
بلدیة عین الرمانة

العنوان االسم  و اللقب التاجر طبیعة النشاط البلدیة
منطقة الصناعیة عین رمانة  SIM  المطحنة الصناعیة لمتیجة
بن زیدة موسى حي برج االمیر عبد القادر 

منطقة  الصناعیة عین رمانة  SIM  المطحنة الصناعیة لمتیجة مطحنة صناعیة 
حي برج االمیر عبد القادر  حمیدة بوشاقور موسى

حي برج االمیر عبد القادر   بالل بومدین
مركز عین رمانة مزاري عبد الصمد  رابح
مركز عین رمانة تسوري بن تسوري عبد القادر

حي برج االمیر عبد القادر  بن حاسین یحي 
حي برج االمیر عبد القادر   خفي علي
حي برج االمیر عبد القادر   یحي  اشروقي
حي برج االمیر عبد القادر   حاج عبد القادر رشیدة 
حي برج االمیر عبد القادر   بزاري كنزة
حي برج االمیر عبد القادر  عالل زعطوط

مركز عین رمانة مزاري عبد الصمد  مقھى
مركز عین رمانة حاج عبد القادر فاطمة  اطعام سریع 

الــــــجمھوریة الــــجزائریة الـــــدیمقراطیة الـــــشعبیة

المفتشیة االقلیمیة للتجارة العفرون 
مدیریة التجارة لوالیة البلیدة 

مخابز

بقالةعین الرمانة 
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وزاارة التجارة 



وزاارة التجارة 

بلدیة وادي جر 

العنوان االسم  و اللقب التاجر النشاط البلدیة
وادي جر وسط عیاش عبد القادر  مخابز 

حي 78مسكن وادي جر  جیاللي عامر 
مركز وادي جر  الفروجي خالد 
مركز وادي جر  اللحیاني عبدالقادر
مركز وادي جر  دراعي مراد 

حي 54مسكن وادي جر محمد بن عمر 
مركز وادي جر  احمد الحفاف

محل رقم 11 بجوار 
المتوسطة بلدیة وادي جر بن عائشة الشیكر

حي المعایف وادي جر مصطفى قویدر محود
حي 1200 مسكن رقم 26 

وادي جر جمال بورحلة 

حي المعایف وادي جر زكریاء بن طیبة سوبیرات 
مركز وادي جر  الحفاف جلول 

شارع عمومي وادي جر لؤي دراعي
وادي جر المركز جانب 

الشارع الرئیسى اللحیاني جمال

وادي جرالوسط رابح بن جعفر
وادي جر ا الوسط بلدیة 

واجر بولعراس العید

الـــــجمھوریة الـــــجزائریة الـــــدیمقراطیة الـــــشعبیة

خضر و فواكھ 

اطعام سریع+مقھى 

مدیریة التجارة لوالیة البلیدة 
المفتشیة االقلیمیة للتجارة العفرون 
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بقالة 

وادي جر



وزاارة التجارة 

بلدیة العفرون

العنوان االسم  و اللقب التاجر النشاط البلدیة
حي بني مویمن محل رقم 35 مكرر ولید بن حایة 

شارع مبارك شریف العفرون رشیدي بالل
شارع اول نوفمبر العفرون موسى محمد 

شارع مھداوي عبد القاادر- العفرون العبزوزي یمین
شارع اول نوفمبر رقم 88 العفرون حاجي تقي الدین

حي التجزئة الغربیة رقم 112 رقم 14 قوادري خلیفة
شارع بریحة صالح - العفرون- مصطفى القبایلي 

حي بورقون العفرون محمد نخایلیة
شارع القدس العفرون بلقاسم عبد القادر
شارع بوزیدي میلود بلحاسن على

شارع بریحة صالح  رقم 14 اعمر شریف  بدر الدین
شارع بریحة صالح طیب سامیة

شارع القدس محمد بوزیدي 
شارع علیلي بن یوسف رقم 02- مكرر محمد وعلي زمري 

شارع دویسي عبد القادر حمیدات عماد الدین
شارع القدس العفرون مراد مالح 

شارع لزار محمد  محل رقم 53 حمزة بودالي 
شارع اول نوفمبر - العفرون بلحاسن بوعالم

شارع لزار محمد مزیان بطاھرمزیان محمد
حي بني مویمن محل رقم 80 العفرون زكریاء الكبیر 

حي سیدي خلیفة  العفرون جطو حمزة 
حي بورقون  محل رقم 02 -العفرون ایمان حمیة 

حي بنبي مویمن  - العفرون فاروق حمودة
شارع مھداوي عبد القاادر خلیفة محمد
شارع مھداوي عبد القاادر حنایزي رشید

شارع طبوشي احمد العسكري بركان
شارع محمد  حسان الطیب رقم 95 العمري نورالدین

شارع مبارك شریف عبد القادرمحل 52 محمد رحمون
شارع مھداوي عبد القادر بن براھیم محمد
شارع مھداوي عبد القادر عبد القادر شاشوة

شارع اول نوفمبر بن حسین نور الدین
شارع مھداوي عبد القادر محل 03 قرني عبد الغني

شارع مبارك شریف عبد القادر حكیم مفتاحي
شارع قبایلي عبد القادر رقم محل 05 العفرون شنوف لزرق سلیم

بقالة

مخابز
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المفتشیة االقلیمیة للتجارة العفرون 
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حي تجزئة112قطعة المخرج الغربي مجموعة 
ملكیة 79 قسم 22 عاللطة نضیر

02bis 55 شارع العسكرمحمد محل رقم العجامة احمد
شارع اول نوفمبر - العفرون المعیزي محمد

حي 80 مسكن طریق وھران - لعفرون بلحاسن محفوظ
شارع مبارك شریف العفرون شیكر محمد

شارع اول نوفمبر رقم 84 - العفرون سمیر طاكبو
شارع محمد  حسان الطیب  العفرون حسني دلیلة

شارع مبارك شریف العفرون حاج مھدي یوسف
شارع مبارك شریف عبد القادر رقم 01 سلیم احمد مبارك

شارع قیبوع محمد- العفرون بلھادي حسان
حي بني مویمن رقم 18 العفرون خیر الدین عماري

شارع اول نوفمبر العفرون الكبیر فؤاد 
شارع بریجة صالح - العفرون- لخضر عمار

تجزئة المخرج الغربي رقم 12 العفرون مكناسي رضا
شارع اول نوفمبر العفرون بن عمر احمد 

حي بني مویمن العقرون طرفي عبد القادر 
حیي بني مویمن العقرون بن طیبة رابح 

شارع القدس العفرون زیات سید علي
شارع لزار محمد- العفرون علي لكحل محمود

قویدر بن علي عبد العزیزتجزئة المخرج الغربي رقم العفرون
شارع اول نوفمبر العفرون حساني توفیق

شارع العسكر محمد رقم 17 العفرون احمد محمد محمود
حي 112قطعة التجزئة الغربیة العفرون بوجلة خالد

شارع اول نوفمبر جحمون نور المھدي
حي 80مسكن  عمارةا3 محل رقم3 ابتسام شباط

شارع اول نوفمبر العفرون فراي یوسف
شارع اول نوفمبر رزالة عبد الرحمان

حي 80 مسكن العفرون احمد بوعبدهللا
04شارع قیبوع محمد اعمر شریف 

شارع اول نوفمبر العفرون بوستة عبد القادر
حي 80 مسكن العفرون بیبط عبد الحكیم

شارع اول نوفمبر العفرون كركوت محمد
تسوري فاطمة الزھراء شارع اول نوفمبر العفرون

حي 80 مسكن العفرون جالل بوسنة
شارع اول نوفمبر العفرون بن عمر احمد 
شارع اول نوفمبر العفرون بودواني سید احمد

شارع اول نوفمبر رقم 37 العفرون االحسن عبد القادر
شارع اول نوفمبر العفرون بن عودة عبد القادر
شلرع اول نوفمبر العفرون اتسوي عبد القادر
شارع اول نوفمبر العفرون الھامل علي 
شارع اول نوفمبر العفرون حاج قویدر 
شارع اول نوفمبر العفرون لعزالى ولید 
الطریق السیارشرق غرب محطة تمزقیدة

العفرون

قصابة

اطعام

مقاھي

خضر وفواكھ

سوبیرات

محطة خدمات



وزاارة التجارة 

بلدیة موزایة

العنوان االسم  و اللقب التاجر النشاط البلدیة
شارع مسكار علي احمد جلوط
شارع اول نوفمبر محمد بوشریط

شارع اول نوفمبر رقم 66 موزایة مقداد دقیش 
شارع احمد عالل موزایة الركرمة عبد القادر 

شارع بن احمدعلي الحسالوي محل 02 حمید بن خریف 
شارع بلھادف موزایة الحیرش عبد القادر

شارع بن احمد رقم 07 موزایة میسوم محمد العربي 
شارع بلھادف رقم 02 موزایة زوبیر محمد العربي 

حي 205 مسكن عمارة ا س 3 رقم 240 عبد الرزاق قلیل
مشروع 105 مسكن تساھمي ع ف1         طابق  

االرضي رقم 23 حصة 92 جبار بلقوران ھجالة 

شارع بوفیسة احمد موزایة فتیحة بن ناصر 
شارع احمد عالل موزایة سبسي بالل
شارع احمد عالل موزایة المھدي ھجالة جمال

حي القناة رقم 163 موزایة بختة یخلف الشوف
شارع االخوة بن یخلف رقم 34 محل 02 فاطمة الزھراء زرارقة

شارع االخوة جدایمي موزایة سید علي كحیل
شارع بوفیسة احمد موزایة امین ربیح

شارع احمد عالل موزایة خمالي احمد

مخابز 
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شارع جاني محمد شعبان عبد الرحمن 
شارع بن احمد علي وزایة ابدالیا محمد
شارع مسبوط رابح موزایة جیاللي بودواني 
شارع مسبوط رابح موزایة احمد بونوة 

شارع بلھادف موزایة ایت زقاع 
قریة بني شقران  موزایة تسوري بن تسوري حوریة

قریة بني شقران ت,, موزایة بویاص ابراھیم 
قریة بني شقران محل رقم 01 موزایة فرید طوھاري 

قریة بني شقران موزایة عاید طاطا 
قریة بني شقران موزایة عمروس حسین 
شارع احمد عالل موزایة رابح بن جیاللي
شارع احمد عالل موزایة مجید عبد الرحمان

شارع مسكار علي موزایة طارق ابن زیاد قسوم 
شارع احمد عالل موزایة عبد الرحمان رضوان

شارع بن علي خالد موزایة عبد الرزاق اشوف
شارع بیران امحمد موزایة رقم 23 الطوھاري طاھر 

قریة بني شقران موزایة بریكة حمادو
شارع بلھادف محمد - موزایة شریف كدون

شارع بن سالم احمد رقم 58 موزایة عثمان العمري 
حي 200 مسكن موزایة العسكر حمزة 

جلوط محفوظ  شارع مبسوط رابح رقم 70 موزایة
شارع مبسوط رابح رقم 11 موزایة طارق تسوري بن تسوري

شارع مبسوط رابح  موزایة اسامة بوعمرة 
حي 205 مسكن عمارة 03 رقم 05 نورالدین روزي 

شارع مسكار علي رقم 54 موزایة عبد القادر بعزي
شارع بوفیسة احمد موزایة احمد بن یوسف

قریة بني شقران رقم  131 موزایة بوھني عمر
شارع بلھادف  رقم 23موزایة جیاللي الحیرش 

قریة بني شقران رقم 153 موزایة بن رخة ایمن 
شارع مبسوط  رابح موزایة اسیرات محمد 

شارع مسكار علي رقم 30 موزایة یوسف یخلف الشوف  قصابة

خضر وفواكھ

بقالة 

سوبیرات 



شارع بن احمد علي رقم 04 موزایة سید علي جلوط
شارع مبسوط  رابح موزایة یوسف احمد ھجالة 

شارع مبسوط رابح رقم 12 مكرر 05 - موزایة سید احمد بلماحي 
شارع اول نوفمبر رقم 17 موزایة سفیان بن طیبة

شارع بن احمد علي رقم 02 مكرر 04 -موزایة محمد سعیداني
شارع بن احمد علي موزایة تسوري بن تسوري  مراد

حي 205 مسكن عمارة س3 رقم 155 موزایة داود خماش
شارع مبسوط رابح موزایة عباس رابح بن عباس
شارع اول نوفمبر موزایة بن سالم محمد
شارع اول نوفمبر موزایة ناصر بوشامي 

07شارع اول نوفمبر موزایة  بوجمعة یخلف
قریة  بني شقران موزایة بن عالل محمد 

بن حاسین فتحي شارع اول نوفمبر موزایة
شارع الشھداء موزایة سي عمار یاسر 

المنطقة الصناعیة عمور نور الدین عثمان عمور المطحنة الصناعیة
شارع قویدر رابح سعید موزایة MOZA  طالب   قسوم محمد

طریق الحطاطبة - موزایة- AQUASIM
طریق العفرون بلدیة موزایة  عمور عثمان  

شارع اول نوفمبر موزایة عبد الرزاق بوثلجة 
قریة بني شقران رقم 69 موزایة عبان محمد

وحدة انتاج المیاه 
المعدنیة

محطة الخدمات

مقاھي

اطعام سریع 



وزاارة التجارة 

بلدیة      الشفة 

العنوان االسم  و اللقب التاجر النشاط البلدیة
القریة االشتراكیة اھل الواد الشفة فقایر احمد

الطریق الوطني رقم 01 الجزائر وھران  لفقى امقران
شارع الزروق محمد محل رقم 01 شفة لكحل رمضان 

حي وادي الكروش شفة خلیفة صدیق 
شارع الشھداء شفة صالحي ھشام

شارع الشھداء رقم 37 شفة بن حرز هللا نسیم
حي المقراني  سیدي المدني شفة بن زیان جعفر

حي سیدي المدني شفة القریة االشتراكیة اھل الواد سیدي عیسى مداني منیر
شفة بن جاب هللا محمد

حي 132 مسكن عمارة 04 رقم 32 شفة موساوي عبد الحكیم 
حي الرمبلي االیسر  رقم3 شفة صالح یحي 

شارع الشھداء شفة جمال حاج احمد
القریة االھل الوادي بلدیة الشفة البادي بوكمیش 

القریة االشتراكیة - بلدیة شفة سمیر عباس 
القریة اھل الواد -الشفة حتحات محمد 

قریة اھل الواد  رقم c58 محل م رقم 
466 قسم 27 - الشفة طارق خلوف 

روش شفة ا نوري وادي ال دال ا
دي المد شفة ي س لسلوس 

لقاسم 420 مسكن عمارة 16 محمد 
دي المد شفة شة  س ان عا بوز

ة الشفة الهادي مزواري الحمدان
م 750 مسكن عمارة 16 ر ابرا طا
جالة جمال 750 مسكن عمارة 13 ل  فض

ساحة الشهداء رقم 06 د القادر العر  ع
شارع الشهداء د القادر بوشكوك ع

شارع سلیمان ابراھیم مج ملكیة 15 قسم 
03 شفة على نونة محمود

شارع الزروق محمد الطابق األرضي شفة مرزاق سبسي 
شارع الزروق محمد رقم 22 شفة األحسن بالل
شارع سلیمان على رقم 02 شفة بن عبشوش امین

دوار بن یسعد شفة مسعودي عبد الكریم
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بقالة 

مخابز 



المخرج الشرقي للمدینة و جنوب الطریق 
الوطني رقم 42 عمارة F مدخل 01 شفة بلقاضي محمد

حي الرمبلي االیمن رقم 1 شفة م ذ  ش وذم م كوندي
شارع محمد خمیستى الشفة الھادف نبیل

شارع اإلخوة بومرزوق محل رقم 07 و 
08 و 09 الطابق األرضي شفة اكرم الزغیمي

تجزئة سیدي المداني رقم 01 الشفة العید روبحي 
سیدي مداني حي مقراني رقم 48 شفة ولید شطال 

شارع الشھداء رقم 05 شفة یحي طاشوش
شارع الشھداء شفة بھطول فاطمة الزھراء

حي 132 مسكن عمارة ب4 الملعب القدیم 
شفة محمد سدات 

مجموعة ملكیة 95 قسم 11 شفة بولعراس امین حمودة
شارع خمیستي محمد رقم 05 شفة بوزیدي بن على

شارع الشھداء بلدیة شفة محمد امین بوشالغم
شارع الشھداء شفة یامن الصغیر عیسى

شارع اول نوفمبر شفة عمراوي احمد
حي وادي الكروش شفة مبطوش رابح 
حي سیدي المدني شفة الھادف ایوب 

شارع سلیمان علي رقم 04 شفة بن جابو محمد
شارع خمیستى محمد شفة بستاني سید احمد

حي الحمدانیة شفة بزاري جیاللي 
حي سیدي المداني الشفة عزالدین عیساوي 

شارع اول نوفمبر بلدیة شفة احسن بزاري
شارع الشھداء بلدیة الشفة ولید بن تامر

القریة اإلشتراكیة اھل الواد شفة عیسى بربیحة
حي وادي الكروش شفة بن كراوة حمزة

شارع الشھداء شفة بیران نصرالدین
ساحة الشھداء رقم 15 شفة بوغابة عبد الحق

المخرج الشرقي شارع الشھداء عمارة أ ولھة مراد
حي الحمدانیة شفة بن عیشوش عبد الحق 

حي سیدي المدني شفة LA CHIFFA ملبنة ملبنة
مطحنة صناعیة شفة MICH              ش د م م المطحنة الصناعیة

دي المدا رقم 01  ق الوط س الط
شفة

صالح محمد 

ة شفة ق الحمدان ط ائه   عاشور و 
جة  ق  الوط شمال جنوب لمت ط

دي مد  س
ة رقم  جة وطن ق                    الجنوب الغر مت ش د م م  رو ط

ف  د خل ف
معيوف فاطمة
اوي محمد  ح

محطة خدمات

موزعین الحلیب

سوبیرات  

خضر وفواكھ 

شفة

اطعام 

قصابة 

مقاھي 
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