
U2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عاشوراء لسنة لمداومةلقائمة اإلسمية ا  

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01 أحمد مداني  جويلية05المركز التجاري حي  

 02 حراث الطيب 80حي شمومة رقم  

 03 لطروش عبد القادر  جوياية05حي مركز األعمال التجارية  

 04 بوعالم بالل  مسكن200 

 05 بلهادي محمد 01حي جبلي محمد رقم  

 06 بن فريحة عبد الغني جبلي محمد 

 07 درويش سفيان جبلي محمد شارع سيد العجال 

 08 عمور حميد حي تيجديت 

 09 مزيلط مهدي  حي السالم55 رقم 65 

 10 بن شرفي شقرار 02 رقم 33 حي 2حي خروبة شطر  

 11 كريشيش جمال 243 عمارة س رقم 122صالمندر ب  

 12 بكريكي سمير حي السالم 

 13 شيخاوي عبد القادر 28السوق المغطاة رقم  

 14 بلمزيود سميرة 32السوق المغطاة رقم  

 15 عدة عبد العزيز  شارع عمار بلمهل02 

 16 بلمومن مشري  مسكن صالمندر56 

 17 عدة محمد األمين  حي درقاوي محمد عمار بلمهل02محل رقم  

 18 بن عابد حليمة 27 رقم 37حي تيجديت شارع رقم  

 19 عدة العربي  قطعة أرض طريق وهران2رقم  

 20 بن عروبة محمد 12شارع الليمون رقم  

 21 مجاهري سفيان 09 مسكن طريق وهران عمارة 400 

 22 تومي ابراهيم ديار الهناء الرميلة 

 
 
 



U2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عاشوراء لسنة لمداومةلقائمة اإلسمية ا  

U دائرة عين النويصي )–( دائرة حاسي  ماماش  

Uبـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش 

 23 قارة منصور السوق المغطاة 

 24 قارة عبد الرحمن  14قطعة أرض رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 25 بن عابد البشير حي التلغراف مزغران 

 26 بن عابد حبيب شارع التلغراف 

 27 مدني عبد القادر  45 قسم 42مج ملكية رقم  

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

 28 العجال محمد شارع الجزائر استديا 

 29 طاهري الحاج  شارع األوراس استيديا 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 U30 دوبي بونوة فيصل  جوان عين النويصي19شارع  

 U31 قارة لكحل شارع محمد خميستي عين النويصي 

   الحسيانبـلـــــــــديـــــــة

 U32 روابحية فاطمة بن ياحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عاشوراء لسنة لمداومةلقائمة اإلسمية ا  

U   دائرة خير الدين)–( دائرة عين تادلس 

 

عـــــين تــــــادلــــــسبـلـــــــــديـــــــة   

 33 دربوز حاج محمد ساحة بلطرش العجال 

 34 قالل بن ذهيبة طريق غليزان 

خــيــــر الديـــــــــنبـلـــــــــديـــــــة   

 35 محي الدين أمير خير الدين مركز 

 36 بلعربي عثمان خير الدين مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 37 كوشة فيصل صيادة مركز 

وادي الخيربـلـــــــــديـــــــة   

 38 بلحول محمد وادي الخير مركز 

الصوربـلـــــــــديـــــــة   

 39 نومية موفق الصورمركز 

  عين بوديناربـلـــــــــديـــــــة

 40 مهدي عمر عين بودينار مركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عاشوراء لسنة لمداومةلقائمة اإلسمية ا  

U   دائرة ماسرى)–( دائرة بوقيرات 

 

بـــــــــوقـــــــيـــــــراتبـلـــــــــديـــــــة   

 41 بصغير عبد هللا شارع محمد خميستي بوقيرات 

 42 قدار محمد األمين شارع محمد خميستي بوقيرات 

 43 بلخديم ميلود شارع محمد خميستي بوقيرات 

 44 سنوسي جلول شارع محمد خميستي بوقيرات 

ســـــــــيـــــراتبـلـــــــــديـــــــة   

 45 جدي محمد سيرات مركز 

 46 غزالي أحمد سيرات مركز 

 47 مخربش ميلود شارع مصطفى بن بولعيد 

مــــــاســــــرىبـلـــــــــديـــــــة   

 48 جدي الشيخ الطريق الوطني ماسرى مركز 

 49 دحمان عدة الطريق الوطني ماسرى مركز 

 50 جدي تواتي الطريق الوطني ماسرى مركز 

  الطواهريةبـلـــــــــديـــــــة

 51 فغلول نور الدين طواهرية مركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عاشوراء لسنة لمداومةلقائمة اإلسمية ا  

U   دائرة سيدي لخضر )– ( دائرة سيدي علي 

 

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

 52 بحيح مدني  نوفمبر01حي  

 53 بن ناصر بشاعة حي مكي حليمة 

 54 بحيح محمد  مسكن192حي  

   بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا

 U55 فالحي كلثوم أوالد مع هللا مركز 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

 U56 شاشور عبد القادر تازقيت مركز 

بلدية سيدي لخضر   

 57 شاعة عبد القادر شارع سي عبد هللا 

 58 نور امحمد شلرع الشهداء 

 59 فرحي علي شارع الشهداء 

 60 بن شاعة امحمد شارع العرجاني 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

 61 بسماك يمينة حجاج مركز 

 62 صالي صابر شارع ساخي خالد 

  عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان بنبـلـــــــــديـــــــة

 63 ديواني حليمة بن عبد المالك رمضان 

 

 

 

 

 



U2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عاشوراء لسنة لمداومةلقائمة اإلسمية ا  

U(دائرة عشعاشة ) 

 

  عـــــــشــــعــاشــــةبـلـــــــــديـــــــة

 64 بشير باشا الحاج  

 65 دواجي رمضان  

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

 66 مصباح فاطمة  

 67 تهونزة مراد  

  بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم

 68 قليل نور الدين  

 69 بوعزيز عبد الرحمان  

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

 70 قبايلي عبد الحميد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


