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 قــانون 
 ر.و1375 لسنة ) 2 (رقم 

  ة ـــالشعبيوالرقابة  بتنظيم التفتيش
  

 ام ـــــعـــــب الــــــر الشعـــــؤمتــــــم
 
 

   ر.و1374لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دور انعقادها السنوي للعامتنفيذًا 
  

  .الشعــــــــــــب ةـــــام سلطــــــــــــــــ إعالن قي بعد اإلطالع علىو  *
  .الجماهيروعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان في عصر   *
  .الحریــــــــــــــــةم بشأن تعزیز 1991لسنة )  20 (وعلي القانون رقم   *
  ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.و1375لسنة )  1 (وعلي القانون رقم   *
  .نائية وعلي قانون اإلجراءات الج  *
  .للدولةوعلي قانون النظام المالي   *
  .القضـــــــــــــــاءوعلي قانون نظام   *
  .م 1976لسنة )  55 (رقم  ةــــــة المدنيــــالخدم وعلي قانون  *
م    * انون رق ي الق سنة )  15 (وعل وطنيين  1981ل املين ال ات للع ام المرتب شأن نظ           م ب

  .بية الشعبية االشتراآية في الجماهيریة العربية اللي
  .وتعدیالته بشأن التظهير يالدیةم1423لسنة )  10 (وعلي القانون رقم   *
م    * انون رق ى الق سنة )  11 (وعل ا1425ل ة بإع دل  ميالدی شعبية المع ة ال يم الرقاب دة تنظ

  .ر .و1369لسنة )  30 (بالقانون رقم 
ر بعض األح     .و1371لسنة  )  13 (وعلى القانون   *  ام في   ر بتقری ة    ك  شأن التفتيش والرقاب

   .ـرــوالتطهيالشعبية 
 

 صاغ القانون األتي"
 )1(مادة 
                                         تعریفات

ذا        ام ه انون، في تطبيق أحك ة            الق اني المقابل ة المع ارات اآلتي ا،  یقصد بالعب دل       له م ت ا ل  م
   :ذلكالقرینة علي خالف 

  ة ـــــــــــــــــــــة الشعبيــــــــش والرقابـــــــــاز التفتيـــــــهجــ    ـــــــــــازهــجـال
  ةــــة الشعبيـش والرقابـة لجهاز التفتيــــنة الشعبية العامـاللج    ــــــــــــة نـلجــال

  ةـن اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبيـأمي    ــــــــــن يـــــاألم
   الموظف الفني الذي یصدر بمنحه صفة العضویة قرار من أمين اللجنة    ازـهضو الجــع

  للقانــون قيق المقررة للنيابة العامة وفقًا ـحـتـة الــن له والیـم    قـعضو التحقي
  اءه ــــــــــــــــــــــر أعضــــــــــــــاز من غيــــــــــمنتسب الجه    ف ـــــــــوظــالم
  وغـيـرهـــــــــــــمبوا الجهاز من األعضاء والموظفين ـسـتـمن    ون ــــــــاملــعـال

 
 

 ) الباب األول ( 
 التعريف باجلهاز وبيان أهدافه واجلهات اخلاضعة لرقابته 

 

 )2(مادة 
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شعبية األساسية               ؤتمرات ال ة للم جهاز التفتيش والرقابة الشعبية هو األداة الفني
شعب            التنفيذیة،اتها  أدو بسط رقابتها الشعبية علي      في ؤتمر ال ع م ة مستقلة یتب  وهو هيئ

ام، م  الع انون رق انون والق ذا الق ام ه ًا ألحك ة وفق يش والرقاب ارس التفت سنة ) 10( ویم ل
  .وتعدیالته بشأن التطهير يالدیةم1423

 )3(مادة 
عة   ات الخاض ي أداء الجه ة عل ة فعال ق رقاب ي تحقي از إل دف الجه           یه

ه، ا   ومتابعلرقابت دى تحقيقه ن م د م ا للتأآ دافها،ة أعماله ا  أله ائمين عليه ن أن الق  وم
اتهم    سؤولياتهم و واجب ؤدون م ا ی املين به ةوالع وائح   المنوط وانين والل ًا للق م طبق  به

رارات  ذة،والق ير       الناف ي س رص عل ة والح صلحة العام ك الم ي ذل ستهدفون ف م ی  وأنه
سياسات      ق ال راد وف ام واط ة بانتظ ق العام ؤتمرات     المراف ل الم ن قب ا م ومة له المرس

  .األساسيةالشعبية 
ر      آما یهدف     وعن الجرائم   المشروع،  الجهاز إلي الكشف عن جرائم الكسب غي

ة       ة، الماسة بكرامة الوظيف ال     العام ام،  أو الم ة بالجهات         الع ة واإلداری ات المالي  والمخالف
  .فيها الخاضعة لرقابته وضبطها والتحقيق 

 )4(مادة 
   -:التاليةابة الجهاز الجهات تخضع لرق   
ف      -1 شعبية بمختل ان ال ة واللج شعبية العام ة ال ستویاتها،اللجن ات  م ة الجه            وآاف

  .العامةميزانية الالتي تمول من 
 والوحدات اإلداریة بذاتها، والمصالح واألجهزة القائمة العامة،الهيئات والمؤسسات  -2

 .أعالهالتابعة ألي من اللجان الشعبية المذآورة 
 .الضبطيــــــــــةاألجهزة والهيئات  -3
 .والبحریةالمنافذ البریة والجویة  -4
 .العامـــــــــــــــــةات ـــــــــــــالشرآ -5
ات       الدولة،الشرآات التي تساهم فيها      -6 ة،  أو إحدى الهيئ ة،  أو المؤسسات     العام  العام

ن  ل ع سبة ال تق ة بن شرآات العام واء % ) 25(أو ال مالها س ن رأس ت م             أآان
 .خارجهافي داخل الجماهيریة العظمي أو 

ة         -7 ة أو الخدمي ة، الشرآات والوحدات اإلنتاجي ا          المملك د سددت التزاماته م تكن ق ا ل  م
  .التمليكالمترتبة علي عملية 

 .العامة الشرآات ة تصفيلجان -8
ات -9 سات والجمعي ات والمؤس ع العالهيئ سام ـ ذات النف ة أو ت دعمها الدول ي ت يالت   اهم ف

 .تها يانازيم
 .حكمهـــاوما في األخوة في الخارج ومكاتب الشعبية مكاتب ال -10
   .العامأیة جهة أخرى یصدر بإخضاعها لرقابة الجهاز قرار من مؤتمر الشعب  -11

 ) الباب الثاني (
 إدارة اجلهاز وشؤون أعضائه وموظفيه وحساباته 

 ل األول ــــــــصــالف
 يف إدارة اجلهاز 

 )5(مادة 
  

ؤتمر   وأمين مساعد    أمين،یدار الجهاز بلجنة شعبية عامة تتكون من         یختارهم م
  .العامتسميتهم بقرار من أمانة مؤتمر الشعب یتم  وعدد من األعضاء العام،الشعب 
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شين      ن المفت افي م دد الك از الع ق بالجه امين،ویلح ين  الع ضاء الفني  واألع

  .والموظفين
 )6(مادة 

   -:یأتيتختص اللجنة بما 
  

ة المن    -1 سياسة العام شعبية وو   رسم ال ة ال يش والرقاب رامج   ظمة للتفت ضع الخطط والب
  .لهاالمنفذة 

 .تنفيذها ومتابعة الرقابي،وضع الخطط والبرامج واألساليب لممارسة العمل  -2
 .للجهازوضع مشروع الميزانية السنویة والحساب الختامي  -3
 .موظفيهمل الجهاز وشؤون إصدار اللوائح المنظمة لع -4

  

 )7(مادة 
  

ولى صریف یت از وت ؤون الجه از إدارة ش ة للجه شعبية العام ة ال ين اللجن                أم
ي سير العمل             أموره، ه،  واإلشراف اإلداري والفني عل ي وجه الخصوص        ب            ویباشر عل

  -:یليما 
   

وة ا - از    لدع ة للجه شعبية العام ة ال اع،لجن ذ  لالجتم ساتها وتنفي                 وإدارة جل
  .تنفيذها ومتابعة قراراتها،

 .تنفيذها ومتابعة الرقابي،اقتراح الخطط والبرامج واألساليب لممارسة العمل  -
ة      - ولي ممارس ي تت ان الت شكيل اللج ام ت ا    المه صوص عليه از والمن سندة للجه           الم

 .وتعدیالتهبشأن التطهير يالدیة م1423لسنة ) 10 (القانون رقمفي 
رار  - دار الق فة   إص نح ص ة بم ضویة،ات المتعلق ضائي    الع ضبط الق أمور ال فة م  وص

سندة          ام الم ة بالمه ان المكلف ضاء اللج ن أع رهم م از وغي وظفي الجه از، لم  للجه
م   انون رق ي الق ا ف صوص عليه سنة ) 10(والمن ة م1423ل ر يالدی شأن التطهي ب

 .وتعدیالته
 .للجهـــــــــــــازاقتراح مشروع الميزانية السنویة  -
ر - ضائه   اقت ؤون أع از وش ل الجه ة لعم وائح المنظم شروعات الل ه،اح م  وموظفي

 .والتعاقـــــــــــــــــدوالشؤون المالية واإلداریة والمشتریات 
ؤون        - يم ش ة بتنظ رارات المتعلق ة والق شؤون الوظيفي ة بال رارات المتعلق دار الق إص

 .الجهاز
 في هذا  له أن یكلف غيره و القضاء، وأمام   الغير،تولي شؤون الجهاز في صالته مع        -

 .الشأن
  .المساعـــــــد وغياب األمين غيابه،تكليف من یحل محله عند  -

  
  .المساعدوتحدد الالئحة التنفيذیة لهذا القانون صالحيات األمين 

  
 الفصل الثاني 

 شؤون أعضاء اجلهاز وموظفيه 
 )8(مادة 
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ذا ا           ام ه انون ، وی   یمارس الجهاز االختصاصات الموآلة لـه بموجب أحك كون  تلق
ا               من تقسيمات إداریة یصدر بتحدیدها وبيان اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة ، آم

  .یجوز للجنة الشعبية العامة للجهاز إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالشعبيات 
  
 )9(مادة 

از  ي أعضاء الجه شترط ف ي ی ن الليبي وا م ه أن یكون ي ن وموظفي  الحاصلين عل
صاد         مؤهل عال أو جامعي        انون أو المحاسبة أو االقت ي مؤهل    أو أ  ،الهندسة    أو   في الق

ة العمل             ه طبيع از، عال أو جامعي أخر تتطلب از أو           بالجه ين أعضاء بالجه  وال یجوز تعي
  .المذآورةمنح صفة العضویة لغير حملة المؤهالت 

    
ا هو منصوص      ي  ویشترط ف  ي م من یرشح لشغل إحدى وظائف أعضاء الجهاز إضافة إل

ه ذه اعلي ي ه ضى  ف د ق ون ق ادة أن یك ن  لم ل ع از ال تق ه بالجه دة خدم ع  م نأرب وات س
  .ةمتتالي

    
ة      ة والفني ة والكتابي ائف اإلداری اغلوا الوظ ه ش شار إلي ل الم رط المؤه ن ش ستثنى م وی

  .والحرفية المساعدة
 )10(مادة    

ن    ون م از أن یك ق بالجه ضو تحقي ة ع شغل وظيف ح ل ن یرش ي م شترط ف ی
ل            القانون، مؤهل عال أو جامعي في       علي الحاصلين ي األق ع سنوات عل دة أرب  وأمضى م

ة                سام الرقابي از، بعد حصوله علي المؤهل في إحدى اإلدارات أو األق شترط في     بالجه  وی
دة         ضوا الم د أم وا ق از أن یكون ل بالجه دبون للعم ذین ینت ضائية ال ات الق ضاء الهيئ أع

  .القضائيةالمذآورة في العمل بالهيئات 
  

 )11(ة ماد
ك            وموظفيه،یكون تعيين وترقية أعضاء الجهاز       ان ذل ائفهم سواء آ  ونقلهم من وظ

دبهم    خارجه،داخل الجهاز أو     ول    وإعارتهم،  ون رار       تهم،استقاال  وقب اء خدماتهم بق  وإنه
  .األمينیصدر عن 

 )12(مادة 
  

  -:اآلتيیحلف أعضاء الجهاز قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين 
  

اهللا العظ    "  اتح             أقسم ب ورة الف ادئ وأهداف ث زم بمب يم، يم أن ألت صًا      العظ  وأن أحافظ مخل
لطة  ي س شعب،عل وطن، وأن أرعى مصالح ال رم ال انون، وأن أحت ي الق  وأن أؤدي عمل

  ".بالذمة والصدق واإلتقان 
  

  .اللجنةویكون أداء اليمين أمام 
  

 )13(مادة 
ي    از الفني ضاء الجه شعبية وأع ة ال ضاء اللجن ين وأع ون ألم أمور یك فة م ن ص

 1423لسنة  ) 10( الضبط القضائي فيما یتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، والقانون رقم       
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صفة للموظفين                           ذه ال ة منح ه ين اللجن رار من أم ا یجوز بق ر ، آم شأن التطهي ميالدیة ب
  .الذین تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها

  
 )14(مادة 

  
ولي مباشرة     تشكل لجنة لشؤون أعضاء وموظفي الجهاز        بقرار من األمين، وتت

ة والالئحة                   ة المدني انون الخدم ا في ق آافة االختصاصات والصالحيات المنصوص عليه
 .التنفيذیة لهذا القانون

 )15(مادة 
  

 صرفها،  وضوابط  قيمتها،یستحق العاملون بالجهاز عالوة تمييز یصدر بتحدید     
شع            قهاقاوشروط استح  ؤتمر ال ة م رار من أمان ا ق اء عل       وحجبه ام بن  عرض من     ىب الع

  .اللجنة
 )16(مادة 

  
ات العالج               ة ونفق ة الصحية واالجتماعي                    یكون للعاملين بالجهاز الحق في الرعای
زى        راض ال تع ابات أو أم ن إص سببه م ل أو ب اء العم صيبهم أثن ا ی ضهم عم تم تعوی                وی

ضوابط الالزمة           وتحدد الالئحة التنف   الشخصي،إلي خطئهم    انون األسس وال ذا الق           يذیة له
  .التعویضبما في ذلك تحدید قيمة 

  
یهدف إلي توفير الرعایة    ) صندوق العاملين   ( آما ینشأ بالجهاز صندوق یسمي      

  .بالجهازوتقدیم المساعدات والمكافآت للعاملين  والصحية،االجتماعية والثقافية 
  

رار       موارده، وتحدید   ه،وإداراتویصدر بتنظيم الصندوق     ه ق             وقواعد الصرف من
  .اللجنةمن 

 
 )17(مادة 

  
ة و          وغ سن الثاني د بل از عن املين بالجه ستين،  تنهى خدمة أي من الع  ویجوز  ال

ة   دة قابل سنة واح از ل املين بالجه ة أي من الع د خدم ضرورة تمدی د ال د،عن ي للتجدی          عل
  .اللجنةویصدر بالتمدید قرار من  سنوات،أال تتجاوز المدة ثالث 

  
ى       آما یجوز    از إل اء عل      إحالة أي من العاملين بالجه ه إذا بلغت      ى التقاعد بن  طلب

  .األقل ىمدة خدمته عشرین سنة عل
 )18(مادة 

  
ازاتهم                  اتهم المستحقة عن إج اء خدمتهم مرتب د انته یمنح العاملون بالجهاز عن

انون        سنة،ب   أال یتعدى ذلك مرت    ىالسنویة المتراآمة عل   ذا الق  وتحدد الالئحة التنفيذیة له
  .المادةالضوابط الالزمة لتنفيذ حكم هذه 

  
 )19(مادة 
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  -:هي أعضاء الجهاز ىالعقوبات التأدیبية التي یجوز توقيعها عل

 
  . ذار ـــــــــــــــــاإلن -
 .اللــــــــــــــــــــوم -
 .السنة الخصم من المرتب لمدة ال تتجاوز شهرًا واحدًا في -
 .السنویـــــــــــةالحرمان من العالوات  -
 .واحدةدة سنة ـالحرمان من الترقية لم -
 .الوظيفــــــــــــــــــــــــــــــــةالعزل من  -

  
ویكون لألمين توقيع عقوبة اللوم أو اإلنذار أو الخصم من المرتب بما ال یجاوز               

 الخصم إال بعد سماع أقوال العضو         وال توقع عقوبة   الواحدة،خمسة عشر یومًا في المرة      
  .دفاعهوتحقيق 

 )20(مادة 
  

يش،   تخضع أعمال أعضاء     از للتفت ك عل    الجه ذي تحدده الالئحة         ى وذل  النحو ال
  .القانونالتنفيذیة لهذا 

 )21(مادة 
  

ذین          ار الل ة واالعتب دهم الثق د أح زل إال إذا فق ابلين للع ر ق از غي ضاء الجه أع
  .المختصةصدر بشأنه حكم من المحكمة التأدیبية  والعامة،تتطلبهما الوظيفة 

  
 
 )22(مادة 

   -:منتكون المحاآمة التأدیبية ألعضاء الجهاز أمام مجلس مكون 
  
  رئيسًا                         ةـــــمستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكم   -
 عضوًا                للمحكمةمية ستئناف تندبه الجمعية العمومستشار بمحكمة اال   -
  عضوًا      درجته عن درجة العضو المحال للمحاآمة یسميه األمينأحد أعضاء الجهاز ممن ال تقل   -

  
  .التأدیبية الالئحة التنفيذیة لهذا القانون إجراءات المحاآمة وتبين

  
 )23(مادة 

اآم             ر األعضاء ومح ًا   تتم إجراءات التحقيق مع موظفي الجهاز من غي تهم تأدیبي
  .المدنيةومعاقبتهم وفقًا ألحكام قانون الخدمة 

  
 )24(مادة 

االت  ر ح ي غي بس ف راءات التل ن إج راء م اذ أي إج بض أو اتخ وز الق ال یج
از، التحقيق مع أعضاء       ين                   الجه ابي من أم أذن آت يهم إال ب ة عل دعوى الجنائي ع ال  أو رف

ة        أمين اللجنة  إبالغاللجنة ویتعين في حاالت التلبس        خالل األربع والعشرین ساعة التالي
  .للقبض
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 )25(مادة 
ام   ى علسريت از أحك املين بالجه انون  الع م   ق ة رق ة المدني        )  55 (الخدم

سنة  م ، م 1976ل انون رق سنة ) 15( والق املين  م،1981ل ات للع ام المرتب شأن نظ  ب
شأنه نص    وذل،الوطنيين بالجماهيریة العربية الليبية الشعبية األشتراآية    ك فيما لم یرد ب

   .القانونفي هذا 
 )26(مادة 

ر       ل آخ ين أي عم ائفهم وب ين وظ ع ب از الجم وظفي الجه ضاء وم وز ألع          ال یج
  .اللجنةولو في غير أوقات العمل الرسمية إال بإذن من أمين 

 
 

 الفصل الثالث 
 ميزانية اجلهاز وحساباته 

 )27(مادة 
ة    یكون للجهاز ميزانية سنویة ت     ة بثالث قدیریة مستقلة تعد قبل بدایة السنة المالي

هر عل  ل، ىأش ة       األق سنة المالي ة ال ع بدای ه م ة ل سنة المالي دأ ال ة، وتب ي للدول  وتنته
  -:من وتكون الموارد التي تخصص لميزانية الجهاز بانتهائها،
   

  .الدولةاالعتمادات المالية التي تخصص للجهاز في ميزانية  -1
 . من ميزانيات السنوات السابقـــــــــــــــةالوفورات المحققة -2
 .للجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازأیة موارد أخرى تقرر  -3

 )28(مادة 
ة            تنظ ا من المسائل المالي رادات وغيره م حسابات الجهاز وطرق الصرف واإلی

  .لقانوناوفقًا للنظم والقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذیة لهذا 
  
 )29(مادة 

 یتعلق   للمالية فيما الصالحيات المخولة للجنة الشعبية العامة      یباشر أمين اللجنة    
ررة ب   باستخدام اإل  ة  عتمادات المق از، ميزاني از     الجه شعبية للجه ة ال ل   وللجن صالحية النق
  .الجهاز باب داخل ميزانية ىمن باب إل
    

 )30(مادة 
سابات   ع ح از،تراج ساب الجه د ح امي،ه  ویعتم ًا لم  الخت ة  اوفق دده الالئح  تح

  القانون التنفيذیة لهذا 
 

 الباب الثالث 
 ختصاصات والصالحيات والتحقيق اإل

 الفــصـــــــــل األول 
 االختصاصات 

 )31(مادة 
ة الجهات         ی ي آاف دوري عل ختص الجهاز بإجراء التحریات الالزمة والتفتيش ال

  -:منالخاضعة لرقابته للتأآد 
   

ذة، ءها للمهام المناطة بها وفقًا للتشریعات      ن أدا إ -1 رارات وتوصيات     الناف  وفي إطار ق
  .ألجلها ومحققة ألهدافها المنشأة األساسية،المؤتمرات الشعبية 



 8

وائح دون الخروج -2 وانين والل ضيه الق ا تقت ًا لم الهم طبق ؤدون أعم ا ی املين به           أن الع
ا،  اإ وعنه ذه المه م له ي أدائه ون ف م یبتغ اطة نه ة دون وس صلحة العام                 م الم

  .لوظائفهمأو استغالل  أو محسوبية
 والقانون  للدولة،ن أداءها المالي للميزانيات المعتمدة یتم وفقًا لقانون النظام المالي           إ -3

ود             الميزانية،الصادر بإعتماد    ًا لالئحة العق تم وفق  وأن تعاقداتها وتنفيذها للمشاریع ی
 .في حكمها وما اإلداریة 

 
 )32(مادة 

از عل  ل الجه اج    ىیعم ادین اإلنت ي مي ل ف ي أداء العم صور ف باب الق صي أس  تق
ه، والتوزیع والخدمات التي تؤدیها الجهات الخاضعة         نظم         لرقابت ا یشوب ال  والكشف عم

ل        ير العم سن س ل ح وب تعرق ن عي ا م ول به ة المعم ة   اإلداری ائل الكفيل راح الوس          واقت
  .ذلكلتالفي 

  
ى  ل عل ا یعم ة األداء آم دم اإلاإلداري، متابع راء   وع ة وإج ضباطية اإلداری ن

وانين          إداریة جائرة ضد      هالتحریات الالزمة لكشف أیة ممارس     ًا للق املين خالف أي من الع
ام التي         واللوائح، ال الع ة وبالم  والكشف عن المخالفات والجرائم الماسة بكرامة الوظيف

الهم أو        من العاملين بالجهات ا    تقع اء مباشرتهم ألعم سببها، لخاضعة لرقابة الجهاز أثن  ب
  .فيهاواتخاذ اإلجراءات الالزمة لضبطها والتحقيق 

  
سابقة    رة ال ي الفق ذآورین ف ر الم ن غي ع م ي تق رائم الت ات والج ذلك المخالف              وآ

ة               ة العام ة أو الخدم  أو إلحاق    من هذه المادة إذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيف
  .العام أو بالمال العامة،بالمصلحة ضرر 

  
دالت والعالوات              وله التثبت من أن القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح الب
ة         دود الميزاني ي ح ا ف ة له وائح المنظم وانين والل ًا للق درت طبق د ص ا ق ان نوعه ًا آ أی

د  ة،والقواع ائف المالي درجات الوظ ة ب د الخاص اة القواع صفة  ومراع ت ب ي منح الت
  .تقرر إلغاؤها أو تعدیلهاشخصية أو التي 

  
 )33(مادة 

ة و   از بمتابع ة یختص الجه ة الموردة أو المنتجة     مراقب ة واألدوی ًا،األغذی  محلي
ایير والمو   ا للمع دى مطابقته ية  اوم فات القياس دةص صحية ،  المعتم تراطات ال  ، واالش

  .واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها 
  

 )34(مادة 
  

سبقة عل   ة الم ة والمالي از القانوني ة الجه ضع لرقاب د، ىتخ ود التعاق               عق
ة      ات المبين ن الجه ون أي م ي تك ود الت ن العق ا م زام وغيره اوالت وااللت د والمق التوری

الفقرة  ادة  )   5 - 3 – 2 – 1 (ب ن الم ن    )  4 (م ون م ا ویك ًا فيه انون طرف ذا الق ن ه م
  .دینار خمسمائة ألف ىو التزامات مالية تزید قيمة آل منها علشأنها أن ترتب حقوقًا أ
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ال      ناف أو األعم ة لألص ة اإلجمالي ة بالقيم ذه القيم د ه ي تحدی رة ف ون العب وتك
ي                وال یجوز في هذه      التعاقد،موضوع   ه إل د بقصد إنقاص قيمت ة العق حد  الاألحوال تجزئ

  .الرقابةالذي ینأى به عن 
  

ا  العقود التي یتم     ىة اإلجراءات المترتبة عل   ویجوز للجهاز أن یوقف آاف      تجزئته
سبقة ،    ة الم ن الرقاب رب م صد الته ةبق راءات  وإحال ًا لإلج ق وفق الفين للتحقي  المخ

انون، المنصوص عليها في هذا    الحبس   الق ل من        ویعاقب ب ة أشهر آ دة ال تتجاوز ثالث م
  .المادة هذه یخالف أحكام

  
ي ا    سبقة عل ه الم از رقابت رى الجه دویج ن أن   اتلتعاق د م اله للتأآ ة أع  المبين

شأن   ذة ب شریعات الناف ام الت ًا ألحك م وفق د ت د التعاق زام عن د،االلت وء التعاق ي ض  وف
   .المعتمدةالميزانيات 

 
 
 )35(مادة 

ين عل  ي       ىیتع ل إل سبقة أن ترس ة الم ا للمراجع ضع عقوده ي تخ ات الت  الجه
ا اإلذن       للتعاقد،الجهاز صورًا من الموافقات الالزمة        وصورًا من الرسائل التي تطلب فيه

رى                 ه التي ی بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات المتعلقة ب
  .المراجعةالجهاز ضرورة توافرها الستكمال 

  
 )36(مادة 

ة                    ائق والمستندات المتعلق ل الصرف من صحة الوث التحقق قب از ب یختص الجه
غ صرف أي مبل ن ب اتج ع ن   ن ه ع د قيمت د تزی ف  ) 500 000( أي عق سمائة أل         خم

د   ي ال تزی ود الت سبة للعق ك عقب الصرف مباشرة بالن ه التحقق من ذل ا علي ار ، آم دین
 .المائة ألف دینار  ) 100 000( قيمتها عن هذا المبلغ ، وتجاوز 

  
 )37(مادة 

ا للتثبت من سالمة     الجهاز متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليه       یتولى
  .التنفيذإجراءات 

  
د من           آما یقوم بصفة دوریة بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استالمها للتأآ

  .أجلهاسالمة تشغيلها والعنایة بصيانتها وتحقيقها لألغراض التي أنشئت من 
  

 )38(مادة 
ر            الجهاز ممارسة اإل   ىیتول ي لجان التطهي  ختصاصات والصالحيات المسندة إل

 وذلك من   وتعدیالته،بشأن التطهير    يالدیةم1423لسنة  ) 10(بموجب أحكام القانون رقم     
ة       شعبية العام ة ال ين اللجن رار من أم شكل بق از، خالل لجان ت ذه  للجه ر أعضاء ه  ویعتب

ائفهم         اللجان م اإلعارة من وظ ي أعضاء       األصلية، في حك ا یسري عل يهم م  ویسري عل
  .قانونالمن أحكام وفقًا لهذا  الجهاز

  
 )39(مادة 
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دمها                ىیتول شكاوي والبالغات والتظلمات التي یق از بحث ال ون  الجه   ، المواطن
ال في                    وانين أو اإلهم أو التي ترد من أیة جهة اعتباریة عامة أو خاصة بشأن مخالفة الق
ام سير                اتهم بقصد تحسين الخدمات وانتظ ة ودراسة مقترح ة العام أداء واجبات الوظيف

رعة   ل وس ازه،إالعم الم        نج ائل اإلع صحف ووس ي ال رد ف ا ی ة م ث ودراس ذلك بح  وآ
صير        ال أو التق واحي اإلهم اول ن تطالعات تتن ات أو اس كاوي أو تحقيق ن ش ة م         المختلف

   .االستغاللأو سوء اإلدارة أو 
 
 
 
 
 )40(مادة 

ول ذة     ىیت رارات الناف وائح والق وانين والل ة الق ة وفحص ودراس از متابع  الجه
راح    واألنظم ا واقت ن أجله رعت م ي ش راض الت ا لألغ ن آفایته د م ا للتأآ ول به ة المعم

  .فيهاالتعدیالت المؤدیة إلي تالفي أوجه النقص 
 
 )41(مادة 

رارات     للقطاعات، واللجان الشعبية العامة     العامة، اللجنة الشعبية    على ة الق  إحال
ي   ا إل صادرة عنه الل م الال از خ اوز ت ال دةجه شر  ) 15(تج سة ع اریخ  یخم ن ت ًا م وم

شریعات                صدورها، رارات للت ك الق ة تل از مخالف ين للجه ذة،  وإذا ما تب ه      الناف ا قررت  أو لم
ية   شعبية األساس ؤتمرات ال صة       الم ة المخت ر الجه ن غي دورها ع دارها  أو ص               بإص

ضاء اإلداري     ر الق ام دوائ رارات أم ك الق ي تل ن ف از الطع از للجه صة،ج ب المخت            ویترت
انون لحين صدور               وة الق ه بق علي رفع الطعن من الجهاز إیقاف تنفيذ القرار المطعون في

  .بشأنهحكم نهائي 
 

 الفصــــــل الثانــــــي 
 الصـالحيــــات 

 )42(مادة 
ري         ة للتح ائل الالزم ذ الوس صاصاته أن یتخ رته الخت بيل مباش ي س از ف للجه

  .وضبطهاوالكشف عن المخالفات والجرائم 
  
دي          و رر ج ة مب ان ثم ة إذا آ ة الفردی راء المراقب ك إج بيل ذل ي س ه ف وز ل یج
  . اللجنة أمين أن یتم هذا اإلجراء بإذن آتابي من ى علیقتضيها،

  
 )43(مادة 

ه              للجهاز القيام في أي وقت بإجراء تفتيش مفاجئ علي الجهات الخاضعة لرقابت
و آانت      الجهات، بتلك   ولعضو الجهاز حق اإلطالع علي آافة المستندات المتعلقة         حتى ول

 أو أیة أوراق أو وثائق      سجالت، والتحفظ علي ما یراه من حسابات ومستندات أو          سریة،
  .أقواله وله حق استدعاء من یرى لزومًا لسماع أخرى،
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 )44(مادة 

ال         ن أعم ه ع عة لرقابت ات الخاض املين بالجه ن الع ف أي م از وق وز للجه یج
ذا        إذا آانت هناك ق    وظيفته اذ ه اف من     اإلجراء، رائن قویة تدعو التخ رار اإلیق  ویصدر ق

ا أسباب              اللجنة  أمين   ين فيه ك، بناء علي مذآرة من العضو المختص یب  وال یجوز أن  ذل
  .المختص إال بقرار من مجلس التأدیب  أشهرةعن ثالثتزید مدة الوقف 

  
 )45(مادة 

ال          ًا         إذا تكشف للجهاز أن هناك تصرفات ألحقت ضررًا بالم ان ثابت ام سواء آ  الع
ل، إلحاق الضرر عن       أو منقوًال جاز لألمين أن یأمر بإیقاف من تسبب في              مع عدم     العم

سؤولية  ة،اإلخالل بالم ا  الجنائي ي لحقه ة الت ي حسابات الجه اف التصرف ف ه إیق ا ل  آم
  .الضرر وال یتم اإلفراج عنها إال بعد التأآد من رفع المصارف،الضرر لدى 

 
 ث ــــلثالل اـــالفص

 التحقيق 
  
 )46(مادة 
  

تم ضبطه من خالل مباشرته الختصاصاته من                    ا ی یختص الجهاز بالتحقيق فيم
 أو من شكاوي      المختصة، وما یحال إليه من الجهات       وإداریة،مخالفات وتجاوزات مالية    

  .المواطنين
  

  .بذلكوتكون اإلحالة إلي التحقيق في جميع األحوال من األمين أو من یكلفه 
  

 )47(مادة 
  
د ىلع ا الموظف المحال للتحقيق عن ي یتبعه ة الت ار الجه  عضو التحقيق إخط

  .الموظف طلب الجهة التابع لها ى وذلك ما لم تكن اإلحالة قد تمت بناء علفيه،البدء 
  

 )48(مادة 
  

ة  عة لرقاب ات الخاض ي الجه شهود ف تهم وال ستدعي الم ق أن ی ضو التحقي لع
ائع      ممن لهم  وغيرهم، ، الجهاز ق،  صلة بوق د حلف            التحقي شهود بع وال ال سمع أق  وأن ی
  .لذلكحاجة  أن یستعين بذوي الخبرة آلما رأى  وله، اليمين

  
انون اإلجراءات              ىوتسرى عل  ررة في ق ام المق ة،  المتهم والشهود األحك  الجنائي

ررة في شأن     ى آما تسري علواإلحضار،في ذلك األمر بالضبط      بما ام المق  الخبراء األحك
  .لخبرة القضائيةا

  
 )49(مادة 
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ام عل              ی ة أی ه بثالث ل بدئ التحقيق قب تهم ب ل،  ىخطر الم ه أن یحضر        األق  ویجوز ل

  .تهغيب یجرى فيجميع مراحل التحقيق إال إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن 
  
 )50(مادة 

  
ه    ن یكلف ين أو م وز لألم ق  -یج ة التحقي ي حال ين   - ف يش المتهم أذن بتفت          أن ی

دعوإذا آا ة ت ررات قوی اك مب ت هن ام  ن ًا ألحك راء وفق ذا اإلج اذ ه راءات التخ انون اإلج ق
  .الجنائية

  
 وأن یباشر التفتيش أحد أعضاء  آتابيًا،وفي جميع األحوال یجب أن یكون اإلذن        

  .بالجهازالتحقيق 
  

ا               ىوعل اآن العمل وغيره           أنه یجوز لعضو التحقيق في جميع األحوال تفتيش أم
ا ی  ق   ستعمله مم رى التحقي ذین یج ون ال م،المتهم ضرَا   معه رر مح ه أن یح ب علي  ویج

د      ه عن تهم أو غياب بحصول التفتيش المنصوص عليه في هذه المادة ونتيجته و وجود الم
  .إجرائه

 )51(مادة 
دیر      ي م ق عل ن التحقي اء م ب االنته دعوى عق ف ال ق مل ضو التحقي رض ع یع

ن یكلف  التحقيق أو م صة ب ك   اإلدارة المخت ي ذل از ف ة للجه شعبية العام ة ال ين اللجن ه أم
ا مع   وقائع،مشفوعة بمذآرة تتضمن بيان ما أسفر عنه التحقيق من    وتكييفها ورأیه فيه

   .عدمهفين احتياطيًا عن العمل من و أو المتهمون موقوفًا أو موقالمتهم،بيان ما إذا آان 
  

 )52(مادة 
ظ   ىإذا رأ ذلك حف ه ب ن یكلف ين أو م ق،التح األم ستوجب قي ة ال ت  أو أن المخالف

ا أحال األوراق                     ا الموظف توقيعه جزاء أشد من الجزاءات التي یجوز للجهة التي یتبعه
 وعليها إخطار الجهاز بقرارها خالل خمسة عشر یومًا         رآه،إليها لتصدر قرارها وفقًا لما      

  .صدورهعلي األآثر من تاریخ 
  

ه ب  ن یكلف ين أو م ا إذا رأى األم اوز  ذلك أن أم زاء یج ستوجب ج ة ت المخالف
زاءات ا  الج ي یتبعه ة الت وز للجه ي یج ى الت ال األوراق إل ا أح س  الموظف توقيعه  مجل

  .بذلكالتي یتبعها التأدیب المختص مع إخطار الموظف والجهة 
  

 
 
 
 )53(مادة 

صادرة   رارات ال غ الق ام    عتبل ذًا ألحك صة تنفي ب المخت الس التأدی                 ن مج
  .صدورهامن هذا القانون إلي الجهاز خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ )  52 (المادة 
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ة      ویجوز لألمين أو من یكلفه بذلك الطعن في القرارات المشار إليها أمام المحكم
  .لذلكالمختصة في المواعيد ووفقًا لإلجراءات المقررة 

  
 )54(مادة  

ة أو آانت ال               ة جنائي وع جریم م التحقيق     إذا أسفر التحقيق عن وق ائع التي ت وق
رائم    شكل ج ًا ت ا إداری ة،فيه ة    جنائي صالحيات المخول ع ال ق جمي ضو التحقي ارس ع  یم

انون اإلجراءات                   اب األول من ق للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من الكت
  .الجنائية

  
ة في مواجهة الم                 ة آافي تهم وإذا تبين لمدیر اإلدارة المختصة بالتحقيق أن األدل

ام            ة االته د تكييف         أمر بإحالة األوراق إلي المحكمة المختصة أو غرف  بحسب األحوال بع
ا الوصف   ة وإعطائه انوني،الواقع ن  و الق ين أو م ن األم ا م د اعتماده ه،بع ي یكلف  وعل

ام، عضو التحقيق مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو غرفة           ه في سبيل       االته  ول
ررة ل     ام              ذلك الصالحيات المق ك الطعن في األوامر واألحك ا في ذل ة بم ة العام عضو النياب

  .بشأنهاالصادرة 
  

ة                   دعوى الجنائي التحقيق أال وجه إلقامة ال أما إذا تبين لمدیر اإلدارة المختصة ب
  .آخر ما لم یكن محبوسًا لسبب المتهم،أصدر أمرًا بذلك مع اإلفراج عن 

  
أال وجه إلق   صادر ب ر ال ين أن یلغي األم ة ولألم ة خالل ثالث دعوى الجنائي ة ال ام

  .الجنائيةأشهر من تاریخ صدوره في األحوال المنصوص عليها في قانون اإلجراءات 
  

تص    وال یخ ع األح ي جمي ين،وف ام     األم ي األحك الطعن ف ذلك ب ه ب ن یكلف  أو م
صادرة  واد  ال ي م ات،ف ررة للنائ  الجنای صالحيات المق ع ال ك جمي ي ذل ه ف ام ول  و ب الع
  .الجنائية والمنصوص عليها في قانون اإلجراءات العامة،يابة  النرؤساء

  
 )55(مادة 

م                  انون رق ا بالق  ) 10( إذا أسفرت نتائج أعمال لجان التفتيش المنصوص عليه
سنة  ر 1423ل شأن التطهي ة ب ه  ميالدی از وتعدیالت ولى الجه ة ، یت رائم جنائي ى ج عل

انون       صة طبقاً فيها أمام المحكمة المخت   ومباشرة الدعوى   التحقيق    لألحكام المبينة في الق
  .أو إحالتها للنيابة العامة بحسب األحوالالمذآور ، وقانون اإلجراءات الجنائية ، 

  
  
  
  
  
  

 الباب الرابع 
 يف اجمللس التأدييب للمخالفات املالية 

 )56(مادة 
سمي       أدیبي ی س ت انون مجل ذا الق ام ه ب أحك شكل بموج أدیبي  ( ی س الت المجل

بمحاآمة الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز  یختص ،)المالية للمخالفات 
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وائح               ة والل عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة ألحكام قانون النظام المالي للدول
صادرة  ضاهال ذا    ، بمقت ي ه ا ف صوص عليه ة المن ات المالي انون، والمخالف انون الق  وق
ة  ةالخدم ك  ، المدني ر ذل وانين        وغي ي الق ا ف صوص عليه ة المن ات المالي ن المخالف م

  .الجهازفي الجهات الخاضعة لرقابة  واللوائح والقرارات التي تنظم العمل 
  

 )57(مادة 
   -:اآلتيیتكون المجلس التأدیبي للمخالفات المالية علي الوجه 

  
اآم االستئناف                 - شار بمح اره أحد رجال القضاء ممن ال تقل درجته عن مست ة العمومي   ال تخت ـ جمعي ة ـــ

  رئيسًا                                                                                        ة ـــــــــــللمحكم
 عضوًا   یختاره أمين اللجنة الشعبية العامة  أحد موظفي اللجنة الشعبية العامة بدرجة مدیر عام -
ل در    - انون ال تق ضاء إدارة الق د أع ين     أح اره أم ساعد یخت شار م ن مست ه ع شعبي   جت ة ال             ةـــاللجن

 عضوًا                                                                                       دلــــة للعـــالعام
 عضوًا                               یختاره أمين اللجنة جهاز التفتيش والرقابة الشعبيةاء عضأحد أ -

ة                         ل درجة أي من أعضاء المجلس عن الثالث ع األحوال یجب أن ال تق وفي جمي
ة ذات  عشرة، ت الجه ي المجلس تول ة عضوًا ف ة التأدیبي ي المحاآم ال إل ان المح  وإذا آ

  .محلهمن یحل  العالقة اختيار
  

  .سنتين مدة العضویة في المجلس علي ویجب أال تزید
  

ة       ویصدر بتشكل المجلس قرار م      شعبية العام ة ال از، ن اللجن رار  للجه   ویجوز بق
رة        ىإنشاء مجالس أخرى عل      األمين  من اللجنة بناء علي عرض من        رار دائ  أن یحدد الق

  .المادةآل مجلس ویكون تشكيل هذه المجالس وفقًا ألحكام هذه  اختصاص
  

وتكون المحاآمة التأدیبية للمختارین من مؤتمر الشعب العام أمام مجلس یصدر           
  .العامتشكيله قرار من أمانة مؤتمر الشعب ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )58(مادة 
  

دیر اإلدارة المختصة                  ل م ة من قب ات المالي تتم اإلحالة للمجلس التأدیبي للمخالف
ا ة أو من ب ين اللجن اد من أم د االعتم ه،لتحقيق بع ولیكلف از ى ویت ق بالجه  عضو التحقي

   .الماليةللمخالفات  ي التأدیبية أمام المجلس التأدیبمباشر الدعوى
 
 )59(مادة 
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ساته ب  س جل د المجل د  میعق از أو أح ر الجه ه،ق ساته  فروع ون جل ریة، وتك  س

  .الرئيس وفي حالة التساوي یرجح الجانب الذي منه األعضاء،ویصدر القرار بأغلبية 
  

ي         ي بن باب الت ي األس س عل رار المجل شتمل ق ب أن ی ا، ویج ه  عليه غ ب  ویبل
الل شرالموظف خ سة ع ًا خم اریخ  یوم ن ت س  صدوره، م رار المجل ون ق ًا ویك            ، نهائي

  .االستئنافوال یجوز الطعن فيه إال أمام دوائر القضاء اإلداري بمحاآم 
  

 )60(مادة 
  

 ویعامل الشهود فيما اليمين،یكون أداء الشهادة أمام المجلس التأدیبي بعد حلف         
ن أداء       اع ع ضور واالمتن ن الح التخلف ع ق ب شهادة،یتعل ام   ال زور باألحك هادة ال  وش

انون   ي ق ذلك ف ررة ل ات،المق ة  العقوب ام محكم ة أم راءات الجنائي انون اإلج نح وق  ، الج
  .الشأنوتكون للمجلس السلطات المقررة لمحكمة الجنح في هذا 

  
 )61(مادة 

ات     دة مخالف اب ع ر ارتك ف أو أآث ي موظ سب إل ة،إذا ن ة  مرتبط ضها إداری  بع
  .الماليةختص بالمحاآمة المجلس التأدیبي للمخالفات فيخرى مالية األو

  
  )62(مادة 

  
   -:یليیعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما 

  
  .بشأنهامخالفة األحكام والنظم المالية أو ما یصدر من تعليمات أو توجيهات  -1
 .الماليةوالنظم اإلخالل بأحكام التعاقدات أو المشتریات أو غيرها من اللوائح  -2
ة                -3 آل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير یترتب عليه صرف مبالغ من األموال العام

ات الخاضعة     ة أو الجه ة للدول وق المالي ن الحق ياع حق م ق أو ض ه ح دون وج ب
  .ازــــالجهلرقابة 

  
  
 

ات أو    -4 ود أو االتفاق ن العق صور م از ب اة الجه دم مواف ضي أع ستند یقت                  ي م
 .بهتنفيذ هذا القانون موافاته 

 .عدم موافاة الجهاز بما یطلبه من مستندات الزمة ألدائه لمهامه -5
رد عليه     -6 ي ال أخير ف ه أو الت از أو مالحظات سارات الجه ي استف رد عل دم ال                           اع

 .    المناسبفي الوقت 
 .الجهازا مالحظات عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في المخالفات التي تتضمنه -7
 .الختصاصاتهآل تصرف أو موقف یكون من شأنه إعاقة الجهاز عن مباشرته  -8
 .المسبقةبها عن الرقابة  قصد النأي العقود بةئزتج -9

ه       -10 ن قبل ا م ل مراجعته سبقة قب از الم ة الجه عة لرقاب ود الخاض رام العق                          إب
 .بشأنهاوإبداء مالحظاته 
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 )63(ادة م

اقب بإحدى العقوبات التالية آل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها           یع
  -:القانونمن هذا ) 62(في المادة 
  

  .ةـالسندًا في ــاوز شهرًا واحــجـدة ال تـــب مــرتـــمـــن الـــم مـــصــخـال •
  .ل ــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــعــــــــن الـــــــــف عـــــــــــــــــوقــــــــــــــــال •
 .واتـــــسنن الترقية مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز ثالث ــان مــرمــالح •
 .دینارالغرامة المالية التي ال تقل عن ألف دینار وال تجاوز خمسة أالف  •
 .ــيــــــــــة خــــــــــــفــــــــــــــــــض الــــــــدرجـــــــــــــــة الــــوظــــيــــفـــ •
 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوظيفن ـــــــــــــزل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع •

  
ات    أدیبي للمخالف ن المجلس الت رار م ات بق ذه العقوب ع ه ون توقي ةویك           ، المالي

  . التأدیبيأمام المجلس وال یحول انتهاء خدمة الموظف دون محاآمته تأدیبيًا 
  
ادة إ   و ذه الم ام ه ل بأحك ل العم ور    ال یخ ات ف صحيح المخالف الفين بت زام المخ ل
   .بهإخطارهم 

 
 س ـــاب اخلامــــالب

 أحكام عامة 
 )64(مادة 
  

ة، یجب علي اللجنة الشعبية      ة للقطاعات والجهات       العام شعبية العام  واللجان ال
  .للجهازر اجتماعاتها وقراراتها  أن ترسل صورا من محاضلها،  التابعة

  
از صورا من مراسالتها التي ترتب                        ل للجه ك الجهات أن تحي آما یجب علي تل

  .ماليةالتزامات 
  

شعبية         ه ال ات لجنت ر اجتماع ن محاض ورا م ل ص از أن یحي ي الجه ب عل ویج
  .العام إلي أمانة مؤتمر الشعب اوقراراته

  
 )65(مادة 

ة ال        ا من            تلتزم الجهات الخاضعة لرقاب ا یوجهه إليه از بدراسة م        تامالحظ جه
  .المحدد في الوقت ا واإلجابة عليهواستفسارات،

  
ي مالحظات   رد عل دم ال ول عن ع ذر مقب أخر دون ع ل من یت ًا آ ویعاقب تأدیبي

صفة   ه ب از أو مكاتبات ة،الجه رد عام ل ال ب  ،ا عليه أو أغف ذ طل ن تنفي ع ع  أو امتن
  .االستدعاء لسماع أقواله

 )66 (مادة
ضبطية              ام واألجهزة ال في  األخرى   للجهاز االستعانة برجال الشرطة واألمن الع

  .القانونالقيام بالمهام التي تتطلبها ضرورة تنفيذ أحكام هذا 
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ه من              ة بمهام رة في المسائل المتعلق ر  آما له االستعانة بذوي الخب املين  غي الع

  . اللجنة أمينقرار من ذلك  ویصدر ب،  بالجهاز
  

 )67(ة ماد
ز البحوث                      صادرة عن مرآ اریر ال ة التق از حجي دها الجه اریر التي یع تكون للتق

   .القضائيةوالخبرة 
 )68(مادة 

سط                 ه یب رًا سنویًا عن أعمال یقدم الجهاز إلي المؤتمرات الشعبية األساسية تقری
       ات بين فيه اإلجراءات التي اتخذها حيال المخالفات والتجاوزی ووتوصياته،فيه مالحظاته 
  وما اتخذ حيالها من إجراءات      مخالفات، ویجوز عرض ما تم ضبطه من        له،التي تكشفت   

  .المختلفةعبر وسائل اإلعالم 
  

سائل         ن الم رًا ع ة تقری ات المعني دم للجه ر أن یق ضى األم ا اقت ه آلم وز ل ویج
ة بحيث یقتضي                        ا من األهمي رى أنه ة وی ال الرقاب ا أعم والموضوعات التي تكشف عنه

  .فيهاألمر سرعة النظر ا
   

 )69(مادة 
  

يش    ة للتفت شعبية العام ة ال اليين باللجن املين الح ة الع از آاف ى الجه ل إل ینق
 والرقابة بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة وقت نفاذ أحكام هذا القانون 

  
 
 
 
 )70(مادة 

  
ا  ًا ألحك ذة طبق صادرة والناف ة ال رارات التنفيذی اللوائح والق ل ب ستمر العم م ی

ي حين            شعبية إل ة ال ة للتفتيش والرقاب التشریعات التي آانت تنفذها اللجنة الشعبية العام
  .صدور ما یعدلها أو یلغيها

 )71(مادة 
  

ـ مـؤتــة م ــانــفيذیة لهذا القانون بقرار من أم     ـنـتـة ال ـحـتصدر الالئ  ب ــعــشـ ر ال ـ
  .ـامالـــعــ

 )72(مادة 
  

انون  ى الق میلغ سنة ) 11 (رق ة ، م1425ل شعبية  يالدی ة ال يم الرقاب ادة تنظ بإع
ر  بتقریر .و1371لسنة ) 13( والقانون رقم ر،.و1369لسنة ) 30(المعدل بالقانون رقم 

م یخالف                      ل حك ا یلغى آ ر ، آم شعبية والتطهي بعض األحكام في شأن التفتيش والرقابة ال
  .أحكام هذا القانون 

 )73(مادة 
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  . ــــات وینشر في مدونة التشریعصدوره،ون من تاریخ ــانــقـذا الـــهـل بــــمـیع
  
  
  
  
  

 ام ـــعــالب ـــر الشعـــؤمتـــم
  
  
  
  
  
  

    سرت  :فيصدر 
               محرم3: بتاریخ 
  ر .و5137/ أي النار  / 22  :الموافــق

  


