
تاريخ إجراء المداومةالعنوانالبلديةالنشاطالتسميةالرقم

المعمورةاألغواطمطعمبدران عبد الرزاق1

السفريجاألغواطمطعمقهيري الحاج عيسى2

حى 128 سكناألغواطمطعمصديقي رمضان3

حي 128 سكناألغواطمقهىقفاف محمد مهدي4

محطة المسافريناألغواطمطعمزناتي عيسى5
حى المستقبلاألغواطمقهىبن منصور فرحات6

طريق الخنقاألغواطمقهىمكاوي سيدي محمد7

محطة المسافريناألغواطمقهىبن قسمية محمد8
المعمورةاألغواطمقهىش.ش.و.م.م الحمراء 9

المعمورةاألغواطمقهىالشطي محمد10

المعمورةاألغواطمقهىبن النوار عبد الحميد11

حى المقاماألغواطمقهىبن قسمية الناصر12
قصر الحيرانقصر الحيرانمقهىنبق سليمان13
قصر الحيرانقصر الحيرانمقهىنعوم مسعودة14
قصر الحيرانقصر الحيرانمطعمبن قسمية ياسين15
حاسي الرملحاسي الرملمقهىديلخ الهاشمي16
بليلحاسي الرملمقهىزروقي طاهر17
حاسي الرملحاسي الرملمطعملعبيدي علي18
شارع االمير عبد القادرآفلواطعام كاملوارث بوزيد19
الطريق الوطني رقم 23آفلومطعمايفرس محمد20
شارع طريق االغواطآفلومقهى ومطعمازوباوي مولود21
حافة طريق الوطني رقم 23آفلومقهى ومطعمبوقرو حكيم22
حي الزاهي بن عيسىآفلواطعام سريعزنبيل عبد العزيز23
شارع القعدةآفلواطعام سريعكحول عبد القادر24
حي محمد بوضيافآفلومقهىلعوطي توفيق25
شارع العقيد لطفيآفلومقهىواضحي عبد القادر26
شارع العقيد سي الحواسآفلومقهىلبتر لزهاري27
حي مداح عطيةآفلومقهىزنداق مناد28
شارع االمير عبد القادرآفلومقهىبروبي هواري29

VI   / الخدمات: (مطاعم، مقاهي):



  

تاريخ اجراء المداومةالعنوانالبلديةالنشاطالتسميةالرقم

شارع أول نوفمبر وسط المدينةخضر وفواكهضبة الطيب1

الواحات الشماليةخضر وفواكهتقاري العربي2

قصر الصادقيةخضر و واكهبوخلخـال الطاهر3

حي الواحات الشماليةخضر وفـواكهقرادي عادل4

حى الواحات الشماليةخضر وفـواكهكميتي قدور5

حي 500 سكـنخضر وفـواكهزبدة مصـطفى6

حي المقـامخضر وفـواكهالزبدة مصـطفى7

حي قصر البزائمخضر وفـواكهقربة فاطمة8

قصر الصادقيةخضر وفـواكهبريكي فاطنة9

القواطينخضر وفـواكهبن مويزة قويدر10

حي شطيط الغربيخضر وفـواكهكريبع أحمد11

المعمورةخضر وفـواكهبن التواتي محمد12

المعمورةخضر وفـواكهعبد الحاكم الياس13

الوئامخضـر وفـواكهرويغي أحميدة14

حي 70 سكن تساهميخضـر وفـواكهفشكار نور الدين15

قصر الصادقيةخضـر وفـواكهبوسكين علي16

المعمورةخضـر وفـواكهقدوار محمد17

شارع اول نوفمبرخضـر وفـواكهقيبوب احمد18

شارع االستقاللخضـر وفـواكهبن سليمان محمود19

شارع االستقاللخضـر وفـواكهبن الزوبير أمحمد20

المحافيرخضـر وفـواكهقسمية أحمد21

شارع القواطينخضـر وفـواكهالبار خيرة22

شارع أحمد بن عجيلةخضـر وفـواكهشالوشي الطيب23

حي الواحات الشماليةخضـر وفـواكهعدلي مختار24

حي الصادقيةخضـر وفـواكهالعقون فضيلة25

حي الشطيط الغربيخضـر وفـواكهكريبع أحمد26

حي 514 الواحات الشماليةخضـر وفـواكهبن بلحوت أحمد27

حي الواحات الشماليةخضـر وفـواكهقتال مبروك28

ساحة الجمهوريةخضـر وفـواكهكيرد عبد القادر29

المحافيرخضـر وفـواكهرقاب صهيب30

شارع تيارتخضر وفواكهنورالديـن عامر31

آفلوخضـر وفـواكهشداد الطيب32

آفلوخضـر وفـواكهبن مويزة بلقاسم33

آفلوخضـر وفـواكهبلخادم براهيم34

آفلوخضـر وفـواكهبلباشة صالح35

آفلوخضـر وفـواكهعجالي  عبد القادر36

شارع احميدة بن عجيلةمواد غذائيةناجم احمد37

حي المحا فيرمواد غذائيةقدوار بشير38

حي الواحات الشماليةمواد غذائيةجوبر بو بكر39

حي الواحات الشماليةمواد غذائيةزقرير حاج احمد40

حي الواحات الشماليةمواد غذائيةغالم صالح41

حي المعمورةمواد غذائيةغريس خيرة42

حي المعمورةمواد غذائيةبوضلعة محمد43

االغواط

القائمة�الاسمية�أل��اب�املحالت�واملؤسسات�التجار�ة�املداومة 

التغذية�العامة :       -II



حي المعمورةمواد غذائيةمخلوفي محمد44

حي المعمورةمواد غذائيةخلفاوي محمد الطاهر45

االغواطمواد غذائيةقويدري رويبح46

حي 500 سكنمواد غذائيةبوضلعة بشير47

حي 100 سكن رقم 02مواد غذائيةرمان الهامل48

حي 250 سكنمواد غذائيةقويدري بن حرزاهللا49

حي اول نوفمبر 1954مواد غذائيةرقاب لزهاري50

قصر الصادقيةمواد غذائيةمرفوعة محمد حبيب51

حى باستور الضلعـةمواد غذائيةهناني مختار52

شارع أحمد بن عجيلةمواد غذائيةهـادف محـمد53

حي القواطينمواد غذائيةبن الطيرش عبد القادر54

ساحة الجمهورية وسط المدينةمواد غذائيةبن التهامي عالء الدين55

شارع الجودي عبد القادرمواد غذائيةصغيرات إبراهيم56

حي المحافير األغواطمواد غذائيةبن التومي محي الدين57

حي 482 سكن األغواطمواد غذائيةشانة عبد اهللا58

شارع اإلستقاللمواد غذائيةبوشريط أحمد59

المعمورة األغواطمواد غذائيةرزوق محمد60

حي المقام ألغواطمواد غذائيةمشراوي شايب61

شارع التونسي داودمواد غذائيةدهينة محمد نور الدين62

شارع بن العون محمد طاهرمواد غذائيةبن العربي أحمد63

المعمورة –األغواط-مواد غذائيةبن التومي طاهر64

المعمورة –األغواط-مواد غذائيةبن لحبيب مراد65

شارع خنساء    األغواطمواد غذائيةمخلوفي عثمان66

المعمورة –األغواط-مواد غذائيةبوشريط إبراهيم67

الشطيط الغربي األغواطمواد غذائيةجوبر بلخير68

بلدية عين ماضيمواد غذائيةقويدري أحميدة69

شارع باستور– األغواط -مواد غذائيةقوميري مداني70

حي أحمد بن شهرة األغواطمواد غذائيةيحي وليد71

حي رزوق المقام األغواطمواد غذائيةعباي نورالدين72

برج السنوسي األغواطمواد غذائيةنوعي خالد73

المعمورة –األغواط-مواد غذائيةزياني بشير74

شارع تونسي داود –األغواط-مواد غذائيةقنان فايزة75

المعمورة –األغواط-مواد غذائيةهازل الطاهر76

المحافير–األغواط-مواد غذائيةبلعربي السايح77

حي 83 قطعة الواحات الشماليةمواد غذائيةعبد الحفيظي عبد الرحمان78

حي المحافير األغواطمواد غذائيةبوخلخال عائشة79

الواحات الشمالية -األغواط-مواد غذائيةقويدري أحمد80

حي المحافير األغواطمواد غذائيةبن زوبير سليمان81

الواحات الشمالية-األغواط-مواد غذائيةنفطي زيان82

حى 100 قطعة األغواطمواد غذائيةبلحوت حاج عيسى83

الواحات الشمالية-األغواط-مواد غذائيةجغيدل الحاج عيسى84

حي 834 الواحات الشماليةمواد غذائيةصالح عباس85

حي المحافير األغواطمواد غذائيةعيسوب مصطفى86

الواحات الشمالية-األغواط-مواد غذائيةصيقع محمد أمين طه87

شارع بن سالم األغواطمواد غذائيةحجاج صليحة88

الوحات الشمالية -األغواط-مواد غذائيةالعقون إيمان89

بن باديس األغواطمواد غذائيةقوقة أحمد90

المحافير 804 قطعة األغواطمواد غذائيةبكاي خيرة91

الوحات الشمالية -األغواط-مواد غذائيةمعامير محمد92

قصر البزائم األغواطمواد غذائيةبن علية لعلمي93

تاجموت األغواطمواد غذائيةجريبيع عبدالقادر94



شارف حدة95

قربون كلتوم96

قويدري فاطم97

غزال علي98

بن التومي عبد99

جراي رابح100

زيادي محمد101

بلعلمي نصر 102

بوضلعة محمد 103

عطية عبدالمج104

قفاف زكرياء105

بن التومي مخ106

صغير أبوبكرا107

دهينة علي108

عاللي عبدالح109

طويسات عبد110

رزق اهللا محمد111

بن عمر محمد 112

حمري محمد113

قفاف جمال 114

ش.ذ.م.م اوس115

متجر الصحراو 116

م.ذ.م.م.ش.و   117

ش.ذ.م.م واح 118

ش.ذ.م.م صو 119

ش.ذ.م.م زيان120

ش.ذ.م.م كوبر 121

م.ذ.م.م.ش.و   122

بن جدو الحاج 123

جميل عمر124

رابح محمد مح125

بن الطاهر مري126
بن عمارة شفي127

حميدات عيس128

بوضلعة احمد129

رقاب عبد الق130

قوال الصغير131

معزوز عبد الق132

قلولة أحمد133

بلي جمال134

قوطاس مختار135

طبال علي136

عالوة عيسى137

رمضان سالم138

بن توهامي عال 139

عبيرات عبد 140

مكحل نصر 141

صريفيح محم142

زنبط احمد143

بديرينة عمر144



حي المحافيرمواد غذائيةقطاف صورية145

حي 600 سكنمواد غذائيةمباركي بلقاسم146

الواحات الشماليةمواد غذائيةهلوب خالد147

حي 600 سكنمواد غذائيةفالح عيسى148

حي المحافيرمواد غذائيةديمح عمر149

حي المحافيرمواد غذائيةشاللي خيرة150

حي المحافيرمواد غذائيةمسعودي عباس151

الواحات الشماليةمواد غذائيةقدوش عبد الحفيظ152

حي الجودي بلقاسممواد غذائيةبوضلعة لحسن153

بوعامر المعمورةمواد غذائيةعاللي بشير154

حي المحافيرمواد غذائيةرقاب صهيب155

حي 600 سكن المقاممواد غذائيةبن بيدة عبد النور156

حي المقدرمواد غذائيةمقدم عوالي157

حي 65 فيال المعمورةمواد غذائيةصويلح بشير158

حي 100 فيال الواحات الشماليةمواد غذائيةدقموسي موهوب159

شارع الصفاحمواد غذائيةصريفيح بولرباح160

شارع بن باديسمواد غذائيةمحبوبي نذير161

المعمورةمواد غذائيةطيبي الطاهر162

الواحات الشماليةمواد غذائيةبن الشاوي حميد163

حي 482 سكنمواد غذائيةلبقع محمد164

بوعامر المعمورةمواد غذائيةجوبر سعيد165

حي 834 الواحات الشماليةمواد غذائيةعبد العالي عمار166

حي بن العربي عليمواد غذائيةبراهيمي يوسف167

شارع الدكتور سعدانمواد غذائيةبن حومر محمد168

قصر البزائممواد غذائيةبقشيش محمد بدر الدين169

حي اول نوفمبرمواد غذائيةدكير وحيد170

قصر البزائممواد غذائيةجقيدل عبد الباقي171

عمارة 101 الواحات الشماليةمواد غذائيةزازة محمد رضا172

شارع الشهداءمواد غذائيةشتوح الحاج عيسى173

حي المحافيرمواد غذائيةسويسي الطاهر174

الواحات الشماليةمواد غذائيةلخذاري هشام175

الواحات الشماليةمواد غذائيةبن مبارك بلقاسم176

حي المحافيرمواد غذائيةبن ميلود خالد177

حي 600 سكنمواد غذائيةحساونية بشير178

نهج العقيد لطفيمواد غذائيةحداد سمير179

14/144 حي الغربيةمواد غذائيةقفاف هند180

شارع الشهداءمواد غذائيةغربي محمد181

الواحات الشماليةمواد غذائيةسايحي بوبكر182

الواحات الشماليةمواد غذائيةشاللي حدة183

حي هبول االغواطمواد غذائيةنويوة الطاهر184

شارع الشهداءمواد غذائيةزنيخري لمين185

شارع االستقاللمواد غذائيةبن شاعة حسين186

حي 741 الواحات الشماليةمواد غذائيةشحيليطة محمد187

حي الغربيةمواد غذائيةفرحات خديجة188

حي 728 الواحات الشماليةمواد غذائيةبن طيرش مسعود189

حي بوعامر المعمورةمواد غذائيةجابر مسعودة190

حي المحافيرمواد غذائيةفرحات سليمان191

حي المحافيرمواد غذائيةسبع محمد192

شارع احمد بن عجيلةمواد غذائيةشايفة جمال الدين193

الواحات الشماليةمواد غذائيةبوشارب البشير194

بوعامر المعمورةمواد غذائيةمنصوري رباب195



شارع االستقاللمواد غذائيةبج أبو بكر الصديق196

حي 482 سكنمواد غذائيةجديد مبروك197

الواحات الشماليةمواد غذائيةأشرعيو كمال198

الواحات الشماليةمواد غذائيةبن شيخ محمد199

حي 24 فيفريمواد غذائيةهبول محمد حسين200

حي 108 سكنمواد غذائيةبوزكري نذير201

الواحات الشماليةمواد غذائيةالرقطي محمد األمين202

شارع احمد شطةمواد غذائيةباي بومزراق عبد القادر203

شارع االمير عبد القادرمواد غذائيةلطرش حورية204

حي المحافيرمواد غذائيةساحي حاج205

الواحات الشماليةمواد غذائيةحرحاطي محمد206

الواحات الشماليةمواد غذائيةبن دومة محمد207

حي 565 الواحات الشماليةمواد غذائيةبن شهرة يحي208

حي 176 الواحات الشماليةمواد غذائيةحمدي طه209

حي 600 سكنمواد غذائيةبخيرة قادة210

حي بوخنفوسمواد غذائيةمشراوي لزهاري211

حي بوخنفوسمواد غذائيةبن عيسى احمد212

المعمورةمواد غذائيةددوش محمد جمال213

برج السنوسيمواد غذائيةعرابة عبد القادر214

حي 728 الواحات الشماليةمواد غذائيةقنان عبد الحميد215
حي المحافيرمواد غذائيةمادني عمر216

الواحات الشماليةمواد غذائيةقمام بختة217

الواحات الشماليةمواد غذائيةبن تواتي مباركة218

حي المحافيرمواد غذائيةحباس خليفة219

المركز التجاري الواحات الشماليةمواد غذائيةصويلح محمد زحاف220

الواحات الشماليةمواد غذائيةشويخ البشير221

المركز التجاري الواحات الشماليةمواد غذائيةبن سماعيل بلقاسم222
حي الصادقيةمواد غذائيةصبايحي الزهرة223

حي 250 سكنمواد غذائيةبارود ناصر224

حي  128 سكن تساهميمواد غذائيةزروقي خديجة225
حي المعمورةمواد غذائيةبلمشري بالل226

برج سنوسيمواد غذائيةقشبوط ذهيبة227

حي االمير خالدمواد غذائيةبيوض رستم228

شارع باستورمواد غذائيةمسعودي محمد229

حي المقاممواد غذائيةبن بريكة طارق ابن زياد230

حي المحافيرمواد غذائيةرحمون األمين231

بوعامر المعمورةمواد غذائيةجراي خضرة232

حي المحافيرمواد غذائيةمحمدي محمد233

حي المحافيرمواد غذائيةيعقوبي يسرى234

برج سنوسيمواد غذائيةبن حمزة رقية235

شارع الجودي بلقاسممواد غذائيةبن يطو مباركة236

حي 591 سكن المحافيرمواد غذائيةفريحات لخضر237

حي قصر المقدرمواد غذائيةبن تواتي بن حرزهللا238

قسم 93 الواحات الشماليةمواد غذائيةنواري رقية239

حي 70 سكن تساهميمواد غذائيةفشكار نور الدين240

حي المحافيرمواد غذائيةبن قيط طه محمد الحبيب241

تجزئة 239 المحافيرمواد غذائيةشعرانة خضرة242

حي المحافيرمواد غذائيةعنتر فاطمة243

حي الوئاممواد غذائيةرويغي أحميدة244

شارع الشهداءمواد غذائيةبوشناق علي245



تاجموتمواد غذائيةالعمري عمار246

تاجموتخضر وفواكهيحياوي حدة247

تاجموتخضر وفواكهعبد العالي محمود248

تاجموتخضر وفواكهدوم بلخير249

تاجموتخضر وفواكهيحياوي حدة250

تاجموتمواد غذائيةرنان عطاء اهللا251

تجزئة 50 قطعة تاجموتمواد غذائيةالعيدي الزهرة252

حي 100 سكن تاجموتمواد غذائيةشيخاوي عمر253

تاجموتمواد غذائيةدجاج دهيبة254

تجزئة 465 تاجموتمواد غذائيةعيواز عائشة255

تاجموتمواد غذائيةمختاري الطاهر256

قصر الحيرانخضر وفواكهمعاش العيد257

قصر الحيرانمواد غذائيةزقـرير عبد الرحـمان258

قصر الحيرانمواد غذائيةقرطى مختار259

قصر الحيرانمواد غذائيةسائحى معمر260

قصر الحيرانمواد غذائيةبن قسمية عمار261

قصر الحيرانخضر وفواكهمعاش صاف الدين262

قصر الحيرانمواد غذائيةسـائحي حـسن263

قصر الحيرانمواد غذائيةقسمية جمال264

قصر الحيرانمواد غذائيةبن قسمية عمر265

بن ناصر بن شهرةمواد غذائيةجعيرن رهواجا266

بن ناصر بن شهرةمواد غذائيةجعيرن العلمي267

بن ناصر بن شهرةمواد غذائيةجليخ نور الدين268

بلدية حاسي الرملمواد غذائيةرحمون خالد269

بلدية بليل حاسي الرملمواد غذائيةبن عيسى سليمان270

منطقة الحضرية بليلمواد غذائيةش.ذ.م.م خالد لالنجاز والخدمات271

حاسي الرملمواد غذائيةبن تركي أحمد272

حاسي الرملمواد غذائيةحشودة مخلوف273

حاسي الرملمواد غذائيةبن عثمان عمار274

شارع تيارت آفلومواد غذائيةشفار منصور275

ام قرين 02مواد غذائيةبوشريط سليمان276

شارع العقيد الحواسمواد غذائيةعمران جمال عبد الناصر277

شارع االغواطمواد غذائيةبوفاتح محمد278

حي 40 سكن طريق البيضمواد غذائيةميلودي عبد الرحمان279

الحي الجنوبيخضر وفواكهجباري عبد القادر280

حى االستقاللمواد غذائيةتزيوي محمد281

سيدي مخلوفخضر وفواكهصادقي عبد القادر282

سيدي مخلوفخضر وفواكههالبة رابح283

سيدي مخلوفخضر وفواكهقاسم بلحاج284

سيدي مخلوفمواد غذائيةشريط الذهبي285

سيدي بوزيدخضر وفواكهحوحاط بلقاسم286

سيدي بوزيدمواد غذائيةرحماني امين287

سبقاقمواد غذائيةخليفي عبد القادر288

سبقاقخضر وفواكهدغميش محمد289

الحويطةمواد غذائيةمختاري سايح290

الحويطةمواد غذائيةشعيب طاهر291

العسافيةمواد غذائيةدهيكل أم الخير292

العسافيةمواد غذائيةبلة محمد293

تاويالةمواد غذائيةشريط عبد الحميد294

تاويالةمواد غذائيةعمران فاطمة295

سبقاق

قصر الحيران

بن ناصر بن 
شهرة

حاسي الرمل

آفلو

سيدي بوزيد

الحويطة

العسافية

تاويالة

سيدي مخلوف

تاجموت



تاويالةخضر وفواكهبوعالوي سعيدة296

عين ماضيمواد غذائيةبوعامر بوبكر297

عين ماضيمواد غذائيةشاب فاطمة الزهراء298

عين ماضيمواد غذائيةطيرش بشير299

عين ماضيمواد غذائيةبن الصحراوي عبد الكريم300

عين ماضيخضر وفواكهبومقواس فريحة301

عين ماضيخضر وفواكهبوعامر بوبكر302

عين ماضيخضر وفواكهبن قيط محمد303

الغيشةمواد غذائيةنرموش فاطمة304

الغيشةمواد غذائيةالجمعي محمد305

الغيشةمواد غذائيةزاوي محمد االمين306

الغيشةخضر وفواكهحفص فاطمة307

الغيشةخضر وفواكهبوخرج قويدر308

الغيشةخضر وفواكهالطير بلقاسم309

قلتة سيدي سعدمواد غذائيةحسين احمد310

قلتة سيدي سعدمواد غذائيةربحي ابراهيم311

قلتة سيدي سعدمواد غذائيةبن ناصر بن ناصر312

قلتة سيدي سعدخضر وفواكهبوفاتح عمر313

قلتة سيدي سعدخضر وفواكهورقلي عابد314

قلتة سيدي سعدخضر وفواكهربحي منصور315

عين سيدي عليمواد غذائيةدادة علي316

عين سيدي عليمواد غذائيةعرابي محمد317

عين سيدي عليمواد غذائيةشاشي حميدة318

عين سيدي عليخضر وفواكهرايسي تركية319

حاسي الدالعةمواد غذائيةشقنان احمد320

حاسي الدالعةمواد غذائيةلحرش زينب321

حاسي الدالعةخضر وفواكهبومعزة فطوم322

حاسي الدالعةخضر وفواكهرميالت بلحوت323

معروفي رشيدة324
خضر وفواكه 
+مواد غذائية

واد مرة

واد مرةمواد غذائيةموازيز سعد325

واد مرةخضر وفواكهمرزوقي موزة326

بريدةخضر وفواكهعطية عون اهللا327

بريدةمواد غذائيةطواهر مسعود328

بريدةمواد غذائيةبراديد احمد329

الحاج المشريمواد غذائيةمجادي مريم330

الحاج المشريمواد غذائيةعبادة محمد331

الحاج المشريخضر وفواكهوهاب سعدية332

الحاج المشريخضر وفواكهعبادة محمد333

البيضاءمواد غذائيةعكاري نور الدين334

البيضاءمواد غذائيةبن سالم بلقاسم335

قلولي جلول336
مواد غذائية+ 
خضر وفواكه

البيضاء

بن علي لخضر337
مواد غذائية+ 
خضر وفواكه

البيضاء

قصر احلريانقصر احلريانمواد غذائيةبلعيد بوبكر338

حي الواحات الشماليةاالغواطسوبيراتصليح محمد339

عين ماضيعين ماضيسوبيراتعزوز موسى340

قصر الحيرنقصر الحيرانسوبيراتغريس عبد الهادي341

بريدة

عين ماضي

الحاج المشري

البيضاء

واد مرة

حاسي الدالعة

عين سيدي علي

الغيشة

قلتة سيدي سعد



ضاية لقرادافلوسوبيراتسعدون مدني342

الجهة الجنوبيةافلوسوبيراتميلودي سليمان343

حي 144 سكناالغواطسوبيراتسلت محمد344

سوبيراترهواجة جعيرن345
بن ناصر بن 

بن ناصر بن شهرةشهرة

المدينة الجديدة بليلحاسي الرملسوبيراتبن عيسى سليمان346

الخنقالخنقسوبيراتحجاري ميهوب347

الخنقالخنقمواد غذائيةلطرش جقيدل348

تاجموتتاجموتمواد غذائيةقوارشية احمد349

حاسي الرملحاسي الرملخضر وفواكهبن تيسة خيرة350

















دورية األعيادالعنوانالبلديةالمتعاملالرقم

األغواطنفطال 1320

األغواطنفطال 2331

المنطقة الصناعية طريق الوطني الصن أحمد3
أل محطة الطرقات األغواطبوزيدي محمد4  

وسط المدينة األغواطالسيدة أرملة بوشريط5

منطقة النشاطات األغواطعيواز محمد6

قنو قدور7
منطقة حمدة  طريق الوطني رقم 

23 األغواط

منطقة الدخلة طريق الوطني رقم مخنث أحمد8
01 األغـواط

سيدي مخلوفسيدي مخلوفعيواز محمد9

قصر الحيرانقصر الحيراننفطال 10328

بن ناصر بن شهرةبن الزوبير محمد11

بن ناصر بن شهرةEURL ساسي عيسى12
حاسي الرملنفطال 13329

حاسي الرملزروقي طاهر14

حاسي الرملنفطال بليل15

حاسي الدالعةالتعاونية16

حاسي الدالعةبن رميل حمزة17

عين ماضيعين ماضيبهلولي محمد18

تاجموتبن أحمد صالح19

تاجموتخليفي محمد20

الحويطةالحويطةمخنث رشيد21

آفلونفطال 22330

آفلونفطال 23321

آفلوخويلدي عبد القادر24

آفلوخرباش الشيخ25

آفلوخويلدي محمد26

آفلوخرباش الشيخ27

آفلواالخوة بن سنوسي28

قلتة سيدي ساعدبوخالفي ب29

قلتة سيدي ساعدبلحوسين عيسى30

واد مرةواد مرةيوسفي محمد31

القائمة�الاسمية أل��اب�املحالت�واملؤسسات التجار�ة�املداومة

III  / محطـات�الوقـود�عبـر�الواليـة :      

األغواط

ايام عطلة 
عيد الفطر 

المبارك

بن ناصر بن شهرة

حاسي الرمل

حاسي الدالعة

تاجموت

آفلو

قلتة سيدي ساعد



مالحظاتالعنوانالبلديةالتسميةالرقم

حي المقام الشارع الريسي مقابل حي 600 سكناالغواطبن ميلود عائشة1
منطقة المحافير حي الجماركاالغواطبلبول امينة2
المحافير الجديد على طول خط طريق الجامعةاالغواطلغواطي زهير3
شارع احمد بن سالم مقابل ثانوية الغزالياالغواطهالي عزيزة4
حي الوئام مقابل مدرسة رزوق طيباالغواطحباي حميد5
الواحات الشمالية حي 450 سكناالغواطزنيخري اسيا6
شارع محبوبي محمد مقابل حي السيليساالغواطبوسبسي مصطفى7
حي الوئام مقابل مسجد الشيخ حمانياالغواطمراد مريم8
شارع تيارت الجهة السفليةآفلوتاعبد اهللا زهية9

شارع القعدةآفلوملياني نصيرة10
حي الزاوي سعيد لقبابآفلوقني محجوبة11
شارع فرانس فانون (حي البريد)آفلوحساني محمد12
شارع ام قرينآفلونور الدين بختة13
حي كوسيدارآفلودرغال كريمة14
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