
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية مستغانم

العنوان التجارياالسم و اللقبالبلديات

حي الفردوس حي شمومة الجديدةشريفي عبد القادر
حي خروبة 02 مستغانمميسوم امين 
06شارع بلحسل شارع عمارة حميدة رقم 02 ويقرة حاند

04شارع حاج شرقي جلولجرورو بن عودة
حي جبلي محمدبن ساحة مصطفى
20شارع حناف خليفةعبد الستار محمد

حي 200 مسكنبوالطين عبد الجليل
محل 02 شارع 48 رقم 02 تيجديتبوستة سماعين

محل رقم 01 حي تيجديتسليم قيرود
حي عياشي بلحاج الحريةماموني جمال
حي البوليس تيجديتعواد محمد

مزرعة سي بن مجاھري سلبقا بن شنيليلى لخضر زوجة بن حمامي
حي تيجديتطاھر كريم
حي عياشي بلحاج الحريةمحمد زيان

وسط المدينة بن سعدون حبيب بوكورة جمال
شارع درقاوي محمدبن يوسف العربي
محل األول صالمندر بي 24 عمارة إي رقم 53حاج أحمد محمد 

القائمة االسمية للمتعاملين االقتصاديين المعنيين بضمان المداومة خالل اليوم األول من عيد الفطر المبارك لسنة 2018

المخابز

مستغانم



حي جبلي محمد - سيدي العجال,حراث حبيب 
حي 100 مسكن مستغانمتغرينية بوزيان

خروبة - الشطر الثاني رقم 23/04 - حي السالم,صورية دحمان زوجة لحول 
حاسي ماماش ( السوق المغطاة)غربي كمال

حاسي ماماش طريق المحمديةمكوسي فتحي
طريق حاسي ماماش - مزغرانعيسى زوبير

مزغران بساحة مصطفى
حي قلوعة الشارف 46 (طريق حاسي ماماش)نسيمة بن سعيد زوجة ميسوم

حي الجديد قسم 17 مج ملكية 11 بلقاسم يوسف
حي الحدائقسعداوي محمد 
أيت سعيد عبد القادرشيخ سيدأحمد 

حي المنظر الجميل موالي أحمد زكرياء 
بن ياحيسعداوي محمد الحسيان
فرناكة الطريق الرئيسي المؤدي الى ع النويصيعامر بن مباركفرناكه

شارع محمد خميستيجرورو الشارف
حي الكرومبن عمار فتحي
سيرات- مركز-بن شني ميلود 

شارع عبان رمضان بغدادي بن داحة عبد هللا
الصفصاف- مركز-عقبوبي مريم 

الصفصاف- مركز-درقاوي سفيان 
حي سي خالددوبي بونوة عبد هللا 

شارع محمد خميستي القسم 33 مجموعة الملكية 01زيداني الجمعي 
منصورة مركزلزرق الحاج منصورة

عين سيدي شريف - مركزبنوكراف رضا عين سيدي الشريف

الصفصاف

ماسرى

سيرات

بوقيرات

حاسي ماماش

مزغران

عين النويصي



الطواھرية - مركز-مخنفر الشارف طواھرية
عين تادلس مركزارزقي منصور 

عين تادلس مركزمبارك حسين 
عين تادلس مركزبرحمون عدة 

حي العقيد لطفي بن خطاب أبو بكر الصديق
وادي الخير مركز إدريس عالمي  
وادي الخير مركز بسلطان محمد

الصور- مركز,مداني محمد  الصور
سيدي بلعطار مركزمغنية أحمدسيدي بلعطار

سيدي عثمان - بلدية صيادةبن وجاح ھاجر
 بلدية صيادةبن زيان سليمان

عين بودينار مركزبن زيان زھيرعين بودينار
شارع اول نوفمبر سيدي عليحمي محمد ياسين 

حي محمد الجبلي  بغدالي مبارك 
شارع اول نوفمبربوبقرة عمر

شارع فلسطينبن نوخ جمال الدين
حي محمد الجبليبن طاطا عفيف

حي محمد الجبليقاسمي خيرة 
بلدية أوالد مع هللا - مركزبن شاعة عليأوالد مع هللا

شارع سي عبد هللامنصر بختة 
شارع الشھداءطيبي بلقاسم

حي كاسطورطيفور محمد 
 شارع المقبرة مناصر رشيد
شارع احمد خربيش ضامن سفيان 

عين تادلس

واد الخير

صيادة

سيدي علي

سيدي لخضر



شارع سي عبد هللاناصر محمد
شارع ساخي خالدبوخريصة رضوانحجاج

البلدية مركزبن دربوز سنوسةبن عبد المالك رمضان
عشعاشة مركزقليل سفيان

دوار الشرايفية بلدية عشعاشةسعد شاوش الميلود 
خضرة مركزبلخوجة فريد

حضرة مركزسعد شاوش لخضر
دوار عراباين أوالد بوغالم بوغانم محمدأوالد بوغالم

مھدي 15عمر عمارة 27 ب صالمندر حي
محمود بن الدين 57خير رقم اي عمارة 24 ب صالمندر

محمد الثانويةمنصوري مقابل صالمندر حي
القادر عبد صالمندربكوش 4 رقم 03 عمارة مسكن 240 حي
طاھر بن 01 عمارة فبلقاسم حصة 36 رقم أف عمارة 19 بي صالمندر
القادر عبد أ08ديدون رقم أ عمارة صالمندر مسكن 90/183 حي

الكريم عبد 122بوروباي شمومة حي مسكن
بومدين شمومةبوعزير الفردوس حي
احمد سيد محمدعطية جبلي حي
العربي 02غنام خروبة محل 52 أ06 بلوك 97 رقم

دربال بوخدية مستغانممحمد 02 خروبة حي
وليد خروبةجلول 07 رقم أ4 البحري المنظر حي

محمد قطعةبوقريدش 13 رقم خروبة حي
تركي 03ياسين محل 07 رقم حميدة عمارة شارع
سفيان شنيعيد بن 05 حي 130مسكن

حبيب سانجولبلحول خالد االمير ساحة بلعسل 02طريق
احمد محمدمغراني جبلي حي و مشتي حي

الكريم عبد منصور جويليةمختار 05 حي

التغذية العامة

عشعاشة

خضرة



داود بن مستغانمدرواش جويلية 05 08 رقم التجاري مركز
رحمان نجيب الحريةحاجي حي

القادر عبد الحريةجدو بلحاج عياشي حي
فتحي تيجديتمسقم محمد قريديش شارع

جلول ساعد تيجديتبن حي 02 رقم محل
تواتي تيجديتعصمان حي

بلقاسم بوعزة تيجديتولد محمد قريديش شارع
عمران بن تيجديتحراق فلوح مسكين شارع

حياة تيجديتدحمان رميلة
بلقاسم محمدعمر جبلي حي
جود زغلولطاوس حي 07 رقم محل

عدة القادر 02عبد رقم حصة محمد درقاوي شارع
هللا عبد محمدمواعي درقاوي شارع

الرحمان عبد علي خميستيبن محمد شارع
لزرق بلغداررحال زغلول حي

ميلود بن الدين المدينةجمال وسط محمود خليفة شارع
خروبي صادقالطاھر بسايح شارع
مختار المغطاةوافي السوق

محمد أمين الثالثةبلحاجي تعاونية حي
بوھادف الثالثةمحمد الحضرية المنطقة صالمندر

النور عبد حميدةدرقاوي عمارة HLM حي
خدوجة البدرقوعيش حي السيا
الحبيب السياسايح

وليد االمبن 02/01محمد خروبة
الدين نور 115زناتي رقم عمارة 27 صالمندر حي

الحاج زغلولبقدور رائد نھج
إبراھيم أوريعةالعربي طريق

جميعي إبراھيم المغطاةبن السوق
محمد اوريعةحبالل طريق

مستغانم

حاسي ماماش



غربي ذھيبة المغطاةبن السوق
غربي 18منصور ملكية مج 22 رقم المذبحة شارع

(مغازة) لعوج بورحلةأحمد مزرعة
القادر عبد الشارفبليدي قلوعة حي
سماعين بن التلغرافسمير حي

جمال 148سكيو قسم 525 رقم ماكية مج ماماش حاسي طريق
(مغازة) جياللي القممالحوسين طريق

ياسين براھم القمم)شوك (طريق 28 قسم 137 ملكية مج 02 رقم محل
معمر القممشرقي طريق مسكن C 06  160 رقم
سمير 96لبرش رقم ملكية محموعة 12 القسم
يمينة رقم 06 ط األرضيمغراني الحصة 05 س 01 رقم عمارة القمم طريق

سبع 19ھني قسم التجارة شارع 02 رقم محل
محمد 11مصباح األوراس شارع
رشدي الجديدزفيزف التجاري المركز 08 رقم الجزائر شارع
مربوح 03بلقاسم الحصة 27 قسم 52 ملكية مج

القادر عبد الجميلعبدلي منظر
عباس استديةعبودة 11 رقم المركز حي

عودة بن 19مروشي رقم زغلول سي شارع
رياح ملكية استيةحسين مج 20 قسم 34 رقم زغلول حي 2 محل
أحمد منادرندي سي شارع
حمادي 1954شفة نوفمبر 01 شارع
دندن 49جمال باديس ابن الحميد عبد شارع

ميلود معمر المغطاةبن السوق طريق 10 رقم الشارف عين شارع
سمير شريفحمادي سيدي عين طريق الجميل المنظر حي
لعيد شارع حمياني عبد القادربلقاسمية شريف سيدي عين طريق 102 رقم محل
حبيب حميانيسيسيان شارع
صافي الشيخ)رشيد مخبزة بجانب ) جوان 19 شارع

الدين نور سطالبي الشيخبن احمد سيد مخبزة بجانب
لوح 94رفيق رقم الحدائق شارع

مزغران

استيديا

عين النويصي



القدر عبد حبيبيدندن السكن بجانب
جمعية القدادرةصايم دوار
موسى القدادرةمومن

العزيز عبد محمد 77كراس رقم ملكية مج 18 قسم القدادرة 03 رقم محل
الرحيم عبد فرناكةقناوي
عثمان فرناكةسقراس
سنينة ياحيعواد بن

عائشة 04مشري رقم محل ياحي بن
محمد خميستيزيتوني محمد شارع

مصطفى خميستيزيتوني محمد شارع
دحمان قندوز المھني,بن التكوين المركز طريق 01 رقم محل

علي مصطفىقورين أزري شارع
سمير بغداد مركز-عبادلية سيرات-

ذھيبة بن بولعيدسعيد بن مصطفى شارع
محمد شني -مركز-بن سيرات
قورين مركز-العيد - سوافلية الرئيسي شارع

حوسين خدة مركز-بن - سوافلية الرئيسي شارع
الحميد عبد -مركز-بونوة ماسرى
حسان غالي -مركز-بن ماسرى

القادر عبد عياد -مركز-بن ماسرى
علي البلدية-بوقصة بجوار مركز- - منصورة

الشارف -مركز-مرضي منصورة
الشريف شريفعين سيدي مركز-عربية - شريف سيدي عين

مليكةطواھرية مركز-نجار - طواھرية
محمد شوكة تادلسبن عين بلدية مخاطرية شارع
يوسف تادلسمولفيدة عين بلدية العجال القادر عبد األمير حي

القادر عبد تادلسموالت عين بلدية المستشفى طريق
ميلود تادلسموسى عين بلدية العجال بلطرش شارع
مھدي تادلسموسى عين بلدية

سيرات

فرناكه

الحسيان

السوافلية

ماسرى

منصورة

بوقيرات



هللا عبد تادلسطويل عين بلدية العجال بلطرش حي
هللا عبد مركزبقلول تادلس  عين

الشارف تادلسزنتيسي عين بلدية مسكن 56 حي
ميھوب يطو تادلسبن عين بلدية
هللا عبد تادلسحميتي عين بلدية غليزان طريق
حامدي عمر تادلسبن عين بلدية رمضان عبان حي
محمد صالح تادلسبن عين بلدية
حليمة تادلسبونيف عين بلدية رمضان عبان حي 1 رقم محل
فاطمة عليخطاب بجانب محطة سيدي تادلس عين بلدية 45 رقم لطفي العقيد حي

حميدة ذھيبة تادلسبن عين بلدية خليفة سي زيان سي شارع
مفتاح شاعة تادلسبن عين بلدية 03 رقم الطاھر خطاب بن شارع
القادر عبد مركزمناد الخير وادي

أحمد مركزقالل الخير وادي
جمال  مركزخليفة الخير وادي
شارف مركزعباس الصور
شريف مركزموسى الصور
علي الصوركساير بلدية قدور جليجل شارع

االمين محمد الصورمداني بلدية 1 رقم العجال عباسة شارع
بلعطار كرومسيدي مركزلخضر بلعطار سيدي

القادر عبد مركزبلعيد الدين  خير بلدية
بغداد الدينحمو خير بلدية حمو أوالد دوار
توفيق الدينحمو خير بلدية حمو أوالد دوار

هللا عبد عمارة الدينبن خير بلدية البشير أوالد دوار
بلحول عمارة الدينبن خير بلدية البشير باوالد عمايرية دوار
حسين عياد الدينبن خير بلدية البشير أوالد دوار
جلول مركززواوي صيادة
محمد صيادةشاھد بلدية - عثمان سيدي

صابيح مركزجياللي بودينار عين
مصطفى مركزقدور بودينار عين

خير الدين

صيادة

عين بودينار

عين تادلس

واد الخير

الصور



محمد مركزصافي بودينار عين
القادر عبد بوبقرة             سباعي حي

علي حمادي ميمون زغدانة           بن حي 
ناصر بختي                     ضامن سيدي حي
حمري كاسطوربلعيد حي

أمحمد طاطا القادربن عبد بلعسل شارع
علي الحاجبحيح فارسي المغطاة السوق

عفيف مسكنعدول 195 حي
القادر عبد كاسطورزعيطي حي
حبيب نوفمبر  موساوي أول شارع
مدني مركزفالحي هللا مع أوالد بلدية

عمار عربية مركزبن هللا مع أوالد بلدية
القادر عبد صالح الماللحة   بن دوار

محمد مركززروالي هللا مع اوالد بلدية
مداني مركزجديد هللا مع اوالد بلدية

القادر عبد الدين تونينعز عين دوار
محمد مركزجاللي تازقايت
ابراھيم مركز-دقيش - تزقايت

ملياني مركز-منصوري - تزقايت
عفيف مركز-بوفرمة - تزقايت

الحبيب محمد هللامصطفاوي عبد سي شارع
محمد هللاسعادي عبد سي شارع
احمد مھديدبوحفص شارع
عفيف محمد         بوبكر لعرجاني شارع 
نصيرة خربيشضامن احمد شارع
لخضر الشھداءمھيدي شارعه

مريم هللانور عبد سي شارع
لخضر هللاشنوف عبد سي شارع
مراد هللابلعربية عبد سي شارع

تازقايت

سيدي علي

أوالد مع هللا

سيدي لخضر



علي مسكنحماريد 204 حي
العيد مسكنبوجلطية 204 حي

محمد الالوي مركز        عبد حجاج
الحق عبد مركزقواري حجاج
الشارف مسكنمبرك 204 حي

مھدي الالوي مركزعبد حجاج
مراد الرئيس                ضامن محالت
ناضور عمرمحلة برجي شارع
عفيف مركزمرزوق رمضان المالك عبد بن
احمد ثابت عمربن برجي شارع
كريم عروم عمربن برجي شارع
محمد مركزمخلوف عشعاشة مكرر خامس محل
محمد مركزشيبان عشعاشة ثاني محل

حبيب مركزمرزوق عشعاشة أول محل
المھدي مركزميموني عشعاشة 02 رقم مسكن 40 حي
ميلود مركزأندلوسي خضرة
محمد خضرةمقبول علي أوالد دوار

محمد باشا مركزجميل عمورخضرة جياللي شارع 02 رقم محل
الغني عبد مركزبواب خضرة
محمد بوغالمبوعمرة أوالد بلدية
عائشة مركزبومعزة بوغالم أوالد

الحليم عبد مركزبوخاري بوغالم أوالد
الحبيب مركزبجاوي بوغالم أوالد
محمد نكماريةنايب بلدية جلول أوالد دوار أول محل

جياللي مركزعثماني نكمارية

جمال مستغانمكريشيش - صالمندر حي
الحبيب قلة صالمندربن حي           

حجاج

بن عبد المالك رمضان

عشعاشة

خضرة

أوالد بوغالم

نكمارية

اللحوم و الدواجن



منصور الجديدةفؤاد شمومة 67 رقم سابقا ايطا 02 رقم محل
سفيان خروبةمؤدن 23 رقم 05 0 قطعة السالم تعاونية حي

مكرربش سويقةالغالي تيجديت حي
بوزيد سويقةبشير تيجديت حي
مزيلط 02مھدي رقم المحل 03 رقم 23 قطعة خروبة حي
محمد مستغانمعناني 02 خروبة حي
سمير مستغانمبكريتي 02 خروبة حي

الحق الستارعبد بيموتعبد خليفة حنان
منصور حميدةزروقي عمارة شارع
محمد الداتيبلھادف البناء محمد جبلي حي
يمينة محال 77بن رقم الحرية بلحاج عياشي حي
حليمة عابد تيجديتبن حي
العربي الياسمينعدة حي

الدين بدر عفيف الثالثةسي الغربية المنطقة
االمين محمد حميدةقسوس عمارة شارع

بشير عسلة الملعببن مقابل بايموت حي
ملوك زغلولرفيق الراني حي

دھيبة بن عسلة مقرانيبن دواجي بوخاتم 02 حي
عدة األمين محمدمحمد درقاوي شارع

االمين محمد الثالثةالھاشمي الغربية المنطقة صالمندر حي
بونوة الدين الثالثةنور الغربية المنطقة
ذھبية بن المغطاةبلصقع السوق
الحبيب السفليةوھراني الجھة المغطاة السوق

مختار مصطفى ددوش المغطاةبن السوق
الشارف نوة الرئيسيبو الشارع

لكحل 02قارة المحل رقم المغطاة السوق
حميدة صافيقارة بن شارع

مستغانم

حاسي ماماش



اسماعيل المغطاةقارة السوق مقابل
بوعسرية المخبزةبوسماط مقابل المسجد شارع

حبيب التجارةدرار شارع
الحبيب عابد التلغرافبن شارع
بشير عابد الجديدبن حي 14 رقم محل
بليدي تيلغرافأحمد حي الثاني محل

علي سماعيل الجديدبن حي
مكي استديةبرحال
طاھري الثالثحاج المحل 11 رقم األوراس شارع
الدين عز استديةقارة الجزائر شارع
ابراھيم 04عبدلي القسمة 89 رقم الملكية الذاتي البناء حي

لكحل خميستيقارة محمد نھج
سمير الشارفبكريتي عيسى بن شارع

الدين نور الحدائقصابيت شارع
الكريم عبد والمحمديةقارة النويصي عين بين الرابط الطريق

الياسفرناكة يمينة فرناكةبن
النور عبد ياحيسعداوي بن

روابحية زوجة فاطمة الحسيانحبيب ياحي بن محل 06 رقم
ميلود الرحيم الحمايديةعبد شارع ياحي بن

حجوز ياحيسعادة بن 02 رقم محل
الدين نور مھيدي خميستيبن محمد شارع

إبراھيم خميستيسنوسي محمد شارع
الشارف بوقيراتسنوسي
أحمد بوقيراتسنوسي
محمد مركزجدي سيرات
أحمد -مركز-غزالي سيرات
حميد -مركز-دحمان ماسرى

بوقيرات

سيرات

مزغران

استيديا

عين النويصي

الحسيان



مالك -مركز-دحمان ماسرى
العزيز عبد محمد مغالط

بلدية عين تادلسبلغول مصطفى
عين تادلس مركزقدوري الجياللي
عين تادلس مركزطيب باشا إيمان
عين تادلس مركزلطرش حميدة
شارع االمير عبد القادر بلدية عين تادلسحميدة فاطمة

عين تادلس مركزبريشي ابراھيم
عين تادلس مركززريفي ايمان

عين تادلس مركزصابري عبد هللا
حي المحطة رقم 04 بلدية عين تادلسبلغول خيرة

رشيدواد الخير مركزقسوس الخير وادي
الصور مركزنومية محمد

شارع جليجل قدور رقم 17 بلدية الصورعزيرية محمد
دوار أوالد حمو بلدية خير الدينحمو زھرة

دوار أوالد البشير بلدية خير الدينقباجي مصطفى
دوار أوالد البشير بلدية خير الدينشرارة محفوظ
بلدية خير الدين  مركزطالب عابد

بلدية صيادةجلول محمدصيادة
موقع 05 عجالنعمر مھديعين بودينار

مصطفى احمدكاشو بوقشيش المغطاة السوق
الدين نور احمدكاشو بوقشيش المغطاة السوق

سعدية عدة نوفمبرسيدي اول شارع
ميلود احمدطاھري بوقشيش المغطاة السوق

محمدأوالد مع هللا جدو مركز-بن - هللا مع أوالد
القادرتازقايت عبد مركز-شاشور - تزقايت

اسحاق البلديةبلخير مقابل

عين تادلس

الصور

خير الدين

ماسرى

سيدي علي



مصطفى المغطاةنور السوق
محمد لخضرمركزبلخير سيدي

القادر عبد تفاح خربيشبو احمد شارع
علي مسكنحدوش 204 حي
عمار خالدصھللو ساخي شارع
حبيب خالدترخي ساخي شارع

عزيز البيضاءمزراوي الدار شارع
غالي عمرحمدوش برجي شارع
ذھيبة بن 14بسعد رقم األرضية القطعة
محمد مركزمرزقاني عشعاشة 31

جمالخضرة مركزتھونزة خضرة 03 رقم محل
الدينأوالد بوغالم نور مركزقليل بوغالم أوالد

GIPLAIT منطقة النشاطات  صالمندروحدة إنتاج الحليب
SAIMEX منطقة  النشاطات - صالمندروحدة إنتاج الحليب

صيادة  17طريق الفروسية دبدابةملبنة الجنانات 
طريق وھران - بلدية مزغرانملبنة سيدي بلقاسم مزغران
صيادة  17طريق الفروسية دبدابةملبنة الجنانات صيادة

منطقة الصناعية حصة 01 مج ملكية 207 صالمندرمطاحن الكبرى ظھرة 
شارع بن سعدون منور مطاحن مستغانم - شور خالد 

سوق الجملة سابقا سيدي عثمانمطاحن سيدي بن ذھيبة 
عين تادلسمطاحن سيدي عبد هللاعين تادلس
أوالد مع هللامطاحن أوالد مع هللاأوالد مع هللا

ملبنات

مستغانم

مطاحن

مستغانم

سيدي لخضر

حجاج

بن عبد المالك رمضان

عشعاشة



وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية مستغانم

العنوان التجارياالسم و اللقبالبلديات

حبيب العجال,حراث سيدي - محمد جبلي حي
األمين محمد 18بلحنافي رقم محل شمومة حي

مشري زوجة سميرة -رباعي محمد جبلي حي
امين مستغانمميسوم 02 خروبة حي
حاند 02 ويقرة رقم حميدة عمارة شارع بلحسل 06شارع

عودة بن جلولجرورو شرقي حاج 04شارع
مصطفى ساحة محمدبن جبلي حي
محمد الستار خليفةعبد حناف 20شارع

الجليل عبد مسكنبوالطين 200 حي
حمامي بن زوجة لخضر شنيليلى بن سلبقا مجاھري بن سي مزرعة

سماعين تيجديتبوستة 02 رقم 48 شارع 02 محل
قيرود تيجديتسليم حي 01 رقم محل

جمال الحريةماموني بلحاج عياشي حي
محمد تيجديتعواد البوليس حي

بوزيان مسكنتغرنية 100 حي
كمال المغطاة)غربي السوق ) ماماش حاسي

فتحي المحمديةمكوسي طريق ماماش حاسي
زوبير مزغرانعيسى - ماماش حاسي طريق

مصطفى مزغرانبساحة
ميسوم زوجة سعيد بن ماماش)نسيمة حاسي (طريق 46 الشارف قلوعة حي

يوسف 11بلقاسم ملكية مج 17 قسم الجديد حي

القائمة االسمية للمتعاملين االقتصاديين المعنيين بضمان المداومة خالل اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك لسنة 2018

المخابز

مستغانم

حاسي ماماش

مزغران



محمد الحدائقسعداوي حي
سيدأحمد القادرشيخ عبد سعيد أيت

زكرياء أحمد الجميلموالي المنظر حي
محمدالحسيان ياحيسعداوي بن
مباركفرناكه بن النويصيعامر ع الى المؤدي الرئيسي الطريق فرناكة

بلعياشس خميستيبلعياشي محمد شارع
محمد خميستيجرورو محمد شارع
هللا عبد بولعيدميلود بن مصطفى شارع
محمد رمضانحراث عبان شارع
مريم -مركزعقبوبي الصفصاف
سفيان -مركزدرقاوي الصفصاف
إبراھيم الجميلبخدة المنظر حي

الحبيب دربوز شريف,بن سيدي عين طريق 31 رقم خالد سي حي
الحاجمنصورة مركز,لزرق - منصورة

الشريف رضاعين سيدي مركز,بنوكراف - شريف سيدي عين
الشارفطواھرية مركز,مخنفر - الطواھرية

محمـد مركزنوفل تادلس عين
ذھيبة بن مركزموسى تادلس عين
صحبي علي مركزبن تادلس عين

الخير باللواد مركزغربي الخير وادي
محمد الصور مركز,مداني الصور-

عمر الدينمباركي خير بلدية األوراس شارع
هللا خلف الدينبن خير بلدية األوراس شارع

هللا عبد عمارة الدينبن خير بلدية - البشير أوالد دوار
بودينار زھيرعين زيان مركزبن بودينار عين

خالد حليمةبلعباس قاضي شارع
فاتح الزيتونبلحاجي حي
محمد نوفمبربحيح اول شارع

ھشام حورة زغدانةبن حي

سيرات

الصفصاف

بوقيرات

ماسرى

عين النويصي

عين تادلس

خير الدين

سيدي علي



محمد نوفمبرلمام اول شارع
القادر عبد الحاجبوسيف فارسي شارع

هللا مع القادرأوالد عبد مركز,فالحي - هللا مع أوالد
امال احمد القادر                 بن عبد العيدي شارع
حبيب المعلمين  بسلطان حي
مھدي هللا        فرحاوي عبد سي شارع
عاشور محمدابريسان بوزيان شارع
لكحل العرجانياسماعيل محمد شارع
لكحل هللامناصر عبد سي شارع

مھديحجاج مسكن,بنوخ 204 حي
رمضان امينةبن عبد المالك مركزمنور البلدية

محمد مركزلوافي عشعاشة
الحبيب الشرايفيةشريف ملحقة

مصطفىخضرة مركزعداد خضرة
بوغالم العربيأوالد مركزبوغالم بوغالم أوالد

محمود بن الدين 57خير رقم اي عمارة 24 بي صالمندر
محمد الثانويةمنصوري مقابل صالمندر حي

UNOسوبيرات صالمندر  حي
براشيد زوجة عصمان بن أل 194مريم رقم و 193 أل رقم عمارة 8 بي صالمندر

الكريم عبد 122بوروباي شمومة حي مسكن
بومدين شمومةبوعزير الفردوس حي
الدين عز شمومةمحمد مسكن 122 حي
عزيز شمومةطاھر حي الفردئ تعاونية

صالح بوزيد المزدوج)طاھري الطريق (مقابل محمد جبلي حي
مصطفى محمد 07بن محمد جبلي حي

جياللي العربي مستغانمالحاج 02 خروبة حي
الدين تاج مستغانمسليماني 02 خروبة حي

العربي 02غنام خروبة محل 52 أ06 بلوك 97 رقم

العامة التغذية

سيدي لخضر

عشعاشة



دربال بوخدية مستغانممحمد 02 خروبة حي
وليد خروبةجلول 07 رقم أ4 البحري المنظر حي

محمد قطعةبوقريدش 13 رقم خروبة حي
سفيان شنيعيد بن 05 حي 130مسكن

حبيب سانجولبلحول خالد االمير ساحة بلعسل 02طريق
احمد محمدمغراني جبلي حي و مشتي حي

الكريم عبد منصور جويليةمختار 05 حي
داود بن مستغانم درواش 08 رقم التجاري مركز 05جويلية

رحمان نجيب الحريةحاجي حي
القادر عبد الحريةجدو بلحاج عياشي حي

فتحي تيجديتمسقم محمد قريديش شارع
جلول ساعد تيجديتبن حي 02 رقم محل
تواتي تيجديتعصمان حي

بلقاسم بوعزة تيجديتولد محمد قريديش شارع
عمران بن تيجديتحراق فلوح مسكين شارع

حياة تيجديتدحمان رميلة
الدين نصر بايموتحلوي خليفة حي

كمال محمدمحمد جبلي حي و مشتي حي
نجاة مسشالحواش كوستو بال حي

الحبيب بلحاجبلعماري بلعياش شارع
شاقور رضا 3)محمد (زھوان الحضرية المنقة

جود زغلولطاوس 0حي 7 رقم محل
عدة القادر 02عبد رقم حصة محمد درقاوي شارع
هللا عبد محمدمواعي درقاوي شارع

الرحمان عبد علي خميستيبن محمد شارع
لزرق بلغداررحال زغلول حي
الحبيب السياسايح

محمد أمين الثالثةبلحاجي تعاونية حي
بوھادف الثالثةمحمد الحضرية المنطقة صالمندر

مستغانم



النور عبد حميدةدرقاوي عمارة HLM حي
القادر عبد محمدمختاري جبلي حي

كمال الجزائرالعرباوي حي
عدالن 21كشو رقم قطعة 163 تجزئة زھانة حي
مختار المغطاةوافي السوق

ميلود بن الدين المدينةجمال وسط محمود خليفة شارع
خروبي صادقالطاھر بسايح شارع
لحسن صادققسوس بسايح شارع

للتجارة بينيارش,ذ,م,م,مستغانم محمد قدور سي بن شارع
اسماعيل المدينةحمو وسط
محمد المغطاةخالفي السوق
محفوظ القادرقطاط عبد األمير شارع

وليد االمين 02/01محمد خروبة
خدوجة البدرقوعيش حي السيا

بلقاسم محمدعمر جبلي حي
uno التجاري ماماشالمركز حاسي غليزان طريق

الحاج زغلولبقدور رائد نھج
إبراھيم أوريعةالعربي طريق

جميعي إبراھيم المغطاةبن السوق
محمد اوريعةحبالل طريق

غربي ذھيبة المغطاةبن السوق
غربي 18منصور ملكية مج 22 رقم المذبحة شارع

(مغازة) لعوج بورحلةأحمد مزرعة
القادر عبد الشارفبليدي قلوعة حي
سماعين بن التلغرافسمير حي

جمال قسم 148سكيو 525 رقم ماكية مج ماماش حاسي طريق
(مغازة) جياللي القممالحوسين طريق

ياسين براھم (طريق القمم)شوك 28 قسم 137 ملكية مج 02 رقم محل
معمر القممشرقي طريق مسكن C 06  160 رقم

حاسي ماماش

مزغران



سمير 96لبرش رقم ملكية محموعة 12 القسم
يمينة رقم 06 ط األرضيمغراني الحصة 05 س 01 رقم عمارة القمم طريق

سبع 19ھني قسم التجارة شارع 02 رقم محل
محمد 11مصباح األوراس شارع
رشدي الجديدزفيزف التجاري المركز 08 رقم الجزائر شارع
مربوح 03بلقاسم الحصة 27 قسم 52 ملكية مج

القادر عبد الجميلعبدلي منظر
عباس استديةعبودة 11 رقم المركز حي

عودة بن 19مروشي رقم زغلول سي شارع
رياح ملكية استيةحسين مج 20 قسم 34 رقم زغلول حي 2 محل
أحمد منادرندي سي شارع
حمادي 1954شفة نوفمبر 01 شارع
دندن 49جمال باديس ابن الحميد عبد شارع

ميلود معمر المغطاةبن السوق طريق 10 رقم الشارف عين شارع
سمير شريف حمادي سيدي عين طريق الجميل المنظر حي
لعيد شارع حمياني عبد القادربلقاسمية شريف سيدي عين طريق 102 رقم محل
حبيب حميانيسيسيان شارع
صافي الشيخ)رشيد مخبزة بجانب ) جوان 19 شارع

الدين نور سطالبي الشيخبن احمد سيد مخبزة بجانب
لوح 94رفيق رقم الحدائق شارع

القدر عبد حبيبيدندن السكن بجانب
جمعية القدادرةصايم دوار
موسى القدادرةمومن

العزيز عبد محمد 77كراس رقم ملكية مج 18 قسم القدادرة 03 رقم محل
الرحيم عبد فرناكةقناوي
عثمان فرناكةسقراس
سنينة ياحيعواد بن

عائشة 04مشري رقم محل ياحي بن
القادر عبد داني خميستيبن محمد شارع

فرناكه

الحسيان

استيديا

عين النويصي



زوبير قاسي خميستيعلي محمد شارع 09 رقم محل
حليمة كعيبيش بن خميستيمحمد محمد شارع
الدين نور قريشي خميستيبغداد محمد شارع

العجال شني -مركز,بن سيرات
قادة شني بولعيدبن بن مصطفى شارع
مراد -مركز,قاصي سيرات
حفيظ -مركز,حراث سيرات
قورين مركزالعيد سوافلية- الرئيسي الشارع

حوسين خدة مركزبن سوافلية- الرئيسي الشارع
فضيل شني مركز,بن - ماسرى
العجال ماسرىمداني

الرحمان عبد مركز,نسلي - ماسرى
علي مركز,بوقصة - منصورة

الشارف مركز,مرضي - منصورة
الشريف شريفعين سيدي مركز,عربية - شريف سيدي عين

مليكةطواھرية مركزنجار طواھرية
عواد مركزطوبال تادلس عين
أحمد مركزموسى تادلس عين

العزيز عبد علي مركزبن تادلس عين
رشيد صالح مركزبن تادلس عين
شارف مركزعباس تادلس عين

الوي عبد بومدين مركزھواري تادلس عين
القادر عبد مركزشھايدية تادلس عين
شاعة بن عينمفتاح بلدية بلحضري  طريق
شارف مركزمداح الخير وادي

القادر عبد مركزمناد الخير وادي
ذھيبة بن مركزعباس الخير وادي
منير انور الخيرمغتات وادي بلدية 32 رقم مسكن 20 حي
توفيق الخيرمركزاوغاري وادي

سيرات

السوافلية

ماسرى

منصورة

عين تادلس

بوقيرات

واد الخير



جمال مركزخليفة الخير وادي
العجال جليجل مركزبن الصور

عمر مركزكسير الصور
مداني مركزبغدادي الصور
كريم مركزقالل الصور

موراد بلعطارحميتي سيدي بلدية 78 تجزئة
هللا عبد مركزغرمول بلعطار سيدي
لخضر مركزكروم بلعطار سيدي

شريف الرحمن عبد مركزبن بلعطار سيدي
الھادي عبد مركزخليفة الدين  خير
شارف مركزبناصر الدين خير

الجياللي الدين الدائرةمحي طريق مركز الدين خير
الميلود عياد الدينبن خير بلدية البشير أوالد دوار
هللا عبد الدينعمارة خير بلدية عمايرية  - البشير أوالد دوار
محمد مركزعمور صيادة

منصورية مركزجلول صيادة
مليكة مركززواوي صيادة
طيب مركزبوعلي عثمان سيدي

صابيح مركزجياللي بودينار عين
مصطفى مركزقدور بودينار عين
محمـد مركزصافي بودينار عين
الحبيب زغدانةطاجين حي
فطومة الجبليكرماس محمد حي
محمد نوفمبرغوار 01 شارع

القادر عبد احمددقيوس بوقشيش المغطاة السوق
مداني حليمةحليمي قاضي شارع

أحمد مارسمنصوري 19 حي
محمد نعمة نوفمبربن اول شارع

علي كاسطوردكار حي

الصور

سيدي بلعطار

خير الدين

صيادة

عين بودينار

سيدي علي



فتيحة نوفمبرنابي اول شارع
عمار مركز,توات - هللا مع أوالد

ابراھيم مركز,مفتاح - هللا مع أوالد
كافي مركز,مفتاح - هللا مع أوالد

عدة بن مركز,مفالح - هللا مع أوالد
الغالي مركز,مالحي - هللا مع أوالد

االمين محمد تونينملوك عين دوار
محجوب  مركزمنصوري تزقايت

عابد مركزثابتي تزقايت
جياللي مركزمنصوري تزقايت
القادر عبد مركزدقيش تزقايت
فتيحة هللا مصطفاوي عبد سي شارع
القادر عبد هللا مھيدي عبد سي شارع
محمد هللا مختاري عبد سي شارع
بلعيدي مھديدبلعبة شارع

لخضر هللامصالي عبد سي شارع
تواتي هللابلعربي عبد سي شارع
عمر الحافالتعبدو نقل محطة

فاطمة هللاتلمساني عبد سي شارع
عفيف الحافالتخوخي نقل محطة

احمد سيد خالد              نعيمي الساخي شارع
علي بدرة السوقبن حي

فاطمة معمر مسكن          حمو 204 حي
كمال مسكن  شبلي 48 حي

الطيب خالدحماريد ساخي شارع
عمر البحرقالدرس طريق فلسطين شارع
أحمد عمر          بركات برجي شارع
غانم عمر         قرماش برجي شارع

احمد   عمرحميدات برجي شارع 

أوالد مع هللا

تازقايت

سيدي لخضر

حجاج

بن عبد المالك رمضان



محمد عمرشداد برجي شارع
ميلود زمرة بن
خيرة مركزميموني عشعاشة الحاج بلزرق ثالث محل

العزيز عبد عشعاشةبوعودة محمد الحاج أوالد دوار
محمد مركزعابد عشعاشة الحاج شريف علي نھج

علي مركزمرزوق عشعاشة 04 رقم محل
محمد مركزحمدي خضرة مسكن أول56 محل
محمد خضرةبلقندوز بلدية 02 رقم محل علي أوالد دوار

بلعجال باشا مركزعلي خضرة 16 حرقم
حاج مركزبلمادي خضرة 11 رقم الوطني الطريق شارع

القادر عبد بوغالملوافي أوالد بلدية
براھيم مركزسباعي بوغالم أوالد
شعبان بوغالملوافي أوالد
محمد بوغالمبحري أوالد بلدية 11 رقم الوطني الطريق

حليمة مركزموزاوي نكمارية
محمد نكماريةبوخاري بلدية

حمو يوسف السالم 26 أل رقم 06عبد حصة أ2 أ1 بلوك 29 قطعة صالمندر حي
مصطفاوي 54محمد م م 181 قسم 73 رقم ك عمارة 24 بي
طاھر الطابقزواوي 32 رقم أو عمارة 19 بي صالمندر
مصفاوي 54محمد م م 181 قسم 73 رقم ك عمارة 24 حي
الجياللي الفردوسقارة تعاونية ايطا منطقة الجديدة شمومة حي

القادر عبد 26مصطفاوي رقم أ4 عمارة 122 حي شمومة حي
سفيان خروبةمؤدن 23 رقم 05 0 قطعة السالم تعاونية حي

مكرربش سويقةالغالي تيجديت حي
بوزيد سويقةبشير تيجديت حي

حمو يوسف الدين 03نور رقم 74 عمارة 02 خروبة
خديجة ملوكة جويليةبن 05 حي
محمد الداتيبلھادف البناء محمد جبلي حي
يمينة محال 77بن رقم الحرية بلحاج عياشي حي

اللحوم و الدواجن

عشعاشة

خضرة

أوالد بوغالم

نكمارية



الحبيب قلة صالمندربن النية حي
حليمة عابد تيجديتبن حي
العربي الياسمينعدة حي
العيد تجاريغزالي مركز جويلية 05 حي

بوعسرية منور محمدبن جبلي حي
ميلود 174غزالي عمارة جويلية 05 حي
حسين مسكنبوزيان 100 حي
شريف البدرمحمد تعاونية صالمندر حي

الدين بدر عفيف الثالثةسي الغربية المنطقة
عزيز محمدعدة درقاوي شارع

الغاني عبد فريحة األصيل)بن (مقابل محمد جبلي حي
شارف داحة CITE hauchèبن
رشيد أبكارية عمارة شمومة مسكن 96 حي

االمين محمد حميدةقسوس عمارة شارع
بشير عسلة الملعببن مقابل بايموت حي
ملوك زغلولرفيق الراني حي

االمين محمد الثالثةالھاشمي الغربية المنطقة صالمندر حي
الحبيب السفليةوھراني الجھة المغطاة السوق
بغداد الصادقطاھري السايح شارع
نادور الصادقحجبة السايح شارع

ذھبية بن المغطاةبلصقع السوق
احمد المدينةالعاقب وسط صادق بسايح شارع

التواتي المغطاةقسوس السوق
كروية بن الحريةمحمد 12 رقم الليمون شارع

حبيب تيجديتتومي الرميلة
مختار مصطفى ددوش المغطاةبن السوق

الشارف نوة الرئيسيبو الشارع
لكحل 02قارة المحل رقم المغطاة السوق
حميدة صافيقارة بن شارع

اسماعيل المغطاةقارة السوق مقابل

مستغانم

حاسي ماماش



بوعسرية المخبزةبوسماط مقابل المسجد شارع
حبيب التجارةدرار شارع

الحبيب عابد التلغرافبن شارع
بشير عابد الجديدبن حي 14 رقم محل
بليدي تيلغرافأحمد حي الثاني محل

علي سماعيل الجديدبن حي
مكي استديةبرحال
طاھري الثالثحاج المحل 11 رقم األوراس شارع
الدين عز استديةقارة الجزائر شارع
ابراھيم 04عبدلي القسمة 89 رقم الملكية الذاتي البناء حي

لكحل خميستيقارة محمد نھج
سمير الشارفبكريتي عيسى بن شارع

الدين نور الحدائقصابيت شارع
الكريم عبد والمحمديةقارة النويصي عين بين الرابط الطريق

الياسفرناكة يمينة فرناكةبن
النور عبد ياحيسعداوي بن

روابحية زوجة فاطمة الحسيانحبيب ياحي بن محل 06 رقم
ميلود الرحيم الحمايديةعبد شارع ياحي بن

حجوز ياحيسعادة بن 02 رقم محل
هللا عبد خميستيبصغير محمد شارع

األمين محمد خميستيقدار محمد شارع
ميلود خميستيبلخديم محمد شارع
محمد مركزجدي سيرات

الشارف سيرات,غزالي بلدية الوطني  الطريق
الشيخ -مركز,جدي ماسرة الوطني الطريق

ذھيبة بن -مركز,دحمان ماسرة الوطني الطريق
تواتي -مركز,جدي ماسرة الوطني الطريق

هللا عبد مركزموفق تادلس عين
مصطفى مركزبلغول تادلس عين

محمـد الحاج مركزدربوز تادلس عين

بوقيرات

مزغران

استيديا

عين النويصي

الحسيان

عين تادلس

ماسرى

سيرات



القادر عبد مركزموالي تادلس عين
محـمد الصورعزيرية بلدية قدور جليجل شارع

عجال جليجل مركزبن الصور
عمور الدين محي
حليمة عابد مركزبن الدين خير

بلحول عمارة الدينبن خير بلدية البشير أوالد دوار
محمـدصيادة رضا مركزكوشة صيادة

بودينار مھديعين عجالنعمر 05 موقع
ياسين محمد كاسطوربلحميتي حي

خالد نوفمبرعبود أول شارع
بكر ابو نوفمبربوسعيد أول شارع

لكحل احمدنور بوقشيش شارع
هللا مع سعيدأوالد مركز,مفتاح - هللا مع أوالد
القادرتازقايت عبد مركزشاشور - تزقايت

خثير هللابلخير عبد سي شارع
نبية مركزوليد لخضر سيدي

جمال هللاحمحاش عبد سي شارع
لخضر هللاشاعة عبد سي شارع
ميلود الجديدةحدوش مركزالعمارة حجاج
احمد والمواصالتالوالي البريد شارع

عفيف خالدبزخامي الساخي شارع
العيد عمرريغي برجي شارع

قدور مركزبورجي رمضان المالك عبد بن
الحاج مركزمرزقاني عشعاشة
الحاج باشا مركز بشير عشعاشة مسكن 40 حي 01 رقم عمارة

جمالخضرة مركزتھونزة خضرة 03 رقم محل
بوغالم الدينأوالد نور مركزقليل بوغالم أوالد

GIPLAIT منطقة النشاطات  صالمندروحدة إنتاج الحليب
SAIMEX منطقة  النشاطات - صالمندروحدة إنتاج الحليب

الصور

خير الدين

ملبنات

مستغانم

سيدي علي

سيدي لخضر

حجاج

بن عبد المالك رمضان

عشعاشة



صيادة  17طريق الفروسية دبدابةملبنة الجنانات صيادة
طريق وھران - بلدية مزغرانملبنة سيدي بلقاسم مزغران

منطقة الصناعية حصة 01 مج ملكية 207 صالمندرمطاحن الكبرى ظھرة 
شارع بن سعدون منور مطاحن مستغانم - شور خالد 

سوق الجملة سابقا سيدي عثمانمطاحن سيدي بن ذھيبة صيادة
عين تادلسمطاحن سيدي عبد هللاعين تادلس
أوالد مع هللامطاحن أوالد مع هللاأوالد مع هللا

مطاحن

مستغانم
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