
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية الجزائر
 المفتشية اإلقميمية لمتجارة حسين داي

 الدائرة اإلدارية لحسين داي

 1029 مايليوم اول القائمة االسمية لمتجار والمتعاممين االقتصاديين الممزمين بضمان المداومة 

 

الدائرة 
االدارية 
لحسين 

 داي

 نوع النشاط إسم التاجر الرقم البمدية

 
 رقم السجل
 التجاري

 العنوان التجاري

شارع عمي مدوش طريق فرنان  5124244أ 18 محطة خدمات الميناودينة 10 حسين داي 
 40حنفي رقم 

ت/ت لمحوم و الدواجن  بمعربي أحمد 12 حسين داي
 البيض

 شارع فرنان حنفي 12 0010125أ97

دايحسين   شارع عمي مدوش 39 4882581أ11 ت/ت لمتغذية العامة أموهور ياسين 13 

5129479أ19 اطعام سريع كناي وليد 04 حسين داي شارع بوجمعة مغني محل ب 75   
5126125أ18 مخبزة صناعية جاني إسماعيل 05 حسين داي  شارع بوجمعة مغني 80 
5123074أ18 مغازة مزوار اسالم 06 حسين داي  34شارع بوجمعة مغني قسم 67 

29مجموعة ممكية   
5129307أ19 ت/ت لمتغذية العامة بوصبيع زهير 07 حسين داي  شارع بوجمعة مغني قسم  70 

 29مجموعة ممكية 34



4842911أ07 ت/ت لمخضر و الفواكه صديقي نورالدين 08 حسين داي شارع محمد زنيتي رمز ب 08   
لمتغذية العامةت/ت  صديقي نورالدين 09 حسين داي 4842911أ07  شارع محمد زنيتي 03   
ت/ت لمدواجن البيض و  جمال الصغير 10 حسين داي

 األرانب
0049089أ99 04حي بروسات عمارة ش رقم    

5111695أ16 ت/ت للتغذية العامة وزاني مولود 11 حسين داي  حي بروسات عمارة أو 
زوبير عيسى  12 حسين داي

 إبراهيم
4862187أ08 مطعم 03حي بروسات عمارة أو رقم    

0024633أ98 مخبزة و حلويات بركان محمد 13 حسين داي  حي بروسات عمارة ف 
4918379أ15 ت/ت للتغذية العامة نصرالدين بقاح 14 حسين داي 105شارع طرابمس رقم    

4869381أ09 محطة خدمات محمد أيت لونيس 15 حسين داي  شارع طرابمس 97   
داي حسين  0047035أ99 ت/ت للتغذية العامة لعموري عبد الحق 16  شارع بشير عيون 10   
4887465أ11 مخبزة صناعية العايب مراد 17 حسين داي   شارع يحي العباشي 
0077555أ01 ت/ت للتغذية العامة أحسن عزيز  18 حسين داي  شارع سعيد حمالت 36   
الطازجةت/ت للحوم  سيف الدين كناي 19 حسين داي  5115851أ16   شارع موسى حمداش 
ت/ت لمحوم الدواجن  شيخي احمد  20 حسين داي 

 والبيض
0075667أ01 02شارع بن صيام رقم   

ت/ت لمحوم الدواجن  بريبر محجوب 21 حسين داي 
 والبيض

شارع الطاهر بن سنوسي 18 0029783أ98  

4848179ا07 ت/ت لمتغذية العامة يحي بريبر 22 حسين داي  شارع الطاهر بن سنوسي 16   
حمودي عبد  23 حسين داي 

 الغاني
0101301أ03 مخبزة صناعية شارع الجمهورية الطاهر بن  15 

 سنوسي
5123848أ18 ت/ت لمتغذية العامة زايدي محمود 24 حسين داي    13شارع طاهر بن سنوسي رقم  
4838139أ06 اطعام سريع نشموت أعمر 25 حسين داي  سنوسي سابقا شارع طاهر بن  

شارع صيد 9شارع الجمهورية   
 



 
 

 

  

بن عبد الرحمان  26 حسين داي 
 محمد

0062386أ00 ت/ت لمخضر و الفواكه  شارع الفنون الجميمة محل رقم  
02 

51220228أ17 مخبزة بعوش عبد الحق 27 حسين داي  مكرر  12و11حي عميروش رقم  
34عمارة أو قطعة رقم  

لمتغذية العامةت/ت  بيبط عمار 28 حسين داي  0039223أ99  حي العقيد أعميروش عمارة أ رقم  
10 

4905493أ13 ت/ت لمتغذية العامة مازري حكيم 29 حسين داي  شارع مولود بمهوشات 24   
4846301أ07 مخبزة غير صناعية بن مني نور الدين 30 حسين داي شارع طرابمس 14   
العامةت/ت لمتغذية  محمد لطفي زروق 31 حسين داي 5124232أ18  قطعة  رقم  10شارع طرابمس رقم  

03 
5114821أ16 ت/ت لمتغذية العامة زموش عبد الغني 32 حسين داي شارع محمد مريوش 11   
4917739أ14 ت/ت لمتغذية العامة معمر قرد 33 حسين داي حي البحر و الشمس عمارة ب مدرج  

02 
كريديسآسيا  34 حسين داي 5129182أ19 ت/ت لمتغذية العامة   03ي البحر و الشمس عمارة ب ح 

12قطعة رقم 13رقم  



الدائرة 
االدارية 

 لحسين داي
 نوع النشاط إسم التاجر الرقم البمدية

 رقم السجل
 التجاري

 العنوان التجاري

شركة تضامن اكاأل  10 القبة 
 تك عدلي

0990478ب12 مخبزة وحمويات شارع االخوة عبد السالمي  21   

0056416أ99 مخبزة عروة محمد عقيل 10 القبة شارع سان شارل21   

0999118ب16 مخبزة وحمويات مخبزة االخوة سعدي 10 القبة 03درج 01حي المنظر الجميل عمارة د   

4672760أ09 المخبزة الصناعية  حبيمي محمد السعيد 10 القبة 38المنظر الجميل رقم  11حي ج   

1044123ب17 مخبزة جندي سعد الدين  10 القبة   

451قطعة رقم  80تجزئة ج   

 
4843818أ 06 مخبزة وحمويات تقميدية سعدي خير الدين  10 القبة 04رقم  02عمارة  1216حي    

0073880أ00 المخبزة الصناعية  بخيس سمير  10 القبة المنظر الجميل  24رقم 2قطعة كامبس    

4833820أ05 مخبزة و حمويات تقميدية شكير جياللي 10 القبة المنظر  02محل  02قطعة  01تجزئة جي  
 الجميل

5046903أ17 مخبزة صناعية العموي أحمد  10 القبة  حي الحياة شارع 81 رقم 93  

0075047أ01 إطعام سريع إلياس شمبي  01 القبة شارع محمود بوجعطيط09   



4896826أ11 محطة خدمات  مصطفى زهير  00 القبة شارعمحمودبوجعطيط11   

4859824أ07 ت تممتغذية العامة  سميم العيشاوي 00 القبة 02شارع االمام احمد بن حنبل رقم    

5031686أ14 اطعام سريع قصاب منصف 00 القبة نهج بوجعطيط 59   

5034510أ14 اطعام سريع ياسين واضح 00 القبة 01جنان بن دانون عمارة    
5047962أ18 اطعام سريع جمال بومكرود 00 القبة شارع محمد رابية 47رقم    

19وصل إيداع رقم  ت ت لمحوم والدواجن رلعي لحضر  00 القبة شارع  محمد فالح 03   

5046475أ17 اطعام سريع  نكيمي اكمي  17 القبة شارع محمد فالح 16   

4891482أ10 تت للحوم الطازجة  كيسوم محمد 18 القبة ب شارع عبد الحميد خوجة  06   

4830238أ05 اطعام سريع  ايمان دونة  19 القبة 28شارع االخوة عبد السالمي رقم    

4844642أ06 مطعم  زكي فضيل  20 القبة شارع االخوة عبد السالمي  48   
4874186أ09 محطة خدمات  خوص رضوان  21 القبة 80شارع االخوة عبد السالمي رقم    
والدواجن ت ت للحوم صواقي فريد 22 القبة 0954502أ08  مج ممكية  48شارع االخوة عبد السالمي رقم  

  35قسم  18
4951732أ 17 مطعم  يوسف درير  23 القبة  تجزئة بوراوي  

0105836أ03 ت ت للخضر والفواكه كمال فيصل شياح  24 القبة 01نهج كشك جورج كممنصو رقم    



5047005أ17 ت ت للخضر والفواكه حميزي رابح 25 القبة قسم 36مجموعة ممكية 48حضيرة بن عمر رقم  
03رقم 57  

 القبة
 

5032560أ14 ت تللتغذية العامة  طيب شريف سمير  26 127جنان بن عمر رقم    

4822606أ05 ت تللدواجن البيض  عياش عزوز  27 القبة شارع سان  10شارع بارنارد بمسي رقم ب سابقا  
 شارل 

عبدالكريمسواقي  28 القبة 19أ5049495 ت تللحوم الطازجة  شارع عبدالقادر عالوة 02   
18أ5043167 ت تللحوم و الدواجن هدروق عادل 29 القبة شارع عبدالقادر عالوة 06   
98أ0027770 ت ت للدواجن لرقم عمي 30 القبة شارع االخوة عبد السالمي 03   
0017850أ98 محطة خدمات ارزقي مختار 31  محمد فالحشارع  24   
4887126أ10 ت تلدواجن البيض بوراوية حسين 32  48و  46نهج محمد فالح رقم    

4826613أ05 محطة خدمات بمعقبي جمال 33   شارع محمد فالح 04   
5045961أ17 مغازة مراد بن شايب 34  بن عمر 355   
4844158أ06 ت تللتغذية العامة زواقري الصالح 35  بن عمر 339   
5045338أ16 ت ت للخضر و الفواكه خميف عز الدين 36  جنان بن عمر 334   

5043147أ15 ت تللتغذية العامة نبيل زمورة 37   شارع حنان بن عمر 119   
4820774أ05 ت تللتغذية العامة كمالجابمة 38   د  05نهج األمير القبرات رقم    
4835826أ06 ت تللتغذية العامة واضح فريد 39   محمد رابيةشارع  09   
5046568أ17 ت تللتغذية العامة خروبي رضوان 40     37نهج محمد رابية 
5027470أ14 ت تللتغذية العامة شريف وجهان 41   38نهج محمد رابية   
5028258أ14 ت تللتغذية العامة عبد الوهاب جامع 42   02شارع بدر الدين رجيمي رقم    
للخضر و الفواكه ت ت عطار ابراهم أونيس 43   0040874أ99  شارع عبد الحميد خوجة 02   
5044181أ16 ت تللتغذية العامة محمد فالح 44   محل أو  02شارع البرتقال رقم    
4866096أ08 ت تللتغذية العامة سالم جمال  45   01قطعة رقم  04شارع االمام البخاري رقم    
5047669أ18 ت تللتغذية العامة قومغار عيسى 46   شارع سان شارل 04   
4895658أ11 مغازة شمغوم عبد الوهاب 47   04شارع عالوة عبد القادر رقم    



 

  

5036482أ15 ت تللتغذية العامة خوخي جياللي 48   شارع عالوة عبد القادر 15   
0055986أ99 ت تللتغذية العامة مصطفى قرشاوي 49   12حي شباح محمد بن عمر رقم    
نيريكمال  50   5046214أ17 مغازة  04محل  48حضيرة بن عمر رقم    
0008912ب99 ت تللتغذية العامة مراد بوسكسو 51   حديقة بن عمر 156   



 

الدائرة االدارية 
 نوع النشاط إسم التاجر الرقم البمدية لحسين داي

 
 رقم السجل
 التجاري

 العنوان التجاري

  العامة ت/ت لمتغذية خضار عبد الرحيم 01 المقرية 
12A4892401 

 

 05حي باترموانأرجيورا فيال د رقم 

 4باتريموان الجزائر محل رقم  9رقم س  17A5120119 ت/ت لمخضر والفواكه مسمولي فارس 02 المقرية
 

  جوادة ابراهيم 03 المقرية
ت/ت لمدواجن ، البيض 

 و األرانب
 

 
07A4850306 

 

 
 13تجزئة باتريموان القطعة رقم 

 

  إ طعام سريع  بوسنة محمد االمين 04 المقرية
06A4838120 

 

 
 13حي بمتريموان رقم  

  ت/ت لمتغذية العامة بوسنة يوسف 05 المقرية
16A5111883 

 

 حي التراث الجزائري 13رقم 

  مغازة بن قديدح سفيان 06 المقرية
07A4852792 

 

 
 باش جراح حي ماية 27طريق رقم  

 
  عطار نذير 07 المقرية

ممدواجن ، البيض و ت/ت
 األرانب
 

 
04A4811502 

 

 
شارع باش جراح)عمي ساحمي سابقا(  

 25رقم
 

  محطة خدمات باركة فطيمة 08 المقرية
09A4875282 

 36طريق باش جراح رقم 
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 12شارع محمد عزوق رقم  09A4879830 ت/ت لمتغذية العامة عنوش العربي 09 المقرية

 
 22شارع محمد عزوق رقم  99A0043320 ت/ت لمتغذية العامة موعاني مختار 10 المقرية

 
  17A5120708 ت/ت لمخضر والفواكه عزوق عثمان 11 المقرية

 28شارع ياسف لحسن رقم  
 

  11A4894780 سريعاطعام  مزيودان محمد 12 المقرية
 شارع ساعد فالح  23رقم 

 
  14A4912615 ت/ت لمتغذية العامة سميماني رشيد 13 المقرية

04شارع ساعد فالح رقم    
 

  06A4840542 ت/ت لمتغذية العامة سماعي بشير 14 المقرية
 47شارع ياسف لحسن رقم  

 
  17A5120201 مخبزة صناعية قالز احسن 15 المقرية

 شارع محمد العوفي 02 
 

 01شارع مختار شبوط رقم  09A4879212 ت/ت لمتغذية العامة زيور امباركة 16 المقرية
 98A0018116 ت/ت لمتغذية العامة مخموفي جديد 17 المقرية 

 
 

 68السوق البمدي حي سيال فيال رقم 

  مخبزة صناعية جازية نوري 18 المقرية
01A2719646 

 

 
 03كشك رقم شارع بوجمعة مغني  

 
 س 19محل  19حي أرماف عمارة س  11A4895136 ت/ت لمتغذية العامة دغي زهير 19 المقرية



 

  

ت/ت  لمحوم ، الدواجن  براحية رضوان 20 المقرية
 و البيض

18A5128341  
 66حي أرماف السوق البمدي رقم  

 
ت/ت لمدواجن ، البيض  بن سالم عمي 21 المقرية

 و األرانب
11A4899336   السوق البمدي حي أرماف 07رقم 

  اطعام سريع عزي اليامنة 22 المقرية
99A0035918 

 

 
 29شارع محمد عزوق رقم  

 حي االرماف عمارة س  99A0038606 مخبزة صناعية مولود بولحبال 23 المقرية
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الدائرة 
االدارية 

 لحسين داي
 نوع النشاط إسم التاجر الرقم البمدية

 رقم السجل
 التجاري

 امضاء التاجر العنوان التجاري

5043819ا16 مخبزة صناعية مجماج عز الدين 10 محمد بموزداد  02شارع عبد القادر سويداني رقم     
1384589أ15 مخبزة صناعية لوشان فاتح 10 محمد بموزداد شارع عثمان سحنون  05    
4880291أ11 مخبزة بن زينة عبد الرحيم 10 محمد بموزداد شارع محمد بموزداد 105    
5126637أ18 ت/ت لمحوم والدواجن يعقوب رشيد 10 محمد بموزداد قسم  11شارع محمد بوقرفة رقم  

21مج ممكية   
 

0418306أ98 ت/ت لمخضر والفواكه بركات عبد المجيد 10 محمد بموزداد محمد  23محمد بموزداد رقم  
 بوقرفة

 

4853153أ08 اطعام سريع. مشوى بودهان مختار 10 محمد بموزداد شارع محمد بموزداد 111    
4899591أ12 ت/ت لمخضر والفواكه أورز الدين مصطفى 10 محمد بموزداد بموزداد شارع محمد 130    
4881163أ11 ت/ت لمتغذية العامة عيساوى حياة 10 محمد بموزداد شارع محمد بموزداد 215    
0444904أ01 ت/ت لمتغذية العامة مجبر رشيد 10 محمد بموزداد شارع أش بي أم روني يزن الفوج  

01األول عمارة ف رقم   
 

4831055أ06 ت/ت لمتغذية العامة بوجميدة مولود 01 محمد بموزداد شارع محمد بوقرفة 26    
4867219أ09 مطعم بوزيدي سمير 00 محمد بموزداد شارع محمد بوقرفة 32    
5049041أ18 ت/ت لمتغذية العامة بوراوي محرز 00 محمد بموزداد شارع محمد العياشي 25    
0068725أ00 فاست فود مشوى جباب عبد الوهاب  00 محمد بموزداد بموزدادشارع محمد  109    
5048614أ18 ت/ت لمتغذية العامة لميز خالد 00 محمد بموزداد 12شارع االخوة مراكشي رقم     
3657722أ12 ت/ت لمحوم الطازجة تيسمالن محمد 00 محمد بموزداد  130شارع محمد بموزداد ع 130 

02مج ممكية  23قسم   
 

4849861أ07 ت/ت لمتغذية العامة خميسة عبد الوهاب 00 محمد بموزداد شارع رابح جبالي 04    
4890387أ11 مطعم مجوب رشيد 17 محمد بموزداد شارع رابح جبالي )الفونتان  04 

 سابقا(
 



 

0016453أ98 ت/ت للتغذية العامة قبائمي منير 18 محمد بموزداد شارع عبد القادر بودة  08    
4857323أ08 اطعام سريع بوديارزوهير 19 محمد بموزداد شارع حسيبة بن بوعمي  152 

 محل س
 

4905799أ13 ت/ت للتغذية العامة رابح عاشور 20 محمد بموزداد شارع حسيبة بن بوعمي  152 
 محل س

 

0053367أ99 محطات الخدمات بودينة عبد الرزاق 21 محمد بموزداد شارع حسيبة بن بوعمي 150    

4913295أ14 ت/ت للتغذية العامة هشماوي حمزة 22 محمد بموزداد   مسجد العربي تبسي 
ولد محمد عبد  23 محمد بموزداد

 الرحمان
0033741أ99 ت/ت للتغذية العامة شارع محمد بموزداد 193    

4895237أ12 مخبزة وحلويات براهيمي حبيب 24 محمد بموزداد شارع محمد بموزداد 204    
4875167أ10 ت/ت للتغذية العامة رباجي ريم زهرة 25 محمد بموزداد مكرر شارع محمد بموزداد 202    
4882395أ11 مخبزة وحلويات كيتون مراد 26 محمد بموزداد شارع محمد بموزداد المجموعة  

205األولى عمارة س   
 

4913749أ14 ت/ت للتغذية العامة دوكاري عمر 27 محمد بموزداد 234شارع محمد بموزداد رقم     


