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اليـــوم األول
البلدية

الوادي

العنوان
حي أول نوفمبر
حي أول نوفمبر
حي الكوثر
حي المصاعبة الغربية
حي سيدي عبد هللا
حي النخيل
حي االستقالل
نزلة المالح
حي  80ماي
حي المنظر الجميل
حي المنظر الجميل
حي المنظر الجميل
حي تكسبت
حي باب الواد
حي باب الواد
حي الصحن األول
حي أم سلمى
حي أم سلمى
حي األعشاش
حي الحرية
حي سيدي مستور
حي أول نوفمبر
حي النخيل
حي أم سلمى
حي سيدي عبد هللا
حي  11أكتوبر
حي تكسبت
حي تكسبت(سوق العصر)

اسم و لقب التاجر
العايبي يوسف
حداد صهيب مدني
دقاشي محمد الصغير
نصرات توفيق أبو رحيل
مياسي بشيرة حرم لخوة
األخن على
محبوب حسين
باي نبيل
سباق محمد زكرياء
جابر العيد
مدلل ميلود جوهرة المخابز
قريرح بوبكر
رحومة رضا الرحمة
طليبة رياض
شيخة مبروك مراد
بوغزالة عباس
محبوب حسن
منصوري علي
مسغوني عبد الكريم
أحميمة إبراهيم
كيرد الطاهر
ياسين واسع
ذهب للتسوق
زالسي عبد المجيد(نور البشير للتسوق)
بن مبارك محدة
بقيطة محمد عارف
عادل مصباحي (مقابل متوسطة ديد محمد)
مجيدة البشير
يوسف قناني (سوبيرات التضامن بجانب
الملعب)
قدة العربي
هنية كنيوة
يحي بوصبيع العايش
جرمون الطيب (جرمون للتسوق)
عبسي الخزاني

حي المنظر الجميل
حي النور
حي النور
غوط مهريس
حي النخيل
حي الشهداء
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طبيعة النشاط

مخبزة

التغذية العامة

كوينين

قمار

حي  088مسكن
الصحن الثاني
الصحن األول
حي  0ماي
حي الناظور
حي  11مارس
حي  10فيفري
حي الشهداء
حي تكسبت
حي أول نوفمبر
الوادي
الوادي
الصحن األول
حي تكسبت الشرقية
حي باب الوادي
مقابل مستشفى طب العيون
حي  088سكن
حي النزلة
ساحة السوق
حي المنظر الجميل
الوادي
حي الشط الوادي
تكسبت الوادي
الوادي
الوادي
الوادي
الوادي
الوادي
حي الشهداء كوينين
كوينين
كوينين
كوينين
كوينين
كوينين
كوينين
حي الظهراوية
حي الظهراوية
طريق المطار قمار
حي األمير عبد القادر قمار
حي  11ماي  1191قمار
حي البريد
حي  11مارس  12قمار
حي الشهداء قمار
غمرة قمار
حي  11أكتوبر 91قمار
حي باب الشرقي قمار

صالح ديدة
خليل أحمد (مغازة البركة)
منصر مبروك (سوبيرات الهادي)
علوش عبد السالم
ابراهيم الريمي (مقابل المسجد)
سوبيرات الحاج كمال
سوبيرات بون بري
مرغني زبيدة
قصابة طير
أوالد الهزلة
غنادرة عبد الحميد
شريط حرم صحراوي
بوصبيع صالح سمية
غنامي رقية
بلهادي عمار
بدادي فاطمة
حنكة اسماعيل
االشعري عمار
مطعم العلمي
مطعم الفردوس
شركة سوف للدقيق
ملبنة El Maram
وحدة نفطال
محطة باي عبد الحفيظ
محطة سعداني محمد السعيد
محطة فرحات عبد المجيد
محطة رحومة عمر
محطة قديري سليم
شتوي محمد الطاهر النور
منصور عبد الرحيم
األشعري بدرالدين
فارح رابع
شركة الرواد
محطة زوبيدي عبد المجيد
محطة طليبة نصر الدين
هايشة حسين
عطية توفيق
محمودي يحي
محمودي حمزة
خامسة خليفة
كير تقي الدين
ترعة فؤاد
لوكة حسين
حسونة بوبكر
سعداني أحمد السعيد
ديوان العيد
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القصابة
توزيع الحليب

صيـدليـة

مطعــم ومقــهى
مطحنة
ملبنة

محطة بنزين

مخبزة
التغذية العامة
مطحنة
محطة بنزين
مخبزة

التغذية العامة

تغزوت

ورماس

الرقيبة

الحمراية

المغير

غمرة
حي  28أوت قمار
حي  89جويلية
حي باب الشرقي قمار
حي  11ديسمبر
الباب الغربي
حي الشهداء قمار
حي الباب الغربي
حي  89جويلية قمار
قمار
قمار
غمرة قمار
غمرة – قمار
حي  80ماي تغزوت
تغزوت
تغزوت
المنظرالجميل تغزوت
تغزوت
تغزوت
ورماس
حي السالمات ورماس
ورماس
حي الرضوين الرقيبة
حي الشرقية الرقيبة
حي اإلنتصار الرقيبة
النزلة الشرقية
حي النخيل هبة
حي السوق الرقيبة
الرقيبة
هبة الرقيبة
النزلة الشرقية
هبة
حي األمل
الفولية قمار
هبة الرقيبة
حي النخيل هبة
حي األمل
هبة الرقيبة
الخبنة الرقيبة
حي المنظر الجميل الحمراية
الحمراية
الحمراية
العالية  81المغير
العالية  82المغير
حي المجاهدين المغير
العالية  81المغير

حسونة خليفة
عيساوي عبد الكريم
مرغني مسعودة
خشخوش يونس
سرهود ضياء
ستو أيوب
حديدة عبد العزيز
لوكة نبيل
لسود عبد المجيد
قمار خاف بلقاسم
وحدة نفطال
محطة بورقعة نجيبة
محطة سويد عبد هللا
سعودي الصادق
غريرة العايش
عوادي حمزة
مساعيد محمود
غيوط صالح
تليلي مختار
ذكير فريدة
عكشي أم الخير
باللموشي عبد الخالق
رضواني منير
عماري يوسف
قعيد عبد الغني
زاوي بوبكر
حريز بكار عمار
عدالة ادريس
براهيمي عبد الفتاح
مسعي عون ياسين
الزاوي لهواوي
مسعي عون عمار
عباسي عبد الرحمان
مطاحن الفولية
رضواني سليم
بوعزيز بالعشي
فريخ نسرين
محطة رضواني صالح
محطة عطية بشير
فارح بدر الدين
محطة تعاونية الشباب
شركة تضامن أوالد عون
حاجي أحمد
جريبيع حسين
باعيسى عبد الجليل
علوش فطيمة
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القصابة
مطعــم ومقــهى
صيـدليـة
محطة بنزين
مخبزة

التغذية العامة

مخبزة

التغذية العامة

القصابة
مطحنة
مطعــم ومقــهى
صيـدليـة
محطة بنزين
مخبزة
محطة بنزين
مخبزة

أم الطيور
سيدي خليل

أسطيل

جامعة

العالية  81المغير
شارع بالرابح علي
حي الشهداء
ط .و.0 .
ساحة السوق
مقابل ابتدائية سي الحواس
ساحة السوق
العالية 81
حي الشهداء
ط .و0 .
حي الشهداء
ساحة السوق
ساحة السوق
ساحة السوق
ط و رقم 0
وسط المدينة
المغير
المغير
المغير
المغير
الحي القديم أم الطيور
الحي القديم
أم الطيور
أم الطيور
حي السالمة
أسطيل
إسطيل
أسطيل
أسطيل
أسطيل
أسطيل
إسطيل
جامعة
جامعة
جامعة
حي السوق
جامعة
جامعة
حي الجبل
جامعة
وغالنة جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

جدي كمال
ذياب طارق
بوعافية رمزي
عمار اسعد
العايب قدور
زغيدي عبد الناصر
قاشي عبد الباسط
ذهب عمارة
زعبوب مراد
طويل عبد العزيز
جيرب سليم
بوعون السعيد
دباخ يوسف
غربي نسيمة
جروني طارق
باب عبد الوهاب
بالرابح محمد فتحي
شقور ابراهيم
وحدة نفطال
محطة بوزقاق عبد الكريم
ميهوبي لزهر
كمال شهرة
برجوح عبد المجيد بن ع الرحمان
بن عدي فتحي
علوش عبد الكامل
عرجون محمد
وحدة نفطال
فريح شوقي
بن ثامر ألياس
نذير مردف
طويل مراد
محطة قماري عمار
بن عبد هللا عبد الحميد
بن صغير محمد السعيد
حميدي محمد
قويدري قويدر
زاد للمخبزة والحلويات
خبزي عبد الكريم
بن ناصر الطاهر
بن نونة محمد الطاهر
سلمي خليل
بوزيد خالد
قويري فتحي
هباز كمال
بولجمار حسان
زهاني عبد القاهر
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التغذية العامة

القصابة
مطعــم ومقــهى
توزيع الحليب
صيـدليـة
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
مخبزة
محطة بنزين
القصابة
التغذية العامة
مطعــم ومقــهى
محطة بنزين
مخبزة

التغذية العامة
القصابة
توزيع الحليب
مطعــم ومقــهى
صيـدليـة

سيدي
عمران
تندلة
المرارة

الدبيلة

حساني عبد
الكريم

حاسي
خليفة

الطريفاوي

جامعة
سيدي عمران
عين ااشوشة
تمرنة
سيدي عمران
سيدي عمران
تندلة
تندلة
المرارة
المرارة
الدبيلة
الدبيلة
الدبيلة
الدبيلة
الجديدة
الدبيلة المركزية
الدبيلة المركزية
أكفادوا الدبيلة
الدريميني
الجديدة
أكفادو
الدبيلة
الزقم
الزقم
حساني عبد الكريم
الزقم
الزقم
الزقم
حساني عبد الكريم
حساني عبد الكريم
حي المرزاقة
حي الشرقية
حي الشهداء
ليزيرق الطريفاوي
الغربية
حي الشهداء
حي الغربية
حي الشرقية
حي المرزاقة
حي الشهداء
صحن بري
الشرقية حاسي خليفة
حاسي خليفة
حاسي خليفة
حاسي خليفة
الطريفاوي

محطة قروف محمود
بلعيد حيدر
خاوة ميلود
حمالوي هاني
بن حامد خليل
محطة مسعودي جمال
بوذينة عبد الرزاق
بن موسى جموعي
بوذينة عبد الرزاق
حنزاب الطيب
قاسمي عمار
صحراوي محسن
بن منصور الجموعي
بوخزنة العيد
شنوف مسعود
بوصبيع العايش علي
حامدي هشام
بسر عبد هللا
جوادي عماد الدين
بوزيدي طارق
سعيدي عبد الغني
محطة لعبيدي بلقاسم
هني مراد
مراح ابراهيم
ترشة حسين
بالعقون عبد الفتاح
سعداني سعد
بن منصور مصطفى
محطة بوترعة صالح
محطة عميرات لمين
معيطي مختار
بن الساسي احمد
نواس غمام احمد
تركي علي بن أحمد
عاد الطاهر
نوبلي نور الدين
غمام علي عبد المالك
عوين مبروكة
معوش الصادق
قيطوبي يوسف
رضواني جميلة
مطاحن الطيب
خاليفة حمزة
بوغزالة محمد
شركة الشرفاء
بوزغاية مراد
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محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
مخبزة
التغذية العامة
مخبزة

التغذية العامة
صيـدليـة
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
صيـدليـة
محطة بنزين

مخبزة

التغذية العامة
مطحنة
صيـدليـة
محطة بنزين
التغذية العامة

المقرن

سيدي عون

الطالب
العربي

دوار الماء

أميه ونسه
وادي
العلندة

الرباح

النخلة
البياضة

الطريفاوي
الطريفاوي
أم الزبد
المقرن
المقرن
السوق المغطاة
السويهلة
المقرن
الحمادين
ام الزبد
المقرن
المقرن
المقرن
سيدي عون
الجديدة الجنوبية
الجديدة الجنوبية
سيدي عون
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
أميه ونسه
إميه ونسة
إميه ونسة
أميه ونسه
وادي العلندة
واد العلندة
واد العلندة
حي أوالد مياسة
حي علي دربال غربي
حي الشعانبة (المحكمة)
حي الزاوية
حي العواشير
الرباح
حي العواشير
النخلة
النخلة
حي  89جويلية
حي  81نوفمبر

كرمادي بشيرة
محطة بوزغاية عائشة
صوالح محمد بالل
معامرة التجاني
وقادي زكرياء
قليدة ياسين
دبيلي رشيدة
نور الدين وقادي
نعيمة الصولي
دقة القدري
نعيمة صولي
عون بوبكر
محطة قدوري بشير
حنافي سرحان
موساوي جالل
رحومة بلقاسم
محطة هيمة عبد الحق
ذكير محمد العيد
بلول هنية حرم بلول العيد
شاقوري حسن
غربي إبراهيم
احمد الصالح احمد
محطة تومي نور الدين
بن عمر صالح
جويدة مبروك عبد الكامل
لوبيري بشير
رقيعة فتحي
شوشاني محمد العربي
شايب رابح
زيدي الهادي
ثامة نصر
محطة محدة قدور
صخري عائشة
شليق نور الدين
مطاحن الضياء
نصرات فوزي
السعيد مسعي بلقاسم
وصيف حسن علوان
العايش حشيفة
جابر صالحي
محطة بوصبيع العايش بشير
جبالي فايزة
حميداتو العيد
مسعي عون بشير
رضواني زهير
نصرات الجباري
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محطة بنزين
مخبزة
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محطة بنزين
مخبزة
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مخبزة
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القصابة
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
القصابة
مخبزة
التغذية العامة
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
مطحنة
مخبزة
التغذية العامة
محطة بنزين
صيـدليـة
مخبزة
التغذية العامة
مخبزة

بن قشة

حي السالم
حي  01مسكن
حي النصر
حي السالم
حي الصوالح
حي أول نوفمبر
حي  89جويلية
حي الصومام
حي السالم
البياضة
الدويالت بن قشة

خيشة يعقوب
مسعي محمد محمد
جراية محمد فؤاد
حاج عمار مبروك
صوالح احميمة محمد فؤاد
أحمد الصالح صالح
رزيق الطاهر
بكوش فتحي
جديد لخضر
محطة عبادي الهاشمي
محطة لمقدم إبراهيم
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صيـدليـة
محطة بنزين
محطة بنزين
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اليـــــــــوم الثاني
البلدية

الوادي

االسم واللقب
مصباحي عبد الحفيظ
طويل نعيمة
حلواجي عائشة حرم شنوف
نعيمة يحي حرم شنوف إدريس
حساني سارة حرم محبوب
بقاش طارق البركة
بوحالس لمين
جعفر فارح
بن عتوس يوسف
غنادرة المكي
بدة سعداني حسين النور
رزاق زحاف اسامة
بقاش طارق البركة
بن ناصر لسعد
شمسة عبد الناصر
شبل أحمد
خياري محمد الصالح
شيخة مبروك عبد الحق
شحيطي بوبكر
عاد هيثم
بوروبة يوسف (قالوري)
حرزولي إسماعيل(حرزولي للتموين العام)
دباب عبد الباسط ( مول)
بقاسم شعباني
سوبيرات بن خليفة عبد الحكيم
فرحات فيصل
نسيمة غربي
حسين شكيمة (مقابل متوسطة ديد محمد)
هاني الجيالني
يوسف قناني(سوبيرات التضامن)
عبد القادر خنفور
يوسف شعباني
فطحيزة التجاني هاجر
سوبيرات أسيلي
0

العنوان
حي أول نوفمبر
حي أول نوفمبر
حي الكوثر
حي الكوثر
حي الناظور
حي سيدي عبد هللا
حي المصاعبة
حي الناظور
حي اإلستقالل
حي اإلستقالل
حي طرق تقرت
حي المنظر الجميل
حي المنظر الجميل
حي تكسبت
حي الصحن األول
حي باب الواد
حي سيدي مستور
حي أم سلمى
حي الحرية
حي أوالد أحمد
حي أول نوفمبر
حي  11أكتوبر
حي أم سلمى
حي سيدي عبد هللا
حي باب الواد (جامع شادو)
حي النور(مقابل الجامعة)
حي النجار
حي تكسبت
حي تكسبت
المنظر الجميل(ملعب التضامن)
السوق (ساحة فلسطين)
حي النور
حي النور
حي المجاهدين

النشاط

مخبزة

التغذية العامة

كوينين

قمار

سباق عبد القادر عمار
محمد بوقطاية
قدور محمد زكي (قدور للتسوق)
رمضاني نورة
سوبيرات السالمي(مباركة العمامرة)
زينب طراد
بن ساسي علي (المغازة)
عثماني عبد الغني
صحراوي للتسوق
مغازة البركة (خليل أحمد)
قصابة قابوسة
قصابة قماري
مطعم النخيل
مطعم جيجل
شركة السنابل
غنادرة عبد الحميد
شريط حرم صحراوي
عبابة جلول
فارح أمعمر
بحري عبد المومن
شايع اسماعيل
مومن بكوش زينب
انصيرة ايمان
وحدة نفطال
محطة باي عبد الحفيظ
محطة سعداني محمد السعيد
محطة فرحات عبد المجيد
محطة رحومة عمر
محطة قديري سليم
سليماني جمال عبد الناصر
دقي محمد يزيد
محده يوسف
زبيدي خير الدين
مؤسسة محمد الصغير ذيب
وحدة "  BMحليب"
محطة زوبيدي عبد المجيد
محطة طليبة نصر الدين
نفوخ أعراب
حوقة طارق
حوقة يوسف
دمدوم السعيد
حاصي السعيد
لوكة ابراهيم
عويوش جعفر
بسة محمد
حاصي جميلة
1

حي الشهداء
حي السروطي
حي التوبة
حي  0ماي
حي الناظور
حي الناضور
حي الشط
حي  11مارس
حي  11أكتوبر
حي الحرية
حي  088سكن
حي المنظر الجميل(البريد)
طريق الجامعة
حي أول نوفمبر
الوادي
الوادي
الوادي
حي القارة
حي األصنام
حي أوالد أحمد
حي الصحن الثاني-أوالد تواتي
حي النزلة
حي  80ماي
تكسبت الوادي
الوادي
الوادي
الوادي
الوادي
الوادي
كوينين
كوينين
كوينين
كوينين
كوينين
كوينين
كوينين
كوينين
حي السوق قمار
حي الشطاية
حي الشطايا
حي الدبدابة قمار شرق
غمرة الوسطى
حي الشهداء قمار
حي البريد والمواصالت
حي الباب الظهراوي
حي  11ديسمبر 1111

قصابة
مطعــم ومقــهى
مطحنة
توزيع الحليب

صيدلية

محطة بنزين

مخبزة
التغذية العامة
مطحنة
ملبنة
محطة بنزين
مخبزة

التغذية العامة

تغزوت

ورماس

الرقيبة

الحمراية

المغير

حي  89جويلية
حي باب الظهراوي
حي الشهداء قمار
حي القرية قمار
حي الباب الغربي
حي الشهداء
حي الباب الغربي
حي الشهداء قمار
حي  28أوت قمار
حي الباب الغربي
قمار
غمرة قمار
غمرة – قمار
حي الشهداء تغزوت
تغزوت
تغزوت
تغزوت
تغزوت
تغزوت
تغزوت
ورماس
حي السالمات ورماس
حي أول نوفمبر ورماس
حي القعايدة الرقيبة
حي السوق الرقيبة
الخبنة الرقيبة
حي السالم الرقيبة
حي األمل الرقيبة
الرقيبة الجنوبية
الشرقية الرقيبة
الخبنة الرقيبة
ساحة السوق
هبة
هبة الرقيبة
سوق الرقيبة
الخبنة
هبة الرقيبة
الخبنة الرقيبة
حي المنظر الجميل الحمراية
الحمراية
الحمراية
حي السعادة البناء الذاتي
العالية  82المغير
حي السعادة
شارع بالراشد عبد الرزاق
شارع بالراشد عبد الرزاق

ستو ربيع
ميطو أحمد
كير كمال
لمحنط ميلود
دمدوم أنور
فارس برحومة
نفطية حسين
شنة أسماء
برحومة فارس
موان نجاح
وحدة نفطال
محطة بورقعة نجيبة
محطة سويد عبد هللا
فاضل عمار
غريرة العايش
عوادي مصطفى
عرشي عبد الستار
عوادي احمد
دحة العيد
ممادي عبد الرحمان
مجيدي علي
مرابط عبد الحليم
بوكي السعيد
الطيب كساب
زرقي زين العابدين
بريبش محمد
مقيرحي أحمد
قعيد نور الدين
عماري التجاني
األعور طارق
رضواني محمد
طويل عبد المالك
مسعي عون ياسين
رضواني سليم
شراحي عبد اللطيف
عثماني زينب
محطة رضواني صالح
محطة عطية بشير
فارح بدر الدين
محطة تعاونية الشباب
شركة تضامن أوالد عون
حاجي السعيد
زغيدي يحي
بوحامد عبد الرؤوف
طلحة ياسين
حمالوي شراف
18

قصابة
مطعــم ومقــهى
صيدلية
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
قصابة
التغذية العامة
مخبزة

التغذية العامة

قصابة
مطعــم ومقــهى
صيدلية
محطة بنزين
مخبزة
محطة بنزين

مخبزة

أم الطيور

أسطيل

سيدي خليل

جامعة

سيدي عمران

ساحة السوق
المغير
ساحة السوق
ساحة السوق
ساحة السوق
مقابل ابتدائية سي الحواس
المغير
ساحة السوق
العالية 82
ساحة السوق
ط و رقم 0
وسط المدينة
المغير
العالية
المغير
المغير
أم الطيور
أم الطيور
أم الطيور
أم الطيور
أسطيل
أسطيل
ط .و 0 .أسطيل
أسطيل
أسطيل
إسطيل
إسطيل
حي السالمة
جامعة
حي البليدة
حي وغالنة جامعة
حي السالم
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
ساحة السوق
جامعة
جامعة
حي الجبل
جامعة
سيدي عمران
عين الشوشة
تمرنة
سيدي عمران

راشد نبيل
لقبج عبد الحفيظ
ممي جمال
مطير رابح
بن علي عبد اللطيف
زغيدي هالل
قماري تواتي
جحيش توفيق
بدرة الزهرة
شطي بلقاسم
دباخ بوبكر
حبة عائشة
بالرابح محمد فتحي
زبيلة الهام
وحدة نفطال
محطة بوزقاق عبد الكريم
براهيمي مولود
العمري زكرياء
العابد خالد
خليفي عز الدين
عرجون محمد
فريح شوقي
مصباح سمير
مردف حشاني
حمادي فؤاد
محطة قماري عمار
وحدة نفطال
بن عمر حسام
بن نوار بوجمعة
قدرة كمال
بر هللا عمر
حمية غافور
سخري سعد هللا
سوبيرات المستقبل
تيتة علي
بن قدور عدواني
عويني فؤاد
حداد بشير
بونلفي ميلود
هباز كمال
خالد نوار
محطة قروف محمود
بلعيد حيدر
خاوة ميلود
حمالوي هاني
بن قسوم فؤاد
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التغذية العامة

قصابة
مطعــم ومقــهى
توزيع الحليب
صيدلية
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
مخبزة
قصابة
التغذية العامة
مطعــم ومقــهى
محطة بنزين
محطة بنزين
التغذية العامة
مخبزة

التغذية العامة
قصابة
مطعــم ومقــهى
توزيع الحليب
صيدلية
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة

تندلة
المرارة

الدبيلة

حساني عبد
الكريم

حاسي خليفة

الطريفاوي

المقرن

سيدي عمران
تندلة
المرارة
المرارة
الدبيلة
الدبيلة الشرقية
الدبيلة
الجديدة
الدبيلة المركزية
أكفادوا الدبيلة
الدبيلة الشرقية
الدريميني
الدبيلة
الدبيلة
الزقم
الزقم
حي الهدى الزقم
حساني عبد الكريم
الزقم ح ع ك
الزقم
حساني عبد الكريم
الزقم
حساني عبد الكريم
حساني عبد الكريم
مرزاقة
حي أول نوفمبر
الهمايسة
ليزيرق الطريفاوي
حي الشوايحة
حي الشهداء
حي الغربية
حي الشهداء
حي الشهداء
حي الشرقية
حي الهمايسة
المرزاقة حاسي خليفة
حاسي خليفة
حاسي خليفة
حاسي خليفة
الطريفاوي
الطريفاوي
الطريفاوي
أم الزبد
المقرن
المقرن
المقرن

محطة مسعودي جمال
بوذينة عبد الرزاق
بوذينة عبد الرزاق
حنزاب الطيب
داودي العروسي
اللبي سليم
تركي الجموعي
فرج عبد الغني
قديري محمد
عدواني يحي (كارفور)
سوبيرات أبو غسان
رضواني عمر
نعرورة حمزة
محطة لعبيدي بلقاسم
معمري نصر الدين
معمري عبد الفتاح
بسرني لحسن
زنينة ابراهيم
هاشم هشام
رياحي صابر
شركة الحاج صالح
جبار يسمينة
محطة بوترعة صالح
محطة عميرات لمين
كناوية العروسي
عربية محمد السعيد
تي ياسين
عاد خالد
عوينات سفيان
نوبلي بالل
حميدي الطيب
مياسي كمال
محمد عثماني
نسيب عبد المالك
بالضياف يوسف
مطاحن نجمة 1
خاليفة مبروك
بوغزالة محمد
شركة الشرفاء
غندير مراد
بوزغاية بلقاسم
محطة بوزغاية عائشة
عمر دبش
السعيد بلقاسم
شكيمة محمد
غزال السعيد
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محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
مخبزة

التغذية العامة
صيدلية
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
مطحنة
صيدلية
محطة بنزين

مخبزة

التغذية العامة
مطحنة
صيدلية
محطة بنزين
التغذية العامة
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة

سيدي عون

الطالب العربي

دوار الماء
بن قشة
أميه ونسه

وادي العلندة

الرباح

العقلة

البياضة

أم الزبد
المقرن
حي الحمادين
المقرن
سيدي عون
سيدي عون
الجديدة الجنوبية
سيدي عون
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
الدويالت بن قشة
أول نوفمبر إميه ونسة
إميه ونسة
أميه ونسه
وادي العلندة
وادي العلندة
واد العلندة
واد العلندة
حي علي دربال
حي علي دربال شمالي
األمير عبد القادر شرقي
حي الزاوية
حي أوالد مياسة
الرباح
الرباح
العقلة
العقلة
حي الصوالح
حي أول نوفمبر
حي االزدهار
حي  89جويلية
حي اإلستقالل
حي النصر
أول نوفمبر

تواتي ابراهيم محمد البشير
منصر أحمد
ذهب نورة
محطة قدوري بشير
مصباحي عبد الرزاق
محمد األقرع
الزاوي عبد الحميد
محطة هيمة عبد الحق
بلول جمال
بن دويم محمد
بلول سهام
غميمة فؤاد
عياشي نصرات عماد
سلمان جابر
سعيدي عبد الجليل
بلول بدر الدين
محطة تومي نور الدين
شراحي يوسف
احفوظة نصر
خيشة حمزة
شنطابي معمر
شوشاني محمد العربي
محطة لمقدم إبراهيم
زواري أحمد إسماعيل
ببوخة علي
محطة محدة قدور
زالسي خير الدين
صخري عائشة
فؤاد عطاهلل
الهادي غنابزية
طواهرية علي
حمزة بريك
عبد المجيد دبار
ابراهيم حشيفة
عبد القادر بسر
ميلودي سعيد
محطة بوصبيع العايش بشير
مسعود عقيب
مكي يونس
عاد العربي
ذياب عبد المنعم
مهوات يوسف
مسعي محمد عبد المالك
هميسي الزهرة
بن عمارة عمر
خضير مبروك
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صيدلية
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
محطة بنزين
مخبزة
مخبزة
التغذية العامة
قصابة
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
قصابة
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
مخبزة
التغذية العامة
صيدلية
محطة بنزين
مخبزة
التغذية العامة
مخبزة
التغذية العامة

محمد بوضياف
حي  28أوت
حي  89جويلية
حي اإلزدهار
حي الفطاحزة
البياضة

فرحات عبد المجيد
مهوات الياس
باسي مطيرة
عباسي أسامة
سالمي عادل
محطة عبادي الهاشمي
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صيدلية
محطة بنزين

