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رئاسة الجسههرية

يةًواسػنشاداًالػىًاحكػاـًالبشػجً اوال)ًمػؽًالسػادةً
لشؾابًوصادؽًعميوًرئيذًالجسيؾر ً
بشاءًًعمىًماًاقخهًمجمذًا ً
)ًوالبشجً ثالثا)ًمؽًالسادةً ًً)ً37مؽًالجسنؾر ً
ًً ً16

ًصجرًالقانؾفًاالتيًً :

) لدشة 5105

رقم (

قانهن

الخجمة السجنية االتحادي
الفرل االول

التعاريـــــــــــــــف

غخضًىحاًالقانؾفًالسعانيًالسبيشةًاًازؤىاًً:ػ ً
السادةًػًً1ػًًيقرجًبالسرظمحاتًالناليةًال ًا
اوالًًػًًالسجمذًً:ػًمجمذًالخجمةًالعامةًاالتحادؼً .

ثانياًًػًالسؾعفًً:ػًكلًشخصًعيجتًاليوًوعيفةًدائسةًداخمةًفيًالسالؾًالجائؼًالخاصً
بالسؾعفيؽًاتحادياًًكافًاوًمحمياًًً .

ثالثاً ًػ ًالسؾعفًاالتحادؼ ًً :ػ ًكلًشخصًعيجتًاليوًوعيفةًتجخلًضسؽًمياـًالدمظةً
لسؾازنةًالعامةًاالتحاديةًاوًالجياتًالسسؾلةًذاتياً .
ضىًرتبوًمؽًا ً
ًا
االتحاديةًوينقا

رابعاً ًػ ًالسؾعفًالسحميً :ػ ًكلًشخصًعيجتًاليوًوعيفةًتجخلًضسؽًمياـًاالقميؼًاوً
ًمؾازنة ًاالقميؼ ًاوً
ًرتبو ًمؽ ً
السحافغة ًغيخ ًالسشنغسة ًفي ًاقميؼ ًوينقاضى ًا
السحافغةً ًً.

ئفًوالجرجاتًالسرادؽًعميياًوفقا"ًلمقانؾفً .
خامداًًػًالسػ ػ ػالؾً:ػًمجسؾعًالؾعا ً
سادساًًػًًالخئيذًاالعمىً:ػ ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأًًػًرئيذًالجسيؾريةًفيساًينعمقًبسؾعفيًرئاسةًالجسيؾريةً

لجوائخًالنابعةًلوً
ءًوا ً
لؾزر ً
لؾزرءًفيساًينعمقًبسؾعفيًمجمذًا ًا
بًػًًرئيذًمجمذًا ًا
لشؾابًً .
لشؾابًفيساًينعمقًبسؾعفيًمجمذًا ً
جػًػًًرئيذًمجمذًا ً

دًًػًًرئيذًمجمذًالقزاءًاالعمىًفيساًيخصًمؾعفيًمجمذًالقزاءًاالعمىً .
ينعمقًبسؾعفيًوزرتوً .
ًا
ىػًػًًالؾزيخًالسخنصًفيساً
تبظةًبؾزرةًً 0
ًا
وػًًرئيذًالجيةًغيخًالسخ

زًػًرئيذًاالقميؼًً 0

ح ًػ ًالسحافع ًفي ًالسحافغة ًغيخ ًالسشنغسة ًفي ًاقميؼ ًفيسا ًينعمق ًبالسؾعفيؽً
السحمييؽًفيًالسحافغةًً ً.
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لشؾابً ،مجمذًالقزاءً
ديؾافًمجمذًا ً
ديؾافًرئاسةًالجسيؾرية ًً ً ،
دوائخًالجولة ًً:ػ ً ً
سابعاً ًػ ً ً ً
لؾزًارتًاالتحادية ًً ً،الجياتًغيخً
لؾزرءًً،ا ًا
االعمىًً،االمانةًالعامةًلسجمذًا ًا
وزًارتًاالقميؼ ًًواؼًجيةً
تبظةًبؾزرةًً،السحافغةًغيخًالسشنغسةًفيًاقميؼًً ً،ا
ًا
السخ
لؾزرءًاالتحادؼً ً.
اخخػًيحجدىاًمجمذًا ًا

ثامشاًًًًػًًًالخئيذًالسباشخً:ػًرئيذًالنذكيلًاالدارؼًالحؼًيشنسيًاليوًالسؾعفًً .

لسؾارد ًالبذخيةً
لسؾارد ًالبذخيةً :ػ ًمجسؾعة ًالسياـ ًالسنعمقة ًبنشغيؼ ًا ً
ًتاسعاً ًػ ًإدارة ًا ً
وتخظيظياًًوادارتياًوتقؾيسياًوتجريبياًوتظؾيخىاًلنحقيقًًاىجاؼًاالدارة ً

لخواتبًالسؾحجً .
لختبًالسحجدًفيًججوؿًا ً
لختبًاالسسيًً:ا ًا
شخًًػًا ًا
عا ًاً

لختبًاالسسيًمعًالسخرراتًالثابنةً .
لختبًً:ا ًا
حادؼًعذخػًا ًا

لختبًاالسسيًمعًالسخرراتًالثابنةًوغيخًالثابنةً ًًً.
لختبًالناـً:ا ًا
ثانيًعذخػًا ًا

الفرـــــل الثانـــــي

االهجاف والدريان

السادةًػً2ػًًًييػ ػ ػجؼًىػ ػ ػحاًالقانػ ػ ػؾفًالػ ػ ػىًتحقيقًماًياتيً:ػ ً

اوالًًػًتشغيػ ػ ػؼًالؾعيفةًالعامةًبساًيشدجؼًومدنمدماتًالحاجةًالفعميةًً .
لسؾعفيؽًوتحجيجًواجباتيؼًوحقؾقيؼًً ً.
ً
ثانياًًػًتشغيؼًشؤوفًا

لسؾاطشيؽًفيًتؾليًالؾعائفًالعامةًدوفًتسييدًبدببً
ثالثاًًػًتحقيقًمبجأًتكافؤًالفخصًبيؽًا ً

الجشذًاوًالعخؽ ًاوًالقؾميةًاوًاالصلًاوًالمؾف ًاوًالجيؽًاوًالسحىبًاوًالسعنقجًاوً
لخؼًاوًالؾضعًاالقنرادؼًاوًاالجنساعيً ً.
ا ًأ

ًوالحياد ًوبسا ًيزسؽ ًتحديؽ ًاداءً
ًوالكفاءة ً
رابعا ًًًػ ًبشاء ًخجمة ًمجنية ًعمى ًاساس ًالسيشية ً
الجيازًاالدارؼًلمجولةًورفعًكفاءتوًً ًً.

ليةًدوائخًالجولةًومؾعفيياًً ًًً.
ءةًواداءًوفعا ً
خامداًًػًزيادةًكفا ً

تبًواالعساؿًالسؤدًاةًوعخوفياًودرجةًالسدؤوليةًً ً0
لخ ً
سادساًًػًتحقيقًالنػ ػ ػًؾازفًبيؽًا ًا

السادةًػً3ػًًيدعىًالسجمذًالىًتحقيقًًاىجاؼًىحاًالقانؾفًبالؾسائػلًاالتي ػةًً:ػ ً

ًوالسؾعفيؽ ًمعً
ًواالحكاـ ًالقانؾنية ًالعامة ًالني ًتشغؼ ًشؤوف ًالؾعيفة ً
اوالً ًػ ًتؾحيػج ًاالسذ ً
مخعاةًالظبيعةًالخاصةًلبعضًالؾعائفًً .
ًًا

ػنؾاىاًومدؤولياتي ػ ػ ػػاًً،
ثانيػػاً ًػًًإعػػجادًوصػ ػ ػ ػفًالؾع ػائفًوترػػشيفياًفػػيًضػػؾءًطبيعني ػاًومدػ ًً
ودرجةًصعؾبني ػ ػػاًوعخوفياًًوالسؤىػ ػ ػالتًالالزمةًالشغالياًً .

لسؾعفيؽًوالسخشحيؽًالشغاؿًالؾعائفًالعامةً .
ً
ثالثاًًػًتأىيلًوتجريبًوتظؾيخًا
يؽًوالسبجعيؽً .
ديةًوالسعشؾيةًلسكافاةًالسنسيد ً
لحؾافدًالسا ً
رابعاًًػًًإعنسادًا ً
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خامداً ًػ ًتأسيذًنغاـًوعائفًقياديةًفيًإطارًالخجمةًالسجنيةًبسا ًيؤمؽًالكفاءاتًالقياديةً
ًوالسحافغات ًغيخ ًالسشنغسة ًفي ًاقميؼ ًوتقجيؼ ًافزلً
ًواالقاليؼ ً
لمحكؾمة ًاالتحادية ً

تًلمسؾاطشيؽً .
ً
الخجما

يةًفيًدوائخًالجولةًً 0
ً
لسؾاردًالبذخ
سنختيجيةًلنظؾيخًا ً
سادساًًػًًوضعًخظةًا ًا
سابعاًػًًمنابعةًومخاقبةًوتق ًؾيؼًمدنؾػًاالنجازً ًً.

ًوالسحمييؽ ًمسؽ ًال ًيخزعؾفً
السادة ًػً 4ػ ً ًاوالً ًػ ًتدػ ػ ػخؼ ًاحكاـ ًىحا ًالقانػ ػ ػؾف ًعمى ًالسؾعفيؽ ًاالتحادييؽ ً
لقؾانيؽًيقزيًبنظبيقً
لقؾانيػ ػ ػؽًخجمػ ػ ػةًخاصةً،إال ًاذا ًوججًنصًخاصًفيًتمػًا ً
ً

احكاموً ًً.

لؾزرء ًاالتحادؼ ًإسنثشاء ًاياً ًمؽ ًالنذكيالت ًالنابعة ًلمجولة ًمؽ ًتظبيقً
ًًًًًًًًًثانياً ًػ ً ًلسجمذ ًا ًا

احكاـًىحاًالقانؾفًبساًيحققًمنظمباتًاالصالحًاالقنرادؼًودعؼًالقظاعًالخاصً
وتخشيقًالجيازًاالدارؼًلمجولةًً ً.

ليؼًوالسحافغاتًغيخًالسشنغسة ًفيًاقميؼًًمياـً
السادةًػ ًً 5ػ ًًاوالًػ ً ًتنؾلىًمجالذًالخجمةًالسجنيةًفيًاالقا ً
مجمذًالخجمةًاالتحادؼًفيساًيخصًالؾعائفًالسحميةًبالنشديقًمػعًالسجمذًً ً.

ًدوائخً
ثانياً ًػ ً ًينؾلى ًمجمذ ًالخجمة ًاالتحادؼ ًتظبيق ًاحكاـ ًىحا ًالقانؾف ًبالنشديق ًمع ً
ًوالسحافغات ًغيخ ًالسشنغسة ًفي ًاقميؼً
الجولة،وتنؾلى ًمجالذ ًالخجمة ًفي ًاالقاليؼ ً

االشخاؼ ًعمى ًتظبيقو ًفيسا ًيخص ًالؾعيفة ًالعامة ًالسحميةً ،وتحجد ًاسذ ًالعالقةً

بنعميساتً .

الفرل الثالث

السهارد البذريةً ً

ةًمؽًدوائخًالجولةًالسشرؾصًعميياًفيًالبشجً ًسابعاً)ًمؽًالسادةً
ً
السادةًػ ًً 6ػ ًاوالًػ ًًتدنحجثًفػيًكلًدائخ
لسؾاردًالبذخية ًوالخجمات ًاالداريةً)ًيجيخىاً
ً)1مػؽًىحاًالقانؾف ًدائخةًتُدسىً دائخةًا ً
ًبعشؾاف ًمجيخ ًعاـ ًوتحل ًمحل ًالجائخة ًاالدارية ًفي ًالؾ ازرات ًوالجيات ًغيخً
مؾعف ً
السختبظةًبؾ ازرةًً ً.

ثانياًًػًتنؾلىًدائخةًالسؾاردًالبذخيةًوالخجماتًاالداريةًالسياـًاالتيةًً:ػ ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأًػًإبػجاءًالخأؼًفيساًينعمقًبنؾزيعًالقؾػًالعاممةًفػيًالجائخةًوتشغيسياًوحخكنياًً ً0

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبًػًًإدارةًالسؾاردًالبذخيةًباسنخجاـًاالنغسةًوالنقشياتًالحجيثةًً ً0

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًجػًػًتقجيؼًالجراساتًوالبحؾثًالسنعمقةًبنظؾيخًوادارةًالسؾاردًالبذخيةًً ً0

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدًػًًإقنخاحًخظطًتق ًؾيؼًاالداءًوبساًيع ًدزًالقجراتًاالداريةًفيًالجائخةًً ً0

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًىػًػًًتذجيعًودعؼًمبادغًالججارةًوالكفاءةًوالذفافيةًفيًاالدارةًالعامةًً ً0
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوًػًًًإعجادًوتشفيحًبخامجًتجريبًوتظؾيخًالسؾعفيؽًً ًً0
لسؾاردًالبذخيةًًوخظطًالعسلً
لجولةًخظةًسنختيجيةًألدارة ًوتظؾيخًا ً
ًا
ؽًدوائخًا
السادة ًػًًً 7ػًتعج ًكل ًدائخةًمػ ً
النشفيحيةًالالزمةًلنحقيقًًاىجافياًً ً.

لربع
الفرل ا ا

وصف الهظائف

جًدوائخًالجولةًوصفاً ًلمؾعائفًفييا ًوفقا"ًلنعميساتًيرجرىا ًرئيذًالسجمذ ًوتخفعوً
السادةًػ ًً 8ػ ًًاوالً ًػ ًتعػ ً
الىًالسجمذًالق اخرهًً .

درسة ًوتحميل ًالؾعائف ًولوًًًًًً
ًًًًًًثانياً ًػ ًيرجر ًالسجمذ ًججوؿ ًدرجات ًمػؾحج ًفي ًضؾء ً ًا
تعجيموًكمساًدعتًالحاجةًالىًذلػً ً.

ًًًًًثالثاًًػًتدكؽًكلًوعيفةًفيًدرجةًمؽًدرجاتًالنرشيفًالؾعيفيًً .
ًًًًًً ً

الفرل الخامس

ًًًًً

السل ك

السادةًػ ًً 9ػ ًًاوالًػًًيقنخحًالخئيذًاالعمى ًالجرجاتًوالعشاويؽًالؾعيفيةًوفقًا ًلمحاجةًالفعميةًلجائختوًبالنشديقً
معًالسجمذًاوًمجالذًالخجمةًفيًاالقميؼًاوًالسحافغةًغيخًالسشنغسةًفيًاقميؼً ًً.

لجرجاتًوالعشاويؽًالؾعيفيةًالخاصةًبالجائخةًبالنشديقً
ثانياًًػًينؾلىًوزيخًالساليةًتحجيجًعجدًا ً
ًوالسجمذ ًفيسا ًيخص ًالسالؾ ًاالتحادؼً ً ،ومجمذً
مع ًالخئيذ ًاالعمى ًالسخنص ً

الخجمةًفيًاالقميؼًاوًالسحافغةًغيخًالسشنغسةًفيًاقميؼًفيساًيخصًالسالؾًالسحميً
ً.

ثالثاً ًػ ًترجؽ ًمالكات ًالسؾعفيؽ ًمػؽ ًوزيخ ًالسالية ًوتبقى ًنافحة ًلحيؽ ًالسرادقة ًعمىً
مالكاتًالدشةًالساليةًالججيجةً ً.

ًواالسنحجاث ًالسقجمة ًمػؽ ًالجيات ًذات ًالعالقةً
رابعا ًػ ًيبت ًوزيخ ًالسالية ًبظمبات ًالححؼ ً
بًومبخرتًالنغييخًوفقاًلمحاجةًالفعميةًً .
ًا
عمىًافًتنزسؽًاسبا

السادةًػً 10ػ ًاوالً ًػ ًيجؾزًافًيديجًعجدًالؾعائفًالسذغؾلةًعمىًعجدًالجرجاتًالسرادؽًعمييا ًبسا ًيداوؼً
عجدًالؾعائفًالذاغخةًفيًالجرجةًالنيًتميياًً ً.

ًمخعاةً
ًًًًًًًًًًثانياً ًػ ًلؾزيخ ًالسالية ًنقل ًالؾعائف ًبيؽ ًدوائخ ًالجولة ًلغخض ًنقل ًالسؾعف ًبعج ًًا
لسؾازنةًالسخررةًلمجيةًالسشقؾؿًاليياً ً.
ًاعنسادًا ً

لدئجةًعؽًالحاجةًالفعميةًفيًالسالؾًبشاءً
لؾزرءًاالتحادؼًححؼًالؾعائفًا ًا
السادةًػً 11ػ ًاوالًًػ ًً ًلسجمذًا ًا
لنشديقًمعًوزًرةًالساليةً .
ًا
قنخحًمؽًالسجمذًوبا
عمىًا ًا
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ثانياًًػًًينؾلىًالسجمذًوضعًبخنامجًمؾحجًلالسنفادةًمؽًالسؾعفيؽًالفائزيؽًعمىًالسالؾً
لؾزرة ًاوً
بدبب ًححؼ ًالؾعائف ًالفائزة ًعمى ًالسالؾ ًبالشقل ًداخل ًاو ًخارج ًا ًا

القظاعًالخاصً .

ثالثاً ًػ ًيحاؿًالسؾعفًالفائضًعمىًالسالؾًبدببًححؼًالؾعائفًالىًالنقاعجًفيًحاؿً
عجـًاالسنفادةًمؽًخجماتوًوفقاًًلمقانؾفً ًًً.

الفرل الدادس

جرءاته
اسس التعيين وا ا

عشجًتؾافخًوعيفةًشاغخةًفيًالسالؾًً 0
ً
السادةًػًً12ػًاوالًًػًًالًيجػؾزًالنعييؽًفيًالؾعيفةًإالً

ًوالكفاءة ًوتحقيق ًمبجأ ًالعجالة ًوتكافؤً
ثانياً ًػ ًيكؾف ًالنعييؽ ًعمى ًوفق ًاسذ ًاالسنحقاؽ ً

الفخصًدوفًتسييدًعمىًاساسًالجيؽًاوًالظائفةًً،اوًاالصلًاوًالعخؽًاوًالجشذًاوً
المؾف ًً،اوًاالننساءًالدياسيًً،اوًاؼًًإعنبارًآخخًوبسا ًينفقًمعًتعميساتًاخنيارً
وتعييؽًالسؾعفيؽًالنيًيرجرىاًالسجمذً .

صخًواقجرىاًعمىًاشغاؿًالؾعائفًالعامةًعؽًطخيقًاالخنبارً
ً
ثالثاًًػًيجبًإخنيارًاكفأًالعشا
النحخيخؼًاوًالعسميًوعؽًطخيقًالسقابمةًوحدبًطبيعةًالؾعيفةًً .

رابعاً ًػ ًال ًيجؾزًتعييؽًاؼًشخصًفيًوعيفةًإذا ًلؼًتكنسلًشخوطًالنعييؽًوشخوطًاشغاؿً
ًوالنعميساتًالرادرةًبسؾجبوً ً.
الؾعيفةًفيوًحدبًالقانؾف ً

ً

خامداً ًػ ًيعيؽ ًالسؾعف ًالوؿ ًمخة ًفي ًالجرجة ًالني ًتنشاسب ًمع ًمؤىالتو ًحدب ًالؾصفً
الؾعيفيًلمؾعيفةًالسعيؽًفيياً ً.

سادساً ًػ ًتحندبًمجةًمسارسةًالسيشة ًلألطباءًاالخنراصًواالسنذارييؽ ًوحسمةًالذياداتً
العمياًخارجًالؾعيفةًلغخضًتحجيجًالجرجةًالسعيؽًفييا ًاذا ًكانتًليا ًعالقةًبالؾعيفةً

وتنفق ًمع ًوصف ًالؾعيفة ًوتُحجد ًاسذ ًاحنداب ًمجة ًمسارسة ًالسيشة ًبنعميساتً

يرجرىاًرئيذًالسجمذًً ً0

ًًًًًًسابعاًًػًيذنػ ػ ػخطًفيسػ ػ ػؽًيعيػ ػ ػؽًمؾعف ػ ػػاًًم ػ ػػاًياتػ ػ ػيًً ًً-:

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأًػًًًعخاقيًالجشديةً .

ب ًػ ًاكسلً )18الثامشةًعذخةًمؽًالعسخًاو ً ً )16الدادسةًعذخةًبالشدبةًلؾعائفً
النسخيضً.

جػًػًالئقاًًصحياًًلمؾعيفةًالسػخشحًلياًبنقخيخًمػؽًلجشةًطبيةًرسسيةًمخنرةًًً .
دًػًًمدنؾفياًًلذخوطًالؾصفًالؾعيفيًلمؾعيفةًالسخشحًلمنعييؽًفيياًً ً.
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دةًدرسيةًمعنخؼًبيا ًتنالءـًمعًالؾعيفةًالسخشحًلمنعييؽً
ئدًعمىًشيا ًا
ىػ ًػ ًحا ًاً
درسياًً ً.
فيياً،عجاًالؾعائفًالنيًالًتنظمبًتحريالً ًا

وًػًحدؽًالديخةًوالدمؾؾًً .

زًػًغيخًمحكؾـًعميوًبجشايةًاوًجشحةًمخمةًبالذخؼًً ً.
يةًوالذفؾيةًً ً.
حًػًاجنازًبشجاحًاالخنباًارتًالنحخيخ ً

السادةًػ ًً 13ػًُيعمؽًالسجمذًعؽًالؾعائفًالذاغخةًوشخوطيا ًباحجػًوسائلًاالعالـًا ًلؾاسعةًاالننذارًمخةً

ًواحجةًفيًاالقلًمعًنذخىاًفيًلؾحةًًاعالناتًالجائخةًالسعشيةًومؾقعياًااللكنخونيًمجةً
الًتقلًعؽً ً)15خسدةًعذخًيؾماًً .

ًدوائخ ًالجولة ًعجداً ًمؽ ًالجرجات ًالؾعيفية ًلنعييؽ ًذوؼ ًاالحنياجات ًالخاصةً
السادة ًػ ًً 14ػ ً ًتخرص ً
يةًوالحخبيةًبسا ًينالءـًمعًوضعيؼًالرحيً
بيةًواالخظاءًالعدكخ ً
وجخحىًاالعساؿًاالرىا ً

معًمخعاةًاحكاـًالسادةً ً)12مؽًىحاًالقانؾفًً .
ًًا

السدنقيلًاوًالحؼًعجًمدنقيالًاوًالسحاؿًالىًالنقاعجًدوفً
ًُ
السادةًػ ًً 15ػ ً ًيجؾزًًإعادةًتعيي ػ ػؽًالسؾعف ً
لعشؾافًالؾعيفيًالحؼًكافًيذغموًقبلًتخكوًالؾعيفةً
إكساؿًالدؽًالقانؾنيةًالىًالخجمة ًبا ً
ا وًبعشؾافًادنىًفيًحالةًعجـًتؾافخًالؾعيفةًالذاغخةًً،ويعادًالىًوعيفنوًالدابقةًعشجً
شغؾرىاًً،وتحدبًالسػجةًالنيًقزاىاًفيًالؾعيفةًاالدنىًلغخضًالنخفيعًً ً.

لنعييؽًبقخرً ًمؽًالسجمذًعجا ًالنعييؽًفػيًالؾعائفًالقياديةً،ولمسجمذً
ًا
لنعييؽًواعادةًا
ًً
السادةًػً 16ػ ًيكؾف ًا
تخؾيلًىحهًالرالحياتًلمخئيذًاالعمىًالسخنصًبذخوطًيحجدىاًالسجمذً ً

ًوالنعميساتً
ًوالنحقق ًمؽ ًالنظبيق ًالدميؼ ًالحكاـ ًىحا ًالقانؾف ً
لسخقبة ً
السادة ًػ ًً 17ػ ًاوالً ًػ ًينؾلى ًالسجمذ ًا ًا
جخءاتًالسخالفةًلمقانؾفًًً ً.
الرادرةًبسؾجبوًولوًالغاءًاال ًا

ًًًًًًًًًثانياً ًػ ًيمندـ ًالخئيذ ًاالعمى ًالسخؾؿ ًبندًويج ًالسجمذ ًاو ًمؽ ًيخؾلو ًبالسعمؾمات ًًوالؾثائقً
ذاتًالعالقةً .

ًوعشؾافًوعيفنوً
مخ ًبنعييؽ ًالسؾعف ًينزسؽ ًإسسوًوشيادتو ً
السادة ًػ ًً 18ػ ًاوالً ً ًػ ًترجر ًجية ًالنعييػؽ ًأ ًاً
ودرجنوًورتبوًووضعوًتحتًالنجخبةًومجتياًً ً.
ًا

ةًً،واذا ًلؼً
لسؾعفًرتبًوعيفنوًالسعيؽًفييا ًًإعنباًاًرًمػؽًتاريخًالسباشخ ً
ًا
ًًًًًًًًًًًًثانياً ًػ ًأ ًػ ًيدنحقًا
يباشخ ًخالؿ ً ً )10عذخة ًاياـ ًمؽ ًتاريخ ًتبميغو ًبالنعييؽ ًاذا ًكاف ًداخلً

ؽًيعجًقخرًالنعييؽًممغياً.
ًا
لعخ
لعخؽًو ً)30ثالثيؽًيؾماًاذاًكافًخارجًا ًا
ا ًا

ب ًػ ًلجية ًالنعييؽ ًفيًحالة ًتقجيؼ ًالسؾعف ًالسعيؽ ًعحر ًمذخوع ًلعجـًالسباشخةًً
خالؿًمجةًالنبميغًالسشرؾصًعميياًفيًالفقخةً ًأً)ًمؽًىحاًالبشجًاميالوًمجةً

الًتديجًعمىً ً)7سبعةًاياـًمؽًتاريخًقبؾؿًالعحرًالسذخوعًلغخضًالسباشخةًً
شختوًيعجًامخًالنعييؽًممغياً.
وبانقزائياًدوفًمبا ً
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حؾاؿًبانقزاءً ًً)60سنيؽًيؾما"ًمؽًتاريخً
ًجػ ًػ ًيعجًالنعييؽًممغيا"ًفيًجسيعًاال ً
صجورًامخًالنعييؽًفيًحالةًعجـًمباشخةًالسؾعفًفيًالؾعيفةً.

بةًلسجةًسشةًواحجةًفيًخجمةًفعمية ًً ًويجبً
ً
السادةًػً 19ػ ًًاوالً ًػ ًيكؾف ًالسؾعفًعشجًتعييشوًتحتًالنجخ
اصجارًامخًبنثبينوًبعجًاننيائياًاذاًتاكجتًصالحينوًلمعسلًالسعيؽًفيوًً،ويدنثشىً
مؽًذلػًالؾعائفًالقياديةً ً.

ًًًًًًًًًثانياً ًػ ًأ ًػ ً ًإذا ًثبتًعجـًصالحيةًالسؾعفًلمعسلًالسعيؽًفيوًفمجيةًالنعييؽًافًتدنغشيً
عؽًخجماتوًخالؿًمجةًالنجخبة.

ًًًًًًًًًًًًًًبًػ ًلجيةًالنعييؽًتسجيجًمجةًتجخبةًالسؾعفً ً)6سنةًاشيخًً،يثبتًبعجًاننياءًمجةً
النجخبةًاوًيدنغشىًعشوًخاللياًوفقاًًلشنائجًتقؾيؼًادائوًويعجًالسؾعفًمثبناًًبحكؼً
مخًباالسنغشاءًعشوً ً.
القانؾفًبعجًإننياءًمجةًالنسجيجًماًلؼًيرجرًا ًاً

الفرل الدابع

الهظائف القيادية

السادةًػ ًً 20ػ ًًاوالً ً ًػ ًالؾعائفًالقيادية ًً:ػ ًالؾعائفًالنيًينؾلىًشاغمؾىا ًقيادةًنذاطاتًالنذكيلًاالدارؼً
لدنختيجي ًفي ًاطار ًالدياسة ًالعامة ًلمجولة ًوتحسلً
ورسؼ ًسياسنو ًوتخظيظو ًا ًا

الشنائجًالنيًيحققياًوتسثيموًاماـًالجياتًالسعشيةًً .

ًًًًًًًًًًًثانياًًًػًتقدؼًالؾعائفًالقياديةًالىًً:ػ ً

ًًًًًًًأًػًالؾعائفًالقياديةًالخاصةًً .
بًػًالؾعائفًالقياديةًالعمياً.

ًًًًًً ً

ـًوا ًلؾاجباتًالسحجدةًلياً .
ديةًومختبياًعمىًوفقًالسيا ً
ًا
السادةًػًً21ػًًيحجدًبشغاـًوصفًالؾعائفًالقيا

لؾزرء ًدائخة ًتُدسىً دائخةًالؾعائفًالقياديةً)ً
السادةًػ ًً 22ػ ًًاوالً ًػ ًتدنحجثًفيًاالمانةًالعامةًلسجمذًا ًا
مؾعفًبعشؾافًمجيخًعاـًمؽًذوؼًاالخنراص ًولوًخبخةًفيًمجاؿًعسموً
ً
يخسيا ً
ًأ
الًتقلًعؽًعذخةًسشؾاتًً .

ًًًًًًًًًًًثانياًًػًتنؾلىًدائخةًالؾعائفًالقياديةًالسياـًاالتيةًً:ػ ً

درسةًمؤىالتًالسخشحيؽًلمنعييؽًفيًالؾعيفةًالقياديةًوالنأكجًمؽًتؾفخًالذخوطًالقانؾنيةً
ً .1ا
بيؼًورفعًتؾصياتياًالىًالجيةًالسخنرةًً ً.

 .2تخظيطًوتشغيؼًودراسةًتقاريخًتقؾيؼًاداءًشاغميًالؾعيفةًالقياديةً.
 .3االشخاؼًعمىًالبخامجًالنجريبيةًالخاصةًبذاغميًالؾعيفةًالقياديةً.
 .4تقجيؼًالجراساتًوالبحؾثًالسنعمقةًبالؾعيفةًالعامةً.
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 .5ابجاء ًالخأؼ ًفي ًمذخوعات ًالقؾانيؽ ًواالنغسة ًوالنعميسات ًالسنعمقة ًبالخجمة ًوالسالؾً
والنقاعج.

 .6القياـ ًبإجخاءات ًتعيييؽ ًالسخشحيؽ ًلمنعييؽ ًفي ًالؾعائف ًالقيادية ًونقميؼ ًواحالنيؼ ًإلىً
النقاعجًوأبجاءًالخأؼًوالسذؾرةًفيًاالمؾرًالنيًتعشىًبحقؾقيؼًً .

ًًًًًًًًًًًًًًًًثالثاًًػًلجائخةًالؾعائفًالقياديةًاالسنعانةًبسؽًتخاهًمؽًالخبخاءًوالسخنريؽًوفقاًلمقانؾفًً .

السادةًػًً23ػًاوالًًػًالؾعائفًالخاصةًً:ػ ً

لشؾابًبشاءً ًعمىًتؾصيةًمؽً
صةًبسؾافقةًمجمذًا ً
ً
ًًًًًًًًًًًًًًأػ ًًيكؾف ًالنعييؽًفيًالؾعائفًالخا
قنخحًالخئيذًاالعمىًالسخنصًً ً0
ءًوا ًا
لؾزر ً
مجمذًا ًا

ًًًًًًًًًًًًًًبًػًًتكؾفًالؾعائفًالخاصةًعمىًنؾعيؽًً:ػ ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًً)1وعائفًخاصةًوفقًالججوؿًرقؼً ً)1السمحقًبيحاًالقانؾفًً ً0

ًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً ً)2وعائفًخاصةًوفقًالججوؿًرقؼً ً )2السمحقًبيحاًالقانؾف ًاوًايةًوعيفةً
خاصةًاخخػًتشصًعميياًالقؾانيؽًالشافحةًً ً0

لؾزرء ًتعجيلًالؾعائفًالقياديةًالسشرؾصًعمييا ًفيًالججاوؿًالسمحقةً
ًًًًًًًًًًًًًًًجػ ًػ ًلسجمذًا ًا
بيحاًالقانؾفًًبسؾافقةًمجمذًالشؾابًً.

ًثانياً ًػ ًيكؾف ًالنعييؽًفي ًالؾعائف ًالعميا ًالسشرؾصًعميياًفي ًالججوؿًرقؼً ً)3السمحقً
قنخح ًالخئيذً
لؾزرءً ،او ًمؽ ًيخؾلو ًبشاء ًعمى ًا ًا
بقخر ًمؽ ًمجمذ ًا ًا
بيحا ًالقانؾف ً ًا

ً

كجًمؽًتؾافخًشخوطًالنعييؽً .
ً
االعمىًالسخنصًبعجًالنأ

معًمخعاةًاحكاـًالبشجً ثانيا)ًمؽًالسادةً ً)11مؽًىحاًالقانؾفًيذنخطًفيسؽًيعيؽًفيً
السادةًػًً24ػًًاوالًًػً ًًا
فًتنؾافخًفيوًالذخوطًاالتيةً:ػ ً
الؾعائفًالقياديةًا ً

ًًًًًًًًأػًًأفًيكؾفًحاصالًًعمىًشيادةًجامعيةًاوليةًفيًاالقلًفيًمجاؿًاخنراصو.

عًوالنسيدًفيًالعسلً0
ًًًًًًًبًػًأفًيكؾفًمؽًالسذيؾدًليؼًباالبجًا ً

ءلةًوالعجالة ًأوً
ًًًًًًًجػ ًػ ًأفًال ًيكؾف ًالسخشحًمذسؾالً ًبقانؾف ًالييئةًالؾطشيةًالعميا ًلمسدا ً
أؼًقانؾفًآخخًيحلًمحموً.

لجورتًالناىيميةًالالزمةًلمنعييؽًفيًالؾعائفًالقياديةً .
ًًًًًًًًًًًًًًًًًدًػًأفًيجنازًا ًا

ًوالسؤىالت ًالخاصة ًالني ًتنظمبيا ًبعضً
لسؾاصفات ً
يخعى ًفي ًالنعييؽ ًا ً
ًًًًًًًًًًًًًًثانياً ًػ ً ًًا
الؾعائفًوفقاًًلمقانؾفً .

زرءًاالتحادؼًإذاًشغختًإحجػًالؾعائفًالقياديةً الخاصة)ًتكميفًمؽً
السادةًػًً25ػًاوالًًػًأًػًًلسجمذًالًؾ ًا
قنخحًالخئيذً
يخهًمشاسباً ًلذغميا ًمجةًال ًتديجًعمىً ً)6سنةًاشيخًبشاءً ًعمىًا ًا
ًًا

االعمىً ًً.
(8ـ)34

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًب ًػًلمخئيذًاالعمىًإذا ًشغختًإحجػًدرجاتًالؾعائفًالقياديةً العميا)ًافًيكمفًمؽً
يخه ًمشاسباً ًمؽ ًمؾعفي ًدائختو ًلذغميا ًعمى ًاف ًيكؾف ًمؽ ًذوؼ ًالخبخةً
ًًا

ًواف ًال ًتديج ًمجة ًالنكميف ًعمى ً ً )6سنة ًاشيخ ًفي ًجسيعً
ًواالخنراص ً
حؾاؿً .
اال ً

لؾزرءًاالتحادؼًتسجيجًالسجةًالسشرؾصًعمييا ًفيًالبشجً اوالً)ًمؽً
ثانياً ًػ ًلخئيذًمجمذًا ًا
قنخح ًالخئيذً
ىحه ًالسادة ًمجة ًال ًتديج ًعمى ً ً )6سنة ًاشيخ ًاخخػ ًبشاءً ًعمى ًا ًا

االعمىً .

ثالثاً ًػ ًينقاضى ًالسؾعف ًالسكمف ًخالؿ ًمجة ً النكميف) ًالسخررات ًالني ًينقاضاىاً
لختبًالحؼًيدنحقوًقانؾناً ًبسؾجبًوعيفنوًقبلً
االصيلًعمىًافًيبقىًمحنفغاً ًبا ًا
النكميفًوتحندبًعالًواتوًالدشؾيةًعمىًىحاًاالساسً .

رابعاًًػًًيسارسًالسؾعفًالسكمفًالرالحياتًالنيًينسنعًبياًالسؾعفًاالصيلً .

السادةًػ ًً 26ػ ًيكؾف ًالسؾعفًالسعيؽًبأحجػًالؾعائفًالقياديةًتحتًالنجخبةًمجةً ً)6سنةًاشيخًًاعنباًاًرً
مخًبنثبينوًفيًوعيفنوًبعجًاننيائياً
مؽًتاريخًمباشختوًبالؾعيفةًالقياديةًً،ويجبًاصجارًا ًاً

ًواال ًتسجد ًتجخبنو ًلسجة ًاقراىا ً ً )6سنة ًاشيخً
إذا ًتأكجت ًمقجرتو ًعمى ًشغل ًالؾعيفة ً
اخخػًويثبتًبعجًاننيائياً،اوًيمغىًتعييشوًويعػادًإلىًوعيفنوًالدابقة ًعمىً ًوفقًننائجً
تقؾيؼًاالداءً ً.

السادةًػًً27ػًًيمنحقًالسعيؽًفيًوعيفةًًقياديةًببخنامجًتجريبيًيعجهًمعيجًالؾعيفةًالعامةً ً.

صةًوالعميا ًالىًتقؾيؼًاالداءًمؽًالخئيذًاالعمىً
ً
السادةًػ ًً 28ػ ًًاوالً ًػ ًيخزعًشاغلًالؾعيفةًالقياديةًالخا
السخنصًعمىًأفًًيبمغًًبشنائجًالنقؾيؼًودرجنوً .

ًًًًًًًًًًًًثانياًػًًيخزعًتقؾيؼًاالداءًلمؾعائفًالقياديةًإلىًمعاييخًتقؾيؼًاالداءًويشغؼًذلػًبشغاـً .
ػيًدورتً
ًا
ػشؾؼًعػؽًدرجػةًجيػجًف
ًًًًًًًًًًًثالثػاًًػًًأ ػًًيػنؼًادخػاؿًالسؾعػفًالػحؼًيقػلًتقػؾيؼًادائػوًالد ً
تجريبيػػةًمنخررػػةً،ويعػادًإلػػىًالؾعيفػػةًالنػػيًك ػافًعميي ػاًقبػػلًتدػػشسوًالؾعيفػػةً

سنسخرًضعفًادائوًالكثخًمؽًسشنيؽً.
القياديةًفيًحالةًا ًا

لؾزرءًاالتحادؼًالرػالحيةًالسشرػؾصًعمييػاًفػيًالف ػقخةً ًأً)ً
ًًًًًًًًًًًبًػًًيسارسًمجمذًا ًا
مؽًىحاًالبشجًفيساًيخصًالؾعائفًالقياديةًالخاصةًًوالعمياًً .

ًواعارةً
لؾزرء ًاالتحادؼ ًنقل ًوتجويخ ًً
السادة ًػ ً29ػ ً ًاوالًػ ًمع ًمخاعاة ًالؾصف ًالؾعيفي ًلمؾعيفة ًلسجمذ ًا ًا
قنخحًمؽًالخئيذًاالعمىًالسخنصًً ً.
صةًوالعمياًبا ًا
ً
شاغميًالؾعائفًالقياديةًالخا

ًوالعميا ًداخلً
ًًًًًًًًًًًًًًًثانياًػ ًلمخئيذ ًاالعمى ًالسخنص ًتجويخ ًشاغمي ًالؾعائف ًالقيادية ًالخاصة ً
دائختوًً 0
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لخواتبًالخاصًبالؾعائفً
تحجدًرواتبًشاغميًالؾعائفًالقياديةًوعالًواتيؼًالدشؾيةًفيًسمؼًا ً
ً
السادةًػًً30ػً
بطًوالسعاييخًالعمسيةً ً.
لزؾا ً
لؾزرءًاالتحادؼًوفقًا ً
القياديةًالحؼًيرجرهًمجمذًا ًا

الفرل الثامن

التعيين السؤقت والتعاقــــــــــــــج

لعخقػ ػ ػيًاوًاالجشبيًلمقياـًبعسلًمعيػؽًذؼًطبيعةً ًطارئةً
السادةًػ ًً 31ػ ًًاوالً ًػ ًلمخئيذًاالعمىًالنعاقج ًمعًا ًا
اوًمؤقنةًاوًمؾسسيةًاوًنادرةًً ً.

ًًًًًًًًًًًثانياً ًػ ًتدخؼًعمىًالسؾعفًالسؤقتًوبسا ًال ًينعارضًمعًطبيعةًالعسلًالسؤقتًاحكاـً
ىحاًالقانؾفًً .

ىؼًبجواـًً
ً
وًسؾا
وًمؽًيخؾلوًتذغيلًمؽًيخهًمشاسباً ًمؽًالسنقاعجيؽًا ًً
ًًا
السادةًػ ًً 32ػ ًًاوالً ًػ ًلمخئيذًاالعمىًا
ًإعنيادؼًوبأجخً ًمقظؾعًيعادؿًالحجًاالدنىًألجخًالؾعيفةًالنيًيعيشؾف ًفييا ًعمىً
لندمات ًوحقؾؽ ًالظخفيؽً
اف ًتنؾفخ ًفييؼ ًالذخوط ًالالزمة ًلحلػ ًالعسلً ،وتحجد ًا ًا
بسؾجبًعقجًيشغؼًليحاًالغخضً .

ًواجخه ًالسحجدً
ًرتبو ًالنقاعجؼ ً
ًًًًًًًًًًًثانياًػ ً ًفي ًحالة ًكؾف ًالسنعاقج ًمنقاعجاً ًفيدنسخ ًبنقاضي ًا
ً

بسؾجبًالعقجً .

ً

الفرل التاسع
الرواتب

السادةًػً 33ػ ً ًاوالً ًػ ًيحجدًبشغاـًًارتبًالسؾعفًومخرراتوًًوزيادتوًالدشؾيةًومجدًتخفيعو ًوتخقينوً ًحدبً
لخواتبًالسؾحجًً .
الجرجةًالسحجدةًفيًججوؿًا ً

لخواتبًالسؾحجً
لخواتبًالسشرؾصًعمييا ًفيًججوؿًا ً
لؾزرءًتعجيلًمبالغًا ً
ًًًًًًًًًثانياً ًػ ًلسجمذًا ًا
كمساًدعتًالحاجةًالىًذلػًً .

لخواتبً
لخواتب ًالحالي ًوالسخررات ًلحيؽ ًصجور ًججوؿ ًا ً
ًًًًًًًثالثًاػ ًيدنسخ ًالعسل ًبججوؿ ًا ً
السؾحجًالسشرؾصًعميوًفيًالبشج اوالً)ًمؽًىحهًالسادةًًً ً.

الفرل العاشر

الزيادة الدشهية

السادةًػًً34ػًًًالديادةًالدشؾيةًً:ػًًاالننقاؿًالدشؾؼًلخاتبًالسؾعفًمػؽًمختبةًًإلىًمختبةًًًاعمىًدوفًتغييخً
عشؾافًوعيفنوً .
ً

لسؾحجًبقخرً ًمؽًالخئيذً
ًا
لخواتبًا
السادةًػ ًً 35ػ ًًاوالً ًػ ًيسشحًالسؾعفًالديادةًالدشؾيةًالسقخرةًفيًججوؿًا ً
االعمىًالسخنصًاوًمؽًيخؾلوًً .
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عشجًتؾافخًالذخوطًاالتيةًً:ػ ً
ً
ًًًًًًًًًًًًثانياًػًًتسشحًالديادةًالدشؾيةً
ًًًًًًأًػًافًيكؾفًقجًاكسلًسشةًفيًمختبنوًً .

ًًبًػًًافًالًيقلًتقجيخهًبسؾجبًتقخيخًتقؾيؼًاالداءًعؽًدرجةًجيجًً.

ًً

يخعى ًفي ًإسنحقاؽ ًالديادة ًالدشؾية ًاالثار ًالسنختبة ًعمى ًفخض ًالعقؾباتً
جػ ًػ ً ًًا
االنزباطيةًالسشرؾصًعميياًفيًىحاًالقانؾفًً ً.

السادةًػًً36ػًًًترجرًالدياداتًالدشؾيةًلمسؾعفيؽًبججاوؿًًشيخيةًوتكؾفًنافحةًمؽًاليؾـًاالوؿًمؽًالذيخً

الحؼ ًاسنحقت ًفيو ًإال ًفي ًحاؿ ًوجؾد ًمانعً ًقانؾني ًيحؾؿ ًدوف ًمشحيا ًفػي ًمؾعجً
االسنحقاؽً .

الفرل الحادي عذر
الترقية والترفيع

السادةًػ ًً ً 37ػ ًاوالً ًػ ًالنخقيةًً :ػ ًإننقاؿًالسؾعفًمػؽًالؾعيفةًالنيًيذغمياًالػىًوعيفة ًاعمىً ًبعجًتؾفػخً
الذخوطًالسشرؾصًعميياًفيًىحاًالقانؾفًً ً.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًثانياً ًػ ًالنخفيػ ػ ػعًً :ػ ًإننقاؿًراتبًالسػؾعفًمػؽًدرجةًالىًدرجة ًاعػمىًدوف ًتغييخعشؾانوً
ال ًؾعيفيً ًً.

السادةًػًًًً38ػًًاوالًًػًيذنخطًفيًتخقيةًالسؾعفًتؾفخًالذخوطًاالتيةً:ػ ً
ًًًًًًً1ػًوجػؾدًوعيفةًشاغخةًفيًالجرجةًاالعمىًلجرجنوًضسؽًالسالؾًالؾعيفيًلمجائخةً ً.
ً2ػًأفًيكؾفًالسؾعفًً:ػً ً

ًوالسؤىالت ًالسظمؾبة ًضسؽ ًالنجرج ًال ًؾعيفي ًألشغاؿً
لمسؾاصفات ً
ًًًًًًًًًًًًًًأ ًػ ًمدنؾفياً ً ً

الؾعيفة ًالسخشح ًلمنخقية ًالييا ًوفقاً ًلؾصف ًالؾعائف ًودرجة ًتقؾيؼ ًاالداءً

السظمؾبةًلمنخقيةًبنؾصيةًمؽًرئيدوًالسباشخًومرادقةًالخئيذًاالعمىًً ً.
ً
لخواتبًالسؾحج.
ًًًًًًًًًًًًًبًػًاكسلًالسجةًالسقخرةًلمنخقيةًالسشرؾصًعميياًفيًججوؿًا ً

لمجورت ًالنجريبية ًالني ًتنظمبيا ًالؾعيفة ًالسخشح ًلمنخقيةًً
ًًًًًًًًًًًًًجػ ًػ ًأف ًيكؾف ًمدنؾفياً ً ًا
اليياًاالًفيًحاؿًعجدًالجائخةًعؽًتؾفيخىاً.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدًػ ًإجنازًاالمنحافًالنشافديًفيًحالةًوجؾدًاكثخًمؽًمخشحًلمعشؾافًالؾعيفيً
الذاغخًً ًًً.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًثانيا ًً :ػًيذنخطًفػيًالنخفيػعًتؾافخًالذخوطًالسشرؾصًعميياًفػيًالبشػجً ًاوال ً)ً
مؽًىحهًالسادةًعجاًشخطًتؾفخًدرجةًوعيفيةًشاغخةًً ًً.
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قنخحً
يرجرًقخرًالنخفيعًًاوًالنخقيةًمؽًالخئيذًاالعمىًاوًمؽًيخؾلوًبشاءًعمىًا ًا
ًا
السادةًػًً39ػًًاوالًًًػً

مؽًالخئيذًالسباشخًويكؾفً ًقخارًالنخفيعًنافحاً ًمؽًتاريخًاالسنحقاؽ ًً،اماًقػًخارً

النخقيةًفالًيكؾفًنافحاًاالًمؽًتاريخًصجورًاالمخًاالدارؼًبالنخقيةًً ً.

يخعى ًفي ًاسنحقاؽ ًالنخفيع ًوالنخقية ًاالثار ًالسنختبة ًعمى ًفخض ًالعقؾباتً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًثانياً ًػ ً ًًا
االنزباطيةًالسشرؾصًعميياًفيًىحاًالقانؾف.

جخءاتًالنشافذًلمنخفيع ًوالنخقيةًومعاييخىا ًبنعميسات ًيرجرىاًرئيذًالسجمذًً
السادةًػ ًً 40ػ ً ًًتحجدًا ًا
ً.

الفرـــــل الثاني عذر

الحهافز السادية والسعشهيةً ً

يجؾزًبقخرًمؽًالخئيذًاالعمىًمشحًالسؾعفًزيادةًسشؾيةًتذجيعيةًاضافةًًالىًالديادةً
ًا
السادةًػً41ػًاوالًًػًً
الدشؾيةًالنيًيدنحقياًقانؾناًًبذخطًافًيكؾفًتقخيخًتقؾيؼًادائوًبجرجةًمسنازًوقاـً
بعسلًًإسنثشائيً ً.

ًًًًًًًًًًًثانياً ًػ ًلمخئيذ ًاالعمى ًمشح ًالسؾعف ًالسبجع ًدرجة ًإضافية ًتذجيعية ًتالية ًلجرجنو ًعشجً
ثبؾتًكفاءتوًوقياموًبعسلً ًإسنثشائيًولسخةً ًًواحجةًخالؿ ًخجمنوًالؾعيفيةًويحجدً

ذلػًبنعميساتًيرجرىاًالسجمذًً .

لشؾابًتؾجيوًشكخًوتقجيخً
لؾزرءًاوًرئيذًمجمذًا ً
السادةًػًً42ػًاوالًًػًلخئيذًالجسيؾريةًاوًرئيذًمجمذًا ًا
ًواسنثشائية ًوينختب ًعمى ًذلػ ًمشحػو ًقجماً ًمجةً
الى ًاؼ ًمؾعف ًعؽ ًًاعساؿ ًمنسيدة ً

ً)6سنةًاشيخًويدنفيجًمشوًلسخةًًًواحجةًفيًالدشةًلغخضًالديادةًالدشؾيةًًوالنخفيعًً ً.

ءًواجباتوً
ًًًًًًًًًًًًًًثانياً ًػ ًلمخئيذًاالعمىًاوًمؽًيخؾلوًتؾجيوًشكخًوتقجيخًلمسؾعفًالحؼًيقؾـًبادا ً
لسجةًشيخًواحجًلغخضًالديادةًالدشؾيةً
ً
بكفاءةًعاليةًوينختبًعمىًذلػًمشحوًقجماً ً

ًوالنخفيعًوبساًالًيديجًعمىً ً)3ثالثةًاشيخًفيًالدشةًً .

ًًًًًًًًًًًًًًثالثاً ًػ ً ًيعج ًرئيذ ًديؾاف ًرئاسة ًالجسيؾرية ًواالميؽ ًالعاـ ًلسجمذ ًالؾزراء ًواالميؽ ًالعاـً
لسجمذًالشؾابًرئيدا ًًأعمىًالغخاضًتظبيقًالبشجً ًثانياً)ًمؽًىحهًالسادةًبالشدبةً
لسؾعفيًكلًمشيؼًً ًً0

تًوامنياًازتً
قنخحًالسجمذًنغاـًتحجدًفيوًمكافآ ً
لؾزرءًبشاءً ًعمىًا ًا
السادةًػ ًً 43ػ ًاوال ًًًػ ًيرجرًمجمذًا ًا
سنختيجيةً
لؾزرة ًاال ًا
السؾعف ًعمى ًوفق ًاالداء ًالسنسيد ًوتحقيق ًالشنائج ًفي ًخظة ًا ًا

ًوالدشؾيةً .

ًًًًًًًًًًثانياًًػًًيعجًالسجمذًبخنامجاًًسشؾياًًلنكخيؼًمؾعفيًالجوائخًمؽًالسنسيديؽً ً.

الفرل الثالث عذر
تقهيـــــم االداء ً
(12ـ)34

السػ ػادة ًػً ً44ػ ػًًًتق ػػؾيؼًاالداءًى ػػؾًالنحمي ػػلًالس ػػشغؼًالداءًالسؾع ػػفًالعسػ ػاؿًوعيفن ػػوًس ػػشؾياًًوف ػػقًاس ػػذًً
ءتوًوقجرتػوًفػيًالعسػلًوسػمؾكوًوتحجيػجًاالحنياجػاتً
ًا
مؾضؾعيةًوعمسيةًلسعخفةًمدنؾػًكفا

النجريبيةًلوًفيًضؾءًاالىجاؼًالسحجدةًلوًضسؽًخظةًالجائخةًالدشؾيةًومجػًتحقيقوًلنمػً
االىجاؼً ًً.

السادةًػ ًً 45ػ ًًًاوالً ً ًػ ً ًيكؾف ًتقؾيؼًاداءًالسؾعفًسشؾياً ًويقجموًالخئيذًالسباشخًبنقخيخًقبلً ً)30ثالثيؽً
يؾماًًمؽًمؾعجًاسنحقاؽًالديادةًالدشؾيةً .

ًًًًًًًًًًًثانياًًػًلمخئيذًاالعمىًطمبًاكثخًمؽًتقؾيؼًعؽًاداءًالسؾعفًخالؿًالدشةًعشجًالحاجةً ً.

السادةًػًً46ػًًاوالًًػًيبمغًالسؾعفًبشنائجًالنقخيخًالدشؾؼًودرجةًالنقؾيؼًً ً.

ًًًًًًًًًًثانياً ًػ ًلمسؾعفًأفًيعنخض ًعمىًننائجًالنقخيخًلجػًالخئيذًاالعمىًخالؿً ً)10عذخةً
وًيعجلوًبقخرًًمدببًًخالؿً
ًا
اياـًمؽًتاريخًتبمغوًوعميوًافًيؤيجًماًوردًفيًالنقخيخًا
عنخض ًوفي ًحالة ًتأييج ًالنقخيخ ًفممسؾعفً
ً )30ثالثيؽ ًيؾماً ًمؽ ًتاريخ ًتقجيؼ ًاال ًا

حقًالظعؽًاماـًلجشةًالظعؾف ًفيًالسجمذًخالؿًمجةًال ًتديج ًعمىً ً)30ثالثيؽً
يخًتبميغوًبقخرًالخئيذًاالعمىًوفقًاحكاـًىحاًالقانؾفًً ًًً.
ًا
يؾما"ًمؽًتار

السادةًػ ًً 47ػ ً ًيقجـًتقخيخًتقؾيؼًاداءًالسؾعفًمؽًالجائخةًالسشقؾؿًاوًالسشنجبًاوًالسعارًمشيا ًاذا ًكانتً
السجةًالنيًامزاىاًفيياًتديجًعمىً ً)180مئةًوثسانيؽًيؾماًبعجًآخخًتقخيخًقجـًعشوًً .

السادةًػً48ػًًلمخئيذًاالعمىًًإعادةًالسؾعفًإلىًوعيفنوًالنيًكافًعميياًإذاًكافًتقخيخًتقؾيؼًادائوًبجرجةً
ًسشؾات ًً ،ولوً
ًسشؾات ًمنفخقة ًخالؿ ً ًً )5خسذ ً
ضعيف ًلدشنيؽ ًمننالينيؽ ًاو ًلثالث ً

لخسذًسشؾاتً
ً
سنسخرًصجورًتقخيخًبنقؾيؼًاداءهًبجرجةًضعيفً
االسنغشاءًعشوًفيًحاؿًا ًا
منؾاليةً .
ً

تًتنزسؽًمختبًودرجاتًومعاييخًالنقؾيؼًونساذجوًبسا ًينشاسبًمعً
ًا
السادةًػ ًً 49ػ ًيرجرًالسجمذًتعميسا
نؾعيةًالؾعائفًبالنشديقًمعًدوائخًالجولةًً ً.

لربع عذر
الفرـــــل ا ا

التجريـــــب والتطهيـــــر الهظيفـــــي

يبًوالنظؾيخًوفقًافزلًالسسارساتً
دًوتقؾيؼًبخمجًالنجر ً
ًا
السادةًػ ًً 50ػ ًًينؾلىًمعيجًالؾعيفةًالعامةًًاعجا
دًبخمجًتجريبًوتظؾيخًمخشحيًالؾعائفًالقياديةًوشاغميياً .
بساًفيًذلػًًاعجا ًا

يبًوالنظؾيخً
لجولةًتشغيؼًوتشفيحًبخمجًالنجر ً
ًا
يًدوائخًا
السادةًػً51ػًاوالًًًػًًتنؾلىًمجارسًالنظؾيخًالؾعيفيًفػ ً
وتقجيؼًتقاريخًدوريةًالىًمعيجًالؾعيفةًالعامةً .

لدمياً ًلمسؾعفيؽ ًوفقا ًلخظة ًالنجريب ًالنيً
لجورت ًالنجريبية ًإ ًا
شنخؾ ًفػي ًا ًا
ًًًًًًًًًًًًًًًثانياً ًػ ًيكؾف ًاال ًا
يزعياًالسجمذً ً.
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قلًواكسلً
السادةًػًً52ػًاوالًًػًًلمخئيذًاالعمىًمشحًالسؾعفًالحاصلًعمىًالذيادةًالجامعيةًاالوليةًفيًاال ً
ةًدرسيةًلمحرؾؿًعمىًشيادةًً
ً)2سشنيؽًخجمةًوعيفيةًفعميةًبعجًآخخًشيادةًاجاز ًا

لجرسة ًوباالخنراصات ًالنيً
لعخؽ ًاو ًخارجو ًلمسجة ًالني ًتنظمبيا ًا ًا
ًاعمى ًداخل ًا ًا
تنعمقًبعسلًالجائخةً ً.

ًًًًًًًًًًثانياً ًػ ً ًلمخئيذًاالعمىًالسخنصًمشحًالسؾعفًالحاصلًعمىًالذيادةًالجامعيةًاالوليةً

لةًدرسيةً
قلًواكسلً ً)2سشنيؽًفيًخجمةًوعيفيةًفعميةًبعجًآخخًشيادةًزما ًا
فيًاال ً

لجرسةً
لعخؽ ًلمسجة ًالني ًتنظمبيا ًا ًا
او ًبعثة ًلمحرؾؿ ًعمى ًشيادة ًًاعمى ًخارج ًا ًا
وباالخنراصاتًالنيًتنعمقًبعسلًالجائخةًً .

ًًًًًثالثاًػًً1ػًًًينقاضىًالسؾعفًالحاصلًعمىًاجازةًدراسيةًداخلًالعخاؽًالخاتبًفقطًً ً.
ًًًًًًًًًًػ ًً 2ػ ً ًينقاضى ًالسؾعف ًالحاصل ًعمى ًاجازة ًدراسية ًخارج ًالعخاؽ ًاضافة ًالى ًراتبوً
السدنحقاتًالساليةًالناليةًً ً-:

ًًًًًًًًًًًًًًًًًػ ًأ ًػ ًالفخؽ ًبيؽ ًراتبو ًداخل ًالعخاؽ ًوالخاتب ًالسحجد ًلظالب ًالبعثة ًفي ًالبمج ًالحؼً
يجرسًفيوًوينؼًاحندابوًعمىًاساسًالدعخًالخسسيًفيًالعخاؽًلمعسمةًالسنجاولةًفيً

البمجً.عمىًافًالًيديجًمجسؾعًماًينقاضاهًعمىًالخاتبًالسحجدًلظالبًالبعثةًً ً.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًػًبًػًاجؾرًتحاكخًالدفخً ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًػًجػًػًنفقاتًطبعًاالطخوحاتًوالخسائلًً ً.
غًعمسيًبختبًًتاـًمجةًالًتديجًعمىًسشةًًًواحجةًداخلً
ًا
السادةًػًً53ػًاوالًًػًًلمخئيذًاالعمىًمشحًالسؾعفًتفخ
ؼًوانذظةًالجائخةً
دًدرسةًاوًبحثًرصيؽًلنحقيقًًاىجا ً
لعخؽًاوًخارجوًلغخضًًإعجا ًا
ا ًا
ويجؾزًتسجيجىاًمجةًالًتديجًعمىً ً)6سنةًاشيخًعشجًالزخورةً .

ًسشؾات ًفيً
ًواحجة ًفقط ًبعج ًمخور ً ً )5
ًًًًًًًًًثانياً ًػ ًيجؾز ًمشح ًالسؾعف ًتفخغ ًعمسي ًثاف ًلسخة ً
االقلًعمىًاننياءًالنفخغًالعمسيًاال ًوؿً ًً.

لندماتوً
ًًًًًًًًًثالثاًًػًتحجدًشخوطًاالبنعاثًوالنفخغًالعمسيًًوحقؾؽًالسبنعثًوالسنفخغًتفخغاًعمسياًًوا ًا
ًواالثارًالسنختبةًعمىًالحرؾؿًعمىًالذيادةًالسنعاقجًاوًإعجدًالبحثًبشغاـًً ً.

الفرل الخامس عذر
اوقات العسلً ً

ًوالقظاع ًالعاـ ًكلً
ًدوائخ ًالجولة ً
لؾزرء ًاالتحادؼ ًساعات ًالعسل ًفي ً
السادة ًػ ًً 54ػ ًاوالً ًػ ًيحجد ًمجمذ ًا ًا
بحدبًطبيعةًعسميا ًعمىًافًال ًتديجًمجسؾعًساعاتًالعسلًعمىً ً)48ثسانيً

ًواربعيؽًساعةًوالًيقلًعؽً ً)35خسذًوثالثيؽًساعةًفيًاالسبؾعًً ً.

لؾزرءًاالتحادؼًافًيشغؼًاوقاتًالعسلً
ًًًًًًًًًًثانياًًػًًلمخئيذًاالعمىًفيًحجودًماًيقخرهًمجمذًا ًا
لجوائخًالنابعةًلوًً .
وفقاًلساًتقنزيوًًاعساؿًا ً
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السادةًػً55ػًًينسنعًالسؾعفًبالعظالتًالخسسيةًوفقاًلمقانؾفًولمخئيذًاالعمىًاوًمؽًيخؾلوًعشجًالزخورةً
اسنبجاؿًيؾـًالعظمةًبيؾـًاخخًعمىًافًالًيكؾفًذلػًبرؾرةًثابنةًً ً.

جخًإضافياًً
السادةًػً 56ػ ًلمخئيذًاالعمىًاوًمؽًيخؾلوًتذغيلًالسؾعفًساعاتًعسلًاضافيةًيسشحًعشيا ًا ًاً
تًواجؾرًالعسلًاالضافيًبشغاـً .
وتحجدًساعا ً

ً

الفرل الدادس عذر
االجاازتً ً

السادةًػًً57ػًًتكؾفًإجاًازتًالسؾعفًعمىًالشحؾًاالتيً:ػ ً
ًًًًًًًًًًًًًًًاوالًًػًإجازةًزمشيةً .

ًًًًًًًًًًًًًًًثانياًًػًإجازةًًاعنياديةً .
ًثالثاًًػًإجازةًمخضيةً .

ًرتبً .
رابعاًًػًإجازةًبجوف ًا

ًًًًًًخامداًًػًإجازةًخاصةً.

ةًدرسيةً .
ًًًًًسادساًًػًإجاز ًا

السادةًػ ًً 58ػ ًاوالً ًػ ً ًلمخئيذًالسباشخًمشحًالسؾعفًاجازةًزمشيةًلسجةًال ًتديجًعمىً ً)2ساعنيؽًفيًاليؾـً

عشجًالزخورةًً،وتحندبًاالجاًازتًالدمشيةًإجازةًًاعنياديةًإذا ًبمغًمجسؾعيا ًعجدً

لجواـًالخسسيًلميؾـًا ًلؾاحجً .
ساعاتًا ً

عًيخرؼًمؽًرتبو ًالناـً ًماً
ًا
ًًًًًًًًًثانياً ًػ ًفيًحالةًتغيبًالسؾعفًاوًانقظاعوًبجوف ًعحرً ًمذخو
يعادؿًساعاتًالنغيبًاوًاالنقظاعً .

ـًبسعجؿًيؾـًواحجًعؽًكلً ً)10عذخةًاياـً
ً
ديةًبختبًتا
السادةًػ ًً 59ػ ًاوالً ًػ ًيدنحقًالسؾعفًإجازةًًاعنيا ًا
مؽًمجةًخجمنوًً ً.

ةًبقخرًمؽًالخئيذًاالعمىًاوًمؽًيخؾلوًبشاءً ًعمىًطمبًتحخيخؼًمؽً
ًًًًًًًًًًًًًًًثانياً ًػ ً ًتسشحًاالجاز ًا
السؾعف ًبذخط ًعجـ ًاالخالؿ ًبالسرمحة ًالعامة ًوال ًيجؾز ًاالمنشاع ً ًعؽ ًمشحً
االجازةًليحا ًالدببًمجةًتديجًعمى ً ً)6سنةًاشيخًًاعنباًاًرًمؽًتاريخًتقجيؼًالظمبً
االوؿًً .

ًًًًًًًًًثالثاًًػًالًتدخؼًاحكاـًالبشجً ًثانياً)ًمؽًىحهًالسادةًعمىًمؽًينسنعًبالعظالتًالسجرسيةًاوً
الجامعيةً .

يجؾزًتخكؼًاالجاًازتًلسجةً ً)180مئةًوثسانيؽًيؾماًًعمىًافًالًيسشحًالسؾعفًلكلً
ًا
ًًًًًًًًًًًًًًرابعاًًػً
بختبًتاـًً .
مخةًاكثخًمؽًً ً)120مئةًوعذخيؽًيؾماًً ًا
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السادةًػ ًً 60ػ ًاوالً ًػ ًعمىًالجائخةًمشحًالسؾعفًاجازةًال ًتقلًعؽً ً)10عذخةًاياـًمنرمةًفيًالدشةًمؽً
اسنحقاقوًلالجاًازتًاالعنياديةً،إال ًاذا ًاقنزتًالسرمحةًالعامةًخالؼًذلػً،وفيً
لدشةًرتبًتاـًيعادؿًمجةًاالجازةًً .
ًا
ىحهًالحالةًيرخؼًلمسؾعفًبعجًاننياءًا

ًًًًًًًًًثانياً ًػ ًيعامل ًالسؾعف ًتحت ًالنجخبة ًمعاممة ًالسؾعف ًالسثبت ًفي ًمشحو ًاالجازة ًوتسنعوً
بياً .

ًرتبًلسجةًالًتديجًعمىً ً)2سشنيؽً
السادةًػًً61ػًًلمخئيذًاالعمىًاوًمؽًيخؾلوًمشحًالسؾعفًاجازةًًبجوف ًا
ًسشؾات ًشخط ًافً
عمى ًاف ًال ًيديج ًمجسؾع ًىحه ًاالجاًازت ًخالؿ ًخجمنو ًعمى ً ً )4اربع ً
تنؾافخًاسبابًمقشعةًتقنزيًمشحوًىحهًاالجازةًًوالًتحندبًضسؽًمجةًخجمةًالسؾعفً .
ً

بختبًتاـًومجةً ً)45خسدةً
السادةًػً 62ػ ًاوالً ًػ ًًيدنحقًالسؾعفًإجازةًمخضيةًمجةً ً)30ثالثيؽًيؾماً ً ًا
ًبقخرً
ًواربعيؽًيؾماً ًبشرف ًالًاختب ًالناـ ًعؽًكل ًسشةًكاممةًمؽ ًالخجمةًوتسشح ًا
مؽًالخئيذًاالعمىًاوًمؽًيخؾلوًبشػاءًًعمىًتقخيخًطبيًصادرًعؽًجيػ ػ ػ ػةًًطبيةًً
رسسيةًبذخطًً :

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأ ًػًاف ًال ًتديجًمجةًاالجازةًالسخضيةًفيًكلًمخةًعمىً ً)120مئةًوعذخيؽًيؾماًً
بختبًتاـًويميياً ً)90تدعيؽًيؾماًًبشرفًالًاختبًالناـًً .
ًا

ًسشؾات ًالنيً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًب ًػ ًاف ًال ًيديج ًمجسؾع ًاالجازة ًالسخضية ًخالؿ ًمجة ً ً )5الخسذ ً
بختبً
تدبقًاننياءًمجةًاالجازةًالسخضيةًعمىً ً)180مئةًوثسانيؽًيؾماً ً ًا

تاـًو ً)180مئةًوثسانيؽًيؾماًًبشرفًالًاختبًالناـًً .

ًًًًًًًًًًثانياً ًػ ًيعامل ًالسؾعف ًتحت ًالنجخبة ًفي ًاكندابو ًاالجازة ًالسخضية ًوتسنعو ًبيا ًمعاممةً
السؾعفًالسثبتًعمىًافًتخرؼًمؽًاسنحقاقوًلالجاًازتًالسخضيةًعشجًتثبينوً .

بختبًً
السادةًػًً63ػًتدنحقًالسؾعفةًإجازةًحسلًووالدةًقبلًالؾضعًوبعجهًامجىاً ً)72اثشافًوسبعؾفًيؾماًً ًا
لحسلًوالؾضعًً ًً.
ً
ـًويجؾزًتكخرىاًكمساًتكخرًا
ًا
تا

بختبًو ً)180مئةًوثسانيؽً
السادةًػ ًً 64ػ ًتدنحقًالسؾعفةًإجازةًامؾمةًلسجةً ً)180مئةًوثسانيؽًيؾماً ً ًا
ًرتب ًًإعنباًاًر ًمؽ ًاننياء ًمجة ًاالجازة ًالسشرؾص ًعمييا ًفي ًالسادة ً ً)63
يؾما ًبشرف ًا

لسؽًتمجًتؾأـًاوًاكثخًعمىًافًالتسشحًالكثخً
ً
حجةًبختبً ً
ًا
ةًلسجةًسشةًوا
ً
وتكؾفً ًىحهًاالجاز
مؽًاربعًمخاتًخالؿًالخجمةًالؾعيفيةًًً .

بختبًتاـًمجةًالًتديجًعمىً ً)30ثالثيؽًيؾماًالداءًمشاسػًالحجً
السادةًػً65ػًيسشحًالسؾعفًإجازةًخاصةً ًا
ةًواحجةًخالؿًمجةًخجمنوًالؾعيفيةًلكلًمشيساً ً.
اوًالعسخةًلسخ ً

ةًبختبًًتاـًلسجةً ً)130مئةًوثالثيؽًيؾماًًً ً.
السادةًػًً66ػًًتدنحقًالسؾعفةًالسنؾفىًعشياًزوجياًإجاز ًا

ًوالسخضية ًالني ًاسنحقيا ًقبل ًنفاذ ًىحاً
السادة ًػً 67ػ ًاوالً ًػ ً ًتجور ًلحداب ًالسؾعف ًاالجاًازت ًاالعنيادية ً
لمقؾانيؽًالشافحةًوقتًاسنحقاقياًً .
القانؾفًوفقاًً ً
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ًبسؾافقة ًدائختو ًبخصيجه ًمؽ ًاالجاًازت ًاالعنياديةًلسا ًًازدً
ًًًًًًًًًًًًًًًثانياً ًػ ًيحنفع ًالسؾعف ًالسدنقيل ً
عمىً ً)180مئةًوثسانيؽًيؾماًالنيًاسنحقياًقبلًاسنقالنوًعشجًًاعادةًتعييشوً ً.

لسنخكسةً ًًبساً
توًرواتبًاالجاًازتًاالعنياديةًا ًا
لسدنقيلًبسؾافقةًدائخ ً
ً
ًًًًًًًًًًًًًًثالثاً ًػًيدنحقًالسؾعفًا
الًيديجًمجسؾعياًعمىً ً)180مئةًوثسانيؽًيؾماًً .

ًواثار ًاالجاًازت ًالسشرؾص ًعمييا ً ًفي ًىحا ًالفرلً
جخءات ًوشخوط ً
رابعاً ًػ ًتحجد ًا ًا
بشغاـً ً.

الفرل الدابع عذر

التشديب والشقل واالعارة

ةًبسؾافقةًالخئيذًاالعمىًاوًمؽً
لؾزر ً
السادةًػ ًً 68ػ ًًيجؾزًتشديبًالسؾعفًمؽًدائخةًًالىًاخخػًضسؽًا ًا
غخض ًالقياـً
ًوزرة ًال ًا
ًبسؾافقة ًالخئيذ ًاالعمى ًفي ًكل ًا
ًوزرة ًالى ًاخخػ ً
يخؾلوً ً ،او ًمؽ ًا
بسيسةًرسسيةًاوًالنكميفًبعسلًً ً.

لسشدبًماًياتيًً:ػ ً
السادةًػًً69ػًًًيذنخطًفيًا ُ

اوالًًػًافًتنؾفخًفيوًمنظمباتًالؾعيفةًالسشدبًاليياً ً.

ثانياًًػًًافًالًتقلًالؾعيفةًالسشدبًاليياًعؽًمدنؾػًوعيفنوً ً.

)ًسشةًواحجةًويجؾزًتسجيجىا ًعشجًالحاجةًوبسا ًاليديجً
ً
السادةًػً ً 70ػ ًيكؾف ًالنشديبًًلسجةًال ًتديجًعمىً 1
حؾاؿً ً.
ثًسشؾاتًفيًكلًاال ً
ً
عمىً ً)3ثال

لختبًالناـًلمسؾعفًالسشدبًاليياًإبنجاءًًمؽًتاريخًمباشختوًلجيياً ً.
السادةًػً71ػًتنحسلًالجيةًالسدنفيجةًا ًا

ةً،وبسؾافقةً
ً
لؾزر
السادةًػًً72ػًًاوالًًػًلمخئيذًاالعمىًاوًمؽًيخؾلوًنقلًالسؾعفًمؽًمكافًالىًاخخًضسؽًا ًا
عمىًفيًكلًوزرةًاذا ًكافًخارجيا ًبشاءً ًعمىًمقنزياتًمرمحةًالعسلً
ًا
الخئيذًاال
اوًبظمبًمؽًالسؾعفًشخطًاسنيفائوًمنظمباتًومؤىالتًالؾعيفةًالسشقؾؿًاليياًً .

ًًًًًًًثانياً ًػ ًيجؾز ًتكميف ًالسؾعف ًبسياـ ًوعيفة ًاخخػ ًوفق ًمقنزيات ًالسرمحة ًالعامةً
وينقاضىًمخرراتًوعيفنوًاوًالؾعيفةًالسكمفًبياًاييساًاكثخًً ً0

ؾًدوائخًالجولة ًلسجةً
السادةًػ ًً 73ػ ًًاوالً ًػ ً ًيجؾزًًاعارةًالسؾعفًبشاء ًعمىًطمبًتحخيخؼًلمعسلًخارجًمال ً
بعًسشؾاتً .
ً
)ًسشةًواحجةًقابمةًلمنججيجًعمىًافًالًتديجًعمىً ً)4ار
ً
1

ةًبقخرًمؽًمجمذًالؾزراءًًًً .
ثانياًًػًتكؾفًاالعار ًا

لختبًالناـًلمسؾعفًالسعارً،وتعجًمجةًاالعارةًخجمةً
ثالثاً ًػ ًتنحسلًالجيةًالسعارًالييا ًا ًا
غخضًىحاًالقانؾفًبعجًتدجيجًالنؾقيفاتًالنقاعجيةًعشياًً .
فعميةًال ًا

لشقلًواالعارةًبشغاـًً ً.
ً
لنشديبًوا
ً
تحجدًشخوطًواثارًا
ً
ًالسادةًػًً74ػً

الفرل الثامن عذر
(17ـ)34

واجبات السهظـــــف ً

السادةًػًً75ػًيمنػ ػ ػدـًالسؾعػ ػ ػفًبالػًؾاجب ػ ػػاتًاالتيػ ػ ػةً:ػًًًًًًًًً ً
اوالًًػًاداءًًاعساؿًوعيفنوًبشفدوًبأمانةًًوشعؾرًبالسدؤوليةًً .

وبخمجياً ً.
لؾزرةًوخظظياً ًا
ثانياًًًػًالعسلًعمىًتحقيقًًاىجاؼًا ًا

نغسةًوالنعميساتًً .
ً
نيؽًواال
لقؾا ً
ـًبؾاجباتوًحدبساًتقخرهًا ً
ثالثاًًػًالقيا ً
لجواـً
لنقيجًبسؾاعيجًالعسلًوعجـًالنغيبًعشوًاال ًباذفًً،وتخريصًجسيعًوقتًا ً
ًً
رابعاً ًػ ًا
الخسسيًلمعسلًً .

ًواطاعة ًاًوامخىؼ ًالسنعمقةً
ًوالمياقة ًفي ًمخاطبنيؼ ً
لندـ ًاالدب ً
ًوا ًا
حنخـ ًرؤسائو ً
خامداً ًػ ًا ًا
نغسةًوالنعميساتًفإذا ًكافًفيً
ً
نيؽًواال
لقؾا ً
ءًواجباتوًفيًحجودًما ًتقزيًبوًا ً
بادا ً
ىحه ًاالًوامخ ًمخالفة ًفعمى ًالسؾعف ًاف ًيبيؽ ًلخئيدو ًكنابةً ًوجو ًتمػ ًالسخالفةً
واليمندـًبنشفيحًتمػًاالًوامخًإال ًاذا ًاكجىا ًرئيدوًكنابةً ًوعشجئحًيكؾف ًالخئيذًىؾً

السدؤوؿًعشياً .

يحفعًكخمنيؼًً .
ًا
سادساًًػًمعاممةًالسخؤوسيؽًبالحدشىًوبساً

لسؾاطشيؽًوتدييلًانجازًمعامالتيؼًً .
حنخـًا ً
سابعاًًػًإ ًا

فوًواسنخجاميا ًبرؾرةًً
مؾاؿًالجولةًالنيًفيًحؾزتوًاوًتحتًترخ ً
ثامشاً ًػ ًالسحافغةًعمىًا ً
رشيجةًوفقًاحكاـًالقانؾفًً ً.

سخرًالؾعيفيةًبساًفيًذلػً:ػ ً
تاسعاًًػًًالحفاظًعمىًاال ًا
ًوالؾثائق ًالني ًيظمع ًعمييا ًبحكؼًوعيفنو ًاو ًاثشائيا ًإذا ًكانتً
أ ًػ ًكنساف ًالسعمؾمات ً
سخيةًبظبيعنياًاوًيخذىًمؽًافذائياًالحاؽًالزخرًبالجولةًاوًاالشخاصً

اوًصجرتًإليوًاًوامخًمؽًرؤسائوًبكنسانيا ًويبقىًىحا ًا ًلؾاجبًقائساً ًحنىً
بعجًاننياءًخجمنوًً،والًيجؾزًلوًافًيحنفعًبؾثائقًرسسيةًسخيةًبعجًاننياءً

فًوألؼًسببًًكافً .
خجمنوًبأؼًوجوًًكا ً

ـًوالشذخً
بًػ ًعجـًاالفزاءًبأؼًترخيحً ًاوًبيافًعؽًًاعساؿًدائختوًلؾسائلًاالعال ً

فيسا ًلوًمداسًمباشخًبأعساؿًوعيفنوً،إال ًاذا ًكافًمرخحاً ًلوًبحلػًمؽً
الخئيذًاالعمىًالسخنصً ً.

جػ ًػ ًعجـًاالحنفاظًلشفدوًبأصلًايةًورقةًاوًوثيقةًرسسيةًاوًندعًىحا ًاالصلًمؽً
غخضًالخسسيةًً ً.
السمفاتًالسخررةًلحفغوًلمنرخؼًبوًلغيخًاال ًا

ًواألبنعاد ًعؽ ًكل ًما ًمؽ ًشأنو ًالسداسً
ًكخمة ًالؾعيفة ًالعامة ً
عاشخ ًػ ًالسحافغة ًعمى ًا
ًاً
سؾاء ًاكاف ًذلػ ًاثشاء ًاداء ًوعيفنو ًاو ًخارج ًاوقات ًالجواـً
حنخـ ًالالزـ ًليا ً ً
باأل ًا

الخسسيًً ً0

(18ـ)34

ًحادؼًعذخػًاالمنشاعًعؽًاسنغالؿًالؾعيفوًلنحقيقًمشفعةًًاوًربحًًشخريًلوًاوًلغيخهً ً.

دواتًاو ًآالتًالىًالسحلًالسخرصًلياً
ثانيًعذخًػ ًًاعادةًما ًيكؾف ًتحتًترخفوًمؽًا ً
عشجًاننياءًالعسلًاليؾميًاالًاذاًاقنزتًطبيعةًالعسلًغيخًذلػًً ً.

مةًوالدالمةً
نغسةًوالنعميساتًالخاصةًبحسايةًالرحةًالعا ً
ً
نيؽًواال
لقؾا ً
مخعاةًا ً
ثالثًعذخػ ً ًًا
السيشيةً ً.

السادةًػًً76ػًيحغخًعمىًالسؾعفًاتيافًاالفعاؿًاالتيةً -:
ًًًًًًًًًًًًاوالًًػًالجسعًبيؽًوعيفنيؽًحكؾمينيؽًبرفةًًاصميةًاوًتقاضيًايةًمبالغًمؽًالخديشةًالعامةًإالً

لخواتبً
بسؾجب ًاحكاـ ًالقانؾفً ،ويعج ًالنعييؽ ًفي ًالؾعيفة ًالثانية ًباطالً ًوتدنخجع ًا ً

تًوايةًامنياًازتًاخخػًتدمسياًالسؾعفً .
تًوالسكافا ً
ًوالسخررا ً

تًوالعزؾيةًف ػيًمجالذًادارتياًعجاً:ػ ً
ًًًًًًًًًثانياًًػًمػًادولةًاالعساؿًالنجاريةًوتأسيذًالذخكا ً
شخءًاسيؼًالذخكاتًالسداىسةًً .
أًػً ًا

مؾاؿًزوجوًاوًاقاربوً
مؾالوًالنيًآلتًاليوًارثاً ًاوًادارةًا ً
ب ًػ ًاالعساؿًالنيًتخصًا ً

حنىًالجرجةًالثالثةًالنيًآلتًالييؼًارثاً ًوعمىًالسؾعفًافًيخبخًدائختوًبحلػً

خالؿً ً)30ثالثيؽًيؾماًًوعمىًالخئيذًاالعمىًإذاًًأرػًافًذلػًيؤثخًعمىًاداءً
ًواجباتًالسؾعفًاوًيزخًبالسرمحةًالعامةًافًيخيخهًبيؽًالبقاءًفيًالؾعيفةً

مؾاؿًاوًالنخميًعؽًاالدارةًخالؿًسشةًمؽًتاريخًتبميغوًبحلػً
وترفيةًتمػًاال ً

بيؽًطمبًاالسنقالةًاوًاالحالةًالىًالنقاعجًً ً

شنخؾًبرؾرةًمباشخةًاوًغيخًمباشخةًفيًً:ػ ً
ثالثاًًػًاال ًا

لجولةًوالقظاعًالعاـً .
ً
دوائخًا
أًػًالسشاقراتًالنيًتجخيياً ً

مؾاؿ ًالسشقؾلةً
ًوالقظاع ًالعاـ ًلبيع ًاال ً
دوائخ ًالجولة ً
لسديجات ًالني ًتجخييا ً ً
ب ًػ ًا ًا
وغيخًالسشقؾلةًاذا ًكافًمخؾالً ًقانؾنا ًبالنرجيقًعمىًالبيعًالعنبارًاالحالةً

ًقخًاًر ًببيع ًاوً
ًعزؾاً ًفي ًلجاف ًالنقجيخ ًاو ًالبيع ًاو ًاتخح ًا
ً
قظعية ًاو ًكاف

مؾاؿً ً.
لؾزرةًالنيًتعؾدًاليياًتمػًاال ً
مؾاؿًاوًكافًمؾعفاًًفيًا ًا
ايجارًتمػًاال ً

لىًدوائخًالجولةً
ةًواالالتًووسائلًالشقلًوغيخىا ًالعائجةًا ً
دًواالجيد ً
لسؾا ً
رابعاً ًػ ًاسنعساؿًا ً
غخضًخاصةً .
ًوالقظاعًالعاـًأل ًا

خامداً ًػ ًعجـ ًاسنغالؿًوسائل ًاالنناج ًفي ًانجاز ًاالعساؿ ًالسشاطة ًبو ًاو ًاالىساؿ ًاوً
النياوف ًفي ًالعسل ًبسا ًيؤدؼ ًالى ًالحاؽ ًضخر ًباالنناج ًاو ًالخجمات ًاوً
السسنمكاتً .

(19ـ)34

لسخجعيؽًاوًالسقاوليؽًاوً
قنخضًاوًقبؾؿًمكافاةًاوًىجيةًاوًمشفعةًمؽًا ًا
سادساً ًػ ًاال ًا
السنعيجيؽ ًالسنعاقجيؽ ًمع ًدائختو ًاو ًمؽ ًكاف ًلعسمو ًعالقة ًبالسؾعف ًبدببً
الؾعيفةً ً.

سابعًا ًػ ًالحزؾرًالىًمقخًوعيفنوًبحالةًسكخًاوًالغيؾرًبحالةًسكخًبيؽًفيًمحلً
عاـً .

ثامشاً ًػ ًاسنغالؿًوعيفنوًلخجمةًًاىجاؼًاوًمرالحًحدبية ًً،اوًتشغيؼًاجنساعاتًحدبيةً
شنخؾًفييا ًاثشاءًعسموًالؾعيفيً،اوًالغيؾرًبأؼً
اوًتؾزيعًمظبؾعاتيا ًاوًاأل ًا
مغيخًًمؽًشأنوًاألخالؿًبالحيادًالؾعيفيً .

ػجواـً
السػادة ًػً ً77ػًًلمػخئيذًاألعمػػىًالسخػػنصًاوًمػػؽًيخؾلػػوًافًيػأذفًلمسؾعػػفًاالشػػنغاؿًخػارجًاوقػاتًالػ ً
يؤثخًعسموًعمىًواجبػاتًوعيفنػوً
ً
توًبسحلًوطبيعةًعسموًوافًالً
ً
الخسسيًشخيظةًاشعارًدائخ
اوًيزػػخًبالسرػػمحةًالعامػػةًبإسػػنثشاءًالؾعػائفًالقياديػػةًومػػؾعفيًالخجمػػةًالخارجيػػةً الدػػمػً
الجبمؾماسي)ً .

الفرل التاسع عذر

انتهاء العلقة الهظيفيةً ً

السادةًػًً78ػًتشنييًالعالقةًالؾعيفيةًلمسؾعفًفيًاحجػًالحاالتًاالتيةًً:ػ ً
اوالًػًاإلحالةًالىًالنقاعجً ً
ثانياًًًػًاإلسنقالةً ً
ثالثاًًػًاإلقراءً ً
رابعاًًػًالعدؿً ً

خامداًًػًاإلسنغشاءًًً ً.

سادساًًػًالؾفاةًً ً

السادة ًػ ًً 79ػ ًاوالً ًػ ًلمسؾعف ًاف ًيدنقيل ًمؽ ًوعيفنو ًبظمبً ًتحخيخؼ ًيقجمو ًإلى ًالخئيذ ًاالعم ػى ًاو ًمؽً
يخؾلوًً .

ثانياً ًػ ًعمىًالجيةًالسخنرةًافًتبتًفيًطمبًاالسنقالةًخالؿً ً)30ثالثيؽًيؾماً ًمؽً

لظمبًوإال ًعػجتًاالسنقالةًمقبؾلةًبحكؼًالقانؾف ًباننياءًتمػًالسجة؛ً
ً
تاريخًتدمؼ ًا

ًقخر ًالجية ًالسخنرةً
إال ًفي ًحالة ًالعجوؿ ًعؽ ًطمب ًاالسنقالة ًقبل ًصجور ًا
بقبؾلياًبظمبًًتحخيخؼًيقجموًاليياً .

فًينزسؽًقخرهًاالسبابًالنيًاقنزنياً
ًا
ثالثاًًػًلمخئيذًاالعمىًرفضًطمبًاالسنقالةًعمىًا
السرمحةًالعامةًاوًعخوؼًالعسلً .

(21ـ)34

لؾزرءًاالتحادؼًاوًمؽًيخؾلوًصالحيةًقبؾؿًاالسنقالةًاوًرفزياً
رابعاًًػًيسارسًمجمذًا ًا
فيساًيخصًالؾعائفًالقياديةًالعمياًوالخاصةً.

السادةًػ ًً 80ػ ًاوالػًُيعجًالسؾعفًالسشقظعًعؽًوعيفنوًمدنقيالً ًمؽًالؾعيفةًاذا ًًازدتًمجةًانقظاعوًعمىً
منؾاصمةًبجوفًعحرًمذخوعًً ً.
ً)10عذخةًاياـً ً

ثانياً ًػً عمىًالسؾعفًافًيمنحقًبؾعيفنوًحاؿًاننياءًاجازتوًاوًتشديبوًاوًاعارتوًفأفًلؼً

يمنحقًدوف ًعحرًمذخوعًخالؿًمجةًاقراىاً ً)10عذخةًاياـًمؽًتاريخًاننياءً
اجازتوًاوًتشديبوًاوًاعارتوًيعجًمدنقيالًً ً0

ثالثا ًػًعمىًالسؾعفًالسبمغًبالشقلًافًيمنحقًبؾعيفنوًخالؿًمجةًالتنجاوزً ً)10عذخةً
اياـ ًاال ًاذا ًنص ًفي ًامخ ًالشقل ًعمى ًمجة ًتديج ًعمى ًذلػ ًً ،واذا ًتأخخ ًعؽً

االلنحاؽًولؼًيبجًمعحرةًمذخوعةًيعجًمدنقيالًًً 0

رابعاً ًػ ًيدخؼًحكؼًالبشجً اوالً)ًمؽًىحهًالسادةًعمىًالؾزيخًاوًرئيذًالجيةًغيخًالسختبظةً
بؾ ازرةًً ً0

ثبتًعجـًتؾافخًشخطًًاوًاكثخً
ً
لخجمةًبقخرًمؽًسمظةًالنعييؽًاذاً
ًا
السادةًػًً81ػًاوالًػًيقرىًالسؾعفًمؽًا
مؽًشخوطًالنعييؽًاوًًاعادةًالنعييؽً .

ثانياًًػًتدنخدًمؽًالسؾعفًالحؼًيقرىًمؽًالخجمةًالسبالغًالنيًتدمسياًكاممةًً ً.

غخضًىحاًالقانؾفً .
ثالثاًًػًالًتحندبًمجةًالخجمةًغيخًالسدنكسمةًلمذخوطًخجمةًال ًا

الفرل العذرون

العقهبات االنزباطية ً

السادةًػً 82ػ ًيعاقبًالسؾعفًبإحجػًالعقؾباتًاالنزباطيةًالسشرؾصًعمييا ًفيًىحا ًالقانؾف ًاذا ًخالفً

جخءاتً
ًواجباتًوعيفنوًاوًقاـًبعسلً ًمؽًاالعساؿًالسحغؾرةًعميوًمعًعجـًاالخالؿًباال ًا
القانؾنيةًالنيًيسكؽًاتخاذىاًبحقًالسؾعفًوفقاًًلمقانؾفًً ً.

السادةًػً83ػًالعقؾباتًالنيًيجؾزًفخضياًعمىًالسؾعفًىيً:ػ ً

اوالً ًػ ًلفت ًالشغخً :ػ ًويكؾف ًبإشعار ًالسؾعف ًتحخيخياً ًبالسخالفة ًالني ًارتكبيا ًوتؾجييوً
خيخالديادة ًالدشؾية ًاوالنخفيعً
لنحديؽ ًسمؾكو ًالؾعيفي ًوينختب ًعمى ًىحه ًالعقؾبة ًتأ ً

اوالنخقيةًًمجةً ً)3ثالثةًاشيخًً .

ثانياً ًػ ًاالنحارً :ػ ًويكؾف ًبأشعار ًالسؾعف ًتحخيخيا ًبالسخالفة ًالني ًارتكبيا ًوتححيخه ًمؽً
ؿًبؾاجباتًوعيفنوًمدنقبالً ًوينختب ًعمىًىحهًالعقؾبةًتأخيخ ًالديادةًالدشؾيةً
االخال ً
اوالنخفيعًاوالنخقيةًًمجة ًً)6سنةًاشيخً ً.

ليؾميًمؽًرتبًالسؾعفًلسجةًال ًتديجًعمىً
ًا
لختبً :ػ ًويكؾف ًبحدؼًالقدطًا
ثالثاً ًػ ًقظعًا ًا
لسؾعفًواسنؾجبتً
ً
ً)10عذخةًاياـًبامخًتحخيخؼًتحكخًفيوًالسخالفةًالنيًارتكبياًا
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فخض ًالعقؾبة ًً ،وينختب ًعمييا ًتأخيخ ًالديادة ًالدشؾية ًاوالنخفيع ًاوالنخقية ًوفقاً ًلساً
يأتيً ً-:

تديجًعمىً ً)5خسدةًاياـًً .
لختبًلسجةًالً ً
أًػً ً)5خسدةًاشيخًفيًحالةًقظعًا ًا

لختبًفيًحالةًزيادة ًمجةًالعقؾبةً ً)5
شيخًواحجًعؽًكلًيؾـًمؽًاياـًقظعًا ًا
ً
ب ًػ ً
خسدةًاياـً.

رابعاً ًػ ًالنؾبيػخًً :ػ ًويكؾفًبإشعارًالس ًؾعفًتحخيخياًًبالسخالفةًالنيًارتكبياًًواالسبابًالنيً
جعمت ًسمؾكو ًغيخ ًمخضً ًويظمب ًاليو ًوجؾب ًاجنشاب ًالسخالفة ًوتحديؽ ًسمؾكوً

الؾعيفي ًوينختب ًعمى ًىحه ًالعقؾبة ًتأخيخ ًالديادة ًالدشؾية ًاوالنخفيع ًاوالنخقية ًمجةً
سشةًواحجةًً ً.
ً

ًرتب ًالسؾعف ًبشدبة ًال ًتديج ًعمىً
لختبً :ػ ًويكؾف ًبقظع ًمبمغ ًمؽ ًا
خامداً ًػ ًانقاص ًا ًا
لسئةًمؽًرتبوًلسجةًالتقلًعؽ ً)6سنةًاشيخًوالتديجًعمىً ً)2
ًا
ً)%10عذخةًمؽًا

سشنيؽ ًوينؼ ًذلػ ًبأمخً ًتحخيخؼ ًيذعخ ًالسؾعف ًبالفعل ًالحؼ ًارتكبو ًوينختب ًعمىً
ىحهًالعقؾبةًتأخيخًالديادةًالدشؾيةًاوالنخفيعًاوالنخقيةًمجةًسشنيؽً .

سادساً ًػ ًتشديل ًالجرجةً :ػ ًويكؾف ًبأمخً ًتحخيخؼ ًيذعخ ًفيو ًالسؾعف ًبالفعل ًالحؼ ًارتكبوً
وينختبًعمىًىحهًالعقؾبةًتشديلًدرجنوًالىًالحجًاالدنىًلمجرجةًالنيًدوف ًدرجنوً

مباشخة ًمعًمشحو ًالديادةًالدشؾية ًالنيًناليا ًفيًالجرجةًالسشدؿًمشيا ًبقياس ًالديادةً
الدشؾيةًالسقخرةًفيًالجرجةًالسشدؿًاليياً ً.

ًبقخر ًالفرل ًينزسؽً
سابعاً ًػ ًالفرلً :يكؾف ًبنشحية ًالسؾعف ًعؽ ًالؾعيفة ًمجة ًتحجد ًا
االسبابًالنيًاسنؾجبتًفخضًالعقؾبةًعميوًًوعمىًالشحؾًاالتيًً ً:

ثًسشؾاتًاذا ًعؾقبً
ً
)ًسشةًواحجةًوال ًتديجًعمىً ً)3ثال
ً
أ ًػ ًمجةًال ًتقلًعؽ 1

ًوارتكب ًفي ًالسخةً
السؾعف ًباثشيؽ ًمؽ ًالعقؾبات ًالنالية ًاو ًباحجًاىسا ًلسختيؽ ً
ًسشؾات ًمؽ ًتاريخ ًفخض ًالعقؾبة ًاالولى ًفعال ًيدنؾجبً
الثالثة ًخالؿ ًخسذ ً
معاقبنوًباحجًاىاًً :
()1النؾبيخً .

لختبً.
( )2انقاصًا ًا
(ً )3تشديلًالجرجةً.

ب ًػ ًمجة ًبقائو ًفي ًالدجؽ ًاذا ًحكؼ ًعميو ًبالحبذ ًاو ًالدجؽ ًعؽ ًجخيسة ًغيخً

مخمة ًبالذخؼ ًوذلػ ًًاعنباًاًر ًمؽ ًتاريخ ًصجور ًالحكؼ ًعميوً ،وتعج ًمجةً
لخواتبًالسرخوفةً
مؾقؾفينوًمؽًضسؽًمجةًالفرلًوال ًتدنخدًمشوًانراؼًا ً

لوًخالؿًمجةًسحبًاليجًً ً.
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ثامشاً ًػ ًالعدؿًً:ويكؾف ًبنشحيةًالسؾعفًعؽًالؾعيفةًنيائياً ًوال ًيجؾزًًاعادةًتؾعيفوًفيً
ًبقخرً ًمدبب ًمؽ ًالخئيذ ًاالعمى ًفي ًاحجػً
ًوالقظاع ًالعاـً ،وذلػ ًا
دوائخ ًالجولة ً
ً
الحاالتًاالتيةً -:

لجولةًمزخً
ًاً
خظيخًينعمقًبؾعيفنوًيجعلًبقاءهًفيًخجمةًا
أ ًػ ًاذا ًثبتًارتكابوًفعالً ً ًاً
بالسرمحةًالعامةًً .

حكؼًعميوًعؽًجشايةًناشئةًعؽًوعيفنوًاوًارتكبياًبرفنوًالخسسيةً .
بًػًاذاً ًُ

لفرلًثؼًًاعيجًتؾعيفوًفارتكبًفعالًًيدنؾجبًالفرلًمخةًاخخػً ً.
ًُ
جػًػًاذاًعؾقبًبا

دًػًًاذاًحكؼًعميوًعؽًجخيسةًًمخمةًبالذخؼً .

السادة ًػً 84ػ ًتدػخؼ ًمجد ًالناخيخ ًفي ًالديادة ًالدشؾية ًاو ًالنخفيع ًاو ًالنخقية ًالني ًتنختب ًعمى ًالعقؾباتً

السشرؾصًعميياًًفيًالسادةً ً)83مؽًىحاًالقانؾفًابنجاءًًمؽًتاري ػخًاسنحقاؽًالسؾعفً
الديادةًالدشؾيةًاوًالنخفيعًاوًالنخقيةً ً

الفرل الحادي والعذرون

اجراءات فرض العقهبات االنزباطية واثارها ً

السادةًػ ًً 85ػ ًاوالً ًػ ًأ ًػ ًعمىًالخئيذًاالعمىًاوًمؽًيخؾلوًتأليفًلجشةًتحقيقيةًمؽًرئيذًوعزؾيؽًمؽً
ذوؼًالخبخةًعمىًافًيكؾفًاحجىؼًحاصالًًعمىًشيادةًجامعيةًاوليةًفيً
االقلًفيًالقانؾفً .

بًػًتنؾلىًالمجشةًالنحقيقًتحخيخياًًمعًالسؾعفًالسخالفًالسحاؿًاليياًولياًفيً
لذيؾدًواالطالعًعمىً
ً
لسؾعفًوا
ً
قؾاؿًا
سبيلًاداءًميسنياًسساعًوتجويؽًا ً

ًوالبيانات ًالني ًتخػ ًضخورة ًاالطالع ًعميياً ،وتحخرً
جسيع ًالسدنشجات ً

قؾاؿ ًمعً
جخءات ًوما ًسسعنو ًمؽ ًا ً
محزخ ًتثبت ًفيو ًما ًاتخحتو ًمؽ ًإ ًا
ًاً
تؾصياتيا ًالسدببةً،اما ًبعجـًمداءلةًالسؾعفًوغمقًالنحقيقًاوًبفخضً

احجػًالعقؾباتًالسشرؾصًعمييا ًفيًىحا ًالقانؾفً،وتخفعًكلًذلػًالىً
الجيةًالنيًاحالتًالسؾعفًاليياًً .

جػًػًلمجشةًاجخاءًالنحقيقًبغيابًالسؾعفًاذاًامنشعًعؽًالحزؾرًبالخغؼًمؽًتبميغوً
اوًكانتًالعقؾبةًننيجةًحكؼًعؽًجخيسةًًً.

سنجؾابًالسؾعفً
ثانياًًػًاسنثشاءًمؽًاحكاـًالبشج ًاوالً)ًمؽًىحهًالسادةًلمخئيذًاالعمىًبعجًا ً
السخالف ًتحخيخياً ًافًيفخض ًاياً ًمؽ ًالعقؾبات ًالسشرؾص ًعمييا ًفي ًالبشؾدً اوالً)ً
و ثانياً)ًو ثالثاً)ًمؽًالسادةً ً)83مؽًىحاًالقانؾفًً ً.
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السادة ًػ ًً 86ػ ًاوالً ًػ ًاذا ًعيخ ًلمجشة ًالنحقيقية ًاف ًفعل ًالسؾعف ًالسحاؿ ًالييا ًيذكل ًجخيسة ًنذأت ًعؽً
وعيفنو ًاو ًارتكبيا ًبرفنو ًالخسسية ًفيجب ًعمييا ًاف ًتؾصي ًبإحالنو ًالى ًالسحكسةً

السخنرةً ً0

فخجًعشوًعؽًالفعلًالسحاؿًمؽًاجموًالىًالسحكسةً
تحؾؿًبخءةًالسؾعفًاوًاال ًا
ًا
ثانيا ًػ ًال ً
السخنرةًدوفًفخضًاحجػًالعقؾباتًالسشرؾصًعميياًفيًىحاًالقانؾفًً .

عًمخعػاةًاحك ػػاـًالسػادةً ً)85م ػؽًى ػحاًالقان ػؾفًً ً:
السادةًػًً87ػًًم ػ ًًا

اوالً ًػ ًلمخئيذًاالعمىًفخضًاياً ًمؽًالعقؾباتًالسشرؾصًعمييا ًفيًالسادةً ً)83مؽًىحاً
القانؾفًعمىًالسؾعفًالسخالفًألحكاموً .

ثانياً ًػ ًلمخئيذًاالعمىًتخؾيلًاياً ًمؽًشاغميًالؾعائف ًالقيادية ًالخاصةًوالعميا ًفخضًاؼً
مؽًالعقؾباتًالناليةًعمىًالسؾعفًالسخالفًالحكاـًىحاًالقانؾفًً :

أًػًلفتًالشغخً .
بًػًاالنحارً.

لختبًلسجةًالًتديجًعمىً ً)5خسدةًاياـًً ً.
جػًػًقظعًا ًا

ثالثاً ًػ ًاذا ًاوصت ًالمجشة ًبفخض ًعقؾبةً ًاشج ًمؽ ًالعقؾبات ًالسشرؾص ًعمييا ًفي ًالبشجً
ثانياً) ًمؽ ًىحه ًالسادة ًفعمى ًالسؾعف ًالسخؾؿ ًإحالنو ًالى ًالخئيذ ًاالعمى ًلمبتً

فيياً ً.

لظعؽًبقخرًفخضًالعقؾبةًوفقاًالحكاـًالسادةً ً)90مؽًىحاًالقانؾفً .
ًا
رابعاًًًػًلمسؾعفًا

معًمخعاةًاحكاـًالبشجً اوالً)ًمؽًالسادةً ً)85مؽًىحا ًالقانؾفً،لمخئيذًاالعمىًفخضً
ًًا
السادةًػ ًً 88ػ ًاوالً ًػ ً
لختب ًعمى ًالسؾعف ًالحؼ ًيذغل ًوعيفةً
عقؾبة ًلفت ًالشغخ ًاو ًاالنحار ًاو ًقظع ًا ًا

مجيخًعاـًفساًفؾؽًعشجًاتيانوًعسالًيخالفًاحكاـًىحاًالقانؾفًً ً.

ثانياً ًػ ًاذا ًعيخ ًلمخئيذ ًاالعمى ًمؽ ًخالؿ ًالنحقيق ًاف ًالسؾعف ًالسذسؾؿ ًباحكاـ ًالبشجً
اوالً) ًمؽ ًىحه ًالسادة ًقج ًارتكب ًفعال ًيدنجعي ًعقؾبة ًاشج ًمسا ًىؾ ًمخؾؿ ًبوً،

قنخح ًبفخض ًاحجػً
لؾزرء ًمنزسشا ًاال ًا
فعميو ًاف ًيعخض ًاالمخ ًعمى ًمجمذ ًا ًا

العقؾباتًالسشرؾصًعميياًفيًىحاًالقانؾفًً .

ثالثاً ًػ ًلمسؾعف ًالسذسؾؿ ًباحكاـ ًىحه ًالسادة ًالظعؽ ًفي ًالعقؾبات ًالني ًتفخض ًعميوً

بسؾجبًالبشجيؽً اوال)ًوً ثانيا)ًمؽًىحهًالسادةًوفقاًالحكاـًالسادةً ً)90مؽًىحاً

القانؾفًً ً.

لؾزرء ًاالتحادؼ ًتذكيل ًلجشةًتحقيقية ًبخئاسة ًقاضً ًمؽ ًمحكسةً
رابعاً ًػ ًلخئيذ ًمجمذ ًا ًا
لشدىةًال ًتقلً
النسييدًاالتحاديةًوعزؾيةًوكيلًالؾ ازرةًالسعشيةًومسثلًعؽًىيئةًا ًًا
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درجنو ًعؽ ًمجيخ ًعاـ ًتنؾلى ًالنحقيق ًمع ًمؾعفي ًالؾعائف ًالقيادية ًالخاصةً
والعمياًوفقًاحكاـًىحاًالقانؾفً ً.

السادةًػًً89ػًاوالًًػًلمخئيذًاالعمىًافًيبظلًاياًًمؽًالعقؾباتًالسفخوضةًعمىًالسؾعفًالسشرؾصًعميياً

ًتؾافخً
في ًالبشؾد ً اوالً) ًو ثانياً) ًو ثالثاً) ًمؽ ًالسادة ً ً )83مؽ ًىحا ًالقانؾف ًعشج ً

الذخوطًاالتيةًً ً:

مزيًسشةًواحجةًعمىًفخضًالعقؾبةًً .
ً
أًػً

قخنوً.
بًػًقياموًباعسالوًبرؾرةًمنسيدةًعؽًا ًا

جػ ًػ ًعجـًمعاقبنو ًبايةًعقؾبةًخالؿ ًالسجة ًالسشرؾصًعمييا ًفي ًالفقخةً أ)ًمؽً
ىحاًالبشجً .

تبًعمىًقخرًابظاؿًالعقؾبةًإًازلةًاثارىاًافًلؼًتكؽًقجًاسنشفحتًذلػً ً.
ًا
ثانياًًػًينخ

السادةًػً90ػًتخنػصًمحكسةًقزاءًالسؾعفيؽًبسػاًيأتػيًً:ػ ً

اوالً ًػ ًالشغخًفيًالظعؾف
ًعمىًقخًارتًفخضًالعقؾباتًالسشرؾصًعمييا ًفيًالسادةً
ًا
ً)83مؽًالقانؾف ًوليا ًافًتقخرًالسرادقةًعمىًالقخارًاوًتخفيضًالعقؾبةً

اوًالغاًؤىاًً .

لقخر ًالرادرً
ثانياً ًػ ًيذنخط ًقبل ًتقجيؼ ًالظعؽ ًلجػ ًمحكسة ًقزاء ًالسؾعفيؽ ًعمى ًا ًا
لقخر ًلجػ ًالجية ًالني ًاصجرتوً ،وذلػ ًخالؿً
بفخض ًالعقؾبة ًالنغمؼ ًمؽ ًا ًا
ًبقخر ًفخض ًالعقؾبة ًوعمىً
ً )30ثالثيؽ ًيؾماً ًمؽ ًتاريخ ًتبميغ ًالسؾعف ًا

الجية ًالسحكؾرة ًآنفا ًالبت ًبيحا ًالنغمؼ ًخالؿ ً ً )30ثالثيؽ ًيؾماً ًمؽ ًتاريخً
تقجيسوًوعشجًعجـًالبتًفيوًرغؼًاننياءًىحهًالسجةًيعجًذلػًرفزاًًلمنغمؼًً .

ثالثاً ًػ ًيذنخطًافًيقجـًالظعؽًلجػًمحكسةًقزاءًالسؾعفيؽ ًخالؿً ً)30ثالثيؽًي ًؾما ًمؽً
تاريخًتبميغًالسؾعفًبخفضًالنغمؼًحقيقةًاوًحكساًً ً.

لقخرًغيخًالسظعؾف ًفيوًخالؿًالسجةًالسشرؾصًعمييا ًفيًالبشجيؽً ثانياً)ً
رابعاً ًػ ًأ ًػ ًيعجًا ًا
و ثالثاً)ًمؽًىحهًالسادةًباتاًًً ً.

ًبقخر ًمحكسة ًقزاء ًالسؾعفيؽ ًلجػ ًالسحكسة ًاالداريةًالعمياً
ب ًػ ًيجؾز ًالظعؽ ًا
لقخرً
خالؿً ً)30ثالثيؽًيؾماً ًمؽًتاريخًالنبمغًبوًاوًًاعنبارهًمبمغاً ًويكؾف ًا ًا

الرادرًننيجةًالظعؽًباتاًًوممدماًًً ً.

السادةًػ ًً 91ػ ًاوالً ًػ ًاذا ًاوقفًالسؾعفًمؽًجيةً ًذاتًاخنراصًفعمىًدائختوًافًتدحبًيجهًمؽًالؾعيفةً
طيمةًمجةًالنؾقيفًً ً.

ثانياً ًػ ًلمخئيذًاالعمىًاوًمؽًيخؾلوًسحبًيجًالسؾعفًلسجةًال ًتديجًعمىً ً)60سنيؽً
لؾعيفةًمزخًبالسرمحةًالعامةًاوًقجًيؤثخًعمىً
ًاً
تخءػًلوًافًبقاءهًفيًا
يؾما ًاذا ً ًا
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لحؼًاحيلًمؽًاجموًالىًالنحقيقًويعادًالىًنفذًوعيفنوً
سيخًالنحقيقًفيًالفعلًا ًُ
بعجًاننياءًالسجةًالسحكؾرةًاالًاذاًكافًىشاؾًمححورً،فيشدبًالىًوعيفةًًاخخػًً ً.

جخءاتًالنحقيقًلسجةًالًتديجًعمىً
ثالثاًًػًأًػًلمجشةًافًتؾصيًبدحبًيجًالسؾعفًخالؿًا ًا
ً )60سنيؽ ًيؾماًً ،إال ًاذا ًاقنزت ًالسرمحة ًالعامة ًاو ًمقنزيات ًسيخً

ةًواحجةًفقطًً .
النحقيقًتسجيجىاًلسخ ً

لؾزرءًسحبًيجً
معًمخعاةًاحكاـًالفقخةً ًأً)ًمؽًىحا ًالبشجًلخئيذًمجمذًا ًا
ًًا
ب ًػ ً
شاغميًالجرجاتًالقياديةًالخاصةًوًالعمياًً 0

رابعاًًػًتدخؼًاحكاـًىحهًالسادةًعمىًالؾزيخًومؽًىؾًبجرجنوًويكؾفًسحبًاليجًبقخارًمؽً
مجمذًالؾزراءًً 0

ؼًرتبوًخالؿًفنخةًسحبًاليجً .
السادةًػًً92ػًاوالًًػًينقاضىًمدحؾبًاليجًانرا ًا

لختبًالسؾقؾؼً
ثانياً ًػ ًاذا ًفرلًاوًعدؿًالسؾعفًمدحؾبًاليجًفال ًيجفعًلوًشيءًمؽًا ًا
برخؼًالشغخًعسا ًاذا ًكافًفرموًاوًعدلوًيدنشجًالىًىحا ًالقانؾف ًاوًاؼًقانؾفً

اخخًً ً.

لختب ًاو ًتشديل ًالجرجة ًفنشفحً
ثالثاً ًػ ًاذا ًعؾقب ًالسؾعف ًمدحؾب ًاليج ًبعقؾبة ًانقاص ًا ًا
ؼًرواتبوًً ً.
العقؾبةًمؽًتاريخًسحبًيجهًويجفعًلوًالباقيًمؽًانرا ً

فخج ًعشو ًاوً
ًبخءة ًالسؾعف ًاو ًاال ًا
رابعاً ًػ ًاذا ًاسفخت ًننيجة ًالنحقيق ًاو ًالسحاكسة ًعؽ ًا
معاقبنوًبغيخًالعقؾباتًالسشرؾصًعمييا ًفيًالبشجً ثانياً)ًمؽًىحهًالسادةًفنجفعًلوً

لسؾقؾفةًمؽًرتبوًً ً.
ًا
االنراؼًا

ًقخر ًنيائي ًفي ًالنحقيق ًاوً
خامداً ًػ ًاذا ًتؾفي ًالسؾعف ًمدحؾب ًاليج ًقبل ًصجور ًا
ؼًرواتبوًالسؾقؾفةًالىًمؽًلوًحقًاسنيفاءًالحقؾؽًالنقاعجيةً
السحاكسةًفنؤوؿًانرا ً
وفقًاحكاـًقانؾفًالنقاعجًالسؾحجًوفيًحالةًعجـًوجؾدىؼًفنؤوؿًالىًورثنوًً .

السادةًػً93ػًالًيجؾزًفخضًاكثخًمؽًعقؾبةًبسؾجبًاحكاـًىحاًالقانؾف
ًعؽًفعلًواحجًً ً.
ً

السادةًػً94ػًًينختبًعمىًالذكخًالسؾجوًلمسؾعفًمؽًالجياتًالسشرؾصًعميياًفيًالسادةً ً)41مؽًىحاً

ًواذا ًحرل ًعمى ًشكخيؽ ًفيمغياف ًعقؾبة ًاالنحارً
القانؾف ًالغاء ًعقؾبة ًلفت ًالشغخ ً
ًتذكخت ًفأكثخ ًوكاف ًمعاقباً ًبعقؾبة ًاشج ًمؽً
ًا
ًواذا ًحرل ًعمى ًثالثة
السفخوضة ًعميو ً
شيخ ًًواحجاً ًعؽًكلً
االنحارًفنقمصًمجةًتأخيخًتخفيعوًاو ًتخقينوًمشحوًالديادةًالدشؾيةً ً ًاً
شكخً ًوبساًالًيديجًعمىً ً)3ثالثةًاشيخًفيًالدشةًً ً.

لسشدبًوالسعارًىؾًالخئيذًاالعمىًفيًالجيةً
ً
السادةًػًً95ػًاوالًًػًيكؾفًالخئيذًاالعمىًالسخنصًلمسؾعفًا
السشدبًاًوالسعارًاليياً ً.
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وًتشديبوًواننياءًخجمنوًالؼًسببً ًمؽًاالسبابً
ً
ثانياً ًػ ًال ًيسشعًًاعارةًالسؾعفًاوًنقموًا
مؽًمداءلنوًوفقاًالحكاـًىحاًالقان ًؾفًًً .

السادةًػ ًً 96ػ ًاذاًعيخًلمؾزيخًاوًرئيذًالجائخةًالسخؾؿًمؽًالؾزيخًاوًمحكسةًقزاءًالسؾعفيؽًافًفعلً
السؾعفًالسحاؿًالىًالنحقيقًاوًفيًمحنؾياتًالسيسةًجخماً ًنذأًمؽًوعيفنوًاوًارتكبوً
برفنوًالخسسيةًفنجبًاحالنوًالىًالسحاكؼًالسخنرةًً 0

الفرل الثاني والعذرون
االحكام الختامية ً

لنشديقًمعًدوائخًالجولةًباعجادًقاعجةًبياناتًمخكديةًونغاـًمعمؾماتً
ً
السادةًػ ًً 97ػ ًاوالً ًػ ًيقؾـًالسجمذًبا
لسؾاردًالبذخيةً .
مؾحجًفيًادارةًا ً

شخؼًعمىًحدؽًتظبيقًاحكاـًىحاًالقانؾفًً .
ثانياًًػًينؾلىًالسجمذًاال ًا

ثالثاً ًػ ًأػ ًتذكلًلجشة ًاوًاكثخ ًفيًالسجمذًتدسىً لجشةًشؤوف ًخجمةًالسؾعفيؽ)ًتخنصً
ًوالسنعمقة ًبنظبيق ًاحكاـ ًىحاً
بالشغخ ًفي ًالنغمسات ًالني ًيقجميا ًالسؾعف ًؾف ً

القانؾفًفيساًعجاًقزاياًانزباطًالسؾعفيؽً .

بًػًيقجـًالنغمؼًخالؿً ً)30ثالثيؽًيؾماًًمؽًتاريخًالنبميغًً ً0

جػًػًتبتًالمجشةًخالؿً ً)90تدعيؽًيؾماًًوفيًحالةًعجـًالبتًيعجًرفزاًًلمنغمؼً
ً0

ًبقخًارت ًلجشة ًشؤوف ًخجمة ًالسؾعفيؽ ًاماـ ًمحكسة ًقزاءً
د ًػ ًيجؾز ًالظعؽ ًا
السؾعفيؽ ًخالؿً ً)30ثالثيؽًيؾماً ًمؽًتاريخًالنبميغًبوًاوًًاعنبارهًمبمغاًً

ًقخرًالسحكسة ًخاضعاً ًلمظعؽًلجػًالسحكسةًاالداريةًالعميا ًخالؿً
ويكؾف ًا
ًقخرًالسحكسةً
ً)30ثالثيؽًيؾماً ًمؽًتاريخًالنبميغًاوًًاعنبارهًمبمغاًًويكؾف ًا

االداريةًالعمياًبشنيجةًالظعؽًباتاًً ً.

جخءاتًالنغمؼًبنعميساتً .
ىػًػًيحجدًتذكيلًالمجشةًوميامياًًوا ًا

لقؾانيؽًاالتيةًً -ً:
السادةًػًً98ػًاوالًًػًتمغ ػىًا ً

ًأػًًقانؾفًالخجمةًالسجنيةًرقؼً ً)24لدشةًً .ًً1960

بًػًقانؾفًالسالؾًرقؼً ً)25لدشةًً1960

لجولةًوالقظاعًالعاـًرقؼً ً)14لدشةً ً.ً1991
ً
جػًػًقانؾفًانزباطًمؾعفيًا

لجولةًوالقظاعًالعاـًرقؼً ً)22لدشةًً 2008معًمخاعاةً
ً
ًرواتبًمؾعفيًا
د ًػ ًقانؾف ً
السادةً ًً)33مؽًىحاًالقانؾفًً .

قخًارت ًمجمذ ًقيادة ًالثؾرة ً السشحل ً) ًالسشرؾص ًعميياًفي ًالججوؿ ًرقؼً ً)4
وػ ً ًا
السمحقًبيحاًالقانؾفً .
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ً
ثانياً ًػ ًتمغىًكافةًالشرؾصًالقانؾنيةًالؾاردةًفيًالنذخيعاتًوالق اخراتًواالوامخًالنيًتقخرً
لمسؾعف ًراتبا ًاو ًمخررات ًخالفا ًلمخواتب ًوالسخررات ًالسحجدة ًفي ًنغاـً

ال ًخًواتبًالحؼًسيرجرًتشفيحاًالحكاـًىحاًالقانؾفًً ً.

نغسةًوالنعميساتًالرادرةًبسؾجبًاحكاـًالقؾانيؽًالسشرؾصًعميياًفيً
ً
ًثالثاً ًػ ًتبقىًاال
البشج ً اوال) ًمؽ ًىحه ًالسادة ًقبل ًصجور ًىحا ًالقانؾف ًنافحة ًلحيؽ ًصجور ًما ًيحلً

رضًواحكاـًىحاًالقانؾفً .
ً
محمياًاوًيمغيياًًماًلؼًتنعا

لجولةًوالقظاعًالعاـًرقؼً
ً
ًرواتبًمؾعفيًا
رابعاً ًػ ًيدنسخًالعسلًبالندكيؽًالسحجدًفيًقانؾف ً
ً)22لدشةًً 2008لحيؽًًاعجادًوتشفيحًالججوؿًالسؾحجًالسشرؾصًعميوًفيًالبشجً
ثالثا)ًمؽًالسادةً ً)8مؽًىحاًالقانؾفً ً.

خامداً ًػ ًلمخئيذًاالعمىًتخؾيلًبعضًمياموًالسقخرةًفيًىحا ًالقانؾف ًالؼًمؽًمؾعفيوً
مؽًذوؼًالجرجاتًالخاصةًوالعمياًً .

السادةًػًً99ػًاوالًًػًيجؾزًاصجارًانغسةًًلندييلًتشفيحًاحكاـًىحاًالقانؾفً ً.

ثانياً ًػ ًلخئيذًمجمذًالخجمةًالعامةًاالتحادؼًاصجارًتعميساتًلندييلًتشفيحًاحكاـًىحاً
القانؾفًً .

السادةًػً100ػًًيشذخًىحاًالقانؾفًفيًالجخيجةًالخسسيةً ًويشفحًببيافًيرجرًعؽًمجمذًالؾزراءًً ًًً.
ً
االسباب السهجبــــــــــة
فًوالؾعيفػةً
لغػخضًتحجيػثًالشغػاـًاالدارؼًلمجولػةًمػؽًخػالؿًاصػالحًركشيًالخجمػةًالسجنيػةً،السؾعػ ً

ًواحجًجامعًيديػلًتظبيقػوًً ً.
وتؾحي ػجًاحكاميساًفػيًقانػؾف ً

ش ػخعًى ػحاًالقانػؾفً ً
ًُ

ً
ً

ً

ججول رقم ()0

الهظائف الخاصة القيادية

 .1رئيذًجامعةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
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 .2رئيذًمجمذًشؾرػًالجولةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
 .3سفيخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً .

 .4رئيذًدائخةًفيًمخكدًو ازرةًالخارجيةًًًًًًًًًًًً.

 .5رئيذًجيازًاالشخاؼًوالنقؾيؼًالعمسيًفيًو ازرةًالنعميؼًالعاليًوالبحثًالعمسيًً.
 .6رئيذًالييئةًالعخاقيةًلمحاسباتًوالسعمؾماتيةًًًًً.

 .7رئيذًىيئةًالنعميؼًالنقشيًفيًو ازرةًالنعميؼًالعاليًوالبحثًالعمسيً
 .8رئيذًالسجمذًالعخاقيًلالخنراصاتًالظبيةًًً.

 .9رئيذًىيئةًالنقاعجًالؾطشيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
 .10رئيذًالجيازًالسخكدؼًلمنقييذًوالديظخةًالشؾعيةً

 .11رئيذًالجيازًالسخكدؼًلالحراءًًًًًًًًًًًًًًً.

 .12رئيذًىيئةًرعايةًذوؼًاالعاقةًواالحنياجاتًالخاصةً.
 .13رئيذًىيئةًالحسايةًاالجنساعيةًً.

ججول رقم ()5

الهظائف الخاصة
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 .1مدنذارًفيًرئاسةًالجسيؾريةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

 .2مدنذارًفيًاالمانةًالعامةًلسجمذًالؾزراءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
 .3مدنذارًفيًمجمذًالشؾابًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
 .4وكيلًو ازرةًومؽًينقاضىًرواتبوًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
 .5نائبًرئيذًمجمذًشؾرػًالجولة.

 .6مدنذارًفيًمجمذًشؾرػًالجولةًًًًًًًًًًًًً.
 .7مدنذارًفيًو ازرةًًًًًًًًًًًًًًً.

 .8نائبًرئيذًديؾافًالخقابةًالساليةًًً.
 .9نائبًرئيذًىيئةًالشداىةًًًًً.
.10

رئيذًاالدعاءًالعاـً.

.12

القاضيًفيًمحكسةًالنسييدً.

.11
.13

نائبًرئيذًمحكسةًالنسييدً.

رئيذًىيئةًاالشخاؼًالعجليً.

ججول رقم ()3

 .1مجيخًعاـً ً

الهظائف العليــــا

 .2عسيجًكمي ػ ػ ػ ػ ػػة ً
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