
 

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

 29/04/2018 بريكة الصناعية المنطقة نتاجإ 05 "الفتح" أسهم.ذ.ش

 

 

 

 



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 

 على مستوى

 مديرية التجارة

 نتاجإ 01    "بروتيمقاد"  م م.ذ و.ش م
 عين 202 رقم الحرية المسماة الثالثة السكنية التجزئة

 باتنة– التوتة
03/05/2018 

 02/05/2018 باتنة -كشيدة 79 رقم تجزئة الصناعية المنطقة نتاجإ 01 "فلترس" م م ذ ش



 

ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق ومكتـب ترقية التجـارة الخارجيـة 

 
 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات المتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع 

 مديرية التجارة على مستوى

 16/04/2018 باتنة – جرمة بلدية قسنطينة طريق انتاج 01 "تكنولوجيا شرقي"  م م.ذ و.ش م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 30/04/2018 باتنة –المنطقة الصناعية نقاوس  انتاج 01 "مصبرات نقاوس"ا ذ ش

 م م ذ و ش م

 "بروتيمقاد"
 انتاج 01

عين  202التجزئة السكنية الثالثة المسماة الحرية رقم 

 التوتة
30/04/2018 

 07/05/2018 باتنة-المنطقة الصناعية بريكة  انتاج 01 "الفتح" ذا ش

 08/05/2018 المنطقة الصناعية كشيدة انتاج 01 "كابسو" م م ذ ش

 09/05/2018 باتنة-حي االخوة دبابي بوعقال الثالث 22 انتاج 03 "تيكنوسيرام" م م ذ ش

 



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

م ش و ذ م م "شرقي تكنولوجيا االبواب 

 االوتوماتيكية
 13/05/2018 باتنة-طريق قسنطينة بلدية جرمة انتاج 01

 14/05/2018 باتنة-طريق القصبات بلدية نقاوس انتاج 01 م ش و ذ م م "اكزوسيف"

 14/05/2018 بسكرة-طريق الوطني باتنة 05رقم  انتاج 01 ديكور"ش ذم م "سيرام 

 15/05/2018 المنطقة الصناعية كشيدة انتاج 01 ش ذ م م "تيرصام"

 



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

 15/05/2018 باتنة-بريكةالمنطقة الصناعية  انتاج 07 ش ذ ا "الفتح"

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

 باتنة-عين التوتة
30/04/2018 

 07/05/2018 المنطقة الصناعية بلدية نقاوس انتاج  01 ش ذا"ليذر اندستري"

 26/04/2018 باتنة-ياقوتمنطقة النشاطات عين  انتاج 01 ش ذ م م "اوراس سوالر"

 02/05/2018 باتنة-بلدية جرمة  انتاج 01 ش ذ م م "صناعة االجر ام ج"

 30/04/2018 باتنة -المنطقة الصناعية اريس انتاج 01 ش ذ م م "سام سيراميكا"



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

 17/05/2018 باتنة-المنطقة الصناعية نقاوس انتاج 03 ش ذ ا "نقاوس مصبرات"

 

 

 

 

 

 



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

 24/05/2018 باتنة-طريق بسكرة بالمكان المسمى انو انتاج 01 "تومي عبد القادر"

 

 


