
  

 2756 2765 إطعام سريع بوعينان 01/02/1966 أرونعمر.

 2756 2765 مقهى قرواو 31/03/1962 عدينور الدين

 2756 2765 األدوات و األواني املنزلية قرواو 13/03/1970 غنةسمير

 2756 2765 إطعام سريع قرواو 07/03/1950 عايدناصر

 2756 2765 دهن السياراتمطالة و  قرواو 12/08/1983 لبانيأحمد

 2756 2765 مقهى قرواو 02/05/1965 عايدبن عيس ى

 2757 2765 حلويات قرواو 1972 بن بسةالعربي

 2757 2765 مقهى قرواو 17/07/1962 قنازمحمد

 1727 1712 حرفي ميكانكي البليدة البليدة 17/04/1976 نورا لدينبرادعي

 1727 1712 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 1970 /15/01 توفبقكمان

 1727 1712 بيع التجزئة البليدة البليدة 29/07/1985 زبيركمان

 1727 1712 خدمات البليدة البليدة 30/10/1981 سماعينحراز

 1727 1712 خدمات البليدة البليدة 15/03/1978 سفيانعثمان

 1727 1712 بيع بالتجزئة البليدة املدية  04/10/1953 محجوبجزيري 

 1727 1712 بيع التجزئة البليدة البليدة 14/07/1990 سفيانطالبي

 1727 1712 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 15/02/1985 احمدتملوت

 1727 1712 اإلنتاج الصناعي البليدة البليد 26/06/1953 عبد القادربومسيد

 1727 1712 خدمات البليدة البليدة 29/09/1994 عليحمادي

 1727 1712 خدمات البليدة البليدة 10/11/1963 فريدحالز

 1727 1712 خدمات البليدة البليدة 29/09/1994 عليحمادي

 1727 1712 الخدمات البليدة البليدة 10/05/1974 ارزقيدحمان

 1727 1712 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 03/11/1987 صافيمحمد

 1727 1712 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 10/09/1983 بطاشاحمد

 1727 1712 إنتاج السلع البليدة البليدة 12/09/1969 شبالوي فيصل

 1727 1712 خدمات البليدة قسنطينة 14/01/1969 رخومصليحة

 1727 1712 بالتجزئةبيع  البليدة البليدة 07/08/1974 حماديديسفيان

 1727 1712 خدمات البليدة البليدة 22/04/1979 وعليدحمان

 1727 1712 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 30/09/1980 مرزوق محمد

 1727 1712 الخدمات البليدة املدية 06/06/1938 احمدمناصر

 1727 1712 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 01/12/1967 ولد كسكوسةزهور

 1727 1712 خدمات البليدة البليدة 10/04/1979 دربالحليم

 1727 1712 خدمات البليدة البليدة 30/03/1969 عراجخالد

 1727 1712 خدمات البليدة البليدة 04/07/1988 صالحسيد احمد

 1727 1712 بالتجزئةبيع  البليدة بجاية 25/11/1959 بلقاسمحمزة

 1727 1712 خدمات البليدة البليدة 06/03/1968 شايب ستيخير الدين

 1727 1712 بيع التجزئة البليدة البليدة 22/11/1989 كريمبوشاقور

 1727 1712 بيع التجزئة البليدة البليدة 22/11/1989 كريمبوشاقور

 1727 1712 خدمات البليدة البليدة 06/06/1938 مناصراحمد

 1728 1713 خدمات البليدة البليدة 05/05/1957 طاهريمينة

 1728 1713 خدمات البليدة البليدة 22/05/1963 بوشاش يعزالدين

 1728 1713 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 01/04/1976 مجدوفبلقاسم

 1728 1713 خدمات البليدة البليدة 30/06/1970 دحمان عبد الحكيم

 1728 1713 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 06/06/1978 لعرجبن عثمان

 1728 1713 بيع التجزئة البليدة البليدة 01/12/1981 خداوي  مصطفى محمد



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1728 1713 بيع التجزئة البليدة البليدة 01/12/1967 ولد كسكوسةزهور

 1728 1713 الخدمات البليدة قسنطينة 01/03/1972 بومدروسعزالدين

 1728 1713 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 06/02/1939 سيدي عاشورحسين

 1728 1713 بيع بالتجزئة البليدة الوادي 23/06/1957 باليالعزوزي 

 1728 1713 خدمات البليدة الشبلي 01/11/1993 مزيانسمير

 1728 1713 بيع التجزئة البليدة البليدة 12/05/1982 براكنيرضا

 1728 1713 خدمات البليدة البليدة 24/05/1975 قوادري محمد

 1728 1713 بيع التجزئة البليدة البليدة 18/11/1959 جعدونييوسف

 1728 1713 بيع التجزئة البليدة البليدة 22/05/1982 براهيم احمديمحمد

 1728 1713 بيع التجزئة البليدة بوفاريك 31/10/1971 ملون الياس

 1728 1713 خدمات البليدة البليدة 24/05/1985 سالمزوبير

 1728 1713 خدمات البليدة الدويرة 30/08/1955 سالمزوهير

 1728 1713 خدمات البليدة ميلة 06/08/1988 شهيب عبد الوحيد

 1728 1713 بيع التجزئة البليدة البليدة 09/08/1986 بربارة عبد الحليم

 1728 1713 خدمات البليدة البليدة 07/04/1992 بوجوحمزة

 1728 1713 بيع التجزئة البليدة عين الدفلى 26/08/1987 خليفةليسر

 1728 1713 انتاج حرفي البليدة البليدة 13/01/1984 فروقةنعيمة

 1728 1713 بيع التجزئة البليدة البليدة 16/08/1981 حركابييوسف

 1728 1713 خدمات البليدة البليدة 21/06/1986 عثمانسيدعلى

 1728 1713 بيع التجزئة البليدة البليدة 29/11/1967 بوقالةمحمد

 1728 1713 خدمات البليدة تيسمسلت 02/03/1985 فردنعيمة

 1728 1713 خدمات البليدة البليدة 18/07/1986 ولد العربيةمختار

 1728 1713 بيع التجزئة البليدة البليدة 15/03/1980 باركيبالل

 1728 1713 بيع التجزئة البليدة املدية 14/05/1954 مزاري محمود

 1714 1729 بيع التجزئة البليدة جندل 1960عام  بلقاسمبلقاسم

 1714 1729 بيع التجزئة البليدة الجزائر 14/08/1975 جرجوريزكريا

 1714 1729 خدمات البليدة البليدة 05/08/1978 بن قطبنبيل

 1714 1729 خدمات البليدة نيزيوزو 09/01/1983 عصمانيفريد

 1714 1729 انتاج البليدة البليدة 08/06/1978 محمدطاطاي

 1714 1729 خدمات البليدة البليدة 02/09/1992 عبد املالكعمي

 1714 1729 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 12/10/1986 جرجوري عبد الرحيم بالل

 1714 1729 البيع بالتجزئة البليدة البليدة 29/08/1989 عمرمحنان

 1714 1729 البيع بالتجزئة البليدة البليدة 23/09/1969 دريديالنوي 

 1714 1729 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 1971 /04/05 محي الدينياسين

 1714 1729 خدمات البليدة البليدة 11/09/1962 دريوشجهيد

 1714 1729 بالتجزئةالبيع  البليدة الجزائر 11/06/1975 قطيشمصطفى



 
 

تجارة بالتجزئة للهواتف والمعدات البليدة 36273B 04/02/1982 رحيم حسين
 26/11/1945 سديرة تركية

 

مقهى البليدة
 25/02/1945 عيشوش محمد

 

تجارة بالتجزئة للمكتبة والوراقة البليدة
التصليح الميكانيكي للسيارات العاليقوادي  س ا 889 08/02/1964 مرامي ياسين
تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة اوالد يعيش 4081103 23/02/1992 بولغبار علي
تجارة بالتجزئة لالثاث بني تامو 824582 21/05/1977 بعة حكيم

للتبغ ادوات المدخنين أدوات البازار والجرائدتجارة بالتجزئة  الشبلي 652467/1518 22/02/1986 مهدي ابراهيم
اطعام سريع اوالد شبل 22107 15/02/1974 منوجيار سفيان
غسل السيارات اوالد شبل 22107 15/02/1974 منوجيار سفيان
اكل سريع بوعرفة 7875582 12/03/1980 بن عزوط فريد

مقهى اوالد يعيش 5096 25/03/1992 بوشالغم عبد الرحمان
حمام وادي العاليق ############# 29/12/1969 عندو لرزاق محمد
قاعة حفالت البليدة ############# 29/12/1969 عندو لرزاق محمد

تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة البليدة 105891415 08/04/1988 بوخيط اسماعيل
تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة بوعرفة 106180506 06/11/1980 عيسى عدالن
تجارة بالتجزئة لالحذية بني تامو 6794756 18/01/1970 عمورة حسن

 حميد

بن عائشة 
 10/12/1986 معطي

 

تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة البليدة
تاجر متنقل الدوات الثرايا والتزيين الداخلي بوعرفة 656118/05804 27/09/1970 بوغداوي جمال

تجارة بالتجزئة لالحذية البليدة ############# 17/02/1986 اإلمام عبد الغني
تجارة بالتجزئة لالحذية البليدة ############# 21/10/1991 جرجوري صهيب
تجارة بالتجزئة لالحذية البليدة 650602010073 04/02/1965 جرجوري كمال
تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة البليدة 7900 12/02/1979 زواوي شهاب
تجارة بالتجزئة لقطع الغيار ولواحق السيارات اوالد يعيش 533045/6684 26/10/1977 هجرسي رضا
كراء السيارات البليدة ############# 21/11/1985 حمدوني لقمان
اطعام سريع بني تامو 943044 29/10/1986 حسان حميد
مكتبة بني تامو 175176 17/08/1967 بوزيان حسيبة
تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة موزاية 114506275 28/10/1960 بن احمد محمد

اطعام سريع البليدة 77521/2771 18/03/1975 عماروش ابراهيم
حرفية للتحميص والطحن نقل البضائع البليدة 333420/3720 20/01/1979 بلقاسم فيسة ابراهيم
تجارة بالتجزئة لالحذية بني مراد 453854155 04/11/1968 مقشوش ناصر
تجارة بالتجزئة لقطع غيار ولواحق السيارات وادي العاليق 109895913 1967خالل عام  حداد مراد
تجارة بالتجزئة لقطع غيار ولواحق السيارات بني تامو 105982/88 02/01/1975 ناصر حبيبة
تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة البليدة 101242607 01/10/1968 كروش ياسين

حمام صونة بني تامو 113277523 12/07/1955 زوبيري فاطمة الزهراء
نقل وتوزيع كل البضائع بني تامو 105479406 12/02/1979 عمورة محمد
انتاج الصناعي لمجموعات التاثيث بني تامو ر س 2913 21/10/1964 مصراوي محمد

المسافاتنقل البضائع على كل  بني تامو ر س 16427 08/10/1967 مصراوي عبد الرحمان
 12/12/1972 العيساوي محفوظ

 

بيع مالبس االطفال البليدة
 04/11/1968 مقشوش حفيظ

 

تجارة بالتجزئة لالحذية شفة
متنقل البليدة 887987 30/06/1980 زنازلي محمد

 بشير

الزروق 
االحذية واالنسجةتجارة بالتجزئة لاللبسة  شفة 731869/7069 02/07/1959 الزغيمي

تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة وادي العاليق 836037/467 30/04/1995 عمورة سفيان
مطعم بوعرفة 254 25/01/1997 بورحلة موسى
تجارة بالتجزئة لالحذية بني تامو 11869175 09/05/1990 عمورة اسحاق
تجارة بالتجزئة لالحذية موزاية 10378/3659 03/06/1956 بن عالل محمد
تجارة بالتجزئة لالحذية بني تامو 11630181 03/07/1988 عمورة رابح
قاعات العاب موزاية 102599091 21/03/1953 الكوت عائشة



تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة موزاية 117283971 15/07/1941 بلهادف بختة
تاجر بني تامو رس 1582 18/11/1967 عمورة جمال

تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة بني تامو 113545183 26/01/1992 عمورة عبد النور
 24/05/1966 عماري مرزاق

 

تجارة بالتجزئة لالحذية الممارسة على العرض البليدة
تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة البليدة B 13545 19/01/1970 سعدي محمد جزيل
 20/02/1962 شعبور نور الدين

 

تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة وادي العاليق
تجارة بالتجزئة لمواد البناء بني تامو 106272915 02/07/1981 جلولي بشير

تاجر متنقل ألدوات التغليف بني تامو 48ر س  05/01/1981 قاسمية سيد علي
مصور البليدة 1838115 12/07/1961 ولد بابا علي الياس
 25/02/1978 قويدر بن علي كريم

 

حالق اوالد يعيش
 09/03/1955 شعبور صادق

 

تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة وادي العاليق
بيع مواد التجميل البليدة 105891620 08/03/1983 بن سعيد محمد

تجارة بالتجزئة لالدوات واالواني المنزلية بوقرة 159760 31/05/1979 بوعمرة سيد احمد
تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة بني مراد 111759545 17/04/1968 بن قرنوز الهادي
حالقة البليدة 1928 27/04/1967 مداح نسيمة
حمام البليدة 1238 14/08/1944 مقداد ميمي

تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة موزاية 102628581 10/07/1994 عيد حسام الدين
القويل الصناعي للورق بني تامو 108714464 20/02/1974 طيان عبد الكريم

نقل البضائع على كل المسافات تاموبني  108720438 14/08/1986 تالي نادية
إنتاج صناعي لمجموعة التأثيث بني تامو 108714464 20/02/1974 طيان عبد الكريم
تجارة بالتجزئة لألثاث بني تامو 108714464 20/02/1974 طيان عبد الكريم
لألثاثتجارة بالتجزئة  بني تامو 108714464 20/02/1974 طيان عبد الكريم
 02/12/1994 عصاص عبد الجليل

 

مؤسسة نجارة األليمنيوم وادي العاليق
تجارة بالتجزئة لعقاقير الدهن وادي العاليق 8489826 23/05/1985 عاللي عثمان
تجارة بالتجزئة لالثاث بني تامو 192ر س  12/10/1982 بخموري طارق
االنتاج الصناعي لتاثيث من الخشب بني تامو 192 ر س 12/10/1982 بخموري طارق
تجارة بالتجزئة لالحذية موزاية 10505477 10/12/1963 جدايمي محمد

بيع األقمشة الصومعة 102947944 26/03/1954 بوشعيلة ابراهيم
مرش البليدة 1262 07/03/1966 حمو رابح
 20/11/1941 لعماري فاطمة

 

تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة البليدة
 09/10/1976 بورحلة محمد

 

التحويل الصناعي للورق وصناعة االدوات المختلفة من الورق البليدة

 حسين

قارة مصطفى 
تجارة بالتجزئة لالواني المنزلية البليدة 105309759 18/05/1983 خليل

مقهى البليدة B 00815 06/02/1976 عريبي يوسف
وكالة سفر وسياحة وادي العاليق 5234 16/10/1977 قاسم بلقاسم

تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة بوعرفة 101906600 24/04/1964 برغوش عبد العزيز
 09/04/1992 هامل زيد

 

تجارة بالتجزئة لالعالم االلي بني تامو
 04/11/1972 عيشوبة حليم

 

منشأة رياضية شفة
 02/06/1975 بوجمعة امبارك

 

تجارة بالتجزئة للهواتف النقالة شفة
تجارة بالتجزئة لألقمشة البليدة 689976/11676 17/06/1972 حميدة يوسف
 08/06/1940 شميط حزرجة شريف

 

تجارة بالتجزئة لالحذية بني مراد
 25/06/1961 مراح فريد

 

تجارة بالتجزئة لاللبسة االحذية واالنسجة اوالد يعيش
تجارة بالتجزئة  لأللبسة بني تامو 105748132 بالبليدة 25/06/1989 عمورة أمين

مطالة و  دهن السيارات بني تامو 720975/10974 البليدة 20/09/1983 بعوش محمد

مكتب أعمال بني تامو 104484037 بالبليدة 16/05/1970 مضراوي عبد هللا

 حلويات بني تامو 4447 بالبليدة 24/12/1986 دريوش عبد القادر

 نقل بضائع بني تامو 112372624 بالبليدة 09/04/1981 سالماني مهدي

ايداع الحلويات و املرطبات البليدة 06304/909304 24/10/1960 برصالي نور الدين

 08/01/1970 كدو عمر

 

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة البليدة

 27/07/1968 خالي سعاد

 

محطة غسل قرواو

 27/06/1952 كاف أحمد

 

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة البليدة



 30/06/1992 عبداللي أحمد

 

 إطعام سريع البليدة

 11/01/1978 صيد أحمد

 

تجارة بالتجزئة في ااألقمشة و األنسجة بني تامو

 01/01/1941 قاسم مسعودة

 

تجارة بالتجزئة في  األحذية البليدة

 16/11/1970 بن فرارة عبد الحفيظ

 

 إطعام سريع البليدة

 16/02/1989 حجاج عبد الحق

 

األلبسة و األحذية و األنسجةتجارة بالتجزئة في  أوالد يعيش

 13/12/1980 بوخيط يونس

 

تاجر متنقل في املواد الغذائية البليدة

 07/10/1988 قليعي عبد الكريم

 

التجويل الصناعي للورق البليدة

 06/01/1970 موجاد إبراهيم

 

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة موزاية

 16/10/1976 شاعو فايزة

 

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة موزاية

 18/07/1974 تكارلي سمير

 

تصليح معدات اإلعالم اآللي البليدة

 18/07/1974 تكارلي سمير

 

تجارة بالتجزئة في املكتبة و الوراقة البليدة

 28/08/1992 كوردالي عبد النور

 

تجارة بالتجزئة في  األحذية أوالد يعيش

 27/05/1957 حمادة إبراهيم

 

تجارة بالتجزئة في البزازة و األنسجة و ألبسة الوليد البليدة

 09/04/1983 مغاربة أسامة

 

تجارة بالتجزئة في األجهزة الكهرومنزلية البليدة

 03/11/1974 محمدي الهاشمي

 

األلبسة و األحذية و األنسجة تجارة بالتجزئة في أوالد يعيش

 23/11/1970 موساوي  منير

 

بيع و تصليح عتاد اإلعالم اآللي البليدة

 29/12/1979 جميل شفيق

 

 إطعام سريع قرواو

 10/10/1978 ماحي يوسف

 

 بيع الهواتف بني تامو

 01/11/1972 بوشاشية محمد

 

و األحذية و األنسجة تجارة بالتجزئة في األلبسة البليدة

 17/01/1973 بن عودة سعيدة

 

 مرش بوفاريك

 09/05/1991 حمداني عبد الرحيم

 

رصاص متنقل الصومعة

 04/01/1979 برحمة محمد

 

كراء معدات ، ماكنات و تجهيزات فالحية موزاية

 16/04/1980 ماحي بلقاسم

 

و الساعات تجارة بالتجزئة للمجوهرات بني تامو

 15/01/1950 بن عثمان عمر

 

تجارة بالتجزئة في املكتبة و الوراقة البليدة

 03/09/1989 حدوش بالل

 

تجارة بالتجزئة في التبغ و ادوات التدخين البليدة

 20/08/1979 رجام يلسين

 

تجارة بالتجزئة في املكتبة و الوراقة البليدة

 09/01/1963 كرار عبد الوهاب

 

تجارة بالتجزئة لألدوات و األواني املنزلية حي فتال

 18/06/1962 وهراني عبد السالم

 

تجارة بالتجزئة ملعدات املهاتفة البليدة

 26/12/1961 أوراقي فضيلة

 

تجارة بالتجزئة لألدوات و األواني املنزلية بني تامو

 05/09/1949 عاشور أحمد

 

تجارة بالتجزئة لألدوات و األواني املنزلية البليدة

 03/09/1995 ماحي بالل

 

تجارة بالتجزئة لبيع الهواتف بني تامو

 07/05/1963 مرسلي اعمر

 

تجارة بالتجزئة لألدوات و األواني املنزلية أوالد يعيش

 03/02/1962 بوغداوي  محمد

 

التزيين الداخليتجارة بالتجزئة للثريا و  البليدة

 01/09/1978 بومغار رفيق

 

مؤسسة أعمال السكرتارية و االستشارة االدارية البليدة

 16/08/1980 حفاف محمد رضا

 

تجارة بالتجزئة ملعدات املهاتفة بني تامو

 26/06/1981 كروش ابراهيم

 

الكهرومنزليةتجارة بالتجزئة لعتاد االعالم اآللي و األجهزة  األربعاء

 17/08/1958 عاشور عبد العزيز

 

تجارة بالتجزئة لألدوات و األواني املنزلية البليدة

 19/12/1998 محيوت أمين

 

تجارة بالتجزئة لألدوات و األواني املنزلية البليدة

 30/12/1965 خاللفة جمال

 

تجارة بالتجزئة للخردوات و العقاقير بني مراد

 04/06/1989 عربادي عزوز

 

تجارة بالتجزئة لقطع الغيار و لواحق السيارات أوالد يعيش

 04/11/1977 حاج عامر توفيق

 

تجارة بالتجزئة لقطع الغيار و لواحق السيارات البليدة

 01/12/1973 عوني نور الدين

 

تجارة بالتجزئة لقطع الغيار و لواحق السيارات البليدة

 16/11/1970 شيالق سليم

 

الحدادة املنتقلة البليدة

 15/09/1961 غطاس محمد زهير

 

حرفي في امليكانيك العامة أوالد يعيش

 13/05/1957 بن دالي بلقاسم

 

وكالة عقارية أوالد يعيش

 03/07/1982 جلول  سيد أحمد

 

كراء السيارات مع أو بدون سائق البليدة

 14/09/1968 بوزويجة رشيد

 

كراء السيارات مع أو بدون سائق البليدة

 19/05/1982 عاشوري حنان

 

كراء السيارات مع أو بدون سائق البليدة

 30/12/01977 حفصة فتيحة

 

مؤسسة حرفية للتحميص و الطحن موزاية

 25/06/1977 شنون  سمير

 

التأثيث تجارة بالتجزئة لألثاث و أدوات بوفاريك

 14/02/1969 حاج عامر إلياس

 

موظف لدى محل قطع الغيار البليدة



 26/07/1973 نعيمي موس ى بلقاسم

 

 مقهى البليدة

 20/08/1969 سمالي عماد

 

 مقهى البليدة

 13/10/1991 أمان هللا كريمي

 

 قاعة شاي أوالد يعيش

 18/04/1974 عطابة خالد

 

 مقهى البليدة

 بودي صالح
  

تجارة بالتجزئة في األقمشة المعدة للتجهيز و التأثيث البليدة

 حصايري نفيسة
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة البليدة

 فرحات حسينة
  

تجارة بالتجزئة للسخاتة البليدة

 حليمي قدور
  

األلبسة و األحذية و األنسجةتجارة بالتجزئة في  البليدة

 الدبي محمد
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة البليدة

 بوزويجة ياسين
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة البليدة

 عمورة محمد
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة بني تامو

 زرقاوي بن براهيم
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة البليدة

 شنافي الطيب
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة بني تامو

 تالي محمد
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة البليدة

 آيت براهم ميلود
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة البليدة

 الوناس أحمد
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة بني تامو

 أومدي سوفيان
  

4015435أ98ت: -س-مستخدم عند "إبراهيم بوشعيلة"تاجر األقمشة المعدة للتجهيز و التأثيث ر الصومعة

 بورحلة حمزة
  

تجارة بالتجزئة لكل معدات المهاتفة البليدة

 بسالم بالل
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة القصبة

 رحماني عدالن
  

تجارة بالتجزئة لجهاز الوليد و أدوات الرضع بوفاريك

 خميري لطفي
  

حالقة واد العاليق

 طيبي حميد
  

بالتجزئة في األدوات و األواني المنزليةتجارة  بني مراد

 رابية أحمد
  

إطعام سريع الشبلي

 رابية عبد النور
  

مستخدم عند رابية أحمد إطعام سريع الشبلي

 رشيد عقوني
  

إطعام سريع بوفاريك

 سيد احمد سيلمي
  

حالقة وادي العاليق

 لحسن بن ادير
  

مستخدم في محل بن ايدير مهدي لإلطعام السريع الخرايسية

 مراد بن ادير
  

4089774/أ/18مستخدم في محل بن ايدير مهدي لإلطعام السريع  س ت  الخرايسية

 رشيد نومة
  

إطعام سريع الصومعة

 أمين مداح
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة الصومعة

 ليلى حداد
  

تجارة بالتجزئة في مواد التجميل و التنظيف البدني و تعبئة الهاتف النقال بوفاريك

 كريم مقراني
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة بوفاريك

 جميلة عشيط
  

صناعة الحلويات الشبلي

 نبيل قدور
  

حلويات تقليدية بوفاريك

 محمد عباس
  

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة بوفاريك

 شمس الدين عمور
  

تاجر بالتجزئة في العطور و مواد التجميل القبة) الجزائر(

 عبد الرزاق زواوي
  

مؤسسة وراقة متيجة'' ازاد '' البليدة

 حميد عزازدة
  

'  بوعرفة ' عند السيد زواوي عبد الرزاقمستخدم لدى مؤسسة وراقة متيجة' ازاد '

 علي بوزوران
  

' عند السيد زواوي عبد الرزاق بوعرفة ' ازاد ' مستخدم لدى مؤسسة وراقة متيجة'

 أحمد مزاري
  

' عند السيد زواوي عبد الرزاق البليدة ' ازاد ' مستخدم لدى مؤسسة وراقة متيجة'

 الهاشمي تسقاتيرت
  

' عند السيد زواوي عبد الرزاق بوعرفة ' ازاد ' مستخدم لدى مؤسسة وراقة متيجة'

 عبد الرزاق زواوي
  

' البليدة 'قلوبال بيروتيك بيزنس' ' مؤسسة  

 هالل صخري
  

 سيدي امحمد
 الجزائر 

' عند السيد زواوي عبد الرزاق 'قلوبال بيروتيك بيزنس' ' مستخدم لدى مؤسسة 

' عند السيد زواوي عبد الرزاق قرواو / 26836 محمد رقاد 'قلوبال بيروتيك بيزنس' ' مستخدم لدى مؤسسة 

' عند السيد زواوي عبد الرزاق أوالد يعيش / 19756 نور الدين شعبان 'قلوبال بيروتيك بيزنس' ' مستخدم لدى مؤسسة 

'قلوبال  البليدة / 23419 محمد بن غربية ' ' عند السيد زواوي عبد الرزاقمستخدم لدى مؤسسة  بيروتيك بيزنس'

' عند السيد زواوي عبد الرزاق البليدة / 28409 معمر أمين حمودة 'قلوبال بيروتيك بيزنس' ' مستخدم لدى مؤسسة 

' عند السيد زواوي عبد الرزاق البليدة / 23555 بوزيد حدوش 'قلوبال بيروتيك بيزنس' ' مستخدم لدى مؤسسة 

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة البليدة / 21079 عبد الحفيظ بلقاسمي

مستخدم لدى السيد بلقاسمي عبد الحفيظ تاجر بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة البليدة / 29531 سفيان قنزات



لجهاز الوليد و أدوات الرضعتجارة بالتجزئة  البليدة / 21079 عبد الحفيظ بلقاسمي

تجارة بالتجزئة لألفرشة البليدة / 29294 صالح الدين بلقاسمي

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة البليدة / 30482 اسماعيل بلقاسمي

األلبسة و األحذية و األنسجةمستخدمة لدى السيد بلقاسمي اسماعيل تاجر بالتجزئة في  البليدة / 33295 أحالم رحو

تجارة بالتجزئة في األلبسة و األحذية و األنسجة البليدة / 22236 عز الدين بلقاسمي

تجارة بالتجزئة لألفرشة البليدة / 31832 محمد صديق بلقاسمي

 الخدمات البليدة البليدة 02/09/1968 بن احمد فضيلة

 توزيع بالتجزئة البليدة البليدة 03/01/1977 اعراب محمد

 توزيع بالتجزئة البليدة البليدة 17/10/1952 عبد الحفيظ بوكريد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 25/01/1973 شريف صماد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 21/03/1959 الهادي حماديدي

 خدمات البليدة البليدة 21/11/1988 مغريش محمد نذير

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 16/05/1982 صماد عبد الحكيم

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 06/08/1983 محمد سليم خليفي

 خدمات البليدة البليدة 21/10/1991 رضوان خمالي

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 10/05/1964 مادي نور الدين

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة/30/03/1983 صديق بن حسان

 بيع بالتجزئة البليدة مسيلة 23/03/1969 النوي دريدي

 بيع بالتجزئة البليدة المدية 12/07/1964 شايبي عبد القادر

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 04/03/1975 سعودي اسماعين

 خدمات البليدة البليدة 23/02/1940 عايد القادرعبد 

 خدمات البليدة البليدة 26/05/1992 بوشكوك طارق

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 17/03/1949 طيب سليمان طيب

 خدمات البليدةا العفرون15/10/1975 البرازي فيروز

 خدمات البليدة المدية 1976عام  يسام نور الدين

 بيع بالتجزئة البليدة بوعرفة 15/01/1978 بعوش محمد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 15/10/1984 ابزيز ياسين

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 08/01/1979 مطالوي خديجة

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 13/11/1973 دربال عبد الوهاب

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 27/01/1966 روابح محمد

 انتاج صناعي البليدة بوينان26/06/1953 بومسيد عبد القادر

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 27/02/1988 دربالة خير الدين

 بيع بالتجزئة البليدة المدية 30/10/1963 بلخوص علي

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 29/06/1974 بهات سفيان

 خدمات البليدة البليدة 17/10/1980 تهامي سيد علي

 خدمات البليدة البليدة 19/01/1972 موصلي رضا

 خدمات البليدة البليدة 28/08/1987 نواري محمد امين

 خدمات البليدة البليدة 15/06/1996 حاتم طيب

 خدمات البليدة الجزائر 05/01/1978 عاشور سيد علي

 بيع بالتجزئة البليدة يوفاريك 30/12/1967 سيدي موسى الياس

 خدمات البليدة البليدة 29/07/1948 طايل طيب

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 30/01/1979 طويل مراد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 29/05/1975 الطويل سيداحمد

 بيع بالتجزئة البليدة بجاية 23/08/1955 دحمان عبد المجيد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 26/07/1979 وداحي عبد النور

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 16/11/1968 علي مسعود يوسف

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 02/12/1982 مريم احمد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 24/06/1972 حصيري نفيسة

 بيع بالتجزئة البليدة بوقارة 03/01/1977 روخي اسماعيل

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 12/12/1969 مكركب ابران محمد

 بالتجزئةبيع  البليدة البليدة 18/06/1985 بوفرة حذيفة



 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 31/10/1979 بوقرة سفيان

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 13/09/1976 منشري محمد

 تركيب و تصليح االجهزة و التدفئة البليدة البليدة 25/11/1985 ريغي عبد هللا

 بالتجزئةبيع  البليدة البليدة 20/06/1971 تركي الياس

 خدمات البليدة البليدة 01/12/1984 مطالوي العرابي

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 20/03/1996 بن عزوط عبد المؤمن

 خدمات البليدة فرنسا 17/04/1963 عطابة محمد امين

 انتاج السلع البليدة البليدة 22/10/1973 جبابي جمال

 بيع بالتجزئة البليدة عين الدفلى 04/09/1973 سداد احمد

 خدمات البليدة البليدة 02/02/1979 حاج اسماعيل فوزية

 بيع بالتجزئة البليدة اوالد يعيش 29/03/1987 حسان اسماعيل

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 07/11/1958 لحياني معمر

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 24/12/1968 ياسين فراج

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 31/04/1964 محمد حوبان

 بيع بالتجزئة البليدة المدية 16/03/1970 طبوزي صغير

 خدمات البليدة البليدة 15/09/1937 دواجي زهية

 خدمات البليدة تيزيوزو 01/10/1967 بونصيار محمد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 27/09/1987 دباب عبد الجليل

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 19/05/1978 بوشكوك رضوان

 خدمات البليدة البليدة 11/02/1973 فراج زهيد

 بن يحي محمد
برج  05/01/1950

 بيع بالتجزئة البليدة بوعريريج

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 26/08/1991 لطرش الرحيمعبد 

 محمد
محي الدين 

 محمود
 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 18/10/1977

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 16/12/1991 جنادي محمد لمين

 بيع بالتجزئة. البليدة البليدة 15/04/1986 لصار وليد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 13/11/1976 الدابي محمد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 30/01/1968 غزالي يوسف

 خدمات البليدة البليدة 20/03/1970 لعرابي رضا

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 12/03/1983 بلحاج علي

 خدمات البليدة اوالد يعيش 29/04/1985 عجوط سعيد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 26/03/1971 غزالي بالل

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 03/11/1986 بومدين لخضر

 خدمات البليدة البليدة 23/11/1970 فتح الزهر معزوز

 خدمات البليدة جزائر 04/07/1952 قوقام موسى

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 29/05/1958 فرجوني علي

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 03/06/1963 عيساحي احمد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 01/07/1986 واضح عادل

 انتاج السلع البليدة البليدة 11/01/1969 طالب ابراهيم

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 24/04/196 عماروش عبد النور

 خدمات البليدة بوفاريك 25/01/1965 عزوق حياة

 خدمات البليدة البليدة 07/12/1983 طايف هشام

 خدمات البليدة البليدة 06/12/1973 بن رقية عبد المنعم

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 22/10/1952 خضاري توفيق

 خدمات البليدة البليدة 27/04/1985 نبيح ابتسام

 خدمات البليدة البليدة 30/05/1988 بومعزة محمد

 خدمات البليدة العفرون 25/10/1984 مقري الوجري جمال

 خادمات البليدة البليدة 1988 07 07 قرون فاطمة الزهراء

 توزيع و التجزية البليدة البليدة 1972 09 08 بن شرشالي نبيل

 توزيع وتجزية البليدة البليدة 1954 12 24 عماري حميد

 الخادمات البليدة البليدة 1987 10 03 يعيش عاشور حمزة



 بيع بالتجزئة البليدة الجزائر 1971 03 12 بطا ش منصور

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 14/09/1970 يخلف حميدو

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 14/05/1971 محي الدين ياسين

 بيع بالتجزئة البليدة صومعة 30/11/1959 قطال رشيد سالم

 خدمات البليدة البليدة 12/12/1970 طاهر سعيدة

 خدمات البليدة عين الدفلى 27/07/1958 بوزراري زهيدة

 خدمات البليدة بولوغين 10/08/1977 دردار نوال

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 11/06/1969 قايسي محمد طاهر

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 13/01/1964 رزفي ابراهيم

 بيع بالتجزئة البليدة المدية 21/11/1981 شطاوي مصطفى

 بالتجزئة بيع البليدة البليدة 15/11/1984 بن سي لكحل بالل

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 15/06/1966 عليش احمد

 بيع بالتجزئة البليدة المدية 25/11/1979 شطاوي محمد

 حمزة
محي الدين 

 محمود
 بيع بالتجزئة البليدة البليدة04/09/1982

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 18/05/1981 منقال بالل

 بيع بالتجزئة البليدة عنابة 25/12/1965 غريب فريد

 بيع بالتجزئة البليدة المدية 19/02/1969 معاشو تواتي

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 08/02/1965 بلعبيد طاهر

 بيع بالتجزئة البليدة تسيمسيلت 09/06/1961 عافر عبد القادر

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 03/03/1981 بوقرة معاذ

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة12/08/1986 مرزوق سيد احمد

 خدمات البليدة البليدة 06/05/1955 بوشالغم حكيم

 خدمات البليدة البليدة 30/05/1988 بومعزة محمد

 خدمات البليدة البليدة 21/09/1991 بن خليفة وليد محمد

 خدمات البليدة البليدة 06/06/1969 عيسى الباي نبيلة

 خدمات البليدة البليدة 01/06/1978 جباري حليم

 بيع بالتجزئة البليدة بجاية 23/08/1955 دحمان عبد المجيد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 26/07/1979 وداحي عبد النور

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 16/11/1968 علي مسعود يوسف

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 02/12/1982 مريم احمد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 24/06/1972 حصيري نفيسة

 بيع بالتجزئة البليدة بوقارة 03/01/1977 روخي اسماعيل

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 12/12/1969 مكركب ابران محمد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 18/06/1985 بوفرة حذيفة

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 31/10/1979 بوقرة سفيان

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 13/09/1976 منشري محمد

 تركيب و تصليح االجهزة و التدفئة البليدة البليدة 25/11/1985 ريغي عبد هللا

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 20/06/1971 تركي الياس

 خدمات البليدة البليدة 01/12/1984 مطالوي العرابي

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 20/03/1996 بن عزوط عبد المؤمن

 خدمات البليدة فرنسا 17/04/1963 عطابة محمد امين

 انتاج السلع البليدة البليدة 22/10/1973 جبابي جمال

 بيع بالتجزئة البليدة عين الدفلى 04/09/1973 سداد احمد

 خدمات البليدة البليدة 02/02/1979 حاج اسماعيل فوزية

 بالتجزئةبيع  البليدة اوالد يعيش 29/03/1987 حسان اسماعيل

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 07/11/1958 لحياني معمر

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 31/04/1964 محمد حوبان

 بيع بالتجزئة البليدة المدية 16/03/1970 طبوزي صغير

 خدمات البليدة البليدة 15/09/1937 دواجي زهية

 خدمات البليدة تيزيوزو 01/10/1967 بونصيار محمد



 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 27/09/1987 دباب عبد الجليل

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 19/05/1978 بوشكوك رضوان

 خدمات البليدة البليدة 11/02/1973 فراج زهيد

 بيع بالتجزئة البليدة برج بوعريريج 05/01/1950 بن يحي محمد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 26/08/1991 لطرش عبد الرحيم

 محمد
محي الدين 

 محمود
 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 18/10/1977

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 16/12/1991 جنادي محمد لمين

 بالتجزئة.بيع  البليدة البليدة 15/04/1986 لصار وليد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 13/11/1976 الدابي محمد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 30/01/1968 غزالي يوسف

 خدمات البليدة البليدة 20/03/1970 لعرابي رضا

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 12/03/1983 بلحاج علي

 خدمات البليدة اوالد يعيش 29/04/1985 عجوط سعيد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 26/03/1971 غزالي بالل

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 03/11/1986 بومدين لخضر

 خدمات البليدة البليدة 23/11/1970 فتح الزهر معزوز

 خدمات البليدة جزائر 04/07/1952 قوقام موسى

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 29/05/1958 فرجوني علي

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 03/06/1963 عيساحي احمد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 01/07/1986 واضح عادل

 انتاج السلع البليدة البليدة 11/01/1969 طالب ابراهيم

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 24/04/196 عماروش عبد النور

 خدمات البليدة بوفاريك 25/01/1965 عزوق حياة

 خدمات البليدة البليدة 07/12/1983 طايف هشام

 خدمات البليدة البليدة 06/12/1973 بن رقية عبد المنعم

 بالتجزئةبيع  البليدة البليدة 22/10/1952 خضاري توفيق

 خدمات البليدة البليدة 27/04/1985 نبيح ابتسام

 خدمات البليدة البليدة 30/05/1988 بومعزة محمد

 خدمات البليدة العفرون 25/10/1984 مقري الوجري جمال

 خادمات البليدة البليدة 1988 07 07 قرون فاطمة الزهراء

 توزيع و التجزية البليدة البليدة 1972 09 08 بن شرشالي نبيل

 توزيع وتجزية البليدة البليدة 1954 12 24 عماري حميد

 الخادمات البليدة البليدة 1987 10 03 يعيش عاشور حمزة

 بيع بالتجزئة البليدة الجزائر 1971 03 12 بطا ش منصور

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 14/09/1970 يخلف حميدو

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 14/05/1971 محي الدين ياسين

 بيع بالتجزئة البليدة صومعة 30/11/1959 قطال رشيد سالم

 خدمات البليدة البليدة 12/12/1970 طاهر سعيدة

 خدمات البليدة عين الدفلى 27/07/1958 بوزراري زهيدة

 خدمات البليدة بولوغين 10/08/1977 دردار نوال

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 11/06/1969 قايسي محمد طاهر

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 13/01/1964 رزقي ابراهيم

 بيع بالتجزئة البليدة المدية 21/11/1981 شطاوي مصطفى

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 15/11/1984 بن سي لكحل بالل

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 15/06/1966 عليش احمد

 بيع بالتجزئة البليدة المدية 25/11/1979 شطاوي محمد

 حمزة
محي الدين 

 محمود
 بيع بالتجزئة البليدة البليدة04/09/1982

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 18/05/1981 منقال بالل

 بيع بالتجزئة البليدة عنابة 25/12/1965 غريب فريد

 بيع بالتجزئة البليدة المدية 19/02/1969 معاشو تواتي



 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 08/02/1965 بلعبيد طاهر

 بالتجزئةبيع  البليدة تسيمسيلت 09/06/1961 عافر عبد القادر

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 03/03/1981 بوقرة معاذ

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة12/08/1986 مرزوق سيد احمد

 خدمات البليدة البليدة 06/05/1955 بوشالغم حكيم

 خدمات البليدة البليدة 30/05/1988 بومعزة محمد

 خدمات البليدة البليدة 21/09/1991 خليفةبن  وليد محمد

 خدمات البليدة البليدة 06/06/1969 عيسى الباي نبيلة

 خدمات البليدة البليدة 01/06/1978 جباري حليم

 خدمات البليدة برج بوعريريج 22/12/1980 بن عثمان حليم

 خدمات البليدة البليدة 21/02/1967 طرايشي الياس

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 01/12/1962 الجوهر محمد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة29/05/1958 فرجوني علي

 خدمات البليدة شوق اهراس 06/05/1981 عبد المومن صميدة

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 21/12/1965 بن خليفة محمد

 بيع بالتجزئة البليدة وهران 20/03/1962 محمد وعمر بهات

 بيع بالتجزئة البليدة اوالد يعيش 27/06/1995 بوزورين رضوان

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 28/05/1977 شامي ميلود فريد

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 12/07/19772 سمير بهات

 بيع بالتجزئة البليدة الجزائر 01/10/1975 قدرة فضيلة

 خدمات البليدة البليدة 19/02/1989 حفصي الهاشمي

 خدمات البليدة البليدة 27/04/1967 مداح نسيمة

 خدمات البليدة البليدة 23/05/1987 عالمي بالل

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 14/05/1971 بغدادي محمد

 خدمات البليدة البليدة 11/12/1991 عوف عبد هللا

 بيع بالتجزئة البليدة البليدة 26/07/1979 وداحي عبد النور

 إطعام سريع قرواو 01/09/1985 أتش ي محمد ملين
 

 حمام صونة بوفاريك 07/12/1981 حشاني الزهرة
 

 إطعام سريع بوفاريك 05/08/1985 بن عودة عبد القادر
 

 نقل عمومي بوفاريك 01/09/1977 بوروبي مرزاق
 

 إطعام سريع بوفاريك 10/09/1970 نعمان يوسف
 

 الحدادة و النجارة املعنية أوالد يعيش 26/01/1968 نعمان سماعيل
 

 تجارة بالتجزئة للتبغ بوفاريك 01/08/1978 زرماني حسين
 

 تجارة بالتجزئة للمالبس و االحذية بوفاريك 01/02/1981 بكاكرية الطاهر
 

 صنع الرحالة بوفاريك 19/07/1964 بن عودة عبد الحليم
 

 نقل عمومي بوفاريك 31/10/1983 بوروبي علي
 

 إطعام سريع قرواو 10/01/1977 زيتوني محمد
 

 بالتجزئة لألجهزة الكهرومنزليةتجارة  الصومعة 28/09/1972 عويس ي عبلة
 

 مخبزة صناعية قرواو 05/01/1979 ساس ي وحيد
 

 07حي ديار البحري رقم البليدة 01/04/2000 بوخاري نجم الدين

محطة غسل السيارات شفة ############# 20/09/1971 فرطاسي سفيان

تجارة بالتجزئة لألثاث وأدوات التأثيث شفة 733705/8405 09/11/1975 زياني محمد

تجارة بالتجزئة لألقمشة والنساجة شفة 299045/1245/2013 25/11/1955 لعرابي بلقاسم

تجارة بالتجزئة لجهاز الوليد وأدوات الرضيع شفة 0071430/2015ر,س  33270 قارة برنو محمد هيشام

بالتجزئة لمواد التجميل والتنظيف البدنيتجارة  شفة 968569 22537 زقان كمال

تجارة بالتجزئة لأللبسة واألحذية شفة 1,0966E+11 24350 هادف فريد

تجارة بالتجزئة لألواني المنزلية شفة 1,09631E+17 23128 أولمان محمد

استوديو التصوير شفة 1,0975E+17 27552 بحرية ياسين

تجارة بالتجزئة لجهاز الوليد وأدوات الرضيع شفة 3174480ر,س  24316 سعدود أحسن

تجارة بالتجزئة للمجوهرات والساعات شفة 12649 27425 زرارقة رزقي

تجارة بالتجزئة لقطع الغيار ولواحق السيارات شفة 0068475ر,س  22474 لعبيدي محمد



تجارة بالتجزئة لأللبسة واألحذية شفة 1118 21146 أحمد العربي نور الدين

تجارة بالتجزئة لألحذية شفة 6955606ر,س  24203 لعبيدي أحمد

تجارة بالتجزئة لألدوات واأل واني المنزلية شفة 1,0979E+17 28906 بن زرفة فيصل

 شفة 3719814 23993 عبد السالم محمد

مكتبة ووراقة 4048605أ07ت:-مستخدم عند رجام ياسين س البليدة / 28902 زنازلي مصطفى

مطعم أوالد يعيش / 19302 سوكالي محمد

 / 24010 شيباني محمد
 

مستخدم عند سوكالي محمد "مطعم"

 / 28144 شيباني ياسين
 

مستخدم عند سوكالي محمد "مطعم"

محي الدين 
 سعيد

 / 23487 معصوم
 

سوكالي محمد "مطعم"مستخدم عند 

مقهى أوالد يعيش / 19302 سوكالي محمد

 / 25929 هادف عزالدين
 

مستخدم عند سوكالي محمد "مقهى"

 / 29749 سوكالي بالل
 

مستخدم عند سوكالي محمد "مقهى"

 / 30287 تراشي بالل
 

مستخدم عند سوكالي محمد "مقهى"

ت ت للتجميل و التنظيف البدني عين الرمانة / 31534 الهادف عبد اللطيف

ت ت للمكتبة و الوراقة أوالد يعيش / 23881 مقاني عمر الخطاب

ت ت لألجهزة الكهرومنزلية بني مراد / 33912 عبد النور أيوب

ت ت للخضر و الفواكه البليدة / 24229 عاشور محمد

ت ت في األقمشة المعدة للتجهيز و التأثيث بني تامو / 29680 معيزي محمد

مقهى بني مراد / 31860 حمادي طاهر

اطعام سريع واد العاليق / 30143 طوهاري رضا

ت ت في األقمشة المعدة للتجهيز و التأثيث بني تامو / 34001 صيد فاتح

الزرابيت ت في األقمشة و  بني تامو / 33426 صيد عمر

ت ت في العطارة و مواد التجميل البليدة / 32484 قالل رشيد

توزيع بالتجزئة في األلبسة النسائية بني تامو / 34170 عنيبة محمد

ت ت في األقمشة و النساجة البليدة / 25475 بعيكر سماعيل

لواحق المهاتفةت ت لكل المعدات و  بني تامو / 31369 خروب عبد القادر

مطالة و دهن السيارات بوعرفة / 21261 حجاج علي

ت ت في األلبسة و أدوات النساجة و األحذية الشبلي / 27746 مونسي عثمان

مطعم البليدة / 11153 سلطاني فطومة

600457003357االجتماعي:مستخدم عند فطومة سلطاني "مطعم" رقم الضمان  البليدة / 22072 حبة علي

902079005040مستخدم عند فطومة سلطاني "مطعم" رقم الضمان االجتماعي: البليدة / 33152 حبة محمد

ت ت في منتجات العطارة و التجميل بني تامو / 26250 شوطر عبد النور

ت ت في األدوات و األواني المنزلية البليدة / 27019 برداوي فؤاد

ت ت في مواد التجميل و التنظيف البدني البليدة / 30175 سلماني محمد أمين

ت ت في األجهزة الكهرومنزلية البليدة / 20921 بن كيني رمضان

ت ت في عتاد اإلعالم اآللي البليدة / 33029 الباي عيسى عبد اإلله

محمد رضا 
 لطفي

تنظيف المالبس صباغة و مغسل البليدة / 28236 بن غيار

 البليدة / 24429 قارة أحمد أسية
 مسير شريك ت ت في األلبسة و األنسجة و األحذية و مجوهرات غير ثمينة شركة" 

"

 البليدة / 27672 حرب فيوليت
 مسير شريك ت ت في األلبسة و األنسجة و األحذية و مجوهرات غير ثمينة شركة" 

"

نظاراتي البليدة / 27986 بوتماق سليم

ت ت في األثاث و أدوات التأثيث البياضة / 28282 بوصبيع براهيم عالء الدين

الغيار و لواحق السياراتت ت قطع  البليدة / 33087 قوت أمين

ت ت لأللعاب اإلجتماعية البليدة / 26647 مخطار يوسف

ت ت لكل المعدات و لواحق المهاتفة أوالد يعيش / 36319 حمادة حازم

ت ت في مواد المخبزة و الحلويات البليدة / 23094 بن قنيف عبد الحكيم

ت ت في مواد التجميل و التنظيف البدني تاموبني  / 33773 صالح محمد وحيد

اطعام سريع أوالد يعيش / 33287 لعمارة نور الدين

مسير شريك ت ت لعتاد اإلعالم اآللي  شركة"اكسبارس بوس " البليدة / 32091 مقفولجي محمد إسالم

اطعام سريع البليدة / 31314 شارف الحسين

ت ت في العقاقير و الخردوات أوالد يعيش / 22656 شواي بوزيان



وكيل معتمد لدى الجمارك البليدة / 29834 شبيل هشام

ت ت في األثاث و أدوات التأثيث بني تامو / 31405 بن حاج فويدر رشيد

اطعام سريع أوالد يعيش / 26394 زروالة علي

ت ت في األلبسة و األنسجة و األحذية البليدة / 24209 بن عمر محمد سعيد

ت ت في األدوات و األواني المنزلية البليدة / 22582 بوشميت عبد الناصر

ت ت في األلبسة و األنسجة و األحذية بني تامو / 15874 عماري عبد القادر

زين الدين 
 أسامة

األنسجة و األحذيةت ت في األلبسة و  البليدة / 34958 جالطو

ت ت في البقالة و المواد الغذائية بن بولعيد / 34869 راوي جبير

مقهى البليدة / 23214 راوي عبد الكريم

 04/12/1972 سعد السعود محمد
 

تجارة بالتجزئة لألقمشة والنساجة وادي العاليق

 16/04/1983 شيخي حميد
 

مواد التجميل و التنظيف البدنيصناعة  وادي العاليق

 04/07/1964 الدالية محمد
 

تجارة بالتجزئة لأللبسة موزاية

 05/05/1987 عياش يوسف
 

تجارة بالتجزئة لأللبسة البليدة

تجارة بالتجزئة لأللبسة موزاية 113790463 33048 أحمد عالل أعمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 00A4026606 19 بن قبايلي يحي عبدالقادربرج األمير  عين الرمانة/البليدة

 

1552 2690 

 00A4026881 20 زميم خيرة مركز مالحة بوينان/البليدة

 

1553 2690 

 00A4027032 21 سليني ربيع شارع نفراجي بلقاسم مفتاح/البليدة

 

1553 2690 

 00A4027145 22 صاف طاهر شارع االخوة عيادي مفتاح/البليدة

 

1553 2690 

 00A4027543 23 أومدي رمضان 05طريق الجزائر رقم  بوقرة/البليدة

 

1553 2690 

 00A4027605 24 ولد العربي أحمد حي بن عمور نهج أ أ أوالد يعيش/البليدة

 

1553 2690 

 00A4027808 25 حصباية احمد 07طريق بني تامو امام المركز الثقافي رقم  البليدة/البليدة

 

1553 2690 



 00A4027951 26 علوات سهيلة شارع شعالة أعمر األربعاء/البليدة

 

1553 2690 

 01A4028185 27 سليماني احمد 40نهج العقيد بوقرة رقم  بوفاريك/البليدة

 

1553 2690 

 01A4028520 28 سعيداني نورة حي المحطة بوقرة/البليدة

 

1553 2690 

 01A4028563 29 قدراوي فاطمة 100رقم  1960ديسمبر  11شارع  البليدة/البليدة

 

1553 2690 

 01A4028767 30 يمناين عائشة شارع اول نوفمبر العفرون/البليدة

 

1553 2690 

 01A4028773 31 بوجمعة يخلف محمد 07شارع اول نوفمبر رقم  موزاية/البليدة

 

1553 2690 

 01A4028789 32 رمضان الياس المخرج الشرقي  شارع زميم علي الصومعة/البليدة

 

1553 2690 

 01A4028861 33 بوختاشي سليمة المخرج الشرقي شارع سي أحمد يخلف الصومعة/البليدة

 

1553 2690 

 01A4029140 34 عيسي محمد شارع لكحل محمد األربعاء/البليدة

 

1553 2690 

 01A4029258 35 بوقرعة جمال مركز حمام ملوان البليدة/البليدة

 

1553 2690 

 01A4029294 36 بن شناف رشيد 35حي الجديد رقم  أوالد يعيش/البليدة

 

1553 2690 

 01A4029448 37 مجوط جمال حي زيان مفتاح/البليدة

 

1553 2690 

 01A4029529 38 يخلف ادريس 01الشارع الرئيسي محل رقم  وادي العاليق/البليدة

 

1553 2690 

 01A4029621 39 أوشريف جمال 59شارع كبير محمد رقم  األربعاء/البليدة

 

1553 2690 

 01A4029684 40 مكرطاري محمد 63شارع زيدان محمد رقم  بوفاريك/البليدة

 

1553 2690 

 01A4029695 41 حميتي مراد ملك لطراوي  علي وادي العاليق/البليدة

 

1553 2690 

 01A4029697 42 بومعيزة مبروك شارع بلهادف أحمد موزاية/البليدة

 

1553 2690 

 01A4029876 43 العيموش علي 01شارع زهرة العيد رقم  بوينان/البليدة

 

1553 2690 

 01A4030019 44 كواديك صليحة شارع علي زميم الصومعة/البليدة

 

1553 2690 

 01A4030054 45 حميتة عائشة طريق االربعاء 138حي مسكن  بوقرة/البليدة

 

1553 2690 

 01A4030057 46 أوشريف توفيق 59محمد رقم شارع كبير  األربعاء/البليدة

 

1553 2690 

 01A4030132 47 بن عالل محمد نهج مبسوط رابح موزاية/البليدة

 

1553 2690 

 02A4030717 48 1554 1553 2690 مهابي مصطفى شارع صدوق قويدر العفرون/البليدة

 02A4030763 49 1554 1553 2691 أبراري عمر شارع سيدي موسى عمارة أ الطابق االرضي بوفاريك/البليدة

 02A4030870 50 1554 1510 2691 وزاني بلقاسم شارع بريطان محفوظ بوينان/البليدة

 02A4030966 51 1554 1510 2691 جيار عدالن مكرر 01شارع إبن باديس رقم  البليدة/البليدة

 02A4030989 52 1554 1510 2691 عدلي حسين شارع مصطفي حالح 13 بني مراد/البليدة

 02A4031241 53 1554 1510 2691 شعبان يحي حي الحمدانية   النــــــجـــــاح الشفة/البليدة

 02A4031369 54 1554 1510 2691 تواليت محمد 38شارع األمير خالد رقم  األربعاء/البليدة

 02A4031533 55 1554 1510 2691 جالل يوسف حي أوالد سالمة السفلى أوالد سالمة/البليدة

 02A4031577 56 1554 1510 2691 الهامل محمد شارع أول نوفمبر العفرون/البليدة

 02A4031650 57 1554 1510 2691 معيوف عبدالقادر 66شارع اإلخوة تسقاديرت رقم  بوعرفة/البليدة

 بوفاريك/البليدة

مركز سويداني بوجمعة تجزئة سيدي 
 02A4031659 58 1554 1510 سي أحمد محمد المحفوظ

 02A4031661 59 1554 1510 2691 بوزغاية فطيمة 06رقم  22مسكن عمارة  422حي  األربعاء/البليدة

 02A4031773 60 1554 1510 2691 دحمان وعلي 15شارع مكي نور الدين رقم  البليدة/البليدة

 02A4031979 61 1554 1510 2691 رايد محمد حي بو عليلي طريق البليدة وادي العاليق/البليدة

 02A4032251 62 1554 1510 2691 لعماري جمال 13شارع العقيد بوقرة رقم  األربعاء/البليدة

 02A4032461 63 1554 1510 2691 رحو عائشة شارع أول نوفمبر العفرون/البليدة

 02A4032518 64 1554 1510 2691 بلعربي شفيق شارع القدس العفرون/البليدة

 02A4032762 65 1554 1510 2691 حاج هللا مروان 05رقم  4و  3نهج حالل مصطفى رقم  بني مراد/البليدة

 02A4032766 66 1554 1510 2691 حلومة محمد مركز بن شعبان بن خليل/البليدة

 02A4032800 67 1554 1510 2691 عراب فاروق حي اللوزات بوقرة/البليدة

 02A4032806 68 1554 1510 2691 بن قاسم رمضان 10شارع اإلسكندرية رقم  البليدة/البليدة

 02A4032959 69 1554 1510 2691 عرابجي توفيق دوار الحساينية بوينان/البليدة

 02A4033037 70 1554 1510 2691 كسري سفيان 78حي الشركة الوطنية لمواد البناء رقم  مفتاح/البليدة

 02A4033049 71 1554 1510 2691 فراحوي بوعالم أوالد سالمة المركزيةحي  أوالد سالمة/البليدة

 البليدة/البليدة

 24شارع محمد بوضياف عمارة س حي 
 03A4033108 72 1554 1510 بطاهر سومية مسكن

 البليدة/البليدة

حي بن  164شارع يوسفي عبد القادر رقم 
 03A4033113 73 1554 1510 عبدلي العيد عاشور

 03A4033156 74 1554 1510 2691 حمو مصطفى طريق الجزائر بوقرة/البليدة



 03A4033387 75 1554 1510 2691 أحمد بن علي محمد شارع أول نوفمبر موزاية/البليدة

 03A4033399 76 1554 1510 2691 رحيم رشيد شارع فنيش أحمد مفتاح/البليدة

 03A4033480 77 1554 1510 2691 المكرفي حاج عبدالقادرشارع مبارك شريف  العفرون/البليدة

 03A4033520 78 1509 1510 2691 بوعياد علي شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو/البليدة

 03A4033613 79 1509 1510 2692 لجيسة فاطمة الزهراء 04شارع العيشي عبدهللا رقم  البليدة/البليدة

 03A4033820 80 1509 1551 2692 قادة سماعين 26شعشوع رقم شارع سليمان  البليدة/البليدة

 03A4034162 81 1509 1551 2692 زيطاري عمر 01درج  01شارع سويداني بوجمعة عمارة  قالمة/قالمة

 03A4034232 82 1509 1551 2692 فقير محمد 28شارع مكي نورالدين رقم  البليدة/البليدة

 03A4034292 83 1509 1551 2692 بلقاسمي محمد نهج نفراجي بلقاسم مفتاح/البليدة

 03A4034314 84 1509 1551 2692 غربي عبدالرحمن نقل البضائع األربعاء/البليدة

 03A4034317 85 1509 1551 2692 درعي محمد شارع درعي عبدالقادر مفتاح/البليدة

 03A4034443 86 1509 1551 2692 رباعي حكيم متنقل البليدة/البليدة

 03A4034446 87 1509 1551 2692 غرمول كمال 06شارع أول نوفمبر رقم  بني مراد/البليدة

 03A4034580 88 1509 1551 2692 قريتلي محمد شكيب 10عمارة  03مسكن 100حي  البليدة/البليدة

 03A4034690 89 1509 1551 2692 سعودي عليوات مركز بن شعبان بن خليل/البليدة

 بوفاريك/البليدة

محطة نقل المسافرين الجديدة الطريق الوطني 
 03A4034759 90 1509 1551 بن قسمية محمد 01رقم 

 03A4035115 91 1509 1551 2692 مهناوي حليم 112شارع فحاص محمد الزاوية رقم  بني تامو/البليدة

 03A4035164 92 1509 1551 2692 جميل محمد شارع أول نوفمبر موزاية/البليدة

 03A4035254 93 1509 1551 2692 المهدي هجالة حكيم 19شارع أول نوفمبر رقم  الشفة/البليدة

 03A4035290 94 1509 1551 2692 زقان حكيم 42شارع الشهداء رقم  الشفة/البليدة

 03A4035292 95 1509 1551 2692 جوابي محفوظ أوالد سالمة العليا البليدة/البليدة

 03A4035402 96 1509 1551 2692 بن لكحل بن حمدين 31شريف شالبي رقم  شارع البليدة/البليدة

 03A4035514 97 1509 1551 2692 علي قويدر ربيع شارع اإلخوة بن عالل موزاية/البليدة

 03A4035663 98 1509 1551 2692 أيت سعدي فريد 70شارع بلقاسم الوزري رقم  البليدة/البليدة

 03A4035733 99 1509 1551 2692 مغنوج سفيان المراكشي أوالد سالمة العلياحي  أوالد سالمة/البليدة

 04A4036448 100 1509 1551 2692 رزواني فتحي مركز بن شعبان بن خليل/البليدة

 04A4036450 101 1509 1551 2692 ولد رويس جعفر س  زعبانة 12شارع س رقم  البليدة/البليدة

 04A4036480 102 1509 1551 2692 بوشعيلة عبدالكريم مركز بهلي الصومعة/البليدة

 04A4036622 103 1509 1551 2692 زعرور عزيز شارع فنيش احمد مفتاح/البليدة

 04A4037026 104 1509 1551 2692 شعبان محمد 23شارع كريتلي مختار رقم  الصومعة/البليدة

 04A4037050 105 1509 1551 2692 مناع فضيل سوق الجملة للخضر و الفواكه بوقرة/البليدة

 04A4037228 106 1509 1551 2692 لرابي الزهراء قرية وادى المالح بن خليل/البليدة

 04A4037529 107 1509 1551 2692 هناوي أحمد زغواني أوالد يعيش البليدة/البليدة

 04A4037712 108 1508 1551 2692 نعيمي موسى بلقاسم استمرارية شارع محمد بوضياف البليدة/البليدة

 04A4037895 109 1508 1551 2693 بن جروالذيب عبدالغاني 27شارع بلقاسم الوزري رقم  البليدة/البليدة

 04A4038294 110 1508 1550 2693 يحياوي محمد شارع أول نوفمبر موزاية/البليدة

 04A4038339 111 1508 1550 2693 بوزيان محمد سوق الخضر و الفواكه بوقرة/البليدة

 البليدة/البليدة

شارع كريتلي مختار سابقا مرشال فوش رقم 
 04A4038349 112 1508 1550 رجم محمد 18

 04A4038390 113 1508 1550 2693 قاسم عمر 52نهج تكارلي عبد الرزاق رقم  البليدة/البليدة

 حمزة مركز عين رمانة البليدة/البليدة

مزاري  عبد 
 04A4038949 الصمد

114 
1508 1550 

 04A4039045 115 1508 1550 2693 غزالي رابح 06طريق االربعاء رقم  بوقرة/البليدة

 05A4039352 116 1508 1550 2693 قوادري عبدالقادر شارع مبسوط رابح موزاية/البليدة

 05A4039421 117 1508 1550 2693 بن قانون بوعالم 02حي العبازيز  رقم  بوقرة/البليدة

 05A4039654 118 1508 1550 2693 عالل محمد حي شريف حسن بوينان/البليدة

 05A4039742 119 1508 1550 2693 العمري عبدالقادر حي بن مويمن سيدي خليفة العفرون/البليدة

 05A4039775 120 1508 1550 2693 زواوي فاطمة شارع بلهادف موزاية/البليدة

 05A4039846 121 1508 1550 2693 عريبي محمد حمداني بن خليلمركز بن  وادي العاليق/البليدة

 05A4039909 122 1508 1550 2693 بن عمر رزقي شارع أول نوفمبر العفرون/البليدة

 05A4040128 123 1508 1550 2693 منادي يونس 16قطعة رقم  الشفة/البليدة



 05A4040467 124 1508 1550 2693 العطري كمال 18حي الجديد رقم  أوالد يعيش/البليدة

 05A4040616 125 1508 1550 2693 عــزوني عبد الـــنور دوار بن شعبان بن خليل/البليدة

 05A4040706 126 1508 1550 2693 مــدي يوســف حمام مــلوان  المركــزي حمام ملوان/البليدة

 05A4040728 127 1508 1550 2693 بــودراع محمــد صالح حي الــلوزات بوقرة/البليدة

 05A4040777 128 1508 1550 2693 لحياني حكيم 07حي بوشاشي رقم  البليدة/البليدة

 05A4040802 129 1508 1550 2693 توات صليحة 02شارع ابن باديس رقم  البليدة/البليدة

 05A4040830 130 1508 1550 2693 سالمي محمد حي ديبــوش رابح بني تامو/البليدة

 05A4040967 131 1508 1550 2693 سيدي موسى حمزة مركز سيدي عيسى قرواو/البليدة

 05A4041115 132 1508 1550 2693 ســي  أحــمـد فتحــي شارع أول نوفمـــر موزاية/البليدة

 05A4041437 133 1508 1550 2693 ولهة مراد المخرج الشرقي شارع الشهداء عمارة أ الشفة/البليدة

 05A4041552 134 1508 1550 2693 سيدي موسى محمد 178رقم  39مسكن عمارة  720حي  بني مراد/البليدة

 05A4041662 135 1508 1550 2693 عصماني محمد شارع الفحص طريق مفتاح األربعاء/البليدة

 05A4041680 136 1508 1550 2693 عروسي عالل 08حي بلوش رقم  بوفاريك/البليدة

 مفتاح/البليدة

سيدي حماد  01مسكن عمارة ب 200حي 
 05A4042083 137 1508 1550 ميمون حكيم 06رقم 

 05A4042089 138 واضح محمد شارع الكفيف أحمد مفتاح/البليدة

 

1550 2693 

 05A4042156 139 فرناني بن علي شارع قويدر رابح موزاية/البليدة

 

1550 2694 

 05A4042226 140 درارني أحمد بهليمركز  الصومعة/البليدة

 

1549 2694 

 17حي نسرين رقم  البليدة/البليدة

محمود 
 05A4042301 شوشة عبدالرؤوف

141 

 

1549 

 05A4042404 142 بن سليم العالية حميدة زعبانة 01تجزئة النعيمي رقم  البليدة/البليدة

 

1549 2694 

 05A4042429 143 مداود أحمد 06شارع سي بن يوسف رقم  بوفاريك/البليدة

 

1549 2694 

 05A4817795 144 لوناوسي أمين 02حي حامو  محل  الدويرة/الجزائر

 

1549 2694 

 06A2631009 145 بالغجي محمد شارع سيدمو جياللي بورقيقة/تيبازة

 

1549 2694 

 06A4043089 146 أوشريف عمر شارع كبير محمد األربعاء/البليدة

 

1549 2694 

 البليدة/البليدة

 1مسكن عمارة ب 132الملعب القديم حي 
 06A4044117 147 عماري سميرة الطابق االرضي

 

1549 

 بني تامو/البليدة

حي المرجبة قرب مسجد األمير عبد القادر 
 06A4044431 148 سعيداني جميلة شارع زيوان محمد

 

1549 

 06A4044609 149 عيشي عالل محل أ 35سبتمبر رقم 17حي  أوالد يعيش/البليدة

 

1549 2694 

 06A4044705 150 بوقلماني رشيد طريق األربعاء 136قطعة رقم138تجزئة  بوقرة/البليدة

 

1549 2694 

 06A4044752 151 فركون جعفر ساحة أول ماي وادي العاليق/البليدة

 

1549 2694 

 06A4044754 152 أكلي المالكعبد  101شارع مصطفي بن بوالعيد رقم  البليدة/البليدة

 

1549 2694 

 06A4045354 153 حموش غفران أوالد سالمة المركزية أوالد سالمة/البليدة

 

1549 2694 

 البليدة/البليدة

تعاونية عقارية نور االمل شارع االخوة 
 06A4045622 154 خليفة فاطمة الزهراء جنادي بالقرب من شارع بلقاسم الوزري

 

1549 

 06A4045792 155 علجي مروان زعبانة 17شارع د رقم  البليدة/البليدة

 

1549 2694 

 07A4046125 156 بن علي بالل 04جوان رقم  19حي االسالمي  البليدة/البليدة

 

1549 2694 

 07A4046327 157 بوبكر سفيان 06طريق البليدة رقم  بوفاريك/البليدة

 

1549 2694 

 07A4046424 158 رامي شريفة شارع شعالة عمر وشارع شريف زهارزاوية  األربعاء/البليدة

 

1549 2694 

 07A4046707 159 خلوف رشيد 02حي زروق أعمر رقم  الشفة/البليدة

 

1549 2694 

 07A4047484 160 لوزير وليد شارع مسكار علي موزاية/البليدة

 

1549 2694 

 07A4047605 161 بن رجم سفيان مسكن عمارة أ 24شارع محمد بوضياف  البليدة/البليدة

 

1549 2694 

 07A4047957 162 المهدي هجالة مراد 111رقم  2مسكن عمارة أ.ص  205حي  موزاية/البليدة

 

1549 2694 

 07A4048061 163 مرزوقة فاطمة متر سابقا 20شارع محمد بوضياف  البليدة/البليدة

 

1549 2694 

 07A4048366 164 عوشـة مولود حمام ملوان المركزي البليدة/البليدة

 

1549 2694 

 07A4048415 165 شيكر فاتح شارع اول نوفمبر العفرون/البليدة

 

1549 2694 

 07A4048484 166 بن مبيروك مختار 53شارع فنيش أحمد رقم  مفتاح/البليدة

 

1549 2694 

 أوالد يعيش/البليدة

 01عمارة  110مسكن  مشروع  488حي 
 07A4048901 167 لوناوسي مراد 04رقم 

 

1549 

 07A4843609 168 1506 1549 2694 كروشي رياض 37حي فتال رقم  أوالد يعيش/البليدة

 الشفة/البليدة

بين شفة و المدية  01الطريق الوطني رقم 
 08A4049600 169 1506 1549 شبوطة محمد خارج حي سيدي مداني

 08A4050302 170 1506 1547 2695 بن صالح لطفي 01الرمول مصطفى عمارة مسكن   100حي  البليدة/البليدة



 03رقم 

 البليدة/البليدة

 10مسكن سيدي عبد القادر عمارة  100حي 
 08A4050311 171 1506 1547 عريبي يوسف 30رقم 

 08A4050329 172 1506 1547 2695 سليماني أبوبكر 18حي العادي رقم  مفتاح/البليدة

 08A4050364 173 1506 1547 2695 سعدي موسى شارع االخوة تسقاديرت بوعرفة البليدة/البليدة

 البليدة/البليدة

مسكن عمارة "س" الطابق األرضي 24حي 
 08A4050843 174 1506 1547 فلوس سفيان 24رقم 

 08A4051737 175 1506 1547 2695 بوعلباني محمد 209طريق االربعاء رقم   بوقرة/البليدة

 08A4051859 176 1506 1547 2695 بن علي عبد القادر قرية االشتراكية أهل الوادي الثنية الشفة/البليدة

 08A4051904 177 1506 1547 2695 ولمتيجي محمد 49شارع كريتلي مختار رقم  البليدة/البليدة

 08A4052223 178 1506 1547 2695 لعرابي رضا 31رقم  09مسكن عمارة  720حي  بني مراد/البليدة

 08A4052266 179 1506 1547 2695 سحمادي بن عيسى شارع سليماني علي الشفة/البليدة

 08A4052287 180 1506 1547 2695 غزالي حسين 105طريق االربعاء  بوقرة/البليدة

 09A4052969 181 1506 1547 2695 رمول محمد شارع االخوة تسقادرت بوعرفة/البليدة

 09A4053142 182 1506 1547 2695 حميدات رابح حي سيدي خليفة العفرون/البليدة

 09A4053289 183 1506 1547 2695 قصار جمال شارع سيدهم سليمان مفتاح/البليدة

 09A4053495 184 1506 1547 2695 شعنان عبد الكريم 26رقم  03مسكن عمارة  100/71حي  مفتاح/البليدة

 09A4054052 185 1506 1547 2695 إسماعيل علي شارع كبير محمد األربعاء/البليدة

 09A4054281 186 1506 1547 2695 رابح محمد الطابق األرضي 02نهج العقيد لطفي رقم  البليدة/البليدة

 09A4054314 187 1506 1547 2695 أكلي طارق أحمد شارع بيران أمحمد موزاية/البليدة

 09A4054940 188 1506 1547 2695 بن هالل عبد هللا 21نهج فلسطين رقم  البليدة/البليدة

 09A4055227 189 1506 1547 2695 بلهاشمي رابح حي الحمدانية تجزئة النجاح الشفة/البليدة

 09A4055449 190 1506 1547 2695 غرداوي عبد المجيد دوار عين عائشة مركز بن شعبان بن خليل البليدة/البليدة

 09A4055611 191 1506 1547 2695 عثماني محمد 55شارع فنيش أحمد رقم  مفتاح/البليدة

 09A4055741 192 1506 1547 2695 بيبط عبد الحكيم 07أ رقم 02مسكن عمارة  80حي  العفرون/البليدة

 09A4055969 193 1506 1547 2695 بوستة عبد القادر 89شارع أول نوفمبر  العفرون/البليدة

 09A4056161 194 1506 1547 2695 المكرفي بالل 04حي الريحان الطابق السفلي محل رقم س عين الرمانة/البليدة

 09A4056174 195 1506 1547 2695 نمديل محمد 01ساحة العربي بن مهيدي رقم  البليدة/البليدة

 09A4056225 196 1506 1547 2695 سيدي موسى صالح مركز عمروسة 90 بوينان/البليدة

 10A4056537 197 1506 1547 2695 حمداوي كريمة طريق الجزائر بوقرة/البليدة

 10A4057096 198 1505 1547 2695 قايدي رابح 56نهج االخوة رطال رقم  بوفاريك/البليدة

 10A4057285 199 1505 1547 2696 صالح نور الدين الطريق الرابط بين شفة و المدية البليدة/البليدة

 10A4057549 200 1505 1548 2696 جلواح رابح 47شارع العربي تبسي رقم  البليدة/البليدة

 10A4057637 201 1505 1548 2696 بوخلشوفة محمد 28نهج تكارلي عبد الرزاق رقم  البليدة/البليدة

 10A4057817 202 1505 1548 2696 موساوي محمد شارع يوسفي عبداالقادر البليدة/البليدة

 10A4058237 203 1505 1548 2696 كريكط نسيم 02محل رقم  05تجزئة اإلخوة بوزرار  رقم  الشبلي/البليدة

 10A4058805 204 1505 1548 2696 حاجي فتحي قويدر 67شارع اإلخوة عليلي رقم  بوفاريك/البليدة

 10A4058956 205 1505 1548 2696 سي علي أحمد حي السواكرية مفتاح/البليدة

 10A4059051 206 1505 1548 2696 قبي خالد حي اللوزات بوقرة/البليدة

 10A4059800 207 1505 1548 2696 بختيار مختار 04مسكن براكني عمارة أ رقم 180حي  البليدة/البليدة

 10A4059991 208 1505 1548 2696 تونسي نادية 15شارع عمارة يوسف رقم  البليدة/البليدة

 10A4060244 209 1505 1548 2696 كعيبي أعمر 59نهج سي بن يوسف رقم  بوفاريك/البليدة

 10A4892094 210 1505 1548 2696 بومزبر الطيب شارع أول نوفمبر العفرون/البليدة

 القليعة/تيبازة

)المركز  01نهج قرادانيز محمد رقم 
 11A2640455 211 1505 1548 بن يحي فيصل التجاري(

 11A2642923 212 1505 1548 2696 زاوي كمال نقل بورقيقة/تيبازة

 11A4060483 213 1505 1548 2696 بن علي محمد وعمر 23شارع محمد بوضياف رقم  البليدة/البليدة

 11A4060681 214 1505 1548 2696 عمران عبد الحق 06ساحة أول نوفمبر رقم البليدة/البليدة

 11A4060763 215 1505 1548 2696 أومدي عمر 29بجوار الطريق الوطني رقم 54تجزئة  بوقرة/البليدة

 11A4060955 216 1505 1548 2696 يزة رشيد شارع أول نوفمبر موزاية/البليدة

 11A4061377 217 1505 1548 2696 بلعيدي كريم 66شارع مكركب بن يوسف رقم  البليدة/البليدة

 11A4061406 218 1505 1548 2696 خميسي سليمة شارع أول نوفمبر موزاية/البليدة



 11A4061784 219 1505 1548 2696 األحسن عبد القادر 37شارع أول نوفمبر رقم  العفرون/البليدة

 11A4061829 220 1505 1548 2696 أومدي يمينة 18دوار الحساينية رقم  بوينان/البليدة

 بوقرة/البليدة

رقم  03مسكن عمارة  40+100حي اللوزات 
 11A4062091 221 1505 1548 رحموني ياسين 01

 11A4062847 222 1505 1548 2696 طايف هشام 65شارع أحمد مغربي رقم  البليدة/البليدة

 البليدة/البليدة

زاوية تالقي شارع اإلخوة حاجي بنهج 
 11A4063006 223 1505 1548 زناقي زبيدة 01كريتلي مختار رقم

 11A4063943 224 1505 1548 2696 شاطر سعيدة 15حي اإلسكندرية رقم  البليدة/البليدة

 11A4063994 225 1505 1548 2696 قبايلي اسماعيل 12نهج العقيد بوقرة رقم  بوفاريك/البليدة

 11A4065039 226 1505 1548 2696 بزاري عبد النور سوق الجملة للخضر و الفواكه بوفاريك/البليدة

 11A4065045 227 1505 1548 2696 نحال شوقي 1955أوت 20ساحة  بوفاريك/البليدة

 11A4065195 228 1504 1548 2696 فرجي مختار 48حي بن بو العيد دوار أوميرة رقم  البليدة/البليدة

 11A4065242 229 1504 1548 2697 فتاح حمزة ب06حي بن بو العيد رقم  البليدة/البليدة

 11A4065528 230 1504 1546 2697 مهداوي هارون الرشيد طريق الجزائر بوقرة/البليدة

 11A4065685 231 1504 1546 2697 طيان طارق محطة نقل المسافرين مقابل سوق قصاب البليدة/البليدة

 12A4066223 232 1504 1546 2697 كركوت محمد 100شارع أول نوفمبر رقم  العفرون/البليدة

 12A4066868 233 1504 1546 2697 بكوش مراد شارع األمير خالد األربعاء/البليدة

 12A4067116 234 1504 1546 2697 بن توتة سفيان شارع زيدان محمد بوفاريك/البليدة

 12A4067375 235 1504 1546 2697 عروان ميلود الحي االسالمي بني مراد/البليدة

 12A4067698 236 1504 1546 2697 حدوش حمزة 01رقم  شارع البلدي أوالد يعيش/البليدة

 12A4067745 237 1504 1546 2697 بن قبايلي أحمد حي برج األمير عبد القادر عين الرمانة/البليدة

 12A4068102 238 1504 1546 2697 زرماني محمد 02شارع العقيد بوقرة رقم  األربعاء/البليدة

 12A4068345 239 1504 1546 2697 حمايدي نعيمة 06مختار رقمشارع كريتلي  الصومعة/البليدة

 12A4068460 240 1504 1546 2697 بلقاسم فيسة فاتح حي سيدي يخلف عين الرمانة/البليدة

 12A4068536 241 1504 1546 2697 مسدورة عمر 64حي التخطيط رقم  البليدة/البليدة

 البليدة/البليدة

الوزري قطعة تجزئة سعيد عبيد نهج بلقاسم 
 12A4068709 242 1504 1546 بن جرو الذيب عبد هللا 27رقم 

 12A4068947 243 1504 1546 2697 حومادي نسرين تعاونية الورود مركز و بلدية09 وادي العاليق/البليدة

 12A4068991 244 1504 1546 2697 بن علي خوجة شوقي شارع بوضياف محمد البليدة/البليدة

 12A4069005 245 1504 1546 2697 بلكبير كمال شارع سويداني بوجمعة الصومعة/البليدة

 12A4069135 246 1504 1546 2697 كرموس عبد الرحمان شارع العقيد بوقرة 35 بوفاريك/البليدة

 البليدة/البليدة

حارة زعبانة طريق البليدة القليعة مقابل سوق 
 12A4069445 247 1504 1546 بوبزول أحمد الفالح

 12A4069583 248 1504 1546 2697 عطابة خالد 21شارع محمد بوضياف رقم  البليدة/البليدة

 12A4069669 249 1504 1546 2697 سرير عبد هللا طيب حي بورقون بني مويمن العفرون/البليدة

 13A4069884 250 1504 1546 2697 سحال بالل ساحة الشهداء بوقرة/البليدة

 13A4069886 251 1504 1546 2697 باكريم أحمد زعبانة 18شارع بن زيتوني سيد أحمد رقم  البليدة/البليدة

 أوالد يعيش/البليدة

رقم  07مسكن ترقية عقارية عمارة 164حي 
 13A4070212 252 1504 1546 اإلمام الهاشمي 34

 13A4070312 253 1504 1546 2697 قاسم ريـضا أ2شارع تيسلي أعمر رقم  بوقرة/البليدة

 13A4071060 254 1504 1546 2697 جاب الخير جياللي 14شارع الدكتور بيت رقم  بوفاريك/البليدة

 13A4071299 255 1504 1546 2697 هارون سامي الجزائر وهران 01الطريق الوطني رقم  الشفة/البليدة

 13A4071873 256 1504 1546 2697 عاشور عبدهللا حوش عمروسة بوينان/البليدة

 13A4072563 257 1504 1546 2697 نمديل حسام الدين 63شارع كريتلي مختار رقم  الصومعة/البليدة

 13A4072579 258 1503 1546 2697 بوكاري محمد 82حي بن صالح رقم  وادي العاليق/البليدة

 13A4072925 259 1503 1546 2698 نعار محمد 88شارع أول نوفمبر رقم  موزاية/البليدة

 13A4073359 260 1503 1545 2698 محمدي لخضر المين شارع محمد بوضياف 13مسكن رقم  24 البليدة/البليدة

 14A4073639 261 1503 1545 2698 بيبط فاتح شارع أول نوفمبر العفرون/البليدة

 14A4074105 262 1503 1545 2698 دوالش رضوان أ 39شارع د رقم  أوالد يعيش/البليدة

 14A4074183 263 1503 1545 2698 رمضان رابح 23شارع شعبان أحمد رقم  بوينان/البليدة

 الشفة/البليدة

رقم  15مسكن سيدي مداني عمارة أ 750حي 
 زهيرة 30

معصوم محي 
 14A4074624 الدين

264 
1503 1545 

 البليدة/البليدة

 143والئي رقم شارع فلسطين و طريق 
 14A4074728 265 1503 1545 بوزيان احمد عمارة س طابق ارضي



 14A4075037 266 1503 1545 2698 فلوس فطومة ساحة العربي بن مهيدي البليدة/البليدة

 14A4075228 267 1503 1545 2698 حصايري فريدة شارع شريف شالبي 03 البليدة/البليدة

 14A4075384 268 1503 1545 2698 بسباسي لطفي 38القليعة مركز بن حمدان رقم طريق  بن خليل/البليدة

 بوقرة/البليدة

سوق الجملة للخضر و الفواكه مربع رقم 
 14A4075437 269 1503 1545 عماري مرزاق 199

 14A4075775 270 1503 1545 2698 هواري عبد القادر شارع االخوة بن يخلف موزاية/البليدة

 14A4076455 271 1503 1545 2698 عناق أحمد زعبانة  3Aرقم  01الطريق اوطني رقم  البليدة/البليدة

 14A4076702 272 1503 1545 2698 بيران نصر الدين شارع الشهداء الشفة/البليدة

 14A4076800 273 1503 1545 2698 طبال رضا 05رقم  1955أوت  20شارع  البليدة/البليدة

 مراد/البليدةبني 

ديار  80رقم  21مسكن عمارة  720حي 
 14A4077218 274 1503 1545 بن علي خير الدين البحري

 14A4077467 275 1503 1545 2698 بومحمد جميلة مركز تباينت الشبلي/البليدة

 15A4077678 276 1503 1545 2698 عزوزي محمد 01الطريق الوطني رقم  08تجزئة رقم بوفاريك/البليدة

 15A4077772 277 1503 1545 2698 بايلة أمينة نهج العقيد لطفي08 البليدة/البليدة

 مفتاح/البليدة

مسكن إجتماعي  176حي برقوق مشروع 
 15A4077889 278 1503 1545 شرقي رضا 06محل رقم  05تساهمي عمارة 

 15A4077910 279 1503 1545 2698 شابو فطومة 157شارع يوسفي عبد القادر رقم  البليدة/البليدة

 15A4078098 280 1503 1545 2698 رامول عبد الكريم حي اللوزات بوقرة/البليدة

 15A4078508 281 1503 1545 2698 بعيو عبدالجليل شارع كوريفة رابح مفتاح/البليدة

 15A4078573 282 1503 1545 2698 بورقعة لخضر 70شارع مخطاري علي رقم  بوفاريك/البليدة

 15A4078738 283 1503 1545 2698 الباي الياس الشارع الرئيسي بوعرفة/البليدة

 15A4078810 284 1503 1545 2698 حبابشة محمد 100شارع مناد محمد رقم  بوفاريك/البليدة

 15A4079139 285 1503 1545 2698 ادور فتحي 77نهج عمارة يوسف رقم  البليدة/البليدة

 15A4079158 286 1503 1545 2698 مهني مليكة 154طريق الجزائر رقم  بوقرة/البليدة

 15A4079400 287 1503 1545 2698 بومكيك محمد شارع فنيش احمد مفتاح/البليدة

 15A4079413 288 1502 1545 2698 محرز سيد علي زعبانة 22حي البلدي رقم  البليدة/البليدة

 15A4079421 289 1502 1545 2699 حمينة سمير حي اللوزات بوقرة/البليدة

 15A4079479 290 1502 1543 2699 زيوان محمد 03شارع الشهداءالخمس رقم  بني تامو/البليدة

 15A4079657 291 1502 1543 2699 عزيرة مخطار شارع زيدان 34 بوفاريك/البليدة

 البليدة/البليدة

شارع االخوة جنادي بالقرب من شارع بلقاسم 
 15A4079732 292 1502 1543 حيدرة ياسين التعاونية العقارية نور االملالوزري ممدد 

 15A4079759 293 1502 1543 2699 بن شرقي رابح 24حي طمزالي رقم  األربعاء/البليدة

 أوالد يعيش/البليدة

مركز أوالد يعيش شارع زغواني عبد القادر 
 15A4080143 294 1502 1543 بلقاسم خالد 36رقم 

 15A4080383 295 1502 1543 2699 بن سالم محمد شارع اول نوفمبر 46 موزاية/البليدة

 15A4080412 296 1502 1543 2699 عماري بالل مركز بن شعبان بن خليل/البليدة

 15A4080502 297 1502 1543 2699 نغموش فريد مركز بن حمداني بن خليل/البليدة

 15A4080510 298 1502 1543 2699 بن شلف عبد الحفيظ سيدي مداني 01رقم  16ع  240حي  الشفة/البليدة

 15A4080551 299 1502 1543 2699 بن عيشوش عبد الحق حي الحمدانية الشفة/البليدة

 15A4080582 300 1502 1543 2699 قادم ابراهيم شارع الشهداء قرواو/البليدة

 البليدة/البليدة

ملكية شارع يوسفي عبد القادر مجموعة 
 15A4080703 301 1502 1543 زواوي محمد 164قسم 24

 15A4081230 302 1502 1543 2699 سعيداني امين طريق القليعة وادي العاليق/البليدة

 16A4081705 303 1502 1543 2699 عرباوي فوضيل شارع شعبان محمد مركز بهلي الصومعة/البليدة

 16A4081738 304 1502 1543 2699 بلهادف سفيان شارع اول نوفمبر موزاية/البليدة

 16A4082107 305 1502 1543 2699 عيساني آسية 25حي الملياني نهج أ رقم  أوالد يعيش/البليدة

 16A4082138 306 1502 1543 2699 بن مساعدية حسان طريق المقبرة أوالد يعيش/البليدة

 16A4082542 307 1502 1543 2699 بلكاس العزيزعبد  04شارع سيدي عاشور رقم  أوالد يعيش/البليدة

 بوفاريك/البليدة

الجهة الغربية لبوفاريك عمارة ب الطابق 
 16A4082807 308 1502 1543 ميلودي فاروق األرضي

 16A4082843 309 1502 1543 2699 بوزيد عبد الحليم شارع الشهداء قرواو/البليدة

 16A4083013 310 1502 1543 2699 بلقاسمي محمد حي بن عومار أوالد سالمة/البليدة

 16A4083092 311 1502 1543 2699 مهنى رشيد 30شارع اوسرير محمد رقم  بوقرة/البليدة

 16A4083131 312 1502 1543 2699 سعد هللا فيصل الطابق األرضي  07تعاونية النصر رقم  بني مراد/البليدة



 16A4083248 313 1502 1543 2699 حميمد هارون شارع دويد محمد بني تامو/البليدة

 16A4083374 314 1502 1543 2699 مجروب خدوجة شارع عويشة اعمر بوينان/البليدة

 16A4083391 315 1502 1543 2699 بن غالي محمد 16رقم  05شارع بلقاسم الوزري عمارة  البليدة/البليدة

 16A4083399 316 1502 1543 2699 حواش حمزة 22شارع سويداني بوجمعة رقم  بوفاريك/البليدة

 16A4083426 317 1502 1543 2699 تليجة سمير 1رقم  03مسكن عمارة أ 80حي  العفرون/البليدة

 16A4083504 318 معزوزي محمد 02مركز بن حمداني محل رقم  بن خليل/البليدة

 

1543 2699 

 16A4083515 319 بن عودة عبد القادر 02محل رقم  43شارع أول نوفمبر رقم  العفرون/البليدة

 

1543 2700 

 16A4083565 320 بلعوشة جمال طريق الجزائر بوقرة/البليدة

 

1499 2700 

 16A4083593 321 جعطيط رشيد شارع أول نوفمبر موزاية/البليدة

 

1499 2700 

 مفتاح/البليدة

نهج محجوبي أحسن يطل على شارع نفراجي 
 16A4083936 322 مادي عز الدين بلقاسم

 

1499 

 16A4084024 323 خليفي رفيق مركز حلوية الصومعة/البليدة

 

1499 2700 

 16A4084046 324 حزي رزيقة شارع اإلخوة حمادوش بوفاريك/البليدة

 

1499 2700 

 16A4084170 325 بوفاسة محمد 01سوق الجملة للخضر و الفواكه رقم  بوقرة/البليدة

 

1499 2700 

 بوقرة/البليدة

سوق الجملة للخضر و الفواكه مربع رقم 
 16A4084251 326 موسلي شرحبيل 145

 

1499 

 16A4084255 327 فكير محمد أسامة 41ديار البحري رقم  بني مراد/البليدة

 

1499 2700 

 16A4084312 328 عزي ماهر 24حي بن صالح محل  رقم  وادي العاليق/البليدة

 

1499 2700 

 16A4084566 329 طوبال عبد القادر شارع العباسي يوسف الزاوية تامو/البليدة بني

 

1499 2700 

 17A4084940 330 الشراطي حميد 02طريق األربعاء محل رقم  بوقرة/البليدة

 

1499 2700 

 17A4085102 331 بودواني سيد أحمد شارع أول نوفمبر العفرون/البليدة

 

1499 2700 

 17A4085130 332 العيشي محمد شارع بوعليلي العاليق/البليدةوادي 

 

1499 2700 

 17A4085143 333 مجاجي أمحمد شارع أول نوفمبر العفرون/البليدة

 

1499 2700 

 17A4085212 334 مقبي عمر دوار مولود بن شعبان بن خليل/البليدة

 

1499 2700 

 17A4085285 335 حاج يخلف يخلف 162حي سيدي المداني رقم  الشفة/البليدة

 

1499 2700 

 أوالد يعيش/البليدة

محل  28حي يوسف بن خدة عدل عمارة 
C02   وS02 17 ماضوي عفيفةA4085376 336 

 

1499 

 17A4085414 337 فليسة رابح دوار العبازيز بن مراد بوقرة/البليدة

 

1499 2700 

 17A4085452 338 جطو عمر 20حي المحطة رقم  بوقرة/البليدة

 

1499 2700 

 17A4085489 339 بلمباركي مهدي 42شارع الشهداء رقم  الشفة/البليدة

 

1499 2700 

 17A4085735 340 عزوز أحمد 02شارع إبن باديس رقم  البليدة/البليدة

 

1499 2700 

 17A4086039 341 عتابي جياللي زعبانة 17شارع د رقم  البليدة/البليدة

 

1499 2700 

 17A4086212 342 فريك عبد النور A02تجزئة بن مقدم رقم  البليدة/البليدة

 

1499 2700 

 17A4086496 343 بلعود حمزة 18قسم  74حي بلوش مج م  بوفاريك/البليدة

 

1499 2700 

 17A4086704 344 بكة حميد 15شارع اول نوفمبر رقم  العفرون/البليدة

 

1499 2700 

 الصومعة/البليدة

رقم  05س  03مسكن عمارة   865حي 
 17A4086772 345 1520 1499 ركروك عبد الودود أس أو09

 17A4086844 346 1729 1499 2700 داودي ربيع شارع اول نوفمبر موزاية/البليدة

 أوالد سالمة/البليدة

أوالد سالمة المركزية المكان المسمى بني 
 17A4087545 347 1729 1539 أوشعبان علي موسى

 أوالد يعيش/البليدة

رقم  04مسكن عمارة  443كاف الحمام حي 
 17A4087729 348 1729 1714 بوغداوي أحمد 09أف أو ك  04س 04

 97A4010039 409 1729 1714 . . . بوينان/البليدة
 1714 1729 بيع العطور عساني عبد هللا حي طمزالي األربعاء الجزائر 26/8/1986
 1714 1729 تاجر ضيف هللا محمد شارع االخوة خالدي األربعاء االربعاء 17/7/1965
 1714 1729 بيتزيا بن الدين سمير جعدي امحمد االربعاء بولوغين 21/3/1982
بائع نقل البضائع  اقنيني سفيان شارع العقيد بوقرة الجزائر 24/10/1979

 1714 1729 تاجر أقمشة

 1714 1729 عامل بلقاسم اعمر نقل الجزائر 05/5/1973
 1714 1729 عامل اسيد رابح شارع اإلخوة بوعيشوم االربعاء 07/3/1966
 1714 1729 عامل عيسي فضيلة حي البواعن التحاتة الجزائر 21/8/1969

 1714 1729 عامل شهبوني جمال شارع جعدي أمحمد االربعاء 24/6/1977
 1714 1729 عامل خليفي اسامة حي بن أعمر اوالد سالمة المدية 09/11/1994
 1714 1729 عامل رميلي عثمان // سطيف 16/5/1977



 1714 1729 عامل اسحنان عبد الغافور // سطيف 21/5/1993

 1714 1729 عامل عولمي عبد الرؤوف // االربعاء 31/7/2000
 1714 1729 عامل بن زينة رياض // االربعاء 06/01/1992
 1714 1729 عامل عباس مهدي // االربعاء 24/3/1974

 1714 1715 عامل وطاني ايوب // االربعاء 30/3/1993
 1714 1715 عامل اسماعيل سمير // االربعاء 04/10/1974
 1730 1715 عامل بوعلباني امين // االربعاء 22/10/1996

 1730  عامل بلعيش بالل // االربعاء 08/5/1986
 1730  عامل مسعودان عاشور // المدية 04/5/1986
كراء معدات  لوناس عمارة شارع علي سواق سيدي امحمد 11/6/1977

 البناء
 

   درويش حسان ساحة إسماعيل مخلوف تابالط 11/04/1941 

  

 3جزء  اللقب اإلسم

 2741 2771 قاعة شاي أمان هللا كريمي  

 2741 2771 مقهى عطابة خالد

 2741 1716 1701 محلة خالد

 2741 1716 1701 سعادي محمد امبارك عمر

 2741 1716 1701 شوطر رضوان

 2741 1716 1701 شعبان عبد الرحمان

 2741 1716 1701 نحناح شيماء

 2741 1716 1701 مزيان احسن

 2741 1716 1701 ضيف هللا مراد

 2741 1716 1701 ضيف هللا وحيد

 2741 1716 1701 شرقي محمد امين

 2741 1716 1701 مصباوي عبد الرحمان

 2741 1716 1701 دلة الحسين

 2741 1716 1701 سيد ياسين

 2741 1716 1701 بومنير محفوظ

 2741 1716 1701 براكني قدور

 2741 1716 1701 نعيمي مصطفى

 2741 1716 1701 عزيرة محمد

 2741 1716 1701 براهيمي عبد الرزاق

 2742 1716 1701 تاالمالك امال

 2742 1716 1701 براهيمي مصطفى

 2742 1716 1701 صيد وليد

 2742 1716 1701 مصلى سليم

 2742 1716 1701 بلطاس احمد

 2742 1716 1701 مغاسل عبد هللا

 2742 1716 1701 بصغير جهيدة

 2742 1716 1701 قدوسي معمر

 2742 1716 1701 رباحي رضا

 2742 1716 1701 بوشامي ناصر

 2742 1716 1701 شرقي محمد

 2742 1716 1701 براهيمي مصطفى

 2742 1716 1701 بربار فتحي

 2742 1717 1702 عامر سمير

 2742 1717 1702 عليم يخلف

 2742 1717 1702 دموغة فيصل

 2742 1717 1702 بوزيان ابراهيم

 2742 1717 1702 عايد حسين



 2742 1717 1702 ميسوم كريمة

 2742 1717 1702 ساعي علي

 2742 1717 1702 حميد محمد

 2742 1717 1702 سيد مسعود

 2742 1717 1702 نوفل عبد الكريم

 2742 1717 1702 قريتلي علي

 2742 1717 1702 بهلي سفيان

 2742 1717 1702 بودالي محمد

 2742 1717 1702 موالك محمد

 2742 1717 1702 بقة حمزة

 2742 1717 1702 قادوسي مولود

 2742 1717 1702 مشدوق فتحي

 2743 1717 1702 مشدوق فتحي

 2743 1717 1702 مولود بالل

 2743 1717 1702 الوناسي رمضان

 2743 1717 1702 بوقادير محمد

 2743 1717 1702 عصدوني جلول

 2743 1717 1702 بوس عبد القادر

 2743 1717 1702 مصطفى حكيم

 2743 1717 1702 كويبي بوزيد

 2743 1717 1702 قرومي شوقي

 2743 1717 1702 قرومي عبد الوهاب

 2743 1717 1702 عبد الوهاب محمد

 2743 1717 1702 جالطة توفيق

 2743 1717 1702 الوناسي رمضان

 2743 1718 1703 بورحلة امين

 2743 1718 1703 جياللي اسالم

 2743 1718 1703 سيدي مويى رضوان

 2743 1718 1703 كويبي محمد

 2743 1718 1703 قصار نسيم

 2743 1718 1703 سعدي يوسف

 2743 1718 1703 ركابي محمد

 2743 1718 1703 عجوط بدر الدين

 2743 1718 1703 منصوري رشيد

 2743 1718 1703 بلعيد الطيب

 2743 1718 1703 صغير والي فتيحة

 2743 1718 1703 زنازلي سيد علي

 2743 1718 1703 عدي زروق

 2743 1718 1703 مزيان امحمد

 2743 1718 1703 عزة أمنة

 2743 1718 1703 بوزيد مراد

 2743 1718 1703 قوادري عبد القادر

 2744 1718 1703 أونتغار خالد

 2744 1718 1703 زناقي حسين

 2744 1718 1703 أوهايبية أعمر

 2744 1718 1703 عبد الغني عركون

 2744 1718 1703 بورابعة جمال

 2744 1718 1703 ساللي أمين

 2744 1718 1703 قشوان محي الدين

 2744 1718 1703 بهلولي محمد األمين

 2744 1718 1703 بن قاسم محمد



 2744 1718 1703 بابوش محمد أمين

 2744 1718 1703 زيتوني محمد

 2744 1718 1703 بلميهوب حمزة

 2744 1718 1703 سعدي أمين

 2744 1719 1704 برحمون بن علي

 2744 1719 1704 علي بروجة إيمان

 2744 1719 1704 مقتونيف نصر الدين

 2744 1719 1704 غرميد رابح

 2744 1719 1704 دروش سفيان

 2744 1719 1704 بغة علي

 2744 1719 1704 حمداني صديق

 2744 1719 1704 أومدي ياسين

 2744 1719 1704 لقريد ياسين

 2744 1719 1704 عتو بالل

 2744 1719 1704 عتو محمود

 2744 1719 1704 لكريد بالل

 2745 1719 1704 زهرة بوعالم

 2745 1719 1704 بوسعادة عبد هللا

 زنازلي مصطفى

 

2745 

 سوكالي محمد

 

2745 

 شيباني محمد

 

2745 

 شيباني ياسين

 

2745 

 معصوم محي الدين سعيد

 

2745 

 سوكالي محمد

 

2745 

 هادف عزالدين

 

2745 

 سوكالي بالل

 

2745 

 تراش ي بالل

 

2745 

 الهادف عبد اللطيف

 

2745 

 مقاني عمر الخطاب

 

2745 

 عبد النور أيوب

 

2745 

 عاشور محمد

 

2746 

 معيزي  محمد

 

2746 

 حمادي طاهر

 

2746 

 طوهاري  رضا

 

2746 

 صيد فاتح

 

2746 

 صيد عمر

 

2746 

 قالل رشيد

 

2746 

 عنيبة محمد

 

2746 

 بعيكر سماعيل

 

2746 

 خروب عبد القادر

 

2746 

 حجاج علي

 

2746 

 مونس ي عثمان

 

2746 

 سلطاني فطومة

 

2746 

 حبة علي

 

2746 

 حبة محمد

 

2746 

 شوطر عبد النور

 

2746 

 برداوي  فؤاد

 

2746 

 سلماني محمد أمين

 

2746 

 بن كيني رمضان

 

2746 

 الباي عيس ى عبد اإلله

 

2746 

 بن غيار محمد رضا لطفي

 

2746 



 قارة أحمد أسية

 

2746 

 حرب فيوليت

 

2746 

 بوتماق سليم

 

2746 

 براهيمبوصبيع  عالء الدين

 

2746 

 قوت أمين

 

2746 

 مخطار يوسف

 

2746 

 حمادة حازم

 

2746 

 بن قنيف عبد الحكيم

 

2746 

 صالح محمد وحيد

 

2746 

 لعمارة نور الدين

 

2747 

 مقفولجي محمد إسالم

 

2747 

 شارف الحسين

 

2747 

 شواي بوزيان

 

2747 

 شبيل هشام

 

2747 

 بن حاج فويدر رشيد

 

2747 

 زروالة علي

 

2747 

 بن عمر محمد سعيد

 

2747 

 بوشميت عبد الناصر

 

2747 

 عماري  عبد القادر

 

2747 

 جالطو زين الدين أسامة

 

2747 

 2764 2755 أتش ي محمد ملين

 2764 2755 حشاني الزهرة

 2764 2755 بن عودة عبد القادر

 2764 2755 بوروبي مرزاق

 2764 2755 نعمان يوسف

 2764 2755 نعمان سماعيل

 2764 2755 زرماني حسين

 2764 2755 بكاكرية الطاهر

 2764 2755 بن عودة عبد الحليم

 2764 2755 بوروبي علي

 2764 2755 زيتوني محمد

 2765 2756 عويس ي عبلة

 2765 2756 ساس ي وحيد

 2765 2756 عليوات سليم

 2765 2756 مباركي محمد

 2765 2756 ساس ي محمد

 2765 2756 ساس ي سفيان

 2765 2756 عدي عبد السالم

 2765 2756 سبتي زوجة زواوي  صفية

 2765 2756 عايد فوضيل

 2765 2756 حماني أسامة

 2765 2756 قصار عامر

 2765 2756 قناز إبراهيم

 2765 2756 بن شبير جمال

 2765 2756 بن عماري  توفيق

 2765 2756 قادم براهيم

 2765 2756 عالش صفيان

 2765 2756 قصار العربي

 2765 2756 بزاري  عبد النور

 2765 2756 بزاري  عبد النور

 2765 2756 مخطاري  أيمن



 2765 2756 حماني صديق

 2765 2756 بداوي  نذير

 2765 2756 حية أيوب

 2765 2756 بوزيد فؤاد

 

 2756 2765 أرون عمر.

 2756 2765 عدي نور الدين

 2756 2765 غنة سمير

 2756 2765 عايد ناصر

 2756 2765 لباني أحمد

 2756 2765 عايد بن عيس ى

 2757 2765 بن بسة العربي

 2757 2765 قناز محمد

 1727 1712 نورا لدين برادعي

 1727 1712 توفبق كمان

 1727 1712 زبير كمان

 1727 1712 سماعين حراز

 1727 1712 سفيان عثمان

 1727 1712 محجوب جزيري 

 1727 1712 سفيان طالبي

 1727 1712 احمد تملوت

 1727 1712 عبد القادر بومسيد

 1727 1712 علي حمادي

 1727 1712 فريد حالز

 1727 1712 علي حمادي

 2753 1727 1712 ارزقي دحمان

 2753 1727 1712 صافي محمد

 2753 1727 1712 بطاش احمد

 2753 1727 1712 شبالوي  فيصل

 2753 1727 1712 رخوم صليحة

 2753 1727 1712 حماديدي سفيان

 2753 1727 1712 وعلي دحمان

 2753 1727 1712 مرزوق  محمد

 2753 1727 1712 احمد مناصر

 2753 1727 1712 ولد كسكوسة زهور

 2753 1727 1712 دربال حليم

 2753 1727 1712 عراج خالد

 2753 1727 1712 صالح سيد احمد

 2753 1727 1712 بلقاسم حمزة

 2753 1727 1712 شايب ستي خير الدين

 2753 1727 1712 كريم بوشاقور

 2753 1727 1712 كريم بوشاقور

 2753 1727 1712 مناصر احمد

 2753 1728 1713 طاهر يمينة

 2753 1728 1713 بوشاش ي عزالدين

 2753 1728 1713 مجدوف بلقاسم



 2753 1728 1713 دحمان عبد الحكيم

 2753 1728 1713 لعرج بن عثمان

 2753 1728 1713 خداوي  مصطفى محمد

 2753 1728 1713 ولد كسكوسة زهور

 2753 1728 1713 بومدروس عزالدين

 2753 1728 1713 سيدي عاشور حسين

 2753 1728 1713 بالي العزوزي 

 2753 1728 1713 مزيان سمير

 2753 1728 1713 براكني رضا

 2754 1728 1713 قوادري  محمد

 2754 1728 1713 جعدوني يوسف

 2754 1728 1713 براهيم احمدي محمد

 2754 1728 1713 ملون  الياس

 2754 1728 1713 سالم زوبير

 2754 1728 1713 سالم زوهير

 2754 1728 1713 شهيب عبد الوحيد

 2754 1728 1713 بربارة عبد الحليم

 2754 1728 1713 بوجو حمزة

 2754 1728 1713 خليفة ليسر

 2754 1728 1713 فروقة نعيمة

 2754 1728 1713 حركابي يوسف

 2754 1728 1713 عثمان سيدعلى

 2754 1728 1713 بوقالة محمد

 2754 1728 1713 فرد نعيمة

 2754 1728 1713 ولد العربية مختار

 2754 1728 1713 باركي بالل

 2754 1728 1713 مزاري  محمود

 2754 1714 1729 بلقاسم بلقاسم

 2754 1714 1729 جرجوري زكريا

 2754 1714 1729 بن قطب نبيل

 2754 1714 1729 عصماني فريد

 2754 1714 1729 محمد طاطاي

 2754 1714 1729 عبد املالك عمي

 2754 1714 1729 جرجوري عبد الرحيم بالل

 2754 1714 1729 عمر محنان

 2754 1714 1729 دريدي النوي 

 2754 1714 1729 محي الدين ياسين

 1714 1729 دريوش جهيد

 1714 1729 قطيش مصطفى

 
 

 2766 رحيم حسين

 2766 سديرة تركية  

 2766 عيشوش محمد  

 2766 مرامي ياسين  

 2766 بولغبار علي  

  



 2766 بعة حكيم

 2766 مهدي ابراهيم  

 2766 منوجيار سفيان  

 2766 منوجيار سفيان  

 2766 بن عزوط فريد  

 2766 بوشالغم عبد الرحمان  

 2766 عندو لرزاق محمد  

 2766 عندو لرزاق محمد  

 2766 بوخيط اسماعيل  

 2766 عيسى عدالن  

 2766 عمورة حسن  

 2766 بن عائشة معطي حميد  

 2766 بوغداوي جمال  

 2766 اإلمام عبد الغني  

 2766 جرجوري صهيب  

 2766 جرجوري كمال  

 2766 زواوي شهاب  

 2766 هجرسي رضا  

 2766 حمدوني لقمان  

 2766 حسان حميد  

 2766 بوزيان حسيبة  

 2766 بن احمد محمد  

 2766 عماروش ابراهيم  

 2766 بلقاسم فيسة ابراهيم  

 2766 مقشوش ناصر  

 2767 حداد مراد  

 2767 ناصر حبيبة  

 2767 كروش ياسين  

 2767 زوبيري فاطمة الزهراء  

 2767 عمورة محمد  

 2767 مصراوي محمد  

 2767 مصراوي عبد الرحمان  

 2767 العيساوي محفوظ  

 2767 مقشوش حفيظ  

 2767 زنازلي محمد  

 2767 الزروق الزغيمي بشير  

 2767 عمورة سفيان  

 2767 بورحلة موسى  

 2767 عمورة اسحاق  

 2767 بن عالل محمد  

 2767 عمورة رابح  

 2767 الكوت عائشة  

 2767 بلهادف بختة  

 2767 عمورة جمال  

 2767 عمورة عبد النور  

 2767 عماري مرزاق  

 2767 سعدي محمد جزيل  

 2767 شعبور نور الدين  

 2767 جلولي بشير  

 2767 قاسمية سيد علي  

 2767 عليولد بابا  الياس  

  



 2767 قويدر بن علي كريم

 2767 شعبور صادق  

 2767 بن سعيد محمد  

 2767 بوعمرة سيد احمد  

 2768 بن قرنوز الهادي  

 2768 مداح نسيمة  

 2768 مقداد ميمي  

 2768 عيد حسام الدين  

 2768 طيان عبد الكريم  

 2768 تالي نادية  

 2768 طيان عبد الكريم  

 2768 طيان عبد الكريم  

 2768 طيان عبد الكريم  

 2768 عصاص عبد الجليل  

 2768 عاللي عثمان  

 2768 بخموري طارق  

 2768 بخموري طارق  

 2768 جدايمي محمد  

 2768 بوشعيلة ابراهيم  

 2768 حمو رابح  

 2768 لعماري فاطمة  

 2768 بورحلة محمد  

 2768 قارة مصطفى خليل حسين  

 2768 عريبي يوسف  

 2768 قاسم بلقاسم  

 2768 برغوش عبد العزيز  

 2768 هامل زيد  

 2768 عيشوبة حليم  

 2768 بوجمعة امبارك  

 2768 حميدة يوسف  

 2768 شميط حزرجة شريف  

 2768 مراح فريد  

 2768 عمورة أمين  

 2768 بعوش محمد  

 2769 مضراوي عبد هللا  

 2769 دريوش القادر عبد  

 2769 سالماني مهدي  

 2769 برصالي نور الدين  

 2769 كدو عمر  

 2769 خالي سعاد  

 2769 كاف أحمد  

 2769 عبداللي أحمد  

 2769 صيد أحمد  

 2769 قاسم مسعودة  

 2769 بن فرارة عبد الحفيظ  

 2769 حجاج عبد الحق  

 2769 بوخيط يونس  

 2769 قليعي عبد الكريم  

 2769 موجاد إبراهيم  

 2769 شاعو فايزة  

 2769 تكارلي سمير  

  



 2769 تكارلي سمير

 2769 كوردالي عبد النور  

 2769 حمادة إبراهيم  

 2769 مغاربة أسامة  

 2769 محمدي الهاشمي  

 2769 موساوي  منير  

 2769 جميل شفيق  

 2769 ماحي يوسف  

 2769 بوشاشية محمد  

 2769 بن عودة سعيدة  

 2769 حمداني عبد الرحيم  

 2769 برحمة محمد  

 2769 ماحي بلقاسم  

 2770 بن عثمان عمر  

 2770 حدوش بالل  

 2770 رجام يلسين  

 2770 كرار عبد الوهاب  

 2770 وهراني عبد السالم  

 2770 أوراقي فضيلة  

 2770 عاشور أحمد  

 2770 ماحي بالل  

 2770 مرسلي اعمر  

 2770 بوغداوي  محمد  

 2770 بومغار رفيق  

 2770 حفاف محمد رضا  

 2770 كروش ابراهيم  

 2770 عاشور عبد العزيز  

 2770 محيوت أمين  

 2770 خاللفة جمال  

 2770 عربادي عزوز  

 2770 حاج عامر توفيق  

 2770 عوني نور الدين  

 2770 شيالق سليم  

 2770 غطاس محمد زهير  

 2770 بن دالي بلقاسم  

 2770 جلول  سيد أحمد  

 2770 بوزويجة رشيد  

 2770 عاشوري حنان  

 2770 حفصة فتيحة  

 2770 شنون  سمير  

 2770 حاج عامر إلياس  

 1437 نعيمي موس ى بلقاسم  

 

2770 

 1437 سمالي عماد

 

2770 

 2771 1453 1437 أمان هللا كريمي

 2771 1453 1437 عطابة خالد

 2737 1453 1437 بودي صالح

 2737 1453 1437 حصايري نفيسة

 2737 1453 1437 فرحات حسينة

 2737 1453 1437 حليمي قدور

 2737 1453 1437 الدبي محمد

 2737 1453 1437 بوزويجة ياسين



 2737 1453 1438 عمورة محمد

 2737 1453 1438 زرقاوي بن براهيم

 2737 1454 1438 شنافي الطيب

 2737 1454 1438 تالي محمد

 2737 1454 1438 آيت براهم ميلود

 2737 1454 1438 الوناس أحمد

 2737 1454 1438 أومدي سوفيان

 2737 1454 1438 بورحلة حمزة

 2737 1454 1438 بسالم بالل

 2737 1454 1438 رحماني عدالن

 2737 1454 1438 خميري لطفي

 2737 1454 1438 طيبي حميد

 2737 1454 1438 رابية أحمد

 2737 1454 1438 رابية عبد النور

 2737 1454 1438 رشيد عقوني

 2737 1454 1438 سيد احمد سيلمي

 2737 1454 1438 لحسن بن ادير

 2737 1454 1438 مراد بن ادير

 2737 1454 1438 رشيد نومة

 2737 1454 1438 أمين مداح

 2737 1454 1438 ليلى حداد

 2737 1454 1438 كريم مقراني

 2737 1454 1438 جميلة عشيط

 2737 1454 1438 نبيل قدور

 2738 1454 1438 محمد عباس

 2738 1454 1438 شمس الدين عمور

 2738 1454 1438 عبد الرزاق زواوي

 2738 1454 1438 حميد عزازدة

 2738 1454 1438 علي بوزوران

 2738 1454 1438 أحمد مزاري

 2738 1454 1439 الهاشمي تسقاتيرت

 2738 1454 1439 عبد الرزاق زواوي

 2738 1455 1439 هالل صخري

 2738 1455 1439 محمد رقاد

 2738 1455 1439 نور الدين شعبان

 2738 1455 1439 محمد بن غربية

 2738 1455 1439 معمر أمين حمودة

 2738 1455 1439 بوزيد حدوش

 2738 1455 1439 عبد الحفيظ بلقاسمي

 2738 1455 1439 سفيان قنزات

 2738 1455 1439 عبد الحفيظ بلقاسمي

 2738 1455 1439 صالح الدين بلقاسمي

 اسماعيل بلقاسمي

 

1455 2738 

 أحالم رحو

 

1455 2738 

 عز الدين بلقاسمي

  

2738 

 محمد صديق بلقاسمي

  

2738 

 احمدبن  فضيلة

 

2771 

 2771 2760 اعراب محمد 

 2771 2760 عبد الحفيظ بوكريد 

 2771 2760 شريف صماد 

 2771 2760 الهادي حماديدي 

 



 2771 2760 مغريش محمد نذير

 2771 2760 صماد عبد الحكيم 

 2772 2760 محمد سليم خليفي 

 2772 2760 رضوان خمالي 

 2772 2760 مادي نور الدين 

 2772 2760 صديق حسانبن  

 2772 2760 النوي دريدي 

 2772 2760 شايبي عبد القادر 

 2772 2760 سعودي اسماعين 

 2772 2760 عايد عبد القادر 

 2772 2760 بوشكوك طارق 

 2772 2760 طيب سليمان طيب 

 2772 2760 البرازي فيروز 

 2772 2760 يسام نور الدين 

 2772 2760 بعوش محمد 

 2772 2760 ابزيز ياسين 

 2772 2760 مطالوي خديجة 

 2772 2760 دربال عبد الوهاب 

 2772 2760 روابح محمد 

 2772 2760 بومسيد عبد القادر 

 2772 2760 دربالة خير الدين 

 2772 2760 بلخوص علي 

 2772 2760 بهات سفيان 

 2772 2760 تهامي سيد علي 

 2772 2760 موصلي رضا 

 2772 2760 نواري محمد امين 

 2772 2761 حاتم طيب 

 2772 2761 عاشور سيد علي 

 2772 2761 سيدي موسى الياس 

 2772 2761 طايل طيب 

 2772 2761 طويل مراد 

 2772 2761 الطويل سيداحمد 

 2761 دحمان عبد المجيد 

 2761 وداحي عبد النور  

 2761 علي مسعود يوسف  

 2761 مريم احمد  

 2761 حصيري نفيسة  

 2761 روخي اسماعيل  

 2761 مكركب ابران محمد  

 2761 بوفرة حذيفة  

 2761 بوقرة سفيان  

 2761 منشري محمد  

 2761 ريغي عبد هللا  

 2761 تركي الياس  

 2761 مطالوي العرابي  

 2761 بن عزوط عبد المؤمن  

 2761 عطابة محمد امين  

 2761 جبابي جمال  

 2761 سداد احمد  

 2761 حاج اسماعيل فوزية  

 2761 حسان اسماعيل  

  



 2761 لحياني معمر

 2761 ياسين فراج  

 2761 محمد حوبان  

 2761 طبوزي صغير  

 2761 دواجي زهية  

 2762 بونصيار محمد  

 2762 دباب عبد الجليل  

 2762 بوشكوك رضوان  

 2762 فراج زهيد  

 2762 بن يحي محمد  

 2762 لطرش عبد الرحيم  

 2762 محي الدين محمود محمد  

 2762 جنادي محمد لمين  

 2762 لصار وليد  

 2762 الدابي محمد  

 2762 غزالي يوسف  

 2762 لعرابي رضا  

 2762 بلحاج علي  

 2762 عجوط سعيد  

 2762 غزالي بالل  

 2762 بومدين لخضر  

 2762 فتح الزهر معزوز  

 2762 قوقام موسى  

 2762 فرجوني علي  

 2762 عيساحي احمد  

 2762 واضح عادل  

 2762 طالب ابراهيم  

 2762 عماروش عبد النور  

 2762 عزوق حياة  

 2762 طايف هشام  

 2762 بن رقية عبد المنعم  

 2762 خضاري توفيق  

 2762 نبيح ابتسام  

 2762 بومعزة محمد  

 2762 مقري الوجري جمال  

 2763 قرون فاطمة الزهراء  

 2763 بن شرشالي نبيل  

 2763 عماري حميد  

 2763 يعيش عاشور حمزة  

 2763 بطا ش منصور  

 2763 يخلف حميدو  

 2763 محي الدين ياسين  

 2763 قطال رشيد سالم  

 2763 طاهر سعيدة  

 2763 بوزراري زهيدة  

 2763 دردار نوال  

 2763 قايسي محمد طاهر  

 2763 رزفي ابراهيم  

 2763 شطاوي مصطفى  

 2763 بن سي لكحل بالل  

 2763 عليش احمد  

  



 2763 شطاوي محمد

 2763 محي الدين محمود حمزة  

 2763 منقال بالل  

 2763 غريب فريد  

 2763 معاشو تواتي  

 2763 بلعبيد طاهر  

 2763 عافر القادرعبد   

 2763 بوقرة معاذ  

 2763 مرزوق سيد احمد  

 2763 بوشالغم حكيم  

 2763 بومعزة محمد  

 2763 بن خليفة وليد محمد  

 2763 عيسى الباي نبيلة  

 2763 جباري حليم  

 2773 دحمان عبد المجيد  

 2773 وداحي عبد النور  

 2773 علي مسعود يوسف  

 2773 مريم احمد  

 2773 حصيري نفيسة  

 2773 روخي اسماعيل  

 2773 مكركب ابران محمد  

 2773 بوفرة حذيفة  

 2773 بوقرة سفيان  

 2773 منشري محمد  

 2773 ريغي عبد هللا  

 2773 تركي الياس  

 2773 مطالوي العرابي  

 2773 بن عزوط عبد المؤمن  

 2773 عطابة محمد امين  

 2773 جبابي جمال  

 2773 سداد احمد  

 2773 حاج اسماعيل فوزية  

 2773 حسان اسماعيل  

 2773 لحياني معمر  

 2773 محمد حوبان  

 2773 طبوزي صغير  

 2773 دواجي زهية  

 2773 بونصيار محمد  

 2773 دباب عبد الجليل  

 2773 بوشكوك رضوان  

 2773 فراج زهيد  

 2773 بن يحي محمد  

 2773 لطرش عبد الرحيم  

 2774 محي الدين محمود محمد  

 2774 جنادي محمد لمين  

 2774 لصار وليد  

 2774 الدابي محمد  

 2774 غزالي يوسف  

 2774 لعرابي رضا  

 2774 بلحاج علي  

 2774 عجوط سعيد  

  



 2774 غزالي بالل

 2774 بومدين لخضر  

 2774 فتح الزهر معزوز  

 2774 قوقام موسى  

 2774 فرجوني علي  

 2774 عيساحي احمد  

 2774 واضح عادل  

 2774 طالب ابراهيم  

 2774 عماروش عبد النور  

 2774 عزوق حياة  

 2774 طايف هشام  

 2774 بن رقية عبد المنعم  

 2774 خضاري توفيق  

 2774 نبيح ابتسام  

 2774 بومعزة محمد  

 2774 الوجريمقري  جمال  

 2774 قرون فاطمة الزهراء  

 2774 بن شرشالي نبيل  

 2774 عماري حميد  

 2774 يعيش عاشور حمزة  

 2774 بطا ش منصور  

 2774 يخلف حميدو  

 2775 محي الدين ياسين  

 2775 قطال رشيد سالم  

 2775 طاهر سعيدة  

 2775 بوزراري زهيدة  

 2775 دردار نوال  

 2775 قايسي محمد طاهر  

 2775 رزقي ابراهيم  

 2775 شطاوي مصطفى  

 2775 بن سي لكحل بالل  

 2775 عليش احمد  

 2775 شطاوي محمد  

 2775 محي الدين محمود حمزة  

 2775 منقال بالل  

 2775 غريب فريد  

 2775 معاشو تواتي  

 2775 بلعبيد طاهر  

 2775 عافر عبد القادر  

 2775 بوقرة معاذ  

 2775 مرزوق سيد احمد  

 2775 بوشالغم حكيم  

 2775 بومعزة محمد  

 2775 بن خليفة وليد محمد  

 2775 عيسى الباي نبيلة  

 2775 جباري حليم  

 2774 2764 بن عثمان حليم  

 2774 2764 طرايشي الياس 

 2774 2764 الجوهر محمد 

 2774 2764 فرجوني علي 

 2774 2764 عبد المومن صميدة 

 



 2774 2764 بن خليفة محمد

 2776 2764 محمد وعمر بهات 

 2776 2764 بوزورين رضوان 

 2776 2764 شامي ميلود فريد 

 2776 2764 سمير بهات 

 2776 2764 قدرة فضيلة 

 2776 2764 حفصي الهاشمي 

 2776 2764 مداح نسيمة 

 2776 2764 عالمي بالل 

 2776 2764 بغدادي محمد 

 2776 2764 عوف عبد هللا 

 2776 2764 وداحي عبد النور 

 2764 أتش ي محمد ملين 

 2764 حشاني الزهرة  

 2764 بن عودة عبد القادر  

 2764 بوروبي مرزاق  

 2764 نعمان يوسف  

 2764 نعمان سماعيل  

 2764 زرماني حسين  

 2764 بكاكرية الطاهر  

 2764 بن عودة الحليمعبد   

 2764 بوروبي علي  

 1689 زيتوني محمد  

 

2764 

 1689 عويس ي عبلة

 

2764 

 2764 1682 1689 ساس ي وحيد

 1682 1689 بوخاري نجم الدين

 2738 1682 1689 فرطاسي سفيان 

 2738 1682 1689 زياني محمد

 2738 1682 1689 لعرابي بلقاسم

 2738 1682 1689 قارة برنو محمد هيشام

 2738 1682 1689 زقان كمال

 2738 1682 1689 هادف فريد

 2738 1682 1689 أولمان محمد

 2738 1682 1690 بحرية ياسين

 2739 1682 1690 سعدود أحسن

 2739 1682 1690 زرارقة رزقي

 2739 1682 1690 لعبيدي محمد

 1690 أحمد العربي نور الدين

 

2739 

 1690 لعبيدي أحمد

 

2739 

 2739 1720/1705 1690 بن زرفة فيصل

 2739 1720/1705 1690 عبد السالم محمد

 2739 1720/1705 1690 زنازلي مصطفى

 2739 1720/1705 1690 سوكالي محمد

 2739 1720/1705 1690 شيباني محمد

 2739 1720/1705 1690 شيباني ياسين

 2739 1720/1705 1690 معصوم محي الدين سعيد

 2739 1720/1705 1690 سوكالي محمد

 2739 1720/1705 1690 هادف عزالدين

 2739 1720/1705 1690 سوكالي بالل

 2739 1720/1705 1690 تراشي بالل

 2739 1720/1705 1690 الهادف عبد اللطيف



 2739 1720/1705 1690 مقاني عمر الخطاب

 2739 1720/1705 1690 عبد النور أيوب

 2739 1720/1705 1690 عاشور محمد

 2739 1720/1705 1690 معيزي محمد

 2739 1720/1705 1690 حمادي طاهر

 2739 1720/1705 1690 طوهاري رضا

 2739 1720/1705 1690 صيد فاتح

 2739 1720/1705 1690 صيد عمر

 2739 1720/1705 1690 قالل رشيد

 2739 1720/1705 1690 عنيبة محمد

 2739 1720/1705 1690 بعيكر سماعيل

 2739 1720/1705 1690 خروب عبد القادر

 2739 1720/1705 1691 حجاج علي

 2740 1720/1705 1691 مونسي عثمان

 2740 1721/1706 1691 سلطاني فطومة

 2740 1721/1706 1691 حبة علي

 2740 1721/1706 1691 حبة محمد

 2740 1721/1706 1691 شوطر عبد النور

 2740 1721/1706 1691 برداوي فؤاد

 2740 1721/1706 1691 سلماني محمد أمين

 2740 1721/1706 1691 بن كيني رمضان

 2740 1721/1706 1691 الباي عيسى عبد اإلله

 2740 1721/1706 1691 بن غيار محمد رضا لطفي

 2740 1721/1706 1691 قارة أحمد أسية

 2740 1721/1706 1691 حرب فيوليت

 2740 1721/1706 1691 بوتماق سليم

 2740 1721/1706 1691 بوصبيع براهيم عالء الدين

 2740 1721/1706 1691 قوت أمين

 2740 1721/1706 1691 مخطار يوسف

 2740 1721/1706 1691 حمادة حازم

 2740 1721/1706 1691 بن قنيف عبد الحكيم

 2740 1721/1706 1691 صالح محمد وحيد

 2740 1721/1706 1691 لعمارة الديننور 

 2740 1721/1706 1691 مقفولجي محمد إسالم

 2747 2740 1721/1706 شارف الحسين

 2747 2740 1721/1706 شواي بوزيان

 2747 2740 1721/1706 شبيل هشام

 2747 2740 1721/1706 بن حاج فويدر رشيد

 2747 2740 1721/1706 زروالة علي

 2747 2740 1721/1706 عمربن  محمد سعيد

 2747 2740 1721/1706 بوشميت عبد الناصر

 2747 2740 1721/1706 عماري عبد القادر

 2747 2740 1721/1706 جالطو زين الدين أسامة

 راوي جبير

 

2741 2747 

 2747 2741 1892 راوي عبد الكريم

 2741 1892 سعد السعود محمد

 2741 1892 شيخي حميد 

 2741 1892 الدالية محمد 

 2741 1552 عياش يوسف 

 2741 1552 أحمد عالل أعمر 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن قبايلي يحي

 

1552 2690 

 زميم خيرة

 

1553 2690 

 سليني ربيع

 

1553 2690 

 صاف طاهر

 

1553 2690 

 أومدي رمضان

 

1553 2690 

 ولد العربي أحمد

 

1553 2690 

 حصباية احمد

 

1553 2690 

 علوات سهيلة

 

1553 2690 

 سليماني احمد

 

1553 2690 

 سعيداني نورة

 

1553 2690 

 قدراوي فاطمة

 

1553 2690 

 يمناين عائشة

 

1553 2690 

 بوجمعة يخلف محمد

 

1553 2690 

 رمضان الياس

 

1553 2690 

 بوختاشي سليمة

 

1553 2690 

 عيسي محمد

 

1553 2690 

 بوقرعة جمال

 

1553 2690 

 بن شناف رشيد

 

1553 2690 

 مجوط جمال

 

1553 2690 

 يخلف ادريس

 

1553 2690 

 أوشريف جمال

 

1553 2690 

 مكرطاري محمد

 

1553 2690 

 حميتي مراد

 

1553 2690 

 بومعيزة مبروك

 

1553 2690 

 العيموش علي

 

1553 2690 

 كواديك صليحة

 

1553 2690 

 حميتة عائشة

 

1553 2690 

 أوشريف توفيق

 

1553 2690 

 بن عالل محمد

 

1553 2690 

 2690 1553 1554 مهابي مصطفى

 2691 1553 1554 أبراري عمر

 2691 1510 1554 وزاني بلقاسم

 2691 1510 1554 جيار عدالن

 2691 1510 1554 عدلي حسين

 2691 1510 1554 شعبان يحي

 2691 1510 1554 تواليت محمد

 2691 1510 1554 جالل يوسف



 2691 1510 1554 الهامل محمد

 2691 1510 1554 معيوف عبدالقادر

 2691 1510 1554 سي أحمد محمد

 2691 1510 1554 بوزغاية فطيمة

 2691 1510 1554 دحمان وعلي

 2691 1510 1554 رايد محمد

 2691 1510 1554 لعماري جمال

 2691 1510 1554 رحو عائشة

 2691 1510 1554 بلعربي شفيق

 2691 1510 1554 حاج هللا مروان

 2691 1510 1554 حلومة محمد

 2691 1510 1554 عراب فاروق

 2691 1510 1554 بن قاسم رمضان

 2691 1510 1554 عرابجي توفيق

 2691 1510 1554 كسري سفيان

 2691 1510 1554 فراحوي بوعالم

 2691 1510 1554 بطاهر سومية

 2691 1510 1554 عبدلي العيد

 2691 1510 1554 حمو مصطفى

 2691 1510 1554 أحمد بن علي محمد

 2691 1510 1554 رحيم رشيد

 2691 1510 1554 المكرفي حاج

 2691 1510 1509 بوعياد علي

 2692 1510 1509 لجيسة فاطمة الزهراء

 2692 1551 1509 قادة سماعين

 2692 1551 1509 زيطاري عمر

 2692 1551 1509 فقير محمد

 2692 1551 1509 بلقاسمي محمد

 2692 1551 1509 غربي عبدالرحمن

 2692 1551 1509 درعي محمد

 2692 1551 1509 رباعي حكيم

 2692 1551 1509 غرمول كمال

 2692 1551 1509 قريتلي محمد شكيب

 2692 1551 1509 سعودي عليوات

 2692 1551 1509 بن قسمية محمد

 2692 1551 1509 مهناوي حليم

 2692 1551 1509 جميل محمد

 2692 1551 1509 المهدي هجالة حكيم

 2692 1551 1509 زقان حكيم

 2692 1551 1509 جوابي محفوظ

 2692 1551 1509 بن لكحل بن حمدين

 2692 1551 1509 علي قويدر ربيع

 2692 1551 1509 أيت سعدي فريد

 2692 1551 1509 مغنوج سفيان

 2692 1551 1509 رزواني فتحي

 2692 1551 1509 ولد رويس جعفر

 2692 1551 1509 بوشعيلة عبدالكريم

 2692 1551 1509 زعرور عزيز

 2692 1551 1509 شعبان محمد

 2692 1551 1509 مناع فضيل

 2692 1551 1509 لرابي الزهراء



 2692 1551 1509 هناوي أحمد

 2692 1551 1508 نعيمي موسى بلقاسم

 2693 1551 1508 بن جروالذيب عبدالغاني

 2693 1550 1508 يحياوي محمد

 2693 1550 1508 بوزيان محمد

 2693 1550 1508 رجم محمد

 2693 1550 1508 قاسم عمر

 2693 1550 1508 مزاري  عبد الصمد حمزة

 2693 1550 1508 غزالي رابح

 2693 1550 1508 قوادري عبدالقادر

 2693 1550 1508 بن قانون بوعالم

 2693 1550 1508 عالل محمد

 2693 1550 1508 العمري عبدالقادر

 2693 1550 1508 زواوي فاطمة

 2693 1550 1508 عريبي محمد

 2693 1550 1508 بن عمر رزقي

 2693 1550 1508 منادي يونس

 2693 1550 1508 العطري كمال

 2693 1550 1508 عــزوني عبد الـــنور

 2693 1550 1508 مــدي يوســف

 2693 1550 1508 بــودراع محمــد صالح

 2693 1550 1508 لحياني حكيم

 2693 1550 1508 توات صليحة

 2693 1550 1508 سالمي محمد

 2693 1550 1508 سيدي موسى حمزة

 2693 1550 1508 ســي  أحــمـد فتحــي

 2693 1550 1508 ولهة مراد

 2693 1550 1508 سيدي موسى محمد

 2693 1550 1508 عصماني محمد

 2693 1550 1508 عروسي عالل

 2693 1550 1508 ميمون حكيم

 واضح محمد

 

1550 2693 

 فرناني بن علي

 

1550 2694 

 درارني أحمد

 

1549 2694 

 شوشة محمود عبدالرؤوف

 

1549 2694 

 بن سليم العالية حميدة

 

1549 2694 

 مداود أحمد

 

1549 2694 

 لوناوسي أمين

 

1549 2694 

 بالغجي محمد

 

1549 2694 

 أوشريف عمر

 

1549 2694 

 عماري سميرة

 

1549 2694 

 سعيداني جميلة

 

1549 2694 

 عيشي عالل

 

1549 2694 

 بوقلماني رشيد

 

1549 2694 

 فركون جعفر

 

1549 2694 

 أكلي عبد المالك

 

1549 2694 

 حموش غفران

 

1549 2694 

 خليفة الزهراءفاطمة 

 

1549 2694 

 علجي مروان

 

1549 2694 

 بن علي بالل

 

1549 2694 

 بوبكر سفيان

 

1549 2694 



 رامي شريفة

 

1549 2694 

 خلوف رشيد

 

1549 2694 

 لوزير وليد

 

1549 2694 

 بن رجم سفيان

 

1549 2694 

 المهدي هجالة مراد

 

1549 2694 

 مرزوقة فاطمة

 

1549 2694 

 عوشـة مولود

 

1549 2694 

 شيكر فاتح

 

1549 2694 

 بن مبيروك مختار

 

1549 2694 

 لوناوسي مراد

 

1549 2694 

 2694 1549 1506 كروشي رياض

 2695 1549 1506 شبوطة محمد

 2695 1547 1506 بن صالح لطفي

 2695 1547 1506 عريبي يوسف

 2695 1547 1506 سليماني أبوبكر

 2695 1547 1506 سعدي موسى

 2695 1547 1506 فلوس سفيان

 2695 1547 1506 بوعلباني محمد

 2695 1547 1506 بن علي عبد القادر

 2695 1547 1506 ولمتيجي محمد

 2695 1547 1506 لعرابي رضا

 2695 1547 1506 سحمادي بن عيسى

 2695 1547 1506 غزالي حسين

 2695 1547 1506 رمول محمد

 2695 1547 1506 حميدات رابح

 2695 1547 1506 قصار جمال

 2695 1547 1506 شعنان عبد الكريم

 2695 1547 1506 إسماعيل علي

 2695 1547 1506 رابح محمد

 2695 1547 1506 أكلي طارق أحمد

 2695 1547 1506 بن هالل عبد هللا

 2695 1547 1506 بلهاشمي رابح

 2695 1547 1506 غرداوي عبد المجيد

 2695 1547 1506 عثماني محمد

 2695 1547 1506 بيبط عبد الحكيم

 2695 1547 1506 بوستة عبد القادر

 2695 1547 1506 المكرفي بالل

 2695 1547 1506 نمديل محمد

 2695 1547 1506 سيدي موسى صالح

 2695 1547 1506 حمداوي كريمة

 2695 1547 1505 قايدي رابح

 2696 1547 1505 صالح نور الدين

 2696 1548 1505 جلواح رابح

 2696 1548 1505 بوخلشوفة محمد

 2696 1548 1505 موساوي محمد

 2696 1548 1505 كريكط نسيم

 2696 1548 1505 حاجي فتحي قويدر

 2696 1548 1505 سي علي أحمد

 2696 1548 1505 قبي خالد

 2696 1548 1505 بختيار مختار

 2696 1548 1505 تونسي نادية



 2696 1548 1505 كعيبي أعمر

 2696 1548 1505 بومزبر الطيب

 2696 1548 1505 بن يحي فيصل

 2696 1548 1505 زاوي كمال

 2696 1548 1505 بن علي محمد وعمر

 2696 1548 1505 عمران عبد الحق

 2696 1548 1505 أومدي عمر

 2696 1548 1505 يزة رشيد

 2696 1548 1505 بلعيدي كريم

 2696 1548 1505 خميسي سليمة

 2696 1548 1505 األحسن عبد القادر

 2696 1548 1505 أومدي يمينة

 2696 1548 1505 رحموني ياسين

 2696 1548 1505 طايف هشام

 2696 1548 1505 زناقي زبيدة

 2696 1548 1505 شاطر سعيدة

 2696 1548 1505 قبايلي اسماعيل

 2696 1548 1505 بزاري عبد النور

 2696 1548 1505 نحال شوقي

 2696 1548 1504 فرجي مختار

 2697 1548 1504 فتاح حمزة

 2697 1546 1504 مهداوي هارون الرشيد

 2697 1546 1504 طيان طارق

 2697 1546 1504 كركوت محمد

 2697 1546 1504 بكوش مراد

 2697 1546 1504 بن توتة سفيان

 2697 1546 1504 عروان ميلود

 2697 1546 1504 حدوش حمزة

 2697 1546 1504 بن قبايلي أحمد

 2697 1546 1504 زرماني محمد

 2697 1546 1504 حمايدي نعيمة

 2697 1546 1504 بلقاسم فيسة فاتح

 2697 1546 1504 مسدورة عمر

 2697 1546 1504 بن جرو الذيب عبد هللا

 2697 1546 1504 حومادي نسرين

 2697 1546 1504 بن علي خوجة شوقي

 2697 1546 1504 بلكبير كمال

 2697 1546 1504 كرموس عبد الرحمان

 2697 1546 1504 بوبزول أحمد

 2697 1546 1504 عطابة خالد

 2697 1546 1504 سرير عبد هللا طيب

 2697 1546 1504 سحال بالل

 2697 1546 1504 باكريم أحمد

 2697 1546 1504 اإلمام الهاشمي

 2697 1546 1504 قاسم ريـضا

 2697 1546 1504 جاب الخير جياللي

 2697 1546 1504 هارون سامي

 2697 1546 1504 عاشور عبدهللا

 2697 1546 1504 نمديل حسام الدين

 2697 1546 1503 بوكاري محمد

 2698 1546 1503 نعار محمد



 2698 1545 1503 محمدي لخضر المين

 2698 1545 1503 بيبط فاتح

 2698 1545 1503 دوالش رضوان

 2698 1545 1503 رمضان رابح

 2698 1545 1503 معصوم محي الدين زهيرة

 2698 1545 1503 بوزيان احمد

 2698 1545 1503 فلوس فطومة

 2698 1545 1503 حصايري فريدة

 2698 1545 1503 بسباسي لطفي

 2698 1545 1503 عماري مرزاق

 2698 1545 1503 هواري عبد القادر

 2698 1545 1503 عناق أحمد

 2698 1545 1503 بيران نصر الدين

 2698 1545 1503 طبال رضا

 2698 1545 1503 بن علي خير الدين

 2698 1545 1503 بومحمد جميلة

 2698 1545 1503 عزوزي محمد

 2698 1545 1503 بايلة أمينة

 2698 1545 1503 شرقي رضا

 2698 1545 1503 شابو فطومة

 2698 1545 1503 رامول عبد الكريم

 2698 1545 1503 بعيو عبدالجليل

 2698 1545 1503 بورقعة لخضر

 2698 1545 1503 الباي الياس

 2698 1545 1503 حبابشة محمد

 2698 1545 1503 ادور فتحي

 2698 1545 1503 مهني مليكة

 2698 1545 1503 بومكيك محمد

 2698 1545 1502 محرز سيد علي

 2699 1545 1502 حمينة سمير

 2699 1543 1502 زيوان محمد

 2699 1543 1502 عزيرة مخطار

 2699 1543 1502 حيدرة ياسين

 2699 1543 1502 بن شرقي رابح

 2699 1543 1502 بلقاسم خالد

 2699 1543 1502 بن سالم محمد

 2699 1543 1502 عماري بالل

 2699 1543 1502 نغموش فريد

 2699 1543 1502 بن شلف عبد الحفيظ

 2699 1543 1502 بن عيشوش عبد الحق

 2699 1543 1502 قادم ابراهيم

 2699 1543 1502 زواوي محمد

 2699 1543 1502 سعيداني امين

 2699 1543 1502 عرباوي فوضيل

 2699 1543 1502 بلهادف سفيان

 2699 1543 1502 عيساني آسية

 2699 1543 1502 بن مساعدية حسان

 2699 1543 1502 بلكاس عبد العزيز

 2699 1543 1502 ميلودي فاروق

 2699 1543 1502 بوزيد عبد الحليم

 2699 1543 1502 بلقاسمي محمد



 2699 1543 1502 مهنى رشيد

 2699 1543 1502 سعد هللا فيصل

 2699 1543 1502 حميمد هارون

 2699 1543 1502 مجروب خدوجة

 2699 1543 1502 بن غالي محمد

 2699 1543 1502 حواش حمزة

 2699 1543 1502 تليجة سمير

 معزوزي محمد

 

1543 2699 

 بن عودة عبد القادر

 

1543 2700 

 بلعوشة جمال

 

1499 2700 

 جعطيط رشيد

 

1499 2700 

 مادي عز الدين

 

1499 2700 

 خليفي رفيق

 

1499 2700 

 حزي رزيقة

 

1499 2700 

 بوفاسة محمد

 

1499 2700 

 موسلي شرحبيل

 

1499 2700 

 فكير محمد أسامة

 

1499 2700 

 عزي ماهر

 

1499 2700 

 طوبال عبد القادر

 

1499 2700 

 الشراطي حميد

 

1499 2700 

 بودواني سيد أحمد

 

1499 2700 

 العيشي محمد

 

1499 2700 

 مجاجي أمحمد

 

1499 2700 

 مقبي عمر

 

1499 2700 

 حاج يخلف يخلف

 

1499 2700 

 ماضوي عفيفة

 

1499 2700 

 فليسة رابح

 

1499 2700 

 جطو عمر

 

1499 2700 

 بلمباركي مهدي

 

1499 2700 

 عزوز أحمد

 

1499 2700 

 عتابي جياللي

 

1499 2700 

 فريك عبد النور

 

1499 2700 

 بلعود حمزة

 

1499 2700 

 بكة حميد

 

1499 2700 

 2700 1499 1520 ركروك عبد الودود

 2700 1499 1729 داودي ربيع

 2700 1539 1729 أوشعبان علي

 2700 1714 1729 بوغداوي أحمد

 2754 1714 1729 عساني عبد هللا

 2754 1714 1729 ضيف هللا محمد

 2755 1714 1729 بن الدين سمير

 2755 1714 1729 اقنيني سفيان

 2755 1714 1729 بلقاسم اعمر

 2755 1714 1729 اسيد رابح

 2755 1714 1729 عيسي فضيلة

 2755 1714 1729 شهبوني جمال

 2755 1714 1729 خليفي اسامة

 2755 1714 1729 رميلي عثمان

 2755 1714 1729 اسحنان عبد الغافور

 2755 1714 1729 عولمي عبد الرؤوف

 2755 1714 1729 بن زينة رياض



 2755 1714 1729 عباس مهدي

 2755 1714 1715 وطاني ايوب

 2755 1714 1715 اسماعيل سمير

 2755 1730 1715 بوعلباني امين

 2755 1730  بلعيش بالل

 2755 1730  مسعودان عاشور

  لوناس عمارة

 

2755 

 2755  درويش حسان

 


