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 المسـاعديـــن   -:الســادة     

 المــــــدراء
 رؤسـاء المراكـز

 الزميالت والزمالء
 

بخصاااونتمذ  اااذت(ت096/7669)و(ت06/7662)ذواتتاألرقااال تالحقااالتعاميااال   ت
تأنتأرجاوتت7662عساذ تت72أحكل تقلذونتض لنتاعحقتفيتاعحصولتعاىتاع ياو التترقا ت

ت-:االعمزا تب لت ايتةتعاىتضرورتأؤكد
 ا ت راعالةتأحكال ت"ت: انتاعقالذونتاع اذكورتواعمايتماذن(ت2)تاع الدةتأحكل  راعلةت .0

اعمشر يلتتاعذلفذةت،تعكلتأردذيتاعحقتفايتاعحصاولتعااىتاع ياو التتاعمايت  اب الت
 ."وفقلتألحكل تهذاتاعقلذونتإذاتكلذتتعهت صاح ت شروع تأوتسببت شروع

إجلباا تاع ااابتأوترفضااهت اانتاعقاالذونتوذعاا تبت(ج)رةتفقاات(9)اع االدةتتبأحكاال اعمق اادتت .7
 . نتاع و تاعملعيتعملر ختمقد  هخاللتثالث نت و لت

اعوثلئقتواع ياو لتتاعملع  تسار  تواعمبلرتأت نتاعقلذونت/03االعمزا تبأحكل تاع لدةت .3
 -:و كمو  ت

 اعماادق قتوقااراراتتتواإلقااراراتتاعضاار ب  اع ياو االتتاعسااجالتتواع ساامذداتتو
وذسخ لتاعميت  ا تعا  لتاع وظفتفيتدائرةتضر ب تاعدخلتواع ب يلتتتواعمقد ر

،توفقالتألحكال تأوتاعذشل تتدخلاعأيتشخنتأوت  رداتتأوتذشل تاع مياق تبدخلت
(ت00)واع الدةتت7607عساذ ت(ت37) نتقلذونتضر ب تاعادخلترقا ت(ت07)اع لدةت

ر حتعذ التوالت جاوزتاعمصا نتقلذونتاعضر ب تاعيل  تعاىتاع ب يلتتوميد الماهت
 .إالتعا كافتصلحبتاعيالق تأوت نت  وضهت

 اع ياو لتتاعميتممض نتمحا التتأوتموص لتتأوتاقمراحلتتأوتاسمشلراتتمقاد ت
واع راساالتتتworkflowعا سؤولتب لتف  لتاع يل التتاعداخا  ت، يل التتاعا ت

 .واع ياو لتتاع مبلدع تب نتاإلداراتتاعحكو   تاع خما  تحوع ل
 انتقالذونتح ل ا ت(ت3،0،3)لئقتاع ح   تاع شلرتإع  التفايتاع اواداألسرارتواعوث 

 .0920عسذ ت(ت06)أسرارتووثلئقتاعدوع ترق ت
 اع ياو لتتاعشخص  تبأيت وظفتأوت كافتاع ح وظ تعدىتاعدائرةتهيتمدخلت

 رارت   نتقلذونتح ل  تأس(ت06)فيتهذهتاعحلع توثلئقترس   تأخرىتوفقلتعا لدةت
ت



ت
ت
ت
 
 
 

اعوثالئقت)ووثلئقتاعدوع توتميمبارتوثالئقتعلد ا تعااىتاع ساؤولتأنت حالفظتعااىت
و ح ظ االت اانتاعيباالتأوتاعضاا لعتوالت جااوزتإفشااليت ضاا وذ لتع  اارت(تاعيلد اا 

 .أصحلبتاعيالق تب لت لتع ت صرحتبذشرهلت
 ااانتقااالذونتاع ذلفسااا ت  ااارت(ت7)األسااارارتاعمجلر ااا تاع شااالرتإع  ااالتفااايتاع ااالدةت 

 .تت7666عسذ تت(ت00)تمجلر  ترق تاع شروع تواألسرارتاع
 ااا تأيتشااخنتأوتج اا ترساا   تفاايتساا لقتق ل  االت اع ياو االتتاعساار  تاعماايت 

ت7667عيال ت(ت70)ب  ل  لتعم ب قتأحكل تتقالذونتح ل ا تاإلذمالجتاعاو ذيترقا ت
واألذظ  تاعصلدرةتب قمضلهتومحددت يال  رتهاذهتاعسار  تواألحكال تاع مياقا تب الت

ت. نتهذاتاعقلذون(ت77)فقلتألحكل تاع لدةتب قمضىتاألذظ  تاعصلدرةتو
تاعردتعاىت ابالتتاعحصاولتعااى  ل ت د ر  تاالمصللتواإلعال تاعضر بيتتمموعى .7

 .اع ياو لتتاع قد  ت نتاع وا ذ ن
عاااىتكاالت ااد رت د ر اا تأوترئاا مت ركاازت اانت راكاازتاعخااد لتتفاايتاعاادائرةتمحد اادت .0

او االتتووفقاالت وظاافت خاامنتالساامقبللت اباالتتاع ااوا ذ نتعاحصااولتعاااىتاع ي
عاذ وذجتاع رفقتاع يدتع اذهتاع ل ا تعااىتأنت قاو تاع وظافتاع ساؤولتبمحو التهاذهت
اع ابلتتإعىت د ر  تاالمصللتواإلعال تاعضر بيتعمماوعىتاعاردتعااىتهاذهتاع ابالتت
سوايتبإجلب تاع اابتأوترفضاهتوذعا تخااللتثالثا نت و الت انتاع او تاعمالعيتعمالر خت

 انتقالذونتضا لنتاعحاقتفايت(ت9) نتاع الدةت(تج)تمقد  تاع ابتع التبأحكل تاع لدة
 .اعحصولتعاىتاع ياو لت

 

سةارةة  طالب المعلومةة وثيقة إثبات شخصيةمن  التأكدوفي كل األحوال  راجيا  

معتمةةد تفةوة  إحضةار  مةن رةجور  التأكةد فةي حةال المجاجعةة اةن ال يةةجو المفعةول

والمحةةدو    ةوالسةةجة مجفقةةا  ل ةةو جةةدون  ةبةةين المعلومةةات الم تومةةة ،حسةةب األلةةول 

 .والمتاحة 

 واقبلوا االحترام ،،،،
 إيـاد القضـاة
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