
 ـــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشعـبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الديمقـراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـزائـريــــــــــــــــــــــــــــــــالجمهـوريـــــــــــــــ
 

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية الجزائر

 المفتشية اإلقميمية لمتجارة لباب الوادي
 

 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 
 8102جـــويـــلية  10وعطلة عيـــد اإلسـتــقـــالل و الشــبــاب  8102عــطــلــة يــومــــي عـيـــد الفــطــر المبـــارك لسنة بمناسبة  

 

 

 **باب الـــــــــــواديـة ــــــــــبــلـــديـــ* *

 12العدد المخابز: -1
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي الوادي باب

 0069046أ00 غارع يحًذ انصغٍر ضعٍذاوي11 يخبسةو حهىٌاث تقهٍذٌت  بىنحبال براهٍى 10

 0057858أ00 غارع قٍٍىي06ً يخبسة صُاعٍت بىنحبال عبذ انكرٌى 10

 0046250أ99 غارع االخىة يرزوق01 يخبسة صُاعٍت غاَى يصطفى 10

 4856546أ07 غارع الفُذٌار02عًارة أ غارع باضطا و 03 يخبسةو حهىٌاث تقهٍذٌت  بىضٍاف انهادي 10

 0082946أ01 غارع روضٍى01ٌ يخبسةو حهىٌاث تقهٍذٌت  انعربً حًٍذ 10

 0040472أ09 غارع انعقٍذ نطف67ً يخبسة صُاعٍت اقراَاٌطً عبذ انرزاق 10

 5043816أ16 بىدرغارع أحًذ 08 يخبسة صُاعٍت بىزٌىغ بهقاضى 10

 4908344أ12 غارع يصطفى عهىظ22 يخبسة صُاعٍت يىضهً هػاو 10

 5023228أ13 غارع عبذ انرحًاٌ حاي07ً يخبسة صُاعٍت قاصذ حًٍذ 10

 0101856أ03 غارع باضطا22 يخبسةو حهىٌاث تقهٍذٌت  خهىفً عًار 01

 4901556أ11 يحًذ أورٌفغارع حاج 11 يخبسةو حهىٌاث تقهٍذٌت  أوربٍاح فرٌذ 00

 4918039أ15 01غارع حطاٌ عاغىر يحم08 يخبسة صُاعٍت انعربً يراد 00
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 74العدد: : مواد غذائٌة -2
 

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

 باب الوادي باب الوادي

 4834963أ  06 شارع باسطا عمي 14 ت ت لمتغذية العامة إمعوشن أحسن 10
 20426أ  98 شارع أحمد بودار 09 ت ت لمتغذية العامة سميمان بهون 10
 5045515أ  16 شارع محمد وعمي إشعاللن 16 ت ت لمتغذية العامة زوبيرلكيرد 10
 5031280أ  14 شارع إشعاللن 26 ت ت لمتغذية العامة فوزية بمقايد 10
 / اإلخــــــــــوة دراوي 14 ت ت لمتغذية العامة لــــــوني كريــــــــــــم 10
 / شارع باسطا عـــــــــمي 25 ت ت لمتغذية العامة مكتاف رفيـــــــــــــق 10
 / عــــــــــميشارع باسطا  24 ت ت لمتغذية العامة منقالتــــــــــــــي 10

 

 70العدد: : خضر وفواكه -03
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 باب الوادي باب الوادي
 / شارع العقيد لطفي 38 خضر و فواكه بوكريـــــــة أعمــــر 10
 / شارع اإلخوة مرزوق 02 خضر و فواكه صالحــــــــي عمـــــــي 10
 / شارع مصطفى خالف 01 خضر و فواكه أبشيش مصطفى 10

 

 

 

 

 

 06العدد: قصابات: -04

المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

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

 باب الوادي باب الوادي

 5045735أ  17 نهــــــج إبن مرزوق الخطيب 10 ت ت لمحوم و الدواجن حـــــــاجـــــــو بن عومـــــــر 10
 0042048أ  99 شارع باسطا عمي 18 ت ت لمحوم و الدواجن فريدة عتـــــــروس 10
 4894006أ  11 شارع العقيد لطفـــــي 53 ت ت لمحوم سمير دلهـــــــوم 10
 0054198أ  99 8شارع عمر بن عيسى رم  ت ت لمحوم القصابة محمد سميمان 10
 4903422أ  11 شارع اإلخوة مرزوق 02 ت ت لمحوم القصابة مسعود محمد 10
 4878254أ  09 شارع اإلخوة مرزوق 01 ت ت لمحوم القصابة مهناوي مراد 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 08: العدد: المطاعم -05
 

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

 باب الوادي باب الوادي

 2638014أ  10 شارع إبراهيم غرافة 01 إطعام سريع+مشوى هشام دعــــــاس 10
 0052276أ  99 شارع إبراهيم غرافة 01 مشوى بن نوار أدبوب مصطفى 10
 0056404أ  99 شارع العقيد لطفي 59 مشوى أعمر بوزنــــــور 10
 4845864أ  06 شارع أعمر بن عيسى 05 إطعام سريع معاشر عبد القادر 10
 6793067أ  00 شارع العقيد لطفي 67 إطعام سريع رابحي إقرانيسي 10
 / باب الوادي –شارع محمد بوبمة  03 إطعام سريع قرشي رشيدة 06
 / باب الوادي –شارع لخضر سعيدي  10 إطعام سريع ورد عيسى أنيسة 07
 / باب الوادي  –نهج محمد بوبمة  08مدخل عمى  07شارع لوني أرزقي رقم   إطعام سريع بوشنيتي  عبد الرحمان 08

 
 

 06المقهى: العدد:  -06
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البمدية اإلداريةالمقاطعة 

 باب الوادي باب الوادي

 5045798أ  17 شارع باسطا عمي 05 مقهى بوطوش محمد فؤاد 10
 4817560أ  04 نهج العقيد لطفي 21 مقهى بسة يوسف 10
 4841116أ  06 نهج العقيد لطفي 11 مقهى بورويس سموى 10
 / باب الوادي –نهج محمد بوبمة  01 مقهى بو القبول  لخضر 04
 4903974أ  11 باب الوادي 05شارع باسطا عمي رقم  مقهى رابحي رضا 05
 / باب الوادي –شارع أحسن عاشور  08 مقهى جودي  زهير 06

 
  



 
 
 

 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 
 8102جـــويـــلية  10وعطلة عيـــد اإلسـتــقـــالل و الشــبــاب  8102عــطــلــة يــومــــي عـيـــد الفــطــر المبـــارك لسنة بمناسبة 

 

 **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

 4864138أ08 8و  7غارع عًار انقايت ضاحت انػهذاء  04 يخبسةو حهىٌاث تقهٍذٌت  روحت كًال  10

 4848844أ07 غارع عًار انقايت 13 يخبسةو حهىٌاث تقهٍذٌت  جٍالنً بػٍر 10

 0992214ب13 02بُاٌت  01غارع عًار ٌاضف رقى  يخبسةو حهىٌاث تقهٍذٌت  أبسار أخىة  10

 4849114أ07 غارع دبٍح غرٌف 71 يخبسةو حهىٌاث تقهٍذٌت  أوعالل ضهٍى 10

 0060954أ00 غارع عبذ انرحًاٌ أوضعذي 07 يخبسة صُاعٍت إنٍاش يرزوق 05  
 

 11العدد: :مواد غذائٌة -2
 

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

 القصبة باب الوادي

 4896020أ  11 شارع عرباجي عبد الرحمان 19 ت ت لمتغذية العامة ســـــراج أمــــــال 10
 0094634أ  02 شارع عرباجي عبد الرحمان 11 ت ت لمتغذية العامة شريــــط مغنيــــــة 10
 / شارع دبيح شريف القصبة 03 ت ت لمتغذية العامة لطرش مصطفى 10
 504700أ  17 10تما مغنيت رقم شارع بوتان سابقا حاليا شارع  ت ت لمتغذية العامة رابح بوعكريت 10
 0083972أ  01 شارع بن فرحات رحمة 02 ت ت لمتغذية العامة عموش محفوظ 10
 / شارع نهج حاج عمر 25 ت ت لمتغذية العامة بن زغبية عبد الهادي 10
 / القصبة -شارع أوسعدي عبد الرحمان 05 ت ت لمتغذية العامة نين عبد القادر 10
 0037508أ  99 شارع عرباجي عبد الرحمان 01 ت ت لمتغذية العامة بدر الدينجريدي  10
 0036288أ  99 أوسعدي عبد الرحمان 01 ت ت لمتغذية العامة بونقاب مصطفى 10
 4864152أ  08 شارع دبيح شريف 47 ت ت لمتغذية العامة زيقادي يوسف 01
 5020880أ  13 شارع دربوز لوني أرزقي 06 ت ت لمتغذية العامة دحمري الجياللي 00
 / شارع أول نوفمبر القصبة 29 ت ت لمتغذية العامة بمقاسمي فاروق 00
 4876828أ  09 شارع عرباجي عبد الرحمان 14 ت ت لمتغذية العامة حدادي صفيان 00
 4857489أ  67 عبد الرحمان أوسعدي 02 ت ت لمتغذية العامة ضيف عبد الكريم 00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 70العدد: :خضر وفواكه -03
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 القصبة باب الوادي
 5027936أ  14 شارع عبد الرحمان أوسعدي خضر و فواكه حروش لحسن 10
 / القصبة -شارع دبيح شريف  99 خضر و فواكه كروش فايز 10
 0050552أ  99 69شارع دبيح شريف رقم  خضر و فواكه مجاري مسعود 10

 
 
 

 
 
 

 72العدد: قصابات: -04

المقاطعة 
 اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية
 اإلقتصادي

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 القصبة الواديباب 

 5044588أ  16 شارع عمار القامة 04 قصابــــــــــة داموس عمر 10
 4894524أ  11 شارع عمار القامة 08 قصابــــــــــة بوشاتة إسماعيل 10
 5042770أ  15 شارع عمار القامة 19 قصابة و دواجن نورين سميمان 10
 / عرباجي عبد الرحمانشارع  05 قصابــــــــــة نفول بمعيد 10
 4852620أ  07 شارع عرباجي عبد الرحمان 06 قصابة و دواجن العقون محمد 10

 

 
 
 

 75: العدد: المطاعم -05
 

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

 القصبة باب الوادي

 0027236أ  98 ساحة الشهداء 08 مشوى عميرة رابح 10
 504628أ  17 ساحة الشهداء إطعام سريع سعد قدوار 10
 / شارع دبيح شريف 26 مطعم فاهم  محمد 10
 4898180أ  11 01شارع عمر مرابط رقم  إطعام سريع بوحني نور الدين 10
 01000648أ  03 ساحة الشهداء 8و  7 إطعام سريع لوناس زهرة أرممة نقاد 10
 4875940أ  09 شارع شيقيفارة مطعم بناي محمد أمين 10
 2633500أ  08 الطابق األرضي 01شارع اإلخوة أوكيد رقم  مطعم قوطالي براهيم 10
 4839514أ  06 ساحة بور سعيد 03 مطعم معاش فتحية 10

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 74المقهى: العدد:  -73
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البمدية اإلداريةالمقاطعة 

 القصبة باب الوادي

 / القصبة -شارع عمار القامة  11 مقهى إيدسر  عمي 10
 4898180أ  11 01شارع عمر مرابط رقم  مقهى نور الدين بوحني 10
 18206أ  98 شارع دبيح شريف 71 مقهى الدينكوميش نور  10
 5043314أ  16 عرباجي عبد الرحمان 17 مقهى بن سايح عبد الكريم 10
 / شارع عرباجي عبد الرحمان 13 مقهى تيتام عبد الكريم  10
 25304أ  90 شارع عرباجي عبد الرحمان 10 مقهى مختاري محند 10
 / شارع حاج عمر 14 مقهى قمبور عز الدين 10

 

  



 
 
 

 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 
 8102جـــويـــلية  10وعطلة عيـــد اإلسـتــقـــالل و الشــبــاب  8102عــطــلــة يــومــــي عـيـــد الفــطــر المبـــارك لسنة بمناسبة  

 
 

 **بولوغينـة ــــــــــبــلـــديـــ* *

 

 

 05العدد المخابز: -1
المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البلدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 بولوغين باب الوادي

 0108097ا04 حً جاٌص بىنىغ58ٍٍ يخبسة صُاعٍت بىعهً فاروق 10

 4900663ا12 بىنىغٍٍ 148غارع انقُصهٍت رقى  يخبسة صُاعٍت ضٍذعهٍبهحذاد 10

 1096521ا17 بىنىغٍٍ 102غارع يحًذ يهًُ رقى  يخبسة صُاعٍت اعًر واغك 10

 4913779ا14 بىنىغٍٍ 56غارع عبذ انقادر زٌار رقى  يخبسة صُاعٍت عادل كبٍر 04

 0041883ا99 بىنىغٍٍ 57غارع عبذ انقادر زٌار رقى  يخبسة صُاعٍت غادر صانح 05
 

 06العدد: :مواد غذائٌة -2
 

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي

 بولوغين 

 / بولوغين -ب نهج  زيار عبد القادر 16 تغذية عامة يوشماط  حسين 01
 / بولوغين  -نهج  زيار عبد القادر تغذية عامة توفيقأوشيش   02
 / بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 47 تغذية عامة عمروش  أحمد 03
 / بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 61 تغذية عامة فرحات  سميم 04
 / بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 144 تغذية عامة بوحنكيوسف 05
 / بولوغين -شارع   سعيد  توافديت  39 تغذية عامة منيرشريك   06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 71العدد: :خضر وفواكه -03
 

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي

 بولوغين باب الوادي
 / بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 57 و فواكهخضر  بوفاتح  عيسى 10
 / بولوغين. –شارع محمد  بيهي 28 خضر و فواكه ديدي  إبراهيم 10
 / بولوغين -شارع   سعيد  توافديت  06 خضر و فواكه بورحمة أحمد 10

  
 / بولوغين -نهج  زيار عبد القادر 119 خضر و فواكه جماعي  نصر الدين 10

 01القصابات: العدد:  -1
المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

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

 0090237أ  02 بولوغين -نهج زيار عبد القادر  76 القصابات هدروق  مراد 10 بولوغين باب الوادي
 

 71العدد: :الخدماتمحطات  -5
المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي

 841303أ  07 نهج األمير خالد، بولوغين، الجزائر 10 الخدماتمحطات  المهري مراد 10 بولوغين باب الوادي
 

 

 09: العدد: المطاعم -3
المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

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

 بولوغين باب الوادي

 / بولوغين -نهج زيار عبد القادر 13 إطعام  سريع أمحمد قدور 10
 / بولوغين -كشك رايس  فيل  إطعام  سريع رداوي  رضوان 10
 / بولوغين -نهج زيار عبد القادر إطعام  سريع الحميمبن خالفة عبد  10
 / بولوغين –كشك حديقة كوناكري  إطعام  سريع سهيم نصر الدين 10
 / بولوغين. –نهج عبد الرحمان ميرة  90 إطعام  سريع بوعمرة  حميد 10
 / بولوغين -نهج األمير خالد  14 إطعام  سريع لبدي محمد 10
 / بولوغين -نهج زيار عبد القادر 49 مطعم و مقهى محند أرزقيحوايمي  10
 / شارع نهج زيار عبد القادر 03 إطعام  سريع منير بمقاسمي 08
 / بولوغين -شارع اإلخوة عواج   02 إطعام  سريع جيباوي نبيمة 09

 71المقهى: العدد:  -4
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط المتعامل اإلقتصاديإسم ولقب التاجر أو  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 / بولوغين -نهج زيار عبد القادر60 مقهى حماني أحمد 10 بولوغين باب الوادي



 

 
 

 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 
 8102جـــويـــلية  10وعطلة عيـــد اإلسـتــقـــالل و الشــبــاب  8102عـيـــد الفــطــر المبـــارك لسنة عــطــلــة يــومــــي بمناسبة  

 

 **وادي قريشـة ــــــــــبــلـــديـــ**
 

 70العدد المخابز: -1
 

 باب الوادي.: الدائرة اإلدارية
 

المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 وادي قريش باب الوادي
 2239342أ 09 وادي قرٌع - 24غارع َاصر حًذٌٍ رقى  يخبسة صُاعٍت بىانفىل ضًٍر 01

 4882955أ11 وادي قرٌع, 02غارع أَطىٍَتً يىٌ بهٍسوٌ يحم ش رقى  يخبسة صُاعٍت براهًًٍ يصطفى 02

 4862437أ08 , وادي قرٌع08غارع طارق بٍ زٌاد رقى  يخبسة غٍرصُاعٍت يحًذ دحًاٌ دراجً 03
 
 
 

 09العدد:مواد غذائية:  -2
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية

 وادي قريش الوادي باب

 0075577أ  01 الجزائر -ناصر الحميدي واد قريش  02 تغذية عامة خامر عبد الحق 10
 4929726أ  12 الجزائر -شارع طارق بن زياد واد قريش  20 تغذية عامة عبيد جمال الدين 10
 4889317أ  11 الجزائر -شارع طارق بن زياد واد قريش  22 تغذية عامة هشام عميروش 10
 - الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  62 تغذية عامة بوحجار أحسن 10
 4902039أ  13 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  64 تغذية عامة قميري محمد 10
 4911265أ  14 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  66 تغذية عامة قندوز األمين 10
 4909165أ  13 الجزائر -شارع مصطفى شيبان واد قريش  16 عامة تغذية نوغي إسحاق 10
 4879521أ  10 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  61 تغذية عامة قغاليب فتيحة زوجة بكيس  10
 5043768أ  16 الجزائر -ناصر الحمدي واد قريش  24 تغذية عامة أم كمثوم سالل 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 02العدد: : خضر وفواكه -70
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 وادي قريش باب الوادي
 4847873أ  07 الجزائر -شارع السان واد قريش  01 خضر و فواكه مختاري أحمد 10
 5409929أ  17 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  68 خضر و فواكه محمد العيد شرفي 10

 

 10القصابات: العدد:  -10
المقاطعة 
إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية اإلدارية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط اإلقتصادي 

 4828943أ  06 الجزائر -نهج عسكري أحسن واد قريش  64 قصابة عبد السالمصحراوي  10 وادي قريش باب الوادي
 

 

 03: العدد: المطاعم -72
 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 وادي قريش باب الوادي
 28397أ  98 ساحة فيرنو واد قريش سريعإطعام  شبيرة إلياس 10
 4872869أ  07 ساحة فيرنو واد قريش 76 مقهى -إطعام سريع  بوزرقي سعـــــــدي 10
 / وادي قريش –عسكري أحسن  22حي مناخ فرنسا رقم  مقهى -إطعام سريع  ساكت مالك 03

 
 71المقاهً:  -73 

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 4923033أ  15 شارع عسكري أحسن 22 مقهى شيخاوي سماعيل 10 وادي قريش باب الوادي
 

  



 
 
 
 

 الملزمين بضمان المداومة الناشطين القائمة اإلسمية للتجار والمتعاملين االقتصاديين 
 8102جـــويـــلية  10وعطلة عيـــد اإلسـتــقـــالل و الشــبــاب  8102عــطــلــة يــومــــي عـيـــد الفــطــر المبـــارك لسنة بمناسبة  

 

 **رايس حميـــــــدوـة ــــــــــبــلـــديـــ**

 
 

 72العدد المخابز: -1
 

 باب الوادي.: الدائرة اإلدارية
 

المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

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

 رايس حميدو باب الوادي

 4842048ا06 غارع حًٍذ قبالج راٌص حًٍذو 14 يخبسة و حهىٌاث َاصر انذٌٍ ذ بٍ كرٌ 01

 5046524ا17 حًٍذوغارع حًٍذ قبالج راٌص  10 يخبسة صُاعٍت حًسة قاضً 02

 5015512ا12 غارع حًٍذ قبالج راٌص حًٍذو 69 يخبسة غٍر صُاعٍت عتروش يحفىظ 03

 0107134ا03 غارع بؤر زراف راٌص حًٍذو 19 يخبسة صُاعٍت زاٌذي يحًذ  10

 5010214ا02 غارع انكاهُت راٌص حًٍذو  2 يخبسة  كبٍر دحًاٌ 10

 
 
 
 

 72العدد:مواد غذائية:  -2
 

المقاطعة 
 الرقم البلدية اإلدارية

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

 رايس حميدو باب الوادي

 / كاهنة رايس حميدو 04 تغذية عامة بودانة مختار 10
 / كاهنة رايس حميدو 08 تغذية عامة ساحل رفيق 10
 / حميد قبالج رايس حميدو 91 تغذية عامة بن ضياف يوسف 10
 / حميد قبالج رايس حميدو 74 تغذية عامة شاوش يونس 10
 / حميد قبالج رايس حميدو 12 تغذية عامة قرني عبد الغني 10

 
 
 
 
 
 



 
 

 02العدد: : خضر وفواكه -70
 

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

 رايس حميدو باب الوادي
 / الكاهنة رايس حميدو 01 خضر و فواكه حمايدي زرقي محمد 10
 / براباروس رايس حميدو 05 خضر و فواكه جواح عاشور 10

 

 71العدد: قصابات:  -04

المقاطعة 
 اإلدارية

إسم ولقب التاجر أو المتعامل  الرقم البلدية
 اإلقتصادي 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

رايس  باب الوادي
 / حميد قبالج رايس حميدو 34 قصابة بن عمارة بشير 10 حميدو

 

 01العدد: : الخدماتمحطات  -05
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدية المقاطعة اإلدارية
 / نهج حميد قبالج 52 ةالوقودمحط بن غانم مـــــراد 10 رايس حميدو باب الوادي

 

 70: العدد: المطاعم -06
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 رايس حميدو باب الوادي
 / سوق بنيودال رايس حميدو إطعام سريع عمقمة منير 10
 / حميد قبالج رايس حميدو 40 إطعام سريع زرقي محمد 10

 

 04المقاهً:  -07
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البمدية المقاطعة اإلدارية

 رايس حميدو باب الوادي
 / سوق بنيودال رايس حميدو مقهى عمقمة منير 10
 / سعيد توافديت رايس حميدو 57 مقهى عيادي منير 10
 / مروان زايدي رايس حميدو 03 مقهى دهوس براهيم 10

 / رايس حميدو –جويمية  05ساحة  مقهى بن عبد الباقي عبد السالم 04  
 

10ملبنات: العدد:  -12  

المقاطعة 
 اإلدارية

 الرقم البمدية
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 10 رايس حميدو باب الوادي
مالل عبد الرزاق، مسير شركة 

 المركزية لمحميب ميرامار
 0019618ب  02 نهج حميد قبالج رايس حميدو 97 ممبنة



 



 ـــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشعـبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدیمقـراطیـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـزائـریــــــــــــــــــــــــــــــــالجمهـوریـــــــــــــــ
 

 وزارة التجارة
 مدیریة التجارة لوالیة الجزائر

 المفتشیة اإلقلیمیة للتجارة لباب الوادي
 

 الملزمین بضمان المداومة الناشطین للتجار والمتعاملین االقتصادیین اإلضافیة القائمة اإلسمیة 
 2018جـــویـــلیة  05وعطلة عیـــد اإلسـتــقـــالل و الشــبــاب  2018عــطــلــة یــومــــي عـیـــد الفــطــر المبـــارك لسنة بمناسبة  

 
 

 **باب الـــــــــــواديـة ــــــــــبــلـــدیـــ* *
  
 02العدد: : مواد غذائیة -
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي إسم الرقم البلدیة المقاطعة اإلداریة

  
 5043508أ  16 شارع عسكري أحسن باب الوادي 19 ت ت للتغذیة العامة قدام  سفیان 01
 0047926أ  99 شارع عسكري أحسن باب الوادي 19 ت ت للتغذیة العامة بورة   منیر 02

 03: العدد: المطاعم

 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدیة المقاطعة اإلداریة

  
 5044357أ  16 شارع محمد الصغیر سعداوي 08 إطعام سریع عبد الحق بن علي 01
 5045746أ  17 باب الوادي شارع محمد تازورت 06 إطعام سریع أمال حمدیني 02
 4944941أ  16 شارع مصطفى علوش 05 مطعم منیر  طیبوش 03

 
 
 03المقھى: العدد:  -

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدیة المقاطعة اإلداریة

  
 5033462أ  14 شارع أحمد بوخزار 22 مقهى درویش محمد العربي 01
 0082282ا  01 شارع مصطفى علوش 12 مقهى جمال بوشطال 02
 4886378ا  10 شارع محمد الصغیر سعداوي باب الوادي 08 مقهى تفات  كریم 03

 
  



 
 

 **القصبــــــــــــــةـة ــــــــــبــلـــدیـــ**
 
 02العدد: : خضر وفواكھ -

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدیة اإلداریة المقاطعة
 5038008أ  15 شارع ذبیح شریف 75 خضر و فواكه لونیس جمال 01  
 000073 05سوق عمار القامة طاولة  خضر و فواكه بن عیشة خدیجة 02  

 
 
 

 

 
 
 
 

 02: العدد: المطاعم
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي الرقم البلدیة المقاطعة اإلداریة
 2229508أ  09 شارع ساحة الشهداء 10 مطعم عبد المنعم بن شهاب 09  
 4854004أ  07 شارع عمار القامة 08 مشوى بجعیط  سماعیل 10  

 
 

 **بولوغینـة ــــــــــبــلـــدیـــ* *
 

 03العدد: : مواد غذائیة
 

المقاطعة 
 اإلداریة

 الرقم البلدیة
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 4838242أ  06 بولوغین -شارع عبد الرحمان میرة  72 تغذیة عامة خلف اهللا سماعین 01  
 4905815أ  13 شارع محمد عوامر بولوغین 19 تغذیة عامة حماني أمین 02  
 0052009أ  99 نهج السیدة اإلفریقیة بولوغین 55 تغذیة عامة سلیماني عبد المجید 03  

 
 
 

 

 
 

 04: العدد: المطاعم
المقاطعة 
 اإلداریة

 الرقم البلدیة
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

 4825883أ  05 شارع زیار عبد القادر 02 إطعام سریع محیوف فطیمة 01  
 0092389أ  02 شارع زیار عبد القادر 08 إطعام سریع بوخالفة عبد الحلیم 02  
 5047527أ  18 نهج عبد الرحمان میرة 04 إطعام سریع إلیاس إیقر علي 03  
 4886939أ  11 شارع زیار عبد القادر 01 إطعام سریع ضاویةراضي  04  

 



 
 

 **وادي قریشـة ــــــــــبــلـــدیـــ**
 

 

 02العدد:مواد غذائیة: 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدیة المقاطعة اإلداریة

 5046935أ  17 وادي قریش 05مدرج  22حي فارنو عمارة  تغذیة عامة عمورة محمد 01  
 4902039أ  13 نهج عسكري أحسن وادي قریش 64 تغذیة عامة قمیري امحمد 02  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 02: العدد: المطاعم -
 

المقاطعة 
 اإلداریة

 الرقم البلدیة
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري التجاري العنوان نوع النشاط

 5037908أ  14 وادي قریش 13شارع غلیلي بوفریزي رقم  إطعام سریع محمد  قزوج 01  
 4922309أ  15 نهج عسكري أحسن وادي قریش 91 إطعام سریع شودار إسماعیل 02  

 
 **رایس حمیـــــــدوـة ــــــــــبــلـــدیـــ**

 

 
 04العدد:مواد غذائیة:  -
 

المقاطعة 
 اإلداریة

 الرقم البلدیة
إسم ولقب التاجر أو المتعامل 

 اإلقتصادي 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط

  

 0094516أ  02 شارع عمر مالح 11 تغذیة عامة بلمو عبد الحمید 01
 4854356أ  07 شارع بشیر بدیدي 14 تغذیة عامة نبري جعفر 02
 4836892أ  06 شارع محمد كروج 10 تغذیة عامة بومزراق حمزة 03
 50444416أ  16 ساحة محمد قروج رایس حمیدو تغذیة عامة جناد سلیم 04

 
 

 
 
 
 

 02: العدد: المطاعم -
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري نوع النشاط إسم ولقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي  الرقم البلدیة المقاطعة اإلداریة

 4836892أ  06 نهج سعید توافدیت 23 إطعام سریع مرزوق حكیم 03  
 5043398أ  15 شارع حمید قبالج رایس حمیدو 97 إطعام سریع كمال آیت حمودة 04  

 
 


	التجار المسخرين لمقاطعة باب الوادي
	القائمة المسخرة الاضافية

