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 الثالث الثاني األول  صناعية مخبزة  72 رقم االول الشطر الباي عين حي  فراد اإلخوة  رشاد  قيرود  .1
 االول الشطر الباي عين تحصيص  فراد اإلخوة  خالد  بقاش  .2

 الثالث الثاني   صناعية مخبزة  69 رقم
 الثالث الثاني األول  عامة تغذية  37 عمارة 61 رقم  مسكن 500 حي  الرزاق عبد  زيادة  .3
  الثاني   عامة تغذية  30 عمارة 24 رقم  مسكن 500 حي  محمد  مجماج  .4
  الثاني   مقھى  36 عمارة 60 رقم  مسكن 500 حي  حورية  حمالي  .5
 الثالث    سريع إطعام  04 عمارة الباي عين أ 02  مسكن 564 حي  نجيب محمد  بوكعباش  .6
 الثالث الثاني   عامة تغذية  72 رقم 39 عمارة الباي عين  مسكن 564 حي  الرزاق عبد  خرشوش  .7
 الثالث الثاني   عامة تغذية  04 عمارة الباي عين 01  مسكن 564 حي  طارق  مبارك بن  .8
 الثالث الثاني   مقھى  04 رقم 05 عمارة الباي عين  مسكن 564 حي  رابح  صويلح  .9

 الثالث الثاني   عمومي ھاتف  04 عمارة الباي عين 01  مسكن 564 حي  نورة  قلور  .10
  الثاني   عامة تغذية  93 رقم 25 عمارة  مسكن 600 حي  احمد  محروق  .11
  الثاني   عامة تغذية  74 رقم 20 عمارة  مسكن 600 حي  زكرياء  مسلم  .12
 الثالث الثاني   عامة تغذية  114 رقم 30 عمارة  مسكن 600 حي  خالد  بونفيخة  .13
  الثانياألول  ودواجن لحوم  27 عمارة 102 رقم  مسكن 600 حي  حسين  بوعبسة  .14
  الثاني   عمومي ھاتف  27 عمارة الباي عين 01  مسكن 600 حي  ھالل  حمودة بن  .15
  الثاني   عمومي ھاتف  58 رقم 16 عمارة  مسكن 600 حي  صالح  مخناش  .16
 الثالث    سريع إطعام  ب 17 رقم الباي عين طريق  النخيل حي  سفيان  عمورة  .17
 الثالث الثاني   عامة تغذية  أ 47 رقم  النخيل حي  رشيدة  سوالمية  .18
   األول  عامة تغذية  72 رقم الرحمان عبد خزندار  النخيل حي  كمال  ثلجون بن  .19
 عين طريق الرحمان عبد خزندار  النخيل حي  الياس  سراغتي  .20

 الثالث الثاني   عامة تغذية  13 رقم الباي

 عين طريق الرحمان عبد خزندار  النخيل حي  محمد  ضرسوني  .21
   األول  عامة تغذية  الباي

 عين طريق الرحمان عبد خزندار  النخيل حي  المالك عبد  شعبي بن  .22
   األول  عامة تغذية  13 رقم الباي

 الثالث  األول  عامة تغذية  الباي عين 182 رقم  النخيل حي  ايوب  بورغيدة  .23
 الثالث الثاني   عامة تغذية  189 رقم الياسمين  النخيل حي  عزيز  شرواط  .24
 الثالث الثاني   عامة تغذية  ب 331 رقم الباي عين طريق  النخيل حي  محمد  لفاس  .25
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  الثاني   مخبزة  31 رقم  النخيل حي  الحق عبد  راسو حافي  .26
 الثالث األول  مقھى  08 رقم A الباي عين طريق  النخيل حي  سفيان  عرقة  .27
  الثاني   عمومي ھاتف  ج 331 رقم الباي عين طريق  النخيل حي  رؤوف  بوالمرقة  .28
 الثالث    سريع إطعام  03 رقم  الرصاص شعبة حي  حسين  زيبوش  .29
 الثالث    سريع إطعام  30 رقم  الرصاص شعبة حي  نورة  كروش  .30
  الثاني   بقالة  272 رقم  الرصاص شعبة حي  اسماعيل  كرطوس  .31
  الثاني   بقالة  أ 5 رقم باتنة طريق الخامس الكلم  الرصاص شعبة حي  رابح  خواطة  .32
  الثاني   عامة تغذية  03 رقم  الرصاص شعبة حي  حسان  شريط  .33
  الثاني   عامة تغذية  30 رقم  الرصاص شعبة حي  زكرياء  العلمي  .34
  الثاني   عامة تغذية  30 رقم  الرصاص شعبة حي  زكرياء  بوقاسة  .35
  الثاني األول  عامة تغذية  30 رقم  الرصاص شعبة حي  حسان  عياد  .36
  الثاني   عامة تغذية  30 رقم  الرصاص شعبة حي  فارس  خردي  .37
  الثاني   قصابة  30 رقم  الرصاص شعبة حي  مريم  طاسة بن  .38
 الثالث    مطعم  30 رقم  الرصاص شعبة حي  الحليم عبد  شھبوب  .39
 الثالث    مقھى  30 رقم  الرصاص شعبة حي  سميرة  مواسة  .40
  الثاني   مقھى  30 رقم  الرصاص شعبة حي  بوبكر  بوقاسة  .41
  الثاني األول  مقھى  الرصاص شعب  الرصاص شعبة حي  بوخميس  بوقاسة  .42
 الثالث    عمومي ھاتف  30 رقم  الرصاص شعبة حي  الرزاق عبد محمد  بوقاسة  .43
 الثالث    سريع إطعام  ب و أ743 رقم األول الشطر الفج  الباي عين حي  حسن  بولمداود  .44
 الثالث    سريع إطعام  01 محل 39 رقم  الباي عين حي  الغاني عبد  مسكين  .45
 الثالث    سريع إطعام  أ 61 رقم األول الشطر  الباي عين حي  الحق عبد  غمارة  .46
 الثالث    سريع إطعام  11 عمارة 63 رقم  الباي عين حي  الغاني عبد  موسى  .47
 و للبناء العامة تعاضدية مسكن 72  الباي عين حي  محمد  جابر بن  .48

 الثالث    سريع إطعام  12 عمارة التعمير
 الثالث    سريع إطعام  729 رقم الفج  الباي عين حي  عماد  وافق  .49
 الثالث الثاني   بقالة  715 رقم األول الشطر الفج  الباي عين حي  ياسين  قزولة  .50
  الثاني   عامة تغذية  352 رقم الكاليتوس  الباي عين حي  دراجي  لقصير  .51
   األول  عامة تغذية  أ25 رقم لعموري تحصيص  الباي عين حي  حمودي  سليمون  .52
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 الثالث الثاني   عامة تغذية  23 رقم األول الشطر  الباي عين حي  ھشام  بولفخض  .53
 الثالث الثاني   عامة تغذية  349 رقم الثاني الشطر  الباي عين حي  أحمد  جغادر  .54
 الثالث الثاني   عامة تغذية  ل 68 رقم 12 عمارة مسكن 72  الباي عين حي  مسعود  سليماني  .55
 الثالث الثاني   عامة تغذية  718 رقم الفج  الباي عين حي  محمد  قصير  .56
 و أ محل 732 رقم الفج االول الشطر  الباي عين حي  يوسف  لشھب  .57

 الثالث الثاني   عامة تغذية  ب
  الثاني   عامة تغذية  68 رقم 12 عمارة مسكن 72  الباي عين حي  بوبكر  توھامي  .58
   األول  عامة تغذية  211 رقم األول الشطر  الباي عين حي  لمين محمد  كريد  .59
  األول  عامة تغذية  أ 210 رقم األول الشطر  الباي عين حي  كمال  بوعروج  .60
  الثاني   عامة تغذية  أ 171 رقم الفج  الباي عين حي  الحاسن  بجغيط  .61
 الثالث الثاني   عامة تغذية  ب عمارة 04 رقم  الباي عين حي  أحمد  شتيوي  .62
 الثالث الثاني   عامة تغذية  84 رقم الثاني الشطر الفج  الباي عين حي  بالل  ميلي  .63
 الثالث األول  عامة تغذية  51 محل الثاني الشطر الفج  الباي عين حي  طارق  قجالي  .64
 الثالث  األول  عامة تغذية  مكرر 760 رقم الفج  الباي عين حي  زھير  أشرارد  .65
  األول  خدمات و بنزين محطة  597 رقم  الباي عين حي  منير  مصطفى بلحاج  .66
  الثاني   مخبزة  األول الشطر  710 رقم الفج  الباي عين حي  الفتح بومقورة  وم م ذ ش  .67
  الثاني   صناعية مخبزة  15 رقم  الباي عين حي  الحميد عبد  بوداح  .68
   األول  صناعية مخبزة  750 رقم الفج  الباي عين حي  سليمة  طيار  .69
 الثالث الثاني   مغازة  ب 195 رقم األول الشطر  الباي عين حي  ماركت زاد 2 أ  م م ذ ش  .70
  الثاني   مقھى  725 األول الشطر الفج  الباي عين حي  رشيد  حمدود  .71
  الثاني   مقھى  730 رقم الفج  الباي عين حي  زبيدة  حبشي  .72
   األول  مقھى  27 رقم األول الشطر  الباي عين حي  الحكيم عبد  لعجل  .73
 الثالث  األول  مقھى  ب محل 734 رقم األول الشطر الفج  الباي عين حي  مصطفى  صمادي  .74
   األول  عمومي ھاتف  718 رقم الفج  الباي عين حي  العالي عبد  شرطيوة بن  .75
 الثالث    عمومي ھاتف  ج 743 رقم األول الشطر الفج  الباي عين حي  ھشام  بولمداود  .76
 الثالث  األول  عمومي ھاتف  87 رقم الثاني الشطر الفج  الباي عين حي  رحيمة  حليش  .77
 الثالث  األول  عمومي ھاتف  53 رقم الثاني الشطر الفج  الباي عين حي  كريم  بوشليقة  .78
   األول  عمومي ھاتف  725 رقم 02 الشطر الفج  الباي عين حي  حورية  بودماغ  .79
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 الثالث الثاني   عمومي ھاتف  أ محل 60 رقم األول الشطر  الباي عين حي  الدين جمال  جامع بن  .80

  الباي عين حي  رشيدة  بكيري  .81
 العامة للتعاضدية العقاري التجمع
 ج عمارة مسكن 72 التعمير و للسكن

  02 رقم
 الثالث الثاني   عمومي ھاتف

 


