
الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة

مديرية التجارة بالجلفة

العنوان
إسم و لقب التجار 

المسخرين
فرع النشاط البلدية الدائرة

حاللش خليفة أ10 رقم 542 جويلية بناية 05حي 

291 ملكية 118حي العمراوي قسم  حاللش حسان

30/ 149حي المستشفى بناية  بوكفوس فتحي

345 رقم 01حي بوتريفيس فوج  عزالدين أحمد

22 جزء 130حي الضاية قسم  حشاني جمال

153 قسم 04 رقم 406حي بوشندوقة بناية  امحمدي مريم

32 رقم 141شارع الشهداء وسط المدينة بناية  ابراهيمي أحمد االمين

281 جزء 128حي الضاية قسم  شداد فطيمة

حشاني رابح أ17 رقم 130شارع الخلفاء بناية 

 ملكية 145 قسم 05 رقم 785حي عين الشيح بناية 

77

بن لحرش سهام

هجامي عقبة ب81 رقم 33حي الضاية بناية 

طاع هللا لمين 55 / 491شارع سيدي نايل بناية 

بن شيخ طاهر د04 رقم 697حي عين السرار بناية 

79 أتجزئة 07 رقم 2331جويلية بناية 05 بن ميصرة عبد القادر

064 ملكية 122  قسم 31\245حي زحاف  حشاني توفيق

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

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

ي
 
الجلفة  اليوم الثان

المواد الغذائية 

العامة، خض  و فواكه

المخابز

المواد الغذائية العامة، خض  و فواكه



 قسم 02 محل رقم 13 \ 130شارع الخلفاء بناية 

803 مجموعة ملكية 131

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

 وسط المدينة رقم المحل 01حي السوق المغطاة رقم 

22

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

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

 138 س قسم 03 رقم 1579حي بوتريفيس بناية 

03ملكية 

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

 رقم 1360 بناية 02حي بوتريفيس تجزئة فكاني 

 ب304

بوعطية عامر

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

سوق الجملة للخضر و الفواكه حي زحاف  محل رقم 

42

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

140 رقم 558حي بوتريفيس طريق بوسعادة بناية 
بن علي مختار

 139 قسم 02/ 559حي بلغزال طريق بوسعادة بناية 

 الجلفة176مجموعة ملكية 
نوي محمد الطاهر امين

 162 ملكية 156 قطعة قسم 1000تجزئة المستقبل بشوطي قويدر الجلفة12 رقم 153حي بن جرمة بناية قسم 

الجلفة يونسي علي

 155تجزئة ونوقي عمر يرمز له بالرمز ب للقسم 

734 و 733مجموعتي ملكية رقم 
بهناس محمد األمين

ي نحو الشارف المخرج الغرب  سعدي أحمد

01قرية اوالد عبيدهللا الطريق و  كوشيدة اسماعيل

ي الطريق و 
 
ق 46المخرج الشر بلعباس عمر

ي الطرق و 
 
ق 47المخرج الشر ي

مؤسسة لقشيشر

جقبوب لخضر واد النعام01الطريق و 

ي 
01المخرج الشمالي الطريق وطنر

مؤسسة شبكة طريق 

وزار بيت 

حي بوتريفيس GD 1721

حي روس العيون GD 1722

المواد الغذائية 

العامة، خض  و فواكه

ات سوبير

فروع نشاطات أخرى

محطات الوقود



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

محمدي الجامد مسعد270حي طريق بوسعادة بناية 

مسعد 269 بناية بوسعادة طريق حي رابح نارة

مسعد 290 بناية سونلغاز حي ساعد نوي بن

408حي طريق تقرت بناية  نقطة بيع مطاحن الجلفة

ب نحو تقرت01الطريق و  كة األمل شر

وسط المدينة مكناز محمد

ب نحو تقرت01الطريق و  مكناز محمد

بلدية مسعد GD 1730

18 قسم 83 ملكية 15شارع بن الشيخ محمد بناية  عياش عيش

03 ملكية 08شارع بن عمران ثامر قسم  قصار المختار

ي بناية  102شارع طعيبة ناح  زبدة مصطفر

ي النوري بناية 
04 رقم 350حي صديف  طاهري مسعود

36 رقم 25شارع عمر ادريس بناية  بن العايب مخلوف

32شارع عمر ادريس بناية  ميمون محمود

13 ملكية 30 قسم 08 حصة 58تجزئة  بن غريقة المهدي

16/ 130شارع بن عمكران ثامر بناية  بن العايب محمد

88 ملكية 15شارع االمتر عبدالقادر قسم  ي علي حاح 

ر بناية  21 رقم 218حي البساتير خاضر ام لختر

210شارع بن عمران ثامر بناية  ي
 
سعدة عبدالباق

57 رقم 23شارع بلحوت عامر بناية  بن بوزيد بلقاسم

ي بناية 
6شارع رق النورابر بن مسعود عادل

132 ملكية 15شارع االمتر عبدالقادر قسم  بن االبقع عبدالعزيز

ي قسم 
45 ملكية 22حي محمد شعبابر ي بومرداس

ماضر

12 رقم 254حي الشهداء بناية  نواري زهرة 

100 رقم 282حي النهضة بناية  ي بلقاسم زعيت 

32 قسم 21 جزء 130تجزئة  بن مسعود فاطمة

125شارع بن عمران ثامر بناية  هزيل عبدالقادر

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

ي عبدالقادر بناية 
137شارع شاب  ي محمود

ر
زفزاق

المخابز

المخابز

بلدية مسعد دائرة مسعد

المواد الغذائية العامة، خض  و فواكه

المواد الغذائية 

العامة، خض  و فواكه

القصابة

محطات الوقود

السميد

فروع نشاطات أخرى

بلدية االدريسية دائرة االدريسية

المواد الغذائية العامة، خض  و فواكه

المواد الغذائية 

العامة، خض  و فواكه



58 ملكية 13شارع عمر ادريس قسم  ي محمد
حنيشر

قصاب عبدالقادر 20 رقم 8شارع مقدم مختار بناية 

31 ملكية 25 قسم 103 اوت بناية 20حي  سواهلية ابراهيم

بن حفاف يحي  20 رقم 8شارع مقدم مختار بناية 

90 ملكية 13 قسم 50شارع مقدم مختار بناية  مكاوي مصطفر

180شارع بن الشيخ محمد بناية  سواهلية سليمان

22 ملكية 21 قسم 72 رقم 178تجزئة  حمزة شنانة

155السوق المغطاة بناية  بن االبقع يمينة

عبو مصطفر أ26 رقم 197شارع االمتر عبدالقادر بناية 

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

24 محل رقم 155السوق المغطاة بناية  بن األبقع خديجة 

155 محل رقم 155السوق المغطاة بناية  عيساوي عبدالقادر

155السوق المغطاة بناية  مكاوي ربيح

27 محل رقم 155السوق المغطاة بناية  بن االبقع مسعود

155السوق المغطاة بناية  يحياوي العيفة

أ13 رقم 48شارع عمر ادريس بناية  بن بوزيد احمد

ب13 رقم 48شارع عمر ادريس بناية  بن األبقع محمد الطاهر

بلدية االدريسية GD 1729
ي رقم 

كة    نحو القديد01الطريق الوطنر CPS NABILشر

ع سعيد الشارف07 رقم 74حي المصلى بناية  قتر المخابز

عبدالالوي مختار الشارف50تجزئة الشارف رقم 

20شارع سيدي عبدالعزيز الحاج رقم  ع موىس قتر

07 رقم 122شارع سيدي عبدالعزيز الحاج  تجزئة  ي محمد
سلمابر

9 رقم 24شارع سيدي عبدالعزيز الحاج بناية  ي فهيمة
حموىسر

57 رقم 50شارع سيدي عبدالعزيز الحاج مجموعة  رابحي سعيدة

حفينات سعد ب24 رقم 225حي محمد شعباني بناية 

72 رقم 53شارع االمير عبدالقادذر بناية  مشري سليمان

117 ملكية 14حي القعدة قسم  بن تركية مروة

عباسي فاطمة مقابل المسجد02منطقة التوازي محل رقم 

43 ملكية 17شارع امقدم سعد قسم  بركات خيرة

محالت الرئيس حي الوئام زنيزن بولنوار

22 رقم 400شارع عميروش بناية  بن الصادق محمد

حي القعدة سلماني عبدالقادر

حي المنكوبين بن نيني الشيخ

شارع سيدي عبدالعزيز الحاج عبدالالوي الطيب

حي القعدة شارع سيدي عبدالعزيز الحاج سلماني بلخضر

بن محمد عيشة رقم ب50مجمع 

حي الوسط شويكات فتحي

حي الوسط بعرة حليم

شارع سيدي عبدالعزيز الحاج بن عبدالسالم جيالني

حي المنكوبين جحا عغمر

شارع سيدي عبدالعزيز الحاج قفي موال الجامع

حي القعدة شارع سيدي عبدالعزيز الحاج قصري رشيد

بلدية الشارف GD 1727
ي 
46الطريق الوطنر يطو محمد

ق الطرق  01 و 46مفت  بن نيلي بريكة

11/ 24 ماي بناية 01شارع  خويل ابراهيم

بن ميضة المخطار محل20شارع قاسم سالم موقع 

28/ 57شارع حامدي بلقاسم بناية  ة الحواس لت 

عالوة عباية  54/ 187حي الشهداء بناية 

54/ 180حي الشهداء بناية  ة بن دراج نصتر

150 تجزئة 03بجانب السوق المغطاة قسم  صيلع النعاس

بلدية االدريسية المواد الغذائية دائرة االدريسية

العامة، خض  و فواكه

القصابة

محطات الوقود

المواد الغذائية العامة، خض  و فواكه

القصابة

المواد الغذائية 

العامة، خض  و فواكه

بلدية الشارف دائرة الشارف

محطات الوقود

المخابز

بلدية دارالشيوخ دائرة دارالشيوخ

المواد الغذائية العامة، خض  و فواكه

المواد الغذائية 

العامة، خض  و فواكه



28/ 67شارع حامدي بلقاسم بناية  يزير يحنر

15/ 93شارع زعفران سليمان بناية  طاوىسي ربيحة

ي بناية 
ي عياىسر

14/ 44شارع زيتوبر شناق عبدالفتاح

بلدية دارالشيوخ GD 1723

عبدالسالم تواليت أ03/ 122حي الوسط بناية 

09 رقم 149حي الوسط بناية  زعت  عبدالقادر

يف بناية  ي الشر
بن الريم الحاج 22شارع خليفر

يف بناية  ي الشر
44شارع خليفر يف حمادو فتيحة شر

15 رقم 102حي الوسط بناية  جرو الحواس

64 رقم 162حي المحطة بناية  جرو عامر

20/ 524حي بوعافية  قوق الحاج

362حي القندوز بناية  جعرون مفتاح

07/ 224حي القندوز بناية  جرو محمد

802 نهج بناية 540حي القندوز تجزئة  بن علية ابراهيم

03/ 43حي الوسط  محمد قاسم

02/ 43حي الوسط  زهرة عمري

122 بناية 01حي الوسط ط و  جرو السبخاوي

194/ 68 بناية 01ط و رقم  شتوح عمر

عامر بوكاري ب16/ 522حي بوعافية 

18/ 518حي بوعافية  بوخلخال بن علي

08/ 192شارع حمامة صالح بناية  ي البشتر
بخن 

طريق حاىسي العش قعمورة النعاس

ي رقم 
01حي الوسط الطريق الوطنر شعالن محمد

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

حي علي عمار  حكيم فرطان 

حي زيغود يوسف  رقاب عباس 

حي محمد بوضياف 
كون مصطفر

حي ديبس مختار  بن حيمورة عبد القادر 

حي طالب عبد الرحمان  ي محمد 
مقرابر

حي الشهيد العيهار  ناض موساوي 

حي محمد بوضياف  ي عامر  عبد رب 

حي محمد بوضياف دهيليس بوعالم 

ي 
حي المقرابر مولود مصور 

حي محمد بوضياف العيهار يحي 

ي سليمان 
حي سليمابر زقريري عبد الرزاق 

حي احمد زبانة  صاية لوعيل  بوضر

حي مدري رابح  يونشي عبد القادر 

بن عمر بلقاسم  مسكن 120حي 

حي مصطفر رحيم  نديل فارس 

حي زيغود يوسف  بوزورورة عبد الكامل 

حي احمد زبانة   علي 
ر بوجملير

حي طالب عبد الرحمان  طوير محمد 

حي هواري بومدين  بن علي محمد 

ي سليمان 
حي سليمابر حوينيتة مصطفر 

ي سليمان 
حي سليمابر دباب رابح 

ي سليمان 
حي سليمابر خالد شداد 

حي ديدوش مراد  ي بايزيد 
 
زروق

حي عناق رابح  النوي امحمد 

ي 
حي المقرابر هلة عيش 

زيغود يوسف  بن شاعة يوسف 

حي محمد بوضياف  قيبش احمد الطاهر 

محطات الوقود

بلدية دارالشيوخ دائرة دارالشيوخ
المواد الغذائية 

العامة، خض  و فواكه
القصابة

المخابز

المواد الغذائية العامة، خض  و فواكه

المواد الغذائية 

العامة، خض  و فواكه

القصابة

السميد

المواد الغذائية 

العامة، خض  و فواكه

بلدية عير  وسارة دائرة عير  وسارة

دائرة حاسي بحبح

المخابز

المواد الغذائية العامة، خض  و فواكه

محطات الوقود

بلدية حاسي 

بحبح

نشاطات أخرى



حي وسط المدينة  قيبش رابح 

حي محمد بوضياف  بن عزوزي محمد 

حي ديبس مختار  ي علي
ر
شنوق

حي محمد بوضياف  بن عودة حميد 

حي محمد بوضياف  بن صالح بلعباس 

حي عناق رابح  صالح ولد امحمد 

حي ديبس مختار  شنوف كمال 

حي هواري بومدين  ضصاب مصطفر 

كة  حي الت  عيش مليح 

ر وسارة  كة عير حي الت  سواح جمال 

ي سليمان 
حي سليمابر غيوب عيش 

حي عناق رابح  مسعودي رابح 

حي ابن باديس  صالح الدين شنوف 

ي رقم 
ي الطريق الوطنر 01المخرج الجنوب  جقبوب لخضر

ي 
ي طريق وطنر رحو جمال ب40المخرج الغرب 

ي 
ر01الطريق الوطنر طالب محمد راس العير

ر وسارة بلدية عير GD  1720
ي الطريق و رقم 

 
ق 40المخرج الشر ي جمال غرب 

ي شارع مالك بن نن  ماكسن يحي

ين حي السوق البتر زيرق عبدالحليم
ساحة عامر األخضر بن داوود رقية

ي سليمان
حي سليمابر عبدي عبدالرزاق

ي قويدر
حي دحمابر عصنون أحمد

ر طريق ضاية اللي  قصتر يازيد
ر طريق ضاية اللي  دهندي زواوي

طريق حد الصحاري ربوح العيد
شارع عامر األخضر لعجال العيد
حي عامر األخضر ساعد عبدالقادر

حي طريق حد الصحاري 
قشيدة بلخضر

حي عامر االخضر قشيدة تشيش

ر بوسيف حي طريق عير مشتاوي علي

ي قويدر
طريق دحمابر عصنون احمد

ي سليمان األكحل
حي سليمابر توميات بايزيد

حي وسط المدينة هجرىسي فارس

حي وسط المدينة
عامر االخضر

حي وسط المدينة عطاب بولنوار

حي اول نوفمت  بوغفالة احمد

ر وسارة وسط المدينة نحو عير عواج علي

ي رقم 
40الطريق الوطنر قاسمي يوسف

ين نحو حد الصحاري مخرج البتر عيسو عيش

235حي طارق بن زياد مقاطعة  صيقع سماعيل

محاد عبدالقادر س01 رقم 84حي علي بومنجل مقاطعة 

بوسالم علي س06حي علي بومنجل رقم 

52 باب 378حي احمد زبانة مقاطعة  ضيفاوي محمد

02 رقم 155حي ىسي الحواس بناية  جرموم بن علية

25 رقم 380حي احمد زبانة رقم المقاطعة  سبيحة بن علية

أ02 رقم 57حي علي بومنجل تجزئة  ي السعيد
 
رزق

52 باب 378حي احمد زبانة مقاطعة  ضيفاوي محمد

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

01 رقم 66حي بومنجل بناية  ي
ي بخن 

عثمابر

02 رقم 36حي علي بومنجل بناية  ب بلقاسم جتر

المواد الغذائية 

العامة، خض  و فواكه

بلدية عير  وسارة دائرة عير  وسارة

القصابة

محطات الوقود

المخابز

ين بلدية البير ين دائرة البير

المواد الغذائية العامة، خض  و فواكه

المواد الغذائية 

العامة، خض  و فواكه

القصابة

محطات الوقود

المخابز

بلدية حد 

الصحاري
دائرة الصحاري

المواد الغذائية العامة، خض  و فواكه

المواد الغذائية 

العامة، خض  و فواكه

القصابة


