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  الرابع        سريع إطعام  79 عمارة مسكن 75  مسكن 1200 حي  محمد  بوربيع  .1
  الرابع        سريع إطعام  12 عمارة أ 15  مسكن 1200 حي  شعيب  براھيمي  .2
  الرابع    الثاني    العسل و الحليب لمنتجات ت ت  48 عمارة 74  مسكن 1200 حي  يوسف  خريف بن  .3
  الرابع    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  مكرر 15 رقم 12 عمارة  مسكن 1200 حي  حسان  صيفي  .4
    الثالث    األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  ب محل 04 عمارة  مسكن 1200 حي  وسيلة فلة ليليا  تريكي  .5
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  117 عمارة  مسكن 1200 حي  ھشام  توھامي  .6
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  17 رقم 17 عمارة  مسكن 1200 حي  نسيمة  نحوي  .7
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  أ 5 رقم 03 عمارة  مسكن 1200 حي  علي  بوسبياح  .8
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ حصة مكرر 11  مسكن 1200 حي  كيلوتي  أوراس  .9

       األول  عامة تغذية  26 رقم محل مسكن 2+  188 حي 01  مسكن 1200 حي  الصالح محمد  مزياني  .10
  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  16 رقم 12 عمارة  مسكن 1200 حي  قدور  شلوف  .11
    الثالث    األول  فواكه و خضر  50 عمارة  مسكن 1200 حي  صالح  طبيب  .12
    الثالث      سريع إطعام  42 رقم محل عمارة  CNEP مسكن 192 حي  ارزقي  بلجياللي  .13
  الرابع        سريع إطعام  أ 23 رقم 01 عمارة  CNEP مسكن 192 حي  المالك عبد  حاية  .14
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  02 رقم  CNEP مسكن 192 حي  فاتح  بلمسيخ  .15
  الرابع        سريع إطعام  الخروب 16 رقم 03 عمارة  CNEP مسكن 192 حي  رضوان  فطيمة بن  .16
      الثاني    الحلويات و المخبزة لمواد ت ت  11 رقم  CNEP مسكن 192 حي  كمال  فياللي  .17
        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  الخروب 03 رقم 10 عمارة ا ت و ص  CNEP مسكن 192 حي  الرحيم عبد  بشية  .18
        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  الخروب 33 رقم  CNEP مسكن 192 حي  الدين زين  بوشعالة  .19
        األول  عامة تغذية  برنامج CNEP  48 مسكن 192 حي  الطيب  لكحل  .20
  الرابع  الثالث      حلويات  الخروب 22 رقم محل  CNEP مسكن 192 حي  عمار  بالي  .21
    الثالث      مرطبات و حلويات  08 عمارة أ CNEP  32 مسكن 192 حي  ھشام  قمادي  .22
    الثالث      تقليدية وحلويات مخبزة  08 عمارة CNEP  32 مسكن 192 حي  إلياس محمد  شعباني  .23
  الرابع        سريع إطعام  07 عمارة مسكن 14  مسكن 250 حي  الوافي  سغاويل  .24
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ب 32 رقم محل 15 عمارة  مسكن 250 حي  سالم  دمعي  .25
      الثاني    عامة تغذية  21 رقم 11 عمارة  مسكن 250 حي  المجيد عبد  مزازرة  .26
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  06 رقم محل أو تي أو  مسكن 250 حي  مھدي  حراث  .27
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  25 رقم 13 عمارة  مسكن 250 حي  توفيق  شابي  .28
      الثاني    عامة تغذية  13 رقم 07 عمارة أو تي أو  مسكن 250 حي  محمد  حيوني  .29
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      الثاني    فواكه و خضر  09 عمارة  مسكن 250 حي  جوھرة  كرميش  .30
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  27 رقم 17 عمارة  مسكن 312 حي  الحميد عبد  خليفي  .31
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  58 رقم محل 14 عمارة إي بي أن أو  مسكن 500 حي  محمد  النوي بن  .32
    الثالث    األول  المجمدة الطازجة للحوم ت ت  6 رقم محل 1 عمارة  مسكن 500 حي  الدين صالح  حمايدي  .33
    الثالث    األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  مكرر 03 رقم محل 03 ب عمارة  مسكن 500 حي  ابراھيم  منزري  .34
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  الخروب 34 عمارة مسكن 500 حي 04  مسكن 500 حي  نبيل  فوغالي  .35
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  74 رقم 16 عمارة  مسكن 500 حي  فاتح  بلكحل  .36
    الثالث    األول  عامة تغذية  33 رقم عمارة  مسكن 500 حي  نوفل  دميغة  .37
    الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  39 رقم محل 04 جي عمارة  مسكن 500 حي  أمير  سعيدي  .38
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  04 رقم 02 ب عمارة  مسكن 500 حي  الدين بدر  مزداد  .39
        األول  عامة تغذية  23 رقم  الوفاء حي  عيسى  جويمعة  .40
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  316 رقم محل  الوفاء حي  عمر  مسعودين  .41
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  401 رقم  الوفاء حي  حسيب  بوراس  .42
  الرابع    الثاني    صناعية مخبزة  382 رقم  الوفاء حي  كافي اإلخوة  التضامن شركة  .43
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  268 قطعة  الوفاء حي  بوبكر  زعامطة  .44
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  159 رقم  الوفاء حي  سھام  رابوط  .45
       األول  مغازة  368 رقم  الوفاء حي  الدين نور  دحدوح  .46

 


