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 :50ملحـق رقم 

 هـ 0340ذو الحجة  05برنامج المداومة لليوم األول من عيد األضحى المبارك الموافق لـ:           
 :المخابـز -0

 
 العنوان النشاط االسم واللقب
 بلدية المسيلة 11حي الجعافرة محل رقم   مخبزة صناعية حاجي رشيد 

 حي الثقافة بلدية المسيلة  مخبزة صناعية مناصري  مراد 

 مسكن الزاهر بلدية المسيلة 011حي   مخبزة صناعية سالمي عبد القادر  

 المسيلة 10محل  051التجزئة الترابية  مخبزة صناعية بطاط فايزة

 مسكن البدر المسيلة 511حي  مخبزة صناعية سعيدي نجاة

 مسكن المسيلة1111حي البدرمقابل   مخبزة صناعية زيرق صالح

 حي الروكاد بلدية المسيلة مخبزة صناعية  بوداود موسى 

 بلدية المسيلة 11محل  575حي رقم  مخبزة صناعية رمضاني العياشي 

 المسيلة 11محل  015التجزئة الترابية  مخبزة صناعية صرياك عبد الرحمان 

 بلدية المسيلة 10حي رقم  مخبزة صناعية سحنون العيد 

 بلدية المسيلة 11مسكن محل  515حي  مخبزة صناعية بطاط شهر زاد 

 المسيلة 11حي طريق بوسعادة محل رقم  مخبزة صناعية بن عيسى سهام

 مسكن المسيلة 68حي  مخبزة صناعية شعالن محمد شكري

 المسيلة 11محل  50/060مسكن رقم 711حي  صناعية مخبزة براح المسعود

 المسيلة -تعاونية االستقالل حي اشبيليا صناعية مخبزة التواتيعالل 

 وسط المدينة المسيلة 10شارع عيسات ايدير رقم مخبزة وحلويات بوشيبة محمد

 بلدية المسيلة 11محل  75/188مسكن  188ت.ت  مخبزة صناعية سالم وليد

 المسيلة 11شارع العقيد الحواس طريق بوسعادة محل  مخبزة صناعية دهمش سليم

 بلدية المسيلة 10محل 15مسكن ت.ت  1111حي  مخبزة صناعية بن يطو خالد

 مسكن بلدية المسيلة 018حي  مخبزة صناعية شيخاوي العربي

 الحي االداري مقابل جيزي المسيلة مخبزة صناعية زيرق عبد هللا

 مسكن بلدية المسيلة 081حي   مخبزة صناعية مجنح  جلول 

 حي الشيخ الطاهر بلدية المسيلة مخبزة صناعية بدار البشير 

 اوالد دراج مخبزة زيرق صابر

 اوالد دراج صناعية مخبزة عيسات عبد الغني

 بلدية اوالد عدي لقبالة 11محل  صناعية مخبزة خميسي علي صوشة

 مقرة 10-11حي خيري الخير محل  صناعية مخبزة زيرق صابر

 بلدية مقرة 15االداري محل الحي  صناعية مخبزة شالي حمزة

 برهوم 11محل  صناعية مخبزة بقاش وحيد

 شارع زيغود يوسف برهوم صناعية مخبزة قطوش الخثير

 بلدية بلعايبة 11محل رقم  صناعية مخبزة عاشور عبد الحميد

 بكور التركي
صناعة وبيع كل 

 اصناف الخبز
 بلدية بلعايبة 10محل  06مقابل الطريق الوطني رقم 

 بلدية حمام الضلعة صناعية مخبزة زيرق عصام
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 بلدية حمام الضلعة صناعية مخبزة رحلي مهدي

 بلدية بوسعادة 10/551حي المجاهد رقم  صناعية مخبزة سليماني الفرادي

 بلدية بوسعادة 11طريق اول نوفمبر رقم  صناعية مخبزة غير ززقاد عثمان

 بوسعادة 65/16إدريس شارع عمر  صناعية مخبزة العيهار فرادي

 أ بلدية بوسعادة585/05طريق الجلفة القديم  صناعية مخبزة فرادي محمد

 أ بلدية بوسعادة188/00حي محمد شعباني  صناعية مخبزة بن شاللي علي

 أ بلدية بوسعادة511/10الطريق السياحي رقم  صناعية مخبزة لقوي نجاة

 بلدية بوسعادة 160/00فيفري  05حي  )حرفي( مخبزة بن قسمية فريحة

 أ بوسعادة557/5نوفمبر الدشرة القبلية رقم  11حي  صناعية مخبزة شيخاوي أم الخير

 ث بوسعادة678/06حي سيدي سليمان  صناعية مخبزة ناجوي خليل

 حي سليمان عميرات بوسعادة )حرفي( مخبزة حمدي عز الدين

 الهامل 15محل رقم ساحة الشهداء الشارع الرئيسي  مخبزة العربي محمد

 بوسعادة 18المنطقة الحضرية الجديدة طريق الجلفة محل  صناعية مخبزة فيشوش عبد الكريم

 سيدي عامر صناعية مخبزة بن الموالي المسعود

 بلدية امجدل11الحي الجديد محل رقم  صناعية مخبزة بن عبد الرحمان رشيد

 عين الملح 11القادر محل شارع االمير عبد  صناعية مخبزة حاجي بالل

 الديس اوالد سيدي ابراهيم )حرفي( مخبزة سيفي محمد الصالح

 السوق المغطاة بن سرور صناعية مخبزة لعيطر محمد

 شارع بولبداوي سيدي عيسى 10محل  صناعية مخبزة بقاش عبد العزيز

 سيدي عيسى  1581ديسمبر  11حي  خبازة عبد الكريم بلحسن

 الحي الشمالي سيدي عيسى 11محل رقم  صناعية مخبزة دحماني يوسف

 سيدي عيسى 10فيفري محل  05حي  صناعية مخبزة جربوعة لخضر

 سيدي عيسى 1571فيفري  05حي  صناعية مخبزة جربوعة عبد الحي

 سيدي عيسى  15افريل محل  18حي  صناعية مخبزة غراب محمد

 سيدي عيسى 10جويلية محل  15حي شارع عميري سعيد  صناعية مخبزة جربوعة احمد

 مسكن سيدي عيسى 100حي  صناعية مخبزة بوخاري عادل

 سيدي عيسى 10جويلية محل  15حي  صناعية مخبزة قيرود عنتر

 فيفري سيدي عيسى 05حي  صناعية مخبزة عريان مليكة

 حي المستشفى سيدي عيسى 10محل  صناعية مخبزة نايلي حمزة

 عين الحجل 10حي الصومام محل  صناعية مخبزة صحراوي مبارك

 حي سليمان عميرات بني يلمان صناعية مخبزة رقيق السعيد
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 :الملبنات -2

 
 العنوان النشاط االسم واللقب

 المنطقة الصناعية  المسيلة ملبنة ش ذ م م الحضنة حليب

 طريق المعذر بوسعادة ملبنة ش تضامن حليب بالدي  

 المسيلة 175م ملكية  185حي مزرير قسم  ملبنة ش ذ م م ملبنة ماستي

 

 :موزعي الحليب -4

 
 العنوان النشاط االسم واللقب

 المسيلة 11محل رقم  00التجزئة  تجارة بالجملة للحليب دشوشة عبد الغاني لزهر

 مقرة 11محل  11الحي اإلداري تجزئة رقم  تجارة بالجملة للحليب قاسمي حمزة

 بوسعادة150/11شارع نصر الدين ديني  بالجملة للحليبتجارة  خطيبي بلخير 

 تجارة بالجملة للحليب قيرش زيان
فيفري شارع ابراهيم زرقين رقم  05حي 

 بوسعادة 001/001

 ماي سيدي عيسى 16حي  تجارة بالجملة للحليب بلعسل أحمد

 سيدي هجرس 10محل رقم  تجارة بالجملة للحليب ولد تومي سيدي علي 

 بلدية المعاضيد نقل على البارد  عزالدين بن بلخير

 طيبي ياسين

 
 بوسعادة 50المدينة الجديدة ق  تجارة بالجملة للحليب

 

 محطات الخدمات) الوقود(: -3
 

 العنوان النشاط االسم واللقب
 المسيلة محطة خدمات بن الزاوي احمد

 المسيلة محطة خدمات داود حسين

 المسيلة محطة خدمات بوديلمي عبد الحميد

 المسيلة محطة خدمات بوبعاية الحاج عيسى

 المسيلة محطة خدمات نفطال الشمالية

 المسيلة محطة خدمات نفطال الجنوبية

 المسيلة محطة خدمات ايت سليمان حدة

 المسيلة محطة خدمات والي احمد

 بلدية حمام الضلعة محطة خدمات شايب ذراع محمد 
شركة تضامن محطة خدمات 

 المستقبل كتفي واخوانه

 محطة خدمات
 حمام الضلعة 50البعط محل رقم 

 بوسعادة محطة خدمات حطاب علي

 بوسعادة محطة خدمات بن شنوف عامر

 بوسعادة محطة خدمات حطاب محمد

 بوسعادة محطة خدمات نفطال بوسعادة

 بوسعادة محطة خدمات زيغم مختار
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 بوسعادة محطة خدمات بن قادة محمد

 بلدية الهامل محطة خدمات خياط عبد القادر

 بلدية ولتام محطة خدمات بسكر المسعود

 سليم محطة خدمات محطة نفطال

 عين الحجل محطة خدمات شريط البشير

 عين الحجل محطة خدمات محطة نفطال

 عين الحجل محطة خدمات مناد المسعود

 سيدي هجرس محطة خدمات غضبان مفتاح

 سيدي عيسى محطة خدمات محطة نفطال

 عين الملح محطة خدمات محطة نفطال

 بلدية اوالد دراج محطة خدمات دايرة احمد

 بلدية اوالد دراج محطة خدمات مهدي المبروك

 بلدية المطارفة محطة خدمات بن شعبان كمال

 بلدية المطارفة محطة خدمات لحرش الصديق

 المعضيدبلدية  محطة خدمات بن عمر عبد الحق

 بلدية بلعائبة محطة خدمات خزاري الطيب

 بلدية بلعائبة محطة خدمات عاشور لخضر

 بلدية برهوم محطة خدمات بيدي الصالح

 بلدية برهوم محطة خدمات زهير شعبان

 بلدية برهوم محطة خدمات ابراهيمي الطاهر

 بلدية عين الخضراء محطة خدمات عبيد عمار

 بلدية مقرة خدماتمحطة  بيبي اوريدة

 بلدية مقرة محطة خدمات شنافي لخضر

 بلدية اوالد عدي القبالة محطة خدمات عطاهللا عثمان

 بلدية ونوغة محطة خدمات طرشي محمد

 بلدية حمام الضلعة محطة خدمات االخوة حريزي

 بلدية حمام الضلعة محطة خدمات سعودي عبد الناصر

 اوالد منصوربلدية  محطة خدمات بورويس لخضر

 بلدية امجدل محطة خدمات بن سيالت لخضر

 بلدية الحوامد محطة خدمات بوكراع السعيد

 بلدية امسيف محطة خدمات زرواق احمد

 بلدية المعاريف محطة خدمات سالم السعيد

 بلدية المعاريف محطة خدمات سالم ابراهيم

 بلدية اوالد ماضي محطة خدمات االخوة بن مسلي

 بلدية بن سرور محطة خدمات عبد القادرلعيشي 

 بلدية بن سرور محطة خدمات العيشي احمد

 بلدية محمد بوضياف محطة خدمات شركة أيسيرام

 بلدية سيدي عامر محطة خدمات قصري لخضر

 بلدية اوالد سيدي ابراهيم محطة خدمات بن عبد الرحمان المدني

 ابراهيمبلدية اوالد سيدي  محطة خدمات ميهوبي عمار
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 :50ملحـق رقم                                                                          

 هـ 0340ذو الحجة  00برنامج المداومة لليوم الثاني من عيد األضحى المبارك الموافق لـ:           

 

 :المخابـز -0

 
 العنوان النشاط االسم واللقب
 بلدية المسيلة  018حي    صناعيةمخبزة  زيرق فريد 

 بلدية المسيلة  10حي رقم   مخبزة صناعية  باي راقد مراد 

 مسكن بلدية المسيلة  051حي   مخبزة صناعية غضبان الحسن 

 حي الثقافة بلدية المسيلة مخبزة صناعية بدار توفيق 

 حي فوريستي بلدية المسيلة  مخبزة صناعية عقريب عبد النور 

 حي النسيج بلدية المسيلة مخبزة صناعية بن يطو جالل 

 مسكن بلدية المسيلة 505حي  مخبزة صناعية مقدم عالء الدين 

 الكوش المسيلة –قطع  15حي التجزئة رقم  مخبزة صناعية مجنح طارق

 مسكن الزاهر بلدية المسيلة 011حي  مخبزة صناعية  أبو سفيان ميهوبي

 مسكن الزاهر المسيلة 011حي  صناعيةمخبزة  زيان وليد

 المسيلة 15محل  107/017رقم  711التجزئة  مخبزة صناعية بن يطو سفيان

 مسكن  بلدية المسيلة 1111حي  مخبزة صناعية بورزق عبد النور

 حي الروكاد طريق سيدي عمارة بلدية المسيلة مخبزة صناعية والي اعمر

 تعاونية الشيخ المقراني المسيلة 11محل رقم  مخبزة صناعية لوناس سمية

 مسكن بلدية المسيلة 081حي  مخبزة صناعية خيراني عمر

 حي المدارس بلدية المسيلة مخبزة صناعية بن يحيى محمد

 حي الجعافرة بلدية المسيلة   مخبزة صناعية  بن دحمان  صالح

 حي اشبيليا القديمة بلدية المسيلة  مخبزة صناعية زيرق الطاهر 

 مسكن بلدية المسيلة  000حي   مخبزة صناعية صديقي عاشور 

 المسيلة 010مسكن مجموعة ملكية  000حي  مخبزة صناعية دهمش عبد الرزاق

 المسيلة حي تعاونية عقبة بن نافع  مخبزة صناعية جعدي أحمد 

 بلدية المسيلة  –حي الروكاد  10محل   مخبزة صناعية ميهوبي ناصر 

 أوالد دراج مخبزة صناعية مجناح فيروز

 أوالد دراج مخبزة )حرفي( بركات خير الدين

 أوالددراج1محل  15 / 007سلمان رقم مخبزة صناعية زنات عبد الباسط

 بلدية اوالد عدي لقبالة 10محل رقم  مخبزة صناعية دري بوبكر

 حي خيري الخير مقرة 50ت.ت  10مسكن  مخبزة صناعية محنش عزالدين

 مقرة 11قطعة محل  50حي خيري الخير  مخبزة صناعية فريدقاسمي 

 بلدية مقرة مخبزة صناعية دمان فرحات

 حي المالح برهوم 10محل  صناعة وبيع كل اصناف الخبز جعالب نور الدين 

 حي زيغود يوسف بلدية برهوم مخبزة صناعية تقية عبد النور

 الخضراءالمركز التجاري عين  مخبزة صناعية مسلم خليفة 

 بلدية بلعايبة 10محل رقم  صناعة وبيع كل اصناف الخبز بكور فؤاد
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 وسط المدينة بلدية حمام الضلعة مخبزة صناعية بن حليمة محمد

 بلدية حمام الضلعة مخبزة صناعية قروح الفالح

 بلدية حمام الضلعة مخبزة صناعية زاوي محمد

 الموامين بلدية بوسعادةطريق نصر الدين  مخبزة صناعية ارفيس لخضر

 بلدية بوسعادة 551جوان رقم  17حي  مخبزة )حرفي( بوريو فريد

 بوسعادة 11/755حي محمد شعباني رقم  مخبزة صناعية عياط النوي

 ب بلدية بوسعادة 15/ 617اوت  01حي  مخبزة صناعية فرادي حمزة

 بلدية بوسعادةأ 101/11طريق الجلفة الجديدة رقم  مخبزة صناعية مزوز بختي

 حي النصر بلدية بوسعادة مخبزة صناعية العيهار عثمان

 ج بوسعادة51/8حي الباطن  مخبزة صناعية بن علي فتيحة

 بوسعادة 615/01حي سليمان عميرات رقم  مخبزة )حرفي( بن زيان حمزة

 ج بوسعادة15/680حي سيدي سليمان  مخبزة صناعية رابحي مسعودة

 بلدية سيدي عامر صناعيةمخبزة  حديبي صخري

 بير القاللية مسيف مخبزة صناعية سلطاني فؤاد

 بلدية امجدل مخبزة صناعية حصباية لخضر

 شارع طيبي قويدر بلدية عين الملح مخبزة صناعية بن حرز هللا عبد المالك

 شارع جبل ثامر بلدية عين الملح مخبزة )حرفي( تناحي محمد

 عين الملح صناعيةمخبزة  لهيبات عبد الحميد

 د بلدية اوالد سيدي ابراهيم 15محل  مخبزة )حرفي( بن صالح عبد السالم

 اوالد سيدي ابراهيم 11حي راس العين محل  مخبزة صناعية عزوميةعبد القادر

 بلدية الهامل مخبزة صناعية مصطفاوي محمد

 مخبزة صناعية رميلي مصباح      
 بن سرور 10محل 

 

 سيدي عيسى 10محل  1580جويلية  15حي  مخبزة صناعية جربوح محمد

 سيدي عيسى 11مسكن محل  118حي  مخبزة صناعية مكي موسى

 سيدي عيسى 11جوان محل  15حي  مخبزة صناعية بن قسمية محمد

 فيفري سيدي عيسى 05حي  مخبزة صناعية مباركي خالد

 عيسىسيدي  11حي محمد بوضياف محل  مخبزة صناعية مداني فطوم

 سيدي عيسى 11فيفري محل  05حي  مخبزة صناعية جربوح لخضر

 حي كدية الصالح سيدي عيسى مخبزة صناعية عكريمي أحمد الطيب

 سيدي عيسى 11حي المستفيدين محل  مخبزة صناعية شيخ نورة

 سيدي عيسى 11حي محمد بوضياف محل  مخبزة صناعية جربوح احمد

 سيدي عيسى 11محل  15رقم  01تجزئة  مخبزة صناعية سويدي الطيب

 شارع بن يطو ابراهيم عين الحجل مخبزة صناعية نباد علي 

 شارع العقيد لطفي عين الحجل مخبزة صناعية منية بلقاسم 

 وسط المدينة بلدية عين الحجل مخبزة صناعية منية الصادق

 دوار البراردة بوطي السايح مخبزة صناعية بن عيسى جمال 

 حي محمد بوضياف بني يلمان مخبزة صناعية طيبيجاجة 
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 :الملبنات -2

 
 العنوان النشاط االسم واللقب

 المنطقة الصناعية  المسيلة ملبنة ش ذ م م الحضنة حليب

 طريق المعذر بوسعادة ملبنة ش تضامن حليب بالدي  

 المسيلة 175م ملكية  185حي مزرير قسم  ملبنة ش ذ م م ملبنة ماستي

 

 :موزعي الحليب -4

 
 العنوان النشاط االسم واللقب

 المسيلة 11محل رقم  00التجزئة  تجارة بالجملة للحليب دشوشة عبد الغاني لزهر

 مقرة 11محل  11الحي اإلداري تجزئة رقم  تجارة بالجملة للحليب قاسمي حمزة

 بوسعادة150/11شارع نصر الدين ديني  تجارة بالجملة للحليب خطيبي بلخير 

 تجارة بالجملة للحليب قيرش زيان
فيفري شارع ابراهيم زرقين رقم  05حي 

 بوسعادة 001/001

 ماي سيدي عيسى 16حي  تجارة بالجملة للحليب بلعسل أحمد

 سيدي هجرس 10محل رقم  تجارة بالجملة للحليب ولد تومي سيدي علي 

 المعاضيدبلدية  نقل على البارد  بن بلخير عزالدين

 بوسعادة 50المدينة الجديدة ق  تجارة بالجملة للحليب طيبي ياسين
 

 محطات الخدمات) الوقود(: -3

 العنوان النشاط االسم واللقب
 المسيلة محطة خدمات بن الزاوي احمد

 المسيلة محطة خدمات داود حسين

 المسيلة محطة خدمات بوديلمي عبد الحميد

 المسيلة محطة خدمات بوبعاية الحاج عيسى

 المسيلة محطة خدمات نفطال الشمالية

 المسيلة محطة خدمات نفطال الجنوبية

 المسيلة محطة خدمات ايت سليمان حدة

 المسيلة محطة خدمات والي احمد

 بلدية حمام الضلعة محطة خدمات شايب ذراع محمد 
شركة تضامن محطة خدمات 

 المستقبل كتفي وإخوانه

 محطة خدمات
 حمام الضلعة 50البعط محل رقم 

 بوسعادة محطة خدمات حطاب علي

 بوسعادة محطة خدمات بن شنوف عامر

 بوسعادة محطة خدمات حطاب محمد

 بوسعادة محطة خدمات نفطال بوسعادة

 بوسعادة محطة خدمات زيغم مختار

 بوسعادة محطة خدمات بن قادة محمد

 الهاملبلدية  محطة خدمات خياط عبد القادر
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 بلدية ولتام محطة خدمات بسكر المسعود

 سليم محطة خدمات محطة نفطال

 عين الحجل محطة خدمات شريط البشير

 عين الحجل محطة خدمات محطة نفطال

 عين الحجل محطة خدمات مناد المسعود

 سيدي هجرس محطة خدمات غضبان مفتاح

 سيدي عيسى محطة خدمات محطة نفطال

 عين الملح محطة خدمات محطة نفطال

 بلدية اوالد دراج محطة خدمات دايرة احمد

 بلدية اوالد دراج محطة خدمات مهدي المبروك

 بلدية المطارفة محطة خدمات بن شعبان كمال

 بلدية المطارفة محطة خدمات لحرش الصديق

 بلدية المعضيد محطة خدمات بن عمر عبد الحق

 بلعائبةبلدية  محطة خدمات خزاري الطيب

 بلدية بلعائبة محطة خدمات عاشور لخضر

 بلدية برهوم محطة خدمات بيدي الصالح

 بلدية برهوم محطة خدمات زهير شعبان

 بلدية برهوم محطة خدمات ابراهيمي الطاهر

 بلدية عين الخضراء محطة خدمات عبيد عمار

 بلدية مقرة محطة خدمات بيبي اوريدة

 بلدية مقرة محطة خدمات شنافي لخضر

 بلدية اوالد عدي القبالة محطة خدمات عطاهللا عثمان

 بلدية ونوغة محطة خدمات طرشي محمد

 بلدية حمام الضلعة محطة خدمات االخوة حريزي

 بلدية حمام الضلعة محطة خدمات سعودي عبد الناصر

 بلدية اوالد منصور محطة خدمات بورويس لخضر

 بلدية امجدل محطة خدمات بن سيالت لخضر

 بلدية الحوامد محطة خدمات بوكراع السعيد

 بلدية امسيف محطة خدمات زرواق احمد

 بلدية المعاريف محطة خدمات سالم السعيد

 بلدية المعاريف محطة خدمات سالم ابراهيم

 بلدية اوالد ماضي محطة خدمات االخوة بن مسلي

 بلدية بن سرور محطة خدمات لعيشي عبد القادر

 بلدية بن سرور محطة خدمات العيشي احمد

 بلدية محمد بوضياف محطة خدمات شركة أيسيرام

 بلدية سيدي عامر محطة خدمات قصري لخضر

 بلدية اوالد سيدي ابراهيم محطة خدمات بن عبد الرحمان المدني

 بلدية اوالد سيدي ابراهيم محطة خدمات ميهوبي عمار
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 :50ملحـق رقم 

 هـ 0340ذو الحجة  02برنامج المداومة لليوم الثالث من عيد األضحى المبارك الموافق لـ:           
 نشاط اإلطعام

 

 

  

 العنوان النشاط اإلسم و اللقب
 شارع فلسطين مقابل بلدية المسيلة اطعام سريع بريكي بشير

 شارع فلسطين مقابل بلدية المسيلة اطعام سريع بن يونس درية

 شارع فلسطين مقابل بلدية المسيلة اطعام سريع بديار عبد العزيز

 شارع فلسطين مقابل بلدية المسيلة اطعام سريع صابر عمريو

اطعام سريع+ تحضير  البشير غرزولي

 الطعام )الموعد(

 المسيلة 15/16رقم  11محل 11الطريق الوطني رقم 

 بلدية المسيلة 10مسكن محل  071حي  اطعام سريع بورزق طارق

 حي وعواع المدني مقابل سفار طبي اطعام سريع فريدثامر 

 مسكن المسيلة مقابل السوق المغطاة 011حي الزاهر  اطعام سريع شادي احمد

 مسكن المسيلة مقابل السوق المغطاة 011حي الزاهر  اطعام سريع بلواضح سمية

 المسيلة الحي اإلداري 10مسكن محل رقم  05حي  اطعام سريع هدروق كمال

 المسيلة الحي اإلداري اطعام سريع بزاف رزيق

 سيدي عيسى 11جوان محل  15حي  اطعام سريع بوصبع عبد هللا

 سيدي عيسى 16جويلية محل رقم  15حي  اطعام سريع بوثلجة كمال

 سيدي عيسى 18محل رقم  1580جويلية  15حي  اطعام سريع ولد العزازي البشير

 حي البناء الذاتي سيدي عيسى اطعام سريع فرجاوي عبد الرحمان

 سيدي عيسى 11حي البناء الذاتي محل رقم  اطعام سريع رحراح رضوان

 عين الحجل 10شارع بن يطو ابراهيم محل  اطعام سريع جوبر عاشور

 حي بن يطو ابراهيم عين الحجل اطعام سريع جرو علجية

 عين الحجل 10حي بن يطو ابراهيم محل  اطعام سريع مليك زهير

 عين الحجل 11حي الدرك محل  اطعام سريع معمري اسماعيل

 حي بن يطو ابراهيم عين الحجل اطعام سريع حالب منير

 بوسعادة – 18/51حي النهضة شارع عمر ادريس  اطعام سريع العيهار عبد الرحمان

 بوسعادة -10ج  15/006شارع محمد خميستي رقم  اطعام سريع شتوح شتوح

 بوسعادة –أ  106/15شارع النصر  اطعام سريع نشنش عبد القادر

 بوسعادة – 78/10شارع بن عيسى رقم  اطعام سريع فكاني محمد

 بلدية مقرة – 11محل رقم  اطعام سريع شامي حسان

 المسيلة –مقرة  اطعام سريع شالي الطاهر

 بلدية مقرة – 11محل رقم  اطعام سريع شالي العياشي

 بلدية مقرة – 18محل  10قطعة رقم  51الحي اإلداري  سريعاطعام  رباحي عبد العزيز

 مقرة – 06الطريق الوطني رقم  اطعام سريع رباحي المسعود

 حمام الضلعة اطعام سريع علي خنوف

 حمام الضلعة –الحي القديم  اطعام سريع حويش محمد

 حمام الضلعة –قرية البويرة  اطعام سريع رشيد بوزيان

 حمام الضلعة –وسط المدينة  اطعام سريع الناصرغرزولي عبد 
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 :50ملحـق رقم 

 هـ 0340ذو الحجة  13برنامج المداومة لليوم الرابع من عيد األضحى المبارك الموافق لـ:           

 نشاط اإلطعام
 

 

 

 

 

 العنوان النشاط اإلسم و اللقب
 شارع فلسطين مقابل بلدية المسيلة اطعام سريع نذير وحيد

 شارع فلسطين مقابل بلدية المسيلة اطعام سريع مناصري مسعود

 شارع فلسطين مقابل بلدية المسيلة اطعام سريع حاجي علي

 شارع فلسطين مقابل بلدية المسيلة اطعام سريع رملي البشير

 مسكن 1111مقابل ساحة  11حي وعواع المدني محل رقم  اطعام سريع قفي تميم

 مسكن 1111مقابل ساحة  11حي وعواع المدني محل رقم  سريعاطعام  بومالية كمال

 حي وعواع المدني مقابل سفار طبي اطعام سريع بوزيدي عبد المالك

 مسكن المسيلة مقابل السوق المغطاة 011حي الزاهر  اطعام سريع غربي ياسين

 المسيلة الحي اإلداري اطعام سريع كفسي بلقاسم

 سيدي عيسى 11جويلية محل رقم  15حي  اطعام سريع لعيدي سليم

 سيدي عيسى 10جويلية محل رقم  15حي  اطعام سريع لونيس كريم

 حي الوئام محل سيدي عيسى اطعام سريع لعيشي فيصل

 حي الوئام المدني محل سيدي عيسى اطعام سريع مصطفاوي سيد علي

 حي الشهيد بن يطو ابراهيم عين الحجل اطعام سريع بوربعة حسين

 حي بن يطو ابراهيم عين الحجل اطعام سريع تبابوشت يونس

 حي بن يطو ابراهيم عين الحجل اطعام سريع بوضياف عبد النور

 عين الحجل 15شارع بن يطو ابراهيم محل  اطعام سريع عبيد عبد الحي

 بوسعادة – 17/78حي النهضة  اطعام سريع قيرش عيسى

 بوسعادة – 805/10اوت  01حي  سريع اطعام لغويني الطيب

 بوسعادة –طريق بسكرة محل د  اطعام سريع صيد عبد الحفيظ

 بن سرور –محل أ  58الطريق الوطني رقم  اطعام سريع قماط زوينة

 بلدية مقرة – 11مسكن محل  115حي  اطعام سريع حميش عبد العالي

 بلدية مقرة - 10محل رقم  اطعام سريع شامي عيسى

 بلدية مقرة - 11محل رقم  اطعام سريع السعيدبوقرين 

 حمام الضلعة –مسكن  115حي  اطعام سريع النذير عشور

 حمام الضلعة –حي الملز  اطعام سريع مهدي صليحة

 حمام الضلعة –وسط المدينة  اطعام سريع قرين عبد الناصر

 حمام الضلعة –الحوران  اطعام سريع الفالح قروم
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 :50ملحـق رقم 

 هـ 0340ذي الحجة  05برنامج المداومة لليوم األول من عيد األضحى الموافق لـ:                       

 نشاط بيع المواد شبه الصيدالنية 

  

 العنوان النشاط االسم واللقب
 المسيلة 15مسكن محل  51حي الورود  ت للمواد شبه الصيدالنيةت  زوغام اسماعيل

 حي وعواع مدني المسيلة للمواد شبه الصيدالنيةت ت  قانة رتيبة

 ب بوسعادة 18طريق الجلفة الجديدة رقم  ت للمواد شبه الصيدالنيةت  رويبي الشاللي

 ت للمواد شبه الصيدالنيةت  بن رزقة الطاوس
  00/810طريق المستشفى الجديد رقم 

 بوسعادة

 مقرةالحي اإلداري  ت للمواد شبه الصيدالنيةت  بدار دريس

 مسكن أوالد عدي لقبالة 51حي  ت للمواد شبه الصيدالنيةت  قرساس باية

 

 

 :05ملحـق رقم 

 هـ 0340ذي الحجة  00برنامج المداومة لليوم الثاني من عيد األضحى الموافق لـ: 

 نشاط بيع المواد شبه الصيدالنية 

  

 العنوان النشاط االسم واللقب
 المسيلة 10حي وعواع مدني  شبه الصيدالنيةت للمواد ت  شايب الذراع محمد

 حي غالية العيد المسيلة للمواد شبه الصيدالنية ت ت طبي توفيق

 بوسعادة 71/00شارع الجمهورية رقم ت للمواد شبه الصيدالنيةت  بن سالم مصطفى

 بوسعادة 11/106شارع طريق الجلفة رقم ت للمواد شبه الصيدالنيةت  دفي السعدية

 
 

 


