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تاريخ تنصيب أو 
 تجديد المكتب

الموقع االلكتروني/الفاكس/الهاتف المكتب الوالئي/الجمعية الرئيس العنوان    الجهة الوالية 
 

 
 
 

09/05/2019  

:الفاكس  
024.37.00.79 

 النقال
0556.97.34.28 
:البريد االلكتروني  

apctipasa@gmail.com 

مقر المحافظة الوطنية للساحل 
محطة والية تيبازة الكائن بشنوة 

  الشاطئ
  بلعباس حمزة

جمعية حماية و ترقية المستهلك و 
  بيئته

  )جمعية والئية(

 تيبازة

  الجزائر

 
 

04/05/2019  

:النقال  
0561.96.58.42 
 البريد االلكتروني

lbachtoubdgi@gmail.com 

  لمين باش طبجي  /

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

 
10/02/2019 :النقال   

0559.41.44.84 
  بوهني سيد علي  /

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

 
 

13/01/2018  

 النقال
0550.56.73.65 
:البريد االلكتروني  

Apoce.boumerdes@gmail.com 
Arkoub12@hotmail.fr 

/  
السيد عرقوب 

  وعلي

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

 بومرداس

  
  
  

تاريخ إعتماد 
الجمعية 

06/08/2015  
  
  
  

  :الفاكس/الهاتف
021.31.15.99  
021.31.37.28  

  :الفاكس
021311599  
  :الرقم القصير

3311  
  النقال

0550.30.72.84  
0555.83.38.34  
  :البريد االلكتروني

:apoce.alger@gmail.com  
contact@apoce.org  

www.apoce.org 
 :فيسبوك

L'Organisation APOCE  المنظمة الجزائرية
  لحماية المستهلك

 طريق السبالة درارية 7
  الجزائر

السيد زبدي 
  مصطفى

المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه

  )جمعية وطنية(
  الجزائر
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تاريخ إعتماد 

 الجمعية
29/08/2011  

 

:الهاتف  
021.31.15.99 

:النقال  
0555.83.38.34 
 البريد االلكتروني

Apoce.alger@gmail.com 

شارع سبالة الدرارية  07
  الجزائر

السيد مصطفى 
  زبدي

الجمعية الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )جمعية والئية(
  

  
  
  
  

تاريخ إعتماد 
  الجمعية

15/04/2018  

  :الفاكس/الهاتف
023.28.00.37  
023.28.00.38  

  :النقال
0555.99.08.25  
0560.01.88.36  
0555.99.08.20  
  :البريد االلكتروني

alger.consommateur@gmail.com 
.alaman@gmail.comassociation  

association.elaman.alger@gmail.com 
 :فيسبوك

Aman Association de protection des 
consommateurs 

  طريق بوشاوي أوالد فايت 10
 الجزائر

 السيد منور حسان
  لحماية المستهلك "أمان"جمعية 

 )جمعية وطنية(
  

 
 
 
 
 
 

26/06/2016  

:الفاكس/الهاتف  
023.28.00.37 
023.28.00.38 

:النقال  
0555.99.08.25 
0560.01.88.36 
0555.99.08.20 
:البريد االلكتروني  

alger.consommateur@gmail.com 
association.alaman @gmail.com 

:فيسبوك  
Aman Association de protection des 

consommateurs 

  أوالد فايت طريق بوشاوي 10
 الجزائر

 السيد منور حسان
  لحماية المستهلك "األمان"جمعية 

  )جمعية والئية(
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تاريخ إعتماد 
  الجمعية

09/11/2011  
  
  
  
  

 :الفاكس/الهاتف
023.83.21.93 
023832387 

 :لنقالا
0661.20.18.63  
0662.85.95.71  

 :الرقم االخضر
3000  

  :الموقع االلكتروني
www.fac-dz.org 

  :البريد االلكتروني
federation16@yahoo.fr  

، باب 5الطريق الوطني رقم 
  206الزوار صندوق بريد رقم 

 الجزائر
 السيد حريز زكي

  الفدرالية الجزائرية للمستهلكين
FAC 

 )جمعية وطنية(

 
 

تاريخ إعتماد 
 الجمعية

10/03/2019  

 :لنقالا
0770.54.82.75  
0555.556.796 
  :البريد االلكتروني

himayatec@gmail.com 

 شارع العقيد شعباني دمحم 03
  سيدي ادمحم
  الجزائر

  السيد عيساوي دمحم
المنظمة الجزائرية للدفاع عن 

 "حمايتك " المستهلك 
  )جمعية وطنية(

 
 

10/03/2019  

:النقال  
0770.54.82.75 
:البريد االلكتروني  

himayatec@gmail.com 

  شارع العقيد شعباني دمحم 03
  سيدي أدمحم
  الجزائر

  

  السيد اسعد التوفيق
  

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

  
  

تاريخ إعتماد 
  الجمعية

27/08/2014  

 :الفاكس
038.58.54.19  

 :نقالال
0542.66.25.72  
0550.19.20.09 
 :البريد االلكتروني

Bouna.consom @gmail.com  

  584تحصيص الخروب رقم 
  عنابة

السيد بوقطاية عبد 
  الكريم

لحماية المستهلك و " بونة"جمعية 
  بيئته

  )جمعية والئية(

 عنابة  عنابة

  
  

23/12/2017  

  :النقال
0561.98.13.32  
 :البريد االلكتروني

cotact@apoce.org 

قصر القنصلية، ساحة دمحم 
  عنابة 244بلوزداد ص ب 

  السيد ربح هللا عماد
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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/  

  

  :النقال
0779.56.72.00  

  نواصر عز الدين  الحجار عنابة
المنظمة الجزائرية للدفاع عن 

  "حمايتك " المستهلك 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

 
 
 
 
 

11/11/2014  

  :الفاكس/الهاتف
038.69.17.69  
038.38.17.69  

: النقال  
0773.28.51.69 
 :البريد االلكتروني

Protection36@yahoo.fr 
Site web: 

assil.consommateurs yahoo.fr 
Facebook: 

assil.consommateurs 

 40محل رقم   39ص ب رقم 
بجانب مدرسة ابن باديس بلدية 

  مختار مركز شبيطة
 الطارف

 خميسيايسيليالسيد 
جمعية الوقاية من التسممات الغذائية 

  وحماية المستهلك
 )جمعية والئية(

 الطارف

 
 
 

23/03/2017  

  :الهاتف
038.30.01.02  

  :النقال
0670.23.41.00  
 :البريد االلكتروني

Apoce.alger@gmail.com 

  الطارف
السيدة دمحمي 

  صوريا

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

  
  :النقال  12/05/2019

0655.18.69.43  
  بدون مقر

السيدة زرقين 
  نجيبة

  جمعية  حماية المستهلك
  "صحة و أمان " 
  )جمعية والئية(

  قالمة
  

  
  

23/12/2017  
  

  :النقال
0661.46.23.37  

 :االلكترونيالبريد 
Hamdi24000@gmail.com 

  السيد أحمد حمايدي  بدون مقر
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

  
  :النقال  26/09/2019

0663.45.23.43  
  السيد عيساوي دمحم  بدون مقر

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

  
  
  

03/07/2017  

  :الهاتف
037.75.21.71  

  :الفاكس
037.75.21.71  

مكتب التنسيقية الوالئية ألبناء 
 4أفريل عمارة  26الشهداء حي 

  الطابق األرضي
  سوق أهراس

خرايفية السيد 
  العربي

  حماية المستهلكجمعية 
  )جمعية والئية(

  سوق أهراس
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13/02/2018  

  :النقال
0797.06.84.13  
  :البريد االلكتروني

Apoce.soukahras@gmail.com 

  سوق أهراس 1664ب رقم .ص
السيد شواقرية 

  مراد

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

 
04/12/2018  

  :النقال
0661.74.54.56  
  :البريد االلكتروني

Himayatec.soukahras@gmail.com 

  السيد بيدي عصام  درايعية أحمد سوق أهراس  77
المنظمة الجزائرية للدفاع عن 

  "حمايتك " المستهلك 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

  
  

26/03/2019  

  :النقال
0645.16.66.64  

  :فاكس
038.72.11.07  
  :البريد االلكتروني

Asprodec.skikda@yahoo.com 

  السيد سلجة شعبان  نهج بشير دلباني سكيكدة 01
جمعية الحماية و الدفاع عن 

  المستهلك
  )جمعية والئية(

  سكيكدة

  
28/01/2018  

  :النقال
0670.10.40.13  
  :البريد االلكتروني

5salah.turbo21@hotmail.com 

/  
السيد بوقرن 
  صالح الدين

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

  
  
  

07/08/2018  
  
  

  :النقال
0550.05.06.15  
  :البريد االلكتروني

achenafa2001@yahoo.fr   37رقم  05حي األبراج ،عمارة 
  سطيف

السيد شنافة عز 
  الدين

جمعية ترقية الجودة و حماية 
  المستهلك

  )جمعية والئية(

  
  
  
  

  سطيف
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

13/01/2018  
:النقال  

0550.99.84.41 
radhwanesatta@gmail.com 

 السيد رضوان ساتة التمتلك مقر
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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 035360062:الفاكس/الهاتف  
 035.36.09.96:الفاكس

0667.34.17.44 :النقال  
0550.63.35.01 
0780.34.80.87 
  :البريد االلكتروني

hamzabdelli@yahoo.com 
saadbakhti@yahoo.fr 

  مسكن 250/500حي 
RHP 06  

 مسيلة
 السيد بختي ساعد

 حماية المستهلك جمعية
 )جمعية والئية(

 مسيلة

  
  
  
  
  
  
  

  سطيف
  
  
  
  
  

23/02/2019  

:النقال  
0662.24.56.81 
0698.73.18.50 
0661.44.97.84 

  :االلكترونيالبريد 
M’sila@apoce.org 

 التمتلك مقر
السيد عبد الرزاق 

 أحمد

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

26/12/2018  
:النقال  

0790.17.84.04 
 السيد ويفي أحمد /

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

07/01/2017  

:النقال  
0550.98.76.36 
0778.45.76.88 
  :البريد االلكتروني

salah43@gmail.com 

 التمتلك مقر
السيد بوعافية 

 صالح

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

  ميلة

26/12/2018  

:النقال  
0553.00.41.55 
0778.94.96.74 
:البريد االلكتروني  

Himayatec2019mila@gmail.com 

/ 
السيد بابوري دمحم 

  األمين

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

13/01/2018  

:النقال  
0770.52.31.34 
:البريد االلكتروني  

jijel@apoce.org 

مقر التمتلك   السيد كحال دمحم 
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

  جيجل

10/01/2019  

:النقال  
0795.23.45.56 
:البريد االلكتروني  

himayatec@gmail.com 

  السيد بومزرير دمحم /

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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08/10/2018  

:الفاكس/الهاتف  
034.14.61.02 

:النقال  
0551.36.86.47 
0771.44.79.19 
0661.34.96.00 
  :البريد االلكتروني

talasa 2009@yahoo.fr 
talsa-bejaia@aoutlook.fr 

المبنى االداري الطابق االول 
 شارع الحرية

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

السيد 
 عماربوعمارة

االجتماعية لحماية المستهلك الجمعية
 "تالسة"و المحيط 

 )جمعية والئية(

 بجاية
 

تاريخ إعتماد 
 الجمعية

28/04/2019  
 

:النقال  
0559.21.48.42 
07.70.78.20.70 

 

ب .قرية الحد، بلدية تيمزيرت ص
حي معالة، بلدية سيدي عياد   52

  بجاية

السيد عيدلي نور 
  الدين

 TUDERTHالجمعية األجتماعية
UMSEDRI 

 )جمعية والئية(

24/02/2018  
:النقال  

0550.30.72.84 
 

  السيد عيان حسن التمتلك مقر
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

26/12/2018  

:النقال  
0661.76.65.60 
  :البريد االلكتروني

layachiboumanouar@yahoo.fr 

/ 
السيد بولنوار 

  العياشي

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

 
 

01/08/2017  

  :الفاكس/الهاتف
03574.83.34 

  :النقال
0771.63.41.78 

Site  web : 
www.aspcbba.org 

  :البريد االلكتروني
Contact@aspc-bba.org 

:فايسوك  
protconsbba@gmail.com 

  الحي اإلداري مقر الوالية القديم
 برج بوعريريج

السيد زايدي عبد 
 الحميد

  حماية المستهلك  جمعية
 )جمعية والئية(

  برج بوعريريج

13/01/2018  

  :الفاكس
035.72.42.02  

  :النقال
0550.92.58.08 
  :البريد االلكتروني

apoce.bba@gmail.com 

 التمتلك مقر
لعياضي حسام السيد

  الدين

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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26/12/2018  

  :النقال
0670.21.63.56  
  :البريد االلكتروني

toumafatiha@gmail.com  
himayatec@gmail.com 

  السيدة توامة فتيحة /

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

28/07/2018  

 :النقال
0658.73.69.47 

:فايسوك  
  المنتدى الوالئي لحماية المستهلك برج بوعريريج

  السيدكرورة عيسى التمتلك مقر

  
  المنتدى الوطني لحماية المستهلك

المنظمة الوطنية لحماية الطفولة و (
  )الشباب

 )مكتب تابع لجمعية وطنية(
 
 
 
 

25/03/2019  

:النقال  
0777.03.34.68 
0557.45.95.92 

:الفاكس/الهاتف  
 033.55.97.37  

033.54.63.05 
:البريد االلكتروني  

assovigiconso@yahoo.fr 
khoudirkribaa@yahoo.fr 

khoudirkribaa07@gmail.com 

دمحم الطاهر دار الشباب نجار  - 
  بني مرة

  )العنوان االداري(
 القريةحي فرايجية راس  - 

  )العنوان االجتماعي(
 بسكرة

  السيدكريبعخوذير
  لحماية المستهلك  "اليقظة"جمعية 

 )جمعية والئية(

 باتنة بسكرة

 
 
 
 
 

01/07/2019  

:النقال  
0773.50.32.05 
0775.09.86.42 
06.66.56.91.73 

  :الفاكس/الهاتف
033.73.54.81  
033.53.31.84 
033.54.63.05 
:البريد االلكتروني  

apc-aman@yahoo.com 
:االلكترونيالموقع   

www.aman07.sitew.com 

  44شارع األمير عبد القادر رقم  
 )العنوان االداري(

  
  حي المصلى 11

  )العنوان االجتماعي(
 بسكرة

 السيد جابر رفيق
  لحماية المستهلك" أمان"  جمعية

  )جمعية والئية(
 

23/12/2017  

0660.43.68.28 
:الموقع االلكتروني  

biskra@apoce.org 
:البريد االلكتروني  

apoce-alger@gmail.com 

  طمين عمار السيد  بسكرة- الكورس–المنطقة الغربية 
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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28/12/2016  

:الفاكس/الهاتف  
031.66.95.95 

:الفاكس  
  031.66.95.77  

:النقال  
0553.68.33.83 
0770.88.46.47 
0771.86.53.07 
:البريد االلكتروني  

sakinacne@gmail.com 

مديرية التجارة المنطقة الصناعية 
  بالما

 قسنطينة
  السيدة كليل سكينة

جمعية الحماية و الدفاع عن 
  المستهلك

 )جمعية والئية(

 قسنطينة
 

25/02/2016  
:النقال  

0550739160  
:البريد االلكتروني  

boulboulhamour@outlook.com 
 

عين  418تحصيص الهضبة رقم 
  الباي

  قسنطينة
  السيد حمور بالل

  جمعية حماية المنافسة و المستهلك
  )جمعية والئية(

07/01/2017  
 

:النقال  
0561.62.30.70 

:االلكترونيالبريد   
apoce.constantine@gmail.com 

 

مسكن الوحدة الجوارية  154حي 
المدينة الجديدة علي  17رقم 

  منجلي
  قسنطينة

  
بن نعيجة السيد 

  فارس
 

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

/ 

:النقال  
0790.19.46.10 
:البريد االلكتروني  

Elkouater.association@gmail.com 

 78مسكن تطوري رقم  500حي 
  عين الباي الخروب

 السيد فالحي وليد

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

 )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

 
10/05/2016  

:النقال  
0778.36.63.15 
:الموقع االلكتروني  

www.apck.com 

اتحادية المكفوفين جناح أ حي 
  سكن 700

 خنشلة

السيد غزال عبد 
 العزيز

  حماية المستهلك  جمعية
 )جمعية والئية(

 خنشلة

07/01/2017  
 

:النقال  
0663676701 

  حي المجاهدين بلدية خنشلة
صياد  السيد

  الشريف

 
 المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
 )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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18/07/2006   شوشان بلقاسم  / / 
الجمعية الجزائرية لترقية و حماية 

  "AAPPC "المستهلك 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

 
 
 

10/11/2014  

:الفاكس/الهاتف  
037562362  /033622761  

:الفاكس  
 037.62.27.61  

0664.76.44.15 
:النقال   

0797455292 
:البريد االلكتروني  

louafidjaafer @gmail.com 

  غرفة التجارة و الصناعةالنمامشة
  شريعة  420ص ب رقم 

 تبسة
 السيد الوافي جعفر

جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك 
  "الشريعة"

 )جمعية بلدية(

 تبسة
06/08/2015  

المكتب تجديد 
10/01/2018  

 

 :النقال
0665.76.26.40  
:البريد االلكتروني  

salim89malki@yahoo.com  

 ملكي عيسىالسيد  ليس لها مقر
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

10/01/2019  

:النقال  
0775.38.78.21 
:البريد االلكتروني  

chenatliawalid@gmail.com 

  السيد شناتلية وليد  ليس لها مقر
المنظمة الجزائرية للدفاع عن 

  "حمايتك " المستهلك 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

06/08/2015  

:النقال  
0661.54.57.30 
0669.91.95.13 
:البريد االلكتروني  

reghisabderaouf04@gmail.com 

  المكتب ليس له مقر
عبد  رغيسالسيد

 الرؤوف

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

13/09/2017  أم البواقي  

:النقال  
0670.04.04.34 
:البريد االلكتروني  

smai3il0416@gmail.com 

  المكتب ليس له مقر
السيد رطاب 

  اسماعيل

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

12/01/2018  

:النقال  
0660.30.38.47 
:البريد االلكتروني  

Association .elaman@gmail.com 

  السيد سبسي حسان  المكتب ليس له مقر
  لحماية المستهلك "األمان"جمعية 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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في طور التجديد 
تاريخ نهاية العهدة (

04/09/2019(  

:النقال  
 0660445450  

0550530079 
0790047312 
:البريد االلكتروني  

r-dahoo@hotmail.com 

 279شارع سلطاني إبراهيم رقم 
  03بوعقال 
  باتنة

  السيد دحو رابح
  حماية المستهلك  جمعية
  )جمعية والئية(

  

23/12/2017  باتنة  
 

:النقال  
0793.35.35.01 
:البريد االلكتروني  

chennoufi-yousef@hotmail.com 

 شنوفي يوسفالسيد  ليس لها مقر
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

13/11/2018  

:النقال  
0672.53.43.09 
:البريد االلكتروني  

abdallahnacereddine@gmail.com 
Himayatouk05@gmail.com 

/  
السيدة حشاني 

  نسرين

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

 
 
 
 

تم إيداع ملف 
التجديد على 

مستوى مديرية 
التنظيم و الشؤون 

 العامة

:النقال  
0558.29.01.44 
0773.65.24.11 

:الفاكس/الهاتف  
 046.50.32.83  

046.49.38.85 
046.50.32.83 
:البريد االلكتروني  

cons.asso38 @gmail.com 

غرفة التجارة و : المكتب األول
 06سكن رقم  100الصناعة حي 

  طريق تيارت تيسمسيلت
شارع اإلخوة  22  :المكتب الثاني

  تعيان برج بونعامة
 تيسمسيلت

 السيد ميموني دمحم
دفاع عن حقوق المستهلك و جمعية ال

  بيئته
 )جمعية والئية(

 تيسمسيلت

 
 
 

 سعيدة
  
  
 
 
  
  
 

03/09/2019  بدون مقر غير متوفر 
السيد غاني 

 الصديق

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

24/01/2018  

:النقال  
0773.49.47.51 

:الفاكس/الهاتف  
 046.57.82.97  

tissemsilt@apoce.org 

 ليس لها مقر
السيد بن سهيلة 

 ياسين

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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18/11/2018  

:النقال  
0772.25.60.86 
:البريد االلكتروني  

issamfdz200@yahoo.fr 

  20مسكن، عمارة رقم  109
 حي قرواش 6رقم 

  842ص ب 
  معسكر

السيدة مرسلي 
 فتيحة

  جمعية حماية المستهلك و بيئته
 )جمعية والئية(

06/11/2016 معسكر  

:النقال  
0550.93.49.20 
0661.26.88.84 
:البريد االلكتروني  

Hocine.med@gmail.com 
mascara@apoce.org 

مقرليس لها   السيد بلغالي حسين 
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

:النقال   
0782.01.71.42 
:البريد االلكتروني  

Addabenhawa468@gmail.com 

  السيد عيساوي دمحم  ليس لها مقر
المنظمة الجزائرية للدفاع عن 

  "حمايتك " المستهلك 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

 
 

12/04/2019  

:الفاكس/الهاتف  
027.79.03.12 

: النقال  
0552.26.62.92 
0772.22.10.44 
: البريد االلكتروني  

mostahlik.chlef@gmail.com 

 10طريق عبد القادر مكاوي رقم 
  )الطابق األرضي(

 الشلف

السيد قاسمي 
 جياللي

  "السالمة"جمعية توجيه المستهلك 
 )جمعية والئية(

 الشلف

11/11/2015  

:النقال  
0659.69.06.77 
0659.86.31.32 
: البريد االلكتروني  

Apoce.alger@gmail.com 
consommateurchlef@gmail.com 

غرفة التجارة والصناعة لوالية 
 شلف

حمايدي السيد
 مصطفى

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

04/12/2018  

:النقال  
0655.29.61.08 
0699.65.53.43 
: البريد االلكتروني  

Onetdjamel90@gmail.com 

حي مبروكة عبد القادر المرسي 
 شلف

السيد جمال الدين 
 بن داودي

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

: النقال   
0770.18.37.61 
0661.48.37.61 
:البريد االلكتروني  

zianeadda@hotmail.fr 

  نزل السالم
 غليزان

 السيد زيان عدة
جمعية حماية المستهلك و ترقية 

  صحته
 )جمعية والئية(

 غليزان
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11/11/2015  

:النقال  
0777.33.51.71 
:البريد االلكتروني  

Pharmakim.bouzana@hotmail.com 

 ليس لها مقر
بوزان عبد  السيد

 الحكيم

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

24/01/2019  

:النقال  
0540.42.24.29 
0792.65.75.05 

:االلكترونيالبريد   
Mohamedyagoub2019@gmail.com 

 السيد يعقوب دمحم /
المنظمة الجزائرية للدفاع عن 

  "حمايتك " المستهلك 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

  تيارت

/ 

:النقال  
0794.26.83.08 
0775.80.99.25 

 

 -زعرورة –المركز الثقافي 
 تيارت

السيد فنديل 
 منصور

حماية المنظمة الجزائرية إلرشاد و 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

04/06/2017  

:النقال   
0673.88.61.04 
:البريد االلكتروني  

www.apoce.org 
apoce.alger@gmail.com 

 السيد حاج دمحم سليم ليس لها مقر
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

  سعيدة

/ 

:النقال  
0773.00.17.22 
:البريد االلكتروني  

Mohamedyagoub2019@gmail.com 

عيسات قادة السيد /  

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
 

21/04/2019  

:النقال  
0551.99.26.95 
:البريد االلكتروني  

Bermohamed0836@gmail.com 

مقر غرفة التجارة والصناعة 
 الساورة بشار

 السيد برباوي دمحم
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
 )مكتب تابع لجمعية وطنية (

 بشار

 بشار

 
29/03/2017  

:الفاكس/الهاتف  
049.96.53.13 

:النقال  
0663.34.63.64 
:البريد االلكتروني  

hadji01adrar@gmail.com 

  حي العربي  بن مهيدي
  07رقم 

 أدرار
 السيد لكحل لخضر

جمعية الدفاع عن المستهلك و حماية 
  البيئة

 )جمعية بلدية(
 أدرار

 
02/11/2017  

  :النقال
0667.76.74.72  
 :البريد االلكتروني

bouscousalem@gmail.com 

  محل السيد بوسكو مصطفى
  راف بلدية أولفوقحي ت

 أدرار
 السيد بوسكو سالم

  لحماية المستهلك" الجودة"جمعية 
 )جمعية بلدية(
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05/06/2016  

:الفاكس/الهاتف  
049.96.68.69 

:النقال  
0662.00.86.84 
0661.43.81.66 
:البريد االلكتروني  

assprocoms-adrar@ hotmail.fr 
rabahameur1972@gmail.com 

  المديرية الوالئية للتجارة
  أوت 20حي 

 أدرار
 السيد عامر رابح

  جمعية حماية المستهلك
 )جمعية والئية(

 
16/12/2018  

:النقال  
0656.66.84.54 
:البريد االلكتروني  

zawibbamine@gmail.com 

  بكري عبد الجليل  بدون مقر
المنظمة الجزائرية للدفاع عن 

  "حمايتك " المستهلك 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

03/02/2018  

:النقال  
0660.46.24.21 
0671.51.65.75 
0657.37.81.54 
:البريد االلكتروني  

adrar@apoce.org 

 شارع بلغيث دمحم وسط مدينة
 أدرار

السيد شريف 
 صرحاني

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

  
  

13/06/2015  

  :النقال
0671.13.29.29  
:البريد االلكتروني  

habibtdf@gmail.com 

 بوناقة لحبيبالسيد  تندوف 124حي النصر 
  جمعية ترقية و حماية المستهلك

 )جمعية والئية(

 تندوف

12/03/2018  

:النقال  
0655.75.30.09 
066127.83.19 
:البريد االلكتروني  

chaima911@gmail.com 

 السيدة شراد شيماء حي النصر تندوف
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

29/03/2018  

:الهاتف  
049.59.50.09 

:النقال  
0662.54.29.73 
:البريد االلكتروني  

Fatna.mebarki@yahoo.fr 

مسكن النعامة 50  
ة فاطنة السيد

 مباركي

 المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  النعامة 

18/03/2019  غرفة التجارة و الصناعة / 
السيد راجع 

 الهواري
 جمعية حماية المستهلك

)جمعية والئية(  
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:الهاتف  25/02/2019  

049.57.58.93  

المكتب الوالئي حي شعباط 
سليمان بجانب البريد حي السالم 

  النعامة المشرية

السيد زواوي بن 
  الشيخ

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

  
  

01/09/2019  

:النقال  
0666.81.33.23  
:البريد االلكتروني  

Boubekeurmoulai4@gmail.com 

  السيد موالي بوبكر  /
الوطنية لتوجيه المستهلك و  لجمعيةا

التجارة اإللكترونية حماية  
)مكتب تابع لجمعية وطنية(  

 
:النقال  

0662.65.85.11 
0671.34.42.21 
:البريد االلكتروني  

BBELHIA@yahoo.com 
Bachirbelahia1@gmail.com 

  حماية المستهلك جمعية السيد بلحية بشير اليوجد مقر للجمعية
  )جمعية والئية(

 البيض

 
:النقال  

0673.70.94.40 
0671.39.05.84 

  ال تتوفر على مقر
  

  ياسين دالسيد مهدي
  جمعية أمان لحماية المستهلك

  )جمعية والئية(

 
10/11/2019 :النقال   

0662.87.69.27 
0671.55.24.60 

  ال تتوفر على مقر
  

السيد 
  بلخنيفرالفوضيل

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

01/12/2019  
:النقال  

0662.61.49.62 
0773.83.24.69 

 ليس لها مقر
طالبي  السيد

 رحماني

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

 :الفاكس/الهاتف 
029.35.42.44  
029.35.46.22 

:النقال  
0662.87.42.53 
0660.85.11.08  

:االلكترونيالبريد   
apcinguezzam@gmail.com 

  نوفمبر عين قزام 1حي 
 تمنراست

 السيد تاقيدا باصي
  حماية المستهلك جمعية
  "عين قزام " 
  )جمعية بلدية(

  
  
  
  
  
  
  

  تمنراست

 ورقلة
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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 المستهلك "إنغر"جمعية 
  )جمعية بلدية(

  
  
 

  :الهاتف 
029.33.64.29  

  :النقال
0666.92.33.60  
0669.09.63.59  
:البريد االلكتروني  

salemislam2051@gmail.com 

  "إقسطن"دار الشباب و الرياضة 
السيد فرجاي عبد 

  الستار
 لحماية المستهلك "إقسطن"جمعية 

  )جمعية بلدية(

: النقال   
0667.26.95.89 

:الفاكس  
029.32.44.48  

:فايسبوك  
ApctamAPC 
:البريد االلكتروني  

omartoumi@yahoo.com 
omartoumidz@gmail.com 

 حي سرسوف
  المركز التجاري

  تمنراست
  السيد تومي عمر

  حماية المستهلك جمعية
  )جمعية والئية(

  
 :النقال

0668.51.79.57 

  حي تنيسيا
  تين زواتين
  تمنراست

  السيدة براكو مونة
  حماية المستهلك جمعية
  "تين زواتين " 
  )جمعية بلدية(

  
06/08/2015  

 :النقال
0779.49.70.44  
0662.69.12.79  
  :البريد االلكتروني

tamanrasset@apoce.com  

  المكتبة العمومية تمنراست
السيد ورزغن 

  عاشور

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

13/09/2017  

 :النقال
0667.06.49.20  
  :البريد االلكتروني

nafaanrrawi@gmail.com 

  السيد ليفة دمحم  دار الشباب اينغر
المنظمة الجزائرية للدفاع عن 

  "حمايتك " المستهلك 
 )مكتب تابع لجمعية وطنية (

25/02/2018  
 تجديد المكتب

31/12/2018  
  ليس لها مقر /

السيدبشوني دمحم 
  الطاهر

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

 )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

 ورقلة
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09/07/2018  

:الهاتف  
029.71.42.53 

:النقال  
0661.36.55.18 

:االلكترونيالبريد   
himayatec.ogx@gmail.com 

  ليس لها مقر
صورة السيد بن 

  عبد المجيد

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

 )مكتب تابع لجمعية وطنية (

30/10/2018  
:النقال  

0660.50.18.25 

غرفة التجارة و 
الصناعةالطاسيلي الحي اإلداري 

  القديم
  إليزي

عبد  السيد معطا هللا
  الجبار

  لحماية المستهلك" أزجر" جمعية
  )جمعية والئية(

 إليزي

16/05/2018  
:النقال  

0660.60.99.59 
  لنصاري بابا السيد  ليس لها مقر

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

26/12/2015  
 تجديد المكتب

03/02/2018  

:النقال  
0557.24.87.73 

:الفاكس  
032.23.36.18 

غرفة التجارة و الصناعة 
مسكن بلدية  400حي " سوف"

  الوادي

سعداني عبد السيد 
 الحكيم

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  الوادي

في  228
13/12/2018  

:النقال  
0660.86.99.77 

غرفة التجارة و الصناعة 
  الوادي" سوف"

السيد غربي دمحم 
  العربي

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

 )مكتب تابع لجمعية وطنية (

:النقال   
0660.60.67.67 
:البريد االلكتروني  

Ampc.metlili@gmail.com 

جويلية الهضبة متليلي  25حي 
  الشعانبة
  غرداية

  بوجرادة دمحمالسيد 
  جمعية المرشد لحماية المستهلك

  )جمعية بلدية(
  غرداية

10/05/2017 
 

  ليس لها مقر /
بوداود  السيد

 بومدين

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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:الفاكس/الهاتف   
029.92.09.81 
029.93.25.12 

: النقال  
0772.32.34.21 
0660.45.09.88 
:البريد االلكتروني  

consommateur@ayna.com 
abidimb@gmail.com 

:الموقع االلكتروني  
www.consommateur.dz.fr.dt 

  "د"مسكن عمارة  600حي 
 األغواط

 عبيدي دمحم السيد
لحماية المستهلك و " ماناأل" جمعية

  البيئة
  )جمعية والئية(

 األغواط

25/02/2018  

:فاكس  
029.14.54.60 

:النقال  
0669.25.78.56 

مسكن  600دار الشباب حي 
  األغواط

السيد لغواطي 
  مصطفى

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

 
10/01/2019  

/ /  
السيد صادقي 

أمين (يوسف 
  )والئي

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

 )مكتب تابع لجمعية وطنية (

16/12/2018  

:الهاتف  
029.13.17.14 

:النقال  
0553.54.50.10 
0553.46.58.89 
0553.54.50.10 
:البريد االلكتروني  

Consommateur03@yahoo.fr 
  :فايسبوك

facebook.com/lagh.mzi 

  حي الوئام
 األغواط

 اآلنسة خميلي كوثر
 لحماية المستهلك" مزي" جمعية

  )جمعية والئية(
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17/04/2017  

:النقال  
0557.84.75.79 
0779.73.97.74 
0541.67.02.09 

:الفاكس/الهاتف  
026.83.83.03 
:البريد االلكتروني  

savoirconsommer@yahoo.fr 

غرفة التجارة و 
 البويرةالصناعةتكجدة

السيد بن عالية علي 
 ابن السعد

  الدفاع عن المستهلك جمعية
  )جمعية والئية(

 البويرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البليدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

14/09/2019  

:النقال  
0771.50.90.25 
0673.12.22.77 
:البريد االلكتروني  

www.conso.dz.com 

/  
السيد مذكور عبد 

  النور

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

11/07/2019  

:النقال  
0771.41.84.98 

:الفاكس  
027.51.03.55 

  مديرية التجارة لوالية عين الدفلى
السيد زيان بوزيان 

  الملياني
  المستهلك الخضراءجمعية حماية 

  )جمعية والئية(

23/07/2016  عين الدفلى  

:الهاتف  
027.51.03.53 

:الفاكس  
027.62.88.04 

:النقال  
0558.65.45.46 
0671.25.02.28 

 السيد بوداني سليم مديرية التجارة لوالية عين الدفلى
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

 
09/07/2019  

:النقال  
0780.81.55.53 

:الفاكس  
027.63.25.98 

حي بوزار محالت الرئيس 
بجانب متوسطة مرابط أحمد 

  العطاف

السيد بوعجينة 
  أحمد

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

28/02/2019  

  :الفاكس/الهاتف
025.27.74.25  
025.42.79.66  
025.42.88.81 

  :النقال
0542.77.08.95  
  :البريد االلكتروني

_asso_aappc@yahoo.fr 
bouchekkif.rafik@gmail.com 

  بلدية بني تامو 03تجزئة الشعبة 
 البليدة
 

السيد بوشقيف 
 معمر

لترقية وحماية الجزائرية الجمعية 
  AAPPCالمستهلك 

 )وطنيةجمعية (
 البليدة
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  :النقال  
0542.52.10.82 
0552.03.21.35 
  :البريد اإللكتروني

anopcce@gmail.com 

 07تجزئة رقم  25القطعة رقم 
  باقير حي بن بولعيد

  البليدة
  السيد وافي خالد

الجمعية الوطنية إلرشاد المستهلك 
 وحمايته في التجارة اإللكترونية

ANOPCCE  
  )جمعية وطنية(

13/09/2017   السيد إلياس حاجب  شارع العقيد شعباني دمحم 03 / 
المنظمة الجزائرية للدفاع عن 

  "حمايتك " المستهلك 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

13/01/2018  

  :النقال
0662.86.34.23  
0561.23.15.88 

0661.74.00.93 
0792.35.17.53  

 :كساالف
025.28.90.75 

apoce.alger@gmail.com  
www.conso-algerie.org  

مسكن  200حي 
 06رقم :  عمارةمقرالجمعية

المدينة الجديدة سيدي عيسى 
 قرواو البليدة

 

 السيد كمال عزوق
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

 
 
 

09/07/2017  

:النقال  
0670.25.10.48 

:الفاكس/الهاتف  
026.34.26.69 
026.14.10.17 
026.14.10.05 
:الموقع االلكتروني  

www.Conso-algerie.net 
:البريد االلكتروني  

consoma94@yahoo.fr 

تيزي   OPGIمسكن 80حي 
  فليكي عزازقة

  تيزي وزو

السيد بن ناجي دمحم 
 أمقران

المستهلك  جمعية الدفاع و حماية
  عزازقة

  )جمعية والئية(

 تيزي وزو

10/02/2018 
المكتب في وضعية 
غير قانونية على 
مستوى مديرية 

التنظيم و الشؤون 
 العامة

:الفاكس  
026.20.21..28  

:النقال  
0561.96.58.46 
0555.99.07.56 
:البريد االلكتروني  

apocetiziouzou@gmail.fr 

ب.ر 450ب .حي اإلخوة أيمن ر  
15000 

 تيزي وزو
 السيدة حملة فطيمة

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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23/01/2018  

  :الفاكس/الهاتف
023.50.81.00  
025.58.61.39  
025.58.53.28  

 :النقال
0559.24.94.92  
0771.84.91.57  
  :البريد االلكتروني

algerie.net-u.n.p.c @conso  
unpc.algerianconsumer@gmail.com 

  :الموقع االلكتروني
www.conso.algérie.net 

 والصناعة المديةغرفة التجارة 
السيد حرزلي 

 محفوظ

  الوطني لحماية المستهلكاإلتحاد 
UNPC 

  )جمعية وطنية(

 المدية

:النقال   
0770.23.86.78 
:البريد االلكتروني  

apoce .alger@gmail.com 

  السيد امبارك قاسي  بدون مقر
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

:النقال   
0770.71.47.72  
:البريد االلكتروني  

fouadpsyco@gmail.com 

  السيد زروقي فؤاد  بدون مقر

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

 
 
 

11/06/2019  

: النقال  
0550.43.93.72 
0663.44.83.86 
0663.80.95.21 
0779.93.09.98 

:فاكسال  
027.92.58.05 
:البريد االلكتروني  

djendi17000@gmail.com 

  غرفة التجارة و الصناعة
  أوالد نايل

 الجلفة
 السيد جنيدي علي

لحماية وترقية " العافية"جمعية 
  المستهلك

  )جمعية والئية(

  
 
 

  الجلفة
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16/06/2019  

: النقال  
0792.53.38.45 

:الفاكس  
027.87.27.27 
:الموقع االلكتروني  

www.elnoure17.com 
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

  لحماية المستهلك" النور"جمعية 
  )جمعية بلدية(

 
 
 

22/01/2018  

: النقال  
0552.59.74.40 
0666.81.22.62 

:الفاكس  
027.87.27.27 
:البريد االلكتروني  

gacemlahcen@yahoo.fr 

أوالد  غرفة التجارة و الصناعة
  نايل

 الجلفة
 السيد قاسم لحسن

  لحماية المستهلك"  شمس" جمعية  
  )جمعية بلدية(

12/01/2019  
:البريد االلكتروني  

apocedjelfa@gmail.com 

غرفة التجارة و الصناعة أوالد 
  نايل

 الجلفة

السيد عبد العزيز 
 نافي

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

 
/ 

غرفة التجارة و الصناعة أوالد 
  نايل

 الجلفة

السيد دكاني عبد 
 الوهاب

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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16/12/2013  

 
:  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 

:الرقم األخضر  
3000 

  :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

 المستهلك جمعية حماية و إرشاد
APCCO  

  )جمعية والئية(

 وهران

:النقال  وهران  
0671.27.11.27 
:البريد االلكتروني  

Dermou48@gmail.com 

شارع عمار  05وهران 
  - مقداشبلقايد  بئر الجير وهران 

  السيد درويش مراد

لحماية و أمن   » التفاؤل« جمعية
  المستهلكو محيطه

APSCO  
 )جمعية والئية(

 
:النقال  

0550.44.63.96 
 

  ليس لها مقر
السيد حاج علي 

 عبد الحكيم

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )تابع لجمعية وطنية والئي مكتب (

  ليس لها مقر / 
بن نقعوش السيد 

  كريم

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

09/05/2018   السيد سعيدي فريد ليس لها مقر / 
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

  عين تموشنت

  نهاري دمحم ليس لها مقر / 
المنظمة الجزائرية للدفاع عن 

  "حمايتك " المستهلك 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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14/03/2017  

:الهاتف  
043.41.12.05 

:النقال  
0542.82.51.42 
0689.12.00.13 
:البريد االلكتروني  

contact@apact13.org 
:الموقع االلكتروني  

site web: www.apact13.org 

  غرفة التجارة و الصناعةتافنة
  تلمسان

  السيد شيخي كمال

جمعية حماية  تعزيز و تحسين بيئة 
 المستهلك
APACT 

  )والئية جمعية(

  تلمسان

 النقال 
0665.41.96.38 

لكترونياإلبريد ال  
apoceghazaouet@gmail.com 

غرفة التجارة و الصناعةتافنة 
  تلمسان

  
  تاجر مصطفى

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب بلدي (
  

28/07/2018  

 الهاتف
043.41.12.07 

 النقال
0560.49.77.05 
 البريد اإللكتروني

tlemcen@apoce.org 

 سفيان قنفود السيد  غرفة الصناعة و التجارةتافة

المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب والئي (
  

26/12/2018  

 الهاتف
043.41.12.07 

 النقال
0540.50.64.86 
 البريد اإللكتروني

Himayatek13@gmail.com 

 غرفة الصناعة و التجارةتافة
  

السيد مكراز عز 
  الدين

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

15/04/2018  

هاتفال  
043.41.12.07 

 النقال
0558.62.29.79 
0671.02.4101 
 البريد اإللكتروني

Smnoureddine13@gmail.com 

  تافةغرفة الصناعة و التجارة
السيد صوفي 

  مرزوق نور الدين
  جمعية األمان لحماية المستهلك

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
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17/02/2018  
 
 
 

 النقال
0790.11.73.87 
0662.20.51.46 
0794.01.95.67 
 البريد اإللكتروني

apocesba@gmail.com 

  بلحاج مختارالسيد  ليس لها مقر

 المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية
  "APOCE"المستهلك ومحيطه 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
  

  عباسبلسيدي

02/04/2019  

 النقال
0782.44.66.50 

لكترونيالبريداإل  
Rachida.h.m22@gmail.com 

  ليس لها مقر
السيدة حاج دمحم 

  رشيدة

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  ) مكتب تابع لجمعية وطنية (

11/02/2018  

: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
  )جمعية والئية(

  مستغانم
15/04/2018  

 النقال
0661.27.53.00 

  السيد عنيبر هشام  ليس لها مقر
المنظمة الجزائرية إلرشاد و حماية 

  "APOCE"المستهلك ومحيطه 
  )مكتب تابع لجمعية وطنية (

13/09/2017  
 النقال

0551.01.82.89 
  ليس لها مقر

السيد لحسن 
  مخطار

المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
  "حمايتك " المستهلك 

  )مكتب تابع لجمعية وطنية (
 

 


