
  المديـــــــريــــــة الوالئيــــــــــة للتـــــــــجارةالمديـــــــريــــــة الوالئيــــــــــة للتـــــــــجارة
  

و الفاآسالهاتف  أرقام  العنوان  
 

اسم  مدير الوالئي 
رمز   اسم الوالية للتجارة

 الوالية
السابق للوالية المقر  049.96-68-69 :ها  

049.96-92-60 :ف  
 01 أدرار عبد الرحمان سعدي

 حي السالم طريق تيسمسيلت شلف
027.70-09-93 :ها   
027.77-57-83      
027.70-09-93 :ف   

 02 شلف آتيتة فؤاد

14-24-029.93 األغواط 371حي  المعمورة صندوق بريد  :ها   
029.93-24-14 :ف   

 03 األغواط بيتر الساسي

032.41.36.59 أم البواقي ساحة أول ماي  سابقا حي االداريال :ها   
032.42.12.80 :ف   

 04 أم البواقي آريم قش

033.80.75.55 05000 باتنة برج الغولة الحي االداري :ها   
 033.80-76-53 :ف   

 05 باتنة عيسات عز الدين

 مبنى الوالية

034.21.14.41 :ها   
 034.21.26.39 
 034.21.20.94 
034.21.25.01 :ف   
034.21.25.05 

 06 بجاية حميش علي

بسكرة الدائرة سابقا شارع لحول معمر 
07000  

033.71.93.41 :ها   
033.74.94.16 
033.74.56.83 :ف   

 عمارة عبد اهللا
 07 بسكرة بالنيابة

049.81.17.97 مقر الوالية :ها   
049.81.17.97 :ف   

 08 بشار أوادي رشيد

025.41.35.40 المقر االداري للوالية :ها   
025.41.35.40 :ف   

 09 بليدةال عامر يحي مراد

 الحي االداري  ذراع البرج
026.93.00.30 :ها   

   026.93.68.28    
026.93.91.15 :ف       

 10 بويرة عبد الحق بازين

لواليةمقر ا  029.34.15.11 :ها   
029.34.48.75 :ف   

 11 تمنراست مومن حسين

  لمحافظةاالمقر السابق  قسنطينة طريق
  12000تبسة

037.49.40.50 :ها   
037.49.46.26 :ف   

 12 تبسة عيشاوي عبد اللطيف

043.20.30.65  مسانطريق اليبادري  منصور  تل 02 :ها   
043.20.43.09 :ف   

 ميمونة ميلود
 13 تلمسان بالنيابة 

مكتب100حي االداري   

046.42.41.00 :ها   
046.42.25.47 :ف   
046.41.54.43       

      046.41.54.40 

 14 تيارت موسى لونيس

 المقر الوالئي

 026.21.29.60 :ها   
026.21.34.50  

 026.21.68.01     
026.21.75.21 :ف   
026.21.94.09      

لعزيز مقرانياعبد   15 تيزي وزو 

قرةشارع بو 100  

021.92.31.34 :ها   
021.92.31.58    
021.92.78.86      
021.92.37.16 :ف   

 16 الجزائر لعماري يوسف

)  الوالية بجانب مبنى(بنات بن لكحل  حي   027.87.30.99:ها 
027.87.27.27 :ف   

 عماري محمد
لفةالج بالنيابة  17 

 الحي االداري جيجل
034.47.58.60:ها  

034.49.88.00      
034.49.86.15 :ف   
034.44.93.53      

 18 جيجل دوار نور الدين

036.93.80.42 )المحافظة سطيف( نهج  جيش التحرير الوطني  :ها   
036.93.80.34 :ف   

 19 سطيف دريد محمد اآلمين



048.51.52.52 الحي االداري :ها   
048.51.55.14 :ف   

 20 سعيدة صادمي محمد

61أآتوبر  17ساحة  038.75.56.21:ها   
038.75.56.22 :ف   

 21 سكيكدة لعرابة  مصطفى

حي المفتش ايمار سيدي بلعباس 9  
048.56.12.53 :ها   

  048.54.24.63  
048.54.24.63 :ف   

 22 سيدي بلعباس بادر حميد

 والية عنابة
   038.55.57.36:ها         

038.86.86.57 :ف   
038.86.42.91      

 23 عنابة عثمانة سعيد

037.20.35.86 تجمع اداري طريق الجامعة :ها   
037.20.44.23 :ف   

 24 قالمة عايب لخضر

25000رمال قسنطينة المنطقة الصناعية   

031.92-79-72 :ها   
031.66-95-76 
031.66.95.76 
031.66.95.77 :ف   
031.92.79.72 

 بوزوبية النوري
 بالنيابة

 
 25 قسنطينة

مكتب المدية100مبنى   

025.58.32.60 :ها   
025.58.27.00 
025.58.22.96 
025.58.26.35 :ف   

 26 المدية بولعراق زيدان

 مقر الوالية

       045.21.36.56:ها
045.21.57.89        
045.21.57.89 :ف   
045.21.90.01 

 27 مستغانم تاوليليت ابراهيم

  035.55.17.55:ها الحي االداري
 035.55.05.06:ف

 28 مسيلة مزغاش محمد

045.81.16.18 حي االداري للوالية معسكر :ها   
045.81.24.12 :ف   

 بلحسان مختار
 29 معسكر بالنيابة 

029.76.30.23 حي االداري ورقلة  :ها   
029.76.30.23 :ف   

 30 ورقلة عكاشة دغمان

لرزاقشارع  بن عبد ا 4   
041.40.20.20 :ها   
041.41.34.38    
041.41.34.38 :ف   

 31 وهران لخضر بزوزي

049.71.45.58 الحي االداري البيض :ها   
049.71.84.19 :ف   

 32 البيض أيت درنة يحي 

   029.42.20.37:ها مدينة اليزي
029.42.12.53 :ف   

 33 اليزي توتة فؤاد

FG طريق مبارآية اسماعيل    
  035.68.24.47:ها

035.67.27.21 
035.68.40.92 :ف   

بوعريريج برج جيالني سبوعي  34 

 بداخل الحي االداري 

   024.81.76.26:ها
024.81.76.25  
024.81.91.80 
024.81.92.37 :ف   

 35 بومرداس سالم بن حسين

038.60.10.24 مقر الوالية :ها   
038.60.15.66 :ف   

 36 الطارف صغير نجاة

049.92.26.73:ها الحي االداري  تندوف  
049.92.26.23 :ف   

 37 تندوف ناصر بن مناع

  046.47.93.42:ها مقر  الوالية
046.47.93.42 :ف   

 38 تيسمسيلت محمود بن لعريبي

 الواد
032.24.84.10 :ها   
032.24.49.94 
032.24.49.93 :ف   

 39 الوادي لطرش محمد

بالقرب من ثانوية  ةآاديمياأل  المقر السابق
 40000 شيحاني بشير

  032.32.23.99:ها
032.24.49.93 

 032.24.49.94:ف
 40 خنشلة خالم سليمة

مكتب 80حي    41 سوق أهراس عبد الكريم بوغرارة   037.31.29.49:ها  



037.31.06.58  
   037 .31.15.03:ف

 الحي االداي
024.47.03.77 :ها   

 024.47.98.83  
024.47.98.28 :ف   

 42 تيبازة جمال الدين لقمش

031.57.58.32 حي بوتوت والية ميلة :ها   
031.57.50.75 :ف   

 43 ميلة خيدري ابراهيم

 عين الدفلى

027.60.22.49 :ها   
027.59.07.19 
027.59.07.16 
027.60.34.95 :ف   

 44 عين الدفلى عزوز عبد القادر

مكتب 50مجموعة المباني    049.79.64.08:ها 
049.79.77.57   :ف       

 45 النعامة أحمد بلعربي

043.60.18.92 مقر الوالية :ها   
043.60.23.33 :ف   

 46 عين تيمونشت بن مهرة بن عودة

 غرداية
029.88.04.12:ها  
  029.83.93.02  

029.88.04.12 :ف   
 47 غرداية تريعة لخضر

 حي االنتصار غليزان

046.92.85.00 :ها   
046.92.85.00 
046.92.87.78 :ف   
046.92.97.45      

 48 غليزان سماحي بوعمامة

 
 
 
 


