الــــــجمهورية الــــجزائرية الـــــديمقراطية الـــــشعبية
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية البليدة
المفتشية االقليمية للتجارة العفرون
قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد األضحى المبارك 2022
بلدية عين الرمانة
البلدية

طبيعة النشاط

االسم و اللقب التاجر

العنوان

المطحنة الصناعية للمتيجة حي سيدي يخلف  -عين الرمانة
مخابز
حي برج األمير عبد القادر  -عين الرمانة
بن زيرة موسى
مطحنة صناعية المطحنة الصناعية للمتيجة حي سيدي يخلف  -عين الرمانة
حي الريحان محل رقم  -72عين الرمانة
إسماعيل متريتر
حي الريحان  -عين الرمانة
مهدي هجالة عبد القادر
حي الريحان 208مسكنرقم 182محل -02
حسين بوجمعة يخلف
عين الرمانة
حي الريحان  -عين الرمانة
المكرفي خديجة
حي برج األمير عبد القادر  -عين الرمانة
ربيعة بو مرزوق
عين الرمانة
بقالة
حي برج األمير عبد القادر  -عين الرمانة
بن حاسين يحي
حي برج األمير عبد القادر  -عين الرمانة
حاج عبد القادر رشيدة
حي برج األمير عبد القادر  -عين الرمانة
بزاري كنزة
حي برج األمير عبد القادر  -عين الرمانة
بوشاقور موسى
حي برج األمير عبد القادر  -عين الرمانة
عبد الرزاق قليل
حي برج األمير عبد القادر  -عين الرمانة
سي عمار محمد
مقهى
حي الريحانرقم  - co3عين الرمانة
أحمد سرير عبد هللا
حي برج األمير عبد القادر  -عين الرمانة
اطعام سريع إبراهيم حاسين

رقم السجل التجاري

03ب0804290
18أ4090879
05أ4040205
20أ4094858
14أ4076281
/
06أ4044515
17أ4086012
16أ4081804
20أ4094245
14أ4076617
05أ4039977
20أ4095063
19أ4094008

الـــــجمهورية الـــــجزائرية الـــــديمقراطية الـــــشعبية
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية البليدة
المفتشية االقليمية للتجارة العفرون
قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد األضحى المبارك 2022
بلدية وادي جر
البلدية

النشاط
مخابز

بقالة

االسم و اللقب التاجر
عبد القادر عياش
خالد الفروجي
عامر الجياللي
لحياني جمال

العنوان
مركز بلدية وادي جر
مركز بلدية وادي جر
مركز بلدية وادي جر
مركز بلدية وادي جر

محمد بن اعمر

حي الشهيد محمد أحمد
المحل رقم  - 01وادي جر

وادي جر
بن عائشة الشيكر
رضوان الدراعي
اطعام سريع +مقهى
جلول الحفاف
حاج محمد ياسين
خضر و فواكه
أحمد سرير ياسين
العالية بن زيد
قصابة
لحياني علي

محل رقم  11بجوار
متوسطة وادي جر
الشارع الرئيسي وادي جر
مركز بلدية وادي جر
مركز بلدية وادي جر
الشارع الرئيسي لوادي جر
مركز بلدية وادي جر
مركز بلدية وادي جر

رقم السجل التجاري

01أ4028399

وزارة التجارة

الــــــجمهورية الـــــجزائرية الـــــديمقراطية الـــــشعبية
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية البليدة
المفتشية االقليمية للتجارة العفرون
قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد األضحى المبارك 2022
بلدية العفرون
البلدية

النشاط

مخابز

بقالة

العفرون
سوبيرات

قصابة

العنوان
االسم و اللقب التاجر
حي أول نوفمبر  -العفرون
موسى محمد
شارع أول نوفمبر  -العفرون
بوكتاب محمد
حي  112التجزئة الغربية  -العفرون
خليفة قوادري
شارع أول نوفمبر  -العفرون
خساني مصطفى
شارع أول نوفمبر  -العفرون
قبايلي مصطفى
حي بني مويمن رقم  35مكرر  -العفرون
وليد بن حاية
حي بني مويمن  -العفرون
يعقوب اللحياني
شارع محمد حسان الطيب  -العفرون
العمري نور الدين
بلحاج الطاهر أحمد
شارع مهداوي عبد القادر  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
تقي الدين حاجي
حي بني مويمن  -العفرون
بنت أحمد فاطمة
حي بني مويمن محل رقم  - 01العفرون
يسمينة بن عطاء هللا
حي بورقون  -العفرون
فاروق حمودة
حاج فطيمة حاج عبد القادرحي بورقون  -العفرون
حي بورقون  -العفرون
نخالية محمد
حي بورقون  -العفرون
جطو حمزة
التجزئة الغربية  -العفرون 112
بلحاسن محفوظ
شارع محمد حسان الطيب  -العفرون
حسني دليلة
شارع لزار محمد  -العفرون
بودالي حمزة
شارع أول نوفمبر  -العفرون
عاشور بوسعد
شارع أول نوفمبر  -العفرون
قبايلي خير الدين
شاشوة عبد القادر
شارع مهداوي عبد القادر  -العفرون
رحمون محمد
شارع امبارك الشريف عبد القادر -العفرون
بوزيدي محمد
شارع القدس  -العفرون
شارع بريجة صالح  -العفرون
بلحاسن علي
طيب سمية
شارع بريجة صالح رقم  - 15العفرون
حاج مهدي يوسف
شارع مهداوي عبد القادر  -العفرون
شارع لزار محمد رقم  - 87العفرون
بلقاسم عبد القادر
بن بريحة عبد القادر
شارع قبايلي عبد القادر  -العفرون
 112تجزئة الغربية  -العفرون
عاللطة نذير
 112تجزئة الغربية  -العفرون
يخلف مليكة
حفصاوي عائشة
شارع قبايلي عبد القادر  -العفرون
حي  300مسكن  -العفرون
عبد هللا خليفة
حي  250مسكن  -العفرون
مرزوقي فاطمة
 112تجزئة الغربية  -العفرون
حمودة موسى
لعدل محمد
المخرج الغربي  - 112العفرون
بزاري عاشور
شارع  250مسكن ع  28رقم  - 28العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
األحسن بوعالم
شاشوة يوسف
شارع غريس محمد رقم  - 62العفرون
جلطي حميدة
شارع مهداوي عبد القادر  -العفرون
عماري خير الدين
حي بني مويمن  -العفرون
عامر مصطفى
شارع أول نوفمبر  -العفرون

رقم السجل التجاري
/
/
/
/
/
18أ5124337
14أ4076440
06أ4045138
/
06أ4045028
/
17أ4085559
99أ4016539
00أ4026017
15أ4051012
/
11أ4065728
/
98أ4012741
/
15أ4079543
20أ4094035
07أ4046401
04أ4038695
04أ4039005
12أ4067794
11أ4063183
13أ4069891
/
/
22أ4101413
/
15أ4078972
/
/
99أ4016527
/
13أ0808037
07أ4048582
20أ4096984
99أ4016586

قصابة

قاسم صالح الدين

عباس بن عودة
عمران كمال
محمد مهبالي
حليفة عمران
بوجلة خالد
خضر وفواكه علي لكحل محمود
زيات سيد علي
حساني توفيق
محمد محمود محمد
خلفاوي محمد (مطعم )
فتوان صهيب
سارة سعادو
فراي يوسف
مغربي عبد المجيد
اطعام
أحمد بودالي
صهيب فتوان
نجاعي عماد
داية شيكاوي
مغربي عبد المجيد
تسوري فاطمة الزهراء
بيبط عبد الحكيم
بن اعمر رزقي
بن اعمر أحمد
كركوت محمد
مقاهي
كركوت مصطفى
بن عودة عبد القادر
قريشي محمد
عبد القادر بوستة
بكة حميد
خريبش ناصر
الهامل علي
محطة خدمات
لعرابي وليد

شارع لزار محمد  -العفرون
حي التجزئة الغربية  - 112قطعة رقم - 11
العفرون
شارع القدس  -العفرون
حي بورقون  -العفرون
حي بورقون رقم  - 26العفرون
حي  80مسكن  -العفرون

21أ4100879
16أ4081551
19أ4092723
17أ4085801
/
/

شارع القدس  -العفرون
شارع القدس  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
حي  80مسكن  -العفرون

16أ4084123
99أ4017097
19أ4093963

شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع عبد هللا عبد القادر  -العفرون

17أ4087767
21أ4099400

 112تجزئة الغربية  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع أول نوفمبر محل رقم  - 152العفرون
شارع عبد هللا ع/ق محل رقم  - 24العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
حي  80مسكن  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
حي  80مسكن  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون
شارع أول نوفمبر المخرج الغربي  -العفرون
شارع أول نوفمبر  -العفرون

/

19أ4092210
19أ4091736
20أ4094866
21أ4099400
12أ4069252
15أ4079810
/
/
/
/
/
/
/
16أ4083515
/
/
/
/
/
15أ4080141

الـــــجمهورية الـــــجزائرية الـــــديمقراطية الـــــشعبية

رية التجارة لوالية البليدة
تشية االقليمية للتجارة العفرون
قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد األضحى المبارك 2022
بلدية موزاية
النشاط

مخابز

االسم و اللقب التاجر
داودي جياللي
حميد بن خريف
جلوط أحمد
بوشريط محمد
دراجي خالد
عبد السالم بقاش
نوفل نصير
فاطمة الزهراء زرارقة
محفوظ جلوط
عز الدين زروق

بقالة

عاشور شنوي
بونوة أحمد
عبد الرزاق اشوف
بن أحمد يوسف
العربي طلحي
قاسم أحمد
زوبير محمد العربي
شريف قدون
آيت زقاع سمير
الحيرش عبد القادر
مزياني مجيد
سومية رحماني
عدة إبراهيم
سبسي محمد
سبسي بالل
عبد الرحمان شعبان

سوبيرات
خضر وفواكه

قصابة

عابد طاطا
رابح بن جياللي
صديق لصار
محمد قبلي
بغالم لعراب
أسامة بوعمرة
عبد القادر بعزي
عبد الرزاق مالح
يوسف يخلف اشوف
فضيل جلوط
أسيرات محمد
بشير صغري
أحمد مبخوتي
كناني جمال

العنوان
شارع بن علي خالد  -موزاية
شارع بن أحمد علي العسالوي رقم  -02موزاية
شارع مسكار علي  -موزاية
شارع أول نوفمبر  -موزاية
شارع أول نوفمبر  -موزاية
شارع أول نوفمبر  -موزاية
قرية بني شقران  -موزاية
شارع الشهداء اإلخوة بن يخلف رقم  34محل رقم
 - 02موزاية
شارع مبسوط رابح رقم - 70موزاية
شارع مسكار علي رقم  07قسم  27مجموعة ملكية
رقم  - 20موزاية
شارع مسكار علي رقم  - 39موزاية
شارع مبسوط رابح -موزاية
شارع بن علي خالد  -موزاية
شارع أول نوفمبر  -موزاية
شارع محمد يسعد  -موزاية
شارع أول نوفمبر  -موزاية
شارع بلهادف رقم  - 02موزاية
شارع بلهادف  -موزاية
شارع بلهادف  -موزاية
شارع بلهادف  -موزاية
شارع أول نوفمبر  -موزاية
مزرعة رقم - 03موزاية
شارع قويدر رابح رقم  - 40موزاية
شارع أول نوفمبر -موزاية
شارع أحمد بن عالل  -موزاية
حي اإلخوة بوحسان شارع جاني محمد رقم - 08
موزاية
قرية بني شقران  -موزاية
شارع أحمد بن عالل  -موزاية
مزرعة رقم  02محل رقم - 01موزاية
شارع بن يخلف  -موزاية
شارع جاني محمد الطابق األرضي  -موزاية
شارع مبسوط رابح -موزاية
شارع مسكار علي رقم  -54موزاية
شارع مسكار علي رقم  - 04موزاية
شارع مسكار علي رقم  - 30موزاية
شارع مبسوط رابح  -موزاية
شارع مبسوط رابح  -موزاية
شارع مسكار علي طريق وادي العاليق  -موزاية
شارع بن علي خالد  -موزاية
شارع أحمد عالل  -موزاية

رقم السجل التجاري
09/1601901
16أ4083612
05أ4039674
09أ4054458
21أ4098967
09/1615638
19أ4091355

20أ4094947
20أ4096599
19أ4092742
99أ4020225
99أ0131020
14أ4073350
17أ4087382
13أ4072694
01أ4028337
99أ4021564
05أ4040194
02أ4032126
12أ4068098
18أ4088968
02أ4031307
02أ4030855
08أ4049573
99أ4020347
13أ4070203
20أ4095109

20أ4094860
05أ4041802
14أ4076210
93أ4013181
17أ4086574
03أ4034804
03أ4035466
07أ4048923
06أ4044150
03أ4035222

إطعام

عورة عبد القادر
بلهادف محمد أمين
بن عالل بالل
عمار بدر
بشير وكيل

قرية بني شقران  -موزاية
قرية بني شقران  -موزاية
شارع أول نوفمبر -موزاية
شارع أول نوفمبر محل  61مكرر  -موزاية
شارع أول نوفمبر -موزاية

ياسر سي عمار

شارع مبسوط رابح عمارة أ الطابق األرضي  -موزاية

محمد جميل

عبد القادر قوادري
عبد القادر هواري
محمد بن سالم
رشيد شرفي
نعار محمد
بوشامي ناصر
بوجمعة يخلف محمد
عبان محمد
عبد الرزاق بوثلجة
متيجة موزاية

شارع أول نوفمبر  -موزاية
شارع أول نوفمبر رقم  33مجموعة ملكية -28
موزاية
شارع مبسوط رابح  -موزاية
شارع اإلخوة بن يحلف  -موزاية
46شارع أول نوفمبر  -موزاية
شارع أول نوفمبر  -موزاية
شارع أول نوفمبر  -موزاية
شارع أول نوفمبر  -موزاية
شارع الشهداء  -موزاية
قرية بني شقران  -موزاية
شارع أول نوفمبر  -موزاية
موزاية

محطة خدمات تمزقيدة شمال

الطريق السيار شرق غرب شفة

فتحي بن حاسين
مقاهي

محطة الخدمات

11أ4061747
18أ4091001
12أ4067615
18أ4089998
03أ4035164
97أ4011049

05أ4039352
14أ4075775
10أ4080383
19أ4091498
99أ4018907
01أ4028773
98أ4014421
04أ4037824
/

الـــــجمهورية الـــــجزائرية الـــــديمقراطية الـــــشع
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية البليدة
المفتشية االقليمية للتجارة العفرون

قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد األضحى ال
بلدية موزاية
البلدية

موزاية

الـــــجمهورية الـــــجزائرية الـــــديمقراطية الـــــشعبية
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية البليدة
المفتشية االقليمية للتجارة العفرون
قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد األضحى المبارك 2022
بلدية
البلدية

النشاط

مخابز

االسم و اللقب التاجر
لفقي أمقران
رمضان لكحل

شارع زروق رقم - 01شفة

/

هشام صالحي

شارع الشهداء  -الشفة

4072415ا13

بن عالل محمد

حي اإلخوة بومرزوق  -شفة
شارع ازواوي بن عائشة محل رقم - 01
شفة

16أ4082212
09/11/16223

نسيم بن حرز هللا

شارع الشهداء رقم  - 37الشفة

/

بن زيان جعفر

حي سيدي المدني  -شفة

ا4079644 15

خليفة صديقي

حي الحمدانية  -شفة

/

منير مدني

حي سيدي المدني  -شفة

18أ 4088646

فقاير أحمد

القرية االشتراكية أهل الوادي -الشفة

05أ1039737

بن عيسى شرشور

مزرعة اإلخوة بوديسة رقم  12شارع
الشهداء

21أ4099980

يامن الصغيرؤ عيسى

شارع الشهداء  -الشفة

4035690ا03

محمود علي نونة

شارع سليمان إبراهيم مج  - 15شفة

4090813ا18

عبد القادر الغربي

ساحة الشهداء رقم  - 06شفة

4095785ا20

جمال حاج أحمد

شارع الشهداء  -الشفة

ا4011233 98

هشام حلوي

فوزي فرنان
بالل األحسن

شفة

العنوان

رقم السجل التجاري

الطريق الوطني رقم  - 01طريق الجزائر -
شفة
4057098ا10

مرزاق سبسي

بقالة

الشفة

شارع الزروق محمد الطابق األرضي - -
شفة
شارع الزروق اعمر مجموعة ملكية قسم
- - 09شفة
شارع الزروق محمد رقم - - 22شفة

40465ا07
18ا 4089711
4056357ا09

احسن بومرزوق

حي اإلخوة بومرزوق رقم  - 15شفة

98أ4014782

مسعودي عبد الكريم

دوار بن يسعد  -شفة

/

محمد بلقاضي

الطريق الوطني رقم  02محل رقم  - 02شفة 16أ4091768

أمين بن عيشوش

شارع سليمان علي رقم  - 02شفة

/

فاطمة الزهراء بوشرنوح

شارع سليمان علي رقم  - 01شفة

4089285ا18

عباس سمير

القرية االشتراكية أهل الوادي -الشفة

10أ4060003

فاطمة الزهراء زدام

حي الحمدانية  -شفة

14أ4083697

خلوف طارق

القرية االشتراكية رقم  58مج  466قسم
27أهل الوادي -الشفة

19أ4092671

حتحات محمد

القرية االشتراكية أهل الوادي -الشفة

99أ4017680

شفة

سوبيرات

خضر و فواكه

إطعام

قصابة

اسالم شهبة مونة صغير

حي سيدي المدني  -شفة

19أ4098830

عبد القادر بوشكوك

شارع الشهداء الشفة

40795785ا13

طهراوي ابراهيم

حي  05جويلية سيدي المداني

15أ4078606

إبراهيم بطاهر

حي  750مسكن سيدي مدني عمارة أ 16
رقم  - 38شفة

17أ4087281

مصطفى بن علي

حي التجزئة الجديدة  -شفة

14أ4074856

بزاري علي

حي الحمدانية رقم  - 85شفة

21أ4099343

ديبري حكيم

حي الحمدانية رقم  - 16شفة

18أ4088290

رشيد سليمان

حي الحمدانية رقم  - 08شفة

22أ4102455

نبيل الهادف

شارع خميستي محمد  -الشفة

16أ4084029

أكرم الزغيمي

تجزئة اإلخوة الزغيمي  -شفة

21أ4098442

وليد شطال

سيدي المدني  -حي المقراني رقم - 48
شفة

17أ4086073

هشام محمد العربي

شارع زواوي بن عائشة  -شفة

99أ4016883

محمد السادات

حي  132مسكن عمارة  - 04شفة

18أ4088979

عبد القادر دوامش

شارع مختيش علي رقم  - 50شفة

20أ4096628

محمد أمين بوشالغم

شارع الشهداء  -الشفة

15أ4080665

محمد شطال

شارع الشهداء  -الشفة

19أ4082772

رابح شطال

شارع الشهداء  -الشفة

21أ4098887

بالل بزاري

شارع الشهداء  -الشفة

/

أحسن بزاري

شارع أول نوفمبر  -شفة

10أ4059929

زينب رمادة

بوديسة عبد النور

حي  132مسكن عمارة ب  - 05شفة
حي  132مسكن عمارة ب  05رقم - 09
شفة
شارع سليمان علي رقم  - 03شفة

15أ40807420

/

جلول بزاري

شارع أول نوفمبر  -شفة

/

ولهة مراد

شارع الشهداء  -الشفة

05أ4041437

هارون السعيد
زهيرة معصوم محي الدين

شارع الشهداء رقم  - 38الشفة
حي  750مسكن سيدي مدني عمارة أ 15
رقم  - 30شفة
حي الحمدانية رقم  06مج م رقم  17قسم
 - 24شفة

21أ4100311

بيران نصر الدين

شارع الشهداء  -شفة

يحي هاللي عالء الدين

حي الزروق اعمر رقم  - 03شفة

محمد سي عمار

مقاهي

عز الدين خالد

محطة خدمات

13أ4071989

14أ4074624
/
14أ4076702
/

خميس زوجة احمد عيساني 41حي سيدي المدني تجزئة  - 80شفة

05أ4041420

ميش )
محمد بونوة مسير ش ذ م م ( شفة

99ب 0802705

هليل فرطاس

الطريق الوطني المزدوج وهران  -شفة

صالح محمد
خميري سيدي علي

حي سيدي المدني طريق شفة المدية -
الطريق الوطني شمال جنوب سيدي المدني
/
 -شفة

/
أ98 4015089

