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    الثاني    عامة تغذية  68 رقم 37 عمارة  مسكن 1200 حي  شريفة  دربال  .1
      األول  عامة تغذية    مسكن 1200 حي  ھشام  توھامي  .2
    الثاني    عامة تغذية  35 عمارة  مسكن 1200 حي  صالح  طبيب  .3
    الثاني    عامة تغذية  17 عمارة  مسكن 1200 حي  مولود  نحوي  .4
      األول  عامة تغذية  مكرر 15 رقم 12 عمارة  مسكن 1200 حي  سمير  بوبيدي  .5
      األول  مقھى  40 محل 30 عمارة  مسكن 1200 حي  يوسف  توھامي  .6
      األول  مقھى  04 عمارة 07 رقم  مسكن 1200 حي  صفية  مشطري  .7
      األول  مقھى  مكرر 12 رقم 10 عمارة  مسكن 1200 حي  سليمة  بولغب  .8
    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  33 رقم  CNEP مسكن 192 حي  الدين زين  بوشعالة  .9

      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  39 رقم  CNEP مسكن 192 حي  سعاد  مساحل  .10
    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  18 رقم  CNEP مسكن 192 حي  با معتز  باجي  .11
    الثاني    عامة تغذية  برنامج CNEP  48 مسكن 192 حي  الطيب  لكحل  .12
      األول  عامة تغذية  08 عمارة CNEP  35 مسكن 192 حي  خالد  عرباوي  .13
      األول  مقھى  17 محل  CNEP مسكن 192 حي  مھدي  سلماجي  .14
  الثالث      سريع إطعام  78 عمارة 14 رقم  مسكن 250 حي  الوافي  سغاويل  .15
      األول  عامة تغذية  35 رقم 178 عمارة أو تي أو  مسكن 250 حي  ھجيرة  الصيد  .16
      األول  عامة تغذية  05 عمارة أو تي أو 18 رقم  مسكن 250 حي  خالد  دراجي بن  .17
    الثاني    عامة تغذية  21 رقم 02 عمارة  مسكن 250 حي  محمد  حيوني  .18
      األول  عامة تغذية  18 رقم 09 عمارة أو تي أو  مسكن 250 حي  رؤوف  دراجي بن  .19
    الثاني    عامة تغذية  05 عمارة أو تي أو 09 رقم  مسكن 250 حي  ھشام  بوحالسة  .20
      األول  مقھى  20 عمارة 07 أ  مسكن 250 حي  حدة  عليوش  .21
      األول  عمومي ھاتف  03 عمارة 03 رقم  مسكن 250 حي  بخوش  زيبحة  .22
      األول  عامة تغذية  03 رقم 15 عمارة  مسكن 312 حي  فيصل  مزياني  .23
      األول  عامة تغذية  24 عمارة إ ت و ص 04  مسكن 500 حي  خوذير الحوسين الشيخ بن  .24
    الثاني    عامة تغذية  50 عمارة  مسكن 500 حي  نبيل  دميغة  .25
      األول  عامة تغذية  07 رقم 50 عمارة  مسكن 500 حي  نبيل  فوغالي  .26
    الثاني    عامة تغذية  320 رقم  الوفاء حي  عيسى  جويمعة  .27
      األول  عامة تغذية  350 رقم  الوفاء حي  الدين نور  دحدوح  .28
      األول  مخبزة    الوفاء حي  بوبكر  زعامطة  .29
    الثاني    صناعية مخبزة  382 رقم محل  الوفاء حي  حدة  كافي  .30
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      األول  تقليدية وحلويات مخبزة  401 رقم  الوفاء حي  حبيب  بوراس  .31
 


