
الجمهـــــوريــة الجزائـريـة الديمقـراطيــة الشعبيـــــــــة

 –01– الجــــــــدول 

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

المتعامل االقتصادي

الرقم البلدية

4873741أ10 شعبان بو بكر حي المحطة   الرويبة04 1

5115954أ16 شارع أول نوفمبر الرويبة47  اللوش خالد 2

163802538ب ح  بايري محمد األمين  شارع أول نوفمبر الرويبة17 3

5121223أ17
 في أو 24تجزئة غناي ابراهيم سابقا وحاليا المرجة قطعة 

الرويبة
الحنافي موسى

4

5130669أ19 وادي بدر الدين الرويبة01 محل رقم 03شارع تيروش محمد رقم  5

4842767أ07 تغذية عامة الرويبة01حي المحطة محل رقم  شعبان جمال 6

4880827أ05 تغذية عامة الرويبة01شارع أول نوفمبر محل رقم  عميري محمد 7

0057465أ00 شارع دريسي حسين الرويبة تغذية عامة بويحياوي سفيان 8

5134422أ20 تغذية عامة الرويبة01 مسكن أل بي بي ع رقم 500حي  كمال عباس 9

0071051أ00 تغذية عامة الرويبة27شارع العقيد عميروش رقم  الصادق أومغار 10

4869997أ09 تغذية عامة الرويبة57شارع علي بومنجل رقم  كسوري علي 11

5140463أ21 تغذية عامة الرويبة31حي الثانوية  قطعة  منماني محمد 12

5144094أ22 التجزئة اإلجتماعية سريج الربيع الثانوية قديما الرويبة تغذية عامة سعيد بوقرو 13

0094781أ03 حي البرتقال  التعاونية لعالم  عيسى  الرويبة تغذية عامة محمد طوطاوي 14

4875409أ10 تغذية عامة الرويبة346شارع  أول نوفمبر  رقم  فراقيق حميد 15

5142835أ21 تغذية عامة الرويبة19ت ع الرياض رقم  صابور حمدان 16

/ حي المرجة الرويبة تغذية عامة لونيسي حمزة 17

5124609أ18 تجزئة المرجة محل أر الرويبة تغذية عامة شالبي  إيمان الدين 18

5111228أ15 تغذية عامة الرويبة32حي المرجة رقم  مزليوي عالء الدين 19

5136735أ20 تغذية عامة الرويبة06 رقم15 مسكن أل بي بي عمارة 500حي  شايب علي 20

 2022القامئة الإمسية للتجار و املتعاملني الإقتصاديني امللزمني بضامن املداومة يويم عيد الأحضى املبارك وأأول  حمرم وعاشوراء لس نة 

مخبزة صناعية

ـة للرويبـة  لدلائـرة الإداري



5124537أ18 تغذية عامة مسكن تساهمي الرويبة700 مشروع 13 عمارة 02محل  كالي علي محمد 21

5131526أ19 مسكن تساهمي الرويبة700حي  تغذية عامة كرناني حورية 22

5115618أ16 تغذية عامة الرويبة06محل 16مسكن تساهمي عمارة 700حي  أيت عامر سليم 23

0032579أ98 حوش الرمل طريق عين طاية الرويبة تغذية عامة عمروش رشيد 24

5143451أ 21
 محل 1613مج ملكية 6 ب قسم 12تجزئة غناي ابراهيم رقم 

 الرويبة01

تغذية عامة
جالل الدين ساسي

25

4869699أ 09 تغذية عامة الرويبة01 أ محل رقم 154حي المرجة الجديدة قطعة  بوغمبوز طارق 26

5119473أ 17 تغذية عامة الرويبة01 ب محل 162حي المرجة قطعة  العكروف نور الدين 27

4834891أ 06 شارع العقيد عميروش الرويبة44   تغذية عامة بونوة عبد هللا 28

4918771أ15 تغذية عامة الرويبة01 محل 03أوت فيال رقم 20حي  أصباط رابح 29

4905907أ13 تغذية عامة الرويبة02حي المحطة محل رقم  زوقاري قدور 30

4907753أ13 حي بوراس المرجة الرويبة11 تغذية عامة قويسي كمال 31

5134162أ20 تغذية عامة الرويبة01شارع العقيد عميروش محل 48 زميك نور الدين 32

5137170أ20 تغذية عامة الرويبة01 محل 05تجزئة غناي ابراهيم قطعة  غنجاتي موني 33

5114689أ16 تغذية عامة الرويبة01أمحل 160حي الثانوية قطعة  نقازي جمال 34

0063675أ00 تغذية عامة الرويبة04شارع فلفول محمد رقم  بويحياوي نور الدين 35

5134046أ20 تغذية عامة الرويبة79شارع أول نوفمبر رقم  قورميط عبد السالم 36

5142350أ21 تغذية عامة الرويبة03حي البرتقال محل  عماري وليد 35

5127745أ18 تغذية عامة الرويبة240حي الثانوية قطعة رقم ب  ترزي أحمد 36

5122652أ17 الرويبة05 شارع محمد تونسي  تغذية عامة موخفي محمد 37

5144079أ22 حي البرتقال التعاونية العقارية لعالم عيسى الرويبة تغذية عامة خيدر لطفي 38

4875323أ10 تغذية عامة الرويبة22شارع على بومنجل رقم  لعريبي كمال 39

5131469أ19 ت للخضر و الفواكه/ت الرويبة04 محل 02شارع ثانوية عبد المؤمن رقم طويلب زكريا 40

5125770أ18 ت للخضر و الفواكه/ت الرويبة03 محل 26شارع علي بومنجل رقم  مرزاق كريبي 41

5142700أ21 ت للخضر و الفواكه/ت الرويبة02/ مسكن ترقوي عمومي أحمد مدغري س152حي  جبري حسين 42

4862825أ09 ت للخضر و الفواكه/ت مكرر  الرويبة04 رقم 01مسكن عمارة 60/30حي  مشتاق نجيب 43

4920413أ15  03 مسكن عمارة 100التعاونية العقارية المجاهدين حي 

  الرويبة04محل 

ت للخضر و الفواكه/ت سالمي عمر 44

4889509أ11 الرويبة (32ب س) ب حالي 138جي المرجة  ت للخضر و الفواكه/ت جمال بويفر 45

5117264أ16 ت للخضر و الفواكه/ت الرويبة02 محل 2حي المرجة الجديدة د  نبيل سالوي 46

5121350أ17 ت للخضر و الفواكه/ت  الرويبة02 أوت محل 20شارع المحطة حي  زماح رابح 47



5129423أ19 حي المرجة الجديدة الرويبة ت للخضر و الفواكه/ت صامت محمد 48

5139468أ21 ت للخضر و الفواكه/ت حي البرتقال الرويبة12ت ع الرياض رقم  سفيان لورديلي 49

4907167أ13  02محل 01باب رقم01أوت فيال20شارع المحطة حي 

الرويبة
إطعام سريع

مسدورة محمد 50

5130148أ19 إطعام سريع الرويبة01 محل 126مج ملكية01درقانة قسم إزم رضا 51

5137859أ20 إطعام سريع الرويبة07محل 27 مسكن تساهمي عمارة 850حي خلفي حسين 52

5143730أ22  محل ف 1334 مج ملكية 06تجزئة غناي ابراهيم قسم 

س الرويبة08
إطعام سريع

بوزيد عبد النور 53
الرويبة

4902889أ13 إطعام سريع الرويبة33تعاونية عقارية النهار رقم  سوفي الهادي 54

4910185أ13 ت ت للحوم و الدواجن ت ع لعالم عبسى الرويبة06حي البرتقال عمارة  محمد مرابط 55

4900925أ12 ت ت للحوم و الدواجن الرويبة02شارع العقيد عميروش محل 48 سي أحمد عبد الوهاب 56

5123098أ18 ت ت للحوم و الدواجن الرويبة02بي سي محل رقم 30تجزئة غناي ابراهيم رقم  قايد كمال 57

0055413أ99 ت ت للحوم و الدواجن الرويبة64 شارع أول نوفمبررقم  أومحند لونيس 58

4918627أ15 حي البرتقال الرويبة ت ت للحوم و الدواجن زبيب رابح 59

4896455أ12 ت ت للحوم و الدواجن الرويبة145تجزئة المرجة محل رقم  بن عيسى حمدي 60

5131687أ19 ت ت للحوم و الدواجن الرويبة02حي المرجة تجزئة عتاي براهيم رقم  وليد مرابط 61

0055379أ99 ت ت للحوم و الدواجن الرويبة64شارع أول نوفمبر رقم  أومحند بوعالم 62

0109096أ04 ت ت للحوم و الدواجن الرويبة03 محل رقم 05 مسطن ترقوي عمارة 500حي  مرزاق بن تارزي 63

5134150أ20 ت ت للحوم و الدواجن الرويبة01ت ع النهضة حي البرتقال رقم  بوكردوح عبد الحفيظ 64

5124010أ18 ت ت للحوم و الدواجن الرويبة02 محل 20حي المرجة الجديدة رقم  نواصري زكية 65

5137807أ20  مج 11 أو بي قسم 17سريج الربيع تجزئة الثانوية رقم 

 الرويبة04محل 510

ت ت للحوم و الدواجن حطابي قاسم 66
الرويبة

5136483أ20 تعبئة رصيد الهاتف النقال الرويبة02 ع أو محل رقم 26حي الثانوية قطعة رقم  بن علي ياسين 67

4826441أ05 شارع العربي بن مهيدي الرويبة08 تعبئة رصيد الهاتف النقال حيساوي علي 68

5143503أ21 ب أو قسم 04تجزئة الثانوية قديما وسريج الربيع حاليا محل 

 الرويبة301 مج 11

تعبئة رصيد الهاتف النقال طيبي كمال 69

1767632أ20 تعبئة رصيد الهاتف النقال الرويبة02 محل 13 ب حاليا ج 242حي الثانوية قطعة رقم  خضراوي وليد 70

5142942أ21 تعاونية عقارية لعالم عيسى حي البرتقال الرويبة تعبئة رصيد الهاتف النقال داحو وليد 71

4863731أ09 تعبئة رصيد الهاتف النقال الرويبة02شارع العقيد عميروش محل 22 سبة سفيان 72

010445أ04 تعبئة رصيد الهاتف النقال الرويبة711 رقم 03شارع أول نوفمبر محل  سليماني سي عبد هللا 73



0069401أ 00 شارع عادل نور الدين الرويبة17 تعبئة رصيد الهاتف النقال ملزي يوسف 74

4907319أ13 تعبئة رصيد الهاتف النقال الرويبة02 نوفمبر محل 01شارع 39 حمادوش عبد المؤمن 75

4921991أ15 تعبئة رصيد الهاتف النقال الرويبة09حي بوراس محل رقم  غزراوي عبد المجيد 76

5144818أ22 تجزئة غناي ابراهيم الرويبة تعبئة رصيد الهاتف النقال عجرود نور الدين 77

4869001أ09 الرويبة48شارع العقيد عميروش رقم تعبئة رصيد الهاتف النقال بلقاضي كريم 78

4869699أ09 في أو الرويبة10حي المرجة قطعة رقم  تعبئة رصيد الهاتف النقال طارق بوغمبوز 79

4918817أ15 تعبئة رصيد الهاتف النقال الرويبة01سي محل رقم 28حي المرجة  دحو زين الدين 80

5143480أ21  01 محل 11/82 مج ملكية 06تجزئة غناي ابراهيم قسم 

الرويبة

تعبئة رصيد الهاتف النقال أطال محمد 81

5037482أ15 تعبئة رصيد الهاتف النقال الرويبة01 قسم126حوش الرمل درقانة مج  حسايد زين العابدين 82

5120010أ17 تعبئة رصيد الهاتف النقال الرويبة07 محل 26 مسكن تساهمي المرجة عمارة 700حي  بلحيدوش فتيحة 83

5142618أ21 تعبئة رصيد الهاتف النقال الرويبة16مسكن تساهمي عمارة 784حي  تومي عبد الرزاق 84

5143974أ22 في أو الرويبة12تجزئة المرجة قطعة  تعبئة رصيد الهاتف النقال بوطاعة محمد 85

0107505أ04 تعاونية النهضة حي البرتقال الرويبة تعبئة رصيد الهاتف النقال كرالي محمد 86

5141189أ21 تعبئة رصيد الهاتف النقال الرويبة03 محل 06مسكن أحمد مدغري عمارة 500حي  حموم لحسن 87

5118806أ17 تعبئة رصيد الهاتف النقال الرويبة26تعاونية عقارية األمهار عمارة  طفات فاتح 88

4889173أ11 مقهى الرويبة49شارع أول نوفمبر رقم  عياش فؤاد 89

/// شارع المحطة الرويبة مقهى بن تورة رشيد 90

5143604أ22 مقهى الرويبة11تجزئة غناي ابراهيم المرجة سابقا رقم  بوبية جمال 91

5130476أ19 مقهى الرويبة02شارع العقيد عميروش محل 15 عبدلي سيف الدين 92

5129435أ19 مقهى الرويبة34ت ع النجاح عمارة رقم  أمينة لوناوسي 93

5137190أ20 مقهى الرويبة37شارع العقيد عميروش قطعة  أومغار عبد الرزاق 94

163806433ب ح  حرفية في الفلكنة و تصليح  شارع عادل نور الدين الرويبة09

العجالت

أوجناحي سعيدة 95

16380567ب ح  حرفية في الفلكنة و تصليح   شارع عادل نور الدين الرويبة84

العجالت

العايب مليك 96

0025913أ98 الرويبة  19نوفمبر أول شارع      خدمات محطة حمود حوشين 97

0972325ب06 الرويبة باي دالي بن حي ومشتقاته الحليب إنتاج بطوش ملبنة 98

0722069ب97 الرويبة 123 قسم الرويبة الصناعية المنطقة ومشتقاته الحليب إنتاج الرويبة فرع بودواو ملبنة 99



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

المتعامل اإلقتصادي

الرقم

5127987أ18
 مج ملكية رقم 04قسم 

 هراوة305
مخبزة و حلويات ميسوم عبد هللا 1

5114618أ16

شارع الشهيد محمد تونسي 

 04 رقم 231مج ملكية 

هراوة

حلويات بن دشاش عبد الكريم 2

****** مخبزة وحلويات هراوة01حي هراوةرقم  بن دشاش مراد 3

5025564أ13
 03حي برايدية  محل رقم 

 هراوة04و 
حلويات دراج هشام 4

0021582أ98
الطريق المزدوج البرايدية 

هراوة
مخبزة و حلويات ماموزي فاطمة 5

5010918أ 12 حي عين الكحلة هراوة مخبزة صناعية بختاوي يعقوب 6

5048414أ15 حي معامرية هراوة مخبزة و حلويات جربوعة أمحمد 7

4878284أ09
 الشارع 03 و 02رقم 

الرئيسي هراوة
مخبزة و حلويات تقليدية أيت عيش طاهر 8

446201أ22
 05حي هراوة مركز رقم 

هراوة
حلويات مصباح أعمر 9

5140954أ21 مواد الحلويات هراوة31 مج 01قسم  بوساني شهر زاد 10

4870769أ09
 مج 04حي المعامرية قسم 

س هراوة02 محل115
مخبزة وحلويات قدواري علي 11

5118057أ17
 03 محل 24و رقم , ط 

هراوة
ت للتغذية العامة. ت طارق بلحاج 12

5129577أ19
 قسم 102مج ملكية رقم 

 هراوة02 محل رقم 03
ت للتغذية العامة. ت عمراني حمزة 13

4871909أ10
 305مج ملكية 04قسم

هراوة
ت للتغذية العامة. ت توم أحمد 14

4865931أ09 الطريق الرئيسي هراوة ت للتغذية العامة. ت جبارة جمال 15

 2022القامئة الإمسية للتجار و املتعاملني الإقتصاديني امللزمني بضامن املداومة يويم عيد الاحضى املبارك لس نة 

ـة للرويبـة   لدلائـرة الإداري



0102193أ03
مدرسة حسيبة بن بوعلي 

هراوة
ت للتغذية العامة. ت جبارة فاتح 16

3644549أ09
 مج 3حي عين الكحلة قسم 

 هراوة893م 
مغازة بودران رياض 17

*******
 03حي عين الكحلة قسم 

 هراوة28مج 
ت للتغذية العامة. ت نوني عبد الوهاب 18

4845086أ06 حي برايدية  هراوة ت للتغذية العامة. ت بلكري جمال 19

5129314أ19

 102حي برايدية مج ملكية 

 01 محل رقم 03قسم 

هراوة

مغازة عمراني فضيل 20

******** حي عين الكحلة هراوة ت للتغذية العامة. ت عباس رضوان 21

5137645أ20
حي عين الكحلة قطعة 

 هراوة121أمحل 121
ت للتغذية العامة. ت حمودي سمير 22

5135915أ20
 24حي عين الكحلة محل 

س هراوة
ت للتغذية العامة. ت جمعة عادل 23

5137793أ20
الشارع الرئيسي هراوة 

 هراوة01محل رقم 
ت للتغذية العامة. ت مداوي ياسين 24

0073342أ00
حي البرايدية عين الكحلة 

هراوة
ت للتغذية العامة. ت صالح عبد الكريم 25

5143400أ21
مج 03حي عين الكحلة قسم 

هراوة147محل 48ملكية 
تغذية عامة لونيسي ناصر 26

5120174أ17
حي عين الكحلة قسم 

هراوة03محل30مج03
تغذية عامة توم عزيز 27

5133699أ19
 24الطريق الوطني رقم 

هراوة
تغذية عامة 28 رابية عامر

0100804أ03 الطريق الرئيسي هراوة تغذية عامة راوي كريم 29

0074948أ01 حي عين الكحلة تغذية عامة بختاوي ابراهيم 30

0100804أ03 الطريق الرئيسي هراوة تغذية عامة راوي كريم 31

5039178أ15
 01قسم 554مج ملكية 

هراوة
تغذية عامة دقيش كمال 32



4820079أ 05 حي سنطوحي هراوة تغذية عامة عماري عمر 33

5134888أ20
حوش الرمل مج ملكية 

 هراوة03 رقم 422
تغذية عامة سباعي رحيمة 34

4896246أ11 تغذية عامة هراوة03حي معمرية رقم  ملوك نبيل 35

5040800أ15
 مسكن عدل 962حي 

 هراوة04محل 02
تغذية عامة محمد وضاح 36

***** تغذية عامة مسكن عدل هراوة962حي  عطال حسين 37

4907879أ13
 02 مسكن عدل 962حي

 هراوة05محل
تغذية عامة مناصرية أبو بكر 38

****
مسكن عدل عمارة 962حي

 هراوة04 محل 10
تغذية عامة زواوي فريدة 39

****
مسكن عمارة 762حي 

 هراوة05محل 10
تغذية عامة حريش أحمد 40

5136160أ20
 مج ملكية رقم 01قسم 

 هراوة553
تغذية عامة حميش عمر 41

****
 24الطريق الوطني رقم 

هراوة
تغذية عامة رمضاني الياس 42

5140552أ21

 24الطريق المزدوج رقم 

جمعة سنجاق برايدية مج 

 هراوة03 رقم 02ملكية 

ت خضر و فواكه/ت بوزبالة السعيد 43

5031332أ14
 39 مج ملكية 01قسم 

هراوة
ت خضر و فواكه/ت تقو نعمان علي 44

/ حي عين الكحلة ت خضر و فواكه/ت بختاوي ابراهيم 45

5027620أ14
 01حي برايدية محل رقم 

هراوة
مقهى طبال محمد شرقي 46

0096940أ02
حي 24الطريق الوطني 

عين الكحلة هراوة
مقهى زكريا العربي 47

5120002أ18
 01حي برايدية محل رقم 

هراوة
مقهى عمراني محمد 48



5012700أ12 مقهى هراوة03حي هراوة  بوخانوش سامية 49

5112361أ16
 ج 18حي عين الكحلة رقم 

هراوة
مقهى عيساوي علي 50

0019983أ98
 مسكن عدل 962حي 

 هراوة02 محل 02عمارة 
مقهى شالل عبد القادر 51

5141095أ21
 422حوش الرمل قطعة 

 هراوة04 رقم 01قسم 
مقهى رزيق داودي 52

5021154أ13 حي البرايدية محل س هراوة بيتيريا شيباني سليم 53

5181835أ21 حوش الرمل هراوة فاست فود عريان وليد 54

/ حي هراوة  هؤاوة فاست فود عريب حكيم 55

5143087أ21
 265 مج ملكية 01قسم 

هراوة
إطعام سريع عبد المؤمن سماعيل 56

**** حي هراوة وسط هراوة ت للدواجن و اللحوم/نت زواوي عبد الرحمن 57

5013287أ16
 42حي أوالد معمر رقم 

هراوة
ت للدواجن و اللحوم/نت ين زرقة زكربا 58

0107852أ08 حي هراوة ت للدواجن و اللحوم/نت حنافي عبد الرحمان 59

5132149أ19
 30 مج ملكية رقم 03قسم 

 هراوة03محل رقم 
ت للدواجن و اللحوم/نت غزال رضا 60

0055379أ 99
شارع أول نوفمبر حي 

البياضة هراوة
ت للدواجن و اللحوم/نت بوعالم أومحند 61

5042266أ15
 مسكن عدل 962حي 

 هراوة09 محل 51عمارة
ت للدواجن و اللحوم/نت بعالي رمضان 62

4860780أ08

 مج 24الطريق الوطني 

  رقم 01 قطعة 22ملكي 

 هراوة03

ت للحوم و الدواجن/ت منصور مصطفى 63

5134917أ21
 محل 63حي هراوة رقم

 هراوة01
تعبئة رصيد الهاتف زيان عبد القادر 64

5131531أ19
 63 مج ملكية رقم 01قسم 

هراوة
تعبئة رصيد الهاتف نوفل محمد 65



5143366أ21
ع02مسكن عدل 962  

 هراوة01رقم 44
تعبئة رصيد الهاتف شوخالة أحمد 66

5139122أ21 حي هراوة هراوة تعبئة رصيد الهاتف الدي إسالم جمال 67

5126566أ18
 02حي أوالد معمر أ محل 

هراوة
تصليح ميكانيك السيارات حدادي عزيز 68

5133229أ19
 مج ملكية رقم 01قسم 

هراوة09 محل 406

ت للمشروبات غير /ت

الكحولية لألخذ
خلفاوي إلياس 69

1046536ب18
 24الطريق الوطني رقم 

عين الكحلة هراوة محطة خدمات
بوفركاس محمد 70

رمق السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط
امس و لقب التاجر أأو 

املتعامل الاقتصادي الرقم

5129109أأ17
 18التعاونية العقارية الأمال رمق 

الرغاية خمزبة صناعية مساس عاشور 1

0004664ب98 شارع أأول نومفرب بدلية الرغاية خمزبة صناعية بلقوراي محمد 2

5037982أأ15 خمزبة صناعية الرغاية01ت ع الأمال حمل رمق  قادي مرمي 3

5143631أأ22
 05الطريق الوطين عني طاية حمل 

الرغاية خمزبة صناعية خامج صدام 4

2648255أأ 13 خمزبة صناعية أأو الرغاية09شارع أأول نومفرب رمق  بوبكر بن علجية 5

5141973أأ 21
 06 رمق 17يح الونرشيسعامرة ب 

الرغاية يداع احللوايت و املرطبات اإ مباريك صاحل 6

4894136أأ11 خمزبة صناعية الرغاية01شارع محمد زغيل حمل  بن تورة هاجر 7

4884994أأ 10

خمزبة صناعية أأ الرغاية08شارع راحب س ناجقي رمق  بلقوراي اسامعني 8



0096214أأ02
 04ت ع املسامة الأنوار حمل رمق 

الرغاية خمزبة صناعية تال رمحة عيل 9

5135553أأ20 خمزبة صناعية أأ الرغاية17يح بلقوراي حمل  بوحنةل حزيية 10

0021582أأ98
02شارع أأول نومفرب حمل رمق  18  

الرغاية خمزبة صناعية

ماموزي فاطمة الزهراء زوجة 

حمفوف 11

4893390أأ11 خمزبة صناعية الرغاية02يح أأمحد فعويص رمق  قنوش أأمحد 12

1189443أأ17
 01 رمق08شارع أأول نومفرب عامرة 

الرغاية خمزبة صناعية لياس حايج اإ 13

4894286أأ11 بشارع معر بومدين الرغاية02 خمزية صناعية أألكيل عبد الرمحن 14

5115773أأ16
 مسكن ترقوي معويم ع 822يح 

حلوايت الرغاية01 ا حمل 17 سعيد شعبان 15

4868712أأ 08 حلوايت الرغاية05ت ع التوفيق ع س مق  أأوبعزيز بومجعة 16

5014994أأ12 حلوايت أأ الرغاية05ت ع الامال  شاليب حسام ادلين 17

0133690أأ07
ت ع ابن ابديس عيسات مصطفى 

الرغاية حلوايت أأوبعزيز حمند أأمقران 18

5129972أأ19

ت ع املنجم عيسات مصطفى الرغاية حلوايت مداح رفيق 19

4081301أأ15
 أأ 03 مسكن معريوس ع 822يح 

ت للتغذية العامة/ت الرغاية01حمل  وشان محمد 20

5134935أأ20
 مسكن ترقوي معويم 822يح 

ت للتغذية العامة/ت الرغاية03  حمل 10معريوش ع  سعيداين هشام 21

51289735أأ18
 و ب 01يح عيسات حمل رمق أأ 

ت للتغذية العامة/ت الرغاية01 رسحان الصديق 22



0097806أأ03 ت للتغذية العامة/ت الرغاية16 أأ حمل 16يح مفال  محزاوي جامل 23

5125957أأ18 ت للتغذية العامة/ت الرغاية03ط و عني طاية حمل  فداد طارق 24

26664أأ98 يح عيسات مصطفى الرغاية ت للتغذية العامة/ت عيسات جامل 25

0097978أأ 03
 01 أأ رمق 36يح الونرشيس عامرة 

أأ الرغاية06حمل  ت للتغذية العامة/ت ابيود سعيد 26

4816618أأ04 ب الرغاية08يح س ناجقي رمق  ت للتغذية العامة/ت حلوى محمد 27

4854968أأ07
 11 رمق 04يح الونرشيس عامرة أأ 

الرغاية ت للتغذية العامة/ت حسام سفيان 28

5124633أأ18
حمطة وقود احلافالت جبانب دار 

ت للتغذية العامة/ت الرغاية03الش باب رمق  شاشو نس مي 29

4966368أأ21 قامة السالم فيال  ت للتغذية العامة/ت الرغاية66اإ عبديل زهري 30

5129341أأ19 شارع أأول نومفرب الرغاية ت للتغذية العامة/ت حكمي رهيت 31

5133164أأ19
 مسكن أأر أأ أأش يب  عامرة 30يح 

ت للتغذية العامة/ت الرغاية01 رمق 03 قرينات محمد 32

 05الطريق الوطين للتعديل رمق

الرغاية ت للتغذية العامة/ت صدقاوي جامل 33

0049578أأ99
 التعاونية عقارية جنان صاحل 

فضيل الرغاية ت للتغذية العامة/ت حنايف خلرض 34

0011224أأ97 ت ع الأمال بدلية الرغاية ت للتغذية العامة/ت حديدان تويم 35

5125941أأ18 ت للتغذية العامة/ت أأ الرغاية06ت ع الأنوار حمل  بسة سهام 36

0022786أأ98 يح س ناجقي راحب الرغاية ت للتغذية العامة/ت خالص سعيد 42

4859140أأ07 ت للتغذية العامة/ت الرغاية01ت ع الأمال حمل رمق  وهراين حمند أأمحد 43



5140358أأ21
تعاونية عقارية طارق بن زايد حمل 

ت للتغذية العامة/ت الرغاية01 معتوق محمد ملني 44

4905988أأ12

ت ع الأمل عيسات مصطفى الرغاية ت للتغذية العامة/ت محمد ملني فلييس 45

4832572أأ05 ت ع البدر الرغاية ت للتغذية العامة/ت حقروط سفيان 46

5016108أأ12
ت ع  الوفاق عيسات مصطفى 

حمل ب الرغاية ت للتغذية العامة/ت بوحديش بالل 47

0026544أأ98 ت ع عيىس مصطفى الرغاية ت للتغذية العامة/ت معتوق لوانس 48

4874963أأ10
ت ع ابن ابديس عيسات مصطفى 

ت للتغذية العامة/ت ب  الرغاية01حمل رمق  حنايف بالل 49

00109892أأ 04 ت ع الهالل رمق ك الرغاية ت للتغذية العامة/ت جنار فيصل 50

0019520أأ98 يح الونرشيس الرغاية ت للتغذية العامة/ت س يد عيل غزيل 51

5117105أأ16 ت للتغذية العامة/ت الرغاية37يح الرائد املقراين رمق  غريب محمد زين ادلين 52

5122504أأ17
 262مزرعة قرييش يح 

مسكن تسامهي الرغاية664/ ت للتغذية العامة/ت عطار صالح ادلين 53

5142420أأ21 ت للتغذية العامة/ت الرغاية292يح لزييريس رمق  بومدين طيبة 54

5141884أأ21
 131مسكن الكروش 5000يح 

ت للتغذية العامة/ت الرغاية131 ك أأ 16رمق  منصوري مراد 55

05141857أأ21
 132مسكن الكروش 5000يح 

ت للتغذية العامة/ت الرغاية132 ك أأ 16رمق  معر طاييب 56

0037224أأ99 شارع محمد بوزيدي الرغاية 54  ت للتغذية العامة/ت تغزانت أأمحد 57

5133627أأ19
 05يج ت ع الأمال فيال حمل رمق 

عيسات مصطفى الرغاية ت للتغذية العامة/ت بشطاطو كرمي 58



3673459أأ17

 مسكن ترقوي معويم 822

ت للخرض و الفواكه/ت الرغاية04 ب حمل 01معريوش ع  عامر بن صاحل 59

5117024أأ16 ت للخرض و الفواكه/ت الرغاية01يح عيسات حمل رمق  حبري مليك 60

5126454أأ18
 02ت ع ابن ابديس حمل رمق 

الرغاية ت للخرض و الفواكه/ت احلس بالوي الهادي 61

5123866أأ18
 05 مسكن عامرة أأ درج 157يح 

ت للخرض و الفواكه/ت الرغاية08رمق  مسكل أأمحد 62

5141018أأ21

 822أأل يب يب منطقة معريوش يخ 

ت لللحوم ادلواجن و البيض/ت الرغاية01 أأ رمق 11مسكن ع  جمراب حمسن 63

5116238أأ16

ت للحوم وادلواجن/ت الرغاية19يح سعيداين جياليل رمق  خلفاوي كامل 64

5037650أأ15 ت للحوم وادلواجن/ت  أأ الرغاية86يح عيسات حمل رمق  محمدي جامل 65

0089156أأ02 شارع أأول نومفرب الرغاية ت للحوم وادلواجن/ت  مولود أأوحمند 66

4842108أأ06 ت للحوم وادلواجن/ت  الرغاية02يح عيسات حمل رمق  عبيسات راحب 67

0084510أأ01 تعاونية عقارية الأمال الرغاية ت للحوم وادلواجن/ت  حساين جامل 68

4905558أأ11

ت ت للحوم و ادلواجن  الرغاية11شارع محمد بوزيدي رمق  رزيق احساق 69

0031412أأ98 ت ت للحوم و ادلواجن  الرغاية44شارع أأول نومفرب رمق  سعيدي عياش 70

5138469أأ20
ت ع ابن سينا منطقة عيسات 

مصطفى حمل ب الرغاية ت ت للحوم و ادلواجن عبد امحليد بلعيدي 71

0231980أأ 00 ت ت للحوم و ادلواجن  الرغاية44شارع أأول نومفرب رمق  تيكييل جامل 72



***** شارع محمد بوزيدي الغراية ت ت للحوم و ادلواجن قردوح فريس 73

5121529أأ 17
يح عيسات طريق عني طاية رمق 

ت ت للحوم و ادلواجن الرغاية04 مكرر 03 حبري يوسف 74

5140323أأ21
 131مسكن الكروش 5000يح 

ت ت للحوم و ادلواجن الرغاية131 ك أأ 06رمق  خالف مصطفى 75

5140846أأ21
مسكن الكروش عامرة 5000يح 

ت ت للحوم و ادلواجن الرغاية131 مرزاق يفنت 76

5142950أأ21
مسكن الكروش عامرة 5000يح 

ت ت للحوم و ادلواجن الرغاية170 حمل س 170 هةل يعقوب 77

5115161أأ16 مقهىى أأ الرغاية06ت ع الأمال حمل رمق  ش ندري شهرزاد 78

5137244أأ20

مقهىى الرغاية01شارع أأول نومفرب حمل رمق  سلاميين عيل 79

5142383أأ21
ت ع معريوش عيسات مصطفى 

مقهىى الرغاية02 ع 03حمل رمق  معطار أأسامة 80

4826630أأ05 شارع اول نومفرب الرغاية مقهىى زفان فؤاد 81

4908414أأ12
ت ع املنجم منطقة عيسات 

مصطفى الرغاية مقهىى عزوط سعيد 82

0079118أأ01 طعام رسيع نومفرب  الرغاية01شارع  اإ شايب رفيق 83

0040092أأ99 طعام رسيع الطريق الوطين الغراية05رمق اإ تودرت سعدية 84

5036902أأ15 طعام رسيع الرغاية04شارع زغيل محمد رمق  اإ بشري ابي فريد 85

0062414أأ00 طعام رسيع الرغاية30شارع أأول نومفرب رمق  اإ متشامشني محمد 86

0044560أأ99 مطعم الرغاية08يح سعيداين عالل رمق  توفيق حامس 87

5127749أأ18 بيزتيراي الرغاية38شارع أأول نومفرب رمق  اترزي أأمحد 88



164036072حريف
شارع سعيداين عالل رمق ب06   

الرغاية 10 بيزتيراي محمد أأمني منصوري 89

4883330أأ10 طعام رسيع الرغاية04شارع زغيل امحمد رمق  اإ بشري ابي همين 90

5142381أأ21 يح بوزيدي الرغاية طعام رسيع اإ محمدي شعيب 91

4842340أأ06
 حمل 03شارع سعيداين عالل رمق

مطعم الرغاية04رمق ب بن حدادي توفيق 92

0094446أأ02

طعام رسيع الرغاية04شارع سعيداين عالل رمق  اإ صبان قدور 93

4846564أأ06 قرب احملطة حمل أأ الرغاية طعام رسيع اإ ودل بشري محمد 94

0106120أأ03 يح أأول نومفرب الرغاية تعبئة رصيد الهاتف النقال كام شاليب 95

4906574أأ12
ت ع املنامج عيسات مصطفى حمل 

ت للتبغ/ت ب الرغاية05 عامثن عادل 96

5042852أأ15 ت ع الأمل الرغاية تعبئة رصيد الهاتف النقال تريبش عبد الوهاب 97

4888530أأ10
 18 رمق 11يح الأوراس ع رمق 

الرغاية تعبئة رصيد الهاتف النقال لعراب بدر ادلين 98

4890258أأ10

تعبئة رصيد الهاتف النقال الرغاية21 حمل 11يح الأوراس ع  بوكريف كرمي 99

1403232أأ20 ت للتوابل واخمللالت/ت أأ الرغاية05شارع أأول نومفرب حمل  محمد بوش يخي 100

5135726أأ20 شارع أأول نومفرب الرغاية أأعشايب قشاوي داود  101

5139740أأ21 مسكن الكروش حمل5000  

 الرغاية131عامرة16ك

ت ملواد التجميل واملكتبة والوراقة/ت مشس ادلين بوزيدي

102

0048244أأ99 شارع أأول نومفرب الرغاية حمطة خدمات نشادي محمد 103




