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بلدية العفرون

البلدية

نوع
النشاط

مخبزة
10

اسم التاجر
قوادري خليفة
محمد المهدي عرعار
خساني عبد القادر
قبايلي مصطفي
الياسين عبزوزي
األحسن بن عائشة
اريبي فتيحة زوجة العمري

العفرون

بقالة
70

عنوان المحل
حي التجزئة الغربية 111
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
شارع بريجة صالح رقم 11
شارع مهداوي عبد القادر
شارع أول نوفمبر
شارع محمد حسان

طاكبو سمير

 11شارع أول نوفمبر

بلحاسن بوعالم

شارع أول نوفمبر

زواوي نعيمة

شارع قبايلي عبد القادر

جياللي بوحاوية

شارع قبايلي عبد القادر

زوقالي محمد

التجزئة الغربية رقم 10

ايمان حمية

حي بورقون محل رقم 11

خديجة احمد عائشة

حي بني مويمن رقم 11

جطو حمزة

حي بورقون

فاروق حمودة

حي بني مويمن

عمار محمد

حي بورقون

حي بورقون
بن احمد فاطمة
حي مهداوي عبد القادر
ميلود يمينة
حي بورقون
نخايليةمحمد
حي  111قطعة التجزئة الغربية
خاد المكرفي
شارع القدس محل رقم  34ب
خالد زاوي
شارع مبارك الشريف
شيكر محمد
محمد مزيان بطاهر مزيان شارع لزار محمد
حي التجزئة الغربية رقم  111قطعة
يخلف مليكة
شارع بريجة صالح
الطيب سامية 1

بقالة

العفرون
خضر
وفواكه
10

مغازة
19

قصابة
15

مقهى
10

مقهى

شارع مبارك شريف عبد القادر
شارع مبارك شريف عبد القادر
شارع مهداوي عبد القادر
شارع مهداوي عبد القادر 43
التجزئة الغربية
شارع طبوثي احمد
شارع بريجة صالح
شارع بريجة صالح رقم 13
شارع بريجة صالح رقم 11

بوشنة خيرة
حاج مهدي يوسف
محمد خليفة
بن براهيم محمد
الكبير علي
العسكري بركان
تومي نبيل
بدر الدين اعمر شريف
بلحاسن علي
حاج فطيمة حاج عبد
القادر
اسامة بن عمر
عماد الدين حميدات
بارودية مرزاق
بوزيدي محمد
حسين كرليفة
بوداوى عمر
بلحاسن محفوظ
بكة محمد

حي بني مويمن محل رقم 11
شارع دويسي عبد القادر
شارع لزار محمد
شارع القدس
شارع بريجة صالح رقم 11
شارع اول نوفمبر
حي  01مسكن طريق وهران
شارع اول نوفمبر

محمد مهبالي

حي بني مويمن

بوجلة خالد

حي  111قطعة التجزئة الغربية

بن طيبة رابح

شارع بورقون

خير الدين قيبو

شارع قيبوع محمد

حي بورقون

شارع القدس قسم  44مج ملكية رقم
خليفة عمران
161
عبد العزيز قويدر بن علي تجزئة المخرج الغربي
شارع مبارك شريف عبد القادر
سليم احمد مبارك
محل رقم 11
شارع مهداوي عبد القادر
حميدة جلطي زوجة عامر
شارع قبايلي عبد القادر
يوسف طهراوي
شارع قبايلي عبد القادر محل رقم
احمد المعيزي
08
شارع أول نوفمبر
فؤاد الكبير
شارع أول نوفمبر
محمد بن عامر
حي بريجة صالح
علي عمور
محمد شاشوة

شارع أول نوفمبر

بيبيط عبد الحكيم
محمد الهامل
مجاجي امحمد
تسوري فاطمة الزهراء
بوستة عبد القادر
بودواني سيد احمد

شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر

2

محطة
خدمات
14

الهامل علي
وليد لعزالي
حاج قويدر محمد
محطة تمزقيدة
محمد يكرلف عبد الصمد

العفرون
إطعام
سريع
10

حليم ملبوس
عمر مصطفاوي
نوال معشوق
عبد الكريم سحنون
سيد علي زيات

3

شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
طريق السيار شرق غرب
شارع أول نوفمبر الطابق االرضي
عمارة أ حصة  14قسم 13
شارع قيبوع محمد
شارع أول نوفمبر محل رقم 34
حي التجزئة الغربية رقم 16
شارع شريف عمر محمد
شارع القدس
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بلدية موزاية

البلدية

نوع
النشاط
مخبزة
10

موزاية

بقالة
71

اسم التاجر

عنوان المحل

بوزيان علي
زروقي عبد القادر
جدايمي مليكة
بوالطين يزيد
الركرمة عبد القادر
بن حواه أحمد
بعمر جمال

شارع بن عيشوبة قدور
شارع جاني محمد
شارع أول نوفمبر
شارع بيران أمحمد رقم 13
شارع أحمد عالل
حي بن عيشوبة
قرية بني شقران

بوجمعة إبراهيم

شارع اإلخوة يخلف

جلوط عبد القادر

شارع مبسوط رابح

أمين ربيع

شارع بوفيسة أحمد

إيداليا أمحمد

 10شارع بن أحمد عسالوي

محمد العربي ميسوم

 11شارع بن علي موزاية

وابل كمال

شارع اإلخوة بن يخلف رقم 30

آيت زقاع سمير

شارع بلهادف

الحيرش عبد القادر

شارع بلهادف

بوزيان أبو بكر

حي بن عيشوبة قدور

شاوطي محمد أمين

شارع مغراوي عبد القادر

طوهاري فريد
طبول عبد الحق
حمادور بريكة
بن رحمة محفوظ
تيجيني خالد
سعيداني محمد
حميد شاقور
مزيان مجيد
بن ناصر فتيحة 4

قرية بني شقران
قرية بني شقران
قرية بني شقران
قرية بني شقران
شارع اإلخوة عالل
شارع محمد أسعد
شارع محمد أسعد رقم 16
شارع اول نوفمبر
شارع بوفيسة أحمد

موزاية

بودواني جياللي
محمد طيبي
عمروس حسين
العتبي جويدة
جلوط عبد القادر
شريف قدون
زوبير محمد العربي
يوسف بن احمد
قاسم احمد
أيوب بن رابح
عبد الرزاق اشوف

شارع مبسوط رابح رقم 18
قرية بني شقران حي  31مسكن
قرية بني شقران
قرية بني شقران
شارع مبسوط رابح
شارع بلهادف معمر
شارع بلهادف رقم 11
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
شارع مسكار رقم 44السهم رقم 11
شارع بن علي خالد

الحيرش جياللي

شارع بلهادف

بن يوسف أحمد

شارع بوفيسة أحمد

خضر
شارع مبسوط رابح
أسامة بوعمرة
شارع أول نوفمبر
وفواكه البرازي عائشة
19
شارع اإلخوة بن يخلف رقم 43
زرارقة فاطمة الزهراء
شارع احمد عالل محمد
بشير شاعة
طارق تسوري بن تسوري شارع مبسوط رابح رقم 11
شارع مسكار علي رقم 33
بعزي عبد القادر
اإلخوة بن يخلف /م م رقم  57قسم
حمزة عبد هللا الحاج
 83موزاية
مغازة
17
شارع اإلخوة بن يخلف
قبلي يوسف
شارع جاني محمد الطابق األرضي
بغالم لعراب
المنطقة الصناعية عمور نور الدين
مطحنة 10مطحنة عمور موزاية
طريق الحطاطبة
أكواسيم
وحدة
انتاج
ش ذ م م موزة للمياه
المياه
حي قدور رابح
المعدنية Moza
19
قرية بني شقران
العورة عبد القادر
شارع مبسوط رابح
أحمد هجالة يوسف
شارع مبسوط رابح
أسيرات محمد
قصابة
قرية بني شقران
العتبي جويدة
10
شارع أحمد عالل
كناني جمال
جلوط سيد علي
شارع بن أحمد علي رقم 13
مقهى
12

مقهى

كرموس عبد القادر
بلقاسم فيسة فاتح
هواري عبد القادر
النعار محمد
بوشامي ناصر
جميل محمد
بن حاسين مراد
بوجمعة يخلف محمد
5

حي  113مسكن
حي  113مسكن تساهمي
شارع اإلخوة بن يخلف
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
شارع اول نوفمبر رقم 11

محطة
خدمات
17
موزاية
إطعام
سريع
10

بن عالل محمد
ش ذ م م محطة متيجة
بوثلجة عبد الرزاق

قرية بني شقران
طريق العفرون موزاية
شارع أول نوفمبر

عبان محمد

قرية بني شقران

محمدي بهية
محمد نادر
وكيل بشير
تسوري بن تسوري مراد
بدر عمار
حشادي قويدر

قرية بني شقران
قرية بني شقران
شارع أول نوفمبر
شارع بن أحمد علي
شارع اول نوفمبر محل رقم 03
شارع أول نوفمبر

6
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بلدية عين الرمانة

البلدية

نوع النشاط
مخابز
10

اسم التاجر

عنوان المحل

موسى بن زيدة

حي برج األمير عبد القادر

حاج عبد القادر فاطمة

مركز عين الرمانة

مزاري عبد الصمد رابح

مركز عين الرمانة

قادوم نصيرة

حي الريحان

عمر ميلود دحمان

حي الريحان

المكرفي خديجة

حي الريحان

مهدي هجالة عبد القادر

حي الريحان

حاج عبد القادر رشيدة

حي برج االمير عبد القادر

محمد سي عمار

حي برج االمير عبد القادر

اشروقي موسى

حي برج األمير عبد القادر

زعطوط رشيد

حي برج األمير عبد القادر

بزاري كنزة

حي برج األمير عبد القادر

مطحنة
10

المطحنة الصناعية للمتيجة
سيم أقرو

المنطقة الصناعية عين الرمانة

مقهى
10

مزاري عبد الصمد عبد
القادر

مركز عين الرمانة

بقالة
00
عين الرمانة

7
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بلدية وادي جر

البلدية

نوع النشاط
مخبزة
10

اسم التاجر
عياش عبد القادر

وادي جر الوسط

أوراج محمد

الطريق الوطني رقم 13

اللحياني عبد القادر

وادي جر

بقالة
01

خضر وفواكه
19

عنوان المحل

وسط وادي جر

دراعي مراد

وادي جر

الشيكر بن عائشة

محل رقم  11بجوار المتوسطة
وسط وادي جر

أوراج جمال
عامر جياللي

حي  10مسكن وادي جر

خليفة عائشة

حي  31مسكن تطوري وادي جر

بن جعفر رابح

وادي جر وسط

الفروجي خالد

مركز بلدية وادي جر

اللحياني جمال

بجانب الشارع الرئيسي وادي جر

أحمد سرير ياسين

الشارع الرئيسي لوادي جر

حاج محمد أمين

وادي جر وسط

8
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بلدية شفة
البلدية

نوع
النشاط

مخبزة
10

عنوان المحل

اسم التاجر
لفقي أمقران
حلوي محمد
صالحي هشام
لكحل رابح
فقاير احمد
مداني منير
حاج دحمان يخلف
بن زيان جعفر

طريق الوطني رقم  11الجزائر وهران
شارع زواوي بن عائشة
شارع الشهداء
شارع الشهداء
القرية االشتراكية أهل الوادي الثنية
حي سيدي المداني
حي سيدي المداني
حي سيدي المداني

بوشر نوح فاطمة الزهراء

شارع سليمان علي رقم 11

األحسن بالل
عباس خالد

شارع إزروق محمد رقم 11
مركز  81قطعة شارع محمد خميستي
حي  141مسكن عمارة ب 6الطابق
األرضي رقم 16

محمد بومعزة
الشفة

بقالة
94

محمود علي نونة

شارع سليمان إبراهيم مج ملكية  13قسم 14

حتحات محمد

قرية االشتراكية أهل الوادي الثنية

بوكميش البادي

قرية االشتراكية أهل الوادي الثنية

سمير عباس
بومعزة عبد القادر

القرية االشتراكية أهل الوادي الثنية
شارع الشهداء رقم 11
الطريق الوطني رقم  31عمارة ب 1مدخل
11
شارع الشهداء
شارع إزروق محمد الطابق األرضي
شارع الشهداء
حي الملعب (حي بومرزوق)
دوار يسعد
حي الملعب
حي الملعب (اإلخوة بومرزوق)
حي الزروق أعمر مج ملكية قسم18
حي الزروق أعمر
شارع الشهداء
حي سيدي المداني رقم 11
حي سيدي المداني قسم  31مج ملكية 11
حي سيدي المداني

بلقاضي محمد

بقالة

حاج إدريس عبد الحكيم
سبسي مرزاق
ناصر بلحاج
معدادي جياللي
مسعودي عبد الكريم
عبد المالك دوبي
بومرزوق أحسن
فوزي فرنان
محمد حرنافي
حاج احمد جمال
طيب زيان
محمد بوكراس
بن صالح عبد القادر
الوزري إبراهيم

9

 140حي سيدي المداني

شارع خميستي محمد رقم 13
شارع الشهداء

خضر
وفواكه
10

مغازة
17
الشفة

قصابة
14

مقهى
15

الشفة

الشفة

محطة
خدمات
14

إطعام
سريع
14
موزع
الحليب
17

بوزيدي بن علي
مكتيش رشيد
الصغير عيسى محمد
شارع الشهداء
اليامن
شارع الشهداء رقم 31
حورية رفيف
حي  141مسكن عمارة ب  3الملعب القديم
محمد سدات
شارع الشهداء
محمد أمين بوشالغم
شارع الشهداء
بوعالم يوسف
شارع الزواوي بن عائشة
محمد العربي هشام
حي الرمــيلي االيمــن رقم  11الشفة
بن زهرة عبد المالك
شارع خميستي محمد
نبيل هادف
شارع الشهداء
وليد بن تامر
شارع الشهداء
بزاري بالل
شارع أول نوفمبر
بزاري أحسن
القرية االشتراكية أهل الوادي الثنية
محمد طهير
مراد ولهة

المخرج الشرقي شارع الشهداء عمارة أ

فقاير أحمد
هارون سامي
بزاري يخلف

مزرعة بوديسة شارع أول نوفمبر
شارع الشهداء
 31الطريق الوطني حي الغخوة سليمان

الزروق الزغيمي عائشة

مركز  81شارع خميستي محمد الطابق
األرضي

جرمان السعيد
صالح مجيد
خميري مروان
ش.ت عاشور وشركائه
(الفرطاس هليل)
عبد الحق بوغابة
محمد العربي سفيان
شطال محمد
شبان رابح
فريد خليف
يحياوي محمد
حناشي زعكان

10

شارع الشهداء
الطريق الوطني رقم  11سيدي المداني
الطريق الوطني رقم  11سيدي المداني
الطريق السيار شرق غرب -الشفة
ساحة الشهداء مج م  16قسم 14
شارع الشهداء
شارع الشهداء رقم 11
شارع الشهداء رقم 41
حي التخطيط رقم  16زعبانة البليدة
البليدة
شارع ديدوش رابح بني تامو البليدة

