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

الاقتصادي

البلدية الدائرة إلادارية

 11A4898334 02 رقم12  حي إلاخوة بوبترة عمارة  حلويات طيبوش فاروق

5130475أ19 نهج محمد خميستي الدار البيضاء48 حلويات نسيم قارة احمد

0033146أ99 05الطريق الوطني  حلويات دايلي فوزي 

13A5019074 حلويات 05حي الحميز عمارة  حسين  فاطمة زوجة ياسين

08A4871038 04حوش عطار رقم  مخبزة صناعية رشيد عش ي

162026986ب ح مخبزة صناعية الحميز08محل رقم05الطريق الوطني رقم  رحال عبد السالم 

14A5030442 10حي الاخوة عاشوري رقم  مخبزة صناعية ابزار نور الدين

20A5135796 مخبزة صناعية 35حي عبدوني رقم  معيفي حمزة 

00B0012238 08حي الاخوة عاشوري  مخبزة صناعية شركة تضامن لغويني

5018952أ13 مخبزة صناعية الدار البيضاء 06حي الاخوة عاشوري  ترانتي عميروش 

 09A4878990 57رقم08  حي الحميز جنوب مج مخبزة صناعية   نمش ي  فاتح

 15A5037130 مخبزة صناعية مجموعة م03 رقم 02  حي الحميز    شايب  عبد الوهاب

12A5010324 مخبزة صناعية الدار البيضاء 109حي البرتقال مج ب رقم لغويني رزيق 

05A4831456 01 مج 15 قطعة رقم 4حي الحميز  بن مختار كمال ت ت للتغذية العامة 

5130460أ19 منطقة العمال الدار البيضاء  اسامة مصطفاوي  ت ت للتغذية العامة 
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بلدية الــــــــــدار البيضاء

بلدية الــــــــــدار البيضاء   الــــــــــدار البيضاء 
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مديرية التجارة و ترقية الصادرات 

املفتشية الاقليمية للتجارة بالدار البيضاء 



0065616أ00 شارع محمد حسيني الدار البيضاء  بايو محمد  ت ت للتغذية العامة 

5018688أ13 شارع محمد حسيني الدار البيضاء  توفيق سفيان  ت ت للتغذية العامة 

4948672أ17 حي عبدوني رمضان الدار البيضاء  عبد القادر بولجنوح ت ت للتغذية العامة 

5114271أ16 حي القاعدة املجهزة  الدار البيضاء  مباركي ياسين  ت ت للتغذية العامة 

04903920أ11 حي القاعدة املجهزة  الدار البيضاء  زين الدين خيار  ت ت للتغذية العامة 

0108464أ04 الياس موساوي  ت ت للتغذية العامة  الدار البيضاء 199حي الاخوة عاشوري قطعة 

5036204أ14 مصطفى ترينتي  ت ت للتغذية العامة  الدار البيضاء 24حي الاخوة عاشوري قطعة 

4844618أ06 حي الاخوة عاشوري الدار البيضاء  عيس ى حسان  ت ت للتغذية العامة 

5129924أ19 حي الاخوة عاشوري  القرية الدار البيضاء  عصام بولصنام  ت ت للتغذية العامة 

4859646أ07 حي الاخوة عاشوري الدار البيضاء  بوسار عبد املالك  ت ت للتغذية العامة 

5113308أ16 جباري ياسين  ت ت للتغذية العامة  الدار البيضاء08 قطعة رقم 01منطقة العمال ج

5016780أ12 بشار محمد ت ت للتغذية العامة   الدار البيضاء06نوفمبر رقم 01

4905202أ11 بلقايد حسين ت ت للتغذية العامة  مج أ محل ب الحميز 24حي البرتقال رقم 

06A4847108 رضا بلحاج  ت ت للتغذية العامة  الحميز03 محل رقم01حي امللعب 

08A4870140 بوجمعة قرور  ت ت للتغذية العامة  الحميز01 محل 296حي البرتقال مج س قطعة رقم 

5028788أ14 بن جعبوب جمال  ت ت للتغذية العامة  الحميز02 محل 02حي امللعب قطعة 

100814أ03 ت ت للتغذية العامة الحميز01 محل رقم 359حي البرتقال س رقم نبيل كروش 

5111684أ16 ت ت للتغذية العامة الحميز 254حي البرتقال رقم  موالدي هواري 

4875948أ09 ت ت للتغذية العامة 02 محل 17حوش مكيد سابقا الحميز قطعة  نور الدين بوشريط

4850214أ07 ت ت للتغذية العامة الدار البيضاء 01 مج رقم02حي الحميز قطعة  تنان عبد الرحمان 

4850070أ07 ت ت للتغذية العامة الدار البيضاء 06 مج 04حي الحميز  مهدي مسعود 

5112768أ16 ت ت للتغذية العامة الدار البيضاء 151 رقم 04حي الحميز  سفيان العقون 

5144743أ22  حي الشهيد سواعدية 04 حميز 10 مجموعة 10قطعة رقم 

خالد

ت ت للتغذية العامة وهاب طلحاوي 

5136854أ20 ت ت للتغذية العامة الحميز الدار البيضاء78حي الشهيد سواعدية خالد رقم  قواسمية  زوبيدة

5040172أ15 06 محل رقم 05طريق الوطني رقم  ت ت للتغذية العامة مويس ي سيدعلي

بلدية الــــــــــدار البيضاء   الــــــــــدار البيضاء 



4879308أ09 الحميز02 محل رقم05شارع الطريق الوطني رقم قصابة و دواجن محفوظ طارق 

4857174أ07 ت ت للدواجن  حوش ميرا 01الحميز قطعة  سيقاني سفيان 

5010508أ12 قصابة و دواجن 01حي الاخوة بوبترة عمارة  عبد الرحمان عيس ى 

5036010أ 14 قصابة و دواجن شارع محمد خميستي 48 سامي تاملحسن 

 15A5111004 مطعم الحميز01 محل رقم 05الطريق الوطني رقم  عائشة كروان 

98A0019091 مطعم الحميز05الطريق الوطني رقم  اعمر لعنيدي

3629317أ10 17حي البرتقال مج أ رقم  مطعم بوعالم  بورطوش 

0060982أ00 05الطريق الوطني  حوش ميرا الحميز رقم  مطعم مزلي محمد

0080336أ01 17 قسم 17شارع محمد خميستي مجموعة ملكية مطعم بلدرع سفيان 

0019182أ98 مطعم ج54شارع محمد خميستي  اوبعيش عبد الحفيظ

/ حي البرتقال  اطعام سريع بطوش رابح 

5139930أ21 حي البرتقال الحميز  اطعام سريع مزلي ساعد

/ حي البرتقال  اطعام سريع ربحي احمد

0033146أ99 اطعام سريع الحميز05الطريق الوطني رقم  ناصر العيد ي

5129345أ 19 01 رقم 07حي اإلخوة بن بوبترة عمارة  مقهى  عبد الرحيم ولد  ابراهم

0098546أ03 ساحة زاوشي قدور شارع محمد خميستي مقهى  زغار فريد

5140808أ21 مقهى 29شارع محمد خميستي رقم  طالبي مصطفى 

4852116أ07 05الطريق الوطني  مقهى بن مهدي محمد 

08A4863072 ت ت للتبغ الحميز05الطريق الوطني رقم  سيداي حمزة

07A4854496 ت ت للتبغ الدار البيضاء06 محل 01حي الاخوة  بوبترة ع  قاس ي شاوش احمد

5138264أ 20 ت ت للتبغ 02 رق 08حي الاخوة بوبترة ع  وليد بوشمة 

5113593أ16 ت ت للتبغ دار البيضاء22شارع محمد خميستي  سياقي بالل 

5139797أ21 01 محل 23شارع خميستي رقم  ت ت للتبغ بلعروس ي رابح 

5122168أ 17 ت ت للتبغ 05 ب محل رقم 55شارع محمد خميستي رقم  بقالم وليد 

4826108أ 05 ت ت التبغ شارع محمد خميستي 46 بوغانم صفيان 

5133364أ99 01 عمارة 03حي الاخوة بوبترة  محل  خضر و فواكه  ياسين  باباو موس ى 

بلدية الــــــــــدار البيضاء   الــــــــــدار البيضاء 



5030292أ14 خضر و فواكه   64شارع  محمد خميستي  نمير دواودة مراد

 99A0043834 18  نهج محمد خميستي رقم  محطة خدمات   بن رابح  خالد

01B0016990 مطحنة دار البيضاء132حي بن رابح رقم  زالس ي السعيد

99B0010452 5طريق الوطني الحميز رقم  مطحنة حمودي ابراهيم

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

الاقتصادي

البلدية الدائرة إلادارية

10A4889524 02 محل 35حي بوسحاقي ا رقم  مخبزة صناعية احوت سعيد

01A0084406  117 مج 3حي الدوزي مخبزة صناعية احوت عبد هللا

10A4884818 10حي بوسحاقي أ رقم  مخبزة صناعية صالح لعور عبد الغاني

08A4862726 01 محل 03حي دوزي  مخبزة صناعية اخوناق فلوريدا

98A23204 شارع دايب عيس ى باب الزوار03 مخبزة صناعية  زواوي رابح 

21A5143112 مخبزة صناعية باب الزوار 16جويلية قطعة رقم05حي  حاللش عبد الهادي 

18A2946646 شارع الديار الخمس مخبزة صناعية معيفي بوبكر 

/ 17 ملكية 01 مج 01حي سيدي محمد قسم  مخبزة صناعية رويبح عمار 

5019528أ13 مخبزة صناعية 277 مسكن عمارة 300حي  لغويني كمال 

 13A5024852 مخبزة صناعية درج ب08 رقم 32 عمارة 1945 ماي 08ي  سعديعبد القادر

0056600أ99 ت ت للتغذية العامة باب الزوار 1945 ماي 08حي  عموش محمد 

بـــــــاب الزوار الدار البيضاء 

بلدية بـــــــاب الزوار

املفتشية الاقليمية للتجارة بالدار البيضاء 
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بلدية الــــــــــدار البيضاء   الــــــــــدار البيضاء 
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99A0036162 ت ت للتغذية العامة 1945 ماي 08كشك حي  بن سديد أحمد 

4828716أ05 ت ت للتغذية العامة باب الزوار15 محل رقم 1945 ماي 8حي  شريش ي ابراهيم 

07A4859186 ت ت للتغذية العامة 1945 ماي 08حي  دباح حورية

0062680أ00 ت ت للتغذية العامة 8 رقم 02 باب الزوار عمارة 1945 ماي 08حي  كوريبة فوضيل

5022006أ13  محل ش 14 مج ملكية 01 قسم 06شارع دايب عيس ى رقم 

باب الزوار

ت ت للتغذية العامة صليحة دروش زوجة زاوي 

4883784أ10 ت ت للتغذية العامة باب الزوار04سيدي امحمدقطعة رقم بن عمار ابراهيم 

5028440أ14 ت ت للتغذية العامة باب الزوار ح18حي تريبو محمود رقم  بوغرارة يسمينة

5019530أ13 ت ت للتغذية العامة باب الزوار 6 رقم 15 عمارة 1945 ماي 08حي  شبني مسعود

4877208أ09 ت ت للتغذية العامة باب الزوار 10 قطعة رقم 01حي دوزي  تروش عبد الغاني 

19A5132864 496 قطعة 03حي دوزي  ت ت للتغذية العامة مسعود شيط

5017922أ13 ت ت للتغذية العامة باب الزوار 2 رقم 4 قطعة 1حي دوزي  مختار حراتي 

5028076أ14 ت ت للتغذية العامة باب الزوار 1 محل رقم 19 قطعة رقم 3حي دوزي  سعاد دنداني 

5116143أ16 ت ت للحوم و الدواجن محل ب 526 قطعة 03حي دوزي  مداني مروان 

0021962أ98 36 مدخل 02 مسكن رقم 300حي  ت ت للحوم و الدواجن تيسمالن حكيم 

8005638أ98 26 رقم 31 مسكن عمارة 300حي  ت ت لحوم القصابة  العمري رشيد

5121707أ17 مسكن 300 مسكن ترقوي 351حي  مطعم عميروش عبد الرحمان 

512918أ18 مطعم باب الزوار02 و 01 محل 399 رقم 03حي دوزي  لطيفي رمضان 

5143830أ22 اطعام سريع مسكن 1200التعاونية العقارية  زواوي ياسين

0040036أ99 مشوى  24 رقم 10 مسكن مج 1200حي  ايزونطار عبد النور 

5139371أ21 اطعام سريع 07 06 مدخل ب محل 50 مسكن عمارة 2068حي  عبد الرحمان العثمانية تواتي جمال

18A52227355 402 رقم 03حي دوزي  مطعم بوقادة سعيد

5036402أ14 ج باب الزوار  باب الزوار 2 04 محل رقم 3 مج ملكية 03جويلية قسم 05حي  ت ت للخضر و الفواكه محمودي رابح

5144107أ22 باب الزوار 380 قطعة 29 مسكن  شتلرقوي الشارع الرئيس ي عمارة 351حي  ت ت للخضر و الفواكه بدال امين 

0024092أ98 ت ت للخضر و الفواكه 28 رقم 31مسكن عمارة 300حي  بن فضة عمر

0102624أ02 02 محل 405 رقم 03حي دوزي  نشاط تعبئة رصيد الهاتف عوير رشيد

بـــــــاب الزوار الدار البيضاء 



5137080أ2 نشاط تعبئة رصيد الهاتف 17 عمارة 300 مسكن تلرقوي املعروف بمشروع 351حي بوصبعة بديع

4857314أ07 تتعبئة الرصيد سابقا 61مسكن عمارة 2068حي  شنينة اسماعيل 

4885436أ10  قطعة 14 مسكن  شرقاوي الشارع الرئيس ي عمارة 351حي 

 باب الزوار158

مقهى بن نعمان علي 

5014144أ12 10 ب محل 50 مسكن عمارة 2068حي  مقهى بوزرطيط علي 

0073464أ00 01 قسم 226 مج ملكية 03حي دوزي  مقهى الطيب زمولي 

/ 03 محل 432 قطعة رقم03حي دوزي  مقهى غنو محمد

0057890أ00 2337 قطعة رقم 03حي دوزي  مقهى زعيط عبد الرحمان

5016384أ12 11 مسكن رقم 1200حي  مقهى محمد الطيب بن عباس

/ 05 عمارة 02حي املصالحة باب الزوار  مقهى بومكرد عبد الوهاب 

0060184أ00 حلويات  01 محل 427 قطعة 3حي دوزي بلغفور محمد امين 

5135885ا20 حلويات   12 محل 26 مسكن عمارة 300حي الجرف  عشوش الياس 

5124367أ18 حلويات  عمارة أ1950اوت 20 مسكن التعاونية العقارية 1200حي  بزيعا خالد 

03A0103922 191 قطعة رقم 04حي دوزي  محطة خدمات دحية اسماعيل الخليل

99A0040054 5طريق الوطني لـلـتعديــــل رقم  محطة خدمات العمري محمد
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بلدية برج الكيفان

بـــــــاب الزوار الدار البيضاء 
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مديرية التجارة و ترقية الصادرات لوالية الجزائر 

املفتشية الاقليمية للتجارة بالدار البيضاء 



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

الاقتصادي

البلدية الدائرة إلادارية

163034118ب ح حرفي خباز برج الكيفان 05حي علي خوجة رقم  عزيز سعدلي 

163003169ب ح  شارع دوزي محمد برج الكيفان03 حرفي خباز  سليمان قريش 

22A5144110 مخبزة صناعية 03حي س ي اسماعيل قطعة رقم اعمر بن حمو 

08A4861121 03 قسم 724  حي بن مراد حصة  مخبزة صناعية موزاوي حياة

5144110أ22 مخبزة صناعية 03حي س ي اسماعيل قطعة رقم  حمو احمد

19A5132936 6 قسم 103 مج ملكية 01 محل رقم37تراسوطة قطعة رقم مخبزة صناعية فرطاس الطيب

05A4826545 مخبزة صناعية 02و 01محل 11أ قطعة رقم 09حي قايدي  توفيق بوكروت 

06A0084406 16 قطعة 02موحوس علي خوجة  مخبزة صناعية احوت عبد هللا

11A4896464 78 قطعة 01حي قايدي  مخبزة و حلويات بلعيبود حسين

06A4833997 مخبزة و حلويات 24حي فايزي قطعة رقم صديقي وليد

 02A0088513 01 حي اسطنبول رقم 108  تجزئة رقم  مخبزة صناعية   لكروت  نبيل

 04A4813199 51  شارع علي خوجة رقم  مخبزة صناعية  بلحاج  عبداملجيد

18A5124157 02 محل رقم 59 قطعة رقم 10  حي س ي إسماعيل  مخبزة صناعية قرفي خليل

4835901أ00 مخبزة صناعية برج الكيفان 04 رقم285حي بن دالي مج ملكية  دربوش ي سمير 

480509أ97 مخبزة صناعية برج الكيفان171حي بني مراد قطعة  فارس كريم 

0048791أ19 مخبزة  برج الكيفان 169رقم اوشاور زوجة تواتي 

4918913أ15 حلويات  شارع علي خوجة  برج الكيفان 23 بلعباس شوقي 

/ ت ت للتغذية العامة برج الكيفان03 محل 160حي سعيدي احمد قطعة عادل ارزقي 

5134083أ20 ت ت للتغذية العامة صبان محمد

4918049أ15 02شارع علي صغير محل 49 ت ت للتغذية العامة اسماعيل شرابي 

5126430أ18 ت ت للتغذية العامة كمال قويدري 

4907339أ13 ت ت للتغذية العامة برج الكيفان 04 محل 159شارع احمد سعيدي رقم  بودبة لحسين

16A5114029 حي بونعامة شارع علي تونس ي برج الكيفان  ت ت للتغذية العامة خليفاتي  نوال 

بلدية برج الكيفان 



5142725أ21 مغازة برج الكيفان 299حي بونعامة ع ب رقم  جمال رحموني

4891793أ12  برج 03 محل رقم 157حي سعيدي احمد قطعة رقم 

الكيفان

ت ت للتغذية العامة بولفعاط صابر 

/ ت ت للخضر و الفواكه برج الكيفان 19شارع صالح الدين الايوبي رقم  عويمر عزيز بن سعيد

4908735أ13 ت ت للخضر و الفواكه برج الكيفان03 قطعة 02شارع صالح الدين الايوبي رقم  مختار حلمي 

99B0009715 كولين موحوس شار ب برج الكيفان مطحنة مطحنة شايب

99B0010521 511 مج 04حي بن زرقة قسم رقم  ملبنة N L Aملبنة 

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

الاقتصادي

البلدية الدائرة إلادارية

18A5123543 01الصنوبر البحري قسم  مخبزة صناعية حميد العربي

08A4119751 02الديار الخمسة شارع تيزي وزو رقم  مخبزة صناعية يونس رقوب 

21A5140630 01 محل رقم169الصنوبر البحري  مخبزة صناعية مولود مذكور

16A0084406 مخبزة صناعية املحمدية14شارع الجنينة رقم  احوت عبد هللا

12A4892519 مخبزة و حلويات  طماريس 18شارع أ رقم جلولي ابراهيم

 16A5114734 27  شارع بختي عبد اللي رقم  مخبزة صناعية   عزوك عاشور

4914477أ14 ت ت للتغذية العامة املحمدية 34قسم 17 مج02 رقم53مسكن عمارة 632حي  محمد تيزيزوة 

الجــــــــــــــــــــــــــــمهوريــــــــــــــة الجزائــــــــــــــــــــرية الديـــــــــــــــــــمقراطية الشــــــــــــــــــــــــــــعبية 

مديرية التجارة و ترقية الصادرات لوالية الجزائر

املفتشية الاقليمية للتجارة بالدار البيضاء 

حسب نوع النشاط                       2022قائمة التجار املسخرين بمناسبة عطلة يومي عيد الاضحى املبارك لسنة  : 01جدول                

بلدية املحمدية

املحمدية  الدار البيضاء 

بلدية برج الكيفان 



4935507أ13 ت ت للتغذية العامة املحمدية 01 رقم52مسكن عمارة 632حي رياض بغداد

5141569أ21 ت ت للتغذية العامة املحمدية 01شارع تيزيوزو عمارة  حسين مصطفاي

4825959أ05 ت ت للتغذية العامة شارع اوالد سيدي الشيخ املحمدية 19حي  سالمي رفيق

4040407أ05 ت ت للتغذية العامة مسكن ستيديو عمارة ج املحمدية82حي  روان عبد القادر 

11A4890367 01 س قسم 2/11حي املوز عمارة  ت ت للتغذية العامة درويش محمد

176116أ99 ت ت للتغذية العامة املحمدية 02 رقم 44 مسكن عمارة 632حي  نذير  بن عامر 

0035271أ99 ت ت للتغذية العامة املحمدية 7 محل 56 مسكن عمارة 632حي اهدان مجيد

14A4917479 04 مسكن حي املوز مكرر عمارة 754حي  ت ت للتغذية العامة دراجي يوبي

17A5118022 ت ت للتغذية العامة املحمدية132 رقم 24 مسكن عمارة أ200حي املوز  ناصر بوزيدي 

03A0099950 058حي زرهوني مختار ع أ محل رقم  ت ت للتغذية العامة كمال بيلوك

20A5138209 ت ت للتغذية العامة املحمدية146 محل رقم29/ مسكن عمارة ب200حي املوز  فاروق عيس ى 

5143571أ22 ت ت للتغذية العامة املحمدية 04 محل رقم 14حي زرهوني مختار عمارة شهرزاد قلي زوجة شيخاوي

5140950أ21  الطابق الارض ي  38 محل رقم15 مسكن عمارة 800حي

املحمدية

ت ت للتغذية العامة اسيا قشاو 

18A5126809 06 محل رقم 19حي زرهوني مختار عمارة  ت ت للتغذية العامة نايت سعيدي محي الدين

19A5130221 ت ت للتغذية العامة س02 رمز 02 مسكن زرهوني مختار عمارة 1602حي  تابت العمار مصطفى

19A5131788 ت ت للتغذية العامة 08 مسكن زرهوني مختار محل رقم1602حي  رشيد موساوي 

4918141أ15 ت ت للتغذية العامة املحمدية 04 محل أ 04 رقم 01 مسكن عمارة ب754حي املوز مكرر  مصطفى كشاد

5113711أ16 ت ت للتغذية العامة املحمدية07 مسكن حي املوز مكرر عمارة س ي 754حي  زوهر عابد 

4896173ب12  16ب 09/س01 رمز 09 مسكن زرهوني مختار ع1602حي 

املحمدية

ت ت للتغذية العامة قطاي محمد

19A51311 08مختار زرهوني  عمارة  ت ت للخضر و الفواكه حميدو كريم

08A4852467 06 رقم 03 مسكن عمارة 800حي  ت ت للخضر و الفواكه ياسين شعبان شاوش

20A5134023 86 مج ملكية رقم 35شارع أوالد سيدي الشيخ قسم  31 ت ت للخضر و الفواكه   كديد  عبد الرحمان

09A4871225   11 - 12شارع البحر االبيض المتوسط رقم  قصابة بوخالفة علي

0093027أ02 09محل 22 مسكنع 700حي  ت ت للحوم الطازجة اخنازن  الياس 

املحمدية  الدار البيضاء 



5116377أ16 تعبئة رصيد الهاتف النقال املحمدية 16 س 05 رقم 01 م زرهوني مختار ع 1602حي كسير زهوة 

4856273أ08 27  محل 35 مسكن م ع 700حي  تعبئة رصيد الهاتف النقال بوخلشوفة  محمد 

511769أ17 تعبئة رصيد الهاتف النقال 34 ع 35 محل 35 مسكن 700حي  غزالي العايب 

05A4816899
  2ث .  مسكن نهج بكري بوقرةع632 مسكن بجوار حي 156حي   

مح
مقهى عريب رزيقة

5114033أ16 01 محل 100حي زرهوني مختار  مقهى شيكر صفيان

4910697أ14 70 رقم 35 مسكن ع 800حي  مقهى زايدي رضوان

51241297أ18 مقهى 29-28 محل 35 مسكن ع 700حي  لعالي موس ى 

5120418أ17 مقهى س ب06 01 م زرهوني مختار ع 1602حي  هني رشيد

5129411أ19 اطعام سريع 07 محل 23 مسكن ع 700حي  هارون محمد

4870701أ09 10 محل 22ع 700حي  مطعم حمداش علي 

0033240أ99 مطعم 19 محل 20 مسكن ع 700حي اقمون حسين

5141236أ21 اطعام سريع 12 محل22 مسكن ع 700حي حمداش صالح 

2352029أ12 34 محل 34 مسكن ع 700حي اطعام سريع معضادي علي

0055161أ99 شارع محمد بودراع 17 اطعام سريع شبيلة سالم

5136653أ20 19 محل رقم 100حي زرهوني مختار  بيتزيريا نجوي منصور

20A5134767 63اوالد سيدي الشيخ رقم  اطعام سريع ليندة عمروش

99A0034213 09شارع حامق إيدير رقم  اطعام سريع سليماني كمال

12A4898477 الحصة أ محل ب51شارع اوالد سيدي الشيخ رقم  مطعم محقون رابح

21A5143372
 مسكن نهج بكري بوقرة رقم 632 مسكن بجوار حي 156حي 

01محل رقم 31 مجموعة ملكية 34ر قسم 
اطعام سريع زمعالش محمد يازيد

19A5132631
 و 03 مسكن نهج بكري بوقرة عمارة خ محل رقم 156حي 

01عمارة د محل رقم 
اطعام سريع زرطيط زرياب

املحمدية  الدار البيضاء 



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

الاقتصادي

البلدية الدائرة إلادارية

02A0087915 مخبزة صناعية  بتامنفوست09  شارع العقيد شابو رقم  مروش ماليك

14A4913861 16  الطريق الرئيس ي رقم  مخبزة صناعية   دحونصيرة

12A4898295 حي املحجر تامنفوست ت ت للتغذية العامة حنافي مصطفى

4853631أ17 01مفترق الطرق دوكار بوعالم رقم ت ت للتغذية العامة خالد حماني

4898295أ12 ت ت للتغذية العامة املرس ى 02 رقم01 محل 25حي املحجر رقم حنافي مصطفى

5114202أ16 الطريق الرئيس ي تامنفوست  ت ت للتغذية العامة بختي رياض 

5117330أ17 شارع املدارس تامنفوست  ت ت للتغذية العامة غربوج خالد

15A5111328 ت ت للتغذية العامة تامنفوست03 رقم 05حي علي مقران محل  بن عتو سارة

4906755أ13 ت ت للتغذية العامة املرس ى 01محل 51جويلية كاستور رقم 05حي  حنافي عبد الكريم

 16A5114394 مفترق الطرق الاربعة  ت ت للتغذية العامة حنافي محمد

05A4815309 مفترق الطرق الاربعة  ت ت للتغذية العامة قرامدي العلجة

11894677أ12 ت ت الدواجن تامنفوست01 قسم 136حي املحجر قطعة  توري خالد

4894677أ12 ت ت للدواجن اللحوم و  تامنفوست املرس ى 01 قسم 136حي املحجر قطعة 

البيض

كوري خالد

4890731أ10 مطعم  املرس ى 05مفترق الطرق الاربعة محل رقم  محمد نايس ي 

الجــــــــــــــــــــــــــــمهوريــــــــــــــة الجزائــــــــــــــــــــرية الديـــــــــــــــــــمقراطية الشــــــــــــــــــــــــــــعبية 

مديرية التجارة و ترقية الصادرات 

بلدية املـــــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــى الدار البيضاء

املفتشية الاقليمية للتجارة بالدار البيضاء 
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بلدية املـــــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــى



5112877أ17 مطعم  مفترق الطرق  املرس ى 24الطريق الوطني رقم يونس بن عصمان 

17A5120898 01 في محل رقم  01حي كاسطور  فيال رقم  مقهى رمال حسين

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

الاقتصادي

البلدية الدائرة إلادارية

20A5136080 02شارع شكيب ارسالن رقم  مخبزة صناعية بلقاسمي مولود

20A5134761 2-3 محل 22نهج املقراني رقم  مخبزة صناعية كبان عمر

20A5134348 مخبزة صناعية الامير عبد القادر10شارع  زنش ي سمير

99A0040603 حي ديار الغرب عين طاية مخبزة صناعية معزوز بوعالم

98A0020693 مخبزة صناعية الامير عبد القادر23شارع  يانس سعيد

14A4913387 01شارع عبان رمضان قطعة رقم  ت ت للتغذية العامة سنجاق الدين محمد

16A4889447 03 محل 23 شارع الاخوة سنطوحي رقم ت ت للتغذية العامة موجوبي حسان

14A5036284 ت ت للتغذية العامة نهج املقراني  05 بودار هالل

19A5131904 01 محل 12 قطعة 24طريق الوطني  ت ت للتغذية العامة مزيلي محمد ملين

 20A5134203 حي س ي الحواس عين طاية بقالة زنداوي عبد القادر

21A5140011 109شارع العقيد عبد الحميد رقم  بقالة رمضاني حسين

14A4912143 شارع البساتين فيال فبرار ت ت للتغذية العامة تامليكشت مولود

07A4842261 حي فرحات حشاد  ت ت للتغذية العامة زواتين جياللي

بلدية  عين طاية  الدار البيضاء 

مديرية التجارة و ترقية الصادرات 

املفتشية الاقليمية للتجارة بالدار البيضاء 

بلدية  عين طاية

بلدية املـــــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــى الدار البيضاء
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حسب نوع النشاط                       2022قائمة التجار املسخرين بمناسبة عطلة يومي عيد الاضحى املبارك لسنة  : 01جدول                



19A4923193 64 مسكن ديار الغرب بناية رقم 60حي  ت ت للتغذية العامة بلحاج مصطفى 

16A5114663 ت ت للتغذية العامة 03عين الشرب قطعة رقم  شاوش محمد امين

19A5133644 ت ت للتغذية العامة ديسمبر عين طاية11ساحة  حميد وأحمد

0076055أ01 ت ت للتغذية العامة عين طاية02شارع عبد القادر زيتوني محل 02 تزروتي بوعالم

4831501أ06 شارع شكيب ارسالن ت ت للتغذية العامة جياللي مقران

5117759أ17 ت ت للتغذية العامة عين طاية03شارع علي خوجة محل 128 س ي هادي عبد السالم

4892561أ12 02شارع الاخوة سنطوحي محل 26 ت ت للتغذية العامة خليل امين

5131651أ19 02 ديار الغرب الجديدة محل رقم10سكن تطوري رقم  ت ت للتغذية العامة سالمي احمد

99A0055945 شارع النصر عين طاية53 ت ت للتغذية العامة غماري محمد رضا

4825319أ15 ت ت للتغذية العامة عين طاية01نهج النصر رقم بلعيدي فضيلة

17A5117368 01 محل رقم 35حي الحواس رقم  مغازة فيصل بن سعيد

10A4887346 02 محل رقم 14عين الشرب قطعة  مغازة مداوي موح الصغير

2373863أ20 مقشدة عين طاية05شارع علي خوجة رقم عيدر عامر

20A51386785 02شارع الامر خالد رقم  ت ت للخضر و الفواكه عزوني طريق

4825139أ05 شارع النقيب س ي لخضر عين طاية ت ت للخضر و الفواكه بوبترة سمير

5112604أ16 03شارع الامير خالد محل رقم  ت ت للخضر و الفواكه كرطوس عمر

15A4920895 ت ت للحوم و الدواجن شارع العقيد س ي لخضر 02 منصور فؤاد

10A4874239 03شارع املير خالد محل أ رقم  ت ت للدواجن قرش ي محمد

02A0085323 01شارع الامير خالد محل رقم  ت ت للدواجن و البيض سنجاق الدين حميد

98A0023027 عين الشرب سركوف عين طاية31 قصابة مولود طاسين

4812353أ04 شارع الامير خالد عين طاية قصابة بن شيخ وحيد وليد

17A5119520 امليكانيك العامة  أ57 محل رقم 57  شارع النقيب س ي عبد الحميد رقم  دحالب ياسين

4865927أ09 26شارع الاخوة سنطوحي محل رقم حلويات خليل سمير

4825319أ15 حلويات تقليدية عين طاية01نهج النصر رقم  مصطفى سليمان

5115706أ16 شارع علي خوجة محل رقم28 01  مقهى  خليل امين

13A4905801 مقهى عين طاية30  شارع ألامير عبد القادر محل رقم فرحات كمال

بلدية  عين طاية  الدار البيضاء 



0069949أ00 مقهى عي طاية25شارع عليي خوجة رقم تومي رابح

14A4912023 حي عين الشرب سركوف مقهى   ناجي  اعمر

0023989أ98 شارع النصر عين طاية12 اطعام سريع العمري كمال محمد

5120159أ17 اطعام سريع عين طاية119شارع علي خوجة رقم01محل رقم نصيرة باي

4914027أ14 ت ت ملعدات املهاتفة مكرر05شارع النصر محل رقم 53 منصوري عز الدين

5124338أ18 02شارع الفيكتوار رقم ت ت للتبغ طنباوي خالد

4818028أ04 شارع الامير عبد القادر02 ت ت للتبغ بكيس نبيل

22A5145118 محطة خدمات عين طاية07شارع علي خوجة رقم خوجة النذير

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

الاقتصادي

البلدية الدائرة إلادارية

04A4818904 س13  حي قعلول قطعة رقم  مخبزة و حلويات  احوت أحسن

13472أ98 مخبزة صناعية برج البحري 01 محل 11تجزئة 09حي قعلول قطعة  عالم يوسف 

5144357أ22 مخبزة و حلويات  برج البحري 37 ج 01حي الارض العائلية رقم  بداني مخلوف 

5327513أ18 مخبزة و حلويات  02 محل 20برج البحري شمال شرق رقم  الحركاتي حاجي 

5129911أ12 02 برج البحري شمال محل 42رقم  مخبزة و حلويات  بن براهم فروجة 

5141063أ21 25  01 محل 02 قسم 2958التعاونية العقارية  مخبزة و حلويات  احوت كميلية 

5126162أ18 02 محل 01حي بن جعيدة  مخبزة و حلويات  بن علجية عبد الغاني

بلدية  بــــــــــــــــــــــرج البحري

مديرية التجارة و ترقية الصادرات 

املفتشية الاقليمية للتجارة بالدار البيضاء 
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بلدية  عين طاية  الدار البيضاء 

بلدية  بــــــــــــــــــــــرج البحري  الدار البيضاء 
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5142629أ21 مخبزة صناعية برج البحري18حي قعلول قطعة رقم بن زطة خالد

99A48380 مخبزة صناعية برج البحري707 مج 02حي قعلول قسم  كنار حمزة 

5135952أ20 447 رقم02قسم  ت ت للتغذية العامة بوكابوس سليم 

12A4909356 01 محل 24طريق وطني رقم  ت ت للتغذية العامة قرارازم عزيز

5040992أ15 ت ت للتغذية العامة برج البحري 04حي قعلول محل  بن شعبان جعفر 

5015104أ12 02 و 01 س املحل رقم 04 مسكن العمارة 916حي  سوبيرات  بن عياش احمد

5113453أ16 سوبيرات  الطابق الارض ي 02 قسم 37قطعة رقم  حامل محمد

5133442أ20 سوبيرات  684 اوت مج ملكية 20حي  يحياوي محمد

14A5032622 مغازة برج البحري 02حي   قسم  صحابي محمد الطاهر 

0022756أ98 حي قعلول برج البحري  ت ت للتغذية العامة بقاض ي حميد

/ ت ت للتغذية العامة مسكن برج البحري 916حي  موسوس محمد 

5132156أ19 109حي سباع عمار الشمالي  ت ت للتغذية العامة سحاب يوسف

5035686أ14 ت ت للتغذية العامة محل د 02شارع  حنافي سيدعلي 

0541021أ14 04 محل 02 قسم698مج ملكية  ت ت للتغذية العامة سايحي عامر 

0093842أ02 02 محل 24الطريق الوطني  ت ت للتغذية العامة بوراي سمير 

5128170أ18 01 محل 02 قسم 14الارض العائلية شمال  ت ت للتغذية العامة فنوح ياسين 

5125653أ18 ت ت للتغذية العامة 24الطريق الوطني  موقاري رشيد

/ 03 قطعة رقم 04حي قعلول رقم  ت ت للتغذية العامة بوغرارة أحمد

4843122أ06 ت ت للتغذية العامة برج البحري 253 رقم 01حي بن جعيدة  اوكيل 

5038950أ15 02 محل 05 مسكن عمارة 300حي  ت ت للخضر و الفواكه مللومة محمد

5144100أ22 01حي قعلول محل رقم  ت ت للخضر و الفواكه بواليكي زكريا 

5111663أ16 ت ت للخضر و الفواكه برج البحري 01اوت قطعة 20الارض العائلية حي  عيس ى عبد الحميد

/ 24الطريق الوطني  محطة خدمات  الاخوة قاصدي

5132259أ19 24الطريق الوطني  محطة خدمات  زواوي عاصف

0056740أ99 ت ت تعبئة رصيد الهاتف 24الطريق الوطني  قصدي رابح

5157610أ17 02 قسم 2665حي قعلول رقم  ت ت للتبغ و الجرائد كسوري عبد الناصر 

بلدية  بــــــــــــــــــــــرج البحري  الدار البيضاء 



/ 02 كحل 69حي قعلول رقم  تعبئة رصيد الهاتف  قصابي رشيد

11A4895948 ت ت للحوم و الدواجن برج البحري حي قعلول 01 كبور مقراتن

5134361أ20 ت ت للحوم و الدواجن برج البحري7 ب 02 محل رقم 187حي بن جعيدة رقم  مباركي حمزة 

167 رقم 01حي بن جعيدة رقم  ت ت للحوم و الدواجن سنوس ي الطاهر 

5142862أ21 02 محل 24شمال شرق قطعة رقم ت ت للحوم و الدواجن العيفاوي ساعد

0028792أ98 43الارض العائلية غرب محل  ت ت للحوم و الدواجن لومة العربي 

/ 01 محل 18برج البحري شمال شرق رقم  مقهى  اخريب رابح

5016082أ12 مقهى  حي قعلول 24الطريق الوطني  حنافي محمد

/ مقهى  برج البحري03الارض العائلية رقم  بن خزناجي وليد

5144177أ21 02 رقم 06حي بن جعيط  مقهى و مطعم بوجلطي مراد

بلدية  بــــــــــــــــــــــرج البحري  الدار البيضاء 


