
التجارة وزارة

مستغانم لوالية التجارة مديرية

التجاري العنواناللقب و االسمالبلديات

 166 رقم محمد جبلً حًالحبٌب حراث

 166/139 رقم محمد جبلً حًمصطفى بساحة

نفوسً حًمصطفى بساحة

إي عمارة 24 بً صالمندر أول محلمحمد احمد حاج

135 رقم مسكن 200 حًالجلٌل عبد بوتٌن

حمٌدة عمارة شارعمراد بختاوي

 21 رقم شاعة بن بوخلٌف شارعالستار عبد محمد

بٌبٌنٌار محمد قدور سً بن شارع 22موسى كحلول الحبٌب

بلحاج عٌاشً شارعجمال مامونً

تٌجدٌت حًسلٌم قٌرود

خروبة السالم حًصورٌة دحمان

تٌجدٌت حًأمٌن مٌسوم

خروبة السالم حًالحاجة ملحة

زغلول شارعالرائداحمد مخطار برحال

بوعمامة شارعمغطٌط غربً

المغطاة السوق مقابلحمزة مهال

أورٌعة طرٌقعٌسى هاشمً

 الشارف قلوعة حًنسٌمة سعٌد بن

مركز مزغرانزوبٌر عٌسى

مركز مزغرانمصطفى ساعد بن

ماماش حاسي

مزغران

2019 لسنة المبارك الفطر عيد من األول اليوم خالل المداومة بضمان المعنيين االقتصاديين للمتعاملين االسمية القائمة

المخابز

مستغانم



التلغراف حًجٌاللً بخدة

اورٌعةمصطفى ساجً

األوراسً شارعمحمد نوحاستيديا

مركز النوٌصً عٌنعلً سعداوي

الحدائق حًمحمد سعداوي

الجمٌل المنظر مسكن 39 حًزكرٌا احمد موالي

القدادرة دوارٌوسف سعداوي

القدادرة دوارسفٌان شكال

القادر عبد األمٌر شارععلً سعداوي

 بوقٌراط الكروم حً فتحً عمار بن

 بوقٌراط خمٌستً محمد شارع الشارف جرورو

بوقٌراط خمٌستً محمد شارع بلعٌاشً بلعٌاشً

بوقٌراط-خمٌستً محمد شارع  محمد جرورو

- سٌرات بلدٌة–  مهٌدي بن العربً  شارع  مٌلود الدٌن نور

-مركز سٌرات  مٌلود شنً بن

مركز سوافلٌةٌوسف مٌلودالسوافلية

مركز الصفصاف  مرٌم عقٌوبًالصفصاف

-  مركز ماسرة خٌرة كعٌبش بن

ماسرة خالد سً حً 31 الحبٌب دربوز بن  .

-مركز شرٌف سٌدي عٌن رضا وكراف بنالشريف سيدي عين

مركز- الطواهرٌة الشارف مخنفرطواهرية

- مركز منصورة الحاج لزرقمنصورة

الملعب حًشارف بلطرش

السوق طرٌق الملعب حًمراد نوفل

القادر عبد بن شارعهللا عبد حمٌتً

العٌد بلطرش شارععقبة حمادي

مستغانم طرٌقامبارك بلحوسٌن

ماسرى

فرناكه

مزغران

بوقيرات

سيرات

النويصي عين

تادلس عين



لطفً العقٌد حًسعٌد زاٌد

مركز الخٌر وادبالل خرفً

مركز الخٌر وادالحبٌب مناد

مركز الصورحمٌد مدنً

مركز الصورمحمد كحلً

بلعطار سٌدي محمد مغنٌةبلعطار سيدي

مركز-  الدٌن خٌرفؤاد حماٌدي

وسط-  الدٌن خٌرالزٌن هللا خلف

 الدٌن خٌر–  البشٌر أوالد دوارعمر عمارة بن

مركز-  الدٌن خٌررابح هراس

صٌادة بلدٌة فالق سٌديمجدوب جدٌد

صٌادة بلدٌة الحدائق واديفاروق ملوكة بن

مركز صٌادةسلٌمان زٌان بن

صٌادة بلدٌة عثمان سٌديعامر وجاح بن

فلسطٌن شارع علً بلكحل 

فلسطٌن شارع الدٌن جمال بنوخ

بوبقرة حًمحمد براهٌمً 

بوضٌاف محمد سً شارع محمد لمام 

مركز هللا مع أوالد بلدٌةعلً شاعة بنهللا مع أوالد

          عفٌف بوقشٌش شارعكرٌم فالح

         هللا عبد سً شارعمهدي فرحاوي 

محمد بوزٌان شارع عاشور ابرٌسان 

هللا عبد سً شارع القادر عبد مناصر 

مسكن 50 رحمة بوحسون

بودي حًهللا بوعبد ٌزٌد 

مركز البلدٌةأمٌنة منور

مركز البلدٌة دربوز بن سنوسة 

الخير واد

علي سيدي

لخضر سيدي

حجاج

الدين خير

صيادة

تادلس عين

الصور

رمضان المالك عبد بن



عشعاشة بلدٌة  39 ملكٌة مجموعة 22 قسم مركز عشعاشة العٌد عمرانً شارع أول محلالدٌن نور تلمسانً

مركز عشعاشةسفٌان قلٌل

عشعاشة بلدٌة الشراٌفٌة دوارالحبٌب شرٌف

مركز خضرةجمال بعلًخضرة

مركز بوغالم أوالدالعربً بوغانمبوغالم أوالد

كاسطور 563 رقم 166 رقم حصة(سوبٌرات) احمد سٌد عطٌة

محمد جبلً حًمخطار حمو

كاسطور 522 رقم 166 رقم حصةمزٌان مراد

 02 رقم محل 163/166 رقم محمد جبلً حًبلقاسم عمر

  166 رقم حصة محمد جبلً حًاحمد الباي

(الذاتً البناء-بنفوسً) موشتً حًاحمد مغرانً

صالمندر القلعة العقارٌة التعاونٌة الحضرٌة المنطقة(سوبٌرات) زٌباق بن مروان

 115 رقم R عمارة 27 بـ صالمندرالدٌن نور زناقً

 06 رقم س عمارة  بـ صالمندربرٌكً هللا نصر

 112 عمارة صالمندرنومٌدٌس أ,ذ,ش

صالمندر القلعة المرجان التعاونٌة III المنطقة(سوبٌرات) زٌباق بن مروان

جوٌلٌة 05 حًالكرٌم منصورعبد مخطار

خمٌستً محمد نهجالرحمن عبد علً بن

بلحاج عٌاشً حًالقادر عبد جدو

بوزٌد عرباوي و محمد درقاوي شارع 05 رقممواعً هللا عبد

خروبة مسكن 600 حًجمال محمودي

أو قطعة 13 رقم خروبة حًمحمد بوقرٌدش

المدٌنة وسطسعٌد سٌد فرٌق م,م,ذ,ش

تٌجدٌت بوبكرخالد شارعتواتً عصمان

خروبة مسكن600حًمحمد عبادي

خروبة السالم حًاحمد بوزٌان

مستغانم

العامة التغذية

عشعاشة



تٌجدٌت 32 رقم ارض قطعة الشارة حًندٌر الرحمن عبد بن

خروبة مسكن 300 حًالدٌن نور قودجٌل

 30س عمارة البحر حًخدوجة قوعٌش

المغطاة السوقجمعً براهٌم بن

المغطاة السوقالقادر عبد بوشهٌدة

زغلول الرائد شارع 17بوعمران صدوق

الزٌتون شارع(سوبٌرات) حسٌن ٌحٌاوي

أفرٌل 24 شارع(سوبٌرات) فتحً ٌمٌنة بن

 42 رقم 46 قسملحسن مروشً

الشارف قلوعةالقادر عبد بلٌدي

مركز مزغرانعلً بوسماط

القمم طرٌقٌاسٌن ابراهٌم شوك

-أورٌعة- وهران طرٌقعمار والً

الجزائر شارع(سوبٌرات) علً بلمهوب

03 رقم 1955 أوت 20 شارعالقادر عبد عبدلً

زغلول سً حًعودة بن مروشً

الجزائر شارعمحمد عنتر

الجزائر شارعرشدي زفٌزف

استٌدٌا 03 رقممربوح بلقاسم

جوان 19 شارعوحٌد بكرٌتً

خمٌستً محمد شارعحسٌن صدام بوفرح

زوبٌر والً شارعمحمد كرٌس

القدادرة دوارمحمد رحلة

القدادرة دوارفؤاد روٌعً

 الجدٌد حًالقادر عبد قسوس

القادر عبد األمٌر شارعمٌلود رحو

مركز حسٌانطٌب عابد بنالحسيان

مستغانم

ماماش حاسي

مزغران

استيديا

النويصي عين

فرناكه



 بوقٌراط خمٌستً محمد شارعالقادر عبد حمودة اٌت

عمر مقنً

بوقٌراط خمٌستً  محمد شارف شارف زٌتونً

محمد شارف ولد

  بوقٌراط خمٌستً محمد شارعمحمد زٌتونً

أحمد لطروش

باهً مسعدي

سٌرات-  بولعٌد بن مصطفى شارع-قادة شنً بن

مركز سٌراتالحفٌظ عبد شهٌدة بن

مركز سوافلٌة الرئٌسً الشارعقورٌن العٌد

مركز سوافلٌةأحمد شرفً

مركز الصفصاف  عدة موالٌدالصفصاف

-ماسرة– خمٌستً محمد حًجٌاللً علو بن زكري بن
-   ماسرة– خمٌستً محمد حًمحمد لعرج
-ماسرة– زادي بن المجٌد عبدحمٌد دحمان
-مركز ماسرةكمال براضٌة

- مركز منصورة علً بوقصة

-مركز منصورة الشارف  مرضً
مركز شرٌف سٌدي عٌندهبٌة قابورة

شرٌف سٌدي عٌن 41 رقم ملكٌة مجموعة 15رقم محل محمد قرٌش بن

 مركز– طواهرٌة  ملٌكة نجارطواهرية

العٌد بلطرش شارعمٌلود لطرش

مسكن 190حبٌب موسى

مسكن 102 حًمٌلود زورٌفً

مسكن 190 حًجٌاللً بلغول

مسكن 190 حًحورٌة مخاطرٌة

مسكن 190 حًرشٌد موسى

منصورة

تادلس عين

ماسرى

الشريف سيدي عين

السوافلية

سيرات

بوقيرات



لطفً العقٌد حًمحمد حراث

لطفً العقٌد حًحسان بلغول

لطفً العقٌد حًشارف عباسة

لطفً العقٌد حًحبٌب عوجة

لطفً العقٌد حًمحمد غرٌب

غلٌزان طرٌقاحمد ذهٌبة بن

غلٌزان طرٌقالقادر عبد خاطر

غلٌزان طرٌقابراهٌم طوٌل

المعلمٌن حًعمر عمران

رمضان عبان حًشارف عباس

العجال بلطرش حًمٌلود موسى

طاهر سً خطاب حًمهدي موسى

العجال بلطرش حًالعزٌز عبد علً بن

مستغانم طرٌقمنصور بلطرش

ٌنارومحمد بوداود

ٌناروالقادر عبد بطهٌر

ٌنارومحمد بوزٌان

ٌناروالعجال بودود

مركز الخٌر وادالقادر عبد مناد

مركز الخٌر وادهللا عبد رزٌقة

مركز الخٌر واداحمد قالل

مركز الخٌر وادالحاج تواتً

مركز الخٌر وادعٌسى سنوسً

مركز الخٌر وادالعجال مناد

مركز الخٌر واد المٌلود مناد

مركز الصورسنوسً كسار

مركز الصورمدنً بغداد

تادلس عين

الخير واد

الصور



مركز الصورالشارف عباس

مركز الصورالتواتً موسى

مركز الصورالقادر عبد جلٌجل بن

مركز الصورهللا عبد عمران بن

مركز الصوركرٌم قالل

مركز بلعطار سٌدي لخضر كروم

مركز بلعطار سٌديشرٌف الرحمان عبد بن

مركز-  الدٌن خٌروفاء بشارف

- الدٌن خٌر-  سطالً بن شارعالشارف مداح

الدٌن خٌر–  خمٌستً محمدمراد قومٌدي

مركز-  الدٌن خٌربشٌر ٌحً

مركز-  الدٌن خٌرالحبٌب جلٌدة

الدٌن خٌر–  هللا عبد صالح بنالقادر عبد عٌاد بن

مركز-  الدٌن خٌرالقادر عبد بلعٌد

مركز-  الدٌن خٌرمصطفى إٌزة

مركز-  الدٌن خٌرالبشٌر عٌسى بن

الدٌن خٌر بلدٌة حمو والد دواربغداد حمو

الدٌن خٌر بلدٌة حمو والد دوارتوفٌق حمو

الدٌن خٌر–  البشٌر أوالد دوارهللا عبد عمارة بن

الدٌن خٌر–  البشٌر أوالد دوارحسٌن عٌاد بن

الدٌن خٌر–  البشٌر أوالد عماٌرٌة دواربلحول عمارة بن

صٌادة بلدٌة الحدائق واديتواتً فغول

صٌادة بلدٌة-  فالق سٌدي علٌلٌش دوارجمال بلقصٌر

صٌادة بلدٌة-   فالق سٌديأحمد خاملً

صٌادة بلدٌة-   فالق سٌديالنور عبد بلخلفة

صٌادة بلدٌة دبدابةحسنٌة لهروش

مركز صٌادةزواوي جلول

الصور

بلعطار سيدي

الدين خير

صيادة



صٌادة بلدٌة عثمان سٌديمحمد شاهد

بودٌنار عٌن بلدٌة 26 رقم محلمحمد هانً

بودٌنار عٌن 28 رقم محلمصطفى قدور

زغدانة حً أحمد الالوي عبد

 الجبلً محمد حً طٌب بلغول 

نوفمبر 01 شارع محمد مسلم 

الجبلً محمد حً العٌد رحمً 

حلٌمة قاضً شارعمدنً حلٌمً 

كاسطور حً مدنً كلوٌلً 

بوبقرة حً القادر عبد سباعً 

مركز هللا مع أوالد بلدٌة مدنً فالحً

مركز هللا مع أوالد بلدٌة عمار عربٌة بن 

مركز هللا مع أوالد بلدٌة محمد زروالً 

مركز تزقاٌتمحجوب منصوري

مركز تزقاٌت عابد ثابتً

مركز تزقاٌت  القادر عبد دقٌش 

 هللا عبد سً  شارععمر مرحول

هللا عبد سً شارع لخضر مصالً 

هللا عبد سً شارع فتٌحة مصطفاوي 

الحافالت نقل محطةمولود طرشون 

الحافالت نقل محطة عفٌف خوخً 

         مركز حجاجمحمد الالوي عبد

مركز حجاج الحق عبد قواري 

مسكن 204 حً شارف مبرك 

           عمر برجً شارعأحمد بركات

          عمر برجً شارع  غانم قرماش

عمر برجً  شارع احمد حمٌدات 

هللا مع أوالد

لخضر سيدي

تازقايت

حجاج

بودينار عين

علي سيدي

رمضان المالك عبد بن

صيادة



مركز عشعاشة 36/40 رقم ثانً محلالحاج مٌمونً

 مركز عشعاشة الحاج شرٌف علً نهجمحمد عابد

مركز عشعاشة بالتجزئة الخاص المخطط فً 40/15 رقم أول محلالقادر عبد شٌبان

مركز عشعاشة 02 رقم مسكن 40 حًالمهدي مٌمونً

مركز خضرةمٌلود أندلوسً

خضرة 01 ف رقم ثانً محلالحاج بلمقداد

مركز خضرة 11 رقم الوطنً الطرٌق شارعالحاج بلمادي

مركز خضرةزهرة برحمة

بوغالم أوالد بلدٌةنصٌرة روان

مركز بوغالم أوالدعائشة بومعزة

مركز بوغالم أوالدبراهٌم سباعً

مركز نكمارٌةجٌاللً عثمانً

 مركز نكمارٌةالقادر عبد ناٌب

69 رقم محمد جبلً حًرٌاض درٌوش

 03 عمارة مسكن 113 صالمندرغبرٌنً غالً

04 عمارة الٌاسمٌن إقامة صالمندر حًمخطار داحة بن

صالمندر المرجان تعاونٌة 02 رقم العربً عدة

248 رقم 47 قسم 77 رقم بلحاج عٌاشً حًٌمٌنة محال بن

محمد درقاوي-  لطفً العقٌد حًعدة بوزٌان

14 رقم محل المغطاة السوقالدٌن نصر محمد بودٌنار

68 رقم محل المغطاة السوقالمجٌد عبد حراث

خروبة مسكن 200 حًرحو زوبٌدة

زغلول الرائد شارعالشارف بونوة

المغطاة السوقجٌاللً قارة

ماماش حاسً طرٌق مسكن 258 حًخالد سالب

تلغراف حًبشٌر عابد بن

عشعاشة

خضرة

بوغالم أوالد

مستغانم

ماماش حاسي

مزغران

نكمارية

الدواجن و اللحوم



ماماش حاسً طرٌق 02 رقم محلهوشً براهٌمً

 األوراس شارعمحمد أحسن

األوراس شارعطاهري حاج

خمٌستً محمد شارعالكرٌم عبد قارةالنويصي عين
بوقٌراط خمٌستً محمد شارعالشارف سنوسً   

مركز بوقٌراطمٌلود بلخدٌم

بوقٌراط  مٌمون سً شارعهللا عبد بصغٌر

القادر عبد تكوك

سٌرات مهٌدي بن العربً شارع المٌلود مكاربش

مركز سٌرات  الشارف غزالً

ماسرة- الوطنً الطرٌقدهٌبة بن دحمان   

ماسرة زادي بن الحمٌد عبد شارعحمٌد دحمان

مركز ماسرة-العزٌز عبدمحمد مغالط

طاهر سً خطاب حًمصطفى بلغول

ٌنارومحمد جبور

لطفً العقٌد حًسفٌان بلغول

ٌنارونذٌر لزرق

ٌناروحمو كسار

السوق طرٌق الملعب حًالقادر عبد موالي

مركز الخٌر وادرشٌد قسوس

مركز الخٌر وادمحمد درقاوي

المختار بقلول شارع 04 رقم محلالعزٌز عبد مصطفى

مركز الخٌر وادمحمد مغتات

مركز الخٌر وادعلً مغتات

مركز الصورالعجال جلٌجل بن

مركز الصورموفق نومٌة

مركز-  الدٌن خٌرمحمد قباٌلً

الدٌن خٌر–  الرئٌسً الشارععدة بلعربً

الخير واد

ماسرى

مزغران

استيديا

الدين خير

تادلس عين

الصور

بوقيرات

سيرات



الدٌن خٌر–  صالح بن شارعأمٌن الدٌن محً

مركز-  الدٌن خٌرعمور بن الدٌن محً

الدٌن خٌر بلدٌة حمو والد دوارزهرة حمو

الدٌن خٌر–  البشٌر أوالد دوارمصطفى قباجً

الدٌن خٌر–  البشٌر أوالد دوارمحفوظ شرارة

الدٌن خٌر–  البشٌر أوالد دوارصدٌق عٌاد بن

صٌادة بلدٌةمحمد جلولصيادة

عجالن 05 موقعمهدي عمربودينار عين

بوضٌاف محمد حً خالد طٌفور

حلٌمة قاضً شارع  الحبٌب لمام 

حلٌمة قاضً شارع محمد بوسعٌد 

نوفمبر أول شارع  محمد ناصر بن 

مركز هللا مع أوالد بلدٌةكلثوم فالحً هللا مع أوالد

مركز تازقاٌت القادر عبد شاشور تازقايت

هللا عبد سً شارعخثٌر بلخٌر

هللا عبد سً شارع علً فرحً 

هللا عبد سً شارع جمال حمحاش

خالد ساخً شارععمار صهللو

خالد ساخً شارع حبٌب ترخً 

عمر برجً شارعالعٌد رٌغً

البٌضاء الدار حً أمٌن سري 

 مركز عشعاشة ثانً محلمحمد مرزقانً

 مركز عشعاشة ثانً محلالحاج باشا بشٌر

مركز خضرة 03 رقم محلمراد تهونزةخضرة

مركز بوغالم أوالد الدٌن نور قلٌلبوغالم أوالد

صالمندر  النشاطات منطقةGIPLAIT الحلٌب إنتاج وحدةمستغانم

الدين خير

ملبنات

علي سيدي

لخضر سيدي

حجاج

رمضان المالك عبد بن

عشعاشة



مزغران بلدٌة-  وهران طرٌق بلقاسم سٌدي ملبنةمزغران

دبدابة الفروسٌة طرٌق17  صٌادة الجنانات ملبنةصيادة

 منور سعدون بن شارع خالد شور-  مستغانم مطاحنمستغانم

صالمندر 207 ملكٌة مج 01 حصة الصناعٌة منطقة ظهرة الكبرى مطاحنمزغران

تادلس عٌنهللا عبد سٌدي مطاحنتادلس عين

عثمان سٌدي سابقا الجملة سوق ذهٌبة بن سٌدي مطاحن

صٌادة"حمو أوالد"  النجاح مطاحن
صيادة

مطاحن



التجارة وزارة

مستغانم لوالية التجارة مديرية

التجاري العنواناللقب و االسمالبلديات

 166 رقم محمد جبلً حًالحبٌب حراث
 166/139 رقم محمد جبلً حًمصطفى بساحة
نفوسً حًمصطفى بساحة

13 رقم كاسطور محمد جبلً حً 02 و 01 رقم المحلسمٌرة رباعً
محمد جبلً حًالدٌن نور لخضر

محمد جبلً حًسفٌان أبو بلخفة

إي عمارة 24 بً صالمندر أول محلمحمد احمد حاج

135 رقم مسكن 200 حًالجلٌل عبد بوتٌن
بلحاج عٌاشً شارعجمال مامونً

رٌزانفٌل حًالعربً ٌوسف بن

منور سعدي شارعجمال بكورة

خمٌستً محمد نهجمحمد شاوش زٌان

تٌجدٌت حًأمٌن مٌسوم

خروبة السالم حًالحاجة ملحة

أورٌعة طرٌقعٌسى هاشمً

ماماش حاسً 02 قم محلفتحً مكوسً

مركز مزغرانزوبٌر عٌسى

مركز مزغرانمصطفى ساعد بن

التلغراف حًجٌاللً بخدة

التلغراف حًمحمد فارح

األوراسً شارعمحمد نوحاستيديا

خمٌستً محمد شارعقادة بلعالٌة

 مجاهد شارعاحمد سٌد الشٌخ

زبٌر والً شارعالقادر عبد سعداوي

2019 لسنة المبارك الفطر عيد من الثاني اليوم خالل المداومة بضمان المعنيين االقتصاديين للمتعاملين االسمية القائمة

المخابز

مستغانم

ماماش حاسي

مزغران

النويصي عين



القدادرة دوارابراهٌم محممود ثابتفرناكه

بوقٌراط بلدٌة خمٌستً محمد شارعالقادر عبد جرورو

بوقٌراط خمٌستً محمد شارع بلعٌاشً بلعٌاشً

بوقٌراط-خمٌستً محمد شارع محمد جرورو

مركز سٌراتمٌلود شنً بن

مركز سٌراتمٌلود عمار بولمعالً

ٌوسف مٌلودالسوافلية

مركز الصفصاف  مرٌم عقٌوبًالصفصاف

  مركز ماسرة خٌرة كعٌبش بن

ماسرة خالد سً حً 31. الحبٌب دربوز بن  

 مركز منصورة  الحاج لزرقمنصورة

مركز شرٌف سٌدي عٌن رضا وكراف بنالشريف سيدي عين

مركز- الطواهرٌة الشارف مخنفرطواهرية

لطفً العقٌد حًعدة برحمون

لطفً العقٌد حًصدٌق خطاب بن

العربً حمٌدة حًصحبً علً بن
مركز الخٌر وادبالل خرفً

مركز الخٌر وادحبٌب مناد

مركز الصورحمٌد مدنًالصور

مركز بلعطار سٌدياحمد مغنٌةبلعطار سيدي

وسط-  الدٌن خٌرالزٌن هللا خلف

مركز-  الدٌن خٌرفؤاد حماٌدي

الدٌن خٌر–  البشٌر أوالد دوارعمر عمارة بن

مركز-  الدٌن خٌررابح هراس

صٌادة بلدٌة فالق سٌديمجدوب جدٌد

فاروق ملوكة بن

صٌادة بلدٌة الحدائق واديسلٌمان زٌان بن

مركز صٌادةعامر وجاح بن
علً سٌدي نوفمبر أول ارع ٌاسٌن محمد حمً

نوفمبر أول شارع  لخضر لعرابً 

مركز هللا مع أوالد بلدٌة القادر عبد فالحًهللا مع أوالد

سيرات

بوقيرات

ماسرى

علي سيدي

تادلس عين

الخير واد

الدين خير

صيادة



هللا عبد سً شارع بختة منصر 

المقبرة شارعرشٌد مناصر 

خربٌش احمد شارع سفٌان ضامن 

خالد ساخً شارعرضوان بوخرٌصة

مسكن 50 حً  ارزقً مومو 

مركز البلدٌة  عفٌف سنوسة  رمضان المالك عبد بن

مركز عشعاشةمحمد لوافً

الشراٌفٌة ملحقةالمٌلود شاوش سعد

مركز خضرةفرٌد بلخوجةخضرة

بوغالم أوالد–  عراباٌن دوارمحمد بوغانمبوغالم أوالد

كاسطور 522 رقم 166 رقم حصةمزٌان مراد

 02 رقم محل 163/166 رقم محمد جبلً حًبلقاسم عمر
  166 رقم حصة محمد جبلً حًاحمد الباي

(الذاتً البناء-بنفوسً) موشتً حًاحمد مغرانً
  560 رقم قطعة محمد جبلً حًشاهد رشٌد

  166/305 رقم قطعة محمد جبلً حًبوعالم درٌس
     محمد جبلً حًالقادر عبد مخطاري

حمٌدة عمارة شارعكمال حمو

 06 رقم س عمارة  بـ صالمندربرٌكً هللا نصر
 112 عمارة صالمندرنومٌدٌس أ,ذ,ش

صالمندر القلعة المرجان التعاونٌة III المنطقة(سوبٌرات) زٌباق بن مروان

 279 ملكٌة مج 06 بلوك صالمندربواب هللا عبد
196 أل رقم 08 بً صالمندر عصمان بن مرٌم
III ZGHLK£V الحضرٌة المنطقة 02 رقم محل(سوبٌرات) شاقور رضا محمد
جوٌلٌة 05 حًحبٌب زناتً

جوٌلٌة 05 حًمنصور سرٌسر

مسكن 200 زغلول حً 17 رقم قطعةتوفٌق دندن

صالمندر وهران طرٌقالقادر عبد فارح

بلحاج عٌاشً حًالقادر عبد جدو

بوزٌد عرباوي و محمد درقاوي شارع 05 رقممواعً هللا عبد

حجاج

مستغانم

العامة التغذية

لخضر سيدي

عشعاشة



خمٌستً محمد نهجالرحمن عبد علً بن

خمٌستً محمد شارعاحمد باربار

 68 القسم 09 رقم احمد صالح ولد شارع زٌان المنصور
خلٌفة حنان شارع بوتلٌلٌس حمو حًٌاسٌن الدٌن نصر حلوي

محمد قدور سً بن شارع 11(سوبٌرات) موستاكوم م,م,ذ,ش

تٌجدٌت بوبكرخالد شارعتواتً عصمان

خروبة مسكن600حًمحمد عبادي

خروبة السالم حًاحمد بوزٌان

تٌجدٌت 32 رقم ارض قطعة الشارة حًندٌر الرحمن عبد بن

 مسكن 300 حًالدٌن نور قودجٌل

 30س عمارة البحر حًخدوجة قوعٌش
63 رقم محل المغطاة السوقمحمد خالفً

 مسكن 300 حًعاشورٌة مصباح

خروبة السالم حًعودة بن مروشً

خروبة السالم حًحمٌدة عمار
تجدٌت مسكن 240 حًمحمد مغنً

الزٌتون شارع(سوبٌرات) حسٌن ٌحٌاوي

أفرٌل 24 شارع(سوبٌرات) فتحً ٌمٌنة بن

الحدائق وادي نومٌدٌس أ.ذ.ش

 15 رقم الدٌن محً سً حً 02 رقم محلخالد راجح
مركز ماماش حاسًهللا عبد حمو

ماماش حاسً 01 رقم محلعمور حمو

مركز مزغرانعلً بوسماط

القمم طرٌقٌاسٌن ابراهٌم شوك

ماماش حاسً طرٌقهواري بونوة

القمم طرٌقمنصور بونوة دبً

 03 محل 96 رقم ملكٌة مج 12 قسمسمٌر لٌرش
التلغراف حًسمٌر سماعٌن بن

-أورٌعة- وهران طرٌقعمار والً
الجزائر شارعمحمد عنتر

الجزائر شارعرشدي زفٌزف

ماماش حاسي

مزغران

استيديا

مستغانم



استٌدٌا 03 رقممربوح بلقاسم

األوراسً شارعمحمد مصباح

األوراسً شارعحسٌن رٌاح

األوراسً شارعالقادر عبد مروشً

الجزائر شارعالقادر عبد مروشً

الجزائر شارعخدٌجة ساسً

 الحدائق شارعرقٌق لوحالنويصي عين

الملعب شارعمحمد طاهرة

القادر عبد األمٌر شارعهواري قناوي

القادر عبد األمٌر شارعمٌلود رحو

مركز الحسٌان مخطار لومانًالحسيان
 بوقٌراط خمٌستً محمد شارعالقادر عبد حمودة اٌت

بوقٌراط خمٌستً محمد شارعالدٌن نور قرٌشً بغداد
بوقٌراط  خمٌستً محمد شارعالجٌاللً غزالً

مركز بوقٌراط  دهٌبة بن زٌتونً
  بوقٌراط خمٌستً محمد شارعمحمد زٌتونً

كرٌم قراش بن

-سٌرات– بولعٌد بن مصطفى شارعمراد قاسً
سٌرات 02 رقم المحلدهٌبة بن مسلم
 مركز سوافلٌة الرئٌسً الشارعقورٌن العٌد

مركز سوافلٌة أحمد شرفً

-مركز الصفصاف عدة موالٌدالصفصاف
–القادر عبد عٌاد بن مركز ماسرة -

–كمال براضٌة مركز ماسرة -
–محمد مٌلود مركز ماسرة -

–مركز ماسرة– فضٌل شنً بن مركز ماسرة -
مركز منصورة – علً بوقصة  -
– الشارف  مرضً مركز منصورة -

شرٌف سٌدي عٌن 41 رقم ملكٌة مجموعة 15رقم محل-محمد قرٌش بنالشريف سيدي عين

 مركز– طواهرٌة  ملٌكة نجارطواهرية

العٌد بلطرش حًعدة ناصر بن

استيديا

تادلس عين

بوقيرات

ماسرى

فرناكه

سيرات

السوافلية

منصورة



غلٌزان طرٌقعلً حمدان

مسكن 70 حًهللا عبد علً بن

الملعب حًجٌاللً فاطمً

الملعب حًالحاج شهاٌدٌة

غلٌزان طرٌقخٌرة شداد

غلٌزان طرٌقمٌلود بوشطارة

مسكن 190 حًرشٌد موسى

المعلمٌن حًعمر عمران

ٌناروالقادر عبد بطهٌر

ٌناروالغنً عبد ناصر

بومدٌن الهواري نهجذهٌبة بن عبو

ٌناروالقادر عبد جبور
مركز الخٌر وادالقادر عبد مناد

مركز الخٌر وادالحاج مغالط

مركز الخٌر وادشاعة بن بلوفة

مركز الخٌر وادالعجال مناد

مركز الصورسنوسً كسار

مركز الصورمدنً بغداد

مركز الصورالشارف عباس

مركز الصورالتواتً موسى

مركز الصورالقادر عبد جلٌجل بن

مركز الصورهللا عبد عمران بن

مركز الصوركرٌم قالل
مركز بلعطار سٌديموراد حمٌتً

مركز بلعطار سٌديهللا عبد غرمول

مركز بلعطار سٌديكروم لخضر

مركز بلعطار سٌديشرٌف الرحمان عبد بن

مركز-  الدٌن خٌرمحمد عامر بن

الدٌن خٌر–  خمٌستً محمدمحمد كفٌف

الدٌن خٌر–  صالح بن شارععمر علواش

الدٌن خٌر- هللا عبد صالح بنهللا عبد شرٌف بن

تادلس عين

الخير واد

بلعطار سيدي

الدين خير

الصور



مركز-  الدٌن خٌرالقادر عبد بلعٌد

مركز-  الدٌن خٌرمصطفى إٌزة

مركز-  الدٌن خٌرالبشٌر عٌسى بن

الدٌن خٌر بلدٌة حمو والد دواربغداد حمو

الدٌن خٌر بلدٌة حمو والد دوارتوفٌق حمو

الدٌن خٌر–  البشٌر أوالد دوارهللا عبد عمارة بن

الدٌن خٌر–  البشٌر أوالد دوارحسٌن عٌاد بن

الدٌن خٌر–  البشٌر أوالد عماٌرٌة دواربلحول عمارة بن

صٌادة بلدٌة الحدائق واديتواتً فغول

صٌادة بلدٌة-  فالق سٌدي علٌلٌش دوارجمال بلقصٌر

صٌادة بلدٌة-   فالق سٌديأحمد خاملً

صٌادة بلدٌة-   فالق سٌديالنور عبد بلخلفة

صٌادة بلدٌة دبدابةحسنٌة لهروش

مركز صٌادةزواوي جلول

صٌادة بلدٌة عثمان سٌديمحمد شاهد

بودٌنار عٌن بلدٌة 26 رقم محلمحمد هانً

بودٌنار عٌن 28 رقم محلمصطفى قدور
              بوبقرة حًالرحمن عبد بوقشٌش

محل 21 موقع الملعب  حً لخضر بحٌح

 المغطاة السوق العزٌز عبد شرقً 

القادر عبد بلعسل شارع أمحمد طاطا بن 

مسكن 195 حً اسماعٌل طاهري 
بختً سٌدي حً ضامن ناصر 

مركز هللا مع أوالد بلدٌةعمار توات

مركز هللا مع أوالد بلدٌة ابراهٌم مفتاح

مركز هللا مع أوالد بلدٌة كافً مفتاح

مركز تازقاٌتمحمد جاللً

مركز تازقاٌت ابراهٌم دقٌش

مرك تازقاٌت محمد ثابتً 

 هللا عبد سً  شارع محمد مختاري

مسكن 60 حًبسالم بلهواري 

بودينار عين

علي سيدي

هللا مع أوالد

تازقايت

لخضر سيدي

الدين خير

صيادة



عفٌف بوقشٌش  شارع محمد بلهواري 

تومً محمد شارع بكر أبو مرحول 

 هللا عبد سً  شارعالقادر عبد بلعربً

السوق حً علً بدرة بن

خالد ساخً شارع عفٌف حمارٌد

            البحر طرٌق فلسطٌن شارع عمر قالدرس 

                 الرئٌس محالتمراد ضامن

عمر برجً شارع ناضور محلة 

      البٌضاء الدار حًحفٌظة بلقرع 

19/31 رقم مركز عشعاشةمٌلود بوشلٌل
عشعاشة محمد الحاج أوالد دوارالعزٌز عبد بوعودة

مركز عشعاشة 02-40 تجزئة 05 رقم محلمحجوبة بسعد

مركز عشعاشة 04 رقم محلعلً مرزوق
عشعاشة-  الشراٌفٌة ملحقةمحمد لوافً

مركز خضرةمحمد باشا جمٌل

مركز خضرة عمور جٌاللً شارع أول محلالرحمن عبد رحمونً

 مركز خضرة 16 رقمالعجال باشا علً

مركز خضرةفتٌحة موسً

بوغالم أوالد بلدٌة القادر عبد لوافً

بوغالم أوالد بلدٌةالدٌن نور بوعزٌز

مركز بوغالم أوالدالحلٌم عبد بوخاري

مركز بوغالم أوالدمحمد بوعمرة
مركز بوغالم أوالدمراد بلهادف

نكمارٌة بلدٌةمحمد بوخاري

نكمارٌة بلدٌة جلول أوالد دوار أول محلمحمد ناٌب

محمد جبلً حًبوعسرٌة منور بن

صالمندر المرجان تعاونٌة 02 رقم العربً عدة

 279 ملكٌة مج صالمندر حًمحمد الرحمان عبد
مسكن 200 حًالقادر عبد بلكحل

(لطفً العقٌد) محمد درقاوي حًعدة العزٌز عبد

مستغانم

الدواجن و اللحوم

عشعاشة

بوغالم أوالد

خضرة

حجاج

رمضان المالك عبد بن

لخضر سيدي

نكمارية



21 رقم شاعة بن بوخلٌفة شارعالستار عبد الحق عبد
خمٌستً محمد شارعالرحمان عبد قارة

خروبة مسكن 200 حًرحو زوبٌدة

المٌناءتٌجدٌت طرٌق شارع 26كرٌمة ثابت

تٌجدٌت مسكن 240فٌصل بلمصابٌح

12 رقم محل المغطاة السوقالقادر عبد مخربش
خروبة السالم حًمحمد حاج عفانً

مركز ماماش حاسًبشٌر حراث

المغطاة السوقالرحمان عبد قارة

المغطاة السوقمنصور قارة

المغطاة السوقالحاج قارة

تلغراف شارعحبٌب عابد بن

مركز مزغرانعسري سلوى بن هللا عبد

تلغراف حًحمٌدة بلٌدي

 تلغراف حًالقادر عبد مدانً

جدٌدة مزغران 01 رقم محلعلً سماعٌن بن

األوراس شارعطاهري حاج

األوراس شارعمكً برحال

األوراس شارعمحمد عجال

04 رقم الذاتً البناء حًبراهٌم عبدلً
خمٌستً محمد شارعجٌاللً قارة

خمٌستً محمد شارعلكحل قارة

القادر عبد األمٌر شارعالرحٌم عبد قناويفرناكة
بوقٌراط خمٌستً محمد شارعالشارف سنوسً   

مركز بوقٌراطمٌلود بلخدٌم
بوقٌراط  مٌمون سً شارعهللا عبد بصغٌر

سٌرات مهٌدي بن العربً شارع المٌلود مكاربش

مركز سٌرات أحمد غزالً

 ماسرة  23 رقم الوطنً طرٌق  تواتً جدي

ماسرة زادي بن الحمٌد عبد شارع حمٌد دحمان

ماسرة الوطنً لطرٌق  الشٌخ جدي

مستغانم

بوقيرات

استيديا

النويصي عين

ماسرى

سيرات

ماماش حاسي

مزغران



الطاهر سً خطاب حًهللا عبد موفق

لطفً العقٌد حًمحمد درقاوي

المعلمٌن حًهللا عبد موسى

مسكن 190 حًمنٌر أودٌر

مركز الخٌر وادرشٌد قسوس

مركز الخٌر وادمحمد درقاوي

المختار بقلول شارع 04 محلالعزٌز عبد مصطفى

مركز الخٌر وادمحمد مغتات
مركز الصورالعجال جلٌجل بنالصور

الدٌن خٌر–  البشٌر أوالد عماٌرٌة دواربلحول عمارة بن

الدٌن خٌر–  صالح بن شارعحلٌمة عابد بن

مركز صٌادةمحمد جلول

صٌادة بلدٌةأحمد شرفة
عجالن 05 موقع مهدي عمربودينار عين

احمد بوقشٌش المغطاة السوق  علً قرماط

احمد بوقشٌش المغطاة السوق الحاج بحٌح

نوفمبر أول شارع زروقً ناصر بن 

الجبلً محمد حً  مدانً كاشو 

مركز هللا مع أوالد بلدٌةسعٌد مفتاح هللا مع أوالد

مركز تزقاٌت القادر عبد شاشور تازقايت

البلدٌة مقابلاسحاق بلخٌر

المغطاة السوقمصطفى نور 

مركز لخضر سٌدي محمد بلخٌر 

هللا عبد سً شارعلخضر مسلم 

الجدٌدة مركزالعمارة حجاج مٌلود حدوش

خالد الساخً شارععفٌف بزخامً 

البٌضاء الدار شارع عزٌز مزراويرمضان المالك عبد بن

14 رقم األرضٌة القطعة ذهٌبة بن بسعد
 مركز عشعاشة 31العٌد بلباي

مركز خضرة 03 رقم محلمراد تهونزةخضرة

مركز بوغالم أوالدمحجوبة حقٌقًبوغالم أوالد

الخير واد

علي سيدي

لخضر سيدي

حجاج

عشعاشة

صيادة

الدين خير

تادلس عين



صالمندر  النشاطات منطقةGIPLAIT الحلٌب إنتاج وحدةمستغانم

دبدابة الفروسٌة طرٌق17  صٌادة الجنانات ملبنةصيادة

مزغران بلدٌة-  وهران طرٌق بلقاسم سٌدي ملبنةمزغران

 منور سعدون بن شارع خالد شور-  مستغانم مطاحنمستغانم

صالمندر 207 ملكٌة مج 01 حصة الصناعٌة منطقة ظهرة الكبرى مطاحنمزغران

تادلس عٌنهللا عبد سٌدي مطاحنتادلس عين

عثمان سٌدي سابقا الجملة سوق ذهٌبة بن سٌدي مطاحن

صٌادة"حمو أوالد"  النجاح مطاحن
صيادة

ملبنات

مطاحن
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