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قصابةشارع عابد أحمد محل 02حمدي فتیحةالبرج77
قصابةشارع شارع العروسي عبد القادر خلویةبالطیب فایزةالبرج78
خضر وفواكھشارع سیدي محمد بن زرقة خلویةبن زرام محمدالبرج79
خضر وفواكھشارع عابد أحمدعصمنلي ربیعةالبرج80
خضر وفواكھشارع عابد أحمدقوجیلي الحاجالبرج81
شارع أمحمد بن زرقة خلویةھاشمي جمالالبرج82 اطعام سریعرقم 49
اطعام سریعشارع الشھداء محل بدون رقمباي محمد األمینالبرج83
اطعام سریعشارع بریك عبد القادرمراح زین الدینالبرج84
اطعام سریعشارع الشھداءبیور محمدالبرج85
شارع سیدي أمحمد بن زرقة خلویةبالطیب العونيالبرج86 تغذیة عامة63
تغذیة عامةشارع عابد أحمدبیاض محمدالبرج87
تغذیة عامةشارع عابد أحمدعابد بن عامرالبرج88
تغذیة عامةشارع بلطاش میلودبھلول فضیلالبرج89
تغذیة عامةشارع عابد أحمدبوسیف أحمدالبرج90
تغذیة عامةشارع الشھداءدندان اسماعیلالبرج91
حواس أحمدتوتة الحبیبالبرج92 تغذیة عامة10
تغذیة عامةشارع الشھداءصدیقي عثمانالبرج93
محطة خدماتشارع سیدي أمحمد بن زرقة خلویةسي الطیب أحمدالبرج94
محطة خدماتالطریق الوطني رقم 07شركة بوعبیدة طریقالبرج95
مخبزةشارع قنانشة عبد القادربلخیر فطیمةوادي األبطال96
مخبزةشارع بلخدیم بن عودة محل 03یوسفي باللوادي األبطال97
مخبزةشارع العقید لطفيبشیري مختاروادي األبطال98
محل 01بوشیبة بنت بالعالیةوادي األبطال99 مخبزةطریق الملعب البلدي قطعة رقم 35
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قصابةشارع بلھاس الغوثي محل 02فراح خدیم أحمدوادي األبطال101
خضر وفواكھشارع األمیر عبد القادربوقصة أبوبكروادي األبطال102
قطعة رقم 20بشیري بغدادوادي األبطال103 خضر وفواكھتجزئة 80
خضر وفواكھوادي األبطال مركزبوعالم اهللا محمدوادي األبطال104
قطعة شارع األمیر عبد القادربطیب بوزیانوادي األبطال105 اطعام سریعحي 27
اطعام سریعاألمیر عبد القادربن الحاج أعمروادي األبطال106
الطابق األرضي محل 19ذراعو حفیظةوادي األبطال107 تغذیة عامةالموقع 02
تغذیة عامةشارع بلھاس الغوثيبلحاج جلول عبد القادروادي األبطال108
محل 02قالوزي مختاریةوادي األبطال109 تغذیة عامةشارع بلخدیم بن عودة رقم  38
تغذیة عامةاألمیر عبد القادربوقصة أبوبكروادي األبطال110
تغذیة عامةشارع العقید لطفي محل 02طرش قادةوادي األبطال111
تغذیة عامةاألمیر عبد القادرصبط عدةوادي األبطال112
تغذیة عامةشارع قنانشة عبد القادرماحي المیلودوادي األبطال113
محطة خدماتمحطة خدمات –نفطال-غالي عبد القادروادي األبطال114
مخبزةشارع الشھداءسي الطیب محمد نصر اهللاسیدي قادة115
مخبزةشارع بوزیت المختاربوزیت سید أحمدسیدي قادة116
مخبزةشارع أول نوفمبربوزیت سید أحمدسیدي قادة117
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قصابةشارع الشھداءبلمختار عبد القادرسیدي قادة118
قصابةشارع الشھداءدنون أحمدسیدي قادة119
خضر وفواكھشارع أول نوفمبرجیاللي عیادسیدي قادة120
خضر وفواكھشارع أول نوفمبرقالوش الطاھرسیدي قادة121
خضر وفواكھالملعب البلدي مركزقالل حبیبسیدي قادة122
اطعام سریعشارع الشھداءفالح حمیدسیدي قادة123
اطعام سریعشارع الشھداءقادة شریفسیدي قادة124
اطعام سریعشارع الشھداء محل أمعروف توفیقسیدي قادة125
تغذیة عامةشارع الشھداءمعروف بخدةسیدي قادة126
تغذیة عامةشارع الشھداءمناد محمدسیدي قادة127
شارع الشھداء محل 01مراح رشیدسیدي قادة128 تغذیة عامةرقم 31
تغذیة عامةشارع الشھداءبلعباس بقادةسیدي قادة129
تغذیة عامةشارع الشھداءخناثة الطیبسیدي قادة130
تغذیة عامةشارع أول نوفمبرغالمي عبد القادرسیدي قادة131
شارع الشھداءغالیمي ھواريسیدي قادة132 تغذیة عامة58
تغذیة عامةشارع الشھداءبودالي جمالسیدي قادة133
محطة خدماتسیدي قادة طریق – مفترق الطریقزحاف عبد القادرسیدي قادة134
ملبنةدوار بوتفاحة - الغمريبلعالیة أحمدالمحمدیـــــــــة135
محطة الوقودصحاوریة -المحمدیةحمدي عبد اهللالمحمدیـــــــــة136
محطة الوقودبوتفاحة -الغمريش. ذ. م. م جلطيالمحمدیـــــــــة137
محطة الوقودشارع العربي بن مھیديمحطة وقودالمحمدیـــــــــة138
محطة الوقودالمحمدیةسوفال فافةالمحمدیـــــــــة139
محطة الوقودالمحمدیةبوخاري مصطفىالمحمدیـــــــــة140
توزیع الوقودالصحاوریةشركة حمديالمحمدیـــــــــة141
قسم 149بوجالل عبد الرحمنالمحمدیـــــــــة142 مخبزةشارع االمیر عبد القادر جزء ملكیة 55
مخبزةشارع طرابلس رقم 06بن یبقة میلودالمحمدیـــــــــة143
مخبزةشارع محمد خمیستي رقم 48نایت حمود عبد المالكالمحمدیـــــــــة144
مخبزةشارع محمد خمیستيبوشامة عبد الرحمنالمحمدیـــــــــة145
مخبزةشارع بن زھرة عبد القادربن عمارة بن عمارةالمحمدیـــــــــة146
مخبزةتجزئة بن زھرة عبد القادرفاتح بن ناصرالمحمدیـــــــــة147
مخبزةشارع االمیر عبد القادربوسدرة مختارالمحمدیـــــــــة148
مخبزةشارع العربي بن مھیديبن دربوس حبیبالمحمدیـــــــــة149
مخبزةالصحاوریةشكال یزیدالمحمدیـــــــــة150
مخبزةشارع االمیر عبد القادرابراھیم میلودالمحمدیـــــــــة151
مطعمشارع العربي بن مھیدينمر رابحالمحمدیـــــــــة152
مطعمشارع العربي بن مھیديبن یمینة سفیانالمحمدیـــــــــة153
مطعمشارع االمیر عبد القادربو الثلج ولیدالمحمدیـــــــــة154
مطعمشارع العربي بن مھیديقنیش محمدالمحمدیـــــــــة155
مطعمشارع االمیر عبد القادركركور قادةالمحمدیـــــــــة156
مطعمشارع االمیر عبد القادركومیش الجیالليالمحمدیـــــــــة157
مطعمشارع العربي بن مھیديلغرس مصطفىالمحمدیـــــــــة158
مطعمشارع العربي بن مھیديزردالي سمیرالمحمدیـــــــــة159
28قارة قادةالمحمدیـــــــــة160 قصابةنھج بن زھرة عبد القادر
قصابةشارع باستورزروال حسینالمحمدیـــــــــة161
16دعارة الھاشميالمحمدیـــــــــة162 قصابةشارع باستور محل 01
قصابةشارع االمیر عبد القادر رقم 07دحاوة میلودالمحمدیـــــــــة163
33دحاوى محمدالمحمدیـــــــــة164 قصابةقطعة شارع االمیر عبد القادر
قصابةشارع امتداد بن زھرة عبد القادربونوالة طارقالمحمدیـــــــــة165
قصابةشارع باستورقرینات سمیرالمحمدیـــــــــة166
قصابةشارع باستورنمر عبد القادرالمحمدیـــــــــة167
قصابةشارع علي بوھالل رقم 12عمارة الحاجالمحمدیـــــــــة168
قصابةشارع بن زھرة عبد القادربران حمادوشالمحمدیـــــــــة169
قصابةشارع االخوة حجال رقم 21بوكرمة قادةالمحمدیـــــــــة170
قصابةسوق المغطاةسایح عمرالمحمدیـــــــــة171
خضر وفواكھشارع بن زھرة عبد القادربن عودة محفوظالمحمدیـــــــــة172
خضر وفواكھشارع باستورسقراس فاتحالمحمدیـــــــــة173
خضر وفواكھشارع بن زھرة عبد القادرسعدو براھیمالمحمدیـــــــــة174
خضر وفواكھنھج االمیر عبد القادراعمر محمدالمحمدیـــــــــة175
خضر وفواكھشارع بن زھرة عبد القادرمفتاح عز الدینالمحمدیـــــــــة176
خضر وفواكھشارع االمیر عبد القادرزروقي ناصر الدینالمحمدیـــــــــة177
خضر وفواكھشارع خرشف عبد القادرحبیب محمدالمحمدیـــــــــة178
خضر وفواكھشارع االمیر عبد القادرمداح احمدالمحمدیـــــــــة179
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خضر وفواكھشارع سعید جلولعمر ناصرالمحمدیـــــــــة180
خضر وفواكھشارع بلبنة رقم 10سقار محمدالمحمدیـــــــــة181
خضر وفواكھشارع طرابلسعامر مبركالمحمدیـــــــــة182
خضر وفواكھشارع طرابلسفالح العربي میلودالمحمدیـــــــــة183
خضر وفواكھسیدي محمدبوبكر عبد القادرالمحمدیـــــــــة184
خضر وفواكھشارع باستورعربي مختارالمحمدیـــــــــة185
خضر وفواكھشارع باستوربوھالي نور الدینالمحمدیـــــــــة186
خضر وفواكھشارع باستوریخلف احمدالمحمدیـــــــــة187
خضر وفواكھشارع باستورعابد جیالليالمحمدیـــــــــة188
خضر وفواكھشارع باستوردالي بلبنةالمحمدیـــــــــة189
تغذیة عامةشارع بن زھرة عبد القادردراوش احمدالمحمدیـــــــــة190
تغذیة عامةالتجزئة االضافیة بن زھرة عبد القادرحمادي سید احمدالمحمدیـــــــــة191
تغذیة عامةتجزئة بن زھرة عبد القادرتیراس محمدالمحمدیـــــــــة192
قطعة ریاض محمد وباستور رقم 07بن كلنة خدیجةالمحمدیـــــــــة193 تغذیة عامةتجزئة 73
تغذیة عامةشارع علي بوھاللمازرني یوسفالمحمدیـــــــــة194
26بناني نور الدینالمحمدیـــــــــة195 تغذیة عامةشارع العربي بن مھیدي
تغذیة عامةشارع االمیر عبد القادر رقم 01سویلح حمیدالمحمدیـــــــــة196
تغذیة عامةشارع العربي بن مھیديجفال عبد الغنيالمحمدیـــــــــة197
تغذیة عامةشارع باستورمحمدي غزالة /حمادي محمدالمحمدیـــــــــة198
تغذیة عامةشارع باستوروادي سعادةالمحمدیـــــــــة199
تغذیة عامةشارع بن زھرة عبد القادردحو زقايالمحمدیـــــــــة200
دحو جیاللي مصطفىالمحمدیـــــــــة201

قسم  قطعة شارع االمیر عبد القادر جزء ملكیة 22 تجزئة 25
محل 01 تغذیة عامة78

تغذیة عامةشارع بن زھرة عبد القادر محل 03لغرس محمدالمحمدیـــــــــة202
تغذیة عامةشارع بن زھرة عبد القادرتونسي عبد القادر ھشامالمحمدیـــــــــة203
68كراروبي فطیمة الزھرةالمحمدیـــــــــة204 تغذیة عامةشارع االمیر عبد القادر محل 05
محل 01میال براھیمالمحمدیـــــــــة205 تغذیة عامةشارع االمیر عبد القادر رقم 68
تغذیة عامةشارع االمیر عبد القادر ممد محل 01حیط میلودالمحمدیـــــــــة206
تغذیة عامةدوار سیدي عبد القادر رقم 12حمو احمدالمحمدیـــــــــة207
تغذیة عامةدوار سیدي عبد القادرصانع قویدرالمحمدیـــــــــة208
تغذیة عامةشارع االمیر عبد القادرشقراني سریر توفیقالمحمدیـــــــــة209
تغذیة عامةشارع سي فوضبیل دوار بوبرناص محل 01عمار عليالمحمدیـــــــــة210
تغذیة عامةحي سیدي عبد القادرحسین اعمرالمحمدیـــــــــة211
تغذیة عامةشارع محمد خمیستيبولكوان بغداديالمحمدیـــــــــة212
تغذیة عامةشارع محمد خمیستيبولحفة شادلي فطیمةالمحمدیـــــــــة213
تغذیة عامةشارع العربي بن مھیديقادة رشیدالمحمدیـــــــــة214
تغذیة عامةنھج بن زھرة عبد القادر وشارع محمد خمیستيشعالة فطیمة الزھرةالمحمدیـــــــــة215
01بوعمامة محمدالمحمدیـــــــــة216 تغذیة عامةشارع بن زھرة عبد القادر
تغذیة عامةشارع محمد خمیستي رقم 26ریف محمدالمحمدیـــــــــة217
19شاوش عبد الغانيالمحمدیـــــــــة218 تغذیة عامةشارع محمد خمیستي
تغذیة عامةشارع العربي بن مھیديبن عربة محمدالمحمدیـــــــــة219
06عالم براھیمالمحمدیـــــــــة220 تغذیة عامةشارع كریم العربي خیر الدین
تغذیة عامةشارع بن زھرة عبد القادرغاني قلوعة منصورالمحمدیـــــــــة221
تغذیة عامةشارع طرابلس رقم 40مزوني بن مھلالمحمدیـــــــــة222
تغذیة عامةشارع طرابلسفرقوق حسینالمحمدیـــــــــة223
تغذیة عامةشارع بلبنة محمد محل 01سقار محمدالمحمدیـــــــــة224
تغذیة عامةشارع طرابلسشادلي جیالليالمحمدیـــــــــة225
تغذیة عامةالصحاوریةسحنون محمدالمحمدیـــــــــة226
قطعةسعید بغشامالمحمدیـــــــــة227 تغذیة عامةحي 124
تغذیة عامةشارع االمیر عبد القادربلطاش عبد القادرالمحمدیـــــــــة228
تغذیة عامةشارع قدور بلقایمبراھیم عليالمحمدیـــــــــة229
تغذیة عامةشارع قادة قدورحمدان اسماعیلالمحمدیـــــــــة230
تغذیة عامةشارع بلبنة رقم 12وناس محمدالمحمدیـــــــــة231
تغذیة عامةالصحاوریةطیب باي قادةالمحمدیـــــــــة232
تغذیة عامةشارع بن زھرة عبد القادرصنور سفیانالمحمدیـــــــــة233
تغذیة عامةشارع طرابلسدوار سنوسيالمحمدیـــــــــة234
مخبزةالغمري مركز -المحمدیةایت حمود فیصلالغـمـــــري235
خباز حرفيشارع األمیر عبد القادر وسط مدینة الغمري -المحمدیةبلعربي جلولالغـمـــــري236
مخبزةالغمري مركز –المحمدیةمحجوب قادةالغـمـــــري237
تغذیة عامةالغمري مركز -المحمدیةقدوري حاجالغـمـــــري238
تغذیة عامةالغمري مركز -المحمدیةماعي مروانالغـمـــــري239
تغذیة عامةالغمري مركز -المحمدیةكریم خالدالغـمـــــري240
تغذیة عامةالغمري مركز -المحمدیةماعي محمدالغـمـــــري241
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تغذیة عامةالغمري مركز -المحمدیةلطرش خالدالغـمـــــري242
مطعمبوتفاحة –الغمريبن مزیان قادةالغـمـــــري243
مطعمدوار والد الحاج  –الغمريبورقبة صالحالغـمـــــري244
مطعمدوار والد الحاج  –الغمريزردالي صالحالغـمـــــري245
مطعمدوار الزرادلة –الغمريزردالي محمدالغـمـــــري246
مخبزة صناعیةمقطع دوز -المحمدیةدوحي محمدمقطـــع دوز247
مخبزةمقطع دوز -المحمدیةحرایر ھاشميمقطـــع دوز248
قصابةمقطع دوز -المحمدیةقیروان سنوسيمقطـــع دوز249
تغذیة عامةمقطع دوز -المحمدیةعقاد حاجمقطـــع دوز250
تغذیة عامةمقطع دوز -المحمدیةبلعریبي طیبمقطـــع دوز251
تغذیة عامةمقطع دوز -المحمدیةبن عطا حبیبمقطـــع دوز252
تغذیة عامةمقطع دوز -المحمدیةمبارك عبد المجیدمقطـــع دوز253
خضر وفواكھمقطع دوز -المحمدیةنجادي لخضرمقطـــع دوز254
مخبزةسیدي عبد المومنیحي بحیرةسیـــدي عبد المومن255
قصابةسیدي عبد المومنعثماني دحوسیـــدي عبد المومن256
تغذیة عامةسیدي عبد المومنعالم دحوسیـــدي عبد المومن257
تغذیة عامةسیدي عبد المومنصداق محمدسیـــدي عبد المومن258
تغذیة عامةسیدي عبد المومنجبور میلودسیـــدي عبد المومن259
مسكنملبنة سیرین غـریــس260 ملبنةحي 129
مطحنةدوار سیدي بقنان مطاحن سھل غریسغـریــس261
قطعة غریسش ذ أ نفطال غریس  غـریــس262 م 243 محطات الوقود قطعة رقم 13
مخبزة صناعیةشارع بن عطیة مختارمداني ھواريغـریــس263
مخبزة صناعیةشارع حمري عبد القادر محل 01زالطي إبراھیمغـریــس264
قطعةحریر   مرسليغـریــس265 مخبزة صناعیةحي 108
مخبزة صناعیةشارع عابد محمد طریق سعیدةقنیش قادةغـریــس266
مخبزة صناعیةشارع بن شھرة عليبن مسعود  ھشامغـریــس267
التغذیة العامةالتعاونیة العقاریة محمد بوضیاف محل 01بومعیزة  تونسغـریــس268
التغذیة العامةالتعاونیة العقاریة الفتح ص 269سكنقرین  رابحغـریــس269
محل 03بودیة بن عومرغـریــس270 سكن رقم 02 التغذیة العامةحي 102
قطعةرزقي حوریةغـریــس271 التغذیة العامةحي 34
التغذیة العامةتجزئة بوزیاني محل 01مراح محمدغـریــس272
التغذیة العامةاشارع مجاھد محمدمراح مصعب الیاسغـریــس273
التغذیة العامةشارع باندو محمدزراد سلیمانغـریــس274
التغذیة العامةشارع باندو محمدغبغوب بغدادغـریــس275
التغذیة العامةشارع بن عطیة مختارعامر كمالغـریــس276
التغذیة العامةشارع بن شھرة عليمنصورة فاطمةغـریــس277
التغذیة العامةشارع بن عطیة مختارسمار  بلحولغـریــس278
التغذیة العامةشارع مزوري محمدحنصالي  بوزیانغـریــس279
التغذیة العامةشارع بن عائشة احمد محل 02بن عزة بدر الدینغـریــس280
التغذیة العامةشارع بن عطیة مختارشیكر  الحاجةغـریــس281
غریسبن جابر مختارغـریــس282 خضر و فواكھشارع باندو  محمد محل 02
خضر و فواكھحي التعاونیة العقاریة محمد بوضیاف محلنشار توفیقغـریــس283
غریسلوشني الیاسغـریــس284 محل 01 خضر و فواكھشارع قنیش عبد القادر رقم 39
خضر و فواكھشارع تجزئة بوزیاني مختارعرفي أمینغـریــس285
خضر و فواكھشارع موفق مختارسھلة عمرغـریــس286
جزارشارع بوناب مختاربن عطیة  عبد القادرغـریــس287
الطابق األرضي طریق سعیدةقبلي بن عومرغـریــس288 مسكن رقم 01 جزارحي 30
جزارشارع مجاھد عليقدیدر  ھواريغـریــس289
غریسخمسي رضاغـریــس290 محل 02 إطعام سریعشارع بن عطیة رقم 27
إطعام سریعطریق سعیدة غریسبوھدة عبد الرحمنغـریــس291
غریسبلیر  سمیرغـریــس292 محل 01 إطعام سریعشارع بن عطیة مختار رقم 52
مخبزة صناعیةشارع  محمد بوضیاف رقم 08برابح بن عومرماقضة293
التغذیة العامةشارع العلمي بوزیانشادلي عبد الحقماقضة294
التغذیة العامةشارع العلمي بوزیانعنیبة  مختارماقضة295
التغذیة العامةشارع مضمون طاھرسقار  منصورماقضة296
التغذیة العامةشارع العلمي بوزیانبوستة  مختارماقضة297
خضر و فواكھشارع العلمي بوزیان  -درقاوي  حسینماقضة298
محطات الوقودشارع  االستقاللدینار الحبیبماوسة 299
مخبزة صناعیةشارع االستقالل محل بدون رقمتھامي كمالماوسة 300
شرع سنوسي رقم 33زماني لخضرماوسة 301 مخبزة صناعیةمحل رقم 02
التغذیة العامةشارع العدالني عبد القادرقایدي ھواريماوسة 302
محل 03بوخرص بن یخلفماوسة 303 التغذیة العامةشارع االستقالل و شارع جلول محمد 15
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التغذیة العامةشارع طریق خلویة  رقم 136زروقي محمدماوسة 304
التغذیة العامةشارع العدالني عبد القادر رقم 05محل 03زماني جمالماوسة 305
محل 01نمیر توفیقماوسة 306 التغذیة العامةشارع االستقالل رقم 75
قطعة شارع شیخ سنوسي رقم 17زماني عبد القادرماوسة 307 التغذیة العامةحي 10
التغذیة العامة11شارع العدالني  عبد القادربن ھمنة فاطمةماوسة 308
التغذیة العامةزاویة شارعي االستقالل و شارع جلول محمد رقم 01شیخ بغدادماوسة 309
شارع العدالن عبد القادر محل بدون رقمقایدي بلحولماوسة 310 خضر وفواكھرقم 05
خضر وفواكھزاویة شارع االستقالل و شارع  بن عیشة محمدالعید عبدالقادرماوسة 311
شارع االستقالل محل رقم 08حاج یحي شریفماوسة 312 جزاررقم 09
المحل 02العالقي حوسینماوسة 313 جزارشارع االستقالل الطریق الوطني رقم 14
إطعام سریعشارع االستقاللعمایر بن یخلفماوسة 314
إطعام سریعشارع االستقاللالعالقي بوبكرماوسة 315
محطات الوقود شارع األمیر عبد القادر- مطمور بن عالل قدور مطمور316
مخبزة صناعیةشارع علي العربي -مطمورقنیش بلعیدمطمور317
مخبزة صناعیةشارع لكحل حنیفي -مطمورقوریشي نورالدینمطمور318
تغذیة عامةشارع األمیر عبد القادر محل االول-مطمورحاج بلحسانمطمور319
تغذیة عامةشارع األمیر عبد القادر-مطمورزعاف الحاجمطمور320
تغذیة عامةشارع األمیر عبد القادر- مطمورمجاجي نورلدینمطمور321
تغذیة عامةشارع األمیر عبد القادر-مطمورحیدوسي زولیخةمطمور322
تغذیة عامةشارع األمیر عبد القادرتني نور الدینمطمور323
تغذیة عامةشارع األمیر عبد القادر –مطمورغربالي محمدمطمور324
تغذیة عامةشارع األمیر عبد القادرمجاجي نور الدینمطمور325
تغذیة عامةشارع العربي علي -مطمورقرمام بن عليمطمور326
-مطموربن عیسى عبد اهللامطمور327 خضر وفواكھشارع عبد الحمید بن بادیس رقم المحل 02
خضر وفواكھشارع عبد الحمید بن بادیس-مطمورقداوي قادةمطمور328
-مطمورحاج بلحسانمطمور329 خضر وفواكھشارع االمیر عبدالقادر رقم الباب 10محل 01
-مطمورحاج بلحسانمطمور330 جزارشارع االمیر عبدالقادر رقم الباب 10محل 01
جزارشارععین البیضاء –مطمورحبیب عبدالقادرمطمور331
إطعام سریعشارع عبد الحمید بن بادیس –مطمورمجاجي قادةمطمور332
رقم 20بلخضر محمدمطمور333 إطعام سریعشارع عبد الحمید بن بادیس محل 01
محطات الوقود شارع االستقاللش ذ أ نفطال عین فكان334
مطحنةعین فكانمریح یوسفعین فكان335
مخبزة صناعیةشارع االستقاللمدیمد  محمدعین فكان336
مخبزة صناعیةشارع االستقاللبلعالیة  رضاعین فكان337
مسكنبوطیبة عكاشةعین فكان338 التغذیة العامةحي 60
نوفمبرایخو  دحو  الحبیبعین فكان339 التغذیة العامةشارع 01
التغذیة العامةشارع  االستقاللحدیم حاج عليعین فكان340
التغذیة العامةشارع  االستقاللقدار  مورادعین فكان341
التغذیة العامةشارع  االستقاللصفة قدورعین فكان342
نوفمبربوكروشة الھاشميعین فكان343 التغذیة العامةشارع 01
التغذیة العامةشارع بلوزمحمدي مختارعین فكان344
التغذیة العامةشارع  االستقاللعمراني  میلودعین فكان345
مسكنفاخة  العونيعین فكان346 خضر وفواكھحي 203
نوفمبربلقاید  بخدةعین فكان347 خضر وفواكھشارع 01
نوفمبرایخو  دحو الحبیبعین فكان348 خضر وفواكھشارع 01
مسكن مدعمبوشاقور میلودعین فكان349 جزارحي 120
إطعام سریعشارع االستقاللبوعدل  شھیدةعین فكان350
محطات الوقود وادي التاغیة ش ذ أ نفطال وادي التاغیة351
مخبزة صناعیةحي درعيعمراني عليوادي التاغیة352
مخبزة صناعیةشارع االستقاللقنون محمدوادي التاغیة353
مخبزة صناعیةحي الھواء الطلق شارع بلیل لعرجالعشاني جمیلةوادي التاغیة354
التغذیة العامةشارع الشھید رزقي أمحمد محل 04صوان قدوروادي التاغیة355
التغذیة العامةشارع االستقالل محل 01بلقاضي وھیبةوادي التاغیة356
التغذیة العامةشارع االستقاللغرمول نصیرةوادي التاغیة357
التغذیة العامةشارع االستقاللبرقوق توفیقوادي التاغیة358
التغذیة العامةشارع االستقاللعمراني بن عومروادي التاغیة359
التغذیة العامةشارع االستقاللشریفي عبد القادروادي التاغیة360
التغذیة العامةشارع بلیل لعرج المحل 03شافي بوبكروادي التاغیة361
قطعة لورثة رزقي رقم 57العزوني بن عیسىوادي التاغیة362 التغذیة العامةحي 100
شارع االستقالل محل 01ھیشور مرادوادي التاغیة363 خضر وفواكھ32
خضر وفواكھشارع االستقاللكبیر أسامةوادي التاغیة364
خضر وفواكھحي الھواء الطلقعمراني عليوادي التاغیة365
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محل رقم 06مكاوي قادةوادي التاغیة366 جزارالموقع رقم 13
جزارالموقع 13عمراني فاطیمةوادي التاغیة367
جزارحي الھواء الطلق شارع برقوق عبد القادرشافي رشیدوادي التاغیة368
إطعام سریعبجانب متوسطة سایل محمدرافع فؤادوادي التاغیة369
قطعة شارع رزقي أمحمد محل 02صوان جیالليوادي التاغیة370 إطعام سریعحي 15
محطات الوقود عوفعوف خدماتعوف371
مخبزةعوف  مركزبوزبوجة محمدعوف372
تغذیة عامةشارع عابد العید رقم 05شافي عومریةعوف373
قطعةبولوحة عكاشةعوف374 تغذیة عامةحي 53
تغذیة عامةحي المسبح البلديسكران محمدعوف375
تغذیة عامةشارع مدیونيمتلف احمدعوف376
رقم 06بلوحة احمدعوف377 خضر و فواكھمركز التجمع السكني 30
قطعة الجھة الشرقیة رقم 18جابر عبد الرحمنعوف378 خضر و فواكھحي 59
إطعام سریعشارع مرنایني عبدالقادر محل 01قداري بن یحيعوف379
إطعام سریععوف مركزبن مشتة میمونعوف380
جزارشارع زیان الرفاسعاید بختةعوف381
محطات الوقود البنیـــــانبودیة عبد الرزاقالبنیـــــان382
مخبزة صناعیةشارع كبیر نجادي محل 01بوزبوجة محمدالبنیـــــان383
قطعة اجتماعیةبوعزة محمدالبنیـــــان384 تغذیة عامةحي 103
تغذیة عامةشارع خراز عیسىعمراني جمالالبنیـــــان385
سكن بدون رقمدومي قادةالبنیـــــان386 تغذیة عامةحي 20
مسكنبغدوس نورالدینالبنیـــــان387 تغذیة عامةحي 57
شارع كبیر نجاديمایدة عليالبنیـــــان388 خضر و فواكھ01
مطحنةزھانةمطاحن "بن شعبان"زھانة389
محطــة الوقودزھانةنـــفــطــالزھانة390
مخبزةشارع  احمد زبانة - زھانةقمراوي باللزھانة391
جنین مسكین - زھانةأیت بلقاسم جیالليزھانة392 مخبزة صناعیةالطریق الوطني 13
مخبزة صناعیةشارع اإلخوةرحال- زھانةرباحیةفوزیةزھانة393
مخبزة صناعیةشارع  احمد زبانة -زھانــةبوشامة ادریسزھانة394
مغازةحي أحمد زبانة - زھانــةعطاف محمد األمینزھانة395
تغذیة عامةشارع بالي بوعبد اهللا - زھانةلدھم بن عبد اهللازھانة396
تغذیة عامةشارع براھمي عبد القادر -زھانـــةكفیف قادي رضوانزھانة397
تغذیة عامةشارع براھمي عبد القادر- زھانةیبقى محمد األمینزھانة398
تغذیة عامةشارع بوعبد عواد - زھانــــــــةصم بوعافیة طیبزھانة399
جنین مسكین - زھانةمحمد موصرف بن حفصةزھانة400 تغذیة عامةمحل رقم 02
تغذیة عامةجنین مسكین - زھانةحیرش بغداد سفیانزھانة401
قطعة جنین مسكین -زھانـــــــــــــــةدھنون جفال طیبزھانة402 تغذیة عامةتجزئة 50
خضر وفواكھحي بن عبد المالك رمضان –زھانة .بودادي فطیمةزھانة403
خضر وفواكھشارع أحمد زبانة -زھانـــــــــــــــةطواف غالمزھانة404
خضر وفواكھحي أحمد زبانة - زھانــةكفیف قادي رضوانزھانة405
خضر وفواكھشارع أحمد زبانة –زھانة .بن معزة محمدزھانة406
محل 22-  زھانةمحمد عبد الھاديزھانة407 مسكن عمارة 08 مطعمحي 80
اطعام سریعقطعة 01– زھانةغالم سید أحمدزھانة408
مسكن –زھانة.یبقى عبد المجیدزھانة409 لحوم ودواجنحي 100
لحوم ودواجنشارع أحمد زبانة – زھانة.دقیش جیالليزھانة410
80حمالت عبد القادرزھانة411 – زھانة لحوم ودواجنمسكن الطابق األرضي محل رقم 20
مسكن - القعدةبودادي یحيالقعدة412 تغذیة عامةعین الفرد تجزئة 140
- القعدةضربان جلولالقعدة413 مسكن رقم 56 تغذیة عامةعین الفرد تجزئة 140
إنتاج الدقیقالعالیمیةمطاحن بن شریف عبد الرحمان "النورعقاز414
محطــة الوقودرأس العین عمیروشدیفلخضرعقاز415
محطــة الوقودرأس العین عمیروشمخفي حاج صالحعقاز416
محطــة الوقودأھل ونان -عقازالعروسي فاروقعقاز417
قطعة رقم 13- عقازمھتدي محمدعقاز418 مخبزةتجزئة 90
- عقازفتحي بوعالمعقاز419 حي األمال رقم 14 التغذیة العامةقطعة رقم 25
التغذیة العامةأھل العید- عقازلبیوض حاجعقاز420
محل أ - عقازطاوي عبد الكریمعقاز421 التغذیة العامةحي بن بادیس رقم 22
التغذیة العامةوسط مدینة - عقازطاوي میلودعقاز422
محل ب - عقازبوحریز حاج عباسعقاز423 خضر و فواكھحي بن بادیس رقم22
- عقازسریج نور الدینعقاز424 أوت رقم 02 خضر و فواكھشارع 20
لحوم ودواجنشارع مختار بن ونان بوعجمي- عقازشالبي عبد الرحمانعقاز425
أوت رقم 02- عقازقدار امحمدعقاز426 اطعام سریعشارع 20
اطعام سریعأھل العید محل 02-عقازبن یعقوب عتوعقاز427
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- العالیمیةبوشامة حمزةلعالیمیة428 قطعة 34 حرفي خباز وحلوانيمحل رابع تجزئة 74
جویلیة- العالیمیةھدار بوعبد اهللالعالیمیة429 شارع 05 التغذیة العامة12
حي ابن بادیس - العالیمیةھدار محمدلعالیمیة430 التغذیة العامة01
شارع عمیروش - العالیمیةعبدي قادةلعالیمیة431 التغذیة العامة21
التغذیة العامةحي األمیر عبد القادر رقم 18- العالیمیةبوكفوسة قادةلعالیمیة432
جویلیة رقم 06- العالیمیةمباركي محمدلعالیمیة433 التغذیة العامةشارع 05
- العالیمیةوارد عمرلعالیمیة434 قطعة رقم64 اطعام سریعتجزئة74
إطعام سریع ومشوىشارع أحمد زبانة  محل رقم 03ب- العالیمیةباب الشیخ كماللعالیمیة435
اللحوم و الدواجنشارع مصطفى بن بولعید - العالیمیةوارد محمد أمینلعالیمیة436
شارع أحمد زبانة - العالیمیةباب الشیخ كماللعالیمیة437 اللحوم والدواجن04
جویلیة محل رقم 21- العالیمیةعموري حمیدةلعالیمیة438 خضر و فواكھشارع 05
حي عمیروش - العالیمیةعبدي أمیرلعالیمیة439 خضر و فواكھ23
شارع محمد خمیستي - العالیمیةعبو بوعجميلعالیمیة440 خضر و فواكھ27
-العالیمیةبن عودة براھیملعالیمیة441 رقم 40 خضر و فواكھقریة المناصریة رقم 172
قطعة– رأس عین عمیروشزحافي خالدراس العین عمیروش 442 مخبزة صناعیةتجزئة 50
مسكن - رأس عین عمیروشرشید عتوراس العین عمیروش 443 التغذیة العامةحي 50
التغذیة العامةقریة القالنزة -رأس عین عمیروشبورحلة الحاجراس العین عمیروش 444
قریة القالنزة - راس عین عمیروشبلبركاني قادةراس العین عمیروش 445 التغذیة العامة27
طاھر بورحلةراس العین عمیروش 446

–محل ح- رأس  شارع مجاھد عبد القادر رقم33مج ملكیة 83
خضر وفواكھالعین عمیروش

عابد براھیمراس العین عمیروش 447
– رأس العین  شارع مجاھد عبد القادر عمارة الغوثیمحل 02

لحوم ودواجنعمیروش
اطعام سریعرأس العین عمیروش مركزیوسف طیبراس العین عمیروش 448
إنتاج الدقیقالمنطقة الصناعیة – سیقمطاحن زحمانيسیق449
إنتاج الدقیقحي عیس - سیقمطاحن جبال تواقسسیق450
محطــة الوقودسیقبلحسین عیسىسیق451
محطــة الوقودسـیـقبن نقوش أعمرسیق452
محطــة الوقودسـیـقفداق البشیرسیق453
محطــة الوقودبوھنيالمھاجي حسانسیق454
مخبزةحي البساتین – سیقبن نافلة نصر الدینسیق455
شارع سید العربي بولنوار- سیقدروة یاسینسیق456 مخبزة04
مخبزةشارع مجاھد عبد القادر –سیق.دروة امینسیق457
مخبزةزاویة نھج العربي بن مھیدي وشارع العقید عمیروشالجابري عیسىسیق458
مخبزةشارع طاسولي عبد اهللا –سیقدروة عاللسیق459
مخبزةحي بن زیان معطى اهللا – سیقبودكارة علي شریفسیق460
مخبزةتجزئة ج رقم 01طریق معسكر رقم 04- سیقحاجي عليسیق461
طریق معسكر- سیق.فطیمة زھرة جابريسیق462 مخبزة43
شارع نقاب میلود – سیق.باجي عصامسیق463 مخبزة02
التغذیة العامةشارع طاسولي عبد اهللا– سیقبن عربیة فیصلسیق464
التغذیة العامةشارع طاسولي عبد اهللا– سیقرقادةأحمدسیق465
سید العربي بولنوار- سیقبلخوجة رضاسیق466 التغذیة العامةرقم 25
شارع سید العربي بولنوار - سیقعبد الكریم قادة بن عثمانسیق467 التغذیة العامةرقم 45
التغذیة العامة33- شارع سید العربي بولنوار - سیقمراد دادوسیق468
المحل األول - سیقسید أحمد عبد اهللاسیق469 قطعة اجتماعیة رقم 1 التغذیة العامةتجزئة 17
مغازة18شارع بطاھر بوعجمي- سیقبدیة محمدسیق470
التغذیة العامةشارع طاسولي عبد اهللا- سیقصوت فتیحةسیق471
التغذیة العامةشارع األمیر عبد القادر- سیقبلعوینات محمد جیالليسیق472
التغذیة العامة31شارع  سید العربي بولنوار- سیقحبوش عليسیق473
محل 01- سیقمختار خالفسیق474 ملكیة 33 قسم 54 التغذیة العامةتجزئة ج رقم 222
التغذیة العامةالمنطقة الشرقیة محل أ- سیقبن شواكي محمدسیق475
طریق معسكر محل أ- سیقمحمد األمین عمارسیق476 تجزئة ج 536 التغذیة العامةرقم 04
مسكن عمارة س رقم 21- سیق.بن قویدر محمدسیق477 التغذیة العامةحي  300
– سیق.حبیب محمد بن قادةسیق478 محل 08 التغذیة العامةتجزئة ج رقم 01
محل 01-سیقأسامة دحمانسیق479 رقم 33 مسكن عمارة 53 التغذیة العامةحي 300
– سیق.زین لخوسسیق480 التغذیة العامةتجزئة ج رقم 17
–سیق.محمد بالحةسیق481 قطعة محل 02 التغذیة العامةتجزئة 39
محل أ – سیق.نور الدین بلقاضيسیق482 التغذیة العامةتجزئة ج طریق معسكر رقم 466
- سیقموالك خیرةسیق483 طریق معسكر رقم 04 التغذیة العامةتجزئة ج رقم 589
– سیق.عبد المالك عتوسیق484 التغذیة العامةتجزئة ج رقم 43
التغذیة العامةشارع العربي بن مھیدي - سیقبراھمي محي الدینسیق485
– سیقرضواني رشیدةسیق486 خضر وفواكھشارع الثورة رقم 29
خضر وفواكھطریق سیدي بلعباس– سیقدباغي عمرسیق487
خضر وفواكھساحة السوق المغطاة محل 03سید العربي بولنوار – سیق.مراح قویدرسیق488
– سیق.محمد بن عیسىسیق489 خضر وفواكھشارع سید العربي بولنوار 05
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شارع سید العربي بولنوار – سیق.بغداد بن عراج توفیقسیق490 خضر وفواكھ04
شارع طاسولي عبد اهللا – سیق.حمادة عليسیق491 خضر وفواكھ36
خضر وفواكھشارع العربي بن مھیدي – سیق.بعطوش نبیلسیق492
خضر وفواكھحي الحدائق – سیق.بن دیدة رضوانسیق493
حاج قادة بغدادسیق494

زاویة شارع بن مھیدي وطریق معسكر- تجزئة ج رقم 04
إطعام كاملسیق

إطعام كاملطریق معسكر- سیق.الحاج العروسيسیق495
اطعام سریعشارع الثورة – سیق.بوزیان مفالح مضطفىسیق496
اطعام سریعشارع الثورة - سیقمیلود بن عثمان نور الدینسیق497
شارع سید العربي بولنوار- سیق.میلود بن عثمان نور الدینسیق498 لحوم ودواجنرقم 35
لحوم ودواجنشارع سید العربي بولنوار رقم 37- سیق.سلیماني لحسنسیق499
– سیق.طیب علي شریفسیق500 محل 05 لحوم ودواجنتجزئة ج طریق معسكر رقم 01
محل ج – سیق.عز الدین بن شریفسیق501 لحوم ودواجنتجزئة ج طریق معسكر رقم 466
مخبزةشارع بوزینة حبیب محل ج - بوھنيبوزارة طیببوھني502
التغذیة العامة- بوھني وسط.بودیة محمدبوھني503
التغذیة العامةشارع بوزینة الحبیب رقم 04- بوھنيحاج مختار عبد القادربوھني504
قطعة رقم 50- بوھنيبختي أسیلةبوھني505 تجزئة 50 التغذیة العامةمحل 02
التغذیة العامةشارع أول نوفمبر- بوھنيالمھاجي براھیمبوھني506
-بوھنيبودیة ھواريبوھني507 محل 05 التغذیة العامةشارع بوخاتمي عبد القادر رقم 23
التغذیة العامةبوھني وسط – بوھني.صانة عالء الدینبوھني508
مسكن - بوھنيبودیة سید أحمدبوھني509 خضر وفواكھحي 50
- بوھنيبوعزة عبد الرحمانبوھني510 لحوم ودواجنقطعة رقم 02
–بوھني.بودیة محمدبوھني511 محل 01 قصابةنھج ب رقم 09
شارع أول نوفمبر – بوھني.سكفال محمدبوھني512 اطعام سریع12
ملبنةالمنطقة الصناعیة معسكرملبنة الریانمعسكر513
- معسكرملبنة یانيمعسكر514 ملبنةالمنطقة 12
مطحنةمعسكرمطاحن بوعرقوبمعسكر515
مطحنةحي العرقوب - معسكرمطاحن بني شقرانمعسكر516
– المامونیةیوسف محمدمعسكر517 محطات خدماتطریق الجزائر الطریق الوطني رقم 07
معسكرقبایلي رضامعسكر518 محطات خدماتطریق وھران رقم 14
– فروحةبوزیان الحبیبمعسكر519 محطات خدماتشارع برحال حبیب الطریق الوطني رقم 06
محطات خدماتطریق الوطني بلدیة عین فارسقدور دوبةمعسكر520
– حسینبعوش محمدمعسكر521 محطات خدماتطریق الوطني رقم 06
محطات خدماتشارع حمو بوتلیلیس – معسكرعبد المومن بوعالممعسكر522
محطات خدماتطریق بوحنیفیة - تیزيش.ذ.م.م زقايمعسكر523
محطة الوقود  خدماتطریق معسكر – بوحنیفیةفقیر نور الدینمعسكر524
محطات خدماتطریق معسكر – بوحنیفیةبن عمارة محمدمعسكر525
شارع زروال عليزیدور الحاجمعسكر526 ت.ت.ت.عحي المحطة (سوناكوم)
ت.ت.ت.عحي المحطة شارع درداك لخضر معسكربن نغماش قدورمعسكر527
خضر وفواكھخصیبیة الطابق األٍرضي رقم 02بن عربیة قلوازمعسكر528
أوت معسكربغال عليمعسكر529 بقالةشارع درداك لخضر حي 20
بقالةشارع درداك لخضر معسكرجبار سعدیةمعسكر530
أوت معسكربلقاسم محمدمعسكر531 مخبزةشارع زروقي بن زرقة حي 20
مخبزةحي السوناكوم شارع جندارة صادقبوعلي جیالليمعسكر532
قصابةحي درداك لخضر سوناكوممداح عبد القادرمعسكر533
بقالةحي المحطة شارع درداكك لخضربرخیسة عليمعسكر534
قصابةشارع بن جباعي عواد معسكرسھام بن رقیقمعسكر535
مخبزةشارع علي الشریف خصیبیةمیت عليمعسكر536
خصیبیةیعیش امالمعسكر537 بقالةشارع بن جباعي عواد رقم 27
بقالةشارع بوجمعة علي خصیبیةبن نافلة حسینمعسكر538
بقالةشارع علي الشریف خصیبیةحداد میلودمعسكر539
خصیبیةسني خدیجةمعسكر540 بقالةشارع القصبة 09
معسكرالعوفي عليمعسكر541 مخبزة صناعیةتجزئة عین البیضاء الشمالیة قطعة 118
رقم 08شافي نور الدینمعسكر542 ص 02 مسكن الطابق األرضي عمارة 01 حي 936

معسكر
قصابة

سكن معسكرضاوي محمدمعسكر543 خضر وفواكھحي 936
فیال المنطقة 09زموري الحبیب بدرالنورمعسكر544 بقالةحي 39
معسكرالعوني محمدمعسكر545 محل 01 حي االمال رقم 37 مخبزة صناعیةالمنطقة 09
شارع محمد بن عائشة محل 01دومي یوسفمعسكر546 بقالةالمنطقة 09
معسكرولد الشیخ بن یخلفمعسكر547 محل 02 خضر وفواكھشارع بن عائشة محمد المنطقة 09
مخبزة صناعیةشارع بورملة حبیب 936صایم قادة سید أحمدمعسكر548
معسكرخالدي عبد القادرمعسكر549 س 01 مسكن عمارة رقم 02 بقالةحي 936
مخبزة صناعیةشارع غالل زین العابدین حي سیدي موفق رقم 06ریغي رشیدمعسكر550
شارع بن بولعیدبن كرامة عبد العزیزمعسكر551 بقالة04
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رقم 03بوعرقوب عبد اهللامعسكر552 قصابةشارع بن بولعید رقم 54
شارع بن بولعیدقدامي فوزیةمعسكر553 قصابة20
إطعام سریعشارع بن بولعیدكاوبي العونيمعسكر554
شارع بن بولعیدطبجي محمدمعسكر555 بقالة19
قصابةشارع محمد التونسي محل رقم 04بلجیاللي طاھرمعسكر556
إطعام سریعشارع محمد التونسي محل 02بالطیر مرادمعسكر557
خضر وفواكھشارع محمد التونسيفرجاص عليمعسكر558
إطعام سریعشارع محمد التونسيعمران زوبیدةمعسكر559
إطعام سریعشارع بوقسري طاھردحو عبد النورمعسكر560
مخبزةشارع بخدة بلعیدبومعالي جمالمعسكر561
بقالةشارع محمد التونسيبوزریبة مختارمعسكر562
إطعام سریعشارع محمد التونسيعزوز مختاریةمعسكر563
بقالةشارع محمد التونسيیخلف دحومعسكر564
قصابةشارع محمد التونسيبوتخیل محمدمعسكر565
مخبزةشارع محمد التونسيبن بختي كریممعسكر566
بقالةشارع محمد التونسيفرطاس محمدمعسكر567
مخبزةشارع بن بولعیدغربي سید أحمدمعسكر568
بقالةشارع صور خیرة المنطقة 08مصطفاي دحومعسكر569
بقالةشارع جمال عد الناصر المنطقة 08درعي عبد الرحمانمعسكر570
خضر وفواكھشارع حداد عبد القادر المنطقة 08ھشام یخلفمعسكر571
خضر وفواكھشارع حداد عبد القادر المنطقة 08العوفي حبیبمعسكر572
مخبزةالمنطقة 08مقدم نصیرةمعسكر573
معسكربوترعة میلودمعسكر574 بقالةالمنطقة 08
قصابةشارع جمال عبد الناصر المنطقة 08مغربي عليمعسكر575
معسكرزاوي بوبكرمعسكر576 بقالةالمنطقة 08
بقالةشارع جمال عبد الناصر المنطقة 08تني مصطفىمعسكر577
مخبزةشارع جمال عبد الناصر المنطقة 08معاش بن عومرمعسكر578
معسكرتوفیق بالطیرمعسكر579 قصابةشارع جمال عبد الناصر المنطقة08
معسكربوترعة بوشنتوفمعسكر580 إطعام سریعشارع جمال عبد الناصر المنطقة08
خضر وفواكھشارع العقید لطفي معسكرمیسون نور الدینمعسكر581
بقالةشارع منور جباربن شرایر حاجمعسكر582
بقالةشارع منور جباربودیة سمرةمعسكر583
مخبزةشارع جمال عبد الناصرجمال حمومعسكر584
قصابةشارع جمال عبد الناصرالعید بالطیرمعسكر585
خضر وفواكھشارع سیدي بن عبد اهللا معسكربن جربو محمدمعسكر586
خضر وفواكھشارع بشیر بابا عليحوریة كرماس زوجة ھنیانمعسكر587
بقالةفوبور بوفادن بن یحیى بابا علي معسكربونعامة ھشاممعسكر588
قصابةشارع سیدي عبد القادرمغربي عبد القادرمعسكر589
معسكــردرار عليمعسكر590 سكن رقم 11 قصابةحي 36
فبور بابا علي معسكرموالي علي إسماعیلمعسكر591 سكن رقم 11 قصابةحي 28
شارع رشید بابا علي معسكــرفتاج مختارمعسكر592 مخبزة39
مخبزةزاویة ساحة ابن خلدون و شارع مرابوت بابا علي معسكرجبلي عليمعسكر593
بقالةساحة ابن خلدونبن مغنیة الحاجمعسكر594
بقالةشارع حبوس النبیة حي بابا علي معسكربن عزة محمدمعسكر595
بقالةشارع سیدي عبد القادر بابا علي معسكــربوحبة حسینمعسكر596
قطعة اجتماعیة بابا علي معسكرلزة حمزةمعسكر597 إطعام سریع162
معسكــربوقنة بن عومرمعسكر598 قطعة اجتماعیة رقم 107 بقالةبابا علي 162
سكن بابا علي معسكرقروش سفیانمعسكر599 حي 162 خضر وفواكھرقم 112
محل معسكرمعمر بھلوليمعسكر600 قطعة اجتماعیة رقم 99 بقالةحي بابا علي 162
معسكرأحمد عبد الغانيمعسكر601 خضر وفواكھشارع بلقاید عبد القادر رقم 45
معسكرمسعود بجومعسكر602 مخبزةشارع حبوش عبد القادر حي العرقوب رقم 01
معسكرفؤاد بن عبد اهللامعسكر603 مخبزةشارع صوان بن یمینة سیدي سعید محل رقم 01
محل 03محمد األمین درارمعسكر604 رقم 27 قصابةشارع زیقون عبد القادر قسم 87
حي بابا علي سیدي سعیدبن عدة خالدمعسكر605 قصابةشارع زیقون عبد القادر رقم 09
إطعام سریعشارع سیدي بوعمران بابا علي معسكــرعیساوي سید أحمدمعسكر606
رقم 133بوجالل بلعیدمعسكر607 خضر وفواكھشارع زیقون عبد االقدر قسم 88
محل بدون رقم عبد القادر علي الشریفمعسكر608 م ج 23 شارع زیقون عبد القادر قسم 82

معسكــر
خضر فواكھ

معسكربحار زكریاءمعسكر609 بقالةشارع عبد القادر محل 02
معسكرخالفة كمالمعسكر610 بقالةشارع زیقون عبد القادر حي بابا علي محل 02
معسكرحرار مختارمعسكر611 بقالةشارع زیقون عبد القادر محل 03
معسكرواسطي مصطفىمعسكر612 بقالةشارع زیقون عبد القادر بابا علي محل 01
مخبزةشارع الحمامات – بوحنیفیةدھكال الصحبيبوحنیفیة613
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بوحنیفیةالمیلغ كریمبوحنیفیة614 مخبزةشارع ریغي بوشنتوف محل 03
إطعام سریعبوحنیفیةبودالي نور الدینبوحنیفیة615
إطعام سریعبوحنیفیةتواتي محمدبوحنیفیة616
خضر وفواكھبوحنیفیةبوشاقور جمالبوحنیفیة617
خضر وفواكھالسوق المغطاة بوحنیفیةغراق یحیىبوحنیفیة618
خضر وفواكھبوحنیفیةرزقي یوسفبوحنیفیة619
قصابةالسوق المغطاة بوحنیفیةتواتي قادةبوحنیفیة620
قصابةالسوق المغطاة بوحنیفیةمكید بشیربوحنیفیة621
قصابةبوحنیفیةبدرابني عیسىبوحنیفیة622
مخبزةبوحنیفیةبركان حواسبوحنیفیة623
بقالةطریق معسكر بوحنیفیةمحمد زكریاء حنصاليبوحنیفیة624
بقالةطریق معسكر بوحنیفیةیسعد عبد القادربوحنیفیة625
بقالةطریق معسكر بوحنیفیةفاتح بن خلف اهللابوحنیفیة626
بقالةشارع ریغي بوشنتوف بوحنیفیةقالوزي سید أحمدبوحنیفیة627
بقالةبوحنیفیةتواتي توفیقبوحنیفیة628
بقالةبوحنیفیةبركان الحواسبوحنیفیة629
بقالةشارع ریغي بوشنتوف بوحنیفیةمنین زمعالش واريبوحنیفیة630
بقالةبوحنیفیةبومعزة محمدبوحنیفیة631
مطحنةحسینمطاحن القایدحسین 632
قصابةحسینرقیق كمالحسین 633
قصابةشارع بلمكي مختار – حسینرمیني مختارحسین 634
مخبزةشارع طریق بوحنیفیة – حسینطلحة یحیىحسین 635
إطعام سریعحسینرابحي خیرةحسین 636
مخبزةحسینبن یحلو قادةحسین 637
خضر وفواكھحسینغواضني بن عومرحسین 638
بقالةحسینعرقوب محمدحسین 639
بقالةحسینبن قویدر  حبیبحسین 640
بقالةحسینزرقاوي محمدحسین 641
– تیزيبلحول لكحلتیزي642 رقم 01 ت.ت.ت.عشارع األمیر عبد القادر رقم 65
إطعام سریعشارع األمیر عبد القادر محل ب  – تیزيحجایل سلیمانتیزي643
مخبزة صناعیةشارع األمیر عبد القادر  تیزيستي أحمد بن عودةتیزي644
ت.ت للخضر و الفواكھشارع العقید عمیروش – تیزيالمراحي قادةتیزي645
شارع بن دحو العید تیزيیقاش غریسيتیزي646 ت.ت.ت.ع02
تیزيبن ساري مختارتیزي647 شارع األمیر عبد القادر محل 01 ت.ت.ت.ع10
ت.ت.ت.عشارع األمیر عبد القادر تیزيبلحاج نور الدینتیزي648
ت.ت للخضر والفواكھشارع ..... عبد القادر تیزيعلي زقايتیزي649
مخبزة صناعیةشارع األمیر عبد القادر تیزي معسكرمقایز عز الدینتیزي650
تیزيحجاري بن عليتیزي651 قصابةشارع األمیر عبد القادر محل 02
قصابةشارع األمیر عبد القادر تیزيستي أحمد حكیمتیزي652
قطعة شارع العقید مصطفى بن بولعید تیزيدقیش عبد القادرتیزي653 ت.ت.ت.عتجزئة 20
ت.ت للخضر والفواكھشارع األمیر عبد القادر تیزيسویسي مصطفىتیزي654
ت.ت للخضر والفواكھشارع األمیر عبد القادر تیزيفراحي قادةتیزي655
ملبنةتیزيملبنة األمیرتیزي 656
– فروحةعشاب قادةفروحة657 ت.ت.ت.ع + خضر وفواكھ25ساحة الدردارة شارع بوقویر میلود محل 01
ت.ت.ت.عشارع برحال حبیب – فروحةرزوق لخضرفروحة658
ت.ت.ت.عساحة الدردارة فروحةزراري محمدفروحة659
ت.ت.ت.ع + خضر وفواكھساحة الدردارة فروحةعلوش عليفروحة660
ت.ت.ت.عشارع برحال الحبیب فروحةمخفي مریمفروحة661
قصابةشارع برحال الحبیب فروحةحریر بلعیدفروحة662
إطعام سریع + مشوىشارع برحال الحبیب فروحةبرحال الحبیبفروحة663
فروحةحمیاني بوزیانفروحة664 إطعام سریع + مشوىشارع برحال الحبیب محل 04
فروحةفاطمة نسايفروحة665 محل 03 ت.ت.ت.عشارع مھني عبدالقادر رقم 06
فروحةمھني محمدفروحة666 ت.ت.ت.عشارع بن حبارة رقم 06
ت.ت للخضر والفواكھشارع بن حبارة قدیم فروحةمھني أحمدفروحة667
قصابةشارع بوقویر میلود فروحةبلحتحات مختارفروحة668
مخبزة صناعیةشارع برحال الحبیبشرقي محمدفروحة669
شارع برحال الحبیب فروحةعراب عبد القادرفروحة670 ت.ت.ت.ع02
ت.ت للخضر والفواكھشارع بن حبارة قدیم فروحةجحالط غریسيفروحة671
عین فارسغرواط یحیى بن شریفعین فارس 672 مخبزة صناعیةشارع أول نوفمبر 1954
شارع بني شقران عین فارسسالم عليعین فارس 673 مخبزة صناعیة12
ت.ت للخضر والفواكھشارع عالم عبد القادر عین فارسنحال الجیالليعین فارس 674
إطعام سریعشارع أول نوفمبر عین فارسدراعو جمالعین فارس 675
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ت.ت للخضر و الفواكھشارع علي بوھالل  المامونیةزوقارت بن عمرالمامونیة 676
المامونیةفكاك دحوالمامونیة 677 شارع قرشال شادلي مل 01 قصابة215
شارع علي بوھالل المامونیةحاین عبد العزیزالمامونیة 678 بقالة19
المامونیةدحو بوھاللالمامونیة 679 بقالةشارع خفیف محمد حي 76
مخبزةالمامونیةحبوس بدرة زوجة بلغربيالمامونیة 680
بقالةحي الشھید بلغزالن أحمد محل بدون رقم الكرطبلحیداس أحمدالكرط 681
الكرطعامر قادةالكرط 682 مسكن رقم 07 حي 40 مخبزة صناعیة24
الكرطیرو الحاجالكرط 683 قصابةحي الجدید 40
قصابةبحیرة الصاریج شارع الشھید غازي علي الكرطجوداد قادةالكرط 684
الكرطغازي نور الدینالكرط 685 بقالةحي الجدید محل 01


