
العنواناسم ولقب التاجر المسخرنوع النشاطالبلدیةالدائرة
حي بلغریب السعیدبوسمید بالل

حي الغیرانزردازي رشید
شارع جیش التحریر الوطنيزردازي جمال
حي بلغریب السعید رقم 176بوفنش مراد

حي الغیرانزردازي فارس
شارع جیش التحریر الوطنيمشیرح سلیم
شارع جیش التحریر الوطنيمكیوي یمونة

حي بریك عبد الكریم رقم 83لشھب عبد الحفیظ
شارع جیش التحریر الوطنيبوالجدري عبد الحفیظ

حي زقرور العربيبن حمدان صالح
حي زقرور العربيبوسمید عادل
حي عین بن سبعبولعراس فرید
حي بشیربوزیان طارق

حي بشیرعبید الشرف رابح
حي الوئام بكیرةبوعزیز عبد هللا
حي بكیرة العلیامرجانة عادل

حي بكیرةبن زیان دمحم المین
حي بكیرةبوقرن عبد العزیز
تحصیص بكیرة قطعة 69 محل 1ساحلي منصور
حي بكبرةبولوحة بوبكر
حي الغیران محل رقم 14بوستة أسامة

حي دغبوج المانعبلبحري عبد الرحیم
حي جبلي أحمد رقم 3بوسطیلة أحمد
شارع بودھان حسینطیاني أحسن
شارع جیش التحریر الوطنيخدام أسامة

شارع جیش التحریر الوطنيعتروس الزوبیر
حي السطایح رقم 35سماري سلیم
طریق المحجرةبورفع محمود
حي الغیرانطاوطاو رشید
حي جبلي احمد واد زیاد قسم 17مج ملكیة رقم 37 محل رقم 37 دمشري فریدة
حي عین السداريقریشي عادل
شارع جیش التحریر الوطنيبوكبش ھشام

حي العمال رقم 20بوشویط مسعود
حي الغیرانعتروس رشید

حي الزویتنة رقم 13 محل 13 أدابوز أیمن
حي بودھانإدري جابر

حي الغیرانطاوطاو یازید
شارع جیش التحریر الوطنيشعبان دمحم

شارع جیش التحریر الوطنيزید المال رفیق
حي شیعل أزرارعبد النور فیصل

حي بریك عبد الكریمالعلمي عماد

جدول 01 : قائمة التجار المسخرین بمناسبة عید األضحى 2021 حسب نوع النشاط

حامة بوزیان - دیدوش مراد - إبن زیاد - مسعود بوجریو

مخبزة



حي دراع بن الشاويبن عامر منصور
دراع بن الشاوي رقم 51لبیض عید الحق
حي دراع بن الشاويإیدري حسین

حي بالغریب السعید رقم 34 بكالصي فاطمة الزھراء
حي الغیرانبوشویط حسین
حي عین السداريبوزیان فوزي

حي الزویتنة محل سزردازي بوخمیس
طریق المجرة حي الغیران رقم 2طوطاو رضوان
رقم 3 ب حي الزویتنةدریدي دمحم وسیم

حي بریك عبد الكریم رقم 83 أمھدي حمید
حي روبح عمار رقم 21بوستة شمس الدین

شارع جیش التحریر الوطنيبن فاضل عبد الرحمان
حي الغیران رقم 100بازین عبد العزیز
حي عین السداري رقم 51 بنحموني طارق
شارع جیش التحریربغریش یحیى
حي بلغریبشاوي بوالعید
شارع بوالدھان حسین رقم 31بن ذرة أمین

شارع جیش التحریر الوطنيشیبوط إسماعیل
شارع جیش التحریر الوطنيقرفي احسن

شارع جیش التحریر الوطنيبودراع جمال
07 حي عین بن سبعبن طبالة نسیمة

حي عین بن سبع رقم 27عیمر مولود
حي عین بن سبععیمن عمار

حي عین بن سبعبن معزة كمال
حي بشیرداود سلسبیل

حي بن سبع رقم 111 سسطحي موسى
حي بشیرلبیض سفیان
حي الجلولیةدواس مختار

حي الجلولیةبرھوم صالح الدین
حي زقرور العربيجري رابح
حي زقرور العربيبزار م.لمین
حي زقرور العربيجري عابدین
حي زقرور العربيحفور فاتح

حي زقرور العربيتلیالني صلیحة
حي غمریانمجقر أمال

حي غمریانخنین عزیزة
حي غمریانعكاشة دمحم

حي عین بن السبع رقم 3 دعاشوري الساسي
حي عین بن سبعقدوح رزیقة
حي بكیرة العلیا رقم 18 س18یخلف السعید
حي بكیرة العلیا رقم 14 ببوزیان عقیلة

13 ب حي بكیرة العلیاشروانة عبد المجید
54 حي بكیرة العلیالعجل فھیمة

حي بكیرة الشطر األول رقم 55عیشاوي عادل
حي بكیرة الشطر األول رقم 191سلیماني توفیق
حي بكیرة الشطر الثاني رقم 5زعرور صھیب
حي بكیرة 70 مسكن عمارة 4 رقم 36بن عمیرة صالح

حي البناء الداتي رقم 19عطوي فایزة

حامة بوزیان

تغذیة عامة 
خضر وفواكھ



حي 423 مسكن عمارة ث 14 رقم 28بركان معمر
حي بكیرة 386 مسكن عمارة ث 14 رقم 50بوفنارة سفیان
116 حي عمارة 4بوبي الشریف
148 حي بكیرة الشطر الثالثھالل شعیب

حي بلمیسخ الطاھر رقم 19شروانة شعیب
رقم 19 بكیرةبودراع عبد الرحمان

حي بكیرة الشطر الول رقم 61 بفیاللي یاسین
حي 386 مسكن عمارة 3ت رقم 12ھالل مسعود
5 حي بكیرة السفلىبرحال عزوز

حي بكیرة 386 مسكن عمارة ط14 رقم 49بودودة دمحم احمد
حي بوثلجة رابح رقم 101 بكیرةدحورة یوسف

تحصیص بكیرة رقم 113بلكحل ایمن
تحصیص بكیرة 192 حصة 92 ترقويبوعشیبة زكریاء

حي بكیرةخوجة  كمال
حي 423 مسكن عمارة ب رقم 13بودلیو عز الدین

حي بكیرةبولحلیب دمحم الشریف
حي بكیرة العلیاخیري مختار
حي بكیرة العلیا رقم 33موصلي لیندة
حي بكیرة العلیا رقم 21مشاطي دلیلة

حي بكیرةبشلم سلیم
بكیرة الشطر الثالث رقم 125بومزبر بالل

رقم 143 الشطر 3رویبح سیف الدین
07حي بكیرة الشطر الثانيبوزیان منصف
18 حي 70 مسكن عمارة 17زناق رضوان

142 حي بكیرة السفلىبوثلجة عبد الباقي
حي بكیرة السفلى رقم 3بن صاولة عماد

حي غمریانخنین عزیزة
حي غمریانعكاشة دمحم حي غمریان
حي بشیر محل رقم سي ديسعید بوثلجة (مطعم)
حي بشیربولفیزة عصام(مكتبة)

139 حي بكیرة الشطر األولشریفي صالح(ت ,ت لعتاد 
139أ حي بكیرة الشطر األولعمومي)

حي بكیرة 158 مسكن عمارة أ2 رقم 5بوزحزح ادریس (ھاتف 
حي بشیر رقم 169 محلبوخریصة خالد (جزار)

شارع جیش التحریر الوطنيفصیح عبد اللطیف (جزار)
شارع جیش التحریر الوطنيخدام   عبد الحمید (جزار)
حي بریك عبد الكریممرزوقي  یاسمینة(جزار)

شارع جیش التحریر الوطنيقنون أمین ( فلیكسي)
شارع جیش التحریر الوطنيبوكبش عبد القادر ( فلیكسي)

حي زقرور العربيدقدق خالد (فلیكسي)
حي الغیرانبونوالة دمحم (جزار)

حي عین بن السبعالعسل)
حي بریك حامة بوزیانبن مخبي جمال(جزار)
حي بریك حامة بوزیانبعداش كمال(جزار)

حي الغیران رقم 129بمھناوي عدالن (ھاتف عمومي)
شارع بودھان حسین رقم 16بكاسحي محفوظ  (ھاتف 
شارع جیش التحریر الوطنيعیساحین بوعالم (ھاتف 

حي بو الدھان حسین رقم19بغریش السعید (ھاتف عمومي)

حامة بوزیان

نشاطات مختلفة



حي عین سداري رقم141بوزعباطة الطاھر(اطعام كامل) بوجحشة فاطمة الزھراء ( 
شارع جیش التحریر الوطنياطعام سریع)

الطریق الوطني رقم 03بوقرینة نور الدین (اطعام 
الطریق الوطني رقم 03محرزي حسن (اطعام كامل)
شارع جیش التحریر الوطنيرحموني عبد الحكیم (اطعام 
حي بریك حامة بوزیانزھراوي عبد العالي(جزار)

حي شیعل أزراربونواالة سمیر(جزار)
حي بریك حامة بوزیانزھراوي دمحم لمین

حي عین بن سبعطالبي عالء الدین ( ھاتف 
حي محطة القطاریخلف سعاد (اطعام سریع)
حي بكیرةقرفي ادریس (اطعام سریع)

رقم 19 حي عین بن سبعبن شرطیوة فھد (ھاتف 
الطریق الوطني رقم 27خدمات)
حي األمل سیدي عراب رقم 634دیب فاتح

تحصیص كسار القاللرقم 266تفوتي خدیجة
حي كسار لقاللبوكبوس لطفي
حي دحدوح حسین رقم 23بوطبالة حسین
حي كسار لقاللغماري خالد
حي دحدوح عالوة رقم 85 أغماري خالد
حي العربي بن مھیديغماري یونس

حي فركوس السعوديقرفي مراد
حي بوزعباطة سلیمان رقم 15بن جاب هللا عبد اللطیف

حي علي قشي واد الحجربریوش عباس
113 شارع العربي بن مھیديبن سالم خلیل
واد الحجربیوض سماح

شارفع العربي بن مھید رقم68 برقاعة عبد اللطیف
47 شارع العربي بن مھیديبوعشبة فیصل

35 شارع العربي بن مھیديبوصالح محفوظ
01 مكرر شارع العربي بن مھیديھباشي سلمان
شارع زیغود یوسفبوملیطة حسان

شارع العربي بن مھیديبن جاب هللا الربیع
شارع العربي بن مھیديسلیماني مبروك

حي بوملیطة الطیبمختاري نور الدین
شارع العربي بن مھیدي رقم 98بودن رابح

45 شارع العربي بن مھیديبودلیوة نجیب
سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديدیب حسین

سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیدي رقم8حزمون عبد المجید
سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیدي رقم 39بن وضار عبد العزیز

سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیدي رقم 11عمیرة بوبكر
شارع العربي بن مھیدي رقم 130بوفنزر ابراھیم
سوق الخضر والفواكھبعبوش بوبكر
سوق الخضر والفواكھتوفوتي عمار

شارع العربي بن مھیدي رقم 210بوغرغارة منیر
سوق الخضر وفواكھجامع عبد الحمید
شارع العربي بن مھیديلزھر أحمد یحي
24 حي زیغود یوسفبن جاب هللا امیر
حي زیغود یوسفبن جاب هللا خلیل

حي 210 مسكن عمارة 12 رقم 34 مكررنوري بوبكر

مخابز



16 تجزئة نغیشسراي جمال
21 حي بوملیطة الطیبمحیمود عبود

167 حي دحدوح حسینبورویصة رابح
حي جبار مختارشقیرب صالح
حي 20 أوت 55سلیماني بوبكر

23 حي دلیمي فوضیلجامع نصر الدین
102 حي بوثلجة عمارقیوش جمال
41 تجزئة النرجسقھوال ریاض

حي النرجسبن جاب هللا صالح
40 حي دلیمي فوضیلبن دیاب جمال
03 حي بوثلجة عمارھقھوق مختار
شارع العربي بن مھیديموات أحمد

حي 210 مسكن عمارة 15 رقم 27طیر اللیل كمال
حي 260 مسكن عمارة 13 رقم 34بن جاب هللا صدر الدین

حي 260 مسكنالعایب خالد
حي النرجس رقم 17بوحبیلة سلیمان
مشتة بني مستینةبن عیاش دمحم

حي األمل كاف صالحبن جاب هللا عبد الحفیظ
76 ج حي النرجسسریك نذیر
واد الحجر رقم 102طایق نوارة

حي الكالیتوس رقم 40بولقزاز عمار
واد الحجربن جاب هللا عبد اللطیف

سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديحسان بودیسة
سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديبن جویمع رابح

سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديكعباش أحمد
سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديجمعوني بلقاسم
حي دلیمي فوضیلنوار عبد لحق
شارع العربي بن مھیديراوي رضوان

تحصیص النرجسقیوش عبد الحلیم
شارع العربي بن مھیديمباركي الشریف ( جزار)

شارع العربي بن مھیديبن یحیى دمحم ( جزار)
تجزئة النرجس محل بزروقي أسامة ( جزار)

تجزئة الزھور محل 1 بن عون كریم ( فلیكسي)
30 تجزئة الزھوربوعبلو عالء الدین (فلیكسي)

حي نغیشبن وارث نوفل (فلیكسي)
دیدوش مرادبوشویط صالح ( جزار )

حي نغیشلمعادي خلیل (اطعام سریع)
شارع العربي بن مھیديبن جاب هللا لمین (اطعام سریع)

حي واد الحجر 19 مكرررمضان نور الدین ( جزار)
محطة القطارھباشي الزھرة (ت.ت للحلیب
حي علي قشي رقم 6 فتحي عبد المجید (فلیكسي)

شارع الشیخ الزواوي عبد الحفیظ رقم 4بورحلة الشریف
مخطط التھیئة العمرانیة قطعة رقم 77بوخزرة الطاھر
حي رقیق علي تحصیص 1204 محل رقم 11بكاش الزوبیر
حي 01 نوفمبر 54عزیل إلیاس

42 ا شارع فیاللي حمیدةصدراتي دمحم لمین
شارع اإلستقاللخلفاوي عبد هللا

مخابز

تغذیة عامة دیدوش مراد
خضر وفواكھ

نشاطات مختلفة



05 شارع فیاللي حمیدةبوطمینة یوسف
رقم 11 نھج زارزي طاھرمعدادي أحمد

حي 200 مسكن ص و ت عمارة2 رقم 11لرقم سلیم
شارع 1 نوفمبر 54قایدي طاھر

شارع 1 نوفمبر 54میروح عیسى
شارع الحریةجعوط عبد الناصر

شارع طویلبن موراس شمس الدین
حي الخزفمجروبي ریاض
شارع 1 نوفمبر 54بوالعشب حسین
شارع كوحیل عیسى رقم 16صاوشي لویزة
تحصیص األمیر عبد القادر رقم 116 أرحوني سفیان
تجزئة 157 قطعة 4 واد الفلةفیاللي یعقوب

حي الخزف رقم 4 س مكرررموش دمحم الصالح
ابن زیادفررور یمونة
ابن زیادخلفاوي بوبكر

تحصیص األمیر عبد القادرقارة بدیعة
المالحةعتروس عبد الباقي

شارع دمحم الساسي 100حافضي صالح
حي المالحةسعیدلي عمار

حي المالحةسعداوي مبروك
حي المالحةمصباح بالل
حي ربیعي عیسى فارلھدقدق جمال

حي ربیعي عیسى فارلھرموش فطیمة
شارع شیخ الزواوي ابن زیادرابحي یاسین

ولجة القاضيزغادي نصر الدین
حي العناب رقم 56مسعودي فرید

حسي الخزفدادوش عبد الرزاق
شارع أول نوفمبر رقم 46شعبان الطاھر

المالحةبن قیقایة العمري
شارع اول نوفمبرزارزي عمر
شارع اول نوفمبرشرقي بوبكر

حي حبیباتني محمودبوشوكة یوسف بھاء الدین
ابن زیادقطیطشة دمحم(جزار)

ابن زیادتریكي عبد اللطیف(جزار)
حي أول نوفمبر 54شبشوب توفیق (جزار)
ابن زیادشبشوب حسام(جزار)
ابن زیادبلقاسمیة حمزة(جزار)

حي الخزفمجروبي نور الدین (اطعام 
حي الخزفمجروبي دمحم الشریف (اطعام 
حي العناببوطمینة ھشام ( اطعام سریع)
شارع جیش التحریر الوطنيبوبرطخ أسامة (اطعام سریع )

شارع أول نوفمبر 1954 محل رقم س2مقالتي بالل (اطعام سریع)
نھج رمضان خالفمسیلي صالح ( اطعام كامل)
شارع زارزي الطاھر رقم 17 بصدراتي نرجس  (فلیكسي)

شارع اول نوفمبررابحي حكیم (فلیكسي)
تحصیص األمیر عبد القادربوحوش عیسى (فلیكسي)

حي الخزفالخدمات)
حي رومارانبولحدید  فریدمخابز

ابن زیاد

ابن زیاد

تغذیة عامة 
خضر وفواكھ

نشاطات أخرى



مسعود بوجریوعلیوة ساعد
مسعود بوجریوبومنجل مراد
شارع جیش التحریرنارو جمال

مسعود بوجریوبوبنذیر موسى
مسعود بوجریوسحمدي دمحم

مسعود بوجریوبن عامر ابراھیم
مسعود بوجریومعكوف الشریف
مسعود بوجریولعور دمحم الصالح

شارع جیش التحریر الوطنيسعدي بشیر
شارع جیش التحریر الوطنيبوالنمر ابراھیم

شارع جیش التحریر الوطنيبیوض فؤاد
شارع جیش التحریر الوطنيلغلیمي سفیان
شارع جیش التحریر الوطنيكرواز لخضر

شارع جیش التحریر الوطنيجبالي سمیر (اطعام سریع )
شارع جیش التحریر الوطني رقم 64ھادف عمار(فلیكسي)
شارع جیش التحریر الوطنيسعدي عمار (فلیكسي)
حي الزیتونةطواھرة خالد (فلیمسي)

شارع جیش التحریر الوطني رقم 45بودایرة زكریا
شارع جیش التحریر الوطني رقم 6زارزي أحمد (جزار)

مسعود 
بوجریو

مواد غذائیة 
خضر وفواكھ

نشاطات أخرى


