الجمهـوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الجـ ازئـري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الديمقـراطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الشعـبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
و ازرة التجارة

مديرية التجارة لوالية الجزائر
المفتشية اإلقميمية لمتجارة لباب الوادي
القائمة اإلسمٌة للتجار والمتعاملٌن االقتصادٌٌن الناشطٌن الملزمٌن بضمان المداومة
خالل عطلة ٌومً عٌد األضحى المبارك لسنة  9102وعطلة ٌومً أول محرم وعاشوراء من السنة الهجرٌة الجدٌدة  0440هجري

** بــلـــدٌــــــــــــــة باب الـــــــــــوادي**
 -1المخابز:العدد 11
المقاطعة اإلدارية

البلدية

باب الوادي

باب الوادي

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

10

بىنذببل عبذ انكرٌى
ؼبَى يصطفى
بى عبذ هللا بٍ عٍطى انشرٌف
اقراَبٌطً عبذ انرزاق
بىزٌىغ بهقبضى
قبصذ دًٍذ
أوربٍبح فرٌذ
يالل كًبل
عجٍري إبراهٍى
بىضٍبف انهبدي
انعربً دًٍذ
عًراٌ كرٌى
دطبو بٍ نعرج

10
10
10
10
10
10
10
10
01
00
00
00

نوع النشاط

يخبسة صُبعٍت
يخبسة صُبعٍت
يخبسة
يخبسة صُبعٍت
يخبسة صُبعٍت
يخبسة صُبعٍت
يخبسةو دهىٌبث حقهٍذٌت
يخبسة
يخبسة صُبعٍت
يخبسةو دهىٌبث
يخبسة
يخبسةو دهىٌبث حقهٍذٌت
درفً صبَع خبس

العنوان التجاري

60شبرع قٍٍىيً
60شبرع االخىة يرزوق
 00شبرع ضعٍذ حىاحً يذم رقى  60قطعت رقى  62ببة انىادي
07شبرع انعقٍذ نطفً
60شبرع أدًذ بىدر
67شبرع عبذ انردًبٌ دبيً
 00شبرع دبج يذًذ أورٌف ة ببة انىادي
 20شبرع رشٍذ كىاظ
64شبرع اإلخىة يرزوق ببة انىادي
 64شبرع عًر بٍ انخطبة
شبرع أدًذ بىدار رقى 60
 00شبرع انعربً يبدي عًبرة ش
 42شبرع عًر بٍ انخطبة

رقم السجل التجاري

66أ6607000
99أ6620406
 60أ 6060704
69أ6626274
00أ0620000
00أ0640440
00أ 2960000
 67أ 2007402
90أ6640774
 07أ 4856546

 60أ 6604920
 07ة 6999090
بخ رقى6600000 :

 -2مواد غذائية:العدد09 :
المقاطعة اإلدارية

البلدية

باب الوادي

باب الوادي

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

10

عميالعايبي

نوع النشاط
مغازة

العنوان التجاري
 81شارع مصطفى عموش

رقم السجل التجاري
 81أ 4155485

10

ونيس مباركة

ت ت لمتغذية العامة

 18شارع باسطا عمي

10

بن النوي عبد الكريم

ت ت لمتغذية العامة

 11شارع مصطفى عموش

10

عبد الرزاق قدور

ت ت لمتغذية العامة

 11شارع عمر بن الخطاب

 81أ 4154454

10

قرشي أحمد

ت ت لمتغذية العامة

شارع مصطفى عموش رقم 14

 81أ 4155554

10

تابالطي حكيم

ت ت لمتغذية العامة

رقم  14شارع مزرقان

 81أ 4158411

11أ1115841
 85أ 4181151

 84أ 4154181

10

نية يوسف

ت تتغذية عامة

 15شارع محمد بومزراق

10

مصطفى معاشو

ت تتغذية عامة

أحمد بودار رقم 11

 11أ 1111851

10

إسعد خدوجة زوجة مسي

ت تتغذية عامة

 15شارع عمي أديم

 85أ 4188155

 -03خضر وفواكه:العدد40 :
المقاطعة اإلدارية

البلدية

باب الوادي

باب الوادي

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

10

سميمان عامر

خضر و فواكه

 11شارع شاطو دان

 81أ 1155444

10

غازلي محمد

خضر و فواكه

 18شارع مصطفى خالف

 14أ 5188851

10

أبشيشفيصل

خضر و فواكه

 18شارع مصطفى خالف

 88أ 5141185

10

سعيود عبد الحق

خضر و فواكه

 14شارع ح ـم ـ ـراوي آك ـ ـمـ ـ ــي

 88أ 4181485

 -04دواجن و بيض:العدد40 :
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

باب الوادي

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

10

مهناوي مراد

قصابة ودواجن

 14شارع باسطا عمي

 84ب 1411411

10

صهيب قربع

قصابة ودواجن

 18شارع اإلخوة مرزوق

 88أ 5411181
 88أ 4111881

10

رزق اهلل ياسين

قصابة ودواجن

 18شارع أحمد بودار

10

بالل دراجي

قصابة ودواجن

 14شارع حمرواي آكمي

10

قاسي الجوري

قصابة ودواجن

 11شارع حسن عاشور وىمه مدخل عمى مصطفى عموش

 88أ 5411441

10

بوجمعة أوزواز

قصابة ودواجن

شارع بوعالم خميل

 41أ 1114541

10

بن شعبان مصطفى

قصابة ودواجن

 81شارع مصطفى عموش

 14ب 1441111

10

مهناوي مراد

قصابة ودواجن

اإلخوة المرزوق رقم 18

 84ب 1411411

10

دراري محمد

قصابة

 18شارع حمراوي آكمي

 11أ 1148411

وصل إيداع رقم 8481811185

 -05مطعم و إطعام سريع :العدد14 :
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

باب الوادي

الرقم
10

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

 81شارع العقيد لطفي

 84أ 1888418

 11شارع عبد الرحمان ميرة

 84أ 4154141

10

قرشي رشيد

إطعام سريع

 18شارع أحمد بوبمة

 11أ 1148811

10

رامول عبد الكريم

إطعام سريع

شارع العقيد لطفي

 88أ 4118441

10

زروقي رشيد

إطعام سريع

 14شارع باسطا عمي قسم 811

 11أ 1145881

06

بوشويكةزوبير

إطعام سريع

 55شارع العقيد لطفي

 14أ 5111111

07

سعيود زكية

إطعام سريع

10

تمار صادق

بيتزيريا

10

لوماني بالل

نوع النشاط

طاهر سعيد بشكور

إطعام سريع

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

بيتزريا

نهج عسكري احسن محل ب رقم 74

06A4840954

 15شارع عبد الرحمان ميرة له مدخل عمى رمضان أورمضان

 44أ 1184811

10

ورد عيسى أنيسة

إطعام سريع

 81شارع لخضر سعيدي

 44أ 1188141

01

عبد الغاني هدروق

إطعام سريع

نهج باسطا عمي ع س  8وله واجهة عمى شارع عبد الرحمان ميرة

 81أ 4155184

 -06المقهى :العدد40 :
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

باب الوادي

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

10

بوطوش محمد فؤاد

مقهى

 14شارع باسطا عمي

 84أ 4154441

10

جالخ حميد

مقهى

 81شارع مصطفى عموش

 84أ 4154488

10

عبد السيد براهيم

مقهى

 81شارع العقيد لطفي ع  18أ

 84أ 4154145

10

عرقاوي سيد عمي

مقهى

 18شارع باسطا عمي و  11شارع عمر الخطيب

 84أ 4154185

10

بيدات بخالد

مقهى

 81شارع مصطفى عموش

 81أ 4151111

10

زروقي رشيد

مقهى

 14شارع باسطا عمي

 11أ 1145881

10

بكريالس جياللي

مقهى

 14شارع اإلخوة دراوي

 81أ 4151144

10

بمعربي محمد

مقهى

 58شارع سعيد تواتي

 81أ 4151155

10

سدراتي أحمد

مقهى

 81شارع العقيد لطفي

 44أ 1181841

 -40محطةالخدمات:العدد 41
المقاطعة اإلدارية

البمدية

الرقم

باب الوادي

باب الوادي

10

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي
قران رضا

نوع النشاط
محطة خدمات

العنوان التجاري
 51نهج عسكري أحسن

رقم السجل التجاري
44ب1114148

**بــلـــدٌــــــــــــــة القصبــــــــــــــة**

 -1المخابز :العدد 08
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

القصبة

الرقم
18
11
18
15
14
11
14
11

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

جٌاللً بشٌر
قمبور عبد السالم
حسناوي سماعٌل
بولمنخار حسٌن
حمار عمر
مرزوق الٌاس
أبزار حسن
روحة كمال

نوع النشاط

مخبزة
مخبزة
يخبسة
يخبسة
يخبسة
يخبسة
يخبسة
يخبسة

العنوان التجاري

 13شارع عمار القامة بلدٌة القصبة
 05شارع مختار زواوي القصبة
 12شارع عرباجً عبد الرحمان القصبة
 35شارع عرباجً عبد الرحمان القصبة
 31شارع عرباجً عبد الرحمان القصبة
 07شارع عبد الرحمان أوسعدي القصبة
 01شارع عمار ٌاسف القصبة
شارع عمار القامة ساحة الشهداء رقم  07و  08القصبة

رقم السجل التجاري

07أ4848844
 07أ 4848844
12أ5012064
99أ0050514
02أ0088990
00أ0060954
 13ب 0992214
 08أ 4864138

 -2تغذٌة العامة :العدد 14
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

القصبة

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

نوع النشاط
ت ت لمتغذية العامة

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

 14نهج أول نوفمبر

 14أ 5181411

18

بمقاسمي فاروق

بقالة

 11شارع فرحات بن ساعد القصبة

 18أ 1118441

ت ت لمتغذية العامة

 81أحمد أكمي حاج عمر القصبة

 41أ 1118111

11

عموش محفوظ

18

ديمي أحمد

ت ت لمتغذية العامة

 14شارع نهج حاج عمر

 81أ 4158485

15

بن زغبية عبد الهادي

 11شارع مصطفى حيمر القصبة

 81أ 4151111

14

بوخميةمحمد

 15شارع شيقيفارة القصبة

 84أ 4155411

11

عميميش فطيمة

ت ت لمتغذية العامة

 14أ 5144141

14

قرابة فتح الدين

ت ت لمتغذية العامة

 18إسماعيل كرار القصبة

 11أ 1118441

11

كارش أرزقي

ت ت لمتغذية العامة

 84عيبود عبد الرحمان القصبة

14

موهوب محمد أمين

ت ت لمتغذية العامة

 11محمود بن دالي القصبة

 84أ 4151511

81

معامشية عبد الوهاب

ت ت لمتغذية العامة

 85نهج أول نوفمبر القصبة

 44أ 1481144

88

بوعكريفرابح

ت ت لمتغذية العامة

شارع بوتان سابقا حاليا شارع تمامغنيت رقم 81

 84أ 415411

81

زيقادي فاروق

 14شارع دبيح شريف القصبة

 11أ 5115841

88

بولقاب مصطفى

ت ت لمتغذية العامة

 18أوسعدي عبد الرحمان القصبة

 44أ 1181111

85

خميل لخضر

ت ت لمتغذية العامة

 18شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة

بقالة

مغازة

44أ1144181

 -03خضر وفواكه:العدد05 :
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

القصبة

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

الرقم

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

18

داديحموموس

خضر و فواكه

 85أول نوفمبر القصبة

 84أ 41558885

11

حروش لحسن

خضر و فواكه

شارع عبد الرحمان أوسعدي

 85أ 4114481

03

مجاري مسعود

خضر و فواكه

 14شارع دبيح شريف

 44أ 1141441

04

بورروس سهيمة

تمور و فواكه جافة

05

لونيس جمال

خضر و فواكه

81أ4184451

 18شارع عبد القادر عوة محل 18

 84أ 4181111

 44شارع ذبيح شريف

 -4قصابة  /دواجن و بٌض :العدد77 :
المقاطعة
اإلدارية

باب الوادي

البمدية

القصبة

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل
اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

18

جعدي عمر

قصابة

 11اإلخوة زوبيري القصبة

 81أ 4155411

11

جعدي زوبير

دواجن و بيض

 11اإلخوة زوبيري القصبة

 81ب 444184

18

حماز شمس الدين

دواجن و بيض

 14شارع دبيح الشريف القصبة

 81أ 41585488

15

عالق توفيق

دواجنو بيض

 14شارع عرباجي عبد الرحمان

 11أ 5111141

14

داموس عمر

قصابة

 15شارع عمار القامة القصبة

 41أ 1185451

11

تزكريت رمضان

قصابة

 81عميتمقميت القصبة

 41أ 1111851

14

بوشاتة إسماعيل

قصابة

 11شارع عمار القامة

 88أ 5145415

 -05المطاعم :العدد17 :
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

القصبة

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

نوع النشاط
مطعم

18

عموش محفوظ

11

بمدرعداود

فاست فود

18

بناي سعيد

مطعم

العنوان التجاري
 11شارع فرحات بن ساعد القصبة

رقم السجل التجاري
18أ1118441

 18شارع أمير مصطفى القصبة

 81أ 4151451

 14عيبود عبد الرحمان  814 ،باب عزون القصبة

 11أ 5158111

15

إيكن العياش

إطعام سريع

 84عبد الرحمان عيبود القصبة

 81أ 4158144

14

لحمو عميـ ــم

مطعم

 11عبد الرحمان عيبود القصبة

 41أ 1181511

11

معاش فتيحة

مطعم

 18بور سعيد القصبة

 11أ 5184485

14

بمغربي عبد الحميد

مطعم

 11حاج عمر القصبة

 15أ 5188481

11

عميرة رابح

مشوى

 11ساحة الشهداء القصبة

 41أ 1114181

14

لوناس نصيرة

إطعام سريع

 14 ، 11ساحة الشهداء القصبة

 18أ 1811151

81

فرعي محمد

مطعم

 18شارع مصطفى أمير القصبة

 84أ 4184411

 -76المقهى :العدد79 :
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

القصبة

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري
 11أ 1141145

18

سالم محفوظ

مقهى

نهجحنيفةرقم ، 14القصرالعتيق رقم 81

11

بوشوشي عبد الحفيظ

مقهى

 14ساحة بور سعيد

 44أ 1158111

18

جواب عبد الحميد

مقهى

 81نهج أول نوفمبر القصبة

 41أ 1118411

15

قوطالي مصطفى

مقهى

 18اإلخوة أوكيد القصبة

 41أ 1111185

14

بممهبول عبد العزيز

مقهى

 11شارع أول نوفمبر القصبة

 18أ 8115414

11

حمو عبد الحكيم

مقهى

 5 - 8ساحة بوزرينة القصبة

 81أ 4154184

14

كرميش نور الدين

مقهى

 88مكرر دبيح شريف القصبة

 41أ 81111

11

عشيت كريم

مقهى

 11شارع الشهداء القصبة

 44ب 1181415

14

زغمول عمي

مقهى

 11أناظول فرانس القصبة

 11أ 1144181

** بــلـــدٌــــــــــــــة بولوغٌن**

 -1المخابز :العدد 05
المقاطعة
اإلدارية

باب الوادي

البمدية

بولوغين

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل

نوع النشاط

اإلقتصادي

العنوان التجاري

18

عبد الناصر مٌسونً

مخبزة

 01نهج سعٌد توافدٌت بلدٌة بولوغٌن

11

بولحبال عبد الكرٌم

إٌداع الخبز

 81نهج زٌار عبد القادر بلدٌة بولوغٌن

رقم السجل التجاري

 06أ 2000090 -60/00
 00أ 0057858

18

كبٌري العربً

مخبزة

 40شارع عبد الرحمان مٌرة

04

بوقندورة علً

مخبزة

 19نهج زٌار عبد القادر  .بولوغٌن

 09أ 4878668
 00أ 6607000 - 66/00

05

عادل كبٌر

مخبزة

 56نهج زٌار عبد القادر  .بولوغٌن

 14أ 2900779-66/00

 -2مواد غذائٌة:العدد10 :
المقاطعة
اإلدارية

باب الوادي

البمدية

بولوغين

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل
اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

01

ياسين كرميش

تغذية عامة

 58نهج زيار عبد القادر -بولوغين

85أ 5485444

02

مجان محمد

تغذية عامة

 41شارع عبد الرحمان ميرة

 14أ 5118151

03

بعزيز رابح

تغذية عامة

 11شارع إسماعيل بودربة

 14أ 5141444

04

زهرة تيمماتين

تغذية عامة

48نهج زيار عبد القادر محل أ  -بولوغين

 85أ 5485148

05

حسين يونس شاوش

تغذية عامة

 51نهج زيار عبد القادر

 81أ 5145414

06

عبد العزيز بوالجنوح

تغذية عامة

 18نهج زيار عبد القادر بولوغين

 81أ 4154111

14

قطيش كريم

تغذية عامة

 11نهج عبد الرحمان ميرة بولوغين

 81أ 5141514

08

يوشماط حسين

تغذية عامة

 81ب نهج زيار عبد القادر -بولوغين

 18أ 1145448

09

أوشيش توفيق

تغذية عامة

شارع سعدٌة خواجً رقم 01

 44أ 1155118

10

بن حوى أمين

تغذية عامة

 08شارع اإلبنو األبشوكال

 18أ 1148184

 -03خضر وفواكه:العدد04 :
المقاطعة
اإلدارية

باب الوادي

البمدية

بولوغين

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

18

حياة بوحجة

خضر و فواكه

44نهج زيار عبد القادر -بولوغين

 81أ 4151144

02

بمهادي سفيان

خضر و فواكه

 41نهج عبد الرحمان ميرة بولوغين

 81أ 4155454

03

بن سعيد سميمان

خضر و فواكه

81نهج زيار عبد القادر -بولوغين

 81أ 4184184

04

مشكور محمد

خضر و فواكه

 55نهج زيار عبد القادر -بولوغين

 81أ 4151151

 -4قصابة  /الدواجن و البٌض :العدد73 :
المقاطعة
اإلدارية
باب الوادي

البمدية

بولوغين

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

18

أرسالن محرز

لحوم دواجن و بيض

 15نهج عبد الرحمان ميرة بولوغين

 44أ 1154885

11

نورين عبد الكريم

لحوم دواجن و بيض

 51نهج زيار عبد القادر  -بولوغين

81أ4154444

18

تونسي نصرالدين

لحوم دواجن و بيض

 41نهج زيار عبد القادر  -بولوغين

11أ1118544

 -5محطات الخدمات:العدد71 :
المقاطعة
اإلدارية
باب الوادي

البمدية

الرقم

بولوغين

18

إسم ولقب التاجر أو المتعامل
اإلقتصادي
انًهري يراد

نوع النشاط
محطات الخدمات

العنوان التجاري
 71نهج األمٌر خالد ،بولوغٌن ،الجزائر

رقم السجل التجاري
 14أ 158818

 -6إطعام سرٌع :العدد11 :
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

بولوغين

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

18

راض الضاوية

إطعام سريع

 18نهج زيار عبد القادر -بولوغين

 88أ 5111484

11

لياس اقرعمي

إطعام سريع

 15نهج عبد الرحمان ميرة  -بولوغين

 81أ 4154414

03

نور الدين حمادي

إطعام سريع

 11نهج عبد الرحمان ميرة  -بولوغين

 81أ 4151141

15

فنوش عبد الكريم

إطعام سريع

 41نهج زيار عبد القادر -بولوغين

 44أ 1158114

05

سونة دوالي

إطعام سريع

 41نهج زيار عبد القادر -بولوغين

 84أ 4151114

06

رداوي رضوان

إطعام سريع

كشك رايس فيل– بولوغين

 11أ 1148881

07

بن خالفة عبد الحميم

إطعام سريع

نهج زيار عبد القادر -بولوغين

 11أ 1141814

08

سهيم نصر الدين

إطعام سريع

كشك حديقة كوناكري – بولوغين

 44أ 1141444

09

بمقرقيدفطايمة

إطعام سريع

 11نهج زيار عبد القادر

 14أ 5114118

10

قدور محمد

إطعام سريع

 88نهج زيار عبد القادر

 81أ 5144114

11

حوايمي محند أرزقي

مطعم و مقهى

 54نهج زيار عبد القادر -بولوغين

 85أ 5484848

 -7مقاهً :العدد71 :
المقاطعة اإلدارية

البمدية

الرقم

باب الوادي

بولوغين

18

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي
حماني أحمد

نوع النشاط
مقهى

العنوان التجاري
11نهج زيار عبد القادر -بولوغين

رقم السجل التجاري
 41أ 1114818

** بــلـــدٌــــــــــــــة راٌس حمٌدو**

 -1المخابز:العدد 40
المقاطعة
اإلدارية

باب الوادي

البلدية

رايس حميدو

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل

نوع النشاط

اإلقتصادي

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

01

كبٍر جًبل

يخبسةصُبعٍت

 09شبرع ضعٍذ حىفذٌج راٌص دًٍذوا

60ا2022090

02

دًسة قبضً

يخبسة صُبعٍت

 06شبرع دًٍذ قبالج راٌص دًٍذو

07ا0620042

03

عخروش يذفىظ

يخبسة ؼٍر صُبعٍت

 09شبرع دًٍذ قبالج راٌص دًٍذو

04ا0600004

10

قبدوو َذٌر

يخبسة

 00شبرع بذٌذي راٌص دًٍذو

04ا2960440

10

كبٍر ددًبٌ

يخبسة

 4شبرع انكبهُت راٌص دًٍذو

64ا0606402

 -2مواد غذائٌة:العدد40 :
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

رايس حميدو

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

10

صباح جمعة

تغذية عامة

 14شارع حميد قبالج رايس حميدو

 84أ 4158848

10

ساحد رفيق

تغذية عامة

 11كاهنة رايس حميدو

 81أ 5118881

10

بن ضياف يوسف

تغذية عامة

 48حميد قبالج رايس حميدو

 11أ 5148111

10

باق كمال

تغذية عامة

 88حميد قبالج رايس حميدو

 88أ 4181181

10

محفوظ عبد القادر

تغذية عامة

 11حميد قبالج رايس حميدو

 15أ 5181111

06

بممو عبد الحميد

تغذية عامة

 88شارع عمر مالح

 11أ 1145481

10

بن كحمة محمد

تغذية عامة

 85شارع شارع حميد قبالج رايس حميدو

10

بومزراق حمزة

تغذية عامة

 81شارع محمد كروج

 11أ 5181141

10

مداد زين الدين

تغذية عامة

ساحة محمد قروج رايس حميدو

 18أ 1818484

81أ4151415

 -41خضر وفواكه :العدد02 :
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

رايس حميدو

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

10

رميدي عمرو

خضر و فواكه

 48حميد قبالج رايس حميوا

 11أ 5151141

10

ح ـ ـش ـفـ ـ ـ ــة حـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ـبـ ـ ـ ــة

خضر و فواكه

ساحة محمد كروج

 14أ 5118411

 -40دواجن وبيض :العدد41 :
المقاطعة

البمدية

اإلدارية

باب الوادي

رايس حميدو

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

نوع النشاط

10

بن عمارة بشير

قصابة

10

كوردولي جعفر

دواجن وبيض

10

العمري قويدر

قصابة

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

حميد قبالج رايس حميدو

 11أ 1111841

 18شارع حميد قبالج رايس حميدوا

 18أ 1818141

 18شارع برباروس رايس حميدوا

 44أ 1141115

 -05محطات الخدمات:العدد01 :
المقاطعة اإلدارية

البمدية

الرقم

باب الوادي

رايس حميدو

10

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي
بن غانم مـــــراد

نوع النشاط
محطة الوقود

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري
 44أ 1184185

 25نهج حمٌد قبالج

 -06إطعام سريع :العدد40 :
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

رايس حميدو

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

10

عمقمة منير

إطعام سريع

سوق بينيودال رايس حميدوا

 41أ 1114141

10

شيكاوي فاطمة

إطعام سريع

 881حميد قبالج رايس حميدو

 84أ 4151111

10

زورقي امحمد

إطعام سريع

 51حميد قبالج رايس حميدوا

11أ1144111

10

فداق مالك

إطعام سريع

 81حميد قبالج رايس حميدوا

14أ5181441

 -07المقاهي40:
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

رايس حميدو

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

10

عيادي منير

مقهى

 44سعيد توافديت رايس حميدو

 81أ 4158151

10

دهوس رضوان

مقهى

 85شارع حميد قبالج رايس حميدو

 11أ 1144181

10

بن عبد الباقي عبد السالم

مقهى

ساحة  14جويمية – رايس حميدو

 88أ 5141511

10

عمقمة منير

مقهى

05

مرزوق حكيم

مقهى

سوق بينيودال رايس حميدوا
نهج سعٌد توافدٌت رقم  23محل س

 41أ 1114141
14A5031378

 -10ملبنات :العدد10 :
المقاطعة
اإلدارية

باب الوادي

البمدية

الرقم

رايس حميدو

10

إسم ولقب التاجر أو المتعامل
اإلقتصادي
مالل عبد الرزاق ،مسير شركة
المركزية لمحميب ميرامار

نوع النشاط
ممبنة

العنوان التجاري
 44نهج حميد قبالج رايس حميدو

رقم السجل التجاري
 11ب 1184181

**بــلـــدٌــــــــــــــة وادي قرٌش**
 -1المخابز :العدد 03
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

وادي قريش

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

01

بو الفول سمٌر

يخبسة صُبعٍت

شارع ناصر حمدٌن رقم  24بلدٌة وادي قرٌش

 09أ 2239342

02

محمد دحمان دراجً

يخبسة

شارع طارق إبن زٌاد رقم  08بلدٌة وادي قرٌش

 08أ 4862437

03

براهٌمً مصطفى

يخبسة

شارع أنطونٌتً مون بلٌزون محل س رقم 02

 11أ 4882955

 -2مواد غذائٌة :العدد15:
المقاطعة اإلدارية

البمدية

باب الوادي

وادي قريش

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

18

لعرابة رابح

تغذية عامة

 41عسكري احسن واد قريش  -الجزائر

1114111ا41

11

بونجار احسن

تغذية عامة

 11شارع عسكري احسن واد قريش  -الجزائر

41ا1115514

18

قميري محمد

تغذية عامة

 15نهج عسكري أحسن واد قريش  -الجزائر

 88أ 5411184

15

قندوز أيوب

تغذية عامة

 11نهج عسكري أحسن واد قريش  -الجزائر

 81أ 4154181

14

بوزرينة فاتح

تغذية عامة

 41نهج عسكري أحسن واد قريش  -الجزائر

81أ4154414

11

كالليب فتيحة

تغذية عامة

18د نهج عسكري أحسن واد قريش  -الجزائر

81أ5144818

14

عمورة محمد

تغذية عامة

حي فارنو عمارة  11مدرج  14وادي قريش

 84أ 4151484

08

فوزي سيقر جيجان

تغذية عامة

 81شارع ناصر حمادي واد قريش  -الجزائر

11أ1114515

09

أم كمثوم سالل

تغذية عامة

 15ناصر الحمدي واد قريش  -الجزائر

10

لحسن مبارك

تغذية عامة

11

هشام عمٌروش

تغذية عامة

81

محالل إسماعٌل

تغذية عامة

88

لبدٌري نبٌل

تغذية عامة

 70نهج عسكري أحسن
 44شارع طارق إبن زٌاد
 00نهج ملٌكة قاٌد
 07حً مولٌناس

 69أ 2002040
 00أ 2009007
99ا6620400
07ا0627699

حوحو اسٌا

تغذية عامة

 07طرٌق مونبلٌزون بوفرٌزي

00ا0620444

بلحوى عنتر

تغذية عامة

حً بوشراي عٌن الباردة

04ا2097040

14

15

 81أ 4158411

 -73خضر وفواكه :العدد02 :
المقاطعة
اإلدارية

باب الوادي

البمدية

وادي قريش

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل
اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

18

مختاري أحمد

خضر و فواكه

 18شارع السان واد قريش  -الجزائر

 14أ 5154148

11

شرفي محمد العيد

خضر و فواكه

 11نهج عسكري أحسن واد قريش  -الجزائر

 84أ 4154414

 -62قصابة  /دواجن وبيض :العدد60 :
المقاطعة
اإلدارية

باب الوادي

البمدية

الرقم

وادي قريش

18

إسم ولقب التاجر أو المتعامل

نوع النشاط

اإلقتصادي

دواجن و بيض

صحراوي عبد السالم

العنوان التجاري
 15نهج عسكري أحسن واد قريش  -الجزائر

رقم السجل التجاري
 11أ 5111458

-75إطعام سرٌع :العدد05 :
المقاطعة
اإلدارية

باب الوادي

البمدية

وادي قريش

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل

نوع النشاط

اإلقتصادي

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

18

لعرابة رابح

إطعام سريع

 41شارع عسكري احسن واد قريش

11ا5141854

11

بن النوي أمير

إطعام سريع

 48عسكري احسن واد قريش

84أ4154855

03

ساكت مالك

إطعام سريع

حي مناخ فرنسا عمارة  11وادي قريش

11أ5188158

15

بورزقي سعدي

إطعام سريع  -مطعم

 41شارع فارنو وادي قريش

14ا5151114

14

عمواش فرحات

إطعام سريع

حي بيراز رقم " أو"

81أـ4154141

وادي قريش

 -76المقاهً71 :
المقاطعة
اإلدارية
باب الوادي

البمدية

الرقم

وادي قريش

18

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي
مالو عبد الحميد

نوع النشاط
مقهى

العنوان التجاري
 45شارع عسكري أحسن

رقم السجل التجاري
14أ5184118

 نشاطات إضافٌة بلدٌة القصبة :العدد78 :
المقاطعة اإلدارية

البلدية

باب الوادي

القصبة

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

10

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

ب ح رقم6660026 :

كربوش بوجمعة

حرفً خباز

 42شبرع عًبر عهً انقصبت

َىرٌٍ عبذ انردًبٌ

ت ت للحوم

 40شبرع عرببجً عبذ انردًبٌ

 00أ 2902002

10

بلعٌد نوفل

ت ت للحوم

 60شبرع عرببجً عبذ انردًبٌ

 60أ 2020922

10

لعٌدونً ابراهٌم

ت ت للتبغ

 60شبرع عٍبىًَ عبذ انردًبٌ

 00أ 0620007

10

ضٌف كمال

ت ت للحوم القصابة

سوق عمار القامة

 62أ 2000060

10

زٌنات عبد القادر

حلوٌات

 60شارعاإلخوةزوبٌري

 64أ 6609076

10

بوجمعة نعٌمة

ت ت للتمور

 60شبرع عبذ انقبدر عىة

 00أ 0629477

10

محمودٌة عبد النور

ت ت للتغذٌة العامة

 00شبرع عًبر عهً

 99أ 6600006

10

 نشاطات إضافٌة بلدٌة راٌس حمٌدو :العدد78 :
المقاطعة
اإلدارية

باب

الوادي

البلدية

رايس حميدو

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

10

مقدم مصطفى

ت ت للتبغ وتعبئة الهاتف النقال

 02شبرع دًٍذ قبالج

 60أ 2000022

10

حفٌظ بومزبر

حلوٌات  -مرطبات

 02شبرع دًٍذ قبالج ،انًركس انخجبري انسهراء رقى 07

 60أ 2026064

10

محرز فداق

حلوٌات

 00شبرع دًٍذقبالج

 02أ 0600602

10

سٌد عثمانكسٌلى

ت ت للدواجن

 62شبرع بربروش

 04أ 2967046

10

سوهٌل كبٌر

ت ت للتغذٌة العامة

 60شارع بربروس

 02أ 0604700

10

بوكراع اسماعٌل

تعبئة رصٌد الهاتف النقال  /ت ت للتبغ

 00شبرع دًٍذقبالج

 60أ 6679402

10

بودانة مختار

ت ت للتغذٌة العامة

 62شبرع انكبهُت

 99أ 0224000

10

حمودٌزكرٌاء

ت ت للخضر والفواكه

 00شبرع بشٍر بذٌذي يذم ج

 00أ 0629069

 نشاطات إضافٌة بلدٌة باب الوادي :العدد78 :
المقاطعة اإلدارية

البلدية

باب الوادي

باب الوادي

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

18

المهدي سعٌد

إطعام سرٌع

 46نهج العقٌد لطفً

 17أ 5047408

11

لونً كرٌم

بقالة

 14شارع اإلخوة دراوي

 01أ 0084812

18

تزٌزوى عبد المالك

ث ث نهخبػ و انخعبئت

 07شارع أحمد حسٌنة

 01أ 0075120

15

مسٌح الدٌن ٌاسٌن

بقبنت

 59نهج العقٌد لطفً

 08أ 4860068

14

كٌحال مراد

ث ث نهخبػ و حعبئت رصٍذ انهبحف

 14شارع باسطا علً

 16أ 4946087

11

غطاب عبد الغانً

ث ث نهخبػ و حعبئت رصٍذ انهبحف

 61نهج العقٌد لطفً

 07أ 4850544

14

بوعرٌوة زاكً

ث ث نهخبػ و حعبئت رصٍذ انهبحف

 59نهج العقٌد لطفً

 16أ 5045523

11

بلعسلة جمٌلــــــة

ث ث نهخبػ و حعبئت رصٍذ انهبحف

 24شارع إبن المرزوق الخطٌب

 12أ 5014926

 نشاطات إضافٌة بلدٌة بولوغٌن :العدد79 :
المقاطعة اإلدارية

البلدية

باب الوادي

بولوغين

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

18

لراري يوسف

حمويات

 54نهج زيار عبد القادر

 81أ 4151844

11

مجبار سماعيل

تعبئة الهاتف النقال

 51نهج عبد الرحمان ميرة

 11أ 1181141

18

قطاب سفيان

تعبئة الهاتف النقال

 41نهج عبد الرحمان ميرة

 85أ 4184141

15

حوايمي محمدأرزقي

 54نهج زيار عبد القادر  -بولوغين

 85أ 5484848

14

بمقرقيد فطيمة

 11شارع زيار عبد القادر

 14أ 5114118

مقهى
إطعام سريع

قصابة

 41نهج زيار عبد القادر  -بولوغين

 11أ 1141148

11

هيدروق مراد

 41نهج زيار عبد القادر بولوغين

 85أ 4144581

14

بولجنوح سميمان

تغذية عامة

 85أ 5484884

11

دمعي باديس

تغذية عامة

 14نهج زيار عبد القادر بولوغين

14

طاهير عبد الحكيم

تغذية عامة

 54نهج زيار عبد القادر بولوغين

وصا إيداع رقم:
8481881811

 نشاطات إضافٌة بلدٌة وادي قرٌش :العدد77 :
المقاطعة اإلدارية

باب الوادي

البلدية

وادي
قريش

الرقم

إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

18

حدادي محمد

تغذية عامة

 60شارع طارق بن زٌاد

02أ2900207

11

شنون الهادي

تغذية عامة

 64شارع غالٌنً بوفرٌزي

07أ0620000

18

قاسمً حمزة

تغذية عامة

عمارة " أف" حً شوفالً

00أ0627007

15

عبد الرحٌم دحمان

قصابة

عمارة " أ" رقم  000حً شوفالً

11أ1141588

14

بوعام عمر

حمويات

 81شارع طارق بن زياد

84أ5411484

11

تيفوناتين دحمان

حمويات

 11شارع طارق بن زياد محل 11

88أ5411188

14

بمعسمة عماد

 48شارع عسكري أحسن

44أ1154148

ت ت لمتبغ

