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:01الملـحـق 
ـه1440شوال01المبارك الموافق لـ: الفطربرنامج المداومة لليوم األول من عيد 

المخابـز:-1
العنـواناالسم واللقبالدائرة

المسيلة

مسكن املسيلة1000حي البدرمقابل زيرق صالح
حي الروكاد بلدية املسيلةبوداود موسى 

بلدية املسيلة01حمل 579رقم حيرمضاين العياشي 
/املسيلة01مسكن حمل رقم 209حي بن حليمة فريدة 

جويلية)05(مقابل مسجد املسيلة  بلدية 02حمل رقم 351التجزئةدراجي وليد
حي فوريسيت بلدية املسيلةعقريب عبد النور 

بلدية املسيلة01مسكن حمل 504حي بطاط شهر زاد 
املسيلة01حمل 43/383مسكن رقم700حي سعودبراح امل

مسكن بلدية املسيلة361حي جمنح  جلول 
بلدية املسيلة316حي  زيرق فريد

بلدية املسيلة01مسكن حمل 924حي قويدري عادل
طريق حمطة املسافرين اجلديدةمسكن ترقية رومري العريب316حي دمهش فاتح مصطفى 

بلدية املسيلة      –حي الروكاد 02حمل ر ميهويب ناص
بلدية املسيلة (طريق القطب)02و01حمل رقم 295التجزئة زيرق امني

حمام الضلعة
بلدية محام الضلعة- 02حمل رقم حي الفاتح ماي طيوب خالد

بلدية محام الضلعة–01احلي القدمي حمل بن عمر وحيد
بلدية ونوغة01حملاهلادي عبد احلليم 

أوالد دراج
الكائن بطريق الرباكتية بلدية أوالد دراج01حمل رقم بركات خليفة

بلدية أوالد عدي القبالة01حمل علي صوشة مليكة
بلدية اوالد عدي لقبالة03حمل رقم دري بوبكر

مقـــرة

اخلضراءبلدية عني01حمل 307/01G22وسط املدينة حي زروخي نور الدين
حي املالح بلدية برهوم02حمل جعالب نور الدين

بلدية برهومسعداوي مسري
بلدية بلعايبة02حمل رقم بكور فؤاد

بلدية بلعايبةبكور لزهر 
بلدية مقرة01قطعة حمل 93حي خريي اخلري قامسي فريد
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بوسعــادة
اهد زقوان فريد بوسعادة–31/482حي ا

بلدية بوسعادة565/34طريق اجللفة القدمي ي حممدفراد
ث بوسعادة876/38حي سيدي سليمان ناجوي خليل

يد بوسعادة12/11شارع شولة خلضر رقم زقاد عبد ا
طريق نصر الدين املوامني بوسعادةارفيس خلضر
بوسعادة84/08شارع عمر ادريس العيهار فرادي
بوسعادة–طريق اجلزائر  01حمل رقم فرادي اسامة

بلدية اهلاملمصطفاوي حممد
بوسعادة01/873حي سيدي سليمان حمل يحةفتغدير 

بوسعادة10/842أوت حمل 20حي فرادي رمحون
اوالد سيدي 

ابراهيم
بلدية اوالد سيدي ابراهيمزحاف دليلة

امجدل
بلدية اجمدلحصباية خلضر 

بلدية مسيف01ل حممويسات عمارالخبانة
بئر الغالية بلدية مسيف05حمل لبوخ عزيز

الشالل
بانيو بلدية املعاريفسامل عيسى 

بلدية الشالل01حمل 02قسم 39رقم76التجزئة لعلى نبيلة

عين الملح
بلدية عني امللحهليبات عبد احلميد 

بلدية عني امللححاجي بالل
بلدية سيدي عامرودبن املداين املسعيدي عامرس

بن سرور
بلدية بن سروررميلي مصباح

حممد بوضياف–ب -01ساحة الشهداء شارع الزعفرانية واد الشعري حمل زروق سيد أمحد
بلدية جبل امساعدبن اعمر هيثمجبل امساعد

جبل امساعد–17شارع طاييب خلضر رقم سعدي بوبكر
سيدي عيسى–ديسمرب 11حي ودود عبد الرمحنسيدي عيسى

سيدي عيسى–جوان 19حي بودراجي صاحل
سيدي عيسى-حي كدية الصاحلعكرميي أمحد الطيب

سيدي عيسى02جويلية حمل05حي صاحلمباركي 
بلدية بين يلمان01حي سليمان عمريات حمل رقيق سعيد
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بلدية بوطي السايحشرقي اسامةبوطي السايح
بلدية عني احلجلة بلقاسممنيعين الحجل

حي العقيد احلواس بلدية عني احلجلصحراوي مبارك
بلدية عني احلجلمنية صادق

الملبنات:-2
العنـواناالسم واللقبالدائرة

املنطقة الصناعية  املسيلةش ذ م م احلضنة حليبالمسيــلة
املسيلة175م ملكية 169حي مزرير قسم ش ذ م م ملبنة ماسيت

طريق املعذر بوسعادةش تضامن حليب بالدي  بوسعادة

:موزعي الحليب-3

العنـواناالسم واللقبالدائرة
م.ش.و.ذ.م.م صوترامكوالمسيـلة

بلدية املسيلة03قطعة حمل 32حي التجزئة املسري:دشوشة عبد الغاين لزهر

بلدية مقرة01ل حم10احلي اإلداري جتزئة رقم قامسي محزةمقــرة
شارع نصر الدين ديين  بلدية بوسعادةخطييب بلخري بوسعـادة

بوسعادةفيفري بلدية24حي قريش زيان
بلدية بوسعادةش.ذ.م.م البوسعادية

بلدية بن سرورهلاليل الياسبن سـرور
بلدية حممد بوضيافبن الضيف خلضر

بلدية سيدي هجرس03حمل رقم ولد تومي سيدي علي عين الحجل
بلدية املعاضيدبن بلخري عزالدينأوالد دراج

بلدية اوالد عدي لقبالةبكوش نور الدين
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محطات الخدمات( الوقود):-4
العنـواناالسم واللقبالدائرة

المسيــلة

املسيلةبن الزاوي امحد
املسيلةداود حسني

املسيلةبوديلمي عبد احلميد
املسيلةبعاية احلاج عيسىبو 

املسيلةالشماليةنفطال 

املسيلةوايل امحد

حمام الضلعة

بلدية محام الضلعةشايب ذراع حممد 
شركة تضامن حمطة خدمات 

املستقبل كتفي وإخوانه
محام الضلعة01البعط حمل رقم 

بلدية ونوغةطرشي حممد
بلدية محام الضلعةاالخوة حريزي

بلدية محام الضلعةعبد الناصرسعودي
بلدية اوالد منصورش.ذ.م.م بورويس 

بوسعــادة

بوسعادةحطاب علي
بوسعادةبن شنوف عامر
بوسعادةحطاب بن حيي
بوسعادةنفطال بوسعادة

بوسعادةزيغم خمتار
بوسعادةبن قادة حممد
بلدية ولتامبسكر مسعود

اهلاملبلدية خياط عبد القادر
سيدي عامرقصري خلضرسيدي عامر

اجمدلبن سيالت خلضرامجــدل

أوالد سيدي إبراهيم
أوالد سيدي إبراهيمحريزي عامر

عني الديس أوالد سيدي إبراهيمبن لطرش فاطمة
عني امللححمطة نفطالعين الملـح

بن ســرور
بن سرورلعيشي عبد القادر

بن سرورلعيشي أمحد
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بلدية حممد بوضيافكة إيسريامشر 

الخبــانة
بلدية امسيفزرواق أمحد

بلدية احلوامدبوكراع سعيد
سليمحمطة نفطالجبل امساعـد

عين الحجــل

عني احلجلشريط البشري
عني احلجلحمطة نفطال
عني احلجلمناد املسعود

سيدي هجرسغضبان مفتاح
سىسيدي عيحمطة نفطالسيدي عيسى

اوالد دراج

بلدية اوالد دراجدايرة امحد
بلدية اوالد دراجمهدي املربوك
بلدية اوالد عدي القبالةعطااهللا عثمان

بلدية املطارفةبن شعبان كمال
بلدية املطارفةحلرش الصديق

بلدية املعاضيدبن عمر عبد احلق

مقـــــرة

بلدية بلعايبةخزاري الطيب
بلدية بلعايبةرعاشور خلض

بلدية برهومورثة بيدي صاحل
بلدية برهومزهري شعبان

بلدية برهومبراهيمي الطاهر
بلدية عني اخلضراءعبيد عمار
بلدية مقرةبييب اوريدة

مقرةشنايف خلضر

الشــالل

بلدية املعاريفسامل السعيد
بلدية املعاريفسامل ابراهيم

بلدية اوالد ماضياالخوة بن مسلي
بلدية أوالد ماضيش تضامن حضنة فارم
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تجارة بالتجزئة للتغذية العامة ( بقالة):-5
العنـواناالسم واللقبالدائرة

المسيـــلة

بلدية املسيلة01مسكن حمل رقم 144/200/800حي بعارسية كمال
لدية املسيلةمسكن ( طريق ذراع احلاجة ) ب166حي عرسالن رشيد

مسكن  (مقابل مستشفى الزهراوي ) بلدية 500حي البدر سفار طيب ابراهيم
املسيلة بلدية املسيلة01حمل رقم 40/09قطعة 86جتزئة بن جعفر فاطمة

حي اجلعافرة  بلدية املسيلة كتاب عبد الكرمي
مسكن بلدية املسيلة316حي نيحسباي راقد 

حي الروكاد بلدية املسيلةبراخلية طارق 
بلدية املسيلة01مسكن حمل رقم 300حي الزاهر بوعزيز فتحي 

حي فوريستس جبانب سونلغاز بلدية املسيلةعريوة مسرية
مسكن بلدية املسيلة361التجزئة حاج حفصي ابوبكر الصديق

ذراع بلدية املسيلة (طريق02,03مسكن 2قطعة 579حي علي شيكوش زواوي
احلاجة) حي القطب بلدية املسيلة بتقة عبد الوهاب
املسيلة مقابل بنك اخلليج بلدية املسيلة2مسكن حمل32حي كشرود مسعود

مسكن بلدية املسيلة132حي شودار ياسني
مسكن بلدية املسيلة322حي راجعي خليفة

سيلةبلدية امل04حمل 03مسكن وحدة 316حي سعودي شاديل
مسكن بلدية املسيلة1000حي راجعي يوسف
مسكن بلدية املسيلة579حي شليب امساعيل 
جويلية بلدية املسيلة05حي راجعي احلكيم
مسكن بلدية املسيلة86حي حممدي وحيد
القطب بلدية املسيلةلطرش فطيمة

شارع ديب بلدية املسيلةصغيور فاطمة الزهراء
مسكن البدر بلدية املسيلة500حي فربعي معرو 

حي قرفالة الروكاد بلدية املسيلةبلطرش فايزة
مسكن بلدية املسيلة295حي مجيات وفاء
مسكن بلدية املسيلة361حي قمرة املداين 

حمام الضلعة

بلدية محام الضلعةبوطي املربوك
بلدية محام الضلعةيطو الدراجي
دية محام الضلعةبلمسيلي املربوك

بلدية محام الضلعةبوسكرة بن عدل
بلدية محام الضلعةزرويت فريد
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بلدية محام الضلعةعلواين ابراهيم
أوالد مسلم بلدية ونوغة01حمل رقم زكري محزة

سيدي عيسى

جويلية سيدي عيسى05حي بكاي جلول
جويلية سيدي عيسى05حي شرقي خوخة

حي البناء الذايت بلدية سيدي عيسىيالين إبراهيمج
نوفمرب سيدي عيسى01حي عبداللي عمر

نوفمرب سيدي عيسى01حي صديقي عيسى
ديسمرب سيدي عيسى11حي زراري عبد احلفيظ

حي الوئام سيدي عيسىحيدر عمر
املدينة اجلديدة سيدي عيسىربيعي صديق

عني قطاع ت سيدي عيسىجمم05قطعة تيرتي محزة

عين الحجل

جويلية عني احلجل05حي بلعمرة خلضر
حي الصومام عني احلجلبركي مفتاح

عني احلجل04مسكن العمارة 150حي صحراوي بن عزوز
حي أمحد زبانة عني احلجلزيوش حممد

أوالد دراج

بلدية أوالد دراجبومالية أمني
دراجبلدية أوالد عطاهللا موهيب
بلدية أوالد دراجبوشارب علي
بلدية أوالد عدي القبالةمحومة بلقاسم

بلدية أوالد عدي لقبالةعرييب توفيق
بلدية السوامعلعجال اليمني

بلدية املعاضيدشباحبة الطاهر 
بلدية أوالددراجزعيرت سليمان

بلدية املطارفةعيش فاتح
لقبالةبلدية اوالد عديساسي نبيل
بلدية أوالددراجعطاهللا مسري

بلدية اوالد عدي لقبالةبن معتوق علي
بلدية اوالد عدي لقبالةحمروق جنوى

بلدية أوالددراجبكري حممد األمني

مقــرة

بلدية برهومسيليين عمار
بلدية برهومحيياوي السعيد

بلدية برهومبوزيدي رفيق
بلدية مقرةسالمي خلضر

بلدية مقرةبن ناصر وريدة
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بلدية مقرةاحبريي أبوبكر الصديق
بلدية مقرةقامسي حممد

بلدية بلعايبةجراوي موسى
بلدية بلعايبةغانس عيمر

بلدية بلعايبةقندوز الزيتوين
بلدية عني اخلضراءخرزي خيذر
بلدية عني اخلضراءحاجي رشيد
ضراءبلدية عني اخلتباين ياسني

بلدية برهوموناين الذوادي
بلدية برهومخاوي فاتح

بلدية عني اخلضراءحجيسي امساعيل

بوسعادة

مسكن بلدية بوسعادة90حي حويشي عامر
الطابق األرضي بلدية 12شارع أول نوفمرب وسط املدينة حمل حطاب عبد الرمحن

بوسعادة ب بلدية بوسعادة420/1فيفري رقم 24حي عبد الكرمي عمر
طريق املستشفى بلدية بوسعادةالصيد خالد
أ بلدية بوسعادة187/03احلي الشمايل لغويين محزة 
أ بلدية بوسعادة94217حي سليمان عمريات رقم دباح مروان

حمل بوسعادة420/01فيفري منزل 24حي عبد الكرمي محزة

امجدل

بلدية جمدلتيس الطيب
بلدية جمدلسعدرحباوي 

01وسط املدينة حمل أودينة عزيزة
حمل أ احلي اجلنويبلطرق بلقاسم

والد سيدي إبراهيمأ
بلدية أوالد سيدي ابراهيم02حي الكوشة الديس حمل بقاش حممد
بلدية أوالد سيدي ابراهيم02حمل 105حي العويف رابح

امسيف دائرة خبانةهاليل رقيوةالخبانة

الملحعين

عني امللح03شارع العقيد عمريوش حمل بن كيحول زيان
عني امللح36/01شارع أول نوفمرب حمل حممدي ميلود

عني امللح41/02شارع العقيد عمريوش حمل بولنوار خلضر

عني امللح03حي البساتني رقم خزار أمحد 

أ عني امللح29شارع العقيد لطفي رأس العني رقم بن اسعيدي بوزيد 
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:سوبيرات-6

العنـواناالسم واللقبالدائرة

المسيـــلة

بلدية املسيلة01حمل رقم 38قطعة  346حي طاليب حممد
(طريق الربج) بلدية املسيلة01حمل 15تعاونية جمرب عيسى جتزئة جغدايل عبد احلليم

املسيلة01حي جنان بوديعة حمل رقم زرويت سعيد
/ املسيلة  02ة (كاف إبراهيم) حمل رقم اجلساسييعقوب يبةطيا

بلدية املسيلة01جويلية حمل رقم 05حي راجعي علي
بلدية املسيلة6-5-4-3- 2- 1الرتقية العقارية جمناح ابراهيم حمل محودي عبد احلليم

بلدية املسيلة05مسكن حمل 256حي راجعي يوسف
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:02الملـحـق 
ھـ1440شوال02الفطر المبارك الموافق لـ:برنامج المداومة لليوم الثاني من عيد

:المخابـز-1
العنـواناالسم واللقبالدائرة

المسيــلة

حي الثقافة بلدية املسيلةمناصري  مراد 
ملسيلة جتزئة طارق ابن زياد/ ابقرية حممد 
الكوش املسيلة–قطع 05حي التجزئة رقم جمنح طارق

بلدية املسيلة01حي الروكاد حمل رقم مكي حكيمة
املسيلةبلدية مسكن تسامهي املويلحة 90ترقية مزوزي خلضر

بلدية املسيلة03حمل 05مسكن جتزئة 1000حي عقريب حممد صالح الدين
بلدية املسيلة02حي رقم باي راقد مراد

املسيلةبلدية اشبيليا 504حي 01حمل باي راقد حاج عبد اهللا
املسيلة  بلدية مسكن الزاهر 300حي جمنح الصادق

بلدية املسيلة02حمل 273املسكن حي اشبيليا القدميةمدوح عبد النور
املسيلة  بلدية مسكن700حي بن يطو سفيان
عافرة بلدية املسيلةحي اجلبولفراخ حسني

مسكن بلدية املسيلة          322حي صديقي عاشور 

حمـام الضلعة

بلدية محا الضلعة طيوب خالد
بلدية محام الضلعة-وسط املدينة بن حليمة حممد 

بلدية ونوغة /املسيلة طاحل فؤاد

بوعويرة حممد
سوق االربعاء وسط ملوزة بلدية ونوغة01حمل 

أوالد دراج

اوالد دراجعيسات عبد الغين 
اوالد دراج–328جتزئة 18/216سلمان رقم 01حمل رقم بركات خري الدين

بلدية أوالد عدي القبالةعبد احلفيظ عبد الرشيد
بلدية املعاضيدعثامنية السعدية

مقـــرة

بلدية برهومحمروق بشار
بلدية برهومزهري سليم
بلدية مقرة05.04حمل 62مسكن بوبكر الصديقضيفلي ا

بلدية عني اخلضراءلبوخ عزيز
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بلدية بلعايبة02حمل 28مقابل الطريق الوطين رقم بكور امساعيل

بـوسعادة

بوسعادة–ج 41/06حي الباطن رقم بن علي فتيحة
بوسعادة- 888/27Aحي سيدي سليمان رقم حبيشي حممد

أ بلدية بوسعادة947/38ق اجللفة اجلديد طريفرادي رابح
بوسعادة221/11فيفري 24حي حجويل محزة

حي البدر بوسعادةبن عبد الرمحان خالد
بوسعادة- حمل ج 908/26حي سيدي سليمان بن زازة عز الدين

اهلامل05ساحة الشهداء الشارع الرئيسي حمل رقم العريب حممد
اوالد سيدي ابراهيمن صاحل عبد السالمباوالد سيدي ابراهيم

جمدل01حي االستقالل  حمل بن دغفل الطيبمجدل

الشالل
الزرارقة بلدية خطوطي سد اجلري09.08.10حمل حفصي محزة

بانيو بلدية املعاريفبن يطو عبد احلليم
بئر هين بلدية اخلبانة17حمل 33التجزئة بلواضح عائشةالخبانة

بئر الغالية بلدية مسيف11حي عدزروق سا
عني امللحبوديسة معمرعين الملح

شارع جبل ثامر بلدية عني امللحتناحي حممود
بن سرورالسوق املغطاةلعيطر حممدبن سرور

سيدي عامرحدييب الصخريسيدي عامر

سـيدي عيسى

سيدي عيسى- جويلية 05حي جربوعة أمحد
سيدي عيسى-وضيافحي حممد بجربوح أمحد

سيدي عيسى - 01ماي حمل 08حي   ودود  امساعيل
حي حممد بوضياف سيدي عيسىعكرميي يوسف
سيدي عيسى- حي البناء الذايت جربوعة املداين 

بلدية بين يلمان01حمل عطار عبد القادر
بلدية بوطي السايحبوزيدي عبد الرمحانبوطي السايح

عين الحجل
بلدية عني احلجلحممدمنية

بلدية عني احلجلنباد علي
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الملبنات:-2
العنـواناالسم واللقبالدائرة

املنطقة الصناعية  املسيلةش ذ م م احلضنة حليبالمسيــلة
املسيلة175م ملكية 169حي مزرير قسم ش ذ م م ملبنة ماسيت

ر بوسعادةطريق املعذش تضامن حليب بالدي  بوسعادة
:موزعي الحليب-3

محطات الخدمات( الوقود):-4
العنـواناالسم واللقبالدائرة

المسيــلة

املسيلةبن الزاوي امحد
املسيلةداود حسني

املسيلةبوديلمي عبد احلميد
املسيلةبوبعاية احلاج عيسى

املسيلةالشماليةنفطال 

املسيلةامحدوايل

حمام الضلعة

بلدية محام الضلعةشايب ذراع حممد 
شركة تضامن حمطة خدمات 

محام الضلعة01البعط حمل رقم املستقبل كتفي وإخوانه

بلدية ونوغةطرشي حممد

العنـواناالسم واللقبالدائرة
م.ش.و.ذ.م.م صوترامكوالمسيـلة

بلدية املسيلة03قطعة حمل 32حي التجزئة املسري:دشوشة عبد الغاين لزهر

بلدية مقرة01حمل 10احلي اإلداري جتزئة رقم قامسي محزةمقــرة
لدين ديين  بلدية بوسعادةشارع نصر اخطييب بلخري بوسعـادة

بوسعادةفيفري بلدية24حي قريش زيان
بلدية بوسعادةش.ذ.م.م البوسعادية

بلدية بن سرورهلاليل الياسبن سـرور
بلدية حممد بوضيافبن الضيف خلضر

بلدية سيدي هجرس03حمل رقم ولد تومي سيدي علي عين الحجل
لدية املعاضيدببن بلخري عزالدينأوالد دراج

بلدية اوالد عدي لقبالةبكوش نور الدين
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بلدية محام الضلعةاالخوة حريزي
بلدية محام الضلعةسعودي عبد الناصر
الد منصوربلدية او ش.ذ.م.م بورويس 

بوسعــادة

بوسعادةحطاب علي
بوسعادةبن شنوف عامر
بوسعادةحطاب بن حيي
بوسعادةنفطال بوسعادة

بوسعادةزيغم خمتار
بوسعادةبن قادة حممد
بلدية ولتامبسكر مسعود

بلدية اهلاملخياط عبد القادر
سيدي عامرقصري خلضرسيدي عامر

اجمدلخلضربن سيالت امجــدل

أوالد سيدي إبراهيم
أوالد سيدي إبراهيمحريزي عامر

عني الديس أوالد سيدي إبراهيمبن لطرش فاطمة
عني امللححمطة نفطالعين الملـح

بن ســرور
بن سرورلعيشي عبد القادر

بن سرورلعيشي أمحد
بلدية حممد بوضيافشركة إيسريام

الخبــانة
امسيفبلديةزرواق أمحد

بلدية احلوامدبوكراع سعيد
سليمحمطة نفطالجبل امساعـد

عين الحجــل

عني احلجلشريط البشري
عني احلجلحمطة نفطال
عني احلجلمناد املسعود

سيدي هجرسغضبان مفتاح
سيدي عيسىحمطة نفطالسيدي عيسى

اوالد دراج

بلدية اوالد دراجدايرة امحد
بلدية اوالد دراجكمهدي املربو 

بلدية اوالد عدي القبالةعطااهللا عثمان
بلدية املطارفةبن شعبان كمال
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بلدية املطارفةحلرش الصديق
بلدية املعاضيدبن عمر عبد احلق

مقـــــرة

بلدية بلعايبةخزاري الطيب
بلدية بلعايبةعاشور خلضر

بلدية برهومورثة بيدي صاحل
بلدية برهومنزهري شعبا

بلدية برهومبراهيمي الطاهر
بلدية عني اخلضراءعبيد عمار
بلدية مقرةبييب اوريدة

مقرةشنايف خلضر

الشــالل

بلدية املعاريفسامل السعيد
بلدية املعاريفسامل ابراهيم

بلدية اوالد ماضياالخوة بن مسلي
بلدية أوالد ماضيش تضامن حضنة فارم

بالتجزئة للتغذية العامة ( بقالة):تجارة-5
العنـواناالسم واللقبالدائرة

المسيلـــة

) بلدية املسيلةkiaمسكن دغة مفتاح مويلحة ( 82مشروع لعيدي أسامة
حي الروكاد بلدية املسيلةحاجي الياس 
مسكن بلدية املسيلة144حي واضح فتيحة

(جبانب خمبزة باي راقد مراد) بلدية املسيلة01حمل رقم 579رقم جتزئة ترابيةقفي نور الدين
بلدية املسيلةاجلعافرة حي حممددمحاين

مسكن الزاهر بلدية املسيلة300حي سرايش عبد الرمحان
بلدية املسيلةاجلعافرةحي يوسفسعد اهللا 

مسكن بلدية املسيلة322حي راجعي خالد
مسكن بلدية املسيلة166حي قوايل عبد الرزا

مسكن بلدية املسيلة132حي طيوب زين العابدين
بلدية املسيلةالكوش طريق املستشفى الزهراوي  حي عادللعيدي

) بلدية املسيلةkiaمسكن دغة مفتاح مويلحة ( 82مشروع صغريي يوسف
بلدية املسيلةمسكن316حي شنيح عبد الباقي

بلدية املسيلة01حمل 07/13قطعة مسكن 275حي جتزئة حدةبن يونس
مسكن  بلدية املسيلة351حي حساملعوجيي

بلدية املسيلة (القطب)مسكن 570حي عوامر امحد
مسكن بلدية املسيلة322حي بلعمري يوسف
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بلدية املسيلة11اشبيليا عمارة 41مسكن رقم 144حي بعارسية النواري
بلدية املسيلةمسكن 608حي ب جناةغال

املسيلة- KIAمسكن  78التعاونية العقارية علجي النوي
جويلية بلدية املسيلة05حي صغريي عبد احلكيم
مسكن مقابل املستشفى بلدية املسيلة500حي سعودي سيف الدين

مسكن بلدية املسيلة361التجزئة الرتابية ميهويب خرية
مسكن بلدية املسيلة361التجزئة الرتابية د خلضركشرود امح

مسكن بلدية املسيلة346حي بلعجوز عبد اهللا
قطعة (اشبيليا) بلدية املسيلة200التجزئة قلقول زبيدة

مسكن بلدية املسيلة1000حي بعوش احلسني
مسكن بلدية املسيلة700حي شودار بلقاسم 

دية املسيلةحي الروكات بلمرابط خالد
جويلية  بلدية املسيلة05حي لكحايل عبد الرزاق

مسكن بلدية املسيلة316حي الكفاحةدخوش نور 
طريق القطب بلدية املسيلةنصري ليلى

مسكن بلدية املسيلة361حي غضبان بلقاسم 
حي قرفالة الروكاد بلدية املسيلةبلطرش مسري

ية املسيلةالقطب بلدعمار  عبد النور
بلدية املسيلةاجلعافرة حي مجالشيكوش

حمام الضلعة

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

بلدية محام الضلعةمحادي الطيب
بلدية محام الضلعةدشوشة العيد

ملوزة بلدية ونوغةمراد حممد
ملوزة وسط بلدية ونوغةال عبد العزيززرو 

سيدي عيسى

جويلية سيدي عيسى05حي حاج موسى رشيد
نوفمرب سيدي عيسى01حي عز الدين أمحد

حي الوئام بلدية سيدي عيسىباهي سعيد
ماي سيدي عيسى08حي عاليل خالدي

فيفري بلدية سيدي عيسى24حي عليان سعيد
ديسمرب سيدي عيسى 11حي عاليل الطيب

أوت سيدي عيسى20حي بوشريف زكرياء
حي املستشفى سيدي عيسىراكد سعيد
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مسكن سيدي عيسى84حي حواس هشام
حي الوئام سيدي عيسىطباخ العويف
جويلية سيدي عيسى 05حي مداين حيي

عين الحجل

حي الدرك عني احلجلمبخويت مجال
عني احلجلمفتاحعزيزي

حي الصومام عني احلجلبن يوسف خرية
حي بن يطو عني احلجلمعمري الصاحل

أوالد دراج

بلدية أوالد دراجبوراس نعيم
بلدية أوالد دراجبورزق حسان
بلدية أوالد دراجلويفي العريب

بلدية أوالد دراجبرابح عبد الرمحن
د عدي لقبالةبلدية أوالزالقي عبد الغاين

بلدية أوالد عدي القبالةق عبد الغينو حمر 
بلدية أوالد عدي القبالةبوعافية عبد الناصر

بلدية السوامعسعودي مراد
بلدية املعاضيدفراحتية مرزاقة 
بلدية املعاضيدشباحبة امساعيل

بلدية مطارفةبيدي عبد احلكيم
بلدية أوالددراجكرمي عبد العزيز

بلدية أوالد عدي لقبالةبوارس عبد احلكيم
بلدية السوامعنويبصر الرتعي

بلدية أوالد عدي لقبالةمقورة نادية
بلدية السوامععليطالب 

بلدية أوالددراجحمروق حممد

مقــــرة

بلدية برهومسنينة كمال
بلدية برهومتلي نسيم

بلدية برهومشوبار خلضر
بلدية مقرةحبالل فات

بلدية مقرةلعاقل مجيلة
بلدية مقرةعز الدينشامي 

بلدية مقرةمشوري مسعودة
بلدية بلعايبةبكور الصادق
بلدية بلعايبةسهل الصاحل
بلدية بلعايبةجعالب أمحد
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بلدية بلعايبةعامر صالح الدين
بلدية عني اخلضراءعيسات النواري

ة عني اخلضراءبلديشرقي نفيسة
بلدية الدهاهنةعبود خلضر

بلدية عني اخلضراءضيف مبارك
بلدية برهومخاوي مسري

بلدية برهومدري عبد الغين
بلدية مقرةحممدي عبد الغين 

بوسعـــادة

حي النصر  بلدية بوسعادةمقري مقران
فيفري بلدية بوسعادة 24حي سعداوي مسري

ب بلدية بوسعادة947/06ق اجللفة اجلديدة رقم طريدادة كمال
حي البدر بلدية بوسعادةلعرايب أمحد مناد

حي اسطيح بلدية بوسعادةدايل مجال
الباطن بلدية بوسعادةالديسي حورية

شارع حممد مخيسيت بوسعادةحليب عمر

مجدل

العتيق حمل جمدلزهاق حمجوبة
بلدية جمدلقرقور سحوان

حي اهلضبة حمل أ جمدلبشري بن عزوز ل
جمدل02حمل حصباية نورالدين

موالد سيدي إبراهيأ

حي برج الواد الديس أوالد بلدية سيدي إبراهيمبقاش خليل
الديس بلدية أوالد سيدي إبراهيم 01حي الكوشة حمل بقاش سليمان

بلدية أوالد سدي إبراهيم01حمل النذير مجيلة

بئر الصديق أوالد سدي إبراهيماملداينقامسي

دائرة الخبانة
شارع زرواق مروايت مسيفملونس مسعودة

حمل مسيف06جممع رقم 34سلطاين عزالدين

دائرة جبل مساعد
جبل مساعدطيباوي الطيب

ب جبل مساعد02حمل طيباوي علي

عني امللحبلقيبش أمحددائرة عين الملح 
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عني امللحبولنوار فطوم

ج جبل ثامر رقم قيمر يوسف عني امللح35حي البساتني 

عني امللح47/02شارع حممد بن سليمان حي راس عني حمل بولنوارسعيد

ج عني امللح72شارع العقيد عمريوش رقم بولنوار حممد

سوبيرات :-6
العنـواناالسم واللقبالدائرة

المسيلــة

(االمن احلضري الثالث)108قسم 215مسكن جمموع 504حي فتحي عبد القادر 
بلدية املسيلة03حمل رقم 55قطعة رقم 98جتزئة بن يطو باديس

مع البلدي املويلحة قطعة بن ناصر عبد الرزاق بلدية املسيلة01طابق أرضي حمل 132ا
لة (مقابل اجلامعة)بلدية املسي01حي تعاونية الشيخ املقراين حمل رقم وايل علي

مسكن بلدية املسيلة361التجزئة بليصق سلوى
مسكن بلدية املسيلة500حي البدر معتوق اكرم

محام الضلعةغزال رشيدحمام الضلعة

:الخضر والفواكه-7

العنـواناالسم واللقبالدائرة

لـــةيالمس

سجد حي بلدية املسيلة (قرب م02حمل رقم 351حي شعيب مجال
جويلية )05 مسكن بلدية املسيلة ( القطب )60حي شريفي فاتح

بلدية املسيلة01حمل رقم 346حي بوطبيق توفيق
مسكن بلدية املسيلة ( القطب )50حي سحنون خدجية 

املسيلة 02حمل 20/06لتجزئة الرتابية هواري بومدين رقم بلطرش كمال
م1000(الفرع بلدي بلد حي الروكاد بلدية املسيلةرخاش يوسفخ

( قرب مسجد حي 05مسكن حمل رقم 132حي عريوة ثامر
مسكن )1000 بلدية املسيلة01مسكن حمل رقم 300حي الزاهر لعشاش عبد الرزاق

السوق املغطاة بلدية املسيلةقاضي ابراهيم
السوق املغطاة بلدية املسيلةمسلم حممد
السوق املغطاة بلدية املسيلةراحلي مراد
السوق ى املغطاة بلدية املسيلة رحلىي رابح

السوق املغطاة بلدية املسيلةكحايل نور الدين
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مسكن بلدية املسيلة270حي حريش لونيس
مسكن بلدية املسيلة300حي الزاهر شيكوش محينة حممد

بلدية املسيلة02السوق اجلديدة حي النهضة حمل سعودي املسعود
بلدية املسيلة (طريق ذرع احلاجة 02وحدة 579التجزئة غريب رضا

مقابل صيدلية بورزق) مسكن طريق القطب بلدية املسيلة295حي عماري املسعود
مسكن بلدية املسيلة361حي بوخالفة عبد احلكيم

بلدية املسيلة03مسكن حمل 322حي صنادلة عادل
مسكن بلدية املسيلة 351جويلية 05حي رحلي محزة

بلدية املسيلة (مقابل 01حي تعاونية االمري عبد  حمل بوسعد كمال
مسجد احلسن البصري) حي الروكاد بلدية املسلةعثامنية مجال

بلدية املسيلة01حي الروكاد حمل دخوش مراد

مسكن طريق القطب بلدية املسيلة295حي بيدي فرحات

مع العقاري بوبعاية محزة مسكن الطابق االرضي املويلحة42ا
بلدية املسيلة01حي الروكاد حمل بن خنلة عالء الدين

بلدية املسيلة317حي التجزئة الرتابية بتقة عبد احلميد

بلدية محام الضلعةطايب سعدحمام الضلعة
بلدية محام الضلعةجعيجع علي

أوالد دراج

سلمان أوالد 01حمل رقم 105/147رقم 147حي ي عبد العزيزقدور 
دراج بلدية 03حمل 198/16قطعة رقم 362التجزئة الرتابية بن لقليل مراد

أوالد دراج أوالد دراج01قطعة رقم 107التجزئةالرتابية شريف بلقليل
أوالد دراج01وسط املدينة سلمان حمل رقم عريس ياسني

أوالد عدي لقبالة02حمل 39قطعة رقم 172التجزئة ناصر مقورة 

بوسعـادة

بلدية بوسعادةبن التوميب عبد اهللا
بلدية بوسعادةطالح عبد القادر

بلدية بوسعادةبن سعودي بلقاسم
بلدية بوسعادةبوصبع امحد 
بلدية بوسعادةبونصلة حممد 

بلدية بوسعادةمقري احلاج
ب بلدية بوسعادة947/08حي طريق اجللفة اجلديدة يل الطاهربن الشال

بلدية بوسعادةبن الشاليل الطيب
بلدية بوسعادة01حمل 751/13حي حممد شعباين رويين خلضر
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:المطاحـن-8

العنـواناالسم واللقبالدائرة

المسيـــلة

طريق الربج املسيلةش.ذ.أ الشركة الفرعية حبوب قسنطينة 
املسيلة- املنطقة الصناعيةم ش و ذ م م مداح طاحونة

املسيلة - منطقة النشاطات والتخزينم ذ ش و ذ م م مطاحن الربكة
املسيلة-حي بومخيسة ش ذ م م قلقول حممد
منطقة النشاط والتخزين املسيلةش ذ م م مطاحن اهلرم

حي السواقي املسيلةش ذ م م اجلرف
بلدية املسيلة01سد الباي حي مزرير حمل رقم مطاحن سد الباي فرحات وشركائهشركة تضامن

بلدية املسيلة 02سبع اهلواري حمل -02قلقول –ش ذ م م قلقول حممد 
مقرة- منطقة النشاطاتش تضامن مطاحن قامسي وإخوانهمقـــرة

د منصورأوال- منطقة النشاطات رواقش ذ م م مطاحن لقمانحمام الضلعة
أوالد منصور-رواقمنطقة النشاطاتمطحنة براح مسري

أوالد دراج

أوالد دراج -املنطقة الصناعية م ذ ش و ذ م م مطاحن السعادة
أوالد دراجش ذ م م مىن احلضنة

املسيلة- املطارفة ش ذ م م قاضي للمطاحن
املطارفةمطحنة منصور جلول

املطارفةئه للسميدش تضامن دمحاين وشركا
بلدية املطارفة40الطريق الوطين رقم مطحنة دلوم مسري 

أوالد عدي لقبالةكشيدة مجال

سيدي عيسى
املنطقة الصناعية سيدي عيسىش.ذ.أ الرياض سطيف مطاحن سيدي عيسى

سيدي عيسى--املنطقة الصناعية م ذ ش و ذ م م ولد حمي الدين حممد
سيدي عيسىمنطقة النشاطاتبلعمري احلاج ملطاحن قمح الشمالم ذ م و د م م

بوسـعادة

منطقة النشاط والتخزين طريق بسكرة150حي ش ذ م م مطاحن كردادة 
طريق املعذر بوسعادةم ذ ش و ذ م م الكاف الري

بوسعادة-طريق املعذر مطحنة زميح عبد الرزاق
بلدية بوسعادةمطحنة عطوي نعوم

بلدية بوسعادةمطحنة مازوز غادري فايزة
عني امللحش.تضامن مطاحن بوديسة وشركائهعين الملـح

عني امللحمطحنة عطوي مراد
أوالد سيدي

إبراهيم
بئر الصديق أوالد سيدي إبراهيمش ذ م م مطاحن السالت

أوالد سيدي إبراهيم بوسعادة سنابل احلضنة) مطحنة سنوسي قامسي(
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:03الملـحـق 
هـ1440شوال  03برنامج المداومة لليوم الثالث من عيد الفطر  المبارك الموافق لـ: 

المخابـز:-1
العنـواناالسم واللقبالدائرة

المسيلــة

حي الروكاد/املسيلة رمضاين العياشي
شارع األمري عبد القادر بلدية املسيلة24رمضاين رياض
املسيلة  بلدية 01ة / الروكاد حمل حي رمادشاكي حلسن

بلدية املسيلة01حي اجلعافرة حمل رقم حاج حفصي حممد
مسكن بلدية املسيلة 166حي بن يطوا جنيب 
مسكن بلدية املسيلة316حي شيخاوي العريب

املسيلة  بلدية اوالد سيدي ابراهيم06التجزئة رقم داود فتيحة
سكن بلدية املسيلةم361حي خرياين عمر

مسكن  بلدية املسيلة1000حي بورزق عبد النور
املسيلة  بلدية 01حمل 79مسكن رقم 166جتزئة سامل وليد

املسيلة  بلدية تعاونية الشيخ املقراين 01حمل رقم لوناس مسية
حي الثقافة بلدية املسيلةبدار توفيق

حمام الضلعة
بلدية محام الضلعة-01ية حمل رقم وسط بلدطيوب خالد

وسط بلدية محام الضلعة سعودي حممد 

أوالد دراج
اوالد دراجبوقرة فريد
بلدية أوالد عدي القبالةزين حممد

أوالد دراج01حمل 237/19سلمان رقم زنات عبد الباسط

مقـــرة

مطريق املستشفى برهو 01حي هواري بومدين حمل قطوش اخلثري
مسكن بلدية مقرة01468حمل رقم شامي وليد

بلدية برهومسحنون عبد الرزاق
بلدية عني اخلضراءزيان الشريف

مقرة02-01حي خريي اخلري حمل بن حرز اهللا لزهر
بلدية بلعائبةعاشور الطيب

د .بوسعادة636/03اوت 20حي بوريو رهاببوسعــادة
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بوسعادة–اهد حي اراحبي مسعودة
بلدية بوسعادة182/23فيفري 24حي بن قسمية فرحية

بوسعادة-809/20حي سليمان عمريات بن زيان محزة
د بوسعادة19شارع النخيل البناية بن الشاليل فيصل

بوسعادة155شارع حممد شعباين التوسعة عطالوي خضرة
عيسىسيدي –جويلية 05حي جربوح أمحدسيدي عيسى

سيدي عيسى–ديسمرب11حي مرخيي عبد اللطيف
سيدي عيسى–01حي العقيد لطفي حمل جربوعة حيي

بلدية عني احلجلمعمري حنانعين الحجل
بلدية عني احلجلبن يطوحي منية مهدي
بلدية عني احلجللبزة خلضر

الملبنات:-2
العنـواناالسم واللقبالدائرة

املنطقة الصناعية  املسيلةش ذ م م احلضنة حليبالمسيــلة
املسيلة175م ملكية 169حي مزرير قسم ش ذ م م ملبنة ماسيت

طريق املعذر بوسعادةش تضامن حليب بالدي  بوسعادة

:موزعي الحليب-3

العنـواناالسم واللقبالدائرة
م.ش.و.ذ.م.م صوترامكوالمسيـلة

بلدية املسيلة03قطعة حمل 32حي التجزئة غاين لزهراملسري:دشوشة عبد ال

بلدية مقرة01حمل 10احلي اإلداري جتزئة رقم قامسي محزةمقــرة
شارع نصر الدين ديين  بلدية بوسعادةخطييب بلخري بوسعـادة

بوسعادةفيفري بلدية24حي قريش زيان
بلدية بوسعادةش.ذ.م.م البوسعادية

بلدية بن سروراليل الياسهلبن سـرور
بلدية حممد بوضيافبن الضيف خلضر

بلدية سيدي هجرس03حمل رقم ولد تومي سيدي علي عين الحجل
بلدية املعاضيدبن بلخري عزالدينأوالد دراج

بلدية اوالد عدي لقبالةبكوش نور الدين
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محطات الخدمات( الوقود):-4
وانالعنـاالسم واللقبالدائرة

المسيــلة

املسيلةبن الزاوي امحد
املسيلةداود حسني

املسيلةبوديلمي عبد احلميد
املسيلةبوبعاية احلاج عيسى

املسيلةالشماليةنفطال 

املسيلةوايل امحد

حمام الضلعة

بلدية محام الضلعةشايب ذراع حممد 
شركة تضامن حمطة خدمات 

محام الضلعة01لبعط حمل رقم ااملستقبل كتفي وإخوانه

بلدية ونوغةطرشي حممد
بلدية محام الضلعةاالخوة حريزي

بلدية محام الضلعةسعودي عبد الناصر
بلدية اوالد منصورش.ذ.م.م بورويس 

بوسعــادة

بوسعادةحطاب علي
بوسعادةبن شنوف عامر
بوسعادةحطاب بن حيي
بوسعادةنفطال بوسعادة

بوسعادةزيغم خمتار
بوسعادةبن قادة حممد
بلدية ولتامبسكر مسعود

بلدية اهلاملخياط عبد القادر
سيدي عامرقصري خلضرسيدي عامر

اجمدلبن سيالت خلضرامجــدل

أوالد سيدي إبراهيم
أوالد سيدي إبراهيمحريزي عامر

عني الديس أوالد سيدي إبراهيمبن لطرش فاطمة
عني امللححمطة نفطالين الملـحع

بن سرورلعيشي عبد القادربن ســرور
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بن سرورلعيشي أمحد
بلدية حممد بوضيافشركة إيسريام

الخبــانة
بلدية امسيفزرواق أمحد

بلدية احلوامدبوكراع سعيد
سليمحمطة نفطالجبل امساعـد

عين الحجــل

عني احلجلشريط البشري
عني احلجلطالحمطة نف

عني احلجلمناد املسعود
سيدي هجرسغضبان مفتاح

سيدي عيسىحمطة نفطالسيدي عيسى

اوالد دراج

بلدية اوالد دراجدايرة امحد
بلدية اوالد دراجمهدي املربوك
بلدية اوالد عدي القبالةعطااهللا عثمان

بلدية املطارفةبن شعبان كمال
ة املطارفةبلديحلرش الصديق

بلدية املعاضيدبن عمر عبد احلق

مقـــــرة

بلدية بلعايبةخزاري الطيب
بلدية بلعايبةعاشور خلضر

بلدية برهومورثة بيدي صاحل
بلدية برهومزهري شعبان

بلدية برهومبراهيمي الطاهر
بلدية عني اخلضراءعبيد عمار
بلدية مقرةبييب اوريدة
مقرةضرشنايف خل

الشــالل

بلدية املعاريفسامل السعيد
بلدية املعاريفسامل ابراهيم

بلدية اوالد ماضياالخوة بن مسلي
بلدية أوالد ماضيش تضامن حضنة فارم
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تجارة بالتجزئة للتغذية العامة ( بقالة):-5
العنـواناالسم واللقبالدائرة

المسيـــلة

( امام فيال بن بلة ) شارع سونلغاز02الشيخ الطاهرحمل رقم حيسفار طيب سفيان
املنطقة احلضرية اجلديدة ( مقابل عمارات الطليان) بلدية املسيلةخلفات زهري

بلدية املسيلةالروكاد حيبن سامل رفيق 
بلدية املسيلةاجلعافرة حي لعروسي قرين 

مسكن بلدية املسيلة361حي هجرسي بلقاسم
بلدية املسيلةبدر مسكن 500حي خوجة بركاهم

السوق املغطاة بلدية املسيلة لدغم شيكوش حممد
مسكن بلدية املسيلة322حي حممدكربال
مسكن بلدية املسيلة 500حي حممدمكي

مسكن بلدية املسيلة275حي عسي سعد
حي اجلعافرة بلدية املسيلةبوهدي امحد
بلدية املسيلة02حمل 1/17مسكن 03قطعة وحدة 316جتزئة عمارة عصام

سيدي عيسى

جويلية بلدية سيدي عيسى05حي صحراوي نور الدين
فيفري بلدية سيدي عيسى24حي قاين هارون
حي حممد بوضياف سيدي عيسىصيد نعيمة

ماي سيدي عيسى08حي مصطفاوي مراد
عيسىديسمرب سيدي 11حي دريش مصطفى
حي حممد بوضياف سيدي عيسىبوراجي حسني

جويلية سيدي عيسى05حي طباخ مداين
حي املستفدين سيدي عيسىسويسي الطاهر

أوالد دراج

بلدية أوالد دراججهيدزعيرت 
بلدية أوالد دراجحمروق خلضر
بلدية أوالد دراجخمتاري لويزة
بلدية أوالد دراجزعبار كمال

بلدية أوالد دراجحلسنسعدي
بلدية أوالددراجبن معتوق بلقاسم
بلدية أوالد عدي القبالةحمروق عبد الرشيد

بلدية أوالد عدي القبالةشباحبة عادل
بلدية أوالد عدي القبالةمقورة عبد العزيز

بلدية أوالد عدي لقبالةبن سامل مصطفى
لةبلدية أوالد عدي لقبالبوازدة نوارة

بلدية املعاضيدبلفار عبد احلليم
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بلدية املعاضيد شباحبة مبارك

مقــرة

بلدية برهومغرايب لوراسي
بلدية برهومعزري احلاج
بلدية برهوممليش مولود
بلدية برهومعزري كمال

بلدية عني اخلضراءبوراية عبد العايل
بلدية عني اخلضراءبركايت سيف اإلسالم

بلدية عني اخلضراءعيدي عيسىس
بلدية مقرةلفرك عامر

بلدية مقرةذبيح الباهي
بلدية مقرةعادلباي 

بلدية بلعايبةجراوي عيسى
بلدية بلعايبةبلبلج عبد القادر

بوسعــادة

ب بلدية بوسعادة802/08طريق اجللفة اجلديد عامرلسلت 
مسكن بوسعادة90حي حويشي عامر

ج بوسعادة 31-20حي البدر بوسعيد  يوسف
بوسعادة 802/08طريق اجللفة اجلديد لست   عامر 

شارع اجلمهورية /بوسعادة بن علية  موسى 
بوسعادة 420/01فيفري رقم 24حي عبد الكرمي   عمر 

طريق اجللفة اجلديد بوسعادة بن عبد الرمحان سفيان 
بوسعادة 343/01يفري رقم ف24حي ارفيس  بن رابح 

امجدل

بلدية جمدلتيس الطيب
بلدية جمدلرحباوي سعد
01وسط املدينة حمل أودينة عزيزة

حمل أ احلي اجلنويبلطرق بلقاسم
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:المطاحـن-6

العنـواناالسم واللقبالدائرة

المسيـــلة

ملسيلةطريق الربج اش.ذ.أ الشركة الفرعية حبوب قسنطينة 
املسيلة- املنطقة الصناعيةم ش و ذ م م مداح طاحونة

املسيلة - منطقة النشاطات والتخزينم ذ ش و ذ م م مطاحن الربكة
املسيلة-حي بومخيسة ش ذ م م قلقول حممد
منطقة النشاط والتخزين املسيلةش ذ م م مطاحن اهلرم

حي السواقي املسيلةش ذ م م اجلرف
بلدية املسيلة01سد الباي حي مزرير حمل رقم ة تضامن مطاحن سد الباي فرحات وشركائهشرك

بلدية املسيلة 02سبع اهلواري حمل -02قلقول –ش ذ م م قلقول حممد 
مقرة- منطقة النشاطاتش تضامن مطاحن قامسي وإخوانهمقـــرة

أوالد منصور- اقمنطقة النشاطات رو ش ذ م م مطاحن لقمانحمام الضلعة
أوالد منصور-رواقمنطقة النشاطاتمطحنة براح مسري

أوالد دراج

أوالد دراج -املنطقة الصناعية م ذ ش و ذ م م مطاحن السعادة
أوالد دراجش ذ م م مىن احلضنة

املسيلة- املطارفة ش ذ م م قاضي للمطاحن
املطارفةمطحنة منصور جلول

املطارفةوشركائه للسميدش تضامن دمحاين
بلدية املطارفة40الطريق الوطين رقم مطحنة دلوم مسري 

أوالد عدي لقبالةكشيدة مجال

سيدي عيسى
املنطقة الصناعية سيدي عيسىش.ذ.أ الرياض سطيف مطاحن سيدي عيسى

سيدي عيسى--املنطقة الصناعية م ذ ش و ذ م م ولد حمي الدين حممد
سيدي عيسىمنطقة النشاطاتو د م م بلعمري احلاج ملطاحن قمح الشمالم ذ م 

بوسـعادة

منطقة النشاط والتخزين طريق بسكرة150حي ش ذ م م مطاحن كردادة 
طريق املعذر بوسعادةم ذ ش و ذ م م الكاف الري

بوسعادة-طريق املعذر مطحنة زميح عبد الرزاق
سعادةبلدية بو مطحنة عطوي نعوم

بلدية بوسعادةمطحنة مازوز غادري فايزة
عني امللحش.تضامن مطاحن بوديسة وشركائهعين الملـح

عني امللحمطحنة عطوي مراد
أوالد سيدي

إبراهيم
بئر الصديق أوالد سيدي إبراهيمش ذ م م مطاحن السالت

دة أوالد سيدي إبراهيم بوسعاسنابل احلضنة) مطحنة سنوسي قامسي(
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