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    الثالث    األول  عامة تغذية  نھج 14    سليم  نوي  .1
      الثاني  األول  بقالة  مسيد سيدي حي  مسيد سيدي جسر  رحيمة  كيحل  .2
    الثالث  الثاني    جزار  75 رقم  مسيد سيدي جسر  الحكيم عبد  شريبط  .3
  الرابع  الثالث      مقھى  82 رقم  مسيد سيدي جسر  توفيق  بومزبر  .4
      الثاني  األول  مقھى  06 رقم  مسيد سيدي جسر  ادريس موالي  شايب بن  .5
  الرابع  الثالث      عمومي ھاتف  15 رقم  رويج حسين العقيد ساحة  مولود  خالصي  .6
  الرابع  الثالث      مقھى  15 رقم  يلوصيف رابح ساحة  السبتي  بوحجة بن  .7
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  بومزو سوق  بومزو سوق  ساسي  عاشوري  .8
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  بومزو سوق  بومزو سوق  زموري  محفوظ  .9

  الرابع  الثالث      عامة تغذية  بومزو سوق 18  بومزو سوق  بوجمعة  زراب  .10
  الرابع  الثالث      فواكه و خضر  بومزو سوق  بومزو سوق  فاطمة  بوطار  .11
    الثالث      قصابة  بومزو سوق  بومزو سوق  احسن  كروش  .12
  الرابع        قصابة  01 رقم بومزو سوق  بومزو سوق  الغاني عبد  بنيس  .13
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  79 رقم  أمسيد سيدي  رابح  بوساكر  .14
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  مسيد سيدي حي 79 رقم  أمسيد سيدي  عصام  دايرة  .15
      الثاني  األول  عامة تغذية  ب 48 رقم 1955 جوان 19 نھج  1955 جوان 19 شارع  ھشام  زيدون  .16
  الرابع  الثالث      مرطبات حلويات  1955 جوان 11 نھج 28  1955 جوان 19 شارع  رضوان  قادر  .17
    الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  31 رقم 37 عمارة  1955 جوان 19 شارع  احمد  بوالعنين  .18
      الثاني  األول  عامة تغذية  20 رفم  بوريسة اإلخوة شارع  عثمان  باكة بن  .19
  الرابع  الثالث      تقليدية وحلويات مخبزة  مكرر20 رقم  بوريسة اإلخوة شارع  مراد  عيسوس  .20
  الرابع  الثالث      مرطبات حلويات  3  مشھود اإلخوة شارع  نبيل  صويلح  .21
    الثالث    األول  مقھى  1  مشھود اإلخوة شارع  عدالن  بلعباسي  .22
  الرابع  الثالث      مقھى  االستقالل شارع ب07  اإلستقالل شارع  طارق  الليش عبد  .23
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  24 رقم  الحرية شارع  حسام  زغبيب  .24
    الثالث  الثاني    سريع إطعام  مھيدي بن العربي شارع  مھيدي بن العربي شارع  حسان  معماش  .25
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  29 رقم  مھيدي بن العربي شارع  وھيبة  حاجي  .26
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  01 رقم  مھيدي بن العربي شارع  سليم  برالط  .27
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  370 رقم  مھيدي بن العربي شارع  الدين خير  عشي  .28
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  الرابع  الثالث      سريع إطعام  96 رقم  مھيدي بن العربي شارع  رفيق محمد  بلھادف  .29
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  12 رقم  مھيدي بن العربي شارع  مدني  طوبان  .30
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  114 رقم  مھيدي بن العربي شارع  جمال  بوزحزح  .31
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  مكرر 80  مھيدي بن العربي شارع  سمير  حي  .32
    الثالث  الثاني    مرطبات حلويات  29 رقم  مھيدي بن العربي شارع  باي بلقاسم  دالي بن  .33
  الرابع  الثالث      مرطبات حلويات  106 رقم  مھيدي بن العربي شارع  كمال  سيف  .34
  الرابع  الثالث      التقليدية الحلويات صناعة  73 رقم  مھيدي بن العربي شارع  حمود  نبيل  .35
  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  02رقم مھيدي بن العربي نھج  مھيدي بن العربي شارع  عمر  بقاش  .36
  الرابع  الثالث      مطعم  مھيدي بن العربي  مھيدي بن العربي شارع  مرزوق  زابوري  .37
    الثالث  الثاني    مقھى  04 رقم  مھيدي بن العربي شارع  محمد  عون  .38
    الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  مھيدي بن العربي  مھيدي بن العربي شارع  رشيد  زيد بن  .39
  الرابع  الثالث      عمومي ھاتف  أ31  مھيدي بن العربي شارع  الكريم عبد  حمادة بن  .40
  الرابع  الثالث      عمومي ھاتف  08 رقم  مھيدي بن العربي شارع  العالي عبد  جالل  .41
    الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  مھيدي بن العربي  مھيدي بن العربي شارع  حميد  عسولي  .42
    الثالث  الثاني    مقھى  02 رقم  بسطانجي شارع  عائشة  نعمون  .43
  الرابع  الثالث      التقليدية الحلويات صناعة  مكرر 01 رقم شعالل بن نھج  إسماعيل شعالل بن شارع  الحفيظ عبد  بوتش  .44
      الثاني    للتبغ بالتجزئة تجارة  2809  الرحمان عبد مليك بن شارع  الحكيم ھبد  زناد  .45
        األول  مخبزة  1  الرحمان عبد مليك بن شارع  إلياس  مقراني  .46
      الثاني    مقھى  2  الرحمان عبد مليك بن شارع  اسماعيل  بوسعدية  .47
        األول  وراقة مكتبة  08 رقم  الرحمان عبد مليك بن شارع  خالد  بومزعر  .48
      الثاني    سريع إطعام  مكرر 06 رقم  الرحمان عبد بودربالة شارع  خضرة  بوفنارة  .49
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  نھج 08  الرحمان عبد بودربالة شارع  محمود  بوراس  .50
    الثالث      كامل إطعام  10رقم بودربالة نھج  الرحمان عبد بودربالة شارع  ضريفة  حضري  .51
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  7  الرحمان عبد بودربالة شارع  الفتيح عبد  الساسي بن  .52
  الرابع  الثالث      مرطبات حلويات  03 حصة 28 رقم  الرحمان عبد بودربالة شارع  خالد  صويلح  .53
      الثاني    صناعية مخبزة  03 رقم  الرحمان عبد بودربالة شارع  وليد  عثماني  .54
  الرابع  الثالث      مطعم  14و 12 رقم  الرحمان عبد بودربالة شارع  موسى  حمودة بن  .55
    الثالث  الثاني    للتبغ بالتجزئة تجارة  السعيد بوعلي نھج 02 رقم  محمد بوعلي شارع  الدين نصر  بواللبن  .56
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        األول  عامة تغذية  03 رقم  عامر حمو شارع  حنيط  قشي  .57
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  ب 03 رقم  مراد ديدوش شارع  محمد  نوي  .58
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  08ب  عمار سطايفي شارع  سمير  كبوس  .59
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  05رقم  عمار سطايفي شارع  مختار  خيط  .60
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  بلقاسم طاطاش شارع  بلقاسم طاطاش شارع  رابح  خناوي  .61
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  01 رقم  بلقاسم طاطاش شارع  ابراھيم  محلول  .62
      الثاني    سريع إطعام  07 رقم  رمضان عبان شارع  الدين نور  بوليلة  .63
      الثاني    سريع إطعام  أ 30 رقم رمضان عبان نھج  رمضان عبان شارع  خودير  لعمش  .64
      الثاني    سريع إطعام  مكرر 25و 25 رقم نھج  رمضان عبان شارع  بالل  هللا بوعبد  .65
      الثاني    سريع إطعام  04 رقم  رمضان عبان شارع  الحفيظ عبد  مسيلي  .66
 رقم ب 06 رقم محل رمضان عبان نھج  رمضان عبان شارع  سمير  بخة  .67

      الثاني    سريع إطعام  11
      الثاني    سريع إطعام  24 رقم  رمضان عبان شارع  عمار  خيري  .68
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  06 رقم ج حصة رمضان عبان نھج 11  رمضان عبان شارع  سليم  بخة  .69
      الثاني    سريع إطعام  نھج 21  رمضان عبان شارع  لطفي  مزياني  .70
      الثاني    مطعم  مكرر 06 رقم  رمضان عبان شارع  الحق عبد  غيوة  .71
        األول  مقھى  10 رقم  رمضان عبان شارع  محمد  زغيب  .72
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ محل ب شارع 11 رقم  مصطفى عوطي شارع  معمر منيعي  الصدق م,م,ذ,ش  .73
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  مصطفى عواطي  مصطفى عوطي شارع  المجيد عبد  طيوش  .74
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  13رقم  مصطفى عوطي شارع  الصالح محمد  بھاز  .75
      الثاني    مخبزة  28 رقم  مصطفى عوطي شارع  مسعودة  بونغو  .76
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  03 رقفم  فلسطين شارع  الھادي  بونعاس  .77
  الرابع  الثالث      مخبزة  25 رقم  فلسطين شارع  اسماعيل  بلعابد  .78
    الثالث  الثاني    مقھى  01 رقم محل  عمار قيقاية شارع  محمد  فباللي  .79
  الرابع  الثالث      عمومي ھاتف  04 رقم  ماسيرسا شارع  الدين نور  عاللوش  .80
    الثالث  الثاني    مقھى  ماسينيسا شارع  ماسينيسا شارع  رؤوف محمد  عاللوش  .81
  الرابع  الثالث      مرطبات حلويات  نھج 08 رقم  بوعورة مريم شارع  حسين  بوحالسة  .82
  الرابع      األول  عامة تغذية  47  بلوزداد محمد  مسعودة  قرين  .83
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      الثاني    عامة تغذية  3  بلوزداد محمد  صفية  قوميدة  .84
      الثاني    التقليدية الحلويات صناعة  مليك بن ونھج 09 رقم بلوزداد نھج  بلوزداد محمد  امين  نزار  .85
      الثاني    ودواجن لحوم  24 رقم  بلوزداد محمد  خوجة  زيان بن  .86
    الثالث  الثاني    مخبزة  4 رقم  بلوزداد محمد  أوريدة  شرايري  .87
      الثاني    عمومي ھاتف  بلوزداد  بلوزداد محمد  فريد  حيون  .88
    الثالث  الثاني    مخبزة  بسطانجي ممر  بسطانجي ممر  لزھر  ركيمة  .89
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  61 ورقم 03 رقم بسطانجي نھج  بسطانجي ممر  فيصل  رضوان  .90
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  93  سليمان مالح ممر  مالك  عويش  .91
      الثاني    عامة تغذية  97 رقم  سليمان مالح ممر  الدين نور  حماني  .92
    الثالث  الثاني    قصابة  24 رقم  سليمان مالح ممر  ياسين  دالي  .93
      الثاني  األول  عامة تغذية  د06 رقم  يوسف نعيجة بن نھج  مسعود  بوالدرمين  .94
        األول  سريع إطعام  09 رقم  بوجريو نھج  اسماعيل  بومصاط  .95
      الثاني    عامة تغذية  بطو سوق 05  بوجريو نھج  علي  زريزر  .96
      الثاني    عامة تغذية  36 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  براھيم  دندان  .97
      الثاني    عامة تغذية  03 رقم هللا عبد بطو سوق  بوجريو نھج  بوبكر  لھشيلي  .98
      الثاني    عامة تغذية  1 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  رشيد  رماش  .99

        األول  عامة تغذية  فراندو مرأب  بوجريو نھج  فتحي  سحنون  .100
      الثاني  األول  قصابة  بطو سوق أ23  بوجريو نھج  خالد  زيان بن  .101
    الثالث  الثاني    ودواجن لحوم  33 رقم  بطو سوق  بوجريو نھج  بالل  بوبنديرة  .102
      الثاني    ودواجن لحوم  بطو سوق 41 رقم  بوجريو نھج  مولود أحمد محمد  سيطار  .103
      الثاني    صناعية مخبزة  18 رقم  بوجريو نھج  عمر  بقاش  .104
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  27 رقم  حمالوي نھج  سعيد  نوي  .105
      الثاني  األول  عامة تغذية  14 رقم  حمالوي نھج  جمال  بولحماير  .106
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  20 رقم  حمالوي نھج  عادل  طقيق  .107
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  17 رقم  حمالوي نھج  عياش  عمرو  .108
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  17 رقم  حمالوي نھج  توفيق  مصباحي  .109
  الرابع  الثالث      مقھى  17  حمالوي نھج  الصالح محمد  مصباحي  .110
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  زعمان نھج 12  زعمان نھج  الكريم عبد  مرزوق  .111
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  الرابع  الثالث      سريع إطعام  05 رقم د 2 ب  هللا عبد سي نھج  الھادي محمد  بوراس  .112
  الرابع  الثالث      مرطبات حلويات  26  هللا عبد سي نھج  عاشور  صويلح  .113
  الرابع        مطعم  26 رقم  هللا عبد سي نھج  الدين نصر  كبوس  .114
  الرابع  الثالث      مقھى  28 رقم  هللا عبد سي نھج  الوھاب عبد  عامر  .115
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  12 رقم  الشريف رحماني عاشور نھج  عمار  بوالقوت  .116
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  59 رقم  الشريف رحماني عاشور نھج  بوبكر  حرفاسي  .117
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  08 رقم  الشريف رحماني عاشور نھج  الھادي عبد  دغدغ  .118
      الثاني    مقھى  عاشور رحماني  الشريف رحماني عاشور نھج  صالح  عرامة  .119
    الثالث  الثاني    مقھى  عاشور رحماني  الشريف رحماني عاشور نھج  حضرية  سكفالي  .120
    الثالث  الثاني    مقھى  99رقم  الشريف رحماني عاشور نھج  طارق  عراسة  .121
      الثاني  األول  عامة تغذية  ب 18 رقم نعمون نھج  نعمون نھج  الصالح محمد  مليط  .122
      الثاني  األول  مقھى  نعمون نھج 18  نعمون نھج  مراد  مليط  .123

 


