
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية الجزائر

رويبةللتجارة ال المفتشية اإلقليمية  

8102أول نوفمبر و المولد النبوي لسنة القائمة اإلسمية للتجار و المتعاملين اإلقتصاديين الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة   

التجاريرقم السجل  إسمو لقب التاجر إو  نوع النشاط العنوان التجاري 
 المتعامل اإلقتصادي

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

1145700أ10 الروٌبة  10جوٌلٌة رقم  5شارع   علًٌفالحنا إٌداع الخبز و الحلوٌات   10 

 الرويبة الرويبة

السوق البلدي الروٌبة 70محل رقم  000407405 الخبز التقلٌديحرفً صانع    10 حسنً محمد 

7210404أ00 الروٌبة 12شارع أول نوفمبر  00  غٌر صناعٌةمخبزة   10 حنٌش محمد 

5005252أ00 خالد شاللو مخبزة صناعٌة شارع أول نوفمبر   17 

7400515أ12 الروٌبةشارع العربً عبد السالم  15رقم    15 بلعٌد إزروال حلوٌات تقلٌدٌة 

1144055أ10 و حلوٌاتمخبزة شارع أول نوفمبر الروٌبة  ٌري محمد األمٌنبع   10 

7440444أ00 نهج رزٌق أحمد الروٌبة 01   14 خدام توفٌق مخبزة صناعٌة 

7400775أ12 أفرٌل الروٌبة 07نهج  10   14 بوحفص أنور حلوٌات 

070224أ14 حً أول نوفمبر الروٌبة 42   12 معزوز وهٌبة   مخبزة صناعٌة 

1102704أ24 الروٌبة 57حً أول نوفمبر    01 لكرز حسان مغازة 

1100404أ24 الروٌبة 15شارع بشاٌس رابح رقم    00 دنً مرزاق ت/ت للتغذٌة العامة 

1154705أ11  00 بوٌحٌاوي سفٌان  ت /  ت للتغذٌة العامة        شارع درٌش حسٌن الروٌبة 

1140150أ11 الروٌبةشارع العقٌد عمٌروش 04   00 أومغار صادق ت / ت للتغذٌة العامة 

00470720أ14 شارع زٌغوت ٌوسف الروٌبة 4   07 بن جابر موسى ت/ت للتغذٌة العامة 

7400024أ17  05 بوٌحٌاوي كمال ت/ت للتغذٌة العامة حً الثانوٌة الروٌبة 

7402224أ12 الروٌبة 54شارع علً بومنجل رقم   وري علًسك ت/ت للتغذٌة العامة   00 

5007042أ00  04 نقازي جمال ت/ت للتغذٌة العامة حً الثانوٌة الروٌبة 

1140025أ10 الروٌبة 51السوق المغطاة رقم    04 دربال عالل  ت/ت للتغذٌة العامة 

7420127أ01 الروٌبةأ 42رقم حً الثانوٌة عبد المؤمن    02 بومزٌر طٌب ت/ت للتغذٌة العامة 

7701544أ14  01 بار عبدالقادر ت/ت للتغذٌة العامة السوق المغطى الروٌبة 

5004047أ04 شارع علً خوجة الروٌبة 12   00 بوٌحٌاوي خالد  ت / ت للتغذٌة العامة  

5005507أ04 الروٌبة 05شارع أول نوفمبر رقم    00 بن تارزي أمال ت / ت للتغذٌة العامة 



7442404أ00  10أول نوفمبر محل رقم شارع  42المركز التجاري  

 الروٌبة
 00 نملة فرٌد ت / ت للتغذٌة العامة

 الرويبة
 
 

 

 الرويبة
 
 

 

1100412ب 10  07 ملزي عبد السالم )ش.ت( ت / ت للتغذٌة العامة شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 

1120074أ10 الروٌبة 02شارع العقٌد عمٌروش رقم    05 بشلة محمد ت / ت للتغذٌة العامة 

7445712أ01 ب الروٌبة 70شارع أول نوفمبر رقم    00 فراقٌق حمٌد ت / ت للتغذٌة العامة 

7440404أ00 الروٌبة 07شارع علً بومنجل رقم    04 بروان كمال ت / ت للتغذٌة العامة 

1120420أ10 الروٌبة 77السوق المغطى رقم    04 صاصا رشٌد ت / ت لمنتجات الحلٌب و العسل 

7402572أ10  02 فرفش كمال مقشدة شارع بشاٌس رابح الروٌبة 

1140075أ10 الروٌبة  10محل رقم  04نهج زٌروت ٌوسف قطعة رقم    01 ناغش رابح  ت/ت للخضر و الفواكه 

1104044أ22 الروٌبة 07السوق المغطى محل رقم    00 عساس محمد ت/ت للخضر و الفواكه 

1140005أ11 الروٌبة 01رقم السوق المغطى    00 بن نافلة مجٌد ت/ت للخضر و الفواكه 

1104150أ24 الروٌبة 00السوق المغطى رقم    00 لورٌدٌن أعمر ت/ت للخضر و الفواكه 

1170054أ22 الروٌبة 10السوق المغطى رقم    07 بوحامد أحمد ت/ت للخضر و الفواكه 

1100274أ22 الروٌبة 14السوق المغطى رقم   للخضر و الفواكهت/ت    05 سعٌد مكً 
الروٌبة 10السوق المغطى رقم  /  00 لعجامً محمد الصغٌر ت/ت للخضر و الفواكه 

7202514أ05 الروٌبة 04السوق المغطى رقم    04 عطاهللا عمر ت/ت للخضر و الفواكه 

1170725أ24 شارع السوق مقابل حضٌرة السٌارات الروٌبة  10  والفواكهت / ت للخضر    04 طوٌلب فٌصل 

1101044أ24  02 أصباط عمر ت / ت للخضر و الفواكه شارع السوق الروٌبة  

7401404أ15 الروٌبة 10شارع أول نوفمبر رقم    71 عمٌري محمد ت/ت للخضر و الفواكه 

5001270أ05 الروٌبة 10شارع علً بومنجل رقم    70 عساس كمال ت/ت للخضر و الفواكه 

5005700أ04 الروٌبة 10شارع ثانوٌة عبد المؤمن رقم د    70 طوٌلب ٌوسف ت/ت للخضر و الفواكه 

1142074أ10 الروٌبة  71حً السوق المغطى رقم    70 ضواح أحمد ت / ت للحوم و الدواجن 

1104705أ22 الروٌبة  50السوق المغطاة رقم    77 لمٌنً حسان  ت / ت للحوم و الدواجن 

7400042أ10 الروٌبة 05السوق المغطى رقم   موساوي فاطمة أرملة بن  ت / ت للحوم و الدواجن 
 معزوز

75 

1100720أ24 الروٌبة 04السوق المغطى رقم    70 شابو عمر ت / ت للحوم و الدواجن 

1100504أ24 الروٌبة 010السوق المغطى رقم    74 كودري رابح ت / ت للحوم و الدواجن 

1142010أ10 الروٌبة 00السوق المغطى رقم   و أرملة درولفاف ت / ت للحوم و الدواجن   74 

1100405أ22 الروٌبة 05السوق المغطى رقم    72 مسدورة توهامً ت / ت للحوم و الدواجن 

1150020أ22 الروٌبة  14المحالت المقابلة للسوق المغطى محل رقم    51 ورشان نورالدٌن  ت / ت للحوم والدواجن 

1010004أ10 الروٌبة  10بجانب السوق المغطاة محل رقم    50 سمٌر حٌطروش ت / ت للحوم والقصابة 

1101025أ24 الروٌبة 14السوق المغطى رقم    50 منصور بوعالم ت / ت للحوم والقصابة 

1155042أ22 الروٌبة 07شارع أول نوفمبر   بوعالم أومحند  ت/ت للحوم و الدواجن   50 

1755702أ22  57 أومحند لونٌس ت/ت للحوم و الدواجن شارع أول نوفمبر  الروٌبة 

1155044أ22 شارع أول نوفمبر الروٌبة 41   55 أومحند مصطفى ت/ت للحوم و الدواجن 

1172410أ22 جوٌلٌة الروٌبة 15شارع  10   50 قونان مختار ت/ت للحوم و الدواجن 



5004002أ04 الروٌبة 04ب د 000الثانوٌة قطعة حً    54 غربً أحسن ت/ت للحوم و الدواجن 

1011044أ10 الروٌبة 07حً علً بومنجل رقم    54 بلقاضً محً الدٌن  مطعم  

7200010أ07 الروٌبة 10محل  40جوٌلٌة قطعة رقم  15شارع    52 مصطفى سعدي  مطعم  

2002100أ04 الروٌبة 04حً الثانوٌة رقم د   01 بوٌحٌاوي عادل  إطعام سرٌع 

7400704أ17 الروٌبة  14نهج السوق المغطاة محل رقم    00 حرٌتً سعٌد إطعام سرٌع 

5000540أ 04 مكرر الروٌبة  00شارع أول نوفمبر محل رقم    00 شعابنة سعٌد مطعم  

7420775أ00  00الثانوٌة عبد المومن عبد المؤمن عمارة  00قطعة  

الروٌبة 0محل   
 00 روكٌلة ٌعقوب مطعم 

1244040ب  14 بلدٌة الروٌبة 10تجزئة الثانوٌة رقم   إطعام سرٌع   ش ذ م م طٌبة فود  
 نٌوكومبالً

07 

5001407أ00 شارع درٌش حسٌن الروٌبة 12   05 بوٌحٌاوي ولٌد إطعام سرٌع 

1145002أ10 شارع درٌش حسٌن الروٌبة 10  فرٌدةسلٌمانً  إطعام سرٌع   00 

1100445أ11 شارع درٌش حسٌن الروٌبة 10   04 زغلً حمٌد إطعام سرٌع 

112005أ10  04 بوٌحٌاوي زهٌر إطعام سرٌع شارع علً خوجة الروٌبة  

1100002أ11 شارع األمٌر عبد القادر الروٌبة 10   02 ناصف موسى مطعم 

1177010أ22 شارع أول نوفمبر الروٌبة 44  عبدالرزاقبعٌري  مطعم   41 

1144252أ10 الروٌبة 00شارع أول نوفمبر رقم    40 عمورة خالد إطعام سرٌع 

740440أ10 الروٌبة 10شارع أول نوفمبر رقم  50   40 بولبٌنة محمد مطعم 

5000741أ00 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 02   40 سعٌدانً محمد مطعم 

7214440أ00 الروٌبة 41حً الثانوٌة رقم    47 شابلة صالح إطعام سرٌع 

7450442أ14 الروٌبة 10شارع درٌش حسٌن رقم    45 حسانً زهٌر ت/ت لمعدات المهاتفة 

5004100أ00  40 عبد الرحمان عدول ت/ت لمعدات المهاتفة حً الثانوٌة الروٌبة 

745052ا14  44 سلٌمانً مهدي ت / ت تبغ و أدوات المدخنٌن حً الثانوٌة الروٌبة 

744000أ01 الروٌبة 0حً الثانوٌة رقم    44 داٌخه امٌن ت/ت لمعدات المهاتفة 

5000022أ00 الروٌبة 10محل  04شارع زٌغوت ٌوسف رقم    42 حناشسٌدعلً ت / ت تبغ و أدوات المدخنٌن 

7400400أ12 الروٌبة 10شارع العقٌد عمٌروش محل  00   41 بسة سفٌان ت / ت تبغ و أدوات المدخنٌن 

1120000أ10 ب الروٌبة 040حً الثانوٌة تجزئة رقم    40 بوكروح نصرالدٌن ت / ت تبغ و أدوات المدخنٌن 

5007100أ00 الروٌبة 10أ محل 020حً الثانوٌة قطعة رقم    40 طوطاح محمد ت / ت تبغ و أدوات المدخنٌن 

1100000أ24 شارع أول نوفمبر الروٌبة 04   40 دراع القندول أحمد مقهى 

1105200أ24 شارع أول نوفمبر الروٌبة 02     47 حوشٌن حمود محطة خدمات 
 
 
 
 
 

 

1247702ب14 شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة 14رقم    45 برستوٌل )موال مخلوف(  محطة خدمات  

11202ب 22  40 ش.ذ.أنفطال محطة خدمات شارع أول نوفمبر الروٌبة 

1400102ب24 الروٌبة  000المنطقة الصناعٌة قسم    44 ملبنة و مجبنةبودواو إنتاج الحلٌب و مشتقاته 

1240005ب10  44 بطوش حكٌم  ملبنة ملبنة بطوش حوش بن دالً الروٌبة 



7470040أ14 الروٌبة 10محل  01قسم  000دوار السباعات مج ملكٌة      42 بن حوة كرٌم ت / ت للتغذٌة العامة 

 

 

 الرويبة

 

 

 

 

 

 

 الرويبة

 

 

 

5000144أ00 الروٌبة 10حً السباعات محل رقم  005   21 حنتوت ٌزٌد ت / ت للتغذٌة العامة 

7420054أ00 الروٌبة 10محل  12قسم  70بن شوبان مج ملكٌة    20 معمري حمزة ت / ت للتغذٌة العامة 

1175000أ22 الكرٌمفارس عبد  ت / ت للتغذٌة العامة حً بن شوبان الروٌبة   20 

7200415أ05 الروٌبة 12قسم  000حً بن شوبان جنوب قطعة رقم    20 عٌدودي مراد ت / ت للتغذٌة العامة 

5000010أ04 الروٌبة 10محل  00حً بن شوبان رقم    27 كشان راضٌة ت / ت للتغذٌة العامة 

7440104أ01 الدٌنطهٌر خٌر  ت / ت للتغذٌة العامة حً السباعات الروٌبة   25 

7205102أ07 الروٌبة 72حً السباعات رقم    20 ملوك منذر ت / ت للتغذٌة العامة 

7420500أ00 محل  70مجموعة ملكٌة  12أوالد بن شوبان شمال قسم  

الروٌبة 17رقم   

 24 بودالل عبد الحلٌم مقهى

7202745أ05 الروٌبة 10محل رقم  001حً بن شوبان رقم   سمٌر مسعودي إطعام سرٌع   24 

5005000أ04 الروٌبة 10محل رقم  000حً السباعات مج ملكٌة    22 بطوش دلٌلة حلوٌات 

 

 

 

 

 

 

 



 

8102أول نوفمبر و المولد النبوي لسنة القائمة اإلسمية للتجار و المتعامليناإلقتصاديين الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة   

النشاطنوع  العنوان التجاري رقم السجل التجاري إسم و لقب التاجر أو المتعامل  
 اإلقتصادي

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

7407050أ14 الرغاٌة 05تعاونٌة عقارٌة االمال عٌسات مصطفى رقم محل    10 عاشور كرٌم مخبزة 

 الرغاية

 
 
 
 
 

 الرويبة
 

 
 
 

 

1100540أ24 الرغاٌة 10شارع أول نوفمبر محل رقم  04   10 فاطمة ماموزي مخبزة صناعٌة 

5000405أ04  10 نوٌس صدام  مخبزة صناعٌة حً طرٌق المحطة الرغاٌة 

 17 عاد عبد الجلٌل مخبزة صناعٌة حً بوزقزة الرغاٌة /

5002012أ04  15 فرٌزة بوعالن مخبزة صناعٌة التعاونٌة العقارٌة األمال عٌسات مصطفى الرغاٌة 

الرغاٌةأ 01حً إقامة السالم محل  /  10 عامر جربوعة مخبزة صناعٌة 

7427000أ00 الرغاٌة 10شارع زغلً أمحمد رقم   هاجر بن نورة زوجة منصور  مخبزة صناعٌة 
 خوجة

14 

007100770ب ح  الرغاٌة 10مسكن رقم  51حً    14 أحمٌدة مزٌدي مخبزة صناعٌة 

7404400أ14  4رقم محل ب  0مصطفى ع  تعاونٌة عقارٌة التوفٌق عٌسات 
 الرغاٌة

 12 بوجمعة اوبعزٌز حلوٌات

5107427أ00 أ الرغاٌة15تعاونٌة عقارٌة األمال رقم    01 شالبً حسام الدٌن محبزةو حلوٌات 

7447227أ01 أ الرغاٌة 14شارع رابح سناجقً رقم    00 بلغوراي اسماعٌل مخبزة صناعٌة 

0074055أ00 أ و الرغاٌة 12شارع أول نوفمبر محل رقم   00 بوبكر بن علجٌة مخبزة صناعٌة 

5000520أ00 الرغاٌة  4منطقة عٌسات مصطفى محل  0244أكتوبر  15ت ع     00 ربرابٌوبا حلوٌات 

1021525أ00 الرغاٌة 00محل رقم  0257نوفمبر  10التعاونٌة العقارٌة    07 مسعود تاغونٌتس مخبزة صناعٌة 

5000401أ04 منطقة عٌسات مصطفى  الرغاٌة 0244أكتوبر  15ت ع     05 بن شاٌب عبد الغانً حلوٌات 

5000001أ04 الرغاٌة 00و00شارع األمٌر عبد القادر محل رقم    00 عبد الكرٌم عدار حلوٌات 

1170517أ22 طرٌق الوطنً الرغاٌة 15   04 صدقاوي جمال ت/ت للتغذٌة العامة 

1124244أ10 الرغاٌة 00عمارة أ  0حً الونشرٌس محل    04 باٌود سعٌد ت/ت للتغذٌة العامة 

7401140أ15 الرغاٌة 50حً جرجرة عمارة أ رقم    02 دهٌمً فتحً ت/ت للتغذٌة العامة 

5105700أ00 د الرغاٌة 10محل  10حً إقامة السالم رقم    01 محمد مربوش مغازة 

7400774أ15  00 مدار أحمد تجارة بالتجزئة للتعذٌة العامة تعاونٌة العقارٌة األمال الحً العسكري الرغاٌة 

1012047أ17 الرغاٌة 10شارع أول نوفمبر محل رقم  00   00 حمداش توفٌق ت/ت للتغذٌة العامة 

7401700أ15 عٌسات مصطفى  الرغاٌة 44أكتوبر15تعاونٌة عقارٌة    00 منصور توفٌق ت / ت للتغذٌة العامة 

5000004أ00 الرغاٌة 15تعاونٌة عقارٌة األمل محل رقم    07 حساٌن صادق ت / ت للتغذٌة العامة 

7400540أ15  05 قحروط سفٌان ت / ت للتغذٌة العامة تعاونٌة عقارٌة البدر الرغاٌة 

04047ب  22  00 تغزانت أحمد سوبٌرات شارع بوزٌدي الرغاٌة 

7214500أ00 الرغاٌةشارع أول نوفمبر محل ب     04 بوجلطً بالل ت/ت للتغذٌة العامة 

 

 



 

101240أ17  04 نجار فٌصل ت ت للتغذٌة العامة التعاونٌة العقارٌة الصومام عٌسات مصطفى الرغاٌة 

 الرغاية

 
 
 
 
 

 الرويبة
 

 
 
 

 

1171007أ22 ت.ع عمٌروش عٌسات مصطفى الرغاٌة 10رقم    02 ٌوغرطة اسماعٌل ت/ت تغذٌة عامة 

1140700أ11 الرغاٌة 14ت.ع. إٌمان عٌسات مصطفى رقم    01 آٌت أكلً محند وعلً ت/ت تغذٌة عامة 

4000110أ04  00 بودبزة نورالدٌن ت/ت تغذٌة عامة ت.ع حموش نورالدٌن عٌسات مصطفى الرغاٌة 

7440240أ01 ب الرغاٌة15ت.ع. إٌمان عٌسات مصطفى عمارة رقم   تغذٌة عامةت/ت    00 عرابً جمال 

1104717أ22  00 بلقوراي عبد النور ت/ت تغذٌة عامة شارع سناجقً رابح الرغاٌة 

5100000أ07 الرغاٌة 14س رقم  00حً بوزقزة عمارة    07 محمد أمٌن منصوري ت/ت تغذٌة عامة 

1100007أ24  05 حدٌدان تومً ت/ت تغذٌة عامة تعاونٌة عقارٌة اآلمال الرغاٌة 

1100440أ24  00 خالص سعٌد ت/ت تغذٌة عامة شارع سناجقً الرغاٌة 

5007711أ04 الرغاٌة 10تعاونٌة عقارٌة اآلمال عٌسات مصطفى محل    04 محمد ولٌد شتور ت/ت تغذٌة عامة 

5005044أ00  04 أكلٌل محمد ت/ت تغذٌة عامة شارع أول نوفمبر الرغاٌة 

4000442أ04 الرغاٌة 10محل رقم  حً عٌسات   02 عٌسات حسٌن ت/ت تغذٌة عامة 
 71 أوشفون سماعٌن ت/ت تغذٌة عامة حً علً خوجة الرغاٌة /

5104741أ05 عٌسات مصطفى الرغاٌة 15تعاونٌة عقارٌة اآلمال محل    70 بوكاري عبدالحق ت/ت تغذٌة عامة 

5000010أ00 حً الونشرٌس الرغاٌة 04كشك رقم   و الفواكه ت/ت للخضر   70 نور الدٌن سالم 

 70 باٌوض رضوان ت/ت للدواجن السوق المغطاة الرغاٌة /
 77 قادي مرٌم ت/ت للدواجن السوق المغطى الرغاٌة /

 75 براهمً حسٌن ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض السوق المغطى الرغاٌة /

7450001أ14 الرغاٌة 71السوق المغطى رقم   الدواجن و البٌض ت/ت للحوم ,   70 كاٌلً ابراهٌم 

5000004أ00 الرغاٌة 10محل رقم  10حً أحمد العوفً رقم    74 كمال خلفاوي ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

7440041أ01 س مقابل سوق الرغاٌة04محل    74 جعفري سٌدعلً ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

1142470أ10 الرغاٌة 00السوق المغطى محل رقم    72 بن تارزي موح سوٌر ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

7400074أ14 السوق المغطاة الرغاٌة  05   51 حساٌن محمد رضا ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

1142400أ10 الرغاٌة 07السوق المغطاة محل رقم    50 حمامً نور الدٌن ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

1140701أ10  50 الموس محمد ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض السوق المغطاة الرغاٌة 

1147501أ10  50 حساٌن جمال ت/ت للحوم القصابة تعاونٌة عقارٌة األمل الرغاٌة 

1100700أ24  57 سعٌدي عٌاش  ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض السوق المغطاة الرغاٌة 

5002417أ04 طاٌة الرغاٌةحً الونشرٌس طرٌق عٌن    55 عبد النور معاشة ت/ت للحوم الطازجة و المجمدة 

7470014أ10 الرغاٌة 10حً عٌسات محل رقم    50 عٌسات رابح ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

7445010أ01 عٌسات مصطفى الرغاٌة 17ت.ع البهجة رقم د   54 قٌدوٌوغرطة ت/ت للحوم القصابة 

7427000أ00 السوق المغطاة الرغاٌة 70   54 روابح زكٌة  ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

1100007أ24 الرغاٌة 07شارع أول نوفمبر رقم    52 أومحند لونٌس ت/ت للحوم القصابة 

1100200أ24  01 مسلكة ملٌكة ت/ت للحوم القصابة السوق المغطى الرغاٌة 

 00 موحوش مصطفى ت/ت للدواجن السوق المغطى الرغاٌة /

 00 شالبً محفوظ ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض السوق المغطى الرغاٌة /



 00 تبانً عبد القادر ت/ت للحوم القصابة السوق المغطى الرغاٌة /

 07 أوغانٌم مصطفى ت/ت للحوم القصابة السوق المغطى الرغاٌة /

 05 خلٌف ساعد ت/ت للدواجن السوق المغطى الرغاٌة /

 00 بحري أحمد ت/ت للحوم المجمدة السوق المغطى الرغاٌة /

 04 حٌدر بوعالم ت/ت للدواجن السوق المغطى الرغاٌة /

 04 مساس بوسعد ت/ت للدواجن السوق المغطى الرغاٌة /

1017004أ10  02 بن عجال نورالدٌن ت/ت للدواجن السوق المغطى الرغاٌة 

الرغاٌةالسوق المغطى  /  41 غٌالس سعٌد ت/ت للدواجن 

0001441أ24  40 معصوم حبٌب ت/ت للحوم القصابة السوق المغطى الرغاٌة 

1100514أ24  40 تالرحمة رشٌد ت/ت للدواجن و البٌض السوق المغطى الرغاٌة 

7444707أ01  40 أوزٌة ٌاسٌن ت/ت للدواجن السوق المغطى الرغاٌة 

الرغاٌةالسوق المغطى  /  47 بترونً حمٌد ت/ت للحوم و الدواجن 

1107500أ22  45 بن عجال الطاهر ت/ت للدواجن و البٌض و األرانب السوق المغطى الرغاٌة 

5005500أ 24  40 سفٌان بن زرقة إطعام سرٌع حً أحمد عوفً الرغاٌة 

7470507أ10  44 ولد باشٌر محمد إطعام سرٌع قرب المحطة الرغاٌة 

7407454أ10  44 نور الدٌن رحال إطعام سرٌع شارع أول نوفمبر الرغاٌة 

1100540أ24 شارع أول نوفمبر الرغاٌة 04نوفمبر  10   42 قاطمةماموزي زوجة محفوف إطعام سرٌع 

1170704أ22 نوفمبر الرغاٌة 10   41 لعرابً إسماعٌل إطعام سرٌع 

5000140أ04 سرٌع إطعام شارع أول نوفمبر الرغاٌة   40 طٌبً مراد 

5005510أ00  40 هشام بلقوراي إطعام سرٌع شارع رابح سناجقً الرغاٌة 

7100040أ24  40 سمٌر شاٌب إطعام سرٌع شارع رابح سناجقً الرغاٌة 

7440001أ01 الرغاٌة 17شارع زغلً محمد رقم    47 بشٌر باي مهنً إطعام سرٌع 

1127770أ10 الرغاٌة 17رقم  شارع سعٌدانً عالل   45 حبان قردون إطعام سرٌع 

5104001أ07 الرغاٌة 14و  14محل رقم  00حً عٌسات رقم    40 لعجٌسً صلٌحة مطعم 

7427457أ00 10و15محل رقم  00حً عٌسات رقم    

الرغاٌة   

 44 دهٌبً فاتح مطعم

5104421أ00 الرغاٌة 000حً عٌسات الطرٌق الوالئً رقم   الصغٌر تمام محند مطعم   44 

7470040أ14  42 بنون نور الدٌن مطعم أول نوفمبر الرغاٌة 

 21 خٌاطٌن خالد مطعم أول نوفمبر الرغاٌة 

04544أ24  20 بلدرع نبٌل مطعم التعاومٌة العقارٌة األمل الرغاٌة 

1177501أ22 الرغاٌة 14محل رقم  14حً سعٌدانً عالل رقم      20 توفٌق حمامً مطعم 

5000720أ00 عٌسات مصطفى الرغاٌة 0244أكتوبر  15التعاونٌة العقارٌة      20 رابح بودٌنة مطعم 

7424017أ00    27 راٌعً مهدي مطعم لتعاونٌة العقارٌة إٌمان عٌسات مصطفى الرغاٌة 

 



 

5001700أ04 عٌسات مصطفى محل س الرغاٌة 0244اكتوبر  15ت ع    25 النً سعٌد مقهى 

 الرغاية

 

 

 

 الرويبة

 

 

 

1104014أ22 أ الرغاٌة01عٌسات مصطفى رقم  0257ت.ع أول نوفمبر    20 منصوري ٌوسف مقهى 

5007547أ00  24 محند أرزقً عمورة مقهى طرٌق عٌن طاٌة الرغاٌة 

5005007أ00  24 مصباح ولٌد مقهى حً صندوق التوفٌر و اإلحتٌاط الرغاٌة 

7440544أ01  22 قادي حكٌم مقهى التعاونٌة العقارٌة األمل الرغاٌة 

 011 روٌبح عبد الحق مقهى مقابل محطة الحافالت المؤدٌة لعٌن طاٌة الرغاٌة /

5005000أ00 أ الرغاٌة10ت.ع األمل محل رقم    010 شندري شهرزاد مقهى 

7400001أ15  010 زفان فؤاد مقهى شارع أول نوفمبر الرغاٌة 

1010002أ10 الرغاٌة 07ت.ع النجاح منطقة عٌسات مصطفى عمارة    010 طالش أحسن مقهى 

 017 خروبٌو شركائه الحلٌب و مشتقاته حً مافال الرغاٌة /

5000204أ04  015 ترازٌبت ابراهٌم مقشدة شارع أول نوفمبر الرغاٌة 

1174077أ22  010 نشادي محمد محطة خدمات شارع أول نوفمبر الرغٌة 

 

 

 

 

 

 



 

  8102أول نوفمبر و المولد النبوي لسنة القائمة اإلسمية للتجار و المتعاملين اإلقتصاديين الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة 

رقم السجل 
 التجاري

إسم و لقب التاجر أو المتعامل  نوع النشاط العنوان التجاري
 اإلقتصادي

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

7214571أ00 ,هراوة0حً هراوة رقم     10 بن دشاش مراد مخبزة و حلوٌات 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هراوة
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرويبة

7010504أ00 هراوة 10محل  070رقم  10حً هراوة مج ملكٌة    10 مٌسوم عبد هللا مخبزة و حلوٌات 

5101204ا00 هراوة  10محل  01مج  ملكٌة رقم  10قسم    10 بختاوي ٌعقوب مخبزة صناعٌة 

1100427ب ح  هراوة 0050مج ملكٌة  17حً معامرٌة قسم    17 بوحمٌس عبد الحفٌظ مخبزة تقلٌدٌة 

0054250أ00 هراوة 07حً عٌن الكحلة هراوى رقم    15 دوٌر عبد العزٌز حلوٌات 

5000454أ04 هراوة 5محل رقم    10 حسٌنة تلخوخ حلوٌات تقلٌدٌة 

5007415أ00 هراوة 10سنطوحً رقم حً    14 شرٌفً نادٌة ت/ت للتغذٌة العامة 

7447005أ00 هراوة 04مج  10عٌن الكحلة قسم    14 نونً عبد الوهاب ت/ت للتغذٌة العامة 

7214402أ00 هراوة 15محل رقم  54مسكن عدل هراوة عمارة  200حً    12 مناصرٌة ابوبكر ت/ت للتغذٌة العامة 

5171411أ05 هراوة 7محل رقم  54مسكن عدل هراوة  200حً    01 وضاح محمد ت/ت للتغذٌة العامة 

5101010ا07  00 عٌادي محمد مغازة حً عٌن الكحلة هراوة 

5171550أ05 هراوة 15محل رقم  50مسكن عدل عمارة  200 0هراوة    00 مهدي عبد الرزاق ت/ت للتغذٌة العامة 

5102044أ05 هراوة 10قسم  557مج ملكٌة    00 كمال دقٌش ت/ت للتغذٌة العامة 

1011417أ10 الطرٌق الرئٌسً هراوة 10   07 راوي كرٌم ت/ت للتغذٌة العامة 

0077572أ12 هراوة 420ملكٌة  10حً عٌن الكحلة قسم    05 رٌاض بودرارن ت/ت للتغذٌة العامة 

7445204ا12 أ هراوة 00طرٌق الوطنً محل  07   00 فلٌسً نور الدٌن ت/ت للتغذٌة العامة 

7404044أ10   04 عباس رضوان ت/ت للتغذٌة العامة حً عٌن الكحلة هراوة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7475117أ10  04 نجار الهادي ت/ت للتغذٌة العامة حً عٌن الكحلة هراوة 

5100047أ00   10قسم  10محل رقم  عٌن الكحلة 07طرٌق الوطنً رقم  

 هراوة
 02 قسوم محمد أمٌن ت/ت للتغذٌة العامة

5005004أ00 هراوة 07طرٌق وطنً رقم    01 بن طناجة فٌصل ت/ت للتغذٌة العامة 

5004154أ04 هراوة 10محل رقم  07الطرٌق الوطنً رقم    00 طارق بلحاج ت/ت للتغذٌة العامة 

1104740أ24 هراوة 07طرٌق وطنً رقم    00 رضوان جدي ت/ت للتغذٌة العامة 

5004100أ00 هراوة 10قسم 707مج ملكٌة  07طرٌق وطنً رقم    00 عزون المٌة ت/ت للتغذٌة العامة 

5101041أ07 هراوة 000أ محل رقم 000حً عٌن الكحلة قطعة رقم    07 أحمد مالح ت/ت للتغذٌة العامة 

1104420أ11 للتغذٌة العامة ت/ت حً عٌن الكحلة هراوة   05 قٌسوس توفٌق 

5001047أ04 هراوة 10محل  01مج ملكٌة  10حً عٌن الكحلة قسم   00 توم عزٌز ت/ت للتغذٌة العامة 



7441402أ12 هراوة 10محل 0050مج ملكٌة  17حً معامرٌة قسم     04 قدواري علً ت/ت للتغذٌة العامة 
 
 
 
 

 هراوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

لرويبةا  
 
 
 
 
 
 

 

7420070أ00 هراوة 10حً معامرٌة رقم   للتغذٌة العامةت/ت    04 جلوك نبٌل 

5170701أ05 هراوة 72حً عٌن الكحلة محل رقم    02 فرحاح أعمر ت/ت للتغذٌة العامة 

7217000أ00 ب هراوة10حً عٌن الكحلة رقم    01 ٌطوش نوارة ت/ت للتغذٌة العامة 

5000410أ04 هراوة 10محل رقم  04مج ملكٌة  17قسم    00 أوسعٌد ٌوسف ت/ت للخضر و الفواكه 

5100000أ07 هراوة 02مج ملكٌة  10قسم    00 تقو نعمان علً ت/ت للخضر و الفواكه 

7400707أ15 هراوة 07طرٌق وطنً رقم    00 جدي عبد الحمٌد ت/ت للخضر و الفواكه 

5005700أ04 هراوة 10حً عٌن الكحلة محل رقم    07 فلٌسً ٌوسف ت/ت للخضر و الفواكه 

5104050أ00 هراوة 10محل رقم  10قسم  000حً هراوة رقم    05 زواوي عبد الرحمان ت/ت للحوم الدواجن و البٌض 

1014450أ10  00 حنافً عبد الرحمان ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض هراوة مركز هراوة 

7441404أ12 هراوة 17شارع تونسً محمد محل رقم    04 بورابعة محمد ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

7440221أ01 هراوة 10شارع تونسً محمد محل رقم    04 أعمر خلخال ت/ت للحوم القصابة 

5107000أ07 هراوة 00مج ملكٌة رقم  10حوش الرمل قسم    02 كوغولً ولٌد ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

7401441أ14 هراوة 10رقم  0ق  001مج ملكٌة  07طرٌق الوطنً رقم    71 مصطفى منصور ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

7400020أ15 حً هراوة 07   70 جدي رابح ت/ت للحوم , الدواجن و البٌض 

5000044أ00 هراوة 72حً أوالد معمر رقم    70 بن زرقة زكرٌا ت/ت للحوم الدواجن و البٌض 

5170000أ05 هراوة 2محل رقم  50عمارة  0مسكن عدل 204حً   للحوم القصابةت/ت    70 ٌعالوي رمضان 

7440221أ01 هراوة 10شارع تونسً محمد محل رقم    77 أعمر خلخال إطعام سرٌع 

7440417أ12 هراوة 10حً الرمل رقم    75 حمانً محمد إطعام سرٌع 

5001500أ04 هراوة 15محل رقم  07ط.و رقم    70 شرٌفً ابراهٌم مطعم 

7405471أ10 ب هراوة 40عٌن الكحلة رقم  07طرٌق الوطنً رقم    74 عزٌب حكٌم إطعام سرٌع 

5002024أ04 هراوة 15محل  07ط.و رقم  10حً عٌن الكحلة    74 بوشنان أحمد إطعام سرٌع 

5104510أ07 هراوة  10محل  0050مج ملكٌة  17حً معامرٌة قسم    72 محساس عبد هللا إطعام سرٌع 

7440007أ 01 هراوة 00مج ملكٌة  10حوش الرمل قسم   51 دٌن علً  إطعام سرٌع 

5100110أ00 أ بلدٌة هراوة02محل رقم    50 مخلوف مسعود إطعام سرٌع 

1140414أ10 محل س هراوة 00حً هراوة رقم    50 قطلش سٌد علً ت/ت لمنتجات الحلٌب و العسل 

5107451أ00 هراوة 04حً عٌن الكحلة محل رقم   لمنتجات الحلٌب و العسلت/ت    50 رضا قطاش 

5000100أ04 عٌن الكحلة هراوة 01مج ملكٌة رقم  10قسم رقم    57 ٌاسٌن بن عبد هللا نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال 

7440457أ12 ف  هراوة 04حً عٌن الكحلة رقم    55 فلٌسً سمٌر نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال 

1100000أ24 هراوة عٌن الكحلة   50 دهوانً مراد نشاط تعبئة رصٌد الهاتف النقال 

7440770أ12 هراوة 000محل رقم  000حً عٌن الكحلة رقم    54 بوعالم ٌحٌاوي ت/ت لبطاقات الشائح المسبقة الدفع  



5000404أ00 هراوة 10محل رقم  00حً هراوة مسكن رقم    54 قداش خلٌفة ت/ت ألدوات المدخنٌن 

5000047أ04 هراوة 10محل رقم  02حوش الرمل رقم    52 غنٌات فاتن ت/ت للتبغ و الجرائد 

5105004أ00 هراوة 10حً سنطوحً رقم    01 عزوز محمد ت/ت للتبغ و الجرائد 

5104540أ05 هراوة 10حً بٌلودروم محل رقم    00 ٌزٌدي فٌصل ت/ت للتبغ و الجرائد 

5100200أ00 هراوة 10محل رقم س  04الشارع الرئٌسً هراوة     00 درٌدي توفٌق ت/ت للتبغ و الجرائد 

1122200أ10 هراوة 10محل رقم  00حً هراوة رقم    00 شمس الدٌن منصور ت/ت للتبغ و الجرائد 

5005004أ00 هراوة 17محل رقم  54عمارة  10مسكن عدل  200حً    07 شالبً إسالم ت/ت للتبغ و الجرائد 

7405051أ14 الكحلة هراوةحً عٌن    05 علٌوات سمٌر ت/ت للتبغ و الجرائد 

7210050أ00 أ هراوة000قطعة  000حً عٌن الكحلة محل رقم    00 صارنً نبٌل ت/ت للتبغ و الجرائد 

7450004أ14  04 لعرٌبً فاتح ت/ت للتبغ و الجرائد طرٌق المسجد الجدٌد بلدٌة هراوة 

1120271أ10 البنزٌن هراوةالطرٌق الوطنً محطة  07     68 العربً زكرٌاء محطة الخدمات 

 


