
 

 دائـرة حمـام دبـاغ:
 بلدية حمام دباغ : -1

 2019خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

أكتوبر 17حي  مرابطي عالوة 01  اليوم االول والثاني 

والثانياليوم االول  تعاونية المستقبل شايب سمير 02  

71حي شطاب الطاهر رقم  زيغم مبارك 03  اليوم االول والثاني 

01تحصيص إجتماعي رقم  عافري جمال 04 الثاني األول و اليوم   

مسكن 100حي بلميسي كمال 05 الثاني االول و اليوم   

02المركز التجاري رقم  حميدة مراد 06  اليوم االول والثاني 

مدخل  01تساهمي عمارة مسكن  70حي  حميدي محمد 07

02رقم  01  

الثانياليوم   

11تحصيص التعاونية العقارية رقم  خلفالوي عبد العزيز 08  اليوم االول والثاني 

 اليوم األول والثاني  01الطريق الرئيسي رقم  مياسي بدر الدين 09

جويلية 05حي  موساوي عبد العزيز 10  اليوم االول والثاني 

 اليوم االول والثاني حي محمد لعفيفي محمدبن قيراط  11

 اليوم االول قرية عين الرقبة بلدية حمام دباغ خلفاوي نصر الدين 12

جويلية 05حي  بلقريني محمد 13  اليوم االول والثاني 

 اليوم الثاني  24حي محمد لعفيفي رقم  زيعم محمد المين 14

بلدية حمام دباغحي محمد لعفيفي  بن رمضان علي 15  اليوم االول والثاني 

 اليوم الثاني بلدية حمام دباغ حميدة فريد 16

 اليوم االول والثاني قرية عين الرقبة بلدية حمام دباغ حمودة مسعودة 17

 اليوم االول والثاني  البلدي تماعيتحصيص اإلج سرفاني مسعودة 18

 اليوم االول والثاني التعاونية العقارية المستقبل زيغم رابح 19

 اليوم االول والثاني حي محمد بودفل دحمون رفيق 20

 اليوم االول والثاني بلدية حمام دباغ علي أوذيني 21

 اليوم االول والثاني حي محمد بودفل بن قيراط الصادق 22

جويلية 05حي  نحال التوهامي 23 والثانياليوم االول    

 
 
 
 
 



 
 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني تعاونية المستقبل كمال مغيرسي 01

 اليوم االول والثاني  02المركز التجاري  مغيرسي صالح 02

 اليوم االول  حمام دباغ مرابطي يوسف 03

 
 قائمة الخبازين 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

03اكتوبر محل رقم  17حي  بوعبيد يونس 01  اليوم االول والثاني 

 والثاني اليوم األول حي مرابطي عمر  بومعالي لطفي 02

 اليوم االول والثاني حي البساتين بن يحي السعيد 03

 اليوم االول والثاني حي شويعل مولود قوارطة عز الدين 04

 
 قائمة محطات الخدمات وغاز البوتان

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم االول والثاني بلدية حمام دباغ حسين بوعبيد 01

 اليوم االول والثاني حي نعيجة عبد الرحمان قوارطة لخضر 02

 اليوم االول والثاني قرية عين الرقبة نحلي طارق 03

 

 بلدية الركنية : -2
 2019خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول و الثاني الركنيةشارع غمريان ابراهيم بلدية  مساعدية طارق 01

بلدية الركنية 1954نوفمبر 01حي  زعالني عبد هللا 02  اليوم األول والثاني 

بلدية الركنية 01محل رقم  بوالمخ يوسف 03  اليوم االول والثاني 

 اليوم األول والثاني شارع غمريان ابراهيم بلدية الركنية عرفاوي منير 04

بلدية الركنية 55اوت 20شارع  غازي مراد 05  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني اليوم األول و الثاني شعابنة ربيعة 06

 اليوم األول والثاني شارع اوغيدني حميدة بوجخجاخة محمد 07

بلدية  108رقم  55اوت 20شارع  قايدي توفيق 08

 الركنية

 اليوم األول والثاني



إبراهيم غمريان بلدية الركنيةشارع  غجاتي بشير 09  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني شارع إبراهيم غمريان بلدية الركنية مواهبة خديجة 10

 اليوم األول و الثاني حي محمود عرفاوي لعبادلة فاتح 11

55اوت  20شارع  بهاليل محمد 12  اليوم األول و الثاني 

55اوت  20شارع  حليمي وليد 13  اليوم األول و الثاني 

 اليوم األول و الثاني حي محمد منيجل حداد عالوة  14

 اليوم األول و الثاني شارع غمريان إبراهيم  جواد الطاهر 15

 
 قائمة تجار التجزئة  للخضر و الفواكه 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

الركنية 1955أوت  20شارع  قميحي عائشة 01  اليوم األول والثاني 

الركنية 1955أوت  20شارع  سواحلية لطفي 02  اليوم األول والثاني 

 
 قائمة الخبازين 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

الركنية  55اوت  20شارع  غازي نصير 01  اليوم األول والثاني 

1954نوفمبر  01حي  قرود نصير 02  اليوم األول و الثاني 

 
 قائمة محطات الخدمات وغاز البوتان

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم االول والثاني شارع عرفاوي محمود قميحي فاطمة 01

 اليوم االول والثاني شارع علي حداد  بلدية الركنية حليمي صالح 02

الركنية حي علي بلمارس بلدية الصادقحمودة  03  اليوم االول والثاني 

 
 بلدية بوحمدان : -3

 2019خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة تجار المواد الغذائية المداومين 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

والثانياليوم االول  بلدية بوحمدان شكروبة نور الدين 01  

 اليوم االول والثاني بلدية بوحمدان دغمان رشيد 02

 اليوم االول والثاني بلدية بوحمدان كحل اللسان 03

 اليوم االول والثاني بلدية بوحمدان لوصيف رابح 04

 
 



 الخبازين قائمة 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم االول والثاني  بلدية بوحمدان  مرابط ناصر 01

 
 قائمة تجار موزعي غاز البوتان 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم االول و الثاني حي عيسى زرميش مصطفى خالف 01

 


