
ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلعالم االقتصادي مالحظة السوق و مصلحة

واسواق المنفعة العمومية التجـارة الخارجيـةترقية مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات المتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

02
79

31072017

 

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلعالم االقتصادي مالحظة السوق و مصلحة

واسواق المنفعة العمومية التجـارة الخارجيـةترقية مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات المتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

0201082017

0826072017

 

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلعالم االقتصادي مالحظة السوق و مصلحة

واسواق المنفعة العمومية التجـارة الخارجيـةترقية مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات المتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

010503082017

0503082017

 

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلعالم االقتصادي مالحظة السوق و مصلحة

واسواق المنفعة العمومية التجـارة الخارجيـةترقية مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات المتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 01
202

08082017

 

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلعالم االقتصادي مالحظة السوق و مصلحة

واسواق المنفعة العمومية التجـارة الخارجيـةترقية مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات المتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 01   10/08/2017 

 

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلعالم االقتصادي مالحظة السوق و مصلحة

واسواق المنفعة العمومية التجـارة الخارجيـةترقية مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات المتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

0120082017

0320082017

 

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلعالم االقتصادي مالحظة السوق و مصلحة

واسواق المنفعة العمومية التجـارة الخارجيـةترقية مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات المتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

0120082017

 

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلعالم االقتصادي مالحظة السوق و مصلحة

واسواق المنفعة العمومية التجـارة الخارجيـةترقية مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات المتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

021327082017

0129082017

 

 



ة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــةـالجمهوريـــ  

 وزارة التجـــارة

 المديرية الوالئية للتجارة باتنة

 اإلعالم االقتصادي مالحظة السوق و مصلحة

واسواق المنفعة العمومية التجـارة الخارجيـةترقية مكتـب 

 

 

 العنوان النشاط عدد الطلبات المتعامل االقتصادي
 تاريخ اإليداع على مستوى 

 مديرية التجارة

 01   28082017 

 

 




