
اسم التاجر                  عنوان المحل     البلدية نوع النشاط

شارع معيزي يحي محمد سلطاني

شارع أول نوفمبر محمد موسى

حاج الطاهر احمد قطعة112حي التجزئة الغربية رقم 

شارع برقون اللحياني يعقوب

حي بني مويمن الحمري يحي

شارع أول نوفمبر األحسن بن عائشة

01شارع محمد حسان الطيب رقم  عريبي فتيحة

حي بورقون بني مويمن حمودة بالل

شارع القدس كربازة عبد القادر

حي التجزئة الغربية الكبير علي

شارع اول نوفمبر  بوداوي عمر

84شارع اول نوفمبر رقم  طاكيو سمير

02حي بورقون محل رقم  ايمان حمية

حي بني مويمن خديجة احمد عائشة

حي سيدي خليفة بني مويمن جطو حمزة

حي بني مويمن فاروق حمودة

شارع اول نوفمبر عاشور بوسعد

شارع مبارك شريف عبد القادر زماط عدالن

حي بورقون بني مويمن نخايلية محمد

شارع بريجة صالح بوطاقة صالح

شارع بريجة صالح بن علي محمد

192شارع اول نوفمبر  رشيد عمران

العفرون

36بقالة 

07المخابز 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة

مديرية التجارة لوالية البليدة

المفتيشية اإلقليمية للتجارة بالعفرون

2019قائمة التجار المعنيين بالمداومة خالل يومي عيد االضحي المبارك وااليام الموالية 



شارع قبايلي عبد القادر جياللي بوحاوية

شارع قبايلي عبد القادر شوف لزرق محمد

شارع مبارك عبد القادر زواوي نعيمة

شارع مبارك شريف شيكو محمد

شارع مبارك شريف عبد القادر بوشنة خيرة

شارع مهداوي عبد القادر يمينة ميلود

شارع مبارك شريف عبد القادر حاج مهدي يوسف

شارع مهداوي عبد القادر عبد الغني قوني

شارع طبوثي احمد العسكري بركان

شارع مهداوي عبد القادر خليفة محمد

شارع محمد حسان الطيب حسني دليلة

حي التجزئة الغربية زوقالي محمد

حي التجزئة الغربية قرومي يونس

حي التجزئة الغربية يخلف مليكة

شارع محمد حسان الطيب غريس اسماعيل

شارع بريجة صالح بلحسان علي

خالد المكرفي قطعة التجزئة الغربية112حي 

01شارع بريجة صالح رقم  حسين كرليفة

4شارع بريجة صالح رقم  بدر الدين اعمر شريف

بلحاسن محفوظ مسكن طريق وهران80حي 

شارع اول نوفمبر بلحاسن بوعالم

شارع اول نوفمبر أعمر تكنوين

بوجلة خالد قطعة التجزئة الغربية112حي 

شارع القدس حمو جبارة جلول

شارع لزار ─حي التجزئة الغربية 

محمد

علي لكحل محمود

شارع القدس زيان سيد علي

 مج ملكية رقم 33شارع القدس قسم 

160

خليفة عمران

تجزئة المخرج الغربي عبد العزيز قويدر بن علي

03 محل رقم 5 مسكن عمارة أ80حي  عرابي سلم اسماء

شارع قيبوع محمد حسان بلهادي

شارع مهداوي عبد القادر حميدة جلطي زوجة عامر

العفرون

03مغازة 

07خضر وفواكه  

36بقالة 



حي سيدي خليفة بني مويمن عمر شريف جعفر

مكناسي رضا تجزئة12حي 

شارع أول نوفمبر فؤاد الكبير

شارع أول نوفمبر محمد بن عامر

شارع رشاش محمد بولنوار فضيلة

شارع مهداوي عبد القادر بسباسي عمر

 27حي العسكر محمد يحمل رقم 

01مكرر 

حاج ميهوب سيدي موسى 

عبد الكريم
حي بورقون سرير عبد هللا الطيب

حي سيدي خليفة حميدات رابح

شارع أول نوفمبر بن عمر رزقي

شارع أول نوفمبر بيكة حسان

شارع أول نوفمبر تسوري عبد القادر

01شارع أول نوفمبر رقم  محمد كركوت

37شارع أول نوفمبر رقم  االحسن عبد القادر

شارع أول نوفمبر كريبش ناصر

شارع أول نوفمبر الهامل علي

شارع أول نوفمبر حاج قويدر محمد

شارع اول نوفمبر لعرابي وليد

طريق السيار شرق غرب محطة عاشور وشركائه

شارع أول نوفمبر هميسي سوهيل

24شارع أول نوفمبر رقم  زوليخة بلعربي

شارع أول نوفمبر مغربي عبد المجيد

شارع أول نوفمبر الطابق األرضي 

24 قسم 03عمارة أ حصة 

محمد يكرلف عبد الصمد

61شارع اول نوفمبر محل رقم  بدر الدين حمدان

شارع مبارك شريف عبد القادر محمد شريفي

06حي التجزئة الغربية رقم  معشوق نوال

شارع اول نوفمبر جدادو اسماعيل

04محطة خدمات 

08إطعام سريع 

العفرون

07قصابة 

08مقهى 



عنوان المحل           نوع النشاط        اسم التاجر         البلدية      

قرية بني شقران بعمر جمال

شارع علي مسكار جلوط احمد

حي بن عيشوبة قدور بن حوة محمد

شارع اول نوفمبر جدايمي مليكة

شارع  جاني محمد عبد القادر زروقي

شارع احمد جاللي امحمد الركرمة عبد القادر

شارع اول نوفمبر بوشريط محمد

قرية بني شقران بن رحمة محفوظ

 مسكن قرية بني 50حي 

شقران

طيبي محمد

قرية بني شقران العتبي جويدة زوجة بن 

قفة

قرية بني شقران عمروس حسين

قرية بني شقران طوهاري فريد

قرية بني شقران طبول عبد الحق

قرية بني شقران حمادو بريكة

33شارع مسكار علي رقم  ايوب بن رابح

شارع مسكار علي سعدية ساحي

23شارع بيران امحمد رقم  الطوهاري طاهر

 مسكن عمارة ا 205حي 

240 رقم 3س

قليل عبد الرزاق

 مسكن عمارة ب 205حي 

129 رقم 1س

روزي محمد

شارع احمد عالل المهدي هجالة جمال

163حي القناة رقم  بختة يخلف الشوف

شارع احمد عالل سبسي بالل

 03 مسكن عمارة 80حي 

11رقم 

مراد حفاش

شارع حطاب اعمر خمالي احمد

شارع مسكار علي بعزي جياللي

موزاية

07المخابز 

34بقالة 



39شارع مسكار علي رقم  شنوي عاشور

شارع محمد يسعد شاقور حميد

شارع اول نوفمبر البرازي عائشة

شارع مبسوط رابح بودواني جياللي

شارع بوفيسة احمد بن ناصر فتيحة

شارع بن عيشوبة سكين البختي

23شارع بالهادف رقم  الحيرش عبد القادر

شارع أول نوفمبر الحيرش بالل

شارع مغراوي عبد القادر اوزوالن محمد

شارع أول نوفمبر قسام احمد

شارع االخوة بن يخلف رقم 

02 محل 34

زرارقة فاطمة الزهراء

شارع مغراوي عبد القادر شاوطي محمد امين

شارع مغراوي عبد القادر ركان خديجة

شارع احمد عالل عبد الرحمان رضوان

141شارع سالم احمد رقم  عبد القادر بوعياش

شارع بن علي خالد عبد الرزاق اشوف

شارع مبسوط رابح بوعمرة اسامة

شارع محمد يسعد رباحي محفوظ

شارع مبسوط رابح تسوري بن تسوري 

طارق

شارع اول نوفمبر بن احمد يوسف

54شارع مسكار علي رقم  بعزي عبد القادر

58شارع بن سالم احمد رقم  عثملن العمري

152الحي الجديد رقم  رابح جميل

شارع بيران محمد برودية رشيد

المنطقة الصناعية  عمور 

نور الدين

مطحنة عمور موزاية
01مطحنة        

شارع قدور رابح ش ذ م م موزة للمياه 

mozaالمعدنية 

موزاية

02وحدة إنتاج المياه 

34بقالة 

05خضر وفواكه 

03مغازة 



طريق الحطاطبة ش ذ أ أكواسيم

شارع بلهادف احمد هجالة يخلف

شارع لجاني احمد عالل بوجمعة محمد

قرية بني شقران العتبي جويدة

شارع أحمد عالل كناني جمال

شارع حطاب كدون سليمان

 مسكن تساهمي 105حي 

02عمارة أ رقم 

فاتح بلقاسم فيسة

شارع أول نوفمبر داودي الربيع

شارع أول نوفمبر بوشاشي ناصر

شارع االخوة بن عالل علي قدور ربيع

شارع أول نوفمبر شرفي رشيد

شارع أول نوفمبر النعار محمد

شارع أول نوفمبر بن حاسين مراد

شارع مبسوط رابح سي عمارياسر

 مسكن عمارة 205حي 

111 رقم 2أص 

مراد المهدي هجالة

شارع اول نوفمبر احمد بن علي محمد

قرية بني شقران بن عالل محمد

طريق الوطني موزاية 

العفرون

ش ذ م م محطة متيجة

شارع أول نوفمبر بوثلجة عبد الرزاق

دوار حاجي قرية بني شقران عبان محمد

الحي الجديد قرية بني شقران محمدي بهية

الحي الجديد قرية بني شقران محمد نادر

شارع أول نوفمبر رباحي رضا

شارع مسكار علي جدايمي حليم

شارع أول نوفمبر كمال يخلف الشوف

موزاية

02وحدة إنتاج المياه 

05قصابة 

11مقهى 

03محطة خدمات 

05إطعام سريع 



المحل عنوان التاجر اسم النشاط نوع البلدية

 01طريق الوطني رقم 

الجزائر وهران

لفقي أمقران

حلوي محمد شارع زواوي بن عائشة17

شارع الشهداء صالحي هشام

القرية االشتراكية أهل 

الوادي الثنية

فقاير احمد

حي سيدي المداني مداني منير

حي المقراني سيدي المداني 

13رقم 

بن زيان جعفر

حي االخوة بومرزوق بن عالل محمد

شارع خميسي محمد رقم 

08

عباس سمير

حي سيدي المداني تجزئة 

05رقم 

بن عطية خيرة

حي سيدي المداني تجزئة 

13رقم 

حمزة حلوى

حي سيدي المداني طهراوي ابراهيم

 مسكن عمارة أ 750حي 

18 رقم 1

فوضيل هجالة جمال

 مسكن عمارة 750حي 

 سيدي المداني38 رقم 16

ابراهيم بطاهر

شارع سليمان ابراهيم مج 

03 قسم 15ملكية 

على نونة محمود

17حي سيدي المداني رقم  زيان الطيب

 مسكن عمارة 750حي 

36 رقم 16أ

نادية حاج احمد

حي سيدي المداني مج م 

137رقم 

شهبة مونة اسالم

قرية اهل الواد حتحات محمد

القرية االشتراكية سمير عباس

قرية اهل الوادي الثنية بوكميش البادي

شارع الشهداء عبد القادر بوشكوك

 قطعة شارع 91مركز 

محمد خميستي

عباس خالد

دوار بن يسعد مسعودي عبد الكريم

حي الملعب القديم عبد المالك روبحي

05شارع مختيش علي رقم  امين بن عيشوش

الشفة

08مخبزة 

24بقالة 



حي الزروق أعمر فوزي فرنان

حي الزروق أعمر محمد حرنافي

شارع الشهداء حاج احمد جمال

شارع ازروق محمد الطابق 

األرضي

مرزاق سبسي

شارع خميستي محمد رقم 

05

بوزيدي بن علي

شارع الشهداء الصغير عيسى

09شارع الشهداء رقم  مكتيش رشيد

 مسكن عمارة 132حي 

29 رقم 04

صابي عبد القادر

06 مسكن رقم 132حي  كمال بومعزة

42شارع الشهداء رقم  حورية رفيف

 مسكن عمارة 132حي 

 الملعب القديم04

محمد سدات

شارع الشهداء محمد أمين بوشالغم

شارع خميستي محمد الهادف نبيل

 48حي المقراني رقم 

سيدي المداني

شطال وليد

01حي الرمبلي األيمن رقم  بن زهرة عبد المالك

شارع زواوي بن عائشة محمد العربي هشام

مخباط محمد وعلي شارع الشهداء55

القرية االشتراكية أهل 

الوادي الثنية

عيسى بريجة

شارع اول نوفمبر احسن بزاري

 مسكن عمارة ب 132حي 

09 رقم 6

سي عمار محمد

سيف علي مسكن130حي 

شارع الشهداء هارون سامي

 الطريق الوطني حي 42

الغخوة سليمان

بزاري يخلف

 16ساحة الشهداء مج م 

03قسم 

عبد الحق بوغابة

حي النجاح بلهاشمي رابح

شارع الشهداء نصر الدين بيران

 01الطريق الوطني رقم 

سيدي المداني

صالح مجيد

الطريق الوطني شرق 

 01جنوب متيجة رقم 

سيدي المداني

خميري مروان

الشفة

24بقالة 

05خضر وفواكه 

04مغازة 

04قصابة 

06مقهى 

03محطة خدمات 



-الطريق السيار شرق غرب

 الشفة

ت عاشور وشركائه .ش

(الفرطاس هليل)

79حي الزروق اعمر رقم قرني رشيد

شارع خميستى محمد سيد احمد بستاني

شارع الشهداء سعيدة عكاشة

06 مسكن عمارة 132حي  محمد دحماني

22شارع الشهداء رقم  محمد رضا سمادي

37شارع الشهداء رقم  حاج ادريس ازواوة

 06حي التخطيط رقم 

زعبانة البليدة

فريد خليف

البليدة يحياوي محمد

شارع ديدوش رابح بني 

تامو البليدة

حناشي زعكان

حي سيدي المداني مطحنة الصناعية شفة 01مطحنة 

حي سيدي المداني شفة  Sarl Complexeملبنة شفة 

Agro
01ملبنة 

03موزع الحليب 

الشفة

03محطة خدمات 

06إطعام سريع 



عنوان المحل اسم التاجر نوع النشاط البلدية

المنطقة الصناعية عين 

الرمانة

SIMمخبزة صناعية 
01مخبزة 

مركز عين الرمانة حاج عبد القادر فاطمة

حي الريحان احمد حاج هللا حسين

حي الريحان ياسين شويح

حي الريحان اسماعيل متريتر

حي الريحان دوزان رابح

حي برج االمير عبد القادر اسماعيل بن حاسين

حي برج االمير عبد القادر حاج عبد القادر رشيدة

حي برج االمير عبد القادر عالل زعطوط

حي برج األمير عبد القادر اشروقي يحي

حي برج األمير عبد القادر يحي بن حاسين

حي برج األمير عبد القادر بزاري فاطمة

مركز عين الرمانة مزاري عبد الصمد 

رابح

المنطقة الصناعية عين 

الرمانة

مطحنة صناعية
01مطحنة  

مركز عين الرمانة مزاري عبد الصمد 

عبد القادر
01مقهى 

حي برج األمير عبد القادر بدر الدين ميداق
01قصابة 

12 بقالة 

عين الرمانة



عنوان المحل اسم التاجر نوع النشاط البلدية

وادي جر الوسط عياش عبد القادر 01مخبزة 

 وادي04الطريق الوطني رقم 

جر

أوراج محمد

مركز وادي جر اللحياني عبد القادر

وادي جر دراعي مراد

وادي جر الوسط اسحاق الشيكر

04الطريق الوطني رقم  بوعرعار حكيم

وادي جر وسط بن جعفر رابح

مركز وادي جر الفروجي خالد

وادي جر وسط اللحياني جمال

02مركز وادي جر محل رقم  الحفاف جلول
01مقهى 

شارع عمومي وادي جر لؤي دراعي
01إطعام سريع 

الشارع الرئيسي لوادي جر أحمد سرير ياسين

وادي جر وسط حاج محمد أمين

08بقالة 

02خضر وفواكه 

وادي جر


