
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
 وزارج انتجارج

 يدٌرٌح انتجارج نىالٌح انجسائر 

                                          يصهحح يالحظح انسىق و اإلػالو االلتصادي                                                                                       

  يفتطٍح انحراش

 

  8102ليومي عيد الفطر المبارك لسىة ة عطل خاللالقائمة االسمية للتجار و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المداومة 

 8102جويلية  10و عطلة عيد االستقالل و الشباب 
 -الحراش-

 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
اسم و لقب التاجر أو 

 المتعامل االقتصادي
 البلدٌة الرقم

المقاطعة 
 االدارٌة

05A4817333  مادي ابراهٌم مخبزة و حلوٌات بومعطً 60حً ناٌلً رقم 
 الحراش الحراش 01

10A4874199  عرقوب عبد الحمٌد مخبزة و حلوٌات 08جوٌلٌة رقم  05شارع 
 الحراش الحراش 02

11A4882221 زوقار مراد مخبزة و حلوٌات 390قطعة رقم  02 حً الدهالٌز الثالثة 
 الحراش الحراش 03

11A4887787 17غدٌري رضوان مخبزة و حلوٌات شارع بوعمامة 
 الحراش الحراش 04

13A4903483  حاج أعمر ٌوسف مخبزة و حلوٌات 20شارع نصر الدٌن دٌنً رقم 
 الحراش الحراش 05

13A4909031  و حلوٌاتمخبزة  63حً كورٌفة رشٌد رقم  لفقً فرٌد 
 الحراش الحراش 06

00A0057641  شرانً ٌاسٌن مخبزة و حلوٌات 15شارع أحمد عون رقم 
 الحراش الحراش 07

02A0086581  المنصبة كمال مخبزة و حلوٌات 17شارع مصطفى شرقو بلفور رقم 
 الحراش الحراش 08

99A0038077  ٌحًبجو  مخبزة و حلوٌات 01شارع محمد علٌوات رقم 
 الحراش الحراش 09

06A4831537  برغوت زهٌر مخبزة و حلوٌات 48حً الدهالٌز الثالثة رقم  595شارع رقم 
 الحراش الحراش 10

07A4847147  لفقً محند مخبزة و حلوٌات 05نهج بوعالم غبوب رقم 
 الحراش الحراش 11



13A4901651 
واجهة  شارع أرستٌد برٌاند سابقا حالٌا12و رقم  11رقم -8رقم 
 شارع المحطة09

 مخبزة و حلوٌات
 بولعشب عادل

 الحراش الحراش 12

 لفقً محمد مخبزة و حلوٌات الحراش 55قطعة  3الدهالٌز  وصل اٌداع
 الحراش الحراش 13

11A4885801 قـربً نبٌل مخبزة و حلوٌات 65قطعة  5حً رادٌوز عمارة أ رقم 
 الحراش الحراش 14

13A4910217  معٌوف أحمد مخبزة و حلوٌات 013قائد رقم شارع ملٌكة 
 الحراش الحراش 15

 رحًىٌ يجٍد  مخبزة و حلوٌات طرٌك يصطفى ضرلى حساٌ تادي انحراش 77 3027694ا90
 الحراش الحراش 16

بطاقة حرفً 
 جىٌهٍح انحراش 90طرٌك  90 7274670746

 مخبزة و حلوٌات
 تىصثغ رضا

 الحراش الحراش 17

 ضثهً ػهً مخبزة و حلوٌات تىيؼطً انحراش 29َاٌهً رلى حً  9942707ا00
 الحراش الحراش 18

 حهٍتٍى رضا مخبزة و حلوٌات طرٌك اتٍاٌ دًٌُ انًُظر انجًٍم انحراش 69 3026637ا90
 الحراش الحراش 19

 يطري ػهً مخبزة و حلوٌات ضارع تاتىَت تهماسى  97 9979777ب00
 الحراش الحراش 20

02A3626469  نًٍٍ زرولً مخبزة و حلوٌات 90يحم  96زاوٌح أحًد يمراًَ  92أحًد ػىٌ ضارع 
 الحراش الحراش 21

 دحًاٌ سؼٍدي مخبزة و حلوٌات انحراش 97ضارع اإلخىج جٍهً يحم  0767904أ77
 الحراش الحراش 22

 تارودي يحًد مخبزة و حلوٌات جىٌهٍح 90ضارع  7490004أ72
 الحراش الحراش 23

 كرتىش حثٍة مخبزة و حلوٌات ضارع االخىج طىياش  97رلى  3006797أ77
 الحراش الحراش 24

16A5113986  أوػٍم َثٍم مخبزة و حلوٌات 09شارع تابونت بلقاسم رقم 
 الحراش الحراش 25

00A0058701 / بلحمادي حدة تغذٌة عامة حسن بادي 1حً بانوراما عمارة أ 
 الحراش الحراش 26

01A0072285  الحراش الحراش 27 كرٌفة سعٌد تغذٌة عامة 06بوزقزة رقم شارع جبل 

01A0075521  الحراش الحراش 28 مندٌل رشٌد تغذٌة عامة 50رقم  508حً الدهالٌز الثالثة قطعة 

01A0075701  الحراش الحراش 29 بوطرٌق حجٌلة تغذٌة عامة 31شارع دكتور روكس المنظر الجمٌل رقم 

01A0076261  ًالحراش الحراش 30 عرٌبة جمال تغذٌة عامة 62حسن بادي رقم شارع سً حناف 

02A0084559  الحراش الحراش 31 بوراس أرزقً تغذٌة عامة 07رقم  15أقطعة  02شارع الجزائر محل رقم 

03A0095595  الحراش الحراش 32 دراجً عبد القادر تغذٌة عامة 34شارع سً حنفً حسن بادي رقم 

03A0099773  الحراش الحراش 33 دمدوم بوجمعة تغذٌة عامة 01نورالدٌن حمري حسن بادي بلفور رقم شارع 

04A0103489  الحراش الحراش 34 قالون حمٌد تغذٌة عامة 10جوٌلٌة رقم  05شارع 

05A4822482  الحراش الحراش 35 حدوم بوبكر تغذٌة عامة 02شارع أحمد ترخوش رقم 

05A4824155  الحراش الحراش 36 لوناس حسٌن تغذٌة عامة 12شارع ترخوش أحمد رقم 



06A4837105  الحراش الحراش 37 كابري سلٌم تغذٌة عامة شارع شانزي سابقا 05شارع دغٌش بوعكاز رقم 

07A4840131  الحراش الحراش 38 بن عودٌة تسعدٌت تغذٌة عامة 21شارع اتٌان دٌنً المنظر الجمٌل رقم 

07A4844041  الحراش الحراش 39 عاشوري أمحمد تغذٌة عامة 10رقم  814الثالثة قطعة حً الدهالٌز 

08A4854113  الحراش الحراش 40 بلحسٌن فرٌد تغذٌة عامة 23شارع مصطفى شرقو حسن بادي رقم 

08A4854441  الحراش الحراش 41 بحٌرة عبد اللطٌف تغذٌة عامة 34شارع سً حنافً حسان بادي رقم 

08A4860531  الحراش الحراش 42 زاوش سلٌم تغذٌة عامة محل  ب 08عٌسات اٌدٌر عمارة شارع 

09A4868813  الحراش الحراش 43 قـٌتً عـالل تغذٌة عامة 25حً كورٌفة رشٌد قطعة رقم 

11A4881309  الحراش الحراش 44 عبد هللا إلٌاس تغذٌة عامة 63شارع بوعالم غبوب حسن بادي رقم 

11A4883503  الحراش الحراش 45 خواللً عمر تغذٌة عامة 22اٌت محند رقم شارع محمد 

11A4885367  الحراش الحراش 46 لشهب اعمر تغذٌة عامة 03محل رقم  414قطعة رقم  02حً الدهالٌز الثالثة رقم 

12A4897045  الحراش الحراش 47 كباب مولود تغذٌة عامة 08حً عٌسات اٌدٌر رقم 

12A4900137  ًالحراش الحراش 48 بن أجعود سمٌر تغذٌة عامة حسن باديشارع سً حناف 

13A4907585  الحراش الحراش 49 موزاوي رشٌد تغذٌة عامة 302حً الدهالٌز الثالثة قطعة رقم 

14A4911329  الحراش الحراش 50 درقاوي رابح تغذٌة عامة الطابق االرضً 18شارع ملٌكة قاٌد رقم 

14A4913243  الحراش الحراش 51 دٌبون أسامة تغذٌة عامة 04االبراهٌمً رقم شارع الشٌخ 

14A4913983 37  الحراش الحراش 52 خالصً عبد اللطٌف تغذٌة عامة 01شارع بوعمامة محل رقم 

14A4915809 الحراش الحراش 53 صابونجً زوبٌر تغذٌة عامة 16قطعة رقم 19حً رادٌوز عمارة ب رقم 

15A5111242  الحراش الحراش 54 بهلولً سمٌر تغذٌة عامة 2بومعطً محل  10ناٌلً رقم شارع محمد 

15A5111276  الحراش الحراش 55 عمورة هشام تغذٌة عامة 04حً مخزن للمٌاه القدٌم بومعطً رقم 

97A0012623 ًحً مخزن المٌاه القدٌم بومعط  الحراش الحراش 56 أوكالً زوجة فضٌل زهرة تغذٌة عامة 

98A0026551 
شارع غبوب بوعالم  71  تغذٌة عامة 

 
 الحراش الحراش 57 معتوق أحمد

98A0031231  الحراش الحراش 58 عطة بركاهم ارملة قاضً تغذٌة عامة 02نهج أحمد عون رقم 

99A0034615  الحراش الحراش 59 توات أرملة تواتً فاطمة تغذٌة عامة 24سوق جلمانً محمد محل رقم 

99A0039915 الحراش الحراش 60 بٌبط حسٌن تغذٌة عامة 60عون حسن بادي رقم  شارع س أحمد 

99A0042857  الحراش الحراش 61 حركات رشٌد تغذٌة عامة 01شارع سٌدي عقبة المنظر الجمٌل رقم 

16A5112886  الحراش الحراش 62 محلول مراد تغذٌة عامة س الحراش 03شارع أوالد الشٌخ رقم 

09A4868945 الحراش الحراش 63 زوان محمد تغذٌة عامة 03رقم  حً كورٌفة قطعة 

11A4881525  الحراش الحراش 64 حاٌفً مصطفى تغذٌة عامة 03حً لرماف عمارة أ رقم 

15A5110852  الحراش الحراش 65 عزوط عبد الرحمان تغذٌة عامة 08سوق حسان بادي محل رقم 

06A4838770  الحراش الحراش 66 بدر حسٌن بن تغذٌة عامة 03حً أش أل أم عمارة أ رقم 

12A4896585 05 الحراش الحراش 67 تٌمبوتً وحٌد تغذٌة عامة شارع محمد لحسن 

16A5114713  الحراش الحراش 68 بورٌاح عائشة تغذٌة عامة 25حً رادٌوز عمارة ا محل رقم 



08A4858778 ًالحراش الحراش 69 كاب كرٌم تغذٌة عامة حً بومعط 

09A4867713 

 
 2س محل رقم ب52شارع بوعمامة رقم  

 
 تغذٌة عامة

 70 عمررحٌم 
 الحراش الحراش

16A5115351 الحراش الحراش 71 مهدي ٌوسف تغذٌة عامة شارع شرٌف موسى 

16A5112564  الحراش الحراش 72 خطاب عبد المجٌد تغذٌة عامة 05بومعطً محل رقم  10شارع محمد ناٌلً رقم 

16A5112866 

 
 03محل رقم  50مسكن كورٌفة عمارة  1424حً  

 
 تغذٌة عامة

 73 العاٌب ٌاسٌن
 الحراش الحراش

17A5120487  ًالحراش الحراش 74 حسنالعزازي عتٌق أ تغذٌة عامة كورٌفة 07محل رقم  09مسكن عمارة  400ح 

99A0047539  الحراش الحراش 75 سلٌمان الشٌخ كاسً تغذٌة عامة 04شارع شانزي رقم 

07A4848577  الحراش الحراش 76 بوعزٌز باسم تغذٌة عامة 85حً كورٌفة رشٌد رقم 

14A4912911 07  الحراش الحراش 77 مسلم رشٌد تغذٌة عامة 09شارع دراجً شلوق قطعة رقم 

14A4913195  الحراش الحراش 78 بورٌاح محمد تغذٌة عامة 45حً بومعطً محل رقم 

14A4914177 الحراش الحراش 79 بارك جابري تغذٌة عامة 740قطعة رقم  حً الدهالٌز الثالثة 

14A4914429  الحراش الحراش 80 لشهب الٌاس تغذٌة عامة 13طرٌق بئر خادم رقم 

14A4916041 18  الحراش الحراش 81 سعٌدانً مصطفى تغذٌة عامة 03شارع زرٌاط بوعالم حسن بادي محل رقم 

14A4917007  الحراش الحراش 82 حاج علً سعٌد تغذٌة عامة 757رقم  30شارع  03حً الدهالٌز 

14A4918001 
حً مونً الكالٌتوس علً طرٌق الحراش األربعاء حوش أوالد فلٌت 

 08محل رمزه ب حصة  09/38قطعة رقم 
 تغذٌة عامة

 83 قطاش ٌمٌنة
 الحراش الحراش

15A4918015 13  الحراش الحراش 84 سبع علً تغذٌة عامة 03شارع أحمد عون أرغو سابقا قطعة رقم 

15A4918789  الحراش الحراش 85 بن عدة محمد تغذٌة عامة 235قطعة 01حً الدهالٌز الثالثة رقم 
15A4919661 12 الحراش الحراش 86 جوهري سفٌان تغذٌة عامة شارع سٌدي عقبة 

15A4919961 الحراش الحراش 87 رزٌق نور الدٌن تغذٌة عامة 02محل رقم 22حً المقرانٌة رقم 

15A4921147  الحراش الحراش 88 صابري عثمان تغذٌة عامة المنظر الجمٌل 01محل رقم  22شارع الدكتور روكس رقم 

15A4922403 115  الحراش الحراش 89 خلفً لقمان تغذٌة عامة عمارة رقم أ 16س أ/أ02مسكن بومعطً الرقم 

15A4922511  الحراش الحراش 90 شكٌب مالك تغذٌة عامة ،193حً الدهالٌز الثالثة رقم 

15A5110777  الحراش الحراش 91 عولمً ربٌعة تغذٌة عامة 740قطعة رقم  29حً الدهالٌز الثالثة شارع 

15A5110852  الحراش الحراش 92 عزوط عبد الرحمان تغذٌة عامة 08سوق حسان بادي محل رقم 

15A5111161 الحراش الحراش 93 باش مراد تغذٌة عامة 02ف محل رقم  72القطعة رقم  31شارع رقم  حً الدهالٌز الثالثة 

16A5111449  الحراش الحراش 94 شاللً عبد القادر تغذٌة عامة 19شارع الشٌخ بوعمامة رقم 

15B1042016 05 ًالحراش الحراش 95 خنوسً شعبان  سوبٌرات شارع الشٌخ االبراهٌم 

05A4814463  الحراش الحراش 96 عون صغٌر طرٌق خضر و فواكه 04جلمانً محمد رقم سوق 



99A0036555  الحراش الحراش 97 علٌلً مختار خضر و فواكه 08سوق جلمانً رقم 

98A828891  الحراش الحراش 98 زموري محمد خضر و فواكه 

00A0070361  الحراش الحراش 99 نا صر بو را بعة قصابة و دواجن 01رقم  29شارع مقرانً سعٌد قطعة رقم 

02A0088391  الحراش الحراش 100 حاج قوٌدر عــلً قصابة و دواجن 34سوق جلمانً محمد رقم 

02A0091405  الحراش الحراش 101 سعداوي نجٌب قصابة و دواجن 74شارع أحمد عون حسن بادي رقم 

04A4811191  الحراش الحراش 102 قزو عبد السالم قصابة و دواجن أحمد حمٌدوش  46شارع 

11A4880829  الحراش الحراش 103 سالمً شرٌف قصابة و دواجن 60حً ناٌلً )بومعطً( محل د رقم 

11A4885991  الحراش الحراش 104 خدٌجً فـاتح قصابة و دواجن 44سوق جلمانً محل رقم 

12A4893061  الحراش الحراش 105 سلٌمانً فارس قصابة و دواجن 04شارع دغٌش بوعكاز رقم 

13A4901983  الحراش الحراش 106 علٌان بن ٌوسف قصابة و دواجن 39سوق جلمانً محمد محل رقم 

98A0020009  الحراش الحراش 107 زٌـاد رابح قصابة و دواجن 71نهج بوعالم غبوب حسن بادي رقم 

99A0044857  الحراش الحراش 108 هاشمً بوعالم قصابة و دواجن 07شارع دغٌش بوعكاز رقم 

12A4896695  الحراش الحراش 109 سلٌمانً رضوان قصابة و دواجن 40سوق جلمانً محل رقم 

12A4897809  الحراش الحراش 110 بدال إبراهٌم قصابة و دواجن 43سوق جلمانً محل رقم 

04A0103671  الحراش الحراش 111 ابراهٌمً عمر قصابة و دواجن 65شارع بوعالم غبوب رقم 

98A0015934  الحراش الحراش 112 بو حالة علً قصابة و دواجن 25سوق محمد جلمانً محل 

13A4903121  الحراش الحراش 113 مدانً عبد النور قصابة و دواجن 04شارع دغٌش بوعكاز )شانزي سابقا( عمارة 

06A4830869 الحراش الحراش 114 كرٌمبن قادي  قصابة و دواجن 03سٌنما تٌمقاد شارع دغٌش بوعكاز قطعة أ محل 

07A3640226  الحراش الحراش 115 موٌسً محمد قصابة و دواجن مكرر 01شارع تابونت بلقاسم رقم 

11A4900030 05  الحراش الحراش 116 قربع صهٌب قصابة و دواجن 01شارع االخوة جٌلً محل رقم 

14A4914675  الحراش الحراش 117 فراغ فاتح قصابة و دواجن محمد بلحسن محل ج 26جوٌلٌة رقم  05زاوٌة الشارعٌن 

15A4919839 02 الحراش الحراش 118 سعداوي أكرم قصابة و دواجن محمد حطاب بلفور 

98A0020009  الحراش الحراش 119 زٌـاد رابح قصابة و دواجن 71نهج بوعالم غبوب حسن بادي رقم 

15A5010103  الحراش الحراش 120 محفوظ مشري قصابة و دواجن 07سوق جلمانً محل رقم 

99A0034051  الحراش الحراش 121 قدور شرابً قصابة و دواجن 03مزرعة رشٌد كورٌفة رقم 

01A0080755  الحراش الحراش 122 تٌسمالن أحمد قصابة و دواجن 05شارع الشٌخ االبراهٌمً رقم 

11A4880829  الحراش الحراش 123 شرٌفسالمً  قصابة و دواجن 60حً ناٌلً )بومعطً( محل د رقم 

99A0049704  الحراش الحراش 124 جفال ابراهٌم قصابة و دواجن 05سوق جلمانً محمد محل رقم 

05A3634785  الحراش الحراش 125 قزو مصطفى قصابة و دواجن ب 46شارع أحمد حمٌدوش رقم 

00A0061791  الحراش الحراش 126 بوترعة نور الدٌن قصابة و دواجن 09شارع دغٌش بوعكاز رقم 

10A4875057  الحراش الحراش 127 سٌنً شاوش قصابة و دواجن 429حً الدهالٌز الثالثة قطعة رقم 

07A4846791  الحراش الحراش 128 بن شٌخ ناصر قصابة و دواجن أ سوق ناٌلً بومعطً 61كشك رقم 

09A4864597  الحراش الحراش 129 العمراوي محمد الصغٌر قصابة و دواجن  27و  26سوق جلمانً محمد دكان رقم 



98A0017493 .  5 RUE BLONDON EL HARRACH الحراش الحراش 130 لوصٌف فٌصل قصابة و دواجن 

00A0062373  05 الحراش الحراش 131 والً حدة قصابة و دواجن درب ملٌكة قاٌد رقم 

10B00986708  ًجوٌلٌة 05ح  الحراش الحراش 133 مهناوي مراد قصابة و دواجن 

99A0056199  الحراش الحراش 134 مشري أحمد قصابة و دواجن 01سوق جلمانً محمد محل رقم 

99A0034969  الحراش الحراش 135 محلول محمد قصابة و دواجن 09سوق جلمانً محمد محل رقم 

16A5114185  الحراش الحراش 136 شربالً بوزٌد قصابة و دواجن 11حضٌرة بومعطً رقم 

10A4872465 

 
 06حً رادٌـوز رقم  

 
 قصابة و دواجن

 137 خالد زٌانً
 الحراش الحراش

02A0091405  الحراش الحراش 139 نجٌب سعداوي قصابة و دواجن 74شارع أحمد عون حسن بادي رقم 

03A0099933 )ًالحراش الحراش 140 صالحً نورالدٌن مطاعم كشك بحً بومعطً بجوار)أو ن 

05A4824411 الحراش الحراش 141 صادقً عمر مطاعم 01رقم  08قطعة رقم  01الرائد بولٌلً رقم شارع 

06A4831083  الحراش الحراش 142 بنٌنال مهدي مطاعم 08شارع حومري نورالدٌن  حسن بادي رقم 
06A4831721  الحراش الحراش 143 بلقالم زوبٌر مطاعم 02محل رقم  03شارع احمد اٌت  محند  ع.أ رقم 

06A4836987  الحراش الحراش 144 قوٌدر رضا صابري مطاعم 07شارع تابونت بلقاسم رقم 

07A4844283 الحراش الحراش 145 عقبً بن حدوش محمد مطاعم حً مأخذ المٌاه القدٌمة 

08A4851705  الحراش الحراش 146 مباركً توفٌق مطاعم غبوب بوعالم بلفور محل ج 82شارع 

08A4857525  الحراش الحراش 147 بوجوابً حسٌبة مطاعم 02المٌاه القدٌمة بومعطً محل رقم مخزن 

08A4858827 الحراش الحراش 148 نـٌمر محمد مطاعم العالٌة 03جزء رقم  05طرٌق الوطنً رقم 

98A0014266  الحراش الحراش 149 دبٌاش مراد مطاعم 05 شارع غبوب بوعالم 

00A0067917  ًالحراش الحراش 150 عمً مصطفى مطاعم بو معطً 20رقم محل  03مسكن ع. 180ح 

03A0098645  الحراش الحراش 151 بواللً الطٌب مطاعم س 01شارع قطاف عبد الوهاب رقم 

07A4843197  الحراش الحراش 152 دباح لٌاس مطاعم 30شارع ملٌكة قاٌد رقم 

99A0052863  الحراش الحراش 153 درٌس رابح مطاعم 01سوق سٌدي مبارك محل رقم 

99A0036241  الحراش الحراش 154 بروان عالل مطاعم 21نهج أحمد حمٌدوش رقم 

08A4861807  الحراش الحراش 155 صدٌق ٌونس مطاعم 01مدخل  08عمارة  324حً عٌسات اٌدٌر رقم 

98A0021541  الحراش الحراش 156 شعابنة عادل مطاعم الحراش 09شارع تابونت بلقاسم رقم 

99A0033971  الحراش الحراش 157 حدوم مالك  مطاعم الحراش 02شارع أحمد ترخوش رقم 

00A2826498  الحراش الحراش 158 جناي محمد مطاعم 05س الحصة رقم01شارع قطاف عبد الوهاب رقم 

98A0023875 09 الحراش الحراش 159 رفاح مصطفى مطاعم شارع كلٌبارت الحراش 

00A0068399 03  الحراش الحراش 160 فحاص رابح مطاعم مارٌسال جونز الحراششارع 

00A0061547 الحراش الحراش 161 عماراش حسن مطاعم شارع كوتاما )كوطاماس( حسان بادي 

98A0002456 04 شارع اإلخوة دراك حسٌن داي  الحراش الحراش 162 قصالم عمار مطاعم 



16A5112617  الحراش الحراش 163 أورمضان محمد اٌت سعٌد مطاعم  05شارع غبوب بوعالم رقم 

98A0014266  05شارع غبوب بوعالم رقم  الحراش الحراش 164 دبٌاش مراد مطاعم .

00A0067259 04  الحراش الحراش 165 بن طرفاٌة شرٌف مطاعم شارع تابونت بلقاسم 

07A4843271  الحراش الحراش 166 شعبنة فرٌد مطاعم  05شارع الشٌخ االبراهٌمً رقم 

16A5113180 07الحراش الحراش 167 عرٌج اكلً مطاعم شارع دغٌش بوعكاز 

16B1043080  الحراش الحراش 168 راحة مزلٌش و شرٌكه مطاعم  01شارع فضٌل سعٌدانً رقم  04رقم 

09A4865537  الحراش الحراش 169 حدوش سفٌان مطاعم 11شارع غبوب بوعالم رقم 

16A05115091  الحراش الحراش 170 قرومً مٌلود مطاعم اٌدٌرساحة عٌسات 

07A4843895  الحراش الحراش 171 مادونً اسماعٌل مطاعم 13شارع طابونت بلقاسم رقم 

07A4844647 62 الحراش الحراش 172 عمروش سلٌمان مطاعم شارع بوعمامة حسن باي الحراش 

98A0025907 10  الحراش الحراش 173 قرٌدة علً مطاعم جوٌلٌة  05شارع 

98A0027907 05 الحراش الحراش 174 لعقاب محمد مطاعم شارع ملٌكة قاٌد 

00A0061557  الحراش الحراش 175 حراش مسعودة مطاعم  12جوٌلٌة رقم  05شارع 

98A0024051 09  الحراش الحراش 176 خالصً عمار مطاعم شارع حسٌن باي 

16A5111420  الحراش الحراش 177 بوصبع محمد مطاعم 01شارع الشٌخ االبراهٌمٌرقم 

15A4920421 05 الحراش الحراش 178 محمد الحبٌب سماعٌل بوزٌري مطاعم شارع الجزائر 

04A0107539  الحراش الحراش 179 براهٌمً الٌاس مطاعم 53حً المقرانً رقم 

06A4831543  الحراش الحراش 180 فٌصل العزازي عتٌق مطاعم بومعطً 60حً ناٌلً تجزئة 

98A0017751 
 27شارع تابونت بلقاسم محل  07رقم 

 مطاعم
 181 عثمان أمالل

 الحراش الحراش

12A4896731 الحراش الحراش 182 زاوش أمٌن مطاعم حً عٌسات اٌدٌر 

13A4909649  الحراش الحراش 183 بلمسوس ٌوسف مطاعم  72حً بومعطً رقم 

10A4876401  الحراش الحراش 184 برحال جمٌلة مطاعم أ بومعطً 19مأخذ المٌاه القدٌمة رقم 

99A0041913 12  الحراش الحراش 185 مزٌش صالح مطاعم شارع علً حسن بادي 

98A0023279 03 الحراش الحراش 186 مرازقة الطٌب مطاعم شارع الشٌخ حداد 

4890853أ11 انحراش 06سىق جهًاًَ يحًد يحم    الحراش الحراش 187 المطاحه الكبرى دحماوي  البال مطاحن 

 

  



و عطلة  8102ليومي عيد الفطر المبارك لسىة  خاللالقائمة االسمية للتجار و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المداومة 

 8102جويلية  10عيد االستقالل و الشباب 
 -باش جراح-

 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
المتعامل اسم و لقب التاجر أو 

 االقتصادي
 البلدٌة الرقم

المقاطعة 
 االدارٌة

01A0080145  أوربٌاح سماعٌل مخبزة و حلوٌات 01رقم  34حً باش جراح عمارة 
 الحراش باش جراح 01

04A4813849  زطٌلً محمد مخبزة و حلوٌات 14و  13محل رقم  59حً باش جراح عمارة 
 الحراش باش جراح 02

98A0023117 09  الهواء الجمٌلطرٌق  كراش مسعود مخبزة و حلوٌات 
 الحراش باش جراح 03

98A0028825 57 حً البدر  شٌخ الحسٌن مخبزة و حلوٌات 
 الحراش باش جراح 04

07A4846087  مرسلً فاطمة ارملة تٌقامونً مخبزة و حلوٌات 60حً البدر رقم 
 الحراش باش جراح 05

07A4850527  زعٌتر علً مخبزة و حلوٌات حً المسلمٌن شارع االخوة عطاري 4و  2رقم 
 الحراش باش جراح 06

09A4863295  مدانً رشٌد مخبزة و حلوٌات 55حً الهواء الجمٌل رقم 
 الحراش باش جراح 07

09A4863663  كوٌسً حسٌن مخبزة و حلوٌات 60و  59رقم 5حً دٌار الجماعة عمارة 
 الحراش باش جراح 08

09A4865993  حداد حلٌم مخبزة و حلوٌات 02أ محل 64عمارة حً باش جراح 
 الحراش باش جراح 09

05A4820955  بن دادة محمد مخبزة و حلوٌات 21شارع صالح بن دالة رقم 
 الحراش باش جراح 10

16A5115088  مسعود بن حابة مخبزة و حلوٌات 68حً الهواء الجمٌل على واجهة شارع حنٌن رقم 
 الحراش باش جراح 11

01A0079329  حسٌن وهٌبة مخبزة و حلوٌات 04طرٌق الهواء الجمٌل رقم 
 الحراش باش جراح 12

09A0635076  حمٌطوش حكٌم مخبزة و حلوٌات 241حً البدر رقم 
 الحراش باش جراح 13

10A4873839 جباري عبدالكرٌم مخبزة و حلوٌات حً جنان المبروك محل أ 
 الحراش باش جراح 14

10A4879857  مباركً ربٌع مخبزة و حلوٌات 03شارع الطرق االربعة حً الهواء الجمٌل رقم 
 الحراش باش جراح 15

11A4880895  رمـلً محمد لمٌن مخبزة و حلوٌات 12محل رقم  2تعاونٌة عقارٌة النجاح 
 الحراش باش جراح 16

99A0049931  بوشمة مختار مخبزة و حلوٌات 06محل رقم  01مدخل  33عمارة  01حً باش جراح 
 الحراش باش جراح 17



99A0055533  داعً سٌد علً مخبزة و حلوٌات 03رقم  20حً المسلمٌن رقم 
 الحراش باش جراح 18

17A5121940  مادي سعٌد مخبزة و حلوٌات  14و  13رقم  59عمارة  01حً باش جراح 
 الحراش باش جراح 19

161902902ب ح :   خالصً سمٌر  مخبزة و حلوٌات جراح باش 6محل  68حً باش جراح عمارة  
 الحراش باش جراح 20

 سباعً كرٌمة زوجة لفكٌر  مخبزة و حلوٌات تاش جراح 632حً انثدر لطؼح رلى  3076000ا79
 الحراش باش جراح 21

 خلٌفً احمد مخبزة و حلوٌات تاش جراح 93رلى  64حً تاش جراح ػًارج  9964000ا00
 الحراش باش جراح 22

 شباح علً مخبزة و حلوٌات لالسٍار تاش جراح 769حً حُاٌ رلى  9976079ا99
 الحراش باش جراح 23

13A4909304  بوحبٌلة حفٌظ مخبزة و حلوٌات ضارع حُاٌ حً انهىاء انجًٍم  تاش جراح 66رلى 
 الحراش باش جراح 24

99A0040987  عكروف قدور مخبزة و حلوٌات 97رلى  67حً تاش جراح ػًارج 
 الحراش باش جراح 25

 نقاز رٌاض مخبزة و حلوٌات أ 7رقم  21حً باش جراح عمارة  9902470أ94
 الحراش باش جراح 26

00A0067221  خٌدر ٌوسف تغذٌة عامة س 01محل رقم  65حً باش جراح عمارة 
 الحراش باش جراح 28

01A0081619  بوراد سٌد علً تغذٌة عامة 06سوق جنان مبروك رقم 
جراحباش  29  الحراش 

03A0102871  مداسً نورالدٌن تغذٌة عامة 02محل رقم  53عمارة  1حً باش جراح 
 الحراش باش جراح 30

05A4819407  عبد الحق نسٌم تغذٌة عامة 01سوق جنان المبروك محل 
 الحراش باش جراح 31

06A4837301 بونوح ٌاسٌن تغذٌة عامة 13تعاونٌة عقارٌة التضامن شارع بئرخادم الطرٌق الوالئً رقم 
 الحراش باش جراح 32

08A4852943  زموري فرٌد تغذٌة عامة أ 05محل رقم  38حً باش جراح عمارة 
 الحراش باش جراح 33

08A4859135  بن جاب هللا عبد الحق تغذٌة عامة 01محل رقم  01قطعة رقم  13طرٌق الوالئً رقم 
 الحراش باش جراح 34

09A4862707  حلٌش كرٌم تغذٌة عامة 05رقم  63عمارة  01جراح حً باش 
 الحراش باش جراح 35

10A4879411  الحراش باش جراح 36 فراغ سٌد علً تغذٌة عامة 42شارع نوال المورو حً البدر رقم 

11A4883157  الحراش باش جراح 37 بـرابـز حمزة تغذٌة عامة 11عمارة  1حً باش جراح 

11A4884501  الحراش باش جراح 38 مازٌت عمر تغذٌة عامة 03رقم  65عمارة  01حً باش جراح 

12A4896613  الحراش باش جراح 39 رشٌدي عثمان تغذٌة عامة 41رقم  04حً دٌار الجماعة عمارة 

12A4899437  الحراش باش جراح 40 رزٌق عبد الرحمان تغذٌة عامة 01قطعة  78حً البدر رقم 

14A4910919  ًالحراش باش جراح 41 شتوح لعموري تغذٌة عامة 08و  07محل رقم 12مسكن عمارة  202ح 

15A4919243  الحراش باش جراح 42 قرٌبٌس موسى تغذٌة عامة 07رقم  04حً المسلمٌن عمارة مشتركة 



97A0012660  الحراش باش جراح 43 خلفاوي كمال تغذٌة عامة 02محل رقم  43عمارة  1حً باش جراح 

98A0014290  ًالحراش باش جراح 44 بٌطار كمال تغذٌة عامة 07رقم  01مسكن عمارة  488ح 

98A0015934  الحراش باش جراح 45 بو حالة علً تغذٌة عامة 239حً البدر رقم 

98A0032353  الحراش باش جراح 46 موحً علً تغذٌة عامة 20مدخل د رقم  03حً دٌار الجماعة عمارة 

99A0038785 الحراش باش جراح 47 فرج نور الدٌن تغذٌة عامة باش جراح 06 المركز التجاري رقم 

08A4857473  الحراش باش جراح 48 لبٌك عبد الحكٌم تغذٌة عامة 22شارع الوادي لعذور رقم 

12A4898075  الحراش باش جراح 49 طالبً عادل تغذٌة عامة 200رقم  02محل 08حً مسكن عمارة 

10A4871979 

 
 05محل رقم  33عمارة  1حً باش جراح  

 
 تغذٌة عامة

 قرٌدي ٌوسف
 الحراش باش جراح 51

99A0041609 

 
 41سوق باش جراح محل رقم  

 
 تغذٌة عامة

 الحاج لصلج
 الحراش باش جراح 52

16A5114969   الحراش باش جراح 53 دراوش ٌحً تغذٌة عامة 41سوق جنان المبروك محل رقم 

16A5113949  الحراش باش جراح 54 وهاب بالل تغذٌة عامة 

13A4905013  الحراش باش جراح 55 غدٌة عبد الحكٌم تغذٌة عامة 05رقم  65حً باش جراح عمارة 

03A0094727  الحراش باش جراح 56 جدي بن عبدة عبد الكرٌم تغذٌة عامة 48نهج بوجرادة عمار حً لعدور رقم 

09A4865243  الحراش باش جراح 57 ناصري عبدالسالم تغذٌة عامة 07رقم  02مدخل  33حً باش جراح عمارة 

17A5119712  الحراش باش جراح 58 سباك عبد القادر تغذٌة عامة س 01محل رقم  65حً باش جراح عمارة 

02A0087875  الحراش باش جراح 59 لعوبً سعٌد تغذٌة عامة 06سوق جنان مبروك رقم 

98A0015794  الحراش باش جراح 60 فرٌدي محمد تغذٌة عامة 02محل رقم  53عمارة  1حً باش جراح 

17A5119863  الحراش باش جراح 61 زواوي أمٌر تغذٌة عامة 01سوق جنان المبروك محل 

16A5116588 الحراش باش جراح 62 بتركان عبد الكرٌم تغذٌة عامة 13تعاونٌة عقارٌة التضامن شارع بئرخادم الطرٌق الوالئً رقم 

06A4837301 الحراش باش جراح 63 بونوح ٌاسٌن تغذٌة عامة أ 05محل رقم  38جراح عمارة  حً باش 

17A5117638  الحراش باش جراح 64 بوتاعة عبد الرؤوف تغذٌة عامة 01محل رقم  01قطعة رقم  13طرٌق الوالئً رقم 

16A5117031  الحراش باش جراح 65 ساكو رابح تغذٌة عامة 05رقم  63عمارة  01حً باش جراح 

04A4813337  الحراش باش جراح 66 عوسات عبد السالم تغذٌة عامة 303رقم  03حً دٌار الجماعة عمارة 

98A0017879 01  الحراش باش جراح 67 بونقو سمٌر تغذٌة عامة 01شارع المجمع المدرسً جرجرة محل رقم 

98A0017657  الحراش باش جراح 68 بوزٌدي أحمد شرٌف  تغذٌة عامة 03رقم  65عمارة  01حً باش جراح 

10A4874629  الحراش باش جراح 69 بن عبد هللا كمال تغذٌة عامة 02ب رقم  24مسكن عمارة  488حً باش جراح 

17A5120947 الحراش باش جراح 70 بونوة خٌر تغذٌة عامة 01 حً باش جراح 

 الحراش باش جراح 71 بن شٌكو عبد العزٌز تغذٌة عامة 20سوق جنان المبروك رقم  

99A0054519  الحراش باش جراح 72 بوسالمً الربح تغذٌة عامة 31سوق النخٌل طاولة رقم 

16A5114969  الحراش باش جراح 73 دراوش ٌحً تغذٌة عامة تاش جراح 93رلى  64حً تاش جراح ػًارج 



16A5113943  الحراش باش جراح 74 وهاب بالل تغذٌة عامة لالسٍار تاش جراح 769حً حُاٌ رلى 

12A4899093  الحراش باش جراح 75 منصوري عبد الرحمان خضر و فواكه 13الطابق االرضً حصة رقم  65عمارة  01حً باش جراح 

11A4885617  الحراش باش جراح 76 بوقابة لخضر خضر و فواكه 18سوق جلمانً محمد رقم 

12A4892245  الحراش باش جراح 77 قاسم بوبكر خضر و فواكه محل ب 02رقم  65عمارة  01حً باش جراح 

00A0070147  الحراش باش جراح 78 والة مولود قصابة و دواجن 23سوق جنان المبروك رقم 

04A4812631  الحراش باش جراح 79 برابح ساعد قصابة و دواجن 11سوق مٌلودي برٌنٌس )النخٌل سابقا(محل 

05A4819613 02 و دواجن قصابة طرٌق باش جراح حً البدر  الحراش باش جراح 80 بوحلٌسة لٌاس 

06A4843630  الحراش باش جراح 81 ودوع حمٌد قصابة و دواجن 61سوق مٌلودي برٌنٌس محل رقم 

09A4868771  الحراش باش جراح 82 صـالح أعمـر قصابة و دواجن 02رقم26عمارة  1حً باش جراح 

10A4878305  و دواجن قصابة محل ب 265حً البدر رقم  الحراش باش جراح 83 بلقسام مولود 

13A4906389  الحراش باش جراح 84 عٌش طاوس قصابة و دواجن 18سوق مٌلودي برٌنٌس ) النخٌل سابقا (محل رقم 

14A4915995  الحراش باش جراح 85 عمً فاطمة الزهرة قصابة و دواجن 05محل رقم  02مدخل  26عمارة  01حً باش جراح 

15A4918309  الحراش باش جراح 86 وٌندار زكرٌاء قصابة و دواجن 06رقم  03مدخل  64عمارة  1حً باش جراح 

00A0071265  الحراش باش جراح 87 فقاس مطٌس قصابة و دواجن 12شارع مصطفى بن بولعٌد رقم 

99A0045199  الحراش باش جراح 88 معطاوي الحواس قصابة و دواجن  153سوق النخٌل رقم 

08A4857675  الحراش باش جراح 89 شاكـري ٌـزٌد قصابة و دواجن 66سوق مٌلودي برنٌس محل رقم 

00A0067221  الحراش باش جراح 90 خٌدر ٌوسف قصابة و دواجن س 01محل رقم  65حً باش جراح عمارة 

01A0075071  الحراش باش جراح 91 بوكاري سفٌان قصابة و دواجن 20سوق حً النخٌل محل رقم 

02A0087875  الحراش باش جراح 92 قطٌش سالم قصابة و دواجن 14بجوار سوق مٌلودي برنٌس كشك رقم 

13A4906821  الحراش باش جراح 93 جعٌجع زٌن العابدٌن قصابة و دواجن سوق مٌلودي برٌنٌس 67محل رقم 

15A4921433  الحراش باش جراح 94 نواري سفٌان قصابة و دواجن 30سوق مٌلودي برٌنٌس )النخٌل سابقا( المحل رقم 

99A0048127  الحراش باش جراح 95 شابو سعٌد قصابة و دواجن 07سوق النخٌل رقم 

99A0055321  الحراش باش جراح 96 محلول عبد القادر قصابة و دواجن 43سوق النخٌل رقم 

01A0080019  الحراش باش جراح 97 كرٌرش أرملة منصوري فرٌدة قصابة و دواجن 149سوق حً النخٌل رقم 

09A4868771  الحراش باش جراح 98 صـالح أعمـر قصابة و دواجن 02رقم26عمارة  1حً باش جراح 

11A4923436  الحراش باش جراح 99 قٌالل عمر قصابة و دواجن 79شارع حنفً هجرس رقم 

09A4867785  الحراش باش جراح 100 شاب هللا عبد النور قصابة و دواجن 12سوق جنان المبروك محل 

99A0044775  الحراش باش جراح 101 نمٌر دواودة علً قصابة و دواجن 22سوق النخٌل  محل رقم 

16A5044396  الحراش باش جراح 102 بالل محمد مزٌان  قصابة و دواجن  12شارع مصطفى بن بولعٌد رقم 

15A4920101  الحراش باش جراح 103 جوادي رضوان قصابة و دواجن أ 12رقم  63عمارة  01حً باش جراح 

99A004473  الحراش باش جراح 104 عٌاش العٌد قصابة و دواجن 04رقم6 عمارة  02حً باش جراح 

08A4857675  الحراش باش جراح 105 شاكـري ٌـزٌد قصابة و دواجن 66سوق مٌلودي برنٌس محل رقم 

99A0036401  و دواجن قصابة 06رقم  20حً باش جراح عمارة  الحراش باش جراح 106 زكارة محمد 



04A4811005  الحراش باش جراح 107 بوطوبة أحمد قصابة و دواجن باش جراح محطة النقل الحضري أمام 

98A0020485  الحراش باش جراح 108 عمار سوٌسً قصابة و دواجن 81شارع بوجرادة لعدور رقم 

10A4874537 01  الحراش باش جراح 109 شٌتً ٌوغرطة قصابة و دواجن 01محل رقم شارع المجمع المدرسً جرجرة 

14A5030612  الحراش باش جراح 110 فاتح عماري قصابة و دواجن 03رقم  65عمارة  01حً باش جراح 

16A5116263  الحراش باش جراح 111 طارق مغراوي قصابة و دواجن 41رقم  04حً دٌار الجماعة عمارة 

04A4923091  الحراش باش جراح 112 العٌد حمٌدي قصابة و دواجن 01قطعة  78رقم حً البدر 

99A4866379  ًالحراش باش جراح 113 زاٌدي علً  قصابة و دواجن 08و  07محل رقم 12مسكن عمارة  202ح 

13A4906289  الحراش باش جراح 114 عٌاش محمد قصابة و دواجن 07رقم  04حً المسلمٌن عمارة مشتركة 

99A0044073  الحراش باش جراح 115 عٌاش العٌد قصابة و دواجن 03رقم  65عمارة  01حً باش جراح 

17A5119897  الحراش باش جراح 116 قلٌل عبد الرحمان قصابة و دواجن 60حً البدر رقم 

00A0061321  الحراش باش جراح 117 بوسعد الالهم قصابة و دواجن شارع االخوة عطاري حً المسلمٌن 4و  2رقم 

02A0007875  الحراش باش جراح 118 قطٌش سالم قصابة و دواجن 55حً الهواء الجمٌل رقم 

98A0028983  الحراش باش جراح 119 قطاش عمر قصابة و دواجن 60و  59رقم 5حً دٌار الجماعة عمارة 

16A5916236  الحراش باش جراح 120 مغراوي طارق قصابة و دواجن 02أ محل 64حً باش جراح عمارة 

11A4884573  الحراش باش جراح 121 اٌت فاٌت أمٌن قصابة و دواجن 21شارع صالح بن دالة رقم 

10A4898305  الحراش باش جراح 122 بلقاسم مولود قصابة و دواجن 68حً الهواء الجمٌل على واجهة شارع حنٌن رقم 

16A5115346  الحراش باش جراح 123 سالمً عبد القادر قصابة و دواجن 04طرٌق الهواء الجمٌل رقم 

99A0046031  الحراش باش جراح 124 معطاوي براهٌم قصابة و دواجن 88حً الهواء الجمٌل شارع سعٌد بلقاسمً رقم 

03A0095623 الحراش باش جراح 125 جوابً أمحمد قصابة و دواجن شارع حنان حً الهواء الجمٌل 

15A4920147  و دواجن قصابة  12شارع مصطفى بن بولعٌد رقم  الحراش باش جراح 126 حمزة مجراب 

17A0096511  الحراش باش جراح 127 اٌت دٌب حمٌد قصابة و دواجن أ 12رقم  63عمارة  01حً باش جراح 

00A0069241  الحراش باش جراح 128 جغام توفٌق قصابة و دواجن  157حً البدر شارع حنافً هجرس رقم 

15A4921019  و دواجن قصابة حً البدر  الحراش باش جراح 129 زاٌدي مصطفى 

06A4828195  الحراش باش جراح 130 شامخ خمٌسً مطاعم 03رقم  1مسكن عمارة  488حً باش جراح 

07A4851271  الحراش باش جراح 131 درٌج حمٌد مطاعم 06/أ رقم 1مسكن عمارة  488حً باش جراح 

13A4907595  الحراش باش جراح 132 زرواطً مسعود مطاعم رقم 26عمارة  01حً باش جراح 

98A0026873  الحراش باش جراح 133 بوكرمة محمد أولحاج مطاعم 03رقم  01حً باش جراح 

01A0083259  الحراش باش جراح 134 عشاش زٌن الدٌن مطاعم 31شارع حنان حً الهواء الجمٌل رقم 

07A4840585  الحراش باش جراح 135 إٌهار نور الدٌن مطاعم 88حً الهواء الجمٌل شارع سعٌد بلقاسمً رقم 

16A5114971 الحراش باش جراح 136 أودٌنة اسماعٌل مطاعم شارع حنان حً الهواء الجمٌل 

17A5117792 الحراش باش جراح 137 العاٌبً هشام مطاعم حً البدر 

16A5111762  الحراش باش جراح 138 بوحلة عادل مطاعم 239حً البدر رقم 

05A4822713  الحراش باش جراح 139 خلفون محمد مطاعم 10رقم  06درج  26عمارة  01حً باش جراح 



05A4826387  الحراش باش جراح 140 اٌت بعزٌز محمد امٌن مطاعم 10محل رقم  13المركز التجاري الطرٌق الوالئً رقم 

02A0087267  الحراش باش جراح 141 مركوش سمٌر مطاعم 07رقم  04مدخل  25حً باش جراح عمارة 

09A4869677  الحراش باش جراح 142 أوشموخ كرٌم مطاعم 02رقم  18عمارة  1حً باش جراح 

00A0060847  الحراش باش جراح 143 بودٌنة عبداللطٌف مطاعم 06أ السلم  03رقم  21عمارة  01حً باش جراح 

15A4921637  الحراش باش جراح 144 18جراح رقم حً باش  مطاعم 03رقم  65عمارة  01حً باش جراح 

08A4860947  41رقم  04حً دٌار الجماعة عمارة 
 مطاعم

 04مسكن عمارة  488حً 
 12رقم 

 الحراش باش جراح 145

08A4860955  ًالحراش باش جراح 146 العٌفة عبود مطاعم 11و  10رقم  01مسكن عمارة أ  488ح 

08A4862415  ًالحراش باش جراح 147 سمارة مراد مطاعم 06-05-04رقم  04مسكن عمارة  488ح 

12A4899615  الحراش باش جراح 148 طٌار ٌوسف مطاعم 12رقم  26حً باش جراح عمارة 

14A4913373 84 الحراش باش جراح 149 كرٌوط حسٌن مطاعم حً البدر 

14A4916425  الحراش باش جراح 150 بولودم مسعود مطاعم 239حً البدر رقم 

97A0012073  ًالحراش باش جراح 151 نعمانً حمٌد مطاعم  04رقم  03مسكن عمارة  488ح 

98A0014786  الحراش باش جراح 152 بداوي براهٌم مطاعم 06رقم  20حً باش جراح عمارة 

02A0084885  الحراش باش جراح 153 عبد السعٌد ورٌدة مطاعم 16محطة النقل الحضري كشك رقم 

99A0050385  الحراش باش جراح 154 سعداوي سعٌد مطاعم 81شارع بوجرادة لعدور رقم 

99A0042055  الحراش باش جراح 155 محمدي مختار مطاعم 34شارع الواد الهواء الجمٌل رقم 

02A0093419 09 الحراش باش جراح 156 لعور محمد مطاعم شارع الحدائق الهواء الجمٌل 

13A4909367 118 الحراش باش جراح 157 لورقٌوي مهدٌة مطاعم 01حً البدر محل شارع حنفً  هجرس 

15A5110300  الحراش باش جراح 158 زكرٌا بوطبٌلة مطاعم 10رقم  06درج  26رقم  01حً باش جراح 

161932269ب ح   الحراش باش جراح 159 إدرٌس رضوان مطاعم حً البدر 334 

16A5114944  الحراش باش جراح 160 ٌاسٌن قاسم بوظهر مطاعم الحصة  07رقم  04مدخل  25حً باش جراح عمارة 

13A4906319  الحراش باش جراح 161 شرٌف عبد القادر مطاعم ب، 157حً البدر شارع حنافً هجرس رقم 

98B0004469 334 حً البدر 
 مطاعم

ش ذ م م محمد ادم مقهى و أكل 
 خفٌف

 الحراش باش جراح 162

12A4898401  الحراش باش جراح 163 عرقً ابراهٌم مطاعم 34شارع الواد الهواء الجمٌل رقم 
 

  



  8102عطلة يومي عيد الفطر المبارك لسىة  خاللالقائمة االسمية للتجار و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المداومة 

 8102جويلية  10و عطلة عيد االستقالل و الشباب 
 -بوروبة-

 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
اسم و لقب التاجر أو 

 المتعامل االقتصادي
 البلدٌة الرقم

المقاطعة 
 االدارٌة

00A0057025  12حً الكالٌتوس رقم 
 مخبزة و حلوٌات

 خرخاش عبد العزٌز
 الحراش بوروبة 01

07A4860428  عٌون نوفل مخبزة و حلوٌات 05( رقم  1حً الكالٌتوس عمارة ) د 
 الحراش بوروبة 02

11A4896612  حمزاوي رابح مخبزة و حلوٌات 14رقم  03حً الجبل قسم ب 
 الحراش بوروبة 03

99A0052316  طالبً محمد أرزقً مخبزة و حلوٌات 03رقم  07حً الجبل عمارة 
 الحراش بوروبة 04

99A0053184 زرق الرأس بن داود مخبزة و حلوٌات زرق الرأس حً الجبل 
 الحراش بوروبة 05

12A5013012  90حً انجثم يدخمB فٍُص ػثد انمادر  مخبزة و حلوٌات تىروتح 
 الحراش بوروبة 06

 زتٍهً اػًر  مخبزة و حلوٌات تىروتح 73رلى  96حً ضرٌف تادي يجًغ  3000766ا97
 الحراش بوروبة 07

 سٍىيهٍثم َ مخبزة و حلوٌات تىروتح 97رلى  sػًارج  p l mحً  3070640ا79
 الحراش بوروبة 08

 تىداح ػثدانهطٍف  مخبزة و حلوٌات تىروتح 79رلى  79حً ضرٌف تادي يجًغ  بطاقة حرفً
 الحراش بوروبة 09

 مخبزة و حلوٌات تىروتح 04رلى  97حً ضرٌف تادي يجًغ  9976776ب99
sarl boulangerie 

patisserie benazzoug 
 الحراش بوروبة 10

 الحراش بوروبة 11 غول مصطفى مخبزة و حلوٌات 96رلى   Aحً يحًد سؼٍدوٌ ضارع  /

11A4903060  عبان عبد المالك مخبزة و حلوٌات 16رقم  3حً الجبل مج,ش 
 الحراش بوروبة 12

4864204أ08  معمري محمد مخبزة و حلوٌات 08حً الكالٌتوس عمارة س رقم  
 الحراش بوروبة 13

0057025أ01  ضربان محمد مخبزة و حلوٌات 26شارع حمٌدو سعادة رقم  
 الحراش بوروبة 14

00A0060695  بومزراق سفٌان تغذٌة عامة 11حً باش جراح محل رقم 
 الحراش بوروبة 15

01A0077048  كودري لٌلى تغذٌة عامة 03حً بن بولعٌد كشك رقم 
 الحراش بوروبة 16



01A0080960  بولحلٌب إسالم تغذٌة عامة 01رقم  44حً الصنوبر ع 
 الحراش بوروبة 17

03A0105684  عاٌد مراد تغذٌة عامة 01ٌحمل رقم  2حً الجبل مجموعة أ 
 الحراش بوروبة 18

06A4842344  بونقطة سمٌر تغذٌة عامة 05حً الكالٌتوس عمارة " ف " رقم 
 الحراش بوروبة 19

09A4879638 بوعسكر مراد تغذٌة عامة أ02رقم1حً الجبل  مج 
 الحراش بوروبة 20

10A4885490  فرٌدي محمد تغذٌة عامة أ 04س 03حً الجبل مج 
 الحراش بوروبة 21

13A5022804  رابـــحـــً خـــالـــٌـــدة تغذٌة عامة أ ) سابقا التعاونٌة العقارٌة الفرجة( 15حً الشهٌد محمد سعٌدون رقم 
 الحراش بوروبة 22

13A5023232  بن محً الدٌن لٌاس تغذٌة عامة 02قسم  05رقم حً الجبل 
 الحراش بوروبة 23

14A5033248  شرٌات رؤوف تغذٌة عامة 10رقم  01حً الجبل قسم  ف 
 الحراش بوروبة 24

15A5038790  بودٌسة جمٌلة تغذٌة عامة 02محل رقم  01حً الكالٌتوس عمارة د 
 الحراش بوروبة 25

99A0033516  نقاش عمر تغذٌة عامة 15ش  01حً الجبل مجموعة 
 الحراش بوروبة 26

02A0092490  بن قارة احمد تغذٌة عامة 03رقم  1المركز التجاري باش جراح 
 الحراش بوروبة 27

01A0079040  رحمانً محمد أرزقً تغذٌة عامة 02س  1حً الجبل مجموعة 
 الحراش بوروبة 28

16A5115784  عامة تغذٌة بوروبة 04رقم  01حً الجبل مج  أعمر قومٌري 
 الحراش بوروبة 29

01A0079264  نصرون فتحً تغذٌة عامة 09حً بومزار رقم 
 الحراش بوروبة 30

01A0080386  قورصو مصطفى تغذٌة عامة 05رقم  41حً الجبل مجموعة 
 الحراش بوروبة 31

99A0038910  عٌسو عبد القادر تغذٌة عامة 3م  2حً الجبل مجموعة 
 الحراش بوروبة 32

06A4836970  حمٌدي فاٌزة تغذٌة عامة 05المركز التجاري حً أومخلوف محمود محل رقم 
 الحراش بوروبة 33

08A486446  جمعً سعٌد تغذٌة عامة 25شارع حمٌدو سعادة رقم 
 الحراش بوروبة 34

11A4899888  بلوط فوزي تغذٌة عامة 10حً باش جراح محل رقم 
 الحراش بوروبة 35

08A4851695  زغوان بلقاسم تغذٌة عامة 19تجزئة البركة قطعة رقم 
 الحراش بوروبة 36

16A5114040  حبوش عبد هللا تغذٌة عامة 02قسم  05حً الجبل رقم 
 الحراش بوروبة 37

17A5119192  ًباٌزٌد بلكحل تغذٌة عامة 04الكالٌتوس عمارة  ج رقم ح 
 الحراش بوروبة 38



14A5036370  ًآٌت سعٌد عامر أنٌس تغذٌة عامة 13الكالٌتوس عمارة ب رقم ح 
 الحراش بوروبة 39

13A5025878  بلعٌبود عبد النور تغذٌة عامة 11أو  04حً الجبل مجموعة 
 الحراش بوروبة 40

14A5028308  حنو توفٌق تغذٌة عامة 6قسم س  08حً الجبل رقم 
 الحراش بوروبة 41

13A5022048 بــــــورابــة عــــــمــر تغذٌة عامة محل ب 12قطعة رقم  تجزئة بن ٌطو 
 الحراش بوروبة 42

15A5309374 بوسعادة سمٌر تغذٌة عامة  02حً الجبل قسم أ 
 الحراش بوروبة 43

15A5038902  بوزٌدي خالد تغذٌة عامة محل ب 57حً بن بولعٌد رقم 
 الحراش بوروبة 44

05A4832566  وراس محمد طٌب تغذٌة عامة 11 رقم 2حً الجبل مجموعة 
 الحراش بوروبة 45

99A0037718  العٌدي عبد الرحمان تغذٌة عامة 27حً فٌدال رقم 
 الحراش بوروبة 46

17A5120372  اٌت مهدي فضٌلة تغذٌة عامة 05حً بٌالم رقم 
 الحراش بوروبة 47

99A0034170  دوركام سعٌد تغذٌة عامة 16شارع االسفل حً المجاهد رقم 
 الحراش بوروبة 48

15A5110034  بن ادٌر أنٌس خضر و فواكه 08مسكن تساهمً عمارة ب محل رقم  104/105مشروع 
 الحراش بوروبة 49

16A5113498 بن خادم فاطمة الزهراء خضر و فواكه بوروبة 
 الحراش بوروبة 50

05A4833026  قرٌو عمر قصابة و دواجن 01رقم  01حً الجبل مجموعة أ 
 الحراش بوروبة 51

07A4860214  عمورة سماعٌل قصابة و دواجن 59شارع بوبكر عقون بجانب مقر الجمعٌة الرٌاضٌة لحً الجبل كشك رقم 
 الحراش بوروبة 52

08A4865330 بوترعة عٌاش قصابة و دواجن 02محل01رقم 01حً الجبل مجموعة ف 
 الحراش بوروبة 53

15A5042824  لعكروت رمضان قصابة و دواجن 06تساهمً عمارة ب محل رقم مسكن  105/104مشروع 
 الحراش بوروبة 54

11A4893334  خاسف رضا قصابة و دواجن محل ب 2قسم أش  11حً الجبل رقم 
 الحراش بوروبة 55

02A0094250  إبراهٌمً مصطفى قصابة و دواجن 02مج  03حً الجبل رقم 
 الحراش بوروبة 56

04A4818494  عبد الرحمان زٌن الدٌن قصابة و دواجن أ04قسم 07رقمحً الجبل 
 الحراش بوروبة 57

14A5027150 قورصو نور الدٌن قصابة و دواجن أ04قسم 05حً الجبل رقم 
 الحراش بوروبة 58

00A0067934  مرٌود زٌن الدٌن مطاعم 16محل  07حً الجبل عمارة 
 الحراش بوروبة 59

04A4810499  راشدي جمال مطاعم محطة البنزٌنحً الكالٌتوس بجانب 
 الحراش بوروبة 60



99A0044190  عبد الالوي سعٌد مطاعم 1أ  1مجموعة 
 الحراش بوروبة 61

99A0046166 سلٌمٌة غنٌة مطاعم 02حً الكالٌتوس عمارة أ رقم 
 الحراش بوروبة 62

03A0103562  بودوخة أحمد مطاعم )حً المسلمٌن المستعجل سابقا( 45رقم  09حً شرٌف بٌدي مجموعة 
 الحراش بوروبة 63

15A5111262  اسماعٌل حسام الدٌن مطاعم 10حً الكالٌتوس عمارة أو رقم 
 الحراش بوروبة 64

01A1624926  بلمعلم أحمد مطاعم 01محل  10رقم  02حً باش جراح 
 الحراش بوروبة 65

99A0046166  سلٌمة غنٌة مطاعم 02حً الكالٌتوس عمارة أ رقم 
 الحراش بوروبة 66

06A4841910  مٌهوبً ناصر مطاعم بجانب محطة البنزٌن  22حً الكالٌتوس كشك رقم 
 الحراش بوروبة 67

17A5119753  محمد أمٌن وجط مطاعم حً بن بولعٌد أمام قسمة 
 الحراش بوروبة 68

98A0032066  نقاش حكٌم مطاعم 16ح رقم  01حً الجبل 
 الحراش بوروبة 69

16A5115174  بوشولكٌة أمٌن مطاعم 06حً الجبل محل رقم 
 الحراش بوروبة 70

99A0033878  نقاش محمد محطة خدمات 38حً الجبل طرٌق الوطنً رقم 
 الحراش بوروبة 71

 

  



  8102عطلة يومي عيد الفطر المبارك لسىة  خاللالقائمة االسمية للتجار و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المداومة 

 8102جويلية  10عطلة عيد االستقالل و الشباب  و
 -وادي السمار-

 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
اسم و لقب التاجر أو 

 المتعامل االقتصادي
 البلدٌة الرقم

المقاطعة 
 االدارٌة

12A4908862  السماروادي  10 رحمان حمٌد مخبزة و حلوٌات المكان الجمٌل 02محل  16رقم 6شارع  الحراش 

03A0099208 الحراش وادي السمار 10 عتروز الحسٌن مخبزة و حلوٌات وراء المركز البرٌدوالموصالت08حً وادى السمارقطعةرقم 

98A0029234 22 الحراش وادي السمار 10 مشري توفٌق مخبزة و حلوٌات شارع عبد الرحمان شتوح المكان الجمٌل 

14A5034732  الحراش وادي السمار 10 شعاب رشٌد مخبزة و حلوٌات مقابل المعهد الوطنً لإلعالم األلًحً وادي السمار 

0063530أ00  الحراش وادي السمار 10 جؼفري ػًر مخبزة و حلوٌات السمار واد الجمٌل المكان مفتاح طرٌق101 

13A4902013  الحراش وادي السمار 10 سوٌدي براهٌم مخبزة و حلوٌات 39حً ماكودي قطعة رقم 

00A0058110  زاٌدي مراد تغذٌة عامة 3شارع عبد الرحمان شتوح المكان الجمٌل رقم 
 الحراش وادي السمار 10

01A0075500  شرٌد محمد تغذٌة عامة العالٌة المكان الجمٌل 130قطعة 
 الحراش وادي السمار 10

02A0086756  بلقاٌد محمد تغذٌة عامة 22شارع بوبغلة بولٌو رقم 
 الحراش وادي السمار 10

04A4814814 رباحً عٌاش تغذٌة عامة 17رقم  2حً ماكودي  قطعة 
 الحراش وادي السمار 01

05A4829452  سلطانً مسعود تغذٌة عامة 287حً سلٌبة رقم 
 الحراش وادي السمار 00

07A4856818 حمالت مصطفى تغذٌة عامة 119قطعة رقم02ماكودي 
 الحراش وادي السمار 00

07A4859836  كفالً سفٌان تغذٌة عامة أ 21حً حقل التجارب قطعة رقم 
 الحراش وادي السمار 00

08A4863866  أوحدة محمد تغذٌة عامة 187حً العالٌـة رقم 
 الحراش وادي السمار 00

09A4875708  تٌغزة صادق تغذٌة عامة 04رقم  04طرٌق مفتاح محل رقم 
 الحراش وادي السمار 00

11A4900562  مٌالط مصطفى تغذٌة عامة المكان الجمٌل 164رقم 05شارع 
 الحراش وادي السمار 00



12A5011418  نعٌم عمر تغذٌة عامة حالٌا شارع محمد حطاب حً المكان الجمٌل 23رقم  06شارع 
 الحراش وادي السمار 00

12A5016660  بن الشٌخ سفٌان تغذٌة عامة 56رقم  02حً مكودي 
السمار وادي 00  الحراش 

14A5030808  عوران نور الدٌن تغذٌة عامة 34قطعة رقم  01حً ماكودي 
 الحراش وادي السمار 00

15A5037290  ًلحسن عبد الوهاب تغذٌة عامة محل ب 02مسكن المكان الجمٌل عمارة رقم  226ح 
 الحراش وادي السمار 01

15A5039802  سٌلمً نور الدٌن تغذٌة عامة 201حً إسعد عباس قطعة رقم 
 الحراش وادي السمار 00

15A5042692 13 بن طرفاٌة العٌد تغذٌة عامة نهج سٌدي عقبة المكان الجمٌل 
 الحراش وادي السمار 00

07A4856818 حمالت مصطفى تغذٌة عامة 119قطعة رقم02ماكودي 
 الحراش وادي السمار 00

08A4863866  محمدأوحدة  تغذٌة عامة 187حً العالٌـة رقم 
 الحراش وادي السمار 00

97A0012005  ولد عٌسى ناصر تغذٌة عامة واد السمار 04رقم  04طرٌق مفتاح محل 
 الحراش وادي السمار 00

0071536أ00  مٌنً نسٌل تغذٌة عامة 151رقم  13قسم  247شارع زٌناكري قطعة  
 الحراش وادي السمار 00

5120571أ17 عامة تغذٌة 265حً اسعد عباس فٌال    شهرزاد جعطٌط 
 الحراش وادي السمار 00

5028924أ14  عبد السالم عصام تغذٌة عامة 29شارع محمد الطاهر عالم رقم  
 الحراش وادي السمار 00

15A5041766  بن قوٌدر رضا تغذٌة عامة طرٌق مشاتل 11حً العالٌة شالً رقم 
 الحراش وادي السمار 00

05A4829452 سلطانً مسعود تغذٌة عامة 10الجمٌل رقم  شارع سٌدي عقبة المكان 
 الحراش وادي السمار 01

15A4922403  خلفً لقمان تغذٌة عامة 02محل رقم  04فٌال رقم  07شارع 
 الحراش وادي السمار 00

16A5113675  لعوبً سعٌد تغذٌة عامة 08نهج سٌدي عقبة حً المكان الجمٌل رقم 
 الحراش وادي السمار 00

17A5118384  صحراوي عمر تغذٌة عامة 200حً إسعد عباس قطعة رقم 
 الحراش وادي السمار 00

12A5012828 02قفٌفة محمد تغذٌة عامة شارع وادي الصومام المكان الجمٌل 
 الحراش وادي السمار 00

12A5016660 22 بن الشٌخ سفٌان تغذٌة عامة شارع عبد الرحمان شتوح المكان الجمٌل 
 الحراش وادي السمار 00

98A0016402 ًجعرون أحمد تغذٌة عامة حً وادي السمار مقابل المعهد الوطنً لإلعالم األل 
 الحراش وادي السمار 00

97A0012005  و لد عٌسى نا صر تغذٌة عامة 6المكان الجمٌل رقم  26شارع رقم 
 الحراش وادي السمار 00

15A5041760  بن قوٌدر رضا تغذٌة عامة 10شارع سٌدي عقبة المكان الجمٌل رقم 
 الحراش وادي السمار 00



16A5116352  تٌغزة محمد لمٌن تغذٌة عامة 02محل رقم  04فٌال رقم  07شارع 
 الحراش وادي السمار 00

17A5118384  صحراوي عمر تغذٌة عامة 08نهج سٌدي عقبة حً المكان الجمٌل رقم 
 الحراش وادي السمار 01

14A5028924  الحراش وادي السمار 00 عصام عبد السالم سوبيرات حً المكان الجمٌل 29شارع محمد الطاهر عالم رقم 

03A0104634 15غازي سمٌر خضر و فواكه 02مكرر نهج سٌدي عقبة مكان الجمٌل محل 
 الحراش وادي السمار 00

04A4813148 حاجً حورٌة خضر و فواكه نهج سٌدي عقبة المكان الجمٌل 
 الحراش وادي السمار 00

15A5110034  بن ادٌر أنٌس خضر و فواكه 08مسكن تساهمً عمارة ب محل رقم  104/105مشروع 
 الحراش وادي السمار 00

02A0096382  مهدي محمد قصابة و دواجه 10شارع سٌدي عقبة المكان الجمٌل رقم 
 الحراش وادي السمار 00

05A4827710 قشو رابح قصابة و دواجه 02محل رقم  04فٌال رقم  07 شارع 
 الحراش وادي السمار 00

04A4816334  قندوزي محمد قصابة و دواجه 08نهج سٌدي عقبة حً المكان الجمٌل رقم 
 الحراش وادي السمار 00

06A4844042  جفالً نسرٌن قصابة و دواجه 08رقم  05حً المكان الجمٌل شارع 
 الحراش وادي السمار 00

98A0032008  متٌاز مهدي قصابة و دواجه 05المكان الجمٌل وادي السمار رقم  26شارع رقم 
 الحراش وادي السمار 00

16A5114671  معلم محمد لخضر قصابة و دواجه 34قطعة رقم  01حً ماكودي 
 الحراش وادي السمار 01

17A5118219  ًفٌصل بوصبع قصابة و دواجه محل ب 02مسكن المكان الجمٌل عمارة رقم  226ح 
 الحراش وادي السمار 00

17A5118232  حماش نور الدٌن قصابة و دواجه 201حً إسعد عباس قطعة رقم 
 الحراش وادي السمار 00

16A5117256 13 عماري لخضر قصابة و دواجه نهج سٌدي عقبة المكان الجمٌل 
 الحراش وادي السمار 00

17A5118232 حماش عبد النور قصابة و دواجه 119رقمقطعة 02ماكودي 
 الحراش وادي السمار 00

00A0067904  بوزٌد رشٌد مطاعم 57طرٌق المفتاح رقم 
 الحراش وادي السمار 00

00A0071186 ًبوساعة ٌوسف مطاعم مقابل المعهد الوطنً لالعالم االل 
 الحراش وادي السمار 00

01A0083548 رشٌدبوتومً  مطاعم حً بواري عمار 
 الحراش وادي السمار 00

03A0107306 شعاب حمزة حسام الدٌن مطاعم مدخل محطة القطار مقابل عمارة س محل ب 
 الحراش وادي السمار 00

04A4810440  اٌكان جعفر مطاعم مكرر 118طرٌق مفتاح رقم 
 الحراش وادي السمار 00

06A4840960  سهٌلً سفٌان مطاعم 281قطعة رقم  02حً ماكودي 
 الحراش وادي السمار 01



06A4842826  شرٌشً عبد الحق مطاعم 163حً سلٌبة رقم 
 الحراش وادي السمار 00

06A4844788  علٌم نبٌل مطاعم 02طرٌق مفتاح رقم 
 الحراش وادي السمار 00

14A5027604  بلٌل منور مطاعم 02طرٌق مفتاح رقم 
 الحراش وادي السمار 00

15A5042468 حاجً نعٌمة مطاعم طرٌق المحطة 
 الحراش وادي السمار 00

99A0035620 دحاس مصطفى مطاعم شارع بوراوي عمار المكان الجمٌل 
 الحراش وادي السمار 00

99A0048720 ًتٌغزة حكٌم مطاعم مقابل المعهد الوطنً لالعالم االل 
 الحراش وادي السمار 00

02A0090014  بولكفوف بالل مطاعم 12حً سٌلٌة رقم 
 الحراش وادي السمار 00

02A0088046  سعٌدانً زهٌة مطاعم 162حً سلٌبة رقم 
 الحراش وادي السمار 00

15A5036872  همال ابراهٌم مطاعم 04طرٌق مفتاح رقم 
 الحراش وادي السمار 00

13A5019402 بورحلة طاهر مطاعم حً بواري عمار 
 الحراش وادي السمار 01

03A0105582  بوبزو حسٌنة مطاعم 137قطعة رقم 
 الحراش وادي السمار 00

05A4826671  عٌشون رابح مطاعم 11حً وادي السمار محل 
 الحراش وادي السمار 00

07A4848688  بوزنون طارق مطاعم محل ب 42رقم 
 الحراش وادي السمار 00

07A4851554  طاجٌن حسٌن مطاعم 29طرٌق المفتاح المكان الجمٌل رقم 
 الحراش وادي السمار 00

06A484788  علٌم نبٌل مطاعم 34قطعة رقم  01حً ماكودي 
 الحراش وادي السمار 00

16A5113967  ًبوحوش علً مطاعم محل ب 02مسكن المكان الجمٌل عمارة رقم  226ح 
 الحراش وادي السمار 00

08A4858827  نمٌر محمد بن مختار مطاعم 201حً إسعد عباس قطعة رقم 
 الحراش وادي السمار 00

14A5029538  بوزٌد محمد زكرٌا مطاعم 04طرٌق مفتاح رقم 
 الحراش وادي السمار 00

 الحراش وادي السمار 00 ش.ذ.و.و نٍكى ملبىات واد انسًار 48انًُطمح صُاػٍح تىسؼح  0007816ب99

 ملبىات واد انسًار 35انًُطمح انصُاػٍح رلى  098108ب08
أ.ٌ ش.أ.ل َىفى كىَسثت 

 نتًٍ
 الحراش وادي السمار 01

 



  



 



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التجارة

 هديرية التجارة لوالية الجسائر 

                                          هصلحة هالحظة السوق و اإلعالم االقتصادي                                                                                       

 هفتشية الحراش 

 

 8102جويلية  10و عطلة عيد االستقالل و الشباب  8102ليومي عيد الفطر المبارك لسنة ة عيد العمال الموافق  عطل خاللللتجار و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المداومة اإلضافية القائمة االسمية 

 -الحراش-

النشاطنوع  العنوان التجاري رقم السجل التجاري  المقاطعة االدارٌة البلدٌة الرقم اسم و لقب التاجر أو المتعامل االقتصادي 

1864288أ84  قالتً أحمدب بقالة  26حً الدهالٌز توسعة  
 الحراش الحراش 10

4436545أ82  نوي مصطفى بقالة 84شارع عمر حواس رقم  
 الحراش الحراش 10

1862315أ83  ناصري سعٌد بقالة 26محل  15عمارة  8حً باش جراح  
 الحراش الحراش 10

1884184أ83  عبد النور قٌدوم بقالة 22رقم  84مج ملكٌة  23حً مافال عمارة ب  
 الحراش الحراش 10

1888632أ81  عمورة هشام بقالة 24حً مخزن المٌاه القدٌم بومعطً رقم  
 الحراش الحراش 10

1884833أ83  لخضر كمال بقالة 26ف س  82عمارة ف محل رقم  مسكن بومعطً 881 
 الحراش بوروبة 10

8484261أ22  جربً عمار قصابة و دواحن محل ب موسى شارع شرٌف 
 الحراش الحراش 10

1884643أ83  فرقان زكٌرٌا  قصابة و دواجن 68د26حً الدهالٌز الثالثة توسٌعة رقم  
 الحراش الحراش 10

1866453أ83  حدو ولٌد قصابة و دواجن 28مدخل  11كورٌفة عمارة مسكن  8464حً  
 الحراش الحراش 10

 مباركً محرز قصابة و دواحن شارع أحمد حمٌدوش 51 1884568أ83
 الحراش الحراش 01

 بن شيخ ناصر قصابة و دواجن أ سوق نايلي بوهعطي 15كشك رقن  4442358أ23
 الحراش الحراش 00

 العمراوي محمد الصغٌر قصابة و دواجن 62و  61محمد دكان  سوق جلمانً 4424153أ25
 الحراش الحراش 00

 بن شيخ ناصر قصابة و دواجن أ سوق نايلي بوهعطي 15كشك رقن  4442358أ23
 الحراش الحراش 00

 غربً فرٌد إطعام سرٌع 55جوٌلٌة رقم  51شارع  4452445أ22
 الحراش الحراش 00

2254531أ55  واقنونً عثمان إطعام سرٌع 25رقم  شارع أحمد ترخوش 
 الحراش الحراش 00

4481215أ21  العربً غزٌل إطعام سرٌع مكرر 821حً بومعطً رقم  
 الحراش الحراش 00

4485615أ26  دامٌر فارس إطعام سرٌع 28شارع محمد لحسن رقم  
 الحراش الحراش 00

4468183أ21  نعٌمةحمٌدي  إطعام سرٌع 28شارع بلقاسم تابونت رقم  
 الحراش الحراش 00

1868154أ83  نور الدٌن كرم شتوان إطعام سرٌع جوٌلٌة  21شارع  21 
 الحراش الحراش 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 

 وزارة التجارة

 هديرية التجارة لوالية الجسائر 

                                    هالحظة السوق و اإلعالم االقتصادي                                                                                              هصلحة

 هفتشية الحراش 

 

 8102جويلية  10و عطلة عيد االستقالل و الشباب  8102عطلة عيد العمال الموافق  ليومي عيد الفطر المبارك لسنة  خاللمة للتجار و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المداواإلضافية القائمة االسمية 

 -باش جراح-

 المقاطعة االدارٌة البلدٌة الرقم اسم و لقب التاجر أو المتعامل االقتصادي نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري

1888363أ82  سوتو عبد النصر بقالة 23محل  86عمارة  28باش جراح حً  
 الحراش باش جراح 10

1866252أ83  شمٌلً عبد هللا بقالة  5محل  28مدخل  26حً باش جراح عمارة  
 الحراش باش جراح 10

4583815أ84  فضٌلً نسٌم بقالة 65قسم  24ملكٌة  28مدخل  81حً باش جراح عمارة  
 الحراش باش جراح 10

1866143أ83  بوعمرٌة مختار بقالة أ84ساحة عٌسات اٌدٌر محل  
 الحراش باش جراح 10

4583881أ84  طاشت كمال بقالة أ  26محل  24عمارة  28حً باش جراح  
 الحراش باش جراح 10

1868323أ83  بوزٌد سٌد علً بقالة الداللة المحاذٌة للسوق البلدي مٌلود برٌنٌس 
 الحراش باش جراح 10

1866155أ83  بوزٌدي رابح بقالة محل ب 13حً بن بولعٌد رقم  
 الحراش باش جراح 10

2252563أ55  قسوم حدة بقالة شارع بئر خادم 54 
 الحراش باش جراح 10

1882355أ82  مرابط  نور الدٌن بقالة حً البدر محل أ 268رقم  
 الحراش باش جراح 10

4588211أ84  فضٌل عوٌدات رشٌد بقالة أ 26محل 21عمارة  28حً باش جراح  
 الحراش باش جراح 01

4488218أ24  خاللفة سٌد أحمد بقالة أ 24رقم  21مدخل  25عمارة  8حً باش جراح  
 الحراش باش جراح 00

4521285أ85  عبد الحلٌم غدٌة  بقالة  21رقم  21حً باش جراح عمارة  
 الحراش باش جراح 00

1866252أ83  عبد هللا شمٌنً بقالة  5رقم  4مدخل  26عمارة  28حً باش جراح  
 الحراش باش جراح 00

1885841أ82  كولوقلً محمد بقالة 28مسكن عمارة  ب رقم  44حً  
 الحراش باش جراح 00

2213155أ22  ٌزٌد لعوادي بقالة  ممر حنان حً الهواء الجمٌل  21 
 الحراش باش جراح 00

22263222أ54  دحو عٌسى  بقالة 88حً بن بولعٌد فٌال رقم  
 الحراش باش جراح 00

2226525أ54  بن عراس اسماعٌل  بقالة 548حً البدر  
 الحراش باش جراح 00

4455443أ82  فضة نورة  قصابة و دواجن  845حً البدر رقم  
 الحراش باش جراح 00

2238621أ22  فقاص مطٌش قصابة و دواجن  15سوق النخٌل رقم  
 الحراش باش جراح 00

4466168أ21  أمزٌان رشٌد قصابة و دواجن شارع الوادي الهواء الجمٌل  26 
 الحراش باش جراح 01

4423341أ25  شاب هللا عبد النور قصابة و دواجن 86سوق جنان مبروك محل  
 الحراش باش جراح 00

2255225أ25  بوزٌد سالم قصابة و دواجن 81سوق جنان مبروك محل  
 الحراش باش جراح 00

1865521أ84  فقاس محمد قصابة و دواجن 54رقم  السوق البلدي مٌلود برٌنٌس 
 الحراش باش جراح 00

 لعمارة سلٌم قصابة و دواجن 64/65سوق جنان مبروك رقم  4432465أ82
 الحراش باش جراح 00

 مادي سٌد علً إطعام سرٌع  55رقم  12عمارة  55حً باش جراح  1883543أ83
 الحراش باش جراح 00



 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التجارة

 هديرية التجارة لوالية الجسائر 

                                          هصلحة هالحظة السوق و اإلعالم االقتصادي                                                                                       

  هفتشية الحراش

 

 8102جويلية  10و عطلة عيد االستقالل و الشباب  8102عطلة عيد العمال الموافق  ليومي عيد الفطر المبارك لسنة  خاللللتجار و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المداومة اإلضافية القائمة االسمية 

 -بوروبة-

التاجر أو المتعامل االقتصادي اسم و لقب نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري  المقاطعة االدارٌة البلدٌة الرقم 

4441452أ82  فرٌدي محمد بقالة أ 24س 25حً الجبل مج  
 الحراش بوروبة 10

186456أ84  شمس الدٌن وعنانً بقالة 42حً الكالٌتوس عمارة د محل رقم  
 الحراش بوروبة 10

1883224أ83  عزوق خالد بقالة أ28قسم  82حً الجبل رقم  
 الحراش بوروبة 10

2245164أ28  حنٌفً رابح بقالة 85ح 26حً الجبل مج  
 الحراش بوروبة 10

1884844أ83  بوزٌدي عثمان بقالة 21محل  رقم  22حً الجبل مج أ  
 الحراش بوروبة 10

1268436أ85  بلقاسمً سهٌلة  بقالة 64حً الجبل مج ف رقم  
 الحراش بوروبة 10

1866155أ83  بوزٌدي رابح بقالة محل ب  13حً بن بولعٌد رقم  
 الحراش بوروبة 10

1244854أ81  حمزاوي ولٌد قصابة و دواجن 26رقم  84حً الجبل مج أ  
 الحراش بوروبة 10

5883854أ82  قعاد نوال إطعام سرٌع  8ب8حً الجبل مج  
 الحراش بوروبة 10

4434522أ25  سعٌدي سلٌمة إطعام سرٌع محل ب 24حً الكالٌتوس عمارة س رقم  
 الحراش بوروبة 01

1881834أ82  بوشوٌكة أمٌن إطعام سرٌع 62رقم  24مسكن تساهمً عمارة  824حً  
 الحراش الحراش 00

2224635أ55  جاب هللا سمٌر  مقهى 85ب رقم 26حً الجبل مج  
 الحراش بوروبة 00

4414256أ23  فرحات كمال مشوى  26حً الكالٌتوس عمارة أ رقم  
 الحراش بوروبة 00

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التجارة

 هديرية التجارة لوالية الجسائر 

                                    هالحظة السوق و اإلعالم االقتصادي                                                                                              هصلحة

 هفتشية الحراش 

 

 8102جويلية  10و عطلة عيد االستقالل و الشباب  8102عطلة عيد العمال الموافق  ليومي عيد الفطر المبارك لسنة  خاللللتجار و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المداومة اإلضافية القائمة االسمية 

 -وادي السمار-

قتصادياسم و لقب التاجر أو المتعامل اال نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري  المقاطعة االدارٌة البلدٌة الرقم 

1265412أ85  دادو عبد الرحٌم بقالة  28محل  88مسكن رقم  845حً الجبل  
 الحراش وادي السمار 10

1888245أ82  غٌالنً منال بقالة مكرر 863حً حقل التجارب قطعة  
 الحراش وادي السمار 10

1864163أ84  زوقاري رشٌد إطعام سرٌع المنطقة الصناعٌة مقابل المدخل الرئٌسً لشركة ألفراكس 884رقم  الطرٌق الوالئً 
 الحراش وادي السمار 10

188584أ82  هدروق محمد سفٌان  إطعام سرٌع المنطقة الصناعٌة 
 الحراش وادي السمار 10

1882844أ82  واضح أمٌن إطعام سرٌع المكان الجمٌل 12فٌال  21شارع  
السماروادي  10  الحراش 

4452264أ22  بولمٌة عبد الكرٌم إطعام سرٌع شارع طرٌق مفتاح 24 
 الحراش وادي السمار 10

4468364أ21  بوخالفة عز الدٌن إطعام سرٌع  6مقابل معهد اإلعالم اآللً محل  
 الحراش وادي السمار 10

1862136أ83  اسعد بالل إطعام سرٌع أ  52حً علً خوجة رقم  
السماروادي  10  الحراش 

1884243أ83  برانً عبد اإلله إطعام سرٌع 812حً سلٌبة قطعة  
 الحراش وادي السمار 10

1885241أ82  بوهراوة خدٌجة إطعام سرٌع 625حً اسعد عباس رقم  
 الحراش وادي السمار 01

8281641848ب ح   بوصبع رشٌد حرفً تحضٌر البٌتزا 6محل  4طرٌق مفتاح رقم  
 الحراش وادي السمار 00

1254822أ81  رٌاض بوغالب  خضر و فواكه 631حً العالٌا قطعة  
 الحراش وادي السمار 00
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