
 

ت الجسائريــــت الذيمقراطيــــت الشعبيـــتـالجمهىريـــ  
 

 
 وزارة التجـــارة

 المذيريت الىالئيت للتجارة باتنت

 اإلعالم االقتصادي مالحظت السىق و مصلحت

واسىاق المنفعت العمىميت التجـارة الخارجيـتترقيت مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 03/30/7302 املهطقة الضهاعية بلدية نقاوس  انتاج 30 نقاوس مضربات ش.ذ أسهم"

 انتاج 30 امهاي ورق ش ذ م م 
مشلو اجتماعي تشاهمي  46حي  22رقم 

 باتهة-طريق محلة 

03/30/7302 

 

 03/30/7302 املهطقة الضهاعية حي كشيدة باتهة انتاج 30 " تريصام ش.ذ.م.م "

 انتاج 37 ش.ذ.م.م "صايف"
 -كشيدة07املهطقة الضهاعية صهدوق بريد 

 باتهة 

03/30/7302 

 انتاج 30 م.ش.و.ذ.م.م "بروتيمقاد"
بلدية  737التجزئة الشلهية الثالثة احلرية رقم 

 عني التوتة 

03/30/7302 

 

 

 



 

ت الجسائريــــت الذيمقراطيــــت الشعبيـــتـالجمهىريـــ  
 

 
 وزارة التجـــارة

 المذيريت الىالئيت للتجارة باتنت

 اإلعالم االقتصادي مالحظت السىق و مصلحت

واسىاق المنفعت العمىميت التجـارة الخارجيـتترقيت مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 لتقطيع دعاس بو" م.م.ذ.ش

"واملساكة  
 10 رقم الوطين الطريق مبحاذاة ايساغيتاى انتاج 10

الشعبة وادي– ملبرييدي  

10/10/7102  

"فوتوار اوراس" م.م.ذ.و.ش.م نقاوس بلدية الصهاعية املهطقة انتاج 10   10/10/7102  

"سوالر اوراس" م م ذ ش باتهة-ياقوت عني الهشاطات مهطقة انتاج 17   10/10/7102  

 

 

 



 

ت الجسائريــــت الذيمقراطيــــت الشعبيـــتـالجمهىريـــ  
 

 
 وزارة التجـــارة

 المذيريت الىالئيت للتجارة باتنت

 اإلعالم االقتصادي مالحظت السىق و مصلحت

واسىاق المنفعت العمىميت التجـارة الخارجيـتترقيت مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 انتاج 10 امهاي ورق"ش.ذ.م.م "
مسكو اجتماعي تساهمي 46حي 77رقم 

  باتهة-طريق محلة

14/16/7107 

 10/16/7107  املهطقة الصهاعية بلدية نقاوس انتاج 10 ش ذ اسهم نقاوس مصربات

 

 

 



 

ت الجسائريــــت الذيمقراطيــــت الشعبيـــتـالجمهىريـــ  
 

 
 وزارة التجـــارة

 المذيريت الىالئيت للتجارة باتنت

 اإلعالم االقتصادي مالحظت السىق و مصلحت

واسىاق المنفعت العمىميت التجـارة الخارجيـتترقيت مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 19/03/7302 باتنة  - املنطقة الصناعية بريكة انتاج 30 " الفتح ش ذ اسهم "

 

 

 



 

ت الجسائريــــت الذيمقراطيــــت الشعبيـــتـالجمهىريـــ  
 

 
 وزارة التجـــارة

 المذيريت الىالئيت للتجارة باتنت

 اإلعالم االقتصادي مالحظت السىق و مصلحت

واسىاق المنفعت العمىميت التجـارة الخارجيـتترقيت مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 01/10/2102 باتهة -10حي االخوة دبابي بوعقال  22 انتاج 10 ش ذ م م "تيكهو سريام"

 02/10/2102 باتهة-املهطقة الصهاعية كشيدة انتاج 10 ش ذ م م "كابشو بالست"

 انتاج 10  " بروتيمقاد م ش وذ م م "

التجزئة الشكهية الثالثة املشماة احلرية رقم 

 باتهة-عني التوتة  212
02/10/2102 

 01/10/2102 باتهة -املهطقة الصهاعية بريكة انتاج 10 ش ذ اسهم الفتح

 

 

 



 

ت الجسائريــــت الذيمقراطيــــت الشعبيـــتـالجمهىريـــ  
 

 
 وزارة التجـــارة

 المذيريت الىالئيت للتجارة باتنت

 اإلعالم االقتصادي مالحظت السىق و مصلحت

واسىاق المنفعت العمىميت التجـارة الخارجيـتترقيت مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

ش ذ م م "بو دعاس لتقطيع 

 واملساكة"
 انتاج 01

 30ايساغيتاى مبحاذاة الطريق الوطين رقم 

 ملبرييدي وادي الشعبة

30/30/7332 

 17/30/7332 باتهة -املهطقة الصهاعية بريكة انتاج 04 ش ذ اسهم الفتح

 

 

 



 

ت الجسائريــــت الذيمقراطيــــت الشعبيـــتـالجمهىريـــ  
 

 
 وزارة التجـــارة

 المذيريت الىالئيت للتجارة باتنت

 اإلعالم االقتصادي مالحظت السىق و مصلحت

واسىاق المنفعت العمىميت التجـارة الخارجيـتترقيت مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

30 71307371 

 

 

 



 

ت الجسائريــــت الذيمقراطيــــت الشعبيـــتـالجمهىريـــ  
 

 
 وزارة التجـــارة

 المذيريت الىالئيت للتجارة باتنت

 اإلعالم االقتصادي مالحظت السىق و مصلحت

واسىاق المنفعت العمىميت التجـارة الخارجيـتترقيت مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 81/20/0289 باتهة-كشيدة 97املهطقة الصهاعية رقم  انتاج 20 "فيلرتس" م مش ذ 

 

 

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلعالم االقتصادي مالحظة السوق و مصلحة

واسواق المنفعة العمومية التجـارة الخارجيـةترقية مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات المتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

01 24042017 

01
32

25042017

 

 




