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    الثالث  الثاني    عامة تغذية  بومدوس قدور  01 رقم أ عمارة  1961 أكتوبر17  مصباح  زرقيتوح  .1
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  أ01 رقم أ عمارة سيلوك  1961 أكتوبر17  الدين جالل أسامة  ناموس  .2
        األول  صناعية مخبزة  د عمارة02  1961 أكتوبر17  ناصر  شعاينة  .3
  الرابع  الثالث      وراقة مكتبة  ب05 رقم الغربي الجميل المنظر أ عمارة  1961 أكتوبر17  عادل  زواغي  .4
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  23 رقم  أوت 20 حي  مھدي  بوالقمح  .5
  الرابع        سريع إطعام  15 رقم التجاري المركز  أوت 20 حي  جميل  لوصيف  .6
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  01 رقم التجاري المركز  أوت 20 حي  محمد  ايديو  .7
  الرابع  الثالث      المرطبات و الحلويات ايداع  05 رقم محل  أوت 20 حي  شعيب  دغدغ  .8
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  10 رقم  أوت 20 حي  منير  بوقلقول  .9

  الرابع  الثالث      عامة تغذية  07 رقم  أوت 20 حي  سامي  حولي قارة  .10
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  10 رقم  أوت 20 حي  كمال  بوثلجة  .11
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  10 رقم التجاري المركز  أوت 20 حي  الفتاح عبد  فنوب  .12
      الثاني    عامة تغذية  21 رقم التجاري المركز  أوت 20 حي  محمد  ايديو  .13
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  08 رقم التجاري المركز  أوت 20 حي  أيوب  فانيط  .14
  الرابع      األول  فواكه و خضر  قسنطينة 06 رقم  أوت 20 حي  طارق  كموم  .15
  الرابع  الثالث      التقليدية الحلويات صناعة  20 رقم  أوت 20 حي  جھيد  لعور  .16
      الثاني  األول  الخدمات متعدد كشك  04 رقم التجاري المركز  أوت 20 حي  الطاھر  ايديو  .17
  الرابع  الثالث      الخدمات متعدد كشك  44/22 رقم  أوت 20 حي  الدين حسام  بوقلول  .18
  الرابع      األول  الخدمات متعدد كشك  01 رقم التجاري المركز  أوت 20 حي  جالل  جروة  .19
    الثالث  الثاني    ودواجن لحوم  04 رقم  أوت 20 حي  حميدة  حالي  .20
    الثالث  الثاني    ودواجن لحوم  22 رقم  أوت 20 حي  صليح  منشار  .21
      الثاني    مخبزة  22 رقم التجاري المركز  أوت 20 حي  مولود  عميرة بن  .22
  الرابع  الثالث      مطعم  08 رقم التجاري المركز  أوت 20 حي  أحمد  عبدالليش  .23
    الثالث  الثاني    مقھى  02 رقم التجاري المركز  أوت 20 حي  الدين صالح  بوفنارة  .24
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  المغطاة السوق  أوت 20 حي  ياسين  بوفنارة  .25
      الثاني    عامة تغذية  239 درقم عمارة  زكري بن اإلخوة حي  عادل  حمالوي  .26
  الرابع        مقھى  239 رقم د عمارة  زكري بن اإلخوة حي  الدين صالح  بلھوشات  .27
  الرابع        وراقة مكتبة  239 رقم د عمارة  زكري بن اإلخوة حي  الدين صالح  بلھوشات  .28
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  الرابع  الثالث      سريع إطعام  09 رقم أ عمارة  فياللي اإلخوة حي  عمار  بوزازل  .29
  الرابع        سريع إطعام  86 درقم عمارة  فياللي اإلخوة حي  مروان  معلم  .30
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  04 رقم محل ح عمارة  فياللي اإلخوة حي  الحق عبد  لحوانسة  .31
      الثاني    عامة تغذية  28 رقم د عمارة  فياللي اإلخوة حي  كمال  أماني  .32
      الثاني    عامة تغذية  ح عمارة  فياللي اإلخوة حي  بوزيد  كياجي  .33
      الثاني    عامة تغذية  21 رقم 03 مدخل ف عمارة  فياللي اإلخوة حي  الدين بدر  عيون  .34
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  02 رقم ب عمارة  فياللي اإلخوة حي  خالد  بوساحل  .35
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  10 رقم ب عمارة  فياللي اإلخوة حي  نضيرة  عيشور  .36
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  مكرر 01 رقم و عمارة  فياللي اإلخوة حي  ھشام  بوكيل  .37
  الرابع    الثاني    مخبزة  20 عمارة  فياللي اإلخوة حي  العمري  طكوت  .38
  الرابع  الثالث      مقھى  49 رقم د عمارة  فياللي اإلخوة حي  سفيان  بوحيل  .39
    الثالث      مقھى  أ49 رقم 02 عمارة  فياللي اإلخوة حي  رمضان  شرفي  .40
  الرابع        مقھى  02 عمارة 08 رقم  فياللي اإلخوة حي  رھواجة  برمكي  .41
  الرابع      األول  مقھى  ب10 رقم ب عمارة  فياللي اإلخوة حي  فريد  خراب  .42
    الثالث  الثاني    مقھى  02 رقم ب عمارة  فياللي اإلخوة حي  الدين نور  بوبياسلي  .43
    الثالث      وراقة مكتبة  06 مدخل 56 رقم ف عمارة  فياللي اإلخوة حي  نوفل  جبار  .44
    الثالث      وراقة مكتبة  01 رقم ف عمارة  فياللي اإلخوة حي  محمد  فاس  .45
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  04 عمارة  فياللي اإلخوة حي  خالد  نابلي  .46
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  11 رقم ب عمارة  فياللي اإلخوة حي  الدين عز  بزاز  .47
    الثالث      وراقة مكتبة  مكرر 08 رقم محل ش عمارة  فياللي اإلخوة حي  سمير  زرقون  .48
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  عمارةج  فياللي اإلخوة حي  موسى  حماني  .49
  الرابع    الثاني    عمومي ھاتف  10 رقم ب عمارة  فياللي اإلخوة حي  القادر عبد  عوايدية  .50
  الرابع    الثاني    عمومي ھاتف  25 رقم د عمارة  فياللي اإلخوة حي  البصير عبد  بومعزة  .51
    الثالث      سريع إطعام  ج عمارة 09 رقم  سعدان فضيلة حي  نبيل  حيحج  .52
    الثالث  الثاني    للتبغ بالتجزئة تجارة  ب برقم عمارة  سعدان فضيلة حي  عمار  لحلف  .53

 للحوم بالتجزئة تجارة  ب عمارة 117  سعدان فضيلة حي  سطيفي  سايح  .54
  الرابع    الثاني    المجمدة و الطازجة

      الثاني  األول للحوم بالتجزئة تجارة  04 رقم سعدان فضيلة سوق  سعدان فضيلة حي  رشيدة  حضرية  .55
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  المجمدة و الطازجة
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  12 رقم ب عمارة  سعدان فضيلة حي  حفيظة  خيري  .56
  الرابع      األول  عامة تغذية  341 رقم ق عمارة  سعدان فضيلة حي  الغاني محمد  حرودي  .57
      الثاني    عامة تغذية  90 رقم ج عمارة  سعدان فضيلة حي  الھاني  باركي  .58
      الثاني    عامة تغذية  02 رقم ه عمارة  سعدان فضيلة حي  الربيع  مرجانة  .59
      الثاني  األول  فواكه و خضر  المغطى سعدان فضيلة سوق 01  سعدان فضيلة حي  مسعود  فريح  .60
  الرابع        التقليدية الحلويات صناعة  121 رقم ج عمارة  سعدان فضيلة حي  حسيبة  بوسالم  .61
      الثاني    قصابة  البلدي السوق  سعدان فضيلة حي  الطيب محمد  بلعلي  .62
  الرابع    الثاني    مخبزة  03 حصة 05رقم  سعدان فضيلة حي  محمد  بوعلي  .63
  الرابع  الثالث      مطعم  سعدان سوقفضيلة  سعدان فضيلة حي  أسيا  بوشامة  .64
      الثاني    مقھى  04 رقم 03 عمارة  سعدان فضيلة حي  رشيدة  بوطيحة  .65
      الثاني    مقھى  ب عمارة  سعدان فضيلة حي  حكيم  رياح  .66
  الرابع  الثالث      وراقة مكتبة  25 رقم  سعدان فضيلة حي  لمين محمد  قزول  .67
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  أ 13 رقم  سعدان فضيلة حي  عزالدين  عوادق  .68
  الرابع        وراقة مكتبة  90 رقم ج عمارة  سعدان فضيلة حي  موسى  لعلي  .69
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  س عمارة 16  بوبكر قاضي حي  حورية  رتمة  .70
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ق 08 محل س عمارة  بوبكر قاضي حي  موسى  ھيول  .71
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  س عمارة  بوبكر قاضي حي  محمد  خالف بن  .72
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  20 رقم س عمارة  بوبكر قاضي حي  الدين عز  تراس  .73
  الرابع  الثالث      مقھى  13 رقم س عمارة  بوبكر قاضي حي  حواس  فارس بن  .74
    الثالث      وراقة مكتبة  01 رقم س عمارة  بوبكر قاضي حي  ھشام  تنيو  .75
      الثاني    عامة تغذية  20 رقم  مصطفى بغريش شارع  زكية  معمر بن  .76
    الثالث      مخبزة  19 رقم  مصطفى بغريش شارع  حليمة  بوحفص  .77
      الثاني    مقھى  أ15 رقم  مصطفى بغريش شارع  محمد  شھيلي  .78
      الثاني    وراقة مكتبة  بومدوس قدور حي 17 رقم  مصطفى بغريش شارع  مصطفى  قارة بن  .79
  الرابع        سريع إطعام  أ2 رقم  المجيد عبد سعيداني شارع  عابد  لبصير  .80
    الثالث      كامل إطعام  02 رقم  المجيد عبد سعيداني شارع  حسين  حمودة بن  .81
  الرابع  الثالث      للتبغ بالتجزئة تجارة  04 رقم  المجيد عبد سعيداني شارع  المجيد عبد  درنون  .82
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    الثالث      عامة تغذية  قسنطينة 06 رقم  المجيد عبد سعيداني شارع  أحسن  كويرة  .83
      الثاني    قصابة  03رقم  المجيد عبد سعيداني شارع  علي  بوفنارة  .84
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  05 رقم  المجيد عبد سعيداني شارع  منصور  زعيمش  .85
  الرابع        سريع إطعام  06 رقم ا مدخل ت عمارة  بومدوس قدور شارع  الدين حسام  بوالفلفل  .86
      الثاني    عامة تغذية  122  بومدوس قدور شارع  مسعود  حيوال  .87
        األول  عامة تغذية  30رقم  بومدوس قدور شارع  لطفي  سرغني  .88
      الثاني    عامة تغذية  112 رقم  بومدوس قدور شارع  محمد  قسامة  .89
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  68 رقم30مدخل  بومدوس قدور شارع  لمين  سلوتي  .90
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ج عمارة 108 رقم  بومدوس قدور شارع  سھام  مبارك بن  .91
      الثاني    قصابة  س عمارة 01 رقم  بومدوس قدور شارع  فضيلة  خراب  .92
    الثالث    األول  مقھى  03 برقم عمارة العمومية األشغال  بومدوس قدور شارع  إسكندر  بوالفلفل  .93
      الثاني    مقھى  12 رقم  بومدوس قدور شارع  عيسى  كاوة  .94
      الثاني    وراقة مكتبة  30 رقم  بومدوس قدور شارع  ياسين  قطيش  .95
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  07 رقم العمومية األشغال عمارة  بومدوس قدور شارع  الدين حسام  بوالفلفل  .96

 


