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8102ٌومً أول محرم وعاشوراء لسنة  و عطلة 8102القائمة اإلسمٌة للتجار و المتعاملٌن اإلقتصادٌٌن الملزمٌن بضمان المداومة خالل عطلة ٌومً عٌد األضحى المبارك لسنة   

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

 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

4824984أ11 ب شارع عمر بومدٌن الرغاٌة 29   21 أكلٌل عبد الرحمان مخبزة صناعٌة 

 الرغاٌة

 
 
 
 
 

 الروٌبة
 

 
 
 

 

2291289أ28 الرغاٌة 29شارع أول نوفمبر محل رقم  18   29 فاطمة ماموزي مخبزة صناعٌة 

2191842أ11  20 نوٌس صدام  مخبزة صناعٌة حً طرٌق المحطة الرغاٌة 

0449914أ10  24 زٌتونً مولود مخبزة صناعٌة حً سعٌد غربً الرغاٌة 

2112122أ11 مصطفى الرغاٌة التعاونٌة العقارٌة األمال عٌسات   22 فرٌزة بوعالن مخبزة صناعٌة 

2211882أ22 الرغاٌة 1رقم  29مسكن أ ر أ ش بً عمارة  18حً    24 سمٌر بخسٌس  مخبزة صناعٌة 

4824104أ11 الرغاٌة 21شارع زغلً أمحمد رقم   هاجر بن نورة زوجة منصور  مخبزة صناعٌة 
 خوجة

21 

144201440ب ح  الرغاٌة 21مسكن رقم  22حً    28 أحمٌدة مزٌدي مخبزة صناعٌة 

4820022أ11 الرغاٌة 29حً أحمد فعوصً رقم    22 قنوش أحمد مخبزة صناعٌة 

1492424أ29  12 قدواري عدالن مخبزة صناعٌة شارع محمد بوزٌدي الرغاٌة 

4884224أ12 أ الرغاٌة 28شارع رابح سناجقً رقم    11 بلغوراي اسماعٌل مخبزة صناعٌة 

9448922أ10 أ و الرغاٌة 22شارع أول نوفمبر محل رقم   19 بوبكر بن علجٌة مخبزة صناعٌة 

2224444ب28  10 شركة اإلخوة بلغوراي مخبزة صناعٌة شارع أول نوفمبر الرغاٌة 

2922222أ19 الرغاٌة 11محل رقم  1224نوفمبر  21التعاونٌة العقارٌة    14 مسعود تاغونٌتس مخبزة صناعٌة 

4821242أ11 الرغاٌة 101حً جرجرة عمارة ش رقم    12 مجانً جمال ت/ت للتغذٌة العامة 

4882808أ12 ب الرغاٌة 24أو  24محل  24حً المخفً الشمالً رقم    14 سعٌدي عبد القادر ت/ت للتغذٌة العامة 

4892214أ22 الرغاٌة 29حً جرجرة عمارة أ رقم    11 دهٌمً فتحً ت/ت للتغذٌة العامة 

2292494أ10 د الرغاٌة 29محل  29حً إقامة السالم رقم    18 محمد مربوش مغازة 

2294444أ28 الرغاٌةحً عٌسات    12 عٌسات جمال ت/ت للتغذٌة العامة 

2122184أ24 الرغاٌة 20شارع أول نوفمبر محل رقم  10   92 حمداش توفٌق ت/ت للتغذٌة العامة 

2212292أ28 الرغاٌةحً دٌانسٌ   91 غزالً سٌد علً ت/ت للتغذٌة العامة 

2222242أ29 الرغاٌة 99مسكن عمارة أ رقم  1422حً الونشرٌش    99 بناري سعٌد ت/ت للتغذٌة العامة 

2222212أ22 014رقم  00حً الونشرٌش عمارة أ الرغاٌة   90 باٌود رضوان ت/ت للتغذٌة العامة 

2221824أ20 الرغاٌة 12حً ماطال ع أ رقم    94 حمزاوي جمال ت/ت للتغذٌة العامة 

4228299أ19 الرغاٌةشارع أول نوفمبر محل ب     92 بوجلطً بالل ت/ت للتغذٌة العامة 

 



2241224أ22 طرٌق الوطنً الرغاٌة 22     94 صدقاوي جمال ت/ت للتغذٌة العامة 

4820424أ11 شارع محمد بوزٌدي الرغاٌة 20   91 ٌوسف بركان ت/ت للتغذٌة العامة 

2221129أ22 الرغاٌة 1رقم  21حً الونشرٌس عمارة أ    98 عالهم كمال ت/ت للتغذٌة العامة 

2221218أ20 الرغاٌة 04عمارة أ  1حً الونشرٌس محل    92 باٌود سعٌد ت/ت للتغذٌة العامة 

4840209أ28  02 لعكروف مختار ت/ت للتغذٌة العامة حً مراد الرغاٌة 

2242204أ22 مراد الرغاٌةحً    01 بن صادق نصر الدٌن ت/ت للتغذٌة العامة 

2192004أ18 الرغاٌة 42حً شب شب رقم   09 زرنً مجٌد ت/ت للتغذٌة العامة 

2208124أ22 الرغاٌة 21حً مراد رقم    00 مشتى ساعد ت/ت للتغذٌة العامة 

2112224أ12 الرغاٌة 24حً شب شب رقم  أحمدحمانً  ت/ت للتغذٌة العامة   04 

2192922أ11 الرغاٌة 48أ قسم مج ملكٌة  122حً شب شب رقم    02 خشاش علً ت/ت للتغذٌة العامة 

2111129أ14 الرغاٌة 1محل  20قسم  808الغابة الكبٌرة مج ملكٌة    04 تقرشة كمال مغازة 

01914ب  22  01 تغزانت أحمد سوبٌرات شارع بوزٌدي الرغاٌة 

2111294أ14 الرغاٌة 21عٌسات محل رقم حً    08 ملٌك بحري ت/ت للخضر و واكالفه 

2110021أ14 حً الونشرٌس الرغاٌة 18كشك رقم    02 نور الدٌن سالم ت/ت للخضر و الفواكه 

2240218أ22 الرغاٌة 40سوق مغطى رقم    42 ادرٌس لخضر ت/ت للدواجن 

2112291أ14 السوق المغطاة الرغاٌة 40رقم   للدواجنت/ت    41 نذٌر بوعالم 

2114202أ14 الرغاٌة 24السوف البلدي رقم    49 علً بن زروق ت/ت للدواجن 

2201422أ12 أ الرغاٌة 84حً عٌسات محل رقم    40 جمال محمدي ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2294242أ 10 الرغاٌة 4حً مافال عمارة أ مدرج    44 حساٌن سعٌد ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2299249أ28 الرغاٌة 42سوق المغطاة محل رقم    42 سعٌدي رابح ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2294488أ28 بومرداس 91سوق رغاٌة رقم    44 عبد الرحمان درواش ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2212144أ21 الرغاٌة 10السوق المغطى محل رقم   البٌض ت/ت للحوم , الدواجن و   41 بن تارزي موح سوٌر 

4840048أ28 السوق المغطاة الرغاٌة  12   48 حساٌن محمد رضا ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2282104أ29 الرغاٌة 04السوق المغطاة محل رقم    42 حمامً نور الدٌن ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2281442أ21 الدواجن و البٌضت/ت للحوم ,  السوق المغطاة الرغاٌة   22 الموس محمد 

2901282أ22 أ الرغاٌة 44شارع أول نوفمبر محل رقم    21 تكلً جمال ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2201419أ28  29 سعٌدي عٌاش  ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض السوق المغطاة الرغاٌة 

2201419أ28 أ الرغاٌة 40شارع أول نوفمبر محل رقم   للحوم , الدواجن و البٌضت/ت    20 سعٌدي عٌاش 

4849128أ24  24 عٌسات رابح ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض حً عٌسات الرغاٌة 

2229424أ22  22 حمٌد صانع ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض السوق البلدي الرغاٌة 

4824494أ11 السوق المغطاة الرغاٌة 49   24 روابح زكٌة  ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

4222228أ11 الرغاٌة 11شارع بوزٌدي محمد رقم    21 رزٌق إسحاق ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2291102أ14 الرغاٌة 21/28محل  19حً عٌسات رقم    28 صلٌحة لعجٌسً مطعم 

2218122أ10 الرغاٌة 21محل  199حً عٌسات الطرٌق الوالئً رقم    22 تمام محند الصغٌر  مطعم 

2119841أ14 الرغاٌة 21رقم  19حً عٌسات طرٌق الوالئً    42 بوقنوش بالل  إطعام سرٌع 

0444299أ12 الرغاٌة 24أ رقم  04مسكن عمارة  1421حً    41 جمال بن تارزي إطعام سرٌع 



2122428أ20 الرغاٌة 22محل رقم  22حً مافال عمارة أ درج    49 مراد عمورة  إطعام سرٌع 

2224024أ22 الرغاٌة 1242شارع أول نوفمبر    40 قهلوز عقبة إطعام سرٌع 

2288492أ29 الرغاٌة 22السوق المغطاة رقم    44 رابٌة رشٌد  إطعام سرٌع 

2111988أ12 الرغاٌة 01حً الونشرٌس عمارة أرقم    42 عزوق عثمان إطعام سرٌع 

4829004أ12 أسٌا وزناجً محضر الطعام حً مراد الرغاٌة   44 

2290128ب ح   41 محمد المٌن عقبة صناعة الحلوٌات حً الونشرٌس طرٌق عٌسات الدٌانً سابقا الرغاٌة 

4824429أ11 الرغاٌة 21حً مافال عمارة أ باب رقم    48 لعزٌب عبد النور حلوٌات و مرطبات 

2294214أ10 الرغاٌة 90حً الونشرٌس عمارة محل   سفٌان بخسٌس حلوٌات و مرطبات   42 

4914880أ18  12 عمورة محند أرزقً مقهى  الطرٌق الوطنً عٌن طاٌة الرغاٌة  

4819194أ24 أ الرغاٌة14محل  14حً إقامة السالم رقم    11 عبد الحمٌد جمعً مقهى 

4814914أ22 أ ب الرغاٌة 24حً عٌسات رقم    19 سالم محمد مقهى 

2119221أ14 الرغاٌة 4محل أ  199 حً عٌسات الطرٌق الوالئً   10 محمد عٌسات  مقهى 

4894402أ22  14 زفان زوبٌر مقهى شارع أول نوفمبر الرغاٌة 

2191408أ11  12 رباعً سلٌم مقهى حً شب شب الرغاٌة 

2112119أ14 شارع عمر بومدٌن الرغاٌة 22   14 مهتور ٌمٌنة مقشدة  

2114120أ14 الرغاٌة 29محل أ  240رقم مج ملكٌة  20الغابة الكبٌرة قسم    11 بن تارزي رابح  مقشدة 

2299204أ28 الرغاٌة 21السوق المغطاة رقم    18 أحمان محمد كشك مشروبات 

2248944أ22  79 نشادي محمد محطة خدمات شارع أول نوفمبر الرغٌة 

2211994أ21  82 حدٌدان تومً بقالة  تعاونٌة عقارٌة األمال الرغاٌة 

2298288أ28  81 بلدرع نبٌل مطعم  التعاونٌة العقارٌة  األمل الرغاٌة  

4880218أ12  89 قادري حكٌم مقهى تعاونٌة العقارٌة األمل الرغاٌة  

4891448أ22  80 مدار أحمد تجارة بالتجزئة للتعذٌة العامة تعاونٌة العقارٌة األمال الحً العسكري الرغاٌة 

 84 روٌبح عبد الحق مقهى  

2192241أ18 أ الرغاٌة  24التعاونٌة العقارٌة األنوار رقم    82 بسة سهام بقالة  

2224914أ29 الرغاٌة 24تعاونٌة العقارٌة المسماة األنوار محل رقم    84 تالرحمة علً مخبزة صناعٌة  

2112188أ14  81 أكلٌل محمد بقالة شارع أول نوفمبر بلدٌة الرغاٌة  

2299184أ28  88 خالص سعٌد تغدٌة عامة شارع رابح سناجقً الرغاٌة  

4844181أ21 أ الرغاٌة  22شارع أول نوفمبر رقم    82 بنون نورالدٌن مطعم  

4891448أ22 ت / ت للتغذٌة العامة )خضر  تعاونٌة العقارٌة األمال الحً العسكري الرغاٌة 
 وفواكه(

   22 مدار أمحمد

التغذٌة العامة ت / ت حً سٌنسطال الرغاٌة     21 أوجاووت ٌاسٌن 

4812108أ24 الرغاٌة  11حً الونشرٌس عمارة أ      29 حردي عبد الحمٌد ت / ت للتغذٌة العامة 

 



 

2210882أ22 الرغاٌة 24رقم  92مسكن عمارة  1122حً      20 سمٌر بخسٌس ت / ت للتغذٌة العامة 

4811184أ24 ت للتغذٌة العامةت /  تعاونٌة عقارٌة األنوار الرغاٌة   24 زواد محمد 

2112110أ11  20عٌسات مصطفى محل  88أكتوبر22تعاونٌة عقارٌة  

 الرغاٌة
 22 ٌاسٌن كردوسً ت / ت للتغذٌة العامة

4892444أ22 عٌسات مصطفى  الرغاٌة 88أكتوبر22تعاونٌة عقارٌة    24 منصور توفٌق ت / ت للتغذٌة العامة 

2122104أ20 الرغاٌة 22قرب العمارة  حً بوزقزة   21 كاوة رضوان ت / ت للتغذٌة العامة 

2211222أ19 ب 21حً صندوق التوفٌر و اإلحتٌاطت.ع النصر محل  

 الرغاٌة

 28 درٌش فاطمة الزهراء ت / ت للتغذٌة العامة

2110148أ14 الرغاٌة 22تعاونٌة عقارٌة األمل محل رقم    22 حساٌن صادق ت / ت للتغذٌة العامة 

4814240أ12  122 حنافً بالل ت / ت للتغذٌة العامة تعاونٌة عقارٌة ابن بادٌس عٌسات مصطفى الرغاٌة 

4809219أ22  121 قحروط سفٌان ت / ت للتغذٌة العامة تعاونٌة عقارٌة البدر الرغاٌة 

2112184أ11 الرغاٌة 22تعاونٌة عقارٌة الصومام عٌسات مصطفى رقم   الفواكهت/ت للخضر و    129 حٌطومً سفٌان 

211422أ14  29تعاونٌة عقارٌة ابن بادٌس عٌسات مصطفى محل رقم  

 الرغاٌة

 120 الحسبالوي الهادي ت/ت للخضر و الفواكه

2112148أ11  124 محفوظ معمري ت/ت للخضر و الفواكه تعاونٌة عقارٌة المنار الرغاٌة 

2242218أ22 فضٌل الرغاٌةتعاونٌة عقارٌة جنان صالح    122 لخضر حنافً ت/ت للخضر و الفواكه 

4842211أ22 أ 24تعاونٌة عقارٌة ابن بادٌس عٌسات مصطفى محل رقم  

 الرغاٌة

 124 سلٌمان حمادي ت/ت للخضر و الفواكه

21142222أ14  29تعاونٌة عقارٌة ابن بادٌس عٌسات مصطفى محل رقم  

 الرغاٌة

العزٌز بوراسعبد  ت/ت للخضر و الفواكه  121 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

إسم و لقب التاجر إو  نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
 المتعامل اإلقتصادي

 المقاطعة اإلدارٌة البلدٌة الرقم

2191990أ11 الروٌبة 94تجزئة عنابً براهٌم المرجة قطعة    21 الحنافً موسى مخبزة صناعٌة 

 الروٌبة الروٌبة

2194941أ18  29 بن بخمة ربٌع مخبزة صناعٌة حوش شوبان الروٌبة 

4842482أ22  20 صبور ٌحً مخبزة و حلوٌات حً الثانوٌة الروٌبة 

2112222أ14  24 اللو خالد مخبزة صناعٌة شارع أول نوفمبر 

4889222أ11 حً السباعلت الروٌبة 44   22 شعبان سعٌد مخبزة و حلوٌات 

2288122أ29  24 باٌري محمد األمٌن مخبزة و حلوٌات شارع أول نوفمبر الروٌبة 

4810141أ12 الروٌبة 29حً المحطة حً بوراس رقم    21 شعبان أو بكر  مخبزة صناعٌة 

4889011أ11 الروٌبة 20زٌغود ٌوسف رقم  90   28 أوشقور ٌاسٌن  مخبزة صناعٌة 

2221212أ12  22 ناٌلً الطاهلر  مخبزة صناعٌة التعاون العقارٌة الرفٌق الروٌبة 

140221أ28 حً أول نوفمبر الروٌبة  12   12 معزوز وهٌبة  مخبزة صناعٌة 

4821441أ28  11 حمزة خطاب إٌداع الخبز حً بن شوبان الروٌبة 

2292491أ28 الروٌبة 24حً أول نوفمبر    19 لكرز حسان مغازة  

2119942ا14 مسكن الروٌبة  1242حً    10 حنافً عبد القادر ت/ت للتغذٌة العامة 

4299980أ12 الروٌبة 21حً الموانسة محل رقم    14 بن مرزوقة فرٌد ت/ت للتغذٌة العامة 

4290111أ12 الروٌبة 10رقم  11شارع فلسطٌن رقم    12 رابح تاهنً ت/ت للتغذٌة العامة 

2112410أ11  14 العكروف نور الدٌن ت/ت للتغذٌة العامة حً المرجة الروٌبة 

11810241أ12  11 طاهٌر خٌر الدٌن ت/ت للتغذٌة العامة حً السباعات الروٌبة 

 18 قصوري علً ت/ت للتغذٌة العامة حً البرتقال الروٌبة ....................

2114482أ14  12 نقازي جمال ت/ت للتغذٌة العامة حً الثانوٌة الروٌبة 

2192441أ11  92 بن جدة رمضان ت/ت للتغذٌة العامة حً الثانوٌة الروٌبة 

4842202أ28 شارع فلسطٌن الروٌبة 90   91 قربوش فاروق ت/ت للتغذٌة العامة 

4212222أ14 الروٌبة 02رقم  2مسكن  عمارة  122حً    99 سلمى مسعود ت/ت للتغذٌة العامة 

22242142أ22 الروٌبة 04رقم 12مسكن عمارة  122حً    90 عزراوي خالد ت/ت للتغذٌة العامة 

4214042أ14 شارع فلسطٌن الروٌبة 21   94 بوتمتام بالل  ت/ت للتغذٌة العامة 

11841420أ21 شارع زٌغوت ٌوسف الروٌبة 1   92 بن جابر موسى ت/ت للتغذٌة العامة 
 
 
 
 
 

 الروٌبة
 
 

 

4841222أ28  94 بعلى مصطفى ت/ت للتغذٌة العامة حً بن شوبان الروٌبة 

4824121أ19 الروٌبة 2رقم  49حً أوالد بن شوبان مج ملكٌة    91 معمري حمزة ت/ت للتغذٌة العامة 

4228292أ10  98 دحون عبد العزٌز ت/ت للتغذٌة العامة حً بن شوبان الروٌبة 

2119281أ14 الروٌبةحً السباعات    92 حنتوت ٌزٌد ت/ت للتغذٌة العامة 

4811021أ24  02 بوٌحٌاوي كمال ت/ت للتغذٌة العامة حً الثانوٌة الروٌبة 

2111294أ14 الروٌبة 24محل  92مسكن عمارة  1242حً    01 غنٌة بوشوكٌة زوجة دلٌلش ت/ت للتغذٌة العامة 

2289122أ21 الروٌبة 22السوق المغطاة رقم   للتغذٌة العامةت/ت    09 دربان عالل  



2111821أ14 الروٌبة 21حً المرجة الجدٌدة قطعة رقم ب س محل     00 مباركً حسٌن  ت/ت للتغذٌة العامة 
 
 
 
 
 
 

 الروٌبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2119242أ14 الحمٌز الروٌبة 22و  24محل  02ع  1242حً    04 خالفً فرٌد ت/ت للتغذٌة العامة 

4809210أ24 للتغذٌة العامةت/ت  حً بن شوبان الروٌبة   02 بن امحمد عبد الحق 

2292442أ28 أوت الروٌبة 92حً    04 بوغمبوز نور الدٌن ت/ت للتغذٌة العامة 

2199224ا11 الروٌبة 0محل رقم  142حً الباعات رقم    01 مكً رمزي ت/ت للتغذٌة العامة 

4228222أ10 الروٌبة 42حً السباعات رقم    08 بودخٌلة مراد ت/ت للتغذٌة العامة 

4219092أ14  400مج م  8حوش سباعات جنوب حصة التاسعة رقم  

 الروٌبة
 02 حرز هللا عائشة  ت/ت للتغذٌة العامة

4840981أ21 الروٌبة 1محل  12رقم  991دوار السباعات مجموعة م    42 بن حوة كرٌم  ت/ت للتغذٌة العامة 

4292410أ12  4محل رقم  20مسكن ع رقم  122ت ع للمجاهدٌن حً  
 الروٌبة

 41 عمر سالمً  ت/ت للتغذٌة العامة

2242011أ22  49 فارس عبد الكرٌم  ت/ت للتغذٌة العامة حً بن شوبان الروٌبة 

4811181أ22  40 بن موهوب سمٌر  ت/ت للتغذٌة العامة حً صوشات الروٌبة 

2114881أ14 الحمٌز الروٌبة 9و  1محل  28مسكن ع  1242حً    44 بورحٌلة مولود  ت/ت للتغذٌة العامة 

4892481أ24 شارع عادل نور الدٌن الروٌبة 18   42 علٌوات فطومة  ت/ت للتغذٌة العامة 
 44 بومزٌر طٌب ت/ت للتغذٌة العامة حً الثانوٌة عبد المؤمن الروٌبة ..................

2112241أ12 الروٌبة 29شارع علً بومنجل رقم    41 كمال عباس ت/ت للتغذٌة العامة 

4894142أ22  48 عٌاش أحمد ت/ت للتغذٌة العامة حً البرتقال ت ع لعالم عٌسى الروٌبة 

2224181أ20  42 طوطاوي محمد ت/ت للتغذٌة العامة حً البرتقال تعاونٌة لعالم عٌسى الروٌبة 

4812090أ12 الروٌبة 20حً بومنجل محل رقم  94   22 لعرٌبً كمال  ت/ت للتغذٌة العامة 

 21 بوسبع ذهبٌة ت/ت للتغذٌة العامة شارع أول نوفمبر الروٌبة ......................

2110999أ14 الحمٌز الروٌبة 28رقم  42مسكن عمارة  1242حً    29 خالد أكلوف ت/ت للتغذٌة العامة 

2209221أ28  20 عمروش رشٌد ت/ت للتغذٌة العامة حً حوش الرمل الروٌبة 

4882222أ11 ب الروٌبة 180حً المرجة    24 بوٌفر جمال  ت/ت للخضر و الفواكه 

2111944أ14  22 سالوي نبٌل ت/ت للخضر و الفواكه حً المرجة الروٌبة 

4892891أ22 نوفمبر الروٌبة 1ت ع   محمد غمٌري ت/ت للخضر و الفواكه   24 

2199221أ11 الروٌبة 418مج م رقم  22حً بن شوبان قسم    21 سملول عمر  ت/ت للخضر و الفواكه 

2194422أ18 الروٌبة 1م رقم  184مج م رقم  22بن شوبان قسم    28 تلمسانً رابح ت/ت للخضر و الفواكه 

2192121أ18 الروٌبة 29حً السباعات محل رقم    22 سفٌان رابح  ت/ت للخضر و الفواكه 

4849892أ22 الروٌبة 4رقم  1مسكن عمارة  42/  02حً    42 مشتاق نجٌب ت/ت للخضر و الفواكه 

2112400أ18 الروٌبة 29شارع ثانوٌة عبد المؤمن رقم د    41 طوٌلب ٌوسف ت/ت للخضر و الفواكه 

4882242ا12  49 أومغار علً ت/ت للحوم و الدواجن حً الصواشات الروٌبة 

2112120ا11  40 مراد اٌت عٌسى  ت/ت للحوم و الدواجن ت ع إبن خلدون الروٌبة 

2422412أ22 الروٌبة 24حً أول نوفمبر    44 أومحند لونٌس ت/ت للحوم و الدواجن 

2222012أ22 الروٌبة 24حً أول نوفمبر    42 أومحند بوعالم  ت/ت للحوم و الدواجن 

4844922أ22 الروٌبة 24بومنجل رقم شارع علً    44 كودري حكٌم  ت/ت للحوم و الدواجن 



4844221أ11   21 بدوي عبد النور مطعم شارع أول نوفمبر الروٌبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الروٌبة
 

2222822أ22 1224شارع أول نوفمبر    48 بن عقبة ٌوسف  مطعم  

4219121أ14 الروٌبة 21محل  89جوٌلٌة قطعة رقم  22شارع    42 مصطفى سعدي  مطعم  

2122181أ20 الروٌبة 04حً علً بومنجل رقم    12 بلقاضً محً الدٌن  مطعم  

4824290أ28  11 زوٌد ناصر إطعام سرٌع شارع الٌاسمٌن حٌالبرتقال الروٌبة  

4824842أ28  19 سالل ٌوسف  إطعام سرٌع حً زٌغوت ٌوسف الروٌبة 

2112211أ11 عادل  بوٌحٌاوي إطعام سرٌع حً الثانوٌة الروٌبة   10 

0440409أ14  14 ٌاكٌر رٌاض إطعام سرٌع ت ع النصر حً البرتقال الروٌبة 

2110241أ14  12 مخلوف صالح الدٌن إطعام سرٌع حً البرتقال ت ع الروٌبة 

140801844ب ح   14 خلٌفة عبد الرحٌم  إطعام سرٌع حً ثانوٌة عبد المؤمن الروٌبة  

2214402ب21 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 21رقم    11 برستوٌل  محطة خدمات  

4814210أ12 حً البرتقال الروٌبة 20ت ع الٌاسمٌن رقم    18 ازروال رابح حلوٌات تقلٌدٌة 
 12 ٌانس علً مقهى حً فلغول الروٌبة ..............

جوٌلٌة الروٌبة 2شارع  ..............  82 أسماي سعٌد مقهى 

2210040أ21  81 دراع القندول أحمد مقهى شارع أول نوفمبر الروٌبة 

2282124أ29 الروٌبة 11أول نوفمبر رقم    89 أومحند مولود مقهى 

4820211أ19 الروٌبة 24م  49مج م  22أوالد بن شوبان شمال قسم    80 بودالل عبد الحكٌم مقهى 

4222200أ10 شارع علً بومنجل الروٌبة 18   84 أمالل زوهٌر  مقهى 

2219121أ21 ت ع النهضة حً البرتقال الروٌبة 21   82 علوطً فاتح مقهى 

2112240أ14 الروٌبة 20محل رقم  29حً المرجة رقم ب س     84 تكلً رضوان مقهى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2199242ب21 الروٌبة  190المنطقة الصناعٌة قسم   مشتقاتهإنتاج الحلٌب و    81 ملبنة و مجبنة بودواو  

2219092ب24  88 بطوش حكٌم  ملبنة ملبنة بطوش حوش بن دالً الروٌبة 

4804821أ24 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة  44   82 بونوة عبد هللا ت/ت للتغذٌة العامة 

4849892أ22 مكرر الروٌبة  4رقم  1مسكن عمارة  02/44حً    22 مشتاق نجٌب ت/ت للخضر والفواكه 

2211221أ22 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة01   21 أومغار صادق ت / ت للغذٌة العامة 

4844291أ21 الروٌبة  12محل  11مسكن عمارة  24رقم    29 قلو علً  ت/ ت للتغذٌة العامة  

2111211أ14 الروٌبة  22رقم  21مسكن عمارة  24حً   طالبًلطفً  ت / ت للتغذٌة العامة   20 

2211202أ28 شارع زٌروت ٌوسف الروٌبة 90   24 إسحاق حسان  مقهى 

2289042أ21 الروٌبة  20محل رقم  98نهج زٌروت ٌوسف قطعة رقم    22 ناغش رابح  مواد غذائٌة عامة  

4841420أ21 الروٌبة  92شارع زٌغوت ٌوسف رقم  21   24 بن جابر موسى ت / ت للتغذٌة العامة 

2221442أ22  21 بوٌحٌاوي سفٌان  ت /  ت للتغذٌة العامة        شارع درٌش حسٌن الروٌبة  

2118414أ11 شارع علً خوجة الروٌبة  22   28 بوٌحٌاوي خالد  ت / ت للتغذٌة العامة  

2202411أ28  22 أصباط عمر ت / ت للخضر و الفواكه شارع السوق الروٌبة  

2249422أ28 شارع السوق مقابل حضٌرة السٌارات الروٌبة  21   122 طوٌلب فٌصل ت / ت للخضر والفواكه 

2121941أ20 الروٌبة  24بجانب السوق المغطاة محل رقم    121 سمٌر حمٌطوش ت / ت للحوم والقصابة 

 129 صاصا رشٌد  حلٌب ومشتقاته  السوق المغطى الروٌبة  



2204111ب ح  بالسوق البلدي الروٌبة  44محل رقم     120 محمد حسنً حرفً صانع الخبز التقلٌدي  
 
 
 
 

 الروٌبة
 

4222292أ19 الروٌبة  29شارع العقٌد عمٌروش محل رقم  48   124 سً أحمد عبد الوهاب  ت / ت للحوم قصابة 

2201442أ22 الروٌبة  20السوق المغطاة رقم    122 لمٌنً حسان  ت / ت للدواجن  

2224924أ22 الروٌبة  28المحالت المقابلة للسوق المغطى محل رقم    124 واشان نورالدٌن  ت / ت للحوم والدواجن 

4849281أ28 الروٌبة  20مسكن عمارة س رقم  24حً    121 بلعبٌد سعٌد  ت / ت للتغذٌة العامة  

2221948أ29 الروٌبة  21عمارة  92شارع العقٌد عمٌروش رقم   للتغذٌة العامةت / ت    128 جخلة محمد 

2282141أ29 الروٌبة  42حً السوق المغطى رقم     122 ضواح أمحمد ت / ت للدواجن 

2248444أ22 الروٌبة  21محل رقم  04شارع العقٌد عمٌروش رقم    112 لٌاس بلحسن  إٌداع الخبز 

4882222أ11 شارع  العقٌد عمٌروش الروٌبة 04     111 بوٌفر مصطفى ت/ ت للخضر والفواكه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

رقم السجل 
 التجاري

إسم و لقب التاجر أو المتعامل  نوع النشاط العنوان التجاري
 اإلقتصادي

المقاطعة  البلدٌة الرقم
 اإلدارٌة

4228242أ19 ,هراوة1حً هراوة رقم     21 بن دشاش مراد مخبزة و حلوٌات 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هراوة
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الروٌبة

4818984أ22 طرٌق الرئٌسً هراوة 20,29   29 اٌت عٌش طاهر مخبزة و حلوٌات 

2212218ا19 هراوة  29محل  02مج  ملكٌة رقم  20قسم    20 بختاوي ٌعقوب مخبزة صناعٌة 

2292244أ10 هراوة 24,20حً براٌدٌة محل رقم    24 دراج هشام مخبزة صناعٌة و حلوٌات 

22144442ب ح  وسط بلدٌة هراوةحً هراوة    22 مٌسوم عبد القادر مخبزة و حلوٌات 

2204442ب ح   24 حابٌجاب زكرٌا حلوٌات حً هراوي 

0421229أ19 هراوة 94حً عٌن الكحلة هراوى رقم    21 دوٌر عبد العزٌز حلوٌات 

2190121أ18  

 
أ عٌن الكحلة هراوة 191قطعة رقم   حلوٌات 

 
 28 حمزة شنٌش

2190828أ18 هراوة 2محل رقم    22 حسٌنة تلخوخ حلوٌات تقلٌدٌة 

 
2291118ا14  

 1129مج محل رقم  24اللة درقانة حً اوالد معمر رقم 

هراوة 20محل رقم   
 12 أوعالل سمٌر حلوٌات

 
2202029ا14  

 11 عبادي محمد مغازة حً عٌن الكحلة هراوة

2242224أ12 هراوة 22محل رقم  21مسكن عدل عمارة  249 9 هراوة   19 مهدي عبد الرزاق ت/ت للتغذٌة العامة 

2202118أ12 هراوة 21قسم  224مج ملكٌة    10 كمال دقٌش ت/ت للتغذٌة العامة 

2122824أ20 الطرٌق الرئٌسً هراوة 21   14 راوي كرٌم ت/ت للتغذٌة العامة 

48442201أ22  12 جبارة كمال ت/ت للتغذٌة العامة الطرٌق الرئٌسً هراة 

4812248ا22 أ هراوة 99طرٌق الوطنً محل  94   14 فلٌسً نور الدٌن ت/ت للتغذٌة العامة 

2204419أ12 بلدٌة هراوة 129حً البراٌدٌة رقم أ     11 براشد صادق ت/ت للتغذٌة العامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0444242أ22 هراوة 820ملكٌة  20حً عٌن الكحلة قسم    18 رٌاض بودرارن ت/ت للتغذٌة العامة 

2214248أ21  12 بختاوي براهٌم ت/ت للتغذٌة العامة حً عٌن الكحلة بلدٌة هراوة 

4824142أ11 هراوة 21حً براٌدٌة محل رقم    92 عمرانً محمد ت/ت للتغذٌة العامة 

2118221أ11 هراوة 20محل رقم  94الطرٌق الوطنً رقم    91 طارق بلحاج ت/ت للتغذٌة العامة 

2200412أ14 هراوة 24محل رقم  12مسكن عمارة  149حً    99 زاوي فرٌدة ت/ت للتغذٌة العامة 

2111082أ12 هراوة 24محل  40مسكن عدل رقم  249حً    90 بوعدٌمً مسعود ت/ت للتغذٌة العامة 

2204282أ12 هراوة 92س عمارة  29مسكن عدل رقم  1112حً    94 رجراج زكرٌاء ت/ت للتغذٌة العامة 

4221892أ10 هراوة 22محل رقم  21مسكن عدل هراوة عمارة  249حً    92 مناصرٌة ابوبكر ت/ت للتغذٌة العامة 

2242822أ12 هراوة 4محل رقم  21مسكن عدل هراوة  249حً   محمد وضاح ت/ت للتغذٌة العامة   94 

4842144أ28 هراوة 24محل  28مسكن عمارة  448حً    91 باجً عبد الرحمان ت/ت للتغذٌة العامة 



2129120أ20   98 حبارة فاتح ت/ت للتغذٌة العامة مدرسة حسٌبة بن بوعلً هراوة 
 
 
 

 هراوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

لروٌبةا  
 
 
 
 
 
 

 

2199494أ11 هراوة 22محل  12مسكن عمارة  149حً    92 حرٌش أحمد ت/ت للتغذٌة العامة 

4808118أ24  02 عباس رضوان ت/ت للتغذٌة العامة حً عٌن الكحلة هراوة 

4884992أ11 هراوة 98مج  20عٌن الكحلة قسم    01 نونً عبد الوهاب ت/ت للتغذٌة العامة 

4842224أ24  09 نجار الهادي ت/ت للتغذٌة العامة حً عٌن الكحلة هراوة 

2210484أ19   20قسم  29الكحلة محل رقم عٌن  94طرٌق الوطنً رقم  

 هراوة
 00 قسوم محمد أمٌن ت/ت للتغذٌة العامة

2204119أ14 هراوة 22محل رقم  94مسكن عمارة  448حً    04 بوبكر عز الدٌن سوبٌرات 

2190124أ18 هراوة 21محل رقم  41مج ملكٌة  24قسم    02 أوسعٌد ٌوسف ت/ت للخضر و الفواكه 

2121829أ20 مركز هراوة هراوة   04 خنافً عبد الرحمان ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2210219أ19 هراوة 20حً عٌن الكحلة محل  49مج ملكٌة رقم  20قسم    01 مهداوي سفٌان ت/ت للدواجن, البٌض واألرانب 

4224144أ11 هراوة 94حً عٌن الكحلة رقم    08 زٌتونً عمر ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2204044أ14 هراوة 40مج ملكٌة رقم  21حوش الرمل قسم    02 كوغولً ولٌد ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2194811أ18  2محل رقم  40عمارة رقم  29مسكن حً عدل   249 
 هراوة

 42 لعربً جمال ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض

2191044أ11 هراوة 04فٌال  94عٌن الكحلة الطرٌق الوطنً    41 مزٌان جمال الدٌن ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

4891024أ22 حً هراوة 94   49 جدي رابح ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

4889222أ12 هراوة 20شارع تونسً محمد محل رقم    40 أعمٌر خلخال ت/ت للدواجن و األسماك 

2218924أ10 هراوة 29محل رقم  21قسم  944حً هراوة رقم   للحوم الدواجن و البٌض ت/ت   44 زواوي عبد الرحمان 

2110981أ10 هراوة 42حً أوالد معمر رقم    42 بن زرقة زكرٌا ت/ت للحوم الدواجن و البٌض 

4882198أ22 هراوة 24شارع تونسً محمد محل رقم    44 بورابعة محمد ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2294148أ10 هراوة 20الشارع الرئٌسً محل رقم    41 بروان زكرٌاء ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

4842182أ28 هراوة 20رقم  1ق  992مج ملكٌة  94طرٌق الوطنً رقم    48 مصطفى منصور ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

2112121أ14 هراوة 20قسم  129حً البراٌدٌة مج ملكٌة    42 حربٌلً حربٌلً مطعم 

2222012أ22  22 بوعالم أومحند مطعم شارع أول نوفمبر حً البٌاضة هراوة 

4802142أ24 ب هراوة 80عٌن الكحلة رقم  94طرٌق الوطنً رقم    21 عرٌب حكٌم إطعام سرٌع 

2194189أ18 هراوة 21محل رقم  22حً هراوة رقم    29 عادل برباح إطعام سرٌع 

2224242أ21 هراوةالطرٌق الوطنً محطة البنزٌن  94   20 العربً زكرٌاء محطة الخدمات 

2194229أ18 هراوة 21حً براٌدٌة محل رقم    24 عمرانً محمد مقهى 

2119049أ14 ج هراوة 18حً عٌن الكحلة محل رقم    22 علً عٌساوي مقهى 

4818244أ22 هراوة 29حً هراوة مركز محل رقم    24 عزو رزاٌقً مقهى 

2219122أ19 هراوة 20حً هراوة رقم    21 بوخنوش سامٌة مقهى 

2192122أ11  20محل رقم  202مج ملكٌة  20حً عٌن الكحلة قسم  

 هراوة
 28 روٌبح كرٌم مقهى

2219892أ22 هراوة 142حً هراوة الشارع الرئٌسً فٌال رقم    22 بطحً حسٌن مقهى 



2289828أ21 محل س هراوة 00حً هراوة رقم   الحلٌب و العسل ت/ت لمنتجات   42 قطلش سٌد علً 

4821212أ21  41 مداح زوجة الغربً مقشدة طرٌق رئٌسً  هراوة 

2192428أ18 هراوة 20حً المخفً الشمالً محل رقم     49 زروق عٌاد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال 

4814124أ22 ف  هراوة 18حً عٌن الكحلة رقم    40 فلٌسً سمٌر نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال 

2194219أ18 عٌن الكحلة هراوة 02مج ملكٌة رقم  20قسم رقم    44 ٌاسٌن عبد هللا نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال 

4889449أ22 هراوة 191محل رقم  191حً عٌن الكحلة رقم   ت/ت لبطاقات الشائح المسبقة  
 الدفع 

 42 بوعالم ٌحٌاوي

4824224أ11 هراوة 42مج ملكٌةرقم  20قسم  حً عٌن الكحلة   44 بن عمٌرة سمٌر نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال 

2209099أ28  41 دهوانً مراد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال عٌن الكحلة هراوة 

4890489أ22 أ هراوة 12حً أوالد العربً رقم      68 مالك رضوان ت/ت للتغذٌة العامة 

2111991أ14   69 لٌاس عٌساوي ت/ت للتغذٌة العامة حً أوالد العربً طرٌق سوناكوم هراوة 

2219104أ19 هراوة 29رقم 24قسم 249حً أوالد العربً مج ملكٌة     70 سحالً زوجة عجام حكٌمة ت/ت للتغذٌة العامة 

4842201أ22  71 جبارة جمال ت/ت للتغذٌة العامة الطرٌق الرئٌسً هراوة 

4229222أ11 هراوة 22محل 24مسكن عمارة رقم 192حً    72 بوعكاز محمد ت/ت للتغذٌة العامة 

4211121أ14 هراوة 29محل 40مج ملكٌة 1حوش الرمل قسم   73 قرناش عبدالنور ت/ت للتغذٌة العامة 

2112018أ14 هراوة 94طرٌق وطنً رقم    74 بن طناجة فٌصل ت/ت للتغذٌة العامة 

2211489أ28 هراوة 94رقم طرٌق وطنً    75 رضوان جدي ت/ت للتغذٌة العامة 

2111299أ14 هراوة 21قسم 414مج ملكٌة  94طرٌق وطنً رقم    76 عزون المٌة ت/ت للتغذٌة العامة 

2190401أ18 هراوة 24محل 122مج ملكٌة 1حوش الرمل قسم   77 زواغً عبدهللا ت/ت للتغذٌة العامة 

2114822أ14 هراوة 29رقم  حً سنطوحً   78 شرٌفً نادٌة ت/ت للتغذٌة العامة 

2201009أ14 هراوة 02مج ملكٌة  21قسم    79 تقو نعمان علً ت/ت للخضر و الفواكه 

4899404أ22 هراوة 94طرٌق وطنً رقم    80 جدي عبد الحمٌد ت/ت للخضر و الفواكه 

2220998أ29 هراوة 144هراوة مركز رقم   الفواكهت/ت للخضر و    81 حوري سفٌان 

2192410أ18 هراوة 21حً عٌن الكحلة محل رقم    82 فلٌسً ٌوسف ت/ت للخضر و الفواكه 

 


