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

مستغانم

حاسي ماماش

مزغران

االسم و اللقب
بلحنفي محمد األمين
سحنون سمير
بلخضر نور الدين
مالل ماسينيسا
معجوج نور الدين
بوستة اسماعيل
بن فيشوح نور الدين
بوخاتم عبد القادر
عاقب لرسان بوعالم
ماموني جمال
بختاوي مراد
بختاوي محفوظ
دحمان صورية زوجة لحول
مكية مخاطرية
محمد سواقي
ربيعي سامية
حراث حبيب
بن ساحة مصطفى
العرباوي قادة
سالمة خليدة
تغرينية بوزيان زوجة براش
موسى الحبيب كحلول
مكوسي منصور
عبد الستار محمد
بختاوي عمر
ويقرة حاند
جرورو بن عودة
زيان محمد
بن يوسين العربي
بن زينة مراد
فراح عبد القادر
ميسوم امين
طھار كريم
خديجة بن ملوكة
محمد الحاج أحمد الحاج
عبورة محمد العربي
بن قلوعة يحي
غربي مغطيط
شيخ فتحي
عيسى الطاھر
غربي كمال
مكوسي فتحي
بن سعيد نسيمة
براسيل جياللي
بساحة مصطفى
نجدة جياللي
بوزيد سماعيل
عيسى زوبير

العنوان التجاري
المخابز
حي شمومة
حي جبلي محمد
حي جبلي محمد
حي خروبة
حي  800مسكن
حي تيجديت
حي االخوة محي الدين
طريق وھران
شارع بن يحي بلقاسم
شارع الليمون
حي سانشال
حي خروبة الجديدة
حي خروبة الشطر الثاني رقم G23/04
حي خروبة قطعة أرض تحمل رقم  01تجزئة قطعة  E06من مخطط
محل يحمل رقم  03حي خروبة رقم 50/04
حي جبلي محمد
حي جبلي محمد
حي جبلي محمد
حي صالمندر
حي صالمندر
حي  400مسكن
شارع بن سي قدور محمد رقم  22المحل رقم 01
cité hauché
حي جنان خليفة
شارع حطاب عبد القادر
)HLMمخبزة زايدي سابقا (
سان جول مستغانم ) شارع جلول الحاج رقم ( 04
حي الليمون
شارع درقاوي محمد
شارع سعدي الجياللي
حي قادوس المداح
تيجديت
تيجديت
حي  05جويلية 1962
صالمندر
حي تعاونية االساتدة ) صالمندر ( ) بجانب منى (
حي خروبة كسكوسة
حاسي ماماش
حاسي ماماش
حي برايس عبد الرحمان دوار جديد حاسي ماماش
حاسي ماماش ) بجانب السوق المغطاة(
حاسي ماماش وسط
مزغران الشارع الرئيسي بجانب عفون مستغانم
شارع الزيتون رقم  01مزغران
أمام محطة الطاكسي مزغران
مجموعة ملكية  01قسم  45المحل رقم  02الحي الجديد مزغران
طريق القمم ) الكرات(
مزغران ) طريق الزطبة (

لوح سيدي محمد
استيــديـا
سعداوي محمد
عين النويصي
شيخ سيد أحمد
سعداوي عبد القادر
سعداوي محمد
الحسيان
بن مبارك عامر
فرناكه
شكال سفيان
بن عمار فتحي
بوقيرات
نايلي عبد الغني
بغدادي عطية عبد الھادي
سيرات
ميلود العربي
درقاوي سفيان
الصفصاف
ميلود يوسف
السوافلية
بن دربوز الحبيب
ماسرى
بن خدة ابراھيم
لزرق الحاج
منصورة
عين سيدي الشريف بلوكراف رضا
مخنفر التواتي
طواھرية
حميتي عبد ﷲ
عين تادلس
بن خطاب ابو بكر الصديق
مبارك حسين
خرفي بالل
واد الخير
مداني محمد
الصور
مغنية أحمد
سيدي بلعطار
ملحة رابح
خير الدين
حمو مخلوف
بن عمارة عبد ﷲ
بن وجاح ھاجر
صيادة
بن زيان سليمان
جديد الوادي مجذوب
بن زيان زھير
عين بودينار
بلحاجي فاتح
بنوخ جمال الدين
سيدي علي
براھمي محمد
لمام محمد
بسلطان محمد
بن شاعة علي
أوالد مع ﷲ
مفتاح نور الدين
فالح كريم
بسلطان حبيب
فرحاوي مھدي
سيدي لخضر
ابريسان عاشور
اسماعيل لكحل
مناصر عبد القادر
بوحسون رحمة
حجاج
مناصر ناصر
بن عبد المالك رمضان
كرداغ شارف
قليل سفيان
عشعاشة
سعد شاوش الميلود
بلخوجة فريد
خضرة
سعد شاوش لخضر
بوغانم محمد
أوالد بوغالم
سعادي محمد االمين
مختار حمو

حي المنظر الجميل
عين النويصي شارع أول نوفمبر 1954
عين النويصي
عين النويصي
بني ياحي
فرناكة
القداورة فرناكة
حي الكروم
طريق السوافلية
سيرات مركز
سيرات مركز
الصفصاف مركز
الزرقة
ماسرى مركز
ماسرى مركز
منصورة مركز
عين سيدي الشريف مركز
الطواھرية مركز
طريق غليزان بلدية عين تادلس
حي العقيد لطفي بلدية عين تادلس
شارع الشھيد بن كروم احمد طريق بلحضري بلدية عين تادلس
وادي الخير مركز
الصور مركز
سيدي بلعطار مركز
بلدية خير الدين
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
سيدي عثمان  -بلدية صيادة
بلدية صيادة
وادي الحدائق دبدبة بلدية صيادة
عين بودينار مركز
حي زيتون
شارع فلسطين
حي بوبقرة
شارع اول نوفمبر
شارع اول نوفمبر
أوالد مع ﷲ مركز
أوالد مع ﷲ مركز
شارع بوقشيش عفيف
حي المعلمين
شارع سي عبد ﷲ
شارع بوزيان محمد
شارع محمد العرجاني
شارع سي عبد ﷲ
حي  50مسكن
البلدية مركز
البلدية مركز
عشعاشة مركز
دوار الشرايفية
خضرة مركز
خضرة مركز
دوار عراباين
التغذية العامة
حي جبلي محمد ) مفترق الطرق (
حي جبلي محمد

مستغانم

حاسي ماماش

جياللي بقدوري
لكحل بلقوسة
بن عبدي سعيد
جمال محمودي
طاھري فاطمة
دريس باشا
أحمد زيان بوزيان
قصاص كمال
عبد الناصر محمد األمين بوغايطية
زرداني ميلود
أمنة قويدر الواحد زوجة بوھالي
بن عنتر مختار
محمد رضا بوشارب
صودافي سعيد
لريش بن شاعة
ھنوس فؤاد
معروف عمر
بلعيد محمد
حمو مخلوف
بوتليس بن ذھيبة
ھاشمي جبوري
خالد شالقو
ربراب يسعد
حمو عبد ﷲ
البحري بن دوخة
بريكي نصر ﷲ
أحمد مغراني
عمارة كريم
محداني عبد الرحمان
المنصور زيان
معاش مصطفى
بن شريف جياللي
روخ حبيب
أمين عبد الغفور يوكرش
فاطمة زھرة موني
خرشف عبد الجبار
يحي لعرج
بن دروة عبد ﷲ
منصورمريم
بن ناصر يوسف
ھشام عبد الرحمان
حمو شريف
محمد مغربي
رزيق شارف
مزيلط عبد القادر
مكراريش مصمودي
حمو شريف
العربي دواجي
صدوق بوعمران
الحاج بن قدور
بن سھال عبد ﷲ
بن كرش جياللي
محمد الحبيب بن محال
بليدي عبد القادر
ليرش سمير

حي الليمون -العرصة
حي  600مسكن -خروبة
حي  600مسكن -خروبة
حي  600مسكن -خروبة
حي خروبة  -حي السالم
حي  90مسكن رقم  - 05خروبة
حي خروبة الشطر الثاني
حي  200مسكن خروبة عمارة  05رقم 03
حي خروبة كسكوسة رقم 06
حي خروبة ) تحت المقھى (
حي خروبة مستغانم ) مقابل اإلبتدائية (
حي خروبة  ،عمارة أ  R1 64مسكن
حي  192مسكن خروبة رقم02
حي  24مسكن تيجديت
حي جبلي محمد ) مقابل االصيل (
حي جبلي محمد ) مقابل الملعب (
حي جبلي محمد ) مفترق الطرق  ،بلدية (
شارع الليمون
شارع تحياليتي عثمان
شمومة بجانب محل بن كعيبش محمود
محل رقم  02منطقة إيطا سابقا شمومة الجديدة
محل رقم  02أورولي صالمندر
حي صالمندر
حي صالمندر ،األحالم
حي صالمندرن إقامة األحالم
حي صالمندر
حي جبلي محمد ) موشتي (
رقم  01حي زھانة HLM ،
حي زھانة ) موشتي (
شارع ولد صالح احمد ،ريزانفيل
حي العقيد لطفي  ،ريزانفيل
شارع سعيدون العربي
رقم  96مسكن ،عمارة رقم  / 05ن رقم  06شمومة
منطقة المعھد التكنولوجي للفالحة إيطا
حي شمومة محمد ITA
حي رقم  20منطقة إيطا مستغانم
زغلول محل رقم  ، 12حي  200مسكن
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
شارع خليفة عبد القادر  ،السويقة
السويقة حي تيجديت
حي  172مسكن طريق سيدي علي تيجديت مجمعة ملكية 22
حي الرميلة  ،تيجديت
طريق ماماش مركز) مقابل مخبزة (
رقم  35شارع الرائد زغلول ،حاسي ماماش
السوق المغطاة
شارع سي دداش قدور
شارع الرائد زغلول رقم 09
مقابل قاعة الحفالت
القسم  12مجموعة ملكية رقم  96المحل الثالث مزغران ،مستغانم

مزغران

استيديا

عين النويصي

فرناكه

الحسيان

بوقيرات

سيرات
السوافلية
الصفصاف
ماسرى
منصورة
عين سيدي الشريف
طواھرية

عين تادلس

واد الخير

ميلودي ابراھيم
يوسام منصور
بن يزة أحمد بن بلة
ھني مختار
منصور دوبي بونوة
بلقاسم مربوح
رندي أحمد
محمد رياح
زريقات سفيان
رندي جياللي
عنتر محمد
مروشي بن عودة
بن قاسمية العيد
سكو رشيدة
محمد كريبس
عباس مختار
رتعات أحمد
رويعي فؤاد
كراس زوبير
كراس محمد عبد العزيز
صايم جمعية
موسى مومن
سقراس عثمان
رحو ميلود
عزروق عبد القادر
عبد القادر مرجاني
زيتوني الشارف
زيتوني عدة
بلحينة الميلود
زقان عبد القادر
باھي مساعدة
بوطيبة بن قالوز عبد القادر
حراث صالح الدين
العيد قورين
شرفي احمد
مواليد عدة
براھيم مريم
بوخاتم الحاج
ميلود يوسف
سكي الجياللي
مرض الشارف
عربية شريف
فغلول دھيبة
عبد القادر بروان
بوزيان محمد
جبور جياللي
عبد القادر بروان
بوزيان محمد
جبور جياللي
بن ناصر عدة
بن علي عبد ﷲ
مناد عبد القادر
مغالط الحاج
بلوفة شاعة
سنوسي عيسى

شارع تيليغراف  ،مزغران
شارع القمم ،مزغران
شارع البحر رقم  07مزغران
قسم  42مجموعة ملكية رقم  01المحل رقم  04شارع التجارة
محل ثاني طريق القمم
مجموعة ملكية  52قسم  27حصة رقم  03إستيديا
شارع سي مناد رقم  12استيديا
استيديا ) المدخل (
استيديا مركز
استيديا مركز
المركز التجاري ،شارع الجزائر
استيديا طريق الشاطئ
عين النويصي ) الطريق العام (
عين النويصي ) مقابل الدائرة (
شارع والي زوبير حصة رقم  02عين النويصي
شارع عين سيدي الشريف ،عين النويصي
فرناكة مركز
دوار القدادرة ،فرناكة
محل رقم  07تجزئة قدادرةن بلدية فرناكة
قدادرة
قدادرة
قدادرة
فرناكة
فرناكة
بن ياحي
بن ياحي ،فرناكة
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
بوقيرات مركز
طريق السوافلية
بلدية سيرات مركز
مصطفى بن بولعيد
سيرات مركز
الشارع الرئيسي ،سوافلية مركز
بلدية سوافلية
الصفصاف مركز
المنظر الجميل
ماسرى مركز
ماسرى مركز
منصورة مركز
منصورة مركز
عين سيدي الشريف مركز
الطواھرية مركز
ينارو  -بلدية عين تادلس
ينارو  - -بلدية عين تادلس
ينارو  - -بلدية عين تادلس
ينارو  - -بلدية عين تادلس
ينارو  - -بلدية عين تادلس
ينارو  - -بلدية عين تادلس
بلدية عين تادلس
بلدية عين تادلس
وادي الخير مركز
وادي الخير مركز
وادي الخير مركز
وادي الخير مركز

الصور

سيدي بلعطار

خير الدين

صيادة

عين بودينار

سيدي علي

أوالد مع ﷲ

تازقايت

خليفة جمال
كسار سليمان
كسار ماما
كسار احمد
عزيرية خيرة
مداني محمد االمين
عباس شارف
موسى شريف
لخضر كروم
كفيف محمد
شارف وفاء
بن يطو محمد
قسوس فتحي
عابد حمو
حمو بغداد
عمارة حمو
بن عمارة بلحول
بن عمارة عمر
بصغير عبد القادر
حمو ام الشيخ
حمو ھواري
حمو عبد القادر
حمو الشارف الدين
عباس زكرياء
جلول زواوي
زواوي مليكة
فغلول تواتي
بلقصير جمال
حاج سيدي عدة
فراح فارس
جياللي صابيح
قدور مصطفى
صافي محمد
عبد الالوي احمد
بلغول طيب
مسلم محمد
شرقي سليمان
بوقشيش محمد
رحمي العيد
بن نعمة يوسف
بوھني لعربي
ساخي محمد
فالحي مدني
بن عربية عمار
بن صالح عبد القادر
زروالي محمد
جديد مدني
ملوك محمد األمين
منصوري محجوب
ثابتي عابد
منصوري جياللي
دقيش عبد القادر
درار فاطمة
مرحول عمر
مختاري محمد

وادي الخير مركز
وادي الخير مركز
الصور مركز
الصور مركز
شارع جليجل قدور الصور
شارع عباسة العجال رقم  1بلدية الصور
الصور مركز
الصور مركز
سيدي بلعطار مركز
بلدية خير الدين مركز
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
دوار العوامرية بلدية خير الدين
دوار الخاليفية بلدية خير الدين
سيدي عبد ﷲ بلدية خير الدين
سيدي عبد ﷲ بلدية خير الدين
سيدي عبد ﷲ
سيدي عثمان  -بلدية صيادة
بلدية صيادة
بلدية صيادة
وادي الحدائق دبدابة بلدية صيادة
دوار عليش سيدي فالق بلدية صيادة
دبدابة بلدية صيادة
وادي الحدائق دبدابة بلدية صيادة
عين بودينار مركز
عين بودينار مركز
عين بودينار مركز
حي زغدانة
حي محمد جبلي
شارع أول نوفمبر
السوق المغطاة بوقشيش احمد
حي بوبقرة
حي محمد جبلي
شارع اول نوفمبر
حي  195مسكن
شارع قاضي حليمة
أوالد مع ﷲ مركز
أوالد مع ﷲ مركز
دوار الماللحة
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

بلعلبة بلعيدي
سيدي لخضر
مصالي لخضر
بلعربي تواتي
طرشون مولود
صابري مراد
خوخي عفيف
حماريد لكحل
بوجلطية العيد
عبد الالوي محمد
حجاج
قواري عبد الحق
مبرك شارف
عبد الالوي مھدي
بركات محمد
قرماش غانم
بن عبد المالك رمضان حميدات احمد
شداد محمد
بن زمرة ميلود
ميموني الحاج
بسعد محجوبة
بوعلي نوال
عشعاشة
بن نور فتيحة
جميل باشا عيسى
بعلي عبد القادر
أندلسي ميلود
بلمادي عبد الحميد
خضرة
علي باشا العجال
موسى فتيحة
لوافي عبد القادر
لوافي عائشة
أوالد بوغالم
بحري محمد
سباعي ابراھيم
موزاوي حليمة
نكمارية
بوخاري محمد
بكريتي سمير
بن عروبة محمد
رياض درويش
حمو تواتي
عفاني محمد
الغالي ريفي
اعدة عبد العزيز
محمد األمين عدة
قارة عبد الرحمان

شارع مھديد
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
محطة نقل الحافالت
حي المعلمين
محطة نقل الحافالت
حي السوق
حي  204مسكن
حجاج مركز
حجاج مركز
حي  204مسكن
حجاج مركز
شارع برجي عمر
شارع برجي عمر
شارع برجي عمر
شارع برجي عمر
شارع برجي عمر
محل ثاني رقم 40/36
محل رقم  05تجزئة 02-40
محل ثالث عشعاشة مركز شارع يماني محمد
محل رقم  05تجزئة 02-40
محل أول حي  16مسكن فردي رقم 01
محل رقم  02تجزئة 40/13
خضرة مركز
دوار اوالد علي
رقم  16خضرة مركز
خضرة مركز
أوالد بوغالم
أوالد بوغالم مركز
الطريق الوطني رقم 11
محل رقم 04
نكمارية مركز
نكمارية مركز
اللحوم و الدواجن
حي خروبة ) األقواس (
شارع الليمون
حي جبلي محمد ) مفترق الطرق (
حي جبلي محمد
حي خروبة
حي  84مسكن ايديمكو العمارة أف رقم 02
شارع درقاوي محمد ،ريزانفيل
شارع درقاوي محمد ،ريزانفيل
شارع محمد خميستي

مستغانم
حاسي ماماش

مزغران

استيديا

عين النويصي

بوقيرات

سيرات
ماسرى
عين تادلس
واد الخير
الصور

خير الدين

صيادة
عين بودينار
سيدي علي
أوالد مع ﷲ
تازقايت
سيدي لخضر

جياللي قارة
عبد القادر مصطفاوي
عدة العربي
بلھادف محمد
أحمد مداني
بن داحة نور الدين
الغالي مكرارش
مخربش لخضر
بونوة الشارف
قارة عبد الرحمان
قارة حميدة
قارة منصور
بليدي حميدة
بن عابد الحبيب
مكي برحال
قارة عز الدين
محمد أحسن
طاھري حاج
العجال شريف
قارة لكحل
قارة عبد الكريم
سنوسي الشارف
سنوسي مصطفى
قدار محمد األمين
سنوسي محمد
زحاف بوعالم
غزالي محمد
ھواري بوبكر
دحمان بن دھيبة
جدي الشيخ
زريفي ايمان
لزرق نذير
درقاوي محمد
نومية محمد
عزيرية محمد
عمور سامية
بن عمارة بلحول
شرارة محفوظ
قبابي مصطفى
كوشة محمد رضا
جلول محمد
بوداود عبد ﷲ
عمر مھدي
دكار محمد
لمام الحبيب
بوسعيد محمد
بن ناصر محمد
فالحي كلثوم
شاشور عبد القادر
بلخير خثير
وليد نبية
فرحي علي

منطقة إيطا ،حي شمومة الجديدة
محل رقم  02شمومة حي  122مسكن عمارة  41رقم  26الطابق األرضي
رقم  02قطعة أرض أ مستغانم
حي جبلي محمد ) موشتي (
حي  05جويلية  ) 1962كناك (
تحاليتي عثمان
حي تيجديت رقم  643شارع  37قسم  35مج ملكية 482
السويقة حي تيجديت
الرائد زغلول
السوق المغطاة
السوق المغطاة
السوق المغطاة
الحي الجديد مزغران مقابل حي محمد بوضياف
شارع التلغراف
استيديا
شارع الجزائر ،استيديا
قسم  26مجموعة  94الشارع الرئيسي استيديا
استيديان السوق المغطاة
استيديا ،شارع االوراس
الشارع الرئيسي  ،طريق المحمدية
الشارع الرئيسي  ،طريق المحمدية
بوقيرات مركز
بوقيرات مركز
طريق السوافلية
طريق السوافلية
محل رقم  28المخطط الخصوصي سيرات
رقم  01سيرات مركز
ماسرى مركز
الطريق الوطني ماسرى
ماسرى مركز
بلدية عين تادلس
ينارو  -بلدية الصور
وادي الخير مركز
الصور مركز
شارع جليجل قدور رقم  17بلدية الصور
بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
بلدية صيادة
بلدية صيادة
محل رقم  02دبدابة بلدية صيادة
موقع  05عجالن
حي كاسطور
شارع قاضي حليمة
شارع قاضي حليمة
شارع اول نوفمبر
أوالد مع ﷲ مركز
تازقايت مركز
شارع سي عبد ﷲ
سيدي لخضر مركز
شارع سي عبد ﷲ

شاعة عبد القادر
حدوش علي
حجاج
صھللو عمار
ترخي حبيب
ريغي العيد
بن عبد المالك رمضان
برجي قدور
مرزقاني الحاج
عشعاشة
بشير باشا الحاج
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

شارع سي عبد ﷲ
حي  204مسكن
شارع ساخي خالد
شارع ساخي خالد
شارع برجي عمر
بن عبد المالك رمضان مركز
عشعاشة مركز
عمارة رقم  01حي  40مسكن
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

القائمة االسمية للمتعاملين االقتصاديين المعنيين بضمان المداومة خالل اليوم الثاني من عيد األضحى لسنة  2018و األسبوع الموالي
البلديات

مستغانم

االسم و اللقب
بختاوي محفوظ
دحمان صورية زوجة لحول
مكية مخاطرية
محمد سواقي
ربيعي سامية
حراث حبيب
بن ساحة مصطفى
العرباوي قادة
سالمة خليدة
تغرينية بوزيان زوجة براش
موسى الحبيب كحلول
مكوسي منصور
عبد الستار محمد
بختاوي عمر
ويقرة حاند
جرورو بن عودة
زيان محمد
بن يوسين العربي
بن زينة مراد
فراح عبد القادر
ميسوم امين
طھار كريم
خديجة بن ملوكة
محمد الحاج أحمد الحاج
عبورة محمد العربي
بن قلوعة يحي
شريفي عبد القادر
بلخلفة أبو سفيان
قيرود سليم

العنوان التجاري
المخابز
حي خروبة الجديدة
حي خروبة الشطر الثاني رقم G23/04
حي خروبة قطعة أرض تحمل رقم  01تجزئة قطعة  E06من مخطط
محل يحمل رقم  03حي خروبة رقم 50/04
حي جبلي محمد
حي جبلي محمد
حي جبلي محمد
حي صالمندر
حي صالمندر
حي  400مسكن
شارع بن سي قدور محمد رقم  22المحل رقم 01
cité hauché
حي جنان خليفة
شارع حطاب عبد القادر
)HLMمخبزة زايدي سابقا (
سان جول مستغانم ) شارع جلول الحاج رقم ( 04
حي الليمون
شارع درقاوي محمد
شارع سعدي الجياللي
حي قادوس المداح
تيجديت
تيجديت
حي  05جويلية 1962
صالمندر
حي تعاونية االساتدة ) صالمندر ( ) بجانب منى (
حي خروبة كسكوسة
حي شمومة محمد
حي  HLMموشتي
تيجديت ) مفترق الطرق ترام واي (

بوطين عبد الحليل
زروالي عابد
عيسى الطاھر
غربي كمال
حاسي ماماش
مكوسي فتحي
بساحة مصطفى
نجدة جياللي
مزغران
بوزيد سماعيل
عيسى زوبير
لوح سيدي محمد
استيــديـا
سعداوي عبد القادر
احمد منير
عين النويصي
موالي احمد زكريا
سعداوي محمد
الحسيان
سعداوي يوسف
فرناكه
بلعياشي بلعياشي
بوقيرات
جرورو حسين
بغدادي بن داحة عبد ﷲ
سيرات
حراث محمد
درقاوي سفيان
الصفصاف
ميلود يوسف
السوافلية
زيدان الجمعي
ماسرى
مناد محمد صھيب
لزرق الحاج
منصورة
عين سيدي الشريف بلوكراف رضا
مخنفر التواتي
طواھرية
بن علي صحبي
عين تادلس
برحمون عدة
خرفي بالل
واد الخير
مداني محمد
الصور
مسعودي شرف الدين
ھراس رابح
خير الدين
دين خلف ﷲ
حمو مخلوف
بن عمارة عمر
عين بودينار
بن زيان زھير
بن زيان سليمان
صيادة
بلملوكة فاروق
حمي محمد ياسين
بغدالي مبارك
عيساوي تونزة
سيدي علي
بلحاجي علي
بحيح محمد
لعرابي لخضر
فالحي عبد القادر
أوالد مع ﷲ
منصر بختة
طيبي بلقاسم
طيفور محمد
سيدي لخضر
مناصر رشيد
ضامن سفيان
مناصر لخضر
بنوخ مھدي
حجاج
سنوسة عفيف
بن عبد المالك رمضان منور امينة
لوافي محمد
عشعاشة
شريف الحبيب
عداد مصطفى
خضرة
بوغالم العربي
أوالد بوغالم
لكحل بلقوسة
بن عبدي سعيد
جمال محمودي
طاھري فاطمة

حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
حي برايس عبد الرحمان دوار جديد حاسي ماماش
حاسي ماماش ) بجانب السوق المغطاة(
حاسي ماماش وسط
أمام محطة الطاكسي مزغران
مجموعة ملكية  01قسم  45المحل رقم  02الحي الجديد مزغران
طريق القمم ) الكرات(
مزغران ) طريق الزطبة (
حي المنظر الجميل
عين النويصي
شارع اإلخوة والي
حي المنظر الجميل
بني ياحي
القداورة فرناكة
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
شارع عبان رمضان
حي عبان رمضان
الصفصاف مركز
الزرقة
ماسرى مركز
ماسرى مركز
منصورة مركز
عين سيدي الشريف مركز
الطواھرية مركز
عين تادلس مركز
عين تادلس مركز
وادي الخير مركز
الصور مركز
بلدية خير الدين
بلدية خير الدين
بلدية خير الدين
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
عين بودينار مركز
بلدية صيادة
وادي الحدائق بلدية صيادة
شارع أول نوفمبر
حي جبلي محمد
حي الرائد طارق
حي جبلي محمد
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر
اوالد مع ﷲ مركز
شارع سي عبد ﷲ
شارع الشھداء
حي كاسطور
شارع النمقبرة
شارع احمد خربيش
شارع سي عبد ﷲ
شارع فلسطين طريق البحر
البلدية مركز
البلدية مركز
عشعاشة مركز
ملحقة الشرايفية
خضرة مركز
أوالد بوغالم مركز
التغذية العامة
حي  600مسكن -خروبة
حي  600مسكن -خروبة
حي  600مسكن -خروبة
حي خروبة  -حي السالم

مستغانم

حاسي ماماش

دريس باشا
أحمد زيان بوزيان
قصاص كمال
عبد الناصر محمد األمين بوغايطية
زرداني ميلود
أمنة قويدر الواحد زوجة بوھالي
بن عنتر مختار
محمد رضا بوشارب
صودافي سعيد
لريش بن شاعة
ھنوس فؤاد
معروف عمر
بلعيد محمد
عمر تاج الدين سليماني
حمو عبد ﷲ
مخطاري عبد القادر
بن محمد مصطفى
بن عماري حبيب نور الدين
جدو عبد القادر
عبد القادر عدة
خالد شالقو
ربراب يسعد
حمو عبد ﷲ
البحري بن دوخة
بريكي نصر ﷲ
أحمد مغراني
عمارة كريم
محداني عبد الرحمان
المنصور زيان
معاش مصطفى
بن شريف جياللي
روخ حبيب
أمين عبد الغفور يوكرش
فاطمة زھرة موني
خرشف عبد الجبار
يحي لعرج
بن دروة عبد ﷲ
منصورمريم
بن ناصر يوسف
ھشام عبد الرحمان
حمو شريف
محمد مغربي
رزيق شارف
بن طاھر بلقاسم
عيموش ابراھيم
بلعيدوني حاج محمد
رزقي بلقاسم
عبد القادر دري
بلعربي سعيد
كعيبش محمود
منصور عبد الكريم مختار
بن زيباك مروان
مزيلط عبد القادر
مكراريش مصمودي
حمو شريف
العربي دواجي
حمو مخلوف
بن دھيبة غربي
صدوق بوعمران
الحاج بن قدور
بن سھال عبد ﷲ
بن كرش جياللي
محمد الحبيب بن محال

حي  90مسكن رقم  - 05خروبة
حي خروبة الشطر الثاني
حي  200مسكن خروبة عمارة  05رقم 03
حي خروبة كسكوسة رقم 06
حي خروبة ) تحت المقھى (
حي خروبة مستغانم ) مقابل اإلبتدائية (
حي خروبة  ،عمارة أ  R1 64مسكن
حي  192مسكن خروبة رقم02
حي  24مسكن تيجديت
حي جبلي محمد ) مقابل االصيل (
حي جبلي محمد ) مقابل الملعب (
حي جبلي محمد ) مفترق الطرق  ،بلدية (
شارع الليمون
حي خروبة) الشطر الثاني (
حي جبلي محمد
حي جبلي محمد
حي جبلي محمد
شارع الليمون
حي العرصة ،الحرية
شارع درقاوي محمد ،ريزانفيل
محل رقم  02أورولي صالمندر
حي صالمندر
حي صالمندر ،األحالم
حي صالمندرن إقامة األحالم
حي صالمندر
حي جبلي محمد ) موشتي (
رقم  01حي زھانة HLM ،
حي زھانة ) موشتي (
شارع ولد صالح احمد ،ريزانفيل
حي العقيد لطفي  ،ريزانفيل
شارع سعيدون العربي
رقم  96مسكن ،عمارة رقم  / 05ن رقم  06شمومة
منطقة المعھد التكنولوجي للفالحة إيطا
حي شمومة محمد ITA
حي رقم  20منطقة إيطا مستغانم
زغلول محل رقم  ، 12حي  200مسكن
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1962
صالمندر  19عمارة أف رقم  36حصة  01عمارة أف
صالمندر
حي صالمندر ب 08 /بلوك رقم 180
إقامة األحالم ،صالمندر الحصة رقم  177عمارة  08مزغران صالمندر
شارع شيخاوي محمد رقم 05
حي شمومة محمد ) مفترق الطرق (
حي شمومة محمد ) مقابل الطاكسي (
حي  05جويلية  1962عمارة  54رقم 28
تعاونية القلعة
شارع خليفة عبد القادر  ،السويقة
السويقة حي تيجديت
حي  172مسكن طريق سيدي علي تيجديت مجمعة ملكية 22
حي الرميلة  ،تيجديت
شارع رائد زغلول
السوق المغطاة
طريق ماماش مركز) مقابل مخبزة (
رقم  35شارع الرائد زغلول ،حاسي ماماش
السوق المغطاة
شارع سي دداش قدور
شارع الرائد زغلول رقم 09

مزغران

استيديا

عين النويصي

فرناكه

الحسيان
بوقيرات

سيرات
السوافلية
الصفصاف
ماسرى
منصورة
عين سيدي الشريف
طواھرية
عين تادلس

واد الخير

الصور

بن سماعين سمير
بن سماعين سمير
بونوة شارف
ليرش سمير
ميلودي ابراھيم
يوسام منصور
بن يزة أحمد بن بلة
ھني مختار
منصور دوبي بونوة
بلقاسم مربوح
رندي أحمد
محمد رياح
زريقات سفيان
رندي جياللي
عنتر محمد
مروشي بن عودة
زفيزف رشدي
عبد العادي كرالوة
بلموھوب علي
مصباح محمد
رباح حسن
بن قاسمية العيد
سكو رشيدة
عباس مختار
رتعات أحمد
رويعي فؤاد
كراس زوبير
كراس محمد عبد العزيز
صايم جمعية
موسى مومن
سقراس عثمان
رحو ميلود
رحو عبد المجيد
قناوي عبد الرحيم
عزروق عبد القادر
عبد القادر مرجاني
بن داني عبد القادر
بغداد قريشي نور الدين
علي قاسي زوبير
محمد بن كعيبيش حليمة
بوطيبة بن قالوز محمد األمين
برواين الناصر
بن كرش تواتي
العيد قورين
شرفي احمد
مواليد عدة
بن عياد صفيان
زحاف منصور
بن عياد عبد القادر
سكي الجياللي
مرض الشارف
عربية شريف
فغلول دھيبة
موسى حبيب
حجبة وليد
زنتيسي عبد القادر
مناد عبد القادر
بلوفة شاعة
رزيقة جمال الدين
خليفة جمال
قالل أحمد
كسار ماما
كسار احمد

شارع قلب مزغران
حي قلوعة شارف ،مزغران
مزغران
القسم  12مجموعة ملكية رقم  96المحل الثالث مزغران ،مستغانم
شارع تيليغراف  ،مزغران
شارع القمم ،مزغران
شارع البحر رقم  07مزغران
قسم  42مجموعة ملكية رقم  01المحل رقم  04شارع التجارة
محل ثاني طريق القمم
مجموعة ملكية  52قسم  27حصة رقم  03إستيديا
شارع سي مناد رقم  12استيديا
استيديا ) المدخل (
استيديا مركز
استيديا مركز
المركز التجاري ،شارع الجزائر
استيديا طريق الشاطئ
شارع الجزائر رقم  08المركز التجاري
شارع العربي بن مھيدي استيديا
اسنيديا ) مقابل الملعب (
شارع األوراس ،استيديا ) األقواس (
استيديا مركز
عين النويصي ) الطريق العام (
عين النويصي ) مقابل الدائرة (
شارع عين سيدي الشريف ،عين النويصي
فرناكة مركز
دوار القدادرة ،فرناكة
محل رقم  07تجزئة قدادرةن بلدية فرناكة
قدادرة
قدادرة
قدادرة
فرناكة
فرناكة
فرناكة
فرناكة
بن ياحي
بن ياحي
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
مصطفى بن بولعيد
عبان رمضان
طريق الطواھرية
الشارع الرئيسي ،سوافلية مركز
بلدية سوافلية
الصفصاف مركز
الطريق الوطني بلدية ماسرى
ماسرى مركز
ماسرى مركز
منصورة مركز
منصورة مركز
عين سيدي الشريف مركز
الطواھرية مركز
حي العقيد لطفي حي  190مسكن عين تادلس
حي األمير عبد القادررقم  21عين تادلس
تجزئة  102قطعة  80بلدية عين تادلس
وادي الخير مركز
وادي الخير مركز
وادي الخير مركز
وادي الخير مركز
وادي الخير مركز
الصور مركز
الصور مركز

الصور

سيدي بلعطار

خير الدين

صيادة

عين بودينار

سيدي علي

أوالد مع ﷲ

تازقايت

سيدي لخضر

عزيرية خيرة
مداني محمد االمين
حميتي موراد
غرمول عبد ﷲ
كروم لخضر
بن عبد الرحمن شريف
بومدين لخضر
عبد الھادي خليفة
حمو بلقاسم
حمو عبد القادر
موفق حمو
بن عمارة عمر
حمو ھواري
حمو الشارف الدين
جلول زواوي
زواوي مليكة
سنوسي عمر
بارودة طاھر
خاملي احمد
بلحلفة عبد النور
فراح فارس
جياللي صابيح
قدور مصطفى
صافي محمـد
بوقشيش محمد
بحيح لخضر
مبرك حبيب
شرقي عبد العزيز
بن طاطا أمحمد
ناضر عفبف
طاھري اسماعيل
نعماوي محمد طاھر
موساوي ميلود
توات عمار
مفتاح ابراھيم
مفتاح كافي
مفالح بن عدة
مالحي الغالي
عز الدين عبد القادر
جاللي محمد
دقيش ابراھيم
منصوري ملياني
ثابتي محمد
خليفي عبد الرزاق
لعيدي توفيق
قرماش احمد
مختاري محمد
بلھواري بسالم
جالل خديجة
بلھواري محمد
مرحول ابو بكر
بلعربية مراد
نعيمي سيد احمد

شارع جليجل قدور الصور
شارع عباسة العجال رقم  1بلدية الصور
تجزئة  78بلدية سيدي بلعطار
سيدي بلعطار مركز
سيدي بلعطار مركز
سيدي بلعطار مركز
شارع بلعربي مخلوف بلدية خير الدين
القسمة  21محل رقم  04خير الدين
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير بلدية خير الدين
سيدي عبد ﷲ بلدية خير الدين
سيدي عبد ﷲ
بلدية صيادة
بلدية صيادة
سيدي عثمان  -بلدية صيادة
سيدي عثمان  -بلدية صيادة
وادي الحدائق سيدي فالق صيادة
سيدي فالق صيادة
وادي الحدائق دبدابة بلدية صيادة
عين بودينار مركز
عين بودينار مركز
عين بودينار مركز
حي بوبقرة
حي الملعب موقع  21محل
حي خروبة الراجع
السوق المغطاة
شارع بلعسل عبد القادر
حي فياللي
حي  195مسكن
حي خروبة الراجع
شارع اول نوفمبر
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم مركز
دوار عين تونين
تازقايت مركز
تازقايت مركز
تازقايت مركز
تازقايت مركز
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
محالت الرئيس موقع  41محل
شارع سي عبد ﷲ
حي  60مسكن
شارع بوقشيش عفيف
شارع بوقشيش عفيف
شارع محمد تومي
شارع سي عبد ﷲ
شارع ساخي خالد

بن بدرة علي
حمو معمر فاطمة
حجاج
شبلي كمال
حماريد عفيف
قالدرس عمر
ضامن مراد
محلة ناضور
بن عبد المالك رمضان مرزوق عفيف
بن ثابت احمد
بن عروم كريم
ميموني ھارون
جميلباشا شعبان
بوشليل ميلود
عشعاشة
شيبان محمد
شريف ميلود
زبالح عبد القادر
بلمادي الحاج
أندلوسي ميلود
خضرة
بجاوي بلعجال
حمدي احمد
بوخاري عبد الحليم
بوعمرة محمد
أوالد بوغالم
لوافي شعبان
بجاوي الحبيب
نايب محمد
نكمارية
عثماني جياللي

مستغانم

حاسي ماماش
مزغران

استيديا

عين النويصي
بوقيرات

عفاني محمد
الغالي ريفي
اعدة عبد العزيز
محمد األمين عدة
بن منور بوعريبة
لطروش عبد القادر
شقراير بن شرقي
نور الدين يوسف حمو
عدة العربي
بلھادف محمد
أحمد مداني
بن داحة نور الدين
غزالي ميلود
لطروش عبد القادر
بكايرية رشيد
الغالي مكرارش
مخربش لخضر
قارة حميدة
قارة منصور
بليدي حميدة
بن عابد الحبيب
بن عابد بشير
سالب خالد
مكي برحال
قارة عز الدين
محمد أحسن
طاھري حاج
العجال شريف
قارة لكحل
قارة عبد الكريم

حي السوق
حي  204مسكن
حي  48مسكن
شارع ساخي خالد
شارع فلسطين طريق البحر
محالت الرئيس
شارع برجي عمر
بن عبد المالك رمضان مركز
شارع برجي عمر
شارع برجي عمر
عشعاشة مركز
عشعاشة مركز
عشعاشة مركز رقم 31/19
محل ثاني عشعاشة مركز
شارع الطريق الوطني رقم  11خضرة مركز
عشعاشة مركز
شارع الطريق الوطني رقم  11خضرة مركز
خضرة مركز
حي  40مسكن رقم  37ب
محل ثاني خضرة مركز
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم مركز
محل أول دوار أوالد جلول
نكمارية مركز
اللحوم و الدواجن
حي خروبة
حي  84مسكن ايديمكو العمارة أف رقم 02
شارع درقاوي محمد ،ريزانفيل
شارع درقاوي محمد ،ريزانفيل
حي جبلي محمد
حي جبلي محمد ) نايت (
حي خروبة
حي خروبة) األقواس (
رقم  02قطعة أرض أ مستغانم
حي جبلي محمد ) موشتي (
حي  05جويلية  ) 1962كناك (
تحاليتي عثمان
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية  ) 1962كناك (
حي شمومة محمد ) مفترق الطرق (
حي تيجديت رقم  643شارع  37قسم  35مج ملكية 482
السويقة حي تيجديت
السوق المغطاة
السوق المغطاة
الحي الجديد مزغران مقابل حي محمد بوضياف
شارع التلغراف
محل رقم  14حي الجديد
حي  258مسكن مزغران
استيديا
شارع الجزائر ،استيديا
قسم  26مجموعة  94الشارع الرئيسي استيديا
استيديان السوق المغطاة
استيديا ،شارع االوراس
الشارع الرئيسي  ،طريق المحمدية
الشارع الرئيسي  ،طريق المحمدية

بن مھيدي نور الدين

شارع محمد خميستي

سنوسي ابراھيم
بلخديم ميلود

شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي

مكراربش الميلود
سيرات
غزالي أحمد
جدي تواتي
جدي الھوارية
ماسرى
بن شھيدة محمد
موفق عبد ﷲ
عين تادلس
بلغول سفيان
نومية محمد
الصور
عزيرية محمد
واد الخير
قسوس رشيد
علواش زين عابدين
خير الدين
علواش زين عابدين
جلول محمد
صيادة
بارودة طاھر
بلخلفة ميلود
عمر مھدي
عين بودينار
قرماط علي
بحيح الحاج
سيدي علي
بن ناصر زروقي
كاشو مداني
مفتاح السع
أوالد مع ﷲ
شاشو عبد القادر
تازقايت
بلخير اسحاق
نور مصطفى
سيدي لخضر
بلخير محمد
منواري فاطمة
حدوش ميلود
الوالي احمد
حجاج
بزخامي عفيف
مزراوي عزيز
بن عبد المالك رمضان حمدوش غالي
بسعد بن ذھيبة
عشعاشة
مرزقاني محمد
تھونزة جمال
خضرة
قليل نور الدين
أوالد بوغالم
مستغانم
صيادة
مزغران
مستغانم
صيادة
عين تادلس
أوالد مع ﷲ

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

سيرات
محل رقم  88مركز
الطريق الوطني بلدية ماسرى
طريق المسجد
ماسرى مركز
بلدية عين تادلس
حي  190مسكن محل رقم  03عين تادلس
الصور مركز
شارع جليجل قدور رقم  17بلدية الصور
وادي الخير مركز
بلدية خير الدين
بلدية خير الدين
بلدية صيادة
سيدي عثمان  -بلدية صيادة
سيدي فالق قسم  09بلدية صيادة
موقع  05عجالن
السوق المغطاة بوقشيش احمد
السوق المغطاة بوقشيش احمد
شارع أول نوفمبر
حي محمد الجبلي
أوالد مع ﷲ مركز
تازقايت مركز
مقابل البلدية
السوق المغطاة
سيدي لخضر مركز
شارع سي عبد ﷲ
حجاج مركز
شارع البريد و المواصالت
شارع ساخي خالد
شارع الدار البيضاء
شارع برجي عمر
القطعة األرضية رقم 31/14
محل ثاني عشعاشة مركز
محل رقم  03خضرة مركز
أوالد بوغالم مركز
ملبنات
منطقة النشاطات صالمندر
منطقة النشاطات  -صالمندر
صيادة 17طريق الفروسية دبدابة
طريق وھران  -بلدية مزغران
مطاحن
منطقة الصناعية حصة  01مج ملكية  207صالمندر
شارع بن سعدون منور
سوق الجملة سابقا سيدي عثمان
عين تادلس
أوالد مع ﷲ

