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 العربي شارع والفواكه الخضر سوق  وسط مراد ديدوش  حسين  ديب  .39
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 العربي شارع والفواكه الخضر سوق  وسط مراد ديدوش  بوبكر  عميرة  .42
  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  11 رقم مھيدي بن

  الثالث    األول  مخبزة  مھيد بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  الدين زين  سالم بن  .43
  الثالث    األول  مخبزة  مھيد بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  يونس  غماري  .44
  الثالث  الثاني    مخبزة  ب 15 رقم سليمان بوزعباطة حي  وسط مراد ديدوش  اللطيف عبد  هللا جاب بن  .45
  الثالث    األول  مخبزة  سعودي فركوس حي  وسط مراد ديدوش  مراد  قرفي  .46
  الثالث  الثاني    مخبزة  مھيد بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  فيصل  الھامل  .47
  الثالث  الثاني    مخبزة  23 رقم حسين دحدوح حي  وسط مراد ديدوش  حسين  بوطبالة  .48
  الثالث  الثاني    مغازة  10 رقم الرياض حي  وسط مراد ديدوش  سامية  جربوعة  .49
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  01 محل الزھور تجزئة  وسط مراد ديدوش  كريم  عون بن  .50
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  1 محل الزھور تجزئة30  وسط مراد ديدوش  الدين عالء  بوعبلو  .51
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  مھيدي بن العربي شارع ف01  وسط مراد ديدوش  موسى  بولطيف  .52
  الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  نغيش حي  وسط مراد ديدوش  نوفل  وارث بن  .53

 103 رقم الحصة نرسيس تحصيص  الحجر واد منطقة  شعيب  بوشحم  .54
  الثالث      كامل إطعام  02 رقم محل
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 محل 06 رقم عمارة مسكن 210 حي  الحجر واد منطقة  رياض  بوسبولة  .55
  الثالث      كامل إطعام  18 رقم

 محل 05 رقم عمارة مسكن 210 حي  الحجر واد منطقة  سعيد  ساحلي  .56
  الثالث      كامل إطعام  مكرر13 رقم

  الثالث      كامل إطعام  33 رقم الياسمين تحصيص  الحجر واد منطقة  سمير  بوفاعة  .57
  الثالث      كامل إطعام  25 رقم 9 عمارة مسكن 210 حي  الحجر واد منطقة  يمينة  قرواش  .58

 المجموعة 59 رقم النرجس تحصيص  الحجر واد منطقة  الصالح محمد  حشيش  .59
  الثالث      كامل إطعام  41 رقم الملكية

  الثالث  الثاني    عامة تغذية  عمار بوثلجة حي أ102  الحجر واد منطقة  جمال  قيوش  .60
  الثالث    األول  عامة تغذية  عمار بوثلجة حي أ37  الحجر واد منطقة  بوبكر  سنيغري  .61
  الثالث    األول  عامة تغذية  عمار بوثلجة حي03  الحجر واد منطقة  مختار  ھقھوق  .62
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  6 رقم النرجس حي  الحجر واد منطقة  قرمية  هللا جاب بن  .63
  الثالث    األول  عامة تغذية  45 رقم 15 عمارة مسكن 210 حي  الحجر واد منطقة  يوسف  لعالوي  .64

 النرسيس تحصيص 103 رقم الحصة  الحجر واد منطقة  الزھراء فاطمة  دغدغ  .65
  الثالث    األول  عامة تغذية  3 رقم

  الثالث    األول  عامة تغذية  رابح قشي علي حي362  الحجر واد منطقة  حمودي  عويش  .66
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  40 رقم رابح قشي علي حي  الحجر واد منطقة  زھية  بوغرارة  .67

 34 رقم 12 عمارة مسكن 210 حي  الحجر واد منطقة  بوبكر  نوري  .68
  الثالث    األول  عامة تغذية  مكرر

  الثالث   األول  عامة تغذية  النرجس تجزئة41  الحجر واد منطقة  رياض  قھوال  .69
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  فوضيل دليمي حي40  الحجر واد منطقة  جمال  دياب بن  .70
  الثالث    األول  عامة تغذية  فوضيل دليمي حي23  الحجر واد منطقة  الدين نصر  جامع  .71

 27 رقم 15 عمارة مسكن 210 حي  الحجر واد منطقة  كمال  الليل طير  .72
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  مكرر

  الثالث  الثاني    عامة تغذية  34 رقم 13 عمارة مسكن 260 حي  الحجر واد منطقة  خالد  العايب  .73
  الثالث    األول  عامة تغذية  34 رقم 13 عمارة مسكن 260 حي  الحجر واد منطقة  الدين صدر  هللا جاب بن  .74
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  أحمد عبودي حي362  الحجر واد منطقة  مراد  شريبط  .75
  الثالث    األول  عامة تغذية  04 عمارة مسكن 210 حي 12  الحجر واد منطقة  الصديق  فياللي  .76
  الثالث  الثاني    مخبزة  ب 71 رقم عمار بوثلجة حي  الحجر واد منطقة  الدين خير  زيرق  .77
  الثالث    األول  مخبزة  النرجس حي ج76  الحجر واد منطقة  نذير  سريك  .78
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  الثالث  الثاني    مخبزة  أحمد عبودي حي  الحجر واد منطقة  منير  شريبط  .79
  الثالث    األول  مخبزة  151 رقم عالوة دحدوح حي  الحجر واد منطقة  لطفي  بوكبوس  .80

 


