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    الثاني  األول  بقالة  39 رقم  التوت حي التوت  بوقال  الشيخ  .1
    الثاني    بقالة  74 رقم  التوت حي التوت  الھادي  العايب  .2
  الثالث    األول  بقالة  23 رقم  التوت حي التوت  يوسف  ربيعي  .3
      األول  بقالة  01 رقم  التوت حي التوت  بديس  شني  .4
    الثاني    مخبزة  ك م س شارع أي مجمع 01 رقم  التوت حي التوت  مراد  بلحرش  .5
    الثاني    مقھى  التوت حي  التوت حي التوت  فوزي  بوسعيد  .6
    الثاني  األول  وراقة مكتبة  41 رقم  التوت حي التوت  رحيمة  بولزرف  .7
      األول  بقالة  05 رقم 21 عمارة  بومرزوق حي التوت  حمزة محمد  بولفخاد  .8
  الثالث  الثاني    بقالة  572 رقم 07 عمارة  بومرزوق حي التوت  صديق محمد  نزار  .9

      األول  بقالة  06 عمارة 16 رقم  بومرزوق حي التوت  خالف  بولبحري  .10
  الثالث  الثاني    بقالة  22 رقم  بومرزوق حي التوت  عاطف  صويلح  .11
    الثاني  األول  عامة تغذية  128 رقم 09 عمارة  بومرزوق حي التوت  الدين نصر  بوزنقة  .12
    الثاني  األول  عامة تغذية  باتنة طريق 04 الكلم  بومرزوق حي التوت  القادر عبد  بوطمينة  .13
    الثاني    عامة تغذية  61 رقم  بومرزوق حي التوت  فاطمة  غيموز  .14
    الثاني    عامة تغذية  69 رقم  بومرزوق حي التوت  الياس  بومقورة  .15
  الثالث      مرطبات حلويات  01 رقم 22 عمارة  بومرزوق حي التوت  الدين نور  مودع  .16
    الثاني    مخبزة  باتنة طريق 05 الكلم 54 رقم  بومرزوق حي التوت  ھشام  مليلي  .17
  الثالث    األول  مقھى    بومرزوق حي التوت  حبيبة  فرتة  .18
    الثاني  األول  مقھى  01 عمارة  بومرزوق حي التوت  عمار  ضاوي  .19
    الثاني    مخبزة  03 رقم الوحش جبل طريق  بليلي تحصيص الزيادية  الكريم عبد  العشي  .20
    الثاني  األول  عامة تغذية  635 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  توفيق  عليوة  .21
      األول  عامة تغذية  ب 85 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  خليفة  مولف  .22
    الثاني    عامة تغذية  أ محل 71 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  اسامة  العجابي  .23
    الثاني  األول  عامة تغذية  205 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  عادل  صنديف  .24
  الثالث  الثاني    مخبزة  83 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  المجيد عبد محمد  عماري  .25
  الثالث      مقھى  526 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  طارق  هللا ضيف  .26
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  370 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  الزھراء فاطمة  عرامي  .27
  الثالث      سريع إطعام  05 رقم أ عمارة  1960 ديسمبر 11 حي الزيادية  امين  سطايفي  .28
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  الثالث  الثاني    قصابة  الوحش جبل 02 رقم أ عمارة  1960 ديسمبر 11 حي الزيادية  جعفر  بوعشة  .29
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  أ عمارة  1960 ديسمبر 11 حي الزيادية  رامي محمد  فنور  .30
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  02 رقم ب عمارة  1960 ديسمبر 11 حي الزيادية  أحمد  معاندي  .31
  الثالث      سريع إطعام  20 رقم أ شارع  الزيادية حي الزيادية  الدين نور  عزام حاج  .32
  الثالث      سريع إطعام  01 رقم أ نھج  الزيادية حي الزيادية  احمد  بوعريوة  .33
  الثالث      سريع إطعام  ق أ نھج ج 1 رقم  الزيادية حي الزيادية  مراد  حسنة بن  .34
    الثاني    عامة تغذية  المغطاة السوق خلف  الزيادية حي الزيادية  فؤاد  عيشور  .35
    الثاني    عامة تغذية  كشك  الزيادية حي الزيادية  فتيحة  عابش نقاب  .36
      األول  عامة تغذية  01 رقم أ نھج  الزيادية حي الزيادية  محمد  خلفاوي  .37
      األول  عامة تغذية  28 رقم أ نھج  الزيادية حي الزيادية  مراد  قرابسي  .38
      األول  عامة تغذية  11 رقم الزيادية سوق  الزيادية حي الزيادية  سفيان  عبادي  .39
      األول  عامة تغذية  02 مدخل 01 س عمارة 06  الزيادية حي الزيادية  رضوان  بوان  .40
    الثاني    قصابة  ج 57 رقم  الزيادية حي الزيادية  القادر عبد  دريدي  .41
  الثالث  الثاني    قصابة  02 رقم  الزيادية حي الزيادية  الدين عماد  بوسبلي  .42
    الثاني    مخبزة  112 رقم  الزيادية حي الزيادية  الدين محي  بوحالسة  .43
  الثالث  الثاني    مقھى  05 رقم الوحش جبل طريق  الزيادية حي الزيادية  عيسى  باليزي  .44
  الثالث  الثاني    مقھى  الوحش جبل طريق 03 رقم  الزيادية حي الزيادية  رضا محمد  بوزيان  .45
  الثالث      مقھى  المغطاة السوق  19  الزيادية حي الزيادية  عمار  بولكحال  .46
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  56 رقم ب نھج  الزيادية حي الزيادية  محمد  تسوش  .47
      األول  عمومي ھاتف  73 رقم  الزيادية حي الزيادية  السعيد محمد  نعناع  .48
  الثالث      سريع إطعام  371رقم  الوحش جبل حي الزيادية  اللطيف عبد  شروانة  .49
  الثالث      سريع إطعام  أ محل683 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  وحيدة  بودليو مناصرة  .50
    الثاني  األول  عامة تغذية  ت 56 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  الرحمان عبد  اردينة  .51
    الثاني  األول  عامة تغذية  46 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  الدين نور  بليلي  .52
    الثاني    عامة تغذية  49 حي 37 عمارة مسكن 494  الوحش جبل حي الزيادية  حمزة  عابد  .53
    الثاني    عامة تغذية  22 رقم 20 عمارة  الوحش جبل حي الزيادية  المالك عبد  غزال بن  .54
[  عمارة إ ت و ص مسكن 32 مشروع  الوحش جبل حي الزيادية  الياس  بوترعة  .55

    الثاني    عامة تغذية  02 مدخل
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      األول  عامة تغذية  245 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  الدين خير  جبير بو  .56
    الثاني    عامة تغذية  317 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  سميرة  حدرباش  .57
    الثاني    عامة تغذية  أ 209 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  الطيب  الشيخ بن  .58
      األول  عامة تغذية  144 رقم التجار برج بشتارزي أرض  الوحش جبل حي الزيادية  زوبير  جعفري  .59
    الثاني  األول  عامة تغذية  369 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  حسان  حوت  .60
    الثاني    عامة تغذية  أ621 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  ھاني  نابتي  .61
    الثاني  األول  عامة تغذية  931 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  لطفي  تركي  .62
    الثاني    عامة تغذية  38 عمارة مسكن 494  الوحش جبل حي الزيادية  سميرة  ميھوبي  .63
  الثالث  الثاني    قصابة  404 رقم أرضية حصة  الوحش جبل حي الزيادية  الحفيظ عبد  ركاب  .64
  الثالث  الثاني    قصابة  أ 213 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  اللطيف عبد  شروانة  .65
  الثالث  الثاني    قصابة  ج 371 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  عزيز  صياد  .66
  الثالث    األول  مخبزة  208 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  العزيز عبد  عميرش  .67
      األول  مخبزة  321 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  لزھر  عاشوري  .68
      األول  مخبزة  144 رقم التجار برج  الوحش جبل حي الزيادية  صابر  جعفري  .69
  الثالث  الثاني    مخبزة  83 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  هللا عبد  حمدي سي بن  .70
    الثاني    مقھى  685 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  صالح  بوعكيرة  .71
    الثاني    مقھى  765 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  حميزة  نادر بن  .72
  الثالث  الثاني    مقھى  370 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  أيمن  كوة  .73
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  cnep أ محل 18 عمارة  الوحش جبل حي الزيادية  صالح  بوعمامة  .74
    الثاني    عمومي ھاتف  130 رقم 1961 ديسمبر 11  الوحش جبل حي الزيادية  حمزة  خلفاوي  .75
  الثالث      سريع إطعام  أ محل  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  السعيد  طاجين  .76
      األول  عامة تغذية  أ محل  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  عبدالحميد  بوحوش  .77
      األول  عامة تغذية  01 رقم 1005 عمارة  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  علي  طويجن  .78
    الثاني  األول  عامة تغذية  42 رقم 1005عمارة  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  نبيل  لخضر  .79
    الثاني    عامة تغذية  03 رقم  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  الدين جمال  بلخميس  .80
    الثاني    عامة تغذية  02 رقم أ محل  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  سفيان  دادة بن  .81
    الثاني    عامة تغذية  1562/1003 رقم  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  المجيد عبد  عينين  .82
  الثالث  الثاني    مخبزة  04 رقم أ محل  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  ھشام  بوبحة  .83
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    الثاني  األول  مخبزة  03 رقم  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  أحمد  بلخميس  .84
    الثاني    مقھى  04 رقم أ حصة  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  أحمد  طاجين  .85
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  04 رقم أ محل  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  سفيان  عبيد  .86
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  42 رقم محل 1005 عمارة  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  أسامة  سماير  .87
      األول  عامة تغذية  أ145 رقم ق مجموعة 02 تحصيص  سركينة حي الزيادية  الطيب  بلقماري  .88
    الثاني    عامة تغذية  01 رقم بشتارزي حي  سركينة حي الزيادية  المالك عبد  بليلي  .89
    الثاني    عامة تغذية  ح مجموعة ب الجزء87  سركينة حي الزيادية  رابح  سايح  .90
    الثاني    عامة تغذية  02 رقم 87  سركينة حي الزيادية  صالح  بوريو  .91
    الثاني  األول  عامة تغذية  04 عمارة مسكن 0384 رقم  سركينة حي الزيادية  أحمد  خالدي  .92
    الثاني    عامة تغذية  أ مجمع 02 الشطر ب 142  سركينة حي الزيادية  حسين  عليوش  .93
    الثاني  األول  عامة تغذية  ب 119 رقم م مجمع 08  سركينة حي الزيادية  رفيق حمزة  بوربيع  .94
    الثاني    عامة تغذية  77 رقم 02  سركينة حي الزيادية  الدين سيف  دعاس  .95
    الثاني    عامة تغذية  111 رقم ل مجموعة ب جزء 02  سركينة حي الزيادية  سميرة  جغلود  .96
    الثاني    عامة تغذية  04 عمارة مسكن 84 04 رقم  سركينة حي الزيادية  الشريف  حافظ بن  .97
    الثاني  األول  مخبزة  الشطر 159 رقم 02  سركينة حي الزيادية  عزيزة  ليتيم  .98
    الثاني  األول  مخبزة  أ143 رقم 02  سركينة حي الزيادية  ھشام  نحال  .99

    الثاني    مقھى  125 رقم ب مسكن 02  سركينة حي الزيادية  مسيكة  ظريفة  .100
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  02 رقم 66  سركينة حي الزيادية  العربي محمد  سلطان  .101
    الثاني    بقالة  07رقم  محمد شبلي شارع القنطرة  جليل محمد  نمور  .102
    الثاني    مخبزة  05 رقم  محمد شبلي شارع القنطرة  أحسن  طيار  .103
  الثالث      سريع إطعام  03محل04رقم  جغري اإلخوة نھج القنطرة  مراد  محند نايت  .104
    الثاني  األول  بقالة  11رقم  جغري اإلخوة نھج القنطرة  جالل محمد محند  نايت  .105
    الثاني  األول  مخبزة  08 رقم  جغري اإلخوة نھج القنطرة  زينة  بوسالم  .106
    الثاني    سريع إطعام  04 رقم  خزندار اإلخوة نھج القنطرة  شوقي محند  نايت  .107
    الثاني    مقھى  الرحمان عبد توفيق 02 رقم  خزندار اإلخوة نھج القنطرة  الرزاق عبد  زغيب  .108
  الثالث    األول  عامة تغذية  10 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  منير  بوقلقول  .109
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  09/31 رقم 55 التجاري المركز  أوت 20 حي الجميل_المنظر  ناجي  زبيري  .110
  الثالث  الثاني    مخبزة  2 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  مولود  اعميرة بن  .111
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  الثالث  الثاني    مغازة  01 رقم الحصة 6 أ عمارة ميموزة 55  أوت 20 حي الجميل_المنظر  يعيش  سوبيرات م,م,ذ,ش  .112
  الثالث    األول  مقھى  21 رقم 55 التجاري المركز  أوت 20 حي الجميل_المنظر  محمد  ايديو  .113
    الثاني    بقالة  03 رقم 5 عمارة لخضر كوحيل  لويزة بيدي حي الجميل_المنظر  الدين نصر  بولعسل  .114
    الثاني    بقالة  39 رقم  لويزة بيدي حي الجميل_المنظر  محمد  زھاني  .115
      األول  بقالة  ب 02 رقم  لويزة بيدي حي الجميل_المنظر  زھير  فرايحي  .116
      األول  بقالة  24 رقم  لويزة بيدي حي الجميل_المنظر  شعبان  عواد  .117
    الثاني    مخبزة  122 رقم  لويزة بيدي حي الجميل_المنظر  محمد  ساحلي  .118
  الثالث      سريع إطعام  14 رقم  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  اسماعيل  كرود  .119
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  12 رقم ب عمارة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  حفيظة  خيري  .120
  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  المغطى سعدان فضيلة سوق 01  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  مسعود  فريح  .121
  الثالث  الثاني    مخبزة  م ر ب ع 03 رقم حصة 05  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  محمد  بوعلي  .122
  الثالث      مطعم  13 رقم ب عمارة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  زھير  طوبال  .123
  الثالث      مطعم  سعدان فضيلة سوق  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  اسيا  بوشانة  .124
  الثالث    األول  مقھى  سعدان فضيلة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  الكريم عبد  مرجانة  .125
  الثالث    األول  مقھى  69 رقم ج  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  اليامين  زايدي  .126
  الثالث    األول  عمومي ھاتف  أ 13 رقم  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  عزالدين  عوادق  .127
    الثاني    سريع إطعام  02 رقم 14 عمارة  لخضر كوحيل حي الجميل_المنظر  ربيحة  النعجة راس  .128
    الثاني    بقالة  19 رقم عمارة  لخضر كوحيل حي الجميل_المنظر  ماليك  مشحود  .129
    الثاني    بقالة  05 عمارة 04 رقم  لخضر كوحيل حي الجميل_المنظر  الحليم عبد  حمودة  .130
      األول  بقالة  2 محل  لخضر كوحيل حي الجميل_المنظر  مراد  جبيحة  .131
    الثاني    بقالة  1 محل  لخضر كوحيل حي الجميل_المنظر  مراد  جبيحة  .132
    الثاني    جزار  01 رقم 05 عمارة  لخضر كوحيل حي الجميل_المنظر  عالوة  سطايفي  .133
      األول  جزار  02 رقم 14 عمارة  لخضر كوحيل حي الجميل_المنظر  مراد  منشار  .134
    الثاني    مقھى  01 رقم 10 عمارة  لخضر كوحيل حي الجميل_المنظر  حورية  كعوش  .135
    الثاني    عمومي ھاتف  03 رقم  لخضر كوحيل حي الجميل_المنظر  عزالدين  خنين  .136
      األول  عمومي ھاتف  01 رقم 4 عمارة  لخضر كوحيل حي الجميل_المنظر  حميد  خواطية  .137
    الثاني    بقالة  270 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  عمر  ثابت  .138
    الثاني    عامة تغذية  113 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  معمر  بوودن  .139
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  الثالث      مرطبات حلويات  ب محل268 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  خالد  شنوف  .140
      األول  عامة تغذية  139 رقم  الرياض حي ماصڤال  الحق عبد  طياط  .141
      األول  عامة تغذية  07 رقم  الرياض حي ماصڤال  معمر  بوودن  .142
  الثالث      سريع إطعام  1309 رقم  القماص حي ماصڤال  الكريم عبد  بوغدة  .143
    الثاني    بقالة  72 رقم مشاطي ارض  القماص حي ماصڤال  الحليم عبد  لوعيرة  .144
      األول  بقالة  06 رقم  القماص حي ماصڤال  كمال  طاوطاو  .145
    الثاني  األول  عامة تغذية  1373 رقم  القماص حي ماصڤال  جمال  نارو بن  .146
    الثاني  األول  عامة تغذية  07 رقم مشاطي ارض  القماص حي ماصڤال  عزوز  ناجي  .147
  الثالث      مرطبات حلويات  1580 رقم  القماص حي ماصڤال  اسماعيل  صغيري  .148
      األول  مخبزة  1368 رقم  القماص حي ماصڤال  الدين محي  بوعافية  .149
  الثالث  الثاني  األول  بقالة  36 رقم د ب طريق  البير حي صالح_بوذراع  فؤاد  بودربالة  .150
  الثالث  الثاني    مقھى  أو نھج 12 رقم  البير حي صالح_بوذراع  عقيلة  مرغيد  .151
      األول  بقالة  30 رقم  الجباسين حي صالح_بوذراع  سميرة  جالل  .152
  الثالث      سريع إطعام  الجباس حي 14  الحطابية حي صالح_بوذراع  يوبير  بلحافي  .153
    الثاني  األول  عامة تغذية  71 رقم الجباسين  الحطابية حي صالح_بوذراع  مروان  قدوار بن  .154
  الثالث      عامة تغذية  05 رقم الجباسين  الحطابية حي صالح_بوذراع  محمد  تمسي  .155
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  07 رقم الجباسين  الحطابية حي صالح_بوذراع  اسماعيل  محمد بن  .156
  الثالث      مطعم  أ 07 رقم الجباسين نھج  الحطابية حي صالح_بوذراع  حسان  معماش  .157
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  54 رقم الجباسين  الحطابية حي صالح_بوذراع  العزيز عبد  قدوار بن  .158
  الثالث    األول  عمومي ھاتف  06 رقم  الحطابية حي صالح_بوذراع  القادر عبد  خنفوف  .159
  الثالث      سريع إطعام  07 رقم ل نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  الدين زين  بلفالحي  .160
  الثالث  الثاني    بقالة  الوطني الطريق  الشھداء حي صالح_بوذراع  منصف  قيدوم  .161
    الثاني    بقالة  25 رقم م نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  مسعود  فاطمي  .162
    الثاني    عامة تغذية  01 رقم ج نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  مريم  ناصري  .163
  الثالث    األول  عامة تغذية  48 رقم ل نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  راشيد  صغيري  .164
    الثاني  األول  صناعية مخبزة  ب 10 رقم محل 10 رقم الوطني الطريق  الشھداء حي صالح_بوذراع  حميد  مزھود  .165
  الثالث      مقھى  07 رقم ل نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  هللا عبد  بلفالحي  .166
  الثالث  الثاني    سريع إطعام  أ محل شطابة طريق المالح حي 11  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  سليم  دايلي  .167
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  الثالث    األول  بقالة  د ج 12 رقم شؤقي بن طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  الحكيم عبد  سطاح  .168
  الثالث  الثاني    بقالة  07 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  سفيان  بوالتوت  .169
  الثالث  الثاني  األول  بقالة  ب 14 رقم شطابة طريق المالح حي  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  الدين عالء  قردوح  .170
  الثالث  الثاني    بقالة  16 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  الدين سيف  بوالتوت  .171
  الثالث  الثاني    بقالة  المالح شطابة طريق ب 33  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  الدين بدر  بوشريط  .172
  الثالث  الثاني    بقالة  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  يامنة  مالك بن  .173
  الثالث      الخدمات متعدد كشك  و ا محل شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  محمد  العيدلي  .174
      األول  مخبزة  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  ھشام  شبلي  .175
    الثاني    مغازة  16 رقم  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  جلول  صياد  .176
  الثالث  الثاني    مقھى  ب 42 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  نبيل  بلھور  .177
  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  33 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  عادل  دايلي  .178
  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  31 رقم 01 محل شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  وليد  بوالتوت  .179
  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  فلة  الواعر  .180
  الثالث      سريع إطعام  06 ج رقم محل 27 رقم الوكني الطريق  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  الدين عز  عميرة بن  .181
  الثالث      سريع إطعام  09 رقم بلقاسم بورشاش نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  اسماعيل  باش حضر  .182
  الثالث      سريع إطعام  أ 07 رقم أ نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  فضيلة  مھدي  .183
  الثالث      سريع إطعام  120 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  نبيل  شكيرب  .184
  الثالث      كامل إطعام  بولفار نھج 120 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  رابح  عويشة  .185
  الثالث      الخبز إيداع  أ محل ب شارع 11 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  عمار  زمولي  .186
  الثالث  الثاني  األول  مشتقاته و الحليب انتاج  أ 32 رقم محل ب نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  مسعود  نمور  .187
    الثاني  األول  بقالة  54 رقم و نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  سميرة  رجيمي  .188
  الثالث    األول  بقالة  73 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  رياض  مرجانة  .189
  الثالث  الثاني  األول  بقالة  د نھج 05 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  فطيمة  بوزحزح  .190
  الثالث  الثاني    بقالة  ب نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  كمال  قلي  .191
  الثالث  الثاني  األول  بقالة  20 رقم E شارع  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  عزوز  دنفير  .192
  الثالث  الثاني    بقالة  35 رقم د نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  فارس  يخلف  .193
  الثالث  الثاني    بقالة  31 رقم أ نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  مولود  حسيني  .194
  الثالث  الثاني    بقالة  39 رقم امزيان ارض  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  المالك عبد  خيط  .195
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  الثالث  الثاني  األول  بقالة  أمزيان أرض  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  ياسين  حمودة  .196
  الثالث      مرطبات حلويات  ق 22 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  الحاسن  كبابي  .197
  الثالث      الخبز ايداع و حلويات  31 رقم و نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  لويزة  ھبول  .198
  الثالث  الثاني    قصابة  د نھج ب 02  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  فيصل  منزري  .199
  الثالث  الثاني    قصابة  26 رقم أ نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  براھيم  حسيني  .200
    الثاني  األول  قصابة  بومقورة أرض  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  اسماعيل  عويشة  .201
    الثاني  األول  قصابة  25 رقم أ نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  الدين عز  عايب  .202
  الثالث  الثاني  األول  خدمات و بنزين محطة  صالح بودراع حي  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  اسماعيل  جويمعي  .203
  الثالث    األول  مخبزة  99 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  يوسف  عويشة  .204
  الثالث  الثاني    تقليدية وحلويات مخبزة  بولفار شارع  83 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  رابح  بوغرة  .205
  الثالث      مقھى  27 رقم الوطني الطريق  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  رشيدة  شيتيوي  .206
  الثالث  الثاني    مقھى  ب محل 24 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  وردة  بوعشيبة  .207
  الثالث  الثاني  األول  مقھى  بولفار شارع 120 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  محمود  شكيرب  .208
  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  ب نھج 13 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  إلھام  ربعي  .209
  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  142 رقم سحالي أرض  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  شعيب  سحالي  .210
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  10 رقم أ نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  نبيل  بوشريط  .211
  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  أ  17 رقم مزيان أرض  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  فؤاد  خلفة  .212
  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  35 رقم و نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  خالد  العيد بن  .213
  الثالث      سريع إطعام  16 رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة 05_جويلية  رضا احمد سيد  بشيرى  .214
    الثاني  األول  سريع إطعام  10 رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة 05_جويلية  مسعود  بوھيدل  .215
  الثالث      سريع إطعام  09 رقم ملكية مجموعة 404 قسم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة 05_جويلية  جميل  عكاشة  .216
      األول  مقھى  05 و ا محل 404 رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة 05_جويلية  زكرياء  بيدي  .217
  الثالث      مقھى  E 24 رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة 05_جويلية  علي  دوبالي  .218
 محل الرمال الصناعية المنطقة تحصيص  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة 05_جويلية  جميل  بوكالل  .219

  الثالث      مقھى  ب رقم
  الثالث      مقھى  17 رقم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة 05_جويلية  عثمان  دادة بن  .220
    الثاني    وراقة مكتبة  05 رقم 3 محل 404 قسم  56 فيفري 24 الصناعية المنطقة 05_جويلية  جھاد  عنيق  .221
    الثاني  األول  بقالة  02 رقم 18 عمارة  1962 جويلية 05 حي 05_جويلية  شوقي محمد  رشاشي  .222



         لوالية قسنطينةمديرية التجارة 
ة قسنطينة   دارى	

 2017 األضحىالتجــار المعنيـــون بمناوبـــة عيد 
 

  أيام المناوبة  النشاط  العنوان  التقسيم/الشارع/الحي  المندوبية  سماإل   اللقب   الترتيب
 

DCWCONSTANTINE.GOV.DZ/MOUNAWABA-2017   09/07/2017المؤرخ في  1302/2017القرار الوالئي رقم 	 	Page	9 

KC 

  الثالث  الثاني    بقالة  47 رقم 24 عمارة  1962 جويلية 05 حي 05_جويلية  شعيب  بوحبيلة  .223
    الثاني  األول  عامة تغذية  01رقم محل 12 عمارة  1962 جويلية 05 حي 05_جويلية  الطاھر  زيغد  .224
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  12 عمارة 02 رقم  1962 جويلية 05 حي 05_جويلية  جابر  براية  .225
  الثالث  الثاني    بقالة  01 رقم  حسان بوجنانة اإلخوة حي 05_جويلية  الكريم عبد  ربيعي  .226
  الثالث  الثاني    بقالة    حسان بوجنانة اإلخوة حي 05_جويلية  محمد  عواطي  .227
    الثاني  األول  بقالة  05 رقم 01 ف عمارة مسكن 500  حسان بوجنانة اإلخوة حي 05_جويلية  فيصل  تليلي  .228
 01 رقم 02 ف عمارة مسكن 500  حسان بوجنانة اإلخوة حي 05_جويلية  غالم  ساسية  .229

    الثاني    عمومي ھاتف  44 رقم الحصة
  الثالث    األول  بقالة  39 عمارة مسكن 490 ، 26 رقم  بوالصوف حي 05_جويلية  مھدي حمزة  بوخميس  .230
    الثاني  األول  بقالة  أ68 رقم  بوالصوف حي 05_جويلية  مراد  أونيس  .231
 31/32 عمارة م460 رقم مسكن 2000  بوالصوف حي 05_جويلية  فريد  بومشاط  .232

  الثالث    األول  بقالة  أ45 رقم محل
  الثالث  الثاني    بقالة  46 رقم مسكن 154  بوالصوف حي 05_جويلية  ساعد  حدموني  .233
  الثالث    األول  بقالة  245 رقم 19 س عمارة مسكن 2000  بوالصوف حي 05_جويلية  سليم  بولخنيني  .234
  الثالث    األول  بقالة    بوالصوف حي 05_جويلية  علي  قريط  .235
  الثالث    األول  بقالة  73 رقم الشرطة حي 15  بوالصوف حي 05_جويلية  محمد  غرابي  .236
  الثالث    األول  بقالة  47 رقم محل مسكن 154 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  محمد  صبيع  .237
  الثالث  الثاني    بقالة  مكرر 222 رقم 9 س عمارة مسكن 196  بوالصوف حي 05_جويلية  سامية  ھزة  .238
  الثالث  الثاني    بقالة  245 رقم 18 س عمارة مسكن 196  بوالصوف حي 05_جويلية  الدين جمال  حافظ بن  .239
  الثالث    األول  بقالة  20 رقم 9 س عمارة مسكن 196  بوالصوف حي 05_جويلية  الدين مجد  ضيف بن  .240
  الثالث  الثاني    بقالة  05 الشطر  بوالصوف حي 05_جويلية  الباقي عبد  بومقورة  .241
  الثالث  الثاني    بقالة  69 محل 10 عمارة سكن 154 برنامج  بوالصوف حي 05_جويلية  توفيق  بلوناس  .242
  الثالث  الثاني    بقالة  20 رقم 72 عمارة  بوالصوف حي 05_جويلية  مراد  لعصيفر  .243
  الثالث    األول  بقالة  48 رقم 9 عمارة ت.أ.و.ص 154 رقم  بوالصوف حي 05_جويلية  مھدي  بوغدة  .244
 رقم 30 عمارة م 460 ق  مسكن 2000  بوالصوف حي 05_جويلية  طه  بوالبيت  .245

  الثالث  الثاني    عامة تغذية  بوالبش 55
  الثالث    األول  مخبزة    بوالصوف حي 05_جويلية  بوجمعة  بومقورة  .246
  الثالث  الثاني    مخبزة  102 رقم األول الشطر  بوالصوف حي 05_جويلية  الربيع  لفوالة  .247
    الثاني  األول  مقھى  108 رقم  بوالصوف حي 05_جويلية  فيصل  كردود  .248
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  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  53 رقم أ,ت,و,ص سكن 154 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  شكيب  متھني  .249
 رقم محل 10 ط عمارة مسكن 2000 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  زھير  شطاط  .250

    الثاني  األول  عمومي ھاتف  03

 31/32 عمارة 460 رقم مسكن 2000  بوالصوف حي 05_جويلية  حيدر  بوحبل  .251
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  أ محل

  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  الغربية المحطة  بوالصوف حي 05_جويلية  نعيمة  زدام  .252
    الثاني    قصابة  ب 492 رقم  محمد عرفة حي 05_جويلية  توفيق  عايب  .253
    الثاني  األول  مقھى  489 رقم  محمد عرفة حي 05_جويلية  فتيحة  بوزيدي  .254
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  238 رقم  محمد عرفة حي 05_جويلية  حواس  مقورة بن  .255
  الثالث      مطعم  03 رقم  البوليقون الحرفيين سوق 05_جويلية  حسين  غربي  .256
  الثالث      عمومي ھاتف  02 رقم  البوليقون الحرفيين سوق 05_جويلية  رابح  فل واد  .257
  الثالث  الثاني    بقالة  103 رقم  محمود حداد شارع 05_جويلية  الھاني  بوعلي صغير  .258
    الثاني    مخبزة  228 رقم  محمود حداد شارع 05_جويلية  الدراجي  العايب  .259
  الثالث    األول  مخبزة  103 رقم  محمود حداد شارع 05_جويلية  الدين محي  بوالصوف  .260
  الثالث    األول  مغازة  298 رقم  محمود حداد شارع 05_جويلية  اسماعيل  الباز  .261
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  88 رقم  محمود حداد شارع 05_جويلية  يمونة  بورطل  .262
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  135 رقم  محمود حداد شارع 05_جويلية  حمدان  رزوق  .263
    الثاني    سريع إطعام    الغربية المسافرين محطة 05_جويلية  احمد  عمري  .264
    الثاني    سريع إطعام  01 رقم  الغربية المسافرين محطة 05_جويلية  رؤوف  مفرج  .265
  الثالث      سريع إطعام  السابع الكلم  الغربية المسافرين محطة 05_جويلية  امبارك  بجاح  .266
  الثالث      سريع إطعام  الغربية المسافرين محطة  الغربية المسافرين محطة 05_جويلية  رؤوف  عويشة  .267
    الثاني    سريع إطعام  الغربية المسافرين محطة كشك  الغربية المسافرين محطة 05_جويلية  وناسة  دلجي  .268
    الثاني    سريع إطعام  الغربية المسافرين محطة  الغربية المسافرين محطة 05_جويلية  عيسى  بوشبع  .269
  الثالث      سريع إطعام  الغربية المسافرين محطة  الغربية المسافرين محطة 05_جويلية  الدين خير  عتيق  .270
  الثالث      مطعم  الغربية المسافرين محطة  الغربية المسافرين محطة 05_جويلية  الطاھر  عويشة  .271
  الثالث    األول  عمومي ھاتف  03 رقم  الغربية المسافرين محطة 05_جويلية  زھية  زرقون  .272
  الثالث  الثاني  األول  صناعية مخبزة  72 رقم االول الشطر الباي عين حي  فراد اإلخوة زواغي  رشاد  قيرود  .273
 رقم االول الشطر الباي عين تحصيص  فراد اإلخوة زواغي  خالد  بقاش  .274

  الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  69
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  الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  37 عمارة 61 رقم  مسكن 500 حي زواغي  الرزاق عبد  زيادة  .275
    الثاني    عامة تغذية  30 عمارة 24 رقم  مسكن 500 حي زواغي  محمد  مجماج  .276
    الثاني    مقھى  36 عمارة 60 رقم  مسكن 500 حي زواغي  حورية  حمالي  .277
  الثالث      سريع إطعام  04 عمارة الباي عين أ 02  مسكن 564 حي زواغي  نجيب محمد  بوكعباش  .278
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  72 رقم 39 عمارة الباي عين  مسكن 564 حي زواغي  الرزاق عبد  خرشوش  .279
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  04 عمارة الباي عين 01  مسكن 564 حي زواغي  طارق  مبارك بن  .280
  الثالث  الثاني    مقھى  04 رقم 05 عمارة الباي عين  مسكن 564 حي زواغي  رابح  صويلح  .281
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  04 عمارة الباي عين 01  مسكن 564 حي زواغي  نورة  قلور  .282
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  114 رقم 30 عمارة  مسكن 600 حي زواغي  خالد  بونفيخة  .283
    الثاني    عامة تغذية  93 رقم 25 عمارة  مسكن 600 حي زواغي  احمد  محروق  .284
    الثاني    عامة تغذية  74 رقم 20 عمارة  مسكن 600 حي زواغي  زكرياء  مسلم  .285
    الثاني  األول  ودواجن لحوم  27 عمارة 102 رقم  مسكن 600 حي زواغي  حسين  بوعبسة  .286
    الثاني    عمومي ھاتف  58 رقم 16 عمارة  مسكن 600 حي زواغي  صالح  مخناش  .287
    الثاني    عمومي ھاتف  27 عمارة الباي عين 01  مسكن 600 حي زواغي  ھالل  حمودة بن  .288
  الثالث      سريع إطعام  ب 17 رقم الباي عين طريق  النخيل حي زواغي  سفيان  عمورة  .289
  الثالث    األول  عامة تغذية  الباي عين 182 رقم  النخيل حي زواغي  ايوب  بورغيدة  .290
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب 331 رقم الباي عين طريق  النخيل حي زواغي  محمد  لفاس  .291
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  أ 47 رقم  النخيل حي زواغي  رشيدة  سوالمية  .292
 الباي عين طريق الرحمان عبد خزندار  النخيل حي زواغي  المالك عبد  شعبي بن  .293

      األول  عامة تغذية  13 رقم
      األول  عامة تغذية  72 رقم الرحمان عبد خزندار  النخيل حي زواغي  كمال  ثلجون بن  .294
      األول  عامة تغذية  الباي عين طريق الرحمان عبد خزندار  النخيل حي زواغي  محمد  ضرسوني  .295
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  189 رقم الياسمين  النخيل حي زواغي  عزيز  شرواط  .296
 الباي عين طريق الرحمان عبد خزندار  النخيل حي زواغي  الياس  سراغتي  .297

  الثالث  الثاني    عامة تغذية  13 رقم
    الثاني    مخبزة  31 رقم  النخيل حي زواغي  الحق عبد  راسو حافي  .298
  الثالث    األول  مقھى  08 رقم A الباي عين طريق  النخيل حي زواغي  سفيان  عرقة  .299
    الثاني    عمومي ھاتف  ج 331 رقم الباي عين طريق  النخيل حي زواغي  رؤوف  بوالمرقة  .300
  الثالث      سريع إطعام  30 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  نورة  كروش  .301
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  الثالث      سريع إطعام  03 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  حسين  زيبوش  .302
    الثاني    بقالة  أ 5 رقم باتنة طريق الخامس الكلم  الرصاص شعبة حي زواغي  رابح  خواطة  .303
    الثاني    بقالة  272 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  اسماعيل  كرطوس  .304
    الثاني    عامة تغذية  30 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  فارس  خردي  .305
    الثاني    عامة تغذية  30 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  زكرياء  بوقاسة  .306
    الثاني    عامة تغذية  30 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  زكرياء  العلمي  .307
    الثاني  األول  عامة تغذية  30 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  حسان  عياد  .308
    الثاني    عامة تغذية  03 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  حسان  شريط  .309
    الثاني    قصابة  30 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  مريم  طاسة بن  .310
  الثالث      مطعم  30 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  الحليم عبد  شھبوب  .311
  الثالث      مقھى  30 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  سميرة  مواسة  .312
    الثاني  األول  مقھى  الرصاص شعب  الرصاص شعبة حي زواغي  بوخميس  بوقاسة  .313
    الثاني    مقھى  30 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  بوبكر  بوقاسة  .314
  الثالث      عمومي ھاتف  30 رقم  الرصاص شعبة حي زواغي  الرزاق عبد محمد  بوقاسة  .315
  الثالث      سريع إطعام  01 محل 39 رقم  الباي عين حي زواغي  الغاني عبد  مسكين  .316
  الثالث      سريع إطعام  أ 61 رقم األول الشطر  الباي عين حي زواغي  الحق عبد  غمارة  .317
  الثالث      سريع إطعام  ب و أ743 رقم األول الشطر الفج  الباي عين حي زواغي  حسن  بولمداود  .318
  الثالث      سريع إطعام  11 عمارة 63 رقم  الباي عين حي زواغي  الغاني عبد  موسى  .319
 التعمير و للبناء العامة تعاضدية مسكن 72  الباي عين حي زواغي  محمد  جابر بن  .320

  الثالث      سريع إطعام  12 عمارة
  الثالث      سريع إطعام  729 رقم الفج  الباي عين حي زواغي  عماد  وافق  .321
  الثالث  الثاني    بقالة  715 رقم األول الشطر الفج  الباي عين حي زواغي  ياسين  قزولة  .322
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  23 رقم األول الشطر  الباي عين حي زواغي  ھشام  بولفخض  .323
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  84 رقم الثاني الشطر الفج  الباي عين حي زواغي  بالل  ميلي  .324
  الثالث    األول  عامة تغذية  51 محل الثاني الشطر الفج  الباي عين حي زواغي  طارق  قجالي  .325
    الثاني    عامة تغذية  352 رقم الكاليتوس  الباي عين حي زواغي  دراجي  لقصير  .326
  الثالث    األول  عامة تغذية  مكرر 760 رقم الفج  الباي عين حي زواغي  زھير  أشرارد  .327
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  349 رقم الثاني الشطر  الباي عين حي زواغي  أحمد  جغادر  .328
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    الثاني    عامة تغذية  أ 171 رقم الفج  الباي عين حي زواغي  الحاسن  بجغيط  .329
      األول  عامة تغذية  أ25 رقم لعموري تحصيص  الباي عين حي زواغي  حمودي  سليمون  .330
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  718 رقم الفج  الباي عين حي زواغي  محمد  قصير  .331
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب و أ محل 732 رقم الفج االول الشطر  الباي عين حي زواغي  يوسف  لشھب  .332
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ل 68 رقم 12 عمارة مسكن 72  الباي عين حي زواغي  مسعود  سليماني  .333
      األول  عامة تغذية  211 رقم األول الشطر  الباي عين حي زواغي  لمين محمد  كريد  .334
      األول  عامة تغذية  أ 210 رقم األول الشطر  الباي عين حي زواغي  كمال  بوعروج  .335
    الثاني    عامة تغذية  68 رقم 12 عمارة مسكن 72  الباي عين حي زواغي  بوبكر  توھامي  .336
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب عمارة 04 رقم  الباي عين حي زواغي  أحمد  شتيوي  .337
      األول  خدمات و بنزين محطة  597 رقم  الباي عين حي زواغي  منير  مصطفى بلحاج  .338
    الثاني    مخبزة  األول الشطر  710 رقم الفج  الباي عين حي زواغي  الفتح بومقورة  وم م ذ ش  .339
      األول  صناعية مخبزة  750 رقم الفج  الباي عين حي زواغي  سليمة  طيار  .340
    الثاني    صناعية مخبزة  15 رقم  الباي عين حي زواغي  الحميد عبد  بوداح  .341
  الثالث  الثاني    مغازة  ب 195 رقم األول الشطر  الباي عين حي زواغي  ماركت زاد 2 أ  م م ذ ش  .342
  الثالث    األول  مقھى  ب محل 734 رقم األول الشطر الفج  الباي عين حي زواغي  مصطفى  صمادي  .343
    الثاني    مقھى  730 رقم الفج  الباي عين حي زواغي  زبيدة  حبشي  .344
      األول  مقھى  27 رقم األول الشطر  الباي عين حي زواغي  الحكيم عبد  لعجل  .345
    الثاني    مقھى  725 األول الشطر الفج  الباي عين حي زواغي  رشيد  حمدود  .346
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  أ محل 60 رقم األول الشطر  الباي عين حي زواغي  الدين جمال  جامع بن  .347
 و للسكن العامة للتعاضدية العقاري التجمع  الباي عين حي زواغي  رشيدة  بكيري  .348

  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  02 رقم ج عمارة مسكن 72 التعمير
      األول  عمومي ھاتف  725 رقم 02 الشطر الفج  الباي عين حي زواغي  حورية  بودماغ  .349
  الثالث    األول  عمومي ھاتف  87 رقم الثاني الشطر الفج  الباي عين حي زواغي  رحيمة  حليش  .350
      األول  عمومي ھاتف  718 رقم الفج  الباي عين حي زواغي  العالي عبد  شرطيوة بن  .351
  الثالث    األول  عمومي ھاتف  53 رقم الثاني الشطر الفج  الباي عين حي زواغي  كريم  بوشليقة  .352
  الثالث      عمومي ھاتف  ج 743 رقم األول الشطر الفج  الباي عين حي زواغي  ھشام  بولمداود  .353
    الثاني  األول  بقالة  33 رقم  مسيد سيدي جسر راشد_سيدي  عزالدين  حنيني  .354
    الثاني  األول  بقالة    مسيد سيدي جسر راشد_سيدي  رحيمة  كيحل  .355
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    الثاني    بقالة    مسيد سيدي جسر راشد_سيدي  محمد  منيصر  .356
      األول  بقالة  79 رقم  مسيد سيدي جسر راشد_سيدي  رابح  بوساكر  .357
    الثاني    جزار  75 رقم  مسيد سيدي جسر راشد_سيدي  الحكيم عبد  شريبط  .358
  الثالث    األول  مخبزة    مسيد سيدي جسر راشد_سيدي  طارق  بوداح  .359
    الثاني    مقھى  06 رقم  مسيد سيدي جسر راشد_سيدي  ادريس موالي  شايب بن  .360
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  06 رقم  مسيد سيدي جسر راشد_سيدي  سليم  لعور  .361
    الثاني    عمومي ھاتف  15 رقم  رويج حسين العقيد ساحة راشد_سيدي  مولود  خالصي  .362
  الثالث  الثاني    جزار  19 رقم  بومزو سوق راشد_سيدي  حسين  حمودة بن  .363
  الثالث  الثاني    قصابة  09 رقم  بومزو سوق راشد_سيدي  الكمال سيف  كحول  .364
  الثالث  الثاني    قصابة  09رقم  بومزو سوق راشد_سيدي  الكمال سيف  كحؤل  .365
  الثالث  الثاني    قصابة  29 رقم  بومزو سوق راشد_سيدي  نورالدين  كرواز  .366
  الثالث      سريع إطعام  09 رقم  ماي 19 شارع راشد_سيدي  الحميد عبد  خليلي بنوح  .367
  الثالث      سريع إطعام  17 رقم  1955 أوت 20 شارع راشد_سيدي  حمزة  بوسطيلة  .368
  الثالث      سريع إطعام  31 رقم  1955 أوت 20 شارع راشد_سيدي  احمد  يوتش  .369
    الثاني    عامة تغذية  48 رقم احمد قايدي حي  1955 أوت 20 شارع راشد_سيدي  جمال  كاوة  .370
    الثاني  األول  مقھى  03 رقم  1955 أوت 20 شارع راشد_سيدي  شوقي محمد  عبايدي  .371
  الثالث  الثاني    مقھى  12 رقم  1955 أوت 20 شارع راشد_سيدي  فارس  عابد  .372
  الثالث      عمومي ھاتف  04 رقم  1955 أوت 20 شارع راشد_سيدي  زوبير  رويبح  .373
    الثاني    عمومي ھاتف  13 رقم  1955 أوت 20 شارع راشد_سيدي  فارس  غدار  .374
      األول  عمومي ھاتف  مكرر 03 نھجرقم  دميغة العم أبناء شارع راشد_سيدي  عثمان  العزيز عبد  .375
    الثاني    عامة تغذية  20 رفم  بوريسة اإلخوة شارع راشد_سيدي  عثمان  باكة بن  .376
      األول  عامة تغذية  51 رقم  عرفة اإلخوة شارع راشد_سيدي  رياض  زعباط  .377
    الثاني    عامة تغذية  51 رقم  عرفة اإلخوة شارع راشد_سيدي  العالي عبد  غولة  .378

 بن الحميد عبد الشيخ شارع راشد_سيدي  زليخة  كادون  .379
      األول  عامة تغذية  36 رقم  باديس

      األول  عامة تغذية  45 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  الوھاب عبد  بوغاشيش  .380
      األول  عامة تغذية  مكرر 80  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  سميرة  حي  .381
      األول  مخبزة  73رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  أحمد  زيرق  .382
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    الثاني    مخبزة  02 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  عمر  بقاش  .383
      األول  مخبزة  05 رقم  بسطانجي شارع راشد_سيدي  لزھر  ركيمة  .384
    الثاني  األول  مخبزة  1  الرحمان عبد مليك بن شارع راشد_سيدي  إلياس  مقراني  .385
  الثالث      مطعم  10 رقم  الكريم عبد بوبرطخ شارع راشد_سيدي  فريدة  بلخير  .386
  الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  03 رقم  الرحمان عبد بودربالة شارع راشد_سيدي  وليد  عثماني  .387
  الثالث      مطعم  14و 12 رقم  الرحمان عبد بودربالة شارع راشد_سيدي  موسى  حمودة بن  .388
  الثالث      سريع إطعام  مكرر04  أحمد جغرود شارع راشد_سيدي  سفيان  خرطاقي  .389
    الثاني    عامة تغذية  7  أحمد جغرود شارع راشد_سيدي  عادل  خزناجي باش  .390
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  16 رقم  السعيد خراب شارع راشد_سيدي  محمد  نوري  .391
      األول  عامة تغذية  05رقم  عمار سطايفي شارع راشد_سيدي  مختار  خيط  .392
    الثاني    عامة تغذية  08ب  عمار سطايفي شارع راشد_سيدي  سميرة  كيموش  .393
    الثاني    عامة تغذية  محمد كيموش شارع 02 رقم  الطاھر صالحي شارع راشد_سيدي  جھيد  تمسي  .394
      األول  عامة تغذية  أ محل ب شارع 11 رقم  مصطفى عوطي شارع راشد_سيدي  معمر منيعي  الصدق م,م,ذ,ش  .395
    الثاني    عامة تغذية  13رقم  مصطفى عوطي شارع راشد_سيدي  الصالح محمد  بھاز  .396
  الثالث  الثاني    مخبزة  25 رقم  فلسطين شارع راشد_سيدي  اسماعيل  بلعابد  .397
  الثالث      سريع إطعام  ب 34 رقم  المالك عبد قيطوني شارع راشد_سيدي  ثابت  القادر عبد  .398
      األول  عامة تغذية  44 رقم  المالك عبد قيطوني شارع راشد_سيدي  زكرياء  زرطال  .399
    الثاني    عامة تغذية  15 رقم  المالك عبد قيطوني شارع راشد_سيدي  االمين  سعدي  .400
    الثاني    عامة تغذية  41 رقم  المالك عبد قيطوني شارع راشد_سيدي  علي  لكاكرة  .401
    الثاني    عامة تغذية  63رقم  المالك عبد قيطوني شارع راشد_سيدي  رياض  درويش  .402
    الثاني    عامة تغذية  41 رقم  المالك عبد قيطوني شارع راشد_سيدي  بشير  سنيغد  .403
    الثاني    عامة تغذية  53 رقم  المالك عبد قيطوني شارع راشد_سيدي  لخضر  ايشطة  .404
      األول  عامة تغذية  54 رقم  المالك عبد قيطوني شارع راشد_سيدي  مسعود  صاولي  .405
    الثاني  األول  عامة تغذية  23 رقم  المالك عبد قيطوني شارع راشد_سيدي  لخضر  حموي  .406
    الثاني    عامة تغذية  96 رقم  المالك عبد قيطوني شارع راشد_سيدي  السعيد  حموش  .407
    الثاني  األول  نفطال الخدمات محطة  158 رقم  المالك عبد قيطوني شارع راشد_سيدي  نافطال  نافطال محطة  .408
    الثاني    عمومي ھاتف  05 رقم  المالك عبد قيطوني شارع راشد_سيدي  حسين  معمري  .409
    الثاني    عمومي ھاتف  04 رقم  ماسيرسا شارع راشد_سيدي  الدين نور  عاللوش  .410
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    الثاني    عامة تغذية  يدتشين نھج 01  بوعورة مريم شارع راشد_سيدي  إلياس  معيز  .411
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  13 رقم  رابح مريمش شارع راشد_سيدي  المالك عبد  قيطوني  .412
  الثالث      سريع إطعام  01رقم 1974 نوفمبر26  بلوزداد محمد راشد_سيدي  داود  بوكعباش  .413
  الثالث      سريع إطعام  06 رقم عالل شطاب نھج  بلوزداد محمد راشد_سيدي  حمزة  دلمي  .414
  الثالث      سريع إطعام  03 رقم محل 1974 نوفمبر26  بلوزداد محمد راشد_سيدي  اللطيف عبد  قفروشي  .415
  الثالث      سريع إطعام  17 رقم  بلوزداد محمد راشد_سيدي  كمال فرح قديدي  سيرتا بانورما م,م,ذ,ش  .416
  الثالث      سريع إطعام  45رقم  بلوزداد محمد راشد_سيدي  كمال  الحفيظ عبد بن  .417
  الثالث      سريع إطعام  45 رقم  بلوزداد محمد راشد_سيدي  جمال  بوودن  .418
    الثاني    عامة تغذية  3  بلوزداد محمد راشد_سيدي  صفية  قوميدة  .419
      األول  عامة تغذية  14رقم 1974 نوفمبر26  بلوزداد محمد راشد_سيدي  سليم  نوي  .420
      األول  عامة تغذية  47 رقم  بلوزداد محمد راشد_سيدي  أنيس  بحار  .421
    الثاني    عامة تغذية  19 رقم مسعود بودھان نھج  بلوزداد محمد راشد_سيدي  الحاسن  مزاھي  .422
  الثالث  الثاني    ودواجن لحوم  24 رقم  بلوزداد محمد راشد_سيدي  خوجة  زيان بن  .423
  الثالث  الثاني    مخبزة  4 رقم  بلوزداد محمد راشد_سيدي  أوريدة  شرايري  .424
    الثاني    عمومي ھاتف  47رقم  بلوزداد محمد راشد_سيدي  زرياب  ساسي  .425
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  23 رقم أ حصة  بلمدني االخوة نھج راشد_سيدي  الدين شمس  عميرش  .426
    الثاني    عامة تغذية  06 رقم  يوسف نعيجة بن نھج راشد_سيدي  مسعود  بودرمين  .427
      األول  عامة تغذية  10 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  العزيز عبد  معلم  .428
    الثاني    عامة تغذية  44 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  بوبكر  لھشيلي  .429
    الثاني    عامة تغذية  1 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  رشيد  رماش  .430
      األول  عامة تغذية  36 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  براھيم  دندان  .431

 المنظر األرزاق م,م,ذ,ش  .432
    الثاني    عامة تغذية  75 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  فريد رمرام  الجميل

      األول  عامة تغذية  05 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  علي  زريزر  .433
  الثالث  الثاني    جزار  38 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  السالم عبد  شنوفي  .434
    الثاني    فواكه و خضر  26 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  بوالعيد  قدواح  .435
    الثاني    فواكه و خضر  25 رقم أ نھج  بوجريو نھج راشد_سيدي  ياسين  العزيز عبد  .436
    الثاني    فواكه و خضر  بطو سوق44  بوجريو نھج راشد_سيدي  عمار  فردي  .437
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    الثاني    فواكه و خضر  بطو سوق 24  بوجريو نھج راشد_سيدي  الدين خير  لحرش  .438
    الثاني    فواكه و خضر  بطو سوق27  بوجريو نھج راشد_سيدي  السعيد  بعبع  .439
  الثالث  الثاني    قصابة  08 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  عمار  بوحزرة  .440
  الثالث  الثاني    قصابة  52 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  عمر  شرفي  .441
  الثالث  الثاني    قصابة  بطو سوق 33 رقم  بوجريو نھج راشد_سيدي  بالل  بوبندير  .442
  الثالث  الثاني    قصابة  39 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  عادل  بونعاس  .443
  الثالث  الثاني    قصابة  01 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  الغاني عبد  بنيس  .444
  الثالث  الثاني    قصابة  15 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  نذير  تنيو  .445
  الثالث  الثاني    قصابة  بطو سوق أ23  بوجريو نھج راشد_سيدي  خالد  زيان بن  .446
  الثالث  الثاني    ودواجن لحوم  15 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  حسان  فريمش  .447
  الثالث  الثاني    ودواجن لحوم  بطو سوق 41 رقم  بوجريو نھج راشد_سيدي  مولود أحمد محمد  سيطار  .448
      األول  عامة تغذية  14 رقم  حمالوي نھج راشد_سيدي  جمال  بولحماير  .449
    الثاني    عامة تغذية  16 رقم  حمالوي نھج راشد_سيدي  كمال  لحور  .450
    الثاني    عامة تغذية  20 رقم  حمالوي نھج راشد_سيدي  عادل  طقيق  .451
    الثاني    عامة تغذية  17 رقم  حمالوي نھج راشد_سيدي  عياش  عمرو  .452
    الثاني    عمومي ھاتف  034رقم  هللا عبد سي نھج راشد_سيدي  زوبة  قرين شروانة  .453
  الثالث      عامة تغذية  59 رقم  الشريف رحماني عاشور نھج راشد_سيدي  بوبكر  حزوبي  .454
    الثاني    مخبزة  19  الشريف رحماني عاشور نھج راشد_سيدي  عمر  تباني  .455
      األول  مخبزة    الشريف رحماني عاشور نھج راشد_سيدي  وبوطمين بصيلة  تضامن شركة  .456
  الثالث      سريع إطعام  الحميد عبد قربوعة شارع 05 رقم  المنصورة مبروك_سيدي  جمال  كرينح  .457
  الثالث      سريع إطعام  محمد كيموش نھج مكرر 51  المنصورة مبروك_سيدي  محمد  فصيح  .458
  الثالث      سريع إطعام  محمد كيموش نھج 07 رقم  المنصورة مبروك_سيدي  ياسين  بوطمين  .459
  الثالث      سريع إطعام  محمد كيموش نھج 02  المنصورة مبروك_سيدي  لطفي  بوكلوة  .460
      األول  بقالة  محمد كيموش نھج 02  المنصورة مبروك_سيدي  الدين نصر  بوكلوة  .461
    الثاني    بقالة  02 رقم عمار داودي نھج  المنصورة مبروك_سيدي  فايزة  كاوة  .462
    الثاني  األول  عامة تغذية  محمد كيموش نھج10  المنصورة مبروك_سيدي  فيصل  كيموش  .463
    الثاني  األول  عامة تغذية  حصة 37/38  المنصورة مبروك_سيدي  أمين محمد  بركات  .464
  الثالث      عامة تغذية  عمار داودي شارع21  المنصورة مبروك_سيدي  عمر  شايب  .465
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      األول  صناعية مخبزة  06 رقم جبري ساحة  المنصورة مبروك_سيدي  علي سيد  بولعرايس  .466
    الثاني    تقليدية وحلويات مخبزة  عمار داودي نھج 05  المنصورة مبروك_سيدي  الحلويات و للخبز األمل  م م ذ ش  .467
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  محمد كيموش شارع04شا  المنصورة مبروك_سيدي  الدين بدر  بوكلوة  .468
      األول  عمومي ھاتف  محمد كيموش شارع 02 رقم  المنصورة مبروك_سيدي  وفيدة  بوكلوة  .469
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  عمار داودي شارع ب51  المنصورة مبروك_سيدي  حدة  بوبون  .470
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  محمد كيموش أنھج06  المنصورة مبروك_سيدي  فوزي  جعفري  .471
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  محمد كيموش شارع02  المنصورة مبروك_سيدي  الوھاب عبد  بوكلوة  .472
  الثالث      سريع إطعام  ب01 رقم09 مجمع أ نھج  عباس اإلخوة حي مبروك_سيدي  سليم  مانع  .473
  الثالث      صناعية مخبزة  2ب رقم محل  عباس اإلخوة حي مبروك_سيدي  ساعد  حاجي  .474
  الثالث      سريع إطعام  01 محل ح 447  الحياة حي مبروك_سيدي  جمال  بوكرزازة  .475
  الثالث      سريع إطعام  03 رقم 02 حصة 447  الحياة حي مبروك_سيدي  الھادي محمد  بلھادف  .476
    الثاني    بقالة  ب 41  الحياة حي مبروك_سيدي  سليم  بوبكر  .477
    الثاني    عامة تغذية  07 رقم أ نھج غجغج اإلخوة حي  الحياة حي مبروك_سيدي  محمد  بوغاشيش  .478
    الثاني    عامة تغذية  ت محل 447 رقم  الحياة حي مبروك_سيدي  أسامة  لعجابي  .479
    الثاني    قصابة  أ447  الحياة حي مبروك_سيدي  فؤاد  خنفري  .480
    الثاني    صناعية مخبزة  أ 447 رقم  الحياة حي مبروك_سيدي  سھيل  حاجي  .481
      األول  صناعية مخبزة  06 عمارة  الحياة حي مبروك_سيدي  المالك عبد  زايد بن  .482
  الثالث      سريع إطعام  02 أ عمارة مسكن30 مشروع  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  ھارون  حمودة بن  .483
  الثالث      سريع إطعام  04 رقم ج عمارة مسكن30  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  فارس  لوحيش  .484
  الثالث      سريع إطعام  02 رقم بوكروش سوق  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  الغاني عبد  جدو  .485
    الثاني    مشتقاته و الحليب انتاج  64 بوكروشرقم سوق  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  الرحمان عبد  بوعقيرة  .486
    الثاني    بقالة  المغطى السوق  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  العربي محمد  فريمش  .487
    الثاني  األول  بقالة  06 مدخل مسكن80 سقاق حي21  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  رياض  صدراتي  .488
    الثاني    بقالة  16 عمارة 1148 مشروع 06 و 05  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  يوسف  قحبش  .489
      األول  بقالة  إي عمارة د 02  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  عقبة  معمري  .490
      األول  بقالة  ج 413 رقم  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  حمزة  بعزيز  .491
    الثاني  األول  بقالة  413 رقم  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  أحسن  طيار  .492
      األول  عامة تغذية رقم 23 عمارة مسكن 148 برنامج  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  عمار  بودفة  .493
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    الثاني    عامة تغذية  01 رقم التجاري المركز  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  أحمد  ھالل  .494
    الثاني    عامة تغذية  01 رقم س عمارة أ مدخل  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  لمين محمد  مسيلي  .495
    الثاني    عامة تغذية  04 رقم بوكروش سوق  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  رؤوف  لجغير  .496
    الثاني    عامة تغذية  10 رقم01 رقم التجاري المركز  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  مراد  شرفي  .497
    الثاني    عامة تغذية  02 محل ج عمارة مسكن30  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  محترم أشرف  بوسنة  .498
    الثاني    قصابة  بوكروش سوق 06 رقم  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  منير  بوسبس  .499
    الثاني    قصابة  03 رقم ج عمارة 413 حصة مسكن 30  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  طارق  تامن  .500
    الثاني    قصابة  بوكروش سوق بجانب كشك 01  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  صالح  بلموكر  .501
  الثالث  الثاني    مخبزة  413 رقم 23 عمارة أ 148 برنامج  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  ناصر  عميرش  .502
      األول  مخبزة  413 رقم ب فرع 01 رقم  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  هللا عبد  عليوش  .503
    الثاني    صناعية غير مخبزة  ق413  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  حسن  طيار  .504
  الثالث      مطعم  أ13 رقم09 محل02 حصة  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  فيصل  العدوالي  .505
    الثاني    مقھى  أ413  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  الرؤوف عبد  حيول  .506
 ب جزء 413 رقم مسكن30 حي  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  حمزة  شنوف  .507

    الثاني  األول  عمومي ھاتف  ب قسم تحصيص
  الثالث      عمومي ھاتف  413 حصة أ عمارة مسكن30 حي01  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  إبراھيم  الطاھر بن  .508
    الثاني    عمومي ھاتف  مكرر413 برقم محل  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  نبيل  بوحالسة  .509
    الثاني    عمومي ھاتف  ب عمارة19  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  رمزي  قسمية  .510
    الثاني    عمومي ھاتف  01 مدخل ب عمارة  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  بالل  قجان  .511
 07 عمارة مسكن 192 برنامج د 02  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  ياسين  بومعزة  .512

    الثاني  األول  عمومي ھاتف  01 مدخل مكرر
    الثاني    بقالة  أ 50  الزھور حي مبروك_سيدي  كريم  كشرود  .513
    الثاني  األول  بقالة  12 مجموعة أ شارع 09 رقم  عباس اإلخوة المتعاونين حي مبروك_سيدي  غاني  مجمج  .514
    الثاني    عامة تغذية  63 رقم أ نھج  عباس اإلخوة المتعاونين حي مبروك_سيدي  مسعودة  العطلي  .515
    الثاني    الخبز صناعة  01 رقم أ نھج  عباس اإلخوة المتعاونين حي مبروك_سيدي  نسيم  كيحل  .516
    الثاني    قصابة  أ شارع ج 11  عباس اإلخوة المتعاونين حي مبروك_سيدي  فتحي  حيدوسي  .517
    الثاني    قصابة  ب محل 413 رقم أ نھج  عباس اإلخوة المتعاونين حي مبروك_سيدي  رابح  بوعلي  .518
      األول  مخبزة  أ شارع  عباس اإلخوة المتعاونين حي مبروك_سيدي  الزھرة  كبابي  .519
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    الثاني    مخبزة  التجاري المركز  عباس اإلخوة المتعاونين حي مبروك_سيدي  مولود  عمرة بن  .520
    الثاني  األول  بقالة  02محلج 600رقم03  المشجرة حي مبروك_سيدي  إسماعيل  زرزي  .521
    الثاني    عامة تغذية  600 رقم 03  المشجرة حي مبروك_سيدي  يونس  كشرود  .522
  الثالث      سريع إطعام  20 رقم04 بمدخل عمارة  لعصيفر الرزاق عبد حي مبروك_سيدي  محمدالصالح  بولقصب  .523
    الثاني    عامة تغذية  4ب عمارة19 رقم  لعصيفر الرزاق عبد حي مبروك_سيدي  فوزي  مدني  .524
    الثاني  األول  بقالة  01 رقم 2 ب أ عمارة  الشريف أحمد منوري حي مبروك_سيدي  فؤاد  جبلي  .525
    الثاني  األول  عامة تغذية  ث21  مجوب إسماعين شارع مبروك_سيدي  الدين شمس  شويط  .526
    الثاني    الخبز صناعة  94 رقم مبروك سيدي تحصص  مجوب إسماعين شارع مبروك_سيدي  أحسن  طيار  .527
      األول  مغازة  40 رقم  مجوب إسماعين شارع مبروك_سيدي    حمودي حمامة  .528
    الثاني  األول  بقالة  مكرر 48 رقم  بشير حفناوي شارع مبروك_سيدي  سفيان  بوبكر  .529
      األول  صناعية غير مخبزة  01 رقم  عمار زويش شارع مبروك_سيدي  شركاؤه و بلفريخ  تضامن شركة  .530
    الثاني    بقالة  أ13 رقم  الطاھر عبابسة شارع مبروك_سيدي  منصف  درقال  .531
    الثاني    عامة تغذية  أ 34 رقم  الطاھر عبابسة شارع مبروك_سيدي  اسماعين  بوحبيلة  .532
    الثاني    عمومي ھاتف  ب محل 39 رقم  الطاھر عبابسة شارع مبروك_سيدي  عمار  قارة  .533
  الثالث      كامل إطعام  27 رقم  إسماعين عدوي شارع مبروك_سيدي  يمونة  جبلية  .534
    الثاني  األول  بقالة  23رقم  إسماعين عدوي شارع مبروك_سيدي  خميسة  رقعي  .535
  الثالث      كامل إطعام  21 رقم  أحمد لرعاقب شارع مبروك_سيدي  الزھراء فاطمة  بورقعة  .536

 


