٍٍٍّــح ٌٍردـاسج تثشالـــً 
 بلذَت براقٍ علً هسخىيالخجار الوذاوهُن         
 9102عطلت عُذ الفطر  و عُذ االسخقالل خالل هذاوهت  
 

  

 اٌذائشج اإلداسٌح 8

 تـــــــــــــشالً

 

  

 بلذَت براقٍ

 

   

  

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه
 

بلدية  
 الرقم  اإلسم و اللقب عنوان المحل المحل

 1 بوشمال بلقاسم 45سوق الخضر و الفواكه محل رقم  براقً

 2 فل حسانواد  أ 926قسم  براقً

 3 قرٌن علً براقً 30رقم  53قسم  براقً

 4 بنور اسماعٌل براقً 30رقم  56قسم  براقً

 5 عساس ولٌد براقً 30رقم  56قسم  براقً

 6 بولحٌة رابح  براقً  30حً المرجة  براقً

 7 فركوس فاتح براقً 30محل رقم  991حً بن غازي رقم  براقً

 8 مشتً صالح الدٌن  مسكن براقً 60االربعاء الحً الجدٌد كشك موقف الحفالت طرٌق  براقً



 9 دنٌدنً مناد 40سوق البلدي شارع سعٌد ٌحٌاوي محل رقم  براقً

 10 بوخاري اعمر 30ب محل رقم  000حً روكزان قسم  براقً

 11 دمدوم عبد النور 34محل  90حً طوٌلب شارع  براقً

 12 مٌلودي محمد براقً 03رقم  30حً المٌهوب  براقً

 13 بنور محمد 30محل رقم  56قسم رقم  براقً

        
  

 تجارة بالتجزئة للتغدية العامة  

بلدية  
 الرقم  اإلسم و اللقب عنوان المحل المحل

 1 سنوسً بوعالم براقً  30محل رقم  34حً روكزان قسم رقم  تشالً

 2 أمحمد معوش براقً  30أ محل  100قسم رقم  تشالً

 3 علً بولمٌة ب براقً 249نهج مصطفى جعدي قطعة رقم  تشالً

 4 سالمً طاوس براقً 036تجزئة رقم  تشالً

 5 تمعوشت رضوان  براقً  36بن طلحة براقً محل رقم  95تجزئة رقم  تشالً

 6 عنزة حفصة محمد  أ براقً 259قسم رقم  تشالً

 7 بن ربٌع مبروك  بن طلحة براقً  9محل  90حً الملعب رقم  تشالً

 8 بلخٌر مسعود  براقً 30محل  30قطعة  91حً بن طلحة الطرٌق الوالئً رقم  تشالً

 9 سواس مصطفى  براقً 39حً بن طلحة  رقم  تشالً

 10 زاٌري فٌصل  براقً 30رقم  13حوش مرٌم مج ملكٌة   تشالً

 11 تواتٌمحمد براقً 000حً روكازان قسم رقم  تشالً

 12 صدقاوي مراد  براقً 933رقم قسم  تشالً

 13 بوعمرة ٌوسف  براقً )سوبٌرات( 39محل رقم  000حً بن طلحة قطعة رقم  تشالً



 14 مزلً فارس  براقً 265حً روكزان قسم رقم  تشالً

 15 عزونً سفٌان  أ براقً 43شارع محمد محمودي قطعة  تشالً

 16 عبد الكرٌم مرسً براقً 31محل  953حً روكزان قطعة رقم  تشالً

 17 فرحات عبد الكرٌم  براقً 033قسم رقم  تشالً

 18 معٌوف عبد الرحمان  براقً 014قسم رقم  تشالً

 21 حوى عبد المؤمن ج براقً 56قسم رقم  تشالً

 22 علواش رضوان  أ براقً  900قسم رقم  تشالً

 23 عثمانً عادل  براقً 33رقم  30حً مرٌم قسم رقم  تشالً

 24 تىسزٍح ععٍذ  تٍذٌح تشالً 03سلُ  30زً اٌٍّهىب  تشالً

 25 دتاصي ِسّذ  تشالً  053زً زىػ اٌٍّهىب  تشالً

 26 قبالً عبد هللا  براقً 036حً بن طلحة رقم  تشالً

 27 لعباوي رمضان س براقً  55قسم رقم  تشالً

 28 جندي بومدٌن  مكرر براقً 39قطعة  39حً المٌهوب  تشالً

 29 غٌماري محمد براقً  029قسم رقم  تشالً

 30 جوابً فرٌد مكرر براقً 233قطعة رقم  39حً المٌهوب رقم  تشالً

 31 غٌاطو منٌر  براقً  29مسكن عمارة رقم  0331حً  تشالً

 32 بوشلغوم سلٌم  ب براقً 10شارع احمد جعدي رقم  تشالً

 33 فرٌخ نبٌل  براقً 931قسم رقم  تشالً

 34 مباركً محمد براقً  433حوش المٌهوب قطعة رقم  تشالً

 35 عثمان مادي   39القطعة االولة رقم   52/39حً روكزان قسم رقم  تشالً

 36 بن خطار مولود  براقً 39محل  56طرٌق االربعاء قطعة رقم  تشالً

 37 بن سلة حسان براقً  32حً طوٌلب رقم  تشالً



 38 سعٌدان محمد أمٌن  براقً 31رقم  09مسكن ع  0331حً  تشالً

 39 بنور عبد العزٌز  براقً  50قسم رقم  تشالً

 40 كٌموش عبد المالك  براقً 34حً بن غازي رقم  تشالً

 41 العاٌب محمد براقً 031قسم رقم  تشالً

 42 كروقلً محمد  براقً  39حً طوٌلب  تشالً

 43 ولد بزٌو لخضر براقً 010قطعة رقم  تشالً

 44 بالل حسٌن  براقً 030براقً شرق رقم  تشالً

 45 زرفً رفٌق  براقً 003حً براقً شرق رقم  تشالً

 46 زرقاط أحمد براقً  32قسم رقم  تشالً

 47 ِازً عثّاْ تشالً 30ِسً  30لطعح  585زً سووضاْ سلُ  تشالً

 48 اٌعىشي ستٍعً  تشالً  008زً اٌٍّهىب  تشالً

 49 وٌذ زّشاْ عاٍِح تشالً  750لغُ سلُ  تشالً

 50 تٓ عًٍ فشٌذ تشالً 525لطعح  سلُ  تشالً

 51 غاصي عٍّشج تشالً 32ِسً سلُ  37زً تٓ غاصي سلُ  تشالً

 52 ٌسً اتشاهٍُ 30ِدّىعح ٍِىٍح سلُ  30زىػ اٌعٍّشاخ سلُ  تشالً

 53 ؽٍٍمح عثذ اٌشزّاْ 722ذدضئح سلُ  تشالً

 54 عالَ ٌىعف 05تٍعشتً لطعح  ؽاسع ِسّذ تشالً

 55 تٓ عٍٍُ عثذإٌاصش ب تٓ غٍسح  30زً االلرصادي ِسً سلُ  تشالً

 56 وٍسً تشاهٍُ 558زً سووضاْ لغُ سلُ  تشالً

 57 اٌعىشوخ عالي 08غشٌك االستعاء لطعح سلُ  تشالً

 58 ِضٔاس ٔىساٌذٌٓ أ 020زً تٓ غاصي لطعح سلُ  تشالً

 59 ٌعداي عثذ اٌّاٌه 203لغُ سلُ  تشالً



 60 تىؽالغُ زٍٍُ أ 507سلُ  تشالً

 61 ذاترً عثذ اٌسىٍُ 505لغُ سلُ  تشالً

 63 ذىاصي عًٍ ب غشٌك األستعاء تشالً 553لطعح سلُ  تشالً

 64 اٌد عثّاْ ٌىعف 30ِسً سلُ  55و  50زً تٓ غاصي لطعح  تشالً

 65 عٕىعً ِسّذ تٍماعُ تشالً  053زً اٌٍّهىب  تشالً

 66 ٔماب ِسّذ تٓ غٍسح تشالً 33ِسً  50ِغىٓ عّاسج  0308زً  تشالً

 67 هذٌثً ؽهٍشج ِىشس 233لطعح  سلُ  0زً اٌٍّهىب  تشالً

 68 زشوص ِٕصف تٓ غٍسح 03سلُ  25ِغىٓ عّاسج  033زً  تشالً

 69 عىاق زىٍُ 30ِسً سلُ  32أ 030لغُ سلُ  تشالً

 70 تىذشعح تىخّعح 30ِسً 27دٌغّثش لغُ سلُ  00 ِٕطمح إٌؾاغ زً تشالً

 71 ؽشٌف اتشاهٍُ 32ِٕطمح أ ِسً  520زً سوواصاْ لغُ سلُ  تشالً

 72 ساتسً تىخّعح 70لغُ سلُ  تشالً

 73 ؽٍخً عثذ اٌسٍّذ تٓ غٍسح تشالً 30ِسً  00ِغىٓ عّاسج  0308زً  تشالً

 74 زداج ِسّذ 705لغُ سلُ  تشالً

 75 تٓ ٌمشج فاذر تشالً 30ِسً  023سووضاْ غشٌك االستعاء سلُ زً  تشالً

 76 وشٌُ ِسّذ تشالً 50ٌىعف تىتاٌح سلُ  تشالً

 77 فشزاخ ِصطفى تشالً  تشالً

 78 صسلً سفٍك تشافً 027زً تشالً ؽشق سلُ  تشالً

 79 تىٌسً ِسفىظ تشالً 005زً تٓ غاصي سلُ  تشالً

 80 ِدثش اٌٍضٌذ تشالًأ  077لطعح سلُ  35ِسً  تشالً

 81 اٌعضوسي ٔصش اٌذٌٓ تشالً 35ِسً  30لطعح سلُ  تشالً

 82 خٍٍذ زّضج تشالً 32ِسً  37زً تٓ غاصي سلُ  تشالً



 83 صىٌٍر تالي تشالً 32ِسً  525زً تٓ غاصي لطعح  تشالً

 84 خٍٍذ ِسّذ  زً تٓ غاصي تشالً تشالً

 85 تٍمشع فاذر تشالً 032لغُ  تشالً

 86 عالزً اٌطاوط لغُ تشالً تشالً

 87 عاوى عثذ اٌمادس تشالً 205لطعح سلُ  تشالً

 88 وٌذ تىخٍطٍٓ أٌىب زّضج /ذ تشال020ًزً تٓ غٍسح سلُ  تشالً

 89 ٌعىس ِغعىد تٓ غٍسح 05سلُ  20ِغىٓ عّاسج  033زً  تشالً

 90 زشوص ِٕصف تٓ غٍسح 03سلُ  25ِغىٓ عّاسج سلُ  033زً  تشالً

 حجارة بالخجزئت للذواجن و اللحىم و البُض          
بلدية  

 الرقم  اإلسم و اللقب عنوان المحل المحل

 1 ِمطٍف  ِىٌىد  تشالً 30زً ِسّىدي ِسّذ لطعح سلُ  تشالً

 2 ذاهًّ ِسّذ   03زً تٓ غٍسح ِسً سلُ  تشالً

 3 ِازً خاٌذ تشالً 37زً غىٌٍة ؽاسع أ سلُ  تشالً

 4 خثٍضي ٌاعٍٓ  32ب ِسً سلُ 023تٓ غٍسح لطعح سلُ زً  تشالً

 5 خفاي عثذ اٌمادس  237زً تٓ غٍسح سلُ  تشالً

 6 تالذ زّضج  زً صووضاْ  عاتما 52لغُ سلُ  تشالً

 7 خىخح عثذ اٌشزّاْ  تشالً  553ذدضئح سلُ  تشالً

 8 ِغعىدي عثذ اٌّدٍذ ِىشس  30لطعح  30زً اٌٍّهىب ب سلُ  تشالً

 9 تىِغىط ساتر تشالً 550لغُ سلُ  تشالً

 10 صواسي ِسّذ 30ِسً  32زً غىٌٍة ؽاسع  تشالً



 11 عثرً وٌٍذ  تشالً 30ِسً  057زً  زىػ ٍِهىب لطعح سلُ  تشالً

 12 ِثاسوً ساتر 30ِسً سلُ  33زصح  33زىػ ٌعٍّشاخ لطعح  تشالً

 13 عىان عٍٍّاْ تشالً 35سلُ  50ِغىٓ عّاسج سلُ  2335زً  تشالً

 14 دزّأً ِىساد 35زً تٓ غاصي سلُ  تشالً

 15 ذٍثضي سؽٍذ 32ِسً  33زصح  33زىػ اٌعٍّشاخ لطعح  تشالً

 16 ذاِشخ ذىفٍك 30أ ِسً سلُ  030لغُ سلُ  تشالً

 17 ِشاصٌك ؽافٍح تٓ غٍسح 00سلُ  20ِغىٓ عّاسج  033زً  تشالً

 18 دزّأً ذىفٍك تشالً  072لغُ سلُ  تشالً

    
  

 الوخابز
 1 ِشٌُ اٌعاٌة   50ِسً سلُ  A 21زً تٓ غٍسح لغُ سلُ  تشالً 

 2 واعح عادي  ؽاسع ِسّذ تٍعشتً تشالً  تشالً 

 3 خاٌذ لشٌٓ  تشالً 005لغُ سلُ  تشالً

 4 عـرشوص ِصثاذ 05زىػ ِـشٌُ  سلُ  تشالً

 5 مبرك لخضر زىػ ِشٌُ تشالً تشالً

 6 ٔصاذ فاسوق 005سلُ  51زىػ ٍِهىب  تشالً

 7 عسٕىْ عسٕىْ تشالً 57هىراس ؽشق لطعح سلُ  20زً  تشالً

 8 ِىخة عّاعٍٓ تشالً 20سلُ  1552زً  تشالً

 9 ػ ر َ ِاالخى داعىْ زً اٌساِح تٓ غٍسح تشالً

 10 زإٌح وشٌُ 255لطعح سلُ  50زً اٌّشخح  تشالً

 11 زذسي عٍذ أزّذ تٓ غٍسح  تشالً 26زً اٌٍّعة  تشالً

 12 تىسذىػ صوخح ذٕاْ تشالً 216زً تٓ غٍسح  تشالً

 13 اٌعاٌة ِشٌُ  تشالً 50أ ِسً سلُ  21زً تٓ غٍسح سلُ  تشالً



 14 ِأع عىاؽح زً تٓ غاصي تشالً تشالً

 15 خىدي صٌٕح 152زً خٍالًٌ تٓ غٍسح سلُ  تشالً

 16 ؽشاٌطٍح تٍماعُ  تشالً 066زً سووضاْ سلُ  تشالً

 00 عٍى زّذاْ  تشالً 000سووضاْ لغُ سلُ ؽاسع  تشالً

 08 عٍمأً زغٍٕح  تشالً  50وزذج  05زىػ ِشٌُ لغُ  تشالً

 03 وزٍذ تٍخٍش  تٓ غٍسح  51سلُ  20زً اٌساِح ؽاسع اٌىغًٕ لغُ سلُ  تشالً

 23 ٌثٍط ِسّذ  تشالً  212لغُ سلُ  تشالً

 20 عضاٌذٌٓ ٌسّش  تشالً 52زصح  62زً تٓ غٍٍسح  لغُ سلُ  تشالً

 22 ستٍع تٓ عٍدٍح تشالً 205زً سووضاْ لغُ سلُ  براقً

 فاسج فىد

 
 

 1 مسلم مسعود  براقً  31محل   45حً روكزان قسم رقم  تشالً

 2 حورٌة محمد أمٌن براقً 45قسم رقم  تشالً

 3 قبً عبد النور براقً 31محل  63طرٌق االربعاء  رقم  تشالً

 4 زبٌري أحمد براقً 39رقم حً بن طلحة  تشالً

 5 بلقاسم دعاشً براقً  99شارع العمٌرات قسم  تشالً

 6 الهادي ونوغً براقً 941حً روكزان قسم رقم  تشالً

 7 مهنً مروان 32محل رقم  32حً روكزان قسم رقم  تشالً

 8 مخلوفصخري  براقً 905شارع محمد بلعربً قسم  تشالً

 9 تامر ٌاسٌن شارع محمد بلعربً تشالً

 10 اٌت الحسٌن اعمر 30محل رقم  393حً روكزان قسم رقم  تشالً

 11 بوقروي هارون براقً 90حً بن طلحة رقم  تشالً



 12 خبٌزي ٌاسٌن براقً 93محل 99مسكن عمارة  9345حً  تشالً

 13 حٌمر حلٌمة براقً 094قسم  تشالً

 14 دراوي رابح بن طلحة 31حً الحامة رقم  تشالً

         
 المطاعم

 1 بنور اسماعٌل 30محل  56قسم  تشالً 

 2 بن درٌس عٌسى د 52طرٌق االربعاء قسم  31محل رقم  تشالً

 3 موسونً ابراهٌم 033قطعة رقم  تشالً

 4 سرٌاك حسان  براقً 96تجزئة رقم  تشالً

 5 زناٌدي ابراهٌم 000شارع محمد بلعربً قسم رقم  تشالً

 6 بلعقون بوجمعة بن غازيحً  32 تشالً

 7 سعٌدون رابح حً بن غازي تشالً

 8 بوطرٌق جعفر 903حً بن غازي رقم  تشالً
 

 

 هحطت خذهاث الىقىد

 1 بوسالمً لخضر محمد بلعربً محمد بلعربً 033قطاع  تشالً 

 GD 2نفطال طرٌق سٌدي موسى براقً تشالً
 

 انتاج الحليب

 1 ش ذ م م ملبنة مٌستار 146حً روكزان قسم  تشالً 



 
 المقاهي

 1 بلعالً عبد الكرٌم طرٌق االربعاء براقً تشالً 

 2 زٌان بدر الدٌن محطة المسافرٌن  تشالً

 3 معٌوف الهاشمً أ براقً 35قطعة  تشالً

 4 فضٌل السعٌد كشك محطة الحافالت تشالً

 5 بودراوي عبد الكرٌم محطة الحافالت براقً تشالً

 6 حنٌش محمد مكرر براقً 42قسم  تشالً

 7 معٌوف الهاشمً  براقً 53قسم  تشالً

 8 نسال حورٌة الكالٌتوس 39حً االمٌر عبد القادر رقم   

 9 بابا محمد بن طلحة 66حً حمودي محمد قطعة   
 

 حلىَاث

 1 عمروش 330قسم رقم  تشالً 

 2 برٌنس حسٌن 23مسكن رقم  0331حً  تشالً

 3 لونلس كمال د 90رقم قسم  تشالً

 4 عٌسو امال حً روكزان براقً 32 تشالً

 5 ٌونزو سمٌر براقً طرٌق االربعاء 15رفم  تشالً

 6 برٌك شاوش جمٌلة 0محل  9هكتار قطعة  90حً  تشالً
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 لجوهـــــــىرَـــــــت الجــــزائــرَـــــــت الذَــــوقــــراطُـــت الشـــعبُـــــت

  
 وصاسج اٌردـــــــاسج

 
  

 ِذٌشٌح اٌرداسج  ٌىالٌح اٌدـضائش
 اٌّفرؾٍـح اإللٍٍٍّــح ٌٍردـاسج تثشالـــً 
 

    
 الخجار الوذاوهُن علً  هسخىي بلذَت الكالُخىس    

 
 

 9102خالل عطلت عُذ الفطر  و عُذ االسخقالل هذاوهت 

  
 تـــــــــــــشالً اٌذائشج اإلداسٌح 8

 الكالُخىس بلذَت 
 

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه      

   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل 

 1 ٌغشٌة اتشاهٍُ  سلُ  اٌىاٌٍرىط 20زً أوالد اٌسادج  اٌىاٌٍرىط

   عٍٍّأً عٍٍىاخ زً اٌضواوي اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 2 ؽاغىس تٍماعُ ِفرشق اٌطشق اٌىاٌٍرىط 70اٌطشٌك اٌىغًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 3 ؽالتً ِخٍىف اٌىاٌٍرىط 000ِغىٓ اٌمصش األزّش لطعح سلُ  88زً  اٌىاٌٍرىط



  
 حجارة بالخجزئت للخغذَت العاهت 

 1 اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل 

 2 صوٌلح عبد النور الكالٌتوس 03رقم  35حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 3 سماتً لعموري  الكالٌتوس 39شارع  09رقم  حً بٌلو اٌىاٌٍرىط

 4 مبارك حداد الطاهر مقابل محطة البنزٌن الكالٌتوس 35الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 5 لهوازي كرٌم لطفً حً الحٌدوسٌالكلٌتوس اٌىاٌٍرىط

 6 محند أرزقً فراج الكالٌتوس 0حً الشهٌد منور شارع  اٌىاٌٍرىط

 7 زكري حسٌن  براقً  91رقم  99شارع  حً الحٌدوسً اٌىاٌٍرىط

 8 بونقطة رضا مكرر الكالٌتوس 6رقم  01نهج شراعبة رقم  اٌىاٌٍرىط

 9 بلقاسم بن تركً الكالٌتوس 90رقم  34حً الحٌدوسً شارع  اٌىاٌٍرىط

 10 علو محمد الكالٌتوس 39رقم  30حً بٌلو شارع  اٌىاٌٍرىط

 11 فؤاد محً الدٌن  الكالٌتوس 36حً رماضنٌة شارع  اٌىاٌٍرىط

 12 تىٍش عثذ اٌسٍّذ اٌىاٌٍرىط 08زً اٌعمٍذ ِٕىس سلُ  70غشٌك اٌىغًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 13 تىؽشٌػ ععٍذ اٌؾشاعٍح 55سلُ  33زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 14 ؽشؽاسي اعّاعًٍ  30زً تٍٍى سلُ  اٌىاٌٍرىط

 15 عثاط ِسّذ 038سلُ  88زً اٌمصش االزّش  اٌىاٌٍرىط

 16 عٍغى تٍساج  32ِسً  53ؽاسع صواوي سلُ  30زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 17 لاصذ عثذ اٌشؤوف اٌىاٌٍرىط 30سلُ ؽاسع  32زً تٍٍى اٌىاٌٍرىط

 18 تالي ؽشٌفح زً صواوي ؽشاعثح اٌىاٌٍرىط

 19 ٔاًٌٍ زثٍة خٍىي 38سلُ  32زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 20 خٍفً سؽٍذ 00سلُ  35ؽاسع  زً اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط



 21 عّشي خّاي عىٓ ئخرّاعٍّضسعحاٌؾٍخاٌسذادعاتماع0080ِؾشوع ئٔداص اٌىاٌٍرىط

 22 أتشتاػ ٌىصٍف زً عذي اٌىاٌٍرىط

 23 لاعًّ صتٍذج 37سلُ  30زً اٌسٍذوعً ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 24 ذشتاذ وزٍذج 35زً اٌمصش األزّش لطعح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 25 خمثىب ٌخعش ِفرشق اٌطشق اٌىاٌٍرىط

 26 عٍاػ ٔصش اٌذٌٓ 03ؽاسع االخىج خًٍٍ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 27 زٕاػ اعّهاْ اٌؾشاعثح 37سلُ  527زً عٍذي اِثاسن ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 28 وشواس وشٌُ  50سلُ  30زً اٌسٍذوعً ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 29 لثً اتشاهٍُ اٌمصش األزّش 00ِغىٓ سلُ 88زً  اٌىاٌٍرىط

 30 عثذ هللا ِصطفى 32ِس20ًذدضئح اٌىثٍش عاتمازً إٌخًٍ وزاٌٍازً اٌىثٍشلطعح اٌىاٌٍرىط

 31 عالًٌ ِسّذ 02سل33ُزً اٌضواوي ؽاسع اٌىاٌٍرىط

 32 وشب فاغّح اٌؾشاعثح 37سلُ  33زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 33 زّاد اٌٍاط 30ِسً سلُ  0زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 34 ِخٍىف ِشاد 30ِس33ًسل30ُؽاسع  زً تٍٍى اٌىاٌٍرىط

 35 صٔاػ ٔثًٍ 02سلُ  33زً اٌؾشاعثح ٔهح  اٌىاٌٍرىط

 36 ِىً أِسّذ اٌؾشاعثح30زً اٌضواوي ؽاسع اٌىاٌٍرىط

 37 ٌىاًِ لذوس 035ِغىٓ ؽاسع020زً  اٌىاٌٍرىط

 38 تىٌسً أوًٍ ِغى0733ٓزً  اٌىاٌٍرىط

 39 تاس أزّذ سٌاض اٌسشاػ االستعاءوغشٌمذاساٌثٍعاءعٍذي ِىعىزً اٌسٍذوعٍعٕذصاوٌحذماغع غشٌك  اٌىاٌٍرىط

 40 أتــشتـــاػ ِــــخــٍـــىف 35أو سلُ  30ِغىٓ عّاسج  537 اٌىاٌٍرىط

 41 تٓ لغىَ زّضج 258سلُ  38زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط



 42 تدادي ِسّذ أٍِٓ زً إٌخًٍ اٌىاٌٍرىط

 43 وشوػ ِسّذ اٌضواويغشٌك داس اٌثٍعاء زً  اٌىاٌٍرىط

 44 ِىعاوي غٍة 88سلُ  030زً اٌمصش االزّش سلُ  اٌىاٌٍرىط

 45 لاسج عثذ اٌمادس زً تٍٍى 32ؽاسع ععذ هللا سؽٍذ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 46 تىاي سلٍح اٌؾشاعٍح 073زً عٍذي ِثاسن لطعح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 47 ِىعىًٔ أزّذ 3سلُ  32تٍٍى  05ؽاسع سلُ  اٌىاٌٍرىط

 48 عًّ ِغعىدج 3زً اٌضواوي سلُ  50ؽاسع سلُ  اٌىاٌٍرىط

 49 تٓ ٔاصش ٌٍّٓ 00زً أوالد اٌساج غشٌك اٌىغًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 50 زّش اٌعٍٓ أزّذ ؽشاستح 27سلُ  30زً صواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 51 عىادجصوٌٕح 20سلُ  33زً اٌسٍذوعً ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 52 اِسّذ ِىً  اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 30زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 53 دسدوزح فش زاخ اٌىاٌٍرىط 32غشٌك زً اٌضواوي ِسً 30 اٌىاٌٍرىط

 54 صىٌٍر عثذ اٌعضٌض زً االٍِش عثذ اٌمادس اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 55 صىٌٍر عثذ اٌغأً زً االٍِش عثذ اٌمادس اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 56 تىسالح صهٍش  اٌىاٌٍرىط 32غشٌك اٌذاس اٌثٍعاء ِسً  اٌىاٌٍرىط

 57 صٍٔفؼ خاٌذ 30غشٌك اٌذاس اٌثٍعاء زً ؽشاعثح ِسً  35سلُ  اٌىاٌٍرىط

 58 زٍّذ ِٕصىس اٌىاٌٍرىط 70زً االٍِش عثذ اٌمادس غشٌك ووًٕ  اٌىاٌٍرىط

 59 اوِذادتؾٍػ اٌؾشاعثح 30ِسً  30سلُ  35زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 60 ساؽذي خاٌذ ِسً ب اٌىاٌٍرىط 32سلُ اٌسً اٌىثٍش  اٌىاٌٍرىط

 61 ِخٍىفً ِشاد اٌىاٌٍرىط 30ِسً  33سلُ  0زً تٍٍى ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 62 ؽٍخ اٌعٍذ ِغىٓ اٌمصٍش االزّش اٌىاٌٍرىط 053زً  اٌىاٌٍرىط



 63 صٔذاوي ٍِٕش اٌىاٌٍرىط 30ؽاسع  57زً ِىًٔ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 64 ععذوْ سؽٍذ اٌىاٌٍرىط 30سلُ  38ؽاسع  2 زً تٍٍى اٌىاٌٍرىط

 65 اٌعٍذوعً ِشاد اٌىاٌٍرىط 32ِسً  83سلُ  00زً اٌسٍذوعً  اٌىاٌٍرىط

 66 عًّ صوخح ِشصؤً ِغعىدج زً اٌضواوي اٌىاٌٍرىط 50ؽاسع سلُ 33 اٌىاٌٍرىط

 67 زؾفح فعٍٍح  ِغىٓ اٌمصش االزّش اٌىاٌٍرىط  88زً  اٌىاٌٍرىط

 68 تىاسي خٍٍفح  اٌىاٌٍرىط   اٌىاٌٍرىط

 69 تىدسع ِسّذ  اٌىاٌٍرىط 03سلُ  33زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 70 عسىي ٔدٍة  اٌىاٌٍرىط 35ؽاسع  32زً اٌضواوي سلُ  اٌىاٌٍرىط

 71 عٍطؼ ٔاصش  اٌىاٌٍرىط 37سلُ  30زً ِىًٔ  اٌىاٌٍرىط

 72 صاٌشي فٍصً  اٌىاٌٍرىطاٌمصش األزّش   037ِغىٓ سلُ  88زً  اٌىاٌٍرىط

 73 ؽشٌفً صوهٍش اٌمصش األزّش اٌىاٌٍرىط 88ِغىٓ سلُ  88زً  اٌىاٌٍرىط

 74 ععذوي وّاي اٌمصش األزّش اٌىاٌٍرىط 35ِغىٓ ؽاسع  88زً  اٌىاٌٍرىط

 75 ِىاٌه ِسّذ ِسً ب اٌىاٌٍرىط 38غشٌك اٌىغًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 76 عٍىػ ِسّذ  اٌىاٌٍرىط 00زً تٍٍى سلُ  اٌىاٌٍرىط

 77 ٌعماب عثذ اٌمادس اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 25سلُ  00زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 78 لاعُ عّش اٌىاٌٍرىط 38زً تٍٍى سلُ  اٌىاٌٍرىط

 79 ؽىؽح عثذ اٌسك  اٌىاٌٍرىط 30سلُ  37زً ِىعى ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 80 تشاهًٍّ ٔىس اٌذٌٓ  زً اٌمصش االزّش اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 81 عّاسي عّش اٌىاٌٍرىط 02سلُ  37زً اٌمصش األزّش ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 82 عىِأً أزّذ اٌىاٌٍرىط 25سلُ  37زً اٌمصش األزّش ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 83 بلشهب فطٌمة  الكالٌتوس 16رقم  30حً القصر األحمر شارع  اٌىاٌٍرىط



 84 تاًٌ عثذ اٌشصاق  اٌىاٌٍىط  38اٌطشٌك اٌىغًٕ سلُ  005سلُ  عىٓ ئخرّاع0080ًِؾشوع ئٔداص اٌىاٌٍرىط

 85 زذاد تؾٍش  اٌىاٌٍرىط 30ِسً  20عّاسج  اٌىاٌٍرىط

 86 ٔىي صاتش اٌىاٌٍرىط 30ِسً سلُ  07زً والد فاسهح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 87 تٍساج عٍغى  اٌىاٌٍرىط 30ِسً  53ؽاسع صواوي  عثذ اٌمادس سلُ  30زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 88 ِىٍذ عثذ إٌىس اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 38زً اٌضواوي سلُ  اٌىاٌٍرىط

 89 تىسزٍح ععٍذ  تٍذٌح تشالً 03سلُ  30زً اٌٍّهىب  اٌىاٌٍرىط

 90 تىععذٌح سظا  تشالً  053زً زىػ اٌٍّهىب لطعح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 91 دتاصي ِسّذ  تشالً  053زً زىػ اٌٍّهىب  اٌىاٌٍرىط

 92 ٔىاصش عثذ اٌثاعػ  اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 25سلُ  00زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 93 زّىد عثذ اٌثاعػ  اٌؾشاستح اٌىاٌٍرىط 23سلُ  35زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 94 تشزاي أزغٓ  اٌؾشاعثح  اٌىاٌٍرىط 05سلُ  33زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 95 ٔاٌد اٌصغٍش  اٌىاٌٍرىط 02سلُ   508زً عٍذي ِثاسن سلُ  اٌىاٌٍرىط

 96 تىرسع ِسّذ  اٌىاٌٍرىط  30سلُ  35زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 97 ٔماس ٔزتش ِماتً اٌّغدذ اٌىاٌٍرىط 28زً اٌمصش األزّش لطعح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 98 تٍسىج ععٍذج  اٌىاٌٍرىط  025زً أوالد اٌساج سلُ  اٌىاٌٍرىط

 99 صىٌٍر عثذ اٌغأً  زً األٍِش اٌىاٌٍرىط  اٌىاٌٍرىط

 100 ِٕصىسي زٍّذ  اٌىاٌٍرىط  758سلُ  50ِغىٓ ع  300زً  اٌىاٌٍرىط

 101 ؽاغىس تٍماعُ  زً اٌسٍذوعٍاٌىٍٍرىط اٌىاٌٍرىط

 102 تؾىٍطأوعاِح اٌؾشاعثح 30ِسً  30سلُ  35زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 103 عىان هؾاَ  اٌىاٌٍرىط  000ِغىٓ سلُ  88زً  اٌىاٌٍرىط

 104 ٌعىشٌُ ععذ  واد اٌغّاس اٌىاٌٍرىط  30دواس اٌؾشاعثح سلُ  اٌىاٌٍرىط



 105 تٍماعُ ؽاغىس ِفرشق اٌطشق اٌىاٌٍرىط 70اٌطشٌك اٌىغًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 106 عثذ اٌسك عثذ اٌىشٌُ زً اٌىثٍش اٌىاٌٍرىط 2ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 107 عثذ إٌىسغشتً  اٌؾشاعثح 30سلُ  30زً صواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 108 ٌعمىب ِصطفى اٌىاٌٍرىط 38زً اٌسٍذوعً ِفرشق اٌطشق لطعح  اٌىاٌٍرىط

 109 تىغٍح ٍٍِه زً اٌؾشاعثح ؽاسع االخىج خًٍٍ اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 110 تىوشِح فشٌذ زً ؽشاستح اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 111 صاٌر ؽشاٌػ اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 03سلُ  00زً صواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 112 خزٌٓ ِخراس اٌىاٌٍرىط 38ؽاسع صواوي سلُ  اٌىاٌٍرىط

 113 تٓ لغىَ عثذ اٌىشٌُ ؽاسع صواوي اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 حجارة بالخجزئت للذواجن  واللحىم و البُض     
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل 

 1 عضوْ خّعح ِسً 007لطعح سلُ  38اٌطشٌك اٌىغًٕ سلُ  زً اٌمصش االخّش اٌىاٌٍرىط

 2 واسصلً فىصي ؽاسع االخىج خًٍٍ ِسً ب اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط

 3 وساي األٍِٓ 38) اٌغىق اٌّغطاج ( ِسً سلُ  32زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 4 عىان هٍؾاَ  005ِغىٓ سلُ  88زً  اٌىاٌٍرىط

 5 ِشؽذي عّاس ؽشاعثح 25سلُ  00زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 
 
 
 
  



 المخابز 

 

 1 شاوش عز الدٌن 936حً القصر االحمر قطعة رقم  اٌىاٌٍرىط

 2 مقدس فلة  الكالٌتوس 39رقم  39حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 0 طوٌع مسعود 93رقم  39والد الحاج محل حً  اٌىاٌٍرىط

   القصر االحمر 00رقم30شارع  اٌىاٌٍرىط

 5 مزرب أحمد مسكن الكالٌتوس 9333 حً اٌىاٌٍرىط

 7 حومر محمد محل أ 39حً فازلً رقم  اٌىاٌٍرىط

 0 برحال مولود  39مدرسة أسامر محمد مفترق الطرق رقم حً  اٌىاٌٍرىط

 8 نور الدٌن أعمر القصر األحمر 13م رقم913حً  اٌىاٌٍرىط

 3 زكراوي نسٌمة 31حً بٌلو رقم  اٌىاٌٍرىط

 03 بولجنوح عبد القادر 35أوالد الحاج محل رقم حً  اٌىاٌٍرىط

 00 حسانشلً  الكالٌتوس  93رقم  35الحٌدوسً شارع رقم حً  اٌىاٌٍرىط

 02 شوٌعل شوقً  حً سٌدي مبارك اٌىاٌٍرىط

 00 طوٌع أحمد أر أش بً 954حً  اٌىاٌٍرىط

 05 أرزقٌبونقطة الكالٌتوس 99رقم  30حً بٌلو  اٌىاٌٍرىط

 05 رضا زدام الكالٌتوس 14رقم  39حً االخوة كلواز شارع  اٌىاٌٍرىط

 07 مصطفى لعٌدون حً سٌجً مبارك شراربة الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 00 عبد النور بوشكارة الكالٌتوس 00قسم  30حً القصر االحمر شارع رقم  اٌىاٌٍرىط

 08 فضٌل قحام  الكالٌتوس 03حً سٌدي مبارك قسم رقم   اٌىاٌٍرىط

 03 بن قوٌدر رابح  الكالٌتوس 900حً الجمهورٌة قسم  اٌىاٌٍرىط

 23 موسى بوسنة  حً سٌدي مبارك الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط



 20 محمد غزال  20مج ملكٌة رقم  35حً شراعبة الجنوبٌة قسم رقم  اٌىاٌٍرىط

 22 عبد الوهاب برٌم  الكالٌتوس  03رقمحً والد الحاج  اٌىاٌٍرىط

 20 صاف محمد   930الجمهورٌة رقم حً  اٌىاٌٍرىط

 فاسج فىد

 

 
 
 

 1 عشاش أٌوب الكالٌتوس 35حً الحٌدوسً رقم  اٌىاٌٍرىط

 2 بولحبالرشٌد مسكن ص و ت ا محل ف  033حً  اٌىاٌٍرىط

 3 غناي احمد  الكالٌتوس 31حً القصر االحمر رقم  اٌىاٌٍرىط

 4 دٌب نبٌل حً االمٌر الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 5 سٌحالً حسٌن حً القصر االحمر الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 6 لولً سمٌر حً الجمهورٌة الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 7 بولحبال رشٌد مسكن ص و ت او محل ف 033حً  اٌىاٌٍرىط

 8 شاطور سلٌما ن الكالٌتوس 35الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 المطاعم

 1 سعٌدي محمد امٌن حً مفترق الطرق الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط 

 2 عبد النور مناد 90رقم  30حً مونً شارع  35الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 3 حمادي لخضر مفترق الطرق الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 4 براهٌمً نصٌرة  مفترق الطرق 35الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 محطات الوقود

 1 محطة خدمات طلحة  33القصر األحمر رقم  الطرٌق الوطنً الكلٌتوس الكالٌتوس 

 2 بقاح حسٌن الكالٌتوس 35الطرٌق الوطنً رقم  الكالٌتوس



 المقاهي

 1 لخضر  حمادي الكالٌتوس 31حً مفترق الطرق محل رقم  اٌىاٌٍرىط 

 2 ٌاسٌن معوش محل  س الكالٌتوس 63قطعة  35طرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 3 شاللً محمد 30رقم  99سهم مسكن 133حً  اٌىاٌٍرىط

 4 نسال حورٌة الكالٌتوس 39حً االمٌر عبد القادر رقم  اٌىاٌٍرىط

 تجارة بالتجزئة للحلويات    

 1 بوتقراٌن عائشة 03رقم  35حً زواوي شارع  اٌىاٌٍرىط 

 2 علوانً فٌصل الكالٌتوس 39محل  90حً والد الحاج رقم  اٌىاٌٍرىط

 3 دراج عشور الكالٌتوس 90مسكن رقم  55األحمر حً القصر  اٌىاٌٍرىط

 4 ٌوسف حسن زكارٌا حً القصر االحمر على الطرٌق الوطنً الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 5 قحام فضٌل 930مسكن حً القصر االحمر رقم  55حً  اٌىاٌٍرىط

 6 شرٌخً نور االسالم شراعبة 0رقم  21مكرر  6حً زواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 7 تامر هشام طرٌق الدار البٌضاء 0زواوي رقم  حً اٌىاٌٍرىط

 8 بتو مرٌم حوش مرٌم الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 9 ٌوسف زكرٌاء محل ب بالكالٌتوس 931قطعة  35حً القصر االحمر على الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 10 شرٌفً نور االسالم شراعبة 30رقم  1مكرر  6حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 11 بوترٌة صالح  الكالٌتوس 91التعاونً العقارٌة الرٌاض قطعة  اٌىاٌٍرىط

  

 
 
 
 

 



  
 نشاطات  أخرى

ت ت للعطارة و  
 1 عمراوي فتحً محل ب القصر األحمر الكلٌتوس 11مسكن رقم  55حً  مواد التجمٌل

 2 زكارٌا ءٌوسف  محل ب الكلٌتوس 931رقم  35حً القصر األحمر  الطري الوطنً  رقم  حلوٌات
ت ت للعطارة و 

 3 بن لشهب غنٌة الكلٌتوس 66حً القصر األحمر رقم  مواد التجمٌل
ت ت للعطارة و 

 4 مدادي عبد الوهاب الكالٌتوس 30محل رقم  35حً الكبٌر رقم  مواد التجمٌل
خ خ ٌٍرثغ 

 5 ٌضسٌف أزغٓ اٌىاٌٍرىط 03زً ِىًٔ سلُ  وأدواخ اٌّذخٍٕٓ

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجوهـــــــىرَـــــــت الجــــزائــرَـــــــت الذَــــوقــــراطُـــت الشـــعبُـــــت
 

  
 وصاسج اٌردـــــــاسج

 
  

 ِذٌشٌح اٌرداسج  ٌىالٌح اٌدـضائش
 اٌّفرؾٍـح اإللٍٍٍّــح ٌٍردـاسج تثشالـــً 
 

    
 الخجار الوذاوهُن علً هسخىي بلذَت سُذٌ هىسً    

 
 

 9102و عُذ االسخقالل  خالل عطلت عُذ الفطر هذاوهت 

  
 تـــــــــــــشالً اٌذائشج اإلداسٌح 8

 

  
 تٍذٌح عٍذي ِىعى

 

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه      
 

   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 تىدٌغح عٍٍّاْ غشٌك االستعاء 007لطعح سل050ُذدضئح  عٍذي ِىعى

 2 ؽشاتً ِسّذ غشٌك اٌذاس اٌثٍعاء عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

 3 صسشاوي عّش ب 32زً اٌذهٍّاخ سلُ  عٍذي ِىعى

 4 ذؾعىاو ساتر 03غشٌك أوالد عالي سلُ  عٍذي ِىعى

 5 لاٌىْ ِسّذ زً اٌضواوي اٌّذسعح اٌّخرٍطح اٌضواوي عٍذي ِىعى

 6 ذفاخ تىخّعح 35ِسً سلُ  32غشٌك األستعاء لطعح سلُ  عٍذي ِىعى



 7 زذٌىػ عٍذ عًٍ غشٌك اوالد عالي عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

 حجارة بالخجزئت للخغذَت العاهت
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل 

 1 بودٌسة سمٌر قطعة طرٌق االربعاء 920تجزئة  عٍذي ِىعى

 2 عزٌب محمد طرٌق بوقرة 53جوٌلٌة  رقم32تعاونٌة عقارٌة  عٍذي ِىعى

 3 حرٌسً نور الدٌن 33حً الدهٌمات رقم  ِىعىعٍذي 

 4 ماا حً اسٌا 39حً الراٌس رقم  عٍذي ِىعى

 5 مرازقة عبد الرحٌم 902حً الراٌس رقم  عٍذي ِىعى

 6 عمام عبد هللا 090حً الراٌس رقم  عٍذي ِىعى

 7 أسامر مولود 05حً الراٌس رقم  عٍذي ِىعى

 8 حمٌد تٌتبرت 32حً الراٌس رقم  عٍذي ِىعى

 9 مالحً اسٌا 39حً الراٌس محل  عٍذي ِىعى

 10 بالطٌب ٌوسف حً الزواوي عٍذي ِىعى

 11 غزالً عٌاش 20حً الزواوي رقم  عٍذي ِىعى

 12 ٌتٌم علً  مسكن سٌدي موسى033حً  عٍذي ِىعى

 13 العمري نور الدٌن  مسكن سٌدي موسى 031حً  عٍذي ِىعى

 14 لجوص عمر  سٌدي موسى 30مسكن  رقم  031حً  عٍذي ِىعى



 15 زٌكٌو صدٌق  حً والد عالل سٌدي موسى  عٍذي ِىعى

 16 بلعٌفة بشٌر  سٌدي موسى  900مج ماكٌة  03حً والد عالل قسم رقم  عٍذي ِىعى

 17 قالون موسى  سٌدي موسى 30محل رقم  39حً المكتوب  رقم  عٍذي ِىعى

 18 لحسن  بوقزولة حً الراٌس سٌدي موسى عٍذي ِىعى

 19 علوش محمد طرٌق األربعاء  31تجزئة رقم  994شمال طرٌق الوالئً رقم  عٍذي ِىعى

 20 باش نورالدٌن  حً المكتوب طرٌق األربعاء سٌدي موسى عٍذي ِىعى

 21 سلٌمانً جٌطلً حً المكتوب سٌدي موسى  عٍذي ِىعى

 22 حورٌة  صحراوي سٌدي موسى  95طرٌق أوالد عالل محل  عٍذي ِىعى

 23 خالدي اسماعٌل حً الزواوي محل  أ عٍذي ِىعى

 24 صدوقً مسعود 34حً المكتوب طرٌق براقً  محل رقم  عٍذي ِىعى

 25 بوكرٌة فرٌد 90حً اوالد الحاج سهم  عٍذي ِىعى

 26 عّىسي صهٍش زً أوالد عالي عٍذي ِىعى

 27 أزّذ   عاؽىس عٍذ 32لفص أ سل07ُعّاسج 32زً تىلشج   عٍذي ِىعى

 28 عثذي صاٌر زً تىلشج  عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

 29 سلمً خٌر الدٌن 92حً راٌس رقم  عٍذي ِىعى

 30 حمدي محمد 922حً زواوي رقم  عٍذي ِىعى

 31 زّضاوي عٍذ عًٍ غشٌك  أوالد عالي 88سلُ عٍذي ِىعى



 32 هدٌلً محمد 95طرق براقً رقم  عٍذي ِىعى

 33 حوت فاٌزي سٌد موسىطرٌف براقً  عٍذي ِىعى

 34 زىاء ساتر غشٌك االستعاء عٍذي ِىعى

 35 تفات رشٌد طرٌق االربعاء عٍذي ِىعى

 36 بلقاٌد عمر طرٌق االربعاء عٍذي ِىعى

 37 شرمالً الٌاس طرٌق األربعاء عٍذي ِىعى

 38 صٌاْ عًٍ 30ِسً سلُ  02غشٌك األستعاء سلُ  عٍذي ِىعى

 39 خٍثش ِخٍىف 23االستعاء سلُ غشٌك  عٍذي ِىعى

 40 ضٌف توفٌق 26طرٌق االربعاء رقم  عٍذي ِىعى

 41 معرٌش أٌوب 39محل رقم  30طرٌق األربعاء قطعة رقم  عٍذي ِىعى

 42 ضٌف سمٌر ب02طرٌق الدار البٌضاء رقم  عٍذي ِىعى

 43 سلٌمانً محمد طرٌق الربعاء عٍذي ِىعى

 44 رحالً عز الدٌن 03رقم طرٌق اوالد  عالل  عٍذي ِىعى

 45 تشعواو رابح 96طرٌق اوالد عالل رقم  عٍذي ِىعى

 46 صحراوي نورٌة 95طرٌق أوالد عالل محل رقم  عٍذي ِىعى

 47 عالَ اٌىٔاط 32غشٌك اوالد عالي ِسً سلُ عٍذي ِىعى

 48 جٌجلً سعٌد 30طرٌق اوالد عالل محل رقم عٍذي ِىعى



 49 سالم لوناس 30عالل محل رقمطرٌق اوالد  عٍذي ِىعى

 50 سلٌمانً جٌاللً طرٌق براقً عٍذي ِىعى

 51 مرٌزق رضا طرٌق براقً عٍذي ِىعى

 52 عىاغ ِسّذ 30غشٌك تشالً سلُ  عٍذي ِىعى

 53 هوٌلً محمد 96طرٌق براقً رقم  عٍذي ِىعى

 54 تٓ عثّاْ ِسّذ أٍِٓ 03غشٌك تشالً عٍذي ِىعى ِسً سلُ  عٍذي ِىعى

 55 بن عثمان محمد أمٌن 93طرٌق براقً سٌدي موسى محل رقم  عٍذي ِىعى

 56 بعونً جمال طرٌق بوقرة عٍذي ِىعى

 57 صكوشً عمر طرٌق بوقرة عٍذي ِىعى

 58 بعونً جمال طرٌق بوقرة عٍذي ِىعى

 59 بكاري سمٌر 54جوٌلٌة قطعة  32طرٌق بوقرة تعاونٌة العقارٌة   عٍذي ِىعى

 60 سعود سٌد علً 30طرٌق بوقرة رقم  عٍذي ِىعى

 61 تادود ععٍذ 32أِسً 2وعػ عٍذي ِىعى لطعح سلُ  عٍذي ِىعى

 62 بادود سعٌد 30أمحل 0وسط سٌدي موسى قطعة رقم  عٍذي ِىعى

 63 صٌاْ عًٍ 30ِسً سلُ  02غشٌك األستعاء سلُ  عٍذي ِىعى

 64 ِسّذ أٍِٓتٓ عثّاْ  03غشٌك تشالً عٍذي ِىعى ِسً سلُ  عٍذي ِىعى

 65 عىًٌّ ِسّذ عٍذي ِىعى 00غشٌك اوالد عالي سلُ  عٍذي ِىعى



 66 اٌىٔاط عالَ 32غشٌك اوالد عالي سلُ  عٍذي ِىعى

 67 غشٌة ِسّذ  غشٌك تىلشج 87خىٌٍٍح  سل35ُذعاؤٍح عماسٌح  عٍذي ِىعى

 68 ذىٌىْ ٌىعف غشٌك تىلشج 87خىٌٍٍح  سل35ُذعاؤٍح عماسٌح  عٍذي ِىعى

 حجارة بالخجزئت للذواجن و البُض         
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل 

 1 زّضاوي دزّاْ غشٌك أوالد عالي عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

 2 عٕاْ عثذ اٌعضٌض ِغىٓ زً اٌؾٍخ فىأد عاتما 0080ِغىٓ ِؾشوع أداص  037زً  عٍذي ِىعى

 3 دزّاْزّضاوي  غشٌك أوالد عالي  عٍذي ِىعى

 4 أزّذ تٍماعُ غشٌك االستعاء عٍذي ِىعى

 5 أٍِش فإاد 00زً اٌذهٍّاخ سلُ  عٍذي ِىعى

 6 خالًٌ تىعالَ  غشٌك خضاْ اٌٍّاٖ عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

 7 ؽىي عًٍ 55زً اٌشاٌظ سلُ  عٍذي ِىعى

 8 وشواس زّضج 35غشٌك اٌذاس اٌثٍعاء لطعح سلُ  عٍذي ِىعى

 9 هٍؾش ِغعىد اٌشاٌظط زً 020 عٍذي ِىعى

 10 لشٌٓ ئتشاهٍُ 03زً اٌضواوي  ِسً عٍذي ِىعى

 11 لٍٍعً ِسّذ 38ؽاسع أوالد عالي عّاسج أ سلُ عٍذي ِىعى



 12 عًٍ ِشٌٕح عثذ اٌمادس 005زً اٌشاٌظ لطعح سلُ  عٍذي ِىعى

 13 اٌؾشلً تٓ ٌىعف 05زً اٌذهٍّاخ زىػ اٌضواوي عاتما سلُ  عٍذي ِىعى

 14 عثذوْ ِصطفى 30غشٌك تشالً ِسً سلُ  عٍذي ِىعى

 15 صٌثأً ععٍذ 002زً  اٌشاٌظ لطعح سلُ  عٍذي ِىعى

 الوخابز

 1 بالصٌود توفٌق سٌدي موسى وسط 92رفم  عٍذي ِىعى 

 2 حواء حمزة سٌدي موسى 920تجزئة  عٍذي ِىعى

 3 تومً ربٌع  براقً 30طرٌق براقً رقم  عٍذي ِىعى

 4 مقرانً رضوان تشالً غشٌك عٍذي ِىعى

 5 عبد الحلٌم مكٌد عٍذي ِىعى  24زً ِرٍدح سلُ  عٍذي ِىعى

 6 حنصالً فاتح  عٍذي ِىعى 62زً اٌشاٌظ لغُ سلُ  عٍذي ِىعى

 7 محروم سمٌر 30طرٌق براقً محل رقم  عٍذي ِىعى

 8 خالد حوة سٌدي موسى  920حً قسم  عٍذي ِىعى

 03 عمر بومكاح حً بوقرة سٌدي موسى عٍذي ِىعى

 اطعام سرَع

 1 سعدي عبد الكرٌم سٌدي موسى 30طرٌق اوالدعالل محل  عٍذي ِىعى 

 2 مسعودي محمد  سٌدي موسى المركز عٍذي ِىعى



 3 المهدي لحسن 31طرٌق االربعاء حصة  عٍذي ِىعى

 4 مباركً مسعود 040مج ملكٌة  39حً دهٌمات رقم  عٍذي ِىعى

 5 رحال باٌة سٌدي موسىحً زواوي   عٍذي ِىعى

 6 عٌادي محمد سٌدي موسى 30حً لهواورة  محل  عٍذي ِىعى

 7 بن سماعٌل محمد حٌزواوٌسٌدٌموسى عٍذي ِىعى

 8 بن زٌنة عٌاش سٌدي موسى 30شارع اوالد عالل  عٍذي ِىعى

 الوطاعن

 1 سعود الٌاس 93طرٌق بوقرة  رقم  عٍذي ِىعى 

 2 جاللالحٌط  طرٌق بوقرة عٍذي ِىعى

 خذهاث الىقىد

 1 طوٌلب حسان حً العمٌرات عٍذي ِىعى 

 2 نشادي رضوان سٌدي موسى المركز عٍذي ِىعى
 

 الوقاهٍ

 1 لعربً مراد طرٌق اوالد عالل عٍذي ِىعى 

 2 لحٌط رابح طرٌق بوقرة عٍذي ِىعى

 3 مكاتٌلوناس غشٌك االستعاء عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

  
 

 



 
 حلويات و مرطبات

 1 سٌحنً حسٌن غشٌك تىلشج 03خىٌٍٍح  سل35ُذعاؤٍح عماسٌح  عٍذي ِىعى

 2 قوٌسم نوال ِغىٓ ِسً سلُ عٍذي ِىعى 033ٍِذاْ اٌشئٍظ زً  عٍذي ِىعى
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أو المتعامل  اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري

 االقتصادي

 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

8887899ا00   .1 جامع زوهٌر مخبزة الشمس الضاحكة 10 

البٌار
 ا

 

5970997ب57   .2 قارة رشٌد مخبزة نهج علً خوجة 011 
5999899ب07   .3 بلعٌور صالح مخبزة شارع طالب مسعود 10 

5580880ا98   .4 بطاش بوعالم مخبزة علً خوجة 56 

5587008ا99 بالبراهم ارملة بوزٌد  مخبزة العقٌد بوقرة 090 
 ؾ/الزهراء

5.  

8885950ا00   .6 بن زٌنة ربٌعة مخبزة نهج بوقرة 00 

  .7 كوار محمد بقاله شارع لوٌس روجً االبٌار 09 010076363

  .8 خٌاري كمال بقاله االبٌار 061نهج علً خوجة  094863473

0586899ا07   .9 صابري رضوان بقالة شارع ماسونً االبٌار 95 

5058558ا58   .10 مشتً عبد الكرٌم بقالة 0961اول نوفمبر  11 

0587069ا08   .11 رزقً عماد الدٌن خالد بقالة ترٌتً االبٌار 01 

8897087ا09   .12 شاعو رابح مؽازة علً خوجة االبٌار 99 

5508889ا99   .13 بوشنافة بوعالم بقالة االبٌار 05السوق البلدي طاولة 

0587899ا08   .14 بوجمعة رضوان بقالة شارع بوجمعة بالمٌن االبٌار 11 

0587975ا08   .15 احمد معاذ ٌاسلً بقالة شارع الحرٌة االبٌار 10 
0588768ا08   .16 بلقاسمً دلٌلة بقالة علً خوجة االبٌار 11 

8896809ا09   .17 بوسالم حمٌد بقالة طرٌق سعٌد اوسعٌدان االبٌار 01 
0586689ا07   .18 عزوز عبد الرحمان بقالة عمار سوٌكً االبٌار 11 

0586588ا07   .19 بلقاسمً فتحً محمد بقالة عمار سوٌكً االبٌار 91ع  

8906800ا08   .20 هبة ٌاسٌن بقالة علً خوجة االبٌار 99 
8958880ا08   .21 مزؼٌش ناصر بقالة علً خوجة تالبٌار 95 

8906800ا08   .22 هبة ٌاسٌن بقالة علً خوجة االبٌار 99 
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0585788ا00   .23 حلو محمد بقالة الطرق االربعة باستور سان رافال االبٌار 

0589860ا09   .24 شٌاللً ٌوؼورطة بقالة ممر باستور االبٌار 10 

0587785ا08   .25 سرار نسٌم بقالة عبد الكرٌم دزٌري االبٌار 01 
5569787ا55   .26 اٌت ٌعلى كرٌم بقالة شارع محمد شعبان االٌبار 11 

8958897ا08   .27 شاقر عبد الحق بقالة شارع ٌوقرة االبٌار 019 
8870007ا57   .28 الفاضللؽرٌب محمد  بقاله محمد خودي االبٌار 10 

0588555ا06   .29 امجد ابو دراز بقالة محمد خودي االبٌار 09 

1195990ا99   .30 جاب هللا سلٌمان بقالة شارع اٌدٌر امالل االبٌار 19 
5588800ا99   .31 بن ناب مراد بقالة مكرر  االبٌار 05شارع الزٌتون رقم  

5597700ا58   .32 برحٌل القتال بقالة بوقرة االبٌار 005 
6111511ا00   .33 بن قرامز رضا ٌقالة بوقرة االبٌار 00 

5590907ا98   .34 عاشور الحاج بقالة ٌوقرة االبٌار 11 
  .35 بلؽازي عبد الكرٌم ٌقالة شارع دكتور مودي 06 1111961ا99

596999ا58   .36 بكوش عبد الرزاق بقالة شارع منصور بن قارة االبٌار10 

8995090ا00   .37 ٌوٌحٌاوي فاتح مؽازة 10مج رقم االبٌار 91قسم  151نهج بوقرة احمد رقم  
8908889ا00   .38 بوزناد فاتح خضر و فواكه شارع عمار سوٌكً 

0587995ا07   .39 بوفجً عبد الحاكم خضر و فواكه علً خوجة االبٌار 00 
8886800ا56   .40 شٌاللً نور الدٌن خضر و فواكه ممر باستور االبٌار 10 

17A5046237 ً41 عٌاش سالٌم خضر و فواكه االبٌار 95خوجة رقم  شارع عل.  

8890988ا00   .42 العزري فاروق خضر و فواكه ترٌتً االبٌار 01 

8908899ا08   .43 عسلوج اكلً خضر و فواكه االبٌار 06السوق البلدي طاولة  
8888507ا57   .44 سعد هللا زهرة خضر و فواكه االبٌار 01السوق البلدي طاولة 

0580556ا06   .45 ساٌب عبد الؽانً خضر و فواكه بوقرة االبٌار 005 

0589098ا09   .46 بوشفرة امٌن خضر و فواكه محمد خودي االبٌار 10 
8887677ا00   .47 ؼزاز رابح خضر و فواكه ٌوقرة االبٌار 00 

8895898ا00   .48 حاج محمد ابراهٌم قصابة لوي روجً االبٌار 06 
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8980809ا00   .49 شرفة لطفً قصابة علً خوجة االبٌار 011 

0587800ا08   .50 بن امسٌلً لطفً قصابة علً خوجة االبٌار 010 

8868008ا59   .51 صالح احمد قصابة علً خوجة االبٌار 19 
0586086ا07   .52 سعٌدي مراد قصابة عمار سوٌكً االبٌار 60 

8895898ا00   .53 حاج محمد ابراهٌم قصابة لوي روجً االبٌار 06 
8880888ا56   .54 احمد دادي حمو قصابة ٌوقرة االبٌار 09 

8867590ا59   .55 بن قرامز قمر الزمان قصابة بوقرة االبٌار 005 

  .56 سعدون علً قصابة بوقرة االبٌار 00 1109915ا90
5599700ا59   .57 مٌشوكان رضوان قصابة شارع بن قارة محمد منصور االبٌار 10 

0588000ا06   .58 حنٌش بوعالم حلوٌات االبٌارس  16شارع لزهر بلومً محل  16 
8950880ا08   .59 مهٌرس عبد الرشٌد حلوٌات علً خوجة 061 

8866960ا59   .60 ماتوس جمال حلوٌات علً خوجة االبٌار 061 
0588680ا06   .61 زواوي طارٌق حلوٌات علً خوجة االبٌار 10 

8990859ا00   .62 حمٌسً ٌمٌنة حلوٌات بوقرة االبٌار 091 

5585909ا50   .63 رفاع عبد الحكٌم حلوٌات شارع محمد شعبان االبٌار 10 
0588680ا00   .64 بوزٌد كمال اٌداع الحلوٌات شارع محمد شعبان االبٌار 15 

0587880ا08   .65 اٌت علً رابح حلوٌات بن قارة منصور محمد االبٌار 10 
8990859ا00   .66 حمٌسً ٌمٌنة حلوٌات بوقرة االبٌار 091 

8998888ا00   .67 بوبكر سلٌم مطعم خوجة االبٌارعلً  061 

8879687ا05   .68 صالح بوعالم مطعم علً خوجة االبٌار 10/19 
8880858ا56   .69 بلعٌور مصطفى اطعام سرٌع علً خوجة االبٌار 11 

8995080ا00   .70 بن دالً بلقاسم اطعام سرٌع شارع محمد شعبان االبٌار 10 
8998888ا00   .71 بوبكر سلٌم مطعم علً خوجة االبٌار 061 

8879687ا05   .72 صالح بوعالم مطعم علً خوجة االبٌار 10/19 
8889808ا57   .73 بوزٌد عثمان قاعة شاي بوقرة االبٌار 099 

0588709ا06   .74 حمٌدي عٌد الكرٌم مقهى بوقرة االبٌار 90 
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5598599ا98   .75 قاضً الطاهر مقهى بوقرة االبٌار 01 

0588960ا00   .76 زعرة صلٌحة زوجة بوسجٌرة محطة خدمات بوقرة االبٌار 010 

8868088ا59   .77 مخازنً سٌد علً محطة خدمات ٌوقرة االبٌار 10 
5587098ا99    .78 سحنون دهبٌة محطة خدمات علً خوجة االبٌار 061 

5588880ا99    .79 خرٌس فرٌدة محطة خدمات علً خوجة االبٌار 069 

555969ب99   .80 نفطالش ا  محطة خدمات علً خوجة االبٌار 

 
 

 بنً مسوس

8888909ا07  80 عتروس الٌاس مخبزة صناعٌة حً سٌدي السعدي 09 

س
سو

ً م
 بن

 

8996809ا09  89 هارون تونسً مخبزة صناعٌة 01محل 011حً عٌسات اٌدٌر قطعة رقم  

 88 حاجً نواب حرفً خبازة وحلوانً ابراهٌم هجرس  99رقم  5580985
8900880ا07  88 عثمان تواتً مخبزة صناعٌة الطابق 0سً اش رقم تجزىة تعاونٌه  

890856ا00  80 بولبنان عمار مخبزة صناعٌة دي السعدي رقمحً سٌ 61رقم  
8908898ا05  86 حملة امٌن مخبزة صناعٌة حً السمٌعة 01رقم  

 87 عبد الرحمان بلعقون حرفً صناعة الخبز مسكن 011حً  001محل  11قطعة  06عمارة  5590550

8906096ا05  88 معلم حسان مخبزة صناعٌة 00محل  16حً المجاهدٌن رقم  
8905987ا 07  89 سباغ سعاد بقالة 01حً دار سٌالست رقم  

8998608ا09  95 بلحمراء حمزة بقالة ابراهٌم هجرس 10رقم  

8809909ا 58  90 اورمضان كمال بقاله ابراهٌم هجرس 91رقم  

8905877ا07  99 حجاجً نبٌل بقاله حً بنً مسوس 15قم  
8980890ا08  98 صادق اورابح بقاله شارع الثوره  19رقم              

8907508ا09  98 محمد رضا دلً بقالة حً سٌدي السعدي 09 

8989688ا00  90 الجدلة حاجً بقالة مسكن بن حدادي 011حً  19عملرة  11محل  
8989890ا07  96 بوطاعة علً بقالة 01تجزءة بن حدادٌالسعٌد رقم   



9509جوٌلٌة  50و ٌوم   عٌد الفطرالقائمة االسمٌة للتجارالمعنٌٌن بمداومة   
 

 

8989855ا07 مسكن بن  011حً  19تجزئة  11اعمارة 90محل  
تجزئة  11اعمارة 90بنً مسوس محل  10حدادي
 بنً مسوس 10مسكن بن حدادي 011حً  19

 بقالة

 يحى يحياوي

97 

8989008ا00 مسكن بن حدادي ٌمحل  011حً  11تجزئة 06ع   
 بنً  مسوس 000

 بقالة
 اقنو رقٌة

98 

5586099ا99  00عمارة  11مسكن بن حدادي تجزئة   011حً  
 بنً مسوس 060محل رقم 

 بقالة
 احمد عالل

99 

8905700ا07  01عمارة 11مسكن بن حدادي تجزئة   011حً  
 بنً مسوس 0 00محل رقم

 بقالة
 شراٌر زهٌة

055 

8908796ا08  050 صالح لخٌش مؽازة بنً مسوس 10و10حً المجاهدٌن محل  15 

8909998ا59  059 جمال بالهدة  بقالة حً المجاهجٌن  بنً مسوس  61   

8805079ا57    058 بولفة جمال بقاله محل جً بنً مسوس 09حً السٌدي السعدي رقم 

8900070ا07  058 سماتً مختار بقالة بنً مسوس 10حً السٌدي السعدي رقم 
8900850ا07  050 شعبان بالهدة بقالة بنً مسوس 00حً السٌدي السعدي رقم 

89957879ا00  056 عبد الكرٌم ابراهٌم بقالة محل سً الشراقة 10حصة رقم  11حً الثورة رقم  
8906978ا05  057 ٌخلؾ السعٌد بقالة حً عٌسات اٌدٌر بنً مسوس 090 

8985098ا08  058 محمد بالدال بقالة حً اول ماي بنً مسوس 00رقم  

8909979ا07 ا بنً  00دار سٌالست سابقا حً االزهار حالٌا رقم  
 مسوس

 بقالة
 دٌاب عبد الحلٌم

059 

8905598ا07  10قطعة رقم  10قسم  0105سٌدي بن جناح ا مج  
 بنً مسوس

 بقالة
 شٌخ امٌر

005 

8877807ا05  000 كمال شاعة  بقالة حً سمٌعةقطعة ب الطابق االرضً بنً مسوس 

8809900ا58  009 تونسً محمد بقالة بنً مسوس 00حً سمٌعة رقم  
8906877ا09  008 كبٌش عبد الكمال بقالة بنً مسوس 06طرٌق مقلع رقم  

8905788ا07  008 جوادة ٌزٌد بقالة بنً مسوس 06حً الثورة رقم  
8900890ا08  000 الرؤوؾ شحرورعبد  مؽازة حً عٌسات اٌدٌر بنً مسوس 055 
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8805079ا57  خضر و فواكه محل جً بنً مسوس 09حً السٌدي السعدي رقم 
 بولفة جمال

005 
 

 

  

8908908ا59  001 حكٌم عوس  خضر و فواكه الثورة بنً مسوس 65حً المقلع رقم  
 

8906877ا09  000 كبٌش عبد الكمال خضر و فواكه بنً مسوس 06طرٌق مقلع رقم  

8898995ا00    009 ناموس بلعٌد حلوٌات ابراهٌم هجرس 10قسم  995ملكٌه  

5580050ا98    095 حدٌدي علً حلوٌات ابراهٌم هجرس 19 

8909808ا07 ب دار سٌالست بنً مسوس00   090 راولً حلٌم حلوٌات 

 015مسكن مسكن بن حدادٌمحل رقم 011حً  068980980
 11تجزءة 00عمارة

 حرفً حلوانً
 سكورة محمد مزٌانً

099 

8900050ا07  098 سفٌان سالمً اطعام سرٌع 0ابراهٌم هجرس قطعه 16رقم  
8900050ا07  098 سفٌان سالمً اطعام سرٌع ابراهٌم هجرس 99 

8895099ا50  090 لخاش علً مطعم ابراهٌم هجرس  1رقم  
8900050ا07  096 سالمًسفٌان  اطعام سرٌع 0ابراهٌم هجرس قطعه 16رقم  

8900050ا07  097 سفٌان سالمً اطعام سرٌع ابراهٌم هجرس 99 

8909595ا59  098 لهامل كرٌم  مقهى ابراهٌم هجرس  995محل ج ملكٌه  

8988555ا06  099 نواب حاجً  مقهى ابراهٌم هجرس 1قطعة  11مكرر  99رقم  

8905587ا07  085 دربوزعبد المالك  تعبىه الهاتؾ ابراهٌم هجرس 19 

8908586ا59  080 بوسالمة نجم الدٌن تعبىه الهاتؾ بنً مسوس 00حً السٌدي السعدي رقم  

8906687ا08  089 سلٌم شاوش مقهى بنً مسوس 10حً السد رقم  

 

 

 

 



9509جوٌلٌة  50و ٌوم   عٌد الفطرالقائمة االسمٌة للتجارالمعنٌٌن بمداومة   
 

 

 

 بوزرٌعة

 277 داود أبزار مخبزة وحلوٌات ةعساحة الرٌابً بوزر20ٌ 22273000
بوزرٌعة

 

 

 270 بن كراوش ناصر مخبزة وحلوٌات ةعالرٌابً بوزرٌساحة  0020200أ20

 275 بدانً أحمد مخبزة وحلوٌات شارع العماري أحمد002 0025300ا20

 270 موساوي نور الدٌن مخبزة وحلوٌات المركز التجاري بوزرٌعة 007073ا20

 273 شهاب اٌراهٌم  مخبزة وحلوٌات تجزئة بوسٌجور بوزرٌعة 22 0007050أ20

99A0054742  270 الوناس عمروش مخبزة وحلوٌات -بوزريعت  -شارع عهي رمهي  088رلم 

01A0085892  271 هللا عبد بن زكرٌا مخبزة وحلوٌات -بوزريعت  - 059شارع عهي رمهي رلم 

98A0032886  202 رشٌد كٌتون مخبزة وحلوٌات -بوزريعت  -شارع عهي رمهي  68رلم 

12A4894611  202 مصباح أمال صناعٌة مخبزة -بوزريعت  -شارع عهي رمهي  97رلم 

16A4945873  200 سلطانة خوٌدر صناعٌة مخبزة بوزريعت 85حي براويص رلم 

 207 عبد اللطٌؾ بن ٌسعد بقالة شارع الشٌوخ 25 017002أ20

 200 رزٌق عائشة بقالة شارع احمد العماري بوزرٌعة000 0120230ا21

 205 رزوقً شكٌب عاطؾ بقالة شارع العماري محمد بوزرٌعة 05 0002570ا25

 200 زاٌري عمار بقالة 020رقم   20حً بوحمام المنزل  2205020ا22

 203 بوعزٌز طاهر بقالة أ 025حً بوحمام المنزل قطعة   0122021ا21

 200 طرافً خمٌسً  بقالة ب تجزئة بوحمام 07قطعة رقم  0103331ا20

 201 ندٌر عمر مؽازة  21حً بئر زواؾ رقم  2220120ا27

 252 مفالح سمٌر  بقالة حً المقام الجمٌل 00 0070200ا25

 252 خالصً جمال  بقالة حً المقام الجمٌل 25 015007ا23

 250 جربوع أمٌن  مؽازة الطابق األرضً 27تجزئة بوسٌجور قطعة رقم  0150027ا20

 257 سٌد أحمد ولد مدانً مؽازة حً بوحمام 22 0120002ا22

 250 براهٌم مراري محمد بقالة حً العشٌرة  20 0170002ا27
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 255 زوبٌر قاضً بقالة محل أ 20الطرٌق الجدٌد قطعة  270 0102200أ25

 250 شوٌك حكٌمة بقالة تخزئة روبار محل أ22 0172307أ25

 253 بقال عبد الكرٌم بقالة الجدٌدالطرٌق  01 0120050أ22

 250 رزٌقً عائشة  بقالة شارع العماري أحمد 000 0120230أ21

 251 زوبٌر قاضً بقالة محل أ 20الطرٌق الجدٌد قطعة  270 0102200أ25

 202 شوٌك حكٌمة بقالة تخزئة روبار محل أ22 0172307أ25

 202 زروقً شكٌب عاطؾ بقالة شارع العماري أحمد05 0002570أ25

 200 دراجً عبد العزٌز  بقالة كشك حً دزٌنار  2252022أ11

 207 جدٌرة محمد بقالة 20المركز محل  70محطة الحافالت  2220700ا27

 200 سحٌري لخضر بقالة تجزئة البرٌار 2217030أ27

 205 عٌطر أسٌا بقالة الطرٌق الجدٌد   00 0003110ا25

 200 ابراهٌم بوسنٌنة بقالة الطرٌق الجدٌد   32 2220272أ27

 203 بوجمعة سحالب  بقالة الطرٌق الجدٌد  025 01550200أ20

 2207000أ10 
 -بوزريعت  -شارع عهي رمهي حي انعموديه  85رلم 

 
 200 نبٌل مرازقة بقالة

 201 زروقً شكٌب عاطؾ بقالة شارع العماري أحمد05 0002570أ25

18A4954289  232 شقرون سلٌم بقالة -بوزريعت  - 58حي انعموديه محم رلم 
01A0077053  232 محمد فروخً بقالة -بوزريعت  -شارع عهي رمهي انحماديت  88رلم 
00A0073434  230 رانٌة أنٌسة صالحً بقالة -بوزريعت  -شارع عهي رمهي  98رلم 

06A4845178  237 اٌدٌر لمدانً بقالة -بوزريعت  - 59رلم  09حي فوجرو عمارة 

13A4932449  230 الرؤوؾ عبد سالم بقالة -بوزريعت    05حي فوجرو عمارة ن رفم 

17A4952148 
 -عمارة بريطاويا عمارة أب ش انطابك االرضي 

 -بوزريعت 
 235 دفوس جمال بقالة

00A0068052  230 علً محمد عمارة بقالة -بوزريعت  - 99شارع باضكال رلم 
99A0055396  233 أوجٌان علً بقالة -بوزريعت  -انحماديت    59حي انطاحم رلم 

12A4927594  230 ساعد العٌن حمر بقالة -بوزريعت  -مكرر 09حي انطاحم عمارة ن 
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07A4855526  231 بدران الوهاب عبد بقالة -بوزريعت  - 59حي انطاحم محم رلم 

14A4935914  202 زقاوي زهٌر بقالة -بوزريعت  -طريك بىي مطوش 08حي الفيمي رلم 
13A4932449  202 الرؤوؾ عبد سالم بقالة -بوزريعت    05حي فوجرو عمارة ن رفم 
97A0013410  200 مروان عمٌروش بقالة -بوزريعت  - 85طريك بىي مطوش رلم 

08A4854223  207 سرخان أمزٌان محمد بقالة -بوزريعت  - 056بارن ميرمون رلم 
08A4864574  200 عثمان فروخً بقالة بوزريعت 59محم رلم  50شارع بيكاردي رلم 
13A4932477  205 دلمً امٌن بقالة توزريعت 96حي انجامعت محم رلم 

07A4860550  200 مراد راحو بقالة بوزريعت 090شارع ق حذيمت ميرمون رلم 
97A0013410  203 مروان عمٌروش بقالة -بوزريعت  - 85طريك بىي مطوش رلم 
08A4854223  200 سرخان أمزٌان محمد بقالة -بوزريعت  - 056بارن ميرمون رلم 

08A4864574  201 عثمان فروخً بقالة بوزريعت 59محم رلم  50شارع بيكاردي رلم 
02A0088588  212 الكرٌم عبد تباري بقالة ضابما بوزريعت 88حانيا  98حي شوفاني 
12A4929529  212 اللطٌؾ عبد عالم بقالة حي باضكال بوزريعت 08رلم 

16A4944777  210 ٌوسؾ بوقرة بقالة بوزريعت 08حي براويص رلم 
17A4949721  217 محمد بوقرة بقالة توزريعت 095تجسئت براويص رلم 
02A0088588  210 الكرٌم عبد تباري بقالة ضابما بوزريعت 88حانيا  98حي شوفاني 

12A4929529  215 اللطٌؾ عبد عالم بقالة حي باضكال بوزريعت 08رلم 

 210 مسكٌن سهٌلة خضر وفواكه مسكن252حً المقام الجمٌل مشروع  0122052ا21

 213 قاسم مراد خضر وفواكه أشارع محمد العماري 03رقم  0102205ا25

 210 بدانً جلول خضر وفواكه شارع العماري محمد 07 2200500ا10

 211 مسكٌن سهٌلة خضر وفواكه مسكن252حً المقام الجمٌل مشروع  0122052ا21

 022 قاسم جمال  قصابة حً بوسٌجور 21 5220705ا20

 022 بقال عبد الكرٌم ت ت للخضر و الفواكه الطرٌق الجدٌد 01 0120050أ22

 020 نقاش حمٌد خضر وفواكه 22حً بوحمام محل  03 0150005أ20

 027 عنطري خٌرة خضر وفواكه الطرٌق الجدٌد 0120050أ22

 020 قاسم مراد  خضر وفواكه حً بوحمام 03 0102205أ25
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 025 عنطري خٌرة خضر وفواكه الطرٌق الجدٌد 0120050أ22

18A4952947 020 زٌناي اسالم خضر وفواكه بوزرٌعة ب محل مكرر 20 رقم مٌرمون حدٌفة 

98A2814956 023 بلعسل صالح خضر وفواكه بوزرٌعة 21 رقم رستمٌة دوك لونك شارع 

09A4911501 020 بلمٌهوب رشٌدة خضر وفواكه بوزرٌعة االفؽانً الدٌن جمال شارع 20 رقم 

14A4935914  021    زهير زلاوي خضر وفواكه -بوزريعت  -طريك بىي مطوش 08حي الفيمي رلم 
08A4864574  022 عثمان فروخً خضر وفواكه بوزريعت 59محم رلم  50شارع بيكاردي رلم 

04A4817292 ت/ت للحوم والدواجن - بوزرٌعة - رملً علً شارع 07 رقم 
 جرابي ضفيان

 
022 

98A0019464 020 محمد اٌت رشٌد ت/ت للحوم والقصابة - بوزرٌعة -30 رقم رملً علً شارع 

 027 ٌوسؾ قندوز ت/ت للحوم والدواجن ةعساحة الرٌابً بوزرٌ 20 0100075أ20

 020 مراد بوحوس ت/ت للحوم والدواجن تعاونٌة المنصور الطرٌق الجدٌد 07 0101070أ23

 025 قاضً عبد العزٌز  ت/ت للحوم والدواجن حً بوحمام  03 0157020أ20

 020 بوبكر مصباح ت/ت للحوم والدواجن مسرح الهواء الطلق 0177010أ27

 023 عمر بوشامة ت/ت للحوم والدواجن الطرٌق الجدٌد  محل أ 10 0052200أ23

 020 عمر بوشامة ت/ت للحوم والدواجن الطرٌق الجدٌد  محل أ 10 0052200أ23

14A4939948 حلوٌات - بوزرٌعة - الحمادٌة حً 22 رقم مسوس بنً طرٌق 
 شىيت وطيمت

 
021 

08A4869504 حلوٌات - بوزرٌعة - رملً علً شارع 27 رقم 
 بوزيذ رياض األميه

 
002 

06A0973440 002 البحري محمد عظامو حلوٌات - بوزرٌعة - رملً علً شارع 72 رقم 

18A4954116 000 مولود بلعٌور حلوٌات تقلٌدٌة  بوزرٌعة -األرضً الطابق 07 رقم رملً علً شارع 

09A4862771 007 مشدان رشٌد حلوٌات تقلٌدٌة - بوزرٌعة - رملً علً شارع 12 رقم 

 محل أ20الطرٌق الشٌوخ رقم  0150100أ20
ت/ت تبػ وأدوات 

 التدخٌن
 000 عزالدٌن شرابطة

 محل أ20الطرٌق الشٌوخ رقم  0150100أ20
ت/ت تبػ وأدوات 

 التدخٌن
 005 عزالدٌن شرابطة

15A4942880  000 حمسة حمادو سرٌع اطعام بوزريعت -شارع عهي رمهي  056رلم 
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13A4932872  003 حمسة به كريذ سرٌع اطعام بوزريعت -شارع عهي رمهي  056رلم 

17A4949302  000 فريذ بهعيور سرٌع اطعام -بوزريعت  -شارع عهي رمهي  058رلم 

15A4940365  001 محمذ فوزي دعيج سرٌع اطعام -بوزريعت  -50رلم  شارع عهي رمهي محم 60رلم 

17A4949365 
 57تجسئت باشوني لطعت رلم  50شارع بوربووي رلم 

 بوزريعت
 072 حشالف بالل سرٌع اطعام

09A4913973  072 أوعباش  انياش سرٌع اطعام بوزريعت 58لطعت رلم  88شارع عهي رمهي رلم 

16A1135174  070 زهير صخري تحضٌر بٌتزا -بوزريعت  -09رلم شارع عهي رمهي 

00A0062254  077 ايت محمذ مراد مشوى -بوزريعت  -78شارع عهي رمهي رلم 

05A4822230  070 صيذون رزاق مطعم -بوزريعت  -08شارع عهي رمهي رلم 

03A0102674  075 بوفىغور فريذ مطعم -بوزريعت  - 98حي عهي رمهي رلم 

00A0064274  070 عبذ انىور رزيك مطعم -بوزريعت  - 57محم رلم  69شارع عهي رمهي رلم 

13A4935065  073 عبذ انرحمان به تركي مطعم -بوزريعت  - 70شارع عهي رمهي رلم 

12A4926846  070 واصر كيتون مطعم -بوزريعت  -68شارع عهي رمهي رلم 

14A4915541 071 عٌواز ملٌكة محطات خدمات بوزرٌعة جوٌلٌة 25 الطرق مفترق 
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 بن عكنون
 

12A4927737  002 شاٌب لطفً مخبزة احسن محٌوز بن عكنون 23حً االسفودال ع 

 002 شرٌفة نسٌمة المٌة مخبزة قطعةب عوٌنات الحاج لمدالن بن عكنون005 0508000ب08

5570567A50  000 بوجمعة سبع بقالة عكنونبن  50شارع جرجرة رقم 
09A4912136  007 بنسٌدي عٌسى فوزي مؽازة تجزئة مونس جزء ب بن عكنون 99رقم 
11A0973945  000 سمٌر بلخٌار بقالة بن عكنون  05شارع اٌدٌر تومً رقم 
17A4951224  005 لخنش رابح بقالة حً مالكً بن عكنون 59رقم 

8997505A09  000 ماتن حسٌن بقالة اٌدٌر تومً  بن عكنونشارع  85رقم 
5058808A58 003 سعٌد جدي بقالة شارع مصطفى خالؾ بن عكنون 
8988789A07  بن  9رقم  86طرٌق الوطنً رقم  80حً سونلؽازرقم

 عكنون

 988 محمد حمٌداش بقالة

8999789A09  حً الكادات شارع مصطفى خالؾ عمارة ب بن
 عكنون

 مهنً بوجمعة بقالة
001 

5587870A99  052 اوعلوش بوعزٌز بقالة بن عكنون 08حً احسن محٌوز عمارة ب رقم 
8900008A08  ًمحل رقم  00مسكن االخوة عٌسو عمارة ا  865ح

 الطابق اال رضً 56

 بوالطمٌن خالد بقالة
052 

5588890A99  050 بوعزٌز كمال بقالة بن عكنون 50حً سٌدي مرزوق رقم 
02A0088137  057 بن قاسً عمٌروش بقالة بن عكنون 00و  08حً مالكً أش رقم 
99A0044513  050 سمٌر عبد الرحٌم بقالة بن عكنون 56حً مالكً عمارة ج رقم 
05A4825915  055 زبٌر فرتٌخ  بقالة بن عكنون 86حً مالكً عمارة ش رقم 
10A4917626  050 موساوي محفوظ  بقالة بن عكنون 08حً مالكً عمارة أ ش درج رقم 
02A0089917  بن  08التعاونٌة األمن الوطنً حً احسن أوطالب رقم  053 مخلوؾ ٌاسٌن  مؽازة
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 عكنون

09A4863241 75 002 سلٌج محمد عبد العالً بقالة  حً ماكلً بن عكنون 
08A4855067  002 شعبان شاللً  بقالة ٌن عكنون 50حً مالكً عمارة أ رقم 

 002 حامً بوسعد  بقالة حً مالكً أ ش بن عكنون 
10A4874133  000 سلٌج محمد  خضر و فواكه بن عكنون 95شارع مالكلً رقم 
16A4945798  007 بوجمعة مصباحً قصابة بن عكنون 58حً مالكً ع 
03A0096875 50 000 زرطٌط نسٌم قصابة شارع محمد جمعة بن عكنون 

03A0097379  005 كرٌمة اونٌسً حلوٌات بن عكنون 89حً المجاهدٌن رقم 
5580758A99 58 000 محٌوث ارملة تومً كلثومة اطعام سرٌع ساحة بن عكنون 
8909890A07  محل د طابق  8شارع عٌسات اٌدٌر قطعة زٌداك رقم

 االرضً بن عكنون

 العربً لعواد اطعام سرٌع
003 

8905699A59  000 بن مزٌان خالد اطعام سرٌع مقطع زٌداك بن عكنون 00رقم 

 

14A4939489  001 محمد نبٌل بوفالح اطعام سرٌع بن عكنون 56مدخل رقم  96حً مالكً ع ح رقم 
09A4912585  032 اٌت طٌب مصطفى اطعام سرٌع بن عكنون 50حً مالكً ع ج رقم 
05A4819039  032 ٌعقوبن شرٌؾ اطعام سرٌع بن عكنون  58حً مالكً ع ج رقم 

8808878A50  030 محمد بن لدرع مطعم بن عكنون 50شارع جرجرة رقم 
11A2348678  037 ٌوسؾ حامة مطعم بن عكنون  50حً مالكً ع 

 8898990A50  030 مدور علً مشوى بن عكنون 0حً الشهٌد حوتً سابقا تٌبلوت رقم 
12A0086499  035 خٌاري فاطمةالزهراء مقهى بن عكنون 09حً المجاهدٌن رقم 
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 مديرية التجارة لوالية الجزائر        
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 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
أو المتعامل اسم ولقب التاجر 

قتصادياال  
 البلديـــة الرقم

المقاطعة 
 اإلدارية

4922179أ  11    بئر توتة. ،12محل  111قطعة  11تجزئة  - 
 
 
 
 
 
 
 

 ت/ت للتغذية العامة
ومغازة    

 
 
 
 
 

 10 كوارٌش   زوجة بن صاري    -

 

تة
تو

ر 
بئ

 

 

تة
تو

ر 
بئ
 

4815255أ 15  10 احمد    بوشٌشة  - بئر توتة. ،15شارع علً بوحجة رقم  - 
4941562أ  15  10 صفٌان       زوانً - بئر توتة. ،شارع مقداس بن ٌوسف - 
4945823أ 16  10 مصطفاوي لخضر - بئر توتة.، 12شارع اإلخوة حبشً رقم  - 
492996أ  12  10 محمد      عواد  - بئر توتة. ،11شارع أحمد حبشً رقم  - 
4942191أ  15  10 شعبان   موساوي - بئر توتة. ،111حً سٌدي امحمد رقم  - 
4938551أ 14  10 مختار     حبشً  - بئر توتة. ،حً سٌدي امحمد - 
4939191أ  14  10 امٌن       منور - .حً سٌدي امحمد 13قسم  53محل رقم  - 
4943199أ  15  10 محمد نجٌب     ماحً  - بئر توتة. ،حً سٌدي امحمد 81محل  - 
4948894أ  17  01 محمد   فروخً  - بئر توتة. ،حً سٌدي امحمد - 
1712642أ  98  00 فوزي      تابتً  - بئر توتة. ،طرٌق عداش - 
1111317أ  15  00 فرٌد      خالدي - . 38عمارة  16مسكن قطعة  2161حً  - 
1131783أ  98  00 علً     بشتلة - بئر توتة. ،37مسكن رقم  111شارع  - 
4831335أ  16  00 عبد النور  مروش  - بئر توتة. ،16شارع علً بوحجة عمارة  - 
4859187أ  18  00 محمد     ناصر - توتة. بئر، 16مسكن رقم  111حً  - 
1111821أ 97  00 بلقاسم  سلٌمانً  -  بئر توتة.شارع علً بوحجة،  11رقم  - 
4931149أ  12  00 عصمانً رشٌد  -  بئر توتة.، 11شارع علً بوحجة رقم  - 
1193875أ  13  00 مصطفى   احموٌن - .99قسم  841مج  56شارع علً بوحجة رقم  - 
4854539أ  18  00 فرٌد   زاٌدي  -  بئر توتة. 15 رقم 817مج ملكٌة  99اقامة جنٌن قسم  - 

4947711أ  16 بئر توتة. ،14 حً التقسٌم الثانً رقم -   

 
مخبزة ومخبزة 

 صناعية 

 01 بوقرادة     صالح -
2631839أ  17 بئر توتة. دوار عداش، 12قطعة رقم  -   00 ناب      عز الدٌن  - 

أ 17 4952404 الجزائر-، بئر توتة13حً سٌدي امحمد، رقم      00 محمد بوزٌان- -
1944522أ  15 ،قسم 731شارع علً بوحجة مجموعة ملكٌة رقم  - 

، بئر توتة. 99  
 00 كمال   كبٌر  -



4945463أ  16 بئر توتة. ،13شارع المقبرة رقم  -   00 درٌر      محند  - 
4912257أ  19 شارع ساعد خمٌسات، بئر توتة.  11 -   

 
 
 

ت/ت للحوم القصابة 
 والدواجن 

 00 بن عطاء هللا ٌحً  -
1114489أ  14 بئر توتة. مكرر شارع علً بوحجة، 11 -   00 عمام      توفٌق  - 

4811197أ  15  بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   00 فروخً   جٌاللً  - 
4861269أ  18 بئر توتة. شارع علً بوحجة، 62 -   00 مصوبر   جٌاللً  - 
4918947أ  11 بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   00 علوش     محمد اسالم  - 
4914976أ  16 قطعة طرٌق العدادشة، بئر توتة. 31تجزئة  -   01 فٌبافً       نبٌل  - 
4951369أ  11 ، بئر توتة.61حً سٌدي امحمد رقم  -   00 وقاد محمد عبد األمٌن  - 
4931481أ  12 ، بئر توتة. 14شارع علً بوحجة رقم  -   00 مجراب    هارون  - 
486194أ  18 ، بئر توتة.49شارع عداش رقم  -   00 لطفً       مداح  - 
1194183أ  13 طرٌق عداش، بئر توتة. -   

 
 

 ت/ت للخضر
واكه ـــــوالف   

 00 بورابة    حورٌة   -
4946543أ  16 ، بئر توتة.11شارع احمد بوخلف رقم  -   00 قطاش       محمد  - 
4944142أ  15 سٌدي امحمد.  31رقم  51مسكن عمارة  2161حً  -   00 مسعودي    مصطفى   - 
4951311أ  17 ، بئر توتة.11قسم  22حً سٌدي امحمد مج  -   00 مداحً       رابح  - 
4946185أ  16 بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   00 سرٌري     ٌوسف  - 
4951466أ  17 بئر توتة. ،11شارع بودلة رمضان رقم  -   00 اسماعٌل    بوتلٌس  - 
4918163أ  11 بئر توتة. ،21شارع علً بوحجة رقم  -   01 شاوي       موسى  - 
4946174أ  16 بئر توتة. ، 16محل  15مسكن عمارة  222حً  -   00 عمالً      وثٌق  - 
1199385أ  13 بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   

 
عام وـــــإط  

عام كامل ــــــإط   

 00 قدرز       صالح  -
48388753أ  16 بئر توتة. ،13رقم  13مسكن عمارة  81حً  -   00 بوحجة    حمود  - 
1177136أ  11 بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   44  هشام  بوشبوط  - 
4911255أ 19 بئر توتة. ،11شارع أحمد فروخً رقم  -   45 هشام     نفراوي - 
1159151أ11 بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   

 
 

هى ــــــمق   

 46 عمار    كركاري  -
4934177ا  13 بئر توتة. شارع علً بوحجة، -   47 قدرز        محمد  - 
4952614أ 17 بئر توتة.، 28شارع علً بوحجة  رقم  -   08 شالح         منٌر  - 
4859287أ  18 بئر توتة. ، بابا علً 17قسكم  24مج ملكٌة رقم  -   49 فؤاد       بوشو  - 
4931799أ  13 ، بئر توتة. 17قسم  23مج مل  77حً الزوٌن بابا علً رقم  -    50 مصطفى   عتو بن - 
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 المتعامل

 المقاطعة البلديـــة الرقم

4897741أ  16   ، أوالد الشبل0001دٌسمبر 00شارع  - 
 

 ت/ت للتغذية العامة
ومغازة    

 

 11 حسٌنً عبد الغانً -

 

ل
ـــ

ـــ
شب

 ال
الد

أو
 

 

ـة
وتـ

 ت
ر
ــئ

ـــ
ـــ

 بـ

4845271أ  16  12 العاٌب  سعٌد - ، أوالد الشبل0001دٌسمبر 00شارع  - 

4935131أ  14  13 بٌبً عز الدٌن - ، أوالد الشبل000حً المحامدٌة رقم  - 

4952294أ  17  14 بورقعة زكرٌا - ، أوالد الشبل00حً الشعٌبٌة رقم  - 

4833741أ  16  15 بوفارس محمد السعٌد - .الشبل أوالد، 00عمارة  10مسكن قطعة  0000حً  - 

4944732أ  16  16 ٌاسٌن عراش   اوالد شبل  00حً البحاٌرٌة رقم   

1126113أ  98  17 حوش ٌمٌنة  دٌسمبر اوالد شبل  00شارع   

1117253أ  14  18 بن مٌلود بوشٌشة  شارع كري بلقاسم اوالد شبل   

4913199أ  19  11 خضراوي جمال   حً محامدٌة  000رقم   

4846851أ  17  11 حسام عبد العزٌز  اوالد شبل 00حً محامدٌة رقم   

4914361أ  19   ، أوالد الشبل. 0001دٌسمبر 00شارع  - 

 مخبزة ومخبزة
صناعية   

 12 بٌبً ربٌعة -

4944694أ  16  13 مخالفٌة نجٌب - شبل.الأوالد ، شعٌبٌةال؛ 00مسكن عمارة  0000حً  - 

4925776أ  12  14 أنٌس  بو علً - شارع المحامدٌة؛ بلدٌة أوالد الشبل. 10رقم  - 

4929644أ  12   .الشبل أوالد، حً دحمانً حمود البحاٌرٌة 10 - 
 ت/ت للحوم القصابة

والدواجن    

 15 صفار   حٌاة -

4944729أ  16  16 دوٌسً رفٌق - ؛ أوالد الشبل.00مسكن عمارة  0000حً  - 

4941765أ  15  17 سبع    هشام - .الشبل أوالد ،000حً المحامدٌة رقم  - 

4943819أ  15  18 مزٌان  سعٌد - ، أوالد الشبل شعٌبٌةال ،00مسكن عمارة  0000حً  - 

4891439أ  11  19 بوخالطة   نصٌرة - مسكن  0000حً السكنً  00رقم  10محل رقم  - 

 21 بدانً بوجمعة  مسكن شعاٌبٌة اةالد شبل 0000حً   

1986718ب  11  21 تومً محمد  مسكن شعاٌبٌة اةالد شبل 0000حً  

4917427أ  11   ؛ أوالد الشبل.0001دٌسمبر  00شارع  - 
 ت/ت للخضر

 22 موقاري   ٌاسٌن -

4951823ا 17  23 معامٌر  خمٌس - ؛ أوالد الشبل.00حً المحامدٌة رقم  - 



4946677أ  16 فواكه الو  ؛ بلدٌة أوالد الشبل.الشعٌبٌةحً  -   
 

 19 لخضر شابري  -

4917427أ  11  21 موقاري ٌاسٌن  اوالد شبل 10دٌسمبر رقم  00شارع   

4943327أ  15   ، أوالد الشبل.01رقم 0001دٌسمبر  00شارع  - 

 وإطعام طعامإ
 سريع 

 21 بن دباح  بالل -

4936565أ  14  22 سحنٌن  شعبان - ، اوالد الشبل.0001دٌسمبر  00شارع  - 

4951738أ  17  23 صـــام  جمال -   00عمارة  00مسكن قطعة  0000حً  - 

1243711أ 11  24 عمً نصر الدٌن    حً المحامدٌة 10   

4837347أ 16  25 خاد خلٌل  شارغ امٌنة قدور اوالد شبل   

4948619أ  17   ،10رقم  00مج  00رقم  حً الشعاٌبٌة - 
 

هى ــــمق  
 

 26 عبد هللا    شعٌب -

1172637أ  11  27 بوطرٌف  محمد - .اوالد الشبل حً المحامدٌة، - 

4948142أ  16  28 سفٌان   بلعلً - الشعٌبٌة، أوالد الشبل  00مسكن عمارة  0000حً  
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 البلديـــة الرقم

المقاطعة 
 اإلدارية

4951785أ  17   تسالة المرجة. ، 10رقم  000حً الصومام رقم  - 
 
 
 
 
 ت/ت للتغذية العامة

مغازة و   
 
 
 
 
 

 11 داود     عماد  -

 

ة 
ج
ر
لم

 ا
لة

سا
 ت

ر 
ــئ

ـــ
ـــ

ب
 

ة 
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1735231أ  18  12 مجاج     نور الدٌن  - ، تسالة المرجة. 00مسكن قطعة رقم  001حً الصومام  - 

1185318أ  11  13 علً    عثمانً - طرٌق القلٌعة تسالة المرجة.  - 

1191574أ  12  14 قٌنع      محمد  - ، تسالة المرجة. 00الطرٌق الوطنً القلٌعة محل  00 - 

4951487أ  17  15 قصري  عبد القادر  - تسالة المرجة.  00الشارع الرئٌسً رقم، - 

4929885أ  12  16 بوعمران أحمد العربً    - ، تسالة المرجة.01الشارع الرئٌسً عمادة أ رقم  - 

4953171أ  18  17 سعٌد     قاسمً  -  ، تسالة المرجة.14محل  67الطرٌق الوطنً رقم  - 

4917376أ  11  18 هنً     رشٌد  - تسالة المرجة. طرٌق القلٌعة، - 

4922111أ  11  19 سالس    ٌعقوب  - تسالة المرجة. ،49شارع بوقرة الحواس رقم  - 

1146211أ  99  11 عرجً   بن ٌوسف  - تسالة المرجة. ،75القرٌة اإلشتراكٌة الفالحٌة رقم  - 

4922821أ  11  11 كواشً   محمد  - تسالة المرجة. ،75شارع بوقرة الحواس رقم  - 

4927729أ  12  12 بوخلٌعة  عبد الحمٌد  - تسالة المرجة. ،66القرٌة اإلشتراكٌة الفالحٌة رقم  - 

 13 حمدادو عبد القادر  ل  بلدٌة تسالة المرجة  11ب  مخطط  122رقم   

 14 زعٌر خٌثر  تسالة المرجة 12رقم  44مسكن عمارة  1311حً   

4916881أ  11  15 سلوم خمٌسً    83محل  43حً الصومام عمارة  12رقم    

4948659أ  16  16 بوقندورة عبد القادر   83محل  43عمارة  1311حً الصومام حً  115 

4923915أ  11  17 بوسلٌمانً حمٌد   حً الصومام بلدٌة تسالة المرجة 181رقم  

4911353أ  18  18 ادٌر الٌاس  ب تسالة المرجة 74محل  43عمارة  1311حً   

4951991أ  17   تسالة المرجة. 000رقم  0محل  000حً الصومام قطعة  - 
 مخبزةومخبزة 

 صناعية 

 19 بن عمارة مختار  -

4916833أ  11  21 عتروز   عبد الحفٌظ  - حً الصومام تسالة المرجة.  000رقم  - 

4932422أ  13  21 تهانً     زوجة شرٌفً جوٌدة  - تسالة.  00محل  00قطعة  00حً الصومام رقم  - 

4862611أ  18  22 حدٌدان   سٌاغً  - شارع بوقرة الحواس تسالة المرجة.  00 - 

4944515أ  16  23 سعٌد     لبان  -  تسالة المرجة. 0أ قطعة رقم ال  000حً الصومام رقم  - 



 

  

4937317أ  14   تسالة المرجة.  010حً الصومام رقم  - 
ت/ت للحوم 

القصابة و  

 24 قطوش   توفٌق  -
رقم اإلٌداع: 

1816315241 
 25 فركٌوى  مرزاق  - المرجة.تسالة  00حً الصومام رقم 

1118516أ  14  26 صادق    بلخٌر - ، تسالة.00مخطط قطعة  00قطعة أل رقم  00محل رقم  - 

4124611أ  11  27 قطوش   رشٌد  - تسالة المرجة.  00الطرٌق الوطنً رقم  - 

1111776أ  13  28 بناد       حسٌن  - تسالة المرجة. 67الطرٌق الوطنً التعدٌل رقم  - 

49494993أ  17   تسالة المرجة. 00قطعة رقم  001حً الصومام  - 
 

ت/ت للخضر  
الفواكه و  

   29 عربة  عبد الرزاق -

4864376أ  18  31 بن طوطاح عٌسى  - تسالة المرجة.  00الطرٌق الوطنً رقم  - 

1194112أ  12  31 لسطاج     عبد هللا  - المرجة. الطرٌق الوطنً مركز المدٌنة تسالة  00 - 

4951153أ  17  32 موٌسً     رمضان  - تسالة المرجة.، 39مج قم  19رقم  - 

4949722أ 17  33 بوخرص   موسى  - تسالة المرجة.، 33شارع بوقرة الحواس رقم  - 

1179958أ  11  34 بوعالل جمٌلة  تسالة مرجة 67طرٌق وطنً رقم   

4948845أ  17  35 بوقندوز بوعالم   تسالة المرجة 1قطعة  82رقم   

1148384أ  99  شارع بوقرة الحواس تسالة المرجة.  - 
 

 إطعام و
إطعام سريع    

 36 شرفاوي    محمد  -

4827836أ  15  37 صحراوي  فطٌمة  - طرٌق القلٌعة تسالة المرجة.  00الطرٌق الوطنً رقم  - 

4941474أ  15  38 بوخاري     محمد  - . 10شارع جٌش التحرٌر الوطنً رقم  10قطعة رقم  - 

4941134أ  15  39 شرفاوي  مختار   تسالة المرجة 00شارع سً الحواس  بوقرة  رقم   

4853734أ  17 هى  ـــمق ، تسالة المرجة. 10مفترق الطرق رقم  -   40 قطو       عمرو - 

4871876أ  18  41 لشمط       أحمد  - ، تسالة المرجة. 01شارع جٌش التحرٌر رقم  - 



 

 ةـــــــة الشعبيــــــــمقراطيــــــــرية الديـــــــــــورية الجزائـــــــــالجمه

 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقليمية للتجارة ببئر توتة

 

 جويلية 00خالل أيام عيد الفطر المبارك وذكرى الملزمين بضمان المداومة  والمتعاملين االقتصاديينالقائمة االسمية للتجار 

 2019من سنة 

 

I. وحدات إنتاج الحليب: 

 

 البلـــديــة الدائرة اإلدارية
 التجــار المعنييـن بالمداومــة

 نوع النشاط اسم المؤسســـة
 

 التجــاري العنوان

 
 بئرالتوتــة

 
 بئرالتوتة

 

 ش.ذ.م.م "ســـٌــــالم"
 شرٌفً ساعد

 

 وحـــدة إنتاج الحلٌــب
 

 توتة ال،بئربـــــابــــاعلـــــ10ًطرٌق األجور رقم 
 
 
 

 

 

  

 

 



 

 ةـــــــة الشعبيــــــــمقراطيــــــــرية الديـــــــــــورية الجزائـــــــــالجمه

 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقليمية للتجارة ببئر توتة

 

 جويلية 00خالل أيام عيد الفطر المبارك وذكرى الملزمين بضمان المداومة  والمتعاملين االقتصاديينالقائمة االسمية للتجار 

 2019من سنة 

 

II. المطاحن: 

 

 البلـــديــة الدائرة اإلدارية
 بالمداومــة التجــار المعنييـن

 العنوان التجــاري نوع النشاط اسم المؤسســـة

 
 

 بئرالتوتــة

 
 

 بئرالتوتة
 
 

 
 

 مطحنة الوردة البٌضاء
 بلقاضً عبد الحفٌظ 

 
 

 ةـــــــمطحن

 

 
 الطرٌق الوالئً،بابا علٌبئر التوتة. 000

 

 

 

 

 



 

 ةـــــــة الشعبيــــــــمقراطيــــــــرية الديـــــــــــورية الجزائـــــــــالجمه

 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقليمية للتجارة ببئر توتة

 

 جويلية 00خالل أيام عيد الفطر المبارك وذكرى الملزمين بضمان المداومة  والمتعاملين االقتصاديينالقائمة االسمية للتجار 

 2019من سنة 

III. محطات الخدمات: 

 
 

 البلـــديــة الدائرة اإلدارية
 التجــار المعنييـن بالمداومــة

 العنوان التجــاري نوع النشاط اسم التاجر أو المؤسسة 

 بئرالتوتــة

 
 

 بئرالتوتة
 
 

 
 

 محمد فرٌحات

 
 

 ات ـــة خدمــــمحط

 
 

 تـــــــــوتة.الالطرٌق السرٌع، بئر

 ، تسالة المرجة.10الطرٌق السرٌع رقم  اتـــخدم ةــــمحط مصطفى بن مسعود تسالة المرجة

 

 

 



 الجوــــهىريح الجـــــــشائزيح الذيـــــوقزاطيح الشــــــعثيح
 وسارج التجارج 

   هذيزيح التجارج لىاليح الجشائز

 9201القائوح االسويح للتجار و الوتعاهليي االقتصادييي الولشهيي تضواى الوذاوهح خالل عطلح عيذ الفطز الوثارك سٌح 

 2019جىيليح  00عيذ اإلستقالل و الشثابو 

 
الوقاطعح 

 اإلداريح
 رقن السجل التجاري العٌىاى التجاري ًىعالٌشاط الوتعاهل االقتصادي أواسن و لقة التاجز  الزقن الثلذيح

ض
را٠

د 
زا

ِ 
ز
ثئ

 

 ثئز ِزاد را٠ض

 ِدذٚة وّبي 01

 هخثشج

 14A5028208 ثئز ِزاد را٠ض 01اٌطز٠ك اٌٛمٕٟ 

 14A5033198 ثئز ِزاد را٠ض 75ِدّٛػخ ٍِى١خ رلُ  07لظُ  ردشئخ سٚث١ز 01رلُ  ِخبٌف١خ خذ٠دخ 02

03 
ع.رلبِٓ ِخجشح ز٠ٍٛبد د١ٌظالف١١ٕٛاس 

 ِخزبرٞ ٚ ػزوبئٗ
 07B0976396 ثئز ِزادرا٠ض29رلُ  1مز٠ك اٌٛمٕٟ .

 14A5034036 ثئز ِزاد را٠ض 21زٝ الوٛٔىٛرد ػّبرح  ػجذ اٌمبدر طؼذٚ 04

ٚؿً ا٠ذاع 1916212831 ػبرع طؼ١ذ زّذ٠ٓ ػذي 125رلُ  ػ٠ٛطز اػّز 05  

 99B0009012 ثئز ِزاد را٠ض  66ػبرع ِبرط١ٍٛ فبثزٞ ا١ٌٕبث١غ رلُ  ع رلبِٓ  أٚر٠ىض ثٓ ػم١ٍخ ٚ ػزوبئٗ 06

 00A0065589 ػبرع خٛخخ اٌدٍذ ا١ٌٕبث١غ ثئز ِزاد را٠ض 130 وزثٛػٟ ِسّذ 07

 15A5038608 لطؼخ إٌّظز اٌد١ًّ ا١ٌٕبث١غ ثئز ِزاد را٠ض 4 لبطٟ ػ١ظٝ ِسّذ 08

 م١ت زّبٟٔ ِٙذٞ 09

خ/خ التغذيح 

 العاهح )تقالح(

 00A0063294 10زٟ الوٛٔىٛرد ػّبرح أ رلُ 

 07A4856002 06زٟ اٌشٚث١ز رلُ  لٛطّٟ ػثّبْ 10

 99A0036390 مز٠ك أزّذ  لبرح زٟ الوٛٔىٛرد ػجبذ ػّبد 11

 16A5112212 22زٝ الوٛٔىٛرد ػّبرح ة ِسً رلُ  ثبخخ ٔـزاٌذ٠ٓ 12

 18A5123473 07زٟ الوٕىٛرد ػّبرح ة رلُ  خ١ٍفخ ٠ٛغزمخ 13

 19A5129904 زٟ الوٛٔىٛرد ػّبرح أوض ز١ّذٚ ٌجٟ 14

 19A5130383 ٔٙح ط١ٍّبْ ػ١ّزاد 24 ز١ّذ س٠بْ خٛخخ 15

 15A5037810 ػبرع طؼ١ذ زّذ٠ٓ 187لطؼخ رلُ  در٠ذٞ ػٍٟ 16

 17A5120296 01ِسً رلُ  134ػبرع طؼ١ذ زّذ٠ٓ رلُ  ثخٛع أ١ِٓ 17

 12A4906592 زٟ طؼ١ذ زّذ٠ٓ ػّبرح " د " ثٍسٛص رػ١ذ 18

 طؼ١ذ زّذ٠ٓ 84رؼب١ٔٚخ ػمبر٠خ ر٠ّخ ػّبرح د ِذخً ن لطؼخ رلُ  ػ١بمٟ ػجذ اٌغبٟٔ 19
04A4812252 

 

 13A5025124 07رؼب١ٔٚخ طٙبَ طؼ١ذ زّذ٠ٓ ِسً رلُ  دزٛ ػجذ اٌمبدر 20

 99A0049370 42ػبرع ِبرط١ٍٛ فبثزٞ ا١ٌٕبث١غ رلُ  ألظٛص خالف 21

 18A5123206 44ِح ٍِى١خ  16ردشئخ ا١ٌٕبث١غ لظُ  53رلُ  ثٍّٛ زف١ظخ سٚخخ ػٍْٛ 22

 19A5130714 ٔٙح اٌف١ٍظْٛ ٌىبططٛر ػجذٌٟ س١٘ز 23

 99A0037414 07ػبرع ِسّٛد ِبر١جبْ رلُ  ػٛفٟ ِزاد 24

 08A4863410 39ػبرع ِسّذ خٛخخ اٌدٍذ رلُ  ػب٠ت ثزا١ُ٘ 25

 14A5029982 ِسً ص ٚ د 36زب١ٌب رلُ  08زٟ اٌّمبَ اٌد١ًّ رلُ  ِبٌه ٔبؿز اٌذ٠ٓ 26

 14A5034352 16ػبرع خٛخخ اٌدٍذ رلُ  سِٛرٞ ركٛاْ 27

 15A5040738 ػبرع اإلخٛح ثٓ ٔؼّبْ طبثمب طبْ ػبري 27 ِشال١ز ٠بط١ٓ 28

 11A4899954 ِسً ف21ِظىٓ ػّبرح720زٟ  ِسٟ اٌذ٠ٓ ٠بط١ٓ 29

 A007803801 12ػبرع ط١ذٞ ٠سٟ رلُ  دث١ر ؿبٌر 30

 08A4861266 ِسً ف 18ِظىٓ ػّبرح 602زٟ اٌجظبر١ٓ  ِزاسلخأ١ِٓ 31



 16A5113896 اٌجظبر١ٓ 15رلُ  6زٟ اٌجظبر١ٓ ػبرع  ػجذ اٌزف١ك ػ١ظ١ٛ 32

 98A0031934 ثئز ِزاد ر٠ض 11ِٕشي رلُ  1ِدّٛػخ اٌجظبر١ٓ رلُ  ؿبدٌٟ ِسّذ 33

 لبٌْٛ فل١ً 34

 قصاتح ودواجي

 A504653917 ػبرع ط١ٍّبْ ػ١ّزاد 21رلُ 

 A485416207 10زٟ سٚث١ز رلُ  ثٛد٘بْ ٠بط١ٓ 35

 A511172416 17ػبرع أزّذ لبرح رلُ  12اٌزؼب١ٔٚخ اٌؼمبر٠خ اٌٛردح لطؼخ  زدٛمٟ طؼ١ذ 36

 A488099409 02مز٠ك أزّذلبرح ِس02ًرؼب١ٔٚخ ػمبر٠خاٌٛردحرلُ  ٚاٌٟ ػجذ اٌسى١ُ 37

 A512427418 ِسً ة 187ػبرع  طؼ١ذ زّذ٠ٓ رلُ   راػذٞ ػشاٌذ٠ٓ 38

 15A5039836 3رلُ  17ػّبرح ة 444لطؼخ  زٟ طؼ١ذ زّذ٠ٓ ثىٛع أزّذ 39

 A489307611 ػبرع طؼ١ذ زّذ121ٚ123ٓ٠رلُ رال لٍؼخ ػش٠ش 40

 A502993614 02طؼ١ذ زّذ٠ٓ ِسً رلُ  114رلُ  اٚطّبػً ِسبِذ 41

 A482119205 زٟ الوٛٔىٛرد مز٠ك ازّذ لبرح ك١ف ٔب٠ٍٟ 42

 A004427299 4ص ِسً 4زٟ طؼ١ذ زّذ٠ٓ ع  فل١ٍٟ ١ِٕز 43

 A511810717 ػّبرح أ  6اٌزؼب١ٔٚخ اٌؼمبر٠خ زّذ٠ٓ زٟ طؼ١ذ زّذ٠ٓ رلُ  دزّبٟٔ ٘ؼبَ 44

 A501991413 أ 01ع  04رؼب١ٔٚخ ػمبر٠خ زّذ٠ٓ طؼ١ذ ز١ّذْ رلُ  ِالي ِظ١ٕ١ظخ 45

 18A5126892 02لطؼخ  6ػبرع ث١ىبردٞ رلُ  طبثغ ِسّذ 46

 A008778202 19ثٓ ٔؼّبْ رلُ ػبرع زظبْ  درٚي ِـطفٝ 47

 16A5114672 55ػبرع خٛخخ اٌدٍذ رلُ  سٚاٚٞ فٛسٞ 48

 18A5126851 03ػبرع خٛخخ اٌدٍذ ِسً  15 ػٛار وّبي 49

 أٚػبْ خّبي 50

 خضز وفىاكه

 A009229002 12رؼب١ٔٚخ ػمبر٠خ اٌٛردح مز٠ك ازّذ لبرح لطؼخ رلُ 

 A483758006 6ػّبرح أ رلُ  زٟ الوٛٔىٛرد مب٘ز طف١بْ 51

 A009861403 10أٚ رلُ  10مز٠ك اٌٛمٕٟ رلُ  ثٛوزٚد فز٠ذ 52

 A512080917 ِسً أ 45زٟ طؼ١ذ زّذ٠ٓ رلُ  ثٛػ١غ ركٛاْ 53

 18A5127194 87طؼ١ذ زّذ٠ٓ ػّبرح د لطؼخ  ِٕبد ر١ِذٞ 54

 A511602416 فبثزٞ ردشئخ وبداد ػبرع ِبرط١ٍٛ 67زٟ ا١ٌٕبث١غ رلُ ثٍؼمْٛ ِٛطٝ 55

 A511614816 38ػبرع خٛخخ اٌدٍذ رلُ  ػ١ّزاع ط١ذػٍٟ 56

 زج١ٍٟ ز١ٍُ 57

 إطعام

 A502177613 ػبرع ط١ٍّبْ ػ١ّزاد ) اٌطز٠ك اٌٛمٕٟ( 21

 A512696018 ) اٌطز٠ك اٌٛمٕٟ( 01ػبرع ط١ٍّبْ ػ١ّزاد ِسً  11 ثٛد٠ٕخ ٠بط١ٓ 58

 A5124220018 أ 01اٌطز٠ك اٌٛمٕٟ رلُ  ػجذ اٌسك ثٍّظٛص 59

 A005502899 طبزخ  اٌدّٙٛر٠خ11 طىبن اٌؼ١ذ 60

 A006274300 01ٔٙح ط١ٍّبْ ػ١ّزاد ِسً رلُ  11 ػبػٛ ػجذ اٌمبدر 61

 / 03زٟ ث١ىبردٞ ا١ٌٕبث١غ رلُ  ػٛاِزٞ ثزا١ُ٘ 62

 A512741718 02زٟ ث١ىبردٞ ا١ٌٕبث١غ رلُ  س٠ذٟٚٔ زظ١ٓ 63

 12B1006166 11ِسً  27ع  195ِسالد  574/168زٟ طؼ١ذ زّذ٠ٓ  ثٓ زّٛع ثٍؼ١ذ 64

 A001741698 01اٌمجٛ رلُ  8ِظىٓ طؼ١ذ زّذ٠ٓ ػّبرح ص  90زٟ  ثٍؼّزٞ راثر 65

 A511891217 ػّبرح أ  12ِدّٛػخ رلُ  05رؼب١ٔٚخ ر٠ّخ  طؼ١ذ زّذ٠ٓ  لظُ  سػ١ن ػّز 66

 A487534609 01زٟ طؼ١ذ زّذ٠ٓ إلبِخ دار٠ٓ ػّبرح رلُ  ٘ٛدح وّبي 67

 18A7124730 1زٟ طؼ١ذ زّذ٠ٓ البِخ دار٠ٓ رلُ  ِزٚاْ ػجذ اٌظالَ 68

 A512233417 اٌطبثك اٌظفٍٟ 33زٟ طؼ١ذ زّذ٠ٓ ػّبرح ة  رلُ  ط١ّذح ػجذ اٌزؤٚف 69

 A483675206 02رلُ  17زٟ طؼ١ذ زّذ٠ٓ اٌؼّبرح ة دزّبٟٔ ثٍمبطُ 70

 A501468612 156ػبرع طؼ١ذ زّذ٠ٓ رلُ  ثزغٛرٟ اثزا١ُ٘ 71



 ثٛرثزاة اثزا١ُ٘ 72
مزاس طٟ ِسً  06ِظىٓ ػّبرح  195/574زٟ طؼ١ذ زّذ٠ٓ 

 04رلُ
A512412718 

 ا١ٌٕبث١غ 13رؼب١ٔٚخػمبر٠خاٌززّخطبثمبٚزب١ٌبػبرع ِٕبدأػزاة رلُ لٛر١ِن طؼ١ذ 73
A490480011 

 

 A482483005 ا١ٌٕبث١غ 21زٟ ِبرط١ٍٛ فبثزٞ رلُ ِْٛ٘ٛ ػثّبْ 74

 18A5126924 ػبرع ِبرط١ٍٛ فبثزٞ ا١ٌٕبث١غ 58 اطؼذ ِسّذ 75

 A484821007 44ػبرع خٛخخ اٌدٍذ رلُ  وزثٛػٟ ِسّذ 76

 A503808015 ػبرع خٛخخ اٌدٍذ 56 ػ١ّزٚع س٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ 77

 ِزاد ١ّ٠ٕخ 78
 هحطح خذهاخ

 A006122200 اٌطز٠ك اٌٛم01ٟٕ

 14A5028208 ػبرع االخٛح ثٛػذٚ 09 ِٛ٘ٛة ز١ٕفٟ 79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2019القائوح االسويح للتجار و الوتعاهليي االقتصادييي الولشهيي تضواى الوذاوهح خالل عطلح عيذ الفطز الوثارك سٌح 

 2019جىيليح  00و عيذ اإلستقالل و الشثاب
 

الوقاطعح 

 اإلداريح
 رقن السجل التجاري العٌىاى التجاري ًىع الٌشاط اسن و لقة التاجز أو الوتعاهل االقتصادي الزقن الثلذيح

ض
را٠

د 
زا

ِ 
ز
ثئ

 

 اٌخبدَثئز 

 ثزوبٟٔ ِزٚاْ 01

 هخثشج

 04A0106321 38/36ِسً 36رؼب١ٔٚخ اٌظالَ ػبرع لب٠ذ اٌجبة ػّبرح 

 47A5028774 36ِسً  35اٌجبة رلُ  ردشئخ لب٠ذ ِزاد ٌٚذ ػٍٟ 02

 لبؿزٞ خّبي اٌذ٠ٓ 03
زٟ  35لظُ  8;6ِح ٍِى١خ  >3رؼب١ٔٚخ اٌجزوخ لطؼخ 

 ة ثئز اٌخبدَ>6ربززثٛػبد ِسً 
13A5022970 

 A0043628>> 456مز٠ك اٌظسبٌٚخ رلُ  ل١ًٍ لذٚر 04

 161201552 طبزخ اٚي ٔٛفّجز ثئز اٌخبدَ وٛادٞ ف١ـً 05

 12A5013192 ثئز اٌخبدَ 35خٕبْ اٌمب٠ذ اٌجبة رلُ  ِظؼذ ِسّذ 06

 17A5119162 ػبرع ز١ّذٞ طؼ١ذ ثئز اٌخبدَ >4 ثئز اٌخبدَ ػجذ اٌّؤِٓ ِسّذ 07

 04A0109616 ثئز اٌخبدَ 36ػبرع اإلخٛح اٌثالثخ خ١ال ٌٟ رلُ  ِسٛع سٚث١ذح 08

 A5124348;4 >3ػبرع وزٛ ِسفٛظ رلُ  ػّض اٌذ٠ٓ ثٓ ١ّ٠ٕخ 09

 0027060 ػبرع ِمٕٛع 37 ط١ًٍّ زظ١ٓ 10

 12A5014748 مز٠ك اٌمبدٚص ثئز اٌخبدَ 99زٟ ِمٕٛع لطؼخ رلُ  د٠ت ا١ٌش٠ذ 11

 07A4853296 مز٠ك اٌمبدٚص ثئز اٌخبدَ 674ػبرع رسزثٛػبد لطؼخ رلُ ػّبرٞ طف١بْ 12

 14A5032954 ثئز اٌخبدَ رسزثٛػبد 695لطؼخ رلُ  داٚد ػجذإٌٛر 13

 13A5016952 ثئز اٌخبد68َزٟ رسزثٛػبد رلُ  لٛطّٟ ٠ٛٔض 14

 12A4896329 43رؼب١ٔٚخ زدبَ لطؼخ  فؤاد ِمذَ 15

 08A4868030 اٌجظبر١ٓ ثئز اٌخبدَ >9رؼب١ٔٚخ اٌجٕبء رلُ ٘ذ٠جً فز٠ذ 16

 99A0053346 ثئز اٌخبدَ>4زٟ اٌجٕبء رلُ  ػشٚس ز١ٍُ 17

 A5127337;4 ِسً ص 57زٟ اٌٍّؼت رلُ  ٠بط١ٓ خ١بر 18

 خ١بر رظٛرظٛ 19

خ/خ التغذيح 

 العاهح )تقالح(

 A511266616 05ٚ  04ِسً رلُ  02اٌزؼب١ٔٚخ اٌؼمبر٠خ اٌظالَ ػبرع لب٠ذ اٌجبة ػّبرح 

 A003483099 4زٟ لبئذ اٌجبة رلُ  ثِٛؼشٚسح ا١ٌبص 20

 A006642600 10اٌجبة رلُ  زٟ لب٠ذ ثٛرزٍٟ فبمّخ 21

 10A4883366 خٕبْ لب٠ذ اٌجبة 02رلُ  ثٍؼ١ذ اثٓ ِسٕذ 22

 15B1042148 ِسً ة 65رؼب٠ٚخ إٌٛر لطؼخ  ثٓ غبُٔ ػجذ اٌسك 23

 A512625018 21رؼب١ٔٚخ إٌٛر لطؼخ رلُ  درا١ِٕخ ٠ؼمٛة 24

 A491501810 ِشرػخ طّبر ِسً أ زّذٚع ِسّذ 25

 A484675606 123زٟ ١ِزاالْ رلُ أػزاة ِسزس أ٠ذ 26

 A486935508 زٟ ١ِالراس 103 وبِٛر ا١ٌبص 27

 رٛاِٟ ٔٛر اٌذ٠ٓ 28
 02لظُ  070مز٠ك اٌظسبٌٚخ خٕبْ اٌظفبرٞ ِدّٛػخ ٍِى١خ رلُ  13

 ِسً ة
A511474016 

 A511740717 46زٟ ث١ّبر خٕبْ اٌؼبف١خ مز٠ك اٌزِٚبْ رلُ  طٛاٌّٟ فبرص 29

 A005952000 04زٟ خٕبْ اٌؼبف١خ رلُ  غٛي فز٠ذ 30

 A003741099 89مز٠ك اٌج١ٍذح خٕبْ اٌؼبف١خ رلُ  ركٛاْ خ١ز 31

 A504251215 زٟ خٕبْ اٌؼبف١خ107 زدبسٞ فبمّخ 32



 A489158410 02لظ118ُطبثمب(زٟ خٕبْ طفبرٞ ِح ٍِى١خ12)13رلُ ثٛغزارٚ ػـبَ 33

 A481736804 113مز٠ك اٌظسبٌٚخ رلُ  طؼذاد ِزاد 34

 A490975012 123مز٠ك طسبٌٚخ رلُ  ثٍؼ١بدٞ ِسّذ اٌؼزثٟ 35

 A512213817 البِخ األٔذٌض رمـزا١٠ٓ 93 ػـبَ ػجذ اٌمبدر 36

 18A5128367 ِسً ف 03لطؼخ  73زٟ ِمٕٛع ِـطفٝ رلُ  الزٚٔخ ػجذ اٌّؤِٓ 37

 A001150597 ر١مـزا٠ِٓظىٓ  400 ِظؼٛدٞ ٔبؿز 38

 19A5130170 رجمـزا٠ٓ 04ِظىٓ رلُ  400ِسً ة زٟ  ركب ثٛرث١غ 39

 A481143404 346رؼب١ٔٚخ ػمبر٠خ رسزثٛػبد مز٠ك اٌمبدٚص رلُ  ِزاسلخ خ١ًٍ 40

 A512813018 ِسً ص 24خ١ٍ٠ٛخ رلُ  1ػبرع  غٛي ١ٌّٓ 41

 A484985407 20ٔٙح ز١ّذٞ طؼ١ذ رلُ  اغّز اطّبػ١ً 42

 A482651605 38ػبرع أٚي خ١ٍ٠ٛخ رلُ  ػالع خّبي 43

 17A5120784 01اٌطز٠ك اٌٛمٕٟ رلُ  زال٠ٍٟ فٛسٞ 44

 19A5130686 01خٕبذ أ لطؼخ   33زٟ اٌدجً اٌجبرد رلُ  س٠بمخ ػجذ اٌمبدر 45

 A482572605 05رؼب١ٔٚخ زدبَ ِسّذ لطؼخ رلُ  ػطالٚٞ رٛف١ك 46

 A008335401 09رؼب١ٔٚخ ػمبر٠خ زدبَ ِسّذ لطؼخ رلُ  لٍٙٛس لبطٟ 47

 A511807417 02)اٌزؼب١ٔٚخ اٌـذالخ( ِسً  12زٟ سٚٔىخ  لطؼخ رلُ  لبٟٔ ػجذ اٌززّٓ 48

 A010772603 25زٟ ط١ذٞ اِجبرن رلُ  ِذوٛر ػجذ اٌمبدر 49

 A502217013 13اٌطز٠ك اٌٛالئٟ رلُ  04ٚ 03زٟ اٌٍّؼت رلُ  ػــــــزٚص ِــســّــذ 50

 17A5122530 07ط١ذٞ ِجبرن لطؼخ  فبرص ٌٚىؼبة 51

 طجبمخ ػجذ اٌززّبْ 52

 قصاتح ودواجي

 A484050006 04ػبرع اٌفذائٟ رلُ 

 A010280603 67ِسً ة رلُ  01ردشئخ مز٠ك اٌٛمٕٟ رلُ خ١ذٞ فز٠ذ 53

 / مز٠ك اٌمبدٚص رمـزا٠ٓ 06 س٠زْٛ ػجذ اٌسك 54

 A489675011 مب٘ز ثٛػبد رمـز٠ٓ 341لطؼخ ػّبرٞ ٔٛر اٌذ٠ٓ 55

 A007039800 رسزثٛػبد رمـزا٠ٓ 379رلُ ثٛمٛثخ اٌسبج 56

 18A5126637 02خٕبْ طفبرٞ ِسً  67 رػ١ذ ٠ؼمٛة 57

 / مز٠ك اٌمبدٚص 350ردشئخ مب٘زثٛػبد رلُ  لز٠بْ ازّذ 58

 A511022615 خٕبْ طفبرٞ 35رلُ  10ِظىٓ ػّبرح  468زٟ  ٠س١بٚٞ ِـطفٝ 59

 A512329218 ِسً مبثك االركٟ 06رؼب١ٔٚخ إٌٙلخ لطؼخ رلُ  ِدزاة ز١ٍُ 60

 A488662311 3محل رقم أ 321حً مراالز قطعة  ثغذاد ِظؼٛد 61

 A484837007 05رؼب١ٔٚخ زدبَ ِسّذ لطؼخ رلُ  ػ١جبْ ِسّذ 62

 A504251415 172رؼب١ٔٚخ زدبَ ِسّذ رلُ  ِـطفٝ خ١ز إٌبص 63

 ث٠ٛق ِسّذ 64

 خضز وفىاكه

 A511413916 22رؼب١ٔٚخ إٌٛر رلُ 

 19A5129156 زٟ خٕبْ طفبرٞ 01 ؿبٌٟ ػجذ اٌززّبْ 65

 17A5119506 خٕبْ طفبرٞ ط١ٍّخ ركٛاْ 66

 A511156416 ر١مـزا٠ٓ 1ِظىٓ رلُ  400زٟ  المتانً ٌوسف 67

 A511687616 مز٠ك اٌمبدٚص 06رلُ  س٠زْٛ ػبوز 68

 ِذرطخ ١ِٙٛثٟ ِسّذ  ِمٕٛع رمـزا٠ٓ ززلبص ػٍٟ 69
ا٠ذاع  191620970

 ٍِف

 A010280603 ِذخً 67رلُ  01اٌجظبر١ٓ اٌّسبد٠خ ٌٍطز٠ك اٌٛمٕٟ رلُ  خ١ذٞ فز٠ذ 70

 18A5128256 اٌظٛق اٌجٍذٞ 12ز١ّذ رلُ   ػبرع خ١ٍفٟ فزوٛص ِسّذ 71

 02A0087450 اٌظٛق اٌجٍذٞ 14ػبرع خ١ٍفٟ  ز١ّذ رلُ  فل١ٍخ ػّبرح 72



 18A5126308 سٚٔىخ 11رؼب١ٔٚخ ػمبر٠خ اٌـذالخ رلُ  ػبدي ثٍمن 73

 18A5128697 13مز٠ك اٌسزاع رلُ  04رؼب١ٔٚخ زدبَ ِسّذ لطؼخ  ِفزبذ ػطالٚٞ 68

 A503944215 106رؼب١ٔٚخ ِسّذ  زدبَ لطؼخ رلُ  أ١ٔض ثزاثش 69

 مج١ت أٚطبِخ 70

 إطعام

 A503262831 03/02ِسً رلُ  03اٌزؼب١ٔٚخ اٌؼمبر٠خ اٌظالَ ػبرع لب٠ذ اٌجبة ػّبرح 
 A489471811 02خٕبْ لب٠ذ اٌجبة رلُ  قدوج نبٌل 71

 A009686602 زٟ لب٠ذ اٌجبة ل٠ًٛ ط١ذ ػٍٟ 72

 A009045202 ِسً اٌزاثغ 01لطؼخ رلُ  04رؼب١ٔٚخ ػمبر٠خ إٌٙلخ ِىزر  ٌٚذ خٛاثٟ خ١ذر 73

 ززف0035155ٟ 07لطؼخ  33اٌجٕب٠خ اٌدجً اٌجبرد رلُ  انٌس خرٌف 74

 A502743214 رؼب١ٔٚخ زدبَ ِسّذ 18رلُ  ػٍٛ ٠ٛطف 75

 A481964804 07رؼب١ٔٚخ زدبَ ِسّذ لطؼخ  رلُ  ثٛخلزح ِـطفٝ 76

 A484679006 رق 375ِدّٛػخ ٍِى١خ رلُ  5رؼب١ٔٚخ اٌـذالخ لطؼخ رلُ  ز١ّؼٟ ِـجبذ 77

 A487018008 13مز٠ك رلُ  03رؼب١ٔٚخ زدبَ ِسّذ لطؼخ  زبػٟ ِسّذ أ١ِٓ 78

 A5124265518 03ر١مـزا٠ٓ ِسً  359رسزثٛػبد  ِسّذ خؼفز 79

 A512464218 رسز٠ٛػبد اٌطبثك االركٟردشئخ  365لطؼخ رلُ  اٚؿ١ف ٔبد٠خ 80

 A488228209 96ػبرع االخٛح خ١الٌٟ رلُ  أز١ٕش زى١ُ 81

 A006585600 18خ١ٍ٠ٛخ رلُ  01زٟ  بوشعٌر لخضر 82

 08A4868158 1مز٠ك اٌمبدٚص رلُ  اقروفة محمد نذٌر 83

 A487266609 01مز٠ك اٌمبدٚص رلُ  ثؼ١ز ثبػب ِسّذ 84

 A003668299 355زٟ رسزثٛػبد لطؼخ رلُ  أحمد جحٌش 85

 A511225316 353رسزثٛػبد لطؼخ رلُ  ػ١خبْ ػجذ اٌسى١ُ 86

 99A0036682 50طرٌق القادوس رقم  ِش٠غ ر٠بف 87

 18A5125067 1ِسً  2لظُ  70مز٠ك اٌظسبٌٚخ خٕبْ اٌظفبرٞ ِح ٍِى١خ رلُ  13 رٛاِٟ ا١ِٓ 88

 A007282600 خٕبْ اٌؼبف١خ 107 زدبسٞ وز٠ّٛ 89

 A502103813 خٕبْ طفبرٞ 29رلُ  09ِظىٓ ػّبرح  468زٟ  حسنً حمٌد 90

 خٌار نصر الدٌن 91
 هحطح خذهاخ

 A003301699 شارع اإلخوة جٌاللً بئر خادم 10

 00A0074066 ػبرع اٚي خ١ٍ٠ٛخ ثئز خبدَ 17 بوجمالل مصطفى 92  
 99B0009691 اٌجظبر١ٓ 05اٌطز٠ك اٌٛمٕٟ رلُ   ثٓ ازّذ اثزا١ُ٘ 93  

 كولٌتال الجزائر الحلٌب مركب 94  
إًتاج الحلية و 

 هشتقاته
 98B0002861 98ردشئخ اٌجظبر١ٓ رلُ   
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خظز 

 لظٕط١ٕخ

 اٌؼزثٟ طف١بْ 01

 هخثشج

 99A0049248 :4ِظىٓ رلُ  3>6رلُ 

 19A5130690 رلُ ص 78>4ِبٞ  ;زٟ  ٚط١ُ الخ 02

 10A4877997 خظز لظٕط١ٕخ 34لظُ ة ِسً  56زٟ إٌٛر رلُ  سرسٚر ثٓ ػبِز 03

 97A0012463 خظز لظٕط١ٕخ 35زٝ طٍٛٔغبس  ػز٠ن  ِسّٛد 04

05 
ِخجشح ٚ ز٠ٍٛبد اإلخٛح طؼ١ذٞ ( طؼ١ذٞ 

 اٌسظ١ٓ(
 16B0999118 خظزلظٕط١ٕخ48رؼب١ٔٚخ إٌٙبء رلُ 

 15A4919721 ِسً ة خظز لظٕط١ٕخ 64ثٓ ثٌٛؼ١ذ ثزٚٔىخ لطؼخ  اٌٌٟٛ ػٍٟ 06

 11A4880851 خظز لظٕط١ٕخ 66زٟ اٌس١ـبح ردشئخ  ثِٛؼزاف ؿبٌر 07

 09A4871503 ػ١ٓ إٌؼدخ خظزلظٕط١ٕخ 55ِظىٓ اٌّسبدٞ ٌٍؼّبرح رل43:7ُوؼه زٟ ثٛسرم١ن ػٍٟ 08

 16A5112171 ػ١ٓ إٌؼدخ خظز لظٕط١ٕخ  35أ ِسً رلُ  88ِظىٓ ػّبرح  ;557زٟ  رسش٠جذ ِش٠بْ 09

 02A0093177 خظز لظٕط١ٕخ 5ِسً رلُ  7زٟ ػ١ٓ إٌؼدخ ِمطغ أ ػب٠ٍٟ ركب 10

 13A4907609 36رلُ  58ِظىٓ ع  43:7زٟ  ِزاسلخ زظ١ٓ 11

 01A0082499 ِظىٓ خظز لظٕط١ٕخ 5:7زٟ  ثٛدرلخ ػّز 12

 05A2230663 خظز لظٕط١ٕخ ;3ف١ال  94>4اوزٛثز  :4زٟ  ثٛلطخ ٌِٛٛد 13

 09A4866223 خظز لظٕط١ٕخ 46زٟ ِـطفٝ ِمٕٛع رلُ  ثٛثـشٚي طزـٟ 14

 11A2347578 خظز لظٕط١ٕخ 69رلُ   زىبٌّبٌسخ زٛاص ٠ٛطف 15

 11A4888159 ِمٕٛع 37ِسً  53ِظىٓ ع  45;زٟ  زٛاص خ١ٍّخ 16

 11A4885495 خظز لظٕط١ٕخ 35ِسً رلُ  4ِظىٓ ػّبرح اٚ  4849زٟ ػ١ٓ اٌّبٌسخ  ثٛسرم١ن ١ٍِىخ 17

 12A4892011 لظٕط١ٕخػ١ٓ إٌؼدخ خظز  48لطؼخ  35أ رؼب١ٔٚخ أ١ِٕخ ;5ِٕطمخ  ٌؼزٚطٟ أِـ١ٓ 18

 12A4896725 خظز لظٕط١ٕخ 35زٟ وبسٔبف  خزثٛػخ ِذأٟ 19

 09A4867559 خظز لظٕط١ٕخ 36زٟ ثز١ّٕ٠زٟ رلُ  اٌخـذ ػجذ اٌززّٓ 20

 10A4873193 ػ١ٓ إٌؼدخ خظز لظٕط١ٕخ 39ِسً رلُ  3ِظىٓ ػّبرح  4;زٟ  إسِٛر إثزا١ُ٘ 21

 08A4858263 خظز لظٕط١ٕخ 43ِسً  47ِٕطمخ زلز٠خ ٌؼ١ٓ إٌؼدخ لطؼخ رلُ آ زّجٍٟ ػجذ اٌىز٠ُ 22

 18A5128106 زٟ ػ١ٓ إٌؼدخ اٌظٛق اٌّغطبح خظز لظٕط١ٕخ ّٔبِظٟ خّبي 23

 ثٓ ػ١ٍمخ ل٠ٛذر 24

خ/خ التغذيح 

 العاهح )تقالح(

 A488444111 زٛع ِمٕٛع 02ِسً رلُ   04ِظىٓ ػّبرح   812زٟ 

 18A5123088 زٛع ِغٕٛع 03رلُ  22ِظىٓ  ػّبرح  812زٟ  اطّبػ١ًس١ِر  25

 A512408418 زٛع ِغٕٛع 02ِسً رلُ  02ِظىٓ ػّبرح  812زٟ  ثٛػشح ثٛداٚد 26

 A490348913 07رلُ  09زٟ ػ١ٓ اٌّبٌسخ ػّبرح  لب٠ذٞ ِسّذ أ١ِٓ 27

 A490393313 04أٚ ِسً 2زٟ ػ١ٓ اٌّبٌسخ ػّبرح  زّذاٚٞ أزّذ أ١ِٓ 28

 A511104315 1ػّبرح أٚ  04ِظىٓ ػذي رلُ ص  1516زٟ  ػّٛر ِسّذ 29

 A490828713 20ِظىٓ ػ١ٓ إٌؼدخ رلُ  202زٟ  ثٛؿجغ ػجذ اٌىز٠ُ 30

 A484025707 ػ١ٓ إٌؼدخ 02ة  رلُ  01ِظىٓ ػّبرح  200زٟ  ثٛز١ٍظخ أزظٓ 31

 A491963315 ِسً أ 34خٕبْ اٌمبرؽ لطؼخ رلُ  زٟ طبٔز١ف ٌِٛبٟٔ أ١ِٓ 32

 A008458102 ِظىٓ ِسً د 274زٟ  ٌؼ١ٍٛٞ ط١ّز 33



 A489713112 05اوزٛثز لطؼخ رلُ  17زٟ  ثٛاٌمبثٛي ػجذ اٌزؤٚف 34

 A512153717 02ػّبرح أ ِسً رلُ  07لطؼخ رلُ  1961أوزٛثز  17زٟ  د١٘زٞ أ١ِٓ 35

 A511448516 01أ ِسً رلُ   22ِظىٓ ػّبرح  333/ 40زٟ  در٠ت فبرر 36

 A005034399 ػ١ٓ إٌؼدخ 07رلُ  48ِظىٓ ػّبرح  2248زٟ  ثٛزفؾ ٔذ٠ز 37

 19A5130584 03روٓ  35ع ة رلُ  02ِظىٓ لطؼخ  1074زٟ  ػٍْٛ ِزاسلخ 38

 19A5129247 12ِسً  13ػّبرح ثزج  2248زٟ  وّبي ثٛدراع 39

 A486394509 ػ١ٓ إٌؼدخ 01أ ِسً رل138ُِظىٓ ع. 2248زٟ  ١ّ٠ٕخثٍٙٛاْ  40

 A491319714 04د ِسً رلُ 09ِظىٓ ػ١ٓ إٌؼدخ ػّبرح  2248 غزثٟ ٠بط١ٓ 41

 A005714700 1074رلُ  06ٚ  05رلُ  24زٟ ِظىٓ ػّبرح  ثٓ سوخ طب١ِخ 42

 A488167911 08/ أ رلُ  04زٟ ػ١ٓ إٌؼدخ ِمطغ  ِظبطسخ فب٠ش 43

 A008436902 02رلُ  90ِظىٓ ػّبرح  520زٟ  دٚدٚ ػّز 44

 A487366710 01ِسً رلُ أ  01زٟ طٍٛٔغبس لطؼخ رلُ   ز١زع ثالي 45

 A511872317 432زٟ طٍٛٔغبس رلُ  ػجبص أ١ِز ػجذ هللا 46

 A511510316 01اٌزؼب١ٔٚخ اٌّظزمجً لطؼخ رلُ  07لطؼخ رلُ  زٟ طٍٛٔغبس وٛط١ّٓ ثزا١ُ٘ 47

 A488488511 04ِسً رلُ  13زٟ طٍٛٔغبس رلُ رـز٠ـز ِسّذ 48

 A511142216 87اٌزؼب١ٔٚخ اٌؼمبر٠خ اٌظؼبدح اٌزٛط١غ لطؼخ رلُ ثٓ ل٠ٛذر ِـطفٝ 49

 A511397716 ِظىٓ ػ١ٓ إٌؼدخ 2540زٟ  ِسّذ ثالي ثالي 50

 A489935912 15رلُ  18اٌزؼب١ٔٚخ اٌؼمبر٠خ اٌؼٕـز ِدّٛػخ أ  رٛارٟ رٛف١ك 51

 A486001508 237زٟ وبسٔبف لطؼخ رلُ  ِزسٚلٟ فبرٚق 52

 ثٓ سا٠ذ ِجبرن 53
 03ٚ  02ثٟ ػّبرح ف ِسً رلُ 1ِظىٓ  237أ ِؼزٚع 2ِظىٓ لظُ  2540زٟ 

 ػ١ٓ إٌؼدخ
A482036305 

 16A5114516 21لطؼخ رلُ  07ِسً رلُ  03ِظىٓ ػّبرح  255/ 224زٟ  لبط١ّٟ وز٠ُ 54

 سِزٞ ٚ٘بة 55

 قصاتح ودواجي

 A485235908 01رلُ  90ِظىٓ ػّبرح  520زٟ 

 A008021901 زٟ اٌس١بح 04لطؼخ رلُ  ادٚاٚدح ػٍٟ 56

 18A5127952 02زٟ ثزأىب رلُ  ٘الي ٔٛر اٌذ٠ٓ 57

 08A4856231 11ف١ال رلُ  زٟ طٍٛٔغبس دٚخٟ راثر 58

 A482581305 01زٟ طٛ ٍٔغبس رلُ  ِىبٚٞ ز١ّذ 59

 A484524907 01ِسً رلُ  10ِظىٓ ػّبرح د  2248زٟ  ػجبص ٠ٛٔض 60

 A483100306 6ة ػّبرح د4ِظىٓ لطؼخ أ 2248زٟ  ٌزلُ زّشح 61

 A489270512 ِسً أ 61اوزٛثز  17زٟ س٠بد س١٘ز 62

 A492220115 1961أوزٛثز  17زٟ  ػٍٟلبطٟ  63

 A512948019 03رلُ  05ِسً  21ِظىٓ ع  812زٟ  خّبع ػجذ اٌؼش٠ش 64

 A512587618 د8ػ١ٓ اٌّبٌسخ ع  اٚ ١٘ت زّشح 65

 A492122315 ِسً رِش أ 8ف١ال رلُ 1961أوزٛثز  17زٟ  طؼ١ذأٟ سٚخخ ثٛػؼ١ز طب١ِخ 66

 A009497503 04ِسً رلُ  01لظُ  254ػّبي ٍِى١خ رلُ  ػ١ٓ إٌؼدخ ػؼبػٟ ِسّذ 67

 A003605299 ِسً  ة 74رؼب١ٔٚخ ػمبر٠خ إٌـز  رلُ  خزثٛع خبثز 68

 A511727216 زٛع ِغٕٛع 04ِسً رلُ  05ِظىٓ ػّبرح  812زٟ  وّبع طؼ١ذ 69

 A490632913 زٟ ِغٕٛع،01ِسً رلُ  02ِظىٓ ػّبرح  812زٟ رساس ػجذ اٌسى١ُ ػبِز 70

 A489281312 ػ١ٓ إٌؼدخ4ِس01ًأرل19ُإٌّطمخ اٌظى١ٕخ اٌؼّزا١ٔخ اٌدذ٠ذحِمطغ لطٛع ط١ّز 71

 18A5125871 03ِسً  1ٚ2ِظىٓ ػ١ٓ اٌّبٌسخ ع  1516زٟ ػذي  ٠بط١ٓ ػشٚس 72

 A511157916 ػ١ٓ إٌؼدخ 02ِظىٓ ػّبرح أٚ رلُ  237زٟ  اٌؼ١ذأٟ ِسّذ 73



 19A5129198 02لطؼخ  02ِسً  25ِظىٓ ع أ 1074زٟ  ػجذ اٌىز٠ُ ثٛخبرُ 74

 ِٕـٛرٞ ِـطفٝ 75

 خضز وفىاكه

 A491667914 زٛع ِغٕٛع 05ِسً رلُ 04ِظىٓ ػّبرح 812زٟ 

 18A5128921 زٛع ِغٕٛع 03رل22ُِظىٓ ػّبرح 812زٟ  ر١غ١ٍذ ٘ؼبَ 76

 A490546113 01رلُ  د ِسً 11ِظىٓ ػ١ٓ إٌؼدخ ػّبرح  2248 ٔىبع ِسّذ 77

 19A5129376 3ِسً  31زٟ ثزٔىخ رلُ  ٔـز اٌذ٠ٓ ػز١ك 78

 A491788514 ج21اٌزؼب١ٔٚخ اٌؼمبر٠خ اٌّظزمجً لطؼخ رلُ  ٠ظؼذ راثر 79

 طزاذ ٌؼز٠جٟ 80

 إطعام

 A007873101 وؼه ثسٟ وبسٔبف

 A007807701 14زٟ طٍٛٔغبس ف١ال رلُ  لكحل مراد 81

 A492223715 02ِظىٓ ف١ال رلُ  2248زٟ  ثبػب ِزادِسّٛد  82

 10A4877611 ػ١ٓ إٌؼدخ 1ِسً  5ِمطغ ة مٍسبٚٞ ػجذ اٌد١ًٍ 83

 A491617114 ِظىٓ ػ١ٓ إٌؼدخ 1074زٟ  13اٌطز٠ك اٌٛمٕٟ رلُ  معاشو عبد الرزاق 84

 09A4882116 4ِسً 10زٟ طٍٛٔغبس رلُ  ثٍؼبثذ زّشح 85

 A004694999 ػ١ٓ  إٌؼدخ ِسً أ 07ِظىٓ رلُ  32/82/2002زٟ  وّبي ِؼّبع 86

 A511474916 04ِسً رلُ  04لطؼخ رلُ  1961اوزٛثز  17زٟ  ثٛدرلخ زظبْ 87

 A009978503 ػ١ٓ إٌؼدخ 19ِظىٓ ِسً رلُ  202/82/32زٟ  ر١ىٛٔؼخ ِسّذ أ١ِٓ 88

 A010475104 01زٟ ػ١ٓ إٌؼدخ اٌمذ٠ّخ زب١ٌب اٌؼّب١ٌخ لظُ  03رلُ  بن علً عبدالملٌك 89

 A003324099 زٛع ِمٕٛع 4ِسً  6ِظىٓ ع  812زٟ  ألّْٛ زظ١ٓ 90

 A006730700 02زٟ ػ١ٓ إٌؼدخ ػّبرح أ رلُ  ٠س١بٚٞ ِسّذ 91

 A491091314 1ِسً ة 03رؼب١ٔٚخ األ١ِز خبٌذ رلُ ثزاؽ ٠ٛطف 92

 A489111911 05-04-03-02ِسً رلُ 19زٟ اٌظّبر رلُ ثٛس٠ذ أػّـزػ١ٓ  93

 A491937515 رؼب١ٔٚخ األ١ِز خبٌذ 07 ر١فٛرح اٌط١ت ٔش٠ُ 94

 A486409709 02رؼب١ٔٚخ ػمبر٠خ اال١ِز خبٌذ ِسً رلُ  ثٛمبٚٞ ِزاد 95

 A482191905 ػ١ٓ إٌؼدخ 02ِسً  24أ لطؼخ رلُ  04ِظىٓ ػّبرح ص  2540زٟ  طزا٠ٚخ اٌٙبدٞ اٌّذػٛ ػجذ هللا 96

 A489305312 ِظىٓ ثٟ إٞ 237أ ِؼزٚع 2ِظىٓ ردشئخ  2540زٟ  ثٛفز٠ض ٘ؼبَ 97

 A512127717  ِز١دٟ ٠ؼمٛة 98

 A481349104 ػ١ٓ إٌؼدخ 89رؼب١ٔٚخ ػمبر٠خ اٌظؼبدح لطؼخ رلُ   متٌش محمد 99

 02B0018687 خظز لظٕط١ٕخػ١ٓ إٌؼدخ  20ردشئخ رلُ  هحطح خذهاخ ِؼبػٛ ػجذ اٌؼش٠ش 100
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 اإلداريح
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ض
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زا

ِ 
ز
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 اٌظسبٌٚخ

 أثشار س١٘ٚز 01

 هخثشج

 ِسً طٟ اٌظسبٌٚخ 01زٟ طؼ١ذ زدبر مز٠ك اٌذرار٠خ رلُ 
16A4948205 

 

 16A4947513 04اٌّسً رلُ  06زٟ ػٍٟ خٛخخ رلُ  لز٠ظٟ ؿبدق 02

 17A4951088 ِسً ج اٌظسبٌٚخ 100زٟ طؼ١ذ زدبر رلُ  د٠ت اثٛ ثىز 03

 164534409 ِىزر ثٓ ِزخخ ِسّٛد اٌظسبٌٚخ 04 ػززٚس اٌظؼ١ذ 04

 13A4935248 ػبرع اٌطز٠ك اٌزئ١ظٟ اٌظسبٌٚخ ِمزأٟ ١ٌّٓ 05

 12A4928446 اٌظسبٌٚخ 02ػبرع رثبػبثزا١ُ٘  رلُ  سٚثخ ِسّذ 06

 17B1012642 اٌظسبٌٚخ 34ػبرع ِـجبزٟ ز١ّذٚ رلُ  ٔج١ًزظٓ  07

 17A4952194 ٔٙح اٌؼم١ذ ػ١ّزٚع 10 لالي ِسّذ ط١ٍُ 08

 13A4933527 اٌظسبٌٚخ 22زٟ ِز٠دخ ِسً ة  ػجشار ػجذ اٌٛ٘بة 09

 10A4915331 اٌظسبٌٚخ 06ِسً أ ف١ال   09دٚار أٚالد ثٍسبج لطؼخ  ط١فٟ ِـطفٝ 10

 11A4919987 زٟ ثٍسبج اٌظسبٌٚخ 112رلُ  ثٓ ػؼجبْ ػذالْ 11

 15A4942359 1اٌطز٠ك اٌٛمٕٟ ثبثب ػٍٟ رلُ  رػ١ذ ػز٠ف 12

 10A4917980 ثبثب ػٍٟ اٌظسبٌٚخ اٌدشائز 01زٟ اٌظىبْ اٌالػزػ١١ٓ رلُ  ػ٠ٛذاد ٔظز٠ٓ 13

 ٌشٚرٞ ِخطبر 14

خ/خ التغذيح 

 العاهح )تقالح(

 13A4932622 ِسً أ 05اٌمطؼخ رلُ زٟ اٌظؼ١ذ زدبر  

 19A4957502 ِسً أ اٌطبثك االركٟ  38زٟ ا١ٌّثبق مز٠ك اٌذرار٠خ لطؼخ  ػززٚس ػجذ اٌمبدر 15

 01A0078472 مز٠ك ادرار٠خ ػّٟ اٌطب٘ز 16

 A493232313 مز٠ك اٌذرار٠خ  اٌظسبٌٚخ زٟ ا١ٌّثبق 35رلُ  لزلٛر ا١ٌبس٠ذ 17

 12A4929327 03ِّظىٓ اٌمطؼخ رلُ  250زٟ  طّظَٛ ِٛؿؼت 18

 18A4954667 135زٟ ػٍٟ خٛخخ رلُ  ٔٛار ػززٚس 19

 05A4829618 82مز٠ك اٌذ٠ٚزح رلُ  زذاد ػجذ اٌمبدر 20

 A493976714 24ػبرع خزِٟٛٔ لطؼخ رلُ  ِٕـٛرٞ ٔج١ً 21

 A492721012 01ػبرع ثٓ ِزخخ  ِسّٛد ِسً رلُ  خّؼٟ ٠ٛطف 22

 A491564910 رؼب١ٔٚخ خبِؼخ اٌدشائز 06رلُ  ز١ّغ ِسّذ 23

 A008491001 4ػبرع اٌؼم١ذ ػ١ّزٚع رلُ  اٌظؼ١ذ ِؼّز 24

 A493829314 02ػبرع اٌؼم١ذ ػ١ّزٚع ِسً رلُ  49 ثٛراص ػؼجبْ 25

 A491704910 ػبرع ِـجبزٟ ز١ّذٚ 10رلُ  ثٓ ا٠ذ٠ز داٚٚد 26

 A485722607 ثٍٛمخ 02زٟ اٌظىبْ اٌالػزػ١١ٓ رلُ  سِزٞ مب٘ز 27

 A007731001 111مز٠ك ثبثب ػٍٟ رلُ  زظبٟٔ ِسّذ 28

 A493938114 ثبثب ػٍٟ 01زٟ اٌظىبْ اٌال ػزػ١١ٓ رلُ  ػزلٟ طف١بْ 29

 A492597012 ة 22زٟ ِز٠دخ  ِسً رلُ  ػجشار ػجذ إٌبؿز 30

 A494783116 09ثٍسبج لطؼخ رلُ  دٚار اٚالد طٍّبٟٔ ػجذ اٌىز٠ُ 31

 A482514205 1مز٠ك اٌٛمٕٟ ثبة ػٍٟ رلُ  ػز٠بف ط١ّز 32

 A491954011 ثبثب ػٍٟ 05رلُ  18ِظىٓ ػّبرح ص/ؽ 100زٟ  ٔٛرٞ فز١سخ 33

 A494118615 06ِذرطخ ثبثب ػٍٟ رلُ  ثٛراثؼخ ِـطفٝ 34

 A491470809 01زٟ ػٍٟ خٛخخ رلُ  قصاتح ودواجي ٔبرغ خ١ّض 35



 A009983803 09مز٠ك اٌذ٠ٚزح رلُ  رافؼٟ ِٛطٝ 36

 A495048317 02زٟ ػٍٟ خٛخخ ِسً رلُ  06رلُ  ػجذ اٌؼش٠ش ػّز 37

 A486569008 100مز٠ك اٌذ٠ٚزح رلُ  ثـزساْ ٔج١ـً 38

 18A4954070 ػبرع ثٓ ِزخخ ِسّٛد 10 ِٛطبٚٞ ِسّذ ر٠بف 39

 18A4952925 اٌطبثك االركٟ 02االخٛح ثٛثىز لطؼخ رلُ ػبرع  سٚثخ ِٛراد 40

 A494827010 04لطؼخ رلُ  11ِىزر  3رؼب١ٔٚخ اٌؼّزاْ ِسً رلُ  سٚاٚٞ ِسّذ 41

 A481830604 ِشرػخ اٌفالز١خ ثبثبػٍٟ رٛاد وز٠ُ 42

 16A4946483 01ِسً رلُ  19ِظىٓ ػّبرح ص/ؽ 100زٟ  ثغذٚع ثالي 43

 A009720903 02ِسً   67دٚار أٚالد ثٍسبج رلُ  زّبس ِؼ١ٛف 44

 A492814012 ثبثب ػٍٟ 07ِسً رلُ 18ِظىٓ ػّبرح ص/ؽ  100زٟ  ٌٚذ ِسّٛدٞ ِسّذ 45

 ط١ذ أزّذ ِٕٟٙ 46

 خضز وفىاكه

 19A4957332 41زٟ ا١ٌّثبق لطؼخ 

 A485722607 ثٍٛمخ 02زٟ اٌظىبْ اٌالػزػ١١ٓ رلُ  سِزٞ مب٘ز 47

 A492974912 ػبرع ؿغ١ز ِسّذ 02رلُ  اثزا١ُ٘ ثٍٙبٟٔ 48

 A495049617 73أٚالد ثٍسبج رلُ  اطسٕبْ ػجذ اٌغفٛر 49

 18A4956161 5ػبرع ثٓ ِزخخ ِسّٛد ِسً  10 ثذأٟ رػ١ذ 50

 د٠ت أثٛ طف١بْ 51

 إطعام

 A495494418 ِسً أ 100زٟ طؼ١ذ زدبر رلُ 

 A492742312 زٟ ػٍٟ خٛخخ 08رلُ  طّظَٛ فبرٚق 52

 18A4956533 25ػبرع خزِٟٛٔ لطؼخ  ػجذ اٌسى١ُ ثٓ ػز٠ف 53

 A493400113 ػبرع اٌؼم١ذ ػ١ّزٚع 62 ثٛزّبر ِسّذ 54

 A493911414 ػبرع ػ١ٕبٟٔ ػالي 11 ل١ًٍ ِٛطٝ 55

 A485896807 03ػبرع ثٍخبج ػزّبْ رلُ  فٕٛع ِظؼٛد 56

 A491741710 ي 03ِسً رلُ  02ػبرع رثبع ثزا١ُ٘ رلُ  ػجذ اٌمبدرثٓ ػز٠ن  57

 12A4929394 34زٟ ِـجبزٟ ز١ّذٚ رلُ  سػزٚر ثالي 58

59 

60 
 A483722406 لز٠خ اإلػززاو١خ اٌفالز١خ ثبثب ػٍٟ ػ١ٓ إٌبص زّشح ٠بط١ٓ

 A493882714 ػبرع اٌّذرطخ ثبثب ػٍٟ ػبسَ ٔذ٠ز 61

 مز٠ك اٌذ٠ٚزح اٌظسبٌٚخ هحطح خذهاخ زف١ع ثٛطٛا١ٌُ 62
97B0002661 
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 ز١ذرح

 ع.ردٕٛاس ػب٠ت اخٛح 01

 هخثشج

 99B0007053 مز٠ك ػجذ اٌمبدر لبدٚع ز١ذرح :4

 02A0091355 طبزخ اٌمذص ز١ذرح 03 ػب٠ت ِسٕذ طؼ١ذ 02

  17B0999548 ز١ذرح 04مز٠ك اٌمبدٚص ػّبرح رلُ  ِبٌه رػ١ذ 03

 ثٍسٛي ٔـز اٌذ٠ٓ 04

خ/خ التغذيح 

 العاهح )تقالح(

 18A5048895 أ1ػبرع ػّبٟٔ ِسب  01

 A009454703 45ػبرع اٌٙمبر رلُ  ززاد سا٠خ 05

 16A5044150 ػبرع اٌؼزثٟ ارسلٟ ِسً ة 57 ِٕبدٞ ػجذ اٌٍط١ف 06

 A502076413 12مز٠ك ط١ذٞ ٠سٟ رلُ  ػزٛارٟ خ١ز اٌذ٠ٓ 07

 A504694217 ػبرع خ١ٍّخ ػّبرح 03رلُ  خالدٞ ٠بط١ٓ 08

 A491613714 ػبرع سوبر 08 ػز٠فٟ فز١سخ 09

 A504591517 08ػبرع اٌٛازبد ِسً رلُ  خ١بر رػ١ذ 10

 A482868706 د 03ػبرع اٌٛازبد رلُ  ثبػش٠ش ػٍٟ 11

 A504439016 36زٟ اٌجز٠ذ ٚ اٌّٛاؿالد ِسً رلُ  ػزفٟ وز٠ُ 12

 A504687617 516زٟ ط١ٍٟ خٕبذ  ثٛس٠بْ ٔٛاي 13

 A003532599 إلبِخ ػؼجبٟٔ فبي ز١ذرح ٌؼظٍٛخٟ ِسّذ أوٍٟ 14

 A504665917 ٔٙح طؼ١ذ زّذ٠ٓ 09 ِـطفبٚٞ ػجذ اٌٛازذ 15

 ػّٛر ِسّذ ٔبؿزٞ 16

 قصاتح ودواجي

 A005108199 01 ػبرع اٌٛازبد رلُ

 ٚؿ1916105570ً 01ػبرع اٌٛازبد رلُ  ػّٛر ِسّذ ٔبؿزٞ 17

 A486914109 ٔٙح طؼ١ذ زّذ٠ٓ 11 ا١ٌبِٕخ زظبْ 18

 A504451216 ػبرع اٌٛازبد 02 فٛد٠ر أػّز 19

 A482137505 04ِسً رلُ  01زٟ ط١ذٞ ٠سٟ ػّبرح  ٚ٘ٛاٖ رػ١ذ 20

 A004301999 04رلُ طبزخ اٌمذص  رِزَ اٌط١ت 21

 A009236302 413زٟ ط١ٍٟ خٕبذ رلُ  ػزلٟ ػ١ظٝ 22

 A485222508 ِسً ة 507زٟ ط١ٍٟ خٕبذ  ػزلٟ ػٍٟ 23

 A481681105 29ٔٙح طؼ١ذ زّذ٠ٓ رلُ  طبػذ ثٛس٠ذ مبر٠ك 24

 A005108199 05ِسً  02مز٠ك ط١ذٞ ٠سٟ ػّبرح  ػّٛر ِسّذ ٔبؿزٞ 25

 طّبػ١ًثٛفالذ  26

 خضز وفىاكه

 A487663510 480زٟ ط١ٍٟ خٕبذ رلُ 

 A008800402 04مز٠ك ط١ذٞ ٠سٟ رلُ  سا٠ذ أرسلٟ 27

 A486956309 ِسً أ 507زٟ ط١ٍٟ خٕبذ  غزدٚص ١ٌٕذح 28

 18A5048699 ة ػبرع اٌٛازبد05 ثٍؼ١ذ زّشح 29

 A488171511 أ12ػبرع اٌٛازبد رلُ ثبٌط١ت وّبي 30

 A489454112 طبزخ اٌمذص 02رلُ  ثٛػب٠ت ِظؼٛد 31

 A487659110 18ػبرع دٚس٠ب رلُ  أٚدٌسخ ط١ذػٍٟ 32

 زّذٞ طؼذ٠خ 33
 إطعام

 A484234806 06ػبرع ط١ذٞ ٠سٟ رلُ 

 A005580899 اٌطبثك اٌّظزٚق اٌثبٟٔ 3زـخ  40لظُ  27ط١ذٞ ٠سٟ ِح ٍِى١خ  أوشٌش ولٌد 34



 A489555411 06رلُ  11درة ط١ذٞ ٠سٟ ِسً رلُ  ػجذ اٌغفٛر ط١ّز 35

 A007015300 20رٛطؼخ ثزٚفٕض اٌـغزٜ رلُ  ػز٠ف س١٘خ 36

 A001288997 رٛطؼخ ثزٚفٕض اٌـغ١زح 19اٌمطؼخ رلُ  قوسمً ارزقً 37

 A009618103 17ٔٙح طؼ١ذ زّذ٠ٓ رلُ  ِـطفبٚٞ ػجذ اٌجبطن 37

 01A0082006 04رلُ ػبرع طبزخ اٌمذص  سٚاِج١خ ركب 38

 A293628111 31شارع سعٌد حمدٌن رقم  أزّذ ػبٚع ِسّذ اٌـبٌر 39

 A485595308 17ٔٙح طؼ١ذ  زّذ٠ٓ رلُ  فززبد ط١ٍُ 40

 A005648999 03ػبرع فبي ز١ذرح رلُ  زروق فرٌد 41

 A004273599 28ػبرع ر١ّمبد رلُ  ٌحٌاوي العربً 42

 98A0016933 18ٔٙح طؼ١ذ زّذ٠ٓ رلُ  بودربال شكٌب 43

 A482018305 03ػبرع اٌد١ٍّخ رلُ  خلفان عبد القادر 44

 A482815306 05ٔٙح طؼ١ذ زّذ٠ٓ رلُ  معزوز سمٌر 45

 11A1004993 ٔٙح طؼ١ذ زّذ٠ٓ 6 بوزٌد احمد عبد المالك 46

 A491284114 اٌطبثك االركٟ 03طبزخ اٌمذص ػّبرح  16ِدّٛػخ ٍِى١خ رلُ   22لظُ  قرقر حمزة 47

 A484965107 68ػبرع ثزِٕزٟ رلُ  حدادن بلعٌد 48

 A010959704 45زٟ اٌٍّؼت رلُ  بلخوجة مرٌم صونٌة 49

 A504834918 2ِسً  67ِح ٍِى١خ  30/ة لظُ 231ردشئخ زل١زح ز١ذرح لطؼخ  تالقلعة نبٌل 50

 A491221514 ػبرع ػٍٟ ٚساْ 10 عبد الالوي جعفر 51

 A010620504 ِسً د 507زٟ ط١ٍٟ خٕبذ  لونً عبدالمجٌد 52

 A003133798 ػبرع زّذأٟ ٌسظٓ 17ِىزر ػبرع االخٛح ثٍسف١ع أدٛ طبثمب سا٠ٚخ 27 شاٌب أحمد 53

 A484900907 ة 65رلُ زٟ اٌجز٠ذ ٚ اٌّٛاؿالد   سعد سعود موراد 54

 A504465216 أِسً رلُ ص 73زٟ اٌجز٠ذ رلُ  جٌطلً طٌب 55

 16B0999281 30لظُ  22ػبرع اٌٍّؼت ِح ٍِى١خ  45 بشترزي وهٌبة 56

 A504415316 03ردشئخ ٚادٞ ز١ذرح رلُ  خمبَ وّبي 57

 12A4894541 ػبرع طؼ١ذ زّذ٠ٓ ز١ذرح 16 هحطح خذهاخ ثٛػب٠ت ِظؼٛد 58

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقميمية لمتجارة حسين داي
 9502جويمية  50ضمان المداومة ليوم عيد الفطر المبارك و يوم الممزمين ب القائمة االسمية لمتجار والمتعاممين االقتصاديين

 الدائرة االدارية
 نوع النشاط إسم التاجر الرقم البمدية لحسين داي

 
 رقم السجل
 التجاري

 العنوان التجاري

لمخبزة الصناعٌةا جاني اسماعيل 10 حسين داي  28أ5216215  شارع بوجمعة مغني 88   
22أ8887865 المخبزة الصناعية العايب مراد 10 حسين داي  شارع يحي العياشي 

27أ5211818 مخبزة بعوش عبد الحق 10 حسين داي مكرر  21و  22حي عميروش رقم  
48عمارة او قطعة رقم   

87أ8886482 مخبزة وحمويات تقميدية نور الدين بن مني 50 حسين داي 28شارع طرابمس رقم    
5215781أ28 ت/ت لمتغذية العامة مرزوقي أحمد 50 حسين داي   18قطعة  82شارع عمي مدوش رقم  
محمدزياد  50 حسين داي 8287877ا88 ت/ت لمتغذية العامة  81المتوسط رقم  البحر األبيضحي    

5218285ا27 ت/ت لمتغذية العامة زميرني عز الدين 50 حسين داي   12قسم  فرنان حنفيشارع  64رقم  
5219487أ29 ت/ت لمتغذية العامة زهير بوصبيع 50 حسين داي مج  48شارع بوجمعة مغني قسم  78 

215ممكية رقم   
8881922أ87 ت/ت لمتغذية العامة صديقي نورالدين 52 حسين داي نوفال أميار في زاوية شارع الحرية و  

محمد زنيتيشارع  
5215978أ28 ت/ت لمتغذية العامة عبد الحكيم سويعد 05 حسين داي شارع محمد دوبة 81   
5222695أ26 ت/ت لمتغذية العامة وزاني مولود 00 حسين داي شارع طرابمس حسين داي 287   
8852874أ99 ت/ت لمتغذية العامة عمر كناي 09 حسين داي شارع بوجمعة مغني 98   



 
 

 

  

5226847أ26 ت/ت لمتغذية العامة لزرق رضا 01 حسين داي أو شارع  59زاوية شارع طرابمس رقم  
 محمد قرباجي

جوهر سحاني  00 حسين داي
 أرممة أوهاب

5248497أ29 ت/ت لمتغذية العامة 57شارع طرابمس رقم    

8845889أ86 ت/ت لمتغذية العامة صابر بومرزاق 00 حسين داي  29شارع طاهر بن سنوسي رقم    
8849114أ99 ت/ت لمتغذية العامة بٌبط عمار 00 حسين داي  28حي العقيد أعميروش عمارة أ رقم    
حمان عبد الر  00 حسين داي 

 مزغاش
5212264أ27 ت/ت لمتغذية العامة ب محل ب 21شارع قدور رحيم رقم    

8985894أ24 ت/ت لمتغذية العامة مازري حكيم 00 حسين داي  شارع مولود بمهوشات 18   
8984867ا24 ت/ت لمتغذية العامة عزيز سفيان 02 حسين داي   ساحة طرابمس 
5218141ا28 ت/ت لمتغذية العامة زروق محمد لطفي 20 حسين داي  طرابمسشارع  28   
شارع محمد مرزوق 00 5228812أ26 ت/ت لمتغذية العامة عبد الغني زموش 21 حسين داي   
5845888ا28 ت/ت لمتغذية العامة أرزقيأيت ديب 22 حسين داي  مج  21شارع فرنان حنفي قسم  89 

82محل رقم  224ممكية رقم   
28أ5218988 مغازة ينيس قانة 91 حسين داي   دانونشارع جنان بن  44 
شارع فرنان حنفي 66  مغازة والي منير 90 حسين داي   
8927749أ28 ت/ت لمتغذية العامة معمر قرد 90 حسين داي  81حي البحر والشمس عمارة ب مدرج    
5219281أ29 ت/ت لمتغذية العامة آسيا كريديس 90 حسين داي   84حي البحر والشمس عمارة ب  

21قطعة رقم 24رقم  
 شارع عمي مدوش ع أو 82رقم  8881582أ22 ت/ت لمتغذية العامة أموهور ياسين 90 حسين داي 

8849944ا99 ت/ت لمتغذية العامة نور جمال 90 حسين داي  88حي البحر والشمس ع ب رقم    



 

 

  

5211874أ27 ت/ت لمخضر والفواكه يوسف طاجين 92 حسين داي 85شارع مولود بمحوشات رقم    
 

عباس فرحات 15 حسين داي 5218581ا27 ت/ت لمخضر والفواكه  شارع الدار الحمراء 27   
5889271أ28 ت/ت لمخضر والفواكه الميمود جوابي 10 حسين داي شارع فرنان حنفي 89   
5214616أ28 ت/ت لمخضر والفواكه بوهمة رضوان 19 حسين داي  أ 88شارع بن دانون محل رقم  88 
والفواكه ت/ت لمخضر الوناساعشوران 11 حسين داي 8845889أ86  29شارع طاهر بن سنوسي رقم    
5219269أ29 ت ت لمحوم القصابة عبد الغانً شٌبان 10 حسين داي 82أ قطعة رقم  18شارع بوجمعة مغني ع    
84أ 8898475 ت ت لمدواجن زغبً سعٌد 10 حسين داي 85شارع بوجمعة مخني رقم    
25أ8929814 ت ت لمحوم والدواجن مهدي شرشاري 10 حسين داي 81محل  1شارع فرنان حنفي ع أ    
عالمحمد م 10 حسين داي 5211197أ27 ت ت لمدواجن  82شارع البحر والشمس رقم    
بد الفتاح وٌندارع 10 حسين داي 8822488أ88 ت ت لمحوم والدواجن  88شارع بن دانون محل رقم    
5218862أ28 ت ت لمدواجن سعٌد بن سالمة 12 حسين داي الجمهوريةأ حي  84   
22أ8888824 مطعم احمد ادري 05 حسين داي شارع محمد دوبة 84   
26أ5224782 مطعم عزالدٌن بلخٌري 00 جسين داي شارع بوجمعة مغني 51   
86أ8848249 اطعام سريع عمر لشموت 09 حسين داي شارع الطاهر بن سنوسي سابقا شارع  

شارع صباب رزق 89الجمهورية   
بٌرمبلقاسم  01 حسين داي 27أ5218448 مطعم  شارع بوجمعة مغني 26   
8988964ا24 اطعام سريع زرقاط حسان 00 حسين داي شارع طرابمس 67   
بلبلٌدٌة حمٌدة أرملة  00 حسين داي

 لواكً
28أ8924175 اطعام سريع  كشك ساحة طرابمس 

88أ8867812 اطعام كامل دبٌاش موسى 00 حسين داي شارع طرابمس 88   
88أ8866487 محطة خدمات ابراهٌم طاٌري 00 حسين داي 89شارع فرنان حنفي رقم    
28أ5218188 محطة خدمات أوودنٌة لمٌن 00 حسين داي 88شارع عمي مدوش طريق فرنان حنفي رقم    



 

الدائرة 
االدارية 

 لحسين داي
 نوع النشاط اسم التاجر الرقم البمدية

 رقم السجل
 التجاري

 العنوان التجاري

شركة تضامن اكاأل  10 القبة 
 تك عدلي

8998878ب21 مخبزة وحمويات شارع االخوة عبد السالمي 12   

8856826أ99 مخبزة وحمويات عروة محمد عقيل 10 القبة شارع سان شارل12   

5841986أ 26 مخبزة الصناعية حاكم الياس 10 القبة 81حي ديار العافية عمارة ج رقم    

وحمويات مخبزة تالمالك محمد 10 القبة 8878825ا 88  جنان بن عمر 256رقم    

8878781ا89 مخبزة وحمويات لمماص كريم 10 القبة   

شارع عمر بورصاص 70  

 
8887878ا28 مخبزة وحمويات جدي رشيد 10 القبة شارع قالون 88رقم    

8874888أ88 المخبزة الصناعية بخسيس سمير 10 القبة المنظر الجميل 18رقم 1قطعة كامبس    

8844818أ85 مخبزة وحمويات شكير جياللي 10 القبة المنظر  81محل  81قطعة  82تجزئة جي  
 الجميل

8856188ا87 مخبزة وحمويات كتاب مقران 10 القبة  شارع فرنان حنفي رقم 85 

8816648ا85 ت ت للتغذية العامة بن فيسة ليمي 01 القبة  حي المنظر الجميل عمارة 78 رقم 70 



8855558ا87 ت ت للتغذية العامة لعجالي عيسى 00 القبة  تجزئة ج70 قاريدي 

8288888ا88 ت ت للتغذية العامة تافدة محمد 00 القبة  تجزئة ج70 قاريدي 

8812298ا98 ت ت للتغذية العامة كعبوب نور الدين 00 القبة  00 شارع مستشفي القبة 

5889788ا29 ت ت للتغذية العامة شميق بالل 00 القبة  رقم 07 شارع باق محمد 

8871558ا89 ت ت للتغذية العامة سدات سامية 00 القبة  حي باق عمارة ج محل رقم 01 

5885194ا26 ت ت للتغذية العامة عازب العيد 00 القبة  حي كامس 70 قطعة رقم 85 محل ب 

5885987ا27 ت ت للتغذية العامة بويط هشام 00 القبة  حي ساسطرة رقم 00 قطعة 70 

5887669ا28 ت ت للتغذية العامة قومغار عيسى 00 القبة  رقم 71 شارع سان شارل 

8858488ا88 ت ت للتغذية العامة سعد سعود محمد 00 القبة  قطعة 70 كشك رقم 71 قاريدي 

 ش ذ ش و 01 القبة
 ليمو

2889598ب25 مغازه  تجزئة كامس 70 رقم 85 المنظر الجميل 

8821788ا88 ت ت للتغذية العامة صديقي نصيرة 00 القبة  كشك رقم 70  قاريدي 70 

8895658ا22 مغازه شمغوم عبد الوهاب 00 القبة  71 شارع عبد القادر عالوة 

8892488ا28 ت ت للتغذية العامة حدادي ادريس 00 القبة  سوق ديار العافية مدخل رقم 58 



8877971ا89 ت ت للتغذية العامة بابا حاجي محمد 00 القبة  فيال رقم 70 حي ديار العافية 

8887778ا81 ت ت للتغذية العامة محمد نسيم جالل 00 القبة  حي العناصر قطعة رقم 00كشك رقم 05 

8885868ا28 ت ت للتغذية العامة بن طالب مراد 00 القبة  حي العناصر عمارة 071 رقم 70 

بن مصباح   صالح  00 القبة
 الدين

5882768ا25 مغازة  شارع االخوة حامية عمارة 08 

8817628ا98 ت ت للتغذية العامة سعودي سماعيل 00 القبة  رقم 70 جنان بن عمر 

5886128ا27 مغازة نيري كمال 00 القبة  رقم 18 جنان بن عمر 

5887186ا28 ت ت للتغذية العامة بن اودينة نسرين 01 القبة  رقم 501 جنان بن عمر 

5887186ا27 ت ت للتغذية العامة باق عبد الحق 00 القبة  طريق جسر قسنطينة رقم 01 

5889655ا29 ت ت للتغذية العامة عمر رحيم 00 القبة  حي البدر رقم 05 

8885821ا28 ت ت للتغذية العامة ثابتي ياسين 00 القبة  تعاونية الفتح ج70 قطعة رقم 01 

8854488ا99 ت ت للتغذية العامة قصاب سمير 00 القبة  رقم 71 شارع فريد بويش 

8824981ا98 ت ت للتغذية العامة كورين ارزقي 00 القبة  55 شارع محمد رابيا 

5887228ا27 ت ت للخضر والفواكه لصهب بومدين 00 القبة  حي ساسطرة رقم 78 



8857478ا87 ت ت للخضر والفواكه عساس مراد 00 القبة  حي العناصر عمارة 5.0 رقم 70 

8828878ا99 ت ت للخضر والفواكه عطار إبراهيم لونيس 00 القبة  شارع عبد الحميد خوجة رقم 70 

5829876ا24 ت ت للخضر والفواكه طهراوي عمر 00 القبة  شارع بن عمر رقم 05 
 

5887885ا27 ت ت للخضر والفواكه حميزي رابح 01 القبة حضيرة بن عمر رقم 15 مجموعة ملكية 50  
 قسم 50 مدخل 75

8882558ا86 ت ت للخضر والفواكه مريجي زين العابيدين 00 القبة تعاونية االمل قطعة رقم 75زون قاريدي تجزئة  
 ج5

ت ت للدواجن. البيض  بورايب توفيق .00 القبة
 واالرانب

5888198ا28 حي المنظر الجميل عمارة م70 درج 78 رقم  
 70و70

ت تللدواجن.البيض  بورحمة محمد 00 القبة
 واالرانب

6818878ا24 القبة 9تعاونية الياسمين ج 89فيال رقم    

ت تللدواجن.البيض  دحماني حسان 00 القبة
 واالرانب

5888987ا26 محل  82حصة  88زون قاريدي رقم  82فيال ج 
 ج الفبة

ت تللدواجن.البيض  كعباش محمد 00 القبة
 واالرانب

5886281ا27 محل ب القبة 22قطعة  82زون محمد قاريدي ج   

ت تللدواجن.البيض  ويندار شمس الدين 00 القبة
 واالرانب

5841616ا28 عمارة 6المنطقة السكنية الحضرية قطعة ج  
القبة 82محل 25  

ت تللدواجن.البيض  عدنان نبيل 00 القبة
 واالرانب

5884268ا25 القبة 18و 14قطعة  حي ساسطرة   

ت تللدواجن.البيض  عزوز عياش 00 القبة
 واالرانب

8811686ا85 سان شارل  28شارع برنار بمسي رقم ب سابقا  
 القبة

8822488ا88 ت ت للدواجن. البيض ويندار عبد الفتاح 00 القبة القبة 88شارع بن دانون    



ت تللدواجن.البيض  هدروق عادل 01 القبة
 واالرانب

5889267ا28 شارع عبد القادر عالوة القبة 86   

8886461ا86 ت تللدواجن.البيض عطار رابح 00 القبة القبة 88سوق حي ديار العافية    

5889887ا 29 ت ت القصابة واللحوم حططاش عادل 00 القبة  حي ديار العافية القبة 

ت ت لحوم الطازجة  بوترعة لوصيف 00 القبة
 والمجمدة

8811826ا98 86المركز التجاري بن عمر رقم    

8817688ا85 ت ت للدواجن. البيض قادري عبد اهلل 00 القبة شارع االخوة عبد السالمي القبة 71   

ت ت لحوم الطازجة  ربعي لخضر 00 القبة
 والمجمدة

5889685ا29 شارع محمد فالح القبة 84رقم    

8886981ا86 ت ت القصابة واللحوم تونسي مسعود 00 القبة القبة 84المنظر الجميل محل رقم  22حي ج   

8827858ا98 محطات خدمات مختاري ارزقي 00 القبة شارع مخمد فالح القبة 18   

8878286ا89 محطات خدمات خوص رضوان 00 القبة شارع االخوة عبد السالمي القبة 88   

عيادي شكيب       02 القبة
 إسماعيل

8886678ا86 مطعم  طريق فرنان حنفي القبة 

5817258ا28 اطعام سريع رقيقة عبد الكريم 05 القبة 84جنان بن دانون رقم    
8987818ا21 مطعم زيادة مراد 00 القبة شارع فريد بويش القبة 86   
8862956ا88 مطعم دردور بشير 09 القبة  شارع االخوة عبد السالمي القبة 
5885164ا26 مطعم خالف فيصل 01 القبة القبة 18رقم  2تعاونية الفتح ج   
8885766ا86 مشوى بولوح رضا 00 القبة حي الموجي القبة 68   

شركة تضامن  00 القبة 
 شرايطية جمال

8971866ب86 اطعام سريع ب حديقة بن عمر 421رقم    



 

  

8824888ا88 اطعام سريع شويعل عثمان 00 القبة طريق ما بين االحياء  89قطعة رقم  84كشك رقم  
 بن عمر

8858889ا87 اطعام سريع كياس فريد 00 القبة 81نهج البخاري رقم    
8898541ا22 اطعام سريع لطرش سمير 00 القبة المنطقة السكنية الحضرية الجديدة قاريدي قطعة ج  

84محل  25عمارة  86  
5847796ا25 اطعام سريع لخضاري مسعودة 02 القبة  قاريدي 82القطعة رقم  88كشك رثم    
5822828ا21 اطعام سريع لعجاج بكير 05 القبة  21رقم  2تعاونية الفتح ج    
8875688ا89 اطعام سريع عمور حسين 00 القبة  2حي المنظر الجميل عمارةم   
8872618ا88 اطعام سريع غيبور فاتح 09 القبة  2رقم  5درج  2حي المنظر الجميل عمارة م    



 

 

 محمد بموزداد 1 بودينة عبد الرزاق محطة خدمات شارع حسيبة بن بوعمي 258 8854467ا99
 محمد بموزداد 2 فاتح أوشان مخبزة شارع عثمان سحنون 2 2488589أ 28
 محمد بموزداد 3 خيار حمزة سوبيرات شارع بوقرفة 16 4811071أ88
 محمد بموزداد 4 بهمول بمعيد تغذية عامة شارع العياشي 88 8846449أ 99
 محمد بموزداد 5 بن زينة عبد الرحيم مخبزة شارع محمد بموزداد 285 888819أ  22
 محمد بموزداد 6 بوطويل عبد الرحمان مخبزة بموزداد 211 8926895أ  28
 محمد بموزداد 7 يخمف عادل تغذية عامة 82شارع اإلخوة مراكشي رقم  8986785أ  24

 محمد بموزداد 8 بومزار أحمد مطعم شارع بوقرفة 47 898558أ18
 محمد بموزداد 9 حرز الدين مصطفى خضر و فواكه محمد بموزداد 248 889959أ  21
 محمد بموزداد 10 مهني أحمد تغذية عامة محمد بموزداد 289 5884788أ  26
 محمد بموزداد 11 بوعيمك عبد الصمد مطعم محمد بموزداد 252 5221551أ 26
 محمد بموزداد 12 بمخير زهير فاست فود محمد بموزداد 258 8864265أ  88
 محمد بموزداد 13 هشماوي حمزة تغذية عامة مسجد تاعربي  محمد بموزداد 8924195أ  28
 محمد بموزداد 14 رحو عمر تغذية عامة محمد بموزداد 278 8858885أ  99
 محمد بموزداد 15 رباحي ريم الزهرة عامة تغذية مكرر محمد بموزداد 181 8875267أ  28

 محمد بموزداد 16 براهيمي حبيب مخبزة محمد بموزداد 188 4895237أ12
 محمد بموزداد 17 ابراهيم بوترعة خضر و فواكه محمد بموزداد 188 5889222أ  28
 محمد بموزداد 18 سوماتية إلياس تغذية عامة محمد بموزداد 188 8927449أ  28
 محمد بموزداد 19 كتون مراد مخبزة محمد بموزداد 185 8881495أ  22
 محمد بموزداد 20 عيساوي حياة تغذية عامة محمد بموزداد 185 8882264أ  22
 محمد بموزداد 21 اسكي سميم قصابة شارع عمي أكمول 5884197أ  25

 محمد بموزداد 22 زورقاطفاروق خضر و فواكه  85شارع والداك رويسو رقم  4891071أ11
 محمد بموزداد 23 محمد مزيان قصابة محل أ 86شارع بولواح رقم  5884658أ  26
 محمد بموزداد 24 قادي نور الدن قصابة بموزداد 81رقم  8حي بازن عمارة  8877664أ  29



 محمد بموزداد 90 تياتي محمد تغذية عامة شارع عبد الرحمن بو لواح 5889676أ29
 محمد بموزداد 90 حميدي حميد خضر و فواكه شارع عبد الرحمن بولواح 8926889أ  28
 محمد بموزداد 90 غاريف عيسى مطعم 81حي المعدومين رقم  5885882أ  26
 محمد بموزداد 90 كريم اسكي مطعم 88شارع المعدومين  8864127أ  89
 محمد بموزداد 92 مريعت ولبد مطعم شارع المعدومين 46 5888898أ 28

09A4871569  محمد بموزداد 15 فروم محمد تغذية عامة 46شارع المعدومين 
 محمد بموزداد 10 كريمو سالمي سوبيرات شارع الكور دوري بموزداد 5886288أ 27
 -84حي الرياضات عمارة أ رقم  5885721أ  27

86 
 محمد بموزداد 32 سوفيانقوراد خضر و فواكه

 محمد بموزداد 33 زواوي سمير تغذية عامة 1حي الرياضات رقم  5884564أ  26
18A5049195  محمد بموزداد 34 دوخان رابح تغذية عامة محل الثاني 82حي روفوال رقم 

 محمد بموزداد 35 عطار عمي تغذية عامة حي رابح عسمة 5865815أ10
 محمد بموزداد 36 بوعبيدة منير دواجن 86رقم  85شارع الرياضات عمارة  5889888أ  29
 محمد بموزداد 37 قبائمي منير تغذية عامة شارع عبد القادر بودة 8 8877517أ 28
 محمد بموزداد 38 بن زيادة حسان تغذية عامة محمد خميل بموزداد 24 8985799أ24
 محمد بموزداد 39 عاشور رابح تغذية عامة 251حسيبة بن بوعمي  4905799أ24
 محمد بموزداد 40 رشيد يعقوب دواجن 88قسم  22بوقفة رقم  5216647أ28
 محمد بموزداد 41 مميكة بوسالمة زوجة شطابي تغذية عامة 1شارع محمد عميان رقم  8879884أ82
 محمد بموزداد 09 أمين بوشمال قصابة 85سويداني عبد القادر رقم  5888726أ26

 

  



 

الدائرة االدارية 
 نوع النشاط إسم التاجر الرقم البمدية لحسين داي

 
 رقم السجل
 التجاري

 العنوان التجاري

 52شارع قصبار دبروني محل رقم  0091119ا00 مخبزة صناعية سمير زينات 01 المقرية 

 شارع بوجمعة مغني 9002002ا50 مخبزة صناعية نوري جازية 02 المقرية

 02حي ارماف عمارة  5200190ب00 مخبزة صناعية sncتعمارت 03 المقرية
  ت/ت لمتغذية العامة خضار عبد الرحيم 04 المقرية

12A4892401 
 

 50حي باترموانأرجيورا فيال د رقم 

  ت/ت لمتغذية العامة بوسنة يوسف 05 المقرية
16A5111883 

 

 حي التراث الجزائري 01رقم 

  مغازة بن قديدح سفيان 06 المقرية
07A4852792 

 

 
 باش جراح حي ماية 90طريق رقم  

 
 09شارع محمد عزوق رقم  09A4879830 ت/ت لمتغذية العامة عنوش العربي 07 المقرية

 
 طريق باش جراح 90رقم  0250002ا01 ت/ت لمتغذية العامة سمير كاسو 08 المقرية
 02شارع بوجمعة مغني رقم  0092000ا02 ت/ت لمتغذية العامة عبد الغاني سماري 09 المقرية
 50شارع بوجمعة مغني رقم  5590100ا20 ت/ت لمتغذية العامة بن تفات عبد الحكيم 10 المقرية
 شارع قصبار دبروني 59 5501200ا22 ت/ت لمتغذية العامة بن منصور اوريدة 11 المقرية
 شارع بوجمعة مغني محل ب 00رقم  0510000ا00 ت/ت لمتغذية العامة يوغرطةاجعود 12 المقرية
الحميب ت/ت لمنتجات دراجي حسان 13 المقرية 5200210ب50   شارع بوجمعة مغني 
 51حي سيال عمارة  5500500ا50 ت/ت لمتغذية العامة عمر بن شايب 14 المقرية
 حي ارماف عمارة 0020010ا00 ت/ت لمتغذية العامة زهير دغي 15 المقرية



 50حي ارماف عمارة س رقم  5515500ا20 ت/ت لمتغذية العامة فريد عقار 16 المقرية 
 92شارع محمد عزوق رقم  5510200ا22 ت/ت لمتغذية العامة اليامنة غري 17 المقرية 

 00شارع محمد عزوق رقم  0015002ا02 ت/ت لمتغذية العامة عبدي فاتح 18 المقرية
 شارع ساعد فالح 59 0255500ا00 ت/ت لمتغذية العامة بوعبيد رابح 19 المقرية
 ساعد فالحشارع  00رقم  0020005ا00 لمتغذية العامةت/ت  مزيودان محمد 20 المقرية
 مختار شبوط 10 0000900ا00 ت/ت لمتغذية العامة زكريا صديقي 90 المقرية
 90شارع ياسف لحسن رقم  17A5120708 ت/ت لمخضر والفواكه عزوق عثمان 99 المقرية

 
 شارع بوجمعة مغني 01رقم  0000099ا05 ت/ت خضر و فواكه بوعاصم خالد 91 المقرية

 0باتريموان الجزائر محل رقم  2رقم س  17A5120119 ت/ت لمخضر والفواكه مسمولي فارس 90 المقرية 
 

 01تجزئة باتريموان القطعة رقم  0005150ا50 ت/ت لمدواجن ، البيض جوادة ابراهيم 90 المقرية 
 شارع بوجمعة مغني 5500150ا22 ت/ت لمحوم و الدواجن قرد رضوان 90 المقرية 
 ا 1محل  شارع بوجمعة مغني 0002000ا50 ت/ت لمحوم و الدواجن ورز الدين ناصر 90 المقرية 
 00سوق البمدي رقم  0099000ا50 ت/ت لمدواجن ، البيض توفيق داحو 90 المقرية 
 طريق باش جراح حي مايا 90 0000050ا00 اطعام سريع هشام مطيش 92 المقرية 
 طريق باش جراح 02 5500150ا22 اطعام سريع محند ويدير زمور 15 المقرية 
 شارع قصبار دبروني 52 0510500ا00 اطعام سريع بوفاس عبد الحميم 10 المقرية 
 06A4838120 إ طعام سريع  بوسنة محمد االمين 19 المقرية 

 
 01تريموان رقم احي ب

 09A4875282 محطة خدمات باركة فطيمة 11 المقرية 
 

 10طريق باش جراح رقم 

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/repertoire-des-commercants-detaille?p_auth=omCrBHte&p_p_id=recherchea_portlet_WAR_commercantdetaillee&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_recherchea_portlet_WAR_commercantdetaillee__spage=%2FRecherche%2FRechercheAction.do#header
https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/repertoire-des-commercants-detaille?p_auth=omCrBHte&p_p_id=recherchea_portlet_WAR_commercantdetaillee&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_recherchea_portlet_WAR_commercantdetaillee__spage=%2FRecherche%2FRechercheAction.do#header
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 بلدية الرحمانية -

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

17A4949209  2 حمزة العيدي  ت ت لمتغذية العامة أ الرحمانية 12محل رقم  241الطريق الوالئي رقم 

ـــــــة
ـــيــــــ

مـــانـ
حـــــــ

الر
 

ــــدة
ــــــــــــ

ــــــــــــ
رالــــــ

ز
 

06A4838843 1 قبي فيصل ات ت لمتغذية العامة شارع  حميدي محمد الرحمانية 
06A4838897  3 بوبكر محفوظ ت ت لمتغذية العامة الرحمانية 21شارع حميدي محمد رقم 
18A4952862  4 عبد الرحمان شتوح ت ت لمتغذية العامة بمدية الرحمانية 23س رقم  2مسكن عمارة  322حي 
16A4944786  5 رشيد معيوف ات ت لمتغذية العامة بمدية الرحمانية   29شارع حميدي محمد الرحمانية رقم 
16A4947022   6 داودي فؤاد ت ت لمتغذية العامة محل أ الرحمانية 28الرحمانية وسط قطعة رقم 

18A4935837  7 عثمان كروش ت ت لمتغذية العامة أ الرحمانية 21محل رقم  31الرحمانية وسط القطعة رقم 

14A4944692  8 فتيحة مروش زوجة حداد ات ت لمتغذية العامة مكرر الرحمانية 23شارع حميدي محل رقم 
08A4910222  9 حميدي محمد  لمتغذية العامة ت ت شارع بوخاري إبراهيمي الرحمانية 

13A4931303  22 عمراوي محمد بن عامر  مخبزة غير صناعية  الرحمانية  82حي نعمان العمري محل رقم 

17A4950805  11 محمد جحونة مخبزة صناعية ب شارع حميدي محمد الرحمانية 22محل رقم 

04A0109513 41  12 قيسوم اليزيد مخبزة حي المجاهدين محي الدين الرحمانية 

08A4910325  13 مداس سفيان  حمويات  الرحمانية  63الطريق الوطني رقم  17محل رقم 

A494391859  14 بوعالم قراش   مقهى  شارع محمد حميدي الرحمانية 

A0047523==  15 نايمي خالد  اطعام سريع  طريق الدويرة الرحمانية 
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 بلدية المعالمة -

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

 البلدية الرقم اإلقتصادي
الدائرة 
 اإلدارية

==A0050980  2 بوسالم حميم  محطة خدمات  المعالمة  22شارع اإلخوة مرزوق حصة رقم 

ــــة
ــــــــ

ــــــــ
مـــــ

ــــــــ
الــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــعـ
مـ

ــدة 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

رالــــ
ز

 

15A4942700 21 1 بن عيسى نصر الدين مغازة  شارع رقيق حمود المعالمة 
18A4955935  3 العايب مراد مغازة  المعالمة  21شارع اإلخوة بمعيسي رقم 
16A4946732  4 ابراهيم يوب بقالة معالمة 24محل رقم  22حي المعممين رقم 
11A4919445  5 عماد الدين زايدي بقالة شارع اإلخوة بمعيسي معالمة 23رقم 
17A4948770  6 مالحة منير  بقالة  المعالمة  22محل رقم  66الطريق الوطني رقم 
11A4911158 21 7 محفوظ عيسو  بقالة طريق اإلخوة مرزوق معالمة 
18A4953191  8 شمغومو حكيم ب بقالة المعالمة 52مجموعة ممكية  25سيدي عبد اهلل قسم 
18A4956363  9 نير و حمان م بقالة  المعالمة  35شارع اإلخوة بمعيسي رقم 
11A4924820  22 عيساني فيصل  بقالة  شارع عامر عبد القادر المعالمة  22رقم 
09A4912108  22 حاج رمضان فيصل  بقالة  المعالمة شارع مرزوق مصطفى  22رقم 
07A4857664  21 زوبيري أحمد  بقالة  دوار سيدي عبد اهلل المعالمة  21رقم 

08A4846602  23 محمدي خيرة بقالة  دوار سيدي عبد اهلل المعالمة 
18A4952768  24 مرزوق مونير  بقالة  الطابق األرضي المعالمة  52سيدي عبد اهلل محل رقم 
12A4930939  25 عامر نسيم بقالة  المعالمة  35شارع اإلخوة بمعيسي محل رقم 
17A4949657  26 حنيش إلياس  بقالة  المعالمة  23محل رقم  22أ 27المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل ع 
16A5112852  27 محمد زرزور بقالة  المعالمة 22محل رقم   24المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل أ 



3 
 

17A4950770 
  23رقم سي -01 22المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة ب 

 المعالمة
 28 عمر رياحي  بقالة 

19A4956971 
 24محل رقم   24-22المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة ب 

 المعالمة
 29 عماري سفيان  بقالة 

19A4957540  12 زنيدي نوار بقالة  المعالمة  75سيدي عبد اهلل رقم 
09A4913587  12 بوحجار محمد  بقالة  طريق بمقاسم المعالمة  22رقم 
10A4911005  11 عامر لعمراني  مخبزة صناعية المعالمة  25نهج مراد سعيد رقم 

10A4888498  المعالمة  24قسم  222مج ممكية رقم  11دوار الزعاترية رقم 
مخبزة و حمويات 

 تقميدية 
 13 هشام مسيمي

13A4933930  14 جحيش يحي    مخبزة صناعية حي نزالي شريف المعالمة 21رقم 

10A2038990  25 صالح زيرق مخبزة صناعية المعالمة 27شارع مرزوق مصطفى رقم 

18A4955157  26 شبري عبد الحق  المخبزة الصناعٌة شارع بمعيسى المعالمة 

17A4951639 27 سبتي فارس  مخبزة صناعية  المعالمة  حي الزعاترية 

بطاقة حرفً 
525226121 

 نهج عبد القادر المعالمة  61
حرفً خباز و 

 حلوانً
 28 سيفي الياس 

14A4937188  29 مرزوق قويدر  حمويات  المعالمة  23شارع مرزوق مصطفى بن عمي محل رقم 

13A4932458  المعالمة 21قطعة  رقم  23محل رقم  63الطريق الوطني رقم 
ت.ت لمحوم و 
 الدواجن و البيض

 30 محمدي محمد

07A4845873  ت ت للحوم  و   أ شارع بمعيسي المعالمة 35رقم
 الدواجن و البٌض

 31 يونسي موسى
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13A4931741  للحوم  ت ت الطبق األرضي محل د المعالمة  21شارع اإلخوة بمعيسي رقم
 القصابة 

 32 غزالي حمزة 

99A0038704  33 أوكيل مالك  مقهى  المدينة الجديدة بمدية المعالمة 

18A4955625  34 بوقصة سمير  مقهى  شارع مرزوق مصطفى المعالمة  26رقم 

16A4945113  35 ثعالبي رضوان  مقهى  طرٌق بوفارٌك  المعالمة  60أ قطعة  60رقم 

11A4920318 
محل  47الطابق األرضي قطعة  21سيدي عبد اهلل تجزئة د عمارة 

 المعالمة  22
 36 بولدياب منير  مقهى 

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

12A4928454  38 حداد غيالس  اطعام سرٌع  شارع مرزوق بن يوسف المعالمة  27رقم 

11A4923591  ت ت للخضر و  المعالمة  33شارع االخوة الثالثة بمعيسي رقم
 الفواكه 

 39 دريش رابح 

17A4951191 
 22محل رقم  22-22المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة ب 

 40 فتح الدين صحراوي  مقشدة و مثلجات  المعالمة 
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 بلدية السويدانية -

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

 اإلدارية

11A4920455 
 21و22شارع اإلخوة  جوادي  عمارة  أ محل رقم  233الطريق الوالئي  رقم

 السويدانية
 2 عبد الحميد موايسي مغازة

ــــة
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

يـــــــ
نـــــــ

ـــدا
ــــــــ

ويـــ
ــــــــ

ســــــ
الــــ

 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
زرالـ

ــدة
ــ

 

14A4937154 237  1 سماعين مصطفاوي مغازة حاليا السويدانية 63حي الربوة البيضاء رقم 
07A4855108 3 سمير كوشي بقالة شارع جعوط محمد السويدانية 
09A4912533  4 قاد سميمز  بقالة مسكن الربوة البيضاء السويدانية 12حي 

00A0062570  5 دراجي أحمد بقالة السويدانية نجد السويدانية سابقا 

12A4940113  6 أقني زهير بقالة السويدانية 23محل رقم  29حي البناء الجماعي رقم 

02A0087908 65 7 لتامن مراد بقالة شارع اإلخوة مهدي السويدانية 

01A0081102 8 بوجمعي كريم بقالة شارع النخيل السويدانية 

07A4856706  9 موايسي هشام بقالة السويدانيةشارع اإلخوة ميشبيش 

15A4942508 34 22 ضريفي عزيز بقالة شارع اإلخوة مهدي السويدانية 

10A4915013  22 إبراهيم شرقي بقالة حي  اإلخوة جعدي السويدانية 34رقم 

18A4952811  21 زبير قارة ت ت خضر و فواكه شارع ايمول مقران الطابق األرضي السويدانية 22محل 

16A4945978 81  23 فالح بوعالم ت ت لمخضر و الفواكه عيد محل ب السويدانيةسشارع جعوت محمد 

08A4864028  24 تويج محفوظ ت ت خضر و فواكه السويدانية 36الربوة البيضاء رقم 
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15A4944108  25 حمزة ضيف اهلل ت ت خضر و فواكه مسكن الربوة البيضاء السويدانية 12حي  22رقم 
09A4912244 26 زنديق نادية مخبزة و حمويات تقميدية بمدية السويدانية 3يد رقم سعمحمد  اودشارع ج 
97A0013690  27 رقايقي العيد مخبزة و حمويات تقميدية السويدانية 22شارع جعدي رقم 
18A4956274 22  28 بالل بوسدر  مخبزة صناعية  حي الربوة البيضاء السويدانية 
18A4953976  29 رضا عميوي حمويات سي السويدانية 42شارع اإلخوة مهدي محل 
14A4937623  ً12 مسعود مصطفى حمويات تقميدية السوٌدانٌة 51مسكن رقم  26ح 
18A4953287  12 يوسف أوكال ت ت لمحوم و الدواجن  السويدانية 23الطابق األرضي محل رقم  26شارع مهدي رقم 
10A1644598  11 لوصيف حسان ت ت لمحوم و الدواجن السويدانية 21سكن الربوة البيضاء محل 12حي 
18A4954662  13 بمخوص لخضر  ت ت لمحوم و الدواجن  شارع جعوت محمد سعٌد السوٌدانٌة  12محل أ رقم 

15A4943190  14 عميوي محمد إطعام سريع ب السوٌدانٌة 02شارع اإلخوة مهدي رقم 
17A4949529  15 ضيف اهلل محمد مشوى –مطعم  مسكن السويدانية 12ب  22محل رقم 
12A4928829  16 ضيف اهلل رشيد مطعم السويدانية 22سكن الربوة البيضاء محل  12حي 
18A4955343  17 مالح رابح مقهى السويدانية 64الربوة البيضاء رقم 
00A0067328 18 وقنوني محمد مقهى السويدانية 21مهدي محل رقم  شارع االخوة 

98A0030910 19 جديد مسعود محطة خدمات طريق الدويرة السويدانية 
16A4945195  32 بوعمي عمر ت ت لمتبغ السويدانية 25مسكن رقم  12حي 
16A4946038  32 الدبوب هشام ت ت لمتبغ السويدانية 26مسكن رقم  12حي 
14A4939148  31 مسعودي فايزة  ت ت لمتبغ الطابق األرضي السويدانية  32تعاونية بوحيرد مصطفى رقم 
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 بلدية زرالدة -

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

 اإلدارية

90A117577 14  2 بورزاق محمد مأمون  محطة الخدمات زرالدة شارع اول نوفمبر 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
زرالـ

ــدة
ــــــــ

ــــــــ
ـ

 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
زرالـ

ــدة
ــــــــ

ــــــــ
ـــ

 

00A0063969  1 محمد ربيع  محطة الخدمات  نوفمبر زرالدة 22شارع 

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

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

19A4957129  5 حمزة سي بشير  ت ت لمتغذية العامة شارع ٌسوال قوٌدر زرالدة  22رقم 

08A4856563  6 نصر الدين بوعكاز  لمتغذية العامة ت ت شارع عزوز عبد اهلل محل الثاني زرالدة  31رقم 

16A4945069  7 بساوي جهيدة  ت ت لمتغذية العامة زرالدة  75تجزئة محسن رقم 
 وصل إٌداع رقم :

5=5:7557;7 
 8 بسيسة العربي فؤاد ت ت لمتغذية العامة زرالدة  27فيفري محل رقم  14حي 

5<A5456=85  9 سهيمي شعبان صناعية مخبزة زرالدة 23أوت رقم  12شارع 

4;A4=;:49:  22 نوميديس مخبزة + بقالة زرالدة شارع أول نوفمبر 

56A8=6=:46 22 أوغانم محمد مخبزة صناعية زرالدة  21رقم  شارع قدماء المجاهدين 

11A4920130 
بمدية  23رقم  شارع سالم بوعبد اهللو  زاوية شارع يسوال قويدر

 زرالدة 
 21 زين العابدين دعاس  و حمويات تقميدية مخبزة



8 
 

11A4919541  23 رضوان زرقة  حمويات  زرالدة  40شارع أول نوفمبر رقم 

99A0046603  24 جياللي صباح ت ت لمخضر و الفواكه زرالدة 226تجزئة المالزم محسن رقم 

15A4944228 29  25 عمر شرفة  لمخضر و الفواكه  ت ت زرالدة  -ج–شارع بن فضة عيسى محل 

05A4823969 26 قاسمي غنية ت ت لمحوم و الدواجن شارع يسوال قويدر زرالدة 

18A4953519  27 لقام حسام ت ت لمدواجن و البيض زرالدة 67تجزئة المالزم محسن رقم 

10A4918172  28 محمد  يطغان ت ت لمحوم و الدواجن  زرالدة  54شارع بن فضة عيسى رقم 

98A0029447  29 حكيم ميموني  ت ت لممحوم  شارع أول نوفمبر زرالدة 

00A0070991 12 مذكور عمي مطعم شارع أول نوفمبر زرالدة 
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 بلدية اسطاوالي -

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

16A4947544  2 حسٌن بورحلة  بقالة  الطارق األرضي اسطاوالي  27شارع شحاط رابح رقم 

ـــي
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
والـ

ــــــا
ــــــــ

ـــط
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
اس

 

ــدة
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

رالـــ
ز

 

19A4957002 282  1 جحيش سفيان  بقالة  حي جياللي أحمد اسطاوالي 
16A4947220 84  3 معاش نبيل  بقالة  اسطاوالي  22حي جياللي أحمد محل رقم 
98A0020090  4 محمد صالح جحيش  بقالة  اسطاوالي  25طريق المقبرة رقم 

13A4933417  5 شريف مدوني  ت ت لمخضر و الفواكه  اسطاوالي  25شارع صحراوي رقم 

17A4952032  6 اعمر رزيق  ت ت لمخضر و الفواكه  فبراير اسطاوالي  14محل ب حي 
09A4912103  7 بوحموم ناصر  للخضر و الفواكه  ت ت شارع جياللي أحمد اسطاوالي  23رقم 
13A4931109  8 عز الدين فقير  ت ت لمخضر و الفواكه  اسطاوالي  21شارع جياللي أحمد رقم 
02A0087852  9 سميم عميمر  ت ت لمخضر و الفواكه  طرٌق المقبرة اسطاوالً  61رقم 
18A4954056 23  22 جقبوب عيسى  لمخضر و الفواكه  ت ت شارع هجري أحمد اسطاوالي 
16A4946413 22 تركي محمد  مطعم  شارع خايطي أحمد اسطاوالي 
09A4912360  21 تغزور سمير  مطعم  ساحة قاسمي عمار اسطاوالي 15رقم 
05A4827176  23 لعزيزي محمد  اطعام كامل  اسطاوالي  15ساحة قاسمي عمار رقم 
06A4843594  24 فراق عمي  مطعم  اسطاوالي  19نهج قاسي عمار رقم 
09A4913706  25 غريبي زينب  اطعام سريع و مطعم  اسطاوالي  21محل رقم  84حي جياللي أحمد رقم 
03A0098852  26 بوسنة مجيد مقهى اسطاوالي 23شارع قاسمي عمي قطعة رقم 

14A4938498  27 يوسف بوطالبي  مقهى اسطاوالي  29ساحة قاسمي عمي رقم 
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09A4912053  28 مجيد مسعود  مقهى اسطاوالي 12ساحة قاسمي عمي رقم 

15A4942168  29  رمضان شهات مقهى  اسطاوالي  84حي جياللي أحمد رقم 

17A4949527  12 محفوط براهمية مخبزة رقم ب اسطاوالي 1شارع هجري أحمد محل  26رقم 

16A4944756  12 كمال بوحنون  مخبزة محل ب / اسطاوالً  12حً المذبح رقم 

01A0079914 15  11 شايب فريد  مخبزة و حلوٌات  شارع بن دادة أحمد اسطاوالي 

12A4930185  13 بومنجل خمفة  مخبزة و حلوٌات  اسطاوالي  21حي المذبح قطعة رقم 

19A4957593 22  14 جحيش عبد السالم  مخبزة  شارع الطاهر صحراوي اسطاوالي 
بطاقت حرفي رقم : 

1115202 
 15 جحيش الحواس  حرفً خباز  حي جياللي اسطاوالي 

08A4870078  16 موراد عثماني  ت ت للحوم و الدواجن اسطاوالي 22شارع هجري أحمد رقم 

18A4955952  17 أحمد  بوستة ت ت للدواجن و البٌض  شارع هجري أحمد اسطاوالي  29رقم 

14A4939222  18 بن سعدية محمد  ت ت لللحوم و الدواجن  اسطاوالي  22شارع المقبرة رقم 

07A4846563  19 تيسمالن رابح  للحوم القصابة ت ت  اسطاوالي  22شارع هجري أحمد رقم 

01A0081042  32 ليالوي مختار ت ت للحوم القصابة اسطاوالي  27السوق البمدي محل رقم 

16A4944468  32 حناشي عبد الحميم  ت ت للحوم و الدواجن اسطاوالي  25السوق البمدي المغطى  رقم 

08A4913706  31 بولفول كريم  تبغ و أدوات المدخنٌن ت ت  اسطاوالي  24حي جياللي أحمد محل  84رقم 
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 القائمة االضافية:

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

 اإلدارية

09A4912902 2 قاسي أحمد مقهى شارع اإلخوة مهدي السويدانية 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

يـــــــ
ــــــــ

داـنــ
ــــــــ

ــــــــ
ويـــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــس
ــــــــ

الـــ
ـــة

 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
زراـل

ــدة
ــــــــ

ـــــــ
 

00A0067328  1 زقنوني محمد مقهى األخوان مهدي السويدانية 39رقم 

08A4869034  3 خالدي عقيمة مقهى السويدانية 22حي جعدي رقم 

16A4945035  4 ريمة مقراني مقهى السويدانية 1ب محل  3مسكن عمارة  522حي 

11A4923337  5 بشير براهيم ت ت لمتبغ و تعبئة رصيد ب السويدانية 24شارع مهدي محل رقم 

08A4865384  6 فريد بشير ت ت لمتبغ و تعبئة رصيد السويدانية 22شارع جعوت محمد رقم 

15A4943305  7 نور الهدى مقراني ت ت لمتعبئة رصيد الهاتف النقال السويدانية 25شارع احمد بشير رقم  23رقم 

15A4942883  8 ميدوني مبارك ت ت لمتبغ و تعبئة رصيد السويدانية 18شارع ايمول مقران رقم 

99A0043106 9 سعيد مقراني ت ت لمتبغ و أدوات المدخنين شارع مهدي السويدانية 

04A4811165-02 22 عمارة كمال ت ت لمتبغ و أدوات البازار السوق البمدي السويدانية 



12 
 

 

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

 NAFTAL 5 محطة خدمات  اسطاوالي  71حي البريجة قطعة   

ـــي
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

اوال
ــــــــ

ــــــــ
طـــ

ــــــــ
ــــــــ

اسـ
ــدة 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
رالــ

ز
 

 1 محطة الخدمات SARL محطة الخدمات طريق عين البنيان اسطاوالي 22الطريق الوطني رقم   

05A4830172 7 ولد بوخيطين عبد القادر بقالة تجزئة خايطي احمد اسطاوالي 

09A4913344-01  8 زبار محمد ت ت للتبغ والعطارة اسطاوالي 31شاطئ النخيل أ رقم 

15A4944115     9 خيدر عبد الرحمان ت ت للتغذٌة العامة بموطة سطاوالي 47تجزئة شحاط رابح رقم 

05A4825584 طاس خالد بقالة ممك شحات رابح بموطة سطاوالي : 

16A4945361  جابري نور الدين ت ت لمنتجات العطارة تجزئة شحاط رابح سطاوالي 28رقم ; 

18A4954729  8 عسموج رضا عماد حلوٌات بموطة سطاوالي 26شحات رابح محل رقم 

  98A0027176 9 كركب صادق سرٌع اطعام حي البريجة سطاوالي 

  00A0069332     22 بمقاسم هارون ت ت مكتبة ووراقة حي البريجت سطاوالي 47محل رقم 
  

15A4942168  55 رمضان شهات مقهى سطاوالي 8>حي جياللي رقم 
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08A4910373  21 بولفول كريم ت ت للتبغ ميموزة سطاوالي 48حي جياللي محل  8>رقم 
  

01A0081878 ;<  23 بشير محمد ت ت للتبغ جياللي احمد ميموزة سطاوالي رقمحي 
  

00A0059348 24 كمال قارة بقالة حي جياللي احمد ميموزة سطاوالي 
  

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

 98B0002853  2 مطحنة الساحل  مطحنة  منطقة الحضائر و المقرات زرالدة 

ــــدة
ــــــــــــ

ــــــــــــ
رالــــــ

ز
ــــدة 

ــــــــــــ
ــــــــــــ

رالــــــ
ز

 

 98B0005657 1 مطحنة الحسناء مطحنة  منطقة النشاطات زرالدة 

01A0077017  3 بوقاسمي لخضر ت ت لمتبغ زرالدة 29رقم  44شارع اول نوفمبر رقم 



9102جىٌهٍح  10وعطهح عٍذ االطتقالل وانؼثاب  9102ٌىيً عٍذ انفطز انًثارك نظُح انتجار انًعٍٍٍُ تانًذاويح اٌاو عطهح   

 

 تهذٌح انجشائز انىططى

 انزقى

 انتجار عٕىاْ اٌمبعذح اٌزدبرٌخ َىع انُؼاط

 1 حظًً سهزج ػبرع اإلخىح ازّذ وثىعالَ خبٌطً اٌدشائز اٌىططى>6 ِخجشح وزٍىٌبد

 2 ػاٌة كًال ػبرع ثبطزىر اٌدشائز اٌىططى :6 مخبزة وحلويات

 3 نعزتً ايحُذ ػبرع ِسّذ اٌخبِض  96رلُ  ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 4 ػُافً َصٍز  ػبرع ازّذ ػبٌت  =7رلُ  ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 5 ًًٌ يحًذ  ػبرع اٌعمٍذ عٍّزوع اٌدشائز اٌىططى 69 ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 6 اوتعشٌش خهٍفح ػبٌزعسزٌؼبد 79رلُ  ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 7 ػاٌة كًال  ػبرع ثبطزىر اٌدشائز اٌىططى :6رلُ  ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 8 انعزتً احًذ =6ػبع ازّذ ثىعالَ خبٌفً رلُ  ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 9 عجذ اٌززّبْ  اِشٌبًٔ ػبرع االخىح ثزسواْ اٌح/اٌىططى <6رلُ  ِخجشح و زٍىٌبد 

 10 اٌّىٌىد اٌعٍذأً ػبرع اٌذوزىر رزوالر اٌح/اٌىططى :8 ِخجشح و زٍىٌبد 

 11 عزلىة ٔبصز  ػبرع اٌذوزىر طعذاْ =7 ِخجشح و زٍىٌبد 

 12 ربِشٌزد عّز  ػبرع االخىح ثزسواْ;6 د/د رغذٌخ عبِخ  

 13 زظٍٕبد ِصطفى  ػبرع ازّذ ػبٌت اٌح/اٌىططى>7 د/د رغذٌخ عبِخ  

 14 خٍار طفٍاٌ وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى <? د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 15 حاَذ راتح ػبرع ِخزبر عجذ اٌٍطٍف=7 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 16 خٍار َذٌز اٌدشائز اٌىططى >;?7ِبي ?7ػبرع  د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 17 نعاٌة عًار اٌطٍت الزاوْ اٌدشائز اٌىططى69  د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 18 عًىر احًذ ػبرع ازّذ ػبٌت89 رغذٌخ اٌعبِخ د/د 

 19 حًى عهً َىرج  ػبرع وزٌُ ثٍمبط797ُ د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 20 خٍار نحظٍ ػبرع ازّذ ػبٌت اٌدشائز اٌىططى=6 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 21 سَىع يزاد وزٌُ ثٍمبط776ُ د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 22 اٌذٌز يحًذ اٌىططىوزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز 86 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 23 كزتاع عثذ انكزٌى >;?7ِبي  ?7ػبرع :6 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 24 دوطاص عثذانقادر ػبرع ِسّذ اٌخبِض اٌدشائز اٌىططى<76 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 25 تٍ غالب راتح وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى 786 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 26 اوقزوج حكٍى ٔهح وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى  786  د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 27 دٌاتً تىفٍق ػبرع دٌذوع ِزاد اٌدشائز اٌىططى <77 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 28 قثً سكزٌاء ػبرع ازّذ ثىعالَ خبٌفً اٌدشائز اٌىططى>6 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 29 تهحهًم جٍالنً وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى<= د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 30 يىطاوي عًار وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى<6 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 31 نعالنً رٌاض  ػبرع  وزٌُ ثٍمبطُ   6? د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 32 نىًَ تىفٍق وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى<7 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 33 قهً عثذ انقادر وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى>8 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 



 34 رٌاض يجاهذ وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى?: د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 35 طعٍذ يصطفى وٍىد دثٍظً:6 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 36 يجٍذ غاَى  ػبرع ازّذ ػبٌت  =7 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 37 قاطً يىطى  ػبرع زظٍٓ ثٍعدً <7 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 38 خٍار سهٍز  ػبرع ازّذ ثىعالَ خبٌفً  79 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 39 صانح اعهً قاطً ِصطفى فزوخً?6 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 40 أفتىع يصطفى >6اإلخىح ثزسواْ رلُ  د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 41 تزكاٌ جًال ٔهح وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى>76 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 42 سٌقادي احًذ ػبرع ززٌؼبد> د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 EURL MUSS MARKET 43 ِزاد اٌدشائز اٌىططى ػبرع ددٌذوع:? ِغبسح

 44 يصطفاوي حظٍٍ ػبرع ازّذ ػبٌت اٌدشائز اٌىططى >6 ِغبسح

 45 يحًذ ػقىٌٍ ٔهح وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى:8 لصبثخ

 46 تكٍهً داود وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى797 لصبثخ

 47 خهٍم قىٌذر ػبرع ازّذ ػبٌت اٌح/اٌىططى>7 لصبثخ

 48 تكٍهً اتزاهٍى وزٌُ ثٍمبط797ُاٌح/اٌىططى      لصبثخ

 49 قذادرج يزواٌ ِخزبرعجذ اٌٍطٍف=6  لصبثخ

 50 انحاج اٌىب ػبرع وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى?6 لصبثخ

 51 حاج عٍظى عثًاٌ دوزىر طعذاْ اٌدشائز اٌىططى79 لصبثخ

 52 راتح انفضٍم ػبرع عجذ اٌعشٌش ِىساوي اٌدشائز اٌىططى68ورلُ  ػبرع ززٌؼبد 67رلُ  لصبثخ

 53 حًىدي يحًذ ػزٌف ػبرع ززٌؼبد اٌدشائز اٌىططى76 لصبثخ

 54 دادي حًى عثذ هللا ػبرع ازّذ ػبٌت اٌدشائز اٌىططى;7 لصبثخ

 55 تىكزيح َىرج وزٌُ  ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى=78 لصبثخ

 56 انعٍذ كحىل اٌدشائز اٌىططى 67اوعٕؼبْ رلُ ػبرع  د/د ٌٍذواخٓ و اٌجٍط

 57 سهزج سيىري اٌدشائز اٌىططى 77طىق ثزسواْ رلُ  د/د ٌٍذواخٓ و اٌجٍط

 85 احًذ تٍ عٍاع ػبرع اٌعزثً ثٓ ِهٍذي ?; اغعبَ طزٌع

 85 عثذ انغًُ تىكًٍُ ػبرع عجذ اٌىزٌُ خطبثً 77 إغعبَ طزٌع

 06 جًال طانة ػبرع ثبطزىر ;7 ِطعُ

 06 نخضز ػاوع ػبرع ثبطزىر 78 ِطعُ

 06 تىنقزعح رػٍذ >;?7ِبي  ?7ٔهح  ِطعُ

 06 كزوع حًٍذ ػبرع ززٌؼبد اٌدشائز اٌىططى:6  خعز وفىاوه

 06 عثذ انزؤوف  ػبرع ززٌؼبد اٌدشائز اٌىططى:6  خعز وفىاوه

 08 يهذي َىر انذٌٍ :;ػبرع وزٌُ ثٍمبطُ رلُ  د/د خعز وفىاوه

 00 طعذاوي نىٍَض وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى>> خعز وفىاوه

 06 دانً اكهً وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى78 خعز وفىاوه

 05 تٍ أعًز فؤاد ِخزبر عجذ اٌٍطٍف >6 خعز وفىاوه

 05 اوسدٌٍ تىعالو وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى?79 خعز وفىاوه

 66 كزوع انزتٍع ا >;?7ِبي  ?7ػبرع ;6 خعز وفىاوه

 66 دٌٍ عثذ انعشٌش وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى <? خعز وفىاوه

 66 عًار ػعثاًَ  عجذ اٌعشٌش ِىساوي67 خعز وفىاوه

 66 عثذ انحهٍى عٍثغ عجذ اٌسٍٍُ خزوفً 86/?7 رعجئخ رصٍذ اٌهبرف

 66 تىقاتىص كًال وزٌُ ثٍمبطُ اٌدشائز اٌىططى>7 رعجئخ رصٍذ اٌهبرف

 68 عًاد تىحجٍهح ػبرع ثٍؼىْ >6رلُ  رعجئخ رصٍذ اٌهبرف

 60 عؼاع خذوجح وزٌُ ثٍمبطُ=78 ِسطخ ثٕشٌٓ

 76 قاطًً تؼٍز ػبرع وزٌُ ثٍمبطُ <77  ِسطخ ثٕشٌٓ



 بلدية سيدي امحمد

9102جىٌهٍح  10وعطهح عٍذ االطتقالل وانؼثاب  9102ٌىيً عٍذ انفطز انًثارك نظُح تانًذاويح اٌاو عطهح   

 اٌزلُ 

 اٌزدبر عٕىاْ اٌمبعذح اٌزدبرٌخ ٔىع إٌؼبغ

 1 خبِع عجذ اٌعشٌش  ػبرع عجذ اٌسٍّذ ثٓ عذودح78 ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 2 ِسّذ ثىرزٍخ ػبرع ٌسظٓ ٍِّىًٔ  78 ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 3 عالًٌ ثىعالَ رِعبْ صخً:7 ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 4 عثّبْ ٌذو ػؼبرع ِسّذ ثٍىسداد?7 ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 5 عجذ اٌسك ثبٌطخ ػبرع ِسّذ ثٍىسداد<6 ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 6 ِصطفى ِعّزي ػبرع فٍصً ِجبرن :7 ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 7 طعذو ِصطفى وّبي زظٍجخ ثٓ ثىع786ًٍ ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 8 ثىٔمبة عّز ػبرع ثٍعزوط68ً ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 9 صسزاوي زّشح  ػبرع اثٓ إٌفٍض  طٍذي اِسّذ=6 وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ ِخجشح

 10 ثٓ سٌٕخ ٔىر اٌذٌٓ ػبرع زظٍجخ ثٓ ثىعًٍ طٍذي  اِسّذ<; ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 11 وٌذ ٌعى ٔبصز فززبد ثىطعذ< ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 12 ػجبذ ِسّذ ازّذ سثبٔخ <9 ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 13 ِسّذ وٌذ راثعً ِسّذ ػعجب96ًٔ اٌعبِخ  د/د رغذٌخ

 66 عُاب رػٍذ ػارع خهٍفح تىخانفح 80 )َىيٍذٌض( طىتٍزاخ

 ;7 ِىهزي ِسّذ ِسّذ ػعجبًٔ طٍذص اِسّذ99 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 >7 راثر هزدح ػبرع خٍٍفخ ثىخبٌفخ77 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 =7 ػبفعً ٌطفً ٔهح ٔصٍزح ٔىٔى99 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 <7 عّبر ثىراوي فززبد ثىطعذ <7 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 ?7 غشاًٌ فبرر ػبرع فززب د ثىطعذ>7 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 86 ِسّذ األوزَ ثىرزٍخ ػبرع اإلخىح ثىٌسذور=7 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 87 ثبدٌض اثزاهًٍّ ػبرع دٌذوع ِزاد 87 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 88 وّبي ثعطىع ػبرع ِسّذ ٌٍىسداد << ِغبسح

 89 طٍخً لبطً ػبرع عجذ هللا عزوص 69 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 :8 هجزور ِىطى ػبرع اٌطبهز ػعبف  <: د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 ;8 لبطً اوصبٌر ِصطفى فشوخً? د/د رغذٌخ اٌعبِخ 
 >8 ػعجبًٔ خّبي ٌسظٓ ٍِّى78ًٔ د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 =8 وىػً طٍّز اِسّذػبرع روػبي ثىعالَ طٍذي ;6 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 <8 سٌزىًٔ  رظب ػبرع خٍٍفخ ثىخبٌفخ?7 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 ?8 زّذي ٍِٕز ػبرع اثٓ إٌفٍض77 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 96 عٕىْ ِسّذ اإلخىح طبٌغً;6 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 97 ِسّذ اٌصبدق ثٓ دزّبْ عّبرح أ طبزخ اوي ِبي 76فىج  د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 98 ٌٍعبػخ ثالي عّبرح أ طٍذي اِسّذ 77فىج  اٌعبِخ  د/د رغذٌخ



 99 سٌمبدي ِسفىظ ِسّذ ثىػٕبفخ<7 ِغبسح

 :9 ظٍف ِسّذ فخز اٌذٌٓ زظٍجخ ثٓ ثىعًٍ=:7 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 ;9 ثٍّبظً ٌىطف 69ػبرع ٌىطف ثىػبلىر رلُ  د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 >9 ِسّذ سٌطبًٔ :6ٔهح فززبد ثىطعذ رلُ  د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 =9 صٍفً اطّبعًٍ ;6ػبرع روخً دوٌٍظًٍ عّبرح أ رلُ  د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 <9 عّز دووبري  ِسً ص 9;7ػبرع زظٍجخ ثٓ ثىعًٍ رلُ   د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 ?9 لبطًٍّ ِسّذ  ػبرع خٍٍفخ ثىخبٌفخ<9 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 6: خعىي رظىاْ ػبرع ٌىٔض ثى ػبلىر >6 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 7: عّز ثى دٌٕخ ػبرع زظٍجخ ثٓ ثىعًٍ ?;7 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 8: وزٌُ ِؼبْ ػبرع ِسّذ ػعجبًٔ ?6 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 9: اٍِبًٌ سٌٓ اٌذٌٓ ػبرع اٌعمٍذ ِٕبًٔ ;8 د/د رغذٌخ اٌعبِخ 

 :: ِصطفى اٍِز =6عّبرح أ رلُ  <6اٌفىج  د/د رغذٌخ اٌعبِخ
 ;: ٌبطٍٓ طعٍذأً ;9ِسً رلُ  68اٌفىج  د/د رغذٌخ اٌعبِخ
 46 ٔىر اٌذٌٓ ِٕبد  طىق فززبد ثىطعذ 79 د/د رغذٌخ اٌعبِخ
 47 سعزور عًٍ ػبرع ِسّذ ثٍىسداد =8رلُ  د/د رغذٌخ اٌعبِخ

 48 رزّىًٔ فٍصً ػبرع ٔصٍزح ٔىٔى طٍذي اِسّذ:8 خعز وفىاوه

 49 طالَ خّعخ  ػبرع ٔصٍزح ٔىٔى طٍذي اِسّذ86 خعز وفىاوه

 50 رزّىًٔ ِظعىد ػبرع فٍصً اِجبن طٍذي اِسّذ;6 وفىاوهخعز 

 51 ثٍعزثً ٌسٍى ػبرع ِسّذ ثٍىسداد 86 ٌسىَ ودواخٓ

 52 لبدري ِسّذ اٌطٍت ػبرع ازّذ ساثبٔخ =8 ٌسىَ ودواخٓ

 53 اولٕىْ اٌذٌز ?6ِبي رلُ  67اٌفىج األوي طبزخ ٌسىَ ودواخٓ

 54 ِسّذ دًٌٍّ ِىزر ػبرع ِسّذ ثٍىسداد :8 خعز وفىاوه
 55 لىٌذر ساٌز ػبرع روػبي ثىعالَ ?6 خعز وفىاوه

 56 ِعّزي عجذ اٌسٍٍُ ػبرع فٍصً ِجبرن 79 لصبثخ

 57 لبٌىْ فٍصً ػبرع زظٍجخ ثٓ ثىعًٍ ;:7 لصبثخ

 58 طسٕىْ ازّذ ػبرع روػبي ثىعالَ >6رلُ  لصبثخ

 59 اٌؼز رىفٍك فٍصً ِجبرن; لصبثخ
 60 رثٍر عٍظى فززبد ثىطعذ; لصبثخ
 61 ثٍعّزي زظٍٓ  فززبد ثىطعذ< لصبثخ
 62 وزٌُ ثخزً ِسّذ ػعجبًٔ?8 لصبثخ

 63 ثٍدٍالًٌ طعٍذ ػبرع زظٍجخ ثٓ ثىعًٍ <76 ِمهى

 64 ازّذ زذادو ػبرع ِسّذ ثٍىسداد  == ِمهى

 65 ٍِالغ ِدٍذ  ػبرع روػبي ثىعالَ 78 ِمهى

 66 عذاٌخ ِىٌىد ػبرع ِسّذ ثٍىسداد 8? إغعبَ طزٌع
 67 اطبِخ ظٍف هللا  ػبرع زظٍجخ ثٓ ثىعًٍ 7< إغعبَ طزٌع

 68 زظبْ طىادح ػبرع زظٍجخ ثٓ ثىعًٍ ;< ِطعُ

 69 خجبس طٍّز ػبرع ِسّذ ثٍىسداد >= ِطعُ

 70 عجذ اٌززّبْ ِسٍت ػبرع دٌذوع ِزاد <8 رعجئخ رصٍذ اٌهبرف

 71 ِىٌىد ِىٌى 78طبزخ اوي ِبي  رلُ 67فىج  رعجئخ رصٍذ اٌهبرف

 72 ِسّذ ٍِجبروً ?:طبزخ اوي ِبي رلُ  68فىج  رعجئخ رصٍذ اٌهبرف

 73 ٔبدٌخ ثٍمػ طبزخ اوي ِبي  <6فىج رلُ  رعجئخ رصٍذ اٌهبرف
 74 طخً عًٍ  ػبرع عجذ هللا عزوص 69 رعجئخ رصٍذ اٌهبرف



 75 زٍّذ ربِزد ػبرع فٍصً ِجبرن 67 رعجئخ رصٍذ اٌهبرف

 76 وزفبذ طٍذ عًٍ ثىعالَػبرع روػبي  رعجئخ رصٍذ اٌهبرف

 77 خجٍىْ طعٍذ ػبرع زظٍجخ ثٓ ثىعًٍ 7;7 رعجئخ رصٍذ اٌهبرف

 78 طٍذهُ عجذ اٌغًٕ ػبرع زظٍجخ ثٓ ثىعًٍ طٍذي اِسّذ:? ِسطخ ثٓ سٌٓ

 

  

 انًزادٌح

   اٌزدبر عٕىاْ اٌمبعذح اٌزدبرٌخ ٔىع إٌؼبغ    

 1 ثٓ عجبص ِزاد ِسّذ لبطُ اٌّزادٌخ:6 ِخجشح

 2 ِظىص رظب    ِخجشح

 3 عجذ إٌجً ِسّذ ػبرع اإلخىح عىدٌخ 76رلُ   زٍىٌبد وِزغجبد

 4 أَ اٌظعذ زٍّذ ػبرع ِمزاْ عبوص?9 ِخجشح

 5 ٌٍبص اٌذ اعزاة ػبرع عجذ اٌمبدر :8رلُ  زٍىٌبد وِزغجبد

 6 ثى عفبد طٍّزح ػبرع رػٍذ صبدق ?8رلُ  ِخجشح

 7 عجذ اٌّبٌه ِؼزً صبدق اٌّزادٌخػبرع عًٍ  >7رلُ  زٍىٌبد وِزغجبد

 8 ِشٌبًٔ اطٍب عجذ اٌىزٌُ اٌصغٍز :6رلُ  رغذٌخ عبِخ

 9 ِسًٍ اٌذٌٓ عجذ اٌمبدر ِمزاْ عبوص 96رلُ  رغذٌخ عبِخ

 10 ثىعٕبْ عجذ اٌسٍّذ ِمزاْ عبوص 78رلُ  رغذٌخ عبِخ

 11 زّىع ٍِٕز  ػبرع ٌىطف سوثٍز ;8رلُ  ِغبسح

 12 رظىاْ فزبي لبطُغزٌك ِسّذ  رغذٌخ عبِخ

 13 زدىغ ِسّذ اٌسفٍع ِمزاْ عبوص 78رلُ  رغذٌخ عبِخ

 14 خٍبر اثزاهٍُ ػبرع عجذ اٌمبدر ?8 رغذٌخ عبِخ

 15 ِزاثػ ِسّذ  رػٍذ صبدق رغذٌخ عبِخ

 16 فىرٍٍخ زبج ثىٍز ِسّذ لبطُ 67رلُ  رغذٌخ عبِخ

 17 ثٍعٍذي عجذ اٌززّبْ ِمزاْ عبوص ;9رلُ  خعز وفىاوه
 18 اٌهبػًّ ثٍعطغ رػٍذ صبدق 86رلُ  خعز وفىاوه

 19 عجذ اٌمبدر خعزاوي غزٌك عجذ اٌمبدر :9رلُ  خعز وفىاوه

 20 ازّذ ثٍعزٌجً ػبرع عجذ اٌمبدر ?:رلُ  خعز وفىاوه

 21 اٌىة ٌٍى رػٍذ صبدق 77رلُ  خعز وفىاوه

 22 ثٓ ٍِّىْ ٌبسٌذ ِمزاْ عبوص <7رلُ  خعز وفىاوه

 23 صسزاوي ِسّذ غزٌك عجذ اٌمبدر =8رلُ  لصبثخ
 24 غالَ ٔجًٍ رلُ  ِمزاْ عبوص لصبثخ

 25 سٌزىًٔ عجذ اٌمبدر  رػٍذ صبدق ?6رلُ  لصبثخ

 26 ٔبصز صسزاوي ِمزاْ عبوص <7رلُ  لصبثخ
 27 ِزاد ِٕبصزي  رػٍذ صبدق =6رلُ  رعجئخ رصٍذ اٌهبرف
 28 ِسّذ ِسفىظ ٔهح ثٍىٍٓ :7رلُ  رعجئخ رصٍذ اٌهبرف

 29 رٌبض لبطً ٔهح ثٍىٍٓ :7رلُ  رعجئخ رصٍذ اٌهبرف



 30 عشٌش ثى صجٍعخ ٔهح ثٍىٍٓ :7رلُ  رعجئخ رصٍذ اٌهبرف
 31 عٍّزوع وزٌُ رػٍذ صبدق :7رلُ  رعجئخ رصٍذ اٌهبرف

 32 رظىاْ ِجبرن ػبرع زبٌض اٌظعٍذ =8رلُ  ِطعُ

 33 خعفز روًٌ  ٔهح ثٍىٍٓ :7رلُ  ِطعُ

 34 عبػىر خٍؼبْ عبوصِمزاْ  ;6رلُ  ِمهى

 35 اِعىع عًٍ ػبرع طىٌذأً ثىخّعخ<7 ِسطخ ثٕشٌٓ

 36 ثٓ ثىٌعٍذ ٌبطٍٓ ػبرع طىٌذأً ثىخّعخ;9 ِسطخ ثٕشٌٓ

 

 

 انًذٍَح

 انزقى انتجار عُىاٌ انقاعذج انتجارٌح َىع انُؼاط

 1 ٌعزٌجً فزر اٌذٌٓ  ػبرع عّبر ثىدالص>6اٌّذٍٔخ   ِخجشح صٕبعٍخ 

 2 ٌىطف غبًٌّ ِىزر ة ػبرع اإلخىح ثخبري :6 زٍىٌبد  

 3 راظٍخ سوثٍز اٌّذٍٔخ  78لظُ  ;8ِح >6ػبرع عّبر ثىدالص رلُ صٕبعخ اٌسٍىٌبد اٌزمٍٍذٌخ

 4 طزٌز ِسّذ  ِسّذ ثٍعزج>6 ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 5 ٌٍض طفٍبْ ػبرع اإلخىح ثخبري77 ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 6 ثىعًٍ رِعبْ ِسزىدػزٌف 77 ِخجشح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 7 ِىدح ٌٍبص عجذ اٌززّبْ ٌعٍى=< زٍىٌبد 

 8 ِىخجً خبٌذ اإلخىح ِذ8ًٔ; رغذٌخ عبِخ

 9 هبًِ ِزاد ػبرع ػزٌف ِسزىد78 رغذٌخ عبِخ

 10 دفىص ِسّذ عجذ اٌمبدر ٌعٍى:; رغذٌخ عبِخ

 11 زفٍع ثىثىز  اٌّذٍٔخ  =:ػبرع اإلخىح ِذأً ِسً رلُ رغذٌخ عبِخ

 12 ِجزون ثىغبٌجً اٌّذٍٔخ  69لطعخ 99ِح ٍِىٍخ 78ٔهح اإلخىح ِذأً لظُ <: عبِخ رغذٌخ

 13 ثٍخٍزي اطّبعًٍ ػبرع ِسّذ ثٍعزج;6 رغذٌخ عبِخ

 14 غزغبق ازّذ ػبرع اإلخىح ثخبري:7 رغذٌخ عبِخ

 15 ثذاوي عذٔبْ ػبرع االخىح ثىخبري:6ػبرع عجذ اٌززّبْ ٌعٍىظبثمب وزبٌٍب رغذٌخ عبِخ

 16 ِسّذ أوثهٍىي اٌّذٍٔخ  <:ػبرع اإلخىح ِذأً ِسً رلُ وفىاوهخعز 

 17 ثذاوي عذٔبْ ػبرع االخىح ثىخبري:6ػبرع عجذ اٌززّبْ ٌعٍىظبثمب وزبٌٍب خعز وفىاوه

 18 ِٕصف زظٍبد   69ػبرع االخىح ثخبري  رلُ   خعز وفىاوه

 19 ػفٍك غجبي  ص ػبرع االخىح ثخبري 79 خعز وفىاوه

 20 غزغبق أزّذ ػبرع اإلخىح ثىخبري:7رلُ خعز وفىاوه

 21 لزٌؼً أزّذ 8طىق اٌّغطى ِسّذ ثذاوي رلُ  خعز وفىاوه

 22 عجذ اٌغفبر طبخٍذ اإلخىح ثىخبري 78 خعز وفىاوه

 23 سِبج عّز طبزخ اوي خىٌٍٍخ77 خعز وفىاوه

 24 ثٍعجبد  ٌىطف ػبرع اإلخىح ِذأً=: خعز وفىاوه

 25 عٍّزوع ِٕصىر  ِذأًػبرع اإلخىح =: لصبثخ 

 26 عجذ اٌسفٍع طٍّز ػبرع االخىح ثخبري  78 لصبثخ



 27 ٌىصٍف اطّبعًٍ  ػبرع ِسّذ ثذاوي اٌّذٍٔخ 67 لصبثخ

 28 ٔىراٌذٌٓ لزلٍػ ػبرع اإلخىح ِذأً ة=:   لصبثخ

 29 ثىعمً خّبي  ػبرع زظبْ رؼزاف7ً: لصبثخ

 30 ٔىر اٌذٌٓ  ثىزّذأً ػبرع اإلخىح ِذأً>: لصبثخ

 31 لبٌىْ ِسّذ األٍِٓ  ػبرع ِسّذ ثٍعزج78 لصبثخ

 32 دوص عجذ اٌسٍّذ  أ 6;ػبرع اإلخىح ثىخبري رلُ 79 ِمهى 

 33 طٍٍّخ زّبًٔ  ػبرع ِسّذ ثٍعزج=6 رعجئ رصٍذ اٌهبرف

 34 ثزاهٍُ أودفبي ػبرع ِسّذ ثٍعزج:6/ ;6ِسً رلُ  رعجئ رصٍذ اٌهبرف

 35 سٍِػ رظىاْ  ِسّذ ثٍمبطُػبرع 796 ِسطخ ثٕشٌٓ 

  

  



 امحمد سيدي

   انتجار انتجارٌح انقاعذج عُىاٌ انُؼاط َىع

 7  ِسّذ لبطًّ  ثىخبٌفخ خٍٍفخ ػبرع <9  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 8  خذٌز ربٌزي  ثىعالَ روػً ػبرع ;7  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 9  لبطً ػٍخً  ثزوطبٌض ػبرع >7  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 :  اٌذٌٓ ِسً عٍظبوي  ِبي اوي طبزخ  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 ;  اٌذٌٓ سٌٓ عٍّبًٌ  ِٕبًٔ اٌعمٍذ زً  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 >  فزٍسخ ِزإًٌ اِسّذ طٍذي 69 رلُ ثىسٌبدح زً اٌصذٌك اٌىة زً  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 7 ثىعالَ خبوي  ػبرع <6  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 8  سوً خجبري  ثىعًٍ ثٓ زظٍجخ ػبرع :76  طزٌع اغعبَ

 9  فزٌذ سعٍػ  ٍِّىًٔ ٌسظٓ ػبرع 77  طزٌع اغعبَ

 10  اٌّبٌه عجذ ِىٌىد ثٓ  ثٍىسداد ِسّذ ػبرع ;7  ِهبرفخ

 

 الوسطى لجزائرا

   اٌزدبر اٌزدبرٌخ اٌمبعذح عٕىاْ إٌؼبغ ٔىع

 1  خٍالًٌ ثٍسىي  ثٍمبطُ وزٌُ ػبرع <=  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 2 ازّذ عّىر ػبٌت ازّذ ػبرع89  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 3  ِصطفى زظٍٕبد >7 رلُ ػبٌت ازّذ ػبرع  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 4  ِسّذ اٌذٌز  ثٍمبطُ وزٌُ ػبرع 86  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 5 اٌدىسي ثىعالَ خالدي اإلخىح ػبرع ِىزر67  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 6 اٌىزٌُ عجذ وزثبع >;?7 ِبي ?7 ػبرع:6  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 7  رٌبض ِدبهذ  ثٍمبطُ وزٌُ ػبرع ?:  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 8  ِصطفى افٕىع  ثزسواْ االخىح  >6  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 9  سوزٌب لجً  خبٌفً ثىعالَ  ػبرع >6  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 10  آٍِ وزفً  خٍّظزً ِسّذ ٔهح >6  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 11  راثر زبٔذ اٌٍطٍف عجذ ِخزبر ػبرع =7  اٌعبِخ رغذٌخ د/د

 66 رسلً ارًٍ  رلُ ػبٌت ازّذ ػبرع 88 وفىاوه خعز

 66 اوًٍ داًٌ  ِىزر 78 رلُ ثٍمبطُ وزٌُ ٔهح وفىاوه خعز

 66 ٌىٍٔض طعذاوي >> رلُ طىاوىٌز ٔهح وفىاوه خعز

 68  ػعجبًٔ عّبر  ِىساوي اٌعشٌش عجذ ػبرع 67 وفىاوه خعز

 60 اٌزثٍع وزوع ا >;?7 ِبي ?7 ػبرع;6 وفىاوه خعز
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