
  

    2016لسنة  أول نوفمبر تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة لمداومةاإلسمية  لقائمةا

الرقم اإلسم و اللقب  العنوان مالحظة

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  بن عابد حليمة  حي تيجديت سويقة 

  02 مختار بن داحة رقم المحل أل سي  04الياسمين عمارة  حي صالمندر اقامة 

 03 حمو تواتي  حي جبلي محمد 

 04  حراث الطيب  مسكن شموممة الجديدة 122حي  

 05  بن عسيلة بن ذھيبة  شارع تحاليتي عثمان طريق زغلول 

 06  بلكحل توفبق  1962جويلية  05مارس  19حي  

 07  بن داحة محمد  01محل رقم  35عثمان رقم  شارع تحاليتي 

  08  نور الدين يوسف حمو  74أ عمارة  03يحمل رقم  02خروبة  

  09  مكرارش لخضر  حي تيجديت السويقة 

  10  لطروش عبد القادر  جويلية 05حي  

 11  مجاھري حاج  مسكن 400حي  

 12  بوزيان حسين  مسكن طريق وھران 100حي  

 13  صدوقي منصور  حي السالم خروبة 

 14  وھراني حبيب  14السوق المغطاة محل رقم  

  15  تويتة عدة  10السوق المغطاة رقم  

  16  حراث محمد الصديق  68السوق المغطاة رقم  

  17  علواش بن ذھيبة  21السوق المغطاة رقم  

  18  بن فريحة مختارية  شارع سعيدوني عربي 

  19  بن فريحة عبد القادر  حي جبلي محمد 

  20  نجار حفيظ  الطابق األرضي 102-101عمارة أو رقم  06صالمندر بي  

  

  

  

  

  

  

 

  



  

 01  قارة عبد الرحمان السوق المغطاة 

 02  بونوة الشارف حاسي ماماش 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

03  ساھل عبد القادر  2حي التلغراف أ 

04  بن عابد بشير  شارع التلغراف 

05  بن عابد حبيب  شارع الثلغراف 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

 06  العجال محمد  استديا 

 07  العجال شريف  المركز التجاري شارع استديا 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 08  قارة لكحل  عين النويصي 

 الحسيانبـلـــــــــديـــــــة 

 09  روابحية فاطمة  بن ياحي 

  

  

 

  

    2016لسنة  تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة أول نوفمبر لمداومةاإلسمية  لقائمةا

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش ( 

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 

 

 

 

 

 



 

    2016لسنة  تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة أول نوفمبر لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

  

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 01  حميدة لطرش  

 02 موفق يوسف  

  03  موسى عبد هللا  

 بـلـــــــــديـــــــة وادي الخير 

 04  قسوس رشيد واد الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 05 عزيرية محمد  

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 06 بارودة طاھر سيدي عثمان مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 07 يلعربي مخلوف شارع بوبلوفة 

 08 عابد حليمة بن 56م م  20شارع طارق رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 

 09 عمر مھدي عجالن 05موقع  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

    2016لسنة  أول نوفمبربمناسبة تجار التجزئة للحوم و الدواجن  لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 01 بن مھيدي نور الدين شارع محمد خميستي 

 02  سنوسي ابراھيم شارع محمد خميستي 

  03  سنوسي الشارف شارع محمد خميستي 

  04  بن داني المداني شارع محمد خميستي 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 05  غزالي أحمد  سيرات مركز 

 06  مخربش ميلود  شارع مصطفى بن بولعيد 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  07  حميددحمان   ماسرى مركز 

  08  مغالط محمد عبد العزيز  ماسرى 

  09 بن كثير عمر ماسرى مركز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

  

    2016لسنة  أول نوفمبربمناسبة تجار التجزئة للحوم و الدواجن  لمداومةاإلسمية  لقائمةا

  ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

  

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  01  بوسعيد عبد الكريم  شارع اول نوفمبر 

  02 ساعد مبارك شارع أول نوفمبر 

  03 نور لكحل شارع بوقشيش أحمد 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

مفتاح بوبكر أوالد مع هللا مركز  04

 تــــازقيت

شاشور عبد القادر تازقيت مركز  05

  بلدية سيدي لخضر

  06 طھاري علي  شارع تومي محمد 

  07 بلخير لخضر  شارع بوقشيش عفيف 

  08 طھاري لكحل  شارع بوكروش محمد 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  09  زنايني ميلود  شارع ساخي خالد 

  10 ترخي حبيب شارع ساخي خالد 

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  11 ديواني حليمة  شارع برجي عمر 

  

  

 

 

 



 

    2016لسنة  تجار التجزئة للحوم و الدواجن بمناسبة أول نوفمبر لمداومةاإلسمية  لقائمةا

 ( دائرة عشعاشة)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  01  بسعد بن ذھيبة   

  02  بوعودة حسناء   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  03  بلباي سعيد   

  04 مصباح فاطمة   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  05 حقيقي محجوبة  

  06  بوعزيز عبد الرحمان   

 بـلـــــــــديـــــــة  نكماريـــــة 

  07 قبايلي عبد الحميد   

 

 

 


