
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

 09/10/2018 -باتنة–شارع االخوة دبابي بوعقال  22 انتاج 01 ش ذ م م "تيكنو سيرام"

 30/10/2018 بسكرة-الطريق الوطني باتنة 05رقم  انتاج 01 ش ذ م م "سيرام ديكور"

 



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 "امناي ورق" ش ذ م م
–مسكن اجتماعي تساهمي طريق حملة  64حي  77

 -باتنة
30/10/2018 

 

 

 



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

 06/11/2018 المنطقة الصناعية بريكة انتاج 01 "الفتح"ش ذ ا 

 07/11/2018 نقاوس باتنة 07المنطقة الصناعية ص ب  انتاج 02 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 

 على مستوى

 مديرية التجارة

 08/11/2018 باتنة-03جزء  52رقم  01المنطقة الصناعية  انتاج 01 ش ذ م م "اس ام او اي معمري وابنائه

 08/11/2018 بسكرة-الطريق الوطني باتنة 05رقم  انتاج 01 ش ذ م م "سيرام ديكور"

 08/11/2018 نقاوس باتنة 07المنطقة الصناعية ص ب  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 

 على مستوى

 مديرية التجارة

 14/11/2018 باتنة2تجزئة تامشيط  انتاج 01 ش ذ م م "فاروق للصناعة و التجارة"

 11/11/2018 الصناعية بريكة المنطقة انتاج 07 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

 انتاج 01 ش ذ م م "بان باك "
بلدية  15القسم  202البحاير مجموعة ملكية رقم 

 فسديس
12/11/2018 

 13/11/2018 المنطقة الصناعية كشيدة  باتنة انتاج  01 كابسو "ش ذ م م "

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلقتصادياإلعالم ومالحظة السوق  مصلحة

 العمومية المنفعةأسواق ومكتـب ترقية التجـارة الخارجيـة 

 

 

 االقتصاديالمتعامل 
عدد 

 الطلبات
 العنوان النشاط

 تاريخ اإليداع 

 مديرية التجارة على مستوى

 انتاج 03 ش ذ م م "بروتيمقاد"
 202التجزئة السكنية الثالثة المسماة الحرية رقم 

 باتنة-عين التوتة  
12/11/2018 

 

 

 

 

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 التجـــارةوزارة 

 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

 19/11/2018 المنطقة الصناعية كشيدة  باتنة انتاج  01 ش ذ م م " الشركة الجزائرية للمصفات"

المؤسسة العمومية االقتصادية ليذر اندر 

 ستري وحدة اوراس فوتوار نقاوس 
 19/11/2018 المنطقة الصناعية نقاوس باتنة انتاج 02

 21/11/2018 باتنة2تجزئة تامشيط  انتاج 01 ش ذ م م "فاروق للصناعة و التجارة"

 21/11/2018 المنطقة الصناعية نقاوس باتنة انتاج  01 ش ذ م م " طونبون بالست"

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 التجـــارةوزارة 

 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 ش ذ م م "بروتيمقاد"
عين  202التجزئة السكنية الثالثة المسماة الحرية رقم 

 باتنة - التوتة 
21/11/2018 

 21/11/2018 -باتنة–مسكن اجتماعي تساهمي طريق حملة  64حي  77 انتاج 02 ش ذ م م "امناي ورق"

 25/10/2018 باتنة -اوالد فاضل–اوالد مزور  انتاج 04 ش ذ م م رويال سيرام

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 التجـــارةوزارة 

 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

 21/11/2018 -باتنة–ممرات بن بولعيد  انتاج 01 الزين عالوة

 انتاج 03 ش ذ م م "بروتيمقاد"
عين  202التجزئة السكنية الثالثة المسماة الحرية رقم 

 باتنة- التوتة 
25/11/2018 

 11/11/2018 المنطقة الصناعية بريكة انتاج 07 ش ذ ا "الفتح"

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 

 التجـــارةوزارة 

 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

 25/11/2018 الصناعية بريكة المنطقة انتاج 11 ش ذ ا "الفتح"

 25/11/2018 باتنةالمنطقة الصناعية كشيدة  انتاج  01 ش ذ م م "تيرصام" 

 27/11/2018 المنطقة الصناعية نقاوس باتنة انتاج  01 ش ذ م م " طونبون بالست"

 25/11/2018 باتنة المنطقة الصناعية كشيدة انتاج  01 ش ذ م م " الشركة الجزائرية للمصفات"


