
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة انتجارة

 يدَرَت انتجارة نىالَت انجسائر 

                                          يصهحت يالحظت انسىق و اإلػالو االقتصادٌ                                                                                       

 يفتشُت انحراش 
 

 9102األربعاء الفاتح هي شهر هاي عيذ العوال الوىافق ليىم ت عطل خاللوذاوهت اليي االقتصادييي الولزهيي بضواى القائوت االسويت للتجار و الوتعاهل

 -الحراش-

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

 االقتصادي
 المقاطعة االدارية البلدية الرقم

05A4817333  انحراش انحراش 10 مادي ابراهٌم مخبزة و حلويات بومعطً 60حً ناٌلً رقم 

10A4874199  انحراش انحراش 10 عرقوب عبد الحمٌد مخبزة و حلويات 08جوٌلٌة رقم  05شارع 

11A4882221  انحراش انحراش 10 زوقار مراد مخبزة و حلويات 390قطعة رقم  02حً الدهالٌز الثالثة 

11A4884705  انحراش انحراش 10 العمرانً محمد رضا سعٌد مخبزة و حلويات 471رقم  02حً الدهالٌز الثالثة توسٌعة 

11A4887787 17انحراش انحراش 10 غدٌري رضوان مخبزة و حلويات شارع بوعمامة 

13A4909031  انحراش انحراش 10 لفقً فرٌد مخبزة و حلويات 63حً كورٌفة رشٌد رقم 

02A0086581  انحراش انحراش 10 المنصبة كمال مخبزة و حلويات 17شارع مصطفى شرقو بلفور رقم 

99A0038077  انحراش انحراش 08 بجو ٌحً مخبزة و حلويات 01شارع محمد علٌوات رقم 

11A4885801 انحراش انحراش 09 نبٌلقـربً  مخبزة و حلويات 65قطعة  5حً رادٌوز عمارة أ رقم 

07A4847147  انحراش انحراش 10 نفقٍ يحُد هخبزة و حلىياث 10َهج بىػالو غبىب رقى 

01A0075701  انحراش انحراش 11 بوطرٌق حجٌلة تغذية عامة 31شارع دكتور روكس المنظر الجمٌل رقم 

01A0076261  انحراش انحراش 12 عرٌبة جمال تغذية عامة 62شارع سً حنافً حسن بادي رقم 

00A0058701 / انحراش انحراش 13 بلحمادي حدة تغذية عامة حسن بادي 1حً بانوراما عمارة أ 

03A0095595  انحراش انحراش 14 دراجً عبد القادر تغذية عامة 34شارع سً حنفً حسن بادي رقم 

01A0075521  انحراش انحراش 15 مندٌل رشٌد تغذية عامة 50رقم  508حً الدهالٌز الثالثة قطعة 

01A0072285  انحراش انحراش 16 كرٌفة سعٌد تغذية عامة 06شارع جبل بوزقزة رقم 



03A0099773  انحراش انحراش 17 دمدوم بوجمعة تغذية عامة 01شارع نورالدٌن حمري حسن بادي بلفور رقم 

16A5112886  انحراش انحراش 18 محلول مراد تغذية عامة س الحراش 03شارع أوالد الشٌخ رقم 

09A4868945  انحراش انحراش 19 زوان محمد تغذية عامة 03حً كورٌفة قطعة رقم 

11A4881525  انحراش انحراش 20 حاٌفً مصطفى تغذية عامة 03حً لرماف عمارة أ رقم 

15A5110852 انحراش انحراش 21 عزوط عبد الرحمان تغذية عامة 08 رقم محل بادي حسان سوق 

5124611أ18  انحراش انحراش 22 بقالتً أحمد تغذية عامة  02حً الدهالٌز توسعة  

4872989أ10  انحراش انحراش 23 نوي مصطفى تغذية عامة 18شارع عمر حواس رقم  

5120753أ17  انحراش انحراش 24 ناصري سعٌد تغذية عامة 02محل  53عمارة  1حً باش جراح  

5118518أ17  انحراش انحراش 25 قٌدوم عبد النور تغذية عامة 06رقم  14مج ملكٌة  07حً مافال عمارة ب  

02A0084559  انحراش انحراش 26 بوراس أرزقً تغذية عامة 07رقم  15أقطعة  02شارع الجزائر محل رقم 

5111276أ15  انحراش انحراش 27 عمورة هشام تغذية عامة 04حً مخزن المٌاه القدٌم بومعطً رقم  

5118177أ17  انحراش انحراش 28 لخضر كمال تغذية عامة 02ف س  16بومعطً عمارة ف محل رقم مسكن  115 

04A0103489  انحراش انحراش 29 قالون حمٌد تغذية عامة 10جوٌلٌة رقم  05شارع 

06A4837105  انحراش انحراش 30 كابري سلٌم تغذية عامة شارع شانزي سابقا 05شارع دغٌش بوعكاز رقم 

08A4854113  انحراش انحراش 31 بلحسٌن فرٌد تغذية عامة 23مصطفى شرقو حسن بادي رقم شارع 

08A4854441  انحراش انحراش 32 بحٌرة عبد اللطٌف تغذية عامة 34شارع سً حنافً حسان بادي رقم 

07A4840131  انحراش انحراش 33 بن عودٌة تسعدٌت تغذية عامة 21شارع اتٌان دٌنً المنظر الجمٌل رقم 

09A4869129  انحراش انحراش 34 عمروش محمد سوبيرات مكرر 797حً الدهالٌز الثالثة رقم 

15B1042016 ًانحراش انحراش 35 خنوسً شعبان سوبيرات شارع الشٌخ االبراهٌم 

14A4917271  انحراش انحراش 36 عرٌوات محمد خضر و فواكه 16شارع جعفر رقٌق عمارة رقم 

07A4843419  ًانحراش انحراش 37 بدال كمال خضر و فواكه 21محمد رقم سوق جلمان 

05A4814463  انحراش انحراش 38 عون صغٌر طرٌق خضر و فواكه 04سوق جلمانً محمد رقم 

99A0034615  انحراش انحراش 39 توات أرملة تواتً فاطمة خضر و فواكه 24سوق جلمانً محمد محل رقم 

11A4893568  انحراش انحراش 40 مدكور ابراهٌم خضر و فواكه 11سوق جلمانً محل رقم 

11A4880829  انحراش انحراش 41 سالمً شرٌف قصابة و دواجن 60حً ناٌلً )بومعطً( محل د رقم 

11A4885991  انحراش انحراش 42 خدٌجً فـاتح قصابة و دواجن 44سوق جلمانً محل رقم 

12A4893061  انحراش انحراش 43 سلٌمانً فارس قصابة و دواجن 04شارع دغٌش بوعكاز رقم 

13A4901983  انحراش انحراش 44 علٌان بن ٌوسف قصابة و دواجن 39سوق جلمانً محمد محل رقم 



98A0020009  انحراش انحراش 45 زٌـاد رابح قصابة و دواجن 71نهج بوعالم غبوب حسن بادي رقم 

99A0044857  انحراش انحراش 46 بوعالمهاشمً  قصابة و دواجن 07شارع دغٌش بوعكاز رقم 

12A4896695  انحراش انحراش 47 سلٌمانً رضوان قصابة و دواجن 40سوق جلمانً محل رقم 

12A4897809  انحراش انحراش 48 بدال إبراهٌم قصابة و دواجن 43سوق جلمانً محل رقم 

04A0103671  انحراش انحراش 49 ابراهٌمً عمر قصابة و دواجن 65شارع بوعالم غبوب رقم 

98A0015934  انحراش انحراش 50 بو حالة علً قصابة و دواجن 25سوق محمد جلمانً محل 

13A4903121  انحراش انحراش 51 مدانً عبد النور قصابة و دواجن 04شارع دغٌش بوعكاز )شانزي سابقا( عمارة 

14A4914675  دواجنقصابة و  محمد بلحسن محل ج 26جوٌلٌة رقم  05زاوٌة الشارعٌن  انحراش انحراش 52 فراغ فاتح 

15A4919839 02 انحراش انحراش 53 سعداوي أكرم قصابة و دواجن محمد حطاب بلفور 

98A0020009  انحراش انحراش 54 زٌـاد رابح قصابة و دواجن 71نهج بوعالم غبوب حسن بادي رقم 

15A5010103  انحراش انحراش 55 مشري محفوظ قصابة و دواجن 07سوق جلمانً محل رقم 

99A0034051  انحراش انحراش 56 قدور شرابً قصابة و دواجن 03مزرعة رشٌد كورٌفة رقم 

09A4864597  انحراش انحراش 57 العمراوي محمد الصغٌر قصابة و دواجن  27و  26سوق جلمانً محمد دكان رقم 

98A0017493 blondon  انحراش انحراش 58 لوصٌف فٌصل قصابة و دواجن  05 شارع 

00A0062373 05 رقم قاٌد ملٌكة درب  انحراش انحراش 59 والً حدة قصابة و دواجن 

98A0024051 09  انحراش انحراش 60 خالصً عمار مطاعم شارع حسٌن باي 

16A5111420  انحراش انحراش 61 بوصبع محمد مطاعم 01شارع الشٌخ االبراهٌمٌرقم 

15A4920421 
 مطاعم شارع الجزائر 05

محمد الحبٌب سماعٌل 
 62 بوزٌري

 انحراش انحراش

10A4876401  انحراش انحراش 63 برحال جمٌلة مطاعم أ بومعطً 19مأخذ المٌاه القدٌمة رقم 

99A0041913 12  انحراش انحراش 64 مزٌش صالح مطاعم شارع علً حسن بادي 

98A0024051 09  انحراش انحراش 65 خالصً عمار مطاعم شارع حسٌن باي 

16A5111420  انحراش انحراش 66 بوصبع محمد مطاعم 01شارع الشٌخ االبراهٌمٌرقم 

15A4920421 
 مطاعم شارع الجزائر 05

محمد الحبٌب سماعٌل 
 67 بوزٌري

 انحراش انحراش

10A4876401  انحراش انحراش 68 برحال جمٌلة مطاعم أ بومعطً 19مأخذ المٌاه القدٌمة رقم 

99A0041913 12  انحراش انحراش 69 مزٌش صالح مطاعم شارع علً حسن بادي 

08A4858827 انحراش انحراش 70 نـٌمر محمد مطاعم العالٌة 03جزء رقم  05طرٌق الوطنً رقم 

99A0053429  انحراش انحراش 71 بوثلجة محمد مطاعم 02ب رقم 01شارع الشٌخ االبراهٌمً محل رقم 

18A5126412  ًانحراش انحراش 72 رزقً عٌسات  مطاعم 09محل رقم  04عمارة  مسكن كورٌفة 460ح 

02A0084559  انحراش انحراش 73 بوراس أرزقً مطاعم 07رقم  15أ قطعة  02شارع الجزائر محل رقم 



07A445033  انحراش انحراش 74 بوراس فرٌد مطاعم 07شارع الجزائر رقم 

07A4843895 13 انحراش انحراش 75 اسماعٌلمادونً  مطاعم شارع تابونت بلقاسم 

06A4838911  انحراش انحراش 76 بهلولً زخروفة مطاعم 10حً بومعطً رقم 

06A4831543  انحراش انحراش 77 فٌصل عتٌق لعزٌزي مطاعم بومعطً 60حً ناٌلً قطعة رقم 

99A0052863  انحراش انحراش 78 درٌس رابح مطاعم 01سوق سٌدي مبارك محل رقم 

99A0048639  انحراش انحراش 79 دبٌاش عمر مطاعم 08طرٌق الجزائر رقم 

99A0050239  انحراش انحراش 80 محفوظ معمر مطاعم 11شارع أحمد ترخوش رقم 

15A4918917 10  انحراش انحراش 81 عٌسى صٌد مطاعم 01شارع الجزائر رقم 

14A4917477 11 انحراش انحراش 82 مزٌش خالد مطاعم شارع علً حسن باي محل أ 

98A0017751  انحراش انحراش 83 أمالل عثمان مطاعم 27شارع تابونت بلقاسم محل  07رقم 

0981900أ00 انحراش 10سىق جهًاٍَ يحًد يحم    انحراش انحراش 84 انًطاحٍ انكبري دحًاٍَ  البال هطاحي 

 

  



 ًىع الٌشاط العٌىاى التجاري رقن السجل التجاري
اسن و لقب التاجر أو 

 الوتعاهل االقتصادي
 البلذيت الرقن

الوقاطعت 

 االداريت

 مخبزة و حلويات باش جراح 50رقى  83حٍ باش جراح ػًارة  5583900ا89
 خهُفٍ احًد

 انحراش باش جراح 01

 مخبزة و حلويات قالسُار باش جراح 085حٍ حُاٌ رقى  5598805ا55
 انحراش باش جراح 02 شباح ػهٍ

99A0040987 مخبزة و حلويات 59رقى  80ػًارة  حٍ باش جراح 
 انحراش باش جراح 03 ػكروف قدور

 مخبزة و حلويات أ 9رقى  80حٍ باش جراح ػًارة  5586300أ53
 َقاز رَاض

 انحراش باش جراح 04

 مخبزة و حلويات أ 50حٍ انبدر رقى  683شارع  0000808أ06
 انحراش باش جراح 05 طبى دانٍ

 مخبزة و حلويات 69انجًُم ػهً واجهت شارع حٍُُ رقى حٍ انهىاء  0000599أ06
 انحراش باش جراح 06 بٍ حاَت يسؼىد

 مخبزة و حلويات 50يحم  30ػًارة  50حٍ باش جراح  0080000أ09
 بٍ ػًارة نىَسة

 انحراش باش جراح 07

 مخبزة و حلويات حٍ جُاٌ يبروك 85 0609808أ00
 ػُسىش حساو

 انحراش باش جراح 08

 مخبزة و حلويات 00و  03رقى  08ػًارة  50حٍ باش جراح  0086398أ09
 يىنىد حداد

 انحراش باش جراح 09

4917115أ14  
 أ  02محل  04عمارة  01حً باش جراح 

 تغذية عامة
 طاشت كمال

 انحراش باش جراح 10

5121767أ17  
 الداللة المحاذٌة للسوق البلدي مٌلود برٌنٌس

 تغذية عامة
 علًبوزٌد سٌد 

 انحراش باش جراح 11

5122599أ17  
 محل ب 57حً بن بولعٌد رقم 

 تغذية عامة
 بوزٌدي رابح

 انحراش باش جراح 12

0036327أ99  
 شارع بئر خادم 38

 تغذية عامة
 قسوم حدة

 انحراش باش جراح 13

5116733أ16  
 حً البدر محل أ 621رقم 

 تغذية عامة
 مرابط  نور الدٌن

 انحراش باش جراح 14

4911055أ14  
 أ 02محل 65عمارة  01حً باش جراح 

 تغذية عامة
 فضٌل عوٌدات رشٌد

 انحراش باش جراح 15

4811651أ04  
 أ 04رقم  05مدخل  63عمارة  1حً باش جراح 

 تغذية عامة
 خاللفة سٌد أحمد

 انحراش باش جراح 16

4905013أ13  
  05رقم  65حً باش جراح عمارة 

 تغذية عامة
 عبد الحلٌم غدٌة 

 انحراش باش جراح 17



5122090أ17  
 9رقم  4مدخل  02عمارة  01حً باش جراح 

 تغذية عامة
 عبد هللا شمٌنً

 انحراش باش جراح 18

5113145أ16  
 01مسكن عمارة  ب رقم  84حً 

 تغذية عامة
 كولوقلً محمد

 انحراش باش جراح 19

0057539أ00  
 ممر حنان حً الهواء الجمٌل  05

 تغذية عامة
 ٌزٌدلعوادي 

 انحراش باش جراح 20

00027600أ98  
 11حً بن بولعٌد فٌال رقم 

 تغذية عامة
 دحو عٌسى 

 انحراش باش جراح 21

0002963أ98  
 341حً البدر 

 تغذية عامة
 بن عراس اسماعٌل 

 انحراش باش جراح 22

12A4898075  200رقم  02محل 08حً مسكن عمارة 
 تغذية عامة

 طالبً عادل
 انحراش باش جراح 23

99A0041609  41سوق باش جراح محل 
 تغذية عامة

 الحاج لصلج
 انحراش باش جراح 24

16A514969  41سوق جنان المبروك محل 
 تغذية عامة

 دراوش ٌحً
 انحراش باش جراح 25

16A5113949  س 06محل  06حً الهواء الجمٌل قطعة رقم  103شارع الحدائق رقم 
 تغذية عامة

 وهاب بالل
جراحباش  26  انحراش 

13A4905013  05رقم  65حً باش جراح عمارة 
 تغذية عامة

 غدٌة عبد الحكٌم
 انحراش باش جراح 27

03A0094727  48نهج بوجرادة عمار حً لعدور رقم 
 تغذية عامة

 جدي بن عبدة عبد الكرٌم
 انحراش باش جراح 28

09A4865243  07رقم  02مدخل  33حً باش جراح عمارة 
 تغذية عامة

 ناصري عبدالسالم
 انحراش باش جراح 29

17A5119712  04رقم  11حً باش جراح عمارة 
 تغذية عامة

 سباك عبد القادر
 انحراش باش جراح 30

17A5119869 87 حً البدر محل ف 
 تغذية عامة

 زواوي أمٌر
 انحراش باش جراح 31

16A5116588  ًأوشاٌحواد  197لبقطعة  04محل رقم  12مسكن عمارة  1008ح 
 تغذية عامة

 تبركان عبد الكرٌم
 انحراش باش جراح 32

06A4837301 13تعاونٌة عقارٌة التضامن شارع بئرخادم الطرٌق الوالئً رقم 
 تغذية عامة

 بونوح ٌاسٌن
 انحراش باش جراح 33

17A5117638  حً البدر محل س 238رقم 
 تغذية عامة

 بوتاعة عبد الرؤوف
 انحراش باش جراح 34

16A5117031  محل ب 03حً باش جراح عمارة أ رقم 
 تغذية عامة

 ساكو رابح
 انحراش باش جراح 35

04A4813337  303رقم  03حً دٌار الجماعة عمارة 
 تغذية عامة

 عوسات عبد السالم
 انحراش باش جراح 36



98A0017879  63مدخل ف رقم  04حً دٌار الجماعة عمارة 
 تغذية عامة

ونقو سمٌرل   
جراحباش  37  انحراش 

18A5125470 انحراش باش جراح 38 سعد الملوك ضربان خضر و فواكه 269سوق مٌلودي برٌنٌس محل رقم 

16A5112738  انحراش باش جراح 39 ٌعقوبً خالد خضر و فواكه 265سوق مٌلودي برٌنٌس محل رقم 

12A4892245  انحراش باش جراح 40 بوبكرقاسم  خضر و فواكه محل ب 02رقم  65عمارة  01حً باش جراح 

00A0065607 
208سوق مٌلودي برٌنٌس محل رقم   انحراش باش جراح 41 ٌحاللً عبد النور خضر و فواكه 

08A4857675  انحراش باش جراح 42 شاكـري ٌـزٌد قصابة و دواجن 66سوق مٌلودي برنٌس محل رقم 

99A0036401  انحراش باش جراح 43 زكارة محمد قصابة و دواجن 136سوق النخٌل رقم 

04A4811005  انحراش باش جراح 44 بوطوبة أحمد قصابة و دواجن 09سوق مٌلودي برنٌس طاولة رقم 

98A0020485  انحراش باش جراح 45 عمار سوٌسً قصابة و دواجن 40سوق النخٌل طاولة رقم 

10A4874537 01  انحراش باش جراح 46 شٌتً ٌوغرطة قصابة و دواجن 01شارع المجمع المدرسً جرجرة محل رقم 

14A5030612  انحراش باش جراح 47 فاتح عماري قصابة و دواجن 02و  01رقم  05درج  1حً المنظر الجمٌل عمارة  م 

16A5116263  انحراش باش جراح 48 طارق مغراوي قصابة و دواجن 

15A4923091  33سوق النخٌل طاولة رقم 
 قصابة و دواجن

 العٌد حمٌدي
 انحراش باش جراح 49

99A4866379  22سوق مولود برٌنٌس طاولة رقم 
 قصابة و دواجن

 زاٌدي علً 
 انحراش باش جراح 50

13A4906289  65سوق النخٌل طاولة رقم 
 قصابة و دواجن

 عٌاش محمد
 انحراش باش جراح 51

99A0044073  137سوق النخٌل طاولة رقم 
 قصابة و دواجن

 عٌاش العٌد
 انحراش باش جراح 52

17A5119897  انحراش باش جراح 53 قلٌل عبد الرحمان قصابة و دواجن 

00A0061321  انحراش باش جراح 54 بوساعد الالهم قصابة و دواجن 131سوق حً النخٌل طاولة رقم 

02A0007875  انحراش باش جراح 55 قطٌش سالم قصابة و دواجن 14بجوار سوق مٌلودي برنٌس كشك رقم 

98A0028983  انحراش باش جراح 56 قطاش عمر قصابة و دواجن مكرر 131سوق حً النخٌل طاولة رقم 

16A5916236  انحراش باش جراح 57 مغراوي طارق قصابة و دواجن 

11A4884573  انحراش باش جراح 58 اٌت فاٌت أمٌن قصابة و دواجن حً البدر 84رقم 

10A4898305  انحراش باش جراح 59 بلقاسم مولود قصابة و دواجن 

16A5115346  
 قصابة و دواجن

 سالمً عبد القادر
 انحراش باش جراح 60



99A0046031  03سوق النخٌل رقم 
 قصابة و دواجن

 معطاوي براهٌم
 انحراش باش جراح 61

03A0095623  انحراش باش جراح 62 جوابً أمحمد قصابة و دواجن 13سوق النخٌل رقم 

15A4920147 انحراش باش جراح 63 حمزة مجراب قصابة و دواجن سوق مٌلودي برٌنٌس 81 طاولة رقم 

17A0096511  انحراش باش جراح 64 اٌت دٌب حمٌد قصابة و دواجن 

00A0069241  انحراش باش جراح 65 جغام توفٌق قصابة و دواجن 68سوق النخٌل طاولة رقم 

15A4921019  62بجوار سوق مٌلودي برنٌس طاولة رقم 
 قصابة و دواجن

 زاٌدي مصطفى
 انحراش باش جراح 66

06A4843630  61سوق مٌلودي برٌنٌس محل رقم 
 قصابة و دواجن

 ودوع حمٌد
 انحراش باش جراح 67

09A4868771  انحراش باش جراح 68 صـالح أعمـر قصابة و دواجن 02رقم26عمارة  1حً باش جراح 

10A4878305  و دواجن قصابة محل ب 265حً البدر رقم  انحراش باش جراح 69 بلقسام مولود 

16A5111762  انحراش باش جراح 70 بوحلة عادل مطاعم 239حً البدر رقم 

05A4822713  انحراش باش جراح 71 خلفون محمد مطاعم 10رقم  06درج  26عمارة  01حً باش جراح 

05A4826387  انحراش باش جراح 72 اٌت بعزٌز محمد امٌن مطاعم 10محل رقم  13المركز التجاري الطرٌق الوالئً رقم 

02A0087267  انحراش باش جراح 73 مركوش سمٌر مطاعم 07رقم  04مدخل  25حً باش جراح عمارة 

09A4869677  انحراش باش جراح 74 أوشموخ كرٌم مطاعم 02رقم  18عمارة  1حً باش جراح 

00A0060847  انحراش باش جراح 75 بودٌنة عبداللطٌف مطاعم 06السلم أ  03رقم  21عمارة  01حً باش جراح 

16A5111762  انحراش باش جراح 76 بوحلة عادل مطاعم 239حً البدر رقم 

05A4822713  انحراش باش جراح 77 خلفون محمد مطاعم 10رقم  06درج  26عمارة  01حً باش جراح 

05A4826387  انحراش باش جراح 78 اٌت بعزٌز محمد امٌن مطاعم 10رقم محل  13المركز التجاري الطرٌق الوالئً رقم 

02A0087267  انحراش باش جراح 79 مركوش سمٌر مطاعم 07رقم  04مدخل  25حً باش جراح عمارة 

09A4869677  انحراش باش جراح 80 أوشموخ كرٌم مطاعم 02رقم  18عمارة  1حً باش جراح 

00A0060847  انحراش باش جراح 81 بودٌنة عبداللطٌف مطاعم 06أ السلم  03رقم  21عمارة  01حً باش جراح 

99A0050385  انحراش باش جراح 82 سعداوي سعٌد مطاعم 81شارع بوجرادة لعدور رقم 

99A0042055  انحراش باش جراح 83 محمدي مختار مطاعم 34شارع الواد الهواء الجمٌل رقم 

02A0093419 09 انحراش باش جراح 84 لعور محمد مطاعم شارع الحدائق الهواء الجمٌل 

13A4909367 118 انحراش باش جراح 85 لورقٌوي مهدٌة مطاعم 01شارع حنفً  هجرس حً البدر محل 



15A5110300  انحراش باش جراح 86 زكرٌا بوطبٌلة مطاعم 10رقم  06درج  26رقم  01حً باش جراح 

16A5114944  انحراش باش جراح 87 ٌاسٌن قاسم بوظهر مطاعم الحصة  07رقم  04مدخل  25حً باش جراح عمارة 

13A4906319  ب، 157حً البدر شارع حنافً هجرس رقم 
 مطاعم

 انحراش باش جراح 88 شرٌف عبد القادر

98B0004469 334 حً البدر 
 مطاعم

ش ذ م م محمد ادم مقهى و أكل 
 انحراش باش جراح 89 خفٌف

12A4898401 
 13الطرٌق الوالئً رقم  03حصة  01عاونٌة عقارٌة التضامن عمارة ب

 سابقا
 مطاعم

 انحراش باش جراح 90 عرقً ابراهٌم

 

  



 ًىع الٌشاط العٌىاى التجاري رقن السجل التجاري
اسن و لقب التاجر أو 

 الوتعاهل االقتصادي
 البلذيت الرقن

الوقاطعت 

 االداريت

00A0057025  ً12الكالٌتوس رقم ح 
 انحراش بىروبت 10 خرخاش عبد العزٌز مخبزة و حلويات

07A4860428  05( رقم  1حً الكالٌتوس عمارة ) د 
 انحراش بىروبت 10 عٌون نوفل مخبزة و حلويات

 03رقم  07حً الجبل عمارة  5030650أ14
 انحراش بىروبت 10 لوصٌفطالبً  مخبزة و حلويات

99A0053184 حً الجبل زرق الرأس 
 انحراش بىروبت 10 زرق الرأس بن داود مخبزة و حلويات

 انحراش بىروبت 10 سُىيهُبم َ مخبزة و حلويات بىروبت 50رقى  sػًارة  p l mحٍ  0999830ا05

 مخبزة و حلويات بىروبت 03رقى  50حٍ شرَف بادٌ يجًغ  5508908ب55
sarl boulangerie 
patisserie benazzoug 

 انحراش بىروبت 10

06A4836970  05المركز التجاري حً أومخلوف محمود محل رقم 
 انحراش بىروبت 10 حمٌدي فاٌزة تغذية عامة

08A4869446 22س شارع  محمد سعٌدون الشهٌد حً السعادة مفتاح عقارٌة تعاونٌة 
 انحراش بىروبت 19 سعٌدة جمع تغذية عامة

11A4899888 محمود أومخلوف لحً  التجاري المركز08رقم 
 انحراش بىروبت 18 بلوط فوزي تغذية عامة

08A4851695  19تجزئة البركة قطعة رقم 
 انحراش بىروبت 01 زغوان بلقاسم تغذية عامة

16A5114040  
 انحراش بىروبت 00 حبوش عبد هللا تغذية عامة

17A5119192  
 انحراش بىروبت 00 باٌزٌد بلكحل تغذية عامة

14A5036370  ً13الكالٌتوس عمارة ب رقم ح 
 انحراش بىروبت 00 آٌت سعٌد عامر أنٌس تغذية عامة

13A5025878  11أو  04حً الجبل مجموعة 
 انحراش بىروبت 00 بلعٌبود عبد النور تغذية عامة

14A5028308  6قسم س  08حً الجبل رقم 
 انحراش بىروبت 00 حنو توفٌق تغذية عامة

13A5022048 محل ب 12قطعة رقم  تجزئة بن ٌطو 
 انحراش بىروبت 00 بــــــورابــة عــــــمــر تغذية عامة

15A5309374 ًأ محل 13 رقم 06 عمارة بولعٌد بن ح 
 انحراش بىروبت 00 بوسعادة سمٌر تغذية عامة



5118148أ17  
 05محل  رقم  06حً الجبل مج أ 

 انحراش بىروبت 09 بوزٌدي عثمان تغذية عامة

05A4832566  11رقم  2حً الجبل مجموعة 
 انحراش بىروبت 08 وراس محمد طٌب تغذية عامة

99A0037718  27حً فٌدال رقم 
 انحراش بىروبت 01 العٌدي عبد الرحمان تغذية عامة

5021472أ13  
 28حً الجبل مج ف رقم 

 انحراش بىروبت 00 بلقاسمً سهٌلة تغذية عامة

99A0034170  16شارع االسفل حً المجاهد رقم 
 انحراش بىروبت 00 دوركام سعٌد تغذية عامة

98A0015794 بوروبة( 02رقم  01حً الجبل قطعة ف( 
 انحراش بىروبت 00 فرٌدي محمد تغذية عامة

4885490أ10  
 أ 04س 03حً الجبل مج 

 انحراش بىروبت 00 فرٌدي محمد تغذية عامة

512832أ18  
 40حً الكالٌتوس عمارة د محل رقم 

 انحراش بىروبت 00 شمس الدٌن وعنانً تغذية عامة

5117668أ17  
 أ01قسم  16حً الجبل رقم 

 انحراش بىروبت 00 عزوق خالد تغذية عامة

0083528أ01  
 19ح 02حً الجبل مج 

 انحراش بىروبت 00 حنٌفً رابح تغذية عامة

15A5110034  08مسكن تساهمً عمارة ب محل رقم  104/105مشروع 
 خضر و فواكه

أنٌسبن ادٌر   
 انحراش بىروبت 09

05A4833026  01رقم  01حً الجبل مجموعة أ 
 قصابة و دواجن

 قرٌو عمر
 انحراش بىروبت 08

07A4860214  59شارع بوبكر عقون بجانب مقر الجمعٌة الرٌاضٌة لحً الجبل كشك رقم 
 قصابة و دواجن

 عمورة سماعٌل
 انحراش بىروبت 01

08A4865330 انحراش بىروبت 00 بوترعة عٌاش قصابة و دواجن 02محل01رقم 01حً الجبل مجموعة ف 

15A5042824  انحراش بىروبت 00 لعكروت رمضان قصابة و دواجن 06مسكن تساهمً عمارة ب محل رقم  105/104مشروع 

04A4818494 ًانحراش بىروبت 00 عبد الرحمان زٌن الدٌن قصابة و دواجن 01 س 2.مج الجبل ح 

14A5027150  ًانحراش بىروبت 00 قورصو نور الدٌن قصابة و دواجن أ04قسم 05الجبل رقمح 

01A1624926  انحراش بىروبت 00 بلمعلم أحمد مطاعم 01محل  10رقم  02حً باش جراح 

99A0046166  انحراش بىروبت 00 سلٌمة غنٌة مطاعم 02حً الكالٌتوس عمارة أ رقم 

06A4841910  انحراش بىروبت 00 مٌهوبً ناصر مطاعم بجانب محطة البنزٌن  22حً الكالٌتوس كشك رقم 

17A5119753  انحراش بىروبت 09 محمد أمٌن وجط مطاعم حً بن بولعٌد أمام قسمة 

98A0032066  انحراش بىروبت 08 نقاش حكٌم مطاعم 16ح رقم  01حً الجبل 



03A0103562 انحراش بىروبت 01 بودوخة أحمد مطاعم )حً المسلمٌن المستعجل سابقا( 45رقم  09بٌدي مجموعة  حً شرٌف 

15A5111262  انحراش بىروبت 00 اسماعٌل حسام الدٌن مطاعم 10حً الكالٌتوس عمارة أو رقم 

99A0033878  انحراش بىروبت 42 نقاش محمد محطات الخدمات 38حً الجبل طرٌق الوطنً رقم 

 

  



 ًىع الٌشاط العٌىاى التجاري رقن السجل التجاري
اسن و لقب التاجر أو الوتعاهل 

 االقتصادي
 البلذيت الرقن

الوقاطعت 

 االداريت

12A4908862  انحراش وادٌ انسًار 10 رحمان حمٌد مخبزة و حلويات المكان الجمٌل 02محل  16رقم 6شارع 

03A0099208 انحراش وادٌ انسًار 10 عتروز الحسٌن مخبزة و حلويات البرٌدوالموصالت وراء المركز08حً وادى السمارقطعةرقم 

98A0029234 22 انحراش وادٌ انسًار 10 مشري توفٌق مخبزة و حلويات شارع عبد الرحمان شتوح المكان الجمٌل 

14A5034732 ًانحراش وادٌ انسًار 10 شعاب رشٌد مخبزة و حلويات حً وادي السمار مقابل المعهد الوطنً لإلعالم األل 

0063530أ00  انحراش وادٌ انسًار 10 جؼفرٌ ػًر مخبزة و حلويات السمار واد الجمٌل المكان مفتاح طرٌق101 

14A5030808  34قطعة رقم  01حً ماكودي 
 تغذية عامة

 عوران نور الدٌن
 انحراش وادٌ انسًار 10

15A5037290  ًمحل ب 02مسكن المكان الجمٌل عمارة رقم  226ح 
 تغذية عامة

 لحسن عبد الوهاب
 انحراش وادٌ انسًار 10

15A5039802  201حً إسعد عباس قطعة رقم 
 تغذية عامة

 سٌلمً نور الدٌن
 انحراش وادٌ انسًار 19

15A5042692 13 نهج سٌدي عقبة المكان الجمٌل 
 تغذية عامة

 بن طرفاٌة العٌد
 انحراش وادٌ انسًار 18

07A4856818 119قطعة رقم02ماكودي 
 تغذية عامة

 حمالت مصطفى
 انحراش وادٌ انسًار 01

08A4863866  187حً العالٌـة رقم 
 تغذية عامة

 أوحدة محمد
 انحراش وادٌ انسًار 00

0071536أ00  151رقم  13قسم  247شارع زٌناكري قطعة  
 تغذية عامة

 مٌنً نسٌل
 انحراش وادٌ انسًار 00

5120571أ17  265اسعد عباس فٌال  حً 
 تغذية عامة

 شهرزاد جعطٌط
 انحراش وادٌ انسًار 00

5028924أ14  29شارع محمد الطاهر عالم رقم  
 تغذية عامة

 عبد السالم عصام
 انحراش وادٌ انسًار 00

98A0016402  
 تغذية عامة

 جعرون أحمد
 انحراش وادٌ انسًار 00

97A0012005  6المكان الجمٌل رقم  26شارع رقم 
 تغذية عامة

 و لد عٌسى نا صر
 انحراش وادٌ انسًار 00

97A0012005  واد السمار 04رقم  04طرٌق مفتاح محل 
 تغذية عامة

 ولد عٌسى ناصر
 انحراش وادٌ انسًار 00



15A5041766  طرٌق مشاتل 11حً العالٌة شالً رقم 
 تغذية عامة

 بن قوٌدر رضا
 انحراش وادٌ انسًار 09

05A4829452 ً287 رقم سلٌبة ح 
 تغذية عامة

 سلطانً مسعود
 انحراش وادٌ انسًار 08

15A4922403  
 تغذية عامة

 خلفً لقمان
 انحراش وادٌ انسًار 01

12A5012828 02انحراش وادٌ انسًار 00 قفٌفة محمد تغذية عامة شارع وادي الصومام المكان الجمٌل 

12A5016660 ًانحراش وادٌ انسًار 00 الشٌخ سفٌانبن  تغذية عامة 56 رقم 02 مكودي ح 

14A5028924  انحراش وادٌ انسًار 00 عصام عبد السالم سوبيرات حً المكان الجمٌل 29شارع محمد الطاهر عالم رقم 

03A0104634 15انحراش وادٌ انسًار 00 غازي سمٌر خضر و فواكه 02مكرر نهج سٌدي عقبة مكان الجمٌل محل 

04A4813148 انحراش وادٌ انسًار 00 حاجً حورٌة خضر و فواكه عقبة المكان الجمٌل نهج سٌدي 

03A0105848  انحراش وادٌ انسًار 00 شعنان محمد خضر و فواكه المكان الجمٌل 101طرٌق مفتاح رقم 

04A4816334  انحراش وادٌ انسًار 00 قندوزي محمد قصابة و دواجن 08نهج سٌدي عقبة حً المكان الجمٌل رقم 

06A4844042  انحراش وادٌ انسًار 09 جفالً نسرٌن قصابة و دواجن 08رقم  05حً المكان الجمٌل شارع 

05A4827710  انحراش وادٌ انسًار 08 قشو رابح قصابة و دواجن 02محل رقم  04فٌال رقم  07شارع 

98A0032008  انحراش وادٌ انسًار 01 مهديمتٌاز  قصابة و دواجن 05المكان الجمٌل وادي السمار رقم  26شارع رقم 

00A0067904  انحراش وادٌ انسًار 00 بوزٌد رشٌد مطاعم 57طرٌق المفتاح رقم 

00A0071186 ًانحراش وادٌ انسًار 00 بوساعة ٌوسف مطاعم مقابل المعهد الوطنً لالعالم االل 

01A0083548 انحراش وادٌ انسًار 00 بوتومً رشٌد مطاعم حً بواري عمار 

03A0107306 انحراش وادٌ انسًار 00 شعاب حمزة حسام الدٌن مطاعم مدخل محطة القطار مقابل عمارة س محل ب 

04A4810440  انحراش وادٌ انسًار 00 اٌكان جعفر مطاعم مكرر 118طرٌق مفتاح رقم 

00A0067904  انحراش وادٌ انسًار 00 بوزٌد رشٌد مطاعم 57طرٌق المفتاح رقم 

06A4840960  انحراش وادٌ انسًار 00 سهٌلً سفٌان مطاعم 281قطعة رقم  02حً ماكودي 

06A4842826  163حً سلٌبة رقم 
 مطاعم

 09 شرٌشً عبد الحق
 انحراش وادٌ انسًار

06A4844788  انحراش وادٌ انسًار 08 علٌم نبٌل مطاعم 02طرٌق مفتاح رقم 

08A4858827 انحراش وادٌ انسًار 01 نمٌر محمد بن مختار مطاعم العالٌة 03 رقم جزء 05رقم الوطنً طرٌق 

14A5029538 انحراش وادٌ انسًار 00 بوزٌد محمد زكرٌا مطاعم الجمٌل المكان 04 رقم محل 06  رقم قطعة 



05A4826671  انحراش وادٌ انسًار 00 عٌشون رابح مطاعم 11حً وادي السمار محل 

07A4848688  انحراش وادٌ انسًار 00 طارقبوزنون  مطاعم محل ب 42رقم 

 ش.ذ.و.و نُكى هلبٌاث واد انسًار 09انًُطقت صُاػُت تىسؼت  1110900ب88
 انحراش وادٌ انسًار 66

 أ.ٌ ش.أ.ل َىفى كىَسبت نتٍُ هلبٌاث واد انسًار 00انًُطقت انصُاػُت رقى  189019ب19
 انحراش وادٌ انسًار 67

 


