
النشاطاالسم  و اللقب التاجرالعنوان

موسى محمد العفرون - حي أول نوفمبر 

بوكتاب محمد العفرون - شارع أول نوفمبر 

خليفة قوادريالعفرون -  التجزئة الغربية 112حي 

خساني مصطفى العفرون - شارع أول نوفمبر 

قبايلي مصطفى العفرون - شارع أول نوفمبر 

وليد بن حاية العفرون -  مكرر 35حي بني مويمن رقم 

يعقوب اللحيانيالعفرون - حي بني مويمن 

العمري نور الدينالعفرون - شارع محمد حسان الطيب 

بقاش فؤاد العفرون - شارع لزار محمد 

العفرون- تجزئة الغربية 112 بلحاج الطاهر أحمد 

بنت أحمد فاطمةالعفرون - حي بني مويمن 

يسمينة بن عطاء هللاالعفرون  - 01حي بني مويمن محل رقم 

فاروق حمودةالعفرون - حي بورقون 

حاج فطيمة حاج عبد القادرالعفرون - حي بورقون 

نخالية محمد العفرون - حي بورقون 

جطو حمزة العفرون - حي بورقون 

إيمان حمية العفرون  - 02حي بورقون محل رقم 

بلحاسن بوعالمالعفرون - تجزئة المخرج الغربي 

العفرون- التجزئة الغربية  112  بلحاسن محفوظ 
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2022قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد الفطر المبارك 

وزاارة التجارة 

مديرية التجارة لوالية البليدة 

المفتشية االقليمية للتجارة العفرون 

بلدية العفرون

بقالة

مخابز



حسني دليلةالعفرون - شارع محمد حسان الطيب 

بودالي حمزةالعفرون - شارع لزار محمد 

عاشور بوسعد العفرون - شارع أول نوفمبر 

قبايلي خير الدينالعفرون - شارع أول نوفمبر 

شاشوة عبد القادرالعفرون- شارع مهداوي عبد القادر 

رحمون محمد العفرون-شارع امبارك الشريف عبد القادر 

بوزيدي محمدالعفرون- شارع القدس 

العسكري بركان العفرون-شارع امبارك الشريف عبد القادر 

مالح مرادالعفرون- شارع القدس 

بلحاسن علي العفرون - شارع بريجة صالح 

طيب سمية العفرون - 15شارع بريجة صالح رقم 

حاج مهدي يونسالعفرون- شارع مهداوي عبد القادر 

بلقاسم عبد القادرالعفرون  - 87شارع لزار محمد رقم 

بن بحة عبد القادرالعفرون- شارع قبايلي عبد القادر 

العفرون- تجزئة الغربية 112 عاللطة نذير  

العفرون- تجزئة الغربية 112 يخلف مليكة 

حفصاوي عائشة العفرون- شارع قبايلي عبد القادر 

بن براهيم محمدالعفرون- شارع مهداوي عبد القادر 

عبد هللا خليفةالعفرون-  مسكن 300حي 

الشيكر الربيعالعفرون-  مسكن 300حي 

مرزوقي فاطمةالعفرون-  مسكن 250حي 

العفرون- تجزئة الغربية 112 حمودة موسى 

لعدل محمد العفرون - 112المخرج الغربي 

 - 51 محل 03 تجزئة 11 مسكن عمارة 550حي 

العفرون
حمودة ناصر

 - 58 محل رقم 03 تجزئة 12 مسكن عمارة 550حي 

العفرون
حكيم المكرفي

بقالة



- 72 محل رقم 03 تجزئة 14 مسكن عمارة 550حي 

العفرون
توفيق إيغيلي

شاشوة يوسف العفرون - 62شارع غريس محمد رقم 

جلطي حميدة العفرون- شارع مهداوي عبد القادر 

عماري خير الدينالعفرون - حي بني مويمن 

عامر مصطفىالعفرون - شارع أول نوفمبر 

قاسم صالح الدينالعفرون- شارع لزار محمد 

أحمد دابر معيزيشارع امبارك الشريف عبد القادر

عمور عليالعفرون- شارع مهداوي عبد القادر 

 عمران كمال العفرون- شارع القدس 

عثمان يحياويالعفرون- شارع القدس 

بوجمعة نور الدينالعفرون-  مسكن 250حي 

محمد مهبالي العفرون - حي بورقون 

حليفة عمرانالعفرون  - 26حي بورقون رقم 

بوحلة خالد العفرون-  مسكن 80حي 

علي لكحل محمودالعفرون- شارع القدس 

زيات سيد علي العفرون- شارع القدس 

(مطعم )خلفاوي محمد العفرون - شارع أول نوفمبر 

هميسي سهيلالعفرون - شارع أول نوفمبر 

فتوان صهيب العفرون- شارع عبد هللا عبد القادر 

عامر إبراهيم العفرون - 78 مج محل 25شارع مهداوي عبد القادرقسم 

العفرون- تجزئة الغربية 112 سارة سعادو 

فراي يوسفالعفرون - شارع أول نوفمبر 

مغربي عبد المجيدالعفرون - شارع أول نوفمبر 

تسوري فاطمة الزهراءالعفرون - شارع أول نوفمبر 

بيبط عبد الحكيم العفرون -  مسكن 80حي 

بقالة

قصابة

اطعام

مقاهي

خضر وفواكه

سوبيرات



بن اعمر رزقيالعفرون - شارع أول نوفمبر 

بن اعمر أحمد العفرون - شارع أول نوفمبر 

كركوت محمد العفرون - شارع أول نوفمبر 

كركوت مصطفى العفرون - شارع أول نوفمبر 

سرير عبد هللا الطيبالعفرون - حي بني مويمن 

بن عودة عبد القادرالعفرون - شارع أول نوفمبر 

الهامل علي العفرون - شارع أول نوفمبر المخرج الغربي 

لعزالي وليدالعفرون - شارع أول نوفمبر 

محطة خدمات

مقاهي



طبيعة النشاطاالسم  و اللقب التاجرالعنوان

المطحنة الصناعية للمتيجة عين الرمانة- حي سيدي يخلف 

بن زيرة موسىعين الرمانة- حي برج األمير عبد القادر 

مطحنة صناعية المطحنة الصناعية للمتيجة عين الرمانة- حي سيدي يخلف 

إسماعيل متريترعين الرمانة- 72حي الريحان محل رقم 

مهدي هجالة عبد القادر

عين - 02محل 182 مسكنرقم 208حي الريحان

الرمانة
حسين بوجمعة يخلف 

المكرفي خديجة عين الرمانة- حي الريحان 

ربيعة بو مرزوق عين الرمانة- حي برج األمير عبد القادر 

بن حاسين يحيعين الرمانة- حي برج األمير عبد القادر 

علي خفي عين الرمانة- حي برج األمير عبد القادر 

بزاري كنزةعين الرمانة- حي برج األمير عبد القادر 

بوشاقور موسى حميدةعين الرمانة- حي برج األمير عبد القادر 

عيسى بلحاج الزين عين الرمانة- حي برج األمير عبد القادر 

مقهىأحمد سرير عبد هللاعين الرمانة - co3حي الريحانرقم 

اطعام سريع إبراهيم حاسين عين الرمانة- حي برج األمير عبد القادر 

مخابز

بقالة
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النشاطاالسم  و اللقب التاجرالعنوان

مخابز عبد القادر العيانيمركز بلدية وادي جر

جياللي عامروادي جر-  مسكن 78حي 

خالد الفروجي مركز بلدية وادي جر

مراد دراعيمركز بلدية وادي جر

محمد بن اعمر وادي جر - 01حي الشهيد محمد أحمد المحل رقم 

بن عائشة الشيكر  بجوار متوسطة وادي جر 11محل رقم 

رضوان الدراعي الشارع الرئيسي وادي جر
+ اطعام سريع

مقهى

أمين حلج محمد مركز بلدية وادي جر

أحمد سرير ياسينالشارع الرئيسي لوادي جر

وادي -  مسكن بناء تطوري 75وادي جر وسط حي 

جر
قصابةالعالية بن زيد 
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خضر و فواكه 
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بقالة 

وزارة التجارة 

بلدية وادي جر 

مديرية التجارة لوالية البليدة 

المفتشية االقليمية للتجارة العفرون 



النشاطاالسم  و اللقب التاجرالعنوان

داودي جيالليموزاية- شارع بن علي خالد 

طالل بن حرز هللا موزاية -02شارع مبسوط رابح 

حميد بن خريف موزاية- 02شارع بن أحمد علي العسالوي رقم 

عبد القادر الركرمةموزاية- شارع أحمد عالل 

اليزيد بوالطينموزاية - 25شارع بيران امحمد رقم 

جلوط أحمد موزاية- شارع مسكار علي 

بوشريط محمد موزاية- شارع أول نوفمبر 

صديق دحمانيموزاية - 66شارع أول نوفمبر 

فاطمة الزهراء زرارقة موزاية - 02 محل رقم 34شارع الشهداء اإلخوة بن يخلف رقم 

محفوظ جلوطموزاية -70شارع مبسوط رابح رقم 

عز الدين زروق موزاية - 20 مجموعة ملكية رقم 27 قسم 07شارع مسكار علي رقم 

عاشور شنويموزاية - 39شارع مسكار علي رقم 

بونوة أحمدموزاية-شارع مبسوط رابح 

فتيحة بن ناصرموزاية- شارع بوفيسة أحمد 

عبد الرزاق اشوفموزاية- شارع بن علي خالد 

بن أحمد يوسفموزاية- شارع أول نوفمبر 

العربي طلحيموزاية - شارع محمد يسعد 

رباحي محفوظموزاية - شارع محمد يسعد 

قاسم أحمدموزاية- شارع أول نوفمبر 

الـــــجمهورية الـــــجزائرية الـــــديمقراطية الـــــشعبية

2022قائمة التجار المسخرين للمداومة خالل يومي عيد الفطر المبارك 

وزارة التجارة 

مديرية التجارة لوالية البليدة 

المفتشية االقليمية للتجارة العفرون 

بلدية موزاية

مخابز 

بقالة 



ميسوم محمد العربي موزاية - 07شارع بن أحمد علي رقم 

بوعياش عبد القادرموزاية - 141شارع بن سالم أحمد رقم 

الطوهاري الطاهرموزاية - 23شارع بيران امحمد رقم 

أمين ربيع موزاية- شارع بوفيسة أحمد 

زوبير محمد العربي موزاية - 02شارع بلهادف رقم 

شريف قدونموزاية- شارع بلهادف 

آيت زقاع سمير موزاية- شارع بلهادف 

سبسي بالل موزاية- شارع أحمد عالل 

ـحمد خمالي موزاية- شارع أحمد عالل 

رضوان عبد الرحمانموزاية- شارع أحمد عالل 

حمادو بريكةموزاية- قرية بني شقران 

بن عالل عبد الوهابموزاية- قرية بني شقران 

محمود قبلي موزاية- شارع بن يخلف 

عبد النور بوالطينموزاية - 254 مجموعة ملكية رقم 28شارع بيران امحمد قسم 

عثمان العمريموزاية - 85شارع بن سالم أحمد رقم 

مالح مرادموزاية- شارع اإلخوة بن يخلف 

أسامة بوعمرة موزاية-شارع مبسوط رابح 

عبد القادر بعزيموزاية- 54شارع مسكار علي رقم 

بن يوسف أحمد موزاية- شارع بوفيسة أحمد 

عبد الرزاق جالخ موزاية- 14شارع مسكار علي رقم 

يوسف يخلف اشوف موزاية - 30شارع مسكار علي رقم 

فضيل جلوطموزاية- شارع مبسوط رابح 

أسيرات محمد موزاية- شارع مبسوط رابح 

قصابة

خضر وفواكه

بقالة 

سوبيرات 



مزيان حاج ادريسموزاية- شارع أول نوفمبر 

دراجي يوسفموزاية- شارع أول نوفمبر 

بن عالل باللموزاية- شارع أول نوفمبر

عمار بدر موزاية-  مكرر 61شارع أول نوفمبر محل 

بن عالل محمد موزاية-  الطابق األرضي 09شارع أول نوفمبر 

طارق أحمد أكلي موزاية- شارع بيران امحمد 

ياسر سي عمارموزاية- شارع مبسوط رابح عمارة أ الطابق األرضي 

محمد جميلموزاية- شارع أول نوفمبر 

محمد نعارموزاية- شارع أول نوفمبر 

فتحي بن حاسين موزاية- 28 مجموعة ملكية 33شارع أول نوفمبر رقم 

عبد القادر قوادريموزاية- شارع مبسوط رابح 

عبد القادر هواريموزاية- شارع اإلخوة بن يحلف 

محمد بن سالم موزاية- شارع أول نوفمبر 46

رشيد شرفيموزاية- شارع أول نوفمبر 

نوال بوشاقور موسىموزاية - 111 رقم 02 مسكن عمارة أ205حي 

ش ذ أ أكواسيمموزاية- طريق الحطاطبة 
وحدة انتاج المياه 

المعدنية

محطة الخدماتعبان محمد موزاية- قرية بني شقران 

مقاهي

اطعام سريع 



النشاطاالسم  و اللقب التاجرالعنوان

لفقي أمقران شفة- طريق الجزائر  - 01الطريق الوطني رقم 

رمضان لكحل شفة -01شارع زروق رقم 

هشام صالحيالشفة- شارع الشهداء 

بن عالل محمدشفة-  بومرزوق اإلخوة حي

هشام حلوي شفة - 01شارع ازواوي بن عائشة محل رقم 

نسيم بن حرز هللا الشفة - 37شارع الشهداء رقم 

بن زيان جعفرشفة- حي سيدي المدني 

خليفة صديق شفة- حي الحمدانية 

منير مدنيشفة- حي سيدي المدني 

يحي طاشوش الشفة - 15شارع الشهداء رقم 

بن زغيمي شرشور شارع الشهداء12مزرعة اإلخوة بوديسة ر 

يامن الصغيرؤ عيسى الشفة- شارع الشهداء 

محمود علي نونةشفة - 15شارع سليمان إبراهيم مج 

عبد القادر الغربي شفة - 06ساحة الشهداء رقم 

جمال حاج أحمد الشفة- شارع الشهداء 

مرزاق سبسيشفة-  -شارع الزروق محمد الطابق األرضي 

فوزي فرنان شفة -  -09شارع الزروق اعمر مجموعة ملكية قسم 

األحسن باللشفة -  -22شارع الزروق محمد رقم 

 بومرزوق احسنشفة - 15 رقم بومرزوق اإلخوة حي

 الكريم عبد مسعوديشفة-  يسعد بن دوار

مديرية التجارة لوالية البليدة 

المفتشية االقليمية للتجارة العفرون 
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بقالة 

مخابز 

وزاارة التجارة 

بلدية      الشفة 



 02 رقم الوطني الطريق                                                

شفة - 02 رقم محل
 بلقاضي محمد

عيشوش بن أمينشفة - 02شارع سليمان علي رقم 

بوشرنوح الزهراء فاطمةشفة - 01شارع سليمان علي رقم 

 هجالة فوضيلشفة-  المدني سيدي حي

عيسى عمار سيشفة-  الحمدانية حي

زدام الزهراء فاطمةشفة-  الحمدانية حي

محمد فرطاسشفة- الطريق الوطني المزدوج وهران 

شيوط محمد الطريق الوطني رقم سفة المدية

عائشة بوزيان شقة - 32مركز سيدي المدني رقم 

عبد المجيد عاشورشفة - 06ساحة الشهداء رقم 

أكرم الزغيمي شفة- تجزئة اإلخوة الزغيمي 

وليد شطالشفة- حي المقراني سيدي المدني  

رشيد حمودة بولعراس شفة- شارع مختيش علي 

محمد السادات شفة - 04 مسكن عمارة 132حي 

عبد القادر دواهمي شفة - 05شارع مختيش علي رقم 

محمد أمين بوشالغمالشفة- شارع الشهداء 

محي الدين فرقداجيشفة - 15 مسكن رقم 130جي 

مصباح مراد شفة - 42الطريق الوطني رقم 

بن عياش سليمشفة- طريق المدية سيدي المدني 

جاني راسو عبد الشالم شفة- الطريق السيار المدية 

بالل بزاري الشفة- شارع الشهداء 

أحسن بزاري شفة- شارع أول نوفمبر 

زينب رمادة شفة - 05 مسكن عمارة ب 132حي 

 عمار سي محمدشفة  - 09 رقم 05 مسكن عمارة ب 132حي 

بودينة عبد النورشفة - 03شارع سليمان علي رقم 

عبد الحق بوغابةالشفة - 15شارع الشهداء رقم 

بقالة 

سوبيرات  

خضر وفواكه 

اطعام 

قصابة 

مقاهي 



ولهة مراد الشفة- شارع الشهداء 

فقاير أحمد شفة- شارع أول نوفمبر 

هارون السعيدالشفة - 38شارع الشهداء رقم 

محمد فرنافي شفة- حي الزروق اعمر 

محمد شيبوطةشفة- طريق الحمداني سيدي المدني 

 المدني سيدي حي                                                      

شفة-  المدية شفة طريق
المطحنة الصناعيةش ذ م م مطحنة سيك 

محمد فرطاسشفة- الطريق الوطني المزدوج وهران 

 المدني سيدي حي                                                      

محمد صالحشفة-  المدية شفة طريق

شفة  - 08 رقم 05 مسكن عمارة ب 132حي 
 عمار سي حسن

موزعين الحليب

محطة خدمات

مقاهي 



وزاارة التجارة 


