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  الثاني األول  بقالة  33 رقم  مسيد سيدي جسر  عزالدين  حنيني  .1
  الثانياألول  بقالة    مسيد سيدي جسر  رحيمة  كيحل  .2
   األول  بقالة  79 رقم  مسيد سيدي جسر  رابح  بوساكر  .3
  الثاني   بقالة    مسيد سيدي جسر  محمد  منيصر  .4
  الثاني   جزار  75 رقم  مسيد سيدي جسر  الحكيم عبد  شريبط  .5
 الثالث األول  مخبزة    مسيد سيدي جسر  طارق  بوداح  .6
  الثاني   مقھى  06 رقم  مسيد سيدي جسر  ادريس موالي  شايب بن  .7
  الثاني األول  عمومي ھاتف  06 رقم  مسيد سيدي جسر  سليم  لعور  .8
  الثاني   عمومي ھاتف  15 رقم  رويج حسين العقيد ساحة  مولود  خالصي  .9

 الثالث الثاني   جزار  19 رقم  بومزو سوق  حسين  حمودة بن  .10
 الثالث الثاني   قصابة  09 رقم  بومزو سوق  الكمال سيف  كحول  .11
 الثالث الثاني   قصابة  29 رقم  بومزو سوق  نورالدين  كرواز  .12
 الثالث الثاني   قصابة  09رقم  بومزو سوق  الكمال سيف  كحؤل  .13
 الثالث    سريع إطعام  09 رقم  ماي 19 شارع  الحميد عبد  خليلي بنوح  .14
 الثالث    سريع إطعام  17 رقم  1955 أوت 20 شارع  حمزة  بوسطيلة  .15
 الثالث    سريع إطعام  31 رقم  1955 أوت 20 شارع  احمد  يوتش  .16
  الثاني   عامة تغذية  48 رقم احمد قايدي حي  1955 أوت 20 شارع  جمال  كاوة  .17
  الثاني األول  مقھى  03 رقم  1955 أوت 20 شارع  شوقي محمد  عبايدي  .18
 الثالث الثاني   مقھى  12 رقم  1955 أوت 20 شارع  فارس  عابد  .19
  الثاني   عمومي ھاتف  13 رقم  1955 أوت 20 شارع  فارس  غدار  .20
 الثالث    عمومي ھاتف  04 رقم  1955 أوت 20 شارع  زوبير  رويبح  .21
   األول  عمومي ھاتف  مكرر 03 نھجرقم  دميغة العم أبناء شارع  عثمان  العزيز عبد  .22
  الثاني   عامة تغذية  20 رفم  بوريسة اإلخوة شارع  عثمان  باكة بن  .23
   األول  عامة تغذية  51 رقم  عرفة اإلخوة شارع  رياض  زعباط  .24
  الثاني   عامة تغذية  51 رقم  عرفة اإلخوة شارع  العالي عبد  غولة  .25
   األول  عامة تغذية  36 رقم  باديس بن الحميد عبد الشيخ شارع  زليخة  كادون  .26
  األول  عامة تغذية  45 رقم  مھيدي بن العربي شارع  الوھاب عبد  بوغاشيش  .27
   األول  عامة تغذية  مكرر 80  مھيدي بن العربي شارع  سميرة  حي  .28
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   األول  مخبزة  73رقم  مھيدي بن العربي شارع  أحمد  زيرق  .29
  الثاني   مخبزة  02 رقم  مھيدي بن العربي شارع  عمر  بقاش  .30
   األول  مخبزة  05 رقم  بسطانجي شارع  لزھر  ركيمة  .31
  الثانياألول  مخبزة  1  الرحمان عبد مليك بن شارع  إلياس  مقراني  .32
 الثالث    مطعم  10 رقم  الكريم عبد بوبرطخ شارع  فريدة  بلخير  .33
 الثالث الثاني   صناعية مخبزة  03 رقم  الرحمان عبد بودربالة شارع  وليد  عثماني  .34
 الثالث    مطعم  14و 12 رقم  الرحمان عبد بودربالة شارع  موسى  حمودة بن  .35
 الثالث    سريع إطعام  مكرر04  أحمد جغرود شارع  سفيان  خرطاقي  .36
  الثاني   عامة تغذية  7  أحمد جغرود شارع  عادل  خزناجي باش  .37
 الثالث الثاني   عامة تغذية  16 رقم  السعيد خراب شارع  محمد  نوري  .38
  الثاني   عامة تغذية  08ب  عمار سطايفي شارع  سميرة  كيموش  .39
   األول  عامة تغذية  05رقم  عمار سطايفي شارع  مختار  خيط  .40
  الثاني   عامة تغذية  محمد كيموش شارع 02 رقم  الطاھر صالحي شارع  جھيد  تمسي  .41
   األول  عامة تغذية  أ محل ب شارع 11 رقم  مصطفى عوطي شارع  معمر منيعي  الصدق م,م,ذ,ش  .42
  الثاني   عامة تغذية  13رقم  مصطفى عوطي شارع  الصالح محمد  بھاز  .43
 الثالث الثاني   مخبزة  25 رقم  فلسطين شارع  اسماعيل  بلعابد  .44
 الثالث    سريع إطعام  ب 34 رقم  المالك عبد قيطوني شارع  ثابت  القادر عبد  .45
   األول  عامة تغذية  44 رقم  المالك عبد قيطوني شارع  زكرياء  زرطال  .46
  الثاني   عامة تغذية  41 رقم  المالك عبد قيطوني شارع  بشير  سنيغد  .47
  الثاني   عامة تغذية  53 رقم  المالك عبد قيطوني شارع  لخضر  ايشطة  .48
   األول  عامة تغذية  54 رقم  المالك عبد قيطوني شارع  مسعود  صاولي  .49
  الثاني   عامة تغذية  41 رقم  المالك عبد قيطوني شارع  علي  لكاكرة  .50
  الثاني   عامة تغذية  96 رقم  المالك عبد قيطوني شارع  السعيد  حموش  .51
  الثاني   عامة تغذية  63رقم  المالك عبد قيطوني شارع  رياض  درويش  .52
  الثانياألول  عامة تغذية  23 رقم  المالك عبد قيطوني شارع  لخضر  حموي  .53
  الثاني   عامة تغذية  15 رقم  المالك عبد قيطوني شارع  االمين  سعدي  .54
  الثانياألول  نفطال الخدمات محطة  158 رقم  المالك عبد قيطوني شارع  نافطال  نافطال محطة  .55
  الثاني   عمومي ھاتف  05 رقم  المالك عبد قيطوني شارع  حسين  معمري  .56
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  الثاني   عمومي ھاتف  04 رقم  ماسيرسا شارع  الدين نور  عاللوش  .57
  الثاني   عامة تغذية  يدتشين نھج 01  بوعورة مريم شارع  إلياس  معيز  .58
 الثالث الثاني   عمومي ھاتف  13 رقم  رابح مريمش شارع  المالك عبد  قيطوني  .59
 الثالث    سريع إطعام  06 رقم عالل شطاب نھج  بلوزداد محمد  حمزة  دلمي  .60
 الثالث    سريع إطعام  17 رقم  بلوزداد محمد  كمال فرح قديدي  سيرتا بانورما م,م,ذ,ش  .61
 الثالث    سريع إطعام  03 رقم محل 1974 نوفمبر26  بلوزداد محمد  اللطيف عبد  قفروشي  .62
 الثالث    سريع إطعام  45رقم  بلوزداد محمد  كمال  الحفيظ عبد بن  .63
 الثالث    سريع إطعام  45 رقم  بلوزداد محمد  جمال  بوودن  .64
 الثالث    سريع إطعام  01رقم 1974 نوفمبر26  بلوزداد محمد  داود  بوكعباش  .65
  الثاني   عامة تغذية  3  بلوزداد محمد  صفية  قوميدة  .66
   األول  عامة تغذية  14رقم 1974 نوفمبر26  بلوزداد محمد  سليم  نوي  .67
  الثاني   عامة تغذية  19 رقم مسعود بودھان نھج  بلوزداد محمد  الحاسن  مزاھي  .68
   األول  عامة تغذية  47 رقم  بلوزداد محمد  أنيس  بحار  .69
 الثالث الثاني   ودواجن لحوم  24 رقم  بلوزداد محمد  خوجة  زيان بن  .70
 الثالث الثاني   مخبزة  4 رقم  بلوزداد محمد  أوريدة  شرايري  .71
  الثاني   عمومي ھاتف  47رقم  بلوزداد محمد  زرياب  ساسي  .72
 الثالث الثاني   عامة تغذية  23 رقم أ حصة  بلمدني االخوة نھج  الدين شمس  عميرش  .73
  الثاني   عامة تغذية  06 رقم  يوسف نعيجة بن نھج  مسعود  بودرمين  .74
   األول  عامة تغذية  05 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  علي  زريزر  .75
   األول  عامة تغذية  36 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  براھيم  دندان  .76
   األول  عامة تغذية  10 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  العزيز عبد  معلم  .77
  الثاني   عامة تغذية  1 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  رشيد  رماش  .78

 المنظر األرزاق م,م,ذ,ش  .79
  الثاني   عامة تغذية  75 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  فريد رمرام  الجميل

  الثاني   عامة تغذية  44 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  بوبكر  لھشيلي  .80
 الثالث الثاني   جزار  38 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  السالم عبد  شنوفي  .81
  الثاني   فواكه و خضر  25 رقم أ نھج  بوجريو نھج  ياسين  العزيز عبد  .82
  الثاني   فواكه و خضر  بطو سوق44  بوجريو نھج  عمار  فردي  .83
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  الثاني   فواكه و خضر  بطو سوق27  بوجريو نھج  السعيد  بعبع  .84
  الثاني   فواكه و خضر  26 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  بوالعيد  قدواح  .85
  الثاني   فواكه و خضر  بطو سوق 24  بوجريو نھج  الدين خير  لحرش  .86
 الثالث الثاني   قصابة  15 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  نذير  تنيو  .87
 الثالث الثاني   قصابة  01 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  الغاني عبد  بنيس  .88
 الثالث الثاني   قصابة  08 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  عمار  بوحزرة  .89
 الثالث الثاني   قصابة  بطو سوق 33 رقم  بوجريو نھج  بالل  بوبندير  .90
 الثالث الثاني   قصابة  بطو سوق أ23  بوجريو نھج  خالد  زيان بن  .91
 الثالث الثاني   قصابة  39 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  عادل  بونعاس  .92
 الثالث الثاني   قصابة  52 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  عمر  شرفي  .93
 الثالث الثاني   ودواجن لحوم  بطو سوق 41 رقم  بوجريو نھج  مولود أحمد محمد  سيطار  .94
 الثالث الثاني   ودواجن لحوم  15 رقم بطو سوق  بوجريو نھج  حسان  فريمش  .95
  الثاني   عامة تغذية  17 رقم  حمالوي نھج  عياش  عمرو  .96
  الثاني   عامة تغذية  20 رقم  حمالوي نھج  عادل  طقيق  .97
  الثاني   عامة تغذية  16 رقم  حمالوي نھج  كمال  لحور  .98
   األول  عامة تغذية  14 رقم  حمالوي نھج  جمال  بولحماير  .99

  الثاني   عمومي ھاتف  034رقم  هللا عبد سي نھج  زوبة  قرين شروانة  .100
 الثالث    عامة تغذية  59 رقم  الشريف رحماني عاشور نھج  بوبكر  حزوبي  .101
   األول  مخبزة    الشريف رحماني عاشور نھج  وبوطمين بصيلة  تضامن شركة  .102
  الثاني   مخبزة  19  الشريف رحماني عاشور نھج  عمر  تباني  .103

 


