
االسم واللقب أو االسم الوحدة االنتاجيةالوالية
المجموعالعنواناالجتماعي

المنطقة الصناعية  بلدية المسيلةش ذ م م الحضنة حليب
حي مزرير قسم 169 م ملكية 175 بلدية المسيلةش ذ م م ملبنة ماستي

طريق المعذر بلدية بوسعادةش تضامن حليب بالدي
ش.ذ.أ الشركة الفرعية حبوب 

طريق البرج بلدية المسيلةقسنطينة

حي بوخميسة - بلدية المسيلةش ذ م م قلقول محمد
حي السواقي بلدية المسيلةش ذ م م الجرف

شركة تضامن مطاحن سد 
سد الباي حي مزرير محل رقم 01 بلدية المسيلةلباي فرحات وشركائه

ش ذ م م قلقول محمد – 
سبع الهواري محل 02 بلدية المسيلةقلقول 02 -

ش تضامن مطاحن قاسمي 
منطقة النشاطات- بلدية مقرةوإخوانه

منطقة النشاطات رواق- بلدية أوالد منصورش ذ م م مطاحن لقمان
 بلدية أوالد دراجش ذ م م منى الحضنة

بلدية المطارفة - المسيلةش ذ م م قاضي للمطاحن
ش تضامن دحماني وشركائه 

بلدية المطارفةللسميد

الطريق الوطني رقم 40 - بلدية المطارفةمطحنة دلوم سمير
بلدية أوالد عدي لقبالةكشيدة جمال

ش.ذ.أ الرياض سطيف مطاحن 
المنطقة الصناعية بلدية - سيدي عيسىسيدي عيسى

م ذ ش و ذ م م ولد محي 
المنطقة الصناعية بلدية -  سيدي عيسىالدين محمد

ش ذ م م مطاحن كردادة
حي 150 منطقة النشاط والتخزين طريق بسكرة - بلدية 

بوسعادة
طريق المعذر - بلدية بوسعادةم ذ ش و ذ م م الكاف الري

طريق المعذر - بلدية بوسعادةمطحنة زميح عبد الرزاق
بلدية بوسعادةمطحنة عطوي نعوم

بلدية بوسعادةمطحنة مازوز غادري فايزة
ش.تضامن مطاحن بوديسة 

بلدية عين الملحوشركائه

بلدية عين الملحمطحنة عطوي مراد
بئر الصديق - بلدية أوالد سيدي إبراهيمش ذ م م مطاحن السالت

مطحنة سنوسي قاسمي         
بلدية أوالد سيدي إبراهيم    ( سنابل الحضنة)
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مالحظة: هناك 07 مطاحن في حالة التوقف التقني المطبق من طرف CCLS والذي تزامن مع  فترة مناسبة عيد األضحى المبارك  لسنة 2019

الملبنات

المطاحن

المجموع الكلي



العنواناالسم واللقبفرع النشاطالبلديةالدائرة

 حي الثقافة بلدية املسيلةمناصري  مراد
جتزئة طارق ابن زياد/ املسيلةبقرية حممد
حي التجزئة رقم 05 قطع – الكوش املسيلةجمنح طارق

حي الروكاد حمل رقم 01 بلدية املسيلةمكي حكيمة

ترقية 90 مسكن تسامهي املويلحة بلدية املسيلةمزوزي خلضر
حي 1000 مسكن جتزئة 05 حمل 03 بلدية املسيلةعقريب حممد صالح الدين

حي رقم 02 بلدية املسيلةباي راقد مراد
حمل 01 حي 504 اشبيليا بلدية املسيلةباي راقد حاج عبد اهللا

حي 300 مسكن الزاهر بلدية املسيلةجمنح الصادق
 حي اشبيليا القدمية املسكن 273 حمل 02 بلدية املسيلةمدوح عبد النور

حي 700 مسكن بلدية املسيلةبن يطو سفيان
حي الروكاد/املسيلةرمضاين العياشي

حي 166مسكن بلدية املسيلةبن يطوا جنيب

حي 361 مسكن بلدية املسيلةخرياين عمر
جتزئة 166 مسكن رقم 79 حمل 01 بلدية املسيلةسامل وليد

جتزئة طارق بن زياد بلدية املسيلةبوضياف موسى

التجزئة الرتابية 295 حمل 01 بلدية املسيلةعريوات بدر الدين
24 شارع األمري عبد القادر بلدية املسيلةرمضاين رياض

 حي 322 مسكن بلدية املسيلةصديقي عاشور
 حي البدرمقابل 1000مسكن املسيلةزيرق صالح

حي الروكاد بلدية املسيلةبوداود موسى
حي رقم 579 حمل 01 بلدية املسيلةرمضاين العياشي
حي 209مسكن حمل رقم 01/املسيلةبن حليمة فريدة

التجزئة 351 حمل رقم 02 بلدية املسيلة  (مقابل مسجد دراجي وليد
05 جويلية)

حي 504 مسكن حمل 01 بلدية املسيلةبطاط شهر زاد
حي 700 مسكن رقم43/383 حمل 01 املسيلةبراح املسعود
 حي 361 مسكن بلدية املسيلةجمنح  جلول

 حي  316  بلدية املسيلةزيرق فريد

حي 924 مسكن حمل 01 بلدية املسيلةقويدري عادل
التجزئة رقم 06 اوالد سيدي ابراهيم بلدية املسيلةداود فتيحة

 حمل 02 حي الروكاد – بلدية املسيلةميهويب ناصر
 حي فوريسيت بلدية املسيلةعقريب عبد النور
حي 1000 مسكن  بلدية املسيلةبورزق عبد النور
حي 316 مسكن بلدية املسيلةشيخاوي العريب

حي رمادة / الروكاد حمل 01 بلدية املسيلةشاكي حلسن
حي الثقافة بلدية املسيلةبدار توفيق

حي 316 مسكن ترقية رومري العريب طريق حمطة املسافرين دمهش فاتح مصطفى
اجلديدة

مشروع 82 مسكن دغة مفتاح مويلحة ( kia ) بلدية املسيلةلعيدي أسامة
حي الروكاد بلدية املسيلةحاجي الياس
حي 144 مسكن بلدية املسيلةواضح فتيحة

قفي نور الدين
جتزئة ترابية رقم 579 حمل رقم 01 (جبانب خمبزة باي راقد 

مراد) بلدية املسيلة

وزارة التجارة
مديرية التجارة
لوالية المسيلة
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التجار المسخرين خالل مداومة عيد األضحى المبارك لسنة 2019  حسب  النشاط



حي اجلعافرة   بلدية املسيلةدمحاين حممد
حي 300 مسكن الزاهر بلدية املسيلةسرايش عبد الرمحان

حي اجلعافرة بلدية املسيلةسعد اهللا يوسف
حي 322 مسكن بلدية املسيلةراجعي خالد

حي 166 مسكن بلدية املسيلةوايل عبد الرزاق
حي 132 مسكن بلدية املسيلةطيوب زين العابدين

حي الكوش طريق املستشفى الزهراوي   بلدية املسيلةلعيدي عادل

مشروع 82 مسكن دغة مفتاح مويلحة ( kia ) بلدية املسيلةصغريي يوسف
حي 316 مسكن بلدية املسيلةشنيح عبد الباقي

حي 351 مسكن  بلدية املسيلةلعوجيي حسام
حي 570 مسكن بلدية املسيلة (القطب)عوامر امحد

حي 144 مسكن رقم 41 اشبيليا عمارة 11 بلدية املسيلةبعارسية النواري
التعاونية العقارية 78 مسكن  KIA-املسيلةعلجي النوي

حي 05 جويلية بلدية املسيلةصغريي عبد احلكيم
التجزئة الرتابية 361 مسكن بلدية املسيلةكشرود امحد خلضر

حي 346 مسكن بلدية املسيلةبلعجوز عبد اهللا
التجزئة 200 قطعة (اشبيليا) بلدية املسيلةقلقول زبيدة

حي 1000 مسكن بلدية املسيلةبعوش احلسني
حي 700 مسكن بلدية املسيلةشودار بلقاسم

حي الروكات بلدية املسيلةمرابط خالد
حي 316 مسكن بلدية املسيلةدخوش نورة الكفاح

حي 361 مسكن بلدية املسيلةغضبان بلقاسم
حي قرفالة الروكاد بلدية املسيلةبلطرش مسري

حي 500 مسكن بلدية املسيلةمطريف عبد الرمحان

 حي الروكات بلدية املسيلةدخوش مهدي
حي 500 مسكن بلدية املسيلةشريط نوارة

حي 500 مسكن بلدية املسيلةخلدون عبد العايل
حي الروكات بلدية املسيلةمناصري فطيمة

خلفات زهري
املنطقة احلضرية اجلديدة ( مقابل عمارات الطليان) بلدية 

املسيلة
حي الروكاد بلدية املسيلةبن سامل رفيق

حي 361 مسكن بلدية املسيلةهجرسي بلقاسم
حي اجلعافرة بلدية املسيلةبوهدي امحد

عمارة عصام
جتزئة 316 قطعة وحدة 03 مسكن 1/17 حمل 02 بلدية 

املسيلة
حي اجلعافرة  بلدية املسيلةشيكوش مجال

بعارسية كمال
حي 144 / 200/ 800 مسكن حمل رقم 01 بلدية 

املسيلة
حي 166 مسكن ( طريق ذراع احلاجة ) بلدية املسيلةعرسالن رشيد

سفار طيب ابراهيم
حي البدر 500 مسكن  (مقابل مستشفى الزهراوي ) بلدية 

املسيلة
جتزئة 86 قطعة 40 / 09 حمل رقم 01 بلدية املسيلةبن جعفر فاطمة

حي اجلعافرة  بلدية املسيلةكتاب عبد الكرمي
حي 316 مسكن بلدية املسيلةباي راقد حسني

حي الروكاد بلدية املسيلةبراخلية طارق
حي الزاهر 300 مسكن حمل رقم 01 بلدية املسيلةبوعزيز فتحي

حي فوريستس جبانب سونلغاز بلدية املسيلةعريوة مسرية

لطرش صليحة
حمل رقم 03 و 04 عمارة رقم 09 حي 80 مسكن (طريق 

مويلحة) بلدية املسيلة

 

   

حي الثقافة بلدية املسيلةجليط حممد

سفار طيب سفيان
حي الشيخ الطاهرحمل رقم 02 ( امام فيال بن بلة ) شارع 

سونلغاز



التجزئة 361 مسكن بلدية املسيلةحاج حفصي ابوبكر الصديق

علي شيكوش زواوي
حي 579 قطعة 2 مسكن 02,03 بلدية املسيلة (طريق 

ذراع احلاجة)

حي 32 مسكن حمل2 مقابل بنك اخلليج بلدية املسيلةكشرود مسعود
حي 132 مسكن بلدية املسيلةشودار ياسني
حي 322 مسكن بلدية املسيلةراجعي خليفة

حي 316 مسكن وحدة 03 حمل 04 بلدية املسيلةسعودي شاديل
حي اجلعافرة  بلدية املسيلةلعروسي قرين عبد احلليم

السوق املغطاة بلدية املسيلةلدغم شيكوش حممد
حي 322 مسكن بلدية املسيلةكربال حممد
حي 500مسكن بلدية املسيلةمكي حممد
حي 275 مسكن بلدية املسيلةعسي سعد

حي 1000 مسكن بلدية املسيلةراجعي يوسف
حي 579 مسكن بلدية املسيلةشليب امساعيل
حي 05 جويلية بلدية املسيلةراجعي احلكيم

القطب بلدية املسيلةلطرش فطيمة
حي 440/1500مسكن (مويلحة) بلدية املسيلةحوادشية فاتح

مويلحة عمارة أ املسيلةعريوة مراد
حي 500مسكن بلدية املسيلةزواوي حممد

شارع ديب بلدية املسيلةصغيور فاطمة الزهراء
حي قرفالة الروكاد بلدية املسيلةبلطرش فايزة
حي 295 مسكن بلدية املسيلةمجيات وفاء
حي 361 مسكن بلدية املسيلةقمرة املداين

شعيب مجال
حي 351 حمل رقم 02 بلدية املسيلة (قرب مسجد حي 

05 جويلية )
حي 60 مسكن بلدية املسيلة ( القطب )شريفي فاتح

حي 346 حمل رقم 01 بلدية املسيلةبوطبيق توفيق
 حي 50مسكن بلدية املسيلة ( القطب )سحنون خدجية

بلطرش كمال
جزئة الرتابية هواري بومدين رقم 20/06 حمل 02املسيلة  

بلد(الفرع بلدي 1000 م
حي الروكاد بلدية املسيلةخرخاش يوسف

عريوة ثامر
حي 132 مسكن حمل رقم 05 ( قرب مسجد حي 

1000 مسكن )
حي الزاهر 300 مسكن حمل رقم 01 بلدية املسيلةلعشاش عبد الرزاق

السوق املغطاة بلدية املسيلةقاضي ابراهيم
السوق املغطاة بلدية املسيلةمسلم حممد
السوق املغطاة بلدية املسيلةراحلي مراد
السوق اجلديدة حي النهضة حمل 08 بلدية املسيلةراحلي رابح

السوق املغطاة بلدية املسيلةكحايل نور الدين
حي 270 مسكن بلدية املسيلةحريش لونيس

حي الزاهر 300 مسكن بلدية املسيلةشيكوش محينة حممد
 السوق اجلديدة حي النهضة حمل 02 بلدية املسيلةسعودي املسعود

غريب رضا
التجزئة 579 وحدة 02 بلدية املسيلة (طريق ذرع احلاجة 

مقابل صيدلية بورزق)
حي 295 مسكن طريق القطب بلدية املسيلةعماري املسعود

حي 361 مسكن بلدية املسيلةبوخالفة عبد احلكيم
حي 322 مسكن حمل 03 بلدية املسيلةصنادلة عادل

حي 05 جويلية 351 مسكن بلدية املسيلةرحلي محزة

المسيلة المسيلة

حي 86 مسكن بلدية املسيلة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

بن يونس حدة
حي جتزئة 275 قطعة مسكن 07 /13 حمل 01 بلدية 

املسيلة

حي القطب بلدية املسيلةبتقة عبد الوهاب

حممدي وحيد



 



تعاونية الشيخ املقراين – بلدية املسيلة- مقابل اجلامعةبشري عبد احلكيم
حي 86 مسكن بلدية املسيلةغضبان حنان

حي 86 مسكن بلدية املسيلةحجاب عبد ااحلميد
حي الشواف سابقا جمموعة 219 بلدية املسيلةجعفر بوفروعة
حي وعواع املدين بلدية املسيلةغالب حممد

حي 270 مسكن بلدية املسيلةبن يونس  عبد الرحيم
حي التجزئة 316 مسكن – بلدية املسيلةبن الشيخ احلاج

حي التجزئة 316 مسكن – بلدية املسيلةساملي رضا
املسيلةبن الزاوي امحد

املسيلةداود حسني
املسيلةبوديلمي عبد احلميد
املسيلةبوبعاية احلاج عيسى

املسيلةنفطال الشمالية
املسيلةوايل امحد

بلدية اوالد ماضياالخوة بن مسلي
بلدية أوالد ماضيش تضامن حضنة فارم

بلدية املعاريفسامل السعيد
بلدية املعاريفسامل ابراهيم

حي الفاتح ماي حمل 02 - بلدية محام الضلعةطيوب خالد

وسط بلدية حمل رقم 01- بلدية محام الضلعةطيوب خالد
وسط املدينة- بلدية محام الضلعةسعودي حممد
احلبل حمل 01- بلدية محام الضلعةبن حليمة محزة
وسط املدينة- بلدية محام الضلعةبن حليمة محزة
احلي القدمي حمل 01 – بلدية محام الضلعةبن عمر وحيد

بلدية محام الضلعةقرين البشري
بلدية محام الضلعةحرايز بركاهم
بلدية محام الضلعةمسيلي علي

بلدية محام الضلعةمحادي الطيب
بلدية محام الضلعةدشوشة العيد
بلدية محام الضلعةطيوب ياسني
بلدية محام الضلعةبابش عمار

بلدية محام الضلعةبوطي املربوك
بلدية محام الضلعةكراع حممد

بلدية محام الضلعةمسيلي املربوك
بلدية محام الضلعةبوسكرة بن عدل

بلدية محام الضلعةسعودي حممد
بلدية محام الضلعةزرويت فريد

بلدية محام الضلعةعلواين ابراهيم
بلدية محام الضلعةبلحوت مجال

بلدية محام الضلعةحباش نعيم
بلدية محام الضلعةسعودي السعيد
بلدية محام الضلعةبلعباس ابراهيم

محام الضلعةغزال رشيدسوبيرات

بلدية محام الضلعةغرزويل نصرية
بلدية محام الضلعةمقران خالد

بلدية محام الضلعةخنوف امليلود
بلدية محام الضلعةحباش حممد

بلدية محام الضلعةشايب ذراع حممد
البعط حمل رقم 01 محام الضلعةشركة تضامن حمطة خدمات املستقبل كتفي وإخوانه

بلدية محام الضلعةاالخوة حريزي
بلدية محام الضلعةسعودي عبد الناصر

بلدية محام الضلعةقلمني عبد القادر

بلدية ونوغة /املسيلةطاحل فؤاد

 

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

الشالل

الخبازة

محطات الخدمات/ أو 
الوقود اوالد ماضي

محطات الخدمات/ أو 
الوقود المعاريف

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

اإلطعام

حمام الضلعة

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

حمام الضلعة



حمل 01 سوق االربعاء وسط ملوزة بلدية ونوغةبوعويرة حممد
حمل 01 بلدية ونوغةاهلادي عبد احلليم

ملوزة بلدية ونوغةمراد حممد

ملوزة وسط بلدية ونوغةزروال عبد العزيز
حمل رقم 01 أوالد مسلم بلدية ونوغةزكري محزة

حمل رقم 01 كائن بطريق الرباكتية - أوالد دراج.بركات خليفة

سلمان رقم 237/19 حمل 01 أوالد دراجزنات عبد الباسط

حمل 01 رقم 18/216 جتزئة 328 بلدية أوالد دراجبركات خري الدين

بلدية أوالد دراجعيسات عبد الغين

01 أوالد دراجبوقرة فريد
بلدية أوالد دراجبعجي لزهر

بلدية  أوالد دراج.بوراس نعيم
بلدية  أوالد دراج.بومالية أمني

بلدية  أوالد دراج.بورزق حسان
بلدية  أوالد دراج.عطااهللا موهيب

بلدية  أوالد دراج.زعيرت جهيد
بلدية  أوالد دراج.خمتاري لويزة
بلدية  أوالد دراج.حمروق خلضر
بلدية  أوالد دراج.زعبار كمال
بلدية  أوالد دراج.لويفي العريب

بلدية  أوالد دراج.سعدي حلسن
بلدية  أوالد دراج.برابح عبد الرمحان

بلدية  أوالد دراج.بوشارب علي
بلدية  أوالد دراج.بن بلخري الطاهر

بلدية  أوالد دراج.بركات النذير
بلدية  أوالد دراج.بلقليل مراد

بلدية  أوالد دراج.بكري عبد الرحيم
بلدية  أوالد دراج.عمرون إبراهيم
بلدية  أوالد دراج.بلقليل الشريف
بلدية  أوالد دراج.عبد العزيز كرمي

بلدية  أوالد دراج.بن معتوق بلقاسم
بلدية  أوالد دراج.حمروق ياسني

بلدية  أوالد دراج.بكري حممد االمني
التجزئة الرتابية 107 قطعة رقم 01 أوالد دراج.الشريف بلقليل

حي 147 رقم 105/147 حمل رقم 01 سلمان أوالد دراج.عبد العزيز قدوري

التجزئة الرتابية 362 قطعة  198/16 حمل 3  أوالد دراج.بلقليل مراد
وسط مدينة سلمان حمل رقم 01.عريس ياسني

سلمان القدمي مقابل الطريق الوطين رقم 04ويفي عقيلة

التجزئة 211 قطعة رقم 147 حمل رقم 1 بلدية  أوالد دراج.سويح بدرالدين

بلدية  أوالد دراج.قندوز عبد الناصر

حمل 01 بلدية  أوالد دراج.غيلوس نبيل
147 حمل رقم  01 حي البناء الذايت القدمي-  أوالد دراج.طيب محزة

بلدية أوالد دراجمهدي املربوك
بلدية أوالد دراجدايرة أمحد

حمل 01 - بلدية أوالد عدي القبالة.علي صوشة مليكة أرملة علي صوشة

حي 100 مسكن بلدية أوالد عدي القبالةزين حممد

حمل رقم 03 بلدية أوالد عدي القبالةدري بوبكر

بلدية أوالد عدي القبالةعبد احلفيظ عبد الرشيد
بلدية أوالد عدي القبالةحممد السعيد ثابت

بلدية  أوالد عدي لقبالة.زالقي عبد الغاين
بلدية  أوالد عدي لقبالة.مقورة عبد العزيز

بلدية  أوالد عدي لقبالة.عرييب توفيق

 أوالد دراج

   

أوالد دراج

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

بلدية اوالد منصورش.ذ.م.م بورويس

بلدية ونوغةطرشي حممد

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

الخبازة

اإلطعام

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

الخبازة

   

ونوغة

 

الخبازة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

أوالد منصور



بلدية  أوالد عدي لقبالة.حمروق عبد الرشيد
بلدية  أوالد عدي لقبالة.محومة بلقاسم

بلدية  أوالد عدي لقبالة.حمروق عبد الغاين
بلدية  أوالد عدي لقبالة.شباحبة عادل

بلدية  أوالد عدي لقبالة.بن سامل مصطفى
بلدية  أوالد عدي لقبالة.بوعافية الطاهر

بلدية  أوالد عدي لقبالة.ساسي نبيل
بلدية  أوالد عدي لقبالة.بوكرش كمال

بلدية  أوالد عدي لقبالة.بن معتوق علي
بلدية  أوالد عدي لقبالة.روباش عبد الناصر

بلدية  أوالد عدي لقبالة.مقورة نادية
بلدية  أوالد عدي لقبالة.لبيدي مصطفى

بلدية  أوالد عدي لقبالة.حمروق جنوى
بلدية  أوالد عدي لقبالة.زين موسى
التجزئة 172 قطعة رقم 39 حمل رقم 2   أوالد عدي القبالة.مقورة ناصر

- بلدية أوالد عدي القبالة.بوسوسو بالل
- بلدية أوالد عدي القبالة.عطوي حممد

- بلدية أوالد عدي القبالة.مرهون زهري

التجزئة 65 قطعة رقم 14/65 حمل  1 أوالد عدي القبالة.عطاهللا رمضان

- بلدية أوالد عدي القبالة.محوش نورالدين

- بلدية أوالد عدي القبالة.محوش لطفي
- بلدية أوالد عدي القبالة.مرزوق ابراهيم

بلدية أوالد عدي القبالةعطا هللا عثمانمحطات الخدمات/ أو 

الزيتون بلدية املعاضيدبلطرش عزيزة
بلدية املعاضيدعثامنية السعدية

بلدية املعاضيد.فراحتية مرزاقة
بلدية املعاضيد.شباحبة الطاهر

بلدية املعاضيد.بلفار عبد احلليم

الغيل بلدية املعاضيدبن بلخري عزالدينموزعي الحليب

بلدية املعاضيدسحيسح صالح الديناإلطعام

محطات الخدمات/ أو 
ق

بلدية املعاضيدبن عمر عبد احلق
بلدية السوامع.سعودي مراد
بلدية السوامع.نويصر الرتعي

بلدية السوامع.طالب علي
بلدية السوامع.لعجال اليامني

املطارفةعيش فاتح
املطارفةبيدي عبد احلكيم
بلدية املطارفةبن شعبان كمال

بلدية املطارفةحلرش الصديق
حي خريي اخلري حمل 01-02 مقرةبن حرزاهللا لزهر

حي خريي اخلري 93 قطعة حمل 01 مقرةقامسي فريد

 وسط املدينة- بلدية مقرةشامي وليد

وسط املدينة بلدية مقرةشايل خالد

وسط املدينة بلدية مقرةزبيدور سيدي علي
بلدية مقرةضيفلي أبو بكر الصديق

بلدية مـقرة.بالل فاتح
بلدية مـقرة.سالمي خلضر

بلدية مـقرة.باي عادل
بلدية مـقرة.بن ناصر وريدة

بلدية مـقرة.العاقل مجيلة
بلدية مـقرة.احبري أبوبكر الصديق

بلدية مـقرة.شامي عزالدين
بلدية مــــــــــقرة.قامسي حممد

بلدية مـقرة.بوحفص رزيقة
بلدية مـقرة.مشوري مسعودة

احلي اإلداري جتزئة رقم 10 حمل 01 مقرةقامسي محزةموزعي الحليب

 أوالد عدي لقبالة

 مقرة

المطارفة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

الخبازة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

 

 المعاضيد

 السوامع

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

اإلطعام

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

الخبازة



حي 119 مسكن حمل 01 – بلدية مقرةمحيش عبد العايل

حمل رقم 02 – بلدية مقرةشامي عيسى

حمل رقم 01 – بلدية مقرةرباحي السعيد

حمل رقم 01 – بلدية مقرةشامي حسان

مقرة – املسيلةشايل الطاهر

حمل رقم 01 – بلدية مقرةشايل العياشي

احلي اإلداري 90 قطعة رقم 02 حمل 16 – بلدية مقرةرباحي عبد العزيز
الطريق الوطين رقم 28 - مقرةرباحي املسعود

بلدية مقرةبييب اوريدة

بلدية مقرةشنايف خلضر
بلدية برهومسعداوي مسري

حمل 02 حي املالح بلدية برهومجعالب نور الدين

بلدية برهومنويوة اجلمعي

بلدية برهومحمروق بشار

بلدية برهومسحنون عبد الرزاق

بلدية برهوممشايل فاتح

بلدية برهومزهري سليم
بلدية برهوملعوجيي بوبكر

بلدية  برهـــــــــــــــوم.عزري كمال
بلدية  برهـــــــــــــــوم.سليين عمار
بلدية  برهـــــــــــــــوم.سنينة كمال

بلدية  برهـــــــــــــــوم.عزري احلسني
بلدية  برهـــــــــــــــوم.تلي نسيم

بلدية  برهـــــــــــــــوم.بوزيدي رفيق
بلدية  برهـــــــــــــــوم.شوبار خلضر

بلدية  برهـــــــــــــــوم.رزيق عبد احلفيظ
بلدية  برهـــــــــــــــوم.دري قشيشي
بلدية  برهـــــــــــــــوم.حيياوي عمار
بلدية  برهـــــــــــــــوم.غرايب لوراسي
بلدية  برهـــــــــــــــوم.خاوي فاتح

بلدية  برهـــــــــــــــوم.سعادي اخلري
بلدية  برهـــــــــــــــوم.حيياوي السعيد

بلدية  برهـــــــــــــــوم.محداوي بلقاسم
بلدية  برهـــــــــــــــوم.وناين الذوادي

بلدية  برهـــــــــــــــوم.غرايب عبد احلفيظ
بلدية  برهـــــــــــــــوم.رمحاين صاحل
بلدية  برهـــــــــــــــوم.وناين مربوك
بلدية برهومكرمي املسعود

بلدية برهومرزيق خري الدين

بلدية برهوممسعودي عبد الكرمي

بلدية برهومحشايشي عادل

بلدية برهومبوقفة بوبكر

بلدية برهومنويري الذوادي

بلدية برهوممساعدي حلسن

بلدية برهومحفاف الصحرواي

بلدية برهومطيوب مسري

بلدية برهومعماري امحد

بلدية برهوممليزي فارس

بلدية برهومحشايشي عادل
بلدية برهومخلويف صابر

الطريق الوطين رقم 40 بلدية برهومورثة بيدي الصاحل

بلدية برهومزهري شعبان

بلدية برهومابراهيمي الطاهر
عني اخلضراءزروخي نورالدين

بلدية عني اخلضراءلبوخ عزيز

 

مقرة

  

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

الخبازة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

 برهوم

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

اإلطعام

الخبازة

اإلطعام



بلدية عني اخلضراءزيان الشريف
بلدية عني اخلضراءشريك نوال

بلدية عني اخلضراء.عيسات النواري
بلدية عني اخلضراء.خرزي خيذر
بلدية عني اخلضراء.شرقي نفيسة
بلدية عني اخلضراء.حاجي رشيد

بلدية عني اخلضراء.بوراية عبد العايل
بلدية عني اخلضراء.سعيدي عيسى

بلدية عني اخلضراء.بركايت سيف اإلسالم
بلدية عني اخلضراء.حجيسي إمساعيل

بلدية عني اخلضراء.تباين ياسني
عني اخلضرةبركات يوسف

عني اخلضرةرقيق علي

محطات الخدمات/ أو 
بلدية عني اخلضراءعبيد عمارالوقود

مقابل الطريق الوطين رقم 28 حمل 02 بلدية بلعايبةبكور امساعيل

حمل رقم 02 بلدية بلعايبةبكور فؤاد
حمل رقم 01 بلدية بلعايبةعاشور الطيب

بلدية بلعايبةبكور لزهر

بلدية بلعايبة.بكور الصادق
بلدية بلعايبة.جراوي موسى
بلدية بلعايبة.العاقل كمال
بلدية بلعايبة.غانس عيمر
بلدية بلعايبة.سهل الصاحل

بلدية بلعايبة.بلبج عبد القادر
بلدية بلعايبة.جعالب أمحد
بلدية بلعايبة.قندوز الزيتوين

بلدية بلعايبة.عامر صالح الدين
بلدية بلعايبة.قندوز ناصر

بلدية بلعايبة.عيش نصر الدين
بلدية بلعايبة.غانس عبد اجلليل
بلدية بلعايبة.خملوف السعدي

بلدية بلعايبةبالل ابراهيم

بلدية بلعايبةديلمي بوزيد

بلدية بلعايبةاحبري ابراهيم
بلدية بلعايبةجراوي فريدة

بلدية بلعايبةعاشور خلضر
بلدية بلعايبةخزاري الطيب

بلدية  الدهاهنة.عبود خلضر

حي 24 فيفري221/11 بوسعادةحجويل محزة
حي 20 اوت– بوسعادةفرادي رمحون
حي سيدي سليمان 837/01 بوسعادةغدير فتيحة

حي الباطن 41/6 ج- بوسعادةبن علية فتيحة
حي النصر بوسعادةالعيهار غثمان
طريق نصر الدين ديين املوامني –بوسعادةارفيس خلضر

حي 20 أوت حمل 11/825 أ بوسعادةبغدادي جوبري
حي سيدي سليمان رقم 888/27 أ بوسعادةحبيشي حممد
حمل رقم 01 طريق اجلزائر الرصفة بوسعادةفرادي اسامة

حي البدر 51/25 حمل ج بوسعادةبن عبد الرمحان خالد
طريق اجللفة القدمي 565/38  بوسعادةفرادي حممد
ساحة الشهداء الشارع الرئيسي حمل رقم 05 اهلاملالعريب حممد

شارع شولة خلضر رقم 12/11 بوسعادةزقاد عبد اجمليد
الطابق االرضي شارع أول نوفمرب بوسعادةززقاد عثمان

حي حممد شعباين –بوسعادةعطالوي خضرة

 عين الخضراء

الدهاهنة

 بلعايبة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

اإلطعام

اإلطعام

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

الخبازة

الخبازة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه



حي 24 فيفري 182/23 بلدية بوسعادةبن قسمية فرحية
حمل ب حي الرصفة طريق اجلزائر بلدية بوسعادةارفيس امجد

شارع النخيل 155/22 بوسعادةسيفي حممد الصاحل
حي سيدي سليمان 908/26 حمل ج بوسعادةبن زازة عز الدين

حمل ب حي الرصفة طريق اجلزائر – بوسعادةارفيس امحد
حي 20 أوت 636/ 03 ج بوسعادةبوريو رحاب

حمل أ حي 20 أوت الرمال الذهبية 843/53بوسعادبن زيان عمرية
حمل رقم 01 حي البدر قسم 229 جمموعة ملكية رقم قمري فيصل

153 بوسعادة

حي سليمان عمريات رقم 809/31 بوسعادةبن زيان محزة
حي اجملاهد بوسعادةراحبي مسعودة

حي اجملاهد 482/31 بوسعادةزقوان فريد
طريق اجللفة اجلديد947/38 ا بوسعادةفرادي رابح

حي سيدي سليمان 876/38 ث بوسعادةناجوي خليل
شارع النخيل بناية 19 د بوسعادةبن شاليل فيصل

الطابق االرضي شارع أول نوفمرب بوسعادةززقاد عثمان

طريق اجللفة رقم 46فرادي مراد
حي سيدي سليمان حمل 06/905 بلدية بوسعادةصابر النذير

حي البدر 51/18 بوسعادةبن عبد الرمحان فاروق
حي 24 فيفري 414/09 بوسعادةبنية مسعود

حي أول نوفمرب رقم 282/23 بوسعادةبوتشيشة عبد اجلبار
حي الصديق بن حيي رقم 602/13جاب اهللا حممد

حي اجملاهد رقم 08/575 بوسعادةبن بوذينة امساعيل
حي 20 أوت رقم 651/11 أ بوسعادةبلواضح عبد اجلبار

القرية الفالحية املعذر بلدية بوسعادةسويدي سعيد
حي النصر طريق اجللفة اجلديد بوسعادةباهي عبد القادر
قرية املعذر رقم 45 أ 91 جممع 19 بلدية بوسعادة بوسعادةبن خلضر خمتار

 حي 20 أوت بوسعادةالباهي توفيق
شارع حممد مخيسيت رقم 08/328 ب بوسعادةعاشور كمال
حي سليمان عمريات رقم 01/810 ب بوسعادةجارش ابراهيم

حي 20 أوت رقم 14/849 ب بوسعادةعزوق حممد
طريق بسكرة جبانب مقر الدرك الوطين رقم 07 خ بلدية فرادي عبد الرمحان

بوسعادة

حي الباطن 3أ جممع 14 قسم 1 جتزئة شهيد عمريوش عيجويل حممد
211 قطعة بوسعادة

حي طريق اجللفة رقم 01/600 ج بوسعادةفرادي أمحد
الباطن التجزئة295 قطعة 21 ص بن دقموس 16 أ الديسي حورية

بوسعادة

حي 17 جوان 2/250 أ بوسعادةعزوز مصطفي
شارع عمر ادريس رقم 220 د بوسعادةبن حامد زين العابدين

قرية أوالد خالد طريق املعذر حمل 01 بلدية بوسعادة بوسعادةسويدي عيسي

حي 20 أوت حمل رقم 22/831 أ بوسعادةطهاري وفاء
حي املوامني شارع نصرالدين ديين حمل 159/09 أبوسعادةنويبات السعيد

حي النصر طريق اجللفة بوسعادةمقري مقران
حي النصر 130/07 بوسعادةبن عيسي مجال الدين

قرية املعذر حمل ب بوسعادةبلدي املداين
القرية الفالحية املعذر حمل رقم 12 ج بوسعادةسويدي سليمان
حي البدر رقم 13/28 أ بوسعادةلعرايب حممد مناد

طريق املستشفي حمل 20 أ بوسعادةالصيد خالد
حي سليمان عمريات 10/ 811أ بلدية بوسعادةقصري حممد

حي السطيح رقم 14 ب بلدية بوسعادةبن ثامر هشام

بوسعادة

الخبازة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه بوسعادة



حي اهلضبة حمل 04/83 أ بوسعادةلعناين علي
طريق اجلزائر - غزة بوسعادةسحوان نوح

طريق اجلزائر - غزة بوسعادةطييب ثامر
طريق اجلزائر – غزة بوسعادةلعناين مروان

حي 05 جويلية بن دقموس بوسعادةبوقاف خري الدين
حي السطيح بوسعادةخضراوي حممد لزهر

السوق املغطاة شارع مخيسي بوسعادةبن التومي عبد اهللا
السوق املغطاة رقم 14 شارع مخيسي بوسعادةبن الشاليل الطيب

السوق املغطاة شارع مخيسي بوسعادةبوصبع امحد
السوق املغطاة الطابق 37 بوسعادةبونصلة حممد
طريق اجللفة اجلديدة 06/129 بوسعادةمقري احلاج

حي سليمان عمريات رقم 806/12 بوسعادةبوزيدي  راحبي
السوق املغطاة شارع مخيسي بوسعادةطالح عبد القادر

السوق املغطاة شارع مخيسي بوسعادةمكي عامر
السوق املغطاة شارع مخيسي بوسعادةبن سعودي بلقاسم

طريق اجلزائر بوسعادةعبد احلفيظ فريد

شارع نصر الدين ديين  بلدية بوسعادةخطييب بلخري
حي 24 فيفري بلدية بوسعادةقريش زيان

بوسعادةش ذ م م  بودرين سبا
بلدية بوسعادةش.ذ.م.م البوسعادية

شارع النصر 138/01- بلدية بوسعادةنشنش عبد احلفيط
حي اهلضبة 17/76- بلدية بوسعادةقريش عيسى

طريق بسكرة احملل د- بلدية بوسعادةصيد عبد احلفيظ
الطابق األرضي عمارة رقم 09 بوسعادةحطاب عبد احلميد

حي املدينة اجلديدة طريق اجلزائر بوسعادةلبلوبة بوعزيز
طريق اجللفة رقم 806/11 سليمان عمريات – بلدية خلذاري الزهرة

بوسعادة

حي 20 أوت 657/25 طريق بسكرة – بلدية بوسعادةطرايف سليمان
طريق بسكرة حمل ج – بلدية بوسعادةحلميدي عبد الكرمي

حي النصر رقم 01/324 ج – بلدية بوسعادةفكاين ياسني
ساحة الشهداء وسط املدينة رقم 33/84– بلدية بوسعادةتوامي فريد

حي حممد شعباين رقم 15/435 ب – بلدية بوسعادةحلويشي فرحات
حي الشهداء 84/04 أ– بلدية بوسعادةالعيهار حممد
طريق اجللفة اجلديد رقم 83/06 شارع حممد مخيسيت – محيدة إبراهيم

بلدية بوسعادة

شارع بن عيسى علي رقم 12/76 ج– بلدية بوسعادةخيذري زليخة
طريق بسكرة بلدية بوسعادةزيقم املختار

حي 24 فيفري رقم 07/187 أ بوسعادةصيد امساعيل

بلدية بوسعادةحطاب علي
بلدية بوسعادةبن شنوف عامر
بلدية بوسعادةحطاب بن حيي
بلدية بوسعادةنفطال بوسعادة

بلدية بوسعادةزيقم املختار
بلدية بوسعادةبن قادة حممد

اهلاملمصطفاوي حممدالخبازة

حمل رقم 04 بلدية اهلاملدحية حممد
ساجة الشهداء بلدية اهلاملعبد الكرمي فاروق

بلدية اهلاملدحية الشيخ
حمل رقم 02 بلدية اهلاملعبد الكرمي نبيل

اوالد سايب بلدية اهلاملربيحي بوزيد
بلدية اهلاملعبد الكرمي رضوان

بلدية اهلاملدحية فاطنة
الهامل

   

سوبيرات

موزعي الحليب

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

اإلطعام

محطات الخدمات/ أو 
الوقود



بلدية اهلاملعبد الكرمي علي
بلدية اهلاملجغلوطة حسني

حمل رقم 01 بلدية اهلاملقيطون خضره
حمل رقم 01 بلدية اهلاملقيطون خضره

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

بلدية اهلاملخياط عبد القادر

محطات الخدمات/ أو ولتام
الوقود

بلدية ولتامبسكر مسعود

حمل 04 أوالد سيدي إبراهيم املسيلةبن صاحل عبد القادر
الديس حمل 01 أوالد سيدي إبراهيمزحاف دليلة

الديس– اوالد سيدي ابراهيمنذير مجيلة

حي الكوشة– اوالد سيدي ابراهيمبقاش حممد

حي الكوشة– اوالد سيدي ابراهيمبقاس سليمان

حي اجلديد – اوالد سيدي ابراهيمسعداوي رشيد

الديس – اوالد سيدي ابراهيمزحاف عبد الغاين

بئر الصديق – اوالد سيدي ابراهيمقامسي مداين

لوبري– اوالد سيدي ابراهيمفروج ياسني

الديس – اوالد سيدي ابراهيمبلقاسم مداين

الديس– اوالد سيدي ابراهيمبن مرزوق حممد عالء الدين

الديس– اوالد سيدي ابراهيملعويف قويدر

بلدية أوالد سيدي ابراهيمحريزي عامر

بلدية أوالد سيدي ابراهيمبلطرش فاطمة

اجمدلحصايبة خلضر
حي اإلستقالل حمل رقم 01 جمدل املسيلةبن دقفل الطيب

حي النصر جمدل املسيلةمويسات عمر
حمل أ  جمدلحصباية خلضر
حي العتيق حمل 02 جمدلحصباية خلضر

حمل 01 بلدية اجمدلبن العيفاوي عبد الكرمي
حمل 01 اجمدلرحباوي سعد
حمل رقم 02 اجمدلعسلي رقية
سط املدينة بالقرب من متوسطة عبد الرمحان بن عوف حمل اودينة عزيزة

رقم 01 اجمدل

الشارع الرئيسي حمل رقم 04 بلدية اجمدلبازة مسعود
الغتيق حمل 01 اجمدلزهاق حمجوبة
بلدية اجمدلتيس الطيب
الشارع الرئيسي بلدية اجمدللطرق عامر

بلدية اجمدلقرقور سحوان
بلدية اجمدلبوشارب نصري

حي السوق جبانب مدرسة السوق حمل ب بلدية اجمدلبوراس سعد
محطات الخدمات/ أو 

الوقود
بلدية اجمدلبن سيالت خلضر

شارع العقيد احلواس حمل 01 بلدية عني امللححمدادي احلاج

حي رأس العني حمل 0 عني امللحزقعار علي

حمل رقم 01 حي البساتني بلدية امللحبن كيحول عبد العزيز
حمل 01 طريق بوسعادة بلدية عني امللحدراف فتيحة
شارع العريب بن ملهيدي حمل 01 عني امللحقيمر عيسى

حي رأس العني حمل 08 عني امللحبوديسة معمر

شارع العقيد عمريوش حمل 03 عني امللحبن كيحول زيان
شارع اول نوفمرب حمل 36/01 عني امللححممدي ميلود
شارع العقيد عمريوش حمل41/02 عني امللحبولنوار خلضر

حي البساتني رقم 03 عني امللحخزار أمحد
شارع العقيد لطفي راس العني رقم 29 اعني امللحبن اسعيدي بوزيد

عني امللحبلقيبش امحد
عني امللحبولنوار فطوم
عني امللحقيمر يوسف

امجدل

الخبازة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

عين الملح عين الملح

الخبازة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

أوالد سيدي ابراهيم أوالد سيدي اراهيم

   

الخبازة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

امجدل



عني امللحبولنوار سعيد
عني امللحبولنوار حممد

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

عني امللححمطة نفطال

حمل رقم 01/78 وسط املدينة بلدية جبل أمساعدسعدي بوبكر
احلي الشمايل حمل 02 جبل أمساعدبن اعمر هيثم

بلدية جبل امساعدبوعالم عبداحلكيم
بلدية جبل امساعدحيقون عبد القادر

بلدية جبل امساعدقيب توفيق
بلدية جبل امساعدالسعدي بوبكر

بلدية جبل امساعدبوعالم خبتة
بلدية جبل امساعدبن قسمية محيد
بلدية جبل امساعدبوعالم خضرة

الطريق الوطين رقم 46 حمل 06 سليمقسماوي حممدالخبازة
محطات الخدمات/ أو 

الوقود
سليمحمطة نفطال

حمل 03 بلدية بن سرور املسيلةرميلي مصباح

بن سروررميلي مصباح

حي امليطة وسط املدينة حمل 59 أ بن سرورهلاليل إلياس

بلدية بن سرورهلاليل الياسموزعي الحليب

بلدية بن سرورالعيشي عبد القادر
بلدية بن سرورالعيشي احممد

ديار املختار حمل 01 بلدية حممد بوضيافقامسي محزةالخبازة

بلدية حممد بوضيافبن الضيف خلضرموزعي الحليب

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

بلدية حممد بوضيافشركة ايسريام

بلدية سيدي عامر املسيلةصخري حدييبالخبازة
محطات الخدمات/ أو 

الوقود
سيدي عامرقصري خلضر

بلدية اخلبانةنويبات توفيق

بلدية اخلبانةبلواضح الطيب
بلدية اخلبانةبلواضح نور الدين

حمل 05 بئر القاللية مسيفلبوخ عزيزالخبازة
محطات الخدمات/ أو 

الوقود
بلدية امسيفزرواق امحد

محطات الخدمات/ أو الحوامد
الوقود

بلدية احلوامدبوكراع السعيد

حي 05 جويلية - سيدي عيسىجربوعة أمحد
حي حممد بوضياف- سيدي عيسىجربوح أمحد

حي 11 ديسمرب - سيدي عيسىجربوعة عبد احلي
حي 24 فيفري - سيدي عيسىجربوح خلضر

حي حممد بوضياف سيدي عيسىعكرميي يوسف

حي 24 فيفري - سيدي عيسىعربان مليكة
حي 19 جوان– سيدي عيسىجربوح علي

حي 11 ديسمرب – سيدي عيسىودود عبد الرمحن
حي 19 جوان – سيدي عيسىبودراجي صاحل

حي كدية الصاحل- سيدي عيسىعكرميي أمحد الطيب
حي 05 جويلية سيدي عيسىبقاش عبد العزيز

حي 24 فيفري- سيدي عيسىجربوح حممد

حي 05 جويلية – سيدي عيسىجربوح أمحد

حي 05 جويلية – بلدية سيدي عيسىحاج موسى رشيد
حي 01 نوفمرب – بلدية سيدي عيسىعز الدين أمحد

حي الوئام بلدية – بلدية سيدي عيسىباهي سعيد
حي 08 ماي – بلدية سيدي عيسىعاليل خالدي

حي 24 فيفري بلدية – بلدية سيدي عيسىعليان سعيد

مسيف

الخبانة

محمد بوضياف

بن سرور

سيدي عامر سيدي عامر

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه الخبانة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

جبل امساعد

سليم

جبل امساعد

الخبازة

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

بن سرور

   

  

الخبازة

الخبازة

  

   



حي 05 جويلية – بلدية سيدي عيسىصحراوي نور الدين
حي 24 فيفري – بلدية سيدي عيسىقاين هارون
حي حممد بوضياف – بلدية سيدي عيسىصيد نعيمة

حي 08 ماي – بلدية سيدي عيسىمصطفاوي مراد
حي 11 ديسمرب – بلدية سيدي عيسىعاليل الطيب

حي 20 أوت – بلدية سيدي عيسىبوشريف زكرياء
حي املستشفى – بلدية سيدي عيسىراكد سعيد

حي 84 مسكن – بلدية سيدي عيسىحواس هشام
حي الوئام – بلدية سيدي عيسىطباخ العويف
حي العقيد لطفي – بلدية سيدي عيسىأقشيش كرمي

حي 24 فيفري – بلدية سيدي عيسىعليان بوعالم
حي البناء الذايت بلدية – بلدية سيدي عيسىجيالين إبراهيم
حي 01 نوفمرب – بلدية سيدي عيسىعبداللي عمر

حي 01 نوفمرب – بلدية سيدي عيسىصديقي عيسى
حي 11 ديسمرب – بلدية سيدي عيسىزراري عبد احلفيظ

حي الوئام – بلدية سيدي عيسىحيدر عمر
حي 11 ديسمرب – بلدية سيدي عيسىدريش مصطفى
حي حممد بوضياف – بلدية سيدي عيسىبوراجي حسني

حي 20 أوت – بلدية سيدي عيسىأوهاب حممد أمني
حي العقيد لطفي – بلدية سيدي عيسىموجني كرمية

املدينة اجلديدة – بلدية سيدي عيسىربيعي صديق
قطعة 05 جممعني قطاع ت – بلدية سيدي عيسىتيرتي محزة

حي 05 جويلية بلدية سيدي عيسىلعيدي سليم
حي 05 جويلية حمل بلدية سيدي عيسىلونيس كرمي

حي 05 جويلية بلدية سيدي عيسىبوصبع عبد اهللا
حي الوئام- بلدية سيدي عيسىمصطفاوي سيد علي

حي 01 نوفمرب 1954 – بلدية سيدي عيسىالعريب توفيق
حي الوئام- بلدية سيدي عيسىعزوز نور الدين

بلدية عني احلجلمنية حممد
بلدية عني احلجلمنية الصادق

بلدية عني احلجلنباد علي
بلدية عني احلجلمنية بلقاسم

حي العقيد احلواس بلدية عني احلجلصحراوي مبارك
حي الدرك – بلدبة عني احلجلمبخويت مجال
 حي حممد بوضياف – بلدبة عني احلجلعزيزي مفتاح

حي الصومام – بلدبة عني احلجلبن يوسف خرية
حي حممد بوضياف– بلدية عني احلجلبن حامد مراد

حي 19 جوان– بلدية عني احلجلشريط خرية
حي الصومام – بلدية عني احلجلعزيزي بوبكر

حي بن يطو – بلدبة عني احلجلمعمري الصاحل
حي 05 جويلية – بلدية عني احلجلبلعمرة خلضر
حي الصومام – بلدية عني احلجلبركي مفتاح

حي 150 مسكن العمارة 04 – بلدية عني احلجلصحراوي بن عزوز
بلدية عني احلجلعمور اخلري

حي اجملاهد– بلدية عني احلجلمعمري بوبكر
بلدية عني احلجلبن ناعة أمحد
حي أمحد زبانة – بلدية عني احلجلزويش حممد

بلدية عني احلجلدبوس مفتاح
بلدية عني احلجلعمور حسني

بلدية عني احلجلبن ناعة مربوك
بلدية عني احلجلحالب جديد

بلدية عني احلجلعبيد عبد احلي
بلدية عني احلجلبن ناعة الطيب

عني احلجلشريط البشري

عني احلجلحمطة نفطال
عني احلجلمناد املسعود

حمل رقم 03 بلدية سيدي هجرسولد تومي سيدي عليموزعي الحليب

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

سيدي هجرسغضبان مفتاح

سيدي عيسى سيدي عيسى

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

اإلطعام

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

سيدي عيسىحمطة نفطال

عين الحجل

الخبازة

التغذية العامة، الخضر 
والفواكه

اإلطعام

محطات الخدمات/ أو 
الوقود

عين الحجل

سيدي هجرس

حي 05 جويلية – بلدية سيدي عيسىبكاي جلول
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