وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية مستغانم
القائمة االسمية للمتعاملين االقتصاديين المعنيين بضمان المداومة خالل اليوم األول من عيد الفطر المبارك لسنة 2018
البلديات

العنوان التجاري

االسم و اللقب

المخابز

مستغانم

شريفي عبد القادر
ميسوم امين
ويقرة حاند
جرورو بن عودة
بن ساحة مصطفى
عبد الستار محمد
بوالطين عبد الجليل
بوستة سماعين
سليم قيرود
ماموني جمال
عواد محمد
ليلى لخضر زوجة بن حمامي
طاھر كريم
محمد زيان
بوكورة جمال
بن يوسف العربي
حاج أحمد محمد

حي الفردوس حي شمومة الجديدة
حي خروبة  02مستغانم
06شارع بلحسل شارع عمارة حميدة رقم 02
04شارع حاج شرقي جلول
حي جبلي محمد
20شارع حناف خليفة
حي  200مسكن
محل  02شارع  48رقم  02تيجديت
محل رقم  01حي تيجديت
حي عياشي بلحاج الحرية
حي البوليس تيجديت
مزرعة سي بن مجاھري سلبقا بن شني
حي تيجديت
حي عياشي بلحاج الحرية
وسط المدينة بن سعدون حبيب
شارع درقاوي محمد
محل األول صالمندر بي  24عمارة إي رقم 53

حراث حبيب
تغرينية بوزيان
صورية دحمان زوجة لحول
غربي كمال
حاسي ماماش
مكوسي فتحي
عيسى زوبير
بساحة مصطفى
مزغران
نسيمة بن سعيد زوجة ميسوم
بلقاسم يوسف
سعداوي محمد
عين النويصي
شيخ سيدأحمد
موالي أحمد زكرياء
الحسيان
سعداوي محمد
فرناكه
عامر بن مبارك
جرورو الشارف
بوقيرات
بن عمار فتحي
بن شني ميلود
سيرات
بغدادي بن داحة عبد ﷲ
عقبوبي مريم
الصفصاف
درقاوي سفيان
دوبي بونوة عبد ﷲ
ماسرى
زيداني الجمعي
منصورة
لزرق الحاج
عين سيدي الشريف بنوكراف رضا

حي جبلي محمد  -سيدي العجال,
حي  100مسكن مستغانم
خروبة  -الشطر الثاني رقم  - 23/04حي السالم,
حاسي ماماش ) السوق المغطاة(
حاسي ماماش طريق المحمدية
طريق حاسي ماماش  -مزغران
مزغران
حي قلوعة الشارف ) 46طريق حاسي ماماش(
حي الجديد قسم  17مج ملكية 11
حي الحدائق
أيت سعيد عبد القادر
حي المنظر الجميل
بن ياحي
فرناكة الطريق الرئيسي المؤدي الى ع النويصي
شارع محمد خميستي
حي الكروم
سيرات -مركز-
شارع عبان رمضان
الصفصاف -مركز-
الصفصاف -مركز-
حي سي خالد
شارع محمد خميستي القسم  33مجموعة الملكية 01
منصورة مركز
عين سيدي شريف  -مركز

طواھرية
عين تادلس

واد الخير
الصور
سيدي بلعطار
صيادة
عين بودينار

سيدي علي

أوالد مع ﷲ

سيدي لخضر

مخنفر الشارف
ارزقي منصور
مبارك حسين
برحمون عدة
بن خطاب أبو بكر الصديق
إدريس عالمي
بسلطان محمد
مداني محمد
مغنية أحمد
بن وجاح ھاجر
بن زيان سليمان
بن زيان زھير
حمي محمد ياسين
بغدالي مبارك
بوبقرة عمر
بن نوخ جمال الدين
بن طاطا عفيف
قاسمي خيرة
بن شاعة علي
منصر بختة
طيبي بلقاسم
طيفور محمد
مناصر رشيد
ضامن سفيان

الطواھرية  -مركز-
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
حي العقيد لطفي
وادي الخير مركز
وادي الخير مركز
الصور -مركز,
سيدي بلعطار مركز
سيدي عثمان  -بلدية صيادة
بلدية صيادة
عين بودينار مركز
شارع اول نوفمبر سيدي علي
حي محمد الجبلي
شارع اول نوفمبر
شارع فلسطين
حي محمد الجبلي
حي محمد الجبلي
بلدية أوالد مع ﷲ  -مركز
شارع سي عبد ﷲ
شارع الشھداء
حي كاسطور
شارع المقبرة
شارع احمد خربيش

ناصر محمد
حجاج
بوخريصة رضوان
بن عبد المالك رمضان بن دربوز سنوسة
قليل سفيان
عشعاشة
سعد شاوش الميلود
بلخوجة فريد
خضرة
سعد شاوش لخضر
أوالد بوغالم
بوغانم محمد

شارع سي عبد ﷲ
شارع ساخي خالد
البلدية مركز
عشعاشة مركز
دوار الشرايفية بلدية عشعاشة
خضرة مركز
حضرة مركز
دوار عراباين أوالد بوغالم

التغذية العامة
عمر مھدي
خير الدين بن محمود
منصوري محمد
بكوش عبد القادر
بلقاسم بن طاھر
ديدون عبد القادر
بوروباي عبد الكريم
بوعزير بومدين
عطية سيد احمد
غنام العربي
محمد بوخدية دربال
جلول وليد
بوقريدش محمد
ياسين تركي
عيد سفيان
بلحول حبيب
مغراني احمد
مختار منصور عبد الكريم

حي صالمندر ب  27عمارة 15
صالمندر ب  24عمارة اي رقم 57
حي صالمندر مقابل الثانوية
حي  240مسكن عمارة  03رقم  4صالمندر
صالمندر بي  19عمارة أف رقم  36حصة  01عمارة ف
حي  90/183مسكن صالمندر عمارة أ رقم أ08
مسكن حي شمومة 122
حي الفردوس شمومة
حي جبلي محمد
رقم  97بلوك أ 52 06محل خروبة 02
حي خروبة  02مستغانم
حي المنظر البحري أ 4رقم  07خروبة
حي خروبة رقم  13قطعة
شارع عمارة حميدة رقم  07محل 03
130مسكن حي  05بن شني
02طريق بلعسل ساحة االمير خالد سانجول
حي مشتي و حي جبلي محمد
حي  05جويلية

مستغانم

حاسي ماماش

درواش بن داود
حاجي نجيب رحمان
جدو عبد القادر
مسقم فتحي
بن ساعد جلول
عصمان تواتي
ولد بوعزة بلقاسم
حراق بن عمران
دحمان حياة
عمر بلقاسم
طاوس جود
عبد القادر عدة
مواعي عبد ﷲ
بن علي عبد الرحمان
رحال لزرق
جمال الدين بن ميلود
الطاھر خروبي
وافي مختار
بلحاجي أمين محمد
محمد بوھادف
درقاوي عبد النور
قوعيش خدوجة
سايح الحبيب
محمد االمبن وليد
زناتي نور الدين
بقدور الحاج
العربي إبراھيم
بن إبراھيم جميعي
حبالل محمد

مركز التجاري رقم  05 08جويلية مستغانم
حي الحرية
حي عياشي بلحاج الحرية
شارع قريديش محمد تيجديت
محل رقم  02حي تيجديت
حي تيجديت
شارع قريديش محمد تيجديت
شارع مسكين فلوح تيجديت
رميلة تيجديت
حي جبلي محمد
محل رقم  07حي زغلول
شارع درقاوي محمد حصة رقم 02
شارع درقاوي محمد
شارع محمد خميستي
حي زغلول بلغدار
شارع خليفة محمود وسط المدينة
شارع بسايح صادق
السوق المغطاة
حي تعاونية الثالثة
صالمندر المنطقة الحضرية الثالثة
حي  HLMعمارة حميدة
السيا حي البدر
السيا
خروبة 02/01
حي صالمندر  27عمارة رقم 115
نھج رائد زغلول
طريق أوريعة
السوق المغطاة
طريق اوريعة

مزغران

استيديا

عين النويصي

بن ذھيبة غربي
منصور غربي
أحمد لعوج )مغازة(
بليدي عبد القادر
سمير بن سماعين
سكيو جمال
الحوسين جياللي )مغازة(
شوك براھم ياسين
شرقي معمر
لبرش سمير
مغراني يمينة
ھني سبع
مصباح محمد
زفيزف رشدي
بلقاسم مربوح
عبدلي عبد القادر
عبودة عباس
مروشي بن عودة
حسين رياح
رندي أحمد
شفة حمادي
جمال دندن
بن معمر ميلود
حمادي سمير
بلقاسمية لعيد
سيسيان حبيب
رشيد صافي
بن سطالبي نور الدين
رفيق لوح

السوق المغطاة
شارع المذبحة رقم  22مج ملكية 18
مزرعة بورحلة
حي قلوعة الشارف
حي التلغراف
طريق حاسي ماماش مج ماكية رقم  525قسم 148
طريق القمم
محل رقم  02مج ملكية  137قسم ) 28طريق القمم(
رقم  C 06 160مسكن طريق القمم
القسم  12محموعة ملكية رقم 96
طريق القمم عمارة رقم  01س  05الحصة رقم  06ط األرضي
محل رقم  02شارع التجارة قسم 19
شارع األوراس 11
شارع الجزائر رقم  08المركز التجاري الجديد
مج ملكية  52قسم  27الحصة 03
منظر الجميل
حي المركز رقم  11استدية
شارع سي زغلول رقم 19
محل  2حي زغلول رقم  34قسم  20مج ملكية استية
شارع سي مناد
شارع  01نوفمبر 1954
شارع عبد الحميد ابن باديس 49
شارع عين الشارف رقم  10طريق السوق المغطاة
حي المنظر الجميل طريق عين سيدي شريف
محل رقم  102طريق عين سيدي شريف شارع حمياني عبد القادر
شارع حمياني
شارع  19جوان ) بجانب مخبزة الشيخ(
بجانب مخبزة سيد احمد الشيخ
شارع الحدائق رقم 94

دندن عبد القدر
صايم جمعية
مومن موسى
كراس محمد عبد العزيز
فرناكه
قناوي عبد الرحيم
سقراس عثمان
عواد سنينة
الحسيان
مشري عائشة
زيتوني محمد
زيتوني مصطفى
بوقيرات
بن قندوز دحمان
قورين علي
عبادلية بغداد سمير
سعيد بن ذھيبة
سيرات
بن شني محمد
العيد قورين
السوافلية
بن خدة حوسين
بونوة عبد الحميد
بن غالي حسان
ماسرى
بن عياد عبد القادر
بوقصة علي
منصورة
مرضي الشارف
عين سيدي الشريف عربية شريف
نجار مليكة
طواھرية
بن شوكة محمد
مولفيدة يوسف
موالت عبد القادر
موسى ميلود
موسى مھدي

بجانب السكن حبيبي
دوار القدادرة
القدادرة
محل رقم  03القدادرة قسم  18مج ملكية رقم 77
فرناكة
فرناكة
بن ياحي
بن ياحي محل رقم 04
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-
عين سيدي شريف  -مركز-
طواھرية  -مركز-
شارع مخاطرية بلدية عين تادلس
حي األمير عبد القادر العجال بلدية عين تادلس
طريق المستشفى بلدية عين تادلس
شارع بلطرش العجال بلدية عين تادلس
بلدية عين تادلس

عين تادلس

واد الخير

الصور
سيدي بلعطار

خير الدين

صيادة
عين بودينار

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
مناد عبد القادر
قالل أحمد
خليفة جمال
عباس شارف
موسى شريف
كساير علي
مداني محمد االمين
لخضر كروم
بلعيد عبد القادر
حمو بغداد
حمو توفيق
بن عمارة عبد ﷲ
بن عمارة بلحول
بن عياد حسين
زواوي جلول
شاھد محمد
جياللي صابيح
قدور مصطفى

حي بلطرش العجال بلدية عين تادلس
عين تادلس مركز
حي  56مسكن بلدية عين تادلس
بلدية عين تادلس
طريق غليزان بلدية عين تادلس
حي عبان رمضان بلدية عين تادلس
بلدية عين تادلس
محل رقم  1حي عبان رمضان بلدية عين تادلس
حي العقيد لطفي رقم  45بلدية عين تادلس بجانب محطة سيدي علي
شارع سي زيان سي خليفة بلدية عين تادلس
شارع بن خطاب الطاھر رقم  03بلدية عين تادلس
وادي الخير مركز
وادي الخير مركز
وادي الخير مركز
الصور مركز
الصور مركز
شارع جليجل قدور بلدية الصور
شارع عباسة العجال رقم  1بلدية الصور
سيدي بلعطار مركز
بلدية خير الدين مركز
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
دوار عمايرية باوالد البشير بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
صيادة مركز
سيدي عثمان  -بلدية صيادة
عين بودينار مركز
عين بودينار مركز

سيدي علي

أوالد مع ﷲ

تازقايت

سيدي لخضر

صافي محمد
سباعي عبد القادر
بن ميمون حمادي علي
ضامن ناصر
بلعيد حمري
بن طاطا أمحمد
بحيح علي
عدول عفيف
زعيطي عبد القادر
موساوي حبيب
فالحي مدني
بن عربية عمار
بن صالح عبد القادر
زروالي محمد
جديد مداني
عز الدين عبد القادر
جاللي محمد
دقيش ابراھيم
منصوري ملياني
بوفرمة عفيف
مصطفاوي محمد الحبيب
سعادي محمد
بوحفص احمد
بوبكر عفيف
ضامن نصيرة
مھيدي لخضر
نور مريم
شنوف لخضر
بلعربية مراد

عين بودينار مركز
حي بوبقرة
حي زغدانة
حي سيدي بختي
حي كاسطور
شارع بلعسل عبد القادر
السوق المغطاة فارسي الحاج
حي  195مسكن
حي كاسطور
شارع أول نوفمبر
بلدية أوالد مع ﷲ مركز
بلدية أوالد مع ﷲ مركز
دوار الماللحة
بلدية اوالد مع ﷲ مركز
بلدية اوالد مع ﷲ مركز
دوار عين تونين
تازقايت مركز
تزقايت  -مركز-
تزقايت  -مركز-
تزقايت  -مركز-
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
شارع مھديد
شارع لعرجاني محمد
شارع احمد خربيش
شارعه الشھداء
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ

حماريد علي
بوجلطية العيد
عبد الالوي محمد
حجاج
قواري عبد الحق
مبرك الشارف
عبد الالوي مھدي
ضامن مراد
محلة ناضور
بن عبد المالك رمضان مرزوق عفيف
بن ثابت احمد
بن عروم كريم
مخلوف محمد
شيبان محمد
عشعاشة
مرزوق حبيب
ميموني المھدي
أندلوسي ميلود
مقبول محمد
خضرة
جميل باشا محمد
بواب عبد الغني
بوعمرة محمد
بومعزة عائشة
أوالد بوغالم
بوخاري عبد الحليم
بجاوي الحبيب
نايب محمد
نكمارية
عثماني جياللي
كريشيش جمال
بن قلة الحبيب

حي  204مسكن
حي  204مسكن
حجاج مركز
حجاج مركز
حي  204مسكن
حجاج مركز
محالت الرئيس
شارع برجي عمر
بن عبد المالك رمضان مركز
شارع برجي عمر
شارع برجي عمر
محل خامس مكرر عشعاشة مركز
محل ثاني عشعاشة مركز
محل أول عشعاشة مركز
حي  40مسكن رقم  02عشعاشة مركز
خضرة مركز
دوار أوالد علي خضرة
محل رقم  02شارع جياللي عمورخضرة مركز
خضرة مركز
بلدية أوالد بوغالم
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم مركز
محل أول دوار أوالد جلول بلدية نكمارية
نكمارية مركز
اللحوم و الدواجن
حي صالمندر  -مستغانم
صالمندر
حي

مستغانم

حاسي ماماش

فؤاد منصور
مؤدن سفيان
الغالي مكرربش
بشير بوزيد
مھدي مزيلط
عناني محمد
بكريتي سمير
عبد الستارعبد الحق
زروقي منصور
بلھادف محمد
بن محال يمينة
بن عابد حليمة
عدة العربي
سي عفيف بدر الدين
قسوس محمد االمين
بن عسلة بشير
رفيق ملوك
بن عسلة بن دھيبة
محمد األمين عدة
الھاشمي محمد االمين
نور الدين بونوة
بلصقع بن ذھبية
وھراني الحبيب
بن ددوش مصطفى مختار
بو نوة الشارف
قارة لكحل
قارة حميدة

محل رقم  02ايطا سابقا رقم  67شمومة الجديدة
حي تعاونية السالم قطعة  05 0رقم  23خروبة
حي تيجديت سويقة
حي تيجديت سويقة
حي خروبة قطعة  23رقم  03المحل رقم 02
حي خروبة  02مستغانم
حي خروبة  02مستغانم
حنان خليفة بيموت
شارع عمارة حميدة
حي جبلي محمد البناء الداتي
حي عياشي بلحاج الحرية رقم 77
حي تيجديت
حي الياسمين
المنطقة الغربية الثالثة
شارع عمارة حميدة
حي بايموت مقابل الملعب
حي الراني زغلول
حي  02بوخاتم دواجي مقراني
شارع درقاوي محمد
حي صالمندر المنطقة الغربية الثالثة
المنطقة الغربية الثالثة
السوق المغطاة
السوق المغطاة الجھة السفلية
السوق المغطاة
الشارع الرئيسي
السوق المغطاة رقم المحل 02
شارع بن صافي

مزغران

استيديا

عين النويصي
فرناكة
الحسيان

بوقيرات

سيرات

قارة اسماعيل
بوسماط بوعسرية
درار حبيب
بن عابد الحبيب
بن عابد بشير
أحمد بليدي
بن سماعيل علي
برحال مكي
حاج طاھري
قارة عز الدين
عبدلي ابراھيم
قارة لكحل
بكريتي سمير
صابيت نور الدين
قارة عبد الكريم
بن يمينة الياس
سعداوي عبد النور
حبيب فاطمة زوجة روابحية
عبد الرحيم ميلود
سعادة حجوز
بن مھيدي نور الدين
سنوسي إبراھيم
سنوسي الشارف
سنوسي أحمد
جدي محمد
غزالي أحمد
دحمان حميد

مقابل السوق المغطاة
شارع المسجد مقابل المخبزة
شارع التجارة
شارع التلغراف
محل رقم  14حي الجديد
محل الثاني حي تيلغراف
حي الجديد
استدية
شارع األوراس رقم  11المحل الثالث
شارع الجزائر استدية
حي البناء الذاتي الملكية رقم  89القسمة 04
نھج محمد خميستي
شارع بن عيسى الشارف
شارع الحدائق
الطريق الرابط بين عين النويصي والمحمدية
فرناكة
بن ياحي
رقم  06محل بن ياحي الحسيان
بن ياحي شارع الحمايدية
محل رقم  02بن ياحي
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
بوقيرات
بوقيرات
سيرات مركز
سيرات -مركز-
ماسرى -مركز-

ماسرى

عين تادلس

واد الخير
الصور

خير الدين
صيادة
عين بودينار
سيدي علي
أوالد مع ﷲ
تازقايت

دحمان مالك
مغالط محمد عبد العزيز
بلغول مصطفى
قدوري الجياللي
طيب باشا إيمان
لطرش حميدة
حميدة فاطمة
بريشي ابراھيم
زريفي ايمان
صابري عبد ﷲ
بلغول خيرة
قسوس رشيد
نومية محمد
عزيرية محمد
حمو زھرة
قباجي مصطفى
شرارة محفوظ
طالب عابد
جلول محمد
عمر مھدي
كاشو مصطفى
كاشو نور الدين
سيدي عدة سعدية
طاھري ميلود
بن جدو محمد
شاشور عبد القادر
بلخير اسحاق

ماسرى -مركز-
بلدية عين تادلس
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
شارع االمير عبد القادر بلدية عين تادلس
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
حي المحطة رقم  04بلدية عين تادلس
وادي الخير مركز
الصور مركز
شارع جليجل قدور رقم  17بلدية الصور
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
بلدية خير الدين مركز
بلدية صيادة
موقع  05عجالن
السوق المغطاة بوقشيش احمد
السوق المغطاة بوقشيش احمد
شارع اول نوفمبر
السوق المغطاة بوقشيش احمد
أوالد مع ﷲ  -مركز-
تزقايت  -مركز-
مقابل البلدية

نور مصطفى
سيدي لخضر
بلخير محمد
بو تفاح عبد القادر
حدوش علي
حجاج
صھللو عمار
ترخي حبيب
مزراوي عزيز
بن عبد المالك رمضان
حمدوش غالي
بسعد بن ذھيبة
عشعاشة
مرزقاني محمد
تھونزة جمال
خضرة
قليل نور الدين
أوالد بوغالم

مستغانم
مزغران
صيادة

مستغانم
عين تادلس
أوالد مع ﷲ

وحدة إنتاج الحليب GIPLAIT
وحدة إنتاج الحليب SAIMEX
ملبنة الجنانات
ملبنة سيدي بلقاسم
ملبنة الجنانات
مطاحن الكبرى ظھرة
مطاحن مستغانم  -شور خالد
مطاحن سيدي بن ذھيبة
مطاحن سيدي عبد ﷲ
مطاحن أوالد مع ﷲ

السوق المغطاة
سيدي لخضرمركز
شارع احمد خربيش
حي  204مسكن
شارع ساخي خالد
شارع ساخي خالد
شارع الدار البيضاء
شارع برجي عمر
القطعة األرضية رقم 14
 31عشعاشة مركز
محل رقم  03خضرة مركز
أوالد بوغالم مركز
ملبنات
منطقة النشاطات صالمندر
منطقة النشاطات  -صالمندر
صيادة 17طريق الفروسية دبدابة
طريق وھران  -بلدية مزغران
صيادة 17طريق الفروسية دبدابة
مطاحن
منطقة الصناعية حصة  01مج ملكية  207صالمندر
شارع بن سعدون منور
سوق الجملة سابقا سيدي عثمان
عين تادلس
أوالد مع ﷲ

وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية مستغانم
القائمة االسمية للمتعاملين االقتصاديين المعنيين بضمان المداومة خالل اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك لسنة 2018
البلديات

العنوان التجاري

االسم و اللقب

المخابز

مستغانم

حاسي ماماش
مزغران

حراث حبيب
بلحنافي محمد األمين
رباعي سميرة زوجة مشري
ميسوم امين
ويقرة حاند
جرورو بن عودة
بن ساحة مصطفى
عبد الستار محمد
بوالطين عبد الجليل
ليلى لخضر زوجة بن حمامي
بوستة سماعين
سليم قيرود
ماموني جمال
عواد محمد
تغرنية بوزيان
غربي كمال
مكوسي فتحي
عيسى زوبير
بساحة مصطفى
نسيمة بن سعيد زوجة ميسوم
بلقاسم يوسف

حي جبلي محمد  -سيدي العجال,
حي شمومة محل رقم 18
حي جبلي محمد -
حي خروبة  02مستغانم
06شارع بلحسل شارع عمارة حميدة رقم 02
04شارع حاج شرقي جلول
حي جبلي محمد
20شارع حناف خليفة
حي  200مسكن
مزرعة سي بن مجاھري سلبقا بن شني
محل  02شارع  48رقم  02تيجديت
محل رقم  01حي تيجديت
حي عياشي بلحاج الحرية
حي البوليس تيجديت
حي  100مسكن
حاسي ماماش ) السوق المغطاة(
حاسي ماماش طريق المحمدية
طريق حاسي ماماش  -مزغران
مزغران
حي قلوعة الشارف ) 46طريق حاسي ماماش(
حي الجديد قسم  17مج ملكية 11

عين النويصي
الحسيان
فرناكه
بوقيرات
سيرات
الصفصاف
ماسرى
منصورة
عين سيدي الشريف
طواھرية
عين تادلس
واد الخير
الصور
خير الدين
عين بودينار

سيدي علي

سعداوي محمد
شيخ سيدأحمد
موالي أحمد زكرياء
سعداوي محمد
عامر بن مبارك
بلعياشي بلعياشس
جرورو محمد
ميلود عبد ﷲ
حراث محمد
عقبوبي مريم
درقاوي سفيان
بخدة إبراھيم
بن دربوز الحبيب
لزرق الحاج
بنوكراف رضا
مخنفر الشارف
نوفل محمـد
موسى بن ذھيبة
بن علي صحبي
غربي بالل
مداني محمد
مباركي عمر
بن خلف ﷲ
بن عمارة عبد ﷲ
بن زيان زھير
بلعباس خالد
بلحاجي فاتح
بحيح محمد
بن حورة ھشام

حي الحدائق
أيت سعيد عبد القادر
حي المنظر الجميل
بن ياحي
فرناكة الطريق الرئيسي المؤدي الى ع النويصي
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,
منصورة  -مركز,
عين سيدي شريف  -مركز,
الطواھرية  -مركز,
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
وادي الخير مركز
الصور -مركز,
شارع األوراس بلدية خير الدين
شارع األوراس بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير  -بلدية خير الدين
عين بودينار مركز
شارع قاضي حليمة
حي الزيتون
شارع اول نوفمبر
حي زغدانة

لمام محمد
بوسيف عبد القادر
فالحي عبد القادر
أوالد مع ﷲ
بن احمد امال
بسلطان حبيب
فرحاوي مھدي
سيدي لخضر
ابريسان عاشور
اسماعيل لكحل
مناصر لكحل
بنوخ مھدي
حجاج
بن عبد المالك رمضان منور امينة
لوافي محمد
عشعاشة
شريف الحبيب
عداد مصطفى
خضرة
بوغالم العربي
أوالد بوغالم
خير الدين بن محمود
منصوري محمد
سوبيراتUNO
مريم بن عصمان زوجة براشيد
بوروباي عبد الكريم
بوعزير بومدين
محمد عز الدين
طاھر عزيز
طاھري بوزيد صالح
بن محمد مصطفى
الحاج العربي جياللي
سليماني تاج الدين
غنام العربي

شارع اول نوفمبر
شارع فارسي الحاج
أوالد مع ﷲ  -مركز,
شارع العيدي عبد القادر
حي المعلمين
شارع سي عبد ﷲ
شارع بوزيان محمد
شارع محمد العرجاني
شارع سي عبد ﷲ
حي  204مسكن,
البلدية مركز
عشعاشة مركز
ملحقة الشرايفية
خضرة مركز
أوالد بوغالم مركز
التغذية العامة
صالمندر بي  24عمارة اي رقم 57
حي صالمندر مقابل الثانوية
حي صالمندر
صالمندر بي  8عمارة رقم أل  193و رقم أل 194
مسكن حي شمومة 122
حي الفردوس شمومة
حي  122مسكن شمومة
تعاونية الفردئ حي شمومة
حي جبلي محمد )مقابل الطريق المزدوج(
حي جبلي محمد 07
حي خروبة  02مستغانم
حي خروبة  02مستغانم
رقم  97بلوك أ 52 06محل خروبة 02

مستغانم

محمد بوخدية دربال
جلول وليد
بوقريدش محمد
عيد سفيان
بلحول حبيب
مغراني احمد
مختار منصور عبد الكريم
درواش بن داود
حاجي نجيب رحمان
جدو عبد القادر
مسقم فتحي
بن ساعد جلول
عصمان تواتي
ولد بوعزة بلقاسم
حراق بن عمران
دحمان حياة
حلوي نصر الدين
محمد كمال
حواش نجاة
بلعماري الحبيب
محمد رضا شاقور
طاوس جود
عبد القادر عدة
مواعي عبد ﷲ
بن علي عبد الرحمان
رحال لزرق
سايح الحبيب
بلحاجي أمين محمد
محمد بوھادف

حي خروبة  02مستغانم
حي المنظر البحري أ 4رقم  07خروبة
حي خروبة رقم  13قطعة
130مسكن حي  05بن شني
02طريق بلعسل ساحة االمير خالد سانجول
حي مشتي و حي جبلي محمد
حي  05جويلية
05جويلية مركز التجاري رقم  08مستغانم
حي الحرية
حي عياشي بلحاج الحرية
شارع قريديش محمد تيجديت
محل رقم  02حي تيجديت
حي تيجديت
شارع قريديش محمد تيجديت
شارع مسكين فلوح تيجديت
رميلة تيجديت
حي خليفة بايموت
حي مشتي و حي جبلي محمد
حي بال كوستو مسشال
شارع بلعياش بلحاج
المنقة الحضرية )زھوان (3
محل رقم 0 7حي زغلول
شارع درقاوي محمد حصة رقم 02
شارع درقاوي محمد
شارع محمد خميستي
حي زغلول بلغدار
السيا
حي تعاونية الثالثة
صالمندر المنطقة الحضرية الثالثة

حاسي ماماش

مزغران

درقاوي عبد النور
مختاري عبد القادر
العرباوي كمال
كشو عدالن
وافي مختار
جمال الدين بن ميلود
الطاھر خروبي
قسوس لحسن
ش,ذ,م,م,مستغانم للتجارة
حمو اسماعيل
خالفي محمد
قطاط محفوظ
محمد االمين وليد
قوعيش خدوجة
عمر بلقاسم
المركز التجاري uno
بقدور الحاج
العربي إبراھيم
بن إبراھيم جميعي
حبالل محمد
بن ذھيبة غربي
منصور غربي
أحمد لعوج )مغازة(
بليدي عبد القادر
سمير بن سماعين
سكيو جمال
الحوسين جياللي )مغازة(
شوك براھم ياسين
شرقي معمر

حي  HLMعمارة حميدة
حي جبلي محمد
حي الجزائر
حي زھانة تجزئة  163قطعة رقم 21
السوق المغطاة
شارع خليفة محمود وسط المدينة
شارع بسايح صادق
شارع بسايح صادق
شارع بن سي قدور محمد بينيار
وسط المدينة
السوق المغطاة
شارع األمير عبد القادر
خروبة 02/01
السيا حي البدر
حي جبلي محمد
طريق غليزان حاسي ماماش
نھج رائد زغلول
طريق أوريعة
السوق المغطاة
طريق اوريعة
السوق المغطاة
شارع المذبحة رقم  22مج ملكية 18
مزرعة بورحلة
حي قلوعة الشارف
حي التلغراف
طريق حاسي ماماش مج ماكية رقم  525قسم 148
طريق القمم
محل رقم  02مج ملكية  137قسم ) 28طريق القمم(
رقم  C 06 160مسكن طريق القمم

استيديا

عين النويصي

فرناكه

الحسيان

لبرش سمير
مغراني يمينة
ھني سبع
مصباح محمد
زفيزف رشدي
بلقاسم مربوح
عبدلي عبد القادر
عبودة عباس
مروشي بن عودة
حسين رياح
رندي أحمد
شفة حمادي
جمال دندن
بن معمر ميلود
حمادي سمير
بلقاسمية لعيد
سيسيان حبيب
رشيد صافي
بن سطالبي نور الدين
رفيق لوح
دندن عبد القدر
صايم جمعية
مومن موسى
كراس محمد عبد العزيز
قناوي عبد الرحيم
سقراس عثمان
عواد سنينة
مشري عائشة
بن داني عبد القادر

القسم  12محموعة ملكية رقم 96
طريق القمم عمارة رقم  01س  05الحصة رقم  06ط األرضي
محل رقم  02شارع التجارة قسم 19
شارع األوراس 11
شارع الجزائر رقم  08المركز التجاري الجديد
مج ملكية  52قسم  27الحصة 03
منظر الجميل
حي المركز رقم  11استدية
شارع سي زغلول رقم 19
محل  2حي زغلول رقم  34قسم  20مج ملكية استية
شارع سي مناد
شارع  01نوفمبر 1954
شارع عبد الحميد ابن باديس 49
شارع عين الشارف رقم  10طريق السوق المغطاة
حي المنظر الجميل طريق عين سيدي شريف
محل رقم  102طريق عين سيدي شريف شارع حمياني عبد القادر
شارع حمياني
شارع  19جوان ) بجانب مخبزة الشيخ(
بجانب مخبزة سيد احمد الشيخ
شارع الحدائق رقم 94
بجانب السكن حبيبي
دوار القدادرة
القدادرة
محل رقم  03القدادرة قسم  18مج ملكية رقم 77
فرناكة
فرناكة
بن ياحي
بن ياحي محل رقم 04
شارع محمد خميستي

بوقيرات

سيرات
السوافلية
ماسرى
منصورة
عين سيدي الشريف
طواھرية

عين تادلس

واد الخير

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
عربية شريف
نجار مليكة
طوبال عواد
موسى أحمد
بن علي عبد العزيز
بن صالح رشيد
عباس شارف
ھواري بومدين عبد الوي
شھايدية عبد القادر
مفتاح بن شاعة
مداح شارف
مناد عبد القادر
عباس بن ذھيبة
مغتات انور منير
اوغاري توفيق

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,
عين سيدي شريف  -مركز,
طواھرية مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
طريق بلحضري بلدية عين
وادي الخير مركز
وادي الخير مركز
وادي الخير مركز
حي  20مسكن رقم  32بلدية وادي الخير
وادي الخيرمركز

الصور

سيدي بلعطار

خير الدين

صيادة

عين بودينار

سيدي علي

خليفة جمال
بن جليجل العجال
كسير عمر
بغدادي مداني
قالل كريم
حميتي موراد
غرمول عبد ﷲ
كروم لخضر
بن عبد الرحمن شريف
خليفة عبد الھادي
بناصر شارف
محي الدين الجياللي
بن عياد الميلود
عمارة عبد ﷲ
عمور محمد
جلول منصورية
زواوي مليكة
بوعلي طيب
جياللي صابيح
قدور مصطفى
صافي محمـد
طاجين الحبيب
كرماس فطومة
غوار محمد
دقيوس عبد القادر
حليمي مداني
منصوري أحمد
بن نعمة محمد
دكار علي

وادي الخير مركز
الصور مركز
الصور مركز
الصور مركز
الصور مركز
تجزئة  78بلدية سيدي بلعطار
سيدي بلعطار مركز
سيدي بلعطار مركز
سيدي بلعطار مركز
خير الدين مركز
خير الدين مركز
خير الدين مركز طريق الدائرة
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير  -عمايرية بلدية خير الدين
صيادة مركز
صيادة مركز
صيادة مركز
سيدي عثمان مركز
عين بودينار مركز
عين بودينار مركز
عين بودينار مركز
حي زغدانة
حي محمد الجبلي
شارع  01نوفمبر
السوق المغطاة بوقشيش احمد
شارع قاضي حليمة
حي  19مارس
شارع اول نوفمبر
حي كاسطور

نابي فتيحة
توات عمار
مفتاح ابراھيم
مفتاح كافي
أوالد مع ﷲ
مفالح بن عدة
مالحي الغالي
ملوك محمد االمين
منصوري محجوب
ثابتي عابد
تازقايت
منصوري جياللي
دقيش عبد القادر
مصطفاوي فتيحة
مھيدي عبد القادر
مختاري محمد
بلعبة بلعيدي
مصالي لخضر
سيدي لخضر
بلعربي تواتي
عبدو عمر
تلمساني فاطمة
خوخي عفيف
نعيمي سيد احمد
بن بدرة علي
حمو معمر فاطمة
حجاج
شبلي كمال
حماريد الطيب
قالدرس عمر
بركات أحمد
قرماش غانم
بن عبد المالك رمضان حميدات احمد

شارع اول نوفمبر
أوالد مع ﷲ  -مركز,
أوالد مع ﷲ  -مركز,
أوالد مع ﷲ  -مركز,
أوالد مع ﷲ  -مركز,
أوالد مع ﷲ  -مركز,
دوار عين تونين
تزقايت مركز
تزقايت مركز
تزقايت مركز
تزقايت مركز
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
شارع مھديد
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
محطة نقل الحافالت
شارع سي عبد ﷲ
محطة نقل الحافالت
شارع الساخي خالد
حي السوق
حي  204مسكن
حي  48مسكن
شارع ساخي خالد
شارع فلسطين طريق البحر
شارع برجي عمر
شارع برجي عمر
شارع برجي عمر

عشعاشة

خضرة

أوالد بوغالم
نكمارية

شداد محمد
بن زمرة ميلود
ميموني خيرة
بوعودة عبد العزيز
عابد محمد
مرزوق علي
حمدي محمد
بلقندوز محمد
علي باشا بلعجال
بلمادي حاج
لوافي عبد القادر
سباعي براھيم
لوافي شعبان
بحري محمد
موزاوي حليمة
بوخاري محمد
عبد السالم يوسف حمو
محمد مصطفاوي
زواوي طاھر
محمد مصفاوي
قارة الجياللي
مصطفاوي عبد القادر
مؤدن سفيان
الغالي مكرربش
بشير بوزيد
نور الدين يوسف حمو
بن ملوكة خديجة
بلھادف محمد
بن محال يمينة

شارع برجي عمر
محل ثالث بلزرق الحاج عشعاشة مركز
دوار أوالد الحاج محمد عشعاشة
نھج علي شريف الحاج عشعاشة مركز
محل رقم  04عشعاشة مركز
محل أول 56مسكن خضرة مركز
دوار أوالد علي محل رقم  02بلدية خضرة
حرقم  16خضرة مركز
شارع الطريق الوطني رقم  11خضرة مركز
بلدية أوالد بوغالم
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم
الطريق الوطني رقم  11بلدية أوالد بوغالم
نكمارية مركز
بلدية نكمارية
اللحوم و الدواجن
حي صالمندر قطعة  29بلوك أ 1أ 2حصة  26أل رقم 06
بي  24عمارة ك رقم  73قسم  181م م 54
صالمندر بي  19عمارة أو رقم  32الطابق
حي  24عمارة ك رقم  73قسم  181م م 54
حي شمومة الجديدة منطقة ايطا تعاونية الفردوس
حي شمومة حي  122عمارة أ 4رقم 26
حي تعاونية السالم قطعة  05 0رقم  23خروبة
حي تيجديت سويقة
حي تيجديت سويقة
خروبة  02عمارة  74رقم 03
حي  05جويلية
حي جبلي محمد البناء الداتي
حي عياشي بلحاج الحرية رقم 77

مستغانم

حاسي ماماش

بن قلة الحبيب
بن عابد حليمة
عدة العربي
غزالي العيد
بن منور بوعسرية
غزالي ميلود
بوزيان حسين
محمد شريف
سي عفيف بدر الدين
عدة عزيز
بن فريحة عبد الغاني
بن داحة شارف
بكارية رشيد
قسوس محمد االمين
بن عسلة بشير
رفيق ملوك
الھاشمي محمد االمين
وھراني الحبيب
طاھري بغداد
حجبة نادور
بلصقع بن ذھبية
العاقب احمد
قسوس التواتي
محمد بن كروية
تومي حبيب
بن ددوش مصطفى مختار
بو نوة الشارف
قارة لكحل
قارة حميدة
قارة اسماعيل

حي النية صالمندر
حي تيجديت
حي الياسمين
حي  05جويلية مركز تجاري
حي جبلي محمد
حي  05جويلية عمارة 174
حي  100مسكن
حي صالمندر تعاونية البدر
المنطقة الغربية الثالثة
شارع درقاوي محمد
حي جبلي محمد )مقابل األصيل(
CITE hauchè
حي  96مسكن شمومة عمارة أ
شارع عمارة حميدة
حي بايموت مقابل الملعب
حي الراني زغلول
حي صالمندر المنطقة الغربية الثالثة
السوق المغطاة الجھة السفلية
شارع السايح الصادق
شارع السايح الصادق
السوق المغطاة
شارع بسايح صادق وسط المدينة
السوق المغطاة
شارع الليمون رقم  12الحرية
الرميلة تيجديت
السوق المغطاة
الشارع الرئيسي
السوق المغطاة رقم المحل 02
شارع بن صافي
مقابل السوق المغطاة

مزغران

استيديا

عين النويصي
فرناكة
الحسيان

بوقيرات
سيرات
ماسرى

عين تادلس

بوسماط بوعسرية
درار حبيب
بن عابد الحبيب
بن عابد بشير
أحمد بليدي
بن سماعيل علي
برحال مكي
حاج طاھري
قارة عز الدين
عبدلي ابراھيم
قارة لكحل
بكريتي سمير
صابيت نور الدين
قارة عبد الكريم
بن يمينة الياس
سعداوي عبد النور
حبيب فاطمة زوجة روابحية
عبد الرحيم ميلود
سعادة حجوز
بصغير عبد ﷲ
قدار محمد األمين
بلخديم ميلود
جدي محمد
غزالي الشارف
جدي الشيخ
دحمان بن ذھيبة
جدي تواتي
موفق عبد ﷲ
بلغول مصطفى
دربوز الحاج محمـد

شارع المسجد مقابل المخبزة
شارع التجارة
شارع التلغراف
محل رقم  14حي الجديد
محل الثاني حي تيلغراف
حي الجديد
استدية
شارع األوراس رقم  11المحل الثالث
شارع الجزائر استدية
حي البناء الذاتي الملكية رقم  89القسمة 04
نھج محمد خميستي
شارع بن عيسى الشارف
شارع الحدائق
الطريق الرابط بين عين النويصي والمحمدية
فرناكة
بن ياحي
رقم  06محل بن ياحي الحسيان
بن ياحي شارع الحمايدية
محل رقم  02بن ياحي
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
سيرات مركز
الطريق الوطني بلدية سيرات,
الطريق الوطني ماسرة -مركز,
الطريق الوطني ماسرة -مركز,
الطريق الوطني ماسرة -مركز,
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز

عين تادلس مركز
شارع جليجل قدور بلدية الصور
الصور مركز

موالي عبد القادر
عزيرية محـمد
الصور
بن جليجل عجال
محي الدين عمور
خير الدين
بن عابد حليمة
بن عمارة بلحول
صيادة
كوشة رضا محمـد
عمر مھدي
عين بودينار
بلحميتي محمد ياسين
عبود خالد
سيدي علي
بوسعيد ابو بكر
نور لكحل
مفتاح سعيد
أوالد مع ﷲ
شاشور عبد القادر
تازقايت
بلخير خثير
وليد نبية
سيدي لخضر
حمحاش جمال
شاعة لخضر
حدوش ميلود
الوالي احمد
حجاج
بزخامي عفيف
ريغي العيد
بن عبد المالك رمضان
بورجي قدور
مرزقاني الحاج
عشعاشة
بشير باشا الحاج
تھونزة جمال
خضرة
قليل نور الدين
أوالد بوغالم

خير الدين مركز
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
صيادة مركز
موقع  05عجالن
حي كاسطور
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
شارع بوقشيش احمد
أوالد مع ﷲ  -مركز,
تزقايت  -مركز
شارع سي عبد ﷲ
سيدي لخضر مركز
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
حجاج مركزالعمارة الجديدة
شارع البريد والمواصالت
شارع الساخي خالد
شارع برجي عمر
بن عبد المالك رمضان مركز
عشعاشة مركز
عمارة رقم  01حي  40مسكن عشعاشة مركز
محل رقم  03خضرة مركز
أوالد بوغالم مركز
ملبنات

مستغانم

وحدة إنتاج الحليب GIPLAIT
وحدة إنتاج الحليب SAIMEX

منطقة النشاطات صالمندر
منطقة النشاطات  -صالمندر

صيادة
مزغران

صيادة 17طريق الفروسية دبدابة
طريق وھران  -بلدية مزغران

ملبنة الجنانات
ملبنة سيدي بلقاسم
مطاحن

مستغانم
صيادة
عين تادلس
أوالد مع ﷲ

مطاحن الكبرى ظھرة
مطاحن مستغانم  -شور خالد
مطاحن سيدي بن ذھيبة
مطاحن سيدي عبد ﷲ
مطاحن أوالد مع ﷲ

منطقة الصناعية حصة  01مج ملكية  207صالمندر
شارع بن سعدون منور
سوق الجملة سابقا سيدي عثمان
عين تادلس
أوالد مع ﷲ

