
 ثائقمراسيم، مذكرات وو -التفتيش هيئةب المتعلق التنظيمي اإلطار

 
 مصلح٘ التْثٔل الكاىْىٕ ّاليشس

 

~ 1 ~ 

 

  و. الشؤٌّ الكاىْىٔ٘ ّاملياشعات
 

 مديـريـة الشــؤون القـــانــونيــة واملــنــازعــات
  مصلحة التوثيق القانوني والنشر

 74.26.66.57.23الفـاكـس:   74.26.57.65.56الـهاتـف  –الـربـــاط  –الـمقــر املـركـــسي للــوزارة، باب الـــرواح 

 

 

المتعلق التنظيمياإلطار   

هيئة التفتيشب   

 

 

 

  2013 بر ننو

  »الْثاٜل الكاىْىٔ٘ ضلطل٘ «

 

 



 ثائقمراسيم، مذكرات وو -التفتيش هيئةب المتعلق التنظيمي اإلطار

 
 مصلح٘ التْثٔل الكاىْىٕ ّاليشس

 

~ 1 ~ 

 

  و. الشؤٌّ الكاىْىٔ٘ ّاملياشعات
 

 تقديم
أدّازٍا عامال  خاص٘، حٔث تشكلمكاى٘  الرتبٔ٘ الْطئ٘بكطاع  التفتٔش ٍٔٝ٘حتتل 

 ضْاٛ علٙ مطتْٚ، ميظْم٘ الرتبٔ٘ ّالتكًّْٓتطْٓس  مسا يف إجناح اإلصالحات الرتبْٓ٘حا

أّ علٙ مطتْٚ التدبري الرتبْٖ ّاملالٕ، أّ علٙ مطتْٚ املكازبات إزضاٛ احلكام٘ اجلٔدٗ 

  .داغْجٔ٘البٔ

أداٛ امليظْم٘ الرتبْٓ٘،   دّزا بازشا ّقٔادٓا يف السفع مً جْدٍٗرِ اهلٔٝ٘ تلعب كنا 

  ّحتطني العنلٔ٘ الرتبْٓ٘ التكْٓئ٘ عً طسٓل تكًْٓ ّتأطري األضتاذات ّاألضاترٗ، ّزبطَه

حلك٘ مسكصٓ٘ يف تطْٓس الْظاٜف األضاضٔ٘ تعترب كنا مبطتجدات احلكل الرتبْٖ. 

 . ٔل مكتطٔات إصالح امليظْم٘ملػسبٔ٘ ّ تفعللندزض٘ ا

ّىظسا لتعدد املَاو امليْط٘ بَٔٝ٘ التفتٔش ّتشعبَا ّتداخلَا، خصْصا مع إزضاٛ آلٔات 

، ازتأٓيا مً خالل إعداد ٍرا الدلٔل الرٖ ٍْ عبازٗ العنل ّ التيطٔل إقلٔنٔا ّجَْٓا ّمسكصٓا

ّاز ٍٔٝ٘ التفتٔش، لٔكٌْ صل٘ ّصل عً جتنٔع ألٍه اليصْص التيظٔنٔ٘ املؤطسٗ ملَاو ّأد

املفتشني، آملني أٌ ٓشكل مسجعا عنلٔا هلرِ اهلٔٝ٘ لالطالع املفتشات ّبني الطٔدات ّالطادٗ 

 بأدّازٍا ّمَامُ يف أحطً الظسّف. ّٓتطنً أزبع٘ حماّز أضاضٔ٘، ٍّٕ:

 دّز ٍٔٝ٘ التفتٔش؛  أاملساضٔه املؤطسٗ ملَاو ّ .1

 او ّادّز ٍٔٝ٘ التفتٔش؛املركسات الْشازٓ٘ املؤطسٗ ملَ .2

 ّثٔك٘ اإلطاز لتيظٔه التفتٔش؛ .3

ْٓلْٔش  -زأٖ اجمللظ األعلٙ للتعلٔه يف مْضْع تطْٓس مَي٘ ّمَاو التفتٔش الرتبْٖ  .4

2002. 

باإلضاف٘ إل ملحل خاص بالدلٔل املَين للتفتٔش الصادز عً املفتشٔ٘ العام٘ للرتبٔ٘ 

 .2010ّالتكًْٓ يف دجيرب 
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  و. الشؤٌّ الكاىْىٔ٘ ّاملياشعات
 

 المحتويات

 ضْعاملْ  ص

 ...............................المؤطرة لمهام وادور هيئة التفتيش المراسيم -1 40

40 

خ  66.4811مشظىم ملكي سقم   ( بشأن النظام ألاظاس ي الخاص 6611ًبراًش  2) 68.1شىال  22بحاٍس

ذة سظمية عذد  خ  2.82بشجال الحعليم بىصاسة التربية الىطنية )جٍش  8888888888888888(661188888ًبراًش  .بحاٍس

11 

خ  6666811مشظىم ملكي سقم   ( بشأن النظام ألاظاس ي 6611ماسط  83) 68.1ري الحجة  .6بحاٍس

ين بىصاسة التربية الىطنية ) خ  2.84عذد  ج8س الخاص باملىظفين إلاداٍس  8888888888888(6611ًىليىص  62بحاٍس

13 

خ  28188111مشظىم ملكي سقم   حم بمىجبه املشظىم 6618حىبش أل 61)  6868شىال  66ًحاٍس ( ٌغير ٍو

خ  6666811امللكي سقم  ( بشأن النظام ألاظاس ي الخاص 6611ماسط  83) 68.1ري الحجة  .6بحاٍس

ذة سظمية عذد  ين بىصاسة التربية الىطنية )جٍش خ  2.84باملىظفين إلاداٍس  8888888888(6611ًىليىص  62بحاٍس

11 

( بشأن النظام ألاظاس ي الخاص 66.8ألحىبش  4) 6431حشم من م .6ضادس في  28.88142مشظىم سقم  

ذة سظمية عذد بمىظفي  خ  .8.3وصاسة التربية الىطنية )جٍش  888888888888888888888888888(66.8ألحىبش  28بحاٍس

83 

( بشأن النظام ألاظاس ي 2332فبراًش  63) 6428ري الحجة  .3ضادس في 28328.84مشظىم سقم  

خ  83.2عذد  ج8س لتربية الىطنية )الخاص بمىظفي وصاسة ا  8(( وفق آخش الحعذًالت2338فبراًش  68بحاٍس

43 

بشأن النظام   2338فبراًش  63الطادس في  28328.84املشظىم سقم  على  أهم الحعذًالت التي طشأت 

 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888الخاص بمىظفي وصاسة التربية الىطنية ألاظاس ي

 ..................المذكرات الوزارية المؤطرة لمهام وادور هيئة التفتيش -1 101

خ  64املزلشة سقم   108 ل ألادوات الحعليمية بين املؤظعات 66.3ًناًش  61بحاٍس  88888888888888888888888بشأن معطشة ثحٍى

خ  638املزلشة سقم   100 ل  .3بحاٍس  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888بشأن العلم إلاداسي  66.6أبٍش

101 

خ  616املزلشة سقم   ة بحعليم  66.8شخنبر  1بحاٍس حىل ضبط واظخثماس هحائج عملية الحأطير  واملشاقبة التربٍى

 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888الطىس ألاول 

خ  1.املزلشة سقم   104  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888بشأن الحفحيش التربىي  66.1ًناًش  26بحاٍس

خ  613املزلشة سقم   108 ة 66.1دجنبر    28بحاٍس ة الجهٍى  8888888888حىل ثشظيم ألاظاثزة املحخشجين من املشالض التربٍى

خ  1.املزلشة سقم   100 اسات 66.1ًناًش  21بحاٍس ش الحفحيش والٍض  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888حىل ثقاٍس

خ  621املزلشة سقم   102  8888888888888888888888888888ن الطشف من الشضيذ الاححياطي للذاخلياتفي شأ 66.1هىهبر  66بحاٍس

خ   626املزلشة سقم   114 ن 66.1هىهبر  66بحاٍس  88888حىل الخعيير املالي واملادي للمؤظعات الحعليمية ومشالض الحكٍى

خ  684املزلشة سقم   118 ة ..66ىبش ألح 23بحاٍس ش الحفحيش ومحاضش الاخحباسات التربٍى قة إسظال ثقاٍس  888888حىل طٍش

خ  3.املزلشة سقم   110 ة 66.6ًىهيى  31بحاٍس  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888في شأن ثنظيم املشاقبة التربٍى
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 ضْعاملْ  ص
خ  .61املزلشة سقم   114  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888التربىي  حىل النشاط 66.6ألحىبش  .6بحاٍس

خ  648املزلشة سقم   124  888888في شأن إحذاذ لجان إقليمية للحنعيق بالىحذات الذساظية 6666غشد  1بحاٍس

خ  666املزلشة سقم   128  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888في شأن الخضاهة املذسظية 6666ألحىبش  31بحاٍس

خ  6.1املزلشة سقم   121  88888888888888888888888888888888888888888في شأن ثنظيم وجعيير املكحبات املذسظية 6662دجنبر  61بحاٍس

خ  666املزلشة سقم   134 ة لالقحطاد املذسس يفي  6662دجنبر  .2بحاٍس  88888888888888888888888888888888شأن املفخشيات الجهٍى

خ  62املزلشة سقم   138  8888888888حىل النشاط التربىي للعادة املفخشين .61حىل ثحيين املزلشة  6668فبراًش  8بحاٍس

خ  48املزلشة سقم   130  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888حىل اظحالم الحجهيزات 6668ماسط  62بحاٍس

خ  8.املزلشة سقم   131  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888حىل املحاظبة املادًة 6668ماي  38بحاٍس

133 

خ  611املزلشة سقم   بشأن مهام مفخشيات الحىجيه والحخطيط التربىي واملفخشيات  6668ألحىبش  22بحاٍس

 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي املكلفة بحنعيق الجهى 

خ  28املزلشة سقم   148  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888حطش الحعاباتفي شأن  6661ماسط  34بحاٍس

خ  668املزلشة سقم   140  8888888888888888888888888888حىل  ثنظيم العمل املشترك بين هيئات الحفحيش 2334شخنبر  26بحاٍس

خ  634املزلشة سقم   141  888888888888888888888888888888حىل  ثنظيم الحفحيش التربىي للحعليم الابحذائي 2334شخنبر  26بحاٍس

خ  668املزلشة سقم   142  88888888888888888888888888888888حىل  ثنظيم الحفحيش التربىي للحعليم الثاهىي  2334شخنبر  26بحاٍس

خ  661املزلشة سقم   111  888888888888888888888888888888888888حىل  ثنظيم الحفحيش في الحخطيط التربىي  2334شخنبر  26بحاٍس

خ  661املزلشة سقم   112  888888888888888888888888888888888888888الحفحيش في الحىجيه التربىي حىل  ثنظيم  2334شخنبر  26بحاٍس

خ  .66املزلشة سقم   111  8888888888888888888888888888888888888حىل ثنظيم ثفحيش املطالح املادًة واملالية 2334شخنبر  26بحاٍس

خ  6.املزلشة سقم   112  88888888888888888الحخطص ي888888888 الجهىي  ملهام الحنعيقالاهحذاب في شأن  2338ًىهيى  31بحاٍس

خ  2.املزلشة سقم   180  88888888888888888في شأن الترشيح ملهام الحنعيق املشلضي الحخطص ي888888888 2338ًىهيى  31بحاٍس

خ  3.املزلشة سقم   184  88888888888في شأن الترشيح ملهام الحنعيق املشلضي الحخطص ي88888888888888888 2336ًىهيى  38بحاٍس

خ  81املزلشة سقم   100 ة لعمل هيئة الحفحيش في شأن  2363 ماسط 61بحاٍس  888888888888888الششوط والىظائل الضشوٍس

 ....................................................وثيقة اإلطار لتنظيم التفتيش -8 102

111 

هام التفتيش رأي المجلس األعلى للتعليم في موضوع تطوير مهنة وم -0
 ................................................................1444يوليوز  - التربوي

 الدليل المهني للتفتيش............................................................ -0 132
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 8816ىال ش 22بتاريخ  8811.66مرسىم ملكي رقم 

( بشأن النظام ألاساس ي الخاص 8661يبراير  2)

 برجال التعليم بىزارة التربية الىطنية
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ذي الحجة  81بتاريخ  8866.66مرسىم ملكي رقم 

( بشأن النظام ألاساس ي 8661مارس  83) 8816

 الخاص باملىظفين إلاداريين بىزارة التربية الىطنية 
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    .886شىال  88يخ تار ب 611..2.1مرسىم ملكي رقم 

( يغير ويتم بمىجبه املرسىم امللكي .861أكتىبر  81) 

مارس  83) 8816ذي الحجة  81بتاريخ  8866.66رقم 

( بشأن النظام ألاساس ي الخاص باملىظفين 8661

 إلاداريين بىزارة التربية الىطنية
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 8136من محرم  81صادر في  112..2.1مرسىم رقم 

بشأن النظام ألاساس ي الخاص ( .861أكتىبر  1)

 بمىظفي وزارة التربية الىطنية

 

 

 

21



22

otteman.elouadi
Rectangle 



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37

otteman.elouadi
Rectangle 



 مراسيم، مذكرات ووثائق -التفتيش هيئةب المتعلق القانوني اإلطار

 
 مصلحة التوثيق القانوني والهشر

  

  م. الشؤون القانونية واملهازعات
 

 

 8128ذي الحجة  31صادر في  2.32.1.1مرسىم رقم 

( بشأن النظام ألاساس ي الخاص 2332فبراير  83)

 بمىظفي وزارة التربية الىطنية
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 ايـــتــسبٝـــــــ١ ايـــٛطـــٓٝــــــــ١ ٚشاز٠ 

 َدٜـسٜــــــــ١ ايػــــــؤٕٚ ايكـــاْــْٛٝـــــــ١ ٚاملــــــــٓـــاشعــــات

 72.20.00.57.20: ايفــــانـظ  72.20.86.05.50 ايـٗاتــــف –ايــــسبـــاط  –ايـُكــــــس املـــسنـــــصٟ يًـــــــــٛشاز٠، بــــــاب ايـــــــسٚاح  

 

 

 ٚشاز٠ ايـــتــسبٝـــــــ١ ايـــٛطـــٓٝــــــــ١ 

 

 

  2102 ٜٓاٜس  01

 ارتاص األضاضٞ ايٓعاّ

 ايٛط١ٝٓ ايرتب١ٝ ٚشاز٠ مبٛظفٞ 

  خس ايتعدٜالتٚفل آ 
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 ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

   
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

   

 املٛاد احملت٣ٛ

 22-2 ..................................ٖٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ: ادتص٤ األٍٚ

 8-3 ..................................املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ  :ايباب األٍٚ

-َهسز٠ 8 ...................املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ: َهسزايباب األٍٚ 
 َسات 4َهسز٠ 8

 21-9 ........................ايتأًٖٝٞ  املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ: ايباب ايجاْٞ
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 ) 2001فرباٜس  1423 (10 اذتذ١ ذٟ 8 يف صادزاي2.02.854   زقِ سضّٛامل
 (1)،ايٛط١ٝٓ ايرتب١ٝ ٚشاز٠ مبٛظفٞ ارتاص األضاضٞ ايٓعاّ بػإٔ

 .ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘نُا 
 

 األٍٚ،س ـايٛشٜ

( يف غإٔ 2958 فرباٜس 14) 2377غعبإ  4ايصادز يف  28588228بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايػسٜف زقِ 

 ٚتتُُٝ٘؛ايٓعاّ األضاضٞ ايعاّ يًٛظٝف١ ايع١َُٝٛ، نُا ٚقع تػٝريٙ 

( بإسداخ ْعاّ 2972دٜطُرب 32)2392َٔ ذٟ ايكعد٠  21ايصادز يف  222872ٚع٢ً ايكإْٛ زقِ 

 املعاغات املد١ْٝ، سطبُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘؛

( بتشدٜد ضالمل 2973دٜطُرب  32) 2393ذٟ اذتذ١  6ايصادز يف  18738711ٚع٢ً املسضّٛ زقِ 

 ايع١َُٝٛ؛تستٝب َٛظفٞ ايدٚي١ ٚتطًطـٌ املٓاصب ايعًٝـا يإلدازات 

( بتشدٜد ضالمل 2963ٜٛيٝٛ  8) 2383َٔ صفس  25ايصادز يف  18618344ٚع٢ً املسضّٛ زقِ 

 تتُُٝ٘؛ ٚايدزد١، سطبُا مت تػٝريٙ  األدٛز ٚغسٚط تسقٞ َٛظفٞ ايدٚي١ يف ايستب١ ٚ

( مبجاب١ ايٓعاّ 2963ٜٛيٝٛ  8) 2383َٔ صفس  25ايصادز يف  18618345ّٛ زقِ ع٢ً املسض ٚ

املٛظفني املػرتنني باإلدازات ايع١َُٝٛ، نُا مت  األضاضٞ ارتاص بأطس اإلدازات املسنص١ٜ ٚ

 تتُُٝ٘؛ ٚتػٝريٙ 

( بتشدٜد 2968 َاٟ 27) 2388َٔ صفس  9Aايصادزيف  8<.61ع٢ً املسضّٛ املًهٞ زقِ  ٚ

 املكتطٝات املطبك١ ع٢ً املٛظفني املتُسْني باإلدازات ايع١َُٝٛ ؛

( بإعفا٤ املٛظفني 2993أبسٌٜ  A:)  2423 ذٟ ايكعد٠ 7ايصادز يف  18918132ع٢ً املسضّٛ زقِ  ٚ

 يًدٚي١؛َٔ غسط ايطٔ املطًٛب ْعاَٝا يتٛظٝفِٗ يف إطاز ددٜد َٔ أطس 

( 1221أغططظ  7)  2413 مجاد٣ األٚىلَٔ  17ايصادز يف  18218349ع٢ً املسضّٛ زقِ  ٚ

بتشدٜد ايطٔ األقص٢ يًتٛظٝف ببعض أضالى ٚدزدات اإلدازات ايع١َُٝٛ ٚادتُاعات 

 احمل١ًٝ؛

( بػإٔ ايٓعاّ 2985أنتٛبس  4) 2426َٔ ستسّ  28ايصادز يف  18858741ع٢ً املسضّٛ زقِ  ٚ

 تتُُٝ٘؛ ٚاألضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ، نُا مت تػٝريٙ 

  2413 َٔ ذٟ ايكعد٠ 12يف اجملًظ ايٛشازٟ املٓعكد بتازٜذ  ٚبعد دزاض١ املػسٚع

 (،1223 ٜٓاٜس 13)

 : زضِ َا ًٜٞ

                                                 

   =:?.ص:   - 2003 فرباٜس ;9بتازٜذ   :@8=زمس١ٝ عدد:  دسٜد٠ (1

41



 
 ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

 2املاد٠ 

ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ باإلضاف١ إىل األطس املػرتن١ بني ايٛشازات َٔ  ٜتهٕٛ َٛظفٛ

 : اهل٦ٝات ايتاي١ٝ

  ايرتب١ٜٛ؛ٖٝأ٠ ايتأطري ٚ املساقب١ 

 ؛ ٖٝأ٠ ايتدزٜظ 

 ٚ ؛ املاي١ٝ ٖٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ 

 ٚ ٘ٝ؛ ايتدطٝط ايرتبٟٛ ٖٝأ٠ ايتٛد 

 .ٖٞٝأ٠ ايدعِ اإلدازٟ ٚايرتبٟٛ ٚاالدتُاع 

تطسٟ َكتطٝات ٖرا املسضّٛ ع٢ً املٛظفني املٓتُني إىل اهلٝآت املرنٛز٠ يف ايفكس٠  ٚ

ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ  ِ االبتدا٥ٞ أٚاألٚىل أعالٙ، ضٛا٤ ناْٛا ٜعًُٕٛ مبؤضطات ايتعًٝ

 ايتعًِٝ ايعايٞ أٚ مبؤضطات تهٜٛٔ األطس.كطاع ب ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ أٚ أٚ

ٚ ٜطٓد أَس تدبري غؤٕٚ األطس املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا املسضّٛ ٚايعا١ًَ بكطاع ايتعًِٝ  

 ايعايٞ إىل ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بٗرا ايكطاع.

 ادتص٤ األٍٚ
 ٖٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ

 2املاد٠ 

 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (1224َاٟ  23بتازٜذ  5121( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1224َاٟ  4)

 َٔ:تتهٕٛ ٖٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ 

 ايرتبٜٛني يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ؛ إطاز املفتػني 

  ْٟٛاإلعدادٟ؛إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجا 

 ْٟٛايتأًٖٝٞ. إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجا 

 

42



 
 ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

 ايباب األٍٚ
 املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ  

 1املاد٠ 

 دزدتني:ٜػتٌُ إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ ع٢ً 

 األٚىل؛ػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ املفت 

 .املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

   املسضّٛ.املًشل بٗرا  ;االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلُا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 َٔ دزد١ إىل أخس٣. ٜسق٢ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ

تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ يف ايدزد١ األٚىل ٚايدزد١ املُتاش٠ طبكا ملكتطٝات 

 (، نُا ٚقع تػٝريٙ;<9Aٜٛيٝٛ  @) ;@;9َٔ صفس  =9  بتازٜذ >>;.:<.:املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. ;98تتُُٝ٘، َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  ٚ

 3املاد٠ 
املساقب١ ايرتب١ٜٛ  اإلغساف ٚ ٜكّٛ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ بايتأطري ٚ

ألضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ مبؤضطات ايتعًِٝ ايعَُٛٞ ٚيًُهًفني مبٗاّ ايتدزٜظ ٚاإلداز٠ 

مبؤضطات ايتعًِٝ األٚيٞ ٚاالبتدا٥ٞ ارتصٛص١ٝ. نُا ٜطاُٖٕٛ يف ايبشح ايرتبٟٛ َع 

 ٚيف إعداد ايرباَر ٚاملٓاٖر.اهل٦ٝات املدتص١ 

ٜكّٛ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ ، باإلضاف١ إىل املٗاّ  ٚ

املساقب١ ايرتب١ٜٛ بايتعًِٝ  املٓصٛص عًٝٗا أعالٙ ، مبساقب١ ٚتٓطٝل أعُاٍ أطس ايتأطري ٚ

 َسانص ايتهٜٛٔ . االبتدا٥ٞ ع٢ً صعٝد َؤضطات ايتعًِٝ ٚ

 4املاد٠ 

ٜعني يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ اذتاصًٕٛ ع٢ً 

دبًّٛ َفتؼ تسبٟٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ األٚىل احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ 

 مبٛدب َسضّٛ.

 5املاد٠ 

ختٝاز بعد ٜعني املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل اال

ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ األٚىل 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  =املتٛفسٜٔ ع٢ً  ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ ?ايبايػني ايستب١ 

 أضفً٘. AAتتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠  األٚىل. ٚ
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 6د٠ املا

خاضعا ملكتطٝات  98االبتدا٥ٞ املستب يف ضًِ األدٛز زقِ   َفتػٞ ايتعًِٝ ٜبك٢ إطاز

( بػإٔ ايٓعاّ األضاضٞ =@9Aأنتٛبس  >)<8>9َٔ ستسّ  @9بتازٜذ  :>?5=@5:املسضّٛ زقِ 

َع َساعا٠ املكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد ٖرا ، ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 املسضّٛ.

 @9بتازٜذ  :>?5=@5:إٔ َفتػٞ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ارتاضعني ملكتطٝات املسضّٛ زقِ  غري

( املػاز إيٝ٘ أعالٙ، ٚايرٜٔ ٜصاٚيٕٛ عًُِٗ مبؤضطات ايتعًِٝ =@9Aأنتٛبس  >)<8>9  َٔ ستسّ 

يف تازٜذ صدٚز ٖرا املسضّٛ، ٜطتُسٕٚ يف َصاٚي١ َٗاَِٗ  ٚبكطاع ايتعًِٝ ايعايٞ االبتدا٥ٞ

 ضطات.بٗرٙ املؤ

 7املاد٠ 

حتدد املكتطٝات ارتاص١ بايرتق١ٝ َٔ إطاز َفتؼ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ إىل إطاز َفتؼ 

  ًٜٞ:ز٥ٝطٞ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚفل َا 

ٜفتح يف ٚد٘ َفتػٞ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ املتٛفسٜٔ ع٢ً  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات  ايصف١،ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ  <

 أضفً٘؛ 988َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠    98املاد٠

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني َفتػٞ ايتعًِٝ  -ب 

ٚتتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ، 98ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايطًِ  98املتٛفسٜٔ ع٢ً   االبتدا٥ٞ

 أضفً٘. AAاألٚىل َٔ املاد٠  ملكتطٝات ايفكس٠

 .ايباب األٍٚ َهسز

َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)أضٝف مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

 (1224َاٟ  23بتازٜذ  5121( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1224َاٟ  4) 2415

 املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ

 َهسز٠ 7املاد٠ 

 ٜػتٌُ إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ع٢ً دزدتني: 

 املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ األٚىل؛ - 

 املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ املُتاش٠. -
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 زقِ"املًشل باملسضّٛ  ;قِ ٚختصص هلُا ايستب ٚاألزقاّ االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ ز

 .(;88:فرباٜس  98) ;:>9اذتذ١  ذٟ @ايصادز يف   >=@58:5:

 إىل أخس٣.  ٜسق٢ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١

  ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ يف ايدزد١ األٚىل ٚايدزد١ املُتاش٠ طبكا ملكتطٝات ٚتتِ 

 ٚتتُُٝ٘،تػٝريٙ  نُا ٚقع ، ( ;<9A ٜٛيٝٛ @) ;@;9 َٔ صفس =9بتازٜذ  >>;5:<5:املسضّٛ زقِ 

.أضفً٘ ;98املاد٠  َكتطٝات  َساعا٠َع 
(

 

  َستني٠ َهسز 7املاد٠ 

يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ سطب ايتدصص بايتأطري ٚاإلغساف ٜكّٛ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ  

ألضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايعاًَني مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ

ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚمبسانص ايتهٜٛٔ، ٚنرا يًُهًفني   اإلعدادٟ ٚمبؤضطات ايتعًِٝ

 ارتصٛص١ٝ.بايتدزٜظ مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ 

نُا ٜطاُٖٕٛ يف إعداد ايرباَر ٚاملٓاٖر ٚايكٝاّ بأْػط١ ايبشح بتعإٚ َع اهل٦ٝات 

ٚباإلضاف١ إىل املٗاّ املٓصٛص عًٝٗا أعالٙ، ٜكّٛ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ  املدتص١.

َٔ ايدزد١ املُتاش٠، بتأطري ٚتٓطٝل أعُاٍ أطس ١٦ٖٝ ايتأطري ٚاملساقب١  ايجاْٟٛ اإلعدادٟ 

ع٢ً صعٝد َؤضطات ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ ايعَُٛٞ   يرتب١ٜٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟا

.َٚؤضطات ايتهٜٛٔ
) 

( 

 ثالخ َسات ٠َهسز 7املاد٠ 

ٜعني يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ اذتاصًٕٛ  

ع٢ً دبًّٛ َفتؼ تسبٟٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ األٚىل احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ 

 .ٚتطًُٝ٘ مبٛدب َسضّٛ

  أزبع َسات ٠َهسز 7املاد٠ 

ٜعني املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل  

االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ 

ضٓٛات  (5)مخظٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً  دزدتِٗ،ع٢ً األقٌ َٔ  ?ايستب١   َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني

 د١َ ايفع١ًٝ يف ايدزد١ األٚىل.َٔ ارت

أضفً٘ AAٚتتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 
 . 
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 ايباب ايجاْٞ
 ايتأًٖٝٞ  املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ

 8املاد٠ 

 ع٢ً دزدتني: "ٞايتأًٖٝ"  ػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛتٜػتٌُ إطاز املف

  ٕٜٛٛاألٚىل؛َٔ ايدزد١  "ايتأًٖٝٞ" يًتعًِٝ ايجاْٟٛاملفتػٕٛ ايرتب 

 ْٟٛايدزد١ املُتاش٠. "ايتأًٖٝٞ"  املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجا َٔ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلُا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 أخس٣.َٔ دزد١ إىل  ٜسق٢ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ

ٚتتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ يف ايدزد١ األٚىل ٚايدزد١ املُتاش٠ طبكا ملكتطٝات 

تتُُٝ٘، َع  ٚ (، نُا ٚقع تػٝري2963ٜٙٛيٝٛ  8) 2383َٔ صفس  25بتازٜذ  18618344املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 223َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

 20املاد٠ 

سطب ايتدصص، بايتأطري ٚاإلغساف ايتأًٖٝٞايجاْٟٛ  ٜكّٛ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ
)

 

ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ ألضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚيألضاتر٠ املربشٜٔ 

ايعاًَني مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ بأقطاّ ضًو ايبانايٛزٜا ايع١َُٝٛ ٚمبسانص 

 ايتهٜٛٔ ٚيًُهًفني بايتدزٜظ مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚايجاْٟٛ

ص١ٝ. نُا ٜطاُٖٕٛ يف إعداد ايرباَر ٚاملٓاٖر ٚايكٝاّ بأْػط١ ايبشح ارتصٛ ايتأًٖٝٞ

 بتعإٚ َع اهل٦ٝات املدتص١.

ٜٚكّٛ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠، باإلضاف١ إىل املٗاّ 

ِٝ املساقب١ ايرتب١ٜٛ يًتعً تٓطٝل أعُاٍ أطس ٖٝأ٠ ايتأطري ٚ املٓصٛص عًٝٗا أعالٙ، بتأطري ٚ

 ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ع٢ً صعٝد َؤضطات ايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ .

 22املاد٠ 

 اذتاصًٕٛ ايتأًٖٝٞايجاْٟٛ ٜعني يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ 

َٔ ايدزد١ األٚىل احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ايتأًٖٝٞ  ع٢ً دبًّٛ َفتؼ تسبٟٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ

 مبٛدب َسضّٛ. ٚتطًُٝ٘
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 22املاد٠ 

َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز  ايتأًٖٜٝٞعني املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 

َٔ  "ايتأًٖٝٞ"ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ  بعد

ضٓٛات َٔ ارتد١َ  =ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً  ?ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١ 

 يف ايدزد١ األٚىل.  ايفع١ًٝ

 .أضفً٘ AAتتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠  ٚ 

 ادتص٤ ايجاْٞ
 ٖٝأ٠ ايتدزٜظ

 21املاد٠ 

 تتهٕٛ ٖٝأ٠ ايتدزٜظ َٔ:

 ٞ؛ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ 

  ؛ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟإطاز أضاتر٠ 

 ًٖٞٝ؛ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأ 

  ًٖٞٝإطاز األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأ. 

 ايباب األٍٚ
 االبتدا٥ٞ ايتعًِٝأضاتر٠ 

 23املاد٠ 

 : ٜػتٌُ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ع٢ً ثالخ دزدات

  ايجايج١؛أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ 

  ايجا١ْٝ؛أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ 

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ األٚىل 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 4االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 ٜسق٢ أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣. 

ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ بايٓطب١ يًدزد١ ايجايج١ ٚايجا١ْٝ ٚاألٚىل طبكا  تتِ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 2963ٜٛيٝٛ  8) 2383َٔ صفس  25بتازٜذ  18618344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 221َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ
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 24 املاد٠

ايتدزٜظ يف َؤضطات  ع ايدزدات مب١ُٗ ايرتب١ٝ ٜٚكّٛ أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ مجٝ

بايتدزٜظ بأقطاّ  ميهٔ تهًٝفِٗ مبٗاّ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ بٗرٙ املؤضطات ٚ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ، ٚ

ٚ ادت١ٜٛٗ   ايتعًِٝ األٚيٞ، نُا ٜكَٕٛٛ بتصشٝح االَتشاْات ايتع١ًُٝٝ احمل١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ

 ٚايٛط١ٝٓ. 

بكساز َػرتى يًطًط١   َد٠ ايتدزٜظ األضبٛع١ٝ ألضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚحتدد

اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ 

 املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ.

ّٛ غري إٔ أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ايرٜٔ ميازضٕٛ عًُِٗ يف تازٜذ صدٚز ٖرا املسض

بكطاع ايتعًِٝ  مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚ مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚ

 ايعايٞ، ٜطتُسٕٚ يف ممازض١ َٗاَِٗ بٗرٙ املؤضطات.

 25 املاد٠

ٜعني يف ايدزد١ ايجايج١ َٔ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ اذتاصًٕٛ ع٢ً دبًّٛ أضتاذ 

 جايج١ احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب َسضّٛ. ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ اي

 26 املاد٠

 : ٜعني أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ

ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١   أضاتر٠  ٜفتح يف ٚد٘ اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس   –أ 

ٚد ايٓطب١ َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سد  ضٓٛات <ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 988َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  @Aاملاد٠  املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ  -ب 

 ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ ايجايج١. 98َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  AAايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚتتِ

 أضفً٘. 988املاد٠ 

 27 املاد٠

 : ٜعني أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ األٚىل

ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١   ٜفتح يف ٚد٘ أضاتر٠ اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١   ضٓٛات <ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 988َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  @Aاملػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 
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يتعًِٝ االبتدا٥ٞ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني أضاتر٠ ا -ب 

 ايجا١ْٝ.ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  98َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  AAٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 988املاد٠ 

 28 املاد٠

تٛضع ايدزدتإ ايسابع١ ٚايجايج١ َٔ إطاز املعًُني املستبني ع٢ً ايتٛايٞ يف ضًُٞ األدٛز 

ايصادز يف  :>?.=@.:تبكٝإ خاضعتني ملكتطٝات املسضّٛ زقِ  يف طسٜل االْكساض، ٚ @ ٚ ?زقِ 

( بػإٔ ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ  =@9Aأنتٛبس  >) <8>9َٔ ستسّ  @9

َٓ٘، َع َساعا٠ املكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف  @9ٜٚطتفٝدٕٚ َٔ َكتطٝات املاد٠  ايٛط١ٝٓ

 َٛاد ٖرا املسضّٛ.

ٚحتدد املكتطٝات ارتاص١ بايرتق١ٝ َٔ إطاز َعًِ َٔ ايدزد١ ايسابع١ إىل ايدزد١ ايجايج١ 

ز إيٝ٘ املػا :>?.=@.:َٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ  ٚ

 ًٜٞ:أعالٙ ٚفل َا 

 َٔ ايدزد١ ايسابع١ إىل ايدزد١ ايجايج١: –2

ٜفتح يف ٚد٘ املعًُني َٔ ايدزد١ ايسابع١ املتٛفسٜٔ  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠  ايصف١،َٔ ارتد١َ بٗرٙ   ضٓٛات <ع٢ً 

A@  أضفً٘؛ 988َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املعًُني َٔ ايدزد١  -ب 

 .ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١ 98ايسابع١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  AAٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 988املاد٠ 

 َٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ: – 2

ٜفتح يف ٚد٘ املعًُني َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠  ايصف١،َٔ ارتد١َ بٗرٙ   ضٓٛات <ع٢ً 

A@  ؛988َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املعًُني َٔ ايدزد١  -ب 

 ايصف١.ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ  98ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  AAٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 988املاد٠ 
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ايدزدتني ايجايج١ ٚايسابع١ طبكا ملكتطٝات املسضّٛ زقِ غري إٔ املعًُني املستبني يف 

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، ٚايرٜٔ ميازضٕٛ عًُِٗ يف تازٜذ صدٚز ٖرا املسضّٛ مبؤضطات  :>?5=@5:

ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ أٚ بكطاع ايتعًِٝ ايعايٞ ٜطتُسٕٚ يف َصاٚي١  ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ أٚ

 َٗاَِٗ بٗرٙ املؤضطات.

 ايباب ايجاْٞ

 أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ

 20 املاد٠

 : ٜػتٌُ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ع٢ً ثالخ دزدات

 ؛ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجايج١ 

  ؛ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ 

  األٚىل.أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. >االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣.

األٚىل طبكا  تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ بايٓطب١ يًدزد١ ايجايج١ ٚايجا١ْٝ ٚ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ ;<9Aٜٛيٝٛ  @) ;@;9َٔ صفس  =9بتازٜذ  >>;5:<5:ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. :98َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ

 22 املاد٠

ايتدزٜظ  ٜكّٛ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ مجٝع ايدزدات مبٗاّ ايرتب١ٝ ٚ

 املؤضطات.مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ، ٚميهٔ تهًٝفِٗ مبٗاّ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ بٗرٙ 

 نُا ٜكَٕٛٛ بتصشٝح االَتشاْات ايتع١ًُٝٝ احمل١ًٝ ٚ اإلق١ًُٝٝ ٚ ادت١ٜٛٗ ٚ ايٛط١ٝٓ.

بكساز َػرتى   تدزٜظ األضبٛع١ٝ ألضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟحتدد َد٠ اي ٚ

يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ ٚايطًط١ 

 اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ.

ا غري إٔ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ ميازضٕٛ عًُِٗ يف تازٜذ صدٚز ٖر

املسضّٛ مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚبكطاع ايتعًِٝ ايعايٞ ٜطتُسٕٚ يف ممازض١ 

 عًُِٗ بٗرٙ املؤضطات.
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 22 املاد٠
ٜعني يف ايدزد١ ايجايج١ َٔ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ اذتاصًٕٛ ع٢ً دبًّٛ 

أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجايج١ احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب 

 َسضّٛ.

 21 املاد٠

 : ٜعني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ

ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ   ٜفتح يف ٚد٘ أضاتر٠ اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس   –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد   ضٓٛات <ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 988َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  @Aايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  عٔ -ب 

 ايجايج١؛ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  98اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  AAٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 988املاد٠ 

 23 د٠املا

 : ٜعني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ األٚىل

ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ   ٜفتح يف ٚد٘ أضاتر٠ اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد   ضٓٛات <ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 988َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  @Aايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  -ب 

 ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ ايجا١ْٝ. 98اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  ٠AA ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد

 أضفً٘. 988املاد٠ 

 ايباب ايجايح
 أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ

 24 املاد٠

 : ٜػتٌُ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ع٢ً ثالخ دزدات

 ؛ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ 

  األٚىل؛أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ 

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 
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 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 ٜٚسق٢ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣.

يف ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚاألٚىل ٚ املُتاش٠ طبكا   اي١ٝتتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 2963ٜٛيٝٛ  8) 2383َٔ صفس  25بتازٜذ  1.61.344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 223َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ

 25 املاد٠

ايتعًِٝ ايتدزٜظ مبؤضطات  ٜكّٛ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ مب١ُٗ ايرتب١ٝ ٚ

ايتهٜٛٔ ايتابع١ يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ،   مبسانص ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚ

عٓد االقتطا٤ بتدزٜظ ْفظ املٛاد مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ، َع َساعا٠  ٚ

َكتطٝات ايٓصٛص ادتاز١ٜ ع٢ً ٖرٙ املؤضطات، نُا ٜكَٕٛٛ بتصشٝح االَتشاْات 

 ١ ٚ اإلق١ًُٝٝ ٚ ادت١ٜٛٗ ٚ ايٛط١ٝٓ.ايتع١ًُٝٝ احملًٝ

 نُا ميهٔ تهًٝفِٗ مبٗاّ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ بٗرٙ املؤضطات. 

تهًٝف أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ  ٔميه ، باإلضاف١ إىل املٗاّ املػاز إيٝٗا أعالٙ ٚ

ايعًٝا املُتاش٠ بايتدزٜظ باألقطاّ ايتشطري١ٜ يٛيٛز املعاٖد ٚاملدازع  ايدزد١ األٚىل ٚ

 ايعايٞ.حتطري غٗاد٠ ايتكين  ٚبأقطاّ

بكساز َػرتى   حتدد َد٠ ايتدزٜظ األضبٛع١ٝ ألضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚ

يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ ٚايطًط١ 

 اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ.

 26 املاد٠

دزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ اذتاصًٕٛ ع٢ً دبًّٛ ٜعني يف اي

أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب َسضّٛ أٚ غٗاد٠ 

 َعادي١ ي٘.

 27 املاد٠

 : ٜعني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ األٚىل

اذتاًَني يػٗاد٠ ايطًو ايعايٞ املط١ًُ َٔ املدازع ايعًٝا َٔ بني املرتغشني  -أ

  ؛يألضاتر٠ أٚ غٗاد٠ َعادي١ هلا

ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ   ٜفتح يف ٚد٘ أضاتر٠ اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –ب

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد   ضٓٛات 6ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 222َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98يٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ ايٓطب١ املػاز إ
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باالختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ  -ز

 ايجا١ْٝ؛ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  22َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً أقد١َٝ 

َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  99ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ٚ

 أضفً٘. 222

 28 املاد٠

ٜعني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد 

 7يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١ 

تتِ ٖرٙ  ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ األٚىل، ٚ 5ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘. 99ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 

 ايباب ايسابع

 األضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ

 10 املاد٠

 : ايتأًٖٝٞ ع٢ً دزدتنيٜػتٌُ إطاز األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 

 ؛ األضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ األٚىل 

 .األضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

 املسضّٛ.املًشل بٗرا  3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلُا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣. ٜٚسق٢ األضاتر٠ املربشٕٚ

يف ايدزد١ األٚىل ٚ ايدزد١ املُتاش٠ طبكا   تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 2963ٜٛيٝٛ  8) 2383َٔ صفس  25بتازٜذ  18618344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 223ملاد٠ َع َساعا٠ َكتطٝات ا تتُُٝ٘، ٚ

 12 املاد٠

ٜكّٛ األضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ مبٗاّ ايرتب١ٝ ٚايتدزٜظ باألقطاّ 

ايتشطري١ٜ يٛيٛز املعاٖد ٚاملدازع ايعًٝا ٚأقطاّ حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ ٚمبسانص 

ايتهٜٛٔ ٚباألقطاّ ايٓٗا١ٝ٥ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚبباقٞ أقطاّ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ 

 القتطا٤، نُا ٜكَٕٛٛ بتصشٝح االَتشاْات ايتع١ًُٝٝ احمل١ًٝ ٚ اإلق١ًُٝٝ ٚ ادت١ٜٛٗ عٓد ا

 ٚ ايٛط١ٝٓ.
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حتدد َد٠ ايتدزٜظ األضبٛع١ٝ يألضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ بكساز  ٚ

َػرتى يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ 

 اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ. ٚايطًط١

 12 املاد٠

ٜعني يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ اذتاصًٕٛ 

 ع٢ً غٗاد٠ ايتربٜص يًتعًِٝ ايجاْٟٛ.

 11 املاد٠

ز ٜعني األضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝا

بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ 

ضٓٛات يف ايدزد١ األٚىل.  5ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً  7األٚىل ايبايػني ايستب١ 

 أضفً٘. 99تتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠  ٚ

 ادتص٤ ايجايح
 املاي١ٝ ٖٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚ 

 13املاد٠ 

 : املاي١ٝ َٔ اإلطازٜٔ ايتايٝني تتهٕٛ ٖٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚ

  املُْٛني؛إطاز 

 ٞاملاي١ٝ. املصاحل املاد١ٜ ٚ إطاز َفتػ 

 14 املاد٠
ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ ٜكّٛ أطس ٖٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ مب١ُٗ ايتدبري 

ملؤضطات ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ، ٚملسانص 

 ايتهٜٛٔ ايتابع١ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ.

 ايباب األٍٚ
 املُْٕٛٛ

 15 املاد٠
 : ٜػتٌُ إطاز املُْٛني ع٢ً ثالخ دزدات

 ؛ ممْٕٛٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ 

 ْٕٛٛ؛ َٔ ايدزد١ األٚىل مم 

 .ممْٕٛٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 
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 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 ٜٚسق٢ املُْٕٛٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣.

يف ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚاألٚىل ٚاملُتاش٠ طبكا   ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ تتِ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 2963ٜٛيٝٛ  8) 2383َٔ صفس  25بتازٜذ  1.61.344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 223تتُُٝ٘، َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  ٚ

 16 املاد٠

املادٟ  ايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ بايتدبري املايٞ ٜٚكّٛ املُْٕٛٛ حتت إغساف زؤضا٤ َؤضطات 

ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚملسانص  احملاضباتٞ ملؤضطات ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚ ٚ

 املطاعِ املدزض١ٝ املٛدٛد٠ بٗا.  نرا يًداخًٝات ٚ ايتهٜٛٔ، ٚ

 17 املاد٠

رتغشني اذتاصًني ع٢ً ٜعني املُْٕٛٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ ع٢ً إثس َبازا٠ تفتح يف ٚد٘ امل

األقٌ ع٢ً اإلداش٠ يف اذتكٛم أٚ ايعًّٛ االقتصاد١ٜ أٚ َا ٜعادهلُا. ٚ خيطع ايٓادشٕٛ يف ٖرٙ 

املبازا٠ يتهٜٛٔ بإسد٣ َسانص ايتهٜٛٔ ايتابع١ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ أٚ بإسد٣ املؤضطات 

 ادتاَع١ٝ.

ايٛط١ٝٓ بعد اضتطالع زأٟ تٓعِٝ ٖرا ايتهٜٛٔ بكساز يٛشٜس ايرتب١ٝ  ٚحتدد نٝفٝات 

 ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ.

 18 املاد٠

 : ٜعني املُْٕٛٛ َٔ ايدزد١ األٚىل

ٜفتح يف ٚد٘ املُْٛني َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات  َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو  ضٓٛات 6

 أضفً٘؛ 222أضفً٘، َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املُْٛني َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ  -ب 

 ايجا١ْٝ.ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  22املتٛفسٜٔ ع٢ً 

أضفً٘ َع َساعا٠  99ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا 

 أضفً٘. 222َكتطٝات املاد٠ 
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 30 املاد٠

ٜعني املُْٕٛٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ، َٔ 

 5املتٛفسٜٔ ع٢ً  ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ 7بني املُْٛني َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١ 

تتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ  ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ األٚىل. ٚ

 أضفً٘. 99املاد٠ 

 ايباب ايجاْٞ
 املاي١ٝ املصاحل املاد١ٜ ٚ َفتػٛ

 32 املاد٠

 : املاي١ٝ ع٢ً دزدتني ٜػتٌُ إطاز َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚ

 ٛاألٚىل؛املاي١ٝ َٔ ايدزد١  املصاحل املاد١ٜ ٚ َفتػ 

 ٛاملصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ املُتاش٠. َفتػ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ . 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ٚختصص هلُا ايستب ٚ األزقاّ

 َٔ دزد١ إىل أخس٣. املاي١ٝ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ املصاحل املاد١ٜ ٚ ٜسق٢ َفتػٛ

١ٝ يف ايدزد١ األٚىل ٚايدزد١ املُتاش٠ طبكا ملكتطٝات تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي

 تتُُٝ٘، ٚ  (، نُا ٚقع تػٝري2963ٜٙٛيٝٛ  8) 2383صفس  َٔ 15 بتازٜذ  18618344املسضّٛ زقِ 

 .أضفً٘ 223َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

 32 املاد٠

املادٟ  املايٞ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل مبساقب١ ايتطٝري  املصاحل املاد١ٜ ٚ ٜكّٛ َفتػٛ

 احملاضباتٞ يًُؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٚملسانص ايتهٜٛٔ ايتابع١ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ. ٚ

أعالٙ، ٚ ذيو بايٓطب١  37نُا ميهِٓٗ، عٓد االقتطا٤، ايكٝاّ باملٗاّ املػاز إيٝٗا يف املاد٠ 

 را املسضّٛ.ملفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ ايرٜٔ ٜصاٚيٕٛ ٖرٙ املٗاّ يف تازٜذ صدٚز ٖ

 31 املاد٠

اذتاصًٕٛ ع٢ً دبًّٛ َفتؼ   املاي١ٝ املصاحل املاد١ٜ ٚ ٜعني يف ايدزد١ األٚىل َٔ َفتػٞ

 املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب َسضّٛ.
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 33 املاد٠

َٔ ايدزد١ املُتاش٠، باإلضاف١ إىل املٗاّ املػاز إيٝٗا   املاي١ٝ املصاحل املاد١ٜ ٚ ٜكّٛ َفتػٛ

 املاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل. أعالٙ، بتأطري ٚتٓطٝل أعُاٍ َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚ 41يف املاد٠ 

 34 املاد٠

املاي١ٝ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد  املصاحل املاد١ٜ ٚ َفتػٛ ٜعني

 7املاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١  يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚ

 تتِ ضٓٛات َٔ ارتد١َ ايفع١ًٝ يف ايدزد١ األٚىل. ٚ 5املتٛفسٜٔ ع٢ً  األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ ع٢ً

 أضفً٘. 99ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 

 ادتص٤ ايسابع

 ايتدطٝط ايرتبٟٛ ٖٝأ٠ ايتٛدٝ٘ ٚ

 35 املاد٠

  .ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ أطس ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚأطس ايتدطٝط ايرتبٟٛ تتهٕٛ ٖٝأ٠ ايتٛدٝ٘ ٚ

 ايرتبٟٛ:تػٌُ أطس ايتٛدٝ٘  ٚ

 ايرتبٟٛ؛ٕ يف ايتٛدٝ٘ ٚاملطتػاز 

 يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ.ٛاملفتػ ٕ 

 ايرتبٟٛ:تػٌُ أطس ايتدطٝط  ٚ

 ايرتبٟٛ؛ٕ يف ايتدطٝط ٚاملطتػاز 

 يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ.ٛاملفتػ ٕ 

 ايباب األٍٚ
 املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ         

 36املاد٠ 

 : دزدات  ٜػتٌُ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ع٢ً ثالخ

 ؛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ طتػازٕٚامل 

 ؛ املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل 

 .املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 
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 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 ايرتبٟٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣.ٜسق٢ املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ 

يف ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚاألٚىل ٚاملُتاش٠ طبكا   تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 2963ٜٛيٝٛ  8) 2383صفس  25َٔبتازٜذ  18618344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 223َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ

 37 ملاد٠ا
املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ مجٝع ايدزدات بعًُٝات اإلعالّ ٚايتٛدٝ٘  ٜكّٛ

امل١ٝٓٗ،  املعًَٛات املتعًك١ باآلفام ايتع١ًُٝٝ ٚ ْػس املعطٝات ٚ املٗين ٚحتٝني ٚ املدزضٞ ٚ

ايكٝاّ باملكابالت ٚايفشٛص ايطٝهٛيٛد١ٝ  اضتجُاز املًفات املدزض١ٝ ٚ ٜهًفٕٛ بدزاض١ ٚ ٚ

 َٝر.يفا٥د٠ ايتال

 38 املاد٠

ٜعني يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ اذتاصًٕٛ ع٢ً دبًّٛ 

َطتػاز يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب 

 َسضّٛ.

 40 املاد٠

 : ٜعني املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل

ٜفتح يف ٚد٘ املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد   ضٓٛات 6ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 222أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠   98ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘  عٔ -ب 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  22  ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً أقد١َٝ

 ايجا١ْٝ.

أضفً٘ َع َساعا٠  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 222َكتطٝات املاد٠ 

 42 املاد٠

ٜعني املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد 

 7يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١ 

تتِ  دزد١ األٚىل. ٚضٓٛات َٔ ارتد١َ ايفع١ًٝ يف اي 5املتٛفسٜٔ ع٢ً  ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ

 أضفً٘. 99ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 
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 ايباب ايجاْٞ
 املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ

 42 املاد٠

 : ٜػتٌُ إطاز املفتػني يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ع٢ً دزدتني

  األٚىل؛املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ 

 ٟٛايدزد١ املُتاش٠. املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتب َٔ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلُا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 َٔ دزد١ إىل أخس٣. ٜسق٢ املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ

ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ يف ايدزد١ األٚىل ٚايدزد١ املُتاش٠ طبكا ملكتطٝات  ٚتتِ

َع  تتُُٝ٘، ٚ  نُا ٚقع تػٝريٙ . (2963ٜٛيٝٛ  8) 2383صفس  25َٔبتازٜذ  18618344املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 223َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

 41 املاد٠

َساقب١ املطتػازٜٔ يف  ايدزد١ األٚىل بتأطري ٜٚكّٛ املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ 

تٓطٝل بساَر ايعٌُ َع ايكطاعات األخس٣، ٚ عٓد  ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ باملؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٚ

أعالٙ ٚذيو بايٓطب١ يًُفتػني يف ايتٛدٝ٘  48ايكٝاّ باملٗاّ املػاز إيٝٗا يف املاد٠  ،االقتطا٤

 ذ صدٚز ٖرا املسضّٛ.ايرتبٟٛ ايرٜٔ ٜصاٚيٕٛ ٖرٙ املٗاّ يف تازٜ

باإلضاف١ إىل املٗاّ املػاز إيٝٗا أعالٙ، ٜطاِٖ املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ 

املُتاش٠ ، يف إعداد ٚتٓفٝر ٚتكِٝٝ شتططات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ع٢ً ايصعٝد ايٛطين ٚ ادتٟٗٛ، 

 ٚايكٝاّ بتٓطٝل أْػط١ أطس ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ .

 43 املاد٠

ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ بني املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘  ١ األٚىل َٔ إطاز َفتػٜٞعني يف ايدزد

ايرتبٟٛ اذتاصًني ع٢ً دبًّٛ َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل أٚ غٗاد٠ َعادي١ 

 ي٘ ٚ احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب َسضّٛ.

 44 املاد٠

اش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ٜعني املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُت

ع٢ً  7ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بٝـٔ املفتػٝـٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١ 

تتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ  ٚ  ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ األٚىل. 5املتٛفسٜٔ ع٢ً  األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ

 أضفً٘. 99طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 
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 ايباب ايجايح
 املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ

 45 املاد٠

 : دزدات  ٜػتٌُ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ ع٢ً ثالخ

 ؛ املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ 

 ؛ املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل 

  َٔ ٟٛايدزد١ املُتاش٠.املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتب 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 ٜٚسق٢ املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣.

يف ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚاألٚىل ٚاملُتاش٠ طبكا   ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ تتِ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 2963ٜٛيٝٛ  8) 2383صفس  25َٔبتازٜذ  18618344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 223َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ

 46 املاد٠

تكِٝٝ  تٓفٝر ٚ املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ مجٝع ايدزدات يف إعداد ٚ ٜطاِٖ

ناإلسصا٤ املدزضٞ   املػازن١ يف مجٝع ايعًُٝات املستبط١ بٗا شتططات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚ

 اإلغساف ايتكين ع٢ً ٚضع ارتسٜط١ املدزض١ٝ. بسزت١ ايبٓاٜات ٚ حتًٌٝ املعطٝات ايرتب١ٜٛ ٚ ٚ

 47 املاد٠

يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ اذتاصًٕٛ ع٢ً دبًّٛ ٜعني 

َطتػاز يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب 

 َسضّٛ.

 48 املاد٠

 : ٜعني املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل

ٜفتح يف ٚد٘ املطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ  امل١ٝٓٗاَتشإ ايهفا٠٤ ع٢ً إثس  –أ 

ٚذيو يف سدٚد  .َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١  ضٓٛات 6ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 222أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 
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١ َٔ بني املطتػازٜٔ يف ايتدطٝط عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتقٝ -ب 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  22  ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً أقد١َٝ

 ايجا١ْٝ.

أضفً٘ َع َساعا٠  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 222َكتطٝات املاد٠ 

 50 املاد٠

املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد  ٜعني

ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  5املتٛفسٜٔ ع٢ً  ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ 7ايبايػني ايستب١ 

 أضفً٘. 99طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠  تتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ األٚىل. ٚ

 ايباب ايسابع

 املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ

 52 املاد٠
 : ٜػتٌُ إطاز املفتػني يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ ع٢ً دزدتني

  األٚىل؛املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ 

 .املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلُا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 َٔ دزد١ إىل أخس٣. َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ  ٜسق٢ املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ

تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ يف ايدزد١ األٚىل ٚايدزد١ املُتاش٠ طبكا ملكتطٝات 

 تتُُٝ٘، ٚ  (، نُا ٚقع تػٝري2963ٜٙٛيٝٛ  8) 2383صفس  25َٔ بتازٜذ  1.61.344 املسضّٛ زقِ

 أضفً٘. 223َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

 52 املاد٠
ٜكّٛ املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل بتأطري َٚساقب١ املطتػازٜٔ يف 

 57تٓطٝل أْػطتِٗ، ٚ عٓد االقتطا٤، ايكٝاّ باملٗاّ املػاز إيٝٗا يف املاد٠  ايتدطٝط ايرتبٟٛ ٚ
أعالٙ، ٚذيو بايٓطب١ يًُفتػني يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ ايرٜٔ ٜصاٚيٕٛ ٖرٙ املٗاّ يف تازٜذ 

 ٖرا املسضّٛ.صدٚز 

باإلضاف١ إىل املٗاّ املػاز إيٝٗا أعالٙ، ٜطاِٖ املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ 

ايتعًِٝ ع٢ً ايصعٝد ايٛطين  تكِٝٝ شتططات ايرتب١ٝ ٚ تٓفٝر ٚ يف إعداد ٚ  املُتاش٠

 ادتٟٗٛ . ٚ

61



 
 ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

 51 املاد٠

بني املطتػازٜٔ يف  ٜعني يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ

ايتدطٝط ايرتبٟٛ، اذتاصًني ع٢ً دبًّٛ َفتؼ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل أٚ 

 غٗاد٠ َعادي١ ي٘ ٚاحملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب َسضّٛ.

 53 املاد٠

ٜعني املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد 

 7ايرتق١ٝ َٔ بني املفتػني يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١ يف ددٍٚ 

ٚتتِ  األٚىل.ضٓٛات َٔ ارتد١َ ايفع١ًٝ يف ايدزد١  5املتٛفسٜٔ ع٢ً  ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ

 أضفً٘. 99ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 

 ادتص٤ ارتاَظ

 ٖٝأ٠ ايدعِ اإلدازٟ ٚايرتبٟٛ ٚاالدتُاعٞ

 54 املاد٠

تتهٕٛ ٖٝأ٠ ايدعِ اإلدازٟ ٚايرتبٟٛ ٚاالدتُاعٞ َٔ إطاز ايدعِ ايرتبٟٛ ٚإطاز ايدعِ 

 اإلدازٟ ٚإطاز ايدعِ االدتُاعٞ.

 ايباب األٍٚ

 ايرتبٟٛ ايدعِإطاز 

 55 املاد٠

 دزدات: ٜػتٌُ إطاز ايدعِ ايرتبٟٛ ع٢ً ثالخ 

  ايجايج١؛املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ 

  ايجا١ْٝ؛املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ 

 .املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 4االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 دزد١ إىل أخس٣.  َٔ ٜٚسق٢ املًشل ايرتبٟٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ

ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ بايٓطب١ يًدزدات ايجايج١ ٚايجا١ْٝ ٚاألٚىل طبكا  تتِ ٚ

مت تػٝريٙ  ا، نُ(2963ٜٛيٝٛ  8) 2383صفس  25َٔبتازٜذ  1.61.344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 221تتُُٝ٘، َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  ٚ
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 56 املاد٠

أطس ٖٝأ٠  املًشكٕٛ ايرتبٜٕٛٛ َٔ مجٝع ايدزدات حتت إغساف ٖٝأ٠ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ ٚ ٜكّٛ

 يف:ايتدزٜظ مبٗاّ دعِ ايعٌُ ايرتبٟٛ املتُج١ً بارتصٛص 

 ٚ ٚاملعًَٛات١ٝ؛تطٝري اآلالت ايطُع١ٝ ايبصس١ٜ  حتطري املدتربات 

 ،ْٛعٗا ؛تٓػٝط املهتب١ املدزض١ٝ نٝفُا نإ  تػٌُ تطٝري ٚ ٚ  َٗاّ ايتٛثٝل 

 ٚ ،تتُجٌ يف َطاعد٠ األضاتر٠ ع٢ً إصتاش ايدزٚع ايتطبٝك١ٝ  َٗاّ اذتساض١ ايرتب١ٜٛ

نرا سساض١ ايطاس١  االَتشاْات املدتًف١، ٚ سساض١ ايفسٚض ٚ متازٜٔ ايدعِ ٚ ٚ

 أثٓا٤ االضرتاس١ ٚايدخٍٛ ٚارتسٚز. 

 57 املاد٠

تهٜٛٔ املًشكني ايرتبٜٛني ٜعني املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجايج١ َٔ بني خسجيٞ ضًو 

ايرٟ حتدد غسٚط ٚيٛد٘ ٚ نٝفٝات تٓعُٝ٘ مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ 

ايٛط١ٝٓ بعد اضتطالع زأٟ ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ، َؤغس عًٝ٘ َٔ يدٕ 

 املاي١ٝ.ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ ب

 58 املاد٠

 املًشكٕٛ ايرتبٜٕٛٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ:  ٜعني

ٜفتح يف ٚد٘ املًشكني ايرتبٜٛني َٔ ايدزد١ ايجايج١  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  -أ

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا   ضٓٛات 6املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 222أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98يف َكتطٝات املاد٠ 

املًشكني ايرتبٜٛني َٔ   عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني -ب

 ضٓٛات يف ايدزد١ ايجايج١. 22ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

ا٠ أضفً٘ َع َساع 99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 222َكتطٝات املاد٠ 

 60 املاد٠

 ٜعني املًشكٕٛ ايرتبٜٕٛٛ َٔ ايدزد١ األٚىل:

املًشكني ايرتبٜٛني َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ   ٜفتح يف ٚد٘ اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  -أ

يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا  ٚذيو .َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١  ضٓٛات 6املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 222أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98يف َكتطٝات املاد٠ 
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عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املًشكني ايرتبٜٛني َٔ  -ب

 ايجا١ْٝ.ضٓٛات يف ايدزد١  22ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  99كتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا مل ٚ

 أضفً٘. 222املاد٠ 

 62 د٠املا

ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ، ٜٚبك٢ خاضعا ملكتطٝات املسضّٛ  ٜٛضع يف طسٜل االْكساض إطاز سساع

َع َساعا٠  أعالٙ،( املػاز إيٝ٘ 2985أنتٛبس  4) 2426ستسّ  28َٔبتازٜذ  18858741زقِ 

 ٖرا املسضّٛ. املكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد

 62 املاد٠

ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١   حتدد املكتطٝات ارتاص١ بايرتق١ٝ َٔ إطاز سساع

ملكتطٝات   ايسابع١ إىل ايدزد١ ايجايج١ َٚٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ ارتاضعني

 :ٚفل َا ًٜٞ ( 2985أنتٛبس  4) 2426ٔ ستسّ َ 28بتازٜذ  18858741املسضّٛ زقِ 

  ايجايج١:َٔ إطاز سساع ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١ ايسابع١ إىل ايدزد١   -2

ٜفتح يف ٚد٘ سساع ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات   ضٓٛات 6

 أضفً٘؛ 222أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني سساع ارتازد١ٝ  -ب 

 بٗرٙ ايصف١.ضٓٛات َٔ ارتد١َ  22ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١ ايسابع١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 222املاد٠ 

 ايجا١ْٝ:َٔ إطاز سساع ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل ايدزد١  -2

ٜفتح يف ٚد٘ سساع ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١ ٚ حتدد ْطب١ ايٓذاح يف ٖرا   ضٓٛات 6ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 ؛أضفً٘ 222َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98االَتشإ طبكا ملكتطٝات املاد٠ 

رتازد١ٝ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني سساع ا -ب 

 ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. 22ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 222املاد٠ 
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 61 املاد٠

املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ، ٜٚبك٢ خاضعا  ٜٛضع يف طسٜل االْكساض إطاز ستطسٟ

( َع َساعا٠ 2985أنتٛبس  4)  2426ستسّ  َٔ 28بتازٜذ  18858741ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 املكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد ٖرا املسضّٛ.

 63 املاد٠

املكتطٝات ارتاص١ بايرتق١ٝ َٔ إطاز ستطسٟ املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ َٔ  حتدد

  ايدزد١ ايسابع١ إىل ايدزد١ ايجايج١ َٚٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ ارتاضعني

 ًٜٞ:( ٚفل َا 2985أنتٛبس  4) 2426َٔ ستسّ  28بتازٜذ  18858741ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 ايجايج١:دتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ َٔ ايدزد١ ايسابع١ إىل ايدزد١ َٔ إطاز ستطسٟ امل -2

ٜفتح يف ٚد٘ ستطسٟ املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد   ضٓٛات 6َٔ ايدزد١ ايسابع١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 222أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني ستطسٟ املدتربات  -ب 

ات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ضٓٛ 22َٔ ايدزد١ ايسابع١ املتٛفسٜٔ ع٢ً   املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ

 ايصف١.

َع َساعا٠ َكتطٝات  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 222املاد٠ 

 ايجا١ْٝ:َٔ إطاز ستطسٟ املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ َٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل ايدزد١  -2

ٜفتح يف ٚد٘ ستطسٟ املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد   ضٓٛات 6َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 222أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

َٔ بني ستطسٟ املدتربات عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ  -ب 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ  22َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً   املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ

 ايصف١.

َع َساعا٠ َكتطٝات  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 222املاد٠ 
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 ايباب ايجاْٞ
 اإلدازٟ ايدعِإطاز 

 64 املاد٠

 دزدات:ع٢ً ثالخ   ٜػتٌُ إطاز ايدعِ اإلدازٟ

 ايجايج١؛َٔ ايدزد١   االقتصاد ٚاإلداز٠ ًَشل 

 ايجا١ْٝ؛االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١  ًَشل 

 االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١ األٚىل. ًَشل 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 4االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 دزد١ إىل أخس٣.  َٔ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ  االقتصاد ٚاإلداز٠ ٢ ًَشلٜسق

تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ بايٓطب١ يًدزدات ايجايج١ ٚايجا١ْٝ ٚاألٚىل طبكا  ٚ 

(، نُا مت تػٝريٙ 2963ٜٛيٝٛ 8) 2383َٔ صفس 25بتازٜذ  18618344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 221َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ

 65 املاد٠

مجٝع ايدزدات مبٗاّ دعِ ايعٌُ اإلدازٟ حتت   َٔ االقتصاد ٚاإلداز٠  ٜكّٛ ًَشكٛ

أطس ٖٝأ٠ ايتٛدٝ٘ ٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ ٚأطس ٖٝأ٠  إغساف ٖٝأ٠ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ يًُؤضط١ ٚ

املٗاّ املستبط١ باملطاعد٠ ع٢ً إصتاش  تػٌُ بارتصٛص ايتطٝري ٚ املساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ، ٚ

 ايتاي١ٝ:ايعًُٝات 

 ايتع١ًُٝٝ؛احملاضباتٞ يًُؤضطات  ايتطٝري املادٟ ٚاملايٞ ٚ -

 اإلسصا٤؛إصتاش عًُٝات  ايتٛدٝ٘ ٚاألْػط١ املستبط١ بٗا ٚ تٓعِٝ محالت اإلعالّ ٚ -

 األعُاٍ اإلداز١ٜ املتص١ً بتطٝري املؤضط١. -

 66 املاد٠

ٜعني ًَشل االقتصاد ٚ اإلداز٠ َٔ ايدزد١ ايجايج١ َٔ بني خسجيٞ ضًو تهٜٛٔ املًشكني 

يف االقتصاد ٚ اإلداز٠ ايرٟ حتدد غسٚط ٚيٛد٘ ٚ نٝفٝات تٓعُٝ٘ مبٛدب قساز يًطًط١ 

اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ بعد اضتطالع زأٟ ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ 

َٔ يدٕ ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ ٚ ايطًط١  َؤغس عًٝ٘ ايعايٞ،

 اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ.
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 67 املاد٠

  ايجا١ْٝ:االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١  ٜعني ًَشل 

ٜفتح يف ٚد٘ ًَشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  -أ

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز   ضٓٛات 6ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 222َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني ًَشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠  -ب 

 ج١.ايجايضٓٛات يف ايدزد١  22َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  99 ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠

 أضفً٘. 222املاد٠ 

 68 املاد٠

 األٚىل:االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١  ٜعني ًَشكٛ

ٜفتح يف ٚد٘ ًَشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  -أ

يف سدٚد ايٓطب١ املػاز  و، ٚذئَ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١  ضٓٛات 6ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 222َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني ًَشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠  -ب

 ضٓٛات يف ايدزد١ ايجا١ْٝ. 22َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 222املاد٠ 

 70 املاد٠

ٜٛضع إطاز َطاعد املصاحل االقتصاد١ٜ ٚإطاز َكتصد يف طسٜل االْكساض، ٜٚبكٝإ 

            ( 2985أنتٛبس  4) 2426َٔ ستسّ  28بتازٜذ  18858741خاضعني ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

َٓ٘، َع َساعا٠ املكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد ٖرا  37ٚ ٜطتفٝدٕٚ َٔ َكتطٝات املاد٠ 

 املسضّٛ .

 72 املاد٠

بايرتق١ٝ َٔ إطاز َطاعد املصاحل االقتصاد١ٜ إىل إطاز   حتدد املكتطٝات ارتاص١

 1885.741املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ  ممتاش،َٚٔ إطاز َكتصد إىل إطاز َكتصد  املكتصد،
 ًٜٞ:( ٚفل َا  2985أنتٛبس  4)  2426َٔ ستسّ  28بتازٜذ 
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 َكتصد:إطاز َطاعد املصاحل االقتصاد١ٜ إىل إطاز  َٔ  -2

ٜفتح يف ٚد٘ َطاعدٟ املصاحل االقتصاد١ٜ املتٛفسٜٔ  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف   ضٓٛات 6ع٢ً 

 أضفً٘؛ 222َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني َطاعدٟ املصاحل -ب 

 ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١.  22املتٛفسٜٔ ع٢ً   االقتصاد١ٜ

َع َساعا٠ َكتطٝات  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 222املاد٠ 

 إطاز َكتصد إىل إطاز َكتصد ممتاش: َٔ -2

َٔ   ضٓٛات 6ٜفتح يف ٚد٘ املكتصدٜٔ املتٛفسٜٔ ع٢ً  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َع  98ارتد١َ بٗرٙ ايصف١ ، ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

 أضفً٘؛ 222َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

املتٛفسٜٔ ع٢ً   طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املكتصدٜٔ عٔ -ب 

 ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. 22

َع َساعا٠ َكتطٝات  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 222املاد٠ 

 72 املاد٠

إطاز املطاعدٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ ٚ ٜبك٢   ٜٛضع يف طسٜل االْكساض،

( ايطايف 2985أنتٛبس  4)2426َٔ ستسّ  28بتازٜذ  1.85.741خاضعا ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 ايرنس، َع َساعا٠ املكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد ٖرا املسضّٛ.

 71 املاد٠

ايتدطٝط ايرتبٟٛ إىل  ٛدٝ٘ ٚحتدد املكتطٝات ارتاصـ١ بايرتق١ٝ َٔ إطاز َطاعد يف ايت

ملكتطٝات املسضّٛ زقِ   ايتدطٝط ايرتبٟٛ ارتاضعني إطاز َطاعد شتتص يف ايتٛدٝ٘ ٚ

 ًٜٞ:( ٚفل َا 2985أنتٛبس  4) 2426ستسّ  َٔ 28بتازٜذ  1.85.741

68



 
 ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

ٜفتح يف ٚد٘ املطاعدٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز   ضٓٛات 6ايرتبٟٛ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 222َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

يتٛدٝ٘ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املطاعدٜٔ يف ا -ب 

 ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١.  22املتٛفسٜٔ ع٢ً   ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ

َع َساعا٠ َكتطٝات  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 222املاد٠ 

 ايباب ايجايح
 إطاز ايدعِ االدتُاعٞ

 73 املاد٠

 دزدات:ٜػتٌُ إطاز ايدعِ االدتُاعٞ ع٢ً ثالخ 

  ايجايج١؛املًشل االدتُاعٞ َٔ ايدزد١ 

  ايجا١ْٝ؛املًشل االدتُاعٞ َٔ ايدزد١ 

  األٚىل.املًشل االدتُاعٞ َٔ ايدزد١ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 4االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 ٣.دزد١ إىل أخس  َٔ ٜسق٢ املًشل االدتُاعٞ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ

ايجا١ْٝ ٚاألٚىل طبكا  تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ بايٓطب١ يًدزد١ ايجايج١ ٚ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 2963 ٜٛيٝٛ 8)2383َٔ صفس  25بتازٜذ  18618344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 221َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ

 74 املاد٠

ٜكّٛ املًشكٕٛ االدتُاعٕٝٛ َٔ مجٝع ايدزدات حتت إغساف ٖٝأ٠ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ مبٗاّ 

 ايصشٞ باملؤضطات ايتع١ًُٝٝ. دعِ ايعٌُ االدتُاعٞ ٚ

 75 املاد٠

ٜعني املًشل االدتُاعٞ َٔ ايدزد١ ايجايج١ َٔ بني خسجيٞ ضًو تهٜٛٔ املًشكني 

تٓعُٝ٘ مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ االدتُاعٝني ايرٟ حتدد غسٚط ٚيٛد٘ ٚ نٝفٝات 

املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ َؤغس عًٝ٘ َٔ يدٕ ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ ٚ 

 ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ.

 

69



 
 ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

 76 املاد٠

 ايجا١ْٝ:ٜعني املًشكٕٛ االدتُاعٕٝٛ َٔ ايدزد١ 

ٜفتح يف ٚد٘ املًشكني االدتُاعٝني َٔ ايدزد١  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  -أ

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز   ضٓٛات 6ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 222َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

ُاعٝني َٔ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املًشكني االدت -ب

 ايجايج١.ضٓٛات يف ايدزد١  22ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 222املاد٠ 

 77 املاد٠

 األٚىل:ٜعني املًشكٕٛ االدتُاعٕٝٛ َٔ ايدزد١ 

ٜفتح يف ٚد٘ املًشكني االدتُاعٝني َٔ ايدزد١  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  -أ

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز  6ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

  أضفً٘؛  222َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

تُاعٝني َٔ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املًشكني االد -ب

 ضٓٛات يف ايدزد١ ايجا١ْٝ. 22ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 222

 ادتص٤ ايطادع

 َػرتن١ َكتطٝات

 ايباب األٍٚ

 اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ تٓطٝل ايتفتٝؼ َٚٗاّ االْتداب ملٗاّ

 78 املاد٠

َٔ مجاد٣ اآلخس٠  13ايصادز يف   18278822)غريت ٚمتُت مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (1227ٜٛيٝٛ  29بتازٜذ  5544( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1227ٜٛيٝٛ  9) 2418

ٜهًف مبٗاّ تٓطٝل ايتفتٝؼ املسنصٟ ٚ ادتٟٗٛ، املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

املصاحل املاد١ٜ  ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ َٚفتػٛ ٚاملفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ أٚ 

نرا املتصسفٕٛ املُتاشٕٚ املتٛفسٕٚ ع٢ً ْفظ ايرتتٝب، ايرٜٔ  ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ ٚ
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ضٓٛات َٔ  6ض١ٓ َٔ ارتد١َ يف قطاع ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚاملتٛفسٕٚ ع٢ً  25ع٢ً األقٌ قطٛا 

 دزد١ هلا ْفظ ايرتتٝب. املفتػني َٔ ايدزد١ املُتاش٠ أٚ ارتد١َ يف إطاز املفتػني أٚ

نُا ميهٔ إٔ ٜهًف مبٗاّ تٓطٝل ايتفتٝؼ املسنصٟ ٚادتٟٗٛ، األضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ 

ض١ٓ َٔ ارتد١َ يف قطاع  25ايدزد١ املُتاش٠ ايرٜٔ قطٛا ع٢ً األقٌ  ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بصف١ أضتاذ َربش  6ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ َٚازضٛا َٗاّ ايتدزٜظ ملد٠ ال تكٌ عٔ 

يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ باألقطاّ ايتشطري١ٜ يٛيٛز املعاٖد ٚاملدازع ايعًٝا أٚ بأقطاّ 

 . حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ، أٚ بطًو تهٜٛٔ األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ

 : ايػهٌ ايتايٞاملسنصٟ ع٢ً   حيدد عدد املهًفني مبٗاّ تٓطٝل ايتفتٝؼ ٚ

  ًِٝاالبتدا٥ٞ؛َفتػإ َٓطكإ يًتع 

 ؛ٕ يًتعًِٝ ايجاْٟٛإ َٓطكاَفتػ  

 بايتعًِٝ باألقطاّ ايتشطري١ٜ يٛيٛز املعاٖد  إٕ َهًفإ َٓطكاَفتػ

  ايعًٝا أٚ بأقطاّ حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ؛ٚاملدازع 

  ٕٚاإلداز١ٜ؛َفتػإ َٓطكإ يًػؤ 

 ٕايرتبٟٛ؛ايتدطٝط  َٓطكإ يف ايتٛدٝ٘ ٚ َفتػا 

 .َفتػإ َٓطكإ يًُصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ 

ٜعٗد إىل املفتػني املهًفني مبٗاّ تٓطٝل ايتفتٝؼ ع٢ً املطت٣ٛ املسنصٟ، حتت إغساف  ٚ

 ايتاي١ٝ:املفتػٝات ايعا١َ، باملٗاّ 

١ٝ ٚايتهٜٛٔ يف سدٚد حتًٌٝ ٚإبدا٤ ايسأٟ سٍٛ ايكطاٜا ايرتب١ٜٛ املتعًك١ بطٝاض١ ايرتب -

 ايٛط١ٝٓ؛اختصاصات ٚشاز٠ ايرتب١ٝ 

تكدِٜ االقرتاسات املتعًك١ بتشدٜد االختٝازات ٚايتٛدٗات ايرتب١ٜٛ ايٛط١ٝٓ بطًب َٔ  -

 َِٓٗ؛ايٛشٜس أٚ مببادز٠ 

ايكٝاّ مبساقب١ ادتٛاْب ايرتب١ٜٛ يًُصاحل املتدخ١ً يف اجملاٍ ايرتبٟٛ ارتاضع١  -

ملصاحل ايرتب١ٜٛ َٚصاحل ارتسٜط١ املدزض١ٝ ٚايتٛدٝ٘ يٛصا١ٜ ايٛشاز٠ ٚخاص١ ا

 فعايٝتٗا؛ٚاقرتاح ايتدابري يتشطني  ٚارتصاْات ٚاملهتبات املدزض١ٝ

 ايرتب١ٜٛ؛ايكٝاّ ظُٝع ايتدابري ايك١ُٓٝ بطُإ دٛد٠ ايع١ًُٝ  -
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حتًٌٝ ٚإبدا٤ ايسأٟ سٍٛ قطاٜا ايتٓعِٝ املتعًك١ بطٝاض١ ايٛشاز٠ يف اجملاٍ اإلدازٟ  -

 ايبػس١ٜ؛ٚتدبري املٛازد  ملايٞ ٚا

ايكٝاّ بايدزاضات ٚايتشسٜات اهلادف١ إىل تكِٝٝ ايكدزات ايتدبري١ٜ ملصاحل ايٛشاز٠  -

ٚاملصاحل ارتاضع١ يٛصاٜتٗا يف اجملاٍ اإلدازٟ ٚاملايٞ ٚتدبري املٛازد ايبػس١ٜ، ٚ اقرتاح 

 فعايٝتٗا؛ايتدابري املٓاضب١ يتشطني 

دازٟ ٚطسا٥ل عٌُ املصاحل املسنص١ٜ يًٛشاز٠ ٚايٛسدات تكِٜٛ أمناط ايتٓعِٝ اإل -

 يٛصاٜتٗا؛ارتاضع١ 

ضُإ افتشاص املصاحل اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚاملصاحل املهًف١ بتدبري املٛازد ايبػس١ٜ يًٛشاز٠  -

 يٛصاٜتٗا؛ٚاملصاحل ارتاضع١ 

َٔ طسف حتًٌٝ ٚقٝاع َد٣ حتكٝل األٖداف املططس٠ يف ايرباَر اييت مت االيتصاّ بٗا  -

 ؛األنادميٝات ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ َع ايٛشاز٠

تفتٝؼ األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ايعاًَني باألقطاّ ايتشطري١ٜ  -

يٛيٛز املعاٖد ٚاملدازع ايعًٝا  أٚ بأقطاّ حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ، ٚنرا َسافل 

 . َؤضطات ايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ احملتط١ٓ هلا

ٚحيدد عدد املهًفني بتٓطٝل ايتفتٝؼ يف نٌ أنادمي١ٝ د١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ ع٢ً 

  ايتايٞ:ايػهٌ 

  ًِٝاالبتدا٥ٞ؛َفتؼ َٓطل يًتع 

  ًِٝايجاْٟٛ؛َفتؼ َٓطل يًتع 

  ايعًٝا أٚ َفتؼ َٓطل َهًف باألقطاّ ايتشطري١ٜ يٛيٛز املعاٖد ٚاملدازع

 ؛ بأقطاّ حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ

 َٓ اإلداز١ٜ؛طل يًػؤٕٚ َفتؼ 

 ٚايرتبٟٛ؛ايتدطٝط  َفتؼ َٓطل يف ايتٛدٝ٘ أ 

 .َفتؼ َٓطل يًُصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ 

ٜٚعٗد إيِٝٗ ع٢ً صعٝد األنادمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ مبٗاّ املساقب١ ايعا١َ يف 

١ٜ ٚاملاي١ٝ. نُا ايتدطٝط ٚايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚايػؤٕٚ املاد املٝادٜٔ ايرتب١ٜٛ ٚاإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚ

ميازضٕٛ باإلضاف١ إىل ذيو االختصاصات  ٜٓطل ٖؤال٤ أعُاٍ املفتػني ايتابعني هلِ ٚ

 : ايتاي١ٝ

َؤاشز٠ َدٜسٟ األنادميٝات ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ  تتبع َٚساقب١ تٓفٝر عًُٝات ايالتسنٝص، ٚ-2

ايٓعاّ ايعٌُ ع٢ً تٛسٝد املفاِٖٝ ٚاسرتاّ  ٚايتهٜٛٔ ْٚٛاب ايٛشاز٠ ع٢ً تٓفٝرٖا ٚ
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ارتاضع١ يألنادمي١ٝ يف زتاٍ ايتدبري عٔ طسٜل تٓعِٝ  املعٍُٛ ب٘ ٚتكِٝٝ املصاحل 

 املصاحل؛  تدازٜب ْٚدٚات ٚسًكات دزاض١ٝ يفا٥د٠ املٛظفني ايعاًَني بٗرٙ

 ايتدصصات؛إصتاش ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ يف شتتًف  -1

 تأطريٖا؛ ٚايكٝاّ بايدزاضات ٚايتذازب ايرتب١ٜٛ ٚاإلداز١ٜ  -3

ايكٝاّ مبساقب١ ادتٛاْب ايرتب١ٜٛ يًُصاحل املتدخ١ً يف اجملاٍ ايرتبٟٛ ٚخاص١ املصاحل -4

ايرتب١ٜٛ َٚصاحل ارتسٜط١ املدزض١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚارتصاْات ٚاملهتبات املدزض١ٝ ٚاقرتاح 

 ايتدابري يتشطني فعايٝتٗا؛

 ايعاًَني ايطٗس ع٢ً تهٜٛٔ ٚاضتهُاٍ خرب٠ األطس ايتابع١ ي٦ًٝٗات امله١ْٛ يًُٛظفني-5

 بكطاع ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ؛ 

 ٚايسٜاضٞ؛دعِ املبادزات ذات ايطابع االدتُاعٞ ٚايجكايف  -6

ايكٝاّ بايدزاضات ٚايتشسٜات اهلادف١ إىل تكِٝٝ ايكدزات ايتدبري١ٜ يًُصاحل ايتابع١ -7

يألنادمي١ٝ يف اجملاٍ اإلدازٟ ٚاملايٞ ٚتدبري املٛازد ايبػس١ٜ، َع ايعٌُ ع٢ً اقرتاح 

 ايتدابري يتشطني فعايٝتٗا؛

 يألنادمي١ٝ؛تكِٜٛ أمناط ايتٓعِٝ اإلدازٟ ٚطسا٥ل عٌُ املصاحل ايتابع١  -8

ضُإ افتشاص املصاحل اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚاملصاحل املهًف١ بتدبري املٛازد ايبػس١ٜ -9

 يألنادمي١ٝ؛

ّ ايتشطري١ٜ تفتٝؼ األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ايعاًَني باألقطا-22

 يٛيٛز املعاٖد ٚاملدازع ايعًٝا  أٚ بأقطاّ حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ.

نُا ميهٔ تهًٝفِٗ َٔ طسف ايطًط١ اذته١َٝٛ ايٛص١ٝ بايكٝاّ بدزاضات يف اجملاالت 

 املاي١ٝ. ٚاإلداز١ٜ ٚ ايرتب١ٜٛ 

  80 املاد٠

َٔ مجاد٣ اآلخس٠  13ادز يف ايص  18278822)غريت ٚمتُت مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (1227ٜٛيٝٛ  29بتازٜذ  5544( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1227ٜٛيٝٛ  9) 2418

 

ٜعني ْٛاب ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ بكساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ َٔ بني 

املطتٛفني يًػسٚط املطًٛب١ يًتعٝني يف َٗاّ زؤضا٤ األقطاّ باإلدازات املسنص١ٜ َٛظفٞ ايٛشاز٠ 

( بػإ 2975دٜطُرب  32َٔ ذٟ اذتذ١ ) 17ايصادز يف  18758831املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ 

املتٛفسٜٔ ع٢ً أقد١َٝ املٓاصب ايعًٝا ارتاص١ مبدتًف ايٛشازات، نُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ٚ

 . ارتد١َ ع٢ً األقٌ يف قطاع ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ضٓٛات َٔ عػس
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 82 املاد٠

املػاز إيٝٗا أعالٙ، فإٕ املٛظفني املعٝٓني يف َٗاّ ْا٥ب ايٛشاز٠ قبٌ  92خالفا ملكتطٝات املاد٠ 

تازٜذ ْػس ٖرا املسضّٛ بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ ميهِٓٗ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ إٔ ٜطتُسٚا يف َصاٚي١ 

 َٗاَِٗ.

 82 املاد٠

َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ ،  1224َٚاٟ  23بتازٜذ  5121( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1224

ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد ( 1222ْٛفُرب  15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  صادز يف 18228611

  1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز 6227

١٦ٖٝٚ ايتأطري  ٖٝأ٠ ايتدطٝط ٚايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٜتِ تهًٝف أطس ٖٝأ٠ ايتدزٜظ ٚ

اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ بعد  مبٗاّ  ٚاملًشكني ايرتبٜٛني ًَٚشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠  ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ

بايتعًِٝ األ١ًٖٝ اييت تٛضع نٌ ض١ٓ َٔ يدٕ ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١   ايتكٝٝد يف ال٥ش١

 يتهٜٛٔ خاص.  ارتطٛعبعد ٚاملدزضٞ 

نٝفٝات تٓعِٝ  حتدد بكساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ غسٚط ٚ ٚ

 ١ٝ.نرا نٝفٝات ٚضع يٛا٥ح األًٖ ايتهٜٛٔ املرنٛز ٚ

 ايباب ايجاْٞ
 ايسخص ٚ ايتعٜٛطات

 81 املاد٠

ال متٓح ٖرٙ  ٚ  ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ اذتل يف زخص١ ض١ٜٛٓ ملد٠ غٗس، خيٍٛ َٛظفٛ

 ايسخص١ إال خالٍ عط١ً ْٗا١ٜ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ اييت حتدد بكساز يٛشٜس ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ.

ايتدزٜظ ٖٚٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ بايتػٝب ألنجس َٔ  ٠ألطس ٖٝأغري أْ٘ ٜطُح 

غٗس ٚاسد خالٍ عط١ً ْٗا١ٜ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ َاعدا املهًفني َِٓٗ مبٗاّ إداز١ٜ مبؤضطات 

ايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ ٚاملصاحل املسنص١ٜ يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚاملصاحل 

 ارتاضع١ يٛصاٜتٗا.

 83 املاد٠

فرباٜس  14) 2377غعبإ  4ايصادز يف  2.58.228تبك٢ َكتطٝات ايعٗري ايػسٜف زقِ 

مبجاب١ ايٓعاّ األضاضٞ ايعاّ يًٛظٝف١ ايع١َُٝٛ داز١ٜ ع٢ً َٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ   (2958

 أعالٙ.  93 َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ عبايسخص َايٛط١ٝٓ فُٝا ٜتعًل 
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 84 املاد٠

ايٛط١ٝٓ املٓتُٕٛ إىل ٖٝأ٠ ايتدزٜظ ٖٚٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ  ٜطتفٝد َٛظفٛ

ايرتب١ٜٛ ٖٚٝأ٠ ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ ٖٚٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ ٖٚٝأ٠ ايدعِ 

 اإلدازٟ ٚايرتبٟٛ ٚاالدتُاعٞ َٔ تعٜٛطات حتدد أصٓافٗا َٚكادٜسٖا مبسضّٛ.

 ايجايح ايباب

 اإلدَاز إعاد٠ 

   85 املاد٠

( 1224َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24ايصادز يف  04.78. 2)غريت مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

ٚمتُت مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ ؛  1224َاٟ  23بتازٜذ  5121ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1225أغططظ  3) 2416َٔ مجاد٣ األخس٠  17ايصادز يف  18258276

 (1225أغططظ  15بتازٜذ  5346

 18858741ٜعاد إدَاز املٛظفني املتدزبني ٚايسمسٝني ارتاضعني ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

( ابتدا٤ َٔ تازٜذ ْػس ٖرا املسضّٛ بادتسٜد٠ 2985أنتٛبس  4)  2426َٔ ستسّ  28ايصادز يف 

 . املسضّٛ  املًشل بٗرا 2ايسمس١ٝ، ٚفل ادتدٍٚ زقِ 

ٜٚعاد إدَاز املٛظفني املػاز إيِٝٗ أعالٙ، يف ايدزد١ املػت١ًُ ع٢ً زتب١ هلا زقِ اضتداليٞ  

حيتفعٕٛ باألقد١َٝ املهتطب١ يف  ٜفٛم َباغس٠ ايسقِ االضتداليٞ ايرٟ نإ هلِ ٚ ٜعادٍ أٚ

 .ايكدميتني ايدزد١ ٚ ايستب١ 

بدزد١ أٚ  تفٛمإٕ املٛظفني ارتاضعني ملكتطٝات ٖرا املسضّٛ ايرٜٔ ًٜذٕٛ دزد١ "

ٜعٕٝٓٛ يف دزدتِٗ دتدٜد٠ بايستب١ ايعدد١ٜ اييت تكٌ َباغس٠ عٔ  األص١ًٝ،بدزدتني دزدتِٗ 

ٚحيتفعٕٛ يف زتبتِٗ ادتدٜد٠ باألقد١َٝ اييت سصًٛا  عًٝٗا،ايستب١ اييت ناْٛا ٜتٛفسٕٚ 

ِ ايكدمي١ ضُٔ سدٚد َد٠ ايعٌُ املب١ٓٝ يف ايعُٛد األٍٚ َٔ أْطام عًٝٗا يف زتب١ دزدتٗ

( 2963ٜٛيٝٛ 8)2383َٔ صفس  25ايصادز يف  1.61.344ايرتقٞ املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ 

بتشدٜد ضالمل األدٛز ٚغسٚط تسقٞ َٛظفٞ ايدٚي١ يف ايستب١ ٚايدزد١ نُا ٚقع تػٝريٙ 

 . ٚتتُُٝ٘

يف ايستب١ األٚىل،  ِايرٜٔ ًٜذٕٛ ايدزد١ املُتاش٠، فٝتِ تستٝبٗ غري أْ٘ بايٓطب١ يًُٛظفني

ٚحيتفعٕٛ باألقد١َٝ املهتطب١ يف زتبتِٗ ايطابك١ إذا نإ زقُٗا االضتداليٞ ٜطاٟٚ ايسقِ 

ٚذيو يف سدٚد األقد١َٝ املطًٛب١ يًرتقٞ يف  فٝٗا،اإلضتداليٞ يًستب١ ادتدٜد٠ اييت عٝٓٛا 

  . املُتاش٠ايستب١ بايدزد١ 
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إٕ املٛظفني ايرٜٔ ٜٓتكًٕٛ َٔ إطاز إىل إطاز آخس دٕٚ إٔ ٜرتتب عٔ ذيو تػٝري يف ايدزد١ 

ٜعاد تستٝبِٗ ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسضُِٝٗ يف دزدتِٗ ادتدٜد٠ بعد قطا٤ َد٠  فٝٗا،املستبني 

ايتدزٜب عٓد االقتطا٤، بٓفظ ايسقِ االضتداليٞ ٚايستب١ ٚ األقد١َٝ اذتاصًني عًٝٗا يف 

 .األصًٞملرنٛز بإطازِٖ ايتازٜذ ا

 18738711  ٚتطبل ع٢ً املٛظفني املستبني يف ضًِ َٔ ضالمل األدٛز احملدث١ باملسضّٛ زقِ"

أضاض١ٝ أخس٣، ايرٜٔ ًٜذٕٛ  ( ارتاضعني ألْع2973١ُدٜطُرب 32)2393ذٟ اذتذ١  6ايصادز يف 

 5ٚ  5ني إسد٣ ايدزدات املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص َكتطٝات ايفصً

 ( املػاز إيٝ٘،2963ٜٛيٝٛ 8) 2383َٔ صفس 25ايصادز يف   1.61.344َهسز َٔ املسضّٛ زقِ 

ٚيتطبٝل َكتطٝات ايفصًني املرنٛزٜٔ تعترب ايدزد١ ايجايج١ ٚايدزد١ ايجا١ْٝ ٚايدزد١ 

املًشكني بٗرا املسضّٛ، ع٢ً ايتٛايٞ مبجاب١  4ٚ  3األٚىل املٓصٛص عًٝٗا يف ادتدٚيني زقِ 

 . 22 ٚايطًِ 22ٚايطًِ  9ايطًِ 

 َهسز٠   85املاد٠ 
 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  ايصادز يف 18228611  )أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ

 ( 1222 دٜطُرب 17بتازٜذ  َهسز  6227ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد ( 1222ْٛفُرب  15)

خالفا يًُكتطٝات ايتٓع١ُٝٝ ادتازٟ بٗا ايعٌُ،  ٚاملتعًك١ بػسٚط ايتعٝني املٓصٛص 

عًٝٗا يف ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ، ٜعني املٛظفٕٛ ارتاضعٕٛ 

هلرا ايٓعاّ ايرٜٔ اضتفادٚا َٔ تهٜٛٔ مبسنص تهٜٛٔ َفتػٞ ايتعًِٝ أٚ مبسنص ايتٛدٝ٘ 

أٚ باملدازع ايعًٝا يألضاتر٠، يف ايدزد١ املطابك١ يدزدتِٗ األص١ًٝ عٓد ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ 

 تازٜذ ايتدسز َٔ ٖرٙ املسانص ، ٚفل َا ًٜٞ: 

 

 املسانص ايدزد١ األص١ًٝ عٓد تازٜذ ايتدسز ايدزد١ ادتدٜد٠ بعد ايتدسز

   َْٟٛفتؼ تسبٟٛ يًتعًِٝ ايجا

 ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ .

  ًِٝايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ أضتاذ ايتع

 املُتاش٠ ؛

   َٔ ًٖٞٝأضتاذ َربش يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأ

 ايدزد١ املُتاش٠.

َسنص تهٜٛٔ 

 َفتػٞ ايتعًِٝ

  َٔ َفتؼ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ

 ايدزد١ املُتاش٠ .
  . ممٕٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 
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 املسانص ايدزد١ األص١ًٝ عٓد تازٜذ ايتدسز ايدزد١ ادتدٜد٠ بعد ايتدسز

  َٔ َٟٛفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ايرتب

 ايدزد١ املُتاش٠ .

 يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١  َطتػاز

 .املُتاش٠

َسنص ايتٛدٝ٘ 

ٚايتدطٝط 

 ايرتبٟٛ

  َٔ َٟٛفتؼ يف ايتدطٝط ايرتب

 ايدزد١ املُتاش٠ .

  َطتػاز يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١

 املُتاش٠ .

   َٔ َٟٛطتػاز يف ايتدطٝط ايرتب

 ايدزد١ األٚىل ؛

   َٔ َٟٛطتػاز يف ايتٛدٝ٘ ايرتب

 ايدزد١ األٚىل .

  أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١

 األٚىل .

  ًٖٞٝأضتاذ َربش يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأ

 َٔ ايدزد١ املُتاش٠ .

   أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١

 املُتاش٠؛

املدزض١ ايعًٝا 

أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ   يألضاتر٠

 ايدزد١ األٚىل .

  ًِٝاالبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ األٚىل؛أضتاذ ايتع 

   َٔ ٟأضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعداد

 ايدزد١ األٚىل.

                                                                                      .                                                                                                                            ٚحيتفغ املعٕٓٝٛ باألَس بٓفظ ايٛضع١ٝ َٔ سٝح ايستب١ ٚاألقد١َٝ فٝٗا

 ايباب ايسابع
 ايرتقٞ ايتٛظٝف ٚ

 86 املاد٠
ٜتِ ٚيٛز شتتًف األطس املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا املسضّٛ َٔ قبٌ املرتغشني ايرٜٔ ال ٜكٌ 

ٚميهٔ متدٜد سد ايطٔ األع٢ً  ض١ٓ عٓد تازٜذ ايتٛظٝف. 42ض١ٓ ٚال ٜصٜد عٔ  28ضِٓٗ عٔ 

 45املُهٔ تصشٝشٗا ألدٌ ايتكاعد دٕٚ إٔ تتذاٚش  يفرت٠ تعادٍ فرت٠ ارتدَات ايصشٝش١ أٚ

  (2993أبسٌٜ  19) 2423ذٟ ايكعد٠  7ايصادز يف  18918132طٝات املسضّٛ زقِ ض١ٓ، ٚتساع٢ َكت

( املػاز إيُٝٗا 1221أغططظ  7)2413َٔ مجاد٣ األٚىل  17ايصادز يف  18218349ٚاملسضّٛ زقِ 

 .أعالٙ

 87 املاد٠

( ايصادز 1224َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )

 18  صادز يف 18228611املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ ٚمبكتط٢ ، 1224َاٟ  23بتازٜذ  5121بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ  َهسز  6227ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد ( 1222ْٛفُرب  15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١

َساعا٠ املكتطٝات ايتٓع١ُٝٝ املدايف١ ايٛازد٠ يف ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠  َع

ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ، تتِ ايرتق١ٝ َٔ دزد١ إىل ايدزد١ اييت تًٝٗا ضٜٓٛا بايٓطب١ يهٌ إطاز ع٢ً 

77



 
 ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

َٔ  19ايصادز يف  18248423سد٠، عٔ طسٜل اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ طبكا ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

  .( بتشدٜد غسٚط تسقٞ َٛظفٞ ايدٚي١ يف ايدزد١ أٚ اإلطاز1225دٜطُرب  1)  2416ٛاٍ غ

، يًُٛظفني ارتاضعني هلرا ايٓعاّ غري املتٛفسٜٔ ع٢ً ضت  1222ٚميهٔ ابتدا٤ َٔ ض١ٓ 

 32( ضٓٛات نا١ًَ يف تازٜذ إدسا٤ أٍٚ اختباز، ٚايرٜٔ ضٝتٛفسٕٚ ع٢ً ٖرٙ األقد١َٝ يف 6)

ددٓرب َٔ ض١ٓ إدسا٤ اَتشاْات ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ، املػازن١ يف  ٖرٙ االَتشاْات، ع٢ً أال ٜتِ 

 ( ضٓٛات نا١ًَ. 6تعٝني ايٓادشني َِٓٗ إال بعد اضتٝفا٥ِٗ ضت )

( 6ٚحيتطب اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞ َٔ عدد املرتغشني ايرٜٔ ضٝتٛفسٕٚ ع٢ً ضت )

 سا٤ االَتشإ.ددٓرب َٔ ض١ٓ إد 32ضٓٛات نا١ًَ إىل غا١ٜ 

 88 املاد٠

( 1224َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ مبكتط٢  ٚ، 1224َاٟ  23بتازٜذ  5121ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

  6227ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد ( 1222ْٛفُرب  15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  ايصادز يف 18228611

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز

َع َساعا٠ املكتطٝات ايتٓع١ُٝٝ املدايف١ ايٛازد٠ يف ٖرا ايٓعاّ األضاضٞ، تتِ ايرتق١ٝ 

باالختٝاز ضٜٓٛا َٔ ايدزد١ إىل ايدزد١ اييت تًٝٗا بايٓطب١ يهٌ إطاز ع٢ً سد٠، طبكا 

 املػاز إيٝ٘ أعالٙ . 18248423ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 200 املاد٠
املػاز إيُٝٗا أعالٙ، حتدد ْطب١ ايرتق١ٝ باالختٝاز  99ٚ 98اضتجٓا٤ َٔ َكتطٝات املادتني 

ٚاالَتشاْات امل١ٝٓٗ خالٍ ايجالخ ضٓٛات األٚىل َٔ صدٚز ٖرا املسضّٛ يف ادتسٜد٠ ايسمس١ٝ 

 املسضّٛ.املًشل بٗرا  1ٚفل َطاَني ادتدٍٚ زقِ 

 202 املاد٠
االضتدالي١ٝ   املبني يًدزدات ٚايستب ٚاألزقاّ املسضّٛ،املًشل بٗرا  3  خيصص ادتدٍٚ زقِ

املكاب١ً هلا، ألطس ٖٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ ٚأطس ٖٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ 

أطس ٖٝأ٠ ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚاألضاتر٠ املربشٜٔ  ٚ

 يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ.

االضتدالي١ٝ   ٚاألزقاّ املبني يًدزدات ٚايستب املسضّٛ،املًشل بٗرا  4خيصص ادتدٍٚ زقِ ٚ

أطس ٖٝأ٠ ايدعِ  ٚ  املكاب١ً هلا، ألضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ

 االدتُاعٞ. ٚ  اإلدازٟ ٚايرتبٟٛ
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 202 املاد٠
ٚأضاتر٠   يف ايدزد١ األٚىل بايٓطب١ ألضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ 22تتِ ايرتق١ٝ بعد ايستب١ 

ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚأطس ٖٝأ٠ ايدعِ اإلدازٟ ٚ ايرتبٟٛ ٚاالدتُاعٞ ٚفل َا ٖٛ َبني يف 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 5ادتدٍٚ زقِ 

 201 املاد٠

عًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ يف ايدزد١ املُتاش٠ بايٓطب١ ألضاتر٠ ايت 6تتِ ايرتق١ٝ بعد ايستب١ 

ٚاألضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚأطس ٖٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ ٚأطس ٖٝأ٠ 

أطس ٖٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚفل َا ٖٛ َبني يف ٚ  ايرتبٟٛايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط 

  املًشل بٗرا املسضّٛ . 6ادتدٍٚ زقِ 

 دتص٤ ايطابعا

 ايرتضِٝ ايتعٝني ٚ
  203 املاد٠

( ايصادز 1224َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

ايصادز يف   18278822؛ ٚمبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 1224َاٟ  23بتازٜذ  5121بادتسٜد٠ ايسمس١ عدد 

 ،  1227ٜٛيٝٛ  29بتازٜذ  5544( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1227ٜٛيٝٛ  9) 2418َٔ مجاد٣ اآلخس٠  13

ايصادز ( 1222ْٛفُرب  15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  ايصادز يف 18228611املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ ٚمبكتط٢ 

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز  6227بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 
 

ٜعف٢ َٔ َد٠ ايتدزٜب املٛظفٕٛ املسمسٕٛ يف إسد٣ دزدات ، 2001 فرباٜس 21ابتدا٤ َٔ 

َٔ ٖرا املسضّٛ خالٍ تسقٝتِٗ يف ايدزد١ ضُٔ اهلٝأ٠ اييت  2اهل٦ٝات املػاز إيٝٗا يف املاد٠ 

 ٜٓتُٕٛ إيٝٗا باضتجٓا٤ األطس املػرتن١.

 ايرتب١ٜٛنُا ٜعف٢ َٔ ايتدزٜب أطس ٖٝأ٠ ايتدزٜظ ايرٜٔ ًٜذٕٛ ١٦ٖٝ ايتأطري ٚاملساقب١ " 

 ،  ٚاملُْٕٛٛ ايرٜٔ ًٜذٕٛ إطاز َفتػٞ  املصاحل املاد١٦ٖٝٚ١ٜ ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ

  .ٚاملاي١ٝ

 204 املاد٠

( ايصادز 1224َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 18  ايصادز يف 18228611ٚمبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ ، 1224َاٟ  23بتازٜذ  5121بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز 6227ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  1222ْٛفُرب  15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١

ٜتِ تسضِٝ خسجيٞ َسانص تهٜٛٔ أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، ٚاملرتغشني ايرٜٔ تابعٛا دزاضتِٗ 

ايجايج١ َٔ ضًو ايتربٜص ٚعٝٓٛا نأضاتر٠ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ٚتهِٜٛٓٗ بايط١ٓ 

، ٚنرا أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ بٓا٤ ع٢ً ايػٗادات ادتاَع١ٝ،  ايدزد١ ايجا١ْٝ
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بعد سصٛهلِ مجٝعِٗ ع٢ً  غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ اييت حتدد نٝفٝات تٓعُٝٗا ٚإدسا٥ٗا 

 املهًف١ بايتعًِٝ املدزضٞ. مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ

ٜٚعف٢ َٔ ادتٝاش اَتشإ غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ االضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 

 .  1222إىل  1223ايتأًٖٝٞ ايرٜٔ ناْٛا ٜٛددٕٚ يف ٚضع١ٝ تدزٜب بسضِ ايطٓٛات َٔ 

ع َسات خالٍ ٜػازى املرتغشٕٛ يف اَتشإ غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ اييت تٓعُٗا اإلداز٠ أزب 

 ضٓتني .

ٜٚتِ تسضِٝ املٛظفني املتدزبني ايٓادشني يف ايدٚز٠ األٚىل بعد قطا٤ ض١ٓ ٚاسد٠ ع٢ً 

األقٌ َٔ ايتدزٜب، ع٢ً إٔ ال تتذاٚش َد٠ ايتدزٜب احملتطب١ عٓد ايرتضِٝ ضٓتني بايٓطب١ 

 يًٓادشني يف باقٞ ايدٚزات.

يًُرتغشني ايرٜٔ  تعرز عًِٝٗ  ٚميهٔ  تٓعِٝ دٚز٠ اضتدزان١ٝ عٓد االقتطا٤، بايٓطب١

ألضباب َربز٠ ادتٝاش اَتشإ غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ، ٜٚتِ تسضِٝ ايٓادشني َِٓٗ يف ٖرٙ 

 ايدٚز٠ ابتدا٤ َٔ تازٜذ صتاسِٗ يف ٖرا االَتشإ.

َهسز٠ بعدٙ، ٜتِ تسضِٝ املٛظفني املتدزبني املٓتُني إىل  225َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

ارتاضع١ هلرا ايٓعاّ األضاضٞ، بعد قطا٤ فرت٠ تدزٜب ملد٠ ض١ٓ قاب١ً  اهل٦ٝات األخس٣

يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠، ٚيف ساي١ عدّ تسضُِٝٗ، ٜتِ إعفاؤِٖ  أٚ إزداعِٗ إىل إطازِٖ األصًٞ 

 يف ساي١ اْتُا٥ِٗ إىل اإلداز٠ .

 َهسز٠:   204املاد٠ 

 15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  صادز يفاٍ 18228611مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )أضٝفت 

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز  6227ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  1222ْٛفُرب 

ٜتِ تسضِٝ األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ بعد قطا٤ ض١ٓ نا١ًَ َٔ ايتدزٜب 

ُ٘ ٚإدسا٤ٙ قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠، ٚع٢ً ض٤ٛ تكسٜس يًتفتٝؼ تسبٟٛ حتدد نٝفٝات تٓعٝ

 مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ املدزضٞ .

ٚيف ساي١ عدّ تسضُِٝٗ ٜتِ إعفاؤِٖ أٚ إزداعِٗ إىل إطازِٖ األصًٞ يف ساي١ اْتُا٥ِٗ 

 .يإلداز٠ 

 205 املاد٠

 15) 2431َٔ ذٟ اذتذ١  18ايصادز يف   18228611مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )ْطدت 

 (1222دٜطُرب  17بتازٜذ   َهسز  6227(  ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1222ْٛفُرب 

االَتشاْات ٚاذتصٍٛ ع٢ً شتتًف غٗادات  نٝف١ٝ إدسا٤ املبازٜات ٚ حتدد غسٚط ٚ

ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا املسضّٛ بكساز يٛشٜس ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ بعد زأٟ َطابل 

يتعًِٝ ايعايٞ باضتجٓا٤ ايكسازات املتعًك١ باملبازٜات ٚاالَتشاْات يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ با

 ٚغٗادات ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ ارتاص١ بٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ.
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 ادتص٤ ايجأَ

 َكتطٝات اْتكاي١ٝ

 206 املاد٠

( 1224َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

؛ ٚمبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 1224َاٟ  23بتازٜذ  5121ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1227ٜٛيٝٛ  9) 2418َٔ مجاد٣ اآلخس٠  13ايصادز يف   18278822

 (1227ٜٛيٝٛ  29بتازٜذ  5544

 ًٜٞ:يف طسٜل االْكساض نُا  تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز بايٓطب١ يألطس اييت مت ٚضعٗا 

 ضٓٛات"خالٍ أزبع  8إىل ايدزدات املستب١ يف ايطًِ  7َٔ ايدزدات املستب١ يف ايطًِ  -أ 

 23ٚذيو ابتدا٤ َٔ  7ٚع٢ً أزبع١ أقطاط َتطا١ٜٚ ع٢ً أضاع األقد١َٝ يف ايطًِ 

 ؛1223فرباٜس 

ٚع٢ً "  خالٍ ضٓتني  9إىل ايدزدات املستب١ يف ايطًِ  8َٔ ايدزدات املستب١ يف ايطًِ  -ب 

 ؛1227فرباٜس  23ٚذيو ابتدا٤ َٔ  8َتطاٜٚني ع٢ً أضاع األقد١َٝ يف ايطًِ   قططني

ٚفل َكتطٝات  8إىل ايطًِ  7غري أْ٘ بايٓطب١ يألطس اييت ضبل تسقٝتٗا َٔ ايطًِ 

خالٍ ضٓتني ٚع٢ً قططني  9  إىل ايطًِ 8فتتِ تسقٝتٗا َٔ ايطًِ  أعالٙ،ايفكس٠ " أ " 

بعد قطا٤ ض١ٓ نا١ًَ ع٢ً األقٌ يف  8َتطاٜٚني ع٢ً أضاع األقد١َٝ يف ايطًِ 

 .1227فرباٜس  23ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ،8ايطًِ

بايٓطب١ ملفتػٞ  22إىل ايدزد١ املستب١ يف ايطًِ  22َٔ ايدزد١ املستب١ يف ايطًِ  -ز 

ع٢ً أضاع  ١،َتطاٜٚ ثالخ أقطاط ٚع٢ًثالخ ضٓٛات ايتعًِٝ اإلبتدا٢٥، خالٍ 

فاتح   َٔ   ، ٚذيو ابتدا٤ٚاألقد١َٝ يف اإلطاز يف ايطًِ يف ارتد١َ ٚاألقد١َٝ  األقد١َٝ

  . 1224ضبتُرب  

 َهسز٠ 206 املاد٠

َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

مبكتط٢ غريت ٚمتُت ٚ، 1224َاٟ  23بتازٜذ  5121( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1224

ايصادز   (1222ْٛفُرب  15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  ايصادز يف 18228611املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز  6227بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

ٜدَر ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ األٚىل، املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ  .2

ايدزد١ األٚىل ٚاملطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل، املٓبجكٕٛ مجٝعِٗ عٔ 

إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 
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، ٚنرا خسجيٛ َسنص ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ 2985أنتٛبس  4 ايصادز يف 18858741

، ع٢ً ايتٛايٞ، يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ 1224ٚ  1223بسضِ ضٓيت 

 ايرتبٟٛ ٚيف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز َفتؼ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ .

ٗا، ٚتعترب األقد١َٝ بٓفظ ايٛضع١ٝ َٔ سٝح ايستب١ ٚاألقد١َٝ فٝ ٚحيتفغ املعٕٓٝٛ باألَس

 يف ايدزد١ األص١ًٝ نُا يٛنإ قد مت قطاؤٖا يف ايدزد١ املدَر فٝٗا.

ٜدَر ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ املُتاش٠، املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ  .2

املٓبجكٕٛ مجٝعِٗ ٚاملطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠  ايدزد١ املُتاش٠

عٔ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، ٚنرا خسجيٛ َسنص ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ بسضِ  18858741

، ع٢ً ايتٛايٞ، يف ايدزد١ املُتاش٠ َٔ إطاز َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ 1224ٚ  1223ضٓيت 

 دزد١ املُتاش٠ َٔ إطاز َفتؼ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ.ٚيف اي

ٚحيتفغ املعٕٓٝٛ باألَسبٓفظ ايٛضع١ٝ َٔ سٝح ايستب١ ٚاألقد١َٝ فٝٗا، ٚتعترب األقد١َٝ   

 يف ايدزد١ األص١ًٝ نُا يٛنإ قد مت قطاؤٖا يف ايدزد١ املدَر فٝٗا. 

احملدد مبٛدب ، يف سدٚد اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞ 1226فرباٜس  23ميهٔ ابتدا٤ َٔ   .1

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، تسق١ٝ املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١  18248423املسضّٛ زقِ 

ايجا١ْٝ ٚاملطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املٓبجكني مجٝعِٗ عٔ إطاز 

 18858741املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 

، ٚنرا خسجيٞ َسنص  1223فرباٜس  23املػاز إيٝ٘ أعالٙ، ايعاًَني بٗرٙ ايصف١ قبٌ 

 ، ع٢ً ايتٛايٞ إىل :1224ٚ  1223ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ بسضِ ضٓيت 

  ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ  22ني املرتغشني املتٛفسٜٔ ع٢ً يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ب

 ايصف١ ؛

  ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚايدزد١ األٚىل َٔ إطاز

ضٓٛات َٔ  22املطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ، َٔ بني املرتغشني املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 6ض١ٓ، َٓٗا  25َِٓٗ ع٢ً  ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، أٚ َٔ بني املرتغشني املتٛفسٜٔ

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚميهٔ إدَادِٗ ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ، يف ايدزد١ 

األٚىل َٔ إطاز املفتػني يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني يف 

 ايتدطٝط ايرتبٟٛ .

تػازٜٔ يف ايتدطٝط ميهٔ يًُطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚاملط .3

ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املٓبجكني مجٝعِٗ عٔ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ أٚ 

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، ٚنرا  18858741ايتدطٝط ايرتبٟٛ املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 
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املتٛفسٜٔ ع٢ً ضت  1224ٚ  1223خسجيٞ َسنص ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ بسضِ ضٓيت 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ايرتقٞ عٔ طسٜل اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ يف سدٚد ضٓٛات  (6)

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، ع٢ً  18248423اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞ احملدد مبٛدب املسضّٛ زقِ 

ايتٛايٞ،  إىل ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚايدزد١ األٚىل َٔ إطاز 

 بٟٛ .املفتػني يف ايتدطٝط ايرت

 َستني َهسز٠ 206 املاد٠

َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

املاد٠ مبكتط٢ ٚغريت ٚمتُت ، 1224َاٟ  23بتازٜذ  5121( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1224

ايصادز   (1222ْٛفُرب  15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  ايصادز يف 18228611األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز  6227بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

ـ ٜدَر ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ األٚىل، املُْٕٛٛ َٔ ايدزد١ األٚىل املٓبجكٕٛ عٔ 2

املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ  1223فرباٜس  23إطاز املُْٛني ايعاًَني بٗرٙ ايصف١ قبٌ 

 املػاز إيٝ٘ أعالٙ، يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ . 18858741

ـ ٜدَر ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ املُتاش٠، املُْٕٛٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ املٓبجكٕٛ 1

املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ  1223فرباٜس  23عٔ إطاز املُْٛني ايعاًَني بٗرٙ ايصف١ قبٌ 

 املػاز إيٝ٘ أعالٙ ، يف ايدزد١ املُتاش٠ َٔ إطاز َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ . 18858741

ٚحيتفغ املعٕٓٝٛ باألَس بارتدَات املؤدا٠ يف ايدزد١ أٚ اإلطاز األصًٞ نُا يٛ نإ         

ا حيتفعٕٛ بٓفظ ايٛضع١ٝ فُٝا ٜتعًل أداؤٖا قد مت يف دزد١ أٚ إطاز اإلدَاز، نُ

 بايرتتٝب االضتداليٞ ٚاألقد١َٝ اييت ناْٛا ٜتُتعٕٛ بٗا عٓد تازٜذ إدَادِٗ .

، ٚيف سدٚد اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞ احملدد مبٛدب  1226فرباٜس  23ـ ميهٔ ابتدا٤ َٔ 3

 املػاز إيٝ٘ أعالٙ ، تسق١ٝ : 18248423املسضّٛ زقِ 

 ا١ْٝ املٓبجكني عٔ إطاز املُْٛني املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ املُْٛني َٔ ايدزد١ ايج

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، إىل ايدزد١  22املػاز إيٝ٘ أعالٙ، املتٛفسٜٔ ع٢ً  18858741

 األٚىل َٔ إطاز َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ؛

 ًٝيف املسضّٛ زقِ املُْٛني َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املٓبجكني عٔ إطاز املُْٛني املٓصٛص ع ٘

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، بعد اضتٝفا٤ِٖ يًػسٚط املطًٛب١ يًرتقٞ باالختٝاز، إىل  18858741

ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املُْٛني، ٚميهٔ إدَادِٗ ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ يف ايدزد١ 

 .األٚىل َٔ إطاز َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ
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١ٝ، املٓبجكني عٔ إطاز املُْٛني املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ ـ ميهٔ يًُُْٛني َٔ ايدزد١ ايجا4ْ

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ( 6) املػاز إيٝ٘ أعالٙ، املتٛفسٜٔ ع٢ً ضت 18858741زقِ 

احملدد  اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞايرتقٞ عٔ طسٜل اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ، ٚيف سدٚد 

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، إىل ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز َفتػٞ  18248423مبٛدب املسضّٛ زقِ 

 املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ .

 َسات ثالخ َهسز٠ 206 املاد٠

َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

 (1224َاٟ  23بتازٜذ  5121( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1224َاٟ  4) 2415

ٚدزد١ ناتب  ،5تٛضع يف طسٜل االْكساض دزد١ ناتب االقتصاد املستب١ يف ايطًِ  

 .6االقتصاد املُتاش املستب١ يف ايطًِ 

 ًٜٞ:ٚتتِ ايرتق١ٝ بايٓطب١ يهٌ دزد١ نُا 

 االقتصاد:بايٓطب١ يدزد١ ناتب  - أ

  ًِإىل دزد١ ناتب االقتصاد املُتاش  5َٔ دزد١ ناتب االقتصاد املستب١ يف ايط

 ؛ 1223فرباٜس  23، ع٢ً دفع١ ٚاسد٠ ٚذيو ابتدا٤ َٔ  6املستب١ يف ايطًِ 

  ًِإىل دزد١ َطاعد املصاحل االقتصاد١ٜ  6َٔ دزد١ ناتب االقتصاد املستب١ يف ايط

 ؛1225فرباٜس  23ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ٚاسد٠،دفع١  ٢، ع7ًاملستب١ يف ايطًِ 

  إىل دزد١ َكتصد املستب١ يف  7املصاحل االقتصاد١ٜ املستب١ يف ايطًِ َٔ دزد١ َطاعد

 ؛1227فرباٜس  23ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ٚاسد٠،دفع١  ٢، ع8ًايطًِ 

  ًِإىل دزد١ َكتصد ممتاش املستب١ يف ايطًِ 8َٔ دزد١ َكتصد املستب١ املستب١ يف ايط 

 ؛1229فرباٜس  23ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ٚاسد٠،دفع١  ٢، ع9ً

 بايٓطب١ يدزد١ ناتب االقتصاد املُتاش:  - ب 

  ًِإىل دزد١ َطاعد املصاحل  6َٔ دزد١ ناتب االقتصاد املُتاش املستب١ يف ايط

 ؛1223فرباٜس  23ع٢ً دفع١ ٚاسد٠ ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ،7االقتصاد١ٜ املستب١ يف ايطًِ 

  ًِستب١ يف إىل دزد١ َكتصد امل 7َٔ دزد١ َطاعد املصاحل االقتصاد١ٜ املستب١ يف ايط

 ؛1226فرباٜس  23ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ٚاسد٠،ع٢ً دفع١  8ايطًِ 

  ًِع٢ً  9إىل دزد١ َكتصد ممتاش املستب١ يف ايطًِ  8َٔ دزد١ َكتصد املستب١ يف ايط

 .1228فرباٜس  23ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ٚاسد٠،دفع١ 

84



 
 ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

 َهسز٠ أزبع َسات : 206املاد٠ 

 15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  صادز يفاٍ 18228611مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )أضٝفت 

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز 6227ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  1222ْٛفُرب 

ـ ٜدَر ، ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ ، ًَشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ املٓبجكٕٛ 2

املٓصٛص عًٝ٘ يف   1223فرباٜس  23عٔ إطاز املكتصدٜٔ ايعاًَني بٗرٙ ايصف١ قبٌ 

 املػاز إيٝ٘ أعالٙ، يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز املُْٛني . 18858741املسضّٛ زقِ 

بٓفظ ايٛضع١ٝ َٔ سٝح ايستب١ ٚاألقد١َٝ فٝٗا، ٚتعترب  ٚحيتفغ املعٕٓٝٛ باألَس

 األقد١َٝ يف ايدزد١ األص١ًٝ نُا يٛنإ قد مت قطاؤٖا يف ايدزد١ املدَر فٝٗا.

ٜدَر ، ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ األٚىل، ًَشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ املٓبجكٕٛ ـ 1

املٓصٛص عًٝ٘ يف  1223فرباٜس  23عٔ إ طاز املكتصدٜٔ ايعاًَني بٗرٙ ايصف١ قبٌ 

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز َفتػٞ املصاحل  18858741املسضّٛ زقِ 

 املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ .

بٓفظ ايٛضع١ٝ َٔ سٝح ايستب١ ٚاألقد١َٝ فٝٗا، ٚتعترب  ٚحيتفغ املعٕٓٝٛ باألَس

 األقد١َٝ يف ايدزد١ األص١ًٝ نُا يٛنإ قد مت قطاؤٖا يف ايدزد١ املدَر فٝٗا.

ـ ٜسق٢ ًَشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓبجكٕٛ عٔ إطاز املكتصدٜٔ 3

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز  1885.741املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 

 ممٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

  ِاملػاز  18248423عٔ طسٜل اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ ٚاالختٝاز طبكا ملكتطٝات املسضّٛ زق

 إيٝ٘ أعالٙ ؛

  َٔ بايٓطب١  1223ددٓرب  32ٚإىل غا١ٜ  1226فرباٜس  23عٔ طسٜل االختٝاز ، ابتدا٤ ،

ضٓٛات يف ايدزد١ ايجايج١، ٚذيو يف  6ض١ٓ َٔ ارتد١َ َٓٗا  25ٔ َِٓٗ ع٢ً يًُتٛفسٜ

 املػاز إيٝ٘ أعالٙ. 18248423سدٚد اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞ احملدد مبٛدب املسضّٛ زقِ 

ـ ٜسق٢ املُْٕٛٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املٓبجكٕٛ عٔ إطاز املكتصدٜٔ املٓصٛص عًٝ٘ يف 4

ٝ٘ أعالٙ، إىل ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز ممٕٛ عٔ طسٜل املػاز إي 18858741املسضّٛ زقِ 

املػاز إيٝ٘  18248423اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ ٚ االختٝاز طبكا ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

أعالٙ، ٜٚدزتٕٛ ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ األٚىل يف إطاز َفتػٞ املصاحل 

 املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل . 
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 207 املاد٠

ضٓٛات ابتدا٤ َٔ صدٚز ٖرا املسضّٛ بادتسٜد٠  5يف غطٕٛ  ميهٔ، بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ ٚ

 1.58.741، املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ ايسمس١ٝ، ايرتقٞ بٛاضط١ ايػٗادات ادتاَع١ٝ

َٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل  ( أٚ ايػٗاد٠ املعادي١ هلا،2985أنتٛبس  4) 2426َٔ ستسّ  28ايصادز يف 

           ١ْٝ بايٓطب١ ألضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايدزد١ ايجا

ٚ املًشكني ايرتبٜٛني، َٚٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ إىل ايدزد١ األٚىل بايٓطب١ ألضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ 

 ايتأًٖٝٞ ٚ املُْٛني املػاز إيِٝٗ يف َٛاد ٖرا املسضّٛ.

 َهسز٠ 207 املاد٠

َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

 (1224َاٟ  23بتازٜذ  5121( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1224َاٟ  4) 2415

ٜعف٢ املٛظفٕٛ املتدزبٕٛ خسجيٛ َسانص تهٜٛٔ ١٦ٖٝ  أعالٙ، 225خالفا ملكتطٝات املاد٠ 

َٔ ادتٝاش غٗاد٠ ايهفا٠٤  أعالٙ،املػاز إيٝ٘  18218854صدٚز املسضّٛ زقِ   ايتدزٜظ عٓد

َٔ املسضّٛ  215ٚ  214تسضُِٝٗ طبكا يًُكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف املادتني   ٜٚتِ ايرتب١ٜٛ،

مبٛظفٞ ٚشاز٠ "بػإٔ ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص  2985أنتٛبس  4ايصادز يف   18858741 زقِ

 ايٛط١ٝٓايرتب١ٝ 
. 

 208 املاد٠

 15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  ايصادز يف 18228611املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ مبكتط٢ غريت ٚمتُت )

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز  6227ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد   (1222ْٛفُرب 

ٚمبصاحل  املهًفني َٔ يدٕ اإلداز٠ بايعٌُ باملصاحل اإلداز١ٜأطس ٖٝأ٠ ايتدزٜظ إدَاز ميهٔ 

، يف دزد١ ذات تستٝب اضتداليٞ مماثٌ يدزدتِٗ 1222ددٓرب 32، قبٌ ايتطٝري املادٟ ٚاملايٞ

 األص١ًٝ.

ٜٚتِ ٖرا اإلدَاز سطب اذتاي١ يف إسد٣ ايدزدات املٓت١ُٝ هل١٦ٝ ايدعِ اإلدازٟ ٚايرتبٟٛ 

يرتب١ٝ ٚاالدتُاعٞ ٚاملُْٛني املٓصٛص عًِٝٗ يف ايٓعاّ االضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ا

ايٛط١ٝٓ، أٚيف ١٦ٖٝ املتصسفني املػرتن١ بني ايٛشازات املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ 

( ، نُا ٚقع تػٝريٙ 1222أنتٛبس  19) 2432ذٟ ايكعد٠   12ايصادز يف  18268377

 ٚتتُُٝ٘.

يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ املدزضٞ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ حيدد قساز َػرتى  ٚ 

 . اإلدَازنٝفٝات  غسٚط ٚ ٛظٝف١ ايع١َُٝٛاملهًف١ باي

ٚميهٔ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ ملفتػٞ املصاحل االقتصاد١ٜ ٚاملفتػني املُتاشٜٔ يًُصاحل 

طًب إعاد٠ اإلدَاز ع٢ً  املسضّٛ،يف تازٜذ صدٚز ٖرا  املُْٛني،االقتصاد١ٜ ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ مبٗاّ 

 ممٕٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠. ايتٛايٞ يف إطاز ممٕٛ َٔ ايدزد١ األٚىل أٚ
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 220 املاد٠

ضٓٛات ابتدا٤ َٔ تازٜذ صدٚز ٖرا املسضّٛ يف ادتسٜد٠  5ميهٔ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ ٚيف غطٕٛ 

تر٠ ايتعًِٝ إلداش٠ تع١ًُٝٝ أٚ َا ٜعادهلا يف إطاز أضا  ايسمس١ٝ، تٛظٝف املرتغشني اذتاًَني

، ٚ ذيو بعد ارتطٛع الختباز اْتكا٥ٞ ٜتِ تٓعُٝ٘ مبٛدب قساز يٛشٜس ايرتب١ٝ االبتدا٥ٞ

 .ايٛط١ٝٓ

 222 املاد٠

َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (1224َاٟ  23بتازٜذ  5121( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1224

إدَاز أضاتر٠ ايطًو األٍٚ يًتعًِٝ ، 1223فرباٜس  23ميهٔ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ ٚابتدا٤ َٔ 

ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل، اذتاصًني ع٢ً اإلداش٠ أٚ َا ٜعادهلا، ٚأضاتر٠ ايطًو ايجاْٞ 

 ، املهًفني ٚ املصاٚيني ملٗاّ ايتفتٝؼ ملد٠ايدزد١ األٚىل َٚٔ ايدزد١ املُتاش٠يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ 

يف إطاز املفتػني "ال تكٌ عٔ مخظ ضٓٛات يف تازٜذ ْػس ٖرا املسضّٛ يف ادتسٜد٠ ايسمس١ٝ، 

أٚ يف إطاز  املُتاش٠"إلعدادٟ َٔ ايدزد١ األٚيٞ أٚ َٔ ايدزد١ اايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 

، (2) َٔ ايدزد١ املُتاش٠"َٔ ايدزد١ األٚىل أٚ  املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ

َٗاَٗا ٚنٝف١ٝ تػهًٝٗا "غسٜط١ تكدِٜ عح َٝداْٞ جياش َٔ طسف دت١ٓ شتتص١ حتدد 

 بكساز يٛشٜس ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ .

 222 املاد٠

( 1224َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ ٚ ، 1224َاٟ  23بتازٜذ  5121ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

  6227ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  1222ْٛفُرب  15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  صادز يفاٍ 18228611

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز

أعالٙ،  78ٚ  69ٚ 13ٚ  27باإلضاف١ إىل غسٚط ايرتقٞ باالختٝاز املٓصٛص عًٝٗا يف املٛاد 

، ايرتق١ٝ باالختٝاز بعد ايتكٝٝد 1223ددٓرب  32ٚإىل غا١ٜ  1227فرباٜس   23َٔ تتِ ابتدا٤ 

 18248423يف ددٍٚ ايرتقٞ يف سدٚد اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞ احملدد مبٛدب املسضّٛ زقِ 

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، َٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل  ايدزد١ ايجا١ْٝ، بايٓطب١ ألضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ 

ًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚاملًشكني ايرتبٜٛني ًَٚشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠ املتٛفسٜٔ ٚأضاتر٠ ايتع

 ضٓٛات  َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ ايجايج١. 6ض١ٓ َٔ األقد١َٝ ايعا١َ، َٓٗا   25مجٝعِٗ ع٢ً 

 1229ٚ  1228ٚ  1227ٚتصسف املطتشكات  املرتتب١ عٔ ٖرٙ ايرتق١ٝ بسضِ ضٓٛات 

 .1221ٚفاتح ٜٛيٝٛش  1221، ٚ فاتح ٜٓاٜس 1222ش ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٛيٝٛ  1222ٚ
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 َهسز٠ 222 املاد٠

َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

 (1224َاٟ  23بتازٜذ  5121( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1224َاٟ  4) 2415

ميهٔ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ تٓعِٝ َبازا٠ ض١ٜٛٓ خالٍ َد٠ ثالخ ضٓٛات ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس 

 9ٚاملكتصدٜٔ املُتاشٜٔ املستبني يف ايطًِ  8تفتح يفا٥د٠ املكتصدٜٔ املستبني يف ايطًِ   ،1224

ًَٚشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓبجكني عٔ دزد١ َكتصد ممتاش اذتاصًني 

 اإلداش٠ ٚذيو يٛيٛز إطاز ممٕٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ.ع٢ً 

 ادتص٤ ايتاضع

 َكتطٝات شتتًف١

 221 املاد٠

ٜصاٍٚ املٛظفٕٛ املػاز إيِٝٗ يف َٛاد ٖرا املسضّٛ ٚايعإًَٛ بكطاع ايتعًِٝ ايعايٞ ْفظ 

 املٗاّ املػاز إيٝٗا أعالٙ ٚعٓد االقتطا٤ َٗاّ مماث١ً.

تدقٝل ٚ تفصٌٝ املٗاّ املطٓد٠ ملدتًف األطس املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد ٖرا املسضّٛ  ٜٚتِ

َٚسادعتٗا ٚذيو مبٛدب قساز يٛشٜس ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚبعد اضتطالع زأٟ ايطًط١ اذته١َٝٛ 

 املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ.

 223 املاد٠

( 1224َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (1224َاٟ  23بتازٜذ  5121ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

أعالٙ،  59ٚ  52ٚ   18ٚ  8باإلضاف١ إىل غسٚط ايرتقٞ باالختٝاز املٓصٛص عًٝٗا يف املٛاد 

تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتقٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ إىل ايدزد١ األٚىل 

ٚ املطتػازٜٔ يف  ايٓطب١ ألضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚ املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ب

ض١ٓ َٔ األقد١َٝ ايعا١َ َٓٗا  25ايتدطٝط ايرتبٟٛ املستبني يف ايدزد١ ايجا١ْٝ، املتٛفسٜٔ ع٢ً 

ٛيٛز ٚ ايرٜٔ خطعٛا يتهٜٛٔ ي ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ ايجا١ْٝ أٚ دزد١ مماث١ً هلا، 6

 ايدزد١ ايجا١ْٝ أٚ دزد١ مماث١ً هلا تستب عٓ٘ تػٝري يف اإلطاز.

نُا ٜطتفٝد َٔ ْفظ املكتطٝات ايٛازد٠ يف ٖرٙ املاد٠، َفتػٛ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ املستبني  

ٚ ارتاضعني ملكتطٝات   يف ايطًِ ايعاغس اذتاصًني ع٢ً غٗاد٠ َفتؼ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ

( املػاز إيٝ٘ أعالٙ، يًرتق١ٝ 2985أنتٛبس  4) 2426َٔ ستسّ  28يف  ايصادز 18858741املسضّٛ زقِ 

 إىل إطاز َفتؼ ز٥ٝطٞ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ.

َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  99ٚتتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 .أعالٙ 222
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 224 املاد٠

تبك٢ املكتطٝات املٓع١ُ يػسٚط ٚ نٝفٝات اذتصٍٛ ع٢ً ايػٗادات ٚ ايدبًَٛات اييت 

تطًُٗا َسانص ايتهٜٛٔ ارتاضع١ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ضاز١ٜ املفعٍٛ، نُا ٜبك٢ ايعٌُ 

دازٜا بايػسٚط ٚايػٗادات ٚايدبًَٛات املعٍُٛ بٗا يًتٛظٝف يف شتتًف األطس املٓصٛص 

( بػإٔ ايٓعاّ 2985أنتٛبس  4)2426َٔ ستسّ  28بتازٜذ   18858741عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ 

تطًِٝ ايػٗادات األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ يًتٛظٝف، ٚ ذيو إىل سني 

 ٚايدبًَٛات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد ٖرا املسضّٛ.

 َهسز٠ 224 املاد٠

َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2  )أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ

املاد٠ األٚىل مبكتط٢ ٚغريت ٚمتُت ، 1224َاٟ  23بتازٜذ  5121( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1224

ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد   (1222ْٛفُرب  15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  ايصادز يف 18228611َٔ املسضّٛ 

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز 6227

، ٜطتفٝد املٛظفٕٛ ارتاضعٕٛ يًٓعاّ األضاضٞ ارتاص 1224ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس 

مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ، ايرٜٔ خطعٛا يتهٜٛٔ مبسنص تهٜٛٔ َفتػٞ ايتعًِٝ أٚ 

مبسنص  ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ أٚ باملدازع ايعًٝا يألضاتر٠ تستب عٓ٘ تػٝري يف اإلطاز 

دزد١ ذات تستٝب اضتداليٞ مماثٌ يدزدتِٗ األص١ًٝ، َٔ ضٓتني َٔ األقد١َٝ  َع تعِٝٝٓٗ يف

 . بدٕٚ َفعٍٛ َادٟ، حتتطب يًرتقٞ يف ايدزد١

  َستني َهسز٠ 224 املاد٠

َاٟ  4) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24ايصادز يف  04.78. 2)أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

ٚغريت ٚمتُت مبكتط٢ املاد٠  1224َاٟ  23بتازٜذ  5121( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 1224

( ايصادز بادتسٜد٠ 1226أغططظ  18) 2417غعبإ  23ايصادز يف  18268272األٚىل َٔ املسضّٛ 

 .(1226ضبتُرب  28بتازٜذ  5417ايسمس١ٝ عدد 

أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ  ٜطتفٝد

يف إطاز أضاتر٠ ايطًو األٍٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ 

( بػإٔ ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص 2985أنتٛبس 4) 2426َٔ ستسّ  28ايصادز يف  18858741زقِ 

ب١ٝ ايٛط١ٝٓ، َٔ ضٓٛات َٔ األقد١َٝ حتتطب ألدٌ ايرتقٞ باالختٝاز "إىل مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرت

 ايدزد١ األٚىل حتدد ع٢ً ايػهٌ ايتايٞ:

مخظ ضٓٛات يفا٥د٠ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ ض١ٓ  -

َٚا قبٌ، ٜٚطتفٝدٕٚ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ َٔ ايرتق١ٝ عٔ طسٜل االختٝاز بعد  2979
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تٝفا٥ِٗ يًػسٚط ايٓعا١َٝ يًرتقٞ دٕٚ األخر بعني االعتباز ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ املٓصٛص اض

 ايطايف ايرنس. 18858741عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ 

ع٢ً  1224ٚتصسف األدس٠ ايػٗس١ٜ ايٓاجت١ عٔ ٖرٙ ايرتق١ٝ نا١ًَ ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٛيٝٛ 

اضتٝفا٥ِٗ ايػسٚط ايٓعا١َٝ  إٔ حيتفغ املعٕٓٝٛ باألَس باألقد١َٝ يف ايدزد١ حتتطب َٓر

 يًرتقٞ؛

 ؛2982 أزبع ضٓٛات يفا٥د٠ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ ض١ٓ -

 ؛2982ض١ٓثالخ ضٓٛات يفا٥د٠ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ  -

 ؛2981مت تٛظٝفِٗ األٍٚ ض١ٓ  ضٓتإ يفا٥د٠ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ -

 .2983 ض١ٓ ٚاسد٠ يفا٥د٠ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ ض١ٓ -

ٚتطسٟ ْفظ املكتطٝات املػاز إيٝٗا أعالٙ، ع٢ً أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ 

١ٜٛٗ ٚنرا ايساضبني ايدزد١ ايجا١ْٝ ايساضبني يف اَتشاْات ايتدسز َٔ املسانص ايرتب١ٜٛ ادت

يف ايط١ٓ ايجا١ْٝ يًُدازع ايعًٝا يألضاتر٠. ٚحيتطب تازٜذ ايتٛظٝف بايٓطب١ يًُعٓٝني باألَس 

ألدٌ االضتفاد٠ َٔ ضٓٛات األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ، ابتدا٤ َٔ تازٜذ تطُٝتِٗ نأضاتر٠ 

 ايطًو األٍٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ.

ٚثالخ ضٓٛات ٚضٓتني ٚض١ٓ ٚاسد٠ َٔ  ٚتتِ ايرتقٝات ايٓاجت١ عٔ َٓح أزبع ضٓٛات

 األقد١َٝ املػاز إيٝٗا أعالٙ،  بعد اضتٝفا٤ املعٓٝني باألَس يًػسٚط ايٓعا١َٝ يًرتقٞ باالختٝاز

َٔ ٖرا  222أعالٙ، َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  99املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 نا١ًَ، نُا َا ًٜٞ :املسضّٛ،  ٚتصسف األدس٠ ايػٗس١ٜ ايٓاجت١ عٓٗا 

 ؛1223بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  1224ابتدا٤ َٔ فاتح أنتٛبس  -

 ؛1224بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  1225ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس  -

 ؛1225بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  1225ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٛيٝٛ  -

 .1226ٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ باي 1226ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٛيٝٛ  -

ٜٚطتفٝد أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ، ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ 

ايطايف  2985أنتٛبس  4ايصادز يف  18858741يف إطاز املعًُني املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 

ضٓٛات يف إطاز أضاتر٠ ايطًو األٍٚ  6ض١ٓ َٔ ارتد١َ َٓٗا  25ايرنس، ٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً 

َٔ  18858741يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓصٛص عًِٝٗ يف املسضّٛ املرنٛز زقِ 

ضٓٛات َٔ األقد١َٝ حتتطب ألدٌ ايرتقٞ باالختٝاز إىل ايدزد١ األٚىل حتدد عـ٢ً ايػهٌ 

 ايتــايـٞ:
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 ؛2993نٛز٠ أعالٙ إىل غا١ٜ ض١ٓ أزبع ضٓٛات بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املر -

 ؛2994ثالخ ضٓٛات بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ خالٍ ض١ٓ  -

 ؛2995ضٓتإ بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ خالٍ ض١ٓ  -

 .2996ض١ٓ ٚاسد٠ بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ خالٍ ض١ٓ  -

ٝات ايٓاجت١ عٔ َٓح أزبع ضٓٛات ٚثالخ ضٓٛات ٚضٓتني ٚض١ٓ ٚاسد٠ َٔ ٚتتِ ايرتق

األقد١َٝ املػاز إيٝٗا أعالٙ، بعد اضتٝفا٤ املعٓٝني باألَس يًػسٚط ايٓعا١َٝ يًرتقٞ باالختٝاز 

َٔ ٖرا  222أعالٙ َع َساعا٠ َكتطٝات املــاد٠  99املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 األدس٠ ايػٗس١ٜ ايٓاجت١ عٓٗا نا١ًَ، نُا  ًٜٞ:املسضّٛ، ٚتصسف 

 ؛1223بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  1224ابتدا٤ َٔ فاتح أنتٛبس  -

 ؛1224بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  1225ا بتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس -

 ؛1225بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  1225ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٛيٝٛ  -

 .1226بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  1226ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٛيٝٛ  -

ٜٚطتج٢ٓ َٔ اإلدسا٤ات املرنٛز٠ أعالٙ، أضاتر٠ ايطًو األٍٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ 

املػاز إيٝ٘ أعالٙ،  2985أنتٛبس  4ايصادز يف  18858741ايجايج١ املٓصٛص عًِٝٗ يف املسضّٛ زقِ 

 دٜطُرب 32ق١ٝ إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ بٓا٤ ع٢ً ايػٗادات ادتاَع١ٝ إىل غا١ٜ املطتفٝدٕٚ َٔ ايرت

2991 . 

 َهسز٠ ثالخ َسات: 224املاد٠ 

 15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  صادز يفاٍ 18228611مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )أضٝفت 

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز 6227ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  1222ْٛفُرب 

ٜطتفٝد أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا 

 21ٚإىل غا١ٜ  2997َعًُني َٚهًفني بايدزٚع باإلعدادٟ املتٛفسٕٚ ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس 

ِ ضٓٛات يف إطاز أضاتر٠ ايتعًٝ( 6)ض١ٓ َٔ ارتد١َ َٓٗا ضت  25، ع٢ً أقد١َٝ  1223فرباٜس 

ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓبجكٕٛ عٔ إطاز أضتاذ ايطًو األٍٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، َٔ ضٓٛات َٔ  18858741َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 

 األقد١َٝ حتتطب ألدٌ ايرتقٞ إىل ايدزد١ األٚىل ، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 5 ؛2998ٚ 2997بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ بسضِ ضٓيت  ضٓٛات 

 4  ؛1222ٚ 2999ضٓٛات بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ بسضِ ضٓيت 
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 3  إىل  1222ضٓٛات بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس

 .1223فرباٜس 21غا١ٜ 

ضٓٛات َٔ  3ضٓٛات ٚ 4ضٓٛات ٚ 5، ايرتقٝات  ايٓاجت١ عٔ َٓح  1226ٚتتِ، ابتدا٤ َٔ ض١ٓ 

األقد١َٝ املػاز إيٝٗا أعالٙ، بعد اضتٝفا٤ املعٓٝني باألَس يًػسٚط ايٓعا١َٝ  املطًٛب١ يًرتقٞ 

 أعالٙ.  99باالختٝاز ، طبكا ملكتطٝات املاد٠ 

 . 1222َٔ فاتح ٜٓاٜس  ٜٚطسٟ املفعٍٛ املادٟ هلرٙ ايرتقٝات ابتدا٤

 َهسز٠ أزبع َسات: 224املاد٠ 

 15) 2431 َٔ ذٟ اذتذ١ 18  صادز يفاٍ 18228611مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )أضٝفت 

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز  6227ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  1222ْٛفُرب 

ٜعني ابتدا٤ َٔ ايّٝٛ املٛايٞ يتازٜذ ايرتضِٝ، ٚبعد اإلدال٤ بػٗاد٠ اإلداش٠ أٚغٗاد٠ اإلداش٠ -2

يف ايدزاضات األضاض١ٝ أٚغٗاد٠ اإلداش٠ امل١ٝٓٗ أٚ َاٜعادهلا، يف ايدزد١ ايجا١ْٝ، أضاتر٠ 

ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ًَٚشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ 

 كٕٛ ايرتبٜٕٛٛ املستبٕٛ مجٝعِٗ يف ايدزد١ ايجايج١.ٚاملًش

ٜعني ابتدا٤ َٔ ايّٝٛ املٛايٞ يتازٜذ ايرتضِٝ ٚبعد اإلدال٤ بػٗاد٠ املاضرت أٚ دبًّٛ ايدزاضات -1

ايعًٝا أٚ دبًّٛ ايدزاضات ايعًٝا املعُك١ أٚ دبًّٛ ايدزاضات ايعًٝا املتدصص١ أٚ َاٜعادهلا 

 يف:

 اتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ، أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ  ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز أض

 ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ؛

  ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املُْٛني، ًَشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ ٚاملًشكٕٛ ايرتبٜٛني

 ٚاملُْٕٛٛ؛

 ٘ٝايرتبٟٛ ٚاملطتػازٜٔ يف ايتدطٝط  ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛد

 ايرتبٟٛ، املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚاملطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ.

 .1222ددٓرب  32إىل غا١ٜ  1228فرباٜس  23ٜٚعٌُ بٗرٙ املكتطٝات ابتدا٤ َٔ   

ميهٔ إٔ ٜطتفٝد املٛظفٕٛ ارتاضعٕٛ يًٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ  -3   

املػاز إيٝٗا  18858741ايٛط١ٝٓ، ٚاملٓبجكٕٛ عٔ األطس املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ 

أعالٙ، اذتاصًٕٛ ع٢ً ايػٗادات ٚايدبًَٛات ادتاَع١ٝ، ٚايرٜٔ مت تعِٝٝٓٗ يف دزد١ أع٢ً 

 بٓا٤ ع٢ً ٖرٙ ايػٗادات ٚايدبًَٛات ، َٔ أقد١َٝ اعتباز١ٜ حتدد ع٢ً ايػهٌ ايتايٞ : 
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  تطاٟٚ املد٠ املُتد٠ بني ايّٝٛ املٛايٞ يتازٜذ ايرتضِٝ ٚتازٜذ ايتعٝني أقد١َٝ اعتباز١ٜ

بٓا٤ ع٢ً ايػٗادات املرنٛز٠ بايٓطب١ يًشاصًني َِٓٗ عًٝٗا قبٌ تازٜذ تسضُِٝٗ ، 

 ؛(1) ع٢ً أال تتذاٚش َدتٗا ضٓتني

  أقد١َٝ اعتباز١ٜ تطاٟٚ املد٠ املُتد٠ َٔ تازٜذ اذتصٍٛ ع٢ً ايػٗادات املرنٛز٠ إىل

، ٚذيو بايٓطب١ يًشاصًني (1)ٜذ ايتعٝني بٓا٤ عًٝٗا، ع٢ً أال تتذاٚش َدتٗا ضٓتني تاز

 ع٢ً ٖرٙ ايػٗادات بعد تازٜذ ايرتضِٝ.

األقد١َٝ االعتباز١ٜ، اييت تطبل ع٢ً آخس ٚضع١ٝ إداز١ٜ يًُعٓٝني باألَس، ٚدٕٚ  ٚحتتطب

 َفعٍٛ َادٟ، عٓد تازٜذ صدٚز ٖرا املسضّٛ بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ، يًرتقٞ يف ايستب١ ٚايدزد١.

 َهسز٠ مخظ َسات: 224املاد٠ 

 15) 2431 اذتذ١َٔ ذٟ  18  صادز يفاٍ 18228611مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )أضٝفت 

 (1222 دٜطُرب 17بتازٜذ   َهسز  6227ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  1222ْٛفُرب 

ٜطتفٝد أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ، ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا َعًُني عسضٝني، -2

، َٔ أقد١َٝ اعتباز١ٜ حتتطب يًرتقٞ يف 1225ٚمت تٛظٝفِٗ بصف١ ْعا١َٝ بسضِ ض١ٓ 

ضٓٛات تطبل ابتدا٤ َٔ تازٜذ تٛظٝفِٗ  ٚدٕٚ َفعٍٛ ( 3)ايستب١ ٚايدزد١، َدتٗا ثالخ 

 َادٟ.

ٜطتفٝد أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ، ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا َعًُني عسضٝني، ٚمت -1

حتتطب يًرتقٞ يف ايستب١ ٚ ، َٔ أقد١َٝ اعتباز١ٜ 1227ض١ٓتٛظٝفِٗ بصف١ ْعا١َٝ بسضِ  

 ضٓٛات تطبل ابتدا٤ َٔ تازٜذ تٛظٝفِٗ ٚدٕٚ َفعٍٛ َادٟ.( 5) ايدزد١ َدتٗا مخظ

ٜٚتِ تسضِٝ أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ املػاز إيِٝٗ يف 

ًَٛ اإلداش٠ َٔ ٖرٙ املاد٠، بعد قطا٤ ض١ٓ ٚاسد٠ َٔ ايتدزٜب، ٜٚعني سا (1)ٚ  (2)ايفكستني 

أٚ َا ٜعادهلا َِٓٗ يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطازِٖ األصًٞ ابتدا٤ َٔ ايّٝٛ املٛايٞ يتازٜذ 

 ايرتضِٝ ٚدٕٚ َفعٍٛ َادٟ.

ٜعني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ اذتاصًني ع٢ً غٗاد٠ اإلداش٠ أٚ َا ٜعادهلا، -3

١ ْعا١َٝ بسضِ ض١ٓ ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا َعًُني عسضٝني، ٚمت تٛظٝفِٗ بصف

 ، يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطازِٖ األصًٞ ابتدا٤ َٔ ايّٝٛ املٛايٞ يتازٜذ ايرتضِٝ.1221
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 225 املاد٠

االَتشاْات ٚاذتصٍٛ ع٢ً شتتًف غٗادات  نٝف١ٝ إدسا٤ املبازٜات ٚ حتدد غسٚط ٚ

بعد زأٟ َطابل ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا املسضّٛ بكساز يٛشٜس ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 

يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ باضتجٓا٤ ايكسازات املتعًك١ باملبازٜات ٚاالَتشاْات 

 ٚغٗادات ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ ارتاص١ بٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ.

 226املاد٠ 

تٓطذ ابتدا٤ َٔ ْفظ  بٗرا املسضّٛ ابتدا٤ َٔ تازٜذ ْػسٙ بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ، ٚ ٜعٌُ 

 ايتازٜذ مجٝع املكتطٝات ايٓعا١َٝ املدايف١.

ٚحيتفغ املٛظفٕٛ ارتاضعٕٛ ملكتطٝات ٖرا املسضّٛ، بٛضعٝتِٗ اإلداز١ٜ اييت ناْٛا 

املتعًك١ بإعاد٠  ذيو إىل إٔ تصبح ايكسازات ٜتُتعٕٛ بٗا عٓد تازٜذ إدسا٤ ايعٌُ ب٘، ٚ

إدَادِٗ يف إطاز َٔ األطس املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا املسضّٛ ضاز١ٜ املفعٍٛ. ٜٚطتفٝدٕٚ ابتدا٤ 

 1.21.861 زقِ َٔ ايتعٜٛطات املٓصٛص عًٝٗا يف نٌ َٔ املسضّٛ 1221َٔ فاتح ضبتُرب 

ذٟ اذتذ١   8 ايصادز يف  1.21.862زقِ ٚ املسضّٛ  ( 1223فرباٜس  22)2413ذٟ اذتذ١  8ايصادز يف 

 (.1223فرباٜس  22)2413

 227املاد٠ 

ايطًط١  ٜطٓد تٓفٝر ٖرا املسضّٛ إىل ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚ

ايطًط١ اذته١َٝٛ  اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ ٚ

 ٗا.املهًف١ بايػؤٕٚ اإلداز١ٜ، نٌ ٚاسد٠ َٓٗا فُٝا خيص

 (.1223فرباٜس  22)2413ذٟ اذتذ١  8 سسز بايسباط يف ٚ

 اإلَطا٤: إدزٜظ دطٛ.

 ٚقع٘ بايعطف:

 ٚشٜس ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايػباب،

 اإلَطا٤: سبٝب املايهٞ.

 ٚشٜس املاي١ٝ ٚ ارتٛصص١،

 اإلَطا٤: فتح اهلل ٚيعًٛ.

 ايٛشٜس املهًف بتشدٜح ايكطاعات ايعا١َ،

 اإلَطا٤: صتٝب ايصزٚايٞ ٚازثٞ.
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  2ٍٚ املًشل  زقِادتد: إعاد٠ اإلدَاز
 اإلطاز ايكدِٜ اإلطاز ادتدٜد

 .املفتؼ ايرتبٟٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ -

 .املفتؼ ايرتبٟٛ  يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ -

 .املفتؼ ايرتبٟٛ  يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ األٚىل.املفتؼ ايرتبٟٛ  يًتعًِٝ  -

األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١  -

 .املُتاش٠

 

األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١  -

 .األٚىل

 

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ -

 .األٚىلأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١  -

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجايج١ -

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .ايجايج١أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١  -

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .َفتؼ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .َفتؼ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ -

 .ممٕٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ  -

  .ًَشل االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١ ايجايج١ -

َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ أٚ َفتؼ يف  -

 .ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ ، بٓا٤ ع٢ً ايتدصص

َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل أٚ َفتؼ يف  -

 .ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل ، بٓا٤ ع٢ً ايتدصص

جا١ْٝ أٚ َطتػاز َطتػاز يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ اي -

  .يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ، بٓا٤ ع٢ً ايتدصص

 .ًَشل االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١ ايجايج١ -

 .املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجايج١ -

 .املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجايج١ -

 .١ٝاملًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجاْ -

 .املفتؼ املُتاش املٓبجل عٔ إطاز َفتػٞ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  -

 يًتعًِٝايس٥ٝطٝني املفتؼ املُتاش املٓبجل عٔ إطاز املفتػني  -

 .االبتدا٥ٞ

 .َفتؼ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ -

 .َفتؼ ز٥ٝطٞ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ -

َٔ ايدزد١ ( 2)"يًتعًِٝ ايجاْٟٛ"أضاتر٠ ايطًو ايجاْٞ  -

 2)اذتاًَني يػٗاد٠ ايتربٜص(املربشٜٔاملُتاش٠ 

َٔ ايدزد١ ( 2)"يًتعًِٝ ايجاْٟٛ"أضاتر٠ ايطًو ايجاْٞ  -

 .)اذتاًَني يػٗاد٠ ايتربٜص(األٚىل 

 .أضاتر٠ ايطًو ايجاْٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ -

  .أضاتر٠ ايطًو ايجاْٞ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .أضاتر٠ ايطًو ايجاْٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .ايطًو األٍٚ َٔ ايدزد١ ايجايج١أضاتر٠  -

 .أضاتر٠ ايطًو األٍٚ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .أضاتر٠ ايطًو األٍٚ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .املعًِ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .املعًِ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .َفتؼ املصاحل االقتصاد١ٜ -

 .َفتؼ ممتاش يًُصاحل االقتصاد١ٜ -

 .ممٕٛ -

 .َكتصد ممتاش -

 .ممتاش يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ َفتؼ -

 

 .َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ -

 

 .َطتػاز يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ -

 

 .َطاعد شتتص يف ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ -

 .سازع ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .سازع ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ ستطس -

 .ستطس املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل -

                                                 
بتازٜذ  5121، دسٜد٠ زمس١ٝ عدد 18218854(  بتػٝري ٚتتُِٝ املسضّٛ 1224َاٟ  15) 2415َٔ زبٝع األٍٚ  24صادز يف  04.78. 2َسضّٛ زقِ   -(1

 1141ص:  '122َاٟ  23
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 2 ادتدٍٚ املًشل زقِ

 
 1ادتدٍٚ املًشل زقِ 

 

 ايستب 

ٚ األزقاّ  

 االضتدالي١ٝ

 ايدزد١

 املُتاش٠

 ايستب 

ٚ األزقاّ  

 االضتدالي١ٝ

ايدزد١ 

 األٚىل

 ايستب 

ٚ األزقاّ  

 االضتدالي١ٝ

 ايجا١ْٝ ايدزد١

 1 ايستب١ =?: 1ايستب١  <;; 1ايستب١  >8?

 2ايستب١  88; 2ايستب١  A<; 2ايستب١  <>?

??A  3 ايستب١ <:; 3 ايستب١ ;8> 3ايستب١ 

 4ايستب١  9=; 4ايستب١  <;> 4ايستب١  :9@

 5ايستب١  ??; 5ايستب١  :?> 5ايستب١  8>@

 6ايستب١  :8> 6ايستب١  8A= 6ايستب١  8?@

A88  7 ايستب١ @:> 7ايستب١  :>= 7ايستب١ 

A;8  8 ايستب١ <=> 8ايستب١  >?= 8ايستب١ 

 9 ايستب١ >@> 9ايستب١  <8<  

  >;A 11 ايستب١ :9=  11ايستب١ 

ايستب١  >8?  

 االضتجٓا١ٝ٥

 ايستب١ االضتجٓا١ٝ٥ ><=

 

ْطب١ ايرتق١ٝ 

 باالَتشاْات امل١ٝٓٗ
 ايط١ٓ ْطب١ ايرتق١ٝ باالختٝاز

 ايط١ٓ األٚىل % 25 % ?

 ايط١ٓ ايجا١ْٝ % 24 % @

A % 9; % ايط١ٓ ايجايج١ 
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  4ادتدٍٚ املًشل زقِ 
ايستب ٚاألزقاّ  

 االضتدالي١ٝ

ايدزد١ 

 األٚىل

ايستب ٚاألزقاّ  

 االضتدالي١ٝ

ايستب ٚاألزقاّ   ايدزد١ ايجا١ْٝ

 االضتدالي١ٝ

ايدزد١ 

 ايجايج١

 1ايستب١  =;: 1ايستب١  =?: 1 ايستب١ <;;

;>A 2ايستب١  ;=: 2ايستب١  88; 2 ايستب١ 

 3ايستب١  >?: 3ايستب١  <:; 3 ايستب١ ;8>

 4ايستب١  <A: 4ايستب١  9=; 4 ايستب١ <;>

 5ايستب١  ?9; 5ايستب١  ??; 5 ايستب١ :?>

=8A 6ايستب١  :8> 6 ايستب١ ;;A  6ايستب١ 

 7ايستب١  9<; 7ايستب١  @:> 7 ايستب١ :>=

 8ايستب١  :@; 8ايستب١  <=> 8 ايستب١ >?=

 9ايستب١  >8> 9ايستب١  >@> 9 ايستب١ <8<

>;A 11ايستب١ @;> 11ايستب١ :9= 11ايستب١ 

 ><= 11ايستب١  =?<
ايستب١ 

 االضتجٓا١ٝ٥
  

>A8  12ايستب١ 
 

 13ايستب١  >8?

                                       

  4ادتدٍٚ املًشل زقِ 

 ايدزد١ األٚىل

 ايستب١ عدد ايطٓٛات

 99إىل ايستب١  98َٔ ايستب١  ;

 :9إىل ايستب١  99َٔ ايستب١  ;

 ;9إىل ايستب١  :9َٔ ايستب١  ;

  5ادتدٍٚ املًشل زقِ 

 ايستب١ عدد ايطٓٛات

 ?إىل ايستب١  <َٔ ايستب١  ;

 @إىل ايستب١  ?َٔ ايستب١  ;
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 ع٢ً  أِٖ ايتعدٜالت اييت طسأت

  2113فرباٜس  11ايصادز يف  22122845املسضّٛ زقِ  

 ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ بػإٔ ايٓعاّ األضاضٞ 
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 (.2003َاٟ  21بتازٜذ  4222)دسٜد٠ زمس١ٝ عدد   2003َاٟ  3بتازٜذ  2003067َطاَني املسضّٛ زقِ   : 2 ادتدٍٚ زقِ
 

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

2  

 

 .ٖٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ 

 

ٚحتدٜد  إسداخ إطاز خاص باملفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ  اإلعدادٟ

 اختصاصات ٖرٙ ايف١٦ َٔ األطس ٚنٝف١ٝ تسقٝتٗا َٔ دزد١ إىل أخس٣.

 َهسز٠ 7

 َهسز٠ َستني 7

 َسات 1َهسز٠  7

 َسات 3َهسز٠  7

 

82 

 ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ، ٠ٖٝأ 

  ٟٖٛٝأ٠ ايدعِ اإلدازٟ ٚايرتب

 ٚاالدتُاعٞ.

ٚاملفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ فتح اجملاٍ أَاّ ًَشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠ 

ايجاْٟٛ اإلعدادٟ يػػٌ َٗاّ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ مبؤضطات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 

 ايعَُٛٞ.

85   مجٝع املٛظفني ارتاضعني ملكتطٝات

أنتٛبس  4بتازٜذ  18858741املسضّٛ زقِ 

2985 . 

األقد١َٝ املهتطب١ يف ايدزد١ إضاف١ إىل ايستب١ املٓصٛص عًٝٗا يف  استطاب

 ، ٚذيو أثٓا٤ إعاد٠ اإلدَاز، بدال َٔ االقتصاز ع٢ً ايستب١ فكط.1223َسضّٛ 

87   مجٝع املٛظفني ارتاضعني ملكتطٝات

أنتٛبس  4بتازٜذ  18858741املسضّٛ زقِ 

2985. 

ايرتق١ٝ عٔ طسٜل اَتشإ ايتٓصٝص ع٢ً عدّ ايطُاح يًُٛظفني املتدزبني ب

 ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ.

ايتٓصٝص ع٢ً عدّ ايطُاح يًُٛظفني املتدزبني بايرتق١ٝ يف ايدزد١  88

 باالختٝاز.

نتازٜذ يًػسٚع يف ايرتق١ٝ عٔ طسٜل االَتشاْات  1223فرباٜس  23اعتُاد 

هلا تستٝب اضتداليٞ  أٚ دزد١ 9إىل ايطًِ  8امل١ٝٓٗ ٚباالختٝاز َٔ ايطًِ 

 مماثٌ.
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 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

  

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

203 
 إعفا٤ أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايرٜٔ ًٜذٕٛ ١٦ٖٝ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ َٔ  أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 ايتدزٜب.

204 

  أطس ٖٝأ٠ ايتدزٜظ ٚأطس اهل٦ٝات

 األخس٣.
حتدٜد اذتد األد٢ْ يًتدزٜب يف ض١ٓ ٚاسد٠ بايٓطب١ رتسجيٞ َسانص 

تسضِٝ املٛظفني املتدزبني املٓتُني إىل باقٞ ايتهٜٛٔ، َع ايتٓصٝص ع٢ً 

 اهل٦ٝات بعد قطا٤ فرت٠ تدزٜب ملد٠ ض١ٓ قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠.

206 

  شتتًف األطس املٛضٛع١ غٞ طٛز

 7ٚ8االْكساض املستب١ يف ايطًُني

 (.22 َٚفتػٛ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ )ايطًِ

تٛازٜذ َع١ٓٝ بايٓطب١ تطسٜع ٚتري٠ تسق١ٝ ٖرٙ األطس ٚذيو َٔ خالٍ حتدٜد 

 يهٌ ف١٦.

 

 َهسز٠ 206

  ٚاملطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ أ

 ايتدطٝط ايرتبٟٛ.
متهني املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ، خالٍ َد٠ اْتكاي١ٝ 

ضٓٛات، َٔ ايرتقٞ إىل إطاز َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ  3سددت يف 

ايدزد١ األٚىل أٚ َفتؼ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل، ٚذيو إَا 

 .اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗعٔ طسٜل االختباز أٚ ع٢ً إثس 

 

 َهسز٠ َستني 206

 ُْٕٛٛضٓٛات ، َٔ ايرتقٞ إىل إطاز  3متهني املْٛني، خالٍ َد٠ اْتكاي١ٝ سددت يف  امل

َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل، ٚذيو إَا عٔ طسٜل 

 .اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗاالختباز أٚ ع٢ً إثس 

 َسات 1 َهسز٠ 206
  نتاب االقتصاد ٚنتاب االقتصاد

 ( .6-5 ايطًُإ)  املُتاشٕٚ
ايتٓصٝص ع٢ً َكتطٝات متهٔ نٌ ناتب االقتصاد ٚنتاب االقتصاد 

 املُتاشٜٔ، ايرٜٔ مت ٚضعِٗ يف طسٜل االْكساض َٔ ايرتق١ٝ.
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 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

  

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

 َهسز٠ 207

  املٛظفٕٛ املتدزبٕٛ خسجيٛ َسانص

 تهٜٛٔ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.

إعفا٤ ٖرٙ ايف١٦ َٔ املتدزبني َٔ ادتٝاش غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ َع تسضُٝٗا 

أنتٛبس  4بتازٜذ  18858741َٔ املسضّٛ زقِ  215ٚ 214طبكا ملكتطٝات املادتني 

2985. 

 

222 

 أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ؛ 

 أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ؛ 

  ًَٕٛشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ ٚاملًشك

 ايرتبٜٕٛٛ.

ضٓٛات، َع  6ضٓٛات إلىل  8تكًٝص املد٠ املطًٛب١ يًرتقٞ إىل ايدزد١ َٔ 

تٛضٝع ايف٦ات املطتفٝد٠ َٔ ٖرا املكتط٢ يٝػٌُ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ 

 اإلعدادٟ.

املكتصدٕٚ ٚاملكتصدٕٚ املُتاشٕٚ   َهسز٠ 222

ًَٚشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ اذتاصًٕٛ 

 ع٢ً اإلداش٠.

فتح إَها١ْٝ تسق١ٝ ٖرٙ ايف٦ات إىل إطاز ممٕٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ عٔ طسٜل 

 . 1224ضٓٛات ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس  3َبازا٠ ض١ٜٛٓ تٓعِ خالٍ َد٠ 

 

223 

 أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ؛ 

  ٟٛاملطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتب

ٚاملطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ 

 1ٛا يًتهٜٛٔ يٛيٛز ايدزد١ عايرٜٔ خط

 تستب عٓ٘ تػٝري يف اإلطاز.

ضٓٛات  6ض١ٓ َٔ األقد١َٝ ايعا١َ َٓٗا  25ايتٓصٝص ع٢ً إٔ ايرتق١ٝ بػسط 

هلا جيب إٔ تتِ طبكا يًٓطب  اث١ًَٔ ارتد١َ يف ايدزد١ ايجا١ْٝ أٚ دزد١  مم

 َٔ ٖرا املسضّٛ. 222ٚ 99احملدد٠ ضٜٓٛا مبٛدب املادتني 

 

 َهسز٠ 224

 طس ١٦ٖٝ زداٍ ايتعًِٝ املٓصٛص أ

عًِٝٗ يف ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص 

مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ) املسضّٛ 

 (.2985أنتٛبس  4بتازٜذ  18858741زقِ 

متهني األطس اييت خطعت يتهٜٛٔ تستب عٓ٘ تػٝري يف اإلطاز دٕٚ تػٝري يف 

يو ابتدا٤ َٔ ايطًِ َٔ ضٓتني َٔ األقد١َٝ حتتطب يًرتقٞ يف ايدزد١، ٚذ

 . 1224فاتح ٜٓاٜس 
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 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

  

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

 

 َهسز٠ َستني 224

  ًِٗٝأضاتر٠ ايطًو األٍٚ املٓصٛص ع

يف ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ 

ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ )املسضّٛ زقِ 

 (.2985أنتٛبس  4بتازٜذ  18858741

َٓح أضاتر٠ ايطًو  األٍٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايرٜٔ مت  تٛظٝفِٗ األٍٚ بٗرٙ 

 32ض١ٓ َٔ األقد١َٝ يف ٖرا اإلطاز إىل غا١ٜ  25ايصف١ ٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً 

ثالخ ضٓٛات َٔ األقد١َٝ حتتطب يًرتقٞ يف ايدزد١ ٚذيو  2995دٜطُرب 

 . 1224ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس 
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 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

  

 (.2004غػت  24بتازٜذ  4135)دسٜد٠ زمس١ٝ عدد  2004غػت   3بتازٜذ  2.05.176َطاَني املسضّٛ زقِ  : 2ادتدٍٚ زقِ 
 

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

 

85 

  ّاألطس ارتاضع١ يًٓعا

األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ 

ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ أٚ املٓت١ُٝ إىل 

 أْع١ُ أضاض١ٝ أخس٣.

 أسهاّ تتعًل بهٝف١ٝ إعاد٠ تستٝب َٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ايرٜٔ تتِ  حتدٜد

تسقٝتِٗ َٔ دزد١ إىل أخس٣ عٔ طسٜل االَتشاْات امل١ٝٓٗ أٚ باالختٝاز بعد ايتكٝٝد يف 

 ددٍٚ ايرتق١ٝ؛

  ايتٓصٝص ع٢ً نٝفٝات إعاد٠ تستٝب  املٛظفني ارتاضعني ألْع١ُ أضاض١ٝ أخس٣ عٓد

 .املٓصٛص عًٝٗا  يف ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ايٛشاز٠ ٚيٛدِٗ إسد٣ ايدزدات

 (.2005ضبتُرب 27بتازٜذ  4346)دسٜد٠ زمس١ٝ عدد  2005أغططظ  27بتازٜذ  20050262َطاَني املسضّٛ زقِ :  1ادتدٍٚ زقِ 

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

 

 

َهسز٠  224

 َستني

 

 

 

 ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  أضاتر٠

 اإلعدادٟ

  َٓح أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ضٓٛات َٔ األقد١َٝ حتتطب ألدٌ ايرتقٞ إىل

ايدزد١ األٚىل، ضٛا٤ بايٓطب١ يًرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ بٗرٙ ايصف١ ٚنرا ايساضبني يف 

ٝا اَتشاْات ايتدسز  َٔ املسانص ايرتب١ٜٛ ادت١ٜٛٗ ٚايط١ٓ ايجا١ْٝ َٔ املدازع ايعً

يألضاتر٠، ٚايرٜٔ  مت تٛظٝفِٗ أضاتر٠ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ أٚ بايٓطب١ ألضاتر٠ 

 25ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ يف إطاز املعًُني ٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً 

 ؛ 2996ددٓرب  32ضٓٛات يف اإلطاز إىل غا١ٜ  6ض١ٓ َٔ ارتد١َ َٓٗا 

 ٓاجت١ عٔ استطاب ضٓٛات األقد١َٝ ٚنرا تازٜذ صسف حتدٜد تازٜذ َفعٍٛ ايرتق١ٝ اي

 األدس٠ ايػٗس١ٜ ايٓاجت١ عٓٗا بايٓطب١ يهٌ ف١٦.
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 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

  

 (2006ٜٛيٝٛ   19بتازٜذ   5544)دسٜد٠ زمس١ٝ عدد    2007ٜٛيٝٛ   9 بتازٜذ  20060720سص١ًٝ َطاَني املسضّٛ زقِ : 3 ادتدٍٚ زقِ

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

 

78 
  ْٟٛاألضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجا

 ايتأًٖٝٞ

 .ايدزد١ املُتاش٠ َٔ 

  إسداخ ١٦ٖٝ َهًف١ بتٓطٝل ايتفتٝؼ باألقطاّ ايتشطري١ٜ يٛيٛز املعاٖد

ٚاملدازع ايعًٝا أٚ بأقطاّ حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ ) َفتػإ ع٢ً املطت٣ٛ 

 املسنصٟ، َٚفتؼ ٚاسد ع٢ً املطت٣ٛ ادتٟٗٛ(.

80   اإلقًُٕٝٝٛايٓٛاب 

  َسادع١ ايػسٚط ايٓعا١َٝ املطًٛب١ يف ايٓٛاب اإلقًُٝٝني يًٛشاز٠ ع٢ً غساز َا

ٖٛ َعٍُٛ ب٘ بايٓطب١ يسؤضا٤ األقطاّ باإلدازات املسنص١ٜ، بٗدف فتح اجملاٍ 

 أَاّ ايكدزات ٚايهفا٤ات ايػاب١ يتدبري ايػإٔ ايرتبٟٛ.

203  أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايرٜٔ ًٜذٕٛ ٦ٖٝات أخس٣ غري ٦ٖٝاتِٗ األص١ًٝ َٔ َد٠  إعفا٤

ايتدزٜب، ٚذيو أخرا بعني االعتباز ٚضع١ٝ بعض ايف٦ات اييت خطعت يتهٜٛٔ 

 تستب عٓ٘ تػٝري يف اإلطاز

 .)ٟٛٚيٛز ضًو املطتػازٜٔ مبسنص ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتب ( 

206 
  َفتػٛ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ املستبٕٛ يف

 . 22ايطًِ 

  ًِ3، ٚذيو ع٢ً  22تطسٜع ٚتري٠ تسق١ٝ ٖرٙ ايف١٦ إىل ايدزد١ املستب١ يف ايط 

، أخرا بعني االعتباز األقد١َٝ يف  1224أقطاط َتطا١ٜٚ ابتدا٤ َٔ فاتح غتٓرب 

 ارتد١َ ٚيف ايطًِ ٚيف اإلطاز.
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 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

  
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  

  

  2022 ْٛفُرب   24 بتازٜذ  20220522املسضّٛ زقِ  : سص١ًٝ َطاَني4 ادتدٍٚ زقِ

 (2022 دٜطُرب  26بتازٜذ   َهسز 5006)دسٜد٠ زمس١ٝ عدد   

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

82 
 ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ ٠ٖٝأ  ايطُاح يًُفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ بتٛيٞ َٗاّ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ ع٢ً غساز 

املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ، ٚذيو بعد ايتكٝٝد 

   .يف ال٥ش١ األ١ًٖٝ اييت تٛضع نٌ ض١ٓ هلرا ايػسض

 املهسز٠ 85
  ٞاملٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاض

 ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

  ايتٓصٝص ع٢ً تعٝني املٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ

ايٛط١ٝٓ ايرٜٔ اضتفادٚا َٔ تهٜٛٔ مبسنص تهٜٛٔ َفتػٞ ايتعًِٝ أٚ مبسنص ايتٛدٝ٘ 

ٚارتطٝط ايرتبٟٛ أٚ باملدازع ايعًٝا يألضاتر٠ يف ايدزد١ ايطابك١ يدزدتِٗ األص١ًٝ عٓد 

 ملسنص.تازٜذ ايتدسز َٔ ٖرا ا

87 
  ٞاملٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاض

 ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

  ِبتشدٜد غسٚط تسقٞ  1225دٜطُرب  1ايصادز يف  18248423ايتٓصٝص ع٢ً املسضّٛ زق

َٛظفٞ ايدٚي١ يف ايدزد١ أٚ اإلطاز ، نُسدع١ٝ يًرتق١ٝ ضٛا٤ عٔ طسٜل االختٝاز أٚ عٔ 

امل١ٝٓٗ ، أخرا بعني االعتباز املكتطٝات ايتٓع١ُٝٝ ايٛازد٠ يف ايٓعاّ طسٜل اَتشإ ايهفا٠٤ 

 األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ .

88 
  ددٓرب َٔ ض١ٓ إدسا٤  32ايطُاح يًُرتغشني املطتٛفني يًػسٚط ايٓعا١َٝ املطًٛب١ إىل غا١ٜ

 اَتشاْات ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ بادتٝاش ٖرٙ االَتشاْات.

203 
 ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ ٖٝأ

 )املُْٕٛٛ(

 .إعفا٤ املُْٛني ايرٜٔ ًٜذٕٛ إطاز َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ َد٠ ايتدزٜب 
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 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

204  .أطس ٖٝأ٠ ايتدزٜظ ٚأطس اهل٦ٝات األخس٣ 

 اذتد األد٢ْ يًتدزٜب يف ض١ٓ ٚاسد٠ بايٓطب١ رتسجيٞ َسانص ايتهٜٛٔ أطس ٖٝأ٠  حتدٜد

ايتدزٜظ  ٚاملرتغشني ايرٜٔ تابعٛا دزاضتِٗ ٚتهِٜٛٓٗ بايط١ٓ ايجايج١ َٔ ضًو ايتربٜص 

ٚعٝٓٛا نأضاتر٠ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ، ٚنرا أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

٢ً ايػٗادات ادتاَع١ٝ، بعد سصٛهلِ مجٝعِٗ ع٢ً  غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ بٓا٤ ع

ايرتب١ٜٛ اييت حتدد نٝفٝات تٓعُٝٗا ٚإدسا٥ٗا مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ 

 بايتعًِٝ املدزضٞ؛

 املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ  اإلعفا٤ َٔ ادتٝاش اَتشإ غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ بايٓطب١ يالضاتر٠

 ؛1222إىل  1223ايتأًٖٝٞ ايرٜٔ ناْٛا ٜٛددٕٚ يف ٚضع١ٝ تدزٜب بسضِ ايطٓٛات َٔ 

  تسضِٝ املٛظفني املتدزبني ايٓادشني يف ايدٚز٠ األٚىل بعد قطا٤ ض١ٓ ٚاسد٠ ايتٓصٝص ع٢ً

تني بايٓطب١ ع٢ً األقٌ َٔ ايتدزٜب، ع٢ً إٔ ال تتذاٚش َد٠ ايتدزٜب احملتطب١ عٓد ايرتضِٝ ضٓ

 يًٓادشني يف باقٞ ايدٚزات.

 األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ  املهسز٠ 204

  ايتٓصٝص ع٢ً نٝف١ٝ تسضِٝ األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ، بعد قطا٤ فرت٠

تدزٜب ملد٠ ض١ٓ قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠ بٓا٤ ع٢ً تكسٜس ٚارتطٛع يتفتٝؼ تسبٟٛ حتدد 

 نٝفٝات تٓعُٝ٘ مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ املدزضٞ.

 ؛ايرتبٟٛٚايتشطٝط ايتٛدٝ٘  ٖٝأ٠  املهسز٠ 206

  ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٖٝأ

 ٚاملاي١ٝ)املُْٕٛٛ(

  خسجيٛ َسنص ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط

 ايرتبٟٛ

 ٚضع١ٝ املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚاملطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ ٚاملُْٛني،  تط١ٜٛ

، ٚنرا خسجيٛ َسنص ايتٛدٝ٘ 1223فرباٜس  23ايرٜٔ ناْٛا ٜعًُٕٛ بٗرٙ ايصف١ قبٌ 

املهسز٠  206 1224ٚ  1223ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ بسضِ ضٓيت 

 َستني
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املهسز٠  أزبع  206

 َسات
  ٚاإلداز٠ًَشكٞ االقتصاد 

  فتح ايرتق١ٝ يف ٚد٘ ًَشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓبجكني عٔ إطاز

املكتصدٜٔ، بعد اضتٝفا٥ِٗ يًػسٚط ايٓعا١َٝ املطًٛب١ يًرتقٞ ، إىل دزد١ ممٕٛ َٔ ايدزد١ 

ايجا١ْٝ ثِ إىل دزد١ ممٕٛ َٔ ايدزد١ األٚىل، ٚإدَادِٗ َباغس٠ يف دزد١ َفتؼ املصاحل 

 . املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل

208 

 املهًفني َٔ يدٕ اإلداز٠  أطس ٖٝأ٠ ايتدزٜظ

يًعٌُ باملصاحل اإلداز١ٜ ٚمبصاحل ايتطٝري 

 املادٟ ٚاملايٞ

  إدَاز أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املهًفني َٔ يدٕ اإلداز٠ يًعٌُ باملصاحل اإلداز١ٜ ٚمبصاحل ايتطٝري

، يف دزد١ ذات تستٝب اضتداليٞ مماثٌ يدزدتِٗ األص١ًٝ،  1222ددٓرب  32املادٟ ٚاملايٞ قبٌ 

َع حتدٜد غسٚط ٚنٝفٝات اإلدَاز مبٛدب قساز َػرتى يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ 

 املدزضٞ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ.

222 

 أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ؛ 

 أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ؛ 

  ٛاالقتصاد ٚاإلداز٠ ٚاملًشكٕٛ ًَشك

 ايرتبٜٕٛٛ.

  ضٓٛات َٔ  6ض١ٓ َٔ األقد١َٝ ايعا١َ َٓٗا  25بػسط باالختٝاز ايتٓصٝص ع٢ً إٔ ايرتق١ٝ

دٜطُرب  1ايصادز يف  18248423يًُسضّٛ زقِ طبكا ١ جيب إٔ تتِ يجارتد١َ يف ايدزد١ ايجا

بعد ايتكٝد يف ددٍٚ ايرتقٞ بتشدٜد غسٚط تسقٞ َٛظفٞ ايدٚي١ يف ايدزد١ أٚ اإلطاز   1225

. 

 .حتدٜد تازٜذ َفعٍٛ ايرتق١ٝ ٚنرا تازٜذ صسف األدس٠ ايػٗس١ٜ ايٓاجت١ عٓٗا 

 املهسز٠ 224
  ٞاملٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاض

 ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

  ايتٓصٝص ع٢ً تعٝني املٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ

ايٛط١ٝٓ ايرٜٔ اضتفادٚا َٔ تهٜٛٔ مبسنص تهٜٛٔ َفتػٞ ايتعًِٝ أٚ مبسنص ايتٛدٝ٘ 

ٚارتطٝط ايرتبٟٛ أٚ باملدازع ايعًٝا يألضاتر٠ يف ايدزد١ ايطابك١ يدزدتِٗ األص١ًٝ عٓد 

 .ملسنصتازٜذ ايتدسز َٔ ٖرا ا
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املهسز٠ ثالخ  224

 َسات

  َٔ ٟأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعداد

ايدزد١ ايجا١ْٝ ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا  

 َعًُني َٚهًفني بايدزٚع باإلعدادٟ

   متتٝع أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا

ٚإىل غا١ٜ  2997املطتٛفني خالٍ ايطٓٛات املُتد٠ َٔ َعًُني َٚهًفني بايدزٚع باإلعدادٟ، 

ضٓٛات يف إطاز أضتاذ ايتعًِٝ  6ض١ٓ َٔ ارتد١َ َٓٗا  25ع٢ً أقد١َٝ  1223فرباٜس  21

ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓبجل عٔ إطاز أضتاذ ايطًو األٍٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 

ب ألدٌ ايرتقٞ باالختٝاز إىل ايدزد١ َٔ ايدزد١ ايجايج١، َٔ ضٓٛات َٔ األقد١َٝ حتتط

 .األٚىل، َع حتدٜد تازٜذ َفعٍٛ ٖرٙ ايرتق١ٝ

املهسز٠ أزبع  224

 َسات

  ٞاملٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاض

 ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

املٓصٛص عًٝٗا يف  ٚاملٓبجكني عٔ األطس 

أنتٛبس  4ايصادز يف   18858741املسضّٛ 

2985 

  ع٢ً تعٝني املٛظفني اذتاصًني ع٢ً ايػٗادات ايعًٝا، ابتدا٤ َٔ ايّٝٛ املٛايٞ ايتٓصٝص

 يف ايدزد١ املال١ُ٥ يدزدتِٗ األص١ًٝ يتازٜذ ايرتضِٝ

  َٓح املٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ، املٓبجكني

،  اذتاصًني 2985أنتٛبس  4ايصادز يف   18858741يف املسضّٛ  عٔ األطس   املٓصٛص عًٝٗا

 .ع٢ً ايػٗادات ٚايدبًَٛات ادتاَع١ٝ أقد١َٝ اعتباز١ٜ

املهسز٠  224

 مخظ  َسات

  أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚأضاتر٠

ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا 

 َعًُني عسضٝني

  َٓح أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا

، أقد١َٝ  اعتباز١ٜ حتتطب 1225َعًُني عسضٝني ٚمت تٛظٝفِٗ بصف١ ْعا١َٝ بسضِ ض١ٓ 

 يًرتقٞ يف ايستب١  ٚ ايدزد١، ٚبدٕٚ َفعٍٛ َادٟ.
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 املساضِٝ املػري٠ ٚاملت١ُُ يًٓعاّ األضاضٞ ارتاص

 مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 

 

 املٛضٛع
ادتسٜد٠ 

 عدد ايسمس١ٝ
 تازٜذ ايٓػس

  ِزبٝع األٍٚ  24ايصادز يف  1824878املسضّٛ زق َٔ

2415 

 ( 1224َاٟ  4)  

 2003َاٟ  21 4222

  ِمجاد٣ اآلخس٠  17ايصادز يف  2.05.176املسضّٛ زق َٔ

 ( 1225غػت   3) 2416
 2004غػت  24 4135

  ِ2417غعبإ  3ايصادز يف  18268272املسضّٛ زق  

 ( 1226أغططظ  18)
 2005 ضبتُرب 27 4346

  ِمجاد٣  13ايصادز  يف  18278822املسضّٛ زق َٔ

 (   2007ٜٛيٝٛ  9) 2418اآلخس٠ 
 2006ٜٛيٝٛ   19 5544

  ِذٟ اذتذ١ َٔ  28ايصادز  يف  18228611املسضّٛ زق

 (  1222 ْٛفُرب 15) 2431
 2022دٜطُرب  26 َهسز  5006
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اأوال : القيمـة امل�ضافة للم�رشوع

1. يعد �لتتبع و�لتقومي و�الفتحا�ض من �ملقومات �الأ�سا�سية للمنظومات �لرتبوية 
�آليات �رضورية لل�سبط و�لتوجيه وح�سن قيادة تلك  �لر�هنة، لكونها متثل 

�ملنظومات و�الرتقاء �مل�ستمر مبوؤ�رض�ت جودتها ومردوديتها.

2. تختلف �الأجهزة �لتي يناط بها �ال�سطالع بهذه �ملهام ح�سب خ�سو�سيات 
�إجناز هذه �لعمليات  �ملنظومات �لرتبوية؛ وهكذ�، تنيط بع�ض �ملنظومات 

�إىل  �لعمليات  بهذه  منها  �الآخر  �لبع�ض  يعهد  بينما  �ملوؤ�س�سات،  مبديري 

�ل�ساأن  هو  كما  �أخرى،  ملنظومات  وبالن�سبة  خمت�سة.  وظيفية  �أجهزة 

باملغرب، فاإن هيئة �لتفتي�ض هي �جلهاز �لذي يتوىل مثل هذه �ملهام �أو يتعني 

عليه �أن ي�سطلع بها.

�ملنظومة  بجودة  �مل�ستمر  لالرتقاء  �أ�سا�سية  ر�فعة  �لرتبوي  �لتفتي�ض  ي�سكل   .3
للنجاح  �لد�عم  و�لتتبع  �لرتبوية  لليقظة  و�آلية  و�لتكوين،  للرتبية  �لوطنية 

�ملتجدد للمدر�سة، وذلك �عتبار� لالأدو�ر �لتي ما فتئ ي�سطلع بها �ملفت�سون 

�لرتبويون يف بنائها وتطوير م�سمونها �لبيد�غوجي ويف حت�سني �سبل �أد�ئها، 

بها،  يقومون  �لتي  و�لبحث  و�لتقومي  و�لتكوين  �لتاأطري  لوظائف  وبالنظر 

�لتدري�ض  �لدر��سية وحتيينها وحت�سني  و�لرب�مج  �ملناهج  �إعد�د  وال�سيما يف 

و�لتعلمات و�لرفع من موؤ�رض�ت �لتح�سيل �لدر��سي. 

�لرتبوي  للتفتي�ض  مهمة  �إ�سالحات  �لوطنية  �لرتبوية  �ملنظومة  عرفت   .4
�لوطني  �مليثاق  من  ب"   135" �ملادة  تفعيل  �إطار  يف  وال�سيما  وتنظيمه، 

للرتبية و�لتكوين. كما �تُِّخذت تد�بري تنظيمية لتفعيل هذ� �لتوجه )�لوثيقة 

�الإطار و�ملذكر�ت 113 - 114 - 115(. غري �أن ت�سور مهام �لتفتي�ض �لرتبوي 

وممار�ستها، فيما يبدو، ما يز�الن يف حاجة ما�سة �إىل تغيري ملمو�ض يو�كب 

�الإ�سالح �جلاري من �أجل �إجناح �ملدر�سة �ملغربية. 
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5. يف هذ� �الإطار، يبادر �ملجل�ض �الأعلى للتعليم �إىل �قرت�ح م�رضوع يتمثل هدفه 
يف " تطوير مهنة ومهام �لتفتي�ض �لرتبوي". وهو م�رضوع يندرج يف �سياق 

�الهتمام �خلا�ض �لذي يوليه �ملجل�ض لتنمية �لعالقة �لبيد�غوجية و�لرتبوية 

د�خل �لف�سل �لدر��سي و�الرتقاء بجودة �لتدري�ض و�لتعلمات، وللنهو�ض 

و�ملكونني  �ملدر�سني  منهم  �سيما  وال  �لرتبويني،  �لفاعلني  كافة  مبهام 

و�ملوؤطرين؛ �إدر�كا منه بكونهم �لفاعلني �الأ�سا�سيني يف �ال�سطالع �لناجع 

للمنظومة �لرتبوية بوظائفها.

على  باالأ�سا�ض،  �مل�رضوع،  هذ�  يركز يف  وهو  �ملجل�ض  فاإن  �لغر�ض،  لهذ�   .6
�لتفتي�ض �لرتبوي، ال يق�سد �إق�ساء مكونات �لتفتي�ض �الأخرى �لعاملة �سمن 

�ملنظومة �لرتبوية، وذلك �عتبار� لكونها ت�ستدعي �سياقات �أخرى، ومعاجلة 

خا�سة. 

من  جملة  حتقيق  يتوخى  كونه  يف  �مل�رضوع  لهذ�  �مل�سافة  �لقيمة  تتمثل    .7
�الأهد�ف، �أهمها:

اأ- حفز هيئة �لتفتي�ض �لرتبوي وتثمينها وتاأكيد دورها �الأ�سا�سي يف 

�لرفع �مل�ستمر من جودة �لتدري�ض و�لتعلمات، ومن جناعة مردودية 

�ملدر�سة �ملغربية؛

ب- �لعمل على تطوير مهام �لتفتي�ض يف �جتاه �ملَهَنَنة، �رتكاز� على 

�الأدو�ر �جلديدة �لتي ي�سطلع بها �لتفتي�ض �لرتبوي �أو �الأجهزة �ملماثلة 

و�الفتحا�ض  بالتقومي  يتعلق  ما  �لدويل، خ�سو�سا  �ل�سعيد  له على 

مبختلف  �لرتبوية  و�ملناطق  �لتعليمية  للموؤ�س�سات  �لبيد�غوجي 

�جلهات، مع ��ستهد�ف تنظيم �الأعمال �لتي يقوم بها �ملفت�ض �سمن 

برنامج عمل �سنوي ينجز وفق غالف زمني �إجمايل؛

ج- جعل �الأدو�ر �ملناطة بالتفتي�ض �لرتبوي �أكرث �ن�سجاما ومالءمة مع 

خيار�ت ومتطلبات �الإ�سالح �لرتبوي وديناميته، وال�سيما بتمكينه 
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باال�ستقاللية  متمتع  �لد�خلي  للتقومي و�الفتحا�ض  فعال  من جهاز 

�إىل  يهدف  ب�سكل  �الأمثل،  �لوجه  على  �ملهمة  هذه  الأد�ء  �لالزمة 

خمتلف  يف  و�لتعلم  �لتدري�ض  عمليات  مبح�سالت  �ملطرد  �الرتقاء 

�ملوؤ�س�سات �لتعليمية؛

د- جعل هيئة �لتفتي�ض �لرتبوي منخرطة يف �سميم عمليات �لتكوين 

و�لتاأهيل و�أن�سطة �لبحث �لرتبوي يف �جتاه تنميتها ومالءمتها. 

8.  الإجناز هذ� �مل�رضوع، �رتكز �ملجل�ض �الأعلى للتعليم على ما يلي:

 135" �ملادة  للرتبية و�لتكوين، وال�سيما  �لوطني  �مليثاق   • مقت�سيات 

ب" يف �ساأن �إعادة هيكلة �لتفتي�ض �لرتبوي وتطويره؛

�لذي  �ملدر�سي،  �لتعليم  ومفت�سي  مفت�سات  ر�أي  ��ستطالع  نتائج   • 

�أ�رضف �ملجل�ض �الأعلى على �إجنازه �سنة 2009؛

 • �لدر��سة �لت�سخي�سية �لتي �أعدها �ملجل�ض �الأعلى للتعليم �سنة 2009 

بالتفتي�ض  �ملتعلقة  و�لتنظيمية  �لت�رضيعية  للن�سو�ض  حتليل  �سيغة  يف 

�لرتبوي؛

 • �لدر��سة �ملقارنة لبع�ض �لتجارب �لدولية يف ميد�ن �لتفتي�ض وتقومي 

منظومات �لرتبية و�لتكوين، �سملت حو�يل 12 منظومة تربوية؛

�ملجل�ض  لدى  �لتعليمية  و�لو�سائط  و�ملناهج  �لرب�مج  جلنة  �أ�سغال   • 

�الأعلى للتعليم، �ملتعلقة بهذ� �ملو�سوع، وجل�سات �ال�ستماع �لتي 

نظمتها مع جمعيتي مفت�سي �لتعليم �ملدر�سي؛

ليوليوز  للمجل�ض  �لتا�سعة  �لدورة  مد�والت  نتائج  و  خال�سات   • 

.2009
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ثانيا : عنا�رش ت�ضخي�ضية واأهم االإ�ضكاليات املرتبطة بها

معطيات ت�ضخي�ضية 

موزعني 
 )1(2630 حو�يل  حاليا  �لرتبويني  و�ملفت�سني  �ملفت�سات  عدد  يبلغ   .9

ح�سب �أ�سالك �لتعليم �ملدر�سي كما يلي: 1090 بالتعليم �البتد�ئي؛ 1530 

بالتعليم �لثانوي �الإعد�دي و�لتاأهيلي. 

، وجلو� مهنة �لتفتي�ض 
)2(

10. 65% من �ملفت�سني وعددهم 1411 مفت�سة ومفت�سا
ما بني 1990 و1999. 

�لتفتي�ض  ��ستغل  و�لتكوين،  للرتبية  �جلهوية  �الأكادمييات  نظام  �إر�ساء  منذ   .11
�لرتبوي بتدبري ذي م�ستويات ثالثة، وفق �لتنظيم �جلديد لهذه �ملهنة بتاريخ 

:2004

تعزيزه  �لذي مت  �لرتبوية،  �لتفتي�ض  �لتفتي�ض د�خل مناطق  اأ. م�ستوى 

بالعمل �مل�سرتك باملناطق �لرتبوية وباملجال�ض �الإقليمية للتن�سيق؛

�ملجال�ض  خالل  من  �لتخ�س�سي،  �جلهوي  �لتن�سيق  م�ستوى  ب. 

�جلهوية للتن�سيق؛

�ملركزي  �ملجل�ض  عرب  �لتخ�س�سي،  �ملركزي  �لتن�سيق  م�ستوى  ج. 

للتن�سيق.

 �إح�سائيات وز�رة �لرتبية �لوطنية ل�سنة 2009.
)1(

 نتائج ��ستطالع ر�أي �ملفت�سات و�ملفت�سني حول و�قع مهنتهم و�آفاق تطويرها �ملنجز حتت �إ�رض�ف 
)2(

�ملجل�ض �سنة 2009.
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ز �لتفتي�ض �لرتبوي يف ثالث مهام �أ�سا�سية: �لتن�سيط؛ �لتكوين و�لتاأطري؛  12. َتَركَّ
�ملهام  من  عدد�  �لرتبويون  �ملفت�سون  ميار�ض  ذلك،  جانب  �إىل  �ملر�قبة. 

�الأخرى بتكليف �إد�ري على �ل�سعيد �ملركزي �أو �جلهوي �أو �الإقليمي.

بالتفتي�ض؛  �لتكليف  �سيغ:  بثالث  �لرتبوي  �لتفتي�ض  مبهنة  �لتعيني  د  حَتدَّ  .13
مبار�ة �لتوظيف �ملبا�رض؛ مبار�ة ولوج مركز تكوين مفت�سي �لتعليم. %80 

�لر�أي  ��ستطالع  �إطار  �مل�ستجوبني يف  �ملفت�سات و�ملفت�سني  �أفر�د عينة  من 

حني  يف  �لتعليم،  مفت�سي  تكوين  مركز  خريجي  من  هم  �أعاله،  �ملذكور 

اأن 14% منهم �لتحقو� باملهنة عرب مبار�ة �لتوظيف �ملبا�رض، �أما 6% �ملتبقية 

فتمثلها فئة �الأ�ساتذة �ملكلفني بالتفتي�ض. 

14. 64% من �أفر�د �لعينة �مل�ستجوبة ق�سو� يف ممار�سة �ملهنة �أكرث من 15 �سنة.

جودة  من  �لرفع  يف  ن�سبيا  ُي�سِهم  للمدر�سني  تاأطريهم  �أن  �عتربو�   %68  .15
عملهم لتح�سني مكت�سبات �لتالميذ. وهي �لن�سبة ذ�تها �لتي �أبدت ر�ساها 

�لن�سبي عن مز�ولة مهام �لتفتي�ض �حلالية.

حت�سنا  تعرف  مل  �لرتبوي  �لتفتي�ض  �أد�ء  جودة  موؤ�رض�ت  �أن  تعترب   %51  .16
مقابل  يف  �لرتبوي،  لالإ�سالح  �ملخ�س�سة  �حلالية  �لع�رضية  خالل  ملمو�سا 

48% �لتي �أعربت عن ح�سول حت�سن ن�سبي.

17. بالن�سبة لالنتظار�ت �الأ�سا�سية، يبدو �أن جل �ملفت�سني يتطلعون �إىل تطوير 
حقيقي لهذه �ملهنة؛ حيث بلغت ن�سبة �مل�ستجوبني �لذين �أكدو� �حلاجة �إىل 

هذ� �لتطوير%97. 
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االإ�ضكاليات االأ�ضا�ضية

 املهام : 

�الإد�رة، عالوة على  �لرتبويني من قبل  للمفت�سني  ت�سند  �لتي  �ملهام  18. تعدد 
�ملفت�ض  ��سطالع  ح�ساب  على  �لغالب،  يف  يكون  مما  �الأ�سلية،  مهامهم 

و�لتقومي  و�لتن�سيط  و�لتكوين  �لتاأطري  يف  �ملتمثل  �الأ�سا�ض  بدوره  �لرتبوي 

�لبيد�غوجي و�لبحث �لرتبوي.

م�ستوى  على  �لرتبوي  للن�ساط  �سنوي  برنامج  �إىل  �ال�ستناد  يتم  ما  نادر�   .19
للتكليفات  ��ستجابة  يف  �ملهام  ممار�سة  �إىل  يوؤدي  مما  �الإقليم،  �أو  �جلهة 

دعم  يقت�سيها  �لتي  و�لبيد�غوجية  �لرتبوية  �ملتطلبات  من  �أكرث  �الإد�رية، 

�ملهام  �أن  �مل�ستجَوبني  من   %77 �أكد  فقد  وهكذ�  وتاأطريهم.  �ملدر�سني 

�لتي ميار�سونها حاليا ت�ستجيب ن�سبيا ملتطلبات �لرفع من جودة �لتدري�ض 

و�حدة  بزيارة  يقومون  �أنهم  �رضحو�  منهم   %78 و�لتعلمات؛  و�لتكوين 

فقط لالأ�ستاذ خالل �ملو�سم �لدر��سي.

�لتاأطري و�لتن�سيط  20. َغلبة �ملر�قبة �لرتبوية للمدر�سني على ح�ساب عمليات 
يز�ولون  �أنهم  �إىل  �أ�سارو�  �مل�ستجوبني  من  فقط   %15( �مليد�ين  و�لبحث 

�لبحث �لرتبوي(، مع �عتماد �أ�ساليب للمر�قبة تتمحور �أ�سا�سا حول عملية 

تركز  �مل�ستجوبني  من   %95( منطية  �أ�سكاال  �لغالب  وتتخذ يف  �لتدري�ض، 

يف مز�ولة مهامها على �ملر�قبة و�لتقومي �لرتبوي لالأ�ستاذ، علما باأن معدل 

�لتاأطري على �مل�ستوى �لوطني يرت�وح تقريبا ما بني 90 و210 �أ�ستاذ� بالتعليم 

�البتد�ئي، وما بني 31 و82 �أ�ستاذ� بالتعليم �لثانوي �الإعد�دي و�لتاأهيلي(.
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تدقيق  �أ�سا�سه  على  يتم  �لرتبوي،  �ملفت�ض  لكفايات  مرجعي  �إطار  غياب   .21
مهامه وتكوينه وتقومي عمله )61% من �مل�ستجوبني �عتربو� �أن �ملهام �حلالية 

للمفت�ض �لرتبوي غري كافية ملو�كبة �إ�سالح �ملنظومة �لرتبوية(.

بالتربيز و�الأق�سام  للتفتي�ض �لرتبوي �خلا�ض  �لنظامي  22. عدم مالءمة �لو�سع 
�لتح�سريية وكذ� مهامه، خل�سو�سيات ومتطلبات هيئة �الأ�ساتذة �ملربزين، 

�لتعليميني  �مل�سلكني  �ملعتمدة يف هذين  �لطلبة و�ملناهج و�لرب�مج  ولنوعية 

�ملت�سمني بت�سجيع �لتفوق و�المتياز.  

  

 التكوين االأ�ضا�ص:

23. توقُّف �لتكوين �الأ�سا�ض منذ حو�يل عقد من �لزمن يف �لفرتة �ملرت�وحة بني 
1999 و 2009، يف كل �لتخ�س�سات )با�ستثناء �لرتجمة و�الإعالميات �سنة 

2003(، مما نتج عنه: عدم جتديد هيئة �لتفتي�ض �لرتبوي؛ ح�سول خ�سا�ض 

تدريجي يف �أعد�د �ملفت�سني؛ �رتفاع معدالت �لتاأطري.

24. �عتماد �لتكوين �الأ�سا�ض، �سابقا، على مرجعية بيد�غوجية تقليدية يهيمن 
للتد�ريب  كاف  غري  حيز  تخ�سي�ض  مقابل  يف  �لنظري  �لتكوين  �سمنها 

�أ�ساليب  �لتقومي؛  قبيل:  من  �ملهنية،  بالكفايات  �ملرتبط  و�لتكوين  �مليد�نية 

�لتن�سيط؛ �لبحث �لرتبوي؛ م�ستلزمات �لتاأطري؛ دعم �لتدري�ض و�لتعلمات 

نظريا  �الأ�سا�ض  �لتكوين  جناعة  نق�ض  عن  عربو�  �مل�ستجوبني  )ن�سف 

وبيد�غوجيا؛ و47% �عتربوه كافيا ن�سبيا على �مل�ستوى �ملنهجي و�ملوؤهالت 

�لتكوين  جماالت  يف  �لنظر  �إعادة  �قرتحو�  منهم    %46 �أن  غري  �ملهنية. 

�الأ�سا�ض. و23 %  دعو� �إىل تركيز �لتكوين على �جلانب �مليد�ين(.

25. �سعف �حل�سة �ملخ�س�سة للبحث �لرتبوي، وعدم �إعطائه مكانته �ل�رضورية 
�أكدو�  �مل�ستجوبني  من  فقط   %40( وجتديدها  �ملهنة  تطوير  توجهات  يف 

�لكفاية �لن�سبية للتكوين �الأ�سا�ض يف جمال �لبحث �لرتبوي(.
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خا�سة  �سعبة  على  �الآن،  حلد  �لتعليم،  مفت�سي  تكوين  مركز  توفر  عدم   .26
بتكوين مفت�سني تربويني خمت�سني يف تاأطري وتتبع م�سلكي  �لتربيز  و�الأق�سام 

�لتح�سريية. 

التكوين امل�ضتمر:

27. �الفتقار �إىل برنامج عمل منتظم للتكوين �مل�ستمر لهيئة �لتفتي�ض �لرتبوي.

�لفعلية  للحاجات  �مل�ستمر  للتكوين  �ملو�سمية  �لعمليات  ��ستجابة  عدم   .28
�ملتقطعة  �لدور�ت  من  ��ستفادو�  �مل�ستجوبني  من   %70 �لرتبوي:  للتفتي�ض 

للتكوين �مل�ستمر. ومع ذلك، �أكدت ن�سبة مهمة منهم حاجتها �إىل تكوين 

قبيل: م�ستجد�ت  �ملعرفية و�ملهنية من  �لقدر�ت  تقوية  �إىل  م�ستمر يهدف 

�لنظريات �لبيد�غوجية )54%(؛ �حلكامة �لرتبوية )43%(؛ تكوين �لقيـاد�ت 

يف  �لديد�كتيكية  �مل�ستجد�ت  )37%(؛  �لتن�سيط  تقنيات  )32%(؛  �لرتبـوية 

)47%(؛  لالإعالم  �لتكنولوجيا �جلديدة  ��ستعمال  )61%(؛  �لتخ�س�ض  جمال 

لدى  للتعلم  �ملعيقة  �ل�سعوبات  تدبري  )32%(؛  �لرتبوي  �لبحث  مناهج 

�لتالميذ )%35(.

29. عدم مالءمة �لتكوين �مل�ستمر ملقت�سيات �إ�سالح �ملنظومة �لرتبوية. يف هذ� 
�أن �لتكوين �مل�ستمر يعد من �الآليات  من �مل�ستجوبني   %43 �الإطار، �عترب 

�الأ�سا�سية لتطوير مهنة �لتفتي�ض �لرتبوي؛

30. نق�ض �ملو�رد �ملالية �ملخ�س�سة للتكوين �مل�ستمر �إىل غاية �سنة 2009؛ 

31.  حمدودية �ملبادرة و�لتكوين �لذ�تي.
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ظروف مزاولة املهنة

اأ – الظروف البيداغوجية:

32. 62% من �مل�ستجوبني �عتربو� �لظروف �لبيد�غوجية �ملرتبطة باأد�ء مهامهم 
غري مالئمة لعمل �ملفت�ض �لرتبوي.

33. طر�ئق عمل تتجه، يف �لغالب، نحو مر�قبة عمل �ملدر�سني على ح�ساب 
�لبيد�غوجي  �لعمل  وتتبع  �لدر��سي  و�لتح�سيل  �لتعلمات  على  �لرتكيز 

�ل�سفية  �لزيار�ت  �أن �لهدف من  �أكدو�  من �مل�ستجوبني  للموؤ�س�سة )%95 

للمدر�سني تتمثل باالأ�سا�ض يف مر�قبة وتقومي عملهم(.

34. نق�ض مرجعيات و�سبكات ممعرية مبوؤ�رض�ت دقيقة وقابلة للتعميم و�ملالحظة 
 %21 �أن  �ملفت�سات و�ملفت�سني  ر�أي  ��ستطالع  نتائج  و�لتقومي )يالحظ من 

فقط من جمموع �مل�ستجوبني ي�ستعملون �سبكات خا�سة بهم يف �لتقومي(.    

�لتفتي�ض  تخ�س�سات  بني  و�لتجارب  �خلرب�ت  وتبادل  �لتن�سيق  حمدودية   .35
�لرتبوي وخمتلف مكوناته �لتخ�س�سية على �مل�ستويني �جلهوي و�الإقليمي. 

36. �سعف �لبحث �لرتبوي �لوظيفي و�مليد�ين )�أثبت 10% فقط من م�ستجوبي 
�لرتبوي  �لبحث  لتطوير  �لتفتي�ض  تقارير  ي�ستثمرون  �أنهم  �لر�أي  ��ستطالع 

�لتطبيقي على �سبيل �ملثال(.

�لبحوث  وكذ�  �ل�سفية  للتقارير  �لرتبوية  �الإد�رة  ��ستثمار  حمدودية   .37
و�لدر��سات �ملنجزة من طرف �ملفت�سني، على قلتها، يف توجيه �لقر�ر�ت 

باال�ستدر�كات  للقيام  �لالزمة  �لتد�بري  �تخاذ  ويف  �لرتبوية،  و�خليار�ت 

�ل�رضورية، وتنظيم �لتدخالت �ملمكنة للت�سحيح و�ملعاجلة.

38. وجود �سعوبات يف حتديد �لغالف �لزمني لعمل �لتفتي�ض �لرتبوي؛ حيث 
يتعذر َتبنيُّ �لعدد �الإجمايل لل�ساعات �لتي ميار�ض فيها �ملفت�ض مهامه. يف 
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�لتفتي�ض  هيئة  على  يتعني  �لتي  �ل�سلبية  �لظو�هر  بع�ض  َترُبز  �ل�سدد،  هذ� 

حت�سني نف�سها منها؛ من بينها، على �خل�سو�ض، �لتعاطي �ملفرط للدرو�ض 

�خل�سو�سية. 

ب- الظروف املادية:

39. 62% من �مل�ستجوبني �عتربو� �أن �لظروف �ملادية و�لتنظيمية لعملهم غري 
مالئمة وغري كافية. 

40. عدم تو�زن خريطة �لتفتي�ض �لرتبوي و�رتفاع معدالت �خل�سا�ض و�لتاأطري 
ببع�ض �جلهات. 

41. نق�ض �لف�ساء�ت و�لتجهيز�ت و�للو�زم �ل�رضورية لعمل �ملفت�سني �لرتبويني 
وملن�سقياتهم �الإقليمية و�جلهوية. 

42. قلة و�سائل �لنقل لتاأدية مهام �لتفتي�ض �لرتبوي بال�سكل �ملطلوب و��ستعمالها 
غري �ملنظم، خ�سو�سا بالن�سبة للمفت�سني بالو�سط �لقروي. 

43. عدم كفاية �حلو�فز �ملادية �ملمنوحة حاليا للمفت�سني )49% من �مل�ستجوبني 
�عتربو� �أن �لرفع من هذه �حلو�فز من �ساأنه �أن ي�ساعد على ت�سجيع �ملفت�ض 

على �أد�ء مهامه على �لوجه �الأمثل(.

273



��

تطوير مهنة ومهام التفتي�ش الرتبوي

تقومي التفتي�ص الرتبوي

خا�سة  و�ملحا�سبة  للتتبع  مرجعية  و�سو�بط  مبعايري  و��سحة  �آلية  غياب   .44
�مل�ستجوبني  من   %38( و�ملهام.  �لوظائف  يف  و�لتحكم  �ملهنية  بالفعالية 

�أو  �جلهوي  �مل�ستوى  على  �لرتبوي  �ملفت�ض  عمل  تقومي  يتم  �أن  �إىل  دعو� 

�الإقليمي، مقابل 15% �قرتحو� �أن يكون �لتقومي مركزيا(.

45. غالبا ما يقوم �لتقومي �ملعتَمد على معايري كمية )�حت�ساب عدد �لزيار�ت 
و�لندو�ت(، وال ي�ستند �إىل تقدير �لنتائج و�الأن�سطة وقيا�ض �أثر �لتفتي�ض يف 

�أن يكون �لتقومي   %20 �لتدري�ض و�لتعلم. يف هذ� �الإطار، �قرتحت ن�سبة 

مبنيا على �أ�سا�ض �ملهام �ملتعاَقد ب�ساأنها. 

�لرتقي  �ملهني بخ�سو�ض  �مل�سار  �لتقومي وتدبري  �لعالقة بني  46. عدم و�سوح 
وحتمل �مل�سوؤوليات يف جمال �لتن�سيق �أو �لتدبري �الإد�ري، �أو غري ذلك. 
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ثالثا : رافعات التطوير املقرتحة

املنطلقات واملبادئ

47. ي�ستند �ملجل�ض �الأعلى للتعليم يف �قرت�حه لر�فعات �لتطوير �خلا�سة بهيئة 
�لتفتي�ض �لرتبوي �إىل �ملنطلقات �لتالية:

جودة  من  �لرفع  يف  �أ�سا�سي  بدور  يقوم  �لرتبوي  �لتفتي�ض  �أن  �عتبار   • 

�لتدري�ض و�لتعلمات، ويف �إجناح �الإ�سالح �لرتبوي، وال�سيما �أور��سه 

�لبيد�غوجية؛

�أ�سمل  م�رضوع  �سمن  �لرتبوي  �لتفتي�ض  ومهام  مهنة  تطوير  �ندر�ج   • 

يتمثل يف بناء تعاقد ثقة وتقدم مع كل �لفاعلني �لرتبويني، �سو�ء �أكانو� 

مدر�سني �أم مكونني �أم �أطر� �إد�رية وتربوية.

بوظائفه  ت�سطلع  �لتي  �الأجهزة  �أو  للتفتي�ض  �جلديدة  �الأدو�ر  ��ستلهام   • 

على  و�لقدرة  �ملهننة  مل�ستلزمات  ��ستح�سار  يف  �لدويل،  �ل�سعيد  على 

��ست�رض�ف و��ستباق �لتغري�ت �لتي تعرفها منظومة �لرتبية و�لتكوين، يف 

مو�كبة للم�ستجد�ت.

48. من �ملبادئ �الأ�سا�سية �لتي ي�ستند �إليها هذ� �مل�رضوع:

على  �مل�ستمر  و�ل�سهر  �لتعليمية  للموؤ�س�سة  �ليقظ   �لبيد�غوجي  �لتتبع   • 

�لرفع من جودة �أد�ئها؛ 

 • تر�سيخ �آلية �لتقومي �لد�خلي للمنظومة �لرتبوية لالرتقاء بجودة �لتدري�ض 

و�لتعلمات وحت�سني مردوديتها؛

�ملبادر�ت �لبيد�غوجية و�لتقوميية على �أ�سا�ض  �لوظيفية يف   • �ال�ستقاللية 

�لتعاقد، وتخويل �مل�سوؤولية �ملبنية على �ملحا�سبة؛
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�حلفز  لنظام  مرجعا  و�عتباره  �لتعلمات  على  �لتدري�ض  �أثر  تقومي   • 

و�لرتقية، ��ستناد� �إىل معايري دقيقة و�سفافة ذ�ت م�سد�قية؛

من  �ملدر�سية  للموؤ�س�سات  �ملنتظم  �ل�سنوي  �لبيد�غوجي  �الفتحا�ض   • 

خالل فرق للتفتي�ض متعددة �لتخ�س�سات و�لتفتي�ض �مل�سرتك )جمموعة 

عمل �ملنطقة �لرتبوية(؛

 • �لتكوين و�لتاأهيل �ملهني �مل�ستمر وتنمية �لبحث �لرتبوي.

للمنطلقات و�ملبادئ  �ل�سابقة، و��ستح�سار�  �لت�سخي�ض  49. يف �سوء عنا�رض 
ر�فعات  �سيغة  يف  �لتالية  �لعمل  مد�خل  �ملجل�ض  يقرتح  �أعاله،  �ملذكورة 

لتطوير مهنة �لتفتي�ض �لرتبوي:

الرافعة االأوىل : مهام وكفايات ممهِنَنة

�سمن  وتطويرها  �لرتبوي  �لتفتي�ض  وكفايات  مهام  تدقيق  �رضورة   .50
مالءمتها  مع  و�لتكوينية،  و�لبيد�غوجية  و�لتنظيمية  �لت�رضيعية  �ملرجعيات 

 
)1(

ملتطلبات �لتخ�س�سات �لتعليمية، مبا ذلك �لتربيز و�الأق�سام �لتح�سريية.

وعلى �أ�سا�ض �لتمييز بني نوعني من �ملهام:

- مهام �ملر�قبة �لرتبوية و�لتاأطري و�لتكوين و�لبحث و�ال�ست�سارة؛

فرق  بو��سطة  �لتعليمية  للموؤ�س�سة  �لبيد�غوجي  �الفتحا�ض  مهام   -

�ملهمة،  بهذه  �ال�سطالع  يف  تتمتع،  للتفتي�ض  �لتخ�س�ض  متعددة 

�لتقومي  مقت�سيات  ت�ستلزمها  �لتي  �لوظيفية  �ال�ستقاللية  من  بنوع 

�ملو�سوعي.

و�الأق�سام  بالتربيز  خا�ض  م�رضوع  �إعد�د  ب�سدد  للتعليم  �الأعلى  �ملجل�ض  �أن  �إىل  �الإ�سارة  جتدر   
)1(

�لتح�سريية، �سيعر�ض على مد�والت دورته  �لعا�رضة �ملزمع عقدها يف �أو�خر نونرب 2009.
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51. يف �إطار �لتفعيل �ل�سامل للمقاربة �ل�ساعدة �ملنطلقة من و�قع وحاجات 
نحو  �جلارية  �جلهود  توجيه  �الإ�سهام يف  �أجل  ومن  �لتعليمية،  �ملوؤ�س�سات 

�لرفع من جودة �لتدري�ض و�لتعلمات، تخ�سع �ملوؤ�س�سات �لتعليمية للتقومي 

�لتخ�س�سات يف  للتفتي�ض متعددة  �لبيد�غوجي من قبل فرق  و�الفتحا�ض 

�لتخطيط  جمال  ويف  و�ملالية،  و�ملادية  و�الإد�رية  �لبيد�غوجية  �ملجاالت 

و�لتوجيه.

�لبيد�غوجي، على �خل�سو�ض، يف  �لتقومي و�الفتحا�ض  52. ترتكز عمليات   

ما يلي:

اأ. �لوقوف على و�قع �لعملية �لرتبوية و�لبيد�غوجية باملناطق �لرتبوية، 

�لتدري�ض و�لتعلمات، يف  �لتي قد تعرت�ض  �ل�سعوبات  وت�سخي�ض 

�جتاه �الإ�سهام يف حت�سني موؤ�رض�ت جودتها؛

لفائدة  �لرتبوي  �لدعم  من  �ملدر�سية  �ملوؤ�س�سة  حاجات  حتديد  ب. 

�الأ�ساتذة  فيهم  مبن  �ملدر�سني،  لفائدة  �لتكوين  ومن  �ملتعلمني، 

�ملربزون، ومن �الأن�سطة �ملندجمة د�خل �حلياة �ملدر�سية؛

ور�سد  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  تنمية  م�ساريع  �سري  على  �لوقوف  د. 

نتائجها �مليد�نية.

�ل�سنو�ت  متعدد  �أو  �سنوي  عمل  برنامج  �سمن  �الفتحا�ض  هذ�  ُيدرج   .53
لن�ساط �لتفتي�ض �لرتبوي على م�ستوى �ملناطق �لرتبوية للجهات و�الأقاليم، 

�لفعال  �لتقومي  ملمار�سة  �لالزمة  �لوظيفية  �ال�ستقاللية  من  بنوع  وينجز 

و�ل�رضيع و�ملو�سوعي، م�ستثمر� يف  ذلك تقارير �لتفتي�ض �ملنجزة من ِقبل 

مفت�سي �ملناطق �لرتبوية. وتتوىل �ملفت�سية �لعامة للرتبية و�لتكوين تتبع �سري 

�أعمال �الفتحا�ض �لبيد�غوجي، وال�سيما من خالل جمال�ض �لتن�سيق �جلهوية 

و�ملجل�ض �ملركزي للتن�سيق.
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و�ال�ست�سارة  و�لبحث  و�لتكوين  و�لتاأطري  �لرتبوية  �ملر�قبة  مهام  يتوىل   .54
بالنيابات �الإقليمية للرتبية �لوطنية و�الأكادمييات �جلهوية للرتبية و�لتكوين، 

مفت�سون يتمتعون بالقدر �لكايف من �ملبادرة �لبيد�غوجية القرت�ح برنامج 

عمل �سنوي يتخذ �سكل تعاقد مع �الإد�رة �لرتبوية �لو�سية، ومع �ملدر�سني 

�ملعنيني، وي�ستح�رض:

اأ. حاجات �إ�سالح �ملنظومة، وال �سيما على م�ستوى خمتلف �أبعادها 

�لبيد�غوجية؛

ب. �حلاجات �لفعلية للجهة و�ملنطقة �لرتبوية، خ�سو�سا على م�ستوى 

تاأطري وتطوير �لتدري�ض و�لرفع من جودة �لتعلمات؛

د. حاجات �ملدر�سني مبختلف تخ�س�ساتهم وفئاتهم، على م�ستوى 

�لدعم و�لتاأطري و�لتكوين �لعام و�لتخ�س�سي و�مليد�ين. 

يت�سمن هذ� �لربنامج �أي�سا عمل �ملفت�ض، تبعا للمهام �ملناطة به، و�لغالف �لزمني �لالزم 

لالإجناز وو�سائل �لعمل. ويكون �أ�سا�َض �لتقومي و�مل�ساءلة و�ملحا�سبة و�لتحفيز.

�لرتبوي،  �لتفتي�ض  مهام  تتحدد  �لبيد�غوجي،  �الفتحا�ض  على  عالوة   .55
باالأ�سا�ض، يف ما يلي: 

و�لرب�مج  �ملناهج  و�إجناز  والتعلمات  التدري�س  عمليات  �سري  مراقبة  اأ- 

�ملعتمدة،  �لديد�كتيكية  �ملر�سومة، و�لو�سائل  لالأهد�ف  ومالءمتها 

للمحتويات  و�لزمني  �لتنظيمي  و�لتدبري  �لبيد�غوجية،  و�لعالقة 

�لدر��سية و�المتحانات �لف�سلية و�الإقليمية و�جلهوية و�لوطنية.

تطوير  �جتاه  و�لتقومي، وال�سيما يف  �ملر�قبة  �لرفع من جناعة عمليات  �أجل  من 

�ملنظومة �لرتبوية، ينبغي:

 • مر�جعة �لكيفية �لتي ُتنَجز بها �لزيارة �لف�سلية �أو زيارة �ملوؤ�س�سة، 

و�لتقومي،  للمر�قبة  مو�سوعية  وموؤ�رض�ت  معايري  باعتماد  وذلك 
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وبرجمة زمنية منتظمة لعمليات �لتتبع و�ملر�قبة؛ �لتي ينبغي �أن يكون 

هدفها �الأ�سا�ض هو �لتاأطري و�لدعم من خالل زيار�ت �سفية تقوم 

باملر�قبة  �ملعنية  و�ملوؤ�س�سات  �ملدر�سني  مع  و�لتعاقد  �الإخبار  على 

و�لتقومي؛

�سوء  يف  و�ملعاجلة،  و�لت�سحيح  للتكوين  وبر�مج  خطط  بلورة   • 

��ستثمار نتائج عمليات �ملر�قبة و�لتقومي، من �أجل �الرتقاء بعمليات 

�لتدري�ض وحم�سالت �لتعلم. 

ب- تاأطري الأ�ساتذة وتن�سيطهم ومواكبتهم بكل و�سائل �لدعم و�لتكوين 

و�مل�ساعدة �لبيد�غوجية، مع �ل�سهر على �لتنمية �مل�ستمرة لكفاياتهم 

�ملهنية، يف ��ستح�سار للمهام �جلديدة للمدر�سني و�ملكونني، �لتي 

ي�ستعد �ملجل�ض �الأعلى للتعليم القرت�ح ت�سور جديد يف �ساأنها. 

بر�مج  تاأطري  يف  �لرتبوي  �لتفتي�ض  هيئة  ُت�سهم  ذلك،  جانب  �إىل 

و�لرتبوية،  �الإد�رية  �الأطر  لفائدة  وتنفيذها  �مل�ستمر  �لتكوين 

مو�كبة  ويف  حلاجاتهم،  ��ستح�سار  يف  �ملدر�سني،  وخ�سو�سا 

ملتطلبات �الإ�سالح �لرتبوي.

ج-  القيام بالبحث الرتبوي وال�سهر على تنميته، مع �لرتكيز على ُبعديه 

�ملدر�سي  للو�قع  �مليد�نية  �لدر��سة  و�مليد�ين، وذلك عرب:  �لوظيفي 

و�لعمليات �لف�سلية و�حلياة �ملدر�سية وغريها من �لظو�هر �لرتبوية؛ 

�لبحث  تقنيات  وكل  و�لرتبوية  �ملدر�سية  �لوثائق  خمتلف  ��ستثمار 

�ملفيدة؛ �ملبادر�ت و�لتجارب �لناجحة.

�لرتبوي  �ملجال  يف  و�لر�أي  �خلربة  تقدمي  عرب  وذلك  ال�ست�سارة،  د- 

وطر�ئق  و�لرب�مج  باملناهج  بالتخ�س�ض؛  �سلة:  له  ما  وكل  عامة 

�لديد�كتيكية؛  و�ملعينات  �لبيد�غوجية  باملقاربات  و�لتعلم؛  �لتدري�ض 

يف  �لعاملة  �لب�رضية  �ملو�رد  بتدبري  �ملتعلمني؛  وتوجيه  باالمتحانات 
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�لقطاع �ملدر�سي؛ باختيار �لتجهيز�ت �لبيد�غوجية؛ بتاأهيل �ملدر�سة، 

وبلورة وتفعيل م�رضوع تنميتها.

56. للقيام بهذه �ملهام على �لوجه �الأمثل، تتم مر�عاة ما يلي:

�إطار  �سمن  وتدقيقها  �لرتبوي  �لتفتي�ض  مهام  تنظيم  ��ستكمال  اأ- 

مرجعي لكفايات �لتفتي�ض يتم �إر�ساوؤه على نحو ير�عي: �لتكامل 

مهام  �لرتبوي، وبني  و�لبحث  و�لتاأطري  و�لتقومي  �ملر�قبة  مهام  بني 

مع  �لتعليمية.  للموؤ�س�سات  �لبيد�غوجي  و�الفتحا�ض  �لتقومي 

��ستح�سار خمتلف  بينهما؛  �لقائم  �الختالف  �العتبار  بعني  �الأخذ 

و�لتو��سلية  و�لتاأطريية  و�لتقوميية  و�ملنهجية  �ملعرفية  �لكفايات 

و�لقيمية �ل�رضورية للتاأهيل �ملهني للمفت�ض �لرتبوي؛

ب. �اللتز�م بغالف زمني يتم تقديره وفق عدد �ل�ساعات �ملخ�س�سة، 

باالأ�سا�ض، للمهام �لتالية: �لزيار�ت �ل�سفية و�إجناز تقارير �لتفتي�ض 

�لعمليات  �الأ�ساتذة وتن�سيطهم ودعمهم وخمتلف  تاأطري  �لرتبوي؛ 

بر�جمه  من  لال�ستفادة  �إما  �مل�ستمر  �لتكوين  لذلك؛  �لتح�سريية 

ِفرق  يف  �مل�ساركة  وتتبعها؛  وتنفيذها  �إعد�دها  يف  لالإ�سهام  �أو 

�لرتبوية و�جلهات؛  �ملناطق  �لبيد�غوجي على م�ستوى  �الفتحا�ض 

�الإ�سهام يف �إعد�د �المتحانات �لوطنية و�جلهوية و�الإقليمية؛ تقدمي 

عمل  برنامج  من  زمني  حيز  بتخ�سي�ض  للمدر�سني  �ال�ست�سارة 

�ملفت�ض ال�ستقبالهم؛ ��ستثمار خمتلف �لتقارير �ملرتبطة مبهام �لتفتي�ض 

�لرتبوي.
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ـل الرافعة الثانية : تكوين اأ�ضا�ص متني وموؤهِّ

بيد�غوجية  بهند�سة  �لتعليم  مفت�سي  تكوين  ملركز  �جلديد  �لتنظيم  تعزيز   .57
حديثة ومرنة، قو�مها باالأ�سا�ض:

�إليها  �مل�سار  �لرتبوي  �لتفتي�ض  لكفايات  �ملرجعية  �الأطر  �عتماد   • 

وال�سيما  �الأ�سا�ض،  �لتكوين  وجمزوء�ت  وبر�مج  مناهج  يف  �أعاله 

�لكفايات �ملرتبطة مبهام �لتفتي�ض؛

�ُسَعب  يف  متخ�س�سني  تربويني  مفت�سني  لتكوين  م�سلك  �إحد�ث   • 

�لتربيز و�الأق�سام �لتح�سريية.

و�الفتحا�ض  �لتقومي  ملجزوء�ت  �لتكوين  يف  �الأولوية  �إعطاء   • 

باقي  متتني  مع  تكامل  يف  �ملدر�سية،  للموؤ�س�سات  �لبيد�غوجي 

�لتكوينات �لتي يتطلبها �لتاأهيل ملمار�سة مهنة �لتفتي�ض �لرتبوي، مبا 

يف ذلك ��ستكمال �لتكوين �ملعريف.

ومناهجه  �مليد�ين  �لوظيفي  �لرتبوي  للبحث  �الأهمية  كامل  �إيالء   • 

وتقنياته؛

 •  تنويع �لتخ�س�ض و�ملقاربات �ملنهجية و�لبيد�غوجية و�لتو��سلية، 

مدتها  يف  و�لزيادة  �مليد�نية  للتد�ريب  �أكرب  وحيز  قيمة  �إعطاء  مع 

�لتي  للمهار�ت  �رضيع  و�كت�ساب  �ملهني  �الندماج  تعزيز  �جتاه  يف 

تقت�سيها مهام �لتفتي�ض؛

ُد م�سامينها و�أ�ساليب عملها   •  �عتماد بر�مج مندجمة �لوحد�ت حُتدَّ

باالنطالق من �حلاجات �الأ�سا�سية للمفت�ض �لرتبوي وم�ستلزمات 

ممار�سة �ملهنة ومتطلبات جتديدها �مل�ستمر.
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الرافعة الثالثة : تكوين م�ضتمر لتنمية مهنية دائمة

58. �نتهاج خطة منظمة وطنيا وجهويا للتكوين �مل�ستمر لتعميق تاأهيل هيئة �لتفتي�ض، 
تنبني على تتبع ح�سيلة كفايات كل مفت�ض، وتكون كفيلة بتحقيق ما يلي:

�ملجاالت  يف  وخ�سو�سا  �لرتبوي،  �لتفتي�ض  هيئة  حاجات  تلبية   • 

عمل  وت�سيري  �لتن�سيط  تقنيات  �لديد�كتيكية؛  �ملقاربات  �لتالية: 

�لفريق؛ ��ستعمال �لتكنولوجيا �جلديدة لالإعالم و�الت�سال؛ مناهج 

�لتقومي و�أدو�ته؛ مناهج �لبحث �لرتبوي؛

 • �ال�ستجابة ملتطلبات حت�سني �لتعلمات و�إ�سالح �ملنظومة �لرتبوية؛

 •  تنويع �أ�ساليب و�سيغ �إجناز بر�مج �لتكوين �مل�ستمر؛

�لتفتي�ض �لرتبوي  و�ملبتكرة يف جمال  �لناجحة  �لتجارب   • ��ستدماج 

و�لتاأطري و�لبحث وطنيا ودوليا.

الرافعة الرابعة : �رشوط مالئمة وحمفزة ملزاولة املهنة

59. من مقوماتها �الأ�سا�سية:

 • توفري �ل�رضوط �ملادية �لالزمة للعمل، خ�سو�سا باملناطق �لقروية؛

على  �لتفتي�ض  مهام  ملمار�سة  �لبيد�غوجية  �لعمل  و�سائل  تطوير   • 

�لنحو �الأمثل، من قبيل: �سبكات �ملر�قبة وموؤ�رض�ت للتقومي بالن�سبة 

للزيار�ت �ل�سفية و�مليد�نية، معززة مبعايري و�سو�بط مرجعية دقيقة 

�لفعل  مكونات  كل  ي�ستح�رض  منظور  وفق  �لتقارير،  �إجناز  يف 

و�أن�سطته  �ملدر�ض  مبهام  �أ�سا�سا  �ملتعلقة  و�لبيد�غوجي،  �لرتبوي 

و�إ�سهاماته يف �لرب�مج �لرتبوية للمنطقة، و�أثر كل ذلك يف عمليات 

�لتح�سيل و�لتعلم؛
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ت�سمن  �لتي  و�لو�سائل  �الآليات  مبختلف  �لرتبوي  �لبحث  تعزيز   • 

فعاليته و��ستثماره؛

على  وتخ�س�ساته  �لرتبوي  �لتفتي�ض  مكونات  بني  �لتن�سيق  تعزيز   • 

�مل�ستويني �جلهوي و�الإقليمي؛

�لرقمية  �الأدو�ت  ��ستخد�م  �سبل  وتي�سري  و�ملر�جع  �مل�سادر  توفري   • 

لتعزيز �لتكوين �لذ�تي �مل�ستمر.    

 • تنظيم دور�ت ولقاء�ت وطنية وجهوية للتعريف باأعمال �ملفت�سيات 

و�ملمار�سات  �خلرب�ت  تبادل  ق�سد  ونتائجها،  �لعمل  وخطط 

�لناجحة، و��ستثمارها يف �لرفع من �جلودة �لبيد�غوجية؛

تكون  �لرتبوي  للتفتي�ض  جهوية  وخر�ئط  وطنية  خريطة  بلورة    • 

للمفت�سني؛  �لتوزيع �جلغر�يف  �أ�سا�سا:  تهم  قر�ر�ت  مرجعا التخاذ 

ت�سخي�ض و�سعية �لتفتي�ض و�لتاأطري د�خل كل جهة و�إقليم؛ �لتدبري 

و�الأقاليم  �لرتبوية  �ملناطق  �إمد�د  تدبري  �النتقالية؛  للحركة  �ملعقلن 

�خل�سو�سيات  ح�سب  للعمل  �ل�رضورية  و�لو�سائل  بالتجهيز�ت 

و�حلاجات �جلهوية و�الإقليمية.

 

تر�ضيخ                   اإطار  يف  الرتبوي  التفتي�ص  عمل  تقومي   : اخلام�ضة  الرافعة 

امل�ضوؤولية واملحا�ضبة بناء على النتائج

�إجنازيته  قيا�ض  �إىل  ي�ستند  �لرتبوي،  �ملفت�ض  لعمل  منتظم  تقومي  �إجر�ء  يتم   .60
خا�ض  ملف  در��سة  على  باالأ�سا�ض،  تنبني،  �آلية  �عتماد  مع  ومردوديته، 

بكل مفت�ض، تاأخذ بعني �العتبار �أد�ءه ملهام �لتفتي�ض �لرتبوي، و�مل�ساركة 

وموؤ�رض�ت  �لبيد�غوجي،  باالفتحا�ض  �ملكلفة  �لتفتي�ض  فرق  يف  و�لفعالية 

تنفيذ برنامج �لعمل �ل�سنوي، وجودة �لعالقة �ملهنية مع �لفاعلني �لرتبويني، 
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�لزمني  بالغالف  �اللتز�م  وكذ�  فيه،  و�مل�ساركة  �لرتبوي  بالبحث  و�لقيام 

�لذي يتعني �أن ي�سمل خمتلف �ملهام �ملوكولة للمفت�ض �لرتبوي.

61. ُت�ستثمر نتائج هذ� �لتقومي يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتدبري �مل�سار �ملهني 
للمفت�ض �لرتبوي، مبا يف ذلك �حلو�فز و�الرتقاء �ملهني، و�القرت�ح ل�سغل 

منا�سب �لتن�سيق و�لتدبري وغريها، وكذ� يف حتديد حاجاته من �لتكوينات 

�مل�ستمرة �ملقبلة.
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 رابعا : خامتة

�أن تطوير  ُي�سِهم بهذ� �مل�رضوع، يوؤكد  للتعليم، وهو  �إن �ملجل�ض �الأعلى   .62
�ملدر�سة  �إجناح  ور�ض  يف  فاعال  مكونا  ُيعدُّ  �لرتبوي  �لتفتي�ض  ومهام  مهنة 

�ملغربية ور�فعة �أ�سا�سية لالرتقاء بجودة عمل �ملدر�سني و�لفاعلني �لرتبويني، 

وال�سيما يف �سياق �لنَف�ض �جلديد لالإ�سالح �لرتبوي، م�ستح�رض� يف ذلك، 

على �الأقل، �العتبار�ت �الأربعة �لتالية: 

�إ�سهامه  خالل  من  للتعليم،  �الأعلى  �ملجل�ض  من  كل  �إر�دة  �لتقاء   • 

وتكوين  �لعايل  و�لتعليم  �لوطنية  �لرتبية  ووز�رة  �مل�رضوع،  بهذ� 

�الأطر و�لبحث �لعلمي، من خالل �لربنامج �ال�ستعجايل، وال�سيما 

�مل�رضوع �ملخ�س�ض للتفتي�ض �لرتبوي؛ 

 •  �لنافذة �لدميوغر�فية �لتي �سُتفتح، وال�سيما �بتد�ء من �سنة 2011 يف 

�جتاه �متهان جيل جديد ملهمة �لتفتي�ض �لرتبوي؛

خ�سو�سا  �لتعليم،  مفت�سي  تكوين  ملركز  �جلارية  �لهيكلة  �إعادة    • 

على م�ستوى �لتنظيم و�لهند�سة �لبيد�غوجية للتكوين؛

�ملفت�سات و�ملفت�سني وكذ� �ملدر�سات  �نتظار�ت قوية لدى   •  تو�فر 

�نتظار�ت  وتطويرها؛  �لرتبوي  �لتفتي�ض  مهنة  ملر�جعة  و�ملدر�سني 

�ملفت�سني  مع  �ملجل�ض  نظمها  �لتي  �ال�ستماع  جل�سات  �أكدتها 

�لتلقائي  �لتجاوب  عك�سها  كما  �لتمثيلية،  وهيئاتهم  و�ملدر�سني 

�ملجل�ض  �أجنزه  �لذي  �لر�أي  ��ستطالع  مع  و�ملفت�سني  للمفت�سات 

حول و�قع مهنتهم و�آفاقها خالل �ل�سنة �جلارية؛

�ت من �ساأن ��ستثماره �أن يعزز �لدينامية �لتي ينتظر �أن يطِلقها  63. وهو �سياق ُموَّ
�لربنامج �ال�ستعجايل من خالل تفعيل خمتلف م�ساريعه، وعلى �الأخ�ض منها 

تلك �ملتعلقة بتدبري �ملو�رد �لب�رضية وتقوية �لكفايات �ملهنية لدى �لفاعلني 
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تطوير مهنة ومهام التفتي�ش الرتبوي

�لرتبويني، يف �إطار م�رضوع �سامل حلفزهم وتر�سيخ �لتز�مهم مبهمتهم �لنبيلة 

ي�سكل  �لذي  بجودة عملهم،  و�الرتقاء  �أد�ئهم  وتقومي  تكوينهم،  و�إتقان 

عامال حا�سما يف جتديد �ملدر�سة �ملغربية، وتاأهيلها �مل�ستمر.                 

                                              

حرر بالرباط، يف يوليوز 2009
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  الدلیل المھني للتفتیش

  السیاق: أوًال

سواء یندرج  إصدار ھذا الدلیل في سیاق التحوالت التي تعرفھا منظومة التربیة والتكوین، 

ستوى المقاربات الي، أو على معلى مستوى الحكامة أو على مستوى التدبیر التربوي والم

 وفي سیاق استكمال األجرأة الفعلیة لمشاریع البرنامج االستعجالي  بصفة عامة، البیداغوجیة

ذلك لھاجس تربوي و تنظیمي یتمثل في ضرورة  صیاغة وثیقة ببصفة خاصة، مستجیبا 

قعھا االستراتیجي تعرض بدقة  مختلف  األبعاد المھنیة والوظیفیة لھیئة التفتیش، اعتبارا لمو

تطویر في منظومة التربیة والتكوین من جھة، واستحضارا لكونھا حلقة مركزیة في 

 . من جھة أخرى تفعیل مقتضیات إصالح  المنظومةالوظائف األساسیة للمدرسة المغربیة و 

ونظرا لتعدد المھام المنوطة بھیئة التفتیش وتشعبھا وتداخلھا، خصوصا مع إرساء آلیات 

ورغبة في و التنسیق إقلیمیا وجھویا ومركزیا، سواء في أبعادھا األفقیة أو العمودیة، العمل 

، وتحدید واضح للعالقات مع مختلف الفاعلین  واضحةعلى أسس تعاقدیةتصنیف تلك المھام 

 استثمار الرصید المتراكم من األدبیات  فقد بات من الضروري،التربویین في المنظومة

 و تصنیفھا من  زاویة تحدید العالقات واألدوار ة المھاممقاربتفتیش، والتربویة في مجال ال

المرتبطة بھا، و إعادة ترتیبھا  ضمن نسیج نسقي تراعى فیھ األولویات ویسمح باستشراف 

  . ي عالقتھا بمختلف مكونات المنظومةففاق تطویر مھنة التفتیش التربوي آ

سجل راھنا في أعداد المفتشین، على الم المضاعفات السلبیة للخصاص تجاوزل كل ذلك

الل  من خ وذلك یقظة التربویة بالمؤسساتنیابات والمناطق التربویة، وضمان المستوى ال

دور القیادة التربویة والتنسیق الفاعل   التفتیش ھیئةتحمل فیھاخلق دینامیة تأطیریة جدیدة، ت

لرفع من تحسین طرق التعلیم بین مختلف المكونات والمجاالت، أفقیا وعمودیا، سعیا إلى ا

وأسالیبھ وتقویمھا، وتطویر جودة التعلمات ونجاعة المردودیة الداخلیة للمدرسة المغربیة، 

تركیز عمل الھیئة على ما لھ صلة  بالتقویم والتتبع الوظیفي والمنتظم ألداء  مما یستوجب

طلبھ ذلك من ضرورة ، مع ما یت وتكوینھااألطر العاملة بھا أطیروت ،المؤسسات التربویة 

حتى یكون جھاز التفتیش  جھازا  متمتعا بالقدر المالئم رسم خریطة واضحة للمسؤولیات  

  - لمختلف مكونات  التأطیر التربوي  في سیاق التطویر المتجدد -من االستقاللیة لیقوم 

اء بأداء باألدوار المنوطة بھ  بفعالیة، وینخرط بقوة في صمیم العملیات الھادفة إلى االرتق

  .المنظومة واإلسھام النوعي في تجوید منتوجھا
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  :األھداف: ثانیًا

یسعى ھذا الدلیل إلى رصد وإبراز مختلف المھام واألدوار التي تقوم بھا ھیئة التفتیش بكل 

:مكوناتھا، وذلك من خالل

والتوجیھ من عدة  وظیفیة المراقبة والتفتیش و التأطیر تمكین كل الفاعلین في مجال -

 قواعد منسجمة، تسھم في توضیح مھامھم وضبط مجاالت تدخلھم، بناء علىو

  لیة، والتقویم بناء على النتائج؛ واضحة  للمھننة والمرونة واالستقال

  ومحلیًاایمامات الھیئة مركزیا وجھویا وإقلی توضح التزخریطة للمھام واألدواروضع  -

، وذلك المستمر بمؤشرات الجودةجعل منھا الرافعة األساسیة لالرتقاء بالشكل الذي ی

 موقعھا الحیوي وإسھامھا في  تفعیل مختلف التدابیر  الواردة في مشاریع ضمان عبر

  ؛البرنامج االستعجالي

تعرف اآللیات التنظیمیة والمؤساستیة التي من شأنھا تمكین ھیئة التفتیش من  -

لف الجوانب المرتبطة أطیر مخت وتالتعلمیة/ الحضور القوي في تتبع العملیة التعلیمیة

   بھا؛

شروط االشتغال وفق قواعد تعاقدیة مضبوطة مع مختلف األجھزة والمكونات ضمان  -

 اإلداري، في أفق دمج التفتیش التربوي والتسییر  و محلیامركزیا وجھویا وإقلیمیا

 تتیح لكل والمالي للمؤسسات التربویة ضمن حلقات متكاملة من المھام المشتركة

  ؛ المستمر لنظام التربیة والتكوینعنیة إمكانات  التقویمالجھات الم

 توفیر معطیات تتعلق بالمھام واألدوار،  یتم االستناد إلیھا واالسترشاد بھا في وضع  -

برامج العمل وتحدید أھدافھا وإجراءات تنفیذھا، وتتیح فرصا أوسع للتجدید والتطویر 

 .امواتخاذ المبادرة الذاتیة في  إنجاز مختلف المھ

 تمكین الھیئة من تفعیل مختلف آلیات التأطیر التربوي، بكل تمفصالتھا الوظیفیة،  -

ن یخصوصا ما یتعلق  منھا بضمان التنسیق بین المكونات التخصصیة على المستوی

 الجھوي واإلقلیمي ؛

 توفیر إطار مرجعي یتضمن بیانات عن  مجموع النصوص والوثائق القانونیة  -

  الھیئة والمؤطرة لمجاالت تدخلھا؛ة  المنظمة لعملوالتربویوالتشریعیة 
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التحكم في مختلف التدابیر الخاصة بالتفتیش وضع عناصر توجیھیة تمكن الھیئة من   -

  تعزیز التنسیق بین مكونات التفتیش وتخصصاتھوالتاطیر والتوجیھ، بما یضمن

   . و محلیااقلیمیاوجھویا و  مركزیا

  

  واألدوارمھامال: ثالثًا

  التفتیش المركزي ـ 1 

   التخصصيالتنسیق المركزي - أ

 :التشكیلة -

ات و لوحدیتكلف بالتنسیق المركزي التخصصي عدد محدد من مفتشي ا
 بعد لتخطیط و المصالح المادیة و المالیة و التوجیھالمواد الدراسیة و ا

 عن طریق محددة االنتقاء،وفق معاییر و مسطرة وح الفردي الترشی
  .مذكرة وزاریة 

 
  المھام -
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 المجاالت المھام واألدوار الجھات المعنیة
 –الكتابة العامة (الوزارة 

المفتشیة العامة للتربیة 
  )والتكوین

 المساھمة في إعداد وتنفیذ مخططات التربیة -
  والتكوین على الصعید الوطني وتقویمھا؛

 –الكتابة العامة (الوزارة 
 المفتشیة العامة للتربیة

  )والتكوین

المساھمة في إعداد وبلورة مشاریع اإلصالح  -
  ؛من طرف الوزارة والتوجھات المقترح اعتمادھا

 والمدیریات المفتشیة العامة
  المركزیة

 إنجاز المھام واألعمال التي یتم التكلیف بھا من -
لدن المفتشیة العامة للتربیة والتكوین والمدیریات 

  المركزیة؛
  السید الوزیر

لمفتشیة العامة للتربیة ا
  والتكوین

 مجلس التنسیق رفع تقاریر دوریة عن إنجازات -
إلى السید الوزیر وإلى   وسیر أعمالھالمركزي

  .المفتشیة العامة للتربیة والتكوین
 - النیابات- األكادیمیات

  المؤسسات التعلیمیة
    المغربیة؛ المدرسة مردودیة المساھمة في نجاعة

 –ابة العامة الكت(الوزارة 
المفتشیة العامة للتربیة 

  )والتكوین

 التي التغیرات واستباق  المساھمة في استشراف-

  .منظومة التربیة والتكوین تعرفھا

 –الكتابة العامة (الوزارة 
المفتشیة العامة للتربیة 

  )والتكوین

 تقدیم الخبرة واالستشارة في جمیع القضایا -

  التربویة؛

مجال المھام 
  العامة

المدیریات المفتشیة العامة و
 المركزیة؛

إعداد برامج عمل منتظمة لمواكبة العمل في  -
  ؛میدان التخصص وتطویره

  - المفتشیة العامة 
  األكادیمیات

 تنسیق وتنظیم وتتبع أعمال المنسقیات الجھویة -
  واستثمار نتائجھا؛

  - المفتشیة العامة 
 األكادیمیات

ن المنسقیات  استثمار التقاریر الواردة م-
  .الجھویة

   –السید الوزیر 
   - المفتشیة العامة 

المشاركة في أشغال المجلس المركزي للتنسیق،  -
  وإنجاز مختلف المھام الموكولة إلیھ في إطاره؛

  - المفتشیة العامة 
 األكادیمیات

تتبع تنفیذ برامج عمل المجالس الجھویة للتنسیق، 
  وتجمیع واستثمار إنجازاتھا،

  - لمفتشیة العامة ا
  النیابات-األكادیمیات 

 واإلقلیمیة الجھویة التربویة العمل برامج تدقیق -
.  

  - المفتشیة العامة 
   النیابات-األكادیمیات 

   .التربویة العمل  برامج إلنجاز العام السیر تتبع -

 – النیابات –األكادیمیات 
  المؤسسات التعلیمیة

التدریس  جودة من مرالمست  المساھمة في الرفع-
.  

التأطیر 
  التربوي

   تھا؛مراجع والمساھمة في إعداد المناھج الدراسیة مدیریة المناھج
 

  ؛الكتب المدرسیةالمناھج  وتقویم  مدیریة المناھج
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 مدیریة –مدیریة المناھج 
 الحیاة المدرسیة

  ؛ التعلمات جودة من المستمر المساھمة في الرفع

  . للمحتویات الدراسیة والزمني التنظیمي  التدبیر- مدیریة المناھج
المركز الوطني للتجدید 

 التربوي  والتجریب
 تحدید الحاجیات من الوسائل التعلیمیة -

 والدعامات التربویة؛
المركز الوطني للتجدید 

 التربوي  والتجریب
  ؛البیداغوجیة العمل وسائل تطویر -

الموارد  
 البیداغوجیة

 المركز الوطني للتقویم
 واالمتحانات

د االمتحانات اإلشھادیة  المساھمة في إعدا-
  وتتبع إنجازھا وتقویمھا؛والمباریات المھنیة 

المركز الوطني للتقویم 
 واالمتحانات

بناء الروائز (التعلمات  على التدریس أثر تقویم -
 ) استثمار النتائج-

المركز الوطني للتقویم 
 واالمتحانات

 لالمتحانات التنظیمي المساھمة في التدبیر -
  .المدرسیة والمھنیة

المركز الوطني للتقویم 
 واالمتحانات

المساھمة في التقویمات الدولیة واستثمار  -

  نتائجھا؛

المركز الوطني للتقویم 

 واالمتحانات

 المساھمة في إعداد آلیات التقویم والقیاس؛ -

التقویم 

  واالمتحانات

المفتشیة العامة للشؤون 
 ةالتربوی

  . افتحاص مؤسسات التربیة والتكوین-

المفتشیة العامة للشؤون 
 التربویة

 القیام بمھام البحث والتقصي بتكلیف من -
  المفتشیة العامة للتربیة والتكوین؛

  االفتحاص

     
المفتشیة العامة للتربیة 

 مدیریة الحیاة –والتكوین 
 المدرسیة 

  ؛ المساھمة في لجن تتبع الدخول المدرسي-

   رصد أنشطة الحیاة المدرسیة واستثمارھا؛- الحیاة المدرسیة
 المساھمة في إعداد الوثائق المؤطرة  ألدوار - الحیاة المدرسیة

  ومھام الفاعلین في الحیاة المدرسیة؛
 المساھمة في وضع استراتیجیات تتبع أنشطة - الحیاة المدرسیة

  . التواصل بشأنھاالحیاة المدرسیة وتحدید وسائل

لحیاة ا
  المدرسیة

الوحدة المركزیة لتكوین 
 األطر 

تحدید حاجات المفتشین واألساتذة من  -
 ؛التكوین

الوحدة المركزیة لتكوین 
 األطر 

 المساھمة في تنفیذ برامج التكوین المستمر -
  ؛للمفتشین واألساتذة

الوحدة المركزیة لتكوین 
 األطر 

 ؛إعداد مصوغات التكوین -

المركزیة لتكوین الوحدة 
 األطر 

 .تأطیر برامج التكوین وتقویمھا -

 التكوین
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  تنسیق التفتیش المركزيب ـ 

  :التشكیلة -

بنیة ملحقة بالمفتشیة العامة للتربیة والتكوین ویعین أعضاؤھا  المركزي یعتبر تنسیق التفتیش

 فبرایر 10(1423 ذي الحجة 8الصادر في   2.02.854   من المرسوم رقم 89وفق المادة 

 .ساسي الخاص بموظفي وزارة التربیة الوطنیةالنظام األ بشأن  )2003

 المھام -

 تحت إشراف المفتشیات العامة، یضطلع المكلفون بتنسیق التفتیش على المستوى المركزي

  :بالمھام التالیة 

 لمتعلقة بسیاسة التربیة والتكوین في حدود ة اوی وإبداء الرأي حول القضایا التربتحلیل

  ؛اختصاصات وزارة التربیة الوطنیة

  تقدیم االقتراحات المتعلقة بتحدید االختیارات والتوجھات التربویة الوطنیة بطلب من

  الوزیر أو بمبادرة منھم؛

  القیام بمراقبة الجوانب التربویة للمصالح المتدخلة في المجال التربوي الخاضعة

لوصایة الوزارة وخاصة المصالح التربویة ومصالح الخریطة المدرسیة والتوجیھ 

  زانات والمكتبات المدرسیة واقتراح التدابیر لتحسین فعالیتھا؛والخ

 القیام بجمیع التدابیر القمینة بضمان جودة العملیة التربویة ؛  

المفتشیة العامة للشؤون 
  الوحدة المركزیة - التربویة

 للبحث التربوي

 اإلشراف على إنجاز البحوث التربویة واستثمار -
 ؛نتائجھا

  الوحدة المركزیة 
  للبحث التربوي

المساھمة في إرساء بنیات وھیاكل البحث  -
  التربوي؛

  الوحدة المركزیة 
 للبحث التربوي

  المساھمة في تأطیر فرق البحث التربوي؛  -

  الوحدة المركزیة 
 للبحث التربوي

المساھمة في اللجن المشرفة على تأطیر  -
  .التكوینات في مجال  البحث والتوثیق

  الوحدة المركزیة 
 للبحث التربوي

صة تمثیل الوزارة في الملتقیات الدولیة الخا -
  بالبحث في القضایا التربویة 

البحث 
 التربوي
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  تحلیل وإبداء الرأي حول قضایا التنظیم المتعلقة بسیاسة الوزارة في المجال اإلداري

  وتدبیر الموارد البشریة؛ والمالي 

 ت الھادفة إلى تقییم القدرات التدبیریة لمصالح الوزارة القیام بالدراسات والتحریا

والمصالح الخاضعة لوصایتھا في المجال اإلداري والمالي وتدبیر الموارد البشریة، و 

  اقتراح التدابیر المناسبة لتحسین فعالیتھا ؛

  تقویم أنماط التنظیم اإلداري وطرائق عمل المصالح المركزیة للوزارة والوحدات 

  لوصایتھا ؛الخاضعة 

  ضمان افتحاص المصالح اإلداریة والمالیة والمصالح المكلفة بتدبیر الموارد البشریة

  للوزارة والمصالح الخاضعة لوصایتھا 

  تحلیل وقیاس مدى تحقیق األھداف المسطرة في البرامج التي تم االلتزام بھا من

 ویة للتربیة والتكوین مع الوزارةطرف األكادیمیات الجھ

  

  تفتیش الجھوي ال– 2

   ـ التنسیق الجھوي التخصصيأ

  :التشكیلة -

للوحدات أو المواد الدراسیة ) ات(یونالتخصص) ات(ونالجھوی )ات(ون المنسقینتدب

لمدة  في تراب األكادیمیة) ات(نیالمناطق العامل) ات(يمفتشمن بین  أو المجاالت،

بالمناطق  والتفتیش الجھوي  یمكن الجمع بین مھام التنسیقو. سنتین قابلة للتجدید

 .في بعض الحاالت الخاصة  التربویة

الجھویة التخصصیة وفق   المنسقیة أعضاء) ات(من قبل المفتشینیتم ھذا االنتداب و 

معاییر الكفاءة المعرفیة والمھنیة والتواصلیة، والخبرة والمسؤولیة، ومدى قابلیة 

 . المقدم للتطبیقالمشروع
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  المھام -

 المجاالت ام واألدوارالمھ الجھات المعنیة
المفتشیة العامة 

  للشؤون التربویة
  األكادیمیة

وفي تطبیق  ،مخططات التربیة والتعلیمالمساھمة في تنفیذ 
   . برنامج العمل التربوي على مستوى الجھة

المفتشیة العامة 
  للشؤون التربویة

  األكادیمیة

من قبل المنسقیات المساھمة في تنفیذ األنشطة المبرمجة 
  .المركزیة التخصصیة

المفتشیة العامة 
  للشؤون التربویة

  األكادیمیة

المشاركة في ملتقیات التقویم والتنسیق المنظمة على الصعید 

  .المركزي 

المفتشیة العامة 
  للشؤون التربویة

  األكادیمیة

 الصادرة عناإلجراءات التوجیھات والسھر على تطبیق 
   والجھویة في المجال التربوياإلدارة المركزیة

مجال المھام 
  العامة

  األكادیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

  . تنسیق أعمال المفتشین العاملین بالمناطق التربویة

  األكادیمیة
  النیابات اإلقلیمیة

  . تتبع أنشطة المفتشین بالجھة وإنجاز تقاریر تركیبیة بشأنھا

  األكادیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

ات ولقاءات مع المفتشین لإلخبار بالمستجدات تنظیم ندو
التربویة وبحث القضایا ذات الصلة ببرنامج العمل التربوي 

  .على مستوى الجھة
  األكادیمیة

  النیابات اإلقلیمیة
 المؤسسات التعلیمیة

المساھمة في تأطیر األساتذة الجدد قصد تأھیلھم للقیام بمھام 

  .التدریس 

  األكادیمیة
  قلیمیةالنیابات اإل

 المؤسسات التعلیمیة

استثمار تقاریر التفتیش والندوات التربویة والمجالس التعلیمیة 

  .ومجالس التشاور والتنسیق والمراقبة المستمرة

التأطیر 
  التربوي

  األكادیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

   . على أعمال الفریق التربوياإلشراف

  األكادیمیة
نجاز المھام  وإ.المساھمة في أعمال المجالس الجھویة للتنسیق

  .الموكولة إلیھ في إطاره
المفتشیة العامة 

  للشؤون التربویة
  األكادیمیة

إعداد تقاریر دوریة حول سیر مختلف أعمالھ توجھ إلى 
  األكادیمیة الجھویة، وإلى المنسقیة المركزیة؛) ة(مدیر

  

  األكادیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

 تتبع تنفیذ المنھاج على الصعید الجھوي

  مدیریة المناھج
 األكادیمیة

   تھا؛مراجع والمساھمة في إعداد المناھج الدراسیة
 

  مدیریة المناھج
 األكادیمیة

  ؛الكتب المدرسیةالمناھج  وتقویم 

مدیریة المناھج    ؛ التعلمات جودة من المستمر المساھمة في الرفع

 ھجالمنا
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مدیریة الحیاة 
 المدرسیة

المركز الوطني 
  لالمتحانات

 یمیةاألكاد

 مواضیع االمتحاناتالمشاركة في لجان إعداد وتصحیح 

 .المدرسیة والمباریات المھنیة

  إعداد مواضیع اإلمتحانات اإلشھادیة على الصعید الجھوي األكادیمیة

 األكادیمیة
تأطیر وتتبع عملیات تصحیح  االمتحانات  اإلشھادیة على 

  الصعید الجھوي

 ةاألكادیمی
إعداد تقاریر تركیبیة حول جمیع العملیات المرتبطة 

  باالمتحانات  اإلشھادیة الجھویة 

  .المساھمة في مداوالت امتحانات البكالوریا  األكادیمیة

التقویم 
 واالمتحانات

  األكادیمیة
 لمؤسسات التعلیمیةا

القیام بزیارات تتبع للمؤسسات التعلیمیة بتكلیف من السید 

  .مدیر األكادیمیة

  دیمیةاألكا
  النیابات اإلقلیمیة

 المؤسسات التعلیمیة

 التدبیر المالي والمادي على مستوى المؤسسات افتحاص
  والمصالح؛

  االفتحاص

 األكادیمیة
 لخریطة التربویة؛لالمساھمة في أشغال اللجنة الجھویة 

 
  األكادیمیة

 النیابات اإلقلیمیة
  ؛صعید الجھة مراكز االستشارة والتوجیھ على تنسیق أنشطة

  األكادیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

  وضع الخرائط التربویة التوقعیة على مستوى الجھة؛

  األكادیمیة
  النیابات اإلقلیمیة

 المؤسسات التعلیمیة

المساھمة في إعداد الخریطة التربویة الجھویة والمساھمة في 
  ؛تكوین شبكات مؤسسات التربیة والتكوین داخل الجھة

الحیاة 
 المدرسیة

  یةاألكادیم
 النیابات اإلقلیمیة

 .المساھمة في تأطیر أنشطة التكوین بالجھة

  األكادیمیة
  النیابات اإلقلیمیة

 المؤسسات التعلیمیة

 ؛ وتكوینھاالمساھمة في تأطیر أطر اإلدارة التربویة
  

  األكادیمیة
  النیابات اإلقلیمیة

 المؤسسات التعلیمیة

وین المستمر لألطر المساھمة في إعداد وتنفیذ برامج التك
 التعلیمیة؛

  األكادیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

 التربوي  التوجیھالمساھمة في تكوین واستكمال خبرة أطر
 ؛على مستوى الجھة

 التكوین

االشراف على الدراسات والبحوث المنجزة على الصعید  األكادیمیة البحث 
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 تنسیق التفتیش الجھوي ـ ب

  :التشكیلة

 من 89وفق المادة  التفتیش الجھوي تنسیقالمكلفون ب) ات(ونالجھوی )ات(ونالمنسق یعین

 بشأن  )2003 فبرایر 10(1423 ذي الحجة 8الصادر في   2.02.854  المرسوم رقم 

 .النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربیة الوطنیة

  :المھام

 على صعید األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین بمھام إلى المكلفین بمھام تنسیق التفتیشیعھد 

التخطیط والتوجیھ التربوي  راقبة العامة في المیادین التربویة واإلداریة والمالیة والم

یمارسون   و،كما ینسق ھؤالء أعمال المفتشین التابعین لھم. والشؤون المادیة والمالیة

  : باإلضافة إلى ذلك االختصاصات التالیة

  یمیات الجھویة للتربیة مؤازرة مدیري األكاد  عملیات الالتركیز، وفیذتنتتبع ومراقبة

العمل على توحید المفاھیم واحترام النظام  والتكوین ونواب الوزارة على تنفیذھا و

الخاضعة لألكادیمیة في مجال التدبیر عن طریق تنظیم  تقییم المصالح  المعمول بھ و

   المصالح ؛ تداریب وندوات وحلقات دراسیة لفائدة الموظفین العاملین بھذه

 .الجھوي

 األكادیمیة
 ھا وثائق اإلعالم وتتبع إنتـاجعملیات تأطیر المساھمة في

  ؛وتقویمھا
 التربوي

  األكادیمیة
  النیابات اإلقلیمیة

 المؤسسات التعلیمیة

للحد من ظواھر والبحوث التربویة المیدانیة إعداد الدراسات 
   .والھدر الدراسي والتسرب  التعثر
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 وث التطبیقیة في مختلف التخصصات ؛إنجاز البح  

 تأطیرھا ؛ القیام بالدراسات والتجارب التربویة واإلداریة و  

  القیام بمراقبة الجوانب التربویة للمصالح المتدخلة في المجال التربوي وخاصة

المصالح التربویة ومصالح الخریطة المدرسیة والتوجیھ والخزانات والمكتبات 

  یر لتحسین فعالیتھا؛المدرسیة واقتراح التداب

  السھر على تكوین واستكمال خبرة األطر التابعة للھیئات المكونة للموظفین العاملین

  بقطاع التربیة الوطنیة؛ 

 دعم المبادرات ذات الطابع االجتماعي والثقافي والریاضي ؛  

  القیام بالدراسات والتحریات الھادفة إلى تقییم القدرات التدبیریة للمصالح التابعة

لألكادیمیة في المجال اإلداري والمالي وتدبیر الموارد البشریة، مع العمل على 

  اقتراح التدابیر لتحسین فعالیتھا؛

 تقویم أنماط التنظیم اإلداري وطرائق عمل المصالح التابعة لألكادیمیة ؛   

  ضمان افتحاص المصالح اإلداریة والمالیة والمصالح المكلفة بتدبیر الموارد البشریة

  كادیمیة؛لأل

كما یمكن تكلیفھم من طرف السلطة الحكومیة الوصیة بالقیام بدراسات في المجاالت التربویة 

 .المالیة واإلداریة و 
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  لتفتیش بالمناطق التربویة ـ ا3

  المھام 

الجھات 
 المعنیة

 المجاالت المھام واألدوار

المفتشیة العامة و 
األكادیمیة الجھویة  

المشاركة مع المنسق الجھوي و المركزي في المھام 

  .الموكولة للجان الجھویة والمركزیة للتنسیق 

  األكادیمیة الجھویة 
المشاركة في اجتماعات التنسیق الجھوي لتبادل 

  طبیعة عملھم الخبرات بین المفتشین وتنسیق

  األكادیمیة الجھویة
لتنسیق الجھوي على القیام مساعدة المفتش المكلف با

  ببحوث ودراسات

  النیابات اإلقلیمیة
تنشیط البرامج المحلیة في إطار الدعم الدراسي 

  والتربوي الموجھة إلى التلمیذات والتالمیذ

 األكادیمیة الجھویة
  النیابات اإلقلیمیة

توطین ب المتعلقةشغال مختلف األلمشاركة في ا
لمتطلبات ل بتھاالتعلیمیة ومدى استجاالمؤسسات 

  التربویة؛

المؤسسات 
  التعلیمیة

  النیابات اإلقلیمیة

طر اإلدارة التربویة ألتقدیم الدعم التقني الالزم 
للمؤسسات التعلیمیة إلنجاز عملیات اإلحصاء 
السنوي، وإعداد مشاریع الخرائط التربویة وتنظیم 

  حمالت تسجیل واستقبال التالمیذ الجدد ؛
  المشاركة في عملیات تسلیم مھام اإلدارة التربویة ؛  یةالنیابات اإلقلیم

المؤسسات 
  التعلیمیة

  النیابات اإلقلیمیة
  المساھمة في لجان إقرار أطر اإلدارة التربویة

 األكادیمیة الجھویة
  النیابات اإلقلیمیة

المساھمة في عملیة إعداد وتقویم مخططات التربیة 
  على الصعید اإلقلیمي وتتبع تنفیذھا؛

المؤسسات 
  التعلیمیة

  النیابات اإلقلیمیة

تنسیق برامج عمل القطاعات المدرسیة للتوجیھ، 
   وفق الخصوصیات المرحلیة أو المستجدات الطارئة 

  النیابات اإلقلیمیة
 للمنطقة وضع برنامج العمل المشتركالمساھمة في 

 التربویة، 
المؤسسات 

  التعلیمیة
  النیابات اإلقلیمیة

إنجاز تقاریر قاریر المجالس التعلیمیة واستثمار ت
 تركیبیة حولھا 

المؤسسات 
  التعلیمیة

توحید أسالیب العمل علـى مستوى تخطیط عملیة 
  تدریس الوحدات الدراسیة؛

مجال المھام 
  العامة
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  النیابات اإلقلیمیة

  النیابات اإلقلیمیة
التنسیق مع مجموعة عمل المنطقة التربویة في 

  .استثمار التقاریر التخصصیة
سات المؤس

  التعلیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

تأطیر وتقویم األطر العاملة بإدارة المؤسسات 
  التعلیمیة

المؤسسات 
  التعلیمیة

  النیابات اإلقلیمیة
  مراقبة مؤسسات التعلیم الخصوصيتأطیر و

المؤسسات 
  التعلیمیة

  النیابات اإلقلیمیة
  ةتسییر مجالس التعلیم بالمؤسسات التعلیمی

المؤسسات 
 التعلیمیة

تأطیرھا وإنجازھا :تنظیم الدروس التجریبیة 
  وتسییرھا وتتبعھا

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

إعداد  التقاریر التركیبیة للمجالس التعلیمیة 
  واستثمارھا

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

 استثمار تتبع المراقبة المستمرة وإعداد تقاریر حول
  نتائجھا 

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

بالمؤسسات التعلیمیة   العاملینساتذةاألتأطیر 
، للرفع من أدائھم وتحسین العمومیة والخصوصیة

  ؛مردودیتھم

 النیابات اإلقلیمیة
تأطیر المستشارین في التوجیھ العاملین بالقطاعات 

  تقویمھا؛المدرسیة للتوجیھ وتتبع أنشطتھم و
  تأطیر أطر التخطیط التربوي العاملة باإلقلیم النیابات اإلقلیمیة

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة
  ؛بالتعلیم األوليالعاملین  المربیات والمربینتأطیر 

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

المساھمة في تأطیر المكلفین بمھام اإلدارة التربویة 
  بحوث الجدد منھم؛ اإلشراف على فيو

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

المساھمة في تأطیر الطلبة المفتشین المتدربین 
والمستشارین في التخطیط الطلبة األساتذة  ومیدانیا؛

  بمراكز التكوین ؛والتوجیھ 

 النیابات اإلقلیمیة
منشطي التربیة غیر النظامیة منشطات وتأطیر 
  األمیة؛ومحو 

التأطیر 
  التربوي
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المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

 أطر الدعم التربوي المكلفینتأطیر المساھمة في 
والقاعات مراكز التوثیق والمكتبات المدرسیة ب

  .المختبرات العلمیةمتعددة الوسائط، وب
المؤسسات 

  التعلیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

 الخریطة  وتعدیلالتأطیر التقني إلعداد ووضع
  لتربویة ا

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة
  البرامج والمناھج الدراسیة یةإنجاز مراقبة وتتبع

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة
   الكتب المدرسیة ؛استعمالمراقبة وتتبع 

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

 استعمال الوسائل التعلیمیة و الموارد مراقبة وتتبع
  ؛البیداغوجیة 

 النیابات اإلقلیمیة
المساھمة في اقتراح اقتناء الوسائل الدیداكتیكیة  

  والمصادقة على مواصفاتھا طبقا لدفتر التحمالت

 النیابات اإلقلیمیة
المساھمة في إعداد البرامج الدراسیة الجھویة وتتبع 

  تنفیذھا وتقویمھا ؛

 المناھج
الموارد  و

 البیداغوجیة

  لنیابات اإلقلیمیةا
 األكادیمیة الجھویة

المشاركة في لجن إعداد االمتحانات اإلشھادیة 
 ؛ وتتبع إنجازھا وتقویمھاوالمھنیة والمباریات

  تتبع سیر  االمتحانات اإلشھادیة النیابات اإلقلیمیة
  النیابات اإلقلیمیة

 األكادیمیة الجھویة
  حانات اإلشھادیةتتبع سیر تصحیح  االمت

  النیابات اإلقلیمیة
 األكادیمیة الجھویة

اإلسھام في وضع وتنظیم مختلف الروائز 
  والمباریات على الصعیدین اإلقلیمي والجھوي

  النیابات اإلقلیمیة
 األكادیمیة الجھویة

  المساھمة في عملیات تصحیح الروائز

  التربویةاإلشراف على امتحانات الكفاءة  النیابات اإلقلیمیة
  النیابات اإلقلیمیة

 األكادیمیة الجھویة
مراقبة اقتراحات األساتذة لمواضیع االمتحانات  

  اإلشھادیة ودراستھا

التقویم 
 واالمتحانات

  النیابات اإلقلیمیة
 

بالمؤسسات   العاملینساتذةعمل األمراقبة وتقویم 
، للرفع من أدائھم العمومیة والخصوصیةالتعلیمیة، 

  ؛وتحسین مردودیتھم

  النیابات اإلقلیمیة
 

 أطر الدعم التربوي المكلفینمراقبة وتقویم عمل 
وبالقاعات مراكز التوثیق بالمكتبات المدرسیة، ب

  المختبرات العلمیة؛متعددة الوسائط، وب

المراقبة 

التتبع و

  االفتحاصو
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  النیابات اإلقلیمیة
 

 المربیات والمربینعمل تتبع ومراقبة وتقویم 
منشطي  منشطات و وبالتعلیم األولي؛العاملین 

  ؛التربیة غیر النظامیة

  النیابات اإلقلیمیة
 

جداول الحصص الخاصة والمصادقة على مراقبة ال
في التوجیھ التربوي وفـق وبالمستشارین باألساتذة 
  الرسمیة في الموضوع؛التوجیھات

 النیابات اإلقلیمیة
تقییم مردودیة أعمال أطر التخطیط التربوي العاملة 

  ؛باإلقلیم 

  النیابات اإلقلیمیة
 

مراقبة مدى ضبط وتنظیم وتوثیق ملفات الخریطة 
المدرسیة واإلحصاء الرسمي السنوي وملفات 

  والتربویة التالمیذ ومختلف الوثائق اإلداریة
  النیابات اإلقلیمیة

 
المشاركة في مراقبة تطبیق اإلجراءات الالزمة 

 دائي لضمان تشجیع التمدرس بالتعلیم األولي واالبت

 النیابات اإلقلیمیة
 الموارد البشریة التابعة للمصالح عملمراقبة وتتبع 

  ؛المادیة والمالیة

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

مراقبة مدى احترام القواعد الصحیة والوقائیة للتغذیة 
باألقسام الداخلیة والمطاعم المدرسیة بواإلقامة 

  دیة والتأھیلیة؛المؤسسات الثانویة اإلعداب
المؤسسات 

  التعلیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

مراقبة ضبط جمیع الوثائق المتعلقة بالتمدرس 
  والتوجیھ وتقدیم اقتراحات في شانھا ؛

 

مراقبة مدى تطبیق النصوص التشریعیة 
واإلجراءات المتخذة في مجال التمدرس والتوجیھ 

  التربوي
المؤسسات 

  التعلیمیة
 قلیمیةالنیابات اإل

الوقوف على مدى احترام تنفیذ المؤسسات التعلیمیة 
  للبنیة التربویة المصادق علیھا؛

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

للمؤسسات التعلیمیة مراقبة تطابق الطاقة االستیعابیة 
  ؛مع معطیات الخریطة المدرسیةللداخلیات و

المؤسسات 
  التعلیمیة

  النیابات اإلقلیمیة

 مراكز التكوینو

مراقبة عملیات التسییر المالي والمادي والمحاسباتي 
بالمؤسسات التعلیمیة العمومیة ومراكز التكوین 

  ؛لقطاع التربیة الوطنیةالتابعة 

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة
 النفقات بالمؤسساتمراقبة وتتبع ترشید 
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 النیابات اإلقلیمیة
لعمل الدوریة للمستشارین في المصادقة على برامج ا

  التوجیھ التربوي ؛
المؤسسات 

  التعلیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

جداول الحصص والتنظیمات المصادقة على 
   ؛ةالتربوی

  النیابات اإلقلیمیة
 األكادیمیة الجھویة

  المساھمة في لجن تقصي الحقائق والتفتیش 

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة
   وتقویم عملیات الدخول المدرسي،تتبع 

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

تتبع وتقویم سیر العملیة التربویة التعلیمیة 
  بالمؤسسات التعلیمیة 

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

تتبع وتقویم سیر إیقاعات التعلم  بالمؤسسات 
  ؛المدرسي بھا وتأمین الزمن التعلیمیة 

 النیابات اإلقلیمیة
المساھمة  في أشغال اللجنة اإلقلیمیة للخریطة 

  ،ھاتنسیق أعمالوالتربویة 

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

ات اإلشراف التقني على عملیالمشاركة في 
استثمار تتبعھا واإلحصاءات الرسمیة السنویة و

  نتائجھا 

 النیابات اإلقلیمیة
عملیات تغییر التوجیھ على الصعید مساھمة في ال

  اإلقلیمي
المؤسسات 

  التعلیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

تنظیم وتتبع ومراقبة خدمات اإلعالم والتوجیھ 
  بالمؤسسات التعلیمیة وتقویمھا ؛

  النیابات اإلقلیمیة

كز امر
 االستشارة

  كز االستشارة والتوجیھ ؛اتتبع أنشطة وأعمال مر

  ت اإلقلیمیةالنیابا

كز امر
 االستشارة

تنظیم قطاعات التوجیھ وتقدیم اقتراحات حول تحدید 
  وإحداث القطاعات المدرسیة للتوجیھ التربوي ؛

  النیابات اإلقلیمیة
 

أعمال اللجنة اإلقلیمیة لالختیار األولي المساھمة في 
  للشعب التقنیة والخاصة ؛

 النیابات اإلقلیمیة
التجھیزات  البنایات ومال استعالسھر على ترشید

   حسن تدبیرھا؛على، والمدرسیة

المؤسسات 
  التعلیمیة

 حالة البنایات والتجھیزات والمواد والتأكد من تتبع
حسن استغاللھا وضبط تدبیرھا ومدى مطابقة 

الحیاة 
 المدرسیة
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المورَّد منھا للمواصفات الكمیة والنوعیة والتقنیة  النیابات اإلقلیمیة
  الواردة  بدفاتر التحمالت؛

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

 المشاریع التربویة لتحسین وتنفیذالمساھمة في تتبع 
ظروف الحیاة المدرسیة بالمؤسسات التعلیمیة  

 والمشاركة في تقویم نتائج تلك المشاریع
  تنسیق عملیات إعداد مجالس التوجیھ ؛ النیابات اإلقلیمیة

المؤسسات 
  التعلیمیة

 قلیمیةالنیابات اإل

جلس دعم مبادرات مجالس المؤسسة وخاصة م
  ؛التدبیر

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة
 تنظیم وتأطیر تكوین واستكمال تكوین األساتذة

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

رصد الحاجیات من التكوین المستمر مع تقدیم 
  اقتراحات حول برامج التكوین؛

 لنیابات اإلقلیمیةا
 برامج التكوین المستمر وتنفیذالمساھمة في إعداد 

  ؛التعلیمیة بالمؤسسات  العاملة لألطر 
المؤسسات 

  التعلیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

المساھمة في تأطیر الدورات التكوینیة المخصصة 
  ألطر اإلدارة التربویة للمؤسسات التعلیمیة؛

 التكوین

 النیابات اإلقلیمیة
إنجاز الدراسات والبحوث التربویة النظریة إعداد و

 .والمیدانیة

 النیابات اإلقلیمیة
المساھمة في البحوث التربویة، خاصة في مجال 

  ...)المناھج ، طرق التدریس (التجدید التربوي 
المؤسسات 

  التعلیمیة
 النیابات اإلقلیمیة

المساھمة في الرفع من المردودیة الداخلیة 
  استثمار النتائج المدرسیةبسسات التعلیمیة  للمؤ

المؤسسات 
  التعلیمیة

 النیابات اإلقلیمیة

البحوث المیدانیة واألنشطة التربویة إنجاز 
واالجتماعیة والفنیة الھادفة إلى ربط التعلیم والتربیة 
ببیئة التلمیذات والتالمیذ وحفزھـم على االنخراط في 

  ؛الحیاة المدرسیة
المؤسسات 

  لتعلیمیةا
 النیابات اإلقلیمیة

 الكفیلة مؤشراتإعداد لوحة القیادة اعتمادا على ال
  ،ن مردودیة المؤسسات التربویة بتحسی

البحث 
 التربوي
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  التأطیر و التفتیش التربوي آلیات :رابعًا 

ینتظم المفتشون في بنیات ملحقة إما بالنیابات اإلقلیمیة، ویتعلق األمر بالمناطق التربویة 

وإما باألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین في إطار تنسیق ، یمیة للتنسیقوالمجالس اإلقل

أو بالمفتشیة . التفتیش الجھوي والمجالس الجھویة للتنسیق والمنسقیات الجھویة التخصصیة

العامة للتربیة والتكوین ویتعلق األمر بالمجلس المركزي للتنسیق، وتنسیق التفتیش 

  ة التخصصیةالمركزي، والمنسقیات المركزی

  

  المجلس المركزي للتنسیق -أ 

  :التشكیلة

یمثل المجلس المركزي للتنسیق ملتقى ومنطلق تنظیم وتنسیق وتأطیر العمل المشترك بین 

  ھیئات التفتیش

المنسقیات المركزیة المتخصصة ومن المكلفات والمكلفین بتنسیق ) ات(ویتكون من ممثلي

 .التفتیش

  :المھام

  :التي یضطلع بھا ھذا المجلسمن المھام األساسیة 

  تتبع تنفیذ برامج عمل المجالس الجھویة للتنسیق، وتجمیع واستثمار إنجازاتھا، وفق

 برنامج عمل مضبوط،

 من طرف  المساھمة في إعداد وبلورة مشاریع اإلصالح والتوجھات المقترح اعتمادھا

  الوزارة،

 ة والثقافیة واالجتماعیة،االنفتاح على عطاءات وخبرات المجتمع التربویة والعلمی 

  االستفادة منھا عند إنجاز مھامھ،و

 إلى السید الوزیر وإلى المفتشیة العامة  رفع تقاریر دوریة عن إنجازاتھ وسیر أعمالھ

 .للتربیة والتكوین

 

  المجلس الجھوي للتنسیق - ب

  :التشكیلة
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 المكلفین بتنسیق إنھ بنیة جھویة ملحقة باألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین، ویتشكل من

التفتیش الجھوي، ومن المنسقین الجھویین التخصصیین، ومن منسقي المجالس اإلقلیمیة 

 .للتنسیق

  :المھام

یضطلع المجلس الجھوي للتنسیق بمھمة التنسیق أفقیًا بین البنیات الجھویة للتفتیش، وعمودیًا 

  : یتعین علیھكما. بین المجالس اإلقلیمیة للتنسیق والمجلس المركزي للتنسیق

  تجمیع التقاریر الدوریة للمجالس اإلقلیمیة للتنسیق والمنسقیات التخصصیة والتقاریر

  .التركیبیة للمكلفین بمھام تنسیق التفتیش بالجھة واستثمارھا

  تقویم حصیلة إنجاز برنامج العمل الجھوي، وتفعیلھ بجدولة البرامج والمشاریع على

  .  الس اإلقلیمیة للتنسیقمستوى النیابات، بتنسیق مع المج

  مواكبة مستجدات المنظومة التربویة جھویا، وتجمیع التجارب والبحوث التربویة

  واستثمارھا،

  ،تقدیم االستشارة الضروریة في مختلف القضایا المطروحة جھویا  

  المساھمة في اإلشعاع التربوي والثقافي لألكادیمیة الجھویة، وتعزیز تنافسیتھا إزاء  

  ھات،باقي الج

 ة(توجیھ تقاریر منتظمة عن سیر أعمالھ، وتقریر تركیبي سنوي إلى السید (

  .األكادیمیة، وإلى المجلس المركزي للتنسیق)ة(مدیر

  

  المجلس اإلقلیمي للتنسیق - ج

  :التشكیلة

عن كل ) ة(منتدب) ة(تكون من ممثلیعتبر المجلس اإلقلیمي بنیة ملحقة بالنیابة اإلقلیمیة، وی

ابتدئي، ثانوي، تخطیط تربوي، توجیھ تربوي، مصالح مادیة ( التفتیش من مجاالتمجال 

 .من كل مجموعة عمل منطقة تربویة، بما فیھم منسقو ھذه المجموعات  )ومالیة

  :المھام

  : یضطلع المجلس اإلقلیمي للتنسیق بالمھام التالیة
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  وضع برنامج عمل سنوي انطالقا من مشروع تربوي إقلیمي متكامل، یعكس

جھات العامة المحددة على المستوى المركزي والجھوي، واقتراحات ومبادرات التو

مجموعات العمل الرامیة إلى النھوض بالمنطقة التربویة وتحسین أداء المؤسسات 

  التعلیمیة المتواجدة ضمنھا؛

 تنسیق أعمال مجموعات العمل بالنیابة، وتتبع سیر تنفیذ المشاریع وتقویمھا المستمر؛  

 ة(اإلقلیمي) ة(احات لتجاوز المشاكل واالختالالت المالحظة إلى النائبتقدیم اقتر (

  .للوزارة

  

  

  

 المناطق التربویة - د

تشكل المناطق التربویة نواة شبكات . إنھا تقطیعات ترابیة ومجالیة أساسیة في تنظیم التفتیش

ما بینھا التربیة والتكوین التي تحدث عنھا المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، وتجمع في 

  .)ابتدائي، ثانوي إعدادي، ثانوي تأھیلي(مؤسسات تعلیمیة من مختلف األسالك 

   مجموعة عمل المنطقة التربویة

  :التشكیلة

نعني بمجموعة عمل المنطقة جمیع مفتشات ومفتشي التخصصات والمجاالت واألسالك 

  . التعلیمیة العاملین داخل نفس المنطقة التربویة

  :المھام

  المنطقة التربویةتطویر على العمل .  

 التعلیمیة بالمنطقة، إرساء ثقافة الجودة في المنتوج التربوي بالمؤسسات   

  إشاعة ثقافة العمل بالمشروع  

  .  أخذ المبادرة وحفز التمیز
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  خطاطة آلیات التأطیر والتفتیش التربوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المجلس اإلقلیمي 

 للتنسیق

 النیابة

 األكادیمیة

  

 المناطق التربویة

المجلس المركزي 

 للتنسیق

المنسقیات الجھویة 

 التخصصیة

 المفتشیة العامة

التنسیق المركزي 

 تخصصيال

 الجھوي سالمجل

 للتنسیق

تنسیق التفتیش 

 المركزي

تنسیق التفتیش 

 الجھوي

 التنسیق المركزي 

  الوزارة

 الجھويالتنسیق  
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 التعویضات: ًاخامس

 التخصصي المركزيالتنسیقا  

 

الجھة المعنیة 
بصرف 

 التعویضات

  المھام العملیات  المقترحالصافي التعویض 

 شھریا كتعویض قار درھم 3000 الوزارة

التكلیف بمھام 

التنسیق المركزي 

 التخصصي         

  المھام العامة

التعویض الصافي المقترح عن كل 

 یوم
  المھام

  التصور واإلنتاج  درھم 2000

  التتبع والمصاحبة  درھم 1500

االفتحاص   درھم 2000

  والمراقبة

  التاطیر  درھم 1500

  التكوین  درھم 2000

  قةالمصاد  درھم  1000

  التصحیح  درھم 1500

 المدیریات

والمراكز 

 والوحدات 

  المركزیة

المعنیة  

  عملبال

  المداوالت  درھم 1000

مع  المھام

مختلف 

 المدیریات

والمراكز 

 والوحدات 

  المركزیة
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 التخصصيالتنسیق الجھوي   

الجھة المعنیة 
 بصرف التعویضات

  المھام العملیات  المقترحالصافي التعویض 

 األكادیمیة
 شھریا كتعویض قار درھم 2300

التكلیف بمھام 
التنسیق الجھوي 

التخصصي         

المھام 
  العامة

التعویض الصافي المقترح عن كل 

 یوم
  المھام

التصور   درھم 1500
 واإلنتاج

  
التتبع   درھم 1000

  والمصاحبة
االفتحاص   درھم 1500

  والمراقبة
  التاطیر  درھم 1000

  التكوین  درھم 1500

  المصادقة  درھم  1000

  التصحیح  درھم 1500

لمركزیة المدیریة ا

المعنیة بالعمل 

  واألكادیمیة

  المداوالت  درھم 500

المھام 
مع 

مختلف 
المدیریا
ت  
المركز

  یة
واألقسام 

والمصا

لح 

  بالجھة

  

 التفتیش التخصصي بالمناطق التربویة  

الجھة المعنیة بصرف 
 التعویضات

  المھام العملیات التعویض المقترح

شھریا  درھم 1750 

 كتعویض قار

  المھام العامة التكلیف بمھام 
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 التصور واإلنتاج  درھم 1250
  

  التتبع والمصاحبة  درھم 750

االفتحاص   درھم 1250
  والمراقبة

  التاطیر  درھم 750

  التكوین  درھم 1250

  المصادقة  درھم  750

  التصحیح  درھم 1250

 لیمیةالنیابة اإلق

  المداوالت  درھم 500

المھام مع 
مختلف المصالح 

  بالنیابة

  

  )الوظیفیةوالوثائق المذكرات (ق الملح: ًاسادس

الجھة الصادرة 
 عنھا

 المراجع      الرقم         الموضوع       التاریخ       

2002 یولیو17 الوزیر األول اختصاصات  
وتنظیم وزارة 

 التربیة الوطنیة 
 

 مـرســـوم 2.02.382

 ماي 24 الوزیر األول
2004 

النظام األساسي 
الخاص بموظفي 

بیة وزارة التر
 الوطنیة

 مـرســـوم   2.02.854

 18 الوزیر األول
2008دجنبر  

اعدة تنظیم 
مركزتكوین 

 مفتشي التعلیم

 مـرســـوم �2.08.521

 مارس 16   الكتابة العامة
2010 

الشروط 
والوسائل 

الضروریة لعمل 
 ھیئة التفتیش     

     المذكرة         56
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 یولیو 06 الوزیر
2005 

الترشیح لمھام 
نسیق الت

المركزي 
 التخصصي

     المذكرة         82

 غشت 19 
2005 

لمجال اإلستشارة 
 والتوجیھ

     المذكرة         91

 شتنبر 21 
2004 

تنظیم العمل 
المشترك بین 

 ھیئات التفتیش

     المذكرة        113 

 شتنبر 21 
2004 

تنظیـم التفتیش تنظیـم التفتیش 
لتعلیم لتعلیم للالتربوي التربوي 
 االبتدائياالبتدائي

المذكرة            114  

 شتنبر 21 
2004 

تنظیـم التفتیش تنظیـم التفتیش 
لتعلیم لتعلیم  ل لالتربويالتربوي
 الثانويالثانوي

     المذكرة        115

 شتنبر 21 
2004 

تنظیـم التفتیش تنظیـم التفتیش 
في التخطیط في التخطیط 

 التربويالتربوي

     المذكرة        116

 شتنبر 21 
2004 

تنظیـم التفتیش تنظیـم التفتیش 
في التوجیـھ في التوجیـھ 

 التربويالتربوي

     المذكرة        117

 شتنبر 21 
2004 

تفتیش تفتیش تنظیـم تنظیـم 
المصالح المادیة المصالح المادیة 

 والمالیةوالمالیة

118         

الوثیقة االطار     
 لتنظیم التفتیش

  
 الفقرات المكتوبة باللون األحمر سیتم التداول بشأنھا والحسم فیھا غدًا إن شاء اهللا : ملحوظة
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