وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية مستغانم
القائمة االسمية للمتعاملين االقتصاديين المعنيين بضمان المداومة خالل يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2017

اليوم األول
البلديات

العنوان التجاري

االسم و اللقب
المخابز

مستغانم

حاسي ماماش
مزغران
عين النويصي
فرناكه
الحسيان
عين تادلس
واد الخير
الصور
خير الدين

صيادة
بوقيرات
سيرات
الصفصاف
ماسرى
منصورة
عين سيدي الشريف
طواھرية
سيدي علي
أوالد مع ﷲ
سيدي لخضر
حجاج
بن عبد المالك رمضان
عشعاشة
خضرة
أوالد بوغالم

عبد الستار محمد
عمر أعمامرة
سمير سحنون
بن ساحة نصطفى
زروالي عابد
رحمان محمد
نور الدين معجوج
حاج أحمد محمد
لخضر نور الدين
رباعي سميرة
حراث حبيب
بختاوي محفوظ

شارع بوخليف بشاعة رقم 21
القطعة  04حي حمو يوتليليس نھج مخطاري الغالي,
حي جبلي محمد تجزئة  244قطعة رقم 03
حي جبلي محمد
حي  05جويلية قطعة أرض مجاھري رقم 12
حي تيجديث -الزاوية العالوية
حي جيش التحرير الوطني  800مسكن
محل األول صالمندر بي  24عمارة إي رقم 53
حي جبلي محمد
حي جبلي محمد رقم  01و  - 02كاسطور,
حي جبلي محمد  -سيدي العجال,
حي  544مسكن  -خروبة,

صورية دحمان زوجة لحول
الغربي مغطيط
الھاشمي عيسى
عيسى زوبير
بخدة جياللي
موالي أحمد زكرياء
أحمد منير
سعداوي محمد
شكال سفيان
بن مبارك عامر

خروبة  -الشطر الثاني رقم  - 23/04حي السالم,
شارع بوعمامة
طريق أوريعة  -حاس يماماش
طريق حاسي ماماش  -مزغران
حي الجديد رقم 02
حي المنظر الجميل
عين النويصي
حي الحدائق
قدادرة  -فرناكة
فرناكة

سعداوي محمد
ارزقي منصور
مبارك حسين
برحمون عدة
بن خطاب أبو بكر الصديق

بن ياحي
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
حي العقيد لطفي

ظرفي بالل

وادي الخير -مركز

مداني محمد
حمايدي فؤاد
بن عمارة عمر
ھراس رابح
بن عمارة عبد ﷲ
جديد مجدوب
بن زيان سليمان
بن وجاح عامر
بن ملوكة فاروق
جرورو الشارف
بن عمار العجال
بن شني ميلود
بغدادي بن داحة عبد ﷲ
عقبوبي مريم
درقاوي سفيان
جدوبي بونوة عبد ﷲ
زيداني الجمعي

الصور -مركز,
خير الدين  -مركز
دوار أوالد البشير
خير الدين  -مركز
دوار أوالد البشير
سيدي فالق
صيادة -مركز
سيدي عثمان
وادي الحدائق
شارع محمد خميستي
حي الكروم
سيرات -مركز-
شارع عبان رمضان
الصفصاف -مركز-
الصفصاف -مركز-
حي سي خالد
شارع محمد خميستي القسم  33مجموعة الملكية 01

لزرق الحاج

منصورة مركز

بنوكراف رضا

عين سيدي شريف  -مركز

مخنفر الشارف
حمي محمد ياسين
براھمي محمد
بلخضر عفيف
بن طاطا عفيف

الطواھرية  -مركز-
شارع أول نوفمبر
حي بوبقرة
حي زغدانة
شارع محمد جبلي

فالحي عبد القادر
لكحل اسماعيل
مناصر رشيد
مناصر لكحل
فالح كريم

بلدية أوالد مع ﷲ  -مركز
شارع لعرجاني محمد
سيدي لخضر  -مركز-
شارع سيدي عبد ﷲ
شارع بوقشيش أحمد

بوحسون رحمة
منور أمينة
كرداغ شارف
قليل سفيان
لزافي محمد
بلخوجة فريد
دواجي محمد

حي  50مسكن
البلدية  -مركز-
البلدية  -مركز-
عشعاشة  -مركز
عشعاشة  -مركز
خضرة -مركز,
محل رقم  01أوالد بوغالم

التغذية العامة

مستغانم

حاسي ماماش

مزغران

استيديا

عين النويصي

فرناكه
الحسيان

عين تادلس

واد الخير

الصور

طاھر خروبي
بن داود درداش
طاھر منصور
طاھري فاطمة
بن قلوعة يحي
عبد الناصر محمد األمين يوغرطة
عيموش براھيم
أمينة شنتوف زوجة زيان
بوروباي عبد الكريم
سريسر منصور
لرش أبو بكر الصديق
رحال بن عودة
بوسدرة ناصر المدعو علي
بلخضر عائشة
دحمان حياة
ولد حمو معزوزة
بورياحي عائشة
خالد شالقو
لعربي خديجة
نجار محمد

شارع بن سايح صادق رقم  07و شارع بوھلة الحبيب
حي  05جويليى  - 1962كاك  - 27عمارة رقم 08
شارع  59تجديث
قطعة  04رقم  06حصة  544خروبة
منطقة خروبة تحمل الرقم 05
محل رقم  02حي خروبة قطعة أرض كسكوسة أحمد,
حي صالمندر  -مقابل الثانوية-
حي  152مسكن موقه  28محل رقم 10
حي شمومة,
حي  05جويلية  1962محل رقم 02
تجزئة مجاھري قسم ناظور و الساحل طريق عين سيدي شريف
حي  05جويلية  1962محل رقم 02
حي تجديث  -ديار الھناء,
حي  162مسكن  -تجديث
حي ديار الھناء رقم 69
حي تجديث حي طورسي رقم 07
حي  400مسكن,
منطقة أورولي محل رقم  - 02صالمندر,
حي الياسمين عمارة  02رقم  - 03صالمندر
عمارة د رقم  83الحصة رقم  - 08صالمندر

بالح نور الدين
محمد بكوش
لشھب صابرة
بغدادي بن عطية قادة
غربي بن ذھيبة
بقدور الحاج
بلمحال عبد ﷲ
العربي إبراھيم
بلميسوم محمد
لبرش سمير
بوسماط علي
بن يزة أحمد بن بلة
عبدلي عبد القادر
مروشي عبد القادر
مصباح محمد
رندي الجياللي
حمادي سمير
برحال مصطفى
شفة حمادي
فالح خديجة
مجاھد رضوان
رحو ميلود
رتعات أحمد

حي صالمندر
حي صالمندر
حي صالمندر
السوق المغطاة
السوق المغطاة
نھج رائد زغلول
السوق المغطاة
طريق أوريعة  -حاسي ماماش
شارع البريد
القسم  12محموعة ملكية رقم 96
شارع التجارة
شارع صبالت
منظر الجميل
شارع الجزائر
شارع أوراس 11
شارع الجزائر
حي المنظر الجميل
نوفمبر  -عين النويصي 01
شارع  01نوفمبر  - 1954عين النوزيصي
حي  58مسكن
شارع أيت سعيد عبد القادر
فرناكة
فرناكة

قناوي عبد الرحيم
سكراس عثمان
عزروق عبد القادر
مرجاني عبد القادر
بن شوكة محمد
مولفيدة يوسف
موالت عبد القادر
موسى ميلود
موسى مھدي
طويل عبد ﷲ
بقلول عبد ﷲ
زنتيسي الشارف
بن يطو ميھوب
حميتي عبد ﷲ
بن عمر حامدي
بن صالح محمد
بونيف حليمة
خطاب فاطمة
بن ذھيبة حميدة
بن شاعة مفتاح
كسار سليمان
مناد عبد ﷲ
مغطيط لقمان
مغالط الحاج
بولوفة بن شاعة
عباس شارف
موسى شريف
كساير علي
مداني محمد األمين

فرناكة
فرناكة
بن ياحي
بن ياحي
شارع مخاطرية
حي األمير عبد القادر العجال
طريق المستشفى
شارع بلطرش العجال
عين تادلس
حي بلطرش العجال
عين تادلس مركز
حي  56مسكن
عين تادلس
طريق غليزان
حي عبان رمضان
بلدية عبن تادلس
محل رقم  01حي عبان رمضان
حي العقيد لطفي رقم  45بدانب محطة سيدي علي
شارع سي زيان سي خليفة
شارع بن خطاب الطاھر رقم 03
وادي الخير -مركز
وادي الخير -مركز
وادي الخير -مركز
وادي الخير -مركز
وادي الخير -مركز
الصور مركز
الصور مركز
شارع جليجل قدور
شارع عباسة العجال رقم 01

سيدي بلعطار

خير الدين

صيادة

عين بودينار
بوقيرات
سيرات
السوافلية
ماسرى
منصورة
عين سيدي الشريف
طواھرية
سيدي علي
أوالد مع ﷲ
تازقايت
سيدي لخضر
حجاج
بن عبد المالك رمضان
عشعاشة
خضرة

بوعزة أمحمد
بطاھر ميسوم
كروم لخضر

سيدي بلعطار
سيدي بلعطار
سيدي بلعطار

عزمول نور الدين
بلعيد عبد القادر
حمو بغداد
حمو توفيق
بن عمارة عبد ﷲ
بن عمارة بلحول
بن عياد حسين
محي الدين فتيحة
بن عامر محمد
كفيف محمد
بن عيسى البشير
إيزة مصطفى
فغول تواتي
بلقصير جمال
خاملي أحمد
بلخلفة عبد النور
لھروش حسنية
جلول زواوي
شاھد محمد
ھاني محمد
قدور مصطفى
زيتوني محمد
زيتوني مصطفى
بن قندوز دحمان
قورين علي
عبادلية بغداد سمير
سعيد بن ذھيبة
بن شني محمد
العيد قورين
بن خدة حوسين
بونوة عبد الحميد
بن غالي حسان
بن عياد عبد القادر
بوقصة علي
مرضي الشارف

سيدي بلعطار
خير الدين مركز
دوار أوالد حمو
دوار أوالد حمو
دوار أوالد البشير
دوار عمايرية  -أوالد البشير
أوالد البشير
خير الدين مركز
شارع األوراس
خير الدين مركز
خير الدين مركز
خير الدين  -مركز,
وادي الحدائق
دوار عليليش سيدي فالق
سيدي فالق
سيدي فالق
دابدابة  -صيادة
صيادة مركز
سيدي عثمان,
محل رقم 26
محل رقم 28
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
محل رقم  01طريق المركز التكوين المھني,
شارع أزري مصطفى
سيرات -مركز-
شارع مصطفى بن بولعيد
سيرات -مركز-
شارع الرئيسي سوافلية  -مركز-
شارع الرئيسي سوافلية  -مركز-
ماسرى -مركز-
ماسرى -مركز-
ماسرى -مركز-
منصورة  -مركز -بجوار البلدية-
منصورة -مركز-

عربية شريف

عين سيدي شريف  -مركز-

نجار مليكة
ساخي محمد
بلغول طيب
كلويلي العيد
عبد الالوي أحمد
زروالي محمد
مفتاح الكافي
فالحي عادل
منصوري محجوب
ثابتي محمد
مھيدي عبد القادر
سعادي محمد
قدوري سعاد
مسعودان محمد
حدوش عفيف
بلھواري أمحمد
نعيمي مراد
محلة ناضور
حضري عبد ﷲ
زوقاح نصر الدين
دكار حكيم
ميموني خيرة
مرزوق علي
بوعودة عبد العزيز
بواب عبد الغني
بلقندوز محمد
بلمادي حاج

طواھرية  -مركز-
شارع قاضي حليمة
حي الزيتون
شارع بوقشيش أحمد
حي زغدانة
أوالد مع ﷲ  -مركز-
أوالد مع ﷲ  -مركز-
أوالد مع ﷲ  -مركز-
تزقايت  -مركز-
تزقايت  -مركز-
سيدي لخضر  -مركز-
شارع سيدي عبد ﷲ
شارع سيدي عبد ﷲ
شارع سيدي عبد ﷲ
حجاج  -مركز
شارع طريق البحر
شارع سي خالد
شارع برجي عمر
شارع برجي عمر
بلدية مركز
حي الدار البيضاء
محل ثالث بلرزق الحاج عشعاشة -مركز,
محل رقم  04عشعاشة  -مركز,
دوار أوالد الحاج محمد  -عشعاشة,
خضرة -مركز,
دوار أوالد علي محل رقم 02
شارع الطريق الوطني رقم 11

أوالد بوغالم
نكمارية

محل رقم  04دوار المرابطين
أوالد بوغالم  -مركز,
أوالد بوغالم  -مركز,
نكمارية  -مركز
بلدية نكمارية

مخلفي محمد
سباعي براھيم
لوافي عائشة
موزاوي حليمة
بوخاري محمد

اللحوم و الدواجن
عدة العربي
العيد غزالي
تو مي الحبيب
ريغي مجذوب
بكريتي سمير
محمود بونوة
الغالي مكراربيش
خليد أنتيمي
مكراربش لخضر
محمد عبد الرحمان
لعسل محمد
قارة عبد الرحمان
قارة منصور
بن ددوش مصطفى مختار
بن عابد محمد
بن سماعيل علي
أحمد بليدي
العجال محمد
قطارني الحاج
قارة لكحل
بريشي ابراھيم
زريفي ايمان
صابري عبد ﷲ
بلغول خيرة

تعاونية الفردوس  -مقابل مجلس القضاء
محالت الرئيس رقم  24حي  05جويلية
حي ديار الھناء  -طريق الميناء
حي ديار الھناء
حي  52مسكن  -خروبة
المنطقة الحضرية الثالثة حي  94مسكن عمارة  17الزاوية ب رقم ال02
حي تجديث رقم  643شارع  37قسم  35مجموعة 482
شارع  34رقم  170تجديث قسم 35
شارع قريدش عبد القادر رقم  473حي تجديث
ب  06عمارة د رقم  83الحصة رقم  - 08صالمندر
حي ديار الھناء رقم 08
شارع محمد بن صافي
شارع المذبحة
السوق المغطاة
شارع تيلغراف
حي الجديد
محل الثاني حي تيلغراف
حي الجزائر
شارع حمياني  -عين نويصي
نھج محمد خميستي
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
حي المحطة رقم  04بلدية عين تادلس

مصطفى عبد العزيز

وادي الخير -مركز

مغتات محمد
نومية محمد
عزيرية محمد

وادي الخير -مركز
الصور -مركز,
شارع جليجل قدور رقم 17

سيدي بلعطار

مبروك وھيبة
قباجي مصطفى
شراراة محفوظ
طالب عابد
بن عياد صديق
جلول محمد
شرفة أحمد

سيدي بلعطار
دوار أوالد البشير
دوار أوالد البشير
خير الدين مركز
دوار أوالد البشير
صيادة -مركز
صيادة -مركز

عين بودينار

مستغانم

حاسي ماماش
مزغران
استيديا
عين النويصي
عين تادلس
واد الخير
الصور

خير الدين
صيادة

بوقيرات
سيرات
ماسرى
سيدي علي
أوالد مع ﷲ
تازقايت
سيدي لخضر
حجاج
بن عبد المالك رمضان
عشعاشة
خضرة
أوالد بوغالم

عمر مھدي

موقع  05عجالن

بن مھيدي نور الدين
سنوسي إبراھيم
سنوسي الشارف
سنوسي أحمد
غزالي أحمد
دحمان حميد
دحمان مالك
لمام نور الدين
سيدي عدة سعدية
فالحي كلثوم
بن جدو محمد

شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
بوقيرات
بوقيرات
سيرات -مركز-
ماسرى -مركز-
ماسرى -مركز-
شارع قاضي حليمة
شارع أول نوفمبر
أوالد مع ﷲ  -مركز-
أوالد مع ﷲ  -مركز-

شاشور عبد القادر
شاعة عبد القادر
بلخير اسحاق
بسماك يمينة
صھللو مصطفى
نور جياللي
مغاينية الغالي
مزراوي نصر الدين
مرزقاني محمد
خليفة محمد
تھونزة جمال
بوزيدي محمد
بوعزيز عبد الرحمان

تزقايت  -مركز-
شارع معداوي محمد
شارع الشھداء
شارع ساخي خالد
شارع ساخي خالد
شارع ساخي خالد
البلدية  -مركز-
البلدية  -مركز-
محل ثاني عشعاشة  -مركز,
محل رابع مكرر رقم  37/40عشعاشة -مركز,
محل رقم  03خضرة  -مركز
بلدية خضرة
أوالد بوغالم  -مركز,

ملبنات
منطقة النشاطات صالمندر
منطقة النشاطات  -صالمندر

مستغانم

وحدة إنتاج الحليب GIPLAIT
وحدة إنتاج الحليب SAIMEX

صيادة
مزغران

ملبنة الجنانات

صيادة 17طريق الفروسية دبدابة

ملبنة سيدي بلقاسم

طريق وھران  -بلدية مزغران

مطاحن
مستغانم
صيادة
خير الدين

مطاحن الكبرى ظھرة
مطاحن مستغانم  -شور خالد

منطقة الصناعية حصة  01مج ملكية  207صالمندر
شارع بن سعدون منور

مطاحن سيدي بن ذھيبة

سوق الجملة سابقا سيدي عثمان

مطاحن النجاح

دوار أوالد حمو  -بلدية خير الدين,

اليوم الثاني
البلديات

العنوان التجاري

االسم و اللقب
المخابز

مستغانم

حاسي ماماش
مزغران
عين النويصي
فرناكه
عين تادلس
واد الخير
الصور
خير الدين

صيادة
بوقيرات
سيرات
الصفصاف
ماسرى
منصورة
عين سيدي الشريف
طواھرية
سيدي علي
أوالد مع ﷲ
سيدي لخضر
حجاج
بن عبد المالك رمضان
عشعاشة
خضرة
أوالد بوغالم

عبد الستار محمد
عمر أعمامرة
سمير سحنون
بن ساحة مصطفى
زروالي عابد
رحمان محمد
نور الدين معجوج
جمال بوكورة
شريفي عبد القادر
حنافي محمد األمين
بوستة سماعين
بوالطين عبد الجليل
مسينيسا مالل
الھاشمي عيسى
مھال حمزة
عيسى زوبير
عبد السالم حاجي
سعداوي محمد
شيخ سيدأحمد
سعداوي علي
ارزقي منصور
مبارك حسين
برحمون عدة
بن خطاب أبو بكر الصديق

شارع بوخليف بشاعة رقم 21
القطعة الرابعة حي حمو بو تليليس نھج مخطاري الغالي
حي جبلي محمد تجزئة  244قطعة رقم 03
حي جبلي محمد
حي  05جويلية قطعة أرض مجاھري رقم 12
حي تيجديث -الزاوية العالوية
حي جيش التحرير الوطني  800مسكن
حي ديدوش مراد -وسط المدينة,
حي تعاونية الفردوس شمومة
حي شمومة محالت الرئيس رقم 18
محل  02شارع  48رقم  02تيجديت
حي  200مسكن
رقم  04خروبة الشطر الثاني رقم  39/11مستغانم
طريق أوريعة
السوق المغطاة
طريق حاسي ماماش
قسم  42مجموعة الملكية  05محل الثاني مزغران  -مركز,
حي الحدائق
أيت سعيد عبد القادر
فرناكة
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
حي العقيد لطفي

ظرفي بالل

وادي الخير -مركز

مداني محمد
حمايدي فؤاد
بن عمارة عمر
ھراس رابح
بن عمارة عبد ﷲ
جديد مجدوب
بن زيان سليمان

الصور -مركز,
خير الدين  -مركز
دوار أوالد البشير
خير الدين  -مركز
دوار أوالد البشير
سيدي فالق
صيادة -مركز

بن وجاح عامر

سيدي عثمان

بن ملوكة فاروق
بلعياشي بلعياشس
جرورو محمد
ميلود عبد ﷲ
بغدادي بن داحة عبد ﷲ
عقبوبي مريم
درقاوي سفيان
بخدة إبراھيم
بن دربوز الحبيب

وادي الحدائق
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
شارع مصطفى بن بولعيد
شارع عبان رمضان
الصفصاف -مركز
الصفصاف -مركز
حي المنظر الجميل
حي سي خالد رقم  31طريق عين سيدي شريف,

لزرق الحاج

منصورة  -مركز,

بنوكراف رضا

عين سيدي شريف  -مركز,

مخنفر الشارف
بنوخ جمال الدين
بحيح محمد
بغدالي مبارك
قاسمي خيرة

الطواھرية  -مركز,
شارع فلسطين
شارع أول نوفمبر
شارع محمد جبلي
شارع محمد جبلي

بن شاعة علي
فرحاوي مھدي
ضامن سفيان
طيبي بلقاسم
ايبريسيان عاشور

أوالد مع ﷲ  -مركز,
شارع سي عبد ﷲ
شارع أحمد خربيش
شارع الشھداء
شارع بوزيان محمد

بنوخ مھدي
منصر ناصر
منداس ھوارية
بن سالمة محمد األمين
سعد شاوش لخضر
عداد مصطفى
بوغانم العربي
بوغانم محمد

حي  204مسكن,
البلدية  -مركز,
عشعاشة  -مركز,
دوار اوالد الحاج بوزيان محمد
خضرة  -مركز,
خضرة  -مركز,
أوالد بوغالم مركز
دوار عراباين أوالد بوغالم

التغذية العامة

مستغانم

حاسي ماماش

مزغران
استيديا

عين النويصي

فرناكه
الحسيان

عين تادلس

واد الخير

الصور

عيموش براھيم
أمينة شنتوف زوجة زيان
بوروباي عبد الكريم
سريسر منصور
لرش أبو بكر الصديق
رحال بن عودة
بوسدرة ناصر المدعو علي
بلخضر عائشة
دحمان حياة
ولد حمو معزوزة
حلوي نصر الدين ياسين
قسوس لحسن
لخضر حمزة
نابي كريم -مغازة-
بن محمد مصطفى
زين العابدين لعلي
حواش نجاة
توفيق دندن
حسان بالر
مھدي بركة
حمزة عديدة
حاج العربي جياللي
سوبر مارشي اليمن
المركز التجاري uno
بقدور الحاج
العربي إبراھيم
بلمحال عبد ﷲ
بن إبراھيم جميعي
لبرش سمير
بوسماط علي
بن يزة أحمد بن بلة
كريم مداني
مصباح محمد
رندي الجياللي
رندي أحمد
برحال مصطفى
شفة حمادي
فالح خديجة
مجاھد رضوان
دندن خيرة
رحو ميلود
رتعات أحمد

حي صالمندر  -مقابل الثانوية-
حي  152مسكن موقه  28محل رقم 10
حي شمومة,
حي  05جويلية  1962محل رقم 02
تجزئة مجاھري قسم ناظور و الساحل طريق عين سيدي شريف
حي  05جويلية  1962محل رقم 02
حي تجديث  -ديار الھناء,
حي  162مسكن  -تجديث
حي ديار الھناء رقم 69
حي تجديث حي طورسي رقم 07
حي حمو بوتليليس شارع حمان خليفة
شارع بن سايح صادق رقم ,08
حي جبلي محمد
صالمندر بلوك ك الحصة رقم  101و بلوك ال الحصة رقم 112
حي جبلي محمد رقم  14سيدي العجال
حصة  11حي  05جويلية
حس مجاھري
قطعة رقم  17حي زغلول  200مسكن
حي خروبة المنظر البحري  544مسكن قطعة أرض رقم 02
شارع فلوح مسكين ديار الھنا
126مسكن عمارة أ الطابق األرضي من الجناح األيمن رقم 04
خروبة الشطر الثاني حي  52مسكن
حي جبلي محمد
طريق غليزان حاسي ماماش
نھج رائد زغلول
طريق أوريعة
السوق المغطاة
السوق المغطاة
القسم  12محموعة ملكية رقم 96
شارع التجارة
شارع صبالت
الحي الجديد رقم 18
شارع األوراس 11
شارع الجزائر
شارع سي مناد
شارع  01نوفمبر 1954
شارع  01نوفمبر 1954
حي  58مسكن
شارع ايت سعيد عبد القادر
شارع حمياني رقم 34
فرناكة
فرناكة

قناوي عبد الرحيم
سكراس عثمان
عزروق عبد القادر
مرجاني عبد القادر
بن شوكة محمد
مولفيدة يوسف
موالت عبد القادر
موسى ميلود
موسى مھدي
طويل عبد ﷲ
بقلول عبد ﷲ
زنتيسي الشارف
بن يطو ميھوب
حميتي عبد ﷲ
بن عمر حامدي
بن صالح محمد
بونيف حليمة
خطاب فاطمة
بن ذھيبة حميدة
بن شاعة مفتاح
كسار سليمان
مناد عبد ﷲ
مغطيط لقمان
مغالط الحاج
بولوفة بن شاعة
عباس شارف
موسى شريف
كساير علي
مداني محمد األمين

فرناكة
فرناكة
بن ياحي
بن ياحي
شارع مخاطرية
حي األمير عبد القادر العجال
طريق المستشفى
شارع بلطرش العجال
عين تادلس
حي بلطرش العجال
عين تادلس مركز
حي  56مسكن
عين تادلس
طريق غليزان
حي عبان رمضان
بلدية عبن تادلس
محل رقم  01حي عبان رمضان
حي العقيد لطفي رقم  45بدانب محطة سيدي علي
شارع سي زيان سي خليفة
شارع بن خطاب الطاھر رقم 03
وادي الخير -مركز
وادي الخير -مركز
وادي الخير -مركز
وادي الخير -مركز
وادي الخير -مركز
الصور مركز
الصور مركز
شارع جليجل قدور
شارع عباسة العجال رقم 01

سيدي بلعطار

خير الدين

صيادة

عين بودينار
بوقيرات

سيرات
السوافلية
ماسرى
منصورة
عين سيدي الشريف
طواھرية
سيدي علي
أوالد مع ﷲ
تازقايت
سيدي لخضر

حجاج

بن عبد المالك رمضان
عشعاشة
خضرة

بوعزة أمحمد
بطاھر ميسوم
كروم لخضر
عزمول نور الدين
بلعيد عبد القادر
حمو بغداد
حمو توفيق
بن عمارة عبد ﷲ
بن عمارة بلحول
بن عياد حسين
محي الدين فتيحة
بن عامر محمد
كفيف محمد
بن عيسى البشير
إيزة مصطفى
فغول تواتي
بلقصير جمال
خاملي أحمد
بلخلفة عبد النور
لھروش حسنية

سيدي بلعطار
سيدي بلعطار
سيدي بلعطار
سيدي بلعطار
خير الدين مركز
دوار أوالد حمو
دوار أوالد حمو
دوار أوالد البشير
دوار عمايرية  -أوالد البشير
أوالد البشير
خير الدين مركز
شارع األوراس
خير الدين مركز
خير الدين مركز
خير الدين  -مركز,
وادي الحدائق
دوار عليليش سيدي فالق
سيدي فالق
سيدي فالق
دابدابة  -صيادة

جلول زواوي

صيادة مركز

شاھد محمد
ھاني محمد
قدور مصطفى
بن داني عبد القادر
علي قاسي زوبير
محمد بن كعيبيش حليمة
بغداد قريشي نور الدين
بن شني العجال
بن شني قادة
قاصي مراد
حراث حفيظ
العيد قورين
بن خدة حوسين
بن شني فضيل
مداني العجال
نسلي عبد الرحمان
بوقصة علي
مرضي الشارف

سيدي عثمان,
محل رقم 26
محل رقم 28
شارع محمد خميستي
محل رقم  09شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
سيرات -مركز,
شارع مصطفى بن بولعيد
سيرات -مركز,
سيرات -مركز,
الشارع الرئيسي سوافلية -مركز
الشارع الرئيسي سوافلية -مركز
ماسرى  -مركز,
ماسرى
ماسرى  -مركز,
منصورة  -مركز,
منصورة  -مركز,

عربية شريف

عين سيدي شريف  -مركز,

نجار مليكة
بزين فريدة
دحماني فتحي
بوقشيش عبد الرحمن
لمام بوبكر
بن عربية عمار
مالحي الغالي
فالحي عادل
دقيش أحمد
ثابتي عابد
مصطفاوي فتيحة
بلعربي محمد
مھيدي لخضر
بوبكر جياللي
بزخامي حمو
ولد بغداد محمد
حماريد عفيف
بن حراث عمر
حميدات أمحمد
مجاجي خيرة
بن عروم كريم
جابر فتيحة
مرزوق حبيب
مخلوف محمد
شيبان محمد
أندلوسي ميلود
مقبول محمد
حمدي أحمد

طواھرية مركز
شارع فلسطين
حي فياللي
حي بوبقرة
حي  100مسكن
أوالد مع ﷲ  -مركز,
أوالد مع ﷲ  -مركز,
أوالد مع ﷲ  -مركز,
تزقايت  -مركز
تزقايت  -مركز
سيدي لخضر  -مركز
سيدي لخضر  -مركز
سيدي لخضر  -مركز
سيدي لخضر  -مركز
شارع ساخي خالد
شارع البريد و المواصالت
شارع ساخي خالد
حي بودي
حي الدرك الوطني
حي بداني يوسف
شارع برجي عمر
شارع اإلخوة بن سليمان,
محل أول عشعاشة -مركز-
محل خامس مكرر عشعاشة  -مركز-
محل ثاني عشعاشة -مركز-
خضرة  -مركز-
دوار أوالد علي
محل ثاني خضرة  -مركز-

أوالد بوغالم
نكمارية

بلدية أوالد بوغالم
بلدية أوالد بوغالم
أوالد بوغالم
نكمارية  -مركز-
محل أول دوار أوالد جلول

بو عمرة محمد
بو معزة عائشة
لوافي شعبان
عثماني جياللي
نايب محمد

اللحوم و الدواجن
محمود بونوة

المنطقة الحضرية الثالثة حي  94مسكن عمارة  17الزاوية ب رقم ال02

الغالي مكراربيش

حي تجديث رقم  643شارع  37قسم  35مجموعة 482

خليد أنتيمي

شارع  34رقم  170تجديث قسم 35

مكراربش لخضر

شارع قريدش عبد القادر رقم  473حي تجديث

لعسل محمد
بن عسلة بشير
عبد الستار توفيق
بن منور بوعسرية
جياللي قارة
مداني احمد
قارة منصور
بن ددوش مصطفى مختار
قارة حاج
أحمد بليدي
بن عابد بشير
العجال شريف
قارة لكحل
ركريس بوزيد
بريشي ابراھيم
زريفي ايمان
صابري عبد ﷲ
بلغول خيرة

حي ديار الھناء رقم 08
20حي تحاليتي عثمان
شارع حنان خليفة رقم , 02
حي جبلي محمد
منطقة ايطا سابقا شمومة الجديدة حاليا قطعة رقم 33
حي  05جويلية عمارة أ رقم  15الطابق األرضي
شارع المذبحة
السوق المغطاة
السوق المغطاة رقم 18
محل الثاني حي تيلغراف
محل رقم  14حي الجديد
حي الجزائر
نھج محمد خميستي
أوالد حمدان
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
حي المحطة رقم  04بلدية عين تادلس

مصطفى عبد العزيز

وادي الخير -مركز

مغتات محمد
نومية محمد
عزيرية محمد

وادي الخير -مركز
الصور -مركز,
شارع جليجل قدور رقم 17

سيدي بلعطار

مبروك وھيبة
قباجي مصطفى
شراراة محفوظ
طالب عابد
بن عياد صديق
جلول محمد
شرفة أحمد

سيدي بلعطار
دوار أوالد البشير
دوار أوالد البشير
خير الدين مركز
دوار أوالد البشير
صيادة -مركز
صيادة -مركز

عين بودينار

عمر مھدي
بصغير عبد ﷲ
قدار محمد األمين
بلخديم ميلود
غزالي الشارف
جدي الشيخ
دحمان بن ذھيبة
جدي تواتي
بوسعيد بوبكر
كاشو مداني
طاھري ميلود
فالحي كلثوم

موقع  05عجالن
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
الطريق الوطني بلدية سيرات,
الطريق الوطني ماسرة -مركز,
الطريق الوطني ماسرة -مركز,
الطريق الوطني ماسرة -مركز,
شارع أول نوفمبر
شارع محمد جبلي
السوق المغطاة الجديد
أوالد مع ﷲ  -مركز,

شاشور عبد القادر
منواري فاطمة
نور أمحمد
حمحاش جمال
صھللو عمار
الوالي أحمد
شنين كريم
صالي خير الدين
فھيم عبد القادر
يسعد بن ذھيبة
بشير باشا الحاج
مصباح فاطمة
بركاني عبد الوحيد
حقيقي محجوبة

تزقايت  -مركز
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
شارع ساخي خالد
شارع البريد و المواصالت
شارع ساخي خالد
البلدية  -مركز,
حي الدار البيضاء
القطعة األرضية رقم  31-14عشعاشة -مركز,
عمارة رقم  01حي  40مسكن عشعاشة -مركز
محل أول حي  40مسكن يحمل رقم 51
محل الرابع شارع حراثي عبد القادر رقم 01
أوالد بوغالم

مستغانم

حاسي ماماش
مزغران
استيديا
عين النويصي
عين تادلس
واد الخير
الصور

خير الدين
صيادة

بوقيرات
سيرات
ماسرى
سيدي علي
أوالد مع ﷲ
تازقايت
سيدي لخضر
حجاج
بن عبد المالك رمضان
عشعاشة
خضرة
أوالد بوغالم

ملبنات
منطقة النشاطات صالمندر
منطقة النشاطات  -صالمندر

مستغانم

وحدة إنتاج الحليب GIPLAIT
وحدة إنتاج الحليب SAIMEX

صيادة
مزغران

ملبنة الجنانات

صيادة 17طريق الفروسية دبدابة

ملبنة سيدي بلقاسم

طريق وھران  -بلدية مزغران

مطاحن
مستغانم
صيادة
خير الدين

مطاحن الكبرى ظھرة
مطاحن مستغانم  -شور خالد

منطقة الصناعية حصة  01مج ملكية  207صالمندر
شارع بن سعدون منور

مطاحن سيدي بن ذھيبة

سوق الجملة سابقا سيدي عثمان

مطاحن النجاح

دوار أوالد حمو  -بلدية خير الدين,

