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  العنــــــوان  االســـم واللقــب  البلدیـــــة  الدائــــرة

  
  

  وھران
  وھران

  شارع العربي بن مھیدي  91  مركوش یزید 
  شارع عدة غربى محمد زاویة شارع بن سنوسي  03حي األمیر رقم   أخویا مجید 

  شارع بن ناصر زاویة شارع منیقا  05رقم   جالب سفیان 
  شارع الحدائق 51  بوشیخ ھشام
  شارع االوراس 19  سالل یحیى 

  شارع شریط علي شریف وھران  19رقم   بوكحیلي موسى 
  32شارع االوراس رقم   منقور بن عفان 

  شارع  محمد خمیستي حي االمیر  17  حداد حمید 
  02بلوك  06قمبیطة  عمارة  HLMحي   محمد عداس 
  01رقم  3مسكن حي الجوار عمارة أ  287مجمع سكني   نبیل بالعالم 

  ایسطو 05مسكن عمارة ب رقم  287حي   حشاني مجید 
 HLM  / USTO  سحاري محمد 
  نھج بوقري خلیفة قمبیطة  72  مدین ھواري 

  شارع براھیم جلول  10  أوزاغ محمد عاراب 
  شارع قوادریة عبد القادر سان بیار  78  بوفران مختار 
  شارع مستغانم  48  سلیمان حداد 
  فرطاس محمد شارع  22  طاھر ترني 

  قمبیطة حي الصدیقیة  12شارع فرطاس محمد رقم   حمان الھواري 
  29حي الصدیقیة زاویة نقیب  حمري نھج بوعشریة محمد رقم   حوماني امحمد 

  وھران  162حي ابن رشد قطعة  ج  رقم   نونة جمیلة نجاة 
  شارع ب حي مطلع الفجر  70  بعالم عدة 

  شارع محرز الھواري  32  كسایري   بشیر 
  شارع بن زرجب  74  بعیش عبد الحمید 
  شارع دیدوش مراد سیدي البشیر  30رقم   عمر بن الحساس

  نھج حمو مختار حي المقري   كبیر عبد الرحمان 
  نھج حمو مختار  حي المقري   نایت بلقاسم عبد هللا

  شارع زحاف  الجاللي المقري   15  حماشة جیاللي 
  حمو مختار   كبیر عبد هللا

  حي المقري   زھیر بن حامة
  حي تافنة  كرون حبیب

  حي تافنة  حماشة غریب
  

  01ج رقم  25مسكن رقم  136تعاونیة عقاریة الموحدین حي   مسینیسة وعمارة
  01رقم  02حي الصباح بلوك   حداد سلیمان
  01رقم  02حي الصباح بلوك   ایسولي عمر

  حي فالوسن 01بلوك   النور بغال عبد
  01قطعة  25شارع الجنرال بیات حي ابن سینا رقم   غسولي عیسى

  شارع بن جیاللي محمد حي ابن سینا 23زاویة  01محل   طالبي عبد الغاني
  شارع لقبال علي 05  أبو بكر الصدیق
  03البركي حي فالوسن شارع كریسین رقم   مبارك ناصري

  مرفال 47مسكن ھمارة ب  1880حي   عدة ھودة
  حي عبد المومن 47نھج ادوارد شوبو رقم   بن زیان فرید

  شارع كاسطور العائلي مارفال  بن عمران ناصر
  شارع شكیب ارسالن 16  حمان أمازیغ



  كنستال  مغدیر فتحي
  سانتوجان 09شارع بیقو موباس رقم  15  حماشة جلول

  شارع شیخ عمر بسكري حي عبد المومن 02رقم   نبیل نصر الدین
  اقامة عبان رمضان 52حي الیاسمین بوز   موالي محمد

  03بلوك أ 09مسكن ایلو  700مجمع   احراش طارق
  حي العثمانیة شارع حماموش عابد  كبیر موسى

  شارع بوزبوجة مارفال  بومعزة محمد حبیب
  كاسطور طریق ب حي المجاھدین  العثماني عبلو

  35بالطو نھج مالح علي   زركوك عبد الوھاب
  حي العثمانیة   الزواوي برمكي
  شارع العقید عمیروش 10  كبیر نور الدین

  الكمیل طریق السوق  ابزار عبد النور
  شارع شكیب ارسالن 04  العشاني میلود
  كنستال  مغدیر فتحي 

  شارع بني ھندال بواونجي  ایت عامر مسینیسة
  شارع قودریة عبد القادر حي یغموراسن 10  اوراغ محمد عراب

  الدار البیضاء 18حي جیطال رقم     خلدون خالد
  حي الزیتون بلوك أ دار البیضاء  بلحسن براھیم

  شارع حمو مختار 94  كبیر عبد الرحیم
  الدار البیضاء  وھران 18حي جیطال رقم   خلدون خالد

  شارع حمو مختار سانتوجان  ابزار عبد القادر
  أمتار مطلع الفجر 08رقم شارع   بوداود عبد الرحمان

  العقید لطفي  برغوت العیاشي
  وھران شرق 01حي خمیستي إقامة نسیم البحر قطعة   مصباح فاطمة الزھراء

  اإلخوة حجال الكمین 34  الجیاللي شیخ بن
  یمین مدخل الدرج 01ایلو أو اقامة ریمة عمارة د القطعة  52حي الیاسمین بوز   حكیم أوعبد السالم

ر ئب
  بئر الجیر  الجیر

 بئر لبجیر 51حي خمیستي تجزءة رقم  03محل رقم   العجرود فارس
 بءر الجیر 43رقم  96حي بلقاید رقم  بن سونة جمیلة 

 بءر الجیر 16رقم  02دوار بلقاید تجمع الھدایة رقم  دراعي فؤاد
 31رقم  24مسكن عمارة  4000مسكن  مقابل ایسطو  1377حي  غسولي مزیان 
 ئر الجیرب 03بلقاید محل رقم  430تجزئة  07قطعة رقم   شربال محمد 

 بئر الجیر 285حي خمیستي  بلجیاللي محمد 
 حي بلقاید بئر الجیر  309تجزئة تعاونیة عقاریة  بولجراف أحمد علي

 حي خمیستي بئر الجیر   336تجزئة  شاوش یمینة 
 بئر الجیر  277حي خمیستي تعاونیة عقاریة  283تجزئة  عبدلي أمین 
 بئر الجیر 01محل رقم  406تجزئة  407حي خمیستي  بخالد كریمة 

  بئر الجیر 01حي بن داود   طاھر بوجروة
  سیدي البشیر بئر الجیر 02حي بن داود   ھواري فارس

  بئر الجیر 45قطعة رقم  154حي خمیستي تجزئة   عومر ھواريبن 

  الســـانیا
  السانیا

  حي كاسطور السانیة 35رقم   حمودي كریم 
  الساني 29حي الرائد شریف یحي رقم   زریف محمد
  شارع احمد زبانة السانیة 51رقم   خبستان خلیل

  السانیا 03المحل  27حي الرائد شریف یحي رقم   كالي إلیاس
  السانیا 01محل  25حي محمد بوضیاف قطعة   وعمارة مسینیسة

  حي السي رضوان الساني  سحوان فرج
  حمد محمد السانیا 77رقم   بن زیان سالم

  السانیا 349مسكن رقم  210حي   العرباوي محمد
  السانیا 160تجزئة  115ایلو رقم   ابراھیم شارف بن

  السانیا 1976أكتوبر  23تجزئة   بوزیدي جیاللي
  السانیا 01محل  25حي محمد بوضیاف قطعة   مسینسة وعمارة
  السانیا 202رقم  02تجزئة قارة   كمال اجعود

  السانیا 35حي الكاستور رقم   حمودي عبد الرزاق

  الكرمة 15مسكن رقم  127  بوشامة سالم  الكرمة
  جویلیة الكرمة 05حي   بوشامة مسعود



  سیدي الشحمي

  شارع الجمھوریة سیدي الشحمي  مزازیغ كمال
  سیدي الشحمي 57شارع النجمة رقم   أودیا عمر

  شارع األمیر عبد القادر سان ریمي سیدي الشحمي 22  بن یعقوب الحبیب
  سیدي الشحمي 01محل 50تجزئة  44  اوجیت یوسف
  مسكن تساھمي سیدي الشحمي 700  أوقانة أوشعبان

  ب سیدي الشحمي 13شارع الشھداء رقم   سیدي أحمد بن خدة 
  سیدي الشحمي 10رقم س  01عمارة ب الحصة   توفیق بروش
  شارع بوعمامة 22رقم   خالد لصقع

  سیدي الشحمي 198رقم  209تجزئة   عاجیري الصافي

واد 
  تلیالت

  واد تلیالت

  قطعة ب شارع برجي بلخیر وادي تلیالت  شعیب كرود 
  وادي تلیالت  زیاني سفیان
  وادي تلیالت 51تجزئة  24رقم   سیرات جمال

  وادي تلیالت  رمضان حمیدة
  وادي تلیالت  مراج عبد القادر

  وادي تلیالت شارع النصر  تقرین أعراب
  وادي تلیالت  حاج إلیاس
  وادي تلیالت  لكباد بلخیر
  وادي تلیالت  افتن فریدة

  شارع زیتوني احمد تلیالت  الصدیق محمد بوزید
  حي سیدي الھواري تلیالت  جیاللي نكروف بن

  شارع سوق الخضر تلیالت  فارس تراتیني

  البریة  بلعباس دیدة  البریة
  البریة  محلي قدور

  
عین 
  الترك

  عین الترك

  عین الترك 36قطعة رقم  106حي النخیل تجزئة   زیرق عصام
  شارع المغرب عین الترك 16لو أ رقم  01القسم  153//د 41 رقم  بوشامة عثمان 

  الطریق الوطني عین الصافیة عین الترك 53  دیلمي حسان
  شارع محمد خمیستي عین الترك  مرسلي زقایة
  عین الترك 01محل  243كوة  01عین الصافیة شارع طیب رقم   إبزار الیاس

    
  عین الترك 103سمیر رقم  حي بن  مالل ابراھیم

  العنصر 01محل  07نھج العقید عثمان رقم   حدودة نبیل   العنصر
  حي الونشریس سودینا مرسى الكبیر  قارة محمد  المرسى الكبیر

  حي النایب شارع ساردي سعید بوتلیلیس  كروان بحري  بوتلیلیس
  بوتلیلیس 52شارع محمد خمیستي رقم   رحالي سیدي محمد

  بوتلیلیس 01محل  35شارع سردي سعید قسم   فضیلة لبنة بن    
  شارع محمد خمیستي 52رقم   سمیر اوراغ    

  ارزیو

  ارزیو

  وسط مدینة أرزو  بوجالل فرید 
  حي خلیفة بن محمود  حشاني مفتاح 

  حي أحمد زبانة   مزازیغ مصطفي
  مسكن 1500حي   مزازیغ محمد االمین

  حي أحمد زبانة   خالف مصطفي 
   مسكن 1500حي   حمودي كریم 
  حي تروفیل   بن حایة رشید 

  ملحقة المحقن   بن علجیة سفیان
  وسط المدینة   بلغیر قدور 

  ملحقى المحقن   نایت حمود محمد سعید
  حي الحدائق   ىبن عدة بن عیس

  وسط المدینة  مویلح بومدین

  أرزیو  القادر عبد ستي  

  أرزیو 08رقم  36حي بن بولعید عمارة   عودة بن عدة بن  

  طریق الوطني المحقن أرزیو 201  فاتح سعدي  

  قطعة حاسي بن عقبة 65من مخطط التجزئة   محمد تلمساني   حاسي بن عقبة



  طریق السوق حاسي بن عقبة  رضا مناد

  حاسي بن عقبة 45رقم  106تجزئة   حساني فرحات

  قدیـــــل

  قدیـــــل

  قدیل 82نھج محمد خمیستي رقم  03محل   حضري میلود
    معوش التومي

    نوفل فرید

    سعیدي عمار

    بنكریوف وھیبة

  

    بن شعبان رشید

    سعیدي فاتح

  قدیل  یحي كیري

  قدیل  عاشور لصاد

  شارع صدیق میلود قدیل 09  محمد ایشو

  حاسي مفسوخ 05الوطني رقم  الطریق  بوراس بوعلي  حاسي مفسوخ
  حاسي مفسوخ 05الطریق الوطني رقم   نصیرة نعیمة

  حاسي مفسوخ 05الطریق الوطني رقم   الصب عاشور
  الطریق الوطني حسیان الطوال  أكلي جمال  بن فریحة

  الطریق الوطني حسیان الطوال  أكلي كالي
    حسیان الطوال 08 رقم 55تجزئة  01مجموعة ملكیة رقم   منصوري تركي

  بطیوة

  بطیوة 

    یحي باي عبد هللا
    طوبال حكیم
    نوفل حمزة

  مرینة  احمد بوستة

  عین البیة

    زركوك نور الدین
    رحماني عبد المجید

    لبضا قویدر
    بلھوط جمال

    عبد هللاقارة 
 
  
  قـــائمة تّجـــار التغذیــة للتجزئـة العامـة -2

  العنوان  االسم واللقب  البلدیة  الدائرة

  وھران  وھران

  40األوراس رقم  شارع  الغوش محمد
  26األوراس رقم  شارع  غزلي میلود

  02 رقم المحل 13 رقم العربي زبور شارع دالمونت سابقا الخالدیة حي  بلیعة محمد علي
  شارع شریط علي شریف حي األمیر 10رقم   عمر بلكحل

  شارع األوراس حي األمیر 18  جیاللي أحمد

  شارع األوراس حي األمیر 16  بخدة محمد 
  شارع بوجریدة بودخبل حي األمیر 22  بن مسعود عبد الحفیظ 

  حي األمیر 04أوت محل رقم  20شارع   17  بلخروفة فتحي 
  شارع الزوج فوضیل حي األمیر  یعقوبي فیصل
  شارع حمدان علي 05  توھامي میلود

  و زاویة شارع سارجان 17حي األمیر نھج الدكتور بن زرجب رقم  02محل رقم   سي العربي شریف أیت
  قمبیطة  HLMحي   عتورة منصور 

  مسكن 287حي الجوار إیسطو المجمع السكني   بوسري محمد
  إیسطو  بن مني تامر

  06عمارة   HLMحي   مخلوفي نور الدین
  وھران 05حي المقري شارع جنیرال البرنبفال رقم   عبد العزیز نور الدین

  حي المقري  صنھاجي مولودة



  شارع یوبي حي المقري 21  حمدوني فارس
  شارع منقولفي حي المقري 120  اوعمارة عبد النور

  شارع نورمندي زقاي علي حي تافنة  سوداني خلیل 
  حي الصدیقیة وھران جنرال فیرادو 122  بن عمارة عبد الحلیم
  نھج جالط حبیب قمبیطة 1401  میھوبي محمد عادل

  شارع جنرال فیراد قمبیطة 140  قلوسي اعمر
  شارع بن عوالي الھواري قمبیطة 11  عثماني محمد 

  شارع النقیب حمري قمبیطة 153  داودي بشیر
  شارع النقیب حمري قمبیطة 69  عادي الحاج محمد

  شارع جینرالفریدو 59  محمد بوحارة
  سوق مطلع الفجر 05محل   مصطفي بونعجة

  سوق مطلع الفجر  18محل رقم   أحمد حافظ
  شارع ایزیدي میلود 21  لعبان أحمد

  حي السالم  03عمارة ب   عبد الغفار محمد
  حي سالم عمارة سي  مكحلي محمد الشریف

  سیدي البشیرشارع دیدوش مراد حي   رفسي الھواري
  شارع اإلخوة نیاطي حي سیدي البشیر  20  بلقاسم رابح
  شارع اإلخوة قراب 11  ملیاني خیرة
  شارع المقدم سیدي الھواري 03  خدیم ناصر
  حي سیدي الھواري 03  مكي حمید

  شارع الحدائق حي سیدي الھواري 51  توفیق أمالو
  یاغومراسنشارع شریط علي شریف حي  52  فاقة عریش

  شارع شریط علي شریف حي یاغومراسن 48  بن غزالة عبد القادر
  20شارع المورسیا زاویة شارع كافینیا ك رفم   حامدي محمد لطفي 

  01محل  41شارع ماسیل ساردون زاویة شارع لورمال رقم   طاھر أبیب 
  حي تافنة  برصو عبد اإلاله

  حي تافنة  رومان میلود
  حي تافنة  محمد أمین مصمش

  حي تافنة  راجي أحمد 
  قمبیطة  ھبري فاطمة

  قمبیطة  مخلوفي نور الدین
  قمبیطة  أفاد میلود

  قمبیطة  سي یوسف سنوسي
  قمبیطة  براھیم محمد

  قمبیطة  واضم مھاخي
  قمبیطة  بن عمارة نور الدین

  شارع ایزیدي میلود الحمري 21  لعبان احمد
  شارع شریط علي حي یاغموراسن 52  فاقة عریش

  شارع شریط علي حي یاغموراسن 48  بن غزالة عبد القادر
  شارع المورسیا زاویة شارع كافینیاك  حامدي محمد لطفي

  01محل  41شارع ماسیل ساردون زاویة شارع لورمال رقم   طاھر ابیب
  مسكن 287المجمع السكني  حسن الجوار ایسطو  بوسري محمد

  05حي المقري شارع جنرال البرنبفال رقم   عبد العزیز نور الدین
  شارع یوبي حي المقري 21  حمدوني فارس عزیز

  شارع منقولفي حي المقري 120  اوعمارة عبد النور
  شارع بن دحمان سعادة حي محي الدین وھران  07     محمد مدني

  أكتوبر كنستال وھران   01تعاونیة     مراد مدغاري
  وھران  06نھج األمیر خالد رقم  01  

  شارع مزواغي محمد مارفال وھران  75  محمد دحماني
  وھران  10تعاونیة العقید لطفي رقم   علي بلعربي
  نھج سانتوجان وھران  38  عمر كراس
  فبرایر فالوسن البركي وھران  24تعاونیة   محمد خطاط
  وھران  01ا  مذخل رقم  15مسكن عمارة  1180مجمع سكني   میلود حمادي

  شارع بوسعید بلقاسم بالطو 11  بوزیان براق
  ایسطو 01رقم  25مسكن عمارة س  1245حي   حاج قدور مصطفى



  07رقم  02حي سي رضوان   حمان خلیفة
  حي العثمانیة 02جنرال فالیني محل  21  بشییر ولد حمو

  05شارع الدار البیضاء عمارة   تشار نجیة
  حي بوعمامة الروشي  بوعزة كراشعي عبد القادر

  شارع بوسحابة عبد هللا حي البدر 09  زعراط ام یمینة
  حي البحیرة الصغیرة 03  جبالي عبد القادر

  حي ابن سینا 243رقم  6عمارة س   بن شیخ محمد
  22قالمة رقم حي ابن سینا نھج   احمد منصوري

  نھج مارسو بالطو وھران 53  جمال زیاني
  حي جیطال دار البیضاء وھران 03  یوسف دراعو

  وھران 04الطابق  424حي ایسطو عمارة   بلجیاللي عمر
  حي الدار البیضاء شارع خیالي بن  سالم وھران  الدین عز كرومي
  وھران 02حي الصنوبر الجدید مدخل   محمد قصاب

  المحل األول وھران 56شارع الشھداء فیال رقم   رزیني محمد
  فالونتان وھران 01نھج زاوي محمد  17  حسین خالفي
  شكیب أرسالن وھران 07زاویة موسى أحمد رقم   حمودي زوبیر
  حي العثمانیة 02شارع علو عبد القادر محل  31  علي زمور

  العقید لطفي وھران 07رقم  مسكن باتیور 180حي   بورواطة ستي  
  حي العثمانیة وھران 15مسكن عمارة  1180المجمع السكني   عمر بن بومرزاق

  نھج جالط الحبیب حي  الصدیقیة وھران 32  محمد ابراھیم
  وھران 06نھج األمیر خالد رقم  01  جمال دادي

  شارع مونج مرمار وھران  نبیل شریط
  شارع أحمد بن مبروك فیكتور ھیغو وھران 05  االمین محمد حباب

  قومبیطة وھران   محمد سیدي بوشیبة
  سوق المجمع السكني قومبیطة وھران 01  الھواري سعدون بلقاسم

  وھران 03مسكن عمارة د  200مجمع سكني   طاھر عمارة بن
  طریق قمرة حي سیدي الھواري 01  زینب شرفي

  شارع اإلخوة بن سلیمان وھران 27  طیب مشرین بن
  تعاونیة حركات أحمد حي جمال الدین وھران 60  ھاشمیة قدوسي    

  حي العثمانیة وھران 02جنرال فالیني محل  21رقم   حمو ولد بشیر
  وھران 07حي أشالم قمبیطة عمارة   محجوبة حاجي

  حي المجاھدین شارع فییوم اولینار وھران  بن عابد احمد
  حي محي الدین وھران 03شارع االمیر خالد رقم   الدین نور ھلیل

  شارع بوكرشة الھواري حي محي الدین وھران 11  بوخاتم سمیر 
    
    

  ر الجیرئب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر الجیرئب

  بئر الجیر 47وسط الطریق الوطني رقم   بن دیدي زین الدین
  01تعاونیة بلقاید محل رقم  15من مخطط التجزئة توسیع  634رقم   بن داود سیدي محمد

  بئر الجیر 02التعاونیة العقاریة الیاسمین القطعة   بن صخوة محمد(مغازة)
  02المحل  31حي خمیستي القطعة   بن عائشة محمد

  بئر الجیر 14التعاونیة العقاریة الیاسمین رقم   صبیان عبد النور
  شارع عشابة سني بئر الجیر 11  بسح عائشة
  بئر الجیر 192التعاونیة العقاریة ھواري بومدین رقم   بقالي عباس

  أوت كنستال 20حي   موني مھدي 
  بئر الجیر 21حي خمیستي رقم  89شارع عیسات ایدیر القطعة   بن جلول كریم

  حي بن داود بئر الجیر 33  عكروم سعد الدین
  بئر الجیر 05قطعة المحل  440تجزئة  321  سیدھم العید

   02محل  05حي كنستال توسعة   بزو مصطفى
  بئر الجیر 02محل  31التعاونیة العقاریة الرائد بلحسن رقم   مسعود بوزیدي 

  بلقاید 321قطعة رقم  440تجزئة   بن بعزیز سلیمان
  تعاونیة المغرب الكبیر بلقاید بئر الجیر 142  غربي أحمد 

  تعاونیة المیاه حي خمیستي وھران 03  بلقدري الھواري
  تعاونیة عقاریة بلھاشمي نور الدین 59  قادري شفیق

  حي الصباح 02مسكن عمارة ب  172حي   رایق قادة
  حي بلقاید بئر الجیر 92  مصواف یاسین
  حاسي بونیف21الطریق الوطني عمارة   ریاشي موسى



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حاسي بونیف 02الوطني رقم الطریق   مزروري ھواري

حاسي 
  بونیف

  حاسي بونیف شارع بدون إسم  نجادي میلود
  حي المجاھدین حاسي بونیف  قدوري ھواري

  حاسي بونیف  موفق توفیق
  حاسي بونیف  نجادي داود
  حاسي بونیف  شعالل أحمد
  حاسي بونیف  سبحي قویدر
  حاسي بونیف  شرادي یحي 

  طریق حساین طوال حاسي عامر  احمد أوالد عمر

  السانیا

  السانیا
سیدي 
  الشحمي

  السانیا 27حي الراید شریف یحي رقم   وزان الھواري
  الرائد شریف السانیا 83تجزئة  323  دیب محمد

  سیدي الشحمي 02رقم  03ي -عمارة/ أو إیلو أي 02مسكن حي الصباح جزء  700  لزرق بن عومر
  سیدي الشحمي 59الصباح سیتي الراشدیة عمارة س محل رقم حي   أبلھاض جمیلة 
  سیدي الشحمي 09شارع دیدوش مراد رقم  05رقم   بیدي الھواري

  سیدي الشحمي 40مسكن رقم  40حي   أمحمد زرقة
  سیدي الشحمي 02محل  03شارع الجمھوریة رقم   بوخلوة أحمد

  قطعة سیدي الشحمي 207تجزئة  187رقم  02محل   محمد المھدي بلمكي
  01محل  103إیلو  01مسكن حي الصباح الشطر الثاني بلوك  700حي   أحمد براشد

  الكرمة 201تجزئة  02محل رقم   رشدان محمد امین  الكرمة
  شارع العقید عمیروش الكرمة 26  بن عیسى ولید

واد 
  تلیالت

  واد تلیالت

  شارع األمیر عبد القادر واد تلیالت  طاھر محمد
  واد تلیالت 10شارع رقیبة عبد القادر رقم   شلیح عبد الھادي

  واد تلیالت 01شارع زیتوني احمد رقم   الزاوش مھدي
  سارع برجي بلخیر واد تلیالت 07  یوسف بن قادة فیصل

  البرایة 01المحل  08تجزئة  07رقم   رمحلي فدو  یةاالبر
  بوفاطیس 06محل رقم  41الطریق الوالئي رقم   خثیر موسى   بوفاطیس

  طفراوي
  مركز الساحة طفراوي  سحابة تواتي

  وسط بلدیة طفراوي قطعة ب 01محل رقم   دحو فتیحة
عین 
  الترك

  عین الترك

  عین الترك 03محل  120طریق وطني   بن سالم محمد
  تروفیل عین الترك 161  بوسماحة سعید 
  شارع الزیتون  صالحي معمر

  عین الترك 600نھج الجمھوریة نیش   موالي الزھرةالعرابي زوجة 
  عین الترك  243حي الرائد فراج شارع غیر مسمى رقم   بورزاق الحبیب

  شارع فرسان عین الترك  حسان سفیان
  عین الترك 04المحل  56بوزفیل شارع الطریق الوطني رقم   بكوش تاج
  تروفیل تعاونیة العقاریة الساحل الوھراني  برابح قادة 

  عین الترك 02تروفیل  91  سلطاني عبد القادر
  عین الترك 05شارع باستور رقم   مول الواد سید
  عین الترك 489شارع ملینات رقم   بن مشتة ملیك

  ساحة فلصلص عین الترك 14  درماش عبد الكریم 
  كافلكو عین الترك  بلیل عابد

  ایدان عین الترك  لطرش مختار
  شارع ملینات عین الترك  شنوفي مختار

  حي الزھور مرسى الكبیر 30رقم   حمایدي عبد القادر  مرسى الكبیر

  بوسفر

 بوسفر 11شارع إبن بادیس رقم   لحمر علي
  بوسفر 01نھج بلعربي بوعامر رقم   توالة شایلة مختار

  شارع بودینار زاویة ساحة األبطال  السبع بوسفر 01  بوكوسة بلخیر
  01شارع األمیر عبد القادر محل  02رقم   بلقاسم قطاري

  بوسفر 18شارع ابن بادیس رقم   بن عبد هللا
  بوتلیلیس

  
  بوتلیلیس

  
 بوتلیلیسشارع محمد خمیستي  ھدار جوھر

  بوتلیلیسشارع محمد خمیستي   بریغي عبد القادر



  شارع محمد خمیستي بوتلیلیس  بلعروسي سعید
  شارع محمد خمیستي بوتلیلیس  بوسعدة سعید

  مسكن 50حي   عصمتني شفاء
  04شارع بن عیدة رقم   بن لبة قویدر

  شارع الحاج علي ساردي  رحو بختة
  مسكن حي النایب 50حي   عرقوب بلحلو
  حي الھاشم بوتلیلیس  قرلیفة بوبكر
  بوتلیلیس 01نھج رحو بغداد القطعة   عالل فاطمة

  نایب بوتلیلیسحي   تمورت احمد
  بوتلیلیس 13شارع الحاج علي ساردي رقم   ساعد سلیم

  بوتلیلیسحي الوئام   عباس عبد هللا
  مسرغین

  
  مسرغین 87رقم  EPLFمسكن  89/173  الج سمیر 

  نھج االمیر عبد القادر مسرغین 66  بكارسماعیل
  حي زبانة مسرغین 55رقم   یوسفي معطوب

  مسرغین 19و  17شارع االمیر عبد القادر رقم   بورویس عبد المجید
  مسوغین 126تجزئة  172رقم   رابح میلود
  مسرغین 87رقم  EPLFمسكن  89/173  الج سمیر 

  نھج االمیر عبد القادر مسرغین 66  بكارسماعیل
  حي زبانة مسرغین 55رقم   یوسفي معطوب

  مسرغین 19و  17 شارع االمیر عبد القادر رقم  بورویس عبد المجید
  مسكن 51حي   زیدان بلقاسم  عین الكرمة

  وــــارزی  وــــارزی

  حي األمیر عبد القادر  حفراد أعمر
  حي األمیر عبد القادر  غانمي یوسف

  حي الخلیفة محمود أرزیو  بن بوراك محمود
  حي الحدائق  ریري أبو بكر

  حي الحدائق  خمو شمس الدین
  الحدائقحي   عزرین محمد
  حي القیطنة  بلمعطي فاتح
  حي القیطنة  لوجان محمد

  حي القیطنة  كسوم نور الدین
  أرزیو - وسط المدینة  قویدر عریبي نظیرة

  أرزیو - وسط المدینة  بورة بن رزیقة مصمودي
  أرزیو - وسط المدینة  عزیزي الطیب

  أرزیو - وسط المدینة  احمد تواتي 
  أرزیو - المدینة وسط  حموش أعمر 

  أرزیو - وسط المدینة  عمي السعید عبد الملیك
  أرزیو - وسط المدینة  زواوي سعید

  تروفیل   بكاوي عبد العالي
  أرزیو-ملحقة المحقن  قدور بوزید

  حي بن بولعید  بوقطوطة مصطفي
  ملحقة المحقن  سي موسى محمد

  ملحقة المحقن  قورین ناصر
  أرزیو–سیدي بن یبقى   مزوني محمد
  حي أحمد زبانة  تملوت بوزید

  حي أحمد زبانة  خمدوش عبد الغاني 
  حي أحمد زبانة  نراوي نصیرة

  حي أحمد زبانة  بن فطومة تواتي
  حي أحمد زبانة  مخنصوري مھدي

  حي أحمد زبانة  فاتح مساوي

  
  قدیل  قدیل

    مشري قدور
    ریري یزید

    محامي یوسف
    بودام عبد القادر

    یبقي عبد الرحمان
    خدیم محمد



    بلقاسمي محمد
    صباح نور الدین
    حضري عثمان

    بلعربي خیرة
    رقیق یسعد عبد هللا

    جالط علي
    غریسي سي بشیر

    زموري خالد
    بنایش عبد القادر

    قطاري زكري
    میمون احمد
    حمزة طیب شریف

    رقیق مصطفى
    بوروق جعفر

  بن فریحة

  بن فریحة 01حسیان الطوال شارع رقم   حمادوش موسى
  دي أي حسیان الطوال 01من مخطط رقم  54قطعة رقم  55تجزئة   قوریبي أحمد

  طریق حاسي بن عقبة حسیان الطوال  بن قویدر عبد الحكیم
  بن فریحة 09مقاطعة  11تجزئة  03محل   صدوق میلود 

  شارع البرید و المواصالت بن فریحة 12رقم   قرین شالیة
  حسیان الطوال 04رقم   بنو مشرایة نجیب

حاسي 
  مفسوخ

  حاسي مفسوخ 05طریق الوطني رقم  27  خیار حبیب
  حاسي مفسوخ 14طریق مستغانم رقم   یطو ناصریة

  مفسوخ حاسي 01رقم  01مسكن عمارة  128حي   طیب سریف فاطمة
  طریق الوطني حاسي مفسوخ 25رقم   بولطافي بن نحلة

  شارع العربي بن مھیدي حاسي مفسوخ  بوشافي فضیلة
  الطریق الوطني   بن حراث عبد القادر

  حاسي 14رقم  28مسكن إیلو  58حي   نوفل عمار
  

  شارع بدون إسم حاسي بن عقبة 56  بن مراح أحمد  بن عقبة  
  حاسي بني عقبة 151تجزئة  04  زقاق محمد
  حاسي بني عقبة  قادري منیر
  طریق الوطني بني عقبة  بلھادي أحمد

  
  بطیوة
  
  

  بطیوة

  ماي بطیوة 01شارع   36  بوكراع أعمر
  شارع عربي بن مھیدي بطیوة 16  شریف عمر

    شریف عبد القادر
    غازي عمر

    حمداش یاسین
    شكیر لخضر
    شریف جمال

    بن شعرة جالل
    تحیدوشي محمد أمین

مرسى 
  الحجاج

    ستارسة حبیب
    بن كریرة بن عدة

    بلزرق محمد
    موسي نادیة

    حساني عادل
    منصوري منصور

    بن كریرة كرادرة حمزة
    ساعد شاوش محمد

  عین البیة

    قداوي محمد
    قاضي مختار

    بن عودة الھواري
    شناني بن عبو
    فالح جیاللي



    إدریس جیاللي
    حیرش عواد
    بلمداح مراد

    بیوض سماش
    شاعة حمزة

  

  قائمة المطاحن المعنیة بالمداومة - 3

 اسم المطحنة العنوان
المقطعمطحنة   فلوریس  

مرسى الكبیرمطحنة   سیدي الشحمي  
  منطقة النشاطات 

  بئر الجیر
األبیضمطحنة   

ماللمطحنة   شطیبو  
  سمفارمطحنة  منطقة النشاطات الكرمة

 سایح عليمطحنة  الحامول 
  سمونة مطحنة  مسرغین

  الزھرةمطحنة   منطقة النشاطات أغبال
 

  الملبنات المعنیة بالمداومةقائمة  - 04

 اسم الملبنة العنوان
  ملبنة بن شكور  منطقة النشاطات بن فریحة
  المغــــــرب تعاونیة  تعاونیة باھي عمر السانیة

 
 

 5- قـــائمة محطات الخدمات للبنزین:
 

  العنوان  االسم واللقب  البلدیة  الدائرة

  وھران  وھران

    حي لطفي  دھیال البشیر
  HLM بن علي رضا

 COURBET  بوقاري عبد الرحیم 
R3130     

 ماكس مارشو  لشقر خالد 
  عودة وھران نھج عدة بن 33  حبیب بھتاوي

  نھج الشھداء حي السالم وھران  زولیخة زیقدران
  شارع شكیب أرسالن وھران 79رقم   بغداد بولیحة

    

  حي النخیل وھران  صمود الناصر عبد جمال
  نھج شكیب أرسالن 64  الھبري نافع

  نھج األمیر خالد 94  حسین بوعزة
  نھج االمیر خالد  هللا عبد بوبصلة
  نھج االمیر خالد  خیرة بوركبة
  نھج العقید لطفي 01  بن دایغ
  نھج مصطفى بن بولعید  بوشنافة

  نھج الجیش الوطني  السیدة صمود
  وھران  بشیر دھیال

  وھران  قدور مباركي
  ساحة قمبیطة  قاسم روان
  طریق المیناء وھران  منصور سلكة

  یاستي وھران  الحبیب عربال



  بن مھیدي ثانویة لطفيشارع   وجداوي
  نھج حمان وھران 56  الحق عبد شداد

  نھج بوقرة خلفة  خلیفة علي بن

  بئر الجیر  بئر الجیر

  طریق أرزیو حي خمیستي بئر الجیر  اسماعیل نعفا
  Roulai routier bir el djir  بن منصور عبد الحلیم

  الجیربئر  01الطریق الوطني أرزیو صب رقم   قالة الساسي 
  حاسي بونیف 46الطریق الوطني رقم   سلكة رضا

  بئر الجیر 86-85منطقة النشاطات ایلو   صدیقي بن عامر
  حي خمیستي بئر الجیر  بوخاري محمد

  طریق الوطني حاسي بونیف 04  مباركة اغا  بونیف

  السانیة  السانیة

  السانیا 83الطریق الوالئي  33  ش.ذ.م.م السانیا غاز ایسو
  طریق الوالئي سیدي الشحمي 35  حبیب ميشبلھا

  طریق محمد خمیستي  عمامرة بوعالم
  الكرمة 04الطریق الوطني رقم   محمد كرراز

  نھج األمیر عبد القادر واد تلیالت 28  شریف حضریة الطاھر  واد تلیالت  واد تلیالت

  عین الترك
  نھج محمد خمیستي عین الترك محمد رماس  عین الترك

  حي  بن بادیس بوسفر 31  فریح بن قابو أمین R 3125  بوسفر
    الطریق الوطني مرسى الكبیر  محلي سفیان R 3136  مرسى الكبیر

  نھج األمیر عبد القادر طریق تلمسان مسرغین  ش.ذ.م.م بروبال الجزائر  مسرغین  بوتلیلیس
  أوزیو- شارع فرانتز فانزن محطة نفطال  أرزیو  أرزیو

مرسى   بطیوة
  الحجاج

R3130      الطریق الوطني بطیوة  
   موصدق قادة

   طبي عمر
   محطة نفطال

 شارع محمد خمیستي قدیل 05 لطواني شوقي  قدیل  قدیل
  

  بوقرة خلیفة قدیل 58  بوخاري عبد الرحیم    
  
 

 
  
  

  قـــائمة منتجي المیاه المعدنیة: -06

  العنوان  االسم واللقب  البلدیة  الدائرة
  مسرغین 01منطقة النشاطات رقم   وحدة طوطالیم  مسرغین  بوتلیلیس

 

 


