
التجارة وزارة

الجزائر لوالية التجارة مديرية

الوادي لباب للتجارة اإلقليمية المفتشية

التجاري السجل رقمالتجاري العنوانالنشاط نوعاالقتصادي المتعامل أو التاجر لقب و إسمالرقمالبلديةاإلدارية المقاطعة

0057858 أ 00 شارع قيومي بلدية باب الوادي06المخبزة الصناعيةبولحبال  عبد الكريم1

0025968 أ 98 شارع أحمد حسينة باب الوادي17مخبزةالعربي محمد2

4908344 أ 12 شارع مصطفى علوش22مخبزةموصلي هشام3

5052547 أ 21 بلدية باب الوادي04شارع لخضر سعيدي رقم المخبزة الصناعيةزخمي حمزة4

4886092 أ 08 باب الوادي03شارع مصطفى علوش رقم حلوياتمصطفى قرشي5

5058146 أ 18 شارع مصطفى علوش باب الوادي08حلوياتأرزقي قرشي6

0046850 أ 99 بلدية باب الوادي01شارع اإلخوة مرزوق رقم المخبزة الصناعيةغانم مصطفى7

16/02-  0082846 أ 01 بلدية باب الوادي01شارع روسيون رقم مخبزة وحلويات تقليديةحميد العربي8

1179650 أ 16 شارع أحمد بودار بلدية باب الوادي01المخبزة الصناعيةعمار بادي9

0040472 أ 99 شارع العقيد لطفي بلدية باب الوادي67المخبزة الصناعيةإقرانيسي عبد الرزاق10

المخبزة الصناعيةبلقاسم بوزيوغ11
 بلدية باب 08شارع عمر بن عيسى، مدخل أحمد بودار رقم 

الوادي
5043816 أ 16

0101856 أ 03 بلدية باب الوادي22شارع باسطا علي رقم مخبزة وحلويات تقليديةعمر خلوفي12

4873308 أ  09 نهج العقيد لطفي بلدية باب الوادي57حلويات تقليدية/ حلويات علي بوطويل13

5023228 أ 13 شارع عبد الرحمان حامي بلدية باب الوادي07المخبزة الصناعيةقاصد حميد14

4901556 أ 11 شارع الحاج محمد أوريف باب الوادي11مخبزأوربياح فريد15

00472209 أ 17 باب الوادي34محمد تزايرت رقم مخبزةبولحبال  عادل16

0069046 أ 00 شارع سعداوي محمد صغير باب الواد11مخبزةبولحبال براهيم17

0106762 أ 03 باب الوادي4 ق 1 سعيد تواتي م 11مخبزةلكحل عبد المالك18

4857234 أ 07 باب الوادي43رشيد كواش رقم مخبزةمالل كمال19

0999698 ب 17 شارع العربي ماضي باب الوادي11مخبزةكريم عمران20

الوادي باب

الجمهوريـــــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــة الديمقراطــيــــــــــة الشعبــيــــــــــــــــــة

 2022القائمة اإلسمية للتجار و المتعاملين اإلقتصاديين الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة يومي عيد األضحى المبارك لسنة 

الوادي باب



160538029 باب الوادي01 شارع حسان عاشور محل رقم 08المخبزة الصناعيةشيخي فؤاد21

4866068أ08 نهج العقيد لطفي59ت ت للتغذية العامةمسيح الدين ياسين22

0064176أ00 شارع باسطا علي24ت ت للتغذية العامةونيس مباركة23

4848932 أ 99 شارع عسكري أحسن باب الوادي15ت ت للتغذية العامةبورة منير24

4892834أ11 باسطا علي24ت ت للتغذية العامةبلمقالتي حسان25

ــم26 ــ ــ ــ ــ ــ ــوني كري ــ ــ ــوة دراوي14ت ت للتغذية العامةل ــ ــ ــ 0084812 أ 01 اإلخــ

4897515أ11 شارع اإلخوة دراوي05ت ت للتغذية العامةمفتاح عبد الناصر27

4834963 أ 06 شارع باسطا علي باب الوادي14تغذية عامةمعوش أحسن28

5037626 ا 15 شارع سعيد تواتي11ت ت للتغذية العامةموترفي نوال29

5043508 أ 16 شارع عسكري أحسن باب الوادي19تغذية عامةسفيان قدام30

9858860 أ 07 شارع اإلخوة مرزوق05خضر و فواكهيونس عبد العزيز31

5052374 أ 20 باسطا علي16بيع التمورحداب توفيق32

5043877 أ 16 شارع حمراوي محمد آكلي باب الوادي01خضر و فواكهحمدادو خالد33

0044272أ99 باسطا علي25دواجن و بيضفضيلي منير34

0044272أ99 شارع باسطا علي22دواجن و بيضفضيلي منير35

4866996 أ 08 باب الوادي06موسى ربيعي رقم ت لمواد المخبزة والحلويات/ ت توفيق مالجي36

5053498 أ 21 شارع أحمد بودار08دواجن و بيضلفات الياس37

0060394أ00 حمراوي أكلي06دواجن و بيضلوكال نورالدين38

4845864 أ 06 شارع عمر بن عيسى05إطعام سريععبد القادر معاشر39

0025968 أ 98 شارع أحمد حسينة17مخبزةالعربي محمد40

4848932 أ 0307حمراوي آكلي رقم مشوىياسين شرايطية41

0049942 أ 0499حمراوي محمد آكلي رقم إطعام سريعفريد بولنوار42

5049634 أ 19 شارع باسطا علي باب الوادي03مقهىسيد علي عرقوب43

5048255 أ 18 شارع باسطا علي05مطعممنصور بن عيسى44

4956202أ07 العقيد لطفي09مطعمأيت طاهر زهيرة45

5051034 أ 20أحسن عسكري نهج 19ت للتغذية العامة/ ت منصوري محجوب46

الوادي باب

الوادي باب



5045798 أ 17 شارع باسطا علي05مقهىبوطوش محمد فؤاد47

4817560 أ 04 نهج العقيد لطفي21مقهىبسة يوسف48

4841116 أ 06 نهج العقيد لطفي11مقهىبورويس سلوى49

4859576أ  0307شارع لخضر سعيدي رقم مقهىمرابطن أحمد50

5126725 أ 18نهج باسطا علي 05مقهىبلقاسم لبقع51

0012152 أ 97 شارع العقيد لطفي35مقهىسدراتي أحمد52

0009691ب99 نهج عسكري أحسن40محطة خدماتقران رضا53

4905704 أ 11 نهج العقيد لطفي42ت ااتبغ وتعبئة رصيد الهاتف النقال/ ت بوالقرعة عبد النور54

5031808 أ 14 نهج باسطا علي14ت ااتبغ وتعبئة رصيد الهاتف النقال/ ت كيحل مراد55

5053135 أ 21 نهج العقيد لطفي63ت ااتبغ وتعبئة رصيد الهاتف النقال/ ت بو نمالة موسى56

5014926 أ 12 شارع القنصلية24ت ااتبغ وتعبئة رصيد الهاتف النقال/ ت جميلة بلعسلة57

4819436 أ 2404شارع بن خطيب رقم ت ااتبغ وتعبئة رصيد الهاتف النقال/ ت معشت ناصر58

5046092 أ 17 شارع العقيد لطفي باب الوادي17مطعمبونزيرة عبد العزيز59

4894006 أ 11 شارع العقيد لطفي53قصابةدلهوم سمير60

0014326 أ 98 نهج سعيد تواتي باب الوادي53ميكاكنيك عامةفنيش الهادي61

5032082 أ 14 باب الوادي07شارع مريم عبد العزيز رقم ميكاكنيك عامةعالل عمر62

5052567 أ 21توازن و توازي العجالتبن براهيم علي63

160720883: ب ح رقم شارع لوني أرزقي بلدية القصبة12حرفي خباز وحلوانيدليلش إبراهيم64

4903024 أ 11 شارع مختار زواوي القصبة05مخبزة وحلويات تقليديةقمبور عبد السالم65

4876110 أ 09 بلدية القصبة15نهج اول نوفمبر رقم البسكتة/ مخبزة صناعية مجيد بويشراط66

4864138 أ 08 شارع عمار القامة القصبة04مخبزة وحلويات تقليديةروحة كمال67

5050943 أ 20 شارع عمار ياسف بلدية القصبة01حلويات/ مخبزة صناعية سيد علي أبزار68

4848844 أ 07 بلدية القصبة13شارع عمار القامة رقم مخبزة وحلويات تقليديةجياللي بشير69

5049637 أ 19 شارع سعيد باكل القصبة15مخبزةسلوم صوفيان70

160741448 شارع الفوندري القصبة42مخبزةبركان سفيان71

5012064 أ 12 شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة12مخبزةحسناوي سماعيل72

الوادي باب

الوادي باب

القصة



0050514 أ 99 شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة35مخبزة وحلويات تقليديةبولمناخر حسين73

4849114 أ 07 شارع دبيح الشريف القصبة71مخبزة و حلوياتأوعالل سليم74

4875652 أ 0309إسماعيل كرار رقم بقالةفتح الدين قراية75

0268200 أ 08 شارع عيبود عبد الرحمان17بقالةمولود كارش76

4464152 أ 08 شارع دبيح شريف07سوبيراتزيقادي فاروق77

0036280 أ 09 شارع أوسعدي عبد الرحمن21بقالةبونقاب مصطفى78

0027654 أ 98 شارع أوسعدي عبد الرحمن05بقالةنين عبد الثقادر79

5051950 أ 20 شارع أحمد لعالم24بقالةعقبي عبد الكريم80

4898020 أ 11 شارع عرباجي عبد الرحمن19بقالةسراج أمال81

5052628 أ 20 شارع عرباجي عبد الرحمن24بقالةكساس حسين82

4903410 أ 11 شارع عرباجي عبد الرحمن26بقالةياسر عطا اهلل83

0037508 أ 99 شارع عرباجي عبد الرحمن01بقالةجريدي بدر الدين84

0011088 أ 97 شارع عرباجي عبد الرحمن23بقالةنوال فاطمة85

0055656 أ 99 شارع عمار علي15بقالةمحمودية عبد النور86

0047896 أ 99 شارع ذبيح شريف69خضر وفواكهموساوي مسعود87

5043494 أ 17 شارع ذبيح شريف67قصابةحماز شمس الدين88

5048766 أ 18 شارع عبد الرحمان أوسعدي07قصابةيلقاط أحمد جهيد89

4804684 أ 11 شارع عبد الرحمان عرباجي27قصابةنورين عبد الرحمان90

5042770 أ 15 شارع عرباجي عبد الرحمن19قصابةنورين مراد91

4894524 أ 11 شارع عمار القامة08قصابةبوشاتة إسماعيل92

5044588 أ 16  القصبة06شارع اإلخوة الزوبيري رقم قصابةجعدي عمر93

4828070 أ 05أروقة ماالكوفإطعام سريعجايري عثمان94

0100048 أ 03 ساحة الشهداء8 و 7إطعام سريعنصيرة لوناس95

0010784 ب 19 ساحة الشهداء02مقهىأكفاد اإلخوة عشيت96

4898180 أ 11 شارع عمر مرابط01مقهى- إطعام سريع بوحلي نور الدين97

0012022 أ 97 شارع عيبود عبد الرحمان15مقهىمحمد آكلي تفتيشت98

الوادي باب

القصة



0039780 أ 99 ساحة بور سعيد07إطعام سريعسليمان بابا إسماعيل99

5049819 أ 19 شارع عمار ياسف03مقهى- إطعام سريع حكيم غضبان100

5044940 أ 18 شارع أمير مصطفى01مطعم- مشوى بلدرع داود101

0021982 أ 98 شارع أول نوفمبر18مقهىجواب عبد الحميد102

4817770 أ 05زواوي مختار شارع 05ت للتبغ/ ت سعدي فاتح103

4830176 أ 05 شارع عبد الرحمان عيبود11ت للتبغ/ ت زمور عبد اهلل104

4820302 أ 05 شارع شيقيفارة11تعبئة رصيد الهاتف النقالزمور رشيد105

0049397 أ 99 شارع علي بومنجل القصبة15ت للتبغ/ ت قربي صوفية106

5051502 أ 20 شارع شيقيفارة04مقشدة ومثلجاتتجرياد محمد107

5051367 أ 20توازن و توازي العجالتلغواطي بالل108

4913779 أ 14 نهج زيار عبد القادر بلدية بولوغين56مخبزةعادل كبير109

4901637 أ 13 زيار عبد القادر بلدية بولوغين210مخبزةأوربياح عبد السالم110

0042974 شارع عبد النور العالق بلدية بولوغين20مخبزةصنصال إسماعيل111

0108097 أ 04 حي جاييس بلدية بولوغين58مخبزةبوعلي فاروق112

4900663 أ 12 شارع القنصلية بولوغين148مخبزةبلحداد سيد علي113

4878668 أ 09شارع عبد الرحمان ميرة بولوغينمخبزةكبيري العربي114

0067533 أ 00 زيار عبد القادر بولوغين19مخبزةبوقندورة علي115

4914797أ 14بولوغين-  نهج  زيار عبد القادر43تغذية عامةياسين كرميش116

5046861 أ 17 شارع سعيد توافديت بلدية بولوغين05تغذية عامةمروان فاروق117

0107115 أ 04 نهج سعيد توافديت بولوغين20تغذية عامةأمين عصماني118

4914671 أ 14بولوغين-  نهج  زيار عبد القادر محل أ 93تغذية عامةزهرة تيلماتين119

5049351 أ 19بولوغين-  نهج  زيار عبد القادر140تغذية عامةمروان فارح120

5051361 أ 20 نهج زيار عبد القادر بولوغين07تغذية عامةمروان شريك121

4875209 أ 10 نهج زيار عبد القادر214تغذية عامةموترفي كريم122

0094973 أ 03بولوغين-  ب نهج  زيار عبد القادر16تغذية عامةيوشماط  حسين123

0044281 أ 0199شارع سعدية خواجي رقم  تغذية عامةأوشيش  توفيق124

الوادي باب

القصة

بولوغين



5048840 أ 18بولوغين-   نهج  زيار عبد القادر13خضر و فواكهمحمد مشكور125

2116105355وصل إيداع رقم بولوغين-   نهج  زيار عبد القادر57خضر و فواكهطالبي مراد126

4909017 أ 13 نهد زيار عبد القادر46خضر وفواكهوردية أولداش127

5048293 أ 18بولوغين-  نهج  زيار عبد القادر53خضر و فواكهأمين شادلي128

4956953 أ 19 نهج زيار عبد القادر47تغذية عامةعبد الحكيم طاهر129

5047534أ 18بولوغين-  نهج زيار عبد القادر 57لحوم دواجن و بيضبوعقار الهادي130

5047959أ18بولوغين-  نهج زيار عبد القادر 46لحوم دواجن و بيضنورين عبد الكريم131

5052423 أ 20بولوغين-   نهج زيار عبد القادر 110لحوم دواجن و بيضسغالني محمد عبدو132

0013307 أ 17 نهج األمير خالد بولوغين12محطة خدماتأحمد بن علي133

8413030 أ 07 نهج األمير خالد، بولوغين، الجزائر01محطات الخدماتالمهري مراد134

5053236 أ 21 شارع األمير خالد01إطعام  سريعسحين ليندة135

5047527 أ 18بولوغين-  نهج عبد الرحمان ميرة 64إطعام  سريعلياس اقرعلي136

5052109 أ 20 شارع محمود عبد العزيز01بيتزيريا- مقهى محمد زين الدين ناصري137

0092389 أ 02 نهج زيار عبد القادر05إطعام  سريععبد الحليم بوخالفة138

5046865 أ 17بولوغين-  نهج زيار عبد القادر58إطعام  سريعسونة دوالي139

0093310 أ 02بولوغين– كشك رايس  فيل إطعام  سريعرداوي  رضوان140

5051066 أ 20بولوغين-   نهج زيار عبد القادر 71إطعام سريع- مقهى كريم مالس141

4922239 أ 15 نهج سعيد توافديت14ت ااتبغ وتعبئة رصيد الهاتف النقال/ ت جميلة بوراس142

5045866 أ 17  شارع زيار عبد القادر102النقال الهاتف رصيد وعبئة ااتبغ ت/  ترمزي قاسمي143

0098415 أ 03ميكاكنيك عامةجمعي ربيع144

4856859 أ 08ميكاكنيك عامةعلياني فاروق145

0092469 أ 02توازن و توازي العجالتلونيس نصر الدين146

20A5051420 نهج حميد قبالج بلدية الرايس حميدو14مخبزةبن كريد آدم147

202011256: ب ح رقم شارع بشير بديدي الرايس حميدو09حرفي صناعة الخبز التقليديقادوم نذير148

5019070 أ 13 الرايس حميدو10شارع فياللبا رقم مخبزة صناعيةرحماني أمينة149

5010214 أ 02 شارع الكاهنة رايس حميدو02مخبزةكبير دحمان150

حميدو الرايس

الوادي باب

بولوغين



5047269 أ 17 شارع بئر زواف رايس حميدو22مخبزةبوزيدي براهيم151

5015512 أ 12 شارع حميد قبالج رايس حميدو69مخبزةعتروز محفوظ152

5053459 أ 21 شارع بئر زواف رايس حميدو33مخبزةزايدي مصطفى153

4836892 أ 06 شارع محمد قروج الرايس حميدو10تغذية عامةبومزراق حمزة154

5050899 أ 20 شارع بشير بديدي الرايس حميدو20تغذية عامةالعربي سنوسي155

50488584 أ 18 نهج حميد قبالج الرايس حميدو14تغذية عامة بن كحلة محمد156

0073506 أ 00 نهج حميد قبالج الرايس حميدو12تغذية عامةبن كريد طاهر157

5032758 أ 14 شارع بارباروس الرايس حميدو01تغذية عامةسوهيل كبير158

5018018 أ 13 نهج حميد قبالج الرايس حميدو31سوبيرات- مغازة باق كمال159

5024242 أ 13 نهج حميد قبالج الرايس حميدو83بقالةموني عبد الحق160

0061394 أ 00 نهج حميد قبالج الرايس حميدو91تغذية عامةبن ضياف الوناس161

5043371 أ 15 نهج حميد قبالج الرايس حميدو91تغذية عامةصباح جمعة162

4836584 أ 06 نهج حميد قبالج الرايس حميدو69تغذية عامةمراد شيخي163

5049109 أ 18 شارع بشير بديدي الرايس حميدو18خضر وفواكهحمودي زكريا164

5049607 أ 19 نهج حميد قبالج الرايس حميدو01خضر وفواكهعالق ياسين165

4876046 أ 09 نهج حميد قبالج الرايس حميدو91خضر وفواكهعمر ورميدي166

4907620 أ 12 شارع بربروس الرايس حميدو04قصابةسيد عثمان كسيلي167

0068376 أ 00 نهج حميد قبالج الرايس حميدو34قصابةبن عمارة بشير168

5039832 أ 15شارع اإلخوة يخلف الرايس حميدومقهىأمين بوستة169

5047335 أ 17 شارع فيال دلفيا الرايس حميدو09مقهىدهدوس رضوان170

0012621 أ 97 شارع حميد قبالج الرايس حميدو04مقهىبوهني أحسن171

1668544 أ 17 نهج حميد قبالج الرايس حميدو69مقهىعبد القادر جحيش172

5046929 أ 17 جويلية الرايس حميدو05ساحة تعبئة الهاتفمهاية براهيم173

4819664 أ 04 نهج حميد قبالج الرايس حميدو25ت للتبغ/ ت علي خالفي174

4833844 أ 05 نهج حميد قبالج الرايس حميدو14تعبئة رصيد الهاتف النقالمصطفى مقدم175

حميدو الرايس

الوادي باب



5051884 أ 20 نهج حميد قبالج الرايس حميدو28ت لمعدات المهاتفة/ ت سيد أحمد الخربة176

5045689 أ 17نهج حميد قبالج الرايس حميدوت للتبغ/ ت محمد قبالج177

5037198 أ 15 نهج حميد قبالج الرايس حميدو69بيع الشايصاوصاو رابح178

0035034 أ 99 نهج حميد قبالج الرايس حميدو25محطة خدماتبن غانم مراد179

180
مالل عبد الرزاق، مسير شركة المركزية للحليب 

ميرامار
0019618 ب 02 نهج حميد قبالج رايس حميدو97ملبنة

5047116 أ 17 نهج حميد قبالج الرايس حميدو30مقهىمحمد عدالن عيساني181

4851036 أ 07ميكاكنيك عامةبومدين زهير182

4938247 أ 14ميكاكنيك عامةبن سعدي كمال الدين183

5543823 أ 18توازن و توازي العجالتقبوز كمال184

4862437 أ 08 شارع طارق بن زياد بلدية وادي قريش08مخبزة غير صناعيةدراجي محمد دحمان185

0044167 أ 99 نهج عسكري أحسن بلدية وادي قريش64حلوياتناصر بوغياس186

حرفي صانع الخبز التقليديساكت مالك187
 الطابق األرضي وادي 22عمارة  (حي فيرنو)حي مناخ فرنسا 

قريش
202011736: ب ح رقم

5050485 أ 19 شارع عسكري أحسن وادي قريش83مخبزة صناعيةرابح بلعيدي188

0021691 أ 98 شارع عسكري أحسن وادي قريش62حلوياتبوغياس أحسن189

5044288 أ 16 ب شارع عسكري أحسن وادي قريش54حلوياتيوجي يوسف190

5047965 أ 18 مكرر شارع عسكري أحسن وادي قريش78بقالةبوزرينة فاتح191

0067484 أ 00 وادي قريش11شارع ناصر حمادي رقم بقالةفوزي سيقرجيجان192
5049012 أ 19 شارع عسكري أحسن وادي قريش66بقالةقندوز أيوب193
4902039 أ 13 شارع عسكري أحسن وادي قريش64بقالةقميري أمحمد194
5052196 أ 20  مناخ فرنسا وادي قريش22حي فرنو عمارة بقالةبوناب محمد عبد الوهاب195
0024409 أ 98 شارع عسكري أحسن وادي قريش62بقالةبوحجار حسين196
4050345 أ 08 شارع عسكري أحسن وادي قريش56بقالةلعرابة رابح197
4929726 أ 12 شارع طارق بن زياد وادي قريش20بقالةعبيد جمال الدين198
5045524 أ 17 شارع عسكري أحسن وادي قريش66خضر وفواكهشرفي محمد العيد199
5043959 أ 18 وادي قريش01شارع السان رقم خضر وفواكهمختاري بوجمعة200
4828943 أ 06 شارع عسكري أحسن وادي قريش64قصابةصحراوي عبد السالم201

حميدو الرايس

قريش وادي

الوادي باب



4923033 أ 15 وادي قريش05 رقم 22شارع عسكري أحسن حي فيرنو عمارة مقهىشيخاوي إسماعيل202

4819083 أ 07 شارع عسكري أحسن وادي قريش62مقهىمعالو عبد الحميد203
4922517 أ 15 نهج طارق ابن زياد وادي قريش18مقهىبوعام عمر204
4841105 أ 07 شارع عسكري أحسن وادي قريش53تعبئة رصيد الهاتف النقالبلعسلة عماد205
5050674 أ 19 شارع عسكري أحسن وادي قريش78ت للتبغ/ ت سالوي عبد الفتاح206
0022045 أ 01 شارع طارق بن زياد وادي قريش22ت للتبغ/ ت طوهارية فاتح207
4896224 أ 12 شارع عسكري أحسن وادي قريش22تعبئة رصيد الهاتف النقالزفية محمد أرزقي208
4898333 أ 12 شارع طارق بن زياد وادي قريش02ت للتبغ/ ت بن طراد جمال209
4945427 أ 16 شارع عسكري أحسن وادي قريش22ت لمواد المخبزة/ ت ونجلي عاشور210
5047221 أ 17 شارع ناصر الحمدي24حلوياتمخازني عبد الرزاق211
4879321 أ 10 شارع عسكري أحسن وادي قريش61بقالةقالليب فتيحة212
5046219 أ 17 وادي قريش108شارع عسكري أحسن رقم قصابةبوزيد عبد الكريم213
4833641 أ 06 وادي قريش22حي مناخ فرنسا عمارة إطعام سريعمالك ساكت214
5049611 أ 19 حي مناخ فرنسا ساحة فيرنو وادي قريش49مقهىحسيني علي215
5053589 أ 21 شارع ناصر حماد وادي قريش18وفواكه خضرجمال علي تودرت216

0102105 أ 03ميكاكنيك عامةساجي جمال رضا217

4320564 أ 09ميكاكنيك عامةسعيد محمد218

5055309 أ 22توازن و توازي العجالتتابتي حسين219

قريش وادي

الوادي باب


