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  ــارج ــوزارج التج   

 42/42/4402دراريح في                                                                      مديريح التجارج لــــىاليح الجـــسائـــر                           

 اإلقليميح للتجارج تالدراريح                                             المفتشيح

  

 4402 يىمي عيد الفطر المثارك لسنحالملسميه تضمان المداومح خالل عطلح  هالقائمح االسميح للتجار و المتعامليه االقتصاديي

  4402جىيليح  40و عطلح عيد االستقالل و الشثاب 

 

 الدويرج -           

 
 السجل التجاري العنىان النشاط لقة التاجرسم و إ الرقم

00 خ.خ نهرغذٌح انعايح ٌوٌط ابراهٌم 40 01محل  22تجزئة ناش عبدالقادر حوش تٌلغراف  قطعة رقم    10A4917220 

 15A4941736 حً التلغراف محل أ خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوعلٌلً هشام 44

 17A4948951 مكرر 01مكرر  25حالٌا التلغراف  رقم  02مزرعة ناش عبد القادر  حوش التٌلغراف قطعة   رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوالقرعة صالح 40

 16A4946655 01محل  22تجزئة ناش عبد القادر حوش التلٌغراف قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  قادري مسعود 42

 07A1731824 72محل  طرٌق الخراٌسٌة مغازة مفتوح سٌدعلً 40

 00A0063577 شارع بوسالم خ.خ نهرغذٌح انعايح شاطري جٌاللً 40

 07A4851265 41شارع الشهداء رقم  مغازة خوجة ناصر 40

 03A0095913 02محل رقم  49رقم  03تجزئة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح عصمانً سفٌان 40

 03A0101939 02محل رقم  61رقم  شارع بوغدو خ.خ نهرغذٌح انعايح  غزالً كرٌم 42

 05A4819965 حً فوبورق سان انتوان حالٌا شارع محمد العزونً خ.خ نهرغذٌح انعايح  العٌشاوي بالل 04

 05A4823217 شارع المحطة 51قطعة رقم  03تجزئة الشهٌد محمد بن محمد رقم خ.خ نهرغذٌح انعايح  القٌنعً رشٌدة 00

 06A4827945 .11تجزئة سوق الفالح رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بغٌري سفٌان 04

 06A4833673 04شارع العزونً رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بلوشات حسٌن 00

 07A4840215 43شارع محمد العزونً رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  طهراوي ٌوسف 02

 18A4955229 :5يكزر  >=يذًذ يذم رلى  ضارع انعشوًَ خ.خ نهرغذٌح انعايح  لزواوي تهماسى 00

 10A1739742 02ف المكان المسمً زاوٌة شارع مداس  01شارع محمد العزونً محل رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  مفتاحً عبد المجٌد 00

 18A4954138  6;سادح تالل رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  ساونً عثذ انُىر 00

 15A4943003 أ 03شارع صادوق جٌاللً محل  نهرغذٌح انعايحخ.خ  زرمان محمد عبد الكرٌم 00



 99A0056267 ب23شارع اإلخوة رمضانً محل رقم  مغازة خلٌفً محمد 02

 14A4939457 سً 25شارع اإلخوة العٌشاوي محل رقم  85رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  طاس علً 44

 12A4928877 شارع  اإلخوة  العٌشاوي   15رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  دلوم سفٌان 40

 17A4949999 شارع عبزٌو خ.خ نهرغذٌح انعايح  قوٌدر بالل 44

 16A4944742 تجزئة محطة البرٌة 11رقم  مغازة لوناسً والٌد 40

 15A4942657 ب 40حً سالم مدنً طرٌق دوٌرة خراٌسٌة  رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  غالب عبد المالك 42

 15A4944334 حً سالم مدنً 05محل  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوطٌش فؤاد 40

 17A4952175 ب  الطابق االرضً 20حً السالم المدنً حــوش المجموعة   34رقم   خ.خ نهرغذٌح انعايح  مهنً رٌاض 40

 05A4815919 19حً بوسالم رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عصمانً مصطفى 40

 98A0028183 شارع محمد العزونً خ.خ نهرغذٌح انعايح  سروق يزاد 40

 11A4925236 شارع اإلخوة محجوب 08رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  لشاوي إلٌاس 42

 11A4924664 محل أ 13طرٌق الرحمانٌة قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوكتوح أٌوب 04

 17A4949893 ب 07محل  07قطعة رقم  طرٌق الرحمانٌة خ.خ نهرغذٌح انعايح  مسانً حمزة 00

 18A4953237 44طرٌق الرحمانٌة  خ.خ نهرغذٌح انعايح  أوكٌل عبد الرحٌم 04

 18A4952824 حً بن جٌاللً الطابق األرضً خ.خ نهرغذٌح انعايح  علٌون ٌونس 00

 10A4915927 د 06محل  01قطعة رقم  04تجزئة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عبٌدات رضوان 02

 09A4912170 أ 78طرٌق المطحنة القدٌمة محل  خ.خ نهرغذٌح انعايح  كرٌوت حكٌم 00

 13A4933663 ب27طرٌق المطحنة القدٌمة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عبد الحمٌد فزٌلة 00

 14A4939509 41حً الرمضانً محل أو خ.خ نهخضز و انفىاكه عتمانً عتمان 00

 13A4931506 أ17زاوٌة شارع العزونً محمد و شارع  بوعالل محل رقم  نهخضز و انفىاكهخ.خ  بلعلة محمد 00

 18A4954896 <;يذم رلى  75دً سالو يذًَ دىش انًجًىعح  خ.خ نهخضز و انفىاكه لزٌثع عثذ انىدٍذ 02

 18A4956574   75يج  >7دً سالو يذًَ لطعح رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه جعفزي سٍذ أدًذ 24

 12A4926069 سً 12محل رقم  41قطعة رقم  03تجزئة رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه مهٌدي عاشور 20

 12A4929130 محل ب 01ساحة بالل  رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه جلولً معمر 24

 13A4931104 ساحة بالل 02رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه سعودي ابراهٌم 20

 18A4957047 ضارع انعشويً يذًذ 99رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه عًاري فاروق  22

 99A0054153 شارع بوغدو بجانب السوق البلدي خ.خ نهخضز و انفىاكه لعرٌبً رشٌد 20

 99A0044195 22قطعة رقم  04تجزئة  خ.خ نهخضز و انفىاكه سعودي مسعود 20

 17A4952696 االرضًالطابق  19شارع بن عٌسى رقم  19محل  خ.خ نهخضز و انفىاكه ولد مبروك رحمونً 20

 14A4937910 02حصة رقم  23شارع محمد العزونً رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه حٌتم الٌاس 20

 16A4946230 04محطة الحافالت محل رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه مواٌسً رشٌد 22



 16A4945443 أو 18حً مولٌن محل رقم  18 خ.خ نهخضز و انفىاكه لبكٌري ولٌد 04

الدوٌرة مندٌل اوالد يخثشج الكرٌم عبد شنافً 00  17A4951923 

ب ح :7958=9;6 حً التلٌغراف محل رمز ب الدوٌرة الجزائر يخثشج  بوعلٌلً محمد رضا 04  

 4925996أ12 الدوٌرة ;5 رقم قطعة العزونً محمد شارع يخثشج  علً بشهرة 00

 1648908أ11 الطابق األرضً الدوٌرة ;5حً سالم مدنً محل رقم  يخثشج  سلٌم جحٌش 02

 2527125أ10 الدوٌرة 57محل  66شارع اإلخوة سالم قطعة رقم  يخثشج  الدٌن نور بقاش 00

164812537 تجزئة الوفاء طرٌق الرحمانٌة الدوٌرة يخثشج  قبلً لخضر 00 ب ح   

 4942650أ15 الدوٌرة ب 59 رقم محل ;5 رقم القكعة الرحمانٌة طرٌق يخثشج  حسان شبطة 00

 4952740أ18 الدوٌرة >5 رقم العزونً شارع يخثشج  توفٌق لعقل 00

 0066333أ00 الدوٌرة الرحمانٌة طرٌق مسكن :6 حً مولٌن تجزئة يخثشج إٌدٌر سٌفً 02

 17A4950360 طرٌق الرحمانٌة 44 خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة بوقطاٌة عامر 04

 15A4941877 أ 13شارع بوغدو رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة عمارة حسامبن  00

 15A4942748 أ 10شارع بوغدو رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة كسوري ٌوسف 04

 15A4944356 46شارع محمد العزونً رقم  خ خ نهذىو انمػاتح حٌتم ٌوسف 00

 14A4939985 الخراٌسٌة الدوٌرةا طرٌق  41رقم  خ خ نهذىو انمػاتح عمر الكبٌر جمال 02

 15A4941877 أ 13شارع بوغدو رقم  خ خ نهذىو انمػاتح بن عمارة حسام 00

 11A4925294 طرٌق الخراٌسٌة 06محل أ حً ناش عبد القادر رقم  خ خ نهذىو انمػاتح موسوس كمال 00

 07A4845183 07شارع رمضانً رقم  خ خ نهذىو انمػاتح صدوقً لخضر 00

 06A4830997 04شارع محمد العزونً تجزئة رقم   حلوٌات عبٌدات براهٌم 00

 18A4953887 الطابق االرضً 52حً سالم مدانً قطعة  حلوٌات بوطٌش نبٌل 02

 15A5039194 ب محل ب 05طرٌق الرحمانٌة الحصة رقم   حلوٌات خلٌفاتً بالل 04

 00A0071671 شارع محمد العزونً مقهى مكاسً كمال 00

 01A0076049 شارع بوسالم بوغدو مقهى بوسالم علً 04

 07A4842563 شارع محمد العزونً   محل أ مقهى قادري خمٌسً 00

 07A4847567 كشك ساحة بــالل مقهى عرٌف محمد 02

 10A4915195 شارع بوعالم شرشالً مقهى صنهاجً سلٌم 00

 13A4931406 شارع االخوة بن عٌسى محل ب مقهى أمغار محمد 00

 16A4946843 06التعاونٌة العقاري المنظر الجمٌل طرٌق الرحمانٌة  رقم  مقهى بهلول عبدهللا 00

 16A4947168 ب 46محل رقم  64طرٌق الخراٌسٌة قطعة رقم  مقهى طاهر بالر بن ٌوسف 00

 17A4948931 23شارع بوغدو رقم  مقهى فرٌخ العٌد 02

 17A4950836 طرٌق الرحمانٌة  33مجموعة ملكٌة  رقم  02أ   فسم   05محل رقم  مقهى درٌسً زوبٌر 04



 17A4952692 شارع شرشالً بوعالم  سابقا شارع اإلخوة ضٌف حالٌا  الطابق األرضً فاست فود بن عبد هللا ٌاسٌن 00

 17A4952714 الطابق االرضً 05مكرر 1حً سالم مدنً محل رقم  فاست فود شرقً محمد 04

 17A4949994 08شارع محمد العزونً  محل رقم    فاست فود بوزٌان خدٌجة 00

 17A4950327 45شارع العزونً رقم  فاست فود بلٌل محمد 02

 17A4950538 شارع محمد العزونً 86 فاست فود دراجً ٌوناس 00

 18A4953445 أ الطابق األرض08ًشارع محمد العزونً محل رقم  مطعم بن ناصر محمد 00

 16A4946452 أ 05طرٌق الخراٌسٌة محل  مطعم قارف مسعود 00

 14A4940123 شارع بوغدو 62محل رقم  مطعم شلغوم رابح 00

 11A4921139 طرٌق الرحمانٌة مطعم حدو مسعود 02

 16A4946666 أ11طرٌق الخراٌسٌة محل رقم  خ خ نهرثغ و انجزائذ   مسروط عادل 24

 18A4953788 11طرٌق الرحمانٌة الطابق األرضً محل رقم  نهرثغ و انجزائذ   خ خ بلخٌر سلٌمة 20

 17A4951761 د ساحة بالل28محل رقم  خ خ نهرثغ و انجزائذ   كتفً عبد الغانً 24

 17A4952489 26شارع بن دٌن بلحاج رقم  خ خ نهرثغ و انجزائذ   كروش سٌد احمد 20

 17A4951317 ب03شارع محمد العزونً محل رقم  نهرثغ و انجزائذ   خ خ أٌت عمارة كرٌم 22

 17A4950138 07ب القطعة رقم  21حً ناش عبد القادر حوش المجموعة رقم  خ خ نهرثغ و انجزائذ   بولحرام عبد القادر 20

 17A4950570 30مكرر  1محل رقم  01شارع محمد العزونً الحصة رقم  خ خ نهرثغ و انجزائذ   بوعٌش أمٌر 20

 16A4944959 أ 56محل رقم  56مجموعة تلغراف قطعة رقم  خ خ نهرثغ و انجزائذ   سالمانً بالل 20

 16A4948203 01مكرر  127تٌلٌكراف محل  خ خ نهرثغ و انجزائذ   قادري زٌن الدٌن 20

 8;8=556أ  =< انذوٌزج ;8انطزٌك انىطًُ رلى  يذطح خذياخ غاش عثذ انمادر 22

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 تاتا حسه -       

 
 السجل التجاري العنىان النشاط إسم و لقة التاجر الرقم

 05A4822292 محل س 256حً اللوز رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح صالح رشٌد 40

 11A4920060 محل س 01الموسع قطعة رقم حً اللوز  خ.خ نهرغذٌح انعايح قوبة حمزة  44

 7;:==55أ57  7:6دً انهىس لطعح رلى  انعايحخ.خ نهرغذٌح  دًٍذ سٌثاًَ 40

 7>6;6<9أ65 يذم أ :;7دً انهىس لطعح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح سغٍالًَ كزٌى 42

يذم أ 7>7دً انهىس رلى  تمانح  تهماضً هطاو 40  ==859<9أ67 

 02A0087776 حً كرطالة الموسع خ.خ نهرغذٌح انعايح زاٌدي لخضر 40

نهرغذٌح انعايح خ.خ بابا عمً محمد 40  03A0099466 16شارع المسجد محل ب رقم  

 14A4939350  انمذٌى انطاتك األرضًانذً انثهذي  :5لطعح  يغاسج   اٌذري سفٍاٌ 40

 18A4954567 ضارع اإلخىج َذٌز :5 خ.خ نهرغذٌح انعايح بوفالح أسامة 42

 5=<9<55أ57 ضارع انًسجذ تاتا دسٍ خ.خ نهرغذٌح انعايح سروق يزاد 04

 07A4844295 37حً كرطالة قطعة  خ.خ نهرغذٌح انعايح حمالت أمحند 00

 04A4813664 شارع المسجد خ.خ نهرغذٌح انعايح دادو حكٌم 04

 ;8><565أ59  <5طزٌك انًسجذ رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح سركىٌ يزاد 00

 ;>887<9أ68 انًسجذ ضارع 57لاسً يذًذ انمطعح رلى  يغاسج  يذًذ ضزٌف ضاكٍز 02

 15A4944204 1960دٌسمبر  11حً  1مكرر  10محل رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح دقً محمد لمٌن 00

 15A4944254 167حً الحضري الموسع رقم   خ.خ نهرغذٌح انعايح عٌسات طاهر 00

 12A4925782 143حً الحضري الموسع قطعة رقم  يغاسج مرسلً بوبكر 00

 16A4944591 محل أ 256حً أ الموسع قطعة رقم  ت.ت للتغذٌة العامة مكاتً ابو طالب 00

 16A4945030 مكرر  حً التعاونٌة  العقارٌة الخٌر الموسعة 176 ت.ت للتغذٌة العامة عالم لخضر 02

 14A4939969 محل أ 256حً أ الموسع قطعة رقم  ت.ت للتغذٌة العامة احلوش سوهٌلة 44

 14A5031540 399حً ) أ( الموسع الجهة  الغربٌة قطعة  للتغذٌة العامةت.ت  بلكبٌر كرٌم 40

 12A4926185 403حً أ الموسع محل رقم  ت.ت للتغذٌة العامة بوزٌد عبد النور 44

 12A4926905 92قطعة رقم  01حً سٌدي لحسن  ت.ت للتغذٌة العامة العلوانً عبد المالك 40

 09A4913808 02ب الموسع رقم  حً ت.ت للتغذٌة العامة أحمد رقٌق 42

 09A4914169 32حوش أوكٌل محل رقم  ت.ت للتغذٌة العامة بن مومة زهٌر 40

 11A4921420 ا بً سً الخٌر الموسعة 121رقم  يغاسج قتو عثمان 40

 15A4941381 محل أ و ب 106حً سٌدي لحسن قطعة رقم  ت.ت للتغذٌة العامة حناشً ناصر 40

 15A4941602 شارع المسجد محل د 24رقم  للتغذٌة العامةت.ت  قطاش حسٌن 40



 17A4948971 1960دسمبر  11مكرر  حً  10محل رقم   ت.ت للتغذٌة العامة معروف كلتوم 42

 17A4949123 08طرٌق الدوٌرة حصة رقم  06محل  ت.ت للتغذٌة العامة مسوس فاطمة 04

 17A4949237 03سً عمارة رقم سً  3فً/سً  16مسكن رقم  1104حً عدل  ت.ت للتغذٌة العامة جوزي كمال 00

 17A4949540 أ01ف عمارة 16أ 01س02ًمسكن رقم  1104حً عدل  ت.ت للتغذٌة العامة اٌت علجت زٌنب 04

 16A4945894 سً 05أش محل رقم  03مسكن عمارة  1104حً عدل  ت.ت للتغذٌة العامة شاٌب حكٌم 00

 18A4953151 22شارع قاسً محمد رقم  للتغذٌة العامةت.ت  معزٌز محمد لمٌن 02

 18A4953384 47حً ا قطعة رقم  ت.ت للتغذٌة العامة بوقاسً سفٌان 00

 05A4833624 262حً اللوز رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه براهمً محمد 00

 =<5<6=9أ:5 56دً انهىس يذم رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه يساًَ دساٌ 00

 11A4919517 الحً الجدٌد أ خ.خ نهخضز و انفىاكه إسماعٌل سرٌاك 00

 17A4952538 رقم الطابق التحت االرضً 04عمارة أف  محل  22جوٌلٌة  رقم  05حً  خ.خ نهخضز و انفىاكه قرابً محمد لمٌن 02

 18A4952799 الطابق السفلً 14حً ب البلدي  القدٌم رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه بن دنة فارس 24

 18A4953151 22شارع قاسً محمد رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه معزٌز محمد لمٌن 20

 15A4941425 ع اف 06جوٌلٌة محل  5حً  22 خ.خ نهخضز و انفىاكه كروش عبد الكرٌم 24

 17A4950618 محل أ  01حً اللوز الموسع قطعة رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه وعٌل علً 20

 16A4945998 13طرٌق المسجد محل رقم سً  انفىاكهخ.خ نهخضز و  مجبور عمر 22

 11A4920937 رقم أ  01حً اللوز  الموسع قطعة رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه شاتم فاتح 20

 666>9<9أ;6 يذم ب >8دً انهىس انًىسع لطعح رلى  يخثشج غُاعٍح عرزوس عثذ انذك 20

 68795=9أ59  <:لطعح رلى  57دً ب انًىسع رلى  يخثشج و دهىٌاخ ذمهٍذٌح عرزوس انًىنىد 20

58ضارع اإلخىج َذٌز رلى  يخثشج  طانة يجٍذ 20  75<9><5ب;5 

 >;797>9;6ب ح  حً الجدٌد بابا حسن 88رقم  يخثشج موسوم توفٌق 22

 11A4924997 بابا حسن األرضً طابق >: رقم قطعة 57 رقم الموسع ب حً يخثشج أبزار حمزة 04

 97A0013383 بابا حسن 7: رقم اللوز حً يخثشج ح مصبا جحٌش 00

 16A4945603 04شارع المسجد محل رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة عبدي موسى 04

 16A4946774 38قطعة رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة جقبوب حسٌن 00

 17A4948648 محل سً 272حً اللوز رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة عالم ٌوسف 02

 18A4953159 22شارع قاسً محمد رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة سماش جمال 00

 13A0981300 حً ب البلدي القدٌم 192 خ خ نهذىو انمػاتح بخة نبٌل 00

 13A4932761 02قطعة رقم   04شارع اإلخوة نذٌر عمارة  خ خ نهذىو انمػاتح بن مالك بلقاسم 00

 13A4933786 محل ب كرطالة 37رقم  خ خ نهذىو انمػاتح قرٌو علً 00

 17A4948648 محل سً 272حً اللوز رقم  خ خ نهذىو انمػاتح عالم ٌوسف 02



 15A4943940 عمارة  د 30قطعة رقم  11جوٌلٌة رقم  05حً  22رقم  خ خ نهذىو انطاسجح ناصر مالك 04

 16A4945183 شارع المسجد 04رقم  خ خ نهذىو انطاسجح عالش عادل 00

 16A4945603 04شارع المسجد محل رقم  خ خ نهذىو انطاسجح عبدي موسى 04

 16A4946098 1960دٌسمبر  11محل  أ حً كرطالة الموسع سابقا حالٌا حً  خ خ نهذىو انطاسجح سجعة حسام 00

 16A4946774 38قطعة رقم  خ خ نهذىو انطاسجح جقبوب حسٌن 02

 17A4949019 محل ب 37كرطالة القطعة رقم حً  خ خ نهذىو انطاسجح رحال مصطفى 00

 16A4945855 شارع اإلخوة نذٌر الطابق األرضً الجهة الٌسرى 05رقم  دهىٌاخ بك الصائغ محمد بشٌر 00

 16A4946203 256حً أ  الموسع قطعة رقم  دهىٌاخ عاشر راضٌة 00

 16A4946468 05شارع المسجد محل رقم  دهىٌاخ عكوش لٌاس 00

 16A4946691 محل د 182سابقا الحً البلدي القدٌم ب قطعة رقم  05قسم  185مجموعة ملكٌة رقم  دهىٌاخ عودٌة ٌعقوببن  02

 16A4948092 24طرٌق المسجد رقم  دهىٌاخ واعمر صبرٌنة حرم حجوط توفٌق 04

 17A4949971 ب 19شارع قاسً محمد رقم  دهىٌاخ خوجة فاروق 00

 17A4950351 14قطعة رقم  02حً سٌدي لحسن  68مكرر  01محل رقم  دهىٌاخ دروٌش جزائرلً زكرٌا 04

 17A4950225 شارع البرٌد 20 فاسد فىد   عمران عصام 00

 17A4950833 58محل رقم   02حً ب الموسع  رقم  فاسد فىد   كسٌطة صالح 02

 17A4951270 116رقم  01حً سٌدي لحسن  فاسد فىد   قوٌدر عراٌبً فاطمة 00

 17A4951901 رمز ب ط االرضً 120رقم  99مجموعة ملكٌة  02قسم  1956أوت  20حً  فاسد فىد   قدور صالح 00

 17A4952647 138حً ب رقم  فاسد فىد   دوكار سعٌد 00

 17A4952693 أ الطابق اال رضً 02شارع االخوة ندٌر رقم  فاسد فىد   قوسمً حمزة 00

 18A4953232 حً قالل الطابق االرضً 09رقم  فاسد فىد   دكٌماش سلٌم 02

 17A4951034 02شارع اإلخوة ندٌر أ يطعى بوغرزة خالد 04

 17A4951786 محل ب 37حً اللوز الموسع قطعة رقم  يطعى عتروز أٌوب 00

 17A4952025 بابا حسن 09محل  94التعاونٌة العقارٌة الخٌر مجموعة ملكٌة  يطعى زٌانً عبد الفتاح 04

 17A4952647 138حً ب رقم  يطعى دوكار سعٌد 00

 12A4929005 02سابقا حً ب رقم 02حً الوئام المدنً رقم  يمهى طاهٌر احمد 02

 15A4940693 05شارع المسجد رقم  يمهى بلعرار زهٌر 00

 15A4943826 شارع االخوة نذٌر محل أ و ب 09 يمهى اجراوي نورة 00

 15A4944340 جوٌلٌة 05حً  03محل  يمهى قرقور عبد الوهاب 00

 17A4950938 03محل رقم  21شارع االخوة نذٌر رقم  ذثغ و جزائذ وعلً نصر الدٌن 00

 17A4951730 محل أ الطابق األرضً 10شارع شرشالً بوعالم رقم  ذثغ و جزائذ بوكراح سفٌان 02

 18A4952752 أ 09شارع محمد امساحل رقم  ذثغ و جزائذ حسانً محمد رضا 24



 18A4952840 مكرر 03الحً الحضري الموسع قطعة رقم  ذثغ و جزائذ بارودي عائشة 20

 18A4953137 02محل  07شارع المسجد رقم  ذثغ و جزائذ رباحً عٌسى 24

 16A4948250 28شارع المسجد رقم  ذثغ و جزائذ بوزكرٌة محمد 20

 17A4948979 04رقم  شارع قاسً محمد ذثغ و جزائذ غرام محمد 22

 17A4948982 07حً ب رقم  ذثغ و جزائذ بونعامة زٌن الدٌن 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خرايسيح  -           

 
 السجل التجاري العنىان النشاط إسم و لقة التاجر الرقم

 17A4950998 نعزوسً دًىد دً 75 خ.خ نهرغذٌح انعايح تىسثاطح تزاهٍى 40

 65A4917203 ب ;7دً نعزوسً دًىد رلى دىش فٍزٌز يذم  خ.خ نهرغذٌح انعايح دىانٍح سٍذ عهً 44

 A4941326:6 :6دً نعزوسً دًىد يذم رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح لاٌذ يذًذ 40

 :A49::86=6 ;5 دً نعزوسً دًىد رلى خ.خ نهرغذٌح انعايح َاغم أدًذ 42

 A4942357:6 ب 59دىش فزٌز يذم  خ.خ نهرغذٌح انعايح تىضعٍز يذًذ 40

 68A4932705 نعزوسً دًىد دىش سٍاص  ريش أ و ب خ.خ نهرغذٌح انعايح لسىو فزٌذ 40

 ;A4997;9:6 دً سٍذي سهًٍاٌ يذم أ ب  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عثذ انًجٍذ كًىش  40

 17A4949738 سهًٍاٌ  يذم بدً سٍذي  خ.خ نهرغذٌح انعايح نعزوسً ايال 40

 >5>9=55أ57 ضارع تهذذٌذ خ.خ نهرغذٌح انعايح  تهعزتً يذًذ  42

 :69<7<9أ67 سً  <6سٍذي تىخزٌع  خ.خ نهرغذٌح انعايح  ضٍخ عهً يذًذ  04

 8>5;8<9أ69 أ سً  <سٍذي تىخزٌع رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  يذًذي أدًذ  00

 <6;96<9أ:6  8;طزٌك دوٌزج رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  يسعىداٌ عٍسى  04

 99>67<9أ<5  ;7يذم رلى  8ذجشئح انزٌفٍح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح طذطاح عثذ انزدًٍ  00

 8;5<9<9أ>6 دً سٍذي تىخزٌع  67رلى  يغاسج  تٍفىح يٍهىد  02

 95=6:<9أ>6 دً سٍذي تىخزٌع  خ.خ نهرغذٌح انعايح  جذٍص عثذ انذكٍى  00

 =8><9<9أ>6 سٍذي سٍذي سهًٍاٌ يذم ب  خ.خ نهرغذٌح انعايح  نعزوسً أيال  00

 >>;>9<9أ;6 يذم ب  =8طزٌك سذاونح لطعح رلى   يغاسج  يىهىتً دًشج  00

 7996:<9أ>6 أ  ;9انخزاٌسٍح انًذٌُح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عثًاٌ كزواط  00

 13A4933962 سٌدي بوخرٌس 02محل  يغاسج بوشعٌر رفٌق 02

 18A4953283 08تعاونٌة الٌاسمٌن قطعة أرض   رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بن جاب هللا نجٌب 44

 18A4953284 أ ب 21حً سٌدي بوخرٌس محل رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوشعٌر سسفٌان 40

 18A4953299 درارٌة 05تعاونٌةاألحالم  قطعة  خ.خ نهرغذٌح انعايح  سعودي زبٌدة 44

 18A4953531 محل  أ 15حً لعروسً حمود حوش فٌرٌر قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  زكري عادل 40

 18A4953545 حرف أ 06حً  شرشالً بوعالم رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عرٌبة حسٌن 42

 18A4953681 حً السالم خ.خ نهرغذٌح انعايح  مكري فاهم 40

 18A4953890 أ 58حً بن شعوة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بن دادة حكٌم 40

 17A4948832 أ ب 21حً سٌدي بوخرٌس محل رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  حدلً جوهر زوجة عصمان 40

 17A4949354 حً سٌدي بوخرٌس 77 خ.خ نهرغذٌح انعايح  مزٌان حرم قاسم سمٌرة 40



 17A4949429 أ 13المستقبل محل رقم حً  خ.خ نهرغذٌح انعايح  نفناف فاروق 42

 17A4949457 3مكرر  27سٌدي بوخرٌس حالٌا )حً الفتح( رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  سباطة ٌاسٌن 04

 17A4950337 23سٌدي بوخرٌس رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بن محجوب حمزة 00

 17A4950484 31حً لعروسً حمود رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوحنة عبد الرحٌم 04

 17A4950726 1396مجموعة ملكٌة  رقم  04حً لعروسً   حمود قسم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  ظفاٌري عٌس 00

 14A4939982 01طرٌق الدوٌرة  محل  خ.خ نهرغذٌح انعايح  ٌطو غاطمة الزهراء 02

 15A4940514 أ 09طرٌق الدوٌرة محل رقم   خ.خ نهرغذٌح انعايح  أٌت بعزبز نور الدٌن 00

 15A4940837 59أ قطعة رقم 61حً سً المدانً رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  سنوسً عبد الرحمان 00

 13A4932486 03تجزئة الحً الرٌفً رقم خ.خ نهرغذٌح انعايح سٌفر فرٌد 00

 >7:::=9أ=5  57دً انجًٍم سٍذي تىخزٌع يذم رلى أ  يغاسج كىجً عش انذٌٍ  00

 A4952210>6 ب يكزر 6;دً نعزوسً دًىد دىش فزٌز  رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه عثذ انزدًاٌ تىعاللح 02

 87=>9<9أ;6 دوار سٍذي سهًٍاٌ يذم أ  خ.خ نهخضز و انفىاكه دًادو يذًذ  24

 A495;;=8=6 يكزر =5 دً نعزوسً دًىد رلى خ.خ نهخضز و انفىاكه يٍساوي عادل 20

 A4958>>9=6  <:دً نعزوسً دًىد دىش فزٌز  رلى  انفىاكهخ.خ نهخضز و  تهعكىٌ يذًذ 24

 A495;<99=6 يكزر  58دً سٍذي سهًٍاٌ يذم رلى ب  خ.خ نهخضز و انفىاكه تٍُخهف تالل  20

 >8;=6<9أ65  78طزٌك انذوٌزج يذم رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه عًزو فالح  22

 88:;9<9أ;6 يكزر  7يذم رلى  تهجهظ خ.خ نهخضز و انفىاكه تىضٍُص يزاد  20

 18A4952760 58محل د حً شرشالً بوعالم قطعة  خ.خ نهخضز و انفىاكه بوكرة عبد اللطٌف 20

 18A4952796 07حً بن شعوة محل رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه بن دادة محمد 20

 18A4953517 33سٌدي بوخرٌس رقم   خ.خ نهخضز و انفىاكه بن صٌد فاروق 20

 18A4953890 أ 58حً بن شعوة رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه دادة حكٌمبن  22

 57=;9=9أ;5 ذجشئح انزٌفٍح  :5رلى  يخثشج و دهىٌاخ ذمهٍذٌح عرزوس يذًذ  04

 6<:5:<9أ>6 يكزر طاتك األرضً  6سٍذي تىخزٌع يذم  يخثشج تىلفح ونٍذ  00

 88557<9أ68  7:تىخزٌع رلى دً انجًٍم سٍذي  يخثشج غُاعٍح  عثذ انذكٍى تىروٌُح  04

 9>8<6;:;6  68دً سٍذي تىخزٌع رلى  دزفً خثاس دهىاًَ  ٌىسف تىلفح  00

 :;<;:<A9<6 محل ب الطابق األرضً خراٌسٌة 57حً لعروسً حمود مج سكنٌة رقم  يخثشج غُاعٍح  بوقفة عبد القادر 02

 12A4930899 خراٌسٌة ب و أ 56 رقم محل  سلٌمان سٌدي حً يخثشج مجبر الشرٌف 00

 12A4926723 خراٌسٌة مولود عبدي حً ;7 رقم يخثشج سمٌرة نمامسً 00

 15A4943352 خراٌسٌة أ<78 رقم مولود عبدي حً يخثشج عمر بوكرت 00

 12A4930899 خراٌسٌة ب و أ 56 رقم محل  سلٌمان سٌدي حً يخثشج مجبر الشرٌف 00

 17A4951333 د04حً المستقبل رقم  و انثٍض و األراَة خ.خ  انذواجٍ محتوك إبتسام 02



 17A4951586 سً 12حً سٌدي بوخرٌس رقم  خ.خ  انذواجٍ و انثٍض و األراَة محمدي فرٌد 04

 17A4952050 حً لعروسً حمود 45 خ.خ  انذواجٍ و انثٍض و األراَة حركاتً أمٌن 00

 98A0028633 شارع االخوة بلحدٌد الخراٌسٌة 13 خ.خ  انذواجٍ و انثٍض و األراَة لعرٌبً محمد 04

 15A4942637 26محل ب  02حً لعروسً حمود مجموعة رقم  خ.خ نهذىو انمػاتح خلٌل حمٌد 00

 17A4951586 سً 12حً سٌدي بوخرٌس رقم  خ.خ نهذىو انطاسجح محمدي فرٌد 02

 17A4952403 ب191حً عبدي محل رقم  خ.خ نهذىو انطاسجح خلٌف عثمان 00

 18A4953724 دوار سٌدي بوخرٌس محل  أ خ.خ نهذىو انطاسجح بوتلجة نور الهدى 00

 14A4937437 09حوش الخراسٌة حصة رقم  حلوٌات خنٌش نبٌل 00

 14A4937460 لعروسً حمود محل سً حلوٌات عموري خٌر الدٌن 00

 14A4939677 14حً سٌدي بوخرٌس رقم  حلوٌات كاكوش حمٌدة 02

 15A2256232 الطابق االرضً 16حً سٌدي بوخرٌس محل ب  حلوٌات رقاٌق هشام 04

 15A4942278 21القطعة رقم  03تجزائة الرٌفٌة رقم  حلوٌات جحٌش عبد الرؤوف 00

 16A4944461 ) حوش فمٌنٌاس( 09الحً الرٌفً القطعة رقم  حلوٌات سواق فرٌد 04

 16A4945409 اي أل 38حً عبدي مولود رقم  حلوٌات بن عتمان فارس 00

 17A4949831 03طرٌق الدوٌرة محل ب  فاست فود خطاب ولٌد 02

 17A4949940 34حً لعروسً حمود حوش ران  رقم  فاست فود قٌز سعدي 00

 17A4951272 حوش فٌرٌر 15حً لعروسً حمود رقم سً القطعة رقم  فاست فود غربً ابراهٌم 00

 17A4951280 محل ب 06حً شرشالً بوعالم رقم  فاست فود شعٌبً احمد 00

 17A4952147 أ الطابق االرضً 1حً عبدي مولود رقم   فاست فود لزرق حسام 00

 17A4950613 أ 19حً سٌدي بو خرٌس محل رقم  مطعم أمغار لونٌس 02

 17A4952663 01طرٌق السحاولة رقم  مطعم شلٌغوم سفٌان 04

 18A4953076 01ب  01حً عبدي مولود رقم أ مطعم بلخوص حمزة 00

 17A4951152 حً السالم 42رقم  مقهى بوزنون عبد هللا 04

 17A4952062 حً سٌدي بوخرٌس  محل أ مقهى قدور نورالدٌن 00

 17A4952513 أ06حً السالم رقم  مقهى حمٌود فرٌدة أرملة بوشرو 02

 18A4953580 الطابق االرضً محل أ 12حً لعروسً حمود قطعة رقم  مقهى سعٌدي صفٌان 00

 17A4948549 أ 51طرٌق السجاولة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد لعرٌبً عبد الحق 00

 17A4948851 32حً سً صادق رقم  ت ت للتبغ و الجرائد زروقً محمد نجٌب 00

 17A4949498 مغربًنهج محمد  22رقم  ت ت للتبغ و الجرائد مهنً عبدالعلً 00

 17A4950302 ب16نهج بلحدٌد رقم  ت ت للتبغ و الجرائد لعور عبد الحلٌم 02

 17A4950720 1ب 16حً سٌدي بوخرٌس رقم  ت ت للتبغ و الجرائد عبد  الغفار امٌن 24



 17A4950731 01محل رقم  1حً األمال  ت ت للتبغ و الجرائد قسمٌة سماعٌل 20

 17A4951889 الطابق االرضً  1945ماي  08سً  حً  03محل رقم  للتبغ و الجرائد ت ت بوجلة محمد 24

 17A4952064 محل سً  الطابق األرضً 04طرٌق السحاولة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد بقة توفٌق 20

 18A4953001 15شارع االخوة العربً رقم  ت ت للتبغ و الجرائد اٌت افتان كرٌم 22

 18A4953062 شارع علً صالمً 06رقم  للتبغ و الجرائد ت ت عبو العربً 20

 18A4953257 طرٌق الدوٌرة 03الحً الرٌفً رقم  ت ت للتبغ و الجرائد شرٌط هشام 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -العاشىر -           

 
 التجاري السجل العنىان النشاط إسم و لقة التاجر الرقم

 17A4950079 محل ج 01قسم  751حوش شاوش مجموعة الملكٌة رقم  01رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوزرورة مرزاق 40

 17A4950562 01حصة رقم  56تجزئة ح قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تومً ٌوسف 44

 17A4950629 175تجزئة واد الطرفة  رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  جعود عبد الحق 40

 17A4950752 07محل رقم  06حً عدل السبالة عمارة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بلقاسم زٌن الدٌن 42

 75=65<9أ<5 واد انزياٌ 8>لاسطى تزَارد رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  كزوش َىر انذٌٍ  40

 <><:8<9أ69 انعاضىر 58ضارع انًذارص  59لسى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  يذًذ دراوي  40

 8;<85<9أ67 5;6دً واد انطزفح لطعح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  دهًً سعٍذ  40

 ><798<9أ66  >=رلى  58دً واد انطزفح  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عزٌثح يذًذ  40

 >5><9=9أ>5 ضارع تىجًعح خهٍم وادي انزياٌ انعاضىر خ.خ نهرغذٌح انعايح  تٍ يىيح اليٍح  42

 18A4953464 140حً وادي الطرفة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  قرنً دلٌل 04

 18A4953730 محل سً 193واد الطرفة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بومدٌن علً 00

 857=6<9أ65 يذم ص انعاضىر 65ضارع سٍذي يثارن لطعح أ دانٍا  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تٍ يشٌىد يذًذ  04

 17A4950818 حصة أ و ب قادوس خ.خ نهرغذٌح انعايح  طوبال ٌوسف  زكرٌا 00

 17A4951141 تجزئة السبالة 03رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  محند امزٌان انس 02

 17A4951514 الطابق االرضً 01محل رقم  07مسكن عدل عمارة رقم  527حً  خ.خ نهرغذٌح انعايح  حشانً سفٌان 00

 17A4951648 الطابق االرضً  محل رقم ا 003قرٌة العاشور رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بلقاسم جهاد 00

 17A4951905 01قسم  280ط تحت االرضً  حوش شاوش قطعة  14قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  شٌبانً بالل 00

 17A4952100 18قطعة رقم   03رقم  01درج 04مسكن عمارة س . 100حً  خ.خ نهرغذٌح انعايح  برٌزٌنً سمٌر 00

 <9;68=9أ59 انعاضىر  56دً نىساٌ وادي انطزفح لطعح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  طىٌم تىعالو  02

 >;7:8<9أ66 وادي انطزفح انعاضىر ;75دً  خ.خ نهرغذٌح انعايح  لزلٍظ سعذ انذٌٍ  44

 >5>97<9أ:6 انعاضىر 57ضارع انًذارص لطعح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  طىٌزي فٍػم  40

 7<:985:;6 أ انعاضىر 9>6دً وادي انطزفح رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  يذًذ  تىعٍص 44

 <<=5:=9أ>5 يذم ب  انعاضىر 5<6دً وادي انطزفح لطعح  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تٍ عهً عثذ انُاغز  40

 5><5:<9أ>6 يسكٍ وسظ  يذم ب انعاضىر 765دً  ;=6رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  فزكىص عثذ انُىر  42

 13A4933587 265تجزئة رقم  00 مغازة بوهالً محمد رضا 40

 15A4942882 07محل رقم  06حً عدل السبالة عمارة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  لعزٌلً كمال 40

 15A4943427 37تجزئة اش قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  غبرٌنً محمد 40

 16A4944716 07محل  08السبالة ع حً عدل  خ.خ نهرغذٌح انعايح  حنٌفً محمد امٌن 40



 15A4943266 04المنطقة التجارٌة وادي الرمان  قطعة رقم  مغازة مسعودان خالد 42

 16A4945644 تجزئة الزٌتون سابقا واد الرمان ٌحمل الحرف ج 16حً بوجمعة خلٌل رقم  40رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  كحٌلة السعٌد 04

 16A4946143 سً 05محل  06شارع صابري محمد المركز التجاري رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بن هالل عبد الفتاح 00

 16A4946369 01تجارة رقم  38السبالة عمارة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عرٌعٌر بدرالدٌن 04

 16A4946678 حً التوسٌع د االمل 64رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  العروسً سلمان 00

 17A4950821 حً التوسٌع د االمل 64قم ر مغازة محمد زٌن الدٌن بوعٌشاوي 02

 16A4946775 06محل رقم  15حً عدل  السبالة  عمارة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  مزالً فرٌد 00

 16A4947251 طرٌق المدارس المحل الثانً على الٌمٌن 01رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  خالفً ٌحً 00

 16A4947889 شارع وهرانً عبد القادر واد الرمان 78 خ.خ نهرغذٌح انعايح  عٌمر ٌوسف 00

 16A4948336 السبالة 06محل رقم   37عمارة  خ.خ نهرغذٌح انعايح  قاصد بوبكر الصدٌق 00

 16A4946120 السبالة 07محل رقم  15عمارة رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  نفاي عبد القادر 02

 16A4947077 200حً واد الطرفة قطعة  خ.خ نهخضز و انفىاكه  خلٌفً أحمد 24

 16A4947251 طرٌق المدارس المحل الثانً على الٌمٌن 01رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  خالفً ٌحً 20

 17A4948716 أش واد الرمان 02حً بوجمعة خلٌل محلرقم  40رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  داودي سٌد علً 24

 17A4948946 د واد طرفة 9حً مٌشال رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  رحالً محمد 20

 17A4949389 سً السبالة 02محل رقم  16مسكن عمارة رقم  1839حً  خ.خ نهخضز و انفىاكه  ٌسبع حكٌم 22

 17A4950079 محل ج 01قسم  751حوش شاوش مجموعة الملكٌة رقم  01رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  بوزرورة مرزاق 20

 6<7;<55أ58 انعاضىر 56ضارع انًذارص دزف أ رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه  عثذ انعشٌش لذور  20

 :86<556أ66 انعاضىر  76دً وادي انطزفح  رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه  يذاًَ عش انذٌٍ  20

 <9;=6<9أ65 وادي انزياٌ انعاضىر >5ضارع تىجًعح خهٍم رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه  يًسىو يذًذ  20

 <=9=9<9أ;6 يذم ب وادي انزياٌ انعاضىر 56ضارع تىجًعح خهٍم لطعح ص  خ.خ نهخضز و انفىاكه  عًاري غانخ  22

 >6;:6=9أ:5 ضارع تىجًعح خهٍم انعاضىر خ.خ نهخضز و انفىاكه  لهىٌ سٍف اإلسالو  04

 مخبزة ضامنتركة ش 00
 صالحً و لعزٌلً

 01B0016247 العاشور 765 رقم تجزئة حالٌا 757 رقم قطعة الطرفة وادي حً مخبزة

 12A4927332 العاشور الطرفة وادي >7 رقم محل مخبزة محفوظ سلٌج 04

 14A4936690 العاشور أ حرف الرمان واد 56 رقم قطعة القادر عبد وهرانً 99 العقارٌة تعاونٌة مخبزة فاطمة خبزاوي 00

 16A4946925 العاشور ف رقم محل 558 رقم العاشور  قرٌة مخبزة احمد رزٌقً 02

 18A4952874 الطابق االرضً السبالة 11محل  04عمارة رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة بورحلة حمٌد 00

 12A4927199 وادي الرمان 36شارع سٌدي أمبارك رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة طٌطاش محمد 00

 14A4936293 شارع وهرانً عبد القادر وادي الرمان محل د 60رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة جزار مصطفً 00

 16A4944809 أ شارع وهرانً عبد القادر 23رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة صابور عبد القادر 00



 18A4953732 محل ب 04شارع المقبرتٌن حصة رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة ضٌف محمد 02

 05A4824763 محل س 58حً ح قطعة رقم  خ خ نهذىو انمػاتح مشري فٌصل 04

 09A4910712 واد الرمان 67أ ر قم 1شارع سٌدي مبارك محل  خ خ نهذىو انمػاتح حسٌن علً 00

 13A4934354 ٌحمل الرمز )ب( 45طرٌق سٌدي مبارك رقم  خ خ نهذىو انمػاتح عزوز خالد 04

 16A4945007 محل أ 188واد الطرفة  قطعة رقم  خ خ نهذىو انطاسجح أ مسٌس حمزة 00

 17A4949292 مسكن السبالة 1600حً  03المحل رقم  16العمارة رقم  خ خ نهذىو انطاسجح بعزٌز جمال 02

 18A4952874 الطابق االرضً السبالة 11محل  04عمارة رقم  خ خ نهذىو انطاسجح بورحلة حمٌد 00

 15A4942654 ب واد الرمان  36رقم  شارع سٌدي امبارك حلوٌات بوعتو عبد القادر 00

 15A4943061 شارع سٌدي امبارك 01ث  67محل د  حلوٌات توامً توفٌق 00

 16A4944415 محل أ شارع وهرانً عبد القادر وادي الرمان 60رقم  حلوٌات كنوش كمال 00

 16A4945384 01محل رقم  16إلى القطعة رقم  01حوش شاوش من القطعة رقم  حلوٌات بوفكان سعٌد 02

 17A4950332 محل ب 85تجزئة وهرانً عبد  القادر  رقم  حلوٌات مالل بوعالم 04

 17A4950562 01حصة رقم  56تجزئة ح قطعة رقم  حلوٌات تومً ٌوسف 00

 17A4950669 شارع المستقبل وادي الرمان 38 حلوٌات لقصٌر كنزة 04

 17A4951967 56خلٌل  وادي الرمان رقم  شارع بوجمعة حلوٌات مسعودان محمد الحسٌن 00

 17A5119823 03قطعة رقم  02محل رقم  11شارع رضوان عبد العزٌز رقم  حلوٌات لعدول سمٌر 02

 14A5035690 06الطابق االرضً قطعة رقم  05شارع رضوان عبد العزٌز رقم  11 فاست فود شٌخ فرٌد 00

 15A4940293 03رقم  16ع  حً السبالة فاست فود زوانً عبد الغانً 00

 15A4942707 02شارع المدارس قطعة رقم  فاست فود طوٌري فٌصل 00

 17A4950397 حرف ب 05شارع عبدالعزٌز رضوان  رقم  فاست فود العٌب عبد العزٌز 00

 16A4947557 حً الحوض 08قطعة رقم  مطعم كابلً عبد الرزاق 02

 16A4948123 50قطعة رقم تجزئة البلدٌة د  مطعم بولٌل طارق 04

 15A4940715 03محل  56تجزئة ح رقم  مقهى تومً لطفً 00

 16A4947510 أ وادي الطرفة 186مسكن محل رقم  210حً  186رقم  مقهى بوعٌش ناصر 04

 17A4949228 شارع سٌدي امبارك وادي الرمان 36 مقهى دحالل الطٌب 00

 17A4949348 10محل رقم  03عمارة  السبالة مقهى زردانً محمد 02

 18A4953672 65تجزئة أش رقم  ت ت للتبغ و الجرائد طوٌلب عادل 00

 17A4950358 07شارع الحدائق رقم  ت ت للتبغ و الجرائد مدكور مسلم 00

 17A4951189 طرٌق المستقبل القادوس واد الرومان 35قطعة  ت ت للتبغ و الجرائد بوخلخال موهوب 00

 17A4951336 الطابق األرضً 01حً مٌشال واد الطرفة  القطعة رقم أش  ت ت للتبغ و الجرائد بوجلطً فرٌدة 00

 17A4951418 الطابق االرضً واد الطرفة 111حً مٌشال رقم  ت ت للتبغ و الجرائد بن  مرزوق حسٌن 02



 18A4953300 الطا بق االرضً  حرفٌن أ و ب  08طرٌق المستقبل وادي الرمان رقم  ت ت للتبغ و الجرائد مالك عثمان 24

 17A4952398 محل رقم أ 09سونٌالك رقم   111الطرٌق الوالئً رقم  ت ت للتبغ و الجرائد عمور عبد السمٌع 20

 17A4952522 حرف ب 204حً واد الطرفة قطعة  ت ت للتبغ و الجرائد شامبً ولٌد 24

 18A4952891 01شارع بوجمعة خلٌل وادي الرمان العاشور حالٌا قطعة رقم بً  ت ت للتبغ و الجرائد حواء اسحاق 20

 76;;:55أ  << طزٌك واد انزياٌ انعاضىر 86 يذطح خذياخ وادي عثًاٌ 22

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 –دراريح  -           

 
 السجل التجاري العنىان النشاط إسم و لقة التاجر الرقم

 18A4952883 السبالة 03رقم  15مسكن  عمارة  1600حً  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بشطاطو حمزة 40

 18A4953291 محل رقم ب 04حً جٌل طرٌق القمم رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بوجمعة توفٌق 44

 18A4953298 محل ب 13رقم  2مسكن  عمارة اس  194حً  خ.خ نهرغذٌح انعايح  سلٌج امٌن 40

 18A4953541 78حً دابوسً رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  إمسعودان سٌد علً 42

 18A4953805 حً الدابوسً 100رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بكاري التجانً 40

 14A4938811 237تمٌم قطعة رقم  تجزئة بوجمعة مغازة موهوبً العربً 40

 16A4947750 طرٌق بوجمعة تمٌم 76رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  رحٌل هشام 40

 17A4948672 اش محل س 13حً قراف  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بولجنوح عبد القادر 40

 17A4949113 حً بوجمعة تمٌم خ.خ نهرغذٌح انعايح  ناتش فارس 42

 17A4949560 محل أ 85وادي الطرفة القطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  النوي محمد 04

 13A4931710 حً القمم تعاونٌة مرحبة 01رقم  مغازة لونٌس ٌوسف 00

 15A4943537 طرٌق بابا خسن 217رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  حازورلً عبد الرحمان 04

 15A4943553 السبالةتجزئة بالنشٌت  11رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  منٌر فلة 00

 15A4944247 567تجزئة قصاص رقم 01محل رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تومً لٌندة 02

 16A4944619 الطابق األرضً محل ب 156حً عبد العزٌز رضوان رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بومخلوف مراد 00

 16A4944779 03حً مٌنار قطعة  خ.خ نهرغذٌح انعايح  رزٌق احسن 00

 16A4944945 20حً قاسً القطعة رفم رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بولحٌة مصطفى 00

 7;7<:=9أ>5 يذم د  995ذجشئح لػاظ  خ.خ نهرغذٌح انعايح  هذٌثم يذًذ انعٍذ  00

 >9979<9أ:6 >;:ذجشئح لػاظ رلى  56يذم رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  نٍُذج ذىيً  02

 89;96;9أ;5 انسثانح  >9رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  ضٍثاًَ يذًذ  44

 78=96<9أ:6 تٍ ضعثاٌ يىنىد  76رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تانزي خانذ  40

 7;>><55أ<< ب ضارع تٍ ضعثاو يىنىد  >6 خ.خ نهرغذٌح انعايح  ضًالل يذًذ  44

 >5>;8<9أ69 طزٌك سذاونح  7رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عطاضً دًشج  40

 >8<75<9أ66 يذم أ  9طزٌك سذاونح لطعح  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عاسو أدًذ  42

 ;;>8:=9أ>5  :6دىش تهُطاخ رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  عزٌثح فزٌذ  40

 <6>6:<9أ>6 يذم ا  6دىش تهُطاخ رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تهطاص ونٍذ  40

 ==7>559أ<< تىجًعح ذًٍى دً  >75 خ.خ نهرغذٌح انعايح  تىراٌة رضا  40

 5:;<>55أ56 طزٌك تىجًعح ذًٍى  <75رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تىيخهىف انطٍة  40



 8<7=8<9أ69 ;6َهج تٍ ضعثاٌ يىنىد رلى  خ.خ نهرغذٌح انعايح  تىراص ضعثاٌ  42

 79<5658أ58 ذجشئح انثهذٌح انطثاٌ انًكفىفٍٍ  658 يغاسج فٍزاٌ فارص  04

 17A4949582 03حً فٌمنٌاس محل رقم  70قطعة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح  حدبً محسن 00

 17A4949430 التعاونٌة العقارٌة للجٌش حً بوجمعة تمٌم يغاسج شتوانً سمٌر 04

 17A4950044 ب محل ب 440رقم  02تجزئة قصاص  يغاسج بلقسام حسام 00

 17A4949786 ل  9تمٌم رقم  حً ٌوسف  بوجمعة خ.خ نهرغذٌح انعايح  بتة خالد 02

00 

 عبود لخضر
 30عمارة ب قطعة  02قسم  856طرٌق السبالة مج ملكٌة رقم  خ.خ نهرغذٌح انعايح 

 17A4950071 05محل 

 17A4951156 122تجزئة واد الطرفة الموسعة قطعة  خ.خ نهرغذٌح انعايح  بورخلً محمد 00

 17A4951321 حً درٌوش) الدابوسً( 12 خ.خ نهرغذٌح انعايح  حمدوش عبد الغنً 00

 17A4949433 03السبالة الكٌر رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  دحماس اسعٌد 00

 17A4950349 شارع السبالة 35رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  تجنً عمر 02

24 

 كلكال حسٌن
عمارة أ محل رقم  02قسم  856مجموعة ملكٌة رقم  طرٌق السبالة خ.خ نهخضز و انفىاكه 

 17A4952531 05قطعة رقم  01

 17A4952600 محل أو السبالة 116الطرٌق البلدي رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  عالك علً 20

 18A4952883 السبالة 03رقم  15مسكن  عمارة  1600حً  خ.خ نهخضز و انفىاكه  بشطاطو حمزة 24

 18A4953805 حً الدابوسً 100رقم  خ.خ نهخضز و انفىاكه  بكاري التجانً 20

 =8:75=9أ;5 طزٌك تىجًعح ذًٍى  765 خ.خ نهخضز و انفىاكه  نعشٌزي يػطفى  22

 9:87:86أ68  9انًسرثًزج انفالدٍح انجًاعٍح  خ.خ نهخضز و انفىاكه  تهماسى دًشج  20

 9:66:<9أ=6 يذم أ  :6تهُطاخ رلى  دىش خ.خ نهخضز و انفىاكه  سهٍز عهى  20

 6=8=8<9أ69  8انسثانح رلى  9انًسرثًزج انفالدٍح رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه  نثاد يذًذ  20

 985<9<9أ>6  58انسثانح الكٍز رلى  خ.خ نهخضز و انفىاكه  ددًاص سعٍذ  20

 956<9<9أ:6 دً انثهذي  خ.خ نهخضز و انفىاكه  ترح نخضز  22

 A4950626>6 درارٌح ;6 رقم محمد درٌوش ًح يخثشج  عمر لحول 04

 58A0099334 درارٌحواد الطرفة  688 رقم حً بجٌجة  يخثشج  بادٌس زنداوي 00

 00B0012872 الدرارٌة  666 رقم الطرفة وادي حً يخثشج  تمنتوت  م م ذ ش 04

 A4953180=6 درارٌح األرضً الطابق 8= رقم القمم حً يخثشج  رواس َعًٍح  00

 A4946613;6 درارٌح       السبالة طرٌق قراف حً 78 رقم يخثشج  الٌاس جادي 02

 A4839326;5 درارٌح  السبالة A قطعة بالنشات حً يخثشج  عثمان هندل 00

 ب ح 56>68<9;6 درارٌح  =;:ذجشئح لػاظ رلى  يخثشج زج عثذ انذكٍى كتى 00

 ب ح 79<88<9;6 درارٌح  نه ردائٍٍ ٌذًم دزف أ  57انًىسع ف  <68 قطعة يخثشج تهعثاد انُىي  00



 17A4952228 02عمارة أ رقم  02قسم  856طرٌق السبالة مجموعة ملكٌة  حلوٌات روابح محمد 00

 17A4952246 ج 69تجزئة س الموسع رقم  حلوٌات ربانً مراد 02

 17A4952569 تجزئة الشبان المكفوفٌن 98قطعة  حلوٌات جباري نوال 04

00 
 لوناوسً مهدي

مجموعة ملكٌة رقم  2صنف اس  04وادي الطرف  طرٌق العاشور عمارة   حلوٌات
 18A4953313 04قسم  259

 18A4953454 الطابق االرضً 1ب  10وادي الطرفة رمز  80رقم  حلوٌات قبلً ربٌع 04

 17A4949693 06سً  05أش  16الرقم  05عمارة  مسكن السبالة1839 حلوٌات بشنون نبٌل 00

 17A4950475 حً س  محل رقم أ 57قطعة رقم  حلوٌات زٌتونً محمد االمٌن 02

 17A4950594 الرمز أ 234تجزئة  بوجمعة  تمٌم  قطعة رقم   حلوٌات قرس وٌزة 00

 17A4950758 25محل  05مسكن عمارة  617حً  حلوٌات شٌرشوح زٌن الدٌن 00

 17A4950968 4حوش شاوش محل  002مجموعة ملكٌة  2قسم  حلوٌات ضٌافً عبدالقادر 00

 17A4951540 رمز سً 05حً بالنشت السبالة قطعة رقم  حلوٌات طرافً بوعالم 00

 03A0100092 231حً س رقم  مقهى مالً مراد 02

 05A4820046 محل ب  24شارع درٌوش محمد رقم  مقهى موسلً براهٌم 04

 13A2251016 محل د 21حً واد الطرفة قطعة رقم  مقهى بن طوبال خٌر الدٌن 00

 17A4951725 محل أ الطابق االرضً 01بالنشات القطعة  رقم  مقهى كسٌرة جمال 04

 18A4953150 الطابق السفلً 07تجزئة بوجمعة تمٌم أ رقم  مقهى أكلول محمد 00

 15A4942909 الحرف ب 106الطرفة الموسعة رقم تجزئة واد  مقهى بوجاهم محمد الصالح 02

 16A4946454 03شارع طكرلً عبد الغنً  رقم  مقهى حوانً فرٌد 00

 15A4943474 حً توسٌع س 130 خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة واطاح سلٌم 00

 15A4944039 طرٌق واد الطرفة 36رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة زٌتون بوجمعة 00

 16A4944703 72طرٌق السبالة محل ب حالٌا رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة خنوش لخضر 00

 16A4945227 حً واد طرفة محل د 23قطعة رقم  خ خ نهذواجٍ تٍض و أراَة سالمً مسعود 02

 16A4945871 02قسم  194طربق القادوس السبالة مجموعة ملكٌة  خ خ نهذىو انمػاتح حبٌك إلٌاس 04

 16A4947237 حرف أ 36تجزئة ف موسع قطعة رقم  خ نهذىو انمػاتحخ  علٌان الهادي 00

 17A4948548 تجزئة بوجمعة تمٌم البناء الذاتً سابقا 211رقم  خ خ نهذىو انمػاتح بن ٌطو زكرٌاء 04

 17A4952466 سً 21حً واد الطرفة قطعة رقم  خ خ نهذىو انمػاتح كاك عبد الرحمان 00

 17A4948933 20محل رقم  12مسكن عمارة  300حً  انطاسجح خ خ نهذىو ٌعقوب مرزوق 02

 17A4951561 تجزئة الكٌر الطابق االرضً السبالة 30قطعة رقم  اطعام سرٌع بن لكحل ٌاسٌن 00

 17A4952031 محل ب 206تجزئة قصاص قطعة رقم  اطعام سرٌع بوجمٌل بالل 00

 17A4949374 محل أ 33حً الدوفان  رقم  مطعم بوحوالة اسالم 00



 17A4952681 تجز ئة البناء الذاتً سبالة 47قطعة رقم  مطعم خوجة مراد 00

 17A5117362 203مج مل  04طرٌق القمم قسم  مطعم عبود محمد 02

 18A4953555 51تجزئة ف محل رقم  مطعم بوشحدان نور الدٌن 24

 16A4944988 محل ب 02قسم  165مجموعة ملكٌة  سبالة ت ت للتبغ و الجرائد عواٌطٌة هشام 20

 16A4945027 سابقا درٌوش محمد 02محل ب  46سبالة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد عالق عبد الكرٌم 24

 16A4945336 أ440تجزئة قصاص محل رقم  440رقم  ت ت للتبغ و الجرائد حرٌدي محمد علً 20

 16A4945709 03خنٌش لخضر رقم شارع  ت ت للتبغ و الجرائد حسانً رهام 22

 17A4952440 الطابق االرضً 03قسم   501مجموعة ملكٌة  رقم   501تعاونٌة النسٌم  رقم  ت ت للتبغ و الجرائد عبلول احمد 20

 17A5046554 محل سً 190تجزئة سً  الموسع القطعة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد توجً حمزة 20

 18A4953101 09مسكن عدل عمارة رقم  527حً عدل  03محل  للتبغ و الجرائد ت ت بوطٌش هشام 20

 18A4953117 مكرر بوجمعة تمٌم  الطابق األرضً 23محل رقم   06عمارة رقم  ت ت للتبغ و الجرائد حداد خالد 20

 17A4952140 السبالةط االرضً طرٌق القادوس  02قسم  194مجموعة ملكٌة رقم ت ت للتبغ و الجرائد بوعزٌز منٌر 22

 17A4952317 حً البلدي س الطابق االرضً 201قطعة رقم ت ت للتبغ و الجرائد قٌز عبد العزٌز 044

 9>;:55أ  =< انذرارٌح 666طزٌك انىالٌاخ رلى  يذطح خذياخ تىجًادً ٌىسف 040

                                     


