الجمهـــــوريــة الجزائـريـة الديمقـراطيــة الشعبيـــــــــة
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية الجزائر
مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
الجــــــــدول – – 10
القائمة اإلسمٌة للتجار و المتعاملٌن اإلقتصادٌٌن الملزمٌن بضمان المداومة لعطلة عٌد الفطر و عٌد اإلستقالل 1028للدائـرة اإلدارٌـة للروٌبـة
المقاطعة اإلدارية

البلدية

الرويبة

الرويبة

الرقم

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي
بعٌري أعمر
بوٌحٌاوي سفٌان
محمد موخفً
مصطفاوي محمد
حمٌدو دنً
دربال عالل
بوٌحٌاوي خالد
سمٌر بن كواوش

09
20
22
21
20
25
20
20
27
28
29
10

دحو عبد العزٌز
بلعزوق سٌدعلً
قرازم السعٌد
سمٌر شعنان
عائشة حرز هللا
بن حوة سعٌد
طوطاوي محمد
ملٌكة حٌان
مراد بودخٌلة
بن داود علً
بونشادة سمٌر
مكً رمزي

02
01
00
05
00
00
07
08

نوع النشاط

العنوان التجاري

ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة

 90شارع أول نوفمبر الروٌبة
شارع درٌش حسٌن الروٌبة
 00شارع محمد تونسً الروٌبة
حً علً بومنجل حصة 11رقم 01الروٌبة
الحً المواتسة رقم  099الروٌبة
السوق المغطى محل رقم  00روٌبة
 09شارع علً خوجة الروٌة
حوش الطٌب المحل الثانً الروٌبة

ت ت لتغذٌة العامة
رقم  01حً بن شوبان الروٌبة
تعاونٌة عقارٌة النهار الروٌبة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة حً  07مسكن عمارة 02حً البرتقال الروٌبة
ت ت لتغذٌة العامة
حً البرتقال تعاونٌة إبن خلدون رقم  51الروٌبة
حوش السباعات جنوب حصة  9قسم  08مج  500الروٌبة
ت ت لتغذٌة العامة
حً السباعات الروٌبة
ت ت لتغذٌة العامة
حً البرتقال تعاونٌة لعالم عٌسى الروٌبة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
حً بن شوبان رقم  09الروٌبة
حً السباعات الروٌبة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
مدرج ب حً  000عمارة  10السباعات الروٌبة
ت ت لتغذٌة العامة
حً  000مسكن ع  10مدرج ب الروٌبة
ت ت لتغذٌة العامة
حً السباعات  259محل  00الروٌبة

99أ0000100
00أ0007500
27أ 0211001
20أ0220050
27أ0212800
02أ0081290
27أ0228075
20أ5928929
20أ5908910
00أ5825920
20أ0220050
20أ5877870
25أ5921010
 98أ002000
00أ0095782
08أ5802000
20أ5908000
05أ0205009
/
27أ0211900

المقاطعة اإلدارية

البلدية

الرويبة

الرويبة

الرقم
12
11
10
15
10
10
17
18
19
00
02
01
00
05
00
00
07
08
09
50
52
51
50
55
50
50
57
58

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي
كرٌم بن حوة
احمد جبري
طهٌر خٌر الدٌن
عٌاش أحمد
كمال مروان
بوتمتام بالل
كسوري علً
رابح تاهنً
بوغمبوز نورالدٌن
بن جابر موسى
ناغش رابح
شعبان جمال
أسامة لعور
رمضان بن جدة
حٌثومً حسان
غربون فاروق
نعاب احمد
سٌدعلً احمد
دواعً عبد الغانً
شابو عبد النور
سالمً عمر
بونوة محمد
امغار صادق
بشلة محمد
رابح اصباط
قدور زوقاري
زٌدي عالل محمد
داحو رضا

نوع النشاط

العنوان التجاري

ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لتغذٌة العامة
ت ت لمواد المخبزة

حً السباعات الروٌبة
حً السباعات رقم  201الروٌبة
حً السباعات الروٌبة
حً البرتقال تعاونٌة لعالم عٌسى الروٌبة
شارع علً بومنجل فٌال رقم  05الروٌبة
 07شارع فلسطٌن الروٌبة
شارع علً بومنجل رقم  07الروٌبة
 27شارع فلسطٌن الروٌبة
حً 10أوت الروٌبة
 07شارع زٌغوت ٌوسف رقم  10الروٌبة
نهج زٌغوت ٌوسف قطعة  18رقم 00الروٌبة
حً المحطة محل  02الروٌبة
حً الثانوٌة قطعة 08أ الروٌبة
تجزئة الثانوٌة محل  00الروٌبة
حً المواتسة رقم  00الروٌبة
 10شارع فلسطٌن الروٌبة
حً المواتسة الروٌبة
حً المواتسة رقم  08الروٌبة
حً اوالد بن شوبان مم رقم 098الروٌبة
حً بن شوبان رقم  51الروٌبة
ت ع للمجاهدٌن حً  200مسكن الروٌبة
شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة
شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة
شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة
الروٌبة
حً 10اوت محل 02
حً المحطة بلدٌة الروٌبة
نهج رشٌد القسنطٌنً الروٌبة
السباعات رقم  00قسم  8مج  110محل  00الروٌبة

رقم السجل
التجاري
07أ5850182
27أ0212525
20أ5870007
00أ5815750
22أ5880727
25أ5920050
09أ5809997
20أ5910222
98أ0010059
07أ5852590
02أ0081050
07أ5851707
20أ0222005
27أ0210007
20أ0220505
08أ5800010
22أ5880800
27أ0229091
20أ0225550
27أ0228100
27أ0228100
25أ5925800
00أ0072002
01أ0092158
20أ5928772
20أ5900907
99أ0050012
20أ5910520

59

قونان مختار

ت ت للحوم و الدواجن

 02حً  00جوٌلٌة روٌبة

99أ 0059700

50

حٌطوش سمٌر

ت ت للحوم و الدواجن

بجانب السوق المغطاة محل رقم  00الروٌبة

00أ0202107

51

أومحند لونٌس

ت ت للحوم و الدواجن

 05شارع أول نوفمبر الروٌبة

99أ0000520

52

بونابً ساسً

ت ت للحوم و الدواجن

 09شارع السوق المغطى الروٌبة

99أ0050200

53

أومحند بوعالم

ت ت للحوم و الدواجن

 05شارع أول نوفمبر الروٌبة

99أ0000079

54

محمد مرابط

ت ت للحوم و الدواجن

حً البرتقال عمارة  00لعالم عٌسى الروٌبة

20أ5920280

55

مراد آٌت عٌسى

ت ت للحوم و الدواجن

تعاونٌة ابن خلدون الروٌبة

27أ0229200

06

لمٌنً حسان

ت ت للحوم و الدواجن

السوق المغطى رقم  00الروٌبة

99أ0007500

07

قرٌطة محمد

ت ت للحوم و الدواجن

حً بن شوبان الروٌبة

08أ5809810

08

حومٌمٌد عصام

ت ت للحوم و الدواجن

حً المواتسة مم رقم  099الروٌبة

20أ0007500

09

دشٌر اسماعٌل

ت ت للحوم القصابة

حً السباعات  000عمارة  28محل  29الروٌبة

/

60

خطاب ٌامٌن

ت ت للحوم المجمدة

حً بن شوبان الروٌبة

25أ5920707

المقاطعة اإلدارية

البلدية

الرويبة

الرويبة

الرقم
61
62
63
64
65
66
07
08
09
70
71
72
73
74
75

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل االقتصادي
محمد لمٌن سعٌدانً

نوع النشاط

العنوان التجاري

ت ت للحوم و الدواجن حً السباعات رقم  00قسم  08مج  05محل 110
الروٌبة
ت ت للحوم و الدواجن
بونشادة مراد
حً السباعات حً  000مسكن الروٌبة
عبد الوهاب سً احمد ت ت للحوم و الدواجن
شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة
حلوٌات تقلٌدٌة
رابح إزروال
ت.ع الٌاسمٌن رقم  00حً البرتقال الروٌبة
مخبزة وحلوٌات
محمد األمٌن باٌري
 27شارع أول نوفمبر الروٌبة
مخبزة وحلوٌات
علً الحنافً
شارع 00جوٌلٌة رقم  00الروٌبة
مخبزة وحلوٌات
شعبان أبو بكر
 05شارع المحطة الروٌبة
مخبزة صناعٌة
إٌشقور ٌاسٌن
 00شارع زٌغوت ٌوسف الروٌبة
تعاونٌة عقارٌة البرتقال الروٌبة
مخبزة صناعٌة
الحنافً محمد
مقشدة
أودٌع عبد العزٌز
حً الثانوٌة عبد المومن رقم  15الروٌبة
شارع أول نوفمبر الروٌبة
مخبزة وحلوٌات
اإلخوة ٌلس
حلوٌات
بوثلجة هشام
حً بن شوبان رقم  00محل  02الروبٌة
حً بن شوبان بلدٌة الروٌبة
مخبزة
حومر رضا
حلوٌات
عادل زواوي
حً السباعات رقم  00قسم  08مج  110محل 02
الروٌبة
شارع العربً عبد السالم الروٌبة
حلوٌات
لعزٌز كتو

رقم السجل التجاري
28أ0210050
20أ5900529
21أ5900910
20أ5870070
01أ0000200
02أ0070502
20أ5870752
/
00أ0018912
25أ5519110
 98ب 2200
25أ5909800
20أ0220002
 20أ5929922
 20أ022080

76

لٌاس بلحسن

حلوٌات

شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة

 99أ0058005

77

وهٌبة مازوز

مخبزة وحلوٌات

شارع اول نوفمبر الروٌبة

 08أ2500997

78
79
80
81
82
83
84

شعبان سعٌد
لعرٌبً كمال
عساس كمال
رابح زماج
طوٌلب فٌصل
أصباط عمر
زواوي عادل

مخبزة

 58حً السباعات الروٌبة
حً بومنجل محل رقم  00الروٌبة
شارع علً بومنجل رقم  01الروٌبة
شارع المحطة حً  10أوت محل رقم  01الروٌبة
 02شارع السوق مقابل حضٌرة السٌارات الروٌبة
شارع السوق الروٌبة
حً السباعات رقم  00قسم  08مج ملكٌة 110
الروٌبة

 22أ5881909
20أ5870010
20أ0220952
27أ0212000
99أ0051590
 98أ0000077
 20أ 5929922

ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه

85

بن داٌمً سفٌان

ت ت للخضر و فواكه

حً السباعات الروٌبة

/

86

محمد بن بوثلجة

ت ت للخضر و فواكه

حً االقتصادي رقم 00الروٌبة

 27أ 02120007

87

طوٌلب ٌوسف

ت ت للخضر و فواكه

شارع ثانوٌة عبد المؤمن رقم 01الروٌبة

 20أ 0220500

88

شملول عمر

ت ت للخضر و فواكه

حً بن شوبان مم رقم  578الروٌبة

 27أ 0211902

89

حٌتومً بلقاسم

ت ت للخضر و فواكه

حً المواتسة مم رقم 099الروٌبة

 20أ 0220092

90

تلمسانً رابح

ت ت للخضر و فواكه

بن شوبان مم 280الروٌبة

 28أ 0215200

91

بوٌفر مصطفى

ت ت للخضر و فواكه

العقٌد عمٌروش الروٌبة

/

92

عمٌري محمد

ت ت للخضر و فواكه

شارع اول نوفمبرالروٌبة

 00أ 5810817

93

مشتاق نجٌب

ت ت للخضر و فواكه

حً  00/00مسكن الروٌبة

 09أ 5801810

المقاطعة اإلدارية

البلدية

الرويبة

الرويبة

الرقم

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل االقتصادي
بن نافلة عبد الحفٌظ
بوقعدة طٌب
قفصً مسعود
شتوان عبد الرزاق
بوغمبوز زهٌر
محمد لمٌن قطاش
بن ضٌف هللا إلٌاس
فارس بولكوٌرات
بلقاضً محً الدٌن
شخاب محمد امٌن
علً سطحوم
طاجٌن السعٌد
لعرابة عبد الحكٌم
مولود سلٌفً
موسى خلٌفة

إطعام سرٌع
إطعام سرٌع
محضر طعام
إطعام سرٌع
مطعم
محضر الطعام
مطعم
مطعم
مطعم
إطعام سرٌع
مقهى

209
210
211

موال مخلوف
حوشٌن حمود
نفطال

محطة خدمات
محطة خدمات
محطة خدمات

رقم  07شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة
رقم  29شارع أول نوفمبر الروٌبة
شارع اول نوفمبرالروٌبة

212
213

ملبنة و مجبنة بودواو
بطوش حكٌم

ملبنة
ملبنة

المنطقة الصناعٌة الروٌبة قسم  210الروٌبة
ملبنة حوش بن دالً الروٌبة

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
206
207
208

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

مطعم

حً السباعات الروٌبة
حً السباعات الروٌبة
حً  000مسكن ع  02رقم  00السباعات الروٌبة
حً البرتقال تعاونٌة ابن خلدون االروٌبة
شارع محمد تونسً رقم  00الروٌبة
التعاونٌة العقارٌة الٌاسمٌن رقم  22الروٌبة
شارع علً بومنجل رقم  01الروٌبة
 08شارع العربً بن مهٌدي الروٌبة
شارع علً بومنجل محل رقم  05الروٌبة
حً السباعات رقم 00محل  00الروٌبة
حً الثانوٌة الجدٌدة قطعة 20الروٌبة
حً الثانوٌة رقم  10الروٌبة
شارع اول نوفمبرالروٌبة
حً السباعات الروٌبة
طرٌق الوطنً  212حً المواتسة محل 01
الروٌبة

 08أ 5801800
 25أ5927299
08أ5800100
07أ5852097
00أ5817507
25أ5920792
27أ0227820
27أ0210570
00أ0200287
20أ 0220002
05أ5822059
00أ5810882
08أ5809959
20أ5891185
/
 07ب 075509
98أ0010920
/
 97ب 0711009
 00ب 0971010

مطعم
إطعام سرٌع
مطعم

المقاطعة اإلدارية

الرويبة

الرويبة

نوع النشاط

العنوان التجاري
شارع أول نوفمبر الرغاٌة
شارع سناجقً رابح الرغاٌة
ت ع االمل عٌسات مصطفى الرغاٌة
شارع سناجقً رابح الرغاٌة
نوفمبرمحل ب الرغاٌةشارع 02
ت عقارٌة الصداقةمحل  00الرغاٌة
 20شارع  02نوفمبرمحل  00الرغاٌة
 00شارع بوزٌدي محمد الرغاٌة
ت ع الصداقة محل 0الرغاٌة
حً الونشرٌس الرغاٌة
ت ع االمااللرغاٌة
 05شارع بوزٌدي محمد الرغاٌة
حً عٌسات الرغاٌة
حً عٌسات الرغاٌة

رقم السجل
التجاري
20أ0220288
98أ0011780
21أ5900888
99أ0008505
21أ5908011
27أ0211278
05أ0209285
22أ5890505
27أ0211278
05أ582908
97أ022115
99أ07175
05أ5820102
98أ10005

البلدية

الرقم

الرغاية

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
227

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل االقتصادي
محمد أكلٌل
خالص سعٌد
فلٌسً محمد لمٌن
بلقوراي عبد النور
بوجلطً بالل
علً مذكور
حمداش توفٌق
بركان ٌوسف
علً مذ كور
حردي عبد الحمٌد
حدٌدان تومً
تغزنت أحمد
عدالً حكٌم
عٌسات جمال

ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة

09أ5877900
00أ0710080

228
129

أٌت عبد القادر حكٌم
حزمون بلقاسم

ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة

حً جرجرة عمارة أ رقم  11الرغاٌة
حً الونشرٌس ع أ  00رقم  02الرغاٌة

230
231
232

تكفارٌناس شرف
بٌوض رضوان
كمال عالهم

ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة

حً الرائد مقرانً محل 10س الرغاٌة
حً الونشرٌس ع 00رقم 020الرغاٌة
حً الونشرٌس الرغاٌة

28أ0215105
00أ0099020

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

شرف مراد
بن فارح محمد
فرحاتً وحٌد
لعجاج عبد القادر
بناي سعٌد
دغال سعٌد
محمد زٌن الدٌن غربً
نوفل مانع
مدان منٌر
حنافً بالل

ت ت لتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة

حً الرائد مقرانً رقم  25الرغاٌة
حً لٌزٌرٌس الرغاٌة
حً لٌزٌرٌس عمارة  08الرغاٌة
ت ع ابن بادٌس عٌسات مصطقى الرغاٌة
حً الونشرٌس 2500مسكن ع.أ رقم 11الرغاٌة
حً الرائد مقرانً الرغاٌة
حً الرائد مقرانً رقم  07الرغاٌة
حً االوراس الرغاٌة
ت ع المستقبل عٌسات مصطفى الرغاٌة
ت ع ابن بادٌس عٌسات مصطقى الرغاٌة

20أ0012005
09أ5871008
22أ5899178
02أ0079010
01أ0090900
20أ0227200
01أ0089221
05أ5829088
20أ0095785

الرغاية

ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة
ت ت للتغذٌة العامة

محطة وقوف الحافالت الرغاٌة
حً بوزقزة رقم 07الرغاٌة
الرغاٌة
حً مسكن عمارة 02
ت ع جنان صالح فضٌل الرغاٌة
شارع سعٌدانً عالل الرغاٌة
حً صندوق التوفٌر واالحتٌاط الرغاٌة
حً بو زقزة الرغاٌة
شارع أول نوفمبر الرغاٌة
شارع أول نوفمبر الرغاٌة
شارع  02نوفمبر رقم  55الرغاٌة
شارع  02نوفمبر رقم  55الرغاٌة
ت ع البهجة رقم  05عٌسات مصطفى الرغاٌة
00شارع بوزٌدي محمد الرغاٌة
 08س شارع  02نوفمبر الرغاٌة
حً عٌسات محل  01الرغاٌة
 22شارع محمد بوزٌدي الرغاٌة
مقابل السوق الرغاٌة
حً الرائد مقرانً محل 29س الرغاٌة
تعاونٌة الصداقة الرغاٌة
حً الونشرٌس ع 00.رقم 00الرغاٌة

28أ0215000
25أ0000101
27أ0211010
99أ0059078
98أ10850
21أ0022000
00أ0070880
99أ0052005
97أ0020015
00أ0102980
98أ0002521
20أ5880001
09أ5878208
09أ5878000
20أ0028788
22أ5900008
20أ5880280
20أ0028788
97أ20510
20أ0015050

143
144
145
146
147
148
149
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
161
262

شاشو نسٌم
محمد امٌن منصوري
طلحاوي حٌاة
لخضر حنافً
ترٌانً رابح
درٌش فاطمة الزهراء
بخسٌس سمٌر
صدقاوي جمال
أومحند لونٌس
تكلً جمال
عٌاش سعٌدي
ٌوغرطةقٌدور
رزٌققربوح
بوطعوش فاتح
عٌسات رابح
رزٌق إسحاق
جعفري سٌدعلً
عبد القادر بلقوراي
لقصٌر محمد
هادي حكٌم

ت ت للحوم و الدواجن
ت ت للحوم و الدواجن
ت ت للحوم و الدواجن
ت ت للحوم و الدواجن
ت ت للحوم و الدواجن
ت ت للحوم و الدواجن
ت ت للحوم و الدواجن
ت ت للحوم و الدواجن
ت ت للحوم و الدواجن
ت ت للحوم و الدواجن
ت ت للحوم و الدواجن
ت ت للحوم و الدواجن

22أ5902021

263

قاضً عبد المومن

ت ت للحوم و الدواجن

ت.ع اآلمال عٌسات مصطفى الرغاٌة

264

عبد النور مالك

ت ت للحوم و الدواجن

ت.عإبن بادٌس عٌسات مصطفى محل 02الرغاٌة

20أ0221008

265

بولنوار مراد

ت ت للحوم و الدواجن

ت ع الهالل عٌسات مصطفى الرغاٌة

09أ5882070

266

بركان حسان

حلوٌات

ساحة الشهداء محل 20الرغاٌة

20أ0010905

267

بوروٌس نور الدٌن

حلوٌات

ت ع جنان صالح الرغاٌة

07أ5809998

268

مرزقً نعٌمة

حلوٌات

ت ع هواري بومدٌن رقم  05-01الرغاٌة

21أ2908980

الرويبة

الرغاية

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

أوبعزٌز علً
عاشور كرٌم
شالبً حسام الدٌن
قدواري عدالن
فرٌزة بوعالن
ماموزي فاطمة
بلقوراي سماعٌن
أكلٌل عبد الرحمان
عبد الجلٌل عاد
بخسٌس سفٌان
بوبكر بن علجٌة
لورقً سمٌرة
تاقونٌتس مسعود
بن عصمان محمد رستن
خدٌجة لورشان
بومامة حسٌبة
شركة تضامن بلقوراي
كامش ورٌدة
شاٌب رفٌق
اوخنٌش سعٌد
سفٌان تبودي
طٌبً محمد
تمام محند الصغٌر
مطعم طاسٌلً
دهٌمً فاتح
عزوق عثمان
خٌاطٌن خالد

حلوٌات
مخبزة صناعٌة
مخبزةو حلوٌات
مخبزة صناعٌة
مخبزة صناعٌة
مخبزة صناعٌة
مخبزة صناعٌة
مخبزة صناعٌة
مخبزةو حلوٌات
حلوٌات
مخبزة و حلوٌات
حرفً الخبز
مخبزة و حلوٌات
حلوٌات
حرفً الخبز
حلوٌات
مخبزة صناعٌة
مطعم
إطعام سرٌع
مطعم
إطعام سرٌع
إطعام سرٌع
مطعم
مطعم
مطعم
إطعام سرٌع
مطعم -مشوى

حً الرائد مقرانً محل  10أ الرغاٌة
ت ع االمل عٌسات مصطفى رغاٌة
ت ع االمال الرغاٌة
 00شارع بوزٌدي محمد الرغاٌة
ت ع األمل عٌسات مصطفلى محل  05أ الرغاٌة
شارع  02شارع أول نوفمبرالرغاٌة
شارع رابح سناجقً رقم  08أ الرغاٌة
 01شارع عمر بومدٌن الرغاٌة
حً الونشرٌس الرغاٌة
حً الونشرٌس محل رقم  10الرغاٌةالجزائر
شارع أول نوفمبر الرغاٌة
حً الرائد مقرانً محل 00ب الرغاٌة
ت ع  02نوفمبرمحل  22ب الرغاٌة
ت ع المرجان عٌسات مصطفى رقم 00رغاٌة
عٌسات مصطفى عمارة ب رقم 00الرغاٌة
ت ع المرجان عٌسات مصطفى رقم 02رغاٌة
شارع أول نوفمبر الرغاٌة
شارع  2نوفمبر رقم  00الرغاٌة
شارع أول نوفمبر رغاٌة
شارع أول نوفمبر الرغاٌة
ت ع الصداقة الرغاٌة
27شارع اول نوفمبر الرغاٌة
حً عٌسات طرٌق  211محل  02الرغاٌة
حً عٌسات رقم 21محل  07الرغاٌة
حً عٌسات رقم 21محل  00الرغاٌة
حً الونشرٌس ع.ب 07رقم 01الرغاٌة
 52شارع اول نوفمبر الرغاٌة

 20أ 0010990
 08أ5805000
21أ0025995
02أ2510590
0229209 27
 98أ0012081
20أ 5885995
22أ 5895180
 20أ 0010975
 20أ1058100
205000800
21أ0190090
21أ5900285
205001020
21أ5900818
 98ب 0005005
99أ0000105
02أ0079228
 99أ0005581
05أ5825295
 09أ5877005
25أ0017200
22أ5895805
20أ0222188
07أ5859088

الرويبة

الرغاية

296
297
298
299
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

رحال نعٌم
رحال نور الدٌن
قهلوز صفٌة
اٌت اٌدٌر عبد العزٌز
بنون نور الدٌن
رحال عبد المجٌد
بن تارزي جمال
صبان قدور
سالم نبٌل
بشٌر ظرٌف
بلدرع نبٌل
تكلً جمال
حٌطومً صوفٌان
عبد العزٌز بوراس
نورالدٌن سالم
فتحوم اعمر
باٌت بالل
شندري شهرزاد
كمال قندوز
اٌت سقر جعفر
زفان فؤاد
بوشاق نصرالدٌن

218

نشادي محمد

مطعم
شارع أول نوفمبررقم  05الرغاٌة
شارع اول نوفمبر الرغاٌة
إطعام سرٌع
شارع اول نوفمبر الرغاٌة
إطعام سرٌع
شارع اول نوفمبر الرغاٌة
إطعام سرٌع
مطعم
 00شارع اول نوفمبر الرغاٌة
شارع اول نوفمبر الرغاٌة
مطعم
إطعام سرٌع
حً  2502مسكن ع 00أ رقم  05الرغاٌة
شارع سعٌدانً عالل الرغاٌة
إطعام سرٌع
إطعام سرٌع
حً الرائد مقرانً رقم  50الرغاٌة
ت ع فرانس فانون الرغاٌة
إطعام سرٌع
ت ع االمال الرغاٌة
مطعم
مطعم
 55شارع أول نوفمبر الرغاٌة
ت ت للخضر و الفواكه
ت ع الصومام عٌسات مصطفى الرغاٌة
ت ت للخضر و الفواكه ت .عقارٌة ابن بادٌس عٌسات مصطفى الرغاٌة
ت ت للخضر و الفواكه
حً الونشرٌس كشك رقم  28الرغاٌة
مقهى
ساحة الشهداء رقم  00الرغاٌة
مقهى
حً الونشرٌس محل  02الرغاٌة
ت.عهواري بومدٌن الرغاٌة
مقهى
ت .عقارٌة المستقبل عٌسات مصطفى الرغاٌة
مقهى
مقهى
 10شارع اول نوفمبر الرغاٌة
شارع اول نوفمبر الرغاٌة
مقهى
ت ت منتجات الحلٌب
حً الرائد مقرانً رقم  07الرغاٌة
و العسل
شارع أول نوفمبر الرغاٌة
محطة الخدمات

07أ5800208
00أ 5805808
 99ا0000000
 00أ0000951
07أ2820585
02أ0895100
20أ0000911
01أ0095550
20أ1000100
28أ0210098
98أ0018088
 00أ0102980
27أ 0229785
20أ0225000
20أ0220002
 99أ 0000000
09أ5878780
20أ0220202
25أ0005500
 00أ0000970
 99أ5810000
27أ0210700
 99أ 0058155

المقاطعة اإلدارية

البلدية

الرقم

هراوة

219
220
221
222
223

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي
بختاوي براهٌم
فلٌسً نور الدٌن
بلحاج طارق
بودرارن رٌاض
قسوم محمد أمٌن

ت .ت للتغذٌة العامة
ت .ت للتغذٌة العامة
ت .ت للتغذٌة العامة
مغازة
ت .ت للتغذٌة العامة

224
225

جدي محمد
عمرانً محمد

ت .ت للتغذٌة العامة
ت .ت للتغذٌة العامة

226

مالح احمد

ت .ت للتغذٌة العامة

حً عٌن الكحلة قطعة 212هراوة

ت .ت للتغذٌة العامة

مم  005قسم 02هراوة

20أ0009278

حً عدل محل رقم 1هراوة

27أ0229900

229

قطاشسٌدعلً

ت .ت للتغذٌة العامة

حً هراوى رقم  00هراوة

/

230

بن ناصف محمد

ت .ت للتغذٌة العامة

حً اوالد معمر هراوة

 99أ0051071

231

احمد رمضانً

ت .ت للتغذٌة العامة

حً عٌن الكحلة هراوة الجزائر

 98أ0020828

232

ٌتوش نوارة

ت .ت للتغذٌة العامة

حً عٌن الكحلة هراوة الجزائر

 22أ5905000

233

ادجبور عبد الرحمان

ت .ت للتغذٌة العامة

الطرٌق الوطنً رقم 15هراوة

 27أ0210520

234

رضوان جدي

ت .ت للتغذٌة العامة

الطرٌق الوطنً رقم 15هراوة

 98أ0027581

235

قزادري محمد

ت .ت للتغذٌة العامة

مجموعة ملكٌة رقم  2208قسم  05رقم 25

 25أ0019508

227
228

الرويبة

دقٌش كمال
تومً فاطمة الزهراء

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

حً عٌن كحلة هراوة
حً عٌن كحلة رقم  11هراوة
طرٌق الوطنً  15محل رقم  00هراوة
حً عٌن كحلة قسم  00مج ملكٌة  890هراوة
طرٌق الوطنً رقم  15عٌن كحلة محل 01
قسم  00مج  000هراوة
حً عٌن كحلة هراوة
حً براٌدٌة هراوة

02أ00759580
09أ5870908
 27أ 0228007
09أ0055059
21أ0020085
07أ 5802075
22أ5890700
 25أ0000070

ت .ت للتغذٌة العامة

هراوة

236

لوشان هشام

ت .ت للتغذٌة العامة

الطرٌق الوطنً رقم 15هراوة

 20أ0220881

هراوة
237

اٌت سً احمد عبد

ت .ت للتغذٌة العامة

الطرٌق الوطنً رقم 15هراوة

 20أ0009195

العزٌز
238

فرحاح عمار

ت .ت للتغذٌة العامة

حً عٌن الكحلة هراوة الجزائر

 20أ0051510

239

فٌصل بن طناجة

مغازة

الطرٌق الوطنً رقم 15هراوة

 20أ0220020

المقاطعة اإلدارية

البلدية

الرويبة

هراوة

الرقم

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي
زٌتونً عمر
مصراوي سفٌان
مهداوي سفٌان
خلخال أعمر
زواوي عبد الرحمان
بن زرقة زكرٌاء
بوربعة محمد

ت ت للحوم الدواجن و البٌض
ت ت للحوم الدواجن و البٌض
ت ت للحوم الدواجن و البٌض
ت ت للحوم الدواجن و البٌض
ت ت للحوم الدواجن و البٌض
ت ت للحوم الدواجن و البٌض
ت ت للحوم الدواجن و البٌض

247

تومً فاطمة الزهراء

ت ت للحوم الدواجن و البٌض

حً عدل محل رقم 1هراوة

248

جدي رابح

ت ت للحوم الدواجن و البٌض

هراوة

140
241
242
243
244
245
246

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

حً عٌن كحلة رقم  15هراوة
حً عٌن كحلة محل  0هراوة
عٌن كحلة رقم  01مجموعة  00هراوة
شارع تونسً محمد هراوة رقم 00
حً هراوى رقم  100قسم  02رقم  1هراوة
حً اوالد معمر هراوة
شارع تونسً محمد  05هراوة

22أ5905250
 21أ0020971
27أ02290187
20أ5881990
20أ0028100
20أ02200187
09أ5880718
27أ0229900
00أ5812090

حً هراوة رقم 15

249

دوٌر عبد العزٌز

مخبزة وحلوٌات

حً عٌن كحلة هراوة رقم  15هراوة

21أ0007901

250

شنٌشن حمزة

مخبزة وحلوٌات

حً هراوة محل  212ج هراوة

0210292ا20

251

دراج هشام

مخبزة وحلوٌات

حً براٌدٌة محل 00هراوة

20أ0010005

252

كباب محمد

حلوٌات

حً اوالد معمر محل 05هراوة

 20أ2218010

253

رفٌق غاشً

حلوٌات

حً اوالد معمر محل 00هراوة

 27أ0211508

254

بختاوي ٌعقوب

مخبزة وحلوٌات

قسم رقم  00مج ملكٌة رقم  00محل  01هراوة

21أ0020928

255

قباٌلً حبٌب

مخبزة صناعٌة

حً اوالد معمرمحل  02هراوة الجزائر

 09أ5879071

256

بن دشاش مراد

مخبزة وحلوٌات

حً هراوة رقم  2هراوة

21أ5908050

257

قعفور فتٌحة

اٌداع الحلوٌات والمرطبات

حً اوالد معمرمحل  01هراوة الجزائر

 00أ1200895

258

عرٌب حكٌم

إطعام سرٌع

ط و رقم  15عٌن كحلة رقم  80ب هراوة

00أ5800700

259

سمٌٌر عبد الالهً

إطعام سرٌع

حً عٌن كحلة الطرٌق الوطنً  15هراوة

97أ0020200

260

زنات حمزة

إطعام سرٌع

مم  005قسم  02هراوة

22أ5905120

161

حربٌلٌحربٌلً

مطعم

حً البراٌدٌة مم  201قسم00هراوة

20أ7070220

هراوة

162

عٌساوي علً

مقهى

حً عٌن كحلة هراوة

20أ0221002

163

لعرٌبً زكرٌا

مقهى

ط و رقم  15عٌن كحلة هراوة

 01أ0090920

164

روٌبح كرٌم

مقهى

حً عٌن كحلة  01هراوة

 27أ0210700

165

بوحنوشت سامٌة

مقهى

حً هراوة رقم  00هراوة

21أ0021700

166

نجار الصادي

خضر و فواكه

حً عٌن كحلة هراوة

 00أ5850005

167

بختاوي براهٌم

خضر و فواكه

حً عٌن كحلة هراوة

 02أ0075958

168

قسوم محمد امٌن

خضر و فواكه

حً عٌن الكحلة محل 01مم  000هراوة

0020085ا21

269

اوسعٌد ٌوسف

خضر و فواكه

قسم  05مم 07محل  02هراوة

 28أ0210700

170

براونً محمد

خضر و فواكه

حً 90

مسكن عمارة هراوة

 20أ0222000

171

ساحً ٌاقوت

خضر و فواكه

حً اوالد محمد هراوة

 99أ0000780

272

عبد المجٌد جدي

خضر و فواكه

ط و رقم  15عٌن كحلة هراوة

 00أ5811505

273

حوري سفٌان

خضر و فواكه

حً هراوة المركز رقم 205

 28أ0210700

174

العربً زكرٌاء

محطة خدمات

طرٌق وطنً  15رقم  70هراوة

01أ0090950

الجمهـــــوريــة الجزائـريـة الديمقـراطيــة الشعبيـــــــــة
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية الجزائر
مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم االقتصادي
القائمة اإلسمية االضافية للتجار و المتعاملين اإلقتصاديين الملزمين بضمان المداومة لعطلة عيد الفطر و عيد اإلستقالل  8102للدائرة اإلدارية للرويبة
البلدية

الرغاية

الرقم
00
08
01
00
05
02
00

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل االقتصادي
منصوري ليندة
زنوش خالد
بن لحنش صليحة
منصوري محمد امين
كشيش عبد النور
بولعراس جعفر
ايت حمودي حمزة

نوع النشاط
ت ت للتغذية العامة
ت ت للتغذية العامة
ت ت للتغذية العامة
ت ت للتغذية العامة
ت ت للخضر و الفواكه
ت ت للخضر و الفواكه
ت ت للخضر و الفواكه

العنوان التجاري
حي احمد فعوصي رقم 802الرغاية
حي مسكن 802الرغاية
حي مسكن 802الرغاية
شارع سعيداني عالل الرغاية
ت ع العقيد لطفي عيسات
حي مسكن 802الرغاية
حي مسكن 120الرغاية

رقم السجل
التجاري
08أ5105102
10أ1012088
18أ1101052
00أ5111828
10أ1810020
12أ8820220
00أ5118111

المقاطعة اإلدارية

البلدية

الرويبة

الرويبة

الرقم
0
8
1
0
5
2
0
2
0
01

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل االقتصادي
عساس محمد
مكي سعيد
بكة سعيد
اعمر لوريدين
عطا هللا اعمر
لعجالي محمد الصغير
بورصاصة فرحات
قاسم محمد
تومي زوبير
بلقاضي حسان

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه

السوق المغطاة رقم  10الرويبة
السوق المغطاة رقم  10الرويبة
السوق المغطاة الرويبة
السوق المغطاة رقم  12الرويبة
السوق المغطاة رقم  00الرويبة
السوق المغطاة رقم  10الرويبة
السوق المغطاة الرويبة
السوق المغطاة الرويبة
السوق المغطاة الرويبة
السوق المغطاة رقم  10الرويبة

 00أ 1110220
 00أ 1118000
 02أ 1118115
 02أ 80151
 05أ 0000510
 18أ 1101821
/
 00أ 0001500
 00أ 1100280
/

ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه
ت ت للخضر و فواكه

المقاطعة اإلدارية

البلدية

الرويبة

هراوة

الرقم

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي
عباس رضوان

خضر و فواكه

00

حوري سفيان

خضر و فواكه

81

قسوم محمد امين

خضر و فواكه

02

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

حي عين كحلة هراوة

 12أ0212002

80

بختاوي ابراهيم

خضر و فواكه

88

علي تفو نعمان

خضر و فواكه

عمارة 020هراوة
حي عين الكحلة محل  18هراوة
حي عين كحلة هراوة
مجموعة ملكية  10هراوة

 18أ1101882
5101220ا08
 10أ1100002
 00أ1511018

81

منصور سمير

خضر و فواكه

حي العربي خالد هراوة

 10أ0200202

80

قرناش عبد النور

خضر و فواكه

حوش الرمل قسم  10هراوة

/

