
 ـــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشعـبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الديمقـراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـزائـريــــــــــــــــــــــــــــــــالجمهـوريـــــــــــــــ
 

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقميمية لمتجارة لباب الوادي
 

 الملزمٌن بضمان المداومة الناشطٌن القائمة اإلسمٌة للتجار والمتعاملٌن االقتصادٌٌن 
  9102عطلة عيد العمال الموافق ليوم األربعاء الفاتح من شهر ماي خالل 

 

 
 

 

 **  باب الـــــــــــواديـة ــــــــــبــلـــدٌـــ  * *

 09العدد  المخابز: -1
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي باب الوادي

 5047209أ  17 تزاٌٌرت بلدٌة باب الواديشارع محمد  34 مخبزة بولحبال عادل 10
  5031  03 444ب ح رقم:   شارع لخضر سعٌدي بلدٌة باب الوادي 04 مخبزة بركان محمد 10

 3340413أ99 شارع االخوة هرزوق35 هخبسة صٌاعٍت غاًن هصطفى 10

 3530004أ  30 باب الوادي 34رقن  قطعت 35شارع ضعٍذ تواتً هحل رقن  55 هخبسة  بو عبذ هللا بي عٍطى الشرٌف 10

 4930044أ  54 شارع هصطفى علوظ 44 هخبسة هوصلً هشام 10

 3343404أ39 شارع العقٍذ لطف00ً هخبسة صٌاعٍت اقراًاٌطً عبذ الرزاق 10

 1340050أ50 شارع أحوذ بودر30 هخبسة صٌاعٍت بوزٌوغ بلقاضن 10

 5019044أ  50 أحوذ بودار باب الواديشارع  35 صٌاعٍت هخبسة فتحً زٌرق 10

 1340440أ50 شارع عبذ الرحواى حاه30ً هخبسة صٌاعٍت قاصذ حوٍذ 10
  

 80العدد: مواد غذائية:  -2
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي باب الوادي

 0000100أ10 نهج العقيد لطفي  00 ت ت لمتغذية العامة مسيح الدين ياسين 10
 1100000أ11 شارع باسطا عمي  00 ت ت لمتغذية العامة ونيس مباركة 10
 0101001أ00 مصطفى اخمف باب الوادي 10 ت ت لمتغذية العامة بمعيدي عبد المجيد  10
 0000000أ00 باسطا عمي 00 لمتغذية العامةت ت  بممقالتي حسان 10
ــــم 10 ــــ ـــوني كريــــ ــــوة دراوي 00 ت ت لمتغذية العامة لـــ  1100000أ  10 اإلخــــــ
 0000000أ00 شارع اإلخوة دراوي  10 ت ت لمتغذية العامة مفتاح عبد الناصر 10
 0000001أ  00 شارع أحسن عاشور 10 تغذية عامة زين عبد الحميم 10
 0100000ا  00 شارع سعيد تواتي  00 ت ت لمتغذية العامة موترفي نوال 10

  

 

 

 
 

 

 



 

 80العدد: : خضر وفواكه -03
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 الواديباب  باب الوادي
 0000001أ  10 شارع اإلخوة مرزوق 10 خضر و فواكه يونس عبد العزيز 10
 0100000أ00 باسطا عمي 00 خضر و فواكه بزاز موسى 10
 0000000أ  00 شارع مصطفى خالف 10 خضر و فواكه فيصلأبشيش  10

 
 

 

 

 

 04العدد: : دواجن و بيضقصابة  /   -04

 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو 
 المتعامل اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي
باب 
 الوادي

 1100000أ00 باسطا عمي 00 دواجن و بيض فضيمي منير 10

 1100000أ00 شارع باسطا عمي 00 دواجن و بيض فضيمي منير 10

 000000أ  00 شارع حمراوي أكمي 10 دواجن و بيض عبد الرزاق بوقرة 10

 0100001أ10 أحمد بودارشارع  10 دواجن و بيض لفات العيد 10
 

 

 
 

 

 

 04: العدد: إطعام سريعمطعم و  -05
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي الواديباب 

 0000001أ10 أحمد بودار 10 إطعام سريع بومسعود عبد الحميد 10
 0000011أ10 شارع خالد دكار 10 مشوى قنوش حسان 10
 0000000أ10 عمر بن عيسىشارع  10 إطعام سريع معاشر عبد القادر 10
 1000000ب00 شارع عمر بن عيسى 10 إطعام سريع قنون كمال 10

 

 

 

 



 

 

 03المقهى: العدد:  -06
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 باب الوادي باب الوادي
 0100000أ  00 شارع باسطا عمي 10 مقهى بوطوش محمد فؤاد 10
 0000001أ  10 نهج العقيد لطفي 00 مقهى بسة يوسف 10
 0000000أ  10 نهج العقيد لطفي 00 مقهى بورويس سموى 10

 

 81محطة الخدمات:العدد  -80 

 
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 1110000ب00 نهج عسكري أحسن 01 خدماتمحطة  قران رضا 10 باب الوادي باب الوادي
 

  



 
 الملزمٌن بضمان المداومة الناشطٌن القائمة اإلسمٌة للتجار والمتعاملٌن االقتصادٌٌن 

  9102عطلة عيد العمال الموافق لـيوم األربعاء الفاتح من شهر ماي خالل 
 

 **  القصبــــــــــــــةـة ــــــــــبــلـــديـــ   **

 05العدد  المخابز: -1
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 4848844أ07 شارع عمار القامة بلدٌة القصبة 13 مخبزة جٌاللً بشٌر 10

 0992214ب13 القصبةشارع عمار ٌاسف  01 مخبزة خوة أبزاراإل 10

 4849114أ07 شارع دبٌح شرٌف القصبة 71 هخبسة أوعالل سلٌم 10

 0020883ب.ح رقم  رزقً القصبةأشارع لونً  12 هخبسة براهٌمإدلٌلٌش  04

 5012064أ12 شارع عرباجً عبد الرحمان القصبة 12 هخبسة حسناوي سماعٌل 05

 

 88: العدد تغذٌة العامة -2
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدية اإلداريةالمقاطعة 

 القصبة باب الوادي

 0000101أ  00 شارع عرباجي عبد الرحمان 00 ت ت لمتغذية العامة ســـــراج أمــــــال 10
 0100000أ  00 شارع نهج حاج عمر 00 ت ت لمتغذية العامة بن زغبية عبد الهادي 10
 0101010أ00 القصبة - دربوز لوني أرزقي 00 ت ت لمتغذية العامة سمان جمال 10
 1100010أ  00 القصبة شارع عرباجي عبد الرحمان 10 ت ت لمتغذية العامة جريدي بدر الدين 10
 1100001أ00 القصبة شارع عرباجي عبد الرحمان 10 ت ت لمتغذية العامة خميل لخضر 10
 0100100أ  00 شارع مصطفى حيمر القصبة 10 بقالة محمد  بوخمية 10
 1100000أ  10 شارع فرحات بن ساعد القصبة 10 بقالة عموش محفوظ 10
 1100000أ  10 شارع عرباجي عبد الرحمان 00 بقالة شريط مغنية 10

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 83العدد: : خضر وفواكه -03
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي
 0001001أ10 عودة عبد القادر القصبةشارع  خضر و فواكه عيسى الغول 10
 111100 10سوق عمار القامة طاولة  خضر و فواكه بن عيشة خديجة 10
 1101000أ  00 شارع دبيح شريف 00 خضر و فواكه مجاري مسعود 03

 

 

 

 



 85العدد: : دواجن و بٌضقصابة /   -4
 

المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 القصبة باب الوادي

 0000010أ  10 شارع عمار القامة  القصبة 00 قصابة ضيف كمال 10
 0100000أ  00 شارع عرباجي عبد الرحمان 00 و بيض دواجن رميدي  حميد 10
 1100001أ  00 شارع عمار القامة القصبة 10 قصابة داموس عمر 10
 1100000أ00 القصبة عمار القامة سوق 000 و بيض دواجن بوشالغم جمال 10
 0000000أ  00 شارع عمار القامة 10 قصابة عالق توفيق 10

 
 

 86: العدد: المطاعم -05
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي

 1100001أ00 القصبةشارع عمي تمقميت  01 مطعم بوسوسو مسعود 10
 0000010أ  10 ساحة الشهداء القصبة 01 مطعم بن شهاب عبد المنعم 10
 0000000أ  10 شارع محمود بن دالي عمار القامة القصبة 10 فاست فود غالم   جوالل 10
 0100001أ  00 شارع أمير مصطفى القصبة 10 فاست فود داود لدرع 10
 0000000أ  00 ساحة الشهداء القصبة 10 مشوى عميرة   رابح 10
 1100000أ  00 شارع دبيح شريف 00 مطعم بمقاسمي رابح 10

 
 83المقهى: العدد:  -86

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية
 باب الوادي

 
 
 
 

 القصبة

 0000010أ  10 نهج عرباجي عبد الرحمان 00 مقهى قاصدي محمد 10
 0000000أ10 القصبة عرباجي عبد الرحمان 00 مقهى بوعكاز سماعيل 10

 0100000أ00 القصبة شارع عرباجي عبد الرحمان 00 مقهى  عبدالكريم بن سايح 10

 

  



 
 **  بولوغينـة ــــــــــبــلـــديـــ  * *

 

 05العدد  المخابز: -1
المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 بولوغين باب الوادي

 4005090 -50/30أ  06 نهج سعٌد توافدٌت بلدٌة بولوغٌن 01 مخبزة عبد الناصر مٌسونً 10

 4935000 -50/33أ  13 نهج زٌار عبد القادر بلدٌة بولوغٌن 210 مخبزة عبد السالم أوربٌاح 10

 1340904 -50/33أ  18 نهج زٌار عبد القادر . بولوغٌن 57 مخبزة محفوظ سالوي 10

 3300100 - 50/33أ  00 نهج زٌار عبد القادر . بولوغٌن 19 مخبزة بوقندورة علً 04

 4950009-50/33أ  14 القادر . بولوغٌننهج زٌار عبد  56 مخبزة عادل كبٌر 05

 

 07العدد: : مواد غذائٌة -2
 

إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية 000
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 بولوغين باب الوادي

 0000000أ 00 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 00 تغذية عامة ياسين كرميش 01
 0000000أ  10 بولوغين  -عبد الرحمان ميرة  01 تغذية عامة بوشموح منير 02
 1100000أ  00 بولوغين - شارع دكتور جابوالي 10 تغذية عامة ترشة فاتح 03
 1100000أ  00 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 00 تغذية عامة فرحات  سميم 04
 0100000ا  00 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 010 تغذية عامة آيت  سماعيل فرحات 05
 0000000ا  00 نهج زيار عبد القادر بولوغين 00 تغذية عامة شفيق ياسف 06
 0000000أ  00 نهج عبد الرحمان ميرة بولوغين 00 تغذية عامة قطيش كريم 10

 
 
 
 
 
 
 
 

 03العدد: : خضر وفواكه -03
 

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 بولوغين باب الوادي
 0100000أ  00 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 00 خضر و فواكه أمين شادلي 10
 0000100أ  10 بولوغين -شارع   سعيد  توافديت  10 خضر و فواكه عز الدين با أحمد 10
 0000000أ  00 بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 000 خضر و فواكه جماعي نصر الدين 10

 83قصابة / الدواجن و البٌض: العدد:    -4



المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل 
 رقم السجل التجاري التجاري العنوان نوع النشاط اإلقتصادي 

 بولوغين باب الوادي
 0100000أ 00 بولوغين -نهج زيار عبد القادر  00 لحوم دواجن و بيض بوعقار الهادي 10
 0100000أ00 بولوغين -نهج زيار عبد القادر  00 لحوم دواجن و بيض نورين عبد الكريم 10
 1100000أ11 بولوغين -زيار عبد القادر نهج  01 لحوم دواجن و بيض تونسي نصرالدين 10

 

 81العدد: : الخدماتمحطات  -5
 

المقاطعة 
 اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية
 اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 000010أ  10 بولوغين، الجزائرنهج األمير خالد،  81 الخدماتمحطات  المهري مراد 10 بولوغين باب الوادي
 

 
 
 
 

 03: العدد: إطعام سرٌع -6
المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 بولوغين باب الوادي
 0000000أ  00 بولوغين -نهج زيار عبد القادر 10 إطعام  سريع راض الضاوية 10
 0100000أ  00 بولوغين - نهج عبد الرحمان ميرة 00 إطعام  سريع لياس اقرعمي 10
 1100000أ00  بولوغين - نهج سعيد توافديت 00 إطعام  سريع سيد أحمد زريني  03

 81مقاهً:  العدد:  -7
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية
 1100000أ  00 بولوغين -نهج زيار عبد القادر  01 مقهى حماني أحمد 10 بولوغين باب الوادي

 

  



 

 

 ** وادي قريشـة ــــــــــبــلـــديـــ  **
 

 03العدد  المخابز: -1
  

المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 وادي قريش باب الوادي
 2239342أ  09 بلدٌة وادي قرٌش 24شارع ناصر حمدٌن رقم  هخبسة صٌاعٍت بو الفول سمٌر 01

 4882955أ  11 بلدٌة وادي قرٌش 02أنطونىٌتً مون بلٌزون محل س رقم شارع  هخبسة غٍرصٌاعٍت براهٌمً مصطفى 02

 4862437أ  08 بلدٌة وادي قرٌش 08شارع طارق إبن زٌاد رقم  هخبسة محمد دحمان دراجً 03

 

 07 العدد:مواد غذائٌة:  -2

 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري النشاطنوع  إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 وادي قريش باب الوادي

 00ا1100111 الجزائر -واد قريش  عسكري احسن 00 تغذية عامة لعرابة رابح 10
 1100010ا00 الجزائر -واد قريش  شارع عسكري احسن 00 تغذية عامة بونجار احسن 10
 0010100أ  00 الجزائر -واد قريش  نهج عسكري أحسن 00 تغذية عامة قميري محمد 10
 0100100أ  00 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  00 تغذية عامة أيوبقندوز  10
 0100000أ00 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  00 تغذية عامة  بوزرينة فاتح 10
 0000000أ01 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  د00 تغذية عامة كالليب فتيحة 10
 0100000أ  00 وادي قريش 10مدرج  00حي فارنو عمارة  تغذية عامة عمورة محمد 10

 
 

 

 
 

 02العدد: : خضر وفواكه -83
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 وادي قريش باب الوادي
 0000000أ  10 الجزائر -شارع السان واد قريش  10 خضر و فواكه مختاري أحمد 10
 0000000أ01 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  د00 خضر و فواكه كالليب فتيحة 10

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 10: العدد: دواجن وبيضقصابة /  -10

 
المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 0000000أ  10 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  00 دواجن و بيض صحراوي عبد السالم 10 وادي قريش باب الوادي
 

 

 40: العدد: إطعام سرٌع-85
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 وادي قريش باب الوادي

 0101000ا10 واد قريششارع عسكري احسن  00 إطعام سريع لعرابة رابح 10
 0100000أ00 عسكري احسن واد قريش 00 إطعام سريع  بن النوي أمير 10
 0000000أ10 وادي قريش 00حي مناخ فرنسا عمارة  إطعام سريع  ساكت مالك 03
 0000000ا10 شارع فارنو وادي قريش 00 +مطعمإطعام سريع بورزقي سعدي 10

 
 81المقاهً:  -86 

 
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 0000100أ10 شارع عسكري أحسن مقهى مالو عبد الحميد  10 وادي قريش باب الوادي
 

  



 

 ** رايس حميـــــــدوـة ــــــــــبــلـــديـــ  **

 

 04العدد  المخابز: -1
  

 باب الوادي.: الدائرة اإلدارية

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 رايس حميدو باب الوادي

 1340144ا50 شارع حوٍذ قبالج راٌص حوٍذو 53 هخبسة صٌاعٍت حوسة قاضً 01

 1351154ا54 شارع حوٍذ قبالج راٌص حوٍذو 09 هخبسة غٍر صٌاعٍت عتروش هحفوظ 02

 4844898أ  06 نهج سعٌد توافدٌت بلدٌة راٌس حمٌدو 39 مخبزة كبٌر جمال 10

 5047269أ  17 شارع بئر زواف بلدٌة راٌس حمٌدو 22 مخبزة بوزٌدي  براهٌم 10

 

 07 العدد:مواد غذائية:  -2
 

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 رايس حميدو باب الوادي

 0100000أ  00 شارع حميد قبالج رايس حميدو 00 تغذية عامة صباح جمعة 10
 0000000أ  01 كاهنة رايس حميدو 10 تغذية عامة ساحد رفيق 10
 0000000أ  10 حميد قبالج رايس حميدو 00 تغذية عامة بن ضياف يوسف 10
 0100100أ  00 حميد قبالج رايس حميدو 00 تغذية عامة باق كمال 10
 0000100أ  10 حميد قبالج رايس حميدو 01 تغذية عامة محفوظ عبد القادر 10
 1100000أ  10 شارع عمر مالح 00 تغذية عامة بممو عبد الحميد 06

بالمركز التجاري الزهرة رايس  10رقم شارع حميد قبالج يحمل شارع  00 تغذية عامة بن كحمة محمد  10
 0100000أ  00 حميدو

 

 02العدد: : خضر وفواكه -83
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 رايس حميدو باب الوادي
 0001000أ  10 حميد قبالج رايس حميوا  00 خضر و فواكه رميدي عمرو 10
 0101010أ  00 نهج حميد قبالج 00 خضر و فواكه زيان  فرخي 10

 



 

 82العدد: : دواجن وبٌضقصابة /   -04
 

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط المتعامل اإلقتصادي 

 باب الوادي
رايس 
 حميدو

 1100000أ  11 حميد قبالج رايس حميدو دواجن وبيض بن عمارة بشير 10
 1010000أ  10 10شارع إبن بسام رقم  دواجن وبيض كوردولي جعفر 10

 

 01العدد: : الخدماتمحطات  -05
 

المقاطعة 
 اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية
 اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري النشاطنوع 

 1100100أ  00 نهج حميد قبالج 52 الوقود ةمحط بن غانم مـــــراد 10 رايس حميدو باب الوادي
  

 
 
 

 

 83: العدد: إطعام سرٌع -06
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري التجاريالعنوان  نوع النشاط

 رايس حميدو باب الوادي
 1100000أ  00 سوق بنيودال رايس حميدو إطعام سريع عمقمة منير 10
 1100100أ  11 حميد قبالج رايس حميدو نهج 01 إطعام سريع زروقي أمحمد 10
 0100000أ  00 نهج حميد قبالج  00 إطعام سريع كمال الدين قنز 10

 

 02المقاهً:  -07
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 رايس حميدو باب الوادي
 0100000أ  00 سعيد توافديت رايس حميدو 00 مقهى عيادي منير 10
 1100100أ  11 رايس حميدوشارع حميد قبالج  00 مقهى دهوس رضوان 10

10ملبنات: العدد:  -10  

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البمدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 10 رايس حميدو باب الوادي
مالل عبد الرزاق، مسير شركة 

 1100000ب  10 حميد قبالج رايس حميدونهج  00 ممبنة المركزية لمحميب ميرامار



 

 


