الدائرة

اإلدارية

بلدية الرحمانية

البلدية

الرقم

اسم و لقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

2

حمزة العيدي

ت ت لمتغذية العامة

الطريق الوالئي رقم  241محل رقم  12أ الرحمانية

17A4949209

1

قبي فيصل

ات ت لمتغذية العامة

شارع حميدي محمد الرحمانية

06A4838843

3

بوبكر محفوظ

ت ت لمتغذية العامة

شارع حميدي محمد رقم  21الرحمانية

06A4838897

4

عبد الرحمان شتوح

ت ت لمتغذية العامة

حي  322مسكن عمارة  2س رقم  23بمدية الرحمانية

18A4952862

5

رشيد معيوف

ات ت لمتغذية العامة

شارع حميدي محمد الرحمانية رقم  29بمدية الرحمانية

16A4944786

6

داودي فؤاد

ت ت لمتغذية العامة

الرحمانية وسط قطعة رقم  28محل أ الرحمانية

16A4947022

ز ارلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة

الرحـ ـ ـ ـم ــان ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

7

عثمان كروش

ت ت لمتغذية العامة

الرحمانية وسط القطعة رقم  31محل رقم  21أ الرحمانية

18A4935837

8

فتيحة مروش زوجة حداد

ات ت لمتغذية العامة

شارع حميدي محل رقم  23مكرر الرحمانية

14A4944692

9

حميدي محمد

ت ت لمتغذية العامة

شارع بوخاري إبراهيمي الرحمانية

08A4910222

22

عمراوي محمد بن عامر

مخبزة غير صناعية

حي نعمان العمري محل رقم  82الرحمانية

13A4931303

11

محمد جحونة

مخبزة صناعية

محل رقم  22ب شارع حميدي محمد الرحمانية

17A4950805

12

قيسوم اليزيد

مخبزة

 41حي المجاهدين محي الدين الرحمانية

04A0109513

13

مداس سفيان

حمويات

محل رقم  17الطريق الوطني رقم  63الرحمانية

08A4910325

14

بوعالم قراش

مقهى

شارع محمد حميدي الرحمانية

59A4943918

15

نايمي خالد

اطعام سريع

طريق الدويرة الرحمانية

==A0047523

1

الدائرة
اإلدارية

بلدية المعالمة
البلدية

الرقم

اسم و لقب التاجر أو المتعامل
اإلقتصادي

نوع النشاط
محطة خدمات

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

شارع اإلخوة مرزوق حصة رقم  22المعالمة

==A0050980
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2

بوسالم حميم

 21شارع رقيق حمود المعالمة

15A4942700

1

بن عيسى نصر الدين

مغازة

18A4955935

3

العايب مراد

مغازة

شارع اإلخوة بمعيسي رقم  21المعالمة

4

ابراهيم يوب

بقالة

حي المعممين رقم  22محل رقم  24معالمة

16A4946732

5

عماد الدين زايدي

بقالة

رقم  23شارع اإلخوة بمعيسي معالمة

11A4919445

6

مالحة منير

بقالة

الطريق الوطني رقم  66محل رقم  22المعالمة

17A4948770

7

محفوظ عيسو

بقالة

 21طريق اإلخوة مرزوق معالمة

11A4911158

8

حكيم بوشمغوم

بقالة

سيدي عبد اهلل قسم  25مجموعة ممكية  52المعالمة

18A4953191

9

حمان مونير

بقالة

شارع اإلخوة بمعيسي رقم  35المعالمة

18A4956363

 22عيساني فيصل

بقالة

رقم  22شارع عامر عبد القادر المعالمة

11A4924820

 22حاج رمضان فيصل

بقالة

رقم  22شارع مرزوق مصطفى المعالمة

09A4912108

 21زوبيري أحمد

بقالة

رقم  21دوار سيدي عبد اهلل المعالمة

07A4857664

 23محمدي خيرة

بقالة

دوار سيدي عبد اهلل المعالمة

08A4846602

 24مرزوق مونير

بقالة

سيدي عبد اهلل محل رقم  52الطابق األرضي المعالمة

18A4952768

 25عامر نسيم

بقالة

شارع اإلخوة بمعيسي محل رقم  35المعالمة

12A4930939

 26حنيش إلياس

بقالة

المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل ع 27أ  22محل رقم  23المعالمة

17A4949657

 27زرزور محمد

بقالة

المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل أ  24محل رقم  22المعالمة

16A5112852

2

 28عمر رياحي

بقالة

 29عماري سفيان

بقالة

المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة ب  01-22رقم سي 23
المعالمة
المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة ب  24-22محل رقم 24
المعالمة

17A4950770
19A4956971

 12زنيدي نوار

بقالة

سيدي عبد اهلل رقم  75المعالمة

19A4957540

 12بوحجار محمد

بقالة

رقم  22طريق بمقاسم المعالمة

09A4913587

 11عامر لعمراني

مخبزة صناعية

نهج مراد سعيد رقم  25المعالمة

10A4911005

دوار الزعاترية رقم  11مج ممكية رقم  222قسم  24المعالمة

10A4888498

 14جحيش يحي

مخبزة صناعية

رقم  21حي نزالي شريف المعالمة

13A4933930

 25صالح زيرق

مخبزة صناعية

شارع مرزوق مصطفى رقم  27المعالمة

10A2038990

 13هشام مسيمي

 26شبري عبد الحق

مخبزة و حمويات
تقميدية

المخبزة الصناعٌة شارع بمعيسى المعالمة

18A4955157

 27سبتي فارس

مخبزة صناعية

حي الزعاترية المعالمة

17A4951639

 28سيفي الياس

حرفً خباز و
حلوانً

 61نهج عبد القادر المعالمة

بطاقة حرفً
525226121

 29مرزوق قويدر

حمويات

شارع مرزوق مصطفى بن عمي محل رقم  23المعالمة

14A4937188

الطريق الوطني رقم  63محل رقم  23قطعة رقم  21المعالمة

13A4932458

رقم  35أ شارع بمعيسي المعالمة

07A4845873

 30محمدي محمد
 31يونسي موسى

ت.ت لمحوم و
الدواجن و البيض
ت ت للحوم و
الدواجن و البٌض

3

 32غزالي حمزة

ت ت للحوم
القصابة

 33أوكيل مالك

مقهى

المدينة الجديدة بمدية المعالمة

 34بوقصة سمير

مقهى

رقم  26شارع مرزوق مصطفى المعالمة

18A4955625

 35ثعالبي رضوان

مقهى

رقم  60أ قطعة  60طرٌق بوفارٌك المعالمة

16A4945113

 36بولدياب منير

مقهى

 37قطاف وحيد

مقهى

 38حداد غيالس

اطعام سرٌع

 39دريش رابح

ت ت للخضر و
الفواكه

 40فتح الدين صحراوي

مقشدة و مثلجات

شارع اإلخوة بمعيسي رقم  21الطبق األرضي محل د المعالمة

13A4931741
99A0038704

سيدي عبد اهلل تجزئة د عمارة  21الطابق األرضي قطعة  47محل

 22المعالمة

11A4920318

حي سيدي عبد اهلل شارع أوكيل أحمد المعالمة

18A4954936

رقم  27شارع مرزوق بن يوسف المعالمة

12A4928454

شارع االخوة الثالثة بمعيسي رقم  33المعالمة

11A4923591

المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة ب  22-22محل رقم 22

المعالمة

4

17A4951191

-

الدائرة

اإلدارية

بلدية السويدانية

البلدية

الرقم

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي

نوع النشاط
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2

عبد الحميد موايسي

مغازة

العنوان التجاري
الطريق الوالئي رقم 233شارع اإلخوة جوادي عمارة أ محل رقم 22و21
السويدانية

رقم السجل التجاري
11A4920455

1

سماعين مصطفاوي

مغازة

 237حي الربوة البيضاء رقم  63حاليا السويدانية

14A4937154

3

سمير كوشي

بقالة

شارع جعوط محمد السويدانية

07A4855108

4

زقاد سميم

بقالة

حي  12مسكن الربوة البيضاء السويدانية

09A4912533

5

دراجي أحمد

بقالة

نجد السويدانية سابقا السويدانية

00A0062570

6

أقني زهير

بقالة

حي البناء الجماعي رقم  29محل رقم  23السويدانية

12A4940113

7

لتامن مراد

بقالة

 65شارع اإلخوة مهدي السويدانية

02A0087908

8

بوجمعي كريم

بقالة

شارع النخيل السويدانية

01A0081102

9

موايسي هشام

بقالة

شارع اإلخوة ميشبيش السويدانية

07A4856706

22

ضريفي عزيز

بقالة

 34شارع اإلخوة مهدي السويدانية

15A4942508

22

إبراهيم شرقي

بقالة

رقم  34حي اإلخوة جعدي السويدانية

10A4915013

21

زبير قارة

محل  22شارع ايمول مقران الطابق األرضي السويدانية

18A4952811

23

فالح بوعالم

ت ت لمخضر و الفواكه

 81شارع جعوت محمد سعيد محل ب السويدانية

16A4945978

24

تويج محفوظ

ت ت خضر و فواكه

الربوة البيضاء رقم  36السويدانية

08A4864028

ت ت خضر و فواكه

5

ت ت خضر و فواكه

25

حمزة ضيف اهلل

26

زنديق نادية

مخبزة و حمويات تقميدية

27

رقايقي العيد

مخبزة و حمويات تقميدية

28

بالل بوسدر

مخبزة صناعية

29

رضا عميوي

حمويات

12

مسعود مصطفى

12

يوسف أوكال

ت ت لمحوم و الدواجن

11

لوصيف حسان

ت ت لمحوم و الدواجن

حي 12سكن الربوة البيضاء محل  21السويدانية

13

بمخوص لخضر

ت ت لمحوم و الدواجن

محل أ رقم  12شارع جعوت محمد سعٌد السوٌدانٌة

18A4954662

14

عميوي محمد

شارع اإلخوة مهدي رقم  02ب السوٌدانٌة

15A4943190

15

ضيف اهلل محمد

مطعم – مشوى

محل رقم  22ب  12مسكن السويدانية

17A4949529

16

ضيف اهلل رشيد

مطعم

حي  12سكن الربوة البيضاء محل  22السويدانية

12A4928829

17

مالح رابح

مقهى

الربوة البيضاء رقم  64السويدانية

18A4955343

18

وقنوني محمد

مقهى

شارع االخوة مهدي محل رقم  21السويدانية

00A0067328

19

جديد مسعود

محطة خدمات

حمويات تقميدية

إطعام سريع

رقم  22حي  12مسكن الربوة البيضاء السويدانية

15A4944108

شارع جاود محمد سعيد رقم  3بمدية السويدانية

09A4912244

شارع جعدي رقم  22السويدانية

97A0013690

 22حي الربوة البيضاء السويدانية

18A4956274

شارع اإلخوة مهدي محل  42سي السويدانية

18A4953976

حً  26مسكن رقم  51السوٌدانٌة

14A4937623

شارع مهدي رقم  26الطابق األرضي محل رقم  23السويدانية

18A4953287
10A1644598

طريق الدويرة السويدانية

98A0030910

32

بوعمي عمر

ت ت لمتبغ

حي  12مسكن رقم  25السويدانية

16A4945195

32

الدبوب هشام

ت ت لمتبغ

حي  12مسكن رقم  26السويدانية

16A4946038

31

مسعودي فايزة

ت ت لمتبغ

تعاونية بوحيرد مصطفى رقم  32الطابق األرضي السويدانية

14A4939148

6

الدائرة

اإلدارية

بلدية زرالدة
البلدية

الرقم

اسم و لقب التاجر أو المتعامل
اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري
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2

بورزاق محمد مأمون

محطة الخدمات

 14شارع اول نوفمبر زرالدة

90A117577

1

محمد ربيع

محطة الخدمات

شارع  22نوفمبر زرالدة

00A0063969

عبد المالك بن غادم

ت ت لمتغذية العامة

شارع أول نوفمبر زرالدة

18A4953031

4

ابراهيم لخضر

ت ت لمتغذية العامة

شارع يسوال قويدر زرالدة

10A4914821

5

حمزة سي بشير

ت ت لمتغذية العامة

رقم  22شارع ٌسوال قوٌدر زرالدة

19A4957129

6

نصر الدين بوعكاز

ت ت لمتغذية العامة

رقم  31شارع عزوز عبد اهلل محل الثاني زرالدة

08A4856563

7

بساوي جهيدة

ت ت لمتغذية العامة

تجزئة محسن رقم  75زرالدة

16A4945069

8

بسيسة العربي فؤاد

ت ت لمتغذية العامة

حي  14فيفري محل رقم  27زرالدة

وصل إٌداع رقم :
5=5:7557;7

9

سهيمي شعبان

مخبزة صناعية

شارع  12أوت رقم  23زرالدة

5<A5456=85

22

نوميديس

مخبزة  +بقالة

شارع أول نوفمبر زرالدة

4;A4=;:49:

أوغانم محمد

مخبزة صناعية

شارع قدماء المجاهدين رقم  21زرالدة

56A8=6=:46

3

22
21

زين العابدين دعاس

زاوية شارع يسوال قويدر وشارع سالم بوعبد اهلل رقم  23بمدية

مخبزة و حمويات تقميدية

زرالدة

7

11A4920130

23

رضوان زرقة

حمويات

24

جياللي صباح

ت ت لمخضر و الفواكه

تجزئة المالزم محسن رقم  226زرالدة

25

عمر شرفة

ت ت لمخضر و الفواكه

 29شارع بن فضة عيسى محل –ج -زرالدة

15A4944228

26

قاسمي غنية

ت ت لمحوم و الدواجن

شارع يسوال قويدر زرالدة

05A4823969

27

لقام حسام

ت ت لمدواجن و البيض

تجزئة المالزم محسن رقم  67زرالدة

18A4953519

28

يطغان محمد

ت ت لمحوم و الدواجن

شارع بن فضة عيسى رقم  54زرالدة

10A4918172

29

حكيم ميموني

ت ت لممحوم

شارع أول نوفمبر زرالدة

98A0029447

مذكور عمي

مطعم

شارع أول نوفمبر زرالدة

00A0070991

12

8

شارع أول نوفمبر رقم  40زرالدة

11A4919541
99A0046603

-

بلدية اسطاوالي

الدائرة اإلدارية

البلدية

زرالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــاوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

الرقم

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي

العنوان التجاري

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

2

حسٌن بورحلة

بقالة

شارع شحاط رابح رقم  27الطارق األرضي اسطاوالي

16A4947544

1

جحيش سفيان

بقالة

 282حي جياللي أحمد اسطاوالي

19A4957002

3

معاش نبيل

بقالة

 84حي جياللي أحمد محل رقم  22اسطاوالي

16A4947220

4

محمد صالح جحيش

بقالة

طريق المقبرة رقم  25اسطاوالي

98A0020090

5

شريف مدوني

ت ت لمخضر و الفواكه

شارع صحراوي رقم  25اسطاوالي

13A4933417

6

اعمر رزيق

ت ت لمخضر و الفواكه

محل ب حي  14فبراير اسطاوالي

17A4952032

7

بوحموم ناصر

ت ت للخضر و الفواكه

رقم  23شارع جياللي أحمد اسطاوالي

09A4912103

8

عز الدين فقير

ت ت لمخضر و الفواكه

شارع جياللي أحمد رقم  21اسطاوالي

13A4931109

9

سميم عميمر

ت ت لمخضر و الفواكه

رقم  61طرٌق المقبرة اسطاوالً

02A0087852

22

جقبوب عيسى

ت ت لمخضر و الفواكه

 23شارع هجري أحمد اسطاوالي

18A4954056

22

تركي محمد

مطعم

شارع خايطي أحمد اسطاوالي

16A4946413

21

تغزور سمير

مطعم

رقم  15ساحة قاسمي عمار اسطاوالي

09A4912360

23

لعزيزي محمد

اطعام كامل

ساحة قاسمي عمار رقم  15اسطاوالي

05A4827176

24

فراق عمي

نهج قاسي عمار رقم  19اسطاوالي

06A4843594

25

غريبي زينب

اطعام سريع و مطعم

حي جياللي أحمد رقم  84محل رقم  21اسطاوالي

09A4913706

26

بوسنة مجيد

مقهى

شارع قاسمي عمي قطعة رقم  23اسطاوالي

03A0098852

27

يوسف بوطالبي

ساحة قاسمي عمي رقم  29اسطاوالي

14A4938498

مطعم

مقهى

9

مقهى

28

مجيد مسعود

29

رمضان شهات

مقهى

12

محفوط براهمية

مخبزة

رقم  26شارع هجري أحمد محل  1رقم ب اسطاوالي

12

كمال بوحنون

مخبزة

حً المذبح رقم  12محل ب  /اسطاوالً

16A4944756

11

شايب فريد

مخبزة و حلوٌات

 15شارع بن دادة أحمد اسطاوالي

01A0079914

13

بومنجل خمفة

مخبزة و حلوٌات

حي المذبح قطعة رقم  21اسطاوالي

12A4930185

14

جحيش عبد السالم

مخبزة

 22شارع الطاهر صحراوي اسطاوالي

19A4957593

15

جحيش الحواس

حي جياللي اسطاوالي

بطاقت حرفي رقم :
1115202

16

موراد عثماني

ت ت للحوم و الدواجن

شارع هجري أحمد رقم  22اسطاوالي

08A4870078

17

بوستة أحمد

ت ت للدواجن و البٌض

رقم  29شارع هجري أحمد اسطاوالي

18A4955952

18

بن سعدية محمد

ت ت لللحوم و الدواجن

شارع المقبرة رقم  22اسطاوالي

14A4939222

19

تيسمالن رابح

ت ت للحوم القصابة

شارع هجري أحمد رقم  22اسطاوالي

07A4846563

32

ليالوي مختار

ت ت للحوم القصابة

السوق البمدي محل رقم  27اسطاوالي

01A0081042

32

حناشي عبد الحميم

السوق البمدي المغطى رقم  25اسطاوالي

16A4944468

31

بولفول كريم

حرفً خباز

ت ت للحوم و الدواجن

ساحة قاسمي عمي رقم  12اسطاوالي

09A4912053

حي جياللي أحمد رقم  84اسطاوالي

15A4942168
17A4949527

ت ت تبغ و أدوات المدخنٌن رقم  84حي جياللي أحمد محل  24اسطاوالي

10

08A4913706

القائمة االضافية:
الدائرة

اإلدارية

البلدية

الرقم

اسم و لقب التاجر أو

زراـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

الـــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــداـنــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

2

قاسي أحمد

مقهى

شارع اإلخوة مهدي السويدانية

09A4912902

1

زقنوني محمد

مقهى

رقم  39األخوان مهدي السويدانية

00A0067328

3

خالدي عقيمة

مقهى

حي جعدي رقم  22السويدانية

08A4869034

4

ريمة مقراني

مقهى

حي  522مسكن عمارة  3ب محل  1السويدانية

16A4945035

5

بشير براهيم

ت ت لمتبغ و تعبئة رصيد

شارع مهدي محل رقم  24ب السويدانية

11A4923337

6

فريد بشير

ت ت لمتبغ و تعبئة رصيد

شارع جعوت محمد رقم  22السويدانية

08A4865384

7

نور الهدى مقراني

ت ت لمتعبئة رصيد الهاتف النقال

رقم  23شارع احمد بشير رقم  25السويدانية

15A4943305

8

ميدوني مبارك

ت ت لمتبغ و تعبئة رصيد

شارع ايمول مقران رقم  18السويدانية

15A4942883

9

مقراني سعيد

ت ت لمتبغ و أدوات المدخنين

شارع مهدي السويدانية

99A0043106

22

عمارة كمال

ت ت لمتبغ و أدوات البازار

السوق البمدي السويدانية

04A4811165-02

المتعامل اإلقتصادي

11

الدائرة

اإلدارية

البلدية الرقم

العنوان التجاري

زرالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

اســـــــــــــــــطـــــــــــــــــــاوالـــــــــــــــــــــــــــي

اسم و لقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

نوع النشاط

5

NAFTAL

محطة خدمات

حي البريجة قطعة  71اسطاوالي

1

 SARLمحطة الخدمات

محطة الخدمات

الطريق الوطني رقم  22طريق عين البنيان اسطاوالي

7

ولد بوخيطين عبد القادر

بقالة

8

زبار محمد

ت ت للتبغ والعطارة

9

خيدر عبد الرحمان

ت ت للتغذٌة العامة

:

طاس خالد

بقالة

;

جابري نور الدين

ت ت لمنتجات العطارة

8

عسموج رضا عماد

حلوٌات

9

كركب صادق

اطعام سرٌع

22

بمقاسم هارون

ت ت مكتبة ووراقة

55

رمضان شهات

مقهى

تجزئة خايطي احمد اسطاوالي
شاطئ النخيل أ رقم  31اسطاوالي
تجزئة شحاط رابح رقم  47بموطة سطاوالي

05A4830172
09A4913344-01
15A4944115

ممك شحات رابح بموطة سطاوالي

05A4825584

رقم  28تجزئة شحاط رابح سطاوالي

16A4945361

شحات رابح محل رقم  26بموطة سطاوالي

18A4954729

حي البريجة سطاوالي

98A0027176

محل رقم  47حي البريجت سطاوالي
حي جياللي رقم  <8سطاوالي

12

رقم السجل التجاري

00A0069332
15A4942168

الدائرة

اإلدارية

البلدية

21

بولفول كريم

ت ت للتبغ

رقم  <8حي جياللي محل  48ميموزة سطاوالي

08A4910373

23

بشير محمد

ت ت للتبغ

<; حي جياللي احمد ميموزة سطاوالي رقم

01A0081878

24

كمال قارة

بقالة

حي جياللي احمد ميموزة سطاوالي

00A0059348

الرقم

اسم و لقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

ز ارلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة

ز ارلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة

2

مطحنة الساحل

مطحنة

منطقة الحضائر و المقرات زرالدة

98B0002853

1

مطحنة الحسناء

مطحنة

منطقة النشاطات زرالدة

98B0005657

3

بوقاسمي لخضر

ت ت لمتبغ

شارع اول نوفمبر رقم  44رقم  29زرالدة

01A0077017

13

