
 الـجمهورية الـجزائرية الـديمقراطية الـشعبية

 وزارة التجارة             

 مــديرية التجارة لوالية الجزائر

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم االقتصادي

 

 مداومة ال ضمانالقائمة االسمية للتجار و المتعاملين االقتصاديين الملزمين ب

  8502 لسنة عيد االستقالل و الشبابجويلية  50و عطلة  يومي عيد الفطر المبارك عطلة خالل

 بلدية الدرارية
اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح الدراريح 10 ٌزٌدبوكرة  مخبزة غٌر صناعٌة الدرارٌة -قطعة برنارد قاسطو وادي الطرفة  1205290أ01

 الدراريح الدراريح 10 ش د م تامنتوت مخبزة و حلوٌات واد الطرفة الدرارٌة 111تجزئة 1100100ب11

 الدراريح الدراريح 17 بوكرة عبد الحكٌم حرفً خباز درارٌة 346تجزئة تضامن  107010ب حرفي 

 حً عبد العزٌز رضوان سً 254قطعة رقم  1205710ا00

 الدرارٌة

 الدراريح الدراريح 04 عتروز صالح مخبزة صناعٌة

 الدراريح الدراريح 05 زنداوي بدٌس مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة بجٌجة واد الطرفة درارٌة 111 1122771أ  17

مخبزة صناعٌة و  حً بالنشات قطعة أ سبالة درارٌة  1172759 أ 19
 حلوٌات

 الدراريح الدراريح 06 هندل عثمان

 

 

 

 

 



اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح الدراريح 07 محمد فركٌوي مغـــــــازة حً دابوسً درارٌة 56رقم  1109071أ11

 الدراريح الدراريح 08 مسعودان عٌسى العامةت ت للتغذٌة  حً واد طرفة درارٌة 11رقم  1210902أ05

 الدراريح الدراريح 09 بارة رفٌق بقالـــــــة حالٌا تجزئة وادي طرفة 13تجزئة رقم  1170599أ19

 الدراريح الدراريح 10 مناد عمرو ت ت للتغذٌة العامة درارٌة -محل س  15القطعة رقم  1211550أ05

 الدراريح الدراريح 11 سلٌمانً محمد نزٌم ت ت للتغذٌة العامة محل س درارٌة 14حً البلدي قطعة ف رقم  4943688أ15

منتجات الحلٌب و  درارٌة 411بوجمعة تمٌم  1277127أ07
 العسل

 الدراريح الدراريح 12 رحمون هشام

 -14شارع بن شعبان مولود محل رقم  14قطعة رقم  1271027أ01

 درارٌة

 الدراريح الدراريح 13 شعبان بوراس تغذٌة عامة

 الدراريح الدراريح 14 ترٌد علً مراد ت ت للتغذٌة العامة الدرارٌة 35محل رقم  43مسكن عمارة  415حً  1217501أ05

 الدراريح الدراريح 05 عبد الرحمان حزورلً تغذٌة عامة ة درارٌة–طرٌق بابا حسن  415رقم  1217570أ05

 الدراريح الدراريح 09 خٌران فارس بقالـــــــة المكفوفٌن درارٌة تجزئة البلدٌة الشباب 111 0017201أ17

 الدراريح الدراريح 00 بوراٌب رضا ت/ت للتغذٌة عامة حً بوجمعة تمٌم الدرارٌة 415 1110011أ22

 الدراريح الدراريح 01 موالي شاهٌر بقالـــــــة ب درارٌة 13شارع درٌوش محمد رقك  1122191أ17

 الدراريح الدراريح 02 خالد بارلً ت ت عامة بن شعبان مولود محل أ درارٌة 41رقم  1220107أ05

 الدراريح الدراريح 01 شٌرشوح زٌن الدٌن ت ت للتغذٌة العامة الدرارٌة 43محل  3مسكن عمارة  415حً  1251051أ00

 الدراريح الدراريح 00 بلقاسم سٌد علً ت ت للتغذٌة العامة التعاونٌة الجٌش درارٌة 17 1117507أ00

 الدراريح الدراريح 00 عشاش حمزة ت ت للتغذٌة العامة طرٌق سحاولة 14رقم  1279010أ01

 الدراريح الدراريح 07 عازم احمد ت ت للتغذٌة العامة محل الدرارٌة 12طرٌق سحاولة رقم  1211010أ05

 الدراريح الدراريح 01 سٌد علًم بلقسا ت ت للتغذٌة العامة تعاونٌة الجٌش الدرارٌة 1117507أ00

 الدراريح الدراريح 05 شنواتً سمٌر مغازة التعاونٌة العقارٌة الجٌش حً بوجمعة تمٌم الدرارٌة 1212711أ00

 الدراريح الدراريح 09 شعٌب مرابط ت ت للتغذٌة العامة الدرارٌة 14رقم  376رقم  11مج ملكٌة  121901أ00

 الدراريح الدراريح 00 عبد القادر وٌزي ت ت للتغذٌة العامة محل أ الدرارٌة 54رقم طرٌق السبالة  1207100أ12أ00

 الدراريح الدراريح 01 قونٌس ٌوسف مغازة تعاونٌة طرٌق القمم الدرارٌة 14رقم  1270001أ07



 الدراريح الدراريح 02 ٌاسٌن مذكور ت/ت للتغذٌة العامة محل رقم أ الدرارٌة 141توسعة قصاص قطعة رقم  1219002أ09

 الدراريح الدراريح 71 حرٌدي مختار  ت/ت للتغذٌة العامة شارع عبد العزٌز رضوان درارٌة 413 1111700أ10

المحل أ  154قطعة رقم  4تجزئة الموسعة س 1110011أ19

 الدرارٌة

 الدراريح الدراريح 70 دادو سمٌر ت/ت للتغذٌة العامة

 الدراريح الدراريح 70 بارة عبد الغنً ت/ت للتغذٌة العامة محمد قصاص الدرارٌةحالٌا  254قطعة رقم  1197109أ10

 الدراريح الدراريح 77 حمودي احمد ت ت للتغذٌة العامة درارٌة 14نهج بن شعبان مولود رقم  1119101أ22

 الدراريح الدراريح 71 طٌار سعٌد مغازة بابا حسن 1شارع المسجد المنطقة  11رقم  1101020أ15

 الدراريح الدراريح 75 عٌاد عبد الرحمان مغازة السبالة 114الئً طرٌق و 1100122أ15

 79 موهوبً العربً مغازة الدرارٌة 415تجزئة بوجمعة تمٌم قطعة رقم  1271100أ01

 

 الدراريح الدراريح

 الدراريح الدراريح 70 فركٌوي براهٌم بقالة الدرارٌة 56حً دابوسً رقم  1191290أ11

 الدراريح الدراريح 71 عمٌرة سٌد علً بقالة حً البساتٌن السبالة درارٌة 11قطعة رقم  1210071أ00

 
و لقة التاجر أو  اسم ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح الدراريح 72 مسعودان ٌوسف ت/ت للخضر و الفواكه بالدرارٌة -محل  45واد الطرفة رقم  11رقم  1201101أ12

 الدراريح الدراريح 11 زنداوي عبد المالك ت/ت للخضر و الفواكه تجزئة وادي الطرفة محل ب درارٌة 113 1125079أ10

 الدراريح الدراريح 10 فركٌوي حمزة ت/ت للخضر و الفواكه تجزئة قصاص الدرارٌة 141رقم  1202217 أ 00 

 الدراريح الدراريح 10 حرمة عبد الوهاب ت/ت للخضر و الفواكه أ الدرارٌة 254تجزئة القمم رقم  1771171أ01

 الدراريح الدراريح 17 وارم سٌد علً  ت/ت للخضر و الفواكه محل أ الدرارٌة  56حً أ موسع رقم  12209105أ00

للخضر و الفواكه ت/ت تجزئة الدابوسً  الدرارٌة  114 1270001أ01  الدراريح الدراريح 11 قندوزي البحري  

 الدراريح الدراريح 15 العزٌلً مصطفى ت/ت للخضر و الفواكه طرٌق بوجمعة تمٌم الدرارٌة  411 1175011أ19

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

 

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

ت ت للدواجن و البٌض  درارٌة 17حً وادي الطرفة قطعة  0070117أ19
 و األرنب

 الدراريح الدراريح 19 عبد القادر سالمً



ٌحمل حرف س  41حً وادي الطرفة قطعة  1201055أ12

 درارٌة

ت.ت للحوم و الدواجن 
 و البٌض

 الدراريح الدراريح 10 إسعادي زهٌر

ت.ت للحوم الطازجة و  درارٌة -واد الطرفة  11 رقم 1200171أ00
 المجمدة

 الدراريح الدراريح 10 مشري توفٌق

ت.ت للحوم الطازجة و  د الدرارٌة –حً واد الطرفة محل  41قطعة رقم  1215000أ16
 المجمدة

 الدراريح الدراريح 11 سالمً مسعود

 الدراريح الدراريح 12 معلوم مدانً ت.ت للدواجن و البٌض واد الطرفة الدرارٌة 11حً قصاص برناد قطعة  1170559أ15

ت ت للدواجن و البٌض  الدرارٌة -طرٌق واد الطرفة  11قطعة رقم  1200211أ00
 و األرنب

 الدراريح الدراريح 51 رمٌدي بالل

 الدراريح الدراريح 50 سماح عمر لحوم و دواجن محل ب درارٌة 412طرٌق بوجمعة تمٌم رقم  1109910أ11

 الدراريح الدراريح 50 لرقط نذٌر ت ت للقصابة شارع بوجمعة تمٌم الدرارٌة 414 1210197أ05

 الدراريح الدراريح 57 بن ٌطو زكرٌا ت.ت لحوم و قصابة تجزئة بوجمعة تمٌم رارٌة 411لرقم  1211511أ00

 الدراريح الدراريح 51 صابور عبد الرزاق لحوم و دواجن درارٌة -شارع  بن شعبان مولود  12رقم  1201550أ00

ت ت للحوم و الدواجن  الدرارٌة 17رقم  12سكن ع  415حً  5117090أ05
 و البٌض

 الدراريح الدراريح 55 رابح أوكرٌن

ت ت للحوم و الدواجن  الدرارٌة 47التعاونٌة العقارٌة للجٌش قطعة رقم  1217959أ05
 البٌض و األرانب

 الدراريح الدراريح 59 عبد الحفٌظ بحري

 الدراريح الدراريح 50 بلعربً نعٌمة ت.ت للحوم و القصابات طرٌق السحاولة محل ا دروٌش سابقا 14رقم  51171099أ07

طرٌق  16 245طرٌق البلدي السبالة قطعة رقم  1190510أ19

 السبالة محل درارٌة

ت.ت للحوم و الدواجن 
 و البٌض

 الدراريح الدراريح 51 محمودي حمٌد

ت.ت للحوم و الدواجن  الدرارٌة 54طرٌق السبالة محل ب رقم  1211017أ09
 و البٌض

 الدراريح الدراريح 91 خنوش لخضر

ت.ت للحوم و الدواجن  شارع السبالة الدرارٌة 13رقم  1211052أ00
 و البٌض

 الدراريح الدراريح 90 رابحً علً

ت.ت للحوم و الدواجن  طرٌق التعاونٌة السبالة درارٌة 115190أ11
 و البٌض

 الدراريح الدراريح 90 تجنً عٌسى

ت/ت للحوم و الدواجن  تجزئة القمم الدرارٌة 254قطعة رقم  1119109أ10
 و البٌض

 الدراريح الدراريح 97 لعرٌبً شعبان

التعاونٌة العقارٌة الحً الجدٌد للمعلمٌن طرٌق القمم  1200171أ00

 درارٌة 17قطعة رقم 

ت/ت للدواجن البٌض و 
 األرانب

 الدراريح الدراريح 91 لرقط مختار

 



اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

 

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 177مجموعة ملكٌة  12طرٌق القمم قطعة رقم  5100911أ07

 درارٌة 12قسم 

 الدراريح الدراريح 95  لٌدٌا بوجمعة مطعم

 الدراريح الدراريح 99 بن صالح محمد أمٌن إطعام سرٌع  محل ب  الدرارٌة 114تجزئة س موسع رقم  1272701أ01

 الدراريح الدراريح 90 بلقاسمً لوناس  إطعام سرٌع  درارٌة   16شارع درٌوش  تجزئة  1177191أ15

 الدراريح الدراريح 91 عمر بوشٌنة إطعام سرٌع  محل   الدرارٌة  41حً دابوسً رقم  1219759أ09

 الدراريح الدراريح 92 بلقاسمً لوناس  إطعام سرٌع  درارٌة   15تجزئة س رقم  1111101أ19

 الدراريح الدراريح 01 محمد عبود مطعم درارٌة 411مج ملك  12طرٌق القمم قسم  5000790أ00

 الدراريح الدراريح 00 حوشٌن حمامة مقهى حً عبد العزٌز رضوان درارٌة 411رقم  07102أ20

 الدراريح الدراريح 00 دحالل مهدي  مقهى حً الدابوسً   درارٌة  41 1100172أ20

 الدراريح الدراريح 07 مالً مراد مقهى الدرارٌة   541تجزئة  1011120أ17

 الدراريح الدراريح 01 غاوي عبد الحق  مشوي درارٌة   114تجزئة س رقم  1111910أ10

 الدراريح الدراريح 05 عبار محمد  مشوي درارٌة    112تجزئة الموسعة رقم  1171951أ19

 الدراريح الدراريح 09 بوهاللً علً ت.ت للمكتبة و الوراقة شارع شعبان مولود درارٌة 13 01109أ21

تعبئة رصٌد الهاتف  محل درارٌة 44الموسعة قطعة رقم  –تجزئة ف  1110151أ00
 النقال

 الدراريح الدراريح 00 بوخفاجً بالل

ت/ت للتبغ و ادوات  درارٌة 124حً بوجمعة تمٌم رقم  1279551أ01
 المدخنٌن

 الدراريح الدراريح 01 مخازنً حٌاة

 الدراريح الدراريح 02 خبزاوي عبد هللا ت/ت للتبغ و الجزائد درارٌة  46المتواصل   ف رقم  1200700أ12

 الدراريح الدراريح 11 بوخرٌص عماد مطعم درارٌة 421تجزئة بوجمعة تمٌم قطعة  1155111أ10

محل  144/62طرٌق بوجمعة تمٌم قطعة  144رقم  110151أ11

 ب درارٌة

 الدراريح الدراريح 10  حسن قماز ت/ت  مكتبة و وراقة

  411محل رقم  411طرٌق بوجمعة تمٌم رقم  1221017أ00

 الدرارٌة 

ت/ت نبغ و ادوات 
 المدخنٌن

 الدراريح الدراريح 10 اسالم أٌجري

ت.ت لمواد المخبزة و  حً واد الطرفة محل ب الدرارٌة 41رقم  1279025أ01
 الحلوٌات

 الدراريح الدراريح 17 ٌوسفً رضا



تعبئة رصٌد الهاتف  الدرارٌةالدابوسً   11حً درٌوش رقم  1205011أ00
 النقال

 الدراريح الدراريح 11 بحرٌة موسى 

تعبئة رصٌد الهاتف  الدرارٌة   12محل  56حً دابوسً رقم  1210110أ05
 النقال

 الدراريح الدراريح 15 بولحواش هشام

 4رقم  254طرٌق القاوس سابقا الطرٌق البلدي مج  1100111أ15
 الدرارٌة 

تعبئة رصٌد  نشاط
 الهاتف النقال

 الدراريح الدراريح 19 راحا نسٌم 

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح الدراريح 10 بوجماحً ٌوسف محطة بنزٌن و خدمات درارٌة 111طرٌق الوالٌات رقم  1115901ب 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بلدية الدويرة

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح الدويرج 10 طةحسان شب مخبزة صناعٌة ب دوٌرة 12محل  14طرٌق الرحمانٌة رقم  1210951أ05

صناعٌةغٌر مخبزة  دوٌرة 5شارع العزونً رقم  1250011أ01  الدراريح الدويرج 10 ٌقفلعقل تو 

 الدراريح الدويرج 17 مصطفى صالحً مخبزة صناعٌة الدوٌرة 13مكرر  11محل رقم  0919005أ00

مسكن طرٌق  13جزئة مولوٌن حً  1199777أ11

 الرحمانٌةلدوٌرة

غٌر صناعٌةمخبزة   الدراريح الدويرج 04 إٌدٌرسٌفً  

 الدراريح الدويرج 05 لخضر قبلً حرفً خباز طرٌق الرحمانٌة الدوٌرة ب حرفي100570

 الدراريح الدويرج 06 نبٌل بوشعٌر مخبزة صناعٌة تجزئة مولٌن بلدٌة الدوٌرة 1250050أ  00

 الدراريح الدويرج 07 عبد الكرٌم شافً مخبزة صناعٌة أوالد مندٌل الدوٌرة 1250207أ00

 الدراريح الدويرج 08 سٌفً عبد العزٌز مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة الدوٌرة شارع محمد العزونً 1011511أ22

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح الدويرج 12 لوناوسًولٌد  مغازة البرٌة بلدٌة الدوٌرةتجزئة محمد  11رقم  1211010أ09

 الدراريح الدويرج 01 محمد خلٌفً ت/ت للتغذٌة العامة شارع اإلخوة رمضانً الدوٌرة 11559090أ22

 الدراريح الدويرج 00  عبد الحمٌد محمد ت/ت للتغذٌة العامة مسكن الدوٌرة 42حً  1101502أ11

 الدراريح الدويرج 00 حركات نبٌلة بقالة الدوٌرة –طرٌق الرحمانٌة  1121015أ17

 الدراريح الدويرج 07 محمد خلٌفً  بقالة ب الدوٌرة – 41شارع االخوة رمضانً محل رقم  1159090أ22

 الدراريح الدويرج 01 شمٌل رشٌد ت/ت للتغذٌة العامة شارع محمد العزونً الدوٌرة 43رقم  1100517أ21

 الدراريح الدويرج 05 حٌددولٌد بن ق سوبٌرات الدوٌرة 14د رقم  12تجزئة رقم  1211791أ05

 الدراريح الدويرج 09 بن عبد هللا حمٌد ت/ت للتغذٌة العامة الدوٌرة 11شارع محمد العزونً محل رقم  1157910أ11

 الدراريح الدويرج 00 خوجة ناصر سوبرات شارع الشهداء الدوٌرة 21 1150095أ10

 الدراريح الدويرج 01 ٌوسف بوعكاز ت/ت للتغذٌة العامة حً سً المدارس الدوٌرة 1107102أ11

 الدراريح الدويرج 02 عٌشاوي حمزة ت/ت للتغذٌة العامة شارع بوغدو الدوٌرة 1270990أ07



 الدراريح الدويرج 01 قباٌلً بن ٌوسف بقالة الدوٌرة 13طرٌق الرحمانٌة محل رقم  1200501أ12

 الدراريح الدويرج 00 عبٌدات رضوان ت/ت للتغذٌة العامة الدوٌرة 44رقم  12تجزئة رقم  1205220أ01

 الدراريح الدويرج 00 مجادي مسعود ت/ت للتغذٌة العامة الدوٌرة 12شارع بن شعبان رقم  1270501أ07

 الدراريح الدويرج 07 خوجة ناصر مغازة شارع الشهداء الدوٌرة21 1150095أ10

 الدراريح الدويرج 01 رشٌد مسعودان بقالة الدوٌرة 17طرٌق المعالمة رقم  1209197أ00

 الدراريح الدويرج 05 نادر عبد الكرٌم ت/ت للتغذٌة العامة ش ع محمد العزونً الدوٌرة 14رقم  1200901أ12

 الدراريح الدويرج 09 ٌوسف طهراوي ت/ت للتغذٌة العامة الدوٌرة 21س ع محمد العزونً رقم  101111005

 الدراريح الدويرج 00 سالمبٌوسف  ت/ت للتغذٌة العامة الدوٌرة 26شارع العزونً محمد رقم  1275219أ01

 الدراريح الدويرج 01 بالل لعٌشاوي ت/ت للتغذٌة العامة شارع محمد العزونً الدوٌرة 1102295أ15

 الدراريح الدويرج 02 مفتوح محمد ت/ت للتغذٌة العامة الدوٌرة 44محل  17مسكن عمارة رقم  132حً  1210910أ05

 الدراريح الدويرج 71 سالم رابح بقالة الدوٌرة 11شارع العٌشاوي ٌحمل رقم ب  1277017أ07

 الدراريح الدويرج 70 العربً محمد بقالة الدوٌرة 46جولٌن تجزئة  11رقم  1271922أ07

 الدراريح الدويرج 70 قباٌلً بن ٌوسف بقالة الدوٌرة 13 طرٌق الرحمانٌة محل رقم 1200501أ12

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح الدويرج 77 لوناس  شعبونً خضر و فواكه الدوٌرة 27تجزئة محمد بن محمد  1210095أ05

 الدراريح الدويرج 71 غزالًالسالم عبد  ت ت للخضر و الفواكه شارع االخوة رمضانً الدوٌرة 43رقم  1201051أ01

 الدراريح الدويرج 75 مواٌسً رشٌد خضر و فواكه الدوٌرة 12محطة الحافالت  1219071أ09

 الدراريح الدويرج 79 محمد مصطفاوي بٌع خضر توسٌعة السوق الجواري عٌن الجزائر الدوٌرة 1215029أ09

شارع محمد العزونً  14زاوٌة شارع مداس رقم  1217911أ05

 الدوٌرة

 الدراريح الدويرج 70 العٌد نصاح ت للخضر و الفواكهت/

 الدراريح الدويرج 71 سوقانً محمد خضر و فواكه الدوٌرة   14قسم  11مجموعة ملكٌة رقم  1270917أ07

 

 

 



اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري التجاريرقم السجل 

 المتعامل االقتصادي

 

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح الدويرج 72 جقبوب عٌسى قصابة الدوٌرة 11شارع المحطة البرٌة رقم  1205009أ01

 الدراريح الدويرج 11 بشٌر مشري ت/ت لألسماك الدوٌرة 34شارع بوغدو بوعالم رقم  1011555أ17

 الدراريح الدويرج 10 ادرٌس خبزي ت/ت للحوم الدوٌرة 42شارع بوعالل رقم  1115007أ10

 الدراريح الدويرج 10 علٌلٌش محمد ت/ت للحوم و الدواجن  شارع االخوة بوعالل الدوٌرة 13 1210011أ05

 الدراريح الدويرج 17 قٌالل مراد ت/ت للحوم و الدواجن شارع بو غدو الدوٌرة 13رقم  1200002أ12

 الدراريح الدويرج 11 كسوري ٌوٌف  ت/ت للحوم و الدواجن  أ بلدٌة الدوٌرة 11شارع بوغدوا رقم  1210511أ05

ت/ت للحوم و الدواجن  شارع محمد العزونً الدوٌرة 14 1211702أ05
 و البٌض

ٌوسف عبد السالم 
 طلحاوي

 الدراريح الدويرج 15

شارع اإلخوة براهٌمً و ٌنمتً إلى شارع اإلخوة  1210101أ05
 الدوٌره -2رمضانً محل 

ت/ت للحوم الطازجة و 
 المجمدة

 الدراريح الدويرج 19 الطاهر بلجلط

 الدراريح الدويرج 10 صدوقً لخضر ت.ت للحوم و القصابات  شارع رمضانً الدوٌرة  15 1115001أ10

 الدراريح الدويرج 11 جمعة عمروبو قصابة الدوٌرة 51شارع االخوة مداس محل رقم  14 1117177أ22

 الدراريح الدويرج 12 غزالً علً ت/ت للدواجن و البٌض شارع اإلخوة بوسالم الدوٌرة  1150900أ22

 الدراريح الدويرج 51 طالبً سلٌم  ت.ت للحوم و الدواجن تجزئة سً المدانً الدوٌرة  1119005أ10

 الدراريح الدويرج 50 حمٌش األخضر لحوم و قصابة محل ب الدوٌرة 21رقم قطعة  11تجزئة  1270019أ07

 الدراريح الدويرج 50 عبد الرحمان باعلً  ت/ت للحوم القصابة الدوٌرة 47محل رقم  11مسكن عمارة  132 1202011أ00

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 االقتصادي المتعامل

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح الدويرج 57 جمعة رمضانً اطعام سرٌع الدوٌرة 14شارع العروسً محل رقم  1172255أ10

 الدراريح الدويرج 51 صدوقً رضوان مطعم شارع رمضانً الدوٌرة 1100057أ11

 الدراريح الدويرج 55 شرماط أحمد مطعم شارع بوغدو الدوٌرة 46 1010115أ17

 الدراريح الدويرج 59 بن أعمر بغدادي اطعام كامل الدوٌرة 14محل رقم  23تجزئة قطعة رقم  11 1129295أ17

 الدراريح الدويرج 50 مسعود حدو مطعم طرٌق الرحمانٌة الدوٌرة 1200072أ00



 الدراريح الدويرج 51 عزالدٌن موٌسً مطعم الدوٌرة 14محل  13مسكن ع  132 1210110أ05

 الدراريح الدويرج 52 عٌد هشام اطعام سرٌع شارع بوعالم الدوٌرة 11 1107912أ15

 الدراريح الدويرج 91 العٌد فرٌخ مقهى الدوٌرة 41شارع بوغدو رقم  

 الدراريح الدويرج 90 حدادة ٌحى مقهى نهج بوغدو الدوٌرة 41رقم  1200091أ12

 الدراريح الدويرج 90 قادري خمٌسً مقهى شارع محمد العزونً محل أ الدوٌرة  1110597أ10

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح الدويرج 97 بوضٌاف منٌر ت/ت للتجمٌل شارع عبد العزٌز الدوٌرة 11 1017050أ17

 الدراريح الدويرج 91 بوعالم شاوي ت/ت العطارة قرب محطة الحافالت الدوٌرة 1207100أ00

تعبئة رصٌد الهاتف  الدوٌرة 14تجزئة السالم المدنً محل  1205011أ00
 النقال

 الدراريح الدويرج 95 مالك طاهٌر

ت/ت للتبغ و أدوات  الدوٌرة   13محل  11تجزئة مولٌن رقم  12111001أ05
 المدخنٌن

 الدراريح الدويرج 99 حشادي ٌونس

تعبئة رصٌد الهاتف  الدوٌرة  11شارع العزونً ٌحمل رقم  1279191أ01
 النقال

 الدراريح الدويرج 90 بلقاضً أمٌن

تعبئة رصٌد الهاتف  شارع محمد العزونً  الدوٌرة  1171017أ51
 النقال

 الدراريح الدويرج 91 طوهراٌة سٌد أحمد

تعبئة رصٌد الهاتف  شارع بن عالل و العٌشاوي الدوٌرة  14حصة رقم  1250100أ00
 النقال

 الدراريح الدويرج 92 سالم المهدي

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح الدويرج 01 عبد القادر صاش محطات خدمات الدوٌرة 14الطرٌق الوطنً رقم  1101797أ21

 

 

 

 



 بلدية بابا حسن 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح تاتا حسه  10 حمزة ابزاز مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة الجزائربابا حسن  35قطعة  4حً ب الموسع  1201220أ00

 الدراريح تاتا حسه 10 جحٌش مصباح مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة بابا حسن الجزائر حً اللوز 434 1107717أ20

قسم بابا  62طرٌق المسجد مجموعة ملكٌة رقم  17 1102721أ21

 حسن

 الدراريح تاتا حسه 17 ٌشجحالتونسً  مرطبات و حلوٌات

 الدراريح تاتا حسه 11 اإلخوة طالب  مخبزة  بابا حسن   11شارع اإلخوة ندٌر رقم  1201201ب19

 الدراريح تاتا حسه 15 موسوم توفٌق حرفً خباز )الخبازة( حً الجدٌد بابا حسن 11 1219201أ09

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

تجارة بالتجزئة للتغذٌة  حً كرطالة الموسع بابا حسن 1110009أ10
 العامة

 الدراريح تاتا حسه  19 زاٌدي لخضر

 الدراريح تاتا حسه 10 بوعمار سمٌر تغذٌة عامة شارع البرٌد بابا حسن 14 1175171أ22

تجارة بالتجزئة للتغذٌة  طرٌق المسجد بابا حسن 17 1012079أ11
 العامة

 الدراريح تاتا حسه 11 زركون مراد

 الدراريح تاتا حسه 12 مراد بوطٌش مغازة بلدٌة بابا حسن 13حً البلدي ب قطعة رقم  1211171أ05

تجارة بالتجزئة للتغذٌة  بابا حسن 14طرٌق الوطن رقم  1121211أ10
 العامة

 الدراريح تاتا حسه 01 زروق مراد

 الدراريح تاتا حسه 00 عبروز عبد الحق بقالة بابا حسن 15حً اللوز قطعة رقم  1100051أ15

 الدراريح تاتا حسه  00 محمد شرٌف شكٌر مغازة بابا حسن 14شارع المسجد رقم  1277009أ07

للتغذٌة تجارة بالتجزئة  محل بابا حسن 434حً اللوز رقم  1100020أ15
 العامة

 الدراريح تاتا حسه 07 صالح رشٌد

تجارة بالتجزئة للتغذٌة  حً سٌدي لحسن  بابا حسن  1210710أ05
 العامة

 الدراريح تاتا حسه 01 ناشً ناصر ح

تجارة بالتجزئة للتغذٌة  بابا حسن   13حً اللوز الموسع رقم  1015959أ17
 العامة

 الدراريح تاتا حسه 05 بلخوجة شعبان 

تجارة بالتجزئة للتغذٌة  بابا حسن   431حً اللوز قطعة رقم  1111590أ10  الدراريح تاتا حسه 09 حمٌد زٌبانً 



 العامة

 الدراريح تاتا حسه 00 ضٌف هللا فٌصل بقالة بابا حسن 34تجزئة البلدٌة ب موسعة قطعة رقم  1201001أ11

للتغذٌة تجارة بالتجزئة  حً كرطالة  بابا حسن  15 1111025أ10
 العامة

 الدراريح تاتا حسه  01 حمالت أمحند

تجارة بالتجزئة للتغذٌة  بابا حسن  16قطعة رقم  17حً ب الموسع رقم  1200120أ00
 العامة

 الدراريح تاتا حسه 02 ٌاسٌن شاطر 

 الدراريح تاتا حسه 01 عبد الحق حمودي بقالة بابا حسن 21حً ب القطعة رقم  1201100أ00

قسم  12طرٌق المسجد مجمع الملكٌة رقم  11رقم  1210111أ09

 بابا حسن  15

تجارة بالتجزئة لمنتجات 
 الحلٌب 

 الدراريح تاتا حسه 00 عمارة خالد 

رمز أ بلدٌة بابا  21رقم  1744جوٌلٌة  13حً  1271011أ01

 حسن

 الدراريح تاتا حسه 00 حمٌد أحنو بقالة

 الدراريح تاتا حسه 07 قطاش حسٌن بقالة ب بابا حسن شارع المسجد محل 42 1210910أ05

 11قطعة رقم  11جوٌلٌة رقم  13حً  44رقم  1217211أ05

 عمارة د بابا حسن

 الدراريح تاتا حسه  01 مالك ناصر بقالة

 الدراريح تاتا حسه 05 عجناق توفٌق بقالة بابا حسن محافظة الجزائر الكبرى 1100011أ21

شارع بوجناح أعراب بابا  14المغلقة حالٌا  المنطقة 1211017أ05

 حسن

 الدراريح تاتا حسه 09 ولٌد عتروز بقالة

 الدراريح تاتا حسه 00 دادو حكٌم بقالة شارع المسجد بابا حسن 1107991أ11

 الدراريح تاتا حسه 01 بوبكر رفٌق بقالة بابا حسن 14حً ب الموسع رقم  1219750أ09

حً الخٌر حالٌا  141الحً الحضري الموسع رقم  1271002أ07

 بابا حسن

تجارة بالتجزئة للتغذٌة 
 العامة

 الدراريح تاتا حسه 02 عمٌمر كمال

تجارة بالتجزئة للتغذٌة  بابا حسن 4حً أ محل  4قطعة  1151792أ11
 العامة

 الدراريح تاتا حسه 71 سرباك صادق

بالتجزئة للتغذٌة تجارة  شارع الخٌر بابا حسن 61 1155101أ10
 العامة

 الدراريح تاتا حسه 70 خنوس حسٌبة

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح تاتا حسه  70 عبد الكرٌم كروش خضر و فواكه شارع المسجد محل ب بلدٌة بابا حسن 12رقم  1210105أ05



 الدراريح تاتا حسه 77 اوعٌل علً خضر و فواكه حً اللوز بابا حسن 1251901أ00

 الدراريح تاتا حسه 71 مٌسانً حسان خضر و فواكه محل د بابا حسن 433حً اللوز  قطعة رقم  1175171أ22

 الدراريح تاتا حسه 75 بلقاض عمرو خضر و فواكه بابا حسن 12نهج المسجد محل رقم  1205270أ01

 الدراريح تاتا حسه 79 بوعمار سمٌر  خضر و فواكه  شارع البرٌد   بابا حسن  1175171أ99

 الدراريح تاتا حسه 70 براهٌمً محمد  خضر و فواكه  بابا حسن   444حً اللوز رقم  1177901أ15

 الدراريح تاتا حسه  71 سرٌاك محمد ت/ت للخضر و الفواكه س الحً العمرانً بابا حسن 47رقم  1200097أ12

 الدراريح تاتا حسه 72 موجاري سعٌد ت/ت للخضر و الفواكه محل أ بابا حسن 12شارع قاسً محمد رقم  14 1205221أ01

زوجة  سهٌلة رجدال ت/ت للخضر و الفواكه الحً الجدٌد محل أ بابا حسن 1279150أ01
 سهران

 الدراريح تاتا حسه 11

 الدراريح تاتا حسه 10 حراقً محمد ت/ت للخضر و الفواكه بابا حسن 444اللوز رقم حً  1177901أ15

 

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

تجارة بالتجزئة للحوم و  بابا حسن 12حً اللوز  قطعة  1211910أ05
 الدواجن

 الدراريح تاتا حسه  10 باركًعزٌز م

 الدراريح تاتا حسه 17 عبد الرزاق بوزٌدي تجارة بالتجزئة للحوم الموسع محل ج الدرارٌة 14حً كرطالة رقم  1270910أ01

 الدراريح تاتا حسه 11 عبدي موسى تجارة بالتجزئة للدواجن بلدٌة بابا حسن 12شارع المسجد محل رقم  1215917أ09

تجارة بالتجزئة للحوم و  حً اللوز بابا حسن 1100501أ15
 الدواجن

 الدراريح تاتا حسه 15 شرٌشً بوعالم

 بابا حسن 174حً البلدي القدٌم قطعة رقم  0070117أ12

 نسٌم عزوق

 الدراريح تاتا حسه 19 مالبوتلٌس س قصابة 

 الدراريح تاتا حسه 10 نسٌم عزوق بالتجزئة للدواجن تجارة شارع المسجد بابا حسن 12رقم  16محل  1205015أ00

ت/ت للحوم الطازجة و  بابا حسن 45حالٌا رقم  14شارع المسجد رقم  1177909أ22
 المجمدة

 الدراريح تاتا حسه  11 م محمدبوعال

 الدراريح تاتا حسه 12 بوعبد هللا ساعدو ت/ت للحوم الطازجة بابا حسن 12شارع قاسً محمد رقم  1200009أ00

بابا  14قطعة رقم  12شارع االخوة ندٌر عمارة  1270090أ07

 حسن

 الدراريح تاتا حسه 51 بن مالك بلقاسم  قصابة



 الدراريح تاتا حسه 50 مجراب عمار قصابة محل بابا حسن 31القطعة رقم  14حً الموسع  1010021أ17

 الدراريح تاتا حسه 50 عبدي موسى ت/ت للدواجن بابا حسن  2شارع المسجد محل رقم  1215917أ09

تجارة بالتجزئة للحوم و  محل د  بابا حسن  11حً اللوز قطعة رقم  2721411أ13
 الدواجن

 الدراريح تاتا حسه 57 عزٌز مباركً 

ت/ت للحوم الطازجة  بابا حسن 21شارع المسجد رقم  1112911أ10
 المجمدة

 الدراريح تاتا حسه 51 نشناش نوار

ت/ت للحوم الطازجة  بابا حسن 12شارع قاسً محمد رقم  1200009أ00
 المجمدة

 الدراريح تاتا حسه  55 سعادو بوعبد هللا

 الدراريح تاتا حسه  59 موسى بورحلة ت/ت للحوم الطازجة محل د بابا حسن 47حً عمرانً رقم  1210072أ05

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح تاتا حسه  50 جاسر عبد الرحمان مطعم بابا حسن 414شارع سٌدي لحسن رقم  1170521أ15

 الدراريح تاتا حسه 51 بوغزوة خالد مطعم بابا حسن  14شارع االخوة نذٌر  1129705أ00

 الدراريح تاتا حسه 52 رحٌش علً مطعم  سٌدي لحسن بابا حسنحً  1115901أ19

 الدراريح تاتا حسه 91 أجراوي نورة  إطعام سرٌع  شارع اإلخوة ندٌر محل أ و ب  بابا حسن  17 1217109أ05

 الدراريح تاتا حسه 90 ٌوسف نجوم إطعام سرٌع  بابا حسن  171حً ب البلدي القدٌم رقم      1201121أ01

 الدراريح تاتا حسه 90 بارة سفٌان  إطعام سرٌع  بابا حسن   164قطعة ب رقم  1279100أ01

 14محل  14قطعة رقم  111الطرٌق الوالئً رقم  1109110أ00

 ب بابا حسن

 الدراريح تاتا حسه  97 بوشٌنة محمد صالٌح  إطعام سرٌع 

 الدراريح تاتا حسه 91 مباركبوكموخ  مطعم بابا حسن  441حً اللوز قطعة رقم  1271700أ14

 الدراريح تاتا حسه 95 قرقور عبد الوهاب مقهى جوٌلٌة بابا حسن 13حً  13محل رقم  1211711أ05

 الدراريح تاتا حسه 99 عمٌروش كمال مقهى بابا حسن 174حً ب رقم  1111111أ22

 الدراريح تاتا حسه 90 ابراهٌمبوشٌنة  مقهى بابا حسن 14قطعة رقم  111الطرٌق الوالئً  1200171أ00

 الدراريح تاتا حسه 91 طاهٌر احمد مقهى سابقا حً ب بابا حسن 14حً الوئام المدنً رقم  1202115أ00

 الدراريح تاتا حسه  92 لكٌرد طاهر مقهى بابا حسن 14حً رقم  1111111أ22

 الدراريح تاتا حسه 01 شلٌغوم عبد الرزاق مقهى بابا حسن 11حً اللوز قطعة ر قم  1111211أ19



 

 

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح تاتا حسه  00 ملٌكة كٌغاللً  ت/ت للمكتبة الوراقة  بابا حسن   14محل  15شارع المرجة رقم  1271520أ07

 الدراريح تاتا حسه 00 بن جرو الدٌب الزوبٌر  ت/ت للتبغ  بابا حسن 171حً ب البلدي القدٌم قطعة رقم  1155001أ10

 الدراريح تاتا حسه 07 حضاري كمال ل ت/ت للتبغ  بابا حسن  34تجزئة البلدٌة ب الموسعة قطعة  1271051أ07

 الدراريح تاتا حسه 01 حضاري جمال ل ت/ت للتبغ  محل أ بابا حسن  174تجزئة البلدٌة ب قطعة رقم  121100أ12

 الدراريح تاتا حسه 05 بوعام كرٌم  ت/ت للتبغ  طرٌق المسجد  بابا حسن  1101011أ21

 الدراريح تاتا حسه 09 مبروكً علً  ت/ت للتبغ  بابا حسن   11شارع المسجد رقم  1202191أ00

 الدراريح تاتا حسه  00 كوة طاٌلب  ت/ت للتبغ  الحً الجدٌد  بابا حسن  13رقم  1270111أ01

 الدراريح تاتا حسه 01 غرام محمد  ت/ت للتبغ  بابا حسن    12شارع قاسً محمد رقم  1211202أ00

 الدراريح تاتا حسه 02 أٌت عبد القادر الكرٌم  ت/ت للتبغ  التعاونٌة العقارٌة األنس بابا حسن  24رقم  1270120أ07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بلدية الخرايسية 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح خرايسيح 10 عتروز محمد مخبزة و حلوٌات تجزئة الرٌفٌة خراٌسٌة 11رقم  1119110أ19

 الدراريح خرايسيح 10 مٌلودي محمد رضا مخبزة صناعٌة خراٌسٌة 13شارع محمد مغربً رقم  1209525أ00

 الدراريح خرايسيح 17 مجبر الشرٌف مخبزة صناعٌة أ و ب خراٌسٌة 11حً سٌٌدي سلٌمان رقم  1271122أ00

 الدراريح خرايسيح 11 مامسً سمٌرت مخبزة صناعٌة ص عبدي مولود خراٌسٌة 44 1209007أ00

 الدراريح خرايسيح 05 رشٌد عتروز مخبزة صناعٌة خراٌسٌة 1حً سٌدي بوخرٌس رقم سً  1210970أ05

 الدراريح خرايسيح 06 روابحً ٌعقوب مخبزة صناعٌة ب خراٌسٌة 15حً لعروسً حمود محل رقم  1211020أ07

 الدراريح خرايسيح 07 بوروٌنة عبد الحكٌم مخبزة صناعٌة خراٌسٌة34حً الجمٌل سٌدي بوخرٌس رقم  1277110أ07

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح خرايسيح 11 محمد بًبلعر بقالة دٌد خراٌسٌةحشارع بل 1111010أ10

 الدراريح خرايسيح 12 بوعٌشة صفٌان بقالة مغازة خراٌسٌة  11قطعة  11مخطط شغل االراضً رقم  1170105أ19

 الدراريح خرايسيح 01 مٌلود بٌحوح  مغازة حً سٌدي بوخرٌس خراٌسٌة 14رقم  1010152أ11

 الدراريح خرايسيح 00 ولٌد بن عبد هللا تغذٌة عامة  خراٌسٌة 12شارع الجدٌد محل  1170190أ19

ت/ت لمنتجات الحلٌب و  شارع االخوة العربً خراٌسٌة 17 1270071أ01
 العسل

 الدراريح خرايسيح 00 عبٌدات مصطفى

 الدراريح خرايسيح 07 عبد الرحمن طحطاح تغذٌة عامة محل رقم ا بلدٌة الخراٌسٌة 11التجزئة الرٌفٌة رقم  1200011أ12

 الدراريح خرايسيح 01 عمٌروش عبد الرحمان تغذٌة عامة خراٌسٌة 16طرٌق بن شعوة رقم  1105010أ10

تجارة بالتجزئة للتغدٌة  خراٌسٌة 14حً الفتح رقم  1157510أ11
 العامة

 الدراريح خرايسيح 05 ثابت سلٌمان

تجارة بالتجزئة للتغدٌة  الخراٌسٌة  16طرٌق بن شعوة رقم  1105010أ10
 العامة

 الدراريح خرايسيح 09 عمٌروش عبد الرحمن

تجارة بالتجزئة للتغدٌة  ب بلدٌة خراٌسٌة 13طرٌق الشعاوة قطعة رقم  1279117أ01
 العامة

 الدراريح خرايسيح 00 حمودة أسامة 



تجارة بالتجزئة للتغدٌة  ب خراٌسٌة  12حوش طرٌق  محل  1210750أ05
 العامة

 الدراريح خرايسيح 01 بوشعٌر محمد

تجارة بالتجزئة للتغدٌة  خراٌسٌة  13حً لعروسً حدود محل  1210709أ05
 العامة

 الدراريح خرايسيح 02 قاٌد محمد

تجارة بالتجزئة للتغدٌة  حً السالم الخراٌسٌة 1110112أ10
 العامة

 الدراريح خرايسيح 01 بوٌكنً الٌزٌد

تجارة بالتجزئة للتغدٌة  خراٌسٌة الجزائر 17سٌدي مولود رقم  1210709أ05
 العامة

 الدراريح خرايسيح 00 تومً عبد القادر

 الدراريح خرايسيح 00  حمزة موهوبً بقالة محل ب الخراٌسٌة 16طرٌق السحاولة قطعة رقم  1210900أ09

تجارة بالتجزئة للتغدٌة  نهج االخوة بن حدٌد الخراٌسٌة 1170190أ19
 العامة

 الدراريح خرايسيح 07 بن عبد هللا ولٌد

 الدراريح خرايسيح 01 بربار توفٌق بقالة عبد المولود الخراٌسٌة الحزائر 11رقم  1275150أ07

 الدراريح خرايسيح 05 مقطٌف حسان بقالة الخراٌسٌة 11حً عبد مولود محل رقم  1272917أ01

تجارة بالتجزئة للتغدٌة  حً عبدي مولود خراٌسٌة 1271202أ07
 العامة

 الدراريح خرايسيح 09 عبد النور بو عزٌز

 الدراريح خرايسيح 00 مطٌش بن شاٌطة  مغازة الخراٌسٌة  24حً السالم محل رقم  5000112أ09

تجارة بالتجزئة للتغدٌة  حً السالم الخراٌسٌة 1100170أ11
 العامة

 الدراريح خرايسيح 01 بن قاصٌر محً الدٌن

 الدراريح خرايسيح 02 بتبت ٌمٌنة بقالة حً سٌدي بوخرٌس الخراٌسٌة  1170105أ19

 الدراريح خرايسيح 71 شقٌق جالل بقالة  خراٌسٌة 13طرٌق الدوٌرة محل ب  1211171أ05

 الدراريح خرايسيح 70 بركان محمد ت/ت تغذٌة عامة أ الحً الجمٌل سٌدي بوخرٌس الخراٌسٌة  4محل  1211055أ05

 الدراريح خرايسيح 70 عمٌروش نبٌل بقالة حً سٌدي بوخرٌس الخراٌسٌة 1170070أ19

 الدراريح خرايسيح 77 كسٌرة عمر بقالة الخراٌسٌة  16تعاونٌة الٌاسمٌن قطعة رقم  1111070أ10

 الدراريح خرايسيح 71 مراد لعروسً بقالة الخراٌسٌة  11رقم  111شارع العربً رقم  1270071أ01

 الدراريح خرايسيح 75 موهوبً حمزة مغازة محل ب الخراٌسٌة16السحلولة قطعة رقم  طرٌق 1210900أ09

 الدراريح خرايسيح 79 بوشعٌر رفٌق مغازة سٌدي بوخرٌس  خراٌسٌة 4محل  1279112أ01

 الدراريح خرايسيح 70 بومعزوزة سلٌمان  مغازة  حً السالم  الخراٌسٌة  1275291أ01

 الدراريح خرايسيح 71  عتروزعبد الحكٌم  ت/ت تغذٌة عامة   تعاونٌة االمل الخراٌسٌة 14محل رقم 1279515أ01



 الدراريح خرايسيح 72  بوشرو السعٌد  ت/ت تغذٌة عامة   أ الخراٌسٌة 45الجمٌل محل حً  1271105أ01

 الدراريح خرايسيح 11  بونوح  فاتح ت/ت تغذٌة عامة   الخراٌسة11المستقل رقم حً  1211000أ05

 الدراريح خرايسيح 10  رمزي ولٌد  بقالة  الخراسٌةطرٌق السحاولة  46رقم  1210012أ05

 الدراريح خرايسيح 10 العربً محمد  ت/ت تغذٌة عامة   طرٌق السحاولة الخراٌسٌة 1107000أ11

 الدراريح خرايسيح 17 شبٌت ٌمٌنة  بقالة حً سٌدي بوخرٌس الخراٌسٌة  1170105أ19

 الدراريح خرايسيح 11 كراوط عثمان ت/ت للتغذٌة العامة خراٌسٌة  24رقم  1250110أ00

 الدراريح خرايسيح 15 بومعزوز سفٌان ت/ت للتغذٌة العامة حً السالم خراٌسٌة 11رقم  1275291أ01

 الدراريح خرايسيح 19 بوشعٌر كمال ت/ت للتغذٌة العامة حً السالم سٌدي بوخرٌس خراٌسٌة 1279112أ01

 الدراريح خرايسيح 10 شقٌق جالل ت/ت للتغذٌة العامة خراٌسٌة 13طرٌق الدوٌرة محل رقم ب  1211171أ05

 الدراريح خرايسيح 11 عابد أورمضان ت/ت للتغذٌة العامة خراٌسٌة 13قطعة رقم  1170175أ19

 الدراريح خرايسيح 12 مسعودان عٌسى ت/ت للتغذٌة العامة خراٌسٌة 41طرٌق الدوٌرة  1210902أ05

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط التجاري العىوان رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

تجارة التجزئة خضر و  حً السالم محل رقم أ خراٌسٌة 1211919أ  05
 فواكه

 الدراريح خرايسيح 51 أحمد أسفار

تجارة التجزئة خضر و  خراٌسٌة 41طرٌق الدوٌرة محل رقم  1201970أ01
 فواكه

 الدراريح خرايسيح 50 فالح عمرو

تجارة التجزئة خضر و  طرٌق الدوٌرة خراٌسٌة 16رقم  1201011أ12
 فواكه

 الدراريح خرايسيح 50 محمدي عباس

تجارة التجزئة خضر و  خراٌسٌة 11حً سٌدي بوخرٌس محل رقم  1207000أ00
 فواكه

 الدراريح خرايسيح 57 مقدودة شادي

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح خرايسيح 51 مقران مدقب تجارة التجزئة للحوم الدواجن بلدٌة خراٌسٌة 16تعاونٌة ٌاسمٌن قطعة ارض  1219551أ09

تجارة بالتجزئة للحوم و  حً سٌدي بوخرٌس الخراٌسٌة14رقم  1215720أ09
 القصابة 

 الدراريح خرايسيح 55 خالدي حورٌة 



تجارة التجزئة دواجن بٌض و  خراٌسٌة 31طرٌق السحاولة رقم  1109150أ10
 االرانب

 الدراريح خرايسيح 59 شرٌشً رشٌد

 الدراريح خرايسيح 50 لعربً محمد تجارة التجزئة للحوم الدواجن شارع االخوة بلجدٌد خراٌسٌة 11 1111010أ10

 الدراريح خرايسيح 51 بلبلط عبد القادر قصابة خراٌسٌة 4دوار سٌدي بوخرٌس محل ب رقم  1200001أ00

 الدراريح خرايسيح 52 لقرع سعد ت/ت اللحوم و قصابة  حً سٌدي بوخرٌس ح  خراٌسٌة  1152012أ11

و ت/ت للحوم و الدواجن  شارع االخوة بلحدٌد خراٌسٌة 1101977أ21
 البٌض

 الدراريح خرايسيح 91 لعرٌبً محمد

ت/ت للدواجن البٌض و  حً السالم خراٌسٌة 11رقم  1210110أ05
 األرانب

 الدراريح خرايسيح 90 بوغدٌد ٌاسر

ت/ت للحوم الطازجة و  خراٌسٌة 41حً سٌدي بوخرٌس محل رقم  1152012أ11
 المجمدة

 الدراريح خرايسيح 90 لقرع ساعد

 

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري التجاريرقم السجل 

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح خرايسيح 97 حمودة هشام اطعام سرٌع خراٌسٌة  16تعاونٌة الساسً قطعة  1277115أ07

 الدراريح خرايسيح 91 عزٌزي موسى مطعم خراٌسٌة 11حً الٌاسمٌن قطعة  1177122أ19

 الدراريح خرايسيح 95 عوار عبد الحلٌم  مطعم شارع بلحدٌد  خراٌسٌة  1120010أ17

 الدراريح خرايسيح 99 والدوا عبد الباقً مطعم خراٌسٌة 11حً الٌاسمٌن قطعة رقم  1121597أ17

 الدراريح خرايسيح 90 بن دباح العٌد مطعم خراٌسٌة 12محل  17طرٌق الدوٌرة قطعة  1111500أ10

 الدراريح خرايسيح 91 سالٌم رابح مقهى نهج محمد معزبً خراٌسٌة 1271510أ07

 الدراريح خرايسيح 92 بن طاس معاد مقهى خراٌسٌة 16طرٌق الدوٌرة  1277921أ07

 الدراريح خرايسيح 01 بوشٌنة عبد المالك مقهى خراٌسٌة 15طرٌق الدوٌرة  1215119أ01

 الدراريح خرايسيح 00 بلطاس معاد مقهى خراٌسٌة  6الدوٌر رقم  طرٌق 1110059أ00

 الدراريح خرايسيح 00 سنون محمد عادل  مقهى خراٌسٌة   4شارع بلجلط محل رقم  1111107أ10

 الدراريح خرايسيح 07 بن ٌوسف سوفً  مقهى شارع بلجلط محل   خراٌسٌة  1119079أ12

 



اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح خرايسيح 01 ماتسة ابراهٌم  ملبنة نهج مزٌان لوناس خراٌسٌة الجزائر  11052070أ17

 الدراريح خرايسيح 05 سعٌدي عالل  تبغ و تعبئة رصٌد  خراٌسٌة   14شارع الرئٌسً رقم  1197500أ19

 الدراريح خرايسيح 09 آٌت إشقان فرٌد  تبغ و تعبئة رصٌد  طرٌق الدوٌرة  الخراٌسٌة  45رقم  1197005أ11

 

 بلدية العاشور :

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 411حالٌا تجزئة  414واد الطرفة قطعة  حً 1109010ب 10

 العاشور

 الدراريح العاشور 01 لعزٌلً كمال مخبزة

 الدراريح العاشور 10 ٌنمدانً عز الد مخبزة صناعٌة العاشور 41حً واد الطرفة قطعة رقم  1202705أ00

 الدراريح العاشور 17 ةباكرم قو مخبزة صناعٌة  شارع سٌدي أمبارك واد الرمان   العاشور  24 1111990أ05

 الدراريح العاشور 11 ٌاسٌن لخلف حرفً خباز تجزئة عبد القادر وهرانً 14قطعة رقم  095101527ب ح 3 

 الدراريح العاشور 05 سً لكحل أحمد حلوٌات محل العاشور 14حالٌا رقم  11قرٌة العاشور رقم  07أ1270511

 الدراريح العاشور 06 شاٌبً بوعالم صناعة الخبز التقلٌدي سً العاشور 11قرٌة العاشور رقم  01أ111715

 الدراريح العاشور 07 زرقً فاطمة الزهراء حلوٌات العاشور 11شارع عبد العزٌز محل  11 5109011أ00

 الدراريح العاشور 08 أدرٌان صالح  حلوٌات العاشور   13شارع المقبرتٌن قطعة رقم  1271500أ00

 الدراريح العاشور 09 سٌد أحمد فراح نونة  حلوٌات العاشور   141حً واد الطرفة حصة رقم  1271509أ00

 الدراريح العاشور 10 بوشعوة خدٌجة  حلوٌات محل أ  العاشور  411وادي الطرفة قطعة رقم  1219075أ00

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 االقتصادي المتعامل

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح العاشور 01 دبوب ناجً تغذٌة عامة محل أ العاشور 55رقم  11حً واد الطرفة  1200011أ12

محل  161حً واد الطرفة طابق األرضً فٌال رقم  1211107أ05

 ب العاشور

 الدراريح العاشور 12 عبد الكرٌم لونٌس تغذٌة عامة

 الدراريح العاشور 13 جمال العلوي تغذٌة عامة العاشور 14محل رقم  15السبالة عمارة رقم  1270210أ01



سً  11سً  14سً  6أ ش  14محل  1617حً  1270119أ07

 السبالة العاشور 12

 الدراريح العاشور 14 شكٌب بلبقرة تغذٌة عامة

 الدراريح العاشور 15 جمال حنتوسً تغذٌة عامة تعاونٌة الٌاسمٌن السبالة 15محل رقم  1215907أ12

 الدراريح العاشور 16 عزوز رضا  تغذٌة عامة المركز التجاري محل د  العاشور  13رقم  1201190أ11

طرٌق المدارس المحل الثانً على الٌمن  11رقم  1210050أ09

 العاشور 

 الدراريح العاشور 17 ٌحً خالفً  تغذٌة عامة

 الدراريح العاشور 01 بوشارب لٌاس  تغذٌة عامة العاشور   41المركز التجاري رقم  1201725أ00

 الدراريح العاشور 02 محمد قندوزي  تغذٌة عامة العاشور   31تجزئة البلدٌة د قطعة رقم  1270010أ07

 الدراريح العاشور 01 خالد دراجً روابحً تغذٌة عامة العشور   12حً وهرانً عبد القادر محل رقم  37 1279111أ01

 الدراريح العاشور 00 الهامل عاشور  مغازة شارع سٌدي مبارك واد الرمان  العاشور  11 1279070أ05

 الدراريح العاشور 00 سٌف اإلسالم قالون  بقالة  شارع بوجمعة خلٌل واد الرمان  العاشور  1192570أ11

 الدراريح العاشور 07 خالد مسعودان  مغازة  محل ب شارع بوجمعة خلٌل واد الرمان  العاشور  1217099أ05

 الدراريح العاشور 01 ٌوسف عٌمر  بقالة  شارع وهرانً عبد القادر واد الرمان  العاشور  56 1215900أ01

 الدراريح العاشور 05 فرحات شٌخ  تغذٌة عامة حً اإلكمالٌة واد الرمان  العاشور  1201279أ00

تجزئة الزٌتون  14حً بوجمعة خلٌل رقم  21رقم  1215911أ09

 سابقا واد الرمان العاشور 

 الدراريح العاشور 09 العٌد كحلة  تغذٌة عامة 

 الدراريح العاشور 00 حمود عبد الحق بقالة العاشور 153واد الطرفة رقم  9710210أ00

 الدراريح العاشور 01 بن غالب مصطفى بقالة العاشور 16محل رقم  36حً ح رقم  1125000أ17

 الدراريح العاشور 02 لهامل عاشور مغازة العاشور 11شارع سٌدي مبارك وادي الرمان رقم  1102121أ21

بوعٌشاوي محمد زٌن  مغازة حً التوسٌع د األمل العاشور 42رقم  1251100أ00
 الدٌن

 الدراريح العاشور 71

 الدراريح العاشور 70 بن عكوش كمال ت/ت للتغذٌة العامة العاشور 14العقارٌة رقم  تعاونٌة 1109527أ10

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح العاشور 70 عمرمنصوري  خضر و فواكه العاشور 411حً واد الطرفة رقم  1100017أ10

 الدراريح العاشور 77 كمال رزٌق خضر و فواكه 3محل رقم  22حً عدل السبالة عمارة رقم  1271090أ01



 العاشور

 الدراريح العاشور 71 كروش نور الدٌن خضر و فواكه واد الطرفة محل ب العاشور 174رقم  1201101أ12

 الدراريح العاشور 75 محمد الراوي  خضر و فواكه العاشور  11شارع المدارما  2قسم  1275202أ01

 الدراريح العاشور 79 كروش رشٌد خضر و فواكه العاشور   31تجزئة د قطعة رقم  1201012أ12

 الدراريح العاشور 70 وارم سلٌم خضر و فواكه محل ل العاشور  1قرٌة العاشور رقم  1201510أ12

 الدراريح العاشور 71 سلٌمان شاوي  خضر و فواكه العاشور    45شارع سٌدي أمبارك رقم  1150717أ11

واد   15حً بوجمعة خلٌل محل رقم  21رقم  1207705أ00

 الرمان  العاشور 

 الدراريح العاشور 72 سٌد علً داودي  خضر و فواكه

 الدراريح العاشور 11 خٌاط أسٌا سامٌة فواكهخضر و  حً الزٌتونة  العاشور  41رقم  1271211أ00

 

 

 

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

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح العاشور 10 رشٌد ناتش ت/ت للحوم و الدواجن العاشور      15السبالة عمارة  11محل رقم  0977751أ11

 الدراريح العاشور 10 قاشً عمر ت/ت للحوم و الدواجن العاشور      111حً واد الطرفة قطعة رقم  1010170أ11

ت/ت اللحوم الطازجة و  العاشور       411حً واد الطرفة قطعة  1217012أ05
 المجمدة و المثلجة

 17 عٌسى بن عومر

 

 الدراريح العاشور

 الدراريح العاشور 11 حمزة أمسٌس ت/ت للحوم و الدواجن العاشور    محل أ  166واد الطرفة قطعة رقم  1215110أ01

 الدراريح العاشور 15 أعمر أولوح ت/ت للحوم و الدواجن العاشور   ب  6العاشور رقم  11واد الطرفة رقم  1210100أ05

 الدراريح العاشور 19 شنكٌك عمار للحوم و الدواجنت/ت  أ     العاشور 411واد الطرفة  164قطعة  1270710أ01

 الدراريح العاشور 10 الوناس شادلً  ت/ت للحوم و الدواجن العاشور      13شارع الرئٌسً قطعة رقم  0000995أ11

 الدراريح العاشور 11 فرٌد عشاش  ت/ت قصابة  العاشور       61رقم  15طرٌق العاشور رقم  1152702أ11

 الدراريح العاشور 12 مكاتً سماعٌل  ت/ت للحوم القصابة قرٌة العاشور  11 1177017أ19

 الدراريح العاشور 51 محرز عزوقلً ت/ت للحوم و الدواجن واد الرمان  العاشور 17تجزئة الزٌتون قطعة رقم  1219205أ09

 الدراريح العاشور 50 مصطفى جزار  و الدواجنت/ت للحوم  شارع وهرانً عبد القادر واد الرمان  العاشور  1207950أ01



و البٌض ،  ت/ت الدواجن واد الرمان  العاشور 53تجزئة وهرانً عبد القادر رقم  1200191أ00
 اللحوم القصابة

 الدراريح العاشور 50 سعٌد بن ٌطو

 الدراريح العاشور 57 الدٌن كروشخٌر  الطازجةت/ت للحوم  شارع سٌدي مبارك  واد الرمان  العاشور 52رقم  1010100أ17

 الدراريح العاشور 51 سمٌر حسٌن  ت/ت للحوم و الدواجن العاشور    11سٌدي مبارك واد الرمان محل  11رقم  1270127أ07

 45محل ب مكرر رقم  1شارع سٌدي أمبارك جمال ت  1110115أ10

 العاشور 

و  ت/ت للحوم و الدواجن
 البٌض

 الدراريح العاشور 55 جمال كروش

واد الرمان    45أ رقم  1شارع سٌدي أمبارك محل  1111079أ11

 العاشور 

 الدراريح العاشور 59 علً حسٌن  القصابةت/ت للحوم 

 

 

اسم و لقة التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح العاشور 50 وادي عثمان محطة خدمات طرٌق الوطنً واد الرمان 11 1159900أ22

 الدراريح العاشور 51 حومً عبد النور  ت/ت للتبغ و الجرائد  محل ب  العاشور  411وادي الطرفة قطعة رقم  1159002أ15

ت/ت لتبغ أدوات  محل س العاشور  174واد الطرفة رقم  14حً  1211111أ09
 المدخنٌن 

 الدراريح العاشور 52 منٌر كروش 

 

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

المقاطعح  الثلديح الرقم

 االداريح

 الدراريح العاشور 91 بوقاعة خمٌسً إطعام كامل )مطعم( ب العاشور 13طرٌق الحوض رقم  1122911أ17

 الدراريح العاشور 90 كحول محمد فاست فود العاشور 17تجزئة د رقم  1205791أ01

 الدراريح العاشور 90 فٌصل طوٌري فاست فود العاشور 14شارع المدارس قطعة رقم  1210010أ05

 الدراريح العاشور 97 حامق صادق فاست فود الشارع التجاري العاشور 1215900أ00

 الدراريح العاشور 91 قدور عبد العزٌز مطعم العاشور 11شارع المدارس حرف أ رقم  1129020أ17

 الدراريح العاشور 95 تٌرأشً رضا  أكل سرٌع  العشور    173حً واد الطرفة  1105917أ15

حرف ب  13شارع عبد العزٌز رضوان رقم  1251720أ00

 العاشور

 الدراريح العاشور 99 العٌد عبد العزٌز فاست فود

 الدراريح العاشور 90 شرٌف حلٌم إطعام سرٌع حً د العاشور 34و حمادي منزل رقم حً بلقاسم 1101000أ20



 الدراريح العاشور 91 قرقٌط سعد الدٌن فاست فود واد الطرفة العاشور 443حً  1205790ا00

 الدراريح العاشور 92 عبد الناصر بن علً مطعم محل ب العاشور 171حً واد الطرفة قطعة رقم  1151122أ10

 الدراريح العاشور 01 مرزوق لوناس فاست فود واد الطرفة محل س العاشور 164رقم  1210029أ05

 الدراريح العاشور 00 عبد العزٌز جمال مقهى شارع المدارس العاشور 11محل رقم  1209191أ00

 الدراريح العاشور 00 عشاش حمٌد مقهى مفترق الطرق األربعة العاشور 31رقم  1201110أ00

 الدراريح العاشور 07 تومً لطفً  مقهى العاشور 11محل  34قرٌة ح رقم  1211005أ05

 الدراريح العاشور 01 كموش محفوظ مقهى العاشور 416واد الطرفة رقم  1100012أ11

أوالد  164مسكن محل رقم  411حً  164قطعة  1210501أ09

 الطرفة العاشور 

 الدراريح العاشور 05  مقهى

 



 القائمة اإلضافية الخاصة ب :

 مداومة ال القائمة االسمية للتجار و المتعاملين االقتصاديين الملزمين بضمان

  8502جويلية عيد االستقالل و الشباب لسنة  50خالل عطلة يومي عيد الفطر المبارك و عطلة 

 بلدية الدرارية
 الدراريت الدراريت 1 حرزلً علً بقالة درارٌة 1محل  20بوزٌد ت رقم  4952546أ77

 الدراريت الدراريت 2 فركٌوي محمد سوبٌرات حً قاستون برنارد درارٌة 20 4816137أ74

 الدراريت الدراريت 3 مباركً توفٌق سوبٌرات درارٌة 20تجزئة س ق رقم  7796131أ73

 الدراريت الدراريت 4 صغٌر فرٌد بقالة درارٌة 3رقم  1202مج  11طرٌق السحاولة رقم  4936976أ14

 الدراريت الدراريت 5 روان خالد بقالة حً عبد العزٌز رضوان درارٌة 03 4912752أ79

 الدراريت الدراريت 6 سفٌان سكٌنً بقالة س سابقا درارٌة 21حً عبد العزٌز رضوان ق  4941879أ15

 الدراريت الدراريت 7 فٌران فارس بقالة تجزئة البلدٌة الشبان درارٌة 123 7173924أ73

 

 الدراريت الدراريت 8 نور الدٌن كروش ت للخضر و الفواكهت/ محل ب درارٌة 01حً واد الطرفة قطعة  4917827أ79

 الدراريت الدراريت 9 عمرو مناد ت/ت للخضر و الفواكه محل س درارٌة 33قطعة رقم  4947551أ15

 الدراريت الدراريت 17 محمد تجٌش للخضر و الفواكهت/ت  السبالة الدرارٌة 190طرٌق القادوس مج مل  4934759أ13

 الدراريت الدراريت 11 عزوق هشام ت/ت للخضر و الفواكه درارٌة 20طرٌق السبالة رقم  4939223أ14

 

 

 



اسم و لقب التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

 

المقاطعت  البلديت الرقم

 االداريت

أ محل أو  10قطعة  12حً ف طرق الملعب رقم  4917581أ79

 أف درارٌة

 الدراريت الدراريت 12 زبٌر بن غرٌد ت/ت للحوم و القصابة

 الدراريت الدراريت 13 مشري توفٌق قصابة مكرر واد الطرفة درارٌة 1 4927437أ12

 الدراريت الدراريت 14 عمررحالً  مطعم ب حً واد الطرفة طابق أرضً درارٌة 2838735أ79

 الدراريت الدراريت 15 عمار  حاجً مطعم واد الطرفة حرف د درارٌة 01 4936795أ14

 199مجموعة ملكٌة  20طرٌق القمم قطعة رقم  5721677أ13

 درارٌة 20قسم 

 الدراريت الدراريت 16 بوجمعة لٌدٌا مطعم

 الدراريت الدراريت 17 بلبٌري العاش  إطعام سرٌع درارٌة 21تجزئة أوالد بوزٌد ت رقم  4837697أ75

 الدراريت الدراريت 18 بلقاسمً لوناس  إطعام سرٌع  درارٌة   23تجزئة س رقم  4847824أ76

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بلدية الدويرة

اسم و لقب التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعت  البلديت الرقم

 االداريت

 الدراريت الدويرة 71 العربً محمد بقالة الدوٌرة 02جولٌن تجزئة  23رقم  4934699أ13

 الدراريت الدويرة 72 قباٌلً بن ٌوسف بقالة الدوٌرة 20طرٌق الرحمانٌة محل رقم  4912528أ79

 الدراريت الدويرة 73 عبٌدات رضوان تغذٌة عامة د الدوٌرة 20محل  21قطعة  4915927أ17

 الدراريت الدويرة 74 عبد المجٌد مفتاحً بقالة الدوٌرة 00شارع محمد العزونً رقم  1739742أ17

 الدراريت الدويرة 75 سطاولً حكٌم تغذٌة عامة تجزئة درع الرٌح الدوٌرة 12 4847751أ77

 الدراريت الدويرة 76 نسٌم بوشان  تغذٌة عامة الدوٌرة 30شارع حلٌم قطعة  4933262أ13

 الدراريت الدويرة 77 حسٌن بلوشان تغذٌة عامة الدوٌرة 20شارع العزونً  4833673أ76

 الدراريت الدويرة 78 غزالً كرٌم تغذٌة عامة دوٌرة 00شارع بوغدور محل رقم  7171937أ73

 الدراريت الدويرة 79 دلوم سفٌان تغذٌة عامة شارع االخوة عٌشاوي دوٌرة 10رقم  4928877أ12

سً أوالد مندٌل  12رقم  12قسم  120مج مل  4918771أ17

 الدوٌرة

 الدراريت الدويرة 17 بسباسً حٌاة تغذٌة عامة

 الدراريت الدويرة 11 مسعود عٌرش ملبنة دوٌرة 031مج مل  29أوالد مندٌل قسم  4928291أ12

 

  

 الدراريت الدويرة 12 رابح بهاٌلً خضر و فواكه حً المذبح أ الدوٌرة  4941395أ15

 الدراريت الدويرة 13 مبروك جوبة خضر و فواكه الدوٌرة 190محمد العزونً رقم  4945175أ16

 الدراريت الدويرة 14 الماي محمد خضر و فواكه طرٌق الرحمانٌة الدوٌرة 22/20 4838479أ76

 الدراريت الدويرة 15 بلعطاف كمال خضر و فواكه الدوٌرة 190شارع العزونً رقم  4945175أ16



 الدراريت الدويرة 16 حباب مصطفى خضر و فواكه الدوٌرة 20طرٌق الرحمانٌة رقم  4947266أ17

 الدراريت الدويرة 17 موٌسً رابح خضر و فواكه ب الدوٌرة 21طرٌق الرحمانٌة محل رقم  4916971أ17

 الدراريت الدويرة 18 العربًموٌسً  خضر و فواكه طرٌق الرحمانٌة تعاونٌة المنظر الجمٌل 4916321أ17

 

الطابق األرضً  12تجزئة سً المدانً رقم  4951338أ17

 الدوٌرة

 الدراريت الدويرة +19 بومعوط عبد الرحمان مطعم

 الدراريت الدويرة 27 شورار اسماعٌل اطعام سرٌع الدوٌرة 20قسم  122دوار اوالد مندٌل مج مل  6376278أ18

 الدراريت الدويرة 21 جمعة رمضانً اطعام سرٌع الدوٌرة 10العروسً محل رقم شارع  4839955أ77

شارع اإلخوة براهٌمً و ٌنمتً إلى شارع اإلخوة  4942817أ15
 الدوٌره -0رمضانً محل 

ت/ت للحوم الطازجة و 
 المجمدة

 الدراريت الدويرة 22 الطاهر بلجلط

 الدراريت الدويرة 23 صدوقً لخضر ت.ت للحوم و القصابات  شارع رمضانً الدوٌرة  23 4845178أ77

 الدراريت الدويرة 24 بوجمعة عمرو قصابة الدوٌرة 31شارع االخوة مداس محل رقم  20 7743433أ99

 الدراريت الدويرة 25 غزالً علً ت/ت للدواجن و البٌض شارع اإلخوة بوسالم الدوٌرة  7751621أ99

 الدراريت الدويرة 26 طالبً سلٌم  ت.ت للحوم و الدواجن تجزئة سً المدانً الدوٌرة  7786215أ72

 الدراريت الدويرة 27 حمٌش األخضر لحوم و قصابة محل ب الدوٌرة 01قطعة رقم  23تجزئة  4931786أ13

 الدراريت الدويرة 28 عبد الرحمان باعلً  ت/ت للحوم القصابة الدوٌرة 09محل رقم  11مسكن عمارة  100 4919777أ11

 

 

 

 

 



 بلدية بابا حسن 

اسم و لقب التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعت  البلديت الرقم

 االداريت

تجارة بالتجزئة للتغذٌة  بابا حسن 0حً أ محل  0قطعة  4858369أ78
 العامة

 الدراريت بابا حسه  71 سرباك صادق

تجارة بالتجزئة للتغذٌة  شارع الخٌر بابا حسن 21 4855878أ77
 العامة

 الدراريت بابا حسه 72 خنوس حسٌبة

 الدراريت بابا حسه 73 زٌبانً حمٌد بقالة بابا حسن 001حً اللوز قطعة  7788562أ72

 الدراريت حسهبابا  74 سغٌالتً كرٌم بقالة محل أ بابا حسن 000حً اللوز قطعة  4822642أ17

 الدراريت بابا حسه 75 بوزٌدي حسٌن بقالة بابا حسن 19حً اللوز رقم  4953795أ18

 الدراريت بابا حسه 76 ٌاسٌن مٌمونً بقالة شارع بوحتاج أعراب بابا حسن 00رقم  4768271أ12

مكرر بابا  00حً االجتماعً دي كرطالة رقم  4952394أ17

 حسن

 إنتاج حلٌب و مشتقاته
 ملبنة 

 الدراريت بابا حسه 77 زكارٌا بولٌل

 

اسم و لقب التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعت  البلديت الرقم

 االداريت

 الدراريت بابا حسه  78 مسانً حسان ت/ت للخضر و الفواكه محل ب بابا حسن 000حً اللوز قطعة  4819998أ75

 الدراريت بابا حسه 79 ٌحً مسلم ت/ت للخضر و الفواكه بابا حسن 120حً سٌدي لمنارة رقم  4943578أ15

محل أ بابا  20شارع قاسً محمد رقم  20رقم  4915997أ17

 حسن

 الدراريت بابا حسه 17 موحاري سعٌد ت/ت للخضر و الفواكه

 

 

 



 

للحوم الطازجة ت/ت  بابا حسن 20شارع قاسً محمد رقم  4927216أ12
 المجمدة

 الدراريت بابا حسه  11 سعادو بوعبد هللا

 الدراريت بابا حسه  12 موسى بورحلة ت/ت للحوم الطازجة محل د بابا حسن 09حً عمرانً رقم  4941739أ15

ت/ت للحوم الطازجة  حً البلدي القدٌم بابا حسن 190 7981377أ13
 المجمدة أو المثلجة

 الدراريت بابا حسه 13 نبٌل بخة

ت/ت للحوم الدواجن و  بابا حسن 10تجزئة البلدٌة س الموسع قطعة رقم  4935171أ13
 البٌض

 الدراريت بابا حسه 14 عبد الرحمان شرفة

 الدراريت بابا حسه 15 بوترشً حمزة قصابة محل أ بابا حسن 10حً اللوز رقم  4947671أ15

 

 الدراريت بابا حسه  16 جاسر عبد الرحمان مطعم بابا حسن 020شارع سٌدي لحسن رقم  4832594أ75

 الدراريت بابا حسه 17 بوغزوة خالد مطعم بابا حسن  20شارع االخوة نذٌر  4896315أ11

 الدراريت بابا حسه 18 رحٌش علً مطعم  حً سٌدي لحسن بابا حسن 4845677أ76

 

 

 

 

 

 

 

 



 بلدية الخرايسية 

اسم و لقب التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعت  البلديت الرقم

 االداريت

 الدراريت خرايسيت 71 عابد أورمضان ت/ت للتغذٌة العامة خراٌسٌة 20قطعة رقم  4837435أ76

 الدراريت خرايسيت 72 مسعودان عٌسى ت/ت للتغذٌة العامة خراٌسٌة 03طرٌق الدوٌرة  4941619أ15

 الدراريت خرايسيت 73 صدوق سٌد أحمد تغذٌة عامة حً سٌدي بوخرٌس خراٌسٌة 10 4946199أ16

 الدراريت خرايسيت 74 عابد أورمطان تغذٌة عامة 20طرٌق السحاولة قطعة رقم  4837435أ76

 الدراريت خرايسيت 75 بوعشة سفٌان مغازة 11رقم  21مخطط شغل األراضً رقم  4831415أ76

 الدراريت خرايسيت 76 كوجً عز الدٌن مغازة خراٌسٌة 20الحً الجمٌل محل أ رقم  4455527أ78

 الدراريت خرايسيت 77 لعرٌبً محمد تغذٌة عامة طرٌق السحاولة 4813721أ74

 الدراريت خرايسيت 78 بومعروفة سلٌمان تغذٌة عامة حً السالم خراٌسٌة 4935967أ14

 

ب  00محل رقم حً لعروسً حمود مجموعة  4942639أ15

 خراٌسٌة

 الدراريت خرايسيت 79 محفوظ راجً ت/ت للخضر و الفواكه

 الدراريت خرايسيت 17 فالح عمرو ت/ت للخضر و الفواكه خراٌسٌة 03طرٌق الدوٌرة محل رقم  4918637أ17

 الدراريت خرايسيت 11 محمدي عباس ت/ت للخضر و الفواكه طرٌق الدوٌرة خراٌسٌة 22رقم  4914174أ79

 

ت/ت للحوم و الدواجن  شارع االخوة بلحدٌد خراٌسٌة 7728633أ98
 و البٌض

 الدراريت خرايسيت 12 لعرٌبً محمد

ت/ت للدواجن البٌض و  حً السالم خراٌسٌة 21رقم  4941771أ15
 األرانب

 الدراريت خرايسيت 13 بوغدٌد ٌاسر

ت/ت للحوم الطازجة و  خراٌسٌة 01حً سٌدي بوخرٌس محل رقم  4859149أ78  الدراريت خرايسيت 14 لقرع ساعد



 المجمدة

ت/ت للحوم و الدواجن  حً سٌدي بوخرٌس خراٌسٌة 10رقم  4945392أ16
 و البٌض

 الدراريت خرايسيت 15 خالدي صورٌة

ت/ت للحوم و البٌض و  00قطعة رقم  00حً  4931197أ13
 الدواجن

 الدراريت خرايسيت 16 سنون أحمد

ت/ت للدجاج البٌض و  خراٌسٌة 30حً سٌدي بوخرٌس رقم  4933255أ13
 االرانب

 الدراريت خرايسيت 17 سماح كمال

 

 الدراريت خرايسيت 18 بن دباح العٌد مطعم خراٌسٌة 20محل  29طرٌق الدوٌرة قطعة  7784571أ72

 الدرارٌة خرايسيت 19 أجعوط حمزة إطعام سرٌع خراٌسٌة 10شارع بلحدٌد رقم  7782613أ71

 الدراريت خرايسيت 27 بوشعٌر سمٌر مطعم طرٌق دوٌرة خراٌسٌة 19رقم  7793779أ73

 الدراريت خرايسيت 21 بوشٌنة سلٌمة مطعم خراٌسٌة 20محل  21مخطط شغل األراضً رقم  4948877أ17

 الدراريت خرايسيت 22 والدو عبد الباقً مطعم خراٌسٌة 12حً الٌاسمٌن قطعة رقم  8555512أ72

 

 

 

 

 

 

 

 



 بلدية العاشور :

اسم و لقب التاجر أو  ووع الىشاط العىوان التجاري رقم السجل التجاري

 المتعامل االقتصادي

المقاطعت  البلديت الرقم

 االداريت

 الدراريت العاشور 71 لهامل عاشور مغازة العاشور 23شارع سٌدي مبارك وادي الرمان رقم  7729498أ98

بوعٌشاوي محمد زٌن  مغازة حً التوسٌع د األمل العاشور 00رقم  4957821أ17
 الدٌن

 الدراريت العاشور 72

 الدراريت العاشور 73 بن عكوش كمال ت/ت للتغذٌة العامة العاشور 10تعاونٌة العقارٌة رقم  7776593أ71

 0الطابق األرضً محل رقم  3قرٌة العاشور رقم  4951648أ17
 العاشور

 الدراريت العاشور 74 جهاد بلقاسم ت/ت للتغذٌة العامة

 10إلى  21من القطعة  02حوش شاوش رقم  4926278أ12

 العاشور

 الدراريت العاشور 75 زٌدانً مراد سوبٌرات

 الدراريت العاشور 76 حالقً ٌحً بقالة العاشور 0طرٌق المدارس المحل  21رقم  4917251أ16

 الدراريت العاشور 77 عرٌبة محمد بقالة العاشور 23رقم واد الطرفة  4924397أ11

 الدراريت العاشور 78 جعود عبد الحق بقالة العاشور 130تجزئة واد الطرفة رقم  4957629أ17

 

 

 

 

 

 

 



تجزئة الزٌتون  20حً بوجمعة خلٌل رقم  02رقم  4935558أ13

 سابقا واد الرمان العاشور

 الدراريت العاشور 79 عٌزل ابراهٌم ت/ت للخضر و الفواكه

جانب وحدة سونٌالك  111الطرٌق الوطنً رقم  4537396أ14

 العاشور 29رقم 

 الدراريت العاشور 17 ٌوسف بلقاسم ت/ت للخضر و الفواكه

 12حالٌا رقم  21شارع سٌدي أمبارك قطعة  4918372أ17

 العاشور

 الدراريت العاشور 11 بومزٌود محمد ت/ت للخضر و الفواكه

 الدراريت العاشور 12 شاوي بوعالم ت/ت للخضر و الفواكه واد الرمان 00محل رقم د طرٌق سٌدي مبارك رقم  4923411أ11

 الدراريت العاشور 13 خٌاط سامٌة ت/ت للخضر و الفواكه حً الزٌتون العاشور 02رقم  4937947أ17

 

 الدراريت العاشور 14 حمزةأمسٌس  دواجن العاشور  122واد الطرفة قطعة رقم  4945777أ16

 الدراريت العاشور 15 بولعراوي محمد امٌن ت/ت للدواجن العاشور 3حوش شاوش محل رقم  4932966أ13

ت/ت للدواجن البٌض و  العاشور 3شارع عبد العزٌز رضوان رقم  4922435أ11
 األرانب

 الدراريت العاشور 16 مخلوف بعزٌز

 

 الدراريت العاشور 17 محسن دحمري أعشابً الطرفة العاشورحً واد  190قطعة  4957785أ17

 

 الدراريت العاشور 18 كموش محفوظ مقهى العاشور 022واد الطرفة رقم  4811289أ74

 الدراريت العاشور 19 قاسمً نوال مقهى العاشور 0حوش شاوش محل  4857731أ78

 الدراريت العاشور 27 رباش جمال الدٌن مقهى طرٌق القادوس العاشور 7713787أ98
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