
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 حجازي عبد الحفيظ
حي بارك أفوراج مقابل متوسطة طارق بن زياد  10رقم 

 بلدية باتنة
31/12/2018 

 02/01/2019 باتنة 1ا مزرعة بن فليس حي المطار القطعة رقم د 52رقم  انتاج 01 ش ذ م م الفا ديس

 07/01/2019 المنطقة الصناعية بريكة انتاج 08 ش ذ ا الفتح

 08/01/2019 مروانة-س  03طريق القصر رقم  انتاج 01 سعيدي عبد الحفيظ

 10/01/2019 طريق راس العين نقاوس33 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 

 مديرية التجارة على مستوى

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

 باتنة - التوتة عين 202 رقم
14/01/2019 



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 مستوىعلى 

 انتاج 06 ش ذ م م "سام سيراميكا"
المنطقة الصناعية بلدية 

 -باتنة–اريس
13/12/2018 

 

 



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

 17/01/2019 بلدية فسديس 15القسم  202مجموعة ملكية رقم  البحاير انتاج 01 ش ذ م م "بان باك"

ش ذ م م الشركة 

 الجزائرية للمصفات
 21/01/2019 المنطقة الصناعية كشيدة انتاج 01

 20/01/2019 طريق قسنطينة بلدية جرمة انتاج 01 م ش و ذ م م شرقي

 22/01/2019 طريق بريكة بلدية نقاوس انتاج 01 ش ذ م م تريبود

 22/01/2019 طريق راس العين نقاوس 33 انتاج 02 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 

 مديرية التجارة على مستوى

 24/01/2019 -المنطقة الصناعية بريكة انتاج 12 ش ذ ا الفتح

ش ذ م م فاروق للصناعة 

 والتجارة
 24/01/2019 باتنة االول الطابق ا 88 رقم قطعة 221 2تجزئة تامشيط  انتاج 01

 24/01/2019 حي االخوة دبابي بوعقال 22 انتاج 01 ش ذ م م تيكنو سيرام

ش ذ م م توفيق لتحويل 

 المعادن
 24/01/2019 المنطقة الصناعية كشيدة انتاج 01

م م الزهراوي  م ش و ذ

 لتصفيح وتجنيب على البارد
 24/01/2019 حي االخوة بن شادي طريق قسنطينة فسديس انتاج 01

 27/01/2019 قسنطينة بلدية جرمةطريق  انتاج 01 م ش و ذ م م شرقي


