
 الـجمهورية الـجزائرية الـديمقراطية الـشعبية
 وزارة التجارة 

 مــديرية التجارة لوالية الجزائر
 واإلعالم االقتصاديمصلحة مالحظة السوق 

 
 

9102 الملزمٌن بضمان المداومة خالل عطلة ٌومً عٌد األضحى المبارك لسنة والمتعاملٌن االقتصادٌٌنالقائمة االسمٌة للتجار   

.9102 وعاشوراء لسنةأول محرم  ٌومًوعطلة   

 

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

 المقاطعة اإلدارٌة  البلدٌة الرقم

59:5946أ23 طارق  بومحدٌو مخبزة صناعٌة  :4شارع طرابلس    حسٌن داي حسٌن داي 12 

1135744أ9:  حسٌن داي حسٌن داي 13 بركان محمد مخبزة حً بروسات عمارة ف 

1212412أ14 شارع شارع الطاهر بن سنوسً 26   حسٌن داي حسٌن داي 14 حمودي عبد الغنً مخبزة 

5957412ا18 شارع طرابلس 25   حسٌن داي حسٌن داي 04 بن منً نور الدٌن مخبزة وحلوٌات تقلٌدٌة 

5998576ا22  حسٌن داي حسٌن داي 05 العاٌب مراد مخبزة صناعٌة شارع ٌحً العٌاشً 

62372362ا29 91شارع بوجمعة مغنً رقم    حسٌن داي حسٌن داي 06 جانً اسماعٌل مخبزة صناعٌة 

5:165:4ا24 شارع مولود بلهوشات 35   حسٌن داي حسٌن داي 18 مازري حكٌم بقالة 

6234959ا29 شارع الطاهر بن سنوسً 24   حسٌن داي حسٌن داي 19 زاٌدي محمود بقالة 

6231216ا28 شارع فرنان حنفً 74  عز الدٌن زمٌرنً بقالة   حسٌن داي حسٌن داي :1 

5993692أ22 شارع علً مدوش  :4   حسٌن داي حسٌن داي 21 أمهور ٌاسٌن بقالة 

623:293ا:2  26رقم  14حً البحر و الشمس عمارة ب  

حسٌن داي 23قطعة رقم   

دايحسٌن  حسٌن داي 22 كرٌدٌد اسٌا بقالة  

5931167ا16 شارع علً مدوش  :4   حسٌن داي حسٌن داي 23 نورالدٌن بن حداد  بقالة 

6236813ا29 مج  39قطعة رقم  52شارع علً مدوش رقم  

حسٌن داي 57قسم 22م رقم   

 حسٌن داي حسٌن داي 24 مرزوقً احمد بقالة

5:28961ا21 29شارع شرٌف بروٌة    حسٌن داي حسٌن داي 25 وحٌد كور احمد بقالة 

62351:2أ29 5شارع علً مدوش  26   حسٌن داي حسٌن داي 26 تابعطوش سمٌر بقالة 

44::114أ:: 72حً البحر والشمس عمارة د رقم   حسٌن داي حسٌن داي 27 نور جمال  بقالة 

:5:1389أ24 45حً بروساتعمارةد رقم    حسٌن داي حسٌن داي 28 حطاب باي محمد بقالة 



5942456أ17 شارع الطاهر بن سنوسً  25   حسٌن داي حسٌن داي 29 بومزراق صابر بقالة 

:598237ا:1 شارع الجمهورٌة 12   حسٌن داي حسٌن داي :2 وهواه صالح ت ت للتغذٌة العامة 

62227:6ا27  حسٌن داي حسٌن داي 31 وزانً مولود ت ت للتغذٌة العامة حً بروسات عمارة او 

1218988ا15 االبٌض المتوسطحً البحر  13   حسٌن داي حسٌن داي 32 زٌاد محمد ت ت للتغذٌة العامة 

5:29752أ26  حسٌن داي حسٌن داي 33 كمال بوخلٌفة بقالة  29حً بن بو العٌد عمارة رقم  17محل رقم  

 
 

شارع فرنان حنفً 74  حسٌن داي حسٌن داي 34 والً منٌر مغازة 

:624227ا:2 حسٌن داي 29شارع علً مدوش محل رقم    حسٌن داي حسٌن داي 35 بن موهوب صبرٌنة بقالة 

6235:51أ29 شارع علً سعٌدانً بانوراما حسٌن داي  13   حسٌن داي حسٌن داي 36 ٌنٌس قانة مغازة 

6239:64ا29 حسٌن داي 23طرٌق فرنان حنفً رقم    حسٌن داي حسٌن داي 37 الحاج عبد الناصر مصاب بقالة 

7325:33أ29 أ حسٌن داي 12حً بن بو لعٌد عمارة    حسٌن داي حسٌن داي 38 مرمٌوي عبد المالك صهٌب بقالة 

:623143أ28 حسٌن داي  :1شارع محمد دوٌة محل رقم    حسٌن داي حسٌن داي 39 عبد القادر عالق بقالة 

5953:22أ18 نوفال أمبار فً زاوٌة شارع الحرٌة و شارع  
 محمد زنٌتً 

الدٌنصدٌقً نور  بقالة  حسٌن داي حسٌن داي :3 

225932أ27 أحسٌن 22شارع محمد مربوش محل رقم  22 

 داي 
 حسٌن داي حسٌن داي 41 زموش عبد الغنً بقالة

6235343أ29  حسٌن داي حسٌن داي 42 زروق محمد لطفً بقالة  14قطعة رقم 21شارع طرابس رقم  

6234185ا29 شارع بوجمعة مغنً  78     43 مزوار اسالم مغازة 

5953:22أ18 شارع محمد زنٌتً محل رمرب 19   حسٌن داي حسٌن داي 44 صدٌقً نور الدٌن ت ت خضر و فواكه 

:623122ا28 ا شارع بن دانون 99محل رقم    حسٌن داي حسٌن داي 45 بوهلة رضوان خضر وفواكه 

1173497أ11  حسٌن داي حسٌن داي 46 محمد بن عبد الرحمان خضر وفواكه  3شارع الفنون الجمٌلة رقم 

6238688ا29 حسٌن  15شارع فرنان حنفً محل رقم  74 

 داي

 حسٌن داي حسٌن داي 47 شباح بادٌس مطعم

6234872ا29 شارع فرنان حنفً حسٌن داي :5   حسٌن داي حسٌن داي 48 بن قاصر عبد الحمٌد مطعم 

6232162ا28 شارع مولود بلهوشات مدخل او 35  اسماعٌلبن فرٌحة  اطعام سرٌع   حسٌن داي حسٌن داي 49 

1:21976أ8: شارع الطاهر بن سنوسً :2   حسٌن داي حسٌن داي :4 عمار بالل  اطعام سرٌع  

113:894ا9: شارع الطاهر بن سنوسً 29   حسٌن داي حسٌن داي 51 برٌبرمججوب دواجن 

6235355ا29 شارع علً مدوش طرٌق فرنان حنفً رقم  
خسٌن داي 51  

 حسٌن داي حسٌن داي 52 اودٌنةالمٌن محطة خدمات

597:492أ:1 شارع طرابلس  8:   حسٌن داي حسٌن داي 53 اٌت لوسٌن محمد محطة خدمات 

1177498أ11 شارع فرنان حنفً :5   حسٌن داي حسٌن داي 54 طاٌري ابراهٌم محطة خدمات 



5966736أ 19 براهٌمحمدٌش  ت ت للتغذٌة العامة  22محل  4حً االقامة العائلٌة ع ب   حسٌن داي حسٌن داي 55 

6237886أ29 33قطعة  25شارع االقامة العائلٌة ع ب رقم    حسٌن داي حسٌن داي 56 حمدان طالحً بٌتزرٌا 

622:674أ28 ممر كالر حسٌن داي 14   حسٌن داي حسٌن داي 57 ٌوسف صحراوي اطعام سرٌع 

1178532أ11 شارع طرابلس 59  دايحسٌن  58 دبٌاش موسى اطعام كامل   حسٌن داي 

شارع ترٌبول65ً 2:27318596  حسٌن داي حسٌن داي 59 بولعظام ٌزٌد ت ت للتغذٌة العامة 

ت/ت للدواجن و  ساحة طرابلس 2:27329136
 البٌض

 حسٌن داي حسٌن داي :5 خوشان العربً 

5:14578أ24  حسٌن داي حسٌن داي 61 عزٌز سفٌان ت ت للتغذٌة العامة ساحة طرابلس 

6224:66أ27 شارع مولود بلهوشات 18   حسٌن داي حسٌن داي 62 بن عطاء هللا حكٌم  ت ت للتغذٌة العامة 

شارع قدور رحٌم 24   حسٌن داي حسٌن داي 63 غانم ربٌعة أرملة قادري مقهى 

6149:57أ27  :5شارع قدور رحٌم المركز التجاري  19 

6محل   

 حسٌن داي حسٌن داي 64 عبد الرحمان ركاب جابري  مطعم و مشوى

::5:331أ26 شارع قدور  9محل رقم  :5المركز التجاري  

 رحٌم

 حسٌن داي حسٌن داي 65 محمد أرزقٌلوناس مقهى

6232274أ28 13ب محل 23شارع قدور رحٌم رقم    حسٌن داي حسٌن داي 66 عبد الرحمان مزعاش ت ت للتغذٌة العامة 

:597848أ:1 محل  2مسكن شارع قدور رحٌم ع  61حً  

س 24رقم   

 حسٌن داي حسٌن داي 67 رٌاض قماز  اطعام كامل

5:22:44أ25 شارع مولود بلهوشات 24   حسٌن داي حسٌن داي 68 جرورو سمٌر اطعام سرٌع  

6242144أ:2 14محل رقم  21حً طرابلس رقم    حسٌن داي حسٌن داي 69 محمد رشٌد تمرارت اطعام سرٌع 

:118439أ12  حسٌن داي حسٌن داي :6 نصر الدٌن سماعن اطعام سرٌع  15شارع ب الدار الحمراء رقم  

مجموعة ملكٌة  28شارع الدار الحمراء رقم  2:27331774

14قسم  61رقم   

 حسٌن داي حسٌن داي 71 بوظهر رفٌق ت ت تغدٌة عامة

6231653أ28 شارع الدار الحمراء حسٌن داي 28  فرحاتعباس  ت/ت خضر و فواكه   حسٌن داي حسٌن داي 72 

6232747أ28 شارع محمد مدبوش 16   حسٌن داي حسٌن داي 73 كموش امٌر اطعام سرٌع 

11:8826أ14  حسٌن داي حسٌن داي 74 اومرزوق كمال ت ت تغدٌة عامة  17محل  26حً بن بولعٌد ع  

:5:2948أ26 216شارع طرابلس رقم   داي حسٌن حسٌن داي 75 نصر الدٌن بقاح بقالة   

5:26238أ 25  حسٌن داي حسٌن داي 76 ٌاسٌن بورابٌة ت ت تغدٌة عامة  17شارع مختار بوزٌان رقم  

:5:3422أ26  31قسم  32حً عمٌروش ع س رقم  

45حصة  25مجموعة ملكٌة   

 حسٌن داي حسٌن داي 77 عبد الرزاق مالب ت ت تغدٌة عامة

622:137أ28 12ق رقم  24حً عمٌروش ع او رقم   للخضر و  ت ت 
 الفواكه

 حسٌن داي حسٌن داي 78 معٌوف اعمر



:595928أ18 27شارع طاهر بن سنوسً    حسٌن داي حسٌن داي 79 برٌبر ٌحً ت ت تغدٌة عامة 

6235452أ29 48ملكٌة  31قطعة  25شارع الجمهورٌة    حسٌن داي حسٌن داي :7 رضوان محً الدٌن ت ت تغدٌة عامة 

6231397أ28 ت ت للخضر و   12محل رقم  شارع لبوزار 
 الفواكه

 حسٌن داي حسٌن داي 81 كمال بوزٌان

:624148أ:2  حسٌن داي حسٌن داي 82 جوهر سحالً ارملة اوهاب ت ت تغدٌة عامة  68شارع طرابلس رقم  

6239333أ29 شارع محمد قرباجً 12  ت ت للخضر و  
 الفواكه

 حسٌن داي حسٌن داي 83 جعالة محمد

1186778ا12  حسٌن داي حسٌن داي 84 احمد شٌخً ت/ت للحوم و الدواجن  13شارع بن صٌام رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 المقاطعة اإلدارٌة  البلدٌة الرقم

 حسٌن داي المقرٌة 10 جازية نوري مخبزة صناعية 10شارع بوجمعة مغني كشك رقم  6409272ا10

 حسٌن داي المقرٌة 19 جعفر بن زينة مخبزة صناعية شارع طرابمس 071 1011211أ17

 حسٌن داي المقرٌة 10 بولحبال مولود مخبزة صناعية حي الرماف عمارة س المقرية 1101212ا99

حمويات تقميدية مخبزةو شارع محمد عزوق 04رقم  0195091أ00  حسٌن داي المقرٌة 10 بولفراخ رؤوف 

 حسٌن داي المقرٌة 10 مخموفي جديد ت/ت لمتغذية العامة 21السوق البمدي حي سيمة فيال  1101002أ91

 حسٌن داي المقرٌة 10 مرايكي أمين ت/ت لمتغدية العامة شارع محمد عزوق 69 1145127أ10

 حسٌن داي المقرٌة 10 بوسنة يوسف ت/ت لمتغدية العامة الجزائريحي التراث  00رقم  5000110ا02

 حسٌن داي المقرٌة 10 سماري عبد الغني ت/ت لمتغدية العامة بوجمعة مغني 49 5069471أ09

 حسٌن داي المقرٌة 12 عزي اليامنة ت/ت لمتغذية العامة شارع محمد عزوق 69 1105901أ99

1107556ا99  حسٌن داي المقرٌة 01 عثماني عباس ت/ت لمتغذية العامة شارع محمد عزوق المقرية 

98A 0030056 حسٌن داي المقرٌة 00 عقار فريد ت/ت لمتغذية العامة 11حي ارماف عمارة س 

11A 4900056 16 حسٌن داي المقرٌة 09 بوعبيد رابح ت/ت لمتغذية العامة شارع ساعد فالح 

لمتغذية العامةت/ت  شارع بوجمعة مغني 10 1161011أ91  حسٌن داي المقرٌة 00 بن تفات عبد الحكيم 

 حسٌن داي المقرٌة 00 أمين حباش ت/ت لمتغدية العامة شارع ساعد فالح 14 5062269أ01

 حسٌن داي المقرٌة 05 مزيودان محمد ت/ت لمتغذية العامة شارع ساعد فالح المقرية 01رقم  7197411ا00

 حسٌن داي المقرٌة 02 مواني مختارى ت/ت لمتغدية العامة شارع محمد عزوق 66 1170061أ99

 حسٌن داي المقرٌة 04 تمي مولود ت/ت تغذية عامة شارع طرابمس  059 1011211أ17

 حسٌن داي المقرٌة 01 عروس رشيد ت/ت تغذية عامة 20السوق البمدي رقم  1111067أ10

 حسٌن داي المقرٌة 09 العربي عنوش ت/ت تغذية عامة شارع محمد عزوق 06 7149201ا19

 حسٌن داي المقرٌة 61 كمال عميش ت/ت لمتغدية العامة ب نهج بوجمعة مغني02إقامة السالم عمارة  1011261أ10

 حسٌن داي المقرٌة 60 رشيد سميماني ت/ت تغدية عامة  12شارع ساعد فالح رقم  7906205أ07

 حسٌن داي المقرٌة 66 ش تضامن دراجي و شركائه الحميبت/ت لمنتجات  شارع بوحمعة مغني 1910907ب11



 حسٌن داي المقرٌة 60 عثمان عزوق ت/ت خضر و فواكه  61شارع ياسف لحسين رقم  04أ5061411

17A5120119  7باتريموان الجزائر محل رقم  9رقم س 
 

   67 مسمولي فارس ت/ت خضر و فواكه

 حسٌن داي المقرٌة 65 عبدالالوي عبد القادر لمدواجن ت/ت المقرية 17شارع ساعد فالح  1120411ا11

 حسٌن داي المقرٌة 62 ورز الدين ناصر لحوم دواجن و بيض أ بمحادات حي سيال بوجمعة مغني10محل  7159502أ14

 حسٌن داي المقرٌة 64 بوزيدي ميمود  ت/ت لمحوم و القصابة 76اليوق البمدي محل رقم  7121411أ11

 حسٌن داي المقرٌة 61 قرد رضوان ت/ت لمحوم و القصابة بوجمعة مغني شارع 1177011أ99

 حسٌن داي المقرٌة 69 لوناس حسان فاست فود شارع ساعد فالح المقرية 12 7101061أ12

   01 مزيودان محمد اطعام سربع شارع ساعد فالح المقرية 01رقم  7197411ا00

 حسٌن داي المقرٌة 00 عمار عبد الغني اطعام سريع الربوة الحمراء 19حي أرماف عمارة س 110112أ91

 حسٌن داي المقرٌة 06 قراد ابراهيم فاست فود شارع طرابمس المقرية 059 7167679ا15

 حسٌن داي المقرٌة 00 باركة فطيمة محطة خدمات طريق باش جراح المغارية 02 7145616ا19

 

 

 

 

 

 

 

  



قم السجل ر
 التجاري

النشاطنوع  العنوان التجاري أو  اسم ولقب التاجر 
 المتعامل االقتصادي

 المقاطعة اإلدارٌة  البلدٌة الرقم

 حسين داي القبة 10 حاكم الياس مخبزة صناعية القبة 6حي ديار العافية عمارة ج رقم  5106912أ07
 حسين داي القبة 16 تالمالك محمد مخبزة جنان بن عمر القبة052 1147705ا 10

 القبة 057قطعة رقم  1تجزئة ج 0177060ب  04
مخبزة و حمويات 

 مخبزة سعد الدين تقميدية
 حسين داي القبة 10

 حسين داي القبة 17 شويحيأرممةرزقين  مخبزة وحمويات القبة49تجزئة زواتنة رقم  7167171ا 15
 حسين داي القبة 15 لمماص كريم مخبزة وحمويات شارع عمر بورصاص القبة 10 7141476ا  19
 حسين داي القبة 12 سعدات عمي مخبزة صناعية  5179920ا  09

 7100161ا  15
المنظر الجمٌل  19محل رقم  19القطعة رقم  10تجزئة ج 

 حسين داي القبة 14 شكير جياللي مخبزة وحمويات القبة

 حسين داي القبة 11 العموي أحمد مخبزة صناعية القبة 02رقم  10حً الحٌاة شارع  5172910أ  04
 حسين داي القبة 19 مخبزة و حمويات االخوة سعيدي مخبزة وحمويات القبة 10درج  10حً المنظر الجمٌل عمارة م  1999001ب  02
 حسين داي القبة 01 بخسيس سمير مخبزة وحمويات القبة 90مج ملكٌة رقم  00قسم  19تجزئة كامس  1140111أ  11
 حسين داي القبة 00 بومدين مصطفى ايداع الخبز القبة 10رقم  019عمارة حً العناصر  5170947ا  02

 حسين داي القبة 06 محمد أكمي سهيني مخبزة صناعية نهج بوعالم بوشفاعة 10 5164197أ07
 حسين داي القبة 00 ثابتي سفيان تغدية عامة محل أ القبة 00قطعة رقم  10تتعاونية الفتح تجزئة رقم  7909190أ  07
 حسين داي القبة 07 خسراني زهر ت/ت لمتغذية العامة القبة 10المنظر الجميل رقم  0061حي  5166606ا  00
 حسين داي القبة 05 بن فيسىة ليمى تغدية عامة القبة 16رقم  15حي المنظر الجميل عمارة  7162207أ  15
عمارة ذات  16)مستشفى القبة( حصة  زهون قاريدي 7162207أ  15

 ممكية شركة س القبة
 حسين داي القبة 02 عميور العربي  تغدية عامة

 حسين داي القبة 04 كورين أرزقي تغدية عامة شارع محمد رابية القبة 02 1100976أ  91
 حسين داي القبة 01 كوشي سمير  مغازة القبة 051رقم  16تعاونية  7199720ا  06
المنظر الجميل  12رقم  11مسكن عمارة رقم  612حي  1179941أ  99

 القبة
 حسين داي القبة 09 بوجميدة محفوظ ت/ت لمتغذية العامة

المنظر الجميل  10رقم  11مسكن عمارة رقم  612حي  7150106أ  14
 القبة

 حسين داي القبة 61 صغير محمود  ت/ت لمتغذية العامة



 حسين داي القبة 60 شمغوم عبد الوهاب مغازة القادر عالوة القبةشارع عبد  17رقم   7195251أ 05
 حسين داي القبة 66 خوخي جياللي  ت/ت لمتغذية العامة شارع عبد القادر عالوة القبة 05 5102716أ  05
 حسين داي القبة 60 جبارات ايدير تغدية عامة القبة 16شارع محمد باق رقم  71546696أ  14
 حسين داي القبة 67 شميق بالل تغدية عامة شارع باق محمد القبة61 5179417أ  09
 حسين داي القبة 65 سدات سامية تغدية عامة القبة 07حي باق محمد عمارة ج محل رقم  7146551أ  19
 حسين داي القبة 62 حمروش سعيد  ت/ت تغذية عامة القبة 15حي عين السمطان رقم  7120911أ  11

 حسين داي القبة 64 فصيطة دلولة ت/ت تغذية عامة 10ديار العافية رقم حي  5166221ا  00

 حسين داي القبة 61 دحمان رشيد ت/ت تغذية عامة حي ديار العافية د 1154051أ  99

 حسين داي القبة 69 بوجرادة محفوظ ت/ت تغذية عامة القبة 110حي العناصر عمارة  7100092أ  15

 حسين داي القبة 01 عياشي محمد ت/ت تغذية عامة محل ب القبة 216عمارة حي العناصر  7196919ا  06

 حسين داي القبة 00 محمد فالح ت/ت تغذية عامة محل أو القبة 16شارع البرتقال رقم  11517710ا  02

 حسين داي القبة 06 باق عبد الحق ت/ت تغذية عامة القبة 07طريق جسر قسنطينة رقم  5174612أ  04

أ  09
115179255 

 حسين داي القبة 00 رحيم عمر ت/ت تغذية عامة القبة 01حي البدر محل 

 حسين داي القبة 07 نسرين بن اودينة تغدية عامة جنان بن عمر القبة 000 5174152أ01
 حسين داي القبة 05 مبروك بوعالق تغدية عامة قطعة رقم س محل ج المنظر الجميل  1ج 5169046أ07
 حسين داي القبة 02 بن طالب مراد تغدية عامة القبة 6رقم  417العناصر عمارة  حي 7115127أ01
 حسين داي القبة 04 بوعوينة فريد تغذية عامة 00رقم  2مسكن عمارة  001حي قاريدي  1109402ا 16
دايحسين  القبة 01 عازي العيد ت/ت تغذية عامة القبة 67مج ممكية رقم  50قسم  6حي كامس  5175690أ  02  
 حسين داي القبة 09 عمور حسين ت/ت تغذية عامة  القبة 01حي المنظر الجميل عمارة  0145211أ  19
 حسين داي القبة 71 بصغير سمير ت/ت تغذية عامة القبة 10حي الزواتنة رقم  1011451ا  17

 حسين داي القبة 70 داود أحمد ت/ت تغذية عامة حي عين السمطان محل ج القبة 11 5177120أ  02

 حسين داي القبة 76 بوسطيمة زهرة ت/ت تغذية عامة حي العناصر سوبكال القبة 

 حسين داي القبة 70 لنوار غبد الوهاب ت/ت تغذية عامة القبة 11رقم  115حي العناصر عمارة  

 حسين داي القبة 77 دغيش رياض ت/ت تغذية عامة القبة 17حي العناصر كشك رقم  

 حسين داي القبة 75 كبيري محمد االمين مغازة قاريدي 10القطعة رقم  17كشك رقم  7120911ا11



 حسين داي القبة 72 سهيني اكمي ت/ت تغذية عامة شارع بوعالم بوشنافة 10 7127616أ11
 حسين داي القبة 74 برجم نبيل ت/ت تغذية عامة وشارع بدرالدين رجيمي  11شارع فريد بويش رقم  7101170أ17
 حسين داي القبة 71 جامع عبد الوهاب ت/ت تغذية عامة 16شارع بدر الدين رجيمي رقم 5161651أ07
 حسين داي القبة 79 بوراوي زهرة ت/ت تغذية عامة القبة 06سوق ديار العافية محل  5175097ا  02

 حسين داي القبة 51 اعراب حكيم ت/ت تغذية عامة  

 حسين داي القبة 50 براهيم بكاير ت/ت تغذية عامة 20عمارة رقم  شارع جنان بن دانون 20 7159512ا14

 حسين داي القبة 56 عياد عبد الكريم ت/ت تغذية عامة 79شارع جنان بن دانون رقم  1421197ا06

 حسين داي القبة 50 شمغوم عبد الوهاب مغازة شارع عالوة عبد القادر17 7195251أ00
 حسين داي القبة 57 شريف وجهان بقالية القبة شارع محمد رابية 01 5164741أ  07

 حسين داي القبة 55 نبيل زمورة  بقالة جنان بن عمار القبة 009 51700745أ  05

 حسين داي القبة 52 قصاب سمير بقالة  

 حسين داي القبة 54 صديقي نصيرة ت/ت مواد غذائية  القبة 10قاريدي  10كشك رقم  7106417أ  17
 حسين داي القبة 51 طوماش عبد المالك ت/ت مواد غذائية 12عمارة رقم 10حي قاريدي  1156402ا99
 حسين داي القبة 59 لصهب بومدين ت/ت خضر وفواكه القبة 15تجزئة ساسطرة رقم  5174007أ  04

 وصل ايداع
0902011525 

 حسين داي القبة 21 بن اعراب عبد الحق ت/ت خضر وفواكه القبة 10جناح لخضر قطعة رقم  00ج 

 حسين داي القبة 20 عطالوي سيد عمي ت/ت خضر وفواكه المنظر الجميل القبة 10رقم  11مسكن عمارة  612 7105169أ  12
 حسين داي القبة 26 خنوش محمد ت/ت خضر وفواكه القبة 16محل رقم  024رقم  1حي الحياة ج  5179049أ  01
 حسين داي القبة 20 حاكم أحمد ت/ت خضر وفواكه القبة 041تجزئة  11حي الحياة ج  5179516أ  09

 حسين داي القبة 27 ليتيم عماد ت/ت خضر وفواكه 060مج  04شارع فريد بويش قسم 11 5172017أ04
 حسين داي القبة 25 عطار ابراهيم لونيس ت/ت خضر وفواكه شارع عبد الحميد خوجة16 1171147أ99
 حسين داي القبة 22 العاتر مريم ت/ت خضر و فواكه القبة 19رقم  حي الزواتنة 517971أ  09

 حسين داي القبة 24 سواط رابح ت/ت خضر و فواكه محل ب القبة 216حي العناصر عمارة  7119947أ  01

 حسين داي القبة 21 دحماني طارق ت/ت خضر و فواكه حي العناصر كشك القبة 

 حسين داي القبة 29 صبور عز الدين و فواكه ت/ت خضر القبة 610حي العناصر عمارة  

 حسين داي القبة 41 حميزي رابح ت/ت خضر و فواكه محل رقم القبة 54قسم  02حظيرة بن عمار مج ممكية  



 حسين داي القبة 40 قسوم عمر خضر وفواكه جنان بن عمر 025 1165141ا 91
 حسين داي القبة 46 شاوي مصطفىقر  خضر و فواكه  

 حسين داي القبة 40 عبد العزيز بوقروة خضر وفواكه عين السمطان 10شارع سان شارل رقم  1116171ا 10
 حسين داي القبة 47 بمقاضي فوضيل مطعم محل أ بن عمار القبة 65التعاونية العقارية االيمان قطعة  7102726أ  12
 حسين داي القبة 45 بولخماير محمد مطعم محل أو 10حي عين السمطان رقم  1116171ا  10

 حسين داي القبة 42 باق ردوان مطعم  

 حسين داي القبة 44 بمعايد حسين اطعام سريع القبة 60حي باق محمد رقم  7125551أ  11
 وصل إيداع 

 سعيود طارق محضر طعام عبد القادر عالوة القبة 04 0902019294
 حسين داي القبة 41

 حسين داي القبة 49 لعجاج بكير اطعام سريع القبة 06رقم  10تعاونية الفتح ج  5100107أ  06
 حسين داي القبة 11 عمور حسين اطعام سريع القبة  65حي المنظر الجميل عمارة م  7145211أ  19
 حسين داي القبة 10 قديري عبد المطيف اطعام سريع مستشفى بن عمار القبة 1146616أ  11
 حسين داي القبة 16 أمالو سمير اطعام سريع محل أو بن عمار القبة 07االيمان رقم تجزئة العقارية  7172402أ  12

 7140267أ  11
المنظر الجميل  15درج  10حي المنظر الجميل عمارة د 

 القبة
 اطعام سريع

 عميور فاتح
 حسين داي القبة 10

 5106112أ  07
مستشفى القبة تعاونية عقارية عباس لغرور  زون قاريدي

 عمارة س القبة 10رقم 
 اطعام سريع

 حنوس حميد
 حسين داي القبة 17

 حسين داي القبة 15 بولقمم مراد اطعام سريع القبة 90حي الزواتنة رقم  5177674أ  02

 حسين داي القبة 12 عبد الوهاب دبوزة اطعام سريع أ نهج محمد فالح القبة 72 107900101أ 19

 حسين داي القبة 14 بن شايخ فيصل قاعة شاي المنظر الجميل القبة 14تعاونية الياسمين رقم  1159601أ  11
 حسين داي القبة 11 سيفي رشيد مقهى القبة 10تعاونية األمل رقم  5171672أ  01
 حسين داي القبة 19 بمقاضي فوضيل مقهى محل ب بن عمار القبة 65التعونية العقارية االيمان قطعة  7102726أ  12
 حسين داي القبة 91 عبد الرحمان عبد الواحد مقهى القبة 05رقم  10تعاونية األمل ج  5109601أ  05
 حسين داي القبة 90 بولقمم نسيم مقهى 90حي الزواتنة رقم  5172112أ  04

 شارع عبد القادر عالوة القبة 12 5179024أ  01
ت/ت لمحوم الدواجن 

البيضو   هدروق عادل 
 حسين داي القبة 96



 حسين داي القبة 90 كامل يحي ت/ت القصابة لمحوم القبة 14كشك رقم  05حي المنظر الجميل قطعة  1194992أ  10
 حسين داي القبة 97 حططاش عادل ت/ت القصابة لمحوم حي ديار العافية القبة 5179774ا  09

 حسين داي القبة 95 هرمز فاتح قصابة جنان بن عمار القبة 069 1195652أ  16

 حسين داي القبة 92 قسوم أحمد قصابة القبة 071شارع شباح بن عمار الممعب بن حداد رقم  1161941أ  91

 حسين داي القبة 94 وحواح عزيز قصابة محل الباهية بن عمر القبة 16/00 5064212أ  01

 حسين داي القبة 91 بوترعة لوصيف قصابة القبة بن عمر 12محل  00سوق محالت  1166702أ  91

 حسين داي القبة 99 فيصل الوناس قصابة القبة 00بن عمر رقم  00سوق محالت محل رقم  

 حسين داي القبة 011 ربيعي لخضر قصابة محمد فالح 10 5179275أ  09

 حسين داي القبة 010 بولقمم ندير قصابة القبة 19حي الزواتنة رقم  

 حسين داي القبة 016 سواقي فريد قصابة االخوة عبد السالمي القبةشارع  11 

 حسين داي القبة 010 فضة محمد قصابة القبة 61تجزئة البروفال رقم  7171960أ  14

 5171691أ  01
 16و  10رقم  15درج  10حي المنظر الجميل عمارة 

 القبة
ت/ت لمحوم الدواجن 

 بورايب توفيق و البيض
دايحسين  القبة 017  

 حسين داي القبة 015 قيشو عبد الكريم دواجن تجزئة البروفال القبة 7151162أ14

 المنظر الجميل القبة 51رقم  16حي كامس  0761707أ  19
ت/ت لمحوم الدواجن 

 جفال عبد القادر و البيض
 حسين داي القبة 012

 حسين داي القبة 014 شريف لعوامي  ت/ت لمحوم الدواجن  القبة 16عين السمطان محل ب  10فيال رقم  5101167ا  05

 القبة 16س د رقم  15حي ديار العافية عمارة  5106912أ  07
ت/ت لمحوم الدواجن 

 بوجنوبة أمين و البيض
 حسين داي القبة 011

 حسين داي القبة 109 طهراوي يوسف دواجن حي شالح محمد بن عمر 16محل  7171605ا 14
 حسين داي القبة 110 مضوي سيف الدين ت/ت لمحوم البيضاء شارع فرنان حنفي  92 0902011150

 حسين داي القبة 111 مختاري ارزقي خدماتمحطة  64محمد فالح رقم  04151ا 91
 حسين داي القبة 112 خوص رضوان محطة خدمات شارع االخوة عبد السالمي القبة 11 7147012أ19

 حسين داي القبة 113 بمعقبي جمال خدمات محطة 70شارع محمد فالح رقم  
 

 

 



 

الدائرة 
االدارية 

 لحسين داي
 نوع النشاط إسم التاجر الرقم البمدية

 رقم السجل
 التجاري

 العنوان التجاري

7195604أ06 مخبزة تقميدية براهيمي حبيب 12 محمد بموزداد  شارع محمد بموزداد 617   
صناعية مخبزة فاتح لوشان 13 محمد بموزداد 0017519ا05  10شارع عثمان سحنون رقم    
7914129ا00 مخبزة صناعية اوماني احمد 14 محمد بموزداد 01شارع شوبان رقم    
5062204ا01 مخبزة صناعية بن عمجية عاشور 15 محمد بموزداد 09شارع بوقرفة رقم    
7909569أ05 مخبزة وحمويات واليكان عبد العزيز 16 محمد بموزداد شارع محمد بموزداد 026   
 حياة عيساوي 17 محمد بموزداد

 
7110020ا00 ت تممتغدية العامة   605شارع محمد بموزداد رقم  

محوم الطازجة ت ت ل سمير بوعبيدة 18 محمد بموزداد
 المجمدة و الدواجن

5179717ا09 محل  15ارع الرياضة رقم ش رو شارع الدكتور 
12رقم  

5175406ا04 ت ت لمخضر والفواكه سفيان قوراد 19 محمد بموزداد شارع الرياضات عمارة او و اف يحمل رقم  
12و10  

5170520ا 02 ت ت لمتغذية العامة  زواوي سمير :1 محمد بموزداد ادمحمد بموزد 16رياضة عمارة ب رقمشارع ال   
بوحرابح ر  21 محمد بموزداد 5172507ا04 ت ت لمخضر و الفواكه  شارع الرياضة حي روفوال برج ب محل س محمد  

 بموزداد
انرابح  دوخ 22 محمد بموزداد 5179095ا01 ت ت لمتغذية العامة   محمد بموزداد 16محل  10حي روفوال رقم    
5179252ا 09 ت ت لمتغذية العامة  محمد العايب  09 محمد بموزداد محمد  12شارع رابح تاكجورة  عمارة ف رقم  

 بموزداد
ةبوترعميبرها 00 محمد بموزداد 5179000ا01 ت ت لمخضر و الفواكه  شارع محمد بموزاداد 611رقم    
ت ت لمحوم و الدوجن  اسكي سميم  00 محمد بموزداد

 و البيض 
5170694ا05 عمارة ك  19شارع اش بي ام الفوج الثانى رقم  

 محمد بموزداد



1121520ا11 مقهى دريدي عمار 00 محمد بموزداد شارع المعدومين محمد بموزداد 72   
7146719ا 01 مقهى  إسماعيل حياد  00 محمد بموزداد عمارة  04مج ممكية  02شارع محمد بموزداد قسم  

  7محل رقم  607
1941400ب12 اطعام سريع  سعيدى خالد  00 محمد بموزداد شارع محمد بموزداد  660   
لمتغذية العامة  ت ت فروم محمد  00 محمد بموزداد 7140529ا 19  شارع المعدومين محمد بموزداد  02   
5170411ا02 ت ت لمتغذية العامة  احمد مهنى 02 محمد بموزداد 079شارع محمد بموزداد رقم    
7100155ا12 ت ت لمتغذية العامة بوجميدة مولود 91 محمد بموزداد 62شارع بوقرفة رقم    
0744484ا40 مغازة خيار مولود 32 محمد بموزداد 65شارع محمد بوقرفة رقم    
4406009ا99 ت ت لمتغذية العامة بمعيد بهمول 33 محمد بموزداد 07شارع محمد العياشي رقم    
بن طرفاية عبد  34 محمد بموزداد

 الغني بالل
3409690ا49 ت ت لمتغذية العامة 43حي رزقي كحال رقم    

لمتغذية العامة ت ت ناصر صالحي 35 محمد بموزداد 4404940ا43  440شارع محمد بموزداد رقم    
3400707ا46 ت ت لمتغذية العامة لوحش العالية 36 محمد بموزداد 44الفوج الثالث عمارة ا محل رقم    
0940409ا40 ت ت لمتغذية العامة قمقاني فتيحة  37 محمد بموزداد 03شارع محمد دوار رقم    
يحىسالمي  38 محمد بموزداد 760043ا49 ت ت لمتغذية العامة  43شارع محمد دوار رقم    
4447440ا97 ت ت لمتغذية العامة حركات حسين 39 محمد بموزداد 04شارع شوبان رقم    
9706474ا90 ت ت لمتغذية العامة تاقراست فاطمة :3 محمد بموزداد 08شارع محمد دوار رقم    
لمخضر و الفواكه ت ت مفتاح رشيد 41 محمد بموزداد 3434430ا49  عمارة ب 47رقم  40شارع  ش ب م الفوج    

0946409ا40 ت ت لمخضر و الفواكه حميدي حميد 42 محمد بموزداد عمارة ج 44شارع بولوح ش ب م الفوج    

4484009ا44 ت ت لمخضر و الفواكه سالمي حميد 43 محمد بموزداد 40شارع عاشور ركاب رقم    
0638800ا40 قصابة محمد تيسمالن 44 محمد بموزداد 404شارع محمد بموزداد رقم    
3406608ا47 قصابة يعقوب رشيد 45 محمد بموزداد 00شارع محمد بوقرفة رقم    



 

 
3403743ا48 قصابة مصطفى غميط 46 محمد بموزداد 66شارع محمد بوقرفة رقم    
0768049ا49 مطعم سمير بوزيدي  47 محمد بموزداد 06بوقرفة رقم شارع محمد    
0766668ا49 مطعم بومزار احمد 48 محمد بموزداد 04شارع محمد بوقرفة رقم    
7606443ا48 مطعم زاوي عبد الجميل 07 محمد بموزداد  

 
006شارع محمد بموزداد رقم   

0066779ا49 مقهى شباب كريم 09 محمد بموزداد 444شارع محمد بموزداد رقم    
4908644ا44 مطعم امغروسبمقمسم 04 محمد بموزداد شارع حسيبة بن بوعمي 484   

0700309ا43 اطعام سرٌع عالط شافية 04 محمد بموزداد  اش بي ام المجموعة األولى عمارة او 

0760660ا49 مقهى بوالعيش عبد الفاتح  00 محمد بموزداد  34شارع المعدومين رقم    

3406033ا48 مقهى مصطفى شوتر 00 محمد بموزداد  440شارع محمد بموزداد رقم    

0700639ا46 مقهى حسان عالوي 00 محمد بموزداد  46شارع االخوة مراكشى رقم    

0740439ا40 مقهى بوغرارة نبيل 03 محمد بموزداد  400شارع محمد بموزداد رقم    

4430068ا99 محطة خدمات اودٌنة عبد الرزاق 06 محمد بموزداد  بوعمي شارع حسيبة بن 434   


