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 العيوان اليشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
تاريخ اإليداع على مشتوى 

 مديرية التجارة

 اىتاج 10 برو تينقادش ذ و و 

التجزئة الشكيية الثالثة 

– 212املشناة احلرية رقه 

 عني التوتة

10/10/2102 

 اىتاج 10 سرياو ديكورش ذ و و 
– طريق الوطينال 10رقه 

 بشكرة-باتية
22/12/2102 

و ش و ذ و و شرقي 

 تكيولوجيا
 اىتاج 10

طريق قشيطيية بلدية 

 باتية-جرمة 
22/12/2102 

 اىتاج 10 ش ذ و و تيكيو سرياو
شارع االخوة دبابي  22

 باتية-بوعقال الثالث 
22/12/2102 

 

 

 



 

 

                            

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

DEMIKHA 

ABDELMADJID 
 انتاج 01

طريق بسكرة  21رقم 

 بلدية باتهة 

60/60/1622 

 انتاج 62 سريام ديكور ش ذ م م
–طريق الوطين  60رقم 

 بسكرة-باتهة
06/03/1622 

N’GAOUS 

CONSERVES SPA 
 انتاج 01

املهطقة الصهاعية بلدية 

 نقاوس 
61/60/1622 

 

 

 



 

 

                            

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

BEY SALAH 01 انتاج 

شارع مصطفى بن بولعيد 

 بلدية بريكة 
60/60/7602 

 

 

 



 

 

                            

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 انتاج 10 ش ذ م م بان باك

البحاير جموعة ممكية رقم 

 فسديس  01القسم  212

02/10/2102 

 انتاج 12 ش ذ م م فيمرتس
مهطقة الصهاعية بمدية 27

 باتهة

02/10/2102 

 

 

 



 

 

                            

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 انتاج 20 ش ذ م م تيلهو سريام
شارع االخوة دبابي بوعقال  00

 باتهة -الثالث

41/20/0242 

 انتاج 24 ش ذ ا نقاوس مضربات

املهطقة الضهاعية بلدية 

 باتهة-نقاوس
42/20/0242 

ش ذ م م الصركة 

 اجلزائرية للنضفات
 انتاج 24

املهطقة الضهاعية صهدوق 

 باتهة-كصيدة– 00بريد 

41/20/0242 

 انتاج 20 ش ذ م م صوجيفالكس

تعاضدية صهدوق التوفري  01

  باتهة- 20

02/20/0242 

 

 

 



 

 

                            

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 انتاج 10 "دميافروا"  ش.ذ.م.م
طريق رأس العني بلدية  33رقم 

 نقاوس  

01/13/7102 

 

 

 



 

 

                            

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات املتعامل االقتصادي
تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 انتاج 30 لفتح"  ش.ذ.اسهم "ا
املهطقة الصهاعية بلدية 

 بريكة 
91/30/7392 

"مصهع االجر  ش.ذ.م.م 

 آمالسا"
 انتاج 39

مسكو تساهمي  03حي 

بلدية  37محلة 79احلصة رقم 

 باتهة

91/30/7392 

 

 

 



 

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

 22/10/2102 باتهة   املهطقة الضهاعية حي كشيدة انتاج 10 "كابشوا بالستش.ذ.م.م "

سهم شركة اإلمسهت عني أ ش.ذ.

 التوتة
 باتهة   شارع بو فليص حي اإلخضرار 72رقم  انتاج 12

22/10/2102 

22/10/2102 

 27/10/2102 املهطقة الضهاعية حي كشيدة باتهة انتاج 10 "تريصام" ش.ذ.م.م 

 انتاج 10 "بروتيمقاد" م.ش.و.ذ.م.م 
بلدية  212التجزئة الشكهية الثالثة احلرية رقم 

 عني التوتة 

27/10/2102 

 

 

 




