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 :03الملحق                                                                     

 هـ 1438 ذو الحجة  01المبارك الموافق لـ:  األضحىمن عيد  األولبرنامج المداومة لليوم 

 المخابـز: -0

 وانـــــــــــــــــالعن االسم واللقب الدائرة

ـةـالمسيل  

 افة بلدية املسيلةحي الثق  مناصري  مراد 
 مسكن املسيلة0111حي البدرمقابل   زيرق صالح

 حي الروكاد بلدية املسيلة بوداود موسى 
 بلدية املسيلة 10حمل  975حي رقم  رمضاين العياشي 
 بلدية املسيلة 10مسكن حمل  915حي  بطاط شهر زاد 

 املسيلة 10حمل  54/484مسكن رقم 711حي  براح املسعود
           10مسكن حمل  0011حي  راد سليمةج

 مسكن بلدية املسيلة 403حي  شيخاوي العريب
 )مقابل وكالة جيزي( 14رقم  حمل اجلديدة املنطقة ابراهيم خوجة شارع زيرق عبد اهلل
 مسكن بلدية املسيلة 430حي   جمنح  جلول 

 حي فوريسيت بلدية املسيلة  عقريب عبد النور 
 بلدية املسيلة –مسكن البدر  911حي  جناةسعيدي 
 بلدية املسيلة  403حي    زيرق فريد

 حي اشبيليا القدمي ادريسي حممد الطيب
 بلدية املسيلة 10مسكن حمل  505حي  قويدري عادل

 املسيلة  بلدية  15حمل رقم  007/407مسكن رقم  711حي  بن يطو سفيان
 املسيلة  بلدية  10حمل  حي رمادة / الروكاد شاكي حلسن
 بلدية املسيلة       –حي الروكاد  10حمل   ميهويب ناصر 
 بلدية املسيلة  10حمل  051التجزئة  غضبان حلسن

 مسكن مقابل املسجد الكبري بلدية املسيلة 0111حي  قارة محزة
 بلدية املسيلة 10حي اجلعافرة حمل رقم  مزهود امني 

 )طريق القطب( بلدية املسيلة 10حمل رقم  059جتزئة  رشيدعبد احلفيظ عبد ال

 حمام الضلعة

 بلدية محام الضلعة -10وسط بلدية حمل رقم  طيوب خالد
 بلدية محام الضلعة– 10حي الفاتح ماي حمل  طيوب خالد

 بلدية محام الضلعة – 10احلي القدمي حمل  بن عمر وحيد
 بلدية ونوغة 10حمل  طاحل فؤاد

 بلدية ونوغة 10عني ثاقب حمل رقم  اسي رابححو 
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 أوالد دراج

 الكائن بطريق الرباكتية بلدية أوالد دراج 10حمل رقم  بركات خليفة
 أوالد دراج 10حمل  047/05سلمان رقم  زنات عبد الباسط

 أوالد دراج 10حي البناء الذايت القدمي حمل رقم  زعيرت رزيقة
 دية أوالد عدي القبالةبل 10حمل  علي صوشة مليكة 

 مقـــرة

 طريق املستشفى برهوم 10حي هواري بومدين حمل  قطوش اخلثري
 حي املالح بلدية برهوم 10حمل  جعالب نور الدين

 بلدية برهوم برابح أسامة
 بلدية برهوم سحنون عبد الرزاق

 بلدية عني اخلضراء زيان الشريف
 مقرة 10-10ل حي خريي اخلري حم بن حرز اهلل لزهر

 بلدية مقرة 10قطعة حمل  54حي خريي اخلري  قامسي فريد

 بلدية بلعايبة 10حمل رقم  بكور فؤاد
 بلدية بلعايبة 10حمل رقم  عاشور عبد احلميد

 بوسعــادة

 بوسعادة – 099/00شارع النخيل  سيفي حممد الصاحل
 بوسعادة – 40/580حي اجملاهد  زقوان فريد
 بوسعادة –حي اجملاهد  عودةراحبي مس

 بلدية بوسعادة 939/45طريق اجللفة القدمي  فرادي حممد
 ث بوسعادة 873/48حي سيدي سليمان  ناجوي خليل

 بوسعادة 00/00شارع شولة خلضر رقم  زقاد عبد اجمليد
 طريق نصر الدين املوامني بوسعادة ارفيس خلضر
 وسعادةب 847/10حي سيدي سليمان  غدير مدحية

 بوسعادة اجلديد طريق اجللفة ززقاد عثمان 
 بوسعادة – 85/18شارع عمر ادريس  العيهار فرادي
 بوسعادة -815/01حي سليمان عمريات  بن زيان محزة

 بلدية اهلامل مصطفاوي حممد
اوالد سيدي 

 ابراهيم
 بلدية اوالد سيدي ابراهيم لقويزي اجلاليل

 ة اجمدلبلدي حصباية خلضر  امجدل

 عين الملح
 بلدية عني امللح قيمر عيسى
 بلدية عني امللح زقعار علي
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 بلدية بن سرور رميلي مصباح بن سرور
 بلدية سيدي عامر بن مداين مسعود سيدي عامر
 بلدية جبل امساعد بن اعمر هيثم جبل امساعد

 سيدي عيسى

 سيدي عيسى –جويلية  19حي  بقاش عبد العزيز
 سيدي عيسى –جوان  05حي  جربوح علي

 سيدي عيسى –ديسمرب  00حي  ودود عبد الرمحن
 سيدي عيسى –فيفري  05حي  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

 

 الملبنات: -2

 وانـــــــــــــالعن االسم واللقب الدائرة

 المسيــلة
 

 املنطقة الصناعية  املسيلة ش ذ م م احلضنة حليب
 املسيلة 079م ملكية  035حي مزرير قسم  ش ذ م م ملبنة ماسيت

 طريق املعذر بوسعادة ش تضامن حليب بالدي   بوسعادة
 

 :موزعي الحليب -3

 العنوان م واللقباالس الدائرة

 المسيـلة
 

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

 بلدية املسيلة 14قطعة حمل  40حي التجزئة 

 ش. ذ . م .م ترياف
 بلدية املسيلة 57قسم  34جمموع ملكية  15حمل رقم  املسري:دشوشة عبد الغاين لزهر 

 بلدية مقرة 10حمل  01م احلي اإلداري جتزئة رق قامسي محزة مقــرة

 بوسعـادة
 بلدية بوسعادة050/10شارع نصر الدين ديين  خطييب بلخري 

 قريش زيان
 بلدية 000/001فيفري شارع ابراهيم زرقني رقم  05حي 

 بوسعادة
 بلدية بن سرور هلاليل الياس بن سـرور

 بلدية سيدي هجرس 14حمل رقم  ولد تومي سيدي علي  عين الحجل

 بلدية املعاضيد بن بلخري عزالدين دراجأوالد 
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 محطات الخدمات) الوقود(: -4

 العنوان االسم واللقب الدائرة

 المسيــلة
 

 املسيلة بن الزاوي امحد
 املسيلة داود حسني

 املسيلة بوديلمي عبد احلميد
 املسيلة بوبعاية احلاج عيسى

 املسيلة نفطال اجلنوبية
 املسيلة وايل امحد

 مام الضلعةح

 بلدية محام الضلعة شايب ذراع حممد 
شركة تضامن حمطة خدمات 

 املستقبل كتفي وإخوانه
 محام الضلعة 10البعط حمل رقم 

 بلدية ونوغة طرشي حممد
 بلدية محام الضلعة االخوة حريزي

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

 ـادةبوسعـ

 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 امجــدل

 أوالد سيدي إبراهيم حريزي عامر د سيدي إبراهيمأوال
 عني الديس أوالد سيدي إبراهيم بن لطرش فاطمة

 عني امللح حمطة نفطال عين الملـح

 بن سرور لعيشي عبد القادر بن ســرور
 بن سرور لعيشي أمحد
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 بلدية حممد بوضياف شركة إيسريام

 بلدية امسيف زرواق أمحد الخبــانة
 بلدية احلوامد سعيدبوكراع 

 سليم حمطة نفطال جبل امساعـد

 عين الحجــل

 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
 اجبلدية اوالد در  مهدي املربوك
 بلدية اوالد عدي القبالة عطااهلل عثمان

 بلدية املطارفة بن شعبان كمال
 بلدية املطارفة حلرش الصديق

 بلدية املعاضيد بن عمر عبد احلق

 مقـــــرة

 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

 الشــالل

 بلدية املعاريف سامل السعيد
 بلدية املعاريف سامل ابراهيم

 بلدية اوالد ماضي االخوة بن مسلي
 بلدية أوالد ماضي ش تضامن حضنة فارم
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 التجزئة للتغذية العامة ) بقالة(:تجارة ب -5

 العنـــــــــــــــــوان االسم واللقب الدائرة

 المسيـــلة

 بلدية املسيلة 10مسكن حمل رقم  811 /011 / 055حي  بعارسية كمال
 مسكن ) طريق ذراع احلاجة ( بلدية املسيلة 033حي  عرسالن رشيد

 ل مستشفى الزهراوي ( بلدية املسيلةمسكن  )مقاب 911حي البدر  سفار طيب ابراهيم
 بلدية املسيلة حي وسط حممد مخيسيت) جبانب ثانوية التميمي( غالب عبد العزيز
 بلدية املسيلة 10حمل رقم  09 / 51قطعة  83جتزئة  بن جعفر فاطمة
 بلدية املسيلة 15حمل رقم  83 / 03قطعة  83جتزئة  شنيح عبد الكرمي

 بلدية املسيلة 10كن حمل رقم مس 41حي غضبان خالد
 بلدية املسيلة 10مسكن حمل رقم  411حي الزاهر  بوعزيز فتحي 

 حي فوريستس جبانب سونلغاز بلدية املسيلة عريوة مسرية
 مسكن بلدية املسيلة 079حي  عسي سعد

 بلدية املسيلة مسكن 430التجزئة  حاج حفصي ابوبكر الصديق
 بلدية املسيلة )طريق ذراع احلاجة( 10,14مسكن  0قطعة  975حي  عجنق جالل

  10حمل رقم  85قسم  070جمموعة  403حي  شنيح عبد الباقي
 املسيلة 00/09العمارة أ حمل  10املنطقة احلضارية اجلديدة  غالب اليزيد
 حي تعاونية الشيخ بوعمامة )شارع خمبزة شيخاوي( بلدية املسيلة زبريي جعفر
 املنطقة احلضرية اجلديدة ) مقابل عمارات الطليان( بلدية املسيلة خلفات زهري

 بلدية املسيلةمقابل بنك اخلليج  0مسكن حمل 40حي  مسعودكشرود 
 مسكن بلدية املسيلة 040حي  شودار ياسني
 بلدية املسيلة 10مسكن حمل رقم  400حي  راجع احلسني

 لدية املسيلةب 15حمل  14مسكن وحدة  403حي  سعودي شاديل
 عمارة أ بلدية املسيلة 45/15من القطعة  10/10مسكن حمل  403حي  مصطفاوي العيد

 املسيلةمسكن بلدية  430ي ح قمرة املداين
 بلدية املسيلة 10حمل  0/07مسكن  14قطعة وحدة  403جتزئة  عمارة عصام

 حمام الضلعة

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

 محام الضلعة بوسكرة بن عدل
 محام الضلعة زرويت فريد

 محام الضلعة علواين ابراهيم
 أوالد مسلم بلدية ونوغة 10حمل رقم  زكري محزة
 ملوزة بلدية ونوغة مراد حممد
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 سيدي عيسى

 جويلية سيدي عيسى 19حي  صحراوي نور الدين
 نوفمرب سيدي عيسى 10حي  صديقي عيسى

 ديسمرب سيدي عيسى 00حي  عاليل طيب
 حي الوئام سيدي عيسى طباخ العويف

 أوت سيدي عيسى 01حي  بوشريف زكرياء 
 حي املستشفى سيدي عيسى راكد سعيد
 فيفري سيدي عيسى 05حي  قاين هارون

 عيسى مسكن سيدي 85حي  حواس هشام 
 حي حممد بوضياف صيد نعيمة

 حي العقيد لطفي سيدي عيسى أقشيش كرمي
 فيفري سيدي عيسى 05حي  عليان بوعالم
 حي العقيد لطفي سيدي عيسى موجني كرمية

 حي البناء الذايت سيدي عيسى جياليل إبراهيم

 عين الحجل
 جويلية عني احلجل 19حي  يلعمرة خلضر
 درك بلدية عني احلجلحي ال مبخويت مجال

 حي حممد بوضياف عني احلجل مفتاح يعزيز 

 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 حبة عادلشبا
 أوالد عدي لقبالة عرييب توفيق

 أوالد عدي لقبالة بن سامل مصطفى
 السوامع لعجال اليمني

 املعاضيد شباحبة الطاهر 

 مقــرة

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

 برهوم رزيق عبد احلفيظ
 مقرة خلضرسالمي 

 مقرة بن ناصر وريدة
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 مقرة احبريي أبوبكر الصديق
 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

 ضراءعني اخل سعيدي عيسى
 عني اخلضراء حجيسي امساعيل

 بوسعــادة

 طريق بسكرة بلدية بوسعادة قديري احلسني
 بوسعادة أوت 01حي  النوي عبد القادر
 حي البدر بوسعادة لعرايب أمحد مناد

 ب بوسعادة 30مسكن رقم  51حي  حويشي عامر
 أ بوسعادة 355أوت حمل رقم  01حي  سلمي نعيمة

 الطابق األرضي بوسعادة 00شارع أول نوفمرب وسط املدينة حمل  نحطاب عبد الرمح
 ب بوسعادة 810/18طريق اجللفة اجلديد  لسلت عامر
 أ بوسعادة 087/14احلي الشمايل  لغويين محزة 
 حي سليمان عمريات بوسعادة قصري حممد
 بلدية أوالد سيدي ابراهيم العويف رابح

 د سيدي ابراهيمبلدية أوال زحاف عبد الغاين
 بلدية أوالد سيدي ابراهيم نذير مجيلة

 بلدية أوالد سيدي ابراهيم بن مرزوق حممد
 سوبيرات : -6

 العنـــــــــــــــــوان االسم واللقب الدائرة

 المسيـــلة

 ( kia) طريق املويلحة  51جتزئة رقم  بن خالد مسية
 لدية املسيلةب 10حمل رقم  48قطعة   453حي  طاليب حممد

 )طريق الربج( بلدية املسيلة 10حمل  09تعاونية جمرب عيسى جتزئة  جغدايل عبد احلليم
 )قرب شارع ديب( بلدية املسيلة 14حمل رقم  10رقم  400جتزئة  صنادلة مربوك

 املسيلة 10حي جنان بوديعة حمل رقم  زرويت سعيد
 ملسيلةبلدية ا 10جويلية حمل رقم  19حي  راجعي علي

 بلدية املسيلة 3-9-5-4-0-0الرتقية العقارية جمناح ابراهيم حمل  محودي عبد احلليم
 بلدية املسيلة 19مسكن حمل  093حي  راجعي يوسف
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 :10الملحق 

 هـ 1438 ذو الحجة  00المبارك الموافق لـ:  األضحىمن عيد  الثانيبرنامج المداومة لليوم 

 :المخابـز -1

 العنوان م واللقباالس الدائرة

 المسيــلة
 

 حي النسيج بلدية املسيلة بن يطو جنيب 
 الكوش املسيلة –قطع  19حي التجزئة رقم  جمنح طارق

 بلدية املسيلة     10حي الروكاد حمل رقم  مكي حكيمة
 املسيلة    بلدية مسكن تسامهي املويلحة  51ترقية  رداوي عبد الكرمي

                         جويلية( 19)مقابل مسجد املسيلة  بلدية  10حمل رقم  490 التجزئة بوساعد رابح
 بلدية املسيلة 14حمل  19مسكن جتزئة  0111حي  عقريب حممد صالح الدين

 مسكن بلدية املسيلة 430حي  خرياين عمر
 بلدية املسيلة  10حي رقم   باي راقد مراد 

 ة املسيلةحي الثقافة بلدي بدار توفيق 
 مسكن  بلدية املسيلة 0111حي  بورزق عبد النور

 املسيلة  بلدية مسكن الزاهر  411حي  جمنح الصادق
 املسيلة  بلدية  مسكن 400حي  مقورة تقي الدين

 شارع األمري عبد القادر بلدية املسيلة 05 رمضاين رياض
 يلة  املسبلدية  10حمل  75مسكن رقم  033جتزئة  سامل وليد

 بلدية املسيلة )جبنب من خمبزة زيرق فريد( 403حي  14الوحدة  بن حليمة حممد
 بلدية املسيلة 10حمل  074املسكن  حي اشبيليا القدمية   مجال وعيش

 مسكن ( 453) جبانب مسجد املسيلة  بلدية  13جتزئة  10حمل رقم  داود فتيحة
 املسيلة  بلدية قراين تعاونية الشيخ امل 10حمل رقم  لوناس مسية

 مسكن بلدية املسيلة           400حي   صديقي عاشور 

 حمـام الضلعة

 بلدية محام الضلعة - 10وسط املدينة حمل   حمادي بوبكر
 بلدية محام الضلعة -وسط املدينة  بن حليمة حممد 

 محام الضلعة 15احلوران حمل رقم  بن حليمة زين العابدين

 سوق االربعاء وسط ملوزة بلدية ونوغة 10حمل  مدبوعويرة حم
 

 اوالد دراج عيسات عبد الغين  أوالد دراج
 اوالد دراج – 408جتزئة  08/003سلمان رقم  10حمل رقم  بركات خري الدين
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 بلدية أوالد دراج جمناح فريوز
 بلدية أوالد دراج بركات حممد 

 ي القبالةبلدية أوالد عد عبد احلفيظ عبد الرشيد
 بلدية اوالد عدي لقبالة14حمل رقم   دري بوبكر

 بلدية املعاضيد عثامنية السعدية

 مقـــرة

 بلدية برهوم حمروق بشار
 بلدية برهوم سعداوي مسري

 بلدية برهوم زهري سليم
 بلدية برهوم فاطمي صابر

 حي خريي اخلري بلدية مقرة 54ت.ت  10مسكن  حمنش عز الدين
 بلدية مقرة 15احلي اإلداري حمل رقم  يل محزةشا

 بلدية مقرة دمان فرحات
 بلدية عني اخلضراء لبوخ عزيز

 املركز التجاري عني اخلضراء مسلم خليفة
 بلدية بلعايبة بكور لزهر 
 بلدية بلعايبة 10حمل  08مقابل الطريق الوطين رقم  بكور الرتكي

 بـوسعادة

 بوسعادة –ج  50/13طن رقم حي البا بن علي فتيحة
 بوسعادة 700/15سيدي سليمان  حي طيباوي مسري

 بوسعادة -حي حممد شعباين عطالوي خضرة
 بلدية بوسعادة 910/10الطريق السياحي رقم  لقوي جناة

 بلدية بوسعادة 080/04فيفري  05حي  بن قسمية فرحية
 ب بوسعادة 870/15أوت  01حي  فرادي محزة

 بوسعادة 314/10حي اجملاهد  حممد غضبان
 أ بلدية بوسعادة 557/48طريق اجللفة اجلديد  فرادي رابح

 بوسعادة 000/00فيفري  05حي  حجويل محزة
 بوسعادة -حمل ج  518/03حي سيدي سليمان  بن زازة عز الدين

 اهلامل 19ساحة الشهداء الشارع الرئيسي حمل رقم  العريب حممد
اوالد سيدي 

 ابراهيم
 اوالد سيدي ابراهيم بن صاحل عبد السالم

 جمدل بن عبد الرمحان رشيد مجدل
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 عين الملح
 عني امللح حمدادي احلاج
 عني امللح بوديسة معمر

 بن سرور رميلي مصباح بن سرور

 سيدي عامر حدييب الصخري سيدي عامر
 جبل امساعد بن عمر هيثم جبل امساعد

 سـيدي عيسى

 سيدي عيسى -جويلية  19حي  دجربوعة أمح
 سيدي عيسى -حي حممد بوضياف جربوح أمحد

 سيدي عيسى –فيفري  05حي  جربوح خلضر
 سيدي عيسى –ديسمرب  00حي  جربوعة عبد احلي

 سيدي عيسى  -فيفري 05حي    عريان مليكة
 سيدي عيسى –جوان  05حي  بودراجي صاحل

 عيسى سيدي –جويلية  19حي  جربوح أمحد

 عين الحجل
 بلدية عني احلجل منية حممد

 بلدية عني احلجل صحراوي مبارك
 بلدية عني احلجل نباد علي

 الملبنات: -2

 العنوان االسم واللقب الدائرة

 المسيــلة
 

 املنطقة الصناعية  املسيلة ش ذ م م احلضنة حليب
 سيلةامل 079م ملكية  035حي مزرير قسم  ش ذ م م ملبنة ماسيت

 طريق املعذر بوسعادة ش تضامن حليب بالدي   بوسعادة
 

 :موزعي الحليب -3

 العنوان االسم واللقب الدائرة

 المسيـلة
 

 م.ش.و.ذ.م.م صوترامكو
 بلدية املسيلة 14قطعة حمل  40حي التجزئة  املسري:دشوشة عبد الغاين لزهر 

 ش. ذ . م .م ترياف
 بلدية املسيلة 57قسم  34جمموع ملكية  15ل رقم حم املسري:دشوشة عبد الغاين لزهر 

 بلدية مقرة 10حمل  01احلي اإلداري جتزئة رقم  قامسي محزة مقــرة
 بلدية بوسعادة050/10شارع نصر الدين ديين  خطييب بلخري  بوسعـادة

 بلدية 000/001فيفري شارع ابراهيم زرقني رقم  05حي  قريش زيان
 بوسعادة
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 محطات الخدمات) الوقود(: -4

 العنوان االسم واللقب الدائرة

 المسيــلة
 

 املسيلة بن الزاوي امحد
 املسيلة داود حسني

 املسيلة بوديلمي عبد احلميد
 املسيلة بوبعاية احلاج عيسى

 املسيلة نفطال اجلنوبية
 املسيلة وايل امحد

 حمام الضلعة

 بلدية محام الضلعة شايب ذراع حممد 
شركة تضامن حمطة خدمات 

 محام الضلعة 10البعط حمل رقم  املستقبل كتفي وإخوانه

 بلدية ونوغة طرشي حممد
 بلدية محام الضلعة االخوة حريزي

 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
 بلدية ولتام بسكر مسعود

 بلدية اهلامل خياط عبد القادر
 سيدي عامر قصري خلضر سيدي عامر

 اجمدل بن سيالت خلضر امجــدل

 أوالد سيدي إبراهيم حريزي عامر أوالد سيدي إبراهيم
 عني الديس أوالد سيدي إبراهيم بن لطرش فاطمة

 بلدية بن سرور  الياسهلاليل بن سـرور
 بلدية سيدي هجرس 14حمل رقم  ولد تومي سيدي علي  عين الحجل
 بلدية املعاضيد بن بلخري عزالدين أوالد دراج
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 عني امللح حمطة نفطال عين الملـح

 بن ســرور
 بن سرور لعيشي عبد القادر

 بن سرور لعيشي أمحد
 بلدية حممد بوضياف شركة إيسريام

 بلدية امسيف زرواق أمحد الخبــانة
 بلدية احلوامد بوكراع سعيد

 سليم حمطة نفطال جبل امساعـد

 عين الحجــل

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

 سيدي هجرس غضبان مفتاح
 سيدي عيسى حمطة نفطال ي عيسىسيد

 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

 مقـــــرة

 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

 الشــالل

 بلدية املعاريف سامل السعيد
 ملعاريفبلدية ا سامل ابراهيم

 بلدية اوالد ماضي االخوة بن مسلي
 بلدية أوالد ماضي ش تضامن حضنة فارم
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 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة ) بقالة(: -5

 العنـــــــــــــــــوان االسم واللقب الدائرة

 المسيلـــة
 

 ( بلدية املسيلة kiaمسكن دغة مفتاح مويلحة )  80مشروع  لعيدي أسامة
 مسكن ) قرب حمطة اخلدمات وايل أمحد ( بلدية املسيلة 055حي  فتيحةواضح 

)جبانب خمبزة باي راقد مراد( بلدية  10حمل رقم  975جتزئة ترابية رقم  قفي نور الدين
 بلدية املسيلة 14مسكن حمل رقم  033حي  عرسالن نور الدين املسيلة

 بن عزي محزة
 

 ملسيلةبلدية ا  وعواع املدين فوريسيتحي 
 بلدية املسيلة مسكن الزاهر 411حي  سرايش عبد الرمحان

 بلدية املسيلة 4حمل  430حي  هجرسي بلقاسم
 ) امام فيال بن بلة ( شارع سونلغاز 10حي الشيخ الطاهرحمل رقم  سفار طيب سفيان

 ( بلدية املسيلة جبانب مقهى اجلزيرة)  مسكن 711حي  نويوة الصديق
 راجعي خالد

 
 مسكن بلدية املسيلة 400حي 

 مسكن بلدية املسيلة 83حي  وايل عبد الرزاق
 مسكن بلدية املسيلة 040حي  طيوب زين العابدين

 بلدية املسيلة 10حمل رقم  83حي  حممدي وحيد
 ( بلدية املسيلة kiaمسكن دغة مفتاح مويلحة )  80مشروع  صغريي يوسف

 بلدية املسيلة 10 حمل رقم 403حي  باي راقد حسني
 
 

 بلدية املسيلة 10حمل  04/ 17قطعة مسكن  079حي جتزئة  بن يونس حدة
 بلدية املسيلة مسكن  490حي  راجعي عبد احلكيم

 بلدية املسيلة مسكن طريق القطب 059حي  مجيات وفاء
 مسكن الزاهر بلدية املسيلة 411حي  كتاب قدور                             

 بلدية املسيلة 10حمل  975التجزئة الرتابية  شاليب امساعني
 بلدية املسيلة لسوق املغطاة ا لدغم شيكوش حممد

 بلدية املسيلة )القطب( مسكن 91الرتقية العقارية  عيش محزة
 بلدية املسيلة )القطب( مسكن 971حي  منصور حممد

 مسكن بلدية املسيلة 400حي  بلعمري يوسف
 بلدية املسيلة 44اشبيليا عمارة  14مسكن رقم  411حي  ية النواريبعارس

 بلدية املسيلة حي وعواع املدين فوريسيت  بن عزي محزة
 مسكن بلدية املسيلة 400حي  راحعي خليفة

بلدية املسيلة )مقابل السوق  14حمل  10شارع عبد القادر سحنوين عمارة  علي غفصي رياض
 املغطاة( 

 بلدية املسيلة 14حي الروكاد حمل  لدمرابط خا
 بلدية املسيلة 10حي الروكاد قرفالة حمل رقم  بلطرش فايزة
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 حمام الضلعة

 محام الضلعة قرين البشري
 محام الضلعة كراع حممد

 محام الضلعة حرايز بركاهم
 محام الضلعة مسيلي علي

 محام الضلعة محادي الطيب
 سط بلدية ونوغةملوزة و  زروال عبد العزيز

 سيدي عيسى    

 جويلية سيدي عيسى 19حي  حاج موسى رشيد
 نوفمرب سيدي عيسى 10حي  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 18حي  مرادمصطفاوي 

 ماي سيدي عيسى 18حي  عاليل خالدي
 املدينة اجلديدة سيدي عيسى ربيعي صديق

 جممع ع قطاع ت سيدي عيسى 19قطعة  تيرتي محزة
 أوت سيدي عيسى 01حي  أوهاب حممد أمني 

 فيفري سيدي عيسى 05حي  عليان سعيد
 حي حممد بوضياف سيدي عيسى بوراجي حسني

 عين الحجل

 حي الصومام عني احلجل بن يوسف خرية
 حي الصومام عني احلجل بركي مفتاح

 حي بن يطو إبراهيم عني احلجل معمري صاحل
 عني احلجل 15مسكن العمارة  091حي  صحراوي بن عزوز

 حي أمحد زبانة عني احلجل زويش حممد

 أوالد دراج

 بلدية أوالد دراج بوراس نعيم
 بلدية أوالد دراج انبورزق حس
 بلدية أوالد دراج زعيرت مسري

 بلدية أوالد دراج 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

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

 أوالد عدي القبالة بوعافية عبد الناصر
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 بلدية السوامع سعودي مراد
 بلدية املعاضيد فراحتية مرزاقة 

 بلدية املعاضيد بلفار عبد احلليم

 مقــــرة

 برهوم مليزي العقون
 برهوم سنينة كمال

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

 مقرة مقدر رهواجة
 مقرة شامي الطاهر

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

 بلعايبة جعالب أمحد

 بلعايبة عامر صالح الدين

 عني اخلضراء عيسات النواري
 عني اخلضراء شرقي نفيسة

 عني اخلضراء بوراية عبد العايل
 عني اخلضراء بركايت سيف اإلسالم

 عني اخلضراء تباين ياسني
 بلدية الدهاهنة رمحوين امساعيل

 بوسعـــادة

 بوسعادة 19 /005حي النصر  مقري مقران
 بوسعادة 18 /537حي اجملاهد رقم  بادة مسري

 بوسعادة  18 /500فيفري رقم  05حي  اوي مسريسعد
 أوت بوسعادة 01حي  دمحاين امساعيل

 بوسعادة 390/00أوت رقم  01حي  بلواضح عبد اجلبار
 ب بوسعادة 557/13طريق اجللفة اجلديدة رقم  دادة كمال

 ج  بوسعادة 01/40حي البدر رقم  بوسعيد يوسف
 بوسعادة 505رقم  شارع اجلمهورية حمل بن علية موسى

 بوسعادة 08 /05حي اسطيح رقم  دايل مجال
 ب بوسعادة 17 /450فيفري رقم  05حي  غويين حافظ
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 قطعة بوسعادة 059الباطن جتزئة  الديسي حورية

يموالد سيدي إبراهأ  
 حي برج الواد الديس أوالد سيدي إبراهيم بقاش خليل

 الد سيدي إبراهيم الديس أو  10حي الكوشة حمل  بقاش سليمان
 أوالد سيدي إبراهيم 10حي الكوشة الديس حمل رقم   بقاش حممد

 

 سوبيرات : -6

 العنـــــــــــــــــوان االسم واللقب الدائرة

 المسيلــة

 )االمن احلضري الثالث( 018قسم  009مسكن جمموع  915حي  فتحي عبد القادر 
 بلدية املسيلة 14ل رقم حم 99قطعة رقم  58جتزئة  بن يطو باديس

 بلدية املسيلة 10طابق أرضي حمل  040اجملمع البلدي املويلحة قطعة  بن ناصر عبد الرزاق
 بلدية املسيلة )مقابل اجلامعة( 10حي تعاونية الشيخ املقراين حمل رقم  وايل علي

 ة(بلدية املسيلة )مقابل دائرة املسيلهنج العقيد عمريوش  صواحلي عبد الرزاق

 محام الضلعة غزال رشيد حمام الضلعة

  : الخضر والفواكه -7

 العنـــــــــــــــــوان االسم واللقب الدائرة

 ةـــليالمس

 جويلية ( 19بلدية املسيلة )قرب مسجد حي  10حمل رقم  490حي  شعيب مجال
 بلدية املسيلة مسكن 411حي النهضة  خلفة عبد الكرمي

 ( القطببلدية املسيلة )  سكنم 31حي  شريفي فاتح
 ) العماير ( بلدية املسيلة 059حي  10حمل  راجعي فارس
 بلدية املسيلة 10حمل رقم  453حي  بوطبيق توفيق
 ( بلدية املسيلة 453)مقابل حي  13قطعة املنطقة  457التجزئة الرتابية  سباع  إبراهيم

 ة املسيلةبلدي 10حمل رقم  001رقم  484جتزئة  لطرش أمحد
 بلدية املسيلة 10حمل رقم  54مسكن قطعة  071حي  سرايش مروان

 بلدية املسيلة القطب  تيطراوي عبد القادر

بلدية املسيلة )الفرع بلدي  10حمل  01 / 13جتزئة ت هواري بومدين رقم  بلطرش كمال
 مسكن ( 0111

 مسكن ( 0111) قرب مسجد حي  19مسكن حمل رقم  040حي  عريوة ثامر
 بلدية املسيلة 10مسكن حمل رقم  411حي الزاهر  لعشاش عبد الرزاق

 بلدية املسيلة مسكن 711حي  باطلي جنيب
 السوق املغطاة بلدية املسيلة مسلم يوسف
 السوق املغطاة بلدية املسيلة قاضي ابراهيم
 السوق املغطاة بلدية املسيلة مسلم حممد
 طاة بلدية املسيلةالسوق املغ راحلي مراد
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 السوق املغطاة بلدية املسيلة كحايل نور الدين
 بلدية املسيلة 10حي النهضة حمل  راحلي مراد

 بلدية املسيلة 10السوق اجلديدة حي النهضة حمل   سعودي املسعود
 بلدية املسيلة )طريق ذرع احلاجة مقابل صيدلية بورزق( 10وحدة  975التجزئة  غريب رضا

 بلدية املسيلة مسكن طريق القطب 059حي  جعي فارسرا
 ( بلدية املسيلة kiaمسكن دغة مفتاح مويلحة )  80مشروع  جريو نبيل

 بلدية املسيلة 10مسكن حمل  453حي  سرايش نبيل
 بلدية املسيلة 14مسكن حمل  400حي  صنادلة عادل
 مسكن( 0111ة )مقابل الفرع البلدي تعاونية العقارية حي النصر بلدية املسيل نواصري نورة
 بلدية املسيلة )مقابل مسجد احلسن البصري( 10حي تعاونية االمري عبد  حمل  بوسعد كمال

 بلدية املسيلة 10حي الروكاد حمل  دخوش مراد

 بلدية املسيلة 10حي الروكاد حمل  خرخاش مسعودة
 بلدية املسيلة 10حي الروكاد حمل  ساكر فريد

 بلدية املسيلة  407التجزئة الرتابية ح ة عبد احلميدبتق

 أوالد دراج
 

 سلمان أوالد دراج 10حمل رقم  019/057رقم  057حي   قدوري عبد العزيز
 أوالد دراج 04/47قطعة رقم  47التجزئة الرتابية  شقرة نبيل

 والد دراجبلدية أ 14حمل  058/03قطعة رقم  430التجزئة الرتابية  قواري عبد احلميد
 أوالد دراج 10قطعة رقم  017التجزئةالرتابية  شريف بلقليل

 10وسط املدينة سلمان حمل رقم  نقاش نوارة
 أوالد عدي لقبالة 10حمل  45قطعة رقم  070التجزئة  مقورة ناصر 

 بوسعـادة

 بوسعادة 034طريق بسكرة  قسم  15حمل رقم  مللومة مصطفى
 بوسعادة 799/45يطر رقم حي م  بوشيبة احلمالوي
 بوسعادة 800/15حي سليمان عمريات رقم  عبد القاين براهيم
 حي النية العريب طريق اجللفة اجلديد بوسعادة سطايف مسعود 
 بوسعادة 10حمل رقم  17طريق اجللفة رقم  خرخاش حممد 

 طريق اجللفة اجلديد بوسعادة مقري احلاج
 ب بوسعادة 557/18اجللفة اجلديدة  حي طريق بن الشاليل الطاهر

 بوسعادة 579/00حي اجملاهد  ساملي نور الدين
 طريق اجللفة اجلديد بوسعادة بوزيدي راحبي
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 المطاحن: -8

 

 العنـــــــــــــــوان االسم واللقب الدائرة

 المسيـــلة

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

 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
 بلدية املسيلة 10سد الباي حي مزرير حمل رقم  اي فرحات وشركائهشركة تضامن مطاحن سد الب

 مقرة -منطقة النشاطات ش تضامن مطاحن قامسي وإخوانه مقـــرة

 أوالد منصور -منطقة النشاطات رواق ش ذ م م مطاحن لقمان حمام الضلعة
 أوالد منصور -رواق  منطقة النشاطات مطحنة براح مسري

 أوالد دراج

 أوالد دراج  -املنطقة الصناعية  ذ م م مطاحن السعادةم ذ ش و 
 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 51الطريق الوطين رقم  مطحنة دلوم مسري 

 أوالد عدي لقبالة مجال كشيدة

 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
 سيدي عيسى  منطقة النشاطات م ذ م و د م م بلعمري احلاج ملطاحن قمح الشمال

 بوسـعادة

 منطقة النشاط والتخزين طريق بسكرة 091حي  كردادة   ش ذ م م مطاحن
 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 عين الملـح
 عني امللح مطحنة عطوي مراد

 ديأوالد سي
 إبراهيم

 بئر الصديق أوالد سيدي إبراهيم ش ذ م م مطاحن السالت
 أوالد سيدي إبراهيم بوسعادة  سنابل احلضنة(  مطحنة سنوسي قامسي)



21 

 

 
 :15الملحق 

 هـ 1438 ذو الحجة  02المبارك الموافق لـ:  األضحىمن عيد  الثاثبرنامج المداومة لليوم 

 

 نشاط اإلطعام: -10

 

 العنـــــــــــــــــوان واللقب االسم الدائرة

 المسيـــلة

 شارع فلسطني مقابل بلدية املسيلة نذير وحيد
 مسكن املسيلة 911حي البدر  بن يونس عبد احلق

 شارع فلسطني مقابل بلدية املسيلة حباش وليد
 0111بلدية املسيلة )مقابل ساحة  10حي وعواع املدين شارع احلرية حمل رقم  قفي متيم

 حي وعواع املدين بلدية املسيلة بوزيدي بن هين مسكن(
 بلدية املسيلة  10حي وعواع املدين حمل  بوزيدي عبد املالك

 بلدية املسيلة01احلي اإلداري الرتقية العقارية كفسي شارع خوجة ابراهيم  حمل  كفسي بلقاسم
 شارع فلسطني بلدية املسيلة بشري بريكي
 فلسطني مقابل بلدية املسيلةشارع  صابر عمريو

 بلدية املسيلة 18مسكن وحمالت جتارية شارع شنوف بلقاسم حمل  00الرتقية العقارية  داود رابح
 بلدية املسيلة 10مسكن حمل  071حي  بورزق طارق

 حي وعواع املدين بلدية املسيلة  ثامر فريد
 سيلةبلدية امل 10و  10حي وعواع املدين حمل  سحنون مفتاح

 مسكن املسيلة مقابل السوق املغطاة 411حي الزاهر  سالمي لويزة
 بلدية املسيلة  -شارع عيسات ايدير  بلحاج عبد الصمد

 بلدية املسيلة -مسكن شارع شنوف 00احلي اإلداري املسيلة ترقية بن محيدة  بزاف رزيق
 بلدية املسيلة -شارع عيسات ايدير  شوية الصديق

 بلدية املسيلة -شارع عيسات ايدير  الدينقفي نصر 
 بلدية املسيلة -مقابل مقربة سيدي الغزيل جبانب احملكمة اجلديدة  شرتة ميينة

 بلدية املسيلة -مقابل مقربة سيدي الغزيل جبانب احملكمة اجلديدة  بومالية كمال
 شارع فلسطني بلدية املسيلة 00 مناصري مسعود
 ) جبانب وكالة جيزي( 05/01مسكن  05قة احلضرية اجلديدة ترقية عقارية املنط بن عقون تباين

 مسكن بلدية املسلة 83حي  تومي فاتح
 بلدية املسيلة -حي وعواع املدين مقدود عادل

 بلدية املسيلة -حي وعواع املدين بوزيدي عبد الرمحان
 بلدية املسيلة –مسكن  911حي البدر  علوان رابح 
 مقابل الدائرة -مسكن بلدية املسيلة 99حي  غراب علي

 مقابل الدائرة -مسكن بلدية املسيلة 99حي  صديقي محزة
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 مقابل اجلامعة -بلدية املسيلة –تعاونية الشيخ املقراين  بشري عبد احلكيم
 بلدية املسيلة –مسكن  403حي التجزئة  براح جالل

 املسيلة بلدية –مسكن  403حي التجزئة  بوضياف مداين
 بلدية املسيلة –مسكن  403حي التجزئة  بن الشيخ احلاج

 بلدية املسيلة –مسكن  403حي التجزئة  ساملي رضا

 بلدية محام الضلعة 10احلي القدمي حمل رقم  مهدي عبد احلق حمام الضلعة
 بلدية محام الضلعة 14طابق ارضي حمل  51وسط املدينة جمموعة  زاوش مراد

 بوسـعادة

 طريق بسكرة حمل ج بوسعادة حلميدي عبد الكرمي
 بوسعادة –طريق بسكرة حمل د  صيد عبد احلفيظ

 فيفري  بلدية بوسعادة 05حي  ناجوي مسعود
 بوسعادة -سليمان عمريات 813/00طريق اجللفة رقم  خلذاري الزهرة
 بوسعادة -طريق بسكرة  397/09أوت  01حي  طرايف سليمان

 بوسعادة -10ج  15/408شارع حممد مخيسيت رقم  امساعيل عبد الكرمي
 بوسعادة –أ  048/09شارع النصر  نشنش عبد القادر

 بوسعادة – 73/10شارع بن عيسى رقم  فكاين حممد
 بوسعادة 44/85ساحة الشهداء وسط املدينة رقم  توامي فريد

 ادةبلدية بوسع –ب  09/549حي حممد شعباين رقم  حلويشي فرحات
 بوسعادة -أ 85/15حي الشهداء  زيان محزة

 بوسعادة –شارع حممد مخيسيت  84/13طريق اجللفة اجلديد  محيدة ابراهيم
 بوسعادة – 349/10اوت  01حي  لغويين الطيب

 بوسعادة -ج  00/73شارع بن عيسى علي رقم  خيذري زوليخة

 
 سيدي عيسى

 جويلية سيدي عيسى 19حي   لعيدي سليم
 جويلية سيدي عيسى 19حي  جعفر امحد

 جويلية سيدي عيسى 19حي  بوصبع عبد اهلل
 جويلية سيدي عيسى 19حي  بشكيط بوزيد

 حي الوئام املدين سيدي عيسى ذباح أمحد

 عين الحجل

 الشارع الرئيسي عني احلجل  دبوسي مفتاح
 شارع الشهيد بن يطو ابراهيم عني احلجل عمور حسني

 شارع الشهيد بن يطو ابراهيم عني احلجل امساعيل بلهادي
 حي حممد بوضياف عني احلجل بن نويوة عبد القادر

 
 
 

 أوالد دراج
 أوالد دراج 15سلمان القدمي مقابل الطريق الوطين رقم  ويفي عقيلة

 بلديةأوالد دراج-حي البناء الذايت القدمي  10حمل رقم  057 محزة طيب
 بلدية أوالد دراج 10حمل  057قطعة رقم  000تجزئة ال بدر الدين سويح
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 بلدية أوالد دراج قندوز عبد الناصر
 بلدية أوالد دراج 10حمل رقم  غيلوس نبيل

 بلدية أوالد عدي لقبالة 14حمل رقم  عبد الرشيد لشهب
 بلدية أوالد عدي لقبالة 10حمل  05/39قطعة رقم  39التجزئة  عطاهلل رمضان

 مقــرة

 بلدية مقرة 10مسكن حمل  005حي  يش عبد العايلمح
 بلدية مقرة 10 رقم حمل شامي عيسى
 بلدية مقرة 10 رقم حمل بوقرين السعيد
 بلدية مقرة 10 رقم حمل شامي حسان
 بلدية مقرة شايل الطاهر

 بلدية مقرة 10 رقم حمل شايل العياشي
 بلدية مقرة  03حمل  10 قطعة رقم 51احلي االداري  رباحي عبد العزيز

 بلدية مقرة 08الطريق الوطين رقم  رباحي املسعود
 

 


