
اسم و لقب التجار فرع النشاطالبلدیةالدائرة
المسخرین

العنوان

حي تیجدیت طریق الرمیلةطھار كریم 
حي المنظر البحري -سیدي  المجدوب (2)  بختاوي محفوظ 

حي تیجدیتقیرود سلیم 
حي تیجدیت بجانب الجزار مخربش میسوم امین 

حي السویقة تیجدیت بوستة اسماعیل 
 156قطعة ارض حي حبلي محمدبساحة مصطفى 

حي موشتي رقم 23 بن ساحة مصطفى 
166 رقم 05 حي جبلي محمدحراث حبیب

شارع بن سي قدور محمد رقم 22 المحل رقم 01حبیب كحلول موسى 
حي بن سعدون حبیب بوكورة جمال 

شارع بن یحي بلقاسم حي عبان رمضانعاقب لرسال بوعالم
حي سیدي جیاللي رقم 923 بوكراع عبد الغني

شارع بلعسل (عمارة خمیدة)حاند ویقرة
شارع حاج شرقي جلول (سان جول)جرورو بن عودة
حي 05 جویلیةبن ملوكة خدیجة

والیة مستغانم

جدول رقم 01 : جدول خاص بالتجار المسخرین لضمانالمناوبة بمناسبة عید األضحى 2019 حسب طبیعة النشاط

المخابز

حي 05 جویلیةبن ملوكة خدیجة
حي 05 جویلیةبوتین عبد الجلیل
محل اول صالمندر عمارة رقم 53حاج احمد محمد 

  شارع عیاشي بلحاج رقم 11 ماموني جمال 
شارع درقاوي محمد بن یوسف العربي 
حي تعاونیة الفردوس شمومة شریفي عبد القادر 
قطعة ارض  156رقم 58حي جبلي محمدلخضر نور الدین
شارع تحالیتي عثمانمكوسي منصور

حي 05 جویلیةزروالي عابد
شارع عمارة حمیدةبختاوي مراد

حي شمومة رقم 18بلحنافي محمد االمین
صالمندرسالمة خلیدة

حي الرمیلة - مستغانم دحمان حیاة 
حي سیدي المجدوب الجدیدة (2)-المنظر البجري - مستغانمولید جلول 
حي تیجدیت مسقم فتحي 

حي تیجدیت  -طریق السویقة ولد بوعزة بلقاسم 
شارع مرزوق صالح -تیجدیت -السویقةسعیداني محمد 

حي سویقة تیجدیت عبد الوھاب الحاج المیلود 
رقم 2 حي تیجدیت الزاویة شارع 33و34 رقم 469مزیلط محمد 
حي جبلي محمد حمو مخطار 
قطعة ارض 166 حي جبلي محمد ھنوس فؤاد 

شارع محمدخمیستي  بن علي عبد الرحمان 



وسط المدینة خروبي طاھر 
حي بیموت (حمو بوتلیلیس )حلوي یاسین 
حي زغلول المعھد الفالحي رقم ا 2طاوس حود 

قطعة ارض 166رقم 563كاسطور سید احمد عطیة (مغازة)
تجزئة رقم 124 رقم 08 حي 05 جویلیةجرورو جمال عبد الناصر

حي 05 جویلیةشیقوق الیاس
حي 05 جویلیةمخطار عبد الكریم منصور 

حي 05 جویلیةیحي لعرج
تعاونیة القلعة رقم 11 طریق وھران مروان بن زبیك
صالمندر زناقي نور الدین 

صالمندر ابو عبد الحق عبد الحمان 
صالمندر بن محمود خیر الدین 

حي اكتوبر صالمندر بن محمود محمد 
حي عیاشي بلحاج جرو عبد القادر 

شارع درقاوي محمد و عرباوي بوزید رقم 5 مواعي عبد القادر 
شارع قناوي محمد رقم 83رحال لزرق 

حي 122 مسكن  عمارة ا رقم 13 حي شمومة لدریسي احمد 
حي شمومة -حي122 رقم 09 بوروباي عبد الكریم 

شارع بن سي قدور محمد بلعربي میسوم (مغازة)
حي جبلي محمد 163/166 محل رقم 02بلقاسم عمر (مغازة)

محل رقم 02 المنطقة الحضریة 3 زھون 3 شقور محمد رضا (مغازة)
حي جبلي محمد حصة رقم 166الباي احمد

حي جبلي محمدحمو مخطار  حي جبلي محمدحمو مخطار 
حي كاسطور رقم 166/522مراد مزیان
حي جبلي محمد رقم 166/163 محل رقم 02عمر بلقاسم

حي البناء الذاتيمغراني احمد
صالمندر عمارة س رقم 06نصر هللا بریكي
رقم 5 شارع درقاوي محمد و عرباوي بوزیدعبد هللا مواعي
حي 600 مسكن خروبة محمودي جمال
حي خروبة رقم 13 قطعة او بوقریدش محمد

وسط المدینة ش ذ م م فریق سیدي سعید
شارع بوبكر خالد - تجدیت عصمان التواتي

حي 600 مسكن خروبة عبادي محمد
حي السالم -خروبة بوزیان محمد

حي الشارة قطعة أرض رقم 32 تجدیت بن عبد الرحمان ندیر
حي 300 مسكن خروبة قوجیل نور الدین
حي البحر عمارة س 30قوعیش خدوجة 
حي الرمیلة - مستغانممباركة المھدي

حي موشتي رقم 23حمو كمال
وسط المدینة بیبینیاربن  سي قدور محمد

شارع الجزائر- ییموتمغربي محمد
حي 05 جویلیةدندن توفیق
شارع بوزید محمدعامر بلقاسم

حي شمومة -حي 122 رقم 10بن محمد غز الدین
حي 122مسكن شمومة عمارة ج 2بن قسمیة عبد النور

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

مستغانممستغانم



 حي زغلولعرباوي كمال
تعاونبة المرجان صالمندرشاقور محمد رضا

محل رقم 01 منظمة التكنولوجي قطعة  15رشیدة دحام
شارع محمد خمیستي رقم 26 بودعة سماعین

المنطقة الحضریة 3 تعاونیة المرجانمروان بن زیباق (مغازة)
مخطاري عبد القادر 
حي جبلي محمد(األصیل) متجر كبیر

حي جبلي محمد رقم 105/166دریس بوعالم
حي جبلي محمد قطعة رقم 560رشید شاھد

حي 05 جویلیةزناتي حبیب
حي 05 جویلیةسریسر منصور

حي صالمندر بلوك 06 مج ملكیة 279عبد هللا بواب
صالمندر ب 8 رقم 193مریم بن عصمان

شارع ولد صالح احمد رقم 09 قسم 68المنصور زیان
حي حمو بوتلیلیس شارع حنان خلیفةحلوى نصر الدین یاسین

شارع محمد خمیستيبربار أحمد
السوق المغظاة محمل رقم 03خالفي محمد

حي 300 مسكن مستغانممصباح عاشوریة
حي السالم -خروبةمروشي بن عودة

حي السالم -خروبةعمارة حمیدة
حي 240 مسكن تجدیتمغني محمد

حي تیجدیت الغالي مكراربش 
شارع قریدش عبد القادررقم 473 تیجدیت لخضر كراربش  شارع قریدش عبد القادررقم 473 تیجدیت لخضر كراربش 
حي لیموندارا زواوي عكرشي 

شارع محمد خمیستي قارة عبد الرحمان 
حي المقراني شارع بن عنتر الشارف رقم 26 قسمةقارة لكحل 

شارع تحالیتي غثمان بن دحة نور الدین 
حي 96سكن شمومة ا-3 رقم س 7 رشید بكایریة 

حي 05 جویلیةبلكحل عبد القادر
حي 05 جویلیةطاھرین خلیدة

حي شمومة 122 عمارة رقم 14 مصتفاوي عبد القادر 
شارع عمار زواوي بلمھل عدة محمد امین كمال 

تعاونیة المرجان صالمندر عدة العربي 
صالمندر مصطفاوي محمد 

حي شمومة 122عمارة رقم 22 بن مراتیة بن عودة 
قطعة ارض 156حي جبلي محمدبن منور بوعسریة
شارع تحالیتي عثمانبن عسلة بن دھیبة

حي 05 جویلیةغزالي میلود
حي 05 جویلیةلطروش صادق
شارع عماري زواوي بلمھلعدة عبد العزیز

شارعالرائد زغلولبرحال مخطار احمد
شارع بوعمامةغربي مغطیط

مقابل السوق المغطاةمھال حمزة
طریق أوریعةھاشمي عیسى
محل قم 02 حاسي ماماشمكوسي فتحي

اللحوم و الدواجن

المخابز



السوق المغطاةبن براھیم جمعي
السوق المغطاةبوشھیدة عبد القادر

شارع الرائد زغلول 17صدوق بوعمران
شارع الزیتونیحیاوي حسین (سوبیرات)
شارع 24 أفریلبن یمینة فتحي (سوبیرات)

دوار جدید تجزئة 2 قطعة أرض 247حراث رحمة
شارع الرائد زغلول  رقم 2-4  سعدون توفیق

وادي الحدائقش.ذ.أ نومیدیس
محل رقم 02 حي سي محي الدین رقم 15راجح خالد

حاسي ماماش مركزحمو عبد هللا
محل رقم 01 حاسي ماماشحمو عمور

شارع الرائد زغلولبونوة الشارف
السوق المغطاةقارة جیاللي
حاسي ماماش مركزحراث بشیر

السوق المغطاةقارة عبد الرحمان
السوق المغطاةقارة منصور

السوق المغطاةقارة الحاج
حي قلوعة الشارف بن سعید نسیمة
مزغران مركزعیسى زوبیر

مزغران مركزبن ساعد مصطفى
حي التلغرافبخدة جیاللي
حي التلغراففارح محمد

قسم 46 رقم 42 مروشي لحسن

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

اللحوم و الدواجن

حاسي ماماش 

المخابز

قسم 46 رقم 42 مروشي لحسن
قلوعة الشارفبلیدي عبد القادر

مزغران مركزبوسماط علي
طریق القممشوك ابراھیم یاسین

طریق وھران -أوریعة-والي عمار
قطعة أرض 3 تجزئة 137 الطابق األرضي، مجموعةبونوة الشارف

تجزئة 3 مج ملكیة 77سعدون فیصل 
طریق حاسي ماماشبونوة ھواري

طریق القممدبي بونوة منصور
قسم 12 مج ملكیة رقم 96 محل 03لیرش سمیر

حي التلغرافبن سماعین سمیر
طریق القمم تجزئة 93الحسین جیاللي

حي 258 مسكن طریق حاسي ماماشسالب خالد
حي تلغرافبن عابد بشیر

محل رقم 02 طریق حاسي ماماشبراھیمي ھوشي
شارع تلغرافبن عابد حبیب

مزغران مركزعبد هللا بن سلوى عسري
حي تلغرافبلیدي حمیدة

حي تلغرافمداني عبد القادر
محل رقم 01 مزغران جدیدةبن سماعین علي

شارع الجزائربلمھوب علي (سوبیرات)
شارع 20 أوت 1955 رقم 03عبدلي عبد القادر
حي سي زغلولمروشي بن عودة

حاسي ماماش
التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

اللحوم و الدواجن

مزغران



شارع الجزائرعنتر محمد
شارع الجزائرزفیزف رشدي
رقم 03 استیدیابلقاسم مربوح

شارع األوراسيمصباح محمد
شارع األوراسيریاح حسین

شارع األوراسيمروشي عبد القادر
شارع الجزائرمروشي عبد القادر

شارع الجزائرساسي خدیجة
شارع األوراس أحسن محمد
شارع األوراسحاج طاھري
شارع األوراسبرحال مكي
شارع األوراسعجال محمد

حي البناء الذاتي رقم 04عبدلي براھیم
حي الحدائقسعداوي محمد

حي 39 مسكن المنظر الجمیلموالي احمد زكریا
الطریق الرئیسيبلعالیا قادة

شارع مجاھد الشیخ سید احمد
شارع والي زبیرسعداوي عبد القادر
عین النویصي مركزاحمد منیر زكریاء

شارع 19 جوانبكریتي وحید
شارع محمد خمیستيبوفرح صدام حسین

شارع والي زوبیركریس محمد
شارع الحدائقلوح رقیق

اللحوم و الدواجن

استیدیا

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

عین النویصي

مخبزة

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

شارع الحدائقلوح رقیق
شارع محمد خمیستيقارة عبد الكریم

شارع محمد خمیستيقارة جیاللي
شارع محمد خمیستيقارة لكحل

دوار القدادرةسعداوي یوسف
دوار القدادرةشكال سفیان

شارع األمیر عبد القادرسعداوي علي
دوار القدادرةثابت محممود ابراھیم

دوار القدادرةرحلة محمد
دوار القدادرةرویعي فؤاد

حي الجدید قسوس عبد القادر
شارع األمیر عبد القادررحو میلود

محل رقم 3 قدادرةكراس محمد عبد العزیز
شارع الملعبطاھرة محمد

شارع األمیر عبد القادرقناوي ھواري
شارع محمد خمیستيقارة عبد الكریم

شارع األمیر عبد القادرقناوي عبد الرحیم

حسیان مركزبن عابد طیب
الحسیان مركزلوماني مخطار

عین تادلسبرحمون عدة
عین تادلسبن خطاب ابو بكر الصدیق

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

اللحوم و الدواجن

فرناكة

التغذیة العامة، الحسیان
الخضر و الفواكھ

اللحوم و الدواجن

المخابز



عین تادلسحمادي عقبة
یناروامبارك العجال

عین تادلسزاید سعید
عین تادلسبلطرش العید

عین تادلسبن علي صحبي
عین تادلسبن علي عبد هللا
عین تادلسبن شوكة محمد
عین تادلسمولفیدة یوسف
عین تادلسشھایدیة الحاج
عین تادلسبلطرش العید

عین تادلسزنطیسي عبد القادر
عین تادلسبن ناصر عدة

عین تادلسبن علي عبد هللا
عین تادلسموسى حبیب

عین تادلسحجبة ولید
عین تادلسھواري بومدین عبد الالوي

عین تادلسشھایدیة عبد القادر
یناروادایب جھیدة

یناروامبارك عبد القادر
یناروابوعساسة مراد
عین تادلسعباس شارف

عین تادلسبن علي عبد العزیز

المخابز

عین تادلس

عین تادلسبن علي عبد العزیزالتغذیة العامة، 
عین تادلسلطرش المیلود

عین تادلسموسى احمد
عین تادلسموسى حبیب

عین تادلسموالت عبد القادر
عین تادلسموسى میلود

عین تادلسبن ذھیبة حمیدة
عین تادلسبن شاعة مفتاح

عین تادلسموسى مھدي
عین تادلسطویل عبد هللا
عین تادلسبقلول عبد هللا

عین تادلسزنتیسي الشارف
عین تادلسبن یطو الشارف
ینارواناصر عبد الغني
ینارواعبد القادر بروان

ینارواجبور جیاللي
یناروابوزیان محمد

ینارواحور عبد القادر
ینارواكسار حمو (جزار)اللحوم و الدواجن

الصور مركزكحلي محمد
الصور مركزمداني محمد

الصور مركزقالل كریم

عین تادلس

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

مخبزة



الصور مركزكسار سنوسي
الصور مركزموسى العید

الصور مركزبن جلیجل عبد القادر
الصور مركزنومیة حفیظ
الصور مركزكسار حمو

الصور مركزموسى الشریف
واد الخیر مركزخرفي بالل

واد الخیر مركززحاف الحاجة

واد الخیر مركزتواتي الحاج
واد الخیر مركزخلیفة جمال

واد الخیر مركزقالل أحمد
واد الخیر مركزمناد میلود

واد الخیر مركزبن شاعة بلوفة
واد الخیر مركزقسوس رشید

واد الخیر مركزدرقاوي محمد
محل 04 شارع بقلول المختارمصطفى عبد العزیز

واد الخیر مركزمغتات محمد
سیدي بلعطارمغنیة احمدالمخابز

سیدي بلعطار مركزغرمول عبد هللا
سیدي بلعطار مركزكروم لخضر

سیدي بلعطار مركزحمیتي موراد
سیدي بلعطار مركزبن عبد الرحمن شریف

خیر الدین - وسطحمایدي فؤاد

التغذیة العامة، الصور
الخضر و الفواكھ

المخابز

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

اللحوم و الدواجن

وادي الخیر

التغذیة العامة، سیدي بلعطار
الخضر و الفواكھ

خیر الدین - وسطحمایدي فؤاد
خیر الدین - مركزخلف هللا دین
دوار أوالد حموحمو مخلوف

خیر الدین مركزمحي الدین فتیحة
خیر الدین مركزبشارف وفاء

خیر الدین مركزمداح الشارف
خیر الدین مركزقومیدي مراد

خیر الدین مركزیحي بشیر
خیر الدین مركزجلیدة الحبیب
خیر الدین مركزكفیف محمد

خیر الدین مركزمخاطریة بوزید
خیر الدین مركزمحي الدین بن عمور

دوار أوالد البشیر – خیر الدینحمو شارف
دوار أوالد البشیر – خیر الدینحمو بغداد
دوار أوالد البشیر – خیر الدینحمو توفیق

دوار أوالد حموحمو مخلوف
دوار أوالد حموبوراس عثمان

دوار أوالد العربيبن عیسى البشیر
دوار أوالد العربيبن عیسى الحاج

خیر الدین - مركزبن عیاد عبد القادر
خیر الدین - مركزبلعید عبد القادر

خیر الدین - مركزایزة مصطفى

المخابز

خیر الدین 
التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ



خیر الدین - مركزبن عامر محمد
خیر الدین - مركزعلواش عمر

خیر الدین - مركزبن شریف عبد هللا
وادي الحدائق بلدیة صیادةبن زیان سلیمان
عین بودیناربن زیان زھیر

صیادة مركززواوي ملیكة
صیادة مركزعمور محمد

صیادة مركزجلول زواوي
عین بودیناربن زیان زھیرالمخابز

عین بودینارجیاللي صابیح
عین بودینارقدور مصطفى

عین بودینارصافي محمد
عین بودینارعمر مھدي

شارع محمد خمیستي بلدیة بوقیراطجرورو حسین
حي الكروم بوقیراطبن عمار فتحي 

شارع محمد خمیستي بوقیراطبلعیاشي بلعیاشي 
شارع محمد خمیستي-بوقیراطجرورو محمد 
شارع محمد خمیستي بوقیراطمدني عبد الحكیم

شارع محمد خمیستيزیار الحاج
 شارف محمد  خمیستي بوقیراطزیتوني الشارف
بوقیراط مركزبن قنونة عثمان

 شارف محمد  خمیستي بوقیراطزیتوني محمد

المخابز

التغذیة العامة، صیادة
الخضر و الفواكھ

التغذیة العامة، عین بودینار
الخضر و الفواكھ

المخابز

التغذیة العامة، 
 شارف محمد  خمیستي بوقیراطبصغیر عبد هللا

 شارف محمد  خمیستي بوقیراطزیتوني مصطفى
بوقیراط مركزقورین علي

 شارف محمد  خمیستي بوقیراطایت جمودة عبد القادر
 شارف محمد  خمیستي بوقیراطغزالیرجیاللي

 بوقیراط مركز   سنوسي الشارف
شارع محمد خمیستي بوقیراطغزالي حسنیة
شارع سي میمون بوقیراطسنوسي جلول

 بوقیراط مركزبن داني المداني
شارع محمد خمیستي بوقیراطسنوسي حسین

شارع مصطفى بن بولعید سیراتبن شني عدة
سیرات مركزبن شني میلود
سیرات مركزالمیلود العربي
سیرات مركزبن قراش كریم

سیرات مركزبوطیبة بن قالوزمحمد األمین
سیرات مركزالعربي بن قالوز نور الدین

شارع مصطفى بن بولعید سیراتقاسي مراد
سیرات مركزبن قراش محمد

شارع المسجدجدي العربي
سیرات مركزبن شھیدة عبد الحفیظ

سیرات مركزجدي محمد
سیرات مركزبن درف الھواري

المخابز

سیرات 

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

بوقیرات

بوقیرات
التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

اللحوم و الدواجن



سیرات مركزغزالي أحمد
سیرات مركزغزالي الشارف

شارع العربي بن مھیدي سیراتمكراربیش المیلود

سوافلیة مركزمیلود یوسفالمخابز
سوافلیة مركزالعید قورین
سوافلیة مركزشرفي أحمد

 الصفصاف مركزعقبوبي مریم
 الصفصاف مركزدرقاوي سفیان

التغذیة العامة، 
 الصفصاف مركزموالید عدةالخضر و الفواكھ

حي سي خالد ماسرةدوبي بونوة عبد هللا
حي المنظر الجمیل ماسرةبن خدة إبراھیم
 حي سي خالد ماسرة .نسلي الھواري

شارع المسجد -ماسرةبن شني فوضیل
حي محمد خمیستي –ماسرة-لعرج محمد

ماسرة مركز-میلود یوسف
شارع محمد خمسیتي ماسرةبن عیاد سفیان
ماسرة مركز-بلغالي حسان

ماسرة مركز-محمد بن كعیبیش شعبان
ماسرة مركز-نجار حسین

قسم 17 مج م 39براضیة كمال
رقم 02 ماسرى مركزبن دربوز محفوظ

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

التغذیة العامة، السوافلیة
الخضر و الفواكھ

الصفصاف
المخابز

ماسرى

المخابز

اللحوم و الدواجن

ماسرة مركز-لزرق الھواري
الطریق الوطني رقم 23 ماسريجدي تواتي

شارع محمد خمسیتي ماسرةبوبكر الھواري
ماسرة مركز-لزرق سارة
ماسرة مركز-جدي الشیخ

ماسرة مركز-بن كثیر محمد

عین سیدي شریف مركزبن وكراف رضاالمخابز

التغذیة العامة، 
عین سیدي شریف مركزبن قریش محمدالخضر و الفواكھ

 عین سیدي شریفبن قوریش تواتیةاللحوم و الدواجن

منصورة مركزلزرق الحاجالمخابز
منصورة مركزمرضي  الشارف

منصورة مركزبوقصة علي

الطواھریة- مركزمخنفر الشارفالمخابز

التغذیة العامة، 
طواھریة مركزنجار ملیكةالخضر و الفواكھ

شارع أول نوفمبرحمي محمد یاسین
 حي محمد الجبلي بغدالي مبارك

 شارع أول نوفمبر بوبقرة عمر
 حي محمد الجبلي قاسمي خیرة

المخابز

اللحوم و الدواجن

عین سیدي شریف

ماسرى

التغذیة العامة، منصورة
الخضر و الفواكھ

الطواھریة



حي بوبقرةبراھمي محمد
 شارع محمد الجبليبن طاطا عفیف

 شارع قاضي حلیمةبلعباس خالد
 شارع فارسي الحاج بوسیف عبد القادر

حي زغدانةبن میموني حمادي علي
 حي محمد الجبليكرماس فطومة

شارع 01 نوفمبر كلویلي العید
 حي 200 مسكن بن عائشة صافي
حي محمد الجبلي فارس عبد الفتاح

حي 200 مسكن بغدالي حسین
 حي سیدي بختي ضامن ناصر
 حي خروبة الراجع بلعید حمري

حي مجمد جبليعمارة میلودیة
حي محمد جبليجبور العید

حي محمد جبليشریفي حمید
محل عمارة شارع اول نوفمبرمالكي عفیف
حي 200 مسكنطیفور حمید
حي خروبةمبرك حبیب

 حي  كاسطور زعیطي عبد القادر
حي 195 مسكن عدول عفیف
 شارع فلسطین جاللي العید

 شارع فلسطین بساعد لحسن

المخابز

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

سیدي علي

 حي بوقرة سباعي عبد القادر
شارع قاضي حلیمة طاجین حبیب
 شارع أول نوفمبر غوار محمد
شارع فلسطین نقمار خالد 

حي الزیتون مصباح ابراھیم 
حي محمد جبلي ضامن نصر الدین 

شارع اول نوفمبر لعرابي یوسف 
شارع قاضي حلیمة بوقشیش محمد 

 حي محمد الجبليشریفي نصر الدین
 شارع أول نوفمبرسیدي عدة سعدیة

 حي زغدانة عدول عبد الرحمن
حي كاسطوربلحمیتي محمد یاسین

شارع اول نوفمبرنور أحمد
 حي خلیفة فیاللي كاشو محمد األمین

بلدیة أوالد مع هللا مركزفالحي عبد القادر
بلدیة أوالد مع هللا مركز مفالح نور الدین

بلدیة أوالد مع هللا مركزبن شاعة علي
بلدیة أوالد مع هللا مركزمفتاح فتحي

 بلدیة أوالد مع هللا مركز بن عربیة عمار
 بلدیة أوالد مع هللا مركززروالي محمد
بلدیة أوالد مع هللا مركز توات عمار

المخابز

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ أوالد مع هللا

اللحوم و الدواجن

سیدي علي



 بلدیة أوالد مع هللا مركز مفتاح ابراھیم
 بلدیة أوالد مع هللا مركز مفتاح كافي
بلدیة أوالد مع هللا مركز فالحي كلثوم

بلدیة أوالد مع هللا مركز مفتاح سعید
تزقایت مركزجاللي محمد

 تزقایت مركز دقیش ابراھیم
تزقایت مركز ثابتي محمد

تزقایت مركزمنصوري محجوب
 تزقایت مركزثابتي عابد

اللحوم و الدواجن
تازقایت مركز شاشور عبد القادر

شارع العیدي عبد القادر بن أحمد أمال
 شارع العیدي عبد القادر برحمون فاطمة
 شارع سي عبد هللا مناصر لخضر

 شارع سي عبد هللا مناصر عبد القادر
 موقع 44 محل فالح لكحل

- شارع الشھداء- طیبي بلقاسم
- حي كاسطور- طیفور محمد

- شارع لعرجاني محمد- اسماعیل لكحل
- شارع سي عبد هللا- فرحاوي مھدي
- شارع العیدي عبد القادر- فالح نورالدین

شارع  سي عبد هللا سعادي محمد

اللحوم و الدواجن

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

المخابز

تازقایت

شارع  سي عبد هللا سعادي محمد
 شارع مھدید محمد بوحفص أحمد
شارع بوقشیش عفیف بلھواري محمد
شارع خربیش أحمد ضامن نصیرة
 شارع لعرجاني محمد بلعربیة مراد
موقع 44 محل قرماش أحمد
 شارع سي عبد هللا لعیدي توفیق

حي 60 مسكنبلھواري رشید
شارع سي عبد هللابغدادي قدور

- شارع  سي عبد هللا- درار فاطمة
- شارع  سي عبد هللا- مصطفاوي فتیحة

- شارع  سي عبد هللا- بلعربي تواتي
- شارع حقاني حمو- بلھواري یمینة
- شارع الشھداء- مصالي لخضر

- شارع الشھداء- فرحي علي
- شارع أحمد عمیروش- عمارة أمین
حي 196 مسكن مبارك مھدي 
شارع سي عبدهللادرار فاطمة 

شارع الشھداء نور أمحمد
 شارع معداوي محمدشاعة عبد القادر

 شارع سي عبد هللانور زروقي
شارع سي عبد هللا- منواري فاطمة

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

اللحوم و الدواجن

سیدي لخضر



 شارع سي عبد هللا- شاعة لخضر
 شارع سي عبد هللا- بلخیر خثیر

 شارع ساخي خالدبوخریصة رضوان
 حي 50 مسكنمومو أرزقي

 50 مسكنبوحسون رحمة
حي بودي یزید بوعبد هللا

حجاج مركز مولود راجح
حجاج مركزنھاري ابراھیم
 حجاج مركز مبرك ھواري

طریق الملعب عبد الالوي یوسف
 حي 132 مسكنسعدون رشید

- حي السوق- بن بدرة علي
- حي السوق- جابر بوبكر
- شارع فلسطین- حبالل أحمد

- حجاج مركز- مبرك شارف
 شارع ساخي خالد جربوعة كریمة

شارع ساخي خالد دربال حبیب
- شارع ساخي خالد- صھللو مصطفى
- شارع البرید و المواصالت- حدوش عبد هللا

البلدیة مركزسنوسة عفیف
 البلدیة مركز سنوسة بن دربوز

البلدیة مركزمنور أمینة
 بلدیة مركز زوقاح نصر الدین

سیدي لخضر

المخابز

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ حجاج

اللحوم و الدواجن

المخابز

 بلدیة مركز زوقاح نصر الدین
محالت الرئیس موقع 25 محلضامن مراد
بلدیة مركز شداد محمد

شارع برجي عمرحضري عبد هللا
- شارع برجي عمر- بن عروم محمد

- شارع برجي عمر- محلة ناضور
- شارع برجي عمر- حمیدات أحمد

بلدیة مركز سالب محمد 
 شارع برجي عمرمغاینیة الغالي

شارع برجي عمرصالي خیر الدین
- شارع برجي عمر- ریغي العید

- حي الدار البیضاء- داودي فتیحة

ان عشعاشة مركزقلیل سف

ةسعد شاوش املیلود ملحقة الرشایف

ن تلمساين نور ا
ٔول شارع معراين العیدعشعاشة مركز  رمق 22  حمل 

ة 39 ة ملك مجمو

عشعاشة مركزلوايف محمد

ب ة عشعاشةرشیف احلب دوار الرشایف

صوریة ٔريض احملل بعيل م اري عشعاشة مركز الطابق ا املركز الت
ٔول ا

المخابز

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

اللحوم و الدواجن

بن عبد المالك 
رمضان



رية لث بلزرق احلاج عشعاشة مركزمميوين  حمل 

ان محمد ين عشعاشة مركزش حمل 

عشعاشة مركزبعيل عبد القادر

ٔوالد احلاج محمدبودالل العید دوار 

عشعاشة مركزمميوين احلاج

حل عبد القادر عشعاشة مركزز

ٔول جتزئة 08 رمق 05 عشعاشة مركزبعيل العید حمل 

یب ٔول عشعاشة مركزمرزوق ح حمل 

امس مكرر عشعاشة مركزخملوف محمد حمل 

ن ذهیبة ٔرضیة رمق 314 عشعاشة مركزسعد  القطعة ا

ٔمحد ةرشیف  دوار الرشایف

عشعاشة مركزدوا رمضان

ين  عشعاشة مركزمرزقاين محمد حمل 

شا احلاج عامرة رمق 01  40 مسكن عشعاشة مركزشري 

خرضة مركزبعيل جامل

خرضة مركزسعد شاوش خلرض

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

اللحوم و الدواجن

عشعاشة

خرضة مركزسعد شاوش خلرضالمخابز

ة فرید خرضة مركزبلخو

شا محمد اليل معور خرضة مركزمجیل  حمل رمق 02 شارع ج

خرضة مركزبواب عبد الغين

خرضة مركزٔندلويس عبد هللا

ال  40 مسكن رمق 37 خرضة مركزجباوي بلع

ول محمد يلمق ٔوالد  دوار 

شا محمد اليل معور خرضة مركزمجیل  حمل رمق 02 شارع ج

ٔمحد ين خرضة مركزمحدي  حمل 

الطریق الوطين رمق 11 خرضة مركزبعيل محمد

الطریق الوطين رمق 11 خرضة مركزبلامدي احلاج

خرضة مركزٔندلويس املیلود

يلبلامدي عبد امحلید ٔوالد  دوار 

خرضة مركزهتوزة مراداللحوم و الدواجن

امل العريب امل مركزبو ٔوالد بو

امل مركزالل خلرض ٔوالد بو

عشعاشة

المخابز

التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

خضرة

المخابز



امل محمد املبو ٔوالد بو

راهمي امل مركزسباعي  ٔوالد بو

اري عبد احللمي امل مركزبو ٔوالد بو

امل مركزلوايف عبد القادر ٔوالد بو

ن امل مركزبوعزز نور ا ٔوالد بو

ب امل مركزجباوي احلب ٔوالد بو

امل مركزروان نصرية ٔوالد بو

شة ا امل مركزلوايف  ٔوالد بو

امل مركزلوايف شعبان ٔوالد بو

ن قلیل نور ا
امل مركز ٔوالد بو

قي حمجوبة امل مركزحق ٔوالد بو

ين اجلیاليل كامریة مركزع

كامریة مركزیب عبد القادر

اري محمد كامریة مركزبو

لولیب محمد ٔوالد  دوار 

التغذیة العامة، نكماریة
الخضر و الفواكھ

أوالد بوغالم
التغذیة العامة، 
الخضر و الفواكھ

اللحوم و الدواجن



مستغانم 

السویقة 





129مج رقم 01 



مجموعة امزغران 


