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عؼدعة:م

م

م
مؼؽؿللمعقضقعماظؿدبريماظؼضائلمظؾلؽـقاتمأػؿقةمضصقىمسيمضؿانمادؿؿرارؼةماٌرصؼماظعؿقعلموايػازم
سؾكمايؼققماٌلؿقؼة،موتؿفؾكمػذهماألػؿقةمسيمطقغفمجيؿعمسيمأبعادهمعامبنيماالدؿقؼاقماظقزقػل،ماظذيم
جيعؾمإدـادماظلؽـمعرتؾطاممبزاوظةماٌفامماٌقطقظةمظؾؿقزػ،مواالعؿقازاتماظيتممتـقفاماإلدارةمظؾعضم
عقزػقفامبفدفمهػقزػؿمسؾكماظعطاءمواٌردودية ،مومبنيماظعؿؼماالجؿؿاسلماظذيمؼؽؿلقفماظلؽـمبصػةمساعةم
باظـلؾةمىؿقعمصؽاتماجملؿؿع.م
صلعاممإذؽاظقةماظؿعاضبمسؾكماظلؽـقاتماٌكزغقةموضؾؿفا،موإصرارمبعضماٌلؿػقدي نمسؾكماالدؿؿرارمسيم
ذغؾفامبعدمصؼداغفؿمايؼمسيمذظؽ،مودماإلدارةمغػلفامسيموضعمؼؾزعفامباظؿدخؾمإلجيادمايؾقلماظـاجعةم
ظؿفاوزه.م
م
وسيمػذاماظصدد،موبفدفمتدبريمربؽؿمظؾؿؾؽماظعام،ممتمادؿقداثمسدةمتدابريمسيمعقاجفةمادؿػقالم
زاػرةماحؿاللماٌلاطـماٌكزغقةمبدونمدـدمضاغقغل،موعـمأبرزػامعـشقرماظلقدماظقزؼرماألولمسددم /16/94دمم
اٌمرخمسيم 1994/9/21مسيمذلنماالدؿؿرارمسيمذغؾماٌلاطـماإلدارؼةمعـمررفماٌقزػنيمبعدماالغؼطاعمسـم
اظعؿؾ،مواظذيمحددماألدؾابماٌقجؾةمظػؼدانمايؼمسيماالدؿؿرارمسيمذغؾماٌلاطـماٌكزغقة.م
موتـؼلؿماٌلاطـماٌكزغقةماظيتمػلمسيم أعالكماظدوظةمأومأعالكماظؾؾدؼاتمأوماألعالكماٌؽرتاةماٌعدةمبصػةم
رئقلقةمظػائدةمعصؾقةمسؿقعقة ،مإديمعلاطـمإدارؼةمومأخرىموزقػقة،مصؿعؿربماظلؽـقاتماإلدارؼةماعؿقازام
ؼلؿػقدمعـفمبعضمعقزػلماظدوظةمومأسقانماىؿاساتماحملؾقةمواٌمدلاتماظعؿقعقةمومطذاماٌلؿكدعقنم
اظعاعؾقنمسيمإداراتماظدوظة،مأعاماٌلاطـماظقزقػقة،مصفلمحؼمظؾؿقزػنيماظذؼـمؼؿؿمتعققـفؿمباٌـاصبماظيتم
ترتؾطمبفاماظلؽـقاتماظقزقػقة،مومذظؽماسؿؾارامٌامتؼؿضقفمحاجاتماٌصؾقةماظعاعة.م
م
ومودرماإلذارة،مإديمأنمتصـقػماٌقزػنيماٌلؽـنيموماظؿعرؼػمبفؿ،مؼرجعمإديماظؼرارماظقزؼريماظصادرم
سيم1951/9/19مبشلنماظـظامماًاصمباٌقزػنيماٌلؽـني،ماظذيمصـػفؿمإدي:م
علؽـنيموجقبا؛م
معلؽـنيمحبؽؿماظؼاغقن؛م
معلؽـنيمبصػةمصعؾقة؛م
معلؽـنيمباجملان.م
مممممممم
ومسؾكمعلؿقىمضطاعماظرتبقةماظقرـقة،مصؼدممتمادباذمسدةمإجراءاتمبفدفموضعمضقابطمتـظقؿقةم
ظعؿؾقةمإدـادموتدبريموإصراغماٌلاطـماإلدارؼةمواظقزقػقةماٌكصصةمظؼطاعماظرتبقةماظقرـقة،متضؿـؿفاماٌذطرةم
اظقزارؼةمرضؿم40ماٌمرخةمسيم10معاؼقم.2004م
م
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ومسيمإرارمدسؿمغفجماظالعرطزؼةموماظالمترطزمسيمتدبريماظشلنماظعام،مصؼدممتممتؽنيماألطادميقاتماىفقؼةم
ظؾرتبقةموماظؿؽقؼـمعـمهرؼؽمعلطرةماإلصراغمجفقؼامسيمحؼماٌؿؿادؼـمسيماحؿاللماٌلاطـماظقزقػقةموماإلدارؼةم
اٌؿقاجدةمبدائرةمغػقذػاماظرتابل،موذظؽممبؼؿضكماٌذطرةماظقزارؼةمرضؿم 67ماٌمرخةمسيم23مؼقغققم.2004م
م
وإديمجاغبمػذهماٌرجعقاتماظؼاغقغقة،متشؽؾماالجؿفاداتماظؼضائقةماظصادرةمسـماحملاطؿماٌكؿصةم
باظؾتمسيمدساوىماإلصراغ،مإرارامعرجعقامؼعؿدمبفمسيمحاظةمىقءماإلدارةمإديمهرؼؽماٌلطرةماظؼضائقةمإلصراغم
اٌلاطـماٌكصصةمهلا.مم
م
طؾمػذهماإلجراءاتموماظؿدابريمطانمهلاموضعمإجيابلمسيمادرتجاعمسددمعفؿمعـماظلؽـقاتماظيتمطاغتم
عقضقعماحؿاللمبدونمدـدمضاغقغل،مطؿامأتاحتمعـمجدؼدماظػرصةمظشرحيةمطؾريةمعـمعقزػلمػذاماظؼطاعم
ظؾؿعاضبمسؾقفا،مومداػؿتمسيمايدمعـماظعزوفمسؾكمتقظلمبعضماٌـاصبماإلدارؼةمذاتمارتؾاطمباظلؽـ.م
م
م
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م
م
م
م
م
م
م
م

م
م

اجلزءماألول:م
طقػقةمحترؼكمعلطرةماإلصراغمم
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مم
ؼعرتضمضطاعماظرتبقةماظقرـقة،مطغريهمعـماظؼطاساتمايؽقعقةماألخرى،مسدةممصعقباتمعـمجراءم
ادؿؿرارمبعضماٌقزػنيمسيمادؿغاللماٌلاطـماٌكزغقةماٌكصصةمهلؿ،مباظرشؿمعـماغؼطاسفؿمسـماظعؿؾمأومإغفاءم
اٌفامماظيتمخقظتمهلؿمبػعؾفامتؾؽماٌلاطـ،ممماممؼضطرماإلدارةمإديمهرؼؽماٌلطرةماظؼضائقةمظإلصراغمسيم
حؼفؿ،موػقماالخؿصاصماظذيمأوطؾمإديمعدؼرؼةماظشمونماظؼاغقغقةموماٌـازسات،موصؼامٌؼؿضقاتماٌردقممرضؿم
2.02.382ماظصادرمسيم 6مذيادىماألوديم 17(1423مؼقظققز )2002مبشلنماخؿصاصاتموتـظقؿموزارةماظرتبقةم
اظقرـقة،موخاصةماٌادةم22معـف.
مممم
مموسؿالمعـمػذهماظقزارةمسؾكمتدبريمسؼالغلمظؾلؽـقاتماإلدارؼةمواظقزقػقةماٌكصصةمظؼطاعماظرتبقةم
اظقرـقة،مومبفدفموضعمضقابطمتـظقؿقةمظعؿؾقةمإدـادموتدبريموإصراغماٌلاطـماإلدارؼةمواظقزقػقة،مومجردم
ألصـافماٌقزػنيماٌلؽـني،ممتمادؿصدارماٌذطرةماظقزارؼةمرضمم40مادلؤرخةميفم10معاؼوم.2004م
م
موتعرفماٌذطرة ماظقزارؼةماظلاظػةماظذطر ،مباإلجراءاتماٌؿؾعةممسيمهرؼؽماٌلطرةماظؼضائقةمإلصراغم
اٌلاطـماإلدارؼةموماظقزقػقةماحملؿؾةمبدونمدـدمضاغقغل.م
م
م
أوال:اإلجراءاتمادلؿؾعةميفمحترؼكمعلطرةماإلصراغمضضائقامم
ؼػؼدماٌقزػم اٌلؽـموجقبا ،مأوم اٌلؽـمحبؽؿماظؼاغقن،مأوماٌلؽـمباجملانمأوماٌلؽـمبصػةمصعؾقةمسيم
أعالكماظدوظةمأومأعالكماظؾؾدؼاتمأوماألعالكمماٌؽرتاةماٌعدةمبصػةمرئقلقةمظػائدةمعصؾقةمسؿقعقة ،ماٌقجقدمسيم
حاظةماالغؼطاعمسـماظعؿؾمأليمدؾبمعـماألدؾاب،مايؼمسيماالدؿؿرارمسيمذغؾماظلؽـ،موذظؽمرؾؼامٌؼؿضقاتم
اظػصؾم13معـماظؼرارماظقزؼريمماٌمرخمسيم 19ممذؿـربم 1951مطؿاموضعمتغقريهمومتؿؿقؿف،مالمدقؿاممبؼؿضكمضرارم
اظلقدماظقزؼرماألولمرضؿم3.89.77مبؿارؼخم05مأبرؼؾم1977مبشلنماظـظامماًاصمباٌقزػنيماٌلؽـني.م
م
ومضدمحددمعـشقرماظلقدماظقزؼرماألولمرضؿ 16/96دمماظصادرمسيم 21مذؿـرب ،1994ماٌؿعؾؼمباالدؿؿرارمسيم
ذغؾماٌلاطـماإلدارؼةمواظقزقػقةمعـمررفمعقزػنيمأومأسقانمبعدماالغؼطاعمسـماظعؿؾ،ماألدؾابماٌقجؾةم
ظإلصراغمواٌؿؿـؾةمسي:م
ممممممممممـماالدؿؼاظة؛م
ـماإلسػاء؛م
ـماالغؿؼالمظؾعؿؾممبدؼـةمأخرىم؛م
ـماظؿقضقػماٌمضتمسـماظعؿؾم؛م
ـماإلياق؛م
ـماإلحاظةمسؾكماظؿؼاسد.م
مممومسيمحاظةمماعؿـاعماٌقزػمماٌلؽـمسـماإلصراغممتؿكذمسيمحؼفماإلجراءاتماظؿاظقةماٌـصقصمسؾقفامسيم
عـشقرماظلقدماظقزؼرماألولماظلاظػماظذطر:م
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مممممممأمم–مإظزاعفمبلداءمدقعةمطرائقةمحؼقؼقةمظؾؿلؽـماظذيمؼشغؾف،مهددػاماظؾفـةم
ممممممممممممماإلدارؼةمظؾؿؼقؼؿ؛مم
مممممممب–مادباذمإجراءاتمتلدؼؾقةمسيمحؼفم؛م
مممممممجم–مإتؾاعماٌلطرةماظؼضائقةمظإلصراغم.م

م
مممممموتطؾؼمػذهماإلجراءاتمعـػردةمأومذبؿؿعةمسؾكمذيقعماٌقزػنيماٌلؽـنيماٌؿؿـعنيمسـماإلصراغمسيم
حاظةمذغؾفؿمٌلؽـمشريمضابؾمظؾؿػقؼت.م
ممممممصؾؿفردماغؼطاعماٌقزػمأوماظعقنمسـمعزاوظةمعفاعفمأليمدؾبمعـماألدؾابماٌؾقـةمأساله،مؼؿعنيم
سؾكماإلدارةمإذعارماٌعينمباألعرمبنصراغماظلؽـماظذيمؼشغؾفمسيمأجؾمذفرؼـمعـمتارؼخماالغؼطاعمسـماظعؿؾ،م
ععمعراساةماآلجالماالدؿــائقةماٌـصقصمسؾقفامسيمػذاماظشلنمظػائدةماٌقزػنيماٌلؽـنيمباظػعؾماحملاظنيمسؾكم
اٌعاشمأوماٌقجقدؼـمسيمإجازةمعرضم.م
م
ممصؽؾؿاماتضحمظإلدارةمأنمعلؽـامإدارؼامأوموزقػقامعامأصؾحمعقضقعماحؿاللمبغريمدـد،مؼؿعنيمسؾقفام
إبالغمدائرةماألعالكماٌكزغقةماٌقجقدماظلؽـمسيمدائرةمغػقذػاماظرتابل،مظقؿلـكمهلاماظعؿؾمسؾكمهدؼدماظلقعةم
اظؽرائقةماظقاجبمصرضفامرؾؼامظؾؿلطرةماىاريمبفاماظعؿؾمسيمػذاماجملال،موإذعارماٌصاحلماٌرطزؼةمظؾقزارةم
ظؿؿؽقـفامعـمتطؾقؼماٌلطرةماظؿلدؼؾقةمأومهرؼؽماٌلطرةماظؼضائقةمسيمحؼماٌؿؿاديمسيماحؿاللماظلؽـ.م
م
وسيمػذاماظصدد،متؼقممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغقغقةمواٌـازساتمبؿـلقؼمععماٌصاحلماٌؽؾػةمبؿدبريمعؾػاتم
اٌلاطـماٌكصصةمظؼطاعماظرتبقةماظقرـقةمسؾكماظصعقدماٌرطزيمواىفقيمواإلضؾقؿل،مبرصعمدساوىمادؿعفاظقةم
سـمررؼؼماظقطقؾماظؼضائلمظؾؿؿؾؽة،مأعاممرئقسماحملؽؿةماالبؿدائقةماظذيمؼقجدماظلؽـمعقضقعماظدسقىم
داخؾمغػقذػاماظرتابل،متطاظبمعـمخالهلاماٌقزػماٌلؽـموجقبامأومحبؽؿماظؼاغقنمأومباجملان،مبنصراغم
اٌلؽـماظذيمؼشغؾفمبعدماغؼطاسفمسـماظعؿؾمألحدماألدؾابماٌـصقصمسؾقفامسيمعـشقرماظلقدماظقزؼرماألولم
رضؿ16/96دمماظصادرمسيم 21مذؿـرب 1994ماظلاظػماظذطر،موذظؽمبعدمتقجقفمإغذارمظؾؿقؿؾمباإلصراغمسـمررؼؼم
احملؽؿةمحيددماألجؾماظذيمؼؿعنيمصقفمإصراغماٌلؽـ.م
م
وؼرجع اخؿصاصماظؾتمسيمدساوىمإصراغماٌلاطـماٌكزغقةمإديمضاضلماٌلؿعفالتمباحملؽؿةماالبؿدائقةم
اظيتمؼؿقاجدمبدائرةمغػقذػاماظرتابلماظلؽـمعقضقعماظدسقى،موؼعقدمدؾبمتدخؾمضاضلماٌلؿعفالتمسيمػذام
اظـقعمعـماظدساوىمإديمتقاصرمسـصريماالدؿعفالموماىدؼةموسدمماٌلاسمجبقػرمايؼ،مممامؼعطلم
االخؿصاصمظؼاضلماٌلؿعفالتمإلصدارماألعرممباإلصراغ.م
ومؼؿفؾكمسـصرماىدؼةمسيمدسقىماإلصراغ،مإديماياجةماٌؾقةمظإلدارةمسيمإدؽانمعقزػنيمآخرؼـ،م
خاصةمومأغفامعؾزعةمبؿؿؽنيماظؾعضمعـفؿمعـماظلؽـكماظقزقػقةمأومعـقفؿمتعقؼضامسـفامسيمحاظةمتعذرم
إدؽاغفؿمصعال.م
م
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والمتؾفلمعدؼرؼةماظشمونماظؼاغقغقةمواٌـازساتمإديمهرؼؽمدساوىمادؿعفاظقةمظإلصراغ،مإالمبعدمادؿـػاذم
طاصةماظطرقمواٌلاررماإلدارؼةموايؾقة،مععؿربةماعؿـاعماٌقزػماٌلؽـموجقبا،مأومحبؽؿماظؼاغقن،مأومباجملانم
سـمإصراغماٌلؽـماظذيمؼشغؾفمبعدماغؼطاسفمسـماظعؿؾ،مسرضؾةمصعؾقةمظؾلريماظعاديمظؾؿرصؼماظعؿقعلمغظرام
الرتؾاطماظلؽـمباظعؿؾ،محقثمتعؿؾمسؾكم:م
 سدمماظؾفقءمإديماظؼضاءمإالمسيماياالتماٌقجؾةمظإلصراغمرؾؼامظؾـصقصماظؿـظقؿقةماىاريمبفاماظعؿؾ؛م
 ادؿـػاذمذيقعماإلجراءاتموماٌلاررماإلدارؼةمماألوظقةمماٌؿؿـؾةمسيمإغذارماٌقزػموإسطاءهمعفؾةم
ظإلصراغ،مأومعؾاذرةممعلطرةماظؿلدؼبمأومعراجعةماظلقعةماظؽرائقةممضؾؾمدؾقكماٌلطرةماظؼضائقةم
ظإلصراغ؛
 ادؿقػاءمعؾػاتماإلصراغمىؿقعماظقثائؼماظالزعةمظذظؽ .م
ومؼعؿؿدمسيمهرؼؽمعلطرةماإلصراغمسؾكماظقثائؼموماٌلؿـداتماظؿاظقةماحملددةممبؼؿضكماٌذطرةماظقزارؼةمرضؿم 02م
بؿارؼخم2004/01/06م:م
 رداظةماإلغذارمباإلصراغ؛م بطاضةماالسؿؿارمأومذفادةمذغؾمدؽـ؛ سؼدماإلراثةم(أومالئقةماظؼارـنيمباظلؽـمسـدماالضؿضاء)مسيمحاظةموصاةماٌقزػماٌلؿػقدمعـماظلؽـم؛
 ذفادةمإدارؼةمتـؾتمأنماظلؽـماحملؿؾمشريمضابؾمظؾؿػقؼت؛ اظؼرارماظذيمؼـؾتمصؼدانمايؼمسيماالدؿػادةمعـماظلؽـمسيمحاظةماظؿقصرمسؾقف م (االغؿؼال،مايذفمعـماألدالك،ماالدؿؼاظة،ماإلحاظةمسؾكماٌعاشمأوماٌغادرةماظطقسقة …).
مموضدمتطرضتمبؿػصقؾماٌذطرةماظقزارؼةمرضؿم 40ماظصادرةمسيم 10معايم 2004ممسيمذلنمتدبريماٌلاطـماإلدارؼةموم
اظقزقػقةماٌكصصةمظؼطاعماظرتبقةماظقرـقة،مإديمذيقعماياالتماظيتمتلؿقجبماإلصراغموماٌـصقصمسؾقفامسيمعـشقرم
اظلقدماظقزؼرماألولمرضؿم16/94دماظصادرمسيم1994/09/21ماظلاظػماظذطر.م
ثاغقا:اظصعوباتماظيتمتعرتضمتدبريماظلؽـقاتمضضائقام
م
باظرشؿمعـمتقاصرماظضقابطماظؼاغقغقةمظعؿؾقةمإدـادموتدبريموإصراغماٌلاطـماإلدارؼةمواظقزقػقةماٌكصصةم
ظؼطاعماظرتبقةماظقرـقة،مصننمػذهماظعؿؾقةمالمدبؾقمعـمبعضماظصعقباتماظيتمهقلمدونمتدبريمربؽؿمظؾؿلاطـم
اٌكزغقةماٌكصصةمهلذاماظؼطاع،ماٌـؾـؼمعـمأدسمايؽاعةماىقدةموماظشػاصقةمومتؽاصمماظػرص.م
م
ومتؿفؾكمأػؿمػذهماظصعقباتمسي م:مم
*مسدمممتؽـمعدؼرؼةماظشمونماظؼاغقغقةموماٌـازساتمعـمتؿؾعماظقضعقةماظراػـةمظؾلؽـقاتمجبؿقعم
أصـاصفا،مممامؼصعبمععفمضؾطماياالتماحملؿؾةمبصػةمشريمعشروسة،مومؼرجعمػذاماظلؾبمظؿداخؾم
االخؿصاصاتمسيمسؿؾقةمتدبريمػذهماٌلاطـ؛م
م
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*ممصعقبةمايصقلمسؾكماظقثائؼمواظؾقاغاتماظيتممتؽـمعـماظدصاعمسـمحؼققماإلدارةمطؿقصريمربضرم
اخؿصاصماظلؽـ...؛م
*ممتارؾمبعضماحملؿؾنيمسـماإلصراغمحبفةمأدائفؿمٌدؼرؼةماألعالكماٌكزغقةمظؾعضماظردقممواظقاجؾاتم
وماسؿؿادػامطقدقؾةمدصاسقةمتؼقممعؼامم"مسؼدمطراءم"مظؿربؼرماالحؿالل؛م
*معطاظؾةمبعضماحملؿؾنيمظؾؿلاطـماٌكزغقةمبؿػقؼؿفؿمػذهماألخرية،معرتؽزؼـمسيمذظؽمسؾكمبعضم
اٌرادالتموماظقثائؼماٌؿؾادظةمعامبقـفؿمومبنيمعدؼرؼةماألعالكماٌكزغقةمأومعصاحلمإدارؼةمأخرى؛م
م

*م تؽؿؾماحملؿؾنيمظؾؿلاطـماٌكزغقةمسيمذؽؾمذيعقاتمظؾؿطاظؾةمبؿػقؼؿفؿمػذهماٌلاطـمأومإؼؼافم
اٌلطرةماالدؿعفاظقةماٌؿؾعةمسيمحؼفؿ،موذظؽمبؿؼدميفؿمرؾؾاتماظؿدخؾمظعدةمجفاتمظؾضغطمسؾكم
اإلدارةمظؿؿادؼفؿمسيماالحؿالل.مم
مممومؼربزمجؾقاممأنمموضعقةماظلؽـماحملؿؾمعـمررفمعـمالمحؼمظفمسيمذغؾف،متعاطسماظؿدبريم
اظعؼالغلمهلذاماٌرصؼ،مواياظةمػاتف،مصننمأصقابمايؼمسيماظلؽـممطـريامعامؼؾفمونمإديماإلدارة،موحؿكمإديم
اظؼضاءمظؾؿطاظؾةمباظؿعقؼضمسـمحرعاغفؿمعـماظلؽـ،مومػذهماظقضعقةممتلاػؿمإديمحدمطؾريمسيماظعزوفماظذيم
أصؾحمؼالحظمسؾكمعلؿقىمهؿؾمعلموظقةماإلدارةماظرتبقؼةمٌمدلاتماظرتبقةموماظؿعؾقؿماظعؿقعل،موذظؽم
بلؾبمسدممذغقرماٌلاطـماظقزقػقةماٌكصصةمظذظؽ.مم
مم
وضدمأضقكماظؼضاءمعؿففامسيمأحؽاعفموضراراتفمإديماسؿؾارمأنمسد مممتؽنيماٌقزػنيماظذؼـمؼشارطقنمسيم
ايرطةماإلدارؼةمبلؽـ،متؼصريامسيمعلموظقةماإلدارة،مممامؼلؿقجبمععفمتعقؼضماٌدسنيمسـمحرعاغفؿمعـم
ذظؽماظلؽـ،متعقؼضامؼشؿؾمعاميؼفؿمعـمضررمومخلارةمومعامصاتفؿمعـمطلب.مم
م
وميؽـماالدؿداللمسيمػذاماجملالمبايؽؿماظؼضائلمرضؿم 168ماظصادرمسـماحملؽؿةماإلدارؼةممبراطشم
بؿارؼخم 2004/05/19مضدموزارةماظرتبقةماظقرـقةمسيمضضقةماظلقدمبقرطينمايلنيمسيماٌؾػمسددم
203/12/336ش،ماٌمؼدمبقادطةمضرارماجملؾسماألسؾكمسددم 1081ماٌمرخمسيم ،2006/12/27مواظيتمضضتم
صقفماحملؽؿةماظلاظػةماظذطر،مبايؽؿمسؾكماظدوظةماٌغربقةمسيمذكصموزارةماظرتبقةماظقرـقةمبلدائفامظؾؿدسلم
تعقؼضامإذياظقامضدرهم 28.800,00مدرػؿموهؿقؾماحملؽقممسؾقفاماظصائر،مععؿربةم"إضرارموزارةماظرتبقةم
اظقرـقةممبؼؿضكمعذطرتفاماظصادرةمبؿارؼخم 2000/05/30مهتمسددم 64مايؼمسيممتؽنيمبعضماٌقزػنيمعـم
اظلؽـكماظقزقػقةماٌكصصةمهلؿ،مأومعـقفؿماظؿعقؼضمسيمحاظةمتعذرمإدؽاغفؿمصعال،مؼعؿربماظؿزاعامعـمجاغؾفام
تؽقنمذبربةمضاغقغامسؾكمتـػقذه.م"ممم
م
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ثاظـا:ماجملفوداتمادلؾذوظةموماحلؾولمادلؼرتحةمم
ممم
أعامماظصعقباتموماظعراضقؾماظيتمتعرتضماظؿدبريماحملؽؿمظؾلؽـقاتماٌكصصةمظؼطاعمماظرتبقةماظقرـقة،م
طانمعـماظالزممإجيادمحؾقلمغاجعةمومآغقةمٌقاجفةمطؾمأذؽالماظؿؿاديمسيماحؿاللمػذهماٌلاطـ،متـؾـؼمعـم
أدسمايؽاعةماىقدةماظيتمؼػرضفامتدبريماظشلنماظعام،مصضالمسـمعؾادئماظشػاصقةموتؽاصمماظػرص،مومعراساةم
يؼققماٌقزػنيمواألسقانموطذامعصؾقةماإلدارةمسيمآنمواحد.ممم
مموبفدفمعقاجفةماٌشاطؾماظيتمتعققمتدبريماٌلاطـماٌكزغقةماٌكصصةمظؼطاعماظرتبقةماظقرـقةمسؾكم
اظصعقدماىفقي،مومبغقةمتؾلقطمومتلرؼعمعلطرةمتدبريمضضاؼاماٌـازسات،مودسؿامظلقادةماظالعرطزؼةموم
اظالمترطزمسيمتدبريماظشلنماظعام،مصؼدممتمدبقؼؾماألطادميقاتماىفقؼةمظؾرتبقةمواظؿؽقؼـمصالحقاتممتؽـفام
عـمعؾاذرةماٌـازساتماظؼضائقةماظيتمتؽقنمررصامصقفامبصػةمساعة،مومخاصةمسيمذبالمهرؼؽماٌلطرةم
اظؼضائقةمإلصراغماٌلاطـماٌكزغقةماحملؿؾةمبدونمدـدمضاغقغلموماٌؿقاجدةمداخؾمغػقذػاماظرتابل،معلؿعقـةمسيم
ذظؽمخبدعاتمرباممعؿعاضد،مومضدمتلتكمذظؽمبادؿصدارماٌذطرةماظقزارؼةمسددم 67مبؿارؼخمم 23مؼقغققم 2004م
حقلمتدبريماٌـازساتماظؼضائقةمسؾكماظصعقدماىفقي.مم
ودعقامعـمػذهماظقزارةمسيمعقاجفةممزاػرةماظعزوفماظذيمأصؾحممؼالحظمسؾكمعلؿقىمهؿؾمعلموظقةم
اإلدارةماظرتبقؼةمٌمدلاتماظرتبقةمواظؿعؾقؿماظعؿقعل،مبلؾبمسدممذغقرماٌلاطـماظقزقػقةماٌكصصةمظذظؽ،م
واظذيمؼرجعمباألداسمإديماظؿؿاديمسيماحؿاللمػذهماظلؽـقاتمعـمررفمعـمصؼدوامايؼمسيمذظؽ،مصؼدممتم
اظؿذطريمبلػؿقةمهرؼؽماٌلطرةماظؼضائقةمإلصراغماٌلاطـماٌكزغقةمجفقؼا،مومذظؽممبؼؿضكماٌذطرةماظقزارؼةم
رضؿم129مبؿارؼخم30مدجـربم.2005م
وموـؾامظؾفقءمبعضماٌقزػنيماظذؼـمذارطقامسيمحرطةماغؿؼاظقةمبلؽـمومملمؼؿؿؽـقامعـماالدؿػادةمعـف،م
إديماظؼضاءمظؾؿطاظؾةمبؿعقؼضمسـمجربماظضررماٌؿؿـؾمسيمسدممإدؽاغفؿ،مؼؿعنيمعلؿؼؾالمسؾكماإلدارةماظؿلطدمعـم
ذغقرماظلؽـمعقضقعمايرطةماالغؿؼاظقةمضؾؾماإلسالنمسـفا،موذظؽمتػادؼامظصدورمأحؽاممضضائقةمباظؿعقؼضمضدمم
تلؿـزفمعقزاغقةمػذاماظؼطاع.مم
ومػذهمذبؿقسةمعـماالضرتاحاتمومايؾقلماظيتمميؽـماسؿؿادػامسيمايدمعـماظؿؿاديمسيماحؿاللم
اظلؽـقاتماظقزقػقةموماإلدارؼةماٌكصصةمهلذاماظؼطاعم:م
*مجردمعدضؼمظؽؾماظلؽـقاتماٌكصصةمظؼطاعماظرتبقةماظقرـقةمععمتقصريمرباضرماالخؿصاصمهلذهماظلؽـقات؛م
*مهقنيمضاسدةماٌعطقاتماٌؿعؾؼةمباظلؽـقاتمبشؽؾمؼلؿحمبؿؿؾعمومضؾطمذيقعماٌعؾقعاتمماٌرتؾطةممبفذهم
اظلؽـقاتمومطذامبلاطـقفا؛م
*مضؾطماٌعؾقعاتماٌؿعؾؼةمباٌرذحمظؾلؽـ،مخاصةمتارؼخمازدؼادهمومطذامتقصرهمسؾكمذروطماالدؿػادةمعـماظلؽـ؛مم
مم*مغفجمإدرتاتقفقةمترضؾقةمظؾلؽـقاتماٌػروضمذغقرػامبلؾبمبؾقغماظلـماظؼاغقغلمظإلحاظةمسؾكماٌعاشمٌـم
ؼشغؾفام؛م
*مضرورةمإدـادماٌلاطـماظشاشرةمظؾقػازمسؾقفامعـماظؿالذلموماظؿكرؼبمواحؿالهلامعـمررفماظغرباء.م
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م
م
م
م
م
م
م
م

اجلزءماظـاغي:م
اظوضعقةماظراػـةممظؾلؽـقاتمماظيتم
ممتمتدبريػامضضائقام
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غظرامظؾعددماظؽؾريمظؼضاؼاماإلصراغماظيتمؼؾاذرػامضلؿماٌـازساتمبؿـلقؼمععماظقطاظةماظؼضائقةمظؾؿؿؾؽة،مم
صؼدممتمإسدادم"برغاممم "applicationمميؽـمعـمعلؽماٌعطقاتموماظؿعرفمسؾكمػقؼةماٌدسكمسؾقفؿموم
اٌلاطـمعقضقعماظدساوى.م
وظؼدمبؾغماظعددماإلذياظلمظؾؼضاؼاماٌلفؾةممبكؿؾػماحملاطؿماالبؿدائقةمظؾؿؿؾؽةمإديمشاؼةم
،2007/05/02متارؼخمإسدادمػذهماظدرادةمعامؼؾل:مم
م
ممممممممممممممضضاؼاماإلصراغم

اظعدد

اظـلؾةمادلائوؼة

اظلؽـقاتماحملاظةمسؾىماظؼضاءمواظيتمتـؿظرماألعرمباإلصراغ

538

%39,04

اظلؽـقاتماظيتممتمإصراشفا

840

%60,96

اجملؿوع

1378

%100

مؼظفرمعـمخاللمػذاماىدولمأنمأطـرمعـم 60م %معـمذبؿقعمدساوىماإلصراغم ال مرف وعةمعـم
ررفمضطاعماظرتبقةماظقرـقة،مواظيتمبؾغتم 1378مدسقىمضدمعـمادؿؿروامسيمادؿغاللماٌلاطـماٌكزغقةمدونم
دـدمضاغقغل،ممتمايؽؿمصقفامظصاحلماإلدارة،مممامعؽـمعـمادرتجاعم 840مدؽـامإديمشاؼةم ،2007/05/2م
وباظؿاظلمضؿانمادؿػادةمعقزػنيمجددمعـماظلؽـقاتماٌلرتجعة .م
وظعؾمػذهماظـلؾةماٌرتػعةمعـماظدساوىماحملؽقعةمظػائدةمػذاماظؼطاعمتؾنيمعدىماىفدماٌؾذولمعـم
ررفمعدؼرؼةماظشمونماظؼاغقغقةمواٌـازسات،ماظيتمتلفرمسؾكمعؿابعةماظؼضاؼاماٌرصقسةمأعاممزبؿؾػم
احملاطؿ،مومتؽنيمدصاعماظقزارةمعـمطؾماظقثائؼمواٌلؿـداتماظؽػقؾةمبؿؼقؼةمدورػاماظدصاسلمرياؼةمظؾؿصؾقةم
اظعاعة،موضؿاغامالدؿؿرارماٌرصؼماظعؿقعلمسيمأحلـماظظروف .مم
م

أوال:مدواسيمإصراغماظلؽن
دواسيمإفراغماظلؽن

اظعدد

اظـلؾةمادلؽوؼةم

تؼاسد

414

%76,95

وصاة

66

%12,27

عغادرةمروسقةم

19

%3,53

اغؿؼالم

18

%3,35

إسػاء

13

%2,42

تراعي

8

%1,48

اجملؿوع:

538

%100
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ؼظفرمعـمخاللمػذاماىدولممأنماإلحاظةمسؾكماظؿؼاسدمتشؽؾمأسؾكمغلؾةمعـمدواسلممهرؼؽمعلطرةم
إصراغماٌلاطـماٌكزغقةماٌكصصةمظؼطاعماظرتبقةماظقرـقة،موذظؽمبـلؾةم ،%76 ،95مموظعؾممػذاماالرتػاعم
ؼعؽسمإديمحدمبعقدماظؾعدماالجؿؿاسلمهلذهماظؼضاؼا،مصؿعظؿماٌؿؼاسدؼـماحملؿؾنيمظؾلؽـماظقزقػلمأوماإلداريم
ؼدصعقنمبظروصفؿماالجؿؿاسقةمورقلمزعـمسطائفؿموتضققاتفؿمعـمأجؾماإلدارة،مدونماسؿؾارمألحؼقةمشريػؿم
سيماالدؿػادةمعـمغػسماظلؽـمألداءمعفاعفؿمسيمأحلـماظظروف،مودونماسؿؾارمٌامضدمؼـؿجمسـمتعـؿفؿمسيم
اإلصراغمعـمخلائرمعادؼةمتؽؾػماظدوظةمأعقاالمرائؾة،موتؿلؾبمسيمػدرماظزعـماظقصريمعـماظعؿؾمواىفد.م
ممممومودرماإلذارة،مإديمأنماظقزارةمتؼدممطؾماظؿلفقالتمظؾؿؿؼاسدؼـماٌلؿػقدؼـمعـماظلؽـماظقزقػلمأوم
اإلداريمإلصراغمػذهماٌلاطـ،موػلمتلفقالتمتضؿـؿفاماٌذطرةماظقزارؼةمرضؿم 40ماٌمرخةمسيم10معاؼقم2004مسيم
بابماإلحاظةمسؾكماظؿؼاسد:محقثمغصتمسؾك:م"سيمحاظةماإلحاظةمسؾكماظؿؼاسد،مميددمأجؾماظشفرؼـمباظـلؾةم
ظؾؿقزػنيماٌلؽـنيمباظػعؾمإديمشاؼةماظؿارؼخماظذيمؼؿلؾؿقنمصقفمرواتبمتؼاسدػؿم،مرؾؼامٌؼؿضقاتماظؼرارم
اظقزؼريماظصادرمسيم 19مذؿـربم .1951مطؿامميؽـمأنمؼلؿــكمطذظؽمعـماألجؾماحملددمسيمذفرؼـ،ماٌقزػقنم
اٌلؽـقنمباظػعؾماٌقجقدونمسيمإجازةمعرضمساديمأومإجازةمعرضمعؿقدطمأومرقؼؾماألعد .م
طؿامتؾفلمػذهماظقزارةمأحقاغامإديمإسطاءمعفؾةمإضاصقةمٌـمصدرتمسيمحؼفؿمأحؽاممبنصراغماٌلاطـماظيتم
ؼشغؾقغفا،مذرؼطةمتؼدميفؿمظالظؿزاعاتمواظضؿاغاتماظضرورؼةمظالعؿـالمهلذهماألحؽام.
م
ثاغقام:مغلبمدساوىمإصراغماظلؽنم
2,42%
3,35%
1,48%
3,53%
تقاعد
وفاة

12,27%

مغادرة طوعية
انتقال
اعفاء
ترامي
76,95%
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م
ثاظـا:مموضعقةماظلؽـقاتماظيتممتمتدبريػامضضائقامحلبماألطادميقاتماجلفوؼةمظؾرتبقةمواظؿؽوؼن:م

األطادميقة

سددماظلؽـقاتماحملاظةمسؾىماظؼضاء

سددماظلؽـقاتماظيتمأصرشتم

أطادميرمإداوتـانم

15

18

اغزطانماؼتمعؾولم

2

4

تاروداغتم

4

0

تزغقتم

1

2

زاطورةم

0

3

ورزازاتم

12

4

34

31

آدػيم

8

4

اجلدؼدةم

3

0

11

4

احللقؿةم

3

3

تازةم

10

6

تاوغاتم

1

1

14

10

ابنماعلقكم

5

20

اظدارماظؾقضاءمأغػام

46

114

اظػداءمعرسماظلؾطانم

22

44

احملؿدؼةم

10

26

اظـواصرم

0

1

دقديماظربمغوصيم

6

1

25

32

سنيماظشقماحليماحللينم

28

50

عواليمرذقدم

7

28

م

149

316

اظـقابةم

دقس-معادة-مدرسةم
(أطادمؼر)

اجملؿوعم:م
دطاظة-سؾدةم(اجلدؼدة)
اجملؿوعم:م
احللقؿة  -تاوغاتم
(احللقؿة)
اجملؿوعم:م

اظدارماظؾقضاءماظؽربىم

سنيماظلؾعماحليمم
احملؿديم

اجملؿقعم:م
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األطادميقة

سددماظلؽـقاتماحملاظةمسؾىماظؼضاء

سددماظلؽـقاتماظيتمأصرشتم

اخلؿقلاتم

8

11

اظرباطم

51

102

متارةماظصكرياتم

15

35

دالم

4

74

78

222

اظؼـقطرةم

9

25

دقديمضادمم

2

6

م

21

31

ازؼاللم

7

1

بينمعاللم

21

20

28

21

اظعرائشم

2

15

تطوانم

11

4

ذػشاونم

2

1

رـفةمأصقؾةم

3

26

18

46

ابنمدؾقؿانم

6

7

خرؼؾؽةم

8

9

دطاتم

22

12

36

28

عواليمؼعؼوبم

1

8

صػروم

2

2

صاسم

15

14

18

24

رارام

1م

0م

أداماظزاكم

1م

0م

2م

0م

اظـقابةم

اظرباطم-مدال-مزعور-م
زسريممممممممممممم
(اظربـــاط)

اجملؿوعم:م
اظغرب -ذرامردةم
(اظؼـقطرة)
اجملؿوعم:م
تادظة  -بينمعاللم
(بينمعالل)م
اجملؿوعم:م
رـفة  -تطوانم
(تروان)
اجملؿوعم:م
اظشاوؼة-وردؼغةم
(دطات)

اجملؿوعم:م
صاس  -بودلانم(صاس)م
اجملؿقعم:م
طؾؿقــــــمم
اجملؿوع:م
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سددماظلؽـقاتماحملاظةمسؾىماظؼضاء

سددماظلؽـقاتماظيتمأصرشتم

دقديمؼودفمبنمسؾيم

1

2

اظصوؼرةم

1

1

ذقشاوةم

1

0

ضؾعةماظلراشـةم

5

16

عراطشمم

12

14

20

33

إصرانم

1

2

احلاجبم

2

6

اظراذقدؼةم

29

4

اخـقػرةم

11

4

عؽـاسمم

12

19

55

35

واديماظذػبم

1

0

اظـازورم

29

7

برطانم

10

6

تاورؼرتم

0

3

جرادةم

4

2

صؽقكم

6

0

وجدةمأغؽادم

14

21

اجملؿوعم:م

63

39

اجملؿوعماظعامم:

538

840م

األطادميقة

عراطش-متاغلقػتم
احلوزم(عراطش)

اظـقابةم

اجملؿوعم:م

عؽـاس-
تاصقالظت(عؽـاس)م

اجملؿوعم:م
واديماظذػبم

اجلفةماظشرضقةم
(وجدة)م

م
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ضراءةميفماجلداول:م
م

ممؼظفرمعـمخاللموضعقةماظلؽـقاتماظيتممتمتدبريػامضضائقامحلبماألطادميقاتماىفقؼةمظؾرتبقةموم
اظؿؽقؼـمماظؿػاوتماظؾنيمسيماظـلبمعامبنيماألطادميقات،محقثمؼلفؾمارتػاعممسيمغلؾةماٌؾػاتماحملاظةمسؾكم
اظؼضاءمسيماٌدنماظؽربىموخاصةمباظرباطمواظدارماظؾقضاء.مم
م
صففةماظدارماظؾقضاءماظؽربىمتؿصدرمغلؾةماٌؾػاتماحملاظةمسؾكماظؼضاءمظؾؾتمسيمرؾبماإلصراغمب 465م
عـمأصؾمم،1378ممتمإصراغممم316معلؽـا.ممم
م
متلتلمجفةماظرباطم –مدالم-مزعقر-مزسريمسيماٌرتؾةماظـاغقةممبفؿقعم 300معؾػ،مادرتجعتماظقزارةم
222مدؽـامربؿالمدونمدـدمضاغقغل،موؼؾؼكم 78معؾػامرائفامظدىماظؼضاءماالدؿعفاظلمباحملاطؿماالبؿدائقة.م
م
مؼالحظمعـمخاللمػذهمماألرضاممأنمجفيتماظرباطمموماظدارماظؾقضاءماظؽربىمتشؽالنمظقحدػؿامغلؾةم م
55.51م%معـمذبؿقعماٌؾػاتماظلؽـقةماٌطروحةمسؾكماظؼضاء.م
م
وإنمارتػاعمغلؾةماٌؾػاتماظلؽـقةماحملاظةمسؾكماظؼضاءمبفاتنيماىفؿنيمؼرجعمأوالمإديمادؿقعابفؿام
ألطربمسددمعـمعقزػلمضطاعماظرتبقةماظقرـقة،موباظؿاظلمتؽقنماياجةمظؾلؽـمأطربمومأطـرمإياحا،موثاغقامضدم
ؼعقدمدؾبمرصضمإصراغماظلؽـماٌكزغلمإديمارتػاعمأدعارماظعؼارموصعقبةمايصقلمسؾكمدؽـمالئؼ،مغظرام
الرتػاعمتؽاظقػماإلجيار،مواظلؾبماظـاظثمؼرجعمإديمتـاعلماألغاغقةموماظؿؿردمسؾكماظؼاغقن،ممبربراتمزبؿؾػةم
المتؼـعمحؿكمأصقابفا.م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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م
م
م
م
م
م
م
م

اجلزءماظـاظث:م
ادلراجعماظؼاغوغقةمادلؿعؾؼةم
مبؿدبريمادللاطنمادلكزغقةم
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م
ضرارمظؾوزؼرماألولمرضمم3.89.77مبؿارؼخم16مربقعماظـاغي1397

مم

إنماظوزؼرماألول:م

مبـاءمسؾكماظؼرارماظصادرمسيم

(5أبرؼل)1977مؼغريموؼؿؿمممبوجؾهماظؼرارماظصادر
يف17مذيماحلفةم1370م(19مذؿـرب)1951
مبشأنماظـظامماخلاصمبادلوزػنيمادللؽـني
-------

17مذيمايفةم 1370م( 19ذؿـرب)1951مبشلنماظـظامماًاصمباٌقزػنيم

اٌلؽـني،محلؾؿاموضعمتغقريهموتؿؿقؿفموالدقؿامباظؼرارؼـماٌمرخنيمسيم 25مربقعماألولم 1379م(28مذؿـرب)1959موم
7مربقعماألولم1394م(صاتحمأبرؼؾم)1974معامؼؾل:م
اظػصلماألول:م
مؼغريموؼؿؿؿمطؿامؼؾلماظػصؾم

13معـماظؼرارماظصادرمسيم 17مذيمايفةممم 1370م(19مذؿـرب)1951مطؿاموضعم

تغقريهموتؿؿقؿفمباظؼرارؼـماٌشارمإظقفؿامأساله:م
اظػصلم:13م
ماالغؼطاعمسـماظعؿؾم:مسيمحاظةماالغؼطاعمأليمدؾبمعـماألدؾابمصننماٌلؽـنيموجقبامأوماٌلؽـنيمحبؽؿم
اظؼاغقنمأوماٌلؽـنيمباظػعؾمسيمأعالكماظدوظةمأومأعالكماظؾؾدؼاتمأوماألعالكماٌؽرتاةماٌعدةمبصػةمرئقلقةمظػائدةم
عصؾقةمسؿقعقةمؼػؼدونمطؾمحؼمسيماظلؽـكموؼؿعنيمسؾقفؿمإصراغماألعاطـمسيمأجؾمذفرؼـ.م
م

مشريمأنمػذاماألجؾمحيدد:م
مسيمدؿةمأذفرمباظـلؾةمظؾؿقزػنيماحملاظنيمسؾكماظؿؼاسدمشريماٌلؽـنيموجقبامأو

باجملانمأومشريماظشاشؾنيم

علاطـموزقػقةموميؽـممتدؼدهمصقؿامإذامملمؼدصعمهلؿمراتبماظؿؼاسدمطؾمػذاماألجؾمإديمشاؼةماظؿارؼخماظذيمؼؿلؾؿقنم
صقفمرواتبمتؼاسدػؿ.م
ممسيمزيلةمسشرمؼقعامباظـلؾةمظؾقزراءموطؿابماظدوظةموأسضاءمدواوؼـفؿ.م
مميؽـمأنمؼلؿـينمعـمذظؽمأؼضاماٌقزػقنماٌقجقدونمسيمإجازةمعرضمساديموإجازةمرقؼؾةماألعدموشريم
اظشاشؾنيمعلؽـاموزقػقامأومشريماٌلؽـنيموجقبامأومباجملان.م
اظػصلماظـاغي:م
مؼعؿؾمبفذاماظؼرارمابؿداءمعـماظققمماألولمعـماظشفرماٌقاظلمظؿارؼخمغشرهمسيماىرؼدةماظرمسقة.م
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مأعاماٌقزػقنماحملاظقنمسؾكماظؿؼاسدمضؾؾمتارؼخماظعؿؾمبفذاماظؼرارماٌلؽـقنموجقبامأومباجملانمأوماظشاشؾقنم
علاطـموزقػقةمصقؿؽـمبصػةمادؿــائقةمأنمؼلؿؿروامسيمذغؾمعلاطـفؿمإديمشاؼةماغصراممأجؾمدؿةمأذفرمؼؾؿدئمعـم
تارؼخمإحاظؿفؿمسؾكماظؿؼاسد.م
مم
حررمباظرباطمسيم16مربقعماظـاغلم1397م(5أبرؼؾ.)1977م
ممممممممماظقزؼرماألولم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماإلعضاءم:مأريدمسصؿان
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م

م
مممادلؿؾؽةمادلغربقةممممممممممممممم ممممبلمماهللماظرمحنماظرحقمممممممممممم
ممممماظوزؼرماألولمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مممممماظرباطميفم:م14مربقعماظـاغيم1416م
مممادلواصقمظـ:م21مذؿـربم1994

م
عـشقرمسددم/16/94د

إديماظلادةموزراءماظدوظةموماظقزراء

مادلوضوع:محقلماالدؿؿرارمسيمذغؾماٌلاطـماإلدارؼةمعـمررفماٌقزػنيمبعدماالغؼطاعمسـماظعؿؾم
ادلرجـــع:م-ممضرارم19مذؿـربم1951ماٌؿعؾؼمباٌقزػنيماٌلؽـني.م
مممممممممممممم-مماٌـشقرمرضؿم /572دمبؿارؼخم15مذقالم(1403م26مؼقظققزم.)1983م
م

دالممتاممبقجقدمعقالغاماإلعام،مم
م

مممممممممممممموبعد،مصؼدمبؾغمإديمسؾؿلمأنمبعضماإلداراتمعازاظتمتعرتضفامصعقباتمعـمجراءمادؿؿرارمبعضم
اٌقزػنيمسيمذغؾمعلاطـمسيمعؾؽماظدوظةمباظرشؿمعـماغؼطاسفؿمسـماظعؿؾمأومإغفاءماٌفامماظيتمخقظتمهلؿمبػعؾفام
تؾؽماٌلاطـ.م
ممممممممممودعقامإديماظؼضاءمسؾكمػذهماظظاػرةماظيتمهقلمدونمتدبريمربؽؿمظؾؿؾؽماظعام،مصؼدمتؼرر،مباإلضاصةمإديم
اإلجراءاتماٌـصقصمسؾقفامداظػا،موالمدقؿامتؾؽماظقاردةمسيماٌـشقرمرضؿم /572دمبؿارؼخم 15مذقالم 1403مم( 26م
ؼقظققزم،)1983مادؿقداثماظؿدابريماظؿاظقة:م
ممممممممممممممأوال:معطاظؾةمطؾمعقزػمؼشغؾمعلؽـامسيمعؾؽماظدوظةمسيماظقضتماظراػـ،مأومعـماٌرذقنيمظشغؾم
علؽـمعـمػذهماٌلاطـمسيماٌلؿؼؾؾ،مبؿؼدؼؿماظؿزاممععمتصرؼحمباظشرف،موصؼمأحدماظـؿقذجنيمصقؾؿف،مؼؿؿم
تصققحمتقضقعماٌعينمباألعرمسؾقفمعـمررفماظلؾطاتماحملؾقة،موؼؼررمصقفمبــ:م
مممممممممأـمسدممتقصره،مإنمطانمعلؽـامباظػعؾ،مسؾكمعلؽـمذكصلمباٌدؼـةماظيتمؼزاولمبفاممعفاعف.م
مممممممممب-ماظؿزاعفمبنصراغماٌلؽـماٌؿـقحمظفمسيمأجؾمذفرؼـمابؿداءمعـمتارؼخماظؽػمسـمعزاوظةمعفاعفماظـاتجمسـم
األدؾابماآلتقة:م
ماالدؿؼاظةماٌؼؾقظةمبصػةمضاغقغقة.مماإلسػاء.ماظؿقضػماٌمضتمسـماظعؿؾم(ماالدؿقداع).ماإلياق.ماالغؿؼالمظؾعؿؾممبدؼـةمأخرى.
ماإلحاظةمسؾكماظؿؼاسد.معدؼرؼةماظشؤونماظؼاغوغقةموادلـازساتم–مضلممادلـازسات
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مممممممموسيمػذهماياظةماألخريةمميددمأجؾماظشفرؼـمباظـلؾةمظؾؿقزػنيماٌلؽـنيمباظػعؾمإديمدؿةمأذفرمأومشاؼةم
اظؿارؼخماظذيمؼؿلؾؿقنمصقفمرواتبمتؼاسدػؿمرؾؼامٌؼؿضقاتماظؼرارماظصادرمسيم 19مذؿـربم1951ماٌشارمإظقفمسيماٌرجعم
أسالهمحلؾؿاموضعمتغقريهموتؿؿقؿف.م
مممممممممثاغقا:ماإلدالءمبشفادةمعـمعصؾقةماظضرائب،مإنمطانماٌقزػمعلؽـامباظػعؾ،متـؾتمسدممعؾؽقؿفمٌلؽـم
ذكصلمباٌدؼـةماظيتمؼعؿؾمبفا.م
م

ممممممممػذاموسيمحاظةماعؿـاعماٌقزػمسـماإلصراغمألحدماألدؾابماٌشارمإظقفامآغػا،مصنغفمؼؿؿ:م
ممممم1م-مإظزاعفمبلداءمدقعةمطرائقةمحؼقؼقةمظؾؿلؽـماظذيمؼشغؾفمهددػاماظؾفـةماإلدارؼةمظؾؿؼقؼؿ.م
ممممم-2ممادباذمإجراءاتمتلدؼؾقةمسيمحؼف.
ممممم-3مممإتؾاعماٌلطرةماظؼضائقةمظإلصراغ.
ممممممموصقؿامؼؿعؾؼمباٌقزػماظذيمالمؼشغؾمصعؾقامومبصػةمذكصقةماٌلؽـماٌؿـقحمظف،مصقفدرماظؿلطقدمسؾكمضرورةم
إغذارهمبنصراشف،مهتمرائؾةماظؿعرضمظـػسماإلجراءاتماظزجرؼةماآلغػةماظذطر.م
م

مممممممممظذا،موظقؿلـكمبؾقغماظغاؼاتماٌـشقدةمعـماظؿدابريماظلاظػةماظذطر،مأرؾبمعـؽؿمحثماٌصاحلماظؿابعةمظؽؿمأوم
اظيتمػلمهتموصاؼؿؽؿ،مسؾكماظلفرمسؾكمتطؾقؼمعؼؿضقاتمػذاماٌـشقرمبدضةموتؾصر،معراسقةمسيمذظؽمحؼققم
اٌقزػنيموعصؾقةماإلدارة.م
ممممممممممممممممممممممم
وععمخاظصماظؿققات.مواظلالمم
اظقزؼرماألولم
وزؼرماظشمونماًارجقةمواظؿعاونم
م
سؾدماظؾطقػماظػقالظل.م
م
م
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ممممماٌؿؾؽةماٌغربقة
وزارةماظرتبقةماظقرـقةمواظشؾاب
اظؽؿابةماظعاعةمممممم
م

ممممممممممايؿدمهللموحدهم،م مممممممم م
مممممممم

ممممممممممممممممممممممممم
عذطرةمرضمم:م40

ممممممماظرباطمسيم10معاي 2004م

إظــــــــى
اظلقداتمواظلادةم:
ادلػؿشنيماظعاعنيم؛
عدؼرةموعدؼريمادلصاحلمادلرطزؼةم؛
عدؼرةموعدؼريماألطادميقاتماجلفوؼةمظؾرتبقةمواظؿؽوؼن؛م
غائؾاتموغوابماظوزارةم؛
عدؼراتموعدؼريمعؤدلاتم
اظرتبقةمواظؿعؾقمماظعؿوعيم؛
عدؼراتموعدؼريمعراطزماظؿؽوؼنم.
م

ادلوضوعم:ممتدبريماٌلاطـماإلدارؼةمواظقزقػقةماٌكصصة
مظقزارةماظرتبقةماظقرـقةمواظشؾابمم.
مم

دالممتاممبقجقدمعقالغاماإلعامماٌمؼدمباهللم،
موبعدم،ممصاغلفاعامععماٌلؿفداتماظؿشرؼعقةمواظؿـظقؿقةماظيتمررأتمسؾكمتدبريماظـظامماظرتبقيمسيمإرارم
تطؾقؼمعؼؿضقاتماٌقـاقماظقرينمظؾرتبقةمواظؿؽقؼـم،موسيمعؼدعؿفامتدسقؿمغفجماظالعرطزؼةموماظالمترطزموإضرارماظـظامم
األدادلماًاصممبقزػلموزارةماظرتبقةماظقرـقةمواظشؾابمواظـظامماألدادلماًاصممبمدلاتماظرتبقةمواظؿعؾقؿم
اظعؿقعل،مؼشرصينمأنمأواصقؽؿمصقؿامؼؾلمباٌذطرةماإلجرائقةماىدؼدةماٌـظؿةمظؿدبريماٌلاطـماإلدارؼةمواظقزقػقةماٌكصصةم
ظقزارةماظرتبقةماظقرـقةمواظشؾابمواظيتمتـلخمذيقعماٌذطراتماظلابؼةماظصادرةمسـمػذهماظقزارةمسيمغػسماٌقضقعم،موػلم
تدورمحقلمأربعةمرباورم:م
م
م
م
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1

 -أصـافماٌقزػنيماٌلؽـنيم؛م

2

 -علطرةمإدـادماٌلاطـماإلدارؼةمواظقزقػقةم؛

3

 -تدبريماٌلاطـماإلدارؼةمواظقزقػقةم؛

4

 -إصراغماٌلاطـماإلدارؼةمواظقزقػقةم.م

-1ممأصـافمادلوزػنيمادللؽـنيم
ؼصـػماظؼرارماظقزؼريماظصادرمسيم 19مذؿـربم1951ماٌقزػنيماٌلؽـنيمإديمعلؽـنيموجقباموعلؽـنيمحبؽؿم
اظؼاغقنموعلؽـنيمباجملانموعلؽـنيمبصػةمصعؾقةم.م
ورؾؼامٌؼؿضقاتماظػصؾماظـاغلمعـمػذاماظؼرار،مصننمصػةماٌقزػمأوماظعقنماٌلؽـموجقبامأومحبؽؿماظؼاغقنمالم
تـتمإالممبؼؿضكماظـظامماألدادلمظؾؿقزػمأوماظعقنم،مأوممبؼؿضكمغصمتـظقؿلمصادرمسـماظقزؼرماألولم.مم
ج
 )1.1ادللؽـونموجوبا:م
ػؿماٌقزػقنمواألسقانماٌؾزعقنمباظلؽـمسيمسؼارمتعقـفماإلدارةم،ماسؿؾارامٌامتؼؿضقفمحاجاتماٌصؾقةم.م
وؼؿعؾؼماألعرم،مباظـلؾةمهلذهماظقزارةمباألسقانماظرمسقنيماظذؼـمتؽؾػفؿماإلدارةممبفاممبقابمأومحارسمبصػةمشريم
علؿدميةمظقالمأومغفارام.
م
 )1.2ادللؽـونمباجملانم:م
وؼلؿػقدمعـمػذهماظقضعقةماألسقانماظرمسققنمواٌمضؿقنماٌلؽـقنمسيمسؼارمتعقـفماإلدارةمظؾؼقامممبفاممبقابمأوم
حارسمبؽقػقةمعلؿدميةمظقالموغفارام.موالمتـتجمػذهماظقضعقةمإالممبؼؿضكمغصمتـظقؿلم،مسؾكمشرارماٌلؽـنيم
وجقبامواٌلؽـنيمحبؽؿماظؼاغقنم.م
وهددمأعاطـماٌلؽـنيمذباغامبؼرارمظقزؼرماظرتبقةماظقرـقةمواظشؾابم،معمذرمسؾقفمعـمررفموزؼرماٌاظقةمم
واًقصصةم(معردقممرضؿم2.59.599مبؿارؼخم)1959/07/29مبؿقدؼدموضعقةمايراسماٌلؽـنيم)م.م
م

)1.3

ادللؽـونمحبؽمماظؼاغونم:م

ػؿماظذؼـمؼلؿػقدونمعـماظلؽـمسقـام،مأومؼؿؼاضقنمتعقؼضامسـفمسيمحاظةمسدممإدؽاغفؿ وتشؿؾمػذهماظقضعقةم
صقؿامخيصمعقزػلموزارةماظرتبقةماظقرـقةمواظشؾابماظػؽاتماظؿاظقة:م
اظؽاتبماظعاممظؾقزارةم؛معدؼراتموعدؼريماإلدارةماٌرطزؼةم؛عدؼراتموعدؼريماألطادميقاتماىفقؼةمظؾرتبقةمواظؿؽقؼـم؛عدؼراتموعدؼريمعمدلاتمتؽقؼـماألررم؛غائؾاتموغقابماظقزارةم؛عدؼرؼةماظشؤونماظؼاغوغقةموادلـازساتم–مضلممادلـازسات
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اٌدؼرؼـم،مواٌدؼرؼـماٌلاسدؼـم،مواظؽؿابماظعاعنيمباٌدارسماظعؾقامظألداتذةموباٌراطزماظرتبقؼةماىفقؼة؛اٌدؼرؼـم،موعدؼريماظدروسم،موايراسماظعاعنيمظألضلامماظداخؾقةممبراطزمتؽقؼـماٌعؾؿنيمواٌعؾؿاتم؛عدؼريماٌدارسماظؿطؾقؼقةماظؿابعةمٌراطزمتؽقؼـماٌعؾؿنيمواٌعؾؿاتم؛عدؼريماٌدارسماالبؿدائقةمواظـاغقؼاتماإلسدادؼةمواظـاغقؼاتماظؿلػقؾقةم؛غظارماظدروسمباظـاغقؼاتمماظؿلػقؾقةم؛عدؼريماظدرادةمباظـاغقؼاتماظؿلػقؾقةماٌؿقصرةمسؾكمأضلاممهضريؼةمظؾؿدارسماظعؾقامأومأضلاممظؿقضريمذفادةماظؿؼينماظعاظلم؛
ايراسماظعاعنيمباظـاغقؼات ماظؿلػقؾقةمو باظـاغقؼاتماإلسدادؼةم؛رؤداءماألذغالمباظـاغقؼاتماظؿلػقؾقةماٌؿقصرةمسؾكمذعبمتؼـقةم؛اٌؿقغنيموعؾقؼلماالضؿصادمواإلدارةماٌزاوظنيمٌفامماظؿلقريماٌاديمواٌاظلمواحملادؾاتلممبمدلاتماظؿعؾقؿماظعؿقعلمأوماظؿؽقؼـم.م
وؼؿؿؿعماٌلؽـقنمحبؽؿماظؼاغقنمباظلؽـمعـمأجؾماٌصقؾةم،مسؾكمأداسماٌفاممأوماٌـاصبماٌلـدةمإظقفؿم
باٌدؼـةماظيتمؼعؿؾقنمبفا.مأعاماٌلاطـماٌلـدةمإظقفؿمصؿعرفمباٌلاطـماظقزقػقةم.م
طؿامتلـدمعلاطـمايراسمواظؾقابنيمعـمررفماإلدارةمظألسقانماظذؼـمتعقـفؿمظؾؼقاممبفذهماٌفام

 ،وهددمالئقةم

اٌلاطـماظقزقػقةماٌكصصةمألصـافماٌلؽـنيمألجؾماٌصؾقةماٌشارمإظقفؿمأسالهمباتػاقمبنيمػذهماظقزارةمووزارةماٌاظقةم
واًقصصةم.م
ػذاموإنماإلدارةمظقلتمعؾزعةمبؿقصريماظلؽـمىؿقعماٌقزػنيمواألسقانماظذؼـمهلؿمايؼمسيماظلؽـممبؼؿضكمأغظؿؿفؿم
األدادقةم،مدقاءمطاغقامعلؽـنيمحبؽؿماظؼاغقنمأوموجقبام.مبؾمإغفامتؼقممبندؽاغفؿمسيمحدودماإلعؽاغاتماٌؿاحةم.م
)1.4

ادللؽـونمباظػعلمم:م

ػؿماظذؼـموإنمطاغقامال ؼؿؿؿعقنمحبؼماظلؽـماإلداريممبؼؿضكمأغظؿؿفؿماألدادقةمأوممبؼؿضكماٌفامماٌقطقظةمإظقفؿم،م
ؼلؽـقنمباظػعؾمسيمأعالكماظدوظةمأومأعالكماظؾؾدؼاتمأوماألعالكماٌؽرتاةماٌعدةمبصػةمرئقلقةمظػائدةمعصؾقةمسؿقعقةم،م
وؼمدونمواجبماظؽراءمباضؿطاعمعـمراتؾفؿم.م
. 2معلطرةمإدـادمادللاطنماإلدارؼةمواظوزقػقةمم
-1.2مباظـلؾةمظؾؿلؽـنيموجوبامأومحبؽمماظؼاغونمأومجماغام:
تلـدماٌلاطـماظقزقػقةمإديمػذهماظػؽاتمسؾكمأداسماٌفامماٌقطقظةمإظقفؿم.م
-2.2مباظـلؾةمظؾؿلؽـنيمباظػعل:
ؼؿؿمإدـادماظلؽـماإلداريمإديماٌلؽـنيمباظػعؾم،معـمررفمىانمعرطزؼةمأومجفقؼةمتعرفمبؾفانم
اإلدـادم،موصؼماإلجراءاتماظؿاظقةم:
عدؼرؼةماظشؤونماظؼاغوغقةموادلـازساتم–مضلممادلـازسات
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- 1.2.2

ضؾلماغعؼادمجلانماإلدـادمم:م

مأ  -اإلسالنمسنمادللاطنماظشاشرةم:م
مممممممممممممتصدرماٌصاحلماٌرطزؼةمواألطادميقاتماىفقؼةمظؾرتبقةمواظؿؽقؼـمعذطرةمؼعؾـمصقفامسـماٌلاطـم
اظشاشرةماظؼابؾةمظؾؿؾاري،موؼذطرمصقفامباٌؼؿضقاتمواظشروطماٌؿعؾؼةمباالدؿػادةمعـفام،موذظؽمسيمأجؾمذفرمسؾكم
األضؾمضؾؾماغعؼادمىـةماإلدـادم.موتـشرمػذهماٌذطرةمسيمأوداطماظػؽاتماٌعـقةمباظؿؾاريم.م
ب -تؼدؼممرؾؾاتمادلشارطةم:مم
م
ؼشرتطميفمادلرذحمظشغلمعلؽنمإداريمعاؼؾيم:

 عزاوظةماظعؿؾمباٌدؼـةمأوماظؾؾدةماظيتمؼقجدمبفاماٌلؽـمعقضقعماظؿؾاريم؛م-

سدممعؾؽقؿفمعلؽـامذكصقامباٌدؼـةمأوماظؾؾدةماظيتمؼعؿؾمبفم؛

-

سدممتعرضفمظعؼقبةمتلدؼؾقةمملمؼؿؿمدقؾفام.
تؼدممرؾؾاتماٌشارطةمسيماظؿؾاريمظؾقصقلمسؾكمعلؽـمإداريموصؼماظـؿقذجمرصؼؿفم(ماٌطؾقعمرضؿم

.)1وتؾعثم

اظطؾؾاتمعـمررفماظرئقسماٌؾاذرمظؾؿقزػمإديماظـقابةمداخؾماألجؾماحملدد،معصققبةمبشفادةمعلؾؿةمعـمعصؾقةم
اظضرائبم،مالؼػققمأجؾمتلؾقؿفامذفرؼـم،متـؾتمأنماٌرتذحمالميؾؽمعلؽـامذكصقامباظؾؾدةماظيتمؼعؿؾمبفام.م
ج-مإسدادمعؾػاتمادلؿؾارؼنم:
مممممممممممتؿؾؼكماٌصؾقةماٌؽؾػةمبؿدبريماٌلاطـماٌكصصةمظؾقزارةمرؾؾاتماٌشارطةمسيماظؿؾاري،موتعدمالئقةمخاصةمبؽؾم
دؽـمتشؿؾمذيقعماٌعؾقعاتمواظؾقاغاتماٌؿعؾؼةمباٌؿؾارؼـمبعدم

اظؿلطدمعـمصقؿفامباظرجقعمإديمذبذةم( Fichierم )م

اٌقزػنيم.مطؿامتعدمعؾػامخاصامبؽؾمعرتذح،مؼؿضؿـمذيقعماظقثائؼماٌدديمبفام.م
د-متؽوؼنمجلانماإلدـادم:
تؿؽقنمىانمإدـادماٌلاطـماإلدارؼةمسؾكماظشؽؾماظؿاظلم:م
*ماظؾفـةمادلرطزؼةم:
مممممممممتلفرماظؾفـةماٌرطزؼةمسؾكمإدـادماٌلاطـماإلدارؼةماٌؿقاجدةمجبفةماظرباطم –مدالم –مزعقرم –مزسريمظؾؿرتذقنيم
اظعاعؾنيمباٌصؾقةماٌرطزؼةم.موتؿلظػمػذهماظؾفـةماظيتمؼرتأدفاماظؽاتبماظعاممظؾقزارةمعـم:مم
 عدؼرماظشمونماظعاعةمواٌقزاغقةمواٌؿؿؾؽاتم؛م عدؼرماظشمونماظؼاغقغقةمواٌـازساتم؛ عدؼر(ة)ماٌقاردماظؾشرؼةموتؽقؼـماألررم؛ عدؼرم(ة)ماألطادميقةماىفقؼةمظؾرتبقةمواظؿؽقؼـمجبفةماظرباطم –مدالم–مزعقرم –مزسريمأومعدؼرمعمدلةمتؽقؼـماألررمحلبمعقضعماٌلؽـماٌؿؾارىمبشلغفم؛
عدؼرؼةماظشؤونماظؼاغوغقةموادلـازساتم–مضلممادلـازسات
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 رئقس(ة)مضلؿماٌـازساتم؛ غائبماظقزارةمبعؿاظةماظرباطمأومدالمأوماظصكرياتم–ممتارةمحلبمطؾمحاظة؛ ماٌلمولماٌؽؾػمبؿدبريماٌلاطـماٌكصصةمظؾقزارةمسؾكمصعقدماإلدارةماٌرطزؼةم (عؼررام).*ماظؾفانماجلفوؼةم:
مممممممؼؼرتحمإدـادماٌلاطـماإلدارؼةمسؾكمصعقدمطؾمجفةمعـمررفمىـةمبرئادةمعدؼر(ة)ماألطادميقةماىفقؼةمظؾرتبقةم
واظؿؽقؼـماٌعـقةمأومعـمؼـقبمسـفموسضقؼةم:م
 اظـائبماإلضؾقؿلماٌعينم؛م عدؼرماٌمدلةماظيتمؼقجدمبفاماظلؽـماٌؿؾارىمبشلغفم؛ رئقسماٌصؾقةماٌؽؾػةمبؿدبريماٌقاردماظؾشرؼةمباظـقابةماٌعـقةم؛ رئقسماٌصؾقةماٌؽؾػةمبؿدبريماٌلاطـماٌكصصةمظؾقزارةمسؾكمصسقدماألطادميقةم(عؼررام)م.وغظرامًصقصقةماظلؽـقاتماٌؿقاجدةمباظقدطماظؼروي،مصننمإدـادػامإديماٌدردنيمؼؿؿمبعدمعصادضةماظـائبم
اإلضؾقؿلمسؾكمربضرماظؾفـةماٌؽقغةمهلذهماظغاؼةمعـمعدؼرماجملؿقسةماٌدردقةموعػؿشلماٌؼارعةم.م
2.2.2

-ماغعؼادمجلانماإلدـادمم:م

مأ  -ادؿدساءماظؾفانم:م
تلؿدسلمىانمإدـادماٌلاطـماإلدارؼةمعـمررفماظؽاتبماظعاممظؾقزارةمأومعـمررفمعدؼريماألطادميقاتماىفقؼةم
ظؾرتبقةمواظؿؽقؼـم،محلبمطؾمحاظةم،مظالغعؼادمسيمأجؾمأضصاهمذفرمحيؿلبمعـمتارؼخماظؿلؾؿماٌمضتمسيمحاظةماظؾـاءمأوم
اإلصالحم،مأومعـمتارؼخمذغقرماظلؽـمسيمحاظةماإلصراغم.م
وؼؿؿماالدؿدساءمبقادطةمردائؾمحيؿػظمبـلخمعـفامسيمعؾػماظلؽـماٌؿؾارىمبشلغفم.م
ب -درادةمرؾؾاتماإلدـادم:م
م
تدرسمىانماإلدـادمرؾؾاتمايصقلمسؾكماٌلاطـماإلدارؼةموصؼماٌؼاؼقسماحملددةمسيماىدولماظؿاظلم:مم
م
م
م
م
م
م

عدؼرؼةماظشؤونماظؼاغوغقةموادلـازساتم–مضلممادلـازسات
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اظعـاصرمادلعؿؿدة
- 1

- 2

- 3

- 4

م

اإلرـــــارم
عـماظلؾؿم1مإديماظلؾؿم6م
اظلالملم7موم8موم9م
اظلؾؿانم10موم11مومخارجماظلؾؿ
األضدعقةماظعاعةم(ابؿداءمعنمتارؼخماظؿوزقفم)م
عـمدـةمإديمزيسمدـقاتم
عـم6مدـقاتمإديم10مدـقاتم
عـم11مدـةمإديم15مدـةم
عـم16مدـةمإديم20مدـةم
عـم21مدـةمصؿامصقق
األضدعقةميفماظعؿلمبـػسمادلدؼـةمأوماظؾؾدةماظيتمؼوجدمبفاماظلؽنم
عـمدـؿنيمإديمزيسمدـقاتم
عـمدتمدـقاتمصلطـر
اظؿقؿالتماظعائؾقةم:م
سازبم
أبمأدرةم
اظراتبماظقحقد

 - 5ادللؤوظقةم:م
رئقسمضلؿم
رئقسمعصؾقة

دؾمماظؿـؼقطم
غؼطةمواحدةم
غؼطؿانم
ثالثمغؼط
غؼطةمواحدةم
غؼطؿانم
3مغؼطم
4مغؼطم
5مغؼط
غؼطةمواحدةم
غؼطؿان
0مغؼطةم
غؼطةمواحدةمسـمطؾمرػؾ(مسيمحدودم
ثالثةمأرػالم)م
غؼطؿانمسـماظزوجةم(أوماظزوج)مبدونمسؿؾ

3مغؼطم
2مغؼط

 - 6ادلردودؼةم(:ادلوازؾةموحلنماظلؾوكمواإلغؿاجموادللاػؿةميفماظؿـشقطم
اظـؼايفماظرتبوي)م
جقدمجدام
جقدم
علؿقلـ
دونماٌلؿقلـ
 - 7ععاؼريمإضاصقةمظؾعاعؾنيمباظودطماظؼروي:م
أدؿاذةمشريمعؿزوجةم
أدؿاذ(ة)مؼعؿؾمباظػرسقة

4مغؼط
2مغؼط
غؼطةمواحدة
0مغؼطة
 3غؼطمم
2مغؼط

ممممممممسيمحاظةمتلاويمعرذقنيمأومأطـرمسيمذبؿقعماظـؼطمؼؿؿماظػصؾمبقـفؿامباألضدعقةمسيماظعؿؾمثؿمباظؼرسة.م
عدؼرؼةماظشؤونماظؼاغوغقةموادلـازساتم–مضلممادلـازسات

27

اظؿدبريماظؼضائيمظؾؿلاطنماظوزقػقةمواإلدارؼةمادلكصصةمظؼطاعماظرتبقةماظورـقة

ج-محماضرماإلدـاد:
ممتدرسماظؾفـةمعؾػاتماظرتذقحمسؾكمضقءماٌعاؼريماٌؾقـةمأسالهم،موتضعمربضرامخاصامبؽؾمدؽـم(ماٌطؾقعمرضؿم
)2م،مؼؿضؿـمالئقةماٌؿؾارؼـمواظـؼطماظيتمحصؾمسؾقفامطؾمواحدمعـفؿ،موادؿماٌرذحماظذيمتؼرتحماظؾفـةمأنمؼلـدم
إظقفماظلؽـمم

– 3.2.2مبعدماغعؼادمجلانماإلدـادمم:م
مممممممبعدماغؿفاءمىـةماإلدـادمعـمأذغاهلامؼؿعنيمإتؾاعماإلجراءاتماظؿاظقةم:
مأ  -عقاصاةماإلدارةماٌرطزؼةم–ماٌصؾقةماٌؽؾػةمبؿدبريماٌلاطـماٌكصصةمظؾقزارةم –مبـالثمغلخمعـمرباضرم
اإلدـادمسيمأجؾم10مأؼاممعـمتارؼخماغعؼادماظؾفانم،موذظؽمبؼصدماٌصادضةمسؾقفامضؾؾمدخقهلامحقزماظؿـػقذم
.م
م
ب

اإلسالنمسـمغؿائجمىـةماإلدـادممبفردماظؿقصؾممبقاضرماإلدـادمعصادضامسؾقفام،موذظؽمبـشرمغلخمعـفاممبؼرماألطادميقةموباظـقابةمعقضعماظلؽـم،موإذعارماٌلؿػقدؼـمطؿابةم .م

مممممممممج-متلؾقؿمعػاتقحماظلؽـماٌلـدمإديماٌلؿػقدمعـفمبعدم:ممممممممممم
ت -اظؿلطدمعـمإدالئفمباالظؿزاممواظؿصرؼحمباظشرفمعصادضامسؾقفمعـمررفماظلؾطاتماحملؾقةم(اٌطؾقسنيمرضؿم 3م
م
وم4م)م؛م
 -تقضقعمبطاضةماٌعاؼـةم(موثقؼةمرضؿم)5معـمررفماٌلؿػقدمواٌؽؾػمبؿدبريماظلؽـمسؾكمصعقدماظـقابةماٌعـقةم.م

صقرمتلؾقؿمعػاتقحماظلؽـمظؾؿلؿػقدمعـفم،متؼقمماٌصؾقةماٌعـقةمبؿدبريماظلؽـمباظـقابةم:م
بؿعؾؽةماظؾطاضةمرضمم1مأومرضمم4مادلؿعؾؼةمباظلؽنم(مادلطؾوسنيمرضمم6موم7م)م؛م

ممبم–مبؿؾؾقغمػذهماظؾطاضةمظدائرةماألعالكماٌكزغقةمعصققبةمبلصؾلماالظؿزاممواظؿصرؼحمباظشرفماٌعؾلمعـم
ررفماٌلؿػقدموإردالمغلكةمعـفؿامإديمعدؼرؼةماظشمونماظعاعةمواٌقزاغقةمواٌؿؿؾؽاتم،مضصدماإلخؾارم.م

جم–مبرتتقبمغلكةمعـماظقثقؼؿنيماٌذطقرتنيمسيمعؾػماٌلؿػقدممبفذةماٌلاطـمواالحؿػازمبـلكةمسيمعؾػم
اظلؽـ.م
ممممممممممأعامخبصقصمايراسماٌلؿدمينيم،مصقؿعنيمسؾكماظـقابةماإلضؾقؿقةمأنمهرصمسؾكمعقاصاةماٌدؼرؼةماآلغػةم
اظذطرمبشفادةمتـؾتمضقامماظعقنماٌؽؾػمبايرادةماٌلؿدميةمعرصقضةمبؾطاضةماالسؿؿارمحؿكمؼؿؿمادؿصدارمضرارمؼؿؿم
مبقجؾفممتؿقعمايارسماٌعينممبفاغقةماظلؽـم.مطؿامجيبمسؾقفاماالحؿػازمباظؾطاضةمرضؿم

1مأوم4ماًاصةم

بايارسماٌلؿدؼؿمإديمحنيمادؿصدارمضرارماجملاغقة.مم
. 3متدبريمادللاطنماإلدارؼةمواظوزقػقةمم
ممممؼؿعنيمسؾكماٌصاحلماٌؽؾػةمبؿلقريماٌلاطـماٌكصصةمظؾقزارةم،مايرصمسؾكمعاؼؾلم :م
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-1.3معلكمجمذةمعرطزؼةمظؾؿلاطنماإلدارؼةمواظوزقػقة
مممممممممتلفرماٌدؼرؼةماٌؽؾػةمباٌلاطـماٌكصصةمظؾقزارةمسؾكمعلؽمذبذةمتؿضؿـمذيقعماٌعؾقعاتماًاصةم
باٌلاطـماظقزقػقةمواإلدارؼةم.مطؿامتلفرمسؾكمتؿؾعمذيقعماٌؾػاتموهقنيماجملذةمبـاءمسؾكماٌعؾقعاتماظقاردةمعـم
عصاحلماألطادميقةمواٌصاحلماٌرطزؼةموإدارةماألعالكماٌكزغقةمبقزارةماٌاظقةمواًقصصةم.مم
2.3م-معلكمجمذاتمتؿؾعمسؾىمعلؿوىماظـقاباتم:
مممممممممؼؿعنيمسؾكمطؾمغقابةمإسدادمذبذةمظؿؿؾعمضطاعماظلؽـمتردؾمغلكةمعـفامإديماألطادميقةماىفقؼةم
ظؾرتبقةمواظؿؽقؼـماٌعـقةم.موتؿؽقنمػذهماجملذةمعـمجذاذةمظؽؾمعلؽـم(معطؾقعمرضؿم 9م)متؿضؿـمطؾماٌعؾقعاتم
اٌؿعؾؼةمباظلؽـمعـمحقثمعؽقغاتفموعـمحقثماٌقزػقنماظذؼـمتعاضؾقامسؾكمذغؾفم.م
مممممممممطؿامتضؿماجملذةمعؾػامخاصامبؽؾمعلؽـم،محيؿقيمسؾكمطؾماظقثائؼماٌؿعؾؼةمبؿدبريه،مموؼؿعنيمسؾكمػذهم
اٌصاحلمتؿؾعمطؾماظؿغقرياتمماظيتمتطرأمسؾكماٌلاطـماإلدارؼةمواظقزقػقةممماٌقجقدةمسيمدائرةمغػقذماظـقابةم،م
وإذعارماألطادميقةماىفقؼةمظؾرتبقةمواظؿؽقؼـماٌعـقةموطذاماٌصاحلماٌرطزؼةمبذظؽم.م
ممممممممممطؿامؼراسكمسـدمطؾماسؿؿارمأومإصراغمظؾلؽـ،متعؾؽةماظؾطاضةم( 1أو)4مدونمتلخريمموإحاظؿفامسؾكمدائرةم
األعالكماٌكزغقةماىفقؼةمباظـلؾةمىؿقعمصؽاتماٌلؽـنيمبادؿــاءمماٌلؽـنيمذباغام(إديمحنيمادؿصدارمضرارم
اجملاغقةمصػقةم)9محؿكمؼؿلـكمتلقؼةماظقضعقةماٌادؼةمظؾؿقزػم.ممممممممممممممممممم
3.3م–محماربةمزاػرةماظؾـاءماظعشوائيم:
مممممممممؼؿعنيمسؾكماظلادةماظـقابمورؤداءماٌمدلاتماظؿصديمظظاػرةماظؾـاءماظعشقائلماظذي تعرصفمبعضماٌمدلاتم
اظؿعؾقؿقةمواٌؿؿـؾةمسؾكماًصقصمسيمهقؼؾمبعض اٌراصؼماإلدارؼةمإديمعلاطـمأومبـاءاتمسشقائقةم،موأنمؼؿكذوام
اإلجراءاتماالدؿعفاظقةمماظالزعةمإلؼؼافمعامضدمؼالحظقغفمعـمخرموضا تمسيمػذاماجملالم،موإذعارماألطادميقةمواظقزارةم
بذظؽ.م
4.3م–مواجؾاتمادلوزػنيمادللؽـنيم:
مؼؿعنيمسؾكماٌلؿػقدؼـمعـماٌلاطـماإلدارؼةمواظقزقػقةماالظؿزامممباؼؾلم:مممممممممممممممممممم
 وضعمسداداتمخاصةمظؾؿزودمباٌاءمواظؽفرباءمسيمامسفؿمموسؾكممحلابفؿم؛م احملاصظةمسؾكماٌلاطـماظيتمؼشغؾقغفامسيمحاظةمجقدةموهؿؾمعصارؼػماظصقاغةمواإلصالح،مإالمعامطانمعـفامغاوامسـماظؼدممسيماظؾـاء،مأومسقبمصقف،مأومأدؾابمضاػرةم؛
 سدممإدخالمأيمتغقريمأومتؼلقؿمأومتقدقعمسؾكماظلؽـمإالمبعدمايصقلمسؾكمترخقصمبـاءمسؾكمرؾبمعؼدممإديمإدارةماألعالكماٌكزغقة،مهتمإذرافموزارةماظرتبقةماظقرـقةمواظشؾابمعرصققمبؿصؿقؿمإذياظلموعدسؿمباٌربراتم
اظضرورؼة.موؼؿعنيمسؾكماإلدارةماٌعـقةمباظلؽـمتعؾؽةماظؾطاضةمرضؿم 4مظـػسماظلؽـمعـمجدؼد،مبعدمإنازماألذغالم
اٌرخصمبفامعـمررفماظلؾطاتماٌعـقة.
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4م–مإصراغمادللاطنماإلدارؼةمواظوزقػقةم
مممممممؼؿعنيمسؾكماٌصاحلماٌذطقرةمإجراءمععاؼـةم(ماٌطؾقعمرضؿم

)5مظؽؾمعلؽـممتمإصراشفموذظؽمحبضقرمعػرغم

اٌلؽـمواٌلمولمسـمعصؾقةمتدبريماٌلاطـماٌكصصةمظؾقزارةمباظـقابةم .م
1.4م–ماحلاالتماظيتمتلؿوجبماإلصراغم:
ممممممؼؿعنيمسؾكماٌقزػمإصراغماظلؽـماظذيمؼشغؾفمسيمإحدىماياالتماظؿاظقةم:م
1.1.4م–محاظةماالغؼطاعمسنماظعؿلم(مبصػةمغفائقةمأومعؤضؿة):
مممؼـصماظػصؾم13معـماظؼرارماظقزؼريماظصادرمسيم1951/09/19م،محلؾؿاموضعمتغقريهموتؿؿقؿفمسؾكمعاؼؾلم:م
ممممممم"مسيمحاظةماالغؼطاعمسـماظعؿؾمأليمدؾبمعـماألدؾابم،مصننماٌقزػنيماٌلؽـنيموجقبامأوماٌلؽـنيم
حبؽؿماظؼاغقنمأوماٌلؽـنيمباظػعؾمسيمأعالكماظدوظةمأومأعالكماظؾؾدؼاتمأوماألعالكماٌؽرتاةماٌعدةمبصػةمرئقلقةم
ظػائدةمعصؾقةمسؿقعقةم،مؼػؼدونمطؾمحؼمسيماظلؽـكموؼؿعنيمسؾقفؿمإصراغماٌلاطـماظيتمؼشغؾقغفام

يفمأجلم

ذفرؼنم".
مممممممموضدمحثمعـشقرماظقزؼرماألولمرضؿم /16/94دماظصادرمسيم1994/09/21مسؾكمإظزامماٌقزػمبنصراغماظلؽـم
اٌؿـقحمظفمسيمأجؾمذفرؼـمابؿداءمعـمتارؼخماظؽػمسـمعزاوظةمعفاعفماظـاتجمسـمأحدماألدؾابماظؿاظقة:
-

االدؿؼاظةماٌؼؾقظةمبصػةمضاغقغقةم؛م
اإلسػاء؛
اظعزل؛
اظؿقضقػماٌمضتمسـماظعؿؾم(ماالدؿقداعم)؛
اإلياق؛
االغؿؼالمظؾعؿؾممبدؼـةمأخرى؛
اإلحاظةمسؾكماظؿؼاسد.
2.1.4م–محاظةماإلحاظةمسؾىماظؿؼاسدم:

ممسيمحاظةماإلحاظةمسؾكماظؿؼاسدم،مميددمأجؾماظشفرؼـمباظـلؾةمظؾؿقزػنيماٌلؽـنيمباظػعؾمإديمشاؼةماظؿارؼخماظذيم
ؼؿلؾؿقنمصقفمرواتبمتؼاسدػؿم،مرؾؼامٌؼؿضقاتماظؼرارماظقزؼرماظصادرمسيم 19مذؿـربم1951م.مطؿامميؽـمأنمؼلؿــكم
طذظؽمعـماألجؾماحملددمسيمذفرؼـم،ماٌقزػقنماٌلؽـقنمباظػعؾماٌقجقدونمسيمإجازةمعرضمساديمأومإجازةمعرضم
عؿقدطمأومرقؼؾماألعد.مومعامؼالحظ،مأنمػذاماظؿؿدؼدمالمؼلؿػقدمعـفماٌلؽـقنموجقبامأومباجملانمأومحبؽؿماظؼاغقن.ممممممم
3.1.4م-محاظةمإغفاءمادلفامم:
مممممممتعؿربماٌلاطـماٌلـدةمإديماٌقزػنيماظذؼـمهلؿمايؼمسيماظلؽـكممبؼؿضكماألغظؿةماًاصةماىاريمبفاماظعؿؾم،م
علاطـموزقػقةم،محقثمإنمإدـادػامعرتؾطممبزاوظةماٌفامماظيتمخقظتماٌعينمباألعرمايؼمسيمذغؾفام.
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وغؿقفةمظذظؽم،مصننمايؼمسيماالدؿؿرارمسيمذغؾمػذهماٌلاطـمؼلؼطمإعامبلؾبماالغؼطاعمسـماظعؿؾم،مألحدم
األدؾابماٌـصقصمسؾقفامسيمعـشقرماظقزؼرماألولماٌشارمإظقفمأساله،ممأومسـدمإغفاءماٌفامماظيتمخقظتماٌقزػمايؼم
سيماظلؽـماظذيمؼشغؾف،محلبماظػؼرةماألوديمعـمغػسماٌـشقرم.م
ممممممممممممممصضرورةماظؿكؾلمسـمػذهماٌلاطـمإذنمتؿقؿؿممبفردماغؿفاءمػذهماٌفاممإعامألجؾماٌصؾقةممأومبطؾبمعـم
اٌعينمباألعرمأومبقصاتفم.م
4.1.4م-محاظةمادلوزفماظذيمالمؼشغلماظلؽنمبصػةمذكصقةموصعؾقةم:
مممممممممممتعؿربماٌلاطـماٌشغقظةمعـمررفماظغري،مربؿؾةمبدونمحؼموالدـدمضاغقغلم،موؼؿعنيمإصراشفامسيمذيقعم
اياالتمودونمأجؾم،موذظؽمرؾؼامٌؼؿضقاتمعـشقرماظقزؼرماألولمرضؿم /572دمبؿارؼخم26مؼقظققز1983م،محقلمعـحم
علاطـمسيمعؾؽماظدوظةمظؾؿقزػني ،شريمأغفمؼلؿـينمعـمإظزاعقةماإلصراغمذوومايؼققم(ماألراعؾموماظقؿاعل)ماظذؼـم
ؼشغؾقنمعلؽـامشريموزقػلمضابالمظؾؾقعمرؾؼامٌؼؿضقاتماٌردقممرضؿم 2.83.659ماظصادرمسيم 22معـمذيمايفةم
18(1407مأشلطسم)1987ماٌؿعؾؼمباإلذنمسيمبقعماظعؼاراتماٌؿؾقطةمظؾدوظةمٌـمؼشغؾفامعـماٌقزػنيمواٌلؿكدعنيم
اظعاعؾنيمسيمإداراتماظدوظةممبقجبمسؼقد،مطؿاموضعمتغقريهممبقجبماٌردقممرضؿم 2.99.243ماظصادرمسيم 30مؼقغققم
1999م.م
5.1.4م-محاظةمادلوزفمادللؽنمباظػعلم:
ممممممممممؼؿعنيمسؾكماٌقزػمأوماظعقنماٌلؽـمباظػعؾماظذيمأصؾحمؼؿقصرمسؾكمعلؽـمذكصلمباٌدؼـةماظيتمؼقجدم
بفامعؼرمسؿؾف،مإصراغماظلؽـماإلداريماظذيمؼشغؾفمخاللمأجؾمأضصاهمدـةمواحدةمحؿكموظقمملمؼـؼطعمبعدمسـم
اظعؿؾمظلؾبمعـماألدؾابماٌـصقصمسؾقفامأسالهم(معـشقرماظقزؼرماألولمرضؿم/572مدمبؿارؼخم26مؼقظققز)1983م.م
2.4م–ماإلجراءاتماظواجبماختاذػاميفمحاظةماالعؿـاعمسنماإلصراغم:
مممممممممؼـصمعـشقرماظقزؼرماألولمرضؿم /16/94مدماظصادرمسيم 21مذؿـربم،1994محقلماالدؿؿرارمسيمذغؾمعلاطـم
إدارؼةمووزقػقةمعـمررفمعقزػنيمأومأسقان،مبعدماالغؼطاعمسـماظعؿؾ،مسؾكماإلجراءاتماظؿاظقةماظقاجبمادباذػامسيم
حؼماٌقزػماٌؿؿـعمسـماإلصراغم:م
أم–مإظزاعفمبلداءمدقعةمطرائقةمحؼقؼقةمظؾؿلؽـماظذيمؼشغؾفم،مهددػاماظؾفـةماإلدارؼةمظؾؿؼقؼؿ؛م
بم–مادباذمإجراءاتمتلدؼؾقةمسيمحؼف؛م
جم–مإتؾاعماٌلطرةماظؼضائقةمظإلصراغم.م
مممممممموتطؾؼمػذهماإلجراءاتمعـػردةمأومذبؿؿعةمسؾكمذيقعماٌقزػنيماٌلؽـنيماٌؿؿـعنيمسـماإلصراغمسيمحاظةم
ذغؾفؿمٌلؽـمشريمضابؾمظؾؾقعم.م
1.2.4م–ماإلجراءاتماإلدارؼةم:
مممممممممبفردمعامؼـؼطعماٌقزػمأوماظعقنمسـمعزاوظةمعفاعفمأليمدؾبمعـماألدؾابماٌؾقـةمأساله،مؼؿعنيمسؾكماإلدارةم
إذعارمبنصراغماظلؽـماظذيمؼشغؾف،مسيمأجؾمذفرؼـمعـمتارؼخماالغؼطاعمسـماظعؿؾمسـماظعؿؾ،مععمعراساةماآلجالم
االدؿــائقةماٌـصقصمسؾقفامسيمػذاماظشلنمظػائدةماٌقزػنيماٌلؽـنيمباظػعؾماحملاظنيمسؾكماٌعاشمأوماٌقجقدؼـمسيم
إجازةمعرضم.م
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مممممممومبفردمعامؼؿضحمظإلدارةمأنمعلؽـامإدارؼامأوموزقػقامعامأصؾحمعقضقعماحؿاللمبغريمدـد،مؼؿعنيمسؾقفام
إبالغمرئقسمدائرةماألعالكماٌكزغقةماٌقجقدماظلؽـمسيمدائرةمغػقذهمبقادطةمبطاضةماإلذعارمرصؼؿفم(اٌطؾقعمرضؿم )8م
،مظقؿلـكمظفماظعؿؾمسؾكمهدؼدماظلقعةماظؽرائقةماظقاجبمصرضفامرؾؼامظؾؿلطرةماىاريمبفاماظعؿؾمسيمػذام
اجملال،مععمإردالمغلكةمعـمبطاضةماإلذعارماٌذطقرةمإديماٌصاحلماٌرطزؼةمظؾقزارةمظؿؿؽقـفامعـمهدؼدماٌلطرةم
اظؿلدؼؾقةمأوماظؼضائقة.م
2.2.4م–ماإلجراءاتماظؿأدؼؾقةم:
ممممممممإنمادؿؿرارماٌقزػمسيمذغؾمعلؽـمإداريمأوموزقػلمبعدماغصرامماألجؾماحملددمظإلصراغمؼعؿربمسرضؾةمظؾلريم
اظعاديمظؾؿرصؼماظعام،موؼعدمرصضامظؾؿعؾقؿاتماظصادرةمسـماظلؾطةماظرئادقة،معـمذلغفمأنمؼعرضماٌعينمباألعرم
ظعؼقباتمتلدؼؾقة،مسؾؿامبلنماظػصؾم 13معـماظـظامماألدادلماظعاممظؾقزقػةماظعؿقعقةمؼؾزمماٌقزػم"مباحرتاممدؾطةم
اظدوظةمواظعؿؾمسؾكماحرتاعفا،مسيمذيقعماألحقالم".م
3.2.4م–مادلؿابعةماظؼضائقةم:
أم–محاظةممادللؽـنيمألجلمادلصؾقةم:
ممممممممممإنماعؿـاعماٌقزػماٌلؽـموجقبامأومحبؽؿماظؼاغقنمأومباجملانمسـمإصراغماٌلؽـماظذيمؼشغؾف،مبعدم
اغؼطاسفمسـماظعؿؾ،مؼعؿربمسرضؾةمصعؾقةمظؾلريماظعاديمظؾؿرصؼماظعؿقعلمغظرامالرتؾاطماظلؽـمباظعؿؾ.موػذاماٌقضػم
اظلؾيبمحيقلمدونممتؽنيماًؾػ،ماظذيمػقمعؾزممباظلؽـمحقـامسيمعؼرمسؿؾف،معـمعؾاذرةمعفاعفمسيمأحلـم
اظظروفمممامؼلؿؾزممإتؾاعمعلطرةمعلؿعفؾةمإلصراغماٌلؽـموتلؾقؿفمظؾكؾػ.موميؽـمأنمؼؿؿمذظؽموصؼمعامؼؾل:م
متقجقفمإغذار،مسـمررؼؼماحملؽؿةمبقادطةماظقطقؾماظؼضائلمظؾؿؿؾؽة،مأومسـمررؼؼماحملاعلمحيددماألجؾماظذيمؼؿعنيمصقفمإصراغماٌلؽـ؛م
مبعدماغصرامماألجؾماحملددم،مؼؿؿمتؼدؼؿمدسقىمادؿعفاظقةمأعاممرئقسماحملؽؿةماالبؿدائقةمسـمررؼؼماظقطقؾماظؼضائلمأوماحملاعلم.
مموتؼقممبفذهماإلجراءاتمعدؼرؼةماظشمونماظؼاغقغقةمواٌـازساتمبؿـلقؼمععماٌصاحلماٌؽؾػةمبؿدبريمعؾػماٌلاطـم
اٌكصصةمظؾقزارةمسؾكماٌلؿقىماٌرطزيمواىفقيمواإلضؾقؿل.
بم–محاظةمادللؽـنيمباظػعلم:
ميؽـمأنمتؼؿصرماإلدارةمباظـلؾةمهلذهماظػؽةممبراجعةماظلقعةماظؽرائقةمإلجؾارماحملؿؾنيمسؾكمأداءماظلقعةمايؼقؼقةم
ظؾلؽـماظذيمؼشغؾفمأومإتؾاعماٌلطرةماظؼضائقةمسيمحؼماٌعـقنيمباألعر،مأوماظؾفقءمإديماٌلطرتنيمععامسيمغػسم
اظقضت.
جم–مسدممذغلمعلؽنمبصػةمذكصقةموصعؾقةم:
أعامباظـلؾةمظؾؿقزػنيماظذؼـمالمؼشغؾقنماٌلؽـمبصػةمذكصقةموصعؾقة،مصالمحاجةمإلغذارػؿمألغفمؼؿعنيمسؾقفؿم
اإلصراغمبالمأجؾمعاداعتماٌلاطـمتعؿربمربؿؾةمبدونمحؼموالمدـد.مومبامأغفمؼصعبمإثؾاتمػدهماياظة،مميؽـم
رؾبمإجراءمعلطرةماٌعاؼـةمسيمسنيماٌؽانمبـاءمسؾكمأعرمضضائلم،مؼؿؿمسؾكمإثرػامهرؼرمربضرمسيماٌقضقعمظؿؼدؼؿم
دسقىماإلصراغمأعاممضاضلماألعقرماٌلؿعفؾةم.م
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دم–ماظوثائقماظواجبمإرصاضفامبطؾؾاتمحترؼكمادللطرةماظؼضائقةم:
وحؿكمتؿؿؽـمعدؼرؼةماظشمونماظؼاغقغقةمواٌـازساتمعـمهرؼؽماٌلطرةماظؼضائقةمعـمأجؾمإصراغماظلؽـقاتماحملؿؾةم
بدونمدـدمضاغقغل،مؼؿعنيمإرصاقمطؾمرؾبمسيمػذاماظشلنمبـلكؿنيمرؾؼماألصؾمعـماظقثائؼماظؿاظقةم:م
 رداظةماإلغذارمباإلصراغم؛م بطاضةماالسؿؿارمأومذفادةمذغؾمدؽـ؛ ذفادةمإدارؼةمتـؾتمأنماظلؽـماحملؿؾمشريمضابؾمظؾؿػقؼت؛اظؼرارماظذيمؼـؾتمصؼدانمايؼمسيماالدؿػادةمعـماظلؽـمسيمحاظةماظؿقصرمسؾقفم(االغؿؼال،مايذفمعـماألدالكم
اإلدارؼة،ماالدؿؼاظة،ماإلحاظةمسؾكماٌعاش)...؛
 سؼدماإلراثةم(مأومالئقةمطاعؾةمظؾؼارـنيمباظلؽـمسـدماالضؿضاءم)مسيمحاظةموصاةماٌقزػماٌلؿػقدمعـماظلؽـ.ممممممممموحؿكمؼؿلـكمهؼقؼمتدبريمأصضؾمظؼطاعماٌلاطـماإلدارؼةماٌكصصةمهلذهماظقزارة،مصنغلمأػقبمبؽؿمحثم
اٌصاحلماظؿابعةمظؽؿمسؾكمتطؾقؼماإلجراءاتماظقاردةمسيمػذهماٌذطرةمبؽؾمدضةموسـاؼةم،مععمايرصمسؾكمعراساةم
حؼققماٌقزػنيمواألسقانموطذامعصؾقةماإلدارة،مراجقامعـؽؿمإصادتلمباظصعقباتماظيتمتعرتضمتـػقذماإلجراءاتم
اٌذطقرةم،مواظلالم.م
م
م
سـماظقزؼرموبؿػقؼضمعـف
اظؽاتبماظعام
أريدماٌرؼين
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ادلطؾوساتمادلؿعؾؼةمبؿدبريمادللاطنماإلدارؼةم
-1مرؾبماٌشارطةمظؾقصقلمسؾكمدؽـمإداريم.م

-2ممربضرمأذغالمىـةمإدـادماٌلاطـماإلدارؼة.
-3ماظؿزامموتصرؼحمباظشرفم(خاصمباٌقزػنيماٌلؽـنيموجقبامأومباجملانمأومحبؽؿمماظؼاغقن).
-4مماظؿزامموتصرؼحمباظشرفم(مخاصمباٌقزػنيماٌلؽـنيمباظػعؾم).م
-5مبطاضةمععاؼـةماظلؽـ.م
-6مماظؾطاضةمرضؿم 1م(مخاصةمباٌلؽـماحملدثم)متعؾلمعـمررفماإلدارةماظيتمؼـؿؿلمإظقفاماٌقزػماٌلؽـم
وتردؾمإديمرئقسمدائرةماألعالكماٌكزغقةماظيتمؼقجدماٌلؽـممسيمدائرةمغػقذػام.م
-7ماظؾطاضةمرضؿم 4م(مخاصةمبؿغقريمذاشؾماٌلؽـمأومإدخالمتعدؼالتمسؾكماٌلؽـ)موتقاسيمبفامدائرةماألعالكم
اٌكزغقةمعـمررفماإلدارةماظيتمؼعؿؾمبفاماٌقزػماٌلؽـمطؾؿامتغريمذاشؾماٌلؽـموطؾؿامررأتمتغقرياتم
سؾكماٌلؽـمذاتفم،متعدؼالممأومتغقريامأومتقدقعام.م
8م –مبطاضةمإذعارممؼؿؿمتؾؾقغفامإديمرئقسمدائرةماألعالكماٌكزغقةماظذيمؼقجدماٌلؽـمداخؾمغػقذهمظؿقدؼدم
اظلقعةماظؽرائقةماظقاجبمصرضفامسؾكمذاشؾماظلؽـم.م
9م–مبطاضةمعراضؾةماظلؽـ.مم
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رؾبمادلشارطةميفماظؿؾاريمظؾقصولمسؾىمدؽنمإداريم()1
اظرضؿماٌكزغلمظؾؿلؽـم(مؼعؾلمعـمررفماإلدارةم)

سـقاغف:م................................................................................مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

أغاماٌقضعمأدػؾف:م
االدؿمواظـلب ......................................................................................:
تارؼخماظؿقزقػم .....................:عؼرماظعؿؾ ................................................................:مم
اإلرار ........................................:اظلؾؿ ................:مرضؿماظؿلجري .............................:م
سـقانماإلضاعةم .................................................................................................:م
اياظةماظعائؾقة:مأسزبم–معؿزوجم(ة)م–معطؾؼم(ة)م–مأرعؾم(ة)م(مأحطمعامؼـادب)م
عفـةماظزوج(ة) .....................................................................................:
عؼرمسؿؾماظزوج(ة) ...................................:مسددماألرػال ................................:
اٌفؿةماياظقة ........................................:متارؼخماالظؿقاقممبؼرماظعؿؾ .................:
 أصرحمأغينمالمأعؾؽمأيمدؽـمذكصلمسيماظؾؾدةماظيتمأزاولماظعؿؾمبفام( )2م،موأغينمملمأتعرضمظعؼقبةمتلدؼؾقةمملمؼؿؿمدقؾفام،موأنماٌعؾقعاتماظيتمأدظقتمبفامصقققةم؛م
ممأرؾبمتلفقؾلمسيمعؾاراةمايصقلمسؾكماظلؽـماإلداريماٌؾنيمأسالهم.مم
م
إعضاءماٌعينمباألعر:م
م
م
م
------------------------------------------------------------م( )1بعدمتعؾؽةماٌطؾقعموتقضقعفمعـمررفماٌعينمباألعر،مؼلؾؿمإديماظرئقسماٌؾاذرماظذيمؼعطلمغؼطةماٌردودؼةمتـؾتمسيمحاظةمدؽـماٌقجقدمباظقدطم
اظؼرويموضعقةماظعاعؾنيمبفذاماظقدطمم(مأغظرم(أ)مسيماىدولمخؾػف)مثؿمؼردؾماٌطؾقعمإديماظـقابةمأوماٌصؾقةماٌرطزؼةمحلبماياظة.م
( )2ؼصقبماظطؾبمبشفادةمعلؾؿةمعـمررفمعصؾقةماظضرائب،مالمؼػققمأجؾمتلؾقؿفامذفرؼـ.
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خـــاصمبـــاإلدارةم
م

*تعؾلماًاغاتم6مو8مو9م(أغظرماىدول)معـمررفماظرئقسماٌؾاذرمظؾؿقزػ.م
*تعؾلماًاغاتماٌؿؾؼقةمعـمررفماٌصاحلماٌؽؾػةمبؿدبريماظلؽـماإلداري.م
ممممم*ؼرتؽزمسيمتؼققؿمعردودؼةماٌقزػمسؾكمعقازؾؿفمومحلـمدؾقطفمومإغؿاجفمومطذامعلاػؿؿفمسيماظؿـشقطم
اظـؼاسيموماظرتبقي.م
م

م

م

ر.تم

خاصمباإلدارةم

م
اظـؼطةم

سـاصرماظؿؼقؼؿ(مؼعؾلمعـمررفماإلدارة)م

م

1م

اظلؾؿم

م

م

2م

اظؿقؿالتماظعائؾقةمواظراتبماظقحقدم

م

م

3م

سددماألرػالم

م

م

4م

األضدعقةماظعاعةم

م

م

5م

األضدعقةمسيمعؼرماظعؿؾماياظلم

م

م

6م

اٌردودؼةم

م

7م

اٌلموظقةم

م

8م

اظعؿؾمباظقدطماظؼرويم

م

9م

ععؾؿةمأومأدؿاذةمشريمعؿزوجةم

م

ذبؿقعماظـؼطم

م

خاصمبادلعؾؿنيم
باظودطماظؼرويم

م
م

إعضاءماظرئقسماٌؾاذر:م
م
عالحظاتماظرئقسماٌؾاذرمظؾؿقزػمخبصقصماٌردودؼة ............................م
...........................................................................................
...........................................................................................م
م
م
م
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علؽنمرضم:م....................................م.........م

اٌؿؾؽةماٌغربقةم

اظعـوان...................................................:

وزارةماظرتبقةماظقرـقةموماظشؾابم
األطادميقةماىفقؼةمظؾرتبقةموماظؿؽقؼـم

........................................م................

جفة ..........................م
غقابة ..........................م

ربضرمأذغالم
ىـةمإدـادماٌلاطـماإلدارؼةم
اجؿؿعتماظؾفـةماًاصةمبندـادماٌلاطـماإلدارؼةمؼقم ..............م
ظدرادةمرؾؾاتمايصقلمسؾكماظلؽـماٌذطقرمأسالهموماظذيممتمإصراشفمأومتلؾقؿفمتلؾقؿامعمضؿام
بؿارؼخ ................................................................................................م
ورؾؼامظؾقانماظـؼطماظيتمحصؾمسؾقفاماٌؿؾارؼـ،متؼرتحماظؾفـةمإدـادماظلؽـماألغػمذطرهمإدي:م
اظلقدم(ة) م...........................................................رضؿماظؿلجري ......................م
اإلرار ..............................................................عؼرماظعؿؾ ..........................م

أسضاءماظؾفـةمم

اظصػةمم

اإلعضاءم

.................................م .....................................م ................................م
................................م .....................................م ................................م
................................م .....................................م ................................م
...............................م

....................................م ................................م

م
إعضاءمومخامتمعدؼرماألطادميقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعصادضةماٌصاحلماٌرطزؼة م
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م

رتم

م

اإلدؿم

رضؿم

تارؼخم

اظشكصل وا

اظؿلجريم

اظؿقزقػم

اإلرارم

اظلؾؿم

تارؼخم
اظؿعقنيم

ظعائؾلم

باٌدؼـةمأوم

ظؾؿرتذحم

اظؾؾدةم

م

م

م

م

م

م

م

اياظةماظعائؾقةم
سازبم

عؿزوجم

اٌلموظقةم اٌردودؼةم

اظزوجةم

سددم

عقزػةم

االرػالم

()1م

()2م

م

م

م

م

خاصمباظقدطماظؼرويم()3م
ععؾؿةمأومأدؿاذةم

عؽؾػم
باظػرسقةم

غعؿمم الم
م

دؾبماإلضصاءم

م

م

غعؿم

الم

م

م

شريم

االضؿضاءم

عؿزوجةم

م

م

م

عؿزوجةم

م

عـماظؿؾاريمسـدم

م
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 )1عػؿشمعـلؼ،مرئقسمضلؿ،مرئقسمعصؾقة،مرئقسمعؽؿبم
 )2جقدمجدا،مجقد،معلؿقلـ،مدونماٌلؿقلـ
 )3تقضعمسالعةمxمسيماًاغةماٌـادؾة
م
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ممتمحصرمذبؿقعماظـؼطماظيتمؼؿقصرمسؾقفاماٌرتذققنماٌؼؾقظقنمباىدولماظؿاظل:ماٌرتذققنم

اإلرارم

م

األضدعقةم

األضدعقةمسيم

اظؿقؿالتم

اظراتبم

اظعاعةم

اظؾؾدةم

اظعائؾقةم

اظقحقدم

اٌلموظقةم

اٌردودؼةم

م

ععاؼريمخاصةمباظقدطماظؼرويم

ذبؿقعماظـؼطم

م

م

م

م

م

م

م

عؽؾػمباظػرسقةم

ععؾؿةمأومأدؿاذةمغم
عؿزوجةم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

وبـاءمسؾقف،متؼرتحماظؾفـةمإدـادماظلؽـماٌذطقرمأسالهمإديم:م
اظلقدم(ة) م..................................................رت ...................................:اإلرار ..............................:عؼرماظعؿؾ ...................:م
إعضاءاتمأسضاءماظؾفـة:م
االدؿ:مممممممماإلعضاء:ممممممممممممممممممممعصادضةماٌصاحلماٌرطزؼةمظؾقزارةم
االدؿ:مممممممماإلعضاء:م
االدؿ:مممممممماإلعضاء:م
االدؿ:مممممممماإلعضاء:ممممممممممممممممممممم
االدؿ:مممممممماإلعضاء:مممممإعضاءماظلقدمغائبماظقزارة
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اظؿزامموتصرؼحمباظشرف

()1

أصرحمباظشرفمأغاماٌقضعمأدػؾفم ...................... ................................................:م
االدـــــــؿماظشكصــــــــــــــلم :م............................ .......................................م
االدـــــــؿماظعائؾــــــــــــــــــلم :م..................................................................م
رضؿمبطاضةماظؿعرؼػماظقرـقةم ................... .......................................................:م
رضــــــــــؿماظؿلجقــــــــــرم ........................................................................:م
إدارةماظعؿــــــــــــــــــؾم :م.........................................................................م
بلغلمسؾكمسؾؿمبؽاصةماٌؼؿضقاتماظؿـظقؿقةماٌؿعؾؼةمباٌقزػنيماٌلؽـنيموالدقؿامتؾؽماظـصقصمسؾقفامسيماظؼرارم
اظقزؼريماظصادرمسيم19مذؿـربم1951محلؾؿاموضعمتغقريهموتؿؿقؿفمواظيتمعـحمظلممبؼؿضاػاماظلؽـماإلداريماظقاضعم:
بم ..............................مبدؼـةم .........................حقثمأزاولمعفاعلم.
أوال:مبنصراغماٌلؽـماٌؿـقحمظلمعـمررفماإلدارةمسيمأجؾمذفرؼـمسـدماظؽػمسـمعزاوظيتمٌفاعلماٌرتتبمسـم:
ماالدؿؼاظةماٌؼؾقظةمبصػةمضاغقغقة؛ماإلسػـــــــــــاء؛ماظعـــــــــزل؛-ماظؿقضػماٌمضتمسـماظعؿؾم(ماالدؿقداع)؛

ماالغؿؼالمإديمعدؼـةمأخرى؛ماإليــــــــــــاق؛ماإلحاظةمسؾكماظؿؼاســـــد؛مإغفاماٌفؿةماظيتمعـمأجؾفامأدـدمإديماظلؽـماظذيمأذغؾفمدقاءمطانمػذاماإلغفاءمعـمأجؾماٌصؾقةمأومبطؾبعين.م
ثاغقام:مسيمعرحؾةمسدمماالعؿـالمألعرماإلدارةمصنغلمأصؾحمععرضامإلصراغماٌلؽـمباظطرقماظؼاغقغقةماظيتمتراػاماإلدارةم
عـادؾة:مم
مأ  -هؿؾمدقعةمطرائقةمحؼقؼقةمظؾؿلؽـماظذيمأذغؾفمتؼقممبؿقدؼدػاماظؾفـةماإلدارؼةمظؾؿؼقؼؿ؛م
ب -ماٌؿابعةماظؼضائقة؛
م
جم–ماظؿعرضمظؾعؼقباتماظؿلدؼؾقةماظيتمتراػاماإلدارةمعـادؾة.
..............مسيم ...............
اإلعضاءم
م
( )1خاصمباٌقزػنيماٌلؽـنيموجقبامأومباجملانمأومحبؽؿماظؼاغقنم.
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اظؿزامموتصرؼحمباظشرف

()2

أصرحمباظشرفمأغاماٌقضعمأدػؾف ...............................................................:م
االدـــــــؿماظشكصــــــــــــــل :م..................................................................
االدـــــــؿماظعائؾــــــــــــــــــل :م..................................................................
رضؿمبطاضةماظؿعرؼػماظقرـقة ....................................................................:م
رضــــــــــؿماظؿلجقــــــــــر ........................................................................:
إدارةماظعؿـــــــــــــــــــؾ :م.........................................................................
بلغلمسؾكمسؾؿمبؽاصةماٌؼؿضقاتماظؿـظقؿقةماٌؿعؾؼةمباٌقزػنيماٌلؽـنيموالدقؿامتؾؽماظـصقصمسؾقفامسيماظؼرارم
اظقزؼريماظصادرمسيم19مذؿـربم1951محلؾؿاموضعمتغقريهموتؿؿقؿفمواظيتمعـحمظلمسيمإرارػاماظلؽـماإلداريماظقاضعم:م
بم ..............................مبدؼـةم .........................حقثمأزاولمعفاعل.
وبلغلمالمأعؾؽمعلؽـامذكصقامباٌدؼـةماٌذطقرة.
وأظؿزمم:
أوال:مبنصراغماٌلؽـماٌؿـقحمظلمعـمررفماإلدارةمسيمأجؾمذفرؼـمسـدماظؽػمسـمعزاوظيتمٌفاعلماٌرتتبمسـم:
ماالدؿؼاظةماٌؼؾقظةمبصػةمضاغقغقةم؛ماإلسػـــــــــــاء؛مممم-ماظعـــــــــزل؛

-ماظؿقضػماٌمضتمسـماظعؿؾم(ماالدؿقداع)؛

ماالغؿؼالمإديمعدؼـةمأخرىم؛ماإليــــــــــــاق؛-ماإلحاظةمسؾكماظؿؼاســـــدم؛

ثاغقام:ماإلدالءمداخؾمأجؾمذفرمواحدمجبؿقعماظؿغرياتماظيتمتطرأمسؾكمأيمعـماظعـاصرماٌصرحمبفامأسالهموإالم
أصؾحمععرضامإلصراغماٌلؽـمباظطرقماظؼاغقغقةماظيتمتراػاماإلدارةمعـادؾةم:م
أم–مإلصراغماٌلؽـمباظطرقماظؼاغقغقةماظيتمتراػاماإلدارةمعـادؾة؛م
بم-مظؿقؿؾمدقعةمطرائقةمحؼقؼقةمظؾؿلؽـماظذيمأذغؾفمتؼقممبؿقدؼدػاماظؾفـةماإلدارؼةمظؾؿؼقؼؿ؛م
مج -ماٌؿابعةماظؼضائقةم؛
مممممممدم–مظؾؿعرضمظؾعؼقباتماظؿلدؼؾقةماظيتمتراػاماإلدارةمعـادؾةم.
...........مسيم ...............
اإلعضاء
( )2خاصمباٌقزػنيماٌلؽـنيمباظػعؾم.
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اٌؿؾؽةماٌغربقةممممم
موزارةماظرتبقةماظقرـقةموماظشؾاب
األطادميقةماىفقؼةمظؾرتبقةموماظؿؽقؼـ
جفة..............................
غقابة..............................

بطاضةمإذعارم
اٌقضقع:ممتطؾقؼمعـشقرماظقزؼرماألولمسددم /16/94مدمبؿارؼخم 14مربقعماظـاغلمم 1415مم( 21مذؿـرب)1994محقلماالدؿؿرارمسيم
ذغؾماٌلاطـماإلدارؼةمعـمررفماٌقزػنيممبعدماالغؼطاعمسـماظعؿؾ.م
اٌؿابعمباإلصراغ:م
ماالدؿماظشكصلموماظعائؾل..... .....................................................................................:ممرضؿماظؿلجري.......................................................................................................:ممإدارةماالغؿؿاء......................................................................................................:مماإلرار.............................................................................................................:مماٌفؿة............................................................................................................:مماظلؽـكماٌرادمإصراشفا:
ماٌقضع..............................................................................................................:ماظرضؿمبؽـاشماحملؿقؼات.............................................................................................:ماإلدارةماٌكصصمهلاماظلؽـكمأوماٌلؿػقدةمعـمحؼماٌؿابعة..... ........................................................:م*تربؼراتماٌطاظؾةمباإلصراغم(............................................................................................:)1
............................................................................................................................
*تارؼخمصؼدانمايؼمسيم
اظلؽـك.................................................................................................:
*ماظؿدابريماٌؿكذةمسيمحؼمذاشؾماظلؽـك(................................................................................:)2
............................................................................................................................
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتقضقعمومخامتماإلدارة
()1اياالتماٌـصقصمسؾقفامسيمعـشقرماظقزؼرماألولمأساله
م2مطؾمإجراءمادبذمسيمحؼمربؿؾماظلؽـ:م-مإغذارمباإلصراغ،مإجراءمتلدؼيب.......م
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بطــاضــةمعراضؾةماظلـؽـــ
ممممممماألطادميقة م:م..........................................................................................................م

اظـقابة :م....................................سـقانماظلؽـ(.................................... )1م
اظرضؿماٌكزغل ..........................غقعماظلؽـ .........................:احملؿقى ...........م
........................................................................................................
االدؿمواظـلب رضؿماظؿلجري

اإلرار

اٌفؿة تارؼخم
اٌقالد

وثقؼةماإلدـاد

اظؿارؼخ

اإلصـــــــــراغ

اظرضؿم اظؿارؼخم اظلؾبم اظلـدم

عالحظات م...........................................................................................................................:

( )1رضؿماظلؽـمواظشارعمأوماظزغؼةموايلمواظؾؾدةم
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-1ماإلحداث
برغاعجمدـة ............................:اظؿارؼخم .............اظطؾقعةموماظـقع ............اظلـد......
تارؼخماظؿلؾؿماٌمضت .................................................................................:
تارؼخماظؿلؾؿماظـفائل ..................................................................................:
-2ماظؿغقرياتماظطارئةمسؾىماظلؽن()2

اظؿارؼخ ..................................................................................................:
اظطؾقعةمواظـقع .........................................................................................:
اظلــــــــد ................................................................................................:
-3ماإلصالحاتمادلـفزة
غقسقةماإلصالح

اٌؼاوظة عؾؾغم
اٌصارؼػ

()2

رضؿموتارؼخماظصػؼةمأوم

رضؿموتارؼخم

رضؿموتارؼخماألعرم

دـدماظطؾب

اظؿلذري

باألداء

إسادةماظؿصؿقؿم–ماظؿؼلقؿم–ماظػصؾم–ماإلدعاجم–مإضاصاتم ......................
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بطاضةمععاؼـةماظلؽـمرضؿ....م
سـقانماظلؽـ.....
-1محمؿوؼاتماظلؽنم()1
احملؿوؼات

اظطابقماألول اظطابقماظـاغي

ادلطؾق اظطابقماألرضي

اجملؿوع

شرصة
صاظقن
عطؾخ
ريام
دوش
عراحقض
علؿقدع
عرآب
-2محاظةماظلؽنم
ر.مت

اظعـاصر

1

اظؾـاء

2

تؾؾقسماىدران

3

اظصؾاشة

4

تؾؾقطماألرضقة

5

اٌلاطة

6

اظـفارةماًشؾقة

7

اظـفارةماظصـاسقة

8

اظؿففقزاتماظـقادقةموايدؼدؼة

9

ايدادة

10

اظزجاج

11

اظرتصقص

12

اظؽفرباء

13

اظربطمبشؾؽةماٌاءماظشروب
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14

اظربطمبشؾؽةماظؽفرباء

15

اظربطمبشؾؽةماظؿطفري

16

ضـقاتماظقادمايار

17

ضـقاتماٌاءماظشروب

18

اظؿدصؽةماٌرطزؼة

19

اظؿدصؽةماًشؾقة

(-)1مإذامطانماظلؽنمذؼةمبعؿارة،متدرجمادلعطقاتمبعؿودم"اظطابقماألول
(-)2مممتؽؿبمحلبماحلاظةم:ممجقدة-معؼؾوظة-مردؼؽة.

3م-ماظؿففقزاتمادلؿوصرةم
ادلؽانم()1

غوعماظؿففقز()2

احلاظة

اظعدد

()1مؼؼصدمباٌؽانماظؼاساتمحلبماالدؿعؿالم–مصاظقنم–معطؾخم–مريامم–مشرصة...م
تدونموفقزاتمطؾمضاسةمضؾؾماالغؿؼالمإديماظؼاسةماٌقاظقة.
()2متدونمبفذاماظعؿقدمذيقعماظؿففقزاتماٌؿقصرةمبؽؾمضاسةموػلمسؾكمدؾقؾماٌـال:مصـابريم–معغادؾم–معؼابسمطفرباءم–م
رصقفم..............
أذفدمأغاماٌقضعمأدػؾفماظلقدم(ة)م.......................:رضؿماظؿلجري....................:
رضؿمبطاضةماظؿعرؼػماظقرـقة.............................................................:
بلغينمساؼـتمحاظةماٌلؽـموربؿقؼاتفماٌؾقـةمأسالهمحبضقرمممـؾماإلدارةموأذفدمبصقؿفاموذظؽمسـدمادؿالممأوم(مإصراغ)م
اٌلؽـ.

ممممممممممممممممممممممممممموحررمسيم ...................بؿارؼخم ..........................
إعضاءماٌلؿػقدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادؿموصػةموتقضقعمممـؾماإلدارةم
م
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MINISTERE…………………………………..
DIRECTION………………………………….
Ville ou centre…………………………

FONCTIONNAIRES LOGES
FICHE N°4
MUTATIONS ET MODIFICATIONS
A ( domanial n°………………………………..
(de l’habitat n°……………………….
Ou

( du domaine…………………..

DESIGNATION DE
L’IMMEUBLE (1)

( prise en location par l’Etat
B
(de M………………………………...
Adresse du logement…………………………………………………………………..
Consistance de l’immeuble :………………………………………..

-----------------------A- MUTATION (2)
-----------------------1°- renseignements relatifs au fonctionnaire sortant (3)…….
Nom, prénom et matricule :…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Date d’évaluation du logement :………………………………………………………………
Le fonctionnaire sortant est-il logé par l’administration
dans sa nouvelle résidence ?......................................................................................................
Si oui, quelle est cette résidence ?.............................................................................................
Quel est l’immeuble administratif occupé ?............................................................................
2°- Renseignements relatifs au nouvel occupant…………………………………………..
Nom et prénom :…………………………………………………………………………….
Date de naissance………………………………………………………………………….
Grade :………………………………………………………………………………………..
Logé : de droit- obligatoirement –gratuitement -de fait- de fait à bail spécial……………….
Date d’occupation :……………………………………………………………………………
Organisme ordonnateur :……………………………………………………………………….
Numéro matricule de l’agent à cet organisme :……………………………………………......
Le nouvel occupant était-il logé par l’administration dans son ancienne résidence ?...............
…………………………………………………………………………………………………
Si oui quelle était cette résidence ?:……………………………………………………………
Quelle était l’immeuble administratif occupé ?:………………………………………………
Renseignements à fournir obligatoirement en ce qui concerne les agents non payés par le
D.O.T.I :
Emoluments globaux annuels permanents (non compris les indemnités à caractère familial et
les indemnités représentatives de frais) :………………………………………………….......
Pensions servies à l’intéressé ( sauf les rentes viagères et allocations temporaires accordées
aux victimes d’accidents de travail) :……………………………………………………………
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Profession du conjoint :……… ………………………………………………………….
Emoluments annuels et pension du conjoint devant entrer en ligne de compte pour calcul
des 15% :…………………………………… …………………………………………….
B- MODIFICATION DU CONSISTANCE.
Modification apportée à la consistance du logement (4) :……………………………… …
Prix de revient (5) :…………………………………………………………………………

- OBSERVATION ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
N°……………… Soit transmis à M. le chef de la Circonscription Domaniale
………………………………………………………………………………………………
A…………………………., le…………………………………………

(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Adresser une fiche n° 4 au chef de la circonscription domaniale à chaque mutation de
fonctionnaire
(3) Toujours fournir ces renseignements, même si le logement est resté vacant pendant
une longue période
(4) Adresser une fiche n° 4 au chef de la circonscription domaniale
à chaque
modification en indiquant les fusions de logement, agrandissements, partages, etc.
(5) En chiffres.
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Ministère
----Service
Ville (ou centre)

FONCTIONNAIRES LOGES
---------FICHE N°1
(CREATION DE LOGEMENT)

A- NATURE ET CONSISTANCE DU LOGEMENT
(domanial n°…………….
Date de construction de logement (2)
(de l’habitat n°………….
(Construction :……………..- Immeubles (1) (du Domaine Public n°….
Prix de revient ( Terrain :……………………
( pris en location :……….
(3)
(Total :……………………….
( par l’Etat de :……………
---------------(M……………………….
Adresse exacte :…………………………….
Confortable - inconfortable (1) Cuisine……………..
(Particulier……………..
Pièces principales :
Office……………… Garage
(Commun……………….
Dont……..de moins de 9m2
Salle de bain………….
Ascenseur……………….
……...d’au plus 20m2
Cabinet de toilette…….
Chauffage central……….
……. de 20 à 25 m2
Chambre de domestique
compteur d’électricité
(partie – collect ) (1)
…… de 25à30m2
Buanderie………… Compteur d’eau (partie /collec) (1)
…… de 30à35m2
Débarras……………..
…… de plus de 35m2
Jardin………………...
Distribution
d’eau
chaude………
B- RENSEIGNEMENT SUR LE FONCTIONNAIRE LOGE (2)
Non et prénom du locataire :……………………………………………… ………………
Grade et fonction :……… …………………………………………………………………
Logé de fait, de droit, obligatoirement, gratuitement, de fait à bail spécial (1)
Date d’occupation du logement :…………………… …………………………………….
Organisme ordonnateur (4) :…………………… …………………………………………
Numéro matricule de l’agent à cet organisme (D.O.T.I ):…………………………………
Emoluments globaux annuels permanents (non compris les indemnités à caractère familial
et les indemnités représentatives de frais) (5) :…………………………………………. ..
Pension servies à l’intéressé (sauf les rentes viagères et allocations temporaires accordées
aux victimes d’accidents du travail) (6) :…………… …………………………………….
Profession du conjoint :…………… …………………………………………………….
Emoluments annuels et pensions du conjoint devant entrer en ligne de compte pour le
calcul des 15% :……………………… …………………………………………………….
L’intéressé était il déjà logé par l’administration ?……… ………………………………..
Si oui, dans quelle résidence?...............................n° de l’immeuble:………………… …...
Montant du forfait à percevoir pour charges locatives (6) :…… ……………………….
Fournitures individuelles exclues).
Observation du service :…… ……………………………………………………………..
N°…………………….…...Soit transmis à M. le chef de la circonscription domaniale de
………………………………………………………………………………………………
A …………………………..le ………………..
Valeur locative du logement…………………………………………………………..
Montant du loyer à percevoir à titre provisoire ………………………………………
Montant du forfait pour charges locatives(7)……………… …………………………….
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RENVOIS
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) A remplir par le service dont relève l’agent.
(3) A indiquer pour les immeubles neufs seulement.
(4) Exemples : service d’ordonnancement mécanographique (D.O.T.I) Province
de……hôpital de ………..etc.
(5) A remplir seulement pour les agents temporaires logés à bail spécial.
(6) Toujours à compléter lorsque l’agent est logé de fait dans ce cas l’agent doit
rembourser, en effet :
1 – Le montant de la taxe d’édilité pour les communes où cette taxe a été instituée
( taux général, susceptible d’être modifié : 6% de la valeur locative).
2- S’il y a lieu, les prestations : 5% de la valeur locative.
(7) A remplir par les chefs des circonscriptions domaniales lorsqu’il s’agit :
- d’immeubles non affectés ou d’immeubles affectés au Ministère des finances.
- d’immeubles affectés à plusieurs administrations (dans les cas déterminés).
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اٌؿؾؽـةماٌغربقةمممممممممماظرباطمسيم:مذوماظؼعدةم 
موزارةماظرتبقةماظقرـقةمواظشؾابماٌقاصؼمظـم:ممؼـاؼرم 
 ********
ممممممممممممم
مممممممعذطرةمرضمم:م02

م

إظـىمماظلقداتموماظلادةم:
-معدؼرةموعدؼريمادلصاحلمادلرطزؼةم؛

ممعدؼرةموعدؼريماألطادميقاتماجلفوؼةمظؾرتبقةمواظؿؽوؼنم؛-مغائؾاتموغوابماظوزارةم.

ادلوضوعم:مسيمذلنماظلؽـقاتماحملؿؾةمبدونمدـدمضاغقغلمم.
دالممتاممبوجودمعوالغاماإلعاممادلؤؼدمباهللم،
مموبعد،مصؾؼدمأثارماغؿؾاػلماالرتػاعماٌؾققزمسيمسددماٌؾػاتماظقاردةمسؾكماٌصاحلماٌكؿصةمباظقزارةم،مواظراعقةمإديم
رؾبمهرؼؽماٌلطرةماظؼضائقةمعـمأجؾمإصراغماظلؽـقاتماحملؿؾةمبدونمدـدمضاغقغلم،مممامؼلؿؾزمماإلدالءم
مبفؿقسةمعـماظقثائؼماظضرورؼةماٌدسؿةميؼققماإلدارةمم.م
وحؿكمتؿؿؽـمعدؼرؼةماظشمونماظؼاغقغقةمواٌـازساتمعـمتدبريمػذهماٌؾػاتمباظلرسةمواظدضةماٌطؾقبؿنيم،مؼشرصينم
أنمأدسقطؿمإديمإرصاقمطؾمرؾبمسيمػذاماظشلنمبـلكؿنيمرؾؼماألصؾمعـماظقثائؼماظؿاظقةم:م.م
 رداظةماإلغذارمباإلصراغم؛م بطاضةماالسؿؿارمأومذفادةمذغؾماظلؽـم(اظـؿقذجمرصؼؿف)م؛ سؼدماإلراثةم(مأومالئقةماظؼارـنيمباظلؽـمسـدماالضؿضاءم)مسيمحاظةموصاةماٌقزػماٌلؿػقدممعـماظلؽـم؛
 ذفادةمإدارؼةمتـؾتمأنماظلؽـماحملؿؾمشريمضابؾمظؾؿػقؼتم؛ اظؼرارماظذيمؼـؾتمصؼدانمايؼمسيماالدؿػادةمعـماظلؽـمسيمحاظةماظؿقصرمسؾقفمم(االغؿؼالم،مايذفمعـماألدالكم،ماالدؿؼاظةم،ماإلحاظةمسؾكماٌعاشم)...م.
م
واىدؼرمباإلذارة،مأنمعؾػاتماظلؽـقاتماحملؿؾةمبدونمدـدمضاغقغلمواٌلؿقصقةمىؿقعماظقثائؼماٌذطقرةمأسالهم،م
دؿؿؿمإحاظؿفامصقرماظؿقصؾمبفام،مسؾكماظقطاظةماظؼضائقةمظؾؿؿؾؽةماظيتمتؿقديمبدورػامتعقنيمرباممتقطؾمإظقفم
عفؿةمرصعمدسقىماإلصراغمسيمإرارماظؼضاءماالدؿعفاظل،مواظلالمم.م
اظؽاتبماظعام
إعضاءم:مأريدماٌرؼين

ممممممممم

ممممممممممممممم
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ممممممممممممممممممماٌؿؾؽـةماٌغربقة
مممموزارةماظرتبقةماظقرـقةمواظشؾاب
األطادميقةماىفقؼةمظؾرتبقةمواظؿؽقؼـ
جفةم.............................................:
غقابة............................................:ممممممممممممم
ممم

ذفادةمذغلمدؽن
إنماظلؽـماظقزقػلمرضؿمم :م...........................اظؽائـمب .....................................:
اظؿابعمظـقابة ....................................:دؾؿمظؾلقد(ة) ....................................:
بؿارؼخم .....................................:ظشغؾفمبصػؿف(ػا) ...................................:
ظذظؽمغظرامظضرورةماٌصؾقةم.
ممموظؼدممتمادباذماإلجراءاتماظؼاغقغقةمظؿقاجدهمبفذاماظلؽـمعـمتارؼخماغؼطاسفمسـماظعؿؾم
بلؾب .............................................................................................م

وحررمب ..............مسي ......................:
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ادلؿؾؽةمادلغربقة م
وزارةماظرتبقةماظورـقةمواظؿعؾقمماظعاظي م
وتؽوينماألررمواظؾقثماظعؾؿيم
ـ
م
ضطاعماظرتبقةماظورـقةم

اظرباطميفم:م28مذوماظؼعدةم1426م
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اٌقضقعم:مممسيمذلنمهرؼؽماٌلطرةماظؼضائقةمإلصراغماٌلاطـماٌكزغقةمجفقؼا.م
م
اٌرجــــعمم:ممماٌذطرةماظقزارؼةمرضؿم67مبؿارؼخم2004/6/23مم
مممممممممممممممممسيمذلنمتدبريمضضاؼاماٌـازساتمجفقؼا.م
م

مممممممدــالممتــاممبقجــقدمعقالغـاماإلعـــاممم
ومبعد،مصػلمإرارمتػعقؾمعؼؿضقاتماٌذطرةماظقزارؼةمرضؿم 67مبؿارؼخمم 2004/6/23مسيمذلنمتدبريمضضاؼام
اٌـازساتمجفقؼا،موالدقؿامتؾؽماٌؿعؾؼةمبؿقرؼؽماٌلطرةماظؼضائقةمإلصراغماٌلاطـماٌكزغقةماٌكصصةمهلذام
اظؼطاع،ممواحملؿؾةمبدونمدـدمضاغقغل؛م
م
ودعقامعـمػذهماظقزارةمسيمإجيادمايؾقلماٌـادؾةمظؾؿشاطؾماظيتمتعققماظلريماظعاديمظؾؿرصؼماظعام،موعقاجفةم
اظعزوفماظذيمأصؾحمؼالحظمسؾكمعلؿقىمهؿؾمعلموظقةماإلدارةماظرتبقؼةمٌمدلاتماظرتبقةمواظؿعؾقؿماظعؿقعل،م
بلؾبمسدممذغقرماٌلاطـماظقزقػقةماٌكصصةمظذظؽ؛م
م
وغظرامظؾطابعماالدؿعفاظلماظذيمجيبمأنمتؽؿلقفمعلطرةمهرؼؽمإصراغماٌلاطـماظقزقػقةماحملؿؾةمبدونم
دـدمضاغقغل،مسؾكماسؿؾارمأنماالدؿؿرارمسيمذغؾمػذهماٌلاطـمؼشؽؾمسرضؾةمصعؾقةمظؾلريماظعاديمظؾؿرصؼماظعامم
الرتؾاطماظلؽـمباظعؿؾ؛م
م
وحؿكمؼؿلـكمهؼقؼمتدبريمربؽؿمظؾؿلاطـماٌكزغقةماٌكصصةمهلذاماظؼطاع،مصنغلمأػقبمبؽؿماظعؿؾمسؾكم
عؾاذرةمهرؼؽماٌلطرةماظؼضائقةمإلصراغمماٌلاطـماٌكزغقةماٌؿقاجدةمداخؾماظـػقذماظرتابلممظألطادميقةماظيتم
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اظؿدبريماظؼضائيمظؾؿلاطنماظوزقػقةمواإلدارؼةمادلكصصةمظؼطاعماظرتبقةماظورـقة

تشرصقنمسؾقفا،مسيمإرارماظؼضاءماالدؿعفاظل،معلؿعقـنيمسيمذظؽ،مخبدعاتماحملاعنيماٌؿعاضدمععفؿ،مععمايرصم
سؾكمعراساةمحؼققماٌقزػنيمواألسقانموطذامعصؾقةماإلدارة،مومإصادةمعدؼرؼةماظشمونماظؼاغقغقةمواٌـازسات،ممبؿؼارؼرم
دورؼةمحقلمعكلمضضاؼاماإلصراغماٌرصقسةمعـمررصؽؿ،مموطذاماظصعقباتماظيتمضدمتعرتضمعلاؼرتفا.م
مم
وودرماإلذارة،مأنماٌلطرةماظؼضائقةمإلصراغماٌلاطـماٌكزغقة،متلؿؾزمماإلدالءممبفؿقسةمعـماظقثائؼم
اظضرورؼةماٌدسؿةميؼققماإلدارةموػلمطاظؿاظل:مممممم../..م
رداظةماإلغذارمباإلصراغ؛بطاضةماالسؿؿارمأومذفادةمذغؾماظلؽـ؛سؼدماإلراثةم(مأومالئقةماظؼارـنيمباظلؽـمسـدماالضؿضاءم)مسيمحاظةموصاةماٌقزػماٌلؿػقدمعـماظلؽـ؛ذفادةمإدارؼةمتـؾتمأنماظلؽـماحملؿؾمشريمضابؾمظؾؿػقؼت؛اظؼرارماظذيمؼـؾتمصؼدانمايؼمسيماالدؿػادةمعـماظلؽـمسيمحاظةماظؿقصرمسؾقفم(ماالغؿؼال،مايذفمعـماألدالك،ماالدؿؼاظة،ماإلحاظةمسؾكماٌعاش،ماٌغادرةم

اظطقسقة…).

موتؾؼكمعدؼرؼةماٌقاردماظؾشرؼةموتؽقؼـماألرر،مرػـمإذارتؽؿمظؿؿؽقـؽؿمعـمضراراتمصؼدانمحؼماٌعـقنيم
باألعر،مسيماالدؿؿرارمسيمذغؾماٌلاطـماحملؿؾةمعـمررصفؿمبدونمدـدمضاغقغل،مواظلالم.مم
م
م
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مم
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اظؽاتؾةماظعاعةمظؾقزارةم
اظلقدةمظطقػةماظعؾقدةم
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