قائمة الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري
الفرع
أدرار
الشلف
األغواط
أم البواقي
باتنة
بجاية
بسكرة
بشار
البليدة
البويرة
تمنراست
تبسة
تلمسان
تيارت
تيزي وزو
عزازقة
الجزائر شرق
الجزائر وسط
الجزائر غرب
الجزائر شرق 2
الجلفة
جيجل
سطيف
العلمة
سعيدة
سكيكدة
سيدي بلعباس
عنابة
قالمة
قسنطينة
المدية

العنوان
حي عيسات ايدير ،ص ب  801ـ أدرار
حي عبد الحق بن حمودة (خلف اتصاالت الجزائر) ـ الشلف
حي المعمورة ،ص ب  8221بلدية األغواط
حي األمل هواري بومدين ،ص ب  -33أم البواقي
حي المجزرة  81مسكن ،طريق بن بولعيد ،ص ب  81ـ باتنة
شارع كريم بلقاسم ،صوماكوب احدادن عمارة د  ،8ص ب
 -282بجاية
حي  800فيالت إطارات زهون غرب  ،ص ب  821األمل -
بسكرة
حي الجيهاني  220مسكن البرقة  ،ص ب  - 184بشار
مركز أعمال الورود الطابق الثاني باب الدزاير -البليدة
حي سي لحلو ،ص ب  54ـ البويرة

حي  50جويلية ،سرسوف ،ص ب  2491ـ تمنراست
شارع هواري بومدين ،ص ب  271ـ تبسة
نهاية النهج الرئيسي الكيفان ،ص ب  314ـ تلمسان

حي م ت س ع طريق عين قاسمة مشروع  33مسكن عمارة
ب 6ـ ص ب  94ـ تيارت
حي م ت س ع  801مسكن عمارة ب  8محل رقم  87و ،81
المدينة الجديدة  -تيزي وزو
حي  10م ت س ع مسكن تساهمي ،إقامة النافورة الرومانية،
وحدة "س" ،عزازقة  -تيزي وزو
الطريق الوطني رقم  21الليدو ،مركز التجارة واألعمال محمدية
مول الطابق الخامس
 12-10شارع العربي بن مهيدي  ،الجزائر الوسطى
مركز األعمال لزرالدة الطابق األول -الجزائر
الطريق الوطني رقم  21الليدو ،مركز التجارة و األعمال محمدية
مال (الطابق الثاني )
 01نهج حي بن جرمان رقم  ،8138ص ب  -3302الجلفة
حي م ت س ع  21مسكن قرية موسى عمارة رقم  03ـ جيجل
حي  100مسكن األبراج ،ص ب  - 181سطيف
حي  80مسكن عدل الشارع الرئيسي  08نوفمبر  8481ـ العلمة
حي زيغود يوسف عمارة رقم  ،01ص ب  817ـ سعيدة
حي عيسات بوكرمة ،القطب اإلداري -سكيكدة
 70شارع عبان رمضان ـ سيدي بلعباس
زاوية شارع بوزراد حسين وشارع افريقيا ،رقم  -12عنابة
حي خماري ساعد ،ص ب  321ـ قالمة
حي المدينة الجديدة علي منجلي برنامج سوراست مشروع 311
مسكن ،ص ب  8الخروب -قسنطينة
منطقة القطب السكني الجديد الحي اإلداري قطعة رقم ، E10ص
ب  143ـ المدية

الهاتف
(+213) 049.36.48.19
(+213) 027.77.43.10
(+213) 029.13.14.79
(+213) 032.54.55.60
(+213) 033.80.21.44

الفاكس
(+213) 049.36.48.21
(+213) 027.77.89.08
(+213) 029.13.14.79
(+213) 032.54.59.67
(+213) 033.85.36.99

(+213) 034.12.05.22

(+213) 034.21.57.57

(+213) 033.65.63.56

(+213) 033.65.63.55

(+213) 049.23.01.63
(+213) 025.21.54.37
(+213) 026.83.82.92
(+213) 029.30.20.84
(+213) 037.48.41.11
(+213) 043.26.76.46

(+213) 049.23.01.63
(+213) 025.21.54.37
(+213) 026.83.82.89
(+213) 029.30.24.49
(+213) 037.48.37.20
(+213) 043.26.76.46

(+213) 046.21.19.28

(+213) 046.21.19.30

(+213) 026.18.04.02

(+213) 026.18.04.02

(+213) 026 46 74 18

(+213) 026 46 74 17

(+213) 023.80.40.17/19

(+213) 023.80.40.18

(+213) 021.71.57.85
(+213) 021.32.95.53

(+213) 021.73.80.51
(+213) 021.32.95.43

(+213) 023.80.54.32

(+213) 023.80.54.45

(+213) 027.93.17.48
(+213) 034.47.34.66
(+213) 036.66.44.00
(+213) 036.47.92.04
(+213) 048.43.43.10
(+213) 038.74.74.09
(+213) 048.76.14.29
(+213) 038.48.11.00
(+213) 037.15.30.71

(+213) 027.93.17.06
(+213) 034.49.89.42
(+213) 036.66.44.00
(+213) 048.43.41.08
(+213) 038.74.74.09
(+213) 048.76.14.28
(+213) 038.48.11.61
(+213) 037.15.30.92

(+213) 031.78.68.32

(+213) 031.78.68.32

(+213) 025.78.55.32

(+213) 025.78.50.92

مستغانم

 08شارع بلحول سيدي عبد هللا ،ص ب  28ـ مستغانم

(+213) 045.41.04.58

(+213) 045.41.02.17

المسيلة

طريق برج بوعريريج ،شارع العقيد عميروش ،ص ب  848ـ
المسيلة

(+213) 035.33.39.73

(+213) 035 33.39.73

(+213) 045.72.18.11
(+213) 029.71.62.61
(+213) 041.38.21.88
(+213) 041.68.11.04
(+213) 049 61.37.20
(+213) 029 40.03.54

(+213) 045.72.18.12
(+213) 029 71.62.70
(+213) 041.38.31.32
(+213) 041.68.11.05
(+213) 049 61.37.20
(+213) 029.40.03.64

(+213) 035 73.01.09

(+213) 035.73.01.12

(+213) 024.94.76.45

(+213) 024.94.76.57

(+213) 038.30.18.56
(+213) 049.37.67.82
(+213) 046.57.64.86
(+213) 032.13.93.81
(+213) 032.72.71.51

(+213) 038.30.18.42
(+213) 049.37.68.00
(+213) 046.57.65.22
(+213) 032.13.39.82
(+213) 032.72.71.55

(+213) 037.82.47.46

(+213) 037.82.47.52

(+213) 024.37.63.93
(+213) 031.47.71.42
(+213) 027.50.64.92
(+213) 049.59.01.43
(+213) 043.77.15.27
(+213) 029.28.29.67
(+213) 046.71.57.05
(+213) 45.92492.943
(+213) 049.32.97.89
(+213) 033.66.47.10
(+213) 4.71.23.28.70
(+213) 029.36.55.23
(+213) 029.35.48.41
(+213) 5.419.39.3942
(+213) 029 48.50.03
(+213) 032.15.92.45

(+213) 024.37.63.93
(+213) 031.47.71.43
(+213) 027.50.64.93
(+213) 049.59.03.51
(+213) 043.77.15.27
(+213) 029.28.14.15
(+213) 046.71.61.11
(+213) 45.92492.943
(+213) 049.32.97.89
(+213) 033.66.47.11
(+213) 4.71.23.28.70
(+213) 029.36.55.23
(+213) 029.35.48.41
(+213) 5.419.39.3942
(+213) 029 48.50.03
(+213) 032.15.92.45

(+213) 029.23.13.22

(+213) 029.23.13.22

معسكر
ورقلة
وهران
قديل
البيض
إيليزي
برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تيندوف
تيسمسيلت
الوادي
خنشلة
سوق أهراس
تيبازة
ميلة
عين الدفلى
النعامة
عين تموشنت
غرداية
غليزان
تميمون
برج باجي المختار
أوالد جالل
بني عباس
إن صالح
إن قزام
تقرت
جانت

شارع حاسي الغلة بابا علي ،ص ب  -170معسكر
منطقة التجهيزات الجديدة ـ ورقلة
 881شارع محمد بوضياف ،ص ب  8827ـ وهران
ساحة أول نوفمبر ،ص ب  ، 812قديل ـ وهران
شارع جاليلية الشيخ ،ص ب  872ـ البيض
المنطقة الحضرية الجديدة ،ص ب  812ـ إيليزي
حي الحدائق قسم  11مجموعة ملكية رقم  ، 84ص ب  373ـ
برج بوعريريج
وادي طاطاريق عمارة ب الكائن قرب بنك الجزائر الخارجي ـ
بومرداس
الطريق الوطني رقم  ،11ص ب  218ـ الطارف
حي قصابي سليمان عميرات ـ تيندوف
حي جوادي ،ص ب  -811تيسمسيلت
حي  84مارس الرمال ،ص ب  821ـ الوادي
حي أول ماي ،ص ب  811ـ خنشلة
حي درايعية أحمد ،شارع بهيجي منصور المبنى اإلداري ـ سوق
أهراس
طريق الوالية ،ص ب  37ـ تيبازة
حي بن معمر رقم  -331ميلة
شارع الشهيد الحاج جيالني محمد ـ عين الدفلى
شارع أول نوفمبر ،ص ب  22ـ النعامة
حي عمر بن الخطاب ،ص ب  878ـ عين تموشنت
شارع ديديوش مراد بوهراوة ،ص ب  11ـ غرداية
شارع أشجار التين رقم  ،08ص ب  138ـ غليزان
الطريق الوالئي رقم  888ماسين زاوية الماء
حي  20أوت قرب محطة الخدمات نفطال
المركز الثقافي سماتي محمد العابد أوالد جالل
برنامج .4مسكن رقم  44بني عباس
وسط المدينة إن صالح
الحي اإلداري  .44سكن إن قزام
حي المستقبل  ،تقرت
وسط المدينة جانت

المغير

حي  14فبراير طريق المرارة بلدية جامعة

المنيعة

حي بلدية حاسي القارة بجوار مقر البلدية

