
المقاطعة

االدارية 
رقم السجل التجاريالعنوان التجارينوع النشاط اللقبالرقمالبلدية

12A4930354 الشراقة03 رقم 02حي العمارة مخبزةمصطفى أولونيس1

شارع سيدي حسان الشراقةمخبزةأحمد الناقة2

13A4934038القرية الفالحية الشراقةمخبزةبعلي حمزة3

09A4911508 ح الشراقة53تجزئة عليوة فوضيل قطعة رقم مخبزةزنتيسي ابراهيم4

21A4964557 الشراقة06 بناية 12 قطعة 41بوشاوي عمار طريق الوطني مخبزةمحمد االمين فارس5

19A4959230 الشراقة03مزرعة حمزة محل أ حي بوشاوي مخبزةعيسى قطاش6

17A4949932الشراقة412 قطعة رقم 03بوشاوي مخبزةزيان نصر الدين7

22A4970547 بوشاوي المركزي الشراقة03 مسكن عمارة 204حي مخبزةبن رقطة جمال الدين8

19A4957403 نهج بن جياللي محمد محل ب الطابق االرضي الشراقة05مخبزةمحيوس محمد9

16A4944483 مسكن الشراقة250حي مخبزةبهلول جمال10

08A4910362 الطابق االرضي الشراقة26نهج القدس رقم مخبزةعبد اللطيف حاوى11

05A42256 الشراقة05حي بلحاج عثمان رقم مخبزةبو جريمة توفيق12

18A1548560 الطلبق األرضي الشراقة02 قسم 08 ب مج ملكية 19شارع الملعب رقم مخبزةحيثاني سمير13

01A2019529 طريق أوالد فايت الطابق األرضي الشراقة32مخبزةمعيفي عبد الرزاق14

06A223345 الشراقة04 قسم 133 مج ملكية 26 رقم 02حي عمارة مخبزةبوشليق صالح15

11A4919257 حي جيرو الشراقة52رقم تغذية عامةصايش نسيم16

20A4960693 حي عليوة فوضيل الشراقة01تغذية عامةحسين عبد الرحمان17

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2022القائمة االسمية للتجار و المتعاملين االقتصاديين الملزمين بضمان المداومة خالل  عطلة يومي عيد األضحى المبارك لسنة :  الموضوع

2022 جويلية 05 هجري و عيد االستقالل 1444و عطلة أول محرم و يوم عاشوراء 

الشراقة الشراقة



07A4843217 محل ب الشراقة134حي عليوة فوضيل رقم تغذية عامةحاج نعاس نور الدين18

20A4963409 الشراقة93 عمارة أ قطعة رقم 04 قسم 206 مجموعة ملكية 01عمارة تغذية عامةموشات محمد19

 الشراقة03 رقم 2حي عمارة تغذية عامةزواوي عز الدين20

03A0102533سطاوالي الصغرى الشراقةتغذية عامةإجراوي سعيد21

17A4949317 حي جيرو الشراقة01قطعة رقم تغذية عامةكمال عمار22

10A4915075 حي قاوش الشراقة26تغذية عامةعثماني وردية23

حي قاوش الشراقةتغذية عامةحيرش صابر24

21A4966874 قاوش الشراقة02 الطابق االرضي حي جناد عبد الرحمان رقم 2محل تغذية عامةبومريش رفيق لطفي25

99A0064969حي قاوش الشراقةتغذية عامةفوزار الربيع26

06A4833073حي قاوش الشراقةتغذية عامةمحند موساوي27

 شارع قاوش الشراقة76تغذية عامةحامد محمد28

 حوش قاوش الشراقة07تغذية عامةعلي باشا محمد أمين29

 حي قاوش الشراقة133تغذية عامةبوعيطة سعيد30

21A4967039 الشراقة30 قسم 64 شارع قاوش مجموعة ملكية 01تغذية عامةسليماني بوعالم31

16A494418 شارع قاوش الشراقة18تغذية عامةميهوبي خالد32

09A4910682 دالي ابراهيم05شارع عبد الكريم حمزة رقم أ تغذية عامةبن النية ناصر33

02A0084333 عين المبارك الشراقة13 و 12شارع الزواوة رقم تغذية عامةسمير عليوة34

19A4957642 طريق الزواوة الشراقة29تغذية عامةرياض سلوم35

18A4956839 طريق الزواوة الطابق االرضي الشراقة03تغذية عامةالعايب رياض36

15A4943859 الشراقة05حي الزواوة قطعة رقم تغذية عامةتركي موسى37

14A4935888 شارع زواوة الشراقة40تغذية عامةالعمالي كمال38

القرية الفالحية الشراقةتغذية عامةلعروسي علي39

06A4836623حي الكثبانم محل ج الشراقةتغذية عامةسالم بورقعة40

07A4846223 الشراقة71حي جعفر سليمان تغذية عامةعالل معايسي41

10A4918677 توسيعة الكثبان الشراقة63رقم تغذية عامةبوطين نبيل42

الشراقة الشراقة



15A4943533 الشراقة374حي سيدي حسان رقم تغذية عامةبوغازي أمير43

03A0102263حي سيديحسان الشراقةتغذية عامةناقة رضوان44

14A4937376 الشراقة312توسعة حي بوشاوي قطعة تغذية عامةعروة يوسف45

10A4916395 الشراقة251 03بوشاوي تغذية عامةمنصوري سفيان46

16A4945500 الشراقة123طابق ارضي تجزئة بوشاوي تغذية عامةمقدم عمر47

20A4963124 الطابق االرضي الشراقة264بوشاوي تغذية عامةفروح عبد الغاني48

01A0131600 الشراقة2 محل 552 مجموعة ملكية 03بوشاوي تغذية عامةعبد الحكيم بن سالم49

02A0091475 الشراقة10 رقم 03حي بوشاوي تغذية عامةراكد فتحي50

16A4948173 بوشاوي مركزي الشراقة02 مسكن عمارة 204تغذية عامةالعيدودي محمد51

21A4968974 الشراقة02 محل رقم 113 رقم 01بوديكار مغازةرياض قصاص52

14A4926970 الشراقة16 رقم 72 طريق الكثبان توسعة 05مغازةبوعبد هللا رضا53

08A4910296 الشراقة05 قسم 03بوشاوي  249خضر و فواكهشرفوح خير الدين54

17A4952235 بوشاوي مركزي الشراقة08 ع 06مسكن قسم  204خضر و فواكهلحسين جماعي55

14A4938403 طريق الكثبان الشراقة8محل خضر و فواكهمعاش نور الدين56

19A4958326 ب الشراقة05 طريق الزواوة محل 05شارع عبد الكريم حمزة رقم خضر و فواكهموهاب عدالن57

07A4849613 الشراقة163حي سيدي حسان رقم خضر و فواكهناقة بوعالم58

19A4967070 الشراقة78الطابق االرضي حي عليوة فوضيل رقم خضر و فواكهمهيدي رمضان59

16A4948186 الشراقة283تجزئة عمارة جزء رقم خضر و فواكهتبان كريم60

ر الشراقة01 محل 02عمارة خضر و فواكهرحماني وليد61

14A4939849 الشراقة05 قسم 411 مجموعة ملكية 03بوشاوي دواجن و بيضمحمودي بالل62

16A5114899 الشراقة05 محل ب قسم 03 بوشاوي 249دواجن و بيضزاير محمد63

21A4966362 الشراقة02 ع 06 بوشاوي مركزي قسم 204دواجن و بيضفارس ميهوبي64

00A0069987 الشراقة204بوشاوي المركزي رقم دواجن و بيضبتقة عامر65

21A4966138 حي زواوة الشراقة99 مجموعة ملكية 09شارع عبد الكريم حمزة قسم دواجن و بيضمصطفى مدور66

19A4958178 الشراقة07 حي زواوة محل رقم 144دواجن و بيضالعمالي عبد الرحمان67

الشراقة الشراقة



22A4970702ب الشراقة02 عمارة 04 قسم 1983 مجموعة 02حي عمارة دواجن و بيضقاصب ابراهيم68

19A4936508 الشراقة52حي جيرو رقم دواجن و بيضالعدوي محمد69

21A4968874 محل ب الشراقة01طريق دالي ابراهيم قطعة رقم دواجن و بيضدزيري فاتح70

21A4971011 الشراقة07 محل رقم 44 شارع جنان عبد الرحمان قسم 12قاوش رقم دواجن و بيضبن مزيان الجياللي71

17A0998715 حي قاوش الطابق االرضي الشراقة28رقم دواجن و بيضبن شريف الحسين72

06A4834299 الشراقة02حي عمارة رقم دواجن و بيضزواوي نور الدين73

19A1765139 الطابق االرضي الشراقة02 محل رقم 78حي عليوة فضيل رقم دواجن و بيضبن لعريبي رابح74

07A4842147 الشراقة155حي عليوة فضيل دواجن و بيضعزوز عبد الجليل75

11A4919389 الشراقة118تجزئة عليوة فضيل رقم دواجن و بيضعامر بلقاسم76

16A4948371 الشراقة03 محل 196حي سيدي حسان رقم دواجن و بيضحميم عبد المالك77

13A4932194 الشراقة371 رقم 03بوشاوي مطاعمبن قانة زهرة78

20A4962627 الشراقة05 قسم 248 مجموعة ملكية 03بوشاوي مطاعمبورويسة نسيم79

06A4838143 الشراقة316 رقم 03بوشاوي مطاعمفريد لحام80

10A4916667 حي سيدي حسان الطابق االرضي الشراقة72 نزالي شريف سابقا 186مطاعم طهراوي مخلوف81

12A4926755 الشراقة08 حي عليوة فضيل محل رقم 01مطاعمحسيني جمال الدين82

مطاعمبوداود احمد83
 الطابق 97 عمارة أ القطعة رقم 04 قسم 206 مجموعة ملكية 1عمارة 

االرضي الشراقة
21A4969451

14A4935925 الشراقة28 حاليا حي جعفر سليمان سابقا 106حي الكثبان رقم مطاعماحمد بن صالح84

 الشراقة61حي سيدي حسان رقم مطاعمشرفي صالح85

05A3826992 الشراقة10حي سيدي حسان رقم مطاعممعيوف فريد86

05A4817561 الشراقة378محل أ حي سيدي حسان رقم مقهىبخاري لخضر87

 الشراقة03 رقم 2حي عمارة مقهىخياط محمد ياسين88

17A4951371 الشراقة01حي قاوش رقم مقهىلعمامرة نايت أوسليمان89

13A4932046 الشراقة30بوشاوي مركزي تبغ و جرائدمشيخ محمد90

16A4948209 الشراقة411 قطعة 05 قسم 03مزرعة حمزة بوشاوي تبغ و جرائدحميد بروان91

07A4842105 الشراقة125 رقم 01تجزئة بوشاوي تبغ و جرائدمنكور أحمد92

الشراقة الشراقة



13A4932484 الشراقة314توسيعة بوشاوي رقم تبغ و جرائدغربي باية93

03A0099065 الشراقة219 قطعة 01حي سيدي حسان محل تبغ و جرائدمرزوق رضوان94

18A4954405رمز ب الشراقة143حي جعفر سليمان رقم تبغ و جرائدبوعالم ميلودي95

20A4962985 الشراقة988 محل رقم 08حي الزواوة قطعة رقم تبغ و جرائدتركي محمد96

99A048073 حي جناد عبد الرحمان حي قاوش الشراقة26تبغ و جرائدجناد حكيم97

 محل ب الشراقة92حي عليوة فضيل رقم تبغ و جرائدصديق حافظ محمد98

01A0078861حي عمارة الشراقةتبغ و جرائدلوناوسي زوجة خياط99

22A4971217 الشراقة01الطابق االرضي حي قاوش رقم تبغ و جرائدعادل حافس100

21A4967933 عليوة فوضيل01حي تبغ و جرائدأزوار محمد101

08A4854795 محل ج الشراقة142حي جعفر سليمان قطعة رقم ت قطع الغيار/تحليم خوجة102

تغليغت محمد سليمان103
ت معدات المرتبطة /ت

بالمهاتفة
13A4935281 حي عليوة فضيل محل ب الشراقة164رقم 

12A4926591 محل أ الشراقة61توسيعة الكثبان رقم مكتبة و وراقةبوسنان مصطفى104

حلويات تقليديةبولكفوف فوزي105
 الطابق االرضي 07 محل رقم 44 شارع جنان عبد الرحمان قسم 12قاوش رقم 

الشراقة
22A4971113

01A4968773 دالي ابراهيم24حي قاوش حلوياتاوبارة محفوظ106

12A4926226 الشراقة124حي جعفر سليمان محل حلوياتخير الدين سالمي107

ملبنةصالح عليوة108

المقاطعة

 االدارية
رقم السجل التجاريالعنوان التجارينوع النشاطاالسم و اللقبالرقمالبلدية

17A4951630 الططابق االرضي عين البنيان119 رقم 02بالطو رقم مخبزةمحمد حمودي1

22A4970954 الطابق االرضي عين البنيان111محل ب الطريق الوالئي رقم مخبزةموسى الياس عزوز2

98A0023645 ساحة المسجد أبي ذر الغفاري عين البنيان01مخبزةحسين بن اخلف3

97A0011263 عين البنيان109شارع العقيد سي محمد رقم مخبزةابراهيم عليوات4

06A2926775 عين البنيان11 الطريق الوطني رقم 15توري احميدة رقم مخبزةبشير براهمية5

الشراقة الشراقة

عين 

البينيان
الشراقة



22A4970844 عين البنيان88تجزئة ب جنان مبروك رقم مخبزةبالل شادر6

6041102بطاقة حرفي  الطابق االرضي عين البنيان4 مسكن عمارة ب290حي مخبزةرضوان بن تارزي7

12A4928108 عين البنيان01 محل 16 حي المنظر الجميل رقم 01تجزئة رقم مخبزةمحمد أوربيح8

16A4947395 عين البنيان23 مسكن رقم 1040مخبزةفناك يوسف9

19A4957482 عين البنيان217تجزئة كلود الكروط رقم مخبزةبوجالل رابح10

07A4849215 عين البنيان27تجزئة كلود الكروط محل مخبزةفلولي حمو11

16A4945566 طريق الجميلة99تجزئة س رقم مخبزة زيواش وحيد علي 12

19A4958121 شارع المالزم سي عبد الرحمان الطابق االرضي عين البنيان01مخبزةحمزة بوسالم13

20A4960746 شارع العقيد سي محمد عين البنيان36مخبزة العربي سالم14

00A0068193عين البنيان19شارع العقيد سي امحمد رقم مخبزة سعدي أحمد ناصر15

99A2515111 عين البنيان32 ع 02 مسكن حصة رقم 130حي مخبزةنصيب بن تومي16

18A4088798 عين البنيان01 مسكن عمارة ب رقم 1208حي مخبزةنور الدين حرز هللا 17

21A4965976 شارع العقيد سي عمر فيصل ادريس عين البنيان09رقم مخبزةتسعديت أوشنير18

16A4946197 عين البنيان04 طريق الجميلة محل 09مقسمة كورجون رقم تغذية عامةوليد بلعلى19

 عين البنيان04حي المرشح عبد الرحمان تغذية عامةرمضاني كمل20

15A4940763 محل رمز د عين البنيان104رقم " س"تجزئة تغذية عامةعبد الغاني حداد 21

11A4920495 عين البنيان01مفرتق الطرق الجميلة رقم تغذية عامةكعنين كريم22

02A0083827 طريق الجميلة عين البنيان04 فيال رقم 02تجزئة االزهار رقم تغذية عامةياسين إجراوي23

00A0061503 عين البنيان02 رقم 15 مسكن نهج 204حي تغذية عامةسمير حماشي24

08A4852259 عين البنيان03 قسم 116 مجموعة ملكية 11 رقم 2بالطو تغذية عامةاقجطال محمد25

18A4255277 عين البنيان05 مسكن عقاري عمارة ا رقم 194مشروع تغذية عامةحماش سفيان26

12A4927757 عين البنيان94تجزئة كلود الكروط رقم تغذية عامةاسحودان كريم27

12A4930894 حرف ب الطابق األرضي79تجزئة كلود القروط محل رقم تغذية عامة عيمن سعيد28

18A4953207 طابق ارضي عين البنيان21، 19 رقم 14 مسكن ع 218حي تغذية عامةالعباس بخوش29

14A4938383 طريق المنظر الجميل39تغذية عامة نعيمة بورنان 30

عين 

البينيان
الشراقة



12A4926569 عين البنيان41عيسات ايدير محل رقم تغذية عامةكوديل خالد31

 عين البنيان02أ 01أ و 1-1 رقم 01 مسكن عمارة 290حي تغذية عامةشريف حموي32

22717A4952243 ب قطعة 09 ب الطابق األرضي رقم 03 مسكن عمارة 290حي تغذية عامة عياطي عمر33

19A4960104 محل أ عين  البنيان56طريق عيسات ايدير رقم تغذية عامةاحمد شريف34

11A4924321 عين البنيان11الطريق الوطني رقم تغذية عامةبوجمعة كمال35

17A4951953 عين البنيان100 رقم 311 مسكن تساهمي مج مل 800-80حي تغذية عامة أيت عيسى لوصيف36

08A4859939 محل د عين البنيان13شارع عيسات ايدير رقم تغذية عامةكريم مجالد37

21A4966571 عين البنيان10 الطابق االرضي عمارة 01 مسكن المنظر الجميل رقم 1000حي تغذية عامةغربي بومدين38

06A4831187 عين البنيان02 مسكن عمارة د رقم 1208حي تغذية عامةسعيد ابزتوت39

15A4942984 شارع بوروة سي الوناس المحل األول05سوبيراتزيقادي بوجمعة40

16A4946913 عين البنيان03 قسم 93 مجموعة ملكية 142بالطو شرق  مجموعة سوبيراتمروش حسين 41

16A4947345 عين البنيان20 رقم 19 مسكن عمارة 1000حي سوبيراتيوسف فناك42

05B0971398ب عين البنيان1 شارع العقيد سي امحمد رقم 78سوبيراتبلهادي عبد الكريم43

19A1014382 17طريق شاطىء الفونتان محل سوبيراتزيقادي محمد 44

17A5046476 عين البنيان15 توري احميدة رقم 11طريق وطني رقم سوبيراتبالل ليعاشة45

22A4971208البنيان عين االرضي الطابق د محل 105 رقم س تجزئةفواكه و خضرسكور كمال46

12A4971549البنيان عين 03 رقم 45 عمارة مسكن 194 حيفواكه و خضرهيشر جالل47

16A4946130البنيان عين االرضي الطابق المحل 81 عمارة مسكن 194 حيفواكه و خضربوطيب صالح48

09A4911449البنيان عين 08 رقم مسكن 15 حيفواكه و خضرالسالم عبد برنين49

15A4943219البنيان عين 08 رقم مسكن 15 حيفواكه و خضرسامي مزاري50

05A4817487 الهضاب محل د111الطريق الوطني رقم خضر و فواكهديلمي فيصل51

فواكه و خضرديلمي محمد52
 المنظر حي بي سي أل تساهمي اجتماعي مسكن 780 جي بي أو مشروع

البنيان عين 06 محل أ ملكية مجموعة 05 عمارة الجميل
14A4936059

0415A4941384 محبل 01 مسكن ع أ 290حي خضر و فواكهسعدون رشيد53

16A4947942البنيان عين ب مسكن 294 حيفواكه و خضربسايح الوهاب عبد54

فواكه و خضرالعايب الصغير55
 1 أو االرضي الطابق 32 مشتركة ملكية عمارة 05 حصة مسكن 130 حي

البنيان عين
18A4952755

عين 

البينيان
الشراقة



16B1011170 عين البنيان01محل أ طريق الجميلة حي امبرازنو القطعة لحوم و دواجن حيدر بشير56

1214A4937409 تجزئة كلود الكروت فيال رقم 27رقم لحوم و دواجنفلولي إيدير57

11A4921772 المحل الثاني01 مسكن رقم 15حي لحوم و دواجندعاس بوعالم58

 عين البنيان03 رقم 8 مسكن عمارة 194حي لحوم و دواجنمحلول محند امقران59

18A4956170 الهضاب محل ج طابق ارضي عين البنيان111الطريق الوالئي رقم لحوم و دواجنعالل زوهير60

 عين البنيان04 رقم 05 مسكن مجموعة ملكية عمارة 780حي لحوم و دواجنتومي محمد61

 عين البنيان03 228 مسكن اجتماعي تساهمي رقم 290حي لحوم و دواجنمحمد داموس62

بالطو عين البنيانلحوم و دواجنعيسى زوهير63

13A4933607 الهضاب محل ج111الطريق الوطني رقم دواجن و بيضسخان سمير64

21A4969486 محل ب عين البنيان33 رقم 12 ميكن مجموعة 780حي لحوم و دواجنخيافي نصر الدين65

20A1198593 ب الطابق االرضي عين البنيان01 مسكن ع 290حي لحوم و دواجنبشطوطي حمة66

03A1424566 مسكن الطابق االرضي محل أ عين البنيان50 حي 10رقم لحوم و دواجنالعمري رشيد67

15A4944005 محل ا عين البنيان298تجزئة كلود الكروط رقم مطاعمسمير شرافة68

22A4970924 محل أ عين البنيان03 قسم 122 مجموعة ملكية رقم 02بالطو مطاعممحمد دكدوك69

18A4955957 نهج بوروسي لوناس محل ب الطابق االرضي عين البنيان14رقم مطاعمخالد قياسة70

02A0092821 المطل على شارع كلود الكروط محل ب عين البنيان08 مسكن رقم 50حي مطاعممحمد ظريف71

12A4929883 عين البنيان224كلود الكروط رقم مطاعمطالمات عبد الكريم72

99A0050655مفترق الطرق الجميلةمحطة خدماتأوغانم محمد73

98A0021127 شارع العقيد  سي امحمد107محطة خدماتعيطوش جلول74

98A0018715 عين البنيان164كلود الكروط رقم مقهى ايكان محمد75

21A4967129 محل ج عين البنيان38حي المنظر الجميلبلطي رقم مقهى عبد الحميد برابح76

 عين البنيان58 مسكن مزرعة العقيد عميروش رقم 50حي مقهى تواتي احمد77

15A4940882 مترق الطرق الجميلة عين البنيان01محل تبغ و جرائدتنخي سمير78

18A4955048 كلود الكروط الطابق االرضي عين البنيان160تجزئة حي تبغ و جرائدعمراوي محمد79

18A4954875 جنان مبروك 139تجزئة ب رقم تبغ و جرائدبن مزيان سفيان80

عين 

البينيان
الشراقة



08A4910144 ب عين البنيان15 رقم 13 مسكن ع 1000حي تبغ و جرائدضاوي نور الدين81

17A4952086 رمز ا طابق ارضي عين البنيان38حي المنظر الجميل رقم تبغ و جرائدسعيد مجدي82

20A4960475 عين البنيان11 مسكن ال سي بي حي المنظر الجميل ع 780مشروع رت ت ع تبغ و جرائدفؤاد محالي83

21A4967629 عين البنيان05 محل 309تجزئة كلود القروط رقم الهاتف النقالحسام الدين بوعمامة84

08A4856963 عمارة أ عين البنيان04 مسكن محل رقم 194حي ت لمعدات الهاتف/تميكي سمير85

14A4935913 عين البنيان03 قطعة 128 مجموعة 02بالطو ت مواد التجميل- ت حماش محمد86

مالك دماشي87
ادوات البازار و رصيد 

الهاتف
13A4934439 عين البنيان07 مسكن  كوبيماد محل رقم 30حي 

19A4957125 تجزئة كلود الكروط الطابق االرضي عين البنيان216رقم ميكانيك عامةشال براهيمي88

المقاطعة

 االدارية
رقم السجل التجاريالعنوان التجارينوع النشاطاالسم و اللقبالرقمالبلدية

01A0083068فايت اوالد الشراقة طريق 03 رقممخبزةبوكوشة رابح1

 مسكن اوالد فايت179حي مخبزةبراهمية براهيم2

12A4929157طريق االذاعة اوالد فايتمخبزةقطاش امحمد3

13A0642379 الطبق االرضي10شارع بودربالة حميدات رقم مخبزةبكاكرة عادل4

22A4970541فايت لوالد بالطو الذاتي التسيير مسكن 80 ،01 رقم القطعةمخبزة تيميمونت الرحمان عبد5

19A4340148بالطو شارع 06مخبزةعيسى بوزيدي6

11A4950251 اوالد فايت06 محل 02 مسكن عدل عمارة سي 1530حي مخبزةمحمد الياسين سالمي7

21A4965640 الطابق األرضي أوالد فايت5حي الكرمة القطعة رقم ايداع خبز و حلوياتبوعزيز ياسين8

06A484556 أوالد فايت236تعاونية المرجان تغذية عامةمعلم صالح9

13A4933199 الطابق األرضي و الطابف تحت أرضي أوالد فايت1 قسم 442مج ملكية رقم سوبيراتأوشان أمين10

تغذية عامةهشام أوسفية11
 الطابق األرضي تحت 65 قطعة رقم 11المنطقة السكنية الجديدة  عمارة 

أرضي أوالد فايت
22A4970724

19A4959280 أوالد فايت48 رقم 6 مسكن العمارة سي 115حي تغذية عامةمنديل هشام12

19A4959990 أوالد فايت01المشروع الترقوي إقامة األمل عمارة تغذية عامةخالدي عبد الرحيم13

14A4936228 طريق االذاعة65تغذية عامةبن ناجم عبد الرحمان14

اوالد فايت الشراقة

عين 

البينيان
الشراقة



14A4938046 اوالد فايت03 مسكن محل رقم 40حي تغذية عامةمحمد اسالم بوعرنونة15

22A4970822 اوالد فايت06شارع جادل محمد الطابق االرضي رقم تغذية عامةجدي نسيمة16

18A4953986 طابق ارضي اوالد فايت03منطقة التجهيز أ قطعة رقم تغذية عامةعمر طيبي17

شارع احمد جادل اوالد فايتتغذية عامةعامر غزالي18

06A4838718 اوالد فايت04 محل رقم 02حي المبروك رقم تغذية عامةرابح فوضيل19

21A4967883 الطابق االرضي اوالد فايت02 محل 04 مسكن عمارة 1500حي تغذية عامةعالم عبد الحميد طارق20

 طريق الشراقة اوالد فايت01طريق نزالي شريف رقم تغذية عامةآيت عمارة ليندة فطة21

09A4912620 اوالد فايت10 ق الطابق االرض 01 مسكن محل 1500حي تغذية عامةلياس سري22

20A4961912 اوالد فايت04 محل االول رقم 02 قسم 333حي المرجان مجموعة ملكية تغذية عامةشاير سعيد23

14A4938293 الطابق االرضي اوالد فايت15تجزئة ب رقم تغذية عامةسفيان بوراس24

06A4842726 اوالد فايت05 محل 04عمارة رقم تغذية عامةاعمر اخلفوهم25

21A4968239 اوالد فايت05شارع طريق الملعب رقم تغذية عامةهشام ابو هاللة26

18A4956150 أوالد فايت13 و 12 محل رقم 02 مسكن عمارة ب 116حي تغذية عامةجحيش عبد الهاني27

19A4969089 اوالد فايت01 قسم 15حي المرجان مجموعة ملكية تغذية عامةشرفة فؤاد28

تغذية عامةبن مريجة محمد أمين29
 الطابق األرضي أوالد 316 و قطعة 10المشروع الترقوي إقامة األمل عمارة 

فايت
18A4956766

15A4941111 أوالد فايت01 قسم 15مج خضر و فواكهفوزي شرفة30

19A4958418 محل د اوالد فايت1طريق االذاعة رقم خضر و فواكهشرفة يوغرطة31

19A4958419 الطابق األرضي أوالد فايت9 شارع الكوشي أحمد قطعة 2محل خضر و فواكهالفضيل رابح32

19A4959990 اوالد فايت01المشروع الترقوي اقامة االمل عمارة خضر و فواكهعبد الرحيم خالدي33

13A1748902 الطابق االرضي اوالد فايت87ساحة الشهداء رقم لحوم و دواجنساسان حمزة34

10A4917165 اوالد فايت14حي شجر االيجاص محل رقم لحوم و دواجنلعموري نواري35

19A4956913 اوالد فايت08شارع جادي احمد رقم لحوم و دواجنسلماوي مولود36

لحوم و دواجنزرموت سفيان37
ب اوالد 01 الحصة 146 قطعة رقم 03حي محمد بوضياف التعاونية العقارية 

فايت
21A4968133

 اوالد فايت02شارع جادل محمد قطعة رقم لحوم و دواجنطاهر قرباشي38

16A4947628 اوالد فايت06 مسكن ترقوي محل رقم 40حي لحوم و دواجنبوستة علي39

اوالد فايت الشراقة



21A4969209 الطابق االرضي اوالد فايت12 رقم 02 مسكن عدل محل أق 1530حي لحوم و دواجنعقاب ناصر40

20A4964176 اوالد فايت01 مسكن ترقوي سمروني 432حي لحوم و دواجنعيسى سوافي41

0119A4958418طريق االذاعة رقم لحوم و دواجنيوغرطة شرفة42

لحوم و دواجنعبد القادر زيتوني43
 عمارة ب 01القسم 503 مسكن ترقوي رياح كبرى مج مل 155 مشروع 8رقم 

355طابق ارضي 
03A0101038

اوالد فايتلحوم و دواجنشويكي محمد44

19A4959983 اوالد فايت25 مسكن طابق االرضي عمارة 11658محل رقم لحوم و دواجنهدوق عبد الرزاق45

21A4966529 الجزائر محل أ الطابق االرضي اوالد فايت66 حي االذاعة 17رقم سوبيراتفؤاد ناجم46

سوبيراتشعبان بوراس47
 الطابق االرضي 08 محل 07 عمارة 01 مسكن ترقوي سمروني 432حي 

اوالد فايت
14A4938293

17B1012508 رمز أ محل أ ب ج ه و اوالد فايت01 قسم 08مجموعة ملكية رقم سوبيراتبلقاسمي جمال48

15A2871948 اوالد فايت36الطريق الوطني رقم سوبيراتعبد النور بن عمرة49

14A4936828 اوالد فايت02تعاونية الياسمين قطعة رقم مطاعمحميدو عطافي50

22A4970937 اوالد فايت02 محل 01شارع جادل محمد رقم مطاعماسامة بلحسين51

06A4844968 الطابق االرضي اوالد فايت06شارع جادل محمد رقم مطاعمحسان شباح52

16A1183755 اوالد فايت64 محل رقم 922حي المبروك رقم مطاعمحساني صابر53

22A4970271 محل أ الطابق االرضي اوالد فايت03منطقة التجهيز أ قطعة رقم مطاعمزيدان العشبي54

21A4969199 طابق ارضي36طريق وطني رقم مطاعمشهيرة ديدي55

3614A1008876محطة نفطال الطريق الوطني رقم محطة خدماتبركه بوجمعة56

98A0222800مفترق الطرق بوشاوي اوالد فايتمحطة خدماتحواش محمد57

17A4950769 حي المبروك اوالد فايت03محل رقم مقهىعيسى عشاوي58

17A4948692 الطابق السفلي و العلوي اوالد فايت11رقم مقهىبوغازي هشام59

01A0083088 اوالد فايت03منطقة التجهيز أ قطعة رقم مقهىبوكوشة رابح60

22A4969773 اوالد فايت06اقامة سورسيم الطابق االارضي محل رقم تبغ و جرائدنبيل قوادري61

22A4970693 اوالد فايت03 محل رقم 01اقامة سورسيم عمارة رقم تبغ و جرائدرفيق أولمان62

 الطابق االرضي الطابق تحت االرض1 قسم 442مجموعة ملكية تبغ و جرائدأوشان شمس الدين63

12A4958782 الطابق االرضي اوالد فايت2 محل 1 عمارة سي1اوالد فايت تبغ و جرائدتيري سيد علي64

اوالد فايت الشراقة



15A4944147 بالطو اوالد فايت06حي روشاي بوعالم رقم تعبئة رصيد الهاتفنابيزيلدي عبد النور65

حلوياتبولنوار بوشمع66
 اوالد 01 مشروع مسكن ال بي بي عمومي سمروني 432 حي 05محل رقم 

فايت
20A4996348

98A0021274 مسكن بي أي أر جناح أو عمارة أف اوالد فايت179حي حلويات تقليديةسوير امحمد سوير67

22A4970693 اوالد فايت03 محل رقم 01إقامة سوربيم عمارة تعبئة رصيد الهاتفتوفيق أريكان68

17A4949386 اوالد فايت01 قسم 332التعاونية العقارية المرجان مجموعة ملكية رقم تصليح ميكانيكيعبد الرؤوف شريف69

المقاطعة

 االدارية
رقم السجل التجاريالعنوان التجارينوع النشاطاالسم و اللقبالرقمالبلدية

39726 حي بوشبوك دالي ابراهيم15مخبزةعتروس يوسف1

42854 دالي ابراهيم25ا ر ت ت مخبزةجحيش موسى2

12A4929492 دالي ابراهيم24 رقم 02حي بواديكار مخبزةزقتاف حمزة3

10828ا ر ت ت دالي ابراهيممخبزةطالم سيد علي4

21A4968415 حي البناء المحل الثالث دالي ابراهيم01رقم مخبزةعبد الغاني بوراس5

03A0106762 دالي ابراهيم77طريق جنان عشابومخبزةبو عبد هللا عيسى الشريف6

19A4958140 شارع حسيبة بن بوعلي  الرستمية كليرفال الطابق االرضي05دالي ابراهيممخبزةجاني مصطفى7

00A0064382 الطابق االرضي  دالي ابراهيم04 حي بوشبوك رقم تغذية عامةنعمان بن جهيد8

16A5045271ابراهيم دالي االرضي الطابق 24 رقم واكد أحمد شارعتغذية عامةسعودي زكرياء9

21A4964755 الطابق االرضي06ت رقم .ت.حي رتغذية عامةشريشي فيصل10

21A4966762 الطابق االرضي  دالي ابراهيم02 حي بوشبوك رقم تغذية عامةأوشاشي ناصر11

2412A4928392شارع ارت ت رقم تغذية عامةالطيب رضوان12

0218A4956456 و 01 تجزئة ار ت ت محل رقم 606 مجموعة ملكية 02قسم تغذية عامةبلهاين ربيع13

98A27174 شارع عبد الكريم حمزة06تغذية عامةحمزة عبد الكريم14

13A4931840 ملعب دالي إبراهيم38ت رقم .ت.حي رتغذية عامةاماتن عبد الرزاق15

31104A4819020 قطعة 02زواوة رقم تغذية عامةعبد اللطيف حميد16

21A4969603 شارع البريد دالي ابراهيم07الطابق االرضي رقم تغذية عامةمومن وليد17

اوالد فايت الشراقة

دالي 

ابراهيم
الشراقة



10A4876663 الطابق االرضي02 محل 01حي البناء رقم تغذية عامةعمر رمضة18

00A0064132 دالي ابراهيم02حي الزيانية عمارة تغذية عامةلبيب سحنون19

11A4993077 دالي ابراهيم02تجزئة بوشبوك رقم تغذية عامةأزبيدور سيد علي20

19A4928522 دالي ابراهيم03 ب رقم 420حي عين هللا عمارة تغذية عامةعلي بوجعطاط21

18A4953866 دالي ابراهيم19 محل رقم 19 مسكن عمارة 500تغذية عامةرابح دريش22

13A8315364 دالي ابراهيم20 رقم 422حي عين هللا عمارة تغذية عامةطابيبي فضيلة23

17A4949316 شارع بولودروم الطابق االرضي دالي ابرايهم26تغذية عامةكمال عمار24

98A0639974 دالي ابراهيم36طريق وطني للتعديل رقم تغذية عامةرضوان كداد25

20A4962409 شارع فوزية مويلح كلرفال دالي ابراهيم48تغذية عامةمحمد أمين عميالي26

11A4923114 دالي ابراهيم06شارع فوزية مويلح رقم تغذية عامةسكوتي هشام27

98A0024520 الرستمية دالي ابراهيم05حي زيانية عمارة تغذية عامةبو مشطة عمار28

15A47943351 دالي ابراهيم91 قطعة رقم04حي زيانية عمارة تغذية عامةقسوم رشيد29

18A4952872 نوفمبر الرستمية دالي ابراهيم01 شارع 01تغذية عامةبوعمران فاروق30

21A4964573 شوفالي دالي ابراهيم05الطابق االرضي رقم تغذية عامةحمدان عبد الرحيم31

20A4961238 دالي ابراهيم34 الحصة 04حي سي أن سي عمارة تغذية عامةمصطفى بوردي32

19A4957545 الطابق االرضي04 حصة رقم 04 رقم 418حي عين هللا عمارة تغذية عامةأسامة بورقيق33

 مسكن عمارة  عين هللا98حي تغذية عامةعسعوس سعيد34

15A4942631 دالي ابراهيم01 رقم 03 مسكن عمارة رقم 190حي تغذية عامةنافع محمد هشام35

14A4935677 دالي ابراهيم04 رقم 01 مسكن عمارة 190حي عين هللا تغذية عامةبوشو عمار36

11A4894018 أر تي تي بواديكار05رقم سوبيراتربيع أمين37

19A4958948 الطابق األرضي02 محل 23حي أر تي تي رقم سوبيراتخيار سمير38

205A4823120 محل رقم 16تجزئة ر ت ت رقم خضر و فواكهجلواح يوسف39

0221A4968419 شارع بوشبوك 16رقم خضر و فواكهكمال دريش40

0307A4852790شارع بوشبوك رقم خضر و فواكهسعدودي عبد القادر41

13A49333529 دالي ابراهيم02تجزئة ارت ت قطعة خضر و فواكهفضيل بركات42

دالي 

ابراهيم
الشراقة



20A4961678 دالي ابراهيم48شارع فوزية مويلح رقم خضر و فواكهبراهيم قايد43

17A4950853 دالي ابراهيم03 عمارة 02 مسكن رقم 180حي خضر و فواكهاحمد عياش44

17B1011567 عين هللا دالي ابراهيم03 محل 01 مسكن عمارة 98حي خضر و فواكهاسماعيل مازير45

21A4968591 الطابق االرضي دالي ابراهيم05تجزئة مورسل رقم خضر و فواكهمحمد أمين علوش46

0103A0101909 قطع 23حي ار ت ت رقم خضر و فواكهحماز محمد47

3521A4964681حي ار ت ت رقم لحوم و دواجنشافع بن سماعيل48

10A4914894 دالير ابراهيم33شارع بوشبوك رقم لحوم و دواجنصادق ميسوم49

19A4959372 دالي ابراهيم37 مدخل أ قطعة رقم 04حي زيانية عمارة لحوم و دواجنفريد بوخالفة50

18A4952872 دالي ابراهيم الطابق االرضي48شارع فوزية مويلح رقم لحوم و دواجنبوعميران فاروق51

07A4857036 درج ج شوفالي دالي ابراهيم06حي الزيانية عمارة رقم لحوم و دواجننوار أمير محمد52

08A49861684 الرستمية دالي ابراهيم05 رقم 4حي الزيانية عمارة لحوم و دواجنحليم عيساني53

08A4866768 دالي ابراهيم4 محل 18 مسكن عمارة 232حي لحوم و دواجنطاهر حمادي54

22A4970648 الطابق االرضي دالي ابراهيم05تجزئة مورسل رقم لحوم و دواجنسوري عماد55

05A4833462 عين هللا07 محل رقم 01 مسكن 98حي دواجن و بيضعميروش بن عوف56

22A4970143 دالي ابراهيم01 قطعة رقم 36 رقم 36الطريق الوطني رقم لحوم و دواجنفريد شباطي57

21B1016847 دالي ابراهيم01حي البناء رقم مطاعمسايح محمد االمين58

20A4963414 دالي ابراهيم53 مج ملكية رقم 02 قطعة رقم 07طريق البريد رقم مقهىمرزاق بورو59

22A4970103 الطابق االرضي دالي ابراهيم04 قطعة رقم 02تعاونية بوشبوك مقهىزهير مناصرية60

08A4910225 شارع بوشبوب33رقم تبغ و جرائدصادق فاروق61

19A4959278 دالي ابراهيم34تجزئة ارت ت  مرقم تبغ و جرائدفؤاد بن رابح62

19A4960159 محل ب داتلي ابراهيم03 حصة03حي دار االرقم الرماف رقم تبغ و جرائدرشيد دهيم63

22A4970379 الطابق االرضي دالبي ابراهيم34 بناية رقم 36طريق وطني رقم تبغ و جرائدخليفة أمين64

98A23520حي ديار االرقم دالي ابراهيمتبغ و جرائدعويش عدار65

18A4954674 دالي ابراهيم05 محل رقم 02 مسكن عمارة 180حي عين هللا تبغ و جرائدمحمد رياض نافع66

15A4945084 دالي ابراهيم06 محل 06 مسكن عمارة 232حي تبغ و جرائدبن قارة زكريا67

دالي 

ابراهيم
الشراقة



21A4964867 دالي ابراهيم07 محل رقم 02 مسكن الطابق االرضي عمارة 98حي تعبئة رصيد الهاتفوزانة جودي68

99A0040719 عين هللا دالي ابراهيم04 محل رقم 01 مسكن عمارة 98حي تعبئة رصيد الهاتفجماح حسين69

19A4959007 دالي ابراهيم07شارع فوزية مويلح الرستمية رقم مواد التجميلكريم بونكار70

21A4969604 الرستمية الطابق االرضي دالي ابراهيم11شارع اول نوفمبر رقم مواد التجميلغزالي لنقي71

013799بطاقة حرفي  دالي ابراهيم02 رقم 02 مسكن ترقية عمارة 98حي حلوانيرضوان لرجان72

المقاطعة

 االدارية
رقم السجل التجاريالعنوان التجارينوع النشاطاالسم و اللقبالرقمالبلدية

162434637بطاقة حرفي  كاب كاكسين الحمامات11 الطريق الوطني رقم 102مخبزةعبد هللا عدون1

11A4896004نهج حميد قبالج199الحماماتمخبزةمنزو عبد الرحمان2

(بطاقة حرفي) 71162536176 رقم 11الطريق الوطني رقم مخبزةندير قادوم3

17A3368397 الحمامات32 رقم 11 الطريق الوطني رقم 10مخبزةزبرق نور الدين4

162436177 كاب كاكسين الحمامات11ط و رقم مخبزةأوعمران فريد5

21A5054633 مسكن احمد مبروك الحمامات400 حي 27 رقم 02عمارة تغذية عامةبهلول توفيق6

2216102685وصل كاب كاكسين الحماماتتغذية عامةبوزاين بالل7

06A4830353 كابكاكسين الحمامات61 رقم 11الطريق الوطني تغذية عامةساسي سليم8

09A4911216 الصخرة الكبرى21فيال رقم تغذية عامةزهري ياسين9

10A4916968 نهج حميد قبالج127 رقم 1405رقم تغذية عامةكزوح سليم10

16A5045096 محل ب328نهج حميد قبالج رقم تغذية عامةأغيالس عنصر11

االمين محمد حسان12
 بالتجزئة تجارة

المطاطية لالطارات
09A4877598الحمامات 11 رقم الوطني الطريق 89

03A0096579 مكرر الحمامات02حي علي بومنجل رقم سوبيراتبوهون جعفر13

11A4898676 مكرر01حي علي بومنجل رقم سوبيراتمحاينك أحسن14

4415A5043369الشارع الوطني كاب كاكسين رقم سوبيراتعروة صبرينة15

37211A4898676طريق حميد قبالج رقم سوبيراتسعيد أيت عمروش 16

17A4952175 الحمامات11 الشارع الوطني رقم 47رقم سوبيراتمهني رياض17

18A5047792 الحمامات344نهج حميد قبالج رقم سوبيراتعبد الصمد رشيد18

الحمامات الشراقة

دالي 

ابراهيم
الشراقة



16A5044029 حي حميد قبالج الحمامات328رقم خضر و فواكهحماني رضا19

99A0054841 الحمامات95الطريق الوطني رقم خضر و فواكهزغنون اسماعيل20

22A0555357 الحمامات386شارع حميد قبالج رقم خضر و فواكهمحمد ياسين مسيل21

04A4811795 الحمامت11التعاونية العقارية افاق الطريق الوطني رقم خضر و فواكهشريف عمر22

16A5043557 بوكيكاز11الطريق الوطني رقم دواجن و بيضلرجان حسين23

12A4927489 كاب كاكسين الحمامات44 رقم11الطريق الوطني رقم دواجن و بيضبوثرية عبد السالم24

20A5051004                                                                           الحمامات06 محل 328نهج حميد قبالج رقم دواجن و بيضلرجال محمد25

98A0021342 شارع حميد قبالج الحمامات320دواجن و بيضحاج اسماعيل صالح26

15A5043356 شارع حميد قبالج312رقم مطاعمبورحلة محمد27

 نهج حميد قبالج الحمامات336رقم مطاعمبوقادوم بالل28

 شارع حميد قبالج الحمامات332مطاعملمين لوتيس29

 الحمامات334نهج حميد فبالج رقممطاعمبن مختار كمال الدين30

03A0093773 شارع حميد قبالج الحمامات310اطعام سريعسيد احمد بلكطار31

04A4813193 شارع حميد قبالج الحمامات322اطعام سريعفاطمة ارملة خياط قريشي32

19A5050172 شارع حميد قبالج  محل أ الحمامات332اطعام سريعمحمد بالل لونيس33

13A4931881 كاب كاكسين الحمامات148 رقم 11الطريق الوطني رقم مقهىكزوخ كريم34

31011A4925241شارع حميد قبالج رقم مقهىبسة بوعالم35

17A5046968 الحمامات55كاب كاكسين رقم مقهىمهدي حفياني36

14A4938648الجمامات الوطني طريق 48 رقممقهىاعمر بن مهدي37

20A5052018 الحمامات328شارع حميد قبالج رقم مقهىأحمد عنصر38

19A4960284الحمامات كاكسين كاب 01قسم 217 رقم مجالعجالت وتوازي توازناكرم سعدي39

21A5053460 شارع حميد قبالج  الحمامات310تبغ و جرائدتومي بن زهير40

16A5044029 شارع حميد قبالج  الحمامات330تبغ و جرائدرضا حماني41

21A5054252الحمامات كاكسين كاب 11 رقم الوطني الطريقتبغ و جرائدالعقبة شينون42

الحمامات الشراقة


