المديريات الوالئية للتجارة
رمز
الوالية

اسم الوالية

اسم المدير
الوالئي للتجارة

01

أدرار

بلجنة نجيم

02

شلف

حميد بادر

03

األغواط

ناصر بن مناع

04

أم البواقي

عبد الحق بازين

05

باتنة

عيشاوي عبد
اللطيف

06

بجاية

عامر يحي مراد

07

بسكرة

لخضر عايب

08

بشار

رابح تبيش

09

البليدة

خالم سليمة

10

البويرة

قمري احمد

11

تمنراست

قاسمي دريدي

12

تبسة

بن لعربي محمود

13

تلمسان

ھاليلي عمر

14

تيارت

صغير نجاة

15

تيزي وزو

عكاشة دغمان

أرقام الھاتف
والفاكس

العنوان

ھا049.96.68.69 :
ف 049.96.92.60:
ھا 027.77.11.89 :
حي السالم طريق تيسمسيلت
027.77.81.54
شلف
ف 027.77.70.29:
ھا 029.93.25.12:
حي المعمورة صندوق بريد
029.93.10.02
371
ف 029.93.24.14:
األغواط
032.41.36.59
ھا :
الحي االداري سابقا ساحة
أول ماي أم البواقي
ف 032.42.12.80 :
ھا 033.80.20.56:
الحي االداري برج الغولة
033.80.30.44
باتنة05000
ف 033.80.76.55 :
ھا 034.21.20.94 :
034.21.14.41
مبنى الوالية
034.21.26.39
ف05/034.21.25.01:
ھا033.71.93.41:
شارع لحول معمر الدائرة
سابقا
033.74.94.16
بسكرة07000
ف 033.74.56.83:
ھا049.81.17.97 :
049.81.17.28
مقر الوالية
ف049.81.63.97:
ھا025.43.65.21:
الحي الجديد – أوالد يعيش–
ف025.43.65.21:
البليدة
ھا026.93.68.28:
طريق  17اكتوبر1961
ف026.93.91.15:
بويرة
ھا029.32.00.33:
مقر الوالية
ف029.32.00.34:
طريق قسنطينة المقر السابق
ھا037.49.40.50:
المحافظة
ف037.49.46.26:
تبسة12000
ھا043.21.31.95:
02طريق اليبادري منصور
043.21.31.91
تلمسان
ف 043.21.45.09:
ھا046.41.54.43:
حي االداري 100مكتب
046.41.54.40
ف046.42.25.47:
ھا 026.21.68.01:
026.21.29.60
المقر الوالئي
ف 026.21.75.21:
026.21.94.09
المقر السابق للوالية

16

الجزائر

17

الجلفة

18

جيجل

19

سطيف

20

سعيدة

21

سكيكدة

22

سيدي
بلعباس

23

عنابة

24

قالمة

25

قسنطينة

26

المدية

27

مستغانم

28

مسيلة

29

معسكر

30

ورقلة

31

وھران

32

البيض

33

اليزي

ھا021.92.31.34:
عمور شعبان
021.92.31.58
)مكلف باإلنابة(
021.92.78.86
ف021.92.37.16:
ھا027.87.30.99:
سعدان محمادي 027.87.43.04
ف 027.87.27.27:
ھا 034.49.88.00:
بن عريس الصغير 034.49.86.15
ف034.44.93.53 :
ھا036.93.80.42:
036.84.63.69
محمد يزيد دني
ف036.93.80.34:
ھا048.51.52.52:
بوھلة شريف
ف048.51.55.14:
ھا 038.75.56.21:
021.75.72.00
تريعه لخضر
ف038.75.56.22:
ھا048.57.67.58:
048.57.65.31.
بنيدي محمد
ف048.57.64.06
ھا 038.55.56.52:
شعابنة عمر
038.55.56.52
ف 038.55.57.45:
ھا 037.20.35.86:
بن بوريش عبد
037.20.15.50
الكريم
ف037.20.44.23 :
ھا031.92.79.72:
031.66.95.75.
بولعراق زيدان
ف031.66.95.77:
ھا 025.58.22.96:
عمارة بوسحابة
ف 025.58.36.44:
ھا 045.21.00.09:
045.21.57.47
بلحسان مختار
ف045.21.90.01:
ھا 035.55.17.55:
035.55.05.06
لطرش محمد
ف 035.55.12.07:
ھا 045.81.57.40:
غشام فريد
ف045.81.67.26:
ھا 029.76.44.33:
029.71.32.66
حسين بلعيد
ف29.76.30.23:
ھا 041.27.78.16:
بن برينس
ف041.27.78.39:
)مكلف باإلنابة(
ماحي عبد القادر ھا 049.71.45.58:
ف 049.71.84.19:
)مكلف باإلنابة(
ھا029.42.20.37:
مشاشو عيسى
ف 029.42.12.53:

100شارع بوقرة

حي بنات بن لكحل
)بجانب مبنى الوالية(
الحي االداري جيجل
نھج جيش التحرير الوطني
)المحافظة سطيف(
الحي االداري
ساحة  17أكتوبر61
9حي المفتش ايمار
سيدي بلعباس
والية عنابة

تجمع اداري طريق الجامعة
المنطقة الصناعية رمال
قسنطينة25000
مبنى 100مكتب
المدية
مقر الوالية

الحي االداري
حي االداري للوالية
معسكر
حي االداري ورقلة
4شارع بن عبد الرزاق
الحي االداري البيض
مدينة اليزي

34

برج
بوعريريج

35

بومرداس

36

الطارف

37

تندوف

38

تيسمسيلت

39

الوادي

40

خنشلة

41

سوق
أھراس

42

تيبازة

43

ميلة

44

عين الدفلى

45

النعامة

46

عين
تيمونشت

47

غرداية

48

غليزان

كل عبد الكريم
عبابسة سامية
زوجة بوخرز

ھا035.68.24.47:
035.67.27.21
ف035.67.27.21:
ھا 024.81.76.26:
ف024.81.92.37:

)مكلف باإلنابة(
ھا 038.75.72.00:
كريم قش
ف038.70.30.13 :
ھا049.93.80.15:
قيجي عبد الرحمان
ف049.92.26.23:
ھا046.47.69.14:
شادل محمد
ف046.47.93.42:
ھا032.24.84.10:
بوثلجة فريد
ف032.24.49.93:
ھا32.32.23.99:
عمرون العياشي 032.24.49.93
ف032.24.49.94:
ھا 037.31.29.49:
037.31.06.58
بوغرارة عبد
ف037.31.15.03:
الكريم
037.31.15.79
ھا24.47.03.77 :
024.47.98.83
الساسي بيتر
ف024.47.98.28:
ھا 31.57.58.32:
أحمد رمضاني
ف 031.57.50.75:
ھا 27.60.22.49:
027.59.07.19
قادة عجابي
ف027.59.07.16:
ھا49.79.64.08:
مزيان فضيلة
ف049.79.77.57:
ھا 43.60.18.92:
بلعربي احمد
ف043.60.23.33:
ھا 029.83.93.08:
لشخب
ف029.83.93.02 :
سيف الدين
ھا 46.92.85.00:
046.92.85.30
غربي محمد
ف046.92.87.78:
)مكلف باإلنابة(
046.92.97.45

طريق مباركية اسماعيلFG

بداخل الحي االداري
مقر الوالية
الحي االداري تندوف
مقر الوالية
الواد
المقر السابق األكاديمية
بالقرب من ثانوية
شيحاني بشير40000
حي  80مكتب

الحي االداي
حي بوتوت والية ميلة
عين الدفلى
مجموعة المباني  50مكتب
مقر الوالية
غرداية

حي االنتصار غليزان

