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 الثالث  األول  عامة تغذية  10 رقم  أوت 20 حي  منير  بوقلقول  .1
 الثالث الثاني   عامة تغذية  09/31 رقم 55 التجاري المركز  أوت 20 حي  ناجي  زبيري  .2
 الثالث الثاني   مخبزة  2 رقم  أوت 20 حي  مولود  اعميرة بن  .3
 الثالث الثاني   مغازة  01 رقم الحصة 6 أ عمارة ميموزة 55  أوت 20 حي  يعيش  سوبيرات م,م,ذ,ش  .4
 الثالث  األول  مقھى  21 رقم 55 التجاري المركز  أوت 20 حي  محمد  ايديو  .5
  األول  بقالة  ب 02 رقم  لويزة بيدي حي  زھير  فرايحي  .6
  الثاني   بقالة  03 رقم 5 عمارة لخضر كوحيل  لويزة بيدي حي  الدين نصر  بولعسل  .7
   األول  بقالة  24 رقم  لويزة بيدي حي  شعبان  عواد  .8
  الثاني   بقالة  39 رقم  لويزة بيدي حي  محمد  زھاني  .9

  الثاني   مخبزة  122 رقم  لويزة بيدي حي  محمد  ساحلي  .10
 الثالث    سريع إطعام  14 رقم  سعدان فضيلة حي  اسماعيل  كرود  .11
 الثالث الثاني   عامة تغذية  12 رقم ب عمارة  سعدان فضيلة حي  حفيظة  خيري  .12
 الثالث الثاني   فواكه و خضر  المغطى سعدان فضيلة سوق 01  سعدان فضيلة حي  مسعود  فريح  .13
 الثالث الثاني   مخبزة  م ر ب ع 03 رقم حصة 05  سعدان فضيلة حي  محمد  بوعلي  .14
 الثالث    مطعم  سعدان فضيلة سوق  سعدان فضيلة حي  اسيا  بوشانة  .15
 الثالث    مطعم  13 رقم ب عمارة  سعدان فضيلة حي  زھير  طوبال  .16
 الثالث  األول  مقھى  سعدان فضيلة  سعدان فضيلة حي  الكريم عبد  مرجانة  .17
 الثالث  األول  مقھى  69 رقم ج  سعدان فضيلة حي  اليامين  زايدي  .18
 الثالث  األول  عمومي ھاتف  أ 13 رقم  سعدان فضيلة حي  عزالدين  عوادق  .19
  الثاني   سريع إطعام  02 رقم 14 عمارة  لخضر كوحيل حي  ربيحة  النعجة راس  .20
  الثاني   بقالة  05 عمارة 04 رقم  لخضر كوحيل حي  الحليم عبد  حمودة  .21
  الثاني   بقالة  19 رقم عمارة  لخضر كوحيل حي  ماليك  مشحود  .22
  الثاني   بقالة  1 محل  لخضر كوحيل حي  مراد  جبيحة  .23
   األول  بقالة  2 محل  لخضر كوحيل حي  مراد  جبيحة  .24
  األول  جزار  02 رقم 14 عمارة  لخضر كوحيل حي  مراد  منشار  .25
  الثاني   جزار  01 رقم 05 عمارة  لخضر كوحيل حي  عالوة  سطايفي  .26
  الثاني   مقھى  01 رقم 10 عمارة  لخضر كوحيل حي  حورية  كعوش  .27
   األول  عمومي ھاتف  01 رقم 4 عمارة  لخضر كوحيل حي  حميد  خواطية  .28
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  الثاني   عمومي ھاتف  03 رقم  لخضر كوحيل حي  عزالدين  خنين  .29
 


