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 ثئش ِشاد سا٠ظ

 ِخبٌف١خ خذ٠دخ 01

 هخجشح

 14A5033198 75ِدّٛعخ ٍِى١خ سلُ  17ردضئخ صٚث١ش لغُ  10سلُ 
 12A5015454 025ؽبسع عع١ذ زّذ٠ٓ لطعخ  اٌشزّٓ ثٓ ععبٌٟ عجذ 02
 16B1043596 ثئش ِشاد سا٠ظ 12لطعخ  14ع١ذٞ ٠سٟ سلُ  ػ ر َ َ فٛسٟٔ لٛسِٛٔذ 03

 00A0065589 ؽبسع خٛخخ اٌدٍذ ا١ٌٕبث١ع ثئش ِشاد سا٠ظ 031 وشثٛعٟ ِسّذ 04
 13A1655844 23سلُ  80ردضئخ ١ٌىبعزٛس ثٕب٠خ ِح ٍِى١خ   ثٍٛف١ف ِسّذ 05
 15A5038608 ردضئخ  اٌّمبَ اٌد١ًّ ا١ٌٕبث١ع 14 لبعٟ ع١غٝ ِسّذ 06

07 
ِخجضح ز٠ٍٛبد د١ٌغالف١١ٕٛاص  ػ.رضبِٓ

 ِخزبسٞ ٚ ؽشوبئٗ
 07B0976396 ثئش ِشادسا٠ظ29سلُ  0طش٠ك اٌٛطٕٟ .

 14A5028208 ثئش ِشاد سا٠ظ 10اٌطش٠ك اٌٛطٕٟ  ِدذٚة وّبي  08

 14A5034036 ثئش ِشاد سا٠ظ 20زٟ الوٛٔىٛسد عّبسح  عجذ اٌمبدس ععذٚ  09

 عٟ ثؾ١ش سؽ١ذ 10

د/د التغذيخ 

 العبهخ )ثقبلخ(

 17A5120680 عع١ذ زّذ٠ٓ 31لطعخ  ة1عّبسحس٠ّخ اٌزعب١ٔٚخ اٌعمبس٠خ 

 A503781015 ؽبسع عع١ذ زّذ٠ٓ 187لطعخ سلُ  دس٠ذٞ عٍٟ 11

 A502512413 07رعب١ٔٚخ عٙبَ عع١ذ زّذ٠ٓ ِسً سلُ  دزٛ عجذ اٌمبدس 12

 A481225204 عع١ذ زّذ٠ٓ 84رعب١ٔٚخ عمبس٠خ س٠ّخ عّبسح د ِذخً ن لطعخ سلُ  ع١بطٟ عجذ اٌغبٟٔ 13

 A486309408 زٟ اٌضٚث١ش 38سلُ ثٍع١ذٞ وّبي 14

 A006650600 10زٟ اٌضٚث١١ش سلُ  رمش٠ذ ِسّذ 15

 A490659212 زٟ عع١ذ زّذ٠ٓ عّبسح " د " ثٍسٛط سؽ١ذ 16

 A485736607 أ ؽبسع ع١ذٞ ٠سٟ زٟ عع١ذ زّذ٠ٓ 15سلُ  ثٛساط ع١ّش 17

 17A5120296 01ِسً  134ؽبسع عع١ذ زّذ٠ٓ سلُ  ثخٛػ ا١ِٓ 18

 A487466809 04ة سلُ  17عّبسح 444زٟ عع١ذ زّذ٠ٓ لطعخ ثٓ عم١ٍخ عجذ اٌغالَ 19

 10B1003319 123ٚ   121عع١ذ زّذ٠ٓ سلُ  خ١بس وّبي 20

 A503580014 ؽبسع اٌطش٠ك اٌٛطٕٟ 24 أع١ّٛس عجذ اٌسف١ع 21

 A482606605 03أ سلُ 1لطعخ  4زٟ ١ٌىبعطٛس فٛج  ثؾطٌٛخ عضاٌذ٠ٓ 22

 A484189806 05سلُ  04زٟ وبعزٛس ِدّٛعخ  خؾخ ٔغ١ُ 23

 A002757498 4عّبسح ة سلُ  زٟ الوٛٔىٛسد ِعٍُ ِسّذ اٌطب٘ش 24

 18A5123473 7زٟ الوٛٔىٛسد عّبسح ة سلُ  ٠ٛغشطخ خ١ٍفخ 25

 A489073210 ة16سلُ  1زٟ الوٛٔىٛسد عّبسح ة ِذسج  ثٓ ععذ٠خ سضب 26

 A511221216 22زٝ الوٛٔىٛسد عّبسح ة ِسً سلُ  ثبخخ ٔقشاٌذ٠ٓ 27

 A484265606 04أ سلُ  01سلُ  04فٛج  زٟ ٌىبعطٛس ٘ذ٠جً ساثر 28

 A005865000 زٟ الوٛٔىٛسد عّبسح أ عّبسٚػ زغ١ٓ 29



 A503372814 ؽبسع غشٔبطخ او١زبْ ا١ٌٕبث١ع 02 ِض٠بْ عف١بْ 30

 A009217202 27ؽبسع ِبسع١ٍٛ فبثشٞ ا١ٌٕبث١ع سلُ  ِض٠ٛد ِسّذ 31

 A485868207 ا١ٌٕبث١ع 24سلُ ثٓ ع١ٍّبْ ز١بح 32

 A502998214 ِسً ط ٚ د 36زب١ٌب سلُ  08زٟ اٌّمبَ اٌد١ًّ سلُ  ِبٌه ٔبفش اٌذ٠ٓ 33

 A003741499 07ؽبسع ِسّٛد ِبر١جبْ سلُ  ؽٛفٟ ِشاد 34

 A486341008 39ؽبسع ِسّذ خٛخخ اٌدٍذ سلُ  ؽب٠ت ثشا١ُ٘ 35

 A511615016 ِسً أ 02لطعخ سلُ  06سلُ  زٟ ث١ىبسدٞ ثبرٛي فبطّخ اٌض٘شاء 36

 A504073815 ؽبسع اإلخٛح ثٓ ٔعّبْ عبثمب عبْ ؽبسي 27 ِضال١ش ٠بع١ٓ 37

 A502471613 09زٟ ا١ٌٕبث١ع عّبسح  ثٓ صسٚق ٔض٠ُ إعالَ 38

 A484019206 01طش٠ك اٌٛطٕٟ سلُ  45اٚسالن سلُ  رعب١ٔٚخ ٔٛس فٛصٞ 39

 A489145610 أ ا١ٌٕبث١ع 35اٌمجخ سلُ طش٠ك  ثشٚاْ ٔج١ً 40

 A503435214 16ؽبسع خٛخخ اٌدٍذ سلُ  صِٛسٞ سضٛاْ 41

 إعالي وّبي 42

 قصبثخ ودواجي

 A487677609 ثئش ِشاد سا٠ظ 187ؽبسع عع١ذ زّذ٠ٓ ِسً ة سلُ 

 A489307611 ثئش ِشاد سا٠ظ ؽبسع عع١ذ زّذ121ٚ123ٓ٠سلُ رال لٍعخ عض٠ض 43

 A502993614 ثئش ِشاد سا٠ظ 02عع١ذ زّذ٠ٓ ِسً سلُ  114سلُ  اٚعّبعً ِسبِذ 44

 A485416207 10زٟ صٚث١ش سلُ  ثٛد٘بْ ٠بع١ٓ 45

 A004427299 04ط ِسً 4زٟ عع١ذ زّذ٠ٓ عّبسح  فض١ٍٟ ١ِٕش 46

 A501991413 ع أ 04رعب١ٔٚخ عمبس٠خ عع١ذ زّذ٠ٓ سلُ  ِالي ِبع١ٕ١غخ 47

 A503983615 03سلُ  17عّبسح ة  444زٟ عع١ذ زّذ٠ٓ لطعخ  أزّذ ثىٛػ 48

 A010280603 ِذخً 67سلُ  01اٌجغبر١ٓ اٌّسبد٠خ ٌٍطش٠ك اٌٛطٕٟ سلُ  خ١ذٞ فش٠ذ 49

 A006770000 15ؽبسع خٛخخ اٌدٍذ سلُ  ؽٛاس ٌخضش 50

 A511467216 ا١ٌٕبث١ع 55ؽبسع خٛخخ اٌدٍذ سلُ  صٚاٚٞ فٛصٞ 51

  18B1045283 26زٟ الوبداد سلُ  ثخبٌذ ١ِٕشح 52

 A511131015 03اٌزعب١ٔٚخ اٌعمبس٠خ ا١ٌبع١ّٓ سلُ  أٚد٠ٕخ عض اٌذ٠ٓ 53

 A511172416 17ؽبسع أزّذ لبسح سلُ  12اٌزعب١ٔٚخ اٌعمبس٠خ اٌٛسدح لطعخ  زدٛطٟ عع١ذ 54

 A481059004 40زٟ الوٛٔىٛسد طش٠ك  ازّذ لبسح لطعخ سلُ  ل١ذٚػ ِسّذ 55

 17A5046539 ؽبسع ع١ٍّبْ ع١ّشاد 21سلُ  فض١ً لبٌْٛ 56

 A004427299 104ِح ٍِى١خ  24ٔٙح ازّذ لبسح رعب١ٔٚخ عمبس٠خ اٌٛسدح لغُ  17 ض١ف ٔب٠ٍٟ 57

 عضٚص فبٌر 58

 خضز وفىاكه

 A501875213 04عّبسح ط  14رعب١ٔٚخ  زّذ٠ٓ ِسً سلُ 

 A485146007 10ؽبسع ٔٛس اٌذ٠ٓ ثٛؽٍسخ سلُ  ٌطشػ فبسٚق 59

 A511614816 38ؽبسع خٛخخ اٌدٍذ سلُ  ع١ّشاػ ع١ذعٍٟ 60

 A010280603 ِذخً 67سلُ  01اٌجغبر١ٓ اٌّسبد٠خ ٌٍطش٠ك اٌٛطٕٟ سلُ  خ١ذٞ فش٠ذ 61

 A511602416 ؽبسع ِبسع١ٍٛ فبثشٞ ردضئخ وبداد 67زٟ ا١ٌٕبث١ع سلُ ثٍعمْٛ ِٛعٝ 62

 A504242815 ة اٌسٟ اإلخزّبعٟ زٟ ا١ٌٕبث١ع 03ؽبسع ة سلُ  ِٕز١ضٞ ع١ّش 63

 A485786207 01عبزخ اثٓ خٛث١ش ا١ٌٕبث١ع سلُ  ؽب٠ت ١ٍِىخ 64

 A502759414 طش٠ك أزّذ لبسح زٟ الوٛٔىٛسد عّبسح د عج١ذاد ع١ّش 65

 A009229002 12عمبس٠خ اٌٛسدح طش٠ك ازّذ لبسح لطعخ سلُ  رعب١ٔٚخ أٚؽبْ خّبي 66

 A490729812 زٟ الوٕىٛسد 20طش٠ك أزّذ لبسح سلُ  لبضٟ اثشا١ُ٘ 67

 A487430009 12طش٠ك اٌٛطٕٟ سلُ  عالَ ع١بػ 68

 عّش صع١ظ 69
 إطعبم

 17A5118912 عّبسح أ 12ِح  05رعب١ٔٚخ س٠ّخ عع١ذ زّذ٠ٓ لغُ 

 A487534609 ثئش ِشاد سا٠ظ01 زٟ عع١ذ زّذ٠ٓ إلبِخ داس٠ٓ عّبسح سلُ  كمال هودة 70



 17A5122334 عع١ذ زّذ٠ٓ 04سلُ  03البِخ اٌقِٛبَ عّبسح ة عجذ اٌشؤٚف ع١ّذح 71

 17A5119939 عع١ذ زّذ٠ٓ  06لطعخ  05عّبسح لغُ  12رعب١ٔٚخ س٠ّخ ع أ  ِح  ِسّذ اال١ِٓ ِسٕذ ٕٟ٘ 72

 A511486516 ثئش ِشاد سا٠ظ 11لطعخ سلُ  01زٟ عع١ذ زّذ٠ٓ إلبِخ داس٠ٓ عّبسح  صالح راٌس 73

 18A5124730 01 زٟ عع١ذ زّذ٠ٓ إلبِخ داس٠ٓ سلُ  عجذ اٌغالَ ِشٚاْ 74

 A502874814 02زٟ عع١ذ زّذ٠ٓ رعب١ٔٚخ س٠ّخ عّبسح أ سلُ  ِقطفبٞ أزغٓ 75

 A511588016 عع١ذ زّذ٠ٓ 01أ ِسً سلُ  1اٌزعب١ٔٚخ اٌعمبس٠خ زّذ٠ٓ عّبسح ثٛخضاس ث١الي 76

 A504239615 06سلُ  18ِغىٓ عّبسح ة 444زٟ عع١ذ زّذ٠ٓ رٟ أس  عبٌّٟ وش٠ّخ 77

 A481211604 06سلُ 8ِغىٓ عع١ذ زّذ٠ٓ عّبسح ط 90زٟ  هاٌن صبري 78

 A007803801 12ؽبسع ع١ذٞ ٠سٟ سلُ  دث١ر فبٌر 79

 A502177613 ؽبسع ع١ٍّبْ ع١ّشاد ) اٌطش٠ك اٌٛطٕٟ( 21 زج١ٍٟ ز١ٍُ 80

 A008442102 ثئش ِشاد سا٠ظ ة ؽبسع خٛخخ اٌدٍذ 39سلُ  سلً جمالرم 81

 A503808015 ؽبسع خٛخخ اٌدٍذ 56 ع١ّشٚػ ص٠ٓ اٌعبثذ٠ٓ 82

 A005502899 11ساحة العمومٌة رقم  عىبن اٌع١ذ 83

 A489134210 طش٠ك أزّذ لبسح زٟ الوٛٔىٛسد لفـ د ثالي ثٛفٛاس 84

 A511312816 36ِسً سلُ  01اٌطش٠ك اٌٛطٕٟ سلُ  طبخ١ٓ صوش٠بء ثالي 85

 18A5124200 أ01اٌطش٠ك اٌٛطٕٟ سلُ  عبد الحق بلمسوس 86

 A484503606 11سلُ  01ٔٙح ع١ٍّبْ ع١ّشاد ِسً سلُ  ؽبعٛ ٔذ٠ش 87

 A503591214 01اٌطش٠ك اٌٛطٕٟ سلُ  شعبان بودٌنة 88

 A484821007 44ؽبسع خٛخخ اٌدٍذ سلُ  وشثٛعٟ ِسّذ 89

 A503122414 70ِدّٛعخ ٍِى١خ  09طش٠ك أزّذ لبسح زٟ الوٛٔىٛسد عّبسح أ لغُ  ثٓ عبٌُ عجذ اٌشز١ُ 90

 ِشاد ١ّ٠ٕخ 91
 هحطخ خذهبد

 A006122200  اٌطش٠ك اٌٛط01ٟٕ

 A005826400 ثئش ِشاد سا٠ظ 01طش٠ك اٌٛطٕٟ زٟ ١ٌفشخٟ سلُ  ِعّش ِشٚاْفبزت  92  
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ثئز هزاد 

 رايس

 ثئز الخبدم

 07A4858846 ِسً دثئش خبد03َؽبسع خ١ٍفٟ ز١ّذ سلُ   ٚسدٞ عّبع١ً 01
 05A4822144 ثئش خبدَ 09ؽبسع ز١ّذٞ عع١ذ سلُ  ذّعجذاٌّؤِٓ ِس 02
 161226167 ِضسعخ ِجبسن ثئش خبدَ ِجبسن ازّذ  03
 12A5014748 طش٠ك اٌمبدٚط 66لطعخ سلُ  زٟ ِمٕٛػ د٠ت ا١ٌض٠ذ 04

 لبفشٞ خّبي اٌذ٠ٓ 05
زٟ  12لغُ  385ِح ٍِى١خ  19رعب١ٔٚخ اٌجشوخ لطعخ 

 ة39ربزشثٛؽبد ِسً 
13A5022970 

 05B0971786 ثئش خبدَ   69أٚد سلُ  21رعب١ٔٚخ عمبس٠خ  ػ ر َ َ ِخجضح ِٛٔٛ 06
 10A4884748 028رسشثٛؽبد لطعخسلُردضئخ ِمٕٛػ االضبفخ  ع١فٟ ثٛعالَ 07
 04A0109616 13ؽبسع اإلخٛح اٌثالثخ خ١ال ٌٟ سلُ  ِسٛػ صٚث١ذح 08
 18A5123390 07لطعخ  12رعب١ٔٚخ اٌّغزمجً سلُ  عبٌُ عط١ش 09

 050210552 عبزخ أٚي ٔٛفّجش وٛادٞ ف١قً 10

 ص١٘ذح ثٓ زّبدح 11

د/د التغذيخ 

 العبهخ )ثقبلخ(

 A511703416 ِسً سِضٖ ط 14ؽبسع أعشاة عٟ أزّذ سلُ 

 17A5122530 07ع١ذٞ ِجبسن لطعخ سلُ  ثٌٛىعبة فبسط 12

 A511519616 زٟ ع١ذٞ أِجبسن 24 ثٛلشٚح عبدي 13

 A502806614 04زٟ صٚٔىخ سلُ  عّبع١ً أزّذ أ١ِٓ 14

 A502264613 04صٚٔىخ رعب١ٔٚخ اٌقذالخ لطعخ سلُ  ِٕبد زى١ّخ 15

 17A5118074 رعب١ٔٚخ اٌقذالخ 02ِسً  12سلُ لطعخ زٟ صٚٔىخ  عجذ اٌشزّبْ لبٟٔ 16

 A504254815 04ِسً سلُ  09ِغىٓ اٌضٔىب عّبسح سلُ  804زٟ  زّذٞ إعالَ 17

 A488055609 06سلُ  05ِغىٓ عّبسح  804زٟ  ثٓ ٌفمٟ ِذأٟ 18

 A504291015 01ِسً سلُ  10عّبسح ِغىٓ  804زٟ  ثٛزدش اٌض٘شح 19

 A489752611 02ِسً  رعب١ٔٚخ اٌقذالخ 56سلُ طبعٓ عٍٟ 20

 A008335401 09رعب١ٔٚخ عمبس٠خ زدبَ ِسّذ لطعخ سلُ  لٍٙٛص لبعٟ 21

 A008578001 85زٟ اٌضٚٔىخ سلُ  صٚث١ش ثالي 22

 A502158013 زٟ صٚٔىخ اٌمطعخ ة 06ِسً ط سلُ  ِذوٛس ٔغ١ُ 23

 A481071004 03ؽبسع ِمٕٛػ سلُ  عقبَ ثٍع١ذ 24

 A001150597 ِغىٓ رمقشا٠ٓ 420زٟ  ِغعٛدٞ ٔبفش 25

 ٌعٕبٟٔ عف١بْ 26
ِسً ة 181زٟ ِمٕٛػ ) خ١شٚ عبثمب( رعب١ٔٚخ اٌغالَ لطعخ سلُ 

 ر١مقشا٠ٓ
A490284411 

 16A511116 طش٠ك اٌمبدٚط 126ِسً أ سلُ  عبدي وؾزَٛ  27

 A503727215 ِسً أف 73زٟ ِمٕٛػ ِقطفٝ سلُ  زذ٠جٟ عجذ اٌغبٟٔ 28

 17A5119893 طش٠ك طب٘ش ثٛؽبد رمقشا٠ٓ 351سلُ  اعالَ زغ١ٕٟ  29



 A007316600 2ؽبسع ِمٕٛػ سلُ  أِض٠بْ ِسّذ 30

 A503729215 03ِسً سلُ  12ِغىٓ رمقشا٠ٓ ؽبسثٛٔذ عّبسح  100زٟ  لش٠ت ٔبفش اٌذ٠ٓ 31

 A001502398 07ؽبسع ثالثخ اخٛح خ١الٌٟ سلُ  عٛاٌّٟ ساث١ع 32

 A511246216 ؽبسع االخٛح خ١الٌٟ اٌطشق اٌشئ١غٟ 11 ؽجبذ ١٘ثُ 33

 A503683215 22ؽبسع اإلخٛح اٌثالثخ خ١الٌٟ سلُ  زّٛؽٟ ثذساٌذ٠ٓ 34

 A486320408 02ٔٙح خ١ٍفٟ ز١ّذ سلُ  االزك عجذ اٌشؤٚف 35

 A405159808 18لطعخ  اٌّغزمجً رعب١ٔٚخ  ثٓ عذٚاْ ِقطفٝ 36

 A485031007 24رعب١ٔٚخ اٌّغزمجً رٛع١ع سلُ  ثٌٍٟٙٛ ؽش٠فخ 37

 A003544899 32ؽبسع أٚي خ١ٍ٠ٛخ سلُ  ٘ذ٠جً عٍٟ 38

 A482651605 38ؽبسع أٚي خ١ٍ٠ٛخ سلُ  عالػ خّبي 39

 A503327414 ِسً ط 24ؽبسع أٚي خ١ٍ٠ٛخ سلُ  صسِٛد ا١ِٓ خبٌذ 40

 17A512784 أ01فش١ٕ٠بس عّبسح  01اٌطش٠ك اٌٛطٕٟ سلُ  خ١بس  ؽش٠فخ 41

 ثٛطٛثخ اٌسبج 42

 قصبثخ ودواجي

 A007039800 رسشثٛؽبد رمقشا٠ٓ 379سلُ

 17A5121166 ردضئخ زٟ ِٛٔٛ 17سلُ  اعّبع١ً زبج ِسّذ 43

 A487383209 01ِسً سلُ  01اٌمطعخ سلُ  73ِقطفٝ سلُ  زٟ ِمٕٛػ ِبٌه سؽ١ذ 44

 A482559105 336رعب١ٔٚخ رخشثٛؽبد سلُ  غشثٟ ٔقش 45

 A485296407 145ؽبسع خ١ٍفٟ ز١ّذ سلُ  ثٓ خ١ٕؼ ِٛعٝ 46

 A511389516 ؽبسع خ١ٍفٟ ز١ّذ ِسً سلُ أ فالذ عجذ إٌٛس 47

 لٛسداػ فبسط 48

 خضز وفىاكه

 A511476016 03عبثمب ؽبسع اعشاة أزّذ سلُ  04ؽبسع وشٚػ ع١ٍّبْ سلُ 

 17A5122311 19 ؽبسع أعشاة عٟ أزّذ سلُ ثٛؽفْٛ عجذ اٌمبدس 49

 A481570804 43عٟ ازّذ سلُ  أعشاةؽبسع  ثٓ عجبط عجذ اٌس١ّذ 50

 A511704516 02زٟ ِضٚاس عجذ اٌمبدس لطعخ  عجذ اٌس١ّذ ثٓ ٔبفش 51

 A487618409 06طش٠ك اٌمبدٚط ر١مقش٠ٓ سلُ  ٠ٕٛسٞ ع١ّش 52

 A511014215 ؽبسع ثٛعٛا١ٌُ ازّذ 01سلُ  ِذاْ إعالَ 53

 A511687616 طش٠ك اٌمبدٚط 06سلُ  ص٠زْٛ ؽبوش 54

 ِٕقٛس س٠بك 55

 إطعبم

 A487111008 22ؽبسع أعشاة عٟ أزّذ سلُ 

 A502743214 ِسّذ رعب١ٔٚخ زدبَ 18سلُ  عٍٛ ٠ٛعف 56

 A005122899 اٌٍّعت ثئش خبدَ 36زٟ سلُ  زّٛ ٠ٛٔظ 57

 A511225316 353رسشثٛؽبد لطعخ سلُ  ؽ١خبْ عجذ اٌسى١ُ 58

 A482861005 43ؽبسع اإلخٛح اٌثالثخ خ١الٌٟ سلُ  و١ش٠فبٌٟ ز١ٍُ 59

 17A5119652 أ03عّبسح  24ِسً  لش١ٕ٠بسد 01رعب١ٔٚخ اٌفالذ اٌطش٠ك اٌٛطٕٟ سلُ  فض١ٍخ ع١ؾْٛ 60

 A007346800 عبزخ أٚي ٔٛفّجش ِسٕذ لبعٟ عجذ هللا 61

 A301381311 ؽبسع اٚي خ١ٍ٠ٛخ  68زٟ  عجذ اٌعبٌٟ ؽٛلٟ 62

 A482405205 ة ِسً 70خ١ٍ٠ٛخ سلُ  1ؽبسع  ثٛع١طخ سؽ١ذ 63

 A511130315 ةِسً   20زٟ رعب١ٔٚخ اٌّغزمجً اٌمطعخ سلُ  أَ اٌغعذ ِسّذ 64

 A488228209 58ؽبسع االخٛح خ١الٌٟ سلُ  أز١ٕض زى١ُ 65

 خٌار نصر الدٌن 66

 هحطخ خذهبد

 A003301699 شارع اإلخوة جٌاللً بئر خادم 10

 / محطة تسٌٌر مباشر نفطال 67

 00A0074066 ؽبسع اٚي خ١ٍ٠ٛخ ثئش خبدَ 17 بوجمالل مصطفى 68

 كولٌتال  الجزائر الحلٌب مركب 69
إًتبج الحليت و 

 هشتقبته
 / 98ردضئخ اٌجغبر١ٓ سلُ   



 

 الجوــــهىريخ الجـــــــشائزيخ الذيـــــوقزاطيخ الشــــــعجيخ
 وسارح التجبرح        

    هذيزيخ التجبرح لىاليخ الجشائز

 

  8102االسويخ للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي ثضوبى الوذاوهخ خالل عطلخ عيذ الفطز الوجبرك سٌخ  القبئوخ

 8102جىيليخ  10عيذ اإلستقالل و الشجبةو 

 
الوقبطعخ 

 اإلداريخ
 الزقن الجلذيخ

اسن و لقت التبجز أو الوتعبهل 

 االقتصبدي
 العٌىاى التجبري ًىع الٌشبط

رقن السجل 

 التجبري

س
اي
 ر

اد
هز

ز 
ثئ

 

جسز 

 قسٌطيٌخ

 ثٛصسط١ظ ١ٍِىخ 01

 هخجشح

 11A4885495 خغش لغٕط١ٕخ 12ِسً سلُ  0ِغىٓ عّبسح اٚ  0506زٟ ع١ٓ اٌّبٌسخ 
 09A4866223 03زٟ ِقطفٝ ِمٕٛػ سلُ  ثٛثـضٚي عزـٟ 02

 17A5122002 08زٟ ع١ٓ إٌعدخ اٌمذ٠ّخ لطعخ  ٌىسً ٔج١ً  03

 11A0580265 12ِغىٓ وبٚح  22زٟ  ِسّٛد ثٓ ص٠بْ 04

 12A4892011 ع١ٓ إٌعدخ 05لطعخ  12اٌزعب١ٔٚخ اٌعمبس٠خ أ١ِٕخ  28ِٕطمخ أ ٌعشٚعٟ أِـ١ٓ 05
 02A0093177 خغش لغٕط١ٕخ 2ِسً سلُ  4زٟ ع١ٓ إٌعدخ ِمطع أ ؽب٠ٍٟ سضب 06
 04A0105131 خع١ٓ إٌعد 17أ إٌّطمخ اٌسضش٠خ اٌغى١ٕخ اٌدذ٠ذح ِمطع و١ّٛػ عّبس 07
 09A4871503 ع١ٓ إٌعدخ 22ِغىٓ اٌّسبدٞ ٌٍعّبسح سل0174ُوؾه زٟ ثٛصسط١ظ عٍٟ 08
 10A4873183 06ِسً  0ِغىٓ عّبسح  81زٟ  اصِٛس اثشا١ُ٘ 09

 15A5124195 12ثٟ سلُ  16إٌّطمخ اٌسضش٠خ اٌدذ٠ذح  فالذ اٌذ٠ٓ س٠فٟ 10
 99A1124706 17رعب١ٔٚخ اٌعٕقش لطعخ  خّبي ِٛساد  11

 03A2328709 13زٟ عٍٛٔغبص سلُ  عجسٟ اثشا١ُ٘ 12
 15A4919721 خغش لغٕط١ٕخ  12زٝ ع١ٓ إٌعدخ لطعخ  اٌٌٟٛ عٍٟ 13
 99A0049248 07ِغىٓ سلُ  391سلُ  اٌعشثٟ عف١بْ 14

 97A0012463 12زٟ عٍٛٔغبص  سلُ  ؽش٠ظ ِسّٛد 15

 11A4880851 خغش لغٕط١ٕخ 33زٟ اٌس١ـبح ردضئخ  ثِٛعشاف فبٌر 16
 05A2230663 8ف١ال سلُ  0960أوزٛثش  07زٟ  ثٛلطخ ٌِٛٛد 17
 062631173 14ِسً  14ف١ال  0960اوزٛثش  07زٟ  عض٠ضٚ خبٌٟ 18
 01A0082499 ِغىٓ خغش لغٕط١ٕخ 274زٟ  ثٛدسلخ عّش 19
 16A5111666 خغش لغٕط١ٕخ  082اٌس١بح لطعخ سلُ  زٝ ر١زٛاذ ع١ٍّبْ  20
 زّذاٚٞ أزّذ أ١ِٓ 21

د/د التغذيخ 

 العبهخ )ثقبلخ(

 A490393313 04أٚ ِسً 2زٟ ع١ٓ اٌّبٌسخ عّبسح 

 A489488712  ِسً ة 180زٟ اٌس١بح لطعخ سلُ  عّٛس ِسّذ 22

 A490897113 ٕٛػمزٟ  ِ 04ِسً سلُ  03ِغىٓ عّبسح  812زٟ  ؽش٠فٟ ٔقش اٌذ٠ٓ 23

 A491443914 04ِسً سلُ  3ع١ٓ اٌّبٌسخ عّبسح د ِٛصاٌٟ ِٕٛس 24

 A481617305 02لطعخ  01ِٕطمخ اٌغى١ٕخ اٌسضش٠خ ِمطع أ ز١ّذٚػ ع١ذ عٍٟ 25

 A492091515 ِسً أ 03ع١ٓ إٌعدخ لطعخ سلُ 1إٌّطمخ اٌسضش٠خ ِمطع أ ثٍعضٚق عجذ هللا 26

 A490446713  زٛػ ِغٕٛػ 09ِسً  03ِغىٓ عّبسح  200زٟ  عالِٟ سضٛاْ 27

 A491212314 زٛػ ِغٕٛػ 03سلُ  19ِغىٓ عّبسح  812زٟ  لذاؽٟ ٔٛس اٌذ٠ٓ 28



 A484622507 ع١ٓ إٌعدخ 135ٍِى١خ سلُ  01لغُ  ِذاْ أزّذ 29

 17A5120728 ِسً ة 01سلُ  712ع١ٓ إٌعدخ ؽّبي ِح ٍِى١خ  ؽش٠فٟ زى١ُ 30

 A511021115 125زٟ ِمٕٛػ لطعخ سلُ  لذٚػ عجذ اٌٍط١ف 31

 A485716108 ع١ٓ إٌعدخ اٌمذ٠ّخ 42لطعخ سلُ  ٌىسً فب٠ك 32

 A004137399  01سلُ  367ع١ٓ إٌعدخ ؽّبي ِح ٍِى١خ  ٠عمٛة ٠ٛعف 33

 A488444111 زٛػ ِمٕٛػ 02ِسً سلُ   04ِغىٓ عّبسح   812زٟ  ثٓ ؽ١ٍمخ ل٠ٛذس 34

 A005034399 ع١ٓ إٌعدخ 07سلُ  48ِغىٓ عّبسح  2248زٟ  ثٛزفـ ٔز٠ش 35

 A491796114 02ٚ  01سلُ  23ِغىٓ اٌؾطش اٌزبٟٔ عّبسح  1074زٟ  أٚعبٌُ اٌع١ذ 36

 A482452505 01لفـ أ سلُ 16ِغىٓ عّبسح  1074زٟ ع١ٓ إٌعدخ  عّبسح ٠ٛعف 37

 A485830908 ع١ٓ إٌعدخ 03سلُ  28عّبسح ِغىٓ  1074زٟ  طٙشاد ِسفٛظ 38

 A490634913 02سلُ  34ِغىٓ عّبسح  1074زٟ  زّذاٚٞ عثّبْ 39

 A007058500 ِغىٓ ع١ٓ إٌعدخ 720زٟ  سور عم١ٍخ 40

 A007558101 ِغىٓ ع١ٓ إٌعدخ 720زٟ  خعذٞ ساثر 41

 A511388816 طِغىٓ عّبسح  237زٟ ع١ٓ إٌعدخ رعب١ٔٚخ  ِذاٚٞ ال١ِخ 42

 A004255999 ع١ٓ إٌعدخ 01ِغىٓ وؾه سلُ  720زٟ  زد١ح زغبْ 43

 ثٓ صا٠ذ ِجبسن 44
 03ٚ  02ثٟ عّبسح ف ِسً سلُ 1ِغىٓ  237أ ِؾشٚع 2ِغىٓ لغُ  2540زٟ 

 ع١ٓ إٌعدخ
A482036305 

 A483431706 4ة ِسً 47ِغىٓ عّبسح  2248زٟ ع١ٓ إٌعدخ  ِسّذ عع١ذ طبطب 45

 A511643516 5د ِسً 06ِغىٓ عّبسح  2248زٟ ع١ٓ إٌعدخ  عبئؾخ زٛؽ١ٓ 46

 A490951713 12ِسً سلُ  13ِغىٓ عّبسح ثشج 2248زٟ  ٠مٟٛٔ ٠بع١ٓ 47

 A511645916 09ط سلُ 3ِغىٓ عّبسح  630زٟ ع١ٓ إٌعدخ  ساثر ط١ت 48

 A511414116 02ا سلُ  22ِغىٓ عّبسح 468 غٛي فبسٚق 49

 A511510316 01اٌزعب١ٔٚخ اٌّغزمجً لطعخ سلُ  07زٟ عٍٛٔغبص لطعخ سلُ  وٛع١ّٓ ثشا١ُ٘ 50

 A489202912 أ20رعب١ٔٚخ عمبس٠خ اٌّغزمجً لطعخ سلُ  ععذْٚ ٌِٛٛد 51

 A511438116 11زٟ عٍٛٔغبص لطعخ سلُ  ؽشاطٟ زّضح 52

 A486190908 09زٟ عٍٛٔغبص إلبِخ االعشح سلُ  ثٛسزّبٟٔ ِسّذ 53

 A490828713 20ِغىٓ ع١ٓ إٌعدخ سلُ  202زٟ  ثٛفجع عجذ اٌىش٠ُ 54

 A484025707 ع١ٓ إٌعدخ 02ة  سلُ  01ِغىٓ عّبسح  200زٟ  ثٛز١ٍغخ أزغٓ 55

 A491963315 ِسً أ 34زٟ عبٔز١ف خٕبْ اٌمبسؿ لطعخ سلُ  ٌِٛبٟٔ أ١ِٓ 56

 17A5121537 12عّبسح أ سلُ  17لطعخ  0960 اوزٛثش 07زٟ  د١٘شٞ ا١ِٓ 57

 18A16207669 0960اوزٛثش  07زٟ  ثٛخ١ّخ ِسّذ 58

 A003896199 03لطعخ سلُ  1961أوزٛثش  17زٟ  لش١ِظ عجذ اٌغٕٟ 59

 17A5120395 180زٟ اٌس١بح لطعخ  ع١ّش ٠بزٟ 60

 A491414914 ِسً أ 186زٟ اٌس١بح لطعخ سلُ  زشلبط ٌسغٓ 61

 A491374914 15ِغىٓ لطعخ  390زٟ  دٚوبسٞ عّش 62

 عؾبؽٟ ِسّذ 63

 قصبثخ ودواجي

 A009497503 04ِسً سلُ  01لغُ  254ع١ٓ إٌعدخ ؽّبي ٍِى١خ سلُ 

 A511727216 زٛػ ِغٕٛػ 04ِسً  05ِغىٓ عّبسح  812زٟ  عع١ذ وّبػ 64

 A490632913 زٟ ِغٕٛػ،01ِسً سلُ  02ِغىٓ عّبسح  812زٟ سصاص عجذ اٌسى١ُ عبِش 65

 A488457311 اٌمطعخ اٌثب١ٔخ ع١ٓ إٌعدخ 02ِسً سلُ  25ِغىٓ عّبسح أ  1074زٟ  أ٠ذ لب٠ذ أ١ِٓ 66

 A487869310 5ِسً سلُ 24ِغىٓ عّبسح 1074ع١ٓ إٌعدخ  لش٠ٛ ع١غٝ 67

 A489984912 01ِسً سلُ  36أس سلُ  رٟ 02ِغىٓ 1074زٟ  خجبة أزّذ 68

 A491661914 05سلُ  02زٟ ع١ٓ إٌعدخ ِمطع ة ف١ال  زبج ع١غٝ ثى١ش 69



 A492122315 ِسً سِض أ 8ف١ال سلُ 1961أوزٛثش  17زٟ  عع١ذأٟ صٚخخ ثٛؽع١ش عب١ِخ 70

 A491585514 ة200اٌّسً سلُ  200زٟ اٌس١بح لطعخ سلُ  ععٛدٞ ِسّذ 71

 18A5123516 188زٟ اٌس١بح سلُ  عجذ اٌغبٟٔ عض٠ضٞ 72

 A008021901 زٟ اٌس١بح 04لطعخ سلُ  ادٚاٚدح عٍٟ 73

 A489270512 ِسً أ 61زٟ اوزٛثش  ص٠بد ص١٘ش 74

 17A5120474 01ِسً  194زٟ اٌس١بح لطعخ  ثٍعجبعٟ ِسّذ 75

 A492220115 1961أوزٛثش  17زٟ  لبعٟ عٍٟ 76

 ِٕقٛسٞ ِقطفٝ 77

 خضز وفىاكه

 A491667914 زٛػ ِغٕٛػ 05ِسً سلُ 04ِغىٓ عّبسح 812زٟ 

 A490546113 01د ِسً سلُ  11ِغىٓ ع١ٓ إٌعدخ عّبسح  2248 ٔىبع ِسّذ 78

 A511695616 0960اوزٛثش  07وؾه زٟ  ثٍٙبدٞ ِسّذ 79

 A009865503 06عٛق اٌّغطٝ زٟ اٌس١بح سلُ  ع١ّشٚػ ِشاد 80

 A491638514 02زٟ اٌس١بح لطعخ سلُ  خالف ٔق١شح 81

 اٌعشثٟ ثٓ ٠خٍف 82

 إطعبم

 17A5117837 زٛػ ِغٕٛػ02ِسً سل03ُِغىٓ عّبسح 812زٟ 

 A003324099 زٛػ ِمٕٛػ04زً سل06ُِغىٓ عّبسح 812زٟ  ألّْٛ زغ١ٓ 83

 17A5120677 أ 09زٟ ِمٕٛػ لطعخ  ِسدٛة ٔق١شح 84

 A483375306 05ِسً سلُ  03اٌفالذ لططعخ سلُ  اٌع١ذثٛوشن  85

 18A5123189 12سلُ  4زٟ ع١ٓ إٌعدخ ِمطع أ ؽب٠ٍٟ عجذ اٌٍط١ف 86

 A491617114 ِغىٓ ع١ٓ إٌعدخ 1074زٟ  13اٌطش٠ك اٌٛطٕٟ سلُ  ِعبؽٛ عجذ اٌشصاق 87

 A006730700 02زٟ ِغىٓ لطعخ أ عّبسح  ٠س١بٚٞ ِسّذ 88

 A483431706 ع١ٓ إٌعدخ 2ِغىٓ ِمطع ة سلُ  2248زٟ  عبثذ ز١ّذ 89

 A490722513 15ِغىٓ لطعخ سلُ  390زٟ  ثٛدسثبٌخ عجذ اٌّبٌه 90

 A490230913 24ِغىٓ سلُ  390زٟ اٌزد١ٙض  ثٛؽب٠ٍخ فبثش 91

 17A5117830 ِسً ة 18ف١ال  0960اوزٛثش  07زٟ  رج١ضٞ اٌٙبدٞ 92

 A511474916 04ِسً سلُ  04لطعخ سلُ  1961اوزٛثش  17زٟ  زغبْ ثٛدسلخ 93

 02B0018687 خغش لغٕط١ٕخع١ٓ إٌعدخ  20ردضئخ سلُ  هحطخ خذهبد ِعبؽٛ عجذ اٌعض٠ض 94
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    هذيزيخ التجبرح لىاليخ الجشائز

 

  8102القبئوخ االسويخ للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي ثضوبى الوذاوهخ خالل عطلخ عيذ الفطز الوجبرك سٌخ 

 8102جىيليخ  10عيذ اإلستقالل و الشجبةو 
 

الوقبطعخ 

 اإلداريخ
 الزقن الجلذيخ

اسن و لقت التبجز أو 

 الوتعبهل االقتصبدي
 السجل التجبريرقن  العٌىاى التجبري ًىع الٌشبط

س
اي
 ر

اد
هز

ز 
ثئ

 

 السحبولخ

 ع١فٟ ِقطفٝ 01

 هخجشح

 10A4915331 عسبٌٚخ 16ِسً أ ف١ال   19دٚاس أٚالد ثٍسبج لطعخ 
 17A4951088 ِسً ج 011زٟ عع١ذ زدبس سلُ  د٠ت اثٛ ثىش 02
 / 12ِسً  13اٌّش٠دخ سلُ  ع٠ٛذاد ٔغش٠ٓ 03
 08A4864968 عسبٌٚخ 13ِغىٓ لطعخ سلُ  251زٟ  عزشٚص اٌجؾ١ش 04
 11A4919987 زٟ ثٍسبج عسبٌٚخ 002سلُ  ثٓ ؽعجبْ عذالْ 05
 16A4945311 ثبثب عٍٟ 10زٟ اٌغىبْ االؽشع١١ٓ سلُ  س٠بْ عع١ذ 06
 13A4933527 عسبٌٚخ 22زٟ ِش٠دخ ِسً ة  عجضاس عجذ اٌٛ٘بة 07
 15A4942359 أ12ثبثب عٍٟ ِسً سلُ  10سلُ اٌطش٠ك اٌٛطٕٟ  ؽش٠ف سؽ١ذ 08

 10A4915489 19دٚاس أٚالد ثٍسبج لطعخ سلُ   ع١فٟ ِشاد 09

 15A4941297 19أ  19ؽبسع اٌع١ٕبٟٔ عالي رعب١ٔٚخ اٌعّشاْ  سلُ  13ِسً سلُ  ِجبسوٟ لذٚس 10

 11131295 ؽبسع ِقجبزٟ ز١ّذٚ 01 فش٠ذ لذٚص  11

 13A4935248 ؽبسع اٌطش٠ك اٌئ١غٟ ِمشأٟ ١ٌّٓ 12

 1135749 13ِىشس ؽبسع ثٓ ِشخخ ِسّٛد ِسً  14 عزشٚص اٌغع١ذ 13

 12A4928446 عسبٌٚخ 12اثشا١ُ٘  سلُ  ؽبسع سثبػ صٚثخ ِسّذ 14

 01A0075104 عسبٌٚخ 03ؽبسع ِقجبزٟ ز١ّذٚ سلُ  ز١ّّؼ ِسّذ 15
 17B1012642 34ؽبسع ِقجبزٟ ز١ّذٚ سلُ  زغبْ ٔج١ً 16
 16A4948205 ِسً عٟ 10زٟ عع١ذ زدبس طش٠ك اٌذساس٠خ سلُ  أثضاس ص١٘ٚش 17
 ١ِٕش ثٛثىش 18

 د/د التغذيخ العبهخ )ثقبلخ(

 A492982512 زٟ ِش٠دخ 105ِسً سلُ 

 A493938114 ثبثب عٍٟ 01زٟ اٌغىبْ اٌال ؽشع١١ٓ سلُ  ؽشلٟ عف١بْ 19

 A491956111 167ِش٠دخ سلُ  زٟ اٌغٛا٠ر ثٛخزبٌخ رٛف١ك 20

 ثٛلشِٟٚ عّبس 21
 29ِٕضي سلُ   01زٟ اٌغىبْ اٌالؽشع١ٓ ثبثب عٍٟ ِسً سلُ  105سلُ 

 زب١ٌب
A494500316 

 A482514205 1طش٠ك اٌٛطٕٟ ثبة عٍٟ سلُ  ؽش٠بف ع١ّش 22

 18A4952893 08ِذسعخ ثبثب عٍٟ سلُ ِىٟ خغشٚد 23

 / اٌغسبٌٚخ ثبثب عٍٟ 05سلُ  18ِغىٓ عّبسح ط/ؿ 100زٟ  ٔٛسٞ فز١سخ 24

 A493100912 زٟ ِش٠دخ ِسً ة لطعخ ة 08سلُ  زّٛ ١ٌبط 25

 A492597012 ة 22زٟ ِش٠دخ  ِسً سلُ  عجضاس عجذ إٌبفش 26

 A482961805 82طش٠ك اٌذ٠ٚشح سلُ  زذاد عجذ اٌمبدس 27

 A493138113 زٟ عٍٟ خٛخخ 06سلُ  ؽٍجٟ فبرر 28



 A494399015 01زٟ ِش٠دخ اٌغسبٌٚخ سلُ  خٕبد زد١ٍخ 29

 A494118615 06ِذسعخ ثبثب عٍٟ سلُ  ثٛساثعخ ِقطفٝ 30

 A007731001 111طش٠ك ثبثب عٍٟ سلُ  زغبٟٔ ِسّذ 31

 A485722607 ثٍٛطخ 02زٟ اٌغىبْ اٌالؽشع١١ٓ سلُ  صِشٞ طب٘ش 32

 A484431206 أ 40سلُ  زٟ ِش٠دخ ٘ذ٠جً عّش 33

 A494350915 20زٟ ِش٠دخ سلُ  وٛعّٟ ِض٠بْ 34

 A494783116  19دٚاس أٚالد ثٍسبج لطعخ  ع١ٍّبٟٔ عجذ اٌىش٠ُ 35

 17A4951674 319سلُ دٚاس أٚالد ثٍسبج  ِعٛػ عجذ اٌسى١ُ 36

 18A4953551 12عّبسح  06ِغىٓ سلُ  230زٟ  ِسفٛظ سزبٌٟ 37

 A483643206 06ِسً سلُ  11ِغىٓ عّبسح  230زٟ  ؽعالي ٔغ١ُ 38

 A492721012 01ؽبسع ثٓ ِشخخ  ِسّٛد ِسً سلُ  خّعٟ ٠ٛعف 39

 A485346207 15لطعخ سلُ  41رٛع١ع  ِٛ٘ٛثٟ ع١ّش 40

 A494129715 11رعب١ٔٚخ اٌعمبس٠خ اٌعّشاْ طش٠ك اٚالد ثٍسبج ؽبسع اٌع١ٕبٟٔ عالي سلُ  ِجبسوٟ لذٚس 41

 A482355605 10ؽبسع ثٓ ِشخخ ِسّٛد سلُ  دادٚ ِسّذ 42

 A493976714 06ؽبسع األص٘بس سلُ أٚ  01سلُ  ِٕقٛسٞ ٔج١ً 43

 A005630499 ؽبسع ثٓ ِشخخ ِسّٛد 41سلُ  ع١ٍؼ ِخزبس 44

 A493829314 02ؽبسع اٌعم١ذ ع١ّشٚػ ِسً سلُ  49 ثٛساط ؽعجبْ 45

 A482328405 12ؽبسع اٌعم١ذ ع١ّشٚػ سلُ  فبطّخ زبٚػ 46

 A008491001 4ؽبسع اٌعم١ذ ع١ّشٚػ سلُ  اٌغع١ذ ِعّش 47

 A006827200 3ؽبسع اٌّذاسط سلُ  ط١بْ زغ١ٓ 48

 A493897314 ؽبسع ثٍخٟٛٔ ٠ٛعف 01سلُ  ط١بْ زف١ع 49

 02A0096692  ثٛسٚثخؽبسع اٌعم١ذ ع١ّشٚػ ٚ ؽبسع االخٛح   فىب٠ش زٛس٠خ  50

 17A4949590 ِسً أي عٟ 02ؽبسع سثبػ اثشا١ُ٘ سلُ  خّبي ِٕبدٞ 51

 A491704910 ؽبسع ِقجبزٟ ز١ّذٚ 10سلُ  ثٓ ا٠ذ٠ش داٚٚد 52

 ٌٚذ ِسّٛدٞ ِسّذ 53

 قصبثخ ودواجي

 A492814012 ثبثب عٍٟ 07ِسً سلُ 18ِغىٓ عّبسح ط/ؿ  100زٟ 

 18A4953127 زٟ ِش٠دخ 37سلُ  از١ّذاد ل١الي 54

 18A4953294 طش٠ك اٚالد ثٍسبج 67 ٠بّٟ٘ ازّذ 55

 17A4950483 02زٟ عٍٟ خٛخخ ِسً  06سلُ  عّش عجذ اٌعض٠ٛ 56

 17A4950299 ثبثب عٍٟ 01زٟ اٌغىبْ اٌالؽشع١١ٓ سلُ  عجبد ِشاد 57

 لش٠ٛ عّش 58
        

ِسً ة 129لطعخ سلُ  02سلُ  زٟ اٌغىبْ االؽشع١١ٓ  
 

A483302605 

 08A4866506  30ؽبسع اٌعم١ذ ع١ّشٚػ سلُ   ثشاصاْ عض٠ض  59

 A009720903 02ِسً   67دٚاس أٚالد ثٍسبج سلُ  زّبص ِع١ٛف 60

 A493311313 12ؽبسع ثٍسبج عثّبْ سلُ  خبٌفٟ وش٠ُ 61

 A008266601 08ؽبسع ثٍسبج عثّبْ سلُ  خٍفٟ عالي 62

 A001388498 ؽبسع ِقجبزٟ ز١ّذٚ 4سلُ  غب صٌٟ عجذ اٌشزّبْ 63

 A004310299 ؽبسع ع١ٕبٟٔ عالي اٌم١ٕعٟ ف١قً 64

 A491486110 ِسً أ 02ؽبسع سثبػ اثشا١ُ٘ سلُ  ط١ٍت سؽ١ذ 65

 15A4941762  10ؽبسع ِقجبزٟ ز١ّذٚ سلُ   اٌعضسلٟ اعّبع١ً  66

 ِقجبذ ثشا١ُ٘ 67

 خضز وفىاكه

 18A4953664 116عبثمب اٌمش٠خ اٌفالز١خ زب١ٌب ؽبسع ثبثب عٍٟ سلُ 

 A004645899 زٟ ِش٠دخ ِٕخشف١ظ ٠سٟ 68

 A491786710 41شارع مصباحً حمٌدو قطعة رقم  40رقم  عبٌزة سمٌر 69

 18A4953166 الطابق االرضً 40رقم  شارع مصباحً حمٌدو عجذ إٌٛس عجذٞ  70



 18A4953638 10سلُ  ؽبسع اٌعم١ذ ع١ّشٚػ ٠بع١ٓ سٚاثر 71

 ع١ٍه اٌض٘شح 72

 إطعبم

 A481222604 ؽبسع اٌعم١ذ ع١ّشٚػ زٟ اٚالد اٌؾٙذاء

 A485796807 16ؽبسع ِقجبزٟ ز١ّذٚ سلُ  ثٍعمْٛ عجذ اٌٛ٘بة 73

 A001276397 ؽبسع اٌعم١ذ ع١ّشٚػ 30سلُ  ٌٚذ  اثشا١ُ٘ سف١ك 74

 17A4950363 ؽبسع ز١ّذٚ ِقجبزٟ 22 عع١ذ ط١بْ 75

 A493859914 59ؽبسع ِقجبزٟ ز١ّذٚ سلُ  ثٍدٛدٞ ِجبسن 76

 A493400113 ؽبسع اٌعم١ذ ع١ّشٚػ 62 ثٛزّبس ِسّذ 77

 A485896807 03ؽبسع ثٍخبج عزّبْ سلُ  فٕٛػ ِغعٛد 78

 A491077409 رعب١ٔٚخ إٌّضي 32لطعخ سلُ  زٛثٟ فبرر 79

 97B0002661 طش٠ك اٌذ٠ٚشح اٌغسبٌٚخ هحطخ خذهبد ثٛعٛا١ٌُ زف١ع 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجوــــهىريخ الجـــــــشائزيخ الذيـــــوقزاطيخ الشــــــعجيخ
 وسارح التجبرح        

    هذيزيخ التجبرح لىاليخ الجشائز

 

  8102االسويخ للتجبر و الوتعبهليي االقتصبدييي الولشهيي ثضوبى الوذاوهخ خالل عطلخ عيذ الفطز الوجبرك سٌخ  القبئوخ

 8102جىيليخ  10عيذ اإلستقالل و الشجبةو 
 

 ريرقن السجل التجب العٌىاى التجبري ًىع الٌشبط اسن و لقت التبجز أو الوتعبهل االقتصبدي الزقن الجلذيخ الوقبطعخ اإلداريخ

 حيذرح ثئز هزاد رايس

 ثٛعجبطخ عّبس 01

 هخجشح

 14A4910431 عع١ذ زّذ٠ٓ 05ردضئخ صسلٛق سلُ 
 02A0091355 عبزخ اٌمذط ز١ذسح 13 ؽب٠ت ِسٕذ عع١ذ 02
 99B0007053 طش٠ك عجذ اٌمبدس لبدٚػ ز١ذسح 07 ػ.ردٕٛاص ؽب٠ت اخٛح 03
 98A0030943 عع١ذ زّذ٠ٓ 06ردضئخ صسلٛق سلُ  ثالٚٞ وّبي 04
 16B1043596 ثئش ِشاد سا٠ظ 12لطعخ  14ع١ذٞ ٠سٟ سلُ  ػ ر َ َ فٛسٟٔ لٛسِٛٔذ 05

 زشاد صا٠خ 06

 د/د التغذيخ العبهخ )ثقبلخ(

 A009454703 45ؽبسع اٌٙمبس سلُ 

 A484589307 22ؽبسع اٌٙمبس سلُ  ثٓ رشوٟ عف١بْ 07

 A484007707 43ؽبسع اٌٙمبس سلُ  ثٓ زّش اٌع١ٓ فٛصٞ 08

 A006244900 07ؽبسع اٌد١ٍّخ سلُ  ثٓ ؽ١ٓ عجذ اٌٍط١ف 09

 A504694217 عّبسح 03ؽبسع اٌد١ٍّخ سلُ  خالدٞ ٠بع١ٓ 10

 A006757900 38ؽبسع ِسّذ زبج أزّذ سلُ  ٠ّٟ ِسّذ ف١قً 11

 A489653712 19ؽبسع دٚص٠ب ثبسادٚ سلُ  زجالي أعّش 12

 A487659110 18ؽبسع دٚص٠ب سلُ  أٚدٌسخ ع١ذعٍٟ 13

 A489454112 عبزخ اٌمذط ز١ذسح 12 ثٛؽب٠ت ِغعٛد 14

 A504404816 طش٠ك ع١ذٞ ٠سٟ 06 خبصْ زغ١ٓ 15

 A502076413 12طش٠ك ع١ذٞ ٠سٟ سلُ  ؽزٛارٟ خ١ش اٌذ٠ٓ 16

 A004048999 17زٟ صسلٛق سلُ  عذاد عف١بْ 17

 17A5046876 زٟ ع١ٍٟ 516خٕبذ  خشؽ٠ٟٛص٠بْ ٔٛاي صٚخخ ثٓ  18

 A491386609 / ة01طش٠ك ع١ذٞ ٠سٟ ردضئخ سلُ 17 زبج ٌعض٠ت عّش 19

 A484994607 02عّبسح  06طش٠ك ع١ذٞ ٠سٟ ِسً  ثٛعج١خ ٔغ١ُ 20

 A491445914 ِىشس27زٟ دأدٛ سلُ  ؽب٠ت عّش 21

 A490066712 ؽبسع اٌقسشاء03 دفٛط خّبي 22

 A487663510 480زٟ ع١ٍٟ خٕبذ سلُ  ثٛفالذ عّبع١ً 23

 عبعذ ثٛص٠ذ طبس٠ك 24

 قصبثخ ودواجي

 A481681105 29ٔٙح عع١ذ زّذ٠ٓ سلُ 

38ؽبسع ِسّذ زبج أزّذ سلُ  ٠ّٟ عّش ع١ٍُ 25  A484840307 

 A486914109 ٔٙح عع١ذ زّذ٠ٓ 11 ا١ٌبِٕخ زغبْ 26

 A004301999 04عبزخ اٌمذط سلُ  سِشَ اٌط١ت 27

 A008752902 ؽبسع ع١ذٞ ٠سٟ 06ردضئخ سلُ  ٌـٍَّٛ س٠بك 28

 A009236302 413زٟ ع١ٍٟ خٕبذ سلُ  ؽشلٟ ع١غٝ 29

 A486351909 ِسً ة 17زٟ صسلٛق سلُ  ِٕقٛسٞ فـؤاد 30

 A005108199 01ؽبسع اٌٛازبد سلُ  عّٛس ِسّذ ٔبفشٞ 31

16)ٍِى١خ أٚٔٛسح عبثمب( اٌمطعخ سلُ  زٟ صسلٛق ثٛاٌدبج فبٌر 32  A483315805 



 A491709914 أ01طش٠ك ع١ذٞ ٠سٟ ردضئخ سلُ  17 أٚعع١ذْ ز١بح 33

 علٌلً زهٌة 34

 خضز وفىاكه

 A005898500 40شارع جمٌلة كشك رقم 

 A486956309 745حً سٌلً جناح  غردوس لٌندة  35

 18A5047497 15 زقخ ؽبسع ثشِٕزٟ مسعود لقرع 36

 A483539906 11طرٌق سٌدي ٌحً رقم  فراغ رشٌد 37

 زفبفخ أزّذ 38

 إطعبم

 A484860907 43ؽبسع اٌٙمبس سلُ 

 A484965107 68ؽبسع ثشِٕزٟ سلُ  زذادْ ثٍع١ذ 39

 A491221514 ؽبسع عٍٟ ٚصاْ 10 عجذ اٌالٚٞ خعفش 40

 A024281703 ؽبسع ِقطفٝ خبٌف عّبسح أ ٔبصف وّبي 41

 B098703113 ؽبسع خ١ٍّخ 20 ٌٛفٛس٠غز١ٓ 42

 A504457916 04عبزخ اٌمذط  سلُ  خشٚ اٌز٠ت ِسّذ صوش٠بء 43

 A004674399 17ٔٙح عع١ذ زّذ٠ٓ سلُ  زذٚس ١ّ٠ٕخ 44

 عذٞ سؽ١ذ 45
 02اٌمطعخ سلُ  03عبزخ اٌمذط عّبسح سلُ  3

 22لغُ  16ِدّٛعخ ٍِى١خ 
A491598010 

 A007056100 04ؽبسع اإلخٛح زدٛج سلُ  ؽب٠ت ٌسغٓ 46

 A483440506 42ؽبسع اٌعشثٟ  ع١ٍك سلُ  ثٛزبسح ِقطفٝ 47

 خ١بسٞ خبٌذ 48
ع١ذٞ ٠سٟ  05ؽبسع زّذأٟ ٌسغٓ ِسً سلُ 

 02سلُ 
A490463913 

 B099879316 ز١ذسح 534زٟ ع١ٍٟ خٕبذ  دا١ٍ٠ظ 49

 18A5047894 071رقم حً سٌلً  ٠ٛعف ثٛخّعخ 50

 17A5046777 16ردضئخ صسلٛق سلُ  ثٛاٌدبج طب٘ش 51

 A007015300 20رٛععخ ثشٚفٕظ اٌقغشٜ سلُ  ؽش٠ف ص١٘خ 52

 ثٛؽب٠ت ِغعٛد 53
 هحطخ خذهبد

 12A4894541 ؽبسع عع١ذ زّذ٠ٓ ز١ذسح 16

 08A4855383 ؽبسع عع١ذ زّذ٠ٓ ز١ذسح 18 اوشاعو عبد الرزاق  54

 



 الجوهىريح الجـشائزيح الديـوقزاطيح الشــعثيح
 وسارج التجارج        

    هديزيح التجارج لىاليح الجشائز

 

  8201خالل عطلح عيد الفطز الوثارك سٌح لقائوح االسويح للتجار و الوتعاهليي االقتصادييي الولشهيي تضواى الوداوهح هلحق ل

 2018جىيليح  00و الشثاب   و عيد اإلستقالل
 

الوقاطعح 

 اإلداريح
 رقن السجل التجاري العٌىاى التجاري ًىع الٌشاط اسن و لقة التاجز أو الوتعاهل االقتصادي الزقن الثلديح

 

 دٍذرح

 انعًزاًَ عهً 10

خ/خ التغذيح العاهح 

 )تقالح(

 A504207603 طٍذي ايجبرك 001دً طكىطى قطعخ رقى 

 A483539914 00طزٌق طٍذي ٌذً رقى  فزاغ رػٍذ 10

 17A5045915 16ػبرع انىادبد يذم  رػٍذ خٍبر 11

 A482868714 د 11ػبرع انىادبد رقى  ثبعشٌش عهً 12

 A504451204 ػبرع انىادبد 10 قصاتح ودواجي فىدٌخ أعًز 13

 A488171500 أ00ػبرع انىادبد رقى خضز و فىاكه ثبنطٍت كًبل 14

 A504391304 12ػبرع ثبريىَتً دصخ رقى  إطعام ثٍ دانً أدًذ نٍبص 15

 ثئز خبدو

 طبطب يىنىد 16

 قصاتح ودواجي

 A007267211 61ػبرع أعزاة طً أدًذ رقى 

 A482785813 031ػبرع انقبدوص  رقى  فزوع دًشح 17

 A511228904 11ػبرع كزوع طهًٍبٌ دً يبرتً قطعخ  ٌذٍبوي نٍبص 01

 كبرٌغ يذًذ أوٌذً 00

خ/خ التغذيح العاهح 

 )تقالح(

 A489123601 ػبرع أعزاة طً أدًذ14رقى

 A487111016 00ػبرع أعزاة طً أدًذ رقى  يُصىر رٌبض 00

 A050547202 دً كهىطبٌ جى 50ػبرع كزوع طهًٍبٌ قطعخ  طهًٍبٌ ثىردهخ 01

 A484782015 16تعبوٍَخ انجُبء عًبرح رقى  يزاسقخ عهً 02

 A488626401  عجذ انكزٌى سوادي 03

 ثٍ ثهعٍغ جٍالنً 04
يذم رقى  03عًبرح رقى  10يظكٍ طبهز ثىػبد  011دً 

15 
15A5038496 

 A004082077 تقصزاٌٍ 77يظكٍ رقى  211دً  غىل يظعىد 05

 / يظكٍ تقصزاٌٍ 211دً  ٌخهف عجذ انذق 06

 A009651610 تٍقصزاٌٍ 001يظكٍ رقى  21دً  كزاع َضٍز 07

 A488573601 40دً يقُىع رقى  هذٌجم عجهخ 01

 A511592204 10رقى  0101طً عجذ انزدًبٌ يجًىعخ يهكٍخ رقى  عًزوًَ طهٍى 00

 17A5122138 اقبيخ االَذنض تقصزاٌٍ 71 أطبو عجذ انقبدر 00

 A008079810 15دً يقُىع تقصزاٌٍ رقى  طٍىاٌ عًز 01

 17A5122787 24ػبرع االخىح انثالثخ جٍالنً رقى  كٍؼى ونٍذ 02

 خُىف ثذري 03

 إطعام

 / ػبرع أعزاة طً أدًذ  05

 A003668277 133دً تذزثىػبد قطعخ رقى  جذٍغ أدًذ 04

 A486815816 10ػبرع انقبدوص  رقى  اقزوفخ يذًذ َذٌز 05



   دجٍت دنٍهخ 06

 A487266617 10انقبدوص رقى طزٌق  ثؼٍز ثبػب يذًذ 07

 17A5117370 أ62دً كهىطبٌ جى رقى  انجىاثً يعٍىف 11

 A511156404 تٍقصزاٌٍ 0يظكٍ رقى  211دً  خضز و فىاكه انًتبًَ ٌىطف 10

جظز 

 قظُطٍُخ

 يهــزو عجذ انذهٍى 10

خ/خ التغذيح العاهح 

 )تقالح(

عٍٍ  10ف رقى  01أ عًبرح 01يظكٍ يقبطعخ  0321دً 

 انُعجخ
A485620116 

 سريبًَ جٍذح 11
عٍٍ  13رقى  16يظكٍ انجشء انتبًَ عًبرح  0152دً 

 انُعجخ
A511519704 

 A009700111 10رقى  4يظكٍ عًبرح ة 0321دً عٍٍ انُعجخ   ٌُىٌ يظعىدح 12

 A006102311 عٍٍ انُعجخ 14عًبرح ة رقى  0321دً  ثىًٌىد خبنذ 13

 A483041714 50تعبوٍَخ عقبرٌخ انُصز عٍٍ انُعجخ رقى  خهىفً طفٍبٌ 14

 دجىة َصٍزح 15
 0110عٍٍ انُعجخ )يجًىعخ يهكٍخ رقى 02ػبرع ف رقى

 10( قطعخ رقى10قظى
A491111302 

 A004484177 016دً عٍٍ انُعجخ انقذًٌخ رقى  عًًٍز عجذ انُىر 16

 يذاٌ جهىل 17
 إطعام

 A511241404 10يذم رقى دً عٍٍ انُعجخ انقذًٌخ  013

 A486087516 10يذم 11انتعبوٍَخ انعقبرٌخ انفالح قطعخ  كٍذم عجذ انىهبة 21

 تٍزكىَؼخ دًـشح 20
 قصاتح ودواجي

 A486859517 03يظكٍ عًبرح أ 0152دً عٍٍ انُعجخ 

 /  يذم ة  52رقى  تعبوٍَخ عقبرٌخ انُصز خزثىع جبثز 20

 17A5118887 10يذم  040دً عٍٍ انُعجخ انقذًٌخ رقى  فىاكهخضز و  سوثٍز نعهى 21
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