
   2015المبارك لسنةاألضحى بمناسبة عيد تجار التجزئة للحوم و الدواجن  لمداومةاإلسمية  لقائمةا
   اليوم األول

  
 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان مالحظة

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  بكريتي سمير  )مركز 52حي السالم ( خروبة 

 02  يوسف حمو نور الدين   74عمارة  3حي السالم شارع ( خروبة 

  03 شقرار شرقي حي السالم 

 04 ماموني محمد Edimcoمسكن   126 

 05  لطروش جلول السوق المغطاة  

 06  بوزيان محمد السوق المغطاة  

 07 مخربش عبد القادر السوق المغطاة  

 08 عدة محمد األمين  شارع خطاب عبد القادر 

 09  غريب هللا مخطارية  10حي درقاوي محمد العقيد لطفي رقم  

 10 بن عسلة بن بشير  حي حمو بوتليليس 

 11  عبد الستار توفيق  حي حمو بوتليليس 

 12  بن كيالني سمير  30حي جبلي محمد أ 

  13  بن كروبة محمد  حي العرصة 

  14  بن منور بوعسرية  حي جبلي محمد مقابل األصيل 

  15  بلھادف محمد  01محمد البناء الذاتي رقم حي جبلي  

  16  جواد خيرة  31عمارة أ رقم  19صالمندر  

  17  أحمد مداني  08جويلية رقم  05المركز التجاري حي  

  18  مصطفاي عبد القادر  26رقم  4عمارة أ 122شمومة حي  

  19  رشيد بكايرية  7رقم س  3مسكن شمومة عمارة  96حي  

  20  كريشيش جمال  244و رقم  243عمارة س رقم  12ب  صالمندر 

  21  بن خلفة عبد القادر  بن يحي بلقاسم مقابل الشرطة 

  22  مجاھري سفيان  أ بالطابق األرضي /09مسكن طريق وھران عمارة  400حي  

  23  بن داحة محمد  حي الجزائر شارع تحاليتي عثمان 

  24  بن عسلة بن دھيبة  تحاليتي عثمان 

  25  قارة عبد الرحمان  45محمد خميستي رقم  

  26  عدة لعربي  تعاونية المرجان 02رقم  

  
  
  
  



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

  اليوم األول

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 حاســــــــي مــــامــــــــاشبـلــــــــديـــــــة 

 27  قارة منصور 06جزار الرحمة السوق المغطاة رقم  

 28 قارة عبد الرحمن  14قطعة أرض رقم  

 29 قارة حميدة شارع العقيد بني صاف 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 30 بن عابد بشير الحي الجديد مزغران 14محل رقم  

 31 بن عابد حبيب شارع التلغراف 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

 32 عبد القادر بلقرع 2رقم  22مجموعة الملكية  28قسم  

 33  حاج طاھري  3محل  11شارع األوراس رقم  

 34  برحال مكي  السوق المغطاة ستيديا 

 النــــــويصـــــــيبـلـــــــــديـــــــة عــــــين 

 35  لكحلقارة   حي خميستي 

 36  عبد هللا برحال 29شارع حمياني رقم  

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

05حصة رقم  04مج ملكية رقم  28شارع األمير عبد القادر قسم    37 محمد دوبي بونوة

 38  بن علو طيب  قدادرة 

  الحسيانبـلـــــــــديـــــــة 

 39  )فاطمة(روابحية مراد   بن ياحي مركز قرب البلدية  

  

  

  

  

  



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 اليوم األول

  ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 40 بلغول فارس مسكن 190حي  

 41 موالي عبد القادر شارع الملعب 

 42  موفق عبد هللا  شارع خطاب سي طاھر 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 43 قبايلي محمد خير الدين مركز 

 44  محي الدين بن عمور  شارع األوراس  

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 45 بارودة طاھر عثمان مركزسيدي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 اليوم األول

  ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 46  مھيدي نور الدينبن   شارع محمد خميستي 

 47 سنوسي الشارف بوقيرات 

 48 سنوسي ابراھيم شارع محمد خميستي  

 49  بن داني المداني شارع محمد خميستي  

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 50 غزالي أحمد  سيرات مركز 

 51  مخربش ميلود  شارع مصطفى بن بولعيد 

 52  جدي محمد  سيرات مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  53  دحمان حميد  ماسرى مركز 

  54 مغالط محمد عبد العزيز  

  55 دحمان مالك ماسرى مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الطواھرية

  56 فغلول نور الدين الطواھرية مركز 

 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف

  57 تواتيةبن قريش  عين سيدي شريف مركز 

 

  

  

  

  

  

  



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 اليوم األول 

 ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  58 بوسعيد بوبكر شارع أول نوفمبر 

  59 كاشو علي المغطاة السوق 

  60 كاشو مداني شارع محمد جبلي 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

فالحي كلثوم أوالد مع هللا مركز  61 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

شاشور عبد القادر  تازقايت مركز  62 

  بلدية سيدي لخضر

  63 بن شاعة أمحمد  شارع لعرجاني محمد 

  64  نور مصطفى  سي عبد هللاشارع  

  65  طھاري علي  طريق البحر 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  66 دربال حبيب  شارع ساخي خالد 

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  67 مزراوي نصر الدين  بن عبد المالك رمضان 

  

  

  

  

  

 



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 اليوم األول

  ( دائرة عشعاشة)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  68 بشير باشا الحاج   

  69 دواجي رمضان   

  70  شرياف احمد   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  71  عامر نورة   

  72 مصباح فاطمة   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  73 قليل نور الدين   

  74  بوعزيز عبد الرحمان   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  75 قبايلي عبد الحميد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2015المبارك لسنة األضحىتجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد  لمداومةاإلسمية  لقائمةا

   اليوم الثاني

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  سمير بكريتي  مسكن 52خروبة حي السالم  

  02  بن شرقي شقرار  حي خروبة الشطر الثاني 

 03 ماموني محمد Edimcoمسكن   126 

  04  غريب هللا مخطارية 10حي درقاوي محمد العقيد لطفي رقم  

 05  بوزيان محمد السوق المغطاة  

 06 عدة محمد األمين شارع خطاب عبد القادر 

 07  جواد خيرة  31عمارة أ رقم  19صالمندر  

 08  أحمد مداني  08جويلية رقم  05المركز التجاري حي  

 09  مصطفاي عبد القادر  26رقم  4عمارة أ 122شمومة حي  

 10  رشيد بكايرية  7رقم س  3مسكن شمومة عمارة  96حي  

 11  كريشيش جمال  244و رقم  243عمارة س رقم  12صالمندر ب  

 12  ملوك رفيق   6حي زغلول رقم  

 13  غزالي لعيد   24جويلية محل رقم  05حي  

  14  بن خلفة عبد القادر  مقابل الشرطة بن يحي بلقاسم 

  15  مجاھري سفيان  أ بالطابق األرضي /09مسكن طريق وھران عمارة  400حي  

  16  بن داحة محمد  حي الجزائر شارع تحاليتي عثمان 

  17  بن عسلة بن دھيبة  تحاليتي عثمان 

  18  قارة عبد الرحمان  45محمد خميستي رقم  

  19  عدة لعربي  تعاونية المرجان 02رقم  

  20  زروقي محمد  شارع عمارة حميدة 08 

  21 بن عسلة بن بشير  حي حمو بوتليليس 

  22  عبد الستار توفيق  حي حمو بوتليليس 

  23  بن كروبة محمد  حي العرصة 

  24  بلھادف محمد  01حي جبلي محمد البناء الذاتي رقم  

  25  جواد خيرة  31عمارة أ رقم  19صالمندر  

  26  أحمد مداني  08جويلية رقم  05المركز التجاري حي  

  27  حاجي جياللي 15شارع بن عنتر الشارف بايموت رقم  

  28 تواتي عبد القادر )مقابل األصيل( حي جبلي محمد  

  29 بن حمرة تاج الدين  )وسط المدينة( 05شارع بن سالم عمارة رقم  

  



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

  اليوم الثاني

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 30  قارة منصور 06جزار الرحمة السوق المغطاة رقم  

 31 الرحمنقارة عبد   14قطعة أرض رقم  

 32 قارة حميدة شارع العقيد بني صاف 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 33 بن عابد بشير حي الجديد 14محل رقم  

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

 34  عبدلي ابراھيم   04القسمة  89حي البناء الذاتي ملكية رقم  

 35  عبد القادر بلقرع  2رقم  22مجموعة الملكية  28قسم  

 36  حاج طاھري  3محل  11شارع األوراس رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 37  دوبي بونوة فيصل جوان  19المكان المسمى  

 38  قارة لكحل  15حي خميستي رقم  

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 39 بن علو طيب قدادرة 

   الحسيان بـلـــــــــديـــــــة

 40  )فاطمة(روابحية مراد  )قرب البلدية(بني ياحي مركز   

  

  

  

  

  

  

  



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 اليوم الثاني

  ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 41 زوريفي ايمان عين تادلس مركز 

 42 شاوش عبد القادر ساحة بلطرش العجال 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 43 بلعربي مخلوف خير الدين مركز  

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 44 جلول محمد صيادة مركز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 اليوم الثاني

  ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 45 بصغير عبد هللا شارع محمد خميستي  

 46 قدار محمد األمين شارع محمد خميستي  

 47 بلخديم ميلود شارع محمد خميستي  

 48  سنوسي جلول  شارع محمد خميستي 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 49 جدي محمد  38سيرات مركز 

 50  غزالي أحمد  39سيرات مركز 

 51  ميلودمخربش   شارع مصطفى بن بولعيد 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  52  جدي الشيخ  الطريق الوطني ماسرى 

  53  دحمان عدة الطريق الوطني ماسرى 

  54 جدي التواتي الطريق الوطني ماسرى 

 بـلـــــــــديـــــــة الطواھرية

  55 فغلول نور الدين الطواھرية مركز 

 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف

  56 بن قريش تواتية عين سيدي شريف مركز 

 

  

  

  

 

  

  



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 اليوم الثاني 

 ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  57 بناصر ناصر شارع قاضي حليمة 

  58 نور لكحل شارع بوقشيش أحمد 

  59 بناصر محمد شارع أول نوفمبر 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

بن جدو محمد أوالد مع هللا مركز  60 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

شاشور عبد القادر  تازقايت مركز  61 

  بلدية سيدي لخضر

  62 بوطبق بن شاعة  شارع إزري عراب 

  63 فرحي علي  شارع سي عبد هللا 

  64 شاعة لخضر  شارع سي عبد هللا 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  65  جربوعة كريمة  شارع ساخي خالد 

  66 ترخي حبيب  شارع ساخي خالد 

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  67 ديوان حليمة  بن عبد المالك رمضان مركز 

  

  

  

  

  

  



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةلقائمة اإلسمية ا

 اليوم الثاني

  ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  68 بسعد رابح   

  69 ميموني جمال   

  70  عدة حليمة   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  71 عامر نورة   

  72 تھونزة مراد   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  73  حقيقي محجوبة   

  74  قليل نور الدين   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  75 قبايلي عبد الحميد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

  اليوم الثالث

الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  بن شرقي شقرار  خروبة الشطر الثانيحي  

 02 ماموني محمد  Edimcoمسكن  126حي  

  03  بوزيان محمد السوق المغطاة  

  04  غريب هللا مخطارية  حي عمارة بن مھل 

 05  حاجي جياللي 15شارع بن عنتر الشارف بايموت رقم  

 06 تواتي عبد القادر )مقابل األصيل( حي جبلي محمد  

 07 بن كروبة محمد  حي العرصة 

 08  بلھادف محمد حي جبلي محمد 

 09 بن حمرة تاج الدين  )وسط المدينة( 05شارع بن سالم عمارة رقم  

 10  جواد خيرة  31عمارة أ رقم  19صالمندر  

 11  ملوك رفيق   6حي زغلول رقم  

  12  غزالي لعيد   24جويلية محل رقم  05حي  

  13  مجاھري سفيان  أ بالطابق األرضي /09مسكن طريق وھران عمارة  400 حي 

  14  زروقي محمد  شارع عمارة حميدة 08 

  

  
  
  
  
  
  
  

  



   2015بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنةتجار التجزئة للحوم و الدواجن  لمداومةاإلسمية  لقائمةا

  اليوم الثالث

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 15  قارة منصور 06جزار الرحمة السوق المغطاة رقم  

 16 قارة عبد الرحمن  14قطعة أرض رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 17 بن عابد بشير حي الجديد 14محل رقم  

 اـــــــــــــــــــــاستيديبـلـــــــــديـــــــة 

 18  عبدلي ابراھيم   04القسمة  89حي البناء الذاتي ملكية رقم  

 19  عبد القادر بلقرع  2رقم  22مجموعة الملكية  28قسم  

 20  حاج طاھري  3محل  11شارع األوراس رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 21  دوبي بونوة فيصل جوان 19المكان المسمى  

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 22 بن علو طيب دوار القدادرة 

   الحسيان بـلـــــــــديـــــــة

 23  )فاطمة( روابحية مراد  بني ياحي مركز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 اليوم الثالث

  ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 42 زوريفي ايمان عين تادلس مركز 

 52 شاوش عبد القادر ساحة بلطرش العجال 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 62 بلعربي مخلوف خير الدين مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 72 جلول محمد صيادة مركز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   2015بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنةتجار التجزئة للحوم و الدواجن  لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 اليوم الثالث

  ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 82 قدور بن شريف جميعي  

 29 سنوسي أحمد شارع محمد خميستي  

 03 بن داني ميلود شارع محمد خميستي  

 13  سنوسي الشارف  بوقيرات 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 23 جدي محمد  سيرات مركز 

 33  غزالي الشارف  شارع العربي بن مھيدي 

 43  مخربش ميلود  شارع مصطفى بن بولعيد 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  53  دحمان مالك  الطريق الوطني ماسرى 

  63  دحمان عدة الطريق الوطني ماسرى 

  73 بن ذھيبة دحمان شارع محمد خميستي 

 بـلـــــــــديـــــــة الطواھرية

  38 فغلول نور الدين الطواھرية مركز 

 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف

  39 بن قريش تواتية عين سيدي شريف مركز 

 

  

  

  

  

  

  



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 اليوم الثالث

 ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  40 بوسعيد محمد شارع قاضي حليمة 

  41 بناصر زروقي شارع أول نوفمبر 

  42 بشادلي محمد محمد الجبلي 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

محمد بن جدو أوالد مع هللا مركز  43 

فالحي كلثوم أوالد مع هللا مركز  44 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

شاشور عبد القادر  تازقايت مركز  45 

  بلدية سيدي لخضر

  46 شاعة عبد القادر  سيدي لخضر مركز 

  47 نور زروقي  شارع سي عبد هللا 

  48 ناضر محمد األمين  شارع الشھداء 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  49  حدوش عبد هللا  طريق البحر 

  50 جالل رضوان  حجاج مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  51 موسى كريم  بن عبد المالك رمضان مركز 

  

  

  

  

  



   2015تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 اليوم الثالث

  ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  52 مرزقاني لكحل   

  53  شريف أحمد   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  54 مصباح فاطمة   

  55 تھونزة مراد   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  56  بوعزيز محمد   

  57  بسعد أحمد   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  58 قبايلي عبد الحميد   

 

 

 

 

 

 

 

 


