األكادًَُت انجهىَت نهتزبُت وانتكىٍَ نجهت فاس  -يكُاس
انُُابت اإلقهًُُت يكُاس
انثاَىَت انتأهُهُت يىالٌ اصًاػُم
يزكز األقضاو انتحضُزَت يضهك االقتصاد و انتجارة

قاَىٌ انذاخهُت باألقضاو انتحضُزَت نهًذارس انؼهُا
انًزاجغ :
 اٌّشع َٛسلُ  .23.20.2تراس٠خ  2 ( .33./3./7.ظّاد ٜاأل )72.0 ٌٝٚتّصاتح إٌظاَ األعاع ٟاٌخاص تّؤعغاخ اٌرشت١ح
ٚاٌرؼٍ ُ١اٌؼّ ِٟٛوّا ذُ ذرّٚ ّٗ١ذغ١١شٖ تاٌّشع َٛسلُ  .23222.2تراس٠خ 2.332/7./.0
 لشاس ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛؽٕ١ح ٚذى ٓ٠ٛاألؽش ٚاٌرؼٍ ُ١اٌؼاٌٚ ٟاٌثحس اٌؼٍّ ٟسلُ  22223.تراس٠خ  7.( .332/3./32ظّاد ٜاألٌٝٚ
 )72.2تخظٛص ذٕظ ُ١اٌذساعح تاأللغاَ اٌرحؼ١ش٠ح ٌٍّذاسط اٌؼٍ١ا2
 اٌّزوشاخ ٚإٌظٛص اٌرشش٠ؼ١ح إٌّظّح ٌذاخٍ١اخ اٌّؤعغاخ اٌّذسع١ح2
 إٌّشٛس سلُ  CD.504-55 : 7331تراس٠خ  22/31/03ف ٟشأْ اٌرذت١ش اٌّاٌٌّ ٟؤعغاخ اٌرشت١ح ٚاٌرؼٍ ُ١اٌؼّ2ِٟٛ
 اٌّشع َٛاٌٍّى ٟسلُ  22-003اٌّٛافك ي ِ 73حشَ  .7( 701.أتش )762. ً٠تخظٛص إٌظاَ اٌؼاَ ٌٍّحاعثح اٌؼّ١ِٛح2
 اٌّزوشج اٌٛصاس٠ح سلُ  ..3تراس٠خ ٚ 7626/7./..اٌّزوشاخ األخش ٜفٔ ٟفظ اٌّٛػٛع ٚإٌّظّح ٌٍذاخٍ١اخ خالي اٌؼطً (اٌرٟ
ذرؼذ ٜشالشح أ٠اَ2)2222

********************************

انًحتىي
 تًهُذ - )Iانُظاو انؼاو (يٍ انًادة  1إنً انًادة )11
 - )IIانُظاو بانًزاقذ (يٍ انًادة 12إنً انًادة )24
 - )IIIانُظاو بانًطؼى
 - )1قائًت انتغذَت ( انًادة )25
 - )2يىاػُذ انىجباث (انًادة )26
 - )3انُظاو وانىاجباث (يٍ انًادة  27إنً انًادة )31
 - )IVانُظاو انؼاو بًختهف انًزافق األخزي نهذاخهُت (يٍ انًادة  32إنً انًادة )35
َ - )Vظاو انخزجاث و ػطم َهاَت األصبىع وانؼطم انًذرصُت (يٍ انًادة 36إنً انًادة )38
 - )VIاإلجزاءاث انزجزَت (انًادة )39
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قاَىٌ انذاخهُت باألقضاو انتحضُزَت نهًذارس انؼهُا
تًهُذ:
ػٍ ٝذٍّ١ز األلغاَ اٌرحؼ١ش٠ح ٌٍّذاسط اٌؼٍ١ا ذٕظ ُ١ػٍّٗ اٌّذسع ،ٟح١س ذفشع ػٍ ٗ١ششٚؽ اٌؼ١ش تاٌذاخٍ١ح اٌرحٍ ٟتاألخالق ٚاإلٔؼثاؽ ف ٟإؽاس
احرشاَ اٌغ١ش2
فف ٟحذٚد اٌطالح االعر١ؼات١ح ٌٍذاخٍ١ح٠ ،غرف١ذ اٌرٍّ١ز ِٓ ٘زا االِر١اص ٘ ِٓٚزٖ اٌّغاػذج اٌّاد٠ح ٌٚىٓ ف ٟاٌّماتٍؼٍ ٗ١أْ ٠ؼٍُ أْ ػذَ احرشاَ اٌمأ ْٛا٢ذٟ
ع١ؼشػٗ ٌؼمٛتاخ ّ٠ــــــــىٓ أْ ذظً إٌ ٝاٌطشد ِٓ اٌّؤعغح 2وّا أْ ػذَ احرشاَ اٌؼاٍِ ٓ١تاٌّؤعغح ع١ؼشع طاحثٗ ٌؼمٛتاخ حغة اٌمٛأ ٓ١اٌعاسٞ
تٙا اٌؼًّ2

 )Iانفصم األول  :انُظاو انؼاو
انًادة ٠ : 1غرف١ذ وً اٌرالِ١ز ِٓ :
 اٌرغز٠ح؛ االٛ٠اء حغة اٌطالح االعر١ؼات١ح2انًادة ٠ : 2رُ اٌمثٛي تاٌذاخٍ١ح تؼذ ذمذ ُ٠ؽٍة االٛ٠اء ٚف ٟحذٚد اٌطالح االعر١ؼات١ح اػرّادا ػٍِ ٝؼا١٠ش ِحذدج ذشذة تٕاء ػٍٙ١ا وً اٌطٍثاخ٠ٚ 2ؼرثش اٌمثٛي
تاٌذاخٍ١ح عاس ٞاٌّفؼٛي ٌّذج عٕح دساع١ح ٚاحذج فمؾ ّ٠ٚىٓ أْ ٠رُ ذّذ٠ذٖ ٌٍغٕح اٌّٛاٌ١ح2
انًادة : 3ػٍ ٝوً ذٍّ١ز أْ ٠ضٚد اإلداسج تٍّف ٌٍذاخٍ١ح ٠رُ ذحذ٠ذ ِحرٛاٖ ػٕذ تذا٠ح ػٍّ١ح اٌرغع2ً١
انًادة : 4إْ دفغ ٚاظثاخ اٌرغعٚ ً١اٌرغز٠ح ٚاٌزخ١شج ٚاظة ػٍ ٝوً ذٍّ١ز تذ ْٚاعرصٕاء2
انًادة  : 5ػٍ ٝػائٍح اٌرٍّ١ز أْ ذخراس ِشاعال ّ٠صً ػائٍح اٌرٍّ١ز تإٌغثح ٌٍّؤعغحٍ٠ٚ 2رضَ تاعرمثاي اٌرٍّ١ز إرا اذخزخ ِؼٗ إظشاءاخ أؼثاؽ أ ٚف ٟحاٌح
ِشع أ ٚػٕذ أ ٞظشٚف اعرصٕائ ١ح٠ 2ؼغ اٌّشاعً س٘ٓ إشاسج إداسج اٌّؤعغح أسلاَ ٘ٛاذفٗ ٌٍرّىٓ ِٓ االذظاي تٗ (ػٕذ اٌحاظح) ف ٟأٚ ٞلد ٌ١ال
أٙٔ ٚاسا2
انًادة ّٕ٠: 6غ ِٕؼا وٍ١ا ػٍ ٝأ ٞشخض غش٠ة ػٓ اٌّؤعغح ( تّا ف ٟرٌه اٌرالِ١ز اٌغ١ش اٌماؽٕٚ ٓ١أً٘ اٌرالِ١ز اٌماؽٕ )ٓ١اٌٌٛٛض إٌ ٝاٌّشالذ ٠ٚغرصِٕٓ ٝ
رٌه أً٘ اٌرالِ١ز اٌماؽٕ ٓ١فمؾ ػٕذ اٌذخٛي اٌّذسع َٛ٠ ٟاعرمثاي اٌرالِ١ز لظذ ِغاػذذ ُٙػٍ ٝحًّ أِرؼر٠ٚ 2ُٙرُ اعرمثاي ا٢تاء ٚاألِٙاخ
ٚاأل١ٌٚاء حغة إٌظاَ اٌّحذد ِٓ ؽشف اٌّؤعغح ف ٟاٌّٛػٛع2
انًادة ّٕ٠ : 7غ إ٠ماف ع١اساخ اٌرالِ١ز أ ٚر ُٙ٠ٚداخً اٌّؤعغح2
انًادة  : 8ال ّ٠ىٓ ٌٍرالِ١ز اٌخشٚض ػٓ لٛاػذ اٌٍ١الح ٚاٌرظشفاخ اٌحغٕحِ ُ٘ٚ 2عثش ْٚػٍ ٝاحرشاَ لٛاػذ اٌرؼا٠ش اٌفشد٠ح ٚاٌعّاػ١ح ٚاحرشاَ ِثادا
اٌح١اد األ٠ذٌٛٛ٠ظٚ ٟاٌغ١اعٚ ٟاألخٛج ٚاٌرغاِح ِٚؼا١٠ش اٌغالِح اٌفشد٠ح ٚاٌعّاػ١ح2
انًادة  : 9إْ احرشاَ ظّ١غ اٌؼاٍِ ٓ١تاٌّؤعغح أِش ٚاظة ٚػشٚس ٞػٍ ٝوً ذٍّ١ز ٚر2ٗ٠ٚ
انًادة  :11إْ ؽٍثاخ اظرّاػاخ اٌرالِ١ز فِ ٟا ت ُٕٙ١ذخؼغ ٌرشخ١ض سئ١ظ اٌّؤعغح إٔٛ٠ ِٓ ٚب ػٕٗٚ2ذرُ ِغثما ِٓ ؽشف ِّصً ٌٍرالِ١ز اٌماؽٕ ٓ١ػٓ
ؽش٠ك اٌغ١ذ اٌحاسط (ج) اٌؼاَ (ج) ٌٍذاخٍ١ح ح١س ٠رُ ذحذ٠ذ ِٛػٛع االظرّاع ٚذاس٠خٗ ٚذٛل١رٗ ِٚىأٗ (اٌماػح) ٚإٌّظّٚ ٓ١اٌّؼٕ ٓ١١تاالظرّاع2
انًادة  :11ال ّ٠ىٓ ألٍِ ٞظك أٔ ٚششاخ إخثاس٠ح و١ف ِا واْ ٔٛػٙا أْ ذىِ ْٛعٌٛٙح اٌّظذس ح١س ٠عة ٚػؼٙا ،لثً رٌه ،تىراتح سئ١ظ اٌّؤعغح أٚ
ِٓ ٕٛ٠ب ػٕٗ لظذ االؽالع ػٍٙ١ا ٚخرّٙا2

 )IIانفصم انثاٍَ  :انُظاو بانًزاقذ (بانُضبت نهقاطٍُُ)
انًادة :12ال ّ٠ىٓ اٌؼ١ش تّشالذ اٌذاخٍ١ح إال إرا اٌرضَ اٌرالِ١ز تاحرشاَ تؼؼ ُٙاٌثؼغ ح١س ّٕ٠غ ػٍ ٝوً ِٕ ُٙإطذاس أ ٞػٛػاء ( ذغٍك ا٢الخ اٌظٛذ١ح
ٚاٌّٛع١م١ح أ ٚذغرؼًّ تغّاػاخ ٌىرُ اٌظٛخ وّا ذفرح ٚذغٍك األتٛاب تٙذٚء2)222222
ذغٍك اٌّشالذ ػٍ ٝاٌغاػح اٌحاد٠ح ػشش ٌ١ال ٠ٚخؼغ ٘زا اٌرٛل١د ٌٍرغ١١ش خالي شٙش سِؼاْ2
انًادة  :13ف ٟحاٌح ِشع أ ٚذؼة غ١ش ػاد ٞػٍ ٝاٌرٍّ١ز إخثاس ِؼٍُ اٌذاخٍ١ح أ ٚاٌحاسط (ج) اٌؼاَ (ج) ٌٍذاخٍ١حٚإال فٍٓ ذرحًّ اإلداسج ِغؤ١ٌٚح رٌه2
ّٕ٠ٚغ ػٍ ٝوً ذٍّ١ز أط١ة تّشع ِؼذ أْ ٠ثم ٝتاٌذاخٍ١ح إر ٠عة ػٍِ ٗ١غادسج اٌذاخٍ١ح فٛسا ٌض٠اسج اٌطث١ة ٚال ٠رُ لث ٌٗٛإال إرا عٍُ ٌإلداسج شٙادج
ؽث١ح ذصثد شفائٗ2
انًادة :14ال يمكن تغيير الغرفة  ،او القفل (يسلم لزوما نظير مفتاح القفل للحارس العام) دون موافقة الحارس (ة) العام (ة) للداخلية.
انًادة  :15ذرُ ِؼإ٠ح حاٌح اٌغشفح لثً إعٕاد٘ا ٚتاٌراٌ ٟفىً إذالف فشد ٞأ ٚظّاػ ٟتٙا أ ٚترع١ٙضاذٙا ٠عة ذؼ٠ٛؼٗ ِٓ ؽشف وً لاؽٕٙ١ا ػف ػٍ ٝرٌه
اإلظشاءاخ اٌرأد٠ث١ح اٌرّ٠ ٟىٓ أْ ذرخز ػذُ٘2
انًادة  :16إْ لاؽٕ ٟوً غشفح ِغؤ ٌْٛٚػٓ ذٕظ ُ١أفششرٔٚ ُٙظافح غشفر ،ُٙفؼٍ ُٙ١ػذَ ذشن تما٠ا اٌطؼاَ داخٍٙا أِ ٚشاوّح اٌّالتظ اٌّرغخح وّا ذّٕغ
اٌىراتح ٚاٌٍّظماخ ػٍ ٝاٌعذساْ2
انًادة ٍ٠:17رضَ وً ذٍّ١ز تاٌغىٓ تاٌغشفح اٌر ٟأعٕذخ إٌٚ ٗ١تشىً دائُ ٚوً ذخٍف ػٓ اٌّث١د ٌّذج ػشش ٌ١اي ٠رُ تّٛظثٗ إلظاءٖ ِٓ اإللاِح تٙا2
انًادة :18حفاظا ػٍ ٝعالِح اٌماؽّٕٕ٠ ٓ١غ ِٕؼا وٍ١ا اعرؼّاي اٌّٛلذ اٌغاصٚ ٞوً األظٙضج اٌىٙشتائ١ح داخً اٌّشلذ2
انًادة ّٕ٠ :19غ ِٕؼا وٍ١ا اٌرذخ ٓ١ف ٟاٌّشالذ وّا ذّٕغ ح١اصج ا ٚاعرٙالن أِ ٞادج ِّٕٛػح.
انًادة ّٕ٠:20غ ِٕؼا وٍ١ا ٌٛٚض اٌزوٛس ِشالذ اإلٔاز وّا ّٕ٠غ ِٕؼا وٍ١ا ٌٛٚض اٌفر١اخ ِشالذ اٌفر١اْ2
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انًادة  :21ذؼرثش اٌغشفح ِىأا ِشرشوا ت ٓ١ذٍّ١ز ٓ٠أ ٚأوصش ٚتاٌراٌ ٟفض٠اسج أحذُ٘ لذ ذضػط ا٢خشٌ ٓ٠زا ٠عة أْ ذى٘ ْٛزٖ اٌض٠اساخ ظذ ِحذٚدج ٚف ٟحذٚد
ػذَ اإلصػاض.
انًادة ٕ٠ :22ثغ ٟذعٕة إحؼاس األِرؼح إٌف١غح أ ٚذشوٙا تاٌغشف ألْ اإلداسج غ١ش ِغؤٌٚح ػّا لذ ٠حذز ِٓ عشلح أ ٚػ١اع أدٚاخ خاطح تاٌذاخٍ١ح أٚ
تاٌّؤعغح2
انًادة  :23يًثهٍ انتاليُذ
٠رُ تىً لغُ أرخاب ِّصٍ ٓ١اشٕ ِٓ ٓ١ؽشف صِالئ( ُٙأحذّ٘ا ِٓ اٌماؽٌٕ )ٓ١رّص ً١وً اٌرالِ١ز2
انًادة  :24يجهش انذاخهُت
٠ؼُ ِعٍظ اٌذاخٍ١ح وً ِٓ اٌحاسط اٌؼاَ ٌٍذاخٍ١ح ٚاٌّمرظذ ِّٚصٍ ٟاٌرالِ١ز اٌماؽٕٚ ٓ١وً شخض ذى ْٛف ٟحؼٛسٖ ِٕفؼح ٠ٚؼمذ ِعٍظ اٌذاخٍ١ح
اظرّاػاذٗ ِشج وً دٚسج أ ٚتطٍة ِٓ اإلداسج أ ٚتطٍة ِٓ شٍصِّ ٟصٍ ٟاٌرالِ١ز ػٍ ٝاأللً ٌّٕالشح وً ِا  ُٙ٠شؤ ْٚاٌرالِ١ز تاٌذاخٍ١ح2

 )IIIانفصم انثانث  :انُظاو بانًطؼى
 )1قائًت انتغذَت
انًادة ٠: 25عرّغ ِعٍظ اٌذاخٍ١ح دٚس٠ا ٚوٍّا دػد اٌؼشٚسج ٌزٌه لظذ إػذاد لٛائُ اٌرغز٠ح ف ٟحذٚد اٌّ١ضأ١ح اٌّخٌٛح ٌٙزا اٌغشع ح١س ٠ؼمذ أٚي
اظرّاع ػٕذ اٌذخٛي اٌّذسع2ٟ
 )2يىاػُذ انىجباث
انًادة  : 26ذحذد ِٛاػ١ذ اٌٛظثاخ ٚاٌر ٟذؼرثش إٌضاِ١ح حغة اٌعذٚي اٌراٌ:ٟ
انىجباث
انفطىر
انغذاء
انؼشاء

أَاو األصبىع (ياػذا األحذ)
اإلثٍُُ
يابٍُ  7h10mnو 7h45mn
يا بٍُ  12h30mnو 13h15mn
يا بٍُ  19h30و 20h15mn

باقٍ أَاو األصبىع
يا بٍُ  7h15mnو 7h50mn

َىو األحذ
يا بٍُ  8hو 9h
يا بٍُ  12h45و 13h20mn
يا بٍُ  19h30و 20h15mn

ػٍ ٝاٌرالِ١ز إٌّشغٍ ٓ١تحظض اٌرأؽ١ش اٌشف ٞٛت ٓ١اٌغاػح ٚ 12hاٌغاػح  13hأال ٠رؼذٚا اٌغاػح ٌ 13h15mnحؼٛس ٚظثح اٌغزاءّ٠ٚ 2ىٓ أْ ذحذز
ذغ١١شاخ ف٘ ٟزٖ اٌّٛاػ١ذ ػٕذ وً ػشٚسج أ ٚخالي شٙش سِؼاْ2
 )3انُظاو وانىاجباث
انًادة : 27لظذ ذشش١ذ االعرٙالن ٚظة ػٍ ٝوً ذٍّ١ز ال ٠ؼر ضَ حؼٛس أحذ اٌٛظثاخ أْ ٠ؼٍٓ ػٓ رٌه (حغة اٌطش٠مح اٌّؼّٛي تٙا ) ٠ٚحشَ وً ِٓ ٌُ
٠حؼش أحذ اٌٛظثاخ د ْٚإشؼاس ِٓ ٚظثح اٌغزاء أ ٚاٌؼشاء اٌّٛاٌ١ح2
انًادة ٠: 28ؼذ إٌظاَ داخً اٌّطؼُ ِٓ لث ً١اٌخذِاخ اٌحشج ٚػٍ ٝاٌرالِ١ز أْ ٍ٠رضِٛا تمٛاػذ اٌٍ١الح ٚأْ ٠حشطٛا ػٍٔ ٝظافح اٌّائذج ٚأسػ١ح اٌّطؼُ2
انًادة  : 29ال ٠مثأل٠رظشف ػٕ١ف (وغش أ ٚإذالف اٌظح ْٛأ ٚغ١ش٘ا٠ٚ )2222ؼالة ػٍ2ٗ١
انًادة ّٕ٠: 31غ ِٕؼا وٍ١ا اٌرذخ ٓ١تاٌّطؼُ2
انًادة : 31ال ٠غّح تئخشاض اٌطؼاَ خاسض اٌّطؼُ وّا ّٕ٠غ إخشاض ِؼذاخ اٌّطثخ أ ٚذحٍٙ٠ٛا ِٓ ِىأٙا2

 )IVانُظاو انؼاو بانًزافق األخزي نهذاخهُت (قاػت انصالة ،انًقصف ،انضاحاث ،انًًزاث  ،أياكٍ انصزف انصحٍ)...
انًادة : 32ػٍ ٝاٌرالِ١ز اٌغٙش ػٍ ٝاحرشاَ إٌظاَ اٌؼاَ ٚاٌحشص ػٍ ٝاٌؼٕا٠ح تّشافك ٚذع١ٙضاخ اٌذاخٍ١ح ٚوً اذالف أ ٚػشس ٠ؼالة ػٍ2ٗ١
انًادة ّٕ٠ : 33غ ِٕؼا وٍ١ا حًّ أِ ٞادج أ ٚأداج ذشىً خطشا ػٍ ٝاٌغالِح أ ٚػٍِ ٝشافك اٌذاخٍ١ح2
انًادة ٚ : 34ظة ػٍ ٝوً ٔشاؽ س٠اػ ٟأْ ٠ىِ ْٛؤؽشا2
انًادة  :35خاسض األٔشطح اٌرشت٠ٛح اٌشعّ١ح ( دسٚط أ ٚأشغاي ذٛظ١ٙ١ح أ ٚأشغاي ذطث١م١ح أ ٚذأؽ١ش شف ٞٛأ ٚأشغاي اٌّثادسج اٌشخظ١ح اٌّؤؽشج)222222
ّ٠ىٓ ٌٍرالِ١ز اٌّطاٌؼح ف ٟغشف ُٙأ ٚف ٟاٌماػاخ اٌّخظظح ٌزٌه( ،حغة إٌظاَ اٌّؼّٛي تٗ ف٘ ٟزا اٌشأْ) ذحد ِغؤ١ٌٚح اٌحاسط اٌؼاَ ٌٍذاخٍ١ح،
ِغ اٌغٙش ػٍٔ ٝظافرٙا ٚػذَ ذحِ ً٠ٛىاْ ِؼذاذٙا (وشاعِ ،ٟماػذِّ ،غحاخ2)22222

َ)Vظاو انخزجاث وػطم َهاَت األصبىع وانؼطم انًذرصُت
انًادة َ: 36ظاو انخزجاث يٍ انذاخهُت (ياػذا ػطهت َهاَت األصبىع وانؼطم انًذرصُت)
ذّرذ فرشج ٘زٖ اٌخشظاخ ِٓ اٌشاتؼح تؼذ اٌضٚاي إٌ ٝاٌغاتؼح ِغاءا شش٠طح ػذَ ذماؽؼٙا ِغ أ٠ح حظح ذشت٠ٛح وّا ّ٠ىٓ أْ ذىٌّ ْٛذج عاػح تؼذ ٚظثح
اٌؼشاءِ 2ا ػذا رٌه فىً خشظح ذى ْٛتطٍة سخظح ِٓ اٌحاسط (ج) اٌؼاَ (ج) ٌٍذاخٍ١ح تؼذ اٌرٛل١غ ف ٟععً اٌخشظاخ ِٓ ؽشف األب أ ٚاألَ أٚ
اٌ ٌٟٛأ ٚاٌّشاعً2
انًادة َ: 37ظاو ػطم َهاَت األصبىع وانؼطم انًذرصُت انقصُزة (ال تتؼذي َىيٍُ)
خالي اٌؼطً اٌمظ١شج (ال ذرؼذ )ٓ١ِٛ٠ ٜأ ٚخالي ػطٍح ٔٙا٠ح األعثٛع تؼذ أرٙاء آخش حظح ذشت٠ٛح ِثشِعحّ٠ ،ىٓ ٌٍرٍّ١ز ِغادسج اٌذاخٍ١ح تؼذ إشؼاس
اٌحاسط(ج) اٌؼاَ(ج) ٌٍذاخٍ١ح ِغثما،فئْ ٌُ ٠فؼً فئْ اإلداسج غ١ش ِغؤٌٚح ػّا لذ ٠حذز ٌٗ خاسض اٌّؤعغحٚ 2تؼذ ػٛدذٗ فئْ اٌرٍّ١ز ِؼطش ٌرثش٠ش رٌه
تحؼٛس األب أ ٚاألَ أ ٚاٌ ٌٟٛأ ٚاٌّشاعً2
ذّرذ اٌخشظاخ  َٛ٠األحذ إنً غاَت انثايُت نُال.
انًادة : 38ذغٍك اٌذاخٍ١ح خالي اٌؼطً اٌر ٟذظً أ ٚذرؼذ ٜفرشذٙا شالشح أ٠اَ ِغ احرغاب ػطٍح ٔٙا٠ح األعثٛع2

 )VIاإلجزاءاث انتأدَبُت
انًادة  : 39وً ِخاٌفح ٌٍمأ ْٛاٌذاخٍ ٟأ ٚذمظ١ش ف ٟاٌٛاظثاخ ذؤد ٞإٌ ٝأحذ اٌؼمٛتاخ اٌرأد٠ث١ح اٌراٌ١ح وطٍة االػرزاس أ ٚذمذ ُ٠خذِح ٔافؼح ٌٍّؤعغح أٚ
اإلٔزاس أ ٚاٌرٛت١خ ٠ٚؼشع ف ٟحاٌح اٌرّاد ٞػٍِ ٝعٍظ اٌمغُ االعرصٕائ ٟالذخار اٌمشاس إٌّاعة اٌز ٞلذ ٠ظً إٌ ٝاٌطشد اٌّؤلد أ ٚإٌٙائ.ٟ

انثاَىَت انتأهُهُت يىالٌ اصًاػُم – يزكز األقضاو انتحضُزَت االقتصاد و انتجارة  - CPGE ECT/ECS -يكُاس-

األكاديوية الجهىية للتزبية والتكىيي لجهة فاس  -هكٌاس
الوديزية اإلقليوية هكٌاس
الثاًىية التأهيلية هىالي اسواعيل
هزكز األقسام التحضيزية االقتصاد و التجارة

التزام
ًحي الووضياى أسفله :
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ًصزح بالخزاهٌا بوقخضياث قاًىى القسن الداخلي لوزكز األقسام الخحضيزيت
بالثاًويت الخأهيليت هوالي اسواعيل – هكٌاس.
/
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