
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

 31/01/2019 التعاونية العقارية الشهيد عبد الصمد صالح بلدية تيمقاد انتاج 01 عونالي حميد 

 27/01/2019 شارع مصطفى بن بولعيد حي العتيق بريكة باتنة انتاج 01 باي صالح 



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 ذ م م 

 "بروتيمقاد"
 انتاج 03

عين  202التجزئة السكنية الثالثة المسماة الحرية رقم 

 باتنة-التوتة  

27/01/2019  

29/01/2019 

ش ذ م م كابسو 

 بالست
 المنطقة الصناعية كشيدة  باتنة انتاج  03

27/01/2019 

31/01/2019 

ش ذ م م " طونبون 

 بالست"
 27/01/2019 نقاوس باتنةالمنطقة الصناعية  انتاج  03

ش ذ م م " تشكيل 

 وتصفيح المعادن"
 28/01/2019 منطقة النشاطات عين ياقوت انتاج  02



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 03 ش ذ م م "مزيا وليد ذهب"
-حي بوعقال االول محاذية لممرات محمد بوضياف 

 باتنة
05/02/2019 

 

 



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 ذ م م 

 "بروتيمقاد"
 انتاج 01

عين  202التجزئة السكنية الثالثة المسماة الحرية رقم 

 باتنة-التوتة  
04/02/2019  

ش ذ م م بن دعاس 

 لتقطيع و المساكة
 05/02/2019 المنطقة الصناعية كشيدة  باتنة انتاج  01

ش ذ م م سيزا 

 ميطال
 05/02/2019 طريق باتنة بسكرة حي كشيدة باتنة انتاج 01

ش ذ م م "سيرام 

 ديكور"
 06/02/2019 بسكرة-الطريق الوطني باتنة 05رقم  انتاج 03



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

 06/02/2019 طريق القصبات بلدية نقاوس  انتاج 01 م ش و ذ م م  "اكزوسيف" 

 انتاج 02 ش ذ م م "بروتيمقاد"
التجزئة السكنية الثالثة المسماة الحرية 

 باتنة -عين التوتة  202رقم 
07/02/2019  

 10/02/2019 المنطقة الصناعية كشيدة باتنة انتاج  01 ش ذ م م بن دعاس لتقطيع والمساكة

 انتاج 03 حجازي عبد الحفيظ
حي بارك افوراج مقابل  10رقم 

 -باتنة–متوسطة طارق بن زياد بلدية
10/02/2019 



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

 10/02/2019 بريكة -المنطقة الصناعية  انتاج 11 الفتح أش ذ 

 13/02/2019 لضبلدية اوالد فا 88الطريق الوطني  انتاج 01 ش ذ م م "نور اكسترا"


