
التجارة وزارة

بالجلفة التجارة مديرية

العنوان واللقب االسم النشاط فرع البلدية الدائرة

أ01 رقم 400حي عين الشيح بناية  زهمي عبدالقادر

حاللش أعمر جويلية  جواف محل أ05حي 

01/256حي بوتريفيس الشارع الرئيسي  حاللش حسان

بن علجية سمير أ05 رقم 1453حي فكاني بناية 

10 جزء 122حي زحاف قسم  حشاني مجيد

عمراني مصطفى أ36 مؤشر 34 رقم 675حي البناء الذاتي بناية 

طيبي مسعودة أ01 رقم 424حي عين الشيح بناية 

لمريني مسعود ب65 رقم 1094 طريق بحرارة بناية 02حي بوتريفيس فوج 

12 رقم 02حي الحدائق عمارة  حاللش رضا

114 رقم 147حي بن عزيز شارع سيدي نايل بناية  قالم عبدالقادر

لونيس محمد أ05 رقم 1453حي فكاني بناية 

خنين الحاج بلخير د38 رقم 539شارع الضاية بناية 

57 رقم 247حي الزحاف بناية  ناصر بلقاسم

580 مجموعة ملكية 125حي البرج قسم  حمزة الحسن

بن مبروك لخضر ج116 /118شارع سيدي نايل بناية 

176 رقم 129شارع الشهداء بناية  خباز حبيب

04سوق المغطاة حي بن جرمة محل رقم  كرفاوي صالح

د50 رقم 149حي المستشفى بناية  داشر بلقاسم

أ03 رقم 120شارع عمران نعاس بناية  عبدالوهاب أحمد

41 رقم 33 رقم 131شارع االغواط بناية  لبقع صباح صوفيا

01 محل رقم 01سوق المغطاة رقم  بوصري كريم

20 رقم 129شارع الخلفاء بناية  طحشي محمد لخضر

16 رقم 01حي محمد بوضياف عمارة  بامون نذير

ب05 رقم 120شارع عمران النعاس بناية  بن الصادق علي

ف02 رقم 972 جويلية بناية 05سن الباء حي  رحمون محمد

04 رقم 764حي بوخالفة طريق بوسعادة بناية  رحايل أحمد

06 رقم 129شارع الشهداء بناية  سعدالدين علي

26 وسط المدينة محل رقم 01سوق المغطاة رقم  سليماني رملية

عزوز بن خلفة أ03 رقم 130شارع الخلفاء بناية 

335 جزء 99 قسم 04حي بوتريفيس فوج  بن قنيسة سعد

817 ملكية 131شارع الخلفاء قسم  بيدي حمزة

طالبي عيدة أ19 رقم 130شارع الخلفاء بناية 

29سوق المغطاة بن جرمة محل رقم  لعجال رحمة

39 محل رقم 143 رقم 120شارع الخلفاء بناية  شولي سعيد

هـ02 رقم 544 جويلية بناية 05حي  رزازقة عيسى

621 ملكية 131شارع الخلفاء قسم  بن نوف عبد القادر

بن قويدر  خالد الطابق االرضي15 رقم 03حي البساتين بناية 

معمري عامر أ16 رقم 820حي الضاية بناية 

03 رقم 1469حي بوتريفيس دشرة العمراوي بناية  إسغيد زوبير

العايب فاطنة أ220 ملكية 163حي قناني قسم 

144 ملكية 158حي مسعودي عطية قسم  الصيد جمال

 مجموعة ملكية 131 قسم 02 محل رقم 13 \ 130شارع الخلفاء بناية 

803

عميرات عطاهللا

بن شيبوط الطيب ب01 رقم 120شارع عمران النعاس بناية 

03 رقم  542 جويلية بناية 05حي  جياللي جالل

03 رقم 36حي الضاية بناية  زقبي سعيد

22 وسط المدينة رقم المحل 01حي السوق المغطاة رقم  سعيد بلخير

21 محل رقم 01السوق المغطاة رقم  محمدي مختار

45سوق الزحاف محل رقم  جوال عبدهللا

42 وسط المدينة رقم 01سوق المغطاة رقم  بن الحاج عبدالعزيز

01 رقم 348حي بن جرمة عمارة  النوري الرتيمي

  الجلفة بوالية 2020 الفطر  عيد بمناسبة المناوبة لضمان المسخرين بالتجار خاص جدول: 1 رقم جدول
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10 رقم 283حي باب الشارف بناية  بافة محمد

558 رقم 13حي البرج بناية  ريتوني عبدالباقي

01 محل رقم 01سوق المغطاة رقم  بوصري كريم

01 رقم 1686 جويلية بناية 05حي  عطوط الطاهر

70 رقم 147خارج باب االغواط حي المستشفى بناية  طراشي محمد

د03 رقم 898تعاونية خذيري مختار بناية  قوراري بالل

40 محل رقم 01حي السوق المغطاة رقم  بن شريف خالد شريف

ب555 رقم 13حي البرج بناية  العايب علي

12سوق زحاف محل رقم  العود بوعيشة

20 محل رقم 01السوق المغطاة رقم  جليطة جمال

أ11 رقم 202حي قناني بناية  بن عياش نذير

ف02 رقم 972 جويلية بناية 05سن الباء حي  رحمون محمد

03 ملكية 138 س قسم 03 رقم 1579حي بوتريفيس بناية  بن خليف محمد

24 رقم 591حي بوتريفيس بناية  عزالدين أحمد

33 رقم 357حي بن جرمة بناية  بن زاهية حمزة

10 رقم 561حي العمراوي بناية  جليطة الزهرة

بوعطية عامر ب304 رقم 1360 بناية 02حي بوتريفيس تجزئة فكاني 

38 محل رقم 01سوق المغطاة رقم  قعفازي مفتاح

04سوق زحاف محل رقم  قريشي عائشة

19سوق الزحاف محل رقم  قصير عمر

07سوق الزحاف محل رقم  العكة محمد

22سوق الزحاف محل رقم  شراك بن معطار

42سوق الجملة للخضر و الفواكه حي زحاف  محل رقم  العكة المختار

59سوق الزحاف محل رقم  طاهري دحمان

26 وسط المدينة محل رقم 01سوق المغطاة رقم  سليماني رملية

20 رقم 392حي عين الشيح بناية  ابسيسة أم هاني

الجلفة100 ملكية 164 قسم 08نهج  بابا خليل نسيم

بوهزيلة حمزة الجلفة15 رقم 488حي قناني 

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

 أ الجلفة07 رقم 817

خباز بلقاسم صالح الدين

نجيمي عائشة الجلفة05 رقم 993تعاونية حاشي امعمر حي العقيد محمد شعباني بناية 

 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 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

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

المخابز

مسعد بلدية مسعد دائرة

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

الجلفةالجلفة

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

سوبيرات

أخرى نشاطات فروع

الوقود محطات



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

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

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 

هزيل بريكة االدريسية66 ملكية 08 قسم 120 بنية 1945 ماي 08شارع 

قصاب السعيد االدريسية17/ 126شارع مقدم مختار بناية 

بن لبقع بوبكر االدريسية09 رقم 50شارع عمراني ابراهيم بناية 

سعدة محمد االدريسية28 ملكية 12 قسم 131بناية 

قصار زينة االدريسية126 ملكية 17 قسم 24شارع بن بوزيد عبدالحفيظ بناية 

أ االدريسية55 رقم 102شارع بن سليمان عبدالقادر بناية  رتيمي خرفية

بن لبقع سعد االدريسية222/ 12 بناية 16 مجموعة ملكية 15حي البساتين قسم 

بن لبقع عبدالسالم االدريسية14 رقم 191شارع االمير عبدالقادر بناية 

أ االدريسية31 رقم 174شارع بن عمران ثامر بناية  بوشقور ثامر

مكاوي محمد االدريسية85 ملكية 18 قسم 15شارع بن الشيخ محمد بناية 

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 

حرزلي جلول االدريسية49 ملكية 13 قسم 48شارع عمر ادريس بناية 

مكاوي لخضر االدريسية102 ملكية 18 قسم 14شارع بن سليمان عبدالقادر بناية 

دومة عبدالقادر االدريسية70 ملكية 25 قسم 66شارع عليوات عبدالقادر بناية 

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 

مسعد بلدية مسعد دائرة

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

القصابة

الوقود محطات

السميد

أخرى نشاطات فروع

المخابز

االدريسية بلدية االدريسية دائرة

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

القصابة



ثامري العيد االدريسية17 رقم 31شارع بن سليمان عبدالقادر بناية 

بن العايب عادل االدريسية6/ 130شارع بن عمران ثامر 

ماضي سالم االدريسية35 ملكية 13 قسم 47شارع مقدم مختار بناية 

بن االبقع مسعود االدريسية06 رقم 223شارع خالدي مخلوف بناية 

سعدة عبدالقادر االدريسية105 ملكية 12 قسم 130شارع شاتي عبدالقادر بناية 

بن االبقع حدة االدريسية02 محل رقم 7 ملكية 13 قسم 154شارع عمر ادريس بناية 

بن االبقع قويدر االدريسية28 محل رقم 155السوق المغطاة شارع االمير عبدالقادر بناية 

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

04/ 74 بناية المصلى حي السعيد فيرم المخابز

06 رقم 250حي سعد بناية  احميدات محمد

منطقة الحمام المعدني بن علي مسعودة

24حي سيدي عبدالعزيز الحاج الطابق االرضي بناية  مقدم عامر

شارع عمر ادريس عبدالوي بلعباس

أ06 / 143شارع اخضري مسعود بناية  شقري مسعود

33/ 171حي المصلى بناية  بورقدة محمد

شريط مسعود محل ب776 ملكية 08 قسم 143شارع اخضري مسعود بناية 

199 ملكية 18شارع عمر ادريس قسم  صادقي عاشوراء

06 ملكية 17شارع هواري بومدين قسم  عباسي عاشوراء

شارع سيدي عبدالعزيز الحاج قصري امخلط

10 رقم 46شارع االمير عبدالقادر بناية  بوحنيك عبدالجواد

25/ 14شارع سيدي عبدالعزيز الحاج بناية  بن عبدالسالم العيد

02/ 24شارع سيدي عبدالعزيز الحاج بناية  حميرة االخضر

حي المصلى بن عبدالسالم احمد

شارع سيدي عبدالعزيز الحاج سربوت محمد

حي المصلى بورقدة صالح

شارع سيدي عبدالعزيز الحاج مقدم احمد

حي الوسط شريط اصغير

شارع سيدي عبدالعزيز الحاج سربوت عبدالباقي

عمارة مريم الشارف44 ملكية 01 قسم 01 رقم 198حي محمد شعباني بناية 

01 رقم 41شارع سيدي عبدتالعزيز الحاج بناية  صولة أحمد

حي الوسط الشارف بركات لمين

حي القعدة طريق بن يعقوب بن الصادق عبدالعزيز

الشارف 02 رقم 14 بناية  الملعب حي السعيد بوحنيك

الشارف بلدية GD 1727
01 و 46 الطرق مفترق بريكة نيلي بن

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

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

االدريسية بلدية االدريسية دائرة
 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

الوقود محطات

الوقود محطات

الوقود محطات

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

القصابة

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

الشارف بلدية الشارف دائرة

المخابز

دارالشيوخ بلدية دارالشيوخ دائرة

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

القصابة



العش حاسي حي المختار معمري

03/ 122 بناية الوسط حي عبدالسالم تواليت

09/ 149 الوسط حي عبدالقادر زعتر

09/ 170 بناية 01 رقم و ط مليكة السعيد محند

09/ 170 بناية 01 رقم و ط فواز هرماس

23 رقم 22 بناية الشريف خليفي شارع الحاج الريم بن

44 بناية شريف سي خليفة شارع نسرين فتيحة حمادو

64 رقم 162 بناية المحطة حي عامر  جرو

20 رقم 524 بوعافية حي الحاج قوق

362 بناية القندوز حي مفتاح جعرون

224/07 بناية القندوز حي محمد جرو

202 بناية بوخاري المجاهد نهج 540 تجزئة ابراهيم علية بن

03/ 43 الوسط حي  قاسم محمد

02/ 43 الوسط حي عمري زهري

ب 10/ 170 بناية 01 رقم و ط سليمان جرو

30 قسم 23 رقم 191 بناية الوسط حي بولرباح هينوب

30 قسم 122 بناية الوسط حي عبدالباقي عبدالمومن

68 بناية 01 و ط الوسط حي دحمان جرو

122 بناية 01 رقم و ط الوسط حي السبخاوي جرو

08/ 192 بناية حمامة شارع البشير بختي

العش حاسي طريق النعاس قعمورة

01 رقم الوطني الطريق الوسط حي محمد شعالن

بحبح حاسي بلدية GD 1723
العش حاسي نحو بحبح حاسي مخرج زكريا ضيف

 ريمة رزيق بوضياف محمد حي

 بالل سنونسي رابح عناق حي

البركة حي  جمال بوغابة

 زنانرة فيصل بومدين هواري حي

 ابراهيم بوسالمة سليمان سليماني حي

 فؤاد كمون سليمان سليماني حي

 اوزيان تواتي القرنيني طريق

 عاشور بن حبيرش سليمان سليماني حي

 مبروك سالم بومدين هواري حي

 وليد ايمن خير البركة حي

 علي قونار رابح عناق حي

 ايوب جموعي بولعيد بن مصطفى حي

 صالح زقان بومدين هواري حي

 سالم علي المقراني حي

 سيدهم اكلي زبانة احمد حي

 مختار لوعيل البركة تجزئة

10عمارة سوركسيد حي  الجياللي حميداني

 رشيد عدة مسكن 120 حي

 بشير دهيليس بلقاسم قرادة حي

المخابز

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد

المخابز

بحبح حاسي بلدية

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

وسارة عين بلدية وسارة عين دائرة

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

القصابة

بحبح حاسي دائرة

أخرى نشاطات

السميد

الوقود محطات

فواكه و خضر العامة، الغذائية المواد



 ربيع سفيان رحيم مصطفى حي

 حمزة عيشة بن بوضياف محمد حي

 السبخاوي حيليشي بوضياف محمد حي

 الصادق وداود بوب رابح عناق حي

 عمر كيبش رابح عناق حي

 بومدين عوار سليمان سليماني حي

مختار ديبس حي  مقران عطاهللا بن

فضيلة تواتي مقراني حي

 رشيد زيدون بن مقراني حي

 عادل صرصاب وسارة عين مراد ديدوش حي

 احمد غيوب سليمان سليماني حي

01 رقم الوطني طريق  النور عبد هللا عبد ابن

 سفيان قيش بوضياف محمد حي

 اسماعيل قيش مسكن 120 حي

 احمد خيثر بن البركة تجزئة حي

 مصطفى شنوف مختار  ديبس حي

 علي محمد مراكشي بوبولعيد مصطفى

 بالل حسناوي رحيم مصطفى حي

 كمال زعور بومدين هواري حي

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

البيرين لخضر عامر حي سعيدة عبدالوهاب

البيرين بوسيف طريق عبدالقادر شتوح

اللبن ضاية طريق سمير عوج

الصحاري حد طريق بلخضر قشيدة

قويدر دحماني شارع عمر زنيحري

األخضر عامر حي مراد حواطي

البيرين سليمان سليماني حي الحواشية عطوي

الصومام حي الربيع عبدي

األخضر عامر حي كهينة اودية ايت

بوسيف عين طريق عبدالقادر جنيدي

األكحل سليمان سليماني حي مبروك عساس

سليمان سليماني حي فريد دلماجي

البيرين الهضاب حي عبدهللا ساكر

المدينة وسط عزوز بن سبع

اليومي السوق حي بلقاسم مراح

وسارة عين نحو المدينة وسط علي عواج

40 رقم الوطني الطريق يوسف قاسمي

الصحاري حد نحو البيرين مخرج عيسى عيسو

244 تجزئة 02 رقم 118 بناية الحواس سي حي قويدر محاد

1 باب 09 مقاطعة الحواس سي حي أحمد فراحي

س 06 رقم بومنجل علي حي الوناس صيقع

03 رقم 37 مقاطعة نافع بن عقبة حي البشير قفال

01 رقم 94 مقاطعة زياد بن طارق حي مراد شاوي

01 رقم 332 بناية بومنجل علي حي بوسالم صيد

س 03 رقم 35 بناية شنوف بوسالم الشهيد حي علية بن لطرش

س 08 رقم 114 بناية الحواس سي حي نايلي مريخي

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

وسارة عين بلدية وسارة عين دائرة

 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

القصابة

الوقود محطات

أخرى نشاطات

المخابز

 حد بلدية

الصحاري
الصحاري حد دائرة
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 العامة، الغذائية المواد

فواكه و خضر

القصابة

الوقود محطات

المخابز

البيرين بلدية البيرين دائرة
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