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      الثاني    سريع إطعام  43 رقم ن نھج  التوت حي  مراد  ناصري  .1
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  ب محل 01 رقم باتنة طريق الرابع الكلم  التوت حي  العزيز عبد  عرامة  .2
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  أ 94 رقم و أ نھج  التوت حي  جمال  ثلجان  .3
  الرابع    الثاني    بقالة  01 رقم  التوت حي  بديس  شني  .4
      الثاني    بقالة  20 رقم  التوت حي  الرحيم عبد  مبروك  .5
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  IBE 01 رقم  التوت حي  الرحيم عبد  كمال  .6
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  88 رقم تليس بن حي  التوت حي  يمونة  بالي  .7
    الثالث    األول  عامة تغذية  02 رقم الحصة أو بي 04 رقم محل  التوت حي  ياسين  لعايب  .8
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  71 رقم تليس بن حي  التوت حي  الدين نور  عمري  .9

  الرابع  الثالث      الخبز ايداع و حلويات  تليس بن حي  التوت حي  مسعود  شھيلي  .10
  الرابع  الثالث      الخبز ايداع و حلويات  الشرقية المسافرين محطة  التوت حي  الحق عبد  رامول  .11
    الثالث  الثاني    الخدمات متعدد كشك  الشرقية المسافرين محطة  التوت حي  محمد  لعور  .12
  الرابع    الثاني    مخبزة  أ نھج 01 رقم  التوت حي  سھيل  رحاب  .13
  الرابع  الثالث      تقليدية وحلويات مخبزة  الشرقية المسافرين محطة  التوت حي  الدين خير  عتيق  .14
  الرابع    الثاني    مقھى  23 - 8 رقم" و" نھج  التوت حي  مراد  جلية بن  .15
  الرابع    الثاني    مقھى  46 رقم د شارع  التوت حي  ھاشمي المالك عبد  مصفار  .16
    الثالث  الثاني    مقھى  الشرقية المسافرين محطة  التوت حي  رمزي  دواس  .17
  الرابع    الثاني    مقھى  أ 43 رقم محل س نھج  التوت حي  الدين خير  ساسي  .18
    الثالث    األول  مقھى  أو بي 14 رقم  التوت حي  سمير  روابح  .19
      الثاني    وراقة مكتبة  23 رقم  التوت حي  مراد  بوقطابة  .20
    الثالث    األول  عمومي ھاتف  تليس بن حي 84  التوت حي  الزھراء فاطمة  بعداش  .21
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  07 رقم 28 حصة أ عمارة  الصفصاف حي  طارق  بوجردة  .22
      الثاني    بقالة  56 رقم  الصفصاف حي  جمال  عزرولي  .23
    الثالث    األول  عامة تغذية  "و" عمارة  الصفصاف حي  الطاھر  بلحاسن  .24
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  و,  أ عمارة 407 رقم  الصفصاف حي  محمد  شيباني  .25
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  404 رقم أ عمارة  الصفصاف حي  الكريم عبد  العشي  .26
  الرابع    الثاني    مقھى  ف عمارة 454 رقم  الصفصاف حي  حياة  شرفي  .27
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  1 ب عمارة  الصفصاف حي  الياس  بوكباب  .28
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  الرابع    الثاني    عمومي ھاتف  03 د عمارة 368 رقم  الصفصاف حي  توفيق محمد  رماش  .29
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  152 رقم  الصنوبر حي  خالد  خلوف  .30
  الرابع    الثاني    بقالة  117 رقم  الصنوبر حي  عمار  ساسي بن  .31
      الثاني    بقالة  152 رقم  الصنوبر حي  الدين محي  ايدير ابن  .32
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  33 رقم  الصنوبر حي  اللطيف عبد  رحمون  .33
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  23 رقم  الصنوبر حي  حدة  بوخلخال  .34
  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  الصنوبر حي  الصنوبر حي  األمين محمد  عيشاوي  .35
  الرابع    الثاني    مقھى  بلبحري العم أبناء حي  الصنوبر حي  القادر عبد  قشودة  .36
      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  باتنة طريق 37 رقم  الرابع الكلم حي  فاطمة  بركة  .37
      الثاني    عامة تغذية  29 رقم باتنة طريق  الرابع الكلم حي  أحمد  كينوشة  .38
      الثاني  األول  مرطبات حلويات  6 محل 399 رقم باتنة طريق  الرابع الكلم حي  صابر  بوالھوشات  .39
      الثاني  األول  قصابة  ج محل باتنة طريق  الرابع الكلم حي  سامي  عريبي  .40
      الثاني    قصابة  المريج 72 رقم  الرابع الكلم حي  حسين  شاوي بن  .41
      الثاني    صناعية مخبزة  أ 429 رقم باتنة طريق  الرابع الكلم حي  الشريف محمد  بوعزيز  .42
  الرابع  الثالث      مطعم  ب 08 رقم باتنة طريق  الرابع الكلم حي  داود  داود بن  .43
      الثاني  األول  مقھى  باتنة طريق  الرابع الكلم حي  رمزي  لخضر  .44
    الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  أ 397 رقم باتنة طريق  الرابع الكلم حي  الحميد عبد  حبيل  .45
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  63 رقم الخامس الكلم  بومرزوق حي  زكرياء  فالحي  .46
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  21 رقم باتنة طريق الرابع الكلم حي  بومرزوق حي  حمزة محمد  حسين بن  .47
      الثاني  األول  بقالة  05 رقم 21 عمارة  بومرزوق حي  حمزة محمد  بولفخاد  .48
      الثاني  األول  بقالة  22 رقم  بومرزوق حي  عاطف  صويلح  .49
      الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  63 رقم  بومرزوق حي  المالك عبد  فالحي  .50
      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  21 رقم عمارة  بومرزوق حي  مھدي  ضاوي  .51
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  الصناعية المنطقة 14  بومرزوق حي  الحفيظ عبد  هللا سعد  .52
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  61 رقم  بومرزوق حي  فاطمة  غيموز  .53
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  باتنة طريق 04 الكلم  بومرزوق حي  القادر عبد  بوطمينة  .54
      الثاني  األول  عامة تغذية  الخامس الكلم حي  بومرزوق حي  حمزة  بوعمامة  .55
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  128 رقم 09 عمارة  بومرزوق حي  الدين نصر  بوزنقة  .56
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        األول  مرطبات حلويات  50 رقم الخامس الكلم باتنة طريق  بومرزوق حي  حسين  بودليو  .57
 أ 314 رقم باتنة طريق الخامس الكلم حي  بومرزوق حي  زوبير  بوحملة  .58

    الثالث  الثاني    مطعم  ب
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  23 عمارة بومرزوق حي 09  بومرزوق حي  مراد  قرينات  .59
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  03 رقم  الرصاص شعبة حي  حسين  زيبوش  .60
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  02 رقم محل  ليبودروم حي  السعيد  حاجي  .61
      الثاني  األول  ودواجن لحوم  19 رقم الخامس الكلم حي  الرصاص شعبة طريق  بالل  جوابلية  .62
      الثاني  األول  ودواجن لحوم  23 رقم  الرصاص شعبة طريق  القادر عبد  بوقنسوس  .63

 


