
 

 

        
 ألخيييا   ييقد   ييكت   عتةييذ   ةاميييقد   لعتيييج عيي    كيييك   عييكيا   عت يي   فييإ ارييتا عةتنتييج اةييتء      ييت  

ونتك  الةصتالت   ةإ ةم الا ؤهت  ةامييق ع ةيييتت هيق  ، 03/03/3300، نةتايخ  ألرا نت وحكة   عاتزيج  ةتوين

 :عت يأةإن ـفإ ارتا   اه    ةو ص إ   لعتيج  ـ انيج و  ةتوينتز   لهويج  عهن   ة  تتع ين نت عا    ت ، اخنا  

و  عيكياون  ، ع يج ةثنيت   ةتيين، كةةم وفق لكو ج زعايج؛ نحيث يحيا   كتكة   عكياون   لهويونـ  0

تيي   ،  عكيت كون   عت مييون نيت ماوق  مي يعيييج عصيحونين نع مييتت   كييك ت و  كييتكة  ألكيتةقة   عتييواين

 (.30/03/3300) ك  نةك   عن يوم   لعتج   ع ن  ، وقةعاتز   ى حك

أعييت ع يي  ةاكيييم   عنييازين   ييقين   ةح ييو  عيؤخا  نييت عا تز، فكيييةم   ةعييتك صييي ج يتاوايييج  ةاكيييعهم ـي  3

 .عنتشاة نتك  ارالق   عوكم   ةتوياإ

 ةتوياييج، وفق   عاتصذ   شتغاة نت عا تز، فإ اهتيج   كياج   ةةمكفأعت فيعت يخص   حاتج  الاة ت يج، ـ  0

 .وةحكيك   خصتص ،خايرج   ةتويايج نت عا تز  نتك ةحكيك 

ت عر وذ عن   كيك ت و  كتكة  ألكتةقة   عتايين، أن يعألو    ليكو  فوفيعت يةت ق نت ةاييج فإ   اةنج، ـ  4

 ييةم ةيك ا    ع ي  عي    كييك عيكيا  ،اف ةه، وأن ينتثوت ا ى   لعتيج،   يى   ناييك  م تةاوايإ   ياءي 

 .إ أياذ  آللت ف جيو اك   نشا  ع

   اةنج   ك م   ةأليا .ا  الكم   تتء إ و  شخصإ   عاتز ت.ا

      

     

ةلكك   ةأتيك   ى عويمهت   ا فض  تي  ةوليه  ،ان   لعتيج   ع انيج   عتواين، اق ةخنا نهقت   عكةلك ت 

راي يج ةايييم عنيتا ة ويعراهت ن ا ا ت والا   ت ةةاتفى ع    العاتزييج و  الةاتييز، ت ،يهكك  كة ال يج   عا تز

عاتزيييت، ععييت أحييكث  اةنتتييت فييإ  نت   لييحيييث ةييم ةحكيييك    شييمود،   ةييإ ةعيييزت نت عاتزيييج   عر  ييج،  الخةنييتا

أو  ،ـي  عا تيزععيت أكى ا يى ةايييم ويميتت  حةلتلييج نينتض   ـي كو     ى عكةوى ةوفيا شياور   تعي  ،  ةاييم

نت ة يييك نةشييتي ج    لييتن تعييت هييإ عحييككة فييإ "  00/ 073حيييث ةؤتييك   عا كيي ج ايييم  ،  ييى   عكييةوى   ةييكنياد

و  عيياة، فعييكيا عكاكييج  نةك ءيييج  ييه أل تييأن هييقت   عا تييز كييةايم عثيي  هييقت   عنتا يييتت"    لييك و    عييقتواة

لهوييييج  عهييين   ةانييييج و  ةتيييوين   عكيييعتة  عةحيييتن   كييياج   كتككيييج، و  عا تيييز    نتلييي  صيييالحيج فيييإ ةيييكنيا  

أن  لتايت  ،وععيت يؤتيك  يكم ليكوى هيق    ةكي ر .ق يك   يهيت يحلاتنتج   لتعتج نعؤككتت   ةت يم   تت إ غيا   ة

 .فإ عك ك  النةك ءإ ال يولك فيهت أكةتق      ج   مااكيج،  ى   اغم عن ةكعيج   ةخصص نت عزكوج

 ،ا يى   ةتنءيج و  وحيكة ،    تتع ين و  مت  ين   عتاييين نشيأن   ةتيوينلعي ـ فإ  ألخيا ـوةك و   لعتيج  

 نت ةنتاهيت  ةمتيي    ح ي يإ  وييتيج   عا تيز ، و  تعي    يى  ةمويت ت  فاصج   ى عين ي يزم كوا هيقت   عا تيز

 .لتعتجت يم   تت إ غيا   ةتنتج   عؤككج   ة

 :  اعيت                                 

   لعتيج   ع انيج   عتواين

 يج و  ةتويننت عا تز   لهويج  عهن   ةان
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