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  الثالث      سريع إطعام  10 رقم 213 عمارة  مسكن 1013 حي  جمال  بوشعار  .1
  الثالث      سريع إطعام  29 رقم 22 عمارة  مسكن 1013 حي  دنيا  حلموس  .2
  الثالث      سريع إطعام  10 رقم محل 05 رقم 58 عمارة  مسكن 1013 حي  نورة  شحالف  .3
  الثالث      كامل إطعام  22 رقم 77 عمارة  مسكن 1013 حي  الدين نصر  صخراوي  .4
  الثالث      كامل إطعام  03 رقم 57 عمارة  مسكن 1013 حي  السعيد  عفيف  .5
    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  02 رقم 04 عمارة  مسكن 1013 حي  العيد محمد  صخراوي  .6
      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  14 أرض 02 رقم حصة 54 عمارة  مسكن 1013 حي  شعبان  عفيف  .7
    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  مكرر 06 رقم 58 عمارة  مسكن 1013 حي  محمد  نموشي  .8
    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  02 رقم محل 54 عمارة  مسكن 1013 حي  فاطمة  بوخطاية  .9

    الثاني    عامة تغذية  15 رقم  مسكن 1013 حي  إلياس  توھامي  .10
    الثاني    عامة تغذية  03 رقم  مسكن 1013 حي  كريم  رميشي  .11
    الثاني    عامة تغذية  03 رقم 86 عمارة  مسكن 1013 حي  وحيد  بوالكرشة  .12
      األول  عامة تغذية  35 رقم 09 عمارة  مسكن 1013 حي  الصالح محمد  حالب  .13
  الثالث      سريع إطعام  04 رقم  مسكن 1039 حي  عمر  بوشمال  .14
     األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  7/  6 عمارة  مسكن 1039 حي  مصطفى  بوكالب  .15
      األول  عامة تغذية  05 عمارة  مسكن 1039 حي  محمود  درويش  .16
      األول  عامة تغذية  01 رقم كشك  مسكن 1039 حي  مليكة  بلھوشات  .17
      األول  عامة تغذية    مسكن 1039 حي  هللا عبد  شتيوي  .18
    الثاني  األول  صناعية مخبزة  10 رقم  مسكن 1039 حي  رشيد  زعامطة  .19
     األول  مقھى  01 محل 04 رقم  مسكن 1039 حي  الدين محي  بوشمال  .20
      األول  عمومي ھاتف  02 كشك  مسكن 1039 حي  نادية  مجمج  .21
    الثاني    كامل إطعام  14 عمارة 15  مسكن 1587 حي  الرزاق عبد  بوھيدل  .22
    الثاني    عامة تغذية  08 رقم 32 حصة 112 عمارة  مسكن 1587 حي  المالك عبد  بوھيدل  .23
      األول  البيض و الدواجن للحوم ت ت  01 رقم  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  عامر  حليمي  .24
    الثاني    عامة تغذية  07 رقم  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  نبيل  كغوش  .25
    الثاني    مقھى  م 52  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  زوبير  نوايلي  .26
      األول  عمومي ھاتف  العمومية الساحة 06  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  حمزة  بوبرطخ  .27
  الثالث      سريع إطعام  02 رقم  مسكن 40 حي  فاتح  بلمسيخ  .28
  الثالث      سريع إطعام  04 رقم أ عمارة  مسكن 40 حي  الدين محي  بوشمال  .29
    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  02 رقم أ عمارة  مسكن 40 حي  مصطفى  حصاص  .30
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      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  50 رقم محل 02 عمارة  مسكن 40 حي  الدين سيف  دباش  .31
      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  50 حصة ا عمارة  مسكن 40 حي  مختار  مختاري  .32
      األول  عامة تغذية  7 حصة 1 س عمارة 07  مسكن 40 حي  محمد  بوشمة  .33
    الثاني    عامة تغذية  08 حصة 3 س عمارة  مسكن 40 حي  هللا عبد  كتاف  .34
      األول  عامة تغذية  04 رقم 2 ب عمارة  مسكن 40 حي  بدرالدين  مزداد  .35
    الثاني    عامة تغذية  43 رقم أ عمارة  مسكن 40 حي  رمضان  مروك  .36
    الثاني    عامة تغذية  03 رقم  مسكن 40 حي  ربيحة  عامر بن  .37
      األول  عامة تغذية  أ عمارة 03 رقم  مسكن 40 حي  الحميد عبد  بدالة  .38
    الثاني    عمومي ھاتف  ب عمارة 10  الحضرية المنطقة مسكن 80 حي  وليد  مشري  .39
      األول  عمومي ھاتف  03 ب عمارة  الحضرية المنطقة مسكن 80 حي  العالي عبد  بوصالح  .40

 


