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    الثالث      سريع إطعام  22 رقم سبع بن عين حي  بشير  الدين سيف  جدية  .1
    الثالث      سريع إطعام  بشير حي ج169  بشير  عيسى  برھوم  .2
  الرابع        سريع إطعام  أ 1 محل 27 رقم بشير حي  بشير  شوقي  فاضل بن  .3
    الثالث      كامل إطعام  د س أبشير حي  بشير  سعيد  بوثلجة  .4
      الثاني    مشتقاته و للحليب ت ت  05 رقم بشير حي  بشير  الدين عماد  بتشيم  .5
  الرابع      األول  عامة تغذية  سبع بن عين حي  بشير  الدين عالء  طالبي  .6
        األول  عامة تغذية  ب 136 رقم غمريان حي  بشير  عزيزة  خنين  .7
      الثاني    عامة تغذية  غمريان مشتة  بشير  أمال  مجقر  .8
    الثالث    األول  عامة تغذية  29 رقم بشير حي  بشير  الصديق بوبكر  بلھضري  .9

      الثاني    عامة تغذية  ج 110 هللا عبد قايدي حي  بشير  أحمد  غراب  .10
      الثاني    عامة تغذية  سبع بن عين حي07  بشير  نسيمة  طبال بن  .11
          عامة تغذية  27 رقم سبع بن عين حي  بشير  مولود  عيمر  .12
        األول  عامة تغذية  سبع بن عين حي  بشير  عمار  عيمن  .13
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  سبع بن عين حي  بشير  كمال  معزة بن  .14
    الثالث   األول  عامة تغذية  العربي زقرور حي29  بشير  منير  حمدان  .15
      الثاني    عامة تغذية  العربي زقرور حي s 49 رقم  بشير  فاتح  حفور  .16
    الثالث    األول  عامة تغذية  الجلولية حي  بشير  الدين صالح  برھوم  .17
      الثاني    عامة تغذية  بشير حي  بشير  سلسبيلة  داود  .18
      الثاني    جزار  بشير حي  بشير  صابر  برھوم  .19
  الرابع      األول  جزار  ب 27 رقم سبع بن عين حي  بشير  موسى  سطحي  .20
      الثاني    جزار  13 رقم الجلولية حي  بشير  كريم  بلحيمر  .21
    الثالث    األول  فواكه و خضر  سبع بن عين حي  بشير  الغاني عبد  طبشيش  .22
        األول  مخبزة  ب 53 رقم بشير حي  بشير  رابح  الشارف عبيد  .23
  الرابع    الثاني    مخبزة  08 رقم سبع بن عين حي  بشير  فريد  بولعراس  .24
    الثالث    األول  مخبزة  بشير حي  بشير  ھالل محمد  عيسوس  .25
  الرابع  الثالث      مطعم  ب 08 رقم العربي زقرور حي  بشير  محمد  بولمعيزات  .26
  الرابع        مطعم  ب 51 رقم العربي زقرور حي  بشير  ةفريد  متھان  .27
        األول  مغازة  ب 20 رقم سبع بن عين تحصيص  بشير  ساسي  عاشوري  .28
      الثاني    مقھى  أ 127 رقم  بشير حي  بشير  الحق عبد  برھوم  .29
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        األول  عمومي ھاتف  27 رقم سبع بن حي  بشير  معمر  معزة بن  .30
  الرابع      األول  عمومي ھاتف  ب 237 رقم العربي زقرور حي  بشير  خالد  دقدق  .31
      الثاني    عمومي ھاتف  سبع بن حي 19 رقم  بشير  فھد  شرطيوة بن  .32
  الرابع        سريع طعامإ  الكريم عبد بريك حي  وسط بوزيان حامة  الحكيم عبد  بوزول  .33

 رقم الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  زھير  عثمان بن  .34
    الثالث      سريع إطعام  2 محل 196

  الرابع        سريع إطعام  03 رقم الوطني الطريق  وسط بوزيان حامة  الدين نور  بوقرينة  .35
    الثالث      سريع إطعام  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  ھارون  عيادي  .36
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  141 رقم سداري عين حي  وسط بوزيان حامة  الطاھر  بوزعباطة  .37
  الرابع        كامل إطعام  04 رقم الوطني الطريق  وسط بوزيان حامة  الطاھر محمد  بريھمات  .38

 رقم محل الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  محمد  درغام  .39
    الثالث      كامل إطعام  د241

    الثالث      كامل إطعام  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  الحكيم عبد  رحموني  .40
      الثاني    عامة تغذية  20 رقم لالعما حي  وسط بوزيان حامة  مسعود  بوشويط  .41
      الثاني    عامة تغذية  حسين بودھان شارع02  وسط بوزيان حامة  محمد  مخلفي  .42
  الرابع      األول  عامة تغذية  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  ھشام  بوكبش  .43
        األول  عامة تغذية  سداري عين حي أ15  وسط بوزيان حامة  نبيل  قطوش  .44
  الرابع      األول  عامة تغذية  المحجرة طريق  وسط بوزيان حامة  محمود  بورفع  .45
      الثاني    عامة تغذية  السطايح حي35  وسط بوزيان حامة  سليم  سماري  .46
      الثاني    عامة تغذية  الوطني لتحريرا جيش شارع ب15  وسط بوزيان حامة  الزبير  عتروس  .47
  الرابع     األول  عامة تغذية  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  أحسن  طبشيش  .48
      الثاني    عامة تغذية  حسين بودھان شارع  وسط بوزيان حامة  ياسر  دريدي  .49
  الرابع      األول  عامة تغذية  الكريم عبد بريك حي29  وسط بوزيان حامة  وردة  مقرود  .50
      الثاني    عامة تغذية  الكريم عبد بريك حي  وسط بوزيان حامة  فارس  فياللي  .51
      الثاني    عامة تغذية  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  رشيد  طاوطاو  .52
       األول  عامة تغذية  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  رفيق  المال زين  .53
      الثاني    عامة تغذية  الكريم عبد بريك حي  وسط بوزيان حامة  عماد  العلمي  .54
  الرابع      األول  عامة تغذية  3 رقم الكريم عبد بريك حي  وسط بوزيان حامة  السالم عبد  بوجحشة  .55
      الثاني    عامة تغذية  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  كروم  عايش  .56
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      الثاني    عامة تغذية  الشاوي بن دراع حي58  وسط بوزيان حامة  منصور  عامر بن  .57
  الرابع      األول  عامة تغذية  51 رقم الشاوي بن دراع حي  وسط بوزيان حامة  الحق عبد  لبيض  .58
      الثاني    عامة تغذية  الشاوي بن دراع حي  وسط بوزيان حامة  حسين  إيدري  .59
  الرابع     األول  عامة تغذية  334 رقم السعيد بلغريب حي  وسط بوزيان حامة  بوالعيد  شاوي  .60
  الرابع      األول  عامة تغذية  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  رشيد  عتروس  .61
      الثاني    عامة تغذية  أزرار شيعل حي  وسط بوزيان حامة  رضا محمد  فياللي  .62
        األول  عامة تغذية  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  يزيد  طاوطاو  .63
      الثاني    عامة تغذية  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  الصالح محمد  شعبان  .64
      الثاني    عامة تغذية  108 رقم العمال حي  وسط بوزيان حامة  التوفيق  بوشامة  .65
  الرابع     األول  عامة تغذية  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  مخلوف  عزرار  .66
      الثاني    عامة تغذية  02 رقم المحجرة طريق الغيران حي  وسط بوزيان حامة  رضوان  طاوطاو  .67
  الرابع      األول  عامة تغذية  الزويتنة حي 27 رقم  وسط بوزيان حامة  محمد  قريدي  .68
      الثاني    عامة تغذية  الزويتنة حي B 03رقم  وسط بوزيان حامة  وسيم محمد  قريدي  .69
        األول  عامة تغذية  المحجرة طريق الغيران حي ب73  وسط بوزيان ةحام  أحمد  الشارف عبيد  .70
    الثالث   األول  عامة تغذية  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  شريفة  رجم  .71
      الثاني    عامة تغذية  أزرار شيعل حي  وسط بوزيان حامة  فيصل  النور عبد  .72
        األول  عامة تغذية  العمال حي  وسط بوزيان حامة  فضيلة  زروق  .73
      الثاني    عامة تغذية  أ18 رقم حسين بودھان شارع  وسط بوزيان حامة  المنعم عبد  زرومي  .74
      الثاني    جزار  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  عيسى  زرقين  .75
    الثالث    األول  فواكه و خضر  22 رقم الغيران حي  وسط بوزيان حامة  حسيبة  طرشي  .76
       األول  فواكه و خضر  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  جمال  بودراع  .77
  الرابع      األول  فواكه و خضر  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  احسن  قرفي  .78
      الثاني    فواكه و خضر  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  اسماعيل  شيبوط  .79
  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  الكريم عبد  عطوي  .80
    الثالث    األول  فواكه و خضر  78 رقم الغيران المحجرة طريق حي  وسط بوزيان حامة  يزيد  حميدة  .81
  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  c12 رقم حسين بودھان شارع  وسط بوزيان حامة  سليم  مزھود  .82
    الثالث    األول  فواكه و خضر  04 رقم الوطني التحرير جيش حي  وسط بوزيان حامة  محمد  رحموني  .83

 رقم الغيران المحجرة طريق حي  وسط بوزيان حامة  الدين زھر  بوشويط  .84
11D  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  
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  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  بشير حي  وسط بوزيان حامة  سعاد  عادل  .85
  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  أ 10الكريمرقم عبد بريك حي  وسط بوزيان حامة  رابح  خنين  .86
    الثالث    األول  فواكه و خضر  66 رقم السعيد بلغريب حي  وسط بوزيان حامة  شعيب  كحال  .87

 رقم الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  جمال  بودراع  .88
    الثالث    األول  فواكه و خضر  س 231

  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  47 رقم عمار رويبح حي  وسط بوزيان حامة  السعيد  بوجالل  .89
    الثالث    األول  فواكه و خضر  أ 102 رقم المانع دغبوج حي  وسط بوزيان حامة  نورة  إدامي  .90
      الثاني    مخبزة  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  يمونة  مكيوي  .91
      الثاني    مخبزة  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  رشيد  سماري  .92
      الثاني    مخبزة  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  رشيد  زردازي  .93
      الثاني    مخبزة  السعيد بلغريب حي176  وسط بوزيان حامة  مراد  بوفنش  .94
      الثاني    مخبزة  الزويتنة أ 04 رقم  وسط بوزيان حامة  الھادي  دابوز  .95
  الرابع      األول  مخبزة  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  فارس  زردازي  .96
  الرابع      األول  مخبزة  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  مولود عادل  بوعروج  .97

 الوطني الطريق 63 رقم كركار حي  وسط بوزيان حامة  نورالدين  كريفة  .98
  الرابع    الثاني    كحولية غير مشروبات  03 رقم

 07 رقم الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  محفوظ  عويشة  .99
  الرابع  الثالث      مطعم  ب

  الرابع      األول  مغازة  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  الرحمان عبد  فاضل بن  .100
      الثاني    مغازة  السداري عين حي  وسط بوزيان حامة  عمار  بوشارب  .101
      الثاني    مغازة  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  يحي  بغريش  .102
      الثاني    مقھى  08 رقم 13 عمارة مسكن 20 حي  وسط بوزيان حامة  بالل  ھباشي  .103
  الرابع    الثاني    مقھى  بوزيان حامة  وسط بوزيان حامة  كمال  العايب  .104
      الثاني    مقھى  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  دليلة  خنين  .105
      الثاني    مقھى  بوزيان حامة  وسط بوزيان حامة  لوزية  بوقرينة  .106
  الرابع     األول  مقھى  06 رقم الكريم عبد بريك حي  وسط بوزيان حامة  محمد  بغريش  .107
        األول  وراقة مكتبة  أحمد بوعمامة حي  وسط بوزيان حامة  أحمد  يوشمع  .108
      الثاني    وراقة مكتبة  12 رقم الجلولية حي  وسط بوزيان حامة  حسين  عزالدين  .109
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  امين محمد  قنون  .110
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  الرابع      األول  وراقة مكتبة  أ 139 رقم البياضي حي  وسط بوزيان حامة  مراد  بلكداس  .111
    الثالث      وراقة مكتبة  57 رقم أحمد بوعمامة حي  وسط بوزيان حامة  األمين محمد  بوقطوشة  .112
        األول  عمومي ھاتف  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  محمد  بلغلوش  .113
      الثاني    عمومي ھاتف  العمال حي  وسط بوزيان حامة  الشريف محمد  بوسماحة  .114
        األول  عمومي ھاتف  19 رقم حسين الدھان بو حي  وسط بوزيان حامة  السعيد  بغريش  .115
      الثاني    عمومي ھاتف  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  محمد  عيساحين  .116
      الثاني    عمومي ھاتف  ب 129 رقم الغيران حي  وسط بوزيان حامة  عدالن  مھناوي  .117
        األول  عمومي ھاتف  ب 16 رقم حسين بوالدھان شارع  وسط بوزيان حامة  محفوظ  كاسحي  .118
  الرابع        سريع إطعام  03 رقم السفلى بكيرة حي  بكيرة منطقة  عماد  صاولة بن  .119
  الرابع        سريع إطعام  السفلى بكيرة حي142  بكيرة منطقة  الباقي عبد  بوثلجة  .120
      الثاني    بقالة  88 رقم الثالث الشطر بكيرة حي  بكيرة منطقة  هللا عبد  قداش  .121

 رقم 3 بكيرة الخاص المخطط تجزئة  بكيرة منطقة  علي  سعدون  .122
    الثالث    األول  مشتقاته و للحليب ت ت  270

      الثاني    عامة تغذية  05 رقم الثاني الشطر بكيرة حي  بكيرة منطقة  صھيب  زعرور  .123

 14 ط عمارة مسكن 386 بكيرة حي  بكيرة منطقة  سفيان  بوفنارة  .124
      الثاني    عامة تغذية  50 رقم

  الرابع      األول  عامة تغذية  191 رقم األول الشطر بكيرة حي  بكيرة منطقة  توفيق  سليماني  .125
      الثاني    عامة تغذية  55 رقم األول الشطر بكيرة حي  رةبكي منطقة  عادل  عيشاوي  .126
        األول  عامة تغذية  12 رقم بكيرة حي  بكيرة منطقة  عادل  كركود  .127
        األول  عامة تغذية  18 س 18 رقم العليا بكيرة حي  بكيرة منطقة  السعيد  يخلف  .128
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب 14 رقم العليا بكيرة حي  بكيرة منطقة  عقيلة  بوزيان  .129
  الرابع      األول  عامة تغذية  العليا بكيرة حي ب13  بكيرة منطقة  المجيد عبد  شروانة  .130
      الثاني    عامة تغذية  90 رقم األول الشطر بكيرة تجزئة  بكيرة منطقة  نوارة  سليماني  .131
      الثاني    عامة تغذية  32 رقم بكيرة حي  بكيرة منطقة  المالك عبد  زنور  .132
  الرابع      األول  عامة تغذية  العليا بكيرة حي54  بكيرة منطقة  فھيمة  لعجل  .133
       األول  عامة تغذية  بكيرة 19 رقم  بكيرة منطقة  الرحمان عبد  بودراع  .134
        األول  عامة تغذية  بكيرة 17 عمارة مسكن 70 حي18  بكيرة منطقة  رضوان  زناق  .135
      الثاني    عامة تغذية  السفلى بكيرة حي05  بكيرة منطقة  عزوز  برحال  .136
        األول  عامة تغذية رقم ت 03 عمارة مسكن 386 حي  بكيرة منطقة  مسعود  ھالل  .137
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 رقم 04 عمارة مسكن 70 بكيرة حي  بكيرة منطقة  صالح  عميرة بن  .138
  الرابع      األول  عامة تغذية  36

      الثاني    عامة تغذية  ب 61 رقم األول الشطر بكيرة حي  بكيرة منطقة  ياسين  فياللي  .139
      الثاني    عامة تغذية  بكيرة 19 رقم ھرالطا بلمسيخ حي  بكيرة منطقة  شعيب  شروانة  .140
  الرابع      األول  عامة تغذية  27 رقم األول الشطر بكيرة حي  بكيرة منطقة  عبلة  سعدي  .141
  الرابع      األول  عامة تغذية  03 الشطر بكيرة حي148  بكيرة منطقة  شعيب  ھالل  .142

 رقم 08 ب عمارة مسكن 423 حي  بكيرة منطقة  معمر  بركان  .143
      الثاني    عامة تغذية  بكيرة 28

  الرابع     األول  عامة تغذية  4 عمارة بكيرة حي116  بكيرة منطقة  شريف  بوبي  .144
      الثاني    جزار  بكيرة حي  بكيرة منطقة  رابح  يخلف  .145
      الثاني  األول  جزار  بكيرة حي  رةبكي منطقة  توفيق  بوصوارة  .146
      الثاني    جزار  بكيرة حي  بكيرة منطقة  القادر عبد  مرادة  .147

 01 ب عمارة مسكن 158 بكيرة حي  بكيرة منطقة  ھاجر  عويشة  .148
  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  11 رقم

    الثالث    األول  فواكه و خضر  59 رقم بكيرة حي  بكيرة منطقة  السعيد  براھيمي  .149

 رقم 03 عمارة مسكن 70 بكيرة حي  بكيرة منطقة  مصطفى  صحراوي  .150
  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  09

      الثاني    مخبزة  ب 119 رقم حصة 192 بكيرة تجزئة  بكيرة منطقة  حليم  لبصيص  .151
        األول  مخبزة  بكيرة تحصيص  بكيرة منطقة  رمنصو  سحالي  .152

 01 رقم 78 تحصيص بكيرة حي  بكيرة منطقة  العزيز عبد  بوقرن  .153
      الثاني    مخبزة  األول الشطر

  الرابع      األول  مخبزة  الثاني الشطر 02 رقم بكيرة حي62  بكيرة منطقة  بوبكر  بولوحة  .154
      الثاني    مخبزة  األول الشطر بكيرة حي91  بكيرة منطقة  خديجة  خالف  .155
    الثالث    األول  كحولية غير مشروبات  511 رقم العليا بكيرة حي  بكيرة منطقة  فارس  دباش  .156
  الرابع    الثاني    مقھى  15 رقم 04 ب عمارة بكيرة حي  بكيرة منطقة  الحواس  فطيمي  .157
      الثاني    وراقة مكتبة  بكيرة 19 الطاھررقم بلمسيخ حي  بكيرة منطقة  خالد  شروانة  .158
      الثاني    عمومي ھاتف  األول الشطر بكيرة حي أ139  بكيرة منطقة  صابر يوسف  بوفتة  .159
  الرابع      األول  عمومي ھاتف 5 رقم 2أ مارةع مسكن 158 بكيرة حي  بكيرة منطقة  ادريس  بوزحزح  .160
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      الثاني    عمومي ھاتف  07 رقم السفلى بكيرة حي  بكيرة منطقة  حمزة  هللا سعد بن  .161
      الثاني    عمومي ھاتف  02 رقم السفلى بكيرة حي  بكيرة منطقة  يوسف  هللا سعد بن  .162

 


