الدائرة اإلدارٌة

البلدٌة

سٌدي امحمد

الجزائر
الوسطى

القائمة اإلسمٌة للتجار والمتعاملٌن اإلقتصادٌٌن الملزمٌن بضمان المداومة اٌام عٌد األضحى المبارك لسنة  2018وعطلة ٌومً
اول محرم و عاشوراء لسنة 2018
الرقم
التجار

نوع النشاط

عنوان القاعدة التجارٌة

رقم السجل التجاري

 1راٌة محمد

رقم  04شارع بلعقون الجزائر الوسطى

مخبزة

99أ0053310

 2سعدي راضٌة

رقم  14شارع فالونتان الجزائر الوسطى

مخبزة وحلوٌات تقلٌدٌة

13ب0991730

 3عبد المالك الجازولً

رقم  43نهج مصطفى الوالً الجزائر الوسطى

بٌع الشاي وفواكه جافة

18أ5047578

 4شوش عبد الحكٌم
 5عامر بوشدة
 6كوسة سٌد علً

رقم  17شارع لوٌش رومٌو لجزائر الوسطى
رقم  15شارع دٌبوسً الجزائر الوسطى
رقم  07نهج مصطفى الوالً الجزائر الوسطى

تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة
تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة
اطعام سرٌع

01أ0075328

 7سٌد احمد اسماعٌل

شارع المارٌشال لٌوتً رقم  01مكرر الجزائر الوسطى اطعام سرٌع

18أ5048416
05أ4824464
99أ0039542

 8زٌوش امال

رقم  127شارع دٌدوش مراد لجزائر الوسطى

تجارة بالتجزئة للحوم و القصابة

 9رضوان كشٌدة

رقم  127شارع دٌدوش مراد سٌدي امحمد

حلوٌات تقلٌدٌة

98أ0615704

 10لونٌس حكٌم

رقم  105شارع دٌدوش مراد سٌدي امحمد

مقهى

11أ4886505

 11محمد بلكبٌر
 12رفاع عبد الحكٌم
 13كبٌش الهادي

رقم  103شارع دٌدوش مراد سٌدي امحمد
رقم  145شارع كرٌم بلقاسم الجزائر الوسطى
رقم  02شارع االخوة علٌق الجزائر الوسطى

تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة
حلوٌات
تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة

15أ5043450

 14زاٌدي محمد
موس ماركت (بن
15
نعمان رابح)

رقم  94شارع دٌدوش مراد الجزائر الوسطى

حلوٌات

رقم  94شارع دٌدوش مراد الجزائر الوسطى

مغازة

 16عبد القادر بومدٌن

لجزائر الوسطى 101نهج محمد الخامس

تجارة بالتجزئة للحوم و القصابة

 17سمٌر محامً

الجزائر الوسطى 104نهج محمد الخامس

اطعام سرٌع

 18لطفً سٌدي امعمر

الجزائر الوسطى 104نهج محمد الخامس

اطعام سرٌع

 19دوداس عبد القادر

الجزائر الوسطى 108نهج محمد الخامس

تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة

 20حٌمر مراد
 21دمور عبد الرحٌم
 22الٌاس حمدانً

رقم  09شارع مٌلوز الجزائر الوسطى
الجزائر الوسطى 35نهج محمد الخامس
رقم  08شارع ٌحً بن عٌش الجزائر الوسطى

تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة
اطعام سرٌع
مقهى

 23العربً مجٌد

رقم  40شارع العربً بن مهٌدي الجوائر الوسطى

مقهى

 24تٌلٌوي محمد
 25قرابة عادل

رقم  30شارع عبان رمضان الجزائر الوسطى
رقم  09شارع عبان رمضان الجزائر الوسطى

مقهى و حلوٌات
تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة

 26وعلً توفٌق

رقم  13شارع العربً بن مهٌدي الجوائر الوسطى

اطعام سرٌع

 27سعدون فرٌد

رقم  13شارع العربً بن مهٌدي الجوائر الوسطى

اطعام سرٌع

 28مختاري محمد

رقم  09شارع عبان رمضان الجزائر الوسطى

اطعام سرٌع

 29بن سبع حسٌن

رقم 21شارع عبان رمضان الجزائر الوسطى

مقهى

17أ5046277

 30الزاهً ٌوسف

رقم  18شارع احمد شاٌب الجزائر الوسطى

مقهى

00أ4878482

 31بوعكاز حمادة

رقم  03شارع محمود بوحمٌدي الجزائر الوسطى

شاي

وصل اٌداع رقم
1816106295

 32عزالدٌن سنوساوي

شارع العربً بن مهٌدي الجوائر الوسطى

اطعام سرٌع

08أ4863716

 33بلبقرة نور الدٌن علً

شارع العربً بن مهٌدي الجوائر الوسطى

اطعام سرٌع

98أ0028306

 34براهٌم حجاج

رقم  03شارع خالد خلدون الجزائر الوسطى

اطعام سرٌع

15أ5038316

 35حاج سعٌد ٌوسف

شارع العربً بن مهٌدي الجوائر الوسطى 59

مقهى

 36امحمد بورقعة

شارع العربً بن مهٌدي الجوائر الوسطى 63

مقهى

98أ0018260

 37براكة اعمر

شارع العربً بن مهٌدي الجوائر الوسطى 59

اطعام سرٌع

03و0105120

ٌ 38وسف حسٌن

رقم  05شارع ارزقً حمانً الجزائر الوٌسطى

حلوٌات

10أ4888372

 39ناموس بلعٌد

رقم  08شارع ارزقً حمانً الجزائر الوٌسطى

حلوٌات

11أ4894290

 40وردٌة اسبوسن

رقم  08شارع ارزقً حمانً الجزائر الوٌسطى

تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة

17أ5047350

 41مزٌدي ارملة رباعٌٌن

رقم  15شارع ارزقً حمانً الجزائر الوسطى

ت/ت للتمور و الفواكه

11أ4904786

 42نعٌمة ساٌح

رقم  02شارع ارزقً حمانً الجزائر الوسطى

حلوٌات

18أ5047851

 43موراد اٌت قاٌد

رقم  02شارع ارزقً حمانً الجزائر الوسطى

حلوٌات

18أ5048265

 44محمد وحٌد الدالٌة

شارع مصطفى بوحٌدر رقم  03الجزائر الوسطى

مقهى

09أ4878484

00أ0066957

1816104783

18ب0999876
98أ2222200
03ا0098042
15أ5037822
97أ1215100

18أ5048180
97ب002539
99أ3706200
11أ4897236
07أ485191
08أ4861482
10ا4875461

04أ4813616

 45محمد بلخٌر

رقم  06شارع برلٌوز الجزائر الوسطى

تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة

18أ5048408

 46محمد منصوري

رقم  05شارع النقٌب عدون الجزائر الوسطى

حلوٌات

11أ4890177

 47براهٌمً فٌصل

رقم  05شارع النقٌب عدون الجزائر الوسطى

مطعم

07أ4860082

 48ارزقً بوطالب

رقم  05شارع النقٌب عدون الجزائر الوسطى

مقهى

99أ0051680

 49مساوي كرٌم

رقم  07شارع محمد خمٌسً الجزائر الوسطى

مقهى

07أ4848982

 50عبد الفتاح عباد

رقم  07نهج محمد خمٌستً الجزائر الوسطى

بٌتزٌرٌا

17أ3674377

رقم  02شارع االخوة بلعقون الجزائر الوسطى

اطعام و حلوٌات

18أ5048202

رقم  01شارع رشٌد تٌجانً الجزائر الوسطى
سوق االخوة برزوان رقم  06الجزائر الوسطى
رقم  18شارع احمد شاٌب الجزائر الوسطى
رقم  12شارع دٌبوسً الجزائر الوسطى
رقم  07مكرر مصطفى الوالً الجزائر الوسطى

بٌع الشاي وفواكه جافة
تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة
ت/ت للتبغ و الجرائد
ت/ت للتبغ و الجرائد
ت/ت للتبغ و الجرائد

16أ5044873

 51محمد شداد
52
53
54
55
56

عبد الحمٌد اوماد
مصطفى افتوش
بسٌكري مصطفى
اعمر بالل عالل
ازواوي عوٌشة

 57حاجً محمد جالل الدٌن رقم  120شارع دٌدوش الجزائر الوسطى
 58عوالً كمال
 59علً بن سعدون
 60دهٌلٌس محمد

ت/ت للتبغ و الجرائد

17أ5047117
98أ0032950
06أ4833627

شارع دٌدوش الجزائر الوسطى
شارع عمر الغا الجزائر الوسطى
الجزائر الوسطى  68شارع محمد الخامس رقم
شارع مروان ارزقً (برلٌوز سابقا) رقم  03الجزائر
الوسطى
الجزائر الوسطى12نهج محمد الخامس
رقم  12شارع مٌلوز الجزائر الوسطى
رقم  10شارع عبان رمضان الجزائر الوسطى
شارع عبان رمضان الجزائر الوسطى
رقم  06ساحة االمٌر عبد القادر الجزائر الوسطى
رقم  03شارع خالد خلدون الجزائر الوسطى
رقم  15شارع ارزقً حمانً الجزائر الوسطى
رقم  04شارع ارزقً حمانً الجزائر الوسطى
شارع محمد خمٌستً رقم  02الجزائر الوسطى

ت/ت للتبغ و الجرائد
ت/ت للتبغ و الجرائد
ت/ت للتبغ و الجرائد
ت/ت للتبغ و الجرائد
ت/ت للتبغ و الجرائد
ت/ت للتبغ و الجرائد
ت/ت لمنتجات العطارة
ت/ت لتعبئة رصٌد الهاتف
ت/ت للتبغ و الجرائد

مباركة سعٌدون ارملة
71
مرابط

شارع الدكتور سعدان رقم  15الجزائر الوسطى

ت/ت للتبغ لتعبئة رصٌد الهاتف

 72سقال اسالم منٌر
 73هواري عابد

رقم  05شارع دكتور تروالر الجزائر الوسطى
شارع مصطفى فروخً الجزائر الوسطى

ت/ت للهواتف
ت/ت للهواتف

 74غانم واري

شارع العربً بن مهٌدي رقم  51ب الجزائر الوسطى

ت/ت للتبغ لتعبئة رصٌد الهاتف

 75ابراهٌم لبٌض

رقم  02مكرر شارع الدكتور سعدان الجزائر الوسطى

ت/ت للتبغ لتعبئة رصٌد الهاتف

17أ5046504

 76حمزة بناي

رقم 06أ شارع رشٌد تٌجانً الجزائر الوسطى

ت/ت للتبغ لتعبئة رصٌد الهاتف

14أ5034282

 61عزٌز لوناس
62
63
64
65
66
67
68
69
70

رابح كمال
زعٌط جمال
زاٌد جامع
اعمر بوجالب
بوحمٌلة عماد
بولجاج عبد الرحمان
بن ناصر موسى
نوالنح هشام
محمد امٌن قادوم

ت/ت للتبغ و الجرائد
ت/ت للتبغ و الجرائد
ت/ت للتبغ و الجرائد

14أ5036338

ت/ت لتعبئة رصٌد الهاتف

12أ4909140
13أ2648814

15أ5041122
16أ5044436
00أ0073136
17ا5047046
18أ5048302
17ا4951510
98أ1607400
08أ4869610
16أ5045187
99أ0051122
15أ5041928
06أ4844130

14ا5027132

