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فٙ إطاس تُفٛز يخطظ عًم انذكٕيح فًٛا ٚخص األعًال انتٙ تقٕو تٓا نصانخ أعضاء جانٛتُا انٕطُٛح انًقًٛح تانخاسج 

ٔتًثادسج يٍ انسٛذ كاتة انذٔنح انًكهف تانجانٛح انٕطُٛح   نتقٕٚح سٔاتظ سعاٚاَا تانخاسج أكثش تٕطُٓى األو

تانخاسج، ُٚقتشح عهٗ يٕاطُُٛا انًقًٍٛٛ تانخاسج، تكُٕٚا يُٓٛا تتكفم تّ ٔصاسج انتكٍٕٚ ٔانتعهٛى انًٍُٓٛٛ، نهذخٕل 
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كض ٔصاسج انتكٍٕٚ ٔانتعهٛى انًٍُٓٛٛ فٙ ْٛاكم استقثال ْزِ ٚكٌٕ انتكٍٕٚ" تصٛغح اإلقايح"، أ٘ أَّ ٚتى فٙ يشا    -

 انٕصاسج، انًتٕاجذج تكم يٍ ٔالٚح انجضائش، انثهٛذج، ْٔشاٌ، قسُطُٛح ٔسطٛف.

 تتى إقايح ٔإطعاو انًششذٍٛ انًقثٕنح يهفاتٓى، يٍ طشف ْٛاكم استقثال ٔصاسج انتكٍٕٚ ٔانتعهٛى انًٍُٓٛٛ.    -

 ٕاس انتانٛح:ٚخص ْزا انتكٍٕٚ األط    -

 شٓشا، ٚتى انذصٕل يٍ خالنّ عهٗ شٓادج انتأْٛم انًُٓٙ. 11تكٍٕٚ     -

 شٓشا، ٚتى انذصٕل يٍ خالنّ عهٗ شٓادج تقُٙ. 24تكٍٕٚ يذتّ     -

 شٓشا، ٚتى انذصٕل يٍ خالنّ عهٗ شٓادج تقُٙ سايٙ. 30تكٍٕٚ يذتّ     -

 ٚتشكم انتكٍٕٚ يٍ انفشٔع انتانٛح:

 إنكتشَٔٙ(. -ايٙ فٙ األتًتح ٔانتذكى )انشعثح انًُٓٛح: كٓشتاءشٓادج تقُٙ س    -

 شٓادج تقُٙ سايٙ فٙ انسٛاقح ألشغال انثُاء)انشعثح انًُٓٛح: تُاء ٔأشغال عًٕيٛح(.    -

 غزائٛح(.-شٓادج تقُٙ سايٙ فٙ يشاقثح انُٕعٛح نصُاعاخ األغزٚح انضساعٛح )انشعثح انًُٓٛح: صُاعح صساعٛح    -

 تقُٙ سايٙ فٙ تشكٛة ٔصٛاَح يعذاخ انتثشٚذ ٔتكٛٛف انٕٓاء، )انشعثح انًُٓٛح: كٓشتاء إنكتشَٔٛح(.شٓادج     -

 شٓادج تقُٙ سايٙ فٙ صٛاَح انًشكثاخ انخفٛفح، انشعثح انًُٓٛح)أجٓضج يٛكاَٛك يذشكاخ اٜالخ(.    -

 عًٕيٛح(. شٓادج تقُٙ سايٙ فٙ انطشق ٔشثكاخ يتعذدج )انشعثح انًُٓٛح: تُاء ٔأشغال    -

 شٓادج تقُٙ سايٙ فٙ اإلَتاج ٔتصُٛع اٜالخ انًٛكاَٛكٛح)انشعثح انًُٓٛح: صُاعح انًٛكاَٛك ٔانصهة(.    -

 طاقٕ٘(. -إنكتشَٔٙ-شٓادج تقُٙ سايٙ فٙ اإلنكتشَٔٛك انصُاعٙ )انشعثح انًُٓٛح: كٓشتاء    -

 )انشعثح انًُٓٛح: كٓشتاء إنكتشَٔٛح(. شٓادج تقُٙ سايٙ فٙ صٛاَح تجٓٛضاخ اإلعالو اٜنٙ ٔانًكتثٛح    -

 شٓادج تقُٙ فٙ إنكتشَٔٛك انسٛاساخ.    -

 شٓادج تقُٙ يساعذ فٙ ٔسائم اإلعالو انًختهفح.    -

 شٓادج تأْٛم يُٓٙ فٙ انتشكٛثاخ انًتعهقح تذٔسج انًٛاِ ٔانغاص.     -

 

ششخ نٓزا انتكٍٕٚ، إرا كاٌ ٚستٕفٙ انششٔط سُح كايهح، انت 11ًٚكٍ نكم يٕاطٍ ٔنكم يٕاطُح، يقٛى تانخاسج، عًشِ 

 انًتعهقح تانًستٕٖ انتعهًٛٙ انًطهٕب نكم طٕس.

 

عهٗ انزٍٚ ًٚٓٓى ْزا انتكٍٕٚ يٍ انشثاٌ ٔانشاتاخ، انتٕجّ إنٗ انًشاكض انذتهٕياسٛح ٔانقُصهٛح انجضائشٚح انًتٕاجذج 

عهٗ يستٕٖ ْزِ انًشاكض، ٔانتٙ ًٚكٍ  تذٔل إقايتٓى، نتسجٛم أٔنٙ كًشدهح أٔنٗ، دسة االستًاساخ انًتٕفشج

  www.seccne.mae.dzتذًٛهٓا عهٗ انًٕقع اإلنكتشَٔٙ نكاتة انذٔنح انًكهف تانجانٛح انٕطُٛح انًقًٛح تانخاسج:
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