
   2015 لسنةالمبارك   األضحىبمناسبة عيد  لتغذية العامةالتجزئة لتجار  لمداومةالقائمة اإلسمية 
 اليوم األول

الرقم اإلسم و اللقب  العنوان  مالحظة

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم
 01  لزرق بلھاشمي  05حي برجي عمارة وافي مداني رقم  

 02  حاج العربي جياللي  خروبة حي السالم 

  03 بلعجال لخضر مستغانم 4مسكن محل  300حي  

 04 قويدر الواحد حي السالم 

 05 جابر عبد الوحيد  مسكن المنظر البحري 544 

 06 بن قلوعة يحي مستغانم 03منطقة خروبة تحمل رقم  

 07  بن عليوة بن صابر  السوق المغطاة وسط المدينة 

 08 قندوز محمد  السوق المغطاة وسط المدينة 

 09  دحمان حياة حي ديار الھناء الرميلة تيجديت 

 10 صوداقي سعيد  04رقم  "ف"مسكن عمار  84حي  

 11  ھري فاطمةطا  مسكن 544حي  

 12  بن ذھيبة بن خيرة  سكن ايديمكو عمارة أ 126مكرر حي تيجديت  07 

 13  سعيدبن عبدي  159مسكن خروبة رقم  600 

 14 يت محمدمز  حي خروبة مقابل بالر حسان 

  15  جلول وليد مسكن 544حي  

  16 عديدة حمزة  عمارة أ 04مسكن باب رقم  126حي تيجديت  

  17  مصباح عشورية  مسكن 300حي  

  18  بلحول موسى  مسكن خروبة  350حي  03عمارة ج رقم  

  19 بلعيد فوزية  حي جبلي محمد 

  20 بوسيف عبد القادر  حي جبلي محمد 

  21  تكرلي باي محمد  طريق وھران 

  22  بن ساعد خير الدين  حي الحرية 

  23  بلعيد محمد  حي بلعياش بلحاج العرصة 

  24  نصر الدين ياسين ويلح  حي حمو بوتليليس 

  25  بن عماري نور الدين  حي العرصة 

  26  يعقوب بن بيو   84ملكية  62قسم  33جبلي محمد ق رقم  

  27  عفيف صداق   40مجموعة رقم  63قسم  222حي جبلي محمد رقم  02محل رقم  

  28  ابراھيم بوفرمة  حي جبلي محمد شارع عمارة حميدة 

م فريق سي سعيد .م.ذ.حمو اسماعيل ش  وسط المدينةشارع شيخ ابن الدين  06  29  

  30  بلكحل كريم   01العياشي بلحاج رقم  

  31  حمو عبد النور  288مجموعة ملكية  61حي جبلي محمد قسمة  

  32  موجيب رحمان حاجي  الحرية 48قسم  17حي عياشي بلحاج رقم  

  33  بوعالم بوجمعة  28رقم  محل واجھة خطاب عبد القادر 

  34  ساسي محمد  17عمارة حميدة رقم  

  35  دريدر فيصل  بلقاسم عيسىولد  



  36  عدة عبد القادر  خطاب عبد القادر 

  37  عثمان بلقاسم  بقادة طيبشارع  

  38  مساھل عبد الرحمان صالمندر "Bloc"Bحي سيدي لخضر بن خلوف  

  39  سريسر بوبكر  قطعة ب 1962جويلية  05حي  

  40  بن قسمية عبد النور  15رقم  2/مسكن شمومة عمارة ج 122 

  41  بلعربي سعيد  03رقم  2مسكن شمومة عمارة ب 96حي  

  42  عبد الكريم مختارمنصور   جويلية 05حي  

  43  طاھر عزيز   إيطا شمومة الجديدة ةمنطق 

  44  بن يحي منصور  17حي شمومة محل رقم  

  45  لحرش أبو بكر الصديق  مجاھري ناضور 

  46  نجار محمد   88عمارة رقم  6صالمندر بي  

  47  يحي لعرج  12مسكن زغلول محل رقم  200 

  48  بن محمد معمر  شمومة 10رقم  1مسكن عمارة ج  122حي  

  49  مفتاح فتحي  صالمندر 

  50  بن حليمة عائشة  صالمندر بجانب مسجد القدس 

  51  منصوري محمد األمين  صالمندر مقابل الثانوية 

  52  طمار سعاد  17قطعة رقم  22حي الجديد رقم  

  53  قراقيش عبد الرحمان  10رقم  1/مسكن طريق وھران عمارة ب 400حي  

 25مجموعة ملكية رقم  05أ رقم /08مسكن طريق وھران عمارة  400حي  

   143قسم 

  54  منصور بوحسان

  55  بورياحي عائشة  9/مسكن طريق وھران عمارة أ 400حي  

  56  مخلوف حمو  20حي الجزائر شارع تحاليتي عثمان رقم  

  57  بلماحي محمد  مسكن طريق وھران 400حي  

  58  حمو فاطمة  115قسمة  8عمارة  110لرقم  165تجزئة حي عبان رمضان  16رقم  

 Bloc 133  59  شاطر يوسف  جويلية 05حي  

  60  بوشارب منصور جويلية 05حي  

  61  بن زيباك مروان  تعاونية القلعة 11 

  62  سايح حبيب la CIAحي البحر  

  63  بن علي عبد الرحمان  شارع محمد خميستي 83 

  64  بن دلة عمار  1/3 ثعاونية االمامة قطعة رقم 

  65  الشارف زروقي  71محمد خميستي رقم  

  66  سرير بغداد  145حي عبان رمضان  

  67  بلحول حبيب  طريق بلعسل ساحة األمير خالد سانجول 02 

  68  عامر بلقاسم  شارع بوزيد محمد شارع العربي بن مھيدي 

  69  مصطفىمداح   73مج ملكية  109قسم  07شارع بن تدالوتي الغالي رقم  

  70  قوعيش خدوجة C 30 la CIA عمارة  

  
  
  



   2015 لسنةالمبارك  األضحىسبة عيد بمنا تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 
  اليوم األول

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  
  بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 
 71  صدوق بوعمران شارع زغلول 17 
 72  بغدادي قادة بن عطية السوق المغطاة  
 73  بن مھال عبد هللا السوق المغطاة 
 74  حمو مخلوف  حي دادش زغلول   

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران
 75 بن يزة أحمد بن بلة 211شارع البحر رقم  
 76 بن عليوة حمو 05حي أوالد نورين رقم  
 77 مداني منصور 06حي الجديد رقم  
 78 بللوش أحمد حي زغلول الطريق الوطني 
 79  براھمي زوليخة  شارع الزيتون مزغران 
 80  زيان أحمد أحمد  شارع التجارة 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي
 81  قبايلي لخضر   28شارع االوراس رقم أ  
  82  غنيسة العيد  شارع األوراس 
  83  عنتر محمد  المركز التجاري شارع الجزائر 
  84  رندي جياللي  10شارع الجزائر رقم  
  85  عبدلي عبد القادر  حي المنظر الجميل 
  86  رندي أحمد  السوق المغطاة 
  87  سكران عبد الكريم  01شارع سي مروان رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي
 88  سيسيبان حبيب شارع حمياني 
 89  رندي محمد شارع استيديا 
 90  دوبي بونوة رشيد شارع عين سيدي الشريف  
 91  بلقاسمية لعيد شارع حمياني عين النويصي 
  92  ھواري دندن  02محل رقم  25شارع محمد خميستي رقم  

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن
 93  مومن موسى  دوار قدادرة 
 94  عبد العزيز بن عامر  دوار قدادرة 
 95  رحو ميلود  شارع قاسم جياللي 
 96  ولد عبد هللا فاطمة  شارع األمير عبد القادر 
 97  أمقران مسعود  شارع الطريق الوطني 
 98  روابعي فؤاد  دوار قدادرة 

  الحسيانبـلـــــــــديـــــــة 
  99 بويعقوب بوعالم قوارة 
  100 عدة عبد القادر الحسيان مركز 
  101  سعداوي رابح  بن ياحي 

  102  سنينة عواد  بن ياحي 

  
  
  
  
  
  
  
  



   2015 المبارك لسنة األضحىعيد بمناسبة  تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 
 اليوم األول 

 ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 103 قسوس عبد القادر  طريق غليزان  
 104 عمران حسنية حي المعلمين 
 105 بلمخطار الشارف عين تادلس مركز 
 106 موسى حبيب مسكن 190حي  
 107 شقروني حسنية حي العقيد لطفي 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير
 108 مناد عبد القادر واد الخير مركز 
  109  محمدمغالط  واد الخير مركز 
  110  مناد عبد هللا واد الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور
  111 نومية حفيظ الصور مركز 
  112 حمشريف حبيب الصور مركز 
  113  مداني محمد األمين الصور مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار
  114  بن عبد الرحمن شريف  سيدي بلعطار مركز 
  115  بوعزة أمحمد  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن
 116 حمو عمور دوار أوالد حمو  
 117 ايزة مصطفى شارع األوراس 
 118  حريري عمور حي النصر 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 119 بن سالمة عبد الناصر صيادة مركز 
 120 جلول زواوي صيادة مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 
 121 قدور مصطفى عين بودينار مركز 

 122 قدور بلعيدود عين بودينار مركز 

 123 موري احمد دوار أوالد علي  

 
  

  

  

  

  

  

  



  
   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم األول 
 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)
 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 124  زيتوني محمد شارع محمد خميستي 
 125 زيتوني مصطفى شارع محمد خميستي 
 126 بن قندوز دحمان طريق مركز التكوين المھني  01محل رقم  
 127 سنوسي جلول بوقيرات مركز 02قطعة رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات
 128  عبادلية بغداد سمير  سيرات مركز 
 129 سعيد بن ذھيبة  شارع مصفى بن بولعيد 
 130 بن شني محمد  سيرات مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية
  131  العيد قورين الشارع الرئيسي سوافلية مركز 
  132  حميدة عدة الشارع الرئيسي سوافلية مركز 

 بلدية الصفصاف   
  133  مواليد العربي  الصفصاف مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى
  134 بونوة عبد الحميد ماسرى مركز 
  135 حمو منور ماسرى مركز 
  136 بن عياد عبد القادر ماسرى مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة
  137  بوقصة علي  منصورة مركز بجوار البلدية 
  138  مرضي الشارف  منصورة مركز 

 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف
  139  قابورة ذھيبة  عين سيدي شريف مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية
  140 نجار مليكة -الشارع الرئيسي –طواھرية مركز  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  تجار التجزئة للتغذية العامة اومةلمدالقائمة اإلسمية 

 اليوم األول 

 ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  141 كلويلي لعيد شارع أول نوفمبر 

  142 موساوي الحبيب شارع محمد جبلي 

  143 زعيطي عبد القادر حي كاسطور 

  144  ناظر عفيف  حي الفياللي 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

زروالي محمد  أوالد مع هللا مركز  145 

مركزأوالد مع هللا   مفتاح الكافي  146 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

دقيش إبراھيم تازقايت مركز  147 

منصوري ملياني تازقايت مركز  148 

  بلدية سيدي لخضر

  149 بوحفص اسماعيل  شارع بوقشيش أحمد 

  150  عمارة لكحل  شارع سي عبد هللا 

  151  بلعربية مراد  حي السعادة 

  152  شنوف لخضر  هللاشارع سي عبد  

 بـلـــــــــديـــــــة حجاج
 

عمور الياس شارع ساخي خالد  153  

سدرة عبد هللا طريق البحر  154  

عاللي عبد القادر حجاج مركز  155  

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  156 شداد محمد  بن عبد المالك رمضان 

  157 شھري سيد أحمد  المالك رمضان بن عبد 

  
  

  

  

  

  



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  للتغذية العامةتجار التجزئة  لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم األول 

 ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  158 عابد لخضر   

  159  ميموني مھدي   

  160 شيبان محمد   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  161  بوحسون فاطمة   

  162  بجاوي العجال   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  163  ننوش احمد   

  164 بوعزيز عايدة     

  165 لوافي عائشة   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  166 باحمد احمد   

  167 بوخاري محمد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  للتغذية العامةتجار التجزئة  لمداومةالقائمة اإلسمية 
 اليوم الثاني

الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 
 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  حاج العربي جياللي  خروبة حي السالم 
 Boisiaroux   02  بن عيسى الطاھرالجياللي  
 03 بلعجال لخضر مستغانم 4مسكن محل  300حي  
  04 قويدر الواحد حي السالم 
 05 جابر عبد الوحيد  مسكن المنظر البحري 544 
 06 فرحة يوسف شريف  مسكن خروبة 600 
خيثر فيصل "Bloc "Dمسكن  84حي   07 
 08  بن قلوعة يحي مستغانم 03منطقة خروبة تحمل رقم  
السوق المغطاة وسط المدينة   09 بن عليوة بن صابر
السوق المغطاة وسط المدينة   10  قندوز محمد
تجديت 600حي ديار الھناء الرميلة    11 دحمان حياة
 12  بالر حسان  مسكن 544حي خروبة المنظر البحري  
 13  ھني محمد  حي تيجديت زيغوت يوسف شارع بن عبد الرحمان 
 14  بن خيرة بن دھيبة  سكن ايديمكو عمارة أ 126مكرر حي تيجديت  07 
  15 شواقرية  أحمد  مسكن حي خروبة 348 
  16  ولد بوعزة بلقاسم  617شارع قريدش  
  17  جلول وليد مسكن 544حي  
  18  عديدة حمزة  عمارة أ 04مسكن باب رقم  126حي تيجديت  
  19  مصباح عشورية  مسكن 300حي  
  20 دريدر فيصل  ولد عيسى بلقاسم 
  21 _ األصيل _ خضاري خديجة   حي جبلي محمد 
  22  بلعيد فوزية  حي جبلي محمد 
  32  بلخير مجدوب  جبلي محمد  166/112 
  42  تكرلي باي محمد  طريق وھران 
  52  بن ساعد خير الدين  حي الحرية 
  62  بوخدية مراد  15رقم  شارع بلعنتر الشارف بيموت 
  72  بلعيد محمد  بلعياشي بلحاج العرصةحي  
  82  جلولي نصر الدين ياسين  حي حمو بوتليليس 
  29  رجياللي زيا  05شارع حسان خليفة حي بايموت رقم  
  03  بن عماري نور الدين  حي العرصة 
  13  يعقوب بن بيو  84ملكية  62قسم  33جبلي محمد ق رقم  

  32  عفيف صداق  40مجموعة رقم  63قسم  222حي جبلي محمد رقم  02محل رقم  

  33  ابراھيم بوفرمة  حي جبلي محمد شارع عمارة حميدة 

  34  تيرس غالم هللا  حي العربي بن مھيدي طريق عمارة حميدة 

  35 م فريق سي سعيد.م.ذ.حمو اسماعيل ش  شارع شيخ ابن الدين وسط المدينة 06 

  36  بلكحل كريم   01حي عياشي بلحاج رقم  

  37  الحاجي موجيب رحمان  بلحاج العرصةالعياشي  

  38  الحاجي موجيب رحمان  الحرية 48قسم  17العياشي بلحاج رقم  

  39  بوعالم بوجمعة  28محل واجھة خطاب عبد القادر رقم  

  04  ساسي محمد  17عمارة حميدة رقم  

  14  عدة عبد القادر  خطاب عبد القادر 

  42  عثمان بلقاسم  شارع بقادة طيب 



  43  مساھل عبد الرحمان صالمندر "Bloc"Bحي سيدي لخضر بن خلوف  

  44  سريسر بوبكر  قطعة ب 1962جويلية  05حي  

  54  بن قسمية عبد النور  15رقم  2/مسكن شمومة عمارة ج 122 

  64  بلعربي سعيد  03رقم  2مسكن شمومة عمارة ب 96حي  

  74  منصور عبد الكريم مختار  جويلية 05حي  

  84  طاھر عزيز   إيطا شمومة الجديدةمنطقو  

  49  بن يحي منصور  17حي شمومة محل رقم  

  05  لحرش أبو بكر الصديق  مجاھري ناضور 

  15  نجار محمد   88عمارة رقم  6صالمندر بي  

  52  يحي لعرج  12مسكن زغلول محل رقم  200 

  35  بن محمد معمر  شمومة 10رقم  1مسكن عمارة ج  122حي  

  45  مفتاح فتحي  صالمندر 

  55  بن حليمة عائشة  صالمندر بجانب مسجد القدس 

  65  منصوري محمد األمين  صالمندر مقابل الثانوية 

  75  شيخ تواتية  مستغانم مقابل الثانوية 276و  278رقم  1صالمندر عمارة  

  85  شارب حميدة  جويلية 05حي  

  59  الرحمان قراقيش عبد  10رقم  1/مسكن طريق وھران عمارة ب 400حي  

 25مجموعة ملكية رقم  05أ رقم /08مسكن طريق وھران عمارة  400حي  
   143قسم 

  06  منصور بوحسان

  16  بورياحي عائشة  9/مسكن طريق وھران عمارة أ 400حي  

  26  مخلوف حمو  20حي الجزائر شارع تحاليتي عثمان رقم  

  36  مزيان بومدين  شارع عبان رمضان مقابل الملعب 

  46  بلماحي محمد  مسكن طريق وھران 400حي  

  65  حمو فاطمة  115قسمة  8عمارة  110لرقم  165حي عبان رمضان تجزئة  16رقم  

 Bloc 133  66  شاطر يوسف  جويلية 05حي  

  76  بوشارب منصور جويلية 05حي  

  86  عجال كريمة  عبان رمضان 

  69  غريسي رضا  حميدةشارع اإلخوة بن  08 

  07  عمور مراد  بلقاسمشارع بن يحي  

  17  حماني منصور  42عبان رمضان رقم  02محل رقم  

  72  بربار أحمد  محمد خميستي 45 

  73  بودة اسماعيل  شارع محمد خميستي 26 

  74  بن علي عبد الرحمان  شارع محمد خميستي 83 

  75  الشارف زروقي  71محمد خميستي رقم  

  76  بلحول حبيب  طريق بلعسل ساحة األمير خالد سانجول 02 

  77  مداح مصطفى  73مج ملكية  109قسم  07شارع بن تدالوتي الغالي رقم  

  
  
  
  



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  للتغذية العامةتجار التجزئة  لمداومةالقائمة اإلسمية 
  اليوم الثاني

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  
 حاســــــــي مــــامــــــــاشبـلــــــــديـــــــة 

مراقب تسيير ( برونو أكوالي  وادي الحدائق طريق غليزان A1محل  UNO"المركز التجاري  
  )مدير

78 

 79  بن مھال عبد هللا السوق المغطاة 
 80  حمو مخلوف  حي دادش زغلول   
 81  حمزة شريف  الرائد زغلول  
 82  كاسل محمد  الرائد زغلول  24 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران
 83 بن يزة أحمد بن بلة 211شارع البحر رقم  
 84 بن عليوة حمو 05حي أوالد نورين رقم  
 85 بلوشي أحمد حي زغلول الطريق الوطني 
 86  براھمي زوليخة  شارع الزيتون مزغران 
 87 ميلودي براھيم الحي الجديد 05قطعة أرض رقم  
 88 عمار بن خم خم الحي الجديد شارع تليغراف مزغران 
 89 بن يطو وسيم طريق حاسي ماماش مزغران 20 
 90  بن سماعين سمير  05مجموعة ملكية رقم  47حي تليغراف قسمة  
 91  زيان أحمد أحمد  شارع التجارة 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي
  92  قبايلي لخضر   28شارع الوراس رقمن أ  
  93  غنيسة العيد  شارع األوراس 
  94  عنتر محمد  المركز التجاري بشارع الجزائر 
  95  رندي احمد  السوق المغطاة  
  96  رندي الجياللي   01شارع الجزائر رقم  
  97  عبدلي عبد القادر  حي المنظر الجميل 
  98  سكرانعبد الكريم   1شارع سي مروان رقم  
  99  مصباح محمد  09حصة رقم  12شارع األوراس مناد رقم  
  100  زفيزف رشيد  08شارع الجزائر رقم  
  101  رندي عبد القادر  حي المنظر الجميل 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي
 102  سيسيبان حبيب شارع حمياني 
 103  رندي محمد شارع استيديا 
 104  دوبي بونوة رشيد شارع عين سيدي شريف عين نويصي مركز 
 105  دندن خيرة  شارع حمياني عبد القادر 
 106  سيسيبان مخفي  شارع حمياني عبد القادر 
 107  عمارة جمال  شارع حمياني عبد القادر 
 108  ھواري دندن  02محل رقم  25شارع محمد خميستي رقم  

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن
 109  مومن موسى  دوار القدادرة 
 110  رحو عبد المجيد   31م م  23قسم  
 111  عبد العزيز بن عامر  دوار القدادرة 
 112  رحو ميلود  شارع قاسم جياللي 
 113  ولد عبد هللا فاطمة  شارع األمير عبد القادر 
 114  أمقران مسعود  شارع الطريق الوطني 
 115  روابعية فؤد  القدادرةدوار  

  الحسيانبـلـــــــــديـــــــة 
  116 بويعقوب بوعالم قوارة 
  117 عدة عبد القادر الحسيان مركز 
  118  سعداوي رابح  بن ياحي الحسيان 
  119  سنينة عواد  بن ياحي 



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  التجزئة للتغذية العامةتجار  لمداومةالقائمة اإلسمية 
 اليوم الثاني 

 ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)
 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 120 قدور يمينة عين تادلس مركز 
 121 موسى مھدي شارع خطاب سي طاھر 
 122 ھني فارس ساحة بلطرش العجال 
 123 بن شعبان بن دھيبة عين تادلس مركز 
 124 بلطرش بن دھيبة شارع الملعب  

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير
  125  لعال خديجة واد الخير مركز 
  612  مغالط الحاج واد الخير مركز 
  712  قسوس الحبيب واد الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور
  812  بن جليجل الشارف  شارع جليجل قدور 
  912 بن جليجل عبد القادر  شارع جليجل قدور 
  301  كسار حمو  شارع سيدي عبد هللا 

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار
  131  بلبكوش حمو  سيدي بلعطار مركز 
  132  حميتي مراد  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن
 133 بن عيسى بشير دوار اوالد البشير 
اوالد حمودوار    134 حمو مخلوف 
 135  بن يحي جمال الدين  شارع األوراس 
 136  يحي عبد هللا  شارع األوراس 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 137 عمور محمد صيادة مركز 
 138 بن عليوة حميد سيدي عثمان 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 
 139 بشارف عبد القادر عين بودينار مركز 

  140 خليفة زھير عين بودينار مركز 

  141  مكتار نور الدين دوار أوالد علي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  لتغذية العامةتجار التجزئة ل لمداومةالقائمة اإلسمية 
 اليوم الثاني 

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)
 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 142 دحمان محمد شارع محمد خميستي 
 143 علي قاسي زوبير شارع محمد خميستي 09محل رقم  
 144 بغداد قريشي نور الدين شارع محمد خميستي  
 145  محمد بن كعبيش حليمة شارع محمد خميستي  

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات
 146  بن شني العجال  مركزسيرات  
 147 قاصي مراد  سيرات مركز 
 148  حراث حفيظ  سيرات مركز 
 149  بن شني قادة  شارع مصطفى بن بولعيد 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية
  150  العيد قورين الشارع الرئيسي سوافلية مركز 
  511  حميدة عدة الشارع الرئيسي سوافلية مركز 

 بلدية الصفصاف   
  521  مواليد العربي  الصفصاف مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى
  153 بن شني فضيل ماسرى مركز 
  154 مداني العجال ماسرى مركز 
  155 مناد مجيد ماسرى مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة
  615  بوقصة علي  منصورة مركز بجوار البلدية 
  715  مرضي الشارف  منصورة مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية
  815 نجار مليكة -الشارع الرئيسي –طواھرية مركز  

 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف
  915  قابورة ذھيبة  عين سيدي شريف مركز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  للتغذية العامةتجار التجزئة  لمداومةالقائمة اإلسمية 
 اليوم الثاني 

 ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )
 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  601 دقيش الحاج  تجزئة النعايمية 

  611 غوار محمد شارع أول نوفمبر 

  621 حليمي مداني شارع قاض حليمة 

  631  عدول عفيف  مسكن 195حي  

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

مالحي الغالي أوالد مع هللا مركز  164 

بن عربية عمار أوالد مع هللا مركز  165 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

دقيش أحمد تازقايت مركز  166 

منصوري جياللي تازقايت مركز  167 

  بلدية سيدي لخضر

  816  محمد مخطاري  شارع سي عبد هللا 

  691  بوحفص لكحل  شارع سي عبد هللا 

  701 بلھواري بسالم  مسكن 178حي  

  711  صحراوي خالد  شارع بوغازي محمد 

 بـلـــــــــديـــــــة حجاج
 

حماريد الطيب شارع ساخي خالد  721  

قرماش عبد القادر حجاج مركز  731  

نعيمي عبد القادر شارع ساخي خالد  741  

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  751 قرماش غانم  بن عبد المالك رمضان 

  617 بلماضي فوزية  بن عبد المالك رمضان 

  
  

  

  

  

  

  
  



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  غذية العامةتجار التجزئة للت لمداومةالقائمة اإلسمية 
 اليوم الثاني 

 ( دائرة عشعاشة)
 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  717 عزوز بلقاسم   

  817  بعلي عبد القادر   

  917 جميل باشا فاطمة   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  801 مالك مصطفى   

  811  جميل باشا محمد   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  821  بومعزة عائشة    

  831 لوافي عبد القادر    

  841 مخلفي محمد   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  851 عثمان الجياللي   

  618 سيد احمد لخضر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

  اليوم الثالث

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 
 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  حاج العربي جياللي  خروبة حي السالم 

 Bosiaroux 02  بن عيسى طاھر جياللي  

 03 بلعجال لخضر مستغانم 4مسكن محل  300حي  

  04 قويدر الواحد حي السالم 

 05 جابر عبد الوحيد  المنظر البحريمسكن  544 

 06 فرحة يوسف شريف  مسكن خروبة 600 

خيثر فيصل "Bloc "Dمسكن  84حي   07 

 08  بن قلوعة يحي  مستغانم 03منطقة خروبة تحمل رقم  

السوق المغطاة وسط المدينة   09 بن عليوة بن صابر

السوق المغطاة وسط المدينة   10  قندوز محمد

تجديت 600الھناء الرميلة حي ديار    11 دحمان حياة

 12  بالر حسان  مسكن 544حي خروبة المنظر البحري  

 13  ھني محمد  حي تيجديت زيغوت يوسف شارع بن عبد الرحمان 

 14  طاھري فاطمة  مسكن 544حي  

  15  بن خيرة بن دھيبة  سكن ايديمكو عمارة أ 126مكرر حي تيجديت  07 

  16 شواقرية  أحمد  مسكن حي خروبة 348 

  17  بن عبدي سعيد 159مسكن خروبة رقم  600 

  18  ولد بوعزة بلقاسم   617شارع قريدش  

  19  جلول وليد   مسكن 544حي  

  20 عديدة حمزة  عمارة أ 04مسكن باب رقم  126حي تيجديت  

  21 دريدر فيصل  ولد عيسى بلقاسم 

  22  مساعد مسير األصيل زحاف نور الدين  حي جبلي محمد 

  23  بلعيد فوزية  حي جبلي محمد 

  24  يوسف عبد القادر  حي جبلي محمد 

  25  بلخير مجدوب  جبلي محمد 166/112 

  26  تكرلي باي محمد  طريق وھران 

  27  بن ساعد خير الدين  حي الحرية 

  28  بوخدية مراد  15شارع بلعنتر شارف بايموت رقم  

  29  بلعيد محمد  العرصةحي بلعياشي بلحاج  

  30  حلوي نصر الدين ياسين  حي حمو بوتليليس 

  31  جياللي زياد  05شارع حسان خليفة حي بايموت رقم  

  32  بن عماري نور الدين  حي العرصة 
  33  عفيف صداق  40مجموعة رقم  63قسم  222حي جبلي محمد رقم  02محل رقم  
  34  بوفرمةابراھيم   حي جبلي محمد شارع عمارة حميدة 



  35  تيرس غالم هللا  حي العربي بن مھيدي طريق عمارة حميدة 
  36 م فريق سي سعيد .م.ذ.حمو اسماعيل ش  شارع شيخ ابن الدين وسط المدينة 06 
  37  بلكحل كريم  01حي عياشي بلحاج رقم  
  38  حمو عبد النور  2588مجموعة ملكية  61حي جبلي محمد قسمة  
  39   الحاج موجيب رحمان  العرصةحي العياشي بلحاج  
  40  بوعالم بوجمعة  28محل واجھة خطاب عبد القادر رقم  
  41  ساسي محمد  17عمارة حميدة رقم  
  42  عدة عبد القادر  خطاب عبد القادر 
  43  عثمان بلقاسم  شارع بقادة طيب 
  44  مساھل عبد الرحمان صالمندر "Bloc"Bحي سيدي لخضر بن خلوف  
  45  سريسر بوبكر  قطعة ب 1962جويلية  05حي  
  46  بن قسمية عبد النور  15رقم  2/مسكن شمومة عمارة ج 122 
  47  بلعربي سعيد  03رقم  2مسكن شمومة عمارة ب 96حي  
  48  منصور عبد الكريم مختار  جويلية 05حي  
  49  طاھر عزيز   منطقو إيطا شمومة الجديدة 
  50  بن يحي منصور  17حي شمومة محل رقم  
  51  لحرش أبو بكر الصديق  مجاھري ناضور 
  52  نجار محمد   88عمارة رقم  6صالمندر بي  
  53  يحي لعرج  12مسكن زغلول محل رقم  200 
  54  بن محمد معمر  شمومة 10رقم  1مسكن عمارة ج  122حي  
  55  مفتاح فتحي  صالمندر 
  56  شيخ تواتية  مستغانم مقابل الثانوية 276و  278رقم  1صالمندر عمارة  
  57  شارب حميدة  جويلية 05حي  
  58  طمار سعاد  17قطعة رقم  22حي الجديد رقم  
  59  قراقيش عبد الرحمان  10رقم  1/مسكن طريق وھران عمارة ب 400حي  
 25مجموعة ملكية رقم  05أ رقم /08مسكن طريق وھران عمارة  400حي  

   143قسم 
  60  منصور بوحسان

  61  بورياحي عائشة  9/طريق وھران عمارة أمسكن  400حي  
  62  مخلوف حمو  20حي الجزائر شارع تحاليتي عثمان رقم  
  63  مزيان بومدين  شارع عبان رمضان مقابل الملعب 
  64  بلماحي محمد  مسكن طريق وھران 400حي  
  65  حمو فاطمة  115قسمة  8عمارة  110لرقم  165حي عبان رمضان تجزئة  16رقم  
  68  عجال كريمة  رمضانعبان  
  69  غريسي رضا  شارع اإلخوة بن عيسى 08 
  70  عمور مراد  شارع بن يحي بلقاسم 
  71  حماني منصور  42عبان رمضان رقم  02محل رقم  
  72  بن زيباك مروان  تعاونية القلعة 11 
  73  سايح حبيب la CIAحي البحر  
  74  بن علي عبد الرحمان  شارع محمد خميستي 83 
  75  بن دلة عمار  1/3تعاونية االمامة قطعة رقم  
  76  الشارف زروقي  71محمد خميستي رقم  
  77  قوعيش خدوجة C 30 la CIA عمارة  
  78  بربار أحمد  محمد خميستي 45 
  79  بودة اسماعيل  شارع محمد خميستي 26 
  80  سرير بغداد  145حي عبان رمضان  
  81  بلحول حبيب  سانجولطريق بلعسل ساحة األمير خالد  02 
  82  عامر بلقاسم  شارع بوزيد محمد شارع العربي بن مھيدي 
  83  مداح مصطفى  73مج ملكية  109قسم  07شارع بن تدالوتي الغالي رقم  

  



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  للتغذية العامةتجار التجزئة  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  اليوم الثالث

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

وادي الحدائق طريق  A1محل  UNO"المركز التجاري  

  غليزان

مراقب ( برونو أكوالي

  )تسيير مدير

72 

 73  صدوق بوعمران شارع زغلول 17 

 74  بغدادي قادة بن عطية السوق المغطاة  

 75  بن مھال عبد هللا السوق المغطاة 

 76  حمزة شريف  الرائد زغلول  

 77  حمو مخلوف  حي دادش زغلول   

 78  كاسل محمد  الرائد زغلول  24 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 80  بن يزة أحمد بن بلة  211شارع البحر رقم  

 81 ميلودي براھيم الحي الجديد 05قطعة أرض رقم  

 82 عمار بن خمخم  شارع تليغراف الحي الجديد 

 83 بن يطو وسيم طريق حاسي ماماش مزغران 20 

 84 بن سماعين سمير 05مجموعة ملكية  47حي تليغراف قسمة  

 85  براھيمي زوليخة  شارع الزيتون 

 86  بن عليوة حمو  05حي أوالد نورين رقم  

 87  منصور مدني  06الحي الجديد رقم  

 88  زيان أحمد أحمد  شارع التجارة 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

 89  قبايلي لخضر   28شارع الوراس رقمن أ  

  90  غنيسة العيد  شارع األوراس 

  91  رندي احمد  السوق المغطاة   

  92  رندي الجياللي   10شارع الجزائر رقم  

  93  عبدلي عبد القادر  حي المنظر الجميل 

  94  عبد الكريم سكران  01شارع سي مروان رقم  

  95  مصباح محمد  09حصة رقم  12شارع األوراس و مناد رقم  

  96  زفيزف رشيد  08شارع الجزائر رقم  

  97  رندي عبد القادر  حي المنظر الجميل 

  

  

  



 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 98  سيسيبان حبيب حميانيشارع  

 99  رندي محمد شارع استيديا 

 100  دوبي بونوة رشيد شارع عين سيدي شريف عين نويصي مركز 

 101  دندن خيرة  شارع حمياني عبد القادر 

 102  سيسيبان مخفي  شارع حمياني عبد القادر 

 103  عمارة جمال  شارع حمياني عبد القادر 

 104  ھواري دندن  02محل رقم  25شارع محمد خميستي رقم  

 105  بلقاسم لعيد  شارع حمياني 

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 106  مومن موسى  دوار القدادرة 

 107  رحو عبد المجيد  31م م  23قسم  

 108  عبد العزيز بن عامر  دوار القدادرة 

 109  رحو ميلود  شارع قاسم الجياللي 

 110  ولد عبد هللا فاطمة  عبد القادرشارع األمير  

 111  أمقران مسعود  شارع الطريق الوطني 

 112  روابعي فؤاد  دوار القدادرة 

  الحسيانبـلـــــــــديـــــــة 

  113 بويعقوب بوعالم قوارة 

  114 عدة عبد القادر الحسيان مركز 

  115  سعداوي رابح  بن ياحي الحسيان 

  116  سنينة عواد  بن ياحي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  للتغذية العامةتجار التجزئة  لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم الثالث 

 ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 117 قدور يمينة عين تادلس مركز 
 118 موسى مھدي شارع خطاب سي طاھر 
 119 ھني فارس ساحة بلطرش العجال 
 120 بن شعبان بن ذھيبة عين تادلس مركز 
 121 بلطرش بن دھيبة شارع الملعب 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير
 122 لعال خديجة واد الخير مركز 
  123  مغالط الحاج واد الخير مركز 
  124  قسوس الحبيب واد الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور
 125  بن جليجل الشارف  شارع جليجل قدور 
  126 بن جليجل عبد القادر  شارع جليجل قدور 
  127  كسار حمو  شارع سيدي عبد هللا 

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار
  128  بلبكوش حمو  سيدي بلعطار مركز 
  129  حميتي مراد  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن
 130 بن عيسى بشير دوار أوالد البشير 
 131 حمو مخلوف دوار أوالد حمو 
 132  بن يحيى جمال الدين  شارع األوراس 
 133 يحي عبد هللا شارع األوراس 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 134 عمور محمد صيادة مركز 
 135 بن عليوة حميد سيدي عثمان 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 
 136 بشارف عبد القادر عين بودينار مركز 

 137 خليفة زھير عين بودينار مركز 

  138  مكتار نور الدين عين بودينار مركز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  للتغذية العامةتجار التجزئة  لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم الثالث 

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 139 بن داني عبد القادر شارع محمد خميستي 
 140 جرورو عبد القادر بوقيرات 09داداش عدة رقم  
 141 زيتوني الشارف شارع محمد خميستي  
 142  بن قنونة حبيب طريق المرطز المھني  

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات
 143  بن زينة عبد الرحيم  طريق الطواھرية سيرات 
 144  بكريتي محمد  طريق الطواھرية سيرات 
 145  باھي مساعدة  شارع مصطفى بن بولعيد 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية
  146  العيد قورين الشارع الرئيسي سوافلية مركز 
  147  حميدة عدة الشارع الرئيسي سوافلية مركز 

 بلدية الصفصاف   
  148  مواليد العربي  الصفصاف مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى
  149 نجار حسين ماسرى مركز 
  150 لعوج محمد ماسرى مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة
  151  بوقصة علي  منصورة مركز بجوار البلدية 
  152  مرضي الشارف  منصورة مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية
  153 نجار مليكة -الشارع الرئيسي –طواھرية مركز  

 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف
  154  قابورة ذھيبة  عين سيدي شريف مركز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  غذية العامةتجار التجزئة للت لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم الثالث 

 ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  155 نقمار خالد شارع فلسطين 

  156 الطيببلغول  حي محمد جبلي 

  157 عبد الالوي أحمد حي زغدانة 

  158  دكار علي  حي كاسطور 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

فالحي مداني أوالد مع هللا مركز  159 

فالحي عادل أوالد مع هللا مركز  160 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

دقيش عبد القادر تازقايت مركز  161 

مركزتازقايت   جاللي محمد  162 

  بلدية سيدي لخضر

  163  مھيدي لخضر  شارع الشھداء طريق البحر 

  164 مھيدي أحمد  شارع الشھداء 

  165  مخطاري أحمد  حي كاسطور 

 بـلـــــــــديـــــــة حجاج
 

بوجلطية تواتي شارع ساخي خالد  166  

بلھواري أمحمد طريق البريد  167  

محمد بن بغداد طريق البريد  168  

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  169 بن زمرة ميلود   بن عبد المالك رمضان 

  170 بن عروم محمد  بن عبد المالك رمضان 

  
  

  

  

  

  

  



   2015المبارك لسنة  األضحىبمناسبة عيد  ة للتغذية العامةتجار التجزئ لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم الثالث 

 ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  171  شافة الجياللي   

  172 شيبان ميلود   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  173 بلمادي عبد الحميد   

  174  مالكي شعبان   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  175 عابر محمد   

  176 مخلفي محمد   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  177 نايب محمد   

  178 ھني محمد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


