
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة

مديرية التجارة لوالية الجلفة
                              قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك 2019  (الجلفة)

                        مداومة اليوم الثاني

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة

حي بوتريفيسعزالوي سعاد1
حي الوئامبوزيدي وفاء2
   شارع االغواطجاب هللا جلول3

حي عين الشيحبن سعدة نسيمة4
الحي الجديد قنانيبلعدل احمد5

شارع سيدي نايل بناية 147/ 114 الجلفةقالم عبد القادر1
حي العمراوي 1460/ 14 الجلفةحاللش سالم2
حي المستشفى 141/ 30 الجلفةفتحي بوكفوس3
شارع سيدي نايل 491/ 55 الجلفةطاع هللا لمين4
حي بن جرمة قسم 152/ 230 الجلفةقيار بودون5
حي 05 جويلية محل أ  الجلفةحاللش عمر6
حي العمراوي بناية 1469/ 11 الجلفةحاللش سالم7

حي بوخالفة بناية 65 رقم 75 الجلفةسعدي عز الدين8
حي المستقبل بناية 1960/ 03 الجلفةبن سليم  أحمد9

حي البرج قسم 129 ملكية 13 الجلفةعمري عيسى14
حي قناني بناية 186/ 28 الجلفةادمحمي مريم16

حي 05 جويلية 198/ 10 محل رقم 01 الجلفةقدور جرو1
حي شعباني 993/ 05 الجلفةعائشة نجيمي2
تعاونية الخوارزمي 03 حي الوئام 02 الجلفةشداد ام الخير3
حي بلغزال طريق بوسعادة بناية 559 رقم 02 الجلفةنوي دمحم الطاهر4
حي بن جرمة بناية قسم 153 رقم 12 الجلفةقويدر بشوطي5
حي عين الشيح 840/ 04 الجلفةبن قرينة سالم6
حي عين الشيح 422 الجلفةكرفاوي بكر7
حي عين الشيح 395/ 26 الجلفةبن مسعود سعيد8
حي البساتين بناية 03 رقم 15 الطابق االرضي الجلفةبن قويدر خالد9

حي الحدائق 840 رقم 01 قسم 193 الجلفةموفق عبدالقادر10
حي الضاية تجزئة بن حليمة الجلفةبلقاسم صالح الدين11
حي قناني 488/ 15 الجلفةبوهزيلة حمزة12
حي الحدائق ع 2 رقم 9 و 10 الطابق االرضي الجلفةبراهيم جرو13
نهج 8 قسم 164 ملكية 100 الجلفةبابا خليل نسيم14
تجزئة مسعودي عطية قسم 158/ مجموعة ملكية 678/ 11 الجلفةسعدي مسعود15

حي 05 جويلية تعاونية سن الباء قسم 160 ملكية 122 الجلفةقويدر حرفوش1
شارع سيدي نايل وسط المدينة بناية 99 رقم 69 أ الجلفةفريد طهراوي2
حي باب الشارف 93/ 53 الجلفةرابح طاهري3
حي مسعودي عطية 2298/ 02 الجلفةتومي وليد4
حي 05 جويلية قسم 198 رقم 01 الجلفةقرد خيراني 5
حي الحدائق محل رقم 77 الجلفةزريعة قويدر6
حي الحدائق الطابق االرضي عمارة 02 رقم 8 الجلفةشحطة دمحم االمين7
حي بوشندوقة 406 رقم 30 الجلفةبشراوي علي8
السوق المغطاة بن جرمة المحل رقم 05 الجلفةحاجب توفيق9

حي عين الشيح 387/ 46 ب الجلفةدمحم نجيمي10
حي عين الشيح 389 رقم 02 ب الجلفةداودي بكر11
حي بربيح قسم 192 ملكية  154 الجلفةعيسى عراشي12

حي قناني بناية 171/ 07 الجلفةكمال جملي1
حي بن جرمة بناية 888/ 11 الجلفةالطيب سراي2

مداومة اليوم الثاني

الصيادلة

المخـابز

التغذية العامة

الخضر والفواكه

مداومة اليوم الثاني



حي بن جرمة بناية 386/ 11 الجلفةشريط السايح 3
حي 05 جويلية بناية 198 الجلفةقزيم نوري4
حي 05 جويلية بناية 545/ محل 03 الجلفةفاتن مسعودة5
حي مسعودي عطية بناية 2258 الجلفةصيد امعمر6
حي الحدائق عمارة 02 رقم 8 الجلفةشحطة دمحم لمين7
حي سليمان عميرات 60 سكن عمارة 10 الجلفةحجار دمحم8
حي بوخالفة رقم 19 الجلفةبلعربي دمحم8

حي حنيشي دمحم قسم 144 جزء 374 الجلفةحميش عبدالحق1
حي باب الشارف بناية 87 رقم 34 الجلفةبوزرقوطة الطيب2
المنطقة الصناعية الجلفةولد بسطامي مسعود3
حي بربيح تجزئة 59 قسم 183 رقم 18 الجلفةبوشلغوم عبدالرحمان4
حي بوشندوقة 84 رقم 01 الجلفةتيش المختار5
حي 05 جويلية 542 قسم 160 الجلفةمالك لمين6
حي مسعودي عطية 2298 /2 الجلفةكيحول علي7
حاشي امعمر 2279 / 158عبدالحفيظي عبدالحفيظ8
حاشي امعمر قسم 157 ملكية 71 الجلفةاعمر عمر9

حي بوتريفيس قسم 136 مجموعة ملكية 148 الجلفةبن علي أحمد10
حي بوخالفة 1876 أ، ب، ج الجلفةبن عيسى عيشة11
تجزئة المستقبل 156 م 162 الجلفةعلي يونسي12
تجزئة المستقبل 2200 رقم 576 ب الجلفةسعد ذياب 13

المنطقة الصناعية الجلفةمطاحن السهوب1
المنطقة الصناعية الجلفةمطحنة الزيتونة2

المخرج الشمالي الطريق الوطني رقم 01محطة ريزو روت -بتروسار-1
المخرج الغربي باتجاه الشارفسعدي أحمد2
المخرج الشرقي الطريق الوطني رقم 46بلعباس عمر3
المخرج الجنوبي الطريق الوطني رقم01  منطقة واد بنعامجقبوب لخضر4

المخرج الشرقي الطريق الوطني 46شركة القشيشي5
قرية اوالد عبيد هللا الطريق الوطني رقم 01كشيدة اسماعيل6

وحدات االنتاج

محطات الوقود

 GD 1721,GD 1722,GD1720,GD 1730,GD 1727,GD 1731,GD1724 (11) باالضافة الى كل المحطات المسيرة من قبل مؤسسة نفطال وعددها
GD1726,GD 1723,GD1729,GD 1728,

القصابة



المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة

حي علي عماردمحمي كمال 1
حي كريسيبن بوسعد محمود2
حي المقرانيالعطوي السعيد3
شارع ديدوش مرادبن رحال سميرة4
حي عميروشعنيقي عبدالحليم5
حي العقيد عميروشقديم خولة6

حي ديدوش مراد عين وسارةلخضر العكة1
حي هواري بومدين  عين وسارةمبروكي سالم2
حي هواري بومدين عين وسارةبن عروسي عبدالعزيز3
حي مصطفى بن بولعيد عين وسارةيحيى زوليخة4

حي ديبس المختار عين وسارةعزار شفيق1
حي سوركسيد عين وسارةجياللي حميداني2
حي قرادة بلقاسم عين وسارةدهيليس بشير3
حي سليماني سليمان عين وسارةعوار بومدين4
حي دمحم بوضياف عين وسارةبن عزوز دمحم5

حي دمحم بوضياف عين وسارةالعيش سالمي1
حي عناق رابح عين وسارةخليف مسعود2
حي زيغود يوسف عين وسارةمالكي عبدالقادر3

حي 120 سكن عين وسارةقيبش بشير1
حي ابن باديس عين وسارةشنوف صالح الدين2
حي المقراني عين وسارةذيب بنت سعيد3

حي دمحم بوضياف عين وسارةحبشي السبخاوي1
حي عناق رابح عين وسارةكيبش عمر2
حي ديدوش مراد عين وسارةزروقي بايزيد3

مجمع 22 قطعة 22 بويرة األحدابمطاحن البيشية1
المنطقة الصناعية طريق حد الصحاريملبنة سويتلي2

الوطني رقم 01 منطقة راس العينطالب دمحم1
المخرج الغربي الطريق الوطني 40 برحو جمال2
المخرج الجنوبي الطريق الوطني رقم 01جغبوب لخضر3
المخرج الغربي الطريق الوطني رقم 40 بغربي جمال4

مداومة اليوم الثاني

         قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك 2019  عين وسارة

مداومة اليوم الثاني

الصيدلة

المخابز 

التغذية العامة

المطاعم

القصابة

الخضر والفواكه

وحدات االنتاج

محطات الوقود



      قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك 2019  مسعد

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة
حي الصیفي مسعدبن ناصر اسماعیل1

حي القدس مسعدبن سالم أحمد2

حي زید بن ثابت بنایة 357 مسعدزیرق كمال1

حي القدس بنایة 641 مسعدیاحي عادل2

طریق األطلس  بنایة 476/	06 مسعدشعیب الطاھر3

حي وسط المدینة بنایة 02/	92 مسعدعبدالرحیم دمحم4

حي السوق  بنایة 63 مسعدتواتي دمحم1

حي قبر الصحبي  بناایة 225مسعدشعیب دمحم2

سوبیرات الشعبة بنایة 114 مسعدمخلوف اسماعیل3

حي طریق الجلفة بنایة 588 مسعدبن زرقین ادمحم4

طریق تقرت  بنایة 542/	12مسعدقزیم قویدر5

حي طریق بوسعادة بنایة 332 مسعدمعمري عمر6

حي سونلغاز  بنایة 343مسعدبن بشیر عبدالحمید7

حي طھیري عبدالرحمان بنایة 20 مسعدغویني فاطمة8

حي زید بن ثابت بنایة 375/	19 مسعدمباركي الخذیر9

حي القدس بنایة 666 مسعدبن علي سالم10

حي القدس  بنایة 688/	08 مسعدنوري سعد11

حي سونلغاز بنایة 331/	03 مسعدعبدالالوي كریم1

المدخل الشمالي بنایة 88/	05 مسعدبكار احمد2

حي القدس طریق فیض البطمة بنایة 508/	01 مسعدسعدلي عز الدین3

حي طریق بوسعادة بنایة 269 مسعدنارة رابح1
حي سونلغاز بنایة 290 مسعدبن نوي ساعد2

حي طریق تقرت بنایة 408  مسعدلقرع بلقاسم نقطة بیع مطاحن الجلفة1السمید

حي طریق بوسعادة بنایةھواري دحمان1مقاھي

مخرج الشرق الطریق الوطني رقم 89ورثة العایب 1

الطریق الوطني رقم 01 ب نحو تقرتشركة األمل2

وسط المدینةمكناز دمحم3

الطریق الوطني رقم 01 ب المتجھ نحو تقرتمكناز دمحم4

التغذیة العامة

مداومة اليوم الثاني

الصیادلة

المخابز

محطات الوقود

المطاعم

القصابة



المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة
الطريق الوطني رقم 01معمري ميسوم1
حي الوسطبلعدل بلقاسم2
حي اوالد عمرانبن الدين بلقاسم3

حي الوسط بناية 149 رقم 09 حاسي بحبحزعتر عبدالقادر1
حي الوسط بناية 122 رقم 03 حاسي بحبحعبدالسالم توفيق2
طريق حاسي العش حاسي بحبحمعمري مختار3
الطريق الوطني رقم 01 حاسي بحبحقزولة ام هاني4

حي المناضلين 552/ 16 حاسي بحبحدمحم لحول1
حي القندوز بناية 356 حاسي بحبحبن سالم العيد2
حي المناضلين 152/ 07 حاسي بحبحطيبي بلقاسم3
حي الوسط 122/ 03 حاسي بحبحقرميطي عادل4
الطريق الوطني رقم 01 بناية 68/ 04 حاسي بحبحعبدالسالم بايزيد5
حي الوسط 43 رقم 02 حاسي بحبحموالي الطيب سليماني6
شارع خليفة سي الشريف بناية 22 رقم 23 حاسي بحبحبن الريم الحاج7
حي السوق 57/ 07 حاسي بحبحوحشي احمد8
حي المحطة 162 رقم 11 حاسي بحبحجرو أحمد9

الطريق الوطني رقم 01 بناية 111 حاسي بحبح منصور لمبارك10
حي بوعافية بناية 530/ 05 حاسي بحبحبختي السعيد11
حي القندوز 362 رقم 05 حاسي بحبحمفتاح جعرون12

حي الوسط بناية 43 رقم 02 حاسي بحبحزهرة عمري1
حي وسط المدينة 43 حاسي بحبحقاسم دمحم2

حي الوسط بناية 122 حاسي بحبحعبدالمولى عبدالباقي1
حي الوسط بناية 191 رقم 23 حاسي بحبحبولرباح هينوب2

بناية 192/ 02 حاسي بحبحبختي البشير1
طريق حاسي العش حاسي بحبحبن الطاهر عبدالكريم2

المنطقة الصناعية حي بوعافية حاسي بحبحمطحنة بوكحيل1وحدات االنتاج

وسط المدينة الطريق الوطني رقم 01شعالن دمحم1
مخرج بلدية حاسي بحبح باتجاه حاسي العشضيف زكريا2

حي السوق شارع لبيض القول أحمد بناية 163/ 18 قسم 18 ملكية 71 نقطة بيع مطاحن الجلفة1السميد ومشتقاته

منطقة النشاطات  حاسي بحبحمطحنة بوكحيل1وحدات االنتاج

وسط المدينة الطريق الوطني رقم 01شعالن دمحم1
مخرج بلدية حاسي بحبح باتجاه حاسي العشضيف زكريا2

قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك 2019     (حاسي بحبح)
مداومة اليوم الثاني

الصيادلة

المخابز

التغذية العامة

الخضر والفواكه

القصابة

السميد ومشتقاته

محطات الوقود

محطات الوقود



قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك 2019 (البيرين)

شارع عامر لخضر البيرينبن داود رقية1
مخبزة حي السوق رقم 13 البيرينحليم زيرق 2

ضاية لبن قطعة 469 البيرينعضون احمد1
وسط المدينة رقم 20 البيرينقشيدة لخضر2
حي الثانوية الجديدة ب 157 البيريندهندي زواوي3
حي طريق حد الصحاري البيرينربوح العيد4
الحليب ومشتقاتهحي سليماني سليمان البيرينعطوي حواشية5

حي طريق حد الصحاري البيرينسبع مراد1
حي سليماني سليمان البيرينبوقفالة بلكحل2
طريق عين بوسيف البيرينساكر كمال3

حي السوق األسبوعي البيرينقوبي عمر1
حي تجزئة رقم 01 طريق عين وسارةعثمان لكل2

طريق عين بوسيف  م 230البيرينمشتاوي علي1
طريق ضاية اللبن ق 469عصنون أحمد2
طريق عين وسارةتوميات بايزيد3

ساحة اول نوفمبر محل رقم 09 البيرينعبدالوهاب عصام1
حي المركز التجاري 74 قطعة البيرينبوفاد الحاج2

وسط المدينة باتجاه عين وسارةعوج علي1
الطريق الوطني رقم 40قاسمي يوسف2
مخرج بلدية البيرين باتجاه حد الصحاريعيسوا عيسى3

مداومة اليوم الثاني

المخـابز

التغذية العامة

القصابة

المطاعم

الخضر والفواكه

مقاهي

محطات الوقود



قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك 2019   (االدريسية)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماالنشطة
بلدية االدريسيةعبدالمالك هاجر1
بلدية االدريسيةباري احمد2

شارع بن الشيخ دمحم بناية 15 ملكية 83 قسم 18 االدريسيةعياش عيسى1

حرزلي دمحم كریم2
حي النھضة بنایة 409 رقم 03 ب قسم 11 ملكیة 180

االدریسیة

1
حرزلي سعید

شارع بن أحمد ابراھیم بنایة 211 قسم 19 ملكیة 67
االدریسیة

طریق افلوا محل رقم 04 االدریسیةشاتي دمحم مزاري2
شارع شاتي عبدالقادر بنایة 137 االدریسیةزفزافي محمود3

4
شارع بن عسلون دمحم بنایة 73 قسم 17 ملكیة 56 االدریسیةھزیل بوزید

شارع بن الشیخ دمحم بنایة 15 االدریسیةمكاوي دمحم5

6
ھزیل عبدالقادر

شارع بن عمران ثامر بنایة 125 قسم 09 ملكیة 146
االدریسیة

7
شولي فتیحة

شارع بن عمران ثامر بنایة 81 رقم 12 ج قسم 32 ملكیة
118 االدریسیة

شارع عمر ادریس بنایة 25/ 36 االدریسیةبن العایب مخلوف8

9
زعیتري بلقاسم

/ 110 قسم 11 ملكیة 161 حي النھضة بنایة 282
االدریسیة

10
شارع ضامن عبدالعزیز قسم 17 ملكیة 100 االدریسیةبن علیة زینب

شارع ضامن عبدالعزيز بناية 73 رقم 05 االدريسيةعرابة فطوم1
شارع بن عمران ثامر بناية 174 رقم أ قسم 12 ملكية 118 االدريسيةبوساقور ثامر2
شارع االمیرعبدالقادر بنایة 118 رقم 19 االدریسیةكریدة العربي3

4
قصاب عبدالقادر

شارع مقدم المختار بنایة 48 رقم 20 قسم 13 ملكیة 58
االدریسیة

شارع االمير عبدالقادر بناية 197 قسم 14 ملكية 29 االدريسيةنوي مسعودة1
شارع عمر ادريس بناية 47 قسم 13 ملكية 01 االدريسيةمالكي بدرة 2

شارع األمیر عبدالقادر قسم 08 ملكیة رقم 02 االدریسیةبن لبقع بلخضر3

شارع مقدم مختار بنایة 48 رقم 20 االدریسیةقصاب بن یامین1

بن لبقع المسعود2
شارع خالدي مخلوف بنایة 223 رقم 06 قسم 14 ملكیة

48 االدریسیة

سعدة عبدالقادر3
شارع شاتي عبدالقادر بنایة 130 قسم 12 ملكیة 105

االدریسیة

شارع رق النوراني بنایة 69/ 21 قسم 12 ملكیة 46نقطة بیع مطاحن الجلفة1الدقيق والسميد

الطريق الوطني رقم 01 المتجه نحو بلدية القديدشركة 1CPS NABILمحطات الوقود

المطاعم

المخابز

الخضر والفواكه

القصابة

مداومة اليوم األول

التغذية العامة

الصيادلة



قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك 2019  (دار الشيوخ)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماالنشطة

بلدية دارالشيوخشليحي خليفة1
بلدية مليليحةبن عايد دمحم2

شارع 01 ماي بناية 24 رقم 11 دارالشيوخخويل ابراهيم1
شارع قاسم سالم موضع 20 محل ب دارالشيوخبن ميصرة المختار2

شارع حامدي بلقاسم بناية 57 رقم 28 دارالشيوخلبرة الحواس1
حي الشهداء بناية 187/ 54 دارالشيوخعالوة عباية2
شارع الشهداء بناية 180 رقم 54 دارالشيوخبن دراج نصيرة3
بجانب السوق المغطاة قطعة 03 تجزئة 150 دارالشيوخصيلع نعاس4

شارع زيتوني العياشي بناية 44/ 14 دارالشيوخشناق عبدالفتاح1
ش حامدي بلقاسم بناية 67 رقم 28 دارالشيوخيزير يحيى2
شارع زعفران سليمان بناية 53 رقم 15 دارالشيوخطاوسي ربيحة3

قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك 2019   (الشارف)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماالنشطة

بلدية الشارفعيسوب اسماء1
بلدية القديدبدرينة نبيل2
بلدية دويسبن علية لخضر3

حي المصلى بنایة 74 رقم 07 الشارففیرم السعید1المخابز

تجزئة الشارف رقم 50 الشارفعبدالالوي مختار1
حي األمیر عبدالقادر بنایة 13 رقم 13 الشارفشریط علي2

شارع سیدي عبدالعزیز الحاج قطعة 122/ 07 الشارفسلیماني دمحم3

مقدم عامر4
شارع سیدي عبدالعزیز الحاج الطابق االرضي بنایة 24

الشارف
حي الملعب بنایة 259 رقم 05 الشارففیرم دمحم5

شارع سیدي عبدالعزیز الحاج مجمع 50 رقم 47 الشارفرابحي سعیدة6

شارع اخضري مسعود بنایة 143 رقم 06 أ الشارفشقري مسعود7

حي عمر ادريس بناية 13/ 20 الشارفصادقي ادمحم1

2
شارع سیدي عبدالعزیز الحاج بنایة 24 رقم 02 الشارفحمیرة األخضر

موضع 50 رقم ب الشارفبن دمحم عیشة3

حي شعباني دمحم بناية 225 رقم 24 ب الشارفحفينات ساعد1
حي الملعب محل رقم 16 الشارفقصري هشام2
حي المستقبل بناية 952 رقم 28 الشارفزنيزن امباركة3

شارع سیدي عبدالعزیز الحاج بنایة 24 رقم 09 قسم 17صولة احمد1
ملكیة 20 الشارف شارع جودي مخلوف بنایة 43/ 12 الشارفرحماني جدید2

حي الملعب بناية 14 رقم 02 الشارفبوحنيك السعيد3

شارع سيدي عبدالعزيز الحاج بناية 41/ 01 الشارفنقطة بيع مطاحن الجلفة1السميد والدقيق

منطقة الخريزة الطريق الوطني رقم 46 الشارفيطو دمحم1
مفترق الطرق 46 و 01أ الشارفبنيلي بريكة2

محطات الوقود

الخضر والفواكه

المطاعم

مداومة اليوم الثاني

القصابة

التغذية العامة

المخابز

الصيادلة

القصابة

مداومة اليوم الثاني

الصيادلة

التغذية العامة



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة

مديرية التجارة لوالية الجلفة

                              قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر  المبارك 2019  (الجلفة)
                        مداومة اليوم األول

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة

حي بوتريفيسعزالوي سعاد1
حي الوئامبوزيدي وفاء2
   شارع االغواطجاب هللا جلول3

حي عين الشيحبن سعدة نسيمة4
الحي الجديد قنانيبلعدل احمد5

شارع سيدي نايل بناية 147/ 114 الجلفةقالم عبد القادر1
حي العمراوي 1460/ 14 الجلفةحاللش سالم2
حي المستشفى 141/ 30 الجلفةفتحي بوكفوس3
شارع سيدي نايل 491/ 55 الجلفةطاع هللا لمين4
حي بن جرمة قسم 152/ 230 الجلفةقيار بودون5
حي 05 جويلية محل أ  الجلفةحاللش عمر6
حي العمراوي بناية 1469/ 11 الجلفةحاللش سالم7

حي بوخالفة بناية 65 رقم 75 الجلفةسعدي عز الدين8
حي المستقبل بناية 1960/ 03 الجلفةبن سليم  أحمد9

حي البرج قسم 129 ملكية 13 الجلفةعمري عيسى14
حي قناني بناية 186/ 28 الجلفةادمحمي مريم16

حي 05 جويلية 544/ 03 الجلفةصيلع الطيب1
حي شعباني 993/ 05 الجلفةعائشة نجيمي2
تعاونية الخوارزمي 03 حي الوئام 02 الجلفةشداد ام الخير3
حي بلغزال طريق بوسعادة بناية 559 رقم 02 الجلفةنوي دمحم الطاهر4
حي بن عزيز بناية 66 رقم 04 ملكية 52 الجلفةعلي بوراس5
حي عين الشيح 422 الجلفةكرفاوي بكر6
حي عين الشيح 395/ 26 الجلفةبن مسعود سعيد7
حي بوتريفيس طريق بوسعادة 550/ 140 الجلفةبن علي مختار8
حي البساتين بناية 03 رقم 15 الطابق االرضي الجلفةبن قويدر خالد9

حي الحدائق 840 رقم 01 قسم 193 الجلفةموفق عبدالقادر10

حي 05 جويلية تعاونية سن الباء قسم 160 ملكية 122 الجلفةقويدر حرفوش1
شارع سيدي نايل وسط المدينة بناية 99 رقم 69 أ الجلفةفريد طهراوي2
حي باب الشارف 93/ 53 الجلفةرابح طاهري3
حي مسعودي عطية 2298/ 02 الجلفةتومي وليد4
حي 05 جويلية قسم 198 رقم 01 الجلفةقرد خيراني 5
حي الحدائق محل رقم 77 الجلفةزريعة قويدر6
حي الحدائق الطابق االرضي عمارة 02 رقم 8 الجلفةشحطة دمحم االمين7
حي بوشندوقة 406 رقم 30 الجلفةبشراوي علي8
السوق المغطاة بن جرمة المحل رقم 05 الجلفةحاجب توفيق9

حي عين الشيح 387/ 46 ب الجلفةدمحم نجيمي10
حي عين الشيح 389 رقم 02 ب الجلفةداودي بكر11
حي بربيح قسم 192 ملكية  154 الجلفةعيسى عراشي12

الصيادلة

مداومة اليوم األول

المخـابز

التغذية العامة

الخضر والفواكه



حي قناني بناية 171/ 07 الجلفةكمال جملي1
حي بن جرمة بناية 888/ 11 الجلفةالطيب سراي2
حي بن جرمة بناية 386/ 11 الجلفةشريط السايح 3
حي 05 جويلية بناية 198 الجلفةقزيم نوري4
حي 05 جويلية بناية 545/ محل 03 الجلفةفاتن مسعودة5
حي مسعودي عطية بناية 2258 الجلفةصيد امعمر6
حي الحدائق عمارة 02 رقم 8 الجلفةشحطة دمحم لمين7
حي سليمان عميرات 60 سكن عمارة 10 الجلفةحجار دمحم8
حي بوخالفة رقم 19 الجلفةبلعربي دمحم8

حي حنيشي دمحم 504 رقم 399قرود الطاهر1
حي حنيشي دمحم قسم 144 جزء 374 الجلفةحميش عبدالحق2
حي باب الشارف بناية 87 رقم 34 الجلفةبوزرقوطة الطيب3
حي بربيح تجزئة 59 قسم 183 رقم 18 الجلفةبوشلغوم عبدالرحمان4
حي بوشندوقة 142 ملكية 357 الجلفةفاطمة درويش5
حي 05 جويلية 542 قسم 160 الجلفةمالك لمين6
حي مسعودي عطية 2298 /2 الجلفةكيحول علي7
حاشي امعمر 2279 / 158عبدالحفيظي عبدالحفيظ8
حاشي امعمر قسم 157 ملكية 71 الجلفةاعمر عمر9

حي بوتريفيس قسم 136 مجموعة ملكية 148 الجلفةبن علي أحمد10
حي بوخالفة 2476/ 16 الجلفةشراك دحمان11
تجزئة المستقبل 156 م 162 الجلفةعلي يونسي12
تجزئة المستقبل 2200 رقم 576 ب الجلفةسعد ذياب 13

المنطقة الصناعية الجلفةمطاحن السهوب1
المنطقة الصناعية الجلفةمطحنة الزيتونة4

المخرج الشمالي الطريق الوطني رقم 01محطة ريزو روت -بتروسار-1
المخرج الغربي باتجاه الشارفسعدي أحمد2
المخرج الشرقي الطريق الوطني رقم 46بلعباس عمر3
المخرج الجنوبي الطريق الوطني رقم01  منطقة واد بنعامجقبوب لخضر4

المخرج الشرقي الطريق الوطني 46شركة القشيشي5
قرية اوالد عبيد هللا الطريق الوطني رقم 01كشيدة اسماعيل6

محطات الوقود

 GD 1721,GD 1722,GD1720,GD 1730,GD 1727,GD 1731,GD1724 ,GD1726,GD (11) باالضافة الى كل المحطات المسيرة من قبل مؤسسة نفطال وعددها
GD1729,GD 1728,1723

القصابة

قائمة  محطات الوقود المداومين الجلفة

وحدات االنتاج

الحليب +السميد ومشتقاته

مداومة اليوم األول



المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة

حي علي عماردمحمي كمال 1
حي كريسيبن بوسعد محمود2
حي المقرانيالعطوي السعيد3
شارع ديدوش مرادبن رحال سميرة4
حي عميروشعنيقي عبدالحليم5
حي العقيد عميروشقديم خولة6

حي سليماني سليمان عين وسارةكموم فؤاد1
حي سليماني سليمان عين وسارةبوسالمة ابراهيم2
حي دمحم بوضياف عين وسارةعبد ربي عامر3
حي ديبس المختار عين وسارةديبس دمحم4
حي دمحم بوضياف عين وسارةبوعالم دهيليس5

حي عناق رابح عين وسارةعويسي حمداوي1
حي أحمد زبانة عين وسارةلوعيل بوضرساية2
حي سليماني سليمان عين وسارةبحري أحمد3
نشاط حليب ومشتقاتهحي المقراني عين وسارةحمداش أكلي4
نشاط حليب ومشتقاتهحي 120 سكن عين وسارةكنودي صحراوي5

حي زيغود يوسف عين وسارةعاشور سالمي1
حي دمحم بوضياف عين وسارةمخلوف زهرة2
حي أحمد زبانة عين وسارةعطاء هللا علي 3

حي ابن باديس عين وسارةعدة الحادة1
حي ديدوش مرادفضاض يحيى2
حي دمحم بوضياف عين وسارةبن صالح بلعباسي3

حي زيغود يوسف عين وسارةبوجملين رابح1
حي عناق رابح عين وسارةناوي ادمحم2
حي ديدوش مراد عين وسارةلوعيل مرزوق3

المنطقة الصناعية طريق حد الصحاريمطاحن عين صارة1
المنطقة الصناعية طريق حد الصحاريملبنة سويتلي2

الوطني رقم 01 منطقة راس العينطالب دمحم1
المخرج الغربي الطريق الوطني 40 برحو جمال2
المخرج الجنوبي الطريق الوطني رقم 01جغبوب لخضر3
المخرج الغربي الطريق الوطني رقم 40 بغربي جمال4

         قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد  الفطر المبارك 2019  عين وسارة

مداومة اليوم األول

المخابز 

الصيدلة

محطات الوقود

التغذية العامة

المطاعم

وحدات االنتاج

القصابة

الخضر والفواكه



      قائمة اسمية للتجار المداومين مداومةعيد الفطر المبارك 2019  مسعد

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة
حي الصیفي مسعدبن ناصر اسماعیل1
حي القدس مسعدبن سالم أحمد2

حي القدس مسعدمعمري فریحة1
حي اول نوفمبرشعیب الطاھر2
حي السوق مسعدبن الصغیر عمار3
حي القدس مسعد نایل زوبیر4
طریق تقرت مسعدتواتي لخضر5

حي طریق الجلفة بنایة 716 مسعدباكریة عمر1
حي السوق بنایة 72 مسعددمحمي مختار2
حي سعیفي بنایة 09 مسعدداشر عمر3
حي االمیر عبدالقادر  بنایة 188 رقم 02 مسعدسریح علي4
سوبیرات طریق بوسعادة بنایة 269 مسعدمخلوف عبدالحمید5
حي 60 مسكن بنایة 708 رقم 19 مسعدحوة الحاج6
حي السوق بنایة 109 مسعدقاسم عبدهللا7
حي طریق بوسعادة  بنایة 357 مسعدمومن صالح8
حي طھیري عبدالرحمان غویني علي9
حي السوق بنایة 63 مسعدقاسم عمر10
حي طھیري عبدالرحمان بنایة 421 مسعدشتوح دمحم11
حي السوق بنایة 72/	106 مسعدقاسم احمد12
حي زید بن ثابت مسعدتواتي خیرة13
حي السوق بنایة 72 مسعدلقبج العربي14
حي القدس بنایة 666 مسعدضبع بلخیر15
سوبیرات حي القدس بنایة 641/	06بلمداني نوال16
حي القدس بنایة 641 مسعدطیبي عمر17

حي سونلغاز بنایة 291/	11 مسعد مسعدبسعود زینب1
حي التكوین المھني بنایة 728/	02 مسعدھواري خلیفة2
حي 60 مسكن بنایة 708/	19 مسعدلملومة علي3

حي القدس بنایة 213 مسعدصدارة عمر1
حي القدس بنایة 688 مسعدنوري ساعد2
حي السوق المغطاة بنایة 118 مسعدقرود رابح3
حي أول نوفمبر بنایة 144 مسعدبن حدة مختار 4
حي سونلغاز بنایة 291 مسعدجعیدیر دمحم5

حي السوق بنایة 63/	109 ب مسعدمعاش اسماعیل1

حي القدس طریق المجبارة بنایة 508 مسعدفریطیس عیشة2

1السمید
لقرع بلقاسم نقطة بیع 

حي طریق تقرت مسعدمطاحن الجلفة

الطریق الوطني رقم 01 ب نحو تقرتشركة األمل1

وسط المدینةمكناز دمحم2

الطریق الوطني رقم 01 ب المتجھ نحو تقرتمكناز دمحم3

التغذیة العامة

مداومة اليوم األول

الصیادلة

المخابز

محطات الوقود

مداومة الیوم األول

المطاعم

القصابة

المقاھي



المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة
الطريق الوطني رقم 01معمري ميسوم1
حي الوسطبلعدل بلقاسم2
حي اوالد عمرانبن الدين بلقاسم3

حي الوسط بناية 149 رقم 09 حاسي بحبحزعتر عبدالقادر1
حي الوسط بناية 122 رقم 03 حاسي بحبحعبدالسالم توفيق2
طريق حاسي العش حاسي بحبحمعمري مختار3
الطريق الوطني رقم 01 حاسي بحبحقزولة ام هاني4

حي المناضلين 552/ 16 حاسي بحبحدمحم لحول1
حي القندوز بناية 356 حاسي بحبحبن سالم العيد2
حي المناضلين 152/ 07 حاسي بحبحطيبي بلقاسم3
حي الوسط 122/ 03 حاسي بحبحقرميطي عادل4
الطريق الوطني رقم 01 بناية 68/ 04 حاسي بحبحعبدالسالم بايزيد5
حي الوسط 43 رقم 02 حاسي بحبحموالي الطيب سليماني6
شارع خليفة سي الشريف بناية 22 رقم 23 حاسي بحبحبن الريم الحاج7
حي السوق 57/ 07 حاسي بحبحوحشي احمد8
حي المحطة 162 رقم 11 حاسي بحبحجرو أحمد9

الطريق الوطني رقم 01 بناية 111 حاسي بحبح منصور لمبارك10
حي بوعافية بناية 530/ 05 حاسي بحبحبختي السعيد11
حي القندوز 362 رقم 05 حاسي بحبحمفتاح جعرون12

حي الوسط بناية 43 رقم 02 حاسي بحبحزهرة عمري1
حي وسط المدينة 43 حاسي بحبحقاسم دمحم2

حي الوسط بناية 122 حاسي بحبحعبدالمولى عبدالباقي1
حي الوسط بناية 191 رقم 23 حاسي بحبحبولرباح هينوب2

بناية 192/ 02 حاسي بحبحبختي البشير1
طريق حاسي العش حاسي بحبحبن الطاهر عبدالكريم2

المنطقة الصناعية حي بوعافية حاسي بحبحمطحنة بوكحيل1وحدات االنتاج

وسط المدينة الطريق الوطني رقم 01شعالن دمحم1
مخرج بلدية حاسي بحبح باتجاه حاسي العشضيف زكريا2

محطات الوقود

المخابز

مداومة اليوم األول

قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك 2019     (حاسي بحبح)

مداومة اليوم األول

التغذية العامة

الصيادلة

الخضر والفواكه

القصابة

السميد ومشتقاته



قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك  لسنة 2019 (البيرين)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة
طريق عين بوسيفمداني صبرينة1
حي الضايةبن عطاء هللا لخضر2

حي سليماني سليمان البيرينبن عيسى حمزة1
ساحة اول نوفمبر البيرينعبدي سمير2

حي سليماني سليمان البيرينعطوي حواشية1
شارع دحماني قويدر البيرينزنيخري عمر2
تجزئة 30 قطعة رقم 08 البيرينحواطي مراد3
وسط المدينة السوق المغطى البيرينساعد عبدالقادر4
الحليب ومشتقاتهحي المركز التجاري البيرينآيت اودية كهينة5

حي المركز التجاري البيرينهجرسي فارس1
حي دحماني قويدر البيرينالعيد بن مالك2
حي السوق بناية 67 البيرينعطاب بولنوار3

حي دمحم بن سليم البيرينتقهيني علي1

طريق حد الصحاري تجزئة 08 البيرينعيسى مصطفى 2

حي المركز التجاري البيرينآيت اود1

طريق عين بوسيف البيرينجنيدي عبدالقادر2

حي سليماني سليمان البيرينعساس المبروك 3

المجمع البلدي رقم 03 البيرينبايزيد الحاج1

حي مالك بن نبي م 143 البيرينمراح بلقاسم2

وسط المدينة باتجاه عين وسارةعوج علي1
الطريق الوطني رقم 40قاسمي يوسف2
مخرج بلدية البيرين باتجاه حد الصحاريعيسوا عيسى3

مداومة اليوم األول

المخـابز

التغذية العامة

القصابة

المطاعم

الخضر والفواكه

مقاهي

محطات الوقود

الصيادلة



قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك 2019  (االدريسية)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماالنشطة
بلدية االدريسيةعبدالمالك هاجر1
بلدية االدريسيةباري احمد2

شارع عمر ادريس بناية 48 محل 13 د قسم 13 ملكية 49عرابة أم المسعود1
حي النهضة بناية 409/ 03 ب قسم 11 ملكية 180نوي دمحم2

حي بلحوت التومي 20 سكن محل رقم 04 االدریسیةبن مسعود عطاء هللا1
طریق أفلوا محل رقم 04 االدریسیةشاتي دمحم مزاري2
شارع بن عمران ثامر بنایة 211 االدریسیةسعدة عبدالباقي3
شارع عمر ادریس قسم 13 بنایة 21أ االدریسیةحنیشي دمحم4

5
شارع األمیر عبدالقادر قسم 17 ملكیة رقم 01 محل 01 االدریسیةكحول علي

شارع بن عمران ثامر بنایة 125 قسم 09 ملكیة 146 االدریسیةھزیل عبدالقادر6
شارع الرق النوراني بنایة 01/ 27 االدریسیةبن األبقع بن صالح7
حي دمحم شعباني قسم 22 ملكیة 54 االدریسیةماضي بومرداس8
شارع مقدم مختار بنایة 48 رقم 20 قسم 13 ملكیة 58 االدریسیةقصاب عبدالقادر9

شارع الشاتي عبدالقادر بنایة 137 االدریسیةزفزافي محمود1

شارع بن سلیمان عبدالقادر بنایة 14 قسم 18 ملكیة 102 االدریسیةمكاوي لخضر2

حي روابح المداني قسم 23 مجموعة ملكیة 45 االدریسیةبوشاقور أحمد3
شارع 20 اوت بنایة 103 قسم 25 ملكیة 31 االدریسیةسواھلیة ابراھیم4

شارع األمير عبدالقادر بناية 11 رقم 118 قسم 08 ملكية 11 االدريسيةبن حفاف عمر1
شارع بن أحمد ابراھیم بنایة 83 قسم 32 ملكیة 49 االدریسیةبن بوزید أحمد2

شارع األمیر عبدالقادر بنایة 197 رقم 26 أ االدریسیةعبو مصطفى1
شارع مقدم مختار بنایة 47 قسم 13 ملكیة 35 االدریسیةماضي سالم2
السوق المغطاة شارع األمیر عبدالقادر بنایة 155 االدریسیةكاس أدمحم3

شارع رق النوراني بنایة 69/ 21 قسم 12 ملكیة 46نقطة بیع مطاحن الجلفة1الدقيق والسميد

الطريق الوطني رقم 01 المتجه نحو بلدية القديدشركة 1CPS NABILمحطات الوقود

مداومة اليوم األول

التغذية العامة

الصيادلة

المخابز

الخضر والفواكه

المطاعم

القصابة



قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك 2019  (دار الشيوخ)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماالنشطة

بلدية دارالشيوخشليحي خليفة1
بلدية مليليحةبن عايد دمحم2

شارع 01 ماي بناية 24 رقم 11 دارالشيوخخويل ابراهيم1
شارع قاسم سالم موضع 20 محل ب دارالشيوخبن ميصرة المختار2

شارع حامدي بلقاسم بناية 57 رقم 28 دارالشيوخلبرة الحواس1
حي الشهداء بناية 187/ 54 دارالشيوخعالوة عباية2
شارع الشهداء بناية 180 رقم 54 دارالشيوخبن دراج نصيرة3
بجانب السوق المغطاة قطعة 03 تجزئة 150 دارالشيوخصيلع نعاس4

شارع زيتوني العياشي بناية 44/ 14 دارالشيوخشناق عبدالفتاح1
ش حامدي بلقاسم بناية 67 رقم 28 دارالشيوخيزير يحيى2
شارع زعفران سليمان بناية 53 رقم 15 دارالشيوخطاوسي ربيحة3

قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد الفطر المبارك 2019  (الشارف)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماالنشطة

بلدية الشارفعيسوب اسماء1
بلدية القديدبدرينة نبيل2
بلدية دويسبن علية لخضر3

شارع األمیر عبدالقادر بنایة 227/ 23 أ قسم 07 ملكیة 03 الشارفاویحیى زھیر1المخابز

حي األمیر عبدالقادر بنایة 13 رقم 13 الشارفشریط علي1
شارع عمر ادریس قسم 18 ملكیة 196 محل رقم 64 أ الشارفبوحنیك عبدالرحمان2
حي القعدة بنایة 116 رقم 13أ الشارفمشري سلیمان3
شارع األمیر عبدالقادر بنایة 153 رقم 72 الشارفعبداالوي بلعباس4
شارع سیدي عبدالعزیز الحاج مجمع 50 رقم 47 الشارفرابحي سعیدة5
شارع اخضري مسعود بنایة 143 رقم 06 أ الشارفشقري مسعود6
حي القعدة بنایة 116 رقم 13 الشارفبزیز بادر7

موضع 50 رقم ب الشارفبن دمحم عيشة1
شارع أخضري مسعود بنایة 143 قسم 08 ملكیة 776 محل ب الشارفشریط  مسعود2

شارع سیدي عبدالعزیز الحاج بنایة 24 رقم 02 الشارفحمیرة األخضر3

حي المصلى قسم 20 ملكیة 80 محل رقم 01 الشارفرحماني أحمد4

شارع الرق نوراني بنایة 96 رقم 21 قسم 26 ملكیة 46 الشارفنقطة بیع مطاحن الجلفة1الدقيق والسميد

حي دمحم شعباني بنایة 198 رقم 01 قسم 01 ملكیة 44 الشارفعمارة مریم1

شارع سیدي عبدتالعزیز الحاج بنایة 41 رقم 01صولة أحمد2

شارع عمر ادریس بنایة 09 رقم 01جعرون بلقاسم3

شارع جودي مخلوف بنایة 43 رقم 12 الشارفرحماني جدید4

حي الملعب محل رقم 25 الشارفبوقطایة بلعباس1

حي البساتین  قسم 01 ملكیة رقم 02 الشارفعابد العید2

حي شعباني دمحم بناية 225 رقم 24 الشارفمروان كمال3

منطقة الخريزة الطريق الوطني رقم 46 الشارفيطو دمحم1
مفترق الطرق 46 و 01أ الشارفبنيلي بريكة2

محطات الوقود

القصابة

مداومة اليوم األول

الصيادلة

التغذية العامة

الخضر والفواكه

مطاعم

القصابة

مداومة اليوم األول

التغذية العامة

الصيادلة

المخابز
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