
 

 

 

115مرسـىم اشتراعي رقـم   

1959/6/12صـادر بتارٌخ   

 إنشــاء التفتٍش الوركسي

 

 اى رئٍس الجوهىرٌـت اللبنانٍـت

 بنـاء على الدستىر اللبنانً

 1958كانىى االول سنت  12بنـاء على القانىى الصادر بتارٌـخ 

 بناء على اقتـراح رئٍس هجلس الىزراء

 وبعد هىافقـت هجلس الىزراء

 :ٌرسـن ها ٌأتـً 

أوشّء نـذِ سئاسـت انُصاسة تفتٕـش مشكـضْ تشمـم صالحٕاتـً جمٕع االداساث انعمُمٕت  :الوادة االولـى 

َانمؤسسـاث انعامـت َانمصانـح انمستقهـت َانبهذٔاث، َانزٔـه ٔعمهـُن فٓ ٌـزي االداساث َانمؤسساث 

َظفٕـه أَ مستخذمٕـه أَ أجـشاء أَ متعاقذٔـه، َكم َانمصانح َانبهذٔـاث ، بصفـت دائمـت أَ مؤقتـت، مه و

 .مـه ٔتىاَل ساتبـاً أَ أجـشاً مه صىادٔقٍـا َرنـك ضمـه أحكاو انىصُص انتٓ ٔخضعُن نٍـا 

َٔمكه نهحكُمـت، بمشسُو ٔتخـز فٓ مجهـس انُصساء، أن تخضـع نسهطـت انتفتٕش انمشكضْ، بصُسة دائمـت 

 .عـت نمشاقبـت دٔـُان انمحاسبـت أَ طاسئـت، سائش انمؤسساث انخاض

ال ٔخضـع انقضـاء َانجٕش َقُِ األمـه انذاخهـٓ َاألمـه انعاو نسهطـت اداسة انتفتٕـش انمشكـضْ إالّ فٓ 

 .انحقم انمانٓ َضمه انحذَد انمىصُص عهٍٕا فٓ قُاوٕىٍا انخاصـت 

 :ـ الوهام االساسٍـت 2الوادة 

 :ٔتُنـّ انتفتٕش انمشكضْ 

 .االداساث َانمؤسساث انعامت َانبهذٔـاث بُاسطت انتفتٕـش عهّ اختالف أوُاعـًـ مشاقبـت  .1

 .ـ انسعـٓ انّ تحسٕـه أسانٕب انعمم االداسْ  .2

 .ـ ابذاء انمشُسة نهسهطاث االداسٔت عفـُاً أَ بىاء نطهبٍـا  .3

 .ـ رٕغُـك األػّـبي ادلشزشوـخ ثني ػـذح اداساد ػبِـخ  .4
. واألػّـبي اٌزـٍ رىٍفـٗ هبـب اٌغٍطبد ـ اٌمُبَ ثبٌذساعبد واٌزسمُمبد  .5



 

 :ـ جهـبز التفتيش املركسي  3املبدة 

 .ـ َزأٌـف اٌزفزُش ادلشوضٌ ِٓ اداسرُـٓ مهـب اداسح اٌزفزُش ادلشوضٌ واداسح األحببس واٌزىخُٗ  .1
 ّّ.ـ رزأٌـف اداسح اٌزفزُش ادلشوضٌ ِٓ ِظٍسـخ اٌزفزُـش االداسٌ وِظبٌـر اٌزفزُـش اٌفٕـٍ .2

ـ َشأط وـً ِفزشُـخ ػبِـخ ِفزـش ػـبَ ربثـغ ٌشئُظ اداسح اٌزفزُـش ادلشوـضٌ ورؼـُ وً ِفزشُـخ  .3
 .ػبِـخ ِفزشُـٓ وِفزشُـٓ ِؼبؤُـٓ 

 :ـ ٌٍزفزُـش ادلشوضٌ ُ٘ئخ ِإٌفـخ وّـب ٍَـٍ  .4
 ـ سئُـظ اداسح اٌزفزُش ادلشوضٌ سئُغـًب .1

 ـ سئُظ اداسح األحبـبس واٌزىخُـٗ ػؼــىًا .2

 رشُـٓ اٌؼبُِـٓ سرجـخ ػؼــىًاـ ألـذَ ادلف .3

 ـ املـالك 4املبدة 

 .ـ َزأٌـف ِـالن اذلُئـخ وفمـًب ٌٍدذوي ادلٍسـك هبزا ادلشعىَ االشزشاػٍ  .1
ـ جيىص رؼذًَ ٘ـزا اجلذوي ثظىسح اعزثٕبئُـخ ـ مبشعـىَ َزخـز يف رلٍظ اٌىصساء ثٕـبء ػًٍ سئُظ اذلُئـخ  .2

 .ورٌـه يف ِهٍـخ ال رزدـبوص اٌؼبُِـٓ ثؼـذ اٌؼّـً هبزا ادلشعىَ االشزشاػـٍ 

 الفصـل الثبوـي

 شروط التعييـه والىقـل والتأديب

 :ـ شروط التعيني  5املبدة 

ـ َؼُـٓ سئُـظ اداسح اٌزفزُـش ادلشوـضٌ مبشعـىَ َزخـز يف رلٍظ اٌىصساء، وجيـت أْ رزىفـش فُـٗ ػٕذ رؼُُٕـٗ  1
 :اٌششوؽ اٌزبٌُـخ 

 .عٕـخ  40ـ أْ ال َمـً ػّـشٖ ػـٓ 

عٕىاد ػًٍ االلـً يف اٌفئزُـٓ  5عٕـخ فّب فىق ، ِٕهـب  15ـ أْ َىـىْ لذ لؼـً يف اخلذِـخ اٌفؼٍُـخ ِـذح 
 .أو األوٌـً ) اٌذسخبد اٌثالس اٌؼٍُب( ثبُٔـخ اي

ـ أْ ال َىـىْ شبغـاًل ػٕـذ رؼُُٕـٗ أو أْ ال َىـىْ لذ شغـً يف اٌغٕىاد اخلّـظ اٌيت عجـمـذ رؼُُٕـٗ ِٕظجًب 
. أزخبثًُب عُبعـٍ اٌطبثـغ 

 



 

اهنـبء سئُـظ اداسح اٌزفزُـش ـ َؼُـٓ سئُظ اداسح األحبـبس واٌزىخُـٗ مبشعىَ َزخـز يف رلٍـظ اٌىصساء ثٕبء ػًٍ  2
 10ادلشوـضٌ ِٓ ثني ِىظفـٍ اٌفئزُـٓ االوىل واٌثبُٔـخ، أو ِٓ ثُـٓ محٍـخ اٌشهبداد اجلبِؼُـخ اٌزَـٓ ذلـُ خجـشح 

 .عٕـخ  35وجيت أْ ال َمـً ػّـشٖ ػٕذ رؼُُٕـٗ ػٓ . عٕىاد ػًٍ االلـً يف اداسح ادلإعغبد أو رٕظُّهـب 

ػبؤىْ يف ادلفزشُخ اٌؼبِـخ ادلبٌُـخ ِٓ ثُـٓ خشجيـٍ لغُ اٌشإوْ االلزظبدَخ وادلبٌُخ ِٓ ـ أ ـ َؼُـٓ ادلفزشىْ امل 3
اٌذسخـخ اٌؼٍُـب يف ادلؼهـذ اٌىطٕـٍ ٌالداسح اٌؼبِـخ، وّب َؼُـٓ ادلفزشىْ ادلؼبؤىْ يف ادلفزشُخ اٌؼبِـخ االداسَـخ ِٓ 

 .خـخ اٌؼٍُب يف ادلؼهـذ ثني خشجيـٍ لغـُ االداسح اٌؼبِـخ واٌشإوْ اخلبسخُخ ِٓ اٌذس

ة ـ َؼُـٓ ادلفزشـىْ ادلؼبؤىْ يف عبئـش ادلفزشُـبد اٌؼبِـخ ِٓ ثُـٓ إٌبخسُـٓ يف ِجبساح َشزشن فُهـب ادلىظفىْ 
احلبئضوْ ازـذي اٌشهبداد اٌفُٕخ اٌيت حيذد٘ب رلٍظ اخلذِخ ادلذُٔخ، ثؼذ اعزشبسح ُ٘ئخ اٌزفزُش ادلشوضٌ واالداساد ادلخزظـخ، 

 .عٕـخ  28َىـىْ ذلإالء ادلىظفني يف اخلذِخ مخظ عٕىاد ػًٍ االلـً وأْ ال َىىْ ػّشُ٘ دوْ شـشؽ أْ 

ـ َؼُـٓ ادلفزشىْ يف وً ِفزشُخ ػبِخ ِٓ إٌبخسني يف ِجبساح َشزشن فُهـب ادلفزشىْ ادلؼبؤـىْ يف ادلفزشُـخ اٌؼبِـخ  4
 . عٕىاد ػًٍ األلـً 3ادلزوـىسح اٌزَـٓ خذِـىا يف ٘ـزٖ اٌىظُفـخ 

ـ ػًٍ أٔـٗ ارا رؼزس، يف ولذ ِب، ًِء ادلشاوض اٌشبغـشح يف وظُفخ ِفزش ِٓ ثني ادلفزشُـٓ ادلؼبؤُـٓ، أو يف وظُفـخ 
 :ِشالت أوي، ِٓ ثني ادلشالجني، فُدىص 

 .ـ رؼُُـٓ ػـذد ِٓ ادلفزشني ادلؼبؤُـٓ َىاصٌ ػـذد ادلشاوض اٌشبغـشح يف اٌفئخ اٌيت رؼٍى٘ـب 

 .ـ رؼُُـٓ ػـذد ِـٓ ادلشالجُـٓ َـىاصٌ ػـذد ادلـشاوـض اٌشبغـشح فـٍ اٌفئـخ اٌزـٍ رؼٍـى٘ـب 

ـ َؼُـٓ ادلفزـش اٌؼـبَ ثبالخزُـبس ِـٓ ثُـٓ ادلفزشُـٓ ادلٕزُّـٓ اٌـً اٌذسخـبد اٌثـالس اٌؼٍُـب فـٍ  5
دسخـخ األخُـشح ِـٓ اٌفئـخ، ارا اٌفئـخ اٌثبُٔـخ، ادلـذسخـخ أمسبؤ٘ـُ فـٍ خـذوي اٌزشفُـغ، وَظٕـف فـٍ اي

 .وبْ سارجهـب َضَـذ ػًٍ سارجـٗ، وحيزفظ حبمـٗ يف اٌمذَ ادلإً٘ ٌٍزشلُـخ يف زـبي ادلىاصاح يف اٌشارـت 

وجيـىص ثظــىسح اعزثٕبئُـخ، أْ َؼُـٓ ادلفزـش اٌؼـبَ ِٓ ثُـٓ ادلىظفُـٓ ادلٕزُّـٓ اىل اٌفئـخ االوٌـً، شـشؽ 
 .عٕـخ  35عٕىاد ػًٍ االلـً وأْ ال َىـىْ ػّـشٖ دوْ  10 أْ َىـىْ ٌـٗ يف اخلذِـخ

 . 1962شجبؽ  7ـ أٌغُذ مبىخت لبٔىْ  6

ـ َؼُـٓ ادلفزشـىْ اٌؼبِـىْ وادلفزشىْ ادلؼبؤىْ مبشعىَ َزخـز يف رلٍظ اٌىصساء ثٕـبء ػًٍ اهنبء سئُظ اداسح اٌزفزُش  7
.  ادلشوضٌ وِغ ِشاػبح أزىبَ لبٔىْ ادلىظفُـٓ 



 

ص ثظـىسح اعزثٕبئُـخ خـالي عٕزُـٓ ِٓ ربسَخ اٌؼّـً هبـزا ادلشعىَ االشزشاػٍ أْ َٕزذة ٌىظُفـخ ـ جيـى 8
ِفزـش أو ِفزـش ػـبَ ِىظفـىْ ِٓ اٌفئزُـٓ اٌثبٌثـخ واٌثبُٔـخ رزىفـش فُهـُ ششوؽ اٌغـٓ واٌمذَ واٌشهبداد 

َزُ االٔزذاة مبشعىَ َزخز يف رلٍظ اٌىصساء . ادلٕظىص ػٍُهـب أػالٖ ، ػًٍ أْ ال رزدبوص ِذح االٔزذاة مخـظ عٕىاد 
 .ثٕـبء ػًٍ اهنـبء سئُظ اداسح اٌزفزُش ادلشوـضٌ 

ـ َٕمطغ ادلىظفىْ ادلزوىسوْ يف ٘زٖ ادلبدح فـىس رؼُُٕهـُ أو أزذاهبـُ ػٓ أٌ ػّـً ِأخىس آخـش أو أَـخ ِهّـخ  9
 .ٌمـبء احملـبػشاد يف ادلؼب٘ـذ اٌؼٍُـب أو وظُفـخ يف االداساد أو ادلإعغبد اٌؼبِـخ واٌجٍذَبد ثبعزثٕبء ا

 .ااّل أٔٗ حيـك ذلـُ، ِمبثـً رٌه، أْ َزمبػـىا رؼىَؼـًب امجبًٌُب حيذد ِمذاسٖ مبشعىَ َزخز يف رلٍـظ اٌىصساء 

ـ ال َمجـً يف ادلجبساح ادلإٍ٘ـخ ٌىظُفـخ ِفزـش ِؼبوْ، يف اداسح اٌزفزُش ادلشوضٌ، أو ٌىظُفـخ ِشالت يف اداسح  10
ـبس واٌزىخُـٗ، أٌ ِششـر عجـك أْ فشػذ ػٍُـٗ ػمىثـخ ِغٍىُخ رفىق اٌؼمىثزُـٓ األوٌـً واٌثبُٔـخ ِٓ االثر

 .ػمىثبد اٌذسخـخ االوٌـً ِٓ ٔظبَ ادلىظفُـٓ 

ـ رمـشس ُ٘ئـخ اٌزفزُـش ادلشوـضٌ ِىاػُـذ ادلجبسَبد ادلغٍىُـخ الخزُبس ادلفزشُـٓ ِـٓ ثُـٓ ادلفزشُـٓ  11
 .ادلؼبؤُـٓ 

 :٘ـزٖ ادلجبسَبد جلٕـخ خبطـخ ِٓ اٌزفزُـش ادلشوـضٌ رإٌـف ػًٍ اٌشىـً اٌزبٌـٍ  جتـشٌ

 ـ سئُـظ ُ٘ئـخ اٌزفزُـش ادلشوـضٌ سئُغـًب

 ـ سئُـظ اداسح األحببس واٌزىخُٗ ػؼــىًا

 ـ ادلفزش اٌؼبَ ادلخزض ػؼــىًا

اد ، ورمزظش ِـىاد ادلجبسَبد ػًٍ ِـب جتزّـغ ٘زٖ اٌٍدٕخ ثذػـىح ِٓ سئُغهـب، وحتذد ششوؽ ادلجبسَبد وِؼـذي اٌؼالَ
 :ٍَـٍ 

ـ ػالِـخ رمذَشَـخ رىػـغ ثبالعزٕبد اىل اٌزذلُك يف رمبسَش ادلفزش وأػّبٌـٗ ادلخزٍفـخ يف خهـبص اٌزفزُـش اٌزبثـغ ٌـٗ 
. 

 .اخلبػؼـخ ٌـٗ  ـ زلبدثـخ شفىَـخ رزٕبوي سلزٍـف اٌمىأُـٓ واألٔظّـخ واألػّـبي اخلبطـخ ثبٌزفزُـش واالداساد

رزخـز اٌٍدٕـخ لشاساهتـب ثبألوثشَـخ وذلـب أْ رغزؼُـٓ ػٕـذ االلزؼـبء ، ثظفـخ اعزشبسَـخ ، ثبٌؼذد اٌالصَ ِٓ 



. ادلىظفني واالخزظبطُني دلغبػذهتب يف اخـشاء ٘زٖ ادلجبسَبد 
 

 .ـ خيؼـغ رؼُُـٓ ادلفزشُـٓ دلىافمـخ ُ٘ئـخ رلٍظ اخلذِخ ادلذُٔخ  12

ئـخ اٌزفزُـش ادلشوـضٌ، خـالي اٌغٕىاد اٌثالس االوٌـً ِٓ ربسَخ رؼُُـٓ ادلفزـش ادلؼبوْ أو ادلشالت ـ حيك ذلٍ 13
يف اٌزفزُش ادلشوـضٌ ، وثٕـبء ػًٍ سأٌ اٌشئُـظ األػٍـً ادلجبشـش والزـشاذ سئُـظ اٌزفزُـش ادلشوـضٌ ، أْ رمشس 

وثبٌزبٌـٍ اخشاخـٗ ِٓ اٌغٍـه اٌزٌ َٕزّـٍ اٌُـٗ يف  ػـذَ أٍُ٘ـخ ادلفزـش ادلؼبوْ أو ادلشالت ٌٍمُبَ ثىظُفزـٗ ،
 .اٌزفزُـش ادلشوـضٌ 

 .وَؼـىد جملٍـظ اخلذِـخ ادلذُٔـخ أِـش حتذَـذ ادلشوـض اٌزٌ جيـت أْ َٕمـً اٌُـٗ 

ورطجك االزىبَ اٌىاسدح أػالٖ ػًٍ ادلفزشُـٓ ادلؼبؤُـٓ اٌزَـٓ َشعجىْ يف ادلجبساح ٌىظُفـخ ِفزـش ػًٍ ِشرُـٓ 
 .ٌُزُـٓ ِززب

ـ يف زـبي رؼزس ًِء ادلشاوـض اٌشبغـشح ٌىظُفـخ ِفزـش ِؼبوْ يف اٌزفزُـش اذلٕذعٍ أو اٌزفزُش اٌظسٍ  14
، ديىـٓ، ششؽ ِىافمـخ رلٍـظ اخلذِـخ  1962شجبؽ عٕخ  7أزىـبَ لبٔىْ  واالخزّبػـٍ واٌضساػـٍ اعزٕبدًا اىل

َشزـشن فُهـب ) اٌشهبداد اٌؼٍُّـخ ( ادلذُٔـخ، ًِء ٘ـزٖ ادلشاوـض اٌشبغـشح مبجبسَبد جتـشي ػًٍ أعبط األٌمـبة 
 .عٕـخ  28ِىظفىْ وغُـش ِىظفُـٓ، ػًٍ أْ ال َمـً ػّـش ادلششـر ػـٓ 

ٖ ادلجبسَبد ثظفـخ ِفزشُـٓ ِؼبؤُـٓ ِزّشُٔـٓ دلـذح عٕـخ، وال حيك ذلـُ االشزشان يف َؼُـٓ إٌبخسـىْ يف ٘ـز
ادلجبسَبد ادلغٍىُخ ادلإٍ٘ـخ ٌىظُفـخ ِفزـش ئاّل ارا ثٍـغ رلّـىع خذِبهتـُ يف وظُفـخ ِفزش ِؼبوْ ويف االداسح اٌيت 

 .عٕىاد يف وظُفـخ ِفزش ِؼبوْ عٕىاد، مبـب يف رٌه ِذح اٌزّشَٓ ، ِٕهـب ثالس  6وبٔـىا ربثؼني ذلـب 

ِـٓ  5ِـٓ ادلبدح  15، أٌغـً اٌجٕـذ  15/5/95ربسَـخ  411ِـٓ اٌمبٔـىْ سلـُ  1ِـٓ ادلبدح  1ـ ثٕـذ  15
) اٌـزٌ جيُـض رؼُُـٓ سئُظ لغـُ ( ئٔشبء اٌزفزُش ادلشوـضٌ )  12/6/59ربسَخ  115ادلشعىَ االشزشاػـٍ سلـُ 
َـبس ِـٓ ثُـٓ ادلىظفُـٓ أو ادلغزخذُِـٓ محٍـخ اٌشهـبداد اجلبِؼُخ وذلُ خربح ال ثبالخذ( اخظبئـٍ فـٍ احملفىظبد 

 . رمـً ػـٓ عٕزُـٓ فـٍ أػّبي احملفىظبد 

 :ـ القسـم  6املبدة 

ـ حيٍـف وـً ِٓ سئُظ اذلُئـخ وػؼىَهـب لجـً رغٍـُ ِهبِهـُ اٌُُّـٓ اٌزبٌُـخ أِبَ سئُظ اجلّهىسَخ وسئُظ  1
 :رلٍظ اٌشىسي ، وسئُـظ دَـىاْ احملبعجـخ ، وسئُـظ رلٍـظ اخلذِـخ ادلذُٔـخ اٌىصساء حبؼىس سئُظ 

ألغـُ ثبٌٍـٗ اٌؼظُـُ ثأْ أؤدٌ واخجبرـٍ ثأِبٔـخ واعزمالي ، وأْ أوىْ زشَظـًب ػًٍ رطجُك اٌمىأني واألٔظّـخ ، " 



 " .وأْ ازبفظ ػًٍ أعشاس اٌىظُفـخ ووشاِزهـب 

فزشىْ وادلفزشـىْ ادلؼبؤىْ لجً رغٍّهـُ ِهبِهـُ اٌُُّـٓ ٔفغهـب أِبَ ُ٘ئـخ ـ حيٍـف ادلفزشـىْ اٌؼبِـىْ وامل 2
 . اٌزفزُـش ادلشوـضٌ 

 :ـ شروط الىقل والتأديب وإهنـبء اخلدمـت  7املبدة 

ـ ال َٕمـً ادلفزشـىْ اٌؼبِـىْ وادلفزشـىْ وادلفزشـىْ ادلؼبؤـىْ ئاّل ثؼـذ ِىافمـخ ُ٘ئـخ اٌزفزُـش ادلشوـضٌ  1
. 

حيـبي ادلفزشـىْ اٌؼبِـىْ وادلفزشـىْ وادلفزشـىْ ادلؼبؤىْ اىل رلٍظ اٌزأدَت ادلٕظىص ػٍُـٗ يف لبٔىْ ادلىظفني ـ  2
 .ثمشاس ِٓ اٌىصَش اٌزٌ جيشٌ اٌزفزُش يف وصاسرـٗ أو ثمـشاس ِٓ ُ٘ئـخ اٌزفزُش ادلشوضٌ ثٕبء ػًٍ الزشاذ سئُغـهـب 

دلشوـضٌ أو اػبدرـٗ اىل ِالوـٗ األطٍـٍ ارا وبْ ِىظفـًب مبشعىَ ـ جيـىص اهنـبء خذِـخ سئُظ اداسح اٌزفزُش ا 3
وجيىص اَؼًب ٔمٍٗ اىل اداسح اخـشي أو ئهنبء خذِبرـٗ ألزـذ . َزخز يف رلٍظ اٌىصساء ثٕبء ػًٍ طٍـت خطـٍ ِٕـٗ 

سئُظ اٌىصاسح ِجين  االعجبة اٌيت جيـىص طشف ادلىظفني ِٓ أخٍهـب ، ويف ٘ـزٖ احلبٌخ َظـذس ادلشعىَ ثٕبء ػًٍ الزشاذ ِٓ
ػًٍ ِىافمخ جلٕـخ خبطـخ ِإٌفـخ ِٓ اٌشئُـظ األوي حملىّـخ اٌزُُّـض سئُغـًب وػؼىَـخ وً ِٓ سئُظ رلٍظ اٌشىسي 

 .، وسئُظ دَـىاْ احملبعجـخ ، وسئُظ رلٍـظ اخلذِـخ ادلذُٔـخ ، وألذَ ادلذَشَٓ اٌؼبُِـٓ سرجـخ 

اداسح األحبـبس واٌزىخُـٗ وادلفزـش اٌؼـبَ ػؼـى ُ٘ئـخ  ـ رطجـك أزىـبَ اٌفمـشح اٌغبثمـخ ػٍـً سئُـظ 4
 .اٌزفزُـش ادلشوـضٌ 

 الفصـل الثـبلـج

 هيئـت التفتيـش املركـسي 

 :ـ الرئيـس  8املـبدة 

ـ ٌشئُـظ اذلُئـخ رفىَغ دائـُ ٌىـٍ ديـبسط، ػّـٓ اٌزفزُش ادلشوـضٌ، اٌظـالزُـبد ادلـبٌُـخ واالداسَـخ  1
 .َـٓ واالٔظّـخ ثبٌىصَـش، ثبعزثٕـبء اٌظـالزُـبد اٌذعزىسَـخ اٌزـٍ رُٕطهـب اٌمىاْ

. ـ َشأط اٌشئُـظ اذلُئـخ وَذَـش اخزّبػبهتـب وِٕبلشـبهتـب  2
 

ـ َمـذَ اٌشئُـظ اٌـً سئُـظ اٌىصاسح رمشَشًا عٕىَـًب َٕشـش فـٍ اجلشَـذح اٌشمسُـخ ورشعـً ٔغخ ػٕـٗ اٌـً  3



 .ـخ ودَـىاْ احملبعجـخ رلٍـظ إٌـىاة ورلٍـظ اخلذِـخ ادلذين

 :ـ أعضـبء اهليئـت  9املـبدة 

ديـبسط وـً ِـٓ أػؼـبء اذلُئـخ اٌظـالزُـبد اٌزـٍ َُٕطهـب ثـٗ ٔظـبَ اٌزفزُـش ادلشوـضٌ واٌزـٍ َؼهـذ 
وٌـٗ أْ َزظـً ِجبشـشح ثبالداساد اٌؼـبِـخ ، ػٍـً أْ َشعـً ٔغخـخ ػـٓ ِىبرجبرـٗ . هبـب اٌُـٗ اٌشئُـظ 

 .اٌشئُـظ  اٌـً

 :ـ اجتمبعـبث اهليئـت  10املـبدة 

ورزخـز . جتزّـغ اذلُئـخ ثىبٍِهـب ِشرُـٓ فـٍ اٌشهـش ػٍـً األلـً ووٍّـب دػـذ احلبخـخ اٌـً رٌـه 
 .اٌمشاساد ثأوثشَـخ األطـىاد 

 :ـ اختصبصـبث اهليئـت  11املـبدة 

هبـب اٌمـىأُـٓ واألٔظّـخ إٌـبفـزح أو َؼشػهـب رزٕبلـش اذلُئـخ ورمـشس فـٍ مجُـغ اٌمؼـبَـب اٌزـٍ رُٕطهـب 
 :ػٍُهـب سئُغهـب، وخـبطـخ فـٍ اٌمؼبَـب اٌزـبٌُـخ 

 :ـ اٌمؼبَـب اخلبطـخ ثبٌزفزُش ادلشوـضٌ  1

 .أ ـ رمذَـُ االلزشازبد ااـً رلٍـظ اٌـىصساء ثزؼذَـً ِـالن اٌزفزُـش ادلشوـضٌ 

 .فزُش ادلشوـضٌ ة ـ حتذَـذ اخزظبطـبد اٌىظـبئـف اٌزبثؼـخ ٌٍذ

 .ج ـ حتؼُـش ِشـشوع ِـىاصٔـخ اٌزفزُـش ادلشوـضٌ 

د ـ ادلـىافمـخ ػٍـً رؼُُـٓ ِىظفـٍ اٌزفزُش ادلشوـضٌ اٌزَـٓ ديىـٓ رؼُُٕهـُ ثمـشاس ِـٓ سئُـظ اذلُئـخ 
 .8وفمـًب ألزىـبَ اٌفمـشح األوٌـً ِـٓ ادلـبدح

 .شُـٓ ادلؼبؤُـٓ اٌـً اجملٍـظ اٌزـأدَجـٍ ٘ـ ـ ئزـبٌـخ ادلفزشُـٓ اٌؼـبُِـٓ وادلفزشُـٓ وادلفذ

و ـ ادلىافمـخ ػٍـً اٌزؼبلـذ ِـغ خجـشاء ٌجٕـبُُٔـٓ أو اخبٔـت ، ػّـٓ زـذود االػزّبداد ادلشطـذح فـٍ 
 .ادلىاصٔـخ 

 .ص ـ ِؼبجلـخ مجُـغ اٌمؼبَـب اذلبِـخ اٌزـٍ ذلـب ػـاللـخ مبخزٍـف أخهـضح اٌزفزُـش ادلشوـضٌ 



 :رؼٍمـخ ثبالداساد وادلإعغـبد اٌؼبِـخ ـ اٌمؼبَـب امل 2

أ ـ رمذَـُ اِساء وااللزشازـبد اٌـً رلٍـظ اٌىصساء فـٍ شـأْ ئػـبدح رٕظُـُ االداساد وادلإعغـبد اٌؼـبِـخ 
 .واٌجٍذَـبد وحتغُـٓ أعـبٌُـت اٌؼّـً فُهـب 

 :ـ اٌمؼبَب األخـشي  3

 .داساد وادلإعغبد اٌؼبِخ واٌجٍذَبد أ ـ اٌجـذ فـٍ ثشاِـح اٌزفزُـش اٌغٕىَـخ فـٍ مجُـغ اال

 .ة ـ اٌجـذ فـٍ اٌؼمىثـبد اٌىاخـت فشػهـب ػٍـً ادلىظفُـٓ اٌزَـٓ َذَٕهـُ اٌزفزُش 

 .ج ـ عبئش األِـىس اٌزـٍ رُٕطهـب اٌمـىأُـٓ واالٔظّـخ إٌبفـزح 

 الفصـل الرابـع

 إدارة التفتيش املركـسي 

 :املركسي ـ اختصبصـبث إدارة التفتيش  12املـبدة 

ـ رشالـت ئداسح اٌزفزُش ادلشوـضٌ ورفزـش االداساد اٌؼـبِـخ واٌجٍذَـبد فُّـب َزؼٍـك ثىُفُـخ لُبِهـب  1
ورشالـت ورفزـش ادلإعغـبد اٌؼـبِـخ وفـبلـًب ٌٍششوؽ اٌزـٍ رٕـض ػٍُهـب . ثبدلهـبَ ادلىوىٌـخ ئٌُهـب 

 .أٔظّزهـب اخلـبطـخ 

ـبثؼُـٓ ٌالداساد اٌؼـبِـخ واٌجٍذَـبد فُّـب َزؼٍـك ثىُفُـخ لُبِهـُ ـ رشالـت ورفزـش ادلىظفُـٓ اٌذ 2
ورشالـت ِىظفـٍ ادلإعغـبد اٌؼـبِـخ ورفزشهـُ وفبلـًب . ثبٌىاخجـبد وادلغإوٌُـبد ادلزشرجـخ ػٍُهـُ 

 .ٌٍشـشوؽ اٌزـٍ رٕـض ػٍُهـب أٔظّزهـب اخلـبطـخ 

 .ح وثٕـبء ػٍـً رىـبٌُـف خـبطـخ ـ جيشٌ اٌزفزُـش وفمـًب ٌرباِـح عٕىَـخ واعزثٕبئُـ 3

ـ رىػـغ اٌرباِـح اٌغٕىَـخ فـٍ شهشوبٔـىْ أوي ِـٓ وـً عٕـخ، ثؼـذ اعزشبسح االداساد وادلإعغـبد  4
اٌؼـبِـخ واٌجٍذَـبد ادلخزظـخ، وجيـت أْ رإِـٓ ٘ـزٖ اٌرباِـح رفزُـش مجُـغ االداساد وادلإعغـبد اٌؼـبِـخ 

 .ي األلـً واٌجٍذَـبد ِـشح فـٍ اٌغٕـخ ػٍـ

 .ـ رىػـغ اٌرباِـح االعزثٕبئُـخ وٍّـب دػـذ احلبخـخ اٌـً رٌـه  5

 :ـ رظـذس اٌزىبٌُـف اخلـبطـخ  6



 .ـ اِـب ػـٓ سئُـظ ئداسح اٌزفزُش ادلشوـضٌ فـٍ مجُـغ احلبالد 

 .ـ واِب ػـٓ سئُـظ رلٍـظ اخلذِـخ ادلذُٔـخ ئرا وـبْ األِـش َزؼٍـك ثـأزـذ ادلىظفُـٓ 

ـٓ سئُـظ دَـىاْ احملبعجـخ أو ادلذػـٍ اٌـؼـبَ ٌـذي اٌذَـىاْ ئرا وـبْ األِـش َزؼٍـك ثزفزُـش ـ واِـب ع
 .ِـبٌـٍ 

. ـ واِـب ػـٓ اٌىصَـش أو ادلذَـش اٌؼـبَ ػّـٓ ٔطـبق االداسح اٌزبثؼـخ ٌـٗ 
 
 

َـظ ئداسح اٌزفزُش ـ رجٍـغ اٌزىـبٌُـف اخلبطـخ اىل ادلفزشُـخ اٌؼبِـخ اٌزـٍ َؼُٕهـب األِـش ثـىاعطـخ سب 7
 . ادلشوـضٌ اٌـزٌ ػٍُـٗ أْ َؼطُهـب األوٌىَـخ ػٍـً ثشاِح اٌزفزُش اٌغٕىَـخ 

 :ـ أحكـبم خبصـت ببملفتشيـت العبمـت االداريـت  13املـبدة 

وادلإعغـبد اٌؼبِـخ  رشّـً طـالزُـبد ادلفزشُـخ االداسَـخ فـٍ ئداسح اٌزفزُـش ادلشوـضٌ مجُـغ االداساد
 . واٌجٍذَـبد 

 :ـ أحكـبم خبصـت ببملفتشيـبث العـبمـت الفىيـت  14املـبدة 

ـ رمزظـش طالزُـبد وـً ِفزشُـخ ػبِـخ ِـٓ ادلفزشُـبد اٌؼبِـخ اٌفُٕـخ فـٍ ئداسح اٌزفزُـش ادلشوـضٌ  1
 .ػٍـً اٌفـشع اٌذاخـً ػّـٓ اخزظبطهـب 

 .ادلؼبؤـىْ اٌفُٕـىْ فـٍ اإلداسح ٔفغهـب اٌزـٍ رشٍّهـب طالزُبهتـُ ـ َمُـُ ادلفزشـىْ وادلفزشـىْ  2

 . ـ َمُـُ ادلفزشـىْ وادلفزشـىْ ادلؼبؤىْ ادلبٌُـىْ فـٍ وصاسح ادلبٌُـخ  3

 :ـ اختصبصبث رئيـس إدارة التفتيـش املركـسي  15املبدة 

 . 12ِـٓ ادلبدح  4ـ َؼـغ ثـشاِـح اٌزفزُش اٌغٕىَـخ أو االعزثٕبئُـخ وفمـًب ألزىـبَ اٌفمشح  1

وَإِـٓ رٕفُـز اٌزىبٌُـف  12ِـٓ ادلبدح  6ـ َظـذس اٌزىبٌُـف اخلبطـخ اٌـىاسد روش٘ـب فـٍ اٌفمـشح  2
 .اخلبطـخ اٌظبدسح ػـٓ ِـشاخـغ أخـشي 

ػؼبء٘ـب ِـٓ ثُـٓ ادلفزشُـٓ اٌؼبُِـٓ وادلفزشُـٓ وحيـذد ِهّزهـب ـ َشىـً جلبٔـًب رفزُشُـخ خيزـبس أ 3



أشهـش اخـشي  3اشهـش لبثٍـخ اٌزّذَـذ  3وادلـذح اٌزـٍ جيـت أْ رٕهـٍ فُهـب أػّبذلـب ػٍـً أْ ال جتـبوص 
 .ثمـشاس ِـٓ اذلُئـخ 

 .َئـخ ـ َزىٌـً شخظُـًب اٌزسمُـك واٌزفزُـش ِـغ ِىظفـٍ اٌفئـخ األوٌـً وػؼـىٌ اٌٗ 4

 .ـ َؼـشع رمبسَـش اٌزفزُـش ِـغ ِطبٌؼزٗ ػٍـً اذلُئـخ  5

.  ـ َالزـك عُـش االلزـشازبد اٌظبدسح ػـٓ ئداسح اٌزفزُـش ادلشوـضٌ  6
 
 
 
 

 .ـ اختصبصبث املفتشيـه  16املبدة 

اٌذوائـش  ـ َطٍـغ ادلفزشـىْ اٌؼبِىْ وادلفزشـىْ ػٍـً مجُـغ ادلغزٕذاد واٌغدـالد واٌمُـىد واألوساق فـٍ 1
اٌزـٍ َزىٌىْ رفزُشهـب وَأخزوْ طـىسًا ػٕهـب ارا شـبؤوا ، وَزفمذوْ أزىاي األشغـبي واٌُِـبد ، واٌؼٕبثـش 

 .وادلغزىدػـبد ، وثظـىسح ػبِـخ مجُـغ ِـب َذخـً فـٍ اخزظبص اٌذائـشح ادلفزشـخ 

خـزوْ طـىسًا ػـٓ ادلغزٕذاد ادلزؼٍمـخ ـ ديبسعىْ اٌزفزُـش فـٍ األِـىس اٌزـٍ رشرـذٌ طبثؼـًب عشَـًب، وال َأ 2
 .هبـب ئاّل ثزفىَغ خـبص ِـٓ سئُـظ اٌـىصساء ثؼـذ ِىافمـخ اٌىصَـش ادلخزـض 

. ـ َطشزـىْ االعئٍـخ ػٍـً ادلىظفُـٓ وَذػىْ ِـٓ َـشوْ ػـشوسح دػىهتـُ ِٕهـُ العزّـبع شهبدرـٗ  3
ػّـبي اٌزفزُـش، ٔظـُ ادلفزـش رمشَـشًا ثشـأٔـٗ وارا سفـغ أزـذ ادلىظفُـٓ رٍجُـخ اٌذػـىح أو ارا ػشلـً أ

سفؼـٗ اٌـً سئُـظ اإلداسح اٌزـٍ َٕزّـٍ ئٌُهـــــب ادلىظف ِمزشزـًب ِـب َشرئـٍ ِـٓ اٌزذاثُـش حبمـٗ، 
 .وػٍـً اإلداسح ادلخزظـخ أْ رجـذ فـٍ األِـش خـالي أسثغ وػششَـٓ عبػـخ ِـٓ رغٍّهـب اٌزمشَـش 

وظفُـٓ اٌؼّـً خبسج عبػبد اٌـذواَ اٌشمسـٍ، وأْ َىلفـىا ِٕـر االخبصاد أثٕـبء ـ ذلـُ أْ َىٍفـىا امل 4
اٌزفزُـش ، وأْ َزخـزوا مجُـغ اٌزذاثُـش االززشاصَـخ اٌزـٍ رمزؼُهـب عالِـخ اٌزسمُـك، وِٕهـب رىلُـف 

ـش خـالي أسثـغ ادلىظفُـٓ اٌزَـٓ َزٕبوذلـُ اٌزفزُـش ػـٓ اٌؼّـً ِىلزـًب، ػٍـً أْ َؼٍّـىا هبـزا اٌزذيب
 .وػششَـٓ عبػـخ اٌـىصَـش ادلخزـض ٌُجـذ فـٍ األِـش وسئُـظ ئداسح اٌزفزُـش ادلشوـضٌ ٌُأخـز ػٍّـًب ثـٗ 

ـ ذلـُ أْ جيّؼـىا ػٕـذ االلزؼـبء ِـٓ ادلإعغبد اخلبطـخ واألفـشاد ادلؼٍىِـبد اٌشفهُـخ  5
 .أو اخلطُـخ اٌزـٍ َمـذسوْ أهنـب رغهـً ِهّزهـُ 



أْ َغزؼُٕـىا ثبخلجـشاء فـٍ األِـىس اٌزـٍ رزىلـف ِـؼشفزهـب واٌىشـف ػـٓ زمُمزهـب اٌـً ـ ذلـُ  6
خجـشح فُٕـخ، ػٍـً أْ َىافك سئُـظ ئداسح اٌزفزُـش ادلشوـضٌ ػٍـً رٌـه وأْ َزىٌـً رىٍُـف اخلجـشاء ثٕفغـٗ 

ـخ ذلـزٖ اٌغبَـخ فـٍ ادلىاصٔـخ ، وأْ حيـذد رؼىَؼبهتـُ ، ػٕـذ االلزؼـبء ، ػّـٓ زـذود االػزّـبداد ادلخظض
. 

ـ أ ـ ٌٍّفزـش اٌؼـبَ أْ َفـشع، ػٕـذ االلزؼـبء ، ػٍـً مجُـغ ادلىظفُـٓ اٌذائُّـٓ ِـٓ اٌفئـخ اٌثبُٔـخ  7
فّـب دوْ ، فـٍ ادلخبٌفبد ادلشهـىدح أو فـٍ زبالد ػشلٍـخ أػّـبي اٌزفزُـش، وفـٍ ٔطـبق زـذود اٌؼمىثبد 

دلذَـش اٌؼـبَ ، ازـذي اٌؼمىثزُـٓ األوٌـً واٌثبُٔـخ ِـٓ اٌذسخـخ األوٌـً ادلٕظىص اٌزـٍ رشٍّهـب طالزُـبد ا
 6، ورٌـه ِـغ ِشاػبح أزىبَ اٌجٕـذ  12/6/59ربسَخ  112ِـٓ ادلشعىَ االشزشاػـٍ سلـُ  55ػٍُهّـب يف ادلبدح 

 .ِـٓ ادلشعىَ االشزشاػـٍ ادلزوـىس  56ِـٓ ادلبدح 

أػـالٖ، وفـٍ ) أ ( رؼـبء، ٌألعجبة راهتـب ، وفمـًب ٌألطىي ادلجُٕـخ فـٍ اٌفمـشح وٌٍّفزـش أْ َفـشع، ػٕـذ االق
ٔطـبق زذود اٌؼمىثـبد اٌزـٍ رشٍّهـب طالزُبد ادلذَشَـٓ وسؤعبء ادلظبٌـر ، ازـذي اٌؼمىثزُـٓ ادلزوىسرُـٓ ، 

 .ػٍـً مجُـغ ادلىظفُـٓ اٌذائُّـٓ ِٓ اٌفئـخ اٌثبٌثـخ فّـب دوْ 

ٌظالزُبد ادلّٕىزـخ ٌىً ِـٓ ادلفزشُـٓ اٌؼبُِـٓ وادلفزشُـٓ ، ادلىظفُـٓ ادلإلزُـٓ ورشّـً أَؼـًب ا
وادلزؼبلـذَـٓ وادلغزخذُِـٓ واألخـشاء فـٍ اإلداساد اٌؼّىُِـخ ، ووً ِـٓ َزٕبوي سارجـًب أو أخـشًا ِـٓ 

خلبطـخ اٌزـٍ طٕبدَمهـب ، ػّـٓ زـذود عٍـُ اٌؼمىثـبد ادلٕظىص ػٍُهـب فـٍ اٌمىأُـٓ واألٔظّـخ ا
 .خيؼؼـىْ ٌـهـب 

وّـب رشّـً ادلىظفُـٓ اٌذائُّـٓ وادلإلزُـٓ وادلزؼبلـذَٓ وادلغزخذُِـٓ واألخـشاء فـٍ ادلإعغبد اٌؼبِـخ 
وادلظبٌـر ادلغزمٍـخ واٌجٍذَـبد ، ووـً ِـٓ َزٕبوي سارجـًب أو أخـشًا ِـٓ طٕبدَمهـب ، ػّـٓ زـذود عٍـُ 

 .اٌمىأني واألٔظّـخ اخلبطـخ اٌزـٍ خيؼؼـىْ ذلـب اٌؼمىثـبد ادلٕظىص ػٍُهـب فـٍ 

وارا ٌـُ رٕـض اٌمىأني واألٔظّـخ اخلبطـخ ادلٕـىٖ هبـب فـٍ اٌفمشرُـٓ اٌغبثمزُـٓ ػٍـً ػمىثـبد رأدَجُـخ ، 
 .ِـٓ ٔظـبَ ادلىظفُـٓ  55طجمـذ عٍغٍـخ اٌؼمىثـبد اٌـىاسدح فـٍ ادلـبدح 

وظبئـفـ ِـغ فئـبد ِالوـبد اإلداساد اٌؼّىُِـخ ، ديىـٓ اػزّـبد وػٕـذ ػـذَ اِىبُٔـخ ِطبثمـخ فئـبد اي
 .اٌشوارـت واألخـىس أعبعًب ٌٍّمبسٔـخ 

َغزطٍـغ ادلفزـش اٌؼـبَ أو ادلفزـش خطُـًب " ثطبلـخ اٌؼمىثـخ " ة ـ سَثّـب َىػـغ ِىػـغ اٌزٕفُـز ٔظـبَ 
 .ػٍـً ادلىظف ادلإاخـز  سأٌ سئُـظ ادلىظف ادلجبشـش ثشـأْ اٌؼمىثـخ اٌزـٍ َٕـىٌ فشػهـب

عبػـخ ِـٓ ربسَخ  24وػٍـً اٌشئُـظ ادلجـبشـش أْ َجـذٌ سأَـٗ خطُـًب فـٍ اٌؼمىثـخ ادلمزشزـخ فـٍ خـالي 



 .رجٍغـٗ االلزـشاذ ، وئاّل طـشف إٌظـش ػـٓ سأَـٗ 

ج ـ حيـك ٌظبزـت اٌؼاللـخ االػزـشاع ػٍـً اٌؼمىثـخ ادلفشوػـخ ِـٓ لجـً ادلفزـش اٌؼـبَ أو ادلفزـش ٌـذي 
ُ٘ئـخ اٌزفزُـش ادلشوـضٌ ، ثىاعطـخ ادلفزـش اٌؼـبَ ادلخزـض ، فـٍ خـالي مخغـخ أَـبَ ِـٓ ربسَخ رجٍغـٗ 

.  لـشاس ادلؼبلجـخ 
 

وارا رجُـٓ ذلـب أْ االػزشاع فـٍ . ػزشاع وفمـًب ٌألطـىي اٌؼبدَـخ د ـ رٕظـش ُ٘ئـخ اٌزفزُـش ادلشوـضٌ يف اال
 . غُـش زلٍـٗ شـذدد اٌؼمىثـخ 

 :ـ واجبـبث املفتشـيـه  17املبدة 

وال جيـىص ذلـُ أْ َطٍؼـىا ػٍـً عُـشٖ ؤزبئدـٗ . ـ ادلفزشـىْ ٍِضِـىْ ثبحملبفظـخ ػٍـً عشَـخ اٌزسمُـك  1
ئاّل اٌـىصساء ادلخزظُـٓ ، وسئُـظ ئداسح اٌزفزُـش ادلشوـضٌ ، وسئُـظ رلٍظ اخلذِـخ ادلذُٔـخ ، وسئُـظ دَـىاْ 

 .ِـش َزؼٍـك ثمؼبَـب ِبٌُـخ احملبعجـخ وادلذػـٍ اٌؼـبَ ٌـذي اٌذَـىاْ ارا وبْ األ

ـ ػٍـً ادلفزشُـٓ أْ َزظٍـىا فـىس ِجبشـشح اٌزفزُـش ثبٌشئُـظ ادلغإوي ٌالداسح اٌزـٍ َٕـىوْ رفزُشهـب ، وأْ  2
 .َجـشصوا ٘ىَبهتـُ ادلغٍىُـخ وطىسح ػـٓ اٌزىٍُـف اٌزٌ حيٍّىٔـٗ ِـٓ سئُـظ ئداسح اٌزفزُـش ادلشوـضٌ 

طـىا ادلىظفُـٓ اٌزَـٓ َزىٌـىْ اٌزسمُك ِؼهـُ أو االعزّـبع اٌـً افبدهتـُ أٌ ـ ال حيـك ٌٍّفزشُـٓ أْ َغ 3
 .أِـش أو رىخُـٗ فـٍ طشَمـخ لُبِهـُ ثأػّبذلـُ اٌؼبدَـخ 

 :ـ تقبرير التفتيش  18املبدة 

اٌُـٗ ، ـ ػًٍ ادلفزشُـٓ أْ َمذِـىا اىل سئُظ اداسح اٌزفزُش ادلشوضٌ ، ثىاعطـخ ادلفزـش اٌؼـبَ اٌزٌ َٕزّـىْ  1
رمبسَـش اعجىػُـخ ػٓ ادلهبَ اٌيت وٍفـىا هبـب ، وأْ َمذِىا اٌُـٗ ثبٌطشَمـخ ٔفغهـب رمشَش٘ـُ إٌهبئـٍ والزشازبهتُ يف 

وال جيىص دتذَذ ٘زٖ ادلهٍـخ ااّل ثارْ خـبص ِٓ سئُظ اداسح اٌزفزُش ادلشوضٌ ػًٍ أْ ال رزدبوص . ِهٍخ شهش ػًٍ األوثـش 
 .آخـش ادلهٍـخ اجلذَذح شهـشًا 

ـ َشعـً سئُظ اداسح اٌزفزُش ادلشوـضٌ ٔغخـخ ػٓ رمبسَش اٌزفزُش إٌهبئُـخ اىل وً ِٓ اٌىصَش أو سئُظ االداسح  2
وارا وبْ اٌزمشَش َزٕبوي لؼبَب ِبٌُخ َجٍـغ ٔغخـخ ػٕـٗ اَؼًب اىل ادلذػٍ اٌؼبَ ٌـذي . ادلخزظـخ ورلٍظ اخلذِـخ ادلذُٔـخ 

. ا واػبدهتب ٌـٗ ِزٍَـخ مبطبٌؼزـٗ والزشازبرـٗ دَـىاْ احملبعجـخ ٌٍزذلُك فُهـ
 
 



 

 :ـ وتبئـج التفتيـش  19املبدة 

. ـ َؼـشع سئُظ اداسح اٌزفزُش ادلشوـضٌ رمبسَـش اٌزفزُـش ػًٍ اذلُئـخ يف خـالي شهش ِٓ ربسَخ رمذديهـب ٌـٗ  1
رغشٌ ػٍُهـب ادلهٍـخ ادلزوـىسح ِٓ ربسَخ أِب رمبسَـش اٌزفزُش اٌيت حتبي ػًٍ ادلذػـٍ اٌؼبَ ٌـذي دَـىاْ احملبعجـخ ، ف

 .اػبدهتـب ِغ ادلطبٌؼـخ 

ـ رزذاوي اذلُئـخ يف اٌزمشَـش ورفـشع، ِجبشـشح ، حبـك ادلىظفُـٓ اٌذائُّـٓ مجُـغ اٌؼمىثبد اٌزأدَجُـخ ِٓ  2
ي اٌذسخـخ وأـضاي ِٓ ٔظبَ ادلىظفُـٓ ، ثبعزثٕبء أـضا 55اٌذسخزُـٓ االوٌـً واٌثبُٔـخ ادلٕظىص ػٍُهـب يف ادلبدح 

 .اٌشرجـخ واٌظـشف ِٓ اخلذِـخ واٌؼـضي 

أِـب ثبٌٕغجـخ ٌٍّىظفُـٓ ادلإلزُـٓ وادلزؼبلذَـٓ وادلغزخذُِـٓ واألخـشاء ، فُّىـٓ ٌٍهُئـخ أْ رفـشع ػٍُهـُ ، 
اٌذسخـخ وأضاي  ِجبشـشح، مجُـغ اٌؼمىثبد اٌزأدَجُـخ اٌىاسدح يف اٌمىأُـٓ واألٔظّـخ اخلبطـخ هبـُ ، ثبعزثٕـبء أضاي

 .اٌشرجـخ واٌظشف واٌؼـضي 

وئرا ٌـُ رٕض ٘زٖ اٌمىأني واألٔظّـخ اخلبطـخ ػًٍ ػمىثبد رأدَجُـخ ، طجمـذ حبك ٘إالء عٍغٍـخ اٌؼمىثبد اٌىاسدح يف 
 .ِٓ ٔظـبَ ادلىظفُـٓ  55ادلبدح 

أػـالٖ ، ػًٍ ادلىظفُـٓ اٌذائُّـٓ  2ورطجـك األطـىي راهتب ، اٌىاسدح يف اٌفمشرُـٓ اٌثبُٔـخ واٌثبٌثـخ ِٓ اٌجٕـذ 
وادلإلزُـٓ وادلزؼبلذَـٓ وادلغزخذِني واألخـشاء يف ادلإعغبد اٌؼبِـخ وادلظبحل ادلغزمٍـخ واٌجٍذَبد ووً ِٓ َزٕبوي 

 .سارجـًب أو أخـشًا ِٓ طٕبدَمهـب 

لٍـخ واٌجٍذَبد ، فال حيـك أِب ِىظفـى اٌفئـخ االوٌـً يف االداساد اٌؼّىُِـخ وادلإعغبد اٌؼبِـخ وادلظبٌـر ادلغذ
 .ٌٍهُئـخ أْ رفشع ػٍُهـُ ، ِجبشـشح ، عـىي ػمىثبد اٌذسخـخ االوٌـً 

وٌٍهُئـخ ، ثؼذ فـشع اٌؼمىثبد اٌزأدَجُـخ ادلمزؼبح ، أْ حتُـً ادلغإوي ػًٍ اجملٍظ اٌزأدَجـٍ ادلخزـض ، وأْ رمـشس 
َ اٌزُُّـضٌ ِالزمزـٗ خضائُـًب ، وال َزىخـت ذلزٖ ازبٌزـٗ أِبَ دَىاْ احملبعجـخ ، وأْ رطٍـت ِٓ ادلذػٍ اٌؼـب
 .االزبٌـخ أو ادلالزمـخ أخـز ِىافمـخ اٌغٍطـخ االداسَـخ 

أدٔبٖ ، ال َىىْ ٌمشاساد اٌغٍطبد اٌثالس ادلزوىسح أو ألزىبِهـب، أٌ رأثُـش ػًٍ لـشاس  6ِغ ِشاػبح أزىبَ اٌفمـشح 
 .اذلُئـخ 

اىل االداساد واىل ادلشاخغ ادلؼُٕـخ ٌٍزٕفُـز واىل رلٍظ اخلذِـخ ادلذُٔـخ وطبزت  ـ رجٍـغ لشاساد اذلُئـخ ثبدلؼبلجـخ 3
. اٌؼاللـخ 



 
 

ورجٍـغ ثبلـٍ اٌمشاساد ، ػٕذ االلزؼبء ، اىل اٌىصَـش أو سئُظ االداسح ادلخزظـخ ، واىل رلٍظ اخلذِخ ادلذُٔـخ ، وّـب 
 .را وبْ األِـش َزؼٍـك ثمؼبَـب ِبٌُـخ رجٍـغ اىل دَـىاْ احملبعجـخ واىل ادلذػـٍ اٌؼـبَ ٌذَـٗ ا

ٌٍهُئـخ أْ رٕشـش اٌمشاساد ادلشـبس اٌُهـب يف ٘ـزٖ ادلبدح يف اٌظسـف ِغ االشبسح اىل أمسبء ادلىظفني وادلغزخذِني 
 .واألخـشاء ادلغإوٌُـٓ 

اٌمشاساد اٌيت رظذس٘ـب اذلُئـخ ، ٔزُدـخ ٌالػزـشاع ٌذَهـب ، رؼزجـش ٔبفزح وهنبئُـخ ، وال رمجً أٌ طشَك ِٓ  ـ اْ 4
 .طشق ادلشاخؼـخ 

أِب اٌمشاساد األخـشي اٌيت رظذس٘ـب اذلُئـخ ِجبشـشح ، فُّىـٓ طٍـت اػبدح إٌظـش هبب ِٓ لجً طبزت اٌؼاللـخ أِبَ 
أِبَ رلٍظ اٌشىسي ، ورٌه يف خالي ِهٍـخ ثالثُـٓ َىِـًب ِٓ ربسَخ رجٍُغ اٌؼمىثخ اىل  اذلُئـخ ، أو طٍت إٌمغ ثشأهنـب

 .طبزت اٌؼاللـخ 

وال ديىـٓ طٍت اػبدح إٌظـش ثمشاساد اذلُئخ ااّل ارا رجني وخىد خطأ ِبدٌ أو اغفـبي أو ارا ظهشد ِغزٕذاد أو ولبئغ 
 .خذَذح ِٓ شأهنـب رجذًَ وخهـخ اٌمـشاس 

ع أو طٍـت اػبدح إٌظـش أِبَ ُ٘ئـخ اٌزفزُـش ادلشوـضٌ ، دوْ ِشاػـبح اٌزغٍغً االداسٌ ، اىل دَـىاْ َمذَ االػزشا
اٌزفزُـش ادلشوـضٌ ، أِب ِجبشـشح ِمبثـً اَظـبي ، وأِـب ثىاعطـخ اٌربَـذ ادلؼّىْ ِغ اشؼـبس ثبالعزالَ ، 

 .ورٌـه خـالي ادلهً احملذدح ، وحتذ طبئٍـخ اٌشد 

أػالٖ اٌظبدسح ػٓ ُ٘ئخ اٌزفزُش ادلشوضٌ أِبَ  4لغ اٌمشاساد ادلشـبس اٌُهـب يف اٌفمشح اٌثبُٔخ ِٓ اٌجٕذ ال ديىـٓ طٍت ْ
رلٍظ اٌشىسي ااّل ثذاػـٍ ػـذَ اٌظالزُـخ ، أو سلبٌفـخ األطـىي االخشائُـخ ثبعزثٕـبء ِب َزؼٍـك ِٕهـب ثبدلهـً ، 

 .أو سلبٌفـخ اٌمىأُـٓ 

ذلُئـخ، أػـبد ٍِـف اٌمؼُـخ اىل سئُظ اٌزفزُش ادلشوـضٌ ، فزٕظـش اذلُئـخ رلذدًا ارا ٔمغ رلٍظ اٌشىسي لـشاس ا
 .ثبٌمؼُـخ يف ػىء لـشاس اجملٍـظ ، وَؼزجـش لـشاس٘ـب ػٕذ رٌه هنبئُـًب ال َمجـً أٌ طشَك ِٓ طـشق ادلشاخؼـخ 

ع أِبَ رلٍـظ اٌشىسي ، ال ـ اْ طٍـت اػـبدح إٌظـش يف اٌمشاساد ادلزخـزح ِٓ لجـً اذلُئـخ ، وطٍـت إٌمـ 5
 .حتـىي دوْ اٌزٕفُـز 

ـ ػٕذِـب رفشع ػًٍ ادلخبٌف ٔفغـٗ، يف اٌمؼُـخ راهتـب ، ػـذح ػمىثبد رأدَجُـخ ِٓ ِشاخـغ سلزٍفـخ ، رطجـك  6
. يف ٘ـزٖ احلبٌـخ ، خالفـًب ألٌ ٔض آخـش ، اٌؼمىثـخ األشـذ 



 
 

 الفصـل اخلبمـس

 ادارة األحبـبث والتىجيـه 

 :ـ املهبم االسبسيـت  20املبدة 

رزـىٌـً ئداسح األحببس واٌزىخُـٗ اسشـبد اإلداساد اٌؼبِـخ اٌـً اٌىعبئـً اٌىفُـٍخ ثشفـغ ِغزـىي اإلداسح وصَـبدح 
 :فؼـبٌُزهــب ، ودتىُٕهـب ِـٓ اٌمُـبَ مبغإوٌُـبهتـب ػٍـً خُـش وخـٗ ، وال عُّـب 

رظجـر أوثـش ِالءِـخ ِـغ احلبخبد احلمُمُـخ وِـغ  ـ رمذَـُ االلزشازبد فـٍ رٕظُـُ اٌذوائـش ٌىٍ 1
 .ِظبٌـر اجلّهـىس ، وأوثـش ِمـذسح ػٍـً حتمُـك أ٘ذافهـب ثغشػـخ وألـً وٍفـخ شلىٕـخ 

ـ حتغُـٓ أعبٌُـت اٌؼّـً اإلداسٌ ثبٌمُـبَ ثذساعبد فُٕـخ ، واخزظـبس ادلؼبِالد ورجغُطهـب ، وادخـبي  2
داسَـخ ، ورىزُـذ منبرج ادلطجىػـبد ، ورٕظُـُ احملفىظـبد ، ورؼذَـً ٕ٘ذعـخ اٌُِـبد فـٍ ثؼـغ األػّـبي اإل

 .ادلجبٔـٍ اإلداسَـخ ، ورىزُـذ األثبس وادلفشوشبد واألدواد واٌزدهُضاد ، واطذاس ادلٕشىساد ، وغُـش رٌـه 

 . ـ اٌمُـبَ ثذساعبد ومجـغ ازظبءاد ػـٓ اإلداساد اٌؼبِـخ وادلىظفُـٓ  3

 :كيفيـت التعـبون مـع إداراث الـدولـت ـ  21املبدة 

ـ حيـك دلـٓ رٕزـذثـٗ ئداسح األحبـبس واٌزىخُـٗ ِـٓ ادلىظفُـٓ أو اخلجـشاء اٌزبثؼُـٓ ذلـب ، أْ َـضوس مجُـغ  1
وػًٍ مجُـغ اإلداساد . اإلداساد اٌؼبِـخ وأْ َطٍـغ ػًٍ ٔظّهـب ووثبئمهـب وَـذسط أعبٌُـت اٌؼّـً فُهـب 

ـً ِهّزـٗ ورمـذَ اٌُـٗ مجُـغ ادلؼٍىِـبد اٌزـٍ حيزـبج اٌُهـب ، ورؼـغ حتـذ رظشفـٗ اٌؼبِـخ أْ رغٗ
 .ادلىظفُـٓ اٌالصُِـٓ دلغبػذرـٗ ػٍـً اٌمُـبَ مبهّزـٗ 

ـ إلداسح األحببس واٌزىخُـٗ أْ ختزـبس فـٍ وـً ئداسح أو ِظٍسـخ ِىظفـًب رزؼبوْ ِؼـٗ ٌٍمُـبَ ثذساعبهتـب  2
وَزبثـغ ٘إالء ادلىظفـىْ دوساد . وجيـشٌ اخزُـبس ٘إالء ادلىظفُـٓ مبىافمـخ سؤعبئهـُ  .وحتؼُـش الزشازبهتـب 

 .رذسَجُـخ فـٍ ادلؼهـذ اٌـىطٕـٍ ٌإلداسح اٌؼبِـخ ثٕـبء ٌطٍـت ئداسح األحببس واٌزىخُـٗ 

ووىٌـخ ئٌُـٗ ـ َمـذَ وـً ِـٓ ٘إالء ادلىظفـني رمشَشاًًً عٕىَـًب إلداسح األحببس واٌزىخُـٗ ػـٓ ادلهّـخ امل 3
 . وػـٓ إٌزبئـح اٌزـٍ رىطـً اٌُهـب 



 

 :ـ فعبليـت االقتراحبث  22املبدة 

اإلداسح ادلخزظـخ ، ورشفمهـب ثبلزشازبد ػٍُّـخ  ـ رمـذَ ئداسح األحببس واٌزىخُـٗ دساعبهتـب اٌفُٕـخ اٌـً 1
ٌزسغُـٓ األوػـبع اٌزـٍ رزٕبوذلـب اٌذساعـخ ، ورشعـً ٔغخـخ ػـٓ ٘ـزٖ اٌذساعبد وااللزشازبد اٌـً رلٍـظ 

 .اخلذِـخ ادلذُٔـخ 

األوثـش ـ ػٍـً وـً ئداسح أْ رجذٌ سأَهـب فـٍ الزشازبد ئداسح األحببس واٌزىخُـٗ فـٍ ِهٍـخ شهشَـٓ ػٍـً  2
وئْ ٌـُ رفؼـً أو رٕفـز االلزشازبد ، سفـغ األِـش سئُـظ ئداسح اٌزفزُـش ادلشوـضٌ اٌـً رلٍـظ اٌـىصساء . 

 .الختـبر اٌزذاثُـش ادلٕبعجـخ 

ـ ػٍـً ئداسح األحببس واٌزىخُـٗ أْ رمـذَ رمشَـشًا عٕىَـًب اٌـً سئُـظ ئداسح اٌزفزُـش ادلشوـضٌ ػـٓ  3
وَٕشـش ٘ـزا اٌزمشَـش فـٍ . ٌغٕـخ ادلٕظشِـخ وػـٓ إٌزبئـح اٌزـٍ رىطٍذ اٌُهب أػّبذلـب فـٍ غؼـىْ ا

اجلشَـذح اٌشمسُـخ ورشعـً ٔغـخ ػٕـٗ اٌـً رلٍـظ إٌىاة واإلداساد وادلإعغـبد اٌؼبِـخ واٌجٍذَـبد ادلخزظـخ 
 . واٌـً رلٍـظ اخلذِـخ ادلذُٔـخ ودَـىاْ احملبعجـخ 

 . َ االشزشاػـٍ فـٍ اٌُـىَ اٌزبيل ٌزبسَخ ٔششٖ فـٍ اجلشَذح اٌشمسُـخ َؼًّ هبـزا ادلشعىـ  23املبدة 


