
 الجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت الشــــــعبيت
 وسارة التجبرة        

    هذيزيت التجبرة لىاليت الجشائز

 

 8102 و عطلت الوىلذ الٌبىي الشزيف لسٌت ًىفوبزالفبتح القبئوت االسويت للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي بضوبى الوذاوهت خالل عطلت 
 

الوقبطعت 

 اإلداريت
 الزقن البلذيت

اسن و لقب التبجز أو الوتعبهل 

 االقتصبدي
 رقن السجل التجبري العٌىاى التجبري ًىع الٌشبط

ص
راَ

د 
را

ِ 
ر
ثئ

 

 ثئر ِراد راَص

 عُبدٌ اٌطعُذ 01

 هخبشة

 11A4901682 ضعُذ زّذَٓ ثئر ِراد راَص 136اٌمطعخ األرظُخ رلُ 

 00A0065589 خىخخ اٌدٍذ إٌُبثُع ثئر ِراد راَصغبرع  130 ورثىعٍ ِسّذ 02

 14A5028208 ثئر ِراد راَص 01اٌطرَك اٌىغٍٕ  ِدذوة وّبي  03

04 
ظ رعبِٓ  أورَىص ثٓ عمٍُخ و 

 غروبئه
 99B0009012 ثئر ِراد راَص          66غبرع ِبرضٍُى فبثرٌ إٌُبثُع رلُ 

 A485364207 ضعُذ زّذَٓ البِخ صىِبَ عّبرح أ اضّبعًُ وضٍُخ 05

 / 31ضعُذ زّذَٓ اٌزعبؤُخ اٌعمٍرَخ رَّخ عّبرح ة لطعخ  ضٍ ثػُر رغُذ 06

07 
 ِخجسح زٍىَبد دٌُطال ظ.رعبِٓ

 فُُٕىاز ِخزبرٌ و غروبئه
 07B0976396 راَص ثئر ِراد29 رلُ  1غرَك اٌىغٍٕ .

 14A5034036 راَص ثئر ِراد 21الوىٔىىرد عّبرح  زً عجذ اٌمبدر ضعذو  08

 16A5114215 ثئر ِراد راَص    569غبرع ضعُذ زّذَٓ لطعخ رلُ  ِطعىدٌ عجذ اٌغٍٕ 09
 A483641406  01غبرع خىخخ اٌدٍذ رلُ  َىٔطٍ ورَُ 10

 15A5038608 ردسئخ  اٌّمبَ اٌدًُّ إٌُبثُع 48 لبضٍ عُطً ِسّذ 11

 غزىارٍ خُر اٌذَٓ 12

ث/ث التغذيت 

 العبهت )بقبلت(

 A502076413 12غرَك ضُذٌ َسٍ رلُ 

 A502998214 ِسً ش و د 36زبٌُب رلُ  08زٍ اٌّمبَ اٌدًُّ رلُ  ِبٌه ٔبصر اٌذَٓ 13

 A503580014 غبرع اٌطرَك اٌىغٍٕ 24 أعُّىر عجذ اٌسفُع 14

 A504050615 غبرع خىخخ اٌدٍذ 42 لرَذٌ زوهُر 15

 A486341008 39غبرع ِسّذ خىخخ اٌدٍذ رلُ  غبَت ثراهُُ 16

 A485600207 06زٍ اٌسوثُر رلُ  لىضٍّ عثّبْ 17

 A485736607 أ غبرع ضُذٌ َسٍ زٍ ضعُذ زّذَٓ 15رلُ  ثىراش ضُّر 18

 A502512413 07رعبؤُخ ضهبَ ضعُذ زّذَٓ ِسً رلُ  دزى عجذ اٌمبدر 19

 A485986807 2ِسً رلُ 1ِطىٓ عّبرح رلُ  أ348زّذَٓ ِدّعزٍ ضعُذ  ُِّىْ ِسّذ أُِٓ 20

 A002757498 4زٍ الوىٔىىرد عّبرح ة رلُ  ِعٍُ ِسّذ اٌطبهر 21

 B098948212 28غبرع زطبْ ثٓ ٔعّبْ رلُ  )ثٓ زاَػ ِصطفً(أوازَص هبوش 22

 A503372814 غبرع غرٔبغخ اوُزبْ إٌُبثُع 02 ِسَبْ ضفُبْ 23

 A486769608 01غرَك وغٍٕ رلُ  60غبرع  زَزىٍٔ ٔىر اٌذَٓ 24

 A511294816 01اٌطرَك اٌىغٍٕ رلُ  34 ِسّذ عذالْ اوراد 25

 A488933210 ٔهح غىضزبف فٍّجبر إٌُبثُع عّبرح ة 12 غبَجٍ رِعبْ 26

 A486126608 ِسً ف 18ِطىٓ عّبرح 602زٍ اٌجطبرُٓ  ِرازلخ أُِٓ 27

 A504073815 غبرع اإلخىح ثٓ ٔعّبْ ضبثمب ضبْ غبري 27 ِسالُر َبضُٓ 28



 A489068010 06اٌجطبرُٓ رلُ  106رلُ 06غبرع رلُ ثى ٌطٕبْ ِخزبر 29

 A490384211 ضعُذ زّذ04َٓرعبؤُخ اٌفزر عّبرح رلُ لرَٓ رغُذ 30

 A503372814 غبرع غرٔبغخ اوُزبْ إٌُبثُع 02 ِسَبْ ضفُبْ 31

 A503781015 غبرع ضعُذ زّذَٓ 187لطعخ رلُ  درَذٌ عٍٍ 32

 A486309408 زٍ اٌسوثُر 38رلُ ثٍعُذٌ وّبي 33

 A481225204 ضعُذ زّذَٓ 84رعبؤُخ عمبرَخ رَّخ عّبرح د ِذخً ن لطعخ رلُ  عُبغٍ عجذ اٌغبٍٔ 34

 A512029617 01ِسً  134غبرع ضعُذ زّذَٓ رلُ  ثخىظ أُِٓ 35

 A489286011 125غبرع ضعُذ زّذَٓ رلُ  ِمرأٍ ضُّر 36

 A488239209 01أِسً رلُ  01لطعخ رل04ُزٍ ٌُىبضطىرفىج  ثػطىٌخ ضُّر 37

 َىغرغخ خٍُفخ 38
 

 18A5123473 7زٍ الوىٔىىرد عّبرح ة رلُ 

 A489073210 ة16رلُ  1زٍ الوىٔىىرد عّبرح ة ِذرج  ثٓ ضعذَخ رظب 39

 ظُف ٔبٍٍَ 40

 قصببت ودواجي

 A482119205 زٍ الوىٔىىرد غرَك ازّذ لبرح

 A008778202 غبرع زطبْ ثٓ ٔعّبْ 19 دروي ِصطفً 41

 A488099409 02لبرح ِسً غرَك أزّذ02رلُ  اٌىردح رعبؤُخ عمبرَخ واٌٍ عجذ اٌسىُُ 42

 A481059004 40زٍ الوىٔىىرد غرَك  ازّذ لبرح لطعخ رلُ  لُذوظ ِسّذ 43

 A004427299 104ِح ٍِىُخ  24ٔهح أزّذ لبرح اٌزعبؤُخ اٌعمبرَخ اٌىردح لطُ 17 فعٍٍُ ُِٕر  44

 ٌطرظ فبروق 45

 خضز وفىاكه

 A485146007 10غبرع ٔىر اٌذَٓ ثىغٍسخ رلُ 

 A502833014  ٔهح خىخخ اٌدٍذ 10 عمبد أزّذ 46

 A009229002 12رعبؤُخ عمبرَخ اٌىردح غرَك ازّذ لبرح لطعخ رلُ  أوغبْ خّبي 47

 A501875213 04عّبرح ش  14رعبؤُخ  زّذَٓ ِسً رلُ  عسوز صبٌر 48

 45رلُ  ضعُذ زّذَٓ ثىعُع رظىاْ 49
وصً: 

1716213116 

 A502759414 غرَك أزّذ لبرح زٍ الوىٔىىرد عّبرح د عجُذاد ضُّر 50

 ٔذَرغبعى  51

 إطعبم

 A484503606 11رلُ  01ٔهح ضٍُّبْ عُّراد ِسً رلُ 

 A007803801 12غبرع ضُذٌ َسٍ رلُ  دثُر صبٌر 52

 A502177613 غبرع ضٍُّبْ عُّراد ) اٌطرَك اٌىغٍٕ( 21 زجٍٍُ زٍُُ 53

  غبرع ِهذٌ غساٌخ إٌُبثُع لُطزبف فٍىثبي ضبثمب 17 بداوي رفٌق نواس 54

 A485080907 زٍ إٌُبثُع 01رلُ اٌطرَك اٌىغٍٕ غبرع عٍٍ خىخخ  05 كٌاس فرٌد 55

 A487534609 ثئر ِراد راَص01 زٍ ضعُذ زّذَٓ إلبِخ دارَٓ عّبرح رلُ  هودة كمال 56

 A493116913 ثئر ِراد راَص 51ِسً  02زٍ ضعُذ زّذَٓ لطعخ رلُ  درامشً معمر 57

 راٌس صالح 58
ثئر ِراد  11لطعخ رلُ  01زّذَٓ إلبِخ دارَٓ عّبرح زٍ ضعُذ 

 راَص
A511486516 

 A511491716 ثئر ِراد راَص 21رلُ ي 03اٌزعبؤُخ اٌعمبرَخ اٌفزر عّبرح  مزٌان أمٌن 59

 A503482414 ثئر ِراد راَص ضعُذ زّذَٓ 04عّبرح  26رعبؤُخ اٌفزر رلُ  بوقراص العٌد 60

 A482111805 ثئر ِراد راَص 188غبرع ضعُذ زّذَٓ رلُ  مسعً نادٌة 61

 A008442102 ثئر ِراد راَص ة غبرع خىخخ اٌدٍذ 39رلُ  موسلً جمال 62

 ِراد َُّٕخ 63
 هحطت خذهبث

 A006122200  اٌطرَك اٌىغ01ٍٕ

 A005826400 ثئر ِراد راَص 01غرَك اٌىغٍٕ زٍ ٌُفرخٍ رلُ  صبزت ِعّر ِرواْ 64  

 



 

 

 

 

 

 

 

 الجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت الشــــــعبيت
 وسارة التجبرة        

    هذيزيت التجبرة لىاليت الجشائز

 

 8102الفبتح ًىفوبز و عطلت الوىلذ الٌبىي الشزيف لسٌت القبئوت االسويت للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي بضوبى الوذاوهت خالل عطلت 
 

الوقبطعت 

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

ص
راَ

د 
را

ِ 
ر
ثئ

 

 خبدمبئز 

 ألّىْ ِسّذ 01

 هخبشة

 08A4867090 ثئر خبدَ 108رلُ  02زٍ اٌطالَ 

 08A4868504 163رعبؤُخ اٌجٕبء  لطعخ رلُ  دثبثسخ عجذ اٌىرَُ 02

 09A4877586 زٍ ِمٕىغزمصرا33َٓرعبؤُخ أوي ٔىفّجر رلُ  رىارٍ زهُر 03

 09A4879354 ثئر خبدَ 13غبرع اإلخىح خُالٌٍ زٍ ٌىٔذو ضبثمب رلُ  عُبد اثى ثىر 04

 10A4890442 ثئر خبدَ 12زٍ ِراالز لطعخ رلُ  ثىروبة فرَذ وّبي 05

 12A4909758 غبرع وُىش ِسّذ18رلُ لىرَػٍ عجذ اٌٍطُف 06

 05B0971786 ثئر خبدَ   69أود رلُ  20رعبؤُخ عمبرَخ  ظ ر َ َ ِخجسح ِىٔى 07

 09B0984002 ثئر خبدَ 140غرَك اٌروِبْ رلُ   َ ظ و د َ َ  فىرْ فىد 08

 161201552 ضبزخ اوي ٔىفّجر ثئر خبدَ وىادٌ فُصً 09

 13A5016952 ثئر خبد35َرسرثىغبد رلُ زٍ  لىضٍّ َىٔص 10

 / ِسرعخ اِجبرن ازّذ ِجبرن 11

 08A4868030 اٌجطبرُٓ 69رعبؤُخ اٌجٕبء رلُ هذَجً فرَذ 12

 ِٕبد زىُّخ 13

ث/ث التغذيت 

 العبهت )بقبلت(

 A502264613 04زؤىخ رعبؤُخ اٌصذالخ لطعخ رلُ 

 A482572605  05لطعخ رلُ رعبؤُخ زدبَ ِسّذ  عطالوٌ رىفُك 14

 A511186116 ِسً ة 06رعبؤُخ زدبَ ِسّذ اٌمطعخ رلُ  عجىدح ِسّذ 15

 A511266616 02اٌزعبؤُخ اٌعمبرَخ اٌطالَ غبرع لبَذ اٌجبة عّبرح  رطىرطى خُبر 16

 A488667810 غبرع أعراة ضٍ أزّذ زصخ أ 46رلُ زرزبد ٔبصر 17

 A503906615 غبرع اعراة ضٍ ازّذ ِسً ش 22رلُ  لساْ عبدي 18

 A482385105 17غبرع وزى ِسفىظ رلُ  ثٓ ِىِخ َىضف 19

 A481354804 غبرع اعراة ضٍ ازّذ اواوٍٍ ٌىٔبش 20

 A004137299 39رلُ  وػه غبرع ضٍُّبْ وروظ ِطعىدٌ خٍُفخ 21

 A006146200 3غبرع ثىضىاٌُُ اِسّذ رلُ  خٍُفٍ ِسّذ 22

 A486320408 02ٔهح خٍُفٍ زُّذ رلُ  االزك عجذ اٌرؤوف 23

 A487763209 41ٔهح وزى  ِسفىظ رلُ  ِهذٌ زُّذ 24

 A503683215 22غبرع اإلخىح اٌثالثخ خُالٌٍ رلُ  زّىغٍ ثذراٌذَٓ 25



 A001502398 07غبرع ثالثخ اخىح خُالٌٍ رلُ  ضىاٌٍّ راثُع 26

 A482651605 38أوي خىٍَُخ رلُ غبرع  عالظ خّبي 27

 A003312899 73أود ثبة رلُ  20رعبؤُخ عمبرَخ  ثىغُع رَبض 28

 A486967608 ضبثمب ( َطً عًٍ غبرع عساَ ِهذٌ 17) 32زٍ لبَذ اٌجبة رلُ  ِفزبزٍ ِسّذ 29

 A503281214 غبرع خٍُفٍ زُّذ ِسً ش 1رعبؤُخ إٌدبذ رلُ ف ثٍخُر عجذ إٌىر 30

 A484782007 08رعبؤُخ اٌجٕبء عّبرح رلُ  ِرازلخ عٍٍ 31

 A008335401 09رعبؤُخ عمبرَخ زدبَ ِسّذ لطعخ رلُ  لهٍىز لبضٍ 32

 خعُذرٌ رىفُك 33

 قصببت ودواجي

 A488644010 127زٍ ضٍ أِجبرن رلُ 

 A481449604  ردسئخ وردؤخ ضبثمب16رعبؤُخ األِبي لطعخ رلُ  رجروبْ فبرر 34

 A486645709 14ردسئخ وردؤخ لطعخ رلُ  ضبغىر ورَُ 35

 A005811200 07ٍُفٍ أزّذ ِسً رلُ خغبرع  راثر ررّب 36

 ِرَغذ عصبَ 37

 خضز وفىاكه

 A501473412  ج06رعبؤُخ زدبَ ِسّذ لطعخ رلُ 

 A481570804 43ضٍ ازّذ رلُ  أعراةغبرع  ثٓ عجبش عجذ اٌسُّذ 38

 A503944215 106رعبؤُخ ِسّذ  زدبَ لطعخ رلُ  ثراثس أُٔص 39

 A501687616 غرَك اٌمبدوش 06رلُ  غبور زَزىْ 40

 A511413916 22رعبؤُخ إٌىر رلُ  ثىَط ِسّذ 41

 ِىٍ فعٍُخ 42

 إطعبم

 A004861899 5غبرع أوي خىٍَُخ رلُ 

 A005302299 3غبرع االخىح خُالٌٍ رلُ  راثسٍ ِسّذ 43

 A490338611 زٍ اٌجطبرُٓ 17رل01ُغبرع  غجرَىد زٍُُ 44

 / خىٍَُخ 01غبرع  68زٍ  غىلٍ عجذ اٌعبٌٍ  45

 ثىربفغخ فبرش 46
ِسً أوي 02رعبؤُخ عمبرَخ اٌطالَ غبرع لبَذ اٌجبة عّبرح 

 01/02رلُ
A486961808 

 47غبرع أوي خىٍَُخ رلُ  ثىدهبْ عٍٍ 47
 اَذاع رلُ :وصً 

1616208181 

 A503321214 غبرع خٍُفٍ زُّذ 06 ٌروبَ زهُر 48

 A502588813 69غبرع أوي خىٍَُخ رلُ  وران فبروق 49

 A488135809 ثٓ غبثخ ِسّذ ٌُّٓ ثٓ غبثخ ِسّذ ٌُّٓ 50

 A502743214 رعبؤُخ زدبَ ِسّذ 18رلُ  عٍى َىضف 51

 A010856204 أ06رلُ  01زٍ اٌجطبرُٓ غبرع  ثىهراوح عجذ اٌىهبة 52

 A007284600 14ضبزخ غبٌت ِسّذ أِسَبْ رلُ  أضىاق وهُجخ 53

 خٌار نصر الدٌن 54
 هحطت خذهبث

 A003301699 شارع اإلخوة جٌاللً بئر خادم 10

 00A0074066 غبرع اوي خىٍَُخ ثئر خبدَ 17 بوجمالل مصطفى 55

 كولٌتال  الجزائر الحلٌب مركب 56
إًتبج الحليب و 

 هشتقبته
 98ردسئخ اٌجطبرُٓ رلُ   

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت الشــــــعبيت
 وسارة التجبرة        

    هذيزيت التجبرة لىاليت الجشائز

 

 8102الفبتح ًىفوبز و عطلت الوىلذ الٌبىي الشزيف لسٌت القبئوت االسويت للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي بضوبى الوذاوهت خالل عطلت 

 
الوقبطعت 

 اإلداريت
 الزقن البلذيت

اسن و لقب التبجز أو الوتعبهل 

 االقتصبدي
 العٌىاى التجبري ًىع الٌشبط

رقن السجل 

 التجبري

ر 
ثئ

ص
راَ

د 
را

ِ
 

جسز 

 قسٌطيٌت

 زّجٍٍ ِخزبر 01

 هخبشة

 07A4840411 خطرلطٕطُٕخ 40رلُ  07رعبؤُخ عمبرَخ ِفزبذ اٌخُر خسئُخ أ 

 08A4852563 خطر لطٕطُٕخ 02رلُ  6ِٕطمخ زعرَخ اٌدذَذح ِمطع ة  غراَطُخ فرَذ 02

 خطر لطٕطُٕخ عُٓ إٌعدخ  02أ ِسً رلُ  55ِطىٓ عّبرح  2248زٍ  رسسَجذ ِسَبْ  03
اٌٍّف  إَذاعوصً 

1616200729 

 11A4891225 خطر لطٕطُٕخ 199زٍ وبزٔبف لطعخ رلُ  ثٍجُط رىفُك 04

 12A0495810 ِسً ش خطر لطٕطُٕخ 31زٍ ثٓ ثىٌعُذ )ثرٔىخ ضبثمب( لطعخ رلُ  ضّبرح ِسفىظ 05

 12A4896725 خطر لطٕطُٕخ 02زٍ وبزٔبف  خرثىعخ ِذأٍ 06

 12A4897823 جسر قسنطٌنة 97عٌن النعجة قطعةأ99تعاونٌة عقارٌة المنار قطعة ضززُزٍ فىزٌ ثٓ 07
 07A4840411  03ردسئخ 15زً خٕبْ اٌعبفُخ رعبؤُخ  35 زّجٍٍ ِخزبر 08

 10A4873193 عُٓ إٌعدخ خطر لطٕطُٕخ 06ِسً رلُ  0ِطىٓ عّبرح  81زٍ  إزِىر إثراهُُ 09

 10A4877997 خطر لطٕطُٕخ 01لطُ ة ِسً  23زٍ إٌىر رلُ  عبِرزرزور ثٓ  10

 05A2230663 خطر لطٕطُٕخ 08فُال  1961اوزىثر  17زٍ  ثىلطخ ِىٌىد  11

 11A2347578 خطر لطٕطُٕخ  36زىبٌّبٌسخ  رلُ  زىاش َىضف 12

 15A4919721 خطر لطٕطُٕخ  46زً عُٓ إٌعدخ لطعخ  اٌىٌٍ عٍٍ 13
 16A5111666 خطر لطٕطُٕخ  586زً اٌسُبح لطعخ رلُ  رُزىاذ ضٍُّبْ  14
 11A4880851 خطر لطٕطُٕخ 77زٍ اٌسُـبح ردسئخ  ثىِعراف صبٌر 15

 02A0093177 خطر لطٕطُٕخ 6ِسً رلُ  8زٍ عُٓ إٌعدخ ِمطع أ غبٍٍَ رظب 16

ث/ث التغذيت  غهراد ِسفىظ 17

 العبهت )بقبلت(

 A485830908 عُٓ إٌعدخ 03رلُ  28عّبرح ِطىٓ  1074زٍ 

 A491319714 04د ِسً رلُ 09ِطىٓ عُٓ إٌعدخ عّبرح  2248 غرثٍ َبضُٓ 18



 A511031715 05رل23ُِطىٓ عّبرح 1074زٍ عُٓ إٌعدخ  ضُفىاْ عجذ اٌرزّبْ 19

 A008074301 04ف رلُ  4ِطىٓ عّبرح  2540زٍ عُٓ إٌعدخ  زجىضٍ ِسّذ 20

 A481617305 02لطعخ  01ِٕطمخ اٌطىُٕخ اٌسعرَخ ِمطع أ زُّذوظ ضُذ عٍٍ 21

 A489643512 12زٍ ضىٍٔغبز فُال رلُ  ِزػبغ ِسّذ 22

 A492073715 03/رٍ ِسً رلُ 09ِطىٓ عُٓ إٌعدخ  اٌعّبرح  2248 ٌمجح عجبش 23

 A511615116 عُٓ إٌعدخ 02رلُ  ِسً 03لطعخ رلُ  5ِمطع ة  هالٌٍ إضّبعًُ 24

 A005714700 1074رلُ  06و  05رلُ  24زٍ ِطىٓ عّبرح  ثٓ زوخ ضبُِخ 25

 A491319714 04د ِسً رلُ 09ِطىٓ عُٓ إٌعدخ عّبرح  2248 غرثٍ َبضُٓ 26

 A006030700 2540أ رلُ  33.31رلُ  8زٍ ِطىٓ عّبرح ف  ورواغ ِطعىد 27

 A487820910 رِس ة عُٓ إٌعدخ 02ِطىٓ عّبرح ف رلُ  237زٍ  ثىعسَس ضُّر 28

 A482452505 01لفص أ رلُ 16ِطىٓ عّبرح  1074زٍ عُٓ إٌعدخ  عّبرح َىضف 29

 A487361710 03رلُ  4ِطىٓ عّبرح فـ/ 2540زٍ عُٓ إٌعدخ  ثٓ ِسوز ِطعىد 30

 A003316199 2540رلُ  5رلُ  14عّبرح  33/31زٍ ِطىٓ خسء  خبٌفٍ أعّر 31

 A490250713 03ِسً رلُ  229زٍ وبزٔبف لطعخ  ِرضٍ عّر 32

 A010867504 06رلُ  11ِطىٓ عّبرح  202زٍ  ثٓ عُذح خبٌذ 33

 A003698299 07ِسً رلُ  03ِطىٓ عّبرح  224زٍ  لبضٍّ صبٌر 34

 A486001508 237زٍ وبزٔبف لطعخ رلُ  ِرزولٍ فبروق 35

 زوبر اٌطبهر 36

 قصببت ودواجي

 A492154715 02و  01رلُ  22ِطىٓ عّبرح  1074زٍ 

 A490173513 198زٍ اٌسُبح لطعخ رلُ  أوهُت زّسح 37

 A491585514 ة200اٌّسً رلُ  200زٍ اٌسُبح لطعخ رلُ  ضعىدٌ ِسّذ 38

 A489114511 01ِسً  13زٍ ضىٍٔغبز رلُ ثٍخُر إثراهُُ 39

 فروُىٌ ِسّذ 40

 خضز وفىاكه

 A485173508 أ 20رعبؤُخ عمبرَخ اٌّطزمجً رلُ 

 A490546113 01د ِسً رلُ  11ِطىٓ عُٓ إٌعدخ عّبرح  2248 ٔىبع ِسّذ 41

 A490189913 عُٓ إٌعدخ 01ة ِسً 4د ِدّىعخ أ8ِطىٓ ع,2248زٍ  لٕفىد ٌهىارٌ 42

 A490164713 عُٓ إٌعدخ 28عّبرح  06ِسً رلُ ِطىٓ  1074زٍ  ثٓ عمٍُخ ِسّذ اعراة 43

 زُّذٌ فبروق 44

 إطعبم

 A484797107 182زٍ اٌسُبح لطعخ رلُ 

 A481349104 8 رقم السعادة تعاونٌة ِزُع ِسّذ 45

 A488347711 04زٍ عُٓ إٌعدخ عّبرح ن رلُ  عٍُبْ خبٌذ 46

 A511222616 عُٓ إٌعدخ 03 ة  رلُ 25ِطىٓ عّبرح  1074زٍ  ِىثبروٍ ضُّر 47

 A491506114 ِسً أ 01ِسطخ اٌجٕسَٓ  عُٓ إٌعدخ لطعخ رلُ أ  20لطعخ رلُ  ثىزَذٌ اِسّذ 48

 A485289908 05د رلُ  5ِطىٓ عّبرح  2248زٍ عُٓ إٌعدخ  عجىة عجذ اٌسٍُُ 49

 A490431913 01/د ِسً رل12ُِطىٓ عُٓ إٌعدخ عّبرح2248 أوٍٍ ضٍُُ 50

 A010475104 01زٍ عُٓ إٌعدخ اٌمذَّخ زبٌُب اٌػّبٌُخ لطُ  03رلُ  ثٓ عٍٍ عجذاٌٍُّه 51

 A483375306 05ِسً رلُ  03اٌفالذ لططعخ رلُ  ثىورن اٌعُذ 52

 A486087508 01ِسً 03اٌزعبؤُخ اٌعمبرَخ اٌفالذ لطعخ  وُسً عجذ اٌىهبة 53

 A007873101 وػه ثسٍ وبزٔبف ضراذ ٌعرَجٍ 54

 A487761110 عُٓ إٌعدخ 01ِسً رلُ 05ِمطع ة غٍسبوٌ عجذ اٌدًٍُ 55

 A492279915 أ 21اٌزعبؤُخ اٌعمبرَخ اٌّطزمجً لطعخ  عّبر ضراٌ غّص اٌذَٓ 56

 A484299707 عُٓ إٌعدخ 03ة رلُ  56ِطىٓ عّبرح  2248زٍ  ضعُىد ضُّر 57



 02B0018687 خطر لطٕطُٕخعُٓ إٌعدخ  20ردسئخ رلُ  خذهبث هحطت ِعبغى عجذ اٌعسَس 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت الشــــــعبيت
 وسارة التجبرة        

    هذيزيت التجبرة لىاليت الجشائز

 

 8102الفبتح ًىفوبز و عطلت الوىلذ الٌبىي الشزيف لسٌت خالل عطلت  القبئوت االسويت للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي بضوبى الوذاوهت
 

الوقبطعت 

 اإلداريت
 الزقن البلذيت

اسن و لقب التبجز أو 

 الوتعبهل االقتصبدي
 رقن السجل التجبري العٌىاى التجبري ًىع الٌشبط

ص
راَ

د 
را

ِ 
ر

 

 السحبولت

 لّبز أزّذ 01

 هخبشة

 13A4931488 زٍ اٌطعُذ زدبر ضسبوٌخ 112رلُ 

 07A4858398 ضسبوٌخ 5/2زٍ ِرَدخ لطعخ  َبضف ِسّذ درَص 02

 13A4934076 ضسبوٌخ 47زٍ اٌراَص  رلُ  رمٍعُذ ِسّذ 03

 08A4864968 ضسبوٌخ 03ِطىٓ لطعخ رلُ  250زٍ  عزروز اٌجػُر 04

 13A4935173 رلُ ضُطسبوٌخ 01زٍ اٌّدبهذَٓ غرَك درارَخ لطعخ  ِجبروٍ خبٌذ  05

 164503932 اٌعسرلٍ لذور ضسبوٌخ 23 ضٍُُ ضفُبْ  06

 13A4933527 سحاولة 22حً مرٌجة محل ب  عبزار عبد الوهاب 07
 / ضسبوٌخ 06ِسً أ فُال   09دوار أوالد ثٍسبج لطعخ  ضُفٍ ِصطفً 08
 / ِسً ضٍ 01زٍ ضعُذ زدبر غرَك اٌذرارَخ رلُ  اثسار زوهُر 09
 / ضسبوٌخ 02غبرع رثبغبثراهُُ  رلُ  زوثخ ِسّذ 10
 / بابا علً 19حً السكان الالشرعٌٌن رقم  ضعُذ زَبْ 11

 13A4935248 غبرع اٌطرَك اٌرئُطٍ اٌطسبوٌخ  ِمرأٍ ٌُّٓ 12

 عّبٌٍ ِخزبر 13

 ث/ث التغذيت العبهت )بقبلت(

 A493812614 04ثٍسبج رلُ  أوالدزٍ 

 A005630499 شارع بن مرجة محمود 49رقم  ِخزبرعٍُع  14

 A493138113 حً علً خوجة 16رقم  غٍجٍ فبرر 15



 A006827200 3شارع المدارس رقم  غُبْ زطُٓ 16

 A493897314 شارع بلخونً ٌوسف 19رقم  غُبْ زفُع 17

 A494238415 محل ب 932قطعة  12حً السكان اللال شرعٌن رقم  رداد عٍٍ 18

 A494118615 16مدرسة بابا علً رقم  ثىراثعخ ِصطفً 19

 A493097912 القشاطلة أوالد بلحاج 43رقم  لبَذ زىُُ 20

 A482355605 91شارع بن مرجة محمود رقم  دادو ِسّذ 21

 02A0096692  شارع العقٌد عمٌروش و شارع االخوة بوروبة  فىبَر زىرَخ  22

 / 11اٌزعبؤُخ اٌعمبرَخ  اٌعّراْ  رلُ  ثٓ رروٍ ِسفىظ 23
 / زٍ عٍٍ خىخخ ِسً د 12 وػزىَ ضٍُّبْ  24
 / 82طرٌق الدوٌرة رقم  زذاد عجذ اٌمبدر 25
 / حً مرٌجة19 زردأٍ خبٌذ 26
 A482514205 9طرٌق الوطنً باب علً رقم  غرَبف ضُّر 27

 / غبرع ِصجبزٍ زُّذو 10رلُ  ثٓ اَذَر داوود 28
 / أ 02غرَك والد ثٍسبج ِسً رلُ  ِبزٍ رظىاْ 29
 / 02غبرع اٌعُٕبٍٔ عالي رلُ  غرثٍ اٌطبضٍ 30
 / نهج العقٌد عمٌروش َبضُٓ رواثر 31
 / 13 حً مرٌجة رقم ِٕخرفُص َسٍ 32
 / السواٌح 79 رقممحل حً مرٌجة  ضٍ عّر َسُبوٌ 33
 / 92شارع بلحاج عثمان رقم  ثىضىضى ِسّذ 34

 / بابا علً 15رقم  98مسكن عمارة س/ص 911حً  ٔىرٌ فزُسخ 35

 ثىثىر ثىُر 36

 قصببت ودواجي

 A494066615 02زٍ عٍٍ خىخخ ِسً رلُ  06

 A372434009 53زٍ أوالد ثٍسبج رلُ   خالي ِسّذ 37

 A494407815 غرَك دوَرح 100رلُ  ثىفالذ وهبة 38

 A491470809 01زٍ عٍٍ خىخخ رلُ  ٔبرع خُّص 39

 غرثٍ اٌطبضٍ 40

 خضز وفىاكه

 A004876499 02غبرع اٌعُٕبٍٔ عالي رلُ 

 A004645899 زٍ ِرَدخ ِٕخرفُص َسٍ 41

 A486414808 92حً علً خوجة محل د رقم  كشتوم سلٌمان 42

  55ثٍسبج رلُ ِسً  ضٍ أوالد  دثبزٌ اثراهُُ 43

  73 أوالد ثٍسبج رلُ عجذ اٌغفىر اِسٕبْ 44

 ضٍُه اٌسهرح 45

 إطعبم

  غبرع اٌعمُذ عُّروظ زٍ اوالد اٌػهذاء

  12غبرع ثٍسبج عثّبْ رلُ  خبٌفٍ ورَُ 46

  زٍ عٍٍ خىخخ 08رلُ  ضّطىَ فبروق 47

  غبرع ِصجبزٍ زُّذو 10رلُ  ِخٍىف ررُجخ 48

 A001276397 غبرع اٌعمُذ عُّروظ 30رلُ  اثراهُُ رفُك  وٌذ 49

 A493400113 غبرع اٌعمُذ عُّروظ 62 ثىزّبر ِسّذ 50

  34رلُ  ِصجبزٍ زُّذوزٍ  زعرور ثالي  51

  3غبرع ثٍسبج عثّبْ رلُ  ثىزَبٍٔ عجذ اٌرزّبْ 52

  ج98زٍ أوالد ثٍسبج رلُ  زرغبوٌ ِسّذ وضًُ 53



  02غبرع اإلخىح ثىروثخ أوالد ثٍسبج رلُ  ثىضُبفخ عبدي وٌذ 54

 A493859914 59غبرع ِصجبزٍ زُّذو رلُ  ثٍدىدٌ ِجبرن 55

 A491077409 رعبؤُخ إٌّسي 32لطعخ رلُ  زىثٍ فبرر 56

 A005273899 غبرع اٌعمُذ اعُّروظ زّىَ َبضُٓ 57

 97B0002661 اٌذوَرح اٌطسبوٌخغرَك  هحطت خذهبث ثىضىاٌُُ زفُع 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت الشــــــعبيت
 وسارة التجبرة        

    هذيزيت التجبرة لىاليت الجشائز
 

 8102ًىفوبز و عطلت الوىلذ الٌبىي الشزيف لسٌت الفبتح القبئوت االسويت للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي بضوبى الوذاوهت خالل عطلت 
 

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

 حيذرة ثئر ِراد راَص

 غبَت ِسٕذ ضعُذ 01

 هخبشة

 02A0091355 ضبزخ اٌمذش زُذرح 47
 14A4910431 ضعُذ زّذَٓ زُذرح 59ردسئخ زرلىق  ثىضجبغخ عّبر 02

 ثُىُىص وسعٍ ِراد 03
اٌزعبؤُخ اٌعمبرَخ إلبِخ ضٕذش ردسئخ اٌمُّ لطعخ رلُ  

 زُذرح 75لطُ  88ِدّىعخ ٍِىُخ  57
16B0998888 

  17B0999548 زُذرح 48غرَك اٌمبدوش عّبرح رلُ  ِبٌه رغُذ 04
 99B0007053 غرَك عجذ اٌمبدر لبدوظ زُذرح 51 ظ.ردٕىاز غبَت اخىح 05

 ِىٍ ٔجٍُخ 06

ث/ث التغذيت العبهت 

 )بقبلت(

 A482604105 03غبرع خٍُّخ رلُ 

 A006244900 07غبرع اٌدٍُّخ رلُ  ثٓ غُٓ عجذ اٌٍطُف 07

 A483681706 07غبرع خٍُّخ رلُ  غبغٍ ضُّر 08

 A491386609 / ة01غرَك ضُذٌ َسٍ ردسئخ رلُ 17 زبج ٌعسَت عّر 09

 A487663510 480زٍ ضٍٍُ خٕبذ رلُ  ثىفالذ ضّبعًُ 10

 A009454703 45غبرع اٌهمبر رلُ  زراد زاَخ 11



 A484589307 22غبرع اٌهمبر رلُ  ثٓ رروٍ ضفُبْ 12

 A006757900 38غبرع ِسّذ زبج أزّذ رلُ  ٍَّ ِسّذ فُصً 13

 07A4840077 غبرع اٌهمبر زُذرح 43 ثٓ زّر اٌعُٓ فىزٌ 14

 16A5044048 غرَك ضُذٌ َسٍ زُذرح 06 خبزْ زطُٓ  15

 17A5046418 زُذرح 12غبرع اٌىازبد رلُ  ثىغسَى رظىاْ 16

 06A4835399 زُذرح 01عّبرح  03غرَك ضُذٌ َسٍ ِسً رلُ  فراغ رغُذ 17

 07A0849946 زُذرح 02عّبرح  06ضُذٌ َسٍ ِسً رلُ غرَك  ثىضجُخ ٔطُُ 18

 06A4828687 زُذرح 03غبرع اٌىازبد رلُ  ثبعسَس عٍٍ 19

 17A5045915 زُذرح 08غبرع اٌىازبد ِسً رلُ  خُبر رغُذ 20

 16A5044390 زٍ ثٍ رٍ رٍ زُذرح 36 غرفٍ ورَُ 21

 10A5487663 زُذرح 480زٍ ضٍٍُ خٕبذ رلُ  ثىفالذ اضّبعًُ 22

 14A4914459 ِىرر زُذرح 27زٍ دأدى رلُ  غبَت عّر 23

 17A5045749 غبرع خٕبْ اٌّبٌُه 25 ِهذٌ اولبضٍ 24

 ِٕصىرٌ فـؤاد 25

 قصببت ودواجي

 A486351909 ِسً ة 17زٍ زرلىق رلُ 

16زٍ زرلىق )ٍِىُخ أؤىرح ضبثمب( اٌمطعخ رلُ  ثىاٌدبج صبٌر 26  A483315805 

 A486914109 ٔهح ضعُذ زّذَٓ 11 اٌُبِٕخ زطبْ 27

 A004301999 04ضبزخ اٌمذش رلُ  رِرَ اٌطُت 28

 فراغ رشٌد 29

 خضز وفىاكه

 A483539906 92طرٌق سٌدي ٌحً رقم 

 A486308109 محل أ 97حً زرقوق رقم  وطاس حمٌد 30

 A486956309 517حً سٌلً جناح  غردوس لٌندة  31

 زذور َُّٕخ 32

 إطعبم

 A004674399 17ٔهح ضعُذ زّذَٓ رلُ 

 B098703113 غبرع خٍُّخ 20 (لرَٕعٍ عٍٍ) ٌىفىرَطزُٓ 33

 A484860907 43غبرع اٌهمبر رلُ  زفبصخ أزّذ 34

 A007015300 20رىضعخ ثروفٕص اٌصغري رلُ  غرَف زهُخ 35

 لرلر زّسح 36
ضبزخ اٌمذش عّبرح  16ِدّىعخ ٍِىُخ رلُ   22لطُ 

 اٌطبثك االرظٍ 03
A491284114 

 A5043624 16 04غرَك عجذ اٌمبدر لبدوظ رلُ  03 صذَمٍ عجذ اٌسُّذ  37

 B099879316 زُذرح 534زٍ ضٍٍُ خٕبذ  )ٔبثٍ هػبَ( داٍَُص 38

 A491756714 02غبثخ ثبرادو ِسً  رلُ  ٌعّىرٌ عجذ اٌغفبر 39

 A002998598 19غرَك لبدوش عجذاٌمبدر رلُ  زروق خُراٌذَٓ 40

 A491221514 غبرع عٍٍ وزاْ 10 عجذ اٌالوٌ خعفر 41

 غىاٌسٍ ِصطفً 42
عّبرح او  02البِخ غعجبٍٔ ِٕسذر زُذرح زصخ رلُ 
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A488713711 

 A490929913 ِسً او 507زً ضٍٍُ خٕبذ  ٌىًٔ عٍٍ 43

 A487515310 451زٍ ضٍٍُ خٕبذ رلُ  هٕهٓ ٌُٕذح 44

 A486851309 14ة رلُ  14ردسئخ زرلىق ِسً رلُ  هُّطٍ عجذ اٌرزاق 45

 ثىغبَت ِطعىد 44
 هحطت خذهبث

 12A4894541 غبرع ضعُذ زّذَٓ زُذرح 16

 08A4855383 غبرع ضعُذ زّذَٓ زُذرح 18 اوشاعو عبد الرزاق  45

 



 


