
وزارة التجارة
مستغانم لوالية مديرية التجارة

اللقبالبلديات و التجارياالسم العنوان

صالمندر مخبزة االسالم مقابل البوستيوسف بلقاسم 
حي جبلي محمدلخضر نور الدين
محل اول صالمندر 24 عمارة احاج احمد محمد
عمارة حميدةخلفة ابو سفيان

حي جبلي محمدبساحة مصطفى 
20شارع حنان خليفة بايموتعبد الستار محمد

 02شارع العقيد لطفي ريزانفيلعدة عبد هللا
حي جبلي محمدحراث حبيب

شارع تحاليتي عثمان مكوسي منصورمستغانم
حي 05 جويلية 962بوطين عبد الجليل

حي شمومةزروالي عابد 
حي شمومةبلحنافي محمد
عمارة حميدة سانجول بختاوي مراد

حي بايموت
حي 05 جويليةبن ملوكة خديجة

حي كاسطوربلعيداوي سيد احمد
صالمندر الجانب الطيبة بو عليبن عمران جمال
حي السويقة تجديتبن كرادة فوضيل

حي تجديت رقم 643 شارع 35الغالي مكريش 
حي تجديت السويقة بوستة اسماعيل 
حي خروبة تجزئة كسكوسةالحاجة ملحة
زايد الثانيسعيد الشطر خروبة حي

القائمة االسمية للمتعاملين االقتصاديين المعنيين بضمان المداومة خالل اليوم االول من عيد الفطر المبارك لسنة 2020

المخابز



لزھرحاسي ماماش زغلولسحار الرائد شارع
حي قزوعة الشارفبن سعيد نسيمة
حي بلغراف مزغرانفارح محمد

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

شارع زغلول بناصر فاتح
مصطفى مركزساجي اوريعة

شارع والي زوبيرسعداوي عبد القادرعين النويصي
عين النويصيمجاھد الشارف
بن ياحيعزروق بلقندوز
محمد الحدائقسعداوي حي
دوار القدادرةسعداوي يوسف

ابراھيم حمود القدادرةنايت دوار
شارع محمد خميستي جرور محمد 

بلعياشي خميستيبلعياشي محمد شارع
محل رقم 01 سيرات مركزحراث محمدسيرات

سيرات مركزبن شني الميلود
العربي مركزميلود سيرات

سفيانالصفصاف مركزدرقاوي الصفصاف
حي مارس -19 -بن خدة ابراھيم 

حي سي خالد ماسرىدبي بونوة عبد هللا 
سعداوي الحليم ماسرىعبد

يوسفسوافلية  مركزميلود سوافلية
الحاجمنصورة مركزلزرق منصورة

رضاعين سيدي الشريف وكراف شريفبن سيدي عين
الشارفطواھرية مركزمخنفر طواھرية

عين تادلسبرحمون عدة عين تادلس
الصديق بكر ابو خطاب لطفيبن العقيد  حي

بوقيرات

ماسرى

مزغران

استيدية

فرناكه



واد الخيرخرفي معادواد الخير
بلدية الصورمداني محمدالصور

امينسيدي بلعطار مركزبلقدور بلعطار سيدي
خير الدين مركزدين خلف هللا 
خير الدين مركزمباركي عملر 
اوالد حموحمو مخلوف 

هللا عبد عمارة البشيربن اوالد
سيدي فالق صيادةخاملي سنوسي
ھاجر وجاح صيادةبن عثمان سيدي
صيادة - دبدابةبن ملوكة فاروق
شارع فلسطينبنوخ جمال الدين
حي بوبقرةبراھيمي محمد

القادر عبد الحاجبوسيف فارسي شارع
شارع بوقشيش عفيف فالح كريم 

شارع سي عبد هللا فرحاوي مھدي 
القادر عبد هللامناصر عبد سي شارع

شارع ساخي خالد بوخريصة رضوان 
ارزقي مسكنمومو 50 حي

القادرأوالد مع هللا عبد مركزفالحي هللا مع اوالد بلدية
البلدية مركزمنورامينة 

دربوز بن مركزسنوسة البلدية
عشعاشة مركزقليل سفيان 

الميلود شاوش الشرايفيةسعد دوار
لخضرخضرة شاوش مركزسعد خضرة

لخضرأوالد بوغالم بوغالمعالل اوالد

بن عبد المالك رمضان

عشعاشة

خير الدين

صيادة 

سيدي علي

سيدي لخضر

حجاج



العامة التغذية
تجديت حي زيغوت يوسفھني محمد
 حي 05 جويلية عمارة رقم 69نجاة حواش

حي 05جويلية 1962 عمارة 55 محل 21زناتي الحبيب
قطعة رقم 17 حي زغلول 200 مسكن كتلة أتوفيق دندن
منطقة ايطا حي شمومةرشيدة دحام

محل رقم 03 شارع عمارة حميدةمحمد االمين طوبال
بن يعقوب حموبنوكراف منصور 

شارع الجزائر بايموتمغربي محمد
حي 05 جويلية كرش ابو بكر الصديق

حي 05 جويلية  عمارة د/55 رقم 22 حصة 44الياس بوشقوف 
حي 320 مسكن زغلول محل رقم 22لعرج زقاي 

منطقة ايطا حي شمومةامين عبد الغفور بوكرش 
حي شمومةفاطمة زھراء ھوي 
منطقة ايطا حي شمومةلكريد عبد الوھاب 
تعاونية المرجانشاقور محمد رضا

حي تعاونية الھواء الجميل زون 03 صالمندرعائشة صافي 
حي جبلي محمد قسم 63 ملكية 84بن بيو بن يعقوب

حي زھانة تجزئة 163 رقم 21كشو عيالن
محل رقم 02 شارع العجال جبلي محمدمحمد االمين سعداوي

حي جبلي محمد رقم 04 قسم 63 مج ملكية رقم 04بن ذھيبة قالل
حي جبلي محمد بجانب مخبزة بن ساحةبلحنفي عبد القادر

محل رقم 01 شارع محمد رقم 209 قسم 66 مجموعة ملكية رقم 114 طريق الجامعةكمال حمو 
ملكية 248 الجامعةحاج بلغيث مجموعة 65 قسم 04/ 03 رقم جبلي حي 03 رقم محل

01لزرق العجال  مح 83 رقم محمد قناوي زغلول حي
رزانفيلعبد هللا مواعي  مجموعة ملكية 71 67 قسم نورين وعرباوي محمد درقاوي شارع 05 رقم
شارع درقاوي محمد حصة رقم 02عبد القادر عدة

حي جبلي محمد بجانبمخبزة سيدي العجالبن محمد مصطفى 
حي جبلي محمد مونبليزيلر مقابل الطريق الوطنيطاھري بوزيد صليحة

مستغانم



163 محل رقم 02عمر بلقاسم  حي جبلي محمد ؤقم 166 /
حي جبلي محمدھنوس فؤاد
عمارة حميدةحمو مختار

محل 01 شارع عمارة حميدة عبد النور درقاوي
شارع ولد صالح احمد رقم 09 القسم 68المنصور زيان

حي شيخ حمادةبن تريكي محمد االمين 
حي صالمندر منطقة الكريكنصر هللا بريكي
حي صالمندرمريدة الشارف
وسط المدينة عالوي محمد

اقامة الياسمين محل رقم 38 الطابق االرضي العربي منصور 
محل رقم 01 تعاونية االمان صالمندر رقم 07محمد مختاري 
حي االحالم صالمندر بجانب ديول السنبلة الذھبيةرزقي بلقاسم 

صالمندر 08 عمارة حي 162 رقم 136بكوش عبد القادر
حي السويقة تجديتولد بوعزة بلقاسم
حي السويقة تجديتمحمد سعيداوي 
حي تجديتبن عمران حراف
مقابل موستاالندبن عليوة بلقاسم 
حي المنظر الجميل قطعة أ 09 رقم 03 خروبةبوزيان زوبيدة

جياللي العربي كسكوسةالحاج تجزئة خروبة حي
محل رقم 01طواح اسماعيل
السوق المغطاةبن محال عبد هللا

السوق المغطاة بن ابراھيم جميعي 
السوق المغطاةبغدادي بن عطية قادة

وادي الناظوربن قناب حنيفي 
دوارالجديدكريشيش كريمة
السوق المغطاة مداح عبد القادر

شارع الرائد زغلول رقم 09بن محال محمد الحبيب
هللا عبد دداشحمو سي قطعة
طريق حاسي ماماش بونوة محمد 

حاسي ماماش



رقم 02 قلوعة الشارف بليدي عبد القادر
قسم 16 ملكية 106زيغام عبد القادر

حي التلغراف بن اسماعيل سمير 
قسم 42 مج ملك 01 محل 04ھني مختار

مزغران مركزبن يزة احمد بن بلة
طريق القمم حوسين الجياللي 
حي التلغرافبيزي عبد العزيز 
حورية قاسي اوريعةبن
11مصباح محمد  شارع األوراس
اوريعةبن قاسي حورية
حي زغلولرياح حوسين

شارع سي زغلول رقم 19مروشي بن عودة
الطبق االرضي شارع االوراسي رقم 20مروشي عبد القادر
حي المنظر الجميل رندي عبد القادر
القادر عبد الجميلعبدلي منظر

شارع 19 جوان بكريتي وحيد
بن ياحيعزروق عبد القادر

عين النويصي مركزبوفرح صدام حوسين
شارع عيسى الشارفمعمر ميلود
دوار بن ياحيعواد سنينة

شارع بن عيسى الشارفخليفة اسماعيل
بن ياحيمرجاني عبد القادر

شارع حمياني دندن مختار
بن رياحيبن احمد ياسين 
شارع محمد خميستي عين النويصيسكيو رشيدة

شارع االميرعبد القادر قسم 23 قناوي عبد الرحيم
شارع المركز الرئيسيشمراس عثمان

عين النويصي

مزغران

استيديا



دوار القدادرةصايم جمعية
دوار القدادرةبن عمار دوار
دوار القدادرةرحلة محمد

دوار القدادرةركاب مجدوب
دوار القدادرةقويع بوعالم

شارع محمد خميستيزيتوني الشارف
شارع محمد خميستيزيتوني محمد
بوقيرات مركززيتوني عدة

حي الترفاسبركان بن كعيبيش محمد
شارع عبان رمضان مرحي محمد

سيرات مركزباھي مساعدة 
سيراتالعربي بن قالوز نور الدين 

سيرات مركزمعمر العربي بن شريف 
نھج جدي بن ذھيبة  رقم 22جدي ھواري 

الصفصاف مركزمواليد عدةالصفصاف
الشارع الرئيسي سوافليةالعيد قورينالسوافلية

محل رقم 02 شارع الطريق الوطنيمقارعي عادل
الطريق الوطني رقم 23زقاي سفيان
ماسرى مركزمناد علي

الطريق الوطنيبوقسة شريف
ماسرى مركزبن عياد سفيان 

ماسرى مركزبن عياد عبد القادر
منصورة مركزمرضي الشارف

منصورة مركزبوقصة على 
عين سيدي شريفمصطفى بن زيدانعين سيدي الشريف

طواھرية مركزنجار مليكةطواھرية

فرناكه

بوقيرات

سيرات

ماسرى

منصورة



شارع مخاطرية بلدية عين تادلسموسى الحبيب 
حي االمير عبد القادر بن نلصر ھشام 
طريق المستشفى عبو بن ذھيبة 
شارع بلطرش العجال حميتي عبد هللا 
تادلسالعجال كومير 
حي بلطرش العجال بن صارة محمد
تادلس مركزطويل ابراھيم 
حي 56 مسكن بن ناصر عدة 

تادلس شرايطية جياللي ال
تادلس بلطرش العيد 

 طريق غليزان عياشي نصر الدين 
ينارو جبور الجياللي 

ينارو بطاھر عبد القادر 
الغني عبد يناروناصر
واد الخيرمناد عبد القادر
واد الخيربولوفة بن شاعة
واد الخيروردة بن عودة 
هللا عبد واد الخيررزيقة
بلدية الصورنومية حفيظ
بلدية الصوركسار ماما

بلدية الصورموسى شريف
بلدية الصوربن جليجل عبد القادر

سيدي عثمان عزيرية مصطفى 
سيدي عثمان بارودة الطاھر
سيدي فالق خاملي احمد 

سيدي فالق سعداني الجياللي 
سيدي فالق بلخلفة عبد النور 
صياد مركزبوقرة عبد القادر

عين تادلس

واد الخير

الصور

صيادة



دبدابة حسنية لطرؤوش 
صياد مركزبن عليوة عبد الحميد 

دبدابة حاج سيدي عدة 
غنام دبدابةنادية

سيدي بلعطار مركز بوعزة محمد 
مراد مركزحميتي بلعطار سيدي

خير الدين مركزبلعيد عبد القادر
أوالد حمو حمو مشرى 

أوالد حمو حمو عبد القادر
أوالد حمو حمو توفيق 

أوالد البشير بن عمارة عمر
أوالد البشير بن عمارة العربي 
الميلود عياد البشيربن أوالد
صابيح مركزجياللي بودينار عين
محمد مركزصافي بودينار عين

مصطفى مركزقدور بودينار عين
حي زغدانةعبد الالوي محمد

حي محمد الجبليبلغول الطيب
شارع 01 نوفمبرمسلم محمد
حي محمد جبليرحمي العيد
حي 195 مسكنعدول عفيف
حي كاسطوركلويلي مدني

حي بوبقرةسباعي عبد القادر
بلدية اوالد مع هللا مركزتوات عمار

بلدية اوالد مع هللا مركزمفتاح ابراھيم
بلدية اوالد مع هللا مركزمفتاح كافي

تازقايت مركز دقيش ابراھيم 
تازقايت مركز ثابتي محمد 

سيدي بلعطار

تازقايت

خير الدين

عين بودينار

سيدي علي

أوالد مع هللا



محجوب مركزمنصوري تازقايت
شارع سي عبد هللا مرحول عمر 
شارع سي عبد هللا بوسعادة عدة 

شارع سي عبد هللا بلعريب محمد 
محطة نقل الحافالت طرشون مولود 
احمد الحافالتمختاري نقل محطة
حي السوقبن بدرة علي 

شارعه ساخي خالد حماريد عفيف 
عمر البحرقالدرس طريق فلسطين شارع
شارع برجي عمر بركات احمد 
شارع برجي عمر قرماش غانم 
ميلود زمرة عمربن برجي شارع
شارع عزوز الحاج بوسيف حليمة
ملحقة الشرايفيةلوافي محمد
حي 16 مسكن عابد محمد

محل اول رقم 05 تجزئة 40/02بسعد محجوبة 
عشعاشة مركزجميل باشا عيسى 

عشعاشة مركزبوشليل الميلود
عشعاشة مركزبعلي عبد القادر

دوار اوالد ابراھيم زروقي العيد 
دوار اوالد الحاج محمدبوعودة عبد العزيز 

عشعاشة مركزعابد لخضر 
خضرة مركزعلي باشا العجال
محل ثاني خضرة مركزبواب عبد الغني 

خضرة مركزبلمقداد الحاج
خضرة مركزاندلوسي الميلود

اوالد بوغالمبوعزيز نور الدين 
اوالد بوغالمروان نصيرة

عشعاشة

خضرة

أوالد بوغالم

سيدي لخضر

حجاج

بن عبد المالك رمضان



الحليم عبد بوغالمبوخاري اوالد
نكمارية مركزعثماني عبد القادر
نكمارية مركزبوخاري محمد

شارع قريدش عبد القادر رقم 473 حي تجديتلخضر مكارابيش 
حي صالمندربن يمينة عابد

حي 72 مسكن الشيخ حمادةصايمي محمد عبد الصمد
تعاونية المرجان صالمندرالعربي عدة

حي جبلي محمد قسم 62 ملكية رقم 09رياض دريوش 
محل رقم 02 حي زغلول رقم  تجزئة رقم 15106رفبق ملوك
حي العربي بن مھيدي شارع بن ميمون ميلود رقم 32 و 35 قارة قادة

ريزانفيل بجانب عدة محمد حي درقاوي محمد عدة عبد العزيز
حي جبلي محمدبن فريحة عبد الغني
حي جبلي محمدبن منور بوعسرية
رقم 18 شارع تحاليتي عثماننور الدين بن داحة 

حي عمارة حميدةحوسين بورحلة 
شارع تحاليتي عثمان رقم 24 طريق زغلولزروقي حميد

حي زغلول رقم 46 محل ؤقم 02بن عسلة بشير 
حي 05 جويليةغزالي ميلود
حي شمومةحراث الطيب

حي شمومة 122 مسكنعبد القادر مصطفاوي
تعاوني الھواء الجميلبلھاشمي محمد االمين 

حي 05 جويليةبلكحل عبد القادر
حي المندرين عمارة 505 رقم 01 قسم 69 مج ملك 141 مخاطرية يحيا باي 

المنطقة الحضارية 03 التعاونية العقارية البدر 02 رقم 40 محل رقم 02 طريق وھرانسي عفيف بدر الدين 
حاسي ماماشقارة الحاج

اللحوم و الدواجن

مستغانم

نكمارية



حاسي ماماشقارة عبد الرحمان
حاسي ماماشقارة منصور
شارع زغلول بونوة الشارف
شارع التجارة درار حبيب

حي التلغرافكريشيش بلقاسم
اوريعة مركز رقم 02يوسف العربي عبدي
حي التلغرافمساھل عبد القادر

دوار الجديدعرابي الحبيب 
شارع التلغرافبن عابد حبيب
دوار الجديدعرابي محمد
حاسي ماماشقارة الحاج

استيدية مركزالعجال محمد
حي البناء الذاتيعبدلي ابراھيم
شارع االوراس مجموعة 46 قسم 26موالي لخضر
مكي 66برحال ملك مج 25 قسم
نھج محمد خميستيلكحل قارة

رقم 01 شارع خميستي قارة الجيالليعين النويصي
رقم 06 محل بن ياحي الحسيانروابحية فاطمة
عين النويصي بكريتي سمير

كروية بن الحريةمحمد 12 رقم الليمون شارع
فرناكة مركزقناوي عبد الرحيم 

العيد القدادرةمعروف دوار
شارع محمد خميستيغزالي حسنية بوقيرات

يوسف داني مركزبن بوقيرات
تواتيةعبن سيدي شريف  قريش شريفبن سدي عين

سيرات مركزمحمد بقدور بن عطية 
سيرات مركزجدي محمد

سيرات مركزغزالي الشارف

فرناكة

سيرات

حاسي ماماش

مزغران

استيديا



ميلود مركزمكرابش سيرات
ماسرىدحمان بن ذھيبة
ماسرىبوبكر ھواري
ماسرةجدي التواتي
عين تادلس اودية منير 
عين تادلس عواد محمد 

عين تادلس حساني العيد 
يناروكسار حمو

هللا عبد موفق
العجالالصور الصولرجليجل بلدية

محمدواد الخير الخيرعواد واد
بلعطار مركزبن زعيم العيدسيدي بلعطار

خير الدين مركزمحي الدين امير
خير الدين مركزمحي الدين بن عمور

خير الدين مركزقبايلي محمد
اوالد حموحمو الزھراء
اوالد حموحمو محمد

اوالد حموحواش سيد احمد
أوالد البشير بن عياد الميلود 
محفوظ البشيرشرارة أوالد

محمدصيادة مركزجلول صياد
عمرعين بودينار مركزمھدي بودينار عين

الحبيب حليمةلمام قاضي شارع
شارع قاضي حليمة بوسعيد محمد 
محمد ناصر نوفمبربن اول شارع

سعيدأوالد مع هللا هللامفتاح مع اوالد بلدية
القادرتازقايت عبد مركزشاشور تازقايت

شارع سي عبد هللا بلخير خثير 

ماسرى

عين تادلس

خير الدين

سيدي علي

لخضر سيدي



شارع سي عبد هللا حمحاش جمال
حجاج مركز العمارة الجديدة حدوش ميلود 

شارع ساخي خالدبزخامي عفيف 
شارع برجي عمر ريغي العيد 
بلمكي سليمانكحلة بن االخوة شارع

القطعة االرضية رقم 40/31 عشعاشة مركزبسعد بن ذھيبة 
عشعاشة مركزبشير باشا احمد 
الدين نور الشرايفيةخوجة ملحقة

خضرة مركزتھونزة مرادخضرة
اوالد بوغالمقليل نور الدينأوالد بوغالم

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

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

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

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

مستغانم

مطاحن

مستغانم

لخضر سيدي

حجاج

بن عبد المالك رمضان

عشعاشة

ملبنات


