
 الجمهـــــوريــة الجزائـريـة الديمقـراطيــة الشعبيـــــــــة 

 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

– 10 –الجــــــــدول   

ةـة للروٌبـرة اإلدارٌـللدائ 9104و عٌد اإلستقاللفطر العٌد عطلة ٌن الملزمٌن بضمان المداومة لالقائمة اإلسمٌة للتجار و المتعاملٌن اإلقتصادٌ  

اسم و لقب التاجر أو  نوع النشاط العنوان التجاري 
 المتعامل اإلقتصادي

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

1194292أ43 شارع أول نوفمبر  الروٌبة 10   10 لكروز حسان مغازة 

 الرويبة الرويبة

1102210أ11 الروٌبةشارع درٌش حسٌن    19 بوٌحٌاوي سفٌان ت ت لتغذٌة العامة 
0099109أ 02 شارع محمد تونسً الروٌبة 10   10 محمد موخفً ت ت لتغذٌة العامة 

0000020أ01 الروٌبة 19رقم 99حً علً بومنجل حصة   12 مصطفاوي محمد ت ت لتغذٌة العامة 
1190214ب 10 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 90  العامة ت ت للتغذٌة   10 ملزي عبد السالم )ش.ت( 

2349142أ01 الروٌبةأ 034رقم حً الثانوٌة عبد المؤمن    11 بومزٌر طٌب ت/ت للتغذٌة العامة 

1110120أ11 شارع فلفول محمد الروٌبة 12   12 بوٌحٌاوي نورالدٌن ت ت لتغذٌة العامة 
2331104أ01 جوٌلٌة الروٌبة 10شارع  10  العامة ت ت لتغذٌة   13 منٌر بركات 

2320214أ01 ب الروٌبة 21شارع أول نوفمبر رقم    14 فراقٌق حمٌد ت ت للتغذٌة العامة 

0092114أ03 الروٌبة 13حً المرجة الجدٌدة رقم    01 إٌمان الدٌن شالبً ت ت لتغذٌة العامة 

2314144أ14 الروٌبة 10محل  002حً المرجة الجدٌدة رقم   العامة ت ت لتغذٌة   00 بوغمبوز طارق 

0004220أ02 الروٌبة 10ب رقم  019حً المرجة الجدٌدة رقم    09 نورالدٌن العكروف ت ت لتغذٌة العامة 

0090300أ02 الروٌبة 91حً المرجة رقم    00 حمزة لونٌسً ت ت لتغذٌة العامة 

0000103أ01 الروٌبة 11محل  01مسكن تساهمً عمارة  211حً   لتغذٌة العامةت ت    02 سلٌم آٌت عامر 

2412200أ00 حً بوراس المرجة الروٌبة 00رقم    00 كمال قٌوسنً ت ت لتغذٌة العامة 

2302340أ11 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 22   01 بونوة عبدهللا ت ت لتغذٌة العامة 

2319390أ14 الروٌبة 12رقم  0مسكن عمارة  01/11حً    02 مشتاق نجٌب ت ت لتغذٌة العامة 

2320240أ12 الروٌبة 90شارع زٌغوت ٌوسف رقم  12   03 بن جابر موسى ت ت لتغذٌة العامة 

1139020أ10 الروٌبة 10رقم 93نهج زٌغوت ٌوسف قطعة    04 ناغش رابح ت ت لتغذٌة العامة 

2329212أ12 الروٌبة 10حً المحطة محل    91 شعبان جمال ت ت لتغذٌة العامة 
 



رقم السجل 
 التجاري

اسم و لقب التاجر أو  نوع النشاط العنوان التجاري
 المتعامل اإلقتصادي

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

2330202أ00 الروٌبة 02شارع علً بومنجل فٌال رقم    90 كمال مروان ت ت لتغذٌة العامة 

 الرويبة الرويبة

2314442أ14 الروٌبة 02شارع علً بومنجل رقم    99 كسوري علً ت ت لتغذٌة العامة 
0091112أ02 الروٌبة 10تجزئة الثانوٌة محل    90 رمضان بن جدة ت ت لتغذٌة العامة 

2311190أ13 شارع فلسطٌن الروٌبة 90   92 شربوش فاروق ت ت لتغذٌة العامة 

2413490أ00 حً بن شوبان الروٌبة  19رقم    25 حون عبد العزٌز ت ت لتغذٌة العامة 

2310000أ13 الروٌبة 14حً بن شوبان رقم    91 حبان ملٌكة  ت ت لتغذٌة العامة 

2309100أ11  92 بن احمد عبد الحق ت ت لتغذٌة العامة حً بن شوبان الروٌبة 

1142004أ10 السباعات  0برج ب محل  90مسكن عمارة  201حً  

 الروٌبة

 93 بونشادة سمٌر ت ت لتغذٌة العامة

2409040أ02 الروٌبة 012حوش السباعات جنوب مج ملكٌة    94 حرز هللا عائشة ت ت لتغذٌة العامة 

2320930أ12  91ملكٌة  13قسم  11حً السباعات شمال رقم  

 الروٌبة

 01 بن حوى كرٌم  ت ت لتغذٌة العامة

00100أ43  00 بن حوة سعٌد ت ت لتغذٌة العامة حً السباعات الروٌبة 

23201120أ01  09 ضهٌر خٌر الدٌن ت ت لتغذٌة العامة حً السباعات الروٌبة 

0090202أ02 الروٌبة 009حً السباعات رقم    00 جبري أحمد ت ت لتغذٌة العامة 

2403220أ00 10اوت محل  الروٌبة  91حً   02 رابح أصباط ت ت لتغذٌة العامة 

1010912أ10 الروٌبة 11بجانب السوق المغطاة محل رقم   وش سمٌررحٌط ت ت للحوم و الدواجن   00 

1101941أ44 الروٌبة  13المحالت المقابلة للسوق المغطى محل رقم    01 ورشان نورالدٌن  ت  ت للحوم والدواجن 

2400010أ02 الروٌبة 90السوق المغطى محل رقم    02 مواسً عمر ت.ت للحوم و الدواجن 

1110314أ11 الروٌبة 90رقم  السوق المغطى محل   03 العٌشً أحمد  

1124010أ10 الروٌبة 00السوق المغطى رقم   ت للحوم و الدواجن ت   04 فافو أرملة درول الزهرة 

1190092أ43 الروٌبة 011السوق المغطى رقم    21 كودري رابح ت ت للحوم و الدواجن 

1109240أ43 الروٌبة 02السوق المغطى رقم   ت للحوم و الدواجن ت   20 شابو عمر 

2301034أ11 الروٌبة 00السوق المغطى رقم   ت / ت للحوم و  
 الدواجن

موساوي فاطمة أرملة بن 
 معزوز

29 

1123410أ44 السوق المغطى الروٌبة 20   20 بومزٌبرة أرملة كودري ت ت للحوم و الدواجن 

1124210أ 44 جوٌلٌة روٌبة 10حً  10  الدواجن ت ت للحوم و   22 قونان مختار 

2403192أ00 الروٌبة 19شارع علً بومنجل محل رقم  03   20 زبٌب رابح ت ت للحوم و الدواجن 



2401030أ00 لعالم عٌسى الروٌبة 11حً البرتقال عمارة    21 محمد مرابط ت ت للحوم و الدواجن 

0093112أ03 الروٌبة 00حً البرتقال ت.ع الٌاسمٌن رقم   للحوم و الدواجنت ت    22 قابل سمٌر 

1100200أ44 شارع أول نوفمبر الروٌبة 12   23 أومحند لونٌس ت ت للحوم و الدواجن 

1100024أ44 شارع أول نوفمبر الروٌبة 12   24 أومحند بوعالم ت ت للحوم و الدواجن 

2304390أ13  01 فرٌطة محمد ت ت للحوم و الدواجن حً بن شوبان الروٌبة 

2411204أ00  00 بونشادة مراد ت ت للحوم و الدواجن حً السباعات الروٌبة 

0003900أ02 محل ب الروٌبة 03مسكن عمارة  001حً السباعات    09 دحو صبرٌنة  ت ت للحوم و الدواجن 

2390000أ10 الروٌبة 00حً السباعات رقم    00 عزٌز محمد ت ت للحوم و الدواجن 

2320240أ01 الروٌبة 9المرجة الجدٌدة د حً    02 جالب حسنً ت ت للحوم و الدواجن 

0010ب  43  00 اإلخوة ٌلس مخبزة وحلوٌات شارع أول نوفمبر الروٌبة 

 الرويبة الرويبة

1110000أ19 شارع أول نوفمبر الروٌبة 02   01 محمد األمٌن باٌري مخبزة وحلوٌات 
2320220أ01 شارع المحطة الروٌبة 12   02 شعبان أبو بكر مخبزة وحلوٌات 

0090990أ02 الروٌبة 11حً المرجة الجدٌدة رقم د    03 الحنافً موسى مخبزة صناعٌة 

2303110أ00  04 العٌشاوي جالل  مخبزة صناعٌة جً السباعات الجنوبٌة الروٌبة 

2339044أ00 الروٌبة 12حوش السباعات جنوب رقم    11 شعبان سعٌد مخبزة صناعٌة 

2404301أ02 الروٌبة 0محل  00حً بن شوبان رقم    10 بوتلجة هشام حلوٌات 

2404400أ00 الروٌبة 03رقم حً السباعات    19 زواوي عادل حلوٌات 

0090202أ03 حً السباعات الروٌبة 0محل رقم    10 بشٌر هشام حلوٌات 

0001420أ00 الروٌبة 19شارع علً بومنجل رقم   فواكهت ت للخضر و    12 عساس كمال 

1129240أ44 شارع السوق مقابل حضٌرة السٌارات الروٌبة 10   10 طوٌلب فٌصل ت ت للخضر و فواكه 

الروٌبة 10السوق المغطى رقم  /  11 لعجالً محمد الصغٌر ت/ت للخضر و الفواكه 

1109422أ44 الروٌبة 12السوق المغطى رقم    12 سعٌد مكً ت/ت للخضر و الفواكه 



2342020أ09 الروٌبة 12السوق المغطى محل    13 بورصاصة محمد ت/ت للخضر و الفواكه 

2310410أ14 الروٌبة 10شارع علً بومنجل محل رقم    14 بلقاضً حسان ت/ت للخضر و الفواكه 

0002912أ01 الروٌبة 19محل  9حً المرجة الجدٌدة د    21 نبٌل سالوي ت/ت للخضر و الفواكه 

2400200أ02 الروٌبة 0004رقم  11تجزئة عنانً براهٌم قسم   20 عبدهللا جرونً ت/ت للخضر و الفواكه 

0092000أ03 الروٌبة 0خً بن شوبان رقم    29 تلمسانً رابح ت/ت للخضر و الفواكه 

2404200أ00 الروٌبة 9محل  10حً السباعات رقم    20 زواوي عادل  ت/ت للخضر و الفواكه 

0090020أ03 الروٌبة 10حً السباعات محل    22 بن داسً سفٌان  ت/ت للخضر و الفواكه 

1100010أ42 شارع أول نوفمبر الروٌبة 13   20 دراع القندول أحمد مقهى 

2410000أ00 شارع علً بومنجل الروٌبة 03   21 أمالل زهٌر مقهى 

1102404أ43 شارع زٌغوت ٌوسف الروٌبة 90  حسانإسحاق  مقهى   22 

1129390أ44 الروٌبة 90شارع الحاج العربً خالد رقم    23 معوج حواس مقهى 

2412232أ00 الروٌبة 0حً السباعات رقم    24 بحً حمزة مقهى 

2310192أ14 الروٌبة 9طرٌق وطنً حً مواسة رقم    31 خلٌفة مواسً مقهى 

1101300أ43 شارع الملعب الروٌبة 12  عبدالكرٌمحمنٌش  مقهى   30 

1134001أ19 شارع أول نوفمبر الروٌبة 20   39 أومحند مولود مقهى 
 

 

 

 

 

 

 

 



2391330أ10 الروٌبة 10محل  91حً الثانوٌة رقم    30 طاجٌن السعٌد مطعم 

 الرويبة الرويبة

2304424أ13  32 لعرابة عبد الحكٌم مطعم شارع اول نوفمبرالروٌبة 

0120092ب03 الروٌبة  00قسم  02مج  01محمد رقم شارع تٌروش     30 شٌكن بالص مطعم 

 31 لكروز ملٌكة مطعم شارع أول نوفمبر الروٌبة /

2390120أ10 الروٌبة 01شارع العقٌد عمٌروش رقم    32 كمال فرحاوي مطعم 

1142112أ10 الروٌبة 10شارع العقٌد عمٌروش محل رقم    33 حجوطً حفصة إطعام سرٌع 

1101094أ44  34 داحو محمد  إطعام سرٌع جً بن شوبان الروٌبة 

2400290أ02 الروٌبة   2حً السباعات رقم    41 بن نافلة الوناس إطعام سرٌع 

2309130أ13  40 بن نافلة عبد الحفٌظ إطعام سرٌع حً السباعات الروٌبة 

2402044أ02 الروٌبة 2حً السباعات محل    49 بوق عدة الطٌب  إطعام سرٌع 

2303310أ11 شارع أول نوفمبر الروٌبة 09   40 بولبٌنة محمد مطعم 

1133404أ19 الروٌبة 11شارع أول نوفمبر رقم    42 عمورة خالد مطعم 

1101300أ44 الروٌبة 11شارع أول نوفمبر رقم    40 بن عقبة ٌوسف مطعم 

0090039أ02 الروٌبةمكرر  11شارع أول نوفمبر محل رقم    41 شعابنة سعٌد مطعم 

0002391أ02  42 بن قاصر ٌوسف مطعم تجزئة الثانوٌة الروٌبة 

1149410أ19 الروٌبة 90رقم  10شارع زٌغوت ٌوسف محل    43 حكٌم مقدم إطعام سرٌع 

2332122أ00 الروٌبة 93شارع أول نوفمبر رقم  12   44 بن جابر عبدالعزٌز مطعم 

0004140أ02 حً المرجة الجدٌدة الروٌبةف  19   011 لغربً جمال الدٌن إطعام سرٌع 

2400200أ02 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 22   010 عصام بونوة إطعام سرٌع 

122204ب 12 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 12رقم    019 موال مخلوف  محطة خدمات 

1190400أ43 شارع أول نوفمبر الروٌبة 04رقم   خدمات محطة   010 حوشٌن حمود 

11414ب 44  012 نفطال محطة خدمات شارع اول نوفمبرالروٌبة 

2331220أ00 الروٌبة 4حً السباعات محل   ت/ت للمكتبة و  
 الوراقة

 010 شرٌفً عبد المؤمن

1299114ب 42 الروٌبة 090المنطقة الصناعٌة الروٌبة قسم    011 ملبنة و مجبنة بودواو ملبنة 

1429090 ب 11  012 بطوش حكٌم ملبنة ملبنة حوش  بن دالً الروٌبة 

 
 

     
 



اسم و لقب التاجر أو  نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
 المتعامل االقتصادي

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

0000209أ  01 شارع عمر بومدٌن رغاٌة 40   10 ٌمٌنة مهتور مقشدة و مثلجات 

 الرويبة الرغاية

0093223أ03  19 عبدي سلٌم مقشدة و مثلجات ت ع حموش نور الدٌن الرغاٌة 

0000033أ01 ت ت للتغذٌة  ت ع الصومام عٌسات مصطفى الرغلٌة 
 العامة

 10 نجار فٌصل

1199231أ43 ت ت للتغذٌة  شارع سناجقً رابح الرغاٌة 
 العامة

 12 خالص سعٌد

2410333أ09 عٌسات مصطفى الرغاٌةت ع االمل   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 10 فلٌسً محمد لمٌن

0101013أ09 الرغاٌة 10ت ع المنتجم عمارة ب رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 11 بوحدٌش بالل

2413099أ09 10نوفمبرمحل ب الرغاٌةشارع   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 12 بوجلطً بالل

2301103أ12 ب الرغاٌة 13حً سناجقً   للتغذٌة  ت ت 
 العامة

 13 حلوي محمد

1014032أ12 عٌسات مصطفى الرغاٌة 19ت ع الوفاق رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 14 ماجري معاد

0091011أ03 ت ت للتغذٌة  حً شب شب الرغاٌة 
 العامة

 01 عبد الكرٌم عشوي

0093301أ03 سً الرغاٌة 023حً شب شب محل رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

حدوشمهدي   00 

00001112أ00 الرغاٌة 12حً شب شب رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 09 أحمد حمانً

0091944أ02 13مج ملكٌة رقم  10قسم  001حً شب شب رقم    
 الر غاٌة

ت ت للتغذٌة 
 العامة

 00 خشاش علً

0190112أ00 الغاٌة 12حً الرائد المقرانً محل رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 02 شرف مراد

0092912أ03 سً الرغاٌة 91حً المقرانً محل   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 00 شارف تكفارٌناس

1122433أ10 أ الرغاٌة 01حً المحطة رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 01 سعٌد دغال

1119241أ11 الرغاٌة 12جً المحطة رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 02 ترٌاكً علً



2340212أ00 محمد الرغاٌةشارع بوزٌدي   10  ت ت للتغذٌة  
 العامة

 03 بركان ٌوسف

91022أ43 ت ت للتغذٌة  ت ع عٌسات مصطفى الرغاٌة 
 العامة

 14 معتوق الوناس

2309029أ10 الرغاٌة رت ع البد  ت ت للتغذٌة  
 العامة

 91 قحروط سفٌان

0090240أ 03 الرغاٌة 11االنهار محل ت ع   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 90 بسة سهام

0003203أ02 ت ت للتغذٌة  ت ع الصداقة محل أ الرغاٌة 
 العامة

 99 مونٌر اٌت ادٌر

1101202أ42 الرغاٌة 13حً سٌقنة ع   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 90 منداسً حمود

0099023أ02 الرغاٌة 11االصداقة محل ت ع   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 92 علً مذكور

0100101أ09 االحتٌاط الرغاٌةحً صندوق التوفٌر   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 90 درٌش فاطمة الزهراء

0092211أ03 عٌسات مصطفى الرغاٌة 90ت ع  االمال  ت ت للتغذٌة  
 العامة

 91 محمد ولٌد شتور

02922أ44 شارع بوزٌدي محمد الرغاٌة 02  ت ت للتغذٌة  
 العامة

 92 تاغزنت أحمد

0103221أ00 للتغذٌة ت ت  ت ع األمل الرغاٌة 
 العامة

 93 بخاري عبد الحق

1100992أ42 الرغاٌة 12ت ع األمال   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 94 حدٌدانً تومً

2342421أ00 الرغاٌة 000حً جرجرة عمارة ش رقم   ت ت للتغذٌة  
 العامة

 01 مجانً جمال

2329112أ11 شارع أول نوفمبر الرغاٌة 22  ت ت للتغذٌة  
 العامة

 00 شوٌدات سمٌر

0000033أ01 ت ت للتغذٌة  شارع أول نوفمبر الرغاٌة 
 العامة

 09 محمد أكلٌل

ت ت للتغذٌة  حً شب شب الرغاٌة /
 العامة

 00 غربً محمد زٌن الدٌن

ت ت للتغذٌة  حً زغلً محمد الرغاٌة /
 العامة

 02 منصوري محمد امٌن



0094020أ04 ت ت للتغذٌة  شارع أول نوفمبر الرغاٌة 
 العامة

مٌتزحكٌم   00 

0142232أ01 ت ت للتغذٌة  ت ع ابن بادٌس عٌسات مصطقى الرغاٌة 
 العامة

 01 حنافً بالل

 الرويبة الرغاية

0092100أ03 ت ت للتغذٌة  محطة وقوف الحافالت الرغاٌة 
 العامة

 02 شاشو نسٌم

1124023أ44 ت ت للتغذٌة  ت ع جنان صالح فضٌل الرغاٌة 
 العامة

حنافًلخضر   03 

0100101أ09 ت ت للتغذٌة  حً صندوق التوفٌر واالحتٌاط الرغاٌة 
 العامة

 04 درٌش فاطمة الزهراء

1120012أ44 ت ت للتغذٌة  شارع أول نوفمبر الرغاٌة 
 العامة

 21 صدقاوي جمال

1900431أ 11 شارع اول نوفمبر رغاٌة 22  ت ت للحوم و  
 الدواجن

 20 تكلً جمال

2323003أ  14 شارع محمد بوزٌدي رغاٌة 10  ت ت للحوم و  
 الدواجن

 29 قردوح رزٌق

1100209ا  43 شارع اول نوفمبر رغاٌة 22  ت ت للحوم و  
 الدواجن

 20 عٌاش سعٌدي

2401124أ02 رغاٌة 10محل  40شارع عمر بومدٌن   ت ت للحوم و  
 الدواجن

 22 منصوري مصطفى

2410003أ 00 رغاٌة شارع محمد بوزٌدي  ت ت للحوم و  
 الدواجن

 20 رزٌق اسحاق

1100092أ42 ت ت للحوم و  شارع أول نوفمبر الرغاٌة 
 الدواجن

 21 أومحند لونٌس

0001903أ01 الرغاٌة 19محل  11حً أحمد العوفً   ت ت للحوم و  
 الدواجن

 22 كمال خلفاوي

0192121أ00 الرغاٌة 12حً مفال عمارة   ت ت للحوم و  
 الدواجن

 23 حساٌن سعٌد

2330019أ01 عٌسات مصطفى الرغاٌة 12ت ع البهجة رقم   ت ت للحوم و  
 الدواجن

 24 ٌوغرطةقٌدور

2323001أ14 نوفمبر الرغاٌة 10س شارع  13  ت ت للحوم و  
 الدواجن

 01 بوطعوش فاتح

2331031أ01 ت ت للحوم و  مقابل السوق الرغاٌة 
 الدواجن

 00 جعفري سٌدعلً

س الرغاٌة 023شب شب محل حً    09 بوخالفة محمد  

1101291أ42 الرغاٌة 2محل رقم  تعاونٌة الصداقة  ت ت للحوم و  
 الدواجن

 00 لقصٌر محمد



2313209أ13 الرغاٌة 10ت ع التوفٌق رقم    02 أوبعزٌز جمعة حلوٌات 

1143242أ10 مسكن ص ت و االحتٌاط الرغاٌة 01حً    00 واسة مراد حلوٌات 

مٌربخسٌس س حلوٌات حً بوزقزة الرغاٌة /  01 

0191422أ  00 الرغاٌةالجزائر 90حً الونشرٌس محل رقم    02 بخسٌس سفٌان حلوٌات 

0102442أ09  03 شالبً حسام الدٌن مخبزةو حلوٌات ت ع االمال الرغاٌة 
1941040أ09 ب الرغاٌة 00نوفمبرمحل  10ت ع   مسعودتاقونٌتس  مخبزة و حلوٌات   04 

9123900أ 00  11 بوبكر بن علجٌة مخبزة و حلوٌات شارع أول نوفمبر الرغاٌة 
0291241أ10 شارع بوزٌدي محمد الرغاٌة 10   10 قدواري عدالن مخبزة صناعٌة 

1190039أ 43 شارع أول نوفمبرالرغاٌة 10شارع    19 ماموزي فاطمة مخبزة صناعٌة 

2332442أ 01 أ الرغاٌة 13سناجقً رقم شارع رابح    10 بلقوراي سماعٌن مخبزة صناعٌة 
1112112ب  43  12 شركة تضامن بلقوراي مخبزة صناعٌة شارع أول نوفمبر الرغاٌة 

2342931أ 00 شارع عمر بومدٌن الرغاٌة 19   10 أكلٌل عبد الرحمان مخبزة صناعٌة 
2312001أ 13 صناعٌةمخبزة  ت ع االمل عٌسات مصطفى رغاٌة   11 عاشور كرٌم 

1141902أ19 الرغاٌة 2ت ع االنوار محل      12 تالرحمة علً مخبزة صناعٌة 

   13 عاد عبد الجلٌل مخبزة حً الونشرٌس الرغاٌة 

0102439أ00 الرغاٌة 10محل  10ت ع األمل     14 قادي مرٌم مخبزة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الرغاٌة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الروٌبة

2342001أ00 الرغاٌة 10زغلً محل شارع محمد    21 بن تورة هاجر مخبزة 

1110229أ11  20 أمحمد مسرور حلوٌات شارع أول نوفمبر  الرغاٌة 

1122000أ01 شارع أول نوفمبر الرغاٌة 00   29 شهري محمد حلوٌات 

2300293أ12 00مسكن رغاٌة محل  01حً   ناٌت عثمان سً عبد  حلوٌات 

 الرحمان

20 

1000411أ12 إبن بادٌس عٌسلت مصطفى الرغاٌةت ع   وبعزٌز محند أمقرانأ حلوٌات   22 



0091001أ03 الرغاٌة 90 90 99شارع األمٌر عبد القادر    20 عبد الكرٌم عدار حلوٌات 

2341149أ00 الرغاٌة 10حً مفال عمارة أ باب رقم    21 لعزٌب عبد النور حلوٌات 

رغاٌة 12وقم  10ت ع الصداقةمحل  012100100  22 حمدي ولٌد حلوٌات 

الرغاٌة 10مسكن رقم  01حً  1100222  23 مزٌدي أحمٌدة حرفً خباز 

1100001أ  44 الرغاٌة    00ساحة الشهداء رقم   24 فتحوم اعمر مقهى 

 الرويبة الرغاية

1101421أ 10 شارع اول نوفمبر الرغاٌة 90   31 اٌت سقر جعفر مقهى 

2391101أ 44 نوفمبر الرغاٌةشارع اول    30 زفان فؤاد مقهى 

2419203أ00 ساحة الشهداء الرغاٌة 20   39 أولكروز سعٌد مقهى 
0103129أ 00 محل الرغاٌة 91شلرع أول نوفمبر    30 ولٌد فؤاد بورعدة مقهى 

0094129أ04  09ت مصطقى الرغاٌة رقم ة عٌسات ع بن بلدٌ 

 الرغاٌة
 32 حمٌد بلقالم مقهى

2413202أ09 ت مصطفى الرغاٌةعٌسا 10ت ع المناجم ع ب رقم    30 عزوط سعٌد مقهى 

1100902أ44 الرغاٌة 01نوفمبر رقم  0شارع    31 كامش ورٌدة مقهى 

0000002أ01  32 ولٌد مصباح مقهى حً الصندوق الوطنً للتوفٌر و اإلحتٌاط الرغاٌة 
1143292أ 10 الرغاٌة 10شارع أول نوفمبر محل  22   33 مدبال محمد مقهى 

1100902أ44 الرغاٌة 01نوفمبر رقم  0شارع    34 كامش ورٌدة مطعم 

012041أ02 سً الرغاٌة 04حً الرائد المقرانً محل رقم     محمد عباسً  

1124003أ10  41  شاٌب رفٌق  إطعام سرٌع شارع أول نوفمبر رغاٌة 

1102239أ 44 شارع أول نوفمبر الرغاٌة    40 اوخنٌش سعٌد مطعم 

2341101أ00 مسكن ص ت و االحتٌاط الرغاٌة 01حً    49 محمد درٌس  إطعام سرٌع 

1122011أ44 الرغاٌة 13سعٌدانً عالل   40 حمامً توفٌق إطعام سرٌع 

2322002أ 14 شارع اول نوفمبر الرغاٌة02   42 طٌبً محمد إطعام سرٌع 

0000011أ 01  40 هشام بلقوراي إطعام سرٌع شارع رابح سناجقً الرغاٌة 

2100039أ43  41 شاٌب سمٌر إطعام سرٌع سناجقً رابح الرغاٌة 

0101419أ00 أ الرغاٌة 12شارع زغلً أمحمد محل   42 بشٌر باي فرٌد   إطعام سرٌع 

2330001أ01 أ الرغاٌة 12شارع زغلً أمحمد محل  بشٌر باي مهنً  إطعام سرٌع   43 



2324133أ12 شارع اول نوفمبر الرغاٌة 20  مشوى -مطعم   44 خٌاطٌن خالد 

2329021أ11  011 توفٌق بلحدادي مطعم شارع سعٌدانً عالل محل ب الرغاٌة 

 الرويبة الرغاية

2302303أ 11  010 رحال نور الدٌن إطعام سرٌع شارع اول نوفمبر الرغاٌة 

1101001ا 44 نوفمبر الرغاٌةشارع اول    019 قهلوز صفٌة إطعام سرٌع 
1111429أ 11  010 اٌت اٌدٌر عبد العزٌز إطعام سرٌع شارع اول نوفمبر الرغاٌة  

0301232أ12 شارع اول نوفمبر الرغاٌة 10   012 بنون نور الدٌن مطعم 
0342910أ10 شارع اول نوفمبر الرغاٌة    010 رحال عبد المجٌد مطعم 

1011243أ10 الرغاٌة 14حً مفال رقم    011 عمورة مراد إطعام سرٌع 
1142221أ19  012 صبان قدور إطعام سرٌع شارع سعٌدانً عالل الرغاٌة 

0090329أ03  013 محمد رضا سرحان بٌتزٌرٌا ت.ع المناجم عٌسات مصطفى الرغاٌة 

2321012أ11  014 ولد بشٌر محمد  إطعام سرٌع حً المحطة محل أ الرغاٌة 

1193033أ43  001 بلدرع نبٌل مطعم ت ع االمال الرغاٌة 

شارع أول نوفمبر الرغاٌة 09 /  000 تٌمشماشٌن محمد إطعام سرٌع 
0093329أ03 شارع أول نوفمبر الرغاٌة 02   009 ٌاسٌن سٌدعلً إطعام سرٌع 

1120203أ  44 شارع اول نوفمبر رغاٌة  22   000 لعرابً اسماعٌل  إطعام سرٌع 
2392111أ10 رغاٌة  10حً سواس محل    002 عاٌد رابح  إطعام سرٌع 

1121412أ11 شارع اول نوفمبر رغاٌة  09   000 قرٌشً زهٌر  إطعام سرٌع 
1111049أ 11 شارع اول نوفمبر رغاٌة  03   001 خلٌفً حمٌد  إطعام سرٌع 

1100331أ  44  002 حشالف حكٌم  إطعام سرٌع ت ع فرانس فانون رغاٌة  

9001011أ  42 مكرر  10رقم  00شارع سناجقً رابح محل    003 جلول بلقوراي طعام سرٌع 
1900431أ 11 شارع أول نوفمبر الرغاٌة 22   004 تكلً جمال مطعم 

0094191أ04 شارع أول نوفمبر الرغاٌة 12   091 بلحٌمر موسى مطعم 

2322093أ14 بورعدة الرغاٌة شارع عٌسى 02   090 ساعً مراد إطعام سرٌع 

0004232أ 02 ت ت للخضر و  ت ع الصومام عٌسات مصطفى الرغاٌة 
 الفواكه

 099 حٌطومً صوفٌان

0091204أ 03 رغاٌة  12ت ع التهٌئة و الري رقم   ت ت للخضر و  
 الفواكه

 090 حسبالوي الهادي 

0090402أ 02 رغاٌة   13شارع اول نوفمبر  تمنتجات  ت 
 الحلٌب و العسل

 092 إبراهٌم تراربٌت

1123922أ  44 نوفمبر رغاٌة 10شارع    090 نشادي محمد محطة خدمات 
 



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

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

9679780أ90 هزاوج 90دٍ يعايزَح يذم    90 لذوارٌ عهٍ خ. خ نهرغذَح انعايح 

 انزوَثح هزاوج

1999118أ01  91يذم  10يظكٍ عذل عًارج  080 

 هزاوج

 90 يهذٌ عثذ انزساق خ. خ نهرغذَح انعايح

1006917أ  07  90يذم رلى  09طزَك انىطٍُ  

 هزاوج

 90 تهذاج طارق خ. خ نهرغذَح انعايح

9097600أ00  17عًارج  0يظكٍ عذل  080دٍ  

هزاوج 91رلى   

 99 يُاصزَح أتىتكز خ.ذههرغذتح انعايح

1999699أ01  17عًارج  90يظكٍ عذل  080دٍ  

هزاوج 99يذم   

 91 دوداح يذًذ خ. خ نهرغذَح انعايح

9608098أ 00 هزاوج 90دٍ أوالد يعًز رلى    98 يهىن َثُم خ. خ نهرغذَح انعايح 

9099699أ90  رادٌ كزَى خ. خ نهرغذَح انعايح طزَك رئُظٍ  هزاوج 

 

97 

1900076أ01 هزاوج90لظى  119و  ج ي   96 دلُغ كًال خ. خ نهرغذَح انعايح 

1000091أ07 0دٍ عذل يذم رلى  هزاوج   90 ذىيٍ فاطًح انشهزاء خ. خ نهرغذَح انعايح 

9960696ا هزاوج 00دٍ هزاوي  رلى  01  09 لطاػظُذعهٍ خ. خ نهرغذَح انعايح 

1009660أ 01 09انطزَك انىطٍُ رلى  هزاوج   00 نىػاٌ هؼاو خ. خ نهرغذَح انعايح 

960070أ91 هزاوج 00دٍ هزاوج رلى    00 طُذارٌ صادق يمؼذج 

1990088أ01 رلى  10عًارج  0يظكٍ عذل  080دٍ  

هزاوج 90  

خ خ نهذىو انذواجٍ و 

 انثُض

 00 َعالوٌ ريضاٌ

 انزوَثح هزاوج

1007189أ 06 يذم  90يظكٍ عذل عًارج  080دٍ  

هزاوج91  

خ خ نهذىو انذواجٍ و 

 انثُض

 09 لاَذ عثذ هللا

9097610أ90 خ خ نهذىو انذواجٍ و  هزاوج  يزكش هزاوج 

 انثُض

 01 دُافٍ عثذ انزدًاٌ

9660009أ09 00ػارع ذىَظٍ يذًذ هزاوج رلى   خ خ نهذىو انذواجٍ و  

 انثُض

 08 خهخال أعًز

1906018أ00  0رلى  80لظى  088هزاوي رلى دٍ  

 هزاوج

خ خ نهذىو انذواجٍ و 

 انثُض

 07 سواوٌ عثذ انزدًاٌ



10000067أ08 خ خ نهذىو انذواجٍ و  دٍ اوالد يعًز هزاوج 

 انثُض

 06 تٍ سرلح سكزَاء

1006960أ06 هزاوج  90دىع انزيم لظى   خ خ نهذىو انذواجٍ و  

 انثُض

 00 ردُغ يصطفً

1000091أ07 0دٍ عذل يذم رلى  هزاوج  خ خ نهذىو انذواجٍ و  

 انثُض

 09 ذىيٍ فاطًح انشهزاء

ب.ح رلى 

080000100 

هزاوج 0010يج  99دٍ يعايزج لظى  انرمهُذٌ شصُاعح انخث   00 تىخًُض عهذ انذفُظ 

9096199أ 00 هزاوج 90دٍ هزاوج رلى    00 تٍ دػاع يزاد يخثشجصُاعُح 

1900099أ00 99هزاوج رلى  هزاوج   00 تزفاٌ إطالو يخثشج ودهىَاخ 

1007067أ 06  091يج يهكُح رلى  99هزاوج لظى  

 هزاوج

 09 يُظىو عثذ انمادر يخثشج صُاعُح

1000616أ 06 هزاوج 91يذم رلى    01 ذهخىخذظُُح دهىَاخ 

9890107أ00 يذم  898رلى  90دٍ هزاوج يج يهكُح  

هزاوج 90  

هللايُظىو عثذ     دهىَاخ ذمهُذَح  08 

9670970أ 90 هزاوج انجشائز 90دٍ اوالد يعًزيذم    07 لثاَهٍ دثُة يخثشج صُاعُح 

6000600أ08 هزاوج  99أوالد يعًز يذم رلى    06 أعالل طًُز دهىَاخ 

9601789أ98 ب  60عٍُ كذهح رلى  09ط و رلى  

 هزاوج

 00 عزَة دكُى إطعاو طزَع

1000999أ99 يذم  10عًارج يظكٍ عذل  080دٍ  

هزاوج  09رلى   

 09 ػُغ سهُز إطعاو طزَع

9099008أ00 هزاوج 90لظى 119يى    00 سَاخ دًشج إطعاو طزَع 

0801000أ98 يذم  06يظكٍ عذل عًارج  080دٍ  

هزاوج  90رلى   

 00 دشار أعًز إطعاو طزَع

 انزوَثح هزاوج

1907190أ09  0010يج يهكُح  99دٍ يعًزَح لظى  

هزاوج 90يذم   

 00 يذظاص عثذ هللا إطعاو طزَع

9660799أ90 هزاوج90دٍ دىع انزيم رلى    09 دًاٍَ يذًذ إطعاو طزَع 

9660009أ09  80يج يهكُح  90دىع انزيم لظى  

 هزاوج

 01 دٍَ عهٍ إطعاو طزَع



1009180أ07 هزاوج 91يذم رلى  09طزَك وطٍُ    08 ػزٍَُ تزاهُى يطعى 

9660009أ09 هزاوج 90ذىذًٍ يذًذ يذم رلى ػارع    07 خهخال عًز إطعاو طزَع 

1900990أ00 أ هزاوج00هزاوج انًزكش يذم رلى    06 يظعىد يخهىف إطعاو طزَع 

1009760أ06 هزاوج 90يذم  11دٍ هزاوج رلى    00 تزَاح عادل إطعاو طزَع 

9911070أ00 َىفًثز دٍ انثُاضح هزاوج 90ػارع    99 أويذُذ تىعالو يطعى 

9691600أ97   90 تهماطًٍ عالل يمهً دٍ هزاوج يزكشهزاوج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزاوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزوَثح

9908009أ 90 عٍُ كذهح هزاوج 09ط و رلى    90 نعزَثٍ سكزَا يمهً 

9900060أ 06 عًارج  90يظكٍ عذل هزاوج  080دٍ  

هزاوج 90يذم  16  

 90 ػًالل عثذ انمادر يمهً

1900799أ00 هزاوج 90هزاوج رلى  دٍ   99 تىدُىػد طايُح يمهً 

9681191أ90 هزاوج 90دٍ أوالد يعًز يذم    91 تٍ ريُهح نُُذج يمهً 

1001687أ06 هزاوج 90دٍ أوالد يعًز يذم    98 ٍَ دػاع طعُذ يمهً 

1000090أ07 يج يهكُح  99دٍ أوالد يعًز لظى  

هزاوج 90يذم  0010  

 97 عُادٌ هاروٌ يمهً

1900000أ09 هزاوج 90دٍ هزاوج يذم رلى    96 تٍ عمثح َىرانذٍَ يمهً 

1000091أ07  90يظكٍ عذل يذم رلى ص  0001 

هزاوج 00عًارج   

 90 ذىيٍ فاطًح انشهزاء خضز و فىاكه

1000796أ 06  19 تىجًعح طعُذ خضز و فىاكه طىق انًغطاج هزاوج 

1000791أ 06 90 يذم87يج يهكُح  هزاوج  99لظى     10 اوطعُذ َىطف خضز و فىاكه 

9908099أ90 هزاوج 71رلى  09طزَك وطٍُ    10 انعزتٍ سكزَاء يذطح خذياخ 



09ا0100132 000مم  هراوة  19حً عٌن الكحلة محل     10 قسوم محمد امٌن خضر و فواكه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزاوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزوَثح

 

 

06أ1001900 هراوة الجزائر 10الكحلة محل حً عٌن    19 فهُظٍ َىطف خضزوفىاكه 

99أ9609806  90لظى  060يجًىعح يهكُح   

 هزاوجانجشائز

 11 يُصىر طًُز خضزوفىاكه

06أ9900706 هزاوج00ػارعزلى   18 اوغالل دوجح خضزوفىاكه 

2412001أ 00  17 ٌطوش نوارة ت. ت للتغذٌة العامة حً عٌن الكحلة هراوة الجزائر 

2320413أ14 هراوة 99حً عٌن كحلة رقم    16 فلٌسً نور الدٌن ت. ت للتغذٌة العامة 

0122024أ14  340مج ملكٌة  10حً عٌن كحلة قسم  

 هراوة
 10 بودرارن رٌاض مغازة

11224230أ10  89 بختاوي براهٌم ت. ت للتغذٌة العامة حً عٌن كحلة هراوة 

0101121أ 02 هراوة  090قطعةحً عٌن الكحلة    مالح احمد ت. ت للتغذٌة العامة 
 

80 

0129291أ 00  80 فرحاح عمار ت. ت للتغذٌة العامة حً عٌن الكحلة هراوة الجزائر 

07أ1009079 09يى هزاوج  90يذم  انكذهح عٍُ دٍ  ذههرغذَحانعايح. خ   80 ذىو عشَش 

00أ9669001 هزاوج06يجًهكُح 90 لظى كذهح عٍ دٍ  ذههرغذَحانعايح. خ   89 َىٍَ عثذ انىهاب 

00أ1000177 هزاوج090يجًهكُح 90 لظىتزاَذَح  دٍ  ذههرغذَحانعايح. خ   81 عًزاٍَ دًشج 

98أ9691999 هزاوجص 09يذم كذهح عٍُ دٍ  ذههرغذَحانعايح. خ   88 َجار انهادٌ 

98أ9606076 هزاوج لظى كذهح عٍُ دٍ  ذههرغذَحانعايح. خ   87 عثاص رضىاٌ 

وصم إَذاع 

0008007801 
هزاوجتزاَذَح  دٍ ذههرغذَحانعايح. خ   86 تهكُزٌ جًال 

00أ1000009 هزاوج090يجًهكُح 90 لظىتزاَذَح  دٍ   69 عًزاٍَ فضُم يغاسج 

09أ1909090  969يهكُح يج 90 لظى كذهح عٍُ دٍ 

 هزاوج

  70 عُادٌ يذًذ يغاسج

 

 

 

 

09أ0100429  هراوة00حلم 19 رقم كحلة عٌن   71 مهداوٌسفٌان لحوم دواجن وبٌض 



00أ2412021 هراوة 92 رقم كحلة عٌن حً    72 زٌتونٌعمر لحوم دواجن وبٌض 

 

 

 

 

 

 

 

 هزاوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزوَثح

09أ1109102 هراوة10محلحً هراوى    73 سلٌمانً فٌصل لحوم دواجن وبٌض 

 

91أ9600008 هزاوج09يذم هزاويدٍ    

 

 74 جذٌ راتخ لحوم دواجن وبٌض

96أ9689769 هزاوج 009يهكُح يج 90 رلى   75 يُصىر يصطفً لحوم دواجن وبٌض 

00أ1909786 هزاوج 90هزاوي رلى ػارع   76 تزواٌ سكزَاء لحوم دواجن وبٌض 

0000202أ01 هراوة10قسم  019البراٌدٌةمم حً   77 حربٌلٌحربٌلً مطعم 

0003010أ02 هراوة  19محل 10قسم  300ملكٌة رقم    78 خلوف جٌاللً إطعام سرٌع 

0190012أ00 هراوة   10حً براٌدٌة محل    79 دراج هشام مخبزة وحلوٌات 

0102409أ09 هراوة 92حً عٌن كحلة هراوة رقم    80 دوٌر عبد العزٌز مخبزة وحلوٌات 

00ا0090040 ج هراوة  090حً هراوة محل    81 شنٌشن حمزة مخبزة وحلوٌات 

0101403أ09 هراوة 19محل  01مج ملكٌة رقم  10قسم رقم    82 بختاوي ٌعقوب مخبزة وحلوٌات 

9676069أ90 ػارع  انزئُظٍ هزاوج 90و  90رلى    83 آَد عُغ طاهز مخبزة وحلوٌات 

9606099أ99  99يذم 090يج 90دٍ تزاَذَح لظى  

 هزاوج
صناعٌةمخبزة  84 أدظٍ إدىخ 

1008990أ06 هزاوج 90يذم رلى  دٍ تزاَذَح   85 يذًذ عًزاٍَ يمهً 

 

 


