
 الجمهوريــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة
 والية عين الدفلى     
ـــمديري      ـارةـــــة التجـــ

 ــــــالنــــــــــإعــــــــــــــ
ــ و ية ـني عـد  ل   ـــن يف عــلـــم مجيـــ  ـــ ــليكـ ــ ــ لر غبي لىـ ــ ــ ــن يف مم وسـني  لبيـ  لـ ليض يا   مبـج    ـ ــر و  ل ةئــــب  لقــ ــ ي ـ

ــم  ــ ــ و  يف  1592وقـ ــ ــــحت   مت 12/21/1122 ملــ ــــ ــ   ــ ــ ــي  ني   ل ــ ــ ــ  ني   لشــ ــ ــــ ــ ليض يا لـ ــ ــ  لــ ــ ــ ليــ 1125للبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ء  مـ ــ ــــ ن ــ
ــ   جـــــــانفي31 ــ لـــى غـ ــ  .3132 فيفــــــري 31 نيـ

ــ ذ  لي  يـــ   وقـــم  ــ     22ليـــ و     لصـــ  و  10/129ختضـــ  عةليـــني  لبيـــ  لـــ ليض يا  اكـــ ذ  ملرسـ  1110 ـ
ــ   ل ي ـــي  ــ ليض يا   لبيــ ــ  لــ ــني  لبيــ ــ ي مم وســ ــ  يف ا ل  حملـــ   لشــــريي ي ممي يــ ــ لبيــ ــــ ــ ــ ــ يني  ملض يمبـ ــني تصــ ــــ ــ ــ ي   لبيــ ــــ ــ ــ ــ  ــ   ع ــ

ــــخم ــ ــ ــ ز   ملع مـ ــ ــ ــل ي  لبيــ ــ ــ ــ  خــ ــ ــ وج  حملــ ــ ــــالي  ليج و ــ ــني ل  سطــ ــ ــني  يــ ــ ــ ــ لطح ــ ــ ــ ــ  ري .ــ
ــ  ج         ــ ــ ــ   لبيـ ــ ــ ــ ــ  ل ليض يا على مرالييــ ــ ــ ــ  ن:ـ
ــ ملرال -2          ــ ــ ــني  لشي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1125 ي ر   11  مب ي  ىل غ  ني  21) لي  ء  من    .نيـ
ــ ملرال -1          ــ ــ ــني  لصي يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1125 أيي 14 ىل غ  ني     ليني 24) لي  ء  من    .نيـ
ــ   سي       ــ ــــي  ـيم خــالـ  ـ ــ ــــني أسـ لي  ميي ليـ ــني ت حصـر لــد يـجر   ــ ــــ مبــ ــ ي ي  ي ــ ــ ــ ــ ــر   لشي  ــ ــــر  ل ل  ــبني لل يـ ــ ــ مـ  لــد  ني يـ

ــــيجر     لي ــ ــ ــ ــــيي لل يأني ي ــ ــ ــر   لصي يـ ــ ــ  ني.ـ
 :وبـــــف المطلــــالمل  

ــعلـى ممـل و غـب يف مم وسـني  لبي  10/129من ذ ي  ملرسـ ذ  10    ــطبق   اك ذ  مل ــلـ ليض يا     ق  ــ ــ ــ ذ لإ ــ ــ   ع ــ
ــتصر  ــح ل ى  مل  ــ ــ ــر  ل ةئـ ــ ــ و   ملضيص  قليةيـــي لليجـ ــ ــ  مر قــ ــ ــ  ل ل ث ئــ ــ ــ ــق  لي ليـ ــ ــ  ني:ـ
ــمب ض -2      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــني من م يضـ ــ ــ ــ ــرج  ل جل  ليجـ ــ ــ ــ ــ  . و ـ
ــق ئة -1      ــ ــ  . لبي  ل ليض يا ي ممةي هت ني  ل ل  م ض ع ــ
ــق ئة -1      ــ ــ ــني تبيـ ــ ــن  ليض يض ي يف   سع و  ملقــرو تطبيقــ ــ و  ملة وسني س لــج  ي ممــ     سعــ  ق .ــ
       

ــممــل مم وس: ة ــــــمالحظـــ  ــــ   لبيــــني ةاــ ــــ ع  مل ظةــني  مل ممـ ــــ و   عــ ــ ــــني  ليجــــمصــ م م  ر رف ــــص هبــ  مــن طــــاله غــا  ملرخــ  و  ـ
ــتعرض ص اب ــللعق ل ج ــ ــ ــني  مل عــن  ل  و ـــ ي  مل ص ص عليج  يف  لق  مبيـ ــ ــ .ــ  ـ 

 


