
1

ـةـعبيـالشراطيـةـــ

I / المخـابز :

دوریة االعیادالعنوانالبلدیةالنشاطالتسمیةالرقم
الشیح حماني الوئامبجوار مسجد األغواطمخبزةقراح رضا01

ایام عطلة 
عید الفطر 

المبارك

4حي الواحات الشمالیة طریقاألغواطمخبزةبن نوار ناصر02

شركة عیواز 03
طریق الحـویـطةاألغواطمخبزةوشركائھ

11تجزئة طریق 832حي األغواطمخبزةبن عكوش احمد04
ساسي بولفعةاألغواطمخبزةیاسین شباحي05
حي الوئاماألغواطمخبزةحاجي بوزید06

اول عید الواحات الشمالیةاألغواطمخبزة07
الفطر

330الـواحات الشمالیة حي األغواطمخبزةقرقاب الیاس08
ایام عطلة 
عید الفطر 

المبارك

حي الواحات الشمالیةاألغواطمخبزةنوعي جلول09
ساحة بن كریو المعمورةاألغواطمخبزةلوعیل بن عمر10
نھج باستوراألغواطمخبزةعواي رقیة11
شارع قوریناألغواطمخبزةحمادي حلیمة12
ثاني عید فطرقصر البزائماألغواطمخبزةلخمیستي شباحي13
حي مقاماألغواطمخبزةجودي نبیل 14

ایام عطلة 
عید الفطر 

المبارك

بجوار حي الجماركاألغواطمخبزةحاجي ناصر 15
تجزئة وراء جامعة االغواط832حي األغواطمخبزةخدادرة لخضر16
وراء المحكمة االبتدائیة الوئاماألغواطمخبزةقنو ھشام 17
طریق الخنقاألغواطمخبزةعیواز ابراھیم 18
المحافیراألغواطمخبزةجلید نور الدین19
شارع بلعربي علياألغواطبزةمخكزواي سعدة 20
الخنقالخنقمخبزةبن قیط سایح21
سیدي مخلوفسیدي مخلوفمخبزةیخلف منیر22
قصر الحیرانقصر الحیرانمخبزةقسمیة جبیر23
قصر الحیرانقصر الحیرانمخبزةساسي جلول24
قصر الحیرانقصر الحیرانمخبزةجریدي خالد25
شھرة/بن ناصر بشھرة/بن ناصر بمخبزةالخیرشارف ام 26
حاسي الرملحاسي الرملمخبزةجاب  هللا محمد صالح27
حاسي الرملحاسي الرملمخبزةاوالد داوود عیسى28
حاسي الرملبلیلمخبزةبن عیسى محمد29
حاسي الدالعةحاسي الدالعةمخبزةبن میزة سلیمان30
تاجموتتاجموتمخبزةعبو احمد31
عین ماضيعین ماضيمخبزةنجاعي ولید32
شارع محمد قادة بن الدینأفلـومخبزةمخناش عبد هللا 33
آفلوأفلـومخبزةدھكال لعرج34
آفلوأفلـومخبزةشمالي یحي 35
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آفلوأفلـومخبزةزیتوني طاھر36
آفلوأفلـومخبزةشباحي عبد العالي 37
عین سیدي عليعین سیدي عليمخبزةبلقنادیل خیرة38
قلتة سیدي سعدالقلتةمخبزةجوبر عبد هللا39
البیضاءالبیضاءمخبزةمزندة محمد40
بریدةبریدةمخبزةبوروبي حوریة41
الغیشةالغیشةمخبزةذیب سلیمان 42

II - التغذیة العامة     :

تاریخ اجراء العنوانالبلدیةالنشاطالتسمیةالرقم
المداومة

خضر وفواكھعبدون نور الدین 01

االغواط

شارع أول نوفمبر وسط المدینة

ایام عطلة 
عید الفطر 

المبارك

قصر الصادقیةخضر وفواكھمـراد نصـیرة 02
قصر الصادقیةخضر و واكھبوخلخـال كریم 03
لواحات الشمالیةحي اخضر وفواكھعالوة عیسى  04
حى الواحات الشمالیةخضر وفواكھمراد حفصة 05
سكـن500حي خضر وفواكھزبدة مصـطفى 06
حي المقـامخضر وفواكھالزبدة مصـطفى07
سكن المقام600حي خضر وفواكھمباركى بلقـاسم 08
مقامخضر وفواكھنیة بوبكر09
القواطینكھخضر وفوازروقي محمد 10
حي شطیط الغربيخضر وفواكھكریبع أحمد 11
المعمورةخضر وفواكھغزال أم الخیر 12
المعمورةخضر وفواكھعبد الحاكم الیاس 13
الوئامخضر وفواكھرویغي أحمیدة 14
سكن تساھمي70حي خضر وفواكھفشكار نور الدین 15
قصر الصادقیةكھخضر وفوابوسكین علي 16
المعمورةخضر وفواكھقدوار محمد 17
شارع اول نوفمبرخضر وفواكھروابح عبد الكریم 18
شارع االستقاللخضر وفواكھبن سلیمان محمود 19
شارع االستقاللخضر وفواكھبن الزوبیر أمحمد 20
المحافیرخضر وفواكھقسمیة أحمد 21
شارع القواطینخضر وفواكھرة البار خی22
شارع أحمد بن عجیلةخضر وفواكھشالوشي الطیب 23
حي الواحات الشخضر وفواكھعدلي مختار 24
حي الصادقیةخضر وفواكھشارف محمد 25
حي الشطیط الغربيخضر وفواكھكریبع أحمد 26
الشالواحات514حي خضر وفواكھبن بلحوت أحمد 27
حي الواحات الشخضر وفواكھقتال مبروك 28
ساحة الجمھوریةخضر وفواكھكیرد عبد القادر29
المحافیرخضر وفواكھرقاب صھیب 30
شارع تیارتخضر وفواكھنورالدیـن عامر31
آفلوخضر وفواكھشداد الطیب 32
آفلوخضر وفواكھبن مویزة بلقاسم33
آفلوخضر وفواكھخادم براھیم بل34
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خضر وفواكھبلباشة صالح 35
االغواط

آفلو
آفلوخضر وفواكھعجالي  عبد القادر36
حي المحا فیرمواد غذائیةدیمح عمر37
حي المحا فیرمواد غذائیةفرحات سلیمان 38
حي الواحات الشمالیةمواد غذائیةقـریـن محـمد39
حي الواحات الشمالیةمواد غذائیةة مصطفىشط40
حي الواحات الشمالیةمواد غذائیةبوخلخال عیسى 41
حي المعمورةمواد غذائیةھبول محمد األمین42
حي المعمورةمواد غذائیةبوضلعة محمد43
حي المعمورةمواد غذائیةمخنـش رشـید 44
حي المعمورةئیةمواد غذابن التواتي األخضر45
االغواطمواد غذائیةغزال خناثة46
سكن500حي مواد غذائیةصبایحي مصطفى47
02سكن رقم 100حي مواد غذائیةبلحوت الحاج عیسى  48
سكن250حي مواد غذائیةبارود عبد الحمید 49
1954حي اول نوفمبر مواد غذائیةحمدي محمد صلیح50
قصر الصادقیةمواد غذائیةن نیش نعیمة ب51
حى باستور الضلعـةمواد غذائیةجـوبر مسعـود52
شارع أحمد بن عجیلةمواد غذائیةھـادف محـمد 53
حي القواطینمواد غذائیةبن الطیرش عبد القادر54
ساحة الجمھوریة وسط المدینةمواد غذائیةبن التھامي عالء الدین55
شارع الجودي عبد القادرمواد غذائیةصغیرات إبراھیم 56
حي المحافیر األغواطمواد غذائیةبن التومي محي الدین57
سكن األغواط482حي مواد غذائیةشانة عبد هللا58
شارع اإلستقاللمواد غذائیةبوشریط أحمد59
المعمورة األغواطمواد غذائیةرزوق محمد60
المعمورة األغواطمواد غذائیةقریبیز جمیلة61
شارع التونسي داودمواد غذائیةدھینة محمد نور الدین62
شارع بن العون محمد طاھرمواد غذائیةبن العربي أحمد63
- األغواط–المعمورة مواد غذائیةبن التومي طاھر64
- األغواط–المعمورة مواد غذائیةبن لحبیب مراد65
شارع خنساء    األغواطمواد غذائیةمخلوفي عثمان66
- األغواط–المعمورة مواد غذائیةبوشریط إبراھیم67
الشطیط الغربي األغواطمواد غذائیةجوبر بلخیر68
بلدیة عین ماضيمواد غذائیةقویدري أحمیدة69
- األغواط –شارع باستورمواد غذائیةقومیري مداني70
حي أحمد بن شھرة األغواطمواد غذائیةیحي ولید71
حي رزوق المقام األغواطمواد غذائیةعباي نورالدین72
برج السنوسي األغواطمواد غذائیةنوعي خالد73
- األغواط–المعمورة مواد غذائیةزیاني بشیر74
-األغواط–شارع تونسي داودمواد غذائیةقنان فایزة75
- األغواط–المعمورة مواد غذائیةھازل الطاھر76
ایام عطلة -األغواط–المحافیرمواد غذائیةبلعربي السایح77

عید الفطر 
المبارك

قطعة الواحات الشمالیة83حي مواد غذائیةعبد الحفیظي عبد الرحمان78
اطحي المحافیر األغومواد غذائیةبوخلخال عائشة79
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-األغواط-الواحات الشمالیة مواد غذائیةقویدري أحمد80
حي المحافیر األغواطمواد غذائیةبن زوبیر سلیمان81
- األغواط-الواحات الشمالیةمواد غذائیةنفطي زیان82
قطعة األغواط100حى مواد غذائیةبلحوت حاج عیسى83
- األغواط-الواحات الشمالیةمواد غذائیةجغیدل الحاج عیسى84
الواحات الشمالیة834حي مواد غذائیةصالح عباس85
حي المحافیر األغواطمواد غذائیةعیسوب مصطفى86
- األغواط-الواحات الشمالیةمواد غذائیةصیقع محمد أمین طھ87
شارع بن سالم األغواطمواد غذائیةحجاج صلیحة88
- األغواط-الوحات الشمالیة مواد غذائیةنالعقون إیما89
بن بادیس األغواطمواد غذائیةقوقة أحمد90
قطعة األغواط804المحافیر مواد غذائیةبكاي خیرة91
- األغواط-الوحات الشمالیة مواد غذائیةمعامیر محمد92
قصر البزائم األغواطمواد غذائیةبن علیة لعلمي93
تاجموت األغواطمواد غذائیةبیع عبدالقادرجری94
الشمالیة. قطعة الو728:حي مواد غذائیةشارف حدة95
- األغواط–المعمورة مواد غذائیةقربون كلتوم96
قصر البزائم األغواطمواد غذائیةقویدري فاطمة97
حي المحافیر األغواطمواد غذائیةغزال علي98
حي المحافیر األغواطمواد غذائیةي عبدالقادربن التوم99

حي الواحات الشمالیةمواد غذائیةجراي رابح100
حي الواحات الشمالیةمواد غذائیةزیادي محمد101
حي المعمورةمواد غذائیةبلعلمي نصر الدین102
حي بوعامر المعمورةمواد غذائیةبوضلعة محمد الحبیب103
قطعة الواحات الشمالیة834مواد غذائیةعطیة عبدالمجید104
حي المحافیر األغواطمواد غذائیةقفاف زكریاء105
الصادقیة األغواطمواد غذائیةبن التومي مخلوف106
المعمورة األغواطمواد غذائیةصغیر أبوبكرالصدیق107
ألغواطشارع اإلستقالل امواد غذائیةدھینة علي108
حي المقام األغواطمواد غذائیةعاللي عبدالحكیم109
شارع ابن بادیس األغواطمواد غذائیةطویسات عبدالقادر110
المعمورة األغواطمواد غذائیةرزق هللا محمدالحبیب111
االغواطمواد غذائیةبن عمر محمد البشیر112
طاالغوامواد غذائیةحمري محمد113
االغواطمواد غذائیةقفاف جمال الدین114
الواحات الشمالیة األغواطمواد غذائیةم اوسترا.م.ذ.ش115
المعمورة األغواطمواد غذائیةمتجر الصحراویة للتجارة116

و مؤسسة ھواري .ش.م.م.ذ.م117
سلیمان 

الواحات الشمالیة ألغواطمواد غذائیة

الواحات الشمالیةمواد غذائیةت للتسھیالتم واحا.م.ذ.ش118

ایام عطلة 
عید الفطر 

المبارك

حي بوعامر المعمورةمواد غذائیةم صوتھال سرفیس.م.ذ.ش119
منطقة األنشطة الحرفیة األغواطمواد غذائیةم زیانة.م.ذ.ش120
المقام األغواطمواد غذائیةم كوبروشیما الجنوب.م.ذ.ش121

و كونستاروت .ش.م.م.ذ.م122
بوشریط مدني

تونسي داود األغواطمواد غذائیة
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الواحات الشمالیةمواد غذائیةبن جدو الحاج عیسى 123
المعمورة بوعامرمواد غذائیةجمیل عمر 124
حي المحافیرمواد غذائیةرابح محمد محمود 125
مورة البستانحي المعمواد غذائیةبن الطاھر مریم 126
سكن600حي مواد غذائیةبن عمارة شفیق 127
الواحات الشمالیةمواد غذائیةحمیدات عیسى 128
المعمورةمواد غذائیةبوضلعة احمد 129
شارع االستقاللمواد غذائیةرقاب عبد القادر 130
الواحات الشمالیةمواد غذائیةقوال الصغیر 131
شارع اول نوفمبرمواد غذائیةزوز عبد القادر مع132
الواحات الشمالیةمواد غذائیةقلولة أحمد 133
حي المحافیرمواد غذائیةبلي جمال 134
حي المحافیرمواد غذائیةقوطاس مختار 135
المعمورةمواد غذائیةطبال علي 136
لشمالیةالواحات امواد غذائیةعالوة عیسى 137
سكن484حي مواد غذائیةرمضان سالم 138
حي القواطینمواد غذائیةبن توھامي عالء الدین 139
حي المحافیرمواد غذائیةعبیرات عبد الجبار 140
حي المحافیرمواد غذائیةمكحل نصر الدین 141
شارع االمیر خالدمواد غذائیةصریفیح محمد 142
بوخنفوسمواد غذائیةنبط احمد ز143
سكن تساھمي84حي مواد غذائیةبدیرینة عمر 144
حي المحافیرمواد غذائیةقطاف صوریة 145
سكن600حي مواد غذائیةمباركي بلقاسم 146
الواحات الشمالیةمواد غذائیةھلوب خالد 147
سكن600حي مواد غذائیةفالح عیسى 148
حي المحافیرمواد غذائیةدیمح عمر 149
حي المحافیرمواد غذائیةشاللي خیرة 150
حي المحافیرمواد غذائیةمسعودي عباس 151
الواحات الشمالیةمواد غذائیةقدوش عبد الحفیظ 152
حي الجودي بلقاسممواد غذائیةبوضلعة لحسن 153
بوعامر المعمورةئیةمواد غذاعاللي بشیر 154
حي المحافیرمواد غذائیةرقاب صھیب 155
سكن المقام600حي مواد غذائیةبن بیدة عبد النور 156
حي المقدرمواد غذائیةمقدم عوالي 157
فیال المعمورة65حي مواد غذائیةصویلح بشیر 158
الواحات الشمالیةفیال 100حي مواد غذائیةدقموسي موھوب 159
شارع الصفاحمواد غذائیةصریفیح بولرباح 160
شارع بن بادیسمواد غذائیةمحبوبي نذیر 161
المعمورةمواد غذائیةطیبي الطاھر 162
الواحات الشمالیةمواد غذائیةبن الشاوي حمید 163
سكن482حي مواد غذائیةلبقع محمد 164
بوعامر المعمورةمواد غذائیةعید جوبر س165
الواحات الشمالیة834حي مواد غذائیةعبد العالي عمار 166
حي بن العربي عليمواد غذائیةبراھیمي یوسف167
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شارع الدكتور سعدانمواد غذائیةبن حومر محمد 168
قصر البزائممواد غذائیةبقشیش محمد بدر الدین 169
حي اول نوفمبرمواد غذائیةیر وحید دك170
قصر البزائممواد غذائیةجقیدل عبد الباقي 171
الواحات الشمالیة101عمارة مواد غذائیةزازة محمد رضا 172
شارع الشھداءمواد غذائیةشتوح الحاج عیسى 173
حي المحافیرمواد غذائیةسویسي الطاھر 174
الواحات الشمالیةمواد غذائیةم لخذاري ھشا175
الواحات الشمالیةمواد غذائیةبن مبارك بلقاسم 176
حي المحافیرمواد غذائیةبن میلود خالد 177
سكن600حي مواد غذائیةحساونیة بشیر 178
نھج العقید لطفيمواد غذائیةحداد سمیر 179
حي الغربیة14/144مواد غذائیةقفاف ھند 180
شارع الشھداءمواد غذائیةغربي محمد 181
الواحات الشمالیةمواد غذائیةسایحي بوبكر 182
الواحات الشمالیةمواد غذائیةشاللي حدة 183
حي ھبول االغواطمواد غذائیةنویوة الطاھر 184
شارع الشھداءمواد غذائیةزنیخري لمین 185
شارع االستقاللمواد غذائیةبن شاعة حسین 186
الواحات الشمالیة741حي مواد غذائیةشحیلیطة محمد 187
حي الغربیةمواد غذائیةفرحات خدیجة 188
الواحات الشمالیة728حي مواد غذائیةبن طیرش مسعود 189
حي بوعامر المعمورةمواد غذائیةجابر مسعودة 190
حي المحافیرمواد غذائیةفرحات سلیمان 191
حي المحافیرمواد غذائیةسبع محمد 192
شارع احمد بن عجیلةمواد غذائیةشایفة جمال الدین 193
الواحات الشمالیةمواد غذائیةبوشارب البشیر 194
بوعامر المعمورةمواد غذائیةمنصوري رباب 195
شارع االستقاللمواد غذائیةدیق بج أبو بكر الص196
سكن482حي مواد غذائیةجدید مبروك 197
الواحات الشمالیةمواد غذائیةأشرعیو كمال 198
الواحات الشمالیةمواد غذائیةبن شیخ محمد 199
فیفري24حي مواد غذائیةھبول محمد حسین 200
سكن108حي مواد غذائیةبوزكري نذیر 201
الواحات الشمالیةمواد غذائیةالرقطي محمد األمین 202
شارع احمد شطةمواد غذائیةباي بومزراق عبد القادر 203
شارع االمیر عبد القادرمواد غذائیةلطرش حوریة 204
حي المحافیرمواد غذائیةساحي حاج 205
لشمالیةالواحات امواد غذائیةحرحاطي محمد 206
الواحات الشمالیةمواد غذائیةبن دومة محمد 207
الواحات الشمالیة565حي مواد غذائیةبن شھرة یحي 208
الواحات الشمالیة176حي مواد غذائیةحمدي طھ 209
سكن600حي مواد غذائیةبخیرة قادة 210
حي بوخنفوسمواد غذائیةمشراوي لزھاري 211
حي بوخنفوسمواد غذائیةبن عیسى احمد 212
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المعمورةمواد غذائیةددوش محمد جمال 213
برج السنوسيمواد غذائیةعرابة عبد القادر 214
الواحات الشمالیة728حي مواد غذائیةقنان عبد الحمید 215
حي المحافیرمواد غذائیةمادني عمر 216
الواحات الشمالیةاد غذائیةموقمام بختة 217
الواحات الشمالیةمواد غذائیةبن تواتي مباركة 218
حي المحافیرمواد غذائیةحباس خلیفة 219
المركز التجاري الواحات الشمالیةمواد غذائیةصویلح محمد زحاف 220
الواحات الشمالیةمواد غذائیةشویخ البشیر 221
المركز التجاري الواحات الشمالیةمواد غذائیةبلقاسم بن سماعیل222
حي الصادقیةمواد غذائیةصبایحي الزھرة 223
سكن250حي مواد غذائیةبارود ناصر 224
سكن تساھمي128حي  مواد غذائیةزروقي خدیجة 225
حي المعمورةمواد غذائیةبلمشري بالل 226
برج سنوسيمواد غذائیةقشبوط ذھیبة 227
حي االمیر خالدمواد غذائیةبیوض رستم 228
شارع باستورمواد غذائیةمسعودي محمد 229
حي المقاممواد غذائیةبن بریكة طارق ابن زیاد 230
حي المحافیرمواد غذائیةرحمون األمین 231
بوعامر المعمورةمواد غذائیةجراي خضرة 232
حي المحافیرمواد غذائیةمحمدي محمد 233
حي المحافیرمواد غذائیةیعقوبي یسرى 234
برج سنوسيمواد غذائیةبن حمزة رقیة 235
شارع الجودي بلقاسممواد غذائیةبن یطو مباركة 236
سكن المحافیر591حي مواد غذائیةفریحات لخضر 237
حي قصر المقدرمواد غذائیةبن تواتي بن حرز238
الواحات الشمالیة93قسم مواد غذائیةنواري رقیة 239
سكن تساھمي70حي مواد غذائیةفشكار نور الدین 240
حي المحافیرمواد غذائیةبن قیط طھ محمد الحبیب 241
المحافیر239تجزئة مواد غذائیةشعرانة خضرة 242
حي المحافیرمواد غذائیةفاطمة عنتر 243
حي الوئاممواد غذائیةرویغي أحمیدة 244
مواد غذائیةبوشناق علي 245

تاجموت

شارع الشھداء
تاجموتمواد غذائیةالعمري عمار 246
تاجموتخضر وفواكھیحیاوي حدة247
تاجموتخضر وفواكھعبد العالي محمود248
تاجموتخضر وفواكھردوم بلخی249
تاجموتخضر وفواكھیحیاوي حدة250
تاجموتمواد غذائیةرنان عطاء هللا 251
قطعة تاجموت50تجزئة مواد غذائیةالعیدي الزھرة 252
سكن تاجموت100حي مواد غذائیةشیخاوي عمر 253
تاجموتمواد غذائیةدجاج دھیبة 254
تاجموت465تجزئة مواد غذائیةشة عیواز عائ255
تاجموتمواد غذائیةمختاري الطاھر 256
قصر الحیرانقصر مواد غذائیةبیقع قویدر 257
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قصر الحیرانالحیرانمواد غذائیةزقـریر عبد الرحـمان 258
قصر الحیرانمواد غذائیةقرطى حسین 259
الحیرانقصرمواد غذائیةسائحى معمر260
قصر الحیرانمواد غذائیةبن قسمیة عمار261
قصر الحیرانمواد غذائیةقسمیة جـمال 262
قصر الحیرانمواد غذائیةسـائحي حـسن263
قصر الحیرانمواد غذائیةقسمیة جمال264
قصر الحیرانمواد غذائیةبن قسمیة عمر 265
بن یةمواد غذائجعیرن رھواجا266

ناصر 
بن شھرة

بن ناصر بن شھرة
بن ناصر بن شھرةمواد غذائیةجعیرن العلمي267
بن ناصر بن شھرةمواد غذائیةجلیخ نور الدین268
مواد غذائیةرحمون خالد269

حاسي 
الرمل

بلدیة حاسي الرمل
بلدیة بلیل حاسي الرملمواد غذائیةبن عیسى سلیمان270

م خالد لالنجاز .م.ذ.ش271
والخدمات

منطقة الحضریة بلیلمواد غذائیة

حاسي الرملمواد غذائیةبن تركي أحمد  272
حاسي الرملمواد غذائیةحشودة مخلوف  273
حاسي الرملمواد غذائیةبن عثمان عمار  274
مواد غذائیةبن عنتر عبدالعزیز275

آفلو

شارع تیارت آفلو
شارع تیارتمواد غذائیةحطابي أحمیدة276
شارع العقید الحواسمواد غذائیةزرن الھتاك277
شارع العقید الحواسمواد غذائیةقانة الناصر278
سكن طریق البیض40حي مواد غذائیةتقار نصر الدین279
الحي الجنوبيمواد غذائیةبوقراب رقیة280
حى المستقبلد غذائیةموالعوطى محمد281
خضر وفواكھصادقي عبد القادر282

سیدي 
مخلوف

سیدي مخلوف
سیدي مخلوفخضر وفواكھھالبة رابح283
سیدي مخلوفخضر وفواكھقاسم بلحاج284
خضر وفواكھمخلوفي عبد القادر285

سیدي 
بوزید

سیدي مخلوف
زیدسیدي بوخضر وفواكھحوحاط بلقاسم286
سیدي بوزیدخضر وفواكھلعرابي أجمد287
سیدي بوزیدمواد غذائیةشریط الذھبي288
سیدي بوزیدمواد غذائیةدوخي رحمة289
الحویطةالحویطةمواد غذائیةمختاري سایح290
الحویطةمواد غذائیةشعیب طاھر291
مواد غذائیةدھیكل أم الخیر292

العسافیة
افیةالعس

العسافیةمواد غذائیةبلة محمد 293
مواد غذائیةشیخاوي مبروكة294

تاویالة
تاویالة

تاویالةمواد غذائیةشارف عبد العزیز295
تاویالةخضر وفواكھبوعالوي سعیدة296
مواد غذائیةبوعامر بوبكر297

عین 
ماضي

عین ماضي
عین ماضيد غذائیةمواشاب فاطمة الزھراء 298
عین ماضيمواد غذائیةطیرش بشیر 299
عین ماضيمواد غذائیةبن الصحراوي عبد الكریم300
عین ماضيخضر وفواكھبومقواس فریحة301
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عین ماضيخضر وفواكھبوعامر بوبكر302
عین ماضيخضر وفواكھبن قیط محمد 303
ذائیةمواد غخزناجي الزھرة304

الغیشة

الغیشة
الغیشةمواد غذائیةبوخرج قویدر305
الغیشةمواد غذائیةحفص فاطمة306
الغیشةخضر وفواكھزاوي عائشة307
الغیشةخضر وفواكھقطاف بریكة308
الغیشةخضر وفواكھالطیر بلقاسم309
مواد غذائیةكریكب بعیرة 310

قلتة 
سیدي 
سعد

دي سعدقلتة سی
قلتة سیدي سعدمواد غذائیةشتیوي قوتة311
قلتة سیدي سعدمواد غذائیةبومناد لخضر312
قلتة سیدي سعدمواد غذائیةعویسي لحدب313
قلتة سیدي سعدخضر وفواكھبوفاتح عمر314
قلتة سیدي سعدخضر وفواكھورقلي عابد315
مواد غذائیةدادة علي316

ن عی
سیدي 
علي

عین سیدي علي
عین سیدي عليمواد غذائیةعرابي محمد317
عین سیدي عليمواد غذائیةشاشي حمیدة318
عین سیدي عليخضر وفواكھرایسي تركیة319
مواد غذائیةشقنان احمد320

حاسي 
الدالعة

حاسي الدالعة
حاسي الدالعةمواد غذائیةلحرش زینب321
حاسي الدالعةخضر وفواكھبومعزة فطوم322
حاسي الدالعةخضر وفواكھرمیالت بلحوت323
مواد غذائیةجمیعة جلول324

واد مرة

واد مرة
واد مرةمواد غذائیةخنفار أحمیدة325
واد مرةمواد غذائیةلھاللي راشد326
واد مرةخضر وفواكھكساسي رقیة327
واد مرةخضر وفواكھرشیدةمعروفي 328
واد مرةخضر وفواكھمرزوقي موزة329
مواد غذائیةیوسفي العربي330

الحاج 
المشري

الحاج المشري
الحاج المشريمواد غذائیةوھاب سعدیة331
الحاج المشريخضر وفواكھوھاب سعدیة332
الحاج المشريخضر وفواكھعبادة محمد333
مواد غذائیةاري احمدعم334

البیضاء

البیضاء
البیضاءمواد غذائیةمزندي محمد335
البیضاءمواد غذائیةجلیطي قویدر336
البیضاءمواد غذائیةبن علي لخضر337
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III / محطـات الوقـود عبـر الوالیـة      :

دوریة العنوانالبلدیةالمتعاملالرقم
األعیاد

320ل نفطا01

األغواط

األغواط

ایام عطلة 
عید الفطر 

المبارك

األغواط331نفطال 02
األغواط01المنطقة الصناعیة طریق الوطني رقم الصن أحمد03
محطة الطرقات األغواطبوزیدي محمد 04
وسط المدینة األغواطالسیدة أرملة بوشریط05
واطمنطقة النشاطات األغعیواز محمد 06
األغواط23منطقة حمدة  طریق الوطني رقم قنو قدور 07
األغـواط01منطقة الدخلة طریق الوطني رقم مخنث أحمد 08
سیدي مخلوفسیدي مخلوفعیواز محمد 09
قصر الحیرانقصر الحیران328نفطال 10
بن ناصر بن بن الزوبیر محمد 11

شھرة
بن ناصر بن شھرة

12EURLبن ناصر بن شھرةساسي عیسى
329نفطال 13

حاسي الرمل
حاسي الرمل

حاسي الرملزروقي طاھر14
حاسي الرملنفطال بلیل15
حاسي الدالعةحاسي الدالعةالتعاونیة 16
حاسي الدالعةبن رمیل حمزة17
عین ماضيعین ماضيبھلولي محمد 18
تاجموتتتاجموبن أحمد صالح19
تاجموتخلیفي محمد 20
الحویطةالحویطةمخنث رشید21
330نفطال 22

آفلو

آفلو
آفلو321نفطال 23
آفلوخویلدي عبد القادر24
آفلوخرباش الشیخ25
آفلوخویلدي محمد 26
آفلوخرباش الشیخ27
آفلواالخوة بن سنوسي28
سیدي قلتةبوخالفي ب29

ساعد
قلتة سیدي ساعد

قلتة سیدي ساعدبلحوسین عیسى30
واد مرةواد مرةیوسفي محمد 31
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IV– صیادلة األغـواط / أ

مالحظاتدوریة األعیادالعنوانالتسمیةالرقم
شارع اول نوفمبر شتیح سعاد01

أیام عید 
الفطر

زئة وراء الجامعة المركزیةتج832حي كمیني عبد الرزاق 02
مقابل الصندوق الوطني لالحتیاط –حي السالم بوبیدي ریمة 03
حي الساسي بولفعة شارف حلیمة 04
سكن جور المسبح البلدي 128حي بن قیط محمد 05
- الشارع الرئیسي–حي الصادقیة وسط عزوزي حمیدة 06
ر شمال حي المحافیبن مسعود كوثر 07
شارع مقام مقابل متوسطة الرق الحاج  بوزیان معتز 08

IV -صیادلة  أفـلو/ ب

مالحظاتدوریة األعیادالعنوانالتسمیةالرقم
طریق البیض مقابل متوسطة سي عبد الغني زعابطة محمد 01

أیام عید 
الفطر

شارع العقید سي الحواسصنھاجي عبد الحق 02
-مدرسة مولود فرعون -الحي الجنوبيوشوشة محمدب03
-كاستور–حي النھضة شریط زكریاء 04
الحي الجنوبيسعیداني سھیلة 05
الحي الجامعي قلوش رشیدة 06

V /التوزیـع:

تاریخ إجراء المداومةالعنوانالبلدیةالنشاطالتسمیةالرقم
مطـاحن األغـواطاألغـواطسمید والدقیقتوزیع الحساني مصطفي01

ایام عطلة عید الفطر 
المبارك

مخزن بیع الصادقیةاألغـواطتوزیع السمید والدقیقھـلـوب عیسى02
مخزن بیع الوئاماألغـواطتوزیع السمید والدقیقبوساحة بدر الدین03

قصر توزیع السمید والدقیقشوشة الطـاھر04
ع قصر الحیرانمخزن بیالحیران

مخزن بیع أفلـوأفـلوتوزیع السمید والدقیققریشى الناصـر05
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IV /مطاعم، مقاھي: (الخدمات:(

تاریخ إجراء العنوانالبلدیةالنشاطالتسمیةالرقم
المداومة

المعمورة األغواطمطعم بدران عبد الرزاق 01
السفریج  األغواطمطعم قھیري الحاج عیسى 02
سكن 128حى األغواطمطعمصدیقي رمضان03
سكن 128حي األغواطمقھىقفاف محمد مھدي04
محطة المسافرین  األغواطمطعم زناتي عیسى05
حى المستقبلاألغواطمقھى بن منصور فرحات06
طریق الخنق   األغواطمقھى مكاوي سیدي محمد 07
محطة المسافرین     األغواطمقھى بن قسمیة محمد08

م الحمراء .م.و.ش.ش09
المعمورةاألغواطمقھىلالنجازات مسیر قیساري محمد

المعمورة         األغواطمقھىالشطي محمد10
المعمورة         األغواطمقھىبن النوار عبد الحمید11
حى المقاماألغواطمقھىبن قسمیة الناصر12
قصر الحیرانقصر الحیرانمقھىنبق سلیمان13
قصر الحیرانقصر الحیرانمقھىنعوم مسعودة14
قصر الحیرانقصر الحیرانمطعمبن قسمیة یاسین15
حاسي الرملحاسي الرملمقھىدیلخ الھاشمي16
بلیلالرملحاسي مقھىزروقي طاھر17
حاسي الرملحاسي الرملمطعملعبیدي علي18
القادر /شارع االمیر عآفلومطعم بوخوبة عبد العزیز 19
طریق االغواط آفلومطعمافیرس محمد 20
حي الزاوي سعیدآفلومطعممزندة توتة 21
شارع العقید سي الحواسآفلومطعمبن المواز نورة22
شارع االمیر عبد القادر آفلومطعمبوزیدوارث 23
شارع االمیر عبد القادر آفلومقھىبروبي ھواري 24
شارع العقید سي الحواسآفلومقھىلبتر لزھاري 25
حي محمد بوضیاف آفلومقھى كروش عبد الكریم26
حي مداح عطیة آفلومقھىزنداق مناد27
شارع العقید لطفيآفلومقھىواضحي عبد القادر28


