
   2016لسنة  أول محرم بمناسبة  لتغذية العامةالتجزئة لتجار  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  

الرقم اإلسم و اللقب  العنوان  مالحظة

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01 -مغازة- بريكي محمد   حي األحالم صالمندر 
 02 مصطفىبن ماحي   مسكن طريق وھران 400حي  
  03  حمو مخلوف  شارع تحاليتي عثمان طريق زغلول 20 
 04  بن عليوة بن صابر  42السوق المغطاة رقم  
 05  دندن توفيق  1962جويلية  05حي  
 06  بن يحي منصور 17حي شمومةمحل رقم  
 07  بن محمد عز الدين  10مسكن رقم  122حي شمومة حي  
 08  صوداقي سعيد  مسكن تيجديت 84حي  
 09  مخربش مصمودي  تيجديت مقابل السوق المغطاة 428رقم الباب  33شارع  
 10  مغازة UNOنبي كريم   صالمندر 
  11  حاج العربي جياللي  03مسكن عمارة  52حي  02خروبة الشطر  
  12  ولد بن زازة يزيد  شارع البحر حي تيجديت حي بوراس 10 
  13  سريسر بوبكر  جويلية 05حي  
  14  بن قسيمة عبد النور  15رقم  2/2شمومة عمارة مسكن  122حي  
  15  قراقش عبد الرحمان  1/مسكن طريق وھران عمارة ب 400حي  
  16  مجاھري سفيان   مسكن طريق وھران مستغانم 400حي  
  17  جياللي بن عيسى الطاھر  02فاعدة الحياة ادمكو رقم  
  18  سليماني عمر تاج الدين  حي السالم خروبة 
  19  سيدي سعيد sarl  المدينةوسط  
  20  الوافي مختار  20السوق المغطاة محل رقم  
  21  قندوز بغداد  12السوق المغطاة رقم  
  22  معاش مصطفى   شارع سعيدوني العربي 14 
  23  جادور مصطفى  91شارع خطاب عبد القادر رقم  
  24  شرقية اسماعيل  عمارة حميدة 
  25  بن دحو محمد عمارة حميدة 
  26  حسان وسيلة  46زغلول رقم  حي 
  27  حلوي نصر الدين ياسين  بايموت 
  28  بلحول حبيب  طريق بلعسل سلحة األمير خالد 
  29  معروف عمر  203مسكن  166حي  
  30  ھنوس فؤاد  205مسكن رقم  166حي  
  31  صداق بوزيان  حي جبلي محمد 
  32  -األصيل -لخضاري خديجة   حي جبلي محمد 
  33  بن محمد مصطفى  07رقم  حي جبلي محمد 
  34  عطية عبد القادر  كاسطور 
  35  نجار محمد  حي البرھة صالندر مقابل االبتدائية 
  36  منصوري محمد األمين  حي سيدي لخضر بن خلوف مفترق الطرق صالمندر 
  37  تواتية الشيخ  صالمندر مقابل مفترق الطرق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2016المبارك لسنة  عاشوراء بمناسبة  التجزئة للتغذية العامةتجار  لمداومةالقائمة اإلسمية 
  

الرقم اإلسم و اللقب  العنوان  مالحظة
 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01 -مغازة- بريكي محمد   حي األحالم صالمندر 
 02 بن ماحي مصطفى  مسكن طريق وھران 400حي  
  03  حمو مخلوف  تحاليتي عثمان طريق زغلولشارع  20 
 04  بن عليوة بن صابر  42السوق المغطاة رقم  
 05  دندن توفيق  1962جويلية  05حي  
 06  بن يحي منصور 17حي شمومةمحل رقم  
 07  بن محمد عز الدين  10مسكن رقم  122حي شمومة حي  
 08  صوداقي سعيد  مسكن تيجديت 84حي  
 09  مخربش مصمودي  تيجديت مقابل السوق المغطاة 428رقم الباب  33شارع  
 10  مغازة UNOنبي كريم   صالمندر 
 11  حاج العربي جياللي  03مسكن عمارة  52حي  02خروبة الشطر  
 12  ولد بن زازة يزيد  شارع البحر حي تيجديت حي بوراس 10 
  13  سريسر بوبكر  جويلية 05حي  
  14  بن قسيمة عبد النور  15رقم  2/2شمومة عمارة مسكن  122حي  
  15  قراقش عبد الرحمان  1/مسكن طريق وھران عمارة ب 400حي  
  16  مجاھري سفيان   مسكن طريق وھران مستغانم 400حي  
  17  جياللي بن عيسى الطاھر  02فاعدة الحياة ادمكو رقم  
  18  سليماني عمر تاج الدين  حي السالم خروبة 
  19  سيدي سعيد sarl  المدينةوسط  
  20  الوافي مختار  20السوق المغطاة محل رقم  
  21  قندوز بغداد  12السوق المغطاة رقم  
  22  معاش مصطفى   شارع سعيدوني العربي 14 
  23  جادور مصطفى  91شارع خطاب عبد القادر رقم  
  24  شرقية اسماعيل  عمارة حميدة 
  25  بن دحو محمد عمارة حميدة 
  26  حسان وسيلة  46زغلول رقم  حي 
  27  حلوي نصر الدين ياسين  بايموت 
  28  بلحول حبيب  طريق بلعسل سلحة األمير خالد 
  29  معروف عمر  203مسكن  166حي  
  30  ھنوس فؤاد  205مسكن رقم  166حي  
  31  صداق بوزيان  حي جبلي محمد 
  32  -األصيل -لخضاري خديجة   حي جبلي محمد 
  33  بن محمد مصطفى  07رقم  حي جبلي محمد 
  34  عطية عبد القادر  كاسطور 
  35  نجار محمد  حي البرھة صالندر مقابل االبتدائية 
  36  منصوري محمد األمين  حي سيدي لخضر بن خلوف مفترق الطرق صالمندر 
  37  تواتية الشيخ  صالمندر مقابل مفترق الطرق 

  

  

  

  

  



  

  2016لسنة  أول محرمسبة بمنا للتغذية العامةتجار التجزئة  لمداومةالقائمة اإلسمية 

 )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 UNO  01المركز التجاري  وادي الحدائق 
 02  صدوق بوعمران  الرائد زغلول 17شارع  
 03  كاسل محمد  حاسي ماماش 
 04  بغدادي بن عطية قادة  حاسي ماماشالسوق المغطاة  
 05  غربي حبيب  السوف المغطاة  حاسي ماماش 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران
 06 بن سماعين سمير قلوعة الشارفحي  
 07 بن سماعين سمير 5مج ملكية  47حي التلغراف قسم  
 08  زيغام عبد القادر  حي التلغراف مزغران 
 09  سكيو جمال  شارع حاسي ماماش مزغران 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي
 10  محمدرياح  حي زغلول استديا 
  11  مروشي بن عودة  استديا 19شارع سي زغلول رقم  
  12  بلموھوب علي  شارع الجزائر 
  13  مربوح الجياللي  شارع الجزائر 
  14  ثابث منصوربن   06طريق البحر رقم  
  15  عبودة عباس  حي الرئيس 
  16  عربية منصور  الونشريس 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي
 17  نادية نوفة 03محل  18مسكن رقم  50حي  
 18  دندن ھواري 25شارع محمد خميستي رقم  
 19  دوبي بونوة الشارف   عين النويصي 
  20  صافي رشيد  جوان 19شارع  
  21  شقةحمادي   1954نوفمبر  01شارع  

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن
 22  صابيح طاھري  فرناكة  24قسم  26شارع األمير عبد القادر مج ملكية  
 23  رمضان رياد  02شارع االمير عبد القادر محل رقم  
  24  رويعي فؤاد  دوار القدادرة 
  25  جمعية صايم  القدادرة 
  26  رتعات أحمد  فرناكة 

  الحسيانبـلـــــــــديـــــــة 
  27  سنينة عواد  بن ياحي  
  28  مرجاني عبد الفادر  بن ياحي 
  29  بغدادي بوزيان  بن ياحي 

  
  
  

  



  

  

  2016لسنة  عاشوراءسبة بمنا تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 UNO  01المركز التجاري  وادي الحدائق 
 02  صدوق بوعمران  الرائد زغلول 17شارع  
 03  كاسل محمد  حاسي ماماش 
  04  بغدادي بن عطية قادة  السوق المغطاة حاسي ماماش 
  05  غربي حبيب  السوف المغطاة  حاسي ماماش 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران
 06 بن سماعين سمير قلوعة الشارفحي  
 07 بن سماعين سمير 5مج ملكية  47حي التلغراف قسم  
 08  زيغام عبد القادر  حي التلغراف مزغران 
 09  سكيو جمال  شارع حاسي ماماش مزغران 

  اـــــــــــــــــــــاستيديبـلـــــــــديـــــــة 

 10  مروشي بن عودة  استديا 19شارع سي زغلول رقم  
 11  بلموھوب علي  شارع الجزائر 
 12  مربوح الجياللي  شارع الجزائر 
 13  بن ثابث منصور  06طريق البحر رقم  
 14  عبودة عباس  حي الرئيس 
 15  عربية منصور  الونشريس 

  بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 16  نادية نوفة 03محل  18مسكن رقم  50حي  
 17  دندن ھواري 25شارع محمد خميستي رقم  
 18  دوبي بونوة الشارف   عين النويصي 
  19  صافي رشيد  جوان 19شارع  
  20  شقةحمادي   1954نوفمبر  01شارع  

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن
 21  صابيح طاھري  فرناكة  24قسم  26شارع األمير عبد القادر مج ملكية  
  22  رمضان رياد  02شارع االمير عبد القادر محل رقم  
  23  رويعي فؤاد  دوار القدادرة 
  24  صايم جمعية  القدادرة 
  25  رتعات أحمد  فرناكة 

  الحسيانبـلـــــــــديـــــــة 
  26  سنينة عواد  بن ياحي  
  27  مرجاني عبد الفادر  بن ياحي 
  28  بغدادي بوزيان  بن ياحي 

 
  
  
  



  
  

  2016لسنة أول محرم بمناسبة  تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 
  

  ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 01 موالت عبد الفادر طريق المستشفى عين تادلس  
 02 شھايدية عبد القادر عين تادلس 
 03 زنطيسي عبد القادر عين تادلس 
 04 موسى محمد شارع بلطرش العيد 
 05 عياشي نصر الدين 01محل  54م  27شارع خطاب سي طاھر قسم  
  06  موسى مھدي  عين تادلس 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير
 07  مناد عبد القادر وادي الخير مركز 
 08  خليفة جمال  وادي الخير مركز 
 09  مناد عبد القادر  وادي الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور
 10  نومية حفيظ  شارع بن جليجل قدور 
  11 عباس شارف الصور مركز  
  12 مداني بغداد الصور مركز 
  13  حمو حسين الصور مركز 
  14  قالل كريم شارع بن جليجل قدور 

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار
  15  حميتي مراد  سيدي بلعطار مركز 
  16  بلبكوش حمو  سيدي بلعطار مركز 
  17  امحمد عزة  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن
 18 مكتار قدور 
خير الدين مركز   19 جمال بن يحيى
دوار أوالد حمو   20  حمو توفيق
 21  حمو ھواري دوار أوالد حمو  
 22  بن عمارة عمر  90دوار اوالد البشير مقابل الطريق الوكني رقم  
  23  يحي عبد هللا  خير الدين مركز 
  24  حمو شارف  دوار أوالد حمو 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 25 زواوي مليكة  صيادة 
 26  زواوي جلول  صيادة مركز 
 27  عمور محمد  حي المعلمين 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 
  28  صافي محمد عين بودينار مركز 
 29 قدور مصطفى عين بودينار مركز 
 30  طويل أحمد  دوار بن دحمان 

  

  
  
  



  
  2016المبارك لسنة  عاشوراءبمناسبة  تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةاإلسمية القائمة 

  
  ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

  اليوم الثاني

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 01 موالت عبد الفادر طريق المستشفى عين تادلس  
 02 عبد القادر شھايدية عين تادلس 
 03 زنطيسي عبد القادر عين تادلس 
 04 موسى محمد شارع بلطرش العيد 
 05 عياشي نصر الدين 01محل  54م  27شارع خطاب سي طاھر قسم  
  06  موسى مھدي  عين تادلس 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير
 07  مناد عبد القادر وادي الخير مركز 
 08  خليفة جمال  وادي الخير مركز 
 09  مناد عبد القادر  وادي الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور
 10  نومية حفيظ  شارع بن جليجل قدور 
  11 عباس شارف الصور مركز  
  12 مداني بغداد الصور مركز 
  13  حمو حسين الصور مركز 
  14  قالل كريم شارع بن جليجل قدور 

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار
  15  حميتي مراد  سيدي بلعطار مركز 
  16  بلبكوش حمو  سيدي بلعطار مركز 
  17  امحمد عزة  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن
 18 مكتار قدور  
 19 جمال بن يحيى خير الدين مركز 
 20  حمو توفيق دوار أوالد حمو 
 21  حمو ھواري دوار أوالد حمو  
 22  بن عمارة عمر  90دوار اوالد البشير مقابل الطريق الوكني رقم  
  23  يحي عبد هللا  خير الدين مركز 
  24  حمو شارف  دوار أوالد حمو 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 25 زواوي مليكة  صيادة 
 26  زواوي جلول  صيادة مركز 
 27  عمور محمد  حي المعلمين 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 
  28  صافي محمد عين بودينار مركز 
 29 قدور مصطفى عين بودينار مركز 
 30  طويل أحمد  دوار بن دحمان 

  

  



  

  2016لسنة أول محرم بمناسبة  تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

  ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 01  بن داني عبد القادر شارع محمد خميستي 
 02  جرورو عبد الرزاق 09داداش عدة رقم  
 03  زيتوني الشارف  شارع محمد خميستي 
 04  بن قنونة حبيب طريق المركز المھني بوقيرات مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات
 05  باھي مساعدة  شارع مصطفى بن بولعيد 
 06  بكريتي محمد  طريق الطواھرية 
 07 بن زينة عبد الرحيم  طريق الطواھرية 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية
  08  العيد قورين الشارع الرئيسي سوافلية مركز 
  09  حوسينبن خدة  الشارع الرئيسي سوافلية مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  10  زحاف منصور ماسرى مركز 
  11 لعوج محمد شارع محمد خميستي 

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة
  12  بوقصة علي  منصورة مركز بجوار البلدية 
  13  مكي الجياللي  منصورة مركز 

 
 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف

  41  قابورة ذھيبة  شريف مركزعين سيدي  

 بـلـــديــــة الطواھرية
  51  ھراوي ادريس  الطواھرية مركز  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  2016لسنة  عاشوراءبمناسبة  تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

  ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 01  دحمان محمد شارع محمد خميستي 
 02  علي قاسي زوبير 09شارع محمد خميستي محل رقم  
 03  محمد بن كعيبيش حليمة  شارع محمد خميستي 
 04  بغداد قريشي نولر الدين شارع محمد خميستي 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات
 05  بن شني العجال  سيرات مركز 
 06 حراث حفيظ  سيرات مركز 
 07 فاصي مراد  سيرات مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية
  08  العيد قورين الشارع الرئيسي سوافلية مركز 
  09  بن خدة حوسين الشارع الرئيسي سوافلية مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  10  بن شني فضيل ماسرى مركز 
  11 مداني العجال ماسرى  
  12 مناد مجيد ماسرى مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة
  13  بوقصة علي  منصورة مركز بجوار البلدية 
  14  مكي الجياللي  منصورة مركز 

 
 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف

  15  قابورة ذھيبة  عين سيدي شريف مركز 

 بـلـــديــــة الطواھرية
  16  ھراوي دريس  الطواھرية مركز  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  2016لسنة  أول محرمبمناسبة  غذية العامةتجار التجزئة لل اومةلمدالقائمة اإلسمية 

  ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  01  محمد سعدي حي فياللي 

  02 بوغازي عبد المجيد شارع أول نوفمبر 

  03 ساخي محمد شارع قاضي حليمة 

  04  بزين فريدة شارع فلسطين 

  05  لمام بوبكر  حي محمد بوضياف 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

فالحي عادل أوالد مع هللا مركز  06 

فالحي مداني أوالد مع هللا مركز  07 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  
دقيش ابراھيم تازقيت مركز  08 

منصوري ملياني تازقيت مركز  09 

  بلديــــــة سيـــــــدي لخضـــــــر

  10 أحمدبوحفص   شارع سي عبد هللا 

  11  مختاري محمد  شارع سي عبد هللا 

  12  عمارة أمين  شارع سي عبد هللا 

 بـلـــــــــديـــــــة حجاج
 

عبد الالوي مھدي شارع الملعب  13  

حماريد الطيب طريق ساخي خالد  14  

عبد الالوي يوسف شارع مسجد الكوثر  15  

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  16 بركات أحمد  شارع برجي عمر 

  17 جابر فتيحة  شارع االخوة بن سليمان 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  2016لسنة  عاشوراءبمناسبة  تجار التجزئة للتغذية العامة اومةلمدالقائمة اإلسمية 

  ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  01  موساوي ميلود شارع اول نوفمبر 

  02 عبد الالوي أحمد حي زغدانة 

  03 غالي علي حي محمد الجبلي 

  04  رحمي العيد حي محمد جبلي 

  05  مصباح ابراھيم حي الزيتون 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

زروالي محمد أوالد مع هللا مركز  06 

مفتاح الكافي أوالد مع هللا مركز  07 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  
دقيش عبد القادر تازقيت مركز  08 

ثابثي عابد تازقيت مركز  09 

  بلديــــــة سيـــــــدي لخضـــــــر

  10 مرحول عمر  شارع سي عبد هللا 

  11  شليلي مراد  شارع الشھداء 

  12  قرماش أحمد  طريق بلدية سيدي علي 

  13  بلھواري بسالم  شارع بوقشيش عفيف 

 بـلـــــــــديـــــــة حجاج
 

سدرة عبد هللا طريق البحر  14  

الوالي بكر شارع ساخي خالد  15  

ولد بغداد محمد شارع البريد و المواصالت  16  

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  17 قرماش غانم  شارع برجي عمر 

  18 بركات أحمد  شارع برجي عمر 

  
  

  

  

 



  

  

  

  2016أول محرم  لسنة بمناسبة  العامةللتغذية تجار التجزئة  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  ( دائرة عشعاشة)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  01  المھديميموني    

  02  جاللي محمد   

  03  عابد لخضر   

  04  زبالح عبد القادر   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  05  بجاوي بلعجال   

  06  ميسوم علي   

  07 بلمادي عبد الحميد   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  08  ننوش أحمد   

  09  مخلفي محمد   

  10  لوافي عائشة   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  11 سي أحمد لخضر   

  12 حمزة محمد   

 

 

 

 

  

  

  



  

  

 

  

  2016لسنة  عاشوراءبمناسبة  للتغذية العامةتجار التجزئة  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  01  مخلوف محمد   

  02  عزوز بلقاسم   

  03  بوعودة عبد العزيز   

  04  ھارونميموني    

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  05  بريش الميلود   

  06  علي باشا العجال   

  07  محمد جميل باشا   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  08  غالم عبد المجيد   

  09  بومعزة عائشة   

  10  لوافي شعبان   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  11  نايب محمد   

  12  بوخاري محمد   

 

 

 


