
ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق ومكتـب ترقية التجـارة الخارجيـة 

 
 

 

 

 

 المتعامل االقتصادي
عدد 

 الطلبات
 العنوان النشاط

 تاريخ اإليداع 

 مديرية التجارة على مستوى

 21/06/2018 قسنطينة بلدية جرمةطريق  انتاج 01 م ش و ذ م م "شرقي تكنولوجيا"

 انتاج 01 ش ذم م  "امناي ورق"
-مسكن اجتماعي تساهمي طريق حملة 64حي  77رقم 

 باتنة
26/06/2018 

 انتاج 01 م ش و ذ م م "هي بالست"
بلدية  3(الحصة رقم 4-5-6-7منطقة النشاطات رقم ك )

 باتنة -المعذر 
26/06/2018 

الشركة الجديدة مصنع  ش ذ م م

 االجر االوراس
 27/06/2018 مزرعة بن فليس حي المطار باتنة انتاج 01



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـلجمهوريـــا  

 

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق ومكتـب ترقية التجـارة الخارجيـة 

 
 

 

 

 

 المتعامل االقتصادي
عدد 

 الطلبات
 العنوان النشاط

 تاريخ اإليداع 

 على مستوى

 مديرية التجارة

 28/06/2018 باتنة -المنطقة الصناعية بريكة انتاج 11 "الفتح"اسهم ذ  ش

 01/07/2018 باتنة-كشيدة 79المنطقة الصناعية تجزئة رقم  انتاج 01 "فيلترس" م م ذ ش

 انتاج 01 "هي بالستذ م م " و شم 
 3(الحصة رقم 4-5-6-7منطقة النشاطات رقم ك )

  باتنة- بلدية المعذر
26/06/2018 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق ومكتـب ترقية التجـارة الخارجيـة 

 

 

 المتعامل االقتصادي
عدد 

 الطلبات
 العنوان النشاط

 تاريخ اإليداع 

 مديرية التجارة على مستوى

 11/50/8512 باتنة-كشيدة الصناعية المنطقة انتاج 50 "بالست طونبون"  م ذم ش

 توفيق" م م ذ و ش م

 "المعادن لتحويل

 11/50/8512  باتنة -كشيدة 53 حصة الصناعية المنطقة انتاج 58

09/07/2018 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق ومكتـب ترقية التجـارة الخارجيـة 

 

 

 المتعامل االقتصادي
عدد 

 الطلبات
 العنوان النشاط

 تاريخ اإليداع 

 مديرية التجارة على مستوى

 81/80/8881 باتنة -بريكة الصناعية المنطقة انتاج 81 "الفتح" اسهم ذ ش

 بلدية 51 القسم 202 رقم ملكية مجموعة البحاير انتاج 88 "باك بان" م م ذ ش

 باتنة- فسديس

80/80/8881 

 عين االسمنت"ا ذ ش

 "التوتة

 80/80/8881 باتنة- االخضرار حي فليس بن شارع 76 رقم انتاج 88

 

10/07/2018 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق ومكتـب ترقية التجـارة الخارجيـة 

 

 

 المتعامل االقتصادي
عدد 

 الطلبات
 العنوان النشاط

 تاريخ اإليداع 

 مديرية التجارة على مستوى

 عين االسمنت"ا ذ ش

 "التوتة

 10/10/8102 باتنة- االخضرار حي فليس بن شارع 76 رقم انتاج 10

11/07/2018 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق ومكتـب ترقية التجـارة الخارجيـة 

 

 

 المتعامل االقتصادي
عدد 

 الطلبات
 العنوان النشاط

 تاريخ اإليداع 

 مديرية التجارة على مستوى

 11/50/8510-50 باتنة- االخضرار حي فليس بن شارع 76 رقم انتاج 50 "ديكور سيرام" م م ذ ش

 

12/07/2018 



 

ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق وترقية التجـارة الخارجيـة  مكتـب

 

 

 المتعامل االقتصادي
عدد 

 الطلبات
 العنوان النشاط

 تاريخ اإليداع 

 مديرية التجارة على مستوى

 رقم القطعة المطار حي فليس بن مزرعة 25 أ رقم انتاج 20 "الفاديس" م م ذ ش

 باتنة- 1

20/20/0200 

 20/20/0200 باتنة - بريكة الصناعية المنطقة انتاج 20 الفتح ا ذ ش

 01/20/0200 بسكرة -باتنة الوطني طريق 52 رقم انتاج  20 "ديكور سيرام" م م ذ ش

 عين 555 رقم الحرية المسماة الثالثة السكنية التجزئة انتاج 20 "بروتيمقاد" م م وذ ش م

 باتنة- التوتة

00/20/0200 

 00/20/0200 باتنة- بلدية انو المسمى بالمكان بسكرة طريق انتاج  20 القادر عبد تومي

 

16/07/2018 



 

ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق ومكتـب ترقية التجـارة الخارجيـة 

 
 

 

 

 

 

 

 المتعامل االقتصادي
عدد 

 الطلبات
 العنوان النشاط

 تاريخ اإليداع 

 مديرية التجارة على مستوى

 انتاج 01 "بروتيمقاد" م م ذ و ش م
 202 رقم الحرية المسماة الثالثة السكنية التجزئة

 التوتة عين
11/07/2018 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـلجمهوريـــا  

 

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق ومكتـب ترقية التجـارة الخارجيـة 

 
 

 

 

 

 

 

 المتعامل االقتصادي
عدد 

 الطلبات
 العنوان النشاط

 تاريخ اإليداع 

 على مستوى

 مديرية التجارة

 15/07/2018 باتنة- بلدية االخضرار حي فليس بن شارع  67 انتاج 01 "التوتة عين االسمنت" ا ذ ش

 16/07/2018 كشيدة الصناعية المنطقة انتاج 01 "بالست كابسو" م م ذ ش



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 وزارة التجـــارة

 للتجارة باتنةالمديرية الوالئية 

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق ومكتـب ترقية التجـارة الخارجيـة 

 
 

 

 

 

 المتعامل االقتصادي
عدد 

 الطلبات
 العنوان النشاط

 تاريخ اإليداع

 مديرية التجارة على مستوى

ش ذم م  "العزيمة 

 لالشغال العمومية"
 22/07/2018 باتنة-مسكن عدل بوزوران 1000حي 22عمارة رقم  انتاج 01

 16/07/2018 المنطقة الصناعية كشيدة انتاج 01 ش ذ م م "كابسو بالست"

 18/07/2018 بسكرة-الطريق الوطني باتنة 05رقم  انتاج 01 ش ذ م م "سيرام ديكور"

ش ذ م م "اس ام او اي 

 معمري وابنائه
 22/07/2018 باتنة-03جزء  52رقم  01المنطقة الصناعية  انتاج 01

 22/07/2018 باتنة–المنطقة الصناعية بريكة  انتاج 01 ش ذ ا"الفتح"



 

ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق ومكتـب ترقية التجـارة الخارجيـة 

 
 

 

 

 المتعامل االقتصادي
عدد 

 الطلبات
 العنوان النشاط

 تاريخ اإليداع 

 مديرية التجارة على مستوى

 "الفتح" ا ش م
 22/07/2018 باتنة-المنطقة الصناعية بريكة  انتاج 18

 دعاس بن" م م ذ ش

 "والمساكة لتقطيع
 انتاج 01

-دوار والد شليح بلدية وادي الشعبة  ايساغيتان

 باتنة
23/07/2018 

 




