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    الثاني    عامة تغذية  32 رقم بشير شيھاني الحرفية المنطقة  1945 ماي 08 حي  رابح  طالب  .1
      األول  عامة تغذية  أ د 41 رقم محل بشير شيھاني. ح المنطقة  1945 ماي 08 حي  علي  امجوج  .2
    الثاني    عامة تغذية  144  1945 ماي 08 حي  مراد  مزياني  .3
     األول  عامة تغذية  26 رقم  1945 ماي 08 حي  فائزة  منصوري  .4
      األول  مخبزة  140 رقم  1945 ماي 08 حي  الطيب محمد  بولحية  .5
    الثاني    مخبزة  حصة 149  1945 ماي 08 حي  ھشام  بولحية  .6
      األول  صناعية مخبزة  50 رقم الحرفية المنطقة  1945 ماي 08 حي  خوجة  سامعي  .7
      األول  صناعية غير مخبزة  بشير شيھاني الحرفية المنطقة  1945 ماي 08 حي  بشير  بولحية  .8
    الثاني    صناعية غير مخبزة  بشير شيھاني الحرفية المنطقة  1945 ماي 08 حي  فريد  سحنون  .9

      األول  الطازجة للحوم ت ت  د 10 رقم  ) طنجة(  حسين برادعي حي  حسام  رقاد  .10
    الثاني    عامة تغذية  الرزاق عبد حسين شارع  ) طنجة(  حسين برادعي حي  مصطفى  عامر  .11
    الثاني    عامة تغذية  13 رقم  ) طنجة(  حسين برادعي حي  سامي  بودبوز  .12
      األول  عامة تغذية  15 رقم  ) طنجة(  حسين برادعي حي  عمر  عامر  .13
      األول  مخبزة  01 رقم  ) طنجة(  حسين برادعي حي  مصدق  برادعي  .14
     األول  عامة تغذية  ب 117 رقم  بوالعيد بن حي  جمال  تومي  .15
    الثاني    عامة تغذية  05 رقم إبراھيم بلعيد شارع  بوالعيد بن حي  فاطمة  قارة  .16
  الثالث      سريع إطعام  26 رقم  القادر عبد االمير شارع  زليخة  مراحي  .17
  الثالث      كامل إطعام  06 رقم  القادر عبد االمير شارع  ھشام  عريبي  .18
      األول  المھاتفة لعتاد ت ت    القادر عبد االمير شارع  أدم  جغري  .19
    الثاني    المھاتفة لعتاد ت ت  01 رقم  القادر عبد االمير شارع  الجليل عبد  الصوف بو  .20
      األول  المھاتفة لعتاد ت ت  01 رقم  القادر عبد االمير شارع  الغاني عبد  شواي  .21
    الثاني    المھاتفة لعتاد ت ت  102 رقم  القادر عبد االمير شارع  سمير  حجاج  .22
      األول  البيض و الدواجن للحوم ت ت  38 رقم  القادر عبد االمير شارع  العزبز عبد  توفوني  .23
      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  B 13 رقم  القادر عبد االمير شارع  فاتح  منايفي  .24
    الثاني    عامة تغذية  علي إيزلوي 01 أ  القادر عبد االمير شارع  األمين محمد  عبادة  .25
    الثاني    عامة تغذية  92 رقم  القادر عبد االمير شارع  عادل  دراجي بن  .26
    الثاني    عامة تغذية  24 رقم  القادر عبد االمير شارع  عزالدين  عامر  .27
      األول  عامة تغذية  27 رقم  القادر عبد االمير شارع  السعيد محمد  متيب  .28
      األول  عامة تغذية  26 رقم  القادر عبد االمير شارع  الشريف محمد  لعربي بن  .29
    الثاني    مخبزة  22 رقم  القادر عبد االمير شارع  الصالح محمد  جليد  .30
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      األول  مقھى  07 رقم  القادر عبد االمير شارع  يزيد محمد  حمود بن  .31
      األول  مخبزة    بشير حجاج شارع  عيسى  برايشية  .32
    الثاني    صناعية مخبزة  35  بشير حجاج شارع  أحمد  ساحلي  .33
  الثالث      سريع إطعام    الطيب شيبان شارع  طارق  قماس  .34
  الثالث      كامل إطعام  الحميد عبد قربوعة شارع 14  الطيب شيبان شارع  فؤاد  وشتاتي  .35
  الثالث      كامل إطعام  الحميد عبد قربوعة شارع 12  الطيب شيبان شارع  يوسف  عماري  .36
      األول  عامة تغذية  الحميد عبد قربوعة شارع 15  الطيب شيبان شارع  عمار  بشالة  .37
    الثاني    عامة تغذية  15 رقم  الطيب شيبان شارع  عمار  طالحي  .38
      األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  أ02 رقم حصة 46  محمد مريبعي شارع  فؤاد  لحمر  .39
      األول  عامة تغذية  بسطانجي محمد شارع  بوجمعة منايقي شارع  االمين محمد  دراجي بن  .40

 


