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 :01الملحق 
 هـ 1438شوال  01برنامج المداومة لليوم األول من عيد الفطر المبارك الموافق لـ: 

 :المخابـز -1

 العنوان االسم واللقب ةائرالد

 لةــالمسي
 

 حي النسيج بلدية املسيلة بن يطو جنيب 
 الكوش املسيلة –قطع  50حي التجزئة رقم  جمنح طارق

 رة بلدية املسيلة حي اجلعاف  بن دمحان  صاحل
 بلدية املسيلة     50حي الروكاد حمل رقم  مكي حكيمة

 املسيلة    بلدية مسكن تسامهي املويلحة  05ترقية  رداوي عبد الكرمي
                         جويلية( 50)مقابل مسجد املسيلة  بلدية  50حمل رقم  100 التجزئة بوساعد رابح

 بلدية املسيلة 51حمل  50مسكن جتزئة  0555حي  دينعقريب حممد صالح ال
 مسكن بلدية املسيلة 160حي  خرياين عمر

 بلدية املسيلة  50حي رقم   باي راقد مراد 
 حي الثقافة بلدية املسيلة بدار توفيق 

 املسيلة  بلدية مسكن الزاهر  155حي  جمنح الصادق
 املسيلة  بلدية  50عادة حمل شارع العقيد احلواس طريق بوس سليم دمهش

 شارع األمري عبد القادر بلدية املسيلة 02 رمضاين رياض
 املسيلة  بلدية  50حمل  90مسكن رقم  066جتزئة  سامل وليد

 بلدية املسيلة )جبنب من خمبزة زيرق فريد( 106حي  51الوحدة  بن حليمة حممد
 مسكن ( 126) جبانب مسجد لة  املسيبلدية  56جتزئة  50حمل رقم  داود فتيحة
 املسيلة  بلدية تعاونية الشيخ املقراين  50حمل رقم  لوناس مسية

 مسكن بلدية املسيلة           100حي   صديقي عاشور 

 حمـام الضلعة

 بلدية محام الضلعة - 50وسط املدينة حمل   حمادي بوبكر
 ةبلدية محام الضلع -وسط املدينة  بن حليمة حممد 

 محام الضلعة 52احلوران حمل رقم  بن حليمة زين العابدين
 بلدية ونوغة 50عني ثاقب حمل رقم  حواسي رابح

 بوعويرة حممد
 سوق االربعاء وسط ملوزة بلدية ونوغة 50حمل 
 

 أوالد دراج
 اوالد دراج عيسات عبد الغين 
 اوالد دراج – 101جتزئة  01/006سلمان رقم  50حمل رقم  بركات خري الدين

 بلدية أوالد دراج جمناح فريوز
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 بلدية أوالد عدي القبالة عبد احلفيظ عبد الرشيد
 بلدية اوالد عدي لقبالة51حمل رقم   دري بوبكر

 بلدية املعاضيد عثامنية السعدية

 رةمقـــ

 بلدية برهوم حمروق بشار
 بلدية برهوم سعداوي مسري

 بلدية برهوم زهري سليم
 حي زيغود يوسف بلدية برهوم قية عبد النورت

 بلدية برهوم فاطمي صابر
 حي خريي اخلري بلدية مقرة 01ت.ت  50مسكن  حمنش عز الدين

 بلدية مقرة 52احلي اإلداري حمل رقم  شايل محزة
 بلدية مقرة دمان فرحات

 بلدية عني اخلضراء لبوخ عزيز
 ضراءاملركز التجاري عني اخل مسلم خليفة
 بلدية بلعايبة بكور لزهر 
 بلدية بلعايبة 50حمل  01مقابل الطريق الوطين رقم  بكور الرتكي

 ـوسعادةب

 بوسعادة –ج  20/56حي الباطن رقم  بن علي فتيحة
 بوسعادة 900/52حس سيدي سليمان  طيباوي مسري

 بوسعادة -حي حممد شعباين عطالوي خضرة
 بلدية بوسعادة 050/50حي رقم الطريق السيا لقوي جناة

 بلدية بوسعادة 010/01فيفري  02حي  بن قسمية فرحية
 ب بوسعادة 190/52أوت  05حي  فرادي محزة

 بوسعادة 651/50حي اجملاهد  غضبان حممد
 أ بلدية بوسعادة 029/11طريق اجللفة اجلديد  فرادي رابح

 بوسعادة 000/00فيفري  02حي  حجويل محزة
 بوسعادة -حمل ج  051/06حي سيدي سليمان  زازة عز الدين بن

 اهلامل 50ساحة الشهداء الشارع الرئيسي حمل رقم  العريب حممد
 بلدية اهلامل مصطفاوي حممد

 بلدية اوالد سيدي ابراهيم –د  52حمل  بن صاحل عبد السالم والد سيدي ابراهيما
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 امجدل
 بلدية اجمدل حصباية خلضر

 بلدية اجمدل الرمحن رشيدبن عبد 

 عين الملـح

 شارع جبل ثامر بلدية عني امللح تناحي حممود
 بلدية عني امللح هليبات عبد احلميد

 عني امللح 50شارع األمري عبد القادر حمل  حاجي بالل
 بلدية عني امللح 51حي راس العني حمل  بوديسة معمر

 رورـبن س
 ورالسوق املغطاة بن سر  لعيطر حممد

 بلدية بن سرور – 51حمل  رميلي مصباح

 امرـسيدي ع
 سيدي عامر بن مداين مسعود
 بلدية سيدي عامر حدييب الصخري

 جبل امساعد 51احلي اجلنويب حمل رقم  بن ناصر مخيسي جبل امساعد

 سـيدي عيسى

 سيدي عيسى -جويلية  50حي  جربوعة أمحد
 سيدي عيسى -حي حممد بوضياف جربوح أمحد

 سيدي عيسى –فيفري  02حي  جربوح خلضر
 سيدي عيسى –ديسمرب  00حي  جربوعة عبد احلي

 سيدي عيسى  -فيفري 02حي    عريان مليكة
 سيدي عيسى –جوان  00حي  بودراجي صاحل

 سيدي عيسى –جويلية  50حي  جربوح أمحد

 عين الحجل
 بلدية عني احلجل منية حممد

 ني احلجلبلدية ع صحراوي مبارك
 بلدية عني احلجل نباد علي

 
 الملبنات: -2

 

 العنوان االسم واللقب الدائرة

 لةــالمسي
 

 املنطقة الصناعية  املسيلة ش ذ م م احلضنة حليب
 املسيلة 090م ملكية  060حي مزرير قسم  ش ذ م م ملبنة ماسيت

 طريق املعذر بوسعادة ش تضامن حليب بالدي   بوسعادة
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 :موزعي الحليب -3

 

 

 محطات الخدمات) الوقود(: -4

 

 العنوان االسم واللقب الدائرة

 المسيــلة
 

 املسيلة بن الزاوي امحد
 املسيلة داود حسني

 املسيلة بوديلمي عبد احلميد
 املسيلة بوبعاية احلاج عيسى

 سيلةامل نفطال اجلنوبية
 املسيلة وايل امحد

 حمام الضلعة

 بلدية محام الضلعة شايب ذراع حممد 
شركة تضامن حمطة خدمات 

 محام الضلعة 50البعط حمل رقم  املستقبل كتفي وإخوانه

 بلدية ونوغة طرشي حممد
 بلدية محام الضلعة االخوة حريزي

 بلدية محام الضلعة سعودي عبد الناصر
 بلدية اوالد منصور س ش.ذ.م.م بوروي

 العنوان االسم واللقب الدائرة

 لةـالمسي
 

 م.ش.و.ذ.م.م صوترامكو
 املسري:دشوشة عبد الغاين لزهر 

 بلدية املسيلة 51قطعة حمل  10حي التجزئة 

 ش. ذ . م .م ترياف
 بلدية املسيلة 29قسم  61جمموع ملكية  52حمل رقم  املسري:دشوشة عبد الغاين لزهر 

 بلدية مقرة 50حمل  05احلي اإلداري جتزئة رقم  محزة قامسي رةــمق

 بلدية بوسعادة020/50شارع نصر الدين ديين  خطييب بلخري  ادةـبوسع

 بلدية 000/005فيفري شارع ابراهيم زرقني رقم  02حي  قريش زيان
 بوسعادة

 بلدية بن سرور هلاليل الياس رورـبن س

 بلدية سيدي هجرس 51 حمل رقم ولد تومي سيدي علي  عين الحجل

 بلدية املعاضيد بن بلخري عزالدين أوالد دراج
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 بوسعــادة

 بوسعادة حطاب علي
 بوسعادة بن شنوف عامر
 بوسعادة حطاب بن حيي
 بوسعادة نفطال بوسعادة

 بوسعادة زيغم خمتار
 بوسعادة بن قادة حممد
 بلدية ولتام بسكر مسعود

 بلدية اهلامل خياط عبد القادر

 سيدي عامر قصري خلضر سيدي عامر

 اجمدل بن سيالت خلضر لدــامج

 أوالد سيدي إبراهيم
 أوالد سيدي إبراهيم حريزي عامر

 عني الديس أوالد سيدي إبراهيم بن لطرش فاطمة

 عني امللح حمطة نفطال حـعين المل

 رورــبن س
 بن سرور لعيشي عبد القادر

 بن سرور لعيشي أمحد
 بلدية حممد بوضياف شركة إيسريام

 انةــالخب
 بلدية امسيف أمحد زرواق

 بلدية احلوامد بوكراع سعيد

 سليم حمطة نفطال دـجبل امساع

 لــعين الحج

 عني احلجل شريط البشري
 عني احلجل حمطة نفطال
 عني احلجل مناد املسعود

 سيدي هجرس غضبان مفتاح

 سيدي عيسى حمطة نفطال سيدي عيسى

 اوالد دراج

 بلدية اوالد دراج دايرة امحد
 بلدية اوالد دراج مهدي املربوك
 بلدية اوالد عدي القبالة عطااهلل عثمان

 بلدية املطارفة بن شعبان كمال
 بلدية املطارفة حلرش الصديق
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 بلدية املعاضيد بن عمر عبد احلق

 رةـــــمق

 بلدية بلعايبة خزاري الطيب
 بلدية بلعايبة عاشور خلضر

 بلدية برهوم ورثة بيدي صاحل
 بلدية برهوم زهري شعبان

 بلدية برهوم براهيمي الطاهر
 بلدية عني اخلضراء عبيد عمار
 بلدية مقرة بييب اوريدة

 مقرة شنايف خلضر

 اللــالش

 بلدية املعاريف سامل السعيد
 بلدية املعاريف سامل ابراهيم

 بلدية اوالد ماضي االخوة بن مسلي
 الد ماضيبلدية أو  ش تضامن حضنة فارم

 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة ) بقالة(: -5

 

 العنـــــــــــــــــوان االسم واللقب الدائرة

 ةالمسيلـــ
 

 ( بلدية املسيلة kiaمسكن دغة مفتاح مويلحة )  10مشروع  لعيدي أسامة
 مسكن ) قرب حمطة اخلدمات وايل أمحد ( بلدية املسيلة 022حي  واضح فتيحة

)جبانب خمبزة باي راقد مراد( بلدية  50حمل رقم  090جتزئة ترابية رقم  ر الدينقفي نو 
 بلدية املسيلة 51مسكن حمل رقم  066حي  عرسالن نور الدين املسيلة

 شريفي فاتح
 

) القطب ( بلدية  52و  51مسكن اجتماعي تسامهي حمل رقم  65حي 
 بلدية املسيلة 50حمل رقم  109جتزئة ترابية  بتقة محيد املسيلة

 ) قرب شارع ديب ( بلدية املسيلة 51حمل رقم  100حي  لدغم شيكوش رفيق
 ) امام فيال بن بلة ( شارع سونلغاز 50حي الشيخ الطاهرحمل رقم  سفار طيب سفيان

 حي وعواع املدين بلدية املسيلة ) قرب مسجد أسامة ( بلدية املسيلة معروف مسري
 بن زاوي النواري

 
 مسكن سهيلي الديلمي بلدية املسيلة 052ي ح

 مسكن بلدية املسيلة 16حي  وايل عبد الرزاق
 مسكن الزاهر بلدية املسيلة 155حي  دوغة مرمي

 بلدية املسيلة 50حمل رقم  16حي  حممدي وحيد
 بلدية املسيلة 50 52 51حي الورود حمل  عرسالن عادل

 بلدية املسيلة 50حمل رقم  106حي  باي راقد حسني
 
 

 بلدية املسيلة 50حمل  01/ 59قطعة مسكن  0090حي جتزئة  بن يونس حدة
 ) جبانب ثانوية التميمي( بلدية املسيلة 50حي وسط حممد مخيسيت حمل  غالب عبد العزيز
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مسكن )طريق مويلحة( بلدية  15حي  50عمارة رقم  52و  51حمل رقم  لطرش صليحة
 0555بلدية املسيلة )مقابل الفرع البلدي  52تعاونية حي النصر حمل رقم  عامر امحد شوقي املسيلة

 مسكن(
 بلدية املسيلة 50حمل  090التجزئة الرتابية  شاليب امساعني

 مسكن بلدية املسيلة )العماير( 000حي  بوطيبة عامر
 بلدية املسيلة )القطب( 09/10مسكن حمل 05الرتقية العقارية  مناصري شوقي

 بلدية املسيلة )القطب( 111حمل  b 42عمارة  0555/ 095حي  داود سفيان
 بلدية املسيلة 50مسكن حمل  955التجزئة الرتابية  زقور بالل

 بلدية املسيلة 11اشبيليا عمارة  11مسكن رقم  111حي  بعارسية النواري
 سيلةبلدية امل 21مسكن حمل رقم  092التجزئة الرتابية  بن عمرة صباح 

 بلدية املسيلة قطعة  613جتزئة  21حمل  حريزي سفيان

بلدية املسيلة )مقابل السوق  51حمل  50شارع عبد القادر سحنوين عمارة  علي غفصي رياض
 املغطاة( 

 بلدية املسيلة 21حي الروكاد حمل  مرابط خالد

 بلدية املسيلة 50حي الروكاد قرفالة حمل رقم  بلطرش فايزة

 الضلعة حمام

 محام الضلعة قرين البشري
 محام الضلعة كراع حممد

 محام الضلعة حرايز بركاهم
 محام الضلعة مسيلي علي

 محام الضلعة محادي الطيب
 ملوزة وسط بلدية ونوغة زروال عبد العزيز

 دي عيسىـسي

 جويلية سيدي عيسى 50حي  بكاي جلول
 ىجويلية سيدي عيس 50حي  حاج موسى رشيد

 نوفمرب سيدي عيسى 50حي  عز الدين محد
 ديسمرب سيدي عيسى 00حي  زراري عبد احلفيظ

 ديسمرب سيدي عيسى 00حي  دريش مصطفى
 حي الوئام سيدي عيسى حيدر عمر
 حي الوئام سيدي عيسى باهي سعيد

 ماي سيدي عيسى 51حي  مصطفاوي مراد
 ماي سيدي عيسى 51حي  عاليل خالدي

 املدينة اجلديدة سيدي عيسى ي صديقربيع
 جممع ع قطاع ت سيدي عيسى 50قطعة  تيرتي محزة

 أوت سيدي عيسى 05حي  أوهاب حممد أمني 
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 فيفري سيدي عيسى 02حي  عليان سعيد
 حي حممد بوضياف سيدي عيسى بوراجي حسني

 عين الحجل

 حي الصومام عني احلجل بن يوسف خرية
 مام عني احلجلحي الصو  بركي مفتاح

 حي بن يطو إبراهيم عني احلجل معمري صاحل
 عني احلجل 52مسكن العمارة  005حي  صحراوي بن عزوز

 حي أمحد زبانة عني احلجل زويش حممد

 أوالد دراج

 بلدية أوالد دراج بوراس نعيم
 بلدية أوالد دراج بورزق حسان

 بلدية أوالد دراج زعيرت مسري
 دية أوالد دراجبل حمروق خلضر
 بلدية أوالد دراج لويفي العريب

 بلدية أوالد دراج برابح عبد الرمحن
 أوالد عدي لقبالة زالقي عبد الغاين
 أوالد عدي القبالة مقورة عبد العزيز

 أوالد عدي القبالة حمروق عبد الرشيد
 أوالد عدي القبالة حمرق عبد الغين

 دي القبالةأوالد ع بوعافية عبد الناصر
 بلدية السوامع سعودي مراد

 بلدية املعاضيد فراحتية مرزاقة 
 بلدية املعاضيد بلفار عبد احلليم

 رةــــمق

 برهوم مليزي العقون
 برهوم سنينة كمال

 برهوم تلي نسيم
 برهوم شوبار خلضر
 برهوم  مليش مولود
 برهوم عزري كمال
 مقرة بالل فاتح
 قرةم باي عمار

 مقرة مقدر رهواجة
 مقرة شامي الطاهر

 مقرة باي مجال الدين
 بلعايبة بكور الصادق
 بلعايبة جراوي عيسى
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 بلعايبة سهل الصاحل

 بلعايبة جعالب أمحد

 بلعايبة عامر صالح الدين

 عني اخلضراء عيسات النواري
 عني اخلضراء شرقي نفيسة

 راءعني اخلض بوراية عبد العايل
 عني اخلضراء بركايت سيف اإلسالم

 عني اخلضراء تباين ياسني
 بلدية الدهاهنة رمحوين امساعيل

 ادةـــبوسع

 بلدية بوسعادة 05طريق املستشفى حمل رقم  الصيد خالد
 بوسعادة 50 /002حي النصر  مقري مقران

 بوسعادة 51 /269حي اجملاهد رقم  بادة مسري
 بوسعادة  51 /200فيفري رقم  02حي  سعداوي مسري

 أوت 05حي  دمحاين امساعيل
 بوسعادة 600/00أوت رقم  05حي  بلواضح عبد اجلبار

 ب بوسعادة 029/56طريق اجللفة اجلديدة رقم  دادة كمال
 ج  بوسعادة 05/10حي البدر رقم  بوسعيد يوسف
 بوسعادة 202شارع اجلمهورية حمل رقم  بن علية موسى

 بوسعادة 01 /02حي اسطيح رقم  يل مجالدا
 ب بوسعادة 59 /120فيفري رقم  02حي  غويين حافظ

 قطعة بوسعادة 000الباطن جتزئة  الديسي حورية
والد سيدي أ

 إبراهيم
 حي برج الواد الديس أوالد سيدي إبراهيم بقاش خليل

 الديس أوالد سيدي إبراهيم  50حي الكوشة حمل  بقاش سليمان
 أوالد سيدي إبراهيم 50حي الكوشة الديس حمل رقم   قاش حممدب

 سوبيرات : -6

 

 العنـــــــــــــــــوان االسم واللقب الدائرة

ةــالمسيل  

 )االمن احلضري الثالث( 051قسم  000مسكن جمموع  052حي  فتحي عبد القادر 
 ةليبلدية املس 51حمل رقم  00قطعة رقم  01جتزئة  بن يطو باديس

 لةيبلدية املس 50طابق أرضي حمل  010اجملمع البلدي املويلحة قطعة  بن ناصر عبد الرزاق
 لة )مقابل اجلامعة(يبلدية املس 50حي تعاونية الشيخ املقراين حمل رقم  وايل علي

 لة )مقابل دائرة املسيلة(يبلدية املس جبالحي علي

 محام الضلعة غزال رشيد حمام الضلعة

 



11 

 

 :02الملحق                                                                     

 هـ 1438شوال  22برنامج المداومة لليوم الثاني من عيد الفطر المبارك الموافق لـ: 

 المخابـز: -1

 وانـــــــــــــــــالعن االسم واللقب الدائرة

ةــالمسيل  

 سيلةحي الثقافة بلدية امل  مناصري  مراد 
 مسكن املسيلة0555حي البدرمقابل   زيرق صالح

 حي الروكاد بلدية املسيلة بوداود موسى 
 بلدية املسيلة 50حمل  090حي رقم  رمضاين العياشي 
 بلدية املسيلة 50مسكن حمل  052حي  بطاط شهر زاد 

 املسيلة 50حمل  21/111مسكن رقم 955حي  براح املسعود
 بلدية املسيلة 50حمل  091املسكن  اشبيليا القدمية حي   مجال وعيش

           50مسكن حمل  0055حي  جراد سليمة
 مسكن بلدية املسيلة 106حي  شيخاوي العريب

 )مقابل وكالة جيزي( 51رقم  حمل اجلديدة املنطقة ابراهيم خوجة شارع زيرق عبد اهلل
 مسكن بلدية املسيلة 160حي   جمنح  جلول 

 حي فوريسيت بلدية املسيلة  عقريب عبد النور 
 بلدية املسيلة –مسكن البدر  055حي  سعيدي جناة

 بلدية املسيلة  106حي    زيرق فريد
 بلدية املسيلة 50مسكن حمل  002حي  قويدري عادل

 املسيلة  بلدية  52حمل رقم  009/109مسكن رقم  955حي  بن يطو سفيان
 املسيلة  بلدية  50مادة / الروكاد حمل حي ر  شاكي حلسن
 بلدية املسيلة       –حي الروكاد  50حمل   ميهويب ناصر 

 جويلية( 50بلدية املسيلة ) 50حمل  100التجزئة  مناصري الشريف
 بلدية املسيلة 50حي اجلعافرة حمل رقم  بن دمحان عبد العزيز 

 ة املسيلةبلدي 50حمل رقم  000جتزئة  بوعقيلي رضوان

 حمام الضلعة

 بلدية محام الضلعة -50وسط بلدية حمل رقم  طيوب خالد
 بلدية محام الضلعة– 50حي الفاتح ماي حمل  طيوب خالد

 بلدية محام الضلعة – 50احلي القدمي حمل  بن عمر وحيد
 بلدية ونوغة 50حمل  طاحل فؤاد

 أوالد دراج
 الكائن بطريق الرباكتية بلدية أوالد دراج 50حمل رقم  بركات خليفة

 أوالد دراج 50حمل  019/00سلمان رقم  زنات عبد الباسط
 أوالد دراج 50حي البناء الذايت القدمي حمل رقم  زعيرت رزيقة
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 بلدية أوالد عدي القبالة 50حمل  علي صوشة مليكة 
 والد عدي القبالةبلدية أ 51مسكن حمل  60حي  عايب عبد املالك

 رةـــمق

 طريق املستشفى برهوم 50حي هواري بومدين حمل  قطوش اخلثري
 حي املالح بلدية برهوم 50حمل  جعالب نور الدين

 بلدية برهوم برابح أسامة
 بلدية برهوم سحنون عبد الرزاق

 بلدية عني اخلضراء زيان الشريف
 مقرة 50-50حي خريي اخلري حمل  بن حرز اهلل لزهر

 بلدية مقرة 50قطعة حمل  01حي خريي اخلري  قامسي فريد

 بلدية بلعايبة 50حمل رقم  بكور فؤاد
 بلدية بلعايبة 50حمل رقم  عاشور عبد احلميد

 ادةــبوسع

 بوسعادة – 000/00شارع النخيل  سيفي حممد الصاحل
 بوسعادة – 10/210حي اجملاهد  زقوان فريد

 بوسعادة –حي اجملاهد  راحبي مسعودة
 بلدية بوسعادة 060/12طريق اجللفة القدمي  فرادي حممد

 ث بوسعادة 196/11حي سيدي سليمان  ناجوي خليل
 بوسعادة 00/00شارع شولة خلضر رقم  زقاد عبد اجمليد
 طريق نصر الدين املوامني بوسعادة ارفيس خلضر
 سعادةبو  – 12/51شارع عمر ادريس  العيهار فرادي
 بوسعادة -150/05حي سليمان عمريات  بن زيان محزة

 سيدي عيسى

 سيدي عيسى –جويلية  50حي  بقاش عبد العزيز
 سيدي عيسى –جوان  00حي  جربوح علي

 سيدي عيسى –ديسمرب  00حي  ودود عبد الرمحن
 سيدي عيسى –فيفري  02حي  جربوع حممد

 سيدي عيسى -حي كدية الصاحل عكرميي أمحد الطيب
 سيدي عيسى -حي حممد بوضياف عكرميي يوسف 

 بلدية عني احلجل منية بلقاسم عين الحجل
 بلدية عني احلجل منية صادق
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 الملبنات: -2

 
 وانـــــــــــــالعن االسم واللقب الدائرة

 لةــالمسي
 

 املنطقة الصناعية  املسيلة ش ذ م م احلضنة حليب
 املسيلة 090م ملكية  060حي مزرير قسم  يتش ذ م م ملبنة ماس

 طريق املعذر بوسعادة ش تضامن حليب بالدي   بوسعادة
 

 :موزعي الحليب -3

 

 

 محطات الخدمات) الوقود(: -4

 

 وانـــــــــــــالعن االسم واللقب الدائرة

 المسيــلة
 

 املسيلة دبن الزاوي امح
 املسيلة داود حسني

 املسيلة بوديلمي عبد احلميد
 املسيلة نفطال اجلنوبية

 املسيلة وايل امحد

 حمام الضلعة
 بلدية محام الضلعة شايب ذراع حممد 

 محام الضلعة 50البعط حمل رقم شركة تضامن حمطة خدمات 

 العنوان االسم واللقب الدائرة

 لةـالمسي
 

 م.ش.و.ذ.م.م صوترامكو
 بلدية املسيلة 51قطعة حمل  10حي التجزئة  املسري:دشوشة عبد الغاين لزهر 

 ريافش. ذ . م .م ت
 املسري:دشوشة عبد الغاين لزهر 

 بلدية املسيلة 29قسم  61جمموع ملكية  52حمل رقم 

 بلدية مقرة 50حمل  05احلي اإلداري جتزئة رقم  قامسي محزة رةــمق

 ادةـبوسع
 بلدية بوسعادة020/50شارع نصر الدين ديين  خطييب بلخري 

 قريش زيان
 بلدية 000/005فيفري شارع ابراهيم زرقني رقم  02حي 

 بوسعادة

 بلدية بن سرور هلاليل الياس رورـبن س

 بلدية سيدي هجرس 51حمل رقم  ولد تومي سيدي علي  عين الحجل

 بلدية املعاضيد بن بلخري عزالدين أوالد دراج



13 

 

 املستقبل كتفي وإخوانه
 بلدية ونوغة طرشي حممد

 بلدية محام الضلعة وة حريزياالخ
 بلدية محام الضلعة سعودي عبد الناصر
 بلدية اوالد منصور ش.ذ.م.م بورويس 

 بوسعــادة

 بوسعادة حطاب علي
 بوسعادة بن شنوف عامر
 بوسعادة حطاب بن حيي
 بوسعادة نفطال بوسعادة

 بوسعادة زيغم خمتار
 بوسعادة بن قادة حممد
 دية ولتامبل بسكر مسعود

 بلدية اهلامل خياط عبد القادر

 سيدي عامر قصري خلضر سيدي عامر

 اجمدل بن سيالت خلضر دلــامج

 أوالد سيدي إبراهيم
 أوالد سيدي إبراهيم حريزي عامر

 عني الديس أوالد سيدي إبراهيم بن لطرش فاطمة

 عني امللح حمطة نفطال حـعين المل

 رورــبن س
 بن سرور لعيشي عبد القادر

 بن سرور لعيشي أمحد
 بلدية حممد بوضياف شركة إيسريام

 انةــالخب
 بلدية امسيف زرواق أمحد

 بلدية احلوامد بوكراع سعيد

 سليم حمطة نفطال دـجبل امساع

 لــعين الحج

 عني احلجل شريط البشري
 عني احلجل حمطة نفطال
 عني احلجل مناد املسعود

 هجرسسيدي  غضبان مفتاح

 سيدي عيسى حمطة نفطال سيدي عيسى
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 اوالد دراج

 بلدية اوالد دراج دايرة امحد
 بلدية اوالد دراج مهدي املربوك
 بلدية اوالد عدي القبالة عطااهلل عثمان

 بلدية املطارفة بن شعبان كمال
 بلدية املطارفة حلرش الصديق

 بلدية املعاضيد بن عمر عبد احلق

 رةـــــمق

 بلدية بلعايبة ري الطيبخزا
 بلدية بلعايبة عاشور خلضر

 بلدية برهوم ورثة بيدي صاحل
 بلدية برهوم زهري شعبان

 بلدية برهوم براهيمي الطاهر
 بلدية عني اخلضراء عبيد عمار
 بلدية مقرة بييب اوريدة

 مقرة شنايف خلضر

 اللــالش

 بلدية املعاريف سامل السعيد
 بلدية املعاريف مسامل ابراهي

 بلدية اوالد ماضي االخوة بن مسلي
 بلدية أوالد ماضي ش تضامن حضنة فارم

 

 

 المطاحن: -5

 وانـــــــــــــــالعن االسم واللقب الدائرة

 لةـــالمسي

 طريق الربج املسيلة ش.ذ.أ الرياض سطيف مطاحن احلضنة
 سيلةامل -املنطقة الصناعية م ش و ذ م م مداح طاحونة

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

 حي السواقي املسيلة ش ذ م م اجلرف
شركة تضامن مطاحن سد الباي فرحات 

 وشركائه
 بلدية املسيلة 50حمل رقم  سد الباي حي مزرير

 مقرة -منطقة النشاطات ش تضامن مطاحن قامسي وإخوانه رةـــمق
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 حمام الضلعة
 أوالد منصور -منطقة النشاطات رواق ش ذ م م مطاحن لقمان

 أوالد منصور -رواق  منطقة النشاطات مطحنة براح مسري

 أوالد دراج

 أوالد دراج  -ية املنطقة الصناع م ذ ش و ذ م م مطاحن السعادة
 أوالد دراج ش ذ م م مىن احلضنة

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

 املطارفة ش تضامن دمحاين وشركائه للسميد
 بلدية املطارفة 25الطريق الوطين رقم  مطحنة دلوم مسري 

 أوالد عدي لقبالة كشيدة مجال

 سيدي عيسى

 املنطقة الصناعية سيدي عيسى ش.ذ.أ الرياض سطيف مطاحن سيدي عيسى
 سيدي عيسى- -املنطقة الصناعية  م ذ ش و ذ م م ولد حمي الدين حممد

م ذ م و د م م بلعمري احلاج ملطاحن قمح 
 الشمال

 سيدي عيسى  منطقة النشاطات

 عادةـبوس

 زين طريق بسكرةمنطقة النشاط والتخ 005حي  ش ذ م م مطاحن كردادة 
 طريق املعذر بوسعادة م ذ ش و ذ م م الكاف الري

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

 عني امللح ش.تضامن مطاحن بوديسة وشركائه حـعين المل
 عني امللح مطحنة عطوي مراد

 أوالد سيدي

 إبراهيم

 ر الصديق أوالد سيدي إبراهيمبئ ش ذ م م مطاحن السالت

 أوالد سيدي إبراهيم بوسعادة  سنابل احلضنة(  مطحنة سنوسي قامسي)
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 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة ) بقالة(: -6

 العنـــــــــــــــــوان االسم واللقب الدائرة

 لةـــالمسي

 دية املسيلةبل 50مسكن حمل رقم  155 /055 / 022حي  بعارسية كمال
 مسكن ) طريق ذراع احلاجة ( بلدية املسيلة 066حي  عرسالن رشيد

 مسكن  )مقابل مستشفى الزهراوي ( بلدية املسيلة 055حي البدر  سفار طيب ابراهيم
 جويلية بلدية املسيلة 50حي  صغريي عبد احلكيم

 لةبلدية املسي 50حمل رقم  09 / 25قطعة  16جتزئة  بن جعفر فاطمة
 بلدية املسيلة 52حمل رقم  16 / 06قطعة  16جتزئة  شنيح عبد الكرمي

 بلدية املسيلة 50مسكن حمل رقم  155حي الزاهر  شيكوش محينة حممد
 بلدية املسيلة 50مسكن حمل رقم  155حي الزاهر  بوعزيز فتحي 

 ) السطح ( بلدية املسيلة 50مسكن حمل  16حي  مويسات عبد الرزاق
 مسكن سهيلي الديلمي بلدية املسيلة 052حي  صر صحراوينا

 بلدية املسيلة 51مسكن الزاهر حمل  155حي  قانة حممد
 بلدية املسيلة )طريق ذراع احلاجة( 50,51مسكن  0قطعة  090حي  عجنق جالل

  50حمل رقم  10قسم  090جمموعة  106حي  شنيح عبد الباقي
 املسيلة 00/00العمارة أ حمل  50ة اجلديدة املنطقة احلضاري غالب اليزيد
 حي تعاونية الشيخ بوعمامة )شارع خمبزة شيخاوي( بلدية املسيلة زبريي جعفر
 املنطقة احلضرية اجلديدة ) مقابل عمارات الطليان( بلدية املسيلة خلفات زهري

 بلدية املسيلة 6حمل 50قطعة وحدة  160حي جتزئة  كشرود أمحد خلضر
 السوق اجلديد بلدية املسيلة 05حي النهضة حمل  ة عبد الكرميخلف

 بلدية املسيلة 50مسكن حمل رقم  100حي  راجع احلسني
 بلدية املسيلة 52حمل  51مسكن وحدة  106حي  سعودي شاديل

 عمارة أ بلدية املسيلة 10/52من القطعة  50/50مسكن حمل  106حي  مصطفاوي العيد
 املسيلة 50/50الطابق االرضي حمل 50مسكن عمارة رقم  65حي  نيمنصور حممد األم

 بلدية املسيلة 50حمل  0/09مسكن  51قطعة وحدة  106جتزئة  عمارة عصام

 حمام الضلعة

 محام الضلعة عبد الوهاب أسامة
 محام الضلعة بوطي املربوك
 محام الضلعة يطو الدراجي
 محام الضلعة مسيلي املربوك

 محام الضلعة بن عدل بوسكرة
 محام الضلعة زرويت فريد

 محام الضلعة علواين ابراهيم
 أوالد مسلم بلدية ونوغة 50حمل رقم  زكري محزة
 ملوزة بلدية ونوغة مراد حممد
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 سيدي عيسى

 جويلية سيدي عيسى 50حي  صحراوي نور الدين
 نوفمرب سيدي عيسى 50حي  عبديل عمر

 وفمرب سيدي عيسىن 50حي  صديقي عيسى
 ديسمرب سيدي عيسى 00حي  عاليل طيب
 حي الوئام سيدي عيسى طباخ العويف

 أوت سيدي عيسى 05حي  بوشريف زكرياء 
 حي املستشفى سيدي عيسى راكد سعيد
 فيفري سيدي عيسى 02حي  قاين هارون

 مسكن سيدي عيسى 12حي  حواس هشام 
 حي حممد بوضياف صيد نعيمة

 حي العقيد لطفي سيدي عيسى شيش كرميأق
 فيفري سيدي عيسى 02حي  عليان بوعالم
 حي العقيد لطفي سيدي عيسى موجني كرمية

 حي البناء الذايت سيدي عيسى جياليل إبراهيم

 عين الحجل
 جويلية عني احلجل 50حي  يلعمرة خلضر
 حي الدرك بلدية عني احلجل مبخويت مجال

 مد بوضياف عني احلجلحي حم عزيز مفتاح

 أوالد دراج

 أوالد دراج بومالية أمني
 أوالد دراج عطاهلل موهيب

 أوالد دراج خمتاري لويزة
 أوالد دراج زعبار كمال

 أوالد دراج سعدي حلسن
 أوالد دراج محريط عصام
 أوالد عدي القبالة محومة بلقاسم
 أوالد عدي القبالة شباحبة عادل

 أوالد عدي لقبالة يقعرييب توف
 أوالد عدي لقبالة بن سامل مصطفى

 السوامع لعجال اليمني
 املعاضيد شباحبة الطاهر 

 رةــمق

 برهوم سيليين عمار
 برهوم سنينة كمال
 برهوم عزري احلاج
 برهوم بوزيدي رفيق

 برهوم رزيق عبد احلفيظ
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 مقرة سالمي خلضر
 مقرة بن ناصر وريدة

 مقرة ي أبوبكر الصديقاحبري 
 مقرة لفرك عامر

 مقرة قامسي حممد
 بلعايبة جراوي موسى
 بلعايبة بوعزيز سليمان

 بلعايبة بلبلج عبد القادر
 بلعايبة بكور الرتكي
 عني اخلضراء خرزي خيذر
 عني اخلضراء حاجي رشيد

 عني اخلضراء سعيدي عيسى
 عني اخلضراء حجيسي امساعيل

 ادةــبوسع

 طريق بسكرة بلدية بوسعادة قديري احلسني
 شارع حممد مخيسيت بوسعادة عاشور كمال

 حي البدر بوسعادة لعرايب أمحد مناد
 ب بوسعادة 60مسكن رقم  05حي  حويشي عامر
 أ بوسعادة 620أوت حمل رقم  05حي  سلمي نعيمة

 الطابق األرضي بوسعادة 00شارع أول نوفمرب وسط املدينة حمل  حطاب عبد الرمحن
 ب بوسعادة 150/51طريق اجللفة اجلديد  لسلت عامر
 أ بوسعادة 019/51احلي الشمايل  لغويين محزة

 

  : الخضر والفواكه -7
 

 العنـــــــــــــــــوان االسم واللقب الدائرة

 

 جويلية ( 50بلدية املسيلة )قرب مسجد حي  50حمل رقم  100حي  شعيب مجال
 بلدية املسيلة 51جتزئة طارق بن زياد حمل رقم  قادري عبد الباسط

 بلدية املسيلة ) اشبيليا القدمية ( 50عمارة  055 / 011حي  قلقول مجال
 ) العماير ( بلدية املسيلة 000حي  50حمل  راجعي فارس
 بلدية املسيلة 50حمل رقم  126حي  بوطبيق توفيق
 ( بلدية املسيلة 126)مقابل حي  56قطعة املنطقة  129رتابية التجزئة ال سباع  إبراهيم

 بلدية املسيلة 50حمل رقم  005رقم  111جتزئة  لطرش أمحد
 بلدية املسيلة 50حمل رقم  01مسكن قطعة  095حي  سرايش مروان

 بلدية املسيلة 160التجزئة  52حمل  51قطعة  بوخالفة عبد احلكيم
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 0555بلدية املسيلة )الفرع بلدي  50حمل  05 / 56اري بومدين رقم جتزئة ت هو  بلطرش كمال
 مسكن (

 مسكن ( 0555) قرب مسجد حي  50مسكن حمل رقم  010حي  عريوة ثامر
 بلدية املسيلة 50مسكن حمل رقم  155حي الزاهر  لعشاش عبد الرزاق

 بلدية املسيلة 50حي الروكاد حمل رقم  عثامنية مجال
 السوق املغطاة بلدية املسيلة مسلم يوسف
 السوق املغطاة بلدية املسيلة قاضي ابراهيم
 السوق املغطاة بلدية املسيلة مسلم حممد
 السوق املغطاة بلدية املسيلة راحلي مراد

 السوق املغطاة بلدية املسيلة كحايل نور الدين
 بلدية املسيلة 50حي النهضة حمل  راحلي مراد

 بلدية املسيلة 50السوق اجلديدة حي النهضة حمل   دسعودي املسعو 
 بلدية املسيلة )طريق ذرع احلاجة مقابل صيدلية بورزق( 50وحدة  090التجزئة  غريب رضا

 مسكن بلدية املسيلة 106مقابل حي  50حي الوحدة رقم  لكيكان موسى
 بلدية املسيلة 51و 50حمل  50درج  50عمارة  055/055حي  عيمر عقبة

 مسكن بلدية املسيلة 052حي سهيلي الديلمي  ربيع حسني بوغالم
 بلدية املسيلة 50مسكن حمل  126حي  سرايش نبيل

 بلدية املسيلة 51مسكن حمل  100حي  صنادلة عادل
 مسكن( 0555تعاونية العقارية حي النصر بلدية املسيلة )مقابل الفرع البلدي  نواصري نورة
 بلدية املسيلة )مقابل مسجد احلسن البصري( 50اونية االمري عبد  حمل حي تع بوسعد كمال

بلدية املسيلة  62Fعمارة  10حمل  RHPIمسكن  115/05/0055/0550حي  حريزي مسري
 )القطب(

 بلدية املسيلة 50حي الروكاد حمل  دخوش مراد
 بلدية املسيلة 50حي الروكاد حمل  خرخاش مسعودة

 بلدية املسيلة 50وكاد حمل حي الر  ساكر فريد
 مسكن بلدية املسيلة 011حي  مرنيز سعد

 أوالد دراج

 أوالد دراج 50قطعة رقم  059التجزئةالرتابية  شريف بلقليل
 سلمان أوالد دراج 50حمل رقم  050/029رقم  029حي   قدوري عبد العزيز

 أوالد دراج 01/19قطعة رقم  19التجزئة الرتابية  شقرة نبيل
 بلدية أوالد دراج 51حمل  001/06قطعة رقم  160التجزئة الرتابية  قواري عبد احلميد

 50وسط املدينة سلمان حمل رقم  نقاش نوارة
 أوالد عدي لقبالة 50حمل  10قطعة رقم  090التجزئة  مقورة ناصر
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 ادةـبوسع

 بوسعادة طالح عبد القادر
 بوسعادة بن التومي عبد اهلل

 بوسعادة مكي عامر
 بوسعادة بن سعودي بلقاسم

 أ بوسعادة 900/01حي حممد شعباين  رويين خلضر
 بوسعادة مقري احلاج

 بوسعادة بن الشاليل الطيب
 بوسعادة 01حمل  01مج  061طريق بسكرة رقم  قديري حسني

 ب بوسعادة 029/51حي طريق اجللفة اجلديدة  بن الشاليل الطاهر
 سعادةبو  بوصبع أمحد
 بوسعادة بونصلة حممد
 بوسعادة بوزيدي راحبي
 بوسعادة 50حي الرصفة طريق اجلزائر حمل  زميت بلقاسم

 

 سوبيرات : -8

 
 العنـــــــــــــــــوان االسم واللقب الدائرة

 لةـــالمسي

 ( kia) طريق املويلحة  05جتزئة رقم  بن خالد مسية
 بلدية املسيلة 50ل رقم حم 11قطعة   126حي  طاليب حممد

 )طريق الربج( بلدية املسيلة 50حمل  00تعاونية جمرب عيسى جتزئة  جغدايل عبد احلليم
 )قرب شارع ديب( بلدية املسيلة 51حمل رقم  50رقم  100جتزئة  صنادلة مربوك

 املسيلة 50حي جنان بوديعة حمل رقم  زرويت سعيد
 بلدية املسيلة 50جويلية حمل رقم  50حي  راجعي علي

 بلدية املسيلة 6-0-2-1-0-0الرتقية العقارية جمناح ابراهيم حمل  محودي عبد احلليم
 بلدية املسيلة 50مسكن حمل  006حي  راجعي يوسف

 

 

 

 

 

 

 


