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  الرابع    الثاني    عامة تغذية  1 رقم 40قطعة يعقوب بني مشتة  عصام  دربال  .1
    الثالث    األول  عامة تغذية  باديس ابن 15 رقم محل  حمزة  سالم بن  .2
    الثالث    األول  عامة تغذية  باديس ابن ذنيب كاف  محسن  بوفريوة  .3
  الرابع   الثاني    عامة تغذية  باديس ابن ذنيب كاف  احمد  بودودة  .4
      الثاني  األول  جزار  باديس ابن 1/4 مجموعة 54 نوفمبر اول شارع  يوسف  بوقلقول  .5
      الثاني  األول  جزار  145 رقم 54 نوفمبر اول شارع  نورالدين  طورش  .6
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  41 رقم 54نوفمبر01 شارع  رابح  بولعروق  .7
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  3رقم3 ع مسكن 30حي  رشيد  محداد  .8
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  78 رقم ميلود نايلي حي  فتيحة  فراج  .9

  الرابع   الثاني    وراقة مكتبة  24 رقم ميلود نايلي حي  حمزة  مستورة  .10
      الثاني  األول  جزار  2 رقم ميلود نايلي حي  عبدو  سالم بن  .11
  الرابع    الثاني    مقھى  ميلود نايلي حي  رضا  نايلي  .12
  الرابع    الثاني    مقھى  بوجمعة منايفي حي  عزالدين  مراد  .13
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  95 رقم دنيب كاف حي  الزھراء  بشرية  .14
  الرابع   الثاني    صناعية مخبزة  77 رقم صالح سعادة حي  ساعد  بقاش  .15
    الثالث    األول  عامة تغذية  75 رقم صالح سعادة حي  الكريم عبد  بوزانة  .16
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  ا3 رقم الحص سعادة حي  بوعزيز  صالح  .17
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  53 رقم هللا عبد جعفارو حي  علي  عمروش  .18
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  147 رقم هللا عبد جعفارو حي  اسماعيل  مرزوقي  .19
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  01 رقم 54 نوفمبر اول حي  عادل  نايلي  .20
  الرابع   الثاني    فواكه و خضر  54 نوفمبر اول حي  رياض  بوشامة  .21
  الرابع    الثاني    مغازة  111 رقم االولى البلدية التجزئة حي  خليفة  بركات  .22
  الرابع    الثاني    مقھى  100رقم البھجة حي  احمد  زعوني  .23
  الرابع    الثاني    صناعية مخبزة  78 البھجة حي  حبيب  كافي  .24
    الثالث    األول  عامة تغذية  25 رقم محل االفراح حي  ھشام  ضياف أوالد  .25
    الثالث   األول  عامة تغذية  66 رقم االفراح حي  سليم  مرزوقي  .26
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  55 رقم االفراح حي  رابح  بوشمال  .27
    الثالث    األول  عامة تغذية  53 رقم االفراح حي  بالل  بولبد  .28
    الثالث    األول  عامة تغذية  52 رقم االفراح حي  محمد  وشتاتي  .29
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    الثالث    األول  وراقة مكتبة  02 رقم االبطال حي  فؤاد احمد  زفزاف  .30
    الثالث    األول  مقھى  06رقم مسكن99 حي  فتيحة  حزام  .31
    الثالث    األول  مقھى  04رقم 04 ع مسكن30 حي  دنيا  مغازي  .32
  الرابع   الثاني    عامة تغذية  مسكن 102 حي  فريد  نمديلي  .33
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  145 رقم 54نوفمبر01 حي  الحميد عبد  خشة  .34
    الثالث    األول  عامة تغذية  70رقم محل قطعة105 البھجة تحصيص  الربيع  عبالت  .35
  الرابع    الثاني    مغازة  39 رقم االفراح تحصيص  العلمي  بوصفصاف  .36
    الثالث    األول  مقھى  09 رقم االفراح تحصيص  عبود  لبقيرات  .37
    الثالث    األول  عامة تغذية  45 قطعةرقم 99 تحصيص  فيصل  غرايبية  .38
     الثاني األول  جزار  ا66 رقم 102 قطعة 99 تحصيص  الدين نور  بشرية  .39
    الثالث    األول  عامة تغذية  او 77 رقم البھجة تجزئة  إبراھيم  حميدة  .40
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  27 رقم االفراح تجزئة  نورالدين  زعرور  .41
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  31 رقم األبطال تجزئة  سمير  قارة  .42
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ا 47 رقم قطعة 99 تجزئة  الكريم عبد  سالم بن  .43
     الثاني األول  جزار  ب 01 رقم حاليا قطعة 99 سابقا 102 تجزئة  حمزة  بشرية  .44
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ل المنطقة 83-6رقم الطرف الصناعية المنطقة  جابر  لعصيفر  .45
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  خدمات و بنزين محطة  84 رقم الطرف الصناعية المنطقة  الزواوي  داود بن  .46
  الرابع    الثاني    عمومي ھاتف  مكرر 140رقم صالح سعادة حي7  السعيد  بوبيدي  .47
  الرابع    الثاني    مقھى  االفراح حي 53  مراجي  مراجي  .48
    الثالث    األول  الخدمات متعدد كشك  االفراح تجزئة ب42  نورالدين  شركي  .49
     الثاني األول  جزار  01رقم 252 االبطال تحصيص 28  سليم  بوشمال  .50
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  باديس بن عمر سيدي تحصيص 253  فاتح  شليغوم  .51
  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  صالح مالكي شارع23  عادل  امجوج  .52
    الثالث    األول  عامة تغذية  االفراح تجزئة ا23  رابح  صدراتي  .53
      الثاني  األول  جزار  البھجة حي ب15  السعبد محمد  جعفارو  .54
     الثاني األول  جزار  قطعة99 تجزئة13  علي  مسعودي  .55
    الثالث    األول  مقھى  قطعة99 تجزئة ب13  بالل  بوشمال  .56
    الثالث    األول  عامة تغذية  الحدائق تجزئة 101  يوسف  بوصبع  .57

 


