
رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط
إسم و لقب التاجر أو المتعامل 

االقتصادي
الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

1043596 ب 16
 قطعة ج 04الوالي الصالح سيدي يحي شارع سيدي يحي رقم 

بئر مراد رايس
مخبزة وحلويات تقليدية الفورني  فورماند 1

2064424 أ 20
الطابق األرضي بئر مراد 125شارع سعيد حمدين قطعة رقم 

رايس
مخبزة صناعية الطاهر إسماعيل 2

0976396 ب 07 الطريق الوطني بئر مراد رايس مخبزة صناعية مختاري  جمال 3

5028208 أ 14 مخبزة صناعية شارع سعادة العربي بئر مراد رايس01الطريق الوطني رقم  مجدوب  كمال 4

740/2022وصل إيداع رقم   

09/03/2022الصادر بتاريخ 

 شارع سعادة العربي الطابق األرضي 01الطريق الوطني رقم 

بئر مراد رايس
حرفي خبز تقليدي بوكروت  سمير 5

5033198 أ 14
 بئر مراد 75 مجموعة ملكية رقم 07 قسم 01حي الزوبير رقم 

رايس
مخبزة صناعية مخالفة خديجة 6

5034036 أ 14 مخبزة  صناعية بئر مراد رايس21 محل Bحي الكونكورد عمارة  سدو  عبد القادر 7

5910797 أ 21 ت للتغذية العامة/ ت  بئر مراد رايس40حي الزوبير رقم  بومكرد  كريم 8

4863094 أ 08 ت للتغذية العامة/ ت  بئر مراد رايس38حي الزوبير رقم  بلعيدي كمال 9

5912077 أ 22
 محل 1تجزئة زوبير التعاونية العقارية سعيد حمدين عمارة أ 

 بئر مراد رايس05
ت للتغذية العامة/ ت  سالمي خالد 10

4841898 أ 06 ت للتغذية العامة/ ت  بئر مراد رايس04 ليكاسطور رقم 04مجموعة  خشة نسيم 11

4882392 أ 09
 بئر مراد 01 محل 01 قطعة رقم 04حي ليكاسطور فوج 

رايس
ت للتغذية العامة/ ت  بشطولة سمير 12

5126040 أ 18 ت للتغذية العامة/ ت  فوج عدل  بئر مراد رايس124حي سعيد حمدين قطعة  حريتي أمينة زوجة زيتوني 13

5119211 أ 17
 بئر 166 مج ملكية 04 قسم 125شارع عدل سعيد حمدين رقم 

مراد رايس
ت للتغذية العامة/ ت  عمار  خوجة أمير 14

0092626 أ 02 ت للتغذية العامة/ ت  البساتين بئر مراد رايس16قطعة  شارف  مجيد 15

4859336 أ 07 ت للتغذية العامة/ ت  الطريق الوطني بئر مراد رايس19رقم  بن مرجة نبيل 16

0126091 أ 18 ت للتغذية العامة/ ت  شارع اإلخوة بوعدو بئر مراد رايس12 مهدب أنور 17

4842656 أ 06 ت للتغذية العامة/ ت   بئر مراد رايس04حي ليكاسطور مجموعة  هديبل  رابح 18

5120296 أ 17 ت  للتغذية العامة/ ت  بئر مراد رايس01 محل 134شارع سعيد حمدين رقم  بخوش  أمين 19

07A4856002 ت  للتغذية العامة/ ت  بئر مراد رايس06تجزئة زوبير رقم  قوسمي  عثمان 20

0036390 أ 99 طريق أحمد قارة الكونكورد بئر مراد رايس مغازة شباح  عماد 21

0058650 أ 00 حي الكونكورد عمارة أ بئر مراد رايس ت  للتغذية العامة/ ت  عماروش  حسين 22

5112212 أ 16 ت  للتغذية العامة/ ت  بئر مراد رايس22 محل Bحي الكونكورد عمارة  باجة نصر الدين 23

4890732 أ 10
 ب بئر مراد 01 رقم 01حي الكونكورد عمارة ب مدرج 

رايس
ت  للتغذية العامة/ ت  بن  سعدية  رضا 24

5123473 أ 18 ت للتغذية العامة/ ت  بئر مراد رايس07 محل Bحي الكونكورد  عمارة  خليفة ج 25

بئر مراد رايس

الشــــــعبية الديـــــمقراطية الجـــــــزائرية الجمــــهورية

الصادرات وترقية التجارة وزارة

 الجزائر لوالية الصادرات وترقية التجارة مديرية

 هـــ 1444 وعاشوراء محرم أول عطل / 2022 لسنة المبارك األضحى عيد يومي عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين االقتصاديين المتعاملين و للتجار االسمية القائمة

2022 جويلية 05 اإلستقالل وعيد

رايس مراد لبئر للتجارة اإلقليمية المفتشية
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0027574 أ 98 للتغذية العامة/ ت  بئر مراد رايس04 محل Bحي الكونكورد عمارة  معلم  محمد  طاهر 26

0989476 أ 02 ت للدواجن/ ت  بئر مراد رايس40حي الزوبير رقم  فورار العبدي الحاج 27

4822178 أ 05 ت للحوم/ ت بئر مراد رايس40حي الزوبير رقم  أحمد  فورار العبدي 28

5029936 أ 14 ت للحوم/ت بئر مراد رايس02 سعيد حمدين محل 114رقم  عصمال  محمد 29

5124403 أ 18 ت  للحوم والدواجن/ ت  بئر مراد رايس01البساتين الطريق الوطني رقم  بونعام كريم 30

4893078 أ 11 ت للحوم/ ت  شارع سعيد حمدين بئر مراد رايس121/123قطعة  تالقلعة عزيز 31

0102806 أ 03 رايس مراد بئر البساتين 01 رقم الوطني الطريق ت للدواجن/ ت  جيدي فريد 32

4907570 أ 12
 02 محل 92 جزء Bطريق أحمد قارة الكونكورد عمارة 

مكرر بئر مراد رايس
ت  للحوم والدواجن/ ت  قاضي  عيسى 33

4810590 أ 04 ت للحوم/ ت  بئر مراد رايس40حي ال كونكورد طريق أحمد قارة رقم  قيدوش  محمد 34

5111724 أ 16 ت للدواجن/ ت  طريق أحمد قارة تعاونية الوردة بئر مراد رايس12 حجوطي سعيد 35

4880994 أ 09
 طريق أحمد قارة بئر مراد 02التعاونية العقارية الوردة رقم 

رايس
ت للحوم/ت والي عبد الحكيم 36

3128031 أ 18 ت للخضر والفواكه/ت شارع سعيد حمدين بئر مراد رايس121/123 هديبل  عبد السالم 37

0102806 أ 03
 بئر مراد 67 رقم 01البساتين المحادية للطريق الوطني رقم 

رايس
ت للخضر والفواكه/ت جيدي فريد 38

4965057 أ 21
 الطابق 66سعبد حمدين التعاونية العقارية حمدين أ د محل 

األرضي بئر مراد رايس
بيتزيريا فاتح  رنو 39

5138952 أ 20 مقهى حي الزوبير بئر مراد رايس44 بوزناد  أحمد 40

4848760 أ 07
طريق سيدي يحي الكونكورد التعاونية العقارية الصداقة بئر 

مراد رايس
مقهى زروقي عز الدين 41

0101754 أ 03
طريق سيدي يحي الكونكورد الطابق تحت األرضي  عمارة 

س بئر مرادر ايس
مقهى كريم حجار 42

5029064 أ 14
 بئر مراد 01طريق سيدي يحي ال كونكورد عمارة س محل 

رايس
إطعام سريع هالل فايزة 43

5120995 أ 17
 م 09 قطعة 02طريق سيدي يحي ال كونكورد عمارة د جزء 

 بئر مراد رايس01
مقهى SWEET CAFE 44

5127530 أ 18 محضر طعام بئر مراد رايس45سعبد حمدين رقم  دريس محمد عبد الرؤوف 45

4823274 أ 05 مشوى/  مطعم  بئر مراد رايس51 محل 01حي البساتين شارع  بوربط  رياض 46

0045518 أ 99 مقهى بئر مراد رايس86حي الكونكورد عمارة أ رقم  صايب  يوسف 47

5115301 أ 16 إطعام  سريع بئر مراد رايس57حي الكونكورد عمارة ب رقم الباب  بالل  خليل 48

0061222 ب 00 يمينة مراد زوجة إيدير بئر مراد رايس01الطريق الوطني رقم  49

0046188 أ 99 حنيفى موهوب شارع اإلخوة بوعدو بئر مراد رايس03 50

160931964بطاقة حرفي رقم   بئر مراد رايس15حي الكونكورد عمارة أ رقم 

تصليح ،تركيب و صيانة ميكانيكية 

للسيارات ، التصليح المتخصص 

ألقسام وقطع ميكانيكية لكل 

السيارات

جمال سعد هللا 51

5024670 أ 13
 محل أ 56 مج ملكية  06 قسم 05 جزء 44حي الزوبير رقم 

بئر مراد رايس
توازن و توازي العجالت بوزناد إسالم 52

5013690 أ 12 قوسمي رفيق بئر مراد رايس40حي الزوبير رقم  53

5038350 أ 15 طريق سيدي يحي الكونكورد بئر مراد رايس بوقرشي حسام 54

بئر مراد رايس

تعبئة رصيد الهاتف النقال

محطة خدمات

س
اي
 ر

اد
مر

ر 
بئ



4886116 أ 10 بوعوة  محمد بئر مراد رايس02 قطعة رقم  أ محل 04حي ليكاسطور فوج  55

رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط الرقم البلدية
المقاطعة 

اإلدارية

5119162 أ 17 المخبزة الصناعية شارع حميدي سعيد بئر خادم19 1

0109616 أ 04 طريق اإلخوة الثالثة جياللي بئر خادم المخبزة الصناعية 2

5013192 أ 12 إيداع الخبز بئر خادم01 محل 02جنان القايد رقم  3

161291532: رقم بح ساحة اول نوفمبر بئر خادم حرفي خباز وحلواني 4

4858846 أ 07 المخبزة الصناعية شارع أعراب سي أحمد محل أ بئر خادم05 5

0591052 أ 21 المخبزة الصناعية بئر خادم01 عمارة أ 22 قرينيارد رقم 01 6

161226167: رقم بح مزرعة مبارك بئر خادم حرفي خباز وحلواني 7

5912000 أ 22 المخبزة الصناعية أوت بئر خادم20 تعاونية 69 8

5032954 أ 14 حلويات/ المخبزة الصناعية  تجزئة تحربوشات بئر خادم362قطعة رقم  9

4906386 أ 12 بقالة بئر خادم46شارع أعراب سي أحمد رقم  10

4863204 أ 08 بقالة بئر خادم02نهج  خليفي حميد رقم  11

5113575 أ 16 بقالة طريق الرومان بئر خادم21أسكريف قطعة رقم  12

5110646 أ 15
محل  (الحصة األولى) 05شارع أوباد أحسن رقم 

 بئر خادم01رقم 
بقالة 13

4883366 أ 10 مغازة جنان قائد الباب بئر خادم02رقم  14

0066426 أ 00 بقالة بئر خادم10حي قايد الباب رقم  15

0034830 أ 99 بقالة بئر خادم04حي قايد الباب رقم  16

5911986 أ 22
 و 13 قطعة 23 مج ملكية 24 قسم 13قايد الباب رقم 

 بئر خادم14
بقالة 17

5138117 أ 20 ت للتغذية العامة/ ت  بئر خادم11شارع اإلخوة قوراية رقم  18

5117524 أ 17
 01التعاونية العقارية الفالح الطريق الوطني رقم 

 أ بئر خادم03 عمارة 02محل 
بقالة 19

5137033 أ 20 مزرعة سمار محل أ بئر خادم بقالة 20

0033128 أ 99 بقالة بئر خادم73 أوت باب رقم 20تعاونية  21

5039950 أ 15 بقالة بئر خادم03 طريق القادوس مونو محل 38 22

4898686 أ 11 بقالة بئر خادم01 أوت ملحقة رقم 20تجزئة  23

5113116 أ 16 ت للتغذية العامة/ ت  طريق القادوس بئر خادم129محل أ رقم  24

4811434 أ 04
 346تعاونية عقارية تحربوشات طريق القادوس رقم 

بئر خادم
مغازة 25

5119893 أ 17 ت للتغذية العامة/ ت  طريق طاهر بوشات تقصراين بئر خادم351رقم  26

5128697 أ 18
 طريق الحراش 04تعاونية حجام محمد قطعة رقم 

 بئر خادم13رقم 
ت للتغذية العامة/ ت  27

5111861 أ 16 بقالة محل ب بئر خادم06تعاونية حجام قطعة رقم  28

5911057 أ 21
 قطعة رقم ب 09 حصة 24نهج  خليفي أحمد رقم 

 واجهة شارع عبد الكريم طاطا بئر خادم01

ت للحوم الدواجن / ت 

والبيض
29

4840500 أ 06 ت للحوم القصابة/ت بئر خادم04شارع الفدائي رقم  30

4920070 أ 11
 1533 مسكن ترقوي مج 55مزرعة سمار مشروع 

 بئر خادم119 عمارة د قطعة رقم 01قسم 

ت للدواجن، البيض / ت 

واألرانب
31

5133946 أ 19  طرق القادوس مونو بئر خادم38رقم 
ت للدواجن، البيض / ت 

واألرانب
32

0070398 أ 00  تحربوشات تقصراين بئر خادم379رقم 
ت للدواجن، البيض / ت 

واألرانب
33

5912346 أ 22  تجزئة تحربوشات بئر خادم355
ت للدواجن، البيض / ت 

واألرانب
34

11A4896750  طاهر بوشات تقصراين بئر خادم341قطعة 
ت /ت/ ت للحوم الطازجة /ت

للدواجن، البيض واألرانب
35

4848370 أ 07  بئر خادم05تعاونية حجام محمد قطعة رقم 
ت للدواجن، البيض / ت 

واألرانب
36

5118638 أ 17  بئر خادم06تعاونية حجام محمد قطعة رقم 
ت /ت/ ت للحوم الطازجة /ت

للدواجن، البيض واألرانب
37

5110147 أ 15 شارع بوسولم أحمد بئر خادم ت للخضر والفواكه/ ت  38

4947832 أ 16 خادم بئر 128 رقم القطعة اإلضافية مقنوش تجزئة ت للخضر والفواكه/ ت  39

5910921 أ 21 ت للخضر والفواكه/ ت  بئر خادم337تجزئة تحربوشات قطعة رقم  40

5128697 أ 18
 طريق الحراش 04تعاونية حجام محمد قطعة رقم 

 بئر خادم13رقم 
ت للخضر والفواكه/ ت  41

4967518 أ 21
 مسكن ترقوي العمارة الطابق 68حي السمار 

 بئر خادم118 و117األرضي القطعة رقم 
مقهى 42

5132577 أ 19
 01قسم 1533 مسكن ترقوي مج  68مزرعة سمار 

بئر خادم
بيتزيريا/ محضر الطعام  43

5132577 أ 19
 مسكن ترقوي مج قسم 68مزرعة سمار مشروع 

 عمارة أو بئر خادم01 قسم 1533
بيتزيريا/ محضر الطعام  44

5034106 أ 14
سي عبد الرحمان التعاونية العقارية األندلس مج ملكية 

 بئر خادم03 محل 01 قسم 1010
مقهى/ مطعم  45

4827858 أ 05 محضر طعام/ مطعم  بئر خادم589مزرعة سمار رقم  46

4868158 أ 08 مطعم بئر خادم01طريق القادوس  رقم  47

0089184 أ 02 بيتزيريا/ محضر الطعم  تقصراين بئر خادم379تجزئة تحربوشات رقم  48

4911451 أ 09 بيتزيريا/ محضر الطعام  بئر خادم340تجزئة تحربوشات رقم  49

5136259 أ 20
 طريق رقم 03تعاونية حجام محمد زونكة قطعة رقم 

 بئر خادم13
بيتزيريا/ تحضير الكرانتيكا  50

4870180 أ 08
 بئر 13 طريق رقم 03تعاونية حجام محمد قطعة 

خادم
مطعم/ إطعام سريع  51

هديبل  رضوان

حاشي كمال

حاشي محمد أمين

كاك  حسين

بوطيش أرزقي

دليلة  حبيب

أقروحة محمد نذير

سماح محمد  أزهر

محمد حمادو

إنوري سمير

عطالوي مفتاح

كمال  حدوش

بولحليب شهين

حماز مصطفى

عماري نور الدين

شيبان محمد

شرفي حمزة

مدان إسالم

مشري جمال

سباطة عبد الرحمان

عاشور  سالمي

مأموني يوسف

بوطوبة الحاج

كشوم  عادل

مرازقة  خليل

إسالم حسيني

عطالوي مفتاح

عبودة محمد

كرباطي وليد

فاتح  مبارك

بوطيش  رياض

محمد أمين عمروش

بوقرة  سفيان

بلعيد أيت محند

بورىاحلي  فاطمة

بومعزوزة  إلياس

بوشعير  كريم

تواتي رشيد

اسم و لقب التاجر أو المتعامل االقتصادي

عبد  المؤمن  محمد

بئر الخادم
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معوش زوبيدة

مسعد  محمد

كوادي فيصل

إسماعيل الوردي

قاسي سعيد عبد المجيد

مبارك أحمد

قوراية عبد العزيز

عبد النور داود

سعيد جمال

األحق عبد الرؤوف

داود  محمد

بن  حميش  نبيل

بئر مراد رايس

تعبئة رصيد الهاتف النقال
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4924748 أ 11
 قطعة 03 قسم 370تعاونية الصداقة مجموعة ملكية 

 زونكة بئر خادم02 محل 01رقم 
مطعم 52

0033016 أ 99 53 شارع اإلخوة الثالثة جياللي بئر خادم10

حي البساتين بئر خادم 54

5910858 أ 21 حي سمار جعفر بئر خادم 55

98B0002861 98  تجزئة البساتين رقم  إنتاج الحليب و مشتقاته 56

4903390 أ 11 خادم بئر 08 رقم  الباب قايد حي 57

09A4880554
 بئر 01 رقم عمارة 19 رقم جياللي اإلخوة شارع

خادم
58

09A4880554
 بئر 01 رقم عمارة 19 رقم جياللي اإلخوة شارع

خادم
توازن و توازي العجالت 59

0090032 أ 02 خادم بئر نوفمبر أول ساحة 60

5021744 أ 13 خادم بئر القادر عبد األمير ساحة 61

5131900 أ 19 خادم بئر 24 رقم محل الفتح تعاونية 62

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

االقتصادي
الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

5912276 أ 22 مخبزة صناعية جسر قسنطينة182حي الحياة رقم  باي عصام 1

0082499 أ 01 مخبزة وحلويات تقليدية مسكن جسر قسنطينة274حي  بودرقة عمر 2

5115880 أ 16 مخبزة جسر قسنطينة208 مسكن قطعة رقم 390حي  عالء الدين بودور 3

5911913 أ 22 مخبزة صناعية جسر قسنطينة17 مسكن مدخل 390حي  حشاني مسعود 4

/ حي الحياة جسر قسنطينة مخبزة بومعراف صالح 5

5040994 أ 15 حلويات ومرطبات جسر قسنطينة03 محل 38حي برنكة قطعة رقم  أغيالس  عصمان 6

0491972 أ 15 مخبزة صناعية جسر قسنطينة02 محل 31حي برنكة رقم  إلولي علي 7

1448323 أ 12 مخبزة صناعية جسر قسنطينة02حي سونلغاز رقم  عبد الحميد غزال 8

/ مخبزة صناعية مسكن جسر قسنطينة2248حي  بقاش  رابح 9

5138658 أ 20 مخبزة صناعية جسر قسنطينة02 أ رقم 55 عين النعجة عمارة 2248حي  نور الدين بودرقة 10

/ مخبزة صناعية عين النعجة06 المنطقة الحضرية قطعة ب 02قطعة  لعلوي سفيان 11

0093177 أ 02 مخبزة صناعية جسر قسنطسنة02 محل رقم 4حي عين النعجة مقطع أ  شابلي  رضا 12

5910777 أ 21
 جسر 201 عمارة أ محل 07 قطعة 1961 أكتوبر 17حي 

قسنطينة

تجارة بالجملة للمنتجات 

المرتبطة بتغذية اإلنسان
بوريك محمد 13

/
 جسر 02 عمارة أ محل 07 قطعة 1961 أكتوبر 17حي 

قسنطينة
ت التغذية العامة/ت دهيري أمين 14

5130590 أ 19 مغازة جسر قسنطينة21 مسكن قطعة رقم 390حي التجهيز  كروان يمينة 15

5911743 أ 22 ت للتغذية العامة/ ت  جسر قسنطينة01حي سونلغاز قطعة رقم  مراد بن عامر 16

/ قسنطينة جسر  برنكة حي ت للتغذية العامة/ ت  خبيزي رضوان 17

4967804 أ 21 ت للتغذية العامة/ ت  جسر قسنطينة31حي برنكة رقم  بوخمرة  حكيم 18

5910952 أ 21 ت للتغذية العامة/ ت  جسر قسنطينة21التعاونية العقارية المستقبل قطعة رقم  فاتح مزيان 19

5135833 أ 20 ت للتغذية العامة/ ت  جسر قسنطينة11حي سونلغاز قطعة رقم  إبراهيم بوشارب 20

5910029 أ 21 ت للحوم والدواجن/ت جسرقسنطينة217 مسكن محل رقم 390حي  رمضان عبتون 21

0039913 أ 03 ت للحوم القصابة/ت أ جسر قسنطينة02حي الحياة شارع حدار محمد رقم  سعيد زياد 22

5115270 أ 16 ت للدواجن والبيض/ت جسر قسنطينة02 محل 38حي برنكة قطعة رقم  ناصر قلي 23

5127952 أ 18 ت للدواجن والبيض/ت جسر قسنطينة02حي برنكة  نور الدين هالل 24

4917885 أ 14
 جسر 21 التعاونية العقارية المستقبل قطعة رقم 232حي 

قسنطينة
خضر وفواكه رابح يسعد 25

4851735 أ 05 خضر وفواكه جسر قسنطينة202تعاونية المستقبل رقم  فركيوي  محمد 26

/ مفهى مسكن جسر قسنطينة274حي  محمد بشير عروج 27

4902309 أ 13 مطعم جسر قسنطينة24 مسكن رقم 390حي التجهيز  صابر بوشاية 28

/ مقهى جسر قسنطينة25 مسكن رقم 390حي التجهيز  نيم محمد 29

4843463 أ 07 قسنطينة جسر 10 رقم سونلغاز حي مقهى صديق صديقي 30

5139269 أ 21 بيع الشاي/ حلويات  جسر قسنطينة07حي سونلغاز تعاونية األسرة قطعة رقم  غيريو سهيلة 31

02B0018687 محطة خدمات عين النعجة جسر قسنطينة20تجزئة رقم  معاشو عبد العزيز 32

22A5912221 01 محل رقم 20التعاونية العقارية امينة قطعة رقم  دحامني  عبد الكريم 33

22A5912111 01 محل رقم 435 قطعة رقم 02تعاونية الفتح  سونلغاز  عتوت عبد الرحمان 34

02A0086331 06 رقم 14 مسكن عمارة 1074حي  معزيز  كمال 35

14A4913421 طويلب علي حرف أ43حي سونلغاز قطعة رقم  36

5113783 أ 16 بلجاللة حمزة جسر قسنطينة11تعاونية األمير خالد رقم  37

5912296 أ 22 جياللي عمار سراي ج جسر قسنطينة21التعاونية العقارية المستقبل قطعة رقم  38

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

االقتصادي
الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

0007053 ب 99 مخبزة وحلويات درب عبد القادر فاروش  حيدرة04 مخبزة شايب اإلخوة محند سعيد 1

0091355 أ 02 مخبزة وحلويات ساحة القدس حيدرة03 شايب محند سعيد 2

5045915 أ 17 ت للتغذية العامة/ت شارع الواحات حيدرة08 خيار رشيد 3

5049869 أ 19 ت للتغذية العامة/ت حيدرة03شارع الواحنات رقم  عمر بعزيز 4

0080583 أ 19 ت للتغذية العامة/ت بناية ب حيدرة08 أ م 15منحدر حيدرة إقامة شعباني رقم  كمال لعسلوجي 5

5050158 أ 19 مغازة سوبيرات ك حيدرة08 عمارة 02إقامة شعباني منحدر حيدرة حصة رقم  (مغازة سوبيرات)سمير العصمان  6

4914459 أ 14 ت للتغذية العامة/ت مكرر  حيدرة27حي دانجو رقم  عمر شايب 7

4913866 أ 09 ت للتغذية العامة/ت ب حيدرة01 سيدي يحي قطعة رقم 17 عمر حاج  لغويب 8

4908063 أ 13 بقالة حيدرة41حي البريد رقم  ضيف هللا محمد كمال 9

5054006 أ 21 ت للتغذية العامة/ت شارع صحراء حيدرة14 عبد الرؤوف  سميدة 10

5044150أ 16 بقالة حيدرة57شارع عبري أرزقي محل ب  منادي عبد اللطيف 11

0094547 أ 03 بقالة شارع الهقار حيدرة45 حراث زاية 12

18A5048895
بقالة أ حيدرة01 شارع عماني بلقاسم المحل 01 نصر الدين بلحول 13

0092363 أ 02 ت للحوم الدواجن والبيض/ت حيدرة413حي سيلي جناح رقم  عيسى شوقي 14

0051081 أ 99 ت للحوم الدواجن والبيض/ت حيدرة01شارع الواحات رقم  محمد ناصري  عمور 15

0051081 أ 99 ت للحوم الدواجن والبيض/ت حيدرة05 محل رقم 02طريق سيدي يحي عمارة  محمد ناصري  عمور 16

4821375 أ 05 ت للحوم الدواجن والبيض/ت حيدرة04 محل رقم 01حي سيدي يحي عمارة  رشيد وهواه 17

5050389 أ 19 ت للحوم الدواجن والبيض/ت حيدرة14شارع برمونتي الحصة رقم  رياض  جومي 18

5049738 أ 19 ت للحوم الدواجن والبيض/ت حيدرة06سيدي يحي الطابق المسروق حصة رقم  فيصل لملوم 19
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فريد سعيداني

جسر قسنطينة

مركب الحليب الجزائر  كوليتال
تصليح ،تركيب و صيانة ميكانيكية 

للسيارات ، التصليح المتخصص 
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0048403 أ 07 ت للحوم الدواجن والبيض/ت حيدرة38شارع محمد حاج أحمد رقم  عمر سليم يحي 20

4816811 أ 05 قصابة حيدرة01 قطعة رقم 15نهج أبو نواس رقم  ساعد بوزيد طاريق 21

4869141 أ 09 قصابة نهج سعيد حمدين حيدرة11 حسان اليامنة 22

4916239 أ 14 ت للخضر والفواكه/ت حيدرة413حي سيلي جناح رقم  سالم  ياسين 23

4835399 أ 06 ت للخضر والفواكه/ت حيدرة12طريق سيدي يحي رقم  رشيد فراغ 24

0489563 أ 09 محل أ حيدرة507حي سيلي جناح  ت للخضر والفواكه/ت ليندة عزوس 25

4881715 أ 11 ت للخضر والفواكه/ت حيدرة09شارع برمونتي رقم  كمال بالطيب 26

5047497 أ 18 ت للخضر والفواكه/ت حيدرة15شارع برمونتي حصة رقم  مسعود لقرع 27

5051084 أ 05 مطعم حيدرة01 رقم 32 مجموعة ملكية 32شارع اإلخوة بن حفيظ قسم  آكلي  شايب 28

0106205 أ 04 حيدرة د محل 507 جناح سيلي حي إطعام سريع عبد المجيد لوني 29

5047839 أ 18 إطعام سريع الطابق األرضي حيدرة15شارع ساحل رقم  جالبخ  ساعد 30

4849009 أ 07 اطعام سريع/ مقهى  ب حيدرة65حي البريد والمواصالت رقم  مراد ساعد سعود 31

5050787 أ 19 مطعم حيدرة17نهج سعيد حمدين رقم  حبيبة منصور 32

4894541 أ 12 بوشايب  مسعود شارع سعيد حمدين حيدرة16 33

4855383 أ 08 حيدرة القدس ساحة الرزاق عبد أوشاعو 34

5047398 أ 17 حيدرة 92 رقم عليق العربي شارع بودربال حكيم 35

11A4886249 حيدرة  16 رقم دوزيـا حي

تصليح ،تركيب و صيانة ميكانيكية 

للسيارات ، التصليح المتخصص 

ألقسام وقطع ميكانيكية لكل 

السيارات

منير  اودلحة 36

11A4888885 حيدرة 19 رقم يحي سيدي طريق العجالت توازي و توازن محمد  مامري 37

0103691 أ 04
 27 رقم لحسن حمداني شارع 17 ومدخله بلحفيظ اإلخوة شارع

حيدرة
ديب المية 38

0054306 أ 21 حيدرة 107 قطعة س كتلة عزيزو اإلخوة شارع خليل  رشيد 39

4904043 أ 13 حيدرة القدس ساحة 04 أوسعد بن علي سيد 40

4831001 أ 06 حيدرة 22 رقم قطعة الهقار شارع 47 كمال العمري 41

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

االقتصادي
الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

4945858 أ 16 مخبزة صناعية السحاولة06حي رباش براهيم طريق الدويرة رقم  مهدي بولفعاط 1

4947948 أ 16 مخبزة صناعية أ السحاولة02طريق الدويرة قطعة  سيد أحمد  كسراوي 2

164538562:  رقم ح ب حرفي  خباز السحاولة03 مسكن القطعة 250حي  عبد النور عتروز 3

4928446 أ 12 مخبزة وحلويات تقليدية السحاولة02شارع رباش ابراهيم رقم  محمد  زوبة 4

4935248 أ 13 شارع الطريق الرسمي السحاولة مخبزة صناعية مقراني لمين 5

4942359 أ 15 السحاولة أ 02 رقم محل علي بابا 01 رقم الوطني الطريق حلويات تقليدية/ إيداع الخبز  شريف رشيد 6

4961575 أ 20 السحاولة علي بابا 01 رقم الالشرعيين السكان حي مخبزة صناعية بن نجمة محمد 7

4941297 أ 15
 العناني شارع بلحاج أوالد طريق العمران العقارية التعاونية

السحاولة 11 رقم عالل
مخبزة صناعية مباركي قدور 8

4919987 أ 11 السحاولة عثمان بلحاج حي 112 رقم مخبزة وحلويات تقليدية عدالن بن شعبان 9

4946760 أ 16 ت التغذية العامة/ت السحاولة03حي رباش ابراهيم رقم  بدر الدين بوعزة 10

0084910 أ 01 ت التغذية العامة/ت السحاولة04شارع العقيد عميروش رقم  معمر السعيد 11

4955809 أ 18 مغازة السحاولة01 القطعة رقم 99طريق الدويرة رقم  عميش  ناصر 12

4954716 أ 18 ت التغذية العامة/ت ب  السحاولة44حي خوجة علي رقم  قاسي فارس 13

4963463 أ 20 ت التغذية العامة/ت السحاولة06حي علي خوجة رقم  صالح الدين بوبكر 14

0048764 أ 99 ت التغذية العامة/ت السحاولة02شارع العناني عالل قطعة رقم  غربي  ساسي 15

4825142 أ 05 ت التغذية العامة/ت الطريق الوطني بابا علي السحاولة01 شرياف  سمير 16

4924464 أ 11 ت التغذية العامة/ت طريق بابا علي السحاولة111رقم  خساني موراد 17

4918936 أ 10 ت التغذية العامة/ت السحاولة03 مسكن قطعة رقم 250حي  عتروز  صالح 18

2610004 أ 97 ت التغذية العامة/ت شارع العقيد عميروش السحاولة44 محند أوعمارة بن سعيد 19

4952893 أ 18 ت التغذية العامة/ت السحاولة08مدرسة بابا علي رقم  جغرود مكي 20

4946536 أ 16 السحاولة 05 رقم قطعة 10 رقم عميروش العقيد شارع ت للحوم، الدواجن والبيض/ ت  محمد العزرقي 21

0028160 أ 98 ت للحوم القصابة/ ت  شارع العقيد عميروش السحاولة11 عميش  توفيق 22

4958877 أ 19 ت للحوم القصابة/ ت  السحاولة12شارع بلحاج  عثمان رقم  خالفي رضوان 23

4954891 أ 18
 محل أ الطابق األضي رقم أ 07حي رباش ابراهيم رقم 

السحاولة
والبيض الدواجن للحوم، ت/  ت حيزي عادل 24

4913483 أ 09 ت للدواجن والبيض/ت السحاولة02 قطعة رقم 04نهج العناني عالل رقم  بوتريش  حمزة 25

4966430 أ 21 ت للدواجن والبيض/ت حي بابا علي السحاولة14الطابق األرضي  منصورة غيم 26

4970362 أ 22
 02 محل رقم 10حي التعاونية العقارية العمران قطعة رقم 

السحاولة
ت للحوم القصابة/ ت  القنيعي بوعالم 27

4953006 أ 18
 محل رقم ب الطابق األضي 07حي رباش ابراهيم رقم 

السحاولة
والبيض الدواجن للحوم، ت/  ت فركيوي  كمال 28

0099838 أ 03 والبيض الدواجن للحوم، ت/  ت السحاولة09طريق الدويرة رقم  موسى رافعي 29

4933113 أ 13 ت للدواجن والبيض/ت السحاولة12شارع بلحاج  عثمان رقم  خالفي كريم 30

4952925 أ 18
 الطابق 02 محل رقم 02شارع اإلخوة بوبكر القطعة رقم 

األرضي السحاولة
ت للدواجن والبيض/ت زوبة موراد 31

4950299 أ 17 ت للدوجن والبيض/ ت  بابا علي السحاولة01حي السكان الالشرعيين رقم  عباد  مراد 32

4966289 أ 21 ت للخضر والفوكه/ ت  محل أ السحاولة06حي رباش براهيم طريق الدويرة رقم  يوسف موالي 33

4864148 أ 08 ت للخضر والفوكه/ ت  حي علي خوجة محل د السحاولة12  كشتوم سليمان 34

0048764 أ 99 ت للخضر والفوكه/ ت  السحاولة02شارع العناني عالل قطعة رقم  غربي  ساسي 35

4963805 أ 20
 طريق بابا علي القرية الفالحية الطابق األرضي 26رقم 

السحاولة
ت للخضر والفوكه/ ت  قايد محمد 36

4821718 أ 05 ت للخضر والفوكه/ ت  السحاولة08شارع العقيد عميروش رقم  بولقرون محمد 37

4575698 أ 19 مقهى/ إطعام سريع  محطة الخدمات السحاولة02طريق الدويرة رقم  أحمد  عكاكزة 38

4944646 أ 16 مقهى السحاولة02شارع مصباحي حميدو قطعة رقم  عادل  مهني 39

4934001 أ 13 إطعام سريع شارع العقيد عميروش السحاولة62 بوحمار محمد 40

4869470 أ 08 حي طريق بابا علي السحاولة مقهى- مطعم  رحموني عبد الرحمان 41

4837224 أ 06 قرية اإلشتراكية الفالحية بابا علي السحاولة إطعام سريع عين الناس حمزة ياسين 42

0082350 أ 01 مقهى السحاولة02شارع مصباحي حميدو اإلخوة بوروبة رقم  عميش رابح 43

4917417 أ 10 السحاولة 03 رقم محل ابراهيم رباش شارع 02 إطعام سريع بن شريط عبد القادر 44

4941186 أ 15 مقهى- مطعم  ب السحاولة06مدرسة بابا علي رقم  بورابعة مصطفى 45

0002661 ب 97 طريق الدويرة السحاولة محطة خدمات بوسواليم حفيظ 46

21A4968450 السحاولة األرضي الطابق بلحاج أوالد مركز طارق مقداد 47

21A4966987 السحاولة 37 رقم علي بابا حي االرضي الطابق سيدعلي  جعدي 48

03A0099140 سماعيل  لومي السحاولة 36 رقم علي بابا القطار محطة شارع 49

05A4825400 السحاولة 105 رقم حجار سعيد حي عبدالرحمان  كباش 50
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4858456 أ 07
 الطابق 68 محل 13 رقم القطعة عميروش العقيد شارع

السحاولة األرضي
بزيد داود 51

4937530 أ 14 السحاولة 03 رقم محل 08 رقم خوجة علي حي منير  عتروز 52

4911083 أ 09 السحاولة 01 رقم محل 02 رقم قطعة بوبكر اإلخوة شارع دغار بن خالد 53

4849724 أ 07 السحاولة علي بابا الوطني الطريق  01 خليل محمد العزوز 54
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