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  الشـعبيــة الجزائـريـة الديمقـراطيـةالجمهـوريـة 
 واليـة األغواط 

 مديـرية التـجارة                   
 2018بعطلة عيد األضحى  مداومة المحالت والمؤسسات التجارية الخاصة 

I/  : المخـابز 
     

 دورية االعياد العنوان التسمية البلدية الرقم     

 

 األغواط 1
بن سنوسي 

 يوسف 
 رحبـة الزيتـون

 2018عطلة عيد األضحى المبارك 

 04الواحات الشمالية طريق  بن نوار ناصر األغواط 2

 الواحات الشمالية فطام خديجة األغواط 3

 حي الوئام رضا فراح األغواط 4

 حـى بن سحـنون  عـوديـة رابـح األغواط 5

 الصادقيةحي  بن نوار جياللي األغواط 6

 حي الوئام حاجي بوزيد األغواط 7

 11تجزئة طريق  832حي  خدادرة لخضر األغواط 8

 األغواط 9
بوسعيد محمد 

 هشام
 الضلعة

 330الـواحات الشمالية حي  قرقاب الياس األغواط 10

 قصر البزائم لخميستي شباحي األغواط 11

 شارع قورين حمادي حليمة األغواط 12

 المعمورة  صغير محمد نذير األغواط 13

 الواحات الشمالية  نوعي جلول  األغواط 14

 نهج باستور خالفة مصطفى  األغواط 15

 شارع االمير خالد  بن معيزة طاهر األغواط 16

 األغواط 17
زاوي اشرف 

 ع/القادر
 المعمورة االغواط 

 الواحات الشمالية  تانغرة سعاد  األغواط 18

 الواحات الشمالية  فطام خدوجة  األغواط 19

 قصر الصادقية  سالمي الحمراء  األغواط 20

 شارع بلعربي علي  كزواي سعدة  األغواط 21

 تجزئة  832حي  بن عكوش احمد األغواط 22

 الوئام  حاجي بوزيد  األغواط 23

 الواحات الشمالية  عودية رابح  األغواط 24

 المحافير قراح رضا  األغواط 25

 بن ناصر بن شهرة  شارف ام الخير  قصر الحيران 26

 قصر الحيران قسمية جبير قصر الحيران 27

 سيدي مخلوف يخلف منير سيدي مخلوف 28

 حاسي الدالعة بن ميزة  مختار حاسي الدالعة 29

 حاسي الرمل داود عيسىولد  حاسي الرمل 30    

 
 الخنق بن قيط السايح الخنق 31

 عين ماضي بن نجاعي وليد عين ماضي 32
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 تاجموت  عبو احمد  تاجموت 33

 حي اإلستقالل  يانس واعمر آفلـو 34

 حي االستقالل  شمالي يحي أفلـو 35

 الحي الجنوبي زيتوني طاهر آفلـو 36

 حي المستقبل هللاعزوزي عطاء  أفلـو 37

 حي الزاهي بن عيسى  جبار عبد القادر أفلـو  38

 شارع بيت المقدس شباحي عمر أفلـو 39

 شارع بيت المقدس بن احمد عاشور أفلـو 40

 أفلـو قريشي سامية أفلـو 41

 أفلـو خلفاوي خالدية أفلـو 42

 أفلـو شباحي عبد العالي أفلـو 43

 أفلـو جليد لزهر أفلـو 44

 أفلـو دالل نور الدين أفلـو 45

 أفلـو زروالة مبروك أفلـو 46

 أفلـو قوافلية بوبكر أفلـو 47

 أفلـو مسعودي ابراهيم أفلـو 48

 البيضاء مزندة محمد  قلتة سيدي سعد 49

 عين سيدي علي الوذان ناصر  قلتة سيدي سعد 50

 قلتة سيدي سعد عبد هللاجبور  قلتة سيدي سعد 51

 واد مرة لبتر عمار واد مرة 52

 بريدة بروبي حورية أفلـو 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشـعبيــة الجزائـريـة الديمقـراطيـةالجمهـوريـة 

 واليـة األغواط 

 مديـرية التـجارة                  
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II- التغذية العامة      : 
   

 النشاط تاريخ اجراء المداومة العنوان التسمية البلدية الرقم      

1 

 االغواط

 حى الواحات الشمالية بن تركية سعد

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 قصابة

 قصابة حي الواحات الشمالية بلحاج بدرة 2

 قصابة حي الواحات الشمالية العمري الطيب 3

 قصـابة حي الواحات الشمالية خلف هللا محمد 4

 قصابة  حى المحافير  شراطي علي  5

 قصابة حى المعمورة شحليطة عبد القادر  6

 قصابة سكن  482 خنفـر عاشـور  7

 قصابة حي المعمورة غزال بوزيد 8

 بقشيش محمد 9
سكن تجزئة  171حي 

05 
 قصـابة

 قصـابة قصر البزائم قبسي شعيب  10

 قصابة وسط المدينةحي الغربية  شوشة عبد القادر 11

 قصابة حي الغربية وسط المدينة بوخلخال عبد القادر 12

 قصابة حي الغربية وسط المدينة رتيمي عبد الحميد 13

 قصابة حي الغربية وسط المدينة بوخلخال الطاهر  14

 قصابة شـارع االستقـالل  بومعـزة مصطفى  15

 قصابة الواحات الشمالية  خلف هللا محمد  16

 قصابة الواحات الشمالية  سحنون فاطمة  17

 قصابة شطيط الغربي  بن الجمعي البشير  18

 قصابة ساحة خميستي  بعيطيش عبد الحميد   19

 قصابة المحافير  فرحات سليمان   20

 قصابة ساحة خميستي  سيلت محمد    21

 قصابة نهج االستقالل  غربي مسعود 22

 قصابة شارع سي حواس  ملكار بلقاسم  23

 قصابة المحافير  قمام أحمد  24

 قصابة الصادقية  بعيط عيسى  25

 قصابة الوئام  بوخلخال كريم  26

 قصابة الواحات الش 834حي  رمان مامة  27

 قصابة شارع اول نوفمبر  عزوزي فيصل  28

 قصابة شارع الطاقة  زكراوي مريم  29

 قصابة سكن 108حي  جوبر حليمة  30

 قصابة المحافير   بن شتوح عيسى  31

 قصابة حي الواحات الش مقري الزهرة  32

 قصابة حي الواحات الش بن نعيجة أم الخير  33

 قصابة  482حي  سيلت مصطفى  34

 قصابة ساحة خميستي  بوخلخال مبروك  35

 حي أول نوفمبر  قوقة أحمد التجاني  36

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 قصابة

 قصابة حي الواحات الش عطية عمر  37

 قصابة حي الصادقية  حداشي فاطمة  38
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 قصابة حي الواحات الش غريس عامر  39

 قصابة حي الواحات الش بريكي فاطنة  40

 قصابة حي الصادقية  مرغوب مسعود  41

 قصابة رحبة الزيتون بن عراش عطاء هللا  42

 قصابة شارع اول نوفمبر  دني نعيمة  43

 قصابة شارع باستور لطرش عمار  44

 قصابة المعمورة  بن الجمعي محمد االمين  45

 قصابة حي الواحات الش بن سعيدان يوسف  46

 قصابة المحافير  خنفر عاشور 47

 قصابة الواحات الش 728حي  نملة خيرة  48

 قصابة حي الواحات الش بن جدو الحاج عيسى  49

 قصابة المحافير  مادني محمد  50

 قصابة الواحات الش 728حي  بوعزارة عبد المالك  51

 قصابة المحافير تونسي ميلود  52

 قصابة المحافير مزاوخ بن ناصر  53

 قصابة الواحات الش 834حي  لوباقي عبد الواحد  54

 قصابة الوئام  قبي شعيب    55

 قصابة شارع االستقالل  ميلودي أكرم   56

 قصابة شارع اول نوفمبر  زريق حفصة  57

 قصابة الواحات الش جراي بشير  58

 قصابة الواحات الش بومقواس كوثر  59

60 

 قصر الحيران

 قصابة قصر الحيران بيقع قويدر 

 قصابة قصر الحيران معاش على 61

 قصابة قصر الحيران غريس نور الدين  62

 قصابة قصر الحيران كعوال الصغير  63

 قصابة قصر الحيران غريس الزهرة 64

 قصـابة  قصر الحيران معـاش صاف الديـن   65

 قصابة قصر الحيران حجاج احمد 66

 قصابة قصر الحيران سائحي مسعود  67

 قصابة قصر الحيران معاش صفي الدين  68

 قصابة قصر الحيران كريريش مدني  69

70 

 حاسي الرمل 

 قصابة حاسي الرمل  بختي مسعود 

 قصابة  حاسي الرمل الحاج عيسى ابراهيم 71

 قصابة بلـيل  بن سليمان محمد   72

 قصابة حاسي الرمل مباركي مزيان  73

 قصابة حاسي الرمل بن سليمان محمد  74

 قصابة حاسي الرمل عيادي تكليت  75

 قصابة حاسي الرمل أحميدة خالد  76

 بلـيل  خالد يوسف  77

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 قصابة

 قصابة حاسي الرمل شواد فهيمة 78

 قصابة بلـيل  عبد الالوي أحمد  79
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80 

 آفلو

 قصابة  -آفلو–شارع تيارت  منصوري عمر

 قصابة -آفلو–شارع تيارت  بلخير الطيب 81

 قصابة -آفلو–الحي الجنوبي  ميلودي مراد  82

 قصابة -آفلو–شارع فلسطين  قوادري محمد 83

 شداد الطيب  84
–حي الزاوي سعيد  

 -آفلو
 قصابة

 قصابة -آفلو–حي االستقالل   ميلودي محمد  85

 براهيمي فاطمة  86
–شارع العقيد الحواس 

 -آفلو
 قصابة

 قصابة -آفلو–شارع االغواط  تزيوي لعرج  87

 قصابة -آفلو–حي الجنوبي  مجاهد عبد القادر  88

 قصابة -آفلو–ضاية لقراد  هروالة أحمد  89

 قصابة -آفلو– 2ضاية لقراد صايم محمد  90

 قصابة -آفلو–عين الخرارشة  شريفي الناصر  91

 قصابة -آفلو–شارع تيارت  طشون عبد القادر  92

 قصابة -آفلو–شارع فلسطين  توميات عبد القادر 93

 قصابة -آفلو–حي االستقالل  جريتل منصور  94

 قصابة -آفلو–حي المستقبل  خاشة براهيم  95

 قصابة -آفلو–حي جنوبي  عجالي جياللي  96

 قصابة -آفلو–حي االستقالل  عدي أحمد  97

 قصابة -آفلو–شارع زرزي  قطاف براهيم  98

 قصابة -آفلو–حي الجنوبي  صيد عيسى  99

 دادة قدور  100
–شارع العقيد لطفي 

 -آفلو
 قصابة

101 

 االغواط

 عبدون نور الدين 
شارع أول نوفمبر وسط 

 المدينة
 خضر وفواكه

 خضر وفواكه  قصر الصادقية مـراد نصـيرة  102

 خضر و واكه قصر الصادقية بوخلخـال كريم  103

 خضر وفـواكه حي الواحات الشمالية  عالوة عيسى   104

 خضر وفـواكه حى الواحات الشمالية  مراد حفصة  105

 خضر وفـواكه  سكـن 500حي  زبدة مصـطفى  106

 خضر وفـواكه حي المقـام الزبدة مصـطفى 107

 وفـواكه  خضر سكن المقام 600حي  مباركى بلقـاسم  108

  وفـواكه خضر مقام  نية بوبكر 109

 وفـواكه   خضر القواطين  زروقي محمد  110
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 وفـواكه   خضر حي شطيط الغربي  كريبع أحمد  111

 وفـواكه   خضر المعمورة  غزال أم الخير  112

 وفـواكه   خضر المعمورة عبد الحاكم الياس  113

 وفـواكه   خضر شارع اول نوفمبر  حدباوي محمد  114

 وفـواكه   خضر حي الشهداء الصادقية  بن سماعيل مسعود  115

 وفـواكه   خضر شارع اول نوفمبر  لطرش بن حرز هلل  116

 وفـواكه   خضر ساحة الجمهورية  العقون مداني  117

 بوعامر المعمورة  بلمشري بشير  118

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

  وفـواكه خضر

 خضـر وفـواكه الواحات الش 514حي  بن بلحوت أحمد  119

 خضـر وفـواكه المحافير  بوسنة عالل  120

 خضـر وفـواكه شارع شهداء زنيخري أحمد  121

 خضـر وفـواكه حي فرحات عباس  حجاري محمد  122

 خضـر وفـواكه فيال المعمورة  65حي  ذيب محمد  123

 خضـر وفـواكه المحافير تونسي علي  124

 خضـر وفـواكه قصر البزائم  بن جغيو عبد القادر  125

 خضـر وفـواكه الصادقية  زنبط بشير  126

 خضـر وفـواكه سكن  482حي  بن التواتي االخضر  127

 خضـر وفـواكه المحافير مشري مختار  128

 خضـر وفـواكه حي الواحات الش بيران بشير  129

 خضـر وفـواكه حي الواحات الش نباش مبارك  130

 خضـر وفـواكه حي اول نوفمبر  عبد نور الدين  131

 وفـواكهخضـر  شارع االستقالل  رقاب عبد القادر  132

 خضـر وفـواكه شارع اول نوفمبر  معزوز عبد القادر  133

 خضـر وفـواكه المحافير بلي جمال  134

 خضـر وفـواكه حي الواحات الش عالوة عيسى  135

 خضـر وفـواكه المحافير قطاف صورية  136

 خضـر وفـواكه الصادقية  جراي الميلود  137

 خضـر وفـواكه الواحات الشحي  هلوب خالد  138

 خضـر وفـواكه قصر البزائم  رحمون سعيدة  139
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 خضـر وفـواكه شارع اول نوفمبر  بن النوي التومي  140

 خضـر وفـواكه شارع االستقالل  بج ابو بكر  141

 خضـر وفـواكه حي الواحات الش حرحاطي محمد  142

 خضـر وفـواكه الواحات الش  834حي  عبيدي محمد  143

 صويلح محمد زحاف  144
المركز التجاري الواحات 

 الش
 خضـر وفـواكه

 خضـر وفـواكه نهج باستور  بوطالب الجياللي  145

 خضـر وفـواكه الوئام  رويغي أحميدة  146

 خضـر وفـواكه سكن تساهمي  70حي  فشكار نور الدين  147

 خضـر وفـواكه قصر الصادقية بوسكين علي  148

 خضـر وفـواكه المعمورة  قدوار محمد  149

 خضـر وفـواكه شارع اول نوفمبر  روابح عبد الكريم  150

 خضـر وفـواكه شارع االستقالل  بن سليمان محمود  151

 خضـر وفـواكه شارع االستقالل  بن الزوبير أمحمد  152

 خضـر وفـواكه المحافير  قسمية أحمد  153

 خضـر وفـواكه شارع القواطين  البار خيرة  154

 خضـر وفـواكه شارع أحمد بن عجيلة  شالوشي الطيب  155

 خضـر وفـواكه حي الواحات الش عدلي مختار  156

 خضـر وفـواكه حي الصادقية  شارف محمد  157

 خضـر وفـواكه حي الشطيط الغربي  كريبع أحمد  158

 الواحات الش 514حي  بن بلحوت أحمد  159

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 خضـر وفـواكه

 خضـر وفـواكه حي الواحات الش قتال مبروك  160

 خضـر وفـواكه ساحة الجمهورية  كيرد عبد القادر 161

 خضـر وفـواكه المحافير  رقاب صهيب  162

 خضـر وفـواكه نهج باستور  كوز فاطمة 163

 خضـر وفـواكه الش ا.فيال الو 100حي  دقموسي الميهوب  164

 خضـر وفـواكه شارع الصفاح صريفيح بولرباح  165

 خضـر وفـواكه شارع بن باديس  محبوبي النذير  166

 خضـر وفـواكه حي الواحات الش خطوي الحرة  167

 خضـر وفـواكه سكن  482حي  لبقع حمد  168

mailto:dcwlghtinfo@gmail.com


dcwlghtinfo@gmail.comمديرية التجارة لوالية االغواط،    حي الوئام  -االغواط،     رقم الهاتف: 029.14.91.14،    رقم الفاكس: 029.14.91.01    البريد االلكتروني     

 

 خضـر وفـواكه حي الواحات الش حمامة أحمد  169

 خضـر وفـواكه حي الواحات الش عبد العالي عمار  170

 خضـر وفـواكه شارع اول نوفمبر  بن النوي التومي  171

 خضـر وفـواكه شارع الدكتور سعدان  بن حومر محمد 172

 خضـر وفـواكه المحافير سويسي الطاهر  173

 خضـر وفـواكه المحافير بن السايح محمد  174

 خضـر وفـواكه الواحات الش 728حي  لخذاري هشام  175

 خضـر وفـواكه شارع الشهداء زنيخري لمين  176

 غزال خناثة  177
شارع الجودي عبد 

 القادر 
 خضـر وفـواكه

 خضـر وفـواكه المحافير  591حي  عماري سما  178

 خضـر وفـواكه سكن المحافير  408حي  شعرانة بن حرزهلل  179

 خضـر وفـواكه ساحة خميستي  ميهوب علي 180

 خضـر وفـواكه شارع احمد بن عجيلة  شايفة جمال الدين  181

 خضـر وفـواكه حي المعمورة منصوري رباب  182

 خضـر وفـواكه حي المقام  بن ساعد خضرة  183

 خضـر وفـواكه حي المحافير مشيكل أمحمد 184

 خضـر وفـواكه بوخنفوس 132حي  بلعربي محمد  185

 خضـر وفـواكه المحافير  يعقوبي يسرى  186

187 

 قصر الحيران

 خضر وفواكه  قصر الحيران نـوعي بلقاسم 

 وفـواكهخضـر  قصر الحيران معاش عمر   188

 خضـر وفـواكه قصر الحيران جالوي جلة  189

 خضـر وفـواكه قصر الحيران دنى بلقاسم 190

 خضـر وفـواكه قصر الحيران بوطي حسين  191

 خضـر وفـواكه قصر الحيران حجاج أحمد  192

 خضـر وفـواكه قصر الحيران سائحي سويح  193

 خضـر وفـواكه الحيرانقصر  بن عطية صفي الدين  194

 خضـر وفـواكه قصر الحيران عمامرة المسعود  195

 خضـر وفـواكه قصر الحيران بوفاتح فاطنة  196

 خضـر وفـواكه قصر الحيران بن الشريف نصيرة  197

 خضـر وفـواكه قصر الحيران بيقع يوسف  198
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 خضـر وفـواكه قصر الحيران غريس أسامة  199

 قصر الحيران قرطي حسن  200

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 خضـر وفـواكه

 خضـر وفـواكه قصر الحيران شايب علي  201

 خضـر وفـواكه قصر الحيران قسمية جمال  202

203 

 بن ناصر بن شهرة 

 خضر وفواكه  بن ناصر بن شهرة  جليخ نور الدين 

 خضـر وفـواكه بن ناصر بن شهرة  طويهر أمحمد  204

 خضـر وفـواكه بن ناصر بن شهرة  باهي سنية  205

 خضـر وفـواكه بن ناصر بن شهرة  كاف عيسى  206

207 

 حاسي الرمل

 خضر وفواكه  حاسي الرمل النحوى بكير   

 خضر وفواكه حاسي الرمل بوديسة محمد  208

 خضر وفواكه بلـيل  بن تركى أحمد   209

 خضر وفواكه  بلـيل خطوى عبد القادر   210

 خضر وفواكه  بلـيل  قمري عبد القادر 211

 خضر وفواكه  بلـيل الكوط نور الدين  212

 خضـر وفـواكه بلـيل نائل حدة  213

 خضـر وفـواكه حاسي الرمل زبير علي  214

 خضـر وفـواكه حاسي الرمل عاشور  السعيد  215

 خضـر وفـواكه حاسي الرمل بيران بلخير  216

 خضـر وفـواكه حاسي الرمل بن الطرشة فطوم  217

 خضـر وفـواكه حاسي الرمل بن الطاهر عامر  218

 خضـر وفـواكه حاسي الرمل بن مويزة بلقاسم  219

220 

 آفلو

 خضر وفواكه شارع تيارت نورالديـن عامر

 خضـر وفـواكه آفلو  شداد الطيب  221

 خضـر وفـواكه آفلو بن مويزة بلقاسم 222

 خضـر وفـواكه آفلو بلخادم براهيم  223

 خضـر وفـواكه آفلو مجدات وهيبة  224

 خضـر وفـواكه آفلو خنيفي عبد القادر  225

 خضـر وفـواكه آفلو بوزيلة سعيدة   226

 خضـر وفـواكه آفلو داودي محمود  227
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 خضـر وفـواكه آفلو صياد محمد  228

 خضـر وفـواكه آفلو لواسف رابح  229

 خضـر وفـواكه آفلو دربوز رويبات جعفر  230

 خضـر وفـواكه آفلو شمس الدين فاطمة  231

 خضـر وفـواكه آفلو عداد عمار  232

 خضـر وفـواكه آفلو قيسي ناصر الدين  233

 خضـر وفـواكه آفلو بلباشة صالح  234

 خضـر وفـواكه آفلو عجالي  عبد القادر 235

 خضـر وفـواكه آفلو براهيمي سايح  236

 خضـر وفـواكه آفلو عثماني خليل  237

 خضـر وفـواكه آفلو عدبة بلقاسم  238

 خضـر وفـواكه آفلو قويدري سماعيل  239

 خضـر وفـواكه آفلو حاكمي لعرج  240

 آفلو بن عطية محمد  241

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 خضـر وفـواكه

 خضـر وفـواكه آفلو مزوزي سالم  242

 خضـر وفـواكه آفلو ساسي مشري  243

 خضـر وفـواكه آفلو مخلوفي موالي 244

 خضـر وفـواكه آفلو جبار محمد  245

 خضـر وفـواكه آفلو شريفي عبد القادر  246

 خضـر وفـواكه آفلو زوران الميلود  247

 خضـر وفـواكه آفلو نمر الطيب  248

 خضـر وفـواكه آفلو صايم مختار  249

 خضـر وفـواكه آفلو كساسي يوسف  250

 خضـر وفـواكه آفلو مزوزي عيسى  251

 خضـر وفـواكه آفلو بوجمل محمد  252

 وفـواكهخضـر  آفلو بن ناصر مولود  253

 خضـر وفـواكه آفلو طرودي أمحمد  254

 خضـر وفـواكه آفلو سرغيني بشير  255

 خضـر وفـواكه آفلو توهامي الزهرة  256
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 خضـر وفـواكه آفلو جلولي أحمد  257

 خضـر وفـواكه آفلو مجادي محمد  258

 خضـر وفـواكه آفلو زخروف فتحي  259

 خضـر وفـواكه آفلو سماني محمد  260

 خضـر وفـواكه آفلو زياني عبد القادر   261

 خضـر وفـواكه آفلو بن مبارك المبروك  262

 خضـر وفـواكه آفلو بوحسون بوعزة  263

 خضـر وفـواكه آفلو بن المواز عبد القادر  264

 خضـر وفـواكه آفلو سايس ناصر  265

 وفـواكه خضـر آفلو حجاج مبروك  266

 خضـر وفـواكه آفلو تزيوي جمال  267

 خضـر وفـواكه آفلو رقاب رابح  268

 خضـر وفـواكه آفلو صافي ناصر  269

 خضـر وفـواكه آفلو زعدود معروف  270

271 

 االغواط

 مواد غذائية حي المحا فير ديمح عمر

 مواد غذائية حي المحا فير فرحات سليمان  272

 مواد غذائية حي الواحات الشمالية قـريـن محـمد 273

 مواد غذائية حي الواحات الشمالية  شطة مصطفى 274

 مواد غذائية حي الواحات الشمالية بوخلخال عيسى  275

 مواد غذائية حي المعمورة هبول محمد األمين 276

 مواد غذائية حي المعمورة بوضلعة محمد 277

 مواد غذائية حي المعمورة مخنـش رشـيد  278

 مواد غذائية حي المعمورة بن التواتي األخضر 279

 مواد غذائية االغواط غزال خناثة 280

 مواد غذائية سكن  500حي  صبايحي مصطفى 281

 02سكن رقم  100حي  بلحوت الحاج عيسى   282

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 مواد غذائية

 مواد غذائية سكن 250حي  بارود عبد الحميد  283

 مواد غذائية سـكن  120حـى  سوق التجزئة 284

 مواد غذائية  قصر الصادقية بن نيش نعيمة  285
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 مواد غذائية حى باستور الضلعـة جـوبر مسعـود 286

 مواد غذائية شارع أحمد بن عجيلة هـادف محـمد  287

 مواد غذائية حي القواطين عبد القادربن الطيرش  288

 بن التهامي عالء الدين 289
ساحة الجمهورية وسط 

 المدينة
 مواد غذائية

 صغيرات إبراهيم  290
شارع الجودي عبد 

 القادر
 مواد غذائية

 مواد غذائية حي المحافير األغواط بن التومي محي الدين 291

 مواد غذائية األغواطسكن  482حي  شانة عبد هللا 292

 مواد غذائية شارع اإلستقالل بوشريط أحمد 293

 مواد غذائية المعمورة األغواط رزوق محمد 294

 مواد غذائية المعمورة األغواط قريبيز جميلة 295

 مواد غذائية شارع التونسي داود دهينة محمد نور الدين 296

 بن العربي أحمد 297
محمد شارع بن العون 

 طاهر
 مواد غذائية

 مواد غذائية -األغواط–المعمورة  بن التومي طاهر 298

 مواد غذائية -األغواط–المعمورة  بن لحبيب مراد 299

 مواد غذائية شارع خنساء    األغواط مخلوفي عثمان 300

 مواد غذائية -األغواط–المعمورة  بوشريط إبراهيم 301

 مواد غذائية الشطيط الغربي األغواط جوبر بلخير 302

 مواد غذائية بلدية عين ماضي قويدري أحميدة 303

 قوميري مداني 304
األغواط  –شارع باستور

- 
 مواد غذائية

 يحي وليد 305
حي أحمد بن شهرة 

 األغواط
 مواد غذائية

 عباي نورالدين 306
حي رزوق المقام 

 األغواط
 مواد غذائية

 مواد غذائية برج السنوسي األغواط خالد نوعي 307

 مواد غذائية -األغواط–المعمورة  زياني بشير 308

 قنان فايزة 309
–شارع تونسي داود 

 -األغواط
 مواد غذائية

 مواد غذائية -األغواط–المعمورة  هازل الطاهر 310

 مواد غذائية -األغواط–المحافير بلعربي السايح 311

312 
الحفيظي عبد عبد 

 الرحمان

قطعة الواحات  83حي 

 الشمالية 
 مواد غذائية

 مواد غذائية حي المحافير األغواط بوخلخال عائشة 313

 قويدري أحمد 314
-الواحات الشمالية 

 -األغواط
 مواد غذائية
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 مواد غذائية حي المحافير األغواط بن زوبير سليمان 315

 نفطي زيان 316
-الشماليةالواحات 

 -األغواط
 مواد غذائية

 مواد غذائية قطعة األغواط  100حى  بلحوت حاج عيسى 317

 جغيدل الحاج عيسى 318
-الواحات الشمالية

 -األغواط
 مواد غذائية

 صالح عباس 319
الواحات  834حي 

 الشمالية 
 مواد غذائية

 مواد غذائية حي المحافير األغواط عيسوب مصطفى 320

 صيقع محمد أمين طه 321
-الواحات الشمالية

 -األغواط
 مواد غذائية

 مواد غذائية شارع بن سالم األغواط حجاج صليحة 322

 العقون إيمان 323
-الوحات الشمالية 

 -األغواط

عطلة عيد االضحى 

  2018المبارك 

 مواد غذائية

 مواد غذائية بن باديس األغواط قوقة أحمد 324

 خيرة بكاي 325
قطعة  804المحافير 

 األغواط
 مواد غذائية

 معامير محمد 326
-الوحات الشمالية 

 -األغواط
 مواد غذائية

 مواد غذائية قصر البزائم األغواط بن علية لعلمي 327

 مواد غذائية تاجموت األغواط جريبيع عبدالقادر 328

 شارف حدة 329
قطعة الو.  728حي :

 الشمالية 
 غذائيةمواد 

 مواد غذائية -األغواط–المعمورة  قربون كلتوم 330

 مواد غذائية قصر البزائم األغواط قويدري فاطمة 331

 مواد غذائية حي المحافير األغواط غزال علي 332

 مواد غذائية حي المحافير األغواط بن التومي عبدالقادر 333

 مواد غذائية حي الواحات الشمالية  جراي رابح 334

 مواد غذائية حي الواحات الشمالية زيادي محمد 335

 مواد غذائية حي المعمورة بلعلمي نصر الدين 336

 مواد غذائية حي بوعامر المعمورة بوضلعة محمد الحبيب 337

 عطية عبدالمجيد 338
قطعة الواحات  834

 الشمالية
 مواد غذائية

 مواد غذائية األغواط حي المحافير قفاف زكرياء 339

 مواد غذائية الصادقية األغواط بن التومي مخلوف 340

 مواد غذائية المعمورة األغواط صغير أبوبكرالصديق 341

 مواد غذائية شارع اإلستقالل األغواط دهينة علي 342

 مواد غذائية حي المقام األغواط عاللي عبدالحكيم 343
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 طويسات عبدالقادر 344
شارع ابن باديس 

 األغواط
 مواد غذائية

 مواد غذائية المعمورة األغواط رزق هللا محمدالحبيب 345

 مواد غذائية االغواط بن عمر محمد البشير 346

 مواد غذائية االغواط حمري محمد 347

 مواد غذائية االغواط قفاف جمال الدين 348

 ش.ذ.م.م اوسترا 349
الواحات الشمالية 

 األغواط
 مواد غذائية

 مواد غذائية المعمورة األغواط  متجر الصحراوية للتجارة 350

351 

م.ذ.م.م.ش.و مؤسسة 

هواري سليمان لالنجاز 

 والخدمات

الواحات الشمالية 

 ألغواط
 مواد غذائية

352 
ش.ذ.م.م واحات 

 للتسهيالت
 مواد غذائية الواحات الشمالية

353 
ش.ذ.م.م صوتهال 

 سرفيس
 مواد غذائية حي بوعامر المعمورة

 ش.ذ.م.م زيانة 354
منطقة األنشطة الحرفية 

 األغواط
 مواد غذائية

355 
ش.ذ.م.م كوبروشيما 

 الجنوب
 مواد غذائية المقام األغواط

356 
م.ذ.م.م.ش.و كونستاروت 

 بوشريط مدني
 مواد غذائية تونسي داود األغواط

 مواد غذائية الواحات الشمالية  بن جدو الحاج عيسى  357

 مواد غذائية المعمورة بوعامر  جميل عمر  358

 مواد غذائية حي المحافير  رابح محمد محمود  359

 مواد غذائية حي المعمورة البستان  بن الطاهر مريم  360

 مواد غذائية سكن  600حي  بن عمارة شفيق  361

 مواد غذائية الواحات الشمالية  حميدات عيسى  362

 المعمورة بوضلعة احمد  363

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 مواد غذائية

 مواد غذائية شارع االستقالل  رقاب عبد القادر  364

 مواد غذائية الواحات الشمالية  قوال الصغير  365

 مواد غذائية شارع اول نوفمبر  معزوز عبد القادر  366

 مواد غذائية الواحات الشمالية  قلولة أحمد  367

 مواد غذائية حي المحافير  بلي جمال  368

 مواد غذائية حي المحافير  قوطاس مختار  369

 مواد غذائية المعمورة  طبال علي  370

 مواد غذائية الواحات الشمالية  عالوة عيسى  371

 مواد غذائية سكن  484حي  رمضان سالم  372
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 مواد غذائية حي القواطين  بن توهامي عالء الدين  373

 مواد غذائية حي المحافير  عبيرات عبد الجبار  374

 مواد غذائية حي المحافير  مكحل نصر الدين  375

 مواد غذائية شارع االمير خالد  صريفيح محمد  376

 مواد غذائية بوخنفوس  زنبط احمد  377

 مواد غذائية سكن تساهمي  84حي  بديرينة عمر  378

 مواد غذائية حي المحافير  قطاف صورية  379

 مواد غذائية سكن  600حي  مباركي بلقاسم  380

 مواد غذائية الواحات الشمالية هلوب خالد  381

 مواد غذائية سكن  600حي  فالح عيسى  382

 مواد غذائية حي المحافير  ديمح عمر  383

 مواد غذائية حي المحافير  شاللي خيرة  384

 مواد غذائية حي المحافير  مسعودي عباس  385

 مواد غذائية الواحات الشمالية قدوش عبد الحفيظ  386

 مواد غذائية حي الجودي بلقاسم  بوضلعة لحسن  387

 مواد غذائية بوعامر المعمورة  عاللي بشير  388

 مواد غذائية حي المحافير  رقاب صهيب  389

 مواد غذائية سكن المقام  600حي  بن بيدة عبد النور  390

 مواد غذائية حي المقدر  مقدم عوالي  391

 مواد غذائية فيال المعمورة  65حي  صويلح بشير  392

 دقموسي موهوب  393
فيال الواحات  100حي 

 الشمالية 
 مواد غذائية

 مواد غذائية شارع الصفاح  صريفيح بولرباح  394

 مواد غذائية شارع بن باديس  محبوبي نذير  395

 مواد غذائية المعمورة  طيبي الطاهر  396

 مواد غذائية الواحات الشمالية بن الشاوي حميد  397

 مواد غذائية سكن  482حي  لبقع محمد  398

 مواد غذائية بوعامر المعمورة  جوبر سعيد  399

 عبد العالي عمار  400
الواحات  834حي 

 الشمالية 
 مواد غذائية

 مواد غذائية حي بن العربي علي  براهيمي يوسف 401
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 مواد غذائية شارع الدكتور سعدان  بن حومر محمد  402

 مواد غذائية قصر البزائم  بقشيش محمد بدر الدين  403

 حي اول نوفمبر  دكير وحيد  404

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 مواد غذائية

 مواد غذائية قصر البزائم  جقيدل عبد الباقي  405

 زازة محمد رضا  406
الواحات  101عمارة 

 الشمالية 
 مواد غذائية

 مواد غذائية شارع الشهداء  شتوح الحاج عيسى  407

 مواد غذائية حي المحافير  سويسي الطاهر  408

 مواد غذائية الواحات الشمالية لخذاري هشام  409

 مواد غذائية الواحات الشمالية بن مبارك بلقاسم  410

 مواد غذائية حي المحافير  بن ميلود خالد  411

 مواد غذائية سكن  600حي  حساونية بشير  412

 مواد غذائية نهج العقيد لطفي   حداد سمير  413

 مواد غذائية حي الغربية  14/144 قفاف هند  414

 مواد غذائية شارع الشهداء  غربي محمد  415

 مواد غذائية الواحات الشمالية سايحي بوبكر  416

 مواد غذائية الواحات الشمالية شاللي حدة  417

 مواد غذائية حي هبول االغواط  نويوة الطاهر  418

 مواد غذائية شارع الشهداء  زنيخري لمين  419

 مواد غذائية شارع االستقالل  بن شاعة حسين  420

 شحيليطة محمد  421
الواحات  741حي 

 الشمالية 
 مواد غذائية

 مواد غذائية حي الغربية  فرحات خديجة  422

 بن طيرش مسعود  423
الواحات  728حي 

 الشمالية 
 مواد غذائية

 مواد غذائية حي بوعامر المعمورة  جابر مسعودة  424

 مواد غذائية حي المحافير  فرحات سليمان  425

 مواد غذائية حي المحافير  سبع محمد  426

 مواد غذائية شارع احمد بن عجيلة  شايفة جمال الدين  427

 مواد غذائية الواحات الشمالية بوشارب البشير  428

 مواد غذائية بوعامر المعمورة  منصوري رباب  429

 مواد غذائية شارع االستقالل  بج أبو بكر الصديق  430
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 مواد غذائية سكن  482حي  جديد مبروك  431

 مواد غذائية الواحات الشمالية أشرعيو كمال  432

 مواد غذائية الواحات الشمالية بن شيخ محمد  433

 مواد غذائية فيفري  24حي  هبول محمد حسين  434

 مواد غذائية سكن  108حي  بوزكري نذير  435

 مواد غذائية الواحات الشمالية الرقطي محمد األمين  436

 مواد غذائية شارع احمد شطة  باي بومزراق عبد القادر  437

 مواد غذائية شارع االمير عبد القادر  لطرش حورية  438

 مواد غذائية حي المحافير  ساحي حاج  439

 مواد غذائية الواحات الشمالية حرحاطي محمد  440

 مواد غذائية الواحات الشمالية بن دومة محمد  441

 بن شهرة يحي  442
الواحات  565حي 

 الشمالية
 مواد غذائية

 حمدي طه  443
الواحات  176حي 

 الشمالية
 مواد غذائية

 مواد غذائية سكن  600حي  بخيرة قادة  444

 حي بوخنفوس  مشراوي لزهاري  445

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 مواد غذائية

 مواد غذائية حي بوخنفوس  بن عيسى احمد  446

 مواد غذائية المعمورة ددوش محمد جمال  447

 مواد غذائية برج السنوسي  عرابة عبد القادر  448

 قنان عبد الحميد  449
الواحات  728حي 

 الشمالية 
 مواد غذائية

 مواد غذائية حي المحافير  مادني عمر  450

 مواد غذائية الواحات الشمالية قمام بختة  451

 مواد غذائية الواحات الشمالية بن تواتي مباركة  452

 مواد غذائية حي المحافير  حباس خليفة  453

 صويلح محمد زحاف  454
المركز التجاري الواحات 

 الشمالية 
 مواد غذائية

 مواد غذائية الواحات الشمالية  شويخ البشير  455

 بن سماعيل بلقاسم  456
المركز التجاري الواحات 

 الشمالية 
 مواد غذائية

 مواد غذائية حي الصادقية  صبايحي الزهرة  457

 مواد غذائية سكن  250حي  بارود ناصر  458

 مواد غذائية سكن تساهمي  128حي   زروقي خديجة  459
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 مواد غذائية حي المعمورة  بلمشري بالل  460

 مواد غذائية برج سنوسي  قشبوط ذهيبة  461

 مواد غذائية حي االمير خالد  بيوض رستم  462

 مواد غذائية شارع باستور  مسعودي محمد  463

 مواد غذائية حي المقام  بن بريكة طارق ابن زياد  464

 مواد غذائية حي المحافير  رحمون األمين  465

 مواد غذائية بوعامر المعمورة  جراي خضرة  466

 مواد غذائية حي المحافير  محمدي محمد  467

 مواد غذائية حي المحافير  يعقوبي يسرى  468

 مواد غذائية برج سنوسي  بن حمزة رقية  469

 مواد غذائية شارع الجودي بلقاسم  بن يطو مباركة  470

 مواد غذائية سكن المحافير  591حي  فريحات لخضر  471

 مواد غذائية حي قصر المقدر بن تواتي بن حرزهلل  472

 نواري رقية  473
الواحات  93قسم 

 الشمالية 
 مواد غذائية

 مواد غذائية سكن تساهمي  70حي  فشكار نور الدين  474

 مواد غذائية حي المحافير  بن قيط طه محمد الحبيب  475

 مواد غذائية المحافير  239تجزئة  شعرانة خضرة  476

 مواد غذائية حي المحافير  عنتر فاطمة  477

 مواد غذائية حي الوئام  رويغي أحميدة  478

 مواد غذائية شارع الشهداء  بوشناق علي  479

480 

 تاجموت

 مواد غذائية تاجموت العمري عمار 

 مواد غذائية الحي الجديد تاجموت لخذاري عبد القادر  481

 مواد غذائية تاجموت دوة الطاهر  482

 مواد غذائية تاجموت قزم االخضر  483

 غذائيةمواد  تاجموت جديد عبد الفتاح  484

 مواد غذائية تاجموت رنان عطاء هللا  485

 العيدي الزهرة  486
قطعة  50تجزئة 

 تاجموت 

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 مواد غذائية

 مواد غذائية سكن تاجموت  100حي  شيخاوي عمر  487

 مواد غذائية تاجموت دجاج دهيبة  488

mailto:dcwlghtinfo@gmail.com


dcwlghtinfo@gmail.comمديرية التجارة لوالية االغواط،    حي الوئام  -االغواط،     رقم الهاتف: 029.14.91.14،    رقم الفاكس: 029.14.91.01    البريد االلكتروني     

 

 مواد غذائية تاجموت 465تجزئة  عيواز عائشة  489

 مواد غذائية تاجموت  مختاري الطاهر  490

491 

 قصر الحيران

 مواد غذائية قصر الحيران بيقع قويدر 

 مواد غذائية قصر الحيران  زقـرير عبد الرحـمان  492

 مواد غذائية قصر الحيران قرطى حسين  493

 مواد غذائية قصر الحيران سائحى معمر 494

 مواد غذائية قصر الحيران قسمية عماربن  495

 مواد غذائية قصر الحيران قسمية جـمال  496

 مواد غذائية قصر الحيران سـائحي حـسن 497

 مواد غذائية قصر الحيران قسمية جمال 498

 مواد غذائية قصر الحيران بن قسمية عمر  499

 مواد غذائية بن ناصر بن شهرةبلدية  جعيرن رهواجا بلدية بن ناصر بن شهرة 500

501 

 قصر الحيران

 مواد غذائية قصر الحيران قرطى حسين  

 مواد غذائية بلدية قصر الحيران زقرير محمد 502

503 

 بلدية بن ناصر بن شهرة

 مواد غذائية بلدية بن ناصر بن شهرة جعيرن العلمي 

 غذائيةمواد  بلدية بن ناصر بن شهرة دوش ديالر 504

505 

 قصر الحيران 

 مواد غذائية قصر الحيران األغواط غريس عبد الهادي

 مواد غذائية قصر الحيران األغواط بن قويدر فتيحة 506

 مواد غذائية قصر الحيران األغواط بلبالي محمد األخضر 507

 معاش عائشة 508
سكن قصر  1000حي 

 الحيران
 مواد غذائية

 عطية بشير  509
بلدية  02محل رقم :

 قصر الحيران 
 مواد غذائية

 مواد غذائية قصر الحيران األغواط بن عروس البشير 510

 مواد غذائية قصر الحيران األغواط معيوف سمية 511

 مواد غذائية بن ناصر بن شهرة جعيرن بنت الميهوب بن ناصر بن شهرة 512

513 

 قصر الحيران  

 عطية بشير 
بلدية  02محل رقم :

 قصر الحيران 
 مواد غذائية

 مواد غذائية قصر الحيران بن قسمية عمر  514

515 

 بلدية حاسي الرمل

 مواد غذائية بلدية حاسي الرمل رحمون خالد

 مواد غذائية بلدية بليل حاسي الرمل بن عيسى سليمان 516

517 
ش.ذ.م.م خالد لالنجاز 

 والخدمات
 مواد غذائية منطقة الحضرية بليل 

 مواد غذائية حاسي الرمل الكوط نور الدين  518
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 مواد غذائية حاسي الرمل بوعيشة حدة   519

 مواد غذائية حاسي الرمل سعدوني عمار   520

 مواد غذائية حاسي الرمل نائل حدة    521

 مواد غذائية حاسي الرمل حساني مسعودة   522

 مواد غذائية حاسي الرمل نوفي كريمة   523

 مواد غذائية حاسي الرمل سرطوط بن عيسى    524

 مواد غذائية حاسي الرمل بقيرة مباركة   525

 مواد غذائية حاسي الرمل خطوي عبد القادر   526

 حاسي الرمل بوديسة محمد  527

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 مواد غذائية

 مواد غذائية حاسي الرمل بن تركي أحمد   528

 مواد غذائية حاسي الرمل حشودة مخلوف   529

 مواد غذائية حاسي الرمل بن عثمان عمار   530

531 

 آفلو

 مواد غذائية شارع تيارت آفلو بن عنتر عبدالعزيز

 مواد غذائية شارع الثورة الزراعية ميطر جلول 532

 الدينتقار نصر  533
سكن طريق  40حي 

 البيض
 مواد غذائية

 مواد غذائية طريق البيضة آفلو سهلي زهرة 534

 مواد غذائية شارع مداح عطية آفلو مرجاني محمد 535

 تقار أحمد 536
شارع بوعزة محمد بن 

 الدين آفلو
 مواد غذائية

 مواد غذائية شارع تيارت شفار منصور 537

 مواد غذائية شارع تيارت حطابي أحميدة 538

 مواد غذائية شارع العقيد الحواس زرن الهتاك 539

 مواد غذائية شارع العقيد الحواس قانة الناصر 540

 مواد غذائية شارع العقيد الحواس مداح خالد 541

 مواد غذائية الحي الجنوبي رابسي قانة  542

 غذائيةمواد  الحي الجنوبي بوقراب رقية 543

 مواد غذائية حى المستقبل لعوطى محمد 544

 مواد غذائية حى المستقبل لعوطى سعد   545

 مواد غذائية شارع الثورة الزراعية ميطر جلول 546

 تقار نصر الدين 547
سكن طريق  40حي 

 البيض
 مواد غذائية

 مواد غذائية الحي الجنوبي بلخادم ابراهيم  548
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 عمران جمال عبد الناصر  549
شارع العقيد سي 

 الحواس
 مواد غذائية

 مواد غذائية ام قرين  خنيفي عبد القادر 550

 مواد غذائية  03ضاية لقراد  بوزيلة سعيدة  551

 مواد غذائية حي  االستقالل  داودي محمود  552

 مواد غذائية 02ام قرين  بوشريط سليمان  553

 مواد غذائية حي االمير عبد القادر  رحماني بشير  554

 مواد غذائية  03ضاية لقراد  يعقوبي قادة  555

 مواد غذائية حي يوسفي سليمان  صياد محمد  556

 مواد غذائية طريق البيض عمران عبد القادر  557

 مواد غذائية حي يوسفي سليمان  شويكات فاطمة  558

 مواد غذائية حي  االستقالل  بوخلط مولود  559

 مواد غذائية ضاية لقراد خيالي بودور  560

 مواد غذائية شارع القعدة  لواسف رابح  561

 مواد غذائية 02ام قرين  تمدة عبد الرحمان  562

 مواد غذائية ام قرين باب شريف  563

 غذائيةمواد   03ضاية لقراد  بلق مباركة  564

 مواد غذائية 02ام قرين  شمس الدين روبة  565

 مواد غذائية  01عين خرارشة  عقعاق مختار  566

 مواد غذائية حي محمد بوضياف  دربوز رويبات جعفر   567

 تبيب حياة  568
سكن طريق  160حي 

 البيض 

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 مواد غذائية

 مواد غذائية شارع الثورة الزراعية  زرن محمد  569

 مواد غذائية حي  االستقالل  مختاري مباركة  570

 مواد غذائية حي المستقبل  عداد عمار  571

 مواد غذائية 02ام قرين  زغدود جميلة  572

 مواد غذائية الحي الجنوبي  صوادق عبد القادر  573

 مواد غذائية 02ام قرين  قيسي ناصر الدين  574

 مواد غذائية حي زاوي سعيد  بلباشة صالح  575

 مواد غذائية حي  االستقالل  عجالي عبد القادر  576

 مواد غذائية  01ضاية لقراد  براهيمي سايح  577
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 مواد غذائية حي االمير عبد القادر  فرح طيفور  578

 مواد غذائية  02ضاية لقراد  عثماني خليل  579

 مواد غذائية ضاية لقراد عدبة بلقاسم  580

 مواد غذائية ضاية لقراد حفص زخروفة  581

 مواد غذائية حي النهضة  قويدري اسماعيل  582

 مواد غذائية الحي الجنوبي  جباري وفاء  583

 مواد غذائية سكن  50حي  عكاري نور الدين  584

 مواد غذائية 02ام قرين  قرمولة حمزة  585

 مواد غذائية حي االستقالل  مشراوي صفية  586

 مواد غذائية الحي الجنوبي  حاكمي لعرج  587

 مواد غذائية طريق البيض  ميلودي عبد الرحمان  588

 مواد غذائية حي النهضة  بن عطية محمد  589

 مواد غذائية حي المستقبل  معروفي بن يوسف  590

 مواد غذائية  01عين خرارشة  رمضاني بلقاسم  591

 مواد غذائية 02ام قرين  بومعزة علي  592

 مواد غذائية 02ام قرين  ساسي مشري  593

 مواد غذائية حي االستقالل  مخلوفي موالي أيوب  594

 مواد غذائية شارع تيارت  رحماني فطيمة  595

 مواد غذائية حي االستقالل  بركاتي مسعودة  596

 مواد غذائية بوعزة قادة  بومريزيقة محمد األمين  597

 مواد غذائية شارع تيارت  فرشيش خديجة  598

 مواد غذائية 02ام قرين  مليكة بلقاسم  599

 مواد غذائية 02ام قرين  تقار سعدية  600

 مواد غذائية حي االستقالل  جبار محمد  601

 مواد غذائية  03ضاية لقراد  شريفي عبد القادر  602

 مواد غذائية  02عين خرارشة  زوران ميلود  603

 مواد غذائية شارع تيارت  آيت مشدال مراد  604

 مواد غذائية حي الزاوي سعيد  زياني ناصر  605

 توميات فدوى  606
سكن شعبة  26حي 

 مليلة 
 مواد غذائية

 مواد غذائية حي النهضة  نمر طيب  607
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 مواد غذائية حي المستقبل  صايم مختار  608

 حي الزاوي سعيد  جلولي مامة  609

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 مواد غذائية

 مواد غذائية الحي الجنوبي  حرزلي محمد  610

 مواد غذائية حي االستقالل  طحطاح بوبكر  611

 مواد غذائية  01عين خرارشة  جلولي محمد  612

 مواد غذائية  03ضاية لقراد  عبادة خالد  613

 مواد غذائية طريق االغواط  زياني أحميدة  614

 مواد غذائية حي النهضة  غزاوي محمد  615

 مواد غذائية شارع القدس  كساسي يوسف  616

 مواد غذائية طريق االغواط  بن زيد عبد القادر  617

 مواد غذائية حي االمير عبد القادر بركات محمد  618

 مواد غذائية حي االستقالل مزوزي عيسى  619

 مواد غذائية حي المستقبل  يوسفي حنان  620

 مواد غذائية حي ام قرين بوجمل محمد  621

 مواد غذائية شارع المذبحة القديمة  حمديني لخضر  622

 مواد غذائية حي الزاوي سعيد  لكحل سعاد  623

 مواد غذائية حي االستقالل بن ناصر منير  624

 مواد غذائية حي الزاوي سعيد  طرودي أمحمد  625

 مواد غذائية  02حي ام قرين  سرغيني بشير  626

 مواد غذائية شارع القعدة  دغميش أم عامر  627

 مواد غذائية االستقاللحي  مواز لعجالي  628

 مواد غذائية حي الزاوي سعيد  بن حسين بلقاسم  629

 مواد غذائية شارع خالدي العربي  ميلودي سماعين  630

 مواد غذائية شارع االستقالل كركب أحمد  631

 آيت مشدال مرزوق  632
المحل التجاري طريق 

 تيارت 
 مواد غذائية

 مواد غذائية  03ضاية لقراد  زاجوي عيسى   633

 مواد غذائية شارع القعدة  دربالي العربي  634

 مواد غذائية 02أم قرين  سماني محمد  635

 مواد غذائية 02أم قرين  زياني عبد القادر  636

 مواد غذائية 01حي االستقالل  بن مبارك مبروك  637
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 مواد غذائية حي المستقبل  بن المواز عبد القادر  638

 مواد غذائية طريق البيض حجاج مبروك  639

 مواد غذائية الحي الجنوبي  حرزلي مولود  640

 مواد غذائية 02أم قرين  نورين المختار  641

 مواد غذائية حي ضاية لقراد  ميلودي عبد الباسط  642

 مواد غذائية حي الزاوي سعيد  بن شهرة عبودي  643

 مواد غذائية سكن 50حي  نواري كمال  644

 مواد غذائية حي الزاهي بن عيسى عطاري فاطمة  645

 مواد غذائية حي قايدي محمد  قايدي لعربي  646

 مواد غذائية حي شيادي قادة بوفاتح محمد  647

 مواد غذائية شارع االغواط  عطاري محمود  648

 مواد غذائية شارع العقيد لطفي  ربيعي جياللي  649

 حي ضاية لقراد  صافي ناصر  650

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 مواد غذائية

 مواد غذائية حي ضاية لقراد زغدود معروف  651

 مواد غذائية حي بن يعقوب  ميلودي عمر  652

 مواد غذائية حي شنافي مدني  رخروخ لزهاري   653

 عطلي عبد القادر  654
الجهة الجنوبية عين 

 يعقوب 
 مواد غذائية

 مواد غذائية  02حي أم قرين  بشيري عزة  655

 مواد غذائية سكن  100حي  عز الدين محمد األمين  656

 مواد غذائية  03حي ضاية لقراد  بوعافية سعد  657

 مواد غذائية حي ضاية لقراد قايدي بلقاسم  658

 مواد غذائية حي أم قرين  شاشي عبد الرحمان  659

 مواد غذائية شارع مداح عطية  سعداوي عبد القادر  660

 مواد غذائية حي أم قرين  كيوص محمد  661

 مواد غذائية حي حاكمي بن الشيخ  الدلية عمر  662

 مواد غذائية  02حي أم قرين  دوحة ميرة  663

 مواد غذائية ضاية لقرادحي  حجار كريم  664

 مواد غذائية حي الزاوي سعيد  بوخرص خالد  665

 مواد غذائية حي المستقبل  قيطون يمينة  666

 مواد غذائية حي ضاية لقراد سعدي عمر  667
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 مواد غذائية  02حي أم قرين  خاشة علي  668

 مواد غذائية حي القعدة  شاشي رابح  669

 مواد غذائية حي القعدة  رايسي قانة  670

 مواد غذائية  01عين خرارشة  مصطفاوي زين العابدين  671

 مواد غذائية  01عين خرارشة  طيبي منصورة  672

 مواد غذائية حي ضاية لقراد بداوي طاهر  673

 مواد غذائية حي االستقالل طحطاح مصطفى  674

 مواد غذائية شارع عدي بوزيد  خنفار عطاء هللا  675

 مواد غذائية حي محمد بوضياف  بن عبد هللا العربي  676

 مواد غذائية حي النصر  عويفات أحمد هشام  677

 مواد غذائية شارع تيارت  داودي مريم  678

 مواد غذائية حي االستقالل  تجيني محمد  679

 مواد غذائية  02حي ضاية لقراد  رخرور حسين  680

 مواد غذائية  03حي ضاية لقراد  بوشارب أمحمد  681

 مواد غذائية 02عين خرارشة  بن عطية يحي  682

 مواد غذائية حي الزاوي سعيد  طاقين جياللي  683

 مواد غذائية حي النهضة  بروبي عبد القادر  684

 مواد غذائية  02حي أم قرين  عويفات حسين  685

 مواد غذائية الحي الجنوبي  براهيمي حديدية  686

 مواد غذائية شارع القعدة  خلفاوي محمد  687

 مواد غذائية حي االستقالل  كرمة محمد  688

 مواد غذائية شارع الثورة الزراعية  تواتي ناصر  689

 مواد غذائية  02حي أم قرين  صياد عبد القادر  690

 مواد غذائية  02حي أم قرين  بوشريط جلول  691

 مواد غذائية حي النهضة افلو  زرارقة محمد االمين  692

 مواد غذائية  03حي ضاية لقراد  بن علية مدني 693

 مواد غذائية شارع تيارت  ثابت ابراهيم  694

 مواد غذائية حي النهضة  حبيب جمعة  695

 مواد غذائية شارع الباتورا  بروبي معمر  696

 مواد غذائية حي محمد بوضياف  زياد عبد القادر  697
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 مواد غذائية حي الجنوبي  شناوي جياللي  698

 مواد غذائية عين خرارشة  رمضاني أحمد  699

 مواد غذائية شارع الثورة الزراعية ميطر جلول  700

 مواد غذائية حي ضاية لقراد  تسمي جمال  701

 مواد غذائية  01حي ام قرين  عطلي ناصر  702

 مواد غذائية حي يوسفي سليمان  صافي بوعالم حمود  703

 بوشريط الناصر  704
شارع الدكتور فرانس 

 فانون 
 مواد غذائية

 مواد غذائية حي النهضة  عمران أمحمد  705

 غذائيةمواد  شارع تيارت  دربالي أحميدة  706

 مواد غذائية   01حي عين خرارشة  هروالة حمود  707

 مواد غذائية شارع القعدة  بن عطية عبد القادر 708

 مواد غذائية حي ام قرين بوصبع خرفية  709

 مواد غذائية حي االستقالل  بورحلة حمزة  710

 مواد غذائية حي زرزي أحمد  بن المواز حوفة  711

 مواد غذائية حي االستقالل  خالد جبار  712

 مواد غذائية حي ضاية لقراد  عدي الطيب  713

 مواد غذائية حي الزاهي بن عيسى  قرشوح العربي  714

 مواد غذائية سكن  100حي  سهلي عبد الكريم  715

 مواد غذائية حي االستقالل  بوستة بختة  716

 مواد غذائية شارع فلسطين  توميات عبد القادر  717

 مواد غذائية حي وسط المدينة  صافي تونزة  718

 مواد غذائية حي العبيد  هروالة عمر  719

 مواد غذائية شارع جبل العمور  قراد محمد  720

721 

 االغواط

 خضر وفواكه االغواط نية بوبكر

 خضر وفواكه االغواط زروقي محمد 722

 خضر وفواكه االغواط بج حدة 723

 خضر وفواكه االغواط كريبع أحمد 724

 خضر وفواكه االغواط غزال أم الخير 725

 خضر وفواكه االغواط عبد الحاكم الياس 726

 خضر وفواكه االغواط مقوسي علي 727
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 خضر وفواكه االغواط قوال السايح 728

 خضر وفواكه االغواط كتل خديجة 729

 خضر وفواكه االغواط بن اسماعيل مسعود 730

 خضر وفواكه االغواط لطرش حرزهلل  731

 خضر وفواكه االغواط العقون مدني  732

 خضر وفواكه االغواط بلمشري بشير  733

 االغواط بن بلحوت أحمد 734

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 خضر وفواكه

 وفواكهخضر  االغواط قتال مبروك  735

 خضر وفواكه االغواط البار خيرة 736

 خضر وفواكه االغواط بوداود محمد 737

 خضر وفواكه االغواط قسمية عبد الحكيم 738

 خضر وفواكه االغواط زبدة مصطفى 739

 خضر وفواكه االغواط دهوب صفي الدين 740

741 

 قصر الحيران

 خضر وفواكه قصر الحيران شوشة نادية 

 خضر وفواكه قصر الحيران قفاف علي 742

 خضر وفواكه قصر الحيران حاجي احمد 743

 خضر وفواكه قصر الحيران غريس مسعود 744

 خضر وفواكه قصر الحيران بن عروس العيد 745

 خضر وفواكه قصر الحيران نوعي بلقاسم 746

 خضر وفواكه قصر الحيران نبق بشير 747

 خضر وفواكه قصر الحيران نعماني سعد 748

 خضر وفواكه قصر الحيران زقرير فاطمة 749

 خضر وفواكه قصر الحيران معاش عمر 750

 خضر وفواكه قصر الحيران قسمية جمال 751

 خضر وفواكه قصر الحيران شايب علي  752

 خضر وفواكه قصر الحيران جالوي جلة 753

 خضر وفواكه الحيرانقصر  قرطي حسن 754

 خضر وفواكه قصر الحيران عبيتة زينب 755

 خضر وفواكه قصر الحيران غريس فتيحة 756

 خضر وفواكه قصر الحيران بن محجوب مبروك 757
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 خضر وفواكه قصر الحيران بيقع يوسف 758

 خضر وفواكه قصر الحيران بن الشريف نصيرة 759

 خضر وفواكه الحيرانقصر  بوفاتح فاطنة 760

761 

 حاسي الرمل 

 خضر وفواكه حاسي الرمل  زبير علي

 خضر وفواكه حاسي الرمل  بختي حمزة 762

 خضر وفواكه حاسي الرمل  بوعيشة محمد 763

 خضر وفواكه حاسي الرمل  النوحي بكير 764

765 

 سيدي مخلوف

 خضر وفواكه سيدي مخلوف صادقي عبد القادر

 خضر وفواكه سيدي مخلوف هالبة رابح 776

 خضر وفواكه سيدي مخلوف قاسم بلحاج 777

 خضر وفواكه سيدي مخلوف مخلوفي عبد القادر 778

 خضر وفواكه سيدي مخلوف صادقي ميادة 779

 خضر وفواكه سيدي مخلوف مخلوفي محمد 780

 خضر وفواكه سيدي مخلوف جميخ عبد القادر 781

 سيدي مخلوف عيسى بلقاسمبن   

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 خضر وفواكه

 خضر وفواكه سيدي مخلوف االبيض مسعود 782

 خضر وفواكه سيدي مخلوف قرميط علي 783

 خضر وفواكه سيدي مخلوف قوق مخلوف 784

 تجارة لبن آفلو كساسي يوسف آفلو 785

786 

 سيدي بوزيد

 خضر وفواكه بوزيدسيدي  حوحاط بلقاسم

 خضر وفواكه سيدي بوزيد لعرابي أجمد 787

 مواد غذائية سيدي بوزيد شريط الذهبي 788

 مواد غذائية سيدي بوزيد دوخي رحمة 789

 مواد غذائية سيدي بوزيد جيالني زرقة 790

791 

 الحويطة 

 مواد غذائية الحويطة  مختاري سايح

 مواد غذائية الحويطة  شعيب طاهر 792

 مواد غذائية الحويطة  داودي عبد القادر  793

 مواد غذائية الحويطة  عويسي خيرة 794

 مواد غذائية الحويطة  شعيب وداد 795

 مواد غذائية الحويطة  سعادي تجاني 796
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 مواد غذائية الحويطة  النخ احمد  797

798 

 العسافية

 غذائيةمواد  العسافية بوشمال عمر

 مواد غذائية العسافية غالم محمد 799

 مواد غذائية العسافية دهيكل أم الخير 800

 مواد غذائية العسافية بلة محمد  801

 مواد غذائية العسافية يطو ميهوب 802

 مواد غذائية العسافية قحماني احمد  803

804 

 تاويالة

 مواد غذائية تاويالة شيخاوي مبروكة

 مواد غذائية تاويالة شارف عبد العزيز 805

 مواد غذائية تاويالة تواتي عمر 806

 مواد غذائية تاويالة عمران فاطمة 807

 مواد غذائية تاويالة شريط عبد الحميد 808

 مواد غذائية تاويالة طيايبة مسعودة 809

 مواد غذائية تاويالة بوعالوي مسعودة 810

 خضر وفواكه تاويالة بوعالوي سعيدة 811

812 

 تاجموت

 مواد غذائية تاجموت حمية محمود 

 مواد غذائية تاجموت العابد الزهرة  813

 مواد غذائية تاجموت عمران الطاهر 814

 مواد غذائية تاجموت قتال الحاج 815

 مواد غذائية تاجموت دهيني محمد 816

 مواد غذائية تاجموت عويسي فاطمة 817

 مواد غذائية تاجموت حكوم عبد القادر 818

 مواد غذائية تاجموت قالب محمد 819

 مواد غذائية تاجموت العمري عمار 820

 خضر وفواكه تاجموت يحياوي حدة 821

 تاجموت عبد العالي محمود 822

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 خضر وفواكه

 خضر وفواكه تاجموت دوم بلخير 823

 خضر وفواكه تاجموت قالب محمد 824

 خضر وفواكه تاجموت حكوم عطاء هللا 825

 مواد غذائية عين ماضي العيدي محمد عين ماضي 826
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 مواد غذائية عين ماضي شانق فاطمة 827

 مواد غذائية عين ماضي بومقواس فريحة 828

 غذائيةمواد  عين ماضي جعيرن بشير 829

 مواد غذائية عين ماضي ستت زخروفة 830

 مواد غذائية عين ماضي عيساوي ياسين 831

 مواد غذائية عين ماضي بوعامر بوبكر 832

 مواد غذائية عين ماضي شاب فاطمة الزهراء  833

 مواد غذائية عين ماضي طيرش بشير  834

 مواد غذائية عين ماضي بن الصحراوي عبد الكريم 835

 خضر وفواكه عين ماضي بومقواس فريحة 836

 خضر وفواكه عين ماضي بوعامر بوبكر 837

 خضر وفواكه عين ماضي بن قيط محمد  838

 خضر وفواكه عين ماضي بن ابراهيم احمد 839

 خضر وفواكه عين ماضي يحياوي االخضر 840

 خضر وفواكه عين ماضي قمام خديجة 841

 خضر وفواكه عين ماضي بومقواس أحمد 842

843 

 الغيشة

 مواد غذائية الغيشة خزناجي الزهرة

 مواد غذائية الغيشة بوخرج قويدر 844

 مواد غذائية الغيشة حفص فاطمة 845

 مواد غذائية الغيشة شنتوفة مباركة 846

 مواد غذائية الغيشة بورحلة عائشة 847

 مواد غذائية الغيشة نرموش فاطمة 848

 مواد غذائية الغيشة خملول مباركة 849

 مواد غذائية الغيشة نوقبة عمر  850

 مواد غذائية الغيشة الحمعي محمد 851

 مواد غذائية الغيشة ناهي خضرة 852

 مواد غذائية الغيشة الفاسي أحميدة 853

 مواد غذائية الغيشة زاوي محمد االمين 854

 خضر وفواكه الغيشة بوخرج قويدر 855
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 خضر وفواكه الغيشة حفص فاطمة 856

 خضر وفواكه الغيشة شنتوفة مباركة 857

 خضر وفواكه الغيشة زاوي عائشة 858

 خضر وفواكه الغيشة قطاف بريكة 859

 خضر وفواكه الغيشة الطير بلقاسم 860

861 

 قلتة سيدي سعد

 مواد غذائية سيدي سعد قلتة كريكب بعيرة 

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد شتيوي قوتة 862

 قلتة سيدي سعد بومناد لخضر 863

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 مواد غذائية

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد عويسي لحدب 864

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد بولربعة محمد 865

 مواد غذائية سيدي سعدقلتة  قويدري أحمد 866

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد بن قلولة محمد 867

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد زقاو خيرة 868

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد بن رابعة مسعودة 869

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد شبيل مسعود 870

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد حسين أحمد 871

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد بولفعة براهيم 872

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد ربحي براهيم 873

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد بوفاتح محمد 874

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد بن ناصر بن ناصر 875

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد ورقلي عابد 876

 مواد غذائية سيدي سعدقلتة  قويدري عبد الرزاق 877

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد صليعة بن قلولة 878

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد دحماني مبارك 879

 مواد غذائية قلتة سيدي سعد ربحي منصور 880

 خضر وفواكه قلتة سيدي سعد بن رابعة مسعودة 881

 خضر وفواكه قلتة سيدي سعد بوفاتح عمر 882

 خضر وفواكه قلتة سيدي سعد ورقلي عابد 883

 خضر وفواكه قلتة سيدي سعد ربحي منصور  884

 خضر وفواكه قلتة سيدي سعد بن رابعة مهرية 885
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886 

 عين سيدي علي 

 مواد غذائية عين سيدي علي  دادة علي

 مواد غذائية عين سيدي علي  عرابي محمد 887

 مواد غذائية عين سيدي علي  عسلي درويشة 888

 مواد غذائية عين سيدي علي  بوفاتح تركية 889

 مواد غذائية عين سيدي علي  شاشي حميدة 890

 مواد غذائية عين سيدي علي  شريفي صغير 891

 مواد غذائية عين سيدي علي  شريفي عيسى 892

 مواد غذائية عين سيدي علي  دهينة بختة 893

 مواد غذائية عين سيدي علي  رايسي تركية 894

 خضر وفواكه عين سيدي علي ورقلي احمد 895

 خضر وفواكه عين سيدي علي بوفاتح تركية 896

 خضر وفواكه عين سيدي علي شريفي صغير 897

 خضر وفواكه عين سيدي علي دهينة بختة 898

 خضر وفواكه عين سيدي علي شريفي عيسى 899

 خضر وفواكه عين سيدي علي رايسي تركية 900

901 

 حاسي الدالعة

 مواد غذائية حاسي الدالعة شقنان احمد

 مواد غذائية حاسي الدالعة لحرش زينب 902

 مواد غذائية حاسي الدالعة بودودة سلمى 903

 حاسي الدالعة قرينات بلعلمي 904

عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 

 مواد غذائية

 مواد غذائية حاسي الدالعة قوراري أحمد 905

 مواد غذائية حاسي الدالعة بومعزة فطوم 906

 مواد غذائية حاسي الدالعة رميالت بلحوت 907

 مواد غذائية حاسي الدالعة قرينات معمر 908

 مواد غذائية حاسي الدالعة مزاري عوالي  909

 غذائية مواد حاسي الدالعة بقوقة عيدة 910

 مواد غذائية حاسي الدالعة بودودة مسعودة 911

 مواد غذائية حاسي الدالعة بومعزة مباركة 912

 مواد غذائية حاسي الدالعة سويسي مسعود 913

 مواد غذائية حاسي الدالعة روان محمد 914

 مواد غذائية حاسي الدالعة قرينات علي 915

mailto:dcwlghtinfo@gmail.com


dcwlghtinfo@gmail.comمديرية التجارة لوالية االغواط،    حي الوئام  -االغواط،     رقم الهاتف: 029.14.91.14،    رقم الفاكس: 029.14.91.01    البريد االلكتروني     

 

 مواد غذائية الدالعةحاسي  قرقاب مصطفى 916

 مواد غذائية حاسي الدالعة بن الصغير قدور  917

 مواد غذائية حاسي الدالعة بن جدو فاطمة 918

 مواد غذائية حاسي الدالعة زادم الطيب 919

 مواد غذائية حاسي الدالعة عامري ميهوب 920

 مواد غذائية حاسي الدالعة شعرانة بن حزهلل 921

 مواد غذائية حاسي الدالعة كعبوش بن عيسى 922

 مواد غذائية حاسي الدالعة شاللي عبد الرحمان 923

 مواد غذائية حاسي الدالعة رميالت بلخير 924

 مواد غذائية حاسي الدالعة بن مويزة بن حرز هلل 925

 مواد غذائية حاسي الدالعة شقنان عواك 926

927 

 االغواط 

 مطعم  المعمورة  بدران عبد الرزاق 

 مطعم  المعمورة  فـراح الجمعي   928

 مطعم سكن المحافير 150حى  صديقي رمضان 929

 مطعم  سكن المحافير   150حى  الطوهاري عمر   930

 مطعم  تجـزئة جقيدل المقام    دادو مهدى    931

 مطعم  سكن     84حي  سمير أحمد بوتبان 932

 مقهى  سكن      101حى  بن منصور فرحات 933

 مقهى  سكن المحافير       150حى  زعرور تبيل  934

 مقهى  سكن        176حى  زقرير عبد الرحمان 935

 مقهى الواحات الشمالية         مجلد فاطمة  936

 مقهى المعمورة          جبالي عدالن   937

 مقهى المعمورة          محمدالشطى  938

 مقهى المعمورة          بن النوار عبد الحميد 939

 مقهى المعمورة          مرفوعة رشيد  940

 مطعم حي المقام بن قسمية الناصر 941

 مقهى حى المقام بن قسمية الناصر 942

 مقهى محطة المسافرين صغير محمد 943

 مطعم محطة المسافرين زناتي بوزيدي 944

 شارع فلسطين  فرشيش ع/الحميد آفلو 945
عطلة عيد االضحى 

 2018المبارك 
 اطعام سريع 
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 اطعام سريع  شارع طريق االغواط  بوبكري أحمد  946

 اطعام سريع  شارع الزرزي  هروالة حمزة  947

 اطعام سريع  شارع الثورة الزراعية  شعبة غزال  948

 اطعام سريع  حي شيادي قادة  ايت محند واعمر  949

 اطعام سريع  الحي الجنوبي  رقاب فريحة  950

 اطعام سريع  03ضاية لقراد  زياني زوبير  951

 مطعم  شارع االمير عبد القادر  بوخوبة عبد العزيز  952

 مطعم طريق االغواط  افيرس محمد  953

 مطعم سعيد حي الزاوي مزندة توتة  954

 بن المواز نورة 955
شارع العقيد سي 

 الحواس  
 مطعم

 مطعم شارع االمير عبد القادر  وارث بوزيد 956

 مقهى شارع االمير عبد القادر  بروبي هواري  957

 لبتر لزهاري  958
شارع العقيد سي 

 الحواس  
 مقهى

 مقهى  حي محمد بوضياف  كروش عبد الكريم 959

 مقهى حي مداح عطية  زنداق مناد 960

 مقهى شارع العقيد لطفي  واضحي عبد القادر 961

962 

 حاسي الدالعة

 خضر وفواكه حاسي الدالعة لحرش زينب 

 خضر وفواكه حاسي الدالعة قرينات بلعلمي 963

 خضر وفواكه حاسي الدالعة بومعزة فطوم 964

 خضر وفواكه حاسي الدالعة رميالت بلحوت 965

 خضر وفواكه حاسي الدالعة قرينات معمر 966

 خضر وفواكه حاسي الدالعة مزاري عوالي 967

 خضر وفواكه حاسي الدالعة بقوقة عيدة 968

 خضر وفواكه حاسي الدالعة بومعزة مباركة 969

 خضر وفواكه حاسي الدالعة سويسي مسعود 970

 خضر وفواكه الدالعةحاسي  روان محمد 971

 خضر وفواكه حاسي الدالعة قرينات علي 972

 خضر وفواكه حاسي الدالعة عامري ميهوب 973

 خضر وفواكه حاسي الدالعة شعرانة بن حرز هلل 974

 مواد غذائية واد مرة جميعة جلول واد مرة 975
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 مواد غذائية واد مرة خنفار أحميدة 976

 مواد غذائية واد مرة لهاللي راشد 977

 مواد غذائية واد مرة كساسي رقية 978

 مواد غذائية واد مرة معروفي رشيدة 979

 مواد غذائية واد مرة موازيز سعد 980

 مواد غذائية واد مرة مرزوقي موزة 981

 خضر وفواكه واد مرة كساسي رقية 982

 خضر وفواكه واد مرة معروفي رشيدة 983

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشـعبيــة الديمقـراطيـة الجزائـريـة الجمهـوريـة
 واليـة األغواط 

 مديـرية التـجارة                  
 2018بعطلة عيد األضحى  مداومة المحالت والمؤسسات التجارية الخاصة

III   /محطـات الوقـود عبـر الواليـة       : 

 دورية األعياد العنوان  المتعامل  البلدية الرقم      

1 

 األغواط

 عيواز محمد 
منطقة النشاطات 

 األغواط

عطلة عيد االضحى المبارك 

2018 

 قنو قدور  2

منطقة حمدة  طريق 

 23الوطني رقم 

 األغواط

 مخنث أحمد  3

منطقة الدخلة طريق 

 01الوطني رقم 

 األغـواط 

 األغواط 320نفطال  4

 األغواط 331نفطال  5

 أحمدالصن  6

المنطقة الصناعية 

 01طريق الوطني رقم 

 األغواط 
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 بوزيدي محمد  7
محطة الطرقات 

 األغواط

 وسط المدينة األغواط السيدة أرملة بوشريط 8

 سيدي مخلوف عيواز محمد  سيدي مخلوف 9

 قصر الحيران 328نفطال  قصر الحيران 10

11 
بن ناصر بن 

 شهرة
 بن شهرة بن ناصر بن الزوبير محمد 

12 
 حاسي الرمل

 حاسي الرمل 331نفطال 

 بليل حاسي الرمل  مخنث لخضر  13

 حاسي الدالعة التعاونية  حاسي الدالعة 14

 عين ماضي بهلولي محمد  عين ماضي 15

16 
 تاجموت

 بن أحمد صالح
 تاجموت

 خليفي محمد  17

18 

 آفلو

 330نفطال 

 آفلو

 321نفطال  19

 خويلدي عبد القادر 20

 خرباش الشيخ 21

 خويلدي محمد  22

 قلتة سيدي ساعد بوخالفي  قلتة سيدي ساعد 23

 

 الشـعبيــة الجزائـريـة الديمقـراطيـةالجمهـوريـة 
 واليـة األغواط 

 مديـرية التـجارة                  
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IV  صيادلة األغـواط / 

    
 مالحظات العنوان التسمية البلدية الرقم

1 

 االغواط

 المـــقام بن ميلود عائشة

عطلة عيد 

االضحى المبارك 

2018  

2 
 شارع الرائــد ثلجـى رزوق رضــا

3 
 حي الصـادقيـة عزوزى حميدة

4 
 و.الشمالـية 450حـى  زنيـجـرى أســـيا

 الواحات الشماليــــة يوسفـى كوثر 5

6 
 حـى بوعامـر يعقوبى أمــــال

7 
 حى المحافــير بن مبارك فاطمة الزهراء

8 
 سكن 100حى بوخنـفوس  عامر فاطمـة الزهـراء

9 
 المحـافير 04سكـن رقم  591حـى  بن شــرشاقة عيسـى

10 
 الواحات   الشماليةسكن  7283 بوضـلعة عائشة

11 
 حـي المحـافير بن مسـعود كـوثر
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12 
 بجوار مدرسة رزوق الطيب الوئام حباي حميد

13 
 برج السنوسي شويحة علي

14 
 سكن  834حي  عاشور فاطمة الزهراء

15 
 سكن 482حي  بن عرفة مليكة

16 
 شارع اول نوفمبر الشطة نجاة

17 
 الشطيط الغربيحي  شتيح بلقاسم 

18 
 شارع احمد بن سالم هالي عزيزة 

19 
 شارع د/سعدان لشخم توفيق

 شارع محبوب محمد بـوسـبـسي مصطفى 20

21 
 سكن الواحات 122حي  الـرش عفـاف

22 
 شارع الشهداء 02الوكالة الصيدالنية رقم 

23 
 سكن 128حي  بن قيط محمد 

24 
 سكن بوخنفوس 514حي  بهلولي ريمة

25 
 حي المقام  ذبيح مريم

26 
 حي المحافير لغواطي زهير

27 

 افلو

 شارع فرانس فانون حساني محمد

عطلة عيد 

االضحى المبارك 

2018  

28 
 شارع األمير عبد القادر معراجي نور الدين

29 
 شارع العقيد الحواس 03الوكالة الصيدالنية رقم 

30 
 شارع عدة بوزيد سعيداني سهيلة

31 
 حي القعـدة جباري عبد الحفيظ

32 
 طريق البيض 244شارع  بيعة شهرزاد

33 
 حي ضاية لقراد العصفور خالد

34 
 حي ضاية لقـراد قـلوش رشيدة

35 
 طريق البيض زعابطة محمد

36 
 شارع العقيد س. الحواس صنهاجي عبد الـحق

37 
 شارع العقيد لطفي 01الوكالة الصيدالنية رقم 

38 
 حى النهضة كاستور شـريط زكـريـا

39 
 شارع 02الوكالة الصيدالنية رقم 

40 
 حـى االستقـالل عثـماني الطـاهر

41 
 أفـلو حـاكمي بولفـعة

42 
 شارع تيارت العربي محمـد

43 
 حـي القـعدة نايلى الطـاهر

44 
 حي ام قرين نور الدين بختة
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 2018بعطلة عيد األضحى  مداومة المحالت والمؤسسات التجارية الخاصة

V   /

 التوزيـع 
     

      
 إجراء المداومةتاريخ  النشاط العنوان التسمية البلدية الرقم

 مطـاحن األغـواط  حساني مصطفي  األغـواط 1
توزيع السميد 

 والدقيق 

عطلة عيد االضحى المبارك 

2018 

 مخزن بيع الصادقية  هـلـوب عيسى   األغـواط 2
توزيع السميد 

 والدقيق

 مخزن بيع الوئام  بوساحة بدر الدين   األغـواط 3
توزيع السميد 

 والدقيق

 شوشة الطـاهر  قصر الحيران  4
مخزن بيع قصر 

 الحيران 

توزيع السميد 

 والدقيق

 مخزن بيع أفلـو   قريشى الناصـر  أفـلو   5
توزيع السميد 

 والدقيق

 منداس الطاهر األغـواط 6
طريق األغواط أفلـو 

-  

توزيع المياه 

 المعدنية 

توزيع المياه  طريق األغواط أفلـو  سعدي فؤاد األغـواط 7

mailto:dcwlghtinfo@gmail.com
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 المعدنية 

 طريق األغواط أفلـو  قيـوة خـالد األغـواط 8
توزيع المياه 

 المعدنية 

 طريق األغواط أفلـو  هـلوب علي األغـواط 9
توزيع المياه 

 المعدنية
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