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  الرابع  الثالث      سريع إطعام  ب محل أ05رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  جميل  عكاشة  .1
    الثالث      سريع إطعام  أ05 رقم03 ملكية مجموعة717 قسم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  ناھد  صابة  .2
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  بالما  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  أحمد  بلحناشي  .3
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  19أرقم قطعة  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  فوزي  محمد بن  .4
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  ج 05 محل 03 م م 404 قسم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  جھاد  عنيق  .5
  الرابع        مطعم  59 رقم بالما  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  فاطمة  طيار  .6
  الرابع  الثالث      مطعم  52  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  عمار  كور  .7
  الرابع  الثالث      مطعم  01 رقم ب القطعة بالما  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  بشير  عجيسي  .8
      الثاني    مغازة  10رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  زواوي  بوحوش  .9

      الثاني    مقھى  ب 31 رقم الرمال  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  جميل  بوكالل  .10
  الرابع        مقھى  05 و ا محل 404 رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  زكرياء  بيدي  .11
    الثالث      وراقة مكتبة  05 رقم 3 محل 404 قسم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة  جھاد  عنيق  .12
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  قسنطينة 31 محل  الرمال الصناعية المنطقة  جميل  بوكالل  .13
  الرابع  الثالث      الخدمات متعدد كشك  E 24  الرمال الصناعية المنطقة  علي  دوبالي  .14
  الرابع        مغازة  5أ 27 رقم  الرمال الصناعية المنطقة  صافية  جابر بن  .15
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  أ 28 رقم  بالما الصناعية المنطقة  لخضر  سليمان  .16
    الثالث      مقھى  15 رقم  بالما الصناعية المنطقة  رامول زوجة  بشرى  .17
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  51 رقم 3 عمارة  1962 جويلية 05 حي  زھير  طير  .18
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  14 رقم محل 12 عمارة  1962 جويلية 05 حي  األمين محمد  براية  .19
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  01 رقم 13 عمارة  1962 جويلية 05 حي  أحمد  معروف  .20
  الرابع    الثاني    بقالة  47 رقم 24 عمارة  1962 جويلية 05 حي  شعيب  بوحبيلة  .21
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ج 485 رقم عرفة االخوة حي  1962 جويلية 05 حي  محمد  خالف  .22
    الثالث  الثاني    التقليدية الحلويات صناعة  26 رقم جويلية 5 حي  1962 جويلية 05 حي  محفوظ  بيطاط  .23
    الثالث  الثاني    التقليدية الحلويات صناعة  أ 476 رقم عرفة االخوة حي  1962 جويلية 05 حي  لبنى  قرابعي  .24
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  12 عمارة 02 رقم  1962 جويلية 05 حي  جابر  براية  .25
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  26 عمارة 01 رقم  1962 جويلية 05 حي  ھدى  حداد  .26
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  ب 18 رقم 09 عمارة جويلية 5 حي  1962 جويلية 05 حي  فيصل  العمري  .27
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  بوحبيلة مدرسة مقابل  1962 جويلية 05 حي  الدين صالح  جحنين  .28
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  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  مكرر 485 رقم عرفة االخوة حي  1962 جويلية 05 حي  الدين نور  عمراني  .29
    الثالث    األول  بقالة  01 رقم  حسان بوجنانة اإلخوة حي  الكريم عبد  ربيعي  .30
 ف عمارة بوجنانة حسان مسكن 500 حي  حسان بوجنانة اإلخوة حي  محمد  عواطي  .31

  الرابع    الثاني    عامة تغذية  13 رقم 01
    الثالث    األول  سريع إطعام  6/5 محل 8 ط عمارة مسكن 2000  بوالصوف حي  األمين محمد  عنون  .32
 برنامج 151 درج 8 ب عمارة  بوالصوف حي  مصطفى  لشھب  .33

    الثالث    األول  سريع إطعام  02 رقم الحصة ق 2000/516
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  ب عمارة 516 قطعة مسكن 2000  بوالصوف حي  أحمد  حالب  .34
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  05 رقم الخامسة الشريحة  بوالصوف حي  أحمد  بوبرطخ  .35
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  14 رقم 09 عمارة الخامس الشطر  بوالصوف حي  مخلوف  قلعية بن  .36
    الثالث    األول  سريع إطعام  CNEP بوالصوف حي  بوالصوف حي  أسامة  محيمود  .37
 ت 7 عمارة م 516 ق مسكن 2000 حي  بوالصوف حي  ريمة  قيقاية  .38

  الرابع    الثاني    سريع إطعام  175 رقم
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  246 رقم 19 س عمارة  بوالصوف حي  الدين شمس  حافظ بن  .39
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  42 رقم 31/32 عمارة مسكن 460 حي  بوالصوف حي  علي  كحول  .40
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  7 رقم 9 ط عمارة م 516 مسكن 2000  بوالصوف حي  وليد  توامي  .41
    الثالث    األول  بقالة  20 رقم 72 عمارة  بوالصوف حي  مراد  لعصيفر  .42
    الثالث    األول  بقالة  48 رقم 9 عمارة ت.أ.و.ص 154 رقم  بوالصوف حي  مھدي  بوغدة  .43
          بقالة  245 رقم 19 س عمارة مسكن 2000  بوالصوف حي  سليم  بولخنيني  .44
    الثالث    األول  بقالة  05 الشطر  بوالصوف حي  الباقي عبد  بومقورة  .45
  الرابع    الثاني    بقالة  245 رقم 18 س عمارة مسكن 196  بوالصوف حي  الدين جمال  حافظ بن  .46
      الثاني  األول  بقالة  الصوف بو مدخل  بوالصوف حي  علي  قريط  .47
  الرابع    الثاني    بقالة  مكرر 222 رقم 9 س عمارة مسكن 196  بوالصوف حي  سامية  ھزة  .48
 31/32 عمارة م460 رقم مسكن 2000  بوالصوف حي  فريد  بومشاط  .49

    الثالث  الثاني    بقالة  أ45 رقم محل
  الرابع  الثالث  الثاني    بقالة  73 رقم الشرطة حي 15  بوالصوف حي  محمد  غرابي  .50
 عمارة) 490 ر أ ط( مسكن 2000 حي  بوالصوف حي  جمال  رحيمي  .51

  الرابع    الثاني    العامة للتغذية ت ت  23

) قطعة 130( مسكن 2000 109 رقم  بوالصوف حي  محمد  غيطي  .52
  الرابع    الثاني    الدواجن و للحوم ت ت  6 ط عمارة
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  الرابع    الثاني    الروائح و العطور تجارة  الثاني الشطر بوالصوف حي  بوالصوف حي  وليد  أسابع  .53
    الثالث    األول  عامة تغذية  223 رقم 9 س عمارة ملكية 196  بوالصوف حي  الدين مجد  ضيف بن  .54
    الثالث    األول  عامة تغذية  18 س عمارة مسكن 2000 حي 243  بوالصوف حي  وليد  حوار  .55
 رقم 12 س عمارة مسكن 196 برنامج  بوالصوف حي  هللا عبد  مخبي  .56

    الثالث    األول  عامة تغذية  233
      الثاني  األول  عامة تغذية  02 رقم محل 13 عمارة مسكن 588  بوالصوف حي  محمد  عالل  .57
    الثالث    األول  عامة تغذية  مكرر 07 رقم النجاح تحصيص  بوالصوف حي  لمين محمد  صابري  .58
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  17 رقم 35 عمارة مسكن 490  بوالصوف حي  سكينة  طيار  .59
 مسكن 490 برنامج مسكن 2000 حي  بوالصوف حي  الدين نور  قرين  .60

  الرابع    الثاني    عامة تغذية  04 رقم 20 عمارة

 2000 برنامج 152 درج ب 8 عمارة  بوالصوف حي  زكريا  عمامرة  .61
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  02 رقم محل ق 516 مسكن

 رقم 33 عمارة م 460 مسكن 2000 حي  بوالصوف حي  السالم عبد  عليوجي  .62
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  46

  الرابع  الثالث      عامة تغذية  168 رقم 3 ب أ عمارة  بوالصوف حي  شعيب  عالل  .63
 الشطر بوالصوف الحفيظ عبد تحصيص  بوالصوف حي  خالد  نوري  .64

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  47 رقم 5
    الثالث    األول  عامة تغذية  47 رقم محل 008 عمارة مسكن 154  بوالصوف حي  وليد  حليلف  .65
    الثالث    األول  عامة تغذية  بوالصوف الحفيظ عبد تجزئة 02  بوالصوف حي  طه  بوالبيت  .66
 516 مسكن 2000 بوالصوف حي 04  بوالصوف حي  نقيب  مزدور  .67

  الرابع    الثاني    عامة تغذية  10 ط عمارة
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  05 عمارة مسكن 154 حي 32  بوالصوف حي  أيمن  عشي  .68
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  النجاح تحصيص  بوالصوف حي  الدين نصر  ساسي  .69
 رقم حاوية الخامس الشطر الوطني طريق  بوالصوف حي  الدين خير  عريجة  .70

  الرابع    الثاني    عامة تغذية  05
    الثالث    األول  جزار  مكرر 152 درج 8 ب عمارة  بوالصوف حي  رابح  خيط  .71
    الثالث    األول  جزار  مسكن 2000 حي  بوالصوف حي  حاتم  الليش عبد  .72
 152 درج 08 عمارة ق 2000,516  بوالصوف حي  أحمد  مرواني  .73

  الرابع    الثاني    مرطبات حلويات  02 الحصة
    الثالث    األول  فواكه و خضر  112 رقم 06 ت الشطر  بوالصوف حي  صالح  يوسفي  .74
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر عمارة مسكن 460 قطعة مسكن 200 حي  بوالصوف حي  عمار  فنيط  .75
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 ب 43 رقم محل 31/32

 محمود حداد تحصيص الصوف بو حي  بوالصوف حي  ھشام  لبصير  .76
  الرابع    الثاني    التقليدية الحلويات صناعة  ج 104 رقم

  الرابع    الثاني    قصابة  07 محل 01 رقم الثاني الشطر  بوالصوف حي  عمر  بوكرزازة  .77
  الرابع    الثاني    الخدمات متعدد كشك  األول الشطر 07 رقم فيال  بوالصوف حي  محمد  لعور  .78
 196 رقم الشطر مسكن 2000 حي  بوالصوف حي  يوسف  لعوينات  .79

    الثالث    األول  الخدمات متعدد كشك  أ 37 عمارة
  الرابع    الثاني    مخبزة  ) الزاوش(  بوالصوف حي  بوالصوف حي  دراجي  العايب  .80
  الرابع    الثاني    مخبزة  102 رقم األول الشطر  بوالصوف حي  الربيع  لفوالة  .81
    الثالث    األول  مخبزة  بوالصوف الحضرية المنطقة  بوالصوف حي  بوجمعة  بومقورة  .82
 الشطر بوالصوف الحفيظ عبد تحصيص  بوالصوف حي  عادل  عويشة  .83

  الرابع    الثاني    مطعم  أ 47 رقم األول
    الثالث    األول  مغازة  298 رقم  بوالصوف حي  اسماعيل  الباز  .84
    الثالث    األول  مقھى  مسكن 2000 برنامج 8 ب عمارة  بوالصوف حي  أحمد  العابد  .85
  الرابع    الثاني    مقھى  CNEP بوالصوف حي  بوالصوف حي  شعيب  بنيني  .86
  الرابع    الثاني    مقھى  1962 جويلية 05  بوالصوف حي  توفيق  عيون  .87
  الرابع    الثاني    مقھى  أ 03 رقم 10 برج مسكن 2000  بوالصوف حي  علي  بوخيط  .88
      الثاني  األول  مقھى  43 رقم ش أ عمارة مسكن 154  بوالصوف حي  فريد  معدادي  .89
  الرابع    الثاني    مقھى  01 حصة 09 محل مسكن 2000 برنامج  بوالصوف حي  سليمان  أيدوغي  .90
  الرابع    الثاني    مقھى  11 س عمارة مسكن 196 حي 231  بوالصوف حي  رضا  غراري  .91
  الرابع    الثاني    مقھى  108 رقم  بوالصوف حي  فيصل  كردود  .92
    الثالث    األول  مقھى  24 رقم مسكن 400 حي 36 عمارة  بوالصوف حي  المالك عبد  مسنادي  .93
  الرابع    الثاني    مقھى  06 محل 9 برج  بوالصوف حي  سليمان  دھيمي  .94
    الثالث    األول  مقھى  ط 04 عمارة) م 180 ش( مسكن 2000  بوالصوف حي  الدين شراف  بوخميس  .95
 الشطر الصوف بو الحفيظ عبد تجزئة 66  بوالصوف حي  علي  قيوش  .96

    الثالث  الثاني    مقھى  الثالث

 05 عمارة م 180 ق مسكن 2000 حي  بوالصوف حي  سعدون  مزداد بن  .97
  الرابع    الثاني    مقھى  105 رقم محل

    الثالث    األول  مقھى  194 رقم 7T عمارة مسكن 2000  بوالصوف حي  فتيحة  دري  .98
    الثالث    األول  مقھى  38 رقم 30 عمارة 3 الجزء  بوالصوف حي  المالك عبد  بولفخاد  .99
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      الثاني  األول  مقھى  ب محل 31/32 عمارة مسكن 2000  بوالصوف حي  حيدر  بوحبل  .100
 محل 3 ت عمارة 180 ق مسكن 2000  بوالصوف حي  خميس  العايب  .101

    الثالث    األول  وراقة مكتبة  114
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  72 مدخل 14 رقم بوالصوف حي  بوالصوف حي  محمد  كنزاي  .102
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  ب 15 رقم محل 23 عمارة  بوالصوف حي  الغاني عبد  رجيمي  .103
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  11 رقم 22 عمارة مسكن 490  بوالصوف حي  فضيل  سخون  .104
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  08 ط عمارة نسكن 2000 حي 04  بوالصوف حي  الياس  عكي مقالتي  .105
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  ب 07 محل 01 رقم الثاني الشطر  بوالصوف حي  بوجمعة ياسر  عيون  .106
 الشطر بوالصوف الحفيظ عبد تحصيص  بوالصوف حي  شعبان  مرواني  .107

      الثاني  األول  وراقة مكتبة  ب 56 رقم 3

 رقم 11 عمارة 196 برج مسكن 2000  بوالصوف حي  كمال  بودوشة  .108
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  232

          وراقة مكتبة  س 19 عمارة مسكن 196 حي 248  بوالصوف حي  الدين نصر  بوقربوعة  .109
 محل 19 س عمارة مسكن 2000 حي  بوالصوف حي  ياسين  فاس  .110

    الثالث    األول  وراقة مكتبة  245 رقم

 مسكن 490 بوالصوف مسكن 2000  بوالصوف حي  المجيد عبد  سالم  .111
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  ق 16 رقم محل 23 عمارة

    الثالث    األول  وراقة مكتبة  ب 104 رقم محمود حداد الصوف بو حي  بوالصوف حي  فاتح  سشلبي  .112
 35 عمارة 490 تجزئة مسكن 2000 حي  بوالصوف حي  الھادي محمد  رشرش  .113

      الثاني  األول  وراقة مكتبة  مكرر 35 رقم

 س 9 عمارة 196 برج مسكن 2000 حي  بوالصوف حي  عمار  بودوشة  .114
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  222 رقم

) قطعة 130( مسكن 2000 109 رقم  بوالصوف حي  عقيلة  قربوعة  .115
    الثالث    األول  ووراقة مكتبة  2 ط عمارة

 31/32 عمارة 460 رقم مسكن 2000  بوالصوف حي  حيدر  بوحبل  .116
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  أ محل

      الثاني  األول  عمومي ھاتف  مسكن 516 قطعة مسكن 2000 حي 171  بوالصوف حي  الدين سيف  العقون  .117
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  53 رقم أ,ت,و,ص سكن 154 حي  بوالصوف حي  شكيب  متھني  .118
  الرابع        عمومي ھاتف  02 رقم  البوليقون الحرفيين سوق  رابح  فل واد  .119

 


