
ة ة الشعب مقراط ة الد ة الجزائ الجزائ

وزارة التجارة

الجلفة ة التجارة  مدي

العنوان
إسم و لقب التجار 

ن المسخ
شاط ع ال ف ة لد ال الدائرة

حي بن جرمة قسم 152 مجموعة ملكیة 230 الجلفة بودون خیار
حي بن جرمة بنایة 888 رقم 11ب الجلفة بن مختار سعیدة

شارع سیدي نایل بنایة 129 قسم 06 الجلفة حمزة مصطفى
تعاونیة حنیشي محمد قسم 165 ملكیة 199 الجلفة طاع هللا محمد

حي عین الشیح بنایة 397 رقم 07 الجلفة ھاني خلیل
تجزئة بوتریفیس قطعة 132 فوج 02 قسم 98 جزء 01 عمري عیسى

حي عین الشیح بنایة 400 رقم 01أ الجلفة براھیمي عبدالقادر
حي الضایة بنایة 539 رقم  38رمز د  الجلفة مغار عبدالناصر

حي الضایة بنایة 289/ 09 الجلفة جوال كمیلیة
حي البرج قسم 125 مجموعة ملكیة 580 الجلفة لحسن حمزة

شارع الشھداء وسط المدینة بنایة 141 رقم 32 الجلفة براھیمي أحمد األمین 
السوق المغطاة  رقم 79 الجلفة موفق مصطفى

شارع سیدي نایل بنایة 491 رقم 55ه الجلفة لمین طاع هللا
حي المستشفى بنایة 149 رقم 30 قسم 142 ملكیة 516 بوكفوس فتحي

حي قناني قسم 163 جزء 68 الجلفة عبدالرحیم صالح الدین
حي بوتریفیس الجلفة حاللش رضا

حي 05 جویلیة طریق اإلطارات الجلفة بن قسمیة صالح
حي 05 جویلیة الجلفة بودبوس مرزوقي

حي الوئام بجانب مدیریة التكوین الجلفة بن میصرة عبدالقادر
تجزئة مسعودي عطیة الجلفة شاتي احمد

حي السطیحة الجلفة بن العربي ھشام
حي بوتریفیس مقابل الدرك الوطني الجلفة حاللش حسان

قرب جامع سیدي نایل الجلفة حاللش سالم
حي بوتریفیس مخبزة دبي الجلفة حاللش حسان

حي بلبیض الجلفة بن علجیة سمیر
حي الوئام بجوار الطبیب بن یعقوب الجلفة حشاني سمیر
حي المستقبل شارع المسجد الجدید الجلفة بن فیروز مسعودة

حي شعباني شارع الدائرة الجلفة رحمون العید
حي بن تیبة الجلفة سعدي عز الدین

حي شعباني 1993/ 05 الجلفة نجیمي عائشة
شارع األمیر عبدالقادر 243/04 الجلفة بن داود بن قرینة

حي بن جرمة 371/ 02 الجلفة صالح جاب هللا
حي بن جرمة مقابل الملعب البلدي قسم 165 الجلفة دباب عبدالحمید

حي بربیح 903/ 28 ب الجلفة فطوم زبیر
حي بربیح نھج 0 قسم 182 ملكیة 191 الجلفة محمد األمین قویسم

حي قناني 488/ 15 الجلفة بوھزیلة حمزة
حي بن جرمة 153/ 12 الجلفة بشوطي قویدر

حي بربیح 188/ 04 الجلفة بدیرینة طاھر
حي 05 جویلیة 2331 طریق الوئام الجلفة مازوزي الحاج محمد

حي مسعودي عطیة قسم 158 ملكیة 144 الجلفة جمال الصید
حي 300 مسكن حي الوئام عمارة 180 رقم 19 الجلفة عمران محمد

حي بوتریفیس قسم 136 ملكیة 148 محل 04 الجلفة بن علي أحمد
حي بلغزال طریق بوسعادة 559/ 02 الجلفة محمد طاھر أمین نوي

ة الجلفة  اليوم الثا  د  األض 2021 بوال ة ع مناس ة  ن لضمان المناو التجار المسخ جدول خاص 

المخابز

الجلفة الجلفة

ة  المواد الغذائ



حي بوتریفیس 558/ 140 الجلفة بن علي مختار
حي 05 جویلیة 544/ 03 الجلفة صیلع الطیب

حي 05 جویلیة 109/ 198 مكرر الجلفة بن سنوسي سمیرة
حي 05 جویلیة بنایة 198/ 10 محل أ الجلفة سعیداني اسالم 

حي بوشندوقة بنایة 362 / 01 الجلفة خباز بلقاسم صالح الدین
حي بوتریفیس قسم 136 محل 04/03/ 02 ھـ الجلفة بن علي أحمد

حي مسعودي عطیة 2239 الجلفة بن بوذینة بن داللة
حي 60 مسكن بوتریفیس محل رقم 10 الجلفة ھواري البشیر

حي السكن التساھمي حصة 46 من 169/ 185 الجلفة شونان تقي الدین
حي الحدائق السكن التساھمي 169/185 الجلفة مریني معمر

تجزئة الھضاب العلیا رقم 458 جزء 529 محل 02 الجلفة بوذینة البشیر
حي قناني 183/ 09 أ الجلفة عروس ربیعة

حي بن جرمة 406/ 30 الجلفة بشراوي علي
حي قناني 445/ 38 الجلفة عراشي عیسى

حي عین الشیح 387/ 46 الجلفة بختي محمد

حي باب الشارف مقابل مخبزة الطرشي الجلفة بن الصادق بلخیر
حي بن جرمة بنایة 888/ 11 أ الجلفة سراي الطیب

حي عین الشیح تعاونیة دروازي 778 / 02 أ الجلفة محمد بن جربة
حي 05 جویلیة بنایة 542/ 160 ملكیة 291 محل د الجلفة قرینغي سفیان

حي الحدائق 169/ 185 السكن التساھمي طریق المجبارة شونان تقي الدین میلود
حي الحدائق رقم 50 من 169/ 185  قسم 193 الجلفة عیسى الحاج عیسى

حي الحدائق محل 17 الجلفة زریعة قویدر
حي الحدائق عمارة 01 رقم 02 الطابق األرضي الجلفة شحطة أحمد

حي سلیمان عمیرات 15/ 76 بوتریفیس الجلفة بوصوار محمد
حي 05 جویلیة ریاض الفتح 563/ 11 قسم 160 الجلفة بسعود مختار

حي 05 جویلیة قسم 160 ملكیة 338 بنایة 545 محل 03 قاش مسعودة
حي 05 جویلیة  بنایة 198/ 13 الجلفة بن بلخیر العید

شارع سیدي نایل وسط المدینة 99/ 69 أ الجلفة فرید طھراوي
حي عین الشیح رمز ب 149 ملكیة 129 الجلفة داودي فتیحة

حي عین الشیح 148/ 366 الجلفة خرادل جمال

حي بن جرمة بنایة 353/ 10 الجلفة نقطة بیع مطاحن الزیتونة
قریة اوالد عبیدهللا الجلفة نقطة بیع مطاحن الزیتونة

حي فكاني بنایة 1458/ 04 الجلفة نقطة بیع مطاحن السھوب
قریة اوالد عبیدهللا الجلفة نقطة بیع مطاحن الجلفة

حي البرج بنایة 31 الجلفة نقطة بیع مطاحن الجلفة
حي عین الشیح بنایة 777 رقم 02 قسم 149 الجلفة نقطة بیع مطاحن الجلفة

حي فكاني قسم 119 ملكیة 221 الجلفة نقطة بیع مطاحن الجلفة
حي عین سرار  بوتریفیس الجلفة نقطة بیع مطاحن الجلفة

حي القدس بنایة 641 مسعد یاحي عادل
طریق األطلس  بنایة 476/ 06 مسعد شعیب الطاھر

حي الدائرة بنایة 141/ 01 مسعد حدیبي نورالدین
طریق تقرت بنایة 544 مسعد تواتي لخضر

ة 270 مسعد ق بوسعادة بنا محمدي الجامد ط
حي السوق  بنایة 63 مسعد تواتي محمد

حي قبر الصحبي  بناایة 225مسعد شعیب محمد
سوبیرات الشعبة بنایة 114 مسعد مخلوف اسماعیل

حي طریق الجلفة بنایة 588 مسعد بن زرقین امحمد
طریق تقرت  بنایة 542/ 12مسعد قزیم قویدر

حي طریق بوسعادة بنایة 332 مسعد معمري عمر
حي سونلغاز  بنایة 343مسعد بن بشیر عبدالحمید

حي طھیري عبدالرحمان بنایة 20 مسعد غویني فاطمة

ة  المواد الغذائ
ه العامة، خ و فوا

ة القصا

شاطات اخرى فروع 

المخابز

ه ة العامة، خ و فوا المواد الغذائ

نقاط بیع السمید

ة  المواد الغذائ



حي زید بن ثابت بنایة 375/ 19 مسعد مباركي الخذیر
حي القدس بنایة 666 مسعد بن علي سالم

حي القدس  بنایة 688/ 08 مسعد نوري سعد
حي زید بن ثابت بنایة357/15  بمسعد قراش ملخیر

حي السوق بنایة40/05 بمسعد كیدار مسعودة
حي حران المایدي بنایة 175/53بمسعد نعامة سعد
حي طریق تقرت  بنایة 534/24 مسعد سویسي أحمد

حي طریق بوسعادة بنایة 362/33 مسعد حمرورش علي
حي القدس   بنایة 674/04مسعد طویسي زوینة

حي االطلس مسعد بقاق زھرة
ة 362/33 ب مسعد ق بوسعادة بنا بن االحول امحمد ط

حي طریق بوسعادة بنایة 269 مسعد نارة رابح
حي سونلغاز بنایة 290 مسعد بن نوي ساعد

ة 408 ق تقرت بنا نقطة بيع مطاحن الجلفة ط

طمة ض ال د 08 ماي 1945 ف ة الول قسم
طمة ض ال السوق المغطاة غ فة  العر خل

طمة ض ال قا ف سوق الفالح سا عمارة احمد

طمة ض ال شارع 08 ماي  ف نارة احمد

طمة ض ال اتجاە مسعد ف ج الغر  المخ حامدي لخ 

اتجاە الجلفة ج الشما  المخ ش موفق والع

ل ة 109 محل 06 ع اال دالرزق نقاق سعد قسم 08 مل شال ع المخابز

ة 64/ 02أ يح عمر بنا لود شارع ب واري الم لود  ر الم
ل ة 168 رقم 04 ع اال ض رابح بنا ول المسعود بن االب

ل ة 45 محل 02 ع اال األخذاري الحس  نقاق سعد قسم 08 مل
ل ة 119/ 09 ع اإل ض رابح بنا قع محمد بن األب األ

ل اف رقم 44 تجزئة 123 ع اإل اح محمد بوض تو ص

ل ق الوط رقم 01 منطقة واد الصدر ع اإل الط دالقادر مكناز ع

ة ة 83 اإلدرس ة 15 قسم 18 مل شارع بن الشيخ محمد بنا اش مو أم  ع
ة ة 48 محل 13 د 13 اإلدرس س بنا شارع عمر إدر عرابة أم السعود

ة قوادري عمر المشتله اإلدرس
ة ة 40 اإلدرس محل رقم 1 و 2   الشهداء قسم 06 م مل خي  قع  ل

ة ة 102 / 88 اإلدرس ة نا بنا شارع طعي بن مسعود مصط 
ة ة 102 رقم 88 اإلدرس شارع مقدم مختار بنا قوادرة صطوف

ة ة 132 اإلدرس دالقادر قسم 15 مل شارع األم ع ز دالع قع ع ل
ة ة 40 اإلدرس لمسعود مخلط بنا شارع   بن مسعود عطاء 

ة ة 44 اإلدرس م قسم 24 مل شارع بن أحمد برا مينة قشيوط 
ة ة 66 اإلدرس ة 120 قسم 08 مل شارع 08 ماي 45 بنا ل ب 

ة ة 26 رقم 17 اإلدرس شارع مقدم مختار بنا د قصاب سع
ة ة 28 اإلدرس ة 131 قسم 12 مل بنا سعدة محمد

ة ة 48 رقم 25 أ اإلدرس س بنا شارع عمر إدر ة محمد بن عل ة  المواد الغذائ

ادلة الص

شاطات أخرى محطات الوقودفروع 

ض  ة ف لد
طمة ال

دائرة مسعد

ادلة الص

شاطات أخرى فروع 
محطات الوقود

ل ة ع اإل لد ل دائرة ع اإل

ه ة العامة، خ و فوا المواد الغذائ

ة العامة  التغذ
ه والخ الفوا

ة العامة  التغذ
ه والخ الفوا

مسعد

ة القصا

مسعد

د السم

ة  المواد الغذائ
ه العامة، خ و فوا

شاطات أخرى فروع 

المخابز



ة ة 21أ اإلدرس س قسم 13 مل شارع عمر إدر حن محمد 
ة ة 102 رقم 55أ اإلدرس دالقادر بنا مان ع شارع بن سل ة رت خرف

ة ة 191 رقم 14 اإلدرس دالقادر بنا شارع األم ع دالسالم قع ع ل
ة ة 174 رقم 31 اإلدرس شارع عمران ثامر بنا بوشاقور ثامر 

ة ة 85 اإلدرس ة 15 قسم 18 مل شارع بن الشيخ محمد بنا اوي محمد م
ة ة 47 رقم 11اإلدرس س بنا شارع عمر إدر قدوري محمد

ة ة 197 اإلدرس دالقادر بنا شارع األم ع لقاق محمد
ة ة 73 رقم 05 اإلدرس ز بنا دالع شارع ضامن ع ة فطوم عرا

ة ة 181 اإلدرس ة 97 قسم 25 مل شارع بن حفاف مخلط بنا ثامري الحفناوي
ة 102 ة 14 قسم 18 مل دالقادر بنا مان ع شارع بن سل اوي لخ  م

ة ة 42 اإلدرس ة 47 رقم 11 قسم 13 مل س بنا شارع عمر ادر قدوري محمد
ة ة 23 رقم 69 اإلدرس شارع بن مسعود مخلط بنا خوت جوال م

تجزئة 178 رقم 72 قسم 21ملكیة 22 اإلدریسیة حمزة شناتة

شارع مقدم مختار بنایة 50 قسم 13 ملكیة 169 اإلدریسیة نقطة بیع مطاحن بوعمارة

شارع األمیر عبدالقادر بنایة 118 قسم 08 مجموعة ملكیة 12 زروق الشیخ

شارع طعیبة ناجي بنایة 143/ 90 اإلدریسیة بن عودة نورة
شارع عمر إدریس بنایة 47 قسم 13 ملكیة 01 اإلدریسیة مالكي بدرة

شارع األمیر عبدالقادر بنایة 149 قسم 17 ملكیة 01 اإلدریسیة كحول عافیة

ة ة 155 اإلدرس دالقادر بنا السوق المغطاة شارع األم ع قع أحمد بن ل
ة ة 48 رقم 20 اإلدرس شارع مقدم مختار بنا ام  قصاب بن 

ة ة 21 اإلدرس س قسم 13 مل شارع عمر إدر ثامري حفناوي  
ة ة 31 رقم 17 اإلدرس دالقادر بنا مان ع شارع بن سل د ثامري الع

ة شارع بن عمران ثامر 130/ 06 اإلدرس ب عادل بن العا
ة ة 35 اإلدرس ة 47 قسم 13 مل شارع مقدم مختار بنا ما سالم

ة 155 محل رقم  دالقادر بنا السوق المغطاة شارع األم ع مان قع سل بن األ
ة ة 105 اإلدرس ة 130 قسم 12 مل دالقادر  بنا شارع شا ع دالقادر سعدة ع

ة 07 محل رقم  ة 154 قسم 13 مل س بنا شارع عمر إدر قع حدة بن األ
ة 155 محل رقم  دالقادر بنا السوق المغطاة شارع االم ع در قع ق بن األ

ة 24/ 11 شارع 01 ماي بنا م ل ابرا خ
شارع قاسم سالم موقع 20 محل ة المخطار بن م

ة 141/ 37 شارع الشهداء بنا ة مصط  بن م

خ ة 311 رقم 37 دارالشي شارع الشهداء بنا ة حمزة ل
خ ة 180 54 دارالشي ة  الشهداء بنا ا عالوة ع

خ جانب السوق المغطاة قسم 03 تجزئة 50 دارالشي لع النعاس ص
خ شارع قاسم سالم 393/ 20 دارالشي بن سالم ع 

خ ة 67/ 28 دارالشي لقاسم بنا شارع الحامدي  ح  ر  ي
خ ة 93 /45 دارالشي مان ةبنا شارع زعفران سل حة طاو ر

خ ة 46/ 17 دارالشي ل بنا دي نا شارع س دالفتاح شناق ع
خ ة 67/ 28 دارالشي لقاسم بنا شارع الحامدي  ح  ر  ي
خ ة 93 /45 دارالشي مان ةبنا شارع زعفران سل حة طاو ر

خ ة 46/ 17 دارالشي ل بنا دي نا شارع س دالفتاح شناق ع

د اي دي  ل الذا 21 س ش اسماع قم

د اي دي  ة 60 /06 س شارع 21 بنا ح  ش  قم

شاطات اخرى فروع 

ة س ة االدر لد ة س دائرة االدر

خ ة دارالشي لد خ دائرة دارالشي
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ة القصا

ة  المواد الغذائ
ه العامة، خ و فوا
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د اي دي  ة س لد صاد محمد

حة ل ة 04/ 07 مل بنا د دي سع سع
لح الم مرطة مصط 

لحة ة 32/ 620 مل بنا أعمر أحمد
حة ل المجمع السك 13 مل اخ مخلط ط

لح ق الوط رقم 46 الم الط رقيق محمد

حبح ة 149/ 09 رقم 05 حا  وسط المدينة بنا دالقادر زع ع
حبح ة 122/ 03 حا  دالسالم الوسط بنا ت ع توال

حبح ة 18 حا  ة السوق بنا لبنة خ

حبح ة 68/ 180 حا  دالرحمان الوسط بنا دالسالم ع ع
ة 22/ 23 ب حا  ف بنا فة  ال شارع خل م الحاج بن ال

حبح ف 44/ 08 حا  فة   شارع خل حة حمادو فت
حبح ة 892/ 7أ حا  بوعمارة محفوظ 340 قطعة بنا

حبح ة 892/ 02 حا  م تجزئة 340 قطعة بنا بوذانة حك
حبح ة 892/ 03 حا  جرو عمر القندوز تجزئة 540 بنا

حبح م  القندوز حا  ة برا بن عل
حبح ة 824 حا  تجزئة 540 بنا ة رماس خ

حبح ة 552/ 18أ حا  محمد لحول المناضل بنا
حبح ة 551/ 01 حا  ق نورالدين المناضل بنا

حبح ة 526/ 01 حا  ة بنا دالنا بوعاف اس ع ل ع م
حبح ة 20 حا  ة قسم 56 مل ة بوعاف ل خ تقب

حبح ة 524/ 80 ب حا  قوق الحاج بوعاف
حبح وسط المدينة 43/ 17 ب حا  ل محمد لم  تقب

حبح وسط المدينة 43/ 03 حا  قاسم محمد
حبح ة 67 رقم 29 حا  دالقادر الوسط بنا قرار ع

حبح ة 90/ 67 حا  ق وط رقم 01 بنا ط دي ع  حم

ثمارة 06 حا  ق حا العش  التجزئة اإلس ط
حبح

ة بوزدي بن عل

حبح ة 824/ 02أ حا  ق حا العش بنا ط م دال ر ع بن الطا
حبح عسلو عامر القندوز 448/ 06 حا 

حبح ة 44/ 09 حا  ة مصط  الوسط بنا بن خ
حبح ة 05/ 13 حا  خوت الوسط بنا ل الم ط

حبح ة 170/ 08 حا  ة محمد الوسط بنا بن عط
حبح ة 191/ 23 حا  اح الوسط بنا ميهوب لول

حبح ق و 01 حا  ف ط فة  ال شارع خل سالت ع 
حبح ة 16 حا  سلت لحول الوسط قسم 33 مل

حبح ة 892/ 07 ب حا  بوعمارة محفوظ 340 قطعة بنا

الل عناق رابح ع وسارة سنو 
اف ع وسارة م محمد بوض منهوم حك

دوش مراد ع وسارة العكة لخ  د
واري بومدين ع وسارة ز  دالع بن عرو ع

ظ المقرا ع وسارة دالحف بوسالمة ع

خ دائرة دارالشي

محطات الوقود شاطات أخرى فروع 

حة ل ة مل لد خ دائرة دارالشي

محطات الوقود
شاطات أخرى فروع 

دي  ة س لد
د اي

المخابز

ه ة العامة، خ و فوا المواد الغذائ

منتجات المطحنة

حبح دائرة حا 
ة حا  لد

حبح

اطعام سریع

القصابات وتجارة الدواجن

شاطات اخرى فروع 

ة  المواد الغذائ
ه العامة، خ و فوا

المخابز

ة  المواد الغذائ
ه العامة، خ و فوا



اف ع وسارة م محمد بوض بن خاثة برا
قمورة خالد ع عمار ع وسارة
قونار ع  عناق رابح ع وسارة

واري بومدين ع وسارة حسناوي عمر  
ة 120 مسكن ع وسارة درار ز

مان ع وسارة ما سل دالرزاق  سل ري ع زق
مان ع وسارة ما سل حري محمد سل

ظ السالم ع وسارة دالحف قمورة ع
واري بومدين ع وسارة زقان صالح 

ة 120 مسكن ع وسارة خطو بن عل
اف ع وسارة حرشاوي خناثة  محمد بوض
اف ع وسارة د فايزة محمد بوض بوع
اف ع وسارة بن عزوزي محمد محمد بوض
اف ع وسارة شة حمزة محمد بوض بن ع

بوجمل رابح احمد زانة ع وسارة
اف ع وسارة خاوي محمد بوض ح الس

مل تو  ع عمار ع وسارة

اف ع وسارة ان محمد بوض ش سف قي
اف ع وسارة غيوب ع محمد بوض

ب عناق رابح ع وسارة د ز ع
مان ع وسارة ما سل عدة الحادة سل
واري بومدين ع وسارة صاب محمد 

اف ع وسارة ا صالح محمد بوض

ن ح  السوق الب سن  ما
ن مان الب ما سل دالرزاق سل دي ع ع

ن ق حد الصحاري الب ط د ح الع ر
ن ة الل الب ق ضا ط ج سم  ع

ن وسط المدينة الب ظ دالحف ف ع ض
ن مهدي الهاش  السوق الب

ن ف الب ق ع بوس ط ح دالقادر شت ع
ن ف الب ق ع بوس ط دالقادر دي ع جن

ن مان الب ما سل وك سل عساس م

ن وسط المدينة الب نها أحمد
ن ا الب د الهضاب العل ر ع سا

ن وسط المدينة الب سبع بن عزوز
ن وسط المدينة الب خ  ح  شت

ن بوقفالة احمد أول نوفم الب

ة 118 رقم 02 حد الصحاري در  الحواس بنا محاد ق
اب 01 حد الصحاري فرا احمد  الحواس مقاطعة 09 

واري بومدين حد الصحاري بوسالم ع  
فاوي محمد احمد زانة حد الصحاري ض

د عمر  الحواس حد الصحاري ص
ق بن زاد حد الصحاري شاوي مراد ط
د بوسالم ع بومنجل حد الصحاري ص

ة 35 رقم 03 س حد الصحاري د بوسالم شنوف بنا ة الشه لطرش بن عل
ة 114 رقم 08 س حد الصحاري م نا   الحواس بنا

ه ة العامة، خ و فوا المواد الغذائ

ة القصا

ة ع وسارة لد دائرة ع وسارة

ــــع اطعام 

شاطات اخرى فروع 

ة  المواد الغذائ
ه العامة، خ و فوا

المخابز
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ة حد  لد
الصحاري

دائرة الصحاري

ة  المواد الغذائ
ه العامة، خ و فوا

المخابز

ن ة الب لد ن دائرة الب
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الخ محمد ع بومنجل حد الصحاري
خلفاوي مراد طارق بن زاد حد الصحاري
ب  الحواس حد الصحاري خو ز

واري بومدين حد الصحاري اري  فضة لز

ة 74 رقم 07 الشارف د المص بنا م سع ف المخابز

شارع سیدي عبدالعزیز الحاج تجزئة 122 رقم 07
الشارف سلماني محمد

شارع سیدي عبدالعزیز الحاج بنایة 24 رقم 09 الشارف حموشي فھیمة
شارع سیدي عبدالعزیز الحاج مجموعة 50 رقم 57

الشارف رابحي سعیدة
حي محمد شعباني بنایة 225 رقم 24 ب الشارف حفینات سعد

شارع االمیر عبدالقادر  بنایة 53 رقم 72 الشارف مشري سلیمان
حي القعدة قسم 14 ملكیة 117 الشارف بن تركیة مروة

منطقة التوازي محل رقم 02 مقابل المسجد الشارف عباسي فاطنة
شارع مقدم سعد قسم 17 ملكیة 43 الشارف بركات خیرة

محالت الرئیس حي الوئام الشارف زنیزن بولنوار
شارع عمیروس بنایة 400 رقم 22 الشارف بن الصادق محمد

مجمع رقم 50 رقم ب الشارف بن محمد عیشة

حي محمد شعباني بنایة 198 رقم 01 قسم 01 ملكیة 44
الشارف عمارة مریم

شارع سیدي عبدتالعزیز الحاج بنایة 41 رقم 01 صولة أحمد
حي الوسط الشارف بركات لمین

حي القعدة طریق بن یعقوب بن الصادق عبدالعزیز
ة 14 رقم 02 الشارف د الملعب  بنا ك السع بوحن

ة 41/ 01 ز الحاج بنا دالع دي ع نقطة بيع مطاحن الجلفة س

ة 112 الشارف س قسم 18 مل شارع عمر إدر ري عبو طا
ة 61 الشارف دالقادر قسم 08 مل شارع األم ع دالفتاح ط ع

ة 32 الشارف سات قسم 01 مل د ال د الع عا

د ة 17 رقم 01 القد د بنا اف مصط  الجد بن ض المخابز

حي الفتح بنایة 102 رقم 07 القدید نسیل محمد
د ة 66 رقم 11 القد برا لخ  النهضة بنا
د ة 01 رقم 11أ القد حامدي بن أحمد النهضة بنا
د ة 25 رقم 02 القد سات بنا دالقادر ال خضاري ع
د خلفاوي محمد أول نوفم محل رقم 28 القد

قریة أم الشقاق بنایة 26 القدید خلوفي خیرة
حي الفتح محل رقم 02 القدید خرادل محمد

حي أول نوفمبر بنایة 249 رقم 02 القدید حمیدات محمد
حي أم الشقاق القدید بن سعدة محمد

حي النھضة القدید خرادل شریف
حي الفتح تجزئة 74 رقم 41 القدید خرادل محیي الدین

حي البساتین قطعة رقم 42 القدید خضاري لخضر
حي البساتین بنایة 24 رقم 12 القدید بن عمران بن حمزة

حي الجدید بنایة رقم 19 رقم 06 محل رقم 60 القدید لبوخ محمد

حي الجدید بنایة 123 رقم 01 المحل رقم 03 القدید عقاقنة مختار

حي أول نوفمبر بنایة 17 رقم 3 محل رقم 79 القدید معیزات عبدالقادر

حي الفتح قطعة رقم 31 بنایة 97 رقم 07 القدید خرادل لخضر
حي أول نوفمبر بنایة 105 رقم 08 القدید حمایدي محمد

ة القصا

شاطات اخرى فروع 

ة القصا

د ومشتقاته السم

ة  المواد الغذائ
ه العامة، خ و فوا

شاطات اخرى فروع 

الشارف الشارف

المطاعم
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حي الجدید بنایة 17 رقم 18 محل 45 القدید عقاقنة براھیم
حي الفتح بنایة 96 رقم 13 ب القدید عقاقنة محمد
حي الفتح بنایة 157 رقم 02 القدید قاسم مفتاح

حي الفتح البساتین بنایة 157 رقم 01 القدید العور بودیسة
قریة أم الشقاق القدید طمار عبدالقادر

أم الشقاق القدید طمار أحمد
شارع الحي الجدید بنایة 131 رقم 10 القدید یوسفي علي

شارع رقم 03 القدید خرادل البھلول
الشارع الرئیسي بالقدید خرادل عبدالعزیز

القدید قاسم عطیة
حي الفتح الجدید القدید حران عقاقنة

الحي الجدید محل رقم 28 القدید حمیدات المختار
الحي الجدید بنایة 15 رقم 01 محل 76 القدید شرفاوي لخضر

حي الفتح بنایة 97 رقم 03 القدید عبو قویدر

الحي الجدید بنایة 331 رقم 10 محل رقم 02 القدید قاسمي بن عمر

حي الفتح بنایة 74 قطعة 41 رمز 01 القدید بن عثمان بلقاسم

حي البساتین رمز أ القدید یعلو جمال
الحي الجدید  بنایة 17 رقم 16 محل 26 القدید بوفریقش الصدیق

حي الفتح بنایة 03 رقم 06  بن یعقوب بن حفاف محمد
عقوب ور بن  ب الز مسعودي محمد الط

عقوب ز االستقالل بن  دالع ع ع
عقوب ح عمر بن  اح  شت دي بول سع
عقوب ح عمر بن   بن ساعد شت

حي محمد بوضیاف بن یعقوب حمزة عمر
بن یعقوب سعیدي أم الخیر

مدخل الشارف بن یعقوب حسیني مبارك

الشارع الرئیسي حي اإلستقالل مدخل الشارف بن
یعقوب طیبي محمد

س ة 13/ 03 الدو ر بنا شارع دحمان الطا ر سعودي محمد الطا المخابز

شارع رابحي برابح بنایة 47 رقم 13 الدویس عیداوي مباركة
س ة 158 رقم 02 الدو دالقادر بنا شارع رقاز ع قحما محمد

س ة 73 رقم 04 الدو شارع اإلستقالل بنا دي  جنداوي جن
س ة 70 / 01 الدو د بنا شارع دحما ع ل م الخل ة برا طع

س ة 58 رقم 07الدو شارع الشهداء بنا النوي عامر
شارع اإلستقالل بنایة 76 رقم 01 الدویس بنسعدة فاطنة

شارع الداي أحمد بنایة 155 رقم 01الدویس مقران قویدر
شارع دحماني عبدهللا بنایة 13/ 02 الدویس جنداوي اللقوات

وسط المدینة شارع عبدالرحمان محمد بنایة 32 / 08
الدویس قنیش لمخلط

شارع األمیر عبدالقادر محل رقم 09 الدویس عیداوي قرین
شارع األمیر عبدالقادر الدویس بوحملة عبدالباقي

حي الشھداء بنایة 544/ 02 الدویس مازوزي بلقاسم
شارع الشھداء بنایة 07/ 02 الدویس عیداوي عبدالباقي

شارع عیداوي سع بنایة 38 رقم 01 الدویس علوط بلخیر
الدویس عیداوي محمد

س الدو ة س اإلدر
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شاطات اخرى فروع 

المطاعم



بنایة 57 رقم 02 الدویس شینون سعد

حي الشھید طعیبة عبدالعزیز شارع الحریة بنایة رقم
12 / 10 عین الشھداء بن عطیة ساعد

شارع رقاز محمد بنایة 32/ 06 عین الشھداء بونوة محمد
ة ع الشهداء  لد بن ع أحمد

شارع أود خناثة بنایة رقم 104 / 03 عین الشھداء قحموص محمد

شارع أود خناثة بنایة رقم 104 / 03 عین الشھداء قحموص محمد

شارع 02 اوت بنایة 12 رقم 29 حاسي العش دیسي أحمد
شارع مزارة لخضر بنایة 56 رمز أ حاسي العش زناتي أحمد

بنایة 46 رقم 08 حاسي العش زروقي عبدالرحمان
ة 62 شارع 04 رقم 06 حا العش بنا ح مصط  شت

ق الوال رقم 166 حا العش الط جقبوب لخ  شاطات أخرى فروع 

حي السعادة بنایة 47 رقم 724 الزعفران قنشوبة عزیز
حي السعادة 31 رقم 30 قطعة رقم 225 الزعفران بادر أجمد

مفترق الطرق الزعفران محمدي أحمد شاطات أخرى فروع 

د ة 39/ 06 ع مع شارع بوزدي المسعود بنا ك حدة ل المخابز

حي التجزئة القدیمة رقم 49/ 07 رقم 06 قسم 08 ملكیة
181 عین معبد تفاح بلقاسم

حي التجزئة القدیمة 32 بنایة 09 رقم 04 و قسم 09
ملكیة 161 ع معبد بكاي محمد كمال

د لود وسط المدينة رقم 02/ 27 ع مع ة الم بن ترك شاطات أخرى فروع 

ة  المواد الغذائ
ه العامة، خ و فوا

ع الشهداء ة س اإلدر
ة القصا

شاطات اخرى فروع 
المطاعم

د ع مع حبح حا 
ة  المواد الغذائ

ه العامة، خ و فوا

ادلة الص

ة  المواد الغذائ
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حا العش حبح حا 
محطات الوقود

ة  المواد الغذائ
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الزعفران حبح محطات الوقودحا 




