
 الـجمهورية الـجزائرية الـديمقراطية الـشعبية
 وزارة التجارة 

 مــديرية التجارة لوالية الجزائر
 واإلعالم االقتصاديمصلحة مالحظة السوق 

 
 

8102الملزمٌن بضمان المداومة خالل عطلة ٌومً عٌد األضحى المبارك لسنة  والمتعاملٌن االقتصادٌٌنللتجار اإلضافٌة القائمة االسمٌة   

.8102 وعاشوراء لسنةأول محرم  وعطلة ٌومً  

 

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

 المقاطعة اإلدارٌة  البلدٌة الرقم

 حسٌن داي المقرٌة 10 عواطف جدي  مخبزة صناعية  77مج ممكية3شارع قصبار دو بروني قسم  88 7888884أ21

 حسٌن داي المقرٌة 18 بن منصور اوريدة ت/ت تغذية عامة شارع قصبار دو بروني  81 8893880أ88

 حسٌن داي المقرٌة 10 تمي مولود ت/ت تغذية عامة شارع طرابمس  298 8288088أ87

 حسٌن داي المقرٌة 10 حريكان عبد الرحمان ت/ت تغذية عامة مسكن الخروبة 310حي  7828471أ87

 حسٌن داي المقرٌة 10 عروس رشيد ت/ت تغذية عامة 02السوق البمدي رقم  8888217أ82

 حسٌن داي المقرٌة 10 عنوش العربي ت/ت تغذية عامة شارع محمد عزوق 21 7848038ا88

 حسٌن داي المقرٌة 10 قدور نورالدين ت/ت تغذية عامة شارع طرابمس 298 7888989أ22

 حسٌن داي المقرٌة 12 فروخي أنيس ت/ خضر وفواكه 94رقم  9عمارة الهضبة الحمراء 9228979أ24

 حسٌن داي المقرٌة 10 عزوت فيصل  اطعام سريع طريق باش جراح المقرية 21 7818778ا89

 حسٌن داي المقرٌة 01 عبد الاللي كمال مقهي شارع محمد عزوق 18 7880148أ21

 

 

 

 

 

 

 

 



النشاطنوع  العنوان التجاري السجل التجاري أو  اسم ولقب التاجر 
 المتعامل االقتصادي

 المقاطعة اإلدارٌة  البلدٌة الرقم

 حسٌن داي محمد بلوزداد 10 قمقاتي فتيحة ت/ت تغذية عامة شارع محمد دوار  39 7883838ا23

 حسٌن داي محمد بلوزداد 18 سالمي يحي ت/ت تغذية عامة شارع محمد دوار 29 7803129أ88

 حسٌن داي محمد بلوزداد 10 عبد الباسط سالل ت/ت تغذية عامة شارع الطيب بغدادي 83 8830148ا88

 حسٌن داي محمد بلوزداد 10 رحو عمر ت/ت تغذية عامة شارع محمد بموزداد 247 8897889أ88

 حسٌن داي محمد بلوزداد 10 زحاف ميمود ت/ت تغذية عامة شارع محمد العياشي 82 8892084أ88

 حسٌن داي محمد بلوزداد 10 رضوان حاجي ت/ت تغذية عامة شارع محمد ميسوم 12 9878289أ 28

 حسٌن داي محمد بلوزداد 10 سالل براهيم ت/ت تغذية عامة شارع محمد ميسوم 24رقم  7829794أ89

   12 اسكي كريم مطعم شارع المعدومين77 7803124أ88

 حسٌن داي محمد بلوزداد 10 سيد عمي بوسالم مقهى شارع محمد بموزداد 274 8800882ا88

 حسٌن داي محمد بلوزداد 01 مصطفى شوتر مقهى شارع محمد بموزداد 223 9870399أ24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 المقاطعة اإلدارٌة  البلدٌة الرقم

 حسٌن داي القبة 10 محمد سهيني مخبزة صناعية نهج بوعالم بوشفاعة 83 9814887أ27

 حسٌن داي القبة 18 ساحي جمال ت/ت تغذية عامة  81حي بوارري رقم 9813881أ23

 حسٌن داي القبة 10 لعريبي جياللي ت/ت تغذية عامة شارع محمد بمكحمة88 9817228أ23

 حسٌن داي القبة 10 تنقالي جمال تغذية عامة ت/ت  2شارع محفوظ بمخوجة محل 83 7841808أ88

 حسٌن داي القبة 10 سهيني اكمي ت/ت تغذية عامة شارع بوعالم بوشنافة 83 7807181أ88

 حسٌن داي القبة 10 برجم نبيل ت/ت تغذية عامة وشارع بدرالدين رجيمي  88شارع فريد بويش رقم  7838872أ87

 حسٌن داي القبة 10 جامع عبد الوهاب ت/ت تغذية عامة 81رقمشارع بدر الدين رجيمي  9818198أ27

 حسٌن داي القبة 12 شمغوم عبد الوهاب مغازة شارع عالوة عبد القادر87 7889098أ22

 حسٌن داي القبة 10 ليتيم عماد ت/ت خضر وفواكه 212مج  24شارع فريد بويش قسم 88 9870387أ24

 حسٌن داي القبة 01 عطار ابراهيم لونيس ت/ت خضر وفواكه شارع عبد الحميد خوجة81 8878847أ88

 حسٌن داي القبة 00 معيوف محمد ت/ت خضر وفواكه محل أ  البروفال 248قطعة8تعاونية ج 9874444أ28

7879908أ80  حسٌن داي القبة 08 معمم صالح  مطعم تجزئة البروفال 

8888998ب24 القبة 80مجمع بواري رقم  لمصحة والهناء افنت  ش ذ م م مطعم 
 معالي كريم

 حسٌن داي القبة 00

 حسٌن داي القبة 00 شهبوب مصطفي اطعام سريع شارع االخوة فروم 82 8812841أ88

 حسٌن داي القبة 00 بغدالي محفوظ اطعام سريع 47شارع االخوة عبد السالمي رقم  8823334أ84

 حسٌن داي القبة 00 عشور لينة اطعام سريع E 12شارع ناصر أقولمين رقم 9871491أ29

 حسٌن داي القبة 00 تقار حميد مقهي 89شارع عالوة عبد القادر محل رقم81 9870229ا24

 حسٌن داي القبة 28 خير الدين سفيان مقهي شارع سان شارل 29 9814327ا27

دايحسٌن  القبة 28 قادري عبد اهلل  ت/ت لمدواجن شارع االخوة عبد السالمي 41 7814078أ89  

 

 

 

 

 

 



رقم السجل 
 التجاري

أو  اسم ولقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري
 المتعامل االقتصادي

 المقاطعة اإلدارٌة  البلدٌة الرقم

8878319أ88 شارع مولود بمهوشات 84   حسٌن داي حسٌن داي 10 مسكين عبد المجيد مخبزة صناعية 

7812742أ29 حسين داي  03شارع طرابمس محل رقم    حسٌن داي حسٌن داي 18 خالدي صالح مخبزةصناعية 

8889289أ83 شارع طرابمس حسين داي  91   حسٌن داي حسٌن داي 10 ارماش عمي مخبزةو حمويات تقميدية  

8874839أ88 شارع بشير عيون حسين داي 28   حسٌن داي حسٌن داي 10 لعموري عبد الحق ت ت لمتغذية العامة  

8884429أ83 حي بن بو العيد حسين داي  80محل رقم    حسٌن داي حسٌن داي 05 أمرزوق كمال ت ت لمتغذية العامة 

7828072أ29  حسٌن داي حسٌن داي 06 كمال بوخميفة بقالة  28حي بن بو العيد عمارة رقم  80محل رقم  

8874872أ88 شارع محمد ولد زميرلي حسين داي  13   حسٌن داي حسٌن داي 07 بهاز المحفوظ بقالة 

9217878أ28 شارع عمي سعيداني بانوراما حسين داي  81   حسٌن داي حسٌن داي 08 ينيس قانة مغازة 

8834708أ88 أحمد سالمي حسين داي  24   حسٌن داي حسٌن داي 09 معزوز عمر بقالة 

0127811أ28 أ حسين داي 82حي بن بو لعيد عمارة   دايحسٌن  10 مرميوي عبد المالك صهيب بقالة   حسٌن داي 

9218318أ24 حسين داي  88شارع محمد دوية محل رقم    حسٌن داي حسٌن داي 11 عبد القادر عالق بقالة 

7889311أ22 محل  82مجموعة ممكية  82شارع بوجمعة مغني قسم  87 
حسين داي  83رقم   

 حسٌن داي حسٌن داي 12 محمد الشريف بمخيار مغازة

7871822أ84 أمبار في زاوية شارع الحرية و شارع محمد زنيتي  نوفال   حسٌن داي حسٌن داي 13 صديقي نور الدين بقالة 

7888839أ23 بمدية  2شارع محمد لوبي محل س  88   حسٌن داي حسٌن داي 14 خيار مولود بقالة 

9213883أ28 حسين داي  48شارع طرابمس رقم    حسٌن داي حسٌن داي 15 طوال حسان بقالة  

227812أ20 أحسين داي 22شارع محمد مربوش محل رقم  22   حسٌن داي حسٌن داي 16 زموش عبد الغني بقالة 

9217131أ28  حسٌن داي حسٌن داي 17 زروق محمد لطفي بقالة  83قطعة رقم 28شارع طرابس رقم  

7871822أ84 شارع محمد زنيتي محل رمرب 88  دايحسٌن  18 صديقي نور الدين ت ت خضر و فواكه   حسٌن داي 

21أ7888323 شارع محمد دوحة حسين داي  88   حسٌن داي حسٌن داي 19 محمد أوحمي ت ت خضر و فواكه 

9211843أ24 حسين داي  89شارع مولود بمهوشات رقم    حسٌن داي حسٌن داي 20 طاجين يوسف ت ت خضر و فواكه 

20أ9223899 عرقوب  طريق ادريس 82طريق مولود بمهوشات و 84 
 حسين داي 

 حسٌن داي حسٌن داي 21 حكيم بن عبد اهلل ت ت لمحميب و مشتقاته

حسين داي  80حي بولعيد محل رقم  8830807  حسٌن داي حسٌن داي 22 كرميش موسى حرفي تحضير البيتزا  

 


