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 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقليمية للتجارة لباب الوادي
 

 الملزمٌن بضمان المداومة الناشطٌن للتجار والمتعاملٌن االقتصادٌٌن اإلضافٌةالقائمة اإلسمٌة 

 8102، وعطلة ٌومً أول محرم  وعاشوراء لسنة 8102ٌــومــــً عـٌـــد األضحى المبـــارك لسنة  عــطــلــةبمناسبة  
 

 **باب الواديـة ــــــــــبــلـــدٌـــ**
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي الواديباب 

 9908;88أ  80 شارع مصطفى علوشسىق اسطمثىنً  :8 ت ت للخضر و الفواكه ناصر حنٌشات 01

 588755:67ب ح رقم:  شارع مصطفى علوش 08 حرفً حلوانً صانع الحلوٌات محمد  زرقٌن 02

 798;6:7أ  89 85شارع لخضر سعٌدي رقم  مقهى مرابطن أحمد  03

 7865689أ  57 وهج تاسطا عهً 85 مقهى نؽلً حسن 43

 8805758أ  :; وهج تاسطا عهً 85 هاتؾ عمومً عبد الرحمن بوجلواح 44

 786:589أ  :5 شارع طانة عثد انرحمه 86 تعبئة رصٌد الهاتؾ النقال ٌزٌد سلساؾ 45

 8878965أ  59 وهج عثد انرحمه مٍرج 50 تعبئة رصٌد الهاتؾ النقال مالك  هشام 46

 8;88578أ  :; نهجعبدالرحمنمٌرة 50 تعبئة رصٌد الهاتؾ النقال مسعود  بزٌر 47

 8897508أ  85 شارع ممران زواوي 88رلم   تعبئة رصٌد الهاتؾ النقال تٌزي زوى  عبد المالك 48

 0;887;6أ  55 شارع مصطفى عهىش ;8 ت ت للحوم القصابة قاسً الحوري 04

 9:080;8ب  89 شارع مصطفى عهىش 50 قصابة التقلٌدٌة مصطفى بن شعبان 00

 508;785أ  57 شارع مصطفى عهىش 08 ت ت للتؽذٌة العامة  معروؾ عبد النور 01

 :785805أ  56 انطاتك األرضً 555مج مهكٍح رلم  88شارع أحسه عاشىر لسم  86 ت ت للتؽذٌة العامة  موح آكلً وادوري 02

 7867998أ  59 شارع طانة عثد انرحمه 86 إطعام سرٌع لدرع عبد الؽنً 03

 87858;6أ  55 وهج عثد انرحمه مٍرج :8 إطعام سرٌع –مقشدة  زوبٌري  رشٌدة 04

 6:880:6أ  :8 وهج عثد انرحمه مٍرج 50 مشوى كٌباش  ضاوٌة 05

 7859986أ  :5 وهج عثد انرحمه مٍرج 58 إطعام سرٌع عبد الرزاق حاج  سعٌد 06

 :887555أ  ;; غرافح إتراهٍمشارع  :5 مطعم سعٌدي  محمد 07

 56897;6أ  56 شارع مىسى رتاعٍه  05شارع تاسطا عهً و نه مدخم عهى  :0 ت ت للحوم القصابة فاتح  فراغ 08

 ;58875659ب ح رقم:  شارع انعمٍد نطفً 68 حرفً فً تحضٌر البٌتزا بوشوٌكة زوبٌر 14

 
 
 



 
 
 
 
 

 الملزمٌن بضمان المداومة الناشطٌن للتجار والمتعاملٌن االقتصادٌٌن اإلضافٌةالقائمة اإلسمٌة 

 8102، وعطلة ٌومً أول محرم  وعاشوراء لسنة 8102عــطــلــة ٌــومــــً عـٌـــد األضحى المبـــارك لسنة بمناسبة  
 

 **القصبةـة ــــــــــبــلـــدٌـــ**
 

المقاطعة 
 اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية
 اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 القصبة باب الوادي

 6:08580أ  87 55شارع اإلخوة أوكٌد وله واجهة من نهج شً قٌفارة رقم  85 تعبئة رصٌد الهاتؾ النقال زمور  رشٌد 01

 0::8865أ  ;; ساحح تىر سعٍد 89 مقهى بوشوشً عبد الحفٌظ 02

 88:5970أ  85 نهج شً قٌفارة 85 حلوٌات سً زٌانً محمد الزٌن 03

 6:655:7أ  89 مختار زواويشارع  87 حلوٌات عمام  محمد 43

 85806;6أ  55 مختار زواويشارع  87 مخبزة صناعٌة عبد السالم قمبور 44

 786:589أ  :5 وىفمثرشارع أول  07 إطعام سرٌع نبٌل هدٌبل 45

 6:77506أ  89 ولنوفمبرأشارع 58 مطعم جابٌلً زٌن العابدٌن 46

 8887086أ  88 50ساحة الشهداء رقم  إطعام سرٌع محمد مهدي فروخً 47

 0855788أ  :8 شارع اإلخوة أوكٌد 85 مطعم قوطالً إبراهٌم 48

 0::8865أ  ;; ساحح تىر سعٍد  89 مطعم بوشوشً عبد الحفٌظ 04

 68;6:97أ  ;8 ;8شارع شً قٌفارة رقم  مطعم بناي محمد أمقران 00

 6:08560أ  87 شارع وىر اندٌه تىشانً 80 مطعم بوخبزة محمد 01

 6:0:898أ  87 57أروقة ماال كوؾ رقم  إطعام سرٌع جابري عثمان 02

 :6:5098أ  87 نهج أول نوفمبر ;0 ت ت للتؽذٌة العامة بلقاسمً فاروق 03

 6;88;88أ  80 01القصرالعتٌق رقم ،   89رقم حنٌفةنهج مقهى سالم محفوظ 04

 6;;:885أ  ;; نهج أول نوفمبر 85كشك رقم  تعبئة رصٌد الهاتؾ النقال برابٌة توفٌق 05

 88589:6ب  ;; ساحح انشهداء 80 مطعم -مقهى  مطعم أكفادو اإلخوة عشٌت 06

 8856788أ  ;; شارع عمر مراتط انمصثح 80 تعبئة رصٌد الهاتؾ النقال برابة علً 07

 06:8;:6أ  55 ساحح انشهداء :8 ت ت للتبػ بو النمالة منصور 08

 
  



 
 

 الملزمٌن بضمان المداومة الناشطٌن للتجار والمتعاملٌن االقتصادٌٌن اإلضافٌةالقائمة اإلسمٌة 

 8102، وعطلة ٌومً أول محرم  وعاشوراء لسنة 8102ٌــومــــً عـٌـــد األضحى المبـــارك لسنة  عــطــلــةبمناسبة  
 

 **بولوغٌنـة ــــــــــبــلـــدٌـــ**
 

المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 بولوغين باب الوادي

 78685:6أ  59 شارع زٌار عبد القادر 80 بقالة ملوفً  كمال 01

 8586809أ  86 شارع اإلخوة عواج 80 إطعام سرٌع جٌباوي  نبٌلة 02

 7868500أ  59 شارع زٌار عبد القادر :5 ت ت للتبػ بن سعٌد موهوب 03

 88660:5أ  ;; شارع سعدٌح خىاجً 85 بقالة أوشٌش توفٌق 43

 59;6;88أ  85 ب وهج زٌار عثد انمادر 58 بقالة بوشماط  حسٌن 44

 05;6:55أ  86 وهج زٌار عثد انمادر 78 هاتؾ  عمومً حمراوٌن  نور الدٌن 45

 7869686أ  59 حمدبولعراؾأشارع 85 بقالة آٌت طاهر أنٌس 46

 6:0:987أ  88 عثد انمادر وهج زٌار 88 تعبئة رصٌد الهاتؾ النقال بو القرعة مصطفى 47

 بطاقة حرفً شارع زٌار عبد القادر 58  حرفً صنع البٌتزا بن درقن مٌمً 48

 ;8988;6أ  55 شارع زٌار عثد انمادر ;5 حلوٌات حماس  مراد 04

 859;885أ  :; شارع زٌار عثد انمادر 80 ت ت لأللعاب اإلجتماعٌة بن طوطاح سمٌر 00

 7866575أ  58 شارع زٌار عثد انمادر 8; مطعم أحمد فاطمً 01

 5::6:07أ  87 شارع زٌار عبد القادر 80رقم  فاست فود بلقرفٌد فاطمة 02

 55;87;6أ  55 درشارع زٌار عثد انما 08 تعبئة رصٌد الهاتؾ النقال دوالً رضوان 03

 ;:899;6أ  55 شارع زٌار عثد انمادر 70 ت ت للتبػ قارة دنجار صادق 04

 ;7;7869أ  :5 شارع زٌار عثد انمادر 68 ت ت للحوم و الدواجن  نورٌن عبد الكرٌم 05

 0:0;;88أ  85 شارع عثد انرحمه مٍرج 68 فاست فود طٌب  كرٌم 06

 8;::085أ  88 شارع عثد انرحمه مٍرج 68 ت ت للتبػ مجبار إسماعٌل 07

 5:79::6أ  55 شارع زٌار عثد انمادر 86 ت ت للتبػ شرفً محمد األمٌن 08

 ;:05;88أ  80 شارع زٌار عثد انمادر 80 فاست فود بوخالفة عبد الحلٌم 14

 
 

  



 
 

 الملزمٌن بضمان المداومة الناشطٌن للتجار والمتعاملٌن االقتصادٌٌن اإلضافٌةالقائمة اإلسمٌة 

 8102، وعطلة ٌومً أول محرم  وعاشوراء لسنة 8102ٌــومــــً عـٌـــد األضحى المبـــارك لسنة  عــطــلــةبمناسبة  
 

 **راٌس حمٌـــــــدوـة ــــــــــبــلـــدٌـــ**
 

المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 رايس حميدو باب الوادي

 :;:6:66أ  88 شارع سعٍد تىافدٌت  ;5 مخبزة صناعٌة كبٌر جمال 01

 868;6:8أ  :8 وهج حمٍد لثالج :5 حلوٌات فداق فاطمة الزهراء 02

 78656:9أ  57 وهج حمٍد لثالج 87 حلوٌات رشٌد كساي 03

 6:68880أ  88 وهج  حمٍد لثالج 59 حلوٌات بومرٌر  حفٌظ 43

 مقدم  مصطفى 44
ت ت للتبػ و األلعاب 

 االجتماعٌة
 6:55:66أ  87 وهج حمٍد لثالج 56

 نبٌل نعمون 45
ت ت للتبػ و أدوات 

 المدخنٌن
 ;786788أ  59 شارع سعٍد تىافدٌت 05

 بوكراع  سماعٌن 46
ت ت للتبػ و أدوات 

 المدخنٌن
 085;889أ  85 شارع حمٍد لثالج 55

 5508;:6أ  55 شارع سعٍد تىافدٌت 57 ت ت للتؽذٌة العامة أحمد  لحام 47

 8885588أ  88 شارع حمٍد لثالج 50 ت ت للتؽذٌة العامة القرنً عبد الؽانً 48

 مبروك شٌؽود 04
تعبئة رصٌد الهاتؾ 

 النقال
 7869798أ  :5 وهج سعٍد تىافدٌت  75

 
  



 
 

 

 الملزمٌن بضمان المداومة الناشطٌن للتجار والمتعاملٌن االقتصادٌٌن اإلضافٌةالقائمة اإلسمٌة 

 8102، وعطلة ٌومً أول محرم  وعاشوراء لسنة 8102عــطــلــة ٌــومــــً عـٌـــد األضحى المبـــارك لسنة بمناسبة  
 

 **قـــرٌــــــش واد ـةــــــــــبــلـــدٌـــ**

 
 
 

المقاطعة 
 اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية
 اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 واد قريش باب الوادي

 586:9;6أ  56 شارع طارق إبن زٌاد :8 بقالة حدادي محمد 01

 5;8;888ب  ;; عسكري أحسنحٌ 68 محطة خدمات نفطال  02

 9;880:5أ  :; وادي قرٌش حً فارنو فاست فود شبٌرة إلٌاس 03

 57075;6أ  56 حً فارنو 69 تعبئة رصٌد الهاتؾ النقال قسمٌة سٌد أحمد 43

 8866589أ  ;; نهج عسكري أحسن 86 حلوٌات بوؼٌاس ناصر 44

 وهج عسكري أحسه 96 حرفً تحضٌر البٌتزا مؽنً زكرٌا 45
ب ح رقم: 

888857:;0 

 6:55865أ  88 00فرنسا عمارة  حً مناخ فاست فود ساكت مالك 46

 ;58::;6أ  57 نهج عسكري أحسن 85 فاست فود شودار إسماعٌل 47

 88:55;6أ  55 80حً طارق إبن زٌاد رقم  حلوٌات دحمان تٌقوناتٌن 48

 00759;6أ  57 وهج طارق إته زٌاد :5 مقهى بوعام عمر 04

 6:86:05أ  ;8 نهج عسكري أحسن 97 بقالة لحسن مبارك 00

 8869567أ  ;; شارع طارق إته زٌاد 00 فاست فود –مقهى  مقداد سٌد علً 01

 559;::6أ  55 شارع طارق إبن زٌاد 00 بقالة هشام عمٌروش 02

 
 


