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  الرابع    الثاني    مخبزة  78 رقم  ماسينيسا تحصيص  علي  قراس  .1
  الرابع    الثاني    صناعية مخبزة  64 رقم  الحياة حي  موسى  سماعلي  .2
    الثالث      البيتزا تحضير  ب 38 رقم محل  الرياض حي  رمزي  زالقي  .3
       األول  عامة تغذية  ب محل 151 رقم  الرياض حي  كمال  خنوس  .4
      الثاني    فواكه و خضر  أ 48 رقم  الرياض حي  كريم  عمارة  .5
    الثالث  الثاني    مخبزة  129 رقم  الرياض حي  لحسن  العلمي  .6
  الرابع        سريع إطعام  02 رقم أحمد طرشة بن تحصيص  المنار حي  أحالم  يخلف  .7
  الرابع        سريع إطعام  898 رقم  المنار حي  شراف  بوعبيد  .8
  الرابع        كامل إطعام  ب 896 رقم محل  المنار حي  محمد  عماري  .9

       األول  عامة تغذية  855 رقم  المنار حي  السالم عبد  عماري  .10
        األول  عامة تغذية  809 رقم  المنار حي  العربي  بوضيفة  .11
        األول  عامة تغذية  834 رقم  المنار حي  لخضر  دردور  .12
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ 910 رقم  المنار حي  الشريف محمد  بلمبارك  .13
  الرابع      األول  مخبزة  691 رقم  المنار حي  حسين  بولحية  .14
    الثالث   األول  مخبزة    المنار حي  فوزي  بولحية  .15
  الرابع    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  01 رقم محل 667 رقم  المنى حي  بالل  بروال  .16
      الثاني    عامة تغذية  588 رقم  المنى حي  شوقي  بوبقيرة  .17
      الثاني    عامة تغذية  ج 531 رقم  المنى حي  أحمد  كحال  .18
      الثاني    عامة تغذية  أ 562 رقم  المنى حي  سعدون  كركار  .19
  الرابع      األول  صناعية مخبزة  608 رقم  المنى حي  برھان  بولحية  .20
      الثاني األول  التدخين أدوات و للتبغ ت ت  14 رقم 02  عمر سيدي حي  سعيد  عليوش  .21
    الثالث    األول  عامة تغذية  الخروب أ17 رقم مسكن 35 حي  عمر سيدي حي  امين احمد  قروشي  .22
    الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  الخروب 40 رقم 01  عمر سيدي حي  فاتح  لوحيشي  .23
    الثالث  الثاني    الخبز صناعة  01 رقم محل 02  عمر سيدي حي  شكري  بودراع  .24

 


