
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة

مديرية التجارة لوالية الجلفة

                              قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد األضحى المبارك 2018  (الجلفة)
                        مداومة اليوم الثاني

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة

حي بوتريفيس بناية 256 الجلفةحاللش حسان1

حي العمراوي 1460/ 14 الجلفةحاللش سالم2

تجزئة بورقبة حي دمحم شعباني قسم 161 ملكية 71 الجلفةرحمون العيد3

حي العمراوي بناية قسم 118 ملكية 291 الجلفةحاللش حسان4

حي بوخالفة بناية 1879/ 09 الجلفةبن ميصرة عبدالقادر5

حي حشاني امعمر 2302 ب الجلفةلونيس دمحم6
حي حاشي امعمر 2277/ 04 الجلفةغرابة قدور7

حي 05 جويلية 556/ 06 ب الجلفةحاللش خليفة8
حي 05 جويلية محل أ الجلفةحاللش اعمر9

حي الحدائق عمارة 02 رقم 12 الجلفةحاللش رضا10
حي بربيح الجلفةهاني خليل 11
حي بن جرمة بناية 365/ 19 ب الجلفةتناح اسامة12
حي عين الشيح بناية 844/ 10 الجلفةداود بن ضياف13
حي البرج قسم 129 ملكية 13 الجلفةعمري عيسى14
حي الضاية بناية 69/ 09 الجلفةكميلة جوال15
حي قناني بناية 186/ 28 الجلفةادمحمي مريم16
حي بن عزيز شارع سيدي نايل وسط المدينة بناية 99/ 69 الجلفةعبدالقادر قالم17
شارع سيدي نايل وسط المدينة بناية 99/ 69 الجلفةطهراوي فريد18

حي بن جرمة بناية 494/ 10 ب الجلفةتومي دحمان1

حي بوخالفة بناية 1876/ 02 رمز أ الجلفةبن عيسى عيشة2

حي بوخالفة 2476 رقم 16 أ قسم 139 ملكية 149 الجلفةشراك دحمان3

سوبيراتحي باب بوسعادة قسم 139 ملكية 163 الجلفةبن علي مختار4
سوبيراتحي بلغزال طريق بوسعادة بناية 559/ 02 الجلفةنوي دمحم الطاهر أمين5
حي بوتريفيس دشرة العمراوي بناية 1469/ 03 الجلفةاسعيد زوبير6

حي بوتريفيس بجوار مسجد سيدي نايل الجلفةتير أحمد7

حي 05 جويلية 198 مكرر بناية 545 رقم 26 س الجلفةتومي ثامر8

سوبيراتحي 05 جويلية بناية 198/ 10 محل 01 س الجلفةجرو قدور9
سوبيراتحي العقيد شعباني بناية 993/ 05 الجلفةنجيمي عائشة 10
سوبيراتنهج 08 قسم 164 ملكية 100 الجلفةبابا خليل نسيم11
حي بن جرمة بجوار فرع التحصيل بربيح الجلفةبلخضر دمحم12

تجزئة حنيشي دمحم قسم 165 مجموعة ملكية 114 الجلفةموفق امبارك13

حي بربيح 943/ 12 الجلفةقويسم لخضر الهاشمي14

حي عين الشيح قسم 149 ملكية 44 الجلفةصخري العربي15

سوبيراتحي عين الشيح الجلفةبن قرينة سالم 16
حي جودان لمبارك 432/ 05 الجلفةبن مسعود السعيد17

حي عين الشيح الجلفةعلوط دمحم18

حي عين الشيح 390 رقم 30 محل د قسم 148 الجلفةخذيري مسعود19

حي عين الشيح 392/ 08 الجلفةسائحي عبدالقادر20

حي عين الشيح بناية 425/06 الجلفةرحماني مبارك21

حي عين الشيح قسم 149 ملكية 392 د الجلفةبن مسعود عبدالقادر22

حي عين الشيح قسم 149 ملكية 44 بناية 392 د الجلفةعزوزي مسعود 23

سوبيراتحي الضاية تجزئة بن حليمة بوستة 817/ 07 أ الجلفةخباز بلقاسم  صالح الدين24
حي بن اعزيز بناية 69/ 18 الجلفةبوزيدي البشير25

شارع سيدي نايل  07/ 116أ قسم 13 ملكية 123 الجلفةكربوعة شريف26

حي بن جرمة بورحال الطيب  بناية 362/ 06أ الجلفةعز الدين خليل27

حي بن جرمة 384/ 31 الجلفةعبدالحفيظي كمال28

مداومة اليوم الثاني

المخـابز

التغذية العامة



الجلفةبن عطية مصطفى الحسين29

حليبحي البرج 1406/ 01 الجلفةخيري عبدالعزيز30

السوق المغطاة محل 50 الجلفةالعيش ابراهيم1
السوق المغطاة 01 محل 22 الجلفةعبدهللا فاطمة زهراء2
السوق المغطاة 1 محل 40 الجلفةبن شريف خالد شريف3

حي قناني قسم 163 مجموعة ملكية 229/ 3أ الجلفةعرباوب فيصل1
حي قناني قسم 163 مجموعة ملكية 7 محل أ-ب الجلفةخهواجي محفوظ2
حي بوتريفيس قسم 136 ملكية 147 رمز ك الجلفةعماري عبدالقادر3

حي 05 جويلية قسم 160/ 38 الجلفةقاش مسعودة1
حي الحدائق الطابق األرضي عمارة 02 رقم 08 الجلفةشحطة دمحم لمين2
حي سي الحواس عمارة أ الطابق  السفلي بناية 473/ 02 الجلفةزياني امبارك3

حي مسعودي 2298/ 02 الجلفةتومي وليد4
جي بلغزال طريق بوسعادة الجلفةزيطوط صدام حسين5
حي بوتريفيس بناية 1069/ 10 الجلفةحمزة غادري 6
حي فكاني بناية 571/ 23 الجلفةبوزيدي عامر7
حي سليمان عميرات 60 مسكن عمارة 10 رقم 05 الجلفةحجار دمحم8

حي بوشندوقة قسم 142/ 360 الجلفةسليم عالل3
حي بن جرمة الجلفةبعطيش فاطنة4

حي عين الشيح الجلفةنقطة بيع مطاحن الجلفة13
حي بوتريفيس الجلفةنقطة بيع مطاحن الجلفة14
حي بربيح الجلفةنقطة بيع مطاحن بوعمارة16

المنطقة الصناعية الجلفةمطاحن السهوب1
المنطقة الصناعية الجلفةمطاحن الونشريس2
المنطقة الصناعية الجلفةمطاحن الجلفة3
المنطقة الصناعية الجلفةمطحنة الزيتونة4
المنطقة الصناعية الجلفةمطاحن بوعمارة5
المنطقة الصناعية الجلفةملبنةالنايلي5

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

القصابة

مداومة اليوم الثاني

الخضر والفواكه

السميد

المطاعم

مداومة اليوم الثاني

وحدات االنتاج

قائمة  محطات الوقود المداومين الجلفة

محطات الوقود

باالضافة الى كل المحطات المسيرة من قبل مؤسسة نفطال وعددها (09)



المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة
حي هواري بومدين عين وسارةسالم مبروك1
حي علي عمار عين وسارةكموم مصطفى2
حي ديبس المختار عين وسارةقيرود عبدالحليم3

حي سليماني سليمان عين وسارةحوينية مصطفة1
حي ديدوش مراد عين وسارةبن نعجة حدة2
حي دمحم بوضياف عين وسارةبوزرورة عبدالكامل3
حي دمحم بوضياف عين وسارة قيبش رابح4
حي دمحم بوضياف عين وسارة بن عزوزي دمحم5

حي دمحم بوضياف عين وسارةمكي خيرة1
حي دمحم بوضياف عين وسارةبوضبيع عبدالحق2

حي دمحم بوضياف عين وسارةبن عودة حميد1
حي عناق رابح عين وسارةأيت عبدهللا عبدالنور2
حي ديبس المختار عين وسارةشواف ابراهيم3

حي زيغود يوسف عين وسارةبوجملين رابح1
حي ديدوش مراد عين وسارةلوعيل الميهوب2

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 األضحى المبارك 2018  عين وسارة

مداومة اليوم الثاني

وحدات االنتاج

محطات الوقود

المخابز 

التغذية العامة

المطاعم

القصابة

الخضر والفواكه



      قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد األضحى المبارك 2018  مسعد

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة
حي زید بن ثابت مسعدزیرق كمال1

مقابل السوق المغطاة وسط المدینة مسعدیاحي عادل2

جي األطلس مسعدشعیب الطاھر3

حي السعیفي مسعدكشیدة یوسف امین4

حي وسط المدینة مسعدمنصور عبدالرحمان 5

حي وسط المدینة مسعدتواتي دمحم1

حي قبر الصحبي مسعدشعیب دمحم2

سوبیرات الشعبة مسعدمخلوف اسماعیل3

حي طریق تقرت مسعدبن زرقین ادمحم4

طریق تقرت مسعدقزیم قویدر5

حي طریق بوسعادة مسعدمعمري عمر6

حي سونلغاز مسعدبن بشیر عبدالحمید7

حي طھیري عبدالرحمان مسعدغویني فاطمة8

حي طریق بوسعادة مسعددمحمي حامد9

حي القدس مسعدبن علي سالم10

حي القدس مسعدنوري سعد11

حي سونلغاز بنایة 331/	03 مسعدعبدالالوي كریم1

المدخل الشمالي مسعدبكار احمد2

حي القدس طریق فیض البطمة مسعدسعدلي عز الدین3

حي طریق بوسعادة مسعدنارة رابح1
حي السوق المغطاة بنایة 40	/	05 مسعدكیدار مسعودة2

حي طریق تقرت  مسعدلقرع بلقاسم نقطة بیع مطاحن الجلفة1السمید

حي اول نوفمبر بنایة 379/	06 ب مسعدمعمري احمد1
حي القدس طریق بوسعادة مسعدھواري خلیفة2

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

المخابز

محطات الوقود

المطاعم

القصابة

مقاھي



المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة
حي القندوز طريق حاسي العش رقم 437 رمز أ حاسي بحبحضيف حسين1

حي الوسط شارع الشهيد صدارة الطيب بناية 251/ 206 ب حاسي بحبحمعمري أحمد2

حي السوق 142/ 03 حاسي بحبحطالب عبدالقادر3

حي السوق بناية 18/ 24 قسم 41 ملكية 64 حاسي بحبحلبنة خيرة4

حي الوسط بناية 08/ 26 حاسي بحبحبوقزولة أم هاني5

حي بوعافية 502/ 10 حاسي بحبحلقبيل عيسى1

حي بوعافية بناية 524 رقم 20 ب حاسي بحبحقوق الحاج2

حي بوعافية 506 حاسي بحبحزوبيدة بوخلخال3

حي بوعافية 528/ 24 حاسي بحبحضيف هللا طاهر4

حي القندوز بناية 362/ 05 حايب بحبحجعرون مفتاح5

حي القندوز تجزئة 540 بناية 802/ 03 حاسي بحبحجرو عمر6

حي المناظلين 391/ 01 حاسي بحبحسايح عبدالحميد7

حي المناظلين 553/ 01 حاسي بحبحبقة عبدالرحمان8

حي السوق 57/ 07 حاسي بحبحوحشي دمحم9

حي المحطة بناية 24 محل أ قسم 65 ملكية 27 حاسي بحبحبودانة السعيد10

طريق وطني رقم 01 حي المحطة بناية 162 رقم 11 حاسي بحبحجرو أحمد11

ط,و, رقم 01 شارع خليفة سي الشريف بناية 22/ 23 حاسي بحبحبن الريم الحاج12

ط,و رقم 01 حاسي بحبحعبدالسالم بايزيد13

حي المحطة بناية 162 قسم 64 ملكية 108 حاسي بحبحجرو عامر14

طريق حاسي العش حي 05 جويلية  مجموعة 138/ 01هرماس فواز15

ط.و رقم 01  بناية 67حميدي عيسى 1

حي الوسط بناية 122 قسم 64 حاسي بحبحخبيزي زوينة2

حي الوسط بناية 43 حاسي بحبحعمري زهرة3

حي الوسط شارع بيض القول الميلود بناية 120/ 04 حاسي بحبحسويح عادل1المطاعم

حي بوعافية 516/ 03 حاسي بحبحبشار دحمان1
ط,و رقم 01 قسم 33 ملكية 242 محل أ حاسي بحبحدهوس العيهار2

ط,و رقم 01 بناية 163/ 19 حاسي بحبحقماري علي3

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

القصابة

قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد األضحى المبارك 2018     (حاسي بحبح)

مداومة اليوم الثاني

المخابز

التغذية العامة

مداومة اليوم الثاني

الخضر والفواكه

محطات الوقود



قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد األضحى المبارك 2018 (البيرين)

شارع الصومام البيرينعبدي عبدالرزاق1

حي سليماني سليمان البيرينبن داود رقية2

حي عامر لخضر البيرينعبدالوهاب سعيدة1

طريق حد الصحاري البيرينقشيدة بلخضر2

حي السوق المغطى البيرينبايزيد الدهان3

ساحة اول نوفمبر البيرينعبيدي سمير4

حليب ومشتقاتهحي الصومام البيرينعبيدي ربيع5

حي سليماني سليمان البيريندلماجي فريد1

وسط المدينة البيرينبوقفالة المختار2

حي سليماني سليمان البيريندمحم شحباتي1

حي دمحم بن سليم البيرينتبقهيني علي2

طريق عين بوسيف البيرينجنيدي عبدالقادر1

حي سليماني سليمان البيرينبن عطاء هللا ثامر2

طريق عين وسارة البيرينبايزيد توميات1

حي المركز التجاري البيرينبوفاد الحاج2

وسط المدينة باتجاه عين وسارةعوج علي1

الطريق الوطني رقم 40قاسمي يوسف2
مخرج بلدية البيرين باتجاه حد الصحاريعيسوا عيسى3

المخـابز

التغذية العامة

القصابة

المطاعم

الخضر والفواكه

مقاهي

مداومة اليوم الثاني

محطات الوقود



قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد األضحى المبارك 2018   (االدريسية)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماالنشطة
شارع بن عمران ثامر قسم 08 ملكية 03قصار المختار1

شارع عمر ادریس بنایة 48 محل 13 د قسم 13 ملكیة 49عرابة ام السعود2

شارع بن سلیمان عبدالقادر االدریسیةزبدة مصطفى1
طریق افلوا محل رقم 04شاتي دمحم مزاري2
شارع االمیر عبدالقادر بنایة 191 رقم 14 االدریسیةبن لبقع عبدالسالم3
شارع بن عسلون دمحم بنایة 73 قسم 17 ملكیة 56ھزیل بوزید4
شارع بن عمران ثامر بنایة 118/ 03بن بوزید بوبكر5
شارع بن عمران ثامر بنایة 125 قسم 09 ملكیة 146ھزیل عبدالقادر6
حي بلحوت التومي محل رقم 06بشیري علي7
تجزئة رقم 130 قطعة رقم 21 قسم 32 ملكیة 129بن مسعود فاطمة8
حي النھضة بنایة 282/110 قسم 11 ملكیة 161زعیتري بلقاسم9

شارع ضامن عبدالعزیز قسم 17 ملكیة 100بن علیة زینب10
شارع بن أحمد ابراھیم قسم 24 ملكیة 44 االدریسیةقشبوط یمینة11

12
ھزیل بریكة

شارع 08 ماي 1945 بنایة 120 قسم 08 ملكیة 66
االدریسیة

شارع مقدم مختار بنایة 26 رقم 17 االدریسیةقصاب السعید13
شارع عمراني ابراھیم بنایة 50 رقم 09 االدریسیةبن لبقع بوبكر14
بنایة 131 قسم 12 ملكیة 28 االدریسیةسعدة دمحم15

16
حي قدور بوزید بنایة 127/ قسم 09 ملكیة 176 االدریسیةبوصبع تواتي

شارع األمیر عبدالقادر قسم 15 ملكیة 132 االدریسیةبن لبقع عبدالعزیز18
حي 30 سكن محل رقم 01 االدریسیةتاوتي ام الخیر19
شارع طعیبة ناجي بنایة 102 رقم 88 االدریسیةبن مسعود مصطفى20
الحي الجدید االدریسیةبن بوزید بلقاسم21

شارع ضامن عبدالعزيز بناية 73/ 05عرابة فطوم1

شارع بن سليمان عبدالقادر بناية 14 قسم 18 ملكية 102مكاوي لخضر2
شارع االمیر عبدالقادر بنایة 118/ 19كریدة العربي3
شارع مقدم المختار بنایة 48/ 20 قسم 13 ملكیة 58قصاب عبدالقادر4

شارع االمير عبدالقادر قسم 08 ملكية 02بن لبقع لخضر1
شارع بن احمد ابراھیم بنایة 83 قسم 32 ملكیة 49بن بوزید احمد2

شارع امقدم المختار بنایة 48/ 20قصاب بن یامین1
شارع االمیر عبدالقادر بنایة 197/ 26 أعبو مصطفى2
شارع مقدم المختار بنایة 47 قسم 13 ملكیة 35ماضي سالم3
السوق المغطاة شارع االمیر عبدالقادر بنایة 155بن لبقع یمینة4
شارع شاتي عبدالقادر بنایة 130 قسم 12 ملكیة 105سعدة عبدالقادر5

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

الطريق الوطني رقم 01 المتجه نحو بلدية القديدشركة نبيل1محطات الوقود

المطاعم

المخابز

الخضر والفواكه

القصابة

مداومة اليوم األول

التغذية العامة



قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد األضحى المبارك 2018  (دار الشيوخ)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماالنشطة

شارع عروي المختار بناية 318 رقم 56 ب دارالشيوخقطاف يوسف1

شارع قاسم سالم موضع 20 محل ب دارالشيوخبن ميصرة المختار2

شارع حامدي بلقاسم بناية 57/ 28 دارالشيوخلبرة الحواس1

حي الشهداء بناية 187/ 54 دارالشيوخعالوة باية2

شارع الشهداء بناية 180/ 54 دارالشيوخبن دراج نصيرة3

بجانب السوق المغطاة قطعة 03 تجزئة 50 دارالشيوخصيلع النعاس4

شارع زيتوني العياشي بناية 44/ 14 دارالشيوخشناق عبدالفتاح1

شارع حامدي بلقاسم بناية 67/ 28 دارالشيوخيزير يحيى2
شارع زعفران سليمان بناية 93/ 15 دارالشيوخطاوسي ربيحة3

قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد األضحى المبارك 2018   (الشارف)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماالنشطة

اویحیى زھیر1المخابز
شارع االمیر عبدالقادر بنایة 227/ 23 أ قسم 07 ملكیة 03

الشارف

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 27

الشارف
حي القعدة بنایة 116 رقم 13 أ الشارفبزیز بادر5
منطقة حمام الشارف رمز أ الشارفبن علي مسعودة6
حي البساتین تجزئة رقم 160 قطعة رقم 69 الشارفكحول دمحم7
شارع عبدالحمید بن بادیبس رقم 21 الشارفلسبط فاطنة8

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 البساتين رقم 01 ملكية 02 الشارفعابد العيد1

حي شعباني دمحم بناية 225 رقم 24 السارفمروان كمال2

حي الملعب محل رقم 25 الشارفبوقطاية بلعباس 3
حي المستقبل بنایة 952 رقم 28 الشارفزنیزن امباركة4

شارع عمر ادریس بنایة 09/ 01 الشارفجعرون بلقاسم1
شارع جودي مخلوف بنایة 43/ 12 الشارفرحماني اجدید2
حي الملعب بناية 14 رقم 02 الشارفبوحنيك السعيد3

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

القصابة

مداومة اليوم الثاني

المخابز

التغذية العامة

القصابة

مداومة اليوم الثاني

التغذية العامة

مداومة اليوم الثاني

الخضر والفواكه

المطاعم



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة

مديرية التجارة لوالية الجلفة

                              قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد األضحى  المبارك 2018  (الجلفة)
                        مداومة اليوم األول

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة

حي بوتريفيس بناية 256 الجلفةحاللش حسان1
حي العمراوي 1460/ 14 الجلفةحاللش سالم2
تجزئة بورقبة حي دمحم شعباني قسم 161 ملكية 71 الجلفةرحمون العيد3
حي العمراوي بناية قسم 118 ملكية 291 الجلفةحاللش حسان4
حي بوخالفة بناية 1879/ 09 الجلفةبن ميصرة عبدالقادر5
حي حشاني امعمر 2302 ب الجلفةلونيس دمحم6
حي حاشي امعمر 2277/ 04 الجلفةغرابة قدور7

حي 05 جويلية 556/ 06 ب الجلفةحاللش خليفة8
حي 05 جويلية محل أ الجلفةحاللش اعمر9

حي الحدائق عمارة 02 رقم 12 الجلفةحاللش رضا10
حي بربيح الجلفةهاني خليل 11
حي بن جرمة بناية 365/ 19 ب الجلفةتناح اسامة12
حي عين الشيح بناية 844/ 10 الجلفةداود بن ضياف13
حي البرج قسم 129 ملكية 13 الجلفةعمري عيسى14
حي الضاية بناية 69/ 09 الجلفةكميلة جوال15
حي قناني بناية 186/ 28 الجلفةادمحمي مريم16
حي بن عزيز شارع سيدي نايل وسط المدينة بناية 99/ 69 الجلفةعبدالقادر قالم17
شارع سيدي نايل وسط المدينة بناية 99/ 69 الجلفةطهراوي فريد18

حي بن جرمة بناية 494/ 10 ب الجلفةتومي دحمان1
حي بوخالفة بناية 1876/ 02 رمز أ الجلفةبن عيسى عيشة2
حي بوخالفة 2476 رقم 16 أ قسم 139 ملكية 149 الجلفةشراك دحمان3
سوبيراتحي باب بوسعادة قسم 139 ملكية 163 الجلفةبن علي مختار4
سوبيراتحي بلغزال طريق بوسعادة بناية 559/ 02 الجلفةنوي دمحم الطاهر أمين5
حي بوتريفيس دشرة العمراوي بناية 1469/ 03 الجلفةاسعيد زوبير6
حي بوتريفيس بجوار مسجد سيدي نايل الجلفةتير أحمد7
حي 05 جويلية 198 مكرر بناية 545 رقم 26 س الجلفةتومي ثامر8
سوبيراتحي 05 جويلية بناية 198/ 10 محل 01 س الجلفةجرو قدور9

سوبيراتحي العقيد شعباني بناية 993/ 05 الجلفةنجيمي عائشة 10
سوبيراتنهج 08 قسم 164 ملكية 100 الجلفةبابا خليل نسيم11
حي بن جرمة بجوار فرع التحصيل بربيح الجلفةبلخضر دمحم12
تجزئة حنيشي دمحم قسم 165 مجموعة ملكية 114 الجلفةموفق امبارك13
حي بربيح 943/ 12 الجلفةقويسم لخضر الهاشمي14
حي عين الشيح قسم 149 ملكية 44 الجلفةصخري العربي15
سوبيراتحي عين الشيح الجلفةبن قرينة سالم 16
حي جودان لمبارك 432/ 05 الجلفةبن مسعود السعيد17
حي عين الشيح الجلفةعلوط دمحم18
حي عين الشيح 390 رقم 30 محل د قسم 148 الجلفةخذيري مسعود19
حي عين الشيح 392/ 08 الجلفةسائحي عبدالقادر20
حي عين الشيح بناية 425/06 الجلفةرحماني مبارك21
حي عين الشيح قسم 149 ملكية 392 د الجلفةبن مسعود عبدالقادر22
حي عين الشيح قسم 149 ملكية 44 بناية 392 د الجلفةعزوزي مسعود 23
سوبيراتحي الضاية تجزئة بن حليمة بوستة 817/ 07 أ الجلفةخباز بلقاسم  صالح الدين24
حي بن اعزيز بناية 69/ 18 الجلفةبوزيدي البشير25
شارع سيدي نايل  07/ 116أ قسم 13 ملكية 123 الجلفةكربوعة شريف26
حي بن جرمة بورحال الطيب  بناية 362/ 06أ الجلفةعز الدين خليل27
حي بن جرمة 384/ 31 الجلفةعبدالحفيظي كمال28
الجلفةبن عطية مصطفى الحسين29
حليبحي البرج 1406/ 01 الجلفةخيري عبدالعزيز30
حليبحي بن جرمة الجلفةسبع سعدية31

مداومة اليوم األول

المخـابز

التغذية العامة



السوق المغطاة محل 50 الجلفةالعيش ابراهيم1
السوق المغطاة 01 محل 22 الجلفةعبدهللا فاطمة زهراء2
السوق المغطاة 1 محل 40 الجلفةبن شريف خالد شريف3

حي قناني قسم 163 مجموعة ملكية 229/ 3أ الجلفةعرباوب فيصل1
حي قناني قسم 163 مجموعة ملكية 7 محل أ-ب الجلفةخهواجي محفوظ2

حي 05 جويلية قسم 160/ 38 الجلفةقاش مسعودة1
حي الحدائق الطابق األرضي عمارة 02 رقم 08 الجلفةشحطة دمحم لمين2
حي سي الحواس عمارة أ الطابق  السفلي بناية 473/ 02 الجلفةزياني امبارك3

حي مسعودي 2298/ 02 الجلفةتومي وليد4
جي بلغزال طريق بوسعادة الجلفةزيطوط صدام حسين5
حي بوتريفيس بناية 1069/ 10 الجلفةحمزة غادري 6
حي فكاني بناية 571/ 23 الجلفةبوزيدي عامر7
حي سليمان عميرات 60 مسكن عمارة 10 رقم 05 الجلفةحجار دمحم8

حي بن جرمة بناية 378/ 37 الجلفةبن الريم أحمد1
حي بن جرمة الجلفةنقطة بيع مطاحن بوعمارة2
حي بربيح الجلفةنقطة بيع مطاحن بوعمارة3
حي بن جرمة الجلفةنقطة بيع مطاحن الجلفة4
حي فكاني الجلفةنقطة بيع مطاحن الجلفة5

المنطقة الصناعية الجلفةمطاحن السهوب1
المنطقة الصناعية الجلفةمطاحن الونشريس2
المنطقة الصناعية الجلفةمطاحن الجلفة3
المنطقة الصناعية الجلفةمطحنة الزيتونة4
المنطقة الصناعية الجلفةمطاحن بوعمارة5
المنطقة الصناعية الجلفةملبنة النايلي5

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

باالضافة الى كل المحطات المسيرة من قبل مؤسسة نفطال وعددها (09)

القصابة

قائمة  محطات الوقود المداومين الجلفة

الخضر والفواكه

مداومة اليوم األول

وحدات االنتاج

المطاعم

السميد ومشتقاته

مداومة اليوم األول



المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة
حي هواري بومدين عين وسارةسالم مبروك1
حي علي عمار عين وسارةكموم مصطفى2
حي ديبس المختار عين وسارةقيرود عبدالحليم3

حي سليماني سليمان عين وسارةحوينية مصطفة1
حي ديدوش مراد عين وسارةبن نعجة حدة2
حي دمحم بوضياف عين وسارةبوزرورة عبدالكامل3
حي دمحم بوضياف عين وسارة قيبش رابح4
حي دمحم بوضياف عين وسارة بن عزوزي دمحم5

حي دمحم بوضياف عين وسارةمكي خيرة1
حي دمحم بوضياف عين وسارةبوضبيع عبدالحق2

حي دمحم بوضياف عين وسارةبن عودة حميد1
حي عناق رابح عين وسارةأيت عبدهللا عبدالنور2
حي ديبس المختار عين وسارةشواف ابراهيم3

حي زيغود يوسف عين وسارةبوجملين رابح1
حي ديدوش مراد عين وسارةلوعيل الميهوب2

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  األضحى المبارك 2018  عين وسارة

مداومة اليوم األول

المخابز 

محطات الوقود

التغذية العامة

المطاعم

وحدات االنتاج

القصابة

الخضر والفواكه



      قائمة اسمية للتجار المداومين مداومةعيد األضحى المبارك 2018  مسعد

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

حي السوق مسعدسایحي أحمد1
حي السوق مسعددمحمي مختار2
حي سعیفي مسعدداشر دمحم3
حي األمیر عبدالقادر مسعدسریح علي4
سوبیرات طریق بوسعادة مسعدمخلوف عبدالحمید5
حي 60 مسكن مسعدحوة الحاج مسعد6
حي اول نوفمبر طریق سونلغاز مسعدقاسم ابراھیم7
حي طریق بوسعادة مسعدمومن صالح8
حي السوق بنایة 72 مسعددمحمي المختار9
حي السوق بنایة بنایة 63 مسعدقاسم عمر10
حي طھیري عبدالرحمان مسعدشتوح  دمحم11
حي طریق تقرت مسعدبن سویسي أحمد12
حي األطلس مسعدرابح أحمد13
حي طریق بوسعادة مسعدشیھب عیشة14
حي القدس مسعدضبع بلخیر15
سوبیرات حي القدس مسعدبلمداني نوال16
حي القدس مسعدطیبي عمر17

حي سونلغاز مسعدبسعود دمحم1
حي طریق الجلفة مقابل محطة نفطال میسعدھواري خلیفة2
حي أول نوفمبر مسعدساسي الطیب3

حي اول نوفمبر مقابل سونلغاز مسعدسعید فطیمة1
حي القدس مسعدنوري ساعد2
حي السوق المغطاة مسعدقرود عبدالقادر3
حي اول نوفمبر رقم 23 مسعدبن حدة مختار4
حي طھیري عبدالرحمان بنایة 634/41 مسعدجعیدیر دمحم5

حي السوق بنایة 63/	109 ب مسعدمعاش اسماعیل1

حي اول نوفمبر بنایة 379/	06 ب الجلفةمعمري احمد2

حي القدس طریق مجبارة مسعدفریطیس عیشة3

حي طریق تقرت مسعدلقرع بلقاسم نقطة بیع مطاحن الجلفة1السمید

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 األول

المخابز

محطات الوقود

المطاعم

القصابة

المقاھي



المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة
حي القندوز طريق حاسي العش رقم 437 رمز أ حاسي بحبحضيف حسين1
حي الوسط شارع الشهيد صدارة الطيب بناية 251/ 206 ب حاسي بحبحمعمري أحمد2
حي السوق 142/ 03 حاسي بحبحطالب عبدالقادر3
حي السوق بناية 18/ 24 قسم 41 ملكية 64 حاسي بحبحلبنة خيرة4
حي الوسط بناية 08/ 26 حاسي بحبحبوقزولة أم هاني5

حي بوعافية 502/ 10 حاسي بحبحلقبيل عيسى1
حي بوعافية بناية 524 رقم 20 ب حاسي بحبحقوق الحاج2
حي بوعافية 506 حاسي بحبحزوبيدة بوخلخال3
حي بوعافية 528/ 24 حاسي بحبحضيف هللا طاهر4
حي القندوز بناية 362/ 05 حايب بحبحجعرون مفتاح5
حي القندوز تجزئة 540 بناية 802/ 03 حاسي بحبحجرو عمر6
حي المناظلين 391/ 01 حاسي بحبحسايح عبدالحميد7
حي المناظلين 553/ 01 حاسي بحبحبقة عبدالرحمان8
حي السوق 57/ 07 حاسي بحبحوحشي دمحم9

حي المحطة بناية 24 محل أ قسم 65 ملكية 27 حاسي بحبحبودانة السعيد10
طريق وطني رقم 01 حي المحطة بناية 162 رقم 11 حاسي بحبحجرو أحمد11
ط,و, رقم 01 شارع خليفة سي الشريف بناية 22/ 23 حاسي بحبحبن الريم الحاج12
ط,و رقم 01 حاسي بحبحعبدالسالم بايزيد13
حي المحطة بناية 162 قسم 64 ملكية 108 حاسي بحبحجرو عامر14

ط.و رقم 01  بناية 67حميدي عيسى 1
حي الوسط بناية 122 قسم 64 حاسي بحبحخبيزي زوينة2
حي الوسط بناية 43 حاسي بحبحعمري زهرة3

حي الوسط شارع بيض القول الميلود بناية 120/ 04 حاسي بحبحسويح عادل1المطاعم

حي بوعافية 516/ 03 حاسي بحبحبشار دحمان1
ط,و رقم 01 قسم 33 ملكية 242 محل أ حاسي بحبحدهوس العيهار2

طريق حاسي العش التجزئة رقم 06/ 401 حاسي بحبحبوزيدي بن علية1السميد ومشتقاته

منطقة النشاطات  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 األضحى المبارك 2018     (حاسي بحبح)

التغذية العامة

الخضر والفواكه

القصابة



قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد األضحى المبارك  لسنة 2018 (البيرين)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماألنشطة
طريق عين وسارةبن عيسى حمزة1
شارع سايحي مختار مكسان يحي2

طريق عين وسارة البيرينبن يحي راشدي1
طريق عين وسارة البيرينبن دباح خالد2
حي دمحم الصديق بن يحي البيرينتوميات المختار3
طريق ضاية اللبن البيرينعوج سمير4
حليبساحة اول نوفمبر البيرينعبدي سمير5

حي عامر االخضر البيريندمحم لكبير مرح1
حي سليماني سليمان البيرينساكر قدور2

طريق عين وسارة البيرينمهدي حدة1

حي سليماني سليمان البيرينلكل عثمان2

حي سليماني سليمان البيرينفركي عبدالحي1

حي عقبة بن نافع البيرينفورار دمحم2

حي سليماني سليمان البيرينعثماني دمحم1

طريق عين بوسيف البيرينبايزيد عائشة2

حي السوق البيرينايت اودية كهينة3

وسط المدينة باتجاه عين وسارةعوج علي1

الطريق الوطني رقم 40قاسمي يوسف2
مخرج بلدية البيرين باتجاه حد الصحاريعيسوا عيسى3

محطات الوقود

مداومة اليوم األول

المخـابز

التغذية العامة

القصابة

المطاعم

الخضر والفواكه

مقاهي



قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد األضحى المبارك 2018  (االدريسية)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماالنشطة
حي النهضة بناية 409/ 03 ب قسم 11 ملكية 180حرزلي دمحم كريم1
شارع عمر ادریس بنایة 27/ 09 ب قسم 17 ملكیة 140نوي دمحم2

شارع بن حرزهللا علي بنایة 50 رقم 09 االدریسیةقوادري عمر1
شارع بن عمران ثامر بنایة 210 االدریسیةبن العایب بن السعید2
شارع بن عمران ثامر بنایة 211سعدة عبدالباقي3
شارع 20 اوت بنایة 99 رقم 16یوسفي بایة4
شارع االمیر عبدالقادر بنایة 157دردور أحمد5
شارع مقدم مختار بنایة 24 االدریسیةقوادري صطوف6
شارع بن حرزهللا علي بنایة 09 االدریسیةبن مسعود عادل7
شارع بن عمران ثامر بنایة 124 االدریسیةھزیل عبدالقادر8
شارع بن أحمد ابراھیم االدریسیةحرزلي سعید9

شارع عمر ادریس بنایة 48/ 15 أ االدریسیةبن علیة دمحم10
شارع مقدم مختار بنایة 24 االدریسیةقصار زینة11
حي الشھداء محالت الرئیس بجوار الملعب البلديخضاري خیرة12
حي روابح المداني قسم 23 ملكیة 45 االدریسیةبوشقور أحمد13
حي دمحم شعباني قسم 22 ملكیة 45ماضي بومرداس14
شارع عمر ادریس قسم 13 بنایة 21 أحنیشي دمحم15
شارع بلحوت عامر بنایة 23 رقم 57 االدریسیةبن بوزید بلقاسم16
شارع بن الشیخ دمحم بنایة 15 االدریسیةمكاوي دمحم17
شارع الرق النوراني بنایة 01/ 27 االدریسیةبن االبقع بن صالح18
شارع عمر ادریس بنایة 25/ 36 االدریسیةبن العایب مخلوف19
20Wحي بلحوت تومي 20 سكن محل رقم 04 االدریسیةبن مسعود عطا

شارع شاتي عبدالقادر بناية 137 االدريسيةزفزافي محمود1

شارع 20 اوت بناية 103 قسم 25 ملكية 31 االدريسيةسواهلية ابراهيم2

بوشقور أحمد3
حي روابح المداني قسم 23 مجموعة ملكیة  رقم 45

االدریسیة

بوشقور ثامر4
شارع بن عمران ثامر بنایة 174 رقم 31 أ قسم 12 ملكیة

118 االدریسیة

شارع األمير عبدالقادر بناية 11 رقم 118 قسم 08 ملكية 11 االدريسيةبن حفاف عمر1

شارع عمر ادریس بنایة 47 قسم 13 ملكیة 01 االدریسیةماكلي بدرة2

حي روابح المداني قسم 33 مجموعة ملكیة 140 االدریسیةنعوم زینب1

شارع عمر ادریس قسم 13 ملكیة 21 االدریسیةثامري الحفناوي2
السوق المغطاة شارع االمیر عبدالقادر بنایة 155كاس ادمحم3
السوق المغطاة شارع االمیر عبدالقادر بنایة 155یحیاوي العیفة4
السوق المغطاة شارع االمیر عبدالقادر بنایة 155عیساوي عبدالقادر5

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

الطريق الوطني رقم 01 المتجه نحو بلدية القديدشركة نبيل1محطات الوقود

مداومة اليوم األول

التغذية العامة

المخابز

الخضر والفواكه

المطاعم

القصابة



قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد األضحى المبارك 2018  (دار الشيوخ)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماالنشطة

شارع عروي المختار بناية 318 رقم 56 ب دارالشيوخقطاف يوسف1

شارع قاسم سالم موضع 20 محل ب دارالشيوخبن ميصرة المختار2

شارع حامدي بلقاسم بناية 57/ 28 دارالشيوخلبرة الحواس1
حي الشهداء بناية 187/ 54 دارالشيوخعالوة باية2
شارع الشهداء بناية 180/ 54 دارالشيوخبن دراج نصيرة3
بجانب السوق المغطاة قطعة 03 تجزئة 50 دارالشيوخصيلع النعاس4

شارع زيتوني العياشي بناية 44/ 14 دارالشيوخشناق عبدالفتاح1
شارع حامدي بلقاسم بناية 67/ 28 دارالشيوخيزير يحيى2
شارع زعفران سليمان بناية 93/ 15 دارالشيوخطاوسي ربيحة3

قائمة اسمية للتجار المداومين مداومة عيد األضحى المبارك 2018  (الشارف)

المالحظاتعنوان المؤسسةاسم التاجــرالرقماالنشطة

حي المصلة بنایة 74/ 07 الشارففیرم السعید1المخابز

شارع عمر ادریس الشارفعبدالالوي بلعباس1

شارع سیدي عبدالعزیز الحاج مجمع 50 رقم 47 الشارفرابحي سعیدة2

شارع عمر ادریس قسم 18 ملكیة 196 محل رقم 64 أبوحنیك عبدالرحمان3

شارع اخضري مسعود بنایة 143 رقم 06 أشقري المسعود4
شارع األمیر عبدالقادر بنایة 53أ رقم 72 الشارفمشري سلیمان5

دحماني مسعودة6
حي المنكوبین شارع حمیدات بن یوسف قسم 16 ملكیة 86

محل س
حي الملعب بنایة 259/ 05 الشارففیرم دمحم7
حي 160 سكن محل رقم 01 عمارة 03 الشارفعرباوي بریكي8

شارع اخضري مسعود بناية 143 قسم 08 ملكية 112 الشارفشريط مسعود1
حي المصلى قسم 20 ملكیة 80 محل 01 الشارفرحماني أحمد2

شارع الشھید حمیدة المیلود بنایة 01 رقم 15 الشارفبورقدة بریكة3

شارع سیدي عبدالعزیز الحاج بنایة 41/ 01نقطة 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 قسم 18 ملكیة 112طاھري عبو1

حي الملعب محل رقم 16 الشارفقصري ھشام2

حي شعباني دمحم بناية 225 رقم 24 ب الشارفحفينات ساعد3
شارع األمير  عبدالقادر قسم 08 محل رقم 61 الشارفشريط عبدالفتاح4

مطاعم

القصابة

مداومة اليوم األول

التغذية العامة

المخابز

القصابة

مداومة اليوم األول

التغذية العامة

الخضر والفواكه
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