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بني ثوردبار الطاهر30
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سوق السبتمحطة زبيدي عبد الرحمان175

176
شركة التضامن بن فردية 

وإخوانه
الطريق الوطني رقم 49

177
محطة مصطفاوي محمد 

الصغير
سوق السبت

سعيد عتبةشركة التضامن زبيدي178
الفضاءات التجارية 179

ل
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الحدبجغل مختار192
شارع شيحاني بشير سكرةحسين فريحة193
حي سيدي مباركطرمون المشري194
شارع البستان سكرةبوغزالة بلخير195
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حاسي بن عبد اهللاحمدي السعيد231
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سيدي خويلدوسار حورية242
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سيدي خويلدداعو عليمقاهي 253
سيدي خويلدحاجي مراد254
سيدي خويلدحيمر عبد العزيز255

سيدي خويلدمرابطي المكيخضر وفواكه 256

انقوسةدادي فاطمة الزهراء257
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حيالنصر الحجيرةمنصوري سعيد صابر288
حي أول نوفمبر الحجيرةشبوب مبارك289
الحجيرةدراجي ربيحة290
بجانب الملعب البلدي الحجيرةتارش اسماعيل291
حي الحرية الحجيرةرحماني مبارك292
حي النصر الحجيرةمنصوري أحمد293
حي بن الزين الحجيرةبالطيب عبد الكريم294
محل رقم 02 حي بن الزينغريب فتحي295
حي سيدي خليفة العاليةجوحي سليممخابز 296
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حي الجديد العاليةجالخ أحمد307
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 الحي السكنيعاد العيد313
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حي 442 مسكنشيحة فؤاد315
المنطقة الصناعيةبحمي بشير316
المنطقة الصناعيةسروطي خليفة317
حي سعدوديبار ملخير318
حي 1850 مسكندو اسماعيل319
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حي 40 مسكنهامل رشيدة321
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الحي السكنيبكاري عبد الحميد337
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المنطقة الصناعيةبرادعي عبد اهللا339
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حي سعدوديعمامرة بدر الدين341
حي المسجد العتيقفاضل عبد الحميد342
حي 136 مسكنرجعي محمد343
حي مقدم عبد القادرشماخ توفيق344
حي 442 مسكنبلحيرث علجية345
الحي السكنيكيحل نور الدين346
حي 314 مسكنبن مسعود نجيب347
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حي كاستور حاسي مسعودفاضل عبد الحميد350
حي سي الحواسمسعي أحمد351
حي 442 مسكن حاسي مسعودتاجموتي عبد الحميد352
حي 1850 مسكنبن مني خليل353
حي 1850 مسكنقرح عبد القادر354
الحي السكنيبالناصر عبد العزيز355
حي سي الحواسقيرود صالح356
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