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        األول  سريع إطعام  28 رقم 10 مجموعة  التوت حي التوت  أحالم  بوھروم  .1
      الثاني    سريع إطعام  01 رقم ش نھج  التوت حي التوت  الشريف  بولحجار  .2
      الثاني    الخبز إيداع  ب محل ج نھج 16 ،12 رقم  التوت حي التوت  الدين تاج  بحيطة  .3
      الثاني  األول  بقالة  726 رقم د نھج  التوت حي التوت  رشيد  فرحاوي  .4
      الثاني    بقالة  20 رقم  التوت حي التوت  الرحيم عبد  مبروك  .5
        األول  للعقاقير بالتجزئة تجارة  التوت حي  التوت حي التوت  الصالح محمد  براس  .6
      الثاني    عامة تغذية  التوت حي  التوت حي التوت  ياسين  لعايب  .7
      الثاني  األول  عامة تغذية  01 رقم ن عمارة بلبحري العم أبناء  التوت حي التوت  باديس  شني  .8
      الثاني    عامة تغذية  مبروك سيدي التوت حي  التوت حي التوت  الرحيم عبد  كمال  .9

        األول  عامة تغذية  39 رقم و نھج  التوت حي التوت  حسام  بوقال الشيخ  .10
      الثاني    حلويات  التوت حي  التوت حي التوت  ثلجة  قشي علي  .11
      الثاني    فواكه و خضر  14 رقم ج نھج  التوت حي التوت  سفيان  خريبوط  .12
      الثاني    صناعية مخبزة  01 رقم أ نھج  التوت حي التوت  نبيل  بوالعام  .13
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  أ 83 رقم ر نھج  التوت حي التوت  اللطيف عبد  مھدي  .14
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  مكرر 69 رقم د نھج  التوت حي التوت  رحيمة  بولزرق  .15
      الثاني    بقالة  407 رقم و أ عمارة  الصفصاف حي التوت  محمد  شيباني  .16
      الثاني    بقالة  مبروك سيدي 09 حصة و أ عمارة  الصفصاف حي التوت  زكرياء  العيش  .17
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  مكرر 04 رقم أ عمارة  الصفصاف حي التوت  الياس  بوعباب  .18
        األول  وراقة مكتبة  أ عمارة 06 رقم  الصفصاف حي التوت  محمد  بوربيع  .19
      الثاني    عمومي ھاتف  388 رقم د عمارة  الصفصاف حي التوت  توفيق محمد  رماش  .20
      الثاني    سريع إطعام  166 رقم  الصنوبر حي التوت  سفيان  عمورة  .21
      الثاني    سريع إطعام  158 رقم  برالصنو حي التوت  دالل  اودينة بن  .22
      الثاني    بقالة  193 رقم  الصنوبر حي التوت  اللطيف عبد  رحمون  .23
      الثاني    بقالة  152 رقم  الصنوبر حي التوت  الدين محي  ايدير بن  .24
      الثاني  األول  بقالة  مكرر ن 152 رقم  الصنوبر حي التوت  اسماعيل  مسكين  .25
        األول  بقالة  23 رقم  الصنوبر حي التوت  حدة  بوخلخال  .26
      الثاني  األول  بقالة  12 رقم  الصنوبر حي التوت  مراد  عزارة  .27
      الثاني  األول  للتبغ بالتجزئة تجارة  152 رقم  الصنوبر حي التوت  السعيد  شرشار  .28
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      الثاني    فواكه و خضر  06 رقم ن عمارة بلبحري العم أبناء  الصنوبر حي التوت  عائشة  طيار  .29
      الثاني  األول  مخبزة  152 رقم  الصنوبر حي التوت  األمين محمد  زيان بن  .30
      الثاني    مطعم  أ 02 محل 116 رقم  الصنوبر حي التوت  فھيمة  بولويقة  .31
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  الصنوبر حي  الصنوبر حي التوت  يوسف  كوساس بن  .32
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  مبروك سيدي ل عمارة 3017 رقم  الصنوبر حي التوت  عمار عبدالمالك  عريفة بن  .33
      الثاني    وراقة مكتبة  ل عمارة 03 رقم  الصنوبر حي التوت  يزيد  قاسي  .34
        األول  عمومي ھاتف  أ محل 116 رقم  الصنوبر حي التوت  رضا  زواد  .35
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  12 رقم  الصنوبر حي التوت  الحميد عبد  عزارة  .36
      الثاني    الخبز إيداع  10 رقم  تليس بن حي التوت  رشيد  بلعيفة  .37
      الثاني  األول  بقالة  12 رقم  تليس بن حي التوت  خديجة  قندوز  .38
      الثاني  األول  بقالة  03 رقم  تليس بن حي التوت  مسعود  لقماري بن  .39
        األول  بقالة  88 رقم  تليس بن حي التوت  منى  بالي  .40
      الثاني    بقالة  132 رقم  تليس بن حي التوت  فارس  عياش  .41
      الثاني    بقالة  أ 76 رقم  تليس بن حي التوت  الدين ور  عمري  .42
      الثاني    للعقاقير بالتجزئة تجارة  139 رقم  تليس بن حي التوت  زينب  لعمايرية  .43

 لمنتجات بالجملة تجارة  152 رقم  تليس بن حي التوت  لمين محمد  تقاونين  .44
      الثاني    باإلنسان المرتبطة

        األول  مشوى  ب 139 رقم  تليس بن حي التوت  إسحاق  معوش  .45
        األول  وراقة مكتبة  ص 84 رقم  تليس بن حي التوت  الزھراء فاطمة  بعداش  .46
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  أ 37 رقم  تليس بن حي التوت  لمين  رزازقة  .47
    الثالث      سريع إطعام  30 رقم  الرصاص شعبة طريق التوت  أحمد  دربال  .48
    الثالث      سريع إطعام  30 رقم  الرصاص شعبة طريق التوت  يعقوب  رقاد  .49
      الثاني  األول  عامة تغذية  30 رقم محل  الرصاص شعبة طريق التوت  شعيب  حمودة بن  .50
      الثاني    عامة تغذية  الرصاص شعب حي  الرصاص شعبة طريق التوت  طارق  سوالمية  .51
        األول  عامة تغذية  الرصاص شعب حي  الرصاص شعبة طريق التوت  العزيز عبد  شيھوب  .52
      الثاني    عامة يةتغذ  30 رقم  الرصاص شعبة طريق التوت  عزوز  قايم  .53
      الثاني  األول  عامة تغذية  الرصاص شعب حي  الرصاص شعبة طريق التوت  دليلة  مزري  .54
      الثاني    عامة تغذية  30 رقم  الرصاص شعبة طريق التوت  زكرياء  لعلمي  .55
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      الثاني  األول  عامة تغذية  30 رقم  الرصاص شعبة طريق التوت  حسان  عياد  .56
      الثاني    عامة تغذية  الرصاص شعب حي  الرصاص شعبة طريق التوت  جمال  صالحي  .57
      الثاني  األول  عامة تغذية  30 رقم  الرصاص شعبة طريق التوت  زكرياء  بوقامة  .58
      الثاني  األول  فواكه و خضر  الرصاص شعب حي  الرصاص شعبة طريق التوت  الوھاب عبد  شيھوب  .59
      الثاني  األول  ودواجن لحوم  مكرر 30 رقم  صاصالر شعبة طريق التوت  مريم  طامة بن  .60
      الثاني    مقھى  الرصاص شعب حي  الرصاص شعبة طريق التوت  الدين نصر  دربال  .61
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      الثاني    عامة تغذية  01 رقم 02 ع  الباردة تحصيص الزيادية  لمين محمد  خلخال سيدة  .62
      الثاني    عامة تغذية  ب 85 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  خليفة  مولف  .63
      الثاني    الخبز صناعة  89 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  المجيد عبد محمد  عماري  .64
        األول  مخبزة  321 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  لزھر  عاشوري  .65
      الثاني    مغازة  439 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  اسامة  عجابي  .66
      الثاني    مغازة  03 رقم محل 128 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  فارس  طميال  .67
      الثاني    مقھى  526 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  طارق  هللا ضيف  .68
        األول  مقھى  83 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  هللا عبد  حمدي سي بن  .69
      الثاني    مقھى  أ 691 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  جمال  دني  .70
      الثاني    وراقة مكتبة  ج 370 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  الزھراء فاطمة  رامي  .71
        األول  وراقة مكتبة  127 رقم  الوحش جبل تحصيص الزيادية  نبيل  خلفاوي  .72
      الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  الوحش جبل ب 75 مرق  1960 ديسمبر 11 حي الزيادية  ابراھيم  حمدي سي بن  .73
      الثاني  األول  ودواجن لحوم  02 رقم  1960 ديسمبر 11 حي الزيادية  جعفر  بوعشبة  .74
      الثاني  األول  المھاتفة لعتاد ت ت  د 87 رقم  الزيادية حي الزيادية  نجوى  بلغيت  .75
    الثالث  الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  75 رقم  الزيادية حي الزيادية  السعيد محمد  نعناع  .76
    الثالث  الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  32 رقم سوريكو  الزيادية حي الزيادية  صالح  مطمط  .77
    لثالثا  الثاني    عامة تغذية  04 مدخل 04 عمارة مسكن84  الزيادية حي الزيادية  الشريف  حافظ بن  .78
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  11 رقم الزيادية سوق  الزيادية حي الزيادية  سفيان  عبادي  .79
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  أ28 أرقم نھج  الزيادية حي الزيادية  مراد  قراسي  .80
    الثالث      عامة تغذية  المغطاة السوق  الزيادية حي الزيادية  فؤاد  غيموز  .81
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم ب محل أ شارع  الزيادية حي الزيادية  أحمد  خالف  .82
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم أ نھج  الزيادية حي الزيادية  محمد  خلفاوي  .83
      لثانيا  األول  قصابة  ج 57 رقم  الزيادية حي الزيادية  القادر عبد  دريدي  .84
    الثالث  الثاني    مخبزة  112 رقم  الزيادية حي الزيادية  الدين محي  بوحالسة  .85
    الثالث      مطعم  ب 96 رقم محل  الزيادية حي الزيادية  فريد  بوفريوة  .86
    الثالث      مطعم  ب 87 رقم  الزيادية حي الزيادية  عمار  بورزار  .87
    الثالث      مقھى  المغطاة السوق 19  الزيادية حي الزيادية  عمار  بولكحال  .88
    الثالث  الثاني    مقھى  15 رقم  الزيادية حي الزيادية  احمد  سكينة  .89
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    الثالث      مقھى  ب 28 رقم  الزيادية حي الزيادية  بالل  حميدة  .90
      الثاني  األول  مقھى  03 رقم  الزيادية حي الزيادية  مھدي  غزغوز  .91
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  د 87 رقم  الزيادية حي الزيادية  العالي عبد  غالدي  .92
        األول  عامة تغذية  ج محل 234 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  العابدين زين  كيموش  .93
      الثاني    عامة تغذية  56 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  العزيز عبد  تتباني  .94
      الثاني    عامة تغذية  20 عمارة 22  الوحش جبل حي الزيادية  المالك عبد  غزال بن  .95
        األول  عامة تغذية  245 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  الدين صالح  بوجبير  .96
      الثاني    عامة تغذية  01 رقم07 عمارة  الوحش جبل حي الزيادية  خالد  معاندي  .97
        األول  عامة تغذية  931 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  لطفي  تركي  .98
      الثاني    عامة تغذية  209 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  الطيب  الشيخ بن  .99

      الثاني    عامة تغذية    الوحش جبل حي الزيادية  الخالق عبد  بلحرش  .100
        األول  قصابة  ج 371 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  عزيز  صياد  .101
        األول  ودواجن لحوم  أ 231 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  اللطيف عبد  شروانة  .102
        األول  مخبزة  208 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  العزيز عبد  عميرش  .103
      الثاني    صناعية مخبزة  246 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  الغاني عبد  حمالوي  .104
      الثاني    صناعية مخبزة  03 رقم الوحش جبل طريق بليلي ارض  الوحش جبل حي الزيادية  الكريم عبد  العشي  .105
      الثاني    مقھى  124 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  سليمان  زرمان  .106
          مقھى  359 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  الوھاب عبد  غضاب  .107
        األول  مقھى  03 محل 672 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  الدين نور  حليلف  .108
      الثاني    مقھى  86 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  الياس  قشي  .109
      الثاني    مقھى  204  الوحش جبل حي الزيادية  سمير  حماني  .110
        لاألو  مقھى  685 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  صالح  بوعكيرة  .111
        األول  وراقة مكتبة  س 56 رقم 09 أرقم المعلمين عمارة  الوحش جبل حي الزيادية  محمد  زايد بن  .112
        األول  وراقة مكتبة  42 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  رامي محمد  فنور  .113
      الثاني    وراقة مكتبة  02 رقم عمارة 1961 ديسمبر 11  الوحش جبل حي الزيادية  احمد  معاندي  .114
      الثاني    وراقة مكتبة  359 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  العيد  غضاب  .115
        األول  وراقة مكتبة  15 رقم 18 عمارة  الوحش جبل حي الزيادية  الدين صالح  بوعمامة  .116
      الثاني    وراقة مكتبة  839 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  هللا خديم  الياس  .117
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      الثاني    وراقة مكتبة  930 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  يوسف  عابد  .118
      الثاني    عمومي ھاتف  676 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  الرحمان عبد  اودينة  .119
        األول  عمومي ھاتف  130 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  حمزة  خلفاوي  .120
      الثاني    عمومي ھاتف  210 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  القادر عبد  رابحي  .121
        األول  عمومي ھاتف  236 رقم  الوحش جبل حي الزيادية  امال  منيقر  .122
      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  04 رقم محل  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  سفيان  عبيد  .123
      الثاني  األول  عامة تغذية  2001 رقم 2001 عمارة  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  فتيحة  عميور  .124
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 رقم أ محل  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  سفيان  دادة بن  .125
      الثاني    عامة تغذية  1 ب/05 رقم 1004 عمارة  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  محمد  عزيزي  .126
    الثالث      عامة تغذية  1003/1562 رقم  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  المجيد عبد  عينين  .127
      الثاني  األول  عامة تغذية  أ محل  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  رشيد  لرقم  .128
      الثاني    عامة تغذية  42 رقم 1005 عمارة  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  سھيل  لخضر  .129
    الثالث  الثاني    الحلويات و الخبز صناعة  01 رقم حصة أ محل  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  ھشام  بوبحة  .130
      الثاني  األول  قصابة  أ 09 رقم  يوسف سيدي ساقية حي الزيادية  الدين صالح  بومليط  .131
      الثاني  األول  مقھى  04 رقم أ حصة  يوسف سيدي اقيةس حي الزيادية  أحمد  طاجين  .132
      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  06 رقم 04 عمارة مسكن84  سركينة حي الزيادية  ناصر  خريف بن  .133
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب 142 رقم أ مجمع الثاني الشطر  سركينة حي الزيادية  حسين  عليوش  .134
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  03 رقم 04 عمارة مسكن 84  سركينة حي الزيادية  أحمد  خالدي  .135
      الثاني  األول  عامة تغذية  71 رقم 18 عمارة مسكن100  سركينة حي الزيادية  رفيق حمزة  بوربيع  .136
      الثاني  األول  عامة تغذية  77 رقم ب جزء ج مجمع الثاني الشطر  سركينة حي الزيادية  الدين سيف  دعاس  .137
      الثاني    مخبزة  159 رقم الثاني الشطر  سركينة حي الزيادية  عزيزة  ليتيم  .138
        األول  مخبزة  أ 143 رقم 02  سركينة حي الزيادية  ھشام  نحال  .139
      الثاني  األول  مقھى  125 رقم ب مسكن  سركينة حي الزيادية  مسيكة  طريفة  .140
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      الثاني    سريع إطعام  الوطني الطريق 16 رقم  القادر عبد األمير حي القنطرة  فاطمة  براية  .141
      الثاني    سريع إطعام  06 رقم بشير شيھاني شارع  القادر عبد األمير حي القنطرة  يوسف  لوعيرة  .142
      الثاني    بقالة  07  رقم الوالئي الطريق  القادر عبد األمير حي القنطرة  مولود  ميھوبي  .143
      الثاني    بقالة  أ 23 رقم بشير شيھاني شارع  القادر عبد األمير حي القنطرة  زھير  عابد  .144
      الثاني    بقالة  08 رقم الوطني الطريق  القادر عبد األمير حي القنطرة  القادر عبد  ناصر بن  .145
      الثاني    بقالة  65 رقم  القادر عبد ميراأل حي القنطرة  مھدي  شعالل  .146
      الثاني    الفواكه و الشاي بيع  13 رقم الوالئي الطريق 50  القادر عبد األمير حي القنطرة  أحمد  بزا  .147
      الثاني    عامة تغذية  28 رقم بشير شيھاني شارع  القادر عبد األمير حي القنطرة  الحميد عبد  مالك بن  .148
      الثاني    عامة تغذية  ب نھج 06 رقم  القادر عبد األمير حي القنطرة  الرحمان عبد  هللا بوعبد محمد  .149
        األول  عامة تغذية  بشير شيھاني شارع 07 رقم  القادر عبد األمير حي القنطرة  اللطيف عبد  زبيري  .150
      الثاني    عامة تغذية  49 رقم حرشي  القادر عبد األمير حي القنطرة  إبراھيم  برغلوط  .151
      الثاني    عامة تغذية  يوسف تركي نھج 05  القادر عبد األمير حي القنطرة  كھينة  غضاب  .152
        األول  عامة تغذية  20 رقم ت نھج  القادر عبد األمير حي القنطرة  زوبير  جودي  .153
        األول  تحلويا  24 رقم  القادر عبد األمير حي القنطرة  الصالح محمد  بخوش  .154
      الثاني    مرطبات حلويات  15 رقم  القادر عبد األمير حي القنطرة  حسان  بلھادف  .155
      الثاني    مخبزة  ب نھج 09 رقم  القادر عبد األمير حي القنطرة  مولود  صالحية بن  .156
        األول  مخبزة  القنطرة باب  القادر عبد األمير حي القنطرة  زينة  بوسالم  .157
      الثاني    مخبزة  أ 22 رقم ب نھج  القادر عبد األمير حي القنطرة  مولود  ضيف  .158
      الثاني    مخبزة  أ 40 رقم  القادر عبد األمير حي القنطرة  أمير  زعيتر  .159
      الثاني    مطعم  03 رقم  القادر عبد األمير حي القنطرة  سامية  لقرون  .160
      الثاني    مغازة  10 رقم ب نھج  القادر عبد األمير حي ةالقنطر  فيصل  حمودي  .161
      الثاني    مقھى  30 رقم يوسف تركي شارع  القادر عبد األمير حي القنطرة  ياسين  طالبي  .162
      الثاني    مقھى  89 رقم كوري بيار نھج  القادر عبد األمير حي القنطرة  عمار  بوحبيلة  .163
      الثاني    مقھى  05 رقم ب نھج  القادر عبد األمير حي القنطرة  محمد  سالم بن  .164
      الثاني    مقھى  الوادي طريق 31  القادر عبد األمير حي القنطرة  اسماعيل  لوعيرة  .165
      الثاني  األول  مقھى  بشير شيھاني نھج  القادر عبد األمير حي القنطرة  جميلة  براھيمي  .166
      الثاني    مقھى  ب نھج 24  القادر عبد األمير حي القنطرة  الزھراء  مسعي  .167
      الثاني  األول  مقھى  58 رقم  القادر عبد األمير حي القنطرة  مولود  ثلجون بن  .168
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      الثاني    وراقة مكتبة  62 رقم كوري بيار نھج  القادر عبد األمير حي القنطرة  عمار  صاولي  .169
        األول  وراقة مكتبة  18 رقم بشير شيھاني شارع  القادر عبد األمير حي القنطرة  الكريم عبد  زعبيب  .170
      الثاني    وراقة مكتبة  64 رقم بشير شيھاني شارع  القادر عبد األمير حي القنطرة  مصطفى  وايد  .171
      الثاني    وراقة مكتبة  أ 32 رقم بشير شيھاني نھج  القادر عبد األمير حي القنطرة  كريم  طلحة  .172
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  17 رقم ب نھج  القادر عبد األمير حي القنطرة  لمين محمد  تركي  .173
      الثاني    وراقة مكتبة  50 الوالئي الطريق ب 47  القادر عبد األمير حي القنطرة  أحمد  ميھوبي  .174
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  19 رقم أ نھج  القادر عبد األمير حي القنطرة  محمد  شيوش بن  .175
      الثاني    سريع إطعام  باديس ابن المستشفى من قريب الكشك  األعلى لوصيف محمد حي القنطرة  أنور  جغيم  .176
      الثاني    سريع إطعام  22 رقم 04 عمارة  األعلى لوصيف محمد حي القنطرة  فايزة  غرناوط بن  .177
      الثاني    بقالة  02 حصة B4/A4 عمارة 02 رقم  األعلى لوصيف محمد حي القنطرة  محمد  ضامن بن  .178
      الثاني    بقالة  5 أ لوصيف محمد حي 01  األعلى لوصيف محمد حي القنطرة  شراف  بوعافية  .179
      الثاني    بقالة  02 مدخل بيكاسو عمارة 03 رقم  األعلى لوصيف محمد حي القنطرة  شريفة  لعمراني  .180
      الثاني    عامة تغذية  للمستشفى الرئيسي المدخل كشك  األعلى لوصيف محمد حي القنطرة  رضا  عرفة  .181
        األول  مقھى  13 عمارة  األعلى لوصيف محمد حي القنطرة  كريم  كروك بن  .182
      الثاني    مقھى  الجامعي المستشفى مقابل 13 رقم محل  األعلى لوصيف محمد حي القنطرة  بشير  بوقجوطة  .183
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  04ب عمارة 02 رقم  األعلى لوصيف محمد حي القنطرة  أحمد  ربعي  .184
      الثاني    عمومي ھاتف  01 رقم عمارة  األعلى لوصيف محمد حي القنطرة  مولود  سيسان  .185
      الثاني    عامة تغذية  64 رقم  كوري بيار شارع القنطرة  سعدون  بلمرخي  .186
      الثاني    سريع إطعام  07 رقم  لويزة دباح شارع القنطرة  أكرم  بوكيل  .187
      الثاني    سريع إطعام  02 رقم  لويزة دباح شارع القنطرة  الدين عراس  بوالزيت  .188
      الثاني    مطعم  03 رقم  لويزة دباح شارع القنطرة  القادر عبد  بوھالي  .189
        األول  مقھى  02 رقم  لويزة دباح شارع القنطرة  عزالدين  بوالزيت  .190
      الثاني    سريع إطعام  زعموش بشارع كشك  زعموش شارع القنطرة  زھير محمد  عمري  .191
      الثاني    سريع إطعام  01 رقم  زعموش شارع القنطرة  سمير  كحول بن  .192
      الثاني  األول  سريع إطعام  10 رقم محل 27 رقم الوطني الطريق  زعموش شارع القنطرة  يسمينة  بريمة  .193
      الثاني    مقھى  06 رقم  زعموش شارع القنطرة  رابح  معلم  .194
      الثاني    عمومي ھاتف  06 رقم  زعموش شارع القنطرة  حسين  شالط  .195
      الثاني    سريع إطعام  01 رقم  محمد شبلي شارع القنطرة  سمير  إيدري  .196
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      الثاني    مرطبات حلويات  محمد شبلي نھج  محمد شبلي شارع القنطرة  الدين زين  طرشبل  .197
      الثاني    مخبزة  محمد شبلي نھج  محمد شبلي شارع القنطرة  الحاسن  طيار  .198
      الثاني    عامة تغذية  07 رقم  محمد شھيلي شارع القنطرة  جليل محمد  نمور  .199
      الثاني  األول  عامة تغذية  08 رقم  بشير شيھاني شارع القنطرة  مصطفى  يانت بن  .200
      الثاني    عامة تغذية  54 رقم  بشير شيھاني شارع القنطرة  أحمد  لشرف  .201
      الثاني    الحلويات و الخبز صناعة  40 رقم القادر عبد األمير حي  بشير شيھاني شارع القنطرة  نوال  سليماني  .202
      الثاني    مخبزة  10 رقم  شيرب شيھاني شارع القنطرة  خليل  طيارة شاوش  .203
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  مكرر 20 رقم القادر عبد األمير حي  بشير شيھاني شارع القنطرة  توفيق  كحلوش  .204
      الثاني    عمومي ھاتف  10 رقم  صالح لونيسي شارع القنطرة  منصف  سايغي  .205
      الثاني    سريع إطعام  04 رقم  جغري اإلخوة نھج القنطرة  شوقي  محند نابت  .206
      الثاني    سريع إطعام  11 رقم  جغري اإلخوة نھج القنطرة  عمار  بوبي  .207
      الثاني    عامة تغذية  02 رقم  جغري اإلخوة نھج القنطرة  جالل محمد  محند نايت  .208
      الثاني    حلويات  08 رقم  جغري اإلخوة نھج القنطرة  الدين نصر  بزيز  .209
        األول  مقھى  08 رقم  جغري اإلخوة نھج القنطرة  أحمد  بولحليب  .210
      الثاني    سريع إطعام  01 رقم  خزندار اإلخوة نھج القنطرة  عمر كريم  مصالي  .211
        األول  مقھى  19 رقم  خزندار اإلخوة نھج القنطرة  محمد  لرقم  .212
        األول  عمومي ھاتف  06 رقم  خزندار اإلخوة نھج القنطرة  رامي  طوبال  .213
        األول  عمومي ھاتف  02 رقم  خزندار اإلخوة نھج القنطرة  اسكندر  دردر  .214
      الثاني    الخدمات متعدد كشك  27 رقم  زعموش اإلخوة نھج القنطرة  لمين محمد  خاين  .215
      الثاني    مقھى  16 رقم محل 27 رقم وطنيال الطريق  زعموش اإلخوة نھج القنطرة  بوعالم  بوثلجة  .216
      الثاني    مرطبات حلويات  07 رقم  بوجمعة مداوي نھج القنطرة  رياض  بوطبة  .217
      الثاني    مطعم  03 رقم  بوجمعة مداوي نھج القنطرة  زكرياء  عميرش  .218
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      الثاني    عامة تغذية  03 سونلغاز د عمارة   الجميل_المنظر  صابر  نوي  .219
      الثاني    مخبزة  كالمات الدكتور شارع 08   الجميل_المنظر  اسين  مزيود  .220
      الثاني    عامة تغذية  01 رقم  1961 أكتوبر17 الجميل_المنظر  الدين جالل اسامة  تاموس  .221
        األول  عامة تغذية  08 رقم س عمارة  1961 أكتوبر17 الجميل_المنظر  سحام  مبارك بن  .222
        األول  مخبزة  126 رقم د عمارة  1961 أكتوبر17 الجميل_المنظر  ناصر  شعاية  .223
        األول  وراقة مكتبة  مكرر 05 رقم أ عمارة  1961 أكتوبر17 الجميل_المنظر  عادل  زراي  .224

 و الحلويات ايداع  ت,م 05 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  دغدغ  شمس  .225
      الثاني    مرطباتال

 للحوم بالتجزئة تجارة  22 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  متشار  صليح  .226
        األول  المجمدة و الطازجة

      الثاني    عامة تغذية  مقرر 10 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  احمد  بوشالغم  .227
      الثاني    عامة تغذية  ت,م 21 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  محمد  ايديو  .228
      الثاني    عامة تغذية  ت,م 08 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  ايوب  فانيط  .229
      الثاني    عامة تغذية  ت,م 10 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  منير  بوقلقول  .230
      الثاني    عامة تغذية  ت,م 90 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  كمال  بوثلجة  .231
      الثاني  األول  عامة تغذية  ت,م 06 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  طارق  كھوم  .232
      الثاني    عامة تغذية  ت,م 07 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  سامي  مولي قارة  .233
      الثاني  األول  ودواجن لحوم  ت,م 04 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  حميدة  حالي  .234
      الثاني    مخبزة  ت,م 20 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  مولود  اعميرة بنن  .235
      الثاني    مقھى  ت,م 02 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  الدين صالح  بوفنارة  .236
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  ت,م 04 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  احمد  ساري  .237
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  ت,م 01 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  جروة  حالل  .238
        األول  وراقة مكتبة  ت,م 44/22 رقم  أوت 20 حي الجميل_المنظر  الدين حسام  بوحلقول  .239
      الثاني    عامة تغذية  239 رقم د عمارة  زكري بن اإلخوة حي الجميل_المنظر  عادل  حمالوي  .240
        األول  عامة تغذية  107 رقم ب عمارة  زكري بن اإلخوة حي الجميل_المنظر  الدين بدر  عيون  .241
      الثاني    عامة تغذية  ج عمارة  فياللي اإلخوة حي الجميل_المنظر  بوزيد  كبابي  .242
        األول  عامة تغذية  مكرر 01 رقم عمارة  فياللي اإلخوة حي الجميل_المنظر  ھشام  لوكيل  .243
      الثاني    عامة تغذية  28 رقم عمارة  فياللي اإلخوة حي الجميل_المنظر  كمال  اماني  .244
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      الثاني    عامة تغذية  ت,ع 10 رقم  فياللي اإلخوة حي الجميل_المنظر  عادل  زغودي  .245
        األول  فواكه و خضر  05 رقم  يفيالل اإلخوة حي الجميل_المنظر  خالد  بوياطل  .246
      الثاني    مخبزة  ع 20 رقم  فياللي اإلخوة حي الجميل_المنظر  العمري  طكوش  .247
      الثاني    مقھى  01 رقم ر ب عمارة  فياللي اإلخوة حي الجميل_المنظر  الدين نور  بوبياصل  .248
      الثاني    عامة تغذية  ج عمارة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  الھاني  مباركي  .249
      الثاني    عامة تغذية  12 رقم ب عمارة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  محمد  خيري  .250
      الثاني    عامة تغذية  188 رقم د عمارة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  بالل  ھاجس  .251
      الثاني    عامة تغذية  ف عمارة 61 رقم  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  الغاني محمد  جدوري  .252
      الثاني    عامة تغذية  332 رقم و عمارة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  الدراجي  قلي بن  .253
      الثاني    عامة تغذية  02 رقم ف عمارة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  الربيع  مرجانة  .254
        األول  عامة تغذية  433 رقم أ عمارة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  منوبة  شابي بن  .255
      الثاني    مخبزة  38 رقم د عمارة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  مراد  لحراش بن  .256
      الثاني    مخبزة  05 رقم عمارة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  محمد  بوعلي  .257
      الثاني  األول  مقھى  ج عمارة  انسعد فضيلة حي الجميل_المنظر  محمد  لعلى  .258
        األول  وراقة مكتبة  06 رقم ج عمارة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  خالد  مريزيق  .259
      الثاني    عمومي ھاتف  12 رقم 13 عمارة  سعدان فضيلة حي الجميل_المنظر  نبيل  هللا جاب بن  .260
      الثاني    عامة تغذية  بوبكر قاضي حي  بوبكر قاضي حي الجميل_المنظر  محمد  خاليق بن  .261
        األول  عامة تغذية  6 رقم س عمارة  بوبكر قاضي حي الجميل_المنظر  الدين عز  تراس  .262
      الثاني    وراقة مكتبة  01 رقم س عمارة  بوبكر قاضي حي الجميل_المنظر  حسام  تنيو  .263
      الثاني    عامة تغذية  الفران دكتور شارع  الفران الدكتور شارع الجميل_المنظر  الشريف محمد  عيسى بن  .264
      الثاني    عامة تغذية  50 رقم  باستور شارع الجميل_المنظر  لمين محمد  نمر  .265
        األول  عامة تغذية  70 رقم  باستور شارع الجميل_المنظر  رضا  شريفي  .266
      الثاني    عامة تغذية  70 رقم  باستور شارع يلالجم_المنظر  فريد  شريعي  .267
      الثاني    عامة تغذية  05 رقم  مالك بن بشير شارع الجميل_المنظر  اسكندر  بودماغ  .268
      الثاني    عامة تغذية  20 رقم  مصطفى بغريش شارع الجميل_المنظر  زكية  معمر بن  .269
        األول  مخبزة  19 رقم  مصطفى بغريش شارع الجميل_المنظر  حسين  بصيلة  .270
        األول  عامة تغذية  36 رقم  الوھاب عبد معطي بن شارع الجميل_المنظر  مھدي  لربع  .271
        األول  عامة تغذية  35 رقم  الوھاب عبد معطي بن شارع الجميل_المنظر  نوفل  بوطمين  .272
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      الثاني    عامة تغذية  حدة اويديب نھج  حدة دياباوي شارع الجميل_المنظر  ابراھيم  دعاء  .273
      الثاني    عامة تغذية  02 رقم  المجيد عبد سعيداني شارع الجميل_المنظر  الدين نور  بوالقمح  .274
      الثاني    عامة تغذية  06 رقم  المجيد عبد سعيداني شارع الجميل_المنظر  احسن  كويرة  .275
      الثاني    قصابة  03 رقم  المجيد عبد سعيداني شارع الجميل_المنظر  علي  بوفنارة  .276
        األول  وراقة مكتبة  المجيد عبد سعيداني شارع  المجيد عبد سعيداني شارع الجميل_المنظر  المجيد عبد  درنون  .277
      الثاني    عامة تغذية  01 حصة 24 رقم  زادي الحميد عبد شارع الجميل_المنظر  علي  ليفة  .278
      الثاني    صناعية غير مخبزة  30 رقم  زادي الحميد عبد شارع الجميل_المنظر  مبروك  مزيان ابو ايت  .279
        األول  عامة تغذية  117 نھج 112  بومدوس قدور شارع الجميل_المنظر  محمد  قسابية  .280
      الثاني    عامة يةتغذ  87 رقم  بومدوس قدور شارع الجميل_المنظر  الرحيم عبد  البيدي  .281
      الثاني    عامة تغذية  01 رقم  بومدوس قدور شارع الجميل_المنظر  خديجة  زراق  .282
      الثاني    عامة تغذية  67 رقم  بومدوس قدور شارع الجميل_المنظر  باديس  سدراتي  .283
      الثاني    عامة تغذية  بومدوس قدور شارع  بومدوس قدور شارع الجميل_المنظر  جميلة  العقبي  .284
      الثاني    عامة تغذية  02 رقم  بومدوس قدور شارع الجميل_المنظر  سماتي  بومالي  .285
        األول  عامة تغذية  30 رقم  بومدوس قدور شارع الجميل_المنظر  لطفي  مرغني  .286
      يالثان    عامة تغذية  47 رقم  بومدوس قدور شارع الجميل_المنظر  الھادي محمد  شھيلي  .287
      الثاني    عامة تغذية  68 رقم 30 مدخل  بومدوس قدور شارع الجميل_المنظر  لمين  سلوقي  .288
      الثاني    عامة تغذية  66 رقم ب عمارة  بومدوس قدور شارع الجميل_المنظر  كمال  حبشي  .289
      الثاني    قصابة  01 رقم سيلوك س عمارة  بومدوس قدور شارع الجميل_المنظر  فضيلة  خراب  .290
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  32 رقم 30 عمارة العائلي الملجا  بومدوس قدور شارع الجميل_المنظر  حليم محمد  بوشبعة  .291
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      الثاني    بقالة  112 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  طارق  بوودن  .292
      الثاني    بقالة  183 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  ياسين  حواسينو  .293
      الثاني    بقالة  113 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  معمر  بوودن  .294
      الثاني    بقالة  270 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  مسعودة  لعناصر  .295
      الثاني    الروائح و العطور تجارة  259 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  مراد  مرجانة  .296
      الثاني    مرطبات حلويات  268 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  خالد  شنوف  .297
      الثاني    فواكه و خضر  79 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  سمير  بومزبر  .298
      الثاني  األول  مقھى  111 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  وليد  كسولي  .299
      الثاني  األول  مقھى  المنى حي  المنى تحصيص ماصڤال  أحمد  حمالني  .300
      الثاني    مقھى  09 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  الھادي محمد  سدراتي  .301
      الثاني    وراقة مكتبة  113 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  محمد  بوودن  .302
      الثاني    وراقة مكتبة  112 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  هللا عبد  بوودن  .303
      الثاني    عمومي ھاتف  45 رقم  المنى تحصيص ماصڤال  نوري  عماري  .304
      الثاني    سريع إطعام  330 رقم  الرياض حي ماصڤال  سكينة  نواري  .305
        األول  بقالة  07 رقم  الرياض حي ماصڤال  معمر  بوودن  .306
      الثاني    بقالة  27 رقم  الرياض حي ماصڤال  التوفيق  قوراري  .307
      الثاني    بقالة  98 رقم  الرياض حي ماصڤال  فريد  يعالوي  .308
        األول  بقالة  مكرر 34 رقم  الرياض حي ماصڤال  توفيق  سنيغذ  .309
      الثاني    وراقة مكتبة  41 رقم  الرياض حي ماصڤال  باديس  بوقال  .310
      الثاني    عمومي ھاتف  33 رقم  الرياض حي ماصڤال  سليمان  راوي  .311
      الثاني    سريع إطعام  القماص حي  القماص حي ماصڤال  عمار  بوزحزح  .312
      الثاني    سريع إطعام  1207 رقم  القماص حي ماصڤال  مروان  مزھود  .313
      الثاني    سريع إطعام  مشاطي أرض 08 رقم  صالقما حي ماصڤال  أسامة  نجار  .314
      الثاني    سريع إطعام  1309 رقم  القماص حي ماصڤال  الكريم عبد  بورغدة  .315
      الثاني    سريع إطعام  437 رقم  القماص حي ماصڤال  الحميد عبد  زيادة  .316
      الثاني    سريع إطعام  08 رقم  القماص حي ماصڤال  حسين  بسول  .317
      الثاني  األول  سريع إطعام  74 رقم  القماص حي ماصڤال  يوسف  بلموكر  .318
      الثاني    سريع إطعام  1752 رقم  القماص حي ماصڤال  سمير  مطراني  .319
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      الثاني    سريع إطعام  1358 رقم  القماص حي ماصڤال  الحميد عبد  حيون  .320
      الثاني    سريع إطعام  1162 رقم  القماص حي ماصڤال  أحسن  عزيزي  .321
      الثاني  األول  مشتقاته و الحليب انتاج  1303 رقم  القماص حي ماصڤال  زبيرال  بوزحزح  .322
      الثاني    بقالة  267 رقم  القماص حي ماصڤال  مورة  بوحلة  .323
      الثاني    بقالة  1258 رقم  القماص حي ماصڤال  الحق عبد  حيون  .324
      الثاني    بقالة  796 رقم  القماص حي ماصڤال  بدرالدين  بوسنة  .325
      الثاني    بقالة  القماص حي  القماص حي ماصڤال  السالم عبد  بوعافية  .326
      الثاني    بقالة  1374 رقم  القماص حي ماصڤال  الدين جمال  نبارو  .327
      الثاني    بقالة  1054 رقم  القماص حي ماصڤال  سمير  بوبيدي  .328
      الثاني  األول  بقالة  08 رقم  القماص حي ماصڤال  حمودي  بسول  .329
      الثاني    بقالة  1210 رقم  القماص حي ماصڤال  زةحم  رھوني  .330
      الثاني    بقالة  504 رقم  القماص حي ماصڤال  السعيد  كوالي  .331
      الثاني    بقالة  391 رقم  القماص حي ماصڤال  بالل  بوذراع  .332
      الثاني  األول  بقالة  1367 رقم  القماص حي ماصڤال  سمير  عيش بن  .333
      الثاني    بقالة  02 رقم بوالبراغت حي  القماص حي ماصڤال  جالل  بوغرام  .334
        األول  بقالة  374 رقم  القماص حي ماصڤال  فتحي  جوھر  .335
      الثاني    بقالة  القماص حي  القماص حي ماصڤال  عصام  نجار  .336
        األول  بقالة  681 رقم  القماص حي ماصڤال  حمودي  براھيمي  .337
      الثاني  األول  بقالة  القماص حي  القماص حي ماصڤال  فريد  عيش بن  .338
      الثاني    بقالة  333 رقم  القماص حي ماصڤال  سھيلة  بولشعور  .339
      الثاني  األول  بقالة  1221 رقم  القماص حي ماصڤال  معاد  قجور  .340
      الثاني    بقالة  100 رقم  القماص حي ماصڤال  جالل  فراد  .341
      الثاني    بقالة  02 رقم  القماص حي ماصڤال  فواز  بوبالط  .342
        األول  بقالة  670 رقم  القماص حي ماصڤال  العزيز عبد  زردودي  .343
      الثاني    بقالة  61 رقم  القماص حي ماصڤال  زكرياء  لكحل  .344
      الثاني    بقالة  523 رقم  القماص حي ماصڤال  خالد  بيبش  .345
        األول  بقالة  1357 رقم  القماص حي ماصڤال  مانع  زيتوني  .346
        األول  الةبق  80 رقم  القماص حي ماصڤال  فخرية  صرھةدة  .347
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      الثاني  األول  بقالة  مشاطي أرض 08 رقم  القماص حي ماصڤال  الصالح محمد  كيالني  .348
      الثاني  األول  بقالة  09 رقم  القماص حي ماصڤال  الحليم عبد  لوعيرة  .349
        األول  بقالة  225 رقم  القماص حي ماصڤال  الحق عبد  حاجي  .350
      الثاني    بقالة  1121 رقم  القماص حي ماصڤال  ياسين  بوتيتة  .351
      الثاني    بقالة  665 رقم  القماص حي ماصڤال  لمين محمد  دنش  .352
      الثاني  األول  بقالة  350 رقم  القماص حي ماصڤال  الكريم عبد  عزي  .353
      الثاني  األول  المھاتفة لعتاد ت ت  القماص حي  القماص حي ماصڤال  الرزاق عبد  سمراح  .354
      الثاني    الروائح و العطور تجارة  1209 رقم  القماص حي ماصڤال  الياس  رھواني  .355

 للحوم بالتجزئة تجارة  406 رقم  القماص حي ماصڤال  يوسف  خلخال سعدة  .356
      الثاني  األول  المجمدة و الطازجة

 لمنتجات بالتجزئة تجارة  450 رقم  القماص حي ماصڤال  سعيدة  طريفة  .357
      الثاني    العسل و الحليب

      الثاني    حلويات  القماص حي  اصالقم حي ماصڤال  نوال  زعمار  .358
      الثاني    مرطبات حلويات  1395 رقم  القماص حي ماصڤال  سفيان  بوھيدل  .359
      الثاني    مرطبات حلويات  1212 رقم  القماص حي ماصڤال  عالوة  العايب  .360
      الثاني    مرطبات حلويات  القماص حي  القماص حي ماصڤال  ھشام  عزي  .361
      الثاني    فواكه و خضر  57 رقم مشاطي أرض  القماص حي ماصڤال  نبيل  مشاطي  .362
      الثاني    الحلويات و الخبز صناعة  القماص حي  القماص حي ماصڤال  الطاھر محمد  بولقرون  .363
      الثاني  األول  قصابة  1212 رقم  القماص حي ماصڤال  كمال  بوساحة  .364
      الثاني  األول  قصابة  القماص حي  القماص حي ماصڤال  الحق عبد  عريبة  .365
      الثاني    مخبزة  القماص حي  القماص حي ماصڤال  باديس  مليلي  .366
        األول  مخبزة  05 رقم  القماص حي ماصڤال  أحمد  بوعافية  .367
      الثاني    مخبزة  القماص حي  القماص حي ماصڤال  لمين محمد  لعرافي  .368
      الثاني    صناعية غير مخبزة  القماص حي  القماص حي ماصڤال  عبدالقادر  راسو حافي  .369
      الثاني    صناعية غير مخبزة  80 رقم  القماص حي ماصڤال  محمد  بولقرون  .370
      الثاني  األول  مقھى  08 رقم  القماص حي ماصڤال  أسامة  نجار  .371
      الثاني  األول  مقھى  القماص حي  القماص حي ماصڤال  فيصل  مشاطي  .372
      الثاني  األول  مقھى  القماص حي  القماص حي ماصڤال  وحيد  بوضرص  .373
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      الثاني  األول  مقھى  1499 رقم  القماص حي ماصڤال  صالح  فحيسا  .374
      الثاني  األول  مقھى  93 رقم  القماص حي ماصڤال  كمال  شارف عبيد  .375
      الثاني  األول  مقھى  223 رقم  القماص حي ماصڤال  بدرالدين  بوذراع  .376
      الثاني  األول  مقھى  206 رقم  القماص حي ماصڤال  الرزاق عبد  زالقي  .377
      الثاني  األول  مقھى  القماص حي  القماص حي ماصڤال  سامية  دواورة  .378
      الثاني    مقھى  08 رقم  القماص حي ماصڤال  صديق  قرقور  .379
      الثاني  األول  مقھى  القماص حي  القماص حي ماصڤال  الدين جمال  رمضاني  .380
      الثاني    مقھى  661 رقم  القماص حي ماصڤال  شعيب  دنش  .381
      الثاني    مقھى  1160 رقم  القماص حي ماصڤال  عمار  مرزو  .382
      الثاني    مقھى  290 رقم  القماص حي ماصڤال  بدرالدين  بوسنة  .383
      الثاني    مقھى  1112 رقم  القماص حي ماصڤال  الكريم عبد  علواش  .384
        األول  مقھى  الخامس الكلم لوناما حي  القماص حي ماصڤال  علي  سمين بن  .385
      الثاني  األول  مقھى  القماص حي  القماص حي ماصڤال  شعيب  حيدوسي  .386
      الثاني  األول  مقھى  القماص حي  القماص حي ماصڤال  صالح  حيدوسي  .387
      الثاني  األول  مقھى  القماص حي  القماص حي ماصڤال  لمين محمد  بوزحزح  .388
      الثاني    وراقة مكتبة  1374 رقم  القماص حي ماصڤال  صورية  بازين  .389
      الثاني  األول  وراقة ةمكتب  46 رقم  القماص حي ماصڤال  الرزاق عبد  زاھي  .390
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  445 رقم  القماص حي ماصڤال  الزھراء فاطمة  رابحي  .391
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  القماص حي  القماص حي ماصڤال  زكرياء  فراية  .392
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  500 رقم  القماص حي ماصڤال  صالح  زيندة  .393
      الثاني    وراقة مكتبة  1375 رقم  القماص حي ماصڤال  بوجمعة  بوغاشيش  .394
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  79 رقم  القماص حي ماصڤال  وسيلة  مزيان  .395
      الثاني    وراقة مكتبة  599 رقم  القماص حي ماصڤال  فاروق  بوناب  .396
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  522 رقم  القماص حي ماصڤال  نبيل  عاشور بن  .397
      الثاني    عمومي ھاتف  425 رقم  القماص حي ماصڤال  عزيز  ةكاو  .398
      الثاني    سريع إطعام  سيساوي حي  سيساوي حي ماصڤال  ھشام  درقال  .399
      الثاني    سريع إطعام  09 رقم  سيساوي حي ماصڤال  رفيق  جلول بن  .400
      الثاني    بقالة  سيساوي حي  سيساوي حي ماصڤال  أحسن  خرباش بن  .401
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      الثاني    بقالة  16 رقم  سيساوي حي ماصڤال  بالل  شيبوط  .402
      الثاني    بقالة  14 رقم  سيساوي حي ماصڤال  حسين  خرباش بن  .403
        األول  بقالة  23 رقم أوناما الخامس الكلم حي  سيساوي حي ماصڤال  سليم  ويسي  .404
      الثاني    بقالة  25 رقم  سيساوي حي ماصڤال  لمياء  سولية بن  .405
      الثاني  األول  بقالة  87 رقم  سيساوي حي ماصڤال  عثمان  مانع  .406
        األول  بقالة  مكرر 15 رقم لوناما الخامس الكلم  سيساوي حي ماصڤال  ناصر  تليالني  .407
      الثاني    بقالة  مكرر 13 رقم لوناما الخامس الكلم  سيساوي حي ماصڤال  وحيد  دمبري  .408
      الثاني    بقالة  سيساوي حي  سيساوي حي ماصڤال  عادل  بولسينة  .409
      الثاني    حلويات  باتنة طريق الخامس الكلم لوناما حي  سيساوي حي ماصڤال  الدين زين  بلعريوي  .410
      الثاني    مرطبات حلويات  04 رقم  سيساوي حي ماصڤال  محمد  زردوم  .411
      الثاني    قصابة  16 رقم  سيساوي حي ماصڤال  نعيم  عريبي  .412
      الثاني  األول  قصابة  سيساوي حي  سيساوي حي ماصڤال  رياض  سطيفي  .413
      الثاني  األول  قصابة  سيساوي حي  سيساوي حي ماصڤال  رياض  مصطفى  .414
      الثاني    مقھى  باتنة طريق الخامس الكلم حي  سيساوي حي ماصڤال  وحيد  بوعبلو  .415
      الثاني  األول  مقھى  16 رقم  سيساوي حي ماصڤال  أحمد  درويش  .416
      الثاني  األول  مقھى  سيساوي حي  سيساوي حي ماصڤال  فارس  حمدي  .417
      الثاني    وراقة مكتبة  سيساوي حي  سيساوي حي ماصڤال  يمنأ  مراجي  .418
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  سيساوي حي  سيساوي حي ماصڤال  المنعم عبد  بوشوارب  .419
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  78 رقم  سيساوي حي ماصڤال  مروان  عيش بن  .420
      الثاني    وراقة مكتبة  37 رقم  سيساوي حي ماصڤال  نوفل  بوالقوت  .421
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  سيساوي حي  سيساوي حي ماصڤال  توفيق  مصيبح  .422
      الثاني    عمومي ھاتف  باتنة طريق لوناما الخامس الكلم حي  سيساوي حي ماصڤال  وحيدة  بوعبلو  .423
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    الثالث  الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  02 رقم  البير حي صالح_بوذراع  شعيب  سحالي  .424
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  67 رقم أ نھج  البير حي صالح_بوذراع  سفيان  حميمد  .425
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  للتبغ بالتجزئة تجارة  313 رقم  الجباسين حي صالح_بوذراع  مراد  لواھم  .426
  الرابع  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  176 رقم  الجباسين حي صالح_بوذراع  ھشام  مطمط  .427
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  273 رقم  الجباسين حي صالح_بوذراع  ندير  مروش  .428
    الثالث      سريع إطعام  09 رقم ف نھج  الحطابية حي صالح_بوذراع  جبير  بلحافي  .429
      الثاني  األول  سريع امإطع  33 رقم الجباسين نھج  الحطابية حي صالح_بوذراع  مھدي  بولدياب  .430
    الثالث      عامة تغذية  أ 08 رقم  الحطابية حي صالح_بوذراع  محمد  حجاج  .431
    الثالث  الثاني  األول  الخدمات متعدد كشك  13 رقم الجباسين نھج  الحطابية حي صالح_بوذراع  محمد  كحول  .432
    الثالث      سريع إطعام  الشھداء حي  الشھداء حي صالح_بوذراع  األمين محمد  عيايشة  .433
    الثالث      سريع إطعام  الشھداء حي  الشھداء حي صالح_بوذراع  حسان  معماش  .434
    الثالث  الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  23 رقم  الشھداء حي صالح_بوذراع  فريد  قابل  .435
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  15 رقم م نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  الدين نصر  محمد بن  .436
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  40 رقم ل نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  أحمد  كرميش  .437
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  ل نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  اسماعيل  محمد بن  .438
        األول  عامة تغذية  48 رقم ل نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  رشيد  صغيري  .439
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  25 رقم م نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  مسعود  فاطمي  .440
        األول  عامة تغذية  01 رقم ج نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  مريم  ناصري  .441
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم أ نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  الجليل عبد  حضني  .442
      الثاني  األول  عامة تغذية  أ 02 رقم محل 02 رقم س نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  عفاف  حجاج  .443
    الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  08 رقم س نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  وردة  سوشة  .444
    الثالث    األول  عامة تغذية  بوخنفوف اإلخوة خي 15 رقم  الشھداء حي صالح_بوذراع  عقيلة  صغيري  .445
    الثالث    األول  مخبزة  07 رقم  الشھداء حي صالح_بوذراع  نادية  بوحديجة  .446
    الثالث  الثاني    مقھى  07 رقم  الشھداء حي صالح_بوذراع  هللا عبد  بلفالحي  .447
    الثالث  الثاني  األول  مقھى  ف شارع 02 رقم  الشھداء حي صالح_بوذراع  رابحة  أونيس  .448
    الثالث  الثاني  األول  مقھى  04 رقم ب نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  الدين صالح  غزرولي  .449
    الثالث  الثاني    مقھى  أ 17 رقم  الشھداء حي صالح_بوذراع  العربي  قدوار بن  .450
    الثالث  الثاني  لاألو  مقھى  أ 18 رقم  الشھداء حي صالح_بوذراع  عمار  قلي  .451
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    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  02 رقم ب نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  زھير  كباب  .452
    الثالث  الثاني  األول  وراقة مكتبة  ف نھج 02 رقم  الشھداء حي صالح_بوذراع  معمر  جعفر بن  .453
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  02 رقم أ نھج  الشھداء حي صالح_بوذراع  يوسف  جرتلي  .454
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  سفيان  بوالتوت  .455
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  كمال  مشري  .456
  رابعال  الثالث      سريع إطعام  أ رقم  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  أحسن  رھيوي  .457
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  73 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  محمد  صديق  .458
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  العزيز عبد  محسن  .459
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  سمير  أرزين  .460
  الرابع  الثالث  الثاني    سريع إطعام  ب 02 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  فيروز  بوخالفة  .461
  الرابع  الثالث      البيتزا تحضير  ب محل شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  محمد  ھواري  .462
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  النقال ھاتفال رصيد تعبئة  04 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  اإلسالم سيف  معيزو  .463
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  فلة  الواعر  .464
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  07 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  سفيان  بوالتوت  .465
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  أ 31 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  محمود  مطمط  .466
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب 33 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  بدرالدين  بوشريط  .467
    الثالث    األول  عامة تغذية  د ج 12 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  الحكيم عبد  سطاح  .468
    الثالث    األول  عامة تغذية  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  يامنة  مالك بن  .469
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  د 38 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  محمد  نموشي  .470
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  83 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  أحمد  زيغم  .471
  الرابع  الثالث      حلويات  43 رقم  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  بالل  قرين  .472
      الثاني  األول  قصابة  أ محل شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  مسعود  شاقر  .473
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  الخدمات متعدد كشك  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  حميد  عربوز  .474
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  الخدمات متعدد كشك  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  زكي  قرفي  .475
        األول  مخبزة  أ 42 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  ھشام  شبلي  .476
    الثالث  الثاني    مخبزة  أ 04 رقم محل شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  الدين سيف  معيزو  .477
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  مخبزة  58 رقم محل شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  الربيع  ساسي بن  .478
    الثالث  الثاني    مغازة  16 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  جلول  صياد  .479
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  الرابع  الثالث  الثاني  األول  مقھى  أ 03 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  جالل  دكار  .480
  الرابع  الثالث  الثاني    مقھى  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  بالل  كرواز  .481
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  مقھى  ب 01 رقم 06 مرق شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  نبيل  بلھور  .482
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  مقھى  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  رابح  بلعلى  .483
  الرابع  الثالث  الثاني    مقھى  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  عقبة  لغبش  .484
  الرابع  الثالث  الثاني    مقھى  08 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  الدين حسام  سامعي  .485
  الرابع  الثالث      مقھى  ب 42 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  زكرياء  عويسي  .486
  الرابع  الثالث    األول  وراقة مكتبة  15 رقم شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  جالل  الواد راس  .487
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  الدين عز  لبارود  .488
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  01 محل شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  وليد  بوالتوت  .489
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  شطابة طريق أ 13 رقم  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  الطاھر محمد  بوكرو  .490
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  شطابة طريق  الشرقي بن حي صالح_بوذراع  السعيد  براھيمي  .491
    الثالث      سريع إطعام  صالح بودراع حي  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  محمد  زھاني  .492
    الثالث  الثاني    سريع إطعام  120 رقم بولفار نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  وليد  شكيرب  .493
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  أ 42 رقم جموب بولفار نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  محمد  شاقور  .494
    الثالث      الخبز إيداع  31 رقم و نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  لويزة  ھبول  .495

 للحوم بالتجزئة تجارة  578 رقم بومقورة أرض  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  اسماعيل  عويشة  .496
    الثالث  الثاني    المجمدة و الطازجة

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  صالح بودراع حي  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  صابر  مرجانة  .497
    الثالث      عامة تغذية  35 رقم د نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  فارس  يخلف  .498
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  صالح بودراع حي  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  عزوز  دنفير  .499
    الثالث    األول  عامة تغذية  73 رقم بولفار نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  رياض  مرجانة  .500
    الثالث  الثاني    تقليديةال الحلويات صناعة  بولغار نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  يوسف  عويشة  .501
    الثالث  الثاني  األول  التقليدية الحلويات صناعة  83 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  رابح  بوشرة  .502
    الثالث  الثاني    قصابة  26 رقم أ نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  ابراھيم  حسين  .503
    الثالث  الثاني    قصابة  01 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  زبير  حركو بن  .504
    الثالث  الثاني  األول  الخدمات متعدد كشك  صالح بودراع حي  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  خليل  بوشيخة  .505
    الثالث    األول  ودواجن لحوم  25 رقم أ نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  عزالدين  عايب  .506
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    الثالث  الثاني  األول  خدمات و بنزين محطة  27 رقم  صالح بودراع حي صالح_وذراعب  إسماعيل  جويمع  .507
    الثالث  الثاني    مقھى  12 رقم بولفار شارع  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  محمود  شكيرب  .508
    الثالث  الثاني    مقھى  48 رقم الوطني الطريق  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  رشيدة  شتيوي  .509
    الثالث  الثاني    مقھى  بولفار نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  كمال  خدروش  .510
    الثالث  الثاني  األول  مقھى  113 شالي ، 242 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  نذير  عزوق  .511
    الثالث  الثاني  األول  وراقة مكتبة  35 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  خالد  لعيد بن  .512
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  35 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  الغاني عبد  مرجانة  .513
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  13 رقم  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  أحمد  سحالي  .514
    الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  صالح بودراع حي  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  بالل  قاسمي  .515
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  10 رقم أ نھج  صالح بودراع حي صالح_بوذراع  نبيل  بوشريط  .516
    الثالث      عامة تغذية  21 رقم  بوخنفوف العم أبناء شارع صالح_بوذراع  منصف  قيدوم  .517
  رابعال  الثالث      سريع إطعام  أ09 رقم شطابة طريق  المالح واد صالح_بوذراع  إدريس  بوشمال  .518
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  ب 02 رقم شطابة طريق  المالح واد صالح_بوذراع  شھرزاد  بوطبة  .519
  الرابع  الثالث  الثاني    سريع إطعام  أ محل شطابة طريق  المالح واد صالح_بوذراع  سليم  دايلي  .520
  الرابع      األول  الحلويات و الخبز صناعة  ب محل 65 رقم  المالح واد صالح_بوذراع  عيسى  بوسنان  .521
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  مقھى  22 رقم  المالح واد صالح_بوذراع  أحمد  لغبش  .522
  الرابع  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  شطابة طريق  المالح واد صالح_بوذراع  عادل  دايلي  .523
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 32/31 عمارة 460 رقم مسكن2000  بوالصوف حي 05_جويلية  حيدر  بوحيل  .524
    الثالث  الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  أ محل

 222 رقم 9 س عمارة مسكن 196 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  سامية  ھزة  .525
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  مكرر

  الرابع    الثاني    عامة تغذية  04 رقم 20 عمارة مسكن 90 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  الدين نصر  قرين  .526
    الثالث    األول  عامة تغذية  15 رقم الصغيرة النعجة حي  بوالصوف حي 05_جويلية  الدين زين  راشدي بن  .527
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ 68 رقم  بوالصوف حي 05_جويلية  مراد  أونيس  .528
    الثالث    األول  عامة تغذية  47 محل 08 عمارة مسكن 154  بوالصوف حي 05_جويلية  وليد  حليلف  .529
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  32 رقم 05 عمارة مسكن 154 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  أيمن  عشي  .530
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  02 رقم 13 عمارة مسكن 578  بوالصوف حي 05_جويلية  محمد  عالل  .531
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  46 رقم 33 عمارة مسكن 460 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  السالم عبد  عليوجي  .532
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  43 محل 31/32 عمارة  بوالصوف حي 05_جويلية  فريد  بومشاط  .533
    الثالث    األول  عامة تغذية  47 رقم األول الشطر  بوالصوف حي 05_جويلية  خالد  نوري  .534
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  20 رقم 72 عمارة  بوالصوف حي 05_جويلية  مراد  لعصيفر  .535
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 رقم 40/ 39 عمارة مسكن 460  بوالصوف حي 05_جويلية  أمين محمد  قاجة بن  .536
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  15 رقم 230 عمارة مسكن 490  والصوفب حي 05_جويلية  جمال  رجيمي  .537
    الثالث    األول  عامة تغذية  48 رقم مسكن154  بوالصوف حي 05_جويلية  فيصل  باشا حمدي  .538
    الثالث    األول  عامة تغذية  27 رقم 39 عمارة مسكن490 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  رامي وليد  خنفوسي  .539
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  17 رقم 35 عمارة مسكن 490  بوالصوف حي 05_جويلية  سكينة  طيار  .540
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  مكرر 168 رقم 03 ب 01 عمارة  بوالصوف حي 05_جويلية  شعيب  عالل  .541
 رقم 07 ب عمارة516 مسكن 2000 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  هللا عبد  مخبي  .542

    الثالث    األول  عامة تغذية  154
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  02 رقم  بوالصوف حي 05_جويلية  طه  بوالبيت  .543
    الثالث    األول  عامة تغذية  الخامس الشطر  بوالصوف حي 05_جويلية  الباقي عبد  بومقورة  .544
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  بلدي كشك  بوالصوف حي 05_جويلية  سامي  قريط  .545
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  الثالث الشطر حداد تجزئة أ66  بوالصوف حي 05_جويلية  الھادي  بوعلي صغير  .546
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  15 رقم 72 عمارة الشرطة حي  بوالصوف حي 05_جويلية  محمد  غرابي  .547
    الثالث    األول  عامة تغذية  تحصيص 138 رقم  بوالصوف حي 05_جويلية  ضياء  لعمارة  .548
    الثالث  الثاني    قصابة  240 رقم 17 عمارة مسكن 2000 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  حاتم  الليش عبد  .549
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      الثاني  األول  قصابة  مكرر 152 درج 08 ب عمارة  بوالصوف حي 05_جويلية  رابح  خيط  .550
    الثالث  الثاني    قصابة  07 محل 01 رقم الثالث الشطر  بوالصوف حي 05_جويلية  محمد  بوكرزازة  .551
    الثالث  الثاني    مخبزة  202 رقم األول الشطر  بوالصوف حي 05_جويلية  الربيع  لفوالة  .552
    الثالث  الثاني  األول  مخبزة  22 عمارة مسكن490  بوالصوف حي 05_جويلية  فيصل  سحنون  .553
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  16 رقم الصغيرة النعجة حي  بوالصوف حي 05_جويلية  وليد محمد  فرقاني  .554
  الرابع    الثاني    مطعم  الرابع الجزء ج 147  بوالصوف حي 05_جويلية  عيسى  كرود  .555
  الرابع    الثاني    مغازة  69 رقم ج ع كناب مسكن 154 مشروع  بوالصوف حي 05_جويلية  عبود  حراث  .556
    الثالث  الثاني  األول  مقھى  ب محل 32/31 عمارة مسكن2000  بوالصوف حي 05_جويلية  حيدر  بوحيل  .557
  الرابع    الثاني    مقھى  66 رقم حداد تحصيص  بوالصوف حي 05_جويلية  علي  قيوش  .558
  الرابع  الثالث      مقھى  13 رقم عمارة مسكن 578 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  شعيب  نيني بن  .559
    الثالث  الثاني  األول  وراقة مكتبة  12 عمارة 18 رقم  بوالصوف حي 05_جويلية  سفيان زھير  دماغ  .560
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  مسكن 490 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  زياد  بورمة  .561
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  45 رقم مسكن 154 مشروع  بوالصوف حي 05_جويلية  محمد  طمين  .562
  الرابع  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  حداد تجزئة  بوالصوف حي 05_جويلية  الحليم عبد  كيرود  .563
    الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  53 رقم مسكن 154 حي  بوالصوف حي 05_جويلية  شكيب  متھني  .564
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  23 رقم  محمد عرفة حي 05_جويلية  المالك عبد  سيمود  .565
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  424 رقم  محمد عرفة حي 05_جويلية  محمد  خالف  .566
  الرابع  الثالث  انيالث    قصابة  ب492 رقم  محمد عرفة حي 05_جويلية  توفيق  عايب  .567
    الثالث    األول  قصابة  468 رقم  محمد عرفة حي 05_جويلية  صالح  صمادي  .568
  الرابع  الثالث  الثاني    مقھى  465 رقم  محمد عرفة حي 05_جويلية  نادية  مباركي  .569
    الثالث  الثاني  األول  مقھى  489 رقم  محمد عرفة حي 05_جويلية  فتيحة  بوزيدي  .570
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ 145 رقم  محمود حداد شارع 05_جويلية  مكرم  بوعلي صغير  .571
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  وراقة مكتبة  238 رقم  محمود حداد شارع 05_جويلية  حواس  مقورة بن  .572
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      الثاني    مشتقاته و الحليب نتاجا  72 رقم األول الشطر الباي عين  فراد اإلخوة زواغي  عماد  بوبالط  .573
      الثاني    عامة تغذية  األول الشطر الباي عين تجزئة 143  فراد اإلخوة زواغي  كريم زوجة  مقيدش  .574
      الثاني    عامة تغذية  379 رقم 379 الباي عين  فراد اإلخوة زواغي  بالل  بوكلوة  .575
      الثاني    عامة تغذية  ب محل األول الشطر الباي عين تجزئة  فراد اإلخوة زواغي  منصف  ديب  .576
 رقم االول الشطر الباي عين تحصيص  فراد اإلخوة زواغي  خالد  بقاش  .577

      الثاني    صناعية مخبزة  69
      الثاني    صناعية مخبزة  72 رقم االول الشطر الباي عين حي  فراد اإلخوة زواغي  رشاد  قيرود  .578
        األول  مقھى  قسنطينة الباي عين األول الشطر 27  فراد اإلخوة زواغي  الحكيم عبد  لعجل  .579
      الثاني    عامة تغذية  34 محل 30 عمارة مسكن 500 حي  مسكن 500 حي زواغي  محمد  مجماج  .580
      الثاني    عامة تغذية  42 محل 32 عمارة مسكن 500 حي  مسكن 500 حي زواغي  ابراھيم  باشا حمدي  .581
    الثالث      سريع إطعام  04 عمارة الباي عين أ 02  مسكن 564 حي زواغي  نجيب محمد  بوكعباش  .582
 تور 16 رقم 11 عمارة مسكن 564 حي  مسكن 564 حي زواغي  هللا عبد  كريوش  .583

        األول  عامة تغذية  قسنطينة
      الثاني    عامة تغذية  04 عمارة الباي عين 01  مسكن 564 حي زواغي  طارق  مبارك بن  .584
      الثاني    مقھى  04 رقم 05 عمارة الباي عين  مسكن 564 حي زواغي  رابح  صويلح  .585
 مكرر 12رقم الباي عين 9 عمارة  مسكن 564 حي زواغي  الدين شمس  معلم  .586

      الثاني    وراقة مكتبة  قسنطينة
        األول  عمومي ھاتف  01 رقم الباي عين 04 عمارة  مسكن 564 حي زواغي  نوارة  قلور  .587
      الثاني    عامة تغذية  93 رقم 25 عمارة مسكن 600 حي  مسكن 600 حي زواغي  أحمد  محروق  .588
      الثاني    عامة تغذية  84 رقم 22 عمارة مسكن 600 حي  مسكن 600 حي زواغي  محمد  طاوطاو  .589
        األول  عامة تغذية  107 رقم 28 عمارة مسكن 600 حي  مسكن 600 حي زواغي  طارق  بوشريبة  .590
      الثاني    عامة تغذية  74 رقم 20 عمارة مسكن 600 حي  مسكن 600 حي زواغي  زكرياء  مسلم  .591
        األول  عامة تغذية  114 رقم 30 عمارة مسكن 600 حي  مسكن 600 حي زواغي  خالد  بونفيخة  .592
      الثاني    عامة تغذية  122 رقم 32 عمارة مسكن 600 حي  مسكن 600 حي زواغي  حمزة  صيد بن  .593
    الثالث      سريع إطعام  قسنطينة 08 رقم الباي عين طريق  النخيل حي زواغي  سفيان  عرفة  .594
      الثاني    عامة تغذية  قسنطينة 41 رقم الباي عين طريق  النخيل حي زواغي  عائشة  عميرة  .595
 الباي عين طريق الرحمان عبد خزندار  النخيل حي زواغي  المالك عبد  شعبي بن  .596

      الثاني    عامة تغذية  قسنطينة 13 رقم

 الباي عين طريق الرحمان عبد خزندار  النخيل حي زواغي  محمد  ضرسوني  .597
      الثاني    عامة تغذية  قسنطينة
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        األول  عامة تغذية  قسنطينة أ 47 رقم  النخيل حي زواغي  رشيدة  سوالمية  .598
      الثاني    عامة تغذية  قسنطينة 72 رقم الرحمان عبد خزندار  النخيل حي زواغي  كمال  ثلجون بن  .599
      الثاني    عامة تغذية  قسنطينة 189 رقم الياسمين  النخيل حي زواغي  عزيز  شرواط  .600
 الباي عين طريق الرحمان عبد خزندار  النخيل حي زواغي  الياس  سراغتي  .601

      الثاني    عامة تغذية  قسنطينة 13 رقم
      الثاني    عامة تغذية  قسنطينة ب 331 رقم الباي عين طريق  النخيل حي زواغي  محمد  لفاس  .602
        األول  عامة تغذية  قسنطينة الباي عين 182 رقم  خيلالن حي زواغي  أيوب  بورغيدة  .603
      الثاني    مخبزة  قسنطينة 31 رقم  النخيل حي زواغي  الحق عبد  راسو حافي  .604
      الثاني    مخبزة    النخيل حي زواغي  يوسف  مرابطة  .605
      الثاني    مقھى  قسنطينة 06 محل الباي عين  النخيل حي زواغي  الجليل عبد  اللي عبد  .606
      الثاني    عمومي ھاتف  قسنطينة ج 331 رقم الباي عين طريق  النخيل حي زواغي  رؤوف  بوالمرقة  .607
 71 رقم الباي عين مسكن 72 حي  تلمسان حي زواغي  مصعب  عياط  .608

    الثالث      سريع إطعام  قسنطينة

 زواغي 1 ج عمارة مسكن 72 حي  تلمسان حي زواغي  قدور  نوي  .609
    الثالث      سريع إطعام  قسنطينة

 زواغي 64 رقم 11 عمارة مسكن 72 حي  تلمسان حي زواغي  مبارك  حيمر  .610
    الثالث      سريع إطعام  قسنطينة

    الثالث      مطعم  قسنطينة الباي عين 67 رقم02 عمارة72  تلمسان حي زواغي  يونس  كحول بن  .611
 للسكن العامة التعاضدية زواغي حي  تلمسان حي زواغي  فوزي  حمادي  .612

        األول  وراقة مكتبة  قسنطينة أ مدخل 01 عمارة

 رقم حصة أ مخل 01 عمارة تلمسان حي  تلمسان حي زواغي  مھدي  قرين  .613
        األول  عمومي ھاتف  قسنطينة الباي عين 06

    الثالث      سريع إطعام  11 عمارة 63 رقم  الباي عين حي زواغي  الغاني عبد  مسكين  .614
 و للبناء العامة تعاضدية مسكن 72  الباي عين حي زواغي  محمد  جابر بن  .615

    الثالث      سريع إطعام  12 عمارة التعمير
    الثالث      سريع إطعام  أ 61 رقم األول الشطر  الباي عين حي زواغي  الحق عبد  غمارة  .616
        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  زواغي 718 رقم الفج  الباي عين حي زواغي  العالي عبد  شرطيوة بن  .617
        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  345 رقم الباي عين تحصيص  الباي عين حي زواغي  سمير  عرفي  .618
      الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  زواغي 739 رقم الفج  الباي عين حي زواغي  بومدين  معزي  .619
      الثاني    عامة تغذية  زواغي الفج 242  الباي عين حي زواغي  محمد  مصباح  .620
      الثاني    عامة تغذية  الباي عين تحصيص 232  الباي عين حي زواغي  بوبة  خالف  .621
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      الثاني    عامة تغذية  51 محل الثاني الشطر الفج  الباي عين حي زواغي  طارق  قجالي  .622
      الثاني    عامة تغذية  525 رقم العموري تحصيص  الباي عين حي زواغي  حمودي  سليمون  .623
      الثاني    عامة تغذية  زواغي ب718 رقم الفج  الباي عين حي زواغي  محمد  قصير  .624
      الثاني    عامة تغذية  230 رقم وسالكاليت  الباي عين حي زواغي  بالل  جنحي  .625
      الثاني    عامة تغذية  زواغي 732 رقم األول الشطر  الباي عين حي زواغي  يوسف  لشھب  .626
        األول  عامة تغذية  قسنطينة ج عمارة مسكن 72 حي  الباي عين حي زواغي  ابوبكر  توھامي  .627
      الثاني    عامة تغذية  زواغي 352 رقم الكاليتوس  الباي عين حي زواغي  دراجي  لقصير  .628
      الثاني    عامة تغذية  زواغي الفج أ218  الباي عين حي زواغي  فريد  بازين  .629
      الثاني    عامة تغذية  68 رقم 12 عمارة مسكن 72  الباي عين حي زواغي  بوبكر  توھامي  .630
      الثاني    عامة تغذية  166 رقم الثاني الشطر  الباي عين حي يزواغ  مولود  العالي عبد  .631
        األول  عامة تغذية  103 رقم الثاني الشطر  الباي عين حي زواغي  أحمد  طاوطاو  .632
      الثاني    عامة تغذية  06رقم ك عمارة  الباي عين حي زواغي  أحمد  شتيوي  .633
 عمارة مسكن 564 برنامج الباي عين حي  الباي عين حي زواغي  بولمعيز زوجة  حشيش  .634

      الثاني    عامة تغذية  28 رقم 17
      الثاني    عامة تغذية  56 رقم يعقوب واد منطقة  الباي عين حي زواغي  اسماعيل  كريزي  .635
      الثاني    عامة تغذية  زواغي الثاني الشطر الفج 84 رقم  الباي عين حي زواغي  بالل  ميلي  .636
      الثاني    عامة تغذية  211 رقم األول الشطر  الباي عين حي زواغي  لمين محمد  كريد  .637
      الثاني    جزار  52 رقم الفج  الباي عين حي زواغي  ھشام  قجالي  .638
      الثاني    مخبزة  الباي عين 710  الباي عين حي زواغي  كمال  بومقورة  .639
 تحصيص 15 رقم الباي عين زواغي حي  الباي عين حي زواغي  حقال عبد  ميلي  .640

      الثاني    صناعية مخبزة  قسنطينة الباي عين
  الرابع        مطعم  ج محل 753 رقم الباي عين  الباي عين حي زواغي  أيمن  عويشة  .641
      الثاني    مغازة  ب 195 رقم األول الشطر  الباي عين حي زواغي  ماركت زاد 2 أ  م م ذ ش  .642
        األول  مقھى  زواغي 737 رقم الفج حي  الباي عين حي زواغي  زبيدة  حبشي  .643
        األول  عمومي ھاتف  أ87 رقم الثاني الشطر الفج  الباي عين حي زواغي  رحيمة  حنيش  .644
 و للسكن العامة للتعاضدية العقاري التجمع  الباي عين حي زواغي  رشيدة  بكيري  .645

      الثاني    عمومي ھاتف  02 رقم ج عمارة مسكن 72 التعمير
      الثاني    عمومي ھاتف  أ محل 60 رقم األول الشطر  الباي عين حي زواغي  الدين جمال  جامع بن  .646
      الثاني    عمومي ھاتف  الثاني الشطر الفج 53  الباي عين حي زواغي  كريم  بوشليفة  .647
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    الثالث  الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة     راشد_سيدي  سمير  واصل  .648
      الثاني    عمومي ھاتف  56 رقم  الطاھر محمد العجابي ساحة راشد_سيدي  رشيد  زويد بن  .649
    الثالث      قصابة  موراس شارع 07  الحواس سي ساحة راشد_سيدي  عمار  عواطي  .650
        األول  عامة تغذية  ب 48 رقم  1955 جوان 19 شارع راشد_سيدي  ھشام  زيدون  .651
    الثالث      مرطبات حلويات  28 رقم  1955 جوان 19 شارع راشد_سيدي  رضوان  قادري  .652
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  09 رقم  كرادة اإلخوة شارع راشد_سيدي  عمار  ميلي  .653
      الثاني    مقھى  01 رقم  مشھود اإلخوة شارع شدرا_سيدي  عدالن  بلعباس  .654
    الثالث      سريع إطعام  01 رقم  منتوري اإلخوة شارع راشد_سيدي  آدم  بلميلي  .655
    الثالث      سريع إطعام  114 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  جمال  بوزحزح  .656
    الثالث      سريع إطعام  73 رقم محل  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  الدين خير  عشي  .657
    الثالث      سريع إطعام  12 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  مداني  طوبال  .658
    الثالث      سريع إطعام  17 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  سليم  برالط  .659
    الثالث      سريع إطعام  96 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  رفيق محمد    .660
      الثاني    عامة تغذية  45 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  الوھاب عبد  بوعشعش  .661
      الثاني    عامة تغذية  80 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  سمير  حي  .662
    الثالث      مرطبات حلويات  106 مرق  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  كمال  سيفي  .663
    الثالث      مرطبات حلويات    مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  بلقاسم  دالي بن  .664
      الثاني    مخبزة  71 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  كمال  سيفي  .665
      الثاني    مخبزة  02 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  عمر  بقاش  .666
    الثالث      مطعم  58 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  اسماعيل  تشوشاي  .667
    الثالث      مطعم  58 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  اسماعيل  شوشاي  .668
    الثالث      مطعم  88 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  مرزوق  زابوري  .669
      الثاني    مقھى  94 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  مدمح  عون  .670
      الثاني    مقھى  05 رقم  مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  حسينة  حفوظة بن  .671
      الثاني    عمومي ھاتف    مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  حميد  عسولي  .672
    الثالث      عمومي ھاتف    مھيدي بن العربي شارع راشد_سيدي  عبدهللا  حمادة بن  .673
    الثالث      سريع إطعام  03 رقم  بسطانجي شارع راشد_سيدي  حسام  حرشاوي  .674
        األول  مخبزة  أ06 رقم  بسطانجي شارع راشد_سيدي  لزھر  ركيمة  .675
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      الثاني    مقھى  02 رقم  بسطانجي شارع راشد_سيدي  عائشة  نغمون  .676
      الثاني    عمومي ھاتف  01 رقم 03 عمارة  بسطانجي شارع راشد_سيدي  فيصل  ارضوان  .677
    الثالث      الخبز صناعة  01 رقم  إسماعيل شعالل بن شارع راشد_سيدي  الدين خير  بوسمغون  .678
      الثاني    عامة تغذية  03 رقم  الرحمان عبد مليك بن شارع راشد_سيدي    السفير م م ذ ش  .679
        األول  مخبزة  01 رقم  الرحمان عبد مليك بن شارع راشد_سيدي  الياس  مقراني  .680
      الثاني    مقھى  02 رقم  الرحمان عبد مليك بن شارع راشد_سيدي  اسماعيل  بوسعدية  .681
    الثالث  الثاني    مقھى  نھج  الرحمان عبد مليك بن شارع راشد_سيدي  جالل  بريمس  .682
      الثاني    مقھى  44 رقم  الرحمان عبد مليك بن شارع راشد_سيدي  الشريف محمد  محرز  .683
    الثالث      سريع إطعام  11 رقم  الرحمان عبد بودربالة شارع راشد_سيدي  حسين  بوكعباش  .684
    الثالث      سريع إطعام  أ02 رقم  الرحمان عبد بودربالة شارع راشد_سيدي  سفيان  الليل طير  .685
      الثاني    مخبزة    الرحمان عبد بودربالة شارع راشد_سيدي  وليد  عثماني  .686
    الثالث      سريع إطعام  41 رقم  هللا عبد سي بوھروم شارع راشد_سيدي  وردة  نحال  .687
    الثالث      مطعم  16 رقم  هللا عبد سي بوھروم شارع راشد_سيدي  الدين نور  كبوس  .688
      الثاني    مقھى    هللا عبد سي بوھروم شارع راشد_سيدي  الوھاب عبد  عامر  .689
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  07 رقم  أحمد جغرود شارع راشد_سيدي  عادل  خزنتجي باش  .690
      الثاني    عامة تغذية    عامر حمو شارع راشد_سيدي  مراد  بوالشعر  .691
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  03 رقم  عامر موح شارع راشد_سيدي  حفيظ  قرشي  .692
    الثالث      سريع إطعام  03 رقم  مراد ديدوش شارع راشد_سيدي  محمد  نوي  .693
    الثالث      سريع إطعام  03 رقم  مراد ديدوش شارع راشد_سيدي  خديجة  حمودة بن  .694
    الثالث      مرطبات حلويات  08 رقم  مراد ديدوش شارع راشد_سيدي  سليم  بخة  .695
      الثاني    عامة تغذية  05 رقم  عمار سطايفي شارع راشد_سيدي  مختار  خيط  .696
      الثاني    عامة تغذية  08 رقم  عمار سطايفي شارع راشد_سيدي  سمير  كبوس  .697
    الثالث      سريع إطعام    رمضان عبان شارع راشد_سيدي  سليم  بخة  .698
      الثاني    عامة تغذية  أ06 رقم  رمضان عبان شارع راشد_سيدي  أيمن  بخة  .699
        األول  عامة تغذية    مصطفى عوطي شارع راشد_سيدي  الصالح محمد  بھاز  .700
    الثالث  الثاني    مغازة  11 رقم  مصطفى عوطي شارع راشد_سيدي  معمر  منيعي  .701
        األول  مقھى  04 رقم  ماسينيسا شارع راشد_سيدي  رؤوف محمد  عاللوش  .702
    الثالث      عمومي ھاتف    ماسينيسا شارع راشد_سيدي  الدين نور  عاللوش  .703
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    الثالث      سريع إطعام  مكرر 02  بوعورة مريم شارع راشد_سيدي  مليكة  جامع بن  .704
    الثالث      سريع إطعام  02 رقم  بوعورة مريم شارع راشد_سيدي  رشيد  قھوال  .705
    الثالث      مطعم  04 رقم  بوعورة مريم شارع راشد_سيدي  رامي وليد  عميرة بن  .706
  الرابع  الثالث      سريع إطعام    بلوزداد محمد راشد_سيدي  بوبكر  عزيز بن  .707
    الثالث      سريع إطعام  شارع  بلوزداد محمد راشد_سيدي  جمال  بوردن  .708
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  29 رقم بلوزداد تھج  بلوزداد محمد راشد_سيدي  مسعود  شيھوب  .709
    الثالث      سريع إطعام  شارع  بلوزداد محمد راشد_سيدي  توفيق  فارم  .710
        األول  عامة تغذية  شارع  بلوزداد محمد راشد_سيدي  مسعود  قرين  .711
      الثاني    عامة تغذية  17 رقم  بلوزداد محمد راشد_سيدي  الوھاب عبد  بوطغان  .712
        األول  الخدمات متعدد كشك  01 رقم 45 عمارة  بلوزداد محمد راشد_سيدي  أحمد  براز  .713
    الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  شارع 47  بلوزداد محمد راشد_سيدي  زرياب  ساسي  .714
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  بطو سوق  بوجريو نھج دراش_سيدي  رشيد  لماس  .715
      الثاني    عامة تغذية  بطو سوق 05  بوجريو نھج راشد_سيدي  على  زريزر  .716
      الثاني    عامة تغذية  03 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  بوبكر  لھشيلي  .717
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  يزيد  رمرام  .718
      الثاني    عامة تغذية  بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  الغاني عبد  معلم  .719
      الثاني    عامة تغذية  36 رقم  بوجريو نھج راشد_سيدي  ابراھيم  دندان  .720
      الثاني    فواكه و خضر  بطو سوق 42  بوجريو نھج راشد_سيدي  صالح  عميرة  .721
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  عقيلة  بوالفلفل  .722
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  بوجمعة  يونس بن  .723
      الثاني    فواكه و خضر  34 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  عقيلة  العابد  .724
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  الباقي عبد  بوشمال  .725
      الثاني    فواكه و خضر  بطو سوق 37  بوجريو نھج راشد_سيدي  الرزاق عبد  محسن  .726
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  بطو سوق 06  بوجريو نھج راشد_سيدي  فريد  لحرش  .727
          قصابة  38 رقم  بوجريو نھج راشد_سيدي  السالم  عبد  شنوفي  .728
      الثاني    قصابة  23 رقم  بوجريو نھج راشد_سيدي  خالد  زيان بن  .729
      الثاني    ودواجن لحوم  41 رقم بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  محمد  بيطار  .730
      الثاني    ودواجن لحوم  15 رقم  بطو سوق  وبوجري نھج راشد_سيدي  حسان  فريمس  .731
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        األول  ودواجن لحوم  بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  الصالح محمد  لكحل  .732
        األول  ودواجن لحوم  بطو سوق  بوجريو نھج راشد_سيدي  عمار  شرطي  .733
          ودواجن لحوم  بطو سوق 39  بوجريو نھج راشد_سيدي  عادل  بونعاس  .734
      الثاني    مقھى    بوجريو نھج راشد_سيدي  الدين نور  بھناس  .735
    الثالث      سريع إطعام  21 رقم  حمالوي نھج راشد_سيدي  سعيد  نوي  .736
      الثاني    عامة تغذية  20 رقم  حمالوي نھج راشد_سيدي  عادل  طقيق  .737
        األول  عامة تغذية  14 رقم  ويحمال نھج راشد_سيدي  جمال  بولجماير  .738
      الثاني    عامة تغذية  17 رقم  حمالوي نھج راشد_سيدي  توفيق  مصباحي  .739
      الثاني    عامة تغذية  16 رقم  حمالوي نھج راشد_سيدي  كمال  لعور  .740
      الثاني    عامة تغذية  15 رقم  حمالوي نھج راشد_سيدي  أحمد  عمروعايش  .741
    الثالث      مطعم  19 رقم  حمالوي نھج راشد_سيدي  عقبة  مزداد بن  .742
        األول  مقھى  مكرر 17 رقم  حمالوي نھج راشد_سيدي  الصالح محمد  مصباحي  .743
    الثالث      عمومي ھاتف  12 رقم 01 حصة  حمالوي نھج راشد_سيدي  سفيان  طالب  .744

 و الحلويات ايداع  26 رقم  هللا عبد سي نھج دراش_سيدي  عالشور  صويلح  .745
    الثالث      المرطبات

        األول  للتبغ بالتجزئة تجارة  أ99 رقم  الشريف رحماني عاشور نھج راشد_سيدي  األمين محمد  مبارك موسى  .746
      الثاني    عامة تغذية  99 رقم  الشريف رحماني عاشور نھج راشد_سيدي  محمد  المؤمن عبد  .747
      الثاني    عامة تغذية  08 رقم ب برج مسكن112  الشريف رحماني عاشور نھج راشد_سيدي  الھادي عبد  دغدغ  .748
      الثاني    عامة تغذية  59 رقم  الشريف رحماني عاشور نھج راشد_سيدي  بوبكر  حرقاس  .749
      الثاني    قصابة  99 رقم  الشريف رحماني عاشور نھج راشد_سيدي  توفيق  مصباح  .750
    الثالث  الثاني    مخبزة  77 رقم  الشريف رحماني عاشور نھج راشد_سيدي  محمد  بصيلة  .751
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        األول  بقالة  01 مدرج 21/01 ب عمارة البوسكي حي   مبروك_سيدي  ليليا  شلغوم  .752
    الثالث      عامة تغذية  غجغج االخوة حي   مبروك_سيدي  محمد  بوغاشيش  .753
      الثاني    عامة تغذية  19 مسعودرقم بوجھان نھج   مبروك_سيدي  الحاسن  مزاھي  .754
        األول  عامة تغذية  21 رقم 06 مدخل مسكن 80 سقاق حي   مبروك_سيدي  رياض  صدراتي  .755
    الثالث      مطعم  06 ب عمارة البوسكي حي   مبروك_سيدي  زھير  بوعنيق  .756
    الثالث      مطعم  02 رقم محمد كيموش شارع  الغابي الطريق مبروك_سيدي  الدين جمال  بوكلوة  .757
    الثالث      سريع إطعام  مكرر 51 رقم  المنصورة مبروك_سيدي  محمد  فصيح  .758
    الثالث      سريع إطعام  02 رقم محمد كيموش شارع  المنصورة مبروك_سيدي  لطفي  يوكلوة  .759
      الثاني    بقالة  02 محمد كيموش نھج  المنصورة مبروك_سيدي  الدين نصر  بوكلوة  .760
      الثاني    عامة تغذية  37-38 رقم حصة  المنصورة مبروك_سيدي  االمين محمد  بركات  .761
        األول  صناعية مخبزة  06 رقم جري سلحة  المنصورة مبروك_سيدي  علي سيد  بولعراس  .762
    الثالث  الثاني    مقھى  02 رقم محمد كيموش شارع  المنصورة مبروك_سيدي  المنير محمد  بوكلوة  .763
      الثاني    وراقة مكتبة  02 رقم محمد كيموش شارع  المنصورة مبروك_سيدي  وفيدة  بوكلوة  .764
    الثالث  يالثان    وراقة مكتبة  02 رقم محمد كيموش شارع  المنصورة مبروك_سيدي  الدين بدر  بوكلوة  .765
      الثاني    عامة تغذية  06 رقم غوغة سوق  مبروك سيدي تحصيص مبروك_سيدي  المالك عبد  بوشيبة  .766
      الثاني  األول  قصابة  عمار غوغة سوق 01 رقم  مبروك سيدي تحصيص مبروك_سيدي  العربي  علواش  .767
      الثاني    صناعية مخبزة  94 رقم  مبروك سيدي تحصيص مبروك_سيدي  احسن  طيار  .768
    الثالث  الثاني    مقھى  94 رقم  مبروك سيدي تحصيص مبروك_سيدي  احسن  طيار  .769
 1003 عمارة الحد واد مسكن 2000 حي  عباس اإلخوة حي مبروك_سيدي  بالل محمد  امزيان  .770

      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  1561 رقم
        األول  عامة تغذية  04 رقم 1007 مسكن 222  عباس اإلخوة حي مبروك_سيدي  محمد  مغازي  .771
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  05 رقم نھج  عباس اإلخوة حي مبروك_سيدي  بالل  دردور  .772
    الثالث      عامة تغذية  08 رقم  عباس اإلخوة حي مبروك_سيدي  الدين عز  عسكر بن  .773
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  12 مجموعة أ شارع 09 رقم  عباس اإلخوة حي مبروك_سيدي  غانم  جمجم  .774
 رقم 1003 عمارة مسكن 2000 حي  عباس اإلخوة حي مبروك_سيدي  بالل محمد  امزيان  .775

      الثاني  األول  عامة تغذية  1561
      الثاني    عامة تغذية  07 مجموعة 02 رقم  عباس اإلخوة حي مبروك_سيدي  علي  عكاشة  .776
    الثالث  الثاني    مخبزة  أ شارع  عباس اإلخوة حي مبروك_سيدي  الزھرة  كبابي  .777
      الثاني    صناعية مخبزة  أ 447 رقم  عباس اإلخوة حي مبروك_سيدي  سھيل  حاجي  .778
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    الثالث      صناعية ةمخبز  02 ب رقم محل  عباس اإلخوة حي مبروك_سيدي  ساعد  حاجي  .779
    الثالث      سريع إطعام  48 رقم  الحياة حي مبروك_سيدي  طارق  بوبكر  .780
    الثالث      كامل إطعام  96  الحياة حي مبروك_سيدي  الجمال بديعة  كوت بن  .781
      الثاني    قصابة  أ447 رقم  الحياة حي مبروك_سيدي  فؤاد  خنفري  .782
      الثاني  األول  صناعية مخبزة  02 رقم الحصة ت محل 447 رقم  الحياة حي مبروك_سيدي  أسامة  عيفة بن  .783
    الثالث    األول  مقھى  96  الحياة حي مبروك_سيدي  العمري  كوت بن  .784
 مجموعة 205 قسم  ب محل 97 رقم  الحياة حي مبروك_سيدي  الرؤوف عبد  كروش  .785

        األول  مقھى  116 رقم  ملكية
    الثالث      سريع إطعام  مشروع جزء 413 رقم  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  الفتاح عبد  بوبحة  .786
      الثاني    بقالة  أ عمارة 52  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  عقبة  معمري  .787
      الثاني    بقالة  ب 1148 رقم23  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  ياسين  عشاوي  .788
      الثاني    بقالة  10 رقم  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  مراد  شرقي  .789
      الثاني    بقالة  ب144 رقم 23 ع م 1148  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  عمار  بودفة  .790
      الثاني    بقالة  ج محل 413 رقم  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  زكرياء  بولجنيب  .791
      الثاني    بقالة  16 عمارة 05 رقم 1148مشروع  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  يوسف  قحش  .792
      الثاني    بقالة  ب مدخل ب عمارة ب 352  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  الدين خير  بوجالل  .793
      الثاني  األول  بقالة  1148 رقم ب 26  السالم عبد سيالدق حي مبروك_سيدي  سفيان  بلعيدي  .794
    الثالث      عامة تغذية  01 رقم  القديم السوق  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  محمود  ھالل  .795
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 رقم محل ج عمارة مسكن 30  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  محترم اشرف  بوسنة  .796
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  دنبري مسكن 35 رقم  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  يوسف  رابحي  .797
        األول  قصابة    السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  طارق  ثامن  .798
        األول  مخبزة  470 رقم ب فرع  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  هللا عبد  عليوش  .799
      الثاني    صناعية غير مخبزة  413 رقم 21 رقم عمارةو 1148 برنامج  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  ناصر  عميرش  .800
    الثالث      مطعم  01 رقم 01 مدخل  م 30  السالم عبد الدقسي حي مبروك_سيدي  ھارون  حمودة بن  .801
        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  131 رقم 2 أ ع مسكن 200 حي  عمار بيطاطا حي مبروك_سيدي  الحق عبد  بوزردة  .802
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  141 رقم 02 عمارة مسكن 200  عمار بيطاطا حي مبروك_سيدي  حمزة  حمادة بن  .803
      الثاني    مغازة  28 رقم 470 رقم الممتد  حمادة حي مبروك_سيدي  اسامة  لعجابي  .804
    الثالث      سريع إطعام  14 رقم  بسباس علي حي مبروك_سيدي  عدالن  ابزار  .805
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      الثاني    بقالة  المغطاة سوق 05  بسباس علي حي مبروك_سيدي  نجاة  راھم  .806
      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  ج نھج ا 02  بسباس علي حي مبروك_سيدي  توفيق  زھوين  .807
      الثاني    عامة تغذية  غوغة عمار سوق 02  بسباس علي حي مبروك_سيدي  القادر عبد  حمادة  .808
      الثاني    عامة تغذية  41 رقم  بسباس علي حي مبروك_سيدي  رشيد  بولتياج  .809
    الثالث  الثاني    واكهف و خضر  عمار غوغة سوق 07  بسباس علي حي مبروك_سيدي  العالي عبد  بركان  .810
        األول  بقالة  01 عمارة ب -  ا 01 عمارة  الشريف أحمد منوري حي مبروك_سيدي  فؤاد  جبلي  .811
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  6 ب عمارة  الشريف أحمد منوري حي مبروك_سيدي  ومزي  شالبي  .812
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  13 رقم 02ب عمارة  الشريف أحمد منوري حي مبروك_سيدي  فريد  عيساني  .813
      الثاني    مقھى  01 عمارة  الشريف أحمد منوري حي مبروك_سيدي  محمد  فوغالي  .814
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  54 رقم نھج  محجوب إسماعين شارع مبروك_سيدي  سفيان  بولحيال  .815
        األول  عامة تغذية  55 رقم  سليمان حرشي شارع مبروك_ديسي  زكرياء  قحش  .816
      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  20 رقم  رمضان حركاتي شارع مبروك_سيدي  معتز  طاوطاو  .817
      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  أ06 رقم  رمضان حركاتي شارع مبروك_سيدي  سليم  بوغرة  .818
        األول  عامة تغذية  03 محل  رمضان حركاتي شارع مبروك_سيدي  حمزة  طوبال  .819
        األول  بقالة  مكرر48 رقم  بشير حفناوي شارع مبروك_سيدي  سفيان  بوبكر  .820
      الثاني    عامة تغذية  02 رقم المنصورة حي  عمار داودي شارع مبروك_سيدي  فيصل  كيموش  .821
      الثاني    عامة تغذية  21 رقم  عمار داودي شارع مبروك_سيدي  عمر  شايب  .822
      الثاني    مخبزة  5  عمار داودي شارع مبروك_سيدي  السالم عبد  اودينة  .823
        األول  عمومي ھاتف  ب51 رقم  عمار داودي شارع مبروك_سيدي  حدة  بودون  .824
      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد بئةتع  15  عمار زويش شارع مبروك_سيدي  مراد  بادر  .825
      الثاني    مخبزة  01 رقم عمارة  عمار زويش شارع مبروك_سيدي    فريخ  .826
    الثالث  الثاني    مقھى  15 رقم  عمار زويش شارع مبروك_سيدي  رشدي  بادر  .827
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  34 رقم  عمار زويش شارع مبروك_سيدي  عمار  يزيد  بلجودي  .828
      الثاني    الخبز إيداع  23 رقم - 07 رقم  محمد شيدخ شارع مبروك_سيدي  شريف  زليخة بن  .829
      الثاني    فواكه و خضر  06 الحصة 21 رقم  محمد شيدخ شارع مبروك_سيدي  بالل  عيش بن  .830
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  03 قمر نھج  أحمد صايغي شارع مبروك_سيدي  جمال  بوطبجة  .831
        األول  عامة تغذية  07 رقم نھج  أحمد صايغي شارع مبروك_سيدي  ساعد  حماني  .832
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  08 رقم  أحمد صايغي شارع مبروك_سيدي  جھيد  مشطري  .833



         مديرية التجارة لوالية قسنطينة
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    الثالث  الثاني    مخبزة  17 رقم  أحمد صايغي شارع مبروك_سيدي  مباركة  بوسطيلة  .834
    الثالث  الثاني    مقھى  17 رقم  أحمد صايغي شارع مبروك_سيدي  رمزي  مرابط بن  .835
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  73 رقم  الطاھر عبابسة شارع مبروك_سيدي  محمد  ثابت  .836
      الثاني    ةبقال  28 رقم  محمود عباس شارع مبروك_سيدي  كريم  رحيمات  .837
        األول  عامة تغذية  69 رقم  محمود عباس شارع مبروك_سيدي  مسعود  بوزراعة  .838
      الثاني  األول  عامة تغذية  20 رقم  محمود عباس شارع مبروك_سيدي  الدين شمس  شويط  .839
        األول  صناعية مخبزة  مكرر 67 رقم محل ك م س 67 رقم  محمود عباس شارع مبروك_سيدي  بلقاسم  بوزامة  .840
    الثالث      سريع إطعام  02 رقم  إسماعين عدوي شارع مبروك_سيدي  حمزة  بلوم  .841
      الثاني    صناعية مخبزة  د محل 02 رقم  إسماعين عدوي شارع مبروك_سيدي  مبروك  زيرق  .842
    الثالث      كامل إطعام  25 رقم المنصورة  الحميد عبد قربوعة شارع مبروك_سيدي  جمال  كرينح  .843

 و الحلويات ايداع  04 رقم  محمد لبيوض شارع مبروك_سيدي    النور  .844
      الثاني    المرطبات

    الثالث      سريع إطعام  07 رقم  الصالح محمد لواب شارع مبروك_سيدي  محمد  شعراوي  .845
    الثالث      سريع إطعام  5  الصالح محمد لواب شارع مبروك_سيدي  معاد  تواتي  .846
    الثالث  الثاني    حلويات  03 رقم 08 عمارة  محمد مخلوف شارع مبروك_سيدي  داود  حشاني  .847
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    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 31 رقم 08 أقريق عمارة مسكن 352 حي  01  عمار  صراع  .1
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  25 رقم محل أو 01 عمارة  FSD مسكن 70 منجلي علي حي  01  عصام  بومالي  .2
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 07 رقم محل طريزور عمارة بي أس أل مسكن 12  01  يوسف  عيشاوي  .3
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 421 رقم سي4 عمارة 02 س م  01  مھدي  رحال  .4
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 007 سي ار سي 25 رقم 4د عمارة عدل مسكن 316  01  فارس  توفوتي  .5
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 05 رقم 03 ل عمارة جيكو مسكن 150 حي  01  يمينة  زعبان  .6
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 11 رقم 05 إي عمارة FSD مسكن 70 حي  01  فتيحة  المداني بن  .7
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 62 رقم 05سي عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  01  أسامة  نوري  .8
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 10 رقم 02ل عمارة مسكن 150 حي  01  ابراھيم  سليماني  .9

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 07 رقم إي عمارة FSD مسكن 70 حي  01  كلثوم  عياش  .10
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 12 رقم U05 عمارة FSD مسكن 70 حي  01  ساعد  لعيايشة  .11
 علي 02 رقم ف عمارة تساھمي مسكن 100 مشروع  01  خوجة  والي بن  .12

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 07 رقم محل بي أسي أل مسكن 12 حي  01  يوسف  عيشاوي  .13
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 46 رقم 04زاد عمارة مسكن 350  01  حمزة  ھالل  .14
    الثالث    األول  عامة تغذية  05 أس عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  01  سليم  نوري  .15
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 رقم أ عمارة ت إ م 80 مشروع 05 ريفية حصة  01  فيصل  بوشبيعة  .16
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  1ل عمارة جيكو 150 منجلي علي حي  01  ھشام  قلي بن  .17
    الثالث    األول  عامة تغذية  03 رقم محل 3ل عمارة جيكو مسكن 150 حي  01  ھشام  موجاري  .18
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  76 رقم 05 أس عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  01  سمير  عثامن بوقفة  .19
 علي 101 رقم 07 س عمارة كوسيدار مسكن400 حي  01  أمير  لبيض  .20

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي
    الثالث    األول  عامة تغذية  22 رقم 1زاد عمارة FSD مسكن 80 حي  01  يزيد  طرشي  .21
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي FSD مسكن 70 حي  01  سيفالدين  مسعود بن  .22
    الثالث    األول  عامة تغذية  16 رقم 01 ى عمارة أوناسطال مسكن 48 حي  01  زھير  بركان  .23
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 رقم w02 عمارة أوناسطال مسكن 48 منجلي علي حي  01  سفيان  غناي  .24
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  07 رقم w02 عمارة أوناسطال مسكن 48 منجلي علي حي  01  سامي  مانع  .25
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  13 رقم 03ز عمارة FSD مسكن 80 منجلي علي حي  01  الدين سيف  بوبكيرة  .26
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    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 12 رقم 05 أو عمارة FSD مسكن 70 حي  01  نبيل  يخلف  .27
      الثاني    قصابة و لحوم  منجلي علي 23 رقم محل 01ز عمارة مسكن 80 حي  01  ساسي محمد  زادي بن  .28
        األول  قصابة و لحوم  منجلي علي 14 رقم 04و عمارة FSD م 70 حي  01  علي محمد  بركان  .29
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  منجلي علي  01 رقم سي عمارة 01 وج  01  أمين  سفاري  .30
    الثالث  الثاني    مغازة  منجلي علي cscec مسكن 1288 مشروع  01  حسين  غبالي  .31
 رقم ج عمارة ت إ م 80 مشروع 05 رقم الريفية الحصة  01  سامي  طايق  .32

    الثالث  الثاني    مغازة  منجلي علي 62-63-64-65
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 67 رقم 005 اس عمارة مسكن 400 حي  01  ياسين  بومزعر  .33
 علي 09 رقم 04 جي عمارة دي اس اف مسكن 80 01 وج  01  زبيدة  جلواط  .34

    الثالث    األول  مقھى  منجلي

 سعلي 01ب عمارة  06 رقم كوسيدار مسكن 400 حي  01  سفيان  حمادي بن  .35
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي

    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 05 رقم 06 او عمارة دي اس أف مسكن 70  01  الشريف محمد  ديابي  .36
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 21 رقم 1زاد عمارة FSD مسكن 80 حي  01  محمد  بودليو  .37
 علي 06 رقم طريزور عمارة بي أس أل مسكن 12 حي  01  العابدين زين  بولعسل  .38

    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 13 رقم 1ل عمارة جيكو مسكن150  01  أمال  قطش  .39
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي أو عمارة ت ا م 100 مشروع  01  رؤوف  والي بن  .40
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 04 رقم ب01 عمارة  01  رابح  بليبل  .41
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 01 رقم أو عمارة ات م 100 مشروع  01  عمر  بوعبيد  .42
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 02 رقم 3ل جيكوعمارة مسكن150  01  فطيمة  داودي  .43
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي ل عمارة جيكو مسكن 150 حي  01  زينب  السبتي  .44
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي دي اس اف مسكن 70 حي  01  علي محمد  بودليو  .45
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي كي عمارة 02 س م  01  مسلم  شنيقي  .46
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 58 محل 7ز عمارة مسكن 332 حي  01  عيسى  حمودي  .47
 علي 05 أس 05 سي عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  01  الحكيم عبد  لعيايشة  .48

    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي

 علي 15 رقم محل 01ل عمارة جيكو مسكن 150 حي  01  مكي  شرايشة  .49
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي

    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 01 رقم  أو07 عمارة FSD مسكن 70 حي  01  رضوان  طاوطاو  .50
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    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 03 رقم د عمارة تساھمي مسكن 100 مشروع  01  رؤوف  والي بن  .51
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 01 رقم أو عمارة تساھمي مسكن 100 مشروع  01  عمر  بوعبيد  .52
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 04 رقم 1س عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  01  األمين محمد  بوالودنين  .53
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 03 رقم 07 أو عمارة FSD مسكن 70 حي  01  سفيان  شبيرة  .54
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 04 رقم 06ز عمارة FSD مسكن 80 حي  01  سمير  بالل  .55
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 16 رقم 04و عمارة دي اس اف مسكن 80 حي  01  علي محمد  بركان  .56
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    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 06 رقم 22 عمارة 02/13 وج  02  مسعود  طوير  .57
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 04 رقم 11 عمارة 02/13 وج  02  المجيد عبد  بصيلة  .58
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 1ب عمارة 1 محل ت م 40 حي  02  بلقاسم  طاجين  .59
 403 رقم 14 رقم محل 20 عمارة مسكن 265 مشروع  02  الدين زين  عجالي  .60

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  09 رقم 4ط عمارة مسكن 265 مشروع  02  الوھاب عبد  فرحي  .61
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 05 رقم 12 عمارة ت مسكن 265 مشروع  02  زكرياء  صيفي  .62
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 134 رقم 03أ عمارة  02  جمال  المداني بن  .63
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 134 رقم حصة 03أ عمارة  02  الحليم عبد  العيدي فوار  .64
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 09 مدخل مسكن 255/55 برنامج  02  زكريا  لشطر  .65
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 23 رقم حصة ب عمارة  02  الدين سيف  مجالي  .66
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  مراد  ناصر بن  .67
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  احمد  عواط دراجي  .68
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  بوزيان  لشھب  .69
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  هللا عبد  سوالمية  .70
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  عقبة  حمة  .71
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  علي  فردي بن  .72
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  الوھاب عبد  زرادة  .73
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  شھرزاد  فراجة  .74
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  عائشة  مداش  .75
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  كمال  ديب  .76
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  بالل  عامر بن  .77
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  خالد  زاير  .78
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  زوبير  سويعد بن  .79
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  بوجمعة  بوعزيز  .80
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  مراد  عماري  .81
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  عياشي  بارش  .82
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  الزمان قمر  بكوش  .83
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    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  وسيم  بوخالفة  .84
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  يوسف  مالكي  .85
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  بالل  حميور  .86
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  السالم عبد  عماري  .87
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  كريمة  خيطر  .88
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  احسن  بوطروف  .89
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  مبروك  بوعشيبة  .90
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  مرزاقة  بومالحة  .91
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  ابراھيم  رحموني  .92
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  لزھر  جباسي  .93
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  ابراھيم  شقة  .94
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  فؤاد  شكاكطة  .95
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  ياسرة  مرزوقة بن  .96
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 369 رقم حصة 7أ عمارة  02  محمد  عمارة  .97
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  مختار  لوحيشي  .98
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  الزوبير  حيمورة  .99

    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  حمودي  بكوش  .100
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  فريد  رحموني  .101
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  الدين صالح  عثماني  .102
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  رشيد  رحموني  .103
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  فريد  العايب  .104
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  توفيق  بوخزر  .105
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  جمال  عوفي  .106
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  عمار  فضلي  .107
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي مول الرتاج التجاري المركز  02  لخضر  غريب بن  .108
      الثاني    قصابة و لحوم  منجلي علي 02 رقم س عمارة ت إ م 30 مشروع  02  جعفر  بوعشبة  .109
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 21 عمارة 02/13 وج  02  فيصل  رامول  .110
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    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 94 رقم حصة أ 01 عمارة  02  نورالدين  خالدي  .111
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  12 رقم 01 عمارة مسكن 265 مشروع  02  اللطيف عبد  فرحي  .112
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 09 مدخل 09 رقم مسكن 145 برنامج  02  مولود  نھار بن  .113
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    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 07 رقم د عمارة ت م 46 مشروع  04  ابراھيم  بصيلة  .114
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 04 رقم 01ب عمارة  04  اسحاق  كشيتي  .115
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 01 رقم 03ب عمارة  04  حمزة  فياللي  .116
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 01رقم ت إ م 46 مشروع 04 عمارة  04  طارق  قرفي  .117
    الثالث      مطعم  منجلي علي 07 رقم محل أل عمارة  04  بدرالدين  معزي  .118
 علي7/8/9رقم 03ب عمارة ب و أ جزء 16 ريفية حصة  04  ادريس  نية بن  .119

    الثالث  الثاني    مغازة  منجلي
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 09 رقم محل أ عمارة  04  بدرالدين  معزي  .120
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    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 06 رقم 01 سلم 12 عمارة  05  ثلجة  بوتينة  .121
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 368 رقم 05وج تحصيص  05  عصام  رجال  .122
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 12 رقم 04سي عمارة  05  رابح  وكصار  .123
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 250 عمارة مسكن 32 مشروع  05  سليم  دكار  .124
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 04 رقم 1ب عمارة 05وج  05  سفيان  خياط  .125
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 04 رقم أ عمارة 11 إيلو مسكن 40 مشروع  05  منير  حواسنية  .126
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي أ164 رقم 05 وج  05  رضوان  شرواط  .127
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي أ رقم ب عمارة 05 وج العين رأس حي  05  ھشام  بلعكرون  .128
    الثالث    األول  عامة تغذية  03 رقم محل 2ب مدخل مسكن 52  05  الربيع  بومولة  .129
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي أ164 رقم 05وج  05  رضوان  شرواط  .130
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 01أ عمارة 05 وج  05  المالك عبد  طاوطاو  .131
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 18 رقم 2أ عمارة  05  جمال  مخناش  .132
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 19 رقم ب عمارة 05وج  05  حبيبة  بلحسين  .133
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 404 رقم قطعة 608 تحصيص توسعة  05  حورية  وشنان  .134
 01 محل 04 رقم قطعة 12 رقم حصة ا ت م 15 مشروع  05  نورة  بھناس  .135

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي
    الثالث    األول  مخبزة حرفي  منجلي علي أ432 رقم 05 الجوارية الوحدة تحصيص  05  لمين  بوغابة  .136
    الثالث    األول  مخبزة حرفي  منجلي علي 214 رقم 05وج تحصيص  05  ابراھيم  بوغابة  .137
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  منجلي علي 281 رقم 05 وج تحصيص  05  بشير  بوحوش  .138
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  منجلي علي 280 رقم 05 الجوارية الوحدة تحصيص  05  محمد  رميتن  .139
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  منجلي علي 385 رقم 05وج الوحدة تحصيص  05  البشير محمد  شعابنة  .140
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  منجلي علي 444 و 446 رقم 05وج تحصيص  05  سليمة حليمة  حميدشي  .141
    الثالث    األول  مغازة  منجلي علي 002,003,004 رقم ب عمارة 05 وج  05  العربي  حسين بن  .142
    الثالث  الثاني    مغازة  منجلي علي 280 رقم توسيع 05وج تحصيص  05  محمد  دراع  .143
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 07 رقم ف عمارة 05 وج  05  مسعود  عطوي  .144
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 10-6أس رقم 10 ع 05 وج  05  الدين عز  طمين  .145
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 16 و 15 رقم ب عمارة  05  لطفي  ديش  .146
    الثالث  الثاني  األول  وراقة مكتبة  منجلي علي أو عمارة ت م 106 مشروع  05  حسين  العطوي  .147
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    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 11 رقم 18 عمارة مسكن 490 حي  06  ابراھيم  محمديوة  .148
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 21 رقم 02 عمارة مسكن 864 حي  06  صابر محمد  بغيجة  .149
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 833 رقم 109 عمارة مسكن 329 حي  06  رابح  حشيش  .150
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 546 رقم 110 عمارة مسكن 329 حي  06  رضوان  إينال  .151
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 625 رقم122 عمارة مسكن 329 حي  06  علي  بوسالم  .152
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 52 رقم محل 23 عمارة مسكن 490 حي  06  نصرالدين  لفالة  .153
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 564 رقم 113 عمارة مسكن 329 حي  06  جمال  لكحل  .154
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 706 رقم 18 عمارة مسكن 864 مشروع  06  حسين  ليتيم  .155
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 832 رقم 109 عمارة مسكن 329 حي  06  احمد  بوعتروس  .156
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 07 وج التجاري المركز  06  الرحيم عبد  مغالوي  .157
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 03 عمارة مسكن 864 حي  06  نصيب  بغول  .158
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 625 رقم 122 عمارة مسكن 329  06  علي  بوسالم  .159
 علي ا 643 رقم محل 126 عمارة عمارة مسكن 329  06  خالد  قمراوي  .160

    الثالث      سريع إطعام  منجلي
    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 59 رقم 24 عمارة مسكن 490 حي  06  رضا  لفالة  .161
    الثالث      البيتزا تحضير  منجلي علي 648 رقم 127 عمارة مسكن 329  06  عقيلة  معوش  .162
    الثالث      البيتزا تحضير  منجلي علي 03 رقم 01 عمارة eplf مسكن 864  06  السعيد  مشاية  .163
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  161 رقم 19 عمارة مسكن 864 برنامج  06  توفيق  عيشاوي  .164
 107 رقم حصة 04 رقم محل 05 عمارة ت م 209 مشروع  06  بوبكر  وادن بن  .165

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 274 رقم مسكن 392 حي  06  شعيب  رزقون  .166
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 15 رقم 05 عمارة ت م 209 مشروع  06  سامية  كحول  .167
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 رقم 25 عمارة م 490 حي  06  لزھر  جامع  .168
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 361 رقم 58 عمارة مسكن 392 حي  06  طارق  بوزيت  .169
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 347 حصة 03 عمارة  06  زوھير  بصيلة  .170
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 26 عمارة مسكن 864 حي  06  علي  بلوناس  .171
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 485 رقم 77 عمارة مسكن 392 حي  06  أحمد  بورورو  .172
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 531 رقم 81 عمارة مسكن 392 حي  06  سمير  طيار  .173
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    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 109 رقم 1سأ عمارة مسكن 864 حي  06  سعاد  بوفلغث  .174
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 58 عمارة مسكن 392 حي  06  وائل  شطاط  .175
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 826 رقم 108 عمارة مسكن 392 حي  06  الدين صالح  صمود  .176
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 05 عمارة ت م 209 مشروع  06  نورالدين  قويسم  .177
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 07 رقم 17 عمارة مسكن 490 حي  06  فاتح  دعاس  .178
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 222 رقم أ1س عمارة مسكن 864 حي  06  الحميد عبد  بجغيط  .179
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 426 رقم 68 عمارة مسكن 392 حي  06  فاتح  زعيمش  .180
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 524 رقم 101 عمارة مسكن 490 حي  06  باديس  سيفي  .181
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 210 رقم 26 عمارة م 490 حي  06  ھشام  سدراتي  .182
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 503 رقم 80 عمارة مسكن 392 حي  06  عمر  كروش  .183
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  176 رقم 10 عمارة مسكن 490 حي  06  شعيب  حمودة بن  .184
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 05 عمارة تساھمي مسكن 100 مشروع  06  الھادي  قرندة  .185
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 03 رقم عمارة 36 حصة  06  حسين  إينال  .186
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 225 رقم 19 عمارة مسكن 864 مشروع  06  سفيان  ريس  .187
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 373 رقم 27 عمارة مسكن 490 حي  06  فريد  بوفتاتة لطرش  .188
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 373 رقم 27 عمارة مسكن 864 حي  06  ساعد  بلقماري  .189
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 36 رقم 21 عمارة م 490 حي  06  الرزاق عبد  بوضياف  .190
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 123 رقم 864 مشروع  06  خالد  زيبوش  .191
    الثالث  الثاني    مخبزة حرفي  منجلي علي ت إ م 209 حي  06  محمد  زعزع  .192
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  الحق عبد  بوحزام  .193
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  لمين محمد  بوتش  .194
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  نريمان  صغيري  .195
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  علي  رحمة  .196
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  الصديق ابوبكر  العايب  .197
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  اسماعين  بوطروف  .198
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  ساعد  خناوي  .199
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  منير  حاليلي  .200
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    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  الرزاق عبد  عواودة  .201
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  جمال  عبدالدايم  .202
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  احمد  عواط دراجي  .203
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  فؤاد  بودربالة  .204
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  رابح  خنوف  .205
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  الرزاق عبد  غريب بن  .206
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  محمد  بوصالح  .207
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  فيصل  بوربوحات  .208
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  حسان  عماري  .209
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  لعروسي  كداس  .210
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  حمزة  حمودة بن  .211
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  الدين زين  بكوش  .212
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  عبدالحكيم  مالكي  .213
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  علي  عواودة  .214
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  حسان  عماري  .215
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  فرد  خنطيط  .216
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  عادل  محسن  .217
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  كمال  مرواني  .218
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  فاتح  بوربوحات  .219
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  محمد  زعباط  .220
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  السعيد  مراد  .221
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  عدنان  دغداق  .222
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  سفيان  بودراع  .223
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  محمد  بوعوينة  .224
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  حمزة  ضيف  .225
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  بالل  حالب  .226
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  بوجمعة  محسن  .227
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    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  العربي  مجدل  .228
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  خليل  بريھمة بن  .229
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  خالد  بريھمة بن  .230
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  السعيد  عواط دراجي  .231
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 774 رقم 136 عمارة مسكن 290 حي  06  سليم  غضبان  .232
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 122 رقم 1أ س رقم عمارة  06  بالل  بابوري  .233
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  ھشام  شفات  .234
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  مسعود  بوراس  .235
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  الھادي عبد  سياح  .236
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  المالك عبد  فاخر  .237
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  علي  فردي بن  .238
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  عادل  كرمي  .239
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  عادل  عرباتني  .240
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  كمال  الشيخ بن  .241
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  عزوز  طاوطاو  .242
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  الخير  الشيخ بن  .243
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  علي  ليتيم  .244
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  كمال  محسن  .245
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  حسين  مسيعد  .246
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  سمير  بوكاري  .247
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  رضا  صيفون  .248
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  مولود  شلوشة  .249
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  أحمد  جزيري  .250
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  كمال  توفوتي  .251
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  مصطفى  ليتيم  .252
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  سليم  الشيخ بن  .253
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  الشريق محمد  بركان  .254
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      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  بالل  خيري  .255
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  محمد  شيخ  .256
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  القيوم عبد  عسكر بن  .257
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  طارق  محسن  .258
      الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  طارق  مراحي  .259
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  حسين  حضرية  .260
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  حمزة  بوبعة  .261
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  ياسين  محسن  .262
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  بوبكر  بركان  .263
    الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  محمد  بوكاري  .264
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  منجلي علي 01 عمارة الباي عين  06  الربيع  لفوالة  .265
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  منجلي علي 02 عمارة الباي عين  06  أحمد  راھم  .266
    الثالث      مطعم  منجلي علي 767 رقم 34 عمارة مسكن 290  06  ياسين  بوعزة  .267
    الثالث      مطعم  منجلي علي 622 رقم 122 عمارة مسكن 329  06  سليمان  رجيمي  .268
    الثالث      مطعم  منجلي علي 537 رقم محل 102 عمارة مسكن 329 حي  06  الھادي محمد  بوكعباش  .269
    الثالث  الثاني    مغازة  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  نعمان  لكنوش  .270
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 680 رقم 133 عمارة مسكن 329 حي  06  علي  بولعراش  .271
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 13 ع مسكن 864 برنامج  06  ساعد  لقماري بن  .272
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 222 رقم 43ط عمارة مسكن 490 حي  06  سفيان  منصر  .273
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 03 رقم 42 ع مسكن  490  06  مارية  بلعكرون  .274
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 805 رقم 142 ع مسكن 290  06  حسين  صويلح  .275
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 58 رقم 24 عمارة مسكن 490 حي  06  حكيم  بولقرون  .276
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 790 رقم 139 ع مسكن 290  06  العزيز عبد  دربال  .277
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 01 رقم محل 01 عمارة 06 وج  06  شعبان  مزياني  .278
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 507 رقم 80 عمارة مسكن 392 حي  06  مھدي  فكرون  .279
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 81 عمارة مسكن 392 حي  06  عثمان  بولقرون  .280
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 06 رقم محل 06 عمارة 06 وج  06  الطاھر  دربال  .281
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    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  الدين نور  لكنوش  .282
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 68 رقم 25 عمارة مسكن 490 حي  06  السعيد  حمودي  .283
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي   134 ع مسكن 290  06  مرية  بلعكرون  .284
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 144 رقم 05 عمارة مسكن 490 حي  06  فاتح  لوحيشي  .285
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 175 رقم 10 عمارة مسكن 490 حي  06  الربيع  عميرش  .286
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 27 رقم 20 عمارة مسكن 490 حي  06  مھدي  كزاي  .287
      الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 712 رقم 89 عمارة مسكن 290 حي  06  محمد  بزيان  .288
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 232 رقم 43 ث عمارة مسكن 490 حي  06  فواز  قطش  .289
      الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 98 رقم 42 عمارة مسكن 490 حي  06  الدين عز  صخري  .290
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 704 رقم 62 عمارة مسكن 864 حي  06  الرحيم عبد  غوالمي  .291
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 528 رقم 101 عمارة مسكن 329 حي  06  شعبان  عواد  .292
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 26 رقم 20 عمارة مسكن 490 حي  06  فريد  عوار  .293
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي مسكن 290 حي  06  وسيلة  بوقلمون  .294
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 169 رقم 09 عمارة مسكن 490 حي  06  نصيرة  حمزاوي  .295
      الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 692 رقم 123 عمارة مسكن 329 حي  06  ألمين  خاوة بن  .296
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 617 رقم 121 عمارة مسكن 329 حي  06  بوبكر  بوستة  .297
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 663 رقم 130 عمارة مسكن 329 حي  06  عمر  بولمدايس  .298
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 826 رقم 108 عمارة مسكن 329 حي  06  كنزة  طيبي  .299
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  17 رقم 19 عمارة م 490 حي  06  شھاب الطاھر  بوريو  .300
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 1س عمارة مسكن 864 برنامج  06  نورالدين  العلمي  .301
      الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 663 رقم مسكن 329 حي  06  جالل  بوضياف  .302
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    الثالث      إطعام  األول الشطر الباي عين تجزئة  07  حمزة  خالف بن  .303
    الثالث      سريع إطعام  الثاني الشطر 03 رقم محل 193 رقم الباي عين تحصيص  07  الحميد عبد  بحة  .304
    الثالث      سريع إطعام  األول الشطر الباي عين تجزئة  07  حسان  زيراوي  .305
    الثالث    األول  سريع إطعام  الباي عين الثاني الشطر الباي عين تحصيص 419  07  الدين صالح  بورصاص  .306
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي األول الشطر الباي عين تجزئة ب 23  07  الرحيم عبد  حمة  .307
 علي عدل 05 دي 005 س 08كي عمارة مسكن 1064 حي  07  خالد  بومشون  .308

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي د61 رقم األول الشطر الباي عين تجزئة  07  الحكيم عبد  لعيايشة  .309
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي باي صالح التجاري المركز  07  الغاني عبد  عمارة  .310
 07 رقم د عمارة سي أو سي أس مسكن 1064 مشروع  07  فواز  كبابي  .311

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  علي

 علي س03 رقم Q02c02 عمارة عدل مسكن 1288 حي  07  اسامة  جصاص  .312
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي

 رقم 2أ عمارة حصة 25 من 04 رقم الموقع من 05 حصة  07  الوھاب عبد  بغيجة  .313
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  06

 علي 28 رقم 02 أس عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  07  سرحان  داودي  .314
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي

 علي 54 رقم 04 اس عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  07  نبيل  جوھر  .315
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 61 رقم االول الشطر الباي عين تحصيص  07  بالل  لعيايشة  .316
 علي Q009001 رقم أ1 عمارة عدل مسكن 1288 حي  07  كمال  خالطو  .317

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 04 رقم أ عمارة األول الشطر 29 رقم أ قطعة  07  محمد  برميتة  .318
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي ج 01 رقم الرفاھية التجاري المركز  07  فؤاد  حمودي  .319
 علي 53 رقم 04 اس عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  07  اسماعيل  شنوف  .320

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي

 علي 03 كيو 05 رقم 03 س م عدل مسكن 1288 مشروع  07  الدين سيف  دفوس  .321
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي

    الثالث  الثاني    مخبزة حرفي  منجلي علي الثاني الشطر 07 وج  07  اسماعيل  بوخبوز  .322
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 25 رقم 07 ج و التجاري المركز  07  الرحمان عبد  طاھرية  .323
    الثالث    األول  فواكه و خضر  منجلي علي 25 رقم الرفاية التجاري المركز  07  رشيد  طاھرية  .324
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      الثاني    قصابة و لحوم  منجلي علي ب61 رقم االول الشطر الباي عين تجزئة  07  حسين  عبيد  .325
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  منجلي علي 55 رقم االول الشطر الباي عين تحصيص  07  رشيد  حاجي  .326
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  194 رقم الثاني الشطر الباي عين تحصيص  07  وليد  بونجاعي  .327
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  منجلي علي أ420 رقم الثاني الشطر الباي عين تحصيص  07  رشيد  حاجي  .328
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  منجلي علي 392 رقم الثاني الشطر الباي عين تجزئة  07  أمين  كورتل  .329
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  منجلي علي ب26 رقم األول الشطر الباي عين تحصيص  07  عالوة  كورتل  .330
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  منجلي علي G35 رقم االول الشطر الباي عين تجزئة  07  أحالم  بوجريو  .331
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  منجلي علي مكرر أ رمز الرفاھية التجاري المركز  07  محمد  شعبان  .332
    الثالث      مشوي  منجلي علي أ 200 رقم الثاني الشطر الباي عين تحصيص  07  يزيد  تيفوتي  .333
    الثالث  الثاني    مغازة  منجلي علي 422 رقم الثاني الشطر الباي عين تحصيص  07  الصالح محمد  قعاص  .334
 علي أ محل 271 رقم الثاني الشطر الباي عين تحصيص  07  راضية  بابوري  .335

    الثالث  الثاني    مغازة  منجلي
    الثالث    األول  مغازة  منجلي علي ب159 رقم األول الشطر الباي عين تحصيص  07  محمد  كحول  .336
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 63 رقم كوسيدار مسكن 400 حي  07  محمد  بھوال  .337
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 01ب رقم محل التجاري المركز  07  سفيان  غوات  .338
 30 رقم أ2 عمارة األول الشطر ترقوي مسكن 56-24 حي  07  محمد  حطاب  .339

    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي األول الشطر الباي عين تجزئة  07  المالك عبد  زعتر  .340
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 61 رقم االول الشطر الباي عين تجزئة  07  حميد  لعيايشة  .341
 علي 75 رقم ب س5 عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  07  الكريم عبد  نني  .342

    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 02 رقم 2أ  عمارة 05 حصة 07 وج  07  علي  لغريب  .343
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 04 رقم ب عمارة األول الشطر 07وج  07  حياة  بوالعينين  .344
 حصة 1ب عمارة األول الشطر أ29 رقم 07وج تحصيص  07  صھيب  دندان  .345

    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 09 رقم

 01 رقم أ 05 عمارة األول الشطر الباي عين تحصيص  07  مخلوف  زعيتر  .346
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي
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    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 17 رقم 3ب عمارة مسكن 192 حي  08  الكريم عبد  كريزي  .347
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 24 رقم 2د عمارة مسكن 192 حي  08  فارس  بكيري  .348
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 48 رقم 2ب عمارة مسكن 125 حي  08  المعتصم  لغريب  .349
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 52 رقم 02 عمارة مسكن 520 حي  08  ياسين  بوضياف  .350
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 55 رقم 3ب عمارة مسكن 125  08  منيرة  لغبش  .351
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  منجلي علي 01 رقم 1ب عمارة 01س م  08  صھيب  زيداني  .352
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 4د عمارة مسكن 192 حي  08  حسين  حمودة  .353
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 02ب عمارة مسكن 125  08  الزھراء  جمام بن  .354
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 18 رقم 03ب عمارة م 192  08  فيصل  مراحي  .355
      الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 22 رقم 23 عمارة مسكن192 حي  08  محمد  مسعي  .356
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 07 رقم 29 عمارة مسكن 192 حي  08  علي  بوھيدل  .357
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 42 رقم 55 عمارة مسكن 125  08  فاروق  بودبوز  .358

  



         التجارة لوالية قسنطينةمديرية 
 المدینة الجدیدة علي منجلي

 2019 األضحىالتجــار المعنيـــون بمناوبـــة عيد 
 

  أيام المناوبة  النشاط  العنوان  الوحدة الجوارية  اإلسم   اللقب    الترتيب
 

DCCONSTANTINE.GOV.DZ/MOUNAWABA   04/07/2019المؤرخ في  1259/2019القرار الوالئي رقم 	 	Page	18 

KC 

 01 سي رقم 04ب عمارة سي او سي اس سي مسكن 480  09  فاتح  بودبيزة  .359
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 002 سي رقم 01ع سورام مسكن 204 حي  09  مھدي  رحال  .360
 001سي محل 025س رقم 01 ع سورام مسكن 204 حي  09  شعيب  خاير  .361

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي

 25 3ب سي 04 رقم 3ب عمارة صورام مسكن 204 حي  09  ياسين  موات  .362
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 1س محل 4س عمارة سوريم مسكن 204 حي  09  نوال  خناوي  .363
 رقم 1ب عمارة سي او سي اس سي مسكن 480 حي  09  حسام  نصر  .364

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 01سي
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي س3 رقم 05س عمارة صورام مسكن 204 حي  09  عثمان  جواد  .365
 محل 38 رقم عمارة سي او سي اس سي مسكن 480 حي  09  ابراھيم  شنوف  .366

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 2سي رقم

 1س رقم 1ب عمارة سي أو سي أس س مسكن 480 حي  09  صالح  العايب  .367
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي

 علي 2سي و 1سي رقم 1ط عمارة سوراست مسكن 384  09  العزيز عبد  علي قارة بن  .368
    الثالث    األول  مغازة  منجلي

    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 02 سي رقم 1ب عمارة مسكن 480  09  جالل  بومشون  .369
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 40 جي رقم 6 عمارة سوراست برنامج  09  خيرالدين  كزاي  .370
 02 رقم 04ب عمارة سي او سي اس سي مسكن 480 حي  09  امال  عميرش  .371

    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي

 علي 1ل رقم 2ب مدخل 02 عمارة عدل مسكن 480  09  حبيب  طورش  .372
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي

    الثالث    األول  وراقة مكتبة  04 سي رقم 04س عمارة صورام مسكن 204 حي  09  حميد  غضبان  .373
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    الثالث  الثاني    مغازة  منجلي علي 83 رقم 18 رقم ريفية حصة  10  الوھاب عبد  بوالقوت  .374
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    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 08 رقم محل 04 عمارة  13  أسامة  زبيلة  .375
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 01 رقم محل 01 عمارة  م 145 مشروع  13  الجليل عبد  ترعي  .376
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 20 رقم 05ف عمارة 04إيلو 13 وج  13  بوجمعة  بوجالل  .377
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 06 رقم ف02 عمارة 04 س م  13  محمد  قطاف  .378
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 01 رقم 09 عمارة مسكن 260 حي  13  محمد  جامع  .379
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 187 رقم مسكن 250 حي  13  سمير  طالبي  .380
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 02 رقم 02 عمارة مسكن 45 حي  13  نبيل  تركي  .381
 رقم 04 درج س عمارة 10 رقم ريفية حصة ت إ م 30 حي  13  حمزة  قدور  .382

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 04
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 13 عمارة ت م 145 مشروع 02/13 وج  13  جمال  الحوت بو  .383
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 01 محل 01 عمارة ت إ م 20 مشروع  13  السالم عبد  والي بن  .384
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 25 رقم أ عمارة  13  اليامن  عريبة  .385
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 27 رقم أ عمارة 01 رقم حصة  13  بوجمعة  بوجالل  .386
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 03 رقم 047 عمارة  13  خالد  كيحل  .387
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 03 رقم 01 عمارة الياسمين إقامة  13  سفيان  جغدير  .388
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 04 رقم 22 عمارة 02/13 وج  13  كمال  عجرود  .389
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 03ب رقم 11 عمارة 02/13 وج  13  سمير  حموي  .390
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 3ب رقم 02 عمارة 332 حصة  13  محمود  بوطمين  .391
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 04 رقم 01أف عمارة  04 س م  13  األمين محمد  مسعودي  .392
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 03 رقم 07 عمارة  13  الفتاح عبد  قنوب  .393
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 05 رقم 07 عمارة مسكن 45 حي  13  بوبكر  بوزحزح  .394
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 02 عمارة 05 رقم 02/13 وج  13  الدين شراف  بوعليطة  .395
 علي 03 رقم 03 درج د عمارة 17 و 06 ريفية حصة  13  جمال  بوالودنين  .396

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 01 محل 18 عمارة 02/13 وج  13  الرزاق عبد  بزيان  .397
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 03 رقم محل 01 عمارة 02/13 وج  13  عفيف  عبو  .398
        األول  قصابة و لحوم  منجلي علي 02 رقم 02 عمارة ت م 145 مشروع  13  فوزي  حمودة بن  .399
      الثاني    قصابة و لحوم  منجلي علي 19R رقم مسكن 145 حي  13  خلفة  بحري  .400
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    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  منجلي علي 30-29-28 محل ب عمارة 1 قطعة 1حصة  13  خالد  سيراوي  .401
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 22 مدخل مسكن 110 مجمع 02/13 وج  13  محمد  زروق  .402
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي  17 عمارة 01 السكني المجمع 02/13 وج  13  الوھاب عبد  كحيلي  .403
 علي 04 رقم 15 عمارة 01 السكني المجمع 02/13 وج  13  فيصل  بورويس  .404

    الثالث    األول  مقھى  منجلي
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 03 رقم 23 عمارة ت م 110 مشروع  13  وليد  بوفراح  .405
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    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 07 رقم 04سي عمارة  14  بوبكر  بوكروري  .406
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 05 رقم محل 03 سي عمارة 01 س م  14  علي محمد  بورني  .407
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 05 رقم سي عمارة 01 س م  14  فيصل  مسلم  .408
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 09 رقم محل سي 04 رقم عمارة 01 س م  14  صالح  بومشون  .409
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    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 08 محل 05 عمارة مسكن 800-340 مشروع  15  سليم  رضاونية  .410
 علي 04 رقم 05 مدخل01 سيت أ بي أل 340 مشروع  15  محمد  العايب  .411

    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  منجلي
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 03 رقم 04 عمارة م ت م 340 مشروع  15  اسكندر  بوشاقور  .412
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    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 01 عمارة 01 س م  16  مراد  رقيق  .413
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 27 رقم محل د1 عمارة 01 س م  16  ھشام  عزوز  .414
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 رقم 01ا عمارة 01 س م  16  ھشام  بوحزام  .415
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 41 رقم 01 اي عمارة 02 س م  16  الزھراء فاطمة  بكير بن  .416
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 32 رقم 02 عمارة 01 س م  16  محمد  موات  .417
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 69 رقم 02 أو عمارة 02 س م  16  محمد  حمدان  .418
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 41 رقم 01إي عمارة 02 س م  16  الرؤوف عبد  طمين  .419
    الثالث    األول  عامة تغذية  05 رقم أ03 عمارة 02 س م  16  العزيز عبد  شعبان  .420
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 34 رقم 02 عمارة 01 س م  16  علي  مشري  .421
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي  21 رقم أ4 عمارة 02 س م  16  عزالدين  شارف عبيد  .422
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 023 رقم 01أ عمارة 02 س م  16  رابح  دربال  .423
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 14 رقم أ 03 عمارة 02 س م  16  الحليم عبد  وجھاني  .424
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 33 رقم 2د عمارة 01 مس  16  سليم  بوستة  .425
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 01 رقم محل أ 01 عمارة 01 س م  16  العيد  قرين  .426
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 17 رقم 3ا عمارة 02 س م  16  حسام  زدام  .427
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  02 أو عمارة 02مس  16  بركاھم  مسيلي  .428
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    الثالث      سريع اطعام  منجلي علي 01 رقم دأ عمار ت ا مسكن 108 برنامج  17  ھشام  حالب  .429
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 02 رقم ج عمارة إت م 102 مشروع  17  الھادي محمد  بودرمين  .430
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 05 رقم 01 عمارة ت م 313 مشروع  17  عمار  رجيمي  .431
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي أو4 رقم محل 02 عمارة ت م 210 مشروع  17  صالح  رزيوق  .432
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 120 رقم 02ب عمارة مسكن 200 مشروع  17  جليل  حمودي  .433
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 03 رقم ب 08 عمارة ت م 100/520 مشروع  17  شوقي  الزاھي  .434
 علي 06 رقم محل 08 عمارة ت م 100/520 مشروع  17  رضا  حواس  .435

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي

 رقم ب عمارة ب جزء و أ جزء 08 رقم ريفيتين حصتين  17  كمال  لبيض  .436
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  17

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 06أ مدخل ت إ م 245/502 مشروع  17  فيصل  ميمش  .437
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 03 رقم 09 عمارة ت م 100/520 مشروع  17  كمال  بوغزال  .438
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  06 رقم 18 عمارة ت إ م 313 مشروع  17  بالل  بوناب  .439
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 09 رقم  11 عمارة 212 مشروع  17  العالي عبد  بولكزاز  .440
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 05 رقم 03ا عمارة ت ا م 100/520 مشروع  17  عادل  عصمان بن  .441
 علي 02 محل 05 عمارة تساھمي مسكن 95 مشروع  17  الوھاب عبد  خالف  .442

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 03 رقم ا7 عمارة مسكن 245  17  فيصل  بوالمرقة  .443
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 01 رقم 03 عمارة مسكن 212 مشروع  17  مليكة  قلي  .444
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 05 محل 01 عمارة ت م 212 مشروع  17  بالل  بولشفار  .445
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 06 رقم ب 15 عمارة ت م 100 مشروع  17  بالل  الشيخ بن  .446
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 05 رقم 25 عمارة مسكن 313 مشروع  17  نورالدين  فياللي  .447
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 01 رقم 09 عمارة ت م 212 مشروع  17  ايوب  بودبيزة  .448
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 06 رقم محل ت م 95 مشروع  17  ھشام  دريدي  .449
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 190 رقم 02ب عمارة مسكن 200 مشروع  17  سامي  جلودي  .450
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 08 رقم 08 عمارة ت م 95 مشروع  17  جمال  حاجي  .451
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 45 رقم 7ب عمارة مسكن 200 مشروع  17  عادل  دبار  .452
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 22 رقم محل 8أ عمارة مسكن 200 حي  17  مراد  كبابي  .453
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 39 محل أر03 رقم م 502/ 103 مشروع  17  رضوان  بوفنارة  .454
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    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 22 رقم 08 عمارة مسكن 200 مشروع  17  رمزي  معلم  .455
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 01 رقم 8ب عمارة  17  مريم  طبوش  .456
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 08 رقم 01 عمارة مسكن 313 مشروع  17  الحكيم عبد  زويتن  .457
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 02 رقم محل ف عمارة 69 رقم حصة  17  سفيان  كريد  .458
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 08 رقم 17 عمارة مسكن 313 مشروع  17  حميد  بوشعالة  .459
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  01 رقم 078 عمارة ت ا م 313/620 مشروع  17  ابراھيم  بوذراع  .460
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  05 رقم 21 عمارة مإت 313 مشروع  17  الرؤوف عبد  شيبوبة  .461
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 05 رقم 06 عمارة مت 95 مشروع  17  محمد  سوالمية  .462
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي ب5 رقم 21 عمارة ت م 313 مشروع  17  الرؤوف عبد  شبوبة  .463
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 03 رقم 9أ عمارة  17  زكية  بوعبدهللا قويدر  .464
      الثاني    قصابة و لحوم  منجلي علي 04 رقم 08 عمارة ت م 95/620 مشروع  17  بشير  طارق  .465
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي مسكن 313 مشروع  17  السالم عبد  خيطر  .466
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 03 رقم 05ا عمارة مسكن 502/103 مشروع  17  نبيل  فوغالي  .467
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي ت ا م 95 مشروع  17  خليل  سيفي  .468
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 131 رقم 01ا عمارة مسكن 200 برنامج  17  زكريا  نصيب بن  .469
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 04 رقم الحصة 03أ عمارة  17  شوقي  شادي  .470
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 01 رقم 23 عمارة ت ا م 313 مشروع  17  عمر  فراد  .471
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 05 رقم 11 عمارة ت م 313/620 حي  17  سفيان  مخلوفي  .472
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 03 رقم 14 عمارة مسكن 313 حي  17  األمين محمد  سعدان  .473
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 03 رقم 13 عمارة مسكن 313 مشروع  17  مسعودة  شاوي  .474
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 03 رقم 9 عمارة مسكن 212 مشروع  17  احسن  عياشي  .475
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 03 رقم محل 07 عمارة ت م 95 مشروع  17  أمير  خشة  .476
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي ت م 212 مشروع  17  بالل  حشاش  .477

  



         التجارة لوالية قسنطينةمديرية 
 المدینة الجدیدة علي منجلي

 2019 األضحىالتجــار المعنيـــون بمناوبـــة عيد 
 

  أيام المناوبة  النشاط  العنوان  الوحدة الجوارية  اإلسم   اللقب    الترتيب
 

DCCONSTANTINE.GOV.DZ/MOUNAWABA   04/07/2019المؤرخ في  1259/2019القرار الوالئي رقم 	 	Page	27 

KC 

    الثالث      سريع إطعام  منجلي علي 132 رقم 01 عمارة 04 س م  18  الغاني عبد نصرالدين  علمي  .478
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 102 رقم 07 عمارة  18  فؤاد  بوالمعيز  .479
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 06 رقم أ02 عمارة م 715 حي 03 مس  18  لمين محمد  كيموش  .480
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 03 رقم محل 48 عمارة ت ا م 609 مشروع  18  عيسى  شابي  .481
 علي 02د محل 02 و 01 عمارة ت إ م 169 مشروع  18  نورالدين  بورصاص  .482

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي
    الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  02 رقم محل 06 عمارة ت م 50 مشروع  18  حسان  قوراري  .483
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 09 رقم محل 4جي عمارة 05 س م  18  سفيان  لكواغط  .484
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 01 رقم أ01 عمارة 03 س م مسكن 715 حي  18  اللطيف عبد  خديجة  .485
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي مسكن 609-529 مشروع  18  حمزة  خلطول  .486
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 17 رقم محل 05س عمارة 03 س م  18  بشير  شاللي  .487
 علي 03 رقم محل ة31 عمارة ت إ م 609/529 مشروع  18  خليصة  رغيوة  .488

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 03 رقم محل 05 عمارة  18  العربي  تليلي  .489
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 23 مدخل ب05 رقم ت إ م 609/529 مشروع  18  لمين محمد  حمو  .490
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 05 رقم د عمارة  18  زكرياء  بوعبيد  .491
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 05 رقم محل 29 عمارة ت إ م 609 مشروع  18  رياض  بوسعيد  .492
 علي 05 رقم محل 33 عمارة ت إ م 609/200 مشروع  18  الدين عز  قيطة  .493

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 02 رقم أ01 عمارة 03 س م  18  محمد  دالح  .494
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 02 رقم محل 01 عمارة مسكن 609 حي  18  أمين  بلعريبي  .495
    الثالث    األول  عامة تغذية  01 رقم 01 عمارة ت إ م 609 مشروع  18  بھرام  بوحالسة  .496
    الثالث    األول  مخبزة حرفي  منجلي علي 34 مدخل 04 رقم ت إ م 529/609 مشروع  18  منير  عربوز  .497
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 28 عمارة مسكن 529 مشروع  18  حمزة  حزمون  .498
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  منجلي علي 27 مدخل 01 رقم ت إ م 609/80 مشروع  18  حمزة  سحنون  .499
      الثاني    قصابة و لحوم  منجلي علي ت م 608/529 مشروع  18  صالح  بكوكر  .500
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  منجلي علي 01 رقم 05 عمارة مسكن 169 مشروع  18  عزالدين  ناصر بن  .501
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  منجلي علي 07 رقم مسكن 520 مشروع 17 الريفية حصة  18  حليم  بوالقندول  .502
    الثالث      مطعم  منجلي علي 03 رقم محل 22 عمارة  18  نسيم  بوبريوة  .503
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    الثالث  الثاني    مغازة  و أ حرف 02 عمارة ت إ م 169 مشرع  18  سليم  عمرو  .504
    الثالث    األول  مقھى  منجلي علي 1ر 30 رقم 30 مدخل مسكن 529 حي  18  اسامة  حزمون  .505
 02 رقم 33مدخل 33 أر-02 ت مسكن 80/103 مشروع  18  الواعر  دويسي  .506

    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 05 رقم 02ب عمارة 18 وج  18  سمير  بودبزة  .507
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 04 رقم محل ات م 529/609 مشروع  18  هللا عبد  عاشوري  .508
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 03 رقم 28 عمارة ت م 609/529 حي  18  عصام  بوحزام  .509
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي ب05 رقم 2أ عمارة 03 س م  18  خالد  خديرش  .510
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي ج محل 02 و 01 عمارة ت ا م 169 مشروع  18  محمد  بغالي  .511
 علي 03 رقم محل 01 عمارة ت ا م 529/609 مشروع  18  صابر  رامول  .512

    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  07 محل 23 مدخل ت إ م 529/609  18  العالي عبد  بوطارفة  .513
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي د محل 05 و 04 عمارة ت إ م 169 مشروع  18  أحمد  داودي  .514
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 03 محل 02أ عمارة مسكن 715 حي  18  بديعة  خالف بن  .515
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 01 رقم 25 عمارة ت ا م 609 مشروع  18  ابراھيم  بوشمع  .516
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 02 رقم محل العالي السقف العقارية التعاونية تحصيص  19  مسعود  لفوالة  .517
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  منجلي علي
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    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 15 رقم 2أ عمارة  20  شعيب  العمري  .518
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 59-58-57 رقم 03 عمارة 01 إيلو  20  امين  حواسن  .519
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 93 رقم محل 04 تي عمارة  20  جمال  بكوش  .520
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 55 رقم 02د عمارة  20  أمين  حواسن  .521
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 102 رقم 02أ عمارة  20  عادل  نزار  .522
 103 رقم 06 عمارة قزح قوس إقامة مسكن 97 مشروع  20  فارس  محسن  .523

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي

 علي 04 رقم 07 عمارة قزح قوس إقامة مسكن 97 مشروع  20  الھادي محمد  ضياف بن  .524
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي

    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 82 رقم 03ط عمارة  20  جالل  بوالعينين  .525
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 102 رقم محل أ2 عمارة  20  عادل  نزار  .526
    الثالث    األول  عامة تغذية  منجلي علي 79 رقم 02ط عمارة  20  فارس  فياللي  .527
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 36 رقم ج03 عمارة  20  خالد  دھيمشي  .528
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 99 رقم 02أ عمارة  20  باسم  محسن  .529
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 93 رقم محل 04 سي عمارة  20  جمال  بكوش  .530
    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي 18 رقم 04 د عمارة 20 وج  20  الدين زين  بولشفار  .531
 104 رقم 06 عمارة قزح قوس إقامة مسكن 97 مشروع  20  حمزة  عيشاوي  .532

    الثالث  الثاني    مقھى  منجلي علي

 105 رقم 06 عمارة قزح قوس إقامة مسكن 97 مشروع  20  الدين زين  قسوم  .533
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي

    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 98 رقم 02أ عمارة  20  الدين حسام  مواتسي  .534
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 37 رقم 03ج عمارة  20  طارق  الرحمان عبد  .535
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 16 محل 01 عمارة  20  جالل  تبوب  .536
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 09 رقم 02 م أ عمارة  20  أمين محمد  صدراتي  .537
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    الثالث      كامل إطعام  الباي عين قجاو عين الباي عين 05 حي  - القرية- 05 حي  العابدين زين  زعطوط  .538
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  124 رقم الباي عين 05 حي  - القرية- 05 حي  فضيلة  دربال  .539
    الثالث    األول  عامة تغذية  96 رقم الباي عين 05 حي  - القرية- 05 حي  الدين جمال  بريزة  .540
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ28 رقم الباي عين 05 حي  - القرية- 05 حي  محمد  عمراني  .541
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  الباي عين 05 حي  - القرية- 05 حي  فريد  سباعي  .542
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    الثالث      سريع إطعام  الخروب العيش قطار  العيش قطار  مولود  دعاس  .543
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  03 رقم محل العيش قطار 10  العيش قطار  حمزة  بوعمران  .544
    الثالث    األول  عامة تغذية  17 رقم الفردي السكني المجمع حي  العيش قطار  علي  سومالي  .545
    الثالث    األول  عامة تغذية  الخروب العيش قطار  العيش قطار  توفيق  حوري  .546
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  الخروب 91 رقم قطارالعيش حي  العيش قطار  ھالة  روابح  .547
    الثالث    األول  مخبزة حرفي  الخروب العيش قطار  العيش قطار  بالل  جامع  .548
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  الخروب العيش قطار  العيش قطار  فيروز  سياف سعيدي  .549
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    الثالث  الثاني  األول  خدمات و بنزين محطة  الباي عين 145 رقم النشاط منطقة  منجلي علي النشاطات. م  جمال  بوتش  .550
    الثالث    األول  مغازة  الباي عين د 207 رقم النشاطات منطقة  منجلي علي النشاطات. م  الطيب  الشيخ بن  .551
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    الثالث      سريع إطعام  الباي عين 05 رقم قادري مزرعة  04 الطرق مفترق  حورية  بوحبل  .552
    الثالث      سريع إطعام  الباي عين 33 رقم الطرق مفترق تحصيص  04 الطرق مفترق  وسيلة  راشدي  .553
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  388 رقم تطوري مسكن 500 حي  04 الطرق مفترق  آدم  لشطر  .554
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 محل 72 رقم ابراھيم قادري حي  04 الطرق مفترق  ھارون  بولحية  .555
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ01 رقم محل ابراھيم قادري حي 04  04 الطرق مفترق  ياسين  فراح بن  .556
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم الطرق مفترق تحصيص  04 الطرق مفترق  وليد  مرزوق  .557
    الثالث    األول  عامة تغذية  ب 84 رقم الباي عين األربعة الطرق مفترق  04 الطرق مفترق  سفيان  دغداق  .558
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  ابراھيم قادري مزرعة  04 الطرق مفترق  ياقوتة  جامع  .559
    الثالث    األول  عامة تغذية  ابراھيم قادري مزرعة  04 الطرق مفترق  عادل  مرابعة  .560
    الثالث    األول  مخبزة حرفي  02 رقم ابراھيم قادري مزرعة  04 الطرق مفترق  حليم  جامع  .561
        األول  قصابة و لحوم  الباي عين 404 رقم تطوري مسكن 500 حي  04 الطرق مفترق  السالم عبد  عميرش  .562
    الثالث  الثاني  األول  خدمات و بنزين محطة  الباي عين بولفار  04 الطرق مفترق  كمال  ركيمة  .563
    الثالث    األول  مقھى  الباي عين 01 رقم الطرق مفترق قادري حي  04 الطرق مفترق  حنان  سليماني  .564
    الثالث  الثاني    مقھى  الباي عين الطرق مفترق  04 الطرق مفترق  يوسف  حمادي بن  .565
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  الباي عين تطوري مسكن 500 حي 434  04 الطرق مفترق  مسعودة  دكوش  .566
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  الباي عين 005 رقم قادري مزرعة  04 الطرق مفترق  ادم  حيمود  .567
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  الرابع        سريع إطعام  ب 135 رقم  1945 ماي 08 حي  األول  مراد  رجيمي  .1
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  78 رقم  1945 ماي 08 حي  األول  صالح  مكيرشة  .2
        األول  عامة تغذية  111 رقم  1945 ماي 08 حي  األول  الكريم عبد  حشوف  .3
      الثاني    عامة تغذية  144 رقم  1945 ماي 08 حي  األول  مراد  مزياني  .4
      الثاني    مخبزة  01 رقم حصة 149 رقم  1945 ماي 08 حي  األول  ھشام  بولحية  .5
        األول  صناعية مخبزة  140 رقم  1945 ماي 08 حي  األول  باديس  بولحية  .6
        األول  مغازة  153 رقم محل  1945 ماي 08 حي  األول  عمر  الشيخ بن  .7
      الثاني  األول  المجمدة الطازجة للحوم ت ت  ج 236 رقم  ) طنجة(  حسين برادعي حي  األول  كمال  العايب  .8
      الثاني  األول  المجمدة الطازجة للحوم ت ت  د 16 رقم محل  ) طنجة(  حسين برادعي حي  األول  حسين  رقاد  .9

      الثاني  األول  المجمدة الطازجة للحوم ت ت  6  ) طنجة(  حسين برادعي حي  األول  حكيم  زمامطة  .10
      الثاني    عامة تغذية  09 رقم  ) طنجة(  حسين برادعي حي  األول  مصطفى  عامر  .11
        األول  عامة تغذية  الخروب  ) طنجة(  حسين برادعي حي  األول  أسامة  بوكبوس  .12
      الثاني    عامة تغذية  القرمي عابد ممر 57  ) طنجة(  حسين برادعي حي  األول  محمد  زيتوني  .13
      الثاني    عامة تغذية  13 رقم  ) طنجة(  حسين برادعي حي  األول  سامي  بودبوز  .14
        األول  عامة تغذية  16 رقم  ) طنجة(  حسين برادعي حي  األول  العزيز عبد  عمري  .15
      الثاني    عمومي ھاتف  01 رقم محل  ) طنجة(  حسين برادعي حي  األول لرؤوفا عبد  بلعزيزية  .16
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  أ 41 رقم  القادر عبد االمير شارع  األول  الدين زين  عطية  .17
  الرابع        سريع إطعام  ت 26 رقم  القادر عبد االمير شارع  األول  عمر  بوقجان  .18
    الثالث      سريع إطعام  21  القادر عبد االمير شارع  األول  نورالدين  حراق  .19
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  ب 41 رقم  القادر عبد االمير شارع  األول  المؤمن عبد  عطية  .20
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  83  القادر عبد االمير شارع  األول  أحسن  زنيزن  .21
        األول  المھاتفة لعتاد ت ت  73  القادر عبد االمير شارع  األول  صالح  حمزة بن  .22
      الثاني    المھاتفة لعتاد ت ت  ب 03 رقم  القادر عبد االمير شارع  األول  حمزة  حجاج  .23
        األول  المھاتفة لعتاد ت ت  101 رقم  القادر عبد االمير شارع  األول  سمير  حجاج  .24
      الثاني    المھاتفة لعتاد ت ت  97 رقم محل  القادر عبد االمير شارع  األول  محمد  جوابلي  .25
      الثاني  األول  البيض و الدواجن للحوم ت ت  78 رقم  القادر عبد االمير شارع  األول  العزيز عبد  توفوتي  .26
      الثاني  األول  الطازجة للحوم ت ت  16 رقم  القادر عبد االمير شارع  األول  خوجة  زيان بن  .27
      الثاني  األول  القصابة للحوم ت ت  32 رقم  القادر عبد االمير شارع  األول  رشيد  عايدي  .28
        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  ب 13 رقم محل  القادر عبد االمير شارع  األول  سمير  مخناشي  .29
      الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  ب 98 محل  القادر عبد االمير شارع  األول  خالد  نابتي  .30
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        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  ن حصة  القادر عبد االمير شارع  األول  صغير  بلمداني  .31
        األول  عامة تغذية  25 رقم  القادر عبد االمير شارع  األول  عز رضا  حسني متيب  .32
        األول  عامة تغذية  الخروب  القادر عبد االمير شارع  األول  السعيد  عامر  .33
      الثاني    عامة تغذية  6  القادر عبد االمير شارع  األول  ھشام  مداني بن  .34

 محمد  بلعريبي  .35
      الثاني    عامة تغذية  26 رقم  القادر عبد االمير شارع  األول  الشريف

        األول  صناعية مخبزة  06 رقم 7 ملكية مجموعة 84 قسم الوطني الطريق  القادر عبد االمير شارع  األول  الحميد عبد  شباحي  .36
      الثاني    تقليدية وحلويات مخبزة  96 رقم  القادر عبد االمير شارع  األول  عمر  ساحلي  .37
        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  01 رقم  بشير حجاج شارع  األول  الشريف  بوحجر  .38
        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  17 رقم  بشير حجاج شارع  األول  حالب  بوكدين  .39
        األول  عامة تغذية  23 رقم  بشير حجاج شارع  األول  فھيمة  براھمية  .40
      الثاني    عامة تغذية  13 رقم  بشير حجاج شارع  األول  حسن  دليمي  .41
      الثاني    صناعية غير مخبزة  35 رقم  بشير حجاج شارع  األول  أحمد  ساحلي  .42
        األول  تقليدية وحلويات مخبزة    بشير حجاج شارع  األول  عيسى  برايشية  .43
        األول  المھاتفة لعتاد ت ت  02 رقم محل  علي ديب شارع  األول  ربيع  حالب  .44
      الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  22 رقم  علي ديب شارع  األول  حسين  توفوتي  .45
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  67 رقم  الطيب شيبان شارع  األول  يزيد  تميم  .46
      الثاني    عامة تغذية  03 رقم محل 18 رقم  الطيب شيبان شارع  األول  مسعود  خالدي  .47
      الثاني    عامة تغذية  15 رقم  الحميد عبد قربوعة  األول  عمار  بشالة  .48
      الثاني    عامة تغذية  32 رقم  1 الحرفية النشاطات منطقة  األول  رابح  طالب  .49
        األول  صناعية مخبزة  50 رقم  1 الحرفية النشاطات منطقة  األول  خوجة  سامعي  .50
      الثاني    صناعية غير مخبزة  19 رقم  1 الحرفية النشاطات منطقة  األول  بشير  بولحية  .51
      الثاني    عامة تغذية  22  القادر عبد األمير نھج  األول  مريم  الطيب  .52
        األول  عامة تغذية  24 رقم  القادر عبد األمير نھج  األول  عزالدين  عامر  .53
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      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  أ 15 رقم قطعة 85 تحصيص بلقاسم نايلي حي  رحمون اوالد بلدية  التاسع  الرحيم عبد  جلي  .54
        األول  عامة تغذية  الجميل المنظر تجزئة 61  رحمون اوالد بلدية  التاسع  فاتح  غميض  .55
      الثاني    عامة تغذية  ب 16 رقم الجميل المنظر حي  رحمون اوالد بلدية  التاسع  حورية  ثليجان  .56
        األول  عامة تغذية  230 رقم الجميل المنظر حي  رحمون اوالد بلدية  التاسع  رابح  ثليجان  .57
        األول  مخبزة  70 رقم الجميل المنظر حي  رحمون اوالد بلدية  التاسع  سفيان  غضبان  .58
      الثاني    مخبزة  أ 15 رقم قطعة 85 تحصيص بلقاسم نايلي حي  رحمون اوالد بلدية  التاسع  الرحيم عبد  جلي  .59
      الثاني    مغازة  67 رقم الجميل المنظر تحصيص  رحمون اوالد بلدية  التاسع  الدين نصر  فوغالي  .60
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    الثالث      كامل إطعام  22 رقم 77 عمارة  مسكن 1000 حي  الثالث  نصرالدين  صخراوي  .61

 محمد  حالب  .62
        األول  عامة تغذية  35 رقم 02 عمارة  كنمس 1000 حي  الثالث  الصالح

      الثاني    ووراقة مكتبة  23 رقم 70 عمارة  مسكن 1000 حي  الثالث  العيد محمد  صخراوي  .63
  الرابع        سريع إطعام  10 رقم 21 عمارة نموشي علي حي  مسكن 1013 حي  الثالث  جمال  بوشعار  .64
  الرابع        سريع إطعام  ب 93 محل 53 عمارة  مسكن 1013 حي  الثالث  نبيل  تنيو  .65
  الرابع        سريع إطعام  01 قطعة 41 رقم 25 عمارة  مسكن 1013 حي  الثالث  الدين زين  معماش  .66
    الثالث      كامل إطعام  B 13  مسكن 1013 حي  الثالث  حمالوي  زعرفة  .67
      الثاني    التدخين أدوات و للتبغ ت ت  مكرر 03 رقم 57 عمارة  مسكن 1013 حي  الثالث  رابح  عفيف  .68
        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  50 رقم بشير شيھاني الحرفية المنطقة  مسكن 1013 حي  الثالث  الدين حسام  مراندي  .69
      الثاني    عامة تغذية  10 رقم  مسكن 1013 حي  الثالث  سليم  زعامطة  .70
      الثاني    عامة تغذية  05 رقم 58 عمارة  مسكن 1013 حي  الثالث  وحيد  بوالكرشة  .71
        األول  عامة تغذية  مكرر 15 رقم 35 عمارة  مسكن 1013 حي  الثالث  إلياس  توھامي  .72
      الثاني    عامة تغذية  03 رقم 19 عمارة  مسكن 1013 حي  الثالث  كريم  رميشي  .73
        األول  الخدمات متعدد كشك  04 رقم  مسكن 1013 حي  الثالث  المؤمن عبد  فوغالي  .74
    الثالث      صناعية غير مخبزة  بشير شيھاني الحرفية المنطقة A 19  مسكن 1013 حي  الثالث  فريد  سحنون  .75
        األول  وراقة مكتبة  أ 02 رقم حصة 54 عمارة  مسكن 1013 حي  الثالث  شعبان  عفيف  .76
    الثالث      سريع إطعام  4  مسكن 1039 حي  الثالث  عمر  بوشمال  .77
  الرابع        سريع إطعام  الخروب  مسكن 1039 حي  الثالث  مراد  سليم  .78
      الثاني    التدخين أدوات و للتبغ ت ت  02 رقم كشك  مسكن 1039 حي  الثالث  نادية  مجمج  .79
      الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  10 رقم 06 عمارة  مسكن 1039 حي  الثالث  مصطفى  بوكالب  .80
        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  04 رقم 03 عمارة  كنمس 1039 حي  الثالث  نعيمة  صمادي  .81
        األول  عامة تغذية  الخروب  مسكن 1039 حي  الثالث  القرمي  بوحجر  .82
      الثاني    عامة تغذية  الخروب  مسكن 1039 حي  الثالث  محمد  كوريد  .83
      الثاني    عامة تغذية  01 رقم كشك  مسكن 1039 حي  الثالث  مليكة  بوالھوشات  .84
      الثاني    صناعية مخبزة  10 رقم  مسكن 1039 حي  الثالث  رشيد  زعامطة  .85
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  42 محل 111 عمارة  مسكن 1587 حي  الثالث  اليمين عبد  عقبة  .86
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  56  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  سمير  خالدي  .87
  الرابع        كامل إطعام  21 رقم الحصة 15 رقم 140 عمارة  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  نجيب  بوشرمة  .88
    الثالث  الثاني    البازار ألدوات ت ت  2  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  مھدي  بولخنيني  .89
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      الثاني  األول  القصابة و  للحوم ت ت  13 رقم  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  بوجمعة  خمودي  .90
      الثاني  األول  القصابة و  للحوم ت ت  51  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  السالم عبد  طورش  .91
      الثاني  األول  القصابة و  للحوم ت ت  18 رقم محل  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  بوجمعة  عايدي  .92
    الثالث  الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  الخروب  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  علي  لشطر  .93
    الثالث  الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  27 رقم  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  محمد  دزيري  .94
  الرابع  ثالثال      عامة تغذية  46 و 45 عمارة  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  ناصر  موالكية  .95
 رقم أ 01- 02 عمارة الجديدة الحضرية السكنية المنطقة  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  رابح  سالم بن  .96

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  49
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  15 رقم  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  بوزيد  طاھر بن  .97
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  C 14  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث العابدين زين  دمبري  .98
    الثالث      فواكه و خضر  52  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  عيسى  عيدوني  .99

    الثالث  الثاني  األول  فواكه و خضر  19 رقم محل  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  حسين  ذيب  .100
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر    التجاري الرواق مسكن 1600 حي  الثالث  بلخير  زيبحة  .101
  الرابع    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  الخروب 02 رقم أ عمارة  مسكن 40 حي  الثالث  مختار  مختاري  .102
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  07 رقم 03 س عمارة  مسكن 40 حي  الثالث  رياض  كتاف  .103
    الثالث    األول  عامة تغذية  7 حصة 3 س عمارة  مسكن 40 حي  الثالث  عمار  دنش  .104
    الثالث    األول  عامة تغذية  07 حصة 1 س عمارة 07  مسكن 40 حي  الثالث  محمد  بوشمة  .105

 سيف أكرم  الود  .106
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  03 رقم ب عمارة  مسكن 40 حي  الثالث  الدين

      الثاني  األول  عامة تغذية  58 رقم 4 عمارة  الحضرية المنطقة مسكن 80 حي  الثالث  علي  بوسبسي  .107
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  57 رقم 04 عمارة  الحضرية المنطقة مسكن 80 حي  الثالث  أحمد  زايد بن  .108
  الرابع    الثاني    عمومي ھاتف  3 قطعة 31 عمارة 61  الحضرية المنطقة مسكن 80 حي  الثالث  سفيان  مزداد  .109
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  الرابع    الثاني    عامة تغذية  110  الدراجي صالح حي  الثامن  محمد  ديب  .110
  الرابع      األول  عامة تغذية  أ 16 رقم  الدراجي صالح حي  الثامن  ھشام  ميكنزة  .111
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  أ 13 محل  الدراجي صالح حي  الثامن  فيصل  بلحمادي  .112
    الثالث  الثاني    ووراقة مكتبة  14 رقم  الدراجي صالح حي  الثامن  بالل  بشرية  .113
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  119  ) شيليا(  عمار عيساني حي  الثامن  حنيفة  مباركي  .114
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    الثالث      سريع إطعام  154 رقم  مسكن 238 تجزئة  الثاني  نوار  بوعيطة  .115
      الثاني  األول  البيض و الدواجن للحوم ت ت  ب 27  الھناء تحصيص  الثاني  المالك عبد  رحماني  .116
      الثاني  األول  عامة تغذية  أ 27  الھناء تحصيص  الثاني  زوبير  طبيب  .117
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  04رقم 1 عمارة  مسكن 450 حي  الثاني  الدين محي  بوشمال  .118
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  95 مرق  مسكن 450 حي  الثاني  فيصل  عشيبة  .119
    الثالث    األول  مغازة  01 رقم العائلية اإلحتياجات تحصيص  مسكن 450 حي  الثاني  عادل  الشيخ بن  .120
        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  77 رقم 16 عمارة  CNEP مسكن 500 حي  الثاني  الھادي عبد  دربال  .121
    الثالث  الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  15 عمارة CNEP  04 مسكن 500 حي  الثاني  عامر  فوعالي  .122
      الثاني    عامة تغذية  68 محل 15 عمارة  CNEP مسكن 500 حي  الثاني  فارس  زويش  .123
      الثاني  األول  عامة تغذية  CNEP  1 مسكن 500 حي  الثاني  ھشام  بوراوي  .124
        األول  عامة تغذية  74 رقم 16 عمارة  CNEP مسكن 500 حي  الثاني  فاتح  لكحل بن  .125
    الثالث  الثاني    التقليدية الحلويات صناعة  04 رقم محل 320 عمارة  CNEP مسكن 500 حي  الثاني  أحمد  الحرش  .126
      الثاني  األول  وراقة مكتبة  مكرر 03 محل 34 رقم عمارة  CNEP مسكن 500 حي  الثاني  إبراھيم  منزري  .127
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  16 رقم محل  مسكن 900 حي  الثاني  نبيل  عطية بن  .128
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  أ محل 02 عمارة  مسكن 900 حي  الثاني  حمزة  عريبي  .129
      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  04 عمارة  مسكن 900 حي  الثاني  إبراھيم  بودخان  .130

 بدر محمد  زروق  .131
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  الخروب أ13 رقم 07 عمارة  مسكن 900 حي  انيالث  الدين

    الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  12 رقم محل 01 عمارة  مسكن 900 حي  الثاني  الدين زين  موالكية  .132
    الثالث  الثاني  األول  وراقة مكتبة  01 رقم عمارة  مسكن 900 حي  الثاني  طارق  بوقلمون  .133
    الثالث  الثاني  األول  ووراقة مكتبة  11 رقم محل 01 أ عمارة  مسكن 900 حي  الثاني  بشير  بولحليب  .134
  الرابع  الثالث      عمومي ھاتف  208 رقم 10 عمارة  مسكن 900 حي  الثاني  مختار  عمراني  .135
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  البيض و الدواجن للحوم ت ت  203 رقم  سبيقة االخوة حي  الثاني  بالل  قواري  .136
    الثالث  الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  81 رقم  سبيقة االخوة حي  الثاني  رمزي  سماعلي  .137
    الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  31 محل 31 رقم 238  سبيقة االخوة حي  الثاني  عمار  بومعوش  .138
    الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  الخروب ت 13 رقم  سبيقة االخوة حي  الثاني  منير  الحرش  .139
    الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  74 رقم  سبيقة االخوة حي  الثاني  محمد  وشتاتي  .140
    الثالث  الثاني    تقليدية وحلويات مخبزة  111 محل 238  سبيقة االخوة حي  الثاني  حمداني  يحياوي  .141
    الثالث  الثاني  األول  ووراقة مكتبة  د محل 181 قمر  سبيقة االخوة حي  الثاني  طارق  حمادة  .142
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  19 رقم  نحاس عين حي  الثاني  صالح  حيمر  .143
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  الرابع      األول  عامة تغذية  ب 118 رقم  نحاس عين حي  الثاني  فطيمة  فرقاني  .144
  الرابع      األول  عامة تغذية  161  نحاس عين حي  الثاني  السبتي  بوحجار  .145
    الثالث  الثاني  األول  ووراقة مكتبة  95 رقم  مراح وشتاتي حي  الثاني  سامية  مطيب  .146
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  56 رقم  حميميم واد  الثاني  رضا  برالط  .147
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  الرابع    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  34 رقم 112 قسم  الرياض حي  الخامس  شبيلة  علواش  .148
  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  أ 48 رقم  الرياض حي  الخامس  كريم  عمارة  .149
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  17 رقم محل 02  عمر سيدي حي  الخامس  عادل  عبيدات  .150
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    الثالث      سريع إطعام  79 عمارة مسكن 75  مسكن 1200 حي  الرابع  محمد  بوربيع  .151
      الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  02 رقم 03 عمارة  مسكن 1200 حي  الرابع  نورالدين  حملة  .152
 02 عمارة س 821 رقم الريفية الحصة جماعي ترقوي  مسكن 1200 حي  الرابع  رمزي  عسكوري  .153

      الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  06 رقم محل
      الثاني    النقال الھاتف رصيد عبئةت  ب محل 04 رقم عمارة  مسكن 1200 حي  الرابع  تركي وسيلة  فلة ليليا  .154

 محمد  شاللي  .155
      الثاني    عامة تغذية  64 رقم 35 عمارة  مسكن 1200 حي  الرابع  الشريف

      الثاني    عامة تغذية  17 رقم 17 عمارة  مسكن 1200 حي  الرابع  نسيمة  نحوي  .156
 821 رقم الريفية الحصة الخروب لمدينة الشمالي المخرج  مسكن 1200 حي  الرابع  وفاء  محروق  .157

PIE الثاني    عامة تغذية  04 رقم 08 عمارة      
      الثاني    عامة تغذية  11 عمارة 5 ص الشطر ب 14  مسكن 1200 حي  الرابع  ھشام  توھامي  .158
      الثاني    فواكه و خضر  16 رقم 12 عمارة  مسكن 1200 حي  الرابع  قدور  شلوف  .159
        األول  فواكه و خضر  78 رقم محل 56 عمارة  مسكن 1200 حي  الرابع  صالح  طبيب  .160
        األول  عمومي ھاتف  05 رقم 03 عمارة  مسكن 1200 حي  الرابع  زھية  شياد  .161
  الرابع      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  الخروب 03 رقم 10 عمارة ا ت و ص  CNEP مسكن 192 حي  الرابع  الرحيم عبد  بشية  .162
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  برنامج CNEP  48 مسكن 192 حي  الرابع  الطيب  لكحل  .163
  الرابع        سريع إطعام  58 رقم محل 14 عمارة إي بي أن أو  مسكن 500 حي  الرابع  محمد  النوي بن  .164
    الثالث  الثاني    بقالة  01 رقم 33  عمارة  مسكن 500 حي  الرابع  نوفل  دميغة  .165
    الثالث      عامة تغذية  32 عمارة  مسكن 500 حي  الرابع  رشيد  يوسفي  .166
    الثالث      عامة تغذية  أ 4 رقم02 أ عمارة  مسكن 500 حي  الرابع  الدين بدر  مزداد  .167
      الثاني  األول  عامة تغذية  39 رقم محل 4 عمارة  مسكن 500 حي  الرابع  أمير  سعيدي  .168
    الثالث      عامة تغذية  أ 4 رقم 02 أ عمارة  مسكن 500 حي  الرابع  صالح  سويعد  .169
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    الثالث      سريع إطعام  أ 01 رقم  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  سھيل  بلباشة  .170
      الثاني    كامل إطعام  06 رقم 111 عمارة  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  المالك عبد  بوحالسة  .171
      الثاني    البازار ألدوات ت ت  أ 32 رقم 2 ب عمارة  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  رياض  بوزاعة  .172
      الثاني  األول  الطازجة للحوم ت ت  09 رقم محل مسكن 45 حي ب عمارة  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  حكيم  زمامطة  .173
      الثاني  األول  المجمدة الطازجة للحوم ت ت  03 رقم أ عمارة  السفلية الجھة ماسينيسا يدةالجد المدينة  السابع  الرزاق عبد  قطاش  .174
      الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  321 رقم 2 مدخل ف عمارة ب منطقة  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  حمزة  نور بن  .175
 درج س عمارة بوالبردعة إجتماعي مسكن 45 مشروع  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  فيصل  كيحول  .176

        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  10
      الثاني  األول  عامة تغذية  23 رقم محل ب عمارة  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  كمال  بغريش  .177
      الثاني    عامة تغذية  الخروب مسكن 45 مشروع 18 درج 334  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  الياس  لعور  .178
      الثاني    عامة تغذية  08 رقم08 الدرج 1ب عمارة البردعة بو مسكن 45 حي  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  لزھر  ناقة  .179
        األول  عامة تغذية  05 عمارة  السفلية الجھة سينيساما الجديدة المدينة  السابع  كريم  خيري  .180
      الثاني    عامة تغذية  الخروب 01 رقم أ عمارة  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  ھشام  لحمر  .181
      الثاني    عامة تغذية  200 حصة ج 4 عمارة مسكن 120  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  محمد  يوبي  .182
        األول  عامة تغذية  72 رقم ج عمارة  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  حمزة  عوان  .183
      الثاني  األول  عامة تغذية  مسكن 02 رقم أ عمارة  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  آمال  لزعر  .184
      الثاني    عامة تغذية  2 رقم 1 أ عمارة F منطقة مسكن 400  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة ةالمدين  السابع  الدين بدر  مزداد  .185
        األول  عامة تغذية  03 حصة 03 درج 03 محل البردعة بو مسكن 45 حي  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  الضيف  بولحية  .186
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  783  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  علي  قراس  .187
      الثاني    عامة تغذية  ب محل 24 ع  تساھمي مسكن 45  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع الرؤوف عبد  مھرة  .188
      الثاني  األول  قصابة  58 رقم حصة د عمارة مسكن 5  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  فؤاد  زيان بن  .189
        األول  الخدمات متعدد كشك  1 محل 1 أ عمارة F منطقة مسكن 400  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  بوجمعة  بوشرش  .190
      الثاني    الخدمات متعدد كشك  2 و 1 جزء 524 رقم الحصتين 73  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  الوھاب عبد  خميسة  .191
      الثاني    الخدمات متعدد كشك  104 حصة 56 رقم F عمارة  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  السالم عبد  بعلي  .192
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  د 121 رقم قطعة 551  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  خوجة  سامعي  .193
        األول  صناعية مخبزة  الخروب 12 رقم محل 12 درج أ عمارة  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  محمد  زيرق  .194
    الثالث    األول  مغازة  ج 01 رقم محل  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  الدين عماد  مزداد بن  .195
    الثالث  الثاني    ووراقة مكتبة  أ 33 رقم قطعة 376  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة نةالمدي  السابع  حسين  بشرية  .196
        األول  ووراقة مكتبة  1 عمارة 4  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  زكرياء  ضاوي  .197
        األول  عمومي ھاتف  01 حصة 01 درج 01 أ عمارة 01 محل  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السابع  محمد  زنير  .198
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      الثاني    بقالة  67 رقم 531 رقم 2 و 1 جزء 524 رقم  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  الغاني عبد  خناوي  .199
        األول  عامة يةتغذ  الخروب 161  رقم 2ج عمارة مسكن 120  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  حبيبة  بغور  .200
      الثاني    عامة تغذية  01 عمارة ج منطقة  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  مسعود  منصوري  .201
      الثاني    عامة تغذية  س عمارة H منطقة  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  معمر  بوين  .202
        األول  عامة تغذية  مارس 19 حي الضريح  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  الدين نور  مزار  .203
      الثاني    عامة تغذية  05 رقم ج عمارة H المنطقة  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  الدين صالح  سماعلي  .204
 رقم محل 04 ش أ عمارة ك منطقة مسكن 2300 حي  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  الوھاب عبد  بوالشحم  .205

      الثاني    عامة تغذية  211
      الثاني    عامة تغذية  الخروب د قطعة  244  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  الجليل عبد  بركان  .206
        األول  عامة تغذية  الخروب 4أ عمارة مسكن 120 الجديدة المدينة 53  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  هللا عبد  العابد  .207
 02 و 01 رقم أ عمارة تساھمي اجتماعي مسكن 50  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  نادية  بلرامول  .208

      الثاني  األول  عامة تغذية  الخروب
      الثاني  األول  عامة تغذية  قطعة 551 ماسنيسا تجزئة D1 -25  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  الدين جمال  شيخ  .209
      الثاني  األول  قصابة  01 رقم 1 ع محل 20 و تساھمي مسكن 50 حي  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  نبيل  لعرابة  .210
      الثاني    الخدمات متعدد كشك  57 رقم F عمارة  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  رياض  غضابة  .211
        األول  مخبزة  28 رقم 6 عمارة 4 منطقة مسكن 3000 حي  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  لكريما عبد  زروقي  .212
        األول  مغازة  الخروب 15 رقم الحصة ب محل  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  زھير  بوعشيبة  .213
          مغازة  01 رقم ج عمارة  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  زھير  بوالقوت  .214
        األول  ووراقة مكتبة  57 حصة و عمارة مسكن 50 حي  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس  حسين  الشيخ بن  .215
      الثاني    ملبنة  02 رقم ج عمارة H المنطقة  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  السادس    نوميديا  ملبنة  .216
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  الرابع    الثاني    سريع إطعام  02 تحصيص 05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  حمزة  زينا بن  .1
  الرابع    الثاني    اللحوم  لمطيش سديرة شارع  مركز السمارة عين  علي  قبايلي  .2
      الثاني  األول  اللحوم  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  األمين محمد  سطايفي  .3
      الثاني  األول  اللحوم  21 رقم 05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  جمال  سطيفي  .4
    الثالث  الثاني    والقصابة الدواجن اللحوم  02 رقم 178 غيموز تحصيص  مركز السمارة عين  السالم عبد  جبلي  .5
    الثالث  الثاني    والقصابة الدواجن اللحوم  17 رقم 05 ب عمارة مسكن 542 حي  مركز السمارة عين  الغاني عبد  بوكرزازة  .6
    الثالث    األول  والقصابة الدواجن اللحوم  04 رقم 03أ رقم محل لمطيش سديرة شارع  مركز السمارة عين  لخضر  بورغوت  .7
  الرابع    الثاني    والقصابة الدواجن اللحوم  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  زروق  بوقرة  .8
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  04 رقم محل 60 رقم غيموز تجزئة  مركز السمارة عين  الرحيم عبد  عمراني  .9

      الثاني  األول  عامة تغذية  ب محل 174 رقم غيموز تحصيص  مركز السمارة عين  الغاني عبد  مداسي  .10
        األول  عامة تغذية  07 رقم مسكن 212 تجزئة  مركز السمارة عين  مھدي  بوجوراف  .11
    الثالث    األول  عامة تغذية  01 رقم غيموز تحصيص  مركز السمارة عين  وليد  ديب بن  .12
  الرابع      األول  عامة تغذية  24 رقم 6 ب ع مسكن 542 حي  مركز السمارة عين  زوبير  درويش  .13
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  أ محل 365 رقم غيموز تجزئة  مركز السمارة عين  الدين بدر  بوالبعير  .14
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  183 رقم غيموز تجزئة  مركز السمارة عين  عمار  بعداش  .15
    الثالث    األول  عامة تغذية  28 رقم 9 ب 4 عمارة مسكن 542 حي  مركز السمارة عين  الرحمان عبد  لقرون  .16
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  01 رقم محل ب 52 رقم غيموز تحصيص  مركز السمارة عين  حمزة  فندي  .17
    الثالث    األول  عامة تغذية  46 رقم ب 14 عمارة مسكن 542 حي  مركز السمارة عين  زينب  دباش  .18
      الثاني  األول  عامة تغذية  01 رقم 1ب عمارة مسكن 542 حي  مركز السمارة عين  عرفة  سعدة  .19
      الثاني  األول  عامة تغذية  03 رقم محل 60 رقم غيموز تحصيص  مركز السمارة عين  الرحيم عبد  فرطاس  .20
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب 176 رقم غيموز تجزئة  مركز السمارة عين  عادل  بوعتيبة  .21
    الثالث    األول  عامة تغذية  05 رقم محل 178 غيموز تجزئة  مركز السمارة عين  بالل  عناش  .22
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  02 رقم محل 181 رقم غيموز تحصيص  مركز السمارة عين  طارق  لكحل غالم  .23
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  فريد  دخان بن  .24
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  المجيد عبد  سطاري  .25
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  عمار  هللا خديم بن  .26
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ب 189 رقم غيموز تجزئة  مركز السمارة عين  فيصل  عمراني  .27
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        األول  عامة تغذية  07 رقم 03 ع م 114 حي  مركز السمارة عين  كمال  بوفنارة  .28
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  لمطيش سديرة شارع  مركز السمارة عين  الخير جاب  دايرة بن  .29
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  10 رقم 04 مع 114 حي  مركز السمارة عين  زكرياء محمد  زينذة  .30
    الثالث    األول  عامة تغذية  اوت 20 حي  مركز السمارة عين  الحسين الشيخ بن  عيوني  .31
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  01 محل فلتان تجزئة - 71  مركز السمارة عين  هللا عبد  عويشة  .32
  الرابع      األول  عامة تغذية  أ 351 رقم غيموز تحصيص  مركز السمارة عين  مراد  بخوش  .33
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  01 ع م114 حي  مركز السمارة عين  الضاوي  بولغب  .34
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  05 رقم 01 رقم محل 1955 اوت 20 حي  مركز السمارة عين  اسماعيل  شنوف  .35
    الثالث    األول  عامة تغذية  29 رقم  H1 ع  مركز السمارة عين  محمد  زعيمش  .36
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  06 رقم محل 1955 اوت 20 حي  مركز السمارة عين  الغاني عبد  سديرة بن  .37
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ح عمارة م 1650 حي 31  مركز السمارة عين  عمار  ميھوب  .38
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  12 رقم العيد شلغوم شارع حي  مركز السمارة عين  لياس  رابحي  .39
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  21 ق عمارة م1650 حي  مركز السمارة عين  ھشام  دني  .40

 الحصة ب 11 رقم 03 ب عمارة مسكن 542 حي  مركز السمارة عين  سليم  بورميز  .41
      الثاني  األول  فواكه و خضر  03 رقم

      الثاني  األول  قصابة  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  فاتح  منشار  .42
    الثالث  الثاني    قصابة  أ 35 رقم 11 ب عمارة مسكن 542 حي  مركز السمارة عين  الحق عبد  حاجي  .43
    الثالث    األول  قصابة  RNN 05  01 رقم تحصيص  مركز السمارة عين  فيصل  حناشي  .44
    الثالث    األول  قصابة  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  االمين محمد  سطايفي  .45
    الثالث  الثاني  األول  الخدمات متعددة محطة  سيرتا محطة 13 الكلم  مركز السمارة عين  رشيد  نبيل  .46
  الرابع    الثاني    مخبزة  المجيد عبد شلغوم شارع  مركز السمارة عين  ناصر  لبصير  .47
  الرابع    الثاني    مخبزة  02 محل 71فلتان تحصيص  مركز السمارة عين  ھشام  ناصر بن  .48
    الثالث  الثاني    مخبزة  1955 اوت 20 حي  مركز السمارة عين  غانم  لكحل  .49
    الثالث    األول  مخبزة  06 رقم سديرة شارع  مركز السمارة عين  الدين نور  قبايلي  .50
  الرابع    الثاني    صناعية مخبزة  01 رقم محل 179 رقم غيموز تجزئة  مركز السمارة عين  مروان  مخلوفي  .51
        األول  صناعية مخبزة  121 رقم محل غيموز تحصيص  مركز السمارة عين  مراد  عزيزي  .52
  الرابع    الثاني    صناعية مخبزة  248 رقم 01 رقم محل غيموز تجزئة  مركز السمارة عين  خوثير  عزيزي  .53
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  الرابع  الثالث      مطعم  01 رقم محل 05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  الرحمان عبد  نخان بن  .54
  الرابع  الثالث      مطعم  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  جمال  عيساني  .55
  الرابع  الثالث      مطعم  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  أنيس  بوسقيعة  .56
  الرابع  الثالث      مطعم  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  صابر  خاين  .57
  الرابع  الثالث      مطعم  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  السالم عبد  حمالوي  .58
      الثاني  األول  مغازة  13 الكلم سيرتا محطة  مركز السمارة عين  الصديق عبد  بوالقوت  .59
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  02 رقم محل 175 رقم غيموز تحصيص  مركز السمارة عين  سليم  حيرش  .60
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  غيموز تجزئة  مركز السمارة عين  ھشام  بكوش  .61
    الثالث    األول  عمومي ھاتف  45 رقم 01 رقم محل 1955 اوت 20 حي  مركز السمارة عين  الرزاق عبد  رابحي  .62
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  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  1 رقم 40قطعة يعقوب بني مشتة  باديس ابن  عصام  دربال  .12
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  66 رقم االفراح حي  باديس ابن  سليم  مرزوقي  .13
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  الرابع  الثالث      كامل إطعام  20 رقم مسكن 28 حي  بونوارة  نادية  عبيد  .36
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  الرابع  الثالث    األول  صناعية مخبزة  176 رقم المغرب حي  بونوارة  وليد  بولحية  .51
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  الرابع  الثالث      كامل إطعام  12 رقم لخضر بوشوشة حي  عبيد عين  اللطيف عبد  مرابط  .65
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  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  االولى البلدية التجزئة حي 80  عبيد عين  السعيد  زعيوط  .70
  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  لخضر بوشوشة شارع  عبيد عين  خميسي  بولحاليس  .71
  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  56 االولى البلدية تجزئة  عبيد عين  بديرة  فليح  .72
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  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  15رقم الشريف مھدي حي  عبيد نعي  ھشام  الغر  .77
  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  لخضر بوشوشة شارع  عبيد عين  ھشام  لعالوي  .78
  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  ا59 رقم الفجر حي  عبيد عين  النور عبد  حضري  .79
  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  االولى البلدية التجزئة30رقم  عبيد عين  نورالدين  عنشوش  .80
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  رابعال    الثاني  األول  عامة تغذية  73 رقم البستان حي  عبيد عين  صالح  مساعدي  .89
  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  1202 رقم1226 تحصيص ضريبينة حي  عبيد عين  الباسط عبد  مجماج  .90
  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  البستان تجزئة  عبيد عين  فوزي  بوحاليس  .91
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  130 عماررقم صحراوي حي  عبيد عين  الصادق  قدمان  .92
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  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  14 رقم حصة 22 رقم احمد طريفة بن حي  عبيد عين  العكري  تواتي  .94
  الرابع  الثالث  يالثان    عامة تغذية  01 رقم البستان تجزئة271  عبيد عين  سمير  شيخة بن  .95
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  احمد طريفة بن نھج  عبيد عين  الحميد عبد  رفيق  .96
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  لخضر بوشوشة حي  عبيد عين  الخامسة  لعالوي  .97
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  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  السعيد اوكال شارع  عبيد عين  لحسن  فلوس  .100
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  ب76 محل الشريف مھدي حي  عبيد عين  بلقاسم  رحامنية  .101
  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  لخضر بوشوشة شارع  عبيد عين  المھدي  هللا خلف  .102
  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  16 رقم  السعيد اوكال شارع  عبيد عين  المجيد عبد  قروج  .103
  الرابع    الثاني  األول  عامة تغذية  المعمرة قرية 55اوت20 حي  عبيد عين  الصالح محمد  شويطر نويوات  .104
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  مھدي سالمي حي  عبيد عين  حمزة  عثماني  .105
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  الرابع    الثاني  األول  فواكه و خضر  لخضر بوشوشة شارع  عبيد عين  العيد  نكاع  .113
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  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  لخضر بوشوشة شارع  عبيد عين  احمد  شعوة  .116
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  فواكه و خضر  لخضر بوشوشة شارع  عبيد عين  حمزة  شعوة  .117
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  الرابع  الثالث  الثاني  األول  الخدمات متعدد كشك  1955 اوت20 الشھداء ساحة  عبيد عين  ربيحة  خرباش  .118
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  الخدمات متعدد كشك  74رقم لخضر بوشوشة شارع  عبيد عين  وليد  عمراني  .119
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  نفطال الخدمات محطة  الزناتي واد طريق  عبيد عين  نفطال  نفطال  .120
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  خدمات و بنزين محطة  23 الكم 20 رقم الوطني الطريق  عبيد عين  الوھاب عبد  عبيد  .121
  الرابع    الثاني  األول  صناعية مخبزة  53 رقم االولى البلدية التجزئة حي  عبيد عين  بالل  بورزام  .122
  الرابع  الثالث    األول  صناعية مخبزة  5 رقم الفجر حي  عبيد عين  رمزي  مجماج  .123
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  صناعية مخبزة  49 رقم محمد بوقطاية شارع  عبيد عين  يوسف  منصوري  .124
  الرابع  الثالث  الثاني    ناعيةص مخبزة  94 رقم البستان حي  عبيد عين  صالح  بوطھرة  .125
  الرابع  الثالث    األول  صناعية مخبزة  111 رقم االولى البلدية التجزئة حي  عبيد عين  جمال  خليف  .126
  الرابع  الثالث  الثاني    مغازة  الفجر تحصيص أ 121 رقم  عبيد عين  فتيحة  شداح  .127
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  مقھى  عبيد عين لخضر بوشوشة حي  عبيد عين  فيصل  تميم  .128
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  مقھى  لخضر بوشوشة شارع  عبيد عين  احمد  جدوري  .129
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  مقھى  ب34رقم يوسف زيغود حي  عبيد عين  الدين صالح  عساس  .130
  الرابع  لثالثا  الثاني  األول  مقھى  د 12رقم الزبيري تحصيص  عبيد عين  صالح  حضري  .131
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  مقھى  40لخضررقم بوشوشة شارع  عبيد عين  هللا عبد  مرابط  .132
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عمومي ھاتف  3 رقم امحل158 رقم البستان تحصيص  عبيد عين  بالل  لودير  .133
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 أحمد  بوشريحة  .1
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  F02 محل 01 رقم  المحطة طريق و الوطني الطريق زاوية  01_المنطقة  زكرياء

  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ب 14 رقم  عالوة سوالمي  01_المنطقة  رشيد  برحال  .2
  الرابع    الثاني    الخبز إيداع  أ 232 رقم محل  االستقالل شارع  01_المنطقة  فخرالدين  ماضوي  .3
  الرابع    الثاني    الخبز إيداع    االستقالل شارع  01_المنطقة  غنية  لحرش بن  .4
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  03 رقم محل  االستقالل شارع  01_المنطقة  رشيد  بوضرسة  .5
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  أ 01 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  الرؤف عبد  عليوش  .6
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ 06 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  رابح  فرقاني  .7
    الثالث    األول  عامة تغذية  22 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  سمير  بيدي  .8
  الرابع    الثاني    مرطبات و حلويات  ج 323 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  عادل  عليوات  .9

  الرابع    الثاني    مرطبات و حلويات  ب 14 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  حمزة  بولحجار  .10
  الرابع    الثاني    دواجن و لحوم  25 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  حسين  بودفة  .11
  الرابع    الثاني    دواجن و لحوم  14 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  كمال  خنطول  .12
    الثالث    األول  دواجن و لحوم  سي29 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  فھد  مضوي  .13
  الرابع    الثاني    صناعية مخبزة  B05 محل  االستقالل شارع  01_المنطقة  عادل  حافظي  .14
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  22 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  سمير  فطيمي  .15
    الثالث    األول  مقھى  34 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  الحميد عبد  سلطان  .16
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  01 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  فيصل  بوطبة  .17
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  دي32 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  صالح  زيتوني  .18
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  38B رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  مسعودة  مومن  .19
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  أ38 رقم محل  االستقالل شارع  01_المنطقة  خالد  بوعشي  .20
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  حيان بن جابر ثانوية مقابل  ستقاللاال شارع  01_المنطقة  حورية  عياش  .21
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  18 رقم  االستقالل شارع  01_المنطقة  طارق  بوطبة  .22
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  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ب 04 رقم  1955 أوت 20  02_المنطقة  كمال  قربوع  .23
  الرابع    الثاني    دواجن و لحوم  02:رقم محل  1955 أوت 20  02_المنطقة  حسين  بوربيع  .24
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  01 ب رقم محل  1955 أوت 20  02_المنطقة  الدين نصر  شالبي  .25
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  03:رقم محل  1955 أوت 20  02_المنطقة  كريم  بسام  .26
  الرابع    الثاني    عامة ةتغذي  أ 20 رقم  كرومة حمادي  02_المنطقة  نادية  بربوشة  .27
    الثالث    األول  عامة تغذية    مسكن 100 حي  02_المنطقة  السعيد  تسابت  .28
    الثالث    األول  مقھى  0  مسكن 100 حي  02_المنطقة  زھير  لكحل  .29
  الرابع    الثاني    مقھى  03ب ع 07 رقم  مسكن 120 حي  02_المنطقة  ياسين  بوسميد  .30
    الثالث    األول  عامة تغذية  ب12:رقم  1955 أوت 20 حي  02_المنطقة  محمد  عيدوسي  .31
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة    1955 أوت 20 حي  02_المنطقة  الدين صالح  جدو بن  .32
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  03 رقم  1955 أوت 20 حي  02_المنطقة  أمين  معنصري  .33
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  أ07 رقم  1956 ريفيف 24 حي  02_المنطقة  الطاوس  عليوش  .34
    الثالث    األول  عامة تغذية  09 رقم 02 عمارة  مسكن 330 حي  02_المنطقة  فارس  قادري  .35
    الثالث    األول  مقھى  20 رقم 04 عمارة  مسكن 330 حي  02_المنطقة  الرزاق عبد  سياري  .36
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة    مسكن 330 حي  02_المنطقة  ابراھيم  بوكرملة  .37
    الثالث    األول  وراقة مكتبة    مسكن 330 حي  02_المنطقة  منصور  نيني  .38
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  06 رقم  مسكن 340 حي  02_المنطقة  فيصل  سبتي  .39
    الثالث    األول  عامة تغذية  02 رقم  جربوعة اإلخوة حي  02_المنطقة  عادل  لشھب  .40
    الثالث    األول  عامة تغذية  01 رقم  الفج حي  02_المنطقة  طارق  فارس  .41
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  11 رقم  الفج حي  02_المنطقة  ھشام  فنطازي  .42
    الثالث    األول  عامة تغذية  100 رقم  الفج حي  02_المنطقة  وردية  بوغاشيش  .43
    الثالث    األول  عامة تغذية  ب03 رقم محل  الفج حي  02_المنطقة  عامر  مطاطلة  .44
  الرابع    الثاني    مخبزة    الفج حي  02_المنطقة  فخرالدين  ماضوي  .45
  الرابع    الثاني    مغازة    الفج حي  02_المنطقة  الحفيظ عبد  جابا بن  .46
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  أ47 رقم  الفج حي  02_المنطقة  عادل  مطاطلة  .47
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  B18 رقم  رمضان بوطاقة حي  02_المنطقة  أشرف  بلموكر  .48
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  80 قسم A O رقم  رمضان بوطاقة حي  02_المنطقة  أحمد  رحال  .49
    الثالث    األول  عامة تغذية    رمضان بوطاقة حي  02_المنطقة  عزالدين  توفوتي  .50
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  A 13:رقم  رمضان بوطاقة حي  02_المنطقة  عاشور  بوزيان  .51
    الثالث    األول  عامة تغذية  01 رقم تجزئة مكرر32  هللا عبد زعبار  02_المنطقة  جمال  بولشفار  .52
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  الرابع    الثاني    عامة تغذية  31 رقم  هللا عبد زعبار  02_المنطقة  كريم  حسيني  .53
    الثالث    ولاأل  مخبزة    هللا عبد زعبار  02_المنطقة  الجليل عبد  فريد  .54
  الرابع    الثاني    عامة تغذية    المحطة شارع  02_المنطقة  أحمد  تليالني  .55
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  ب 13 رقم  المحطة شارع  02_المنطقة  عادل  عالل  .56
    الثالث    األول  عامة تغذية    جدو بن قرية  02_المنطقة  عيسى  معزي  .57
    الثالث  الثاني    عامة تغذية    جدو بن قرية  02_المنطقة  شريفة  عريبة  .58
    الثالث    األول  عامة تغذية  ب 14 رقم  ميھوبي قرية  02_المنطقة  العربي  بركات  .59
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  81 رقم  ميھوبي قرية  02_المنطقة  شعيب  العويجة بن  .60
    الثالث    لاألو  عامة تغذية  18 رقم  ميھوبي قرية  02_المنطقة  زكية  بوشوشة  .61
    الثالث    األول  عامة تغذية    الدغرة مشتة  02_المنطقة  السبتي  بابوري  .62
    الثالث    األول  عامة تغذية  05 محل  الدغرة مشتة  02_المنطقة  أحمد  بريحي  .63
    الثالث    األول  مقھى    الدغرة مشتة  02_المنطقة  مسعودة  خطوف  .64
  الرابع    الثاني    سوبيرات  ب 01 رقم محل  الصالح محمد معلم  02_المنطقة  حمزة  طالبي  .65
    الثالث    األول  عامة تغذية  28 رقم محل  إبراھيم يونس  02_المنطقة  الحكيم عبد  معموش  .66
    الثالث    األول  مقھى  A 28 رقم  إبراھيم يونس  02_المنطقة  ثامر  سوقي  .67
    الثالث    األول  قةورا مكتبة  ب 01 رقم  إبراھيم يونس  02_المنطقة  ھشام  بوضرسة  .68
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    الثالث    األول  عامة تغذية  01 رقم محل  إبراھيم بني  03_المنطقة  الرزاق عبد  بودخان  .69
  الرابع      األول  عامة تغذية  03 رقم  إبراھيم بني  03_المنطقة  إلياس  مغالوي  .70
  الرابع    الثاني    عامة تغذية    إبراھيم بني  03_المنطقة  نظيرة  باديسي بوفضة  .71
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  أ05 رقم محل  إبراھيم بني  03_المنطقة  بالل  فطيمي  .72
    الثالث    األول  مقھى  02 رقم  إبراھيم بني  03_المنطقة  باديس  مغالوي  .73
    الثالث    األول  مقھى  03C محل  إبراھيم بني  03_المنطقة  ساعد  بودخان  .74
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  01 رقم  اھيمإبر بني  03_المنطقة  صالح  بوحبيلة  .75
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  ب 08 رقم  إبراھيم بني  03_المنطقة  الرزاق عبد  عيدوسي  .76
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ08 رقم  عمار بولمناجل  03_المنطقة  مسعودة  بلمرابط  .77
  الرابع    الثاني    عامة تغذية    عمار بولمناجل  03_المنطقة  لمين  تليالني  .78
  الرابع      األول  عامة تغذية  ب 11 رقم محل  عمار بولمناجل  03_المنطقة  العيدي  الوجه شايح  .79
    الثالث    األول  عامة تغذية    عمار بولمناجل  03_المنطقة  الغاني عبد  بلونيس  .80
    الثالث    األول  عامة تغذية  10 رقم  عمار بولمناجل  03_المنطقة  خدوجة  بولحلوبة  .81
  الرابع    الثاني    دواجن و لحوم  D 31 رقم  عمار بولمناجل  03_المنطقة  الھادي عبد  بوربيع  .82
    الثالث    األول  مخبزة    عمار بولمناجل  03_المنطقة  ياسين  مقرود  .83
  الرابع      األول  مقھى  05 رقم  عمار بولمناجل  03_المنطقة  العيدي  الوجه شايح  .84
    الثالث    األول  مقھى  د 01 رقم  عمار بولمناجل  03_المنطقة  الوھاب عبد  الوجو شايح  .85
    الثالث    األول  مقھى  27 رقم  عمار بولمناجل  03_المنطقة  منير  فوغالي  .86
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  أ 31 رقم  عمار بولمناجل  03_المنطقة  وليد  بوضرسة  .87
    الثالث    األول  وراقة مكتبة    عمار بولمناجل  03_المنطقة  بلعيد  بوطبة  .88
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  34 رقم  عمار بولمناجل  03_المنطقة  حسين  بوبنة  .89
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  ب 24 رقم  عمار بولمناجل  03_المنطقة  إبراھيم  جبوري  .90
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  سي 05 رقم محل 05 رقم  عمار بولمناجل  03_المنطقة  أسامة  الوجو شايح  .91
  الرابع    الثاني    عمومي ھاتف    عمار بولمناجل  03_المنطقة  سفيان  شيخ  .92
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  78C رقم محل  204 تجزئة  03_المنطقة  وليد  غزغوز  .93
    الثالث      سريع إطعام  سي 02 رقم  العربي سيدي  03_المنطقة  نبيل  مشود  .94
  الرابع      األول  عامة تغذية  C 10 رقم  العربي سيدي  03_المنطقة  قوبيع  مدوس  .95
    الثالث    األول  عامة تغذية  C 05 رقم  العربي سيدي  03_المنطقة  عادل  زعير  .96
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  12A رقم  العربي سيدي  03_المنطقة  الزھراء  شيلي  .97
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  أ02 رقم  العربي سيدي  03_المنطقة  لخضر  بلموكر  .98
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    الثالث    األول  مقھى    العربي سيدي  03_المنطقة  الدين نور  زناتي  .99
  الرابع    الثاني    مقھى    العربي سيدي  03_المنطقة  حسين  زعير  .100
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  ب02 رقم  العربي سيدي  03_المنطقة  نورالدين  بوقدوم  .101
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  05 رقم  العربي سيدي  03_المنطقة  يسام  مدوس  .102
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ب 10 رقم محل  فاطمة عين  03_المنطقة  طارق  بوسالية  .103
  الرابع      األول  عامة تغذية  01 رقم  فاطمة عين  03_المنطقة  كمال  فارس  .104
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ب 26 رقم  فاطمة عين  03_المنطقة  الساسي  فارس  .105
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  06 رقم  فاطمة عين  03_المنطقة  خبيب  حمادة بن  .106
  الرابع    الثاني    مقھى  ب 1 رقم محل  مصطفى فياللي  03_المنطقة  سامية  ضربان  .107

  



         مديرية التجارة لوالية قسنطينة
 زیغود یوسفدائرة 

 2019 األضحىالتجــار المعنيـــون بمناوبـــة عيد 
 

  أيام المناوبة  النشاط  العنوان  الحي  القطاع الجغرافي  اإلسم اللقب   الترتيب
 

DCCONSTANTINE.GOV.DZ/MOUNAWABA   04/07/2019المؤرخ في  1259/2019القرار الوالئي رقم 	 	Page	6 

KC 

  الرابع    الثاني    سريع إطعام  ج 58 محل  النية اوالد  04_المنطقة  موسى  بوطبخ  .108
    الثالث    األول  عامة تغذية  08 رقم  النية اوالد  04_المنطقة  الدين نور  بوقرن  .109
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  62 رقم  النية اوالد  04_المنطقة  الدين نور  بوكعبة  .110
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ 18 رقم  النية اوالد  04_المنطقة  خديجة  لحنش  .111
  الرابع    الثاني    دواجن و لحوم  07 رقم  النية اوالد  04_المنطقة  صطفىم  بولحجار  .112
  الرابع    الثاني    الغسل محطة  أ 01 محل  النية اوالد  04_المنطقة  أمين محمد  لحنش  .113
    الثالث    األول  مقھى  أ 01 محل  النية اوالد  04_المنطقة  أمين محمد  لحنش  .114
    الثالث    األول  مقھى  أ16 محل  النية اوالد  04_المنطقة  رمزي  قاسمي  .115
      الثاني  األول  خدمات محطة    حميدان بني بلدية  04_المنطقة    تيديس م.م.ذ.ش  .116
  الرابع    الثاني    مخبزة  08 رقم  حميدان بني بلدية  04_المنطقة  يوسف  كبابي  .117
    الثالث    األول  مقھى  08 رقم  حميدان بني بلدية  04_المنطقة  شريف  كبابي  .118
    الثالث    األول  عامة تغذية  26 رقم  وقاد بني دراع تحصيص  04_المنطقة  بلقاسم  مشاطي  .119
    الثالث    األول  مقھى    وقاد بني دراع تحصيص  04_المنطقة  عماد  تليالني  .120
  الرابع    الثاني    سريع إطعام  12 رقم محل 04 رقم عمارة  مسكن 108 حي  04_المنطقة  محمد  طوابي  .121
    الثالث    األول  عامة تغذية  03 رقم 02 عمارة  مسكن 108 حي  04_المنطقة  محمد  مھيرة  .122
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  02 رقم محل 02 رقم عمارة  مسكن 108 حي  04_المنطقة  يوسف  بغريش  .123
    الثالث    األول  عامة تغذية  15 محل 05 عمارة  مسكن 108 حي  04_المنطقة  أمين  طوابي  .124
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  16 رقم 05 رقم عمارة  مسكن 108 حي  04_المنطقة  الحق عبد  تليالني  .125
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  06 رقم عمارة  مسكن 108 حي  04_المنطقة  خالد  حمادي  .126
    الثالث    ألولا  وراقة مكتبة  10 رقم محل 04 رقم عمارة  مسكن 108 حي  04_المنطقة  العزيز عبد  محسن  .127
    الثالث    األول  عامة تغذية  14 رقم 05 ب عمارة  مسكن 50 حي  04_المنطقة  رشيد  بومزعر  .128
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  122 رقم  الزھور حي  04_المنطقة  كمال  دحدوح  .129
    الثالث    األول  عامة تغذية  أ 67 رقم  الفردي السكني المجمع حي  04_المنطقة  فريد  بشارة  .130
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  08 رقم  الفردي السكني المجمع حي  04_المنطقة  عادل  شروانة  .131
    الثالث    األول  مخبزة  46 رقم  الفردي السكني المجمع حي  04_المنطقة  حسان  طوابي  .132
  الرابع      ولاأل  وراقة مكتبة  45 رقم  الفردي السكني المجمع حي  04_المنطقة  شافية  شروانة  .133
  الرابع    الثاني    عامة تغذية    الحرية شارع  04_المنطقة  رابح  بوقندورة  .134
    الثالث    األول  عامة تغذية  B02 رقم  بوالنح شارع  04_المنطقة  عقيلة  دحدوح  .135
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  52 رقم  بوالنح شارع  04_المنطقة  أحمد  قلقل  .136
    الثالث    األول  مقھى  03 رقم  بوالنح شارع  04_المنطقة  فؤاد  عشي  .137
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  الرابع    الثاني    مقھى  ب 53 رقم  بوالنح شارع  04_المنطقة  الكريم عبد  بوضرسن  .138
  الرابع    الثاني    مقھى  A02 رقم  بوالنح شارع  04_المنطقة  إلياس  دحدوح  .139
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  68 رقم  محمد توفوتي شارع  04_المنطقة  الحفيظ عبد  بوقندورة  .140
    الثالث    األول  عامة تغذية    شروانة شارع  04_المنطقة  رمزي  بوعناقة  .141
    الثالث    األول  عامة تغذية  مكرر 30 رقم  شروانة شارع  04_المنطقة  سعيدة  بوعرعور  .142
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  مكرر 30 رقم  شروانة شارع  04_المنطقة  الدين نور  محسن  .143
    الثالث  الثاني    القصابة و لحوم  ب 46 رقم  شروانة شارع  04_المنطقة  فاتح  الواعر  .144
    الثالث    األول  فواكه و خضر  19 رقم  طوابي شارع  04_المنطقة  الوھاب عبد  شروانة  .145
  الرابع    الثاني    دواجن و لحوم    طوابي شارع  04_المنطقة  صالح  مشاطي  .146
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  رقم محل23 03  طوابي شارع  04_المنطقة  عائشة  صمادي  .147
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  الرابع  الثالث      كامل إطعام  81 رقم حسين دحدوح حي  وسط مراد ديدوش  سفيان  بوفنزر  .1
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  1 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  حمزة  سويعد بن  .2
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  134 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  كمال  شروانة  .3
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  حسين  بوصالح  .4
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  55 أوت 20 التجاري المركز  وسط مراد ديدوش  وردة  علة بن  .5
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  مھيدي بن العربي شارع98  وسط مراد ديدوش  مولود  العابد بن  .6
  الرابع  الثالث      املك إطعام  55 أوت 20 التجاري المركز  وسط مراد ديدوش  محمد  بھلول  .7
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  56 أوت 20 التجاري المركز  وسط مراد ديدوش  حسين  بوقال الشيخ  .8
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  56 أوت 20 مجمع  وسط مراد ديدوش  مصطفى  جباس  .9

  الرابع  الثالث      كامل إطعام  56 أوت 20 مجمع  وسط مراد ديدوش  الدين نور  مزھود  .10
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  56 أوت 20 مجمع  وسط مراد ديدوش  الصادق  زروقي  .11
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  مھيدي بن العربي شارع68  وسط مراد ديدوش  عصام  مزھود  .12
  الرابع  الثالث  الثاني    مشتقاته و للحليب ت ت  أ42 رقم عالوة دحدوح الشھيد حي  وسط مراد ديدوش  خالد  بوالشحم  .13
  الرابع  الثالث    األول  مشتقاته و للحليب ت ت  47 رقم النرجس تحصيص  وسط مراد ديدوش  حفيظة  دويبي  .14
  الرابع  الثالث  الثاني    مشتقاته و ليبللح ت ت  القطار محطة شارع  وسط مراد ديدوش  الزھراء فاطمة  ھباشي  .15
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  98 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  رابح  بوودن  .16
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  1955 أوت 20 حي  وسط مراد ديدوش  مبروك  سليماني  .17
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  الربيع  هللا جاب بن  .18
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  يوسف زيغود حي24  وسط مراد ديدوش  أمير  هللا جاب بن  .19

 34 رقم 12 عمارة مسكن 210 حي  وسط مراد ديدوش  بوبكر  نوري  .20
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة ذيةتغ  مكرر

  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  19 رقم نغيش حي  وسط مراد ديدوش  محمد  خناوي  .21
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  فارس  سليماني  .22
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  مھيد بن العربي شارع11  وسط مراد ديدوش  رمضان  بوفنزر  .23
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  يوسف زيغود حي02  وسط مراد ديدوش  سليم  بوشطيبات  .24
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  الزھور حي  وسط مراد ديدوش  هللا عبد  عميرة  .25
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  عمار بوثلجة حي أ37  وسط مراد ديدوش  بوبكر  سنيغيري  .26
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  نغيش تجزئة16  وسط مراد ديدوش  جمال  سراي  .27
  بعالرا  الثالث  الثاني    عامة تغذية  مختار جبار حي  وسط مراد ديدوش  صالح  شقيرب  .28
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  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  مھيدي بن العربي شارع45  وسط مراد ديدوش  نجيب  بودليوة  .29
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  1962 جويلية05  وسط مراد ديدوش  الغاني عبد  بوزالطة  .30
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  الطيب بومليطة حي21  وسط مراد ديدوش  عبود  محيمود  .31
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  307 محل رابح قشي علي حي  وسط مراد ديدوش  سميرة  صابر بن  .32
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  فوضيل دليمي حي23  وسط مراد ديدوش  الدين نصر  جامع  .33
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  مھيد بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  نبيل  يميبراھ  .34
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  فوضيل دليمي حي40  وسط مراد ديدوش  جمال  دياب بن  .35
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  عمار بوثلجة حي03  وسط مراد ديدوش  مختار  ھقھوق  .36
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  عمار بوثلجة حي أ102  وسط مراد ديدوش  جمال  قيوش  .37
  الرابع  الثالث   األول  عامة تغذية  مھيد بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  حسين  بوزالطة  .38
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  أ 1 محل مختار رجبا حي14  وسط مراد ديدوش  الدين نور  رمضان  .39
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  95 رقم الوطني طريق  وسط مراد ديدوش  احسن  بوودن  .40
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  مھيدي بن العربي شارع47  وسط مراد ديدوش  فيصل  بوعشبة  .41
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  مھيد بن العربي شارع35  وسط مراد ديدوش  محفوظ  بوصالح  .42
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  مھيدي بن العربي شارع مكرر1  وسط مراد ديدوش  سلمان  ھباشي  .43
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  رابح فشي علي حي362  وسط مراد ديدوش  حمودي  عويش  .44
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  مستينة بني مشتة  وسط مراد ديدوش  محمد  م عياش بن  .45

 27 رقم 15 عمارة مسكن 210 حي  وسط مراد ديدوش  كمال  الليل طير  .46
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  مكرر

  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  12 رقم 4 عمارة مسكن 210 حي  وسط مراد ديدوش  الصديق  فياللي  .47
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  34 رقم 13 عمارة مسكن 260 حي  وسط مراد ديدوش  خالد  العايب  .48
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  34 رقم 13 عمارة مسكن 260 حي  وسط مراد ديدوش  الدين صدر  هللا جاب بن  .49
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  ھـ 24 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  فارس  سليماني  .50
  الرابع  الثالث      جزار  3 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  هللا حبيب  بوعمامة  .51
  الرابع  الثالث  الثاني    جزار  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  محمد  يحيى بن  .52
  الرابع  الثالث   األول  جزار  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  عالل  الواعر  .53
  الرابع  الثالث    األول  جزار  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  شريف  مباركي  .54

 العربي شارع والفواكه الخضر سوق  وسط مراد ديدوش  العزيز عبد  ودار بن  .55
  الرابع  الثالث  الثاني    وفواكه خض  39 رقم مھيدي بن
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  الرابع  الثالث    األول  فواكه و خضر  130 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  ابراھيم  بوفنزر  .56
  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  الحميد عبد  بوشطيبات  .57
  الرابع  الثالث    األول  فواكه و خضر  27رقم مھيدي بن العربي حي  وسط مراد ديدوش  اليامنة  بركات  .58
  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  91 رقم مھيدي بن العربي حي  وسط مراد ديدوش  نادية  قواوي  .59
  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  210 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  منير  بوغرارة  .60

 العربي شارع والفواكه الخضر سوق  وسط مراد ديدوش  بوبكر  عميرة  .61
  الرابع  الثالث  الثاني    وفواكه خضر  11 رقم  مھيدي بن

 العربي شارع والفواكه الخضر سوق  وسط مراد ديدوش  المجيد عبد  حزمون  .62
  الرابع  الثالث    األول  وفواكه خضر  8 رقم مھيدي بن

 العربي شارع والفواكه الخضر سوق  وسط مراد ديدوش  حسين  ديب  .63
  الرابع  الثالث    األول  وفواكه خضر  مھيدي بن

  الرابع  الثالث    األول  مخبزة  15 رقم سليمان بوزعباطة حي  وسط مراد ديدوش  اللطيف عبد  هللا جاب بن  .64
  الرابع  الثالث    األول  مخبزة  السعودي فركوس حي  وسط مراد ديدوش  مراد  قرفي  .65
  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  23 رقم حسين دحدوح حي  وسط مراد ديدوش  حسين  بوطبالة  .66
  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  خليل  سالم بن  .67
  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  51 رقم عالوة دحدوح حي  وسط مراد ديدوش  لطفي  بوكبوس  .68
  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  مھيد بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  يونس  غماري  .69
  الرابع  الثالث    األول  مخبزة  رابح قشي علي حي  وسط مراد ديدوش  عباس  بريوش  .70
  الرابع  الثالث    األول  مخبزة  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  فيصل  ھامل  .71
  الرابع  الثالث  الثاني    العمومي ھاتف  يشنغ حي  وسط مراد ديدوش  نوفل  وارث بن  .72

  الحجر واد منطقة  العزيز عبد  عشي  .73
 الزھور تحصيص مختار جبار حي
 109 ملكية مجموعة 45 قسم 31 رقم

  31 رقم محل
  الرابع  الثالث      سريع إطعام

  الرابع  الثالث      سريع إطعام  13 محل 5 عمارة مسكن 210 حي  الحجر واد منطقة  سعيد  ساحلي  .74
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  18 محل 6 عمارة مسكن210  الحجر واد منطقة  رياض  بوسبولة  .75

 محل  103 رقم النرجس تحصيص  الحجر واد منطقة  شعيب  بوشحم  .76
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  2 رقم

  الرابع  الثالث      كامل إطعام  25 رقم 9 عمارة 210 حي  الحجر دوا منطقة  يمينة  قرواش  .77
  الرابع  الثالث      كامل إطعام مجموعة 59 رقم ارنرجس تحصيص  الحجر واد منطقة  الصالح محمد  حشيش  .78
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  41 ملكية
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  أ محل 89 رقم أحمد عبودي حي  الحجر واد منطقة      .79
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  أ 41 رقم النرجس تحصيص  الحجر واد منطقة  الحليم عبد  قيوش  .80
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  17 رقم النرجس حي  الحجر واد منطقة  سليمان  بوحبيلة  .81
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  40 ل رقم الكاليتوس  حي  الحجر واد منطقة  عمار  بولقزاز  .82
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  النرجس حي ج76  الحجر واد منطقة  نذير  سريك  .83
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  102 رقم الحجر واد حي  الحجر واد منطقة  نوارة  طايق  .84
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  النرجس تجزئة41  الحجر واد قةمنط  رياض  قھوال  .85
  الرابع  الثالث  الثاني    جزار  ب محل النرجس تجزئة  الحجر واد منطقة  أسامة  زروقي  .86
  الرابع  الثالث  الثاني    جزار  أ 52 رقم حصة الياسمين تجزئة  الحجر واد منطقة      .87
  الرابع  الثالث  الثاني    جزار  مكرر 19 الحجر واد حي  الحجر واد منطقة  الدين نور  رمضان  .88
  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  النرجس حي  الحجر واد منطقة  عباس  بريوش  .89
  الرابع  الثالث    األول  مغازة  112رقم النرجس حي  الحجر واد منطقة  صالح  هللا جاب بن  .90
  الرابع  الثالث  الثاني    مغازة  صالح كاف األمل حي  الحجر واد منطقة  الحفيظ عبد  هللا بجا بن  .91
  الرابع  الثالث   األول  العمومي ھاتف  1 محل الزھور تجزئة  الحجر واد منطقة  كريم  عون بن  .92
  الرابع  الثالث    األول  العمومي ھاتف  1 محل الزھور تجزئة30  الحجر واد منطقة  الدين عالء  بوعبلو  .93
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  الرابع  الثالث  الثاني    سريع اطعام  27 رقم بشير حي  بشير  شوقي  فاضل بن  .1
  الرابع  الثالث  الثاني    سريع اطعام  بشير حي  بشير  ھالل محمد  عيسوس  .2
  الرابع  الثالث  الثاني    سريع اطعام  05 رقم بشير حي  بشير  الدين عماد  بتشيم  .3
  الرابع  الثالث      كامل اطعام  د س أبشير حي  بشير  يوسف  دنورة  .4
  الرابع  الثالث    األول  ومشتقاته للحليب ت ت  بشير حي196  بشير  عيسى  برھوم  .5
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  07 رقم سبع بن عين حي  بشير  نسيمة  طبال بن  .6
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  29 رقم بشير حي  بشير  الصديق بوبكر  بلھضري  .7
  الرابع  الثالث  الثاني    امةع تغذية  ج 110 هللا عبد قايدي حي  بشير  أحمد  غراب  .8
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  سبع بن عين حي  بشير  الدين عالء  طالبي  .9

  الرابع  الثالث   األول  عامة تغذية  سبع بن عين حي  بشير  مولود  عيمر  .10
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب 136 رقم غمريان حي  بشير  عزيزة  خنين  .11
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  غمريان مشتة  بشير  أمال  مجقر  .12
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  27 رقم سبع بن عين حي  بشير  عمار  عيمن  .13
  لرابعا  الثالث  الثاني    عامة تغذية  سبع بن عين حي  بشير  كمال  معزة بن  .14
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  12 رقم العربي زقرور حي  بشير  صالح  حمدان  .15
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  49 العربي زقرور  بشير  فاتح  حفور  .16
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  الجلولية حي  بشير  الدين صالح  برھوم  .17
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  29 العربي زقرور  بشير  منير  حمدان  .18
  الرابع  الثالث    األول  جزار  ب 27 رقم سبع بن عين حي  بشير  موسى  سطحي  .19
  الرابع  الثالث    األول  جزار  ب 51 رقم العربي زقرور حي  بشير  فريدة  متھان  .20
  الرابع  الثالث   األول  جزار  ب 237 رقم العربي زقرور حي  بشير  خالد  دقدق  .21
  الرابع  الثالث    األول  جزار  بشير حي  بشير  صابر  برھوم  .22
  الرابع  الثالث    األول  جزار  13 رقم الجلولية حي  بشير  كريم  بلحيمر  .23
  الرابع  الثالث    األول  فواكه و خضر  بشير حي  بشير  سعاد  عادل  .24
  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  8 رقم سيع بن عين حي  بشير  فريد  بولعراس  .25
  الرابع  الثالث   األول  مخبزة  20 رقم سبع بن عين تحصيص  بشير  ساسي  عاشوري  .26
  الرابع  الثالث      مطعم  ب 53 رقم ربشي حي  بشير  رابح  الشارف عبيد  .27
  الرابع  الثالث    األول  مغازة  بشير حي  بشير  سلسبيلة  داود  .28
  الرابع  الثالث  الثاني    مقھى  27 رقم سبع بن عين حي  بشير  معمر  معزة بن  .29
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  الرابع  الثالث    األول  وراقة مكتبة  12 رقم الجلولية حي  بشير  حسين  عزالدين  .30
  الرابع  الثالث    األول  عمومي ھاتف  22 رقم سبع بن عين حي  بشير  الدين سيف  جدية  .31
  الرابع  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  19 رقم يبع بن عبن حي  بشير  فھد  شرطيوة بن  .32
  الرابع  الثالث   األول  عمومي ھاتف  ب 08 رقم العربي زقرور حي  بشير  محمد  بولمعيزات  .33
  الرابع  الثالث  الثاني    سريع اطعام  04 رقم الوطني الطريق  وسط بوزيان حامة  الدين نور  بوقرينة  .34
  الرابع  الثالث  الثاني    سريع اطعام  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  ھارون  عيادي  .35
  الرابع  الثالث      سريع اطعام  الكريم عبد بريك حي  وسط بوزيان حامة  الحكيم عبد  بوزول  .36
  الرابع  الثالث  الثاني    سريع اطعام  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  زھير  عثمان بن  .37
  الرابع  الثالث  الثاني    كامل اطعام  141 رقم سداري عين حي  وسط بوزيان حامة  الطاھر  بوزعباطة  .38
  الرابع  الثالث  الثاني    كامل اطعام  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  محمد  درغام  .39
  الرابع  الثالث  الثاني    كامل اطعام  04 رقم الوطني الطريق  وسط بوزيان حامة  الطاھر محمد  بريھمات  .40
  الرابع  الثالث  الثاني    كامل اطعام  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  الحكيم عبد  رحموني  .41
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  الزويتنة حي27  وسط بوزيان حامة  محمد  قريدي  .42
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  الشاوي بن دراع حي51  وسط بوزيان حامة  الحق عبد  لبيض  .43
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  شريفة  رجم  .44
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  الرزاق عبد  بوسماحة  .45
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  ب 03 رقم زويتنةال حي  وسط بوزيان حامة  وسيم محمد  قريدي  .46
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  رشيد  طاوطاو  .47
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  334 رقم السعيد بلغريب حي  وسط بوزيان حامة  بوالعيد  شاوي  .48
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  الصالح محمد  شعبان  .49
  الرابع  الثالث   األول  عامة تغذية  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  يزيد  طاوطاو  .50
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  رشيد  عتروس  .51
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  20 رقم العمال حي  وسط بوزيان حامة  مسعود  بوشويط  .52
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  أ18 رقم حسين بودھان شارع  وسط بوزيان حامة  المنعم عبد  زرومي  .53
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  ھشام  بوكبش  .54
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  أزرار شارع  وسط بوزيان حامة  رضا محمد  فياللي  .55
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  سداري عين حي أ 15  وسط بوزيان حامة  نبيل  قطوش  .56
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  المحجرة طريق حي  وسط بوزيان حامة  محمود  بورفع  .57
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  السطايح حي 35  وسط بوزيان حامة  سليم  سماري  .58
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  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب 15 رقم الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  الزبير  عتروس  .59
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  أحسن  طبشيش  .60
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  حسين بوالدھان شارع  وسط بوزيان حامة  ياسر  دريدي  .61
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  54 رقم السداري عين حي  وسط بوزيان حامة  بوجمعة  خلفاوي  .62
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  الشاوي بن دراع حي  وسط بوزيان حامة  حسين  إيدري  .63
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  الغيران حي ج 31  وسط بوزيان حامة  محمد  بونوالة  .64
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  رفيق  المال زين  .65
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  108 رقم العمال حي  وسط بوزيان حامة  التوفيق  بوشامة  .66
  الرابع  الثالث  الثاني    مةعا تغذية  02 رقم المحجرة طريق  وسط بوزيان حامة  رضوان  طاوطاو  .67
  الرابع  الثالث   األول  عامة تغذية  الشاوي بن دراع حي58  وسط بوزيان حامة  منصور  عامر بن  .68
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  كروم  عايش  .69
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  الكريم عبد بريك حي  وسط بوزيان حامة  السالم عبد  بوجحشة  .70
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  الكريم عبد بريك حي  وسط بوزيان حامة  عماد  العلمي  .71
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  أزرار شارع  وسط بوزيان حامة  فيصل  النور عبد  .72
  الرابع  الثالث   األول  جزار  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  سىعي  زرقين  .73
  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  الوطني التحرير جيش حي  وسط بوزيان حامة  جمال  بودراع  .74
  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  الوطني التحرير جيش حي  وسط بوزيان حامة  احسن  قرفي  .75
  الرابع  الثالث    األول  فواكه و خضر  78 رقم الغيران المحجرة طريق  وسط بوزيان حامة  يزيد  حميدة  .76
  الرابع  الثالث    األول  فواكه و خضر  الغيران حي ب73  وسط بوزيان حامة  أحمد  الشارف عبيد  .77
  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  78 قم الغيران حي المحجرة طري  وسط بوزيان حامة  يزيد  حميدة  .78
  الرابع  الثالث   األول  فواكه و خضر  د11 رقم الغيران حي المحجرة طريق حي  وسط بوزيان حامة  الدين زھر  بوشويط  .79
  الرابع  الثالث    األول  فواكه و خضر  س 231 رقم الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  جمال  بودراع  .80
  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  47 رقم عمار رويبح حي  وسط بوزيان حامة  السعيد  بوجالل  .81
  الرابع  الثالث    األول  فواكه و خضر  c12 رقم حسين بودھان شارع  وسط بوزيان حامة  سليم  مزھود  .82
  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  66 رقم السعيد بلغريب حي  وسط بوزيان حامة  شعيب  كحال  .83
  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  أ 10الكريمرقم عبد بريك حي  وسط بوزيان حامة  رابح  خنين  .84
  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  سبع بن عين حي  وسط بوزيان حامة  الغاني عبد  طبشيش  .85
  الرابع  الثالث    األول  فواكه و خضر  04 رقم الوطني التحرير جيش حي  وسط بوزيان حامة  محمد  رحموني  .86
  الرابع  الثالث    األول  فواكه و خضر  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  الكريم عبد  عطوي  .87
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  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  أ 102 رقم المانع دغبوج حي  وسط بوزيان حامة  نورة  إدامي  .88
  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  يمونة  مكيوي  .89
  الرابع  الثالث    األول  مخبزة  السعيد بلغريب حي176  وسط بوزيان حامة  مراد  بوفنش  .90
  الرابع  الثالث   األول  مخبزة  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  رشيد  سماري  .91
  الرابع  الثالث    األول  مخبزة  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  رشيد  زردازي  .92
  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  لوطنيا التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  مولود عادل  بوعروج  .93
  الرابع  الثالث    األول  مخبزة  الزويتنة حي 04 رقم  وسط بوزيان حامة  الھادي  دابوز  .94
  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  فارس  زردازي  .95
  الرابع  الثالث      مطعم ب 07 رقم الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  محفوظ  عويشة  .96
  الرابع  الثالث   األول  مغازة  الوطني التحرير جيش حي  وسط بوزيان حامة  يحي  بغريش  .97
  الرابع  الثالث    األول  مغازة  الوطني التحرير جيش حي  وسط بوزيان حامة  الرحمان عبد  فاضل بن  .98
  الرابع  الثالث  الثاني    مقھى  الغيران حي  وسط بوزيان حامة  دليلة  خنين  .99

  الرابع  الثالث  الثاني    مقھى  بوزيان حامة  وسط بوزيان حامة  كمال  العايب  .100
  الرابع  الثالث  الثاني    مقھى  06 رقم الكريم عبد بريك حي  وسط بوزيان حامة  محمد  بغريش  .101
  الرابع  الثالث  الثاني    مقھى  08 رقم 13 عمارة مسكن 20 حي  وسط بوزيان حامة  بالل  ھباشي  .102
  الرابع  الثالث  الثاني    مقھى  بوزيان حامة  وسط بوزيان حامة  لوزية  بوقرينة  .103
  الرابع  الثالث    األول  وراقة تبةمك  أحمد بوعمامة حي  وسط بوزيان حامة  أحمد  يوشمع  .104
  الرابع  الثالث    األول  وراقة مكتبة  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  امين محمد  قنون  .105
  الرابع  الثالث    األول  وراقة مكتبة  57 رقم أحمد بوعمامة حي  وسط بوزيان حامة  األمين محمد  بوقطوشة  .106
  الرابع  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  أ 139 رقم البياضي حي  وسط بوزيان حامة  مراد  بلكداس  .107
  الرابع  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  العمال حي  وسط بوزيان حامة  الشريف محمد  بوسماحة  .108
  الرابع  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  19 رقم حسين بوالدھان شارع  وسط بوزيان حامة  السعيد  بغريش  .109
  الرابع  الثالث    األول  عمومي ھاتف  حسين بوالدھان شارع  وسط بوزيان حامة  محفوظ  كاسحي  .110
  الرابع  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  محمد  بلغلوش  .111
  الرابع  الثالث    األول  عمومي ھاتف  الوطني التحرير جيش شارع  وسط بوزيان حامة  محمد  عيساحين  .112
  الرابع  الثالث   األول  عمومي ھاتف  ب 129 رقم الغيران حي  وسط بوزيان حامة  عدالن  مھناوي  .113
  الرابع  الثالث  الثاني    سريع اطعام  بكيرة تحصيص  بكيرة منطقة  منصور  سحالي  .114
  الرابع  الثالث  الثاني    بقالة  88 رقم الثالث الشطر بكيرة حي  بكيرة منطقة  هللا عبد  قداش  .115
  الرابع  الثالث    األول  ومشتقاته للحليب ت ت  السفلى بكيرة حي 142  بكيرة منطقة  الباقي عبد  بوثلجة  .116
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  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  15 رقم 04 ب عمارة بكيرة حي  بكيرة منطقة  الحواس  فطيمي  .117
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  55 رقم األول الشطر بكيرة حي  بكيرة منطقة  عادل  عيشاوي  .118
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  12 رقم بكيرة حي  بكيرة منطقة  عادل  كركود  .119
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  27 رقم األول الشطر بكيرة حي  بكيرة منطقة  عبلة  ديسع  .120
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  ج 113 رقم بكيرة تحصيص  بكيرة منطقة  الحق عبد  برھوم  .121
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  54 رقم العليا بكيرة حي  بكيرة منطقة  فھيمة  لعجل  .122
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  12 رقم ت 3 عمارة مسكن 386 حي  بكيرة منطقة  مسعود  ھالل  .123
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  32 رقم بكيرة حي  بكيرة منطقة  المالك عبد  زنور  .124
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب 13 رقم العليا بكيرة حي  بكيرة منطقة  المجيد عبد  شروانة  .125
  الرابع  الثالث   األول  عامة تغذية  191 رقم األول الشطر بكيرة حي  بكيرة منطقة  توفيق  سليماني  .126
  الرابع  الثالث    لاألو  عامة تغذية  س 18 رقم العليا بكيرة حي  بكيرة منطقة  السعيد  يخلف  .127
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  األول الشطر بكيرة تجزئة  بكيرة منطقة  نوارة  سليماني  .128
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  بكيرة 17 عمارة مسكن 70 حي18  بكيرة منطقة  رضوان  زناق  .129
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  الثاني الشطر بكيرة حي  بكيرة منطقة  صھيب  زعرور  .130
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  5 رقم السفلى بكيرة حي  بكيرة منطقة  عزوز  برحال  .131
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  36 رقم 4 عمارة مسكن 70  بكيرة حي  بكيرة منطقة  صالح  عميرة بن  .132
 رقم 8ب عمارة مسكن 423 بكيرة حي  بكيرة منطقة  معمر  بركان  .133

  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  28
  الرابع  الثالث   األول  عامة تغذية  50 رقم 14 ط عمارة 386 بكيرة حي  بكيرة منطقة  سفيان  بوفنارة  .134
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  4 عمارة بكيرة حي116  بكيرة منطقة  شريف  بوبي  .135
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  3 شطر بكيرة حي148  بكيرة منطقة  شعيب  ھالل  .136
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  بكيرة 19 رقم الطاھر بلمسيخ حي  بكيرة منطقة  شعيب  شروانة  .137
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  بكيرة 19 رقم  بكيرة منطقة  الرحمان عبد  اعبودر  .138
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب61 رقم  األول الشطر بكيرة حي  بكيرة منطقة  ياسين  فياللي  .139
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  ب 14 رقم العليا بكيرة حي  بكيرة منطقة  عقيلة  بوزيان  .140
  الرابع  الثالث    األول  جزار  األول الشطر بكيرة حي139  بكيرة منطقة  صابر يوسف  بوفتة  .141
  الرابع  الثالث    األول  جزار  بكيرة حي  بكيرة منطقة  توفيق  بوصوارة  .142
  الرابع  الثالث    األول  زارج  بكيرة حي  بكيرة منطقة  حمزة  هللا سعد بن  .143

 01 ب عمارة مسكن 158 بكيرة حي  بكيرة منطقة  ھاجر  عويشة  .144
  الرابع  الثالث    األول  فواكه و خضر  11 رقم
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 رقم 03 عمارة مسكن 70 بكيرة حي  بكيرة منطقة  مصطفى  صحراوي  .145
  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  09

  الرابع  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  59 رقم بكيرة حي  بكيرة منطقة  السعيد  براھيمي  .146
  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  78 رقم تحصيص بكيرة حي  بكيرة منطقة  العزيز عبد  بوقرن  .147
  الرابع  الثالث    األول  مخبزة  بكيرة حي  بكيرة منطقة  رابح  يخلف  .148
  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  ب 119 رقم حصة 192 بكيرة تجزئة  بكيرة منطقة  حليم  لبصيص  .149
  الرابع  الثالث    األول  مخبزة  91 األول الشطر بكيرة حي  بكيرة منطقة  خديجة  خالف  .150
  الرابع  الثالث    األول  مخبزة  الثاني الشطر 2 رقم بكيرة حي62  بكيرة منطقة  بوبكر  بولوحة  .151
  الرابع  الثالث      مطعم  بكيرة حي  بكيرة منطقة  القادر عبد  مرادة  .152
  الرابع  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  بكيرة 19 الطاھررقم بلمسيخ حي  بكيرة منطقة  خالد  شروانة  .153
  الرابع  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  5 رقم 2أ عمارة مسكن 158 بكيرة يح  بكيرة منطقة  ادريس  بوزحزح  .154
  الرابع  الثالث    األول  عمومي ھاتف  3 رقم السفلى بكيرة حي  بكيرة منطقة  عماد  صاولة بن  .155
  الرابع  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  2 رقم السفلى بكيرة حي  بكيرة منطقة  يوسف  هللا سعد بن  .156

 رقم 3 بكيرة الخاص المخطط تجزئة  بكيرة منطقة  علي  سعدون  .157
  الرابع  الثالث    األول  عمومي ھاتف  270
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  الرابع  الثالث      اطعام  أ 79 رقم الوطني التحرير جيش شارع  بوجريو مسعود  سمير  جبالي  .1
  الرابع  الثالث      اطعام  الوطني التحرير جيش شارع01  بوجريو مسعود  خليل  بونعارة  .2
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  الوطني التحرير جيش شارع45  بوجريو مسعود  زكريا  بودايرة  .3
  الرابع  الثالث   األول  عامة تغذية  الوطني التحرير جيش شارع  بوجريو مسعود  جمال  نارو  .4
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  بوجريو مسعود  بوجريو مسعود  مراد  بومنجل  .5
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  بوجريو مسعود  بوجريو مسعود  ساعد  عليوة  .6
  الرابع  لثالثا  الثاني  األول  مخبزة  رومارين تجزئة63  بوجريو مسعود  فريد  بوالحديد  .7
  الرابع  الثالث  الثاني    العمومي ھاتف  س 41 رقم الزيتونة حي  بوجريو مسعود  خالد  طواھرة  .8
  الرابع  الثالث    األول  العمومي ھاتف  الوطني التحرير جيش شارع  بوجريو مسعود  عمار  سعدي  .9

  الرابع  الثالث   األول  العمومي ھاتف  64 رقم الوطني التحرير جيش عشار  بوجريو مسعود  عمار  ھادف  .10
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  الرابع  الثالث      سريع اطعام  العناب حي  وسط زياد ابن  ھشام  بوطمينة  .1
  الرابع  الثالث      سريع اطعام 2 س رقم محل 1954 نوفمبر أول شارع  وسط زياد ابن  بالل  مقالتي  .2
  الرابع  الثالث      كامل اطعام  خالف رمضان شارع  وسط زياد ابن  صالح  مسيلي  .3
  الرابع  الثالث   األول  عامة تغذية  100 رقم الساس محمد شارع  وسط زياد ابن  صالح  حافظي  .4
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  الخزف حي  وسط زياد ابن  رياض  مجروبي  .5
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب الخزف حي  وسط زياد ابن  الدين نور  مجروبي  .6
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  مكرر س 4 رقم الخزف حي  وسط زياد ابن  الصالح محمد  رموش  .7
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  1954 نوفمبر أول شارع  وسط زياد ابن  أحسن  بسطانجي  .8
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  56 رقم العناب حي  وسط زياد ابن  فريد  مسعودي  .9

  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  طويل شارع  وسط زياد ابن  الدين شمس  بلموراس  .10
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  الحرية شارع  وسط زياد ابن  الناصر عبد  جعوط  .11
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  الصالح محمد تيجاني حي  وسط زياد ابن  بوخميس  الليل طير  .12

 نوفمبر أول شارع ج 60 رقم محل  وسط زياد ابن  سميرة  رابحي  .13
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  1954

  الرابع  الثالث   األول  عامة تغذية  1954 نوفمبر أول شارع  وسط زياد ابن  عيسى  وحمير  .14
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  16 رقم عيسى كوحيل شارع  وسط زياد ابن  لويزة  صاوشي  .15
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  1954 نوفمبر اول شارع  وسط زياد ابن  الطاھر  قايدي  .16
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  48 رقم محمد ساس حي  وسط زياد ابن  الدين شمس  خميسي  .17

 2 عمارة ت و ص مسكن 200 حي  وسط زياد ابن  سليم  لرقم  .18
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  11 رقم

  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  االستقالل شارع  وسط زياد ابن  هللا عبد  خلفاوي  .19
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  حميدة فباللي شارع أ42  وسط زياد ابن  لمين محمد  سدراتي  .20
  الرابع  الثالث    األول  عامة تغذية  6 الحفيظ عبد الزواوي شيخ أ  شارع  وسط زياد ابن  ياسين  رابحي  .21
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