
 الجمهــــــىريت الجـــــسائريت الديمقـــــراطيت الشعبيــــــــت

 

  ــارة ــوزارة التج   

 50/50/9502دراريت في                                                                      مديريت التجارة لــــىاليت الجـــسائـــر                           

 اإلقليميت للتجارة بالدراريت                                             المفتشيت

  

  9502الملسميه بضمان المداومت خالل عطلت أول ماي  هالقائمت االسميت للتجار و المتعامليه االقتصاديي

 

 الدويرة -           

 
 السجل التجاري العنىان النشاط لقب التاجرسم و إ الرقم

 1739742أ10 ظوٌزج    02ق اٌّىاْ اٌّظّى ساوٌح ػارع ِعاص  01ػارع اٌعشؤً ِسً رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  عثع اٌّدٍع ِفرازً  50

 18021أ 98 ػارع اٌعشؤً   ظوٌزج  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  طاص ٔاؿز  59

 4951138أ18 طازح تالي  ظوٌزج  61رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ؿاوًٌ عثع إٌىر  50

 4833673أ06 ظوٌزج    04ػارع اٌعشؤً ِسّع  رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  زظٍٓ تٍىػاخ  50

 4840275أ07 ظوٌزج    43ػارع ِسّع اٌعشؤً رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  طهزاوي ٌىطف  50

 4925236أ11 ػارع اإلضىج ِسدىب     اٌعوٌزج      08رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ٌؼاوي إٌٍاص 50

 0063577أ00 ػارع تىطاٌُ    اٌعوٌزج  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ػاطز خٍالًٌ  50

 4954557أ18 ِىزر   ظوٌزج  6/  01ػارع اٌثزٌع  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ضٍار عثع اٌظالَ  50

 4819965أ05  زً فىتىْ ػاْ أٔرىْ زاٌٍا ػارع ِسّع اٌعشؤً   ظوٌزج خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  اٌعؼاوي تالي  52

 4941601أ15 اٌطاتك األرضً   ظوٌزج  23ِسً رلُ  09ِظىٓ ع  154زً  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ِسّع ِفرىذ  05

 4941881أ15 ظوٌزج    06ِسً  05ِظىٓ ع  154 خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ِىٌظً عش اٌعٌٓ  00

 0098145أ03 طزٌك اٌززّأٍح     اٌعوٌزج  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ززواخ ٔثٍٍح  09

 4938880أ14 ظوٌزج 04ِظىٓ ع أ رلُ  56ذعاؤٍح اٌعمارٌح اٌفرر ِؼزوع  خ.خ ذغذٌح عاِح  ٌسٍىذ زاٌٍى 00

 4943003أ16 ب اٌعوٌزج 23ػارع اإلضىج رِضأً ِسً رلُ  ِغاسج  ضٍٍفً ِسّع 00

 4943600أ15 اٌعشؤً   ظوٌزج وػارع ِسّع  02ساوٌح ػارع ِعاص رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  اٌعٍع ٔـاذ 00

 4941601أ15 اٌطاتك األرضً   ظوٌزج  23ِسً رلُ  09ِظىٓ ع  154زً  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  ِسّع ِفرىذ  00

 4954064أ 18 ِىزر    ظوٌزج  42اٌطاتك األرضً ِسً رلُ  61ػارع تىغعر رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  أزّع غشاًٌ  00

 4943596أ15 ظوٌزج     6طزٌك اٌززّأٍح رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  زٍاب ِـطفى  00

 4931506أ13 أ   اٌعوٌزج  17ساوٌح ػارع اٌعشؤً ِسّع و ػاعز تىعالي ِسً رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  ِسّع تٍعٍح 02



 4918158أ10 ػارع اإلضىج رِضأً  اٌعوٌزج  25رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  غشاًٌ عثع اٌظالَ  95

 4955382أ18 ظوٌزج    05ِسً رلُ  09طزٌك اٌززّأٍح لطعح رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  غزاب ضاٌع تٓ اٌىٌٍع 90

 4931104أ13 طازح تالي  ظوٌزج  02رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  طعىظي إتزاهٍُ  99

ب ذ 164824035 حي التليغراف محل رمز ب الدويرة الجزائر ِطثشج  بوعليلي محمد رضا 90  

 4925996أ12 الدويرة 06 رقم قطعة العزوني محمد شارع ِطثشج  علي بشهرة 90

 1648908أ11 الطابق األرضي الدويرة 06حي سالم مدني محل رقم  ِطثشج  سليم جحيش 90

 2527125أ10 الدويرة 02محل  11شارع اإلخوة سالم قطعة رقم  ِطثشج  الدين نور بقاش 90

164812537 تجزئة الوفاء طريق الرحمانية الدويرة ِطثشج  لخضرقبلي  90 ب ذ   

 4942650أ15 الدويرة ب 04 رقم محل 06 رقم القكعة الرحمانية طريق ِطثشج  حسان شبطة 90

 4952740أ18 الدويرة 07 رقم العزوني شارع ِطثشج  توفيق لعقل 92

 0066333أ00 الدويرة الرحمانية طريق مسكن 15 حي مولين تجزئة ِطثشج إيدير سيفي 05

 4953322أ18 اٌطاتك األرضً  اٌعوٌزج  11ِظطٓ ع  154اٌّدّع اٌعماري رلُ  30رلُ  ِطعُ  عثعوْ إٌٍاص  00

 4921139أ11 طزٌك اٌززّأٍح     اٌعوٌزج  ِطعُ  ِظعىظ  09

 4954190أ18  ظوٌزج   256لطعح رلُ  12ِظىٓ ذزلىي ع  154ِؼزوع  إطعاَ طزٌع  خثار ٔدٍح  00

 18851أ98 ػارع اإلضىج تىغعو    اٌعوٌزج  إطعاَ طزٌع  عثعو ِـطفى  00

 4954477أ18 ظوٌزج    14و  13ِسً رلُ  07ِظىٓ ع  154زً  ِطعُ  ٌعزوطً تىعالَ  00

 4940123أ14 ػارع تىغعو  ظوٌزج  62ِسً رلُ  ِطعُ  راتر ػٍغىَ  00

 0102845أ03 ػارع تىغعو   ظوٌزج  68 إطعاَ واًِ ِطعُ ػزِاط ازّع  00

 18A4953322 أ الطابق األرضي80شارع محمد العزوني محل رقم  ِطعُ بن ناصر محمد 00

 15A4942005 80شارع محمد العزوني رقم ِطعُ ضيف مختار 02

 0000A71753 شارع رمضاني ِطعُ صدوقي رضوان 05

 13A4931055 80زاوية شارع اإلخوة سالم و شارع بوعالل رقم  إطعاَ طزٌع بوكتوح سفيان 00

 4954527ا18  24ػارع تىعالي رلُ  اٌمـاتح وؿاف عثع اٌسىٍُ  09

 4944356أ15  45ػارع ِسّع اٌعشؤً رلُ  اٌمـاتح زٍرُ ٌىطف  00

 4942810أ15 4ػارع اإلضىج تزاهًٍّ و ٌّرع إٌى ػارع رِضأً ِسً  اٌمـاتح تٍدٍظ اٌطاهز  00

 0013433أ99  71ِسً  2ػارع اإلضىج ِعاص رلُ  اٌمـاتح تىخّعح عّار  00

 0059273أ00 ػارع ػزػاًٌ تىعالَ  اٌمـاتح تىِسّع عثع اٌسٍٍُ  00

 4932276أ13 ػارع تىغعو  03رلُ  خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ  عثع اٌىهاب تٓ عّارج 00

 4934126أ13 ػارع تىعالي 24رلُ  خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ  عٍؼاوي عثع إٌاؿز  00

 1725226أ03  67ػارع تىغعو رلُ  خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ  أِسّع طالًِ  02

 0018363أ  98 اٌعوٌزج 36اٌطزٌك اٌىطًٕ رلُ  ِسطح ضعِاخ ؿاع عثع اٌماظر 05



 بابا حسه -           

 
 السجل التجاري العنىان النشاط إسم و لقب التاجر الرقم

 15A4941602 شارع المسجد محل د 42رقم  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه قطاش حسين 50

 15A4943940 عمارة  د 08قطعة رقم  11جويلية رقم  80حي  44رقم  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه ناصر مالك 59

 14A4938296 81شارع قاسي محمد رقم  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه مرابط مسعود عز الدين 50

 17A4952000 ط االرضي 44شارع قاسي محمد رقم  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه يحياوي عادل 50

 18A4952799 الطابق السفلي 12حي ب البلدي  القديم رقم  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه بن دنة فارس 50

 16A4945998 10طريق المسجد محل رقم سي  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه مجبور عمر 50

ٌٍطضز و اٌفىاوهخ.خ  شاتم فاتح 50  11A4920937 رقم أ  81حي اللوز  الموسع قطعة رقم  

 4819098أ05 01زً اٌٍىس ِسً رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه ِظأً زظاْ 50

 4822292أ05 ِسً ص 256زً اٌٍىس لطعح رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح ؿاٌر رػٍع 52

 1013344ب18  05اٌسً اٌثٍعي ب لطعح رلُ   ِغاسج  اٌعري طفٍاْ 05

ػارع اٌّظدع   02ِسً رلُ   ِغاسج تىٌغ طٍععًٍ 00  0097584أ03 

 0094980أ02 ػارع اٌّظدع تاتا زظٓ خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح سروق ِزاظ 09

ػارع تىخٕاذ أعزاب 06إٌّطمح ِغٍمح زاٌٍا رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح ٍِّىًٔ ٌاطٍٓ 00  4068201أ12 

ػارع اإلضىج ٔذٌز  05 خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  تىفالذ أطاِح 00  4954567أ18 

ػارع اٌّظدع ِسً ب 16 خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح تاتا عًٍ ِسّع 00  0099466أ03 

 0032842أ98 ػارع اٌثزٌع  02 خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح سٌاْ عثع اٌّطٍة 00

 4941381أ15 زً طٍعي ٌسظٓ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح زٕاػً ٔاؿز 00

 4916172أ10 ِسً أ 265زً اٌٍىس لطعح رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح طغٍالًٔ وزٌُ 00

 0088562أ02  251زً اٌٍىس لطعح رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح زٍّع سٌثأً 02

ِسً ب 08زً اٌٍىس اٌّىطع لطعح رلُ   خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  عطا هللا عثع هللا 95  4849776أ07 

ِسً أ 272اٌٍىس رلُ زً   تماٌح تٍماضً هؼاَ 90  4930488أ12 

 4935171أ13 56اٌسً اٌثٍعي ب ذىطعح  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح فالذ فٍـً 99

 0109736أ04  09طزٌك اٌّظدع رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح سروىْ ِزاظ 90

 4933276أ13 ػارع اٌّظدع 02لاطً ِسّع اٌمطعح رلُ  ِغاسج  ِسّع ػزٌف ػاوٍز 90

 4947111أ16 ِسً ب 37زً اٌٍىس اٌّىطع لطعح رلُ  ِطثشج ؿٕاعٍح عرزوس عثع اٌسك 90

 4813240أ04  59لطعح رلُ  02زً ب اٌّىطع رلُ  ِطثشج و زٍىٌاخ ذمٍٍعٌح عرزوس اٌّىٌىظ 90

03ػارع اإلضىج ٔذٌز رلُ   ِطثشج طاٌة ِدٍع 90  0974920ب06 

 17A4952025 بابا حسن 84محل  42مجموعة ملكية  التعاونية العقارية الخير ِطعُ زياني عبد الفتاح 90



 16A4947626 81شارع المسجد محل رقم  ِطعُ مسكين فرحات 92

 17A4948571 00حي العمراني تجزئة رقم  00محل  ِطعُ غالم هللا نعيمة 05

 17A4949997 محل سي 28حي اللوز قطعة رقم  ِطعُ سباح محمد 00

 4938377أ14  261زً اٌٍىس لطعح رلُ  ِطعُ ِثارن تىوّىش 09

 17A4952647 100حي ب رقم  إطعاَ طزٌع  دوكار سعيد 00

 17A4952693 أ الطابق اال رضي 84شارع االخوة ندير رقم  إطعاَ طزٌع  قوسمي حمزة 00

 14A4936704 80حي اللوز الموسع رقم  إطعاَ طزٌع  امزالل ارزقي 00

 14A4936917 144الحي البلدى ب القديم رقم إطعاَ طزٌع  بارة سفيان 00

 4945603أ16 22ػارع لاطً ِسّع رلُ  خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ و اٌثٍض و األرأة طّاع خّاي 00

 4925245أ11 04ػارع اٌّظدع ِسً رلُ  خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ و اٌثٍض و األرأة عثعي ِىطى 00

 4925245أ11 ػارع اٌّظدع 04ِىزر رلُ  08ِسً  األرأةخ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ و اٌثٍض و  عشوق ٔظٍُ 02

 4927216أ12 04ػارع لاطً ِسّع رلُ  خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ و اٌثٍض و األرأة تىعثع هللا طعاظو 05

 4876816أ09 ػارع اٌّظدع 22رلُ  خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ و اٌثٍض و األرأة ضٍف ِسّع 00

 4939631أ14 12ػارع اٌّظدع رلُ  اٌعواخٓ و اٌثٍض و األرأةخ.خ ٌٍسىَ و  راتر تٍسظٍٓ 09

 0033626أ99 27زاٌٍا رلُ  12ػارع اٌّظدع رلُ  خ.خ ٌٍسىَ اٌمـاتح و اٌعواخٓ  تىعاَ ِسّع 00

 4932761أ13 02لطعح  04ػارع اإلضىج ٔذٌز عّارج  خ.خ ٌٍسىَ اٌمـاتح و اٌعواخٓ  تٓ ِاٌه تٍماطُ 00

 4939397أ14  115لطعح رلُ  126زً  خ.خ ٌٍسىَ اٌمـاتح و اٌعواخٓ  هالي ٌىتا 00

 4855226أ07 04ػارع اٌّظدع رلُ  خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ  عّرىخ ٔـز اٌعٌٓ 00

 4933786أ13 04ِسً  43رلُ  1962خىٌٍٍح  5زً  خ.خ ٌٍسىَ اٌمـاتح و اٌعواخٓ  لزٌى عًٍ 00

 4913483أ09 ٌسًّ ززف ب 01زً اٌٍىس اٌّىطع لطعح رلُ  خ.خ ٌٍسىَ اٌمـاتح  تىذزٌغ  00

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خرايسيت  -           

 
 السجل التجاري العنىان النشاط إسم و لقب التاجر الرقم

 0084707أ02 ػارع تٍسعٌع خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  تٍعزتً ِسّع  50

 4929145أ12 طً  19طٍعي تىضزٌؾ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ػٍص عًٍ ِسّع  59

 4936073أ14 أ طً  9طٍعي تىضزٌؾ رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ِسّعي أزّع  50

 4941619أ15  63طزٌك ظوٌزج رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ِظعىظاْ عٍظى  50

 4912744أ09  26ِسً رلُ  3ذدشئح اٌزٌفٍح رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح طسطاذ عثع اٌززّٓ  50

 4942357أ15 ب  04زىع فزٌز ِسً رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  تىػعٍز ِسّع  50

 4932806أ13  59زً ٌعزوطً زّىظ زىع فزٌز ِسً رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ززٌعي تؼٍز  50

 4831025أ06 طٍعي تىضزٌؾ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح ذثٍد ٌٍّٕح  50

 4951840أ17 زً طٍعي تىضزٌؾ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  خسٍغ عثع اٌسىٍُ  52

 4949738أ17 طٍعي طٍعي طٍٍّاْ ِسً ب  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ٌعزوطً أِاي  05

 4941326أ15  15زً ٌعزوطً زّىظ ِسً  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  لاٌع ِسّع  00

 4917203ا10 ب   26زً ٌعزوطً زّىظ زىع فزٌز ِسً  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  زىاٌٍح طٍع عًٍ  09

 4942646أ15 زً طٍعي طٍٍّاْ ِسً أ ب  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  عثع اٌّدٍع وّىع  00

 4845375أ07  1طٍعي تىضزٌؾ ِسً  تماٌح تىضزٌؾ أزّع  00

 4855527أ08  02زً اٌدًٍّ طٍعي تىضزٌؾ ِسً رلُ أ  ِغاسج وىخً عش اٌعٌٓ  00

 4949063أ17 زً طٍعي تىضزٌؾ  12رلُ  ِغاسج  ٍٍِىظ  تٍفىذ 00

15ػارع تٍسعٌع رلُ  إطعاَ طزٌع  أخعىط زّشج  00  0082613أ01 

 0107079أ04  2لطعح رلُ  19ٔهح تٍسعٌع رلُ   إطعاَ طزٌع  طىٌعي ٌطفً  00

 4941056أ15  19زىع ضزاٌظٍح ِسً   إطعاَ طزٌع  تىعالَ وٍسً  02

 4826445أ05 ػارع طً ؿاظق واخهح اٌّسً والع ػارع اإلضىج تٍسعٌع 05  إطعاَ طزٌع  سٌعاْ تالي  95

 0097701أ03 ػارع تٍسعٌع  إطعاَ واًِ عىار عثع اٌسٍٍُ  90

 4936379أ14 أ ب  32طٍعي تىضزٌض ِسً رلُ  ِطعُ  عثع اٌزساق أسٌار  99

 4950613أ17 أ  19زً طٍعي تىضزٌؾ ِسً رلُ  ِطعُ  ٌىٍٔض أِغار  90

 4955177أ18 تً طً 12زىع فزٌز ِسً  ِطعُ تىرٌة عثع اٌغأً  90

 4942897أ15 طٍعي تىضزٌؾ  3رلُ  ِطعُ لاٌعي فاطّح سوخح تىػٍٕح  90

 4942639أ15  28ِسً  2زً ٌعزوطً زّىظ ِح ٍِىٍح رلُ  ِطعُ ِسفىظ راخً  90

 4914100أ09 ظوٌزج طزٌك  08رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه ِسّعي عثاص  90

 4946533أ16 ِىزر  2تٍدٍظ ِسً رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه تىػٍٕغ ِزاظ  90



 4918637أ10  23طزٌك اٌعوٌزج ِسً رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه عّزو فالذ  92

 4947832أ16 ظوار طٍعي طٍٍّاْ ِسً أ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه زّاظو ِسّع  05

 4952210أ17 1زً ٌعزوطً زّىظ زىع فزٌز رلُ  ٌٍطضز و اٌفىاوهخ.خ  تىعاللح ِسّع  00

 4846802أ06 ذدشئح اٌزٌفٍح  05رلُ  ِطثشج و زٍىٌاخ ذمٍٍعٌح عرزوس ِسّع  09

 4950591أ17 ِىزر طاتك األرضً  1طٍعي تىضزٌؾ ِسً  ِطثشج تىلفح وٌٍع  00

 4933002أ13  52تىضزٌؾ رلُ زً اٌدًٍّ طٍعي  ِطثشج ؿٕاعٍح  عثع اٌسىٍُ تىروٌٕح  00

 165619374  13زً طٍعي تىضزٌؾ رلُ  ززفً ضثاس زٍىأً  ٌىطف تىلفح  00

محل ب الطابق األرضي  02حي لعروسي حمود مج سكنية رقم  ِطثشج ؿٕاعٍح  بوقفة عبد القادر 00
 خرايسية

19A4956965 

 4904191أ13 ب  17زً ٌعزوطً زّىظ ِسً رلُ  ِطثشج ؿٕاعٍح  ٌعمىب رواتسً  00

 1007934ب 14 زىع طٍاص  19ٌعزوطً زّىظ رلُ  ِطثشج  تىوزوخ ظور  00

 4931197أ 13    23لطعح رلُ  55زً  خ.خ ٌٍسىَ اٌمـاتح و اٌعواخٓ و اٌثٍض  طٕىْ أزّع  02

 4946628أ16  14لطعح  01زً ٌعزوطً زّىظ ِسً  خ.خ ٌٍسىَ اٌمـاتح و اٌعواخٓ و اٌثٍض  عثعو ِسّع  05

 4942637أ15 ِسً ب      ِسً ِغٍك  02زً ٌعزوطً زّىظ ِح رلُ  خ.خ اٌعواخٓ و اٌثٍض و األرأة ضًٍٍ زٍّع  00

 4941777أ15 ِسً ب  02زً ٌعزوطً زّىظ ِح رلُ  خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ و اٌثٍض  ضًٍٍ فٍـً  09

 4928580أ12  02ِسً  97ٌعزوطً زّىظ رلُ  اٌعواخٓ و اٌثٍض و األرأةخ.خ   ػزتاًٌ اٌظعٍع  00

 4929143أ12 طٍعي تىضزٌؾ  30ِسً أ  خ.خ ٌٍعخاج و اٌثٍض   تٍدٍظ هؼاَ  00

 0038345أ99 زً طٍعي تىضزٌؾ  خ.خ ٌٍسىَ اٌمـاتح و اٌعواخٓ و اٌثٍض  تىٔماب سوٌٕح  00

 0076852أ01  03طزٌك طساوٌح رلُ  و األرأة خ.خ ٌٍعخاج اٌثٍض ػزٌؼً رػٍع  00

 4954837أ18 ِسً أ ب  97زً ٌعزوطً زّىظ رلُ  خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ و اٌثٍض  طىًٌ عـاَ  00

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -العاشىر -           

 
 السجل التجاري العنىان النشاط إسم و لقب التاجر الرقم

 4910820أ09 واظ اٌزِاْ 73لاططى تزٔارظ رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  وزوع ٔىر اٌعٌٓ  50

 4935979أ14 اٌعاػىر 03ػارع اٌّعارص  04لظُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ِسّع ظراوي  59

 4930963أ12 160زً واظ اٌطزفح لطعح رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ظهًّ طعٍع  50

 4924397أ11  87رلُ  03زً واظ اٌطزفح  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  عزٌثح ِسّع  50

 4849707أ07 ػارع تىخّعح ضًٍٍ واظي اٌزِاْ اٌعاػىر خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  تٓ ِىِح الٍِح  50

 4918302أ10 ِسً ص اٌعاػىر 10ػارع طٍعي ِثارن لطعح أ زاٌٍا  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  تٓ ِشٌىظ ِسّع  50

 4813649أ04 اٌعاػىر  01زً ٌىطاْ واظي اٌطزفح لطعح رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  طىًٌ تىعالَ  50

 4925367أ11 واظي اٌطزفح اٌعاػىر 206زً  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  لزلٍظ طعع اٌعٌٓ  50

 4942707أ15 اٌعاػىر 02ػارع اٌّعارص لطعح رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  طىٌزي فٍـً  52

 165430592 أ اٌعاػىر 174زً واظي اٌطزفح رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  تىعٍغ ِسّع  05

 4850899أ07 ِسً ب  اٌعاػىر 190زً واظي اٌطزفح لطعح  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  تٓ عًٍ عثع إٌاؿز  00

 4950970أ17 ِظىٓ وطظ  ِسً ب اٌعاػىر 210زً  186رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  فزوىص عثع إٌىر  09

 0096291أ03 اٌعاػىر 01ػارع اٌّعارص ززف أ رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  عثع اٌعشٌش لعور  00

 0019315أ11 اٌعاػىر  21زً واظي اٌطزفح  رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  ِعأً عش اٌعٌٓ  00

 4918649أ10 واظي اٌزِاْ اٌعاػىر 07ػارع تىخّعح ضًٍٍ رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  ِّظىَ ِسّع  00

 4948489أ16 ِسً ب واظي اٌزِاْ اٌعاػىر 01ػارع تىخّعح ضًٍٍ لطعح ص  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  عّاري ؿاٌر  00

 4815617أ05 ػارع تىخّعح ضًٍٍ اٌعاػىر خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  لٍىْ طٍف اإلطالَ  00

 0016247ب  01 اٌعاػىر 202زً واظي اٌطزفح لطعح  إطعاَ واًِ ِطعُ ٌعشًٌٍ وّاي  00

 0077783أ01 اٌعاػىر 210زً واظي اٌطزفح رلُ  ِطعُ  ِٕـىري عّز  02

 0088043أ02 واظ اٌزِاْ  03ػارع تىخّعح ضًٍٍ رلُ  إطعاَ طزٌع  عٍٍّز أزّع  95

 4946925أ16 ِسً رلُ ف اٌعاػىر 03لزٌح اٌعاػىر رلُ  إطعاَ طزٌع   رسٌمً أزّع  90

 4937081أ14 واظي اٌطزفح اٌعاػىر 23زً ٍِؼاي لطعح رلُ ج  ِطعُ  واػُ عثع هللا  99

 الرمان واد 01 رقم قطعة القادر عبد وهراني 44 العقارية تعاونية ِطثشج  فاطمة خبزاوي 90
 العاشور أ حرف

14A4936690 

 16A4946925 العاشور ف رقم محل 003 رقم العاشور  قرية ِطثشج  احمد رزيقي 90

 4833183أ06 لزٌح اٌعاػىر 03عّارج رلُ  و اٌمـاتح خ.خ ٌٍسىَ ِىاذً إطّاعًٍ  90

 4922435أ11 07ػارع عثع اٌعشٌش رضىاْ ب رلُ  خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ و اٌثٍض ِطٍىف تعشٌش  90

 1727665أ04 اٌعاػىر 05اٌؼارع اٌزئٍظً لطعح  و األرأة ٍعواخٓ و اٌثٍضخ.خ ٌ ػالًٌ اٌىٔاص  90



 4934354أ13 رِش ب 45طزٌك طٍعي ِثارن رلُ  و األرأة ٍعواخٓ و اٌثٍضخ.خ ٌ عشوس ضاِع  90

 4830755أ06 اٌعاػىر 3  266زً واظي اٌطزفح 266 خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ و اٌثٍض  طىٌع فزٌع  92

 4911204أ09 ِسً أ اٌعاػىر  77لطعح رلُ   03زً واظي اٌطزفح  خ.خ اٌعواخٓ  ظتىب ٔاخً  05

 0059329أ00  51ِسً رلُ  07طزٌك اٌعاػىر رلُ  ٌٍسىَ و اٌعواخٓ و اٌثٍض خ.خ عؼاع فزٌع  00

 4829273أ06 ػارع تىخّعح ضًٍٍ واظ اٌزِاْ 04 و األرأة ٍعواخٓ و اٌثٍضخ.خ ٌ طّاع طٍّز  09

 4922907أ11 ػارع تىخّعح ضًٍٍ ِسً ب واظ اٌزِاْ خ.خ األطّان و اٌمؼزٌاخ اٌّدّعج رٍِعي تالي  00

 4937302أ14  210واظ اٌطزفح  182رلُ  و اٌمـاتح خ.خ ٌٍسىَ عّز  ػٕاٌد 00

 4942472أ15 ب  8واظ اٌطزفح رلُ  3رلُ  خ.خ ٌٍسىَ و اٌعواخٓ عّز أٌىذ  00

 4943209أ15  200زً واظ اٌطزفح لطعح  و اٌمـاتح خ.خ ٌٍسىَ عٍظى تٓ عىِز  00

 0107837أ04  100زً واظ اٌطزفح لطعح  عواخٌٍٓخ.خ  لاػً عّز  00

 0097540أ03 ِىظٓ واظ اٌطزفح  110زً  186رلُ  عواخٌٍٓخ.خ  عثع اٌىزٌُ ؿاتىْ  00

 0200550أ00 1رلُ  188واظ اٌطزفح رلُ  و اٌمـاتح خ.خ ٌٍسىَ زّشج زّظٍض  02

 5500090أ  22 طزٌك واظ اٌزِاْ اٌعاػىر 31 ِسطح ضعِاخ واظي عثّاْ 05

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 –دراريت  -           

 
 السجل التجاري العنىان النشاط إسم و لقب التاجر الرقم

 4859262أ07 ِسً ظ  440ذدشئح لـاؽ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  هعٌثً ِسّع اٌعٍع  50

 4944247أ15 567ذدشئح لـاؽ رلُ  01رلُ ِسً  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ٌٍٕعج ذىًِ  59

 4951920أ17  4اٌظثاٌح رلُ  1ذدشئح تىطارو اٌزٌفٍح  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  والط ِمعاظ هؼاَ  50

 4641634أ06 اٌظثاٌح  47رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ػٍثأً ِسّع  50

 4941823أ15 تٓ ػعثاْ ِىٌىظ  21رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  تاٌزي ضاٌع  50

 0097762أ99 ب ػارع تٓ ػعثاَ ِىٌىظ  17 خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  ػّالي ِسّع  50

 4936707أ14 طزٌك طساوٌح  2رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  عؼاػً زّشج  50

 4920937أ11 ِسً أ  4طزٌك طساوٌح لطعح  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  عاسَ أزّع  50

 4907654أ12  13تىطارو رلُ ذدشئح  تماٌح ِـطفاوي أزّع  52

 4853766أ07  15زىع تٍٕؼاخ رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  عزٌثح فزٌع  05

 4951719أ17 ِسً ا  1زىع تٍٕؼاخ رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  تٍطاص وٌٍع  00

 0047288أ99 زً تىخّعح ذٍُّ  207 خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  تىراٌة رضا  09

 0079650أ01 طزٌك تىخّعح ذٍُّ  209رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  تىِطٍىف اٌطٍة  00

 4938293أ14 16ٔهح تٓ ػعثاْ ِىٌىظ رلُ  خ.خ ٌٍرغذٌح اٌعاِح  تىراص ػعثاْ  00

 0103924أ03 ذدشئح اٌثٍعٌح اٌؼثاْ اٌّىفىفٍٓ  103 ِغاسج فٍزاْ فارص  00

 4835208أ06 ذٍُّ  طزٌك تىخّعح 210 خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  ٌعشٌزي ِـطفى  00

 4532531أ13  4اٌّظرثّزج اٌفالزٍح اٌدّاعٍح  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  تٍماطُ زّشج  00

 4954511أ18 ِسً أ  15زىع تٍٕؼاخ رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  سهٍز عٍى  00

 4938381أ14  3اٌظثاٌح رلُ  4اٌّظرثّزج اٌفالزٍح رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  ٌثاظ ِسّع  02

 4949430أ17  03اٌظثاٌح الوٍز رلُ  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  ظزّاص طعٍع  95

 4949401أ15 زً اٌثٍعي  خ.خ ٌٍطضز و اٌفىاوه  ترح ٌطضز  90

 4928627أ12 ػارع ذىارًٌ عثع اٌغًٕ  15رلُ  ِطعُ خسٍغ عثع اٌّاٌه  99

 04A4816550 من مخطط الخاص بالتقسيم 181قطعة أرض رقم  ِطعُ بوميمز أعمر 90

 05A4820460 22تجزئة وادي الطرفة موسع قطعة رقم  ِطعُ بلمسوس أحمد 90

 01A0080782 0شارع بن شعبان مولود رقم  ِطعُ بوتكرابت عبد المجيد 90

 01A0081854 00شارع بن شعبان مولود رقم  ِطعُ قبة جمال 90

 4821532أ05 99اٌّىفىفٍٓ رلُ ذدشئح اٌثٍعٌح و اٌؼثاْ  إطعاَ واًِ زثٍثح ِٕرىري  90

 4836680أ06 ذدشئح اٌؼثاْ اٌّىفىفٍٓ  03 إطعاَ واًِ فٍزاْ رفٍك  90



 4826290أ05  440ذدشئح لـاؽ ِسّع رلُ  إطعاَ طزٌع  ززٌعي عثع اٌىزٌُ  92

 18A4953180 ظرارٌح األرضي الطابق 83 رقم القمم حي ِطثشج  رواس ٔعٍّح  05

 11A4925307 ظرارٌح  سي رمز يحمل رضوان العزيز عبد حي 472 رقم قطعة ِطثشج  صالح عتروز 00

 10A4915961 ظرارٌح 23 رقم برنار قاسطو حي ِطثشج  اليزيد بوكرة 09

 17A4950626 ظرارٌح 16 رقم محمد دريوش يح ِطثشج  عمر لحول 00

 03A0099334 ظرارٌحواد الطرفة  133 رقم حي بجيجة  ِطثشج  باديس زنداوي 00

 00B0012872 الدرارية  111 رقم الطرفة وادي حي ِطثشج  تمنتوت  م م ذ ش 00

 4936741أ14 215زً عثع اٌعشٌش رضىاْ رلُ  و األرأة ٍعواخٓ و اٌثٍضخ.خ ٌ تىعشاتٍح طعاظ  00

 4862552أ06 ِسً أ  467اٌطزٌك اٌثٍعي اٌظثاٌح ق  ٌعواخٓ و اٌثٍضو ا خ.خ ٌٍسىَ ِسّىظي زٍّع  00

 4816842أ04 ِسً ب  204طزٌك تىخّعح ذٍُّ رلُ  و اٌمـاتح خ.خ ٌٍسىَ طّاذ عّز  00

 4948548أ17 ذدشئح تىخّعح ذٍُّ اٌثٕاء اٌذاذً طاتما 211 و اٌمـاتح خ.خ ٌٍسىَ سوزٌا تٓ ٌطى  02

 4935390أ13  01لظُ  601ِح ٍِىٍح  08ق  و اٌمـاتح خ.خ ٌٍسىَ ِشٌاْ ِسّع فىسي  05

 4937129أ14 3زً اٌثٍعي رلُ  و اٌمـاتح خ.خ ٌٍسىَ طٍّاْ ٔىر اٌعٌٓ  00

 0094936أ02 06اٌّزوش اٌرداري ٌٍرععًٌ رلُ  و األرأة ٍعواخٓ و اٌثٍضخ.خ ٌ ٌعزتً ِظعىظ  09

 4930088أ12  06اٌسً اٌثٍعي اٌّزوشي اٌرداري رلُ  و األرأة ٍعواخٓ و اٌثٍضخ.خ ٌ تٍماضً هؼاَ  00

 1733579أ07 ب ِسً طً ط أرضً 440رلُ  02ذدشئح لـاؽ  ٌعواخٓ و اٌثٍضو ا خ.خ ٌٍسىَ ٔداوي ازّع  00

 005674أ  98 اٌعرارٌح 111طزٌك اٌىالٌاخ رلُ  ِسطح ضعِاخ تىخّازً ٌىطف 00

                                     


