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  الثاني   مخبزة  03 رقم الوحش جبل طريق  بليلي تحصيص  الكريم عبد  العشي  .1
  الثانياألول  عامة تغذية  205 رقم  الوحش جبل تحصيص  عادل  صنديف  .2
  الثاني األول  عامة تغذية  635 رقم  الوحش جبل تحصيص  توفيق  عليوة  .3
  األول  عامة تغذية  ب 85 رقم  الوحش جبل تحصيص  خليفة  مولف  .4
  الثاني   عامة تغذية  أ محل 71 رقم  الوحش جبل تحصيص  اسامة  العجابي  .5
 الثالث الثاني   مخبزة  83 رقم  الوحش جبل تحصيص  المجيد عبد محمد  عماري  .6
 الثالث    مقھى  526 رقم  الوحش جبل تحصيص  طارق  هللا ضيف  .7
 الثالث الثاني   عمومي ھاتف  370 رقم  الوحش جبل تحصيص  الزھراء فاطمة  عرامي  .8
 الثالث    سريع إطعام  05 رقم أ عمارة  1960 ديسمبر 11 حي  امين  سطايفي  .9

 الثالث الثاني   قصابة  الوحش جبل 02 رقم أ عمارة  1960 ديسمبر 11 حي  جعفر  بوعشة  .10
 الثالث الثاني   عمومي ھاتف  02 رقم ب عمارة  1960 ديسمبر 11 حي  أحمد  معاندي  .11
 الثالث الثاني   عمومي ھاتف  أ عمارة  1960 ديسمبر 11 حي  رامي محمد  فنور  .12
 الثالث    سريع إطعام  01 رقم أ نھج  الزيادية حي  احمد  بوعريوة  .13
 الثالث    سريع إطعام  ق أ نھج ج 1 رقم  الزيادية حي  مراد  حسنة بن  .14
 الثالث    سريع إطعام  20 رقم أ شارع  الزيادية حي  الدين نور  عزام حاج  .15
  الثاني   عامة تغذية  المغطاة السوق خلف  الزيادية حي  فؤاد  عيشور  .16
   األول  عامة تغذية  01 رقم أ نھج  الزيادية حي  محمد  خلفاوي  .17
   األول  عامة تغذية  11 رقم الزيادية سوق  الزيادية حي  سفيان  عبادي  .18
   األول  عامة تغذية  02 مدخل 01 س عمارة 06  الزيادية حي  رضوان  بوان  .19
  الثاني   عامة تغذية  كشك  الزيادية حي  فتيحة  عابش نقاب  .20
   األول  عامة تغذية  28 رقم أ نھج  الزيادية حي  مراد  قرابسي  .21
  الثاني   قصابة  ج 57 رقم  الزيادية حي  القادر عبد  دريدي  .22
 الثالث الثاني   قصابة  02 رقم  الزيادية حي  الدين عماد  بوسبلي  .23
  الثاني   مخبزة  112 رقم  الزيادية حي  الدين محي  بوحالسة  .24
 الثالث الثاني   مقھى  05 رقم الوحش جبل طريق  الزيادية حي  عيسى  باليزي  .25
 الثالث الثاني   مقھى  الوحش جبل طريق 03 رقم  الزيادية حي  رضا محمد  بوزيان  .26
 الثالث    مقھى  المغطاة السوق  19  الزيادية حي  عمار  بولكحال  .27
   األول  عمومي ھاتف  73 رقم  الزيادية حي  السعيد محمد  نعناع  .28
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 الثالث الثاني   عمومي ھاتف  56 رقم ب نھج  الزيادية حي  محمد  تسوش  .29
 الثالث    سريع إطعام  أ محل683 رقم  الوحش جبل حي  وحيدة  بودليو مناصرة  .30
 الثالث    سريع إطعام  371رقم  الوحش جبل حي  اللطيف عبد  شروانة  .31
  الثاني   عامة تغذية  38 عمارة مسكن 494  الوحش جبل حي  سميرة  ميھوبي  .32
  الثاني األول  عامة تغذية  931 رقم  الوحش جبل حي  لطفي  تركي  .33
 رقم التجار برج بشتارزي أرض  الوحش جبل حي  زوبير  جعفري  .34

   األول  عامة تغذية  144

 عمارة إ ت و ص مسكن 32 مشروع  الوحش جبل حي  الياس  بوترعة  .35
  الثاني   عامة تغذية  02 مدخل[ 

  الثاني   عامة تغذية  49 حي 37 عمارة مسكن 494  الوحش جبل حي  حمزة  عابد  .36
  الثاني   عامة تغذية  أ621 رقم  الوحش جبل حي  ھاني  نابتي  .37
  الثاني األول  عامة تغذية  46 رقم  الوحش جبل حي  الدين نور  بليلي  .38
  الثاني األول  عامة تغذية  ت 56 رقم  الوحش جبل حي  الرحمان عبد  اردينة  .39
  الثاني   عامة تغذية  أ 209 رقم  الوحش جبل حي  الطيب  الشيخ بن  .40
  الثاني   عامة تغذية  22 رقم 20 عمارة  الوحش جبل حي  المالك عبد  غزال بن  .41
  الثاني   عامة تغذية  317 رقم  الوحش جبل حي  سميرة  حدرباش  .42
   األول  عامة تغذية  245 رقم  الوحش جبل حي  الدين خير  جبير بو  .43
  الثانياألول  عامة تغذية  369 رقم  الوحش جبل حي  حسان  حوت  .44
 الثالث الثاني   قصابة  أ 213 رقم  الوحش جبل حي  اللطيف عبد  شروانة  .45
 الثالث الثاني   قصابة  ج 371 رقم  الوحش جبل حي  عزيز  صياد  .46
 الثالث الثاني   قصابة  404 رقم أرضية حصة  الوحش جبل حي  الحفيظ عبد  ركاب  .47
 الثالث الثاني   مخبزة  83 رقم  الوحش جبل حي  هللا عبد  حمدي سي بن  .48
   األول  مخبزة  321 رقم  الوحش جبل حي  لزھر  عاشوري  .49
  األول  مخبزة  144 رقم التجار برج  الوحش جبل حي  صابر  جعفري  .50
 الثالث  األول  مخبزة  208 رقم  الوحش جبل حي  العزيز عبد  عميرش  .51
 الثالث الثاني   مقھى  370 رقم  الوحش جبل حي  أيمن  كوة  .52
  الثاني   مقھى  765 رقم  الوحش جبل حي  حميزة  نادر بن  .53
  الثاني   مقھى  685 رقم  الوحش جبل حي  صالح  بوعكيرة  .54
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 الثالث الثاني   عمومي ھاتف  cnep أ محل 18 عمارة  الوحش جبل حي  صالح  بوعمامة  .55
  الثاني   عمومي ھاتف  130 رقم 1961 ديسمبر 11  الوحش جبل حي  حمزة  خلفاوي  .56
 الثالث    سريع إطعام  أ محل  يوسف سيدي ساقية حي  السعيد  طاجين  .57
  الثاني   عامة تغذية  1562/1003 رقم  يوسف سيدي ساقية حي  المجيد عبد  عينين  .58
  الثاني   عامة تغذية  02 رقم أ محل  يوسف سيدي ساقية حي  سفيان  دادة بن  .59
  األول  عامة تغذية  01 رقم 1005 عمارة  يوسف سيدي ساقية حي  علي  طويجن  .60
  الثاني   عامة تغذية  03 رقم  يوسف سيدي ساقية حي  الدين جمال  بلخميس  .61
  الثاني األول  عامة تغذية  42 رقم 1005عمارة  يوسف سيدي ساقية حي  نبيل  لخضر  .62
   األول  عامة تغذية  أ محل  يوسف سيدي ساقية حي  عبدالحميد  بوحوش  .63
 الثالث الثاني   مخبزة  04 رقم أ محل  يوسف سيدي ساقية حي  ھشام  بوبحة  .64
  الثاني األول  مخبزة  03 رقم  يوسف سيدي ساقية حي  أحمد  بلخميس  .65
  الثاني   مقھى  04 رقم أ حصة  يوسف سيدي ساقية حي  أحمد  طاجين  .66
  الثاني األول  عمومي ھاتف  04 رقم أ محل  يوسف سيدي ساقية حي  سفيان  عبيد  .67
 الثالث الثاني   عمومي ھاتف  42 رقم محل 1005 عمارة  يوسف سيدي ساقية حي  أسامة  سماير  .68
  الثاني   عامة تغذية  77 رقم 02  سركينة حي  الدين سيف  دعاس  .69
  الثاني   عامة تغذية  04 عمارة مسكن 84 04 رقم  سركينة حي  الشريف  حافظ بن  .70
  الثاني   عامة تغذية  01 رقم بشتارزي حي  سركينة حي  المالك عبد  بليلي  .71
  الثاني األول  عامة تغذية  ب 119 رقم م مجمع 08  سركينة حي  رفيق حمزة  بوربيع  .72
  الثاني األول  عامة تغذية  04 عمارة مسكن 0384 رقم  سركينة حي  أحمد  خالدي  .73
  الثاني   عامة تغذية  111 رقم ل مجموعة ب جزء 02  سركينة حي  سميرة  جغلود  .74
  الثاني   عامة تغذية  02 رقم 87  سركينة حي  صالح  بوريو  .75
   األول  عامة تغذية  أ145 رقم ق مجموعة 02 تحصيص  سركينة حي  الطيب  بلقماري  .76
  الثاني   عامة تغذية  ح مجموعة ب الجزء87  سركينة حي  رابح  سايح  .77
  الثاني   عامة تغذية  أ مجمع 02 الشطر ب 142  سركينة حي  حسين  عليوش  .78
  الثانياألول  مخبزة  الشطر 159 رقم 02  سركينة حي  عزيزة  ليتيم  .79
  الثاني األول  مخبزة  أ143 رقم 02  سركينة حي  ھشام  نحال  .80
  الثاني   مقھى  125 رقم ب مسكن 02  سركينة حي  مسيكة  ظريفة  .81
 الثالث الثاني   عمومي ھاتف  02 رقم 66  سركينة حي  العربي محمد  سلطان  .82
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