
قلعة بوصبع: دائرة

العنـــــــــــــــوانإســــم ولقــب التاجــــر النشــــاطالبلديــــة

حي القلعة السوق المغطى القديمعبد الوهاب فوغاليمخابـــــز

شارع زمولي صالح بلدية قلعة بوصبعناصري محمد بن عثمان

شارع أول نوفمبرطبولة علي

حي القلعةزيتوني ساعد

شارع قارة صالحكموش عبد اليزيد

1945شارع أول نوفمبر سالمي هشام

حي القلعةطبازة عبد المجيد

بلدية قلعة بوصبعالعايب جمال

شارع زموري صالحبتيحي نور الدين

شارع زموري صالحعراب رابح

بلدية قلعة بوصبععويسي توفيق

شارع أول نوفمبربوشالغم عمار

حي بوشاهد حمودةزيتوني فاتح

1945 ماي 08حي عبدة عبد اللطيف

1945 ماي 08حي عشيري هجيرة

54شارع أول نوفمبر تباني صالح

 ماي بلدية قلعة بوصبع19حي بوعوينة غنية

شارع مهدي الطيب بلدية بومهرة احمدبوغازي هشام

 أ بلدية بومهرة 13تحصيص بوخامة محمد الصالح رقم بهلول مليكة

احمد

 بلدية بومهرة احمد45 ماي 08شارع عدوان العيد

بلدية بومهرة أحمدبوشبوط هدى

03 قطعة رقم 2التحصيص الترقوي براهمية سميرة

بلدية بومهرة أحمدبراهمية حميدة

شارع مهدي الطيب بلدية بومهرة أحمدحومر عماد

 بلدية بومهرة احمدE محل 29 رقم 45 ماي 08شارع بن شعبان سمير

92 رقم 01التحصيص االجتماعي بوشاهد فؤاد

 بلدية بومهرة احمد54 نوفمبر 01شارع شلغوم عبد الكريم

حي شرفة أحمدزغدودي عبد القادر

شارع مهدي الطيبجبالة عز الدين

1945 ماي 08شارع بن شعبان وليد

حي شرفة أحمدهوام عمار

1954شارع أول نوفمبر كتيب صالح

 بلخير54شارع اول نوفمبر زدادرة رابح

 بلدية بومهرة احمد01حي عمري عمار رقم درارجة وناسة

حي عمري عمار بلدية بومهرة احمدبشاشرية تفاحة

حي عمري عمار شارع زيادة أحمد 61مروك طارق

68تحصيص بوخامة محمد الصالح رقم جمال عبد الرزاق

 بلدية بومهرة أحمد06 رقم 01حي بوشمال رابح ع بوشبوط عبد المالك

 بلدية بومهرة أحمد01 رقم 01ع 52 مسكن 100حي عثامنية غنية

قائمـــــــــة التجــــــــار الملزمــــــــــون بضمـــــــــــان المداومــــــــــة بمناسبـــــــــة

 2019عيـــــــــد األضحـــــــى المبــــــــارك لسنــــــــة 

قلعة بوصبع

مواد غذائية، 

خضر وفواكه

بومهرة أحمد

مخابــــز

 غذائية، مواد

وفواكه خضر



 حي بوخامة محمد الصالح بلدية بومهرة أحمد112قيدوشي العربي

بلدية بومهرة أحمدمخلوفي محمدنشاطات أخرى

حي سهيلي محمد بلدية بلخيربهلول بوبكر

03تحصيص سهيلي محمد رقم بورنان زهير

شارع سعدي مجيدكبابي عمار

1954شارع أول نوفمبرمرابط عمار

02تحصيص سهيلي محمد رقم شعابنة رضا

04 رقم 04 مسكن عمارة 100حي بن شعبان رجم

32حي بن صويلح فنجال رقم غزالني نور الدين

1954شارع أول نوفمبر لطفي الصيد

06 رقم 1954شارع أول نوفمبر توبة مزوز

91تحصيص سهيلي محمد رقم مالك فاروق

تحصيص سهيلي محمدصالحي أحمد

حي كافي محمد الصالحصحراوي كمال

08حي كافي محمد الصالح رقم مصاوي عمار

حي بن صويلح فنجالحزام جمعة

شارع أول نوفمبربودمان عمار

حي سهيلي محمدحريدي خديجة

حي سهيلي محمدبوخروبة نسيم

43حي حابس عيسى رقم قاسمي حسام

124شارع بوزيت رقم عبيزي عبد الحق

حي سهيلي محمدبرينات حليم

حي مكي عشيشأبركان عبد اللطيف

شارع أول نوفمبربن حيمود وحيد

شارع سعدي مجيدبوجاهم صالح الدين

حي حابس عيسىصحراوي ليندة

شارع بوزيت محمدبن فطوم فاروق

340تحصيص سهيلي محمد رقم قمريش أحمد

شارع بوزيت محمدبوسعيد محمد امين

95تحصيص سهيلي محمد رقم مالك أحسن

بلدية بلخيرزعالني نصر الدين

شارع زموري مسعودشماخي رشيد

03شارع بوشاهد عمار رقم بن فطوم فاروق

حي عقون عبد الحميدبن بوحجة كمال

08 مسكن رقم 50حي بورمانة السعيد

16 مسكن عمارة ج رقم 30حي مالك حمة

18حي سهيلي محمد رقم حيمر عبد الرزاق

حي عبد الحق عقون بلدية بلخيربادي العطرة

طريق سدراتة بلدية بلخيربن عايدة الطاهر

 بلخير54شارع اول نوفمبر موادنة حسين
بلدية بلخيررحال عبد الرحمان

بلدية جبالة لخميسيمسعودي الزين

05شارع حدادي بشير رقمخوالد محمد

42شارع حدادي بشير رقم زراولة عاشور

 شارع حدادي بشير12خوالد عبد العزيز

جبالة 

لخميسي

مواد غذائية، 

خضر وفواكه

بومهرة أحمد

 غذائية، مواد

وفواكه خضر

بلخيــر

مخابـــز

مواد غذائية، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى



 شارع حدادي بشير34بوقرن رشيد

بلدية جبالة لخميسيشريط حياة

بلدية جبالة لخميسيعاشوري أحمد

09شارع زدوري محمد رقم خوالد عبد المالك

34حي بلجودي رقم جدور مريم

01حي سلطاني الشابي محل رقم لعمايرية سميرة

حي سلطاني الشابيزدوري الخامسة

حي الحريةبن شرشار حسيبة

حي سلطاني الشابيبراهمية عيسى

 شارع حدادي بشير07خوالد محمد

 شارع حدادي بشير36مسعود لعمايرية

حي سلطاني الشابيمرابط محمد أمين

حي سلطاني الشابيعيسى براهمية

54شارع حدادي بشير رقم مسيودي محمد

بزمالل عمار جبالة نشاطات أخرى

الخميسي
126الطريق الوالئي رقم 

شارع عبد السالم جالل بلدية النشمايةحناشي عبد الكريم

بلدية النشمايةحمزة يسمينة

 بلدية النشماية14شارع بودودة احمد رقم عشاشرة الساسي

بلدية النشمايةبوشملة أحمد

 شارع أحمد بن جميل23حناش العيد

بلدية النشمايةبولعراس طارق

بلدية النشمايةبوسلوى لخضر

بلدية النشمايةالباح بوجمعة

حي مراح عبد اللحهيشور مسعودة

بلدية النشمايةحناشي محمد

شارع مراح  عبد هللاعيساوي خميسي

بلدية النشمايةصويلح مصطفى

شارع دراجي بوجمعةخلف هللا فيصل

شارع جالل عبد السالمدراجي شاكر

حي مراح زرقينفراح فريد

بلدية النشمايةسعيودي الطاهر

21الطريق الوطني رقم عبد الليوي عبد المجيدنشاطات أخرى

 بني مزلين221شارع بايع راسو رابح رقم عيدود جنات

شارع بهلول خميسيدوخي الوردي

بني مزلينرضاضعة فيصل

حي الناظورشريط عبد الحق

حي الناظورعبادلية فاروق

بني مزلينرضاضعة حواس

بني مزلينخوالد خالد

حي الناظوردخاخنة أحسن

بني مزلينزلفة يحي

بني مزلينسوايسية سامية

حي عواشرية محمد بني مزلينبرقيعي خديجة

حي الناظورعالقي ابراهيم

جبالة 

لخميسي

مواد غذائية، 

خضر وفواكه

النشماية

مخابـــز

مواد غذائية، 

خضر وفواكه

مواد غذائية بني مزلين

عامة، خضر 

وفواكه



حي الناظورموالكية السعيد

حي عواشرية محمد بني مزلينخلفة زهية

حي الناظوربوساحة ساعد

شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظورشرفة سلمى

حي عواشرية محمد بني مزلينرزايقية سليم

شارع خوالدية حسين حي الناظورشريط عبد الكريم

شارع مزدور بليل بني مزلينسالطنية منصف

شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظورمرابطين رابح

حي الناظورروابحية عبد الحفيظ

حي عواشرية محمد بني مزلينعموشي مليكة

بني مزلينحساينية لطفي

مواد غذائية بني مزلين

عامة، خضر 

وفواكه


