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  الرابع  الثالث      سريع إطعام  01 رقم أ نھج  البير حي  فاروق  عويشة  .1
    الثالث  الثاني    بقالة  36 رقم د ب طريق  البير حي  فؤاد  بودربالة  .2
      الثاني  األول  عامة تغذية  15 رقم أ نھج  البير حي  حسين  بوعشيبة  .3
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  22 رقم  الجباسين حي  بوجمعة  طاوطاو  .4
    الثالث  الثاني  األول  وراقة مكتبة  01 رقم  الجباسين حي  حسام  عزرة  .5
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  273 رقم  الجباسين حي  نذير  مروش  .6
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  أ 176 رقم  الجباسين حي  ھشام  مطمط  .7
      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  27 رقم الوطني الطريق 16 رقم  الحطابية حي  محمد  كحول  .8
    الثالث    األول  عامة تغذية  07 رقم الجباسين  الحطابية حي  اسماعيل  محمد بن  .9

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  151 رقم الجباسين نھج  الحطابية حي  ھيبة  داودي  .10
      الثاني  األول  عامة تغذية  25 رقم س نھج  الحطابية حي  كمال  صالحي  .11
    الثالث  الثاني    ودواجن لحوم  15 رقم س نھج  الحطابية حي  العيد  داود بن  .12
    الثالث  الثاني    ودواجن لحوم  الجباسين نھج  الحطابية حي  الزواوي  مقراني  .13
  الرابع    الثاني    مطعم  أ 07 رقم الجباسين نھج  الحطابية حي  حسان  معماش  .14
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  02 رقم ج نھج  الحطابية حي  رضا أحمد  مولف  .15
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  06 رقم س نھج  الحطابية حي  عائشة  فكرون  .16
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  01 رقم ك نھج  الشھداء حي  عمار  طبوش  .17
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  الشھداء حي  الشھداء حي  غزال  مھيمن  .18
    الثالث  الثاني    بقالة  الوطني الطريق  الشھداء حي  منصف  قيدوم  .19
    الثالث  الثاني    بقالة  أ02 محل 02 رقم س نھج  الشھداء حي  عفاف  حجاج  .20
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم أ نھج  الشھداء حي  الجليل عبد  حضني  .21
    الثالث    األول  عامة تغذية  01 رقم ج نھج  الشھداء حي  مريم  ناصري  .22
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  11 رقم م نھج  الشھداء حي  الدين نصر  محمد بن  .23
      الثاني  األول  عامة تغذية  08 رقم س نھج أ حي  الشھداء حي  وردة  سوشة  .24
  الرابع        مرطبات حلويات  الشھداء حي  الشھداء حي  فارس  قويدر  .25
    الثالث    األول  الحلويات و الخبز صناعة  ب 10 محل 10 رقم الوطني الطريق  الشھداء حي  حميد  مزھود  .26
      الثاني  األول  ودواجن لحوم  01 رقم  الشھداء حي  زھير  حركو بن  .27
    الثالث  الثاني    صناعية غير مخبزة  07 رقم ل نھج  الشھداء حي  بوبكر  فلواط  .28
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      الثاني  األول  عمومي ھاتف  23 رقم د نھج  الشھداء حي  الدين نور  حبيباتني  .29
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  أ 01 رقم  الشرقي بن حي  أحسن  رھيوي  .30
    الثالث    األول  بقالة  د ج 12 رقم شؤقي بن طريق  الشرقي بن حي  الحكيم عبد  سطاح  .31
    الثالث  الثاني  األول  بقالة  ب 14 رقم شطابة طريق المالح حي  الشرقي بن حي  الدين عالء  قردوح  .32
    الثالث  الثاني    بقالة  المالح شطابة طريق ب 33  الشرقي بن حي  الدين بدر  بوشريط  .33
    الثالث  الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  أ 04 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  محمد  مطمط  .34
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ 07 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  سفيان  بوالتوت  .35
    الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  16 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  ربيعة  ھدفي  .36
      الثاني  األول  عامة تغذية  06 رقم  الشرقي بن حي  خالد  شاقماق  .37
    الثالث    األول  عامة تغذية  شطابة طريق  الشرقي بن حي  يامنة  مالك بن  .38
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  39 - 38 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  محمد  نموشي  .39
  الرابع        مرطبات حلويات  شطابة طريق  الشرقي بن حي  الحكيم عبد  بوصفصاف  .40
  الرابع  الثالث      الحلويات و الخبز صناعة  أ 07 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  وليد  خالد  .41
      الثاني  األول  قصابة  ب محل 42 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  وليد  زرافة  .42
    الثالث  الثاني    قصابة  أ محل شطابة طريق  الشرقي بن حي  مسعود  شاقر  .43
    الثالث  الثاني  األول  قصابة  ب 08 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  زكرياء  بوشوشة  .44
    الثالث  الثاني  األول  مخبزة  42 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  محمد  عيساوي  .45
      الثاني  األول  مخبزة  أ 42 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  ھشام  شبلي  .46
    الثالث  الثاني  األول  صناعية مخبزة  13 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  اإلسالم سيف  معيزو  .47
      الثاني    صناعية مخبزة  02 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  الدين صالح  خناوي  .48
    الثالث  الثاني    مغازة  16 رقم  الشرقي بن حي  جلول  صياد  .49
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  33 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  عادل  دايلي  .50
    الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  د 38 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  طارق  نعيجة بن  .51
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  أ 04 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي  اإلسالم سيف  معيزو  .52
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  62 رقم الجباس تجزئة  الشرقي بن حي  شعبان  يحي أيت  .53
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  شطابة طريق  الشرقي بن حي  فلة  الواعر  .54
  الرابع        سريع إطعام  حنوب لولفار نھج  صالح بودراع حي  محمد  شاقور  .55
  الرابع        سريع إطعام  06 ج رقم محل 27 رقم الوكني الطريق  صالح بودراع حي  الدين عز  عميرة بن  .56
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  الرابع        سريع إطعام  أ 07 رقم أ نھج  صالح بودراع حي  فضيلة  مھدي  .57
      الثاني  األول  الخبز إيداع  أ محل ب شارع 11 رقم  صالح بودراع حي  عمار  زمولي  .58
    الثالث  الثاني  األول  مشتقاته و الحليب انتاج  أ 32 رقم محل ب نھج  صالح بودراع حي  مسعود  نمور  .59
    الثالث  الثاني    بقالة  ب نھج  صالح بودراع حي  كمال  قلي  .60

 للحوم بالتجزئة تجارة  "و" شارع 07 رقم  صالح بودراع حي  الھاني  معلم  .61
      الثاني    المجمدة و الطازجة

      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  أ محل 02 رقم د نھج  صالح بودراع حي  شعيب  سحالي  .62
    الثالث  الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  35 رقم و نھج  صالح بودراع حي  خالد  العيد بن  .63
    الثالث    األول  عامة تغذية  01 رقم  صالح بودراع حي  الحميد عبد  مرابط  .64
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  01 رقم أ نھج  صالح بودراع حي  زھير  مولف  .65
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  بولفار نھج  صالح بودراع حي  فاتح  مرجانة  .66
  الرابع        عامة تغذية  03 رقم أ نھج  صالح بودراع حي  ھدى  بوعشيبة  .67
      الثاني  األول  عامة تغذية  04 رقم  صالح بودراع حي  بوجمعة  بولقليعات  .68
    الثالث    األول  عامة تغذية  د  نھج  صالح بودراع حي  فارس  يخلف  .69
  الرابع  الثالث      مرطبات حلويات  ق 22 رقم  صالح بودراع حي  الحاسن  كبابي  .70
  الرابع  الثالث      مرطبات حلويات  صالح بودراع حي  صالح بودراع حي  وليد  كعواش  .71
      الثاني  األول  الخبز ايداع و حلويات  31 رقم و نھج  صالح بودراع حي  لويزة  ھبول  .72
  الرابع  الثالث      فواكه و خضر  26 رقم ب شارع  صالح بودراع حي  محمد  عوابدية  .73
      الثاني  األول  فواكه و خضر  21 رقم  صالح بودراع حي  إسماعيل  شرقي  .74
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  فواكه و خضر  23 رقم أ نھج  صالح بودراع حي  إبراھيم  كروش  .75
  الرابع  الثالث      فواكه و خضر  03 رقم الشرقي بن أرض  صالح بودراع حي  حسام  طالبي  .76
      الثاني  األول  قصابة  26 رقم أ نھج  صالح بودراع حي  براھيم  حسيني  .77
  الرابع  الثالث      قصابة  01 رقم  صالح بودراع حي  خالد  بوعافية  .78
      الثاني  األول  صناعية مخبزة  99 رقم بولفار نھج  صالح بودراع حي  يوسف  عويشة  .79
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  ب نھج 13 رقم رقم  صالح بودراع حي  أحمد  سحالي  .80
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  أ  17 رقم مزيان أرض  صالح بودراع حي  فؤاد  خلفة  .81
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  10 رقم أ نھج  صالح بودراع حي  نبيل  بوشريط  .82
    الثالث    األول  بقالة  15 رقم  بوخنفوف العم أبناء شارع  عقيلة  صغيري  .83
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      الثاني  األول  عامة تغذية  13 رقم س نھج  بوخنفوف العم أبناء شارع  صھيب  قويدر  .84
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  02 رقم المالح شطابة طري  المالح واد  شھرزاد  بوطبة  .85
    الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  شطابة طريق  المالح واد  الدين عالء  قردوح  .86

 


