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الجهة  الوالية الجمعية الرئيس العنوان الهاتف/الفاكس/الموقع االلكتروني
 

 الهاتف/الفاكس:
3311الرقم األخضر:   

0555.83.38.34 
021.31.15.99 
021.31.37.28 

0550.30.72.84 
021311599الفاكس:   

 0Tapoce.alger@gmail.com0Tالبريد االلكتروني: 
 

  درارية  طريق السبالة7
  الجزائر

السيد زبدي 
مصطفى 

. المنظمة الجزائرية لحماية 1
و   وإرشاد المستهلك

       "APOCE"محيطه
(جمعية وطنية) 

الجزائر 

 الجزائر

 الهاتف/الفاكس:
3311 

0555.83.38.34 
021.31.15.99 
021.31.37.28 

0550.30.72.84 
021311599الفاكس:   

البريد االلكتروني:  0Tapoce.alger@gmail.com0T 
 

 مكتبة بلدية أوالد فايت
  الجزائر

السيد زبدي 
مصطفى 

و توجيه  حماية  . جمعية 2
   محيطهوإرشاد المستهلك و

"APOCE" 
(جمعية والئية) 

 

 الهاتف/الفاكس:
023.28.00.37 

 023.28.00.38  
021.38.69.29 
021.38.16.38 

0555.99.08.25النقال:   
0560.01.88.36 
0555.99.08.20 
 البريد االلكتروني:

alger.consommateur@gmail.com 
association.elaman.alger@gmail.com 

 فيسبوك:
Aman Association de protection des 

consommateurs 
 

أوالد فايت   طريق بوشاوي10
 الجزائر

السيد منور 
 حسان

 لحماية "األمان". جمعية 3
المستهلك 

(جمعية والئية) 
 

 الهاتف/الفاكس: 023.83.21.93
023832387 

 النقال:0661.20.18.63
0662.74.42.71 

3000الرقم االخضر:   
 الموقع االلكتروني:

www.fac-dz.org 
 :البريد االلكتروني

federation16@yahoo.fr 
 

، باب 5الطريق الوطني رقم 
الزوار  
 الجزائر

 السيد حريز زكي

. الفدرالية الجزائرية 4
للمستهلكين 

 (جمعية وطنية)
 

0555.556.796الهاتف:   
himayatec@gmail.com البريد االلكتروني:  

 شارع العقيد شعباني 03
محمد  
الجزائر 

 

السيد عيساوي 
محمد 

 

. المنظمة الجزائرية للدفاع 5
عن المستهلك " حمايتك " 

(جمعية وطنية) 
 
 

  النقال:0698.50.84.67
0550.98.19.01 
البريد االلكتروني: 

0TAssprotcons@yahoo.fr0T 

المركز الثقافي عمر أسكلو، 
قورصو 
 بومرداس

السيدة محساس 
 صارة

ة . جمعية "الصخر6
لحماية المستهلك سوداء" ال

(جمعية والئية) 
 

 بومرداس

0556973428النقال:  
024370079الفاكس:   

 البريد االلكتروني:
Apctipasa@gmail.com 

االتحاد الوالئي للشبيبة 
تيبازة  بلعباس حمزة 

 حماية و ترقية . جمعية7
المستهلك وبيئته 
 (جمعية والئية)

تيبازة 

 النقال:0664.51.66.64
 الفاكس:038.72.11.07

 البريد االلكتروني:
0Tasprodec.skikda@yahoo.com0T 

، طريق بشير دلباني 01 
سكيكدة 

السيد سلجة 
شعبان 

 الحماية و الدفاع . جمعية8
عن المستهلك   

 (جمعية والئية)
سكيكدة 

  عنابة
04.71.54.45.19 
0661.32.63.46 

Email : 
Apcwg24@gmail.com 

Facebook:awpcg24 

دار الشباب صالح بو بنيدر 
 01حي قهدور طاهر عمارة 

 10رقم 
قالمة 

 زرقين ةالسيد
نجيبة 

 حماية المستهلك. جمعية 9
 "صحة وأمان"
 (جمعية والئية)

قالمة 

mailto:Apoce.lger@gmail.com
mailto:Apoce.lger@gmail.com
mailto:Apoce.lger@gmail.com
mailto:Apoce.lger@gmail.com
mailto:Apoce.lger@gmail.com
mailto:Assprotecons@yahoo.fr
mailto:Asprodec.skikda@yahoo.fr
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 0542.66.25.72الهاتف:
0550.19.20.09 

 038.58.54.19  :الفاكس
 البريد االلكتروني:

Bouna.consom @gmail.com 

 584تحصيص الخروب رقم 
 عنابة

السيد بوقطاية 
 عبد الكريم

. جمعية "بونة" لحماية 10
المستهلك و بيئته 

 (جمعية والئية)
 عنابة

 038.69.17.69الهاتف/الفاكس: 
  النقال:0773.28.51.69

0550.07.54.93 
  الفاكس:038.38.17.69

038.69.14.95 
 البريد االلكتروني:

Protection36@yahoo.fr 
Site web: assil.consommateurs yahoo.fr 

Facebook: assil.consommateurs 
 

 40  محل رقم 39ص ب رقم 
بجانب مدرسة ابن باديس 
بلدية شبيطة مختار مركز 

 الطارف

السيد إسيلي 
 خميسي

. جمعية الوقاية من 11
التسممات الغذائية وحماية 

المستهلك 
 (جمعية والئية)

 الطارف

 037.75.21.71الهاتف:
 037.75.21.71:الفاكس

مكتب التنسيقية الوالئية ألبناء 
 أفريل عمارة 26الشهداء حي 

 الطابق األرضي 4
سوق أهراس  

 

السيد جوامع 
سلطان 

حماية المستهلك جمعية . 12
(جمعية والئية) 

 

 سوق
أهراس 

 / سطيف   /
.جمعية ترقية النوعية و 13

حماية المستهلك 
(جمعية والئية) 

 سطيف

 سطيف

 
 034.49.86.15الهاتف/الفاكس: 

 034.47.89.89الفاكس: 
 Apconsom jijel @ yahoo.fr البريد االلكتروني: 

 
 

المديرية الوالئية للتجارة  
الحي اإلداري  

  جيجل

يموش هالسيد بر
 محمد

 حماية المستهلكين . جمعية14
و ترقية نوعية الحياة 

 (جمعية والئية)
 جيجل

  035360062الهاتف/الفاكس:
 035.36.09.96الفاكس:

  النقال:0667.34.17.44
0550.63.35.01 
0780348087 

 البريد االلكتروني:
hamzabdelli@yahoo.com 

saadbakhti@yahoo.fr 
 

 مسكن 250/500حي 
RHP   06 

 مسيلة

السيد بختي 
 ساعد

  حماية المستهلك. جمعية15
 مسيلة (جمعية والئية)

  النقال:0661.61.63.63
 :البريد االلكتروني

Voix du consommateur @gmail.com 
 

 1954 نوفمبر 01شارع 
شلغوم العيد  

  ميلة

السيد لعوامري 
 وليد

 "صوت . جمعية16
 ميلة المستهلك" لحماية المستهلك

  شارع صالح أعرول 10 /
 بجاية

السيد عجلية 
 ينيس

 الدفاع  و إعالم  . جمعية17
 المستهلك

 بجاية

 
  الهاتف/الفاكس:034.14.61.02

0551.36.86.47النقال:   
0771.44.79.19 
البريد االلكتروني: 

Talasa 2009@yahoo.fr 
Talsa-bejaia@aoutlook.fr 

 

المبنى االداري الطابق االول 
 شارع الحرية 

قرية الحد بلدية تيمزيرت 
  06019  ر.ب 52ص.ب 

 بجاية

السيد عيدلي نور 
 الدين

  « TALSA »  . جمعية18
 لحماية المستهلك و البيئة

 (جمعية والئية)

 07 71 63 41 78النقال:
035. 74.83.34 الهاتف/الفاكس:  

 الموقع االلكتروني:
Site  web :www.aspcbba.or 

 البريد اللكتروني:
Contact @aspc-bba.org 

 فايسوك:
Facebook:protconsbba@gmail.com 

المقر القديم لوالية برج 
 بوعريريج

السيد زايدي عبد 
 الحميد

  حماية المستهلك . جمعية19
 (جمعية والئية)

برج 
 بوعريريج

 
 النقال:0777.03.34.68

0557.45.95.92 
033.54.63.05الهاتف/الفاكس:    

 البريد االلكتروني:
assovigiconso@yahoo.fr 

khoudirkribaa@yahoo.fr 
 

محمد - دار الشباب نجار 
الطاهر بني مرة  
(العنوان االداري) 

 القرية- حي فرايجية راس 
(العنوان االجتماعي)    

 بسكرة

كريبع  السيد
 خودير

  لحماية . جمعية "اليقظة"20
المستهلك 

 (جمعية والئية)
 باتنة بسكرة
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  النقال:0773.50.32.05
0775.09.86.42 
06.66.56.91.73 

 033.73.54.81الهاتف/الفاكس: 
033.53.31.84 
033.54.63.05 

 البريد االلكتروني:
0TApc-aman@yahoo.com0T 

 الموقع االلكتروني:
www.aman07.sitew.com 

شارع األمير عبد القادر رقم  
44 

 (العنوان االداري)
 

 حي المصلى 11
 (العنوان االجتماعي) 

   بسكرة

 السيد جابر رفيق
  "أمان" لحماية . جمعية21

المستهلك 
 (جمعية والئية)

  النقال:0661.30.22.89
  الهاتف/الفاكس:031.91.16.45

 البريد االلكتروني:
abencherif@gmail.com 

  شارع بن شريف المدني  14
المنظر الجميل 

  قسنطينة

السيد بن شريف 
 عبد اللطيف

لحماية . الرابطة الوطنية 22
المستهلك 

 )جمعية وطنية(

 قسنطينة

 الهاتف/الفاكس:031.66.95.95
031.66.95.77الفاكس:    

0553.68.33.83النقال:  
0770.88.46.47 
0771.86.53.07 
 البريد االلكتروني:

sakinacne@gmail.com 

مديرية التجارة المنطقة 
الصناعية بالما 

 قسنطينة

السيدة كليل 
 سكينة

. جمعية حماية و الدفاع 23
عن المستهلك 
 (جمعية والئية)

 النقال:
0550739160 

 البريد االلكتروني:
boulboulhamour@outlook.com 

 418تحصيص الهضبة رقم 
عين الباي  

قسنطينة 
السيد حمور بالل 

. جمعية حماية المنافسة و 24
المستهلك 

 

 النقال:0778.36.63.15
 الموقع االلكتروني:
www.apck.com 

اتحادية المكفوفين جناح أ حي 
 سكن  700

 خنشلة

السيد غزال عبد 
 العزيز

  حماية المستهلك . جمعية25
 خنشلة (جمعية والئية)

037562362الهاتف/الفاكس:   
037.62.27.61 الفاكس:   

  النقال: 0664.76.44.15
0797455292 

 البريد االلكتروني:
Louafidjaafer @gmail.com 

غرفة التجارة و الصناعة 
النمامشة 

  شريعة 420ص ب رقم 
 تبسة

السيد الوافي 
 جعفر

. جمعية الدفاع عن حقوق 26
الشريعة" "المستهلك 

 (جمعية بلدية)

0799828479النقال:  تبسة  
 رقم 735حي المطار حائطة 

15 
تبسة 

السيد حمدان 
محمد الصغير 

. جمعية الدفاع عن حقوق 27
المستهلك  

 

تبسة  /  /
. جمعية أفاق لحماية و 28

ترقية حقوق المستهلك 
 

بئر العاتر  /
تبسة  / 

. جمعية الدفاع عن حقوق 29
المستهلك  

 

0660445450النقال:   
0550530079 
0790047312 

 البريد االلكتروني:
r-dahoo@hotmail.com 

شارع سلطاني إبراهيم رقم 
 03 بوعقال 279

باتنة 
السيد داحو رابح  

  حماية المستهلك . جمعية30
(جمعية والئية) 

 
باتنة 

  النقال: 0558.29.01.44
07.73.65.24.11 

046.50.32.83الهاتف/الفاكس:  
046.49.38.85  

 البريد االلكتروني:
Cons.asso38 @gmail.com 

غرفة التجارة و المكتب األول: 
 سكن رقم 100الصناعة حي 

 طريق تيارت تيسمسيلت 06
 شارع 22  المكتب الثاني:

اإلخوة تعيان برج بونعامة 
 تيسمسيلت

السيد ميموني 
 محمد

. جمعية الدفاع عن حقوق 31
المستهلك و بيئته 

 (جمعية والئية)
 تيسمسيلت

 
 
 
 سعيدة

 
 

 
 

 
 

 

  النقال:0772.25.60.86
 البريد االلكتروني:

issamfdz2000@yahoo.fr 

  20 مسكن، عمارة رقم 109
 حي قرواش 6رقم 

 842ص ب 
 معسكر

السيدة مرسلي 
 فتيحة

. جمعية حماية المستهلك و 32
بيئته 

 (جمعية والئية)
 معسكر

  الهاتف/الفاكس:046.41.19.06
 046.20.17.01  

0771.45.90.25النقال:  
 البريد االلكتروني:

Consotiaret 14000 @gmail.com 

 
الرابطات و الجمعيات دار 

تيارت  
 

السيد هني عبد 
 القادر

. الجمعية للدفاع وترقية 33
المستهلك 

 (جمعية والئية)
 تيارت

027.79.03.12الهاتف/الفاكس:  
  النقال:0552.26.62.92

0772.22.10.44 
Mostahlikchlef@gmail.com :البريد االلكتروني  

طريق عبد القادر مكاوي رقم 
 (الطابق السفلي) 10

  الشلف

السيد قاسمي 
 جياللي

. جمعية توجيه المستهلك 34
السالمة" "

 (جمعية والئية)
 الشلف

mailto:Apc_aman@yahoo.com
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  النقال:0770.18.37.61

 البريد االلكتروني:
Zianeadda@hotmail.fr 

 

نزل السالم 
 السيد زيان عدة غليزان

. جمعية حماية المستهلك و 35
ترقية صحته 
 (جمعية والئية)

 غليزان

 الهاتف/الفاكس:
049.96.53.13 

0663.34.63.64 النقال:  
 البريد االلكتروني:

Hadji01adrar@gmail. 
Com 

 

حي العربي  بن مهيدي 
 07رقم 

 أدرار

السيد لكحل 
 لخضر

. جمعية الدفاع عن 36
المستهلك و حماية البيئة 

 (جمعية بلدية)

 أدرار

 بشار

 0667.76.74.72النقال: 
البريد االلكتروني: 

Eljouda01aoulef2013@gmail.com 
 

محل السيد بوسكو مصطفى  
راف بلدية أولف وقحي ت

 أدرار

السيد بوسكو 
 سالم

. جمعية "الجودة" لحماية 37
المستهلك 

 (جمعية والئية)

 الهاتف/الفاكس:049.96.68.69
0662.00.86.84النقال:  

0661.43.81.66 
 البريد االلكتروني:

Assprocoms-adrar@ hotmail.fr 
Rabahameur1972@gmail.com 

 

المديرية الوالئية للتجارة  
 أوت 20حي 

  أدرار
. جمعية حماية المستهلك 38 السيد عامر رابح

 (جمعية والئية)

 النقال:
0660.16.88.18 
0777.67.90.31 
0663.52.41.71 
 البريد االلكتروني:

rahalramdan@yahoo.fr 
 

  طريق 384حي غراسة  رقم 
بشار الجديد 

 بشار

السيد رحال 
 رمضان

. جمعية حماية المستهلكين 39
 (جمعية والئية)

 بشار

  النقال:0777679031
0660168818 

 البريد االلكتروني:
Saidgenet64@gmail.com 

 24رقم  حي الفتح الجديد
 السيد بشير سعيد بشار 

. جمعية ترشيد لمساعدة و 40
حماية المستهلك 
 (جمعية والئية)

  الهاتف/الفاكس:049.59.82.18
049.59.82.30 
0772.48.83.22 
 البريد االلكتروني:

Protectconsom@gmail.com 
Ibnafane4@gmail.com 

 

غرفة التجارة و الصناعة 
سهوب 
 النعامة

السيد راجع 
 الهواري

 حماية المستهلك . جمعية41
 النعامة (جمعية والئية)

 0663.13.85.18النقال: 
 البريد االلكتروني:

Bounagalahbib3@gmail.com 
 

 

مركز اإلعالم و تنشيط الشباب 
  تندوف

بوناقة السيد 
 لحبيب

. جمعية ترقية و حماية 42
المستهلك 

 (جمعية والئية)
 تندوف

  النقال:0662.65.85.11
0671.34.42.21 
 البريد االلكتروني:

BBELHIA@yahoo.com 
Bachirbelahia1@gmail.com 

المركز الثقافي باقي الطاهر 
 البيض

السيد بلحية 
 بشير

 حماية المستهلك . جمعية43
 (جمعية والئية)

 البيض

0673.70.94.40النقال:   
 البريد االلكتروني: 

Yacinaze32000@gmail.com 

ال تتوفر على مقر 
البيض 

 دالسيد مهدي
ياسين 

.جمعية أمان لحماية 44
المستهلك 

029.76.33.79الهاتف/الفاكس:   
029. 76.35.25                   

 النقال:0661.55.55.19 
 البريد االلكتروني:

asso.conso.30@gmail.com 
 

غرفة التجارة و الصناعة 
الواحات  

   446المجمع التجاري ص ب
 ورقلة

السيد شهبي 
 مراد

 حماية المستهلك . جمعية45
 ورقلة (جمعية والئية)

 ورقلة
  النقال:0662.87.42.53

0660.85.11.08 
 029.35.42.44الهاتف/الفاكس:

029.35.46.22 
 البريد االلكتروني:

apcinguezzam@gmail.com 

 نوفمبر عين قزام 1حي 
 تمنراست

السيد تاقيدا 
 باصي 

 حماية المستهلك  . جمعية46
" عين قزام " 
 (جمعية بلدية)

 تمنراست
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  النقال:0663.47.24.30
 البريد االلكتروني:

asso.conso2014@gmail.com 
 

المركب الرياضي المجاور رقم 
01  

بلدية إنغار 
 تمنراست

السيد منصوري 
 عبد الوهاب

 لحماية . جمعية "إنغار"47
 المستهلك

 (جمعية بلدية)

 
 0669.09.63.59النقال: 

0671331771 
029373125 

salamislam2051@gmail.com :البريد االلكتروني 

إقسطن  المقاطعة اإلدارية 
 عين صالح 

 تمنراست

السيد فرجاي 
عبد الستار 

 لحماية . جمعية "إقسطن"48
 المستهلك

 (جمعية بلدية)

  النقال: 0667.26.95.89
 029.32.44.48الفاكس: 

Apctam APC :فايسبوك 
 omartoumi@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

omartoumidz@gmail.com 
 

 حي سرسوف
المركز التجاري 

 تمنراست
السيد تومي عمر   حماية المستهلك . جمعية49

 (جمعية والئية)

 0668.51.79.57النقال: 
حي تنيسيا  
تين زواتين 
تمنراست 

السيدة براكو 
مونة 

 حماية المستهلك .جمعية50
" تين زواتين "   

 (جمعية بلدية)

0660.50.18.25النقال:   

غرفة التجارة و الصناعة 
الطاسيلي الحي اإلداري القديم 

 إليزي
 

السيد معطا هللا 
عبد الجبار  

" لحماية أزجر ". جمعية51
 المستهلك 

 (جمعية والئية)
 إليزي

 الهاتف/الفاكس:029.92.09.81
029.93.25.12 

 النقال:0772.32.34.21
0660450988 

 البريد االلكتروني:
0Tconsommateur@ayna.com0T 

abidimb@gmail.com 
 الموقع االلكتروني:

0Twww.consommateur.dz.fr.dt0T 
 

 مسكن عمارة "د" 600حي 
 األغواط

السيد عبيدي 
 محمد

" لحماية أمان ". جمعية52
المستهلك و البيئة 

 (جمعية والئية)

 األغواط
0553.54.50.10النقال:   

0553.46.58.89 
029.13.17.14 

Consommateur03@yahoo.fr 
     facebook.com/lagh.mziفايسبوك: 

 

حي الوئام  
 األغواط

اآلنسة خميلي 
 كوثر

 "مزي" لحماية . جمعية53
 المستهلك

 (جمعية والئية)

/ 
شارع الدكتور فرانس فانون  

بلدية أفلو  
األغواط 

السيد برهمات 
الطاهر 

 "الترقية" لحماية .جمعية54
 المستهلك

 

  النقال:0660.60.67.67
 الفاكس:029.82.45.47

Email: 
ampc.metlili@gmail.com 

 

 جويلية الهضبة بلدية  05حي 
متليلي 
 غرداية

السيد بوجرادة 
 محمد

 "المرشد" لحماية . جمعية55
 المستهلك

 (جمعية بلدية)
 غرداية

 النقال:0557.84.75.79
0779.73.97.74 
0541.67.02.09 
 الهاتف/الفاكس:
026.83.83.03 

 البريد االلكتروني:
savoirconsommer@yahoo.fr 

 

غرفة التجارة و الصناعة 
 البويرة

السيد بن عالية 
 علي ابن السعد

 الدفاع عن . جمعية56
المستهلك 

 (جمعية والئية)
 البويرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البليدة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الهاتف/الفاكس:025.27.74.25

025.42.79.66 
025.42.88.81 

 0661.47.95.26النقال: 
 البريد االلكتروني:

Asso_aappc@yahoo.fr 
 

شارع قيوسة رابح  بني تامو 
 البليدة

السيد بوشقيف 
 معمر

 الجزائرية . الجمعية 57
لترقية و حماية المستهلك 

AAPPC(جمعية وطنية)  
 البليدة

 الهاتف:027.51.03.53
 الفاكس:027.51.03.55
 النقال:0771.41.84.98

 البريد االلكتروني:
Apc-elkhadra@gmail.com 

 

المديرية الوالئية للتجارة 
 عين الدفلة 

السيد زيان 
 بوزيان ملياني

. جمعية حماية المستهلكين 58
"الخضراء" 
 (جمعية والئية)

 عين الدفلة

mailto:consommateur@ayna.com
http://www.consommateurdz.fr.dt/
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 النقال:0554.59.45.69
0559.29.65.22 

 الهاتف/الفاكس:026.21.97.51
026.41.00.40 

 الموقع االلكتروني:
0Twww.apoconsom.org0T 

 البريد االلكتروني:
0Tapo_conso@yahoo.fr0T 

mellaz.samyr@hotmail.fr 
 

 G 1 مسكن عمارة600حي 
  141رقم 

 تيزي وزو 
 السيد صياد كمال

. جمعية حماية و توجيه 59
المستهلك 

 (جمعية والئية)

 تيزي وزو

 
 
 
 
 
 
 

 

 النقال :0670.25.10.48
 الهاتف/الفاكس:026.34.26.69

026.14.10.17 
026.14.10.05 

 الموقع االلكتروني:
www.Conso-algerie.net 

 البريد االلكتروني:
0Tconsoma94@yahoo.fr0T 

 

 تيزي  OPGI مسكن80حي 
نفليكي عزازقة 

 تيزي وزو

السيد بن ناجي 
 محمد أمقران

. جمعية الدفاع و حماية 60
المستهلك عزازقة 
(جمعية والئية) 

0554.68.15.95النقال :   
 البريد االلكتروني:

Mouchache_sofiane@outlook 
 

قرية تالة عمارة تيزي راشد 
تيزي وزو 

السيد موشاش 
سفيان 

. جمعية حماية المستهلك 61
تيزي راشد  
 (جمعية والئية)

 الهاتف/الفاكس:
023.50.81.00 
025.58.61.39 
025.78.54.45 
025.58.53.28 

  النقال :  0559.24.94.92
0771.84.91.57 
 البريد االلكتروني:

0Tu.n.p.c @conso-algerie.net0T 
unpc.algerianconsummer@gmail.com 

 www.conso.algérie.net:  الموقع االلكتروني

غرفة التجارة و الصناعة 
 المدية

السيد حرزلي 
 محفوظ

الوطني لحماية . اإلتحاد 62
المستهلك 

 (جمعية وطنية) 
 المدية

 النقال:0550.43.93.72
0663.44.83.86 
0663.80.95.21 

027.92.58.05فاكس:   
 البريد االلكتروني:

djenali17000@yahoo.fr 

غرفة التجارة و الصناعة 
 أوالد نايل  

 الجلفة

السيد جنيدي 
 علي

. جمعية "العافية" لحماية 63
وترقية المستهلك 

 (جمعية والئية)

 
 
 

الجلفة 
 
 
 
 

 

 النقال:0792.53.38.45
  الفاكس:027.87.27.27

 الموقع االلكتروني:
0Twww.elnoure17.com0T 

www.nour.madur.net 
 البريد االلكتروني:

admin1@elnoure17.com  
nourassociat@hotmail.com 
nourassociat@yahoo.com 

 

غرفة التجارة و الصناعة 
أوالد نايل 

  الجلفة

السيد رمضاني 
 عبد الحميد

. جمعية "النور" لحماية 64
المستهلك 

 (جمعية بلدية)

 النقال:0552.59.74.40
0666.81.22.62 

027.87.27.27الفاكس:   
 البريد االلكتروني:

gacemlahcen@yahoo.fr 

غرفة التجارة و الصناعة 
أوالد نايل 
   الجلفة

السيد قاسم 
 لحسن

. جمعية  " شمس"  65
لحماية المستهلك 

 (جمعية بلدية)

 
 الهاتف:041.65.01.65

041.43.10.71 
 الفاكس :041.65.00.36

041.43.32.70 
 النقال:0661.20.18.63

0772.21.38.33 
0550.97.49.40 

3000الرقم األخضر:   
البريد االلكتروني: 

apcco31@yahoo.fr 
apcco@yahoo.com 
contact@apcco.org 

 الموقع االلكتروني:
www.apcco.org 

 حي 34طريق كاناستال رقم 
خميستي  بير الجير  

 وهران
 السيد حريز زكي

. جمعية حماية و إرشاد 66
  المستهلك

(جمعية والئية) 
 وهران وهران

http://www.apoconsom.org/
mailto:apo_conso@yahoo.fr
mailto:consoma94@yahoo.fr
mailto:u.n.p.c@conso-algerie.net
mailto:DJENALI17000@yahoo.fr
http://www.nour.madur.net/
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0667.16.21.60النقال:  المديرية الوالئية للتجارة  
عين تموشنت 

السيد حميدي 
هواري 

. جمعية لترقية و حماية 67
المستهلك 

(جمعية والئية)  عين 
تموشنت 

 شارع العربي بن مهيدي  24 /
عين تموشنت 

السيد بلحاجي 
عبد العالي 

. جمعية حماية المستهلك 68
(جمعية والئية) 

 النقال:0553.96.52.38
 الموقع االلكتروني:

http://Facebook.com/consomateursba 
 البريد االلكتروني:

consomateursba@yahoo.fr 

المديرية الوالئية للتجارة 
 سيدي بلعباس

السيد عجوج 
  زواوي

. جمعية حماية و ارشاد 69
المستهلك و البيئة 

 (جمعية والئية)

سيدي 
 بلعباس

 
  النقال: 0542.82.51.42

0689.12.00.13 
contact@apact13.org:البريد االلكتروني  

 الموقع االلكتروني:
site web: www.apact13.org 

غرفة التجارة و الصناعة 
تافنة  
تلمسان 

السيد شيخي 
كمال 

. جمعية حماية  تعزيز و 70
تحسين بيئة المستهلك  

 (جمعية والئية)
تلمسان 

 
 

  النقال:0771.22.98.72
 الموقع االلكتروني:

www.addcmosta@live.fr 
 

 

غرفة التجارة و الصناعة 
"الظهرة" 
مستغانم  

السيد بكردومة 
عبدي عبد الكريم 

. جمعية حماية المستهلك 71
(جمعية والئية)  مستغانم 

 


