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  الرابع  الثالث      سريع إطعام  132 رقم 01 عمارة 04 س م  الغاني عبد نصرالدين  علمي  .1
    الثالث    األول  عامة تغذية  03 رقم محل 48 عمارة ت ا م 609 مشروع  عيسى  شابي  .2
      الثاني    عامة تغذية   05 رقم محل 33 عمارة ت إ م 609/200 مشروع  الدين عز  قيطة  .3
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  05 رقم محل 29 عمارة ت إ م 609 مشروع  رياض  بوسعيد  .4
    الثالث    األول  عامة تغذية   23 مدخل ب05 رقم ت إ م 609/529 مشروع  لمين محمد  حمو  .5
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 02 رقم محل 01 عمارة مسكن 609 حي  أمين  بلعريبي  .6
          عامة تغذية  05 رقم د عمارة  زكرياء  بوعبيد  .7
    الثالث    األول  عامة تغذية  01 رقم 01 عمارة ت إ م 609 مشروع  بھرام  بوحالسة  .8
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 06 رقم أ02 عمارة م 715 حي 03 مس  نلمي محمد  كيموش  .9

  الرابع    الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 17 رقم محل 05س عمارة 03 س م  بشير  شاللي  .10
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  03 رقم محل 05 عمارة  العربي  تليلي  .11
    الثالث    األول  عامة تغذية  102 رقم 07 عمارة  فؤاد  بوالمعيز  .12
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  02د محل 02 و 01 عمارة ت إ م 169 مشروع  نورالدين  بورصاص  .13
        األول  عامة تغذية  منجلي علي 02 رقم أ01 عمارة 03 س م  محمد  دالح  .14
    الثالث    األول  عامة تغذية  02 رقم محل 06 عمارة ت م 50 مشروع  حسان  قوراري  .15
    الثالث    األول  عامة تغذية   03 رقم محل ة31 عمارة ت إ م 609/529 مشروع  خليصة  رغيوة  .16
    الثالث    األول  مخبزة حرفي  34 مدخل 04 رقم ت إ م 529/609 مشروع  منير  عربوز  .17
  الرابع    الثاني    فواكه و خضر   27 مدخل 01 رقم ت إ م 609/80 مشروع  حمزة  سحنون  .18
  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  28 عمارة مسكن 529 مشروع  حمزة  حزمون  .19
      الثاني  األول  قصابة و لحوم  منجلي علي ت م 608/529 مشروع  صالح  بكوكر  .20
  الرابع    الثاني    صناعية مخبزة  منجلي علي 01 رقم 05 عمارة مسكن 169 مشروع  عزالدين  ناصر بن  .21
  الرابع  الثالث      مطعم  03 رقم محل 22 عمارة  نسيم  بوبريوة  .22
      الثاني    مغازة  و أ حرف 02 عمارة ت إ م 169 مشرع  سليم  عمرو  .23
  الرابع    الثاني    مقھى  02 رقم 33مدخل 33 أر- 02 ت مسكن 80/103 مشروع  الواعر  دويسي  .24
    الثالث    األول  مقھى  1ر 30 رقم 30 مدخل مسكن 529 حي  اسامة  حزمون  .25
  الرابع    الثاني    مقھى  05 رقم 02ب عمارة 18 وج  سمير  بودبزة  .26
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 03 رقم 28 عمارة ت م 609/529 حي  عصام  بوحزام  .27
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    الثالث    األول  وراقة مكتبة  07 محل 23 مدخل ت إ م 529/609  العالي عبد  وطارفةب  .28
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  د محل 05 و 04 عمارة ت إ م 169 مشروع  أحمد  داودي  .29
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  03 محل 02أ عمارة مسكن 715 حي  بديعة  خالف بن  .30
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي ب05 رقم 2أ عمارة 03 س م  خالد  خديرش  .31

 


