وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية مستغانم
القائمة االسمية للمتعاملين االقتصاديين المعنيين بضمان المداومة خالل اليوم األول من عيد الفطر المبارك لسنة 2019
االسم و اللقب
البلديات
العنوان التجاري
المخابز
حراث الحبيب
بساحة مصطفى
بساحة مصطفى
حاج احمد محمد
بوتين عبد الجليل
بختاوي مراد
محمد عبد الستار
مستغانم
الحبيب كحلول موسى
ماموني جمال
قيرود سليم
دحمان صورية
ميسوم أمين
ملحة الحاجة
برحال مخطار احمد
غربي مغطيط
حاسي ماماش
مھال حمزة
ھاشمي عيسى
بن سعيد نسيمة
عيسى زوبير
مزغران
بن ساعد مصطفى
بخدة جياللي
ساجي مصطفى
نوح محمد
استيديا
سعداوي علي
سعداوي محمد
عين النويصي
موالي احمد زكريا
سعداوي يوسف
شكال سفيان
فرناكه
سعداوي علي
بن عمار فتحي
جرورو الشارف
بوقيرات
بلعياشي بلعياشي
جرورو محمد
نور الدين ميلود
سيرات
بن شني ميلود
ميلود يوسف
السوافلية
عقيوبي مريم
الصفصاف
بن كعيبش خيرة
ماسرى
بن دربوز الحبيب
عين سيدي الشريف بن وكراف رضا
مخنفر الشارف
طواھرية
لزرق الحاج
منصورة

حي جبلي محمد رقم 166
حي جبلي محمد رقم 166/139
حي نفوسي
محل أول صالمندر بي  24عمارة إي
حي  200مسكن رقم 135
شارع عمارة حميدة
شارع بوخليف بن شاعة رقم 21
 22شارع بن سي قدور محمد بيبينيار
شارع عياشي بلحاج
حي تيجديت
حي السالم خروبة
حي تيجديت
حي السالم خروبة
شارعالرائد زغلول
شارع بوعمامة
مقابل السوق المغطاة
طريق أوريعة
حي قلوعة الشارف
مزغران مركز
مزغران مركز
حي التلغراف
اوريعة
شارع األوراسي
عين النويصي مركز
حي الحدائق
حي  39مسكن المنظر الجميل
دوار القدادرة
دوار القدادرة
شارع األمير عبد القادر
حي الكروم بوقيراط
شارع محمد خميستي بوقيراط
شارع محمد خميستي بوقيراط
شارع محمد خميستي-بوقيراط
شارع العربي بن مھيدي – بلدية سيرات-
سيرات مركز-
سوافلية مركز
الصفصاف مركز
ماسرة مركز-
 .حي سي خالد ماسرة 31
عين سيدي شريف مركز-
الطواھرية -مركز
منصورة مركز -

بلطرش شارف
نوفل مراد
حميتي عبد ﷲ
حمادي عقبة
بلحوسين امبارك
زايد سعيد
خرفي بالل
مناد الحبيب

حي الملعب
حي الملعب طريق السوق
شارع بن عبد القادر
شارع بلطرش العيد
طريق مستغانم
حي العقيد لطفي
واد الخير مركز
واد الخير مركز

مدني حميد
كحلي محمد
مغنية محمد

الصور مركز
الصور مركز
سيدي بلعطار

حمايدي فؤاد
خلف ﷲ الزين
بن عمارة عمر
ھراس رابح
جديد مجدوب
بن ملوكة فاروق
بن زيان سليمان
بن وجاح عامر

خير الدين  -مركز
خير الدين  -وسط
دوار أوالد البشير – خير الدين
خير الدين  -مركز
سيدي فالق بلدية صيادة
وادي الحدائق بلدية صيادة
صيادة مركز
سيدي عثمان بلدية صيادة

بلكحل علي
بنوخ جمال الدين
براھيمي محمد
لمام محمد

شارع فلسطين
شارع فلسطين
حي بوبقرة
شارع سي محمد بوضياف

بن شاعة علي
فالح كريم
فرحاوي مھدي
ابريسان عاشور
مناصر عبد القادر

بلدية أوالد مع ﷲ مركز
شارع بوقشيش عفيف
شارع سي عبد ﷲ
شارع بوزيان محمد
شارع سي عبد ﷲ

بوحسون رحمة

مسكن 50

يزيد بوعبد ﷲ

حي بودي

منور أمينة

البلدية مركز

سنوسة بن دربوز

البلدية مركز

تلمساني نور الدين

محل أول شارع عمراني العيد عشعاشة مركز قسم  22مجموعة ملكية  39بلدية عشعاشة

عشعاشة

قليل سفيان
شريف الحبيب
بعلي جمال

عشعاشة مركز
دوار الشرايفية بلدية عشعاشة
خضرة مركز

أوالد بوغالم

بوغانم العربي

أوالد بوغالم مركز

عين تادلس

واد الخير
الصور
سيدي بلعطار
خير الدين

صيادة

سيدي علي

أوالد مع ﷲ

سيدي لخضر

حجاج
بن عبد المالك رمضان

خضرة

التغذية العامة
عطية سيد احمد )سوبيرات(

حصة رقم  166رقم  563كاسطور

حمو مخطار

حي جبلي محمد

مراد مزيان

حصة رقم  166رقم  522كاسطور

عمر بلقاسم

حي جبلي محمد رقم  163/166محل رقم 02

الباي احمد

حي جبلي محمد حصة رقم 166

مغراني احمد

حي موشتي )بنفوسي-البناء الذاتي(

مروان بن زيباق )سوبيرات(

المنطقة الحضرية التعاونية العقارية القلعة صالمندر

زناقي نور الدين

صالمندر بـ  27عمارة  Rرقم 115

نصر ﷲ بريكي

صالمندر بـ عمارة س رقم 06

مستغانم

حاسي ماماش

مزغران

استيديا

عين النويصي

فرناكه
الحسيان

بوقيرات

سيرات
السوافلية
الصفصاف

ش,ذ,أ نوميديس

صالمندر عمارة 112

مروان بن زيباق )سوبيرات(

المنطقة  IIIالتعاونية المرجان القلعة صالمندر

مخطار منصورعبد الكريم

حي  05جويلية

بن علي عبد الرحمن
جدو عبد القادر

نھج محمد خميستي
حي عياشي بلحاج

عبد ﷲ مواعي

رقم  05شارع درقاوي محمد و عرباوي بوزيد

محمودي جمال
بوقريدش محمد

حي  600مسكن خروبة
حي خروبة رقم  13قطعة أو

ش,ذ,م,م فريق سيد سعيد
عصمان تواتي

وسط المدينة
شارع بوبكرخالد تيجديت

عبادي محمد

حي600مسكن خروبة

بوزيان احمد

حي السالم خروبة

بن عبد الرحمن ندير
قودجيل نور الدين

حي الشارة قطعة ارض رقم  32تيجديت
حي  300مسكن خروبة

قوعيش خدوجة
بن براھيم جمعي
بوشھيدة عبد القادر
صدوق بوعمران
يحياوي حسين )سوبيرات(
بن يمينة فتحي )سوبيرات(
مروشي لحسن
بليدي عبد القادر
بوسماط علي
شوك ابراھيم ياسين
والي عمار
بلمھوب علي )سوبيرات(
عبدلي عبد القادر
مروشي بن عودة
عنتر محمد
زفيزف رشدي
بلقاسم مربوح
بكريتي وحيد
بوفرح صدام حسين
كريس محمد
رحلة محمد
رويعي فؤاد
قسوس عبد القادر
رحو ميلود
بن عابد طيب
ايت حمودة عبد القادر
مقني عمر
زيتوني شارف
ولد شارف محمد
زيتوني محمد
لطروش أحمد
مسعدي باھي
بن شني قادة-
بن شھيدة عبد الحفيظ
العيد قورين
شرفي أحمد
مواليد عدة
بن زكري بن علو جياللي

حي البحر عمارة س30
السوق المغطاة
السوق المغطاة
شارع الرائد زغلول 17
شارع الزيتون
شارع  24أفريل
قسم  46رقم 42
قلوعة الشارف
مزغران مركز
طريق القمم
طريق وھران -أوريعة-
شارع الجزائر
شارع  20أوت  1955رقم 03
حي سي زغلول
شارع الجزائر
شارع الجزائر
رقم  03استيديا
شارع  19جوان
شارع محمد خميستي
شارع والي زوبير
دوار القدادرة
دوار القدادرة
حي الجديد
شارع األمير عبد القادر
حسيان مركز
شارع محمد خميستي بوقيراط
شارف محمد خميستي بوقيراط
شارع محمد خميستي بوقيراط

شارع مصطفى بن بولعيد  -سيرات
سيرات مركز
الشارع الرئيسي سوافلية مركز
سوافلية مركز
الصفصاف مركز
حي محمد خميستي –ماسرة-

ماسرى

منصورة
عين سيدي الشريف
طواھرية

عين تادلس

واد الخير

لعرج محمد
دحمان حميد
براضية كمال
بوقصة علي
مرضي الشارف
قابورة دھبية
بن قريش محمد
نجار مليكة
لطرش ميلود
موسى حبيب
زوريفي ميلود
بلغول جياللي
مخاطرية حورية
موسى رشيد
حراث محمد
بلغول حسان
عباسة شارف
عوجة حبيب
غريب محمد
بن ذھيبة احمد
خاطر عبد القادر
طويل ابراھيم
عمران عمر
عباس شارف
موسى ميلود
موسى مھدي
بن علي عبد العزيز
بلطرش منصور
بوداود محمد
بطھير عبد القادر
بوزيان محمد
بودود العجال

حي محمد خميستي –ماسرة-
عبد المجيد بن زادي –ماسرة-
ماسرة مركز-
منصورة مركز -
منصورة مركز-
عين سيدي شريف مركز
محل رقم 15مجموعة ملكية رقم  41عين سيدي شريف
طواھرية –مركز
شارع بلطرش العيد
 190مسكن
حي  102مسكن
حي  190مسكن
حي  190مسكن
حي  190مسكن
حي العقيد لطفي
حي العقيد لطفي
حي العقيد لطفي
حي العقيد لطفي
حي العقيد لطفي
طريق غليزان
طريق غليزان
طريق غليزان
حي المعلمين
حي عبان رمضان
حي بلطرش العجال
حي خطاب سي طاھر
حي بلطرش العجال
طريق مستغانم
ينارو
ينارو
ينارو
ينارو

مناد عبد القادر
رزيقة عبد ﷲ
قالل احمد
تواتي الحاج
سنوسي عيسى
مناد العجال
مناد الميلود
كسار سنوسي

واد الخير مركز
واد الخير مركز
واد الخير مركز
واد الخير مركز
واد الخير مركز
واد الخير مركز
واد الخير مركز
الصور مركز

بغداد مدني

الصور مركز

عباس الشارف

الصور مركز

الصور

سيدي بلعطار

خير الدين

صيادة

عين بودينار

سيدي علي

أوالد مع ﷲ

تازقايت

موسى التواتي

الصور مركز

بن جليجل عبد القادر

الصور مركز

بن عمران عبد ﷲ

الصور مركز

قالل كريم

الصور مركز

كروم لخضر

سيدي بلعطار مركز

بن عبد الرحمان شريف
بشارف وفاء

سيدي بلعطار مركز
خير الدين  -مركز

مداح الشارف

شارع بن سطالي  -خير الدين -

قوميدي مراد

محمد خميستي – خير الدين

يحي بشير

خير الدين  -مركز

جليدة الحبيب

خير الدين  -مركز

بن عياد عبد القادر

بن صالح عبد ﷲ – خير الدين

بلعيد عبد القادر

خير الدين  -مركز

إيزة مصطفى

خير الدين  -مركز

بن عيسى البشير

خير الدين  -مركز

حمو بغداد

دوار والد حمو بلدية خير الدين

حمو توفيق

دوار والد حمو بلدية خير الدين

بن عمارة عبد ﷲ

دوار أوالد البشير – خير الدين

بن عياد حسين

دوار أوالد البشير – خير الدين

بن عمارة بلحول

دوار عمايرية أوالد البشير – خير الدين

فغول تواتي

وادي الحدائق بلدية صيادة

بلقصير جمال

دوار عليليش سيدي فالق  -بلدية صيادة

خاملي أحمد

سيدي فالق  -بلدية صيادة

بلخلفة عبد النور

سيدي فالق  -بلدية صيادة

لھروش حسنية

دبدابة بلدية صيادة

جلول زواوي

صيادة مركز

شاھد محمد

سيدي عثمان بلدية صيادة

ھاني محمد

محل رقم  26بلدية عين بودينار

قدور مصطفى

محل رقم  28عين بودينار

عبد الالوي أحمد
بلغول طيب
مسلم محمد
رحمي العيد
حليمي مدني
كلويلي مدني
سباعي عبد القادر
فالحي مدني
بن عربية عمار
زروالي محمد
منصوري محجوب
ثابتي عابد
دقيش عبد القادر

حي زغدانة
حي محمد الجبلي
شارع  01نوفمبر
حي محمد الجبلي
شارع قاضي حليمة
حي كاسطور
حي بوبقرة
بلدية أوالد مع ﷲ مركز
بلدية أوالد مع ﷲ مركز
بلدية أوالد مع ﷲ مركز
تزقايت مركز
تزقايت مركز
تزقايت مركز

مرحول عمر
مصالي لخضر
مصطفاوي فتيحة
سيدي لخضر
طرشون مولود
خوخي عفيف
عبد الالوي محمد
حجاج
مبرك شارف
بركات أحمد
بن عبد المالك رمضان قرماش غانم
حميدات احمد
ميموني الحاج
عابد محمد
عشعاشة
شيبان عبد القادر
ميموني المھدي
أندلوسي ميلود
بلمقداد الحاج
خضرة
بلمادي الحاج
برحمة زھرة
روان نصيرة
أوالد بوغالم
بومعزة عائشة
سباعي براھيم
نكمارية

مستغانم

حاسي ماماش
مزغران

استيديا
عين النويصي
بوقيرات

سيرات

عثماني جياللي
نايب عبد القادر

شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
محطة نقل الحافالت
محطة نقل الحافالت
حجاج مركز
حي  204مسكن
شارع برجي عمر
شارع برجي عمر
شارع برجي عمر
محل ثاني رقم  36/40عشعاشة مركز
نھج علي شريف الحاج عشعاشة مركز
محل أول رقم  40/15في المخطط الخاص بالتجزئة عشعاشة مركز
حي  40مسكن رقم  02عشعاشة مركز
خضرة مركز
محل ثاني رقم ف  01خضرة
شارع الطريق الوطني رقم  11خضرة مركز
خضرة مركز
بلدية أوالد بوغالم
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم مركز

دريوش رياض
غالي غبريني
بن داحة مخطار
عدة العربي
بن محال يمينة
بوزيان عدة
بودينار محمد نصر الدين
حراث عبد المجيد
زوبيدة رحو
بونوة الشارف
قارة جياللي
سالب خالد
بن عابد بشير
براھيمي ھوشي

نكمارية مركز
نكمارية مركز
اللحوم و الدواجن
حي جبلي محمد رقم 69
صالمندر  113مسكن عمارة 03
حي صالمندر إقامة الياسمين عمارة 04
رقم  02تعاونية المرجان صالمندر
حي عياشي بلحاج رقم  77قسم  47رقم 248
حي العقيد لطفي  -درقاوي محمد
السوق المغطاة محل رقم 14
السوق المغطاة محل رقم 68
حي  200مسكن خروبة
شارع الرائد زغلول
السوق المغطاة
حي  258مسكن طريق حاسي ماماش
حي تلغراف
محل رقم  02طريق حاسي ماماش

أحسن محمد

شارع األوراس

حاج طاھري

شارع األوراس

قارة عبد الكريم
سنوسي الشارف
بلخديم ميلود
بصغير عبد ﷲ
تكوك عبد القادر
مكاربش الميلود
غزالي الشارف

شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي بوقيراط
بوقيراط مركز
شارع سي ميمون بوقيراط
شارع العربي بن مھيدي سيرات
سيرات مركز

دحمان بن دھيبة
دحمان حميد
ماسرى
مغالط محمد
بلغول مصطفى
جبور محمد
بلغول سفيان
عين تادلس
لزرق نذير
كسار حمو
موالي عبد القادر
قسوس رشيد
درقاوي محمد
واد الخير
مصطفى عبد العزيز
مغتات محمد
مغتات علي
بن جليجل العجال
الصور
نومية موفق
قبايلي محمد
بلعربي عدة
محي الدين أمين
محي الدين بن عمور
خير الدين
حمو زھرة
قباجي مصطفى
شرارة محفوظ
بن عياد صديق
جلول محمد
صيادة
عمر مھدي
عين بودينار
طيفور خالد
لمام الحبيب
سيدي علي
بوسعيد محمد
بن ناصر محمد
فالحي كلثوم
أوالد مع ﷲ
شاشور عبد القادر
تازقايت
بلخير خثير
فرحي علي
سيدي لخضر
حمحاش جمال
صھللو عمار
حجاج
ترخي حبيب
ريغي العيد
بن عبد المالك رمضان
سري أمين
مرزقاني محمد
عشعاشة
بشير باشا الحاج
تھونزة مراد
خضرة
قليل نور الدين
أوالد بوغالم
مستغانم
مزغران
صيادة

وحدة إنتاج الحليب GIPLAIT
ملبنة سيدي بلقاسم
ملبنة الجنانات

مستغانم
مزغران
عين تادلس

مطاحن مستغانم  -شور خالد
مطاحن الكبرى ظھرة
مطاحن سيدي عبد ﷲ
مطاحن سيدي بن ذھيبة
مطاحن النجاح " أوالد حمو"

صيادة

الطريق الوطني -ماسرة
شارع عبد الحميد بن زادي ماسرة
عبد العزيز-ماسرة مركز
حي خطاب سي طاھر
ينارو
حي العقيد لطفي
ينارو
ينارو
حي الملعب طريق السوق
واد الخير مركز
واد الخير مركز
محل رقم  04شارع بقلول المختار
واد الخير مركز
واد الخير مركز
الصور مركز
الصور مركز
خير الدين  -مركز
الشارع الرئيسي – خير الدين
شارع بن صالح – خير الدين
خير الدين  -مركز
دوار والد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير – خير الدين
دوار أوالد البشير – خير الدين
دوار أوالد البشير – خير الدين
بلدية صيادة
موقع  05عجالن
حي محمد بوضياف
شارع قاضي حليمة
شارع قاضي حليمة
شارع أول نوفمبر
بلدية أوالد مع ﷲ مركز
تازقايت مركز
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
شارع سي عبد ﷲ
شارع ساخي خالد
شارع ساخي خالد
شارع برجي عمر
حي الدار البيضاء
محل ثاني عشعاشة مركز
محل ثاني عشعاشة مركز
محل رقم  03خضرة مركز
أوالد بوغالم مركز
ملبنات
منطقة النشاطات صالمندر
طريق وھران  -بلدية مزغران
صيادة 17طريق الفروسية دبدابة
مطاحن
شارع بن سعدون منور
منطقة الصناعية حصة  01مج ملكية  207صالمندر
عين تادلس
سوق الجملة سابقا سيدي عثمان
صيادة

وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية مستغانم
القائمة االسمية للمتعاملين االقتصاديين المعنيين بضمان المداومة خالل اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك لسنة 2019
البلديات

العنوان التجاري

االسم و اللقب
حراث الحبيب
بساحة مصطفى
بساحة مصطفى
رباعي سميرة
لخضر نور الدين
بلخفة أبو سفيان
حاج احمد محمد
بوتين عبد الجليل
ماموني جمال
بن يوسف العربي
بكورة جمال
زيان شاوش محمد
ميسوم أمين
ملحة الحاجة

المخابز
حي جبلي محمد رقم 166
حي جبلي محمد رقم 166/139
حي نفوسي
المحل رقم  01و  02حي جبلي محمد كاسطور رقم 13
حي جبلي محمد
حي جبلي محمد
محل أول صالمندر بي  24عمارة إي
حي  200مسكن رقم 135
شارع عياشي بلحاج
حي ريزانفيل
شارع سعدي منور
نھج محمد خميستي
حي تيجديت
حي السالم خروبة

ھاشمي عيسى

طريق أوريعة

مكوسي فتحي

محل قم  02حاسي ماماش

عيسى زوبير

مزغران مركز

بن ساعد مصطفى

مزغران مركز

بخدة جياللي

حي التلغراف

فارح محمد

حي التلغراف

نوح محمد

شارع األوراسي

بلعالية قادة

شارع محمد خميستي

الشيخ سيد احمد

شارع مجاھد

سعداوي عبد القادر

شارع والي زبير

فرناكه

ثابت محممود ابراھيم
جرورو عبد القادر

دوار القدادرة
شارع محمد خميستي بلدية بوقيراط

بوقيرات

بلعياشي بلعياشي

شارع محمد خميستي بوقيراط

جرورو محمد

شارع محمد خميستي-بوقيراط

بن شني ميلود

سيرات مركز

بولمعالي عمار ميلود

سيرات مركز

مستغانم

حاسي ماماش

مزغران

استيديا
عين النويصي

سيرات
السوافلية

ميلود يوسف

الصفصاف

عقيوبي مريم

الصفصاف مركز

بن كعيبش خيرة

ماسرة مركز

بن دربوز الحبيب .

حي سي خالد ماسرة 31

لزرق الحاج

منصورة مركز

عين سيدي الشريف

بن وكراف رضا

عين سيدي شريف مركز

طواھرية

مخنفر الشارف

الطواھرية -مركز

ماسرى
منصورة

برحمون عدة

حي العقيد لطفي

بن خطاب صديق
بن علي صحبي

حي العقيد لطفي
حي حميدة العربي

خرفي بالل

واد الخير مركز

مناد حبيب

واد الخير مركز

مدني حميد

الصور مركز

مغنية احمد
خلف ﷲ الزين

سيدي بلعطار مركز
خير الدين  -وسط

حمايدي فؤاد

خير الدين  -مركز

بن عمارة عمر

دوار أوالد البشير – خير الدين

ھراس رابح

خير الدين  -مركز

جديد مجدوب
بن ملوكة فاروق
بن زيان سليمان
بن وجاح عامر
حمي محمد ياسين
لعرابي لخضر
فالحي عبد القادر
منصر بختة
مناصر رشيد
ضامن سفيان
مومو ارزقي
سنوسة عفيف

سيدي فالق بلدية صيادة
وادي الحدائق بلدية صيادة
صيادة مركز
ارع أول نوفمبر سيدي علي
شارع أول نوفمبر
بلدية أوالد مع ﷲ مركز
شارع سي عبد ﷲ
شارع المقبرة
شارع احمد خربيش
حي  50مسكن
البلدية مركز

لوافي محمد

عشعاشة مركز

سعد شاوش الميلود

ملحقة الشرايفية

خضرة

بلخوجة فريد

خضرة مركز

أوالد بوغالم

بوغانم محمد

عين تادلس

واد الخير
الصور
سيدي بلعطار

خير الدين

صيادة

سيدي علي
أوالد مع ﷲ
سيدي لخضر

بن عبد المالك رمضان
عشعاشة

دوار عراباين – أوالد بوغالم
التغذية العامة

مراد مزيان

حصة رقم  166رقم  522كاسطور

عمر بلقاسم

حي جبلي محمد رقم  163/166محل رقم 02

الباي احمد

حي جبلي محمد حصة رقم 166

مغراني احمد

حي موشتي )بنفوسي-البناء الذاتي(

رشيد شاھد

حي جبلي محمد قطعة رقم 560

دريس بوعالم

حي جبلي محمد قطعة رقم 166/305

مخطاري عبد القادر

حي جبلي محمد

حمو كمال

شارع عمارة حميدة

نصر ﷲ بريكي

صالمندر بـ عمارة س رقم 06

ش,ذ,أ نوميديس

صالمندر عمارة 112

مروان بن زيباق )سوبيرات(

المنطقة  IIIالتعاونية المرجان القلعة صالمندر

عبد ﷲ بواب

صالمندر بلوك  06مج ملكية 279

مستغانم

حاسي ماماش

مزغران

استيديا

مريم بن عصمان

صالمندر بي  08رقم أل 196

محمد رضا شاقور )سوبيرات(

محل رقم  02المنطقة الحضرية III ZGHLK£V

زناتي حبيب

حي  05جويلية

سريسر منصور

حي  05جويلية

دندن توفيق

قطعة رقم  17حي زغلول  200مسكن

فارح عبد القادر

طريق وھران صالمندر

جدو عبد القادر

حي عياشي بلحاج

عبد ﷲ مواعي

رقم  05شارع درقاوي محمد و عرباوي بوزيد

بن علي عبد الرحمن

نھج محمد خميستي

باربار احمد

شارع محمد خميستي

المنصور زيان

شارع ولد صالح احمد رقم  09القسم 68

حلوي نصر الدين ياسين

حي حمو بوتليليس شارع حنان خليفة

ش,ذ,م,م موستاكوم )سوبيرات(

شارع بن سي قدور محمد 11

عصمان تواتي
عبادي محمد
بوزيان احمد
بن عبد الرحمن ندير
قودجيل نور الدين
قوعيش خدوجة
خالفي محمد
مصباح عاشورية
مروشي بن عودة
عمار حميدة
مغني محمد
يحياوي حسين )سوبيرات(
بن يمينة فتحي )سوبيرات(
ش.ذ.أ نوميديس
راجح خالد
حمو عبد ﷲ
حمو عمور
بوسماط علي
شوك ابراھيم ياسين
بونوة ھواري
دبي بونوة منصور
ليرش سمير
بن سماعين سمير
والي عمار
عنتر محمد
زفيزف رشدي
بلقاسم مربوح
مصباح محمد
رياح حسين
مروشي عبد القادر
مروشي عبد القادر
ساسي خديجة

شارع بوبكرخالد تيجديت
حي600مسكن خروبة
حي السالم خروبة
حي الشارة قطعة ارض رقم  32تيجديت
حي  300مسكن
حي البحر عمارة س30
السوق المغطاة محل رقم 63
حي  300مسكن
حي السالم خروبة
حي السالم خروبة
حي  240مسكن تجديت
شارع الزيتون
شارع  24أفريل
وادي الحدائق
محل رقم  02حي سي محي الدين رقم 15
حاسي ماماش مركز
محل رقم  01حاسي ماماش
مزغران مركز
طريق القمم
طريق حاسي ماماش
طريق القمم
قسم  12مج ملكية رقم  96محل 03
حي التلغراف
طريق وھران -أوريعة-
شارع الجزائر
شارع الجزائر
رقم  03استيديا
شارع األوراسي
شارع األوراسي
شارع األوراسي
شارع الجزائر
شارع الجزائر

عين النويصي
فرناكه
الحسيان
بوقيرات

سيرات
السوافلية
الصفصاف
ماسرى
منصورة
عين سيدي الشريف
طواھرية

عين تادلس

واد الخير

الصور

سيدي بلعطار

لوح رقيق
طاھرة محمد
قناوي ھواري
رحو ميلود
لوماني مخطار
ايت حمودة عبد القادر
بغداد قريشي نور الدين
غزالي الجياللي
زيتوني بن دھيبة
زيتوني محمد
بن قراش كريم
قاسي مراد
مسلم بن دھيبة
العيد قورين
شرفي أحمد
مواليد عدة
بن عياد عبد القادر
براضية كمال
ميلود محمد
بن شني فضيل –ماسرة مركز
بوقصة علي
مرضي الشارف
بن قريش محمد-
نجار مليكة
بن ناصر عدة
حمدان علي
بن علي عبد ﷲ
فاطمي جياللي
شھايدية الحاج
شداد خيرة
بوشطارة ميلود
موسى رشيد
عمران عمر
بطھير عبد القادر
ناصر عبد الغني
عبو بن ذھيبة
جبور عبد القادر
مناد عبد القادر
مغالط الحاج
بلوفة بن شاعة
مناد العجال
كسار سنوسي
بغداد مدني
عباس الشارف
موسى التواتي
بن جليجل عبد القادر
بن عمران عبد ﷲ
قالل كريم
حميتي موراد
غرمول عبد ﷲ
لخضر كروم
بن عبد الرحمان شريف

شارع الحدائق
شارع الملعب
شارع األمير عبد القادر
شارع األمير عبد القادر
الحسيان مركز
شارع محمد خميستي بوقيراط
شارع محمد خميستي بوقيراط
شارع محمد خميستي بوقيراط
بوقيراط مركز
شارع محمد خميستي بوقيراط
شارع مصطفى بن بولعيد –سيرات-
المحل رقم  02سيرات
الشارع الرئيسي سوافلية مركز
سوافلية مركز
الصفصاف مركز-
ماسرة مركز–ماسرة مركز–ماسرة مركز–ماسرة مركز– منصورة مركز –منصورة مركز–محل رقم 15مجموعة ملكية رقم  41عين سيدي شريف
طواھرية –مركز
حي بلطرش العيد
طريق غليزان
حي  70مسكن
حي الملعب
حي الملعب
طريق غليزان
طريق غليزان
حي  190مسكن
حي المعلمين
ينارو
ينارو
نھج الھواري بومدين
ينارو
واد الخير مركز
واد الخير مركز
واد الخير مركز
واد الخير مركز
الصور مركز
الصور مركز
الصور مركز
الصور مركز
الصور مركز
الصور مركز
الصور مركز
سيدي بلعطار مركز
سيدي بلعطار مركز
سيدي بلعطار مركز
سيدي بلعطار مركز

خير الدين

صيادة

عين بودينار

سيدي علي

بن عامر محمد
كفيف محمد
علواش عمر
بن شريف عبد ﷲ
بلعيد عبد القادر
إيزة مصطفى
بن عيسى البشير
حمو بغداد
حمو توفيق
بن عمارة عبد ﷲ
بن عياد حسين
بن عمارة بلحول
فغول تواتي
بلقصير جمال
خاملي أحمد
بلخلفة عبد النور
لھروش حسنية
جلول زواوي
شاھد محمد
ھاني محمد
قدور مصطفى
بوقشيش عبد الرحمن
بحيح لخضر
شرقي عبد العزيز
بن طاطا أمحمد
طاھري اسماعيل

ضامن ناصر

أوالد مع ﷲ

تازقايت

سيدي لخضر

حجاج
بن عبد المالك رمضان

عشعاشة

خضرة

توات عمار
مفتاح ابراھيم
مفتاح كافي
جاللي محمد
دقيش ابراھيم
ثابتي محمد
مختاري محمد
بلھواري بسالم
بلھواري محمد
مرحول أبو بكر
بلعربي عبد القادر
بن بدرة علي
حماريد عفيف
قالدرس عمر
ضامن مراد
محلة ناضور
بلقرع حفيظة
بوشليل ميلود
بوعودة عبد العزيز
بسعد محجوبة
مرزوق علي
لوافي محمد
جميل باشا محمد
رحموني عبد الرحمن
علي باشا العجال
موسي فتيحة

خير الدين  -مركز
محمد خميستي – خير الدين
شارع بن صالح – خير الدين
بن صالح عبد ﷲ -خير الدين
خير الدين  -مركز
خير الدين  -مركز
خير الدين  -مركز
دوار والد حمو بلدية خير الدين
دوار والد حمو بلدية خير الدين
دوار أوالد البشير – خير الدين
دوار أوالد البشير – خير الدين
دوار عمايرية أوالد البشير – خير الدين
وادي الحدائق بلدية صيادة
دوار عليليش سيدي فالق  -بلدية صيادة
سيدي فالق  -بلدية صيادة
سيدي فالق  -بلدية صيادة
دبدابة بلدية صيادة
صيادة مركز
سيدي عثمان بلدية صيادة
محل رقم  26بلدية عين بودينار
محل رقم  28عين بودينار
حي بوبقرة
حي الملعب موقع  21محل
السوق المغطاة
شارع بلعسل عبد القادر
حي  195مسكن
حي سيدي بختي
بلدية أوالد مع ﷲ مركز
بلدية أوالد مع ﷲ مركز
بلدية أوالد مع ﷲ مركز
تازقايت مركز
تازقايت مركز
تازقايت مرك
شارع سي عبد ﷲ
حي  60مسكن
شارع بوقشيش عفيف
شارع محمد تومي
شارع سي عبد ﷲ
حي السوق
شارع ساخي خالد
شارع فلسطين طريق البحر
محالت الرئيس
شارع برجي عمر
حي الدار البيضاء
عشعاشة مركز رقم 19/31
دوار أوالد الحاج محمد عشعاشة
محل رقم  05تجزئة  02-40عشعاشة مركز
محل رقم  04عشعاشة مركز
ملحقة الشرايفية  -عشعاشة
خضرة مركز
محل أول شارع جياللي عمور خضرة مركز
رقم  16خضرة مركز
خضرة مركز

أوالد بوغالم

نكمارية

مستغانم

حاسي ماماش

مزغران

استيديا

عين النويصي
فرناكة
بوقيرات
سيرات
ماسرى

عين تادلس

واد الخير

لوافي عبد القادر
بوعزيز نور الدين
بوخاري عبد الحليم
بوعمرة محمد
بلھادف مراد
بوخاري محمد
نايب محمد
بن منور بوعسرية
عدة العربي
عبد الرحمان محمد
بلكحل عبد القادر
عبد العزيز عدة
عبد الحق عبد الستار
قارة عبد الرحمان
زوبيدة رحو
ثابت كريمة
بلمصابيح فيصل
مخربش عبد القادر
عفاني حاج محمد
حراث بشير
قارة عبد الرحمان
قارة منصور
قارة الحاج
بن عابد حبيب
عبد ﷲ بن سلوى عسري
بليدي حميدة
مداني عبد القادر
بن سماعين علي
حاج طاھري
برحال مكي
عجال محمد
عبدلي براھيم
قارة جياللي
قارة لكحل
قناوي عبد الرحيم
سنوسي الشارف
بلخديم ميلود
بصغير عبد ﷲ
مكاربش الميلود
غزالي أحمد
جدي تواتي
دحمان حميد
جدي الشيخ
موفق عبد ﷲ
درقاوي محمد
موسى عبد ﷲ
أودير منير
قسوس رشيد
درقاوي محمد
مصطفى عبد العزيز
مغتات محمد

بلدية أوالد بوغالم
بلدية أوالد بوغالم
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم مركز
أوالد بوغالم مركز
بلدية نكمارية
محل أول دوار أوالد جلول بلدية نكمارية
اللحوم و الدواجن
حي جبلي محمد
رقم  02تعاونية المرجان صالمندر
حي صالمندر مج ملكية 279
حي  200مسكن
حي درقاوي محمد )العقيد لطفي(
شارع بوخليفة بن شاعة رقم 21
شارع محمد خميستي
حي  200مسكن خروبة
شارع طريق الميناءتيجديت 26
مسكن تيجديت 240
السوق المغطاة محل رقم 12
حي السالم خروبة
حاسي ماماش مركز
السوق المغطاة
السوق المغطاة
السوق المغطاة
شارع تلغراف
مزغران مركز
حي تلغراف
حي تلغراف
محل رقم  01مزغران جديدة
شارع األوراس
شارع األوراس
شارع األوراس
حي البناء الذاتي رقم 04
شارع محمد خميستي
شارع محمد خميستي
شارع األمير عبد القادر
شارع محمد خميستي بوقيراط
بوقيراط مركز
شارع سي ميمون بوقيراط
شارع العربي بن مھيدي سيرات
سيرات مركز
طريق الوطني رقم  23ماسرة
شارع عبد الحميد بن زادي ماسرة
لطريق الوطني ماسرة
حي خطاب سي الطاھر
حي العقيد لطفي
حي المعلمين
حي  190مسكن
واد الخير مركز
واد الخير مركز
محل  04شارع بقلول المختار
واد الخير مركز

بن جليجل العجال
بن عمارة بلحول
بن عابد حليمة
جلول محمد
شرفة أحمد

الصور مركز
دوار عمايرية أوالد البشير – خير الدين
شارع بن صالح – خير الدين
صيادة مركز
بلدية صيادة

عين بودينار

عمر مھدي
قرماط علي
بحيح الحاج
بن ناصر زروقي

موقع  05عجالن
السوق المغطاة بوقشيش احمد
السوق المغطاة بوقشيش احمد
شارع أول نوفمبر

أوالد مع ﷲ

مفتاح سعيد

بلدية أوالد مع ﷲ مركز

شاشور عبد القادر
بلخير اسحاق
نور مصطفى
بلخير محمد
مسلم لخضر
حدوش ميلود
بزخامي عفيف
مزراوي عزيز
بسعد بن ذھيبة
بلباي العيد
تھونزة مراد
حقيقي محجوبة

تزقايت مركز
مقابل البلدية
السوق المغطاة
سيدي لخضر مركز
شارع سي عبد ﷲ
حجاج مركزالعمارة الجديدة
شارع الساخي خالد
شارع الدار البيضاء
القطعة األرضية رقم 14
 31عشعاشة مركز
محل رقم  03خضرة مركز
أوالد بوغالم مركز
ملبنات
منطقة النشاطات صالمندر
صيادة 17طريق الفروسية دبدابة
طريق وھران  -بلدية مزغران
مطاحن
شارع بن سعدون منور
منطقة الصناعية حصة  01مج ملكية  207صالمندر
عين تادلس
سوق الجملة سابقا سيدي عثمان
صيادة

الصور
خير الدين
صيادة

سيدي علي

تازقايت
سيدي لخضر
حجاج
بن عبد المالك رمضان
عشعاشة
خضرة
أوالد بوغالم
مستغانم
صيادة
مزغران

وحدة إنتاج الحليب GIPLAIT
ملبنة الجنانات
ملبنة سيدي بلقاسم

مستغانم
مزغران
عين تادلس

مطاحن مستغانم  -شور خالد
مطاحن الكبرى ظھرة
مطاحن سيدي عبد ﷲ
مطاحن سيدي بن ذھيبة
مطاحن النجاح " أوالد حمو"

صيادة

