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 ب 04 رقم حصة 45 رقم عمار نمورة بن شارع  حريشة  بالل  حركو بن  .1
    الثالث  الثاني    والقصابة الدواجن اللحوم  01 رقم محل

    الثالث    األول  الصناعية المخبزة  أسمارة عين 01 رقم محل 179 غيموز تجزئة  حريشة  مروان  مخلوفي  .2
  الرابع      األول  العامة تغذية  اسمارة عين ب محل 286 رقم غيموز تحصيص  حريشة  الدين نور  صغيرو  .3
  الرابع    الثاني    العامة تغذية  اسمارة عين أ 293 رقم محل م 105 تحصيص  حريشة  الزھراء فاطمة  حوادق  .4
    الثالث  الثاني    العامة تغذية  أ 282 رقم غيموز تجزئة  حريشة  نعيم  شھيلي  .5
    الثالث    األول  عامة تغذية  حصة 105 تجزئة279  حريشة  الطاھر  ھرنون  .6
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  1ب عمارة عمار حريشة  حريشة  سعدة  عرفة  .7
  الرابع      األول  عامة تغذية  139 رقم الرياض حي  حريشة  محمد  دباش  .8
  الرابع      األول  عامة تغذية  05 محل 6 غ عمار حريشة الغربية ح م  حريشة  الدين شمس  سالم  .9

  الرابع      األول  عامة تغذية  أ 351 رقم غيموز تحصيص  حريشة  مراد  بخوش  .10
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  أ محل 336 رقم غيموز تحصيص  حريشة  الدين بدر  بوالبعير  .11
  الرابع      األول  عامة تغذية  ب 14 عمارة مسكن 542 حي 46  حريشة  زينب  دباش  .12
    الثالث    األول  عامة تغذية  02 رقم محل غيموز تجزئة18  حريشة  طارق  لكحل غالم  .13
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 محل غيموز تحصيص  حريشة  علي محمد  سالمة  .14
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  غيموز تجزئة 45 رقم  حريشة  يزيد  نوار بن  .15
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم 59 غيموز تجزئة  حريشة  فيصل  لشھب  .16
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 محل ب 52 رقم غيموز تحصيص  حريشة  حمزة  فندي  .17
  الرابع      األول  عامة تغذية  40 محل غيموز تجزئة60  حريشة  الرحيم عبد  عمراني  .18
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  178 رقم غيموز تحصيص  حريشة  بالل  غباش  .19
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  أ محل 1 حصة 03 رقم عمارة بونمورة حي45  حريشة  الھاني  مرمي  .20
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  غيموز تجزئة ب189  حريشة  فيصل  عمراني  .21

 محل 28 س رقم حصة 229 االجتماعي تحصيص  حريشة  احمد  كعواش  .22
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 رقم

  الرابع  الثالث      فواكه و خضر  01 محل غيموز تحصيص179  حريشة  جمال  قشي  .23
    الثالث  الثاني    مخبزة  212 تحصيص شارع46  حريشة  بدرو  حوادق  .24

 رقم محل 220 رقم جيريك حصة 1105 تحصيص  حريشة  العربي محمد  حوادق  .25
    الثالث  الثاني    مخبزة  01
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    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  239 رقم غيموز تحصيص  حريشة  رضا محمد  قيرة  .26
  الرابع    الثاني    صناعية مخبزة  180 رقم غيموز تجزئة  حريشة  الغزيز عبد  بكوش  .27
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  48 رقم غيموز تحصيص  حريشة  عزيزي  خوثير  .28
  الرابع    الثاني    صناعية مخبزة  124 رقم محل غيموز تحصيص  حريشة  مراد  عزيزي  .29
    الثالث  الثاني    مغازة  08 رقم 01 محل 212 تجزئة  حريشة  فاروق  حمامة  .30
  الرابع  الثالث      مقھى  264 رقم غيموز تحصيص  حريشة  نبيل  رواق  .31
  الرابع  الثالث      سريع اطعام  اسمارة عين 02 المحل رقم 5 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  مھدي  ربيعي  .32
    الثالث  الثاني    البيض و الدواجن اللحوم  02 رقم محل 181 قطعة 105 تحصيص  مركز السمارة عين  السالم عبد  ليتيم  .33
      الثاني  األول  اللحوم ت ت  اسمارة عين ب محل 5 الوطني الطريق شارع  مركز السمارة عين  عمار  زروق  .34
      الثاني  األول  اللحوم ت ت  35 رقم 11 عمارة مسكن 542 حي  مركز السمارة عين  الحق عبد  جالي  .35
      الثاني  األول  اللحوم ت ت  اسمارة عين 05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  مليكة  كنتوش  .36
      الثاني  األول  اللحوم ت ت  اسمارة عين 02 رقم 5 الوطني الطريق  مركز السمارة عين  فاتح  منشار  .37
      الثاني  األول  اللحوم ت ت  السمارة عين 02 محل 01 رقم الحصة  مركز السمارة عين  األمين محمد  سطايفي  .38
      الثاني  األول  اللحوم ت ت  اسمارة عين 21 محل أ رقم 5 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  جمال  سطيفي  .39
      الثاني  األول  اللحوم ت ت  اسمارة عين 5 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  زروق  بوقرة  .40

 عين 35,01 رقم محل 5 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  ابراھيم  برغوت بن  .41
      الثاني  األول  اللحوم ت ت  اسمارة

      الثاني  األول  البيض و الدواجن و اللحوم ت ت  17 رقم ب 5 مسكن 542 حي  مركز السمارة عين  الغاني عبد  بوكرزازة  .42

 ب محل 05 رقم الفالحية المستثمرة الوطني الطريق  مركز السمارة عين  األمين محمد  سطايفي  .43
    الثالث  الثاني    البيض و الدواجن و اللحوم ت ت  اسمارة عين

  الرابع    الثاني    العامة تغذية  أ محل مسكن 105 تجزئة284  مركز السمارة عين  عادل  حمروش  .44
    الثالث  الثاني    العامة تغذية  01 رقم محل مسكن 250 تجزئة186  مركز السمارة عين  ابراھيم  عيدوني  .45
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  اسمارة عين 13 رقم 9 ج عمارة  مركز السمارة عين  الطاھر  زبيري  .46
  الرابع      األول  عامة تغذية  07 رقم 03 ع م 114 حي  مركز السمارة عين  كمال  بوفنارة  .47
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  29 رقم ح أ عمارة  مركز السمارة عين  محمد  زعيمش  .48
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 عمارة مسكن 1650 حي31  مركز السمارة عين  عمار  ميھوب  .49
  الرابع      األول  عامة تغذية  06 محل 06 رقم بوستة العم ابناء تحصيص  مركز السمارة عين  فيصل  هللا خديم بن  .50
  الرابع      األول  عامة تغذية  48 محل 5 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  سليم  شايطة  .51
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    الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم محل الرياض تجزئة  مركز السمارة عين  نبيل  بوستة  .52
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  فلتان تجزئة 71  مركز السمارة عين  هللا عبد  عوينة  .53
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  1962 جويلية 05 حي  مركز السمارة عين  السالم عبد  شعبان بن  .54
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  محمد  شباح بن  .55
  الرابع      األول  عامة تغذية  05 رقم 01 الوطني الطرق  مركز السمارة عين  فريد  دخان بن  .56
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  عمار  هللا خديم بن  .57
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  المجيد عبد  سفاري  .58
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  الرياض تجزئة124  مركز السمارة عين  عمار  عباز  .59
  الرابع      األول  عامة تغذية  01 رقم حصة 01: رقم ن عمارة م1650 حي  مركز السمارة عين  ھشام  دنى  .60
  الرابع      األول  عامة تغذية  24 رقم 6 ب ع مسكن 542 حي  مركز السمارة عين  درويش  زوبيري  .61
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  05 رقم 02 ع مسكن 114 حي  مركز السمارة عين  عمار  بوفنارة  .62
  الرابع      األول  عامة تغذية  D 12 رقم المجيد عبد شلغوم شارع حي  مركز السمارة عين  لياس  رابحي  .63
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  بلكرفة تحصيص05  مركز السمارة عين  الدين زين  بوسكين  .64
  الرابع      األول  عامة تغذية  07 رقم 03 ع م 114 حي  مركز السمارة عين  كمال  بوفنارة  .65
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  المطيش سديرة شارع  مركز السمارة عين  الخير جاب  دايرة بن  .66
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  10 رقم 4 ع م 114 حي  مركز السمارة عين  حمزة  بورحلو  .67
  الرابع      األول  عامة تغذية  مسكن 212 تجزئة07  مركز السمارة عين  مھدي  بوجوارف  .68
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  06 رقم محل 1955 اوت 20 حي  مركز السمارة عين  الغاني عبد  سديرة  .69
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  مسكن 1004 حي 21 ب  مركز السمارة عين  كمال  ثور  .70
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  28 رقم 904 ع مسكن 542 حي  مركز السمارة عين  الرحمان عبد  لقرون  .71
  الرابع      األول  عامة تغذية  01 ع م 114 حي  مركز السمارة عين  الضاوي  بولغب  .72
  الرابع      األول  عامة تغذية  اسمارة عين 01 رقم الزھور تجزئة  مركز السمارة عين  محمد  عزيزي  .73
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  04 ب عمارة  مسكن 542 حي13  مركز السمارة عين  يوسف  قداوح  .74
  الرابع  الثالث      حلويات  اسمارة عين 41 رقم و أ عمارة  مركز السمارة عين  عدنان  صويلح  .75
  الرابع      األول  فواكه و خضر  ب 35 رقم 11 ب ع مسكن5423  مركز السمارة عين  الغاني عبد  جالي  .76
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  الخدمات متعددة محطة  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  ابيدير  رحال  .77
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  الخدمات متعددة محطة  سيرتا محطة 13 الكلم  مركز السمارة عين  رشيد  نديل  .78
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    الثالث  الثاني    مخبزة  المجيد عبد شلغوم شارع  مركز السمارة عين  ناصر  لبصير  .79
    الثالث  الثاني    مخبزة  02 محل 71 رقم فلتان تحصيص  مركز السمارة عين  ھشام  ناصر بن  .80
    الثالث  الثاني    مخبزة  1955 اوت 20 حي  مركز السمارة عين  لكحل غانم  لحھزة  .81
    الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  سديرة شارع 06 رقم  مركز السمارة عين  الدين نور  قبايلي  .82
  الرابع      األول  صناعية مخبزة  01 محل 05 رقم 1955 اوت 20 حي  مركز السمارة عين  اسماعيل  شتوف  .83
  الرابع      األول  صناعية مخبزة  05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  فريد  بوربيع  .84
  الرابع    الثاني    مطعم  اسمارة عين 05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  صابر  خاين  .85
  الرابع    الثاني    مطعم  اسمارة عين 01 رقم محل 05 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  جمال  عيساني  .86

 عين 158 رقم 1 محل 5 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  أنيس  بوسقيعة  .87
  الرابع  الثالث      مطعم  اسمارة

  الرابع  الثالث      مطعم  اسمارة عين 5 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  ھشام  درقال  .88
  الرابع  الثالث      مطعم  اسمارة عين 1 المحل رقم 5 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  سعد  كحيو  .89
  الرابع  الثالث      مطعم  اسمارة عين 5 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  رحيمة  غرنوق  .90

 عين 5 رقم الفالحية المستثمرة 5 الوطني الطريق  مركز السمارة عين  السالم عبد  حمالوي  .91
  الرابع  الثالث      مطعم  اسمارة

      الثاني  األول  مغازة  سيرتا محطة 13 الكلم  مركز السمارة عين  الصديق عبد  بوالقوت  .92
    الثالث  الثاني    مقھى  اسمارة عين 07 رقم 02 ب ع م 542 حي  مركز السمارة عين  ھارون  قبايلي  .93
  الرابع  الثالث      مقھى  01 محل 45 عمار بونمرة حي  مركز السمارة عين  ابراھيم  بوقويس  .94
    الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  اسمارة عين 5 رقم الوطني الطريق  مركز السمارة عين  حيزية  بوشاكر  .95
 


