
العنوان االسم  و اللقب التاجر طبيعة النشاط البلدية

منطقة الصناعية عين رمانة  SIMالمطحنة الصناعية لمتيجة  

بن زيدة موسى حي برج االمير عبد القادر 

منطقة  الصناعية عين رمانة مطحنة صناعية  SIMالمطحنة الصناعية لمتيجة  

حي برج االمير عبد القادر  حميدة بوشاقور موسى

حي برج االمير عبد القادر   بالل بومدين

مركز عين رمانة مزاري عبد الصمد  رابح

مركز عين رمانة تسوري بن تسوري عبد القادر

حي برج االمير عبد القادر  بن حاسين يحي 

حي برج االمير عبد القادر   خفي علي

حي برج االمير عبد القادر   يحي  اشروقي

حي برج االمير عبد القادر   حاج عبد القادر رشيدة 

حي برج االمير عبد القادر   بزاري كنزة

حي برج االمير عبد القادر  عالل زعطوط

مركز عين رمانة مزاري عبد الصمد  مقهى

مركز عين رمانة حاج عبد القادر فاطمة  اطعام سريع 

الــــــجمهورية الــــجزائرية الـــــديمقراطية الـــــشعبية

المفتشية االقليمية للتجارة العفرون 

مديرية التجارة لوالية البليدة 

مخابز

عين الرمانة 
بقالة

2021قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد االضحى  المبارك 

وزاارة التجارة و ترقية الصادرات 

بلدية عين الرمانة



وزارة التجارة و ترقية الصادرات

العنوان االسم  و اللقب التاجر النشاط

وادي جر وسط عياش عبد القادر  مخابز 

مسكن وادي جر 78حي  جياللي عامر 

مركز وادي جر  الفروجي خالد 

مركز وادي جر  اللحياني عبدالقادر

مركز وادي جر  دراعي مراد 

مسكن وادي جر54حي  محمد بن عمر 

مركز وادي جر  احمد الحفاف

 بجوار المتوسطة بلدية 11محل رقم 

وادي جر
بن عائشة الشيكر

حي المعايف وادي جر مصطفى قويدر محود

جمال بورحلة  وادي جر26 مسكن رقم 1200حي 

حي المعايف وادي جر زكرياء بن طيبة سوبيرات 

مركز وادي جر  الحفاف جلول 

شارع عمومي وادي جر لؤي دراعي

وادي جرالوسط رابح بن جعفر

وادي جر ا الوسط بلدية واجر بولعراس العيد

الـــــجمهورية الـــــجزائرية الـــــديمقراطية الـــــشعبية

مقهى +اطعام سريع

مديرية التجارة لوالية البليدة 

المفتشية االقليمية للتجارة العفرون 

2021قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد االضحى  المبارك 

بقالة 

بلدية وادي جر 



وزارة التجارة و ترقية الصادرات



وزارة التجارة و ترقية الصادرات

العنوان االسم  و اللقب التاجر النشاط

وليد بن حاية  مكرر35حي بني مويمن محل رقم 

شارع مبارك شريف العفرون رشيدي بالل

شارع اول نوفمبر العفرون موسى محمد 

العفرون- شارع مهداوي عبد القاادر العبزوزي يمين

حاجي تقي الدين العفرون88شارع اول نوفمبر رقم 

14 رقم 112حي التجزئة الغربية رقم  قوادري خليفة

-العفرون- شارع بريحة صالح  مصطفى القبايلي 

حي بورقون العفرون محمد نخايلية

شارع القدس العفرون بلقاسم عبد القادر

شارع بوزيدي ميلود بلحاسن على

14شارع بريحة صالح  رقم  اعمر شريف  بدر الدين

شارع بريحة صالح طيب سامية

شارع القدس محمد بوزيدي 

مكرر- 02شارع عليلي بن يوسف رقم  محمد وعلي زمري 

شارع دويسي عبد القادر حميدات عماد الدين

شارع القدس العفرون مراد مالح 

53شارع لزار محمد  محل رقم  حمزة بودالي 

العفرون- شارع اول نوفمبر  بلحاسن بوعالم

شارع لزار محمد مزيان بطاهرمزيان محمد

زكرياء الكبير  العفرون80حي بني مويمن محل رقم 

حي سيدي خليفة  العفرون جطو حمزة 

بلدية العفرون

الــــــجمهورية الـــــجزائرية الـــــديمقراطية الـــــشعبية

مديرية التجارة لوالية البليدة 

المفتشية االقليمية للتجارة العفرون 

2021قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد االضحى  المبارك 

بقالة

مخابز



العفرون -02حي بورقون  محل رقم  ايمان حمية 

العفرون- حي بنبي مويمن   فاروق حمودة

شارع مهداوي عبد القاادر خليفة محمد

شارع مهداوي عبد القاادر حنايزي رشيد

شارع طبوشي احمد العسكري بركان

95شارع محمد  حسان الطيب رقم  العمري نورالدين

52شارع مبارك شريف عبد القادرمحل  محمد رحمون

شارع مهداوي عبد القادر بن براهيم محمد

شارع مهداوي عبد القادر عبد القادر شاشوة

شارع اول نوفمبر بن حسين نور الدين

03شارع مهداوي عبد القادر محل  قرني عبد الغني

شارع مبارك شريف عبد القادر حكيم مفتاحي

شنوف لزرق سليم العفرون05شارع قبايلي عبد القادر رقم محل 

22 قسم 79قطعة المخرج الغربي مجموعة ملكية 112حي تجزئة عاللطة نضير

02bis 55شارع العسكرمحمد محل رقم  العجامة احمد

العفرون- شارع اول نوفمبر  المعيزي محمد

لعفرون-  مسكن طريق وهران 80حي  بلحاسن محفوظ

شارع مبارك شريف العفرون شيكر محمد

العفرون - 84شارع اول نوفمبر رقم  سمير طاكبو

شارع محمد  حسان الطيب  العفرون حسني دليلة

شارع مبارك شريف العفرون حاج مهدي يوسف

01شارع مبارك شريف عبد القادر رقم  سليم احمد مبارك

العفرون- شارع قيبوع محمد بلهادي حسان

خير الدين عماري العفرون18حي بني مويمن رقم 

شارع اول نوفمبر العفرون الكبير فؤاد 

-العفرون- شارع بريجة صالح  لخضر عمار

مكناسي رضا العفرون12تجزئة المخرج الغربي رقم 

شارع اول نوفمبر العفرون بن عمر احمد 

بقالة

قصابة

سوبيرات



حي بني مويمن العقرون طرفي عبد القادر 

حيي بني مويمن العقرون بن طيبة رابح 

شارع القدس العفرون زيات سيد علي

العفرون- شارع لزار محمد علي لكحل محمود

تجزئة المخرج الغربي رقم العفرون قويدر بن علي عبد العزيز

شارع اول نوفمبر العفرون حساني توفيق

احمد محمد محمود العفرون17شارع العسكر محمد رقم 

قطعة التجزئة الغربية العفرون112حي  بوجلة خالد

شارع اول نوفمبر جحمون نور المهدي

3 محل رقم3مسكن  عمارةا80حي  ابتسام شباط

شارع اول نوفمبر العفرون فراي يوسف

شارع اول نوفمبر رزالة عبد الرحمان

احمد بوعبدهللا مسكن العفرون80حي 

شارع قيبوع محمد04 اعمر شريف 

شارع اول نوفمبر العفرون بوستة عبد القادر

بيبط عبد الحكيم مسكن العفرون80حي 

شارع اول نوفمبر العفرون كركوت محمد

تسوري فاطمة الزهراء شارع اول نوفمبر العفرون

جالل بوسنة مسكن العفرون80حي 

شارع اول نوفمبر العفرون بن عمر احمد 

شارع اول نوفمبر العفرون بودواني سيد احمد

االحسن عبد القادر العفرون37شارع اول نوفمبر رقم 

شارع اول نوفمبر العفرون بن عودة عبد القادر

شلرع اول نوفمبر العفرون اتسوي عبد القادر

شارع اول نوفمبر العفرون الهامل علي 

شارع اول نوفمبر العفرون حاج قويدر 

شارع اول نوفمبر العفرون لعزالى وليد 

الطريق السيارشرق غرب محطة تمزقيدة

اطعام

مقاهي

خضر وفواكه

محطة خدمات



الصادرات ترقية و التجارة وزارة

العنوان االسم  و اللقب التاجر النشاط

شارع مسكار علي احمد جلوط

شارع اول نوفمبر محمد بوشريط

مقداد دقيش  موزاية66شارع اول نوفمبر رقم 

شارع احمد عالل موزاية الركرمة عبد القادر 

02شارع بن احمدعلي الحسالوي محل  حميد بن خريف 

شارع بلهادف موزاية الحيرش عبد القادر

ميسوم محمد العربي  موزاية07شارع بن احمد رقم 

زوبير محمد العربي  موزاية02شارع بلهادف رقم 

240 رقم 3 مسكن عمارة ا س 205حي  عبد الرزاق قليل

         طابق  1 مسكن تساهمي ع ف105مشروع 

92 حصة 23االرضي رقم 
جبار بلقوران هجالة 

شارع بوفيسة احمد موزاية فتيحة بن ناصر 

شارع احمد عالل موزاية سبسي بالل

شارع احمد عالل موزاية المهدي هجالة جمال

بختة يخلف الشوف موزاية163حي القناة رقم 

02 محل 34شارع االخوة بن يخلف رقم  فاطمة الزهراء زرارقة

شارع االخوة جدايمي موزاية سيد علي كحيل

شارع بوفيسة احمد موزاية امين ربيح

شارع احمد عالل موزاية خمالي احمد

شارع جاني محمد شعبان عبد الرحمن 

شارع بن احمد علي وزاية ابداليا محمد

شارع مسبوط رابح موزاية جياللي بودواني 

شارع مسبوط رابح موزاية احمد بونوة 

شارع بلهادف موزاية ايت زقاع 

قرية بني شقران  موزاية تسوري بن تسوري حورية

موزاية,, قرية بني شقران ت بوياص ابراهيم 

فريد طوهاري  موزاية01قرية بني شقران محل رقم 

قرية بني شقران موزاية عايد طاطا 

قرية بني شقران موزاية عمروس حسين 

شارع احمد عالل موزاية رابح بن جياللي

شارع احمد عالل موزاية مجيد عبد الرحمان

شارع مسكار علي موزاية طارق ابن زياد قسوم 

شارع احمد عالل موزاية عبد الرحمان رضوان

شارع بن علي خالد موزاية عبد الرزاق اشوف

بلدية موزاية

الـــــجمهورية الـــــجزائرية الـــــديمقراطية الـــــشعبية

مديرية التجارة لوالية البليدة 

المفتشية االقليمية للتجارة العفرون 

2021قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد االضحى  المبارك 

مخابز 

بقالة 



23شارع بيران امحمد موزاية رقم  الطوهاري طاهر 

قرية بني شقران موزاية بريكة حمادو
موزاية- شارع بلهادف محمد  شريف كدون

عثمان العمري  موزاية58شارع بن سالم احمد رقم 

العسكر حمزة  مسكن موزاية200حي 

جلوط محفوظ  موزاية70 شارع مبسوط رابح رقم 

طارق تسوري بن تسوري موزاية11شارع مبسوط رابح رقم 

شارع مبسوط رابح  موزاية اسامة بوعمرة 

05 رقم 03 مسكن عمارة 205حي  نورالدين روزي 

عبد القادر بعزي موزاية54شارع مسكار علي رقم 

شارع بوفيسة احمد موزاية احمد بن يوسف

بوهني عمر موزاية131قرية بني شقران رقم  

موزاية23شارع بلهادف  رقم  جياللي الحيرش 

بن رخة ايمن  موزاية153قرية بني شقران رقم 

شارع مبسوط  رابح موزاية اسيرات محمد 

يوسف يخلف الشوف  موزاية30شارع مسكار علي رقم 

سيد علي جلوط موزاية04شارع بن احمد علي رقم 

شارع مبسوط  رابح موزاية يوسف احمد هجالة 

موزاية - 05 مكرر 12شارع مبسوط رابح رقم  سيد احمد بلماحي 

سفيان بن طيبة موزاية17شارع اول نوفمبر رقم 

موزاية -04 مكرر 02شارع بن احمد علي رقم  محمد سعيداني

شارع بن احمد علي موزاية تسوري بن تسوري  مراد

داود خماش موزاية155 رقم 3 مسكن عمارة س205حي 

شارع مبسوط رابح موزاية عباس رابح بن عباس

شارع اول نوفمبر موزاية بن سالم محمد

شارع اول نوفمبر موزاية ناصر بوشامي 

شارع اول نوفمبر موزاية07  بوجمعة يخلف

قرية  بني شقران موزاية بن عالل محمد 

بن حاسين فتحي شارع اول نوفمبر موزاية

شارع الشهداء موزاية سي عمار ياسر 

المنطقة الصناعية عمور نور الدين عثمان عمور المطحنة الصناعية

شارع قويدر رابح سعيد موزاية MOZAطالب   قسوم محمد  

-موزاية- طريق الحطاطبة  AQUASIM

طريق العفرون بلدية موزاية  عمور عثمان  

شارع اول نوفمبر موزاية عبد الرزاق بوثلجة 

عبان محمد موزاية69قرية بني شقران رقم 

وحدة انتاج المياه 

المعدنية

محطة الخدمات

قصابة

خضر وفواكه

مقاهي

بقالة 

سوبيرات 

اطعام سريع 



الصادرات ترقية و التجارة وزارة

العنوان االسم  و اللقب التاجر النشاط

القرية االشتراكية اهل الواد الشفة فقاير احمد

لفقى امقران الجزائر وهران الشفة01الطريق الوطني رقم 

لكحل رمضان  شفة01شارع الزروق محمد محل رقم 

حي وادي الكروش شفة خليفة صديق 

شارع الشهداء شفة صالحي هشام

بن حرز هللا نسيم شفة37شارع الشهداء رقم 

حي المقراني  سيدي المدني شفة بن زيان جعفر

حي سيدي المدني شفة مداني منير

القرية االشتراكية اهل الواد سيدي عيسى شفة بن جاب هللا محمد

موساوي عبد الحكيم  شفة32 رقم 04 مسكن عمارة 132حي 

صالح يحي  شفة3حي الرمبلي االيسر  رقم

شارع الشهداء شفة جمال حاج احمد

القرية االهل الوادي بلدية الشفة البادي بوكميش 

بلدية شفة- القرية االشتراكية  سمير عباس 

الشفة-القرية اهل الواد  حتحات محمد 

الشفة - 27 قسم 466 محل م رقم c58قرية اهل الواد  رقم  طارق خلوف 

شفة الكروش وادي حي نوري ايداليا

الـــــجمهورية الـــــجزائرية الـــــديمقراطية الـــــشعبية

مديرية التجارة لوالية البليدة 

المفتشية االقليمية للتجارة العفرون 

2021قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد االضحى  المبارك 

بقالة 

مخابز 

* بلدية الشفة*



شفة المدني سيدي حي يسري لسلوس

16 عمارة مسكن 420 حي بلقاسم محمد

شفة المدني سيدي حي  عائشة بوزيان

الشفة الحمدانية حي مزواري الهادي

16 عمارة مسكن 750 حي ابراهيم بطاهر

13 عمارة مسكن 750 حي جمال هجالة فضيل

06 رقم الشهداء ساحة العربي القادر عبد

الشهداء شارع بوشكوك القادر عبد

على نونة محمود شفة03 قسم 15شارع سليمان ابراهيم مج ملكية 

شارع الزروق محمد الطابق األرضي شفة مرزاق سبسي 

األحسن بالل شفة22شارع الزروق محمد رقم 

بن عبشوش امين شفة02شارع سليمان على رقم 

دوار بن يسعد شفة مسعودي عبد الكريم

 F عمارة 42المخرج الشرقي للمدينة و جنوب الطريق الوطني رقم 

 شفة01مدخل 
بلقاضي محمد

م ذ  ش وذم م كوندي شفة1حي الرمبلي االيمن رقم 

شارع محمد خميستى الشفة الهادف نبيل

 الطابق األرضي 09 و 08 و 07شارع اإلخوة بومرزوق محل رقم 

شفة
اكرم الزغيمي

العيد روبحي  الشفة01تجزئة سيدي المداني رقم 

وليد شطال  شفة48سيدي مداني حي مقراني رقم 

يحي طاشوش شفة05شارع الشهداء رقم 

شارع الشهداء شفة بهطول فاطمة الزهراء

محمد سدات  الملعب القديم شفة4 مسكن عمارة ب132حي 

بولعراس امين حمودة شفة11 قسم 95مجموعة ملكية 

بقالة 

سوبيرات  

خضر وفواكه 



بوزيدي بن على شفة05شارع خميستي محمد رقم 

شارع الشهداء بلدية شفة محمد امين بوشالغم

شارع الشهداء شفة يامن الصغير عيسى

شارع اول نوفمبر شفة عمراوي احمد

حي وادي الكروش شفة مبطوش رابح 

حي سيدي المدني شفة الهادف ايوب 

بن جابو محمد شفة04شارع سليمان علي رقم 

شارع خميستى محمد شفة بستاني سيد احمد

حي الحمدانية شفة بزاري جياللي 

حي سيدي المداني الشفة عزالدين عيساوي 

شارع اول نوفمبر بلدية شفة احسن بزاري

شارع الشهداء بلدية الشفة وليد بن تامر

القرية اإلشتراكية اهل الواد شفة عيسى بربيحة

حي وادي الكروش شفة بن كراوة حمزة

شارع الشهداء شفة بيران نصرالدين

بوغابة عبد الحق شفة15ساحة الشهداء رقم 

المخرج الشرقي شارع الشهداء عمارة أ ولهة مراد

حي الحمدانية شفة بن عيشوش عبد الحق 

حي سيدي المدني شفة LA CHIFFAملبنة  ملبنة

مطحنة صناعية شفة المطحنة الصناعية               مطحنة صناعية شفةMICHش د م م              

شفة 01 رقم المداني سيدي الوطني الطريق  محمد صالح

شفة الحمدانية طريق   شركائه و عاشور

مدني سيدي لمتيجة جنوب شمال الوطني  طريق شفة مداني سيدي 01 رقم وطنية متيجة الغربي الجنوب                    طريق رولي  م م د ش

 خليف فريد

فاطمة معيوف

 محمد يحياوي

محطة خدمات

موزعين الحليب

خضر وفواكه 

اطعام 

قصابة 

مقاهي 



الصادرات ترقية و التجارة وزارة


