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  6102المبارك االضحى القائمة االسمية للتجار المداومين خالل عيد 
 

 صيادلة األغـواط
 

 

 

 

 

 

 دورية األعياد العنوان التسمية الرقم

 حي السالم  بن عرفة مليكة  10

 ايام عطلة
 عيد االضحى المبارك  

 شارع اول نوفمبر  الشطة نجاة  16
 حي الشطيط الغربي  شتيح بلقاسم  10
 شارع بن سالم احمد  ىالي عزيزة  14
 شارع الدكتور سعدان  لشخم توفيق  10
 شارع محبوب محمد  بوسبسي مصطفى  12
 سكن الواحات الشمالية  066حي  الرش عفاف   10
 األغـواطشارع الشهداء   16 الوكالة الصيدالنية رقم 10
 بجانب المسبح المغطى  060حي  بن قيط محمد  10
 بوخنفوس الواحات الشمالية  004حي  بهلولي ريمة  01
 السوق المغطى الشطيط  14 الوكالة الصيدالنية رقم 00
 حي الساسي بولفعة  الشارف حليمة  06
 المعمورة  عماري حنان  00
 طريق الخنق   FNPOS حي  مراد مريم   04
 حي الواحات الشمالية حمودي خديجة  00
 أحمد بن عجيلة مدخل مستشفى صيدالنيةالوكالة ال 02
 شارع العقيد لطفي  بن عنتر سالم  00
 شارع مشوار بن عيسى  يحياوي خديجة  00
 مدخل القطاع الصحي آفلو   14رقم  الوكالة الصيدالنية 00
 شارع حاكمي علي  تعبد اهلل زىية  61
 محاذاة د. عيسى احمد  ملياني نصيرة  60
 شارع االمير عبد القادر  ىاجر خويلدي  66
 الحي لجنوبي  بوشوشة محمد  60
 مقابل المستشفى  بوخالفي عبد القادر  64
 حي كوسيدار  درغال كريمة   60
 حي زاوي سعيد  كني محجوبة  62
 حي عبان رمضان  قرش محمد تقي الدين  60
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 شارع العقيد سي الحواس  صنهاجي عبد الحق  60
 شارع العقيد لطفي   10رقم  وكالة الصيدالنيةال 60
 حي النهضة كاستور  شريط زكريا  01
 حي القعدة   16رقم  الوكالة الصيدالنية 00
 حي االستقالل  عثماني الطاىر  06
 شارع عمر مقولي  حاكمي بولفعة  00
 شارع تيارت  العربي محمد  04
 حي القعدة  نايلي الطاىر  00
 حي أم قرين  ور الدين بختة ن 02
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 : محطـات الوقـود عبـر الواليـة
     

 تاريخ المداومة العنوان  المتعامل  الرقم
 منطقة النشاطات األغواط عيواز محمد  10

 ايام عطلة 
 المبارك  االضحىعيد 

 األغواط ةمدمنطقة ح قنو قـدور 16
 منطقة الدخلة األغـواط  مخنث أحمد  10
 المنطقة الصناعية األغواط الصن احـمد 14
 محطة الطرقات األغواط   محمد  بوزيدي 10
 محطة الطرقات األغواط عاللي محمد  12
 وسط المدينة األغواط وشريطالسيدة أرملة ب 10
 سيدي  مخلوف  عيواز محمد  10
 بن ناصر بن شهرة زوبير محمد بن ال 10
 عين ماضي بهلولي محمد  01
 تاجـموت  بن أحمد صـالح 00
 تاجـموت في مـحمديخل 06
 بليل حاسي الرمل  مخنث لخضر  00
 آفلو محمدخويلدي  04
 آفلو عبد القادر خويلدي  00
 آفلو خرباش الشيخ 02
 قلتة سيدي ساعد بوخالفي .ب 00
 األغواط 061نفطال  00

 آفلو 060نفطال  00

 قصر الحيران 060نفطال  61

 حـاسي الـرمـل 060نفطال  60

 آفلو 001نفطال  66

 األغواط 000نفطال  60

 حاسي الدالعة  التعاونية الفالحية  64
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 التوزيـع
 

 اومةتاريخ إجراء المد العنوان البلدية النشاط التسمية الرقم
  مطـاحن األغـواط األغـواط توزيع السميد والدقيق رحمون زكريا 10

 
 
 

 عطلةايام 
 المبارك  االضحىعيد 

 

 مطـاحن األغـواط األغـواط توزيع السميد والدقيق قاسمي محمـد  16
 مخزن بيع أفلـو أفـلو توزيع السميد والدقيق خليفة عبد القادر 10
 الميلق طريق األغواط أفلو األغـواط ياه المعدنيةتوزيع الم منداس الطاىر 14
 الميلق طريق األغواط أفلو األغـواط توزيع المياه المعدنية قيـوة خـالد 10
 الميلق طريق األغواط أفلو األغـواط توزيع المياه المعدنية جوبر عبد الرحمان 12
 الميلق األغواط أفلوطريق  األغـواط توزيع المياه المعدنية بن الطيرش بلخير  10
 الميلق طريق األغواط أفلو األغـواط توزيع المياه المعدنية بوراس قدور  10
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 المقاىى المطاعم و
 

 تاريخ إجراء المداومة العنوان البلدية النشاط التسمية الرقم 
 المعمورة  األغـواط مطعم  د الرزاق بدران عب 10

 عطلةأيام 
 عيد االضحى المبارك 

 

 المعمورة  األغـواط مطعم  فـراح الجمعي   16
 سكن المحافير 001حى  األغـواط مطعم صديقي رمضان 10
 سكن المحافير   001حى  األغـواط مطعم  الطوىاري عمر   14
 ة جقيدل المقام   تجـزئ األغـواط مطعم  دادو مهدى    10
 سكن     04حي  األغـواط مطعم  سمير أحمد بوتبان 12
 سكن      010حى  األغـواط مقهى  بن منصور فرحات 10
 سكن المحافير       001حى  األغـواط مقهى  زعرور تبيل  10
 سكن        002حى  األغـواط مقهى  زقرير عبد الرحمان 10
 الواحات الشمالية         األغـواط مقهى مجلد فاطمة  01
 المعمورة          األغـواط مقهى جبالي عدالن   00
 المعمورة          األغـواط مقهى الشطى محمد 06
 المعمورة          األغـواط مقهى بن النوار عبد الحميد 00
 المعمورة          األغـواط مقهى مرفوعة رشيد  04
 حي المقام االغواط مطعم لناصربن قسمية ا 00
 حى المقام االغواط مقهى بن قسمية الناصر 02
 محطة المسافرين االغواط مقهى صغير محمد 00
 محطة المسافرين االغواط مطعم زناتي بوزيدي 00
 شارع فلسطين  آفلو اطعام سريع  فرشيش ع/الحميد 00
 االغواط  شارع طريق آفلو اطعام سريع  بوبكري أحمد  61
 شارع الزرزي  آفلو اطعام سريع  ىروالة حمزة  60
 شارع الثورة الزراعية  آفلو اطعام سريع  شعبة غزال  66
 حي شيادي قادة  آفلو اطعام سريع  ايت محند واعمر  60
 الحي الجنوبي  آفلو اطعام سريع  رقاب فريحة  64
  10راد ضاية لق آفلو اطعام سريع  زياني زوبير  60
 شارع االمير عبد القادر  آفلو مطعم  بوخوبة عبد العزيز  62
 طريق االغواط  آفلو مطعم افيرس محمد  60
 حي الزاوي سعيد  آفلو مطعم مزندة توتة  60
 شارع العقيد سي الحواس   آفلو مطعم بن المواز نورة 60
 شارع االمير عبد القادر  آفلو مطعم وارث بوزيد 01
 شارع االمير عبد القادر  آفلو مقهى بروبي ىواري  00
 شارع العقيد سي الحواس   آفلو مقهى لبتر لزىاري  06
 حي محمد بوضياف  آفلو مقهى  كروش عبد الكريم 00
 حي مداح عطية  آفلو مقهى زنداق مناد 04
 شارع العقيد لطفي  آفلو مقهى واضحي عبد القادر 00
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 : عامةالتغذية ال
   

 تاريخ إجراء المداومة العنوان البلدية النشاط التسمية الرقم

 قصابة بن تركية سعد 10

 

 حى الواحات الشمالية

 ايام عطلة
 

 عيد االضحى المبارك  
 

 حي الواحات الشمالية قصابة بلحاج بدرة 16
 حي الواحات الشمالية قصابة العمري الطيب 10
 حي الواحات الشمالية ـابةقص خلف اهلل محمد 14
 حى المحافير  قصابة  شراطي علي  05
 حى المعمورة   قصابة شحليطة عبد القادر  06
 سكن  406 قصابة خنفـر عاشـور  07
 حي المعمورة قصابة غزال بوزيد 08
 10سكن تجزئة  000حي  ابةـقص بقشيش محمد 09
 مقصر البزائ قصـابة قبسي شعيب  10
 حي الغربية وسط المدينة قصابة شوشة عبد القادر 11
 حي الغربية وسط المدينة قصابة بوخلخال عبد القادر 12
 حي الغربية وسط المدينة قصابة رتيمي عبد الحميد 13
 حي الغربية وسط المدينة قصابة ل الطاىر بوخلخا 14
 شـارع االستقـالل  قصابة بومعـزة مصطفى  15
 الواحات الشمالية  قصابة خلف اهلل محمد  16
 الواحات الشمالية  قصابة سحنون فاطمة  00
 شطيط الغربي  قصابة بن الجمعي البشير  00
 ساحة خميستي  قصابة بعيطيش عبد الحميد   00
 المحافير  قصابة فرحات سليمان   61
 ساحة خميستي  قصابة سيلت محمد    60
 نهج االستقالل  قصابة ربي مسعودغ 66
 شارع سي حواس  قصابة ملكار بلقاسم  60
 المحافير  قصابة قمام أحمد  64
 الصادقية  قصابة بعيط عيسى  60
 الوئام  قصابة بوخلخال كريم  62
 الواحات الش 004حي  قصابة رمان مامة  60
 شارع اول نوفمبر  قصابة عزوزي فيصل  60
 شارع الطاقة  قصابة زكراوي مريم  60
 سكن 010حي  قصابة جوبر حليمة  01
 المحافير   قصابة بن شتوح عيسى  00
 حي الواحات الش قصابة مقري الزىرة  06
 حي الواحات الش قصابة بن نعيجة أم الخير  00
  406حي  قصابة سيلت مصطفى  04
 حة خميستي سا قصابة بوخلخال مبروك  00
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 حي أول نوفمبر  قصابة قوقة أحمد التجاني  02
 حي الواحات الش قصابة عطية عمر  00
 حي الصادقية  قصابة حداشي فاطمة  00
 حي الواحات الش قصابة غريس عامر  00
 حي الواحات الش قصابة بريكي فاطنة  41
 حي الصادقية  قصابة مرغوب مسعود  40
 رحبة الزيتون  قصابة عراش عطاء اهلل بن  46
 شارع اول نوفمبر  قصابة دني نعيمة  40
 شارع باستور  قصابة لطرش عمار  44
 المعمورة  قصابة بن الجمعي محمد االمين  40
 حي الواحات الش قصابة بن سعيدان يوسف  42
 المحافير  قصابة خنفر عاشور 40
 الواحات الش 060حي  قصابة نملة خيرة  40
 حي الواحات الش قصابة بن جدو الحاج عيسى  40
 المحافير  قصابة مادني محمد  01
 الواحات الش 060حي  قصابة بوعزارة عبد المالك  00
 المحافير قصابة تونسي ميلود  06
 المحافير قصابة مزاوخ بن ناصر  00
 الواحات الش 004حي  قصابة لوباقي عبد الواحد  04
 الوئام  قصابة قبي شعيب    00
 شارع االستقالل  قصابة ميلودي أكرم   02

 شارع اول نوفمبر  قصابة زريق حفصة  00
 الواحات الش قصابة جراي بشير  00
 الواحات الش قصابة بومقواس كوثر  00
 قصر الحيران قصابة بيقع قويدر  21
 قصر الحيران ةقصاب علىمعاش  20
 قصر الحيران قصابة غريس نور الدين  26
 قصر الحيران قصابة كعوال الصغير  20
 قصر الحيران قصابة غريس الزىرة 24
 قصر الحيران قصـابة   معـاش صاف الديـن  20
 قصر الحيران قصابة حجاج احمد 22
 قصر الحيران قصابة سائحي مسعود  20
 قصر الحيران قصابة في الدين معاش ص 20
 قصر الحيران قصابة كريريش مدني  20
 حاسي الرمل  قصابة بختي مسعود  01
 حاسي الرمل قصابة  الحاج عيسى ابراىيم 00
 بلـيل  قصابة بن سليمان محمد   06
 حاسي الرمل قصابة مباركي مزيان  00
 حاسي الرمل قصابة بن سليمان محمد  04



dcwlghtinfo@gmail.com  :البريد االلكتروني  8         مديرية التجارة لوالية االغواط                   

 

 حاسي الرمل قصابة عيادي تكليت  00
 حاسي الرمل قصابة أحميدة خالد  02
 بلـيل  قصابة خالد يوسف  00
 حاسي الرمل قصابة شواد فهيمة 00
 بلـيل  قصابة عبد الالوي أحمد  00
  -آفلو– شارع تيارت قصابة منصوري عمر 01
 -آفلو– شارع تيارت قصابة بلخير الطيب 00
 -آفلو– الحي الجنوبي قصابة ميلودي مراد  06
 -آفلو– شارع فلسطين قصابة قوادري محمد 00
 -آفلو–حي الزاوي سعيد   قصابة شداد الطيب  04
 -آفلو–حي االستقالل   قصابة ميلودي محمد  00
 -آفلو–شارع العقيد الحواس  قصابة براىيمي فاطمة  02
 -آفلو–شارع االغواط  ةقصاب تزيوي لعرج  87
 -آفلو–حي الجنوبي  قصابة مجاىد عبد القادر  88
 -آفلو–ضاية لقراد  قصابة ىروالة أحمد  89
 -آفلو– 6ضاية لقراد قصابة صايم محمد  90
 -آفلو–عين الخرارشة  قصابة شريفي الناصر  91
 -آفلو–شارع تيارت  قصابة طشون عبد القادر  92
 -آفلو–شارع فلسطين  قصابة ميات عبد القادرتو  93
 -آفلو–حي االستقالل  قصابة جريتل منصور  94
 -آفلو–حي المستقبل  قصابة خاشة براىيم  95
 -آفلو–حي جنوبي  قصابة عجالي جياللي  96
 -آفلو–حي االستقالل  قصابة عدي أحمد  97
 -آفلو–شارع زرزي  قصابة قطاف براىيم  98
 -آفلو–حي الجنوبي  قصابة صيد عيسى  99

 -آفلو–شارع العقيد لطفي  قصابة دادة قدور  100
 أول نوفمبر وسط المدينةشارع  خضر وفواكو عبدون نور الدين  010
 قصر الصادقية خضر وفواكو  مـراد نصـيرة  016
 قصر الصادقية خضر و واكو بوخلخـال كريم  010
 حي الواحات الشمالية  خضر وفـواكو عيسى  عالوة  014
 حى الواحات الشمالية  خضر وفـواكو مراد حفصة  010
 سكـن  011حي  خضر وفـواكو  زبدة مصـطفى  012
 حي المقـام خضر وفـواكو الزبدة مصـطفى 010
 سكن المقام 211حي  وفـواكو  خضر مباركى بلقـاسم  010
 مقام   وفـواكو خضر نية بوبكر 010
 القواطين  وفـواكو   خضر زروقي محمد  001
 حي شطيط الغربي  وفـواكو   خضر كريبع أحمد  000
 المعمورة  وفـواكو   خضر غزال أم الخير  006
 المعمورة وفـواكو   خضر عبد الحاكم الياس  000
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 شارع اول نوفمبر  وفـواكو   خضر حدباوي محمد  004
 حي الشهداء الصادقية  وفـواكو   خضر بن سماعيل مسعود  000
 شارع اول نوفمبر  وفـواكو   خضر لطرش بن حرز هلل  002
 ساحة الجمهورية  وفـواكو   خضر العقون مداني  000
 بوعامر المعمورة   وفـواكو خضر بلمشري بشير  000
 واحات الشال 004حي  خضـر وفـواكو بن بلحوت أحمد  000
 المحافير  خضـر وفـواكو بوسنة عالل  061
 شارع شهداء خضـر وفـواكو زنيخري أحمد  060
 حي فرحات عباس  خضـر وفـواكو حجاري محمد  066
 فيال المعمورة  20حي  خضـر وفـواكو ذيب محمد  060
 المحافير خضـر وفـواكو تونسي علي  064
 قصر البزائم  خضـر وفـواكو در ن جغيو عبد القاب 060
 الصادقية  خضـر وفـواكو زنبط بشير  062
 سكن  406حي  خضـر وفـواكو بن التواتي االخضر  060
 المحافير خضـر وفـواكو مشري مختار  060
 حي الواحات الش خضـر وفـواكو بيران بشير  060
 شحي الواحات ال خضـر وفـواكو نباش مبارك  001
 حي اول نوفمبر  خضـر وفـواكو عبد نور الدين  000
 شارع االستقالل  خضـر وفـواكو رقاب عبد القادر  006
 شارع اول نوفمبر  خضـر وفـواكو معزوز عبد القادر  000
 المحافير خضـر وفـواكو بلي جمال  004
 حي الواحات الش خضـر وفـواكو عالوة عيسى  000
 المحافير خضـر وفـواكو صورية  قطاف 002
 الصادقية  خضـر وفـواكو جراي الميلود  000
 حي الواحات الش خضـر وفـواكو ىلوب خالد  000
 قصر البزائم  خضـر وفـواكو رحمون سعيدة  000
 شارع اول نوفمبر  خضـر وفـواكو بن النوي التومي  041
 ع االستقالل شار  خضـر وفـواكو بج ابو بكر  040
 حي الواحات الش خضـر وفـواكو حرحاطي محمد  046
 الواحات الش  004حي  خضـر وفـواكو عبيدي محمد  040
 المركز التجاري الواحات الش خضـر وفـواكو صويلح محمد زحاف  044
 نهج باستور  خضـر وفـواكو بوطالب الجياللي  040
 الوئام  كوخضـر وفـوا  رويغي أحميدة  042
 سكن تساىمي  01حي  خضـر وفـواكو فشكار نور الدين  040
 قصر الصادقية  خضـر وفـواكو بوسكين علي  040
 المعمورة  خضـر وفـواكو قدوار محمد  040
 شارع اول نوفمبر  خضـر وفـواكو روابح عبد الكريم  001
 تقالل شارع االس خضـر وفـواكو بن سليمان محمود  000
 شارع االستقالل  خضـر وفـواكو بن الزوبير أمحمد  006
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 المحافير  خضـر وفـواكو قسمية أحمد  000
 شارع القواطين  خضـر وفـواكو البار خيرة  004
 شارع أحمد بن عجيلة  خضـر وفـواكو شالوشي الطيب  000
 حي الواحات الش خضـر وفـواكو عدلي مختار  002
 حي الصادقية  خضـر وفـواكو شارف محمد  000
 حي الشطيط الغربي  خضـر وفـواكو كريبع أحمد  000
 الواحات الش 004حي  خضـر وفـواكو بن بلحوت أحمد  000
 حي الواحات الش خضـر وفـواكو قتال مبروك  021
 ساحة الجمهورية  خضـر وفـواكو كيرد عبد القادر 020
 المحافير  خضـر وفـواكو ب رقاب صهي 162
 نهج باستور  خضـر وفـواكو كوز فاطمة 020
 فيال الواحات الش 011حي  خضـر وفـواكو دقموسي الميهوب  024
 شارع الصفاح  خضـر وفـواكو صريفيح بولرباح  020
 شارع بن باديس  خضـر وفـواكو محبوبي النذير  022
 حي الواحات الش كوخضـر وفـوا  خطوي الحرة  020
 سكن  406حي  خضـر وفـواكو لبقع حمد  020
 حي الواحات الش خضـر وفـواكو حمامة أحمد  020
 حي الواحات الش خضـر وفـواكو عبد العالي عمار  001
 شارع اول نوفمبر  خضـر وفـواكو بن النوي التومي  000
 تور سعدان شارع الدك خضـر وفـواكو بن حومر محمد 006
 المحافير خضـر وفـواكو سويسي الطاىر  000
 المحافير خضـر وفـواكو بن السايح محمد  004
 الواحات الش 060حي  خضـر وفـواكو لخذاري ىشام  000
 شارع الشهداء خضـر وفـواكو زنيخري لمين  002
 شارع الجودي عبد القادر  خضـر وفـواكو غزال خناثة  000
 المحافير  000حي  خضـر وفـواكو عماري سما  000
 سكن المحافير  410حي  خضـر وفـواكو شعرانة بن حرزهلل  000
 ساحة خميستي  خضـر وفـواكو ميهوب علي 001
 شارع احمد بن عجيلة  خضـر وفـواكو شايفة جمال الدين  000
 حي المعمورة  خضـر وفـواكو منصوري رباب  006
 حي المقام  خضـر وفـواكو بن ساعد خضرة  000
 حي المحافير  خضـر وفـواكو مشيكل أمحمد 004
 بوخنفوس 006حي  خضـر وفـواكو بلعربي محمد  000
 المحافير  خضـر وفـواكو يعقوبي يسرى  002
 قصر الحيران خضر وفواكو  نـوعي بلقاسم  000
 الحيرانقصر  خضـر وفـواكو معاش عمر   000
 قصر الحيران خضـر وفـواكو جالوي جلة  000
 قصر الحيران خضـر وفـواكو دنى بلقاسم 001
 قصر الحيران خضـر وفـواكو بوطي حسين  000
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 قصر الحيران خضـر وفـواكو حجاج أحمد  006
 قصر الحيران خضـر وفـواكو سائحي سويح  000
 قصر الحيران ـواكوخضـر وف بن عطية صفي الدين  004
 قصر الحيران خضـر وفـواكو عمامرة المسعود  000
 قصر الحيران خضـر وفـواكو بوفاتح فاطنة  002
 قصر الحيران خضـر وفـواكو بن الشريف نصيرة  000
 قصر الحيران خضـر وفـواكو بيقع يوسف  000
 قصر الحيران خضـر وفـواكو غريس أسامة  000
 قصر الحيران خضـر وفـواكو رطي حسن ق 611
 قصر الحيران خضـر وفـواكو شايب علي  610
 قصر الحيران خضـر وفـواكو قسمية جمال  616
 بن ناصر بن شهرة  خضر وفواكو  جليخ نور الدين  610
 بن ناصر بن شهرة  خضـر وفـواكو طويهر أمحمد  614
 ناصر بن شهرة  بن خضـر وفـواكو باىي سنية  610
 بن ناصر بن شهرة  خضـر وفـواكو كاف عيسى  612
 حاسي الرمل خضر وفواكو  النحوى بكير    610
 حاسي الرمل خضر وفواكو بوديسة محمد  610
 بلـيل  خضر وفواكو بن تركى أحمد   610
 بلـيل خضر وفواكو  خطوى عبد القادر   601
 بلـيل  ر وفواكو خض قمري عبد القادر 600
 بلـيل خضر وفواكو  الكوط نور الدين  606
 بلـيل خضـر وفـواكو نائل حدة  600
 حاسي الرمل خضـر وفـواكو زبير علي  604
 حاسي الرمل خضـر وفـواكو عاشور  السعيد  600
 حاسي الرمل خضـر وفـواكو بيران بلخير  602
 حاسي الرمل ـواكوخضـر وف بن الطرشة فطوم  600
 حاسي الرمل خضـر وفـواكو بن الطاىر عامر  600
 حاسي الرمل خضـر وفـواكو بن مويزة بلقاسم  600
 شارع تيارت خضر وفواكو نورالديـن عامر 661
 آفلو  خضـر وفـواكو شداد الطيب  660
 آفلو خضـر وفـواكو بن مويزة بلقاسم 666

 آفلو خضـر وفـواكو بلخادم براىيم  660

 آفلو خضـر وفـواكو مجدات وىيبة  664

 آفلو خضـر وفـواكو خنيفي عبد القادر  660

 آفلو خضـر وفـواكو بوزيلة سعيدة   662

 آفلو خضـر وفـواكو داودي محمود  660

 آفلو خضـر وفـواكو صياد محمد  660

 آفلو خضـر وفـواكو لواسف رابح  660

 آفلو خضـر وفـواكو دربوز رويبات جعفر  601
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 آفلو خضـر وفـواكو شمس الدين فاطمة  600

 آفلو خضـر وفـواكو عداد عمار  606

 آفلو خضـر وفـواكو قيسي ناصر الدين  600

 آفلو خضـر وفـواكو بلباشة صالح  604

 آفلو خضـر وفـواكو عجالي  عبد القادر 600

 آفلو خضـر وفـواكو ايح براىيمي س 602

 آفلو خضـر وفـواكو عثماني خليل  600

 آفلو خضـر وفـواكو عدبة بلقاسم  600

 آفلو خضـر وفـواكو قويدري سماعيل  600

 آفلو خضـر وفـواكو حاكمي لعرج  641

 آفلو خضـر وفـواكو بن عطية محمد  640

 آفلو خضـر وفـواكو زوزي سالم م 646

 آفلو خضـر وفـواكو ساسي مشري  640

 آفلو خضـر وفـواكو مخلوفي موالي 644

 آفلو خضـر وفـواكو جبار محمد  640

 آفلو خضـر وفـواكو شريفي عبد القادر  642

 آفلو خضـر وفـواكو زوران الميلود  640

 آفلو خضـر وفـواكو نمر الطيب  640

 آفلو خضـر وفـواكو صايم مختار  640

 آفلو خضـر وفـواكو كساسي يوسف  601

 آفلو خضـر وفـواكو مزوزي عيسى  600

 آفلو خضـر وفـواكو بوجمل محمد  606

 آفلو خضـر وفـواكو بن ناصر مولود  600

 آفلو خضـر وفـواكو طرودي أمحمد  604

 آفلو خضـر وفـواكو سرغيني بشير  600

 آفلو ضـر وفـواكوخ وىامي الزىرة ت 602

 آفلو خضـر وفـواكو جلولي أحمد  600

 آفلو خضـر وفـواكو مجادي محمد  600

 آفلو خضـر وفـواكو زخروف فتحي  600

 آفلو خضـر وفـواكو سماني محمد  621

 آفلو خضـر وفـواكو زياني عبد القادر   620

 آفلو خضـر وفـواكو ن مبارك المبروك ب 626

 آفلو خضـر وفـواكو بوحسون بوعزة  620

 آفلو خضـر وفـواكو بن المواز عبد القادر  624

 آفلو خضـر وفـواكو سايس ناصر  620

 آفلو خضـر وفـواكو حجاج مبروك  622

 آفلو خضـر وفـواكو تزيوي جمال  620

 آفلو خضـر وفـواكو رقاب رابح  620

 آفلو كوخضـر وفـوا  صافي ناصر  620



dcwlghtinfo@gmail.com  :البريد االلكتروني  13         مديرية التجارة لوالية االغواط                   

 

 آفلو خضـر وفـواكو زعدود معروف  601

 رحي المحا في مواد غذائية ديمح عمر 600
 رحي المحا في مواد غذائية فرحات سليمان  606
 حي الواحات الشمالية مواد غذائية قـريـن محـمد 600
 حي الواحات الشمالية  مواد غذائية شطة مصطفى 604
 حي الواحات الشمالية مواد غذائية بوخلخال عيسى  600
 حي المعمورة مواد غذائية ىبول محمد األمين 602
 حي المعمورة مواد غذائية بوضلعة محمد 600
 حي المعمورة مواد غذائية مخنـش رشـيد  600
 حي المعمورة مواد غذائية بن التواتي األخضر 600
 االغواط مواد غذائية غزال خناثة 601
 سكن  011حي  مواد غذائية صبايحي مصطفى 600
 16سكن رقم  011حي  مواد غذائية عيسى   الحاجبلحوت  606
 سكن 601حي  مواد غذائية بارود عبد الحميد  600
 سـكن  061حـى  مواد غذائية سوق التجزئة 604
 قصر الصادقية مواد غذائية  بن نيش نعيمة  600
 حى باستور الضلعـة مواد غذائية دجـوبر مسعـو  602
 جيلةعشارع أحمد بن  مواد غذائية ىـادف محـمد  600
 حي القواطين مواد غذائية بن الطيرش عبد القادر 600
 ساحة الجمهورية وسط المدينة مواد غذائية بن التهامي عالء الدين 600
 لقادرشارع الجودي عبد ا مواد غذائية صغيرات إبراىيم  601
 حي المحافير األغواط مواد غذائية بن التومي محي الدين 600
  مواد غذائية شانة عبد اهلل 606

 
 

 سكن األغواط 406حي 

 ايام عطلة
 

 عيد االضحى المبارك  
 

 شارع اإلستقالل مواد غذائية بوشريط أحمد 600
 المعمورة األغواط مواد غذائية رزوق محمد 604
 المعمورة األغواط مواد غذائية جميلةقريبيز  600
 شارع التونسي داود مواد غذائية دىينة محمد نور الدين 602
 شارع بن العون محمد طاىر مواد غذائية بن العربي أحمد 600
 -األغواط–المعمورة  مواد غذائية بن التومي طاىر 600
 -األغواط–المعمورة  مواد غذائية بن لحبيب مراد 600
 شارع خنساء    األغواط مواد غذائية مخلوفي عثمان 011
 -األغواط–المعمورة  مواد غذائية بوشريط إبراىيم 010
 الشطيط الغربي األغواط مواد غذائية جوبر بلخير 016
 بلدية عين ماضي مواد غذائية قويدري أحميدة 010
 -غواط األ –شارع باستور مواد غذائية قوميري مداني 014
 حي أحمد بن شهرة األغواط مواد غذائية يحي وليد 010
 حي رزوق المقام األغواط مواد غذائية عباي نورالدين 012
 برج السنوسي األغواط مواد غذائية نوعي خالد 010
 -األغواط–المعمورة  مواد غذائية زياني بشير 010
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 -األغواط–ود شارع تونسي دا مواد غذائية قنان فايزة 010
 -األغواط–المعمورة  مواد غذائية ىازل الطاىر 001
 -األغواط–المحافير مواد غذائية بلعربي السايح 000
 قطعة الواحات الشمالية  00حي  مواد غذائية عبد الحفيظي عبد الرحمان 006
 حي المحافير األغواط مواد غذائية بوخلخال عائشة 000
 -األغواط-الواحات الشمالية  مواد غذائية قويدري أحمد 004
 حي المحافير األغواط مواد غذائية بن زوبير سليمان 000

 -األغواط-الواحات الشمالية مواد غذائية نفطي زيان 002

 قطعة األغواط  011حى  مواد غذائية ج عيسىحوت حا بل 000
 -األغواط-يةالواحات الشمال مواد غذائية جغيدل الحاج عيسى 000
 الواحات الشمالية األغواط 004حي  مواد غذائية صالح عباس 000
 حي المحافير األغواط مواد غذائية عيسوب مصطفى 061
 -األغواط-الواحات الشمالية مواد غذائية صيقع محمد أمين طو 060
 شارع بن سالم األغواط مواد غذائية حجاج صليحة 066
 -األغواط-الوحات الشمالية  مواد غذائية العقون إيمان 060
 بن باديس األغواط مواد غذائية قوقة أحمد 064

 قطعة األغواط 014المحافير  مواد غذائية بكاي خيرة 060
 -األغواط-الوحات الشمالية  مواد غذائية معامير محمد 062
 قصر البزائم األغواط مواد غذائية بن علية لعلمي 060
  تاجموت األغواط مواد غذائية جريبيع عبدالقادر 060
  قطعة الواحات الشمالية  060حي : مواد غذائية شارف حدة 060
  -األغواط–المعمورة  مواد غذائية قربون كلتوم 001
  قصر البزائم األغواط مواد غذائية قويدري فاطمة 000
  حي المحافير األغواط مواد غذائية غزال علي 006
  حي المحافير األغواط مواد غذائية بن التومي عبدالقادر 000
  حي الواحات الشمالية مواد غذائية  جراي رابح 004
  حي الواحات الشمالية مواد غذائية زيادي محمد 000
  حي المعمورة مواد غذائية بلعلمي نصر الدين 002
  معمورةحي بوعامر ال مواد غذائية بوضلعة محمد الحبيب 000
  قطعة الواحات الشمالية 004 مواد غذائية عطية عبدالمجيد 000
  حي المحافير األغواط مواد غذائية قفاف زكرياء 000
  الصادقية األغواط مواد غذائية بن التومي مخلوف 041
  المعمورة األغواط مواد غذائية صغير أبوبكرالصديق 040
  ع اإلستقالل األغواطشار  مواد غذائية دىينة علي 046
  حي المقام األغواط مواد غذائية عاللي عبدالحكيم 040
  شارع ابن باديس األغواط مواد غذائية طويسات عبدالقادر 044
  المعمورة األغواط مواد غذائية رزق اهلل محمدالحبيب 040
  االغواط مواد غذائية بن عمر محمد البشير 042
  االغواط مواد غذائية حمري محمد 040
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  االغواط مواد غذائية قفاف جمال الدين 040
  الواحات الشمالية األغواط مواد غذائية ش.ذ.م.م اوسترا 040
  المعمورة األغواط  مواد غذائية متجر الصحراوية للتجارة 001
  ت الشمالية ألغواطالواحا مواد غذائية م.ذ.م.م.ش.و مؤسسة ىواري سليمان لالنجاز والخدمات 000
  الواحات الشمالية مواد غذائية ش.ذ.م.م واحات للتسهيالت 006
  حي بوعامر المعمورة مواد غذائية ش.ذ.م.م صوتهال سرفيس 000
  منطقة األنشطة الحرفية األغواط مواد غذائية ش.ذ.م.م زيانة 004
  اطالمقام األغو  مواد غذائية ش.ذ.م.م كوبروشيما الجنوب 000
  تونسي داود األغواط مواد غذائية م.ذ.م.م.ش.و كونستاروت بوشريط مدني 002
  الواحات الشمالية  مواد غذائية بن جدو الحاج عيسى  000
  المعمورة بوعامر  مواد غذائية جميل عمر  000
  حي المحافير  مواد غذائية رابح محمد محمود  000
  حي المعمورة البستان  ئيةمواد غذا بن الطاىر مريم  021
  سكن  211حي  مواد غذائية بن عمارة شفيق  020
  الواحات الشمالية  مواد غذائية حميدات عيسى  026
  المعمورة مواد غذائية بوضلعة احمد  020
  شارع االستقالل  مواد غذائية رقاب عبد القادر  024
  لشمالية الواحات ا مواد غذائية قوال الصغير  020
  شارع اول نوفمبر  مواد غذائية معزوز عبد القادر  022
  الواحات الشمالية   مواد غذائية قلولة أحمد  020
  حي المحافير  مواد غذائية بلي جمال  020
  حي المحافير  مواد غذائية قوطاس مختار  020
  المعمورة  مواد غذائية طبال علي  001
  الواحات الشمالية  مواد غذائية عالوة عيسى  000
  سكن  404حي  مواد غذائية رمضان سالم  006
  حي القواطين  مواد غذائية بن توىامي عالء الدين  000
  حي المحافير  مواد غذائية عبيرات عبد الجبار  004
  حي المحافير  مواد غذائية مكحل نصر الدين  000
  شارع االمير خالد  ةمواد غذائي صريفيح محمد  002
  بوخنفوس  مواد غذائية زنبط احمد  000
  سكن تساىمي  04حي  مواد غذائية بديرينة عمر  000
  حي المحافير  مواد غذائية قطاف صورية  000
  سكن  211حي  مواد غذائية مباركي بلقاسم  001
  الواحات الشمالية مواد غذائية ىلوب خالد  000
  سكن  211حي  مواد غذائية ح عيسى فال 006
  حي المحافير  مواد غذائية ديمح عمر  000
  حي المحافير  مواد غذائية شاللي خيرة  004
  حي المحافير  مواد غذائية مسعودي عباس  000
  الواحات الشمالية مواد غذائية قدوش عبد الحفيظ  002
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  دي بلقاسم حي الجو  مواد غذائية بوضلعة لحسن  000
  بوعامر المعمورة  مواد غذائية عاللي بشير  000
  حي المحافير  مواد غذائية رقاب صهيب  000
  سكن المقام  211حي  مواد غذائية بن بيدة عبد النور  001
  حي المقدر  مواد غذائية مقدم عوالي  000
  فيال المعمورة  20حي  مواد غذائية صويلح بشير  006
  فيال الواحات الشمالية  011حي  مواد غذائية دقموسي موىوب  000
  شارع الصفاح  مواد غذائية صريفيح بولرباح  004
  شارع بن باديس  مواد غذائية محبوبي نذير  000
  المعمورة  مواد غذائية طيبي الطاىر  002
  الواحات الشمالية مواد غذائية بن الشاوي حميد  000
  سكن  406حي  مواد غذائية بقع محمد ل 000
  بوعامر المعمورة  مواد غذائية جوبر سعيد  000
  الواحات الشمالية  004حي  مواد غذائية عبد العالي عمار  411
  حي بن العربي علي  مواد غذائية براىيمي يوسف 410
  شارع الدكتور سعدان  مواد غذائية بن حومر محمد  416
  قصر البزائم  مواد غذائية ش محمد بدر الدين بقشي 410
  حي اول نوفمبر  مواد غذائية دكير وحيد  414
  قصر البزائم  مواد غذائية جقيدل عبد الباقي  410
  الواحات الشمالية  010عمارة  مواد غذائية زازة محمد رضا  412
  شارع الشهداء  مواد غذائية شتوح الحاج عيسى  410
  حي المحافير  مواد غذائية سويسي الطاىر  410
  الواحات الشمالية مواد غذائية لخذاري ىشام  410
  الواحات الشمالية مواد غذائية بن مبارك بلقاسم  401
  حي المحافير  مواد غذائية بن ميلود خالد  400
  سكن  211حي  مواد غذائية حساونية بشير  406
  نهج العقيد لطفي   غذائية مواد حداد سمير  400
  حي الغربية  04/044 مواد غذائية قفاف ىند  404
  شارع الشهداء  مواد غذائية غربي محمد  400
  الواحات الشمالية مواد غذائية سايحي بوبكر  402
  الواحات الشمالية مواد غذائية شاللي حدة  400
  االغواط حي ىبول  مواد غذائية نويوة الطاىر  400
  شارع الشهداء  مواد غذائية زنيخري لمين  400
  شارع االستقالل  مواد غذائية بن شاعة حسين  461
  الواحات الشمالية  040حي  مواد غذائية شحيليطة محمد  460
  حي الغربية  مواد غذائية فرحات خديجة  466
  لشمالية الواحات ا 060حي  مواد غذائية بن طيرش مسعود  460
  حي بوعامر المعمورة  مواد غذائية جابر مسعودة  464
  حي المحافير  مواد غذائية فرحات سليمان  460
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  حي المحافير  مواد غذائية سبع محمد  462
  شارع احمد بن عجيلة  مواد غذائية شايفة جمال الدين  460
  الواحات الشمالية مواد غذائية بوشارب البشير  460
  بوعامر المعمورة  مواد غذائية منصوري رباب  460
  شارع االستقالل  مواد غذائية بج أبو بكر الصديق  401
  سكن  406حي  مواد غذائية جديد مبروك  431
  الواحات الشمالية مواد غذائية أشرعيو كمال  432
  الواحات الشمالية مواد غذائية بن شيخ محمد  433
  فيفري  64حي  مواد غذائية محمد حسين ىبول  434
  سكن  010حي  مواد غذائية بوزكري نذير  435
  الواحات الشمالية مواد غذائية الرقطي محمد األمين  436
  شارع احمد شطة  مواد غذائية باي بومزراق عبد القادر  437
  شارع االمير عبد القادر  مواد غذائية لطرش حورية  438
  حي المحافير  مواد غذائية ساحي حاج  439
  الواحات الشمالية مواد غذائية حرحاطي محمد  440
  الواحات الشمالية مواد غذائية بن دومة محمد  441
  الواحات الشمالية 020حي  مواد غذائية بن شهرة يحي  442
  الواحات الشمالية 002حي  مواد غذائية حمدي طو  443
  سكن  211حي  مواد غذائية ادة بخيرة ق 444
  حي بوخنفوس  مواد غذائية مشراوي لزىاري  445
  حي بوخنفوس  مواد غذائية بن عيسى احمد  446
  المعمورة  مواد غذائية ددوش محمد جمال  447
  برج السنوسي  مواد غذائية عرابة عبد القادر  448
  الواحات الشمالية  060حي  مواد غذائية قنان عبد الحميد  449
  حي المحافير  مواد غذائية مادني عمر  450
  الواحات الشمالية مواد غذائية قمام بختة  451
  الواحات الشمالية مواد غذائية بن تواتي مباركة  452
  حي المحافير  مواد غذائية حباس خليفة  453
  ري الواحات الشمالية المركز التجا مواد غذائية صويلح محمد زحاف  454
  الواحات الشمالية  مواد غذائية شويخ البشير  455
  المركز التجاري الواحات الشمالية  مواد غذائية بن سماعيل بلقاسم  456
  حي الصادقية  مواد غذائية صبايحي الزىرة  457
  سكن  601حي  مواد غذائية بارود ناصر  458
  سكن تساىمي  060حي   ذائيةمواد غ زروقي خديجة  459
  حي المعمورة  مواد غذائية بلمشري بالل  460
  برج سنوسي  مواد غذائية قشبوط ذىيبة  461
  حي االمير خالد  مواد غذائية بيوض رستم  462
  شارع باستور  مواد غذائية مسعودي محمد  463
  ام حي المق مواد غذائية بن بريكة طارق ابن زياد  464



dcwlghtinfo@gmail.com  :البريد االلكتروني  18         مديرية التجارة لوالية االغواط                   

 

  حي المحافير  مواد غذائية رحمون األمين  465
  بوعامر المعمورة  مواد غذائية جراي خضرة  466
  حي المحافير  مواد غذائية محمدي محمد  467
  حي المحافير  مواد غذائية يعقوبي يسرى  468
  برج سنوسي  مواد غذائية بن حمزة رقية  469
  شارع الجودي بلقاسم  غذائيةمواد  بن يطو مباركة  470
  سكن المحافير  000حي  مواد غذائية فريحات لخضر  471
  حي قصر المقدر مواد غذائية بن تواتي بن حرزهلل  472
  الواحات الشمالية  00قسم  مواد غذائية نواري رقية  473
  سكن تساىمي  01حي  مواد غذائية فشكار نور الدين  474
  حي المحافير  مواد غذائية طو محمد الحبيب  بن قيط 475
  المحافير  600تجزئة  مواد غذائية شعرانة خضرة  476
  حي المحافير  مواد غذائية عنتر فاطمة  477
  حي الوئام  مواد غذائية رويغي أحميدة  478
  شارع الشهداء  مواد غذائية بوشناق علي  479
 تاجموت يةمواد غذائ العمري عمار  480
  الحي الجديد تاجموت مواد غذائية لخذاري عبد القادر  481
  تاجموت مواد غذائية دوة الطاىر  482
  تاجموت مواد غذائية قزم االخضر  483
  تاجموت مواد غذائية جديد عبد الفتاح  484
  تاجموت مواد غذائية رنان عطاء اهلل  485
  قطعة تاجموت  01تجزئة  ذائيةمواد غ العيدي الزىرة  486
  سكن تاجموت  011حي  مواد غذائية شيخاوي عمر  487
  تاجموت مواد غذائية دجاج دىيبة  488
  تاجموت 420تجزئة  مواد غذائية عيواز عائشة  489
  تاجموت  مواد غذائية مختاري الطاىر  490
  قصر الحيران مواد غذائية بيقع قويدر  491
  قصر الحيران  مواد غذائية الرحـمان  زقـرير عبد 492
  قصر الحيران مواد غذائية قرطى حسين  493
  قصر الحيران مواد غذائية سائحى معمر 494
  قصر الحيران مواد غذائية بن قسمية عمار 495
  قصر الحيران مواد غذائية قسمية جـمال  496
  الحيرانقصر  مواد غذائية سـائحي حـسن 497
  قصر الحيران مواد غذائية قسمية جمال 498
  قصر الحيران مواد غذائية بن قسمية عمر  499
  بلدية بن ناصر بن شهرة مواد غذائية جعيرن رىواجا 500
  قصر الحيران مواد غذائية قرطى حسين   501
  بلدية قصر الحيران مواد غذائية زقرير محمد 502
  بلدية بن ناصر بن شهرة مواد غذائية  ميجعيرن العل 503
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  بلدية بن ناصر بن شهرة مواد غذائية دوش ديالر 504
  قصر الحيران األغواط مواد غذائية الهادي غريس عبد 505
  قصر الحيران األغواط مواد غذائية بن قويدر فتيحة 506
  قصر الحيران األغواط مواد غذائية بلبالي محمد األخضر 507
  سكن قصر الحيران 0111حي  مواد غذائية معاش عائشة 508
  بلدية قصر الحيران  16محل رقم : مواد غذائية عطية بشير  509
  قصر الحيران األغواط مواد غذائية بن عروس البشير 510
  قصر الحيران األغواط مواد غذائية معيوف سمية 511
  بن ناصر بن شهرة مواد غذائية جعيرن بنت الميهوب 512
  بلدية قصر الحيران  16محل رقم : مواد غذائية عطية بشير  513
  قصر الحيران مواد غذائية بن قسمية عمر  514
  بلدية حاسي الرمل مواد غذائية رحمون خالد 515
  بلدية بليل حاسي الرمل مواد غذائية بن عيسى سليمان 516
  منطقة الحضرية بليل  مواد غذائية خدماتش.ذ.م.م خالد لالنجاز وال 517
  حاسي الرمل مواد غذائية الكوط نور الدين  - 518
  حاسي الرمل مواد غذائية بوعيشة حدة   - 519
  حاسي الرمل مواد غذائية سعدوني عمار   - 520
  حاسي الرمل مواد غذائية نائل حدة   - 521
  ملحاسي الر  مواد غذائية حساني مسعودة   - 522
  حاسي الرمل مواد غذائية نوفي كريمة   - 523
  حاسي الرمل مواد غذائية سرطوط بن عيسى   - 524
  حاسي الرمل مواد غذائية بقيرة مباركة   - 525
  حاسي الرمل مواد غذائية خطوي عبد القادر   - 526
  حاسي الرمل مواد غذائية بوديسة محمد  - 527
  حاسي الرمل ائيةمواد غذ بن تركي أحمد   - 528
  حاسي الرمل مواد غذائية حشودة مخلوف   - 529
  حاسي الرمل مواد غذائية بن عثمان عمار   - 530
  شارع تيارت آفلو مواد غذائية بن عنتر عبدالعزيز 531
  شارع الثورة الزراعية مواد غذائية ميطر جلول 532
  يق البيضسكن طر  41حي  مواد غذائية تقار نصر الدين 533
  طريق البيضة آفلو مواد غذائية سهلي زىرة 534
  شارع مداح عطية آفلو مواد غذائية مرجاني محمد 535
  شارع بوعزة محمد بن الدين آفلو مواد غذائية تقار أحمد 536
  شارع تيارت مواد غذائية شفار منصور 537
  شارع تيارت مواد غذائية حطابي أحميدة 538
  شارع العقيد الحواس مواد غذائية رن الهتاكز  539
  شارع العقيد الحواس مواد غذائية قانة الناصر 540
  شارع العقيد الحواس مواد غذائية مداح خالد 541
  الحي الجنوبي مواد غذائية رابسي قانة  542
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  الحي الجنوبي مواد غذائية بوقراب رقية 543
  حى المستقبل مواد غذائية لعوطى محمد 544
  حى المستقبل مواد غذائية لعوطى سعد   545
  شارع الثورة الزراعية مواد غذائية ميطر جلول 546
  سكن طريق البيض 41حي  مواد غذائية تقار نصر الدين 547
  الحي الجنوبي مواد غذائية بلخادم ابراىيم  548
  الحواسسي العقيد  شارع مواد غذائية عمران جمال عبد الناصر  549
  ام قرين  مواد غذائية خنيفي عبد القادر 550
   10ضاية لقراد  مواد غذائية بوزيلة سعيدة  551
  حي  االستقالل  مواد غذائية داودي محمود  552
  16ام قرين  مواد غذائية بوشريط سليمان  553
  حي االمير عبد القادر  مواد غذائية رحماني بشير  554
   10ضاية لقراد  مواد غذائية يعقوبي قادة  555
  حي يوسفي سليمان  مواد غذائية صياد محمد  556
  طريق البيض مواد غذائية عمران عبد القادر  557
  حي يوسفي سليمان  مواد غذائية شويكات فاطمة  558
  حي  االستقالل  مواد غذائية بوخلط مولود  559
  ضاية لقراد مواد غذائية ر خيالي بودو  560
  شارع القعدة  مواد غذائية لواسف رابح  561
  16ام قرين  مواد غذائية تمدة عبد الرحمان  562
  ام قرين مواد غذائية باب شريف  563
   10ضاية لقراد  مواد غذائية بلق مباركة  564
  16ام قرين  مواد غذائية شمس الدين روبة  565
   10عين خرارشة  مواد غذائية عاق مختار عق 566
  حي محمد بوضياف  مواد غذائية دربوز رويبات جعفر   567
  سكن طريق البيض  021حي  مواد غذائية تبيب حياة  568
  شارع الثورة الزراعية  مواد غذائية زرن محمد  569
  حي  االستقالل  مواد غذائية مختاري مباركة  570
  حي المستقبل  مواد غذائية د عمار عدا 571
  16ام قرين  مواد غذائية زغدود جميلة  572
  الحي الجنوبي  مواد غذائية صوادق عبد القادر  573
  16ام قرين  مواد غذائية قيسي ناصر الدين  574
  حي زاوي سعيد  مواد غذائية بلباشة صالح  575
  حي  االستقالل  مواد غذائية عجالي عبد القادر  576
   10ضاية لقراد  مواد غذائية براىيمي سايح  577
  حي االمير عبد القادر  مواد غذائية فرح طيفور  578
   16ضاية لقراد  مواد غذائية عثماني خليل  579
  ضاية لقراد مواد غذائية عدبة بلقاسم  580
  ضاية لقراد مواد غذائية حفص زخروفة  581
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  حي النهضة  مواد غذائية ويدري اسماعيل ق 582
  الحي الجنوبي  مواد غذائية جباري وفاء  583
  سكن  01حي  مواد غذائية عكاري نور الدين  584
  16ام قرين  مواد غذائية قرمولة حمزة  585
  حي االستقالل  مواد غذائية مشراوي صفية  586
  الجنوبي الحي  مواد غذائية حاكمي لعرج  587
  طريق البيض  مواد غذائية ميلودي عبد الرحمان  588
  حي النهضة  مواد غذائية بن عطية محمد  589
  حي المستقبل  مواد غذائية معروفي بن يوسف  590
   10عين خرارشة  مواد غذائية رمضاني بلقاسم  591
  16ام قرين  مواد غذائية بومعزة علي  592
  16ام قرين  مواد غذائية ري ساسي مش 593
  حي االستقالل  مواد غذائية مخلوفي موالي أيوب  594
  شارع تيارت  مواد غذائية رحماني فطيمة  595
  حي االستقالل  مواد غذائية بركاتي مسعودة  596
  بوعزة قادة  مواد غذائية بومريزيقة محمد األمين  597
  شارع تيارت  ةمواد غذائي فرشيش خديجة  598
  16ام قرين  مواد غذائية مليكة بلقاسم  599
  16ام قرين  مواد غذائية تقار سعدية  600
  حي االستقالل  مواد غذائية جبار محمد  601
   10ضاية لقراد  مواد غذائية شريفي عبد القادر  602
   16عين خرارشة  مواد غذائية زوران ميلود  603
  شارع تيارت  مواد غذائية دال مراد آيت مش 604
  حي الزاوي سعيد  مواد غذائية زياني ناصر  605
  سكن شعبة مليلة  62حي  مواد غذائية توميات فدوى  606
  حي النهضة  مواد غذائية نمر طيب  607
  حي المستقبل  مواد غذائية صايم مختار  608
  اوي سعيد حي الز  مواد غذائية جلولي مامة  609
  الحي الجنوبي  مواد غذائية حرزلي محمد  201
  حي االستقالل  مواد غذائية طحطاح بوبكر  200
   10عين خرارشة  مواد غذائية جلولي محمد  206
   10ضاية لقراد  مواد غذائية عبادة خالد  200
  طريق االغواط  مواد غذائية زياني أحميدة  204
  حي النهضة  مواد غذائية  غزاوي محمد 200
  شارع القدس  مواد غذائية كساسي يوسف  202
  طريق االغواط  مواد غذائية بن زيد عبد القادر  200
  حي االمير عبد القادر مواد غذائية بركات محمد  200
  حي االستقالل مواد غذائية مزوزي عيسى  200
  قبل حي المست مواد غذائية يوسفي حنان  261
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  حي ام قرين مواد غذائية بوجمل محمد  260
  شارع المذبحة القديمة  مواد غذائية حمديني لخضر  266
  حي الزاوي سعيد  مواد غذائية لكحل سعاد  260
  حي االستقالل مواد غذائية بن ناصر منير  264
  حي الزاوي سعيد  مواد غذائية طرودي أمحمد  260
   16حي ام قرين  مواد غذائية ير سرغيني بش 262
  شارع القعدة  مواد غذائية دغميش أم عامر  260
  حي االستقالل مواد غذائية مواز لعجالي  260
  حي الزاوي سعيد  مواد غذائية بن حسين بلقاسم  260
  شارع خالدي العربي  مواد غذائية ميلودي سماعين  201
  شارع االستقالل مواد غذائية كركب أحمد  200
  المحل التجاري طريق تيارت  مواد غذائية آيت مشدال مرزوق  206
   10ضاية لقراد  مواد غذائية زاجوي عيسى   200
  شارع القعدة  مواد غذائية دربالي العربي  204
  16أم قرين  مواد غذائية سماني محمد  200
  16رين أم ق مواد غذائية زياني عبد القادر  202
  10حي االستقالل  مواد غذائية بن مبارك مبروك  200
  حي المستقبل  مواد غذائية بن المواز عبد القادر  200
  طريق البيض مواد غذائية حجاج مبروك  200
  الحي الجنوبي  مواد غذائية حرزلي مولود  241
  16أم قرين  مواد غذائية نورين المختار  240
  حي ضاية لقراد  مواد غذائية ي عبد الباسط ميلود 246
  حي الزاوي سعيد  مواد غذائية بن شهرة عبودي  240
  سكن 01حي  مواد غذائية نواري كمال  244
  حي الزاىي بن عيسى مواد غذائية عطاري فاطمة  240
  حي قايدي محمد  مواد غذائية قايدي لعربي  242
  حي شيادي قادة ائيةمواد غذ بوفاتح محمد  240
  شارع االغواط  مواد غذائية عطاري محمود  240
  شارع العقيد لطفي  مواد غذائية ربيعي جياللي  240
  حي ضاية لقراد  مواد غذائية صافي ناصر  201
  حي ضاية لقراد مواد غذائية زغدود معروف  200
  حي بن يعقوب  مواد غذائية ميلودي عمر  206
  حي شنافي مدني  مواد غذائية رخروخ لزىاري   200
  الجهة الجنوبية عين يعقوب  مواد غذائية عطلي عبد القادر  204
   16حي أم قرين  مواد غذائية بشيري عزة  200
  سكن  011حي  مواد غذائية عز الدين محمد األمين  202
   10حي ضاية لقراد  مواد غذائية بوعافية سعد  200
  حي ضاية لقراد مواد غذائية قايدي بلقاسم  200
  حي أم قرين  مواد غذائية شاشي عبد الرحمان  200
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  شارع مداح عطية  مواد غذائية سعداوي عبد القادر  221
  حي أم قرين  مواد غذائية كيوص محمد  220
  حي حاكمي بن الشيخ  مواد غذائية الدلية عمر  226
   16حي أم قرين  مواد غذائية  دوحة ميرة 220
  حي ضاية لقراد مواد غذائية حجار كريم  224
  حي الزاوي سعيد  مواد غذائية بوخرص خالد  220
  حي المستقبل  مواد غذائية قيطون يمينة  222
  حي ضاية لقراد مواد غذائية سعدي عمر  220
   16حي أم قرين  مواد غذائية خاشة علي  220
  حي القعدة  مواد غذائية شاشي رابح  220
  حي القعدة  مواد غذائية رايسي قانة  201
   10عين خرارشة  مواد غذائية مصطفاوي زين العابدين  200
   10عين خرارشة  مواد غذائية طيبي منصورة  206
  حي ضاية لقراد مواد غذائية بداوي طاىر  200
  حي االستقالل يةمواد غذائ طحطاح مصطفى  204
  شارع عدي بوزيد  مواد غذائية خنفار عطاء اهلل  200
  حي محمد بوضياف  مواد غذائية بن عبد اهلل العربي  202
  حي النصر  مواد غذائية عويفات أحمد ىشام  200
  شارع تيارت  مواد غذائية داودي مريم  200
  ل حي االستقال مواد غذائية تجيني محمد  200
   16حي ضاية لقراد  مواد غذائية رخرور حسين  201
   10حي ضاية لقراد  مواد غذائية بوشارب أمحمد  200
  16عين خرارشة  مواد غذائية بن عطية يحي  206
  حي الزاوي سعيد  مواد غذائية طاقين جياللي  200
  حي النهضة  مواد غذائية بروبي عبد القادر  204
   16حي أم قرين  مواد غذائية ات حسين عويف 200
  الحي الجنوبي  مواد غذائية براىيمي حديدية  202
  شارع القعدة  مواد غذائية خلفاوي محمد  200
  حي االستقالل  مواد غذائية كرمة محمد  200
  شارع الثورة الزراعية  مواد غذائية تواتي ناصر  200
   16حي أم قرين  غذائيةمواد  صياد عبد القادر  201
   16حي أم قرين  مواد غذائية بوشريط جلول  200
  حي النهضة افلو  مواد غذائية زرارقة محمد االمين  206
   10حي ضاية لقراد  مواد غذائية بن علية مدني 200
  شارع تيارت  مواد غذائية ثابت ابراىيم  204
  هضة حي الن مواد غذائية حبيب جمعة  200
  شارع الباتورا  مواد غذائية بروبي معمر  202
  حي محمد بوضياف  مواد غذائية زياد عبد القادر  200
  حي الجنوبي  مواد غذائية شناوي جياللي  200
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  عين خرارشة  مواد غذائية رمضاني أحمد  200
  شارع الثورة الزراعية مواد غذائية ميطر جلول  011
  حي ضاية لقراد  مواد غذائية ال تسمي جم 010
   10حي ام قرين  مواد غذائية عطلي ناصر  016
  حي يوسفي سليمان  مواد غذائية صافي بوعالم حمود  010
  شارع الدكتور فرانس فانون  مواد غذائية بوشريط الناصر  014
  حي النهضة  مواد غذائية عمران أمحمد  010
  شارع تيارت  واد غذائيةم دربالي أحميدة  012
    10حي عين خرارشة  مواد غذائية ىروالة حمود  010
  شارع القعدة  مواد غذائية بن عطية عبد القادر 010
  حي ام قرين مواد غذائية بوصبع خرفية  010
  حي االستقالل  مواد غذائية بورحلة حمزة  001
  ي أحمد حي زرز  مواد غذائية بن المواز حوفة  000
  حي االستقالل  مواد غذائية خالد جبار  006
  حي ضاية لقراد  مواد غذائية عدي الطيب  000
  حي الزاىي بن عيسى  مواد غذائية قرشوح العربي  004
  سكن  011حي  مواد غذائية سهلي عبد الكريم  000
  حي االستقالل  مواد غذائية بوستة بختة  002
  شارع فلسطين  مواد غذائية بد القادر توميات ع 000
  حي وسط المدينة  مواد غذائية صافي تونزة  000
  حي العبيد  مواد غذائية ىروالة عمر  000
  شارع جبل العمور  مواد غذائية قراد محمد  061
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 :المخـابز 
 

   المداومةتاريخ إجراء  العنوان البلدية النشاط التسمية الرقم
 حي الوئام  األغواط مخبزة  جمال العوفي 10

 ايام عطلة
 

 عيد االضحى المبارك  
 

 قصر الصادقية  األغواط مخبزة حمدي علي  16
 طريق الخنق   األغواط مخبزة شركة عيواز وأوالده  10
 الواحات الشمالية    األغواط مخبزة بن نوار ناصر 14
 شارع قورين  األغواط خبزةم حمادي صليحة   10
 الواحات .ش 001حى  األغواط مخبزة قرقاب الياس 12
 حى المعمورة بستان  األغواط مخبزة قنو جمال 10
 المقام  األغواط مخبزة قنو جمال  "مؤسسة السالم "    10
 قصر البزائم   األغواط مخبزة حاجي عبد العزيز 10
 بالقرب من الجمارك  األغواط بزةمخ قيرود جمال الدين  01
 وسط المدينة  األغواط مخبزة حاجى صابح  00
 المقام األغواط مخبزة جودي نبيل  06
 قصر الصادقية  األغواط مخبزة  سالمي الحمراء 00
 الواحات الشمالية  األغواط مخبزة الحاج باىي 04
 المحافير األغواط مخبزة قداور بشير 00
 الصنوبر  األغواط مخبزة قادري رشيد  02
 الواحات شمالية 006حي  األغواط مخبزة بن عكوش احمد 00
 المقام  األغواط مخبزة عودية رابح  00
  00وراء الجامعة طريق الخط  األغواط مخبزة خدادرة لخضر  00
 الوئام مقابل صيدلية حباي  األغواط مخبزة  خليفةشباحي  61
 حي الوئام  األغواط مخبزة بولفراخ بالل  60
 قصر الحيران قصر الحيران  مخبزة توفيق صالحى  66
 قصر الحيران قصر الحيران  مخبزة ساسي جلول  60
 قصر الحيران قصر الحيران  مخبزة جلول نوعي  64
 جويلية  0حي  حاسي الرمل مخبزة النوعي عبد الباقي 60
 بليل حاسي الرمل مخبزة ايبعبد الحاكم ش 62
 بليل حاسي الرمل مخبزة زناتي سليمان 60
 تاجموت  تاجموت  مخبزة منقور فيصل  60
 تاجموت  تاجموت  مخبزة ميالدي جمال  60
 بن الدين   شارع محمد قادة أفلـو مخبزة مخناش عبد اهلل  01
 شارع العقيد لطفي  أفلـو مخبزة قادة واضح  00
 شارع تيارت    أفلو مخبزة طرش محمدل 00
 حي اإلستقالل  آفلـو مخبزة حنـابي محمد 04
 حي االستقالل  أفلـو مخبزة صديقي مسعودة  00
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 الحي الجنوبي آفلـو مخبزة يانس واعمـر  02
 حي الزاىي بن عيسى  أفلـو  مخبرة  شمالي يحـي  00
 لحي المستقب أفلـو مخبزة زيتوني طـاىر  00
 شارع بيت المقدس أفلـو مخبرة عزوزي عطا اهلل  00
 حي االستقالل أفلـو مخبرة جبـار عبد القـادر 41
 شارع بيت المقدس أفلـو مخبرة شباحي عمر  40
 حي النهضـة أفلـو مخبرة بن أحمد عـاشـور 46
 حي االستقالل  أفلـو مخبرة قريشي سامية  40
  16أم قرين  أفلـو برةمخ شباحي عبد العالي  44
 -القعدة-نهج عدي بوزيد أفلـو مخبرة شباحي عبد العالي  40
 حي القعدة  أفلـو مخبرة شباحي عمر  42
 الحي الجنوبي  أفلـو مخبرة دالل نور الدين  40
 حي الزاوي سعيد  أفلـو مخبرة زروالة مبروك  40
 ل حي االستقال أفلـو مخبرة  قوافلية بوبكر  40
 حي االستقالل  أفلـو مخبرة مسعودي ابراىيم  01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


