
وزارة التجارة  _ 

-بتيبازة- المديرية الوالئية للتجارة   - 

رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـبالرقـم

2658269أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالناحية الشرقية شرشالقسام مراد1

2635440أ09تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع يوسف خوجة و شارع عبد الحق شرشالصاري مصدق2

2615372أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن200حي بلعيد بلحاج3

2629758أ06تجارة بالتجزئة للتغذية العامة شرشال02شارع عبد الحق نوفي رقم سداوي يمنة4

42/01 2615892أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامة  شرشال   32شارع عبد الحق رقم خوجة نور الدين5

2610966أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع صالي محمدمرابط فاطمة6

1523512أ03تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع محمد صالحي شرشالخدماجي العربي7

معمري محمد8

المنطقة الحضرية المنطقة الغربي حي قرامي 

2651212أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةامحمد

2615372أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن شرشال200حي بلعيد بلحاج9

2642286أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامة شرشال14 مسكن عمارة ب رقم200حي لصار إسماعيل10

لزهاري بالل11

 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة 70حي 

2649827أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامة الناحية الشرقية شرشال01أرقم 

2655736أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع عبد الحق  شرشالأوقايدة عيسى12

2653831أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامةباب فلسطين شرشالعبد السالماين عائشة13

2611225أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالناحية الشرقية شرشالعبدي محمد14

2611844أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامة شرشال38شارع عبد الحق رقم نجام محمد15

2614364أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع عبد الحق  شرشالبن حدوش عبد القادر16

دائرة شرشال

م2018/08/30  المؤرخ في 1379ملحق للقرار رقم

قائمة التجار المعنيين بالمداومة

م2018-ه1440خالل اإلحتفال برأس السنة الهجرية وعاشوراء 

على مستوى بلدية شرشال



2646509أ12تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالناحية الغربية شرشالأوشمان زهرة17

2642999أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع عبد الحق  شرشالمصباحي عبد القادر18

2634695أ08تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالناحية الغربية شرشالحرشاوي عائشة19

2616212أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالناحية الغربية شرشالطالبي عبد القادر20

2653079أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي العباسي محمدأوزغلة عادل21

2615440أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي قدور موسونيدهيلي كمال22

2624790أ03تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع زقرار أو شارع بن عزيزة شرشالشميني حكيمة23

14A2651363تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن تساهمي150حي جمعي عيسى24

2657621أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامة33محل رقم 06 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة 150حي قاسمي رشيد25

2641991أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالناحية الغربية شرشالمقدادي عيسى26

16A2655813تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالمنطقة الحضرية الناحية الغربيةتهاليتي بشير27

16A2655905تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالمنطقة الحضرية حي بن عزيزة عائشةسومر عبد العزيز28

2644255أ12تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي الحامديةتشيكاوي حسان29

2652628أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي الحامديةعباس فتحي30

17A2657506تجارة بالتجزئة للتغذية العامة55 رقم 09 مسكن إجتماعي تساهمي  عمارة 150حي غبالو أحمد نجيب31

17A2657686تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع عبدالحقبن زينب بالل32

2611418أ98مخبزة صناعية مسكن شرشال200حي نعدية سفيان33

2640693أ11مخبزة صناعيةالناحية الغربية شرشالإزروقين محمد34

2638566أ10مخبزة صناعيةالمنطقة الحضرية الناحية الغربية حي قراميعبدو محمد35

2618538أ00مخبزة صناعيةزاوية شارع نوفي علي شرشالمرماد محمد36

2645547أ12مخبزة صناعيةشارع عبد الحق شرشالأوقايدة أحمد37

2615820أ99مخبزة صناعيةشارع عبد الحق شرشالجعفري صالح38

2638452أ10مخبزة صناعيةحي الحاميديةجيلي الهادي39

2612081أ98حلوياتشارع عبد الحق شرشالديقو محمد زين الدين40

01-2618538أ00حلوياتشارع صالي محمدمرماد محمد41



2655587أ16حلوياتالناحية الغربيةنجار محمد42

2658197أ17حلوياتالناحية الشرقيةجمال نجار43

2636893أ09حلوياتشارع زقرار أو شارع بن عزيزة شرشالشاوي أحمد44

07977-22-42حلويات تقليديةالناحية الغربيةساعد ليلى45

2623458أ02تجارة بالتجزئة للحوم و الدواجن و البيضشارع سيد علي شرشالخديم مراد46

42/01 2633116أ08تجارة بالتجزئة للحوم و الدواجن و البيضشارع يوسف خوجة و شارع عبد الحق شرشالتيفاس حسان47

2625203أ03تجارة بالتجزئة للحوم و الدواجن و البيضشارع محمد صالحي شرشالبايهو مصطفى48

2655949أ16تجارة بالتجزئة للحوم و الدواجن و البيض09 مسكن تساهمي اجتماعي عمارة150حيالعربي جديمي49

2657888أ17تجارة بالتجزئة للحوم و الدواجن و البيضحي العباسي محمدجياللي جيدة50

2649254أ13تجارة بالتجزئة للقصابةالناحية الغربية شرشالقداري مروان51

17A2657255تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكه37 قسم13الناحية الغربية مجموعة ملكية بورجة حميد52

2659158أ18تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكه مسكن200حي عقون جمال53

2653039أ15تجارة بالتجزئة للتبغ و أدوات المدخنينشارع عبد الحق شرشالدودوح محفوظ54

2610878أ98تجارة بالتجزئة للتبغ و أدوات المدخنينالناحية الغربيةحمزة أمين55

 08مسكن اجتماعي تساهمي عمارة 150حي جالب محمد56

44رقم

تعبئة رصيد الهاتف -تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفة 

النقال
2656862أ17

تعبئة رصيد الهاتف -تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفة حي قدور موسونياموساين مصطفى57

النقال
2654595أ15

تعبئة رصيد الهاتف -تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفة  شرشال56شارع عبد الحق نوفي رقم طاهري رشيد58

النقال
2635675أ09

تعبئة رصيد الهاتف -تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفة 03ب رقم , مسكن كناب ع50حي نجاري غالم هللا59

النقال
2635921أ09

تعبئة رصيد الهاتف -تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفة شارع زقرار  شرشالسمار فاطمة الزهراء60

النقال
2653741أ15

تعبئة رصيد الهاتف -تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفة الناحية الشرقيةعربوش محمد شريف61

النقال
2645981أ12

تعبئة رصيد الهاتف -تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفة الناحية الشرقية حي تيزيرينبوحدة عبد الكريم62

النقال
2658742أ18

2644738أ12محطة خدماتالناحية الغربية شرشالجواد بن شريفة63

2611591أ98محطة خدمات شرشال11الطريق الوطني رقم ماحي محمد الهادي64



رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـبالرقم

2624550أ03تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي بلعالية مولودمحلب فريد1

2626229أ04تجارة بالتجزئة للتغذية العامة جوان سيدي غيالس17شارع بريبي محند أوشعبان2

2621736أ01تجارة بالتجزئة للتغذية العامة فيفري سيدي غيالس18حي حمدان مختار3

2641324أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامة الشارع الرئيسي سيدي غيالس17بلعيد يمينة4

2629414أ06تجارة بالتجزئة للتغذية العامة جوان سيدي غيالس17شارع بوعاش يوسف5

2626229أ04تجارة بالتجزئة للتغذية العامة جوان سيدي غيالس17شارع بريبي محند أوشعبان6

2656763أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي سيدي غيالسرواد مراد7

2655317أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةتجزئة بلعلي مولود سيدي غيالسلعرينونة محمد8

2623475أ02تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي سيدي غيالسبوعروس علي9

2632187أ07تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بلعلة عيسى سيدي غيالسقرداد أمحمد10

2631949أ07تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيس سيدي غياليعشوران محفوظ11

17A2658130تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع السفليعشوران محمد12

2657299أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر سيدي غيالستغيرينت أمحمد13

2623132أ02تجارة بالتجزئة للتبغ و أدوات المدخنين جوان سيدي غيالس17شارع محند شريف جمال14

2618525أ00تجارة بالتجزئة للحوم والدواجنالسوق الجديد سيدي غيالسهواجي العربي15

2634094أ08تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن سيدي غيالس33شارع األعلى رقم بوعاش محمد16

2630157أ06تجارة بالتجزئة للحوم والدواجنشارع رئيسي سيدي غيالسجدور  بالل17

2650458أ14تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكه جوان سيدي غيالس17شارع بوريج لطفي18

2610504أ97تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكه جوان سيدي غيالس17شارع تبرقوقت عبد القادر19

2617435أ99مخبزة صناعيةشارع أول نوفمبر سيدس غيالسجيلي جياللي20

2650954أ14مخبزة صناعيةشارع االعلى سيدي غيالسقدود الزهرة21

2641253أ11مخبزة صناعيةتجزئة سيدي غيالس الجهة العليامرماد مولود22

02392-32-42ت ,بمخبزةحي البناء الجاهز سيدي غيالسفريش العربي23

على مستوى بلدية سيدي غيالس



2657032أ17حلوياتالشارع الرئيسي سيدي غيالسسميان عزيز24

رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـبالرقم

2645278أ12تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي حجرة النصكوب أمينة1

2614946أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي حجرة النصبختاري الزهرة2

2615282أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي حجرة النصاسعاد احسان3

13A2648020تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي الشهيد عيساني عليجعوطي محمد4

2617522أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي حجرة النصبختاري سماعيل5

2658077أ17تجارة بالتجزئة للحوم والدواجنشارع أول نوفمبر حجرة النصعماروش علي6

2650209أ14تجارة بالتجزئة لمعدات المهاتفة ولواحقهاالشارع الرئيسي حجرة النصبختاري محمد7

2656059أ16تجارة بالتجزئة لمواد العطارة و التجميلالشارع الرئيسي حجرة النصزدار بالل8

على مستوى بلدية سيدي سميان

على مستوى بلدية حجرة النص



رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـبالرقـم التسلسلي

2621413أ  01تجارة بالتجزئة للتغذية العامةدوار القبة سيدي سميان  سميان رفيق1



وزارة التجارة  _ 

-بتيبازة- المديرية الوالئية للتجارة   - 

دائرة حجوط

على مستوى بلدية حجوط

رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـبالرقم

2632789أ07مغازةشارع فتاكة علي حجوطزناتي عبد الحق1

2658740أ18تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحجوط05 محل01 مسكن تساهمي عمارة 150حي مخطاري سعاد2

2638101أ10تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن حجوط500حي معوش سامية3

2623799أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق القليعة حجوطمغاوزل سمير4

2656270أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع فتاكة علي حجوطفرحي معمر5

2629726أ06تجارة بالتجزئة للتغذية العامة حجوط100شارع بن داود أحمد رقم مزياني علي6

2649771أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع االخو حسين حجوطقرووق مجيد7

2610185أ97تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحجوط84شارع فتاكة علي رقم قندوز أحمد8

2655595أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر حجوطواد سعيد نسيم9

  2018/08/30  المؤرخ في 1379ملحق للقرار رقم

قائمة التجار المعنيين بالمداومة

م2018-ه1440خالل اإلحتفال برأس السنة الهجرية وعاشوراء 



2630951أ06تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر حجوطبن يوسف حورية10

2655538أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بن يوسف محمد حجوطموسوني محمد11

2623267أ02تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بن يوسف محمد حجوطبن سليمان محمد12

2648206أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع فتاكة علي حجوطشريفي حمودي13

2614695أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع فتاكة علي حجوطبوشانون محمد14

2619599أ00تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق شرشالخديم علي15

2612020أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق شرشال حجوطحبوش محمد16

2622774أ02تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق شرشال حجوطرفيق علي17

2655525أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن حجوط250/70حي بعايري عبد القادر18

19
علي نونة زين 

2618350أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالسوق المغطى حجوطالدين

2628708أ05تجارة بالتجزئة للتغذية العامة حجوط03طريق مرادرقم رمضان محمد20

2654477أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع معسكري امحمد حجوطبوسنان فاطمة21

2612543أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع معسكري امحمد حجوطسمار اسماعيل22

2638957أ10تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع معسكري امحمد حجوطقندوز حكيم23

2626287أ04تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع معسكري امحمد حجوطبالغجي عمر24

2646704أ12تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الخوة طاييل حجوطعلي شريف محمد25



2611707أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع معسكري امحمد حجوطامبارك يعقوب26

27
شعبان محمد 

2654157أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بوناقة أحمدشريف

2659506أ18تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الخوة بوجمعةبوشام معمر28

2648498أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةزاوية فتاكة علي و بن يوسف محمدعبد الهادي طوبال29

2649676أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامة حجوط03شارع فتاكة علي محل رقم هيدش زكريا30

2656309أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق شرشال حجوطعزاز محمد زكريا31

2628960أ05تجارة بالتجزئة للتغذية العامة06 مسكن طريق القليعة رقم 500المركز التجاري حي سنجاسني امعمر32

2653266أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامة حجوط07طريق مراد رقم ديلمي صادق33

34
شعباني ز وجة 

شطيطح
2618500أ00تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع فتاكة علي حجوط

013963أ05تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق القليعة حجوطفرحي عبد القادر35

2625445أ03تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن  حجوط700حي رمضاني براهيم36

2633539أ08تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع االخوة قندوزي حجوطعالد عبد الوهاب37

2635059أ09تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالسوق المغطى حجوطمكالتي عبد القادر38

2636521أ09تجارة بالتجزئة للتغذية العامة4 ع س02 مسكن  تساهمي رقم 330مشروع عاشور عبد العزيز39

2656397أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع فتاكة علي  حجوطقوري سيد أحمد40

2633121أ08تجارة بالتجزئة للتغذية العامة06 رقم 01 درج 05 مسكن عمارة 250/70حي بريكة كمال41



42
بن حاج الطاهر 

فاطمة
2657309أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامة دوار معمر بلعيد حجوط2 قطعة17تجزئة 

05A2628994تجارة بالتجزئة للتغذية العامة22شارع عكرور محفوظ رقم بورحلة عبدالقادر43

08A2633121تجارة بالتجزئة للتغذية العامة06 رقم 01 درج 05 مسكن عمارة 70/250حي بريكة كمال44

13A2648812تجارة بالتجزئة للتغذية العامةتعاونية المستقبلحدوش رشيد45

2612148أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بن داود امحمد حجوطمولحسن عبد القادر46

14A2649947تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع فتاكة عليالسعدي يوسف47

14A2650410تجارة بالتجزئة للتغذية العامة10طريق شرشال رقم بن سعيد اسماعيل48

14A2651963تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن200حي جاليلي خديجة49

2647399أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق الملعب طريق الناظور حجوطمجيد عبد هللا50

14A2652302تجارة بالتجزئة للتغذية العامةنهج سعيدي عبد هللاسي احمد فريدة51

15A2653422تجارة بالتجزئة للتغذية العامة15محل مهني األروقة الجزائرية  محل رقم  36عديلة عبد القادر52

2611518أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةسوق المغطى حجوطفوكراش يوسف53

2629240أ06تجارة بالتجزئة للتغذية العامة طريق الناظور 26 حجوط حريزي الطيب54

2630792أ06مغازةشارع عيونة ابراهيم حجوطواعلي كمال55

2613395أ98مغازةشارع اول نوفمبر حجوطقصاب رضوان56

شارع فتاكة علي حجوطخديم زوبير57
تجارة بالتجزئة للمواد المرتبطة بتغذية 

االنسان
2610875أ98



2613695أ98مخبزة صناعيةطريق مراد حجوطحاج لعزيب سعيد58

2651947أ14مخبزة صناعية حجوط04شارع فتاكة علي رقم كروش بن يوسف59

2649118أ13مخبزة و حلوياتشارع بن يوسف محمد حجوطبومسعد محمد60

2615275أ99مخبزة صناعيةشارع فتاكة علي حجوطموساوي عبد الحق61

2637321أ10مخبزة صناعية طريق القليعة حجوط05رقم بوعياد عبد هللا62

0035-12-02ح,بحرفي خباز حلوانيشارع سعيدي عبد هللا حجوطبوراس ياسين63

2626911أ04حلوياتشارع االخوة بوجمعة حجوطحمايدية خميسي64

2611471أ98حلوياتشارع أول نوفمبر حجوطلطرش محمد65

2647012أ12حلويات و مرطباتشارع فتاكة علي حجوطمزوغ سفيان66

2629447أ06تجارة بالتجزئة لمواد المخبزة و الحلوياتشارع معسكري محمد حجوطمهدي حمزة67

2657009أ17تجارة بالتجزئة لمواد المخبزة و الحلوياتشارع نوفي بوسعد حجوطعزوزي محمد أمين68

2622841أ02تجارة بالتجزئة لمواد المخبزة و الحلوياتشارع االخوة بوجمعة حجوطمسعودي عبد المجيد69

2653050أ15تجارة بالتجزئة لمواد المخبزة و الحلوياتشارع فتاكة علي حجوطعموري أمين70

2654534أ15اطعام سريع17 مسكن عمارة أ رقم 100/50حي بن خاوة محمد71

72
كعوان فاطمة 

الزهراء
2658651أ18اطعام سريعشارع االخوة حسين حجوط

2654810أ15اطعام سريعشارع أول نوفمبر حجوطرقيق فاروق73



2649036أ13اطعام سريعشارع بوناقة حجوطفتاكة سارة74

2627799أ05اطعام سريعشارع االخوة حجوطعزيزي عبد الرزاق75

2649630أ13مطعمشارع أول نوفمبر حجوطلعرابة صالح الدين76

2644396أ12مطعمطريق شرشال حجوطسليم زيدور77

2646503أ12إطعام سريعشارع  عطايفية حجوطبواش شبحة78

2656700أ16إطعام سريعشارع بعة عبد القادر حجوطبت عيشة الياس79

4074534أ14إطعام سريعشارع أول نوفمبر حجوطساكر زهير80

2644432أ12إطعام سريعشارع أول نوفمبر حجوطسدات كمال81

2650283أ14إطعام سريعشارع االخوة قندوز حجوطعابد عبد القادر82

2657977أ17تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهطريق القليعة حجوطعابد جياللي83

2619124أ00تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهشارع بن يوسف حجوطبوزارة علي84

2636535أ09تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهشارع قندوز حجوطنوري رشيد85

2645134أ12تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهشارع نافي علي حجوطهيدش محمد86

13A2647787تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهشارع االخوة قندوزصحراوي الطاهر محمد87

14A2651440تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكه142طريق فتاكة علي رقم عبيد محمد88

97A2610121تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكه01شارع سعيدي عبد هللا قطعة رقم بورقيق بشير89



98A2611547تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهالسوق المغطى 39بن يوسف زوبير90

2632102أ07نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقالشارع عطافية عبد القادرباشودان بشير91

2659142أ18نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقالشارع عيشوبة ابراهيم حجوطمشاليخ بلقاسم92

طريق شرشال حجوطمجاوري عبد النور93
تجارة بالتجزئة للتبغ و أدوات المدخنين و أدوات 

البازار 
2634466أ08

شارع أول نوفمبر حجوطبوعود وليد94
تجارة بالتجزئة للتبغ و أدوات المدخنين و أدوات 

البازار 
2658757أ18

شارع االخوة بوجمعة حجوطبرقيق بشير95
تجارة بالتجزئة للتبغ و أدوات المدخنين و أدوات 

البازار 
2616121أ97

شارع أول نوفمبر حجوطقوجيل عبد القادر96
تجارة بالتجزئة للتبغ و أدوات المدخنين و أدوات 

البازار 
2639648أ10

شارع فتاكة علي حجوطقوجيل ميلود97
تجارة بالتجزئة للتبغ و أدوات المدخنين و أدوات 

البازار 
2655768أ16

شارع االخوة قندوزبومسعد رياض98
تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفة و 

لواحقها
2639932أ11

2635942أ09نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال حجوط33شارع معسكري امحمد رقم شامك محمد99

طريق شرشال حجوطخديم حسين100
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة المجمدة و 

المثلجة
2611387أ98

طريق شرشال حجوطمتشاط محمد101
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة المجمدة و 

المثلجة
2628595أ05

السوق المغطى حجوطمكالتي لياس102
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة المجمدة و 

المثلجة
2613395أ98

السوق المغطى حجوطبن مخطار محمد103
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة المجمدة و 

المثلجة
2613364أ98

السوق المغطى حجوطبمخطار عبد القادر104
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة المجمدة و 

المثلجة
2641974أ11

شارع معسكري امحمد  حجوطعباسة محمد105
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة المجمدة و 

المثلجة
2626345أ04



 حجوط02شارع سليماني رقم سليماني عبد العزيز106
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة المجمدة و 

المثلجة
2657165أ17

طريق مراد حجوطبرابح محمد107
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة المجمدة و 

المثلجة
2659309أ18

شارع فتاكة علي حجوطلطرش علي ابراهيم108
تجارة بالتجزئة للدواجن و البيض و 

األرانب
2650795أ14

2631838أ07ت ت لمعدات المهاتفةشارع فتاكة علي حجوطمتشاط اسماعيل109

2639504أ08ت ت لمعدات المهاتفةالسوق المغطى حجوطلطرش عمر110

2622004أ01ت ت لمواد المخبزة و الحلويات و التغليفطريق القليعة حجوطحليجان أحمد111

2659462أ18تجارة بالتجزئة للدواجن و البيضشارع فتاكة علي حجوطبن مخطار ياسين112

113
بن حاج الطاهر 

معمر
2638479أ10تجارة بالتجزئة للدواجن و البيضالسوق المغطى حجوط

2632120 أ 07تعبئة الرصيد مسكن اجتماعي تساهمي حجوط309حي غثمان حمزة114

شارع االخوة قندوز حجوطسرسو جياللي115
تجارة بالتجزئة لمعدات العطارة و المواد 

المرتبطة بمعدات المهاتفة
2630443أ06

طريق القليعة حجوطبلعالية عبد القادر116
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة المجمدة و 

المثلجة
2657562أ17

 حجوط333شارع سليماني رقم جلطي عبد القادر117
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة المجمدة و 

المثلجة
2628732أ05

تجارة بالتجزئة للتبغ و أدوات المدخنين  شارع فتاكة علي حجوطبوعبد هللا طارق118

أدوات البازار 
2631390أ07

تجارة بالتجزئة للتبغ و أدوات المدخنين  طريق شرشال حجوطمكيوس يزيد119

أدوات البازار 
2656794أ17

تجارة بالتجزئة للتبغ و أدوات المدخنين  طريق شرشال حجوطموزاوي امحمد120

أدوات البازار 
2631676أ07

2650852أ14تجارة بالتجزئة للدواجن و البيضشارع اإلخوة قندوز حجوطبن مخطار عبد النور121



122
بن حاج الطاهر 

محمد
2611203أ98تجارة بالتجزئة للدواجن و البيضشارع فتاكة علي حجوط

2657993أ17تجارة بالتجزئة للدواجن و البيض حجوط03شارع فتاكة علي رقم حجو توفيق123

2648266أ13مقهىشارع االخوة حسين حجوطنجار عبد القادر124

2628119أ05مقهى حجوط36شارع سعيدي رقم نوافي سفيان125

2614362أ98مقهىشارع فتاكة حجوطبراهيم نصر الدين126

2613591أ98هاتف عموميشارع االخوةبوستة نهاد127

2645664أ13تجارة بالتجزئة للدواجن و البيض مسكن اجتماعي تساهمي حجوط309حي بركان محمد128

2611960أ98محطة خدماتشارع أول نوفمبر مرادقاسي أحمد129

2647629أ13محطة خدماتشارع أول نوفمبر مرادجيالليلي يمينة130



على مستوى بلدية مراد

رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـبالرقم

2656109أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامة جويلية مراد05شارع عسوس عبد الحق1

2
الحلوي زيتوني 

امحمد
2655157أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر مراد

2658866أ18تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع اول نوفمبر مرادكاهية عبد القادر3

2656015أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مراد02شارع أول نوفمبر محل رقم زواد رشيد4

2631085أ06تجارة بالتجزئة للتغذية العامة جويلية05شارع بوغراسة عبد القادر5

17A2656925تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبرأحمد دحماني محمد6

2646787أ12مقهىشارع أول نوفمبر مرادبنان خيرة7

مقهىشارع أول نوفمبر مرادبن زين فتاح8
2636979أ09

42-01

شارع أول نوفمبر مرادبومرزاق حميدة9
تجارة بالتجزئة لمعدات و المواد المرتبطة 

بمعدات المهاتفة
2648951أ13

شارع أول نوفمبر مرادكعوان سمير10
تجارة بالتجزئة لمعدات و المواد المرتبطة 

بمعدات المهاتفة

2630367أ06

42-01

شارع أول نوفمبر مرادمهدي عائشة11
تجارة بالتجزئة لمعدات و المواد المرتبطة 

بمعدات المهاتفة
2654694أ15

2638972أ10تجارة بالتجزئة للدواجن و البيضمراد المركزيعراب علي12

2658166أ17تجارة بالتجزئة للدواجن و البيضشارع أول نوفمبر مرادشيخ رابح13

2649860أ14مخبزة صناعيةطريق المسجد مرادعدة رضا14

2627418أ05المخبزة الصناعيةالشارع الرئيسي مرادساكر الياس15
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وزارة التجارة_ 

-بتيبازة- المديرية الوالئية للتجارة  - 
 .2017../…../…المؤرخ في  .. …                                                                                 ملحق للقرار رقم 

ن دائرة احمر العي 

2632462أ07تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع علي نورين احمر العيناألحول مراد1

2641706أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع االخوة بوزول أحمر العينمسراني محمد أحمين2

3
ن األحول أمي 

2632458أ07تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع تسوري محمد أحمر العين

4
حربوش حليم 

2620822أ01تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر أحمر العين

5
زعندنوش عبد القادر

2612656أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بلعربي اعمر أحمر العين

6
خليفة حميد

2621593أ01تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بلعربي اعمر أحمر العين

7
أمزيان سعيد

2650071أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بلعربي اعمر أحمر العين

8
األحسن نور الدين  

2614684أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بلعربي أحمر العين

رقم السجل التجاري

على مستوى بلدية أحمر العين  - 

 م  2018/08/30  المؤرخ في 1379ملحق للقرار رقم

قائمة التجار المعنيين بالمداومة

م2018-ه1440خالل اإلحتفال برأس السنة الهجرية وعاشوراء 

طبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـب الرقـم



9
نخابلة يوسف

 01 قطعة محل رقم 12تجزئة راقية 

أحمر العين
2652852أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

10
ن خليف سماعي 

2653135أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع قاسم علي عبدالقادر

2655779أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر أحمر العينقرليفة فتيحة11

2651291أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر أحمر العينحلوي عدالن12

2657391أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الملعب أحمر العينبن فردي حفيظة13

2612889أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةنهج االخوة مباني أحمر العينموسى علي14

2616617أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع تسوري اعمر أحمر العينرمضاني بن عائشة15

2629217أ05تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع عاشور محمد أحمر العينمقري الواجري محمد16

17
شارع تسوري عمارصوبيحي إبراهيم

تجارة بالتجزئة للتغذية العامة
16A2656503

مباركي محمد18
شارع االخوة بوزول

تجارة بالتجزئة للتغذية العامة
2644988أ12

42_2701066حرفي خبازشارع أول نوفمبر أحمر العينفالح ليلى19

2627475أ05مخبزة صناعيةشارع تسوري محمد أحمر العينعلي مرزوق ياسين20



2642283أ11مخبزة صناعيةشارع عاشور محمد أحمر العينعادل محمد21

2646756أ12مخبزة صناعيةشارع اإلخوة مباني  أحمر العيناألحسن بن عائشة22

2624044أ03مخبزة صناعيةشارع أول نوفمبر أحمر العينيوسفي حليم23

2658202أ17حلوياتشارع هني أحمد احمر العينسرسو رشيد24

ي اعمربن عائشة معطي عمار25 16A2655253تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهشارع بلعرب 

2646792أ12تجارة بالتجزئة للحوم الدواجن البيضشارع أول نوفمبر أحمر العينعنو صورية26

2658329أ17بيع شرائح مسبقة الدفع و لواحق الهواتفشارع عاشور محمدبوزيان كورمي محمد27

2647548أ13بيع شرائح مسبقة الدفع و لواحق الهواتفشارع أول نوفمبر أحمر العينمحمدي عائشة28

2659093أ18تعبئة رصيد الهاتف- تبغ و جرائد شارع تسوري اعمر أحمر العينبويعقوب ياسين29

2615106أ99تعبئة رصيد الهاتف- تبغ و جرائد شارع تسوري اعمر أحمر العيناالحول ابراهيم30

2648976أ13تعبئة رصيد الهاتف- تبغ و جرائد شارع تسوري اعمر أحمر العينتريك نجمة31

2654290أ15تعبئة رصيد الهاتف- تبغ و جرائد شارع تسوري اعمر أحمر العينقينو صباح32



2638923أ10ت للمكتبة و الوراقة/تشارع األخوة مباني أحمر العينعزي فاتح33

2646552أ12تجارة بالتجزئة لمعدات المهاتفةشارع االخوة لراس احمرالعينحرباش عمر34

2646693أ12إطعام كاملشارع أول نوفمبر أحمر العيندومي معمر35

2616987أ99مقهىشارع تسوري محمد أحمر العينشرافي خير الدين36

2617735أ99محطة خدماتشارع أول نوفمبر أحمر العينرحال عمر37

0522676ب 01ملبنةشارع بوحديبة بلعيد  احمر العينملبنة الصحة38



على مستوى بلدية بورقيقة  - 

االسم و اللقـــــــبالرقم
رقـــم السجــل التجــاريطبيعــــــة النشــــــاطالعنوان التجاري

2612018أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع اول نوفمبر بورقيقةصدوقي محمد1

2620410أ00تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع قسمية أحمداألحول فاتح2

2651142أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي منصوري احمدجياللي مسكري3

2612745أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبرالزواوي سعيد4

2642315أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع سيدمو الجيالليكوديد جعفر5

2658421أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع سيدمو الجيالليبدري علي6

2657159أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامة54شارع اول نوفمبر رقم صالح بلقاسم7

2616883أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبرالخديم عبد النور8

2657596أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبرمرازي كمال9

2636864أ09تجارة بالتجزئة للتغذية العامة23 قسم 01شارع كحال عبدالقادر رقم كرليفة صالح10

2648917أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الملعباألحول قويدر11

2621877أ01تجارة للتجزئة للتغذية العامةشارع العقون عبد القادر بورقيقةكرديم فاطيمة12

2643709 أ01تجارة للتجزئة للتغذية العامةشارع اول نوفمبرموطرفي محمد13

2644911 أ12تجارة للتجزئة للتغذية العامةشارع اول نوفمبربوخطة خيرة14

04278-05-42حرفي خبازشارع الملعبفروج عبد القادر15



2612018أ98مخبزة صناعيةشارع أول نوفمبرصدوقي امحمد16

شعبان نسيبة17
شارع معمر محمد مجموعة ملكية رقم 

23 قسم 21
2657804أ17حلويات

2631009أ06حلوياتشارع اول نوفمبربالغجي محمد18

2658064أ17حلوياتشارع الملعبمنصور جابر19

2620065 أ00تجارة للتجزئة للحوم الدواجن و البيضشارع اول نوفمبرعنان سماعين20

2656325أ16تجارة للتجزئة للحوم الدواجن و البيض03حي الملعب محل رقم األحول مراد21

2615421أ98تجارة للتجزئة للحوم الدواجن و البيضشارع اول نوفمبرمواسي رشيد22

2625201أ03تجارة للتجزئة للحوم الدواجن و البيضشارع زايدة محمدالزواوي خير الدين23

2624380أ03تجارة للتجزئة للحوم الدواجن و البيضشارع اول نوفمبرعي منصور24

شارع كحال عبد القادريبدري محمد25
تجارة للتجزئةللتبغ ادوات المدخنين و ادوات 

البازار
2654252أ15

شارع اول نوفمبررقيبة فؤاد26
تجارة للتجزئةللتبغ ادوات المدخنين و ادوات 

البازار
2658261 أ17

2642743أ11إطعام سريعشارع اول نوفمبربن سترة رفيق27

0522262ب99مطحنةمنطقة النشاطات بورقيقةمطحنة الضفة الغربية28



رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـبالرقم

السرحان حدة1
 اوت سيدي 20 شارع 06تجزئة رقم 

راشد
2627923أ05تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

2644473أ12تجارة بالتجزئة للتغذية العامة سيدي راشد1955 أوت 20شارع شلغوم سيدي علي2

2622977أ02تجارة بالتجزئة للتغذية العامة أوت سيدي راشد20شارع بوهنديز عبد المالك3

2652261أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع عيسات محمد سيدي راشدقندوز احسان4

2648378أ13مخبزة صناعية سيدي راشد1955 أوت 20شارع مجياح محمد5

2640647أ11مخبزة صناعية سيدي راشد04تجزئة رقم حميسي خالد6

2650214أ14مخبزة صناعية سيدي راشد1955 أوت 20شارع سواط مسعود7

حدو فريد8
 سيدي 01 أوت محل رقم 20شارع 

راشد
2658175أ17تجارة بالتجزئة للحوم و الدواجن و البيض

2643593أ11تجارة بالتجزئة لمعدات المهاتفة سيدي راشد55أوت 20شارع بلعربي مختار9

10
كريمة رمادلية زوجة 

زيتوني
2657130أ17تجارة بالتجزئة لمعدات المهاتفة سيدي راشد55أوت 20شارع 

حمادو حدة11
 سيدي 06 محل رقم 55 أوت 20حي 

راشد
2649846أ14تجارة بالتجزئة لمعدات المهاتفة

2657003أ17تجارة بالتجزئة للتبغ و أدوات البازار أوت سيدي راشد20شارع شريفي أحمد12

2620634أ00إطعام سريع أوت سيدي راشد20شارع بوزفران رشيد13

265438أ16إطعام سريع أوت سيدي راشد20شارع بوستة خالد14

15
م ش وذم م سيدي راشد 

للخدمات
0522172ب98محطة خدماتالطريق الوطني سيدي راشد

   على مستوى بلدية سيدي راشد



وزارة التجارة_ 

-بتيبازة- المديرية الوالئية للتجارة  - 

على مستوى بلدية بواسماعيل  - 

رقم السجل التجاريطبيعة النشاطالعنوان التجارياإلسم و اللقبالرقم

0102A2622436-مغازةحي الحدائقبلباري حكيم1

26566555أ16مغازة29 قسم 131مجموعة ملكية محمد ناجي2

2654267أ  15تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع اول نوفمبرفاطيمة باشا3

2654917أ  16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع اول نوفمبربوشول زينات حكيم4

2624542أ  03تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع ديدوش مرادزيدان على5

2652699أ  15تجارة بالتجزئة للتغذية العامةتجزئة عيادة متعددة الفروعنادي عبد الرحمن6

1842103393تجارة بالتجزئة للتغذية العامةتجزئة عيادة متعددة الفروعبن يحي فاروق7

2622802أ  02تجارة بالتجزئة للتغذية العامةتجزئة عيادة متعددة الفروعسني زوبيدة8

2641063أ 11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةتجزئة عيادة متعددة الفروععز الدين الصغير9

2624919أ  03تجارة بالتجزئة للتغذية العامةتجزئة عيادة متعددة الفروعدريسي حياة10

2613859أ  98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع اول نوفمبرايت حمودة حمزة11

2651799أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالكتيبة الزوبيريةميشاليخ محمد زوبير12

2632292أ  07تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع ميشنتال علىابركان محمد البشير13

دائرة بواسماعيل

م2018/08/30 المؤرخ في 1379ملحق للقرار رقم  

قائمة التجار المعنيين بالمداومة

م2018-ه1440خالل اإلحتفال برأس السنة الهجرية وعاشوراء 



2122696أ 00تجارة بالتجزئة للتغذية العامةنهج مشنتال علىبلبكوش رابح14

2623644أ  02تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع حجوط محمدمراجي عبد القادر15

2626436أ  04تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع محمد جباربختي سيد على16

2611185/03أ  08تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع محمد جبارعباس محفوظ17

2650799أ  14تجارة بالتجزئة للتغذية العامة21 قسم 141حي جبار محمد ملكية رقم يزيد فرنين18

2623348أ 02تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع األمير عبد القادرزينمي زوجة قرفي19

2610957أ  98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بوزغتي عبد القادر 25برقوق لطفي20

2623901أ 03تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع رامي عبد القادربوجادي محمد21

2656803أ  17تجارة بالتجزئة للتغذية العامة01 مسكن عمارة رقم 72حي صرداويني محمد انيس22

2647393أ 13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق القليعةبوعبانة مراد23

2657107أ 17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي الكتيبة العماريةهاشم اسماعيل24

2647374أ 13تجارة بالتجزئة للتغذية العامة شهداء09حي ماشور نصيرة25

2637013أ  09تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الشهداءقرماح براهيم26

2656684أ 16تجارة بالتجزئة للتغذية العامة36 قسم 76حي الكتيبة العمارية حسين احمد عمراوي27

2622129أ  01تجارة بالتجزئة للتغذية العامةتجزئة الشرقيةفرنان محمد28

2654112أ  15تجارة بالتجزئة للتغذية العامة88شارع اإلخوة بلحاج رقم شهيناز محجوب عرايبي29

2658078أ  17تجارة بالتجزئة للتغذية العامة41 قسم 102شارع اإلخوة بلحاج م براي ناجية30

2646100أ 12تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي الكتيبة الزبيريةقرومي نور الدين31

2621891أ  01تجارة بالتجزئة للتغذية العامة21 قسم 247حي الكتيبة الزوبيرية رقم عبد القادر توهامي32



33
عبد النور حاجي

 م م 03شارع المنطقة الحضرية شارع هواري براهيم رقم 

1394229أ 17-01المخبزة الصناعية76

2659491أ 18المخبزة الصناعيةتجزئة عيادة متعددة الفروعقدور زحمي34

2646548أ 12المخبزة الصناعية متعدد الفروع78تجزئة عيادة رقم جالل علي35

2650016أ 14المخبزة الصناعيةشارع األمير عبد القادرزعيط يوسف36

2620703أ  00المخبزة الصناعيةحي الكتيبة  العماريةبحير مراد37

2658046أ 17ت للحوم الطازجة المجمدة.تطريق العقيد شابوسيد على مسعودي38

2625193أ  03ت للحوم ، الدواجن.تشارع هواريبوخاري محمد39

2630093أ06ت للحوم ، الدواجن.تشارع حجوط محمدقضاي محمد أمين40

2624000أ  03ت للخضر و الفواكه.تتجزئة متعددة الفروععبد اللطيف قطار41

2637224أ 09ت للخضر و الفواكه.تشارع حداد عبد القادرقديد عمرو42

2618743أ 00ت للخضر و الفواكه.تشارع األمير عبد القادرأعمر أكعور43

2626436أ  04هاتف عموميتجزئة عيادة متعددة الفروعبختى سيد على44

2634339أ  08هاتف عمومي76شارع ميشتال على رقم تيتي نبيل45

2659087أ  18نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقالتجزئة عيادة متعددة الفروعخالد قاسم بوظهر46

2656586أ 16تعبيئة الهاتف النقالشارع اول نوفمبرفرحات رزاق47

48

26 قسم 01شارع محمد جبار رقم كحلي محمد

ت للبطاقات المسبقة او المؤجلة الدفع ، تعبيئة .ت

2658818أ  18رصيد الهاتف

2633353أ 08ت لمعدات المهاتفة.ت شارع دالوي محمد08منديل بن يوسف49

2651592أ 14مكتبة ووراقةتجزئة عيادة متعددة الفروعتسعديت طفياني50



2627856أ 05ت للمكتبة ووراقة و تعبيئة رصيد الهاتف.تشارع حجوط محمدبودرسة قدور51

شارع العقيد شابواحمد أوحليمة52
ت للمكتبة ووراقة و مواد التجميل  و تعبيئة رصيد .ت

الهاتف
2658996أ 18

2625389أ  03هاتف عموميشارع محمد جباراغموراسن شفيق53

2614105أ  98أكشاك التبغشارع األمير عبد القادرعبد الحق احمد54

2647753أ 13ادوات البازار06 رقم 02 مسكن عمارة 30/80/1000حي عيسانى جمال55

56
الشركة الصناعية : م.م.ذ.ش

لطحن  الحبوب
97B0522030مطحنة76منطقة الصناعية رقم 

م محطة الخدمات هيبو .م .ذ.ش57

0523863ب 10محطة الخدمات01 قسم 80مجموعة ملكية رقم كامب



.على مستوى بلدية خميستي- 

رقم السجل التجاريطبيعة النشاطالعنوان التجارياإلسم و اللقبالرقم

2648695أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامة خميستي95حي عبان رمضان مجموعة ملكية رقم سطوالي بوعالم1

2656864أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن مستقل سونلغاز96تعاونية أشايبو عبد الرحمان2

2657590أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع االمير عبد القادرطوني أحمد3

2617266أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامة33شارع العربي بن مهيدي رقم فريدي بخيرة4

2640510أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع األمير عبدالقادربوخليفة وليد5

2645026 أ12تجارة بالتجزئة للتغذية العامة خميستي المدينة40شارع األمير عبدالقادر رقم مليك محمد أمين6

2619433أ00تجارة بالتجزئة للتغذية العامةنهج بوبكر قدوررليد رشيد7

2654170أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامة01شارع األمير عبد القادررقم شبيحي حمزة8

2639870أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي علي خوجةمروان جمال9

2658217أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع األمير عبدالقادرعرابي اسمهان10

2617568أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامة03 رقم 02 مسكن عمارة 100حي محارب محمد11

2655668أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامة د04 رقم 129حي سمارة بن يوسف الطريق الوالئي بوداود مليكة12

0524418ب14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةونية صارة خميستيماي موبيليا: م .م.ذ.13

2611930أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الميناء خميستيمحمدي مصطفى14

2643637أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الميناء خميستي الميناءدراوي أحمد15

2658730أ18تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الميناء خميستي الميناءبن مومن حيزية16

03/42-26255400أ03تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع مولود فرعونغزالي محمد17



2648329أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع ابن باديسزنقلي جمال18

عرابي عائشة19
  مجموعة ملكية 18المنطقة الحضرية ديدوش مراد قسم 

 خميستي المدينة117رقم 
2654813أ15مغازة

2639930أ11مخبزة صناعيةشارع الحدائقمسكر بالل20

1746892أ12مخبزة صناعيةشارع األمير عبدالقادررامي عبد العزيز21

2656831أ17مخبزة صناعيةشارع المسجد خميستي الميناءقاني عربية22

01/42-2639930أ11إيداع الخبزشارع العربي بن مهيديمسكر بالل23

2648096أ13تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهشارع بن باديسعزيزو محمد24

2643811أ11تجارة بالجملة للمشروبات غير كحولية61 ب القطعة رقم 64تجزئة رقم بن تركية إسماعين25

2658759أ18تجارة بالتجزئة للدواجن البيض و االرانب01شارع االمير عبد القادر رقم عزوز حسينة26

2634099أ08تجارة بالتجزئة للحوم البيض و االرانب09شارع قادم جلول رقم مومن أحمد27

بطاهر محمد مدني28
 03 محل رقم د129حي سمارة بن يوسف الطريق الوالئي 

 عمارة د09حصة رقم 
2655635أ16تعبئة رصيد الهاتف النقال

2651927أ14تعبئة رصيد الهاتف النقالالمنطقة الحضرية شارع األمير عبدالقادرحفاف سماعين29

2633078أ08تعبئة رصيد الهاتف النقال12شارع العربي بن مهيدي رقم سكة محمد30

2647395أ13تعبئة رصيد الهاتف النقالشارع مولود فرعوننعماوي كمال31

2657143أ17إطعام سريعشارع االمير عبد القادرشبيحي كسيلة32



.على مستوى بلدية عين تقورايت- 

رقم السجل التجاريطبيعة النشاطالعنوان التجارياإلسم و اللقبالرقم

2652939أ 15تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع اول نوفمبربوخالفة وليد1

2619778أ 00تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع اإلخوة جربوعةعروني محمد2

2620622أ  06تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع اإلخوة جربوعةكرليل عبد هللا3

2637679أ  10تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي بركان بلقاسمبركان عبد الرزاق4

2637092أ  09تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي بن سعود عبد القادرلحسن مليكة5

2657270 أ 17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي بن سعود عبد القادرهندي ربيعة6

2647977 أ 13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي بن سعود عبد القادرهاشم محمد7

2647768 أ 13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع اإلخوة جربوعةبراهيمي ربيع8

2648279 أ 13مخبزة صناعيةشارع حمادة امحمدعينوش يزيد9

2636230أ 09مخبزة صناعيةشارع اإلخوة جربوعةعزوزي محمد10

2644075أ 11مخبزة صناعيةشارع اإلخوة جربوعةحسين فاطمة11

2657638 أ 17ت للخضر و الفواكه.تشارع اإلخوة جربوعةطويل يوسف12

2652939 أ 15تجارة بالتجزئة للتبغ و تعبيئة رصيد الهاتف النقالتجزئة قدور بن يوسفبوخالفة وليد13

0524048ب 12محطة الخدماتشارع اول نوفمبركروش و اخوانه: تضامن . ش14



.على مستوى بلدية بوهارون- 

رقم السجل التجاريطبيعة النشاطالعنوان التجارياإلسم واللقبالرقم

2654175أ 15 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة بالطوعيساني بشيرة1

2613950أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالسوق البلديعروسي عبد القادر2

2618240أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالسوق البلديبوطة رشيد3

2646416أ12تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالسوق البلديبوغالم محمد4

2622608أ02تجارة بالتجزئة للتغذية العامة01 رقم 03مسكن عمارة 123حي بخوخة عبد الكريم5

2658203أ 17تجارة بالتجزئة للتغذية العامة17 رقم 05 مسكن عمارة 123حي ايت شيخ محمود6

2626848أ 04تجارة بالتجزئة للتغذية العامة09شارع عدة محمد رقم روباين مصطفى7

2615690أ 99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بن عربية جيالليفريدي فيصل8

2613620أ  98تجارة بالتجزئة للتغذية العامة10شارع لولي بوعالم رقم فريدي امحمد9

2618414أ 99تجارة بالتجزئة للتغذية العامة06شارع الفرمات رقم دحملن محمد10

2626121أ  04تجارة بالتجزئة للتغذية العامة01الحي الشرقي محل رقم عبدون سماعيل11

2633520أ  08تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالحي الشرقي السكان غير الشرعينميراد نادية12

2658050أ 17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع قادم جلول 16ايمن عبد الالوي13

01 -2633652أ 11تجارة بالتجزئة للتغذية العامة02شارع قادم جلول رقم روابحية نصر الدين14

2623621أ 02تجارة بالتجزئة للتغذية العامة02تجزئة الهضاب العليا رقم عزوز سالم15

0524279ب13مخبزة صناعية07 قسم 87 شارع السوق ملكيةمخبزة نعمة: م.م.ذ.ش16



2155528أ14مخبزة صناعية11الطريق الوطني رقم عويطي عاشور17

2635283أ  09ت للخضر و الفواكه.تالسوق البلديبلحاج اسماعيل18

2620562أ  00ت للخضر و الفوكه.تسق البلديحسني محمد19

2657146أ  17حلويات02 محل رقم 11المنطقة الحضرية الطريق الوطني رقم عالل جمال20

2652626أ  15اطعام سريع03طريق لولي بوعالم رقم دهيس الهاني21

2634099أ  08ت للحوم الدواجن و البيض.تشارع قادم جلول 09مومن احمد22

2612150أ  98ت لبطاقات الشرائح المسبقة و المؤجلة للدفع.تالسوق البلدي المغطىبوناصري سمير23

24
11المنطقة الحضرية الطريق الوطني رقم بليل وليد

ت للتبغ ، ادوات المدخنين ، أدوات البازار و جرائد.ت
2659071أ  18

2641787أ 11ت تعبئة رصيد الهاتف.ت05حي الغربي رقم وناس شفيقة25

2618976أ 00نشاط تعبيئة رصيد الهاتف14نهج المير عبد القادر رقم سعيدي غزالي26







وزارة التجارة_ 

-بتيبازة- المديرية الوالئية للتجارة  - 

دائرة سيدي اعمر

على مستوى بلدية سيدي اعمر

الرقـم

 
رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـب

2614063أ 98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي سيدي اعمربن عزيزة علي1

2635012أ 09تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي سيدي اعمرحدوش كمال2

2614049أ 98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي سيدي اعمربن عودة سفيان3

2612387أ 98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي سيدي اعمرحميش امحمد4

2655416أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي سيدي اعمرعمروش عمار5

2613326أ 98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي سيدي اعمرديلمي أمحمد6

2626427أ04تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي سيدي اعمرديلمي رضا7

2659082أ18تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع البريد سيدي اعمربن كريرة محفوظ8

2641667أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي سيدي اعمرزواني يوسف9

2647755أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي سيدي اعمرطواهرية محمد10

2610638أ97تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي بورويس سيدي اعمرفخار لخضر11

2654452أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع البريد سيدي اعمرالطواهرية سلمى12

2018/08/30  المؤرخ في 1379ملحق للقرار رقم

قائمة التجار المعنيين بالمداومة

م2018-ه1440خالل اإلحتفال برأس السنة الهجرية وعاشوراء 



2614492أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي بورويس سيدي اعمرشابني محمد13

2649317أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي بورويس سيدي اعمرحمدود احمد14

2630016أ06تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي بورويس سيدي اعمرعزاز مصطفى15

2639010أ10تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع المدرسة سيدي اعمرطايب محمد16

2617574أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامة  مسكن سيدي اعمر63حي وهنية عائشة17

تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهالشارع الرئيسي سيدي اعمرعميمر عبد الرحمان18
2633133أ08

01-42-2613485أ07تجارة بالتجزئة للحوم و الدواجن و البيضالشارع الرئيسي سيدي اعمرطهراوي محمود19

2624129أ03مخبزة صناعيةشارع باجي بلقاسم سيدي اعمربن كريرة مهدي20

21
اولحسن عبد 

الوهاب
2648027أ13مخبزة صناعيةالشارع الرئيسي سيدي اعمر

2649841أ14إطعام سريعالشارع الرئيسي سيدي اعمرازر عبد القادر22

23
بن عودة عبد 

القادر
2651424أ14مقهىالشارع الرئيسي سيدي اعمر



على مستوى بلدية الناظور

الرقـم

 
رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـب

عطاطفة فتحي1
طريق البريد و المواصالت القديمة 

الناظور
2656829أ17تجارة بالتجزئة لمنتجات العطارة و مواد التجميل

2648699أ13تجارة بالتجزئة لمنتجات العطارة و مواد التجميلشارع دار الشباب الناظورالقفل أمينة2

الناظور المركزمقران لطفي3
تجارة بالتجزئة لكل معدات و المواد المرتبطة بميدان 

المهاتفة
2655287أ16

2653968أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي خزان المياهبوحندير ليلى4

2621052أ01تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق البلدية الناظورعليلي بالل5

2626932أ04تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي خزان المياهبوعام أحمد6

تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهشارع المسجدرمضان فؤاد7
2632680أ07

8
بن شامة عبد 

القادر
2619054أ00مخبزةشارع المدارس الناظور

2622525أ02محطة خدمات الناظور11الطريق الوطني رقم كبيش فريد9



على مستوى بلدية مناصر

الرقـم

 
رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـب

2648623أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالحي الجديد مناصرحشمان براهيم1

2614213أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر مناصرزعميش جلول2

2612344أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر مناصربعايري محمد3

2616594أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر مناصرطايب جلول4

2637179أ09تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالحي األعلى مناصرشهراني عبد الكريم5

2612753أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق تملول مناصرحشمان عبد القادر6

2622069أ01تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الشيخ رمضان مناصرطهراوي اسماعيل7

2659435أ18تجارة بالتجزئة للتغذية العامةسوق الفالحعربوز مراد8

2643931أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر مناصرهندي رشيد9

2652682أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر مناصرجمعي عبد هللا10

2618121أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الشيخ رمضان مناصربوعمرة بوعالم11

2658015أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي السوق  مناصرهندل حمود12

2614378أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالسوق البلدي مناصرزعميش أحمد13

2632066أ07تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الحمام مناصردحماني حكيم14

2612593أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن مناصر50حي بن ضيف هللا سفيان15

2627238أ05تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق تملول مناصردالي محمود16

2657937أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق حي الزجاج مناصرجلفي حميد17

2626701أ04تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق ثملول حي الزجاج مناصرحرشاوي نعيمة18

2631353أ07تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي الزجاج مناصرشابني رضا19

2626165أ04تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي الزجاج مناصربوعمريرن محمد20

2626704أ04تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق تملول مناصرشقراني احمد21

2611539أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي فجانة مناصرجالي خالد22



2616053أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي سي عمران  مناصرزروقي اسماعيل23

0524701ب16مغازةطريق ثملول مناصرحرشاوي رشيد24

2655435أ16مخبزة صناعيةشارع الشيخ رمضان مناصرجمعي احسن25

02122-02-42حرفي خبازشارع الشيخ رمضان مناصربراهمي  جمال26

27
ن ي حسي  2638662أ10مخبزة صناعيةالحي الجديدطايب 

28
ن ي حسي  11A2639915مخبزة صناعيةحي سي عمرانطايب 

2638871أ10تجارة بالتجزئة للحوم و الدواجن و البيضمحل مناصر24حي عميمر أمين29

2612648أ98منتجات الحليب والعسلشارع الشيخ رمضان مناصر ازقاق امحمد30

2620974أ01إطعام سريعشارع الشيخ رمضان بلقاسم مناصربراهيمي بلقاسم31

2612507أ98محطة خدماتشارع الرئيسي مناصرازقاق عبد القادر32











وزارة التجارة_ 

-بتيبازة- المديرية الوالئية للتجارة  - 

على مستوى بلدية القليعة
الرقـم 

التسلس
رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـب

18A2658804تجارة بالتجزئة للتغذية العامةساحة  عويقرزياني نبيل1

2
صالحي عبد 

القادر
2616544أ 99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةساحة سويداني بوجمعة القليعة

2620865أ01تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع سويداني بوجمعة القليعةبوجمعة الهادي3

2618599أ 00تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق بو اسماعيل القليعةنادر امحمد4

01 -2643222أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع مصطفى بن بولعيدبوجمعة نادر5

2648559 أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةنهج فسيارلي جلول القليعةبدري محمد6

2620787أ01تجارة بالتجزئة للتغذية العامة القليعة03شارع االمير عبد القادر رقم بلهوان زينب7

4852573أ 08تجارة بالتجزئة للتغذية العامة القليعة07شارع البليدة رقم ميهوبي بالل8

2616457أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع قدور بن يوسف القليعةخليفة طاهر9

15A2654603تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع قدور بن يوسفبوتريك سيدعلي10

2629451أ06تجارة بالتجزئة للتغذية العامةنهج قدور بن يوسف القليعةلشيب فؤاد11

12
مصباح عبد 

الحكيم
2650388أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع االخوة فرصادو القليعة

2645704أ12تجارة بالتجزئة للتغذية العامةنهج قدور بن يوسف القليعةدايري عبد القادر13

14
دايري مختار 

جمال
2617499أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةنهج قدور بن يوسف القليعة

15
كوتشوك عبد 

الكريم
2627406أ05تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع خميستي القليعة

2018/08/30  المؤرخ في 1379ملحق للقرار رقم

قائمة التجار المعنيين بالمداومة

م2018-ه1440خالل اإلحتفال برأس السنة الهجرية وعاشوراء 

دائرة القليعة



2626949ب04تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بلهوان محمد القليعةحمرات ابراهيم16

09A2634902تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق بواسماعيل القليعةقراوي براهيم17

10A2637719تجارة بالتجزئة للتغذية العامة  القليعة12 /7 مسكن وكالة عدل محل رقم س 832حي محمد همي زروقي18

10A263909تجارة بالتجزئة للتغذية العامة القليعة04 مسكن اجتماعي تساهمي رقم 140حي سليمان يونس19

17A2656814تجارة بالتجزئة للتغذية العامة04طريق فوكة عمارة ج سيد أحمد أنيس صالح20

12A2644272تجارة بالتجزئة للتغذية العامة44طرق فوكة عمارة رقم توفيق كمال توفيق21

02A2622534تجارة بالتجزئة للتغذية العامة القليعة43طريق فوكة عمارة رقم بوجيل علي22

07A2631841تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق فوكة عمارة أ القليعةعيسى يمينة23

16A2655958تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن عدل القليعة832حي بن محمد محمد24

18A2658699تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكنعمارة ب كركوبة القليعة70حي ايدير نايت سيد الناس25

09A2636450تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق فوكة حي الساحل القليعةبورزامة قويدر26

03A2624921-01تجارة بالتجزئة للتغذية العامة القليعة04 مسكن عمارة رقم 162حي قزاني محمد27

98A2612721تجارة بالتجزئة للتغذية العامة القليعة02شارع االخوة قريشي رقم بوشان عبد القادر28

98A261473تجارة بالتجزئة للتغذية العامة القليعة03المنطقة الحضرية رقم ولد مزيان مصطفى29

09A2635339تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق بن عزوز القليعةيوسفي عبد القادر30

15A264821تجارة بالتجزئة للتغذية العامة طريق بن عزوز القليعةغريب مراد31

17A2657575تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق بن عزوز القليعةكسوري علي32

12A2645916-01تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق بن عزوز القليعةسفوري محمد33

06A2629722تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق بن عزوز القليعةبوجمعة عبد القادر34

16A2656061تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق بن عزوز القليعةشرفي احمد35

10A2637560تجارة بالتجزئة للتغذية العامة القليعة17طريق فوكة عمارة رقم بلجياللي محمد36

99A2617715تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع نيوز علي القليعةمخلوف مولود37

04A4817678تجارة بالتجزئة للتغذية العامة القليعة10شارع حمدوش قطعة عياشي براهيم38

2657019أ17مغازةطريق بن عزوز القليعةدويفي براهم39

0523520ب07مغازة جويلية القليعة05حي سوبيرات المدينة40



42/04 252790 أ 10المخبزة الصناعية القليعة01طريق البليدة قطعة رقم بقاش لحسن41

35-42  03225حرفي خبازشارع بن يوسف القليعةحمودي نصيرة42

2617849أ99المخبزة الصناعيةشارع محمد خميسي القليعةبودومة محمد43

2613645أ98المخبزة الصناعيةشارع بواسماعيل القليعةاشيكر ابراهيم44

2618336أ99مخبزة صناعيةطريق بواسماعيل القليعةأسامر جمال45

46
 مسكن وكالة عدل القليعة832حي بختي منير

مخبزة تقليدية وحلويات
423502707ب ح 

47
حي كركوبة القليعةبن علجية بوبكر

المخبزة الصناعية
13A2648255

2926775أ06 مخبزة صناعيةحي علي كركوبة  القليعةبراهيمية بشير48

17A2657027مخبزة صناعية القليعة44تجزئة رقم وتوغ مروان49

16A2656220المخبزة الصناعيةطريق بن عزوز القليعةخالد خارباش50

18A2659571مخبزة صناعية القليعة10شارع حمدوش قطعة رابح ونوغ51

17A2658331مخبزة صناعيةشارع االخوة صالحسعودي عبد الرحيم52

2650150أ14مخبزة  صناعية القليعة01طريق ابن عزوز محل رقم مجور محمد53

13A2648210مخبزة صناعيةشارع نيوز علي القليعةبن لوكيل احمد54

3606099-42حرفي صانع الخبزطريق فوكة المنطقة العمرانية القليعةفاطمة ناجحي55

2642427أ11حلويات26طريق الجزائر رقم بوقرة سعاد56

2619473أ 00حلوياتشارع ميلودي احمدسهير محمد57

2626957 أ 04حلوياتطريق الجزائر القليعةايشكر عبد النور58

2622208أ02حلوياتشارع الجمهورية القليعةعروج محمد59

99A2617999 /01حلويات القليعة22طريق بواسماعيل رقم بوقريقة مليكة60

11A4923944حلوياتطريق بن عزوز القليعةعون جمال61

62
كورين محمد 

سفيان
2614913أ98اطعام سريعطريق الجزائر

2655568 أ16تجارة بالتجزئة للتبغ و ادوات المدخنينشارع طريق الجزائر القليعةبن بوثلجة حكيم63

2630849أ06تجارة بالتجزئة لمنتجات العطارةشارع طريق الجزائر القليعةنجيب بلعور64



طرق الجزائر القليعةسليم عويني65
تجارة بالتجزئة للهواتف النقالة و تعبئة 

2630187أ06الرصيد

2654201 أ15تعبئة رصيد الهاتف النقالطريق الجزائرعموري نبيلة66

2631861 أ 07تجارة بالتجزئة للتبغ و ادوات المدخنينطريق الجزائر القليعةمالل رشيد67

2656980أ17تجارة بالتجزئة للتبغ و ادوات المدخنينطريق الجزائر القليعةزين الدين بهلول68

69
لوناس زوجة 

امغار  وردية
2620201 أ 00كشك التبغطريق الجزائر القليعة

01-2614896أ 98تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفةطريق الجزائر القليعةمحمدية علي70

71
قروسي محمد 

امين
2657028 أ17تجارة بالتجزئة للتبغ و ادوات المدخنينساحة محمد عويقر القليعة

2635788 أ 09هاتف عموميشارع ولد التركي القليعةحريق نسرين72

2630208أ06هاتف عموميشارع العقيد بوقرة القليعةالعالوي محمد73

2653581 أ15تجارة بالتجزئة للتبغ و ادوات المدخنينشارع مصطفى بن بولعيدرفيق عبد القادر74

01 -2641998أ 11 تجارة بالتجزئة للتبغ ادوات المدخنين  شارع االمير عبد القادر06باحمد خالد75

2658158 أ 17تجارة بالتجزئة للتبغ و ادوات المدخنينشارع البليدة القليعةبن واقني ابراهيم76

77
اوسعيان عز 

الدين
2631786أ07تجارة بالتجزئة للمكتبة و الوراقةطريق البلدة القليعة

شارع سويداني بوجمعة القليعةقزادزي محمد78
تجارة بالتجزئة للمنتجات العطارة و مواد 

2612309أ98التجميل

2627657أ05تجارة بالتجزئة للمكتبة و الوراقةشارع ىخميستي محمد و االمير عبد القادرموسوني حمزة79

2657972أ17تجارة بالتجزئة للتبغ ادوات المدخنينشارع محمد خميسي القليعةفاطمي اسالم80

2626037أ04تجارة بالتجزئة لمواد التجميل و العطارةشارع العربي بن مهيدي القليعةمكي مراد81

2612640أ98تجارة بالتجزئة لمواد التجميل و العطارةشارع شارع فروة بوزيدحالك عبد النور82

83
حسين عبد 

الرحمان
2649012أ13تجارة بالتجزئة لمنتجات العطارةشارع فروة بوزيد

2658255أ17تجارة بالتجزئة للتبغ و الكبريتبوناطيرو جلولناصري امين84

2622156أ01تجارة بالتجزئة لمنتجات العطارةطريق بو اسماعيل القليعةحمادي فتحي85

2658256أ17تجارة بالتجزئة للتبغ و الكبريتشارع محمدبلهوان القليعةالعمروسي ياسين86

2650656أ14تجارة بالتجزئة للتبغ و الكبريتطريق بواسماعيل القليعةاعموراين مراد87

88
احمد مردوخ 

الهاشمي
2665108أ16تجارة بالتجزئة للمكتبة و الوراقةطريق بواسماعيل القليعة



98A2611824تجارة بالتجزئة للمكتبة و الوراقةطريق بواسماعيل القليعةقراوي محمد89

16A2656362تجارة بالتجزئة للتبغ ادوات المدخنينشارع بلهوان محمد القليعةبوعمران وحيد90

09A2636691تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفةطريق بواسماعيل القليعةمحمدية بوعالم91

07A2632388تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفةشارع بلهوان محمد القليعةبوعشة بالل92

12A2647031تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفةطريق بواسماعيل القليعةزروال محمد كمال93

07A2631979تجارة بالتجزئة لمواد المواد المهاتفةشارع محمد بلهوان طريق بواسماعيل القليعةحبيش زهير94

13A2648213تجارة بالتجزئة للتبغ ادوات المدخنينطريق بواسماعيل القليعةحساس حسينة95

04A2626375تجارة بالتجزئة للمكتبة و الوراقة2 مسكن سرتي ع ب70حي اعمر يحي كريم96

12A2646910تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفة مسكن كركوبة القليعة32+ 140حي رقي سيد علي97

14A2652076تعبئة رصيد الهاتف النقال مسكن القليعة140حي تشيالي عبد االله98

17A2658163تعبئة رصيد الهاتف النقال القليعة4طريق فوكة عمارة أ هشام حمداني99

14A2650642تجارة بالتجزئة للمكتبة و الوراقة القليعة12مجموعة ملكية رقم حيون مصطفى100

15A2654262تجارة بالتجزئة لمنتجات العطارة مسكن كركوبة القليعة32+ 140حي سفيان نسيم101

حي  بن عزوز القليعةمدا امحمد102
تجارة بالتجزئة لمنتوجات الحليب و 

15A2653022العسل

12A2644461تعبئة رصيد الهاتف النقالطريق فوكة القليعةبابسي اسماعيل103

17A2657860تعبئة رصيد الهاتف النقال مسكن عدل القليعة832حي طويل عبد الحكيم104

05A2628499تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهالمنطقة الحضرية الجديدة القليعةعبدي جياللي105

14A2651341تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهشارع بن عزوز القليعةمشيدي فؤاد106

16A2656176تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهطريق بن عزوز القليعةبن دوادي محمد107

15A2652872تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهطريق فوكة القليعةجلول رقية108

13A2648619تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهطريق بواسماعيل القليعةجبار محمد109

محي الدين محمود 110

رابح

99A2615740تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهطريق بواسماعيل القليعة

2637164أ09محطة بنزينطريق البليدة القليعةبلهول زكية111

42/01  2614831أ98محطة خدماتطريق بواسماعيل القليعةأعراب نور الدين112



على مستوى بلدية الشعيبة

الرقـم 

التسلس
رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـب

009420009-0035ب ح مخبزة صناعيةطريق الملعب  الشعيبةطكوش محمد1

2638466أ10مخبزة صناعيةطريق الملعب  الشعيبةعكلي رشيد2

2637285أ10تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق الملعب الشعيبةعرايجي مراد3

2614947أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسيبلقايد محمد4

2654871أ15تجارة بالتجزئة للحوم الطازجةتجزئة بن يحيفارس اوزغلة5

2614898أ 98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسيبلقايد كمال6

2614947 أ 98تجارة بالتجزئة للتغذية العامة01عين مسعود رقم مصباح عبد كريم7

8
عبد الرحمان 

بوعزي
2657176أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامة الشعيبة03 مسكن عمارة رقم 60حي 

2615606أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق بواسماعيل القليعةبن حدارة رشيد9

رابح بلهواري عبد 10

القادر

11A2643727تجارة بالتجزئة للتغذية العامةعين مسعود الشعيبة

13A2643628تجارة بالتجزئة للتغذية العامةتجزئة عين مسعودمصباح بلقاسم11

97A2610422تجارة بالتجزئة للتغذية العامةتجزئة بن يحيشويكة محمد12

05A2628286ت لمواد التجميل/ ت02الشارع الرئيسي رقم دزيري محمد13

14A2652137تجارة بالتجزئة لمنتجات العطارة الشعيبة03 مسكن ع س رقم 60حي بن شدة عيسى14



على مستوى بلدية الحطاطبة

رقم السجل التجاريطبيعـة النشــاطالعنوان التجارياإلسـم و اللقـبالرقـم 

2620146أ00تجارة بالتجزئة للتغذية العامة الحطاطبة22الشارع الرئيسي رقم بوزيدي زكريا1

2656360أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق البليدة الحطاطبةتشالبي كمال2

2651178أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع االستقالل الحطاطبةتواتي محفوظ3

2615637أ99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الشمالي الحطاطبةشعال فاطمة 4

2633244أ 08تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالحي الغربي الحطاطبةزقان عبد 5

2652396أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق حجوط الحطاطبةعثمان نصاح6

2622436أ02تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي الحطاطبةبلباري حكيم7

2654701أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن الحطاطبة30 110حي نفراوي يمينة8

2646543أ12تجارة بالتجزئة للتغذية العامة28شارع الحرية رقم سليمي حليمة9

2655055أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق البليدة الحطاطبةجميلة فارس10

2614816أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالحي الغربي الحطاطبةبوربيحة محمد11

2651198أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالحي الغربي الحطاطبةسحنون بشير12

2622594أ02تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي الحطاطبةنفراوي محمد13

2658478أ17مخبزة صناعيةالمنطقة الحضرية شارع االستقالل رقم مهدي قيرود14

3600341-42حرفي خباز و حلوانيطريق البليدة الحطاطبةفارس طاهر15

05134-36-42حرفي خبازطريق المسجد  الجديدالحطاطبةعبد السالم حميد16

2636863أ09تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهالشارع الرئيسي الحطاطبةتواتي الياس17

2649323أ13تجارة بالتجزئة للحوم و الدواجن و البيض الحطاطبة116طريق وطني رقم قبلي أيوب18

2630277أ06نشاط تعبئة رصيد الهاتفالشارع الرئيسي الحطاطبةضيف موسى19

2630121أ 06نشاط تعبئة رصيد الهاتف الحطاطبة01تجزئة رقم عيدة خيرة20

2654765 أ 15تجارة بالتجزئة لمنتجات العطارةالحي الغربي الحطاطبةكرومي حورية21

2614201أ98تجارة بالتجزئة لمنتجات العطارةشارع االستقال  الحطاطبةمعمر الطيب محفوظ22

2622653أ02هاتف عموميشارع االستقالل الحطاطبةعوني نجية23



2616274أ99محطات الخدماتشارع االستقالل الحطاطبةميري رسول الهادي 24















وزارة التجارة_ 
-بتيبازة- المديرية الوالئية للتجارة  - 

رقم السجل التجاريطبيعة النشاطالعنوان التجارياإلسم واللقبالرقم

2644292أ 12تجارة بالتجزئة للتغذية العامةمزرعة مخطاري جلول طريق القليعةبصور سليمة1

2647776 أ 13تجارة بالتجزئة للتغذية العامة08طريق القليعة رقم سعدون عبد الكريم2

2657805أ 17تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن أ03شارع اإلخوة خيدر قطعة وليد بلعاليا3

2629129أ05مغازة05شارع تونسي محمد رقم الطاهر يمينة4

2655254 أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامة جويلية05المنطقة الحضرية ساحة مولود كهار5

2623817أ 03تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع اإلخوة بوفلجارهشام بوفريوة6

شارع رامي امقرانالياس مديحة7
تجارة بالجملة للمنتجات المرتبطة بتغذية 

اإلنسان
2646339أ 12

2645749أ 12مغازةشارع رامي  امقرانرحمة قليل8

2623464أ 02مغازةطريق القليعةبوفالح براهيم9

2652057أ 14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي سي امحمد بوقرةفريد نوفى10

دائرة فوكة

   على مستوى بلدية فوكة

           2018/08/30  المؤرخ في 1379ملحق للقرار رقم

قائمة التجار المعنيين بالمداومة

م2018-ه1440خالل اإلحتفال برأس السنة الهجرية وعاشوراء 



2634124أ 08تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق بواسماعيلمحان امال11

25 قسم 64شارع المدارس مجموعة ملكية عاشور حداد12
تجارة بالجملة للمنتجات المرتبطة بتغذية 

اإلنسان
2658909 أ 18

2654234 أ 15مخبزة صناعيةحي البريدونوغ مخلوف13

2647025 أ 12مخبزة صناعيةشارع اإلخوة خيضربومهدي عبد العزيز14

2527901 أ 10مخبزة صناعية جويلية05المنطقة الحضرية ساحة بقاش لحسن15

2654180 أ 15مخبزة صناعيةشارع عباد حميدقرشي محمد16

2617746أ 99مخبزة صناعيةشارع عباد حميدجعفر شريف سيد احمد17

04596-25-42صناعة الخبز التقليديشارع بونيفة محمدمصطفى بن موفق18

0100079أ 03مخبزة صناعيةشارع بونيفة محمدبوالعام عبد الحليم19

2655130 أ 16حلويات جويلية5شارع حسين بلقاسي20

2634599 أ 08حلوياتطريق بواسماعيلالعيفة نصر الدين21

2613014أ98ت للحوم القصابة.تالسوق المغطىمرسلي سمير22

2615464أ 99ت للحوم القصابة.تالسوق المغطىمواز مصطفى23

2658377أ 17ت للحوم ، الدواجن و البيض.ت25 قسم 116شارع عباد حميد مجموعة ملكية رقم عيد يوسف24

0086225 أ 02ت للحوم الطازجة المجمدة أو المثلجة.تشارع رامي امقرانسليم طالبي25

2655060 أ 16ت للحوم القصابة.تشارع رامي امقرانمهدي بودربالة26



2622172 أ 01ت للحوم القصابة.تالسوق المغطىبن صالح كريم27

2653998 أ 15ت للتوابل و المخالالت.تشارع عباد حميدمحمد مقناشي28

2631434 أ 07ت للخضر و الفواكه.تطريق الدواودةصياد عبد القادر29

2629425أ 06اطعام سريعشارع رامي امقرانجربوعة منصور30

2622252أ 02اطعام سريعشارع الحماماتبوقالشي عبد الهادي31

2638069 أ 10اطعام سريعشارع المدارسعبريش عبد الرزاق32

2631041 أ 06اطعام سريعطريق بواسماعيلمحان هاشمي33

2620255أ 00مطعمجويلية5المنطقة الحضرية ساحة حيان جمال34

2651326 أ 14مقهىشارع توشي محمدخالد حباش35

2635555أ 09مقهىشارع  رامي امقرانولد على فتيحة36

2633020 أ 08مقهى سوق البلدي106هواري شريف37

2656994أ 17ت لمواد التجميل و نشاط تعبيئة الهاتف.تشارع اإلخوة خيدرنصر الدين عقون38

2654901أ 16ت لمواد التجميل و نشاط تعبيئة الهاتف.تشارع المدارسعلى بختى39

2647842 أ 13ت تبغ و ادوات المدخنين.ت جويلية5ساحة شامة خالد40

2636859 أ 09ت تبغ و ادوات المدخنين.ت شارع رامي امقران04بلحاج رضا41

2643909أ 11ت للتبغ و الجرائد.ت06طريق الدواودة رقم بندوي سليم42



2621543 أ 01ت للتبغ و الجرائد.تشارع  رامي امقرانمرواني زوجة عبد  الباقي43

2646118 أ12ت لمعدات المهاتفة.تشارع  رامي امقرانبربارة عيسي44

2620497 أ 00محطة الخدماتشارع البحريةراحو طيب45

0522620ب00ملبنةالمنطقة الصناعيةكوبولي: م.م.ذ.و.ش.م46

على مستوى بلدية الدواودة  - 

رقم السجل التجاريطبيعة النشاطالعنوان التجارياإلسم واللقبالرقم

17A2651200تجارة بالتجزئة للتغذية العامة02 القطعة رقم 94مزرعة رقم حمودة منير1

15A2652994تجارة بالتجزئة للتغذية العامة08الحي الجديد رقم سليمي فريدة2

04A2626511تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي الجديدبن توت لحسن3

99A2616724تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي الجديدمرساوي بوعالم4

08A2634776تجارة بالتجزئة للتغذية العامة القرية الفالحية06 مسكن رقم 73حي حبيبش مراد5

04A2625879تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الخير امباركعياش رضا6

07A2631817تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع ضيف محمدشريف عبلة7

00A2618486تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع ضيف محمدبومراح بوعالم8

10A2638849تجارة بالتجزئة للتغذية العامة13تجزئة الوفاء رقم راشدي يوسف9

02A2622254تجارة بالتجزئة للتغذية العامة02طريق الجزائر رقم " الوفاء"تعاونية عقارية علواش دوادي10

08A4865544تجارة بالتجزئة للتغذية العامةتعاونية عيسات إيديرمعدادي عـلي11

16A2656168تجارة بالتجزئة للتغذية العامة11الطريق الوطني رقم بوعديل خيرة12

17A2656916تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالمنطقة الحضرية حي ساحة الشهداء الدواودة البحريةمختاري محمد13

09A2635188تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع بوزار بوعالم الدواودة البحريةبوعقبة محمد14



99A2616564مغازة11طريق الوطني رقم خالي صديق15

07A2631223مخبزة صناعية71 قطعة رقم 05حي الجديد تجزئة رقم بويموت محمد16

10A2638154مخبزة صناعية02 مسكن رقم 40حي شنافي زهير17

06A2630636مخبزة صناعيةحي محمد بوضيافبوزبيد سيد علي18

02A0091067تجارة بالتجزئة للحوم القصابة11إقامة الزيتون رقم سيعقوبي صالح19

02A2623043-02/42تجارة بالتجزئة للحوم القصابةحي محمد بوضيافرفاس براهيم20

08A2634018تجارة بالتجزئة للحوم البيض و االرانب20 المحل رقم 57الطريق الوالئي رقم بخايرية عبدالقادر21

06A2630830تعبئة رصيد الهاتف النقال03شارع أحمد زبانة رقم عماري عبدالرزاق22

16A2656046تعبئة رصيد الهاتف النقال الطريق الوطني11عبدلي محفوظ23

09A2637157-01/42تعبئة رصيد الهاتف النقال378 مجموعة 2 عمارة م 27إقامة الزيتون محل س غريفة سيد علي24

09A2637157تجارة بالتجزئة لبطاقات شرائح32 محل رقم 57الطريق الوالئي رقم غريفة سيد علي25

شارع بوزار بوعالم الدواودة البحريةمرسلي سيد علي26
تجارة بالتجزئة الدوات التبغ و المدخنين، 

تعبئة رصيد الهاتف النقال
01A2620924

02A2623043تجارة بالتجزئة الدوات التبغ و المدخنينحي محمد بوضيافرفاس براهيم27

07A2632088إطعام سريع53شارع بوزار بوعالم الدواودة البحرية رقم شعبان يمينة28

10A2637784مقهى الدواودة المركزية26 محل رقم 57الطريق الوالئي رقم بن فرحات دوادي29

98A2614589محطة الخدماتساحة عماري محمدبسطام جياللي30

14B0524481محطة الخدمات560 مجموعة ملكية رقم 02قسم بن سودة و أبنائه: م .م.ذ.ش31



وزارة التجارة_ 

-بتيبازة- المديرية الوالئية للتجارة  - 

دائرة الداموس

على مستوى بلدية الداموس
رقـــم السجــل التجــاريطبيعــــــة النشــــــاطالعنــــــوان التجــــــارياالسم و اللقـــــــبالرقــم

2643271أ 11تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– حي الشهداء أكلي حكيم1

2620579أ  00تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس- حي الشهداءميراد عبد الرحمان2

2649352أ 13تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن الشارع الرئيسي60حي خليف عبد القادر3

2650645أ  14تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– تجزئة البرج ميراد جياللي4

2638127أ  10تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– حي البرج وازن إسماعيل5

2621424أ  01تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– 03السوق البلدي المغطى رقموازن  موراد6

عيساني عمر7
 – 03رقم " ف" مسكن عمارة 60حي 

-الداموس
2641777أ 11تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

2652632أ 15تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– حي سي عبد الحق حشالف بوعالم8

2636204أ  09تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– الشارع الرئيسيهديمي صدام حسين9

2640808أ 11تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– حي البرج خليف فاطمة10

2623500أ  02تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن الداموس08حي بوسعيد محمد11

           2018/08/30  المؤرخ في 1379            ملحق للقرار رقم

قائمة التجار المعنيين بالمداومة

م2018-ه1440خالل اإلحتفال برأس السنة الهجرية وعاشوراء 



2610982أ  98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع المسجد طارق بن زيادصراوي أحمد12

2644515أ12تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس-الشارع األسفلجاليلي سفيان13

2654616أ  15تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– شارع  يوسفي عبد القادر شرفي ياسين14

2643837أ  11تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– حي سي نور الدين صراوي عبد المجيد15

2629141أ  05تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– تجزئة البرج سباع فريد16

2632616أ  07تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– شارع االخوة شريف تيرس محمد17

2629218أ 05تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– الشارع الرئيسي وازن ناصر18

2649352أ 13تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس – 01 مسكن عمارة أ رقم 60حي خليف محمد19

2637114أ09تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس–الشارع الرئيسي عبدو زكري20

2650080أ  14تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– حي الحامدية شقراني حميد21

2654988أ 16تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– حي الحامدية حدوش بوعالم22

2625759أ 04تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– حي الحامدية نجاري محمد23

2630011أ  06تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– حي البناء الجاهز شارف عائشة24

2630311أ 06تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالداموس- شارع اإلخوة مالكي عبدو عبد اللطيف25

2613356أ  98تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– حي البرج ملزي محمد26

2625751أ  04تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس– حي الحامدية حفاف جمال27



26545407أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-الداموس–شارع سي نور الدينتواتي فوزي28

-الداموس- شارع اإلخوة شريف  تيرس محمد29
تجارة بالتجزئة للحوم الدواجن و 

البيض
2632616أ 07   42/01

السوق القديممداوري ياسين30
تجارة بالتجزئة للحوم ، الدواجن 

والبيض
2623474أ 02

2638495أ  10تعبئة رصيد الهاتف النقال-الداموس– الشارع الرئيسي حمداني عبد الباسط31

2655968أ16 تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكه-الداموس–شارع االخوة مالكي بومجان حكيم32

2649881أ 14تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه-الداموس– شارع سي نور الدين حنو محمد33

2626455أ 04مقهى-الداموس- حي سي عبد الحق  حشالف جلول34

2619974أ00إطعام سريع-الداموس– حي علي نجار وازن محمد35

2628307أ 05إطعام سريع-الداموس– الشارع الرئيسي بن مهل محفوظ36

2643147أ  13مخبزة صناعية-الداموس– حي سي علي نجار ايراين محمد37

2612200أ  98مخبزة صناعية-الداموس– الشارع الرئيسي وازن بوعالم38

2613166أ  98مخبزة وحلويات-الداموس– الشارع الرئيسي أيت عمار لخضر39

2625777أ 04مخبزة صناعية-الداموس– شارع المسجد عيد عبد القادر40

41
سباع فاطمة زوجة 

حشالف
2626926أ 04مخبزة صناعية-الداموس– حي الحامدية 

بوسعيد هشام42
 – 13 مسكن جماعي محل رقم 08حي 

-الداموس
01/42   2643209أ 11تعبئة رصيد الهاتف النقال

-الداموس– شارع ابراهيم شريف سحنون عبد الرزاق43
تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفة  

المواد المرتبطة بميدان المهاتفة و 
2636823أ  09

0522206أ 98محطة متعددة الخدمات-الداموس -11الطريق الوطني رقم ش ذم م صوصتاد44



الرقــم 

التسلسلي
رقـــم السجــل التجــاريطبيعــــــة النشــــــاطالعنــــــوان التجــــــارياالسم و اللقـــــــب

2615390 أ99مغازةالشارع الرئيسي األرهاطسعيداني ابراهيم1

2644640أ 12مغازةشارع محمد مروان األرهاطمولفي عبد الرحمان2

2615192أ 99تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي األرهاطمدوني عبد الرحمان3

2626463أ04تجارة بالتجزئة للتغذية العامة بوعروس األرهاط11الشارع الرئيسي رقم سعدي جمال4

14أ2650094تجارة بالتجزئة للتغذية العامةدوار اخليفاين األرهاطهواري محمد5

03أ2624498تجارة بالتجزئة للتغذية العامة األرهاط01شارع البلدية رقم خروبي عيسى6

بودالي كمال7
 02 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة 20حي 

  األرهاط09محل رقم 
12A2644433تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

2620686أ 01تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسياألرهاطمروش أحمد8

2643875 أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي إبراهيم بلعيديغريسي عز الدين9

2613986أ 98تجارة بالتجزئة للتغذية العامة األرهاط02 مسكن عمارة أ رقم 20حي حمادي حميد10

2636236أ09تجارة بالتجزئة للتغذية العامة04مسكن عمارة ب رقم20حيقلوع عبد المالك11

2614311أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-االرهاط- شارع البلديةبرقوق نسيم12

2620133أ00تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-االرهاط-11الطريق الوطني رقممولفي سليمان13

على مستوى بلدية األرهاط



15A2652731تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسيدرنان محمد14

األرهاط11       الطريق الوطني رقم بودالي موراد15
نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال 

تجارة
14أ 2650804

 األرهاط11الشارع الرئيسي رقم بودالي جمال16
تجارة بالتجزئة للتبغ ،أدوات 

المدخنين

2644433 أ12

99  2615390 أقاعة شايالشارع الرئيسي األرهاطسعيداني ابراهيم17

2627140أ 05مقهىالشارع الرئيسي األرهاطمدوني محمد18

2645088أ 12تجارة بالتجزئة للخضر والفواكهالشارع الرئيسي األرهاطخيضر حسين19

02أ2623284مخبزة صناعية وحلويات األرهاط11الطريق الوطني رقمسعيداني حكيم20

2626527 أ 04محطة خدماتواد مالح األرهاطمروش محمد21



الرقــم 

التسلسلي
رقـــم السجــل التجــاريطبيعــــــة النشــــــاطالعنــــــوان التجــــــارياالسم و اللقـــــــب

2627579أ05تجارة بالتجزئة للتغذية العامةبني ميلك المركزعياد عبد القادر1

2647744أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع أول نوفمبر بني ميلكباجي نور الدين2

2647300أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةواد الجمعة بني ميلكبوزيد محفوظ3

2629370أ06 تجارة بالتجزئة للتغذية العامةبويامين بني ميلكمعمري محفوظ4

10أ2638700تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسي بني ميلكجلواط شريف5

06أ2630300تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالمدخل الشمالي بني ميلكعميمر أحمد6

08أ 2633624 مقهىشارع أول نوفمبر بني ميلكباجي بلقاسم7

2648893أ13مقهىبويامين بني ميلكبوزيد محمد8

13أ2647378مخبزة صناعيةبويامن بني ميلكعياد علي9

على مستوى بلدية بني ميلك



وزارة التجارة_ 

-بتيبازة- المديرية الوالئية للتجارة  - 

على مستوى بلدية قوراية

الرقــم 

التسلسلي

رقـــم السجــل التجــاريطبيعــــــة النشــــــاطالعنــــــوان التجــــــارياإلســم و اللقـــــــب

أ2644655 12تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-قوراية– شارع االنحراف بوكنة زهية1

أ2656324 16تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-قوراية– إروانو محمد بن وحليمة2

–  أ 05الشارع الرئيسي رقم ب بسكري امحمد3

-قوراية

أ2616397 99تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

أ2644736 12تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-قوراية – 14 قطعة 14تجزئة رقم احلوين محمد4

أ2618668 00تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-قوراية– شارع الحضيرة بوجمعي براهم5

2658831أ98مغازةطريق بوداليقلوع عبد الوهاب6

أ2619886 00تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-قوراية– حي الخشب المقدس إزرارن فتيحة7

 – 102حي الخشب المقدس رقم طاهر وعدادة يامنة8

-قوراية

أ2619428 00تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

2631144أ06تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي األراضي المجزأةبوشامة محمد9

أ2644736 12تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-قوراية– شارع الحضيرة تايدر فاطمة10

أ2638379 10تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-قوراية– شارع السينما اعداداين أمحمد11

أ2645723 12تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-قوراية– شارع أول نوفمبر تدرنت عيسى12

أ2649900 14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةطريق اإلجتناب قورايةخرشاش حكيم13

  98 قطعة رقم 01تجزئة رقم رفيق نجاري14

قوراية

أ2628324 05تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

دائرة قوراية
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 محل 03 مسكن عمارة 132حي حيان فريد15

-قوراية – 22رقم

أ2653489 18تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

أ2653995 15تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-قوراية– حي زروقة عياد محمد16

 – 86حي الخشب المقدس رقم بوملكي عبد القادر17

-قوراية

أ2626658 04تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

2645888أ12تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-قوراية– شارع بودالي قليليش أمحمد18

00A2619428تجارة بالتجزئة للتغذية العامة102حي الخشب المقدس رقم طاهر وعدادة يامنة19

-قوراية – 02 عمارة أ رقم 50حي ستيواح عبد الحق20
تجارة بالتجزئة للحوم ،الدواجن 

والبيض
أ2653420 15

أ2653527 15تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة-قوراية– طريق االنحراف حكيم جليدة21

تجزئة السكنات التطورية حي الخشب بلعيد أمحمد22

المقدس
09A2636473تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكه

يطو جمال23
 عمارة 02 مسكن محل رقم 86حي 

أ درج أ قوراية
أ2649083 13تعبئة رصيد الهاتف النقال

أ2617972 99قاعة الشاي-قوراية–حي األمم المتحدة تايدر محمد24

أ2613340 98 مخبزة صناعية قوراية01تجزئة رقمولد عماربلقاسم25

أ2639849 11مخبزة صناعية بلفدار قوراية05قطعة رقم بسكري محمد26

طاهري عائشة27
 – 08شارع بودالي جلول رقم 

-قوراية
أ2627027 04مخبزة صناعية

أ2630618 06إيداع الخبز-قوراية– شارع الحضيرة عبد الكريم رباحي28

2651085أ14مطعم-قوراية–طريق الجسر واد الرحى حيان رابح29

أ2620790 98مقهىشارع السوق المغطىإجليداين مولود30

أ042626862مقهى-قوراية– حي البناء الجاهز ايت الحاج عبد الرحمان31

ناجري ياسين32
 مسكن عمارة أ 76/150حي 

-قوراية–
أ2647674 13نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال

أ2624788 03إطعام سريع-قوراية –18الشارع الرئيسي رقم بونعيمي يامنة33

أ2647387 13إطعام سريع-قوراية–حي الخشب المقدس بوعمامة فريد34

2636603أ09إطعام سريع-قوراية–الشارع الرئيسي ولد معمر  نسيم35

أ2646938 12إطعام سريع-قوراية– الشارع الرئيسي طايبي محمد36



على مستوى بلدية مسلمون

رقـــم السجــل التجــاريطبيعــــــة النشــــــاطالعنــــــوان التجــــــارياالسم و اللقـــــــبالرقــم

2656727أ16 تجارة للتجزئة للتغذية العامةالحي السفليبوعبد هللا أحمد1

 الحي السفلي 11الطريق الوطني رقم حلحال عائشة2

مسلمون

2647252أ12 تجارة للتجزئة للتغذية العامة

2613107أ98تجارة للتجزئة للتغذية العامةالشارع الرئيسيعريج جلول3

2656130أ16 تجارة للتجزئة للتغذية العامةمركز مسلمونبختي العالية4

2652147أ14 تجارة للتجزئة للتغذية العامة مسلمون11الطريق الوطني رقم عمورة فاطمة5

2610704أ97 تجارة للتجزئة للتغذية العامةحي المجاهدين مسلمونبلعيدي محمد6

2626937أ04تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-مسلمون- 05تجزئة رقم عمروش علي7

14أ 2649880تجارة بالتجزئة للتغذية العامة-مسلمون– الحي الجديد ويدر فاطمة8

2653843أ 15تجارة للتجزئة للتغذية العامةالحي العلوي مسلمونعريج نبيل9

98أ 2614258تجارة للتجزئة للتغذية العامة مسكن  مسلمون100حي بوستة محمد10

04أ2626687تجارة للتجزئة للتغذية العامة-مسلمون  – 25 قطعة 01تجزئة رقم مسيلتي مجيد11

أ03 2625300 تجارة للتجزئة للتغذية العامة-مسلمون  – 25 قطعة 01تجزئة رقم ناصف زبير12

06أ2630755تجارة للتجزئة للتغذية العامة قطعة مسلمون69تجزئة بلعيدي زهرة13

2623227أ 02مطعم  مسلمون69الحي السفلي رقم رياض عبد الرحمان14

2638480أ10إطعام سريع-مسلمون المركز- شارع أول نوفمبرعيساني جلول15

2623227أ 02مقهىالحي السفلي  مسلمونرياض عبد الرحمان16

2653454أ15ت لمنتجات العطارة ومواد التجميل/تمسلمون- أ-03مسكن رقم100حي أقلوشي بوعالم17

2620697أ 00تعبئة رصيد الهاتف النقال مسلمون03 مسكن رقم 69تجزئة سعدون مليكة18

2637283أ10تعبئة رصيد الهاتف النقالمسلون01 مسكن رقم 69حي بلجياللي مولود19

13أ2649821تجارة بالتجزئة للحوم ، الدواجن والبيضالحي العلوي  مسلمونبوكري أحمد20

2623227أ 02تجارة بالتجزئة للحوم ، الدواجن والبيضالحي السفلي  مسلمونرياض عبد الرحمان21



على مستوى بلدية أغبال

الرقــم 

التسلسلي

رقـــم السجــل التجــاريطبيعــــــة النشــــــاطالعنــــــوان التجــــــارياإلســم و اللقـــــــب

09أ2635263تجارة بالتجزئة للتغذية العامةأغبال المركزوالي ياسين1

2629793أ 06تجارة بالتجزئة للتغذية العامةأغبال المركزوالي أمحمد2

2651462أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامةأغبال المركزخالدي خالد3

2638842أ10تجارة بالتجزئة للتغذية العامةدوار تيزي لعزيب أغبالرصام محمد4

2638761أ10تجارة بالتجزئة للتغذية العامةأغبال المركزنجار بلقاسم5

2619804أ 00تجارة بالتجزئة للتغذية العامةتيزي الهاديصمار محمود6

08أ2634506تجارة بالتجزئة للتغذية العامة أغبال02حي بني بختي رقم عطاف مصطفى7

262479203تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي بني بختي  أغبالعطاف أحمد8

2634611أ 08تجارة بالتجزئة للتغذية العامةدوار اللوز أغبالموساوي بلقاسم9

13أ2647889مقهىدوار اللوز أغبالبن خالد مصطفى10

2638228أ 10مخبزة صناعيةمركز أغبالرصام حكيم13

12أ2646653مخبزة صناعيةدوار تيزي لعزيب أغبالرصام نور الدين14

09أ636525

14أ2650725

12

دوار بويش أغبالرصام ناسيم
تجارة بالتجزئة للمكتبة و الوراقة و نشاط 

تعبئة الهاتف  النقال

11

دوار اللوز أغبالبلقاسمي رشيد
تجارة بالتجزئة للدواجن و البيض و 

األرانب





وزارة التجارة_ 

-بتيبازة- المديرية الوالئية للتجارة  - 

 .2017../…../…المؤرخ في  .. …                                                                                 ملحق للقرار رقم 

رقم السجل التجاريطبيعة النشاطالعنوان التجارياإلسم واللقبالرقم

2626435أ04تجارة بالتجزئة للتغذية العامة تيبازة05دوار حميتي رقم بوشالغم مراد1

تجارة بالتجزئة للتغذية العامة تيبازة46 رقم 56مزرعة رقم بالبليدية نورة2
2659492أ18

2648982أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالمنطقة الحضرية حي امحمد بوقرة تيبازةعبد الرزاق زهرة3

تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي امحمد بوقرة تيبازةحفصي الهادي4
2622304أ02

تجارة بالتجزئة للتغذية العامة تيبازة98شارع الملعب رقم ابراهيم حبيب حداد5
2627437أ05
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على مستوى بلدية تيبازة

دائرة تيبازة



2653644أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامة تيبازة3أ س 6 محل رقم 916حي عدل حيبركان عبد النور6

مغازةحي امحمد بوقرة تيبازةصغور عبد اللطيف7
4824175أ05

مغزةحي أمحمد بوقرة طريق واد مرزوق تيبازةبن دار فاتح8
3829591أ06

42-01

2627408أ05تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي واد مرزوق تيبازةمصباح عبد القادر9

26255256أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامة تيبازة02 محل رقم 32حي واد مرزوق  رقم تميمونت أحمد10

رحراح عبد القادر11
 س عمارة ب 6 مسكن مطاريس عمارة رقم أ 916حي 

تيبازة5
2651332أ14تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

2647980أ13تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الملعب تيبازةعبد الحق مصطفى12

تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع البريد تيبازةالطويل رضا13
2610912أ98

تجارة بالتجزئة للتغذية العامةدوار مرابط البج تيبازةمرابط زهية14
2634588أ08

2613860أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي واد مرزوق تيبازةحشاد محمد15

2635226أ09تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي واد مرزوق تيبازةغربي إسماعيل16

2613048أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي واد مرزوق تيبازةبن عودة فاطمة17



2653137أ15تجارة بالتجزئة للتغذية العامة تيبازة08 مسكن ترقوي دوار حميتي عمارة ب رقم59حي عمارة فايزة18

2630781أ06تجارة بالتجزئة للتغذية العامةمنطقة حضرية الجديدة تيبازةزدي أحمد خالد19

تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الدرك الوطني تيبازةحديد زكرياء20
2655779أ16

تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع الدرك الوطني تيبازةمنصور شريف21
2615778أ99

تجارة بالتجزئة للتغذية العامةشارع البنك الوطني تيبازةمجياح سليم22
2656123أ16

2658451أ17تجارة بالتجزئة للتغذية العامة تيبازة11شارع أول نوفمبر رقم بن داود عدالن23

مروان رفيق24
 1 مسكن مطاراس عمارةأ916حي عدل 

  تيبازة02محل رقم س 
تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

2630861أ06

42/01

2655080أ16تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي البلج تيبازةغالم امحمد25

2628157أ05تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالحي االبلج تيبازةنجار يونس26

2640788أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامة تيبازة54 مسكن رقم 40حيبدراني حياة27

تجارة بالتجزئة للتغذية العامة  تيبازة02ب 6 مسكن مطاراس عمارةس 916حي عدل عروس نعيمة28
2641628أ11

تجارة بالتجزئة للتغذية العامة مسكن ماطاراس تيبازة916حي بركان عبد النور29
2653644أ15



تجارة بالتجزئة للتغذية العامة تيبازة11 عمارة رقم 04مسكن ماطاراس رقم س 916حي سابقي عبد القادر30
16أ2655521

2629012أ05تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي البلج تيبازةمرابط محمد31

قاسم بوعالم32
حي واد مرزوق

01A2622041تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

مروان غنية33
حي رابطة تيبازة

تجارة بالتجزئة للتغذية العامة
2659492أ18

2642471أ11تجارة بالتجزئة للتغذية العامةالحي الجديد تيبازةعليج شيخ34

2614252أ98تجارة بالتجزئة للتغذية العامةحي البلج تيبازةحشاد جلول35

2658807أ18تجارة بالتجزئة للتغذية العامة تيبازة79الحي الجديد رقم مقدم قتيحة 36

 تيبازة45الحي الجديد رقم رزقي كريم 37
تجارة بالتجزئة للمنتجات المرتبطة 

بتغذية االنسان
2654630أ15

 تيبازة32حي واد مرزوق رقم كوكب محمد أمين38
تجارة التجزئة للتبغ و أدوات 

المدخنين
2649229أ13

 تيبازة02 محل رقم 74حي رابطة رقم احلوين يمينة39
تجارة التجزئة للتبغ و أدوات 

المدخنين
2656998أ17

 تيبازة02شارع عيونة محمد محل رقم باوزاني وليد40
تجارة التجزئة للتبغ و أدوات 

المدخنين
2658847أ18

حي امحمد بوقرة  تيبازةمنير أحمد41
تجارة التجزئة للتبغ و أدوات 

المدخنين
2655793أ16



 أ تيبازة7 مسكن مطاراس عمارة رقم 916حي عدل بن صالحي مراد42
تجارة التجزئة للتبغ و أدوات 

المدخنين
2651371أ14

حي البلج تيبازةحشاد محمد43
تجارة التجزئة للتبغ و أدوات 

المدخنين
2649235أ13

2638539أ10تجارة بالتجزئة للخضر و الفواكهحي المعلمين تيبازةالفارس حسن44

 تيبازة3أ س6 مسكن محل رقم 916حي عدل بحيري حسين45
تجارة بالتجزئة للخضر و 

الفواكه

2658892أ18

 تيبازة 6حي حميتي القطعة رقم متوشي عبد النور46
تجارة بالتجزئة للخضر و 

الفواكه

2636320أ09

 تيبازة02 طريق الملعب رقم 11+40+40تجزئة محطة الحافالت حي مروان محمد47
تجارة بالتجزئة للخضر و 

الفواكه
2683285أ02

شارع الحمام تيبازةهيدش محمد48
تجارة بالتجزئة للخضر و 

الفواكه
2641879أ11

14 أمحل رقم 25 مسكن تساهمي عمارة 32حي عدة محمد49
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة 

المجمدة

 

2649853أ14

ثاني و ثالث يم

 تيبازة98شارع الملعب رقم نجار محمد50
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة 

المجمدة

 

2653606أ15

 تيبازة30 قسم 03الحي الجديد مجموعة ملكية رقم قويدري يمينة51
تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة 

المجمدة
2657337أ17

تعبئة رصيد الهاتف النقال مسكن32حي حميتي محي الدين52
2643913أ11



2658609أ18تعبئة رصيد الهاتف النقالحي حميتي تيبازةسليم أحمد53

2654557أ15تعبئة رصيد الهاتف النقالتيبازة103حي امحمد بوقرة رقم خوية بلقاسم54

2656293أ16تعبئة رصيد الهاتف النقالحي امحمد بوقرة تيبازةبوجمعة خوية55

2652210أ14تعبئة رصيد الهاتف النقال تيبازة29الحي الجديد رقم بيدان عيسى56

2644962أ12تعبئة رصيد الهاتف النقال تيبازة01 رقم 06 مسكن عمارة 140حي الهواري بن عائشة57

2656514أ16تعبئة رصيد الهاتف النقال تيبازة02 مسكن تساهمي عمارة 140حي رشيدة بوشة58

2640462أ11تعبئة رصيد الهاتف النقالحي محطة الحافالت الحي التساهميالهواري زروق59

2639207أ10تعبئة رصيد الهاتف النقال شارع أول نوفمبر تيبازة21الشيكي موسى60

2647529أ13تعبئة رصيد الهاتف النقالتيبازة4 عمارة ب3 مسكن مطاراس س916حي عدل صفاي رابح61

2651139أ14مقهىحي البلج تيبازةمرابطأمين 62

حلويات2 و 01المنطقة الحضرية شارع الدرك الوطني محل رقم بوزيد رابح63
2655513أ16

حلوياتتيبازة2 عمارة ب5 مسكن مطاراس س916حي عدل لقرع مراد64
2658503أ17



شارع المناء تيبازةنبيل عبد الرزاق65
2658180أ17مخبزة صناعية

2650488أ14مخبزة صناعيةشارع المناء تيبازةشيباني رؤوف66

طريق الملعب تيبازةزيرق عادل67
2645299أ12مخبزة صناعية

2640714أ11مخبزة صناعيةحي امحمد بوقرة تيبازةعمار طاهري68

2633826أ08مخبزة صناعيةدوار حميتي تيبازةبركان محمد69

2634898أ08مخبزة صناعيةمحطة الحافالت سابقا تيبازةبربارة أحمد70

71
شركة تضامن نفطال

المسيرة أوسالم شهرزاد
0009691ب99محطة خدماتطريق شنوة تيبازة
















