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  الرابع  الثالث      سريع إطعام  محمد كيموش نھج 02  المنصورة  لطفي  بوكلوة  .1
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  أ 14 رقم الياسمين نھج  المنصورة  علجية  فراحي  .2
    الثالث  الثاني  األول  التصوير استديو  محمد كيموش شارع 07  المنصورة  الھاشمي  بتشي  .3
    الثالث  الثاني    بقالة  محمد كيموش نھج 02  المنصورة  الدين نصر  بوكلوة  .4
        األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  7 رقم محمد مكيموش نھج  المنصورة  الھادي محمد  بتشيم  .5
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  8 رقم المنصورة سطح محمد كيموش نھج  المنصورة  عمار  رباحي  .6
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  المنصورة حي  المنصورة  أمين محمد  بركات  .7
 سطح 09 رقم محمد كيموش نھج  المنصورة  مصطفى  بليلي  .8

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 محل المنصورة
      الثاني  األول  عامة تغذية  02 رقم عمر داودي نھج المنصورة حي  المنصورة  فيصل  كيموش  .9

    الثالث      عامة تغذية  عمار داودي شارع21  المنصورة  عمر  شايب  .10
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  كيموش نھج  المنصورة  شعيب  قادري  .11
 المنصورة 11 رقم محمد كيموش نھج  المنصورة  مصطفى  قطاش  .12

    الثالث  الثاني    ودواجن لحوم  ت رقم محل ب الحصة
    الثالث    األول  صناعية مخبزة  06 رقم جبري ساحة  المنصورة  علي سيد  بولعرايس  .13
      الثاني    تقليدية وحلويات مخبزة  عمار داودي نھج 05  المنصورة  الحلويات و للخبز األمل  م م ذ ش  .14
  الرابع        مطعم  محمد كيموش شارع  المنصورة  الدين جمال  بوكلوة  .15
      الثاني  األول  مقھى  أ10 رقم المنصورة محمد كيموش شارع  المنصورة  كريم  زواد  .16
    الثالث  الثاني    مقھى  11 رقم كموش شارع  المنصورة  فاتح  برشي  .17
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  محمد كيموش شارع04شا  المنصورة  الدين بدر  بوكلوة  .18
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  كيموش نھج  المنصورة  نجيب  قلياشي  .19
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  المنصورة حي  المنصورة  رشيدة  سباق  .20
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  محمد كيموش أنھج06  المنصورة  فوزي  جعفري  .21
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  2 رقم المنصورة محمد كيموش شارع  المنصورة  الوھاب عبد  بوكلوة  .22
  الرابع    الثاني    عمومي ھاتف  المنصورة  المنصورة  الحق عبد  بوزردة  .23
    الثالث    األول  عمومي ھاتف  محمد كيموش شارع 02 رقم  المنصورة  وفيدة  بوكلوة  .24
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  الشرطي اللطيف غابة تجزئة 15  الشرطي اللطيف غابة تجزئة  وحيد  سالمي  .25
    الثالث  الثاني    الخبز صناعة  99 رقم مبروك سيدي تحصيص  مبروك سيدي تحصيص  احسن  طيار  .26
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  الرابع  الثالث  الثاني    مقھى  94 رقم مبروك سيدي تحصيص  مبروك سيدي تحصيص  أحسن  طيار  .27
 رقم عمارة الحد واد مسكن2000 حي  عباس اإلخوة حي  بالل محمد  امزيان  .28

    الثالث    األول  عامة تغذية  1003 ب1561
      الثاني  األول  قصابة  عباس االخوة حي 01  عباس اإلخوة حي  نجيب  االله عبد  .29
  رقم عمارة الحد واد مسكن2000 حي  عباس اإلخوة حي  بالل محمد  امزيان  .30

    الثالث    األول  عمومي ھاتف  1651 رقم1003
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  07 رقم أ نھج غجغج اإلخوة حي  الحياة حي  محمد  بوغاشيش  .31
        األول  صناعية مخبزة  06 عمارة  الحياة حي  المالك عبد  زايد بن  .32
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  04 رقم ج عمارة مسكن30  السالم عبد الدقسي حي  فارس  لوحيش  .33
      الثاني  األول  سريع إطعام  02 أ عمارة مسكن30 مشروع  السالم عبد الدقسي حي  ھارون  حمودة بن  .34
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  الفتاح عبد  بوبعة  .35
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  عمار بكوش سوق  السالم عبد الدقسي حي  عزوز  رجاح  .36
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  02 م 01 رقم السالم عبد الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  شعيب  بوحبيلة  .37
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  02 رقم عمار بكوش سوق  السالم عبد الدقسي حي  الغاني عبد  جدو  .38
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  أ13 رقم09 محل02 حصة  السالم عبد الدقسي حي  فيصل  العدوالي  .39
 413 رقم حصة السالم عبد الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  المالك عبد  بركاوي  .40

  الرابع  الثالث      سريع إطعام  مسكن 30 مشروع جزء
  الرابع  الثالث      للتبغ بالتجزئة تجارة  01 رقم بكوش سوق  السالم عبد الدقسي حي  عمر  بوفنارة  .41
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  الدقسي مشروع حي  السالم عبد الدقسي حي  محترم أشرف  بوسنة  .42
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  الشريف محمد  شراخ  .43
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  بكوش سوق 05  السالم عبد الدقسي حي  زھية  لعينين  .44
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  بكوش سوق  السالم عبد الدقسي حي  رؤوف  لجغير  .45
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  الدقسي حي 23  السالم عبد الدقسي حي  كمال  بوفنارة  .46
 رقم 23 عمارة السالم عبد الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  ياسين  عشباوي  .47

1140 P  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  
    الثالث    األول  عامة تغذية  23 عمارة السالم عبد الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  عماد  بودفة  .48
    الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  مسكن 1148  السالم عبد الدقسي حي  سفيان  بلعيدي  .49
    الثالث    األول  عامة تغذية  بكوش سوق 09  السالم عبد الدقسي حي  الطاھر محمد  بورني  .50
  الرابع  الثالث      حلويات  413 رقم حصة السالم عبد الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  حسان  زواش  .51
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  الرابع    الثاني    مرطبات حلويات  الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  اسامة  شنون  .52
      الثاني  األول  قصابة  03 رقم ج عمارة 413 حصة مسكن 30  السالم عبد الدقسي حي  طارق  تامن  .53
      الثاني  األول  قصابة  بوكروش سوق بجانب كشك 01  السالم عبد الدقسي حي  صالح  بلموكر  .54
    الثالث  الثاني  األول  ودواجن لحوم  08 رقم الدقسي سوق  السالم عبد الدقسي حي  ابراھيم  طلبة  .55
      الثاني  األول  ودواجن لحوم  بكوش سوق  السالم عبد الدقسي حي  ابراھيم  بولموكر  .56
  الرابع  الثالث      مخبزة  413 رقم 23 عمارة أ 148 برنامج  السالم عبد الدقسي حي  ناصر  عميرش  .57
    الثالث  الثاني    مخبزة  413 رقم الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  هللا عبد  عليوش  .58
  الرابع    الثاني    مطعم  03 رقم محل  السالم عبد الدقسي حي  بشير  بوحبيلة  .59
    الثالث  الثاني  األول  مقھى  ذ 413 رقم السالم عبد الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  فوزي  بعزيز  .60
 30 مشروع 413 حصة الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  عصام  مشري  .61

    الثالث  الثاني  األول  مقھى  30 م ب رقم ب عمارة مسكن
      الثاني  األول  مقھى  الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  ھشام  طالبي  .62
      الثاني  األول  مقھى  الدقسي حي أ 413  السالم عبد الدقسي حي  الرؤوف عبد  حيون  .63
      الثاني  األول  مقھى  كيموش شارع 02  السالم عبد الدقسي حي  المنير محمد  بوكلوة  .64
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  برازيليا التجاري المركز  السالم عبد الدقسي حي  رفيق باي أحمد  يوسف عاشق  .65
  الرابع    الثاني    عمومي ھاتف  01 ب رقم السالم عبد الدقسي حي 02  السالم عبد الدقسي حي  فوزي  خميسي  .66
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  السالم عبد الدقسي حي  السالم عبد الدقسي حي  عادل  خضارة  .67
    الثالث    األول  عمومي ھاتف  السالم عبد الدقسي حي413  السالم عبد الدقسي حي  الطيف عبد  سقني بن  .68
      الثاني  األول  بقالة  12 مجموعة أ شارع 09 رقم  عباس اإلخوة المتعاونين حي  غاني  مجمج  .69
 01 محل 1005 عمارة مسكن222 حي  عباس اإلخوة المتعاونين حي  اإلسالم نور محمد  لقرين  .70

    الثالث    األول  عامة تغذية  الحد وادي
    الثالث  الثاني    مخبزة  التجاري المركز  عباس اإلخوة المتعاونين حي  مولود  عمرة بن  .71
      الثاني    مخبزة  أ شارع  عباس اإلخوة المتعاونين حي  الزھرة  كبابي  .72
  الرابع  الثالث      مطعم  عباس اخوة  عباس اإلخوة المتعاونين حي  توفيق  بولعسل  .73
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  بقالة  04محل 600 رقم 03  المشجرة حي  لطفي  كروش  .74
      الثاني    عامة تغذية  600 رقم 03  المشجرة حي  يونس  كشرود  .75
    الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  141 رقم 02 ع مسكن 200  عمار بيطاطا حي  حمزة  حمادة بن  .76
    الثالث  الثاني    مغازة  41 رقم الممتدة حمادة حي  حمادة حي  اسامة  لعجابي  .77
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    الثالث  الثاني    عامة تغذية  س شارع 12  بسباس علي حي  الحميد عبد  يوسف  .78
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم محل نھج  بسباس علي حي  بالل  بلحواس  .79
  الرابع  الثالث      مغازة  43 رقم ج نھج  بسباس علي حي  رشيد  بولتياح  .80
      الثاني  األول  بقالة  01 رقم 2 ب أ عمارة  الشريف أحمد منوري حي  فؤاد  جبلي  .81
    الثالث  الثاني    بقالة  ب 06  الشريف أحمد منوري حي  رمزي  شالبي  .82
  الرابع  الثالث  الثاني    بقالة  02 ب  عمارة منتوري حي 13  الشريف أحمد منوري حي  فريد  عيساني  .83
 سيدي 54 رقم محجوب اسماعيل نھج  مجوب إسماعين شارع  سفيان  بولجبال  .84

    الثالث  الثاني    بقالة  مبروك
        األول  بقالة  40  مجوب إسماعين شارع  حمودي  حمامة  .85
  الرابع  الثالث      فواكه و خضر  نھج أ 58  مجوب إسماعين شارع  براھيم  عيش بن  .86
    الثالث  الثاني    فواكه و خضر  65 رقم  محجوب إسماعين شارع  سفيان  لصحب  .87
    الثالث    األول  عامة تغذية  مبروك سيدي بولقدور شارع  بولقدور شارع  السعيد  جحا  .88
    الثالث  الثاني  األول  المھاتفة لعتاد ت ت  ب 42 رقم  سليمان حرشي شارع  شاكر احمد  هللا ضيف بن  .89
    الثالث    األول  عامة تغذية  مبروك سيدي سليمان حرشي شارع 27  سليمان حرشي شارع  نذير  سرار  .90
    الثالث  الثاني    مغازة  55رقم  سليمان حرشي شارع  زكريا  قحش  .91
    الثالث  الثاني  األول  مقھى  38 رقم سليمان حرشي نھج  سليمان حرشي شارع  خثير  غضبان  .92
    الثالث    األول  عامة تغذية  رمضان حركاتي شارع  رمضان حركاتي شارع  الحميد عبد  سعدان  .93
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  رمضان حركاتي شارع  رمضان حركاتي شارع  عباس  غربي  .94
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  رمضان حركاتي  رمضان حركاتي شارع  زھير  والقوت  .95
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  رمضان حركاتي شارع  رمضان حركاتي شارع  با معتز  طاوطا  .96
      الثاني  األول  بقالة  مكرر 48 رقم  بشير حفناوي شارع  سفيان  بوبكر  .97
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  07 رقم  عمار داودي شارع  بوجمعة  زياد  .98
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  عمار زويش شارع  عمار زويش شارع  رياض  رباحي  .99

        األول  صناعية غير مخبزة  01 رقم عمار زويش نھج  عمار زويش شارع  سعيد  فريخ  .100
  الرابع  الثالث      وراقة مكتبة  ب محل أنھج27  عمار زويش شارع  لطفي  تليس بن  .101
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  عمار زويش حي 01  عمار زويش شارع  ياسر  حمودي  .102
      الثاني  األول  عامة تغذية  احمد صايغي نھج  أحمد صايغي شارع  ساعد  حماني  .103
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  مبروك سيدي أحمد صايغي نھج 03  أحمد صايغي شارع  جمال  بوطبجة  .104
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    الثالث  الثاني    مخبزة  أحمد صايغي شارع  أحمد صايغي شارع  شاكر احمد  بوصطلة  .105
    الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  أحمد صايغي شارع  أحمد صايغي شارع  حنان  غيموز  .106
      الثاني  األول  عامة تغذية  60 رقم  الطاھر عبابسة شارع  ميلود  ربيعي  .107
    الثالث  الثاني    قصابة  مبروك سيدي الطاھر عبابسة شارع 69  الطاھر عبابسة شارع  عالوة  بلعايب  .108
  الرابع    الثاني    مخبزة  الطاھر عبابسة شارع  الطاھر عبابسة شارع  الحميد عبد  شباحي  .109
      الثاني  األول  مقھى  الطاھر عبابسة نھج 27  الطاھر عبابسة شارع  رؤوف  قيدوم  .110
    الثالث  الثاني    مقھى  مبروك سيدي الطاھر عبابسة شارع  الطاھر عبابسة شارع  السالم عبد  مجدوب  .111
 رقم مبروك سيدي محمود عباس شارع  محمود عباس شارع  الھادي محمد  بوشريط  .112

    الثالث      كامل إطعام  26
    الثالث    األول  بقالة  مبروك سيدي 69 رقم محمود عباس نھج  محمود عباس شارع  مسعود  بوزراعة  .113
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