
حمام دباغ: دائرة

العنـــــــــــــــوانإســــم ولقــب التاجــــر النشــــاطالبلديــــة

حي البساتينبن يحي السعيد

حي شويعل مولودقوارطة العالية

 أكتوبر بلدية حمام دباغ17حي بوعبيد يونس

 أكتوبر بلدية حمام دباغ17حي بداوي امنة

حي مرابطي عمربومعالي لطفي

 مسكن تساهمي40حي بوطارفة رابح

11تحصيص التعاونية العقارية رقم خلفالوي عبد العزيز

 مسكن50حي بازين عبد الرزاق

قرية الطاهر دحمونجامع عبد الحق

حي محمد بودفلبن قيراط الصادق

قرية عين الرقبة بلدية حمام دباغحمودة مسعودة

شطاب الطاهرخلفون صالح

 أكتوبر بلدية حمام دباغ17حي حميدة فريد

تحصيص اإلجتماعي البلديسرفاني مسعودة

التعاونية العقارية المستقبلزيغم رابح

حي محمد بودفلدحمون رفيق

تعاونية المستقبلمغيرسي كمال

02المركز التجاري مغيرسي صالح

 أكتوبر17حي مرابطي عالوة

تعاونية المستقبلشايب رمزي

71حي شطاب الطاهر رقم زيغم مبارك

01تحصيص إجتماعي رقم عافري جمال

 مسكن100حيبلميسي كمال

02المركز التجاري رقم حميدة مراد

مدخل المدينةبوعبيد حسين

قرية عين الرقبةنحلي طارق

حي نعيجة عبد الرحمانقوارطة لخضر

 الركنية55 اوت 20شارع غازي نصير

1954 نوفمبر 01حي قرود نصير

 بلدية الركنية55 اوت20شارع سواقي بدر الدين

شارع علي حدادبلميسي كمال

حي محمود عرفاويرحامنية محمد

 بلدية الركنية1954 نوفمبر01حي زعالني عبد هللا

 بلدية الركنية01محل رقم بوالمخ يوسف

شارع غمريان ابراهيم بلدية الركنيةعرفاوي منير

 بلدية الركنية55 اوت20شارع غازي مراد

اليوم األول و الثانيشعابنة ربيعة

شارع اوغيدني حميدةبوجخجاخة محمد

 بلدية الركنية55 اوت 20شارع رجاتي شعبان

شارع إبراهيم غمريان بلدية الركنيةغجاتي بشير

حي محمد منجل بلدية الركنيةلوصيف محمد

حمام دباغ
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مواد غذائية 
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وفواكه

نشاطات أخرى

الركنية
مخابــــز

مواد غذائية 

عامة، خضر 

وفواكه
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حي محمود عرفاويلعبادلة فاتح

55 اوت 20شارع أحمد بهاليل محمد

55 اوت 20شارع حليمي عاشور

 الركنية1955 أوت 20شارع قميحي عائشة

 الركنية1955 أوت 20شارع سواحلية عزيز

شارع عرفاوي محمودقميحي فاطمة

شارع علي حداد  بلدية الركنيةحليمي صالح
حي علي بلمارس بلدية الركنيةحمودة الصادق

بلدية بوحمدانمرابط ناصرمخابــــز

بلدية بوحمداندغمان رشيد

بلدية بوحمدانكحل اللسان عبد الحق

بلدية بوحمدانلوصيف رابح

بلدية بوحمدانشكروبة نور الدين

حي عيسى زرميشخالف مصطفىنشاطات أخرى

بوحمدان

مواد غذائية 

عامة، خضر 

وفواكه

الركنية

مواد غذائية 

عامة، خضر 

وفواكه

نشاطات أخرى


