
 ةــــیــبـة الشعـــة الدیمقراطیـــزائریــوریة الجــــالجمھ 

 وزارة التجارة      
 مدیریة التجارة لوالیة الجزائر

 االقتصاديمالحظة السوق واإلعالم مصلحة 
  

عید األضحى خالل یومي  تصادیین الملزمین بضمان المداومةالقائمة االسمیة للتجار والمتعاملین االق
 ةــوتــالت ة لبئرـــرة االداریــدائـــلل 2017اول محرم وعاشوراء لسنة  المبارك ویومي

 

رة ــــــالدائ
 دیــةــــالبل ةــــــاإلداری

  التجــار المعـــنـیــیـن بالمـــداومـــــة

وع ـــن م التاجــرـــــاس
 اريــــوان التجــــالعن اط ـــــالنش
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 مصطفى  ولد خاوة -

 مخبزة صناعیة 

  .توتة ، بئر47طریق عداش منطقة اقزیب رقم  -
  .توتة ، بئر10حي سیدي امحمد محل رقم  - مولة  یوسف -
  .توتة علي، بئر حي الزوین بابا - فاروق  عازم -
 توتة. شارع ساعد خمیسات، بئر - محمد  دریر -
  دریر  الیاس -

 مغازة
 

 توتة. بئر شارع ساعد خمیسات،  -
  توتة. ، بئر99قسم  847محل ملكیة  56شارع علي بوحجة رقم  - مصطفى  احموین -
 توتة. سیدي امحمد، بئر 03عمارة  16مسكن قطعة رقم  2160حي  - فرید  خالدي -
  خالد  دحماني -

 
 
 
 
 

ت/ت للتغذیة 
 العامة 

 توتة. ، بئر99 قسم 241مج ملكیة  01علي بوحجة رقم شارع  -
 توتة. ، بئرملكیة 02 جشارع علي بوحجة و احمد فوال م - عبد الحمید سالم  -
 توتة. ، بئر05شارع علي بوحجة رقم  - زیقادي  یوسف -
 توتة. مكرر حي سیدي امحمد، بئر 01محل  - عبد الطیف  شقال -
 توتة. ، بئر10مركز سیدي امحمد رقم  - محمد  فروخي -
 توتة. ، بئر02شارع اإلخوة حبشي رقم  - مصطفاوي  لخضر -
 توتة. ، بئر02رقم المحل  111قطعة  01ئة رقم تجز - نوال  كواریش -
 توتة. سیدي امحمد، بئر 08محل  - ماحي  نجیب محمد -
 توتة. ، بئر30رقم حي الزوین بابا علي محل  - فارس  عباس -
 ، بئرتوتة.01دلة رمضان رقم  شارع بو - زواتي    سفیان  -
 ، بئرتوتة.50رقم  58مسكن سیدي امحمد عمارة  2160حي  - عباس بن تلي  -
  بو رابة حوریة -

 خضر وفواكھ 

 توتة. شارع فروخي احمد، بئر 30 -
 توتة. بئر، 18شارع علي بوحجة رقم  - عمارة  رابح -
 توتة. قسم ب، بئر 22سیدي امحمد مج ملكیة  - مداحي  رابح -
 توتة. ، بئر71حي الزوین بابا علي رقم  - عبد الرحیم  عبدلي-

 زھیر شطیطح  -

 
 لحوم ودواجن 

 قصابة 

  مكرر 02محل  02قسم  42مج ملكیة رقم  95سیدي امحمد رقم  -
 توتة. ، بئر03بوحجة حي السعادة محل أ ع علي شار - حسان محمدي  -
  .حجة شارع علي بو 01شارع دحمان عبد هللا عمارة أ رقم  - بورنان سید احمد  -
 توتة. ، بئر21حي التقسیم الثاني محل  - جعفر برویق  -
 توتة. شارع علي بوحجة، بئر 58 - عواش  سفیان -
 توتة. ، بئر01محل أ  شارع علي بوحجة  - حسان  مداح -
 سیلمي اسالم -

 اطعام 
 توتة. أ، بئر 76رقم  99قسم  311شارع بودلة رمضان مج مل  -

 توتة. أ، بئر 01شارع علي بوحجة رقم  -  عبد الالوي الدین جمال -
 توتة. شارع علي بوحجة، بئر  - صالح  قدرز -



 ـــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشعـبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الديمقـراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـزائـريــــــــــــــــــــــــــــــــالجمهـوريـــــــــــــــ
 

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقميمية لمتجارة لباب الوادي
 

 
 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 

 7102سنة و عطلة ٌومً أول محرم وعاشوراء ل 7102لسنة عٌد األضحى المبارك ٌومً عطلة بمناسبة 
 

 

 **  القصبــــــــــــــةـة ــــــــــبــلـــدٌـــ  * *

 

 52العدد  المخابز: -1
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 القصبة باب الوادي

 4864138أ  08 08و  07مار القامة ساحة الشهداء رقم شارع ع 04 مخبزة روحة كمــــال 10
 4848844أ  07 شارع عمار القامة  13 مخبزة  جياللي بشير 10
 4903024أ  11 05شارع مختار زواوي رقم  10 مخبزة صناعية عبد السالم قمبر 10
 4849114أ  07 دبيح شريف 11 مخبزة إوعالل سميم 10
 5012064أ  12 شارع عرباجي عبد الرحمان 12 بزة مخ حسناوي إسماعيل 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 11العدد: : مواد غذائٌة -2
 

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 القصبة باب الوادي

 4896020أ  11 شارع عرباجي عبد الرحمان 19 ة العامةت ت لمتغذي ســـــراج أمــــــال 10
 0094634أ  02 شارع عرباجي عبد الرحمان 11 ت ت لمتغذية العامة شريــــط مغنيــــــة 10
 5045210أ  16 شارع دبيح شريف 13 ت ت لمتغذية العامة المعشي محمد وليد 10
 504700أ  17 10سابقا حاليا شارع تما مغنيت رقم  شارع بوتان ت ت لمتغذية العامة رابح بوعكريت 10
 0083972أ  01 شارع بن فرحات رحمة 02 ت ت لمتغذية العامة عموش محفوظ 10
 / شارع نهج حاج عمر 25 ت ت لمتغذية العامة بن زغبية عبد الهادي 10
 / شارع عرباجي عبد الرحمان 11 ت ت لمتغذية العامة وليد محمد 10
 0037508أ  99 شارع عرباجي عبد الرحمان 01 ت ت لمتغذية العامة ريدي بدر الدينج 10
 0036288أ  99 أوسعدي عبد الرحمان 01 ت ت لمتغذية العامة بونقاب مصطفى 10
 4864152أ  08 شارع دبيح شريف 47 ت ت لمتغذية العامة زيقادي يوسف 01
 5020880أ  13 شارع دربوز لوني أرزقي 06 ت ت لمتغذية العامة دحمري الجياللي 00
 / شارع دبيح شريف 63 ت ت لمتغذية العامة سيالم مهدي 00
 4876828أ  09 شارع عرباجي عبد الرحمان 14 ت ت لمتغذية العامة حدادي صفيان 00
 4857489أ  67 عبد الرحمان أوسعدي 02 ت ت لمتغذية العامة ضيف عبد الكريم 00

  

 50العدد: : وفواكهخضر  -03

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 القصبة باب الوادي
 5027936أ  14 شارع عبد الرحمان أوسعدي خضر و فواكه حروش لحسن 10
 5040592أ  15 أرزقيدربوز لوني  خضر و فواكه أكنوش زوبير 10
 0050552أ  99 69شارع دبيح شريف رقم  خضر و فواكه بوقربوس أحمد 10

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 52 العدد:قصابات:  -04

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 القصبة باب الوادي

 5044588أ  16 شارع عمار القامة 04 قصابــــــــــة داموس عمر 10
 4894524أ  11 شارع عمار القامة 08 قصابــــــــــة بوشاتة إسماعيل 10
 5042770أ  15 شارع عمار القامة 19 قصابة و دواجن نورين سميمان 10
 / شارع عرباجي عبد الرحمان 05 قصابــــــــــة نفول بمعيد 10
 4852620أ  07 شارع عرباجي عبد الرحمان 06 قصابة و دواجن العقون محمد 10

 

 
 

 15: العدد: المطاعم -53
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 القصبة باب الوادي

 0027236أ  98 ساحة الشهداء 08 مشوى عميرة رابح 10
 504628أ  17 ساحة الشهداء إطعام سريع سعد قدوار 10
 / شارع دبيح شريف 03 مطعم عمراني يامنا 10
 4898180أ  11 01شارع عمر مرابط رقم  إطعام سريع بوحني نور الدين 10
 01000648أ  03 ساحة الشهداء 8و  7 إطعام سريع لوناس زهرة أرممة نقاد 10
 4875940أ  09 شارع شيقيفارة مطعم بناي محمد أمين 10
 2633500أ  08 الطابق األرضي 01شارع اإلخوة أوكيد رقم  مطعم قوطالي براهيم 10
 4839514أ  06 ساحة بور سعيد 03 مطعم معاش فتحية 10
 / شارع بونشالي نور الدين 02 مشوى و مطعم بوخبزة نور الدين 10
 0021894أ  98 شارع الحاج عمر 87 مطعم تيميوة سيد عمي 01

 
 
 



 
 

 11المقهى: العدد:  -54

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 القصبة باب الوادي

 / شارع دبيح شريف 03 مقهى عمراني يامنا 10
 4898180أ  11 01شارع عمر مرابط رقم  مقهى نور الدين بوحني 10
 18206أ  98 شارع دبيح شريف 71 مقهى كوميش نور الدين 10
 5043314أ  16 عرباجي عبد الرحمان 17 مقهى بن سايح عبد الكريم 10
 0058060أ  00 شارع دبيح شريف 30 مقهى عائشي مولود 10
 25304أ  90 شارع عرباجي عبد الرحمان 10 مقهى مختاري محند 10
 0050990أ  99 حديقة جاج جاللي شارع دبيح شريف مقهى شرواطي إلياس 10
 0038094أ  99 شارع عرباجي عبد الرحمان مقهى لوني أعمر 10
 0020214أ  98 01شارع اإلخوة أوكيد رقم  مقهى قوطاني مصطفى 10
 4873782أ  99 12ج عرباجي عبد الرحمان نه مقهى قاصدي محمد 01
 0064288أ  00 28شارع دبيح شريف رقم  مقهى عشي سعيد 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشعـبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الديمقـراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـزائـريــــــــــــــــــــــــــــــــالجمهـوريـــــــــــــــ
 

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقميمية لمتجارة لباب الوادي
 

 الملزمين بضمان المداومة طين الناشالقائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 
 7102و عطلة ٌومً أول محرم وعاشوراء لسنة  7102لسنة عٌد األضحى المبارك ٌومً عطلة بمناسبة 

 
 

 **  باب الـــــــــــواديـة ــــــــــبــلـــدٌـــ  * *

 12العدد  المخابز: -1

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 

 إلقتصادي المتعامل ا
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي باب الوادي

 5023228أ  13 شارع عبد الرحمان حامي 07 مخبزة حميد قاصد 10
 4861930أ  08 نهج إبن مرزوق الخطيب 17 مخبزة و حمويات تقميدية أوربياح بوخالفة 10
 101856أ  03 شارع باسطا عمي 32 مخبزة و حمويات تقميدية خموفي عمار 10
 0040472أ  99 شارع العقيد لطفي 67 مخبزة صناعية إقرانيس عبد الرزاق 10
 14901956أ  11 شارع حاج محمد أوريف 11 مخبزة و حمويات أوربياح فريد 10
 / شارع عمران عيسى 08 مخبزة بوخمخم عـــــــــزو 10
 27260أ  98 شارع اإلخوة مرزوق 02 عيةمخبزة صنا أعجيري إبراهيم 10
 0046250أ  99 شارع اإلخوة مرزوق 01 مخبزة صناعية غانم مصطفى 10
 0082946أ  01 01شارع روسيون رقم  مخبزة و حمويات تقميدية العربي حميــــــد 10
 4856546أ  07  03عمارة أ رقم  شارع الفنديار سابقا شارع باسطا عمي مخبزة و حمويات تقميدية بوضياف الهادي 01
 / شارع عبد الرحمان ميرة 40 مخبزة عبيد العربي 00
 5043228أ  15 شارع يخمف مصطفى 02 حمويــــــــــــات جهيد زغمـــــــــي 00

 
  



 54العدد: : مواد غذائٌة -2
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 ي اإلقتصاد
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي باب الوادي

 4834963أ  06 شارع باسطا عمي 14 ت ت لمتغذية العامة إمعوشن أحسن 10
 20426أ  98 شارع أحمد بودار 09 ت ت لمتغذية العامة سميمان بهون 10
 5045515أ  16 ي إشعاللنشارع محمد وعم 16 ت ت لمتغذية العامة زوبير لكيرد 10
 5031280أ  14 شارع إشعاللن 26 ت ت لمتغذية العامة فوزية بمقايد 10
 / اإلخــــــــــوة دراوي 14 ت ت لمتغذية العامة لــــــوني كريــــــــــــم 10
 / شارع باسطا عـــــــــمي 25 ت ت لمتغذية العامة مكتاف رفيـــــــــــــق 10
 / شارع باسطا عــــــــــمي 24 ت ت لمتغذية العامة نقالتــــــــــــــيم 10

  

 50العدد: : خضر وفواكه -03

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي باب الوادي
 / شارع العقيد لطفي 38 خضر و فواكه عمــــربوكريـــــــة أ 10
 / شارع اإلخوة مرزوق 02 خضر و فواكه صالحــــــــي عمـــــــي 10
 / شارع مصطفى خالف 01 خضر و فواكه أبشيش مصطفى 10

 
 
 

 06 العدد:قصابات:  -04

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي باب الوادي

 5045735أ  17 نهــــــج إبن مرزوق الخطيب 10 ت ت لمحوم و الدواجن حـــــــاجـــــــو بن عومـــــــر 10
 0042048أ  99 شارع باسطا عمي 18 ت ت لمحوم و الدواجن فريدة عتـــــــروس 10
 4894006أ  11 شارع العقيد لطفـــــي 53 ت ت لمحوم لهـــــــومسمير د 10
 0054198أ  99 8شارع عمر بن عيسى رم  ت ت لمحوم القصابة محمد سميمان 10
 4903422أ  11 شارع اإلخوة مرزوق 02 ت ت لمحوم القصابة مسعود محمد 10
 4878254أ  09 شارع اإلخوة مرزوق 01 ت ت لمحوم القصابة مهناوي مراد 10



 

 
 

 

 

 52: العدد: المطاعم -53
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي باب الوادي

 2638014أ  10 شارع إبراهيم غرافة 01 إطعام سريع+مشوى هشام دعــــــاس 10
 0052276أ  99 شارع إبراهيم غرافة 01 مشوى بن نوار أدبوب مصطفى 10
 0056404أ  99 شارع العقيد لطفي 59 مشوى أعمر بوزنــــــور 10
 4845864أ  06 شارع أعمر بن عيسى 05 إطعام سريع معاشر عبد القادر 10
 6793067أ  00 شارع العقيد لطفي 67 إطعام سريع رابحي إقرانيسي 10

 
 50المقهى: العدد:  -54

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي باب الوادي
 5045798أ  17 شارع باسطا عمي 05 مقهى بوطوش محمد فؤاد 10
 4817560أ  04 فينهج العقيد لط 21 مقهى بسة يوسف 10
 4841116أ  06 نهج العقيد لطفي 11 مقهى بورويس سموى 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشعـبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الديمقـراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـزائـريــــــــــــــــــــــــــــــــالجمهـوريـــــــــــــــ
 

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقميمية لمتجارة لباب الوادي
 

 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 
 7102و عطلة ٌومً أول محرم وعاشوراء لسنة  7102لسنة عٌد األضحى المبارك ٌومً عطلة بمناسبة 

 
 

 **  بولوغٌنـة ــــــــــبــلـــدٌـــ  * *

 
 

 50العدد  المخابز: -1

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نشاطنوع ال

 بولوغين باب الوادي
 / بولوغين -نهج زيار  عبد القادر  57 مخبزة  صناعية كبير  جمال 10
 / بولوغين -نهج زيار  عبد القادر  56 مخبزة  صناعية كبير  عادل 10
 / بولوغين -ر عبد لقادر نهج زيا 107 -105 مخبزة و حمويات تقميدية أوربياح  عبد  السالم 10

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 15العدد: : مواد غذائٌة -2
 

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 بولوغين باب الوادي

 / بولوغين -ة شارع السيدة اإلفريقي 30 تغذية عامة أجعوط  لعمى 10
 / بولوغين -ب نهج  زيار عبد القادر 16 تغذية عامة يوشماط  حسين 10
 / بولوغين  -نهج  زيار عبد القادر تغذية عامة أوشيش  توفيق 10
 / بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 47 تغذية عامة عمروش  أحمد 10
 / بولوغين -قنصمية شارع  ال 40 تغذية عامة الجودي  عبد  القادر 10
 / بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 43 تغذية عامة كرميش  ياسين 10
 / بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 61 تغذية عامة فرحات  سميم 10
 / بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 144 تغذية عامة بوحنك  ياسين 10
 / بولوغين -عبد القادرنهج  زيار  47 تغذية عامة حسني  جميمة 10
 / بولوغين -شارع   سعيد  توافديت  39 تغذية عامة شريك  منير 01

 
  

 51العدد: : خضر وفواكه -03
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي
 / بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 57 خضر و فواكه بوفاتح  عيسى 10
 / بولوغين. –شارع محمد  بيهي  28 خضر و فواكه ديدي  إبراهيم 10
 / بولوغين -شارع   سعيد  توافديت  06 خضر و فواكه بورحمة أحمد 10

 / ينبولوغ -نهج  زيار عبد القادر 119 خضر و فواكه جماعي  نصر الدين 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 50 العدد:قصابات:  -04
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي
 4892303أ  12 بولوغين -شارع  زيار عبد القادر  57 قصابة لعريش  رضوان 10
 0063455أ  00 بولوغين - شارع  زيار عبد القادر 50 قصابة سي   نصر الدينتون 10

 

 
 50العدد: : الخدماتمحطات  -2
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي
 841303أ  07 نهج األمير خالد، بولوغين، الجزائر 10 الخدماتت محطا المهري مراد 10
 0013307أ  97 نهج األمير خالد، بولوغين، الجزائر 002 الخدماتمحطات  بن علي أحمد 10

 
 

 

 54: العدد: المطاعم -53
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري وان التجاريالعن نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي

 / بولوغين -نهج زيار عبد القادر 13 إطعام  سريع أمحمد قدور 10
 / بولوغين -كشك رايس  فيل  إطعام  سريع رداوي  رضوان 10
 / بولوغين -نهج زيار عبد القادر إطعام  سريع بن خالفة عبد الحميم 10
 / بولوغين –كشك حديقة كوناكري  إطعام  سريع سهيم نصر الدين 10
 / بولوغين. –نهج عبد الرحمان ميرة  90 إطعام  سريع بوعمرة  حميد 10
 / بولوغين -نهج األمير خالد  14 إطعام  سريع لبدي محمد 10
 / بولوغين -نهج زيار عبد القادر 49 مطعم و مقهى حوايمي محند أرزقي 10

 



 
 

 50العدد: المقهى:  -54

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 / بولوغين -نهج زيار عبد القادر  60 مقهى حماني أحمد 10 بولوغين باب الوادي
 / غينبولو  -نهج زيار عبد القادر  49 مقهى كواسي  محمد رضا 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشعـبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الديمقـراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـزائـريــــــــــــــــــــــــــــــــالجمهـوريـــــــــــــــ
 

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 مصمحة مالحظة السوق واإلعالم اإلقتصادي
 المفتشية اإلقميمية لمتجارة لباب الوادي

 
  

 
 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 

 7102و عطلة ٌومً أول محرم وعاشوراء لسنة  7102لسنة عٌد األضحى المبارك ٌومً عطلة اسبة بمن

 ** وادي قرٌشـة ــــــــــبــلـــدٌـــ  **

 
 

 50العدد  المخابز: -1
  

 باب الوادي.: الدائرة اإلدارية
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري النشاط نوع

وادي  باب الوادي
 قريش

 2239342أ  09 ناصر الحمدي واد قريش 24 مخبزة صناعية بولفول سمير 01
 4894821أ  12 شارع مونميزون واد قريش مخبزة صناعية براهيمي مصطفى 02
 - واد قريششارع طارق بن زياد  22 مخبزة تقميدية دراجي محمد دحمان 03

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 09 العدد:مواد غذائية:  -2
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

وادي  باب الوادي
 قريش

 0075577أ  01 الجزائر -ناصر الحميدي واد قريش  02 تغذية عامة خامر عبد الحق 10
 4929726أ  12 الجزائر -شارع طارق بن زياد واد قريش  20 تغذية عامة عبيد جمال الدين 10
 4889317أ  11 الجزائر -شارع طارق بن زياد واد قريش  22 تغذية عامة هشام عميروش 10
 - الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  62 تغذية عامة بوحجار أحسن 10
 4902039أ  13 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  64 تغذية عامة حمدقميري م 10
 4911265أ  14 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  66 تغذية عامة قندوز األمين 10
 4909165أ  13 الجزائر -شارع مصطفى شيبان واد قريش  16 تغذية عامة نوغي إسحاق 10
 4879521أ  10 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  61 غذية عامةت قغاليب فتيحة زوجة بكيس  10
 5043768أ  16 الجزائر -ناصر الحمدي واد قريش  24 تغذية عامة أم كمثوم سالل 10

 

 
 

 02العدد: : خضر وفواكه -50
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري ان التجاريالعنو  نوع النشاط

وادي  باب الوادي
 قريش

 4847873أ  07 الجزائر -شارع السان واد قريش  01 خضر و فواكه مختاري أحمد 10
 5409929أ  17 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  68 خضر و فواكه محمد العيد شرفي 10

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 01 العدد:قصابات:  -1

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

وادي  باب الوادي
 قريش

 4828943أ  06 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  64 قصابة صحراوي عبد السالم 10
 

 
  

 50: العدد: المطاعم -52
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 قمالر  البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

وادي  باب الوادي
 قريش

 28397أ  98 ساحة فيرنو واد قريش إطعام سريع شبيرة إلياس 10
 4872869أ  07 ساحة فيرنو واد قريش 76 مقهى -إطعام سريع  بوزرقي سعـــــــدي 10

 
 

 51اهً: المق -54
 

المقاطعة 
 اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البمدية
 اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

وادي  باب الوادي
 قريش

 4923033أ  15 شارع عسكري أحسن 22 مقهى شيخاوي سماعيل 10

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 ـــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشعـبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الديمقـراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـزائـريــــــــــــــــــــــــــــــــالجمهـوريـــــــــــــــ
 

 وزارة التجارة
 ية الجزائرمديرية التجارة لوال

 مصمحة مالحظة السوق واإلعالم اإلقتصادي
 المفتشية اإلقميمية لمتجارة لباب الوادي

 
   

 
 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 

 7102و عطلة ٌومً أول محرم وعاشوراء لسنة  7102لسنة عٌد األضحى المبارك ٌومً عطلة بمناسبة 

 ** راٌس حمٌـــــــدوـة ــــــــــبــلـــدٌـــ  **

 
 

 52العدد  المخابز: -1
  

 باب الوادي.: الدائرة اإلدارية
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي
رايس 
 حميدو

 / حميد قبالج رايس حميدو 10 مخبزة  ي حمزةقاض 01
 / الكاهنة رايس حميدو 02 مخبزة  كبير دحمان 02
 / مقران الوزاني رايس حميدو 11 مخبزة  خشيش سمير 03
 / بشير بديدي رايس حميدو 18 مخبزة قادوم منير 10
 / مروان زايدي رايس حميدو مخبزة بن كريد نور الدين 10

 
 
 



 
 
 

 52 العدد:مواد غذائية:  -2
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

رايس  باب الوادي
 حميدو

 / كاهنة رايس حميدو 04 تغذية عامة بودانة مختار 10
 / يدوكاهنة رايس حم 08 تغذية عامة ساحل رفيق 10
 / حميد قبالج رايس حميدو 91 تغذية عامة بن ضياف يوسف 10
 / حميد قبالج رايس حميدو 74 تغذية عامة شاوش يونس 10
 / حميد قبالج رايس حميدو 12 تغذية عامة قرني عبد الغني 10

 
 

 02العدد: : خضر وفواكه -50
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
المتعامل  إسم ولقب التاجر أو

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

رايس  باب الوادي
 حميدو

 / الكاهنة رايس حميدو 01 خضر و فواكه حمايدي زرقي محمد 10
 / براباروس رايس حميدو 05 خضر و فواكه جواح عاشور 10

 

 

 51 العدد:قصابات:  -1

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
سم ولقب التاجر أو إ

 المتعامل اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

رايس  باب الوادي
 حميدو

 / حميد قبالج رايس حميدو 34 قصابة بن عمارة بشير 10
 

 
 
 
 
 



 

 

 01العدد: : الخدماتمحطات  -2
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو 

 قتصادي المتعامل اإل
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

رايس  باب الوادي
 حميدو

 / نهج حميد قبالج 22 الوقود ةمحط بن غانم مـــــراد 10

 
  

 50: العدد: المطاعم -6
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 قم السجل التجارير  العنوان التجاري نوع النشاط

رايس  باب الوادي
 حميدو

 / سوق بنيودال رايس حميدو إطعام سريع عمقمة منير 10
 / حميد قبالج رايس حميدو 40 إطعام سريع زرقي محمد 10

 

 

 50المقاهً:  -7

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري اريالعنوان التج نوع النشاط

رايس  باب الوادي
 حميدو

 / سوق بنيودال رايس حميدو مقهى عمقمة منير 10
 / سعيد توافديت رايس حميدو 57 مقهى عيادي منير 10
 / مروان زايدي رايس حميدو 03 مقهى دهوس براهيم 10

 
 

 

 



 الجوهـــــــىرَـــــــت الجــــزائــرَـــــــت الذَــــوقــــراطُـــت الشـــعبُـــــت
   

  
 وصاسج اٌردـــــــاسج

   

  
 ِذٌشٌح اٌرداسج  ٌىالٌح اٌدـضائش

 اٌّفرؾٍـح اإللٍٍٍّــح ٌٍردـاسج تثشالـــً   
   

      

      

 
 هىسًالخجار الوذاوهُن علً  هسخىي بلذَت سُذٌ 

   

 
 7102جذول عذد الخجار الوسخرَن لوذاوهت عطلت عُذ االضحً الوبارك  و أول هحرم وعاشىراء لسنت 

  

 اٌذائشج اإلداسٌح : 

 تـــــــــــــشالً
   

  

 تٍذٌح عٍذي ِىعى
   

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه        
   

   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل
 عٍذي  

 1 تىدٌغح عٍٍّاْ طشٌك االستعاء 358لطعح سل375ُذدضئح  ِىعى
عٍذي   

 2 ؽشاتً ِسّذ طشٌك اٌذاس اٌثٍضاء عٍذي ِىعى ِىعى
عٍذي   

 3 صسشاوي عّش ب 24زً اٌذهٍّاخ سلُ  ِىعى
عٍذي   

 4 ذؾعىاو ساتر ;3طشٌك أوالد عالي سلُ  ِىعى
عٍذي   

 5 لاٌىْ ِسّذ اٌضواويزً اٌضواوي اٌّذسعح اٌّخرٍطح  ِىعى
عٍذي   

 6 ذفاخ تىخّعح 27ِسً سلُ  24طشٌك األستعاء لطعح سلُ  ِىعى
عٍذي   

 7 زذٌىػ عٍذ عًٍ طشٌك اوالد عالي عٍذي ِىعى ِىعى
  

 حجارة بالخجزئت للخغذَت العاهت
   

   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل
عٍذي   

 1 بودٌسة سمٌر االربعاءقطعة طرٌق  351تجزئة  ِىعى
عٍذي   

 2 عزٌب محمد طرٌق بوقرة 68جوٌلٌة  رقم55تعاونٌة عقارٌة  ِىعى
عٍذي   

 3 حرٌسً نور الدٌن 58حً الدهٌمات رقم  ِىعى
عٍذي   

 4 ماا حً اسٌا 53حً الراٌس رقم  ِىعى
عٍذي   

 5 مرازقة عبد الرحٌم 315حً الراٌس رقم  ِىعى
عٍذي   

 6 عمام عبد هللا 232الراٌس رقم حً  ِىعى
عٍذي   

 7 أسامر مولود 26حً الراٌس رقم  ِىعى
عٍذي   

 8 تٌتبرت حمٌد 85حً الراٌس رقم  ِىعى
عٍذي   

 9 مالحً اسٌا 53حً الراٌس محل  ِىعى
  



عٍذي 

 10 بالطٌب ٌوسف حً الزواوي ِىعى
عٍذي   

 11 غزالً عٌاش 51حً الزواوي رقم  ِىعى
عٍذي   

 12 ٌتٌم علً  مسكن سٌدي موسى155حً  ِىعى
عٍذي   

 13 العمري نور الدٌن  مسكن سٌدي موسى 153حً  ِىعى
عٍذي   

 14 لجوص عمر  سٌدي موسى 52مسكن  رقم  153حً  ِىعى
عٍذي   

 15 زٌكٌو صدٌق  حً والد عالل سٌدي موسى  ِىعى
عٍذي   

 16 بلعٌفة بشٌر  سٌدي موسى  312مج ماكٌة  25حً والد عالل قسم رقم  ِىعى
عٍذي   

 17 قالون موسى  سٌدي موسى 51محل رقم  53حً المكتوب  رقم  ِىعى
عٍذي   

 18 بوقزولة لحسن  حً الراٌس سٌدي موسى ِىعى
عٍذي   

 19 محمدعلوش  طرٌق األربعاء  53تجزئة رقم  331شمال طرٌق الوالئً رقم  ِىعى
عٍذي   

 20 باش نورالدٌن  حً المكتوب طرٌق األربعاء سٌدي موسى ِىعى
عٍذي   

 21 سلٌمانً جٌطلً  حً المكتوب سٌدي موسى  ِىعى
عٍذي   

 22 صحراوي حورٌة  سٌدي موسى  36طرٌق أوالد عالل محل  ِىعى
عٍذي   

 23 خالدي اسماعٌل حً الزواوي محل  أ ِىعى
عٍذي   

 24 صدوقً مسعود 51حً المكتوب طرٌق براقً  محل رقم  ِىعى
عٍذي   

 25 بوكرٌة فرٌد 32حً اوالد الحاج سهم  ِىعى
عٍذي   

 26 عّىسي صهٍش زً أوالد عالي ِىعى
عٍذي   

 27 عاؽىس عٍذ   أزّذ 24لفص أ سل38ُعّاسج 24زً تىلشج   ِىعى
عٍذي   

 28 عثذي صاٌر زً تىلشج  عٍذي ِىعى ِىعى
عٍذي   

 29 سلمً خٌر الدٌن 35حً راٌس رقم  ِىعى
عٍذي   

 30 حمدي محمد 355حً زواوي رقم  ِىعى
عٍذي   

 31 زّضاوي عٍذ عًٍ طشٌك  أوالد عالي ::سلُ ِىعى
عٍذي   

 32 هدٌلً محمد 36طرق براقً رقم  ِىعى
عٍذي   

 33 حوت فاٌزي طرٌف براقً سٌد موسى ِىعى
عٍذي   

 34 زىاء ساتر طشٌك االستعاء ِىعى
عٍذي   

 35 تفات رشٌد طرٌق االربعاء ِىعى
عٍذي   

 36 بلقاٌد عمر طرٌق االربعاء ِىعى
  



عٍذي 

 37 شرمالً الٌاس طرٌق األربعاء ِىعى
عٍذي   

 38 صٌاْ عًٍ 25ِسً سلُ  34طشٌك األستعاء سلُ  ِىعى
عٍذي   

 39 خٍثش ِخٍىف 42طشٌك االستعاء سلُ  ِىعى
عٍذي   

 40 ضٌف توفٌق 55طرٌق االربعاء رقم  ِىعى
عٍذي   

 41 معرٌش أٌوب 53محل رقم  52طرٌق األربعاء قطعة رقم  ِىعى
عٍذي   

 42 ضٌف سمٌر ب25طرٌق الدار البٌضاء رقم  ِىعى
عٍذي   

 43 سلٌمانً محمد طرٌق الربعاء ِىعى
عٍذي   

 44 رحالً عز الدٌن 25طرٌق اوالد  عالل رقم  ِىعى
عٍذي   

 45 تشعواو رابح 35طرٌق اوالد عالل رقم  ِىعى
عٍذي   

 46 صحراوي نورٌة 36طرٌق أوالد عالل محل رقم  ِىعى
عٍذي   

 47 عالَ اٌىٔاط 24طشٌك اوالد عالي ِسً سلُ ِىعى
عٍذي   

 48 جٌجلً سعٌد 52طرٌق اوالد عالل محل رقم ِىعى
عٍذي   

 49 سالم لوناس 52طرٌق اوالد عالل محل رقم ِىعى
عٍذي   

 50 سلٌمانً جٌاللً طرٌق براقً ِىعى
عٍذي   

 51 مرٌزق رضا طرٌق براقً ِىعى
عٍذي   

 52 عىاط ِسّذ 25طشٌك تشالً سلُ  ِىعى
عٍذي   

 53 هوٌلً محمد 35طرٌق براقً رقم  ِىعى
عٍذي   

 54 تٓ عثّاْ ِسّذ أٍِٓ 32طشٌك تشالً عٍذي ِىعى ِسً سلُ  ِىعى
عٍذي   

 55 بن عثمان محمد أمٌن 35براقً سٌدي موسى محل رقم طرٌق  ِىعى
عٍذي   

 56 بعونً جمال طرٌق بوقرة ِىعى
عٍذي   

 57 صكوشً عمر طرٌق بوقرة ِىعى
عٍذي   

 58 بعونً جمال طرٌق بوقرة ِىعى
عٍذي   

 59 بكاري سمٌر 61جوٌلٌة قطعة  55طرٌق بوقرة تعاونٌة العقارٌة   ِىعى
عٍذي   

 60 سعود سٌد علً 52بوقرة رقم طرٌق  ِىعى
عٍذي   

 61 تادود ععٍذ 24أِسً 4وعظ عٍذي ِىعى لطعح سلُ  ِىعى
عٍذي   

 62 بادود سعٌد 52أمحل 2وسط سٌدي موسى قطعة رقم  ِىعى
عٍذي   

 63 صٌاْ عًٍ 25ِسً سلُ  34طشٌك األستعاء سلُ  ِىعى
  



عٍذي 

 64 عثّاْ ِسّذ أٍِٓتٓ  32طشٌك تشالً عٍذي ِىعى ِسً سلُ  ِىعى
عٍذي   

 65 عىًٌّ ِسّذ عٍذي ِىعى 39طشٌك اوالد عالي سلُ  ِىعى
عٍذي   

 66 اٌىٔاط عالَ 24طشٌك اوالد عالي سلُ  ِىعى
عٍذي   

 67 غشٌة ِسّذ  طشٌك تىلشج 8:خىٌٍٍح  سل27ُذعاؤٍح عماسٌح  ِىعى
عٍذي   

 68 ذىٌىْ ٌىعف طشٌك تىلشج 8:خىٌٍٍح  سل27ُذعاؤٍح عماسٌح  ِىعى
  

      

      
 حجارة بالخجزئت للذواجن و البُض 

   
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

عٍذي   

 1 زّضاوي دزّاْ طشٌك أوالد عالي عٍذي ِىعى ِىعى
عٍذي   

 2 عٕاْ عثذ اٌعضٌض ِغىٓ زً اٌؾٍخ فىأد عاتما 39:5ِغىٓ ِؾشوع أداص  8;3زً  ِىعى
عٍذي   

 3 زّضاوي دزّاْ طشٌك أوالد عالي  ِىعى
عٍذي   

 4 أزّذ تٍماعُ طشٌك االستعاء ِىعى
عٍذي   

 5 وغىَ اٌٍاط عٍذي ِىعى :2طشٌك االستعاء سلُ  ِىعى
عٍذي   

 6 تٓ عٍغاخ سأٍح طشٌك االستعاء  عٍذي ِىعى ِىعى
عٍذي   

 7 اصسوق وشٌُ 23طشٌك االستعاء ِسً  ِىعى
عٍذي   

 8 أٍِش فؤاد 33اٌذهٍّاخ سلُ زً  ِىعى
عٍذي   

 9 خالًٌ تىعالَ  طشٌك خضاْ اٌٍّاٖ عٍذي ِىعى ِىعى
عٍذي   

 10 ؽىي عًٍ 66زً اٌشاٌظ سلُ  ِىعى
عٍذي   

 11 وشواس زّضج 27طشٌك اٌذاس اٌثٍضاء لطعح سلُ  ِىعى
عٍذي   

 12 هٍؾش ِغعىد ط زً اٌشاٌظ343 ِىعى
عٍذي   

 13 لشٌٓ إتشاهٍُ 92زً اٌضواوي  ِسً ِىعى
عٍذي   

 14 لٍٍعً ِسّذ :2ؽاسع أوالد عالي عّاسج أ سلُ ِىعى
عٍذي   

 15 عًٍ ِشٌٕح عثذ اٌمادس 357زً اٌشاٌظ لطعح سلُ  ِىعى
عٍذي   

 16 اٌؾشلً تٓ ٌىعف 57زً اٌذهٍّاخ زىػ اٌضواوي عاتما سلُ  ِىعى
عٍذي   

 17 عثذوْ ِصطفى 23طشٌك تشالً ِسً سلُ  ِىعى
عٍذي   

 18 صٌثأً ععٍذ 334زً  اٌشاٌظ لطعح سلُ  ِىعى
  

  
  



 الوخابز

 

 

عٍذي 

 1 بوشارب أحمد 48زً اٌشاٌظ سلُ  ِىعى
عٍذي   

 2 بالصٌود توفٌق سٌدي موسى وسط 35رفم  ِىعى
عٍذي   

 3 حواء حمزة سٌدي موسى 351تجزئة  ِىعى
عٍذي   

 4 تومً ربٌع  براقً 52طرٌق براقً رقم  ِىعى
عٍذي   

 5 مقرانً رضوان طشٌك تشالً ِىعى
عٍذي   

 6 عبد اللهوم عبد المالك عٍذي ِىعى  48طشٌك تىلشج لطعح سلُ  ِىعى
عٍذي   

 7 قاسم السعٌد 40طشٌك أوالد عالي سلُ  ِىعى
عٍذي   

 8 محروم سمٌر 52طرٌق براقً محل رقم  ِىعى
عٍذي   

 9 العربً كبٌر حً زواوي سٌدي موسى ِىعى
  

 اطعام سرَع

عٍذي    

 1 سعدي عبد الكرٌم سٌدي موسى 52طرٌق اوالدعالل محل  ِىعى
عٍذي   

 2 مسعودي محمد  سٌدي موسى المركز ِىعى
عٍذي   

 3 المهدي لحسن 53طرٌق االربعاء حصة  ِىعى
عٍذي   

 4 مباركً مسعود 211مج ملكٌة  53حً دهٌمات رقم  ِىعى
عٍذي   

 5 رحال باٌة موسىحً زواوي  سٌدي  ِىعى
عٍذي   

 6 عٌادي محمد سٌدي موسى 52حً لهواورة  محل  ِىعى
عٍذي   

 7 بوخاتم سعود طرٌق بوقرة سٌدي موسى ِىعى
عٍذي   

 8 براٌس اكرم سٌدي موسى 23طرٌق الدار البٌضاء رقم  ِىعى
عٍذي   

 9 بن سماعٌل محمد حٌزواوٌسٌدٌموسى ِىعى
عٍذي   

 10 بن زٌنة عٌاش سٌدي موسى 52 شارع اوالد عالل ِىعى
  

 الوطاعن

عٍذي    

 1 سعود الٌاس 35طرٌق بوقرة  رقم  ِىعى
عٍذي   

 2 الحٌط جالل طرٌق بوقرة ِىعى
  

 خذهاث الىقىد

عٍذي    

 1 طوٌلب حسان حً العمٌرات  ِىعى
عٍذي   

 2 نشادي رضوان سٌدي موسى المركز ِىعى
  



 الوقاهٍ

عٍذي    

 1 لعربً مراد اوالد عاللطرٌق  ِىعى
عٍذي   

 2 لحٌط رابح طرٌق بوقرة ِىعى
عٍذي   

 3 مكاتً لوناس طشٌك االستعاء عٍذي ِىعى ِىعى
  

  
 حلويات و مرطبات

عٍذي    

 1 سٌحنً حسٌن طشٌك تىلشج 92خىٌٍٍح  سل27ُذعاؤٍح عماسٌح  ِىعى
عٍذي   

 2 قوٌسم نوال ِغىٓ ِسً سلُ عٍذي ِىعى 522ٍِذاْ اٌشئٍظ زً  ِىعى
عٍذي   

 3 لكروت عبد الكرٌم طشٌك االستعاء عٍذي ِىعى ِىعى
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 الجــــزائــرَـــــــت الذَــــوقــــراطُـــت الشـــعبُـــــت الجوهـــــــىرَـــــــت
 

  
 وصاسج اٌردـــــــاسج

 

  
 ِذٌشٌح اٌرداسج  ٌىالٌح اٌدـضائش

 اٌّفرؾٍـح اإللٍٍٍّــح ٌٍردـاسج تثشالـــً 
 

    

    
 

 الخجار الوذاوهُن علً  هسخىي بلذَت الكالُخىس

 7102لوذاوهت عطلت عُذ االضحً الوبارك  و أول هحرم وعاشىراء لسنت جذول عذد الخجار الوسخرَن  

  

 اٌذائشج اإلداسٌح : 

 تـــــــــــــشالً
 بلذَت الكالُخىس 
 

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه      

 
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 ٌغشٌة اتشاهٍُ  سلُ  اٌىاٌٍرىط 49زً أوالد اٌسادج  اٌىاٌٍرىط

 2 عٍٍّأً عٍٍىاخ  زً اٌضواوي اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 3 ؽاطىس تٍماعُ ِفرشق اٌطشق اٌىاٌٍرىط 83اٌطشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 4 ؽالتً ِخٍىف اٌىاٌٍرىط 335ِغىٓ اٌمصش األزّش لطعح سلُ  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 5 ٌىسً ِسّذ ِغىٓ اٌمصش االزّش ::زً  اٌىاٌٍرىط

    

    

  
 حجارة بالخجزئت للخغذَت العاهت 

 
 1 اإلعُ و اٌٍمة عٕىاْ اٌّسً بلدية المحل

 2 صىٌٍر عثذ إٌىس اٌىاٌٍرىط 42سلُ  :2زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 3 عّاذً ٌعّىسي  اٌىاٌٍرىط 23ؽاسع  53زً تٍٍى سلُ  اٌىاٌٍرىط

 4 ِثاسن زذاد اٌطاهش اٌثٕضٌٓ اٌىاٌٍرىطِماتً ِسطح  :2اٌطشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 5 ٌهىاصي وشٌُ ٌطفً زً اٌسٍذوعً اٌىٍٍرىط اٌىاٌٍرىط

 6 ِسٕذ أسصلً فشاج اٌىاٌٍرىط 4زً اٌؾهٍذ ِٕىس ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 7 صوشي زغٍٓ  تشالً  36سلُ  33زً اٌسٍذوعً ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 8 تىٔمطح سضا اٌىاٌٍرىطِىشس  ;سلُ  56ٔهح ؽشاعثح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 9 تٍماعُ تٓ ذشوً اٌىاٌٍرىط 34سلُ  29زً اٌسٍذوعً ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 10 عٍى ِسّذ اٌىاٌٍرىط 23سلُ  25زً تٍٍى ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 11 فؤاد ِسً اٌذٌٓ  اٌىاٌٍرىط ;2زً سِاضٍٕح ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 12 تىٍش عثذ اٌسٍّذ اٌىاٌٍرىط :3زً اٌعمٍذ ِٕىس سلُ  83طشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 13 تىؽشٌظ ععٍذ اٌؾشاعٍح 66سلُ  ;2زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 14 ؽشؽاسي اعّاعًٍ  9;زً تٍٍى سلُ  اٌىاٌٍرىط



 15 عثاط ِسّذ :32سلُ  ::زً اٌمصش االزّش  اٌىاٌٍرىط

 16 عٍغى تٍساج  24ِسً  ;6ؽاسع صواوي سلُ  23زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 17 لاصذ عثذ اٌشؤوف اٌىاٌٍرىط 25سلُ ؽاسع  24زً تٍٍى اٌىاٌٍرىط

 18 تالي ؽشٌفح زً صواوي ؽشاعثح اٌىاٌٍرىط

 19 ٔاًٌٍ زثٍة خٍىي :2سلُ  24زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 20 خٍفً سؽٍذ 39سلُ  27زً اٌؾشاعثح ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 21 عّشي خّاي ِضسعحاٌؾٍخ اٌسذادعاتماععىٓ إخرّاعً 39:5ِؾشوع إٔداص اٌىاٌٍرىط

 22 أتشتاػ ٌىصٍف زً عذي اٌىاٌٍرىط

 23 لاعًّ صتٍذج 28سلُ  25زً اٌسٍذوعً ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 24 ذشتاذ وزٍذج 27زً اٌمصش األزّش لطعح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 25 خمثىب ٌخضش ِفرشق اٌطشق اٌىاٌٍرىط

 26 ٔصش اٌذٌٓعٍاػ  32ؽاسع االخىج خًٍٍ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 27 زٕاػ اعّهاْ اٌؾشاعثح 28سلُ  648زً عٍذي اِثاسن ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 28 وشواس وشٌُ  75سلُ  23زً اٌسٍذوعً ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 29 لثً اتشاهٍُ اٌمصش األزّش 35ِغىٓ سلُ ::زً  اٌىاٌٍرىط

 30 عثذ هللا ِصطفى 24ِس45ًذدضئح اٌىثٍش عاتمازً إٌخًٍ وزاٌٍازً اٌىثٍشلطعح اٌىاٌٍرىط

 31 عالًٌ ِسّذ 94سلُ;2زً اٌضواوي ؽاسع اٌىاٌٍرىط

 32 وشب فاطّح اٌؾشاعثح 28سلُ  ;2زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 33 زّاد اٌٍاط 25ِسً سلُ  3زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 34 ِخٍىف ِشاد 23ِس2ً;سل23ُزً تٍٍى ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 35 صٔاػ ٔثًٍ 54سلُ  ;2زً اٌؾشاعثح ٔهح  اٌىاٌٍرىط

 36 ِىً أِسّذ اٌؾشاعثح23زً اٌضواوي ؽاسع اٌىاٌٍرىط

 37 ٌىاًِ لذوس 327ِغىٓ ؽاسع343زً  اٌىاٌٍرىط

 38 تىٌسً أوًٍ ِغى3822ٓزً  اٌىاٌٍرىط

 اٌىاٌٍرىط
زً اٌسٍذوعً عٕذصاوٌحذماطع طشٌك اٌسشاػ االستعاءوطشٌك 

 39 تاس أزّذ سٌاض داساٌثٍضاءعٍذي ِىعى

 40 أتــشتـــاػ ِــــخــٍـــىف 27أو سلُ  23ِغىٓ عّاسج  628 اٌىاٌٍرىط

 41 تٓ لغىَ زّضج :47سلُ  :2زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 42 تدادي ِسّذ أٍِٓ زً إٌخًٍ اٌىاٌٍرىط

 43 وشوػ ِسّذ طشٌك داس اٌثٍضاء زً اٌضواوي اٌىاٌٍرىط

 44 ِىعاوي طٍة ::سلُ  323زً اٌمصش االزّش سلُ  اٌىاٌٍرىط

 45 لاسج عثذ اٌمادس زً تٍٍى 24ؽاسع ععذ هللا سؽٍذ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 46 تىاي سلٍح اٌؾشاعٍح 382زً عٍذي ِثاسن لطعح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 47 ِىعىًٔ أزّذ ;سلُ  24تٍٍى  36ؽاسع سلُ  اٌىاٌٍرىط



 48 عًّ ِغعىدج ;زً اٌضواوي سلُ  73ؽاسع سلُ  اٌىاٌٍرىط

 49 تٓ ٔاصش ٌٍّٓ 33زً أوالد اٌساج طشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 50 زّش اٌعٍٓ أزّذ ؽشاستح 48سلُ  25زً صواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 51 عىادج صوٌٕح 45سلُ  ;2زً اٌسٍذوعً ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 52 اِسّذ ِىً  اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 23زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 53 دسدوزح فش زاخ اٌىاٌٍرىط 24ِسً طشٌك زً اٌضواوي 29 اٌىاٌٍرىط

 54 صىٌٍر عثذ اٌعضٌض زً االٍِش عثذ اٌمادس اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 55 صىٌٍر عثذ اٌغأً زً االٍِش عثذ اٌمادس اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 56 تىسالح صهٍش  اٌىاٌٍرىط 24طشٌك اٌذاس اٌثٍضاء ِسً  اٌىاٌٍرىط

 57 صٍٔفؼ خاٌذ 23اٌثٍضاء زً ؽشاعثح ِسً طشٌك اٌذاس  27سلُ  اٌىاٌٍرىط

 58 زٍّذ ِٕصىس اٌىاٌٍرىط 83زً االٍِش عثذ اٌمادس طشٌك ووًٕ  اٌىاٌٍرىط

 59 اوِذاد تؾٍظ اٌؾشاعثح 25ِسً  23سلُ  26زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 60 ساؽذي خاٌذ ِسً ب اٌىاٌٍرىط 24اٌسً اٌىثٍش سلُ  اٌىاٌٍرىط

 61 ِخٍىفً ِشاد اٌىاٌٍرىط 23ِسً  2;سلُ  3ؽاسع زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 62 ؽٍخ اٌعٍذ ِغىٓ اٌمصٍش االزّش اٌىاٌٍرىط 362زً  اٌىاٌٍرىط

 63 صٔذاوي ٍِٕش اٌىاٌٍرىط 29ؽاسع  78زً ِىًٔ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 64 ععذوْ سؽٍذ اٌىاٌٍرىط 23سلُ  :2ؽاسع  4زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 65 اٌعٍذوعً ِشاد اٌىاٌٍرىط 24ِسً  ;:سلُ  33زً اٌسٍذوعً  اٌىاٌٍرىط

 66 عًّ صوخح ِشصؤً ِغعىدج زً اٌضواوي اٌىاٌٍرىط 73ؽاسع سلُ ;2 اٌىاٌٍرىط

 67 زؾفح فضٍٍح  ِغىٓ اٌمصش االزّش اٌىاٌٍرىط  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 68 تىاسي خٍٍفح  اٌىاٌٍرىط   اٌىاٌٍرىط

 69 تىدسع ِسّذ  اٌىاٌٍرىط 32سلُ  ;2زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 70 عسىي ٔدٍة  اٌىاٌٍرىط 26ؽاسع  24زً اٌضواوي سلُ  اٌىاٌٍرىط

 71 عٍطؼ ٔاصش  اٌىاٌٍرىط 28سلُ  23زً ِىًٔ  اٌىاٌٍرىط

 72 صاٌشي فٍصً  اٌمصش األزّش اٌىاٌٍرىط  328ِغىٓ سلُ  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 73 ؽشٌفً صوهٍش  اٌمصش األزّش اٌىاٌٍرىط ::ِغىٓ سلُ  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 74 ععذوي وّاي اٌمصش األزّش اٌىاٌٍرىط 6;ِغىٓ ؽاسع  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 75 ِىاٌه ِسّذ ِسً ب اٌىاٌٍرىط :2طشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 76 عٍىػ ِسّذ  اٌىاٌٍرىط 53زً تٍٍى سلُ  اٌىاٌٍرىط

 77 عثذ اٌمادسٌعماب  اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 47سلُ  35زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 78 لاعُ عّش  اٌىاٌٍرىط :2زً تٍٍى سلُ  اٌىاٌٍرىط

 79 ؽىؽح عثذ اٌسك  اٌىاٌٍرىط 29سلُ  28زً ِىعى ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 80 تشاهًٍّ ٔىس اٌذٌٓ  زً اٌمصش االزّش اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط



 81 عّاسي عّش اٌىاٌٍرىط 34سلُ  28زً اٌمصش األزّش ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 82 عىِأً أزّذ اٌىاٌٍرىط 46سلُ  28زً اٌمصش األزّش ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 83 بلشهب فطٌمة  الكالٌتوس 35رقم  51حً القصر األحمر شارع  اٌىاٌٍرىط

 اٌىاٌٍرىط
  :2اٌطشٌك اٌىطًٕ سلُ  356عىٓ إخرّاعً سلُ 39:5ِؾشوع إٔداص

 84 تاًٌ عثذ اٌشصاق  اٌىاٌٍىط

 85 زذاد تؾٍش  اٌىاٌٍرىط 25ِسً  43عّاسج  اٌىاٌٍرىط

 86 ٔىي صاتش  اٌىاٌٍرىط 23ِسً سلُ  58زً والد فاسهح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 87 تٍساج عٍغى  اٌىاٌٍرىط 23ِسً  ;6ؽاسع صواوي  عثذ اٌمادس سلُ  23زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 88 ِىٍذ عثذ إٌىس اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط :2زً اٌضواوي سلُ  اٌىاٌٍرىط

 89 تىسزٍح ععٍذ  تٍذٌح تشالً ;5سلُ  25اٌٍّهىب  زً اٌىاٌٍرىط

 90 تىععذٌح سضا  تشالً  972زً زىػ اٌٍّهىب لطعح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 91 دتاصي ِسّذ  تشالً  972زً زىػ اٌٍّهىب  اٌىاٌٍرىط

 92 ٔىاصش عثذ اٌثاعظ  اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 47سلُ  35زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 93 زّىد عثذ اٌثاعظ  اٌؾشاستح اٌىاٌٍرىط ;4سلُ  27اٌضواوي ؽاسع زً  اٌىاٌٍرىط

 94 تشزاي أزغٓ  اٌؾشاعثح  اٌىاٌٍرىط 36سلُ  ;2زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 95 ٔاٌد اٌصغٍش  اٌىاٌٍرىط 54سلُ   :65زً عٍذي ِثاسن سلُ  اٌىاٌٍرىط

 96 تىرسع ِسّذ  اٌىاٌٍرىط  23سلُ  27زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 97 ٔماس ٔزتش ِماتً اٌّغدذ اٌىاٌٍرىط :4زً اٌمصش األزّش لطعح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 98 تٍسىج ععٍذج  اٌىاٌٍرىط  346زً أوالد اٌساج سلُ  اٌىاٌٍرىط

 99 صىٌٍر عثذ اٌغأً  زً األٍِش اٌىاٌٍرىط  اٌىاٌٍرىط

 100 ِٕصىسي زٍّذ  اٌىاٌٍرىط  :86سلُ  73ِغىٓ ع  39;زً  اٌىاٌٍرىط

 101 ؽاطىس تٍماعُ  زً اٌسٍذوعً اٌىٍٍرىط اٌىاٌٍرىط

 102 تؾىٍظ أوعاِح  اٌؾشاعثح 25ِسً  23سلُ  26زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 103 عىان هؾاَ  اٌىاٌٍرىط  333ِغىٓ سلُ  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 104 ٌعىشٌُ ععذ  واد اٌغّاس اٌىاٌٍرىط  23دواس اٌؾشاعثح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 105 تٍماعُ ؽاطىس  ِفرشق اٌطشق اٌىاٌٍرىط 83اٌطشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 106 عىٌذي عثذ اٌىشٌُ زً اٌىثٍش اٌىاٌٍرىط 4ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 107 غشتً عثذ إٌىس اٌؾشاعثح 23سلُ  23زً صواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 108 ٌعمىب ِصطفى اٌىاٌٍرىط :2زً اٌسٍذوعً ِفرشق اٌطشق لطعح  اٌىاٌٍرىط

 109 تىغٍح ٍٍِه زً اٌؾشاعثح ؽاسع االخىج خًٍٍ اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 110 تىوشِح فشٌذ زً ؽشاستح اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 111 ؽشاٌظ صاٌر اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط ;3سلُ  35زً صواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 112 ِخراس  خزٌٓ اٌىاٌٍرىط :2ؽاسع صواوي سلُ  اٌىاٌٍرىط

 113 تٓ لغىَ عثذ اٌىشٌُ ؽاسع صواوي اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط



 114 ِسّذ تٓ عٍىاػ اٌىاٌٍرىط 53زً تٍٍى سلُ  اٌىاٌٍرىط

 115 آٍِ تٍىعٍىي سِض د  26سلُ  ;4زً اٌىثٍش   اٌىاٌٍرىط

 116 ععذ هللا ِسّذ تٓ لذوس  48زً اوالد اٌساج سلُ  اٌىاٌٍرىط

 117 اٌعٍذوعً اٌىب طشٌك اٌذاس اٌثٍضاء 26اٌسٍذوعً سلُ زً  اٌىاٌٍرىط

 118 وّاي ِغٍُ  25-27زً عذي سلُ  اٌىاٌٍرىط

 119 زّضج ؽىش  75ِغىٓ سلُ  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 120 عٍاػ اِمشاْ  اٌمصش االزّش  24سلُ  333ِغىٓ لطعح سلُ  ::زً  اٌىاٌٍرىط

    

    

    
 حجارة بالخجزئت للذواجن  واللحىم و البُض 

 
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 عضوْ خّعح ِسً 338لطعح سلُ  :2زً اٌمصش االخّش اٌطشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 2 واسصلً فىصي ؽاسع االخىج خًٍٍ ِسً ب اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط

 3 وساي األٍِٓ :2ِسً سلُ  ) اٌغىق اٌّغطاج ( 24زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 4 عىان هٍؾاَ  337ِغىٓ سلُ  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 5 عثذي عفٍاْ زً االٍِش عثذ اٌمادس ؽشاعثح اٌىاٌٍرىط

 6 عىفاْ فاسط زً االٍِش عثذ اٌمادس ؽشاعثح اٌىاٌٍرىط

 7 ِسّىدي عٍغى اٌمصش االزّش 332ِغىٓ سلُ  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 8 ٔىاس تٍماعُ اٌمصش االزّش 335لطعح سلُ ِغىٓ  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 9 ازّذ ؽثاذ  326زً إٌخٍح اٌمصش االزّش عاتما اٌمطعح  اٌىاٌٍرىط

 10 ِسّذ االٍِٓ دساج اٌمصش االزّش 333ِغىٓ لطعح سلُ  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 11 عثذي عفٍاْ زً االٍِش عثذ اٌمادس ؽشاعثح اٌىاٌٍرىط

      12 

 13 ِشؽذي عّاس ؽشاعثح 47سلُ  35ؽاسع  زً اٌضواوي اٌىاٌٍرىط

 الوخابز
 

 1 شاوش عز الدٌن 355حً القصر االحمر قطعة رقم  اٌىاٌٍرىط

 2 مقدس فلة  الكالٌتوس 53رقم  53حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 3 الخوة أورٌباح  الكالٌتوس 25رقم  51حً القصر االحمر شارع  اٌىاٌٍرىط

 4 مخازنً رمضانً   58حً مونً رقم  اٌىاٌٍرىط

 5 بوشكارة عبد النور القصر االحمر 21رقم51شارع  اٌىاٌٍرىط

 6 مزرب أحمد مسكن الكالٌتوس 3855حً  اٌىاٌٍرىط

 7 بومحدٌو لمٌن  ب شارع عبد القادر زواوي  13 اٌىاٌٍرىط

 8 رقولً حكٌم   53رقم  56حً الشراعبة شارع  اٌىاٌٍرىط



 9 نور الدٌن أعمر القصر األحمر 35م رقم335حً  اٌىاٌٍرىط

 10 زكراوي نسٌمة 83حً بٌلو رقم  اٌىاٌٍرىط

 11 بولجنوح عبد القادر 56حً أوالد الحاج محل رقم  اٌىاٌٍرىط

 12 شلً سمٌر 23رقم  52حً بٌلو اا شارع  اٌىاٌٍرىط

 13 شوٌعل شوقً  حً سٌدي مبارك  اٌىاٌٍرىط

 14 طوٌع أحمد أش بً أر 361حً  اٌىاٌٍرىط

 15 سعد هللا مصطفى  حً أوالد الحاج الكلٌتوس اٌىاٌٍرىط

 16 قحام فوضٌل شراعبة 11رقم  55حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 17 ٌعالوي عبد الحق  الكالٌتوس 51حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 18 غزال محمد  مجموعة  الملكٌة  56الشراعبة الجنوبٌة قسم  اٌىاٌٍرىط

 19 بن عٌسى حكٌمة الكالٌتوس 13حً الجمهورٌة قطعة رقم  اٌىاٌٍرىط

 20 بونقطة أرزقً 33حً بٌلو اا رقم  اٌىاٌٍرىط

 21 لٌعاشة عبد السالم 53رقم  53شارع  52حً بٌلو  اٌىاٌٍرىط

 22 بن شاٌب مسعود 525حً أوالد الحاج قطعة رقم  اٌىاٌٍرىط

 23 منزل حلٌم الشراعبة52رقم33حً الزواوي شارع   اٌىاٌٍرىط

 24 مخلوفً لخمٌسً قبالة محطة البنزٌن بقاح 56حً الحٌدوسً الطرٌق الوطنً رقم اٌىاٌٍرىط

 25 حشفة بلقاسم الكالٌتوس  56حً الكبٌر رقم  اٌىاٌٍرىط

 26 مقدس فلة  الكالٌتوس 53رقم  53حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 27 الخوة أورٌباح  الكالٌتوس 25رقم  51شارع حً القصر االحمر  اٌىاٌٍرىط

 28 تٍشَ عثذ اٌىهاب  48زً اوالد اٌساج سلُ  اٌىاٌٍرىط

 29 مزرب محمد الشراعبة 21رقم 58حً الزواوي شارع اٌىاٌٍرىط

 30 بو صوف محمد العربً 53رقم  53حً القصر االحمر شارع  اٌىاٌٍرىط

 31 بومعراف شعبان مسكن 255حً القصر االحمر أمام  اٌىاٌٍرىط

 32 زدام رضا 31رقم  53حً االخوة كلواز شارع  اٌىاٌٍرىط

 33 فضٌل عمرو 33التعاونٌة العقارٌة الرٌاض قطعة رقم  اٌىاٌٍرىط

 34 بن قوٌدر رابح حً الجمهورٌة 321رقم اٌىاٌٍرىط

 فاسج فىد
 

 1 عشاش أٌوب الكالٌتوس 56حً الحٌدوسً رقم  اٌىاٌٍرىط

 2 بولحب الرشٌد مسكن ص و ت ا محل ف  255حً  اٌىاٌٍرىط

 3 غناي احمد  الكالٌتوس 83حً القصر االحمر رقم  اٌىاٌٍرىط

 4 سعد هللا محمد الكالٌتوس 56حً الحٌدوسً رقم  اٌىاٌٍرىط

 5 دٌب نبٌل حً االمٌر الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 6 سٌحالً حسٌن االخمرالقصر  338قطعة  56الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط



 7 لولً سمٌر حً الجمهورٌة الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 8 سٌحالً محمد خلٌل القصر االحمر 338مسكن رقم  66حً  اٌىاٌٍرىط

 9 حمادي فرٌد محل حً المناصرٌة 33مشروع  51محل رقم  اٌىاٌٍرىط

 10 بوهنقل الطاهر شارع االخوة جٌلً الشراربة 56 اٌىاٌٍرىط

 11 بولحبال رشٌد مسكن ص و ت او محل ف 255حً  اٌىاٌٍرىط

 12 شاطور سلٌما ن الكالٌتوس 56الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 المطاعم
 

 1 سعٌدي محمد امٌن حً مفترق الطرق الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 2 عبد النور مناد 31رقم  52حً مونً شارع  56الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 3 حمادي لخضر مفترق الطرق الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 4 عكاك طارق 53رقم  52حً زواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 5 طٍة صاػ ؽشاعثح 24سلُ  23زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 6 بن قسمٌة رضوان الكالٌتوس 35طرٌق الدار البٌضاء كشك رقم  اٌىاٌٍرىط

 7 بن العٌد امزل حسان  355حً الجمهورٌة رقم  اٌىاٌٍرىط

 8 براهٌمً نصٌرة  مفترق الطرق 56الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 محطات الوقود
 

 1 محطة خدمات طلحة  58الطرٌق الوطنً الكلٌتوس القصر األحمر رقم  الكالٌتوس

 2 بقاح حسٌن الكالٌتوس 56الطرٌق الوطنً رقم  الكالٌتوس

 المقاهي
 

 1 لخضر  حمادي الكالٌتوس 53رقم حً مفترق الطرق محل  اٌىاٌٍرىط

 2 ٌاسٌن معوش محل  س الكالٌتوس 55قطعة  56طرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 5 جعفر سٌحالً القصر االحمر 338مسكن قطعة  66حً  اٌىاٌٍرىط

 6 عزوز حسٌن الكالٌتوس 58رقم  51حً الحٌدوسً شارع  اٌىاٌٍرىط

 7 بن قسمٌة حسان  83الطرٌق الوطنً  52حً بٌلو رقم  اٌىاٌٍرىط

 8 شاللً محمد 52رقم  33مسكن سهم 355حً  اٌىاٌٍرىط

 9 نسال حورٌة الكالٌتوس 53حً االمٌر عبد القادر رقم  اٌىاٌٍرىط

    
 تجارة بالتجزئة للحلويات

 
 1 بوتقراٌن عائشة 15رقم  56حً زواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 2 علوانً فٌصل الكالٌتوس 53محل  32والد الحاج رقم  حً اٌىاٌٍرىط

 3 دراج عشور الكالٌتوس 31مسكن رقم  66حً القصر األحمر  اٌىاٌٍرىط

 4 ٌوسف حسن زكارٌا حً القصر االحمر على الطرٌق الوطنً الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 5 قحام فضٌل 351مسكن حً القصر االحمر رقم  66حً  اٌىاٌٍرىط

 6 شرٌخً نور االسالم شراعبة 1رقم  53مكرر  5حً زواوي شارع  اٌىاٌٍرىط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 تامر هشام طرٌق الدار البٌضاء 2حً زواوي رقم  اٌىاٌٍرىط

 8 بتو مرٌم حوش مرٌم الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 9 ٌوسف زكرٌاء محل ب بالكالٌتوس 353قطعة  56حً القصر االحمر على الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 10 بوحشٌش رابح  51محل رقم  53حً االمٌر عبد القادر رقم  اٌىاٌٍرىط

 11 عًٍ زذاد 24سلُ  23زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌرىط

 12 اٌعثشي عهٍٍح 34ِسً  5/38سلُ  25ِغىٓ عّاسج  638زً  اٌىاٌٍرىط

 13 تشخة عثذ اٌمادس اٌمصش االزّش اٌىاٌٍرىط  94ِغىٓ سلُ  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 14 ؽالًٌ عٍذ عًٍ  اٌمصش االزّش اٌىاٌٍرىط  75ِغىٓ سلُ  ::زً  اٌىاٌٍرىط

 15 شرٌفً نور االسالم شراعبة 51رقم  3مكرر  5حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 16 بوترٌة صالح  الكالٌتوس 33التعاونً العقارٌة الرٌاض قطعة  اٌىاٌٍرىط

    

  
 نشاطات  أخرى

ت ت للعطارة و  
 1 عمراوي فتحً محل ب القصر األحمر الكلٌتوس 33مسكن رقم  66حً  التجمٌلمواد 

ت ت للعطارة و 
 2 بن لشهب غنٌة الكلٌتوس 55حً القصر األحمر رقم  مواد التجمٌل

ت ت للعطارة و 
 3 مدادي عبد الوهاب الكالٌتوس 52محل رقم  56حً الكبٌر رقم  مواد التجمٌل

خ خ ٌٍرثغ وأدواخ 

 4 ٌضسٌف أزغٓ اٌىاٌٍرىط 32زً ِىًٔ سلُ  اٌّذخٍٕٓ



 الجوهـــــــىرَـــــــت الجــــزائــرَـــــــت الذَــــوقــــراطُـــت الشـــعبُـــــت
  

  
 وصاسج اٌردـــــــاسج

  

  
 ِذٌشٌح اٌرداسج  ٌىالٌح اٌدـضائش

 اٌّفرؾٍـح اإللٍٍٍّــح ٌٍردـاسج تثشالـــً  
  

     

 الخجار الوذاوهُن علً  هسخىي بلذَت براقٍ     

 7102جذول عذد الخجار الوسخرَن لوذاوهت عطلت عُذ االضحً الوبارك  و أول هحرم وعاشىراء لسنت   

  

 تـــــــــــــشالً اٌذائشج اإلداسٌح : 
  

  
 بلذَت براقٍ

  

   
  

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه 

بلدية   
 اإلسم و اللقب المحلعنوان  المحل

N° 

 
 1 بولحٌة رابح  براقً  51حً المرجة  براقً

 
 2 فركوس فاتح براقً 51محل رقم  333حً بن غازي رقم  براقً

 
 3 مشتً صالح الدٌن  مسكن براقً 52كشك موقف الحفالت طرٌق االربعاء الحً الجدٌد  براقً

 
 1 حروز منصف 33محل رقم  23مسكن بن طلحة عمارة رقم  155حً  براقً

 
 4 دنٌدنً مناد 12سوق البلدي شارع سعٌد ٌحٌاوي محل رقم  براقً

 
 5 بوخاري اعمر 51ب محل رقم  121حً روكزان قسم  براقً

 
 6 دمدوم عبد النور 51محل  32حً طوٌلب شارع  براقً

 
 7 مٌلودي محمد براقً 18رقم  51حً المٌهوب  براقً

 
 8 بنور محمد 51محل رقم  65قسم رقم  براقً

 
 9 بوشمال بلقاسم 16سوق الخضر و الفواكه محل رقم  براقً

 
 10 واد فل حسان أ 355قسم  براقً

 
 11 قرٌن علً براقً 51رقم  68قسم  براقً

 
 12 بنور اسماعٌل براقً 52رقم  65قسم  براقً

 
 13 عساس ولٌد براقً 51رقم  65قسم  براقً

 
 14 محمد قالون  356حً بن غازي رقم  براقً

 

     

  
 تجارة بالتجزئة للتغدية العامة  

بلدية   
   اإلسم و اللقب عنوان المحل المحل

 
 1 سنوسً بوعالم براقً  52محل رقم  81حً روكزان قسم رقم  تشالً

 
 2 قاٌد علً بن طلحة 255حً الجٌاللً رقم  براقً

 
 3 تٍماعًّ زغٍٓ تشالً 456تشالً ؽشق سلُ  تشالً

 
 4 خاٌذ زغٍٓ 454تشالً ؽشق لطعح سلُ  تشالً

 
 5 وؾىد ٍٍِىح تشالً  5:5لغُ سلُ  تشالً

 



 6 تٓ عٍٍخ ِسّذ ِىشس 29تشالً ؽشق لطعح سلُ  تشالً
 

 7 طىتاي اعّاعًٍ زً طىٌٍة تشالً 47ؽاسع أ سلُ  تشالً
 

 8 تٓ اعشاب ِسّذ ِىشس  24اٌمطعح سلُ  تشالً
 

 9 ِعىػ زٍّذ 426زً تشالً ؽشق أ سلُ  تشالً
 

 10 ؽشِاط وّاي ِغىٓ تٓ طٍسح تشالً 922زً  تشالً
 

 11 عماب ازّذ تشالً 33ِغىٓ عّاسج سلُ  :329زً  تشالً
 

 12 أمحمد معوش براقً  52أ محل  312قسم رقم  تشالً
 

 13 علً بولمٌة  ب براقً 513نهج مصطفى جعدي قطعة رقم  تشالً
 

 14 سالمً طاوس براقً  255تجزئة رقم  تشالً
 

 15 تمعوشت رضوان  براقً  55بن طلحة براقً محل رقم  36تجزئة رقم  تشالً
 

 16 عنزة حفصة محمد  أ براقً 563قسم رقم  تشالً
 

 17 بن ربٌع مبروك  بن طلحة براقً  3محل  31حً الملعب رقم  تشالً
 

 18 بلخٌر مسعود  براقً 52محل  52قطعة  33حً بن طلحة الطرٌق الوالئً رقم  تشالً
 

 19 سواس مصطفى  براقً 53حً بن طلحة  رقم  تشالً
 

 20 زاٌري فٌصل  براقً 51رقم  38حوش مرٌم مج ملكٌة   تشالً
 

 21 تواتً محمد براقً 121حً روكازان قسم رقم  تشالً
 

 22 صدقاوي مراد  براقً 388قسم رقم  تشالً
 

 23 بوعمرة ٌوسف  براقً )سوبٌرات( 53محل رقم  121حً بن طلحة قطعة رقم  تشالً
 

 24 مزلً فارس  براقً 556حً روكزان قسم رقم  تشالً
 

 25 عزونً سفٌان  أ براقً 15شارع محمد محمودي قطعة  تشالً
 

 26 مرسً عبد الكرٌم براقً 53محل  365حً روكزان قطعة رقم  تشالً
 

 27 فرحات عبد الكرٌم  براقً 188قسم رقم  تشالً
 

 28 معٌوف عبد الرحمان  براقً 131قسم رقم  تشالً
 

 29 حوى عبد المؤمن ج براقً 65قسم رقم  تشالً
 

 30 علواش رضوان  أ براقً  311قسم رقم  تشالً
 

 31 عثمانً عادل  براقً 88رقم  51حً مرٌم قسم رقم  تشالً
 

 32 تىسزٍح ععٍذ  تٍذٌح تشالً ;5سلُ  25زً اٌٍّهىب  تشالً
 

 33 دتاصي ِسّذ  تشالً  972زً زىػ اٌٍّهىب  تشالً
 

 34 قبالً عبد هللا  براقً 255حً بن طلحة رقم  تشالً
 

 35 لعباوي رمضان س براقً  66قسم رقم  تشالً
 

 36 جندي بومدٌن  مكرر براقً 53قطعة  53حً المٌهوب  تشالً
 

 37 غٌماري محمد براقً  153قسم رقم  تشالً
 

 38 جوابً فرٌد مكرر براقً 585قطعة رقم  53رقم حً المٌهوب  تشالً
 



 39 غٌاطو منٌر  براقً  53مسكن عمارة رقم  2553حً  تشالً
 

 40 بوشلغوم سلٌم  ب براقً 32شارع احمد جعدي رقم  تشالً
 

 41 فرٌخ نبٌل  براقً 383قسم رقم  تشالً
 

 42 مباركً محمد براقً  188حوش المٌهوب قطعة رقم  تشالً
 

 43 عثمان مادي   53القطعة االولة رقم   65/53حً روكزان قسم رقم  تشالً
 

 44 بن خطار مولود  براقً 53محل  65طرٌق االربعاء قطعة رقم  تشالً
 

 45 بن سلة حسان  براقً  55حً طوٌلب رقم  تشالً
 

 46 سعٌدان محمد أمٌن  براقً 53رقم  23مسكن ع  2553حً  تشالً
 

 47 بنور عبد العزٌز  براقً  61قسم رقم  تشالً
 

 48 كٌموش عبد المالك  براقً 51حً بن غازي رقم  تشالً
 

 49 العاٌب محمد براقً 253قسم رقم  تشالً
 

 50 كروقلً محمد  براقً  53حً طوٌلب  تشالً
 

 51 ولد بزٌو لخضر براقً 132قطعة رقم  تشالً
 

 52 بالل حسٌن  براقً 252براقً شرق رقم  تشالً
 

 53 زرفً رفٌق  براقً 128حً براقً شرق رقم  تشالً
 

 54 زرقاط أحمد براقً  85قسم رقم  تشالً
 

 55 ِازً عثّاْ تشالً 23ِسً  23لطعح  6:7زً سووضاْ سلُ  تشالً
 

 56 اٌعىشي ستٍعً  تشالً  :99زً اٌٍّهىب  تشالً
 

 57 وٌذ زّشاْ عاٍِح تشالً  879لغُ سلُ  تشالً
 

 58 تٓ عًٍ فشٌذ تشالً 646لطعح  سلُ  تشالً
 

 59 غاصي عٍّشج تشالً 24ِسً سلُ  28زً تٓ غاصي سلُ  تشالً
 

 60 ٌسً اتشاهٍُ 23ِدّىعح ٍِىٍح سلُ  29زىػ اٌعٍّشاخ سلُ  تشالً
 

 61 ؽٍٍمح عثذ اٌشزّاْ 844ذدضئح سلُ  تشالً
 

 62 عالَ ٌىعف 57ؽاسع ِسّذ تٍعشتً لطعح  تشالً
 

 63 تٓ عٍٍُ عثذإٌاصش ب تٓ طٍسح  23زً االلرصادي ِسً سلُ  تشالً
 

 64 وٍسً تشاهٍُ :67زً سووضاْ لغُ سلُ  تشالً
 

 65 اٌعىشوخ عالي :3طشٌك االستعاء لطعح سلُ  تشالً
 

 66 ِضٔاس ٔىساٌذٌٓ أ 345زً تٓ غاصي لطعح سلُ  تشالً
 

 67 ٌعداي عثذ اٌّاٌه 432لغُ سلُ  تشالً
 

 68 تىؽالغُ زٍٍُ أ 658سلُ  تشالً
 

 69 ذاترً عثذ اٌسىٍُ 696لغُ سلُ  تشالً
 

 70 ذىاصي عًٍ ب طشٌك األستعاء تشالً ;67لطعح سلُ  تشالً
 

 71 اٌد عثّاْ ٌىعف 25ِسً سلُ  66و  65زً تٓ غاصي لطعح  تشالً
 



 72 عٕىعً ِسّذ تٍماعُ تشالً  ;97زً اٌٍّهىب  تشالً
 

 73 ٔماب ِسّذ تٓ طٍسح تشالً ;2ِسً  79عّاسج ِغىٓ  :329زً  تشالً
 

 74 هذٌثً ؽهٍشج ِىشس 2;4لطعح  سلُ  3زً اٌٍّهىب  تشالً
 

 75 زشوص ِٕصف تٓ طٍسح 32سلُ  46ِغىٓ عّاسج  922زً  تشالً
 

 76 عىاق زىٍُ 23ِسً سلُ  24أ 329لغُ سلُ  تشالً
 

 77 تىذشعح تىخّعح 25ِسً 48دٌغّثش لغُ سلُ  33ِٕطمح إٌؾاط زً  تشالً
 

 78 ؽشٌف اتشاهٍُ 24ِٕطمح أ ِسً  645زً سوواصاْ لغُ سلُ  تشالً
 

 79 ساتسً تىخّعح 89لغُ سلُ  تشالً
 

 80 ؽٍخً عثذ اٌسٍّذ تٓ طٍسح تشالً 25ِسً  39ِغىٓ عّاسج  :329زً  تشالً
 

 81 زداج ِسّذ 896لغُ سلُ  تشالً
 

 82 تٓ ٌمشج فاذر تشالً 23ِسً  342زً سووضاْ طشٌك االستعاء سلُ  تشالً
 

 83 وشٌُ ِسّذ تشالً 79ٌىعف تىتاٌح سلُ  تشالً
 

 84 فشزاخ ِصطفى تشالً  تشالً
 

 85 صسلً سفٍك تشافً 548زً تشالً ؽشق سلُ  تشالً
 

 86 تىٌسً ِسفىظ تشالً 336زً تٓ غاصي سلُ  تشالً
 

 87 ِدثش اٌٍضٌذ أ تشالً 588لطعح سلُ  26ِسً  تشالً
 

 88 اٌعضوسي ٔصش اٌذٌٓ تشالً 26ِسً  29لطعح سلُ  تشالً
 

 89 خٍٍذ زّضج تشالً 24ِسً  28زً تٓ غاصي سلُ  تشالً
 

 90 صىٌٍر تالي تشالً 24ِسً  646زً تٓ غاصي لطعح  تشالً
 

 91 خٍٍذ ِسّذ  زً تٓ غاصي تشالً تشالً
 

 92 تٍمشع فاذر تشالً 324لغُ  تشالً
 

 93 عالزً اٌطاوط لغُ تشالً تشالً
 

 94 عاوى عثذ اٌمادس تشالً 437لطعح سلُ  تشالً
 

 95 وٌذ تىخٍطٍٓ أٌىب زّضج /ذ تشال545ًزً تٓ طٍسح سلُ  تشالً
 

 96 ٌعىس ِغعىد تٓ طٍسح 37سلُ  45ِغىٓ عّاسج  922زً  تشالً
 

 97 زشوص ِٕصف تٓ طٍسح 32سلُ  46ِغىٓ عّاسج سلُ  922زً  تشالً
 

 98 زّضج عّىس  أ 346غاصي سلُ زً تٓ  تشالً
 

     
 حجارة بالخجزئت للذواجن و اللحىم و البُض  

بلدية   
   اإلسم و اللقب عنوان المحل المحل

 
 1 ِمطٍف  ِىٌىد  تشالً 9;زً ِسّىدي ِسّذ لطعح سلُ  تشالً

 
 2 ذاهًّ ِسّذ   52زً تٓ طٍسح ِسً سلُ  تشالً

 
 3 ِازً خاٌذ تشالً 8;زً طىٌٍة ؽاسع أ سلُ  تشالً

 



 4 خثٍضي ٌاعٍٓ  24ب ِسً سلُ ;34زً تٓ طٍسح لطعح سلُ  تشالً
 

 5 خفاي عثذ اٌمادس  428زً تٓ طٍسح سلُ  تشالً
 

 6 تالذ زّضج  زً صووضاْ  عاتما 74لغُ سلُ  تشالً
 

 7 خىخح عثذ اٌشزّاْ  تشالً   662ذدضئح سلُ  تشالً
 

 8 ِغعىدي عثذ اٌّدٍذ ِىشس  23لطعح  23زً اٌٍّهىب ب سلُ  تشالً
 

 9 تىِغىط ساتر تشالً 773لغُ سلُ  تشالً
 

 10 صواسي ِسّذ 29ِسً  24زً طىٌٍة ؽاسع  تشالً
 

 11 عثرً وٌٍذ  تشالً 25ِسً  978زً  زىػ ٍِهىب لطعح سلُ  تشالً
 

 12 ساتر ِثاسوً 23ِسً سلُ  ;2زصح  ;2زىػ ٌعٍّشاخ لطعح  تشالً
 

 13 عىان عٍٍّاْ تشالً 26سلُ  75ِغىٓ عّاسج سلُ  4226زً  تشالً
 

 14 دزّأً ِىساد 27زً تٓ غاصي سلُ  تشالً
 

 15 ذٍثضي سؽٍذ 24ِسً  ;2زصح  ;2زىػ اٌعٍّشاخ لطعح  تشالً
 

 16 ذاِشخ ذىفٍك 23أ ِسً سلُ  5;3لغُ سلُ  تشالً
 

 17 ِشاصٌك ؽافٍح طٍسح تٓ 35سلُ  45ِغىٓ عّاسج  922زً  تشالً
 

 18 دزّأً ذىفٍك تشالً  384لغُ سلُ  تشالً
 

     

 
 الوخابز  

 1 اٌعاٌة تىعالَ ب 84تشالً اٌؾشق لطعح سلُ  تشالً  
 2 واعح عادي  ؽاسع ِسّذ تٍعشتً تشالً  تشالً  
 3 ؽثاذ ٔثٍٍح  تشالً  812تشالً ؽشق لطعح سلُ  تشالً 
 4 عـرشوص ِصثاذ 04زىػ ِـشٌُ  سلُ  تشالً 
 5 مبرك لخضر زىػ ِشٌُ تشالً تشالً 
 6 لشٌٓ ِخراس تشالً 645ذدضئح سلُ  تشالً 
 7 ذاِذج صٍٍسح 24ِسً سلُ  459تشالً ؽشق لطعح سلُ  تشالً 
 8 تٍماعُ دعاؽً اٌّشخح تشالً 28سلُ  24زً طىٌٍة ؽاسع  تشالً 
 9 عّاعٍٓتىلشج  تشالً 24ِسً  2:زً سووضاْ سلُ  تشالً 
 10 ٔصاذ فاسوق 002سلُ  48زىػ ٍِهىب  تشالً 
 11 عسٕىْ عسٕىْ تشالً 40هىراس ؽشق لطعح سلُ  10زً  تشالً 
 12 ِىخة عّاعٍٓ تشالً 80سلُ  8448زً  تشالً 
 13 ػ ر َ َ االخى داعىْ زً اٌساِح تٓ طٍسح تشالً 
 14 زإٌح وشٌُ 124لطعح سلُ  40زً اٌّشخح  تشالً 
 15 زذسي عٍذ أزّذ تٓ طٍسح  تشالً 84زً اٌٍّعة  تشالً 
 16 تىسذىػ صوخح ذٕاْ تشالً 184زً تٓ طٍسح  تشالً 
 17 اٌعاٌة ِشٌُ  تشالً 40أ ِسً سلُ  18زً تٓ طٍسح سلُ  تشالً 
 18 ِأع عىاؽح زً تٓ غاصي تشالً تشالً 
 19 خىدي صٌٕح 841زً خٍالًٌ تٓ طٍسح سلُ  تشالً 
 20 ؽشاٌطٍح تٍماعُ  تشالً 044زً سووضاْ سلُ  تشالً 
 21 عٍمأً زغٍٕح تشالً 102زً سووضاْ لغُ سلُ  تشالً 
 22 زّذاْ عًٍ 000زً سووضاْ لغُ سلُ  تشالً 
 23 بومسوس رابح 535حً روكزان قطعة رقم  تشالً 
 



 24 تىدوٌذ ِشاد 14سلُ  8زً طىٌٍة  ؽاسع  تشالً
 25 ِغعىدي ٌضٌذ تشالً 164سلُ  41زً طىٌٍة ؽاسع  تشالً 
 26 ِازً خاٌذ تشالً 06زً طىٌٍة ؽاسع أ سلُ  تشالً 
 27 صٍر ٌعىس صتٍش تٓ طٍسح تشالً 112زً ِسّىدي ِسّذ سلُ  تشالً 
 28 صخشي ِخٍىف 100ؽاسع ِسّذ تٍعشتً سلُ  تشالً 
 29 زٍٕؼ ازّذ 144لغُ سلُ  تشالً 
 30 ِثشونتٓ صٌادج  ج 101لغُ سلُ  تشالً 
 31 تؾاس ٔدٍح صوخح صذلاوي تشالً 166لغُ سلُ  تشالً 
 32 خٍٍذ تٓ ٌىعف تٓ غاصي   80لغُ سلُ  تشالً 
 33 لشٌٓ خاٌذ تشالً  004لغُ سلُ  تشالً 
 34 ِىعىًٔ ِسّذ تشالً   001لغُ سلُ  تشالً 
 

 فاسج فىد

  
 1 مسلم مسعود  براقً  53محل   16حً روكزان قسم رقم  تشالً

 
 2 حورٌة محمد أمٌن  براقً 16قسم رقم  تشالً

 
 3 قبً عبد النور براقً 53محل  55طرٌق االربعاء  رقم  تشالً

 
 4 زبٌري أحمد براقً 53حً بن طلحة رقم  تشالً

 
 5 بن جاب هللا محمد امٌن حً بن طلحة براقً تشالً

 
 6 طٌار سمٌر  151حً روكزان قسم رقم  53محل رقم  تشالً

 
 7 بوعنان عنابة  55رقم  A1مسكن عمارة  185حً  تشالً

 
 8 عبد القادر عبد السالم 23حً بن طلحة رقم  تشالً

 
 9 عكزٌز محمد امٌن 183حً المٌهوب قطعة رقم  53محل رقم  تشالً

 
 10 محمد لكحل 535حً روكزان رقم  تشالً

 
 11 زموشً مروان براقً 83قسم رفم  تشالً

 
 12 بدرٌن سعٌد المحطة البرٌة لنقل المسافرٌن 53كشك  تشالً

 
 13 مهنً مروان 55محل رقم  85حً روكزان قسم رقم  تشالً

 
 14 صخري نبٌل شارع محمد بلعربً 355 تشالً

 
 15 تامر ٌاسٌن شارع محمد بلعربً تشالً

 
 16 اٌت الحسٌن اعمر 52محل رقم  838حً روكزان قسم رقم  تشالً

 
 17 بوقروي هارون براقً 31رقم  حً بن طلحة تشالً

 
 18 خبٌزي ٌاسٌن براقً 35محل 33مسكن عمارة  3516حً  تشالً

 
 19 حٌمر حلٌمة براقً 131قسم  تشالً

 
 20 دراوي رابح بن طلحة 53حً الحامة رقم  تشالً

 

     
 المطاعم

  
 1 بنور اسماعٌل 52محل  65قسم  تشالً

 
 1 بن معوش عدالن  35محل رقم  23مسكن بن طلحة عمارة  155حً  تشالً

 



 2 بن درٌس عٌسى د 65طرٌق االربعاء قسم  53محل رقم  تشالً
 

 3 موسونً ابراهٌم 155قطعة رقم  تشالً
 

 4 سرٌاك حسان  براقً 35تجزئة رقم  تشالً
 

 5 زناٌدي ابراهٌم 211شارع محمد بلعربً قسم رقم  تشالً
 

 6 بلعقون بوجمعة حً بن غازي 55 تشالً
 

 7 سعٌدون رابح حً بن غازي تشالً
 

 8 بوطرٌق جعفر 325حً بن غازي رقم  تشالً
 

 هحطت خذهاث الىقىد

  
 1 بوسالمً لخضر محمد بلعربً محمد بلعربً 158قطاع  تشالً

 
 GD 2نفطال  طرٌق سٌدي موسى براقً تشالً

 
 انتاج الحليب

  
 1 ش ذ م م ملبنة مٌستار 315قسم حً روكزان  تشالً

 
 المقاهي

  
 1 بلعالً عبد الكرٌم طرٌق االربعاء براقً تشالً

 
 2 زٌان بدر الدٌن محطة المسافرٌن  تشالً

 
 3 معٌوف الهاشمً أ براقً 86قطعة  تشالً

 
 4 فضٌل السعٌد كشك محطة الحافالت تشالً

 
 5 الكرٌمبودراوي عبد  محطة الحافالت براقً تشالً

 
 6 حجاج اسالم 65براقً شرق قطعة رقم  تشالً

 
 7 حنٌش محمد مكرر براقً 15قسم  تشالً

 
 8 شلباب جمال  بن طلحة 255حً الجٌاللً رقم  تشالً

 
 9 معٌوف الهاشمً  براقً 68قسم  تشالً

 
 10 لعرٌبً بالل فؤاد  38حً حوش لعمٌرات قطعة رقم  تشالً

 
 11 قتال الٌاس براقً شرق 332قسم رقم  تشالً

 
 12 نسال حورٌة الكالٌتوس 53حً االمٌر عبد القادر رقم  تشالً

 
 13 بابا محمد بن طلحة 55حً حمودي محمد قطعة  تشالً

 
 حلىَاث

  
 1 عمروش 851قسم رقم  تشالً

 
 2 برٌنس حسٌن 58مسكن رقم  2553حً  تشالً

 
 3 لونلس كمال د 31قسم رقم  تشالً

 
 4 عٌسو امال حً روكزان براقً 24 تشالً

 
 5 ٌونزو سمٌر براقً طرٌق االربعاء 36رفم  تشالً

 
 6 برٌك شاوش جمٌلة 2محل  3هكتار قطعة  31حً  تشالً

 
 7 ذىاذً عّش براقً 53محل رقم  165قسم رقم  تشالً

 



 8 سزاي تالي براقً 55محل رقم  23مسكن بن طلحة عمارة رقم  155حً  تشالً
 

      

 



 الجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت الشــــــعبيت
 وسارة التجبرة        

    هذيزيت التجبرة لىاليت الجشائز

 

 عطلت عيذ األضحى الوببرك القبئوت االسويت للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي بضوبى الوذاوهت خالل 

 7102و يىم أول هحزم وعبشىراء سٌت 
 

الوقبطعت 

 اإلداريت
 الزقن البلذيت

الوتعبهل  أواسن و لقب التبجز 

 االقتصبدي
 رقن السجل التجبري العٌىاى التجبري الٌشبط ًىع

ظ
ساٌ

د 
شا

ِ 
ش
ثئ

 

 ثئش ِشاد ساٌظ

 ِخبٌفٍخ خذٌدخ 01

 هخبشة

 14A5033198 75ِدّىػخ ٍِىٍخ سلُ  07ردضئخ صوثٍش لغُ  01سلُ 

 07B0976396 اٌطشٌك اٌىهًٕ 29 ِخزبسي ػجذ اٌىشٌُ 02

 14A5028208 ؽبسع  عؼبدح اٌؼشثً 01اٌطشٌك اٌىهًٕ سلُ ِدذوة وّبي 03

 14A5034036 21زً الوىٔىىسد ػّبسح سلُ  عؼذو ػجذ اٌمبدس 04

 / 13لٍغزبف فٍىثبي سلُ  ِٕبعً ثشاهُ 05

 / اٌطبثك االسمً ِسً د 16زً اٌجغبرٍٓ ػّبسح  99 عبػذ دزّبْ 06

 / ِسً ة اٌطبثك االسمً 17زً اٌجغبرٍٓ ػّبسح  ؽشٌف ِخٍىف 07

 15A5038608 ردضئخ  اٌّمبَ اٌدًٍّ إٌٍبثٍغ 40 لبعً ػٍغى ِسّذ 08

 دسٌذي ػًٍ 09

ث/ث التغذيت 

 العبهت )بقبلت(

 A503781015 ؽبسع عؼٍذ زّذٌٓ 187لطؼخ سلُ 

 A486309408 زً اٌضوثٍش 38سلُ ثٍؼٍذي وّبي 10

 A485600207 06زً اٌضوثٍش سلُ  لىعًّ ػثّبْ 11

 A481225204 عؼٍذ زّذٌٓ 84رؼبؤٍخ ػمبسٌخ سٌّخ ػّبسح د ِذخً ن لطؼخ سلُ  ػٍبهً ػجذ اٌغبًٔ 12

 A512029617 01ِسً  134ؽبسع عؼٍذ زّذٌٓ سلُ  ثخىػ أٍِٓ 13

 A489286011 125ؽبسع عؼٍذ زّذٌٓ سلُ  ِمشأً عٍّش 14

 A488239209 01أِسً سلُ  01لطؼخ سل04ُزً ٌٍىبعطىسفىج  ثؾطىٌخ عٍّش 15

 A484189806 05سلُ  04زً وبعزىس ِدّىػخ  خؾخ ٔغٍُ 16

 A503580014 ؽبسع اٌطشٌك اٌىهًٕ 24 أػٍّىس ػجذ اٌسفٍع 17

 A489073210 ة16سلُ  1زً الوىٔىىسد ػّبسح ة ِذسج  ثٓ عؼذٌخ سمب 18

 A002757498 04سلُ زً الوىٔىىسد ػّبسح ة  ِؼٍُ ِسّذ اٌطبهش 19

 A005865000 زً الوىٔىىسد ػّبسح أ ػّبسوػ زغٍٓ 20

 A511221216 22زى الوىٔىىسد ػّبسح ة ِسً سلُ  ثبخخ ٔقشاٌذٌٓ 21

 A485868207 إٌٍبثٍغ 24سلُ ثٓ عٍٍّبْ زٍبح 22

 A489145610 أ إٌٍبثٍغ 35هشٌك اٌمجخ سلُ  ثشواْ ٔجًٍ 23

 A511791217  01صٔمخ اٌفىٔظ دودي سلُ  ٔدىَ ػجذ اٌشزّبْ 24

 A488933210 ٔهح غىعزبف فٍّجبس إٌٍبثٍغ ػّبسح ة 12 هبٌجً سِنبْ 25

 A503372814 ؽبسع غشٔبهخ اوٍزبْ إٌٍبثٍغ 02 ِضٌبْ عفٍبْ 26

 A003741499 07ِبرٍجبْ سلُ  ؽبسع ِسّىد ؽىفً ِشاد 27

 A486341008 39ؽبسع ِسّذ خىخخ اٌدٍذ سلُ  ؽبٌت ثشاهٍُ 28

 A486126608 ِسً ف 18ِغىٓ ػّبسح 602زً اٌجغبرٍٓ  ِشاصلخ أٍِٓ 29



 A484019206 01هشٌك اٌىهًٕ سلُ  45رؼبؤٍخاوسالن سلُ  ٔىس فىصي 30

 A503435214 16ؽبسع خىخخ اٌدٍذ سلُ  صِىسي سمىاْ 31

 ِضوغُ ِهذي 32

 قصببت ودواجي

 A482710706 4ػّبسح ط 03رؼبؤٍخ ػمبسٌخ زّذٌٓ سلُ

 A486991808 40زً اٌضوثٍش سلُ  لىعًّ ِضٌبْ 33

 A502993614 02عؼٍذ زّذٌٓ ِسً سلُ  114سلُ  اوعّبػً ِسبِذ 34

 A489307611 ؽبسع عؼٍذ زّذ123ٌٓو121سلُ رال لٍؼخ ػضٌض 35

 A488099409 02هشٌك أزّذلبسح ِس02ًرؼبؤٍخ ػمبسٌخاٌىسدحسلُ  واًٌ ػجذ اٌسىٍُ 36

 A481059004 40زً الوىٔىىسد هشٌك  ازّذ لبسح لطؼخ سلُ  لٍذوػ ِسّذ 37

 A490819212 إٌٍبثٍغ 09ؽبسع ثبعىً ثىسؤذ سلُ  صواوي وشٌُ 38

 A006770000 15ؽبسع خىخخ اٌدٍذ سلُ  ؽىاس ٌخنش 39

 ػضوص فبٌر 40

 خضز وفىاكه

 A501875213 04ػّبسح ط  14رؼبؤٍخ  زّذٌٓ ِسً سلُ 

 45سلُ  عؼٍذ زّذٌٓ ثىػٍؼ سمىاْ 41
وفً: 

1716213116 

 A502759414 هشٌك أزّذ لبسح زً الوىٔىىسد ػّبسح د ػجٍذاد عٍّش 42

 A009229002 12لبسح لطؼخ سلُ رؼبؤٍخ ػمبسٌخ اٌىسدح هشٌك ازّذ  أوؽبْ خّبي 43

 A483510806 هشٌك اإلخىح ثٓ ػًٍ ؽٍخً هالي 44

 A490729812 زً الوٕىىسد 20هشٌك أزّذ لبسح سلُ  لبمً اثشاهٍُ 45

 17A5118437 ب الحي اإلجتماعي حي الينابيع 30شارع ب رقم  ِٕزٍضي عٍّش 46

 A511614816 03شارع خوجة الجلد رقم  ػٍّشاػ عٍذػًٍ 47

 A503413414 ِسً ة 45زً اٌغؼٍذ زّذٌٓ زىػ ٍِشوبدًٌ عبثمب سلُ  ثٓ ٌؼالَ ػثّبْ 48

 A502833014 ٔهح خىخخ اٌدٍذ 10 ػمبد أزّذ 49

 ثىساط ٔجٍٍخ 50

 إطعبم

 15A2519779 05ِسً  05ػّبسح دي  عؼٍذ زّذٌٓ

 A501468612 156ؽبسع عؼٍذ زّذٌٓ سلُ  ثشغىرً اثشاهٍُ 51

 10A4886096 ؽبسع عؼٍذ زّذٌٓ 123و121 أواس وّبي 52

 04A0109372 162ؽبسع عؼٍذ زّذٌٓ لطؼخ سلُ  ثى إٌّبٌخ ِىعى 53

 A511891217 ػّبسح  أ  12ِح  05رؼبؤٍخ سٌّخ عؼٍذ زّذٌٓ لغُ  صػٍو ػّش 54

 A502537613 03ػّبسح أ سلُ عؼٍذ زّذٌٓ اٌزؼبؤٍخ اٌؼمبسٌخ سٌّخ  أثضاس ثٍؼٍذ 55

 ِسّذ االٍِٓ ِسً ِهًٕ 56
 لطؼخ  05لغُ  12ِح ٍِىٍخ  اٌزؼبؤٍخ اٌؼمبسٌخ سٌّخ ػّبسح أ

 عؼٍذ زّذٌٓ 06سلُ
A511993917 

 A489134210 هشٌك أزّذ لبسح زً الوىٔىىسد لفـ د ثىفىاس ثالي 57

 A511530116 زً الوٕىىسد ع  ة خًٍٍ ثالي 58

 A502177613 ؽبسع عٍٍّبْ ػٍّشاد ) اٌطشٌك اٌىهًٕ( 21 حبيلي حليم 59

  ؽبسع ِهذي غضاٌخ إٌٍبثٍغ لٍغزبف فٍىثبي عبثمب 17 بداوي رفيق نواس 60

 A485080907 زً إٌٍبثٍغ 01سلُ اٌطشٌك اٌىهًٕ ؽبسع ػًٍ خىخخ  05 كياس فريد 61

 A006122200 01ٌـٍـزؼذٌــــً سلُ هشٌك اٌىهًٕ  هحطت خذهبث ِشاد ٌٍّٕخ 62
  

 



 

 

 

 

 الجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت الشــــــعبيت
 وسارة التجبرة        

    هذيزيت التجبرة لىاليت الجشائز

 

 عطلت عيذ األضحى الوببرك القبئوت االسويت للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي بضوبى الوذاوهت خالل 

 7102و يىم أول هحزم وعبشىراء سٌت 
 

الوقبطعت 

 اإلداريت
 العٌىاى التجبري ًىع الٌشبط اسن و لقب التبجز أو الوتعبهل االقتصبدي الزقن البلذيت

رقن السجل 

 التجبري

ظ
ساٌ

د 
شا

ِ 
ش
ثئ

 

 خبدمبئز 

 وسدي عّبػًٍ 01

 هخبشة

 07A4858846 ِسً د13ؽبسع خٍٍفً زٍّذ سلُ 

 99A0053346 19زً اٌجٕبء سلُ  ػضوص زٍٍُ 02

 13A5022970 ة39زً ربزشثىؽبد ِسً  02لغُ  385ِح ٍِىٍخ  09رؼبؤٍخ اٌجشوخ لطؼخ  لبفشي خّبي اٌذٌٓ 03

 12A5014748 هشٌك اٌمبدوط 66زً ِمٕىػ لطؼخ سلُ  دٌت اٌٍضٌذ 04

 14A5032954 ردضئخ رسشثىؽبد 362لطؼخ سلُ  داود ػجذ إٌىس 05

 / عبزخ اوي ٔىفّجش وىادي فٍقً 06

 / ؽبسع اٌفذائٍٍٓ  01 ِغؼذ ِسّذ 07

 / ؽبسع االخىح اٌثالثخ خٍالًٌ 03 ِسىػ صثٍذح 08

 12A4909758 ؽبسع وٍىط ِسّذ18سلُ لىسٌؾً ػجذ اٌٍطٍف 09

 / ِضسػخ اِجبسن ازّذ ِجبسن 10

 08A4868030 اٌجغبرٍٓ 69رؼبؤٍخ اٌجٕبء سلُ هذٌجً فشٌذ 11

 اواوًٍ ٌىٔبط 12

ث/ث التغذيت 

 العبهت )بقبلت(

 A481354804 ؽبسع اػشاة عً ازّذ

 A004137299 39سلُ  وؾه ؽبسع عٍٍّبْ وشوػ ِغؼىدي خٍٍفخ 13

 A006146200 3ؽبسع ثىعىاٌٍُ اِسّذ سلُ  خٍٍفً ِسّذ 14

 A503906615 ؽبسع اػشاة عً ازّذ ِسً ط 22سلُ  لضاْ ػبدي 15

 A484782007 08رؼبؤٍخ اٌجٕبء ػّبسح سلُ  ِشاصلخ ػًٍ 16

 A008335401 09رؼبؤٍخ ػمبسٌخ زدبَ ِسّذ لطؼخ سلُ  لهٍىص لبعً 17

 A511260216 44ؽبسع أػشاة عً ازّذ ِسً سلُ   ثٍفىذ خّبي 18

 A482572605 05لطؼخ سلُ  رؼبؤٍخ زدبَ ِسّذ ػطالوي رىفٍك 19

 A005071899 عىق اٌّغطى ثٓ ػٍبد اٌٍضٌذ 20

 A005025299 14ؽبسع ِمٕىػ سلُ  ثىىػ أوًٍ 21

 A007316600 2ؽبسع ِمٕىػ سلُ  أِضٌبْ ِسّذ 22

 A511122915 رمقشآٌ 86زً اٌفزر )خٍشو( اٌمطؼخ سلُ  هبسة رىفٍك 23

 A490284411 ِسً ة رٍمقشا181ٌٓ) خٍشو عبثمب( رؼبؤٍخ اٌغالَ لطؼخ سلُ  زً ِمٕىػ ٌؼٕبًٔ عفٍبْ 24

 A503729215 04ِسً سلُ  12ِغىٓ رمقشآٌ ؽبسثىٔذ ػّبسح  100زً  لشٌت ٔبفش اٌذٌٓ 25

 A008079801 07زً ِمٕىػ رمقشآٌ سلُ  عٍىاْ ػّش 26



 A481071004 03ؽبسع ِمٕىػ سلُ  ػقبَ ثٍؼٍذ 27

 A511989317 هشٌك هبهش ثىؽبد رمقشآٌ 351سلُ  اعالَ زغًٍٕ 28

 A503727215 ِسً أف 73زً ِمٕىػ ِقطفى سلُ  زذٌجً ػجذ اٌغبًٔ 29

 A009651602 رٍمقشآٌ 123ِغىٓ سلُ  40زً  وشاػ ٔنٍش 30

 A503683215 22ؽبسع اإلخىح اٌثالثخ خٍالًٌ سلُ  زّىؽً ثذساٌذٌٓ 31

 A511246216 ؽبسع االخىح خٍالًٌ اٌطشق اٌشئٍغً 11 هٍثُؽجبذ  32

 A001502398 07ؽبسع ثالثخ اخىح خٍالًٌ سلُ  عىاًٌّ ساثٍغ 33

 A503985215 05لطؼخ سلُ  2زً ٌىأذو  ووزىف ػجذ اٌّدٍذ 34

  أ01لشٌٕبسد ػّبسح  01اٌطشٌك اٌىهًٕ سلُ  ؽشٌفخ خٍبس 35

 A511143316 21رؼبؤٍخ إٌىس لطؼخ سلُ  ثىخّؼخ اثشاهٍُ 36

 15B1042148 ِسً ة 65رؼبؤٍخ إٌىس لطؼخ  ثٓ غبُٔ ػجذ اٌسك 37

 A502562013 أ 59دٌبس اٌشزّخ سلُ  03رؼبؤٍخ إٌهنخ ردضئخ  عؼذٌخ اٌذٌش 38

 15A5110579 02أ رؼبؤٍخ اٌّجٍٕخ ِسً سلُ  61 خٕبدي ػًٍ 39

 A511266616 05و  04ِسً سلُ  02اٌزؼبؤٍخ اٌؼمبسٌخ اٌغالَ ؽبسع لبٌذ اٌجبة ػّبسح  خٍبس رغىرغى 40

 A003483099 4زً لبئذ اٌجبة سلُ  ثىِؼضوصح اٌٍبط 41

 A006642600 10زً لبٌذ اٌجبة سلُ  ثىسزًٍ فبهّخ 42

 A003544899 32ؽبسع أوي خىٌٍٍخ سلُ  هذٌجً ػًٍ 43

 A484236406 08أ سلُ  12اٌشوِبْ ِسً سلُ  هشٌك ِمذود هبسق 44

 A405159808 18رؼبؤٍخ اٌّغزمجً لطؼخ  ثٓ ػذواْ ِقطفى 45

 A482651605 38ؽبسع أوي خىٌٍٍخ سلُ  ػالػ خّبي 46

 ِؾشي ػبدي 47

قصببت 

 ودواجي

 A481645804 13ؽبسع خٍٍفً زٍّذ سلُ 

 A003165098 22عىق خٍٍفً زٍّذ ِسً سلُ  عجبهخ ِٕىس 48

 A504251415 172رؼبؤٍخ زدبَ ِسّذ سلُ  ِقطفى خٍش إٌبط 49

 A487383209 01ِسً سلُ  01اٌمطؼخ سلُ  73زً ِمٕىػ ِقطفى سلُ  ِبٌه سؽٍذ 50

 A502043213 هشٌك اٌمبدوط 356ردضئخ رخشثىؽذ سلُ  لشٌبْ أزّذ 51

 / هشٌك اٌمبدوط رمقشآٌ 06 وشوػ زّضح 52

 A010073203 06رؼبؤٍخ ػمبسٌخ إٌهنخ لطؼخ  ِدشاة ٔقش اٌذٌٓ 53

 A484050006 04ؽبسع اٌفذائً سلُ  عجبهخ ػجذ اٌشزّبْ 54

 ثٓ ػجبط ػجذ اٌسٍّذ 55

 خضز وفىاكه

 A481570804 43ؽبسع اػشاة عً ازّذ سلُ 

 A503944215 106رؼبؤٍخ ِسّذ  زدبَ لطؼخ سلُ  ثشاثض أٍٔظ 56

 17A5118437 هشٌك اٌمبدوط رمقشآٌ  06 صٌزىْ ف ص  57

 A501687616 هشٌك اٌمبدوط 06سلُ  ؽبوش صٌزىْ 58

 A511413916 22رؼبؤٍخ إٌىس سلُ  ثىٌل ِسّذ 59

 ِٕقىس سٌبك 60

 إطعبم

 A487111008 22ؽبسع أػشاة عً أزّذ سلُ 

 A484679006  375ِدّىػخ ٍِىٍخ سلُ  5رؼبؤٍخ اٌقذالخ لطؼخ سلُ  زٍّؾً ِقجبذ 61

 A010220403 03زً صؤىخ رؼبؤٍخ اٌقذالخ سلُ  ثٓ صادي ِسّذ أٍِٓ 62

 A481964804 07رؼبؤٍخ زدبَ ِسّذ لطؼخ  ثىخنشح ِقطفى 63

 A487266609 01هشٌك اٌمبدوط سلُ  ثؾٍش ثبؽب ِسّذ 64



 A511225316 353رسشثىؽبد لطؼخ سلُ  اٌسىٍُؽٍخبْ ػجذ  65

 A511881917 ؽبسع االخىح اٌثالثخ خٍالًٌ 07 ثىؽبٌت ِغؼىدح  66

 A487024608 خىٌٍٍخ عبثمب 41ؽبسع  24ؽبسع اإلخىح خٍالًٌ سلُ  ِىخذ أػّش 67

 A488228209 58ؽبسع االخىح خٍالًٌ سلُ  أزٍٕض زىٍُ 68

  01رؼبؤٍخ اٌجالهبْ لطؼخ  ثىؽالغُ ساثر 69

  24لشٌٕبسد ِسً  01رؼبؤٍخ ػمبسٌخ اٌفالذ اٌطشٌك اٌىهًٕ سلُ  ػٍؾىْ فنٍٍخ 70

 A503328014 03أ سلُ  02ػّبسح  01اٌزؼبؤٍخ اٌؼمبسٌخ اٌفالذ اٌطشٌك اٌىهًٕ سلُ  عىاًٌّ ػجذ إٌىس 71

 A490776412 53ؽبسع أوي خىٌٍٍخ سلُ  عىاق عفٍبْ 72

 A007082400 17زً لبٌذ اٌجبة سلُ  فشزبًٔ ِسّذ 73

 A006585600 18خىٌٍٍخ سلُ  01زً  ثىؽؼٍش ٌخنش 74

 / خىٌٍٍخ 01ؽبسع  68زً  ؽىلً ػجذ اٌؼبًٌ  75

 A486961808 01/02ِسً أوي سل02ُرؼبؤٍخ ػمبسٌخ اٌغالَ ؽبسع لبٌذ اٌجبة ػّبسح  ثىربفغخ فبسط 76

 01B0007647 محطة تسيير مباشر هحطت خذهبث نفطال 77

 كوليتال  الجزائر الحليب مركب 78
إًتبج الحليب 

 و هشتقبته
 98ردضئخ اٌجغبرٍٓ سلُ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت الشــــــعبيت
 وسارة التجبرة        

    الجشائزهذيزيت التجبرة لىاليت 

 

 عطلت عيذ األضحى الوببرك القبئوت االسويت للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي بضوبى الوذاوهت خالل 

 7102و يىم أول هحزم وعبشىراء سٌت 

 
الوقبطعت 

 اإلداريت
 الزقن البلذيت

اسن و لقب التبجز أو الوتعبهل 

 االقتصبدي
 العٌىاى التجبري ًىع الٌشبط

رقن السجل 

 التجبري

ظ
ساٌ

د 
شا

ِ 
ش
ثئ

 

جسز 

 قسٌطيٌت

 زىاط خٍٍّخ 01

 هخبشة

 11A4888159 زىػ ِغٕىػ05ِسً  20ِغىٓ ػّبسح 812زً 

 09A4866223 13زً ِقطفى ِمٕىػ سلُ  ثىثـضوي عزـً 02

 A487799710 01لغُ ة ِسً  23زً إٌىس سلُ  صسصوس ثٓ ػبِش 03

 11A2347578 36زً ػٍٓ اٌّبٌسخ سلُ  زىاط ٌىعف 04

 11A4885495 02ِسً سلُ  1ِغىٓ ػّبسح او  1516زً ػٍٓ اٌّبٌسخ  ثىصسهٍو ٍٍِىخ 05

 97A0012463 02زً عىٍٔغبص  ؽشٌو ِسّىد 06

 05A2230663 8فٍال سلُ  1961أوزىثش  17زً  ثىلطخ ِىٌىد 07

 01A0082499 ِغىٓ 274زً  ثىدسلخ ػّش 08

 15A4919721 02إٌؼدخ لطؼخ سلُ  زً ػٍٓ إٌىًٌ ػًٍ 09

 11A4880851 زً اٌسٍـبح ثىِؼشاف فبٌر 10

 16A5111666 182زً اٌسٍبح لطؼخ سلُ  رٍطىاذ عٍٍّبْ 11

 / فىالسي عبثمب زً إٌىس زبٌٍب  09 ثٍجىىػ زغٍٓ 12

 99A0049248 17ِغىٓ سلُ  390سلُ  اٌؼشثً عفٍبْ 13

 99B0007077 ػٍٓ إٌؼدخ 02و  01اٌّسالْ  19ِغىٓ ػّبسح  1074زً  اٌالويِخجضح االخىح ػجذ  14

 12A4892011 ػٍٓ إٌؼدخ 15لطؼخ  02اٌزؼبؤٍخ اٌؼمبسٌخ إٍِٔخ  28ِٕطمخ أ ٌؼشوعً أِـٍٓ 15

 09A4867559 03زً ثشٌٍّٕزً سلُ  اٌخـذ ػجذ اٌشزّٓ 16

 12A4896725 02زً وبصٔبف  خشثىػخ ِذأً 17

 99A0042571 زً ػٍٓ إٌؼدخ اٌغىق اٌّغطبح ّٔبِغً ثٓ ٌىعف 18

 08A4858263 10ِسً  14ِٕطمخ زنشٌخ ٌؼٍٓ إٌؼدخ لطؼخ سلُ آ زّجًٍ ػجذ اٌىشٌُ 19



 09A4867751 ػٍٓ إٌؼدخ 111رؼبؤٍخ ػمبسٌخ االًِ لطؼخ سلُ  وٍّىػ ػجذ اٌىشٌُ 20

 04A0105131 خػٍٓ إٌؼد 07اٌغىٍٕخ اٌدذٌذح ِمطغ أإٌّطمخ اٌسنشٌخ  وٍّىػ ػّبس 21

 02A0093177 2ِسً سلُ  4زً ػٍٓ إٌؼدخ ِمطغ أ ؽبًٌٍ سمب 22

 09A4871503 ػٍٓ إٌؼدخ 22ِغىٓ اٌّسبدي ٌٍؼّبسح سل1074ُوؾه زً ثىصسهٍو ػًٍ 23

 08A4852563 02سلُ  6ِٕطمخ زنشٌخ اٌدذٌذح ِمطغ ة  ؽشاٌطٍخ فشٌذ 24

 17A5119884 ػٍٓ إٌؼدخ 02ِسً سلُ  أ55ِغىٓ ػٍٓ إٌؼدخ ػّبسح  2248زً  ٌؼشوعً هؾبَ 25

 لذوػ ػجذ اٌٍطٍف 26

ث/ث التغذيت 

 العبهت )بقبلت(

 A511021115 125زً ِمٕىػ لطؼخ سلُ 

 A002252598 اِبَ اٌغىق اٌّشوضي ثغذاد ِسّذ 27

 A490446713  زىػ ِغٕىػ 09 ِسً 03ِغىٓ ػّبسح  200زً  عالًِ سمىاْ 28

 A511215716 16ِسً سلُ  19زً اٌغّبس سلُ  خؼذي أعبِخ 29

 A491795514 05اٌغىق اٌّغطبح ِسً  ٍِهىة ٍٍِىد 30

 A491443314 19ِسً سلُ  19زً اٌغّبس سلُ  ثٓ ٌؼىس وٌٍذ 31

 A511469316 ط 05ط ػّبسح  03ِغىٓ ػذي سلُ  1516زً  ِؾٕبد ِخزبس 32

 A491212314 زىػ ِغٕىػ 03سلُ  19ِغىٓ ػّبسح  812زً  لذاؽً ٔىس اٌذٌٓ 33

 A487220710 أ 02زً ِمٕىػ لطؼخ سلُ  ِسٍىط ِسفىظ 34

 A491909315 39زً ثشٔىخ لطؼخ سلُ  رٕمبًٌ ػجذ اٌشزّبْ 35

 A490977113 االسمًاٌطبثك  14لطؼخ سلُ  02رؼبؤٍخ االٍِش خبٌذ  اٌؼٍىي ٔجًٍ 36

 A511076115 01ِسً سلُ  01ِغىٓ لطؼخ سلُ  274زً  ٌؼٍٍىي ٌبعٍٓ 37

 A003896199 03لطؼخ سلُ  1961أوزىثش  17زً  لشٍِو ػجذ اٌغًٕ 38

 A511510316 01اٌزؼبؤٍخ اٌّغزمجً لطؼخ سلُ  07زً عىٍٔغبص لطؼخ سلُ  وىعٍّٓ ثشاهٍُ 39

 A511438116 11عىٍٔغبص لطؼخ سلُ زً  ؽشاهً زّضح 40

 A487366710 01ِسً سلُ أ  01زً عىٍٔغبص لطؼخ سلُ   زٍشػ ثالي 41

 A491451514 ا  اٌطبثك االسم200ًاٌّسً سلُ  200زً اٌسٍبح اٌمطؼخ   ثىداود ثٍمبعُ 42

 / 1945ِبي  8زً  ثىؽّالي صوخخ لبٌىص 43

 A001485698 03لطؼخ سلُ  1945ِبي  8زً  ثسٍف ػجذاٌمبدس 44

 A491374914 15ِغىٓ لطؼخ  390زً  دووبسي ػّش 45

 A511294416 زً عىٍٔغبص 16 ثٓ خذح اٌؼٍبؽً 46

 A489202912 أ20رؼبؤٍخ ػمبسٌخ اٌّغزمجً لطؼخ سلُ  عؼذوْ ِىٌىد 47

 A486190908 09زً عىٍٔغبص إلبِخ االعشح سلُ  ثىسزّبًٔ ِسّذ 48

 A511362216 08زً ثشٔىخ لطؼخ  ػجذ اٌّىِٓ ػجذ اٌشصاق 49

 A486268508 32زً ثشؤىخ سلُ  ثىزٕبػ ٔقش اٌذٌٓ 50

 A490828713 20ِغىٓ ػٍٓ إٌؼدخ سلُ  202زً  ثىفجغ ػجذ اٌىشٌُ 51

 A511074815 01ِسً سلُ  13ِغىٓ ػّبسح  274زً إٌغٍُ  ثشزبي وّبي 52

 A484025707 ػٍٓ إٌؼدخ 02ة  سلُ  01ِغىٓ ػّبسح  200زً  أزغٓثىزٍٍغخ  53

 A486001508 237زً وبصٔبف لطؼخ سلُ  ِشصولً فبسوق 54

 A487664510 01زً رؼبؤٍخ إٍِٔخ فٍال سلُ  ٌىٔبوعً خبة هللا 55

 A511615116 ػٍٓ إٌؼدخ 02ِسً سلُ  03لطؼخ سلُ  5ِمطغ ة  هالًٌ إعّبػًٍ 56

 A005714700 1074سلُ  06و  05سلُ  24زً ِغىٓ ػّبسح  ثٓ صوخ عبٍِخ 57

 A491319714 04د ِسً سلُ 09ِغىٓ ػٍٓ إٌؼدخ ػّبسح  2248 غشثً ٌبعٍٓ 58



 ألّىْ ٌؼمىة 59

 قصببت ودواجي

 A489798312 زىػ ِمٕىػ 06ِسً  04ِغىٓ ػّبسح  812زً 

 A482650105 01ِسً سلُ  44زً ِمٕىػ لطؼخ  ػجذ اٌغالَ سؽٍذ 60

 A488444111 07ِسً سلُ  03ِغىٓ ػّبسح  200زً  ثٓ ؽٍٍمخ لىٌذس 61

 A009691303 أ 02زً اٌسٍبح  ؽبسع خجبس ِسّذ سلُ  صٌب د عؼٍذ 62

 A491585514 ة200اٌّسً سلُ  200زً اٌسٍبح لطؼخ سلُ  عؼىدي ِسّذ 63

 A008021901 اٌسٍبحزً  04لطؼخ سلُ  ادواودح ػًٍ 64

 A481191304 07ِغىٓ زً اٌسٍبح ِسً  700عىق اٌّغطى زً  ثــشاػ اٌىٌضح 65

 A005196799 ِغىٓ ػٍٓ إٌؼدخ 1074زً  ػىبن اعّبػًٍ 66

 A488457311 اٌمطؼخ اٌثبٍٔخ ػٍٓ إٌؼدخ 02ِسً سلُ  25ِغىٓ ػّبسح أ  1074زً  أٌذ لبٌذ أٍِٓ 67

 A491661914 05سلُ  02زً ػٍٓ إٌؼدخ ِمطغ ة فٍال  ثىٍشزبج ػٍغى  68

 A010537704 01زً عىٍٔغبص لطؼخ سلُ  سامـً سفٍك 69

 A511527016 11اٌزؼبؤٍخ اٌؼمبسٌخ األٍِش خبٌذ فٍال سلُ  لبعً ٔبفش 70

 A511403016 ػٍٓ إٌؼدخ 03أ ِسً سلُ  4ِدّىػخ ة  8ِغىٓ ػّبسح د  2248زً  زىؽٍٓ ثالي 71

 ثٓ ثىسٔبْ ِسّذ 72

 خضز وفىاكه

 A486917109 زىػ ِغٕىػ 05ِسً سلُ  17ِغىٓ ػّبسح  812زً 

 A491667914 زىػ ِغٕىػ 05ِسً سلُ 04ِغىٓ ػّبسح 812زً  ِٕقىسي ِقطفى 73

 A009865503 06عىق اٌّغطى زً اٌسٍبح سلُ  ػٍّشوػ ِشاد 74

 A491638514 02لطؼخ سلُ زً اٌسٍبح  خالف ٔقٍشح 75

 A490189913 ػٍٓ إٌؼدخ 01ة ِسً 4د ِدّىػخ أ8ِغىٓ ع,2248زً  لٕفىد ٌهىاسي 76

 A490546113 01د ِسً سلُ  11ِغىٓ ػٍٓ إٌؼدخ ػّبسح  2248 ٔىبع ِسّذ 77

 A485173508 أ 20رؼبؤٍخ ػمبسٌخ اٌّغزمجً سلُ  فشوٍىي ِسّذ 78

 / 1ِسً  11رؼبؤٍخ ػمبسٌخ االٍِش خبٌذ لٍال  وٌٍذ ثٓ ِغشوق 79

 لغطًٍ وٌٍذ 80

 إطعبم

 A512093817 02اٌغىق اٌّغطبح ِسً 

 A008824302 اٌزؼبؤٍخ إٌىس زً فىالسي عبثمب 47سلُ  ثىصسصوس فبثش 81

 A484790507 02اٌسذٌمخ اٌؼّىٍِخ لطؼخ سلُ  ثٓ صغٍىح ثىخّؼخ 82

 A511586916 04اٌغىق اٌّغطبح سلُ  عبًٌ ػجذ اٌشزّبْ 83

 A009758703 11زً إٌىس سلُ  ٌسٍبوي ِسّذ 84

 A007873101 وؾه ثسً وبصٔبف عشاذ ٌؼشٌجً 85

 A481367604 د ػٍٓ إٌؼدخ 3ِسً سلُ  03لطؼخ سلُ  2ِمطغ ة  ؽبٌت دساع ِهذي 86

 A511222616 إٌؼدخػٍٓ  03ة  سلُ  25ِغىٓ ػّبسح  1074زً  ِىثبسوً عٍّش 87

 A491506114 ِسً أ 01ِسطخ اٌجٕضٌٓ  ػٍٓ إٌؼدخ لطؼخ سلُ أ  20لطؼخ سلُ  ثىصٌذي اِسّذ 88

 A485289908 05د سلُ  5ِغىٓ ػّبسح  2248زً ػٍٓ إٌؼدخ  ػجىة ػجذ اٌسٍٍُ 89

 02B0018687 خغش لغٕطٍٕخػٍٓ إٌؼدخ  20ردضئخ سلُ  هحطت خذهبث ِؼبؽى ػجذ اٌؼضٌض 90

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت الشــــــعبيت
 وسارة التجبرة        

    هذيزيت التجبرة لىاليت الجشائز

 

 عطلت عيذ األضحى الوببرك القبئوت االسويت للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي بضوبى الوذاوهت خالل 

 7102أول هحزم وعبشىراء سٌت و يىم 
 

 
الوقبطعت 

 اإلداريت
 الزقن البلذيت

اسن و لقب التبجز أو 

 الوتعبهل االقتصبدي
 رقن السجل التجبري العٌىاى التجبري ًىع الٌشبط

ظ
ساٌ

د 
شا

ِ 
ش
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 السحبولت

 ػىٌذاد ٔغشٌٓ 01

 هخبشة

  02ِسً  03اٌّشٌدخ سلُ 

  ة 03زً ِقجبزً زٍّذو سلُ  ثىٌفؼبه ِهذي 02

  09أ  09ؽبسع اٌؼٍٕبًٔ ػالي رؼبؤٍخ اٌؼّشاْ  سلُ  03ِسً سلُ  ِجبسوً لذوس 03

  ثبثب ػًٍ 01زً اٌغىبْ اٌالؽشػٍٍٓ سلُ  عؼٍذ صٌبْ 04

  عسبوٌخ 06ِسً أ فٍال   09دواس أوالد ثٍسبج لطؼخ  عٍفً ِقطفى 05

  ِسً عً 01زً عؼٍذ زدبس هشٌك اٌذساسٌخ سلُ  اثضاس صوهٍش 06

  عسبوٌخ 02ؽبسع سثبؽبثشاهٍُ  سلُ  صوثخ ِسّذ 07

  ؽبسع اٌطشٌك اٌشئٍغً اٌغسبوٌخ  ِمشأً ٌٍّٓ 08

 ٌبعٍٓ سواثر 09

 ث/ث التغذيت العبهت )بقبلت(

  ٔهح اٌؼمٍذ ػٍّشوػ

  03 زً ِشٌدخ سلُ ِٕخشفٍظ ٌسً 10

  اٌغىاٌر 71 سلُِسً زً ِشٌدخ  عً ػّش ٌسٍبوي 11

  12ؽبسع ثٍسبج ػثّبْ سلُ  ِسّذ ثىعىعى 12

  زً ػًٍ خىخخ 06سلُ  ؽٍجً فبرر 13

  ثبثب ػًٍ 05سلُ  18ِغىٓ ػّبسح ط/ؿ 100زً  ٔىسي فزٍسخ 14



 A494235915 أ02ثبثب ػًٍ ِسً سلُ  01اٌطشٌك اٌىهًٕ سلُ  ؽشٌف سؽٍذ 15

  10ػٍّشوػ سلُ ؽبسع اٌؼمٍذ  ٌى عفضسلً اٌؼ 16

  15لطؼخ  41رىعٍغ  ِىهىثً عٍّش 17

  09دواس اوالد ثٍسبج لطؼخ  عٍٍّبًٔ ػجذ اٌىشٌُ 18

  ِسً أ 05زً عؼٍذ زدبس لطؼخ  ٌضوسي ِخزبس 19

  47زً ػًٍ خىخخ  ثىػظّخ ٌىٌضح 20

  ِسً ج أي عً 02ؽبسع سثبػ اثشاهٍُ سلُ  خّبي ِٕبدي 21

  هشٌك اٌذوٌشح 82 ثؾٍشػجىد  22

 A008049401 84زً أوالد ثٍسبج سلُ  ِمذاد أٌٍبط 23

  ثبثب ػًٍ 01زً اٌغىبْ اٌال ؽشػٍٍٓ سلُ  ؽشلً عفٍبْ 24

  ِسً عً 02زً أوالد ثٍسبج فٍال سلُ  35سلُ  اٌؼٍٕبًٔ ِسّذ 25

  زً اٌغىبْ اٌالؽشػ116ٍٍٓؽبسع ثبثب ػًٍ سلُ  ِقجبذ خبٌذ 26

 A492921912 15زً اٌّشٌدخ سلُ  سثؼً ػجذ اٌسىٍُ 27

 A491956111 167زً اٌغىاٌر ِشٌدخ سلُ  ثىخزبٌخ رىفٍك 28

 A494476216 08ِذسعخ ثبثب ػًٍ سلُ  ثىٌسٍخ سؽٍذ 29

  ثٍىهخ 02زً اٌغىبْ اٌالؽشػٍٍٓ سلُ  صِشي هبهش 30

  أ اٌغىاٌر 08 زً ِشٌدخ سلُ وغٍٍخ عٍىَ 31

 A494231715 38زً أوالد ثٍسبج سلُ  غشثً عٍّش 32

  ؽبسع اٌؼمٍذ ػٍّشوػ 19 زبوػ فبهّخ 33

  105ِسً سلُ  ثىثىش ٍِٕش 34

  ؽبسع ثٍخىًٔ ٌىعف 01سلُ  هٍبْ زفٍع 35

  02ؽبسع اٌؼمٍذ ػٍّشوػ ِسً سلُ  49 ثىساط ؽؼجبْ 36

  ة 14زً ػًٍ خىخخ سلُ  ِىفؼت عّغىَ 37

  ؽبسع اٌؼمٍذ ػٍّشوػ و ؽبسع االخىح ثىسوثخ  فىبٌش زىسٌخ  38

  111هشٌك ثبثب ػًٍ سلُ  زغبًٔ ِسّذ 39

 A493812614 04زً اوالد ثٍسبج سلُ  ػّبًٌ ِخزبس 40

 A005319699 زً أوالد ثٍسبج ثٓ خً ربًِ 41

  03زً ِشٌدخ سلُ  صِىس عٍذ ػًٍ 42

 A491248009 زً أوالد ثٍسبج 309سلُ  ِمذاد زّضح 43

 A486679208 07زً اوالد ثٍسبج سلُ  فغٍش سؽٍذ 44

  11اٌزؼبؤٍخ اٌؼمبسٌخ  اٌؼّشاْ  سلُ  ثٓ رشوً ِسفىظ 45

  زً ػًٍ خىخخ ِسً د 12 وؾزىَ عٍٍّبْ  46

  82هشٌك اٌذوٌشح سلُ  زذاد ػجذ اٌمبدس 47

  ِشٌدخزً 09 صسدأً خبٌذ 48

 A482514205 1هشٌك اٌىهًٕ ثبة ػًٍ سلُ  ؽشٌبف عٍّش 49

  ؽبسع ِقجبزً زٍّذو 10سلُ  ثٓ اٌذٌش داوود 50

  أ 02هشٌك والد ثٍسبج ِسً سلُ  ِبزً سمىاْ 51

  02ؽبسع اٌؼٍٕبًٔ ػالي سلُ  غشثً اٌغبعً 52

  30 ؽبسع اٌؼمٍذ ػٍّشوػ سلُ قصببت ودواجي ػضٌض ثشصاْ 53



  08ة 02ِسً  41رىعٍغ  ػٍّؼ ٔقش اٌذٌٓ 54

  02زً ػًٍ خىخخ ِسً  06سلُ  ػّش ػجذ اٌؼضٌض 55

  ِسً أ 02ؽبسع سثبػ اثشاهٍُ سلُ  هٍٍت سؽٍذ 56

  02زً اوالد ثٍسبج ِسً ط فٍال  35 اٌؼٍٕبًٔ فبسوق 57

  12ؽبسع اٌؼٕبًٔ ػالي سلُ  لًٍٍ ِقطفى 58

  ؽبسع اٌؼٍٕبًٔ ػالي اٌمٍٕؼً فٍقً 59

  دواس اوالد ثٍسبج لؾطىًٌ اٌهبؽًّ 60

  02ِسً   67دواس أوالد ثٍسبج سلُ  زّبص ِؼٍىف 61

  ِىشس157لطؼخ سلُ  02رىعؼخ زً اٌغىبْ االؽشػٍٓ سلُ  ِؼالوي ٔزٌش 62

  ِسً ة 129لطؼخ سلُ  02زً اٌغىبْ االؽشػٍٍٓ سلُ  لشٌى ػّش 63

  ثبثب ػًٍ 01زً اٌغىبْ االؽشػٍٍٓ سلُ  ػجبد ِشاد 64

  01ؽبسع اإلخىح ثىسوثخ سلُ  ٔىسي أزّذ 65

  08ؽبسع ثٍسبج ػثّبْ سلُ  خٍفً ػالي 66

  ثبثب ػًٍ 07ِسً سلُ 18ِغىٓ ػّبسح ط/ؿ  100زً  وٌذ ِسّىدي ِسّذ 67

 ػجٍضح عٍّش 68

 خضز وفىاكه

  01زٍّذو لطؼخ سلُ ؽبسع ِقجبزً  04سلُ 

  زً ػًٍ خىخخ ِسً د 12 وؾزىَ عٍٍّبْ  69

  02ؽبسع اٌؼٍٕبًٔ ػالي سلُ  غشثً اٌغبعً 70

  أ21رؼبؤٍخ إٌّضي سلُ  32 ثٍّى ِسّذ اٌطبهش 71

  55ِسً  عً أوالد ثٍسبج سلُ  دثبصي اثشاهٍُ 72

  73 أوالد ثٍسبج سلُ ػجذ اٌغفىس اِسٕبْ 73

  هشٌك ثبثبػًٍ 98لطؼخ سلُ  02زً اٌغىبْ اٌالؽشػٍٓ سلُ  ثذأً زغٍٓ 74

  38زً اوالد ثٍسبج سلُ  غشثً عٍّش 75

  12ٔهح اٌؼٍٕبًٔ  ػالي سلُ  لًٍٍ سؽٍذ  76

 عٍٍه اٌضهشح 77

 إطعبم

  ؽبسع اٌؼمٍذ ػٍّشوػ زً اوالد اٌؾهذاء

  12ؽبسع ثٍسبج ػثّبْ سلُ  خبٌفً وشٌُ 78

  زً ػًٍ خىخخ 08سلُ  عّغىَ فبسوق 79

  ؽبسع ِقجبزً زٍّذو 10سلُ  ِخٍىف سرٍجخ 80

  34سلُ  ِقجبزً زٍّذوزً  صػشوس ثالي  81

  3ؽبسع ثٍسبج ػثّبْ سلُ  ثىصٌبًٔ ػجذ اٌشزّبْ 82

  ج98زً أوالد ثٍسبج سلُ  زشؽبوي ِسّذ وعًٍ 83

  02اإلخىح ثىسوثخ أوالد ثٍسبج سلُ ؽبسع  وٌذ ثىعٍبفخ ػبدي 84

  هشٌك اٌذوٌشح اٌغسبوٌخ هحطت خذهبث ثىعىاٌٍُ زفٍع 85
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت الشــــــعبيت
 وسارة التجبرة        

    هذيزيت التجبرة لىاليت الجشائز

 

 القبئوت االسويت للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي بضوبى الوذاوهت خالل عطلت عيذ األضحى الوببرك 

 7102و األول هي هحزم و يىم عبشىراء سٌت 
 

 العٌىاى التجبري ًىع الٌشبط اسن و لقب التبجز أو الوتعبهل االقتصبدي الزقن البلذيت الوقبطعت اإلداريت
رقن السجل 

 التجبري

 حيذرة ثئش ِشاد ساٌظ

 ثالوي وّبي 01

 هخبشة

 A003094398 عؼٍذ زّذٌٓ 16ردضئخ صسلىق سلُ 

  17B0999548 زٍذسح 04هشٌك اٌمبدوط ػّبسح سلُ  ِبٌه سؽٍذ 02

 14A4910431 عؼٍذ زّذٌٓ زٍذسح 15ردضئخ صسلىق سلُ  ثىعجبهخ ػّبس 03

 B000705399 اٌمبدس لبدوػ زٍذسحهشٌك ػجذ  17 خىحإ ػ.ردٕىاص ؽبٌت 04

 A009135502 عبزخ اٌمذط زٍذسح 03 ؽبٌت ِسٕذ عؼٍذ 05

 ثىغضٌى سمىاْ 06

 ث/ث التغذيت العبهت )بقبلت(

 17A5046418 زٍذسح 12ؽبسع اٌىازبد سلُ 

 06A4835399 زٍذسح 01ػّبسح  03هشٌك عٍذي ٌسً ِسً سلُ  فشاؽ سؽٍذ 07

 07A0849946 زٍذسح 02ػّبسح  06هشٌك عٍذي ٌسً ِسً سلُ  ثىعجٍخ ٔغٍُ 08



 06A4828687 زٍذسح 03ؽبسع اٌىازبد سلُ  ثبػضٌض ػًٍ 09

 17A5045915 زٍذسح 08ؽبسع اٌىازبد ِسً سلُ  خٍبس سؽٍذ 10

 16A5044390 زً ثً رً رً زٍذسح 36 ؽشفً وشٌُ 11

 10A5487663 زٍذسح 480زً عًٍٍ خٕبذ سلُ  ثىفالذ اعّبػًٍ 12

 14A4914459 ِىشس زٍذسح 27زً دأدى سلُ  ؽبٌت ػّش 13

 03A0094547 ؽبسع اٌهمبس زٍذسح 45 زشاس صاٌخ 14

 07A4840077 ؽبسع اٌهمبس زٍذسح 43 ثٓ زّش اٌؼٍٓ فىصي 15

 16A5044048 هشٌك عٍذي ٌسً زٍذسح 06 خبصْ زغٍٓ  16

 09A4913866 ة زٍذسح 11عٍذي ٌسً ردضئخ سلُ هشٌك  17 زبج ٌؼضٌت  17

 99A0040489 ِسً ط زٍذسح 17زً صسلىق سلُ  ػذاد عفٍبْ 18

 لبٌىْ فنًٍ 19

 قصببت ودواجي

 01ِغىٓ رشلىي عٍذي ٌسً ِسً سلُ  98ِؾشوع 

 زٍذسح

17A5046539 

 16A5044512 ؽبسع اٌىازبد زٍذسح 02 فىدٌر أػّش 20

زٍذسح 04ِسً  01عٍذي ٌسً ػّبسح  زً وهىاٖ سؽٍذ 21  05A4821375 

ؽبسع عٍذي ٌسً زٍذسح 06ردضئخ سلُ  ٌهٍىَ سٌبك 22  02A00875229 

 02A0098363 زٍذسح 13زً عًٍٍ خٕبذ سلُ  ؽشلً ػٍغى 23

 05A4833158 زٍذسح 16زً صسلىق لطؼخ سلُ  ثىاٌدبج فبٌر 24

 09A4863519 زٍذسحة  17زً صسلىق سلُ  ِٕقىسي فؤاد 25

 03A0099473 ردضئخ صسلىق عؼٍذ زّذٌٓ زٍذسح 15 فشاسِخ سمىاْ 26

 09A4868513 ردضئخ صسلىق زٍذسح 14 هٍّغً ػجذ اٌشصاق 27

 كمال بالطيب 28

 خضز وفىاكه

 11A4881715 أ حيدرة 21شارع الواحات رقم 

 06A4835399 حيدرة 21طريق سيدي يحي رقم  فراغ رشيد 29

 09A4869563 محل أ حيدرة 735حي سيلي جناح  غردوس ليندة 30

 / حيدرة 320حي سيلي جناح  سالم محمد  31

 09A4663081 محل أ حيدرة 25حي زرقوق رقم  وطاس حميد 32

 هشاوح ػبِش 33

 إطعبم

 03A1524186 زٍذسح 15ؽبسع ثبسِىٔزً زقخ 

 12A4892577 زٍذسح  05إٌىزشو أثٍزب ثبسِىٔزً سلُ   ؽبسع ؽؼٍش ػثّبْ 34

 / زٍذسح 16زً صسلىق لطؼخ سلُ  ثىٌدبج اٌطبهش 35

 00A0070153 زٍذسح 20زً ثىفبٔظ اٌقغٍشح سلُ  ؽشٌف صهٍخ 36

 98A0031337 ؽبسع زّذأً ٌسغٓ زٍذسح  17 ؽبٌت أزّذ 37

 11A7584884 زٍذسح 413زً عًٍٍ ِغىٓ  داًٌ ِسّذ 38

 10A4875153 زٍذسح 451زً عًٍٍ خٕبذ سلُ  هٕهٓ ٌٍٕذح 39

 03B0021167 زٍذسح 39ؽبسع اٌهمبس سلُ  ػ ر َ َ وجبة إعطجىي 40

 ثىؽبٌت ِغؼىد 41
 هحطت خذهبث

 12A4894541 ؽبسع عؼٍذ زّذٌٓ زٍذسح 16

 08A4855383 ؽبسع عؼٍذ زّذٌٓ زٍذسح 16 أوشاعو عبد الرزاق 42

 

 

 

 



  االبٌارعلى مستوى بلدٌة   عاشوراء محرم ،و االضحىعٌد قائمة التجار المداومٌن لٌومً 

 الرقم االسم و اللقب العنوان نوع النشاط

 10 عدو هجٌرة شارع محمد شعبان االبٌار 20 مطعم

 10 بن قرامز قمر الزمان نهج بوقرة االبٌار 642 ت ت للحوم و الدواجن

 03 بوزٌب علٌدة شارع الحرٌة الرسمٌة بورزٌعة 84 للتبغ و مواد التجمٌل ت ت

 خضر و فواكه
عمارة ف مجموعة عن ملكٌة رقم  642نهج العقٌد بوقرة 

 االبٌار 80قطعة رقم  62قسم  64
 04 عبد الغنً ساٌب

 13 ناصري ناصر شارع مصطفى خالف االبٌار 13 بقالة

 14 محمد شرٌف  اٌت براهٌم االبٌار 10. 80 شارع مصطفى خالف رقم بقالة

 15 اوشٌش مراد االبٌار 083نهج العقٌد بوقرة رقم  مطعم+ اطعام سرٌع

// 
 ج االبٌار 68شارع محمد شعبان رقم 

 16 خروفً صالح

 17 عاللو هشام شارع محمد شعبان عمارة االبٌار 80 اطعام سرٌع

 01 سحارة محمد السعٌد محل رقم أ االبٌار نهج العقٌد بوقرة 658 //

 00 رفاع عبد الحكٌم شارع محمد شعبان  86 حلوٌات

 مغازة + سوبٌرات
مجموعة ملكٌة رقم  63قسمى  23نهج بوقرة أحمد رقم 

 االبٌار 80قطعة رقم  86
 00 بوٌحٌاوي فاتح

 01 غزاز رابح شارع بوقررة االبٌار 86 بقالة

 14 بكوش براهٌم االبٌارشارع فارد  00 بقالة

 15 شاقر عبد الحق شارع بوقرة عمارة أ االبٌار 606 //

 16 مصباح عمر شارع العقٌد بوقرة االبٌار 642 //

 17 جعفر شرٌف عبد هللا شارع العقٌد بوقرة االبٌار 86رقم  مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة

 18 دٌلمً محند العربً شارع العقٌد بوقرة االبٌار 80 مخبزة

 19 بوزٌد فاطمة الزهراء شارع العقٌد بوقرة االبٌار 656 مخبزة و حلوٌات

 20 مخازنً سٌدعلً شارع بوقرة االبٌار 34 محطات خدمات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 21 سوفً سامٌة نهج بوقرة االبٌار 650 //

 22 لعٌور حسٌن شارع علً خوجة االبٌار 006 مقهى

 23 بن كرٌد عبد الحمٌد نهج علً خوجة االبٌار 060 ت /ت للحوم و القصابة

 24 مشتً عبد الكرٌم  االبٌار 0510شارع أول نوفمبر  83 تجارة تغذٌة العامة

 25 بوحبٌلة رٌضا االبٌار 66نهج ملٌكة قاٌد رقم  محضر طعام

 فاست فود

 
 االبٌار 66شارع مٌلكة قاٌد رقم 

 26 جبارة مجٌد

 27 توهامً سمٌر االبٌار 1رقم  حً العربٌة شارع لوٌس روبً شاطوناف مخبزصناعٌة

 28 سوي محمد لمٌن شارع االخوة جرود االبٌار 08 بقالة

 29 كوار محمد شارع لوٌس روجً االبٌار 05 بقالة

 30 برشٌش ولٌد االبٌار 66نهج علً خوجة رقم  //

 31 عٌاش سالٌم االبٌار 62شارع علً خوجة رقم  ت/ت خضر و فواكه

 32 هدروك بزة االبٌار نهج علً خوجة 62 قصابة

 33 عبد الرحمان عشوش محل أ نهج علً خوجة االبٌار 26 اطعام سرٌع

 34 دوبً زوجة مدانً فهٌمة شارع عمار سوٌكً االبٌار 80 مقهى

 35 تركً عبد الرحمن نهج علً خوجة االبٌار 36 بقالة

 14 بلعٌور صالح نهج كارنو االبٌار 86رقم  مخبزة

 15 صالح فٌصل خوجة االبٌار شارع علً 52 مشوى

 16 قارة رشٌد مخبزة و حلوٌات مخبزة و حلوٌات

 17 خٌاري كمال االبٌار 013نهج علً خوجة  بقالة

 21 مزغٌش ناصر االبٌار 62نهج علً خوجة  //

 20 أمٌنوش نور الدٌن االبٌار 86شارع جرود رقم  //



 على مستوى بلدٌة  بن عكنون  0105عٌد االضحى و عاشوراء قائمة التجار المداومٌن لٌومً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الرقم االسم و اللقب العنوان نوع النشاط

 10 احمد بلعلة بن عكنون 03رقم  80محل أ شارع مصطفى خوجة رقم  ت/ت للخضر و الفواكه

 03 عٌاش فاتح شارع مصطفى خالف بن عكنون 84رقم  ت/ت للدواجن و البٌض

 04 فاتح هدروق بن عكنون 0حً مونس قطعة رقم أ  ت/ت للدواجن و اللحوم و البٌض

 13 عٌشون كمال محل أ بن عكنون 10حً المجاهدٌن  رقم  ت/ت للحوم الطازجة ، المثلجة و المجمدة

 14 اٌت ٌعسى عبد الكرٌم بن عكنون 82شارع مصطفى خالف كاالت أ رقم  إطعام سرٌع

 15 لعٌاشً توفٌق بن عكنون 80حً أحسن  محٌوز "سابقا أسفودال" رقم  اطعام سرٌع

 16 فاهم بن بورٌش شارع جرجرة " شارع مونس سابقا" بن عكنون 80رقم  اطعام سرٌع

 17 لعٌاشً مولود بن عكنون 00حً االسفودال عمارة ب رقم  اطعام كامل

 01 ارزقً ٌاسمن عكنونبن  06حً المجاهدٌن رقم  اطعام سرٌع /مقهى

 00 شرٌفة المٌة تجزئة ب عوٌنات الحاج لمادالن بن عكنون مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة

 00 شاٌب لطفى بن عكنون 3حً احسن  محٌوز عمارة ب  مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة

 01 بوقرة عبد الكرٌم بن عكنون 80حً المجاهدٌن محل رقم  6 ت ت للتغذٌة العامة

 14 ماتن حسٌن شارع اٌدٌر تومً بن عكنون 68رقم  بقالة

 15 سمٌر كروشً بن عكنون 00رقم  83حً أحسن محٌوز عمارة د  مغازة

 16 مسٌلً بوعالم حً المجاهدٌن بن عكنون 26رقم  ت ت للتغذٌة العامة

 17 سعٌد حمدي شارع مصطفى خالف عمارة أ بن عكنون بقالة

 18 أوعلواش بوعزٌز بن عكنون 06عمارة ب رقم  حً أحسن محٌوز بقالة

 19 سبع بوجمعة شارع جرجرة بن عكنون 80 بقالة

 20 كرٌمة أونٌسً بلدٌة بن عكنون 06حً المجاهدٌن محل ب رقم  حلوٌات 

 21 اصالحً الهام ابن عكنون 03حً المجاهدٌن رقم  حلوٌات



 عٌد االضحى  و محرم ، عاشوراء  على مستوى بلدٌة  بنً مسوس قائمة التجار المداومٌن لٌومً 

 الرقم االسم و اللقب العنوان نوع النشاط رقم السجل التجاري

 
ت ت للدواجن و 

 البٌض

 شارع الثورة بنً مسوس 20
 10 جعٌدري عز الدٌن

 
ت/ت للحوم الطازجة ، 

 المجمدة و الدواجن
 شارع الثورة بنً مسوس 00

 10 عبد الوهاب عٌسات

 
 03 رابحً اسماعٌل بنً مسوس 12طرٌق الثورة رقم  قصابة

 
 04 عٌسات عز الدٌن شارع ابراهٌم هجرس بنً مسوس 05 //

 
 13 سٌود أمٌن بنً مسوس 060حً عٌسات اٌدٌر رقم  //

 
 14 بوغرٌس رابح بنً مسوس 81شارع الثورة رقم  //

 
 15 أورمضان كمال شارع ابراهٌم هجرس بنً مسوس 86 بقالة

 
 16 بلعمراء حمزة بنً مسوس 86نهج ابراهٌم هجرس محل رقم  بقالة

 
 17 بوطاعة علً طرٌق المدرسة بلدٌة بنً مسوس //

 
 01 براهٌم اٌت طٌب بنً مسوس 1نهج المدارس قطعة رقم  64 //

 
 00 تغزور علً شارع الثورة بنً مسوس 2 سوبٌرات -مغازة 

 
 00 حمٌدوش جعفر شارع الثورة بنً مسوس 08 بقالة

 
 01 بوبنة عبد القادر حً الثورة بنً مسوس 61 //

 
 14 عبد الكرٌم ابراهٌم محل س بنً مسوس 80حصة رقم  03حً الثورة رقم  //

 
 15 راولً حلٌم دار سٌالست حالٌا حً االزهار بنً مسوس بقالة

 
 16 شٌخ أمٌر بنً مسوس 84قطعة  80سٌدي بن سالم جنح أ قسم  //

 
 17 زرزي رابح محل س بنً مسوس 61حً الثورة رقم  خضر و فواكه

 
 18 عوس حكٌم  حالٌا حً الثورة بنً مسوس 12حً المقلع رقم  //

 
 19 علٌلً حمٌد بنً مسوس 83طرٌق المقلع رقم  //

 
 20 عمري محمد بنً مسوس 60االزهر حالٌا رقم حً سٌلست سابقا حً  حلوٌات تقلٌدٌة

 
 21 عبد الرحمان رعٌون بنً مسوس 60محل  86حً سٌدي السعدي رقم  حرفً حلوانً

 
 22 حدٌدي كرٌم شارع الثورة بنً مسوس 61 حلوٌات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 23 حماش عاشوراء بنً مسوس 652طرٌق ابراهٌم هجرس مج ملكٌة  //

 
 24 سلٌمة محمد مسوسشارع الثورة بنً  06 اطعام سرٌع

 
 25 صحراوي موسى طرٌق العمومً محل أ بنً مسوس 03رقم  مطعم

 
 26 لخاش علً شارع ابراهٌم هجرس بنً مسوس 80 مطعم

 
 27 عبد النور داود ابراهٌم هجرس بنً مسوس 86 //

 
 28 مقنوش فرٌد شارع الثورة بنً مسوس مخبزة صناعٌة

 
 محبزة صناعٌة

 عٌسات اٌدٌر بنً مسوس 038رقم  08حً 
 29 تونسً هارون

 
 30 حاجً نواب بنً مسوس 65ابراهٌم هجرس رقم  مخبزة



 عٌد االضحى و عاشوراء على مستوى بلدٌة  بوزرٌعة قائمة التجار المداومٌن لٌومً 

 الرقم االسم و اللقب العنوان نوع النشاط

 10 كعولًعوواش  علً رملً بوزرٌعة 88رقم  ت/ت للحوم

 10 جراحً سفٌان طرٌق علً رملً بوزرٌعة 46 ت/ت للحوم

 03 عٌاش توفٌق شارع رٌابً محمد بوزرٌعة 82 ت/ت للدواجن

 04 عالم عبد الوهاب رٌابً محمد بوزرٌعة 82ساحة  ت/ت للدواجن

 13 أحسن حبانً  شارع علً رملً بوزرٌعة 42 حلوٌات 

 14 ابراهٌم مالك بوزرٌعة 80محل رقم  61حً باسكال رقم  //

 15 فروخً محمد شارع علً رملً المحمدٌة بوزرٌعة 46 ت ت للتغذٌة العامة

// 
 شارع على رملً بوزرٌعة 14

 16 صالحً انٌسة 

 17 زهٌر محمد دحمون شارع علً رملً محل د بوزرٌعة 38 //

 01 جحا سفٌان بوزرٌعة 00حدٌقة مٌمون رقم  ت/ت للتغذٌة العامة 

 00 مرازقة نبٌل شارع علً رملً حً العمودٌن بوزرٌعة 68رقم  //

 00 بن تركً محمد  شارع علً رملً بوزرٌعة 82رقم  //

 01 صالح حاج أمحمد ساحة رٌابً محمد بوزرٌعة //

 14 العاٌب عبد القادر شارع علً رملً بوزرٌعة 54 مقهى

 15 تركًعبد الرحمن بن  بوزرٌعة 31شارع علً  رملً رقم  مقهى

 اطعام سرٌع مقهى
ا شارع علً رملً مدخل على شارع رابح بوطارف 268

 83محل رقم 
 16 عبد النور رزٌق 

 17 كتٌون ناصر رملً بوزرٌعة 26رقم  //

 18 سٌدون عبد الرزاق شارع علً رملً مطعم

 19 اٌت محمد مراد علً رملً مشوى 34 خدمات مشوى

 20 عبد الهادى نواصرة بوزرٌعة 065شارع علً رملً رقم  مطعم

 21 قواسمٌة حسان شارع على رملً بوزرٌعة 062 مقهى و مطعم



 22 بلمٌهوب  رشٌدة شارع جمال الدٌن االفغانً بوزرٌعة 86رقم  اطعام سرٌع

 23 بلعٌور فرٌد شارع علً رملً بوزرٌعة 080 //

 24 ٌسٌن بلعٌور شارع علً رملً بوزرٌعة 38 خدمات " اطعام سرٌع "

 25 جدبر احمد شارع علً رملى بوزرٌعة  41 اطعام سرٌع

 26 بن عبد هللا زكرٌاء  شارع علً رملً بوزرٌعة 086 مخبزة و حلوٌات

 27 كٌتون رشٌد  شارع علً رملً بوزرٌعة 26 //

 28 عمٌروش لوناس شارع علً رملً بوزرٌعة 064 //

 29 بن كراوش ناصر ساحة رٌابً محمد بوزرٌعة //

 30 ارزقً أمزٌان ساحة رٌابً محمد بوزرٌعة 06رقم  /

 31 بدانً أحمد  شارع  العماري محمد بوزرٌعة 668 مخبزة و حلوٌات

 32 موساوي نور الدٌن بوزرٌعة 66المركز التجاري المحل رقم  المخبزة الصناعٌة

 33 صحراوي فاطمة الزهراء حً بوحمام بوزرٌعة 63 قصابة

 34 مراد بوحوس تعاونٌة المنصورة الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 66 //

 35 حلول بدانً  بوزرٌعة 668شارع  العماري محمد رقم  ت/ت للخضر و الفواكه

 14 رزوق موسى شارع العماري أمحمد بوزرٌعة 001 ت/ت للتبغ و ادوات المدخنٌن

 15 قوادرٌة  ط ج بوزرٌعة 05تجزئة المنصورة  رقم  // و الهاتف

 16 زروقً زهرة شارع العماري امحمد بوزرٌعة 6 ت/ت تعبئة الهاتف

 17 عاؤود جمال شارع لعماري محمد بوزرٌعة 000 نشاط تعبئة الرصٌد

 21 نصٌرة لعروسً زوجة غزالً الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 84رقم  ت/ت تبغ و تعبئة الهاتف

 20 دكٌمشسٌدعلً  بوزرٌعة 035حً برانٌس رقم  82حصة رقم  //

 20 كرٌم حمزة بوزرٌعة 6ط ج محل  606رقم  //

 21 ولد مدانً سٌدعلً محل بوحمام بوزرٌعة 80 مغازة

 22 مازون سعٌد  شارع عماري بوزرٌعة 08 بقالة

 23 مرادي زٌن دٌن شارع امحمد العماري محل أ بوزرٌعة 80 مغازة

 24 رزٌق عائشة شارع محمد العماري بوزرٌعة 660 ت /ت للتغذٌة العامة

 25 زروقً شكٌب عاطف شارع العماري محمد بوزرٌعة 41 بقالة

 26 سعٌدي  لحفر تجزئة البرٌار بوزرٌعة  50رقم  //



 27 بقال عبد الكرٌم برانٌس 25الطرٌق الجدٌد رقم  بقالة

 50 مزاري ابراهٌم بوزرٌعة 86حً العشٌرة رقم  //

 51 بورتاع مولولد طرٌق الجدٌد بوزرٌعة 068صالح رقم  حً لعراب ت ت للتغذٌة

 52 جعفر بونابً االدرٌسً بوزرٌعة 02رقم  //

 53 محمدي كرٌم تجزئة االٌدرٌسً محل ب بوزرٌعة 80رقم  //

 54 عٌطر عٌسى  الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 22رقم  //

 55 سمٌر أكشوت الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 668رقم  //

 56 طٌب بوعزة طرٌق الجدٌد بوزرٌعة 066رقم  بقالة

 35 فروج فتٌحة طرٌق بٌنام بوزرٌعة 0 اطعام سرٌع

 36 أمٌنة باشا حً االدرٌسً بوزرٌعة 02رقم  //

 37 طرهونت جمال محل ب الطرٌق الجدٌد بوزرٌعة 85رقم  //

 41 محمد عٌدال طرٌق الجدٌد بوزرٌعة 604 مقهى اطعام سرٌع

للتغذٌة العامة ت ت  40 ٌعقوب عبد العزٌز حً المقام الجمٌل بوزرٌعة 86التجزئة العقارٌة الوداد  

 40 فرٌد بلعٌور بوزرٌعة  86حً المقام الجمٌل رقم  مخبزة حرفً

 41 حمامشة عبد الحمٌد بوزرٌعة 82حً الساحل عمارة أ رقم  ت ت للحوم

 42 بدران عبد الحمٌد بوزرٌعة 86حً الساحل  رقم  ت ت للتغذٌة العامة

 43 حمر العٌن ساعد بوزرٌعة 06حً الساحل عمارة  80رقم  ت ت للتغذٌة العامة

 44 أوجٌان علً الحمادٌة بوزرٌعة 85حً الساحل  رقم  ت ت للتغذٌة العامة

 45 أسامة بن عبد القادر طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 10رقم  ت ت للتبغ

 46 زهٌر زواي طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 10حً الفٌنً رقم  33رقم  ت ت للتغذٌة العامة

 47 عمٌروش مروان بوزرٌعة 08طرٌق بنً مسوس رقم  ت ت للتغذٌة العامة

 51 قسوم الٌاس بوزرٌعة 60طرٌق بنً مسوس رقم  اطعام سرٌع

 50 أوشلً ٌزٌد طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 62رقم  ت ت للتبغ

 50 بوفعطٌط حسان بوزرٌعة 62سابقا الفومً رقم  طرٌق بنً مسوس //

 51 بوقرو توفٌق محل س طرٌق بنً مسوس بوزرٌعة 60رقم  ت ت للتغذٌة العامة

 52 سالم بن دراعو حً الفٌمً بوزرٌعة 86رقم  //

 53 سلٌم صٌفً مكرر بوزرٌعة 80شارع جمال الدٌن االفغانً رقم  ت ت للتبغ



 54 دٌلمًأمٌن   ت ت للتغذٌة العامة

 55 فروخً عثمان بوزرٌعة 86محل رقم  80شارع دٌكاري رقم  //

 56 فضٌل مصباح حً بوسكول بوزرٌعة 02 قصابة

 57 بوبكري  مسرح الهواء الطلق بوزرٌعة ت/ت للحوم

 ت/ت للتغذٌة العامة
 86محطة الحافالت بوزرٌعة المركز المحل رقم 

 بوزرٌعة
 61 محمد لبدٌري

 60 دراجً عبد العزٌز كشك محطة الحافالت بوزرٌعة //

 60 لطرش عمر سوق المركزي بوزرٌعة مقهى

سوبٌرات -مغازة   61 كرٌم ٌوسف بوزرٌعة 06بوزرٌعة مركز قطعة ب تجزئة دازنٌار رقم  

 62 عباس كمال حً الشرطة بوزرٌعة 86رقم  بقالة

 63 بوطالب رضوان بوزرٌعة 80حً الشرطة رقم  //

 64 رحمانً ٌوسفً برانٌس بوزرٌعة 56رقم  //

 65 سلطانة خذٌر حً برانٌس بوزرٌعة 48رقم  مخبزة

 66 محمد رضا بوسماتً  حً برانٌس   34رقم  بقالة

 67 عالم عبد اللطٌف حً باسكال 00رقم  بقالة / خضر و فواكه

 71 بن تواتً فاتح بوزرٌعة 080برانٌس قطعة  مخبزة صناعٌة

 70 كرام بن قادي حً مٌرمون بوزرٌعة 58 حلوٌات

 70 بلعورة سعٌد بوزرٌعة 06ك رقم  0حً فوجرو عمارة  اطعام سرٌع

 71 سالم عبد الرزاق بوزرٌعة 08حً فوجرو عمارة ك رقم  بقالة

 72 بلعورة نور الدٌن حً فوجرو إمام الثانوٌة بوزرٌعة اطعام سرٌع

 73 تلمسانً زوبٌر حً فوجرو قرب الثانوٌة مقهى فاست فود

 74 عالم فٌصل بوزرٌعة 86حً فرجو رقم  ت ت للخضر و الفواكه

 75 ركبك محمد كمال حً فوجرو بوزرٌعة بقالة

 76 دفوس عبد هللا بوزرٌعة 82سوق فوجرو و محل رقم  ت/ت للتغذٌة العامة

 77 بوزوران رزقً ب بوزرٌعة 0محل فوجرو  ت/ت للحوم و الدواجن

 011 عبد الرؤوف معامر بوزرٌعة 85حً فوجرو عمارة أ رقم  ت/ت للتبغ و أدوات المدخنٌن

 010 عبد المجٌد صدٌقً محل أ بوزرٌعة 083حً الرصٌد الجوي رقم  بقالة

 010 سعدي شهرزاد بوزرٌعة  080حً الرصٌد الجوي رقم  //



 

 

 

    

 011 عباس كمال حً الشرطة بوزرٌعة 86رقم  بقالة

 012 بوطالب رضوان بوزرٌعة 80حً الشرطة رقم  //

 013 رحمانً ٌوسفً برانٌس بوزرٌعة 56رقم  //

 014 سلطانة خذٌر حً برانٌس بوزرٌعة 48رقم  مخبزة

 015 عزٌبة حكٌمة بوزرٌعة 86حً بلدتً طرٌق الشٌوخ رقم  بقالة

 016 طاشات محمد بوزرٌعة 00شارع حسٌن بوشاشً رقم  82رقم  ت/ت للحوم و الدواجن

 017 مصدق بوشلشً  بوزرٌعة 80شارع حسٌن بوشاشً رقم  مقهى

 001 دروٌش محمد عز الدٌن حً فانسون محمد بود بوزرٌعة 10 تبغ و جرائد

 000 بن ٌسعد عبد اللطٌف شارع الشٌوخ بوزرٌعة 01رقم  بقالة

 000 عبد هللا زوجة عٌاش حً الشٌوخ بوزرٌعة 08رقم  فاست فود

 001 بوكعباش عمار بوزرٌعة  80حً بلدتً غٌر بوزرٌعة رقم  مخبزة غٌر صناعٌة

    

    



  ةـــــــــــــالشراق ةــــــــبلدي

 و اٌٍمة االقُ اٌؽلُ
ؼلُ اٌكدً 

 اٌرداؼٌ
 إٌهاط اٌّّاؼـ ػٕىاْ اٌّسً

  31زٍ ذٍح أزكٓ ؼلُ  14A4939506 زّؿج زّى  1
 

 أ ناؼع ٔؿاٌٍ نؽَف 31ؼلُ  12A4926107 وّاي طاهؽ تالؼ  2
 

 ناؼع أزّع واوع 06A4837393 13 ػٍُاْ زكُٓ  3
 

 ناؼع أزّع واوع ناؼع ػؽتاخٍ صاٌر 05A4814449 10 اؼوْ ؼتُغ  4
 

 ناؼع أزّع واوع ؼِؿ أ 16A4947590 52 ازكٓ ػىىل  5
 

 ناؼع ٔؿاٌٍ ِسً أ 13ؼلُ  14A4937939 صالذ اٌعَٓ االَىتٍ   6
 

 ٔهح قىَعأٍ تىخّؼح 51ؼلُ  09A4914253 تىوؽٌ اتؽاهُُ  7
 

 ع ِسً ب اٌطاتك االؼضٍناؼع ازّع واو 11ؼلُ  16A4945270 ػثع اٌؼؿَؿ خُالٌٍ   8
 

 اَــــــــــــــــــاطؼ قازح االُِؽ ػثع اٌماظؼ ِسً ب  15A4942666 32 تعؼ اٌعَٓ ؾػرؽٌ  9

 11ناؼع ػثاْ ؼِضاْ ؼلُ  11ؼلُ  11A4923289 اَد اٌساج ػٍٍ  10
 

 15ناؼع فٍكطُٓ ؼلُ  05A4815907 تىِاٌر َىقف  11
 

  ناؼع ػثاْ ؼِضاْ 14A4936672 33 وؽَُ أتىظؼاؾ  12
 

 ناؼع اٌّىاخح ٌثأىَح اٌهؽالح ِسً أ 17A4950385 ِفُعج تٓ ؾِؽاْ  13
 

 32أزّع نُهح ؼلُ  07A4841747 واي ؼاتر  14
 

 اٌهؽالح -ناؼع اٌثأىَح 06A4830671 30 تىضرىنٓ زُّع   15
 

 ناؼع اٌّىاخح ٌثأىَح اٌهؽالح ِسً ظ 16A4945953 َاقُٓ ؼاَكٍ   16
 

 10ِسً ظ  13ؼِضاْ ػّاؼج ؼلُ ناؼع ػثاْ  11A4925320 لؿوي ٌُّٓ  17
 

 ِسً أ 50ناؼع اٌمعـ ؼلُ  16A4946253 ِصطفً زاوي  18
 

 ناؼع فٍكطُٓ  15ؼلُ  10A4915140 ػاظي زعؼ  19
 

 ناؼع ذٍح زكٓ  04A0103677 31 تىخٕىتح ِؽاظ   20
 

 12ناؼع ٔؿاٌٍ نؽَف ؼلُ 99A0035217 تىظاذ وؽَُ  21
 

 ع اٌهؽالح ناؼع أزّع واو04A0109513   1 لكىَ اٌُاؾَع   22
 

 31زٍ قُعٌ زكاْ ؼلُ  05A3826992 ِؼُىف فؽَع  23

 

 ناؼع قىَعأٍ تىخّؼح  07A4839947 51 ِٕدىؼ ِسّع  24

 13ناؼع قىَعأٍ تىخّؼح ؼلُ  99A0050397 وّاي اٌؼٕاتٍ  25

 تٓ ٌثُىض ؾهُح  26

 

 زٍ خؼفؽ قٍُّاْ 303ؼلُ 

 تىضطىطح ؼاتر  27

 

 َسًّ زؽف ب 112زٍ قُعٌ زكاْ ؼلُ 



 اٌر ازّعتٓ ص  28

 

 52زاٌُا خؼفؽ قٍُّاْ ؼلُ  310زٍ اٌىثثاْ ؼلُ 

 تٍٍؼىؼج ِصطفً  29

 

 10ِسً ؼلُ  15ِكىٓ ػّاؼج  320زٍ 

 ِاظٌ ػثع اٌؼؿَؿ   30

 

 اٌطؽَك اٌىطٍٕ قىق اٌفالذ

 وخظ ؼاتر  31

 

 12لكُ  023ِح  11تىناوٌ 

 ضُاط ِسّع  32

 

  15طؽَك اوالظ فاَد زٍ اٌؼّاؼج 

 ؾؼٔىذ قفُاْ  33

 

 12كاخ اَعَؽ ؼلُ ذدؿئح ػُ

 تٓ ضؽوف ضًٍُ  34

 

 11طؽَك اٌىثثاْ لؽَح قُعٌ ٌىسً ؼلُ 

 تىٌصٕاَ ػثع إٌىؼ  35

 

 ناؼع ذٍح زكٓ 31

 اووأٍ ػؿ اٌعَٓ    36

 

 15لكُ  12ناؼع اٌٍّؼة اٌثٍعٌ ِح 

37  

ػّؽٌ ِثاؼوح 

 ؾوخح ػىَكٍ

 

 ِسطح اٌسافالخ اٌهؽالح

 ِؤِٓ ػثع اٌىؽَُ  38

 

 15زٍ قطاواٌٍ اٌصغؽي ؼلُ 

 15زٍ قُعٌ زكاْ ؼلُ  16A4945369 أقاِح ثؽج   39

 ٍَطضؽ اٌطاهؽ  40

 

 ٔهح قىَعأٍ تىخّؼح ِسً ج 10

 صاِد ؾواوٌ  41

 

 15لكُ  1 – 10طؽَك اٌٍّؼة اٌثٍعٌ ِح ٍِىُح 

 تؽلىن هأٍ   42

 

 13زٍ لاول ؼلُ 

 ٌىواٌٍ ػؿ اٌعَٓ  43

 

 اٌكىق اٌثٍعٌ

  30ؼضٍ زٍ لاول ؼلُ ِسؽب اٌطاتك اال 06A2630950 الٍُٕٕ ػثع اٌّدُع  44

 

 زٍ لاول ِسً ب 32ؼلُ  11A4920858 لطىَ تٓ  45

 

 13لكُ  12ِسً أ ِح  32زٍ لاول ؼلُ  15A4942838 ٌسىُؽٌ اٌكؼُع  46

 

  52زاٌ لاول ؼلُ  99A221925 تىٔؼداخ فؤاظ  47

 

 زٍ لاول 10لطؼح  15A4940745 فُالٌٍ ػثع اٌغأٍ  48

 

 13أ زصح زٍ لاول  10ؼلُ  16A4945914 ِدُع لاصع  49

 

 10زٍ ػُكاخ اَعَؽ ؼلُ 11A4919846 قىَع ِسّع َاقُٓ  50

 

 ناؼع ػُكاخ اَعَؽ 08A4955335 ٌؼماب ِىٌىظ  51

 

 أ ناؼع ػُكاخ اَعَؽ 10ؼلُ  15B1010245 تٓ َىقف َاقُّٓ  52

 

 ِسً ـ  31زٍ لاول ؼلُ  12A1537841 خمالٍٔ طاؼق  53

 

 11ً لاول ِس 52ِكىٓ ؼلُ  11زٍ  11A4924601 فاذر صاظق   54

 

  13زٍ لاول ؼلُ  10A4918539 وؼَع زّؿج  55

 

56  
 زعو ػثّاْ

04A0103319 

 ِسً ب 12زٍ لاول ؼلُ 

 

 
 



 طؽَك اوالظ فاَد زؽف ف 10ؼلُ  14A4935891 ٔىؼ اٌعَٓ اَ ٌؽلاب  1

 حـــــــــــح ػاِــــــــــــذغػَ

 ناؼع قىَعأٍ تىخّؼح 00A0056929 11 ػٍُىج َىقف  2

3  
 دُعٔهثىش ػثع اٌّ

 وصً اَعاع .

171607244 

لكُ  22ِح ٍِىُح  11قازح األُِؽ ػثع اٌماظؼ لطؼح ؼلُ 

32 

 ب 11زٍ لالذٍ ؼلُ  14A4945695 زىُُ وؼظٌ  4

 زٍ تٓ ػانىؼ ػثع اٌماظؼ 07A4841553 10 نٕرٍ ِسّع االُِٓ  5

 ِسً ب 51ناؼع ذٍح ازكٓ ؼلُ  12A4929802 تىخٕىتح ػاظي   6

 15ناؼع ُِهىتٍ ِسّع ِسً  16A4948493 15 زكاْ طاَثٍ  7

 15قازح ضٍفح ازّع ِسً  11A4919707 ٔداؼ ٔىؼ اٌعَٓ  8

 11ِسً ؼلُ 13ناؼع ذٍح ازكٓ لطؼح  06A4835225 02 تىػُظ قؼُع  9

 13ِسً  12طؽَك ظاٌٍ اتؽاهُُ لطؼح ؼلُ  11A4922929 تىٌماتىي ٔثًُ  10

 الخ قاتماناؼع ذٍح ازكٓ ِىلف اٌساف 06A4836531 فالوَٓ زىُُ  11

 13لطؼح ؼلُ  13ناؼع ػثاْ ؼِضاْ  00A1822756 قاػىظ ازّع  12

 ٔهح ػثاْ ؼِضاْ  98A18465 12 أٔرماؼ ػثع اٌىؽَُ  13

 اٌهؽالح  -ناؼع فٍكطُٓ 99A0039455 30 زىٌ ػّؽ   14

 35ناؼع اٌمعـ ؼلُ  01A0076999 ِهىاؼ فرسٍ  15

 ناؼع فٍكطُٓ 99A0039455 30 زىٌ ػّؽ  16

  11لكُ  30ناؼع اٌمعـ و ناؼع فٍكطُٓ ِح ٍِىُح ؼلُ  16A4945601 ازّع زُّعٌ  17

 طؽَك اٌثأىَح 11ؼلُ  13A4933513 ٔصؽ اٌعَٓ قؼىظ  18

 ناؼع ػؽتاخٍ صاٌر 30ؼلُ  09A4914705 َازٍ ِسّع  19

 ػؽتاخٍ صاٌر ِسً  أ  03A0102596 طىتاي قُع ػٍٍ  20

 تىنٍُك صاٌر  21

 

 10كُ ل 311ِح ٍِىُح  50ؼلُ  15زٍ ػّاؼج 

 آُِ صالوٌ  22

 

 15ناؼع قطاواٌٍ اٌصغؽي ؼلُ 

 ُِهىتٍ وّاي  23

 

 312زٍ خؼفؽ قٍُّاْ ؼلُ 

 زاج ٔؼاـ ٔىؼ اٌعَٓ  24

 

 ِسً ب 310زٍ ػٍُىج فىضًُ ؼلُ 

 ٌؼىؽوف اٌُاـ  25

 

 332زٍ خؼفؽ قٍُّاْ ؼلُ 

 قؼُعأٍ قٍُُ  26

 

 12ؼلُ  52واظ تؽَدح اٌؽَاذ اٌىثؽي ِعضً 

 وؽاٌٍ اقّاػًُ   27

 

 ِكىٓ ػّاؼج  130ظ اٌؽَاذ اٌىثؽي اٌّدّغ اٌكىٍٕ وا

 ػثّأٍ وؼظَح   28

 

 32زٍ لاول ؼلُ 

 ِىاـ ػثع اٌؽزّاْ  29

 

 ِسً أ 11تىناوٌ  12لكُ 011ِح ؼلُ 

 ؼتاػُٓ ِىٌىظ  30

 

 15ؼلُ  15زٍ اٌؼّاؼج 



 تىغاؾٌ أُِؽ  31

 

  110زٍ قُعٌ زكاْ ؼلُ 

32  
زُّٓ ٌطضؽ 

 ِثاؼوٍ 

 

 زٍ لاول ِسً ب 10ؼلُ 

 ىناخ قُّؽِ  33

 

 311زٍ ػٍُىج فىضًُ ؼلُ 

 ػٍٍ تاٌ ِسٕع اقؼُع  34

 

 02زٍ ػٍُىج فىضًُ ؼلُ 

 533زٍ قُعٌ زكاْ ؼلُ  13A4934748 تٍسكُٓ ػاظي  35

 لاٌىْ زاج ذىٍِ  36

 

 أ ِسً ػٍُىج فىضًُ 21لطؼح ؼلُ 

  301زٍ ٔؿاٌٍ نؽَف )زٍ  قُعٌ زكاْ (ؼلُ  03A0102263 ٔالح ؼضىاْ  37

 ؾواوٌ ػؿ اٌعَٓ  38

 

 11ؼلُ  15زٍ اٌؼّاؼج 

 ِؽول فؽوق  39

 

 ِسً أ  52لطؼح ؼلُ 

 تىظؼٔاْ ِصطفً  40

 

 ناؼع ػُكاخ اَعَؽ 12ؼلُ 

 تىزداؼ ػثع اٌّاٌه  41

 

 311ناؼع ػٍُىج فىضًُ ؼلُ 

 َإِح زكاْ  42

 

 ناؼع ػٍُىج فىضًُ 30ؼلُ 

 50زٍ لاول ؼلُ  17A4949096 ِؽاظ تىظوؼ  43

 

 33ؿئح ػُكاخ اَعَؽ لطؼح ؼلُ ذد 98A0029113 قٍُّاْ ػّاؼج تٓ  44

 

 زٍ لاول 00ؼلُ  08A4861365 خّاؼ غهثُح   45

 

 ناؼع ػُكاخ اَعَؽ  00A0057035 30 نٕماْ اتؽاهُ  46

        

 ناؼع ػثاْ ؼِضاْ 32ؼلُ  10B1003858 اَعَؽٌ ؼفُك  57

 ؿج ـــــــــــــــِطث

 اٌهؽالح -ناؼع اٌمعـ00A0068393 50 ِاٌه   زىج  58

 اٌهؽالح -ِكىٓ  521زٍ 13A4933513 تهٍىي خّاي   59

 ناؼع ػثاْ ؼِضاْ 06A4827641 10 ػؽلىب ضٍُفح  60

 قىَعأٍ تىخّؼح  11لطؼح ؼلُ  08A4910362 زىج ػثع اٌٍطُف  61

 ِكؼىظٌ وافٍ  62

 

 111زٍ قُعٌ زكاْ 

 نثُؽظو اتؽاهُُ  63

 

 زٍ ػٍُىج فىضًُ 311

 ِغاؼٌ ههاَ   64

 

 زٍ قُعٌ زكاْ  322فُال ؼلُ 

 ُف ِصطفًاوٌىٔ  65

 

 11ؼلُ  15زٍ اٌؼّاؼج 

 ؾَرىٍٔ ػاِؽ  66

 

 00زٍ قىتؽاي ؼلُ 

 ِصطفاوٌ ؼاتر   67

 

 12ؼلُ  11ذدؿئح تىناوٌ 

 لٕاْ ِؽاظ   68

 

 30زٍ خُؽو ؼلُ 

 زّعٌى ههاَ  69

 

  30زٍ خؼفؽ ِثاؼن ِسً  322

 ٔالح ػثع اٌماظؼ  70

 

 21ذدؿئح قُعٌ زكاْ ؼلُ 



 تىخعَّح ذىفُك  71

 

 زٍ تٍساج ػثّاْ  12

 تىػهؽَٓ نؼثاْ  72

 

 قازح االُِؽ ػثع اٌماظؼ 12

 تاػٍٍ زّؿج  73

 

 13ِسً  321زٍ خؼفؽ قٍُّاْ ؼلُ 

 ناؼع ذٍح ازكٓ 99A0037833 ِساٍِ تؽاهُُ  74

 هــــــــــــؽ و فىاوــــــــضض

 ٔهح اٌمعـ 15A4942824 53 ذىفُك تىؼج  75

 زؽف ج  طؽَك اٌىثثاْ 14A4938403 ِؼال ٔىؼ اٌعَٓ  76

 وّايػٍىي   77

 

 11قازح تٓ تاظَف ؼلُ 

 3ِسً ؼلُ  533زٍ قُعٌ زكاْ ؼلُ  10A4915450 ؾاَؽ خٍىي  78

 ػؽؾوٌٍ ضاٌع  79

 

 ِسً ب 305زٍ خؼطٍ قٍُّاْ ؼلُ 

 ِسٕع اتؽاهٍُّ  80

 

 ِسً ـ 15زٍ ِكىٓ ؼَفٍ ؼلُ 

 زٍ لاول 33ِسً أ ؼلُ  13A4933958 ػُكً ِثاؼوٍ  81

 ؼِؿ ب 32زٍ لاول ؼلُ  13A4932357 صسؽاوٌ ِؽاظ  82

 12ناؼع ػثاْ ؼِضاْ ؼلُ  14A4937473 ِسّع ِعاذ  83

 اءــــؽاء و تُضـــىَ زّــــٌٍس

 11لكُ  30ِح  15ناؼع فٍكطُٓ ؼلُ  17A4949610 50 ٔىؼ اٌعَٓ ؼاتُح  84

 ِصطفاوٌ ِسّع  85

 

 طؽَك اٌىثثاْ 331زٍ قُعٌ ٌىسً ؼلُ 

 قّاذ ازّع  86

 

 اٌمؽَح اٌفالزُح زٍ اٌىثثاْ

 جتىنهُؽ زّؿ  87

 

 زٍ ػٍُىج فضًُ

 هعؼوق فؤاظ  88

 

 زصح  312زٍ ػٍُىج فضًُ ؼلُ 

 تىتؽَك ػثع اٌؽزّاْ   89

 

 ج 322زٍ ػٍُىج فضًُ ؼلُ 

 تىؼاَة ِسّع  90

 

 333زٍ قُعٌ زكاْ ؼلُ 

 ِسّع اٌهؽَف قاػع   91

 

 313زٍ قُعٌ زكاْ ؼلُ 

 ٔصاذ ِؽواْ   92

 

 113زٍ قُعٌ زكاْ ؼلُ 

 ؾواوٌ ٔىؼ اٌعَٓ   93

 

 اٌهؽالح  زٍ ػّاؼج 15

 ِسً أ 23زٍ خؼفؽ قٍُّاْ ؼلُ  10A4916537 ذىاٍِ اٌطُة  94

 زعول ػثع اٌسفُع   95

 

 ِسً ب 12لكُ  503ؼلُ  11تىناوٌ 

 اٌهؽالح -2لك033ُِح1ِسً ـ زٍ تىناوٌ  15A4943631 ػٍٍ غؽتٍ   96

97  

اٌؼّؽٌ ػثع 

 08A4910147 اٌؽزّاْ
 زٍ لاول ِسً ـ 10ؼلُ 

  50زٍ لاول ؼلُ  12A4926996 آُِ اَد نؼثاْ  98

 زٍ لاول  07A4845799 نالٌٍ زّؿج  99

 ًــــــــــــــِمه ػٍُىج فىضًُ / ٌطال ػثع اٌماظؼ  100



 ذدؿئح ػٍُىج فىضًُ 11ؼلُ  BA4931821 زُّعٌ ضاٌع  101

 اتؽواْ قُع ػٍٍ   102

 

 زٍ اٌىثثاْ 032ؼلُ 

 غٍٍٍُ ِسّع  103

 

 11زٍ تىناوٌ  13ؼلُ 

 11ًُ ؼلُ زٍ ػٍُىج فىض  ِىغاب اٌؼؽتٍ  104
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ثـــــــــة أوالد فايــــــــبلدي

 اإلسم و اللقب اٌؽلُ

رقم السجل 

 عىوان المحل التجاري
 إٌهاط اٌّّاؼـ

 11B1005229 تطً ػاظي ٔىؼ اٌعَٓ   1

اٌرؼاؤُح اٌؼماؼَح اٌُاقُّٓ ِح ؼلُ 

  اوالظ فاَد  15ِسً لكُ  103

 13A4933174 ضٍٍٍُ قُعػٍٍ  2

زٍ قىؼتُُ ػّاؼج ؼلُ  15ِسً ؼلُ 

11 
 اطؼـــــــــــــــــــــاَ

 16A4947119  غؽتٍ لعوؼ  3

ِسً ناؼع تىناوٌ  553ِكىٓ  10

   11ػّاؼج ـ ِسً ؼلُ 

 10A4918531 ذىٍِ ٌطفٍ  4

ناؼع تىناوٌ ػّاؼ ِسً  33ؼلُ 

  ب  33ؼلُ 

  قازح اٌههعاء ِسً أ 11ؼلُ  09A4911337 ِؽَغع قُّؽ   5
 

 16A4945475 قّاٍٍَ وٌُع  6

 10اٌرؼاؤُح اٌؼماؼَح قىؼَثُُ ؼلُ 

  10ػّاؼج 

 ناؼع ِىالهُ ِسّع  05A4829318 تىنىٕعج ِؽاظ  7
 

 طاهؽ تالؼ اٌهاظٌ  8

وصً اَعاع 

  13طؽَك اٌّػتر ؼلُ  3130112350

 12ِكىٓ ػّاؼج أ ؼلُ  21زٍ  03A0109218 تٓ ضىال ؼضا   9
 

 35ع خؼعٌ ازّع ؼلُ ناؼ 16A4844968 نثاذ زكاْ  10
 

 ِسً ج 13ناؼع خاظي ِسّع ؼلُ  15A4940707 تٓ ٌؼؽَثٍ ضٍُفح  11
 

 ناؼع ِعؼقح إٌدع 15A494238 15 تىتىؽ ِكٕاوٌ  12

 اءــــــــــــاٌثُضىَ ٌسّؽاء و ـــــــــــــاٌٍس

 زٍ ؼوناٌ تىػالَ تالطى 11ؼلُ  16A4949370 ػُكً زعولى  13

 ِسطح ٔافطاي 13ِسً ؼلُ  10A4915859 ؾػُُ اٌعَٓ ػثع اٌؼٍُُ  14

 ِسطح ٔفطاي 08A4860850 لؽاج زٍُُ  15

 15قازح اٌههعاء ؼلُ  09A4912961 قالٍِ فاطّح  16

 ٌؼّىؼٌ ٔىاؼٌ  17

 

 30زٍ ندؽج االَداو ِسً ؼلُ 

 ػُكاوٌ ازّع  18

 

أ  15قٍ  13زٍ ػعي ِكىٓ ِسً 

 15ػّاؼج  30أٌ 



 ِسً قٍ 30ناؼع وىنٍ ازّع ؼلُ  15A4943543 تىلاقٍ ُِٕؽ  19

 12طؽَك ازّع خاظٌ ؼلُ  04A4817312 قٍّاوٌ ٔؼُُ  20

 10ِكىٓ ِسً ؼلُ  01زٍ  99A0053261 ػالي ضُف  21

 تىنُثح طاؼق  22

 

 32زٍ اٌّثؽون ؼلُ 

 ناؼع وىَهٍ أزّع  16A4944803 30 ذىاذٍ تسؽَح  23

 ناؼع وىنٍ ازّع 00A0072296 33 ػثّاْ اٌهاظٌ  24

 10ناؼع خاظي ِسّع ؼلُ  12A4068854 قالٌٍ قُع ػٍٍ  25

 15ناؼع خاظي ِسّع لطؼح ؼلُ  17A4949796 طاهؽ لثانٍ  26

 ؼزّأٍ ازكٓ  27

 

 13ناؼع اٌٍّؼة ؼلُ 

 ؿجــــــــــــِطث

 زٍ اٌىؼوظ  31ؼلُ  13A453372 ؼاؾج ظٔعاْ  28

 طؽَك اٌهؽالح 11ؼلُ  01A0083088 تىوىنح ؼاتر  29

 21ُزٍ ِسّع تىضُاف ؼل 05A4828564 زّؿاوٌ ػٍٍ  30

 زٍ ٔؿاٌٍ نؽَف 12ؼلُ  10A4917743 نىهان ِسّع أوؽَ  31

 قازح اٌههعاء 11ؼلُ  10A4917464 قاٌٍّ تىخّؼح  32

 10طؽَك اٌّػتر ؼلُ  11A4925721 طاهؽ تالؼ ػثّاْ  33

 اٌرؼاؤُح اٌؼماؼَح اٌهضاب اٌؼٍُا  17A4345610 ضٍفح تىخّؼح  34

 هـــــــــؽ  و فىاوـــــــــضض

 11ناؼع تىناوٌ اػّؽ ؼلُ  17A4949524  ناطؽٌ تىػالَ  35

 ناؼع وىنٍ ازّع  08A4862882 32 لطى وّاي   36

 32ناؼع تىظؼتاٌح زُّعاخ ؼلُ  01A0074926 ظازٍ ِسفىظ  37

 32ناؼع وىنٍ أزّع ؼلُ  08A4862882 لطى وّاي  38

 ناؼع وىنٍ ازّع 30ؼلُ  09A4912463 نؽَهٍ خّاي  39

 ناؼع  تىناوٌ  ػّاؼ 11ؼلُ  13A4931506 تٍؼٍح ِسّع  40

 13لكُ  32ِح 15A4941111 نؽفه فىؾٌ  41

 11ِكىٓ ع ظ ؼلُ  21زٍ  15A4941683 قّاػٍٍُ ِدُع  42

 طؽَك اٌهؽالح 11ؼلُ  01A0083088 تىوىنح ؼاتر  43

 ًـــــــــــــِمه
 3قازح اٌههعاء ؼلُ  01A0074728 ؼاخٍ َؿَع  44

 11زٍ ندؿج اإلَداو  ِسً ؼلُ  11A4924765 تٍهاظٌ صاٌر  45

 1ػّاؼج  0زٍ قىؼَثُُ ِسً  05A4822700 تى اٌٍُف زكُٓ  46

 11ِسً ؼلُ  11تالطى ؼلُ  10A4917114 قالٍِ وؽَُ  47

 زٍ تىػالَ ؼوناٌ تالطى 15A4941734 تىػؿَؿ ِؽاظ  48 حـــــــــــح ػاِــــــــذغػَ

 زٍ تىػالَ ؼوناوٌ تالطى 00A0066868 ؾػُُ زىُُ  49



 15ِسً  12زٍ ؼوناٌ تىػالَ ؼلُ  07A4859194 ػؽتاوٌ ػٍٍ  50

 09A451244 ٌىسً ؼاتر  51

ِسً أ ِعؼقح ػٍُىج فىضًُ ؼلُ 

 تالطى  313

 ِسطح ٔفطاي 02A0091539 ػُهاوٌ ػؿاٌعَٓ  52

 زٍ ِسّع تىضُاف  90A001698 تؼؿَؿخ فطُّح  53

  10ِسً ؼلُ  15زٍ اٌّثؽون ؼلُ  16A4945895 ؼَاض ػكٍُح  54

 20زٍ اٌكىاْ اٌغُؽ اٌهؽػُُٓ  ؼلُ  12A4930675 اَف زكاْق  55

 30طؽَك االغاػح ؼلُ  11A4924895 ػرثح ِسّع  56

 15A4940304 زّىظٌ ؼوؾج  57

 12اٌسٍ اٌثٍعٌ )ِكمُ( ؼلُ 

 

 04A4812832 ؾػُُ ؼضا  58

 3ِكىٓ ػّاؼج أ ِسً ؼلُ  525زٍ 

  520ـ ِح ًِ ؼلُ 

 08A4865304 وىنٍ ِؽاظ  59

ماؼَح اٌُاقُّٓ ِح ٍِىُح اٌرؼاؤُح اٌؼ

 ِسً قٍ  15لكُ 103ؼلُ 

 06A4842726 اضٍفىهُ اػّؽ  60

زٍ  11ػّاؼج ؼلُ  11ِسً ؼلُ 

 صىؼتُُ 

 ذىاذٍ تسؽَح   61

 

 ناؼع وىنٍ ازّع 30

 اوقراْ آُِ  62

 

لكُ  11زٍ اٌّؽخاْ ِح ٍِىُح ؼلُ 

 15ؼلُ  13

 ناؼع تىناوٌ ػّاؼ  98A0032434 11 قؼُعٌ ػُكً  63

 ِسً ظ  20ناؼع تىناوٌ أػّؽ ؼلُ  13A493285 وّايقؼعاظو   64

 11ِكىٓ ؼلُ  01زٍ  14A4938046 ِسّع اقالَ تىػؽؤح  65
 

 ِكىٓ اٌؼّاؼج ظ  21زٍ  12A4928050 ِكؼىظْ صغُؽ  66
 

 ػّاؼج أ 12ِكىٓ ِسً ؼلُ  21زٍ  13A4935572 خّاي ِٕاظٌ  67
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةــــــــــــات الروماويـــــــــة الحمامــــــــبلدي

 اٌؽلُ
 اإلسم و اللقب

رقم السجل 

 التجاري
 إٌهاط اٌّّاؼـ عىوان المحل

 ٔهح زُّع لثالج 131ؼلُ  05A4832690 فاطٍّ قاػع  1

 ِطؼُ

 ناؼع زُّع لثالج 15A5043356 135 تىؼزٍح ِسّع  2

 532ٔهح زُّع لثالج ؼلُ  02A0085075 ِىاي ػؿَؿ  3

4  
 آغا ِسّع ٔثًُ

08A4852617 

زٍ 15اؼَح تٓ تىٌؼُع ذؼاؤُح ػم

 ظ 12االوؼاـ ػّاؼج ظ ِسً ؼلُ 

 ٔهح زُّع لثالج 110ؼلُ  98A0013887 ذاوؼَؽخ ِصطفً  5

 110ناؼع زُّع فثالج تُٕاَ ؼلُ  99A0045951 تٓ ِطراؼ وّاي اٌعَٓ  6

7  
 تٓ زّالوٌ خّاي 

12A4929902 

 33ذؼاؤُح اٌُاقُّٓ طؽَك  51ؼلُ 

 323ِح  13لكُ 

 ذغػَح ػاِح 

 أ 11اٌرؼاؤُح اٌؼماؼَح وؽِاَىٓ ؼلُ  12A4929654 َٓ قّاػًُِؿ  8

 33اٌطؽَك اٌىطٍٕ ؼلُ  31ؼلُ  12A4928666 تٓ ِاٌه ههاَ   9

 قىٓ اٌرؼاؤُح اٌؼماؼَح 005ؼلُ  12A4928565 تىػافُح اتركاَ  10

 ٔهح زُّع لثالج  111ؼلُ  12A4927666 تىتم ػّؽ   11

 زُّع لثالج ٔهح 300ؼلُ  12A4926649 طؽٌ َؼمىب  12

 خٕعٌ ػّاؼ االُِٓ  11A4925155 ػانىؼ ٔثًُ  13

 صثاؽ زّىظ  14

 

  52ِكىٓ ع  215زٍ 

15  
 تٓ وؽَُ نؼُة 

10A4919043 

فُال  33زٍ واب واقُٓ ط و ؼلُ 

325 

 ناؼع زُّع لثالج 515ؼلُ  10A4917687 ِطراؼٌ ِسّع أُِٓ  16

 لصاتح و ظواخٓ 

  15ح زُّع لثالج ؼلُ ٔه 152ؼلُ  10A4916049 تٓ ػّاؼج اٌطُؽ  17

 302ٔهح زُّع فثالج ؼلُ  10A4915194 تىطاٌة ؼضا   18

 واب اٌىاقُٓ 33طاوٌح ؼلُ  2ؼلُ  10A0964378 تدمالي ؼفُك  19

 ٔهح زُّع لثالج  152ؼلُ                                                                                                                                                                                                                                                            08A4910148 زكآَ ِؼّؽ  20

 351ٔهح تىوُعواْ ػّاؼج ؼلُ  06A4827189 تىؾٌ فؽَعج   21



22  
 لىظج  وؽَُ

                                                                                                                                                                                                                                                         

05A4023837 
 ٔهح زُّع لثالج

 05A4817525 ٔؼّاْ ِسّع  23
511ٔهح زُّع لثالج ؼلُ   

 04A0109211 ضُف ػٍٍ   24
310ٔهح زُّع لثالج ؼلُ   

 03A0095641 ِؽاج ؼضا  25
 ٔهح زُّع لثالج

 14A4935667 نٕىف وّاي  26
زٍ زُّع لثالج 305ؼلُ   

 ضضؽ و فىاوه

 14A4937510 ٌىُٔف ِكؼىظ  27
 ٔهح زُّع لثالج 

 15A4941445 ٔعًَ ػاَم  28
330اؼع زُّع لثالج ؼلُ ن  

  16A5043523 تٓ ػؽوـ زكاَ اٌعَٓ  29

 07A4841457 وؽؾاٌٍ ِسّع  30
 ٔهح زُّع لثالج

 09A4913811 ؼاوٌ ؾوتُؽ  31
ِكىٓ اٌسّاِاخ 215زٍ   

 11A4922743 تٓ نُص تعأٍ   32
 اٌرؼاؤُح اٌؼماؼَح وىِاَف

 13A4933290 خُالٌٍ ؼاتر  33
325ؼلُ  33زٍ واب واوكُٓ ط و   

 13ؼلُ  10ِكىٓ ػّاؼج  011زٍ  00A0063965 ِاضٍ أزّع  34

 ِطثؿج 
 ٔهح زُّع لثالج 02A0090945 تىػرٍٍ ؾَٕة  35

36  
 ؾاَع قؼُع

13A4934922 

واب  33ط و  35ؼلُ  200ؼلُ 

 واوكُٓ 
 

 

 

 

 



 بلدية دالي ابراهيم

 اٌؽلُ
 اإلسم و اللقب

 رقم السجل التجاري

 عىوان المحل
إٌهاط 

 اٌّّاؼـ
 ذدؿئح تىنثىن  60ؼلُ  09A4911662 ّعتُىط ِس 1

 إطؼاَ 

 51ِسً ؼلُ  32زٍ تىنثىن ؼلُ  06A4845686 فٍىؼٌ صاٌر 2

 ناؼع اٌثؽَع  05A4824166 60 ِهعٌ قفُاْ  3

 اٌطؽَك اٌىطٍٕ  99A0053155 20 ذؿؼوخ قٍ ػثع اٌماظؼ  4

 62غاتح ظَىاؼ  340ؼلُ  12A4927869 زىٍُّ إقّاػًُ  5

 ناؼع أزّع واوع00A0058402  54 ُٕؽ تىؼغىظ ِ 6

 44ؼلُ  65زٍ األِاي  15A4944159 نافغ ِؽاظ  7

 زٍ اٌطؽوب ػُٓ هللا  17A4949765 62 ِىقاوٌ خّؼح  8

 ناؼع أزّع واوع 53   طالذ َىقف  9

  105طؽَك أزّعىىاوع ِح ٍِىُح  15A4941260 ٔاوٌ الُِح  10

 520ؼلُ زٍ اٌثٕاء  99A0053168 تهٍىي  11

 ناؼع أزّع واوع 09A4912642 65 تىذهُم ِدع اٌعَٓ  12

 ناؼع أزّع واوع98A0020732 34 ِٕصىؼٌ ػُكً  13

 ناؼع أزّع وىنٍ 14A4940135 62 إظَؽ طاوـ  14

  65ؼلُ  89زٍ ػُٓ هللا ؼلُ    زّالخ ههاَ  15

 ِسً  33ناؼع ازّع واوع ؼلُ    ؼَثأٍ تىتىؽ  16

  90ؼلُ  3ٍِه اٌؿاوٌ ِسّع ػّاؼج ب    وهُثح نىَىح  17



 ػُٓ هللا 85ٍِه اٌؿاوٌ ؼلُ    صاؼٌ ِهعٌ  18

 تىنثىن ِسً ا32   ِسّع لُف 19

 أزّع واوع 35ؼلُ    تٍؼُعٌ وّاي  20

 ناؼع قطاواٌٍ اٌصغؽي  39ؼلُ    لٕمُف ػثّاْ  21

 ٔىفّثؽ اٌؽقرُّح  5ناؼع 60   ذىاذٍ ضُؽ اٌعَٓ  22

 ناؼع زكُثح تٓ تىػٍٍ اٌؽقرُّح   تٓ صاٌر ؾوؽَاء  23

   553ؼلُ  65تىاظَىاؼ   تؼعال فُصً  24

  60ِسً ؼلُ  20اٌطؽَك اٌىطٍٕ ؼلُ    ٔاَد قاقُح  25

 ػُٓ هللا  31زصح  5ٍِه اٌؿاوٌ ِسّع ػّاؼج ب    ػثع اٌؽؾاق وٌُع 26

  65زٍ تىاظَىاؼ  11A4922801 ِىهاب ِسّع قؼُع 1

 غػَح ػاِحذ

 غاتح ظَىاؼ 09ؼلُ  03A0103210 ٌؽاؼٌ خٍُّح 2

 ناؼع أزّع واوع 02A0094124 35 واقد زكاْ  3

 68زٍ األِاي ؼلُ  A 4869158 08 ػثع اٌىاقا ٔثًُ 4

 63ذؼاؤُح إٌداذ  12A4925931 تٍطُاؼ ٔىؼ اٌعَٓ 5

 ذدؿئح ؼ خ خ تىاظَىاؼ 61ؼلُ  11A4894018 ؼتُؼٍ أُِٓ 6

 03ؼلُ  62تثىاظَىاؼ  09A4913866 زاج ٌؼؿَة ػّاؼ 7

 ذؼاؤُح األًِ  06ؼلُ  09A4820904 ػُىاؾ فاؼوق 8

  00ذؼاؤُح األًِ ؼلُ  98A0031796 أوؾ تُعوؼ زىُُ 9

 زٍ اٌطؽوب ػُٓ هللا98A25452  62 ؾَاْ خّاي 10

 أزّع واوع 63ِسً  62زٍ تىاظَىاؼ  16A4944688 ضُاؼ َىقف 11

  58زٍ تىنىن ؼلُ  11A4921175 تىقاػح تىػالَ 12

 64ذدؿئح تىنثىن ؼلُ  08A48818882 غًٍُ ؼنُع 13

 32اٌطؽَك اٌىطٍٕ ؼلُ  20ؼلُ  99A0050344 لٕعوؾٌ تىػالَ 14



 69ناؼع تىٌىظؼوَ ؼلُ  98A0032304 ػثع اٌٍطُف قُّؽ 15

 64 أ ؼلُ 459زٍ ػُٓ هللا ػّاؼج  06A4829105 طهُثٍ ٔكُّح  16

 ذؼاؤُح األًِ  30ؼلُ  11A4925489 فاقٍ قُّؽ 17

 61ناؼع ػثع اٌىؽَُ زّؿج ؼلُ أ    تٓ إٌٍُح ٔاصؽ 18

 غاتح ظَىاؼ 09ؼلُ    ٌىاؼٌ خٍُّح  19

  62ِسً  63ِكىٓ ػّاؼج  89زٍ    ضالفح ػثع هللا  20

 اٌؽقرُّح وؽفاي 60ناؼع فىؾَح ِىٍَر ؼلُ    َؿَع لاقٍ 21

 62ِسً ؼلُ 55اٌرؼاؤُح  اٌؼّؽأُح ؼلُ   ُُ تٓ تهُؽفه 22

 CNSزٍ  64ؼلُ    تؽظٌ َىقف  23

 ناؼع تىنثىن 07A4852790 62 قؼعوظٌ ػثع اٌماظؼ 24

 ناؼع أزّع واوع  54ؼلُ  12A4926943 تىوىذ ُِٕؽ 1

 ِطثؿج

 ناؼع زكُثح تٓ تىػٍٍ اٌؽقرُّح 61   خأٍ اٌكؼُع 2

 32ؼلُ  63تىاظَىاؼ زٍ    ؾلراف زّؿج  3

 34زٍ اؼخ خ ؼلُ    طاٌُ قُع ػٍٍ 4

 االضىج زّؿج  زصح ج 32ناؼع  99A1415243 ثاَة ِسّع 5

  31ناؼع أزّع واوع ؼلُ    اٌهاًِ قؼُع  6

 ِكىٓ اٌؽَاذ اٌىثؽي  306زٍ    طاهُؽأوٍٍ 7

 ألكُ  255ؾواوي ناؼع ػثع اٌىؽَُ زّؿج لطؼح  12A4930456 أؼوْ زُّع 8

  24ؼلُ  65طؽَك تىاظَىاؼ    نىاؼ ِسّع 9

 ناؼع االضىج زّؿج ـ 35   ِسفىظ تاػٍٍ 10

 ناؼع زاًِ ِسّع 61ؼلُ    ٌىَؿج لٍٍُّ ؾوخح ػٕأٍ 11

 ظؼج ج نىفاٌٍ  90زٍ اٌؿَأُح ػّاؼج ؼلُ    ٔىاؼ ِسّع اُِؽ 12



  24ؼلُ  65طؽَك تىاظَىاؼ  00A0070415 نىاؼ ِسّع 13

  39و 62ؼلُ  63زٍ ػُٓ هللا تىاظَىاؼ زٍ إٌداذ  08A4868208 اْ ؼاترزُّ 14

  03ؼلُ  62تىاظَىاؼ  09A4913866 اٌساج ٌؼؿَة ػّؽ  15

  30ؼلُ  65ذؼاوُِح األًِ  15A4943319 ضاٌع َاقُٓ  16

 22ذدؿئح تىنثىن ؼلُ  12A4930456 ُِكىَ صاظق  17

 ؼع تىنثىن ِسً أ نا 32ؼلُ  08A4866768 زّاظٌ طاهؽ  18

 63ِسً ؼلُ 55اٌرؼاؤُح  اٌؼّؽأُح ؼلُ 13A4934377 وؽتىـ ٔىؼاٌعَٓ 19

 65لطؼح  32زٍ زٍ أؼخ خ ؼلُ  03A0101909 زّاؾ ِسّع 20

 ػُٓ هللا 268ذؼاؤُح ػماؼَح اٌّكرمثً    زاج ػثع اٌؽزّاْ ِسّع 1

 ػُٓ هللا 505زصح  62ٍِه اٌؿاوٌ ِسّع ػّاؼج ب   ورهه ػٍٍ وؽَُ 2 ِمهً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بلدية عيه البىيان

 الرقم
 اإلسم و اللقب

 رقم السجل التجاري

 عىوان المحل
الىشاط 

 الممارس
  506ذدؿئح وٍىظ ٌمؽوط ؼلُ    نؼثاْ صاٌر  1

 اطؼاَ

  61قىٓ ذكاهٍّ ِسً ؼلُ 505   ؼٔعأٍ اٌؼالٍِ 2

  61طؽَك تىؼوج قٍ اٌىٔاـ ؼلُ    اٌؼؽتٍ ػّىؼ 3

 تىؼوج قٍ اٌىٔاـ ؼلُ   50   قٕهاخٍ ؼَاض 4

 ِسً ب  63تالطى    ظوظاْ ؼفُك  5

 63ذدؿئح ؼلُ  560ناؼع اٌؼمُع قٍ اِسّع ؼلُ    ؾٔاؾ تهُؽ 6

  558ناؼع اٌؼمُع قٍ اِسّع ؼلُ    تىؼزٍح ػُال  7

 ِكىٓ ؼاتر تىػؿَؿ ِسً ج 5666زٍ    أَد اٌهؽَف 8

  51ؼلُ  36ِح ٍِىُح ب ػّاؼج  ِكىٓ 096زٍ    زٍّح خّاي  9

 51ناؼع اٌؼمُع قٍ اِسّع ؼلُ    ِسّع إخؽاوٌ 10

  68ِكىٓ ذكاهٍّ ػّاؼج 505   ِؼّؽٌ ِسّع 11

 اٌؼمُع قٍ اِسّع   555   وؽطىـ قاػع 12

  519ذدؿئح وٍىظ الوؽوظ ؼلُ    اٌساج تؽاهُُ قٍُّاْ 13

  
  39أ ؼلُ  36ِكىٓ ػّاؼج  56666زٍ    ػثاقٍ أزكٓ  14

  30ذدؿئح وٍىظ الوؽوظ ؼلُ    فٍىٌٍ إَعَؽ 15

  58ِكىٓ ػّاؼج ؼلُ  566زٍ    واٌٍ زفُع 16

  60ِسً  61ِكىٓ ِٕظؽ اٌدًُّ ػّاؼج  096زٍ    ظٍٍَّ ِسّع 17



 20ؼلُ  65زٍ األًِ  97A13188 ػُىاؾ ػعٔاْ  1

ِطثؿج و 

 زٍىَاخ

 54لُ زٍ أزّع واوع ؼ 05A4825601 زّؿج ؼتُؼح 2

 5ِسً ؼلُ  55ِؽوؿ تىناوَطؽَك وطٍٕ ؼلُ  12A428024 ؾَعاْ ػّاؼ 3

 غاتح ظَىاؼ    اِسّع لططال  4

 زٍ اٌثٕاء 17B1011562 53 تٓ ٌىاظٌ ِهعٌ  5

 24ؼلُ  65زٍ غاتح ظَىاؼ 08A4861782 ؼاؾٌ فؤاظ  6

 ِسً أ 512زٍ خؼفؽ قٍُّاْ ؼلُ  13A4933364 زدىج فؽَع 7

 زٍ اٌثٕاء 520ؼلُ  07A4849842 ِسّع اٌهاظٌ  ٌؼكاقٍ 8

 568ناؼع اٌؼمُع قٍ أِسّع ؼلُ    علواش ابراهيم 9

 ِسً ب ناؼع ػّؽ ظؼَف  69ؼلُ    ػثاوٌ وؽَُ 1

 ذغػَح ػاِح

 ناؼع اٌّؽنر قٍ ػثع اٌؽزّا53ْ   ِسّع اٌصاٌر نهُة 2

  501ناؼع اٌؼمُع أ ِسّع ؼلُ    ؼزُُ وٌُع  3

 20ناؼع تىؼوج قٍ اٌىٔاـ ِسً ب ؼلُ  06A4834057 اظأِؼىل ِؽ 4

  41ِاٌ  69ناؼع قازح    ؼزُُ فُصً 5

 أ اٌدٍُّح5ِكىٓ ؼلُ  59زٍ  10A4918494 ضٕىف تالي 6

  63زٍ ذدؿئح اٌصطؽي اٌىثؽي ؼلُ    وىؼو زكاْ 7

  63ذدؿئح األِٓ اٌىطٍٕ فُال ؼلُ    ػثؽوقٍ إَعَؽ 8

 وٍىظ ٌمؽوخ 354   ػؽػاؼ ػثع اٌؽزُُ  9

 ذىؼٌ أزُّعج 51،  55اٌطؽَك اٌىطٍٕ ؼلُ  15A4941595 تىقُٕٕح ِسّع ُِٕؽ 10

 ناؼع تىؼوج قٍ اٌىٔاـ اٌّسً األوي 15A4942981 61 ؾَماظٌ تىخّؼح 11

 اٌّؽنر قٍ ػثع اٌؽزّاْ 32   ظٌح قُعٌ أزّع  12

  61ِكىٓ وىتُّاظ ِسً  526زٍ    ِىفك ِسّع 13



 ِسً ا و 65ِكىٓ ؼلُ  51زٍ    ظ وؽَُ خؽاو 14

15 
 ػثعوْ ػثاـ 

  

 61اٌطاتك اٌؽضٍ  62ِكىٓ ػّاؼج ب  386زٍ 

62-  

 45طؽَك ػُكاخ إظَؽ ِسً ؼلُ    وىظًَ ضاٌع  16

 ِكىٓ 34زٍ    اضٍف قؼُع 17

  63ناؼع وُاَ تاؼـ طاهؽ ؼلُ    ؼلُك ؼتُسح 18

 وٍىظ ٌمؽوخ 391ؼلُ    تىِؽَد قُّؽ 19

 طؽَك إٌّظؽ اٌدًُّ 28ؼلُ    تىؼٔاْ ٔؼُّح 20

 وٍىظ ٌمؽوخ  504ؼلُ    إَىاْ أؼؾلٍ 1

 10ِكىٓ ذكاهٍّ ػّاؼج ؼلُ 096   ػثع اٌكالَ تىِؽاظ 2 ِمهً
 



 ٍتجـمـهـىرٌـت الـجـسائـرٌـت الـدٌـمقـراطٍـت الـشعـبـال

 وزارة التجـــارة      

 مدٌرٌـت التجــــارة لىالٌـت الجسائـر      

 للدار البٍضاء    للتجارة المفتشٍت اإلقلٍمٍت    

 فً : 

 ـــــــــــــىال

 مدٌر التجارة لىالٌت الجسائر الـســـٍــد/

 

>710و عطلة ٌومً أول محرم و عاشوراء لسنة  >710ٌومً عٌد األضحى المبارك لسنة  لتجار المعنٌٌن بالمداومةف/ي القائمة االسمٌة ل الموضوع :  

 بلدٌة عٌن طاٌة  =7 

 الرقم االسم و اللقب رقم السجل التجاري العنوان التجاري النشاط التجاري تارٌخ المداومة

 عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 

عٌن طاٌة 42طرٌق ساحة الشهداء محل  إطعام سرٌع 3664176أ   64   01 عكفة مٌدو 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

27135616أ  61 شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة مقهى و اطعام سرٌع  02 فرحات كمال 

أول عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع العقٌد سً لخضر عٌن طاٌة 10 ت.ت للحوم الدواجن و البٌض 2701673أ   63   03 فؤاد منصور 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع الرائد سً لخضر عٌن طاٌة 13 ت.ت للخضر و الفواكه 2603167أ  13   04 بوبترة سمٌر 

األضحى المبارك و ٌومً أول عٌد 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

2622175أ  15 حً الرائد سً لخضر عٌن طاٌة ت.ت للدواجن و البٌض  05 قمقانً عبد الناجً 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

271165أ  62 شارع عبان رمضان عٌن طاٌة ت.ت للتغذٌة العامة  14 سنجاق محمد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

2761165أ  62 شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة ت.ت للتغذٌة العامة  15 سنجاق الدٌن حمٌد 



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 10 ت.ت للمخبزة و الحلوٌات 3661704أ  63   16 فراحتة مصطفى 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 16 قصـــابة 2660131أ  12   17 بن شٌخ وحٌد ولٌد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة 16 ت.ت لأللعاب اإلجتماعٌة 1144215أ  11   61 بوبراك اسماعٌل 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

1132566أ  77 شارع األمٌر خالد عٌن طاٌة ت.ت للحوم و الدواجن  66 عزونً فرٌد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

طاٌةشارع شكٌب أرسالن عٌن  13 ت.ت للتغذٌة العامة 1612151أ  12   60 بقالم طاهر 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع علً خوجة 15 محطــــة خدمات 2766326أ  62   61 خوجة نبٌل 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

2676761أ  66 شارع األمٌر خالد ت.ت للعطور و التبغ علً قطال   62 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

2612143أ  14 شارع محمد خمٌستً ت.ت للتغذٌة العامة  63 لفقٌر صادق 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

12شارع علً خوجة محل رقم  ت.ت للمكتبة و الوراقة 2654106أ  61   64 عماري رفٌق 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع علً خوجة 15 مقــــهى 1147727أ 11   65 تومً رابح 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع علً خوجة عٌن طاٌة 606 ت.ت للتغذٌة العامة  66 سً الهادي عبد السالم / 

و ٌومً أول عٌد األضحى المبارك 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع فرحات حشاد 17 ت.ت للخضر و الفواكه  67 هدٌبل كمال / 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 01 كباز رابح / شارع االمٌر عبد القادر مخبزة و حلوٌات



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 06 صخري بلقاسم / ساحة الشهداء عٌن طاٌة بقـــــالة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

00شارع المقرانً  مخبزة و حلوٌات 1147727أ 11   00 زنشً أحمد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

عٌن طاٌة16رقم   شارع علً خوجة حرفً صناعة الحلوٌات 2603206أ  64   01 أوعالل عبد هللا رابح 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

عٌن طاٌة 11شارع علً خوجة محل رقم  ت.ت للتغذٌة العامة 3667126أ  65   02 جبٌنة سفٌان 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

لمنتجات العطارةت.ت  عٌن طاٌة 10شارع علً خوجة محل رقم   3663124أ  64   03 عراب سارة 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
 >710محرم و عاشوراء لسنة 

شارع علً خوجة عٌن طاٌة 03 ت.ت للمخبزة و الحلوٌات 2645217أ  17   04 شرٌاف حلٌم 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
 >710لسنة محرم و عاشوراء 

 05 غوراف بوعالم / شارع الرائد سً لخضر عٌن طاٌة .ت.ت للمخبزة و الحلوٌات

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
 >710محرم و عاشوراء لسنة 

شارع األمٌر عبد القادر عٌن طاٌة 01 .ت.ت للمخبزة و الحلوٌات 01741أ  76   06 ٌانس سعٌد 

 

 

 

 

 

 

 



 الـدٌـمقـراطٍـت الـشعـبٍـتجـمـهـىرٌـت الـجـسائـرٌـت ـل

 وزارة التجـــارة      

 مدٌرٌـت التجــــارة لىالٌـت الجسائـر      

 للدار البٍضاء    للتجارة المفتشٍت اإلقلٍمٍت    

 

 

 

 فً :                                                                                                                                                   

 ـــــــــــــىال

 مدٌر التجارة لىالٌت الجسائر الـســـٍــد/

 

 

>710و عطلة ٌومً أول محرم و عاشوراء لسنة  >710المعنٌٌن بالمداومة ٌومً عٌد األضحى المبارك لسنة لتجار الموضوع : ف/ي القائمة االسمٌة ل  

 بلدٌة المرسى :  07 

 الرقم االسم و اللقب رقم السجل التجاري العنوان التجاري النشاط التجاري تارٌخ المداومة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
أول محرم و عاشوراء لسنة 

710< 

المرسى 16أ محل رقم  06حً المحجر قطعة رقم  ت.ت للتغذٌة العامة 2676073أ  60   16 حنافً مصطفى 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
أول محرم و عاشوراء لسنة 

710< 

2662433أ  13 حً المحجر تامنفوست المرسى ت.ت للتغذٌة العامة  10 مصطفاوي رشٌد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
عاشوراء لسنة  أول محرم و

710< 

 03 سقٌالنً طاهر / حً المحجر تامنفوست المرسى ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
أول محرم و عاشوراء لسنة 

710< 

تامنفوست المرسى 16مفترق الطرق قطعة رقم  مقـــــهى 1134661أ  77   12 مزٌدي زوجة بلحاج 



عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
و عاشوراء لسنة  أول محرم

710< 

المرسى 04حً تامنفوست الشارع الرئٌسً محل رقم  ت.ت للتغذٌة العامة 3665776أ  65   13 مغازي زٌن الدٌن 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
أول محرم و عاشوراء لسنة 

710< 

تامنفوست المرسى 13حً علً مقران بناٌة رقم  ت.ت للدواجن و البٌض 714755أ  61  لبوقرو كما   14 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
أول محرم و عاشوراء لسنة 

710< 

تامنفوست المرسى 11حً علً مقران بناٌة رقم  ت.ت للتغذٌة العامة 3666106أ  63   15 بت عتو سارة 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
أول محرم و عاشوراء لسنة 

710< 

3661061أ  64 مفترق الطرق تامنفوست المرسى ت.ت للعطور و الروائح  16 قاسمً عبد الكرٌم 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
أول محرم و عاشوراء لسنة 

710< 

3660560أ  64 مفترق الطرق األربعة المرسى ت.ت لمنتجات العطارة  17 بالعدة توفٌق 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
أول محرم و عاشوراء لسنة 

710< 

األربعة المرسىمفترق الطرق  ت.ت للتغذٌة العامة  10 حنافً محمد / 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
أول محرم و عاشوراء لسنة 

710< 

المرسى 62نهج أول نوفمبر رقم  مقـــــهى  66 لعماري أعمر / 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
أول محرم و عاشوراء لسنة 

710< 

المرسى 62نهج أول نوفمبر رقم  مخبزة صناعٌة  60 دحو نصٌرة / 

 

 

 

 



 

 

 

 جـمـهـىرٌـت الـجـسائـرٌـت الـدٌـمقـراطٍـت الـشعـبٍـتـال

 وزارة التجـــارة      

 مدٌرٌـت التجــــارة لىالٌـت الجسائـر      

 للدار البٍضاء    للتجارة المفتشٍت اإلقلٍمٍت    

 فً :                                                                                                                                                   

 ـــــــــــــىال

 مدٌر التجارة لىالٌت الجسائر الـســـٍــد/

 

>710و عطلة ٌومً أول محرم و عاشوراء لسنة  >710بالمداومة ٌومً عٌد األضحى المبارك لسنة  لتجار المعنٌٌنالموضوع : ف/ي القائمة االسمٌة ل  

 بلدٌة برج البحري :  =8

 الرقم االسم و اللقب رقم السجل التجاري العنوان التجاري النشاط التجاري تارٌخ المداومة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

تللتغذٌة العامةت. 2محل رقم  10قطعة  10موقع   2666602أ  17   01 عمرانً ابراهٌم 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

11رقم  516حً قعلول قطعة  مخبزة صناعٌة 1163760أ  16   02 سقانً مرزاق 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الخدمات محطة 02الطرٌق الوطنً   1143032أ  11   03 عاصف زواوي 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

10محل  02الطرٌق الوطنً رقم  ت.تللتغذٌة العامة 1171620أ  10   04 بوصبٌة سمٌر 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

2761411أ  62 حً النسٌم البحري بالقرب من السوق ت.تللتغذٌة العامة  05 فضٌل بشٌر 



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

األرض العائلٌة 617 ت.تللحوم و الدواجن  06 بن ٌنً موسى / 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 ت.تللتغذٌة العامة
محل  برج البحري 0شارع حً قعلول   

 
3113464أ  62 سٌدعلً حنافً   07 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

12حً قعلول محل  ت.تللحوم و الدواجن 3121710أ  63   08 فرقوش حسٌن 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 02طرٌق الوطنً رقم  محطة خدمات 1111174أ  77   07 قاصدي محمد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

ت.ت للخضر و الفواكه و 
 التغذٌة العامة

12حً قعلول محل  3121774أ  63   61 بن شعبان جعفر 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 6101مج ملكٌة  0قسم حً قعلول  مخبزة صناعٌة 2710776أ  61   66 احوت جمال 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

266661أ  17 حً النسٌم البحري برج البحري ت.ت خضر و فواكه  60 ضرٌف نبٌل 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

02الطرٌق الوطنً  ت.تللحوم و الدواجن 62711621أ  60   61 أومغار رابح 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

10محل  14رقم  02الطرٌق الوطنً رقم  ت.تللتغذٌة العامة 3661632أ  63   62 مربٌعً رضوان 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحريشمال شرق  مخبزة 362443أ   64   63 جرٌزي عمار 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

10محل  613"أ" قطعة   13حً الوسط الشرقً  ت.ت للخضر و الفواكه 3167112أ  61   64 معروف محمد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

"ب" 13قطعة  ت.تللتغذٌة العامة 2651051أ  17   65 حواس  محمد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 6حً قعلول  مخبزة 2666712أ  12   66 احوت احسن 



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

11"ب" رقم  16شمال شرق قطعة  ت.تللحوم و الدواجن 2667662 أ 61   67 أبشً ٌوسف 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

مسكن حً قعلول برج البحري 260حً  خضر و فواكه 362443أ  64   01 محنو لخضر 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

02الطرٌق الوطنً رقم  مقـــــهى 3134376أ  63  كرٌموصدلً    06 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 6حً بن جعٌدة رقم  خضر و فواكه 366642أ  63   00 سعدي ٌوسف 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

2603276أ  16 بــــرج البحري ت.تللتغذٌة العامة  01 بوحنانً فٌصل 

األضحى المبارك و ٌومً أول عٌد 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

2761160أ  63 تعاونٌة العقاارٌة شرٌطة حً قعلول برج البحري ت.تللتغذٌة العامة  02 شحوط كرٌمو 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 61حً ذراع القندول رقم  مقــــــهى 2715166أ  60   03 دالً فرٌد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 4حً النسٌم البحري  مخبزة صناعٌة 3110730ا  62   04 حاج محند سلٌمان 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 ت.تللتغذٌة العامة
برج  2محل  12برج البحري وسط شرقً قطعة 

 البحري
3666005أ 65  05 رابحً منٌر 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 64وسط شرق برج البحري قطعة  ت.تللتغذٌة العامة 3111660ا  62   06 حمدي محمد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 6نوفمبر رقم  اول 02طرٌق الوطنً  مقــــــهى 6100650ا  76   07 بن فطوم حمٌد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

60قطعة رقم  02الطرٌق الوطنً رقم  ت.تللتغذٌة العامة 3666465أ  64   11 مزٌلً عزٌز 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

العامة ت.تللتغذٌة 02الطرٌق الوطنً رقم   1143362أ  11   16 موقاري حمود 



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 00قطعة رقم  6حً بن جعٌدة  لحوم الدواجن 2717674ا  66   10 مهري عبد الحمٌد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

صناعٌة مخبزة برج البحري 523مج  10قسم   1126161أ77   11 كنار حمزة 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 02محل   5ملكٌة  10حً قعلول قسم  مخبزة صناعٌة 3116364أ  63   12 كنار جمال الدٌن 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 13 شعنان مراد / الجزائر الشاطئ برج البحري مخبزة صناعٌة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 6محل  6قطعة  14حً بن جعٌدة  مخبزة صناعٌة 3161102أ  60   14 لطفً سً الحاج محند 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 63برج البحري وسط شرق مج  مخبـــزة 3110502أ  62   15 جزٌري اعمر 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج البحري 6حً بن جعٌدة  مخبزة صناعٌة  2645136ا  16   16 بن وارث عبد العزٌز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الـدٌـمقـراطٍـت الـشعـبٍـتجـمـهـىرٌـت الـجـسائـرٌـت ـال

 وزارة التجـــارة      

 مدٌرٌـت التجــــارة لىالٌـت الجسائـر      

 للدار البٍضاء    للتجارة المفتشٍت اإلقلٍمٍت    

 فً :                                                                                                                                                   

 ـــــــــــــىال

 مدٌر التجارة لىالٌت الجسائر الـســـٍــد/

 

>710و عطلة ٌومً أول محرم و عاشوراء لسنة  >710بالمداومة ٌومً عٌد األضحى المبارك لسنة  لتجار المعنٌٌنالموضوع : ف/ي القائمة االسمٌة ل  

 بلدٌة الدار البٌضاء 1;

 الرقم االسم و اللقب رقم السجل التجاري العنوان التجاري النشاط التجاري تارٌخ المداومة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 6حً االخوة عباس رقم  تللتغذٌة العامةت. 2665664أ  61   01 اسماعٌل داٌف 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 3محل   6حً االخوة بن بوبترة عمارة  ت.تللحوم القصابة 3161316أ  60   02 عبد الرحمان عٌسى 

ٌومً أول  عٌد األضحى المبارك و
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 0حً االخوة بن بوبترة رقم  ت.ت للدواجن 6264415أ  77   03 عمر شالبً 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 0رقم  0حً االخوة بن بوبترة محل  ت.تللتغذٌة العامة 1612566أ  11  عبد هللاحاج اٌوب    04 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 0رقم  60حً االخوة بن بوبترة عمارة  ت.ت للحلوٌات 2676112أ  66   05 حلٌموش فاروق 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 60محل  62مسكن عمارة  117حً  ت.ت للخضر و الفواكه 2677416أ  66   06 عادل ساجن 



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 7رقم  61مسكن عمارة  117حً  ت.ت للحوم 11572أ  77   07 ساجن عبد الحمٌد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 16عبدونً رمضان قطعة  حً سوبٌرات 1771151ب  61   08 واحط عبد العزٌز 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 60حً االخوة عاشوري رقم  ت.تللتغذٌة العامة 3110652أ  62   09 رابح جمعون 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710لسنة محرم و عاشوراء   

الدار البٌضاء 16حً االخوة عاشوري رقم  ت.ت للخضر و الفواكه 2655071أ  17   10 نصر الدٌن خطاب 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 71حً االخوة عاشوري رقم  ت.تللحوم و الدواجن 3110651أ  66   11 عامر اسكً 

المبارك و ٌومً أول عٌد األضحى 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 6محل  3حً اإلخوة عاشوري  ت.تللحوم و الدواجن 2717024أ  60   12 طارق رشٌد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 1محل  6رقم  3حً االخوة عاشوري  ت.تللتغذٌة العامة 2637424أ  15   61 بومار عبد المالك 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 1و  6رقم  13حً اإلخوة عاشوري  ت.ت للخضر و الفواكه 3121646أ  63   62 جٌاللً طارق 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 ت.تللحوم و الدواجن
الدار  6رقم  4شارع  16اإلخوة عاشوري قطعة حً 

 البٌضاء
2655071أ  17  63 شلبً بالل 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

60مج  10منطقة العمال رقم  ت.تللتغذٌة العامة 2676264أ 66   64 عادل زٌان 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 6رقم  60منطقة العمال مج  ت.تللحوم و الدواجن و البٌض 3667735أ  65   65 عبد المؤمن شبولً 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الدار البٌضاء 6رقم  60منطقة العمال مج  ت.ت للخضر و الفواكه 40171031أ  65   66 معوش عمران 

مبارك و ٌومً أول عٌد األضحى ال
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 67 حاتم داهم 3661526أ  65 الدار البٌضاء 1رقم  60حً الشهٌد محمد بقالم مج  بقـــالة



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 01 القادرشمام عبد  2646146أ  16 الدار البٌضاء 01رقم   11منطقة العمال مج  ت.ت للحوم

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 06 حمزة معٌزي 3661316أ  63 الدار البٌضاء 53حً اإلخوة عاشوري رقم  ت.ت للخضر و الفواكه

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 00 عادل معٌزي 3126712أ  63 الدار البٌضاء 02حً اإلخوة عاشوري قطعة   ت.ت للخضر و الفواكه

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 01 مصطفى نٌرازي 3114012أ  62 الدار البٌضاء 02حً اإلخوة عاشوري قطعة  ت.تللتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 02 فارس نوار 3102054أ  61 الدار البٌضاء 616قطعة  16حً  اإلخوة عاشوري رقم  و الدواجن ت.تللحوم

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 03 بشار محمد 3164561أ  60 الدار البٌضاء 14عمارة  32حً أول نوفمبر  ت.ت للحوم

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710عاشوراء لسنة محرم و   

 04 حراد محمد الشرٌف 2650670أ  17 الدار البٌضاء 14عمارة  32حً أول نوفمبر  ت.ت للخضر و الفواكه

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 05 مٌلودي بوعالم 1123212أ  77 الدار البٌضاء 16حً القاعدة المجهزة مج "أ" رقم  ت.ت للحوم

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 06 خٌار زٌن الدٌن 2711701أ  66 الدار البٌضاء 13حً القاعدة المجهزة مج "أ" رقم  ت.تللتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 07 مباركً بلقاسم 1142104أ  11 الدار البٌضاء 62حً القاعدة المجهزة رقم  ت.تللحوم و الدواجن

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 11 عبد الوهاب كحول 3104105أ  61 الدار البٌضاء 11شارع محمد خمٌستً محل  ت.ت للحوم

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710 محرم و عاشوراء لسنة  

 16 ٌاسٌن مٌباركً 3662056ب  64 مج "ف" الدار البٌضاء 62حً القاعدة المجهزة  قطعة  ت.تللتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 10 عبد الكرٌم بن دحـــاي 3664266أ  64 محل "أ" الدار البٌضاء 13حً عبدونً رقم  حلـــوٌات



األضحى المبارك و ٌومً أول عٌد 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 11 معمري عبد السالم 3167604أ  61 محل "ب" الدار البٌضاء 16عمارة  32حً اول نوفمبر  ت.تللتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 12 عبد العزٌز شاذرلً 2665736أ  66 شارع محمد خمٌستً  الدار البٌضاء 52 حلـــوٌات

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 13 مرٌم لجٌن 6120211أ  64 شارع محمد خمٌستً الدار البٌضاء 63 مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 14 بالل بومار 3101751أ  61 الدار البٌضاء 6محل  12خمٌستً رقم شارع محمد  ت.تللتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 15 بومار خالد 1612232أ  11 محل   الدار البٌضاء 12شارع محمد خمٌستً رقم  ت.تللتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710 محرم و عاشوراء لسنة  

 16 لعوٌنً كمال 1160016ب  11 حً االخوة عاشوري الدار البٌضاء 4 مخبزة صناعٌة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 17 أحمد بلقاسم شلباب 3666513ا  65 الدار البٌضاء 616رقم  6حً االخوة عاشوري  ت.ت للحوم

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710و عاشوراء لسنة  محرم  

 21 لٌلى درٌف 3113114أ  62 الدار البٌضاء 66رقم  6حً منطقة العمال مج  حلــــوٌات

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 26 موجاج عبد هللا 2654142أ  17 الدار البٌضاء 3رقم  6حً العمال مج  ت.تللتغذٌة العامة

المبارك و ٌومً أول عٌد األضحى 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 20 رشٌد رحٌم 2671700أ  61 محل "ب" الدار البٌضاء 4رقم  6حً منطقة العمال مج  ت.تللدواجن و البٌض

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 21 شنوف اسحاق 1113176ب  76 الدار البٌضاء 2حً منطقة العمال رقم  ت.تللتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 22 عاشور طهراوي 2654256أ  17 الدار البٌضاء 1مج  66حً العمال  رقم  ت.ت للخضر و الفواكه

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 23 ٌازٌد بركان 3661607أ  64 الدار البٌضاء 3محل  6قطعة  3حً الشهٌد محمد بقالم مج  حلــــوٌات



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 24 بلخٌار مزٌان 271516أ   60 شارع خمٌستً الدار البٌضاء 3 سوبٌرات غازةم

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 25 موٌسً سٌد علً 3121650أ   63 4محل  3ط.و  رقم  ت.تللتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 26 خالد عرقاب 3106166أ   62 الحمٌز 3ط.و رقم  دواجن و البٌض

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 27 كرٌم موعنً 3106130أ   62 0قطعة "ب" رقم  حً المندرٌن ت.تللتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 31 بوتفنوشات طاهر 2655671أ   17 محل "ب" 62حً المندرٌن قطعة  ت.تللتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 36 دحال عالم 2661220أ   12 الحمٌزط.و  13 لحوم الطازجة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 30 مراكشة فارس 2642562أ   16 الحمٌز 6حوش سٌرا سابقا قطعة  مطعم

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 31 داٌلً منٌر 2716061أ   66 الحمٌز 1حوش سٌرا سابقا محل  6قطعة رقم  حلوٌات تقلٌدٌة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 32 محمد بٌلوم 3107410أ   62 محل "ب" 3ط.و رقم 62حوش سٌرا سابقا قطعة  ت.تللتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 33 سٌقانً سفٌان 2635652أ   15 حوش سٌرا سابقا محل "ب" 16حمٌز قطعة  لحوم و دواجن

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 34 عثمان لعٌدي 3106142أ   62 62قطعة  3ط.و رقم  لحوم القصابة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 57 بنون نور الدٌن 2624666أ   15 1محل  3ط.و رقم  شارع مشوى مطعم

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 58 طارق محفوظ 2651116أ   11 0محل  3شارع ط.و رقم  دواجن



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 59 كروان عائشة / 1محل  3شارع ط.و رقم  مطعم

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 60 منانماش هشام 2675672أ   66 الحمٌز 01حوش مسكٌفا رقم  ت.تللتغذٌة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جـمـهـىرٌـت الـجـسائـرٌـت الـدٌـمقـراطٍـت الـشعـبٍـتـال

 وزارة التجـــارة      

 مدٌرٌـت التجــــارة لىالٌـت الجسائـر      

 للدار البٍضاء    للتجارة المفتشٍت اإلقلٍمٍت    

 فً :                          

 

 

 ـــــــــــــىال

 مدٌر التجارة لىالٌت الجسائر الـســـٍــد/

 

>710و عطلة ٌومً أول محرم و عاشوراء لسنة  >710المبارك لسنة لتجار المعنٌٌن بالمداومة ٌومً عٌد األضحى الموضوع : ف/ي القائمة االسمٌة ل  

 بلدٌة باب الزوار 1:

 الرقم االسم و اللقب رقم السجل التجاري العنوان التجاري النشاط التجاري تارٌخ المداومة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 16 موسى محمد 61606أ  75 باب الزوار 67رقم  3الطرٌق الوطنً رقم  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 10 العلوي نور الدٌن 2714622أ  60 باب الزوار 67رقم  3الطرٌق الوطنً رقم  تبغ و ادوات المدخنٌن

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 11 بن فضة عمار 02170أ  76 باب الزوار 06رقم  16مسكن عمارة  111حً  فواكهخضر و 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 12 بوزقزة سفٌان 1177126أ  11 باب الزوار 6محل  3الطرٌق الوطنً رقم  تعبئة رصٌد الهاتف النقال

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710عاشوراء لسنة محرم و   

 13 هادفً حمى 66734أ  75 باب الزوار 6حً بوسحاقً "ف" رقم  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 قصـــأبة
باب   14عمارة  مدخل  0مسكن رقم  111حً 

 الزوار
 14 تٌسمالن حكٌم 1106740أ  76



ٌومً أول عٌد األضحى المبارك و 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 ت.ت لعتاد المهاتفة
باب   16محل  07مسكن عمارة  111حً 

 الزوار
 15 محمد بن فضة 1166654أ  16

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 ت.ت للتغذٌة العامة
باب  16محل  07مسكن عمارة  111حً 

 الزوار
 16 ححامل صال 1135521أ  11

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 17 بن ناصر أمٌن / باب الزوار 6406R  3الطرٌق الوطنً رقم  محطة بنزٌن

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 خضر و فواكه
باب  6محل  03مسكن عمارة  32حً الجرف 

 الزوار
 61 خلٌفة نعٌمً 3664254أ  64

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 ت.ت للتغذٌة العامة
باب  6محل  03مسكن عمارة  32حً الجرف 

 الزوار
 66 مخٌلف نعٌم 2601430أ  13

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 60 حمول شرٌف 1135521أ 11 20محل  06مسكن عمارة  111حً  مقـــهى

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 61 خلٌفً وهٌبة 3663276أ  64 باب الزوار 2"أ"  رقم  4حً الصومام عمارة   ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 ت.ت للتغذٌة العامة
باب   6"ب" رقم  12عمارة  حً رابٌة طاهر 

 الزوار
 62 أودٌة محند وعمر 2631262أ  15

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 63 لطرش نجٌب 603712أ  73 14رقم  12مسكن عمارة  614حً  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 64 قاسً رابح 3164556أ  60 باب الزوار 16رقم  Eحً بوسحاقً  للتغذٌة العامةت.ت 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 65 قرقاش ٌوسف 2711106أ  66 محل  "ب"  باب الزوار 7رقم  Eحً بوسحاقً  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710عاشوراء لسنة محرم و   

 مخبزة و حلوٌات
باب  42محل رقم  05مسكن عمارة  111حً 

 الزوار
 66 لغوٌنً كمال 362001أ  63

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 ت.ت للتغذٌة العامة
باب  6قطعة  3محل  65جوٌلٌة مج  13حً 

 الزوار
 67 عٌسات محمد 3126046أ  63



األضحى المبارك و ٌومً أول عٌد 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 01 رٌاض مكرز 366656أ  65 10درج "أ" رقم  14حً رابٌة الطاهر عمارة  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 06 بوخاري كمال 1115722أ  77 11محل رقم  14حً رابٌة الطاهر عمارة  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 00 جازٌة باجً زوجة فزقة 3661303أ  63 12"ب" رقم  15حً رابٌة الطاهر عمارة  نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 01 خالد سعدونً 31677161أ  61 13رقم   14حً رابٌة الطاهر عمارة  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 02 عائشة برٌك شاوش 3666617أ  64 10رقم  12حً رابٌة الطاهر عمارة  ت.ت للدواجن و البٌض

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 03 حاجً ٌاعلً عٌسى 2626374أ  15 10رقم  12حً رابٌة الطاهر عمارة  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 04 بلجودي لطفً 3106566أ  62 17رقم  62حً الصومام عمارة  نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال

أول عٌد األضحى المبارك و ٌومً 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 05 البشٌر العٌوص 3660645أ  64 13رقم  60حً الصومام عمارة  نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 06 ساسً بن دباح 3665721أ  65 10محل رقم  62حً الصومام عمارة  ت.ت للتغذٌة العامة

األضحى المبارك و ٌومً أول عٌد 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 07 نٌغود رضا 2663764أ  61 17محل رقم  63حً الصومام عمارة  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 11 لًقماط سٌدع 1132312أ  77 12جوٌلٌة  رقم  13حً  نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 16 فسٌو سلٌمان 2661211أ  17 65جوٌلٌة قطعة رقم  13حً  نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 10 حسٌن عمور 3126046أ  63 11جوٌلٌة محل رقم  13حً  ت.ت للتغذٌة العامة



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 11 بوجنوح نوار 2641034أ  15 02حً بوسحاقً "أو" قطعة رقم   ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 12 عبروس عبد النور 1466103أ  77 14رقم   66عمارة  حً الصومام نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 13 رضوان بلحٌمر 3104364أ  61 11حً الصومام درج "أ"  رقم  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 14 عمار قادري 1173656أ  10 10رقم  64حً الصومام عمارة  ت.ت للدواجن و البٌض

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 15 ذباح حورٌة 2637664أ  15 23ماي  16كشك حً  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 16 سعدي عبد القادر 3102630أ  61 16رقم  10عمارة  23 ماي 16حً  المخبزة الصناعٌة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 17 قراملول عبد المجٌد 2613646أ  14 26محل  45مسكن عمارة  6161حً  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 21 خطاب عبد الرحمان 1125444أ  77 22مسكن عمارة  0146حً  الصناعٌة المخبزة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 26 بن علً عبد هللا عبد الحفٌظ 1131562أ  77 16محل رقم  22مسكن عمارة  0146حً  ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710عاشوراء لسنة محرم و   

 20 شخباب مولود 3601410أ  65 16رقم  20مسكن عمارة  0146حً  ت.ت للخضر و الفواكه

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 21 نعٌمة زٌنات زوجة زروقً 2673741أ  60 باب الزوار 25حً بوسحاقً رقم  حلوٌات و اٌداع الخبز

المبارك و ٌومً أول عٌد األضحى 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 حدوش مراد 2636413أ  16 باب الزوار 03مسكن عمارة  0116حً  اٌداع الخبز
22 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 اٌداع الخبز 
 1رقم  04مسكن حً عدل عمارة  6411حً 

 باب الزوار
 صخري الباهً 2672420أ  66

23 

 



 

 

 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة
محل   33مسكن عمارة  0146حً 

 باب الزوار4/5/6/7/61/66
 بومزبر توفٌق 2674314أ  66

24 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 مخبزة و حلوٌات
باب  1"ج" فٌال رقم  1رقم  جوٌلٌة 13حً 

 الزوار
 بوشكارة محمود 2602211أ  61

25 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
 >710محرم و عاشوراء لسنة 

 حفصً سفٌان / باب الزوار 4رقم  6حً دوزي  اٌداع الخبز
26 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
 >710محرم و عاشوراء لسنة 

 فلورٌدا أخوناق 2640504أ  16 باب الزوار 63قطعة  6 حً دوزي مخبزة صناعٌة
27 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
 >710محرم و عاشوراء لسنة 

 صخري الباهً 2762420أ  66 باب الزوار 134قطعة رقم  1حً الدوزي  مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة
31 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الـشعـبٍـتجـمـهـىرٌـت الـجـسائـرٌـت الـدٌـمقـراطٍـت ـال

 وزارة التجـــارة      

 مدٌرٌـت التجــــارة لىالٌـت الجسائـر      

 للدار البٍضاء    للتجارة المفتشٍت اإلقلٍمٍت    

                     2102ماي     22فً :                                                                                                                                                   

 

 ـــــــــــــىال

  مدٌر التجارة لىالٌت الجسائر الـســـٍــد/

 

>710و عطلة ٌومً أول محرم و عاشوراء لسنة  >710لتجار المعنٌٌن بالمداومة ٌومً عٌد األضحى المبارك لسنة الموضوع : ف/ي القائمة االسمٌة ل  

 بلدٌة المحمدٌة  7:

 الرقم االسم و اللقب رقم السجل التجاري العنوان التجاري النشاط التجاري تارٌخ المداومة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 01 حمزاوي عبد القادر / حً الكثبان الشرق إٌداع الخبز

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

43رقم  16حً الكثبان عمارة "ب"  مدخل  ت.ت للتغذٌة العامة 1156546أ  11   02 قاضً عبد السالم 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

88<=>11أ  10 حً الكثبان ت.ت للتغذٌة العامة  03 حمانً عاشور 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710لسنة محرم و عاشوراء   

15حً الكثبان رقم  إٌداع الخبز  12 برشٌش محمد / 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 05 خلٌفً مسعود / حً الكثبان ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

16مسكن رقم  410حً  ت.ت للتغذٌة العامة 2713315أ  61   06 بغداد رٌاض 



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 07 عمور حمٌد / شارع بسكرة مخبـــزة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع تنس ;1 ت.ت للتغذٌة العامة <7887<9أ  :0   08 بوكرٌت بالل 

أول  عٌد األضحى المبارك و ٌومً
>710محرم و عاشوراء لسنة   

>;شارع تنس رقم  ت.ت للتغذٌة العامة ;708;11أ  01   09 عاشور كمال 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

17رقم  1:مسكن عمارة  87;حً  قصابة اللحوم ;8777=9أ  ;1   61 مجرب عمر 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710عاشوراء لسنة محرم و   

19و  18رقم  90مسكن عمارة  87; ت.ت للتغذٌة العامة :;:0897أ  :1   66 شربً حسٌنة 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 خضر و فواكه
مسكن زرهونً مختار حً الموز عمارة  7;0حً 

=1رقم   
<=;;0<9أ  09  60 باٌة بلحسن 

و ٌومً أول عٌد األضحى المبارك 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

17س  19مسكن حً الموز مكرر  عمارة  9:>حً  ت.ت للتغذٌة العامة <>9>0<9أ  09   61 ٌوبً دراجً 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 ت.ت للتغذٌة العامة
 >مسكن الموز مكرر مجمع عدل عمارة  9:>حً 

19"أ" محل   
>;18<=9أ  00  62 دروٌش محمد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

سوبٌرات -مغازة  "ب" 17حً الموز مكرر عمارة رقم   <00797:أ  ;0   63 فارس زقان 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

>7محل رقم  :8مسكن عمارة  11>حً  ت.ت للتبغ 8>7;:=9أ  =1   64 بوخلشوفة محمد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

>0رقم  71مسكن عمارة  11>حً  ت.ت للتغذٌة العامة >8;17<9أ  08   65 سلٌمانً رابح 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

19محل رقم  78مسكن عمارة  11>حً  ت.ت للخضر و الفواكه 1:8<00:أ  >0   66 حمزة محمد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

10رقم  78مسكن عمارة  11>حً  ت.ت للتبغ ;00808:أ  ;0   67 إسالم هارون 



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

17مسكن الموز  9:>حً  ت.ت للتبغ 0098:8:أ  ;0   01 منٌر بوزكرٌة 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

>1مسكن حً الموز مكرر عمارة "س"  9:>حً  ت.ت للتغذٌة العامة 00>008:أ  ;0   06 زوهرة عابد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

19"أ"  محل رقم  <1حً الموز مكرر عمارة  إٌداع الخبز 881;00:أ  ;0   00 حمٌد حدادن 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

:1"أ" محل رقم  19حً زرهونً مختار عمارة  ت.ت للتغذٌة العامة 1:<<<11أ  18   01 بٌلوك كمال 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

الطازجة ت للحومت. 009محل  88مسكن عمارة  801حً الموز   8>078=9أ  19   02 محٌز عبد هللا 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

017محل رقم  :8مسكن عمارة  801حً  ت.ت للتغذٌة العامة <1:9;=9أ  =1   03 قداش محمد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710لسنة محرم و عاشوراء   

;9محل رقم  ;0مسكن عمارة  801حً  ت.ت للتغذٌة العامة 8>=<00:أ  >0   04 قرٌشً منٌر 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

1:محل  =0مسكن عمارة رقم  801حً  ت.ت للوراقة و المكتٌة ;=<0:=9أ  >1   05 بوزق عبد الغفار 

أول  عٌد األضحى المبارك و ٌومً
>710محرم و عاشوراء لسنة   

و الدواجن و البٌض ت للحومت. <1عمارة  79مسكن محل  801حً   ::;8>11ب  10   06 عاشور سٌدعلً 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

:7رقم  <1مسكن عمارة  801حً  ت.ت للتغذٌة العامة 91;009:أ  ;0   07 منصوري حمزة 

األضحى المبارك و ٌومً أول عٌد 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

==رقم  87مسكن عمارة  11=حً  ت.ت للتغذٌة العامة 8:>10<9أ  08   11 حمادي فؤاد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

<=رقم  87مسكن عمارة  11=حً  ت.ت للتغذٌة العامة 0<189<9أ  08   16 قٌــــز توفٌق 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

:1محل  <0حً زرهونً مختار محل رقم  ت.ت للتغذٌة العامة >;>:=11أ  17   10 عبد الرحٌم مفتاح 



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

القصابة ت للحومت. :1رقم  <0مسكن عمارة  17;0حً الموز   0;1:>11ا  10   11 كمال طاهر 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

و الدواجن و البٌض ت للحومت. =;محل رقم  :8مسكن عمارة  11=حً   ::9>00:أ  >0   12 نادٌة بن شعالل 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

80محل رقم  ;0مسكن عمارة  11=حً  ت.ت للتغذٌة العامة >:7<;=9أ  <1   13 قرٌقش فتٌحة 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

سوبٌرات -مغــــازة  ;0الطابق األرضً رقم  =0مسكن عمارة  11=حً   :7=00<9أ  09   14 سٌد أحمد صادق 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

87رقم  ;0مسكن عمارة  11=حً  مخبـــــزة  15 إحوت عبد هللا / 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع باحة <1 ت.ت للتغذٌة العامة  16 بوخالفة عبد هللا / 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

10رقم  9<8مج  حً اللٌدو مطــــعم  17 عقون اسماعٌل / 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

19رقم  10قسم  :=0حً اللٌدو مج ملكٌة  ت.ت للخضر و الفواكه  21 بوطوش أحمد / 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

10رقم  988قطعة  حً المندرٌن ت.ت للتغذٌة العامة :970<=9أ  07   26 باحــــة علً 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

891<00:أ  >0 تعاونٌة المرسى اللٌدو قصــــابة  20 بوٌزام سمٌر 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

>1سعٌدي أحمد رقم  حً ت.ت للتغذٌة العامة  21 بلخٌري نور الدٌن / 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

8=0حً سعٌدي أحمد  مقـــــهى 10>:7=9أ  :1   22 مدانً محمد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

18محل رقم  =0:مج ملكٌة  10قسم  الجنٌنة ت.ت للتغذٌة العامة  23 مدنً أحمد / 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع جنٌنة 90 ت.ت للتغذٌة العامة  24 علٌش نبٌل / 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

 25 حدادي محمد / حً المندرٌن بلدٌة المحمدٌة ت.ت للتغذٌة العامة

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

المحمدٌة ;0مسكن زرهونً مختار رقم  17;0حً  اٌداع الخبز و الحلوٌات 0>80==9أ  00   26 زٌن الدٌن بوزٌان 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

المحمدٌة ;0مسكن زرهونً مختار رقم  17;0حً  اٌداع الخبز و الحلوٌات 0>80==9أ  00   26 زٌن الدٌن بوزٌان 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

المحمدٌة >1"أ"  محل رقم  >حً الموز مكرر عمارة  ت.ت لمواد المخبزة و الحلوٌات 0:>10<9أ  08   27 أزرو محمد 

ٌومً أول عٌد األضحى المبارك و 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

المحمدٌة 10"أ"  رقم  >حً الموز مكرر عمارة  اٌداع الحلوٌات و المرطبات 90>9<=9أ  07   31 دروٌش بلقاسم 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

المحمدٌة <1مسكن عمارة  17;0حً  اٌداع الخبز و الحلوٌات 088::=9أ  =1   36 قناط عبد العزٌز 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

المحمدٌة >9محل  87مسكن عمارة  11>حً  مخبزة صناعٌة >8>>1<9أ  08   30 بوخاري بوخاري 



 

 جـمـهـىرٌـت الـجـسائـرٌـت الـدٌـمقـراطٍـت الـشعـبٍـتـال

 وزارة التجـــارة      

 مدٌرٌـت التجــــارة لىالٌـت الجسائـر      

 للدار البٍضاء    للتجارة المفتشٍت اإلقلٍمٍت    

 فً :                                                                                                                                                   

 

 ـــــــــــــىال

 مدٌر التجارة لىالٌت الجسائر الـســـٍــد/

 

>710و عطلة ٌومً أول محرم و عاشوراء لسنة  >710لتجار المعنٌٌن بالمداومة ٌومً عٌد األضحى المبارك لسنة الموضوع : ف/ي القائمة االسمٌة ل  

 بلدٌة برج الكٌفان >8

 العنوان التجاري النشاط التجاري تارٌخ المداومة
رقم السجل 

 التجاري
 الرقم االسم و اللقب

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

21شارع وزان محمد رقم  ت.ت للتغذٌة العامة 2760466أ  62   01 بوعرقوب رضا 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع محمد دوزي 6 ت.ت للتغذٌة العامة 2666713أ  66   02 زعموم رابح 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

مكرر 64شارع دوزي محمد رقم  ت.ت للتغذٌة العامة 2641566أ  17   03 تٌقرٌن عبد المالك 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

25قطعة شارع وزان محمد  ت.ت للتغذٌة العامة 3661273أ  63   04 أمحند بلحسن 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

61جزء  13شارع وزان محمد  ت.ت للخضر و الفواكه 3663127أ  64   05 محمد بكٌر 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

خوجةشارع علً  11 مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة 1167043أ  76   06 حمٌدي أحمد 



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

641شارع سعٌدي أحمد رقم  مخبــــــزة 1126576أ  77   
سهٌلة أوشاوي زوجة 

 تواتً
07 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

1محل  641سعٌدي احمد  حً ت.ت للتغذٌة العامة 2761205أ  62   08 أرزقً جادل 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

1محل  635شارع سعٌدي أحمد  قطعة  ت.ت للتغذٌة العامة 2676071أ  60   09 بولفعاط صابر 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

العامةت.ت للتغذٌة  63شارع سعٌدي أحمد  رقم   2715117أ  61   10 بوٌقة حسٌن 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

640شارع سعٌدي أحمد  رقم  ت.ت للتغذٌة العامة 27164575أ  61   11 راولً  اعمر عبد الغانً 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

سوبٌرات -مغـــــأزة  16محل  01حً العقٌد بوقرة رقم   2716667أ  61   12 العربً بلحسن 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

13حً محمد وزان  رقم  ت.ت للتغذٌة العامة 10676612أ  66   13 شرٌف رابح 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

61شارع محمد وزان   ت.ت للتغذٌة العامة 3665164أ  64   14 بالل مشجالك 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

0محل رقم   06شارع محمد وزان  رقم  حلـــــوٌات 2714506أ  61   15 قمقام حمزة 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

05شارع العقٌد عمٌروش  رقم  حلـــــوٌات 2677052أ  66   16 رضوان خروبً 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

شارع العقٌد عمٌروش 26 ت.ت للتغذٌة العامة 1150615أ  11   17 درقاوي محمد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

و حلوٌات مخبزة شارع علً خوجة 36  2661677أ  12   18 بلحاج عبد الحمٌد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

سوبٌرات -مغـــــأزة  35شارع علً خوجة محل   2766726أ  63   19 بوعالم حراد 



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

العامةت.ت للتغذٌة  10شارع علً صغٌر محل  27  2766127أ  63   20 اسماعٌل شرابً 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

23شارع علً الصغٌر رقم  ت.ت للتغذٌة العامة 2667756أ  66   06 بن عامر خٌر الدٌن 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

العطارة لمنتجاتت ت. شارع صالح الدٌن األٌوبً 02  3662611أ  64   00 رضوان زوار 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

2714157أ  61 شارع وزان محمد و شارع صالح الدٌن األٌوبً ت.ت للتغذٌة العامة  01 سمٌر الحاج 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710عاشوراء لسنة محرم و   

11قطعة  10شارع صالح الدٌن األٌوبً  ت.ت للخضر و الفواكه 2716513أ  61   02 مختار حلٌشً 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

04حً اللٌدو شارع سعٌدي قطعة رقم  ت.ت للتغذٌة العامة 2633726أ  16   04 مخالفً سامً 

و ٌومً أول  عٌد األضحى المبارك
>710محرم و عاشوراء لسنة   

11محل رقم  36رقم  11حً علً صادق  ت.ت للتغذٌة العامة 2654711أ  61   05 حمودي حسن 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

40الطرٌق الوطنً قطعة رقم  13 ت.ت للتغذٌة العامة 2621775أ  15   06 عطار محمد 

المبارك و ٌومً أول  عٌد األضحى
>710محرم و عاشوراء لسنة   

661قطعة رقم  13حً الحمٌز الطرٌق الوطنً رقم  ت.ت للتغذٌة العامة 2701146أ  63   07 عمر بلكٌف 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

660قطعة  رقم  11حً علً صادق  ت.ت للحوم و الدواجن 2646701أ  17   11 بركانً عبد اللطٌف 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

16محل رقم  660قطعة رقم  11حً علً صادق  ت.ت للتغذٌة العامة 2655611أ  61   16 كمال بلمهدي 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

40قطعة رقم  13الطرٌق الوطنً رقم  ت.ت للتغذٌة العامة 2713267أ  61   10 رابح حشفة 

 مخبزة صناعٌة 
تعاونٌة العقارٌة الفردٌة بن 

برج الكٌفان 6جعٌدة   
برج الكٌفان 6تعاونٌة العقارٌة الفردٌة بن جعٌدة  2645136ا  16   11 عبد العزٌز بو الوارث 

 



عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

صناعٌة مخبزة 1127716أ  77 حً بن دالً باي بن زرقة برج الكٌفان   12 بن زرقة مراد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج الكٌفان 6حً بن زقة قطعة رقم  مخبزة صناعٌة 2716313أ  61   13 بوشبوط ٌزٌد 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

برج الكٌفان 161حً بن زرقة الدوم  مخبزة صناعٌة 2660653أ  66   14 عمروش سلٌمان 

عٌد األضحى المبارك و ٌومً أول 
>710محرم و عاشوراء لسنة   

2606014أ  13  656حً بن مراد برج الكٌفان قطعة  مخبزة صناعٌة  15 كرٌم فارس 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة                                                                                                

 مديرية التجـــارة                                                                                                 درارية :   
 المفتشية اإلقليمية للتجـارة لدرارية 

 

 القائمة االسمية للتجـــــار المعنيين بالمداومـــة 

 .7102سنة لالمبارك  ألضحى ا عيديومي  عطلة 

 . 7102و عطلة يومي أول محرم و عاشوراء 

 : الدرارية    لبلدية

  : خضر و فواكه 

 العنوان النشــــــاط االسم و اللقب

 بالدرارٌة -محل  73واد الطرفة رقم  01رقم  ت/ت للخضر و الفواكه مسعودان ٌوسف

 درارٌةتجزئة وادي الطرفة محل ب  001 ت ت للخضر و الفواكه زنداوي عبد المالك

 تجزئة قصاص الدرارٌة 373رقم  ت/ت للخضر و الفواكه فركٌوي حمزة

 عبد العزٌز رضوان درارٌة ت/ت للخضر و الفواكه موالي محمد
 : تغذية عـــــامة     

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 حً دابوسً درارٌة 34رقم  مغـــــــازة محمد فركٌوي

 حً واد طرفة درارٌة 01رقم  للتغذٌة العامة ت ت مسعودان عٌسى

 حالٌا تجزئة وادي طرفة 31تجزئة رقم  بقالـــــــة بارة رفٌق

 درارٌة -محل س  33القطعة رقم  ت ت للتغذٌة العامة مناد عمرو

 محل س درارٌة 37حً البلدي قطعة ف رقم  ت ت للتغذٌة العامة سلٌمانً محمد نزٌم

 درارٌة 700بوجمعة تمٌم  الحلٌب و العسل منتجات رحمون هشام

 -02شارع بن شعبان مولود محل رقم  02قطعة رقم  تغذٌة عامة شعبان بوراس

 درارٌة

 الدرارٌة 13محل رقم  71مسكن عمارة  203حً  ت ت للتغذٌة العامة ترٌد علً مراد

 ة درارٌة–طرٌق بابا حسن  703رقم  تغذٌة عامة عبد الرحمان حزورلً

 تجزئة البلدٌة الشباب المكفوفٌن درارٌة 013 بقالـــــــة خٌران فارس

 حً بوجمعة تمٌم الدرارٌة 713 ت/ت للتغذٌة عامة بوراٌب رضا

 ب درارٌة 01شارع درٌوش محمد رقك  بقالـــــــة موالي شاهٌر

 بن شعبان مولود محل أ درارٌة 70رقم  ت ت عامة خالد بارلً

 الدرارٌة 71محل  1مسكن عمارة  203حً  ت ت للتغذٌة العامة شٌرشوح زٌن الدٌن

 التعاونٌة الجٌش درارٌة 35 ت ت للتغذٌة العامة بلقاسم سٌد علً

 طرٌق سحاولة 17رقم  ت ت للتغذٌة العامة عشاش حمزة

 محل الدرارٌة 10طرٌق سحاولة رقم  ت ت للتغذٌة العامة عازم احمد

 تعاونٌة الجٌش الدرارٌة لعامةت ت للتغذٌة ا بلقاسم سٌد علً

 التعاونٌة العقارٌة الجٌش حً بوجمعة تمٌم الدرارٌة مغازة شنواتً سمٌر

 الدرارية 10رقم  895رقم  10مج ملكية  ت ت للتغذٌة العامة شعٌب مرابط

 محل أ الدرارٌة 37طرٌق السبالة رقم  ت ت للتغذٌة العامة عبد القادر وٌزي

 تعاونٌة طرٌق القمم الدرارٌة 17رقم  مغازة قونٌس ٌوسف

 محل رقم أ الدرارٌة 373توسعة قصاص قطعة رقم  ت/ت للتغذٌة العامة ٌاسٌن مذكور

 شارع عبد العزٌز رضوان درارٌة 701 ت/ت للتغذٌة العامة حرٌدي مختار 

 المحل أ الدرارٌة 032قطعة رقم  7تجزئة الموسعة س ت/ت للتغذٌة العامة دادو سمٌر

 حالٌا محمد قصاص الدرارٌة 037قطعة رقم  ت/ت للتغذٌة العامة بارة عبد الغنً

 درارٌة 02نهج بن شعبان مولود رقم  ت ت للتغذٌة العامة حمودي احمد



 للحوم و دواجن        

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 درارٌة 05حً وادي الطرفة قطعة  ت ت للدواجن و البٌض و األرنب عبد القادر سالمً

ٌحمل حرف س  70حً وادي الطرفة قطعة  ت.ت للحوم و الدواجن و البٌض اسعادي زهٌر

 درارٌة

 درارٌة -واد الطرفة  10رقم  ت.ت للحوم الطازجة و المجمدة مشري توفٌق

د  –حً واد الطرفة محل  73قطعة رقم  ت.ت للحوم الطازجة و المجمدة سالمً مسعود

 الدرارٌة

واد الطرفة  10حً قصاص برناد قطعة  ت.ت للدواجن و البٌض معلوم مدانً

 الدرارٌة

 الدرارٌة -طرٌق واد الطرفة  33قطعة رقم  ت ت للدواجن و البٌض و األرنب رمٌدي بالل

 محل ب درارٌة 700طرٌق بوجمعة تمٌم رقم  لحوم و دواجن سماح عمر

 شارع بوجمعة تمٌم الدرارٌة 732 ت ت للقصابة لرقط نذٌر

 تجزئة بوجمعة تمٌم رارٌة 700لرقم  ت.ت لحوم و قصابة بن ٌطو زكرٌا

 درارٌة -شارع  بن شعبان مولود  00رقم  لحوم و دواجن صابور عبد الرزاق

 الدرارٌة 05رقم  10سكن ع  203حً  ت ت للحوم و الدواجن و البٌض رابح أوكرٌن

 الدرارية 79التعاونية العقارية للجيش قطعة رقم  للحوم و الدواجن البٌض و األرانب ت ت عبد الحفٌظ بحري

 طرٌق السحاولة محل ا دروٌش سابقا 17رقم  ت.ت للحوم و القصابات بلعربً نعٌمة

طرٌق  14 023طرٌق البلدي السبالة قطعة رقم  ت.ت للحوم و الدواجن و البٌض محمودي حمٌد

 السبالة محل درارٌة

 الدرارٌة 37طرٌق السبالة محل ب رقم  ت.ت للحوم و الدواجن و البٌض خنوش لخضر

 شارع السبالة الدرارٌة 31رقم  ت.ت للحوم و الدواجن و البٌض رابحً علً

 طرٌق التعاونٌة السبالة درارٌة ت.ت للحوم و الدواجن و البٌض تجنً عٌسى

 تجزئة القمم الدرارٌة 037قطعة رقم  ت/ت للحوم و الدواجن و البٌض لعرٌبً شعبان

التعاونٌة العقارٌة الحً الجدٌد للمعلمٌن طرٌق  ت/ت للدواجن البٌض و األرانب لرقط مختار
 درارٌة 05القمم قطعة رقم 

   

 المخـــــابز      

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 الدرارٌة -وادي الطرفة  قطعة برنارد قاسطو صناعٌة غٌر مخبزة بوكرة الٌزٌد

ت.ت لمواد المخبزة و  ٌوسفً رضا
 الحلوٌات

 حً واد الطرفة محل ب الدرارٌة 73رقم 

 درارٌة 12تجزئة بوجمعة تمٌم ب رقم  حلوٌات و مرطبات فتٌحة واحسن

 درارٌة 124تجزئة تضامن  حرفً خباز بوكرة عبد الحكٌم

 الدرارٌة 11حً الف  203 حلوٌات صاٌجً توفٌق

 درارٌة 71تعاونٌة الجٌش فٌال رقم  حلوٌات احمد برارة

 كراف طرٌق السبالة الدرارٌة 73رقم  مخبزة صناعٌة حادي الٌاس

 السبالة  درارٌة 70طرٌق القادوس رقم  ت/ت مخبزة موسى سالل

 تجزئة قصاص محل أ درارٌة 322رقم  حلوٌات تقلٌدٌة مٌرٌة معطوب

 3رمز س و ب  047قطعة رقم  7تجزئة البلدٌة س حلوٌات حرٌدي ٌاسمٌن
 درارٌة

 حً عبد العزٌز رضوان سً درارٌة 037قطعة رقم  مخبزة صناعٌة عزوز صالح
      

 



 

 ات :  ــــــمحطة خدم 

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 درارٌة 000طرٌق الوالٌات رقم  محطة بنزٌن و خدمات بوجماحً ٌوسف
 

 : و مقهى اطعام

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

قسم  055مجموعة ملكٌة  10طرٌق القمم قطعة رقم  مطعم بوجمعة لٌدٌا

 درارٌة 10

 درارٌة 713مج ملك  10طرٌق القمم قسم  مطعم محمد عبود

 حً عبد العزٌز رضوان درارٌة 700رقم  مقهى حوشٌن حمامة

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 درارية :                                                                                              وزارة التجارة     
  مديرية التجـــارة 

 المفتشية اإلقليمية للتجارة لدرارية 

 القائمة االسمية للتجـــــار المعنيين بالمداومـــة 

 .7102عطلة  يومي عيد األضحى  المبارك لسنة 

 . 7102و عطلة يومي أول محرم و عاشوراء 

 ويرة :لبلدية الد

 المخـــابـــــز

 العنوان النشــــــاط االسم و اللقب

 دوٌرةب  10محل  12طرٌق الرحمانٌة رقم  مخبزة صناعٌة حسان شطة

صناعٌةغٌر مخبزة  مشري إبراهٌم  دوٌرة 3شارع العزونً رقم  

 الدوٌرة 11مكرر  10محل رقم  مخبزة صناعٌة مصطفى صالحً

EURL LBC طرٌق الرحمانٌة دوٌرة مطحنة 

 شارع محمد العزونً 2قطعة رقم  مخبزة صناعٌة مالك بوعرابة

و حلوٌات تقلٌدٌةمخبزة  سٌفً عبد العزٌز  الدوٌرة 13العزونً رقم شارع  

 طرٌق الرحمانٌة الدوٌرة حرفً خباز لخضر قبلً

 تغذية عـــامة 

 العنوان النشــــــاط إلسم و اللقبا

 البرٌة بلدٌة الدوٌرةتجزئة محمد  00رقم  سوبرات ولٌد الوناس

 شارع اإلخوة رمضانً الدوٌرة ت/ت للتغذٌة العامة محمد خلٌفً

للتغذٌة العامةت/ت  عبد الحمٌد محمد  مسكن الدوٌرة 70حً  

 الدوٌرة -طرٌق الرحمانٌة  بقالة حركات نبٌلة

 ب الدوٌرة – 73شارع االخوة رمضانً محل رقم  بقالة محمد خلٌفً 

 شارع االخوة محجوب الدوٌرة 14قم ر بقالة لٌشاوي الٌاس

 الدوٌرة 02د رقم  10تجزئة رقم  سوبٌرات ولٌد بن قبٌدح

شارع  10قطعة رقم  13تجزئة محمد بن محمد رقم  ت/ت للتغذٌة العامة زوجة سلٌمانً رشٌدة  فتٌحً

 المحطة   الدوٌرة 

 شارع الشهداء الدوٌرة 00 سوبرات خوجة ناصر

 حً سً المدارس الدوٌرة ت/ت للتغذٌة العامة ٌوسف بوعكاز

 شارع بوغدو الدوٌرة ت/ت للتغذٌة العامة عٌشاوي حمزة

 الدوٌرة 11طرٌق الرحمانٌة محل رقم  بقالة بن ٌوسف قباٌلً

 طرٌق الرحمانٌة الدوٌرة ت/ت للتغذٌة العامة بوقتوس  محمد ٌوسف

 طرٌق الرحمانٌة تعاونٌة المنظر الجمٌل الدوٌرة ت/ت للتغذٌة العامة مواسً العربً

طرٌق  33مجموعة ملكٌة رقم  17القسم  11 محل رقم سً ت/ت للتغذٌة العامة عبد الكرٌم درسً

 الرحمانٌة الدوٌرة

 الدوٌرة 15طرٌق المعالمة رقم  بقالة رشٌد مسعودان

 ش ع محمد العزونً الدوٌرة 17رقم  ت/ت للتغذٌة العامة نادر عبد الكرٌم

 الدوٌرة 03س ع محمد العزونً رقم  ت/ت للتغذٌة العامة طهراوي ٌوسف

للتغذٌة العامةت/ت  ٌوسف سالم  الدوٌرة 04رقم شارع العزونً محمد  

 شارع محمد العزونً الدوٌرة ت/ت للتغذٌة العامة بالل لعٌشاوي

 الدوٌرة 77محل  15مسكن عمارة رقم  010حً  ت/ت للتغذٌة العامة مفتوح محمد
 

 

 



 خضر و فواكه

 العنوان النشــــــاط إلسم و اللقبا

 الدوٌرة 05تجزئة محمد بن محمد  خضر و فواكه لوناس  شعبونً

 شارع االخوة رمضانً الدوٌرة 71رقم  ت ت للخضر و الفواكه عبد هللا غزالً

 الدوٌرة 10محطة الحافالت  خضر و فواكه مداٌسرشٌد 

 توسٌعة السوق الجواري عٌن الجزائر الدوٌرة بٌع خضر محمد مصطفاوي

شارع محمد  17زاوٌة شارع مداس رقم  ت للخضر و الفواكهت/ العٌد نصاح

 العزونً الدوٌرة

 اللحوم و الدواجن

 العنوان النشــــــاط إلسم و اللقبا

 الدوٌرة 75بوغدور رقم  اإلخوةأ شارع  71رقم  ت/ت للحوم قصابة العٌد قطافً

 الدوٌرة 17شارع بوغدو بوعالم رقم  ت/ت لألسماك بشٌر مشري

 الدوٌرة 70شارع بوعالل رقم  ت/ت للحوم ادرٌس خبزي

  شارع االخوة بوعالل الدوٌرة 11 ت/ت للحوم و الدواجن علٌلٌش محمد

 شارع بو غدو الدوٌرة 11رقم  ت/ت للحوم و الدواجن قٌالل مراد

  أ بلدٌة الدوٌرة 01شارع بوغدوا رقم  ت/ت للحوم و الدواجن كسوري ٌوٌف 

 الدوٌرة  13محل رقم  13غالل رقم  شارع بو قصابة رفوس رابح

رمضانً  اإلخوةشارع  إلىبراهٌمً و ٌنمتً  اإلخوةشارع  ت/ت للحوم الطازجة و المجمدة الطاهر بلجلط
 الدوٌره -0محل 

 شارع رمضانً الدوٌرة  13 ت.ت للحوم و القصابات  صدوقً لخضر

 الدوٌرةشارع رمضانً رمز ب بلدٌة  ت.ت للحوم و الدواجن العكري ادهم

 بوسالم الدوٌرة  اإلخوةشارع  ت/ت للدواجن و البٌض غزالً علً

 شارع عبد العزٌز الدوٌرة 70 ت.ت للحوم و الدواجن كسٌرة عبد الكرٌم

 محل ب الدوٌرة 00قطعة رقم  13تجزئة  لحوم و قصابة حمٌش األخضر

 الدوٌرة 75محل رقم  00مسكن عمارة  010 ت/ت للحوم القصابة عبد الرحمان باعلً 
 محطة خدمــــــات :  

 العنوان النشــــــاط إلسم و اللقبا

 الدوٌرة 32الطرٌق الوطنً رقم  محطات خدمات عبد القادر صاش

 اطعام و مقهى :

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 الدوٌرة 02شارع العروسً محل رقم  اطعام سرٌع جمعة رمضانً

 شارع رمضانً الدوٌرة مطعم صدوقً رضوان

 قربة محطة الحافالت الدوٌرة اطعام سرٌع سهام بن شنٌبر

 17محل رقم  01تجزئة قطعة رقم  13 اطعام كامل بن أعمر بغدادي

 الدوٌرة

 شارع بوعالم الدوٌرة 00 اطعام سرٌع عٌد هشام

 الدوٌرة 73شارع بوغدو رقم  مقهى العٌد فرٌخ

 نهج بوغدو الدوٌرة 73رقم  مقهى حدادة ٌحى

 طرٌق الرحمانٌة الدوٌرة مطعم مسعود حدو

 الدوٌرة 12محل  11مسكن ع  010 مطعم عزالدٌن موٌسً

 

 

 



 نشاطات أخرى

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 شارع عبد العزٌز الدوٌرة 10 ت/ت للتجمٌل بوضٌاف منٌر

 قرب محطة الحافالت الدوٌرة ت/ت العطارة بوعالم شاوي

 الدوٌرة 12تجزئة السالم المدنً محل  تعبئة رصٌد الهاتف النقال مالك طاهٌر
 

 
 القائمة االسمية للتجـــــار المعنيين بالمداومـــة 

 .7102عطلة  يومي عيد األضحى  المبارك لسنة 

 . 7102و عطلة يومي أول محرم و عاشوراء 

 حسن : بابا      لبلدية

 المخـــابـــــز

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 بابا حسن الجزائر 13قطعة  7حً ب الموسع  مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة حمزة ابزاز

 حً اللوزبابا حسن الجزائر 717 مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة جحٌش مصباح

 قسم بابا حسن 40ملكٌة رقم  طرٌق المسجد محموعة 15 مرطبات و حلوٌات التونسً حجٌش

 بابا حسن   13شارع اإلخوة ندٌر رقم  مخبزة  اإلخوة طالب 

 حً الجدٌد بابا حسن 33 حرفً خباز )الخبازة( موسوم توفٌق

 تغذية عـــامة

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 حً كرطالة الموسع بابا حسن العامة للتغذٌةتجارة بالتجزئة  زاٌدي لخضر

 شارع البرٌد بابا حسن 07 عامة تغذٌة بوعمار سمٌر

 طرٌق المسجد بابا حسن 15 العامة للتغذٌةتجارة بالتجزئة  زركون مراد

 بلدٌة بابا حسن 11حً البلدي ب قطعة رقم  مغازة مراد بوطٌش

 بابا حسن 32طرٌق الوطن رقم  العامة للتغذٌةتجارة بالتجزئة  زروق مراد

  ت/ ت تغذٌة عامة  كرٌم سعٌاللً

 بابا حسن 17شارع المسجد رقم  مغازة محمد شرٌف شكٌر

 محل بابا حسن 712حً اللوز رقم  تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة صالح رشٌد

 حً سٌدي لحسن  بابا حسن  تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة خناشً ناصر 

 بابا حسن   01حً اللوز الموسع رقم  تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة بلخوجة شعبان 

 بابا حسن   710حً اللوز قطعة رقم  تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة حمٌد زٌبانً 

 بابا حسن   0521دٌسمبر  00مكرر حً  01محل رقم  تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة كلثوم معروف 

 بابا حسن   حً كرطالة 33 تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة حمالت أمحند

 بابا حسن  34قطعة رقم  15حً ب الموسع رقم  تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة ٌاسٌن شاطر 

 شارع المسجد  بابا حسن  17محل رقم  تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة علً بوبنة

 بابا حسن  13قسم  30طرٌق المسجد مجمع الملكٌة رقم  13 رقم تجارة بالتجزئة لمنتجات الحلٌب  عمارة خالد 

 رمز أ بلدٌة بابا حسن 01رقم  0527جوٌلٌة  11حً  بقالة حمٌد أحنو

 ب بابا حسن 033حً أ الموسع محل  033قطعة رقم  بقالة ناصر لعرٌب

عمارة د بابا  31قطعة رقم  00جوٌلٌة رقم  11حً  77رقم  بقالة مالك ناصر

 حسن

 بابا حسن محافظة الجزائر الكبرى بقالة عجناق توفٌق

 شارع بوجناح أعراب بابا حسن 12المنطقة المغلقة حالٌا  بقالة ولٌد عتروز

 شارع المسجد بابا حسن بقالة دادو حكٌم

 شارع قاسً محمد بابا حسن 01 بقالة قداري أرملة كمٌش

 

 

 

 



 خضر و فواكه

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 شارع المسجد محل ب بلدٌة بابا حسن 10رقم  خضر و فواكه عبد الكرٌم كروش

 حً اللوز بابا حسن خضر و فواكه اوعٌل علً

 محل د بابا حسن 711حً اللوز  قطعة رقم  خضر و فواكه مٌسانً حسان

 بابا حسن  012حً سٌدي لحسن مقام  خضر و فواكه باحً مسلم 

 شارع البرٌد   بابا حسن  خضر و فواكه  بوعمار سمٌر 

 بابا حسن   72حً اللوز رقم  خضر و فواكه  براهٌمً محمد 

 س الحً العمرانً بابا حسن 75رقم  ت/ت للخضر و الفواكه سرٌاك محمد

 محل أ بابا حسن 10شارع قاسً محمد رقم  17 ت/ت للخضر و الفواكه موجاري سعٌد

 الحً الجدٌد محل أ بابا حسن ت/ت للخضر و الفواكه سهٌلة رجدالب زوجة سهران

 مكرر بابا حسن 01شارع مساحل محمد  ت/ت للخضر و الفواكه زروق ابراهٌم

 اللحوم و الدواجن

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 بابا حسن 00حً اللوز  قطعة  تجارة بالتجزئة للحوم و الدواجن عزٌز مٌباركً
 الموسع محل ج الدرارٌة 17حً كرطالة رقم  تجارة بالتجزئة للحوم بوزٌديعبد الرزاق 

 بلدٌة بابا حسن 10شارع المسجد محل رقم  تجارة بالتجزئة للدواجن عبدي موسى
 حً اللوز بابا حسن تجارة بالتجزئة للحوم و الدواجن شرٌشً بوعالم
 حسن بابا 052حً البلدي القدٌم قطعة رقم  قصابة  بوتلٌس سلٌم

 نسٌم عزوق

 شارع المسجد بابا حسن 10رقم  14محل  تجارة بالتجزئة للدواجن نسٌم عزوق

 بابا حسن 73حالٌا رقم  07شارع المسجد رقم  ت/ت للحوم الطازجة و المجمدة بوعام محمد

 بابا حسن 0521دٌسمبر  00مكرر حً  15محل رقم  ت/ت للحوم الطازجة و المجمدة دقً نسرٌن

 بابا حسن 17قطعة رقم  10شارع االخوة ندٌر عمارة  قصابة بلقاسم بن مالك 

 محل بابا حسن 11القطعة رقم  17حً الموسع  قصابة مجراب عمار

 بابا حسن 12تجزئة ب رقم  قصابة شوقً عبد الرحمان

 محل د  بابا حسن  01حً اللوز قطعة رقم  تجارة بالتجزئة للحوم و الدواجن عزٌز مباركً 

 بابا حسن 03شارع المسجد رقم  ت/ت للحوم الطازجة المجمدة نوار نشناش

 بابا حسن 10شارع قاسً محمد رقم  ت/ت للحوم الطازجة المجمدة سعادو بوعبد هللا

 محل د بابا حسن 75حً عمرانً رقم  ت/ت للحوم الطازجة موسى بورحلة

 و مقهى إطعام

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 بابا حسن 712شارع سٌدي لحسن رقم  مطعم الرحمان جاسر عبد

 بابا حسن  17شارع االخوة نذٌر  مطعم بوغزوة خالد

 حً سٌدي لحسن بابا حسن مطعم  رحٌش علً

 بابا حسن  720حً اللوز قطعة رقم  مطعم بوكموخ مبارك

 جوٌلٌة بابا حسن 11حً  11محل رقم  مقهى قرقور عبد الوهاب

 بابا حسن 057حً ب رقم  مقهى عمٌروش كمال

 بابا حسن 12قطعة رقم  003الطرٌق الوالئً  مقهى بوشٌنة ابراهٌم

سابقا حً ب بابا  17حً الوئام المدنً رقم  مقهى طاهٌر احمد

 حسن

 بابا حسن 12حً رقم  مقهى لكٌرد طاهر

 بابا حسن 10حً اللوز قطعة ر قم  مقهى شلٌغوم عبد الرزاق

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة                                                                                               درارية :

 مديرية التجـــارة 
 المفتشية اإلقليمية للتجارة لدرارية 

 ومـــة القائمة االسمية للتجـــــار المعنيين بالمدا

 .7102عطلة  يومي عيد األضحى  المبارك لسنة 

 . 7102و عطلة يومي أول محرم و عاشوراء 

 لخرايسية :لبلدية ا

 المخـــابـــــز

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب
 تجزئة الرٌفٌة خراٌسٌة 13رقم  مخبزة و حلوٌات عتروز محمد

 خراٌسٌة 11شارع محمد مغربً رقم  مخبزة صناعٌة مٌلودي محمد رضا

 أ و ب خراٌسٌة 10حً سٌٌدي سلٌمان رقم  مخبزة صناعٌة مجبر الشرٌف

 ص عبدي مولود خراٌسٌة 72 مخبزة صناعٌة نمامسً سمٌر

 ا خراٌسٌة 735حً عبدي مولود رقم  مخبزة صناعٌة عمر بوكرت

 شارع بلجدٌد الخراٌسٌة حلوٌات جحٌشالعٌد 
 خراٌسٌة  03حً سٌدي بوخرٌس رقم  حرفً خبازة حلوانً بوقفة ٌوسف

 تغذية عـــامة

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 شارع بلجدٌد خراٌسٌة بقالة بلعرٌس محمد

 00قطعة  10مخطط شغل االراضً رقم  بقالة مغازة بوعٌشة صفٌان

 خراٌسٌة 

 حً سٌدي بوخرٌس خراٌسٌة 07رقم  مغازة مٌلود بٌحوح 

 خراٌسٌة 10شارع الجدٌد محل  تغذٌة عامة  ولٌد بن عبد هللا

 شارع االخوة العربً خراٌسٌة 15 ت/ت لمنتجات الحلٌب و العسل عبٌدات مصطفى

محل رقم ا بلدٌة  13التجزئة الرٌفٌة رقم  تغذٌة عامة عبد الرحمن طحطاح

 الخراٌسٌة

 خراٌسٌة 04طرٌق بن شعوة رقم  تغذٌة عامة عمٌروش عبد الرحمان

 خراٌسٌة 17حً الفتح رقم  تجارة بالتجزئة للتغدٌة العامة ثابت سلٌمان

 خراٌسٌة 13محل ب تعاونٌة  بقالة ب

 حً سٌدي سلٌمان محل ب خراٌسٌة  تجارة بالتجزئة للتغدٌة العامة لعروسً أمال

 ب بلدٌة خراٌسٌة 31قطعة رقم  طرٌق الشعاوة تجارة بالتجزئة للتغدٌة العامة حمودة أسامة 

 ب خراٌسٌة  10حوش طرٌق  محل  تجارة بالتجزئة للتغدٌة العامة بوشعٌر محمد

 خراٌسٌة  01حً لعروسً حدود محل  تجارة بالتجزئة للتغدٌة العامة قاٌد محمد

 حً السالم الخراٌسٌة تجارة بالتجزئة للتغدٌة العامة بوٌكنً الٌزٌد

 خراٌسٌة الجزائر 35سٌدي مولود رقم  ارة بالتجزئة للتغدٌة العامةتج تومً عبد القادر

 حً سٌدي مولود الخراٌسٌة الجزائر 13محل  بقالة زواٌق عبد الرزاق 

 خراٌسٌة  71حً سٌدي مولود  تجارة بالتجزئة للتغدٌة العامة ماشطود محمد

 عبد المولود الخراٌسٌة الحزائر 10رقم  بقالة بربار توفٌق

 الخراٌسٌة 10حً عبد مولود محل رقم  بقالة مقطٌف حسان

 حً عبدي مولود خراٌسٌة تجارة بالتجزئة للتغدٌة العامة عبد النور بو عزٌز

 الخراٌسٌة  07حً السالم محل رقم  مغازة مطٌش بن شاٌطة 

 حً السالم الخراٌسٌة تجارة بالتجزئة للتغدٌة العامة بن قاصٌر محً الدٌن

 حً سٌدي بوخرٌس الخراٌسٌة  بقالة ٌمٌنةبتبت 

 خراٌسٌة 11طرٌق الدوٌرة محل ب  بقالة  شقٌق جالل

 سٌدي بوخرٌس خراٌسٌة 07رقم  مغازة بٌضوخ مٌلود

 00قطعة رقم  10مخطط شغل األراضً رقم  ت/ت للتغذٌة عامة بوعٌشة صفٌان

 خراٌسٌة

 حً سٌدي بوخرٌس الخراٌسٌة بقالة عمٌروش نبٌل

 الخراٌسٌة  14تعاونٌة الٌاسمٌن قطعة رقم  بقالة كسٌرة عمر

 الخراٌسٌة  10رقم  110شارع العربً رقم  بقالة مراد لعروسً

 طرٌق الٌحاولة مغازة موهوبً حمزة

 سٌدي بوخرٌس  خراٌسٌة 7محل  مغازة بوشعٌر رفٌق



 حً السالم  الخراٌسٌة  مغازة  بومعزوزة سلٌمان 

 الخراٌسٌة   23حً الجمٌل  ت/ت تغذٌة عامة  عوشرو السعٌد 

 حً السالم الخراٌسٌة  ت/ت تغذٌة عامة  ٌن قاسً محً الدٌن 

 خراٌسٌة    71حً سٌدي بوخرٌس رقم  ت/ت تغذٌة عامة  جوهر زوجة عدالن حدلً 

 سٌدي بزخرٌس  الخراٌسٌة  10حً السالم  ت/ت تغذٌة عامة  عالل بو سشبً 

 الخراٌسٌة   10المحل  13تجزئة الرٌفٌة رقم  ت/ت تغذٌة عامة  أوس عبد العزٌز

 خراٌسٌة 10طرٌق الدوٌرة محل  بقالة فاطمة الزهراء

 خضر و فواكه

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 ب خراٌسٌة 20حً لعروسً حمود محل رقم  تجارة التجزئة خضر و فواكه بوقرة بلقاسم

 ا بلدٌة خراٌسٌة 10حً السالم رقم  خضر و فواكه تجارة التجزئة احمد امغار

 حً السالم  الخراٌسٌة  تجارة التجزئة خضر و فواكه بن صٌد شعبان 

 الخراٌسٌة   13تجزئة الرٌفٌة  تجارة التجزئة خضر و فواكه بوربٌعة منور 

 

 و مقهى :اطعام 

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 خراٌسٌة  14تعاونٌة الساسً قطعة  اطعام سرٌع حمودة هشام

 خراٌسٌة 01حً الٌاسمٌن قطعة  مطعم عزٌزي موسى

 خراٌسٌة 01حً الٌاسمٌن قطعة رقم  مطعم والدوا عبد الباقً

 خراٌسٌة 10محل  15طرٌق الدوٌرة قطعة  مطعم بن دباح العٌد

 نهج محمد معزبً خراٌسٌة مقهى سالٌم رابح

 خراٌسٌة 14الدوٌرة طرٌق  مقهى بن طاس معاد

 خراٌسٌة 13طرٌق الدوٌرة  مقهى بوشٌنة عبد المالك

 

 اللحوم و الدواجن

 العنوان النشــــــاط االسم و اللقب

 بلدٌة خراٌسٌة 14تعاونٌة ٌاسمٌن قطعة ارض  تجارة التجزئة للحوم الدواجن مقران مدقب

 الخراٌسٌة 13قطعة رقم  11حً  تجارة بالتجزئة للحوم و القصابة  ستوت أحمد

 خراٌسٌة 13طرٌق السحاولة رقم  تجارة التجزئة دواجن بٌض و االرانب شرٌشً رشٌد

 شارع االخوة بلجدٌد خراٌسٌة 03 تجارة التجزئة للحوم الدواجن لعربً محمد

 خراٌسٌة 7دوار سٌدي بوخرٌس محل ب رقم  قصابة بلبلط عبد القادر

 حً سٌدي بوخرٌس ح  خراٌسٌة  ت/ت اللحوم و قصابة  لقرع سعد

 وحدات اإلنتاج

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 نهج مزٌان لوناس خراٌسٌة الجزائر  ملبنة ماتسة ابراهٌم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة                                                                                                

 درارية :                                                       مديرية التجـــارة                    
 المفتشية اإلقليمية للتجـارة لدرارية 

 

 االسمية للتجـــــار المعنيين بالمداومـــة  القائمة

 .7102عطلة  يومي عيد األضحى  المبارك لسنة 

 . 7102و عطلة يومي أول محرم و عاشوراء 

 

 لبلدية العاشور :

 خضر و فواكه 

 العنوان النشــــــاط االسم و اللقب
 العاشور 701حً واد الطرفة رقم  خضر و فواكه منصوري عمر

 العاشور 1محل رقم  00حً عدل السبالة عمارة رقم  خضر و فواكه كمال رزٌق

 واد الطرفة محل ب العاشور 052رقم  خضر و فواكه كروش نور الدٌن

 العاشور  13شارع المدارما  0قسم  خضر و فواكه الراوي  محمد

  العاشور  11د قطعة رقم تجزئة  خضر و فواكه كروش رشٌد

 محل ل العاشور  3قرٌة العاشور رقم  خضر و فواكه وارم سلٌم

 العاشور    23شارع سٌدي أمبارك رقم  خضر و فواكه سلٌمان شاوي 

 واد الرمان  العاشور   13حً بوجمعة خلٌل محل رقم  01رقم  خضر و فواكه سٌد علً داودي 

 حً الزٌتونة  العاشور  71رقم  خضر و فواكه خٌاط أسٌا سامٌة

 تغذية عـــــامة

 العنوان النشــــــاط  اإلسم و اللقب 
 محل أ العاشور 33رقم  13حً واد الطرفة  تغذٌة عامة دبوب ناجً

 محل ب العاشور 041حً واد الطرفة طابق األرضً فٌال رقم  تغذٌة عامة عبد الكرٌم لونٌس

 العاشور 12محل رقم  13السبالة عمارة رقم  تغذٌة عامة جمال العلوي

 السبالة العاشور 10سً  13سً  17سً  4أ ش  02محل  0435حً  تغذٌة عامة شكٌب بلبقرة

 تعاونٌة الٌاسمٌن السبالة 13محل رقم  تغذٌة عامة جمال حنتوسً

 المركز التجاري محل د  العاشور  11رقم  تغذٌة عامة عزوز رضا 

 العاشور طرٌق المدارس المحل الثانً على الٌمن  10رقم  تغذٌة عامة ٌحً خالفً 

 العاشور   73المركز التجاري رقم  تغذٌة عامة بوشارب لٌاس 

 العاشور   11تجزئة البلدٌة د قطعة رقم  تغذٌة عامة محمد قندوزي 

 العشور   10حً وهرانً عبد القادر محل رقم  15 تغذٌة عامة خالد دراجً روابحً

 العاشور شارع سٌدي مبارك واد الرمان   13 مغازة الهامل عاشور 

 شارع بوجمعة خلٌل واد الرمان  العاشور  بقالة  سٌف اإلسالم قالون 

 محل ب شارع بوجمعة خلٌل واد الرمان  العاشور  مغازة  خالد مسعودان 

 شارع وهرانً عبد القادر واد الرمان  العاشور  34 بقالة  ٌوسف عٌمر 

 العاشور حً اإلكمالٌة واد الرمان   تغذٌة عامة فرحات شٌخ 

 تجزئة الزٌتون سابقا واد الرمان العاشور  02حً بوجمعة خلٌل رقم  01رقم  تغذٌة عامة  العٌد كحلة 

 العاشور 031واد الطرفة رقم  بقالة حمود عبد الحق

 العاشور 14محل رقم  14حً ح رقم  بقالة بن غالب مصطفى

 

 

 



 للحوم و دواجن

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب
 العاشور      13السبالة عمارة  13محل رقم  ت/ت للحوم و الدواجن رشٌد ناتش

 العاشور      011حً واد الطرفة قطعة رقم  ت/ت للحوم و الدواجن قاشً عمر

 العاشور       711حً واد الطرفة قطعة  ت/ت اللحوم الطازجة و المجمدة و المثلجة عٌسى بن عومر

 العاشور    محل أ  044واد الطرفة قطعة رقم  الدواجنت/ت للحوم و  حمزة أمسٌس

 العاشور   ب  4العاشور رقم  13واد الطرفة رقم  ت/ت للحوم و الدواجن أعمر أولوح

 أ     العاشور 701واد الطرفة  047قطعة  ت/ت للحوم و الدواجن شنكٌك عمار

 العاشور      11شارع الرئٌسً قطعة رقم  ت/ت للحوم و الدواجن الوناس شادلً 
 العاشور       40رقم  13طرٌق العاشور رقم  ت/ت قصابة  فرٌد عشاش 

 قرٌة العاشور  13 ت/ت للحوم القصابة مكاتً سماعٌل 

 واد الرمان  العاشور 05تجزئة الزٌتون قطعة رقم  ت/ت للحوم و الدواجن محرز عزوقلً

 شارع وهرانً عبد القادر واد الرمان  العاشور  ت/ت للحوم و الدواجن مصطفى جزار 

 واد الرمان  العاشور 31تجزئة وهرانً عبد القادر رقم  و البٌض ، اللحوم القصابة ت/ت الدواجن سعٌد بن ٌطو

 شارع سٌدي مبارك  واد الرمان  العاشور 30رقم  الطازجةت/ت للحوم  خٌر الدٌن كروش

 العاشور    10سٌدي مبارك واد الرمان محل  10قم ر ت/ت للحوم و الدواجن سمٌر حسٌن 

 العاشور  23محل ب مكرر رقم  0شارع سٌدي أمبارك جمال ت  و البٌض ت/ت للحوم و الدواجن جمال كروش

 واد الرمان  العاشور   23أ رقم  0شارع سٌدي أمبارك محل  القصابةت/ت للحوم  علً حسٌن 

 المخـــــابز

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب
 العاشور 701حالٌا تجزئة  717حً واد الطرفة قطعة  مخبزة لعزٌلً كمال

 محل رقم ف  العاشور  113قرٌة العاشور رقم  مخبزة أحمد رزٌقً 

 شارع سٌدي أمبارك واد الرمان   العاشور  07 مخبزة صناعٌة  اكرم قوجة

 محل د  العاشور  10شارع سٌدي أمبارك حرف ت  23رقم  إٌداع الخبز الحسٌن تواتً

 واد الرمان  العاشور  10وهرانً عبد القادر قطعة رقم  00تعاونٌة العقارٌة  مخبزة صناعٌة  خبزاوي فاطمة

 محل العاشور 12حالٌا رقم  13قرٌة العاشور رقم  حلوٌات سً لكحل أحمد

 سً العاشور 13العاشور رقم قرٌة  صناعة الخبز التقلٌدي شاٌبً بوعالم

 العاشور 13شارع عبد العزٌز محل  00 حلوٌات زرقً فاطمة الزهراء

 محطة خدمــــــات :  

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب
 طرٌق الوطنً واد الرمان 30 محطة خدمات وادي عثمان

 : و مقهى اطعام

 العنوان النشــــــاط اإلسم و اللقب

 ب العاشور 11طرٌق الحوض رقم  إطعام كامل )مطعم( خمٌسً بوقاعة

 العاشور 35تجزئة د رقم  فاست فود كحول محمد

 العاشور 17قطعة رقم  شارع المدارس فاست فود فٌصل طوٌري

 الشارع التجاري العاشور فاست فود حامق صادق

 العاشور 10شارع المدارس حرف أ رقم  مطعم قدور عبد العزٌز

حرف ب  11شارع عبد العزٌز رضوان رقم  فاست فود عبد العزٌزالعٌد 

 العاشور

حً د  12حً بلقاسم و حمادي منزل رقم سرٌع إطعام شرٌف حلٌم

 العاشور

 واد الطرفة العاشور 721حً  فاست فود قرقٌط سعد الدٌن

محل ب  051حً واد الطرفة قطعة رقم  مطعم عبد الناصر بن علً

 العاشور

 واد الطرفة محل س العاشور 047رقم  فاست فود مرزوق لوناس

 شارع المدارس العاشور 10محل رقم  مقهى عبد العزٌز جمال

 مفترق الطرق األربعة العاشور 10رقم  مقهى عشاش حمٌد

 العاشور 13محل  12قرٌة ح رقم  مقهى تومً لطفً 

 العاشور 714واد الطرفة رقم  مقهى كموش محفوظ



 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجارة

 يديريت انتجارة نىاليت انجسائر 

                                          يصهحت يالحظت انسىق و اإلػالو االلتصادي                                                                                       

  يفتطيت انحراش

 

و  7102المبارك لسنت  األضحىعطلت يومي عيد  خاللالقائمت االسميت للتجار و المتعامليه االقتصادييه الملسميه بضمان المداومت 

   7102 يومي أول محرم و عاشوراء لسنتعطلت 
 -الحراش-

 العنوان التجاري النشاط الممارس
اسم و لقب التاجر أو 

 المتعامل االقتصادي
 البلدية الرقم رقم السجل التجاري

المقاطعة 
 االدارية

 مخبزة و حلوٌات 
 10A4874199 عرقوب عبد الحمٌد 55جوٌلٌة رقم  52شارع 

01 

 الحراش الحراش

 / بىصبغ رضا جىيهيت انحراش 83طريك  86 مخبزة و حلوٌات
02 

 2781261ا01 حاج اػًر يىسف انحراش طريك تابىَت بهماسى  80 مخبزة و حلوٌات
03 

 8808055ب77 يطري ػهي ضارع تابىَت بهماسى  80 مخبزة و حلوٌات
04 

 مخبزة و حلوٌات
 11A4882221 زوقار مراد 065قطعة رقم  50حً الدهالٌز الثالثة 

05 

 مخبزة و حلوٌات
 11A4884705 العمرانً محمد رضا سعٌد 144رقم  50حً الدهالٌز الثالثة توسٌعة 

06 

 مخبزة و حلوٌات
 15A5036908 غراب عبد الحلٌم مكرر 006حً الدهالٌز الثالثة قطعة رقم 

07 

 مخبزة و حلوٌات
شارع 56شارع أرستٌد برٌاند سابقا حالٌا واجهة 40و رقم  44رقم -5رقم 

 13A4901651 بولعشب عادل المحطة
08 

 2640025ا86 حهيتيى رضا طريك اتياٌ ديُي انًُظر انجًيم انحراش 08 مخبزة و حلوٌات
09 



 مخبزة و حلوٌات
 11A4885801 قـربً نبٌل 32قطعة  2حً رادٌوز عمارة أ رقم

10 

 الحراش الحراش

 مخبزة و حلوٌات
 02A0086581 المنصبة كمال 44شارع مصطفى شرقو بلفور رقم 

11 

 مخبزة و حلوٌات
 99A0040075 مشٌكً محند الصغٌر 56شارع أحمد حمٌدوش رقم 

12 

 مخبزة و حلوٌات
 00A0057641 شرانً ٌاسٌن 42شارع أحمد عون رقم 

13 

 مخبزة و حلوٌات
 05A4817333 مادي ابراهٌم بومعطً 35حً ناٌلً رقم 

14 

 8814075ا77 ضبهي ػهي بىيؼطي انحراش 48حي َايهي رلى  مخبزة و حلوٌات
15 

 مخبزة و حلوٌات
 99A0036197 شابلً علً 54شارع عبد الرحمان زغنون رقم 

16 

 8816855ا77 بجى يحي طريك ػبدانرحًاٌ زغُىٌ انحراش 85 مخبزة و حلوٌات
17 

 مخبزة و حلوٌات
 13A4910217 معٌوف أحمد 540شارع ملٌكة قائد رقم 

18 

 مخبزة و حلوٌات
 04A0104261 شلً رضا 51شارع محمد بوروبة رقم 

19 

 مخبزة و حلوٌات
 13A4909031 لفقً فرٌد 30رشٌد رقم  حً كورٌفة

20 

 مخبزة و حلوٌات
 16A5113986 أوعٌل نبٌل   56شارع تابونت بلقاسم رقم 

70 

ةـــــالــــقـــــب 2440553أ43 محلول مراد س  50شارع أوالد سٌدي الشٌخ رقم    
77 

 04A0103489 قالون حمٌد 45جوٌلٌة رقم  52شارع  ةـــــالــــقـــــب
72 

ةـــــالــــقـــــب  
 00A0061949 داودي بوبكر 45سوق سٌدي مبارك رقم 

72 

ةـــــالــــقـــــب  03A0102975 ترٌة موسى 26حً سٌدي امبارك رقم  
72 

ةـــــالــــقـــــب  06A4827461 فروج رابح 44سوق سٌدي امبارك رقم  
72 



ةـــــالــــقـــــب  
 04A0106873 خبزي العٌد بومعطً 56مسكن محل  001حً 

72 

ةـــــالــــقـــــب  
 05A4826869 رزٌقات عقٌلة 54بومعطً محل  45مسكن رقم  001حً االنقاد 

72 

ةـــــالــــقـــــب  06A4831543 لعزازي  عتٌق فٌصل حً نٌلً  بومعطً 
72 

 الحراش الحراش

ةـــــالــــقـــــب  
 07A4843387 شالبً خالد 45حً بومعطً رقم 

21 

ةـــــالــــقـــــب  
 12A4899689 حمودي مصطفى 51حً مخزن المٌاه القدٌمة بومعطً رقم 

20 

ةـــــالــــقـــــب  14A4913195 بورٌاح محمد 12حً بومعطً محل رقم  
27 

ةـــــالــــقـــــب  15A4922403 خلفً لقمان عمارة رقم أ 43س أ/أ50مسكن بومعطً الرقم  442 
22 

ةـــــالــــقـــــب  15A5111242 بهلولً سمٌر 0بومعطً محل  45شارع محمد ناٌلً رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  13A4907585 موزاوي رشٌد 050حً الدهالٌز الثالثة قطعة رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  
 14A4914177 بارك جابري 415حً الدهالٌز الثالثة قطعة رقم 

22 

ةـــــالــــقـــــب  14A4917007 حاج علً سعٌد 424رقم  05شارع  50حً الدهالٌز  
22 

ةـــــالــــقـــــب  15A4918789 بن عدة محمد 002قطعة 54حً الدهالٌز الثالثة رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  15A4922511 شكٌب مالك ،460حً الدهالٌز الثالثة رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  15A5111161 باش مراد 50ف محل رقم  40القطعة رقم  04حً الدهالٌز الثالثة شارع رقم  
21 

ةـــــالــــقـــــب  99A0042339 صراوي جمال 44حً الدهالٌز الثالثة قطعة رقم  
20 

ةـــــالــــقـــــب  12A4892527 حـداد جمال 413حً الدهالٌز الثالثة قطعة رقم 
27 

ةـــــالــــقـــــب  00A0069285 موحً رضوان 060قسم رقم  15شارع  0حً الدهالٌز الثالثة قطعة  
22 



ةـــــالــــقـــــب  07A4844041 عاشوري أمحمد 45رقم  541حً الدهالٌز الثالثة قطعة  
22 

ةـــــالــــقـــــب  12A4891995 مادي محمد مكرر 304حً الدهالٌز الثالثة قطعة رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  15A5110852 عزوط عبد الرحمان 55سوق حسان بادي محل رقم  
22 

 الحراش الحراش

ةـــــالــــقـــــب  
 08A4854441 بحٌرة عبد اللطٌف 01شارع سً حنافً حسان بادي رقم 

22 

ةـــــالــــقـــــب  11A4884633 مـاشو وهٌب 02حسان بادي رقم  شارع بلخٌر بلقاسم 
22 

ةـــــالــــقـــــب  
 14A4911329 درقاوي رابح الطابق االرضً 45شارع ملٌكة قاٌد رقم 

22 

ةـــــالــــقـــــب  00A0062091 أوعٌسً سكوتً الناصر 00شارع ملٌكة قاٌد حً بومعطً رقم  
21 

ةـــــالــــقـــــب  
 00A0070137 لفقً محند شرٌف 041الثالث رقم حً الدهالٌز 

20 

ةـــــالــــقـــــب  
 03A0100883 بوبكر سماتً 40حً كورٌفة رشٌد قطعة رقم 

27 

ةـــــالــــقـــــب  04A0103403 لعوج زهرة 50حً كورٌفة امتداد  
22 

ةـــــالــــقـــــب  07A4848577 بوعزٌز باسم 52حً كورٌفة رشٌد رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  09A4868813 قـٌتً عـالل 02حً كورٌفة رشٌد قطعة رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  09A4868945 زوان محمد 50حً كورٌفة قطعة رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  00A0070259 بضٌاف نصٌرة 35مزرعة كورٌفة رشٌد رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  13A4905695 بلطرش سٌد علً 50سابقا(محل رقم  05)رقم  05حمٌدوش رقم شارع أحمد  
22 

ةـــــالــــقـــــب  99A0044709 منصوري توفٌق 05شارع احمد حمٌدوش رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  99A0054141 قاٌة كمال 15شارع أحمد حمٌدوش رقم  
21 



ةـــــالــــقـــــب  01A0078629 واضح أرملة كٌرد زاهٌة 42رقم  شارع أحمد حمٌدوش 
20 

ةـــــالــــقـــــب  
 02A0084559 بوراس أرزقً 54رقم  42أقطعة  50شارع الجزائر محل رقم 

27 

ةـــــالــــقـــــب  03A0098911 بو العربً مسعود 52حً رادٌوز عمارة أ محل رقم  
22 

 الحراش الحراش

ةـــــالــــقـــــب  
 12A4894491 ساجً حسن 54رادٌوز عمارة  أ  رقم حً 

22 

ةـــــالــــقـــــب  14A4915809 صابونجً زوبٌر 43قطعة رقم 46حً رادٌوز عمارة ب رقم 
22 

ةـــــالــــقـــــب  98A0030047 قاصد فتٌحة 53رقم  4حً رادٌوز عمارة  
66 

ةـــــالــــقـــــب  13A5023412 حمالوي عبد المجٌد حً رادٌوز 
67 

ةـــــالــــقـــــب  99A3618179 جفال طالب 40سوق جلمانً محمد رقم  
68 

ةـــــالــــقـــــب  01A0082603 وهابً غنٌة سوق جلمانً محمد 
69 

ةـــــالــــقـــــب  04A4811733 حمداش نصٌرة 25سوق جلمانً محمد رقم  
70 

ةـــــالــــقـــــب  06A4828171 جفجاف أحمد 42محمد رقم  سوق جلمانً 
71 

ةـــــالــــقـــــب  08A4860473 لوداحً عبد النور 41سوق جلمانً محمد محل رقم  
27 

ةـــــالــــقـــــب  99A0034615 توات أرملة تواتً فاطمة 01سوق جلمانً محمد محل رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  12A4898317 رتٌبة سعٌدانً شارع الطاهر بوشدة 
22 

ةـــــالــــقـــــب  98A0032547 درٌش شرٌفة 26شارع طاهر بوشدة رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  
 03A0099931 بولٌش عبدالقادر 56شارع طاهر بوشدة رقم 

22 

ةـــــالــــقـــــب  06A4828569 ٌحٌاوي بشٌر 55شارع عبدالرحمان سبعة المنظر الجمٌل رقم  
22 



ةـــــالــــقـــــب  
 06A4846502 عٌسو محمد 54شارع احمد مدور المنظر الجمٌل رقم 

22 

ةـــــالــــقـــــب  07A4840131 بن عودٌة تسعدٌت 04شارع اتٌان دٌنً المنظر الجمٌل رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  07A4848149 بن صالح جالل 46شارع عبد الحمٌد شعبانً المنظر الجمٌل رقم  
21 

 الحراش الحراش

ةـــــالــــقـــــب  09A4870427 كبـاب محمد المنظر الجمٌل 54محل  63شارع االخوة زغنون رقم 
20 

ةـــــالــــقـــــب  10A4880001 بـرابح بوعالم المنظر الجمٌل 54محل رقم00شارع دكتور روكس رقم  
27 

ةـــــالــــقـــــب  15A4921147 صابري عثمان المنظر الجمٌل 54محل رقم  00رقم  شارع الدكتور روكس 
22 

ةـــــالــــقـــــب  05A4817049 شكري بوزٌانً  ٌونس 31شارع محمد بلقاسم  المنظر الجمٌل رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  06A4833445 ٌاٌسً ارزقً أ 55ب رقم  52حً الرماف مفال عمارة  
22 

ةـــــالــــقـــــب  05A4818515 زفار فٌصل شارع دغٌش بو عكاز 
22 

ةـــــالــــقـــــب  06A4837105 كابري سلٌم شارع شانزي سابقا 52شارع دغٌش بوعكاز رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  09A4870427 كبـاب محمد المنظر الجمٌل 54محل  63شارع االخوة زغنون رقم 
22 

ةـــــالــــقـــــب  12A1242453 عقبة عادل 00شارع أحمد عون رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  13A4909405 بومزبر نورالدٌن شارع أحمد عون 40 
21 

ةـــــالــــقـــــب  
 15A4918015 سبع علً 50شارع أحمد عون أرغو سابقا قطعة رقم  40

20 

ةـــــالــــقـــــب  98A0031231 ارملة قاضًعطة بركاهم  50نهج أحمد عون رقم  
27 

ةـــــالــــقـــــب  14A4913983 خالصً عبد اللطٌف 54شارع بوعمامة محل رقم  04 
22 

ةـــــالــــقـــــب  16A5111449 شاللً عبد القادر 46شارع الشٌخ بوعمامة رقم  
22 

ةـــــالــــقـــــب  09A4864393 قرٌش تـامر شارع الشٌخ بوعمامة46 
22 



 سوبٌرات
 09A4869129 22 عمروش محمد مكرر 464حً الدهالٌز الثالثة رقم 

 خضر و فواكه
 14A4917271 عرٌوات محمد 43شارع جعفر رقٌق عمارة رقم 

22 

 الحراش الحراش

 خضر و فواكه
 99A0036555 علٌلً مختار 55سوق جلمانً رقم 

22 

 خضر و فواكه
 زموري محمد الحراش

98A828891 22 

 خضر و فواكه
 05A4814463 عون صغٌر طرٌق 51سوق جلمانً محمد رقم 

011 

 خضر و فواكه
 07A4843419 بدال كمال 04سوق جلمانً محمد رقم 

010 

 قصابة و دواجن
 14A4914675 فراغ فاتح محمد بلحسن محل ج 03جوٌلٌة رقم  52زاوٌة الشارعٌن 

017 

 قصابة و دواجن
 09A4863959 بعشة منور 46محمد محل رقم  سوق جلمانً

012 

 قصابة و دواجن
 99A0043861 بن سلوى صالح 45سوق جلمانً محمد طاولة رقم 

012 

 قصابة و دواجن
 99A0049704 جفال ابراهٌم 52سوق جلمانً محمد محل رقم 

012 

 قصابة و دواجن
 99A0056149 مرازقة مسعود 15سوق جلمانً محمد رقم 

012 

 قصابة و دواجن
 09A4864597 العمراوي محمد الصغٌر  04و  03سوق جلمانً محمد دكان رقم 

012 

 قصابة و دواجن
 02A0091405 سعداوي نجٌب 41شارع أحمد عون حسن بادي رقم 

012 

 قصابة و دواجن
 02A0091405 سعداوي نجٌب 41شارع أحمد عون حسن بادي رقم 

012 

 قصابة و دواجن
 10A4875057 سٌنً شاوش 106حً الدهالٌز الثالثة قطعة رقم 

001 

 قصابة و دواجن
 10A4879193 سٌـنً عـلً 50محل  104حً الدهالٌز الثالثة قطعة 

000 

 قصابة و دواجن
 06A4829413 عــلو عبد الكرٌم 104قطعة  0حً الدهالٌز الثالثة توسعة 

007 



 قصابة و دواجن
 15A4918711 رمادي ٌوسف 52 شارع الجزائر رقم

002 

 قصابة و دواجن
 00A0061791 بوترعة نور الدٌن 56شارع دغٌش بوعكاز رقم 

002 

 الحراش الحراش

 قصابة و دواجن
 01A0081631 براهٌمً لخضر 54شارع دغٌش بوعكاز رقم 

002 

 قصابة و دواجن
 07A3640226 موٌسً محمد مكرر 54شارع تابونت بلقاسم رقم 

002 

 قصابة و دواجن
 05A3634785 قزو مصطفى ب 13شارع أحمد حمٌدوش رقم 

002 

 قصابة و دواجن
 02A0089125 بن سباع لخضر 42شارع أحمد حمٌدوش رقم 

002 

 قصابة و دواجن
 15A4919839 سعداوي أكرم محمد حطاب بلفور 50

002 

 قصابة و دواجن
 06A4836031 حلٌم لونٌسً بلفور 42حً الرادٌوز رقم 

071 

 قصابة و دواجن
 11A4880829 سالمً شرٌف 35حً ناٌلً )بومعطً( محل د رقم 

070 

 قصابة و دواجن
 00A0057801 سالمً لوصٌف 35حً بومعطً قسم رقم 

077 

 قصابة و دواجن
 07A4846791 بن شٌخ ناصر أ سوق ناٌلً بومعطً 34كشك رقم 

072 

 قصابة و دواجن
 11A4900030 قربع صهٌب 54شارع االخوة جٌلً محل رقم  52

072 

 قصابة و دواجن
 13A1448745 عداد ناصرالدٌن 540شارع ملٌكة قاٌد رقم 

072 

 قصابة و دواجن
 54A0080755 تٌسمالن أحمد  52شارع الشٌخ االبراهٌمً رقم 

072 

 قصابة و دواجن
 65A0017493 لوصٌف فٌصل الحراش

072 

 قصابة و دواجن
5534004أ55 بوساعد الالهم  الحراش  

072 

 إطعام سرٌع
 43A111420 بوصبع محمد 54شارع الشٌخ االبراهٌمً رقم 

072 



 إطعام سرٌع
 04A0108373 ساهل مٌلود 50جوٌلٌة رقم  52شارع 

021 

 إطعام سرٌع
 06A4836489 غربً فرٌد 45جوٌلٌة رقم  52شارع 

020 

 إطعام سرٌع
 06A4836679 كتاب عز الدٌن محل أ52جوٌلٌة رقم  رقم  52شارع 

027 

 إطعام سرٌع
 07A4847741 طامً فاتح 50جوٌلٌة  عمارة  2حً 

022 

 إطعام سرٌع
 65A0025907 قرٌدة علً جوٌلٌة  52شارع  45

022 

 إطعام سرٌع
 55A0061557 حراش مسعودة  40جوٌلٌة رقم  52شارع 

022 

سرٌع إطعام  
 02A0087477 أكرور فاطمة 35شارع أحمد عون حسن بادي رقم 

022 

 الحراش الحراش

 إطعام سرٌع
 02A0087499 عمارة ناصر 35شارع أحمد عون حسن بادي رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 02A0088389 خوخً عمر 04شارع أحمد عون رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 99A0036241 بروان عالل 04نهج أحمد حمٌدوش رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 99A0047473 بن عبد السالم نور الدٌن 51/50شارع أحمد آٌت محند رقم 

021 

 إطعام سرٌع
 00A0057471 صنهاجً توفٌق 45شارع أحمد ترخوش رقم 

020 

 إطعام سرٌع
 10A4884300 قاسم ناجً شارع احمد حمٌدوش محل س 45

027 

 إطعام سرٌع
 99A0040415 بوكري محمد 50رقم  شارع أحمد ترخوش

022 

 إطعام سرٌع
 99A0036241 بروان عالل 04نهج أحمد حمٌدوش رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 01A0078993 معتوق عبدالفتاح 44شارع غبوب بو عالم  بلفور رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 04A0105759 عٌواز مصطفى 50نهج غبوب بوعالم حسن بادي رقم 

022 

سرٌع إطعام  
 08A4851705 مباركً توفٌق غبوب بوعالم بلفور محل ج 50شارع 

022 



 إطعام سرٌع
 09A4865537 حدوش سفٌان 44شارع غبوب بوعالم رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 97A0013543 حمٌد و عبد الكر ٌم 40شارع بوعالم غبوب رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 07A4847851 شفٌق صحراوي 4ش  03حً الدهالٌز الثالثة شارع 

021 

 إطعام سرٌع
 07A4840705 بدرٌسً فرٌد 4محل  414رقم  50حً الدهالٌز الثالتة توسٌع 

020 

 إطعام سرٌع
 07A4847851 صحراوي شفٌق 4ش  03حً الدهالٌز الثالثة شارع 

027 

 إطعام سرٌع
 15A4920549 عبد الرحمان بلخوجة 50محل رقم  55قطعة  16شارع  54حً الدهالٌز الثالثة توسٌعة 

022 

 الحراش الحراش

 إطعام سرٌع
 01A0081145 حرشاوي عقٌلة دٌار الخمسة 44حً رادٌوز عمارة أ رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 13A4902687 محمودي جٌاللً 50حً رادٌوز محل رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 13A4902981 زوردانً كمال 42حً رادٌوز محل رقم 

022 

سرٌع إطعام  
 13A4909797 بوسلً أحمد عمارة أ 2حً رادٌوز رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 14A4913273 بوزٌد محمد 54حً ردٌوز عمارة أ رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 04A0103361 زٌنات لٌلى 54شارع بلقاسم طابونت رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 04A4812455 مشري علً 54شارع تابونت بلقاسم رقم 

021 

 إطعام سرٌع
 06A4836987 قوٌدر رضا صابري 54شارع تابونت بلقاسم رقم 

020 

 إطعام سرٌع
 07A4840185 وكاد مسعودة 51شارع تابونت بلقاسم رقم 

027 

 إطعام سرٌع
 07A4840795 عٌاش محمد 54سوق سٌدي امبارك رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 99A0052863 درٌس رابح 54سوق سٌدي مبارك محل رقم 

022 



 إطعام سرٌع
 07A4844647 عمروش سلٌمان 30شارع بو عمامةحسن بادي رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 08A4862555 اٌت  بعزٌز سٌد علً حسن بادي 2نهج بو عمامة رقم 

022 

 إطعام سرٌع
 11A4884229 لحزازي محمد شارع بلخٌري بلقاسم حسن بادي

167 

 إطعام سرٌع
 13A4907823 سعٌدانً كمال حسن بادي الحراش 54زرباط بوعالم محلشارع 45

022 

 إطعام سرٌع
 14A4917837 عٌاش نصر الدٌن شارع نور الدٌن حمري حسن بادي محل ب 44

022 

 إطعام سرٌع
 97A0012698 رحمونً بوعالم 43شارع سعٌد قرٌفون رقم 

021 

 الحراش الحراش
 إطعام سرٌع

 07A4840127 حوٌتً ابراهٌم حسن بادي سعٌد قرٌفون 02حً 
020 

 إطعام سرٌع
 09A4863629 سعداو ي عبد النور 43شارع سعٌد قرٌفون رقم 

027 

 مطاحن
انحراش 60سىق جهًاَي يحًد يحم   انًطاحٍ انكبري دحًاَي  البال 

 022 3986984أ11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجارة

 يديريت انتجارة نىاليت انجسائر 

                                          يصهحت يالحظت انسىق و اإلػالو االلتصادي                                                                                       

  يفتطيت انحراش

 

و  7102عطلت يومي عيد األضحى المبارك لسنت  خاللالقائمت االسميت للتجار و المتعامليه االقتصادييه الملسميه بضمان المداومت 

   7102عطلت يومي أول محرم و عاشوراء لسنت 
 -باش جراح-

 العنوان التجاري النشاط الممارس
اسم و لقب التاجر أو 

 المتعامل االقتصادي
التجاريرقم السجل   البلدية الرقم 

المقاطعة 
 االدارية

حلوٌاتمخبزة و   
 09A4863663 كوٌسً حسٌن 35و  26رقم 2حً دٌار الجماعة عمارة 

10 

باش 
 جراح

 الحراش

حلوٌاتمخبزة و   
 09A0635076 حمٌطوش حكٌم 014حً البدر رقم 

17 

حلوٌاتمخبزة و   2650737ا08 نفكير سباي كريًت زوجت  باش جراح 024حي انبدر لطؼت رلى  
12 

حلوٌاتمخبزة و   
 07A4846087 مرسلً فاطمة ارملة تٌقامونً 35حً البدر رقم 

12 

حلوٌاتمخبزة و   
 04A4813849 زطٌلً محمد 41و  40محل رقم  26حً باش جراح عمارة 

12 

حلوٌاتمخبزة و   
 98A0014826 زرمان العٌاشً 56رقم  20حً باش جراح عمارة 

12 

حلوٌاتمخبزة و   
 10A4873839 جباري عبدالكرٌم حً جنان المبروك محل أ

12 

حلوٌاتمخبزة و   
 13A4905575 اٌت اكلً عبد هللا 56رقم  10/52عمارة  4حً باش جراح 

12 

حلوٌاتمخبزة و   267635أ08 يباركي ربيغ باش جراح 81ضارع انطرق األربؼت حي انهىاء انجًيم رلى  
12 



حلوٌاتمخبزة و   8850708ا88 ضباح ػهي لالسيار باش جراح 008حي حُاٌ رلى  
01 

حلوٌاتمخبزة و   2643771ا87 حداد حهيى باش جراح 80ا يحم  42حي باش جراح ػًارة  
00 

باش 
 جراح

 الحراش

حلوٌاتمخبزة و   8801633ا76 خهيفي احًد باش جراح 82رلى  01حي باش جراح ػًارة  
07 

حلوٌاتمخبزة و   
 07A4850527 زعٌتر علً شارع االخوة عطاري حً المسلمٌن 1و  0رقم 

02 

حلوٌاتمخبزة و   
 09A4863295 مدانً رشٌد 22حً الهواء الجمٌل رقم 

02 

حلوٌاتمخبزة و   
 11A4880895 رمـلً محمد لمٌن 40محل رقم  0تعاونٌة عقارٌة النجاح 

02 

حلوٌاتمخبزة و   
 99A0049931 بوشمة مختار 53محل رقم  54مدخل  00عمارة  54حً باش جراح 

16 

حلوٌاتمخبزة و   
 99A0055533 داعً سٌد علً 50رقم  05حً المسلمٌن رقم 

17 

ةــــــــقالــــــب  
2441636أ 43 دراوش ٌحً 14سوق جنان مبروك محل رقم   

02 

ة ــــــــقالــــــب 002رقم  على واجهة شارع حنفً هجرس 00حً البدر رقم    02 5535302أ 55 جربً جمال 

 بــــــقالــــــــة
 09A4862707 حلٌش كرٌم 52رقم  30عمارة  54حً باش جراح 

71 

 بــــــقالــــــــة
 11A4884501 مازٌت عمر 50رقم  32عمارة  54حً باش جراح 

70 

 بــــــقالــــــــة
 14A4917115 طاشت كمال أ50محل رقم  51مدخل  51عمارة  54حً باش جراح 

77 

 بــــــقالــــــــة
 14A4916489 هزبري ٌوسف 55رقم  40عمارة  4حً باش جراح 

72 

 بــــــقالــــــــة
 03A0102871 مداسً نورالدٌن 50محل رقم  20عمارة  4حً باش جراح 

72 

 بــــــقالــــــــة
 11A4883157 بـرابـز حمزة 44عمارة  4حً باش جراح 

72 

 بــــــقالــــــــة
 97A0012660 خلفاوي كمال 50محل رقم  10عمارة  4حً باش جراح 

72 



 بــــــقالــــــــة
ب حصة  52التعاونٌة العقارٌة التضامن شارع العقٌد عمٌروش عمارة 

 13A4909915 شابً الهادي 54
72 

 بــــــقالــــــــة
 2من البناٌة  50التعاونٌة العقارٌة التضامن طرٌق بئر خادم الحصة رقم 

 14A4912943 بونوة سفٌان ب مكرر
72 

 بــــــقالــــــــة
 06A4837301 بونوح ٌاسٌن 40تعاونٌة عقارٌة التضامن شارع بئرخادم الطرٌق الوالئً رقم

72 

 بــــــقالــــــــة
 98A0014290 بٌطار كمال 54رقم  54مسكن عمارة  155حً 

21 

 بــــــقالــــــــة
 99A0040745 عموش نور الدٌن 45رقم  43مسكن عمارة  155حً باش جراح 

20 

 بــــــقالــــــــة
 99A0046787 عطوي أرملة عطوي العلجة 014حً البدر رقم 

27 

 بــــــقالــــــــة
 12A4899437 رزٌق عبد الرحمان 54قطعة  45حً البدر رقم 

22 

 بــــــقالــــــــة
 05A4824319 شربال عبدالرزاق حً البدر محل س005

22 

 بــــــقالــــــــة
 10A4873945 مصطفاوي عبد القادر س305حً البدر تجزئة 

22 

باش 
 جراح

 الحراش

 بــــــقالــــــــة
 12A4896727 عروج صالح 50رقم  54شارع حنافً هجرس حً البدر محل 

22 

 بــــــقالــــــــة
 12A4899437 رزٌق عبد الرحمان 54قطعة  45حً البدر رقم 

22 

 بــــــقالــــــــة
 15A4918315 مراحً علً قطعة س 230حً البدر رقم 

22 

 بــــــقالــــــــة
 98A0015934 بو حالة علً 006حً البدر رقم 

22 

 بــــــقالــــــــة
 98A0030669 بومولة كمال  341حً البدر رقم 

21 

 بــــــقالــــــــة
حً البدر 361رقم   98A0014817 جٌاللً ٌوسف 

20 

 بــــــقالــــــــة
 00A0067221 خٌدر ٌوسف س 54محل رقم  32حً باش جراح عمارة 

27 

 بــــــقالــــــــة
 06A4839203 بوسالح محمد 1مدخل  6حً باش جراح عمارة 

22 



 بــــــقالــــــــة
 07A4847981 العٌشوشً عبد الرحٌم 52رقم  04حً باش جراح عمارة 

22 

 بــــــقالــــــــة
 08A4852943 زموري فرٌد أ 52محل رقم  05حً باش جراح عمارة 

22 

 بــــــقالــــــــة
 08A4859135 هللا عبد الحقبن جاب  54محل رقم  54قطعة رقم  40طرٌق الوالئً رقم 

22 

 بــــــقالــــــــة
 14A4911619 شرٌح زوهٌر 01حً المسلمٌن االخوة عطار رقم 

22 

 بــــــقالــــــــة
 15A4919243 قرٌبٌس موسى 54رقم  51حً المسلمٌن عمارة مشتركة 

22 

 بــــــقالــــــــة
 99A0047261 رزٌق سمٌر 453حً جنان المبروك رقم 

22 

 بــــــقالــــــــة
 99A0050475 مجبر ٌمٌنة 45سوق جنان المبروك محل رقم 

21 

 بــــــقالــــــــة
 01A0081619 بوراد سٌد علً 53سوق جنان مبروك رقم 

20 

 بــــــقالــــــــة
 05A4819407 عبد الحق نسٌم 54سوق جنان المبروك محل 

27 

باش 
 جراح

 الحراش

 بــــــقالــــــــة
 09A4869635 العاٌب مولود 05سوق جنان المبروك محل رقم 

22 

 بــــــقالــــــــة
 09A4863835 بـاٌـو احمد 24شارع حنـان الهواء الجمٌل رقم 

22 

 بــــــقالــــــــة
 11A4889287 أجعوت وهاب 04رقم  54شارع حنان حً الهواء الجمٌل محل 

22 

 بــــــقالــــــــة
 12A4898849 قاصدي محمد 44شارع حنان حً الهواء الجمٌل رقم 

22 

 بــــــقالــــــــة
 14A4916393 شكري عبد الغنً 50شارع حنان حً الهواء الجمٌل محل رقم  41

22 

 بــــــقالــــــــة
 10A4879133 قـالل عبد الكرٌم 54محل  04حً الهواء الجمٌل شارع المدارس رقم

22 

 بــــــقالــــــــة
 04A0106557 بوخبزة محمد حً البدر 15محل رقم  54مسكن عمارة  4545حً 

22 

 بــــــقالــــــــة
 13A4909171 محبوب عبد الرحٌم 56قطعة رقم  40أ محل رقم  04مسكن عمارة  050حً

21 



 بــــــقالــــــــة
 98A0032353 موحً علً 05د رقم  مدخل 50حً دٌار الجماعة عمارة 

20 

 بــــــقالــــــــة
 12A4896613 رشٌدي عثمان 14رقم  51حً دٌار الجماعة عمارة 

27 

 بــــــقالــــــــة
 14A4910919 شتوح لعموري 55و  54محل رقم 40مسكن عمارة  050حً 

22 

 بــــــقالــــــــة
 12A4896727 عروج صالح 50رقم  54حً البدر محل  شارع حنافً هجرس

22 

 بــــــقالــــــــة
2440610أ43 وهاب بالل  محل س 53حً الهواء الجمٌل قطعة رقم  450شارع الحدائق رقم   

22 

 بــــــقالــــــــة
2446530أ44 زواوي أمٌر  حً البدر محل ف 54  

22 

 سوبٌرات
 02A0092239 بوزٌد محمد ٌاسف المؤدي للسوق البلدي شارع رئٌسى

22 

 سوبٌرات
 98A0021120 محمد مزٌانً رشٌد أ 45رقم  20عمارة  54حً باش جراح 

22 

 قصابة و دواجن
2443030أ 43 طارق مغراوي حً باش جراح  

22 

 قصابة و دواجن
2505340أ41 عماري فاتح 50و  54رقم  52درج  54حً المنظر الجمٌل عمارة م   

21 

 قصابة و دواجن
1600564أ51 العٌد حمٌدي  باش جراح  

20 

 قصابة و دواجن
1545052أ45 بلقاسم مولود  محل ب 032حً البدر رقم   

27 

 قصابة و دواجن
5534004أ55 حٌدر ٌوسف س 54محل رقم  32حً باش جراح عمارة   

22 

 قصابة و دواجن
2446564أ44 قلٌل عبد الرحمان 04محل رقم النخٌل سابقا  سوق مٌلودي برٌنٌس   

22 

 قصابة و دواجن
 04A4812631 برابح ساعد 44سوق مٌلودي برٌنٌس )النخٌل سابقا(محل 

22 

 قصابة و دواجن
 06A4843630 ودوع حمٌد 34سوق مٌلودي برٌنٌس محل رقم 

22 

 قصابة و دواجن
 13A4906389 عٌش طاوس 45) النخٌل سابقا (محل رقم  سوق مٌلودي برٌنٌس

22 
باش 
 جراح

 الحراش
 قصابة و دواجن

 02A0087875 قطٌش سالم 41بجوار سوق مٌلودي برنٌس كشك رقم 

22 



 قصابة و دواجن
 13A4906821 جعٌجع زٌن العابدٌن سوق مٌلودي برٌنٌس 34محل رقم 

22 

 قصابة و دواجن
 15A4921433 نواري سفٌان 05)النخٌل سابقا( المحل رقم  سوق مٌلودي برٌنٌس

21 

 قصابة و دواجن
 13A4903975 بن نابً بشٌر 36سوق مٌلودي برٌنٌس حً النخٌل محل رقم 

20 

 قصابة و دواجن
 11A4888393 تٌورماس محمد مكرر 53سوق مٌلودي برنٌس محل رقم 

27 

 قصابة و دواجن
 15A4920101 جوادي رضوان أ 40رقم  30عمارة  54حً باش جراح 

22 

 قصابة و دواجن
 09A4868771 صـالح أعمـر 50رقم03عمارة  4حً باش جراح 

22 

 قصابة و دواجن
 15A4918309 وٌندار زكرٌاء 53رقم  50مدخل  31عمارة  4حً باش جراح 

 

 قصابة و دواجن
 09A4868771 صـالح أعمـر 50رقم03عمارة  4حً باش جراح 

22 

 قصابة و دواجن
 12A4899487 فضة نورة 456حً البدر رقم 

22 

 قصابة و دواجن
 03A0093867 ٌاحً هاشمً أ 463حً البدر رقم 

22 

 قصابة و دواجن
 14A4915439 ٌعٌش محمد حً الهواء الجمٌل 54شارع  الوادي محل  54

22 

 قصابة و دواجن
 10A4877389 مندي خٌر الدٌن الهواء الجمٌل 50جنان مبروك كحل رقم  شارع 00

22 

 قصابة و دواجن
 06A4835141 الوناس حسان شهٌر 40شارع مصطفى ٌن بو العٌد رقم 

21 

 قصابة و دواجن
 98A0016331 نجاع عمار 54قطعة رقم  40طرٌق الوطنً رقم 

20 

 قصابة و دواجن
 45A4876823 لعمارة سلٌم باش جراح 05/06سوق جنان مبروك رقم 

27 

 قصابة و دواجن
2442013أ43 سالمً عبد القادر  402سوق مٌلودي برٌنٌس طاولة رقم   

22   

 إطعام سرٌع
 08A4860955 العٌفة عبود 44و  45رقم  54مسكن عمارة أ  155حً 

22 
باش 
 جراح

 الحراش
 إطعام سرٌع

 08A4862415 سمارة مراد 53-52-51رقم  51عمارة مسكن  155حً 
22 



 إطعام سرٌع
 08A4859259 زنوش أحسن 21مسكن الطرٌق المؤدي من باش جراح الى القبةرقم  155حً 

96 

 إطعام سرٌع
 09A4866801 كـدار مصطفى 51رقم  0مدخل  36حً باش جراح عمارة 

97 

 إطعام سرٌع
 12A4899615 طٌار ٌوسف 40رقم  03حً باش جراح عمارة 

22 

 إطعام سرٌع
 05A4820027 نجاع سمٌرة أ 45محل رقم  54قطعة رقم  40طرٌق الوالئً 

22 

 إطعام سرٌع
 99A0047511 سعدودي عبد القادر أ 04محل رقم  54قطعة رقم  40طرٌق الوالئً رقم 

011 

 إطعام سرٌع
 14A4913691 لكحل بوبكر 53المحل رقم  454حً البدر رقم 

010 

 إطعام سرٌع
 14A4916425 بولودم مسعود 006حً البدر رقم 

017 

 إطعام سرٌع
 04A4811379 خٌري سعد وادي اوشاٌح  3/2/1محل رقم   44مسكن  عمارة  050حً 

012 

 إطعام سرٌع
 97A0012812 عبٌر عزٌز 54محل رقم  05حً باش جراح عمارة 

012 

 خضر و فواكه
 08A4851721 غربً عبد السالم 44النخٌل محل رقم سوق حً 

012 

 خضر و فواكه
 13A4903885 أوفرحات فرٌد حً البدر 004

012 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجارة

 يديريت انتجارة نىاليت انجسائر 

                                    يالحظت انسىق و اإلػالو االلتصادي                                                                                              يصهحت

  يفتطيت انحراش

 

و  7102عطلت يومي عيد األضحى المبارك لسنت  خاللالقائمت االسميت للتجار و المتعامليه االقتصادييه الملسميه بضمان المداومت 

   7102عطلت يومي أول محرم و عاشوراء لسنت 
 -بوروبة-

 العنوان التجاري النشاط الممارس
اسم و لقب التاجر أو 

 المتعامل االقتصادي
 البلدية الرقم رقم السجل التجاري

المقاطعة 
 االدارية

 12A5013012 10 فُيص ػبد انمادر بىروبت83Bحي انجبم يدخم  مخبزة و حلوٌات 

 الحراش بوروبة

 07A4859490 17 حبشً نسٌبة 51رقم  50حً الجبل مجموعة أ مخبزة و حلوٌات

 10A4887240 12 ماجن ملٌكة 54رقم  0حً الجبل قسم أ مخبزة و حلوٌات

 14A5029956 12 عمٌروش محمد 54محل  40رقم  0حً الجبل قسم أش  مخبزة و حلوٌات

 12A4906470 12 بوشكارة عمر 13رقم 56حً شرٌف بٌدي مجمع  مخبزة و حلوٌات

 12 2633000ا85 زتيهي اػًر بىروبت 52رلى  80حي ضريف بادي يجًغ  مخبزة و حلوٌات

 بىروبت 31رلى  80حي ضريف بادي يجًغ  مخبزة و حلوٌات
sarl boulangerie 

patisserie benazzoug 
 12 8800500ب88

 12 2656013ا08 يهيبم َاصير بىروبت 80رلى  sػًارة  p l mحي  مخبزة و حلوٌات

 00A0057025 12 خرخاش عبد العزٌز 40حً الكالٌتوس رقم  مخبزة و حلوٌات



 13A4905575 01 عبد هللا اٌت اكلً 56رقم  10/52عمارة  54حً باش جراح  مخبزة و حلوٌات

 الحراش بوروبة

بوروبة 55حً الكالٌتوس عمارة س رقم  مخبزة و حلوٌات  00 1531051أ  55 معمري محمد 

ةــــــقالـــــــــب 50حً سعٌدون محمد شارع أ    07 2441515أ43 حبوش عبد هللا 

ةــــــقالـــــــــب  
 14A5027640 بلقاسمً محمد قرب المسجد 44حً الكالٌتوس كشك رقم 

02 

ةــــــقالـــــــــب  
 12A4908544 بن قانة حبٌبة محل أ 64رقم  54الكالٌتوس عمارة حً 

02 

ةــــــقالـــــــــب  
 14A5027438 بودرواز ٌاسٌن أ 4قطعة رقم  40حً الكالٌتوس رقم 

02 

ةــــــقالـــــــــب  
 15A5038790 بودٌسة جمٌلة 50محل رقم  54حً الكالٌتوس عمارة د 

02 

ةــــــقالـــــــــب  
 06A4842344 بونقطة سمٌر 52حً الكالٌتوس عمارة " ف " رقم 

02 

ةــــــقالـــــــــب  
 99A0039408 ربٌع عبد الكرٌم 44حً الفداء عمارة ج رقم 

02 

ةــــــقالـــــــــب  
 01A0077048 كودري لٌلى 50حً بن بولعٌد كشك رقم 

02 

ةــــــقالـــــــــب  
 15A5037334 بن إٌغٌل سماعٌل 05حً دٌار العافٌة رقم 

71 

ةــــــقالـــــــــب  
 15A5040528 حارك براهٌم 54رقم  50حً شرٌف بٌدي مجموعة ملكٌة 

70 

ةــــــقالـــــــــب  
 03A0105684 عاٌد مراد 54ٌحمل رقم  0حً الجبل مجموعة أ 

77 

ةــــــقالـــــــــب  
 09A4879638 بوعسكر مراد أ50رقم4حً الجبل  مج

72 

ةــــــقالـــــــــب  
 10A4885490 فرٌدي محمد أ 51س 50حً الجبل مج 

72 

ةــــــقالـــــــــب  
 13A5023232 بن محً الدٌن لٌاس 50قسم  52حً الجبل رقم 

72 

ةــــــقالـــــــــب  
 99A0033516 نقاش عمر 42ش  54حً الجبل مجموعة 

72 



ةــــــقالـــــــــب  
 07A4850606 وارد أمٌن 51رقم  54حً الجبل مجموعة ح 

72 

ةــــــقالـــــــــب  
 01A0080386 قورصو مصطفى 52رقم  14حً الجبل مجموعة 

72 

 الحراش بوروبة

ةــــــقالـــــــــب  
 99A0038910 عٌسو عبد القادر 0م  0حً الجبل مجموعة 

72 

ةــــــقالـــــــــب  
 98A0016198 وراس سامٌة  01ف  1حً الجبل مج 

21 

 سوبٌرات
 02A0096618 سنٌقرة عادل 24حً بن بولعٌد رقم 

20 

 قصابة و دواجن
 04A0108696 عزٌزي سمٌر 54رقم  45حً الجبل مجموعة أ 

27 

 قصابة و دواجن
 05A4833026 قرٌو عمر 54رقم  54حً الجبل مجموعة أ 

22 

 قصابة و دواجن
 14A5027150 قورصو نور الدٌن أ51قسم 52حً الجبل رقم

22 

 قصابة و دواجن
 16A5111473 سمورد محمد 54محل رقم  53حً الفداء رقم 

22 

 قصابة و دواجن
 04A0109202 راشدي عزالدٌن 50شارع محفوظ سعد هللا رقم 

22 

 قصابة و دواجن
 15A5042824 لعكروت رمضان 53مسكن تساهمً عمارة ب محل رقم  452/451مشروع 

22 

 إطعام سرٌع
 00A0067934 مرٌود زٌن الدٌن 43محل  54حً الجبل عمارة 

22 

 إطعام سرٌع
 00A0069414 نعمانً ٌوسف 55رقم  41حً الجبل مجمع أ 

22 

 إطعام سرٌع
 07A4850436 تركً عبدالقادر 51حً الكالٌتوس عمارة س محل رقم 

21 

 إطعام سرٌع
 13A5023136 تركً ٌوسف 56الكالٌتوس عمارة س رقم حً 

20 

 إطعام سرٌع
 04A4810499 راشدي جمال حً الكالٌتوس بجانب محطة البنزٌن

27 

 إطعام سرٌع
2442441أ43 بوشولكٌة أمٌن   51مسكن تساهمً عمارة س محل رقم  452/451مشروع   

22 



05حً الجبل طرٌق الوطنً رقم  محطة خدمات  99A0033878 22 محمد نقاش 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجارة

 يديريت انتجارة نىاليت انجسائر 

                                    يالحظت انسىق و اإلػالو االلتصادي                                                                                              يصهحت

  يفتطيت انحراش

 

و  7102طلت يومي عيد األضحى المبارك لسنت ع خاللالقائمت االسميت للتجار و المتعامليه االقتصادييه الملسميه بضمان المداومت 

   7102عطلت يومي أول محرم و عاشوراء لسنت 
 -وادي السمار  -

 العنوان التجاري النشاط الممارس
اسم و لقب التاجر أو 

 المتعامل االقتصادي
 البلدية الرقم رقم السجل التجاري

المقاطعة 
 االدارية

 12A4908862 01 رحمان حمٌد المكان الجمٌل 50محل  43رقم 3شارع  مخبزة و حلوٌات

وادي 
 السمار

 الحراش

00 جؼفري ػًر السمار واد الجمٌل المكان مفتاح طرٌق454 مخبزة و حلوٌات 50203ا  02 

 14A5034732 03 شعاب رشٌد حً وادي السمار مقابل المعهد الوطنً لإلعالم األلً مخبزة و حلوٌات

 13A4902013 04 سوٌدي براهٌم 06قطعة رقم  حً ماكودي مخبزة و حلوٌات

 03A0099208 05 عتروز الحسٌن وراء المركز البرٌدوالموصالت55حً وادى السمارقطعةرقم مخبزة و حلوٌات



 98A0029234 06 مشري توفٌق شارع عبد الرحمان شتوح المكان الجمٌل 00 مخبزة و حلوٌات

 11A4893890 07 غدٌري مجٌد 02حً علً خوجة رقم  مخبزة و حلوٌات

ةــــــــقالــــــــب  15A5042692 08 بن طرفاٌة العٌد نهج سٌدي عقبة المكان الجمٌل 40 

ةــــــــقالــــــــب  
 09A4878950 مرسلً شفٌقة 04محل رقم  41مسكن عمارة 046حً 

09 

ةــــــــقالــــــــب  
 07A4856818 حمالت مصطفى 446قطعة رقم50ماكودي

10 

ةــــــــقالــــــــب  
 08A4863866 أوحدة محمد 454حً العالٌـة رقم 

11 

ةــــــــقالــــــــب  
 00A0058110 زاٌدي مراد 0شارع عبد الرحمان شتوح المكان الجمٌل رقم 

12 

ةــــــــقالــــــــب  
 10A4882694 معلم حامد المكان الجمٌل 014قطعة رقم  52شارع رقم 

13 

وادي 
 السمار

 الحراش

ةــــــــقالــــــــب  
 04A4814814 رباحً عٌاش 44رقم  0حً ماكودي  قطعة

14 

ةــــــــقالــــــــب  
 97A0012005 ولد عٌسى ناصر واد السمار 51رقم  51طرٌق مفتاح محل 

15 

ةــــــــقالــــــــب  
 445طرٌق مفتاح رقم 

 اٌكان جعفر
 04A4810440 

16 

ةــــــــقالــــــــب  
 43A5111957 ٌحً شرٌف حمزة أ واد السمار 44حً حقل التجارب حالٌا علً خوجة رقم 

17 

ةــــــــقالــــــــب  
 01A0084470 بودٌن عبد الحفٌظ مكسن العالٌة 200حً 

18 

ةــــــــقالــــــــب  
 99A0036648 عزازي بوعالم طرٌق مفتاح وادي السمار

19 

ةــــــــقالــــــــب  
 00A0059462 عباس محمد حً وادى السمار المركزالبرٌدي

20 

ةــــــــقالــــــــب  
 12A5011418 نعٌم عمر حالٌا شارع محمد حطاب حً المكان الجمٌل 00رقم  53شارع 

21 

ةــــــــقالــــــــب  
 12A5013578 جربوعة فاطمة 50شالً العالٌة محل 

22 

ةــــــــقالــــــــب  
 12A5016660 بن الشٌخ سفٌان 23رقم  50حً مكودي 

23 



ةــــــــقالــــــــب  
 13A5023412 حمالوي عبد المجٌد حً رادٌوز

24 

ةــــــــقالــــــــب  
 14A5028318 ولد عٌسى فؤاد المكان الجمٌل 25رقم  52شارع 

25 

ةــــــــقالــــــــب  
 14A5030808 عوران نور الدٌن 01قطعة رقم  54حً ماكودي 

72 

ةــــــــقالــــــــب  
 15A5037290 لحسن عبد الوهاب محل ب 50مسكن المكان الجمٌل عمارة رقم  003حً 

72 

ةــــــــقالــــــــب  
 15A5039802 سٌلمً نور الدٌن 054حً إسعد عباس قطعة رقم 

72 

 سوبٌرات
 14A5028924 عصام عبد السالم حً المكان الجمٌل 06شارع محمد الطاهر عالم رقم 

72 

 قصابة و دواجن
 07A4858824 ماشو محمد المكان الجمٌل 40عمارة  54رقم  4635دٌسمبر  44حً 

21 

وادي 
 السمار

 الحراش

 قصابة و دواجن
 98A0032008 متٌاز مهدي 52المكان الجمٌل وادي السمار رقم  03شارع رقم 

20 

 قصابة و دواجن
 02A0096382 مهدي محمد 45شارع سٌدي عقبة المكان الجمٌل رقم 

27 

 قصابة و دواجن
 05A4827710 قشو رابح 50محل رقم  51فٌال رقم  54شارع 

22 

 قصابة و دواجن
2445046أ44 فٌصل بوصبع حً وادي السمار خلف البرٌد المركزي  

22 

 قصابة و دواجن
2445000أ44 حماش عبد النور طرٌق مفتاح المكان الجمٌل 445  

22 

 قصابة و دواجن
2444023أ43 عماري لخضر 54محل رقم  22مسكن كورٌفة عمارة  4101حً   

22 

 إطعام سرٌع
 07A4851554 طاجٌن حسٌن 06طرٌق المفتاح المكان الجمٌل رقم 

22 

 إطعام سرٌع
 00A0067904 رشٌد بوزٌد 24طرٌق المفتاح رقم 

22 

 إطعام سرٌع
 06A4844788 علٌم نبٌل 50طرٌق مفتاح رقم 

22 

 إطعام سرٌع
 07A4851554 طاجٌن حسٌن 06طرٌق المفتاح المكان الجمٌل رقم 

21 



 إطعام سرٌع
 99A0038990 معاشو بوعالم 54شارع سٌدي عقبة المكان الجمٌل رقم 

20 

 إطعام سرٌع
 12A4896469 مقٌدش رضا 54سٌدي عقبة رقم  شارع

27 

 إطعام سرٌع
 00A0069198 بوجناح لحسن المكان الجمٌل 54شارع سٌدي عقبة رقم 

22 

 إطعام سرٌع
 01A0083548 بوتومً رشٌد حً بواري عمار

22 

 إطعام سرٌع
 99A0035620 دحاس مصطفى شارع بوراوي عمار المكان الجمٌل

22 

 إطعام سرٌع
 09A4881186 منٌغر فاتح 424حً سلٌبة رقم 

22 

 إطعام سرٌع
 06A4842826 شرٌشً عبد الحق 430حً سلٌبة رقم 

22 

 إطعام سرٌع
 05A4821724 بوخالفة عزالدٌن 0مقابل معهد اإلعالم األلً محل رقم 

22 

 إطعام سرٌع
 00A0071186 بوساعة ٌوسف مقابل المعهد الوطنً لالعالم االلً

22 

 إطعام سرٌع
 06A4840960 سهٌلً سفٌان 054قطعة رقم  50حً ماكودي 

21 

وادي 
 السمار

 الحراش

 إطعام سرٌع
 07A4852474 بولحلٌب بوعالم 53محل رقم  40مسكن عمارة رقم  046حً 

20 

 إطعام سرٌع
 16A5113967 بوحوش علً مقابل محطة القطار محل أ 45رقم  4635دٌسمبر  44حً 

27 

فواكه خضر و  
 03A0104634 غازي سمٌر 50مكرر نهج سٌدي عقبة مكان الجمٌل محل42

22 

 خضر و فواكه
 04A4813148 حاجً حورٌة نهج سٌدي عقبة المكان الجمٌل

52 

 خضر و فواكه
 15A5038106 بوغالب رٌاض 042حً العالٌا قطعة رقم 

52 

 52 6667910ب88 نيكىش.ذ.و.و  واد انسًار 39انًُطمت صُاػيت تىسؼت  ملبنات

 52 689169ب69 أ.ٌ ش.أ.ل َىفى كىَسبت نتيي واد انسًار 48انًُطمت انصُاػيت رلى  ملبنات



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقميمية لمتجارة حسين داي

 و يومي محرم و عاشوراء 7103ليومي عيد األضحى القائمة االسمية لمتجار والمتعاممين االقتصاديين الممزمين بضمان المداومة 

الدائرة اإلدارية 
 ن دايلحسي

 العنوان التجاري نوع النشاط إسم التاجر البمدية

 القبة 10شارع محفوظ بمخوجة محل  10 ت لمتغذية العامة-ت تنقالى جمال القبة 

 نيج حنفي ىجرس حى البدر 011 ت لمتغذية العامة-ت خوجة طيب القبة

 القبة15رقم70مسكن عمارة  014حي رقم  بقالة بوشويط غنية القبة

 قطعة رقم س محل ج القبة 14مجمع قاريدى ج مغازة مبروك بوعالق القبة

 75قطعة 0التعاونية الفتح المنطقة السكانية قاريدى ج ت مواد غذائية-ت محمد امين بوقيدر القبة

 القبة 70شارع محمد فالح رقم  ت مواد غذائية-ت فخار محمد القبة

 قاريدي القبة 0ج تجزئة ت لمتغذية العامة-ت لعجالي عيسى القبة

 القبة 10درج  0حي المنظر الجميل عمارة م مخبزة وحمويات تقميدية سعيدي الحسن القبة



 شارع المستشفى القبة 03 ت لمتغذية العامة-ت كحبوب نور الدين القبة

 القبة 10المنظر الجميل محل رقم  0ج مخبزة حباللي شكير القبة

 القبة 10محل رقم  014رقم  14تعاونية ج  تغذية العامةت لم-ت محمد امين بن عيدة القبة

 البروفال 10محل 013رقم  14حي لوتيسمان المنظر الجميل ج التغذية العامة عبد القادر كبيش القبة

 القبة10و  10محل رقم  04مسكن عمارة  014حي  التغذية العامة عبد النور طكوك القبة

 القبة 10/10مسكن عمارة  237حي المنظر الجميل  التغذية العامة حسين عمور القبة 

 المنظر الجميل القبة 00ج  مخبزة حبيمي محمد سعيد القبة

 شارع عمر بورصاصالقبة 13 مخبزة لمماص كريم القبة

 ابروفال عمارة ا القبة 11الطريق الوالئي رقم  ت لمتغذية العامة-ت خالد بقاح القبة

 القبة 10تعاونية عقارية العدالة رقم  تغذية عامة ديب امين القبة

 شارع فريد بويشالقبة 10 تغذية عامة قصاب سمير القبة

 المنظر الجميل 01قطعة  10حي زون قاريدي محمد تجزئة ج بقالة اعراب حكيم القبة

 شارع قدور بوطالب القبة 05 تغذية عامة تقبايت نعيم القبة



 ارع عزيوز جنادي القبةش 74 تغذية عامة حجاز مصطفى القبة

 شارع االخوة عبد السالمي القبة 34رقم  تغذية عامة حوري رشيد القبة

 تعاونية عقارية الشييد عباس لغرور القبة تغذية عامة بمعقيدةاونيسة القبة

 الفبة 11محل  10المنظر الجميل رقم  00حي ج  بقالة زىير حندراني القبة

 شارع عالوة عبد القادر محل ا القبة 01 امةتغذية ع جياللي خوخي القبة

 شارع البرتقال القبة 17 تغذية عامة فالح محمد القبة

 شارع عبد الحميد خوجة القبة 13 تغذية عامة عناية عبد الرحمان القبة 

 شارع شيبون يحيى القبة 30 تغذية عامة قرشاوي محمد القبة

 ابروفال محل ا القبة 031قطعة  14تعاونية ج ر الفواكوتجارة بالتجزئة لمخض محمد بوطبيمة القبة

 شارع عبد الحميد خوجة القبة 17 تجارة بالتجزئة لمخضر الفواكو عطار لونيس القبة 

 شارع االخوة عبد السالمي عمارة ب القبة 34 تجارة بالتجزئة لمخضر الفواكو رضوان بوعزون القبة

 البروفااللقبة 10رقم  11حي الحياة شارع  فواكوتجارة / ت لمخضرال عدالن قسوم القبة

 القبة 17شارع بدر الدين رجيمي رقم  ت/ تجزئة لمخضر لفواكو جامع عبد الوىاب القبة 

 القبة 070مجموعة ممكية رقم  03شارع فريد بويشقسم  14 ت/ تجزئة لمخضر لفواكو عماد الدين ليتيم القبة



 القبة 17محل  00حي المنظر الجميل ج م ودواجنت لمحو -ت قرييو عبد الرزاق القبة

 حي ابروفااللقبة 11شارع رقم  ت لمحوم ودواجن-ت بن عالية رابح القبة

 القبة 10المنظر الجميل محل رقم  00حي ج ت لمحوم ودواجن-ت تونسي مسعود القبة

 ل ج القبةمح 10حصة رقم  11زون قاريدي رقم  0ج ت لمحوم ودواجن-ت دحماني حسان القبة

ت لمحوم ودواجن-ت كعباش محمد القبة  محل ب القبة 00زون محمد قاريدي قطعة  0تجزئة ج 

ت للقصابة-ت العربي محمد القبة   القبة 10حي المنظر الجميل عمارة م درج  

 شارع محمد فالح القبة 00 محطة وقود جمال بموقي القبة

 بوجعطيطالقبةنيج محمود  10 تغذية عامة جبري قدور القبة

 نيج محمود بوجعطيط القبة 14 تغذية عامة رحموني وفاء القبة

 نيج محمود بوجعطيط القبة 14 تغذية عامة مشري مراد القبة

 القبة 37شارع االخوة عبد السالمي مج رقم  03 اطعام سريع حبيب سيد عمي القبة 

 القبة 70قم الطريق الوطني حي البدر ر  مشوى / مطعم نادر نسيم القبة 

 تجزئة البروفااللقبة 07 مشوى / مطعم معمم صالح القبة 



 شارع محمد فالح القبة 00 مشوى / مطعم جدي منير القبة  

 مستشفى القبة بن عمار القبة اطعام سريع قديري عبد المطيف القبة 

 عمر القبة عمارة س بن 10تعاونية عقارية عباس لغرور رقم  اطعام سريع ىنوس حميد القبة 

 شارع االخوة عبد السالمي القبة 03 اطعام سريع عبيد حسين القبة  

 المنظر الجميل القبة 17تعاونية االمل مجمع  مخبزة وحمويات سيفي اوعمر القبة  

 شارع سان شارل القبة 70 مخبزة وحمويات عروة الياس القبة  

 القبة 11كشك  07رقم  حي العناصر قطعة إيداع الخبز حمروني احمد االقبة  

 القبة 14محل رقم  47حي العناصر عمارة رقم  إيداع الخبز مصطفى بومدين القبة  

 القبة410حي العناصر رقم  ت/ت تغذية عامة محفوظ بوجرادة القبة  

 مزرعة بونس القبة 41قطعة رقم  ت/ت تغذية عامة ناتش عبد العزيز القبة  

تغذية عامةت/ت  يخمف عبد الكريم القبة    قاريدي القبة 007مزرعة بونس فيال رقم  

 نيج سان شارل القبة القديمة القبة 10 ت/ت تغذية عامة قمغار حمو القبة  

 شارع محمد مسعودي القبةالقديمة القبة 10رقم  ت/ت تغذية عامة حواس عبد السالم القبة  

 القبة 3ب رقم 00الجميل عمارة مسكن المنظر  0702حي  ت/ت تغذية عامة بيبط عاشور القبة  



 سابقا مزرعة ساسطرة محل ا  القبة 0ج 10حي قاريدي  ت/ت تغذية عامة بوعافية إبراىيم القبة  

القبة 12قطعة رقم  03حي ساسطرة رقم  ت/ت تغذية عامة ىشام بويط القبة    

حظيرة بن عمر القبة 075رقم  ت/ت تغذية عامة ىرمز عمار القبة    

القبة 14حي ديار الباىية عمارة ن رقم  ت/ت تغذية عامة بومخيمة عبد السالم القبة    

القبة 01شارع االخوة حامية عمارة  ت/ت تغذية عامة صالح الدين بن مصباح القبة    

القبة 10رقم  711حي العناصر  ت/ت تغذية عامة قسطمي رابح القبة    

حي العناصر القبة 07قطعة رقم  7 كشك ت/ت تغذية عامة بركان محند امقران القبة    

القبة 10رقم  010حي العناصر عمارة  ت/ت تغذية عامة شبالوي دو ليازن القبة    

 حي شباح محمد بن عمر القبة ت/ت تغذية عامة مصطفى قرشاوي القبة  

جنان بن عمر القبة 012 ت/ت تغذية عامة عز الدين نقاب القبة    

تغذية عامةت/ت  سعودي إسماعيل القبة   جنان بن عمر القبة 13رقم    

القبة 10محل رمز  014رقم  14تعاونية ج ت/ت تغذية عامة محمد امين بن عيدة القبة    

جنان بن عمر القبة 000 ت/ت تغذية عامة نشادي جعفر القبة    

القبة 71شارع باق محمد رقم  ت/ت تغذية عامة حكيم بوغانم القبة    

القبة 17شارع باق محمد محل رقم  ت/ت تغذية عامة جبارات ايدير القبة    



القبة 00محل رقم  7حي باق محمد عمارة  ت/ت تغذية عامة سدات سامية القبة    

حي ساسطرة محل ب القبة 01رقم  ت/ت للخضر والفواكه محمد لمين حيمو القبة    

اصر القبةحي العن 07قطعة رقم  12كشك  ت/ت للخضر والفواكه طارق حمدان القبة    

القبة 10رقم  710حي العناصرعمارة  ت/ت للخضر والفواكه عساس مراد القبة    

جنان بن عمر القبة 000رقم  ت/ت للخضر والفواكه عز الدين خميف القبة    

ا القبة 17حي بن عمر قرب ممعب بن حداد رقم  ت/ت للخضر والفواكه نجيب العاقل القبة    

لخضر والفواكهت/ت ل عمر طيراوي القبة   القبة 00شارع بن عمر رقم    

القبة 07حي بن عمر رقم  ت/ت للخضر والفواكه عماري حمودة القبة    

القبة 12حي بن عمر رقم  ت/ت للدواجن بدر الدين بوقرة القبة    

جنان بن عمر محل ب القبة 12شارع لمارتين رقم  ت/ت للدواجن واللحوم ربعي محمد القبة    

ال شيخيكم القبة   حي ديار العافية القبة 00مكرر قطعة رقم  12كشك رقم  ت/ت للحوم الطازجة   

جنان بن عمر القبة 10رقم  00محالت  ت/ت للدواجن بن زيادة يوسف القبة    

شارع محمد قاريدي القبة 03 قصابة خير سميرة القبة    

  القبة غزغوز عزيز ت/ت للدواجن والبيض القبة 012حي بن عمر رقم 

  القبة ىرمز فاتح قصابة ودواجن حظيرة بن عمر القبة 075رقم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  القبة نبيل عدنان ت/ت لمقصابة حي ساسطرة القبة 70و 70قطعة رقم 

  القبة حتمي فاطمة لحوم ودواجن القبة 12رقم  410حي العناصر ع 

  القبة نفطال محطة خدمات شارع محمد فالح القبة

  القبة زرقين رزقية حمويات مخبزةو حي زواتنة القبة 43

  القبة بمعريي عبد الرزاق مخبزةو حمويات حي الزواتنة 41

  القبة 10ش د م م صاف  مخبزة القبة 010قطعة  14تجزئة ج 

  القبة كتاب مقران مخبزةو حمويات شارع فرنان حنفي القبة 14

  القبة بن حميمة عامر ت/ت تغذية عامة القبة 70تجزىةساسطرة رقم 



 

 

 العنوان التجاري نوع النشاط إسم التاجر البمدية الدائرة االدارية لحسين داي

 شارع محمد العوفي المقرية17 مخبزة صناعية قالز أحسن المقرية المقرية

 المقرية 05حي ارماف س رقم  مخبزة صناعية مخبزةو حموياتتعمارات المقرية

 المقرية 00شارع محمد مزيودان رقم  مخبزة صناعية يلمرايكي نب المقرية

 طريق باش جراح المقرية 73 مغازة بن قديدح صفيان المقرية

 حي الرماف عمارة س المقرية مخبزة صناعية بولحبال مولود المقرية

 شارع قسبار دو برونيالمقرية 15 مخبزة صناعية زيان سفيان المقرية

 نيج محمد اوقرين محل ا المقرية 10 تغذية عامة معالم عبد السال المقرية

 المقرية 40شارع محمد عزوق رقم  تغذية عامة خميفاتي رضا المقرية

 شارع ساعد فالح المقرية 701 تغذية عامة مرايكي محمد امين المقرية

 نيج محمد اوقرينالمقرية 70 تغذية عامة مرباح حسن المقرية

 المقرية0Hمسكن ع  031حي  00 ية عامةتغذ بوزيدي محمد المقرية

 طريق باش جراح المقرية 72 تغذية عامة كاسو سمير المقرية



 المقرية 11شارع محمد عزوق رقم  تغذية عامة عثماني عباس المقرية

 شارع ساعد فالح المقرية 13 تغذية عامة جوىر عرون المقرية

 د العمري المقريةشارع محم 10 تغذية عامة زيور امباركة المقرية

 شارع ساعد فالح المقرية 04 تغذية عامة مزيودان محمد المقرية

 ياسف لحسن المقرية 03رقم  تغذية عامة سماعي بشير المقرية

 محمد عزوق المقرية 75 تغذية عامة عزي اليامنة المقرية

 محمد عزوق المقرية04 تغذية عامة عنوش العربي المقرية

 شارع بوجمعة مغني المقرية 10 تغذية عامة ات عبد الحكيمبن تف المقرية

 المقرية 1محل  0مسكن عمارة  031حي  تغذية عامة شايب عمي المقرية

 المقرية 10السوق البمدي حي ارماف محل  تغذية عامة مشاي عبد اهلل المقرية

 شارع قصبار دبروني المقرية 17 تغذية عامة بن منصور اوريدة المقرية

 شارع ساعد فالح المقرية 17 تغذية عامة بوعبيد رابح المقرية 

 محمد عزوق المقرية77 تغذية عامة موعاني مختار المقرية 

 شارع بوجمعة مغني المقرية 35 تغذية عامة نطافات لقمان المقرية 

 ب نيج بوجمعة مغني 02إقامة السالم ع  تغذية عامة عميش كمال المقرية 



 المقرية 20السوق البمدي رقم  تغذية عامة عروس رشيد المقرية 

حي سيال المقرية 86السوق البلدي رقم  تغذية عامة مخموفي جديد المقرية   

 المقرية 05حي ارماف س رقم  تغذية عامة زىير دغي المقرية 

 ب المقرية00باتريموانالجيروا فيال  تغذية عامة بوسنة يوسف المقرية 

 المقرية 10باتريموان محل رقم  5رقم س  خضر وفواكو فارس مسمولي المقرية 

 شارع ياسف لحسن المقرية خضر وفواكو عزوق حمدان المقرية 

 المقرية 10السوق البمدي محل رقم  ت/ت للحوم والدواجن بعمي الجياللي المقرية 

 قريةالم 10السوق البمدي رقم  ت/ت للحوم والدواجن بولعكاكز عبد القادر المقرية 

 المقرية 20السوق البمدي الجديد محل  دواجن وبيض زايدي عاشور المقرية 

 ا المقرية0بوجمعة مغني محل  ت/ت للحوم والدواجن وزر الدين ناصر المقرية 

 بوجمعة مغني المقرية ت/ت لمحوم قرد رضوان المقرية 

 المقرية 10السوق البمدي حي ارماف محل  ت/ت لمحوم إبراىيم جوادة المقرية 

 شارع محمد عزوق المقرية 01 ت/ت لمدواجن ودوع محمد المقرية 

 شارع محمد العوفي المقرىة 10 اطعام سريع بمعسل كمال المقرية 

الربوة الحمراء  15حي ارماف عمارة س  اطعام سريع عبد الغني عقار المقرية 



 المقرية

 ق باش جراح المقريةطري 02 محطة خدمات باركة فطيمة ارممة زارب المقرية 

 المقرية 01شارع كوغمي رقم  ت/ت خضر و فواكه حسين جانكي المقرية 

 شارع بوجمعة مغني المقرية 40 ت/ت خضر و فواكه بوعاصم خالد المقرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدائرة االدارية 
 لحسين داي

 العنوان التجاري نوع النشاط إسم التاجر البمدية

 شارع سعيد حمالت حسين داي 01 تغذية عامة زيزأحسن ع حسين داي 

 شارع طرابمس حسين داي 01 محطة خدمات خميل يمينة حسين داي

 حسين داي 10شارع ب الدار الحمراء رقم  اطعام سريع سماعين نصرالدين حسين داي

 شارع طاىر بن سنوسي حسين داي 00 تغدية عامة بوعود أمير حسين داي

 شارع طاىر بن سنوسي حسين داي 00 تغدية عامة ق صادربومرزا حسين داي

 حسين داي 00حي بروسات عمارة د رقم تغذية عامة حطاب باي محمد حسين داي

 شارع عمي مدوش حسين داي 05 تغدية عامة نور الدين بن حداد حسين داي

 شارع طرابمس حسين داي 31 مطعم بخوش عيسى حسين داي

 شارع سعيد بولعراس حسين داي 10 مطعم جمعةبن زغيوة بو  حسين داي

 حسين داي 10حي البحر و الشمس عمارة ب رقم  اطعام سريع تسوح فؤاد حسين داي

 شارع احمد سالمي حسين داي 10 تغذية عامة عامر خالد حسين داي

 شارع طاىر بن سنوسي حسين داي 02 تغذية عامة بريبر يحي حسين داي

 أو شارع محمد قوباجي 15زاوية شارع طرابمس رقم  تغدية عامة لرزق رضا حسين داي



 حسين داي 011شارع طرابمس رقم  تغدية عامة نصر الدين بقاح حسين داي

 شارع يحي العياشي حسين داي 77 مخبزة وحمويات العايب مراد حسين داي

 حي بروسات عمارة ف حسين داي مخبزة وحمويات بركان محمد حسين داي

ن دايحسي ت ت الخضر  صحراوي مصطفى 
 والفواكو

 شارع محمد غربي حسين داي 00

 حسين داي 17حي بروسات عمارة ت رقم  تغدية عامة أوزاني مولود  حسين داي

محمد بن عبد  حسين داي
 الرحمن

ت ت الخضر 
 والفواكو

 حسين داي 17شارع الفنون الجميمة محل رقم 

 حي بروسات عمارة س حسين داي ت ت الدواجن غطاب رشيد حسين داي

ت ت الخضر  نور الدين صديقي حسين داي
 والفواكو 

 شارع محمد زنيتي رمز ب حسين داي 14

 شارع محمد دوب حسين داي 00 تغدية عامة اولمي ابراىيم حسين داي

 شارع محمد دوبة حسين داي 02 تغدية عامة بوكرمة حسان حسين داي

 شارع سعيد بولعراس حسين داي  17 دية عامةتغ عكروف فريد حسين داي

 حسين داي 10شارع سعيد بولعراس رقم تغدية عامة  أعمر أواكمي حسين داي

 شارع قميطة حسين داي 10 تغدية عامة رموش فاطمة حسين داي



 00شارع طرابمس رقم  مخبزة وحمويات تقميدية بن مني نور الدين حسين داي

 حسين داي 17قطعة رقم  71شارع طرابمس رقم  تغدية عامة ارفعبد الحفيظ ش حسين داي

 حسين داي 07طريق فرنان حنفي رقم  تغدية عامة كريم قريشي  حسين داي

 شارع فرنان حنفي حسين داي 07 لحوم وقصابة بمعربي احمد  حسين داي

 دايحسين  10شارع فرنان حنفي محل  2عام تغدية عامة عز الدين زميرلي حسين داي

 شارع مولود بميوشات حسين داي 13 مخبرة و حمويات مسكين عبد المجيد حسين داي

 شارع بوجمعة مغني  حسين داي 42 اطعام سريع جاني سيد عمي  حسين داي

 شارع طاىر بن سنوسي حسين داي 04 قصابة بريبر محجوب  حسين داي

 يورية حسين دايشارع الجم 10رقم  تغدية عامة وىواه الصالح حسين داي

 7حي البحر والشمس عمارة ب مدرج بقالة معمرقرد  حسين داي

 حسين 10محل رقم  14شارع عمار بن نمرة رقم  لحوم ودواجن وليد طاىر باتي حسين داي

 شارع عمار بن نمرة حسين داي 10 قصابة عميوي رشيد حسين داي

 حسين داي 20محل رقم شارع طرابمس  مخبزة وحمويات صالح خالدي حسين داي

 شارع طاىر سنوسي حسين داي 01 مخبزة حمودي عبد الغني حسين داي

 حسين داي 05شارع قدور رحيم المركز التجاري رقم  14 مطعم و مشوىركاب جابري عبد  حسين داي



 الرحمان

 زنيتي حسين دايلوفال أميار زاوية شارع الخزينة وشارع محمد  تغدية عامة نور الدين صديقي حسين داي

 حسين داي 04حي بن بولعيد عمارة  12 تغدية عامة كمال خميقة حسين داي

شارع فرنان حنفي حسين  14مجمع سيفاوي قطعة رقم  تغدية عامة ياسين لعدور حسين داي
 داي

محل رقم  000مج ممكية  07شارع فرنان حنفي قسم  15 تغدية عامة ارزقي أيت ديب حسين داي
 دايحسين  10

 حسين داي 12محل رقم  01حي بن بولعيد خروبة عمارة  تغدية عامة أومرزوق كمال حسين داي

  12شارع مختار بوزيان عمارة رقم  بقالة بورابية ياسين حسين داي

 طرق باش جراح حسين داي 72رقمر  بقالة كمسو سمير  حسين داي

 خروبة 01رقم  حي بن بولعيد عمارة بقالة منصوري مصطفي حسين داي

 30حي البحر والشمس عمارة  تغدية عامة نور جمال حسين داي 

 

 

 

 

 

 



 

الدائرة االدارية 
 لحسين داي

 العنوان التجاري نوع النشاط إسم التاجر البمدية

محمد  

 بلوزداد
 شارع بولوح ش ب م الفوج األول عمارة ج محمد بموزداد ت/ت لمخضر والفواكه حميدي حميد

محمد 

زدادبلو  

 شارع المعدومين محمد بموزداد 44 ت/ت تغذية عامة مجبر مجيد

محمد 

 بلوزداد

 شارع المعدومين محمد بموزداد 63 ت/ت تغذية عامة فروم محمد

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 861 ت/ت تغذية عامة مفتاحي محمد

محمد 

 بلوزداد
 قرفة محمد بموزدادشارع محمد  بو  63 ت/ت تغذية عامة بوجميدة مولود

محمد 

 بلوزداد
 عمارة د محمد بموزداد 18شارع الرياضة حي روفوال ر ت/ت تغذية عامة عمرون محمد

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 684 ت/ت تغذية عامة معاشو محمد

محمد 

 بلوزداد
 محمد بموزداد 16شارع الرياضة عمارة ب رقم  ت/ت تغذية عامة زواوي سمير

مد مح

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 641 مخبزة صناعية سالم عبد الرؤوف



محمد 

 بلوزداد

 عمارة ف محمد بموزداد 61رقم  16ش ب م الفوج  ت/ت لمدواجن و البيض رباعي سعيد

محمد 

 بلوزداد

 شارع عمياكمول محمد بموزداد 16 ت/ت تغذية عامة زرقاط ناصر

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد  614 ة عامةت/ت تغذي دوكاري عمر

محمد 

 بلوزداد
 شارعالرياضى مقابل المركزالصحي محمد بموزداد ت/ت تغذية عامة احموش حميدة

محمد 

 بلوزداد
ت/ت لممحوم الدواجن و  اسكي سميم

 البيض
 عمارة ك محمد بموزداد 10شارع ش ب م الفوج الثاني رقم 

محمد 

 بلوزداد
 شارع كور دوري محمد بموزداد 14 عامةت/ت تغذية  سالمي كريمو

محمد 

 بلوزداد
 رويسو محمدبموزداد 18الفوج الثالث عمارة ا محل  ت/ت تغذية عامة لوحش العالية

محمد 

 بلوزداد
 محمد بموزداد  16ش ل م الفوج الثالث رقم  ت/ت لمخضر و الفواكه قديد عمر

محمد 

 بلوزداد
 ني عبد القادر محمد بموزدادشارع سويدا 83 قصابة بن غانم جوهرة

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بوقرفة محمد بموزداد81 قصابة شيخي ناصر 

محمد 

 بلوزداد
شارع سوىداني عبد القادر محمد بلوزداد 60   ت/ت لمدواجن و البيض شندر زكية  



   

 

 

 

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 613 ت/ت للحوم و الدواجن تغرست عمي

 محمد

 بلوزداد
 شارع محمد بوقرفة محمد بموزداد 66 ت/ت لمدواجن و البيض بمعمري لخضر

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 614 مخبزة تقميدية براهيمي حبيب

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد  866 مخبزة صناعية بوطويل عبد الرحمان

محمد 

 بلوزداد
 ارع محمد بوقرفة محمد بموزدادش 80 مخبزة صناعية بن عمجية  عاشور

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بروزداد 811 مخبزةو حمويات بنزينة عبد الرحيم

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 836 مخبزةو حمويات واليكان عبد العزيز

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد  813 ت/ت تغذية عامة هشماوي حمزة

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 840 ت/ت تغذية عامة دمهني احم

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 863 ت/ت تغذية عامة شرنيق سمير



محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 861 ت/ت لمخضر و الفواكه اورزالدين مصطفى

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد عميان محمد بموزداد 16 ت/ت تغذية عامة شطابي مميكة

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بوقرفة محمد بموزداد 61 ت/ت تغذية عامة خيار حمزة

محمد 

 بلوزداد
 شارع االخوة مراكشي محمد بموزداد 11 ت/ت تغذية عامة يخمف عادل

محمد 

 بلوزداد
 شارع االخوة مراكشي محمد بموزداد   16 ت/ت تغذية عامة بوكريسة عماد

محمد 

 بلوزداد
ية عامةت/ت تغذ عيساوي حياة   شارع محمد بموزداد 681 

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد العياشي محمد بموزداد 68 ت/ت تغذية عامة عقون محمد

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 684 ت/ت تغذية عامة رمضاني عومر

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 874 ت/ت تغذية عامة رحو عمر

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 643 اطعام سريع يلزاوي عبد الجم

محمد 

 بلوزداد
 شارع فرنان حنفي محمد بموزداد 18كشك رقم  اطعام سريع سعيد زيتوني زبير



محمد 

 بلوزداد
 شارع فرنان حنفي محمد بموزداد  14كشك رقم  اطعام سريع جاب اهلل مراد

محمد 

 بلوزداد
 مد محمج بموزدادشارع بوقرفة مح 61 مخبزة حاج حمدريماسينيسا

محمد 

 بلوزداد
 شارع فرنان حنفي محمد بموزداد 10كشك رقم  اطعام سريع بزيز محمد

محمد 

 بلوزداد
 مكرر شارع فرنان حنفي محمد بموزداد 18كشك رقم  اطعام سريع خمفة محمد

محمد 

 بلوزداد
 شارع فرنان حنفي محمد بموزداد 17 اطعام سريع عوسات عبد الوهاب

محمد 

لوزدادب  

 شارع لخضر بمفركوس محمد بموزداد 13 اطعام سريع صواف عبد الكريم

محمد 

 بلوزداد
 شارع الرياضة حي روفوال درج ب محل س محمد بموزداد ت/ت للخضر والفواكه ربوح رابح

محمد 

 بلوزداد
 شارع الدكتور روكس محمد بموزداد مخبزة غير صناعية عشوى سعيد

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بموزداد 64 ت/ت تغذية عامة محمدسوماتية 

محمد 

 بلوزداد

 شاع محمود روني محمد بموزداد 13 ت/ت تغذية عامة   ميلودي حسين 

محمد 

 بلوزداد

 شارع محمد بموزداد 804 ت/ت تغذية عامة زموري علي 



محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد دوار محمد بموزداد 61 ت/ت تغذية عامة قمقاني فتيحة 

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد دوار محمد بموزداد 81 ت/ت تغذية عامة سالمي يحي 

محمد 

 بلوزداد
 شارع محمد بوقرفةمحمذ بموزداد  81/61 ت/ت تغذية عامة بوقشيش سالم

 



 الجمهـــــوريــة الجزائـريـة الديمقـراطيــة الشعبيـــــــــة

 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
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 .للدائرة اإلدارٌة للروٌبــــة
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 حً السباعات الروٌبة

 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 64 بوصبع ذهبٌة 02

 الروٌبة 49شارع أول نوفمبر رقم 42 لكروز حسان 03

 مسكن حً السواشات الروٌبة 2460حً  حنافً عبد القادر 04

 الصواشات الروٌبة 01و02رقم 88مسكن عمارة  2460حً  بورحٌلة مولود 05
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 297 قدواري علً حً أوالد معمر هراوة

هراوة 16الطرٌق الوطنً رقم   298 فٌصل بن طناجة 

 299 سً هادي رشٌد تعاونٌة عقارٌة الزهور أوالد معمر هراوة

هراوة 02قسم 262مج ملكٌة  16طرٌق وطنً   100 عزونً لمٌاء 

اوةهر 16الطرٌق الوطنً رقم   102 رضوان جدي 

هراوة 09حً عٌن الكحلة محل  22  101 جماسً سٌدأحمد 

 109 بوشنب عٌسى حً عٌن الكحلة هراوة

هراوة 09محل 90مج ملكٌة  09حً عٌن الكحلة قسم   106 عزٌز توم 

هراوة 69حً عٌن الكحلة محل رقم   104 أعمر فرحاح 

هراوة 18حً عٌن الكحلة رقم  ش نوارةٌطو   104 

هراوة 494مج ملكٌة  09قسم  01عٌن الكحلة محل  16طرٌق وطنً   107 قسوم محمد أمٌن 

د هراوة212أ محل  212حً عٌن الكحلة قطعة رقم   108 أحمد مالح 

هراوة 18مج ملكٌة  09حً عٌن الكحلة قسم   109 عبد الوهاب نونً 

وةهرا 09رقم 02قطعة 110مج ملكٌة  16ط.و   
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 122 بورابعة محمد مفترق الطرق بلدٌة هراوة



حً هراوة بلدٌة هراوة 16  121 جدي رابح 

هراوة 69حً أوالد معمر رقم   129 زكرٌا بن زرقة 

هراوة 96السوق المغطاة رقم   126 خلخال أعمر 

 124 بورابعة محمد السوق المغطاة بلدٌة هراوة

هراوة 06حً أوالد معمر محل رقم   
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 124 محمد كباب
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 116 دهوانً مراد حً عٌن الكحلة هراوة

أ هراوة86حً عٌن الكحلة رقم   114 زرقٌنً سٌدعلً 

 114 فاتح لعرٌبً طرٌق المسجد الجدٌد بلدٌة هراوة

س هراوة90عٌن الكحلة رقم   117 فٌصل عسلً 



ةحً أوالد معمر هراو  118 تارٌكات فٌصل 

هراوة 219حً عٌن الكحلة محل رقم   119 دوخال محمد 

 190 قرفً مصطفى حً عٌن الكحلة هراوة

 192 العربً علً الشارع الرئٌسً هراوة

هراوة 02رقم  48شارع الرئٌسً رقم   191 درٌدي توفٌق 

 199 عوار علً حً أوالد معمر هراوة

هراوة 01محل رقم  حً أوالد معمر  196 رمزي بن النٌة  

هراوة 01حً بولود روم محل رقم   194 فٌصل ٌزٌدي 

حً هراوة مركز بلدٌة هراوة 246 ت/ت  
للخضر     

 و الفواكه
 

 194 حوري سفٌان

هراوة 02محل  201مج ملكٌة  09حً براٌدٌة قسم   197 هشام دراج 

هراوة 09حً هراوة مركز محل رقم   198 نور الدٌن بن عقبة 

هراوة 02محل 2240مج ملكٌة 6حً معمرٌة قسم   199 بلعٌور السعٌد 

هراوة 74رقم  16الطرٌق الوطنً رقم   160 العربً زكرٌاء محطـــة خـدمــات 

 

 



      

 اٌدّهىسٌــخ اٌدضائــشٌـــخ اٌذٌّمشاغٍــــــخ اٌؾؼجٍــــــخ
 وصاسح اٌزدبسح

     ِذٌشٌخ اٌزدبسح ٌىالٌخ اٌدضائش                                                                                     اٌدضائش فً:

 ِفزؾٍخ اٌشلبثخ ولّغ اٌغؼ ٌغٍذي اِسّذ

 لائّح اٌرجاس و األعىاْ اإللرصادٌٍٓ اٌّعٍٍٕٓ تاٌّذاوِح  
 ، ٌىَ  اوي ِذشَ  وٌىَ عاشىساء7102خالي اٌاَ عٍذ األضذى اٌّثاسن 

      

ٌىَ   7102اٌرجاس اٌّعٍٍٕٓ تاٌّذاوِح  خالي خالي اٌاَ عٍذ األضذى اٌّثاسن  

 اٌذائشج اإلداسٌح اٌثٍذٌح اٌشلُ اوي ِذشَ  وٌىَ عاشىساء

 اٌرجاس عٕىاْ اٌماعذج اٌرجاسٌح ٔىع إٌشاط

 1 ٌعشتً ِذٕذ اٌدضائش اٌىعطى  79ازّذ وثىػالَ خبٌفً سلُ  ِخجضح وزٍىٌبد 
اٌدضائش 

 اٌىعطى
 2 إِٔىػ ِذّىد  اٌدضائش اٌىعطى  78ازّذ وثىػالَ خبٌفً سلُ  ِخجضح وزٍىٌبد  عٍذي اِسّذ

 3 اٌعٍذأً اٌّىٌىد  اٌدضائش اٌىعطى  46سلُ  ؽبسع اٌذوزىس رشوالس ِخجضح وزٍىٌبد 



 ِخجضح وزٍىٌبد 
ؽبسع زشٌؾبد اٌدضائش 35                        

 اٌىعطى 
 4 أوتعضٌض خٍٍفح 

 5 اسوىب ٔاصش ؽبسع اٌذوزىس عؼذاْ اٌدضائش اٌىعطى39 ِخجضح صٕبػٍخ

 6 عثذ اٌذفٍظ ِعىاي ؽبسع ازّذ ؽبٌت اٌدضائش اٌىعطى75 ِخجضح وزٍىٌبد 

 7 واب ٔصش اٌذٌٓ  ؽبسع ػّش الغب اٌدضائش اٌىعطى73 صبٔغ اٌؼدبئٓ

 8 تىتىش ِذّىد اثٓ اٌسضَ اٌدضائش اٌىعطى76 ِخجضح وزٍىٌبد 

 9 ِفراح عثذ اٌشدّٓ ؽبسع اٌغؼٍذ ثبوً اٌدضائش اٌىعطى37 ِخجضح غٍش صٕبػٍخ

 10 ِذّذ ًٌّ ؽبسع اٌؼمٍذ ػٍّشوػ 75 ِخجضح وزٍىٌبد 

 11 ًٌّ ٌىٍٔظ ؽبسع ػجبْ سِعب34ْ ِخجضح صٕبػٍخ

 12 ساتٍح ِذّذ ؽبسع اإلخىح ثٍؼمى76ْ ِخجضح وزٍىٌبد 

 13 فٍٍغً ِىعى ؽبسع ٌسٍى ثٓ ػٍؼ36 ِخجضح وزٍىٌبد 

 14 تٓ صذٌك تشاهٍُ ؽبسع وشٌُ ثٍمبع75ُ زٍىٌبد

 15 ٔصٍش شٕافً  ؽبسع ازّذ ؽبٌت اٌدضائش اٌىعطى39 ِخجضح صٕبػٍخ

 16 خٍىفً ِشاد ؽبسع ٌىغشغخ اٌدضائش اٌىعطى73 ِخجضح وزٍىٌبد 

 17 ػ د َ َ الواصا اٌجضائش ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى 347 ِخجضح وزٍىٌبد 

 18 تىصٌذ اودٌع ِىشس ؽبسع وشٌُ ثٍمبٌُ اٌدضائش اٌىعطى395 ِخجضح وزٍىٌبد 

 19 عثذ اٌىشٌُ سفاع  ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطىؽبسع وشٌُ 36 زٍىٌبد

 20 اٌٍاط عاتذ  ؽبسع صبٌر ثىػىىٌش346 زٍىٌبد رمٍٍذٌخ

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 21 صادق وّاي ؽبسع ٌىغشغخ اٌدضائش اٌىعطى79

ردبسح ثبٌزدضئخ   22 ٔجٍة ٌٕىاس ؽبسع ٌىغشغخ اٌدضائش اٌىعطى6



 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 23 وىًٌ عثذ اٌمادس ة ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى48

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 24 ععٍذ ِصطفى ٔهح وٍىد دٌجٍغً اٌدضائش اٌىعطى76

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 25 داج اٌطٍة عثذ اٌّاٌه ؽبسع عبْ اوغغزبْ اٌدضائش اٌىعطى75

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 26 ٌىًٔ ذىفٍك ؽبسع صبٌر ثىػىىٌش اٌدضائش اٌىعطى:3

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 27 غأُ ِذّذ  ؽبسع ازّذ ؽبٌت اٌدضائش اٌىعطى39

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 28 عثاط جّاي ازّذ ؽبٌت اٌدضائش اٌىعطى;3

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 29 تٓ غٕاَ ساتخ ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى 347

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 30 دذاتً ذىفٍك ؽبسع دٌذوػ ِشاد:33  

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 31 وٌذ دغٍٓ عٍغى ؽبسع دٌذوػ ِشاد:33

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
اٌدضائش  32 ِذّذ تٍىثٍش دٌذوػ ِشاد اٌدضائش اٌىعطى375

 اٌىعطى
 عٍذي اِسّذ

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 33 تٍمٍذوْ هشاَ ؽبسع اإلخىح غبهش وٍٍِىد اٌدضائش اٌىعطى74



ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 34 لاٌذ دٍّذ ؽبسع ػجذ اٌؼضٌض ِىصاوي اٌدضائش اٌىعطى37

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 35 صوأً دٍّذ  ؽبسع زشٌؾبد اٌدضائش اٌىعطى

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 36 ِصطفى ٌٍّٓ اٌظ ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى ;6

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 37 عاِش عفٍاْ  اٌدضائش اٌىعطى  47ؽبسع ػجذ اٌؼضٌض ِىصاوي سلُ 

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 38 دوعاط عثذ اٌمادس  ٔهح ِسّذ اٌخبِظ اٌدضائش اٌىعطى :37

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 39 اٌذٌش ِذّذ  ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى 47

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 40 أولشوج دىٍُ  ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى 347

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 41 تٍذىي جٍالًٌ  ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى :9

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 42 دّى عًٍ ٔىسج  ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى 353

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 43 صٔىػ ِشاد ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى 337

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 44 ٌعالًٌ سٌاض  ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى 7;

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 45 تشواْ جّاي  ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى 378



ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 46 فاذخ  أتشواْ اٌدضائش اٌىعطى  75ٔهح ِسّذ اٌخبِظ سلُ  

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 47 تطاػ خاٌذ  ؽبسع ازّذ ؽبٌت اٌدضائش اٌىعطى 46

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 48 عّىس ادّذ  ؽبسع ازّذ ؽبٌت اٌدضائش اٌىعطى 45

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 49 دغٍٕاخ ِصطفى  ؽبسع ازّذ ؽبٌت اٌدضائش اٌىعطى 38

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 50 دأذ ساتخ  ؽبسع ِخزبس ػجذ اٌٍطٍف اٌدضائش اٌىعطى 39

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 51 ادّذ لذاَ  ؽبسع دٔزىْ اٌدضائش اٌىعطى ;3

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 52 ساِىي ِذّذ  ؽبسع اٌذوزىٌش رشوالس اٌدضائش اٌىعطى 73

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 53 لىتً صوشٌاء  اٌدضائش اٌىعطى  78ازّذ وثىػالَ خبٌفً سلُ 

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 54 خٍاس صهٍش  اٌدضائش اٌىعطى  35ازّذ وثىػالَ خبٌفً سلُ 

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 55 عّاس  ٌعاٌة ؽبسع غبٌجً لشواْ اٌدضائش اٌىعطى 75

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
اٌدضائش  56 ذاِضٌشخ عّش  ؽبسع اإلخىح ثشصواْ اٌدضائش اٌىعطى 77

 اٌىعطى
 عٍذي اِسّذ

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ 
 57 خٍاس ٔزٌش  اٌدضائش اٌىعطى  78;3ِبي ;3ؽبسع 



 58 ِصطفاوي دغٍٓ ؽبسع ازّذ ؽبٌت اٌدضائش اٌىعطى78 ِغبصح

 59 وشتاشً عثذ اٌىشٌُ اٌدضائش اٌىعطى 78;3ِبي  ;3ؽبسع 6 ِغبصح

 60 اعٍاخُ عهٍٍح ؽبسع ِسّذ خٍّغزً اٌدضائش اٌىعطى;3 ِغبصح

 61 ػ ر ػ و جً ط فاسط ؽبسع دٌذوػ ِشاد اٌدضائش اٌىعطى6; ِغبصح

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍخعش و اٌفىاوه
 62 تىعالَ اوصدْ ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى;35

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍخعش و اٌفىاوه
 63 وشوشً فاذخ ؽبسع ازّذ ؽبٌت اٌدضائش اٌىعطى37

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍخعش و اٌفىاوه
 64 ععذاوي ٌىٍٔظ  ؽبسع صبٌر عىاوىٌش اٌدضائش اٌىعطى 88

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍخعش و اٌفىاوه
 65 شعثأً عّاس  اٌدضائش اٌىعطى  ؽبسع ػجذاٌؼضٌض ِىصاوي73

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍخعش و اٌفىاوه
 66 ِعٍىف دٌف  ؽبسع ِخزبس ػجذاٌٍطٍف اٌدضائش اٌىعطى 33

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍخعش و اٌفىاوه
 67 وشوػ ستٍع اٌدضائش اٌىعطى  78;3ِبي ;3ؽبسع 77

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍخعش و اٌفىاوه
 68 وشوػ فاذخ  اٌدضائش اٌىعطى ؽبسع ازّذ ؽبٌت37

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍمصبثخ 
 69 فشٌذ تىدٌف ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى88

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍمصبثخ 
 70 داج اتشاهٍُ عٍٍّاْ ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى97

ردبسح ثبٌزدضئخ   71 دّىدي ِذّذ ششٌف ؽبسع ػًٍ زشٌؾبد37



 ٌٍمصبثخ 

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍمصبثخ 
 72 ٔىسج تىوشِح  ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍمصبثخ 
 73 عاِش ِذّذ اٌصادق ؽبسع وشٌُ ثٍمبع376ُ

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍمصبثخ 
 74 تىِذٌٓ عثذ اٌمادس ِسّذ اٌخبِظ373

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍمصبثخ 
 75 داج اٌىب عّش  اٌدضائش اٌىعطى  ;7خبٌفً سلُ  ازّذ وثىػالَ

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍمصبثخ 
 76 دىسٌح لاضً صوجح دّاد  ؽبسع غبٌجً لشواْ اٌدضائش اٌىعطى74

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍمصبثخ 
 77 تىلاعً وّاي  ؽبسع غبٌجً لشواْ اٌدضائش اٌىعطى

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍمصبثخ 
 78 تىًٍٍ اتشاهٍُ  اٌدضائش اٌىعطى ؽبسع وشٌُ ثٍمبع353ُ

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍمصبثخ 
 79 دادي دّى ٔىس اٌذٌٓ  ؽبسع ازّذ ؽبٌت اٌدضائش اٌىعطى 34

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍذواخٓ و اٌجٍط 
 80 تىًٍٍ داود  ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى 353

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍذواخٓ و اٌجٍط 
 81 خًٍٍ لىٌذس  اٌدضائش اٌىعطى  ؽبسع ازّذ ؽبٌت38

ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍذواخٓ و اٌجٍط 
 82 عثاْ عًٍ  ؽبسع زشٌؾبداٌدضائش اٌىعطى 77



ردبسح ثبٌزدضئخ 

 ٌٍذواخٓ و اٌجٍط 
 83 لذادسج ِشواْ  ؽبسع ِخزبس ػجذاٌٍطٍف اٌدضائش اٌىعطى79

 84 داج ٌىعف ِذّىد ِىشس ؽبسع وشٌُ ثٍمبع365ُ ِمهى

 85 ِعّش ٌّىْ ؽبسع صبٌر ثىػىىٌش اٌدضائش اٌىعطى78 وخشائذ رجغ

 86 تىواتىط وّاي ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضاءس اٌىعطى38 رجغ وخشائذ

 87 دشاػ دّىػ خذوجح  ؽبسع وشٌُ ثٍمبعُ اٌدضائش اٌىعطى349 ِسطخ ثٕضٌٓ 

 88 تاتا داجً هاشًّ دٌذوػ ِشاد اٌدضائش اٌىعطى336 ِسطخ ثٕضٌٓ 

 ٌىَ  اوي ِذشَ  وٌىَ عاشىساء 7102اٌرجاس اٌّعٍٍٕٓ تاٌّذاوِح  خالي خالي اٌاَ عٍذ األضذى اٌّثاسن  
 اٌذائشح اإلداسٌخ اٌجٍذٌخ اٌشلُ

 اٌزدبس ػٕىاْ اٌمبػذح اٌزدبسٌخ ٔىع إٌؾبغ

 1 خبِش ٍٍِىخ ؽبسع فٍصً ِجبسن ط َ 78 ِخجضح و زٍىٌبد

 عٍذي اِسّذ عٍذي اِسّذ

 2 ثٓ صٌٕخ ٔىس اٌذٌٓ ؽبسع زغٍجخ ثٓ ثىػًٍ ط َ :5 و زٍىٌبد ِخجضح

 3 ثٓ دزّبْ ِسّذ صبدق ػّبسح أ عبزخ اوي ِبي 37ػ  ا ي َ فىج  ِخجضح و زٍىٌبد

 4 ِمشأً صوثٍش ٔهح ِسّذ ثٍىصداد44 ِخجضح و زٍىٌبد

 5 ثٓ عٍذهُ سثٍغ ؽبسع ػّش ٔسٕبذ ط َ ;4 ِخجضح و زٍىٌبد

 6 عٍفً سؽٍذ ؽبسع ِسّذ ثٍىصداد ط 58     و زٍىٌبد ِخجضح

 7 صسشاوي زّضح عٍذي  79ؽبسع اثٓ إٌفٍظ سلُ  ِخجضح صٕبػٍخ

 8 خبِغ ػجذ اٌؼضٌض ؽبسع ػجذ اٌسٍّذ ثٓ ػذودح34 ِخجضح و زٍىٌبد

 9 ػالًٌ ثىػالَ ؽبسع سِعبْ صخشي;7 ِخجضح و زٍىٌبد

 10 ثىؽىٌىخ ِىٌىد صاثبٔبؽبسع ازّذ 55 ِخجضح و زٍىٌبد

 11 وٌذٌبػى ٔبصش ؽبسع فشزبد ثىعؼذ:7 ِخجضح و زٍىٌبد

 12 زدىج خّبي  ؽبسع فشزبد ثىعؼذ47 ِخجضح و زٍىٌبد

 13 ؽجبذ ِسّذ ؽبسع ازّذ صاثبٔب:5 ِخجضح و زٍىٌبد



 14 ِدّبج ػض اٌذٌٓ ؽبسع عىٌذأً ػجذ اٌمبدس74 ِخجضح صٕبػٍخ

 15 ثىؽبٌت ػًٍ ؽبسع ٌىعف ثىؽبلىس76 ِخجضح صٕبػٍخ

 16 ِهذي صوثٍش ؽبسع ِسّذ سوبي35 ِخجضح صٕبػٍخ

 17 ثىزفصً ٌىعف ؽبسع ٔصٍشح ٔىٔى47 د/د رغزٌخ ػبِخ

 18 ِؼزىق اٌؼشثً ؽبسع رؾشافذ عٍٍّبْ ػّبسح ;3 د/د رغزٌخ ػبِخ

 19 ثىدساق ِسّذ عىق ػًٍ ِالذ ط َ 4; د/د رغزٌخ ػبِخ

 20 أٍِش ِصطفى ػّبسح ط عبزخ اوي ِبي 5اٌفىج   غزائٍخ ػبِخِىاد 

 21 ػضوق هؾبَ عبزخ اوي ِبي 33اٌفىج  رغزٌخ ػبِخ

 22 ٌٍؼبؽخ ثالي  ِىشس  78ػّبسح ط سلُ  37ؽبسع ط ي َ اٌفىج  ِغبصح

 23 وىؽً عٍّش ؽبسع سوؽبي ثىػالَ ِسً ة ط 77َ د/د رغزٌخ ػبِخ

 24 ثزمخ ساثر ؽبسع سظب زىزى ط 47َ د/د رغزٌخ ػبِخ

 25 صبثشي خثٍش ؽبسع سوؽبي ثىػالَ ط َ 37 د/د رغزٌخ ػبِخ

 26 ِغٍُ سؽٍذح ؽبسع فٍصً ِجبسن ط َ 79سلُ  د/د رغزٌخ ػبِخ

 27 اثشوبْ فشزبد ؽبسع ػٍغبد اٌذٌش ط َ :7 د/د رغزٌخ ػبِخ

 28 ٍِٕشزّذي  ؽبسع اثٓ إٌفٍظ ط َ 33 د/د رغزٌخ ػبِخ

 29 ثٓ ػٍغى ٌبلىرخ زغٍجخ ثٓ ثىػًٍ 375 رغزٌخ ػبِخ

 30 صٌزىًٔ سظب ؽبسع خٍٍفخ ثىخبٌفخ ط َ ;3 د/د رغزٌخ ػبِخ

 31 عً اٌغؼٍذ ِشاد ؽبسع ازّذ صثبٔخ 36 د/د رغزٌخ ػبِخ

 32 ِٕبد ٔىس اٌذٌٓ  عىق سظب زىزى ط 35َ د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 33 صٌمبدي ِسفىظ ؽبسع ِسّذ ثىؽٕبفخ :3 د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 34 ؽبفؼً ٌطفً ؽبسع ٔصٍشح ٔىٔى55 د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 35 صبٌفً اعّبػًٍ ؽبسع سوخً دوٌٍغًٍ ػّبسحA05  د/د رغزٌخ ػبِخ



 36 ثىساوي ػّبس ؽبسع فشزبد ثىعؼذ:3 د/د رغزٌخ ػبِخ

 عٍذي اِسّذ عٍذي اِسّذ

 37 ثغبي ػجذ اٌغًٕ ؽبسع ٔصٍشح ٔىٔى57 د/د رغزٌخ ػبِخ

 38 غبصي ِصطفى ِسً عىق سظب زىزى   ط َ  74 د/د ٌٍسىَ اٌطبصخخ

 39 غٍّىس ػجذ اٌجبلً عىق سظب زىزى 37ِسً سلُ  خضاس

 40 ثٓ وبسي ػجذ اٌىشٌُ عىق سظب زىزى 75سلُ  لصبثخ

 41 زٕبؽً وّبي ؽبسع ثٍغضاًٌ ثٍسبفع :7 لصبثخ
ٌٍذواخٓ و د/د 

 42 خٍٍفً ٌسً  عىق سظب زىزى ط َ 36 اٌجٍط

 43 دٌبثً ٔىس اٌذٌٓ 67ِسً  73عىق ػًٍ ِالذ  د/د ٌٍسىَ اٌمصبثخ

 44 ٌؼشاة ِسّذ 88عىق ػًٍ ِالذ سلُ  لصبثخ

 45 لبسي هؾبَ 7:-73عىق ػًٍ ِالذ سلُ  د/د ٌٍسىَ لصبثخ

 46 اٌسفٍع صٌٓ زبج ػجذ ؽبسع فشزبد ثىعؼذ:5 لصبثخ

 47 عبوذ زشوفخ اسٍِخ صِىس  59عىق فشزبد ثىعؼذ سلُ  د/د ٌٍسىَ لصبثخ

 48 ساًِ عٍّش عىق فشزبد ثىعؼذ ط 37َ لصبثخ

 49 ثخزً وشٌُ ِسّذ ؽؼجبًٔ ;4 لصبثخ

 50 زبٔذ ساثر  عىق فشزبد ثىعؼذ ط 26َ-25 لصبثخ

 51 زدبة زغٍٓ  73عىق فشزبد ثىعؼذ سلُ  لصبثخ

 52 ثٍؼّشي زغٍٓ ؽبسع ازّذ صثبٔخ :7 د/د ٌٍذواخٓ واٌجٍط

 53 ِذاًٌ عٍٍُ عىق فشزبد ثىعؼذ ط َ 35 د/د ٌٍسىَ اٌطبصخخ

 54 ثٍسبج اٌضهشح  87سلُ  3عىق ػًٍ ِالذ  د/د ٌٍسىَ و اٌذواخٓ

 55 ثىؽٍخ فظٍٍخ ؽبسع عىق سظب زىزى 74 لصبثخ

 56 وشٌُ عبغىس عىق سظب زىزى 73 لصبثخ



 57 ِىًِٕ ِسّذ ٌىعف  عىق سظب زىزى 56 دخبج وٌسُ

 58 لبدسي ػًٍ عىق سظب زىزى  ط َ 37 د/د ٌٍمصبثخ

 59 ثىغبوح سظب  53عىق سظب زىزى سلُ  د/د ٌٍسىَ غبصخخ

 60 لبدسي زغٍٓ عىق  سظب زىزى 77 لصبثخ ٌسىَ غبصخخ

 61 لدبي عؼٍذ عىق سظب زىزى 78 لصبثخ
ٌٍذواخٓ و  د/د

 62 صالذ ِسّذ ط َ  ;7عىق سظب زىزى سلُ  اٌجٍط
د/د ٌٍذواخٓ و 

 63 عسٕىْ ِسفىظ عىق سظب زىزى ط َ 9 اٌجٍط

 64 دادي زّى ػّش عىق سظب زىزى ط َ 39 د/د لصبثخ

 65 ثالي ِسّذ ِضٌبًٔ  ؽبسع ازّذ صثبٔخ ط 18/20َ لصبثخ

 66 عسٕىْازّذ  ؽبسع زغٍجخ ثٓ ثىػ367ًٍ لصبثخ

 67 اوِسّذ ػجذ اٌشصاق 67ِسً  73عىق ػًٍ ِالذ  لصبثخ

 68 غبوجى سؽٍذ ؽبسع ازّذ صثبٔخ55 لصبثخ

 69 لبدسي فشزبد 78عىق ػًٍ ِالذ سلُ  لصبثخ

 70 ثىوشوؽخ ِسّذ ؽبسع سوؽبي ثىػالَ 34 د/د ٌٍخعش واٌفىاوه

 عٍذي اِسّذ عٍذي اِسّذ

 71 ثٍبض ثٓ ػضوص عىق سظب زىزى ;4 فىاوه

 72 ثٓ خىدي ػّش ؽبسع فشزبد ثىعؼذ:3 د/د ٌٍخعش واٌفىاوه

 73 عالَ فبرر ط َ 79ِسً  77ؽبسع ِسّذ ػٍّىس سلُ  ثٍغ اٌخعش و اٌفىاوه

 74 ػًٍ ثى اٌغىي 383ؽبسع ػًٍ ِالذ سلُ  د/د ٌٍخعش واٌفىاوه

 75 ثى اٌفىيػًٍ  ؽبسع فبغّخ اٌضهشاء ٍٍِه 554 د/د ٌٍخعش واٌفىاوه

 76 دًٌٍّ ِسّذ ِىشس ِسّذ ثٍىصداد 46سلُ  د/د ٌٍخعش واٌفىاوه



 77 عىف غبهش ػٍغبد اٌذٌش  ط َ  7اٌفىج  د/د ٌّؼذاد اٌّهبرفخ

 78 صٌىح ػجذ اٌؼضٌض عبزخ اوي ِبي 33اٌفىج  رجغ وخشائذ فٍٍىغً

 79 ثٓ خٍالًٌ عؼٍذ ؽبسع زغٍجخ ثٓ ثىػًٍ :37 ِمهى

 80 ِسّذ آٍِ زغبْ أ ط َ 47ؽبسع ػٍغبد اٌذٌش اٌفىج اٌخبِظ سلُ  ِطؼُ

 81 عٍذهُ ػجذ اٌغًٕ ؽبسع زغٍجخ ثٓ ثىػ6ًٍ; ِسطخ ثٕضٌٓ

 82 اوػّشاْ أٍظ عبزخ اوي ِبي  ِسطخ ثٕضٌٓ

ِذشَ   ٌىَ  اوي 7102اٌرجاس اٌّعٍٍٕٓ تاٌّذاوِح  خالي خالي اٌاَ عٍذ األضذى اٌّثاسن  

 اٌذائشج اإلداسٌح اٌثٍذٌح اٌشلُ وٌىَ عاشىساء

 اٌرجاس عٕىاْ اٌماعذج اٌرجاسٌح ٔىع إٌشاط

 1 دٍّذ اوِغعذ  ;5ؽبسع ِمشاْ ػبوط سلُ  ِخجضح 

 عٍذي اِذّذ اٌّشادٌح

 2 تٓ شٍخح ِذّذ ٌاعٍٓ  ;4ؽبسع ِمشاْ ػبوط سلُ  ِخجضح 

 3 ِشاد تٓ عثاط   76ؽبسع ِسّذ لبعُ سلُ  ِخجضح صٕبػٍخ 

 4 ِالح فطٍّح  ؽبسع اٌسشٌخ  46 زٍىٌبد 

 5 عثذ إٌثً ِذّذ  ؽبسع االخىح ػىدٌخ  37 زٍىٌبد وِشغجبد 

 6 ٌٍاط اٌد اعشاب   46ؽبسع ػجذ اٌمبدس سلُ  زٍىٌبد وِشغجبد 

 7 دجىط ِذٕذ اٌذفٍظ ؽبسع ِمشاْ ػبوط 34سلُ  د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 8 ِذّذ تىسِأح  67ؽبسع ِسً اٌذٌٓ ثبؽب سلُ  اٌؼبِخد/د ٌٍزغزٌخ 

 9 فىطٍح اٌذاج تىٍش  ؽبسع ِسّذ لبعُ  73 د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 10 ِذًٍ اٌذٌٓ عثذ اٌمادس  ِمشاْ ػبوط     57ؽبسع سلُ ا د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 11 استاْ ادّذ  ؽبسع اٌؾهذاء  89 د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ



 12 دشوق ٌاعٍٓ ؽبسع اإلخىح ػىدٌخ 79 اٌؼبِخد/د ٌٍزغزٌخ 

 13 سفٍك دٍٍُ  ؽبسع اٌؾهذاء  99ؽبسع اٌّذاسط و 74 د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 14 ِشاتط أدّذ 73ؽبسع سؽٍذ صبدق سلُ  د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 15 ٌصٕاًِ عض اٌذٌٓ  ؽبسع ثشاص اوىٌىْ فىاسوي 77 د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 16 طشان وشٌُ ة عبثمب:/37ؽبسع ؽىغجٍش   ػّبسح  اٌؼبِخد/د ٌٍزغزٌخ 

 17 صالح اوٌذاج صالح  ٔهح عىٌذأً ثىخّؼخ  ;5 د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 18 ٌىاذى ٔاصش  ؽبسع ثشاصح وىٌىْ فىاسوي  48 د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 19 تىعٕاْ عثذ اٌذٍّذ  ٔهح ِمشاْ ػىط 34 د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 20 ِضٌأً اعٍا  ؽبسع ػجذ اٌىشٌُ صغٍش  76 ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخد/د 

 21 صغثح عٍّش  ؽبسع ػجذ اٌىشٌُ اٌصغٍش  48 د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 22 صوشٌاء تٓ ِغعىدي   :4ؽبسع االخىح اوغٍٍظ سلُ  د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 23 لٕىٔى وٍثىَ  ؽبسع اووًٍ اٌسبج  57 د/د ٌٍزغزٌخ اٌؼبِخ

 24 تٍعٍذي عثذ اٌشدّٓ  ؽبسع ِمشاْ ػبوط  57 وفىاوهخعش 

 25 ششٌفً وّاي  ؽبسع اٌذ اٌذٌش اسصلً  ;7 خعش وفىاوه

 عٍذي اِذّذ اٌّشادٌح

 26 سصلً لاعً  ؽبسع ِسً اٌذٌٓ ثبؽب  66 خعش وفىاوه

 27 خاٌذ تٍماعُ  ؽبسع ِسّذ لبعُ  34 خعش وفىاوه

 28 تشاهُ سٌاض ِضٌذي  ؽبسع سؽٍذ صبدق  ;7 خعش وفىاوه

 29 ٔثًٍ غىٌٍُ  36ؽبسع ط ِمشاْ ػبوط سلُ  د/د ٌٍسىَ اٌطبصخخ 

 30 صذشاوي ٔاصش  ؽبسع ِمشاْ ػبوط 37 د/د ٌٍذواخٓ

 31 خشاْ عاشىس  ؽبسع ِمشاْ ػبوط  77 ِمهى 



 32 عضٌض تىسلعح   78ؽبسع اٌؾهذاء سلُ  د/د ٌٍزجغ 

 33 عّاسي ٌىعف  وىٌىْ فىاسوي ؽبسع ثشاصا  33 د/د ٌٍزجغ 

 34 تٓ خذج ٌٍاط   73ٔهح ثىٍٓ سلُ  د/د ٌٍزجغ 

 35 سضىاْ لاسج  37-:7ؽزشع ؽىغجٍش ػّبسح  د/د ٌٍزجغ 

 36 سؤوف ِضٌأً  84ِدّىػخ ٍِىٍخ  38لغُ  75ؽبسع االخىح ػىدٌخ  رؼٍئخ سصٍذ اٌهبرف

 37 عٍادي وّاي  ؽبسع ِسّذ لبعُ  76 رؼٍئخ سصٍذ اٌهبرف

 38 ٍِٕش ِضهىدي  ؽبسع ػضثً ػجذ اٌمبدس  37-:7سلُ  رؼٍئخ سصٍذ اٌهبرف

 39 تٓ تىٌعٍذ ٌاعٍٓ  ؽبسع عىٌذأً ثىخّؼخ57 ِسطخ ثٕضٌٓ

 40 طىطاح ععٍذ ؽبسع عىٌذأً ثىخّؼخ34 ِسطخ ثٕضٌٓ

ٌىَ  اوي ِذشَ   7102عٍذ األضذى اٌّثاسن  اٌرجاس اٌّعٍٍٕٓ تاٌّذاوِح  خالي خالي اٌاَ 

 وٌىَ عاشىساء
  

 اٌذائشج اإلداسٌح اٌثٍذٌح

 اٌشلُ اٌرجاس عٕىاْ اٌماعذج اٌرجاسٌح ٔىع إٌشاط

 1 ثزٍى ِصطفى  86زً دٌبس اٌغؼبدح ػّبسح ج سلُ  ِخجضح غٍش صٕبػٍخ

 عٍذي اِسّذ اٌّذٍٔخ

 2 سظىاْ عشٌش  ؽبسع ِسّذ ثذاوي  74 زٍىٌبد 

 3 ثىػًٍ سِعبْ  33ؽبسع ؽشٌف ِسزىد سلُ  ِخجضح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 4 ػ د ر س عشٌش وؽشوبئه ِسّذ ثٍؼشج :7-78ؽبسع سلُ  ِخجضح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ

 زٍىٌبد 
 3:ِغىٓ رشلىي ؽبسع ػجذ اٌشزّٓ ٌؼٍى سلُ  46

 ػّبسح أ
 5 ػجذ اٌشزٍُ ؤبْ

 6 زّبٌضي ِصطفى  ؽبسع ػجذ اٌشزّٓ ٌؼٍى  76 اٌّخجضح

 7 ٌٍظ عفٍبْ  ؽبسع االخىح ثىخبسي  33 ِخجضح وزٍىٌبد رمٍٍذٌخ



 8 ِسّذ دفىط  :4ِح33لغُ  76ٔهح ػجذ اٌشزّٓ ٌؼٍى سلُ  رغزٌخ ػبِخ

 9 ثىٔمبس أسصلً ج73دسج 68زً دٌبس اٌغؼبدح ػّبسح  رغزٌخ ػبِخ

 10 ٌخعبسي ازّذ  اٌغؼٍذ ِسً ط دٌبس اٌغؼبدح سلُ  ؽبسع زبٌظ ;6 رغزٌخ ػبِخ

 11 اٌغؼٍذ لجًٍ   :4ؽبسع االخىح ِذأً سلُ  رغزٌخ ػبِخ

 12 خًٍٍ صٌٓ اٌذٌٓ   74ٍِؼت اٌٍبعٍّٓ ِسً سلُ  رغزٌخ ػبِخ

 13 خًٍٍ ِسّذ  ؽبسع ػجذ اٌشزّٓ ٌؼٍى  96 رغزٌخ ػبِخ

 14 رىؽٍؾبد فشزبد  ؽبسع ِسّذ صواوي  74 رغزٌخ ػبِخ

 15 ػجذ اٌٍىح صبٌر ٔهح اٌؾهذاء  379 رغزٌخ ػبِخ

 16 ػبؽىس ثىلشْ  76ؽبسع ػجذ اٌشزّٓ ٌؼٍى سلُ  رغزٌخ ػبِخ

 17 ثىوبٌىٌذ ِشاد 78ؽبسع ازّذ ثىِؼضوصح ِسً سلُ  53 رغزٌخ ػبِخ

 18 ِىدح ػجذ اٌّبٌه ؽبسع ػجذ اٌشزّٓ ٌؼٍى  9: رغزٌخ ػبِخ

 19 ثٍخٍش عّبػًٍ  ؽبسع ِسّذ ثٍؼشج  77 ػبِخ رغزٌخ

 20 خٍبس ِصطفى  79زصخ  76زً دٌبس اٌغؼبدح  ػّبسح  رغزٌخ ػبِخ

 عٍذي اِسّذ اٌّذٍٔخ

      21 

      22 

 23 ثٓ ػبِش لشٌغً   66ؽبسع االخىح ِذأً سلُ  خعش وفىاوه

 24 عٍف اٌذٌٓ ثىوشح   379ؽبسع اٌؾهذاء سلُ  خعش وفىاوه

 25 صِبج اػّش  اٌّذٍٔخ  33خىٌٍٍخ سلُ  73عبزخ  خعش وفىاوه

 26 ثٍؼجبد ثٓ ٌىعف 69ٔهح االخىح ِذأً سلُ  خعش وفىاوه

 27 ػجذ اٌمبدس عشٌغً  وؾه ٔهح ػجذ اٌشزّٓ ٌؼٍى  96 خعش وفىاوه

 28 اوثهٍىي ِسّذ  ؽبسع االخىح ِذأً اٌّذٍٔخ  :6 خعش وفىاوه

 29 ػجذ اٌغفبس عبخٍذ اإلخىح ثىخبسي 34 خعش وفىاوه



 30 ِٕصف زغبْ  ؽبسع االخىح ثىخبسي  75 خعش وفىاوه

د/د ٌٍزجغ و رؼجئخ 

 اٌشصٍذ
 31 ٔصٍشح ؽشٌبف  االخىح ِذأً  66ٔهح 

 32 عؼٍذ ٌىٔمخ  ؽبسع االخىح ِذأً  78 د/د ٌٍزجغ 

 33 سزّبًٔ  فبسط عؼٍذ زبٌظ زً دٌبس اٌغؼبدح  وؾه اٌزٍغ

 34 خٍفىْ ػبئؾخ  73ٍِسك ٍِؼت اٌٍبعٍّٓ سلُ  د/د ٌٍزجغ 

 35 ثىٍٍِخ ٔزٌش  زً اٌٍبعٍّٓ ِمبثً اٌٍّؼت اٌجٍذي  د/د ٌٍزجغ 

 36 ٌىٍٔظ وٌٍذ  73خىٌٍٍخ سلُ  74عبخخ  د/د ٌٍزجغ 

 37 اٌذٌش ثىػشاة  ٔهح االخىح ِذأً اٌّذٍٔخ  :6 لبػخ ؽبي

 38 ثٓ عبػذ ٌٍّٓ  ؽبسع االخىح ِذأً  78 ِمهى 

 39 زذاد عؼٍذ ؽبسع زّبًٔ عؼٍذ  76 ِمهى 

 40 صٍِػ سظىاْ  ؽبسع ِسّذ ثٍمبع357ُ ِسطخ ثٕضٌٓ 
 



و عطلة  7102القائمة االسمية للتجار و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المداومة ليومي عيد األضحى المبارك لسنة 
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 مقداد محمد  بقالة السويدانية 26شارع اإلخوة مهدي  رقم 
 جديد مسعود  محطة الخدمات طريق الدويرة السويدانية
 سمير كوشي ت.ت لمتغذية العامة السويدانية 02شارع سعيد جعود رقم 

 زنديق نادية مخبزة السويدانية-03شارع جاوت محمد سعيد رقم 

 رقايقي العيد ت ت لمتغذية العامة شارع اإلخوة مهدي سويدانية 

 رقايقي العيد مخبزة حي جعدي السويدانية

 رقايقي العيد اطعام سريع شارع اإلخوة مهدي سويدانية 38رقم 
شارع اإلخوة  جوادي  عمارة  أ محل  133الطريق الوالئي  رقم

 السويدانية  02و01رقم 
 عبد الحميد موايسي مغازة 



 مقداد نور الدين لمحوم و القصابة  ت ت شارع اإلخوة مهدي السويدانية 26

 السويدانية- 01شارع جاوت محمدمحل رقم 
ت ت  الدواجن والبيض و 

 بن طاهر سمير األرانب

ت ت  الدواجن والبيض و  شارع مهدي بمدية السويدانية  16
 األرانب

 احمد عنان

 ولد يوسف انس أغيالس قصابة  السويدانية 01محل رقم  1أوت رقم  20حي 

 دين وليد قصابة  شارع اإلخوة مهدي سويدانية 

 دين وليد ت ت خضر و فواكه شارع جعوت محمد السعيد سويدانية  82محل أ رقم 
 لعموري محمد حمويات  شارع مهدي بمدية السويدانية  41رقم 
 أسامة مستغالمي حمويات  مسكن محل الثاني لمطابق األرضي السويدانية 40حي 

 سماعيمي حكيم ت ت لمتغذية العامة حي النخمة السويدانية 
 زوبيري لخضر ت ت لمتغذية العامة مسكن السويدانية  24حي 
 شايب كريم ت ت لمتغذية العامة السويدانية  02مسكن قطعة رقم  24حي 
 فالح بوعالم ت ت لمتغذية العامة مسكن السويدانية  24حي  01رقم 

 حميدات أحمد ت ت لمتغذية العامة مسكن السويدانية 40حي رقم 
 مستغالمي أحمد ت ت لمتغذية العامة السويدانية 27مسكن رقم  40حي 



 معداوي خالد ت ت لمتغذية العامة مسكن سويدانية  24حي  31محل رقم 
 زين مولود لمتغذية العامة ت ت السويدانية  01محل رقم  1مسكن عمارة ب  34/600حي 

 جراوي محمد ت ت لمتغذية العامة شارع اإلخوة مهدي محل أ السوق البمدي سابقا السويدانية
 قاسي أحمد مقهى شارع اإلخوة مهدي السويدانية

 زقنوني محمد  مقهى األخوان مهدي السويدانية 39رقم 
 خالدي عقيمة مقهى السويدانية 01حي جعدي رقم 

 جوادي جمال مقهى شارع اإلخوة مهدي السويدانية  13رقم 
 تفاحي محمد مقهى شارع اإلخوة مهدي السويدانية  13رقم 
 تفاحي محمد اطعام سريع شارع اإلخوة مهدي السويدانية  08رقم 
 جادي محند اطعام سريع شارع اإلخوة مهدي السويدانية 86

 التامن مراد  بقالة  السويدانية شارع اإلخوة مهدي  65

 سكيكداوي عمجية  خضر و فواكه  شارع جعوت محمد السويدانية 01رقم 
 رمضان بن يحي ت ت لمحوم و القصابة  السويدانية 01محل رقم  12أوت رقم  20حي 

ت ت لمحوم و الدواجن  مسكن السويدانية 40حي 
 والبيض 

 جراوي يوسف

 اقني زهير بقالة السويدانيةبوحيرد  56



 عزيز ظريفي بقالة شارع اإلخوة مهدي السويدانية 24
 مومن كريم بقالة شارع اإلخوة مهدي السويدانية 36
 فالح بوعالم بقالة مسكن السويدانية  24حي  01
 ميمش ياسين  بقالة تعاونية الصومام سي مصطفى السويدانية 01ب  06

 ياسين طارب بقالة السويدانية 43حي المجاهدين قطعة رقم 
 بشير جمال  بقالة  السويدانية 11أوت طريق الدويرة  20حي 
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 NAFTAL محطة خدمات  اسطاوالي  72حي البريجة قطعة 

مسكن طريق الممعب  62حي  08رقم 
 اسطاوالي 

 بن عقبة خير الدين مخبزة  

 لياس يانس مخبزة صناعية اسطاوالي 01بريجة رقم 

 جنان اية حلويات البريجة التجزئة التعاونية العقارية اسطاوالي

 سعد سعود بالل مخبزة تجزئة شحاط رابح بلوطة سطاوالي 65رقم 

 كنزةشبلي  مخبزة شارع بن دادة أحمد اسطاوالي 16رقم 

 بلعربي محفوظ  مخبزة أحمد هجري اسطاوالي



محل ب  08تجزئة شحات رابح قطعة رقم 
 مرسمي محمد بقالة اسطاوالي 

 معيوش سممى بقالة اسطاوالي -حي البناء الذاتي  70رقم 
 كاشا ايدير بقالة حي مالل محمد سطاوالي

 عبد النور راجي مغازة   اسطاوالي 51شارع خايطي أحمد رقم 

 عويسى عبد الرحمان  بقالة اسطاوالي 03رقم  05حي البريجة  مسكن ب 

 عويسى عبد الرحمان  بقالة اسطاوالي  -04قسم  72حي البريجة قطعة 

 كركب سفيان بقالة -اسطاوالي  -محل أ 126حي البريجة رقم 

 -المحل األول الرمز أ  03حي البريجة رقم 
 اسطاوالي

 تيجيني سكينة بقالة

 برادي شريف بقالة قرية عمور البريجة اسطاوالي

 ذهباوي محمد بقالة اسطاوالي 04طريق سيدي فرج بريجة رقم 



 معاش نبيل بقالة سطاوالي  01حي جياللي محل رقم  84

 ضياف رضا بقالة طريق البريجة اسطاوالي  08محل رقم 

 شايب فريد مخبزة و حلويات اسطاوالي -25شارع بن دادة احمد رقم 

 براهمي محفوظ بقالة شارع البريجة اسطاوالي 

 عميمر عبد القادر بقالة أ اسطاوالي 06شارع المقبرة رقم 

 ذهباوي محمد مقهى طريق سيدي فرج البريجة اسطاوالي

 رشاش سعيد مخبزة سطاوالي  27شارع خايطي أحمد رقم 
 جحيش عبد السالم مخبزة و حمويات شارع المقبرة سطاوالي 05

 بوحنون كمال مخبزة و حمويات اسطاوالي 52شارع المذبح رقم 
 11مدرسة البريجة طريق الوطني رقم  02رقم 

 اسطاوالي
 سي بشير محمد اطعام سريع

 كركب صادق مقهى حي البريجة اسطاوالي
بمخضر شارع  07المكان المسمى رقم 

 جعفري مولود مخبزة و حمويات اسطاوالي



 يمي عبد العزيز مخبزة شارع قاسي عمار سطاوالي
 عويزرات محمد ت.ت لمخضر و الفواكه  شارع بن دادة احمد اسطاوالي

 عميمر سميم ت.ت لمخضر و الفواكه  اسطاوالي 05إقامة الترفيه محل رقم 
 رشيدسفيان  مقهى مسكن  سطاوالي 60حي 

 شحات عبد القادر مقهى تجزئة شحات رابح بموطة اسطاوالي 
 بوجمعة بوجمعة مقهى شارع مالل محمد اسطاوالي

 بوشاقور يوسف ت.ت لمخضر و الفواكه   السوق البمدي سطاوالي
 خالدي محمد ت.ت لمخضر و الفواكه  شارع هجري أحمد اسطاوالي

 أحمد طالبي ت.ت لمخضر و الفواكه  شارع هجري أحمد اسطاوالي 23
 رياض ياسين مقهى شارع مالل محمد اسطاوالي

 مزناد عبد النور بقالة سطاوالي  36شارع مالل محمد  رقم 
 بن أعمر  أحمد بقالة -اسطاوالي -62السوق البمدي رقم 
 غميض يوسف  بقالة -اسطاوالي -08السوق البمدي رقم 
 اكمي جمال بقالة سطاواليشارع قاسي عمار 

 اكرور رفيق بقالة -شارع طريق الشراقة حي بوشاقور  16



 اسطاوالي

 شبمي جبريل  بقالة اسطاوالي 05شارع بن دادة أحمد رقم 
 قارة كمال  بقالة حي جياللي اسطاوالي 125رقم 
 معاش جمال ت.ت لمخضر و الفواكه  شارع بمخضر طاهر محل ب سطاوالي 05

 مدوني شريف ت.ت لمخضر و الفواكه  اسطاوالي 05شارع صحرواي رقم 
 غاسي محمد ت.ت لمخضر و الفواكه  اسطاوالي 62حي المذبح القديم 

 ياحي محمد بقالة سطاوالي 134حي جياللي أحمد رقم 
 139مسكن جياللي أحمد رقم  145حي 

 سطاوالي
 مسعودي محمد بقالة

 موزاييك عائشة بقالة سطاوالي 25شارع المذبح رقم 
 ابراهيم بورعود بقالة حي أس أل أم سطاوالي

 ولد بوخيطين عبد القادر  بقالة  -اسطاوالي  –تجزئة خايطي أحمد 
 نايت سيدوس محمد بقالة سطاوالي 66رقم  02- 01حي خايطي أحمد 

 ريغة يونس بقالة اسطاوالي 02شارع المقبرة رقم  
 ضيف اهلل عمر بقالة شارع خايطي أحمد اسطاوالي 31



 جحيش محمد بقالة شارع المقبرة )صحراوي طاهر( اسطاوالي 05
 خيذر عبد الرحمان بقالة اسطاوالي -تجزئة شحاط رابح 

 يوسفي محمد بقالة  اسطاوالي -ب–شارع المقبرة  06
 محجوبي عمر  بقالة شارع خايطي أحمد سطاوالي 

 تاغزورت حسين  مغازة  -اسطاوالي  –شارع شحاط رابح  47
 بسة سمير بقالة   طريق المذبح اسطاوالس 08رقم 

 العيدودي مروان بقالة اسطاوالي -حي شحات رابح  15قطعة رقم 
 مرسمي خميمي مغازة اسطاوالي -البريجة  11الطريق الوطني رقم 

 بن طالة سفيان بقالة اسطاوالي 01طاهر رقم  شارع بمخضر 02رقم 

ت ت لمنتجات الحميب و  بموطة اسطاوالي 23مزرعة شحات رابح رقم 
 العسل

 حمزة بن ريغي

 هامل بوعالم اطعام سريع شارع مالل أحمد اسطاوالي
 بوعمي نسيم مطعم شارع مالل أحمد اسطاوالي
 جمال بوهراوة مطعم شارع مالل أحمد اسطاوالي
 ايدير فوضيل مطعم شارع مالل أحمد اسطاوالي



 sarl crystal مطعم سطاوالي 35شارع قاسي عمر 
 منان حسين مطعم شارع قاسي عمار سطاوالي
 وعزيز حسان مقشدة شارع مالل أحمد اسطاوالي

 اسامة نايت عبد السالم اطعام سريع بموطة اسطاوالي 111تجزئة شحات رابح رقم 
 خيتري فؤاد اطعام سريع بريجة اسطاوالي -قرية عمور 

 مجبر فارس مخبزة و حلويات اسطاوالي -60تجزئة شحاط رابح رقم 
 -شارع شحات رابح الكتيبة الجمولية 10رقم 

 زخمي قدور مخبزة و حلويات اسطاوالي -بموطة
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 الدائرة اإلدارية البلدية اسم و لقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري

 حمزة العيدي  ت ت لمتغذية العامة الرحمانيةأ  20محل رقم  142الطريق الوالئي رقم 
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ــــــــ
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 فتيحة مروش زوجة حداد ت ت لمتغذية العامة مكرر الرحمانية 03شارع حميدي محل رقم 

 قبي فيصل ات ت لمتغذية العامة شارع  حميدي محمد الرحمانية

 رشيد معيوف بقالة   19شارع حميدي محمد الرحمانية رقم 

 كسيرة سعيد ت ت لمحوم و دواجن  طريق الرحمانية الدويرة 

 بوبكر محفوظ ت ت لمخضر و الفواكه شارع حميدي محمد الرحمانية



 داودي فؤاد بقالة محل أ 08الرحمانية وسط قطعة رقم  

 قراش بوعالم مقهى شارع محمد حميدي الرحمانية  19رقم 

 محفوظ بوعوة إطعام سريع  أ  12حي الرحمانية وسط محل رقم 

 بوعكيز محمد  اطعام سريع شارع حميدي محمد الرحمانية  
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 البلدية اسم و لقب التاجر نوع النشاط العنوان التجاري
الدائرة 
 اإلدارية

 مريامة جياللي خدمات محطة المعالمةlشارع  مرزوق مصطفى 
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 سيفي الياس مخبزة  شارع عامر عبد القادر المعالمة 

 شفاي عمر حمويات مرطبات محل أ معالمة 66طريق الوطني رقم 
 مهري عبد القادر مخبزة صناعية المعالمةدوار سيدي عبد اهلل 

 جحيش يقي  مخبزة صناعية حي نزالي شريف المعالمة 02رقم 

 رازي ولد التركي  مخبزة شارع مرزوق بن يوسف المعالمة 

 بوجمعة سمير بقالة حي سيدي عبد اهلل المعالمة

 زوبيري أحمد بقالة المعالمة 02حي نيزالي شريف رقم 

 محمدي خيرة  بقالة دوار سيدي عبد اهلل المعالمة



 عميرة محمد أمين بقالة المعالمة 50محل  05دوار سيدي عبد اهلل قسم 

 مالحة منير  بقالة المعالمة 01محل  66الطريق الوطني رقم 

 منصور أحمد مخبزة صناعية المعالمة 55شارع مقداد سعيد رقم 

 ثعالبي رضوان قاعة شاي شارع مرزوق مصطفى بن عمي  المعالمة  01محل 

 حاج رمضان فيصل  بقالة شارع مرزوق مصطفى المعالمة 10رقم 

 دريش رابح ت ت للخضر و الفواكه المعالمة 55شارع اإلخوة الثالثة بمعيسي رقم 

 محمد سعيد زيدي  بقالة المعالمة 148محل أ ب حي سيدي عبد اهلل ج ممكية 

 بوحجار محمد بقالة طريق بمقاسم المعالمة  01رقم 

 تركي فؤاد بقالة المعالمة 33شارع بمعيسى المعالمة محل رقم 

 تريعة عمر بقالة زرالدة( 19بمدية المعالمة ) مكان مسمى مداد سعيد رقم 



 بن عيسى نصر الدين مغازة  شارع رقيق حمود المعالمة 12

 غميرة سيد عمي مغازة  شارع اإلخوة الثالثة بمعيسي المعالمة

 12قطعة  رقم  03محل رقم  63الطريق الوطني رقم 
 المعالمة

 محمدي محمد ت.ت لمحوم و الدواجن و البيض

 غزالي رابح ت.ت لمحوم و الدواجن و البيض المعالمة 03شارع مرزوق مصطفى بن عمي رقم 

 موسى يونسي قصابة  المعالمة شارع بمعيسي 33رقم 

الذبح القطع الصناعي للحوم و  المعالمة 01حي سيدي عبد اهلل محل رقم 
 القصابة )دجاج(

 موسى بويعقوب

 عبد الرؤوف حناشي ت ت للحوم   محل ب المعالمة  66الطريق الوطني رقم 

 خير زكرياء ت ت للحوم حي نزالي شريف المعالمة 02رقم 
 بوخوخي توفيق ت ت للحوم  شارع مرزوق بن يوسف المعالمة
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الدائرة  البلدية لقب التاجراسم و  نوع النشاط العنوان التجاري
 اإلدارية

 بورزاق محمد مأمون  محطة الخدمات  شارع اول نوفمبر  زرالدة  24
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 محمد ربيع  محطة الخدمات  نوفمبر زرالدة 01شارع 

 أغو عبد الكريم مقهى زرالدة -حي السالمة 

 بن خروف فيصل مقهى شارع أول نوفمبر  زرالدة

 تاوريت مريم مقهى زرالدة  37شارع أول نوفمبر

 حاج قاسي محمد مقهى شارع محي الدين محمد  زرالدة

 حماشي مالك مقهى شارع مصطفى الوالي زرالدة 



 محي الدين هادي  مقهى شارع أول نوفمبر زرالدة  77

 محمد زين حميدة مقهى أ زرالدة  3محل رقم  شارع يسوال قويدر

 طايبي كمال ت ت لمتغذية العامة شارع بالل بوعالم زرالدة  11

 يعقوبي مراد ت ت لمتغذية العامة طريق المعالمة زرالدة

 يعقوبي سميم ت ت لمتغذية العامة شارع عزوز عبد اهلل زرالدة 13

 جعفر مزيود لمتغذية العامة ت ت زرالدة 16شارع قدور سممان رقم 

 مزيود عمر ت ت لمتغذية العامة   قدماء المجاهدين محل ج زرالدة  48شارع 

 سالمي فريد  ت ت لمتغذية العامة   زرالدة -03-شارع  قدور سميمان رقم 

 بن ساعد فاطمة ت ت لمتغذية العامة زرالدة 1955أوت  20شارع 

 بن حسين ناصر ت ت لمتغذية العامة زرالدة   02شارع عمي الحواس محل رقم 



 عاشور قاسمي ت ت لمتغذية العامة شارع يسوال قويدر زرالدة 02

 فراحي بالل  ت ت لمتغذية العامة   التجزئة الشرقية زرالدة

 محمد طرطار ت ت لمتغذية العامة   زرالدة  44شارع أول نوفمبر رقم  19

 عبدوش عبد الرحمان  ت ت لمتغذية العامة زرالدة 07فيفري محل رقم  24حي 

 جهيدة بساوي  ت ت لمتغذية العامة زرالدة  75تجزئة محسن رقم 

 حاج قاسي مصطفى ت ت لمتغذية العامة شارع محي الدين زرالدة  10

 حمداني  وحيد ت ت لمتغذية العامة زرالدة  04شارع بن فضة عيسى رقم 

 تفاحي سمير حمويات شارع عزوز عبد اهلل زرالدة 02رقم 

 دريسي عبد القادر مخبزة و حمويات تقميدية زرالدة -238مزفران القرية الفالحية رقم 

 ارزقي ارحمون مخبزة و حمويات تقميدية حي يسوال قويدر رمز أ زرالدة 06رقم 



 بداخ عميروش مخبزة و حمويات تقميدية زرالدة -07شارع يسوال قويدر محل رقم 

 هاشمي أحمد حمويات شارع مصطفى الوالي زرالدة 13

 أوغانم أحمد مخبزة و حمويات  شارع قدماء المجاهدين زرالدة

 دعاس زين العابدين مخبزة صناعية و شارع سالم بوعبد اهلل زرالدة 03زاوية شارع يسوال قويدر رقم 

 ميموني سيد احمد ت ت لمحوم و الدواجن شارع اول نوفمبر زرالدة 58رقم 

 صفصاف مصطفى  ت ت لمحوم )قصابة( شارع محي الدين محمد زرالدة

 ميموني محمد ت ت لمحوم )قصابة(  شارع يسوال قويدر زرالدة 14 

 ميموني حكيم ت ت لمحوم )قصابة(  شارع أول نوفمبر زرالدة 23 

 ميموني حمزة ت ت لمحوم )قصابة(  شارع عزوز عبد اهلل زرالدة 07



 حبيب رضوان ت ت لمحوم )قصابة( أوت  زرالدة 20شارع يسوال قويدر مطل عمى 

 غيث اسماعيل  ت ت لمحوم )قصابة(  زرالدة 03شارع سممان قدور رقم 

 صفصاف عمر  ت ت لمحوم )قصابة( أوت زرالدة 20حي  02شارع رقم 

 صفصاف عبداهلل ت ت لمحوم )قصابة( زرالدة 22محل أ شارع محمد محي الدين رقم 

 بحري عبد المجيد ت ت لمحوم )قصابة( زرالدة 55أوت  20السوق البمدي المغطى شارع 

 زميط عمار ت ت لمحوم الطازجة و المجمدة أوت زرالدة  20شارع 

 جياللي بممو ت ت لمخضر و الفواكه زرالدة 09محل ب رقم  08رقم  55 اوت 20شارع 

 بوقطاية رضا ت ت لمخضر و الفواكه زرالدة 03بزاوية شارع يسوال قويدر رقم 

 بممو أحمد ت ت لمخضر و الفواكه حي يسوال قويدر زرالدة 

 حبوش محمد اطعام سريع زرالدة 75شارع اول نوفمبر رقم 

 عصام رحال مطعم زرالدة 01اول نوفمبر رقم شارع 



 صابة ناصر مطعم زرالدة 96شارع اول نوفمبر رقم 

 رويبح منير اطعام سريع زرالدة 39شارع اول نوفمبر رقم 

 ربيع تومي اطعام سريع شارع زيغوت يوسف زرالدة

 بوعبد اهلل محمد اطعام سريع زرالدة 35شارع أول نوفمبر رقم  

 بن ساعد محمد مطعم شارع أول نوفمبر زرالدة 17

 يماني عبد القادر ت ت لمخضر و الفواكه أوت  زرالدة 20شارع 
 ستي هدواس  ت ت لمخضر و الفواكه زرالدة 133أوت رقم  20شارع  03رقم 

 زمام يوسف  مخبزة و حمويات  القرية الفالحية زرالدة
 معتوق سميمة حمويات تقميدية شارع عزوز عبد اهلل زرالدة 14

 رضوان حمدي حمويات محل ب زرالدة  5شارع يسوال قويدر بـ 
 فكاري أحمد  اطعام سريع أوت زرالدة 20نهج 

 بوشيبان دنيا ت ت لمتغذية العامة زرالدة 214القرية الفالحية مزفران رقم 
 محمد لعروسي لمتغذية العامة ت ت القرية الفالحية مزفران زرالدة 103
 امحمد بن نوة ت ت لمتغذية العامة حي يسوال قويدر محل أ السويدانية 26رقم 



 لخضر براهم ت ت لمتغذية العامة زرالدة 02شارع يسوال قويدر محل  04رقم 
 دريادي ابراهيم ت ت لمتغذية العامة القرية الفالحية زرالدة
 لعوفي فضيل ت ت لمتغذية العامة زرالدة 09ساحة الشهداء رقم 

 رويبح جمال ت ت لمتغذية العامة محطة المسافرين زرالدة 01ب  18محل رقم 
 الهاشمي أسامة  ت ت لمتغذية العامة حي يسوال قويدر زرالدة 05

 عيسى محمدي ت ت لمتغذية العامة زرالدة 25شارع يسوال قويدر  رقم 
 محمد ضيف  اطعام سريع زرالدةشارع يسوال قويدر 

 دالي حسن ت ت لمتغذية العامة حي يسوال قويدر زرالدة 08رقم 
 



 ةــــیــبـة الشعـــة الدیمقراطیـــزائریــوریة الجــــالجمھ
 وزارة التجارة      

 مدیریة التجارة لوالیة الجزائر
  قتصادياالاإلعالم مالحظة السوق ومصلحة 

عید األضحى خالل یومي  المتعاملین االقتصادیین الملزمین بضمان المداومةالقائمة االسمیة للتجار و
 ةــوتــالت ة لبئرـــاالداری للـــدائــرة 2017عاشوراء لسنة یومي اول محرم وو المبارك

 

 
 

رة ــــــالدائ
 دیــةــــالبل ةــــــاإلداری

  التجــار المعـــنـیــیـن بالمـــداومـــــة

وع ـــن م التاجــرـــــاس
 اريــــوان التجــــالعن اط ـــــالنش

ئر
ب

 
وت

الت
ل  ةــ
شب

 ال
الد

او
 

 مساھل بالل  -

 
  صناعیة  مخبزة

 .، اوالد الشبلشارع دحماني حمود -
  .، اوالد الشبلشارع كریم بلقاسم - بوحجة الجیاللي  -
 .، اوالد الشبلالشعیبیة 01رقم  81عمارة  3216حي  - مخالفیة نجیب  -
 .، اوالد الشبلشارع المحامدیة 03رقم  - بوعلي انیس  -

 یاسین عراش  -

 
 
 
 
 
 

ت/ت للتغذیة 
 العامة 

+ 
 مغازة 

  .، اوالد الشبل53حي البجایریة رقم  -
 .، اوالد الشبل1960دیسمیر  11شارع  - حوش یمینة  -
 الشبل. ، اوالد حي الشعیبیة 22 - اسماعیل بوطریف  -
 .، اوالد الشبل1960دیسمیر  11شارع   - حسیني عبد الغني  -
 .، اوالد الشبل147، رقم 1960دیسمیر 11شارع   - العایب سعید  -
 .، اوالد الشبلشارع كریم بلقاسم -  بن مولود وجةز بوشیشة -
 .، اوالد الشبلشارع كریم بلقاسم - بساخي فاطمة الزھراء  -
 .، اوالد الشبلحي المحامدیة - عیساني جمیلة  -
 .، اوالد الشبل58رقم  حي المحامدیة - حسام عبد العزیز  -
 .، اوالد الشبلحي المحامدیة - محمد سبع  -
 .، اوالد الشبلحي الشعیبیة - زعریر محمد  -
 .اوالد الشبل، الشعیبیة 08رقم  852مسكن  3216حي  - دوسي رفیق  -
 .، اوالد الشبلالشعیبیة06رقم  36مسكن عمارة  3216حي  - سلیمان ایت شاوش  -
 .، اوالد الشبلالشعیبیة 07رقم  57مسكن عمارة  3216حي  - كمال شاكر  -
 .، اوالد الشبلخضراوي جمال حي المحامدیة 117رقم  - خضراوي جمال  -
 .، اوالد الشبللشعیبیة حي - شقنون محمد  -
 .، اوالد الشبلحي المحامدیة 143رقم  - بیبي عز الدین  -
 .، اوالد الشبل08رقم  1960دیسمبر  11شارع  - فواكھ خضر و یاسین موقري  -
 توفیق مداح  -

 
 قصابة ؛لحوم

  ودواجن

 .، اوالد الشبل03حي البحایریة محل رقم   -
 .، اوالد الشبل68 حي المحامدیة رقم - بیبي عز الدین  -
 .، اوالد الشبلحي المحامدیة - بوطریف احمد  -
 .، اوالد الشبلالشعیبیة 3216حي   - بداني بوجمعة  -
 .، اوالد الشبلحي دحماني حمود البحایریة 03 - صفار حیاة  -
  .، اوالد الشبلالشعیبیة 3216حي  - تومي محمد  -
 صام جمال  -

 
 إطعام

 .، اوالد الشبل01رقم  57عمارة  12قطعة  3216حي  -
 .، اوالد الشبلشارع امنة قدور - خالد خلیل  -
 .، اوالد الشبلحي المحامدیة 03  - عمي نصر الدین  -
 .، اوالد الشبل1960دیسمبر  11مسكن شارع  56حي  - بالل بن دباح  -



 ةــــیــبـة الشعـــة الدیمقراطیـــزائریــوریة الجــــالجمھ

 وزارة التجارة      
 مدیریة التجارة لوالیة الجزائر

 االقتصاديمالحظة السوق واإلعالم مصلحة 
عید األضحى المبارك خالل یومي  تصادیین الملزمین بضمان المداومةالقائمة االسمیة للتجار والمتعاملین االق

 ةــوتــالت ة لبئرـــرة االداریــدائـــلل 2017اول محرم وعاشوراء لسنة  ویومي

 

 
رة ــــــالدائ

 ةــــــاإلداری
 

 دیــةــــالبل

  التجــار المعـــنـیــیـن بالمـــداومـــــة

وع ـــن م التاجــرـــــاس
 اريــــوان التجــــالعن اط ـــــالنش

 
ئر

ب
 

وت
الت

جة ةــ
مر

 ال
الة

تس
 

 عبد الحفیظ  عتروز -

 خبزة م

 .، تسالة المرجةحي الصومام 169رقم  -
 .، تسالة المرجةشارع العقید بوقرة الحواس - حدیدان  سیاغي -
 .، تسالة المرجة06الطرق الربعة رقم  - بن عمران رابح  -
 .، تسالة المرجة171محل  113حي الصومام قطعة رقم  - مختار  بن عمارة -
 محمد  قینع -

 
 
 
 
 
 

ت/ت للتغذیة 
 العامة 

  .41رقم  القلیعةالطریق الوطني الرابط بین تسالة المرجة و 67 -
 .تسالة المرجة، القلیعةالرابط بین تسالة المرجة و السوق البلدي  - رشید  ھنین -
 .، تسالة المرجةب 34حي الصومام رقم  - محمد  بوتلة -
 .، تسالة المرجة02محل رقم أل ب  169حي الصومام رقم  - بن صواط  جمال -
 .تسالة المرجةبلدیة  ،السوق البلدي 25رقم  - رشید  بوعشة -
 .تسالة المرجةبلدیة  ،شارع الشھداء 129رقم  - حسین  قاسمي -
 .تسالة المرجةبلدیة  ،83محل  43عمارة  1310حي  - اسماعیل  بوبقرة -
  .، تسالة المرجةب 03محل  02مخطط مسح الراضي قسم  31مج ملكیة  - ملیك  مخلوفي -
 .تسالة المرجةبلدیة  ،ب 74محل  43عمارة  1310حي   - الیاس  ادیر -
 .، تسالة المرجة83محل  43عمارة  1310حي  حي الصومام 105 - قندورة عبد القادر  بو -
  ؛ تسالة المرجة.83محل  43عمارة  1310حي  حي الصومام 12رقم  - خمیسي  سلوم -
 .تسالة المرجةبلدیة  حي الصومام، 180رقم  - بوسلیماني حمید  -
 .تسالة المرجةبلدیة ، 02رقم  44مسكن عمارة  1310حي  - خیثر  زعیر -
 .تسالة المرجةبلدیة  ،ل 01ب مخطط  122رقم  - حمدادو عبد القادر  -
 عبد الرزاق  عربة -

 
 
 
 فواكھ خضر و

 .، تسالة المرجة77قطعة رقم  180حي الصومام  -
 .تسالة المرجةبلدیة  ،67الطریق الوطني رقم  -  جمیلة بوعالل -
 .تسالة المرجةبلدیة  ،شارع بوقرة الحواس - حمود  بوعلیلي -
 .تسالة المرجةبلدیة  ،01قطعة ال  82رقم  - عالم  بو قندورة بو -
 .تسالة المرجةبلدیة  ،67الطریق الوطني رقم  - بن طوطاح عیسى-
 توفیق  قطوش -

 
 قصابة ؛لحوم

 ودواجن 
 

 .، تسالة المرجة105حي الصومام رقم   -
 .، تسالة المرجةمخطط 19قطعة  13محل رقم  - صادق  بلخیر -
 .، تسالة المرجة67مركز المدینة الطریق الوطني رقم  - نور الدین  جیاللي -
 .، تسالة المرجةطریق القلیعة - محمد  طیبي -
 .القلیعةالرابط بین تسالة المرجة و 35الطریق الوطني رقم  67 - حمزة  مرزوق -
 الجزائر.-تسالة المرجةبلدیة ، 71رقم  - توھاني عثمان  -
 .تسالة المرجةبلدیة  ،السوق البلدي 30رقم  - انور السادات  عثماني -
 .تسالة المرجةبلدیة  ،طریق القلیعة - احمد  تواتي -
 .تسالة المرجةبلدیة ، السوق البلدي - عیسى  كحلة -
  .القلیعةالطریق الوطني الرابط بین تسالة المرجة و 67 - محمد  شیبة -
 .القلیعةمركز المدینة الطریق الوطني الرابط بین تسالة المرجة و  - قطوش لحسن  -
 مختار  شرفاوي -

 طعام سریع ا
 .، تسالة المرجةشارع بوقرة الحواس 66رقم  -

 .، تسالة المرجةطریق القلیعة 67الطریق الوطني  - فطیمة  صحراوي -
 .، تسالة المرجةبوقرة الحواسشارع   - بالل  شریفي -
 .، تسالة المرجةشارع بوقرة الحواس 02الطرق األربعة رقم  - مطعم مقھى و عترز  قطو -



 ةـــــــة الشعبیــــــــمقراطیــــــــریة الدیـــــــــــوریة الجزائـــــــــالجمھ

 وزارة التجارة      
 مدیریة التجارة لوالیة الجزائر

 قتصادي اإلعالم االمالحظة السوق ومصلحة 
 

 المباركعید األضحى  القائمة االسمیة للتجار والمتعاملین االقتصادیین الملزمین بضمان المداومة
 2017ویومي اول محرم وعاشوراء لسنة  

 التوتة للدائرة االداریة لبئر 

 

 البلـــدیــة الدائرة اإلداریة
 التجــار المعنییـن بالمداومــة

 نوع النشاط اسم المؤسســـة
 

 العنوان التجــاري

 ش.ذ.م.م "ســـیــــالم" التوتة بئر التوتــة بئر
  .توتة بئر ،بـــــابــــا علـــــي 04طریق األجور رقم  الحلیــبوحـــدة إنتاج  شریفي ساعد

 

 

  

 

 



 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التجارة
 مدیریة التجارة لوالیة الجزائر

  واإلعالم االقتصاديمالحظة السوق مصلحة 
 

 عید األضحى المباركالملزمین بضمان المداومة  والمتعاملین االقتصادیینالقائمة االسمیة للتجار 
 2017 وعاشوراء لسنةمحرم  ویومي اول 

 التوتة للدائرة االداریة لبئر 

 

 التجــار المعنییـن بالمداومــة البلـــدیــة الدائرة اإلداریة
 العنوان التجــاري نوع النشاط اسم المؤسســـة

 التوتــة بئر

 
 

 التوتة بئر
 
 

 الوردة البیضاءمطحنة 
 توتة. بئر علي الوالئي، باباالطریق  144 ةـــــــمطحن بلقاضي عبد الحفیظ 

 

 

 

 



 

 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التجارة
 مدیریة التجارة لوالیة الجزائر

  واإلعالم االقتصاديمالحظة السوق مصلحة 
 

 عید األضحى المباركالملزمین بضمان المداومة  االقتصادیینوالمتعاملین القائمة االسمیة للتجار 
 2017 وعاشوراء لسنةمحرم  ویومي اول 

 التوتة للدائرة االداریة لبئر 
 

 التجــار المعنییـن بالمداومــة البلـــدیــة الدائرة اإلداریة
 العنوان التجــاري نوع النشاط اسم التاجر أو المؤسسة 

 التوتــة بئر

 
 

 التوتة بئر
 
 

 تـــــــــوتة. الطریق السریع، بئر ات ـــة خدمــــمحط محمد فریحات

 

 

 

 



 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التجارة
 مدیریة التجارة لوالیة الجزائر

  واإلعالم االقتصاديمالحظة السوق مصلحة 
 

 عید األضحى المباركالملزمین بضمان المداومة  والمتعاملین االقتصادیینالقائمة االسمیة للتجار 
 2017 وعاشوراء لسنةمحرم  ویومي اول 

 التوتة للدائرة االداریة لبئر 
 

 التجــار المعنییـن بالمداومــة البلـــدیــة الدائرة اإلداریة
 العنوان التجــاري نوع النشاط اسم التاجر أو المؤسسة 

 التوتــة بئر

 
 

 تسالة المرجة 
 
 

 ات ـــة خدمــــمحط بن مسعود مصطفى 
 

 ، بئرتسالة المرجة 01رقم الطریق السریع 
 .تـــــــــوتة
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	ca baraki
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