
 

 

8102للتجار و المتعاملٌن االقتصادٌٌن الملزمٌن بضمان المداومة خالل عطلة ٌومً عٌد األضحى المبارك لسنة  اإلضافٌة  القائمة االسمٌة  

.8102و عطلة ٌومً أول محرم و عاشوراء لسنة   

 

 

رقم السجل 
 التجاري

 نوع النشاط العنوان التجاري
 اسم ولقب التاجر

 أو المتعامل االقتصادي
اإلدارٌة المقاطعة البلدٌة الرقم  

/ 
حً ذراع القندول موسى الطرٌق الوالئً 

برج الكٌفان 22قطعة رقم   
 لعمارة بوعالم ت.ت للخضر و الفواكه

10 

ن
ج الكٌفا

 بر

ضاء
 الدار البٌ

/ 
حً ذراع القندول موسى الطرٌق الوالئً 

برج الكٌفان 22قطعة رقم   
 لعمارة مصطفى مطعم

18 

/ 
برج   22القندول درقانة حً ذراع 

 الكٌفان
 مباركٌة رضوان حلوٌات

10 

/ 
برج   01حً ذراع القندول درقانة 

 الكٌفان
 طرفاٌة إبراهٌم ت.ت للتغذٌة العامة

10 

/ 
برج   00حً ذراع القندول درقانة 

 الكٌفان
 بوعزٌز توفٌق ت.ت للتغذٌة العامة

10 

حً بن زرقة برج الكٌفان 08 /  مطعم 
 بوعٌطة أحمد

 10 

/ 
حً بن دالً باي بن زرقة برج  08

 الكٌفان
 كركود عصام سوبٌرات

10 
 12 اإلخوة بقالم محطة خدمات حً بن زرقة درقانة برج الكٌفان /

/ 
حً بن زرقة على واجهة الطرٌق 

برج الكٌفان 00الوالئً رقم   
نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 

 النقال
 لهراكً محمد

10 



برج الكٌفان 00بن زرقة رقم حً  /  
تنظٌف المالبس صباغة 

 مغسل
 بقالم سلٌمة

01 
 11 جنٌدي عبد الكرٌم قصابة و لحوم حً بن زرقة  درقانة برج الكٌفان /
 12 طوبال حمٌد عطور و مواد التجمٌل حً بن زرقة  درقانة برج الكٌفان /

/ 
 10حً بن زرقة درقانة قطعة رقم  00

الكٌفان"ج" برج   
 وادي  عبد الغانً ت.ت للتغذٌة العامة

13 

/ 
برج  10قسم  00حً درقانة مج ملكٌة 

 الكٌفان
 مباركٌة حسٌن إنتاج و لحوم القصابة

14 

/ 
قسم  00حً بن زرقة درقانة مج ملكٌة 

برج الكٌفان 10  
 رامً محمد ت.ت للدواجن

15 

 حً بن زرقة درقانة برج الكٌفان /
أدوات ت.ت للتبغ و 
 المدخنٌن

 ممشوش رٌاض
16 

 17 حمانة رابح ت.ت للتغذٌة العامة حً بن زرقة درقانة برج الكٌفان /

/ 
قطعة رقم  10حً بن زرقة درقانة رقم 

برج الكٌفان 010  
 بوالحارس فاروق ت.ت للتبغ و العطور

18 

/ 
برج  10حً بن زرقة درقانة رقم 

 الكٌفان
 حواس محمد مقــــهى

19 

/ 
 800ط.و رقم  000حً بن زرقة رقم 

 برج الكٌفان

نشاط تعبئة رصٌد الهاتف 
 النقال

 لوناس مفتاح
20 

/ 
محل  081مج  10حً بن زرقة قسم 

برج الكٌفان 18  
ت.ت للتغذٌة  -سوبٌرات 

 العامة
 ربٌع عمر

21 
 


