
 الجمهـــــوريــة الجزائـريـة الديمقـراطيــة الشعبيـــــــــة

 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية الجزائر

االقتصاديمصلحة مالحظة السوق و اإلعالم  

– 10 –الجــــــــدول   

عٌد االضحىعطلة ٌن الملزمٌن بضمان المداومة لاإلقتصادٌ للتجار و المتعاملٌن التكمٌلٌة القائمة اإلسمٌة  

ةللدائرة اإلدارٌة للروٌب :102   

رقم السجل 
 التجاري

اسم و لقب التاجر أو  نوع النشاط العنوان التجاري
االقتصاديالمتعامل   

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

1:;020أ00  01 نجار فٌصل ت ت للتغذٌة العامة التعاونٌة العقارٌة الصومام عٌسات مصطفى الرغاٌة 

 الرويبة الرغاية

84;0:90أ20 الرغاٌة 01التعاونٌة العقارٌة عٌسات مصطفى    01 حنافً بالل  ت ت للتغذٌة العامة 

:802820أ21 الرغاٌة 12التعاونٌة العقارٌة كراكٌب عمارة د رقم    04 بوحدٌش بالل ت ت للتغذٌة العامة 
8210088أ:2 التعاونٌة العقارٌة الحرٌة عٌسات مصطفى الرغاٌة  

01محل   01عمارة   
 00 مخلوفً كرٌمة  ت ت للتغذٌة العامة

0:29410أ00 تعاونٌة عقارٌة كلونال عمٌروش عٌسات مصطفى  
 الرغاٌة

 08 خشٌش عبد النور ت ت للتغذٌة العامة

:811804أ24 أ عٌسات مصطفى  01تعاونٌة عقارٌة إبن سٌنا عمارة  

 الرغاٌة
ت/ت للمكتبة و 

 الوراقة
 08 الموس رابح

8011900أ24 الرغاٌة دٌسترٌتشتعاونٌة عقارٌة   ت/ت للمكتبة و  
 الوراقة

 09 عٌسات محمد 

;821808أ:2 الرعاٌة  09أ  01ت ع التهٌئة و الري ع    :0 حسبالوي الهادي خضر و فواكه 
9:0;822أ29  ;0 حٌدوسً سفٌان  خضر و فواكه ت ع الصومام عٌسات مصطفى الرغاٌة  

801:991أ20 الرغاٌة  01ت ع الحرٌة عٌسات مصطفى ع    20 بادي فاطمة الزهراء  ت/ت التبغ  

80;0244أ09 ت ع ابن بادٌس عٌسات مصطفى االنابٌب محل ب  
 الرغاٌة 

 22 محند اموقراناوبعزٌز حلوٌات 

8218:91أ:2 بن سرحان محمد  اطعام سرٌع  ت ع المناجم عٌسات مصطفى الرغاٌة  
 رضا 

21 

8040080أ 20  24 كندوز كمال  مقهى  ت ع عٌسات مصطفى الرغاٌة  



0:18002أ08 شارع العربً بن مهٌدي الروٌبة  :0   20 حٌساوي علً  تبغ و جرائد 

;0:8199أ:0  28 حسانً زهٌر  ت/ت لمعدات المهاتفة  شارع برٌش حسٌن رقم الروٌبة  

الروٌبة  01الروٌبة ت ع الٌاسمٌن محل   / ت/ت تبغ وأدوات  
 التدخٌن 

 28 بلقاسم اعمر 

حً البرتقال الروٌبة  10شارع علً بومنجل رقم  / ت/ت تبغ وأدوات  
 التدخٌن 

 29 تومً سفٌان 

  02حً البرتقال رقم  10شارع علً بومنجل رقم  /

 الروٌبة

ت/ت تبغ وأدوات 
 التدخٌن 

احمد  شقوفً  2: 

8218:20أ28 شارف فلسطٌن الروٌبة  14  ت/ت تبغ وأدوات  
 التدخٌن 

 ;2 درول  سفٌان

00448:8ا ;; شارف فلسطٌن الروٌبة 11   10 ملوك ٌوسف  ت/ت لمعدات المهاتفة 

 الرويبة الرويبة

8229081أ28  12 عبد الرحمان عدول  ت/ت لمعدات المهاتفة حً الثانوٌة الروٌبة 
الروٌبة 2الثانوٌة رقم حً  /  11 داٌخه امٌن  ت/ت لمعدات المهاتفة 
الروٌبة 2رقم 01حً الثانوٌة  الجدٌدة  قطعة  /  14 عٌاش لعصان  ت/ت لمعدات المهاتفة 

099;0:9أ20 الروٌبة 02شارع فلول محمد  04   10 قاسً سٌد علً ت/ت لمعدات المهاتفة 

لمعدات المهاتفةت/ت  حً تجزئة الثانوٌة الروٌبة  /  18 خروب محمد  

الروٌبة 2رقم 08حً الثانوٌة  الجدٌدة  قطعة  /  18 لحسن اٌت طاهر  ت/ت لمعدات المهاتفة 

الروٌبة 98حً الثانوٌة عبد المؤمن  رقم /  19 كروش شرٌفة  ت/ت تبغ  

0:108;0أ24 شارع   

الروٌبة 8عقٌد عمٌروش رقم   
عبد القادرمحسن  ت/ت لمعدات المهاتفة  1: 

222;0:4أ 08 الروٌبة 8عقٌد عمٌروش رقم    ;1 اورداش مراد ت ت تعبئة الرصٌد 

0:4:0:9أ08 شارع  29  

 العقٌدعمٌروش الروٌبة

 40 قرماط عبد الرحمان  ت/ت لمعدات المهاتفة

8221000أ28 الروٌبة 2عقٌد عمٌروش رقم    42 نور الدٌن ثامر  ت/ت لمعدات المهاتفة 

0209818أ00 شارع     
 باشاس الروٌبة

 41 اسكلو عمر  ت ت تعبئة الرصٌد

أ الروٌبة :4ت ع النسٌم رقم  /  44 ساسً كمال ت/ت لمعدات المهاتفة 

 

0:49904ا08  40 سلٌمانً جمال  ت/ت تبغ حً البرتقال الروٌبة 

89::;:0ا21 شارع بومنجل الروٌبة  10حً البرتقال   المهاتفةت/ت لمعدات    48 قصاب لٌدٌة  



2049;:0ا22 الروٌبة 2شارع بومنجل محل  21حً البرتقال    48 حمادوش محمد  ت/ت لمعدات المهاتفة 

8:;008ا 00 جوٌلٌة حً البرتقال الروٌبة  8شارع    49 شقالنوالدٌن ت ت تبغ 

;0:828ا:0  :4 سلٌمانً مهدي  ت ت تبغ حً الثانوٌة الروٌبة  
الروٌبة  8محل  01الثانوٌة أ حً  /  ;4 سعٌد بن حسٌن  ت/ت لمعدات المهاتفة 

:00:10أ02 أ  الروٌبة9;حً الثانوٌة قطعة    00 بلعٌد  عبد الحكٌم هاتف عمومي 

010:410أ00 أ  الروٌبة  04حالٌا  و  8:حً الثانوٌة قطعة    02 ٌوسف صدوقً  ت/ت لمعدات المهاتفة 
الروٌبة 8:محل  02رقم  شارع محمد ضرٌف /  01 نورالدٌن عدة  ت/ت لمعدات المهاتفة 
 

 

 

 

 

  



 

 

رقم السجل 
 التجاري

اسم و لقب التاجر أو  نوع النشاط العنوان التجاري
 المتعامل االقتصادي

 المقاطعة اإلدارية البلدية الرقم

ب ح 
280044:88 

الرغاٌة 88حً الرائد مقرانً محل رقم ب  التقلٌديصناعة الخبز    04 سمٌرة لورقً 

 الرويبة الرغاية

8210088أ:2 عٌسات  01رقم  01تعاونٌة عقارٌة الحرٌة عمارة  

 مصطفى الرغاٌة 
 00 كرٌمة مخلوفً ت/ ت للتغذٌة العامة

0:11:90أ08  08 لرارة محمد  ت/ت للبغ و الجرائد تعاونٌة عقارٌة المستقبل عٌسات مصطفى الرغاٌة 
الرغاٌة 11رقم أوت  10حً  /  08 بكري بالل ت/ت للبغ و الجرائد 

ب ح 
280014988 

صناعة الحلوٌات  تعاونٌة عقارٌة الحرٌة عٌسات مصطفى الرغاٌة
 التقلٌدٌة

 09 رفٌق مراقة

8210480أ:2 منطقة  212تعاونٌة عقارٌة إبن بادٌس فٌال رقم  

 عٌسات مصطفى الرغاٌة 
 :0 ٌوسف زمور حلوٌات

29022;0أ20  ;0 ٌحً ناجً محضر الطعام تعاونٌة عقارٌة الحرٌة منطقة عٌسات مصطفى الرغاٌة 

:19;0:1أ08 حً لٌزٌرٌس األوراس شرق المسجد طرٌق  دمحل ب  
 الرغاٌة

 80 عبد الرحمان وارد مطعم 

0:9:9:0أ;0 حً لٌزٌرٌس األوراس شرق المسجد طرٌق د محل أ  
 الرغاٌة

 82 بالل باٌة  مقهى 

8218298أ:2 الرغاٌة 2أوت محل رقم  10حً    81 رضوان بوحفص مقهى 
8000801أ28 رقم  01تعاونٌة عقارٌة إبن بادٌس عٌسات مصطفى ع  

الرغاٌة 08  
رشٌدة بن سولة زوجة  إطعام سرٌع

 سماعً
84 

الرغلٌة 02عٌسات مصطفى محل رقم  /  80 مالك عبد النور  قصابة 

4;82282أ28 رقم  40تعاونٌة عقارٌة إبن بادٌس عٌسات مصطفى ع  

الرغاٌة 08  
 88 محرز لجٌسً  مكتبة ووراقة

:;82121أ29 عٌسات مصطفى الرغاٌة  ::;2أكتوبر  08ت ع    88 محمد زٌري  ت/ت لمعدات المهاتفة 

8210080أ29 عٌسات مصطفى محل ب   ::;2أكتوبر  08ت ع  

 الرغاٌة

 89 النً محمد مقهى 

994;822أ29 منطقة عٌسات مصطفى محل  ::;2أكتوبر  08ت ع  

الرغاٌة  24  

 :8 كردوسً ٌاسٌن بقالة



4;82228أ28 منطقة عٌسات مصطفى محل  ::;2أكتوبر  08ت ع  

الرغاٌة  9  

 ;8 ربراب ٌوبا حلوٌات

98;8220أ28  9تعاونٌة عقارٌة الهالل عٌسات مصطفى رقم محل ب  
 الرغاٌة

المهاتفةت/ت لمعدات   80 فتحً كوٌسً   

0:8:921أ:0 رقم  8تعاونٌة عقارٌة التوفٌق عٌسات مصطفى ع  

الرغاٌة 9محل ب   

 82 بوجمعة اوبعزٌز  حلوٌات

0000120أ;;  81 ٌوغرطة اسماعٌل  ت/ت تغذٌة عامة حً بوزقزة الرغاٌة  

 الرويبة الرغاية

;20;822أ29 أ 0عٌسات مصطفى رقم محل ب تعاونٌة عقارٌة االمال 

الرغاٌة   
 84 فرٌزة بوعالن  مخبزة

090::804أ28  8تعاونٌة عقارٌة االمال عٌسات مصطفى رقم محل  
 الرغاٌة

 80 بوخاري عبد الحق بقالة

0:80488أ:0 تعاونٌة عقارٌة   

الرغاٌة 28االمال عٌسات مصطفى رقم محل   
 88 عاشور كرٌم مخبزة

8;08;01أ21 ب الرغاٌة 22محل  80;2نوفمبر  2ت ع    88 مسعود تقوٌش  حلوٌات 

:801804أ24 رقم أ 1تعاونٌة عقارٌة إبن سٌناعٌسات مصطفى ع  

 الرغاٌة

 89 موس رابح  تبغ و جرائد

8210084أ29 عٌسات مصطفى محل س  ::;2اكتوبر  08ت ع  

 الرغاٌة 

 :8 النً سعٌد  مقهى       

:90;822أ 29 عٌسات مصطفى الرغاٌةت ع المنار    ;8 معمري محفوظ ت ت /خضر و فواكه 

0084984أ  ;; شارع فلفول محمد الروٌبة 10  إطعام سرٌع -مقهى   90 ٌناس علً 
 

 


