
التجارة وزارة
مستغانم لوالية التجارة مديرية

التجاري العنواناللقب و االسمالبلديات

محمد جبلي حيسمير سحنون
محمد جبلي حيالدين نور بلخضر
خروبة حيماسينيسا مالل
50/04 رقم خروبة حي 03 رقم يحمل محلصواقي محمد

خروبة حيمخاطرية مكية
,السالم حي - 23/04 رقم الثاني الشطر-  خروبة لحول زوجة دحمان صورية

خروبة حيمحفوظ بختاوي
محمد جبلي حيمصطفى ساحة بن

,العجال سيدي-  محمد جبلي حي حبيب حراث

محمد جبلي حيسامية ربيعي
الجديدة شمومة حي الفردوس حيالقادر عبد شريفي
مستغانم 02 خروبة حي امين ميسوم
02 رقم حميدة عمارة شارع بلحسل شارع06 حاند ويقرة

جلول شرقي حاج شارع04عودة بن جرورو
خليفة حناف شارع20محمد الستار عبد

مسكن 200 حيالجليل عبد بوالطين
تيجديت 02 رقم 48 شارع 02 محلسماعين بوستة
تيجديت حي 01 رقم محلقيرود سليم

الحرية بلحاج عياشي حيجمال ماموني
تيجديت البوليس حيمحمد عواد

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

المخابز

مستغانم



)المغطاة السوق ( ماماش حاسيكمال غربي

المحمدية طريق ماماش حاسيفتحي مكوسي
مزغران-  ماماش حاسي طريقزوبير عيسى
 مزغرانمصطفى بساحة

)ماماش حاسي طريق( 46 الشارف قلوعة حيميسوم زوجة سعيد بن نسيمة

 11 ملكية مج 17 قسم الجديد حييوسف بلقاسم

الحدائق حي محمد سعداوي
القادر عبد سعيد أيت سيدأحمد شيخ

 الجميل المنظر حي زكرياء أحمد موالي

ياحي بن محمد سعداويالحسيان
النويصي ع الى المؤدي الرئيسي الطريق فرناكةمبارك بن عامرفرناكه

خميستي محمد شارعالشارف جرورو
الكروم حيفتحي عمار بن
-مركز- سيرات ميلود شني بن

 رمضان عبان شارعهللا عبد داحة بن بغدادي

-مركز- الصفصاف مريم عقبوبي

-مركز- الصفصاف سفيان درقاوي

خالد سي حي هللا عبد بونوة دوبي
01 الملكية مجموعة 33 القسم خميستي محمد شارع الجمعي زيداني

مركز منصورة الحاج لزرقمنصورة
مركز-  شريف سيدي عين رضا بنوكرافالشريف سيدي عين

-مركز-  الطواهرية الشارف مخنفرطواهرية

مركز تادلس عين منصور ارزقي
مركز تادلس عين حسين مبارك

مركز تادلس عين عدة برحمون
 لطفي العقيد حيالصديق بكر أبو خطاب بن

مركز الخير وادي  عالمي إدريس 

ماسرى

سيرات

بوقيرات

ماماش حاسي

مزغران

النويصي عين

الصفصاف

تادلس عين

الخير واد



 مركز الخير واديمحمد بسلطان

,مركز- الصور  محمد مدانيالصور

مركز بلعطار سيديأحمد مغنيةبلعطار سيدي
صيادة بلدية-  عثمان سيديهاجر وجاح بن
صيادة بلدية سليمان زيان بن

مركز بودينار عينزهير زيان بنبودينار عين
علي سيدي نوفمبر اول شارع ياسين محمد حمي
  الجبلي محمد حي مبارك بغدالي

نوفمبر اول شارععمر بوبقرة
فلسطين شارعالدين جمال نوخ بن
الجبلي محمد حيعفيف طاطا بن

الجبلي محمد حي خيرة قاسمي
مركز-  هللا مع أوالد بلديةعلي شاعة بنهللا مع أوالد

هللا عبد سي شارع بختة منصر
الشهداء شارعبلقاسم طيبي
كاسطور حي محمد طيفور

المقبرة شارع رشيد مناصر 
 خربيش احمد شارع سفيان ضامن

هللا عبد سي شارعمحمد ناصر
خالد ساخي شارعرضوان بوخريصةحجاج

مركز البلديةسنوسة دربوز بنرمضان المالك عبد بن
مركز عشعاشةسفيان قليل
عشعاشة بلدية الشرايفية دوار الميلود شاوش سعد

مركز خضرةفريد بلخوجة
مركز حضرةلخضر شاوش سعد

 بوغالم أوالد عراباين دوارمحمد بوغانمبوغالم أوالد

العامة التغذية

عشعاشة

خضرة

الخير واد

صيادة

علي سيدي

لخضر سيدي



15 عمارة 27 ب صالمندر حي مهدي عمر

57 رقم اي عمارة 24 ب صالمندرمحمود بن الدين خير

الثانوية مقابل صالمندر حيمحمد منصوري
صالمندر 4 رقم 03 عمارة مسكن 240 حيالقادر عبد بكوش
ف عمارة 01 حصة 36 رقم أف عمارة 19 بي صالمندرطاهر بن بلقاسم
08أ رقم أ عمارة صالمندر مسكن 90/183 حيالقادر عبد ديدون

شمومة حي مسكن 122الكريم عبد بوروباي
شمومة الفردوس حيبومدين بوعزير
محمد جبلي حياحمد سيد عطية
02 خروبة محل 52 06أ بلوك 97 رقمالعربي غنام

مستغانم 02 خروبة حيدربال بوخدية محمد
خروبة 07 رقم 4أ البحري المنظر حيوليد جلول

قطعة 13 رقم خروبة حيمحمد بوقريدش
03 محل 07 رقم حميدة عمارة شارعتركي ياسين

شني بن 05 حي مسكن130 سفيان عيد
سانجول خالد االمير ساحة بلعسل طريق02حبيب بلحول  

محمد جبلي حي و مشتي حياحمد مغراني
جويلية 05 حيالكريم عبد منصور مختار
مستغانم جويلية 05 08 رقم التجاري مركزداود بن درواش
الحرية حيرحمان نجيب حاجي
الحرية بلحاج عياشي حيالقادر عبد جدو
تيجديت محمد قريديش شارعفتحي مسقم
تيجديت حي 02 رقم محلجلول ساعد بن

تيجديت حيتواتي عصمان
تيجديت محمد قريديش شارعبلقاسم بوعزة ولد

تيجديت فلوح مسكين شارععمران بن حراق
تيجديت رميلةحياة دحمان

مستغانم



محمد جبلي حيبلقاسم عمر
زغلول حي 07 رقم محلجود طاوس
02 رقم حصة محمد درقاوي شارععدة القادر عبد

 محمد درقاوي شارعهللا عبد مواعي

خميستي محمد شارعالرحمان عبد علي بن
بلغدار زغلول حيلزرق رحال
المدينة وسط محمود خليفة شارعميلود بن الدين جمال
صادق بسايح شارعخروبي الطاهر
المغطاة السوقمختار وافي

الثالثة تعاونية حيمحمد أمين بلحاجي
الثالثة الحضرية المنطقة صالمندربوهادف محمد

 حميدة عمارة HLM حيالنور عبد درقاوي

البدر حي السياخدوجة قوعيش
 السياالحبيب سايح

 02/01 خروبةوليد االمبن محمد

115 رقم عمارة 27 صالمندر حيالدين نور زناتي

زغلول رائد نهج الحاج بقدور
 أوريعة طريق إبراهيم العربي

المغطاة السوق جميعي إبراهيم بن
 اوريعة طريقمحمد حبالل

المغطاة السوق غربي ذهيبة بن
 18 ملكية مج 22 رقم المذبحة شارعغربي منصور

بورحلة مزرعة)مغازة( لعوج أحمد
 الشارف قلوعة حيالقادر عبد بليدي

التلغراف حيسماعين بن سمير
148 قسم 525 رقم ماكية مج ماماش حاسي طريقجمال سكيو

القمم طريق)مغازة( جياللي الحوسين
مزغران



)القمم طريق( 28 قسم 137 ملكية مج 02 رقم محلياسين براهم شوك

القمم طريق مسكن C 06  160 رقممعمر شرقي
96 رقم ملكية محموعة 12 القسم سمير لبرش

األرضي ط 06 رقم الحصة 05 س 01 رقم عمارة القمم طريقيمينة مغراني
19 قسم التجارة شارع 02 رقم محلسبع هني

األوراس شارع 11 محمد مصباح
الجديد التجاري المركز 08 رقم الجزائر شارعرشدي زفيزف
03 الحصة 27 قسم 52 ملكية مجمربوح بلقاسم

الجميل منظر القادر عبد عبدلي
استدية 11 رقم المركز حيعباس عبودة

19 رقم زغلول سي شارععودة بن مروشي

استية ملكية مج 20 قسم 34 رقم زغلول حي 2 محلرياح حسين
مناد سي شارع أحمد رندي
 1954 نوفمبر 01 شارع حمادي شفة

باديس ابن الحميد عبد شارع 49دندن جمال
المغطاة السوق طريق 10 رقم الشارف عين شارعميلود معمر بن

 شريف سيدي عين طريق الجميل المنظر حي سمير حمادي

القادر عبد حمياني شارع شريف سيدي عين طريق 102 رقم محل لعيد بلقاسمية
 حمياني شارعحبيب سيسيان

)الشيخ مخبزة بجانب ( جوان 19 شارعصافي رشيد

الشيخ احمد سيد مخبزة بجانب  الدين نور سطالبي بن
 94 رقم الحدائق شارعلوح رفيق

 حبيبي السكن بجانب القدر عبد دندن

القدادرة دوارجمعية صايم
القدادرةموسى مومن
77 رقم ملكية مج 18 قسم القدادرة 03 رقم محلالعزيز عبد محمد كراس

فرناكة الرحيم عبد قناوي

فرناكه

مزغران

استيديا

النويصي عين



فرناكة عثمان سقراس
ياحي بنسنينة عواد

04 رقم محل ياحي بنعائشة مشري

خميستي محمد شارعمحمد زيتوني
خميستي محمد شارع مصطفى زيتوني

,المهني التكوين المركز طريق 01 رقم محل دحمان قندوز بن

مصطفى أزري شارععلي قورين
-مركز- سيرات سمير بغداد عبادلية

 بولعيد بن مصطفى شارع ذهيبة بن سعيد

-مركز- سيرات محمد شني بن

-مركز-  سوافلية الرئيسي شارع قورين العيد

-مركز-  سوافلية الرئيسي شارعحوسين خدة بن

-مركز- ماسرى الحميد عبد بونوة

-مركز- ماسرىحسان غالي بن

-مركز- ماسرىالقادر عبد عياد بن

-البلدية بجوار- مركز-  منصورة علي بوقصة

- مركز- منصورة الشارف مرضي

-مركز-  شريف سيدي عين شريف عربيةالشريف سيدي عين

-مركز-  طواهرية مليكة نجارطواهرية

تادلس عين بلدية مخاطرية شارعمحمد شوكة بن
تادلس عين بلدية العجال القادر عبد األمير حييوسف مولفيدة
تادلس عين بلدية المستشفى طريقالقادر عبد موالت
تادلس عين بلدية العجال بلطرش شارعميلود موسى
تادلس عين بلديةمهدي موسى
تادلس عين بلدية العجال بلطرش حيهللا عبد طويل
مركز  تادلس عينهللا عبد بقلول

تادلس عين بلدية مسكن 56 حيالشارف زنتيسي

سيرات

الحسيان

السوافلية

ماسرى

منصورة

تادلس عين

بوقيرات



تادلس عين بلديةميهوب يطو بن
تادلس عين بلدية غليزان طريقهللا عبد حميتي

تادلس عين بلدية رمضان عبان حيحامدي عمر بن
تادلس عين بلديةمحمد صالح بن

تادلس عين بلدية رمضان عبان حي 1 رقم محلحليمة بونيف
علي سيدي محطة بجانب تادلس عين بلدية 45 رقم لطفي العقيد حيفاطمة خطاب

تادلس عين بلدية خليفة سي زيان سي شارعحميدة ذهيبة بن
تادلس عين بلدية 03 رقم الطاهر خطاب بن شارعمفتاح شاعة بن
 مركز الخير وادي القادر عبد مناد

مركز الخير واديأحمد قالل
مركز الخير وادي  جمال خليفة
مركز الصورشارف عباس
مركز الصورشريف موسى
الصور بلدية قدور جليجل شارععلي كساير
الصور بلدية 1 رقم العجال عباسة شارعاالمين محمد مداني

مركز بلعطار سيديكروم لخضربلعطار سيدي
مركز  الدين خير بلدية القادر عبد بلعيد
الدين خير بلدية حمو أوالد دواربغداد حمو
الدين خير بلدية حمو أوالد دوارتوفيق حمو
الدين خير بلدية البشير أوالد دوارهللا عبد عمارة بن
الدين خير بلدية البشير باوالد عمايرية دواربلحول عمارة بن
الدين خير بلدية البشير أوالد دوارحسين عياد بن

مركز صيادةجلول زواوي
صيادة بلدية-  عثمان سيديمحمد شاهد

مركز بودينار عينصابيح جياللي
مركز بودينار عينمصطفى قدور
مركز بودينار عينمحمد صافي

الدين خير

صيادة

بودينار عين

تادلس عين

الخير واد

الصور



              بوبقرة حيالقادر عبد سباعي

            زغدانة  حي علي حمادي ميمون بن

                      بختي سيدي حيناصر ضامن

 كاسطور حي حمري بلعيد

القادر عبد بلعسل شارعأمحمد طاطا بن
الحاج فارسي المغطاة السوقعلي بحيح
مسكن 195 حيعفيف عدول

كاسطور حي القادر عبد زعيطي
   نوفمبر أول شارع حبيب موساوي

مركز هللا مع أوالد بلدية مدني فالحي
مركز هللا مع أوالد بلديةعمار عربية بن
    الماللحة دوارالقادر عبد صالح بن

مركز هللا مع اوالد بلديةمحمد زروالي
مركز هللا مع اوالد بلديةمداني جديد
تونين عين دوارالقادر عبد الدين عز

 مركز تازقايتمحمد جاللي

-مركز-  تزقايتابراهيم دقيش

-مركز-  تزقايتملياني منصوري

-مركز-  تزقايتعفيف بوفرمة

هللا عبد سي شارع الحبيب محمد مصطفاوي
 هللا عبد سي شارع محمد سعادي
 مهديد شارع احمد بوحفص

          محمد لعرجاني  شارع عفيف بوبكر

 خربيش احمد شارع نصيرة ضامن

 الشهداء شارعه لخضر مهيدي

هللا عبد سي شارعمريم نور
هللا عبد سي شارع لخضر شنوف

تازقايت

علي سيدي

هللا مع أوالد

لخضر سيدي



هللا عبد سي شارع مراد بلعربية
مسكن 204 حيعلي حماريد
مسكن 204 حيالعيد بوجلطية

         مركز حجاجمحمد الالوي عبد

 مركز حجاجالحق عبد قواري 

مسكن 204 حي الشارف مبرك
مركز حجاج مهدي الالوي عبد

                 الرئيس محالتمراد ضامن

عمر برجي شارعناضور محلة
 مركز رمضان المالك عبد بنعفيف مرزوق

عمر برجي شارع احمد ثابت بن
عمر برجي شارعكريم عروم بن

مركز عشعاشة مكرر خامس محلمحمد مخلوف
مركز عشعاشة ثاني محلمحمد شيبان

مركز عشعاشة أول محلحبيب مرزوق
مركز عشعاشة 02 رقم مسكن 40 حيالمهدي ميموني
مركز خضرةميلود أندلوسي
خضرة علي أوالد دوارمحمد مقبول
مركز عمورخضرة جياللي شارع 02 رقم محلمحمد باشا جميل
مركز خضرةالغني عبد بواب

بوغالم أوالد بلديةمحمد بوعمرة
مركز بوغالم أوالدعائشة بومعزة
مركز بوغالم أوالدالحليم عبد بوخاري
مركز بوغالم أوالدالحبيب بجاوي
نكمارية بلدية جلول أوالد دوار أول محلمحمد نايب

مركز نكماريةجياللي عثماني

حجاج

رمضان المالك عبد بن

عشعاشة

خضرة

الدواجن و اللحوم

بوغالم أوالد

نكمارية



 مستغانم-  صالمندر حيجمال كريشيش

صالمندر            حيالحبيب قلة بن
الجديدة شمومة 67 رقم سابقا ايطا 02 رقم محلمنصور فؤاد
خروبة 23 رقم 05 0 قطعة السالم تعاونية حيسفيان مؤدن
سويقة تيجديت حيمكرربش الغالي
سويقة تيجديت حيبوزيد بشير
02 رقم المحل 03 رقم 23 قطعة خروبة حيمزيلط مهدي

مستغانم 02 خروبة حيمحمد عناني
مستغانم 02 خروبة حيسمير بكريتي

 بيموت خليفة حنانالحق الستارعبد عبد

حميدة عمارة شارعمنصور زروقي
 الداتي البناء محمد جبلي حيمحمد بلهادف

77 رقم الحرية بلحاج عياشي حييمينة محال بن

تيجديت حيحليمة عابد بن
الياسمين حيالعربي عدة
الثالثة الغربية المنطقةالدين بدر عفيف سي

حميدة عمارة شارعاالمين محمد قسوس
الملعب مقابل بايموت حي بشير عسلة بن

زغلول الراني حيملوك رفيق
مقراني دواجي بوخاتم 02 حي دهيبة بن عسلة بن

محمد درقاوي شارععدة األمين محمد
الثالثة الغربية المنطقة صالمندر حي االمين محمد الهاشمي

الثالثة الغربية المنطقةبونوة الدين نور
المغطاة السوقذهبية بن بلصقع
السفلية الجهة المغطاة السوقالحبيب وهراني

المغطاة السوق مختار مصطفى ددوش بن
 الرئيسي الشارع الشارف نوة بو

مستغانم

ماماش حاسي



02 المحل رقم المغطاة السوق لكحل قارة

صافي بن شارع حميدة قارة
المغطاة السوق مقابل اسماعيل قارة

المخبزة مقابل المسجد شارعبوعسرية بوسماط
التجارة شارعحبيب درار
التلغراف شارعالحبيب عابد بن
الجديد حي 14 رقم محل بشير عابد بن

 تيلغراف حي الثاني محل بليدي أحمد

الجديد حي علي سماعيل بن
استديةمكي برحال
الثالث المحل 11 رقم األوراس شارعطاهري حاج
استدية الجزائر شارعالدين عز قارة

 04 القسمة 89 رقم الملكية الذاتي البناء حيابراهيم عبدلي

خميستي محمد نهج لكحل قارة
الشارف عيسى بن شارعسمير بكريتي
الحدائق شارعالدين نور صابيت
 والمحمدية النويصي عين بين الرابط الطريقالكريم عبد قارة

فرناكةالياس يمينة بنفرناكة
 ياحي بنالنور عبد سعداوي

الحسيان ياحي بن محل 06 رقمروابحية زوجة فاطمة حبيب
الحمايدية شارع ياحي بنميلود الرحيم عبد

ياحي بن 02 رقم محلحجوز سعادة
خميستي محمد شارعالدين نور مهيدي بن

خميستي محمد شارع إبراهيم سنوسي
بوقيرات الشارف سنوسي
بوقيرات أحمد سنوسي
مركز سيراتمحمد جدي

بوقيرات

سيرات

ماماش حاسي

مزغران

استيديا

النويصي عين

الحسيان



-مركز- سيراتأحمد غزالي

-مركز- ماسرى حميد دحمان

-مركز- ماسرى مالك دحمان

العزيز عبد محمد مغالط
تادلس عين بلديةمصطفى بلغول
مركز تادلس عينالجياللي قدوري
مركز تادلس عينإيمان باشا طيب

مركز تادلس عينحميدة لطرش
تادلس عين بلدية القادر عبد االمير شارعفاطمة حميدة
مركز تادلس عينابراهيم بريشي
مركز تادلس عينايمان زريفي
مركز تادلس عينهللا عبد صابري
تادلس عين بلدية 04 رقم المحطة حيخيرة بلغول

مركز الخير واديرشيد قسوسالخير واد
مركز الصورمحمد نومية

الصور بلدية 17 رقم قدور جليجل شارعمحمد عزيرية
الدين خير بلدية حمو أوالد دوارزهرة حمو
الدين خير بلدية البشير أوالد دوارمصطفى قباجي
الدين خير بلدية البشير أوالد دوارمحفوظ شرارة
مركز  الدين خير بلديةعابد طالب

صيادة بلديةمحمد جلولصيادة
عجالن 05 موقعمهدي عمربودينار عين

احمد بوقشيش المغطاة السوق مصطفى كاشو
احمد بوقشيش المغطاة السوقالدين نور كاشو

 نوفمبر اول شارعسعدية عدة سيدي 

احمد بوقشيش المغطاة السوقميلود طاهري
-مركز-  هللا مع أوالد محمد جدو بنهللا مع أوالد

سيرات

ماسرى

علي سيدي

تادلس عين

الصور

الدين خير



-مركز-  تزقايت القادر عبد شاشورتازقايت

البلدية مقابلاسحاق بلخير
المغطاة السوق مصطفى نور 
لخضرمركز سيدي محمد بلخير 
 خربيش احمد شارعالقادر عبد تفاح بو

مسكن 204 حي علي حدوش
خالد ساخي شارععمار صهللو
خالد ساخي شارعحبيب ترخي

البيضاء الدار شارععزيز مزراوي
عمر برجي شارعغالي حمدوش
14 رقم األرضية القطعة ذهيبة بن بسعد

 مركز عشعاشة 31محمد مرزقاني

مركز خضرة 03 رقم محلجمال تهونزةخضرة
مركز بوغالم أوالد الدين نور قليلبوغالم أوالد

صالمندر  النشاطات منطقةGIPLAIT الحليب إنتاج وحدة
صالمندر-  النشاطات  منطقةSAIMEX الحليب إنتاج وحدة
دبدابة الفروسية طريق17  صيادة الجنانات ملبنة

مزغران بلدية-  وهران طريق بلقاسم سيدي ملبنةمزغران
دبدابة الفروسية طريق17  صيادة الجنانات ملبنةصيادة

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

عثمان سيدي سابقا الجملة سوق ذهيبة بن سيدي مطاحن
تادلس عينهللا عبد سيدي مطاحنتادلس عين
هللا مع أوالدهللا مع أوالد مطاحنهللا مع أوالد

ملبنات

مستغانم

مطاحن

مستغانم

لخضر سيدي

حجاج

رمضان المالك عبد بن

عشعاشة



التجارة وزارة
مستغانم لوالية التجارة مديرية

التجاري العنواناللقب و االسمالبلديات

محمد جبلي حيسامية ربيعي
خروبة حيمحفوظ بختاوي
,السالم حي - 23/04 رقم الثاني الشطر-  خروبة لحول زوجة دحمان صورية

خروبة حيمخاطرية مكية
50/04 رقم خروبة حي 03 رقم يحمل محلصواقي محمد

,العجال سيدي-  محمد جبلي حي حبيب حراث

محمد جبلي حيمصطفى ساحة بن
خليفة حناف شارع20محمد الستار عبد

مسكن 200 حيالجليل عبد بوالطين
شني بن سلبقا مجاهري بن سي مزرعةحمامي بن زوجة لخضر ليلى
تيجديت 02 رقم 48 شارع 02 محلسماعين بوستة
تيجديت حي 01 رقم محلقيرود سليم

الحرية بلحاج عياشي حيجمال ماموني
تيجديت البوليس حيمحمد عواد
مسكن 100 حيبوزيان تغرنية
)المغطاة السوق ( ماماش حاسيكمال غربي

المحمدية طريق ماماش حاسيفتحي مكوسي
مزغران-  ماماش حاسي طريقزوبير عيسى
 مزغرانمصطفى بساحة

)ماماش حاسي طريق( 46 الشارف قلوعة حيميسوم زوجة سعيد بن نسيمة

 11 ملكية مج 17 قسم الجديد حييوسف بلقاسم

الحدائق حي محمد سعداوي
القادر عبد سعيد أيت سيدأحمد شيخ

 الجميل المنظر حي زكرياء أحمد موالي

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

المخابز

ماماش حاسي

مزغران

النويصي عين

مستغانم



ياحي بن محمد سعداويالحسيان
النويصي ع الى المؤدي الرئيسي الطريق فرناكةمبارك بن عامرفرناكه

خميستي محمد شارع بلعياشس بلعياشي
 خميستي محمد شارعمحمد جرورو

بولعيد بن مصطفى شارع هللا عبد ميلود
رمضان عبان شارعمحمد حراث
مركز- الصفصاف مريم عقبوبي
مركز- الصفصاف سفيان درقاوي
 الجميل المنظر حي إبراهيم بخدة

,شريف سيدي عين طريق 31 رقم خالد سي حي الحبيب دربوز بن

,مركز-  منصورة الحاج لزرقمنصورة

,مركز-  شريف سيدي عين رضا بنوكرافالشريف سيدي عين

,مركز-  الطواهرية الشارف مخنفرطواهرية

مركز تادلس عينمحمـد نوفل
مركز تادلس عينذهيبة بن موسى

مركز تادلس عينصحبي علي بن
مركز الخير واديبالل غربيالخير واد

,مركز- الصور  محمد مدانيالصور

الدين خير بلدية األوراس شارععمر مباركي
الدين خير بلدية األوراس شارعهللا خلف بن
الدين خير بلدية-  البشير أوالد دوارهللا عبد عمارة بن

مركز بودينار عينزهير زيان بنبودينار عين
حليمة قاضي شارع خالد بلعباس
الزيتون حي فاتح بلحاجي
نوفمبر اول شارع  محمد بحيح

زغدانة حي هشام حورة بن 
 نوفمبر اول شارعمحمد لمام

الحاج فارسي شارعالقادر عبد بوسيف
,مركز-  هللا مع أوالدالقادر عبد فالحيهللا مع أوالد

                  القادر عبد العيدي شارعامال احمد بن

   المعلمين حي حبيب بسلطان

سيرات

الصفصاف

بوقيرات

ماسرى

تادلس عين

الدين خير

علي سيدي



         هللا عبد سي شارعمهدي فرحاوي 

 محمد بوزيان شارععاشور ابريسان 

 العرجاني محمد شارع لكحل اسماعيل

هللا عبد سي شارع لكحل مناصر
,مسكن 204 حي مهدي بنوخحجاج

 مركز البلديةامينة منوررمضان المالك عبد بن

مركز عشعاشةمحمد لوافي
الشرايفية ملحقةالحبيب شريف

مركز خضرةمصطفى عدادخضرة
مركز بوغالم أوالدالعربي بوغالمبوغالم أوالد

57 رقم اي عمارة 24 بي صالمندرمحمود بن الدين خير

الثانوية مقابل صالمندر حيمحمد منصوري
UNOصالمندر حي  سوبيرات

194 أل رقم و 193 أل رقم عمارة 8 بي صالمندربراشيد زوجة عصمان بن مريم

شمومة حي مسكن 122الكريم عبد بوروباي
شمومة الفردوس حيبومدين بوعزير
شمومة مسكن 122 حيالدين عز محمد
شمومة حي الفردئ تعاونيةعزيز طاهر

)المزدوج الطريق مقابل( محمد جبلي حيصالح بوزيد طاهري

محمد جبلي حي 07مصطفى محمد بن
مستغانم 02 خروبة حيجياللي العربي الحاج

مستغانم 02 خروبة حيالدين تاج سليماني
02 خروبة محل 52 06أ بلوك 97 رقمالعربي غنام

مستغانم 02 خروبة حيدربال بوخدية محمد
خروبة 07 رقم 4أ البحري المنظر حيوليد جلول

قطعة 13 رقم خروبة حيمحمد بوقريدش
شني بن 05 حي مسكن130 سفيان عيد

سانجول خالد االمير ساحة بلعسل طريق02حبيب بلحول  

محمد جبلي حي و مشتي حياحمد مغراني
جويلية 05 حيالكريم عبد منصور مختار

العامة التغذية

لخضر سيدي

عشعاشة



مستغانم 08 رقم التجاري مركز جويلية05  داود بن درواش
الحرية حيرحمان نجيب حاجي
الحرية بلحاج عياشي حيالقادر عبد جدو
تيجديت محمد قريديش شارعفتحي مسقم
تيجديت حي 02 رقم محلجلول ساعد بن

تيجديت حيتواتي عصمان
تيجديت محمد قريديش شارعبلقاسم بوعزة ولد

تيجديت فلوح مسكين شارععمران بن حراق
تيجديت رميلةحياة دحمان
بايموت خليفة حيالدين نصر حلوي
محمد جبلي حي و مشتي حيكمال محمد
مسشال كوستو بال حينجاة حواش

بلحاج بلعياش شارعالحبيب بلعماري
)3 زهوان( الحضرية المنقةشاقور رضا محمد

زغلول حي0 7 رقم محلجود طاوس
02 رقم حصة محمد درقاوي شارععدة القادر عبد

 محمد درقاوي شارعهللا عبد مواعي

خميستي محمد شارعالرحمان عبد علي بن
بلغدار زغلول حيلزرق رحال
 السياالحبيب سايح

الثالثة تعاونية حيمحمد أمين بلحاجي
الثالثة الحضرية المنطقة صالمندربوهادف محمد

 حميدة عمارة HLM حيالنور عبد درقاوي

محمد جبلي حيالقادر عبد مختاري
الجزائر حيكمال العرباوي

21 رقم قطعة 163 تجزئة زهانة حيعدالن كشو

المغطاة السوقمختار وافي
المدينة وسط محمود خليفة شارعميلود بن الدين جمال
صادق بسايح شارعخروبي الطاهر
صادق بسايح شارعلحسن قسوس

بينيار محمد قدور سي بن شارعللتجارة مستغانم,م,م,ذ,ش

مستغانم



المدينة وسط اسماعيل حمو
المغطاة السوقمحمد خالفي
القادر عبد األمير شارعمحفوظ قطاط
02/01 خروبة وليد االمين محمد

البدر حي السيا خدوجة قوعيش
محمد جبلي حيبلقاسم عمر

ماماش حاسي غليزان طريقuno التجاري المركز
زغلول رائد نهج الحاج بقدور
 أوريعة طريق إبراهيم العربي

المغطاة السوق جميعي إبراهيم بن
 اوريعة طريقمحمد حبالل

المغطاة السوق غربي ذهيبة بن
 18 ملكية مج 22 رقم المذبحة شارعغربي منصور

بورحلة مزرعة)مغازة( لعوج أحمد
 الشارف قلوعة حيالقادر عبد بليدي

التلغراف حيسماعين بن سمير
148 قسم 525 رقم ماكية مج ماماش حاسي طريقجمال سكيو

القمم طريق)مغازة( جياللي الحوسين
)القمم طريق( 28 قسم 137 ملكية مج 02 رقم محلياسين براهم شوك

القمم طريق مسكن C 06  160 رقممعمر شرقي
96 رقم ملكية محموعة 12 القسم سمير لبرش

األرضي ط 06 رقم الحصة 05 س 01 رقم عمارة القمم طريقيمينة مغراني
19 قسم التجارة شارع 02 رقم محلسبع هني

األوراس شارع 11 محمد مصباح
الجديد التجاري المركز 08 رقم الجزائر شارعرشدي زفيزف
03 الحصة 27 قسم 52 ملكية مجمربوح بلقاسم

الجميل منظر القادر عبد عبدلي
استدية 11 رقم المركز حيعباس عبودة

19 رقم زغلول سي شارععودة بن مروشي

استية ملكية مج 20 قسم 34 رقم زغلول حي 2 محلرياح حسين
مناد سي شارع أحمد رندي

ماماش حاسي

مزغران

استيديا



 1954 نوفمبر 01 شارع حمادي شفة

باديس ابن الحميد عبد شارع 49دندن جمال
المغطاة السوق طريق 10 رقم الشارف عين شارعميلود معمر بن

 شريف سيدي عين طريق الجميل المنظر حي سمير حمادي

القادر عبد حمياني شارع شريف سيدي عين طريق 102 رقم محل لعيد بلقاسمية
 حمياني شارعحبيب سيسيان

)الشيخ مخبزة بجانب ( جوان 19 شارعصافي رشيد

الشيخ احمد سيد مخبزة بجانب  الدين نور سطالبي بن
 94 رقم الحدائق شارعلوح رفيق

 حبيبي السكن بجانب القدر عبد دندن

القدادرة دوارجمعية صايم
القدادرةموسى مومن
77 رقم ملكية مج 18 قسم القدادرة 03 رقم محلالعزيز عبد محمد كراس

فرناكة الرحيم عبد قناوي
فرناكة عثمان سقراس
ياحي بنسنينة عواد
04 رقم محل ياحي بنعائشة مشري

خميستي محمد شارع القادر عبد داني بن
خميستي محمد شارع 09 رقم محل زوبير قاسي علي
خميستي محمد شارع حليمة كعيبيش بن محمد
خميستي محمد شارع الدين نور قريشي بغداد
,مركز- سيرات العجال شني بن

بولعيد بن مصطفى شارع قادة شني بن
,مركز- سيرات مراد قاصي

,مركز- سيرات حفيظ حراث

مركز- سوافلية الرئيسي الشارع قورين العيد
مركز- سوافلية الرئيسي الشارع حوسين خدة بن
,مركز-  ماسرى فضيل شني بن

 ماسرى العجال مداني

,مركز-  ماسرى الرحمان عبد نسلي

,مركز-  منصورة علي بوقصة

فرناكه

الحسيان

بوقيرات

النويصي عين

سيرات

السوافلية

ماسرى

منصورة



,مركز-  منصورة الشارف مرضي

,مركز-  شريف سيدي عين شريف عربيةالشريف سيدي عين

مركز طواهرية مليكة نجارطواهرية
مركز تادلس عينعواد طوبال
مركز تادلس عينأحمد موسى

مركز تادلس عينالعزيز عبد علي بن
مركز تادلس عينرشيد صالح بن

مركز تادلس عينشارف عباس
مركز تادلس عينالوي عبد بومدين هواري
مركز تادلس عينالقادر عبد شهايدية
عين بلدية  بلحضري طريقشاعة بن مفتاح
مركز الخير واديشارف مداح
مركز الخير واديالقادر عبد مناد

مركز الخير واديذهيبة بن عباس
 الخير وادي بلدية 32 رقم مسكن 20 حي منير انور مغتات

الخيرمركز واديتوفيق اوغاري
مركز الخير واديجمال خليفة
مركز الصورالعجال جليجل بن

مركز الصورعمر كسير
مركز الصورمداني بغدادي
مركز الصوركريم قالل

بلعطار سيدي بلدية 78 تجزئةموراد حميتي
مركز بلعطار سيديهللا عبد غرمول
مركز بلعطار سيديلخضر كروم
مركز بلعطار سيديشريف الرحمن عبد بن

مركز  الدين خيرالهادي عبد خليفة
مركز الدين خيرشارف بناصر
الدائرة طريق مركز الدين خيرالجياللي الدين محي
الدين خير بلدية البشير أوالد دوارالميلود عياد بن

الدين خير بلدية  عمايرية-  البشير أوالد دوارهللا عبد عمارة
مركز صيادةمحمد عمور

تادلس عين

الدين خير

منصورة

الخير واد

الصور

بلعطار سيدي



مركز صيادةمنصورية جلول
مركز صيادةمليكة زواوي
مركز عثمان سيديطيب بوعلي
مركز بودينار عينصابيح جياللي
مركز بودينار عينمصطفى قدور
مركز بودينار عينمحمـد صافي
زغدانة حيالحبيب طاجين
 الجبلي محمد حيفطومة كرماس

نوفمبر 01 شارعمحمد غوار
احمد بوقشيش المغطاة السوق القادر عبد دقيوس 

حليمة قاضي شارعمداني حليمي
مارس 19 حيأحمد منصوري

نوفمبر اول شارعمحمد نعمة بن
كاسطور حيعلي دكار
نوفمبر اول شارع فتيحة نابي
,مركز-  هللا مع أوالدعمار توات

,مركز-  هللا مع أوالدابراهيم مفتاح

,مركز-  هللا مع أوالدكافي مفتاح

,مركز-  هللا مع أوالدعدة بن مفالح

,مركز-  هللا مع أوالدالغالي مالحي

تونين عين دواراالمين محمد ملوك
مركز تزقايت  محجوب منصوري

مركز تزقايتعابد ثابتي
مركز تزقايتجياللي منصوري

مركز تزقايتالقادر عبد دقيش
  هللا عبد سي شارع فتيحة مصطفاوي

  هللا عبد سي شارعالقادر عبد مهيدي

  هللا عبد سي شارع محمد مختاري

مهديد شارعبلعيدي بلعبة
هللا عبد سي شارع لخضر مصالي
هللا عبد سي شارعتواتي بلعربي

لخضر سيدي

تازقايت

صيادة

بودينار عين

علي سيدي

هللا مع أوالد



الحافالت نقل محطةعمر عبدو
هللا عبد سي شارع فاطمة تلمساني
الحافالت نقل محطةعفيف خوخي
               خالد الساخي شارع احمد سيد نعيمي

السوق حي علي بدرة بن 
           مسكن 204 حيفاطمة معمر حمو

   مسكن 48 حيكمال شبلي

خالد ساخي شارع الطيب حماريد
 البحر طريق فلسطين شارع عمر قالدرس

           عمر برجي شارعأحمد بركات

          عمر برجي شارع غانم قرماش

عمر برجي  شارع   احمد حميدات
 عمر برجي شارعمحمد شداد

ميلود زمرة بن
مركز عشعاشة الحاج بلزرق ثالث محل خيرة ميموني
عشعاشة محمد الحاج أوالد دوارالعزيز عبد بوعودة
 مركز عشعاشة الحاج شريف علي نهجمحمد عابد

مركز عشعاشة 04 رقم محلعلي مرزوق
مركز خضرة مسكن 56أول محلمحمد حمدي
خضرة بلدية 02 رقم محل علي أوالد دوارمحمد بلقندوز
 مركز خضرة 16 حرقمبلعجال باشا علي

مركز خضرة 11 رقم الوطني الطريق شارعحاج بلمادي
بوغالم أوالد بلدية القادر عبد لوافي
مركز بوغالم أوالدبراهيم سباعي
 بوغالم أوالدشعبان لوافي

 بوغالم أوالد بلدية 11 رقم الوطني الطريقمحمد بحري

مركز نكمارية حليمة موزاوي
نكمارية بلديةمحمد بوخاري

06 رقم أل 26 حصة 2أ 1أ بلوك 29 قطعة صالمندر حيحمو يوسف السالم عبد

54 م م 181 قسم 73 رقم ك عمارة 24 بيمصطفاوي محمد

الدواجن و اللحوم

حجاج

رمضان المالك عبد بن

عشعاشة

خضرة

بوغالم أوالد

نكمارية



الطابق 32 رقم أو عمارة 19 بي صالمندرطاهر زواوي
54 م م 181 قسم 73 رقم ك عمارة 24 حيمصفاوي محمد

الفردوس تعاونية ايطا منطقة الجديدة شمومة حيالجياللي قارة
26 رقم 4أ عمارة 122 حي شمومة حيالقادر عبد مصطفاوي

خروبة 23 رقم 05 0 قطعة السالم تعاونية حيسفيان مؤدن
سويقة تيجديت حيمكرربش الغالي
سويقة تيجديت حيبوزيد بشير
03 رقم 74 عمارة 02 خروبةحمو يوسف الدين نور

 جويلية 05 حيخديجة ملوكة بن

 الداتي البناء محمد جبلي حيمحمد بلهادف

77 رقم الحرية بلحاج عياشي حي يمينة محال بن

صالمندر النية حيالحبيب قلة بن
تيجديت حيحليمة عابد بن
الياسمين حيالعربي عدة

تجاري مركز جويلية 05 حيالعيد غزالي
محمد جبلي حي بوعسرية منور بن

174 عمارة جويلية 05 حيميلود غزالي

مسكن 100 حيحسين بوزيان
البدر تعاونية صالمندر حيشريف محمد
الثالثة الغربية المنطقةالدين بدر عفيف سي
محمد درقاوي شارععزيز عدة
)األصيل مقابل( محمد جبلي حي الغاني عبد فريحة بن

CITE hauchèشارف داحة بن

أ عمارة شمومة مسكن 96 حيرشيد بكارية
حميدة عمارة شارعاالمين محمد قسوس

الملعب مقابل بايموت حي بشير عسلة بن
زغلول الراني حيملوك رفيق

الثالثة الغربية المنطقة صالمندر حي االمين محمد الهاشمي
السفلية الجهة المغطاة السوقالحبيب وهراني
الصادق السايح شارعبغداد طاهري
الصادق السايح شارع نادور حجبة

مستغانم



المغطاة السوقذهبية بن بلصقع
المدينة وسط صادق بسايح شارعاحمد العاقب
المغطاة السوق التواتي قسوس
الحرية 12 رقم الليمون شارعكروية بن محمد
تيجديت الرميلة حبيب تومي
المغطاة السوق مختار مصطفى ددوش بن
 الرئيسي الشارع الشارف نوة بو

02 المحل رقم المغطاة السوق لكحل قارة

صافي بن شارع حميدة قارة
المغطاة السوق مقابل اسماعيل قارة

المخبزة مقابل المسجد شارعبوعسرية بوسماط
التجارة شارعحبيب درار
التلغراف شارعالحبيب عابد بن
الجديد حي 14 رقم محل بشير عابد بن

 تيلغراف حي الثاني محل بليدي أحمد

الجديد حي علي سماعيل بن
استديةمكي برحال
الثالث المحل 11 رقم األوراس شارعطاهري حاج
استدية الجزائر شارعالدين عز قارة

 04 القسمة 89 رقم الملكية الذاتي البناء حيابراهيم عبدلي

خميستي محمد نهج لكحل قارة
الشارف عيسى بن شارعسمير بكريتي
الحدائق شارعالدين نور صابيت
 والمحمدية النويصي عين بين الرابط الطريقالكريم عبد قارة

فرناكةالياس يمينة بنفرناكة
 ياحي بنالنور عبد سعداوي

الحسيان ياحي بن محل 06 رقمروابحية زوجة فاطمة حبيب
الحمايدية شارع ياحي بنميلود الرحيم عبد

ياحي بن 02 رقم محلحجوز سعادة
خميستي محمد شارع هللا عبد بصغير
خميستي محمد شارع األمين محمد قدار

استيديا

ماماش حاسي

مزغران

بوقيرات

النويصي عين

الحسيان



خميستي محمد شارع ميلود بلخديم
مركز سيراتمحمد جدي
,سيرات بلدية  الوطني الطريق الشارف غزالي

,مركز- ماسرة الوطني الطريق الشيخ جدي

,مركز- ماسرة الوطني الطريق ذهيبة بن دحمان

,مركز- ماسرة الوطني الطريق تواتي جدي

مركز تادلس عينهللا عبد موفق
مركز تادلس عينمصطفى بلغول
مركز تادلس عينمحمـد الحاج دربوز
مركز تادلس عينالقادر عبد موالي
الصور بلدية قدور جليجل شارعمحـمد عزيرية

مركز الصورعجال جليجل بن
عمور الدين محي
مركز الدين خيرحليمة عابد بن
الدين خير بلدية البشير أوالد دواربلحول عمارة بن

مركز صيادةمحمـد رضا كوشةصيادة
عجالن 05 موقع مهدي عمربودينار عين

كاسطور حي ياسين محمد بلحميتي
نوفمبر أول شارع  خالد عبود 
نوفمبر أول شارع بكر ابو بوسعيد 

احمد بوقشيش شارع لكحل نور
,مركز-  هللا مع أوالدسعيد مفتاحهللا مع أوالد

مركز-  تزقايت القادر عبد شاشورتازقايت
هللا عبد سي شارعخثير بلخير
مركز لخضر سيدينبية وليد

هللا عبد سي شارعجمال حمحاش
هللا عبد سي شارع لخضر شاعة
الجديدة مركزالعمارة حجاج ميلود حدوش
والمواصالت البريد شارع احمد الوالي

خالد الساخي شارععفيف بزخامي
عمر برجي شارعالعيد ريغي

سيرات

بوقيرات

علي سيدي

لخضر سيدي

حجاج

رمضان المالك عبد بن

تادلس عين

الصور

الدين خير

ماسرى



مركز رمضان المالك عبد بنقدور بورجي
مركز عشعاشةالحاج مرزقاني

 مركز عشعاشة مسكن 40 حي 01 رقم عمارةالحاج باشا بشير

مركز خضرة 03 رقم محلجمال تهونزةخضرة
مركز بوغالم أوالد الدين نور قليلبوغالم أوالد

صالمندر  النشاطات منطقةGIPLAIT الحليب إنتاج وحدة
صالمندر-  النشاطات  منطقةSAIMEX الحليب إنتاج وحدة

دبدابة الفروسية طريق17  صيادة الجنانات ملبنةصيادة
مزغران بلدية-  وهران طريق بلقاسم سيدي ملبنةمزغران

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

عثمان سيدي سابقا الجملة سوق ذهيبة بن سيدي مطاحنصيادة
تادلس عينهللا عبد سيدي مطاحنتادلس عين
هللا مع أوالدهللا مع أوالد مطاحنهللا مع أوالد

ملبنات

مستغانم

مطاحن

مستغانم

رمضان المالك عبد بن

عشعاشة


