
التجارة وزارة

بالجلفة التجارة مديرية

العنوان واللقب االسم النشاط فرع البلدية الدائرة

345/ 01حي بوتريفيس فوج  عز الدين احمد

291 ملكية 118حي العمراوي قسم  حاللش حسان

65/ 1094طريق بحرارة  مريني المسعود

حي بوتريفيس صولح سلمة

01/ 162حي المسجد الجديد قسم  موفق مصطفى

148حي عين الشيح قسم  عمري عيسى

09/ 289حي الضاية  جوال كميلية

38/ 539حي الضاية بناية  عبد نصر امنهار

04/ 54 جويلية بناية 05حي  بن قسمية صالح

02 /565 جويلية 05حي  حاللش اخليفة 

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

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

160/ 65حي قناني بناية  تومي خالد

105ملكية / 153حي قناني قسم  عراشي عيسى

391حي عين الشيح بناية  عكة صالح
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األول اليوم 

الجلفةالجلفة

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

المخابز

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجزائرية



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

05/ 993تعاونية حاشي امعمر حي العقيد محمد شعباني بناية  نجيمي عائشة

 بناية 26قطعة رقم  (التعاونية سابقا)حي الضاية تجزئة بن حليمة بوسنة 

 أ الجلفة07 رقم 817

خباز بلقاسم صالح الدين

 و 353 ملكية 162 قسم 04 رقم 243شارع االمير عبد القادر بناية 

 الطابق االرضي الجلفة354

بن قرينة بن داود

الشارف نحو الغربي المخرج أحمد سعدي

01 و الطريق عبيدهللا اوالد قرية اسماعيل كشيدة

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

بيتروسار

بوتريفيس حي GD 1721

العيون روس حي GD 1722

مسعد 269/22 بناية بوسعادة طريق حي فريحة معمري

مسعد 225/45 بناية الصحبي قبر حي الطاهر شعيب

مسعد  86 بناية السوق حي عمار الصغير بن

مسعد 23/04 مجمع القدس حي زوبير نايل 

مسعد  544 بناية تقرت طريق لخضر تواتي

مسعد 716 بناية الجلفة طريق حي عمر باكرية

مسعد 72 بناية السوق حي مختار محمدي

مسعد 09 بناية سعيفي حي عمر داشر

مسعد 02 رقم 188 بناية  عبدالقادر االمير حي علي سريح

مسعد 269 بناية بوسعادة طريق سوبيرات الطاهر مخلوف

مسعد 19 رقم 708 بناية مسكن 60 حي الحاج حوة

مسعد 109 بناية السوق حي عبدهللا قاسم

مسعد 357 بناية  بوسعادة طريق حي صالح مومن

مسعد 421 بناية الرحمان عبد طهيري حي علي غويني

مسعد 63 بناية السوق حي عمر قاسم

مسعد 421 بناية عبدالرحمان طهيري حي محمد شتوح

مسعد 106/ 72 بناية السوق حي احمد قاسم

مسعد ثابت بن زيد حي خيرة تواتي

مسعد 72 بناية السوق حي العربي لقبج

مسعد 666 بناية القدس حي بلخير ضبع

06/ 641 بناية القدس حي سوبيرات نوال بلمداني

مسعد 641 بناية القدس حي عمر طيبي

مسعد 72/108 بناية  السوق حي القادر عبد ضبع

مسعد648/02 بناية  االطلس حي العياشي فضيلي

بمسعد 412/03 بناية القدس حي علي طاهيري

مسعد 73/109 بناية السوق حي القادر عبد قرود

الحاج قرود مسعد 49 محل 07 ب عمارة القدس حي

مسعد 72/87 بناية السوق حي  علي طيبي

مسعد  04/42 عمارة الجديد حي عمر خينش

مسعد 357 بناية بوسعادة طريق حي فتيحة عيسى بن

مسعد 37/11 بناية عبدالرحمان طاهيري حي محمد شتوح

مسعد 06/02 بناية المختار العياضي حي فاطمة ميمون

مسعد 213 بناية القدس حي عمر صدارة

مسعد 688 بناية القدس حي ساعد نوري

المخابز

مسعد بلدية مسعد دائرة

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

القصابة

الجلفةالجلفة

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

سوبيرات

أخرى نشاطات فروع

الوقود محطات



مسعد 118 بناية المغطاة السوق حي رابح قرود

مسعد 144 بناية نوفمبر أول حي  مختار حدة بن

مسعد 291 بناية سونلغاز حي محمد جعيدير

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

03 ملكية 08 قسم ثامر عمران بن شارع كريمة حرزلي

03 ملكية 08 قسم ثامر عمران بن شارع المختار قصار

102 بناية ناجي طعيبة شارع مصطفى زبدة

04 رقم 350 بناية النوري صديقي حي مسعود طاهري

36 رقم 25 بناية ادريس عمر شارع مخلوف العايب بن

32 بناية ادريس عمر شارع محمود ميمون

13 ملكية 30 قسم 08 حصة 58 تجزئة المهدي غريقة بن

16/ 130 بناية ثامر عمكران بن شارع محمد العايب بن

88 ملكية 15 قسم عبدالقادر االمير شارع علي حاجي

21 رقم 218 بناية البساتين حي لخير ام خاضر

210 بناية ثامر عمران بن شارع عبدالباقي سعدة

57 رقم 23 بناية عامر بلحوت شارع بلقاسم بوزيد بن

6 بناية النوراني رق شارع عادل مسعود بن

132 ملكية 15 قسم عبدالقادر االمير شارع عبدالعزيز االبقع بن

45 ملكية 22 قسم شعباني محمد حي بومرداس ماضي

12 رقم 254 بناية الشهداء حي  زهرة نواري

100 رقم 282 بناية النهضة حي بلقاسم زعيتري

32 قسم 21 جزء 130 تجزئة فاطمة مسعود بن

125 بناية ثامر عمران بن شارع عبدالقادر هزيل

56 ملكية 17 قسم 73 بناية محمد عسلون بن شارع  بوزيد هزيل

137 بناية عبدالقادر شاتي شارع محمود زفزافي

58 ملكية 13 قسم ادريس عمر شارع محمد حنيشي

عبدالقادر قصاب 20 رقم 8 بناية مختار مقدم شارع

31 ملكية 25 قسم 103 بناية اوت 20 حي ابراهيم سواهلية

 يحي حفاف بن 20 رقم 8 بناية مختار مقدم شارع

90 ملكية 13 قسم 50 بناية مختار مقدم شارع مصطفى مكاوي

180 بناية محمد الشيخ بن شارع سليمان سواهلية

22 ملكية 21 قسم 72 رقم 178 تجزئة شنانة حمزة

155 بناية المغطاة السوق يمينة االبقع بن

أ 26 رقم 197 بناية عبدالقادر االمير شارع مصطفى عبو

49 ملكية 13 رقم 48 بناية ادريس عمر شارع دحمان األبقع بن

24 رقم محل 155 بناية المغطاة السوق  خديجة األبقع بن

155 رقم محل 155 بناية المغطاة السوق عبدالقادر عيساوي

155 بناية المغطاة السوق ربيح مكاوي

27 رقم محل 155 بناية المغطاة السوق مسعود االبقع بن

58 ملكية 13 قسم ب20 رقم 48 بناية مختار مقدم شارع جمال دحماني

أ13 رقم 48 بناية ادريس عمر شارع احمد بوزيد بن

ب13 رقم 48 بناية ادريس عمر شارع الطاهر محمد األبقع بن

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

06/ 31 بناية ماي 08 شارع ابراهيم خويل

49/ 70 نايل سيدي رع شارع المخطار ميصرة بن

28/ 57 بناية بلقاسم حامدي شارع الحواس لبرة

 عباية عالوة 54/ 187 بناية الشهداء حي

50 تجزئة 03 قسم المغطاة السوق بجانب النعاس صيلع

مسعد بلدية مسعد دائرة

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

الوقود محطات

السميد

أخرى نشاطات فروع

المخابز

االدريسية بلدية االدريسية دائرة

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

القصابة

الوقود محطات

اخرى نشاطات فروع

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

المخابز

دارالشيوخ بلدية دارالشيوخ دائرة

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر



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
الوقود محطات

دارالشيوخ بلدية دارالشيوخ دائرة
 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

القصابة



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

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

  احمد مبروك أ15 رقم 378حي المناضلين بناية 
242 ملكية 30قسم  ( 2 ,1) 09 رقم 170حي الوسط بناية  فواز هرماس

  01 سكن محل رقم 1000/80حي  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

  06شارع طريق العش التجزئة االستثمارية رقم  علية بن بوزيدي

ج 01 رقم 193 بناية الوسط حي العش حاسي طريق مقابل  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

فتحي عثمان عمار علي حي

المختار ديبس حي عبدالحليم قيرود

المجاهدين حي عبدالقادر منهوم

عبدالعزيز لعروسي بومدين هواري حي

المختار ديبس حي ناصر شعبان بن

خديجة عيشة بن زبانة احمد حي

مراد ديدوش حي لخضر العكة

ميلود حمودي المقراني حي

عاشور حبيرش المقراني حي

عبدالحفيظ بوسالمة المقراني حي

عمار شوكي عمار علي حي

باديس ابن حي عزوز بن لشلق

عبدالحفيظ بوسالمة سليمان سليماني حي

محمد بحري سليمان سليماني حي

يوسف زيغود حي الميلود برداية

المختار ديبس حي مكي قاوي

محمد عياش سليمان سليماني حي

ربيع حماز رحيم مصطفى حي

البستان حي البركة تجزئة لوعيل بوضرساية

المخابز

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

المطحنة منتجات

المخابز

بحبح حاسي بلدية

وسارة عين بلدية وسارة عين دائرة

بحبح حاسي دائرة

أخرى نشاطات

الوقود محطات

اخرى نشاطات فروع

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر



الحاج هتاك المقراني حي

البشير دهيليس-سوبيرات رحيم مصطفى حي

المختار ديبس حي حميدة لكحل

سكن 120 حي صحراوي كنودي

السالم حي عمر ربحي

يوسف العيداوي سليمان سليماني حي

رابح شرفاوي سليمان سليماني حي

مليحي تومي عمار علي حي

حبشي سبخاوي بوضياف محمد حي

عيسى هلة المقراني حي

رابح عناق حي عمر كيبش

يحيى نديل مسكن 120 حي

حسين مريخي سليمان سليماني حي

احمد نوي عمار علي حي

المختار ديبس حي لخضر تلي

نجية شايعة عمار علي حي

رابح عناق حي محمد دباغة

باديس بن حي عبدالقادر دربالي

رابح عناق حي رابح مسعودي

المختار ديبس حي عيسى شنوف

المختار ديبس حي رضا بوزار

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

البيرين الصومام شارع عبدالعزيز عبدي

البيرين السوق حي عبدالحليم زيرق

البيرين نوفمبر اول ساحة سمير عبدي

البيرين سليمان سليماني حي عبدالرزاق عبدي

أ 17 رقم 110 مقاطعة لخضر امر شارع بومدين تومي بن

س 18 رقم 70 مقاطعة السوق حي فضيلة زنيخري

ب 02 رقم 25 مقاطعة سليمان سليماني حي ثامر هللا عطاء بن

أ08 رقم 507 مقاطعة قطعة 238 تجزئة حي كمال محمد ضيف

155 مقاطعة يحيى بن الصديق محمد حي مختار توميات

أ09 رقم 463 مقاطعة 108 تجزئة وسارة عين طريق خالد ذباح بن

أ21 رقم قويدر دحماني حي حمزة بخوش

51 رقم 67 مقاطعة التجاري المركز حي قويدر زناقي

18 رقم 85 مقاطعة المغطى السوق المدينة وسط موفق عمران

46 رقم 176 مقاطعة سليمان سليماني حي الدين صالح هللا عطاء بن

ب12 رقم 410 مقاطعة وسارة عين طريق يحي بن راشدي

الحواشية عطوي البيرين سليمان سليماني حي

الصومام حي الربيع عبدي

البيرين سليمان سليماني حي  فريد دلماجي

البيرين الهضاب حي عبدهللا ساكر

البيرين المدينة وسط عزوز بن سبع

االخضر عامر حي كهينة اودية أيت

بوسيف عين طريق عبدالقادر جنيدي

االكحل سليمان سليماني حي مبروك عساس

البيرين سليمان سليماني حي  فريد دلماجي

البيرين الهضاب حي عبدهللا ساكر

البيرين المدينة وسط عزوز بن سبع

وسارة عين نحو المدينة وسط علي عواج

40 رقم الوطني الطريق يوسف قاسمي

الصحاري حد نحو البيرين مخرج عيسى عيسو

وسارة عين بلدية وسارة عين دائرة

القصابة

الوقود محطات

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

اخرى نشاطات فروع

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

القصابة

الوقود محطات

المخابز

البيرين بلدية البيرين دائرة

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

اخرى نشاطات فروع



253 مقاطعة زياد بن طارق حي سماعيل صيقع

س 01 رقم 84 مقاطعة بومنجل علي حي عبدالقادر محاد

س 06 رقم بومنجل علي حي علي بوسال

52 باب 378 مقاطعة زبانة احمد حي محمد ضيفاوي

02 رقم 155 بناية الحواس سي حي علية بن جرموم

25 رقم 380 المقاطعة رقم زبانة احمد حي علية بن سبيحة

أ02 رقم 57  تجزئة بومنجل علي حي السعيد رزقي

52 رقم 378 زبانة احمد حي محمد ضيفاوي

أ01/ 265 بومدين هواري حي عثمان مباركي

04 رقم 301 مقاطعة التجاري المركز من قرب شنوف بوسالم الشهيد حي سعد قانة

01 رقم 66 بناية بومنجل حي بختي عثماني

أ 89 رقم الوطني الطريق الغربي المخرج هللا عطاء غربي

 حد دائرة

الصحاري

الوقود محطة

 حد بلدية

الصحاري

القصابة

اخرى نشاطات فروع

المخابز

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر


