
 

 

 

 

 األحكاو تُفُذ فٍ انعًىيُح انقىج نتسخُز انًطهىتح وانىثائق جزاءاخاإل 

 انًذَُح انحانح تزسىو انًادَح األخطاء إصالح فٍ انًطهىتح وانىثائق اإلجزاءاخ 

 انقضائُح انًساعذج يٍ االستفادج فٍ انًطهىتح وانىثائق اإلجزاءاخ 

 انجًعُاخ نتأسُس انًطهىتح وانىثائق اإلجزاءاخ 

 انذورَح انُشزاخ أو انًجالخ أو انجزائذ نتأسُس  انًطهىتح وانىثائق اإلجزاءاخ 

 انًغزتُح انجُسُح شهادج عهً نهحصىل انًطهىتح وانىثائق اإلجزاءاخ 

 انًهًهٍُ األطفال كفانح تخصىص انًطهىتح وانىثائق اإلجزاءاخ 

 انًسحىتح انسُاقح رخصح زجاعالست انًطهىتح وانىثائق اإلجزاءاخ 

 - 3 رقى انثطاقح - انعذنٍ انسجم عهً نهحصىل انًطهىتح انىثائق 

 االعتثار رد يهف نتكىٍَ انًطهىتح انىثائق 

 انخصىصُح ذَىٌان فٍ انثذٍَ اإلكزاِ يهف نتكىٍَ انًطهىتح انىثائق 

 انعًىيُح انذَىٌ فٍ انثذٍَ اإلكزاِ يهف نتكىٍَ انًطهىتح انىثائق 

 يؤوَح تذوٌ شُك إصذار شكاَاخ نتقذَى انًطهىتح وانىثائق اإلجزاءاخ 

 األسزج إهًال شكاَاخ تقذَى فٍ حانًطهىت وانىثائق اإلجزاءاخ 

 عقىد عهً انًذَُح انحانح ضثاط يضاءإ صحح عهً انًصادقح فٍ انًطهىتح وانىثائق اإلجزاءاخ 

 وانىفاج االسدَاد

 طزف يٍ انًُجشج انىثائق تزجًح إيضاء صحح عهً نهًصادقح انًطهىتح وانىثائق اإلجزاءاخ 

 انًحكًح هذِ نذي انًقثىنٍُ انتزاجًح

 انًختهظ انشواج يجال فٍ انًطهىتح وانىثائق اإلجزاءاخ 

 

 المممكت المغربيت
 وزارة العدل

 المحكمت االبتدائيت بفبس

 جراءات ووثائقإ



 

انًطهىتح نتسخُز انقىج انعًىيُح فٍ  جزاءاخ وانىثائقاإل

 حكاوتُفُذ األ




 
 

 

َرى انهجىء إىل ذغخري انمىج انؼًىيُح نرُفُز األدكاو تؼذ فشم حماونح انرُفُز تاإلفشاؽ 
تُاء ػهً طهة َرمذو تّ إيا يأيىس اإلجشاءاخ تمغى انرُفُز تاحملكًح أو املفىضىٌ انمضائُىٌ  

 :تانىشائك انرانُحوجية أٌ َكىٌ يشفما 
 

 طهت يٕجّ إنٗ انغٛذ ٔكٛم انًهك 
 َغخخ يٍ انحكى انُٓبئٙ ٚحًم انصٛغخ انزُفٛزٚخ 

 َغخخ يٍ  يحضش ايزُبع ػٍ انزُفٛز 
 

َرى اَرذاب انضاتطح انمضائُح  525ذذوٍَ تُاَاخ انىشائك أػالِ تغجم منىرض  تؼذ
 .تاملىافمح  ذُفُز يمرضُاخ اكحكى تؼذ إعؼاسِانطانة يف جاملخرظح ملؤاصس

 
 

 

خطاء انًادَح األ صالحإانًطهىتح فٍ  جزاءاخ وانىثائقاإل

 نحانح انًذَُحا تزسىو




 



خيرض وكُم املهك دبُخ اإلرٌ يف إطالح األخطاء املادَح انؼانمح تشعىو اكحانح املذَُح 
 (.انفمشج انصانصح) انح املذَُح يٍ لاَىٌ اكح 63طثما نهًادج 
ذمذمي انطهة يف املىضىع إىل وكُم املهك تؼذ انرأعري ػهُّ يٍ طشف ضاتط َرى 

يٍ لاَىٌ اكحانح املذَُح  63اكحانح املذَُح نهًكرة املغجم تّ انشعى طثما ملمرضُاخ املادج 
 .(انفمشج انصاَُح)

 : وَشًم انىشائك انرانُح
 شٓبدح إداسٚخ نضبثط انحبنخ انًذَٛخ رثجذ انخطأ 
 إصالحّى انٕالدح انًشاد َغخخ كبيهخ يٍ سع 
  يٍ يغٕدح انزصشٚح األصمَغخخ طجك 

 
 

 
 

ستفادج يٍ انًساعذج ثائق انًطهىتح فٍ االىجزاءاخ واناإل

 انقضائُح
 



 
 

 

 

يٍ انماَىٌ املرؼهك تاملغاػذج انمضائُح، َمذو  9و 3 و 7 و 3 ىادطثما ملمرضُاخ امل
 :إىل وكُم املهك يشفما تانىشائك انرانُحطهة االعرفادج يٍ املغاػذج انمضائُح 

 شٓبدح االحزٛبج. 
 شٓبدح ثؼذو أداء انضشائت. 



 .وَهذف انطهة إىل اإلػفاء يٍ انشعىو انمضائُح أو ذؼُني حماو لظذ املؤاصسج 
 

  .أشهزَتعٍُ أٌ تكىٌ انىثُقتٍُ أعالِ ال َتجاوس تارَخ تحزَزهًا ثالثح 

 
 

 
 

 سُس انجًعُاخأوانىثائق انًطهىتح نت اإلجزاءاخ





 
 
 

ذطثُما نهًمرضُاخ اجلذَذج انيت ػشفها انماَىٌ املُظى نهجًؼُاخ فاٌ ذأعُظ اجلًؼُح 
َرى ػرب وضغ كم مجؼُح نرظشَخ دبمش انغهطاخ اإلداسَح احملهُح و جية أٌ َرضًٍ املؼهىياخ 

 : انرانُح
 اعى انجًؼٛخ 

 ٓبـْذف 

 شْبــيم 

 انزصشٚحخ ـسعبن 
 ٙانمبٌَٕ األعبع 
 يحضش انجًغ انؼبو 
 الئحخ األػضبء 

ووفك انرؼذَم اجلذَذ فاٌ انغهطح احملهُح حتُم َغخ يٍ انىشائك املزكىسج ػهً انُُاتح 
انؼايح انيت ذمىو تئجشاء األحباز انالصيح تىاعطح انضاتطح املخرظح نهرأكذ يٍ ادرشاو 

 



اس األياَح انؼايح نهذكىيح ثخإتؼذ رنك ػهً  املمرضُاخ انماَىَُح يف ْزا انثاب كًا ذؼًم
 . ترأعُظ كم مجؼُح

 
 

 

و أسُس انجزائذ أجزاءاخ وانىثائق انًطهىتح  نتاإل

 و انُشزاخ انذورَحأانًجالخ 

 

 
 

 

َرى ذمذمي طهة يف املىضىع إىل وكُم  دوسَح أو َششج حجشَذج أو جمه إلطذاس 
 :املهك يشفىػا تانىشائك انرانُح

 ٍانطبلى  أػضبء صٕسح شًغٛخ نجطبلخ انزؼشٚف انٕطُٛخ نكم ٔاحذ ي
 .اإلداس٘

   ٙنكم ٔاحذ يُٓىَغخخ يٍ انغجم انؼذن. 

 شٓبدح انجُغٛخ ثبنُغجخ نشئٛظ انزحشٚش ٔانًذٚش انًغؤٔل. 
 شٓبدح اإللبيخ. 

    عـى ايؼهٕيبد حٕل انجشٚذح أٔ انصحٛفخ أٔ انذٔسٚـخ يزضـًُب 
 .ثبنطجبػخ انًؼٕٓد إنٛٓب  ػُٕاٌ انًطجؼخ ٔ
 ثٛبٌ انهغخ أٔ انهغبد انزٙ عزغزؼًم فٙ انُشش. 

 ٍٚيؼهٕيبد حٕل انًذٚش انًغؤٔل ٔيغبػذ انُشش ٔانًحشس. 

  اعى انجشٚذح أٔ انًجهخ طهت فٙ ثالس َظبئش يصبدق ػهّٛ يزضًُب
 .أٔ انُششح



تؼذ اطالع وكُم املهك ػهً املهف املكىٌ يٍ انىشائك أػالِ وانرأعري ػهُّ َُجض 
وطم انرظشَخ تاإلَذاع يف اعى سئُظ اجملهح أو اجلشَذج أو انُششج كًا َغهى نهًؼين تاأليش  
إعهاد تئَذاع انىشائك نُرى اَرذاب انضاتطح انمضائُح تأجشاء األحباز انالصيح  املرطهثح لاَىَا 

 .تانرأعُظ -يذَشَح انشؤوٌ املذَُح  –انثاب  و إعؼاس وصاسج انؼذل يف ْزا 
 

فىر صذور أٌ عذد يٍ انجزَذج أو انًجهح َهشو انًسؤول عُها تئَذاع َظُزٍَ يُها 

 .انعايح حتانُُات

 


 

انًطهىتح نهحصىل عهً شهادج  وانىثائق اإلجزاءاخ

 انجُسُح انًغزتُح 

 

 

 
 

وفما نهرؼذَالخ انيت مشهد انماَىٌ املُظى نهجُغُح فاٌ يمرضُاخ انفظم انغادط يٍ 
 . َفظ انماَىٌ اػرربخ يغشتُا انىنذ املىنىد يٍ أب يغشيب أو أو يغشتُح

 

ة اإلدالء ـــَج األوح ـــانجُسُح انًغزتُح يٍ جهشهادج ً ـــــونهحصىل عه ♦

  : حــــق انتانُــــتانىثائ

 ٗانغٛذ ٔكٛم انًهك طهت ٕٚجّ إن. 

 صٕسح نهحبنخ انًذَٛخ نٕاجٓخ األو. 
 َغخخ كبيهخ يٍ سعى انٕالدح نألو. 

 َغخخ كبيهخ يٍ سعى ٔالدح انًؼُٙ ثبأليش. 

 صٕسح شًغٛخ نجطبلخ انزؼشٚف انٕطُٛخ نألو يصبدق ػهٛٓب. 
 شٓبدح اإللبيخ نهًؼُٙ ثبأليش. 

 ٍدسًْب فئخ ػششٌٔ رُجش ي. 

 



  ُٙثبأليشصٕسح فٕرٕغشافٛخ نهًؼ. 
  (نهشاشذٍٚ)صٕسح شًغٛخ نجطبلخ انزغجٛم ثبنًغشة. 

 

ة اإلدالء ـــَج انجُسُح انًغزتُح يٍ جهح األب شهادجً ـــــونهحصىل عه   ♦

 :حــــق انتانُــــتانىثائ
 

 طهت ٕٚجّ إنٗ انغٛذ ٔكٛم انًهك. 
 صٕسح نهحبنخ انًذَٛخ ٔاجٓخ األة. 
 صٕسح نهحبنخ انًذَٛخ ٔاجٓخ انًؼُٙ ثبأليش. 
 صٕسح شًغٛخ نجطبلخ انزؼشٚف انٕطُٛخ يصبدق ػهٛٓب. 
 ػمذ االصدٚبد أصهٙ أٔ َغخخ كبيهخ نشعى انٕالدح نهًؼُٙ ثبأليش. 
  دسْى 02رُجش يٍ فئخ. 

 صٕسح فٕرٕغشافٛخ نهًؼُٙ ثبأليش. 

 
 

 

 األطفالوانىثائق انًطهىتح تخصىص كفانح  اإلجزاءاخ

 انًهًهٍُ

 

 
 

 

انظادس يف فاذخ ستُغ األول  2-22-272انظهري انششَف سلى ذطثُما ملمرضُاخ 
املرؼهك تاألطفال  25-22اَىٌ سلى ترُفُز انم 2222َىَُى  26املىافك ل  2226
 :انركفم تطفم يهًم ٍْ كانرايل فاٌ انىشائك املطهىتح نركىٍَ يهف طهة. املهًهني

 طهت انزكفم يٕجّ إنٗ انغٛذ لبضٙ انزٕثٛك. 
 ػمذ انضٔاج. 



  االصدٚبد نهضٔج ٔانضٔجخػمذ. 
 شٓبدح طجٛخ نهضٔج ٔانضٔجخ. 
 شٓبدح اإللبيخ. 
 شٓبدح رفٛذ انذخم ٔانًُٓخ. 
 صٕسح يٍ ثطبلخ انزؼشٚف انٕطُٛخ يصبدق ػهٛٓب. 
 ّٛانزضاو ثبنزكفم ثبنطفم انًًٓم يصبدق ػه. 

 فىس انرىطم تانىشائك يٍ طشف انماضٍ املكهف تانرىشُك ذثادس ْزِ انُُاتح انؼايح إىل
إجشاء األحباز انالصيح دىل أْهُح انضوجني نكفانح انطفم املهًم وكزا ػٍ عريهتًا 

 .وعهىكهًا ودانرهًا االجرًاػُح واملادَح
وخبظىص طهثاخ انرغهُى املؤلد فُرؼني ذمذمي طهة يف املىضىع إىل وكُم  

َاخ انكفُهح املهك انزٌ َثادس إىل ذغهُى انطفم املهًم يؤلرا نهطانة إرا ذىفشخ كافح انضًا
 .نهذفاظ ػهً عاليح ودمىق املكفىل يف اَرظاس انثس يف وضؼُرّ وفك يا َمرضُّ انماَىٌ

 
 

 

وانىثائق انًطهىتح الستزجاع رخصح انسُاقح  اإلجزاءاخ

  انًسحىتح

  

 
 

َرؼني يف ْزِ اكحانح ذمذمي طهة يف املىضىع إىل وكُم املهك  يظذىتا تانىشائك 
 :انرانُح

 



  ٍانحكى  أٔ انمشاس انُٓبئٙ انمبضٙ ثئسجبع سخصخ انغٛبلخ َغخخ ي
 .انًغحٕثخ

 شٓبدح ثؼذو انطؼٍ ثبالعزئُبف أٔ ثبنُمض. 

ذثادس ْزِ انُُاتح انؼايح تؼذ يشالثح انىشائك املزكىسج إىل ذىجُهها تئسعانُح إىل وصاسج 
 -سخض انغُالحعذة وذىلُف يظهذح  –يذَشَح انغاليح انطشلُح  -انرجهُض و انُمم  

 .لظذ ذُفُز يمرضُاخ اكحكى أو انمشاس املزكىس أػالِ
 

 
 

 

 

انثطاقح  -انىثائق انًطهىتح نهحصىل عهً انسجم انعذنٍ 

  - 3رقى 

 

 
 

 
وفك طهة ذو مَ"  2انثطالح سلى يهخض يٍ " نهذظىل ػهً عهادج انغجم انؼذيل 

انراتغ نذائشج كراتح انضثط تاحملكًح االترذائُح  سئُظ إىل انغُذ  22272انًُىرض سلى 
 .حمم اصدَاد املؼين تاأليشَفىرْا 
 :يشفما تانىشائك انرانُح 

 َغخخ يٕجضح يٍ سعى انٕالدح. 

 صٕسح شًغٛخ يٍ ثطبلخ انزؼشٚف انٕطُٛخ. 
 دسًْب 02يٍ فئخ  رُجش. 

 



 

  نتكىٍَ يهف رد االعتثار انىثائق انًطهىتح



 
 

ػهً طانة سد االػرثاس أٌ َرمذو تطهثّ إىل انغُذ وكُم املهك نذي احملكًح      
 : االترذائُح حملم اإللايح يشفما تانىشائك انرانُح

 

 شٓبدح اإللبيخ. 
 َغخخ يٕجضح يٍ سعى انٕالدح. 

  ٙ3انجطبلخ سلى  –انغجم انؼذن -. 

 صٕسح شًغٛخ يٍ ثطبلخ انزؼشٚف انٕطُٛخ. 
 َغخخ يٍ عجم االػزمبل. 
 َّغخ يٍ األحكبو انحبئضح نمٕح انشٙء انًمضٙ ث. 

 ٔصم أداء انغشايبد ٔانصٕائش. 
 يب ٚفٛذ أداء انزؼٕٚضبد انًحكٕو ثٓب أٔ اإلػفبء يُٓب. 

 ٗلشاس انًجهظ األػه ٔ  .شٓبدح ثؼذو انطؼٍ ثبالعزئُبف أٔ انُمض أ

 

اَىين إرا كاٌ ال ميكٍ أٌ َطهة سد االػرثاس يٍ انمضاء إال احملكىو ػهُّ أو ممصهّ انم* 
 .عخظا يؼُىَا وا ػهُّ أسحمجى

ميكٍ نضوجّ أو أطىنّ أو فشوػّ ذرثغ انطهة انزٌ عثك  ،يف دانح وفاج احملكىو ػهُّ
جم شالز عُىاخ يٍ ذاسَخ أأٌ ذمذو تّ املرىىف وميكُهى أٌ َرمذيىا تانطهة يثاعشج داخم 

املؼرًذ ػهُّ كحغاب املذج املشاس وميذد ْزا األجم نغاَح هناَح انغُح املىانُح نألجم . انىفاج



إرا طشأخ انىفاج لثم يشوس املذج انماَىَُح  لاَىٌ املغطشج اجلُائُح،يٍ  396إنُها يف املادج 
 . انالصيح نطهة سد االػرثاس

جية أٌ َكىٌ طهة سد االػرثاس عايال جملًىع املمشساخ انمضائُح تؼمىتاخ َافزج * 
 .االػرثاس عاتما وال ػٍ طشَك انؼفى انشايممل َغثك حمىْا ال ػٍ طشَك سد 

 
 : ال ًَكٍ طهة رد االعتثار قثم اَصزاو االجاالخ انتانُح   ♦

يٍ قاَىٌ  866 – 866طثقا نًقتضُاخ انًادج : رد االعتثار تقىج انقاَىٌ - أ    

 .انًسطزج انجُائٍ

 تؼذ اَرهاء عُح وادذج: انغشايح : 

o يٍ َىو األداء. 
o  اإلكشاِيٍ َىو اَرهاء يذج. 
o اَظشاو أيذ انرمادو. 

  ٌانؼمىتح تاكحثظ ملذج ال ذرجاوص عرح أعهش تؼذ اَرهاء مخظ عُىاخ يٍ انُىو انز
 .انرمادوعرُرهٍ فُّ انؼمىتح املُفزج أو يٍ َىو اَظشاو أجم 

 تاخ ال َرجاوص جمًىػهاا عاُح   ىانؼمىتح تاكحثظ ملذج ال ذرجاوص عُرني أو ػذج ػم
ىاخ حتغة تؼذ اَرهاء انؼمىتح املُفزج  أو تؼذ اَظشاو أجم تؼذ اَرهاء ػشش عُ: وادذج
 .انرمادو
  انؼمىتح تاكحثظ ملذج ذرجاوص عُرني يٍ أجم جُذح أو ػذج ػمىتاخ َرجاوص جمًىػها

 .عُح حتغة تُفظ انطشَمح 25تؼذ اَرهاء : عُح وادذج يٍ أجم جُذح

 عاُح حتغاة    22اَرهاء تؼذ : انؼمىتح اجلُائُح انىدُذج أو انؼمىتاخ اجلُائُح املرؼذدج
 .تُفظ انطشَمح

يٍ قاَىٌ   866-866رد االعتثار انقضائٍ طثقا نًقتضُاخ انًادج  - ب

 .انًسطزج انجُائُح

 تؼذ اَمضاء يذج عُح وادذج يٍ َىو األداء: انغشايح. 



  تؼذ اَمضاء يذج عُرني ياٍ ذااسَخ    حػًذَانؼمىتح انظادسج يٍ أجم جُذح غري
 .اإلفشاض
 تؼذ اَمضاء يذج شالز عُىاخ يٍ َىو اإلفشاض: انؼمىتح اجلُذُح. 
 عُىاخ يٍ َىو اإلفشاض 5تؼذ اَمضاء : ػمىتح جُائُح. 
 

 

 

انىثائق انًطهىتح نتكىٍَ يهف اإلكزاِ انثذٍَ فٍ انذَىٌ 

 انخصىصُح

 
 

 

 
ذمذمي طهة يف َرى " يٍ لاَىٌ املغطشج اجلُائُح 322ذطثُما ملمرضُاخ املادج "

 :املىضىع إىل انغُذ وكُم املهك يشفما تانىشائك انرانُح
 ِيب ٚفٛذ ثزٕجّٛ اإلَزاس نهًطهٕة فٙ اإلكشا. 
 شٓبدح انزغهٛى رفٛذ رجهٛغ اإلَزاس. 

 يحضش ايزُبع ٔػذو ٔجٕد يب ٚحجض. 
  رحًم انصٛغخ انزُفٛزٚخَغخ األحكبو انُٓبئٛخ. 
 يب ٚفٛذ رجهٛغ انحكى. 
 ٍشٓبدح ثؼذو انطؼ. 



ػهً انغُذ لاضٍ ذطثُك  ّفىس ذىطم ْزِ انُُاتح انؼايح تاملهف وتؼذ دساعرّ حتُه
ويف دانح املىافمح َىجّ إىل انضاتطح  ،اجلُائُحيٍ لاَىٌ املغطشج  322انؼمىتاخ طثما نهًادج 

 .انمضائُح املخرظح لظذ انرُفُز

 




انىثائق انًطهىتح نتكىٍَ يهف اإلكزاِ انثذٍَ فٍ انذَىٌ 

 انعًىيُح

 
 

 

 
ذمذمي طهة يف املىضىع إىل انغُذ وكُم املهك نذي احملكًح االترذائُح املخرظح َرى 

 :يشفما تانىشائك انرانُح ،"وفك انًُىرض املؼرًذ تانُغثح نهغُذ سئُظ كراتح انضثط"
  انمبثم نهزُفٛزيخزصش يٍ انًمشس. 
 ِيب ٚفٛذ رٕجّٛ اإلَزاس نهًطهٕة فٙ اإلكشا. 
  اإلَزاس انمبََٕٙشٓبدح انزغهٛى رفٛذ رجهٛغ. 

 يحضش ايزُبع ٔػذو ٔجٕد يب ٚحجض. 
 يب ٚفٛذ رجهٛغ انحكى. 

 
 

 
 



وانىثائق انًطهىتح نتقذَى شكاَاخ إصذار شُك  اإلجزاءاخ

 تذوٌ يؤوَح

 
 

 

 
ذمذو  انشكاَح  يٍ املغرفُذ  "يٍ يذوَح انرجاسج 623املادج ذطثُما ملمرضُاخ "

 :يثاعشج أو تىاعطح دفاػّ  إىل وكُم املهك يشفمح تانىشائك انرانُح
 شكبٚخ يحشسح فٙ ثالس َظبئش. 

 ُّشٛك أصهٙ ٔصٕس شًغٛخ ي. 

  انًغحٕة شٓبدح ثُكٛخ ثؼذو األداء  رحًم رٕلٛغ ٔطبثغ انًؤعغخ
 .ػهٛٓب

ْىَح انغادة وجية أٌ ذرضًٍ انشكاَح انثُاَاخ انالصيح فًُا َرؼهك تانشُك 
  .املغرفُذو

 

 




 

 إهًالفٍ تقذَى شكاَاخ  وانىثائق انًطهىتح اإلجزاءاخ

 األسزج

 
 

 

 



ذمذو  انشكاَح  يٍ طشف  "يٍ انماَىٌ اجلُائٍ 232ذطثُما ملمرضُاخ انفظم "
 :تىاعطح دفاػّ  إىل وكُم املهك يشفمح تانىشائك انرانُحاملشركٍ يثاعشج أو 
 شكبٚخ يحشسح فٙ ثالس َظبئش. 
 نهحكى أصم انُغخخ انزُفٛزٚخ. 
  ٔػذو ٔجٕد يب ٚحجضيحضش ايزُبع. 

جية أٌ ذرضًٍ انشكاَح انثُاَاخ انالصيح فًُا َرؼهك تانُغخح انرُفُزَح وحمضش 
 .واهلىَح انكايهح نهًرشكٍ واملشركً تّ  االيرُاع

 

 
 

 

فٍ انًصادقح عهً صحح  جزاءاخ وانىثائق انًطهىتحاإل

 عهً عقىد االسدَاد وانىفاج انًذَُح يضاء ضثاط انحانحإ

 

 

 

  َغخخ يٕجضح أٔ كبيهخ يٍ سعى انٕالدح أٔ انٕفبح صبدس ػٍ ضبثط
 .فبطاالثزذائٛخ ثانحبنخ انًذَٛخ ثذائشح َفٕر انًحكًخ 

  صٕسح شًغٛخ نجطبلخ انزؼشٚف انٕطُٛخ نهًؼُٙ ثبأليش. 

  أٌ ٚكٌٕ ربسٚخ رحشٚش انٕثٛمخ الٚزجبٔص ثالس أشٓش. 

 نٓزِ انغبٚخ خبص حضٕس انًؼُٙ ثبأليش شخصٛب أٔ اإلدالء ثزٕكٛم. 

 



 

 



نهًصادقح عهً صحح  وانىثائق انًطهىتح اإلجزاءاخ

انًُجشج يٍ طزف انتزاجًح يضاء تزجًح انىثائق إ

 انًقثىنٍُ نذي هذِ انًحكًح
 

 

 بنٕثبئك األصهٛخ  انًشاد رشجًزٓباإلدالء ث. 

  ربثغ نـذائشح  أٌ ركٌٕ انزشجًخ يُجضح يٍ طشف رشجًبٌ يحهف
ْزِ انُٛبثـخ انؼبيـخ   انًحكًخ عجك نّ أٌ ٔضغ نذٖ َفٕر ْزِ 

 .ًَٕرج رٕلٛؼّ

 ٕسح شًغٛخ نجطبلخ انزؼشٚف انٕطُٛخص. 
 

 

 

 وانىثائق انًطهىتح فٍ يجال انشواج انًختهظ اإلجزاءاخ

 
 

 

 
دىل  2223-22-25وذاسَخ  2ط/25ذطثُما ملمرضُاخ املُشىس انىصاسٌ ػذد 

 .صواض يؼرُمٍ اإلعالو واألجاَة
 

 :ٍْ انىشائك املطهىتح نركىٍَ املهف
 :تانُسثح نهطزف انًغزتٍ -أ 



  انًهكطهت يٕجّ إنٗ انغٛذ ٔكٛم. 
 أسثغ صٕس فٕرٕغشافٛخ. 
 صٕسح شًغٛخ نجطبلخ انزؼشٚف انٕطُٛخ. 
 شٓبدح طجٛخ. 
  مذ االصدٚبديٍ ػَغخخ. 
 شٓبدح إداسٚخ رزؼهك ثبنخطٕثخ. 

 :تانُسثح نهطزف األجُثٍ -ب 

  إنٗ انغٛذ لبضٙ انزٕثٛك ٕٚجّطهت. 
 أسثغ صٕس فٕرٕغشافٛخ  
 َغخخ يٍ سعى اػزُبق اإلعالو. 
 شٓبدح انكفبءح. 
  االصدٚبدػمذ. 
 شٓبدح انجُغٛخ. 
 شٓبدح طجٛخ. 
 َ٘غخخ يٍ انغجم انؼذنٙ انًشكض. 
 َغخخ يٍ شٓبدح اإللبيخ يٍ انٕطٍ األصهٙ نهضٔج. 
 َغخخ يٍ جٕاص انغفش. 
 َغخخ يٍ  ثطبلخ انزؼشٚف انٕطُٛخ. 
 َغخخ يٍ شٓبدح انغٕاثك انؼذنٛخ انًشكضٚخ. 
 شٓبدح انذخم. 

 

 

تُغخ يٍ انىشائك املزكىسج ذمىو تئجشاء األحباز  انُُاتح انؼايحتؼذ ذىطم ْزِ         
تىاعطح انضاتطح املخرظح نهرأكذ يٍ ادرشاو املمرضُاخ انماَىَُح يف ْزا انثاب  انالصيح 

 .وإدانرّ ػهً انغُذ لاضٍ انرىشُك تؼذ انمُاو تاملطهىب


