
اسم ولقب التجار فرع النشاطالبلدياتالدائرة
العنوانالمسخرين

حي االخوة ضمبريبوالعيش السعيد
حي اول نوفمبربوكلوهة عز الدين
شارع مغالوة رمضانبقاش عز الدين
حي الكوفبولنوار رياض
حي االخوة ضمبريمرابط هشام
تحصيص 119 حصة رقم 85دمبري محمد
حي فاطمة بوعافيةلمهشهش عادل
حي زروقي حسينبومزبر سفيان

حي قصر الماءبو العيش عبد النور
شارع الحريةبوكلوهة سليم
حي صناوة العليالحكيري محمد
حي بن صالحديب عبد العزيز
حي عزوز المكيبلخطابية نور الدين
حي سيدي بويحي رقم 14طيار عبد الغاني
حي فاطمة بوعافيةبوحبل كمال
حي بابا رابحبلواد مصطفى
حي االخوة ضمبريلكحل عقيلة

حي قصر الماءبولعراس محمد
حي صناوة الوسطىلكبير عبد الحفيظ
حي لعوامرباروق محمد لمين
حي عزوز المكيحمودة عبد الحليم
الطريق المزدوجفرحات تقي الدين
مركز االعمال(بلدي)سويعد منير
طريق زغايةبوقجاني حسين
طريق القرارمبلكامل ايمن

حي صناوة الوسطىشايب سيف الدين
شارع زغدود عليحلمي محمد
حي صناوة الوسطىجوال علي
حي التنيةغيموز سليمة
حي لعوامرعريوي سامي

حي صناوة الوسطىزياني علي عباس
شارع دهيلي صالحبولكالب هشام
شارع مغالوة رمضانبوقرش حسين
شارع القدسبوقرش الهادي
الطريق الوطني رقم 79سويكي عاشور
شارع اول نوفمبر 1954بولقرون زكية
شارع اول نوفمبر 1954بلمحجوب سليم

طريق زغايةالمدبح البلدي خليفاتنيالمذابح
حي الخربةبن دريدي عبد هللاموزعي الحليب

حي شرطيوي بشير رقم 03تباني نور الدينالمخابز
شارع غومري محمدميدوكالي محفوظ

ميلة

سوبيرات و مواد غدائية سيدي خليفة

المخابز

الخضر و الفواكه

القصابة 

محطات الوقود
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والية ميلة

ميلة

السوبيرات و المواد الغدائية



سيدي خليفةمدوري طارق
سيدي خليفةاالخوة شنينبةمحطات وقود
عين التينكينوشة إدريسالمخابز

حي طلحاوي عبد الرحمن عزابة لطفيزواري فضيلة
عزابة لطفيسمارة فيصل
عين التينكينوشة سفيان
شارع شندرلي ابراهيم عين التيننوال لبيوض

تحصيص 34 حصىة رقم 10 عزابة غشام اسامة
لطفي

تحصيص 34 حصىة رقم 10 عزابة تريعة بالل
لطفي

عين التينبلكيموش  زين الدينمحطات وقود
حي النسيم رقم 02قيرود نبيل

شارع بوغدة حمالويبن عريف مهدي
شارع بوغدة حمالويجادلي احمد
شارع بوغدة حمالويخزار اسامة

شارع بوغدة حمالويبلخير محمد الهادي
حي اوالد سمايلبزوح بوزيد
حي اوالد سمايلنغيش سكينة
حي اوالد سمايل التالغمةفالحي سفيان
حي اوالد سمايل التالغمةنوارة رياض
حي اوالد سمايل التالغمةنوارة سمير
حي اوالد سمايل التالغمةبراي محمد

شارع بوغدة حمالويتوازيت عبد الحق
شارع بوغدة حمالويبن عريف جميل
شارع بوغدة حمالويكبوط كريم

حي اوالد صالحبوضياف ناجي
حي النسيم رقم 07غضبان خالد

شارع بوغدة حمالويبولحية عبد الحميد
شارع بو غدة حمالويذيب فلایر

شارع بوغدة حمالوياريدير عاشور
شارع بوغدة حمالوياالخوة مزعاش
طريق قسنطينةطوالي محمود

حي اوالد سمايلبن عبد العزيز مريم
شارع بو غدة حمالويبرباش السعيد
شارع بو غدة حمالويبن عزيز فريد

شارع بو غدة حمالويسطايفي عبد الغاني
شارع بو غدة حمالويبن عريف العيد
شارع بو غدة حمالويالمدبح البلدي 
تحصيص 200 حصة وادي سقانبن بعلي رضا
وادي سقان مركزمزلي عائشة

حي رابح غنيميهامل عبد الحميد
واد سقان مركزقريش مفيدة
واد سقان مركزبوراس مروان
وادي  سقان مركزبرقالح نصرالدين
بلدية وادي سقانهامل علي
حي رابح غنيميلعلى فرحات
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القنطرة مخلوفشوقي عباس
حي شقليبي مخلوفخنفوس زليخة
حمالة مركزيعقوب عبد الحكيم
حمالة مركزبوعاج خالد
حي شقليبي مخلوفبلغرز السعيد
الوصافمزهود محمد
حمالة مركزبلميلي حمامة
حمالة مركزسوفي عامر
حمالة مركزبومعزة عادل

حمالة مركزبوسمينة لخياري
حمالة مركزسامح عبد المالك
سيدي مروان مركزقراح اسامة
حي فرضوةبلمقيمح العيد
حي الزاويةطيبة ياسر
فرضوةبلغرز فضيلة
حي فرضوةغليمة سمير
سيدي مروان مركزشبري حكيم

حي راس البيركردود عبد العالي
سيدي مروان مركزبن صالح رشيد
فرضوةخنيفر عمار

المشتة الكبيرةبركات عبد المالك
سيدي مروان مركزجعبوب ربيع
حي الجناينبوفلغة كريم
سيدي مروان مركزبوقريعة رابح
سيدي مروان مركزغراز ندير
سيدي مروان مركزلعور سعد
سيدي مروان مركزالعشي احسن

سيدي مروان مركزبوجاجة عبدالرزاق
سيدي مروان مركزبوقريعة الحسن

سيدي مروان مركزبوجاجة عبدالرزاقالمذابح 
مشتة لكبير ة تبوب عد الرحمن
سيدي مروان مركزبوعدام عبد هللا

حي بودابغرنوب الشريفمحطة الوقود
حي ورزير الشيقارةزطيلي نبيل

حي الزوابيعبديش مسعود

حي الزوابي الشيقارةعومارة فوزي
حي الزوابي الشيقارةالشلي حمزة
حي ورزيزبوقطة محمد
حي الهواري بلدية الشيقارةبن ناصر بالل
حي الصفيصفةبوالكابوية الياس
شارع لمقهول يوسف رجاصحمزاوي أيوب
حي 96 مسكن رجاصخالطو شادلي
شارع فلسطين رجاصبولشفار عزالدين
حي يحياوي شعبان رجاصسويعدي الضاوية
شارع عزومي عبد المجيدبلعطار  هشام
مشتة رجاصبوكردوخة أحمد
حي 96 مسكن رقمA41قرواز عبد المؤمن
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شارع بورافة محمدلعور سليم
شارع كوكو سماعيلحافي راسو زهر الدين

حي 20أوت 1955بلمهبول محمد
شارع مرازق أحمد رجاصبعوطة أسامة
طريق زغايةعجرود طارق
شارع فرحي محمد رجاصزنتوت محمد
قرية يحياوي شعبانبيدة زوجة لعور
رجاص مركزباز نعمان

شارع فلسطين D18بوراس ياسين
شارع فلسطينبوسنة أسامة
طريق العيادة المتعددة الخدماتحمودة كمال
شارع بورافة محمد رجاصرحال رابح
شارع بورافة محمد رجاصرحال رابح

شارع المجاهد وجعي مشتة رجاصوجعي عبد المالك
طريق فرجيوةقروم محمدالمذابح

حي 246 مسكنزطيلي عبد المجيد
زغاية مركزمخناش مفدي
زغاية مركزحافي راسو أحمد
زغاية مركزعالل احمد
زغاية مركزبوقزوح فؤاد

زغاية مركزبن زعيش ابراهيم
زغاية مركزهميسي يوسف
زغاية مركزبوقزوح رمضان
زغاية مركزبوالعيش شوقي
زغاية مركزحليس حميد
زغاية مركزحيور صالح
زغاية مركزبوقزولة بوبكر
زغاية مركزلوصيف عمار

زغاية مركزسياري عبد الرؤوف
زغاية مركزبورومة سمير

زغاية مركزالمدبح البلديالمذابح 
حي 128 مسكن زغاية قشيشو سفيان منتجي الحليب

حي حسين الزاهيبخمة الطاهر
حي بلي محمدبوكلوهة سليم
حي 20 اوت 55بعوش محمد
شارع شكرود أحمدميدو كالي يزيد

حي حريزي بلقاسمبلقصور عبد اللطيف
حي مراكشي التونسيبغيبغ ابراهيم
حي 20 اوت1955بعوش الدراجي

حي بلي محمدحمادي عبد الرزاق
حي بلي محمدجامع حدة

شارع حريزي بلقاسمشباح نور الدين
حي بلي محمدبوحامي مراد

حي 04 هكتاراتعبد هللا عبد المالك
شارع حريزي بلقاسمكبير السعيد
حي كبابي رمضانشرفي مسعود

احمد راشديشباح عبد هللا منتجي الحليب
شارع هرنون احمدبن عبد هللا رابح
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شارع بوتوحة محمدطروش يحي
شارع زموري يوسفرجيمي نبيل
حي المنظر الجميلبوشرمة صالح
حي أحمد بن صالححمة زيلوخة
شارع بلوط صالحفليفلة امال

مشتة الزيتونةزموري عيسى
حي يحيون الدواديصوكو حكيم
شارع بوتوحة محمدطروش يحي

شارع بوصبع مسعودبوالشعير عبد الحليم
حي 100 مسكنشحدان فتاح
شارع بلوط صالحسعيدي كمال

17 شارع هادف مسعودبودربالة  عبد الحكيم
شارع هادف مباركنيبوش عبد الحفيظ
شارع اإلخوة بوكرصةبوالدشيش عبد الهادي

نهج بوصبع مسعوددرادة نعمان
شارع اإلخوة بوطانةبن حومار عبد القادر

حي الكلخيةالمدبح البلديالمذابح
الرواشد خولة عبد المجيد 
الرواشد العايب بالل
تحصيص 174 قطعةذيــبي المولود
شارع العقيد عميروشزموري نوار
شارع العقيد عميروشلعويسي حسين
شارع أول نوفمبر 1954بوكريعة مراد
شارع أول نوفمبر 1954بوحرود مراد
شارع أول نوفمبر 1954مشقف سامي
شارع درادة محمدبوراس عالوة
شارع قناطي الطاهرحميدة فرحات

شارع أول نوفمبر 1954بورويسة رضوان
شارع العقيد عميروشزعيون أحمد

الطريق  الوطني رقم 79االخوة فارةمحطات الوقود
تحصيص 529 تجزئة 491أورزيفي عومار
نهج طورشي المكيبوالسكك إلياس
شارع أول نوفمبرزيدي عبدالمالك
شارع أول نوفمبرمريج نعمان

سوايح زكرياء
حي 20 مسكن إجتماعي تساهمي و08 

محالت تجارية من مخطط شغل 
األراضي رقم 05 عمارة 02

مشتة السبيخيةحماني هشام
مشتة السبيخيةسديرة علي

شارع تيس عاشوربوالسكك عبد رؤوف
حي الصومامأورزيفي عيسى
شارع بوحنة مسعودبقاش مرزوق
شارع أول نوفمبربوشارب وداد

حي 306 مسكنحدادة حمزة
شارع صالح جبيرأورزيفي شوقي

شارع بوغواص عزالدينحراق محمد الشريف
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حي خزان الماءقسيطة محمد
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الرواشد
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حي المنظر الجميلقويتة نعيمة
حي الصومامبجاوي منير

حي الصومامتعوينين عبد المالك

التعاونية العقارية عمر بن عبد العزيزبوكويرة عبد الفتاح

حي الصومام فرجيوةبليمان عبد السالم
شارع اول نوفمبر فرجيوةمحروق حاتم
شارع خزان الماءبولعراس كمال
شارع اول نوفمبربارة محمد
شارع تيس عاشورمنصف حمزة
نهج بوحنة مسعودفضالة رشيد
20 مسكن تساهمي أول نوفمبر54طورشي أمين

شارع منتوري الشريفمشحالك عبد الحليم
حي تيس عاشورلعرابة علي

منطقة النشاطاتبوثلجة عبد الحليم
منطقة النشاطاتمشحالك صالح
تحصيص قطعة رقم 95زيد فارس

شارع صالح جبيربيوض فتيحة 
بني قشة مركزضيف سفيان
بني قشة مركزدايخ ربيعة
بني قشة مركزدراجي كمال

بني قشةعيادي سيف الدين
بني قشة مركزمزيان خوثير

بني قشة مركزسعيدي عبد المنعم
بني قشة مركزبوجالل الياس
بني قشة مركزبوشريط احمد
بني قشة مركزخالف رجم

بني قشة مركزبوبرام التوفيقالخضر و الفواكه
حي باردو باينانبوعظم فرحات
باينان مركزبخبخ فؤاد
شارع أحمد قادريعتموني رابح
حي باردوبعوش نوار
حي باردومتران مراد
حي باردولعور عصام
حي باردوبقاش خالد

باردوموله عبد الهادي
تحصيص 156 قطعة رقم 21عزيز زهير

باردوحمودي عبد الغاني
باردومرابط عبد الحليم
باينان مركزكريوط كمال
شارع بوالدبان محمودزنتوت هشام
باينان مركزشباح حسان

باينان مركزرزايقي عبد الحليم
باينان مركزبن رجم فاروق

باينان مركزبوالصيود عبد الفتاح
باردوبوالشعير عبد العزيز

المخابز
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يحى بني قشة 

فرجيوة
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الخضر و الفواكه
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المذابح

موزعي الحليب

فرجيوة 

السوببيرات و المواد الغدائية  ترعي باينان 

شارع اول نوفمبربن سي علي بوبكر

السوبيرات و المواد الغدائية 



رقم 36تحصيص156 مسكنمفتاح عمار
حي باردوزماموش حسين
حي باردوزماموش الشريف
حي باردوبلوصيف محمود

صيفون فاطمة الزهراء 
باينان مركززوجة رحال

بني عفاقغيموز رمضان موزعي الحليب
مشتة بوغرداينبوحناش اليزيد
تصافات بلدية اعميرة اراسبن عسكر معمر

عميرة اراس مشتة بويلفبوقجاني عبد الرؤوف
أعميرة أراس مركزبن عسكر فتيحة
عميرة اراسبلعيدي جنات
مشتة بوغرداينسالم عبد الرحيم
حي الشهيد لكنوش تاصافتبلمهبول حفيظ
تاصافتبوقجاني فضيل

 بو غرداين عميرة اراسبن عسكر اسماعيل
تصافات بلدية اعميرة اراسخالد غيموز
تصافات بلدية اعميرة اراسلبصير محمد
تصافات بلدية اعميرة اراسبومليط موسى
بوغرداينبرباش الطاهر
بوغرداينسياري امين

اعميرة اراسالعايب نجيبموزعي الحليب
بوغرداينبوقجاني عبد الرحمانمحطات الوقود

مشتة عين الكبيرةبوخش فوضيل
عين الكبيرةبولقرون عبد القادر

تسالة لمطاعيجامع محمد
تسالة لمطاعينور الدين جامع
تسالة لمطاعيجبلي صالح
انسا تسالة لمطاعيمسيوط المدني
تسالة لمطاعيالعقون فريد

انسا تسالة لمطاعيالعايب نور الدين
تسالة لمطاعيسدراتي نور الدين
تسالة لمطاعيجامع صالح

تسالة لمطاعيعميمور الخوتير
تسالة لمطاعيبلقط كمال

تسالة لمطاعيلطون عبد الحميد
تسالة لمطاعيجامع بلقاسم

تسالة لمطاعيزميش مولودمحطات الوقود
تسالة لمطاعيدعماس هشام موزعي الحليب 

عين البيضاء أحريش مركزبويحي مسعود

مشتة تيسويتبارش فرحات
عين البيضاء احريش مركزسعيود ياسر
السداريفدان الراجي
السداريفدان قدور
السداريمرمون حمزة
مركزطرشي حمزة
رقم 10 عين البيضاء أحريشارزين كمال

عين البيضاء 
أحريش
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الخضر و الفواكه

القصابة

المخابز 

السوبيرات و المواد الغدائية 

الخضر و الفواكه

القصابة 

تسالة 

عين البيضاء 
أحريش

ترعي باينان 

السوبيرات و المواد الغدائية 

الخضر و الفواكه

القصابة 

اعميرة اراس

الخضر و الفواكه

القصابة 

  

المخابز 



مشتة السداريفضالة سعدون
مشتة والد عاشوربوروح عادلمحطات الوقود
عين البيضاء احريشبوملحة عبد النورموزعي الحليب

العياضي برباسقوراس بوجمعة
العياضي برباسمرمول عبد القادر
العياضي برباسشوفي حمو

العياضي برباسحارك خير الدين
تسدان حدادةسباحة فضيل

تسدان حدادةبن عثمان المولود
الحي البلديخليل موسى
الحي البلديبوزهار نعمان
مشتة توتة الغربيةحيطوم سامية
لنتيةقسيطة أحمد
لنتيةبوغادي سليم
تسدان مركزصويلح الطيب

مشتة اكديانشركة الدراجيمحطات الوقود
تسدان حدادةاودينة عياشموزعي الحليب

عين عالي العليابلعقون سمير
تامولةجحيش عثمان
الدار القديمةحيمر عاطف
تومسالتقندوز علي

تومسالتبن علي عبد الرؤوف
تومسالتشبيطة المكيالخضر والفواكه

تومسالتشلغوم عبدالمجيد
تومسالتقندوز البشير
شارع اول نوفمبرأفريد حسين
تارماست بوحاتمعولميت رابح
عين الكحلةقشي فتيحة

عين الكحلةلعوامري عبد الرحمان
تارماستدرغال عميروش
بوحاتم مركزقلوت نصير
شارع اول نوفمبر تارماستدرغال رضا
حي الشهيد قلوت محمدقلوت بالل
مشتة تارماستطيبش علي
مشتة تارماست رقم 01عالم رمضان
دراحي بوصالحبلطوم عيسى
دراحي بوصالحبلمرابط عمار
دراحي بوصالح مركزبلمرابط رمضان

دراحي بوصالحديب نور الدين مروانة
حي704 مسكنكورتل تقي الدين
حي 202مسكنكوكو عبد القادر
حي 20 اوتزيت ياسين

حي 20مسكن اجتماعي رقم02 تاجنانتعبد الرزاق سهام

شارع المحطةبوقرة باديس
شارع االخوة بن زروقكورتل عالوة
حي رقيعي بشيرحوريش عادل

المواد الغذائية دراحي بوصالح

بوحاتم

المخابز

   

المخابز

السوبيرات و المواد الغدائية

الخضر والفواكه

القصابة

بوحاتم

  

تسدان حدادة

مينار زارزة

تسدان حدادة

القصابة

المخابز

السوبيرات و المواد الغدائية

القصابة

المخابز

السوبيرات و المواد الغدائية

الخضر والفواكه

القصابة

  

السوبيرات و المواد الغدائية العياضي برباس



حي704 مسكنقاسة بغدوش الياس
حي 18 فيفري تاجنانتسباخ محمد
شارع المحطةقوميدي نبيل
حي533 مسكنبحباح بالل
حي 384 مسكنكورتلي سامي

الطريق الوطني رقم 05العمري محمد السعيد
الطريق الوطني رقم05غرزولي  و بن حمادة
الطريق الوطني رقم05شركة تضامن موساوي

شارع المحطةرقعي موسى
شارع المحطةبوزيد حسن

بلدية تاجنانتالمذبح البلدي بلدية تاجنانتالمذابح

مركز بن يحي عبد الرحمانسعودي عمارالمخابز

مركز بن يحي عبد الرحمانقاسة بغدوش سليم
مركز بن يحي عبد الرحمانهبول ابو الوليد

شارع الشهداء بن يحي عبد الرحمانمخالفة فوزي

مركز بن يحي عبد الرحمانفوغالي صابر

تجزئة 216 قطعة رقم139 اوالد خلوفمباركي توهاميالمخابز

حي 28 مسكنقاسمي رضوان
شارع عريجة فرحاتسخري  زوكار بريزة
حي 216 قطعةيحياوي فيصل

حاسي برقوق 30سكن ريفي جماعي سعداوي صالح
قطعة رقم17/30

حي عبد هللا باشاكنيزة عبد الحليم
قطعة رقم 305 حي جامع لخضرباي عبد الرزاق

99 من  مخطط تحصيص هواري ناصري ناصر
بومدين 285 قطعة

شارع  صدراتي عمارتواتي العياشي
شارع سدراتي عمارمباركي مصطفى

حي مصطفى بن بو العيد616 قطعة رقم بودبزة مسعود
243 

حي محمد بو ضيافشبيطة الياس
رقم 347 حي 293 حصةشعالل حمزة

حي العربي بن مهيدي رقم19بن سبتي عمار الرشيد
رقم 306 تحصيص بو قرانةبن لكالوي معمر

شارع احمد يحي ر شيدعمار نزار عبد الغاني
نهج شوفي محمدعزيزة صالح سامي
حي بن بوالعيدبلهور الهاشمي
حي اوسكورت عبد الكريمزيار فواز

االخوة بن نايت رقم 24بوناب يوسف
شارع اول نوفمبركعواش شمس الدين

الطريق الوطني رقم 05نفطال 1 بوعشيبة لطفي
الطريق الوطني رقم 05نفطال 2بخوش عبد هللا

 

شلغوم العيد

حي ديدوش مرادقطو يوسف
الخضر والفواكه

 

السوبيرات والمواد الغذائية
أوالد خلوف

تاجنانت

المخابز

السوبيرات والمواد الغذائية

محطات الوقود

القصابة

تاجنانت

السوبيرات والمواد الغذائية

بن يحيى عبد 
الرحمان

السوبيرات و المواد الغدائية



شارع اول نوفمبربن جاب هللا كمال
طريق فرجيوةالعايب عبد الكريم

مشتة العربيبن الصغير عبد الكريم
حي عبان رمضاناوشريف مليكة
الطريق وطني رقم 05ش.ذ.م.م بجاوي
شارع العربي بن مهيديديابة عبد هللا
شارع العربي بن مهيديلشطر نور الدين

طريق فرجيوةالمذبح البلدي شلغوم العيدالمذابح
شارع جيش التحريرلعور كمال

رقم34 مخطط تجزئة اقليم وادي  شعبان عبد الباقي
العثمانية

رقم 01 من مخطط التجزئة طريق ميلةزبيلح بريزة

منطقة النشاط رقم 35عاشوري جمال
جبل عقاببخوش عمار
جبل عقابمشري صبرينة
حي خليفي عماريهوال حسين
شارع كنيدة عبد الحقنمور داود

حي اول نوفمبر 54بوسجرة لخضر
الطريق الوطني رقم 05عقاب ابراهيم
رقم 08 وادي العثمانيةاونيس السبتي

الطرق الوطني رقم 05نفطال (مبارك حداد)
شارع اول نوفمبرمنشار ياسين
شارع اول نوفمبرشارف عادل

بلدية وادي العثمانيةالمذبح البلديالمذابح
شارع مخلوفي سليمانبن حاسين زوبير
الحي الجديدغضبان اسماعيل
حي 342 قطعةبجغيط عبد الحميد
حي 08 ماي 1945زواوي رابح

محل رقم01 شارع اول نوفمبربعلي عبد الوهاب

حي نعمون الطيب تحصيص 249 قطعة فتوحي السعيد
119

حي نعمون عبودبن زرافة هاجر
عين الملوكخالدي باديس
شارع بوسجرة المولودصغير عبد الباقي
حي 246 مسكن رقم 245بودراع ايمن

شارع بلعطار سليمان قطعة رقم35شنتي عبد الرحمن

رقم 28 المنطقة الصناعية عين الملوكيسعد خير الدينمحطات الوقود

السوبيرات والمواد الغذائية
عين الملوك

شلغوم العيد

القصابة 

موزعي الحليب

وادي العثمانية

المخابز

القصابة 

 

المخابز

السوبيرات والمواد الغذائية

محطات الوقود

محطات الوقود



االسم و اللقب او الوحدة االنتاجية الوالية
المجموعالعنوان التسمية االجتماعية

واد العثمانية قروز لي 

واد العثمانية ماما لي
واد العثمانية ميال لي

واد سقان اماني لي 
 حي بوسالم تاجنانتمطاحن كورتل

لمنطقة الصناعية شلغوم العيدسنابل السالم

شلغوم العيدبن سالم علي

1الطريق الوطني رقم 05 تاجنانتبي تي سي رويالالمياه المعدنية 

الجدول رقم 02: الوحدات االنتاجية المسخرة بمناسبة عيد االضحى 2019حسب النشاط

4الملبنات

3 المطاحن 

ميلة 

الوالية :ميــــــلة 
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