
الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجزائرية

التجارة وزارة

بالجلفة التجارة مديرية

العنوان
 التجار لقب و إسم

المسخرين
النشاط فرع البلدية الدائرة

291 ملكية 118حي العمراوي قسم  حاللش حسان

173 ملكية 100حي بوتريفيس قسم  حاللش جالل

139/ 768حي بوخالفة رقم  عز الدين سعدي

65/ 1094طريق بحرارة  مريني المسعود

حي بوتريفيس صولح سلمة

حي بوتريفيس طريق بوسعادة موفق مصطفى

148حي عين الشيح قسم  عمري عيسى

09/ 289حي الضاية  جوال كميلية

07/ 2331 جويلية 05حي  بن ميصرة عبدالقادر

حي األمل هشام بن الغربي

حي المستقبل سعدي عز الدين

تعاونية الخوارزمي حي الوئام سمير حشاني

حي بربيح حمزة مصطفى

بربيح- تجزئة حنيشي محمد هاني خليل

حي البرج حمزة الحسن

حي برنادة بجوار الدرك الوطني صالح بن قسمية

حشاني توفيق دار100حي 

147حي بن عزيز  قالم عبدالقادر

04 رقم 406حي بوشندوقة بناية  امحمدي مريم

حي شعباني رحمون العيد

55/ 491شارع سيدي نايل بناية  طاع هللا لمين

544 جويلية 05حي  صيلع الطيب

أ41/ 198 جويلية 05حي  موفقي عامر

بن بلخير العيد ب198 جويلية 05حي 

61/ 1613حي محمد شعباني  سعيد فضيلة

09 قسم 02حي الحدائق عمارة  براهيم جرو

07 محل 01حي الحدائق عمارة  بن قويدر خالد

122 م 160 جويلية قسم 05حي  قويدر حرفوش

02 رقم 1876حي بوخالفة بناية  بن عيسى عيشة

08 رقم 1470حي بوتريفيس  سعيداني حمزة

311 م 99 قسم 04حي بوتريفيس فوج  مغنية سائحي

12 رقم 391حي عين الشيح  قيرش مازية

11 رقم 391حي عين الشيح  بسة ام هاني

44 ملكية 149حي عين الشيح قسم  العربي صخري

114 ملكية 165تجزئة حنيشي محمد قسم  بن عيسى مصطفى

35 رقم 199حي قناني بناية  فيرم سعد الدين مصطفى

01 مكرر رقم 217حي قناني   نوري الزهرة

190 م 153حي قناني قسم  دويدي عبدالوهاب

50 رقم 149حي المستشفى بناية  داشر بلقاسم

153 قسم 150شارع سيدي نايل رقم  طاع هللا عيسى

تومي محمد االمين ب91 رقم 39حي بن عزيز 

د14 رقم 892حي بربيح  عرايش عوالي

زبير فطوم ب28 رقم 903حي بربيح 

05حي بن جرمة السوق المغطاة محل  حاجب توفيق

حي بن جرمة بجوار السوق المغطاة بشراوي لخضر

50 المحل 01السوق المغطاة وسط المدينة رقم  براهيم العيش

ج40السوق المغطاة رقم  بن شريف خالد

41السوق المغطاة رقم المحل  بن الحاج عبدالعزيز

  الجلفة بوالية 2020 الفطر عيد بمناسبة المناوبة لضمان المبرمجين بالتجار خاص جدول: 1 رقم جدول

الثاني اليوم

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد



160/ 65حي قناني بناية  تومي خالد

105ملكية / 153حي قناني قسم  عراشي عيسى

391حي عين الشيح بناية  عكة صالح

389حي عين الشيح  نجيمي عامر

بوذينة نصر الدين ب28 رقم 903حي بربيح 

أ14 رقم 915حي بربيح بناية  حوة ساعد

185/ 169حي الحدائق  سلت محمد شوقي

حي البساتين بوزيان احمد صابر

الجلفة100 ملكية 164 قسم 08نهج  بابا خليل نسيم

12/ 153حي بن جرمة بناية  قويدر بشوطي

بوهزيلة حمزة الجلفة15 رقم 488حي قناني 

559/02حي بلغزال طريق بوسعادة بناية  نوي محمد االمين

163 م139حي باب بوسعادة قسم  بن علي مختار

تعاونية حاشي امعمر حي العقيد محمد شعباني بناية 

993 /05

نجيمي عائشة

 (التعاونية سابقا)حي الضاية تجزئة بن حليمة بوسنة 

 أ الجلفة07 رقم 817 بناية 26قطعة رقم 

خباز بلقاسم صالح الدين

 قسم 04 رقم 243شارع االمير عبد القادر بناية 

 الطابق االرضي الجلفة354 و 353 ملكية 162

بن قرينة بن داود

الشارف نحو الغربي المخرج أحمد سعدي

01 و الطريق عبيدهللا اوالد قرية اسماعيل كوشيدة

46 و الطريق الشرقي المخرج عمر بلعباس

47 و الطرق الشرقي المخرج لقشيشي مؤسسة

النعام واد 01 و الطريق لخضر جقبوب

01 وطني الطريق الشمالي المخرج
 طريق شبكة مؤسسة

بيتروزار

بوتريفيس حي GD 1721

العيون روس حي GD 1722

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

سوبيرات

أخرى نشاطات فروع

الوقود محطات



مسعد 357 بناية ثابت بن زيد حي كمال زيرق

مسعد 641 بناية القدس حي عادل ياحي

مسعد 06/ 476 بناية  األطلس طريق الطاهر شعيب

مسعد 01/ 141 بناية الدائرة حي نورالدين حديبي

مسعد 92/ 02 بناية المدينة وسط حي محمد عبدالرحيم

مسعد 63 بناية  السوق حي محمد تواتي

مسعد225 بنااية  الصحبي قبر حي محمد شعيب

مسعد 114 بناية الشعبة سوبيرات اسماعيل مخلوف

مسعد 588 بناية الجلفة طريق حي امحمد زرقين بن

مسعد12/ 542 بناية  تقرت طريق قويدر قزيم

مسعد 332 بناية بوسعادة طريق حي عمر معمري

مسعد343 بناية  سونلغاز حي عبدالحميد بشير بن

مسعد 20 بناية عبدالرحمان طهيري حي فاطمة غويني

مسعد 19/ 375 بناية ثابت بن زيد حي الخذير مباركي

مسعد 666 بناية القدس حي سالم علي بن

مسعد 08/ 688 بناية  القدس حي سعد نوري

مسعد 08/ 688 بناية  القدس حي سعد نوري

بمسعد  270بناية بوسعادة طريق حي الجامد محمدي

بمسعد  357/15بناية ثابت بن زيد حي ملخير قراش

بمسعد 40/05بناية السوق حي مسعودة كيدار

بمسعد175/53 بناية المايدي حران حي سعد نعامة

مسعد 534/24 بناية  تقرت طريق حي أحمد سويسي

مسعد 362/33 بناية بوسعادة طريق حي علي حمرورش

مسعد674/04 بناية   القدس حي زوينة طويسي

مسعد 270 بناية بوسعادة طريق حي الجامد محمدي

مسعد 269 بناية بوسعادة طريق حي رابح نارة

مسعد 290 بناية سونلغاز حي ساعد نوي بن

408 بناية تقرت طريق حي الجلفة مطاحن بيع نقطة

تقرت نحو ب01 و الطريق األمل شركة

المدينة وسط محمد مكناز

تقرت نحو ب01 و الطريق محمد مكناز

مسعد بلدية GD 1730

االدريسية 22/ 69 بناية النوراني رق شارع عيسى بن شهارة

االدريسية 140 ملكية 17 قسم ب 09/ 27 بناية ادريس عمر شارع نوي محمد

حي المشتلة االدريسية قوادري عمر

بن العايب بن السعيد االدريسية03 رقم 1143تجزئة رقم 

الحي الجديد االدريسية بن بوزيد  بلقاسم

بن مسعود مصطفى االدريسية88 رقم 102شارع طعيبة ناجي بناية 

قشبوط يمينة االدريسية44 ملكية 24شارع بن احمد ابراهيم قسم 

66 ملكية 08 قسم 120 بنية 1945 ماي 08شارع 

االدريسية
هزيل بريكة

قصاب السعيد االدريسية17/ 126شارع مقدم مختار بناية 

بن لبقع بوبكر االدريسية09 رقم 50شارع عمراني ابراهيم بناية 

سعدة محمد االدريسية28 ملكية 12 قسم 131بناية 

 ملكية17 قسم 24شارع بن بوزيد عبدالحفيظ بناية 

 االدريسية126
قصار زينة

أ55 رقم 102شارع بن سليمان عبدالقادر بناية 

االدريسية
رتيمي خرفية

/12 بناية 16 مجموعة ملكية 15حي البساتين قسم 

 االدريسية222
بن لبقع سعد

المخابز

المخابز

مسعد بلدية مسعد دائرة

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

القصابة

الوقود محطات

السميد

أخرى نشاطات فروع

االدريسية بلدية االدريسية دائرة

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر



بن لبقع عبدالسالم االدريسية14 رقم 191شارع االمير عبدالقادر بناية 

أ االدريسية31 رقم 174شارع بن عمران ثامر بناية  بوشقور ثامر

85 ملكية 18 قسم 15شارع بن الشيخ محمد بناية 

االدريسية
مكاوي محمد

أ االدريسية11/ 47شارع عمر ادريس بناية  قدوري محمد

بوشقور احمد االدريسية45 ملكية 23حي روابح المداني قسم 

أ االدريسية19/ 24شارع مقدم مختار بناية  دحماني ابراهيم

أ االدريسية02/ 152شارع االمير عبدالقادر بناية  بشيري علي

ماضي بنصير االدريسية06 / 252حي الشهداء بناية 

عرابة فطوم االدريسية05 رقم73شارع ضامن عبدالعزيز بناية 

49 ملكية 13 قسم 48شارع عمر ادريس بناية 

االدريسية
حرزلي جلول

 ملكية18 قسم 14شارع بن سليمان عبدالقادر بناية 

 االدريسية102
مكاوي لخضر

70 ملكية 25 قسم 66شارع عليوات عبدالقادر بناية 

االدريسية
دومة عبدالقادر

جوال المبخوت االدريسية23/ 69شارع رق النوراني بناية 

بن االبقع محمد االدريسية40 رقم 178شارع بن احمد ابراهيم بناية 

قصاب بنيامين االدريسية20 رقم 48شارع مقدم مختار بناية 

ثامري الحفناوي االدريسية21 ملكية 13شارع عمر ادريس قسم 

17 رقم 31شارع بن سليمان عبدالقادر بناية 

االدريسية
ثامري العيد

بن العايب عادل االدريسية6/ 130شارع بن عمران ثامر 

35 ملكية 13 قسم 47شارع مقدم مختار بناية 

االدريسية
ماضي سالم

بن االبقع مسعود االدريسية06 رقم 223شارع خالدي مخلوف بناية 

105 ملكية 12 قسم 130شارع شاتي عبدالقادر بناية 

االدريسية
سعدة عبدالقادر

 محل7 ملكية 13 قسم 154شارع عمر ادريس بناية 

 االدريسية02رقم 
بن االبقع حدة

155السوق المغطاة شارع االمير عبدالقادر بناية 

 االدريسية28محل رقم 
بن االبقع قويدر

االدريسية بلدية GD 1729
القديد نحو 01 رقم الوطني الطريق CPS NABIL   شركة

11/ 24 بناية ماي 01 شارع ابراهيم خويل

محل 20 موقع سالم قاسم شارع المخطار ميصرة بن

28/ 57 بناية بلقاسم حامدي شارع الحواس لبرة

 عباية عالوة 54/ 187 بناية الشهداء حي

54/ 180 بناية الشهداء حي نصيرة دراج بن

150 تجزئة 03 قسم المغطاة السوق بجانب النعاس صيلع

28/ 67 بناية بلقاسم حامدي شارع يحيى يزير

15/ 93 بناية سليمان زعفران شارع ربيحة طاوسي

14/ 44 بناية عياشي زيتوني شارع عبدالفتاح شناق

دارالشيوخ بلدية GD 1723 اخرى نشاطات فروع

طالب عبدالقادر 01 رمز 16 ملكية مجموعة 33 قسم الوسط حي

09/ 524 بوعافية حي أحمد معمري

24/ 18 بناية السوق حي خيرة لبنة

03/ 122 بناية الوسط حي عبدالسالم تواليت

االدريسية بلدية االدريسية دائرة

القصابة

الوقود محطات

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

الوقود محطات

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

المخابز

دارالشيوخ بلدية دارالشيوخ دائرة

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

القصابة

المخابز

بحبح حاسي بلديةبحبح حاسي دائرة



09/ 149 الوسط حي عبدالقادر زعتر

01 رقم العش حاسي طريق صويلح بوزيدي

01 محل 16 رقم 552 بناية المناضلين حي  محمد لحول

أ 13 رقم 401 بناية المناضلين حي  محمد لخذاري

06 رقم 405 بناية المناظلين حي  بولرباح زرقين

07 رقم 378 بناية المناضلين حي  بلقاسم طيبي

بحبح حاسي عبدالقادر شكال

  أ 15 رقم 378 بناية المناضلين حي احمد مبروك

فواز هرماس 30 قسم ( 2 ,1) 09 رقم 170 بناية الوسط حي

  01 رقم محل سكن 1000/80 حي الطيب قوق

BIS 129 رقم 67 بناية الوسط حي  عبدالقادر قرار

67 رقم 90 بناية 01 رقم الوطني طريق  عيسى حميدي

ب23 رقم 22 بناية الشريف سي خليفة شارع  الحاج الريم بن

  06 رقم االستثمارية التجزئة العش طريق شارع علية بن بوزيدي

 193 بناية الوسط حي العش حاسي طريق مقابل 

ج 01 رقم عبدالكريم الطاهر بن

05 رقم 193 بناية نوفمبر أول حي  مسعودة لبصير

01 رقم الوطني الطريق الوسط حي محمد شعالن

بحبح حاسي بلدية GD 1726نفطال

أ01و 01 الطرق مفترق احمد زعتر

بحبح حاسي GD 1724 نفطال

بحبح حاسي لبلدية االجتنابي الطريق حسام حميدي

العش حاسي نحو بحبح حاسي مخرج زكريا ضيف

المختار ديبس حي عبدالقادر حيمور

رقاب عباس يوسف زيغود حي

السالم حي امين وليد خير

المبروك سالم بومدين هواري حي

العيهار ربحي حي ناصر موساوي

ريم رزيقي بوضياف محمد حي

عامر ربي عبد بوضياف محمد حي

بوعالم دهيليس بوضياف محمد حي

البركة حي جمال بوغابة

بالل سنوسي رابح عناق حي

سفيان عروة باديس ابن حي

مخلوف معمر سليمان سليماني حي

باديس بن حي مهدي اوطيب

عبدالسالم علي بن سليمان سليماني حي

السالم حي عبدالحفيظ قمورة

يوسف عناق باديس ابن حي

سكن 120 حي لخضر سبع

سكن 120 حي رشيد عدة

عمار علي حي عبدالباقي باطش

فتيحة جاوي بومدين هواري حي

محمد عزوزي بن بوضياف محمد حي

المدينة وسط حي رابح قيبش

المقراني حي رشيد زيدون بن

الطاهر احمد قيبش بوضياف محمد حي

بوضاف محمد حي حمزة عيشة بن

داود بن صادق رابح عناق حي

المقراني حي خالد شداد

يحيى طمار يوسف زيغود حي

زبانة احمد حي رابح بوجملين

حميد عودة بن بوضياف محمد حي

المختار ديبس حي مصطفى تلي

المخابز

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

المطحنة منتجات

بحبح حاسي دائرة

الوقود محطات

اخرى نشاطات فروع

بحبح حاسي بلدية

أخرى نشاطات

المخابز

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

القصابة

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

وسارة عين بلدية وسارة عين دائرة



صالح انوجال بوضياف محمد حي

المختار ديبس حي ابراهيم شواف

المختار ديبس حي الحادة عدة

البركة حي عيسى مليح

مراد ديدوش حي عادل صرصاب

مراد ديدوش حي كمال زمور

01 رقم الوطني الطريق الجنوبي المخرج لخضر جقبوب

ب 40 وطني طريق الغربي المخرج جمال رحو

العين راس 01 الوطني الطريق محمد طالب

وسارة عين بلدية GD  1720
40 رقم و الطريق الشرقي المخرج جمال غربي

نبي بن مالك شارع يحي ماكسن

البيرين السوق حي عبدالحليم زيرق

األخضر عامر ساحة رقية داوود بن

سليمان سليماني حي عبدالرزاق عبدي

ب12 رقم 410 مقاطعة وسارة عين طريق يحي بن راشدي

ب 8/ 262 مقاطعة الصحاري حد طريق 238 تجزئة الهاشمي مهدي

أ 01 رقم 29 قطعة التجاري المركز حي حسين طه نهايلي

أ24 رقم 23 مقاطعة الحواس سي حي هللا جباء بلخوص

47 رقم 284 مقاطعة بلقاسم شنوف حي محمد عبيزة

ب 67 رقم 69 مقاطعة المغطاة السوق حي الدهان بايزيد

08 رقم محل 74 التجاري المركز حي  بلقاسم دلماجي

01 رقم 196 مقاطعة بلقاسم شنوف حي رضوان زيان
03 الموضع رقم بوسيف عين طريق 03 حي االرضي الطابق عبدالحميد مزهودي

16 رقم 316 مقاطعة سليم بن محمد شارع معمر منصوري

02 رقم 266 مقاطعة سليمان سليماني حي سعيد هجرسي

04 رقم 04 مقاطعة نافع بن عقبة حي محمد فورار

أ20 رقم 15 مقاطعة الميلي مبارك شارع محمود عمران

س محل الصحاري حد طريق 238 تجزئة يحي ربيعي

أ01 رقم ف 409 مقاطعة سليمان سليماني حي مختار جنيد

الصحاري طريق حي بلخضر قشيدة

االخضر عامر حي تشيش قشيدة

بوسيف عين طريق حي علي مشتاوي

قويدر دحماني طريق احمد عصنون

االكحل سليمان سليماني حي بايزيد توميات

المدينة وسط حي فارس هجرسي

المدينة وسط حي االخضر عامر

المدينة وسط حي بولنوار عطاب

نوفمبر اول حي احمد بوغفالة

وسارة عين نحو المدينة وسط علي عواج

40 رقم الوطني الطريق يوسف قاسمي

الصحاري حد نحو البيرين مخرج عيسى عيسو

02 رقم 118 بناية الحواس سي حي قويدر محاد

01 باب 09 مقاطعة الحواس سي حي احمد فراحي

س06 رقم بومنجل علي حي المسعود بوسالم

14 رقم 18 مقاطعة بومنجل علي حي لوناس صيقع

03 رقم 37 مقاطعة نافع بن عقبة حي البشير قفال

01 رقم 94 مقاطعة زياد بن طارق حي مراد شاوي

أ01/ 332 بناية بومنجل علي حي بوسالم صيد

س03 رقم 35 بناية شنوف بوسالم الشهيد حي علية بن لطرش

س08 رقم 114 بناية الحواس سي حي  نايلي مريخي

02 رقم 36 بناية بومنجل علي حي كما جيرب

01 باب 25 مقاطعة زياد بن طارق حي مراد خلفاوي

05 رقم 235 مقاطعة زياد بن طارق جي سماعيل عثماني

المخابز

البيرين بلدية البيرين دائرة

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

القصابة

الوقود محطات

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

اخرى نشاطات فروع

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

وسارة عين بلدية وسارة عين دائرة

الوقود محطات

اخرى نشاطات فروع

المخابز

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

القصابة

 حد بلدية

الصحاري
الصحاري دائرة
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 حد بلدية

الصحاري
الصحاري دائرة

اخرى نشاطات فروع
الوقود محطات


