الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية الجزائر
المفتشية اإلقليمية للتجارة الرويبة

القائمة اإلسمية للتجار و المتعاملين االقتصاديين الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة رأس السنة  9102و عطلة يناير 9102
المقاطعة اإلدارية

البلدية

الرويبة

الرويبة

الرقم

إسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي

10
12
10
17

الحنافٌعلً
شعبان سعٌد
مقدم ٌمٌنة
اللوش خالد

15

عسوس سعٌدة

10

بعٌري محمد األمٌن

14
19

زواوي عادل
بوحفص أنور

14
01
00
02
00

كتو لعزٌز
معزوز وهٌبة
أبو بكر شعبان
الحنافً محمد
لٌاس بلحسن

07

الحنافً موسى

05
00

حنٌش محمد
باٌري محمد

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

إٌداع الخبز و الحلوٌات
مخبزة و حلوٌات تقلٌدٌة
حلوٌات تقلٌدٌة
مخبزة صناعٌة

شارع  5جوٌلٌة رقم  10الروٌبة
 70حً السباعات الروٌبة
 20شارع زٌغوت ٌوسف الروٌبة
شارع أول نوفمبر

10أ1145700
00أ7992454
10أ7905914
00أ5005454

حلوٌات

حً الثانوٌة شارع د 29الروٌبة

04أ5021402

مخبزةو حلوٌات

شارع أول نوفمبر الروٌبة

12أ1199055

حلوٌات
حلوٌات

حً السباعات رقم  05قسم 19مج ملكٌة  221الروٌبة
 10نهج  27أفرٌل الروٌبة

05أ7404400
14أ7900775

حلوٌات
مخبزة صناعٌة
مخبزة و حلوٌات
مخبزة
إٌداع الخبز

شارع العربً عبد السالم رقم  15محل  12الروٌبة
 44حً أول نوفمبر الروٌبة
 17شارع المحطة محل رقم  12الروٌبة
تعاونٌة عقارٌة البرتقال الروٌبة
شارع العقٌد عمٌروش رقم  70محل  10الروٌبة

00أ5000900
19أ070444
01أ7940470
10أ0029420
44أ1179007

مخبزة

حً المرجة قطعة رقم  27الروٌبة

04أ5020220

مخبزة
مخبزة و حلوٌات

 00شارع أول نوفمبر رقم  12الروٌبة
 44شارع أول نوفمبر الروٌبة

00أ7412924
12أ1100055

04

بوٌحٌاوي نورالدٌن

ت/ت للتغذٌة العامة

شارع فلفول محمد رقم  17الروٌبة

11أ1100045

09

بومزٌر طٌب

ت/ت للتغذٌة العامة

حً الثانوٌة عبد المؤمن رقم 94أ الروٌبة

01أ7942147

04
21

بوصبع ذهبٌة
طلحً محمد العربً

ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة

 20شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة
 01شارع العربً عبدالسالم محل  07الروٌبة

49أ1124714
00أ5000024

الرويبة

الرويبة

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
ت/ت للتغذٌة العامة
مغازة
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 للخضر و الفواكه

المركز التجاري  44شارع أول نوفمبر محل رقم  10الروٌبة
شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة
شارع العقٌد عمٌروش رقم  24الروٌبة
شارع أول نوفمبر رقم  70ب الروٌبة
الحً االقتصادي عمارة ب رقم  00الروٌبة
شارع فلسطٌن رقم 04قطعة رقم  00الروٌبة
تجزئة الثانوٌة محل رقم  10الروٌبة
حً البرتقال تعاونٌة عقارٌة لعالم عٌسى الروٌبة
حً البرتقال تعاونٌة لعالم عٌسى الروٌبة
شارع علً بومنجل رقم  22محل رقم  12الروٌبة
 20شارع فلسطٌن الروٌبة
حً السباعات رقم  05الروٌبة
حً السباعات الروٌبة
حوش السباعات جنوب حصة 14قسم 9مج ملكٌة 700الروٌبة
حً  500مسكن عمارة  25درج ب رقم  10السباعات الروٌبة
حً أول نوفمبر  57الروٌبة
دوار السباعات مج ملكٌة  220قسم  01محل  12الروٌبة
شارع درٌش حسٌن الروٌبة
 025حً السباعات محل رقم  10الروٌبة
 4شارع زٌغوت ٌوسف الروٌبة
حً الثانوٌة الروٌبة
حً السباعات الروٌبة
حً الثانوٌة الروٌبة
السوق المغطى محل رقم  17الروٌبة

00أ7994404
10ب 1120414
12أ1140279
01أ7945714
04أ5020150
05أ7420000
04أ5021004
15أ7927475
10أ1147490
14أ7904070
/
00أ7419515
49أ1100155
07أ7402025
10أ1144004
49أ1124724
14أ7970290
11أ1154705
00أ5002194
14أ00970740
17أ7900044
01أ7940104
00أ5007094
02أ7944070

20
22
20
27
25
20
24
29
24
01
00
02
00
07
05
00
04
09
04
71
70
72
70
77

نملة فرٌد
ملزي عبد السالم (ش.ت)
بشلة محمد
فراقٌق حمٌد
بن بوثلجة محمد
تاهنً رابح
بن جدة رمضان
عٌاش أحمد
طوطاوي محمد
مصطفاوي محمد
قربوش فاروق
بودخٌلة مراد
بن حوة سعٌد
حرزهللا عائشة
بونشادة سمٌر
لكروز حسان
بن حوة كرٌم
بوٌحٌاوي سفٌان
حنتوت ٌزٌد
بن جابر موسى
بوٌحٌاوي كمال
طهٌر خٌر الدٌن
نقازي جمال
بورصاصة محمد

السوق المغطى محل رقم  19الروٌبة
 20حً بومنجل محل رقم  10الروٌبة
حً السباعات رقم 05قسم 19مج ملكٌة 221رقم 12الروٌبة
السوق المغطى رقم  14الروٌبة

44أ1170024
01أ7945020
05أ7404400
44أ1102474

75
70
74
79

تومً زوبٌر
لعرٌبً كمال
زواوي عادل
سعٌد مكً

ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه

12أ1141200

74

لعجالً محمد الصغٌر

ت/ت للخضر و الفواكه

السوق المغطى رقم  10الروٌبة

10أ1192075
49أ1172745
49أ1101044
15أ7921924
05أ5001470
09أ5005700
14أ7900415
07أ7402074

51
50
52
50
57
55
50
54

ناغش رابح
طوٌلب فٌصل
أصباط عمر
عمٌري محمد
عساس كمال
طوٌلب ٌوسف
بلقاضً حسان
جعدون الوناس

ت/ت للخضر و الفواكه
ت  /ت للخضر والفواكه
ت  /ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه

نهج زٌروت ٌوسف قطعة رقم  29محل رقم  10الروٌبة
 10شارع السوق مقابل حضٌرة السٌارات الروٌبة
شارع السوق الروٌبة
شارع أول نوفمبر رقم  10الروٌبة
شارع علً بومنجل رقم  12الروٌبة
شارع ثانوٌة عبد المؤمن رقم د  12الروٌبة
شارع علً بومنجل رقم  10الروٌبة
تعاونٌة عقارٌة الرٌاض رقم  09الروٌبة

الرويبة

59
54
01
00
02
00

بومالح عاشور
بن ضٌف هللا رشٌد
فرحاوي كمال
قفصً مسعود
شخاب محمد أمٌن
زوبٌري رابح

07
05
00
04
09
04
41

زغلً حمٌد
بولبٌنة محمد
سعٌدانً محمد
بو خبزة بوزٌد
مقدم حكٌم
حالل ٌوسف
ش ذ م م طٌبة فود
نٌوكومبالً
باٌو إلٌاس

42
40
47
45

أوكٌل زهٌة
باٌري حمزة
قروسل رضوان
موساوي فاطمة أرملة
معزوز
شابو عمر
فافو أرملة درول الزهرة
مسدورة توهامً
أومحند لونٌس
أٌت عٌسى مراد
مرابط محمد
عزٌز محمد
إسحاق حسان
حوشٌن حمود
برستوٌل (موال مخلوف)
إٌسعد فرٌدة (نفطال)
ش.ذ.أنفطال
ملبنة و مجبنة بودواو
بطوش حكٌم

40

40
44
49
44
91
90
92
90
97
95
90
94
99
94

إطعام سرٌع
إطعام سرٌع

 24شارع زٌغوت ٌوسف الروٌبة
 41شارع أول نوفمبر الروٌبة
 00شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة
حً  500مسكن عمارة  25مدرج ج السباعات الروٌبة
حً السباعات رقم  05محل  10الروٌبة
حً السباعات مج ملكٌة  250قسم 19محل  12الروٌبة

07أ7400074
11ب 1100744
15أ7925170
19أ7955210
09أ5020472
09أ5029757

إطعام سرٌع

 12شارع درٌش حسٌن الروٌبة
 52شارع أول نوفمبر رقم  10الروٌبة
 24شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة
شارع تٌروش محمد رقم  00مج ملكٌة  04قسم  00الروٌبة
 20شارع زٌغوت ٌوسف محل رقم  10الروٌبة
شارع زٌغوت ٌوسف قطعة رقم  29محل  10الروٌبة
تجزئة الثانوٌة رقم  10بلدٌة الروٌبة

11أ1100445
10أ790990
00أ5000791
09ب 0175027
12أ1142405
19أ7950974
 14ب 1444090

العربً عبدالسالم رقم 01قسم 00مج ملكٌة  90محل00
الروٌبة
 10شارع لوٌس باستور الروٌبة
شارع أول نوفمبر رقم  44الروٌبة
شارع تٌروش محمد رقم  04الروٌبة
السوق المغطى رقم  05الروٌبة

00ب 1499074
09أ5025970
04أ5020055
00أ7999014
10أ7900094

السوق المغطى رقم  04الروٌبة
السوق المغطى رقم  00الروٌبة
السوق المغطى رقم  05الروٌبة
شارع أول نوفمبر الروٌبة
تعاونٌة عقارٌة ابن خلدون الروٌبة
حً البرتقال عمارة  10تعاونٌة عقارٌة لعالم عٌسى الروٌبة
حً السباعات مج ملكٌة  220قٌم  01محل  10الروٌبة
 20شارع زٌغوت ٌوسف الروٌبة
 04شارع أول نوفمبر الروٌبة
رقم  14شارع العقٌد عمٌروش الروٌبة
شارع أول نوفمبر الروٌبة
طرٌق بن شوبان الروٌبة
المنطقة الصناعٌة قسم  020الروٌبة
ملبنة بطوش حوش بن دالً الروٌبة

49أ1102740
10أ1144010
44أ1100905
44أ1755704
04أ5004050
00أ7401095
15أ7925550
49أ1104404
49أ1125400
14ب1447704
44ب 1114040
44ب 1114040
44ب1422104
10ب1442025

مطعم

إطعام سرٌع
إطعام سرٌع
مطعم
مطعم
مطعم
مطعم
إطعام سرٌع
إطعام سرٌع

إطعام سرٌع
ت/ت للتبغ و أدوات المدخنٌن
ت/ت للتبغ و أدوات المدخنٌن
تعبئة رصٌد الهاتف النقال
تعبئة رصٌد الهاتف النقال
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
مقهى
محطة خدمات
محطة خدمات
محطة خدمات
محطة خدمات
إنتاج الحلٌب و مشتقاته
ملبنة

المقاطعة اإلدارية

البلدية

الرغاية

الرويبة

الرقم
10
12
10
17
15
10
14
19
14
01
00
02
00
07
05
00
04
09
04
21
20
22
20
27
25
20
24
29
24
01
00
02
00
07
05

إسم و لقب التاجر أو المتعامل
اإلقتصادي
قاٌدي مرٌم
فاطمة ماموزي
اإلخوة بلقوراي
بخسٌس سمٌر
عاد عبد الجلٌل
بلقوراي اسماعٌل
عامر جربوعة
هاجر بن نورة زوجة منصور
خوجة
أحمٌدة مزٌدي
محند أمقراناوبعزٌز
شالبً حسام الدٌن
بن عصمان محمد رستن
واسة مراد
بخسٌس سفٌان
باٌود سعٌد
دهٌمً فتحً
محمد مربوش
مدار أحمد
حساٌن صادق
تغزانت أحمد
نجار فٌصل
محمد أمٌن منصوري
خالص سعٌد
أكلٌل محمد
عٌسات حسٌن
فلٌسً محمد
حنافً بالل
عٌسات جمال
مجانً جمال
بخسٌس سمٌر
علً مذكور
درٌش فاطمة الزهرة
غرابً سٌدعلً
باٌود رضوان
مدار مرزاق

رقم السجل التجاري

نوع النشاط

العنوان التجاري

مخبزة صناعٌة
مخبزة صناعٌة
مخبزة صناعٌة
مخبزة صناعٌة
مخبزة صناعٌة
مخبزة صناعٌة
مخبزة صناعٌة
مخبزة صناعٌة

تعاونٌة عقارٌة االمال عٌسات مصطفى رقم محل  10الرغاٌة
 09شارع أول نوفمبر محل رقم  12الرغاٌة
شارع أول نوفمبر الرغاٌة
حً  09مسكن أر أش بً عمارة  10الرغاٌة
حً بوزقزة الرغاٌة
شارع رابح سناجقً رقم  19أ الرغاٌة
حً إقامة السالم محل 01أ الرغاٌة
شارع زغلً أمحمد رقم  10الرغاٌة

09أ5104492
49أ1120592
49ب 1117007
11أ1140991
/
01أ7997447
05أ7005444
00أ7947000

مخبزة صناعٌة
حلوٌات
مخبزة و حلوٌات
حلوٌات
حلوٌات
حلوٌات
ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة
مغازة
تجارة بالتجزئة للتعذٌة العامة
ت  /ت للتغذٌة العامة
سوبٌرات
ت تللتغذٌة العامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة
ت/ت تغذٌة عامة

حً  51مسكن رقم  10الرغاٌة
تعاونٌة عقارٌة ابن بادٌس عٌسات مصطفى الرغاٌة
تعاونٌة عقارٌة األمال رقم 15أ الرغاٌة
تعاونٌة عقارٌة المرجان عٌسات مصطفى الرغاٌة
حً  51مسكن كناب الرغاٌة
حً الونشرٌس محل رقم  20الرغاٌة
حً الونشرٌس محل  0عمارة أ  00الرغاٌة
حً جرجرة عمارة أ رقم  52الرغاٌة
حً إقامة السالم رقم  12محل  12د الرغاٌة
تعاونٌة العقارٌة األمال الحً العسكري الرغاٌة
تعاونٌة عقارٌة األمل محل رقم  15الرغاٌة
شارع بوزٌدي الرغاٌة
التعاونٌة العقارٌة الصومام عٌسات مصطفى الرغاٌة
حً بوزقزة عمارة  02س رقم  14الرغاٌة
شارع سناجقً الرغاٌة
شارع أول نوفمبر الرغاٌة
حً عٌسات محل رقم  12الرغاٌة
تعاونٌة عقارٌة األمل عٌسات مصطفى الرغاٌة
تعاونٌة عقارٌة عٌسات مصطفى الرغاٌة
حً عٌسات مصطفى الرغاٌة
حً جرجرة عمارة رقم  000الرغاٌة
حً بوزقزة رقم  15الرغاٌة
تعاونٌة عقارٌة الصداقة  12رقم  10الرغاٌة
حً كناب الرغاٌة
حً دٌانسً الرغاٌة
حً الونشرٌس عمارة أ 00رقم  000الرغاٌة
حً أحمد فعوصً الرغاٌة

ب ح 007100770
14أ1000401
02أ5107947
02أ7410097
10أ1149747
00أ5120447
10أ1144449
15أ7921140
00أ5125720
15أ7920779
00أ5000009
 44ب 04247
17أ101492
07أ5100202
49أ1122490
00أ5005099
09أ9020494
02أ415499
01أ7947400
49أ1120007
00أ7944471
11أ1140991
04أ5022049
02أ5100151
49أ1104521
10أ1144101
15أ7924022

الرويبة

الرغاية

00
04
09
04
71
70
72
70
77

نور الدٌن سالم
ملٌك بحري
حٌطومً سفٌان
حمادي سلٌمان
عبد الهادي حسبالوي
بوغالم محمد فاتح
معمري محفوظ
حساٌن جمال
سعٌدي عٌاش

75

عٌسات رابح

70
74

أومحند لونٌس
بوطعوش فاتح

79

بحري ٌوسف

74

معشاشة عبد النور

51

محمدي جمال

50

لقصٌر محمد

52

تكلً جمال

50

عبد المالك عبدو

57
55
50
54
59
54
01
00

نور الدٌن رحال
لعرابً إسماعٌل
هشام بلقوراي
سمٌر شاٌب
بشٌر باي فرٌد
حبان قدور
لعجٌسً صلٌحة
دهٌبً فاتح

02
00
07

بنون نور الدٌن
خٌاطٌن خالد
توفٌق حمامً

ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للحوم القصابة
ت/ت للحوم  ,الدواجن و
البٌض
ت/ت للحوم  ,الدواجن و
البٌض
ت/ت للحوم القصابة
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
إطعام سرٌع
إطعام سرٌع
إطعام سرٌع
إطعام سرٌع
إطعام سرٌع
إطعام سرٌع
مطعم
مطعم
مطعم
مطعم
مطعم

كشك رقم  09حً الونشرٌس الرغاٌة
حً عٌسات محل رقم  10الرغاٌة
تعاونٌة عقارٌة عٌسات مصطفى محل  15الرغاٌة
تعاونٌة عقارٌة ابن سٌنا عٌسات مصطفى الرغاٌة
تعاونٌة عقارٌة ابن بادٌس محل رقم  12الرغاٌة
تعاونٌة عقارٌة إٌمان محل رقم  01الرغاٌة
حً  011مسكن أحمد العوفً رقم  15الرغاٌة
تعاونٌة عقارٌة األمل الرغاٌة
السوق المغطاة الرغاٌة

00أ5000010
00أ5004127
04أ5004497
14أ7904100
/
04أ5004479
04أ5004479
10أ1197501
49أ1100702

حً عٌسات محل رقم  12الرغاٌة

10أ7972019

شارع أول نوفمبر رقم  07الرغاٌة
شارع أول نوفمبر رقم  19س الرغاٌة

44أ1100027
14أ7949501

حً عٌسات طرٌق عٌن طاٌة محل رقم  10الرغاٌة

04أ5020524

طرٌق عٌن طاٌة حً الونشرٌس الرغاٌة

04أ5004417

حً عٌسات محل رقم 90أ الرغاٌة

05أ5104051

تعاونٌة عقارٌة الصداقة الرغاٌة

44أ1101721

شارع أول نوفمبر محل  77الرغاٌة

11أ1200491

حً عٌسات مصطفى الرغاٌة

/

شارع أول نوفمبر الرغاٌة
 10نوفمبر الرغاٌة
شارع رابح سناجقً الرغاٌة
شارع رابح سناجقً الرغاٌة
شارع زغلً محمد رقم  17الرغاٌة
شارع سعٌدانً عالل رقم  17الرغاٌة
حً عٌسات رقم  02محل رقم  14و  19الرغاٌة
حً عٌسات رقم  02محل رقم  15و10
الرغاٌة
أول نوفمبر الرغاٌة
أول نوفمبر الرغاٌة
حً سعٌدانً عالل رقم  19محل رقم  19الرغاٌة

10أ7907959
44أ1170709
00أ5005510
49أ7100092
05أ5100412
12أ1147770
07أ5124001
00أ7947957
14أ7970090
14أ7974099
44أ1177501

الرويبة

الرغاية

05

تٌكلً جمال

مطعم

شارع أول نوفمبر محل رقم  77الرغاٌة

11أ1200491

00

بن حدادي توفٌق

مطعم

شارع سعٌدانً عالل رقم  10محل ب 17الرغاٌة

10أ7972071

04

بالل بوحنوش

إطعام سرٌع

حً عٌسات طرٌق الوالئً  022الرغاٌة

00أ5002974

09

آٌت إٌدٌر مونٌر

إطعام سرٌع

تعاونٌة عقارٌة الصداقة  12محل أ الرغاٌة

04أ5009409

04

درٌس محمد

إطعام سرٌع

حً  51مسكن كناب الرغاٌة

00أ7940001

41

عزازي رابح

إطعام سرٌع

تعاونٌة عقارٌة النصر محل رقم  17الرغاٌة

05أ5171019

40

مادن توفٌق

مطعم

تعاونٌة عقارٌة النصر محل رقم  14الرغاٌة

44أ1100491

42

شاٌب رفٌق

إطعام سرٌع

شارع أول نوفمبر الرغاٌة

17أ1144009

40

كامش أورٌدة

مطعم

 50شارع أول نوفمبر الرغاٌة

44أ1100207

47

بن سولة رشٌدة

إطعام سرٌع

تعاونٌة عقارٌة المرجان عٌسات مصطفى الرغاٌة

05أ5171072

45

سالم محمد

مقهى

حً عٌسات مصطفى رقم  10الرغاٌة

14أ7940214

40

رحال فرٌد

مقهى

تعاونٌة عقارٌة قرٌدي رابح محل  17الرغاٌة

11أ1102900

44

جمعً عبدالحمٌد

مقهى

حً إقامة السالم رقم  00محل 00أ الرغاٌة

17أ7902020

49

أٌت سٌقر جعفر

مقهى

 25شارع أول نوفمبر الرغاٌة

44أ1151440

44

محند أرزقً عمورة

مقهى

طرٌق عٌن طاٌة الرغاٌة

00أ5007547

91

خروبً و شركائه

ت/ت لمنتجات الحلٌب و العسل

حً مافال الرغاٌة

44ب1110000

90

نشادي محمد

محطة خدمات

شارع أول نوفمبر الرغٌة

44أ1179277

المقاطعة اإلدارية

البلدية

الرويبة

هراوة

الرقم

إسم و لقب التاجر أو المتعامل
اإلقتصادي
بن دشاش مراد
مٌسوم عبد هللا
بختاوي ٌعقوب
شنٌشن حمزة
دوٌر عبد العزٌز
دالسً محمد
قباٌلً حبٌب

مخبزة و حلوٌات
مخبزة و حلوٌات
مخبزة صناعٌة
مخبزة و حلوٌات
حلوٌات
حلوٌات و مرطبات
مخبزة و حلوٌات

19
14
01
00
02

توم عزٌز
لونً عبد الوهاب
مناصرٌةابوبكر
وضاح محمد
عٌادي محمد

ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة
مغازة

حً عٌن الكحلة قسم 10مج ملكٌة  01محل  10هراوة
عٌن الكحلة قسم  10مج  29هراوة
حً  402مسكن عدل هراوة عمارة  54محل رقم  15هراوة
حً  402مسكن عدل هراوة  54محل رقم  7هراوة
حً عٌن الكحلة هراوة

00

مهدي عبد الرزاق

ت/ت للتغذٌة العامة

هراوة  402 2مسكن عدل عمارة  50محل رقم  15هراوة

05أ5171550

07

رٌاض بودرارن

ت/ت للتغذٌة العامة

حً عٌن الكحلة قسم  10ملكٌة  940هراوة

14أ0077574

05

فلٌسً نور الدٌن

ت/ت للتغذٌة العامة

 27طرٌق الوطنً محل  22أ هراوة

14ا7945409

00
04
09
04
21

طارق بلحاج
رضوان جدي
عباس رضوان
نجار الهادي
قسوم محمد أمٌن

ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة

20
22
20
27
25
20
24
29
24
01
00

أحمد مالح
تٌطوش نوارة
لوبار هشام
رزوق رشٌد
بطاهر عبدهللا
جدي عبد الحمٌد
فلٌسً ٌوسف
تقو نعمان علً
ركٌك علً
تومً فاطمة الزهرة
مالجً موسى

ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للتغذٌة العامة
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه

الطرٌق الوطنً رقم  27محل رقم  10هراوة
طرٌق وطنً رقم  27هراوة
حً عٌن الكحلة هراوة
حً عٌن الكحلة هراوة
طرٌق الوطنً رقم  27عٌن الكحلة محل رقم  12قسم 10
هراوة
حً عٌن الكحلة قطعة رقم 020أ محل رقم  020هراوة
حً عٌن الكحلة رقم 12ب هراوة
 0005مسكن عدل محل س 19عمارة 20هراوة
السوق المغطى رقم  05هراوة
اللة درقانة قسم 17مج 454محل 17هراوة
طرٌق وطنً رقم  27هراوة
حً عٌن الكحلة محل رقم  10هراوة
قسم  10مج ملكٌة  04هراوة
السوق المغطى طاولة رقم  20هراوة
حً  0005مسكن عدل محل س 12عمارة  00هراوة
السوق المغطى رقم  00هراوة

04أ5009154
49أ1104792
10أ7909049
10أ7975117
02أ5100097

10
12
10
17
15
10
14

نوع النشاط

العنوان التجاري
حً هراوة رقم ,0هراوة
حً هراوة مج ملكٌة  10رقم  070محل  10هراوة
قسم  10مج ملكٌة رقم  01محل  12هراوة
قطعة رقم 020أ عٌن الكحلة محل 020ج هراوة
حً عٌن الكحلة هراوى رقم  27هراوة
حً عٌن الكحلة محل رقم  10مج  490هراوة
حً أوالد معمر محل رقم  10هراوة

رقم السجل
التجاري
02أ7419571
00أ7010504
02ا5101409
09أ5020040
02أ0054452
09أ5020721
14أ7944142
04أ5021047
00أ7997225
00أ7414924
05أ5171911
07ا5101012

07أ5101041
00أ7417000
05أ5001992
09أ5020504
07أ5107917
15أ7922707
09أ5025700
07أ5100002
09أ5024409
04أ5004415
/

الرويبة

هراوة

ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
ت/ت للخضر و الفواكه
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 القصابة
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

السوق المغطى رقم  21هراوة
السوق المغطى رقم  02هراوة
السوق المغطى طاولة رقم  24هراوة
طرٌق وطنً رقم  27هراوة
حً هراوة رقم  200قسم  10محل رقم  12هراوة
هراوة مركز هراوة
شارع تونسً محمد محل رقم  17هراوة
شارع تونسً محمد محل رقم  10هراوة
حً عٌن الكحلة رقم  27هراوة
السوق المغطى محل رقم  05هراوة
السوق المغطى رقم  22هراوة
السوق المغطى رقم  70هراوة
حوش الرمل مج ملكٌة  100هراوة

/
02أ5101240
07أ5100002
15أ7920040
00أ5109250
10أ1014952
14أ7991429
01أ7992441
00أ7417070
04أ5021700
00أ7411042
01أ7991441
09أ5029792

75

دٌن علً

إطعام سرٌع

حوش الرمل قسم 10مج ملكٌة  02هراوة

01أ 7990007

70

أعمر خلخال

إطعام سرٌع

شارع تونسً محمد محل رقم  10هراوة

01أ7992441

74

حمانً محمد

إطعام سرٌع

حً الرمل رقم  10هراوة

14أ7990417

79

شرٌفً ابراهٌم

مطعم

ط.و رقم  27محل رقم  15هراوة

04أ5021502

74

عزٌب حكٌم

إطعام سرٌع

طرٌق الوطنً رقم  27عٌن الكحلة رقم  90ب هراوة

10أ7905471

51
50
52

بوشنان أحمد
زناتً حمزة
خلوف جٌاللً

إطعام سرٌع
إطعام سرٌع
إطعام سرٌع

حً عٌن الكحلة  10ط.و رقم  27محل  15هراوة
مج ملكٌة رقم  557محل  10هراوة
ملكٌة رقم  905قسم  10محل  12هراوة

04أ5004044
00أ7417200
04أ5009005

50
57

أومحند بوعالم

مطعم

حً البٌاضة هراوة

44أ1155044

العربً زكرٌاء

محطة الخدمات

 27الطرٌق الوطنً محطة البنزٌن هراوة

10أ1140471

02
00
07
05
00
04
09
04
71
70
72
70
77

بوشٌبة رابح
شرٌفً محمد
علً تقو نعمان
جدي رابح
زواوي عبد الرحمان
حنافً عبد الرحمان
بورابعة محمد
أعمر خلخال
زٌتونً عمر
سامً مجقان
عماري كرٌمة
خلخال أعمر
رحٌش مصطفى

