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  الثالث      سريع إطعام  09 رقم ملكية مجموعة 404 قسم 56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  جميل  عكاشة  .1
    الثاني األول  سريع إطعام  10 رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  مسعود  بوھيدل  .2
  الثالث      سريع إطعام  16 رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  رضا احمد سيد  بشيرى  .3
  الثالث      مقھى  17 رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  عثمان  دادة بن  .4
      األول  مقھى  05 و ا محل 404 رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  زكرياء  بيدي  .5
  الثالث      مقھى  E 24 رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  علي  دوبالي  .6
 محل الرمال الصناعية المنطقة تحصيص  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  جميل  بوكالل  .7

  الثالث      مقھى  ب رقم
    الثاني    وراقة مكتبة  05 رقم 3 محل 404 قسم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  جھاد  عنيق  .8
    الثاني  األول  بقالة  02 رقم 18 عمارة  1962 جويلية 05 حي  شوقي محمد  رشاشي  .9

  الثالث  الثاني    بقالة  47 رقم 24 عمارة  1962 جويلية 05 حي  شعيب  بوحبيلة  .10
    الثاني  األول  عامة تغذية  01رقم محل 12 عمارة  1962 جويلية 05 حي  الطاھر  زيغد  .11
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  12 عمارة 02 رقم  1962 جويلية 05 حي  جابر  براية  .12
  الثالث  الثاني    بقالة    حسان بوجنانة اإلخوة حي  محمد  عواطي  .13
    الثاني األول  بقالة  05 رقم 01 ف عمارة مسكن 500  حسان بوجنانة اإلخوة حي  فيصل  تليلي  .14
  الثالث  الثاني    بقالة  01 رقم  حسان بوجنانة اإلخوة حي  الكريم عبد  ربيعي  .15
 01 رقم 02 ف عمارة مسكن 500  حسان بوجنانة اإلخوة حي  غالم  ساسية  .16

    الثاني    عمومي ھاتف  44 رقم الحصة
    الثاني  األول  بقالة  أ68 رقم  بوالصوف حي  مراد  أونيس  .17
  الثالث  الثاني    بقالة  20 رقم 72 عمارة  بوالصوف حي  مراد  لعصيفر  .18
  الثالث  الثاني    بقالة  05 الشطر  بوالصوف حي  الباقي عبد  بومقورة  .19
  الثالث   األول  بقالة  39 عمارة مسكن 490 ، 26 رقم  بوالصوف حي  مھدي حمزة  بوخميس  .20
  الثالث  الثاني    بقالة  69 محل 10 عمارة سكن 154 برنامج  بوالصوف حي  توفيق  بلوناس  .21
  الثالث   األول  بقالة  245 رقم 19 س عمارة مسكن 2000  بوالصوف حي  سليم  بولخنيني  .22
  الثالث  الثاني    بقالة  46 رقم مسكن 154  بوالصوف حي  ساعد  حدموني  .23
  الثالث    األول  بقالة  48 رقم 9 عمارة ت.أ.و.ص 154 رقم  بوالصوف حي  مھدي  بوغدة  .24
  الثالث  الثاني    بقالة  مكرر 222 رقم 9 س عمارة مسكن 196  بوالصوف حي  سامية  ھزة  .25
  الثالث  الثاني    بقالة  245 رقم 18 س عمارة مسكن 196  بوالصوف حي  الدين جمال  حافظ بن  .26
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  الثالث    األول  بقالة    بوالصوف حي  علي  قريط  .27
 31/32 عمارة م460 رقم مسكن 2000  بوالصوف حي  فريد  بومشاط  .28

  الثالث    األول  بقالة  أ45 رقم محل
  الثالث    األول  بقالة  20 رقم 9 س عمارة مسكن 196  بوالصوف حي  الدين مجد  ضيف بن  .29
  الثالث    األول  بقالة  47 رقم محل مسكن 154 حي  بوالصوف حي  محمد  صبيع  .30
  الثالث    األول  بقالة  73 رقم الشرطة حي 15  بوالصوف حي  محمد  غرابي  .31
 رقم 30 عمارة م 460 ق  مسكن 2000  بوالصوف حي  طه  بوالبيت  .32

  الثالث  الثاني    عامة تغذية  بوالبش 55
  الثالث    األول  مخبزة    بوالصوف حي  بوجمعة  بومقورة  .33
  الثالث  الثاني    مخبزة  102 رقم األول الشطر  بوالصوف حي  الربيع  لفوالة  .34
    الثاني  األول  مقھى  108 رقم  بوالصوف حي  فيصل  كردود  .35
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  53 رقم أ,ت,و,ص سكن 154 حي  بوالصوف حي  شكيب  متھني  .36
 31/32 عمارة 460 رقم مسكن 2000  بوالصوف حي  حيدر  بوحبل  .37

    الثاني  األول  عمومي ھاتف  أ محل

 رقم محل 10 ط عمارة مسكن 2000 حي  بوالصوف حي  زھير  شطاط  .38
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  03

  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  الغربية المحطة  بوالصوف حي  نعيمة  زدام  .39
    الثاني    قصابة  ب 492 رقم  محمد عرفة حي  توفيق  عايب  .40
    الثاني  األول  مقھى  489 رقم  محمد عرفة حي  فتيحة  بوزيدي  .41
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  238 رقم  محمد عرفة حي  حواس  مقورة بن  .42
  الثالث      مطعم  03 رقم  البوليقون الحرفيين سوق  حسين  غربي  .43
  الثالث      عمومي ھاتف  02 رقم  البوليقون الحرفيين سوق  رابح  فل واد  .44
  الثالث  الثاني    بقالة  103 رقم  محمود حداد شارع  الھاني  بوعلي صغير  .45
  الثالث    األول  مخبزة  103 رقم  محمود حداد شارع  الدين محي  بوالصوف  .46
    الثاني    مخبزة  228 رقم  محمود حداد شارع  الدراجي  العايب  .47
  الثالث    األول  مغازة  298 رقم  محمود حداد شارع  اسماعيل  الباز  .48
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  88 رقم  محمود حداد شارع  يمونة  بورطل  .49
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  135 رقم  محمود حداد شارع  حمدان  رزوق  .50
    الثاني    سريع إطعام  01 رقم  الغربية المسافرين محطة  رؤوف  مفرج  .51
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    الثاني    سريع إطعام  الغربية المسافرين محطة كشك  الغربية المسافرين محطة  وناسة  دلجي  .52
    الثاني    سريع إطعام  الغربية المسافرين محطة  الغربية المسافرين محطة  عيسى  بوشبع  .53
  الثالث      سريع إطعام  الغربية المسافرين محطة  الغربية المسافرين محطة  الدين خير  عتيق  .54
  الثالث      سريع إطعام  الغربية المسافرين محطة  الغربية المسافرين محطة  رؤوف  عويشة  .55
    الثاني    سريع إطعام    الغربية المسافرين محطة  احمد  عمري  .56
  الثالث      سريع إطعام  السابع الكلم  الغربية المسافرين محطة  امبارك  بجاح  .57
  الثالث      مطعم  الغربية المسافرين محطة  الغربية المسافرين محطة  الطاھر  عويشة  .58
  الثالث    األول  عمومي ھاتف  03 رقم  الغربية المسافرين محطة  زھية  زرقون  .59

 


