
 ـــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشعـبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الديمقـراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـزائـريــــــــــــــــــــــــــــــــالجمهـوريـــــــــــــــ
 

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقميمية لمتجارة لباب الوادي
 

 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 
 هــــ 0441وعطلة ذكرى المولد النبوي الشريف  8102عطلة أول نوفمبر خالل 

 

 

 **باب الـــــــــــواديـة ــــــــــبــلـــديـــ* *

 09العدد المخابز: -1
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي باب الوادي

 0069046أ00 شارع يحًذ انصغٍر ضعٍذاوي11 يخبسة و حهىٌاث حقهٍذٌت  بىنحبال براهٍى 10

 0057858أ00 شارع قٍٍىي06ً يخبسة صُاعٍت بىنحبال عبذ انكرٌى 10

 0046250أ99 شارع االخىة يرزوق01 يخبسة صُاعٍت غاَى يصطفى 10

 0106762أ  03 باب انىادي 04قطعت رقى  01شارع ضعٍذ حىاحً يحم رقى  11 يخبسة بى عبذ هللا بٍ عٍطى انشرٌف 10

 4918039أ15 ةباب انىادي 01يحم  08احطٍ عاشىر رقى  08 يخبسةو حهىٌاث حقهٍذٌت  ًرادانعربٍ 10

 0040472أ09 شارع انعقٍذ نطف67ً يخبسة صُاعٍت اقراَاٌطً عبذ انرزاق 10

 5043816أ16 شارع أحًذ بىدر08 يخبسة صُاعٍت بىزٌىغ بهقاضى 10

 1383335أ15 شارع أحًذ بىدار باب انىادي 01 صُاعٍت يخبسة رؤوف قراح 10

 5023228أ13 شارع عبذ انرحًاٌ حاي07ً يخبسة صُاعٍت قاصذ حًٍذ 10
  

 88العدد: :مواد غذائٌة -2
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي باب الوادي

 >:8::>8أ>8 نهج العقيد لطفي  =9 ت ت لمتغذية العامة مسيح الدين ياسين 10
 :;88:82أ88 شارع باسطا عمي  12 ت ت لمتغذية العامة ونيس مباركة 10
 8=98189أ21 مصطفى اخمف باب الوادي 82 ت ت لمتغذية العامة بمعيدي عبد المجيد  10
 18>1=>8أ22 باسطا عمي 18 ت ت لمتغذية العامة حسان بممقالتي 10
 21>8>88أ  82 اإلخــــــــــوة دراوي 28 ت ت لمتغذية العامة لــــــوني كريــــــــــــم 10
 929;=>8أ22 شارع اإلخوة دراوي 89 ت ت لمتغذية العامة مفتاح عبد الناصر 10
 >;88198أ>= بوعالم خميل محل أ شارع  :8 تغذية عامة أوزواز جمعة 10
 :1:;981ا  29 شارع سعيد تواتي  22 ت ت لمتغذية العامة موترفي نوال >8

 

 

 

 

 



 

 

 

 83العدد: :خضر وفواكه -03
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي الواديباب 
 1=9=8>8أ;8 شارع اإلخوة عمران 82 خضر و فواكه حراث فاتح 10
 =988991أ;2 باسطا عمي :2 خضر و فواكه بزاز موسى 10
 18::=>8أ  22 شارع مصطفى خالف 82 خضر و فواكه فيصلأبشيش 10

 

 

 

 

 

 85العدد: : دواجن و بٌضقصابة  /   -04

 

المقاطعة 
 اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية
 اإلقتصادي

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي باب الوادي

 1;88881أ== باسطا عمي 19 دواجن و بيض فضيمي منير 10

 1;88881أ== شارع باسطا عمي 11 دواجن و بيض فضيمي منير 10

 8211>88أ82 شاطودان 81 دواجن و بيض زوان نورالدين 10

 8;28122أ81 أحمد بودارشارع  >8 دواجن و بيض لفات العيد 10

 8=88:81أ88 حمراوي أكمي :8 دواجن و بيض لوكال نورالدين 10
 

 

 

 

 07: العدد: إطعام سرٌعمطعم و  -05
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي باب الوادي

 8>>18>8أ89 أحمد بودار 82 إطعام سريع بومسعود عبد الحميد 10
 19888>8أ:8 شارع خالد دكار 81 مشوى قنوش حسان 10
 8:>89>8أ:8 عمر بن عيسىشارع  >8 إطعام سريع معاشر عبد القادر 10
 :::>==8ب29 شارع عمر بن عيسى 81 سريع إطعام قنون كمال 10
 21=8811بح<  شارع اإلخوة دراوي 8:9 حرفي تحضير البيزا باشي لياس 10
 199>988أ  >2 شارع باسطا عمي 89 مطعم منصور بن عيسى 06
 9:181=8أ;8 العقيد لطفي =8 مطعم أيت طاهر زهيرة 07

 
 06المقهى: العدد:  -06

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي باب الوادي

 >=;9889أ  ;2 شارع باسطا عمي 89 مقهى بوطوش محمد فؤاد 10
 9:8;2>8أ  88 نهج العقيد لطفي 12 مقهى بسة يوسف 10
 :8222>8أ  :8 العقيد لطفي نهج 22 مقهى بورويس سموى 10
 >2;8882أـ== شارع آكمي حمراوي :8 قاعة شاي منصوري حسين 04



 8;=81=8أ  22 باب الوادي 89شارع باسطا عمي رقم  مقهى رابحي رضا 05
 8891:88أ  == باب الوادي –شارع موسى رباعي :2 مقهى عبداتحمو  06

 

 81محطة الخدمات:العدد  -87 
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البمدية اإلدارية المقاطعة
 2=:=888ب== نهج عسكري أحسن 88 محطة خدمات قران رضا 10 باب الوادي باب الوادي

 
  



 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 
 هــــ 0441وعطلة ذكرى المولد النبوي الشريف  8102عطلة أول نوفمبر خالل 

 

 **القصبــــــــــــــةـة ــــــــــبــلـــديـــ**

 05العدد المخابز: -1
 

 رقم السجل التجاري التجاري العنوان نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 4864138أ08 8و  7شارع عًار انقايت ضاحت انشهذاء  04 يخبسةو حهىٌاث روحت كًال  10

 0050514أ  99 َهج عرباجً عبذ انرحًاٌ 35 يخبسةو حهىٌاث بى انًُاخر  حطٍٍ 10

 0992214ب13 02بُاٌت  01رقى  شارع عًار ٌاضف يخبسةو حهىٌاث أبسار أخىة  10

 4849114أ07 شارع دبٍح شرٌف 71 يخبسةو حهىٌاث أوعالل ضهٍى 10

 5012064أ12 انقصبت -عبذ انرحًاٌ عرباجٍشارع  12 يخبسةو حهىٌاث حطُاوي ضًاعٍم 05

 

 18: العدد تغذٌة العامة -2
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي إسم الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 818:=>8أ  22 شارع عرباجي عبد الرحمان =2 ت ت لمتغذية العامة ســـــراج أمــــــال 10
 8:18=88أ  81 شارع عرباجي عبد الرحمان 22 ت ت لمتغذية العامة شريــــط مغنيــــــة 10
 >>9>981أ29 شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة 21 ت ت لمتغذية العامة محمد وليد 10
 88;988أ  ;2 28شارع بوتان سابقا حاليا شارع تما مغنيت رقم  ت ت لمتغذية العامة رابح بوعكريت 10
 1;=1>88أ  82 شارع بن فرحات رحمة 81 ت ت لمتغذية العامة عموش محفوظ 10
 28;9881أ  :2 شارع نهج حاج عمر 19 ت ت لمتغذية العامة بن زغبية عبد الهادي 10
 9818188أ21 القصبة -دربوز لوني أرزقي >2 ت ت لمتغذية العامة سمان جمال 10
 >98;881أ  == القصبة شارع عرباجي عبد الرحمان 82 ت ت لمتغذية العامة جريدي بدر الدين 10
 :8899:9أ  == عمار عمي القصبة 29 ت ت لمتغذية العامة عبد النور محمودية 10
 128;889أ== القصبة شارع عرباجي عبد الرحمان 82 ت ت لمتغذية العامة خميل لخضر 01

 

 

 

 
 
 

 
 

 85العدد: :خضر وفواكه -03
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري النشاط نوع إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 18;8>>8أ=8 عودة عبد القادر القصبةشارع  خضر و فواكه عيسى الغول 10
 21:>982أ  21 القصبة -سوق عمار القامة 81طاولة رقم خضر و فواكه ضيف براهيم 10
 8898991أ  == =:شارع دبيح شريف رقم  خضر و فواكه مجاري مسعود 10
 :8=9829أ21 ب القبة 82شارع عبد القادر عوة محل  82 تمور و فواكه جافة بورروس سهيمة 10
 1;8888 89سوق عمار القامة طاولة  خضر و فواكه بن عيشة خديجة 10

 

 



 86العدد: : دواجن و بٌضقصابة /   -4
 

المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

ولقب التاجر أو المتعامل  إسم
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي

 القصبة باب الوادي

 >:1;828أ81 القصبة عمار القامة سوق 22 دواجن و بيض ضيف عبد القادر 10
 1;:1:>8أ>8 القصبة شارع عرباجي عبد الرحمان ;8 دواجن و بيض عالق توفيق 10
 1;=9=>8أ22 القصبة عمار القامة سوق;8 و بيضدواجن ضيف احمد 10
 98881:1أ  :2 شارع عرباجي عبد الرحمان 12 و بيضدواجن رميدي  حميد 10
 8>82819أ81 القصبة عمار القامة سوق 29 قصابة و دواجن ضيف مراد 10
 :=88991أ== القصبة عمار القامة سوق 112 و بيضدواجن بوشالغم جمال 10

 

 

 84: العدد: المطاعم -05
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 888:998أ== شارع عميتمقميت القصبة 28 مطعم بوسوسو مسعود 10
 1=>8812>= القصبة ;1شارع الحاج عمر رقم  مطعم تيميوةسيدعمي 10
 1;=1>88أ82 شارع فرحات بن ساعد القصبة 81 مطعم عموش محفوظ 10
 82;=8;8أ:2 نهج أول نوفمبر القصبة :1 مطعم عبد العزيز بممهبول 10

 
 85المقهى: العدد:  -86

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 81>;11>أ  =8 نهج عرباجي عبد الرحمان 21 مقهى قاصدي محمد 10
 8819118أ>= شارععمارعمي ة القصبة 22 مقهى ايدير عمي 10
 1>=8812أ  >= نهج أول نوفمبر القصبة >2 مقهى جواب عبد الحميد 10
 ::>99>8أ;8 القصبة عرباجي عبد الرحمان11 مقهى بوعكاز سماعيل 10
 9881128أ29 القصبة شارع عرباجي عبد الرحمان ;2 مقهى عبدالكريم بن سايح 10

 

  



 
 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 

 هــــ 0441الشريف وعطلة ذكرى المولد النبوي  8102عطلة أول نوفمبر خالل 
 

 **وادي قريشـة ــــــــــبــلـــديـــ**
 

 02العدد المخابز: -1
 

 باب الوادي.: الدائرة اإلدارية
 

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 وادي قريش باب الوادي
 4882955أ11 , وادي قرٌش02شارع أَطىٍَخً يىٌ بهٍسوٌ يحم ش رقى  يخبسة صُاعٍت براهًًٍ يصطفى 01

 4862437أ08 , وادي قرٌش08شارع طارق بٍ زٌاد رقى  يخبسة غٍرصُاعٍت يحًذ دحًاٌ دراجً 02
 

 07العدد:مواد غذائية:  -2
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  إسم الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 وادي قريش باب الوادي

 >=ا888;881 الجزائر -واد قريش  عسكري احسن :9 تغذية عامة لعرابة رابح 10
 8>8;:88أ88 الجزائر -واد قريش  شارع ناصر حمادي 21 تغذية عامة فوزي سيقر جيجان 10
 =8181=8أ  21 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  8: تغذية عامة قميري محمد 10
 221:9=8أ  28 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  :: تغذية عامة قندوز األمين 10
 9:=;988أ>2 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  >; تغذية عامة بوزرينة فاتح 10
 >:;9881أ  :2 الجزائر -ناصر الحمدي واد قريش  18 تغذية عامة أم كمثوم سالل 10
 19=:988أ  ;2 وادي قريش 89مدرج  11حي فارنو عمارة  تغذية عامة عمورة محمد 10

 
 

 

 
 

 02العدد: : خضر وفواكه -83
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 وادي قريش باب الوادي
 1;>;8>8أ  ;8 الجزائر -شارع السان واد قريش  82 خضر و فواكه مختاري أحمد 10
 =1==988أ  ;2 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  >: خضر و فواكه محمد العيد شرفي 10

 
 
 
 
 
 
 
 



 10: العدد: دواجن وبيضقصابة /  -14

 
المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 81=>1>8أ  :8 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  8: دواجن و بيض صحراوي عبد السالم 10 وادي قريش باب الوادي
 

 

 40: العدد: إطعام سرٌع-85
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 وادي قريش باب الوادي

 9299=;88أ82 واد قريشحي فانتا فراش  81 إطعام سريع قدور طارق 10
 ;>88128أ>= عسكري احسن واد قريش 8: إطعام سريع  رايس رضوان 10
 188=982أ21 وادي قريشطارق بن زياد  81  إطعام سريع  بودهان عمار 03
 1;98898أـ:2 حي بيراز رقم أو ة وادي قريش إطعام سريع عمواش فرحات 10

 
 81المقاهً:  -86 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري التجاري العنوان نوع النشاط

 1>8=2>8أ;8 شارع عسكري أحسن مقهى مالو عبد الحميد  10 وادي قريش باب الوادي
 

  



 
 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 

 هــــ 0441وعطلة ذكرى المولد النبوي الشريف  8102عطلة أول نوفمبر خالل 
 

 **رايس حميـــــــدوـة ــــــــــبــلـــديـــ**

 

 85العدد المخابز: -1
 

 باب الوادي.: الدائرة اإلدارية
 

المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 رايس حميدو باب الوادي

 4842048ا06 شارع حًٍذ قبالج راٌص حًٍذو 14 يخبسة و حهىٌاث َاصر انذٌٍ ذ بٍ كرٌ 01

 5046524ا17 شارع حًٍذ قبالج راٌص حًٍذو 10 يخبسة صُاعٍت حًسة قاضً 02

 5015512ا12 شارع حًٍذ قبالج راٌص حًٍذو 69 يخبسة غٍر صُاعٍت عخروش يحفىظ 03

 4908226ا12 حًٍذو راٌص بذٌذيشارع  18 يخبسة  قادوو َذٌر 10

 5010214ا02 شارع انكاهُت راٌص حًٍذو  2 يخبسة  كبٍر دحًاٌ 10

 

 89العدد:مواد غذائية:  -2
 

المقاطعة 
 اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية
 اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 رايس حميدو باب الوادي

 2;98811أ  29 رايس حميدو شارع حميد قبالج ;: تغذية عامة جمعةصباح  10
 1111>>8أ  28 كاهنة رايس حميدو >8 تغذية عامة رفيق ساحد 10
 >>>2;>8أ  >8 حميد قبالج رايس حميدو 2= تغذية عامة بن ضياف يوسف 10
 >82>982أ  21 حميد قبالج رايس حميدو 12 تغذية عامة باق كمال 10
 8:1>2>8أ  88 حميد قبالج رايس حميدو 8> تغذية عامة محفوظ عبد القادر 10
 :892=88أ  81 شارع عمر مالح 22 تغذية عامة بممو عبد الحميد 06
 >2:289:1>2 وصل إيداع شارع حميد قبالج رايس حميدوشارع  28 تغذية عامة بن كحمة محمد  10
 1=>:1>8أ  :8 شارع محمد كروج 28 تغذية عامة بومزراق حمزة 10
 29=8282أ  81 ساحة محمد قروج رايس حميدو تغذية عامة مداد زين الدين 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 02العدد: : خضر وفواكه -83
 

 التجاريرقم السجل  العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 رايس حميدو باب الوادي
 >=881>8أ  :8 حميد قبالج رايس حميوا  2= خضر و فواكه رميدي عمرو 10
 2911>>8أ  =8 ساحة محمد  كروج خضر و فواكه حــــشــفــــــــة حـــــبـــــيــــبــــــــة 10

 

 

 82العدد: : دواجن وبٌضقصابة /   -04
 

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

رايس  باب الوادي
 حميدو

 :;1>:88أ  88 حميد قبالج رايس حميدو دواجن وبيض بن عمارة بشير 10
 >;>8282أ  81 شارع حميد قبالج رايس حميدوا 82 دواجن وبيض كوردولي جعفر 10

 

 01العدد: : الخدماتمحطات  -05
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية
 8819818أ  == نهج حميد قبالج 52 ةالوقودمحط بن غانم مـــــراد 10 رايس حميدو باب الوادي

 

 
 
 

 

 82: العدد: إطعام سرٌع -06
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 رايس حميدو باب الوادي
 >9>8819أ  >= سوق بنيودال رايس حميدو إطعام سريع عمقمة منير 10
 11::988أ  ;2 رايس حميدو حميد قبالج 228 إطعام سريع شيكاوي فاطمة 10

 

 83المقاهً:  -07
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 رايس حميدو باب الوادي
 81>9881أ  :2 سعيد توافديت رايس حميدو ;9 مقهى عيادي منير 10
 >81=889أ  88 شارع حميد قبالج رايس حميدو 18 مقهى رضواندهوس  10
 8:8>=>8أ  22 رايس حميدو –جويمية  89ساحة  مقهى بن عبد الباقي عبد السالم 10

10ملبنات: العدد:  -12  

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 السجل التجاريرقم  العنوان التجاري نوع النشاط

 10 رايس حميدو باب الوادي
مالل عبد الرزاق، مسير شركة 

 المركزية لمحميب ميرامار
 >2:=882ب  81 نهج حميد قبالج رايس حميدو ;= ممبنة

 



 
 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 

 هــــ 0441ذكرى المولد النبوي الشريف وعطلة  8102عطلة أول نوفمبر خالل 
 

 **بولوغينـة ــــــــــبــلـــديـــ* *

 

 05العدد المخابز: -1
المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي

 بولوغين باب الوادي

 4844898أ  06 شارع ضعٍذ حىافذٌج بهىغٍٍ 39 صُاعٍت يخبسة جًال كبٍر 10

 0067533أ  00 شارع زٌار عبذ انقادر 17 وحهىٌاث حقهٍذٌت يخبسة بىقُذورة عهً 10

 0108097أ  04 حً جاٌص  بهىغٍٍ 58 يخبسة صُاعٍت بىعهً فاروق 10

 4913779ا14 بىنىغٍٍ 56شارع عبذ انقادر زٌار رقى  يخبسة صُاعٍت عادل كبٍر 04

 4901637أ  13 بىنىغٍٍ 210شارع عبذ انقادر زٌار رقى  يخبسة صُاعٍت أوربٍاح عبذ انطالو 05
 

 89العدد: :مواد غذائٌة -2
 

إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية 000
 اإلقتصادي

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي

 ;=;28=8أ 28 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر81 تغذية عامة ياسين كرميش 01
 89;;8>8أ  ;8 بولوغين -عبد الرحمان ميرة  98 تغذية عامة بوشموح منير 02
 8:2=881أ  == بولوغين -شارع دكتور جابوالي 88 تغذية عامة ترشة فاتح 03
 =1=:888أ  == بولوغين -عبد القادر نهج  زيار 2: تغذية عامة فرحات  سميم 04
 >988811ا  :2 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر:18 تغذية عامة آيت  سماعيل فرحات 05
 22=>>>8ا  22 نهج زيار عبد القادر بولوغين 2: تغذية عامة شفيق ياسف 06
 1819=>8أ  21 نهج عبد الرحمان ميرة بولوغين >: تغذية عامة قطيش كريم 10
 :111=>8أ 22 شارع سعيد توافديت بولوغين 19 تغذية عامة أحمد لحام 10
 >1188>8أ  89 نهج زيار عبد القادر بولوغين 1; تغذية عامة مجان محمد 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 84العدد: :خضر وفواكه -03
 

المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي

 بولوغين باب الوادي

 1=1>988أ  >2 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 91 خضر و فواكه أمين شادلي 10
 91819>8أ  >8 بولوغين -شارع   سعيد  توافديت  82 خضر و فواكه عز الدين با أحمد 10
 2:118=8أ  28 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر=22 فواكه خضر و جماعي نصر الدين 10
  89=9888أ:2  نهج عبد الرحمان ميرة بولوغين >: خضر و فواكه سفين بمهادي 10

 83قصابة / الدواجن و البٌض: العدد:   -4
المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل 
 رقم السجل التجاري التجاري العنوان نوع النشاط اإلقتصادي

 بولوغين باب الوادي
 918;988أ >2 بولوغين -نهج زيار عبد القادر  ;9 لحوم دواجن و بيض بوعقار الهادي 10
 =9=;988أ>2 بولوغين -نهج زيار عبد القادر  :8 لحوم دواجن و بيض نورين عبد الكريم 10
 88:1899أ88 بولوغين -زيار عبد القادر نهج  98 لحوم دواجن و بيض تونسي نصرالدين 10

 

 81العدد: :الخدماتمحطات  -5
 

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي

 82181>أ  ;8 بولوغين، الجزائرنهج األمير خالد،  10 الخدماتمحطات  المهري مراد 10 بولوغين باب الوادي
 

 
 
 
 

 84: العدد: إطعام سرٌع -6
المقاطعة 
 اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية
 اإلقتصادي

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي

 =1=:>>8أ  22 بولوغين -نهج زيار عبد القادر 82 إطعام  سريع راض الضاوية 10
 ;91;988أ  >2 بولوغين -نهج عبد الرحمان ميرة 8: إطعام  سريع لياس اقرعمي 10
 8888111أ==  بولوغين -نهج سعيد توافديت 12 إطعام  سريع سيد أحمد زريني 03
 1>>19>8أ  89 بموغين- شارع نهج زيار عبد القادر 81 إطعام  سريع بمقرفيد فطيمة 04

 81العدد: المقهى:  -7
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 2:2;881أ  >= بولوغين -نهج زيار عبد القادر8: مقهى حماني أحمد 10 بولوغين باب الوادي
 

 


