
   2015 لسنة أول محرمبمناسبة  لتغذية العامةالتجزئة لتجار  لمداومةالقائمة اإلسمية 

الرقم اإلسم و اللقب  العنوان  مالحظة

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  روخ حبيب  مسكن عمارة 96 

 02  بوروباي عبد الكريم  122شمومة رقم  

  03  كعيبيش بن ذھيبةبن  شمومة 

 04 حمو الغالي مسكن 200حي  

 05 )مغازة(سريسر بو بكر   جويلية قطعة ب 05حي  

حي جبلي محمد   بن علي يوسف فاطمة 06 

 07  ماية محمد  تحاليتي عثمان 27رقم  

 08 حمود طاوس حي زغلول 

 09  بن قسمية عبد النور 15رقم  2/مسكن شمومة ج 122حي  

 10 بن يحيى منصور  17محل رقم  حي شمومة 

 11  مھيدي أحمد  مسكن شمومة  122حي  

 12  دندن توفيق  مسكن 200 

  13  الغرباوي كمال 51ملكية  136حي زغلول قسم  

  14 لرش بوبكر الصديق  مسكن تجزئة مجاھري 200حي  

  15  عامر عبد القادر  مستغانم 68جبلي محمد رقم  

  16  محمد بن دحو  12عمارة حميدة رقم  

  17 )سوبر مارشي اليمن( لخضاري خديجة  حي جبلي محمد 

  18 بوغايطة معمر  حي السالم خروبة 

  19  شواقرية احمد  مسكن خروبة 348 

  20  بلخيرة بن ذھيبة  مسكن 300حي  

  21  دحمان عمر  65ديار الھناء رقم  

  22  مساھل عبد الرحمان  مسكن 348حي  

  23  بصغير حسين  حي السالم خروبة 

  24  بن فلة بن ذھيبة  39/11رقم  2خروبة الشطر  

  25  شاھد رشيد  560حي جبلي محمد رقم  

  26  جلول وليد  خروبة 07رقم  04حي المنظر البحري أ 

  27  )مغازة(عطية عبد القادر  حي جبلي محمد 

  28  بن عليوة بن صابر  42السوق المغطاة رقم  

  29  منير عيموش  20المنطقة الحضرية الثالثة رقم  

  30  بوخاتم لخضر  صالمندر 

  31  بوداعة اسماعيل  شارع محمد خميستي 

  32  )مغازة(بن ھامل سمير   حي خميستي 



  33  عدة عبد القادر  02شارع درقاوي محمد حصة  رقم  

  34  باربار أحمد  شارع محمد خميستي 

  35  مفتاح فتحي  نھج صالمندر 02محل رقم  

  36  نجار محمد  88عمارة دج رقم  6صالمندر  

  37  بن زكري بن علو  شارع العرباوي بوزيد 04 

  38  )مغازة(بن زيباك مروان   11تعاونية عقارية حي القلعة  

  39  مزيان ناصر  العرصة 

  40  دحمان حياة  61حي ديار الھناء الرميلة  

  41  بوبكر محمد  طريق الضمان االجتماعي 

  42  عمر دحالش  شارع لعرباوي بوزيد ريزانفيل 02 

  43  طاھري حسين  شارع عياشي بلحاج العرصة 26 

  44  بوعشرين مخضر حماني  حي عبان رمضان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  



   2015 لسنة أول محرمسبة بمنا تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 45  بغدادي بن عطية السوق المغطاة حاسي ماماش 

 46  صدوق بوعمران شارع زغلول 17 

 47  غربي الحبيب السوق المغطاة 

 48  كاسل محمد الرائد زغلول 

 UNO 49المركز التجاري   وادي الحدائق 

 مـــــــــــزغــــــــــرانبـلـــــــــديـــــــة 

 50 بن يزة أحمد بن بلة 07شارع البحر رقم  

 51 ميلودي ابراھيم حي الجديد 05قطعة أرض رقم  

 52 مدني كريم  18رقم  الحي الجديد 

 53 )مغازة(سماعين سمير بن  حي التلغراف 

 54  بن سماعين سمير  حي قلوعة الشارف 

 اـــــــــــــــــــــاستيديبـلـــــــــديـــــــة 

 55  رياح حوسين شارع األوراس استيديا 

  56  عنثر محمد  شارع الجزائر استيديا 

  57  رندي أحمد  شارع األوراس استيديا 

  58  زفيزف رشدي  شارع الجزائر استيديا 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 59  بوبشر زكرياء شارع حمياني عبد القادر 

 60  حمو كمال عين النويصي 135محل ثاني رقم  

 61  دندن ھواري شارع محمد خميستي عين النويصي 

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 62  رحو ميلود  الشارع الرئيسي فرناكة 

 63  مسعود أمقران  الشارع الرئيسي فرناكة 

 64  عبد هللا فاطمةولد   الشارع الرئيسي فرناكة 

 65  صايم جميعية  فرناكة - القدادرة 

 66  رحلة محمد  فرناكة - القدادرة 

 67  رتعات فضيلة  الشارع الرئيسي فرناكة 

 68  روايعي فؤاد  الشارع الرئيسي فرناكة 

  الحسيانبـلـــــــــديـــــــة 

  69 سنينة عواد بن ياحي 

  70 منصور محمد الحسيان 

  71 عبد القادر زيان الحسيان 



 
   2015 أول محرمبمناسبة  تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

  ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 71 فاطمي سفيان طريق غيليزان بلدية عين تادلس 
 73 مالحي ھواري عين تادلس مركز 
 74 بومدين محمد عين تادلس مركز 
 75 كوكة ميلود عين تادلس مركز 
 76 نوفل محمد حي العقيد لطفي بلدية عين تادلس 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير
 77 قالل أحمد وادي الخير مركز 
 78  خليفة جمال وادي الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور
 79  كساير علي  قدور بلدية الصور مركز طريق جليجل 
 الصور مركز    80 قالل كريم

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار
  81  ولد لكحل محمد  سيدي بلعطار مركز 
  82  لطرش عبد القادر  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن
دوار أوالد حمو بلدية خير الدين   83 حمو فتحي
خير الدين مركز   84 بلعيد حمو
خير الدين مركز   85  محي الدين ابراھيم
 86  حمو عبد القادر ولد مسعود دوار أوالد حمو بلدية خير الدين 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 87 جلول محفوظ صيادة مركز 
 88 بن سليمان عثمان سيدي عثمان مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 
 89 جياللي صابيح عين بودينار مركز 

 90 طويل سيد احمد دوار بن دحمان بلدية عين تادلس 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   2015لسنة  أول محرمبمناسبة  تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

  ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 91  بن داني عبد القادر شارع محمد خميستي 
 92 جرورو عبد الرزاق 09دداش عدة رقم  
 93 زيتوني الشارف شارع محمد خميستي 
 94 بن قنونة حبيب طريق المركز المھني بوقيرات مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات
 95  باھي مساعدة  شارع مصطفى بن بولعيد 
 96 بكريتي محمد  طريق الطواھرية سيرات 
 97 بن زينة عبد الرحيم  طريق الطواھرية سيرات 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية
  98  العيد قورين الشارع الرئيسي سوافلية مركز 
 الشارع الرئيسي سوافلية مركز    99  بن خدة حوسين

 بلدية الصفصاف   
  100  مواليد العربي  الصفصاف مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى
 ماسرى مركز    101 زحاف منصور
 شارع محمد خميستي    102 لعوج محمد

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة
  103  بوقصة علي  منصورة مركز بجوار البلدية 
  104  مرضي الشارف  منصورة مركز 

 
 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف

  105  قابورة ذھيبة  عين سيدي شريف مركز 

  106  بكريتي العيد  عين سيدي شريف مركز 

 بـلـــديــــة الطواھرية
  107  نجار مليكة  الطواھرية مركز 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   2015لسنة  أول محرمبمناسبة  تجار التجزئة للتغذية العامة اومةلمدالقائمة اإلسمية 

  ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  108  نقمار خالد شارع فلسطين 

  109 كلولي العيد حي قرماط العيد 

  110 حمري بلعيد خروبة الراجع 

  111  طاھري اسماعيل حي الجبلي محمد 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

جديد مداني أوالد مع هللا مركز  112 

مفتاح الكافي أوالد مع هللا مركز  113 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

دقيش ابراھيم تازقيت مركز  114 

جياللي محمد تازقيت مركز  115 

  بلدية سيدي لخضر

  116 خوخي أحمد  سيدي لخضر 

  117  شنوف لخضر  سي عبد هللاشارع  

  118  عمارة أمين  شارع احمد عميروش 

  119  مختاري أحمد  شارع سي عبد هللا 

  120  سعادي محمد  02شارع سي عبد هللا رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة حجاج
 

حبالل احمد طريق البحر حجاج  121  

بلھواري امحمد طريق البحر حجاج  122  

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  123 شداد محمد  بن عبد المالك رمضان 

  124 شھري سيد أحمد  برجي عمر 

  
  

  

  

  

  



  
   2015لسنة  أول محرمبمناسبة  للتغذية العامةتجار التجزئة  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  125  ميموني الحاج   

  126  مخلوف محمد   

  127 زبالح عبد القادر   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  128  بعلي محمد   

  129  ميسوم علي   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  130  لولفي شعبان   

  131 ابراھيمسباعي    

  132 بوعمرة محمد   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  133 نايب محمد   

  134 عثماني الجياللي   

  135 سي أحمد لخضر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


