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  8102خالل عطلة يومي عيد الفطر المبارك لسنة  المداومة بضمان الملزمين االقتصاديين للتجاروالمتعاملين القائمةاالسمية

8102جويلية  10و عطلة عيد اإلستقالل و الشباب   

 بلدية الرحمانية 

 الدائرة اإلدارية البلدية الرقم اإلقتصادياسم و لقب التاجر أو المتعامل  نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري

17A4949209  1 حمزة العيدي  ت ت لمتغذية العامة أ الرحمانية 20محل رقم  142الطريق الوالئي رقم 

ـــــــة
ـــيــــــ

مـــانـ
حـــــــ

الر
 

ــــدة
ــــــــــــ

ــــــــــــ
رالــــــ

ز
 

06A4838843 2 قبي فيصل ت لمتغذية العامة ات شارع  حميدي محمد الرحمانية 

06A4838897  3 بوبكر محمد ت ت لمتغذية العامة الرحمانية 02شارع حميدي محمد رقم 

18A4952862  4 عبد الرحمان شتوح بقالة بمدية الرحمانية 03س رقم  1مسكن عمارة  300حي 

16A4944786  5 رشيد معيوف بقالة بمدية الرحمانية   19شارع حميدي محمد الرحمانية رقم 

16A4947022   6 داودي فؤاد بقالة محل أ الرحمانية 08الرحمانية وسط قطعة رقم 

15A4943918  7 قراش بوعالم مقهى شارع محمد حميدي الرحمانية  19رقم 

13A4931303  8 عمراوي محمد مخبزة غير صناعية الرحمانية 80حي نعمان العمري رقم 

99A0047523 9 نايمي خالد اطعام سريع طريق الدويرة الرحمانية 

13A4934573  10 براهيم بمبراهيم اطعام سريع بمدية الرحمانية 30الرحمانية وسط محل رقم 
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 معالمةبلدية ال 

 الدائرة اإلدارية البلدية الرقم اسم و لقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري

99A0050982  شارع  مرزوق مصطفىl1 مريامة جياللي محطة خدمات المعالمة 

ــــة
ــــــــ

ــــــــ
ــمــ

ــــــــ
الــــ

ــــــــ
عـــــ

ــــــــ
مـــــ

ــدة 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
زرالـ

 

18B1012885 
 117مسكن حي سيدي بنور تحمل رقم  25مشروع 

 عمارة ب الطابق األرضي المعالمة
 2 عماد رابح سوبيرات

15A4942700 12 3 بن عيسى نصر الدين مغازة  شارع رقيق حمود المعالمة 

16A4944906  4 سباع صالح بقالة شارع مداد سعيد  المعالمة 07رقم 

07A4855364 13 5 بريج محمد المين بقالة شارع عامر عبد القادر المعالمة 

99A0036546 09 6 محداد بهية زوجة حاجي بقالة شارع عامر عبد القادر المعالمة 

14A4937674  7 خميل سماعين بقالة المعالمة 05شارع مداد سعيد رقم 

17A4950674 8 حداد كريم بقالة شارع اإلخوة بمعيسى الطابق األرضي المعالمة 

99A0048024 9 بوجمعة سمير بقالة حي سيدي عبد اهلل المعالمة 

08A4846602 10 محمدي خيرة  بقالة دوار سيدي عبد اهلل المعالمة 

00A0067148 11 شنشان عبد القادر بقالة دوار سيدي عبداهلل المعالمة 

12A4930278  12 مرزوق اسماعيل بقالة سيدي عبد اهلل المعالمة 75رقم 

18A4952768  13 مونير مرزوق بقالة الطابق األرضي المعالمة 50سيدي عبد اهلل محل رقم 

17A4950770 
رقم  1 - 01المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة ب 

 14 عمر رياحي  بقالة المعالمة 03سي 

06A4837765  15 مزيان أحسن بقالة المعالمة 06مسكن سيدي عبد اهلل عمارة رقم  412حي 
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05A4830370 
ت محل رقم  06مسكن سيدي عبد اهلل عمارة  412حي 

 المعالمة 5
 16 سعيد سيحيني بقالة

18A4953191  17 حكيم بوشمغوم بقالة المعالمة 50مجموعة ممكية  05سيدي عبد اهلل قسم 

17A4952009  18 فتيحة زبيري بقالة المعالمة 07مكرر سيدي عبد اهلل رقم قطعة  07رقم 

05A4829738 19 سعيدي رمضان بقالة حي مرزوق محمد سيدي عبد اهلل المعالمة 

03A0102812 20 مشروف حورية بقالة مزرعة مرزوق أحمد سيدي عبد اهلل المعالمة 

17A4951167 
ب محل  02 - 05المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة 

 21 طرطار محمد بقالة المعالمة 03

15A4942376  22 تومي عبد القادر بقالة المعالمة  02قسم  10مجموعة ممكية رقم 

09A4910843 23 عموش زهية بقالة حي الشهيد مرزوق عمي بن الطيب المعالمة 

17A4948770  24 مالحة منير  بقالة المعالمة 01محل  66الطريق الوطني رقم 

09A4912108  25 حاج رمضان فيصل  بقالة شارع مرزوق مصطفى المعالمة 10رقم 

17A4949676  26 محمد سعيدي زبدي  بقالة المعالمة 148محل أ ب حي سيدي عبد اهلل ج ممكية 

09A4913587  27 بوحجار محمد بقالة المعالمة طريق بمقاسم  01رقم 

17A4951191 
محل  1 - 01المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة ب 

 المعالمة 01رقم 
مقشدة و مثمجات 

 عصير فواكه
 28 فتح الدين صحراوي

11A4923591  ت ت للخضر و  المعالمة 33شارع اإلخوة الثالثة بمعيسي رقم
 الفواكه

 29 دريش رابح

07A4859834  ت ت للخضر و  سيدي عبد اهلل المعالمة 65رقم
 الفواكه

 30 طيب أوكيل

13A4933707 ت ت للخضر و  سيدي عبداهلل المعالمة 24رقم
 الفواكه

 31 مداس محمد
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بطاقة حرفي 

22253400 
 نهج عامر عبد القادر المعالمة  05

حرفي خباز و 
 حمواني 

 32 سيفي الياس

13A4933930  33 جحيش يحي مخبزة صناعية حي نزالي شريف المعالمة 02رقم 

17A2164204  34 عوفي عزالدين المخبزة الصناعٌة شارع بمعيسى المعالمة 

02A4032215  35 رازي ولد التركي  مخبزة ب المعالمة  14شارع اإلخوة مرزوق يحمل رقم 

13A4934927  36 منصور أحمد صناعية مخبزة المعالمة 15نهج مداد سعيد قطعة 

10A4918225  37 خميرات يوسف حمويات  المعالمة 03شارع بمعيسي محل رقم 

13A4932456 
 12قطعة  رقم  03محل رقم  63الطريق الوطني رقم 

 المعالمة
ت.ت لمحوم و 
 الدواجن و البيض

 38 محمدي محمد

13A4931741  39 غزالي حمزة لمدواجنت ت  المعالمة 08شارع مرزوق مصطفى رقم 

10A4919147  المعالمة 12حي سيدي عبد اهلل محل رقم س 
ت.ت الدواجن و 

 البيض
 40 بوعمران طيب

99A0051609  ت ت للحوم  و   محل ب المعالمة  66الطريق الوطني رقم
 الدواجن و البٌض

 41 عبد الرؤوف حناشي

14A4935885 36 42 وينهارون عبد النور مطعم شارع اإلخوة مرزوق المعالمة 

16A4945113  43 ثعالبي رضوان قاعة شاي شارع مرزوق مصطفى بن عمي المعالمة 01محل 

17A4952059 36  44 وينهارون فاتح مقهى المعالمة 02شارع اإلخوة مرزوق محل رقم 

09A4911543  45 بوشنافة سفيان مقهى المعالمة 02شارع رقيق حمود رقم 
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  السويدانيةبلدية 

 

الدائرة  البلدية الرقم اسم و لقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
 اإلدارية

11A4920455 
شارع اإلخوة  جوادي  عمارة  أ  133الطريق الوالئي  رقم

 السويدانية  02و01محل رقم 
 1 عبد الحميد موايسي مغازة 

ــــة
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ـــيـــ

ــــــــ
دانــ

ــــــــ
ويــ

ــــــــ
ســــ

الـــ
ــدة 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
لــــــ

زرا
 

14A4937154 137  2 سماعين مصطفاوي مغازة  حاليا السويدانية 63حي الربوة البيضاء رقم 
15A4940640  3 سممان عبد القادر ت ت لمتغذية العامة السويدانية  04مسكن عمارة  500حي 
13A4931797  4 حمادن مراد ت ت لمتغذية العامة السويدانية 02محل أ رقم  02مسكن  500حي 

02A0092940 03  5 أمجكوح عبد الرحمان ت ت لمتغذية العامة مسكن السويدانية 24حي 

08A4863428 6 تفاحي يوسف ت ت لمتغذية العامة الهضبة القنصمية السويدانية 

15A4943022  7 زين مولود ت ت لمتغذية العامة السويدانية 01محل رقم  1مسكن ب  600/ 34حي 

07A4856706  8 موايسي هشام ت.ت لمتغذية العامة السويدانيةشارع اإلخوة مشيش 

07A4855108 9 سمير كوشي ت.ت لمتغذية العامة شارع جعوط محمد السويدانية 
10A4915013  10 شرفي ابراهيم ت ت لمتغذية العامة حي جعدي السويدانية 
99A0035342  11 سماعيمي حكيم ت ت لمتغذية العامة حي النخمة السويدانية 
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17A4950125 
و رقم  01محل رقم  4و ب  3مسكن عمارة ب  500حي 
 السويدانية  03

 12 زهرة شايب زوجة شايب ت ت لمتغذية العامة

10A4917956  13 زوبيري امحمد ت ت لمتغذية العامة أوت السويدانية  20حي 
12A4931004  14 اقني زهير لمتغذية العامة ت ت السويدانية 03محل رقم  09حي البناء الجماعي رقم 
02A0090686  15 حميدات أحمد ت ت لمتغذية العامة مسكن السويدانية 40حي رقم 
08A4864892  16 مستغالمي أحمد ت ت لمتغذية العامة السويدانية 27مسكن رقم  40حي 
16A4945562  17 خالد معداوي ت ت لمتغذية العامة مسكن سويدانية  24حي  31محل رقم 
02A0094796  18 فالح أحمد ت ت لمتغذية العامة شارع اول ايمول مقران السويدانية 
16A4945978  19 فالح بوعالم ت ت لمتغذية العامة مسكن السويدانية 24حي  01رقم 
98A0019090 20 محمد جراوي ت ت لمتغذية العامة شارع اإلخوة مهدي محل أ السوق البمدي سابقا السويدانية 
06A4835856 65  21 عبد الكريم لتامن بقالة  شارع اإلخوة مهدي السويدانية 
15A4942508 34 22 عزيز ظريفي بقالة شارع اإلخوة مهدي السويدانية 
08A0014760 32 23 مومن كريم بقالة شارع اإلخوة مهدي السويدانية 
08A4851763  24 بولدرع مخموف بقالة السويدانية  02حي جعدي رقم 
14A4938031 06  25 ميمش ياسين  بقالة تعاونية الصومام سي مصطفى السويدانية 01ب 
09A4912533  26 رقاد سميم بقالة مسكن الربوة البيضاء السويدانية 20حي 
10A4917677  27 بشير جمال  بقالة  السويدانية 11أوت طريق الدويرة  20حي 
99A0035054  28 مقداد محمد  بقالة السويدانية 26شارع اإلخوة مهدي  رقم 
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07A4855108 29 سمير كوشي ت ت لممنتجات الحميب شارع جعوط محمد السويدانية 
17A4951907  30 قرين رشيد ت ت لممنتجات الحميب السويدانية 31شارع مشيش رقم 
15A4943769  31 دين وليد ت ت خضر و فواكه سويدانية شارع جعوت محمد السعيد  82محل أ رقم 
18A4952811  32 زبير قارة ت ت خضر و فواكه شارع ايمول مقران الطابق األرضي السويدانية 01محل 
17A4949906  33 ضيف توفيق ت ت خضر و فواكه السويدانية 15الربوة البيضاء رقم 
08A4864028  34 تويج محفوظ خضر و فواكه ت ت السويدانية 36الربوة البيضاء رقم 
09A4912244  35 زنديق نادية مخبزة السويدانية-03شارع جاوت محمد سعيد رقم 
18A4953666  36 محمد الطيب دريسي  مخبزة صناعية الطابق األرضي السويدانية 26شارع مهدي رقم 
18A4952904   37 ابراهيم نقازي مخبزة صناعية 
11A4923196 38 رقايقي العيد مخبزة و حمويات تقميدية حي جعدي السويدانية 
18A4953976  39 رضا عميوي حمويات سي السويدانية 41شارع اإلخوة مهدي محل 
15A4942234  40 عبد الغاني معطي حمويات و حمويات تقميدية شارع مهدي السويدانية 16رقم 
12A4929181  41 جمال بولدرع حمويات السويدانية  07مسكن عمارة أ محل رقم  30حي 
06A4835856  42 عبد الكريم لتامن اطعام سريع السويدانية 165شارع مهدي رقم 

15A4943769  ت ت لمحوم و الدواجن و  شارع اإلخوة مهدي سويدانية
 البيض 

 43 دين وليد

18A4953287 
 03الطابق األرضي محل رقم  16شارع مهدي رقم 

 السويدانية
ت ت لمحوم و الدواجن و 

 البيض 
 44 يوسف أوكال
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11A4919459  السويدانية- 01شارع جاوت محمدمحل رقم 
ت ت  الدواجن والبيض و 

 األرانب
 45 بن طاهر سمير

15A4940640  46 سممان عبد القادر لمحوم و الدواجن  ت ت السويدانية  02محل  04مسكن عمارة  500حي 
09A4912902 47 قاسي أحمد مقهى شارع اإلخوة مهدي السويدانية 
00A0067328  48 زقنوني محمد  مقهى األخوان مهدي السويدانية 39رقم 
08A4869034  49 خالدي عقيمة مقهى السويدانية 01حي جعدي رقم 
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 زرالدة  بلدية 

اسم و لقب التاجر أو المتعامل  نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
الدائرة  البلدية الرقم اإلقتصادي

 اإلدارية

90A17577 24  1 بورزاق محمد مأمون  محطة الخدمات  شارع اول نوفمبر  زرالدة 

ــدة
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

رالــ
ز

ــدة 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
لـــــــ

زرا
 

00A0063969  2 محمد ربيع  محطة الخدمات  نوفمبر زرالدة 01شارع 
 98B0002853  3 مطحنة الساحل  مطحنة  منطقة الحضائر و المقرات زرالدة 
 98B0005657 4 مطحنة الحسناء مطحنة  منطقة النشاطات زرالدة 
07A4846475 12  5 بدري بمقاسم بقالة شارع بن فضة عيسى محل س زرالدة 
18A4953031  6 عبدالمالك بن غانم ت ت لمتغذية العامة زرالدة 44شارع اول نوفمبر رقم  19رقم 
17A4951604  7 عبد اهلل بن صفية ت ت لمتغذية العامة طابق األرضي زرالدة 25شارع يسوال قويدر رقم 
18A4952716  8 أحمد سمشاوي ت ت لمتغذية العامة الطابق األول زرالدة 02تجزئة الشرقية التوسيع 
14A4938744 9 برقادن صالح ت ت لمتغذية العامة شارع أول نوفمبر زرالدة 
05A4815949 10 يعقوبن موراد ت ت لمتغذية العامة طريق المعالمة زرالدة 
17A4951104  11 بن عيسى أسامة ت ت لمتغذية العامة زرالدةسي   07فيفري رقم  24حي 
04A4813701  12 أيت عبد القوي وردية ت ت لمتغذية العامة نهج محي الدين محمد زرالدة 
08A4656563  13 نصر الدين بوعكاز ت ت لمتغذية العامة زرالدة 02شارع عزوز عبد اهلل محل  32رقم 
98A0016491  14 جعفر مزيود ت ت لمتغذية العامة زرالدة 16شارع قدور سممان رقم 
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12A4929104  15 مزيود عمر ت ت لمتغذية العامة   قدماء المجاهدين محل ج زرالدة  48شارع 
99A0049825  16 كروش محمد ت ت لمتغذية العامة زرالدة 40القرية الفالحية مزفران رقم 
12A4929948  17 امحمد بن نوة ت ت لمتغذية العامة زرالدةحي يسوال قويدر محل أ  26رقم 

14A4940044 
أ  74محل  74مسكن رقم  119حي المالزم محسن 

 زرالدة
 18 بالل فراحي ت ت لمتغذية العامة

14A4936224  19 شوقي جوامع ت ت لمتغذية العامة زرالدة 01شارع اول نوفمبر رقم 
98A0029025 10 20 حاج قاسي مصطفى لمتغذية العامة ت ت شارع محي الدين زرالدة 
16A4944902 21 بن اعراب سمير مغازة دومان عزوز عبداهلل زرالدة طربق اول نوفبر 
04A0108013 10 22 طيبي عبد الكريم  ت ت لمخضر و الفواكه شارع يسوال قويدر زرالدة 
15A4944228 09 23 أعمر شرفة  لمخضر و الفواكه ت ت شارع بن فضة عيسى محل ج بمدية زرالدة 
05A4816803  24 فراتحية بوعالم ت ت لمخضر و الفواكه شارع بالل بوعالم زرالدة 21محل 
09A0049138 25 بممو عبد اهلل ت ت لمخضر و الفواكه حي التجزئة الشرقية زرالدة 
09A4912325  26 قادري عبد الحميد ت ت لمخضر و الفواكه أوت محل ب زرالدة 20شارع  12رقم 
05A4824225  27 بوقطاية رضا ت ت لمخضر و الفواكه زرالدة 03بزاوية شارع يسوال قويدر رقم 
03A0095563  28 عسري مراد مقهى زرالدة 32يسوال قويدر محل أ رقم 
16A4945580  29 فكاري أحمد  مقهى زرالدة 02يسوال قويدر رقم 
07A4847285 30 محي الدين عبدهادي  مقهى زرالدة  77شارع أول نوفمبر 
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13A4933901  31 تفاحي سمير حمويات شارع عزوز عبد اهلل زرالدة 02رقم 
17A4952423 32 عمياوي وهيبة مخبزة صناعية حي يسوال قويدر زرالدة 
13A4935027  34 دريسي عبد القادر و حمويات تقميدية مخبزة زرالدة -238مزفران القرية الفالحية رقم 
10A4916874  35 بداخ عميروش مخبزة و حمويات تقميدية زرالدة -07شارع يسوال قويدر محل رقم 
12A4929602  36 أوغانم أحمد مخبزة و حمويات  شارع قدماء المجاهدين زرالدة 17رقم 
17A4950140  37 محمد عامر صناعية مخبزة ب  زرالدة 07فيفري رقم  24حي 
00B0011003 38 زمام يوسف  مخبزة و حمويات  القرية الفالحية زرالدة 
07A4843049 40 مراد زيان فاست فود حي أول نوفمبر زرالدة 
07A4845597 26 41 بن طرفاية يوسف فاست فود شارع أول نوفمبر زرالدة 
17A4952530  42 حداد سفيان اطعام سريع زرالدة  31شارع أول نوفمبررقم 
12A4926005 43 كرليل عبد الرحيم مطعم حي أول نوفمبر زرالدة 
04A0103809  44 تميتل طارق مطعم زرالدة 03حي أول نوفمبر رقم 
16A4945580  45 فكاري أحمد  مطعم محل أ زرالدة 10شارع يسوال قويدر رقم 
01A0077993  46 بورعدة يحي مطعم زرالدةشارع بن فضة عيسى  06رقم 
06A1634030  47 عصام رحال مطعم زرالدة 01ساحة اول نوفمبر رقم 

17A4951177 
محل ج يطل عمى شارع أول نوفمبر شارع عمي الحواس 

 زرالدة
 48 محمد بورزامة اطعام سريع
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 09A4910763   49 غرس اهلل أحالم اطعام سريع نهج قويدر يسوال 05رقم 

01A0079785 مزرعة بوعبد اهلل عمر زرالدة 
ت ت لمدواجن و البيض 

 50 تكمي عبد القادر و االرانب

17A4951201 
شارع قدماء المجاهدين  و شارع مصطفى  17رقم 

 51 اسحاق مزاري ت ت لمدواجن و البيض  الوالي زرالدة

12A4926787  52 صادق مشري لمحوم و الدواجن ت ت تجزئة المالزم محسن زرالدة 76رقم 
18A4953519  53 لقام حسام ت ت لمدواجن و البيض زرالدة 67تجزئة المالزم محسن رقم 
98A0029447  23 54 ميموني حكيم ت ت لمحوم )قصابة(  شارع أول نوفمبر زرالدة 

11A4922475  55 اسماعيل غيث  ت ت لألسماك و الدواجن  زرالدة 03شارع سممان قدور رقم 

10A4918172  56 محمد يطغان ت ت لمحوم و الدواجن سي زرالدة 54شارع بن فضة محل رقم 

07A0260601-01 شارع أول نوفمبر زرالدة 
ت ت لمحوم والقصابة و 

 57 كريم يطغان الدواجن

07A4845471  58 عبد المجيدبحري  ت ت لمحوم )قصابة( زرالدة 55أوت  20السوق البمدي المغطى شارع 
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  اسطاواليبلدية 

 نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
اسم و لقب التاجر أو المتعامل 

 الدائرة اإلدارية البلدية الرقم اإلقتصادي

 NAFTAL 3 محطة خدمات  اسطاوالي  72حي البريجة قطعة   

ـــي
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

اوال
ــــــــ

ــــــــ
طـــ

ــــــــ
ــــــــ

اسـ
ــدة 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
رالــ

ز
 

03A014508  2 مرسمي محمد بقالة محل ب اسطاوالي  08تجزئة شحات رابح قطعة رقم 

16A4946849  3 معيوش سامى بقالة اسطاوالي -حي البناء الذاتي  70رقم 
وصم ايداع 

4;4963875< 
 4 بورحمة حسين بقالة الطابق األرضي  سطاوالي 07شحاط رابح  رقم 

15A4943744  5 عويسى عبد الرحمان  بقالة اسطاوالي  -04قسم  72حي البريجة قطعة 

14A4938450  6 برادي شريف بقالة اسطاواليقرية عمور البريجة 

08A4870580  7 ذهباوي محمد بقالة اسطاوالي 04طريق سيدي فرج بريجة رقم 

16A4947220 84  8 معاش نبيل بقالة سطاوالي  01حي جياللي محل رقم 

16A4944800  9 ضياف رضا بقالة طريق البريجة اسطاوالي  08محل رقم 

01A0080314  10 براهمي محفوظ بقالة اسطاوالي شارع البريجة 
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99A0045266 44 11 سماعيمي مصطفى بقالة مزرعة شحاط رابح اسطاوالي 
03A0095897  12 سفيان رزام بقالة بموطة اسطاوالي 43تجزئة شحاط رابح رقم 
07A4848880  13 عمر خير الدين اسالم بقالة حي شحاط رابح بموطة اسطاوالي 02رقم 
17A4948800  14 زبدي الياس عمي بقالة محل أ بموطة اسطاوالي 46تجزئة شحاط رابح رقم 
08A4861190  15 عبد الوهاب عالل بقالة بموطة اسطاوالي 07تجزئة شحاط رابح قطعة 
13A4935490  16 سكينة تجيني  بقالة المحل األول الرمز أ اسطاوالي 03حي البريجة رقم 
15A4942487  17 فاطمة الزهراء ضربان بقالة حي جياللي أحمد اسطاوالي 28رقم 

15A4942518 
محل أ الطابق األرضي  134حي الجياللي رقم 

 اسطاوالي
 18 كمال ياحي بقالة

15A4943744  19 عبد الرحمان عويسي بقالة أ البريجة اسطاوالي 03مسكن رقم  05حي 
04A4817556 20 بوعيسى عبد الرحمان  بقالة اسطاوالي 04قسم  72قطعة  حي البريجة 
15A4942648  21 عبد الكريم يحياوي بقالة حي البريجة اسطاوالي 96محل أ رقم 

10A4918153  22 قارة كمال  بقالة حي جياللي اسطاوالي 125رقم 

12A4926091  23 محمد مسعودي بقالة سطاوالي 139مسكن جياللي أحمد رقم  145حي 

05A4830172  24 ولد بوخيطين عبد القادر  بقالة  -اسطاوالي  –تجزئة خايطي أحمد 

16A4946938  25 نايت سيدوس محمد بقالة سطاوالي 66رقم  02- 01حي خايطي أحمد 
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15A4944115  26 خيذر عبد الرحمان بقالة اسطاوالي -تجزئة شحاط رابح 

11A4924348  27 العيدودي مروان بقالة اسطاوالي -حي شحات رابح  14قطعة رقم 

98A22656 47   28 تغزور حسين  مغازة اسطاوالي -شحاط رابح 

18A4952733 
 09محل  11نهج خايطي أحمد الطريق الوطني 

 الطابق األرضي اسطاوالي
 29 حميد حبيب مغازة

03A0100308  30 عمار تركي مغازة اسطاوالي 28شارع فرحات عبد القادر رقم 

08A4856185  تت لمتغذية العامة و ت ت لمخضر   اسطاوالي 180حي جياللي رقم
 و الفواكه

 31 جحيش الحواس

17A4952032  32 أعمر رزيق ت ت لمخضر و الفواكه فبراير اسطاوالي 24محل ب حي 

16A4947618  33 احمد مازري ت لمخضر و الفواكهت  محل أ اسطاوالي 21شارع بن دادة أحمد رقم 

09A4912103  34 بوحصوم ناصر ت.ت لمخضر و الفواكه  شارع جياللي أحمد  اسطاوالي 03رقم 

13A4933417  35 شريف مدوني  ت ت لمخضر و الفواكه اسطاوالي 05شارع صحرواي رقم 

11A4920336  36 حمزة بن ريغي الحميب و العسل ت ت لمنتجات بموطة اسطاوالي 23مزرعة شحات رابح رقم 
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16A4945084 ً37 بمعيد حمامة ت ت لمنتجات الحميب و العسل البرٌجة التجزئة التعاونٌة العقارٌة اسطاوال 

17A4951028 38 عمراني محمد ت ت لمنتجات الحميب و العسل اسطاوالي 145حي جياللي أحمد رقم 

08A4870580  39 ذهباوي محمد مقهى اسطاواليطريق سيدي فرج البريجة 

01A0085092  40 شحات رمضان مقهى سطاوالي 18حي جياللي أحمد رقم 

99A0054226  41 شحات عبد القادر مقهى تجزئة شحات رابح بموطة اسطاوالي 

 42 جحيش الحواس خباز حي الجياللي اسطاوالي 4988385:5ب ح 

11A4924726 43 مجبر فارس مخبزة و حلوٌات اسطاوالي -60رابح رقم  تجزئة شحاط 

14A4935719 
 -بموطة -شارع شحات رابح الكتيبة الجمولية 10رقم 

 44 زخمي قدور مخبزة و حلوٌات اسطاوالي

17A4949527  45 محفوط براهمية مخبزة  رقم ب اسطاوالي 2شارع هجري أحمد محل  16رقم 

12A4930185  46 بومنجل حمفة مخبزة   اسطاوالي 14محل  5حي المذبح قطعة رقم 

15A0312406  47 لٌاس ٌانس مخبزة صناعٌة اسطاوالً 01برٌجة رقم 
02A0091282 01 ً48 ٌمً عبد العزٌز مخبزة  شارع قاسً أعمر اسطاوال 
10A4918908  49 باللسعد سعود  مخبزة تجزئة شحاط رابح بلوطة سطاوالً 65رقم 
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01A0079914  50 شايب فريد مخبزة و حلوٌات اسطاوالي -25شارع بن دادة احمد رقم 
16A4944756  51 بوحنون كمال مخبزة و حمويات اسطاوالي 52شارع المذبح رقم 

17A4949774 
 11مدرسة البريجة طريق الوطني رقم  02رقم 

 اسطاوالي
 52 سي بشير محمد اطعام سريع

17A4951929 114 53 فؤاد خيدري محظر طعام حي البريجة اسطاوالي 

09A4913706  54 زينب عزيبي اطعام سريع اسطاوالي 52محل  84حي جياللي أحمد رقم 

98A27176 55 كركب صادق اطعام سريع حي البريجة اسطاوالي 

13A4931979  56 عبد الستار سايل ت ت للدواجن حي البريجة اسطاوالي 72رقم 

17A4950401  57 ناصر حدو ت ت للدواجن قرية عمور محل البريجة اسطاوالي 98رقم 

16A4945167  58 براهيم بمحسين ت ت للدواجن بموطة اسطاوالي 14حي شحاط رابح قطعة رقم 

17A4952604  59 نور الدين داني ت ت للدواجن بموطة اسطاوالي 16تجزئة شحاط رابح رقم 

01A0081164  60 لخضر عبدوش ت ت للحوم الطازجة  حي شحاط رابح بموطة اسطاوالي 14رقم 

18A4953226  61 مصباحي عبد النور ت ت للحوم و الدواجن محل أ بموطة اسطاوالي 15تجزئة شحاط رابح رقم 

15A4942285  62 عمي بورقعة للحوم الطازجة  قصابة ت ت اسطاوالي 12البريجة رقم  -القرية الفالحية عمور 

14A4938482 
حانيا  375انقرية انفالحية انبريجة رقم  00قطعة رقم 

 اسطاواني
 63 جمال مكري ت ت للحوم الطازجة  قصابة
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 8102خالل عطلة يومي عيد الفطر المبارك لسنة  المداومة بضمان الملزمين االقتصاديين المتعاملين و للتجار اإلضافية  االسمية القائمة

8102جويلية  10و عطلة عيد اإلستقالل و الشباب   

  الرقم اسم و لقب التاجر نوع النشاط التجاري عنوان المحل التجاري رقم السجل التجاري

08A4865104  61 سوداني جقجيقة اطعام سريع اسطاوالي 60محل  11طريق الوطني رقم 

 

15A4942855  60 سويسي أسامة  اطعام سريع اسطاوالي 60محل رقم  11شارع خايطي أحمد الطريق الوطني رقم 

12A4930624  60 حمار عمار فارس اطعام سريع ب اسطاوالي 60شارع خايطي أحمد رقم 

17A4952185  60 يوسف جمعة اطعام سريع اسطاوالي 11محطة الحافالت القديمة الطريق الوطني رقم 

09A0355374  60 عتروس باسم اطعام سريع اسطاوالي 60محل رقم  10شارع خايطي أحمد رقم 

14A4937180 60 60 شيح رضوان اطعام سريع شارع خايطي أحمد محل ب اسطاوالي 

18A4953246  60 فرحات مسعود و البيض ت ت للدواجن شارع هجري أحمد اسطاوالي 60رقم 

08A4870078  60 موراد عثماني  ت ت للحوم و الدواجن اسطاوالي 11شارع هجري أحمد رقم 

14A4939222  اسطاوالي 61شارع المقبرة رقم 
 ت ت للحوم و الدواجن

 60 بن سعدية محمد

16A4946773 
يطل عمى شارع حجري أحمد  60أحمد محل رقم  شارع جياللي 60

 اسطاوالي
 ت ت للحوم و الدواجن

 16 توفيق ايدير

07A4846563  11 رابح تيسمالن قصابة وت ت للحوم  اسطاوالي 11شارع هجري أحمد رقم 
70A4850148  10 نذير مادةأيت ح قصابة وت ت للحوم  اسطاوالي  60شارع هجري أحمد رقم 

70A4833732  10 بوستة كمال ت ت للدواجن اسطاوالي 00شارع هجري أحمد رقم 



2 
 

 بلدية الرحمانية 

 

  بلدية زرالدة 

اسم و لقب التاجر أو المتعامل  نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري
الدائرة  البلدية الرقم اإلقتصادي

 اإلدارية

50A4944042  1 لوصيف محمدي  ت ت لمدواجن والبيض زرالدة 60المحل  60شارع بن فضة عيسى رقم 

ــدة
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

رالــ
ز

ــدة 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
لـــــــ

زرا
 

01A1722991  0 ميموني يوسف ت ت لمحوم و الدواجن زرالدة 60محل  60ساحة الشهداء قطعة رقم 

12A4926801 61  0 ميموني سيد أحمد  ت ت لمحوم و الدواجن زرالدة 00نوفمبر رقم 

11A1745491  0 كمال مزياني ت ت لمدواجن والبيض زرالدة 60قطعة  10شارع عمي الحواس عمارة رقم 

13A4932996  0 عمي مهدي ت ت لمدواجن والبيض زرالدة 60رقم  60شارع ميمودي موسى رقم 

09A4913880  0 صابة ناصر مطعم شارع أول نوفمبر زرالدة 00رقم 

14A4938728  0 عبد القادر أمعوش  اطعام سريع شارع أول نوفمبر زرالدة 166رقم 

02A0086469 61  0 رويبح منير مطعم )فاست فود( زرالدة 00نوفمبر رقم 

 الدائرة اإلدارية البلدية الرقم اسم و لقب التاجر أو المتعامل اإلقتصادي نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري

16A4947739  لمحوم و الدواجن ت ت طريق الدويرة الرحمانية 00الرحمانية وسط قطعة رقم  61 سعيد كسيرة 

يــــة
ـانــــ

حــمـ
الر

 

ــــدة
رالــــــــ

ز
 12A4931023 

 70 قبي محمد ت ت لمحوم و الدواجن الرحمانية 10شارع حميدي محمد رقم 
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