
 

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

 بسكرة-باتنة  الوطني طريقال 05 رقم نتاجإ 06 "ديكور سيرام"  م ذم ش
27/02/2018 

01/03/2018 

 



 

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

ش ذم م  "االخوة بوستة 

 لصناعة البالط"
 11/03/2018 باتنة-الجزار 28الطريق الوطني رقم  انتاج 01

 



 

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

 11/03/2018 اتنةب - كشيدة الصناعية المنطقة انتاج 09 " بالست كابسو"  م م ذ ش

 11/03/2018 باتنة -بريكة الصناعية المنطقة انتاج 01 الفتح اسهم 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

 13/03/2018 نقاوس بلدية العين راس طريق 33 انتاج 01 ش.ذ.م.م ديما فروا

 



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

 18/03/2018 نقاوس بلدية العين راس طريق 33 نتاجإ 01 ش.ذ.م.م ديما فروا

 13/03/2018 باتنة -3حي االخوة دبابي بوعقال 22 نتاجإ 02 ش ذ م م "تيكنوسيرام"

 18/03/2018 باتنة -المنطقة الصناعية كشيدة نتاجإ 01 م ش و ذ م م "كوك فاميلي"

 18/03/2018 باتنة-02حملة 21مسكن تساهمي الحصة رقم  36حي  نتاجإ 01 ش ذ م م "مصنع االجر مالسا"

 18/03/2018 باتنة -ايساغيتان دوار والد شليح بلدية وادي الشعبة نتاجإ 01 ش ذ م م "بن دعاس لتقطيع والمساكة"




