امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية اجلزائر
املفتش ية ا إالقلميية للتجارة بزرادلة
2018/
الرمق :

اإىل السيـــــد  /مدير التجارة لوالية اجلزائر
مصلحة مالحظة السوق و االإعالم االإقتصادي

القائوت اإلضافيت للتجار و الوتعاهليي االقتصادييي الذيي تن تبليغهن بضزورة ضواى الوداوهت خالل عطلت يىهي عيد األضحى الوبارك لسنت 8102
و عطلت يىهي أول هحزم و عاشىراء لسنت 8102

1

الدائرة

اإلدارية

البلدية

الرقم

اسم و لقب التاجر أو المتعامل
اإلقتصادي

نوع النشاط

زرالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

المعالمة

1

بريخ محمد األمين

2

بوخوخي توفيق

1

عمر رباحي

ت ت التغذية العامة

4

عماد محمد

مغازة

ت ت التغذية العامة

العنوان التجاري

 31شارع عامر عبد القادر المعالمة

ت ت للحوم والدواجن تجزئة رقم  13محل رقم  31المعالمة
المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة ب  3-13رقم سي  11المعالمة الجزائر
مشروع  22مسكن حي سيدي بنور تحمل رقم  334عمارة ب الطابق االرضي
المعالمة الجزائر

رقم السجل التجاري

07A4855364
12A4928076
17A4950770
18B1012885

زرالدة

2

مزيان أحسن

بقالة

حي  132مسكن سيدي عبد اهلل عمارة رقم  13المعالمة الجزائر

06A4837765

3

سحيني سعيد

بقالة

حي  132مسكن سيدي عبد اهلل عمارة رقم  13محل رقم  12المعالمة الجزائر

05A4830370

7

طرطار محمد

بقالة

المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة  12-12ب محل  11المعالمة

17A4951167

5

صحراوي فتح الدين

مقشدة ومثلجات

المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة  3-13ب محل رقم  13المعالمة

17A4951191

6

عزيزو عبد الرؤوف

حلويات

المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل عمارة  12-12ب محل رقم  11المعالمة

17A4952192

 11عيداني وحيد

بقالة

سيدي منيف زرالدة

17A4950120

 33خايطي خالد

بقالة

سيدي منيف زرالدة

14A4936621

 32احمد بوعسكر

بقالة

سيدي منيف زرالدة

01A0074021

 13بن موفق سمير

بقالة

سيدي منيف  263زرالدة

05A4824721

 31حسين بولحرام

مطعم

نهج ياسوال قويدر رقم  12زرالدة

09A4911468

 32بورعدة يحي

مطعم

رقم  13شارع بن فضة عيسى زرالدة

01A0077993

2

 16محمد سي بشير
 34بن ريغي حمزة
 35خيدر عبد الرحمان

اطعام سريع
ت ت لمنتجات الحميب
و العسل
ت ت للتغذية العامة

رقم  12مدرسة البريجة المختمطة الطريق الوطني رقم  33سطاوالي
مزرعة شحاط رابح سابقا وحاليا رقم  21الكتيبة الجمولية محل ب سطاوالي
تجزئة شحاط رابح رقم  14بموطة سطاوالي

17A4949774
11A4920336-04
15A4944115

 19مجبر فارس

مخبزة صناعية

تجزئة شحات رابح سطاوالي

11A4924726

 21سعد سعود بالل

مخبزة صناعية

تجزئة شحاط رابح رقم  23سطاوالي

10A4918908

ممك شحات رابح بموطة سطاوالي

05A4825584

مزرعة شحاط رابح قطعة رقم  23سطاوالي

02A0096584

قطعة رقم  22شحاط رابح سطاوالي

13A4931795

رقم  35تجزئة شحاط رابح سطاوالي

16A4945361

شحات رابح محل رقم  13بموطة سطاوالي

18A4954729

رقم  31شارع شحات رابح سطاوالي

14A4985719

حي  22مسكن رقم  23بريجة سطاوالي

01A0080314

 23طاس خالد

بقالة

سطاوالي

 22مالح بن يوسف

ت ت للتغذية العامة

 21فركيوي لخضر
 21جابري نور الدين

ت ت للدواجن
والبيض
ت ت لمنتجات
العطارة

 25عسموج رضا عماد

حلويات

 23زخمي قدور

مخبزة صناعية

 24براهيمي محفوظ

بقالة

 28بوبكور عبد الكريم

بقالة

حي  42مسكن رقم  11البريجة سطاوالي

17A4950861

 26بن جدو فايزة

بقالة

حي البريجة رقم  11سطاوالي

وصل ايداع
575136181

 11نبيل مراح

مطعم

رقم  12تجزئة شحاط رابح الكتيبة الجمولية محل  13سطاوالي

02A0088490

 31عممي عبد القادر

ت ت لمنتجات الحليب
و العسل

قرية عمور البريجة سطاوالي
3

 12كركب صادق

اطعام سريع

حي البريجة سطاوالي

98A0027176

 11يحياوي موسى

اطعام سريع

حي  34مسكن رقم  34البريجة سطاوالي

99A004749202

 34يحياوي موسى

بقالة

حي  34مسكن البريجة سطاوالي

99A0047492

 12بمقاسم هارون

ت ت مكتبة ووراقة

 13رمضان شهات

مقهى

محل رقم  63حي البريجت سطاوالي

00A0069332

حي جياللي رقم  78سطاوالي

15A4942168

 37بولفول كريم

ت ت للتبغ

رقم  78حي جياللي محل  68ميموزة سطاوالي

08A4910373

 15بشير محمد

ت ت للتبغ

 87حي جياللي احمد ميموزة سطاوالي رقم

01A0081878

حي جياللي احمد رقم  81الطابق االرضي ميموزة سطاوالي

18A4953103

حي جياللي احمد ميموزة سطاوالي

00A0059348

 16الياقوت أقممين
 41كمال قارة

ت ت لمنتجات الحليب
و العسل
بقالة

4

