
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 
32

25042017 

 

 



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 
7764

26042017 

01
22

26042017

0227042017

 

 



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 
22

08052017 

 

 



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

03 0508052017 

0108052017 

0209052017 

0509052017 

01
79

09052017 

 

 



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

0314052017 

0209 15052017 

 

 



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

0110052017 

026715052017 

 

 



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

016715052017 

 

 



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

0117052017 

 

 



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
7764

22052017 

0222323052017

 

 



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

0324052017 

0124052017

 

 



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

010528052017 

0329052017

012229052017

01
91

30052017

 

 




