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 ٚؾاؼح اٌزدبؼح

 ِع٠ؽ٠خ اٌزدبؼح ٌٛال٠خ اٌدؿائؽ 

                                          ِصٍسخ ِالزظخ اٌكٛق ٚ اإلػالَ االلزصبظٞ                                                                                       

 ِفزه١خ اٌسؽال 
 

و عطلت ركشي المىلذ  8102ركشي اوذالع الفاتح مه شهش وىفمبش ت عطل خاللالقائمت االسميت للتجاس و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المذاومت 

 هجشٌ 0441الىبىٌ الششيف 

 -الحراش-
المتعامل االقتصادياسم و لقب التاجر أو  نوع النشاط العنوان التجاري رقم السجل التجاري  المقاطعة االدارية البلدية الرقم 

05A4817333  ُِبظٞ اثؽا١ُ٘ مخبزة و حلىياث ثِٛؼطٟ 60زٟ ٔب٠ٍٟ ؼل 
 اٌسؽال اٌسؽال 01

10A4874199  ػؽلٛة ػجع اٌس١ّع مخبزة و حلىياث 08خ١ٍ٠ٛخ ؼلُ  05نبؼع 
 اٌسؽال اٌسؽال 02

11A4882221 ؾٚلبؼ ِؽاظ مخبزة و حلىياث 390لطؼخ ؼلُ  02 زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ 
 اٌسؽال اٌسؽال 03

11A4887787 17غع٠ؽٞ ؼضٛاْ مخبزة و حلىياث نبؼع ثٛػّبِخ 
 اٌسؽال اٌسؽال 04

13A4909031  ٌُفمٟ فؽ٠ع مخبزة و حلىياث 63زٟ وٛؼ٠فخ ؼن١ع ؼل 
 اٌسؽال اٌسؽال 05

00A0057641  ُنؽأٟ ٠بق١ٓ مخبزة و حلىياث 15نبؼع أزّع ػْٛ ؼل 
 اٌسؽال اٌسؽال 06

02A0086581  ُإٌّصجخ وّبي مخبزة و حلىياث 17نبؼع ِصطفٝ نؽلٛ ثٍفٛؼ ؼل 
 اٌسؽال اٌسؽال 07

99A0038077  ُثدٛ ٠سٟ مخبزة و حلىياث 01نبؼع ِسّع ػ١ٍٛاد ؼل 
 اٌسؽال اٌسؽال 08

 ؼزّْٛ ِد١ع  مخبزة و حلىياث طؽ٠ك ِصطفٝ نؽلٛ زكبْ ثبظٞ اٌسؽال 17 4867203ا09
 اٌسؽال اٌسؽال 09

 ز١ٍز١ُ ؼضب مخبزة و حلىياث طؽ٠ك ار١بْ ظ٠ٕٟ إٌّظؽ اٌد١ًّ اٌسؽال 20 4862247ا08
 اٌسؽال اٌسؽال 10

 ِهؽٞ ؼاثر مخبزة و حلىياث نبؼع اٌٛٔهؽ٠ف ) أزّع رؽضٛل (  12 0064091أ00
 اٌسؽال اٌسؽال 12

03A0095595  ُظؼاخٟ ػجع اٌمبظؼ تغزيت عامت 34نبؼع قٟ زٕفٟ زكٓ ثبظٞ ؼل 
 اٌسؽال اٌسؽال 13

12A4900137 ٞاٌسؽال اٌسؽال 14 ثٓ أخؼٛظ ق١ّؽ تغزيت عامت نبؼع قٟ زٕبفٟ زكٓ ثبظ 

08A4854113  ُ15 ثٍسك١ٓ فؽ٠ع تغزيت عامت 23نبؼع ِصطفٝ نؽلٛ زكٓ ثبظٞ ؼل   

03A0099773  ُعامت تغزيت 01نبؼع ٔٛؼاٌع٠ٓ زّؽٞ زكٓ ثبظٞ ثٍفٛؼ ؼل  ظِعَٚ ثٛخّؼخ 
 اٌسؽال اٌسؽال 16



15A5110852  ُاٌسؽال اٌسؽال 17 ػؿٚط ػجع اٌؽزّبْ تغزيت عامت 08قٛق زكبْ ثبظٞ ِسً ؼل 

14A4916041 18  ُاٌسؽال اٌسؽال 18 قؼ١عأٟ ِصطفٝ تغزيت عامت 03نبؼع ؾؼ٠بط ثٛػالَ زكٓ ثبظٞ ِسً ؼل 

15A5110852  ُعامت تغزيت 08قٛق زكبْ ثبظٞ ِسً ؼل  اٌسؽال اٌسؽال 19 ػؿٚط ػجع اٌؽزّبْ 

05A4824155  ٌُٛٔبـ زك١ٓ تغزيت عامت 12نبؼع رؽضٛل أزّع ؼل 
 اٌسؽال اٌسؽال 20

04A0103489  لبٌْٛ ز١ّع تغزيت عامت 10خ١ٍ٠ٛخ ؼلُ  05نبؼع 
 اٌسؽال اٌسؽال 21

06A4837105  ُوبثؽٞ ق١ٍُ تغزيت عامت نبؼع نبٔؿٞ قبثمب 05نبؼع ظغ١م ثٛػىبؾ ؼل 
 اٌسؽال اٌسؽال 22

5124611أ18   02زٟ اٌع٘ب١ٌؿ رٛقؼخ  
 تغزيت عامت

 ثمالرٟ أزّع
 اٌسؽال اٌسؽال 23

11A4885367  ُاٌسؽال اٌسؽال 24 ٌهٙت اػّؽ تغزيت عامت 03ِسً ؼلُ  414لطؼخ ؼلُ  02زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ ؼل 

13A4907585  ُعامت تغزيت 302زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ لطؼخ ؼل  اٌسؽال اٌسؽال 25 ِٛؾاٚٞ ؼن١ع 

08A4858778 ٟاٌسؽال اٌسؽال 26 وبة وؽ٠ُ تغزيت عامت /أف 1زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ ث 

14A4914177  ُاٌسؽال اٌسؽال 27 ثبؼن خبثؽٞ تغزيت عامت 740زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ لطؼخ ؼل 

14A4917007  اٌسؽال اٌسؽال 28 ػٍٟ قؼ١عزبج  تغزيت عامت 757ؼلُ  30نبؼع  03زٟ اٌع٘ب١ٌؿ 

15A4918789  ُاٌسؽال اٌسؽال 29 ثٓ ػعح ِسّع تغزيت عامت 235لطؼخ 01زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ ؼل 

15A4922511  ُاٌسؽال اٌسؽال 30 نى١ت ِبٌه تغزيت عامت ،193زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ ؼل 

15A5110777  اٌسؽال اٌسؽال 31 ػٌّٟٛ ؼث١ؼخ تغزيت عامت 740لطؼخ ؼلُ  29زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ نبؼع 

15A5111161  ُاٌسؽال اٌسؽال 32 ثبل ِؽاظ تغزيت عامت 02ف ِسً ؼلُ  72اٌمطؼخ ؼلُ  31زٟ اٌع٘ب١ٌؿ اٌثالثخ نبؼع ؼل 

5111276أ15  04زٟ ِطؿْ ا١ٌّبٖ اٌمع٠ُ ثِٛؼطٟ ؼلُ  
 تغزيت عامت

 ػّٛؼح ٘هبَ
 اٌسؽال اٌسؽال 33

15A5111242  ُاٌسؽال اٌسؽال 34 ثٌٍٟٙٛ ق١ّؽ تغزيت عامت 2ثِٛؼطٟ ِسً  10نبؼع ِسّع ٔب٠ٍٟ ؼل 

15A5111276  ُاٌسؽال اٌسؽال 35 ػّٛؼح ٘هبَ تغزيت عامت 04زٟ ِطؿْ ١ٌٍّبٖ اٌمع٠ُ ثِٛؼطٟ ؼل 

97A0012623 ٟاٌسؽال اٌسؽال 36 أٚوبٌٟ ؾٚخخ فض١ً ؾ٘ؽح تغزيت عامت إٌّجغ اٌمع٠ُ ثِٛؼط 

14A4913195  ُاٌسؽال اٌسؽال 37 ثٛؼ٠بذ ِسّع تغزيت عامت 45زٟ ثِٛؼطٟ ِسً ؼل 

5118177أ17  02ف ـ  16ِكىٓ ثِٛؼطٟ ػّبؼح ف ِسً ؼلُ  115 
 تغزيت عامت

 ٌطضؽ وّبي
 اٌسؽال ثٛؼٚثخ 38

15A4922403 115  ُاٌسؽال اٌسؽال 39 ضٍفٟ ٌمّبْ تغزيت عامت ػّبؼح ؼلُ أ 16ـ أ/أ02ِكىٓ ثِٛؼطٟ اٌؽل 

16A5112564 10  اٌسؽال اٌسؽال 40 ضطبة ػجع اٌّد١ع تغزيت عامت ٔب٠ٍٟ ثِٛؼطٟنبؼع ِسّع 

15A4921147  ُاٌسؽال اٌسؽال 41 صبثؽٞ ػثّبْ تغزيت عامت إٌّظؽ اٌد١ًّ 01ِسً ؼلُ  22نبؼع اٌعوزٛؼ ؼٚوف ؼل 

08A4860531  اٌسؽال اٌسؽال 42 ؾاٚل ق١ٍُ تغزيت عامت ِسً  ة 08نبؼع ػ١كبد ا٠ع٠ؽ ػّبؼح 

12A4897045 ٟاٌسؽال اٌسؽال 43 وجبة ٌِٛٛظ تغزيت عامت 08ػ١كبد ا٠ع٠ؽ ؼلُ  ز 

16A5112866  ٟاٌسؽال اٌسؽال 44 اٌؼب٠ت ٠بق١ٓ تغزيت عامت 03ِسً  50ِكىٓ وٛؼ٠فخ ػّبؼح  1424ز 



11A4881309  ُاٌسؽال اٌسؽال 45 ػجع هللا إ١ٌبـ تغزيت عامت 63نبؼع ثٛػالَ غجٛة زكٓ ثبظٞ ؼل 

98A0026551 71  غجٛة ثٛػالَنبؼع  تغزيت عامت 
 

 ِؼزٛق أزّع
 اٌسؽال اٌسؽال 46

14A4913983 37  ُاٌسؽال اٌسؽال 47 ضالصٟ ػجع اٌٍط١ف تغزيت عامت 01نبؼع ثٛػّبِخ ِسً ؼل 

16A5111449  ُاٌسؽال اٌسؽال 48 نالٌٟ ػجع اٌمبظؼ تغزيت عامت 19نبؼع اٌه١ص ثٛػّبِخ ؼل 

98A0031231  ُعامت تغزيت 02ٔٙح أزّع ػْٛ ؼل  اٌسؽال اٌسؽال 49 ػطخ ثؽوبُ٘ اؼٍِخ لبضٟ 

15A4918015 13  ُاٌسؽال اٌسؽال 50 قجغ ػٍٟ تغزيت عامت 03نبؼع أزّع ػْٛ أؼغٛ قبثمب لطؼخ ؼل 

99A0039915  ُاٌسؽال اٌسؽال 15 ث١جظ زك١ٓ تغزيت عامت 60نبؼع ـ أزّع ػْٛ زكٓ ثبظٞ ؼل 

5120753أ17  02ِسً  53ػّبؼح  1زٟ ثبل خؽاذ  
 تغزيت عامت

 ٔبصؽٞ قؼ١ع
 اٌسؽال اٌسؽال 52

5118518أ17  06ؼلُ  14ِح ٍِى١خ  07زٟ ِبفبي ػّبؼح ة  
 تغزيت عامت

 ل١عَٚ ػجع إٌٛؼ
 اٌسؽال اٌسؽال 53

14A4913243  ُاٌسؽال اٌسؽال 54 ظ٠جْٛ أقبِخ تغزيت عامت 04نبؼع اٌه١ص االثؽا١ّٟ٘ ؼل 

16A5112886  ُاٌسؽال اٌسؽال 55 ِسٍٛي ِؽاظ تغزيت عامت اٌسؽالـ  03نبؼع أٚالظ اٌه١ص ؼل 

11A4883503  ُاٌسؽال اٌسؽال 56 ضٛالٌٟ ػّؽ تغزيت عامت 22نبؼع ِسّع ا٠ذ ِسٕع ؼل 

16A5114713  ًاٌسؽال اٌسؽال 57 ثٛؼ٠بذ ػبئهخ تغزيت عامت 25زٟ ؼاظ٠ٛؾ ػّبؼح أ ِس 

15A4919661 12 اٌسؽال اٌسؽال 58 خٛ٘ؽٞ قف١بْ تغزيت عامت نبؼع ق١عٞ ػمجخ 

16A5115351 ٝاٌسؽال اٌسؽال 60 ِٙعٞ ٠ٛقف تغزيت عامت نبؼع نؽ٠ف ِٛق 

12A4896585  ُاٌسؽال اٌسؽال 61 ر١ّجٛرٟ ٚز١ع تغزيت عامت 05نبؼع ِسّع ٌسكٓ ؼل 

17A5120487  ٟاٌسؽال اٌسؽال 62 زكٓاٌؼؿاؾٞ ػز١ك أ تغزيت عامت وٛؼ٠فخ 07ِسً ْ 9ِكىٓ ػّبؼح  400ز 

14A4912911 07  ُاٌسؽال اٌسؽال 63 ِكٍُ ؼن١ع تغزيت عامت 09نبؼع ظؼاخٟ نٍٛق لطؼخ ؼل 

14A4914429  ُاٌسؽال اٌسؽال 64 ٌهٙت ا١ٌبـ تغزيت عامت 13طؽ٠ك ثئؽ ضبظَ ؼل 

14A4918001 
ِسً  09/38زٟ ِٟٛٔ اٌىب١ٌزٛـ ػٍٟ طؽ٠ك اٌسؽال األؼثؼبء زٛل أٚالظ ف١ٍذ لطؼخ ؼلُ 

 08ؼِؿٖ ة زصخ 
 اٌسؽال اٌسؽال 65 لطبل ١ّ٠ٕخ تغزيت عامت

15A4919961 ُاٌسؽال اٌسؽال 66 ؼؾ٠ك ٔٛؼ اٌع٠ٓ تغزيت عامت 02ِسً ؼلُ 22زٟ اٌّمؽا١ٔخ ؼل 

15B1042016 05 ّٟاٌسؽال اٌسؽال 67 ضٕٛقٟ نؼجبْ  سىبيشاث نبؼع اٌه١ص االثؽا١٘ 

05A4814463  ُاٌسؽال اٌسؽال 68 طؽ٠كػْٛ صغ١ؽ  خضش و فىاكه 04قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ؼل 

99A0036555  ُاٌسؽال اٌسؽال 69 ػ١ٍٍٟ ِطزبؼ خضش و فىاكه 08قٛق خٍّبٟٔ ؼل 

02A0091405  ُاٌسؽال اٌسؽال 70 قؼعاٚٞ ٔد١ت قصابت و دواجه 74نبؼع أزّع ػْٛ زكٓ ثبظٞ ؼل 

04A4811191  اٌسؽال اٌسؽال 71 لؿٚ ػجع اٌكالَ قصابت و دواجه أزّع ز١ّعٚل  46نبؼع 

11A4880829  ُاٌسؽال اٌسؽال 72 قبٌّٟ نؽ٠ف قصابت و دواجه 60زٟ ٔب٠ٍٟ )ثِٛؼطٟ( ِسً ظ ؼل 

11A4885991  ُاٌسؽال اٌسؽال 73 ضع٠دٟ فـبرر قصابت و دواجه 44قٛق خٍّبٟٔ ِسً ؼل 



12A4893061  ُاٌسؽال اٌسؽال 74 ق١ٍّبٟٔ فبؼـ قصابت و دواجه 04نبؼع ظغ١م ثٛػىبؾ ؼل 

13A4901983  ُاٌسؽال اٌسؽال 75 ػ١ٍبْ ثٓ ٠ٛقف قصابت و دواجه 39قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ِسً ؼل 

12A4896695  ُاٌسؽال اٌسؽال 76 ق١ٍّبٟٔ ؼضٛاْ قصابت و دواجه 40قٛق خٍّبٟٔ ِسً ؼل 

12A4897809  ُاٌسؽال اٌسؽال 77 ثعاي إثؽا١ُ٘ قصابت و دواجه 43قٛق خٍّبٟٔ ِسً ؼل 

98A0015934 ٟٔاٌسؽال اٌسؽال 78 ثٛ زبٌخ ػٍٟ قصابت و دواجه 25ِسً  قٛق ِسّع خٍّب 

13A4903121  اٌسؽال اٌسؽال 79 ِعأٟ ػجع إٌٛؼ قصابت و دواجه 04نبؼع ظغ١م ثٛػىبؾ )نبٔؿٞ قبثمب( ػّبؼح 

06A4830869 ًاٌسؽال اٌسؽال 80 ثٓ لبظٞ وؽ٠ُ قصابت و دواجه 03ق١ّٕب ر١ّمبظ نبؼع ظغ١م ثٛػىبؾ لطؼخ أ ِس 

07A3640226  ُاٌسؽال اٌسؽال 81 ٠ِٛكٟ ِسّع قصابت و دواجه ِىؽؼ 01نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبقُ ؼل 

11A4900030 05  ُاٌسؽال اٌسؽال 82 لؽثغ ص١ٙت قصابت و دواجه 01نبؼع االضٛح خ١ٍٟ ِسً ؼل 

14A4914675  ٓاٌسؽال اٌسؽال 83 فؽاؽ فبرر قصابت و دواجه ِسّع ثٍسكٓ ِسً ج 26خ١ٍ٠ٛخ ؼلُ  05ؾا٠ٚخ اٌهبؼػ١ 

15A4919839 02 اٌسؽال اٌسؽال 84 قؼعاٚٞ أوؽَ قصابت و دواجه ِسّع زطبة ثٍفٛؼ 

15A5010103  ُاٌسؽال اٌسؽال 85 ِهؽٞ ِسفٛظ قصابت و دواجه 07قٛق خٍّبٟٔ ِسً ؼل 

99A0034051  ُاٌسؽال اٌسؽال 86 لعٚؼ نؽاثٟ قصابت و دواجه 03ِؿؼػخ ؼن١ع وٛؼ٠فخ ؼل 

01A0080755  ُاٌسؽال اٌسؽال 87 ر١كّالْ أزّع قصابت و دواجه 05نبؼع اٌه١ص االثؽا١ّٟ٘ ؼل 

11A4880829  ُاٌسؽال اٌسؽال 88 قبٌّٟ نؽ٠ف قصابت و دواجه 60زٟ ٔب٠ٍٟ )ثِٛؼطٟ( ِسً ظ ؼل 

99A0049704  ُاٌسؽال اٌسؽال 89 خفبي اثؽا١ُ٘ قصابت و دواجه 05قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ِسً ؼل 

03A0099933 اٌسؽال اٌسؽال 90 صبٌسٟ ٔٛؼاٌع٠ٓ مطاعم ثسٟ ثِٛؼطٟ ثدٛاؼ)أٚ ٟٔ( وهه 

08A4857525  ُاٌسؽال اٌسؽال 91 ثٛخٛاثٟ زك١جخ مطاعم 02ِطؿْ ا١ٌّبٖ اٌمع٠ّخ ثِٛؼطٟ ِسً ؼل 

07A4844283 اٌسؽال اٌسؽال 92 ػمجٟ ثٓ زعٚل ِسّع مطاعم زٟ ِأضػ ا١ٌّبٖ اٌمع٠ّخ 

13A4909649  ُاٌسؽال اٌسؽال 93 ثٍّكٛـ ٠ٛقف مطاعم  72زٟ ثِٛؼطٟ ؼل 

10A4876401  ُاٌسؽال اٌسؽال 94 ثؽزبي خ١ٍّخ مطاعم أ ثِٛؼطٟ 19ِأضػ ا١ٌّبٖ اٌمع٠ّخ ؼل 

06A4831543  اٌسؽال اٌسؽال 95 ف١صً اٌؼؿاؾٞ ػز١ك مطاعم ثِٛؼطٟ 60زٟ ٔب٠ٍٟ ردؿئخ 

16A5112617  ُاٌسؽال اٌسؽال 96 قؼ١عأٚؼِضبْ ِسّع ا٠ذ  مطاعم  05نبؼع غجٛة ثٛػالَ ؼل 

98A0014266  ُ05نبؼع غجٛة ثٛػالَ ؼل  اٌسؽال اٌسؽال 97 ظث١بل ِؽاظ مطاعم 

98A0014266 05  نبؼع ثٛػالَ غجٛة  اٌسؽال اٌسؽال 98 ظث١بل ِؽاظ مطاعم 

09A4865537  ُاٌسؽال اٌسؽال 100 زعٚل قف١بْ مطاعم 11نبؼع غجٛة ثٛػالَ ؼل 

06A4836987  اٌسؽال اٌسؽال 101 ل٠ٛعؼ ؼضب صبثؽٞ مطاعم 07ثٍمبقُ ؼلُ نبؼع ربثٛٔذ 

98A0021541  ُاٌسؽال اٌسؽال 102 نؼبثٕخ ػبظي مطاعم اٌسؽال 09نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبقُ ؼل 

07A4843895  ُاٌسؽال اٌسؽال 103 ِبظٟٚٔ اقّبػ١ً مطاعم 13نبؼع طبثٛٔذ ثٍمبقُ ؼل 

98A0017751  ُاٌسؽال اٌسؽال 104 ػثّبْ أِالي مطاعم 27نبؼع ربثٛٔذ ثٍمبقُ ِسً  07ؼل 



99A0036241  ُاٌسؽال اٌسؽال 105 ثؽٚاْ ػالي مطاعم 21ٔٙح أزّع ز١ّعٚل ؼل 

06A4831721  ُاٌسؽال اٌسؽال 106 ثٍمبٌُ ؾٚث١ؽ مطاعم 02ِسً ؼلُ  03نبؼع ازّع ا٠ذ  ِسٕع  ع.أ ؼل 

99A0033971  ُاٌسؽال اٌسؽال 107 زعَٚ ِبٌه  مطاعم اٌسؽال 02نبؼع أزّع رؽضٛل ؼل 

0034975أ99  اٌسؽال اٌسؽال 108 ٚالٕٟٛٔ ػثّبْ مطاعم 03نبؼع أزّع رؽضٛل ؼلُ  

 اٌسؽال اٌسؽال 109 غؽثٟ فؽ٠ع مطاعم 10خ١ٍ٠ٛخ ؼلُ  05نبؼع  4836489أ06

5121538أ17  اٌسؽال اٌسؽال 110 ٔٛؼ اٌع٠ٓ وؽَ نزٛاْ مطاعم خ١ٍ٠ٛخ  05نبؼع  05 

98A0025907 10  اٌسؽال اٌسؽال 111 لؽ٠عح ػٍٟ مطاعم خ١ٍ٠ٛخ  05نبؼع 

00A0061557  اٌسؽال اٌسؽال 112 زؽال ِكؼٛظح مطاعم  12خ١ٍ٠ٛخ ؼلُ  05نبؼع 

12A4896731 اٌسؽال اٌسؽال 113 ؾاٚل أ١ِٓ مطاعم زٟ ػ١كبد ا٠ع٠ؽ 

16A05115091 اٌسؽال اٌسؽال 114 لؽِٟٚ ١ٍِٛظ مطاعم قبزخ ػ١كبد ا٠ع٠ؽ 

98A0023279 03 اٌسؽال اٌسؽال 115 ِؽاؾلخ اٌط١ت مطاعم نبؼع اٌه١ص ثٛػّبِخ 

99A0041913 12  ٞاٌسؽال اٌسؽال 116 ِؿ٠م صبٌر مطاعم نبؼع ػٍٟ زكٓ ثبظ 

98A0024051 09  ٞاٌسؽال اٌسؽال 117 ضالصٟ ػّبؼ مطاعم نبؼع زك١ٓ ثب 

06A4831083  ُاٌسؽال اٌسؽال 118 ث١ٕٕبي ِٙعٞ مطاعم 08نبؼع زِٛؽٞ ٔٛؼاٌع٠ٓ  زكٓ ثبظٞ ؼل 

05A4824411 ُاٌسؽال اٌسؽال 119 صبظلٟ ػّؽ مطاعم 01ؼلُ  08لطؼخ ؼلُ  01نبؼع اٌؽائع ث١ٌٍٟٛ ؼل 

07A4843271  ُاٌسؽال اٌسؽال 120 نؼجٕخ فؽ٠ع مطاعم  05نبؼع اٌه١ص االثؽا١ّٟ٘ ؼل 

16A5113180 07اٌسؽال اٌسؽال 121 ػؽ٠ح اوٍٟ مطاعم نبؼع ظغ١م ثٛػىبؾ 

08A4858827 ُاٌسؽال اٌسؽال 122 ٔـ١ّؽ ِسّع مطاعم اٌؼب١ٌخ 03خؿء ؼلُ  05طؽ٠ك اٌٛطٕٟ ؼل 

03A0098645  ُاٌسؽال اٌسؽال 123 ثٛالٌٟ اٌط١ت مطاعم ـ 01نبؼع لطبف ػجع اٌٛ٘بة ؼل 

07A4843197  ُاٌسؽال اٌسؽال 124 ظثبذ ١ٌبـ مطاعم 30نبؼع ١ٍِىخ لب٠ع ؼل 

98A0027907 05 اٌسؽال اٌسؽال 125 ٌؼمبة ِسّع مطاعم نبؼع ١ٍِىخ لب٠ع 

99A0052863  ُاٌسؽال اٌسؽال 126 ظؼ٠ف ؼاثر مطاعم 01قٛق ق١عٞ ِجبؼن ِسً ؼل 

00A2826498  ُاٌسؽال اٌسؽال 127 خٕبٞ ِسّع مطاعم 05ـ اٌسصخ ؼل01ُنبؼع لطبف ػجع اٌٛ٘بة ؼل 

98A0023875 09 اٌسؽال اٌسؽال 128 ِصطفٝؼفبذ  مطاعم نبؼع و١ٍجبؼد اٌسؽال 

00A0068399 03 اٌسؽال اٌسؽال 129 فسبو ؼاثر مطاعم نبؼع ِبؼ٠كبي خٛٔؿ اٌسؽال 

00A0061547 ٞاٌسؽال اٌسؽال 130 ػّبؼال زكٓ مطاعم نبؼع وٛربِب )وٛطبِبـ( زكبْ ثبظ 

98A0002456 04 ٞنبؼع اإلضٛح ظؼان زك١ٓ ظا  اٌسؽال اٌسؽال 131 لصالَ ػّبؼ مطاعم 

4819259أ02  اٌسؽال اٌسؽال 132 ظا١ِؽ فبؼـ مطاعم 01نبؼع ِسّع ٌسكٓ ؼلُ  

16B1043080  ُاٌسؽال اٌسؽال 133 ؼازخ ِؿ١ٌم ٚ نؽ٠ىٗ مطاعم  01نبؼع فض١ً قؼ١عأٟ ؼلُ  04ؼل 

16A5111420  ُاٌسؽال اٌسؽال 134 ثٛصجغ ِسّع مطاعم 01نبؼع اٌه١ص االثؽا١ّ١٘ؽل 



15A4920421 05  اٌسؽال اٌسؽال 135 ِسّع اٌسج١ت قّبػ١ً ثٛؾ٠ؽٞ مطاعم اٌدؿائؽنبؼع 

04A0107539  ُاٌسؽال اٌسؽال 136 ثؽا١ّٟ٘ ا١ٌبـ مطاعم 53زٟ اٌّمؽأٟ ؼل 

4890853أ11 اٌسؽال 06قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ِسً    اٌسؽال اٌسؽال 137 اٌّطبزٓ اٌىجؽٜ ظزّبٟٔ  الثبي مطاحه 

 

  



 

و عطلت ركشي المىلذ  8102عطلت ركشي اوذالع الفاتح مه شهش وىفمبش  خاللاالسميت للتجاس و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المذاومت  القائمت

 هجشٌ 0441الىبىٌ الششيف 

 -باش جراح-

 وىع الىشاط العىىان التجاسٌ سقم السجل التجاسٌ
اسم و لقب التاجش أو 

 المتعامل االقتصادٌ
 البلذيت الشقم

المقاطعت 

 االداسيت

07A4850527  ُؾػ١زؽ ػٍٟ مخبزة و حلىياث نبؼع االضٛح ػطبؼٞ زٟ اٌّك١ٍّٓ 4ٚ  2ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 01

09A4865993  زعاظ ز١ٍُ مخبزة و حلىياث 02أ ِسً 64زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 02

99A0055533  ُحلىياثمخبزة و  03ؼلُ  20زٟ اٌّك١ٍّٓ ؼل  ظاػٟ ق١ع ػٍٟ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 03

 ض١ٍفٟ ازّع مخبزة و حلىياث ثبل خؽاذ 04ؼلُ  23زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح  0023855ا98
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 04

 زكبَ ػ١كٛـ مخبزة و حلىياث  زٟ خٕبْ ِجؽٚن 90 1647249أ11
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 05

 ٠ٌٛؿح ثٓ ػّبؼح  مخبزة و حلىياث 01ِسً ؼلُ  34زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح  5124415أ18
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 06

 ٌِٛٛظ زعاظ  مخبزة و حلىياث  14ٚ  13ؼلُ  39زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح  5126372أ18
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 07

 ثٓ زب٠خ ١ٌٚع  مخبزة و حلىياث 06ؼلُ  59زٟ  ظ٠بؼ اٌدّبػخ ػّبؼح  5124537أ18
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 08

 ػجع هللا ا٠ذ اوٍٟ  مخبزة و حلىياث 09ؼلُ  05/ 43ػّبؼح   01خؽاذ زٟ ثبل  4905575أ13
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 09

 67زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ ػٍٝ ٚاخٙخ نبؼع ز١ٕٓ ؼلُ  5115088أ16 
 مخبزة و حلىياث

 ثٓ زب٠خ ِكؼٛظ
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 10

 زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ  /
 مخبزة و حلىياث

 ِعٟٔ ؼن١ع
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 11

 ة 246زٟ اٌجعؼ ؼلُ  4862621أ  08
 مخبزة و حلىياث

 قجبػٟ ؾٚخخ ٌفم١ؽ وؽ٠ّخ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 12

 ِسً أ 01زٟ اٌجعؼ ؼلُ  621نبؼع  5114259أ  16
 مخبزة و حلىياث

 ظاٌٟ طجٛ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 13



 زٟ اٌجعؼ 340 /
 مخبزة و حلىياث

 ق١الَ أزّع
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 14

 زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ  اٌطؽق األؼثؼخ /
 مخبزة و حلىياث

 ١ِجبؼوٟ ؼث١غ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 15

99A0041609  ًاٌسبج ٌصٍح تغزيت عامت 41قٛق ثبل خؽاذ ِس 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 16

4917115أ14  طبنذ وّبي تغزيت عامت أ  02ِسً  04ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 17

08A4852943  ؾِٛؼٞ فؽ٠ع تغزيت عامت أ 05ِسً ؼلُ  38زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 18

09A4862707  ز١ٍم وؽ٠ُ تغزيت عامت 05ؼلُ  63ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 19

11A4883157  ثـؽاثـؿ زّؿح تغزيت عامت 11ػّبؼح  1زٟ ثبل خؽاذ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 20

11A4884501  ِبؾ٠ذ ػّؽ تغزيت عامت 03ؼلُ  65ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 21

97A0012660  ضٍفبٚٞ وّبي تغزيت عامت 02ِسً ؼلُ  43ػّبؼح  1زٟ ثبل خؽاذ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 22

13A4905013  غع٠خ ػجع اٌسى١ُ تغزيت عامت 05ؼلُ  65زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 23

09A4865243  ٔبصؽٞ ػجعاٌكالَ تغزيت عامت 07ؼلُ  02ِعضً  33زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 24

17A5119712  قجبن ػجع اٌمبظؼ تغزيت عامت  04ؼلُ  11زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 25

16A5117031  ُقبوٛ ؼاثر تغزيت عامت ِسً ة 03زٟ ثبل خؽاذ ػّبٌؽح أ ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 26

10A4874629  ثٓ ػجع هللا وّبي تغزيت عامت 02ة ؼلُ  24ِكىٓ ػّبؼح  488خؽاذ زٟ ثبل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 27

5111727أ16  قٛرٛ ػجع إٌصؽ تغزيت عامت 07ِسً  12ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 28

5122090أ17  ن١ٍّٟ ػجع هللا تغزيت عامت 9ِسً  01ِعضً  02زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 29

4917159أ14  فض١ٍٟ ٔك١ُ تغزيت عامت 29لكُ  04ٍِى١خ  01ِعضً  15زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 30



4911055أ14  فض١ً ػ٠ٛعاد ؼن١ع تغزيت عامت أ 02ِسً 65ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 31

4905013أ13  ػجع اٌس١ٍُ غع٠خ  تغزيت عامت  05ؼلُ  65زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 32

5122090أ17  ػجع هللا ن١ّٕٟ تغزيت عامت 9ؼلُ  4ِعضً  02ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 33

10A4871979  لؽ٠عٞ ٠ٛقف تغزيت عامت 05لطؼخ ؼلُ  33ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 34

00A0067221  ض١عؼ ٠ٛقف تغزيت عامت ـ 01ؼلُ ِسً  65زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 35

5122599أ17  ثٛؾ٠عٞ ؼاثر تغزيت عامت ِسً ة 57زٟ ثٓ ثٌٛؼ١ع ؼلُ  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 36

01A0081619  ُثٛؼاظ ق١ع ػٍٟ تغزيت عامت 06قٛق خٕبْ ِجؽٚن ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 37

05A4819407  ًػجع اٌسك ٔك١ُ تغزيت عامت 01قٛق خٕبْ اٌّجؽٚن ِس 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 38

04A4813337  ػٛقبد ػجع اٌكالَ تغزيت عامت 303ؼلُ  03زٟ ظ٠بؼ اٌدّبػخ ػّبؼح 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 39

98A0017879  ثٛٔمٛ ق١ّؽ تغزيت عامت 63ِعضً ف ؼلُ  04زٟ ظ٠بؼ اٌدّبػخ ػّبؼح 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 40

12A4896613  ؼن١عٞ ػثّبْ تغزيت عامت 41ؼلُ  04زٟ ظ٠بؼ اٌدّبػخ ػّبؼح 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 41

12A4899437  ُؼؾ٠ك ػجع اٌؽزّبْ تغزيت عامت 01لطؼخ  78زٟ اٌجعؼ ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 42

98A0015934  ُثٛ زبٌخ ػٍٟ تغزيت عامت 239زٟ اٌجعؼ ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 43

5116733أ16  ٔٛؼ اٌع٠ِٓؽاثظ   تغزيت عامت زٟ اٌجعؼ ِسً أ 621ؼلُ  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 44

17A5117638  ُثٛربػخ ػجع اٌؽؤٚف تغزيت عامت زٟ اٌجعؼ ِسً ـ 238ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 45

02A0087875  ُلط١م قبٌُ تغزيت عامت 14ثدبٔت قٛق ١ٍِٛظ ثؽ١ٕ٠ف وهه ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 46

5121767أ17  ثٛؾ٠ع ق١ع ػٍٟ تغزيت عامت اٌعالٌخ اٌّسبغ٠خ ٌٍكٛق اٌجٍعٞ ١ٍِٛظ ثؽ١ٕ٠ف 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 47



12A4898075  طبٌجٟ ػبظي تغزيت عامت 200ؼلُ  02ِسً 08زٟ ِكىٓ ػّبؼح 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 48

16A5113949 

ِسً  06زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ لطؼخ ؼلُ  103نبؼع اٌسعائك ؼلُ 

 ـ 06
 تغزيت عامت

 ٚ٘بة ثالي
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 49

98A0015794  ٟفؽ٠عٞ ِسّع تغزيت عامت 02ؼلُ  01اٌدجً لكُ ف ز 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 50

16A5116588 

ٚاظ  197ٌجمطؼخ  04ِسً ؼلُ  12ِكىٓ ػّبؼح  1008زٟ 

 أٚنب٠ر
 تغزيت عامت

 ثزؽوبْ ػجع اٌىؽ٠ُ
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 51

5122547أ17  ثٛػّؽ٠خ ِطزبؼ تغزيت عامت أ14قبزخ ػ١كبد ا٠ع٠ؽ ِسً  
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 52

0036327أ99  لكَٛ زعح تغزيت عامت نبؼع ثئؽ ضبظَ 38 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 53

06A4837301 ُثٛٔٛذ ٠بق١ٓ تغزيت عامت 13رؼب١ٔٚخ ػمبؼ٠خ اٌزضبِٓ نبؼع ثئؽضبظَ اٌطؽ٠ك اٌٛالئٟ ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 54

08A4859135  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 55 خبة هللا ػجع اٌسكثٓ  تغزيت عامت 01ِسً ؼلُ  01لطؼخ ؼلُ  13طؽ٠ك اٌٛالئٟ ؼل 

10A4879411  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 56 فؽاؽ ق١ع ػٍٟ تغزيت عامت 42نبؼع ٔٛاي الِٛؼٚ زٟ اٌجعؼ ؼل 

14A4910919  ٟاٌسؽال ثبل خؽاذ 57 نزٛذ ٌؼّٛؼٞ تغزيت عامت 08ٚ  07ِسً ؼلُ 12ِكىٓ ػّبؼح  202ز 

15A4919243 ٓاٌسؽال ثبل خؽاذ 58 لؽ٠ج١ف ِٛقٝ تغزيت عامت 07ؼلُ  04ػّبؼح ِهزؽوخ  زٟ اٌّك١ٍّ 

98A0014290  ٟاٌسؽال ثبل خؽاذ 59 ث١طبؼ وّبي تغزيت عامت 07ؼلُ  01ِكىٓ ػّبؼح  488ز 

98A0032353  اٌسؽال ثبل خؽاذ 60 ِٛزٟ ػٍٟ تغزيت عامت 20ِعضً ظ ؼلُ  03زٟ ظ٠بؼ اٌدّبػخ ػّبؼح 

08A4857473  اٌسؽال ثبل خؽاذ 61 ٌج١ه ػجع اٌسى١ُ تغزيت عامت 22اٌٛاظٞ ٌؼػٚؼ ؼلُ نبؼع 

03A0094727  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 62 خعٞ ثٓ ػجعح ػجع اٌىؽ٠ُ تغزيت عامت 48ٔٙح ثٛخؽاظح ػّبؼ زٟ ٌؼعٚؼ ؼل 

06A4837301 ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 63 ثٛٔٛذ ٠بق١ٓ تغزيت عامت 13رؼب١ٔٚخ ػمبؼ٠خ اٌزضبِٓ نبؼع ثئؽضبظَ اٌطؽ٠ك اٌٛالئٟ ؼل 

17A5120947 

ثٕب٠خ  02اٌزؼب١ٔٚخ اٌؼمبؼ٠خ اٌزضبِٓ طؽ٠ك ثئؽ ضبظَ اٌسصخ ؼلُ 

 ة ِىؽؼ
 تغزيت عامت

 64 ثٛٔٛح ض١ؽ
 اٌسؽال ثبل خؽاذ

12A4899093  اٌسؽال ثبل خؽاذ 65 ِٕصٛؼٞ ػجع اٌؽزّبْ خضش و فىاكه 13اٌطبثك االؼضٟ زصخ ؼلُ  65ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

11A4885617  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 66 ثٛلبثخ ٌطضؽ خضش و فىاكه 18قٛق خٍّبٟٔ ِسّع ؼل 



12A4892245  اٌسؽال ثبل خؽاذ 67 لبقُ ثٛثىؽ خضش و فىاكه ِسً ة 02ؼلُ  65ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

4899487أ10  
  189زٟ اٌجعؼ ؼلُ 

 قصابت و دواجه
 فضخ ٔٛؼح 

 اٌسؽال ثبل خؽاذ 68

0071265أ00  
 53إٌط١ً ؼلُ  قٛق

 قصابت و دواجه 
 فمبو ِط١م

 اٌسؽال ثبل خؽاذ 69

4822521أ05  
 نبؼع اٌٛاظٞ اٌٙٛاء اٌد١ًّ  02

 قصابت و دواجه
 أِؿ٠بْ ؼن١ع

 اٌسؽال ثبل خؽاذ 70

4867785أ09  
 12قٛق خٕبْ ِجؽٚن ِسً 

 قصابت و دواجه
 نبة هللا ػجع إٌٛؼ

 اٌسؽال ثبل خؽاذ 71

0093663أ03  
 15ِجؽٚن ِسً قٛق خٕبْ 

 قصابت و دواجه
 ثٛؾ٠ع قبٌُ

 اٌسؽال ثبل خؽاذ 72

5123365أ18  
 34اٌكٛق اٌجٍعٞ ١ٍِٛظ ثؽ١ٕ٠ف ؼلُ 

 قصابت و دواجه
 فمبـ ِسّع

 اٌسؽال ثبل خؽاذ 73

 اٌسؽال ثبل خؽاذ 74 ٌؼّبؼح ق١ٍُ قصابت و دواجه 28/29قٛق خٕبْ ِجؽٚن ؼلُ  4876823أ10

99A0050385  اٌسؽال ثبل خؽاذ 75 قؼعاٚٞ قؼ١ع مطاعم 81ٌؼعٚؼ ؼلُ نبؼع ثٛخؽاظح 

09A4869677  أٚنّٛش وؽ٠ُ مطاعم 02ؼلُ  18ػّبؼح  1زٟ ثبل خؽاذ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 76

00A0060847  اٌسؽال ثبل خؽاذ 77 ثٛظ٠ٕخ ػجعاٌٍط١ف مطاعم 06أ اٌكٍُ  03ؼلُ  21ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

06A4828195  اٌسؽال ثبل خؽاذ 78 نبِص ض١ّكٟ مطاعم 03ؼلُ  1ِكىٓ ػّبؼح  488زٟ ثبل خؽاذ 

07A4851271  اٌسؽال ثبل خؽاذ 79 ظؼ٠ح ز١ّع مطاعم 06/أ ؼلُ 1ِكىٓ ػّبؼح  488زٟ ثبل خؽاذ 

13A4907595  اٌسؽال ثبل خؽاذ 80 ؾؼٚاطٟ ِكؼٛظ مطاعم ؼلُ 26ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 

17A5117792  اٌسؽال ثبل خؽاذ 81 اٌؼب٠جٟ ٘هبَ مطاعم 02أ ِسً 3ػّبؼح ِكىٓ  488زٟ ثبل خؽاذ 

05A4822713  ضٍفْٛ ِسّع مطاعم 10ؼلُ  06ظؼج  26ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 82

08A4860955  ٟاٌسؽال ثبل خؽاذ 83 اٌؼ١فخ ػجٛظ مطاعم 11ٚ  10ؼلُ  01ِكىٓ ػّبؼح أ  488ز 

98A0014786  اٌسؽال ثبل خؽاذ 84 ثعاٚٞ ثؽا١ُ٘ مطاعم 06ؼلُ  20زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

12A4899615  اٌسؽال ثبل خؽاذ 85 ط١بؼ ٠ٛقف مطاعم 12ؼلُ  26زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

15A5110300  اٌسؽال ثبل خؽاذ 86 ؾوؽ٠ب ثٛطج١ٍخ مطاعم 10ؼلُ  06ظؼج  26ؼلُ  01زٟ ثبل خؽاذ 



16A5114944  اٌسؽال ثبل خؽاذ 87 ٠بق١ٓ لبقُ ثٛظٙؽ مطاعم اٌسصخ  07ؼلُ  04ِعضً  25زٟ ثبل خؽاذ ػّبؼح 

 ِبظٞ ق١ع ػٍٟ مطاعم 10ؼلُ  57ػّبؼح  01زٟ ثبل خؽاذ  5117987أ17
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 88

98B0004469 334 زٟ اٌجعؼ 
 مطاعم

ل غ َ َ ِسّع اظَ ِمٙٝ ٚ 

 أوً ضف١ف
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 89

16A5111762  ُثٛزٍخ ػبظي مطاعم 239زٟ اٌجعؼ ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 90

14A4913373 84 اٌسؽال ثبل خؽاذ 91 وؽ٠ٛط زك١ٓ مطاعم زٟ اٌجعؼ 

14A4916425  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 92 ثٌٛٛظَ ِكؼٛظ مطاعم 239زٟ اٌجعؼ ؼل 

13A4909367 118 ًاٌسؽال ثبل خؽاذ 93 ِٙع٠خٌٛؼل١ٛٞ  مطاعم 01نبؼع زٕفٟ  ٘دؽـ زٟ اٌجعؼ ِس 

07A4840585  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 94 إ٠ٙبؼ ٔٛؼ اٌع٠ٓ مطاعم 88زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ نبؼع قؼ١ع ثٍمبقّٟ ؼل 

99A0042055  ُِسّعٞ ِطزبؼ مطاعم 34نبؼع اٌٛاظ اٌٙٛاء اٌد١ًّ ؼل 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 95

02A0093419 09 ًِسّعٌؼٛؼ  مطاعم نبؼع اٌسعائك اٌٙٛاء اٌد١ّ 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 96

98A0026873  ثٛوؽِخ ِسّع أٌٚسبج مطاعم 15ؼلُ  04زٟ اٌّك١ٍّٓ نبؼع 
 اٌسؽال ثبل خؽاذ 97

16A5114971 35  ًاٌسؽال ثبل خؽاذ 98 أٚظ٠ٕخ اقّبػ١ً مطاعم 01اٌطؽق األؼثؼخ  زٟ اٌٙٛاء اٌد١ًّ ِس 

02A0084885  ُاٌسؽال ثبل خؽاذ 99 اٌكؼ١ع ٚؼ٠عحػجع  مطاعم 16ِسطخ إٌمً اٌسضؽٞ وهه ؼل 

 

  



و عطلت ركشي المىلذ  8102عطلت ركشي اوذالع الفاتح مه شهش وىفمبش  خاللالقائمت االسميت للتجاس و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المذاومت 

 هجشٌ 0441الىبىٌ الششيف 

-بوروبة-  

 وىع الىشاط العىىان التجاسٌ سقم السجل التجاسٌ
اسم و لقب التاجش أو 

 المتعامل االقتصادٌ
 البلذيت الشقم

المقاطعت 

 االداسيت

00A0057025  ُ12زٟ اٌىب١ٌزٛـ ؼل 
 مخبزة و حلىياث

 ضؽضبل ػجع اٌؼؿ٠ؿ
 الحشاش بىسوبت 01

07A4860428  ػ١ْٛ ٔٛفً مخبزة و حلىياث 05( ؼلُ  1زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح ) ظ 
 الحشاش بىسوبت 02

99A0052316  ٟطبٌجٟ ِسّع أؼؾلٟ مخبزة و حلىياث 03ؼلُ  07اٌدجً ػّبؼح ز 
 الحشاش بىسوبت 03

99A0053184 ًؾؼق اٌؽأـ ثٓ ظاٚظ مخبزة و حلىياث ؾؼق اٌؽأـ زٟ اٌدج 
 الحشاش بىسوبت 04

161604531ة ذ :  ثٛظاذ ػجعاٌٍط١ف  مخبزة و حلىياث ثٛؼٚثخ 10ؼلُ  10زٟ نؽ٠ف ثبظٞ ِدّغ  
 الحشاش بىسوبت 05

 مخبزة و حلىياث ثٛؼٚثخ 53ؼلُ  01زٟ نؽ٠ف ثبظٞ ِدّغ  0012712ة00
sarl boulangerie 

patisserie benazzoug 
 الحشاش بىسوبت 06

15A5038790  ثٛظ٠كخ خ١ٍّخ تغزيت عامت 02ِسً ؼلُ  01زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح ظ 
 الحشاش بىسوبت 07

06A4842344  ُعامت تغزيت 05زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح " ف " ؼل  ثٛٔمطخ ق١ّؽ 
 الحشاش بىسوبت 08

14A5036370  ُآ٠ذ قؼ١ع ػبِؽ أ١ٔف تغزيت عامت 13زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح ة ؼل 
 الحشاش بىسوبت 09

512832أ18  نّف اٌع٠ٓ ٚػٕبٟٔ تغزيت عامت 40زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح ظ ِسً ؼلُ  
 الحشاش بىسوبت 10

01A0077048  ُوٛظؼٞ ١ٌٍٝ تغزيت عامت 03زٟ ثٓ ثٌٛؼ١ع وهه ؼل 
 الحشاش بىسوبت 11

15A5309374  ثٛقؼبظح ق١ّؽ تغزيت عامت ِسً أ 13ؼلُ  06زٟ ثٓ ثٌٛؼ١ع ػّبؼح 
 الحشاش بىسوبت 12

15A5038902  ُثٛؾ٠عٞ ضبٌع تغزيت عامت ِسً ة 57زٟ ثٓ ثٌٛؼ١ع ؼل 
 الحشاش بىسوبت 13



5122599أ17  ثٛؾ٠عٞ ؼاثر تغزيت عامت ِسً ة  57زٟ ثٓ ثٌٛؼ١ع ؼلُ  
 الحشاش بىسوبت 14

00A0060695  ُثِٛؿؼاق قف١بْ تغزيت عامت 11زٟ ثبل خؽاذ ِسً ؼل 
 الحشاش بىسوبت 15

06A4836970  ُز١ّعٞ فب٠ؿح تغزيت عامت 05اٌّؽوؿ اٌزدبؼٞ زٟ أِٚطٍٛف ِسّٛظ ِسً ؼل 
 الحشاش بىسوبت 16

02A0092490  لبؼح ازّع ثٓ تغزيت عامت 03ؼلُ  1اٌّؽوؿ اٌزدبؼٞ ثبل خؽاذ 
 الحشاش بىسوبت 17

11A4899888 ُثٍٛط فٛؾٞ تغزيت عامت اٌّؽوؿ اٌزدبؼٞ  ٌسٟ أِٚطٍٛف ِسّٛظ08ؼل 
 الحشاش بىسوبت 18

03A0105684  ػب٠ع ِؽاظ تغزيت عامت ٠01سًّ ؼلُ  2زٟ اٌدجً ِدّٛػخ أ 
 الحشاش بىسوبت 19

09A4879638 ثٛػكىؽ ِؽاظ تغزيت عامت أ02ؼل1ُزٟ اٌدجً  ِح 
 الحشاش بىسوبت 20

13A5023232  ُثٓ ِسٟ اٌع٠ٓ ١ٌبـ تغزيت عامت 02لكُ  05زٟ اٌدجً ؼل 
 الحشاش بىسوبت 21

14A5033248  نؽ٠بد ؼؤٚف تغزيت عامت 10ؼلُ  01زٟ اٌدجً لكُ  ف 
 الحشاش بىسوبت 22

99A0033516  ٔمبل ػّؽ تغزيت عامت 15ل  01زٟ اٌدجً ِدّٛػخ 
 الحشاش بىسوبت 23

16A5115784  أػّؽ ل١ِٛؽٞ تغزيت عامت ثٛؼٚثخ 04ؼلُ  01زٟ اٌدجً ِح 
 الحشاش بىسوبت 24

99A0038910  ػ١كٛ ػجع اٌمبظؼ تغزيت عامت 3َ  2زٟ اٌدجً ِدّٛػخ 
 الحشاش بىسوبت 25

17A5119192  ثب٠ؿ٠ع ثٍىسً تغزيت عامت 02ـ  02زٟ اٌدجً ِدّٛػخ 
 الحشاش بىسوبت 26

13A5025878  ًثٍؼ١جٛظ ػجع إٌٛؼ تغزيت عامت 11أٚ  04ِدّٛػخ زٟ اٌدج 
 الحشاش بىسوبت 27

14A5028308  ُزٕٛ رٛف١ك تغزيت عامت 6لكُ ـ  08زٟ اٌدجً ؼل 
 الحشاش بىسوبت 28

5117668أ17  أ01لكُ  16زٟ اٌدجً ؼلُ  
 تغزيت عامت

 ػؿٚق ضبٌع
 الحشاش بىسوبت 29

0083528أ01  19ذ 02زٟ اٌدجً ِح  
 تغزيت عامت

 ز١ٕفٟ ؼاثر
 الحشاش بىسوبت 30



5118148أ17  05ِسً  ؼلُ  06زٟ اٌدجً ِح أ  
 تغزيت عامت

 ثٛؾ٠عٞ ػثّبْ
 الحشاش بىسوبت 31

5021472أ13  28زٟ اٌدجً ِح ف ؼلُ  
 تغزيت عامت

 ثٍمبقّٟ ق١ٍٙخ 
 الحشاش بىسوبت 32

13A5022804 

أ ) قبثمب اٌزؼب١ٔٚخ اٌؼمبؼ٠خ  15زٟ اٌه١ٙع ِسّع قؼ١عْٚ ؼلُ 

 اٌفؽخخ(
 تغزيت عامت

 ؼاثـــســـٟ ضـــبٌـــ١ـــعح
 الحشاش بىسوبت 33

16A5114040  زجٛل ػجع هللا تغزيت عامت 02زٟ ِسّع قؼ١عْٚ نبؼع أ 
 الحشاش بىسوبت 34

01A0080960  ثٌٛس١ٍت إقالَ تغزيت عامت 01ؼلُ  44زٟ اٌصٕٛثؽ ع 
 الحشاش بىسوبت 35

01A0079264  ُعامت تغزيت 09زٟ ثِٛؿاؼ ؼل  ٔصؽْٚ فزسٟ 
 الحشاش بىسوبت 36

17A5120372  ٟا٠ذ ِٙعٞ فض١ٍخ تغزيت عامت 02ِسً ؼلُ  27ِكىٓ ؼلُ خٟ  143ز 
 الحشاش بىسوبت 37

99A0034170  ُظٚؼوبَ قؼ١ع تغزيت عامت 16نبؼع االقفً زٟ اٌّدب٘ع ؼل 
 الحشاش بىسوبت 38

13A5022048  ُعامت تغزيت ِسً ة 12ردؿئخ ثٓ ٠طٛ لطؼخ ؼل  ثــــــٛؼاثــخ ػــــــّــؽ 
 الحشاش بىسوبت 39

99A0037718  ُاٌؼ١عٞ ػجع اٌؽزّبْ تغزيت عامت 27زٟ ف١عاي ؼل 
 الحشاش بىسوبت 40

15A5110034  الحشاش بىسوبت 41 ثٓ اظ٠ؽ أ١ٔف خضش و فىاكه 08ِكىٓ ركبّٟ٘ ػّبؼح ة ِسً ؼلُ  104/105ِهؽٚع 

16A5113428  الحشاش بىسوبت 42 ثٓ ضبظَ فبطّخ اٌؿ٘ؽاء خضش و فىاكه 62ؼلُ  06زٟ نؽ٠ف ث١عٞ ِدّٛػخ 

05A4833026  الحشاش بىسوبت 43 قرٌو عمر قصابة و دواجن 10رقم  10حً الجبل مجموعة أ 

07A4860214  الحشاش بىسوبت 44 عمورة سماعٌل قصابة و دواجن 26شارع بوبكر عقون بجانب مقر الجمعٌة الرٌاضٌة لحً الجبل كشك رقم 

08A4865330 الحشاش بىسوبت 45 بوترعة عٌاش قصابة و دواجن 10محل10رقم 10حً الجبل مجموعة ف 

15A5042824  الحشاش بىسوبت 46 لعكروت رمضان قصابة و دواجن 13مسكن تساهمً عمارة ب محل رقم  012/011مشروع 

11A4893334  الحشاش بىسوبت 47 رضا خاسف قصابة و دواجن محل ب 0قسم أش  00حً الجبل رقم 

02A0094250  الحشاش بىسوبت 48 إبراهٌمً مصطفى قصابة و دواجن 10مج  10حً الجبل رقم 

11A4818494 الحشاش بىسوبت 49 عبد الرحمان زٌن الدٌن قصابة و دواجن أ11قسم 14حً الجبل رقم 



14A5027150 الحشاش بىسوبت 50 قورصو نور الدٌن قصابة و دواجن أ11قسم 12حً الجبل رقم 

00A0067934  الحشاش بىسوبت 51 ِؽ٠ٛظ ؾ٠ٓ اٌع٠ٓ مطاعم 16ِسً  07زٟ اٌدجً ػّبؼح 

99A0044190  الحشاش بىسوبت 52 ػجع اٌالٚٞ قؼ١ع مطاعم 1أ  1ِدّٛػخ 

98A0032066  ًالحشاش بىسوبت 53 ٔمبل زى١ُ مطاعم 16ذ ؼلُ  01زٟ اٌدج 

16A5115174  الحشاش بىسوبت 54 ثٛنٌٛى١خ أ١ِٓ مطاعم 04ركبّٟ٘  ػّبؼح ـ ِسً ؼلُ ِكىٓ  104/105ِهؽٚع 

0004273أ99  الحشاش بىسوبت 55 خبة هللا ق١ّؽ  مقهً 13ة ؼلُ 02زٟ اٌدجً ِح  

9117194أ16  الحشاش بىسوبت 56 لؼبظ ٔٛاي مطاعم  1ة1زٟ اٌدجً ِح  

99A0046166 ُالحشاش بىسوبت 57 ق١ّ١ٍخ غ١ٕخ مطاعم 02زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح أ ؼل 

15A5111262  ُالحشاش بىسوبت 58 اقّبػ١ً زكبَ اٌع٠ٓ مطاعم 10زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح أٚ ؼل 

04A4810499 ٓالحشاش بىسوبت 60 ؼانعٞ خّبي مطاعم زٟ اٌىب١ٌزٛـ ثدبٔت ِسطخ اٌجٕؿ٠ 

99A0046166  ُالحشاش بىسوبت 61 ق١ٍّخ غ١ٕخ مطاعم 02زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح أ ؼل 

06A4841910  ُالحشاش بىسوبت 62 ١ِٙٛثٟ ٔبصؽ مطاعم ثدبٔت ِسطخ اٌجٕؿ٠ٓ  22زٟ اٌىب١ٌزٛـ وهه ؼل 

4878966أ09  الحشاش بىسوبت 63 قؼ١عٞ ق١ٍّخ مطاعم ِسً ة 08زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح ـ ؼلُ  

01A1624926  الحشاش بىسوبت 64 ثٍّؼٍُ أزّع مطاعم 01ِسً  10ؼلُ  02زٟ ثبل خؽاذ 

17A5119753  الحشاش بىسوبت 65 ِسّع أ١ِٓ ٚخظ مطاعم زٟ ثٓ ثٌٛؼ١ع أِبَ لكّخ 

03A0103562 

)زٟ اٌّك١ٍّٓ اٌّكزؼدً  45ؼلُ  09زٟ نؽ٠ف ث١عٞ ِدّٛػخ 

 قبثمب(
 مطاعم

 66 ثٛظٚضخ أزّع
 الحشاش بىسوبت

5115174أ16  الحشاش بىسوبت 67 ثٛن٠ٛىخ أ١ِٓ مطاعم 20ؼلُ  04ِكىٓ ركبّٟ٘ ػّبؼح  104زٟ  

4858032أ07  الحشاش بىسوبت 68 فؽزبد وّبي مشىي  02زٟ اٌىب١ٌزٛـ ػّبؼح أ ؼلُ  

99A0033878  ُالحشاش بىسوبت 69 ٔمبل ِسّع محطت خذماث 38زٟ اٌدجً طؽ٠ك اٌٛطٕٟ ؼل 

 

  



و عطلت ركشي المىلذ  8102عطلت ركشي اوذالع الفاتح مه شهش وىفمبش  خاللالقائمت االسميت للتجاس و المتعامليه االقتصادييه الملزميه بضمان المذاومت 

 هجشٌ 0441الىبىٌ الششيف 

-وادي السمار-  

 وىع الىشاط العىىان التجاسٌ سقم السجل التجاسٌ
اسم و لقب التاجش أو المتعامل 

 االقتصادٌ
 البلذيت الشقم

المقاطعت 

 االداسيت

12A4908862  الحشاش وادٌ السماس 01 ؼزّبْ ز١ّع مخبزة و حلىياث اٌد١ًّاٌّىبْ  02ِسً  16ؼلُ 6نبؼع 

03A0099208 ُالحشاش وادٌ السماس 02 ػزؽٚؾ اٌسك١ٓ مخبزة و حلىياث ٚؼاء اٌّؽوؿ اٌجؽ٠ع ٚ اٌّٛصالد08زٟ ٚاظٜ اٌكّبؼلطؼخؼل 

98A0029234 22 ًالسماسوادٌ  03 ِهؽٞ رٛف١ك مخبزة و حلىياث نبؼع ػجع اٌؽزّبْ نزٛذ اٌّىبْ اٌد١ّ  الحشاش 

14A5034732 ٌٟالحشاش وادٌ السماس 04 نؼبة ؼن١ع مخبزة و حلىياث زٟ ٚاظٞ اٌكّبؼ ِمبثً اٌّؼٙع اٌٛطٕٟ ٌإلػالَ األ 

0063530أ00  الحشاش وادٌ السماس 05 خؼفؽٞ ػّؽ مخبزة و حلىياث طؽ٠ك ِفزبذ اٌّىبْ اٌد١ًّ ٚاظ اٌكّبؼ101 

13A4902013  ُالحشاش وادٌ السماس 06 ق٠ٛعٞ ثؽا١ُ٘ مخبزة و حلىياث 39زٟ ِبوٛظٞ لطؼخ ؼل 

07A4856818 ٞزّالد ِصطفٝ تغزيت عامت 119لطؼخ ؼل02ُِبوٛظ 
 الحشاش وادٌ السماس 07

12A5016660  ٞثٓ اٌه١ص قف١بْ تغزيت عامت 56ؼلُ  02زٟ ِىٛظ 
 الحشاش وادٌ السماس 08

14A5030808  ٞػٛؼاْ ٔٛؼ اٌع٠ٓ تغزيت عامت 34لطؼخ ؼلُ  01زٟ ِبوٛظ 
 الحشاش وادٌ السماس 09

07A4856818 ٞزّالد ِصطفٝ تغزيت عامت 119لطؼخ ؼل02ُِبوٛظ 
 الحشاش وادٌ السماس 10

04A4814814 ؼثبزٟ ػ١بل تغزيت عامت 17ؼلُ  2زٟ ِبوٛظٞ  لطؼخ 
 الحشاش وادٌ السماس 11

12A5016660  ٞثٓ اٌه١ص قف١بْ تغزيت عامت 56ؼلُ  02زٟ ِىٛظ 
 الحشاش وادٌ السماس 12

16A5113675  ٌٞؼٛثٟ قؼ١ع تغزيت عامت ِسً أ )ٚاظٞ اٌكّبؼ( 269لطؼخ ؼلُ  02زٟ ِبوٛظ 
 الحشاش وادٌ السماس 13



17A5118384  ُصسؽاٚٞ ػّؽ تغزيت عامت 29اٌّىبْ اٌد١ًّ نبؼع طؽ٠ك ِفزبذ ؼل 
 الحشاش وادٌ السماس 14

17A5118384  صسؽاٚٞ ػّؽ تغزيت عامت 29ؼلُ اٌّىبْ اٌد١ًّ نبؼع طؽ٠ك ِفزبذ 
 الحشاش وادٌ السماس 15

11A4900562  ١ِالط ِصطفٝ تغزيت عامت اٌّىبْ اٌد١ًّ 164ؼلُ 05نبؼع 
 الحشاش وادٌ السماس 16

12A5011418  ٔؼ١ُ ػّؽ تغزيت عامت زب١ٌب نبؼع ِسّع زطبة زٟ اٌّىبْ اٌد١ًّ 23ؼلُ  06نبؼع 
 الحشاش وادٌ السماس 17

15A5037290  ٌٟسكٓ ػجع اٌٛ٘بة تغزيت عامت ِسً ة 02ِكىٓ اٌّىبْ اٌد١ًّ ػّبؼح ؼلُ  226ز 
 الحشاش وادٌ السماس 18

00A0058110  ُؾا٠عٞ ِؽاظ تغزيت عامت 3نبؼع ػجع اٌؽزّبْ نزٛذ اٌّىبْ اٌد١ًّ ؼل 
 الحشاش وادٌ السماس 19

01A0075500  نؽ٠ع ِسّع تغزيت عامت اٌؼب١ٌخ اٌّىبْ اٌد١ًّ 130لطؼخ 
 الحشاش وادٌ السماس 20

05A4829452  ُقٍطبٟٔ ِكؼٛظ تغزيت عامت 287زٟ ق١ٍجخ ؼل 
 الحشاش وادٌ السماس 21

07A4859836  ُوفبٌٟ قف١بْ تغزيت عامت أ 21زٟ زمً اٌزدبؼة لطؼخ ؼل 
 الحشاش وادٌ السماس 22

08A4863866  ُأٚزعح ِسّع تغزيت عامت 187زٟ اٌؼب١ٌـخ ؼل 
 الحشاش وادٌ السماس 23

09A4875708  ُر١غؿح صبظق تغزيت عامت 04ؼلُ  04طؽ٠ك ِفزبذ ِسً ؼل 
 الحشاش وادٌ السماس 24

15A5039802  ُق١ٍّٟ ٔٛؼ اٌع٠ٓ تغزيت عامت 201زٟ إقؼع ػجبـ لطؼخ ؼل 
 الحشاش وادٌ السماس 25

15A5042692 13 ًثٓ طؽفب٠خ اٌؼ١ع تغزيت عامت ٔٙح ق١عٞ ػمجخ اٌّىبْ اٌد١ّ 
السماس وادٌ 26  الحشاش 

08A4863866  ُأٚزعح ِسّع تغزيت عامت 187زٟ اٌؼب١ٌـخ ؼل 
 الحشاش وادٌ السماس 27

97A0012005  ًٌٚع ػ١كٝ ٔبصؽ تغزيت عامت ٚاظ اٌكّبؼ 04ؼلُ  04طؽ٠ك ِفزبذ ِس 
 الحشاش وادٌ السماس 28

0071536أ00  ١ِٕٟ ٔك١ً تغزيت عامت 151ؼلُ  13لكُ  247نبؼع ؾ٠ٕبوؽٞ لطؼخ  
 الحشاش وادٌ السماس 29

5120571أ17  نٙؽؾاظ خؼط١ظ تغزيت عامت 265زٟ اقؼع ػجبـ ف١ال  
 الحشاش وادٌ السماس 30



5028924أ14  ػجع اٌكالَ ػصبَ تغزيت عامت 29نبؼع ِسّع اٌطب٘ؽ ػالَ ؼلُ  
 الحشاش وادٌ السماس 31

02A0086756  ُثٍمب٠ع ِسّع تغزيت عامت 22نبؼع ثٛثغٍخ ث١ٌٛٛ ؼل 
 الحشاش وادٌ السماس 32

15A5041766  ُثٓ ل٠ٛعؼ ؼضب تغزيت عامت طؽ٠ك ِهبرً 11زٟ اٌؼب١ٌخ نبٌٟ ؼل 
 الحشاش وادٌ السماس 33

12A5012828 02ًالحشاش وادٌ السماس 34 لف١فخ ِسّع تغزيت عامت نبؼع ٚاظٞ اٌصِٛبَ اٌّىبْ اٌد١ّ 

98A0016402  الحشاش وادٌ السماس 35 خؼؽْٚ أزّع تغزيت عامت 04ؼلُ  07نبؼع 

97A0012005  ُالحشاش وادٌ السماس 36 ٚ ٌع ػ١كٝ ٔب صؽ تغزيت عامت 6اٌّىبْ اٌد١ًّ ؼلُ  26نبؼع ؼل 

15A5041766  ُالحشاش وادٌ السماس 37 ثٓ ل٠ٛعؼ ؼضب تغزيت عامت طؽ٠ك ِهبرً 11زٟ اٌؼب١ٌخ نبٌٟ ؼل 

16A5116352  ُالحشاش وادٌ السماس 38 ١ٌّٓ ر١غؿح ِسّع تغزيت عامت طؽ٠ك ِفزبذ 118ؼل 

05A4829452  ُالحشاش وادٌ السماس 39 قٍطبٟٔ ِكؼٛظ تغزيت عامت 287زٟ ق١ٍجخ ؼل 

15A4922403 115  ُالحشاش وادٌ السماس 40 ضٍفٟ ٌمّبْ تغزيت عامت ػّبؼح ؼلُ أ 16ـ أ/أ02ِكىٓ ثِٛؼطٟ اٌؽل 

5023450أ13 عامت تغزيت 01ِسً  11ِكىٓ ؼلُ  143زٟ اٌدجً    الحشاش وادٌ السماس 41 ظاظٚ ػجع اٌؽز١ُ 

5111689أ16  الحشاش وادٌ السماس 42 غ١الٟٔ ِٕبي تغزيت عامت ِىؽؼ 127زٟ زمً اٌزدبؼة لطؼخ  

14A5028924  ُالحشاش وادٌ السماس 43 ػصبَ ػجع اٌكالَ سىبيشاث زٟ اٌّىبْ اٌد١ًّ 29نبؼع ِسّع اٌطب٘ؽ ػالَ ؼل 

03A0104634 15الحشاش وادٌ السماس 44 غبؾٞ ق١ّؽ خضش و فىاكه 02ق١عٞ ػمجخ ِىبْ اٌد١ًّ ِسً ِىؽؼ ٔٙح 

04A4813148 ًالحشاش وادٌ السماس 45 زبخٟ زٛؼ٠خ خضش و فىاكه ٔٙح ق١عٞ ػمجخ اٌّىبْ اٌد١ّ 

15A5110034  الحشاش وادٌ السماس 46 ثٓ اظ٠ؽ أ١ٔف خضش و فىاكه 08ِكىٓ ركبّٟ٘ ػّبؼح ة ِسً ؼلُ  104/105ِهؽٚع 

5038106أ15  الحشاش وادٌ السماس 47 ؼ٠بض ثٛغبٌت  خضش و فىاكه 275زٟ اٌؼب١ٌب لطؼخ  

02A0096382  الحشاش وادٌ السماس 48 مهدي محمد قصابت و دواجه 01شارع سٌدي عقبة المكان الجمٌل رقم 

05A4827710  السماسوادٌ  49 قشو رابح قصابت و دواجه 10محل رقم  11فٌال رقم  14شارع  الحشاش 

04A4816334  الحشاش وادٌ السماس 50 قندوزي محمد قصابت و دواجه 15نهج سٌدي عقبة حً المكان الجمٌل رقم 

06A4844042  الحشاش وادٌ السماس 51 جفالً نسرٌن قصابت و دواجه 15رقم  12حً المكان الجمٌل شارع 

98A0032008  الحشاش وادٌ السماس 52 متٌاز مهدي قصابت و دواجه 12رقم المكان الجمٌل وادي السمار  03شارع رقم 



03A5114671  الحشاش وادٌ السماس 53 معلم محمد لخضر قصابت و دواجه 01قطعة رقم  10حً ماكودي 

04A5118219  ًالحشاش وادٌ السماس 54 فٌصل بوصبع قصابت و دواجه محل ب 10مسكن المكان الجمٌل عمارة رقم  003ح 

04A5118232  الحشاش وادٌ السماس 55 حماش نور الدٌن قصابت و دواجه 010حً إسعد عباس قطعة رقم 

03A5117256 00 الحشاش وادٌ السماس 56 عماري لخضر قصابت و دواجه نهج سٌدي عقبة المكان الجمٌل 

00A0067904  ُالحشاش وادٌ السماس 57 ثٛؾ٠ع ؼن١ع مطاعم 57طؽ٠ك اٌّفزبذ ؼل 

00A0071186 ٌٟالحشاش وادٌ السماس 58 ثٛقبػخ ٠ٛقف مطاعم ِمبثً اٌّؼٙع اٌٛطٕٟ ٌالػالَ اال 

01A0083548 الحشاش وادٌ السماس 59 ثٛرِٟٛ ؼن١ع مطاعم زٟ ثٛاؼٞ ػّبؼ 

03A0107306 الحشاش وادٌ السماس 60 نؼبة زّؿح زكبَ اٌع٠ٓ مطاعم ِعضً ِسطخ اٌمطبؼ ِمبثً ػّبؼح ـ ِسً ة 

04A4810440  ُالحشاش وادٌ السماس 61 ا٠ىبْ خؼفؽ مطاعم ِىؽؼ 118طؽ٠ك ِفزبذ ؼل 

06A4840960  ٞالحشاش وادٌ السماس 62 ق١ٍٟٙ قف١بْ مطاعم 281لطؼخ ؼلُ  02زٟ ِبوٛظ 

06A4842826  ُالحشاش وادٌ السماس 63 نؽ٠هٟ ػجع اٌسك مطاعم 163زٟ ق١ٍجخ ؼل 

06A4844788  ُالحشاش وادٌ السماس 64 ػ١ٍُ ٔج١ً مطاعم 02طؽ٠ك ِفزبذ ؼل 

14A5027604  ُالحشاش وادٌ السماس 65 ث١ًٍ ِٕٛؼ مطاعم 02طؽ٠ك ِفزبذ ؼل 

15A5042468 الحشاش وادٌ السماس 66 زبخٟ ٔؼ١ّخ مطاعم طؽ٠ك اٌّسطخ 

15A5036872  ُالحشاش وادٌ السماس 67 ّ٘بي اثؽا١ُ٘ مطاعم 04طؽ٠ك ِفزبذ ؼل 

13A5019402  ٟالحشاش وادٌ السماس 68 ثٛؼزٍخ طب٘ؽ مطاعم ثٛاؼٞ ػّبؼز 

16A5113967 

ِمبثً ِسطخ  18ؼلُ  1960ظ٠كّجؽ  11إٌّطمخ اٌصٕبػ١خ زٟ 

 اٌمطبؼ ِسً أ
 مطاعم

 69 ثٛزٛل ػٍٟ
 الحشاش وادٌ السماس

08A4858827 ُالحشاش وادٌ السماس 70 ١ّٔؽ ِسّع ثٓ ِطزبؼ مطاعم اٌؼب١ٌخ 03خؿء ؼلُ  05طؽ٠ك اٌٛطٕٟ ؼل 

14A5029538   ُالحشاش وادٌ السماس 71 ثٛؾ٠ع ِسّع ؾوؽ٠ب مطاعم اٌّىبْ اٌد١ًّ 04ِسً ؼلُ  06لطؼخ ؼل 

5124527أ18  
إٌّطمخ اٌصٕبػ١خ ِمبثً اٌّعضً  118اٌطؽ٠ك اٌٛالئٟ ؼلُ 

 اٌؽئ١كٟ ٌهؽوخ أٌفؽاوف
 مطاعم

 72 ؾٚلبؼٞ ؼن١ع
 الحشاش وادٌ السماس

511318أ16  الحشاش وادٌ السماس 73 ٘عؼٚق ِسّع قف١بْ  مطاعم إٌّطمخ اٌصٕبػ١خ 

5116144أ16  الحشاش وادٌ السماس 74 ٚاضر أ١ِٓ مطاعم اٌّىبْ اٌد١ًّ 50ف١ال  05نبؼع  



4836028أ06  الحشاش وادٌ السماس 75 ث١ٌّٛخ ػجع اٌىؽ٠ُ مطاعم نبؼع طؽ٠ك ِفزبذ 04 

4821724أ05  الحشاش وادٌ السماس 76 ثٛضبٌفخ ػؿ اٌع٠ٓ مطاعم  2ِمبثً ِؼٙع اإلػالَ ا٢ٌٟ ِسً  

5120572أ17  الحشاش وادٌ السماس 77 اقؼع ثالي مطاعم أ  36زٟ ػٍٟ ضٛخخ ؼلُ  

5118687أ17  الحشاش وادٌ السماس 78 ثؽأٟ ػجع اإلٌٗ مطاعم 156زٟ ق١ٍجخ لطؼخ  

5113685أ16  الحشاش وادٌ السماس 79 ثٛ٘ؽاٚح ضع٠دخ مطاعم 263زٟ اقؼع ػجبـ ؼلُ  

 ل.غ.َ.َ ١ٌىٛ ملبىاث ٚاظ اٌكّبؼ 48إٌّطمخ صٕبػ١خ رٛقؼخ  0007816ة99
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 أ.ْ ـ.أ.ي ٔٛفٛ وٛٔكجذ ٌز١ٟ ملبىاث ٚاظ اٌكّبؼ 35إٌّطمخ اٌصٕبػ١خ ؼلُ  098108ة08
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