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  الثالث      سريع إطعام  محل 2 أ عمارة 162  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  عماد  عليوش  .1
    الثاني    عامة تغذية  524 رقم الريفيتين الحصتين التساھمي المشروع حي  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  العربي  شوفي  .2
      األول  عامة تغذية  ماسينيسا الجديدة المدينة  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  ھشام  لحمر  .3
      األول  عامة تغذية  ب عمارة مسكن 120  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  تونس  دحماني  .4
      األول  عامة تغذية  15 رقم حصة ب محل  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  هللا عبد  عابد  .5
    الثاني    صناعية مخبزة  ا 121 قطعة 551 ماسينيسا مدعم تحصيص  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  خوجة  سامعي  .6
      األول  عمومي ھاتف  اإلجتماعي تجزئة أ 33 قطعة 551 ماسينيسا تجزئة 248  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  فؤاد  نيغود  .7
    الثاني    عمومي ھاتف  205 رقم ماسينيسا ج م 03  السفلية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  نفيسة  حسين بن  .8
      األول  عامة تغذية  15 حصة ب محل  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  زھير  بوعشيبة  .9

    الثاني    عامة تغذية  03 محل بوالبردعة مسكن 45 حي  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  ضيف  بولحية  .10
      األول  عامة تغذية  18 درج ماسينيسا ج م 33  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  إلياس  لعور  .11
      األول  عامة تغذية  09 رقم 7 ع 01 جزء 806 رقم الريفية الحصة  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  مھدي  غريب  .12
      األول  عامة تغذية  ماسينيسا الجديدة المدينة  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  مسعود  منصوري  .13
    الثاني    عامة تغذية  08 الدرج 1 ب ع بوالبردعة م 45 حي  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  لزھر  ناقة  .14
    الثاني    عامة تغذية  02 عمارة 15 منطقة  م 250 -  130  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  سامي  حافظ بن  .15
    الثاني    مقھى  165 محل 02 أ  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  عمار  جنحي  .16
      األول  مقھى  د 5 رقم محل  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  الحميد عبد  سلمي  .17
    الثاني    مقھى  10 درج 10 رقم محل أ عمارة  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  الحميد عبد  بشكري  .18
    الثاني    عمومي ھاتف  ماسينيسا  العلوية الجھة ماسينيسا الجديدة المدينة  زكرياء  ضاوي  .19
  الثالث      سريع إطعام  محطة  رحمون اوالد بلدية  محمد  طقيق  .20
  الثالث      سريع إطعام  25 ب رقم قطعة 55 القرزي السكني المجمع القراح تحصيص  رحمون اوالد بلدية  الزھراء فطيمة  دبيح دمان  .21
  الثالث      كامل إطعام  ب 23 رقم قطعة 55 القراح تجزئة  رحمون اوالد بلدية  الطيب  قاسمي  .22
    الثاني    العامة للتغذية بالجملة تجارة  الرياض تجزئة  رحمون اوالد بلدية  عادل  مصطفاوي  .23
    الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  01 رقم محل أ 53 رقم قطعة 55 القراح  رحمون اوالد بلدية  اإلساللم نور  كاكا  .24
    الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  قسنطينة  رحمون اوالد بلدية  حمزة  حليمي  .25
    الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  الجمبل المنظر تجزئة  رحمون اوالد بلدية  أمير  حمودي  .26
    الثاني    عامة تغذية  القرزي 34 صاولة حي  رحمون اوالد بلدية  حمزة  بارش  .27
    الثاني    عامة تغذية  القراح بوعصيدة حي  رحمون اوالد بلدية  العربي محمد  رباعة  .28
    الثاني    عامة تغذية  83 رقم 85 قطعة القرزي السكني المجمع  رحمون اوالد بلدية  ھشام  سالمي  .29
    الثاني    عامة تغذية  محطة  رحمون اوالد بلدية  الدين نصر  درويش  .30
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    الثاني    عامة تغذية  الجميل المنظر ب 16 رقم محل  رحمون اوالد بلدية  حورية  ثليجان  .31
    الثاني  األول  عامة تغذية  ج 83 رقم 93 قسم القراح قطعة 55 تحصيص  رحمون اوالد بلدية  فارس  غضبان  .32
      األول  عامة تغذية  قسنطينة محطة  رحمون اوالد بلدية  مسعود  العايب  .33
    الثاني    عامة تغذية  القرزي الوطني الطريق 03 القراح قرية  رحمون اوالد بلدية  فتيحة  غضاب  .34
      األول  عامة تغذية  القراج 03 الوطني الطريق  رحمون اوالد بلدية  مصطفى  عيادي  .35
      األول  عامة تغذية  القرزي صاولة حي 23  رحمون اوالد بلدية  صابر  صاولة  .36
      األول  عامة تغذية  الجميل المنظر تحصيص  رحمون اوالد بلدية  حاتم  زعامطة  .37
      األول  عامة تغذية  القرزي ب 54 رقم 56 قطعة الفردي السكني المجمع  رحمون اوالد بلدية  لطفي  حمودي  .38
    الثاني  األول  عامة تغذية  الجميل المنظر تجزئة 61  رحمون اوالد بلدية  فاتح  غميض  .39
    الثاني  األول  خدمات و بنزين محطة  القـــراح  رحمون اوالد بلدية  إبراھيم  شيھب  .40
    الثاني  األول  مخبزة  15 رقم قطعة 85 تحصيص  رحمون اوالد بلدية  الرحيم عبد  جلي  .41
    الثاني  األول  مخبزة  قطعة 85 تحصيص  رحمون اوالد بلدية  سفيان  غضبان  .42
    الثاني  األول  مخبزة  القراح 03 رقم الوطني الطريق  رحمون اوالد بلدية  فارس  غرنوق  .43
    الثاني    مخبزة  القراح ث 75 رقم الرياض تحصيص  رحمون اوالد بلدية  فيصل  حمودي  .44
    الثاني  األول  مغازة  55 قطعة القراح حي  رحمون اوالد بلدية  ميلود  بوغرارة  .45
    الثاني    مغازة  محطة  رحمون اوالد بلدية  كمال  زعامطة  .46
    الثاني  األول  مغازة  67 رقم الجميل المنظر تحصيص  رحمون اوالد بلدية  الدين نصر  فوغالي  .47
    الثاني  األول  مقھى  قطعة 55 حي  رحمون اوالد بلدية  العربي محمد  سعادة بن  .48
      األول  مقھى  القرزي 03 الوطني الطريق  رحمون اوالد بلدية  مليكة  غرنوق  .49
    الثاني  األول  مقھى  القرزي صاولة حي  رحمون اوالد بلدية  أحمد  صاولة  .50
    الثاني  األول  مقھى  المحطة  رحمون اوالد بلدية  الربيع  حمودي  .51
    الثاني  األول  وراقة مكتبة  18 رقم بوحصيدة تحصيص  رحمون اوالد بلدية  اسكندر  السعيد بن  .52
      األول  عمومي ھاتف  50 رقم الجميل المنظر حي  رحمون اوالد بلدية  لقمان  محسن  .53
    الثاني  األول  عمومي ھاتف  25 ب رقم قطعة 55 القرزي السكني المجمع القراح تحصيص  رحمون اوالد بلدية  حكيم  غرنوق  .54
      األول  مخبزة  78 رقم  ماسينيسا تحصيص  علي  قراس  .55
    الثاني    عامة تغذية  32 رقم بشير شيھاني الحرفية المنطقة  1945 ماي 08 حي  رابح  طالب  .56
      األول  عامة تغذية  26 رقم  1945 ماي 08 حي  فائزة  منصوري  .57
    الثاني    عامة تغذية  144  1945 ماي 08 حي  مراد  مزياني  .58
      األول  عامة تغذية  أ د 41 رقم محل بشير شيھاني. ح المنطقة  1945 ماي 08 حي  علي  امجوج  .59
    الثاني    مخبزة  حصة 149  1945 ماي 08 حي  ھشام  بولحية  .60
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      األول  مخبزة  140 رقم  1945 ماي 08 حي  الطيب محمد  بولحية  .61
      األول  صناعية مخبزة  50 رقم الحرفية المنطقة  1945 ماي 08 حي  خوجة  سامعي  .62
      األول  صناعية غير مخبزة  بشير شيھاني الحرفية المنطقة  1945 ماي 08 حي  بشير  بولحية  .63
    الثاني    صناعية غير مخبزة  بشير شيھاني الحرفية المنطقة  1945 ماي 08 حي  فريد  سحنون  .64
  الثالث      سريع إطعام  10 رقم محل 05 رقم 58 عمارة  مسكن 1013 حي  نورة  شحالف  .65
  الثالث      سريع إطعام  10 رقم 213 عمارة  مسكن 1013 حي  جمال  بوشعار  .66
  الثالث      سريع إطعام  29 رقم 22 عمارة  مسكن 1013 حي  دنيا  حلموس  .67
  الثالث      كامل إطعام  03 رقم 57 عمارة  مسكن 1013 حي  السعيد  عفيف  .68
  الثالث      كامل إطعام  22 رقم 77 عمارة  مسكن 1013 حي  الدين نصر  صخراوي  .69
      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  14 أرض 02 رقم حصة 54 عمارة  مسكن 1013 حي  شعبان  عفيف  .70
    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  02 رقم محل 54 عمارة  مسكن 1013 حي  فاطمة  بوخطاية  .71
    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  02 رقم 04 عمارة  مسكن 1013 حي  العيد محمد  صخراوي  .72
    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  مكرر 06 رقم 58 عمارة  مسكن 1013 حي  محمد  نموشي  .73
    الثاني    عامة تغذية  03 رقم 86 عمارة  مسكن 1013 حي  وحيد  بوالكرشة  .74
    الثاني    عامة تغذية  15 رقم  مسكن 1013 حي  إلياس  توھامي  .75
    الثاني    عامة تغذية  03 رقم  مسكن 1013 حي  كريم  رميشي  .76
      األول  عامة تغذية  35 رقم 09 عمارة  مسكن 1013 حي  الصالح محمد  حالب  .77
  الثالث      سريع إطعام  04 رقم  مسكن 1039 حي  عمر  بوشمال  .78
      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  7/  6 عمارة  مسكن 1039 حي  مصطفى  بوكالب  .79
      األول  عامة تغذية  05 عمارة  مسكن 1039 حي  محمود  درويش  .80
      األول  عامة تغذية    مسكن 1039 حي  هللا عبد  شتيوي  .81
      األول  عامة تغذية  01 رقم كشك  مسكن 1039 حي  مليكة  بلھوشات  .82
    الثاني  األول  صناعية مخبزة  10 رقم  مسكن 1039 حي  رشيد  زعامطة  .83
      األول  مقھى  01 محل 04 رقم  مسكن 1039 حي  الدين محي  بوشمال  .84
      األول  عمومي ھاتف  02 كشك  مسكن 1039 حي  نادية  مجمج  .85
    الثاني    عامة تغذية  17 عمارة  مسكن 1200 حي  مولود  نحوي  .86
    الثاني    عامة تغذية  35 عمارة  مسكن 1200 حي  صالح  طبيب  .87
      األول  عامة تغذية    مسكن 1200 حي  ھشام  توھامي  .88
    الثاني    عامة تغذية  68 رقم 37 عمارة  مسكن 1200 حي  شريفة  دربال  .89
      األول  عامة تغذية  مكرر 15 رقم 12 عمارة  مسكن 1200 حي  سمير  بوبيدي  .90
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      األول  مقھى  40 محل 30 عمارة  مسكن 1200 حي  يوسف  توھامي  .91
      األول  مقھى  مكرر 12 رقم 10 عمارة  مسكن 1200 حي  سليمة  بولغب  .92
      األول  مقھى  04 عمارة 07 رقم  مسكن 1200 حي  صفية  مشطري  .93
    الثاني    كامل إطعام  14 عمارة 15  مسكن 1587 حي  الرزاق عبد  بوھيدل  .94
    الثاني    عامة تغذية  08 رقم 32 حصة 112 عمارة  مسكن 1587 حي  المالك عبد  بوھيدل  .95
      األول  البيض و الدواجن للحوم ت ت  01 رقم  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  عامر  حليمي  .96
    الثاني    عامة تغذية  07 رقم  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  نبيل  كغوش  .97
    الثاني    مقھى  م 52  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  زوبير  نوايلي  .98
      األول  عمومي ھاتف  العمومية الساحة 06  التجاري الرواق مسكن 1600 حي  حمزة  بوبرطخ  .99

      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  39 رقم  CNEP مسكن 192 حي  سعاد  مساحل  .100
    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  33 رقم  CNEP مسكن 192 حي  الدين زين  بوشعالة  .101
    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  18 رقم  CNEP مسكن 192 حي  با معتز  باجي  .102
    الثاني    عامة تغذية  برنامج CNEP  48 مسكن 192 حي  الطيب  لكحل  .103
      األول  عامة تغذية  08 عمارة CNEP  35 مسكن 192 حي  خالد  عرباوي  .104
      األول  مقھى  17 محل  CNEP مسكن 192 حي  مھدي  سلماجي  .105
    الثاني    عامة تغذية  187 رقم  الخروب 1955 اوت 20 حي  األمين محمد  براشية  .106
    الثاني    عامة تغذية  75 رقم 55  الخروب 1955 اوت 20 حي  مسعودة  مداح  .107
    الثاني    عامة تغذية  117 رقم  الخروب 1955 اوت 20 حي  أحمد  جودي  .108
      األول  مخبزة  62 رقم  الخروب 1955 اوت 20 حي  فوزي  عشي  .109
      األول  مخبزة  09 رقم 55  الخروب 1955 اوت 20 حي  بلقاسم  بومحديو  .110
  الثالث      سريع إطعام  78 عمارة 14 رقم  مسكن 250 حي  الوافي  سغاويل  .111
    الثاني    عامة تغذية  21 رقم 02 عمارة  مسكن 250 حي  محمد  حيوني  .112
      األول  عامة تغذية  35 رقم 178 عمارة أو تي أو  مسكن 250 حي  ھجيرة  الصيد  .113
    الثاني    عامة تغذية  05 عمارة أو تي أو 09 رقم  مسكن 250 حي  ھشام  بوحالسة  .114
      األول  عامة تغذية  05 عمارة أو تي أو 18 رقم  مسكن 250 حي  خالد  دراجي بن  .115
      األول  عامة تغذية  18 رقم 09 عمارة أو تي أو  مسكن 250 حي  رؤوف  دراجي بن  .116
      األول  مقھى  20 عمارة 07 أ  مسكن 250 حي  حدة  عليوش  .117
      األول  عمومي ھاتف  03 عمارة 03 رقم  مسكن 250 حي  بخوش  زيبحة  .118
      األول  عامة تغذية  03 رقم 15 عمارة  مسكن 312 حي  فيصل  مزياني  .119
  الثالث      سريع إطعام  04 رقم أ عمارة  مسكن 40 حي  الدين محي  بوشمال  .120
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  الثالث      سريع إطعام  02 رقم  مسكن 40 حي  فاتح  بلمسيخ  .121
    الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  02 رقم أ عمارة  مسكن 40 حي  مصطفى  حصاص  .122
      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  50 حصة ا عمارة  مسكن 40 حي  مختار  مختاري  .123
      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  50 رقم محل 02 عمارة  مسكن 40 حي  الدين سيف  دباش  .124
      األول  عامة تغذية  04 رقم 2 ب عمارة  مسكن 40 حي  بدرالدين  مزداد  .125
      األول  عامة تغذية  7 حصة 1 س عمارة 07  مسكن 40 حي  محمد  بوشمة  .126
      األول  عامة تغذية  أ عمارة 03 رقم  مسكن 40 حي  الحميد عبد  بدالة  .127
    الثاني    عامة تغذية  43 رقم أ عمارة  مسكن 40 حي  رمضان  مروك  .128
    الثاني    عامة تغذية  08 حصة 3 س عمارة  مسكن 40 حي  هللا عبد  كتاف  .129
    الثاني    عامة تغذية  03 رقم  مسكن 40 حي  ربيحة  عامر بن  .130
    الثاني    عامة تغذية  01 محل 20 عمارة  مسكن 450 حي  مبروك  بوربعة  .131
    الثاني    عامة تغذية  مسكن 450 حي 95  مسكن 450 حي  فيصل  عشيبة  .132
      األول  عمومي ھاتف  101 رقم 24 ج عمارة  مسكن 450 حي  زوبير  بونقجة  .133
      األول  عامة تغذية  24 عمارة إ ت و ص 04  مسكن 500 حي  خوذير  الحوسين الشيخ بن  .134
    الثاني    عامة تغذية  50 عمارة  مسكن 500 حي  نبيل  دميغة  .135
      األول  عامة تغذية  07 رقم 50 عمارة  مسكن 500 حي  نبيل  فوغالي  .136
      األول  عامة تغذية  14 رقم  42 عمارة  CNEP مسكن 500 حي  شراف  حمود  .137
        عامة تغذية  03 محل 36 عمارة  CNEP مسكن 500 حي  فارس  دريدي  .138
    الثاني    عامة تغذية  36 رقم 12 عمارة  CNEP مسكن 500 حي  الصغير أحمد  غبريد بن  .139
      األول  عامة تغذية  040 رقم 47 عمارة  CNEP مسكن 500 حي  ھشام  بوراوي  .140
      األول  مقھى  125 رقم 37 ع م CNEP  155 -500 مسكن 500 حي  علي  إيديو  .141
    الثاني    عمومي ھاتف  ب عمارة 10  الحضرية المنطقة مسكن 80 حي  وليد  مشري  .142
      األول  عمومي ھاتف  03 ب عمارة  الحضرية المنطقة مسكن 80 حي  العالي عبد  بوصالح  .143
    الثاني    عامة تغذية  أ 13 رقم  مسكن 900 حي الدين بدر محمد  زروق  .144
    الثاني    مخبزة  111 رقم  سبيقة االخوة حي  حمداني  يحياوي  .145
      األول  صناعية مخبزة  64 رقم  الحياة حي  موسى  سماعلي  .146
    الثاني    مقھى  أ 93  الرياض حي  سمير  خنسال  .147
    الثاني  األول  خدمات و بنزين محطة  باديس إبن طريق  المنار حي  المحطة  مسير  .148
      األول  صناعية غير مخبزة  691  المنار حي  حسين  بولحية  .149
      األول  صناعية مخبزة  ب 608  المنى حي  برھان  بولحية  .150
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      األول  عامة تغذية  350 رقم  الوفاء حي  الدين نور  دحدوح  .151
    الثاني    عامة تغذية  320 رقم  الوفاء حي  عيسى  جويمعة  .152
      األول  مخبزة    الوفاء حي  بوبكر  زعامطة  .153
    الثاني    صناعية مخبزة  382 رقم محل  الوفاء حي  حدة  كافي  .154
      األول  تقليدية وحلويات مخبزة  401 رقم  الوفاء حي  حبيب  بوراس  .155
      األول  الطازجة للحوم ت ت  د 10 رقم  ) طنجة(  حسين برادعي حي  حسام  رقاد  .156
    الثاني    عامة تغذية  13 رقم  ) طنجة(  حسين برادعي حي  سامي  بودبوز  .157
      األول  عامة تغذية  15 رقم  ) طنجة(  حسين برادعي حي  عمر  عامر  .158
    الثاني    عامة تغذية  الرزاق عبد حسين شارع  ) طنجة(  حسين برادعي حي  مصطفى  عامر  .159
      األول  مخبزة  01 رقم  ) طنجة(  حسين برادعي حي  مصدق  برادعي  .160
      األول  عامة تغذية  ب 117 رقم  بوالعيد بن حي  جمال  تومي  .161
    الثاني    عامة تغذية  05 رقم إبراھيم بلعيد شارع  بوالعيد بن حي  فاطمة  قارة  .162
      األول  عامة تغذية  110 رقم  الدراجي صالح حي  حورية  فاحم  .163
      األول  عامة تغذية  16 رقم موالكية تحصيص  الدراجي صالح حي  أمال  حمالوي  .164
    الثاني    عامة تغذية  04 محل 137 رقم  الدراجي صالح حي  ابراھيم  ضبايعة  .165
      األول  عامة تغذية  422 رقم مسكن 750  الدراجي صالح حي  زھيرة  طويوي  .166
    الثاني    عامة تغذية    الدراجي صالح حي  علي محمد  براھمية  .167
    الثاني    عامة تغذية  116  الدراجي صالح حي  محمد  ذيب  .168
      األول  عامة تغذية    الدراجي صالح حي  غنية  بوساوي  .169
      األول  مخبزة  الدراجي صالح تجزئة ت أ 181  الدراجي صالح حي  بالل  دردور  .170
    الثاني    مخبزة  أ محل موالكية تجزئة 70  الدراجي صالح حي  حمزة  عروي  .171
    الثاني    مخبزة  أ 160 رقم موالكية تحصيص  الدراجي صالح حي  ھشام  زيبحة  .172
    الثاني    مقھى  أ 79 رقم  الدراجي صالح حي  عمار  جمعة  .173
      األول  عامة تغذية  التطوري حي  نحاس عين حي  إلياس  بوحجر  .174
  الثالث      سريع إطعام  26 رقم  القادر عبد االمير شارع  زليخة  مراحي  .175
  الثالث      كامل إطعام  06 رقم  القادر عبد االمير شارع  ھشام  عريبي  .176
      األول  المھاتفة لعتاد ت ت  01 رقم  القادر عبد االمير شارع  الغاني عبد  شواي  .177
    الثاني    المھاتفة لعتاد ت ت  01 رقم  القادر عبد االمير شارع  الجليل عبد  الصوف بو  .178
    الثاني    المھاتفة لعتاد ت ت  102 رقم  القادر عبد االمير شارع  سمير  حجاج  .179
      األول  المھاتفة لعتاد ت ت    القادر عبد االمير شارع  أدم  جغري  .180
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      األول  البيض و الدواجن للحوم ت ت  38 رقم  القادر عبد االمير شارع  العزبز عبد  توفوني  .181
      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  B 13 رقم  القادر عبد االمير شارع  فاتح  منايفي  .182
    الثاني    عامة تغذية  92 رقم  القادر عبد االمير شارع  عادل  دراجي بن  .183
    الثاني    عامة تغذية  علي إيزلوي 01 أ  القادر عبد االمير شارع  األمين محمد  عبادة  .184
      األول  عامة تغذية  26 رقم  القادر عبد االمير شارع  الشريف محمد  لعربي بن  .185
    الثاني    عامة تغذية  24 رقم  القادر عبد االمير شارع  عزالدين  عامر  .186
      األول  عامة تغذية  27 رقم  القادر عبد االمير شارع  السعيد محمد  متيب  .187
    الثاني    مخبزة  22 رقم  القادر عبد االمير شارع  الصالح محمد  جليد  .188
      األول  مقھى  07 رقم  القادر عبد االمير شارع  يزيد محمد  حمود بن  .189
      األول  مخبزة    بشير حجاج شارع  عيسى  برايشية  .190
    الثاني    صناعية مخبزة  35  بشير حجاج شارع  أحمد  ساحلي  .191
  الثالث      سريع إطعام    الطيب شيبان شارع  طارق  قماس  .192
  الثالث      كامل إطعام  الحميد عبد قربوعة شارع 14  الطيب شيبان شارع  فؤاد  وشتاتي  .193
  الثالث      كامل إطعام  الحميد عبد قربوعة شارع 12  الطيب شيبان شارع  يوسف  عماري  .194
    الثاني    عامة تغذية  15 رقم  الطيب شيبان شارع  عمار  طالحي  .195
      األول  عامة تغذية  الحميد عبد قربوعة شارع 15  الطيب شيبان شارع  عمار  بشالة  .196
      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  أ02 رقم حصة 46  محمد مريبعي شارع  فؤاد  لحمر  .197
      األول  عامة تغذية  بسطانجي محمد شارع  بوجمعة منايقي شارع  االمين محمد  دراجي بن  .198
      األول  مقھى  ب 78 رقم  حميميم واد  جالل  سريق  .199
    الثاني    مقھى  24 رقم  حميميم واد  خالد  زويش  .200

 


