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  الرابع    الثاني    سريع إطعام  14 رقم أ نھج  القادر عبد األمير حي  نادية  جربوعة  .1
  الرابع        سريع إطعام  الوالئي الطريق 16 رقم  القادر عبد األمير حي  فاطمة  براية  .2
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  ت 05 رقم بشير شيھاني شارع  القادر عبد األمير حي  يوسف  لوعيرة  .3
      الثاني    بقالة  بودف تركي شارع 27  القادر عبد األمير حي  القادر عبد  بوطبة  .4
        األول  بقالة  كيري بيار نھج 48 رقم  القادر عبد األمير حي  العياش  بوطبة  .5
    الثالث  الثاني    بقالة  05 رقم أ نھج  القادر عبد األمير حي  مراد  لفلف  .6
      الثاني    بقالة  64 رقم س كوري بيار نھج  القادر عبد األمير حي  سعدون  مرخي بن  .7
  الرابع  الثالث      للعطارة بالتجزئة تجارة  أ شارع 05 رقم  القادر عبد األمير حي  مكي  سالم بن  .8
      الثاني  األول  عامة تغذية  صالح لونيسي نھج 07  القادر عبد األمير حي  اللطيف عبد  زبيري  .9

  الرابع    الثاني    عامة تغذية  08 رقم الوالئي الطريق  القادر عبد األمير حي  القادر عبد  ناصر بن  .10
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      الثاني  األول  عامة تغذية  01 الحصة أ عمارة  القادر عبد األمير حي  زھير  مزيان أعمر أيت  .12
      الثاني    مرطبات حلويات  02 رقم  القادر عبد األمير حي  حسان  بلھادف  .13
  الرابع    الثاني    المرطبات صناعة  09 رقم ب نھج  القادر عبد األمير حي  حسان  سرقمة  .14
  الرابع    الثاني    قصابة  13 رقم  القادر عبد األمير حي  فيصل  حمودي  .15
  الرابع    الثاني    قصابة  ب 21 حصة  القادر عبد األمير حي  فيصل  حليمي  .16
      الثاني    ودواجن لحوم  16 رقم أ نھج  القادر عبد األمير حي  الحميد عبد  بوكرزازة  .17
      الثاني    ودواجن لحوم  القادر عبد األمير حي  القادر عبد األمير حي  الكريم عبد  جدبون  .18
      الثاني    صناعية مخبزة  أ 40 رقم س كوري بيار نھج  القادر عبد األمير حي  أمير  زعيتر  .19
      الثاني    مطعم  القادر عبد األمير حي  القادر عبد األمير حي  سمير  لقرون  .20
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    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  20 رقم أ نھج  القادر عبد األمير حي  الزھراء فاطمة  بخوش  .27
      الثاني    عمومي ھاتف  05 رقم  القادر عبد األمير حي  كريم  كسوري  .28
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      الثاني  األول  عمومي ھاتف  01 الحصة أ عمارة  القادر عبد األمير حي  زھير  مزيان أعمر أيت  .29
      الثاني    عمومي ھاتف  القادر عبد األمير شارع  القادر عبد األمير حي  عبود  بوبداين  .30
      الثاني    عمومي ھاتف  ع,أ 13 رقم محل 30 رقم الوالئي الطريق  القادر عبد األمير حي  عمر  عنيق  .31
      الثاني    بقالة  05 رقم  توكرة حي  غراب زوجة وناسة  بوحاليس  .32
  الرابع    الثاني    مقھى  ع,أ 30 رقم  توكرة حي  ياسين  طالبي  .33
      الثاني    بقالة  أ 05 عمارة 01 رقم  األعلى لوصيف محمد حي  شراف  بوعافية  .34
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  4 أ عمارة 01 رقم  األعلى لوصيف محمد حي  عثمان  ضامن بن  .35
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  74 رقم 04 عمارة  األعلى لوصيف محمد حي  أحمد  ربعي  .36
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  مختار بوصبوعة سوق  مختار بوصبوعة سوق  ياسر  عطية بن  .37
    الثالث    األول  عامة تغذية  04 رقم  بسكري اإلخوة شارع  اسماعيل  بولحبيب  .38
      الثاني    الخدمات  79 رقم أ عمارة  بوشامة اإلخوة شارع  وداد  قنفود  .39
      الثاني    بقالة  26 رقم  بوشامة اإلخوة شارع  باديس  بوقعود  .40
      الثاني    بقالة  بوشامة اإلخوة حي  بوشامة اإلخوة شارع  حسين  بلير  .41
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  03 رقم ب سلم أ عمارة  بوشامة اإلخوة شارع  الدين شراف ھيثم  سطيلة  .42
      الثاني    مقھى  بوشامة اإلخوة شارع  بوشامة اإلخوة شارع  جميلة  فورة  .43
    الثالث    األول  عامة تغذية  20 رقم ب نھج  عميرش اإلخوة شارع  زوبير  جودي  .44
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  65 رقم أ نھج  عميرش اإلخوة شارع  مھدي  شعالل  .45
    الثالث    األول  مخبزة  22 رقم ب شارع  عميرش اإلخوة شارع  مولود  ضيف  .46
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ حي 37 رقم  كوري بيار شارع  رضا محمد  سالم بن  .47
  الرابع    الثاني    قصابة  42 محل 89 رقم  كوري بيار شارع  بوكرزازة زوجة حبيبة  مرساوي  .48
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  30 رقم  لويزة دباح شارع  القادر عبد  بوضي  .49
      الثاني  األول  سريع إطعام  01 رقم  لويزة دباح شارع  سمير  إيدري  .50
    الثالث      مطعم  01 رقم  رابح رمضان شارع  عزيز  زغاد  .51
        األول  مقھى  عمار زيادي نھج  زيادي شارع  نورالدين  بومزبر  .52
      الثاني    بقالة  07رقم  محمد شبلي شارع  جليل محمد  نمور  .53
    الثالث  الثاني    مرطبات حلويات  أ 07 رقم  محمد شبلي شارع  الدين زين  بلطرش  .54
  الرابع        فواكه و خضر  ج 04 رقم  محمد شبلي شارع  مسعود  بوعانية  .55
      الثاني    صناعية غير مخبزة  05 رقم  محمد شبلي شارع  أحسن  طيار  .56
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    الثالث      مطعم  03 رقم  محمد شبلي شارع  محمدعلي  زغاد  .57
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  21 رقم  بشير شيھاني شارع  سفيان  موناس بن  .58
      الثاني    بقالة  38 رقم  بشير شيھاني شارع  الحميد عبد  مالك بن  .59
      الثاني    بقالة  54 رقم  بشير شيھاني شارع  أحمد  لشرف  .60
  الرابع    الثاني    الفواكه و الشاي بيع  80 رقم  بشير شيھاني شارع  سعيد  هللا عبد بن  .61
  الرابع    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  20 رقم  بشير شيھاني شارع  توفيق  كحلوش  .62
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  أ 23 رقم  بشير شيھاني شارع  زھير  عابد  .63
    الثالث  الثاني    قصابة  ع,أ حي  بشير شيھاني شارع  الزھراء فاطمة  سعدون  .64
  الرابع    الثاني    مخبزة  ع,أ حي 23 رقم  بشير شيھاني شارع  الشريف  هللا سعد  .65
    الثالث    األول  مقھى  04 رقم الحصة 20 رقم ع أ حي  بشير شيھاني شارع  مھدي  العربي ابن  .66
      الثاني    بقالة  16 رقم  يوسف طرفي شارع  بوخميس  هللا جاب بن  .67
      الثاني    سريع إطعام  03محل04رقم  جغري اإلخوة نھج  مراد  محند نايت  .68
    الثالث      سريع إطعام  11 رقم  جغري اإلخوة نھج  عمار  يوبي  .69
      الثاني    بقالة  16 رقم  جغري اإلخوة نھج  رابح  رمضاني  .70
      الثاني    بقالة  11رقم  جغري اإلخوة نھج  جالل محمد محند  نايت  .71
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم محل 09 رقم  جغري اإلخوة نھج  الصالح محمد  بريھوم  .72
    الثالث  الثاني    مرطبات حلويات  08 رقم  جغري اإلخوة نھج  الدين نصر  بزيز  .73
    الثالث  الثاني  األول  مخبزة  01 رقم  جغري اإلخوة نھج  زينب  بوسالم  .74
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  جغري اإلخوة نھج  جغري اإلخوة نھج  السبتي  طالب بن  .75
    الثالث      وراقة مكتبة  02 رقم  جغري اإلخوة نھج  الرحمن عبد  بافو  .76
        األول  سريع إطعام  04 رقم  خزندار اإلخوة نھج  شوقي محند  نايت  .77
    الثالث    األول  سريع إطعام  خزندار اإلخوة نھج  خزندار اإلخوة نھج  فتحي  صغيري  .78
    الثالث  الثاني    سريع إطعام  خزندار اإلخوة شارع  خزندار اإلخوة نھج  عمر كريم  مصالي  .79
  الرابع        سريع إطعام  01 رقم حصة 05 رقم  خزندار اإلخوة نھج  فيصل  منيعي  .80
      الثاني  األول  للتبغ بالتجزئة تجارة  خزندار اإلخوة شارع  خزندار اإلخوة نھج  نبيل  العبسي  .81
      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  04 رقم  خزندار اإلخوة نھج  رامي  طوبال  .82
    الثالث      النقال الھاتف رصيد تعبئة  06 رقم  خزندار اإلخوة نھج  الدين بدر  خراب  .83
      الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  07 رقم  خزندار اإلخوة نھج  نوارة  مروش  .84
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      الثاني    فواكه و خضر  05 رقم  خزندار اإلخوة نھج  الياسين عبد  حليلو بن  .85
  الرابع    الثاني    مقھى  خزندار اإلخوة شارع  خزندار اإلخوة نھج  ھاني  زغبيب  .86
  الرابع  الثالث      نظارتي  07 رقم  خزندار اإلخوة نھج  كمال  نبحوح  .87
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  01 رقم  خزندار اإلخوة نھج  نادية  إيدري  .88
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  خزندار اإلخوة شارع  خزندار اإلخوة نھج  إسكندر  دردر  .89
        األول  سريع إطعام  بلعايب محمد شارع  محمد بلعايب نھج  يونس  نعيجة بن  .90
    الثالث      النقال الھاتف رصيد تعبئة  01 رقم  محمد بلعايب نھج  العزيز عبد  كريتر  .91
    الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  23 رقم  محمد بلعايب نھج  الغاني عبد  منيعي  .92
  الرابع  الثالث      مقھى  09 رقم  محمد بلعايب نھج  عماد الرزاق عبد  سامعي  .93
        األول  مقھى  17 رقم  محمد بلعايب نھج  ياسين  عكاشة  .94
      الثاني    بقالة  02 رقم  عباس جدة نھج  الرحمان ھبة  أوشريف  .95
        األول  عمومي ھاتف  ب محل 25 رقم  خلفات نھج  الرحمان عبد  بولمون  .96
  الرابع  الثالث      مطعم  03 رقم  بوجمعة مداوي نھج  زكرياء  عميرش  .97

 


