
بوشقوف: دالئرة

العنـــــــــــــــوانإســــم ولقــب التاجــــر النشــــاطالبلديــــة

حي بورياشي يوسف بلدية بوشقوفعثامنية محمد

شارع بليلي خميسي بوشقوفلجرادي عبد المجيد

 بوشقوف24حي الشهداء يحمل رقم بوعافية حسينة

غريسي صالحخصيب محمد الصالح

 مسكن بلدية بوشقوف61حي جاهل محمد اليمين

 مسكن بلدية بوشقوف61حي حساينية حسان

 مسكن بلدية بوشقوف61حي سوالمية سميرة

حي محمد بوضياف بوشقوفعزيزي العربي

 بوشقوف01 محل رقم 04تحصيص رقم بساقلية حسين

 بوشقوف04بوعصيدة حسين محل رقم قارون اعمارة

 مسكن بلدية بوشقوف550حي خماري عبد الحميد

جسر بلدية بوشقوفلعشوري عبد الوهاب

 مسكن بلدية بوشقوف61حي شوابي قائد الدين

شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوفقحام خالد

شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوفبراهمية مراد

شارع أول نوفمبرزنطار عبد الناصر

16الطريق الوطني رقم طيايبة محمد

شارع اإلستقالل بوشقوفبومعزة سلطان

شارع الشهداءمجاهد بالخير

22تحصيص البلدي رقم مرداس عبد الرزاق

13 محل رقم 03تحصيص البلدي رقم بوعصيدة سميرة

مشتة الشارفخراخرية زهية

حي موالكية محمدشوابية عزيز

حي جبار الطيبزان بالل

مشتة الشارفعفايفية خالد

حي عيسانس ساعدعطايلية غالية

حي جبار الطيبكافي أحمد

شارع اإلستقالل بلدية بوشقوفبن حميدة عبد الغاني

شارع اإلستقاللولعة علي

شارع أول نوفمبربن حميدة بلقاسم

 حي بورياشي يوسف20بجانب الطريق الوطني رقم علمي يوسف

 بوشقوف03تحصيص رقم رابح غنام

شارع بليلي خميسي بوشقوفتاليلية الربيعي

شارع بليلي خميسي بوشقوفحجاجي عز الدين

قرية بورياشي يوسف بوشقوفشركة تضامن بن زرقيننشاطات أخرى

شارع شعابنية مهدي بلدية عين بن بيضاءالهادي حناشيمخابــــــــــز

مشتة نوادريةمرابط نوار

قرية نوادريةجمال سيلة

شارع نوادرية بن الطاهر بلدية عين بن بيضاءماليكية عادل

حي شعابنة مهديدرارجة كمال

 بلدية عين بن بيضاء04محل رقم زراد عادل

حي زيغود يوسف شارع شعابنة مهديجبابلة النوي

قائمـــــــــة التجــــــــار الملزمــــــــــون بضمـــــــــــان المداومــــــــــة بمناسبـــــــــة

 2019عيـــــــــد األضحـــــــى المبــــــــارك لسنــــــــة 

 بوشقوف

مخابــــــــــز

مواد غذائية عامة، 

خضر وفواكه

عين بن 

بيضاء

مواد غذائية عامة، 

خضر وفواكه



بلدية عين بن بيضاءحميد بن شانة

 بلدية وادي فراغة01حي براكنة عالوة رقم عطايلية مرادمخابــــــــــز

واد فراغةبن حميدة حورية

بلدية وادي فراغةدرارجة عز الدين

01/09شارع أوذاينية مختار رقم علي طربوش

 مجاز الصفاء01قرية باجي مختار رقم زعايمية زينب

 مجاز الصفاء02التحصيص البلدي رقم صورية دريدر

حي باجي مختاربرجم أحمد

عين تحممين بلدية مجاز الصفاءبن علي فاطمة

بلدية مجاز الصفاءزقاولة وليد

 مجاز الصفاء02المقسمية محل رقم بوكرش حمزة

 مجاز الصفاء01قرية باجي مختار رقم خلة ناصرنشاطات أخرى

مجاز الصفاء
مخابــــــــــز

مواد غذائية عامة، 

خضر وفواكه

عين بن 

بيضاء

مواد غذائية عامة، 

خضر وفواكه

وادي فراغة

مواد غذائية عامة، 

خضر وفواكه


