
 الجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت الشــــــعبيت
 وسارة التجارة        

    هذيزيت التجارة لىاليت الجشائز
  8102الوبارك سٌت  حضى عيذ األيىهي القائوت االسويت للتجار و الوتعاهليي االقتصادييي الولشهيي بضواى الوذاوهت خالل عطلت 

 8102 أول هىزم و عاشىراء لسٌت عطلت يىهيو 

الوقاطعت 

 اإلداريت
 الزقن البلذيت

الوتعاهل  أواسن و لقب التاجز 

 االقتصادي
 رقن السجل التجاري العٌىاى التجاري الٌشاط ًىع

ظ
ساَ

د 
شا

ِ 
ش
ثئ

 

 ثئش ِشاد ساَظ

 ِخبٌفُخ خذَدخ 01

 هخبشة

 14A5033198 07ِدّىعخ ٍِىُخ سلُ  10ردضئخ صوثُش لغُ  10سلُ 
 12A5015454 027ؽبسع ععُذ زّذَٓ لطعخ  ثٓ ععبٌٍ عجذ اٌشزّٓ 02
 13A1655844 22سلُ  10ردضئخ ٌُىبعزىس ثٕبَخ ِح ٍِىُخ   ثٍىصُف ِسّذ 03
 15A5038608 ردضئخ  اٌّمبَ اٌدًُّ إٌُبثُع 10 لبعٍ عُغً ِسّذ 04

05 
ِخجضح زٍىَبد دٌُغالفُُٕىاص  ػ.رضبِٓ

 ِخزبسٌ و ؽشوبئه
 07B0976396 ثئش ِشادساَظ22سلُ  0طشَك اٌىطٍٕ .

 14A5028208 ثئش ِشاد ساَظ 10اٌطشَك اٌىطٍٕ  ِدذوة وّبي  06
 11A4901682 زٍ اٌصٍر ؽبسثىٍٔ عبثمب  021سلُ  عُبدٌ اٌغعُذ 07

 CA :160931918 ِسً عٍ 00زٍ اٌجغبرُٓ عّبسح  ِخٍىف ؽشَف 08

 14A5034036 ثئش ِشاد ساَظ 20زٍ الوىٔىىسد عّبسح  عجذ اٌمبدس ععذو  09

 شرف مجٌد 10

ث/ث التغذيت 

 العاهت )بقالت(

 02A0092626 56حً البساتٌن رقم 
 A485986807 2ِسً سلُ 1ِغىٓ عّبسح سلُ  أ348زٍ ععُذ زّذَٓ ِدّع ُِّىْ ِسّذ أُِٓ 11

 A511615016 ِسً أ 02لطعخ سلُ  06سلُ  زٍ ثُىبسدٌ ثبرىي فبطّخ اٌضهشاء 12

 لكحل درٌس 13
حً مورال  21مجموعة ملكٌة 21قسم  61تجزئة البساتٌن شارع رقم 

 32قطعة رقم 
17A5119901 

 12A5014468 تجزئة البساتٌن بوشعٌر محمد فؤاد 14

 01A0077352 15رقم  6حً لكاسطور فوج  حبالل حسٌن 15
 13A5026878 محل أو 66مسكن عمارة  531حً البساتٌن  خربوش الهادي 16

 16A5113896  64رقم  5شارع حً البساتٌن  عُغى عجذ اٌشفُك 17

 98A0027006 36رقم  66شارع البساتٌن رقم  غبرٌوت صالح 18

 A486126608 ِسً ف 18ِغىٓ عّبسح 602زٍ اٌجغبرُٓ  ِشاصلخ أُِٓ 19

 99A0043872 31حً سٌدي ٌحً رقم  لعجال قوٌدر 20

 A512029617 01ِسً  134ؽبسع ععُذ زّذَٓ سلُ  ثخىػ أُِٓ 21

 A489286011 125ؽبسع ععُذ زّذَٓ سلُ  ِمشأٍ عُّش 22

 A503781015 ؽبسع ععُذ زّذَٓ 187لطعخ سلُ  دسَذٌ عٍٍ 23

 A486341008 39ؽبسع ِسّذ خىخخ اٌدٍذ سلُ  ؽبَت ثشاهُُ 24

 A481225204 ععُذ زّذَٓ 84رعبؤُخ عمبسَخ سَّخ عّبسح د ِذخً ن لطعخ سلُ  عُبطٍ عجذ اٌغبٍٔ 25

 A486309408 زٍ اٌضوثُش 38سلُ ثٍعُذٌ وّبي 26

 07A4857040 لٌكاسطور موسع46حً  بوطاوي نبٌلة 27

 16A5111430 36الطرٌق الوطنً رقم  37حالٌا رقم  حً تاردٌتً 36 فٌران كرٌمة 28
 02A0093890 34شارع حسان بن نعمان رقم  أٌت حمودي عبد المالك 29

 A482606605 03أ سلُ 1لطعخ  4زٍ ٌُىبعطىس فىج  ثؾطىٌخ عضاٌذَٓ 30

 A485600207 06زٍ اٌضوثُش سلُ  لىعٍّ عثّبْ 31

 A511221216 22الوىٔىىسد عّبسح ة ِسً سلُ زً  ثبخخ ٔصشاٌذَٓ 32



 18A5123473 7زٍ الوىٔىىسد عّبسح ة سلُ  َىغشطخ خٍُفخ 33

 00A0063294 63حً الكونكورد عمارة أ رقم  طٌب حمانً مهدي 34
 16A5113079 شارع أحمد قارة 61 بهلولً مصطفى 35

 04A0105495  83شارع احمد قارة قطعة حً الكونكورد  وّىػ اٌعّشٌ 36

 A002757498 4زٍ الوىٔىىسد عّبسح ة سلُ  ِعٍُ ِسّذ اٌطبهش 37

 98A0031934 بئر مراد رٌس 66منزل رقم  6مجموعة البساتٌن رقم  صادلً محمد 38

 خُذٌ فشَذ 39

 خضز وفىاكه

 03A0102806 ِسً أ 67سلُ  01زٍ اٌجغبرُٓ اٌّسبرَخ اٌطشَك اٌىطٍٕ سلُ 

 17A5119901 03زٍ ِىساي لطعخ  32ِح ٍِىُخ  32لغُ  16ردضئخ اٌجغبرُٓ ؽبسعشلُ  دسَظ ٌىسً 40

 04A5030660 زٍ فٕبسٌ اٌجغبرُٓ هذَجً ِسّذ 41

 A009229002 12رعبؤُخ عمبسَخ اٌىسدح طشَك ازّذ لبسح لطعخ سلُ  أوؽبْ خّبي 42

 خُذٌ فشَذ 43

 وبيض دواجي

 A010280603 ِذخً 67سلُ  01اٌجغبرُٓ اٌّسبدَخ ٌٍطشَك اٌىطٍٕ سلُ 

 A485416207 10زٍ صوثُش سلُ  ثىدهبْ َبعُٓ 44

 18A5124274 ِسً عٍ 187ؽبسع ععُذ زّذَٓ سلُ  عض اٌذَٓ ساؽذٌ 45

 A488099409 02لبسح ِسً طشَك أزّذ02سلُ  اٌىسدح رعبؤُخ عمبسَخ واٌٍ عجذ اٌسىُُ 46

 12A4907570 02سلُ  92طشَك ازّذ لبسح زٍ الوىٔىىسد عّبسح ة زصخ  عُغً لبضٍ  47

 A004427299 104ِح ٍِىُخ  24ٔهح ازّذ لبسح رعبؤُخ عمبسَخ اٌىسدح لغُ  17 ضُف ٔبٍٍَ 48

 ثىخٕبٔخ عجذ اٌعضَض 49

 هطاعن

 A487313209 102زٍ اٌجغبرُٓ لطعخ 

 A005145499 122طشَك عُذٌ َسٍ ععُذ زّذَٓ سلُ  بن زاٌد حسان 50

 04A4811128 اٌطبثك اٌغفٍٍ ععُذ زّذَٓ   33عّبسح ة سلُ  عجذ اٌشؤوف عُّذح 51

 A487534609 ثئش ِشاد ساَظ01 زٍ ععُذ زّذَٓ إلبِخ داسَٓ عّبسح سلُ  هودة كمال 52

 A493116913 ثئش ِشاد ساَظ 51ِسً  02زٍ ععُذ زّذَٓ لطعخ سلُ  درامشً معمر 53

 A482111805 ثئش ِشاد ساَظ 188ؽبسع ععُذ زّذَٓ سلُ  مسعً نادٌة 54

 16A5116647 01اٌطشَك اٌىطٍٕ سلُ  عجذ هللا صسواي 55

 A484780807 25ؽبسع عبْ ؽبسي سلُ  ؽعالي ععُذ 56

 A511312816 36ِسً سلُ  01اٌطشَك اٌىطٍٕ سلُ  طبخُٓ صوشَبء ثالي 57

 A008893802 23طشَك اٌىطٍٕ ٌـٍـزعذَــــً سلُ  أم السعد سعٌد 58

 A502177613 ؽبسع عٍُّبْ عُّشاد ) اٌطشَك اٌىطٍٕ( 21 زجٍٍُ زٍُُ 59

 07A4841873 12لطعخ  1961اوزىثش  17زٍ  ًٌٍُ فشوىط  60

 A487132208 زّذَٓععُذ  03ِغىٓ عّبسح  348زٍ  بوعبد هللا العبٌدي 61

 15A5110732 63ععُذ زّذَٓ عّبسح ط سلُ  عٍُُ صُّذح 62

 17A5118912 عمارة أ 61مج  4تعاونٌة رٌمة سعٌد حمدٌن قسم  عّش صعُظ  63

 A490338611 زٍ اٌجغبرُٓ 17سل01ُؽبسع  غجشَىد زٍُُ 64

 A482327405 أ 1ِسً  1زٍ اٌجغبرُٓ ؽبسع سلُ  ثىاٌشثظ سَبض 65

 A010856204 أ06سلُ  01زٍ اٌجغبرُٓ ؽبسع  بوهراوة عبد الوهاب 66

 CA :02/12/019 سلُ ط اٌجغبرُٓ 15ِغىٓ عّبسح  602زٍ  عّبسٌ عبدي 67

 A010149803 زٍ الوىٔىىسد طشَك أزّذ لبسح ع/ة بن جبلة فاٌز 68

 16A5115301 زٍ الوىٔىىسد عّبسح ة خًٍُ ثالي 69

 17A5120816 70لطعخ  25زٍ الوىٔىىسد عّبسح ة سلُ  ِسّذ وعبَ ٔدُت 70

 ِشاد َُّٕخ 71
 هىطت خذهاث

 A006122200  اٌطشَك اٌىط01ٍٕ

 A005826400 ثئش ِشاد ساَظ 01طشَك اٌىطٍٕ زٍ ٌُفشخٍ سلُ  صبزت ِعّش ِشواْ 72



 

 الشــــــعبيتالجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت 
 وسارة التجارة        

    هذيزيت التجارة لىاليت الجشائز

 

  8102القائوت االسويت للتجار و الوتعاهليي االقتصادييي الولشهيي بضواى الوذاوهت خالل عطلت يىهي عيذ األحضى  الوبارك سٌت 

 8102و عطلت يىهي أول هىزم و عاشىراء لسٌت 
 

الوقاطعت 

 اإلداريت
 الزقن البلذيت

اسن و لقب التاجز أو الوتعاهل 

 االقتصادي
 رقن السجل التجاري العٌىاى التجاري ًىع الٌشاط

ظ
ساَ

د 
شا

ِ 
ش
ثئ

 

 خبدَثئش 

 ثٍعبثذ إٌىٌ 01

 هخبشة

 16A5114805 رعبؤُخ اٌّغزمجً  20
 99A0053346 02زٍ اٌجٕبء سلُ  عضوص زٍُُ  02
 12A5011312 عجذ اٌمبدس ؽبسع ِضواس 11 وىادٌ ؽعُت أعبِخ 03

 13A5016952 زٍ رسشثىؽبد 277 لىعٍّ َىٔظ 04
 07A4853296 طشَك اٌمبدوط 200ؽبسع رسشثىؽبد لطعخ  عّبسٌ عفُبْ 05
 13A5022970 11زٍ خُشو لطعخ  لبصشٌ خّبي اٌذَٓ 06
 12A5014748 طشَك اٌمبدوط 11زٍ ِمٕىػ لطعخ  دَت اٌُضَذ 07
 14A5028482 01أود سلُ  21رعبؤُخ  عض اٌذَِٓشعٍ  08

 05B0971786 12أود سلُ  21رعبؤُخ  ػ ر َ َ ِخجضح ِىٔى 09

 04A0109616 ؽبسع االخىح اٌثالثخ اٌدُالٌٍ 12 ِسىػ صوثُذح 10

 CA: 161201552 عبزخ اوي ٔىفّجش وىادٌ فُصً 11

 12A5013192 ؽبسع خٕبْ لبَذ اٌجبة 10 ِعّش ِسّذ 12

 07A4858846 ؽبسع اعشاة عٍ ازّذ ِسً أ 17 وسدٌ عّبعًُ 13
 18A5124348 12ؽبسع وزى ِسفىظ سلُ  ثٓ َُّٕخ ؽّظ اٌذَٓ 14

 08A4868030 اٌجغبرُٓ 12زٍ اٌجٕبء سلُ  هذَجً فشَذ 15

 7002012 ؽبسع زُّذٌ ععُذ 02 عجذ اٌّىِٓ ِسّذ 16

 07A4859962 خٕبْ اٌعبفُخزٍ  عُّىس زغُٓ 17

 18A5123390 00لطعخ  12رعبؤُخ اٌّغزمجً سلُ  عطُش عبٌُ 18

 ثُفىذ خّبي 19

ث/ث التغذيت 

 العاهت )بقالت(

 A511260216 00ؽبسع اعشاة عٍ ازّذ ِسً

 16A511703416 ِسً ط 00ؽبسع اعشاة عٍ ازّذ سلُ  ثٓ زّبدح صهُذح 20

 12A490975012 طشَك اٌشوِبْٔهح  27 غىي ٔبصش 21

 99A0035906 02و01ة ِسً 10ؽبسع االخضح ِخزبس سلُ  خُبس ثىثىش  22

 13A5022750 ردضئخ ِجبسن  02سلُ  ثٓ وزفٍ ِشاد 23

 A511519616 زٍ عُذٌ اِجبسن 24 ثىلشوح عبدي  24

 A487111008 ؽبسع اعشاة عٍ ازّذ ِسً ط  ِٕصىس سَبض 25

 A490852012 01ؽبسع عجذ اٌىشَُ طبطب ثٕبَخ د صبثىس عجذ إٌىس 26

 A486320408 02ٔهح خٍُفٍ زُّذ سلُ  عجذ اٌشؤوف االزك 27

 A511474016 ِسً ة  02لغُ  07طشَك اٌغسبوٌخ خٕبْ اٌغفبسٌ ِح ٍِىُخ  13 رىاٍِ ٔىس اٌذَٓ 28



 A006146200 3ؽبسع ثىعىاٌُُ اِسّذ سلُ  خٍُفٍ ِسّذ 29

 13A5025620 أ 48دٌار الرحمة رقم  32تعاونٌة النهضة تجزئة  ععذَخ اَذَش 30

 15B1042148 65رعبؤُخ إٌىس لطعخ  ثٓ غبُٔ عجذ اٌسك 31

 07A4850310 13تعاونٌة المستقبل توسٌع رقم  بهلولً شرٌفة 32

 18A512551 05ة لطعخ 2عّبسح أ سِض  البِخ عُشاثٍ لبعٍُّ ِسّذ 33

 00A0066426 63حً قاٌد الباب رقم  بورحلً فاطمة 34

 10A4883866 خٕبْ لبَذ اٌجبة 02سلُ  ثٍعُذ آَذ ِسٕذ 35

 08A4865258 63تعاونٌة النهضة قطعة رقم  هدٌبل ٌسٌن 36
 17A5120784 أ01لشَُٕبسد عّبسح  01اٌطشَك اٌىطٍٕ سلُ  خُبس ؽشَفخ 37

 A010875004 ؽبسع ِضواس عجذ اٌمبدس 97سلُ  ثسفُش عُّش 38

 A01087504 61شارع كتو محفوظ رقم  مهدي رضوان 39

 A511246216 ؽبسع االخىح خُالٌٍ اٌطشق اٌشئُغٍ 11 ؽجبذ هُثُ 40

 A405159808 18رعبؤُخ اٌّغزمجً  لطعخ سلُ  ثٓ عذواْ ِصطفً 41

 A511762117 رسشثىؽبد 02زٍ اٌغالَ  63 ِسفىظ ِسّذ أُِٓثٓ  42

 A491501810 ِضسعخ عّبس ِسً أ زّذوػ ِسّذ 43

 A502217013 13اٌطشَك اٌىالئٍ سلُ  04و 03زٍ اٌٍّعت سلُ  عــــــشوط ِــســّــذ 44

 A484782007 08رعبؤُخ اٌجٕبء عّبسح سلُ  ِشاصلخ عٍٍ 45

 17A5122530 07عُذٌ ِجبسن لطعخ  فبسط ثىٌىعبة 46

 A512278717 46ؽبسع اإلخىح اٌثالثخ خُالٌٍ سلُ  وُؾى وٌُذ 47

 A005952000 04زٍ خٕبْ اٌعبفُخ سلُ  غىي فشَذ 48

 21رعبؤُخ إٌىس لطعخ  دساِؾُخ َعمىة 49
وصً اَذاع: 

1816212509 

 A489198010 وشدؤخ 06سلُ  عمشة فشَذ 50

 A487141208 46ؽبسع ِضواس عجذ اٌمبدس سلُ  زذاد عجذ اٌسك 51

 A502902414 134ردضئخ وشدؤخ سلُ  عمشة َىعف 52

 A511069215 02ِسً سلُ 03زٍ ؽبسثىٍٔ لطعخ سلُ  ثىدهبْ فبرر 53

 A488055609 06سلُ  05ِغىٓ عّبسح  804زٍ  ثٓ ٌفمٍ ِذأٍ 54

 A009679802 06ِسً سلُ  06ِغىٓ عّبسح  804زٍ  ثهٍىي اوٍٍ 55

 A504291015 01ِسً سلُ  10ِغىٓ عّبسح  804زٍ  ثىزدش اٌضهشح 56

 A490902212 05ِسً  10ِغىٓ عّبسح 804زٍ  ثىِهذٌ ٔىس اٌذَٓ 57

 A504254815 04ِسً سلُ  09ِغىٓ اٌضٔىب عّبسح سلُ  804زٍ  زّذٌ إعالَ 58

 A482572605 05رعبؤُخ زدبَ ِسّذ لطعخ سلُ  عطالوٌ رىفُك 59

 / ؽبسع عبٌُ ِىّبسح وُىط أُِٓ  60

 A511186116 ِسً ة 06رعبؤُخ زدبَ ِسّذ اٌمطعخ سلُ  عجىدح ِسّذ 61

 A008335401 09رعبؤُخ عمبسَخ زدبَ ِسّذ لطعخ سلُ  لهٍىص لبعٍ 62

 18A5124869 طشَك اٌسشاػ صؤىخ 102زبٌُب  49لطعخ  ِىٔزُمشو صعصع صفُبْ 63

 A502342613 طشَك ِمٕىػ رمصشآَ 126 ثــــبص أزـــــالَ 64

 A487954809 09ؽبسع خٕبْ صَزىٍٔ طشَك ِضواس عجذ اٌمبدس سلُ  زشاد ٔجًُ 65

 A486690608 " اٌدجً اٌجبسد " 29زٍ صؤىخ سلُ  صٔىػ ٍِىد 66

 A502635013 64عىق صؤىخ ِسً سلُ  عجذ اٌىهبة طهشاد 67

 06A4831917 03سلُ  239صؤىخ طشَك عُذٌ ِجبسن ِح ٍِىُخ سلُ  صهُش سزُُ عبٌٍ 68

 17A5122106 اوالد ِمٕىػ طشَك ِمٕىػ ِصطفً ثٕعّش عجذ اٌمبدس 69



 A502806614 04زٍ صؤىخ سلُ  عّبعًُ أزّذ أُِٓ 70

 A008563801 4زٍ صؤىب سلُ  َسُبوٌ ِسّذ 71

 A502264613 04صؤىخ رعبؤُخ اٌصذالخ لطعخ سلُ  ِٕبد زىُّخ 72

 A511740717 46زٍ ثُّبس خٕبْ اٌعبفُخ طشَك اٌشوِبْ سلُ  عىاٌٍّ فبسط 73

 A511300216 06زٍ اٌغعبدح   ِشاالص عبثمب  اٌمطعخ سلُ  ثٓ أعشاة عبدي 74

 A486990408 03ؽبسع ربزشثىؽذ لطعخ  خبٌُ وّبي 75

 A001502398 07ؽبسع ثالثخ اخىح خُالٌٍ سلُ  عىاٌٍّ ساثُع 76

 A511357516 )طشَك سوِبْ ( 21أعىشَف لطعخ سلُ  داود ِسّذ 77

 A010946604 120طشَك اٌشوِبْ  اٌزعبؤُخ إٌدبذ سلُ  صَزىٍٔ عجذ هللا 78

 A502572813 طشَك اٌشوِبْ 04سلُ  ِشاصلخ ِىعً 79

 A484236406 08أ سلُ  12طشَك اٌشوِبْ ِسً سلُ  ِمذود طبسق 80

 A008578001 85زٍ اٌضؤىخ سلُ  صوثُش ثالي 81

 18A5126553 زٍ ِمٕىػ ِسً رمصشآَ 80 ثٓ أسٔت ِخٍىف 82

 A006793800 50طشَك اٌشوِبْ سلُ  ثىثبػ سَبض 83

 ِذاْ إعالَ 84

 خضز وفىاكه

 A511014215 ؽبسع ثىعىاٌُُ أزّذ ثئش اٌخبدَ 01سلُ 

 / 20زٍ اٌّغزمجً سلُ  ٌعفشاوٌ فشَذ 85

 16A5114139 22رعبؤُخ االٔىاس سلُ  ثىَذ ِسّذ 86

 A502501413 55ؽبسع أعشاة عٍ أزّذ سلُ  ِالذ عجذ اٌشصاق 87

 17A5122311 19أزّذ سلُ  ؽبسع أعشاة عٍ اوؽفىْ عجذ اٌمبدس 88

 04A4815780 43ؽبسع أعشاة عٍ أزّذ سلُ  ثٓ عجبط عجذ اٌسُّذ 89

 عجُذاد عُذ عٍٍ 90

 وبيض دواجي

 A484726707 ط صؤىخ20ِسً 03لغُ 372ِح03رعبؤُخاٌصذالخلطعخسلُ

 A504251415 172رعبؤُخ زدبَ ِسّذ سلُ  ِصطفً خُش إٌبط 91

 17A5118638 06رعبؤُخ زدبَ ِسّذ لطعخ  ؽشلٍ زّضح 92

 A484837007 05رعبؤُخ زدبَ ِسّذ لطعخ سلُ  ؽُجبْ ِسّذ 93

 A489675011 طبهش ثىؽبد رمصشَٓ 341لطعخ عّبسٌ ٔىس اٌذَٓ 94

 A364373508 صؤىخ 06رعبؤُخ عمبسَخ " اٌصذالخ " لطعخ سلُ  ِخٍىف اعّبعًُ 95

 07A4852964 145ؽبسع خٍُفٍ زُّذ ؤلُ  ثٓ خُٕؼ ِىعً 96

 اوصُف ٔبدَخ 97

 هطاعن

 18A5124642 ردضئخ رسشثىؽبد اٌطبثك االسضٍ 365لطعخ 

 18A5124265 03رمصشآَ ِسً  359رسشثىؽبد سلُ  محمد جعفر 98

 08A4886196 05طشَك اٌمبدوط سلُ  ِضَؼ سَبض 99

 18A5126039 خىٍَُخ 01ِغىٓ ؽبسع  18زٍ  ثٓ لُذح عّش 100

 05A4824052 ِسً أ 70ؽبسع اوي خىٍَُخ عّبسح  بوعطٌة رشٌد 101

 13A5025888 69ؽبسع اوي خىٍَُخ سلُ  وشان فبسوق  102

 12A4907764 53ؽبسع اوي خىٍَُخ سلُ  عىاق عفُبْ 103

 16A5114245 24ؽبسع اوي خىٍَُخ سلُ  عجذ اٌمبدس ثٍعمبة 104

 00A0065856 18ؽبسع اوي خىٍَُخ سلُ  ٌخضش ثىؽعُش 105

 12A5016438 ِسً ة 18زٍ لبَذ اٌجبة سلُ  ٌاسٌن شرٌف 106

 11A4894718 02زٍ لبَذ اٌجبة سلُ  لذوج ٔجًُ 107

 08A4846790 375ِح ٍِىُخ  05رعبؤُخ اٌصذالخ لطعخ  زُّؼ ِصجبذ 108

 08A4871110 عٍ ازّذؽبسع اعشاة  02 منصور رٌاض  109

 08A4870180 13طشَك سلُ  03رعبؤُخ زدبَ ِسّذ لطعخ سلُ  ِسّذ أُِٓ زبؽٍ 110

 A511130315 ِسً ة  20زٍ رعبؤُخ اٌّغزمجً اٌمطعخ سلُ  أَ اٌغعذ ِسّذ 111



 00A006940 خىٍَُخ  01ؽبسع  97 ِسّذ اٌعشثٍ ثىدٌخ 112

 A487111008 22أزّذ سلُ  ؽبسع أعشاة عٍ ِٕصىس سَبض 113

 06A4845060 ؽبسع أعشاة عٍ أزّذ  17 خٕىف ثذسٌ 114

 14A5033212 ؽبسع خٍُفٍ زُّذ 06 صهُش ٌشوبَ 115

 08A4868186 ٔهح خٍُفٍ زُّذ 13 لعاللً عبد الغانً 116

 05A4821996 ٔهح اوثبد ازغٓ 05 عبهُ وىس عجذ اٌعضَض 117

 17A5118819 07زٍ االخىح اٌثالثخ اٌدُالٌٍ سلُ  ثىؽٕت ِغعىدح 118

 11A4894126 98زٍ االخىح اٌثالثخ اٌدُالٌٍ سلُ  الُِخ غضساٌ 119

 A482861005 43ؽبسع اإلخىح اٌثالثخ خُالٌٍ سلُ  وُشَفبٌٍ زٍُُ 120

 04A4810402 ِسً أ ؽبسع اإلخىح اٌثالثخ خُالٌٍ 22 ثىدسثبٌخ َبعُٓ 121

 A488228209 58ؽبسع االخىح خُالٌٍ سلُ  أزُٕض زىُُ 122

 08A4870246 41ؽبسع  24ؽبسع االخىح خُالٌٍ سلُ  اعّش ِىخذ 123

 / ؽبسع أعشاة عٍ أزّذ 64سلُ  والَ ِعّش 124

 98A28484 خىٍَُخ 01ؽبسع  02 اٌعشثٍ ثىخّعخ 125

 10A4883366 خٕبْ لبَذ اٌجبة ثٍعُذ اَذ ِسٕذ 126

 99A0036252 ؽبسع لُىط ِسّذ 08 ثٍىُٔغٍ فبطّخ اٌضهشاء 127

 خٌار نصر الدٌن 128

 هىطت خذهاث

 A003301699 شارع اإلخوة جٌاللً بئر خادم 10

 00A0074066 ؽبسع اوي خىٍَُخ ثئش خبدَ 17 بوجمالل مصطفى 129

 99B0010104 زٍ عّبس خعفش  عّبس ِشَُ 130

 كولٌتال  الجزائر الحلٌب مركب 131
إًتاج الىليب و 

 هشتقاته
 98B0002861 98ردضئخ اٌجغبرُٓ سلُ   
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 اٌغسبوٌخ

 زغبْ ٔجًُ 01

 هخبشة

 17B1012642 20ؽبسع ِصجبزٍ زُّذو سلُ 
 10A4915331 عسبوٌخ 11ِسً أ فُال   12دواس أوالد ثٍسبج لطعخ  عُفٍ ِصطفً 02
 11A4919987 زٍ ثٍسبج عسبوٌخ 002سلُ  ثٓ ؽعجبْ عذالْ 03
 15A4941297 12أ  12ؽبسع اٌعُٕبٍٔ عالي رعبؤُخ اٌعّشاْ  سلُ  12ِسً سلُ  ِجبسوٍ لذوس 04
 08A4864968 عسبوٌخ 12ِغىٓ لطعخ سلُ  271زٍ  عزشوص اٌجؾُش 05
 16A4945311 ثبثب عٍٍ 10زٍ اٌغىبْ االؽشعُُٓ سلُ  سَبْ ععُذ 06
 17A4951088 ِسً ج 011زٍ ععُذ زدبس سلُ  دَت اثى ثىش 07
 16A4948205 ِسً عٍ 10زٍ ععُذ زدبس طشَك اٌذساسَخ سلُ  أثضاس صوهُش 08

 12A4928446 عسبوٌخ 12اثشاهُُ  سلُ  ؽبسع سثبػ صوثخ ِسّذ 09

 لبسح ثشٔى صوهُش 10

ث/ث التغذيت 

 العاهت )بقالت(

 A483159205 زٍ اوالد ثٍسبج

 A494231715 38زٍ أوالد ثٍسبج سلُ  غشثٍ عُّش 11

 A495167417 اٌطبثك االسضٍ  309زٍ اوالد ثٍسبج سلُ  ِعىػ عجذ اٌسىُُ 12

 A005319699 زٍ أوالد ثٍسبج ثٓ خً ربٍِ 13

 A493615214 ِسً ة والد ثٍسبج ٔدبسٌ ععُذح 14

 A491927811 ِسً عٍ 02زٍ أوالد ثٍسبج فُال سلُ  35سلُ  اٌعُٕبٍٔ ِسّذ 15

 A003973699 زٍ أوالد ثٍسبج ثٓ زذو سضىاْ 16

 4947831A16  12دواس أوالد ثٍسبج لطعخ  عٍُّبٍٔ عجذ اٌىشَُ 17

 A493938114 ثبثب عٍٍ 01زٍ اٌغىبْ اٌال ؽشعُُٓ سلُ  ؽشلٍ عفُبْ 18

 A495379318 ة 2ِشوض اوالد ثٍسبج ِسً  ثىعضاثُخ ِصطفً 19

 A491139909 ثٍسبجة زٍ اوالد  20سلُ  أوزبدح ِضَبْ 20

 A494500316 ِىشس 1- 43طشَك ثبثب عٍٍ زٍ ثٍىطخ  سلُ  ثىلشوٍِ عّبس 21

 A007731001 111طشَك ثبثب عٍٍ سلُ  زغبٍٔ ِسّذ 22

 A004974099 زٍ أوالد ثٍسبج واثر ازّذ 23

 A485722607 ثٍىطخ 02زٍ اٌغىبْ اٌالؽشعُُٓ سلُ  صِشٌ طبهش 24

 18A4954697 اوالد ثٍسبج 1ِىشس  105زٍ لؾبطٍخ سلُ  ثىصَذ عجذ إٌىسثٓ  25

 A484431206 أ 40زٍ ِشَدخ سلُ  هذَجً عّش 26

 98A0028160 10طشَك اٌذوَشح سلُ  رىفُك عُّؼ 27

 A486414808 12زٍ عٍٍ خىخخ ِسً ة سلُ  وؾزىَ عٍُّبْ 28

 A495287518 اٌطبثك األسضٍ 01اٌسصخ سلُ   ؽبسع اإلخىح ثىسوثخ 01 صفصبف زغُجخ 29

 A492932712 03ِّغىٓ اٌمطعخ سلُ  250زٍ  عّغىَ ِىصعت 30



 18A49541667 135زٍ عٍٍ خىخخ سلُ  عزشوص ٔىاس 31

 A493138113 زٍ عٍٍ خىخخ 06سلُ  ؽٍجٍ فبرر 32

 A007847201 طشَك ادساسَخ عٍّ اٌطبهش 33

 13A4932622 ِسً أ 17لطعخ  زٍ ععُذ زدبس ٌعضوسٌ ِخزبس 34

 لشلىس اٌُبصَذ  35

 خضز وفىاكه

 13A4932323 طشَك اٌذساسَخ اٌغسبوٌخ زٍ اٌُّثبق 35سلُ 

 17A4952114  02سلُ  زٍ أوالد ثٍسبج سصلٍ ضشَفٍ 36

 A491786710 36شارع مصباحً حمٌدو قطعة رقم  33رقم  عبٌزة سمٌر 37

 A486414808 12زٍ عٍٍ خىخخ ِسً ة سلُ  عٍُّبْ وؾزىَ 38

 14A4939067 55سلُ  أوالد ثٍسبجِسً عٍ  دثبصٌ اثشاهُُ 39

 12A4929749 ِسّذ 02ؽبسع صغُشح سلُ  ثٍهبٍٔ اثشاهُُ 40

 صوثخ ِىساد 41

 وبيض دواجي

 18A4952925 اٌطبثك االسضٍ 02ِسً  02ؽبسع االخىح ثىثىش لطعخ 

 15A4941762  10ؽبسع ِصجبزٍ زُّذو سلُ   اٌعضسلٍ اعّبعًُ  42

 08A4866506  30ؽبسع اٌعمُذ عُّشوػ سلُ   ثشاصاْ عضَض  43

 ثىعىاٌُُ اخىح 44

 هطاعن

 97B0002661 طشَك دوَشح

 16A4946303 53سلُ  زٍ أوالد ثٍسبج زاٌد رضا 45

 A485896807 03بج عزّبْ سلُ سؽبسع ثٍ فٕىػ ِغعىد 46

 12A2252591  03ؽبسع سثبػ اثشاهُُ ِسً  02 ؽشَظ عجذ اٌمبدس 47

 12A4929394 34زٍ ِصجبذ زُّذو سلُ  زعرور بالل  48

 09A4914041 18سلُ  زٍ أوالد ثٍسبج اعضَت ععُذح 49

 14A4936092 ة15دواس اوالد ثٍسبج سلُ  عٍٍ ثىسوَظ 50

 A493396613 02ؽبسع اإلخىح ثىسوثخ أوالد ثٍسبج سلُ  وٌذ ثىعُبفخ عبدي 51

 A001276397 ؽبسع اٌعمُذ عُّشوػ 30سلُ  وٌذ  اثشاهُُ سفُك 52

 00A0066700 03ؽبسع ثٍسبج عثّبْ سلُ  بوزٌانً عبد الرحمان 53

 09A4910542 ٔهح اٌعمُذ عُّشوػ 13سلُ  ثٓ دثبذ سؽُذ 54

 18A4954944 ِسً أ 100ععُذ زدبس سلُ زٍ  أثى عفُبْ دَت 55

 08A4869470 01زٍ اٌغىبْ اٌالؽشعُُٓ سلُ  رحمونً عبد الرحمان 56

 18A4954730 ِسً أ 03ؽبسع ِصجبزٍ زُّذو سلُ  اعبِخ ٌعىس 57

 17A4950216 31محل  36شارع العقٌد عمٌروش رقم  صوثُش هذَجً 58

 A492742312 خىخخزٍ عٍٍ  08سلُ  عّغىَ فبسوق 59

 97B0002661 طشَك اٌذوَشح اٌغسبوٌخ هىطت خذهاث ثىعىاٌُُ زفُع 60
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 خغش لغٕطُٕخ

 سَغٍ صالذ اٌذَٓ 01

 هخبشة

 18A5124195 12سلُ  11إٌّطمخ اٌسضشَخ اٌدذَذح 
 08A485826 01أ ِسً 00إٌّطمخ اٌسضشَخ عُٓ إٌعدخ لطعخ  زّجٍٍ عجذ اٌىشَُ 02

 09A4961559 12زٍ ثشِىٔزٍ سلُ  اٌخذ عجذ اٌشزّبْ 03
 15A4919721 خغش لغٕطُٕخ  12زً عُٓ إٌعدخ لطعخ  اٌىٌٍ عٍٍ 04
 02A0093177 خغش لغٕطُٕخ 2ِسً سلُ  0زٍ عُٓ إٌعدخ ِمطع أ ؽبٍٍَ سضب 05
 / عُٓ إٌعدخ 12لطعخ  17ِمطع ة 10سلُ  ثٍخُشاد عجذ اٌمبدس 06

 03A2328709 12زٍ عىٍٔغبص سلُ  عجسٍ اثشاهُُ 07
 11A0580265 12ِغىٓ وبوح  22زٍ  ِسّىد ثٓ صَبْ 08

 01A0082499 ِغىٓ خغش لغٕطُٕخ 200زٍ  ثىدسلخ عّش 09
 04A0105131 خعُٓ إٌعد 10إٌّطمخ اٌسضشَخ اٌغىُٕخ اٌدذَذح ِمطع أ وُّىػ عّبس 10
 97A0012463 12زٍ عىٍٔغبص  سلُ  ؽشَظ ِسّىد 11

 99A0049248 00ِغىٓ سلُ  221سلُ  اٌعشثٍ عفُبْ 12

 10A487997 10لطعخ ة ِسً  22زٍ إٌىس سلُ  صسصوس ثٓ  عّبس 13

 05A2230663 12زٍ وبصٔبف سلُ  خشثىعخ ِذأٍ  14

 17A5120280 12زٍ إٌىس سلُ  ثٍجىىػ زغُٓ 15

 05A2230663 1فُال سلُ  0210أوزىثش  00زٍ  ثىلطخ ِىٌىد 16
 17A5122475 021ِح ٍِىُخ  10إٌعدخ اٌمذَّخ سلُ زٍ عُٓ  ثٓ صَبْ عبؽىس 17

 09A4866223 02زٍ ِصطفً ِمٕىػ سلُ  ثىثـضوي عزـٍ 18

 عجبط أُِش عجذ هللا 19

ث/ث التغذيت 

 العاهت )بقالت(

 A511872317 432زٍ عىٍٔغبص سلُ 

 A488301511 ط 04زٍ اٌسُبح لطعخ سلُ  ثشوبد ِسّىد 20

 18A5125816 ِسً أ 12ِغىٓ لطعخ  390زٍ  ِجبسوٍعجذ اٌىشَُ  21

 A002252598 اِبَ اٌغىق اٌّشوضٌ ثغذاد ِسّذ 22

 A491795314 اِبَ اٌغىق اٌّشوضٌ ثٓ ؽٍُغُ إثشاهُُ 23

 01A0082725 وؾه ثبٌّسطخ اٌسضشَخ عُىاْ ِسّذ 24

 18A16208263 1945ِبٌ  08، 03ِغىٓ فُال  52زٍ  خشؽٍ ِسّذ 25

 A491031714 اٌطبثك االسضٍ 10سلُ  02ِغىٓ عّبسح  221زٍ  ٔبَذ َسٍ ِشاد 26

 A491443314 19ِسً سلُ  19زٍ اٌغّبس سلُ  ثٓ ٌعىس وٌُذ 27

 A511215716 16ِسً سلُ  19زٍ اٌغّبس سلُ  خعذٌ أعبِخ 28

 A511682716 02زٍ اٌسُبح لطعخ سلُ  زُذس سِضبْ 29



 A489643512 12زٍ عىٍٔغبص فُال سلُ  ِسّذ ِزؾبط 30

 A491374914 15ِغىٓ لطعخ  390زٍ  دووبسٌ عّش 31

 A491451514 ا  اٌطبثك االسض200ٍاٌّسً سلُ  200زٍ اٌسُبح اٌمطعخ   ثىداود ثٍمبعُ 32

 17A5120395 180زٍ اٌسُبح لطعخ  عُّش َبزٍ 33

 A511362216 08ثشٔىخ لطعخ زٍ  عجذ اٌّىِٓ عجذ اٌشصاق 34

 A491414914 ِسً أ 186زٍ اٌسُبح لطعخ سلُ  زشلبط ٌسغٓ 35

 A486190908 09زٍ عىٍٔغبص إلبِخ االعشح سلُ  ثىسزّبٍٔ ِسّذ 36

 17A5121537 12عّبسح أ سلُ  10لطعخ  0210اوزىثش  00زٍ  دهُشٌ آُِ 37

 A488083911 عُٓ إٌعدخ 01ة ِسً سلُ 4ِدّىعخ أ 08عّبسح د ِغىٓ 2248زٍ  ثىاٌمبثىي عجذاٌشزّبْ 38

 A491909315 39زٍ ثشٔىخ لطعخ سلُ  رٕمبٌٍ عجذ اٌشزّبْ 39

 A489202912 أ20رعبؤُخ عمبسَخ اٌّغزمجً لطعخ سلُ  ععذوْ ِىٌىد 40

 A003896199 03لطعخ سلُ  1961أوزىثش  17زٍ  لشُِظ عجذ اٌغٍٕ 41

 02A0084581 ِغىٓ ِسً د 274زٍ  عُّش ٌعٍُىٌ 42

 18A5126304 19ِغىٓ لطعخ  خّبي ٌعشاة 43

 A486268508 32زٍ ثشؤىخ سلُ  ثىزٕبػ ٔصش اٌذَٓ 44

 A511438116 11زٍ عىٍٔغبص لطعخ سلُ  ؽشاطٍ زّضح 45

 A487366710 01ِسً سلُ أ  01زٍ عىٍٔغبص لطعخ سلُ   زُشػ ثالي 46

 A007527901 21عىق اٌجٍذٌ عُٓ إٌعدخ ِسً سلُ  غشوفٍخ ِسّذ 47

 A006102300 عُٓ إٌعدخ 06عّبسح ة سلُ  2540زٍ  ثىَّىد خبٌذ 48

 08A4856201 عٌن النعجة 36ف رقم  63أ عمارة 63مسكن مقاطعة  1433حً  ِهــشو عجذ اٌسٍُُ 49

 16A5113888 مسكن عمارة س 126حً عٌن النعجة تعاونٌة  مداوي المٌة 50

 بن زاٌد مبارك 51
بً عمارة ف محل 6مسكن  126أ مشروع 1مسكن قسم  1433حً 
 عٌن النعجة 32و  31رقم 

05A4820363 

 A485830908 عُٓ إٌعدخ 03سلُ  28ِغىٓ عّبسح  1074زٍ  طهشاد ِسفىظ 52

 00A0057147 6363رقم  35و  34رقم  13حً مسكن عمارة  بن زكة سامٌة 53

 A491796114 02و  01سلُ  23ِغىٓ اٌؾطش اٌزبٍٔ عّبسح  1074زٍ  أوعبٌُ اٌعُذ 54

 17A5118208 36ب محل رقم  43مسكن عمارة  1137حً  حمٌدة عبدهللا 55
 04A0106289 عٌن النعجة 36محل  35مسكن عمارة ت 1137حً  لزرٌف احمد 56

 A005034399 عُٓ إٌعدخ 07سلُ  48ِغىٓ عّبسح  2248زٍ  ثىزفص ٔزَش 57

 13A4903529 62سوق النسٌم رقم  شراٌطٌة الٌاس 58

 07A4850373 31المركز التجاري النسٌم محل  بودرقة بشٌر 59

 16A5116151 عُٓ إٌعدخ 02ِسً  03ِمطع ة لطعخ  اعّبعًُ هالٌٍ 60

 07A4847925 عٌن النعجة 35محل رقم  11مسكن عمارة  113حً  قدوش فطٌمة 61

 13A4904467 حوش مغنوش 38محل  32مسكن عمارة  133حً  سالمً رضوان 62
 05A4826501 حوش مغنوش 36رقم  31مسكن عمارة  133حً  عبد السالم رشٌد 63

 A511021115 125زٍ ِمٕىػ لطعخ سلُ  لذوػ عجذ اٌٍطُف 64

 10A4872207 أ 31مقنوش قطعة رقم حً  محٌوس محفوظ 65

 18A5124084 حوش مغنوش 31محل رقم  31مسكن عمارة  761حً  بوعزة بوداود 66

 A490897113 ٕىػمزٍ  ِ 04ِسً سلُ  03ِغىٓ عّبسح  812زٍ  ؽشَفٍ ٔصش اٌذَٓ 67

68 
 لعجال أم الخٌر
 الٌاس غفصً

 حوش مقنوش 31رقم  32مسكن عمارة  633حً 
 حوش مقنوش 32رقم  36مسكن عمارة  633حً 

14A4916681 
18A5126298 

 18A5123088 حوش مغنوش 32رقم  11مسكن  عمارة  761حً  زمٌح اسماعٌل 69



 A491212314 زىػ ِغٕىػ 03سلُ  19ِغىٓ عّبسح  812زٍ  لذاؽٍ ٔىس اٌذَٓ 70

 17A5122639 المالحةعٌن  36رقم  16مسكن عمارة  761حً  المدانً بوضٌاف 71

 07A4860476 حوش مغنوش 33محل رقم  33مسكن عمارة  761حً  اقمون سفٌان 72
 A488444111 زىػ ِمٕىػ 02ِسً سلُ   04ِغىٓ عّبسح   812زٍ  ثٓ ؽٍُمخ لىَذس 73

 17A5120612 34محل رقم  35مسكن عٌن النعجة عمارة ت  1137حً  حوشٌن عائشة 74
 98A20845 عٌن النعجة 34رقم  4مسكن عمارة ت 613حً  كمال خلٌف 75

 14A4913197 33ت محل رقم 38مسكن عٌن النعجة عمارة  1137 غربً ٌاسٌن 76

 10A4875325 61مسكن  رقم  613حً  شعبان رابح 77
 01A0082213 عٌن النعجة 34ت محل رقم  7مسكن عمارة  1137حً  خلوفً مسعود 78

 01A0074405 عٌن النعجة 13السوق المغطى رقم  حمدانً نادٌة 79
 99A0042363 عٌن النعجة 36سوق المغطى رقم  مصطفاوي الخٌدر 80

 99A0041803 33سوق المغطى عٌن النعجة محل رقم  لعلٌوي عبد القادر 81
 17A5121087 28السوق المغطى عٌن النعجة محل رقم  دهٌلٌس أحمد 82

 ساثر ععذ 83

 خضز وفىاكه

 14A4917885 21اٌزعبؤُخ اٌعمبسَخ اٌّغزمجً لطعخ 

 08A4851735 أ20اٌزعبؤُخ اٌعمبسَخ اٌّغزمجً لطعخ  فشوُىٌ ِسّذ 84

 13A4901647 عٌن النعجة 11عمارة  35مسكن محل  6363حً  بن عقٌلة محمد اعراب 85

 13A4904591 07ِسً اٌّشوض اٌزدبسٌ إٌغُُ  سِضبٍٔ ازّذ 86

 A491667914 زىػ ِغٕىػ 05ِسً سلُ 04ِغىٓ عّبسح 812زٍ  ِٕصىسٌ ِصطفً 87

 / 11اٌّشوض اٌزدبسٌ إٌغُُ طبوٌخ  ثخزٍ ثىعضَض  88

 17A5119760 11اٌّشوض اٌزدبسٌ إٌغُُ ِسً  ٔصش اٌذَٓ صُٔزش 89

 13A4909899  36محل رقم  ت37مسكن عٌن النعجة عمارة  1137 لٕفىد ٌهىاسٌ 90

 خجبة أزّذ 91

 وبيض دواجي

 A489984912 01ِسً سلُ  36رٍ أس سلُ  02ِغىٓ 1074زٍ 

 11A4891255 2سلُ  21ِغىٓ عّبسح  1074زٍ  ازّذ ِدجش 92

 07A4845249 عٌن النعجة 36محل رقم  63مسكن عمارة  1137حً  َىٔظ عجبط 93

 16A5114038 عٌن النعجة 32محل رقم  3ت مجموعة ب37مسكن عمارة  1137حً  ثالي زىؽُٓ 94

 06A4831003 3مقطع أ 35مسكن عمارة  1137حً  ٌشلُ زّضح 95

 A491661914 05سلُ  02زٍ عُٓ إٌعدخ ِمطع ة فُال  زبج عُغً ثىُش 96

 00A0063639 ِغىٓ اٌؾطش االوي 1074وؾه زٍ  ِمشارٍ وسدَخ 97

 99A0051567 عٌن النعجة ِغىٓ 1074وؾه زٍ  عىبن اعّبعًُ 98

 وُٕىؽخ عثّبْ 99

 هطاعن

 A486958309 أ 33رعبؤُخ اٌّغزمجً ِسً سلُ 

 A484790507 02اٌسذَمخ اٌعّىُِخ لطعخ سلُ  بن زغٌوة بوجمعة 100

 18A5124215 28زٍ إٌىس سلُ  ٔىس اٌذَٓ ِشاصلخ 101

 15A4919557 4ِسً  19ِغىٓ لطعخ  330زٍ اٌزدهُض  عجُذزغُٓ ثٓ  102

 17A5122072 10رعبؤُخ اٌعمبسَخ االعشح لطعخ  حسٌن صدٌقً 103

 A007807701 14زٍ عىٍٔغبص فُال سلُ  ٌىسً ِشاد 104

 A490722513 15ِغىٓ لطعخ سلُ  390زٍ  ثىدسثبٌخ عجذ اٌّبٌه 105

 17A5110553 14عىٍٔغبص سلُ زٍ  زغُٓ ثىعجذح 106

 16A5114982 24زٍ عىٍٔغبص سلُ  عُّش صاَذٌ 107

 A485163708 23زٍ عىٍٔغبص فُال سلُ  سالمً محمد 108

  3سلُ  14خغش لغٕطُٕخ لطعخ  ٌضوسفٍ سفُك 109

 A511474916 04ِسً سلُ  04لطعخ سلُ  1961اوزىثش  17زٍ  ثىدسلخ زغبْ 110

 A483431706 عُٓ إٌعدخ 2ِغىٓ ِمطع ة سلُ  2248زٍ  عبثذ زُّذ 111



 A010475104 01زٍ عُٓ إٌعدخ اٌمذَّخ زبٌُب اٌؾّبٌُخ لغُ  03سلُ  ثٓ عٍٍ عجذاٌٍُّه 112

 A491617114 ِغىٓ عُٓ إٌعدخ 1074زٍ  13اٌطشَك اٌىطٍٕ سلُ  ِعبؽى عجذ اٌشصاق 113

 A486658909 عُٓ إٌعدخ 01رعبؤُخ عمبسَخ االًِ لطعخ سلُ  ثىؽجىط عجذ اٌشزُُ 114

 A010583704 02زٍ زُبح لطعخ سلُ  ِعشَؼ عجذإٌىس 115

 A488405711 عُٓ إٌعدخ 53ِدّىعخ ٍِىُخ  03لغُ  ثٓ ِبٌه خّعٍ 116

 18A5123189 12سلُ  4زٍ عُٓ إٌعدخ ِمطع أ ؽبٍٍَ عجذ اٌٍطُف 117

 A485289908 05د سلُ  5ِغىٓ عّبسح  2248زٍ عُٓ إٌعدخ  عجذ اٌسٍُُ عجىة 118

 15A4922277 02فُال  ِغىٓ 2248زٍ عُٓ إٌعدخ  ِشاد ِسّذ ثبؽب 119

 15A4921385 05زٍ عىٍٔغبص سلُ  َىٔظ ٌغشاة 120

 A009061302 ِسطخ إٌمً اٌسضشٌ زبِذٌ عجذ اٌّدُذ 121

 A484698307 07 اٌّسطخ اٌسبفالد زّذٌ عجذ اٌسىُُ 122

 17A5120938 02اٌغىق اٌّغطبح ِسً  لغطٍٍ وٌُذ 123

 A007873101 وؾه ثسٍ وبصٔبف عشاذ ٌعشَجٍ 124

 A008824302 اٌزعبؤُخ إٌىس زٍ صىالسٌ عبثمب 47سلُ  ثىصسصوس صبثش 125

 16A5115869 04اٌغىق اٌّغطبح سلُ  عبٌٍ عجذ اٌشزّبْ 126

 A486399109 وؾه ثٕبء رارٍ اٌّسطخ اٌسضشَخ ٌٕمً اٌّغبفشَٓ ٌعشوعٍ أزّذ 127

 A004270999 01ِغىٓ سلُ  390زٍ  ِشاصلخ صهُش 128

 A490230913 24ِغىٓ سلُ  390زٍ اٌزدهُض  ثىؽبٍَخ صبثش 129

 02B0018687 خغش لغٕطُٕخعُٓ إٌعدخ  20ردضئخ سلُ  هىطت خذهاث ِعبؽى عجذ اٌعضَض 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجوــــهىريت الجـــــــشائزيت الذيـــــوقزاطيت الشــــــعبيت
 وسارة التجارة        

    هذيزيت التجارة لىاليت الجشائز

 

  8102االسويت للتجار و الوتعاهليي االقتصادييي الولشهيي بضواى الوذاوهت خالل عطلت يىهي عيذ األحضى  الوبارك سٌت  القائوت

 8102و عطلت يىهي أول هىزم و عاشىراء لسٌت 
 

الوقاطعت 

 اإلداريت
 الزقن البلذيت

اسن و لقب التاجز أو الوتعاهل 

 االقتصادي
 السجل التجاريرقن  العٌىاى التجاري ًىع الٌشاط

ظ
ساَ

د 
شا

ِ 
ش
ثئ

 

 زُذسح

 ِبٌه سؽُذ 01

 هخبشة

  17B0999548 زُذسح 10طشَك اٌمبدوط عّبسح سلُ 
 99B0007053 طشَك عجذ اٌمبدس لبدوػ زُذسح 00 ػ.ردٕىاص ؽبَت اخىح 02
 02A0091355 عبزخ اٌمذط زُذسح 12 ؽبَت ِسٕذ ععُذ 03
 98A0030943 ععُذ زّذَٓ 01سلُ  ردضئخ صسلىق ثالوٌ وّبي 04
 17A5046942 ؽبسع اٌدٍُّخ 12سلُ  خالدٌ َبعُٓ 05

 عذاد عفُبْ 06

ث/ث التغذيت 

 العاهت )بقالت(

 A004048999 17زٍ صسلىق سلُ 

 A504342615 03زٍ اٌمُّ ٔهح ج سلُ  ثشاهٍُّ سؽُذح 07

 A009454703 45ؽبسع اٌهمبس سلُ  زشاد صاَخ 08

 16A5044150 57ؽبسع عّجشٌ اسصلٍ ِسً ة سلُ  ِٕبدٌ عجذ اٌٍطُف 09

 A490066712 ؽبسع اٌصسشاء03 دفىط خّبي 10

 A504207615 31سلُ  12رعبؤُخ ِسّذ ثىضُبف زٍ عٍٍُ ِح ٍِىُخ  اٌعّشأٍ عٍٍ 11

 A484007707 43ؽبسع اٌهمبس سلُ  ثٓ زّش اٌعُٓ فىصٌ 12

 99A0038519 10زٍ اٌصٕىثش سلُ  اوٍٍاٌىاضر ِسٕذ  13

 A010853504 12زٍ اٌصٕىثش سلُ  زبدط صوثخ 14

 A482868706 د 03ؽبسع اٌىازبد سلُ  ثبعضَض عٍٍ 15

 17A504669 ٔهح ععُذ زّذَٓ 09 ِصطفبوٌ عجذ اٌىازذ 16

 A006244900 07ؽبسع اٌدٍُّخ سلُ  ثٓ ؽُٓ عجذ اٌٍطُف 17

 َغُٓ عالَ 18

 خضز وفىاكه

 14A4916239 اٌطبثك االسضٍ 413زٍ عٍٍُ خٕبذ 

 A486956309 436حً سٌلً جناح  غردوس لٌندة  19

 A486308109 محل أ 66حً زرقوق رقم  وطاس حمٌد 20

 صوشَب َسٍ طشفبَخ 21

 وبيض دواجي

 13A4906025 46ؽبسع االوساق اٌخضشاء سلُ 

16صسلىق )ٍِىُخ أؤىسح عبثمب( اٌمطعخ سلُ زٍ  ثىاٌدبج صبٌر 22  A483315805 

 A486351909 ِسً ة 17زٍ صسلىق سلُ  ِٕصىسٌ فـؤاد 23

 A008752902 ؽبسع عُذٌ َسٍ 06ردضئخ سلُ  ٌـٍّىَ سَبض 24

 A009236302 413زٍ عٍٍُ خٕبذ سلُ  ؽشلٍ عُغً 25

 ِصطفبوٌ عجذ اٌجبعظ 26

 هطاعن

 A009618103 09زّذَٓ سلُ ؽبسع ععُذ 

 A487106309 11ؽبسع ععُذ زّذَٓ سلُ  حـٌـنً سلـٌم 27

 A004674399 17ٔهح ععُذ زّذَٓ سلُ  زذوس َُّٕخ 28

 / اٌطبثك اٌثبٍٔ اٌّغشوق 03زصخ  40لغُ  27عُذٌ َسٍ ِح ٍِىُخ  اوؽُؼ ثالي 29

 17B0989365 عُذٌ َسٍ 04سلُ  ش ذ م م أش أزاد 30



 17A5046460 14ِح ٍِىُخ  39دَغّجش زٍ عٍٍُ عبثمب لغُ  11زٍ  ِهشاص فبطّخ اٌضهشح 31

 A007015300 20رىععخ ثشوفٕظ اٌصغشي سلُ  ؽشَف صهُخ 32

 17A5047138 ِسً ط  17زٍ ثشوفٕظ اٌصغُشح سلُ  فبضٍٍ ِهب 33

 A008515502 04ؽبسع زّذأٍ ٌسغٓ سلُ  ٔجبػ ثذس اٌذَٓ 34

 17A5046547 4رعبؤُخ اٌعمبسَخ زُذسح اٌعٍُب زىػ ِىرؾبؽى ِسً  اكلً ادري 35

 / 45زٍ الِبدالْ لطعخ  ثٓ عّبْ خّبي 36

 15A4921411 ؽبسع عجذ اٌمبدس لبدوػ الِبدالْ 09 ثٍسُٕىط ِسّذ 37

 / ؽبسع خٕبْ اٌّبٌُه 04 طبفش زّى 38

 / ععُذ زّذَٓ 15سلُ  ردضئخ صسلىق عّبسٌ َبعُٓ 39

 A002998598 19طشَك لبدوط عجذاٌمبدس سلُ  صسوق خُشاٌذَٓ 40

 18A5048430 46ؽبسع االوساق اٌخضشاء سلُ  طشلبَخ عجذ اٌسُّذ 41

 B002116703 39ؽبسع اٌهمبس سلُ  وجـــــــــــــــــبة   إعطٕجــــــــــىي 42

 18B1000000 ؽبسع اٌٍّعت 45 سلُ ػ ر َ َ عبْ فشأغُغىى 43

 A504457916 04عبزخ اٌمذط  سلُ  خشو اٌزَت ِسّذ صوشَبء 44

 ثىؽبَت ِغعىد 45
 هىطت خذهاث

 12A4894541 ؽبسع ععُذ زّذَٓ زُذسح 16

 08A4855383 ؽبسع ععُذ زّذَٓ زُذسح 18 اوشاعو عبد الرزاق  46

 

 


