
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

العفرون:  دائرة

العفرون : بلديـة

اإلسم واللقب أوطبيعة 

تاريخ المداومةالعنوان التسمية اإلجتماعيةالبلدية

112ت رقم سومار مريم
شارع محمد رشاشابلي جعفر

شارع اول نوفمبر العفرونعبد الرحمان شودار

حي بن مؤمن العفرونرابح معمر

شارع مهداوي عبد القادر العفرونجلطي حميدة

شارع اول نوفمبر العفرونبن عامر محمد

 ت عزبة112مكناس رضا

حي بني مويمن العفروناعمر شريف جعفر

 نوفمبر  العفرون01امحمد مجاجي

حي بني مويمن العفرونحميدات رابح

شارع مهداوي عبد القادر العفرونبن يمينة نور الدين

 العفرون02 مسكن عمارة 200 حي 07بيبط عبد الحكيم

 نوفمبر  العفرون01سمير بوفنغور

 نوفمبر  العفرون01بودواني سيد احمد

 نوفمبر  العفرون01شاشوة محمد

 نوفمبر  العفرون01األحسن عبد القادر

 نوفمبر  العفرون01بوستة عبد القادر

 نوفمبر  العفرون01بكة محمد

شارع اول نوفمبر العفرونحمودة عمر

حي بني مويمن العفرونبومعزة شعيب

 نوفمبر العفرون01عامر محمد

شارع مهداوي عبد القادر العفرونبراف سفيان

 نوفمبر العفرون01داية شيكاوي

 نوفمبر العفرون01الشيكر ايوب

شارع اول نوفمبر العفرونسعيد عزة زوبير

شارع قيبوع محمد العفروناحمد مبارك حمزة

شارع مهداوي عبد القادر العفرونحاج قدور اسالم

حي بني مويمن العفرونمهابلي محمد

 ت عزبة112قويدر بن علي عبد العزيز

حي بني مويمن العفرونبن طيبة رابح

حي بني مويمن العفرونطرفي عبد القادر

العفرون- 14 غرب رقم 112حي تجزئة قوادري خليفة

العفرون– شارع محمد حسان الطيب بوزيد خديجة

 نوفمبر العفرون01رضوان طيايبة

شارع دهان محمد العفرونعجماوي علي

حي  بني مويمن العفرونالحمري يحي

شارع اول نوفمبر العفروناحسن بن عائشة

العفرون- شارع بريجة صالح قبايلي مصطفى

العفرون–  نوفمبر 01حساان إبراهيم

 مسكن محطة القطار100بلخير محمد

شارع طبوشي احمد العفرونالعسكري بركات

 نوفمبر  العفرون01بكة محمد

شارع مهداوي عبد القادر العفرونبن براهيم محمد

شارع بريجة صالح العفرونقاسم علي فوزية

شارع بريجة صالح العفروناعمر شريف بدر الدين

العفرون– شارع محمد حسان الطيب غريس اسماعيل

شارع مهداوي عبد القادر العفرونيحياوي محمد

شارع بريجة صالحبلحسان علي

حي بني مويمن العفرونبوغرقة بن يسرلف وهيبة

حي بني مويمن العفرونحمودة بالل

 مسكن العفرون300حي عبد هللا خليفة

يومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد االضحى 

واأليام التي تلي مناسبة عيد االضحى المبارك

العفرون

الصيادلة

قصابة

مقاهي

اطعام 

سريع

سوبيرات

مخبزة

بقالة



العفرون– شارع مبارك شريف بوشتة خيرة

 ت عزبة112بوعمرة عبد الحق

شارع بريجة صالح العفرونالطيب سامية

شارع عليلي يوسفبوحوية الجياللي

شارع عليلي يوسفمالص محمد

 العفرون112التجزئة الغربية عجالة امحمد

شارع اول نوفمبر العفرونبوعالم بلحاسن

العفرون–  نوفمبر 01شارع إسماعيل محمد محمود

ساحة الشهداء العفرونمباركة سيد احمد

 العفرون08مقطع التجزئة الغربية رقم زوقالي محمد

العفرون– شارع أول نوفمبر التسوري فاطمة الزهراء

العفرون– شارع أول نوفمبر عاشور بو سعد

العفرون–  مسكن حي دويسي عبد القادر 360حي حميدات عماد

العفرون–  مسكن 300حي اغيلي فتحي

العفرون–  مسكن الطريق الوطني وهران 80حي مالح مراد

 ت عزبة112يخلف مليكة

 مسكن العفرون44حي مرزوقي فاطمة

العفرون– حي التجزئة الغربية الكبير علي

 نوفمبر العفرون01حي حاج قويدر محمد

العفرون–  مسكن 250حي حمودة العيد

 نوفمبر طريق وهران العفرون01حي الهامل علي

شارع اول نوفمبر العفرونلعزالي وليد

 محطة

خدمات

يومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد

العفرون

بقالة



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

العفرون:  دائرة

واد جر : بلديـة

اإلسم واللقب أوطبيعة 

تاريخ المداومةالعنوان التسمية اإلجتماعيةالبلدية
وسط وادي جردراعي لؤيمقاهيواد جر

واد جر الوسطعياش عبد القادرالمخابز

مداومة عيد االضحى المبارك واأليام التي وسط واد جرحاج محمد امينخضر وفواكهواد جر
واد جر الوسطبن جعفر رابح

مواد غذائية 

عامة

الطريق الوطني وادي جر العفروندراعي مراد

 بجوار المتوسطة11وادي جر وسط محل رقم بن عائشة الشيكر(بقالة)

وسط وادي جراللحياني جمال

 مسكن واد جر78حي عامر جياللي

وادي جر الطريق الوطني العفروناوراج جمال

واد جر مركزاللحياني عبد القادر

مركز واد جرالفروجي خالد

وسط وادي جرالحفاف جلولسريع اطعام

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد االضحى 
.واأليام التي تلي مناسبة عيد االضحى 


