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 رئاسة مجلس الـوزراء     

 الجھاز المركزي للرقابة الماليـة 
 

 /٤/قــــرار  رقـــم 
 

 .رئيس الجھاز المركزي للرقابة المالية 
م  - ة رق ي الدول املين ف ي للع انون األساس ام الق ى أحك اًء عل ام / ٥٠/بن  ٢٠٠٤لع

 . منه /٤/من المادة / ب/ والسيما الفقرة
از  - انون الجھ ام ق ى أحك وم وعل ادر بالمرس ة الص ة المالي زي للرقاب المرك

 . ٢٩/٩/٢٠٠٣تاريخ )  ٦٤( التشريعي رقم 
 .  ١٢/٧/٢٠١٢تاريخ / ٢٥٥/وعلى المرسوم رقم  -
المتضمن  ٢٨/٢/٢٠٠٥تاريخ / ٩٠٣/وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -

 .اعتماد النظام الداخلي النموذجي 
 المتضمن اعتماد ھذا النظام ٢/٢٠١٥/ ٢٣تاريخ   /٤٣/رقم وعلى محضر اللجنة  -

 :يقرر مايلي

 . فق للجھاز المركزي للرقابة المالية يعتمد النظام الداخلي المر ) :١(مادة 
  ج د تاريخ /٤٤/ينھى العمل بالنظام الداخلي الصادر بالقرار رقم ) : ٢(مادة 

            ٢١/٧/١٩٨٨. 
 .ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية  ) :٣(مادة 

 
 ٢٠١٥/ ٣/ ٢الموافق    ھـ ١٤٣٦/  جمادى األولى /١٢/دمشق في   
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 النظام الداخلي
 للرقابة المالية للجھاز المركزي

 الباب األول
 التعـاريف

وارد ) : ١(المادة  يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام ھذا النظام المعنى ال
 :بجانب كل منھا 

انون  -١ م: الق ة رق ي الدول املين ف ي للع انون األساس اريخ / ٥٠/الق ادر بت الص
 .وتعديالته  ٦/١٢/٢٠٠٤
از  -٢ انون الجھ ادر : ق انون الص مالق ريعي رق وم التش / ٦٤/بالمرس

 . ٢٠٠٣/  ٢٩/٩تاريخ
داخلي -٣ ام ال ة :  النظ زي للرقاب از المرك داخلي للجھ ام ال النظ

 .المالية 
 .الجھاز المركزي للرقابة المالية:  الجھاز -٤
 . المجلس األعلى للرقابة المالية: المجلس  -٥
 .رئيس الجھاز المركزي للرقابة المالية :  رئيس الجھاز -٦
از -٧ ل الجھ ال  :وكي ي مج از ف يس الجھ اون رئ ي يع ل فن عام

 بقانون الجھاز والنظام الداخلي اختصاصاته المنصوص عليھا
دير -٨ د:  الم دى الم رأس إح ذي ي ل ال يريات أو اإلدارات العام

 .بالجھاز  الفرعية
 .العامل الذي يرأس فرع الجھاز في المحافظة :  مدير الفرع  -٩
 .بمھام الوظيفة  العامل الذي يعاون المدير:  معاون المدير -١٠
 .العامل الذي يرأس قسم من العمل المتجانس : رئيس القسم  -١١
دائرة  -١٢ يس ال ل :  رئ ن العم رة م رأس دائ ذي ي ل ال العام

 .المتجانس 
 .سر المجلس األعلى للرقابة المالية  نيأم:  السر نيأم -١٣
ي   -١٤ ل الفن ة : العام ائف الفني دى الوظ غل إح ذي يش ل ال العام

ي   از وھ يس :"بالجھ از -ازالجھرئ ل الجھ دير  -وكي اون  -م مع
 " .مفتش معاون  -مفتش -مفتش أول -رئيس قسم   -مدير

ل اإلداري   -١٥ ر : العام ائف غي دى الوظ غل إح ذي يش ل ال العام
 .الفنية الملحوظة في المالك العددي للجھاز 

ت   -١٦ ل المؤق ال : العام ى أعم تخدامه عل ري اس ذي يج ل ال العام
ر واردة ف ا غي ة بطبيعتھ داخلي مؤقت ام ال ددي والنظ الك الع ي الم

 .من القانون / ١٤٦/للجھاز وفق أحكام المادة 
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ي  -١٧ ي أو المھن ر أو االختصاص د :  الخبي ري التعاق ن يج ل م ك
 .من القانون / ١٤٧/معه وفقاً ألحكام المادة

مي  -١٨ ل الموس م :  العام تخدامه بمواس ري اس ذي يج ل ال العام
 .دورية متعارف عليھا وحسب مھام الجھاز 

ة   -١٩ ي : اإلدارة الفني ا إدارةھ ى جھ ة عل ة المالي اع الرقاب ت القط
املين ي كوك الع ام وص دة إدارات الع ا ع ع إليھ ل ويتب ھا وكي رأس

 .فرعية  فنية 
ة  ةاإلدارة الفرعي -٢٠ ة و:الفني ة لمراجع ة فني ي إدارة فرعي دقيق ھ ت

ة ة الكفاي ابات ورقاب ة  و الحس املين رقاب كوك الع يص ات  ف الجھ
 .     الخاضعة لرقابة الجھاز

ة   -٢١ رة  : المديري از مباش يس الجھ ع رئ ة تتب ة مركزي ي مديري ھ
 . ويجوز بقرار منه تكليف أحد الوكالء باإلشراف على عملھا 

از   -٢٢ رع الجھ يس :  ف ع رئ ة  تتب ة بالمحافظ ة فني إدارة فرعي
 . الجھاز وتعمل بإشراف الوكالء كل وفق اختصاصه 

ي   -٢٣ ل التنظيم ح  : الھيك ذي يوض از ال ي للجھ كل التنظيم الش
ي  از ف روع الجھ ة وف ي اإلدارة المركزي ة ف ى التنظيمي ع البن توض
تويات  ع المس ة م ات الوظيفي اط العالق ة ارتب ات وكيفي المحافظ

انون العلي ي ق ددة ف ام المح ذ المھ دم تنفي ا يخ ة بم دنيا واألفقي ا وال
 .الجھاز وھذا النظام الداخلي 

ـكل اإلداري  -٢٤ ـلى :  الھي ددي ع الك الع ائف الم ع وظ ل توزي ويمث
رة  ام الفق ق أحك از وف ي الجھ ي ف ـكل التنظيم ـھزة الھي ن / ب/أج م

 .من القانون / ٣/المادة 
 .ميته في مـالك الجھازكل عمل دائـم وردت تس: الوظيفة   -٢٥
ابي  -٢٦ يم النق ام : التنظ اً ألحك از وفق ي الجھ كل ف يم المش التنظ

 .وتعديالته  ١٩٦٨لسنة / ٨٤/قانون التنظيم النقابي رقم 
ة  -٢٧ يف الوظيف ى :  توص ة عل راءات المترتب ة اإلج مجموع

ا  د تحليلھ ي بع ات وتنتھ ع المعلوم دأ بجم ة تب يف كعملي التوص
ة ى نتيج ا إل ادة تركيبھ رف  وإع ي يع ف تحليل ان وص ي بي ل ف تتمث

 .الوظيفة 
ة   -٢٨ ف الوظيف ا و: وص ي إليھ ي تنتھ ة الت ة  النتيج ا عملي بھ

ان كل بي ى ش دم عل از وتق ي الجھ ة ف يف الوظيف ة (توص بطاق
ف ي ) وص ة ف يم الداخل ل التقي رز عوام ة فيب رف الوظيف يع

ؤولياتھا  ا ومس ي أداء واجباتھ ة ف ة الخاص ر الطبيع ا ويظھ تكوينھ
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دد  ة ويح رات الالزم ؤھالت والخب ول للم ى المقب د األدن الح
ائج  ق النت وظيفي وتحقي ز ال ام المرك ذ مھ ماناً لتنفي غلھا ض لش
ن  دث م ي أح ة الت داف الرئيس ذ األھ ي تنفي ھام ف ه لإلس ة من المتوقع

 .أجلھا الجھاز
كل إدارة أو مديرية أو فرع أو قسم أو دائرة وتتكون من :  الوحدة التنظيمية  -٢٩

 .الوظائف المتجانسة أو المتكاملة أو المترابطة  مجموعة من
 الباب الثاني

 مسؤولياته -الھيكل التنظيمي للجھاز اختصاصاته 
 الفصل األول
 الھيكل التنظيمي

 
 :يلي يشكل الھيكل التنظيمي للجھاز وفقا لما ) :٢(المادة 
 .المجلس األعلى للرقابة المالية -
 .اإلدارات الفنية  -
 .المديريات  -
 . فروع الجھاز بالمحافظات  -
 :المجلس ) : ٣(المادة 
انون  -١ ام ق ق أحك الحياته وف ه وص ولى مھام از و يت ي الجھ ا ف لطة العلي و الس ھ

 . الجھاز وھذا النظام  ويرأسه رئيس الجھاز وتصدر قراراته عن رئيسه 
ام  -٢ ه األحك اذ قرارات اده واتخ اته وانعق س واختصاص كيل المجل ـأن تش ـبق بش تط

 :في قانون الجھاز ووفقاً لما يلي  الواردة 
ً ....................  ........................................رئيس الجھاز  ـــ       رئيسا
     أعضاء...........................................................  وكالء الجھاز  ـــ 
 أعضاء.. ......من رئيس الجھاز ثالثة من المديرين في الجھاز يسمون بقرارـــ 
   .حد العاملين الفنيين يسميه رئيس الجھاز أالسر  بأمانةويقوم ـــ 
از -٣ يس الجھ ى دعوة من رئ اًء عل اده صحيحاً إال  وال ينعقد المجلس بن ر انعق يعتب

 . بحضور الرئيس وأكثرية األعضاء 
از   -٤ تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين و يكون صوت رئيس الجھ

 . مرجحاً عند التساوي 
ور  -٥ يين لحض ين واالختصاص ن الفني راه م ن ي وة م از دع رئيس الجھ وز ل يج

راتھم  ال خب ي مج دخل ف ي ت يع الت ة المواض س لمناقش ات المجل اجتماع
 .تصاتھم دون أن يكون لھم حق التصويواختصا
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يس  ةربعييمنح أعضاء المجلس وأمين السر مكافأة ) :  ٤( المادة  رار من رئ تحدد بق
 .الجھاز 

ادة  از ) :  ٥( الم يس الجھ ي: رئ ل نيع وم ويعام ن بمرس وزير م ة ال ث  معامل حي
 .النافذة واألنظمةعليھا في القوانين  حيات والحقوق والواجبات المنصوصالصال

 :اإلدارات الفنية في الجھاز ) :  ٦( المادة 
ن اإلدارات  -١ ألف م ام اإلداري وتت اع الع ات القط ى جھ ة عل ة المالي إدارة الرقاب

امالفرعية الفنية و از والتي تراجع حسابات جھات  األقس روع الجھ دى ف ة ل الفني
 .القطاع العام اإلداري  

ام اال -٢ ى جھات القطاع الع نإدارة الرقابة المالية عل ألف م اإلدارات  قتصادي وتت
از والتي تراجع حسابات جھات  األقسامالفرعية الفنية و  روع الجھ دى ف الفنية ل

 . االقتصاديالقطاع العام 
ة  -٣ ن اإلدارات الفرعي ألف م ة وتت ي الدول املين ف كوك الع ى ص ة عل إدارة الرقاب

ة الصكوك الخاضعة  األقسامالفنية و  از والتي تراقب كاف الفنية لدى فروع الجھ
 .لرقابة الجھاز المحددة بقانون الجھاز والنظام الداخلي 

 ) : ٧( المادة 
ير  - أ از عن حسن س يس الجھ ام رئ ون مسؤوالً أم ل يك ة وكي ل إدارة فني رأس ك ي

ا أو ال ة لھ ة التابع ة الفني ة واإلدارات الفرعي ي اإلدارة الفني ل ف ديريات العم م
 .المركزية المكلف باإلشراف عليھا وتوزيع العمل ضمنھا 

ة تتألف كل إدارة فنية من   - ب ة الفني رار من عدد من اإلدارات الفرعي التي تحدث بق
رأس كل إدارة  رئيس الجھاز بناًء على اقتراح المجلس وحسب متطلبات العمل وي

دد مھامھ ر تح دير أو أكث اون م ه مع دير يعاون ة م ة فني اتھا فرعي ا واختصاص
 .بموجب أحكام ھذا النظام والتعليمات الصادرة عن رئيس الجھاز 

ل   - ت املين قسميتبع لكل وكي ال  يضم عدد من الع ى عم ين إضافة إل ين الفني إداري
ال  ةيمارسون عمل الديوان و األعم ل من  اإلداري ه الوكي م ب ا يكلفھ ة و م والقلمي

 .مھام تتعلق بعمل اإلدارة الفنية المشرف عليھا 
روع اإلداري   - ث م الف ين : قس املين الفني ن الع دد م م ع ل اإلداري ويض ع للوكي يتب

 .مشاريع قرارات القبول العتمادھا أصوالً  تدقيقھامه بواإلداريين ويحدد م
روع   - ج م الف اديقس ع للوكي:  االقتص اديل يتب املين  االقتص ن الع دد م م ع ويض

ه بالفني دد مھام ين ويح دقيقين واإلداري ا  ت ول العتمادھ رارات القب اريع ق مش
 .أصوالً 

املين : قسم التحقيق بأسباب الخسائر   - ح يتبع الوكيل االقتصادي ويضم عدد من الع
ين الفن ين واإلداري ه ي ام مھمت اع الع ات القط دى جھ ائر ل باب الخس ق بأس التحقي
باب ، قتصاديإلا ق بأس ب التحقي ة طل روع واإلدارات الفرعي دراء الف وز لم ويج
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خسائر بعض الفروع التابعة لمؤسسات رئيسية بعد الحصول على موافقة الوكيل 
 .االقتصادي 

ادة  ا ا) :  ٨( الم ع لھ ام اإلداري ويتب اع الع دقيق القط وم بت ي تق ة الت إلدارة الفني
 :اإلدارات الفرعية التالية 

  إداري أول (اإلدارة الفرعية لمراجعة الحسابات ورقابة الكفاية(. 

  إداري ثاني( اإلدارة الفرعية لمراجعة الحسابات ورقابة الكفاية(. 

 إداري ثالث(  اإلدارة الفرعية لمراجعة الحسابات ورقابة الكفاية(. 
 إداري رابع(   اإلدارة الفرعية لمراجعة الحسابات ورقابة الكفاية. ( 

ا ) :  ٩( ادة الم ع لھ ام االقتصادي ويتب اإلدارة الفنية التي تقوم بتدقيق القطاع الع
 :اإلدارات الفرعية التالية 

 أول اقتصادي( اإلدارة الفرعية لمراجعة الحسابات ورقابة الكفاية.( 
 ثاني اقتصادي (اإلدارة الفرعية لمراجعة الحسابات ورقابة الكفاية.( 
  ثالث اقتصادي (الحسابات ورقابة الكفايةاإلدارة الفرعية لمراجعة.( 
 رابع اقتصادي (اإلدارة الفرعية لمراجعة الحسابات ورقابة الكفاية.( 
 خامس اقتصادي (اإلدارة الفرعية لمراجعة الحسابات ورقابة الكفاية.( 

ع ) :١٠( المادة  ة ويتب اإلدارة الفنية التي تقوم  بمراقبة صكوك العاملين في الدول
 :اإلدارات الفرعية التالية لھا 

 اإلدارة الفرعية لمراقبة صكوك العاملين األولى. 

 اإلدارة الفرعية لمراقبة صكوك العاملين الثانية. 

 الثالثة اإلدارة الفرعية لمراقبة صكوك العاملين. 

 اإلدارة الفرعية لمراقبة الصكوك تقاعد أول. 

 اإلدارة الفرعية لمراقبة الصكوك تقاعد ثاني. 

 :وتتألف من:المديريات ) :  ١١( المادة 

 .مديرية التحقيق  .١

 .مديرية الموارد البشرية والشؤون اإلدارية  .٢

 .مديرية الدراسات والمتابعة  .٣

 .مديرية العالقات العامة والتأھيل والتدريب  .٤

 .مديرية الرقابة على مشروع الحساب الختامي للموازنة  .٥
 :المحافظاتفروع الجھاز في ) :١٢( المادة 

 .فرع الجھاز المركزي في حلب .١
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 .فرع الجھاز المركزي في حماه .٢

 .إدلبفرع الجھاز المركزي في  .٣

 . فرع الجھاز المركزي في الالذقية .٤

 . فرع الجھاز المركزي في طرطوس .٥

 . فرع الجھاز المركزي في حمص .٦

 .فرع الجھاز المركزي في دير الزور .٧

 .فرع الجھاز المركزي في الحسكة .٨

 . الجھاز المركزي في الرقةفرع  .٩

 . فرع الجھاز المركزي في درعا .١٠

 .فرع الجھاز المركزي في السويداء .١١

 

 الفصــل الـثـانـي
 اختصاصــات الھيكــل التنظيمي ومسؤولــيــاته

 :يختص المجلس بما يلي ) : ١٣( المادة 
 .  إقرار مشروع خطة العمل السنوية للجھاز ومتابعة تنفيذھا  )١
 . لحساب اإلجمالي العام للموازنة العامة للدولة لإقرار مشروع التقرير العام  )٢
 . اقتراح مشروع النظام الداخلي للجھاز  )٣
 .قانون الجھاز  ة في اختصاص المجلس وفق أحكامالنظر بجميع القضايا الداخل )٤
وزير المختص أو  )٥ وزراء أو ال يس مجلس ال رى رئ النظر بجميع القضايا التي ي

 . جھاز عرضھا على المجلس رئيس ال
 . اقتراح إحداث فروع للجھاز في المحافظات  )٦
 . اقتراح نقل العاملين الفنيين خارج الجھاز  )٧
وادث  )٨ ة الح يھم نتيج ة عل الغ المترتب اء المب املين لق م الع ة ذم دم تبرئ ة أو ع تبرئ

 . والكوارث والطوارئ في ضوء التحقيقات التي تجري لھذه الغاية 
ة  )٩ از تأديبمحاكم ين بالجھ املين الفني ام يالع ق األحك ب وف س التأدي فة مجل اً بص

ة  ة للرقاب ة المركزي انون الھيئ ن ق امس م ل الخ ي الفص ا ف وص عليھ المنص
م  يش رق ام  ٢٤والتفت اموتع ١٩٨١لع ع أحك ارض م ا ال يتع ه وبم انون  ديالت ق

 .الجھاز 
 :السر  أمانة) :  ١٤( المادة 

 :يلي  يتولى أمين السر ما
ال المجلس    -١ اع وإعداد جدول بأعم يقوم أمين سر المجلس بتنظيم دعوات االجتم

وتجھيز محاضر الجلسات وإعداد مشاريع الكتب والمراسالت والقرارات الخاصة 
ل از  بعم يس الجھ ى رئ ھا عل س وعرض ال   والمجل دول أعم دعوة بج ق ال ترف



 
  

٩ 
 

ة  ذكرات العرض ( الجلس ن م ى الخاصة بالمواضيع المطرو) صورة ع ة عل ح
 .الجلسة وذلك قبل وقت كاٍف من موعد انعقاد الجلسة 

ة تنظيم إجراءات دعوة   -٢ اع تنظيم محوالمجلس لالجتماع بصفة تأديبي ضر االجتم
ى مجلس التأديب  و تبليغ رارات  المحال إل سالبق ة إجراءات الطعن  مجل ومتابع

 . المقدم من صاحب العالقة  وإبالغ المجلس بنتائجه 
اـيتضمن ك ح سجلـفت  -٣ ق ب ل م ـا صدر عــمجلس ومـال الـأعمـيتعل ن المجلس ـ

ب (  نــم الت  –كت يات تو –مراس رارات  –ص ق و......)  -ق ا يتعل ة م طباع
 .الخاصة بعمل المجلس لديھا الثبوتياتو بأعمال المجلس و حفظ الوثائق

ل  -٤ ق الوكي ن طري از ع روع الجھ ديريات وف ى إدارات وم ة إل ب دوري داد كت إع
 .المختص لبيان نتائج القرارات والتوصيات التي اتخذھا المجلس 

 . لمديريات وفروع الجھازاإلدارات الفنية وا مجلس إلىنسخ عن  قرارات ال غيتبل  -٥
را تبليغ  -٦ ر الخاص بالموضوع المطروح الجھة العامة ذات العالقة بنسخة عن الق

 . ن رئيس المجلس صادر ع كتاب أصولي بموجبفقط 
 .تجليد قرارات المجلس بشكل سنوي  -٧

روع ) :  ١٥( المادة  ديريات  وف ة والم ة الفني ة واإلدارات الفرعي ى اإلدارات الفني عل
ا رارات وتوصيات كل ضمن  الجھاز بالمحافظات متابعة م ه المجلس من ق ينتھي إلي

 .تنفيذه اختصاصاته وتضمين التقارير الدورية بما تم تنفيذه من القرارات وما لم يتم 
ذ  واإلشرافالجھاز  أعمال إدارة رئيس الجھاز يتولى)  ١٦( المادة  عليه ومتابعة تنفي

 :يلي  فيه  وفق ما األعمالقرارات المجلس وھو مسؤول عن حسن سير 
 قيادة وتوجيه العاملين في الجھاز واإلشراف الفني واإلداري على أعمال الجھاز .١
وإصدار التقرير السنوي وتقرير الموازنة إصدار خطة عمل الجھاز السنوية  .٢

 . تنفيذ ذلك عن طريق المراكز الوظيفية األدنى  العامة ومتابعة
ة في حدود صالحياته  .٣ رارات التنفيذي از إصدار الق انون الجھ انون وق واردة بالق ال

 . وھذا النظام
 .األنظمة الخاصة بعمل الجھاز  إصدار .٤
رارات الصادرة عن  .٥ رارات صادرة ومتابعة تنفيذ الق ة ق ام المجلس  وأي اً ألحك فق

 . قانون الجھاز
 .الدورية وغير الدورية  هجتماعاتايرأس المجلس  ويدعو إلى  .٦
 .تمثيل الجھاز تجاه الغير وأمام القضاء  .٧
 .اقتراح تسمية الوكالء بالجھاز  .٨
 .المنصوص عليھا قانوناً التعويضات والمكافآت التشجيعية إصدار قرارات منح  .٩
  .النفقة وصرفھا وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة عقد .١٠



 
  

١٠ 
 

روع  اإلداراتتحدد الجھات العامة الخاضعة لرقابة كل من ) :١٧( ادة ــالم ة و ف الفني
ل  راح الوكي ى اقت اًء عل از بن يس الجھ ن رئ ادر ع رار ص ديريات بق از والم الجھ

 .المختص 
ادة  ارس ) :١٨( الم ة اإلدارات تم ة و اإلدارات الفرعي روع و الفني ديريات وف الم

ذ  داخلي وتنف ام ال از والنظ انون الجھ اً لق اتھا وفق ات اختصاص از بالمحافظ الجھ
 .أعمالھا ضمن إطار خطة العمل السنوية 

ادة  ام اإلداري ) : ١٩(الم اع الع ات القط ى جھ ة عل ة المالي ارس : إدارة الرقاب    تم
از  ي الجھ ة ف ات اإلدارة الفني وزارات واإلدارات والھيئ بة لل اتھا بالنس اختصاص

ة  ة المحلي دات اإلداري ا والوح ة لھ ات التابع ـابع اإلداري والجھ ة ذات الطـ العام
ـة  ة جھ ـوادي وأي ومديريات األوقاف والوحدات الحسابية المستقلة والجمعيات والن

ا مالھا بم ي رأس اھم ف ا أو تس ة بإعانتھ وم الدول ة تق ة أو خدمي ن  ال إداري ل ع يق
ة %) ٢٥( ى خضوعھا لرقاب كحد أدنى والجھات التي تنص صكوك إحداثھا عل

 .        الجھاز
 :االختصاصات التالية  مجال الرقابة المالية والمحاسبيةوتتولى في  
ك   .١ ات وذل رادات والنفق احيتي اإلي ي ن ة ف زة الدول ف أجھ ابات مختل ة حس مراجع

جالت  اتر وس تندات ودف ة مس ات بمراجع ة والنفق تحقات العام المتحصالت والمس
بية الخاصة بالتحصيل أو  ود المحاس ة والقي العامة والتثبت من أن التصرفات المالي
ررة  ة المق بية والمالي نظم المحاس وانين وال اً للق ة ووفق الصرف تمت بصورة نظامي

 .وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة 

ارج الم  .٢ ابات خ ع الحس ة جمي ة مراجع ابات جاري لف وحس ات وس ن أمان ة م وازن
ا  والتثبت من صحة العمليات الخاصة بھا ومن أن أرقامھا مقيدة في الحسابات وأنھ

 .مؤيدة بالمستندات القانونية 

 .والتأكد من صحة الميزان الختامي تدقيق ومراجعة قطع الحساب   .٣
د   .٤ تندات التوري جالتھا ومس ا وس ص دفاترھ تودعات وفح ود المس ة قي مراجع

 خراجاتإلا ووالصرف ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس بھا وصحة اإلدخاالت 
 .ومطابقة الموجود الفعلي للمستودعات مع الموجود الدفتري المؤيد بالوثائق 

الغ المقبوضة والمدف  .٥ ن صحة المب د م ناديق والتأك يش الص ة تفت ن مطابق ة وم وع
حساب المصرف من سحب  تدقيق وفعلي للصناديق مع الرصيد القيدي الموجود ال
 . لرصيد الكشف المصرفيالقيدي كد من صحة مطابقة الرصيد أوايداع والت

ا والسجالت   .٦ ات وحركتھ تفتيش المرآب واالطالع على محاسبة اآلليات والمحروق
 .الممسوكة لھذه الغاية وذلك وفقاً للقوانين واألنظمة المتعلقة بھذا الشأن 

دول  واإلعاناتتدقيق المنح والھبات   .٧ ة ومن  ال والقروض المقدمة من خزينة الدول
 .جھات القطاع العام اإلداري  إلىوالمنظمات الدولية واإلقليمية 



 
  

١١ 
 

ذ و أسباب عدم   .٨ تدقيق الخطة االستثمارية من اعتمادات ونفقات فعلية ونسب التنفي
 .التقصير بالتنفيذ  التنفيذ أو

 . المطابقة مع صندوق الدين العام  إجراءاتالتأكد من صحة   .٩
وادث   .١٠ ف ح رف وكش يل والص تندات التحص اتر ومس جالت ودف ص س فح

تالس واإل ا واالخ ة وبحث بواعثھ ات المالي ال والمخالف باباألھم ى  س ي أدت إل الت
 .حدوثھا واقتراح وسائل عالجھا 

ات  .١١ ادات والجمعي ة لالتح ن الدول ة م روض المقدم ات والق نح واإلعان دقيق الم ت
ة  ة الخدم د تأدي ي تقص ة الت ات التعاوني ن الجھ ا م وادي وغيرھ ة والن التعاوني

ھيالت  روض والتس ة الق واطنين ومراجع ةللم ا  االئتماني ة وم دتھا الدول ي عق الت
ة يقتضيه ذلك من التأكد من توريد أصل القرض وفوائده إ ة في حال لى خزينة الدول

 .اإلقراض وكذلك سداد الدولة في حالة االقتراض 

رقابة الكفاية واألداء والتحقق من أن استخدام الموارد المالية قد تم بأعلى درجة  .١٢
ة استعمال وإدارة  ة مدى كفاي ة دون إسراف أو ضياع فضالً عن مراقب من الكفاي

ال األموال الموضوعة تحت تصرف ھذه الجھات الع امة والتحقق من أن تلك األعم
 .تبذير  قد تم تنفيذھا بالمصروفات التي قدرت لھا دون إسراف أو ضياع أو

رع يتضمن مسك سجل خاص .١٣ ة أو ف دى كل إدارة فرعي ام  ل جھات القطاع الع
م  ة التي تحك ة األنظم ة  تتضمن كاف الخاضعة لرقابتھا وفتح إضبارة لكل جھة عام

 .والرقابية عملھا وأوضاعھا المحاسبية

 الدورية فيما يتعلق بأعمال اإلدارة  إصدار قرارات القبول وإعداد تقارير اإلنجاز .١٤

ادات من   .١٥ ي خصصت االعتم ي األغراض الت ات صرفت ف التثبت من أن النفق
 .بتلك النفقات فعالً أجلھا وأن األعمال تم تنفيذھا 

ة وفق فحص النظم والعمليات المالية اليدوية وااللكترونية والتحق .١٦ ا مبني ق من أنھ
 .نظام مالي سليم من حيث التسجيل والقيد والترحيل 

فحص أي مستند أو سجل أو أوراق يراھا الزمة للقيام باختصاصاته على الوجه  .١٧
 .األكمل 

وم اإلدارة .١٨ ي  تق واردة ف ات ال ذ المالحظ ع تنفي ة المختصة بتتب ارير األولي ، التق
ى تاو رد عل الرد أو لتأكيد على الجھات العامة لل أخر ب از وفي حال الت ارير الجھ ق

ى  وع إل ة الموض ة إحال ى اإلدارة المختص ب عل ة وج ذ المالحظ ويف بتنفي التس
ق  ةيريدم اة  و، التحقي اتيريدممواف ات  ة الدراس دول يتضمن الجھ ة بج والمتابع
ة ا ة في نھاي لتي لم تنفذ المالحظات الواردة في تقارير اإلدارة  خالل المدة القانوني

 .اإلجراء القانوني المناسب بشأنھا التخاذكل سنة لتقديمھا لرئيس الجھاز 



 
  

١٢ 
 

ارير  .١٩ ة التق ة بأرشفة كاف ة الكفاي ة الحسابات ورقاب تقوم اإلدارة الفرعية لمراجع
 األصولاألولية وقرارات القبول لكل جھة عامة ويتم االحتفاظ بھذه التقارير وفق 

 .القانونية 
ام  االقتصادي) :  ٢٠( ة الماد ى جھات القطاع الع تمارس : إدارة الرقابة المالية عل

ام االقتصادي  اإلدارة الفنية في ع جھات القطاع الع الجھاز اختصاصاتھا بالنسبة لجمي
وم  ة أخرى تق ة جھ ذلك أي ا وك من ھيئات ومؤسسات عامة وشركات ومنشآت تابعة لھ
ل عن  ا ال يق ا أو تساھم في رأسمالھا بم ربح لھ ا أو ضمان حد أدنى لل الدولة بإعانتھ

 .كحد أدنى %)٢٥(
 :والمحاسبية االختصاصات التاليةوتتولى في مجال الرقابة المالية 

ك   -١ ات وذل رادات والنفق احيتي اإلي ي ن ة ف زة الدول ف أجھ ابات مختل ة حس مراجع
ات  ة والنفق تحقات العام اتر وسجالت المتحصالت والمس تندات ودف ة مس بمراجع
بية الخاصة بالتحصيل أو  ود المحاس العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقي

ررة  الصرف تمت بصورة ة المق بية والمالي نظم المحاس وانين وال اً للق ة ووفق نظامي
 .وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة

ة والتثبت من صحة  -٢ مراجعة جميع الحسابات من أمانات وسلف وحسابات جاري
تندات  دة بالمس العمليات الخاصة بھا ومن أن أرقامھا مقيدة في الحسابات وأنھا مؤي

 . القانونية

ودمراجع -٣ د  ة قي تندات التوري جالتھا ومس ا وس ص دفاترھ تودعات وفح المس
 االخراجات والصرف ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس بھا وصحة اإلدخاالت و

 .ومطابقة الموجود الفعلي للمستودعات مع الموجود الدفتري المؤيد بالوثائق 

الغ المقبوضة والمدفوعة ومن -٤ د من صحة المب يش الصناديق والتأك ة  تفت مطابق
حساب المصرف من سحب  تدقيق وفعلي للصناديق مع الرصيد القيدي الموجود ال
 . لرصيد الكشف المصرفيالقيدي كد من صحة مطابقة الرصيد أوايداع والت

تفتيش المرآب واالطالع على محاسبة اآلليات والمحروقات وحركتھا والسجالت  -٥
 . الممسوكة لھذه الغاية وذلك وفقاً للقوانين واألنظمة المتعلقة بھذا الشأن 

ن  -٦ ة أو م ة الدول ن خزين ة م روض المقدم ات والق ات والھب نح واإلعان دقيق الم ت
 .قطاع العام االقتصادي ة إلى جھات الالدول والمنظمات الدولية واإلقليمي

فحص سجالت ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث االختالس  -٧
ى حدوثھا  ة العمل التي أدت إل واإلھمال والمخالفات المالية وبحث بواعثھا وأنظم

 .واقتراح وسائل عالجه

ك من  االئتمانيةمراجعة القروض والتسھيالت  -٨ التي عقدتھا الدولة وما يقتضيه ذل
راض التأ ة اإلق ي حال ة ف ة الدول ى خزين ده إل رض وفوائ د أصل الق ن توري د م ك

 .االقتراضوكذلك سداد الدولة في حالة 



 
  

١٣ 
 

ركات  -٩ ات وش ة لمؤسس ة الختامي وائم المالي ات والق ابات والميزاني ة الحس مراجع
ادئ  اً للمب الي وفق ومنشآت القطاع العام االقتصادي للتعرف على حقيقة المركز الم

بية الس ات المحاس داء المالحظ دة وإب ة المعتم بة والمراجع ايير المحاس ليمة  ومع
 .بشأن األخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق القوانين واألنظمة

رقابة الكفاية واألداء والتحقق من أن استخدام الموارد المالية قد تم بأعلى درجة  -١٠
ة استع ة مدى كفاي مال وإدارة من الكفاية دون إسراف أو ضياع  فضالً عن مراقب

اليف  ة حسابات تك ة ومراجع األموال الموضوعة تحت تصرف ھذه الجھات العام
ا  تثمارات وتكلفتھ ا باالس ائج ومقارنتھ يم النت ا وتقي دراً لھ ان مق ا ك ى م ال عل األعم
ذھا بالمصروفات  والموارد المستخدمة فيھا والتحقق من أن تلك األعمال قد تم تنفي

 .تبذير ضياع أوالتي قدرت لھا دون إسراف أو 

 .التأكد من صحة إجراءات المطابقة مع صندوق الدين العام -١١

رع مسك سجل خاص  -١٢ ة أو ف دى كل إدارة فرعي ام يتضمن ل جھات القطاع الع
م  ة التي تحك ة األنظم ة تتضمن كاف الخاضعة لرقابتھا وفتح إضبارة لكل جھة عام

 .عملھا وأوضاعھا المحاسبية والرقابية

ا  إصدار قرارات القبول -١٣ ة فيم و التقارير الختامية وتنظيم تقارير اإلنجاز الدوري
 .يتعلق بأعمال اإلدارة

ى  -١٤ اته عل ام باختصاص ة للقي ا الزم جل أو أوراق يراھ تند أو س فحص أي مس
 .الوجه األكمل

وم -١٥ ي  اإلدارة تق واردة ف ات ال ذ المالحظ ع تنفي ة بتتب ة المختص ارير األولي  التق
داً  دادتمھي ف اإلدارة  إلع ول وتكل رار قب دار ق ة وإص ة العام امي للجھ ر خت تقري

الرد أو  أخر ب از وفي حال الت ارير الجھ ى تق رد عل ة لل بالتأكيد على الجھات العام
ى  وع إل ة الموض ة إحال ى اإلدارة المختص ب عل ة وج ذ المالحظ ويف بتنفي التس

ة ق  مديري اة  و، التحقي اتمديريمواف ة بجدول ي ة الدراس ات والمتابع تضمن الجھ
ة  لتي لم تنفذا ة في نھاي المالحظات الواردة في تقارير اإلدارة  خالل المدة القانوني

 . اإلجراء القانوني المناسب بشأنھا التخاذكل سنة لتقديمھا لرئيس الجھاز 
فحص النظم والعمليات المالية اليدوية وااللكترونية والتحقق من أنھا مبنية وفق  -١٦

 .يث التسجيل والقيد والترحيل والقوائم الماليةنظام مالي سليم من ح

دقيق الخطة   -١٧ تثماريةت دم  االس باب ع ذ وأس ات ونسب التنفي ادات ونفق من اعتم
 . التنفيذ

 . دراسة أسباب الخسائر والتحقيق فيھا -١٨

باب  -١٩ التحقيق بأس اتھا  ب ات اختصاص روع بالمحافظ ة والف ارس اإلدارة الفني تم
ائر و ي تحدث  الخس ات االعجوزات الت ن الجھ ي أي م يفعال ف ة وف حاالت  لعام

ا  داد التزاماتھ ا أو س ي تحصيل مواردھ از أوسع الصالحيات ، التقصير ف وللجھ



 
  

١٤ 
 

بة المسؤولين ه ومحاس ك الخسائر أو لممارسة مھام ام  عن تل ا ألحك التقصير وفق
ا  ـي ذلـما فـالقوانين واألنظمة النافذة ب ك محاسبة الجھات الوصائية المسؤولة عنھ

راحيحدد بقرار مو ة تشكيل  ن رئيس الجھاز بناء على اقت ل االقتصادي كيفي الوكي
 ات الفرعية والفروع وآلية عملھا سباب الخسائر في اإلدارأيق ببعثات التحق

ارير  -٢٠ ة التق ة بأرشفة كاف ة الكفاي ة الحسابات ورقاب ة لمراجع تقوم اإلدارة الفرعي
ة ارير الختامي ول والتق رارات القب ة وق ذه  األولي اظ بھ تم االحتف ة وي ة عام ل جھ لك

ة  ة أعضاء اللجن راء ذم ة وإب ة العام اع الھيئ د اجتم التقارير إلى السنة العاشرة بع
 .اإلدارية أو مجلس إدارة الجھة العامة

ة ): ٢١(المادة  املين في الدول ة تمارس اإلدارة ا :إدارة الرقابة على صكوك الع لفني
ع  في الجھاز واإلدارات ى جمي الفرعية والفروع بالمحافظات اختصاصاتھا بالرقابة عل

د / ٣/الصكوك التي تصدرھا الجھات المشار إليھا بالمادة ك بالتأك من قانون الجھاز وذل
ذة  ة الناف وانين واألنظم ك من أن ھذه الصكوك قد صدرت وفق الق خالل شھر من وذل

از ة الجھ ة  تاريخ صدورھا وبالشكل الذي تعتبر فيه رقاب دة الحصانة اإلداري ة لم قاطع
التعيين المنصوص ( للمرسوم أو القرار  ة  ب رارات المتعلق إن المقصود بالمراسيم والق

 ) عليھا بقانون الجھاز ھو التعيين بجميع أشكاله في حال تجاوز آثاره السنة المالية
 :و تمارس االختصاصات التالية     

الرقابة المسبقة للمراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجھات المشار إليھا  - أ
ا  ا في حكمھ ادة للعمل وم ل واإلع ات والعالوات والنق أعاله فيما يتعلق بصحة التعيين
ا حيث تمارس  ة الخاصة بھ وانين واألنظم ة والق ة العام والتثبت من مطابقتھا للموازن

 :ك التالية الرقابة المسبقة على الصكو

التعيين الدائم بكافة أشكاله والتعيين المؤقت في حال تجاوزت آثاره السنة  .١
 .المالية

اغر  .٢ ر الش ال تغيي ي ح الك ف من الم ر أو ض ى آخ الك إل ن م ل م النق
 .والوظيفة

د اإل .٣ ل بع ى العم ادة إل تقالة ( ع تقيل   -االس م المس ار بحك اء   -االعتب إلغ
اإلجازة الخاصة بال  ـإنھاء االستيداع   -الخدمة الصرف من  -  الوظيفة
 يالصحالتسريح   ـاإلعارة   –كف اليد   -رج المالك الوضع خا  -اجر

 )........التسريح التأديبي

 .تصحيح االسم أو النسبة أو أي تعديل في الصكوك الخاضعة للتأشير .٤

الوات  .٥ تثنائيةالالع ية واالس ات  شخص ي الجھ املين ف ة للع الممنوح
 .لرقابة الجھاز ةعالخاض

دائم  مشاريع اإلعالن عن التدقيق في .٦ ين ال ارات للتعي ابقات واالختب المس
تثناة من ، واعتماد نتائجھا  والمؤقت ات الجھات المس والتدقيق في إعالن

 .أحكام القانون
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ر   ـالتصنيف  ـتسوية الوضع  ـالتثبيت صكوك  .٧ تثنائي ألكث ع االس الترفي
 .................)من سقف الفئة

 .  الوظائف إلشغالأو التسمية سناد اإلالصكوك المتضمنة  .٨

  ألحكام القضائية بخصوص األوضاع الوظيفيةا الصكوك المتضمنة تنفيذ .٩

املين  - ب ة للع الرقابة الالحقة على الصكوك المتضمنة منح الترفيعات الدورية العادي
 . صدورھافي الجھات العامة و ذلك خالل سنة من تاريخ 

أمين  - ت الغ الت الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاش وتعويضات التسريح و مب
 :والتثبت من مطابقتھا للقوانين واألنظمة الخاصة بھا وھي

 القرارات الصادرة عن مؤسسة التأمينات االجتماعية وفروعھا: 
 .......).عجز طبيعي ـ وفاة طبيعية شيخوخة ـ ( قرارات تخصيص معاشات  -١

 )......وفاة  ـعجز كامل ـ عجز جزئي (قرارات تخصيص معاشات إصابة عمل  -٢

 .المعاشات إلى الورثة  نقلقرارات  -٣
 . قرارات تخصيص معاشات شيخوخة ألصحاب المھن الشاقة والخطرة  -٤

 .قرارات صرف تعويض إصابة عمل  -٥

ن  -٦ ادرة ع ريح الص ويض التس ل وتع ابة عم ويض إص رف تع رارات ص ق
 . والداخلية الدفاع وزارتي 

 .نفقات الجنازة  تعويض -٧

 . قرارات استبدال المعاشات التقاعدية بتعويض الدفعة الواحدة   -٨

 .تعويض سنوات الخدمة الزائدة  -٩
 .وضم الخدمات قرارات رد التعويض  -١٠
 .قرارات رفع النسبة  -١١
 .ضم الخدمة للعاملين في وزارة الداخلية قرارات  -١٢
ن وز -١٣ ادرة ع ة الص ة الخدم أة نھاي رف مكاف رارات ص اف ارق ة األوق

 . ومديرياتھا

  أمين ة للت ة العام درھا المؤسس ي تص كوك الت ى الص بقة عل ة المس الرقاب
رارات الصادرة عن المصرف  ا و الق اً لھ والمعاشات في الجھات الخاضعة تأميني

 :وھي) الموظفون الدينيون( الزراعي ووزارة األوقاف 
ة –الشيخوخة : ( قرارات تخصيص المعاش التقاعدي  -١ اة الطبيعي العجز  – الوف

 ) .…… الطبيعي 
 ......)وفاة - ـ عجز جزئيعجز كامل (صيص معاشات إصابة عمل قرارات تخ -٢
 .قرارات تخصيص تعويض التسريح  -٣
 .قرارات تعويض التأمين للمدنيين والعسكريين  -٤
م الخدمـق -٥ ويض اـرارات ض ترداد تع تخدمينة و اس وظفين و المس ريح للم  لتس

 . والعسكريين 
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 .قرارات تعويض الدفعة الواحدة  -٦
 .نفقات الجنازة  -٧
 .قرارات تخصيص المعاش لورثة المتوفى و المستحقين عنه  -٨
إصابة  –الشيخوخة( المتقاعدين وأسرھمين يقرارات تخصيص المعاش للعسكر -٩

 .)........لناجمة عن العم
راد  -١٠ أمين لضباط و صف ضباط وأف قرارات تخصيص المعاش و تعويض الت

 .قوى األمن الداخلي 
ية ـركـة الجمـويض التأمين لعناصر الضابطـرارات تخصيص المعاش و تعـق -١١

 .ورثتھم من بعدھم و
 . قرارات انتقال المعاش إلى الورثة -١٢
 .ومن في حكمھم  قرارات تخصيص المعاشات ألصحاب المناصب -١٣

ادة  ق ) ٢٢(الم ة التحقي ق :مديري ولى التحقي ة تت يع المحال ا و بالمواض داد إاليھ ع
 .ومتابعة تنفيذھا  نتائجھا  اعتمادالتقارير و

 :وتمارس عملھا وفق ما يلي 
 : التحقيق بما يلي: اوالً 
ا  -١ ي يرتكبھ ذة الت ة الناف وانين واألنظم ام الق ة ألحك ات المخالف ال والممارس األفع

لطة  ديمھم للس املين وتق ر الع از وغي ة الجھ ات الخاضعة لرقاب ي الجھ املون ف الع
اذ  اً واتخ لكياً أو جزائي اكمتھم مس ة لمح ات التأديبي ائية أو الھيئ راءاتالقض  اإلج

 . القانونية واإلدارية بحقھم
نجم المخالف -٢ ي ي ة الت ادية والجزائي ة واالقتص ات اإلداري ة و المخالف ة كاف ات المالي

ة ار مالي ا آث ل اإلدارات ال عنھ ن قب فة م ةوالمكتش اء مختص امھم  أثن القي  باألعم
 . إلى الجھازالرقابية أو تلك المحالة 

وانين  -٣ ة والق اً لألنظم ؤوليات وفق ويض الصالحيات والمس ة بتف ات المرتكب المخالف
 .النافذة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة الناظمة لھا 

 مديرية التحقيق  إلى الً أصولة اقدمة من المواطنين والمحخبارات الماإل و ىالشكاو -٤
ات  -٥ ات والتعليم ة والبالغ وانين واألنظم ات الق املين مخالف ؤون الع ة بش الخاص

المعاشات  تخصيص –وما في حكمھا اإلعادة للعمل -الترفيع  -التعيين ( المتعلقة 
 .للعاملين في الدولة وغير العاملين )  الخ..... وضم الخدمات والتعويضات

ا  -٦ رد عليھ أخر في ال ة أو الت عدم الرد على مالحظات الجھاز أو مكاتباته بصفة عام
ة الغرض  ة إجاب ة العام رد أن تجيب الجھ بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم ال

 . منھا المماطلة أو التسويف 
ة التأخير دون مبرر في إبالغ الجھاز خالل الموعد المحدد بما تتخذه الجھ -٧ ة اإلداري

 .   التي يبلغھا إليھا الجھاز واالدارية المالية  اتة بشأن المخالفالمختص
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ذلك  -٨ ررة وك د المق عدم موافاة الجھاز بغير عذر مقبول بالحسابات الختامية بالمواعي
التأخير في تقديم المستندات المؤيدة لھا أو بما يطلبه الجھاز من أوراق أو بيانات أو 

ا أو االطالع قرارات أو وثائق أو غيرھا مما يكون  له الحق في فحصھا ومراجعتھ
 .  قانون الجھازطبقا ألحكام عليھا 

ة الصرف بالنسبة  -٩ اد وعدم قانوني ة وتجاوز االعتم مخالفة القوانين واألنظمة المالي
 . للموازنة العامة والموازنات العائدة للجھات الخاضعة لرقابة الجھاز 

 ةـــدولـة للــاليـوق المـن الحقــمق ــعليه ضياع ح ر يترتبـأو تقصي ل إھمالـك -١٠
ابة رقـات الخاضعة لـن الجھــأو المؤسسات أو الھيئات العامة أو غيرھا م

 . أو إلحاق الضرر باألموال العامة ازـالجھ
وال  -١١ سرقة واختالس وإساءة االئتمان وكل إسراف وتبذير في إدارة واستخدام األم

 . العامة 
ة والمنتجـع المـالمناسبة لشراء أو بيي تحقيق الشروط ـالتقصير ف -١٢ ات ـواد الالزم

 . أو عقد نفقات ليست ضرورية وال تقتضيھا المصلحة العامة 
از عدم إرسال الصكوك الخاضعة للتأشير ضمن المھل المنصوص  -١٣ انون الجھ  .بق

 .شيرة الجھاز أأو تنفيذ الصكوك الخاضعة للرقابة المسبقة قبل اقترانھا بت
ً ثا  :االعتماد وتتبع التنفيذ :  نيا
للتحقق من  فروعالو من المركز لمديرية المقدمة لدراسة وتدقيق تقارير التحقيق  -١

اده  بق اعتم ا س ذة ولم ات الناف رارات والبالغ ة والق وانين واألنظم ا للق مطابقتھ
 .أصوال  كوك اعتمادھا ورفعھامشاريع ص وإعداد

داد -٢ ا  إع اطي ورفعھ ز االحتي رارات الحج اريع وق ل مش يس حسب التسلس ى رئ إل
 .الجھاز 

از -٣ ة للجھ ة إجراءات  دراسة وإبداء الرأي باالعتراضات والتظلمات المقدم ومتابع
 .تبليغ مقدم االعتراض بنتائجه

ة -٤ ارير التحقيقي ارير تتبع تنفيذ مقترحات وتوصيات التق ع تق اد ورف  وكتب االعتم
از ت راح اإلجراءات لرئيس الجھ ذ واقت ة بالتنفي زام الجھات العام تضمن مدى الت

 . بحق الجھات غير الملتزمة القانونية الواجب اتخاذھا 
روع  -٥ ز والف ي المرك ا ف ة وإنجازھ اطات المديري ن نش ة ع ارير دوري داد تق إع

از ع إنج من تتب ا  تتض أخر منھ د المت ة وتحدي ايا التحقيقي ة  و،القض وافى رئاس ت
 .الجھاز و مديرية الدراسات والمتابعة بنسخة منھا 

ظ و -٦ نيفحف ابير تص ة  األض ا وكاف ة بھ كوك الملحق الت والص ة والمراس التحقيقي
 .المعامالت الخاصة بمديرية التحقيق 
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 :تتولى المھام التالية: مديرية الدراسات والمتابعة ) ٢٣(المادة 
ديريات و إعداد مشروع الخطة السنوية  -١ روع والم ذلك بالتنسيق مع اإلدارات و الف

ة  رع  لعرضھا على المجلس وبما يتوافق والمھام المناطة بكل إدارة أو مديري أو ف
ى المجلس  من كل عام النصف الثاني من شھر كانون األولخالل  ھاعرضو ، عل

ا ال  إلقرارھ ن أعم ل م ل عم ق لك امج دقي ة وضع برن داد الخط ي إع ى ف ويراع
 الرقابة وتھيئة اإلمكانيات الالزمة إلنجازه ضمن المواعيد المقررة بالخطة 

 . من كل عام ارأيالسنوي للجھاز قبل نھاية شھر  تقريرال إعداد -٢
ارير -٣ داد تق ة  إع از الدوري نوية ( اإلنج نوية ـ س ة ـ نصف س ال)  الربعي  عن أعم

اطات داول إو ونش الل ج ن خ از  م روع بالجھ ديريات والف از اإلدارات والم نج
 .وإحصائيات دورية  

اون مع إدارات   -٤ ابي والتع ه الرق إعداد الدراسات التي تساعد على قيام الجھاز بعمل
ات ديم الدراسات  ومديريات وفروع الجھاز في جمع المعلومات وإعداد البيان وتق

  .االستفسارات في المواضيع التي تحال إليھا الرأي عن بيانالمطلوبة و
بية  -٥ ة والمحاس ة والمالي ة اإلداري وانين واألنظم يم الق ى تعم ديريات  عل إدارات  وم

ا  نقص فيھ وفروع الجھاز والتحقق من مدى كفايتھا واقتراح وسائل تالفي أوجه ال
 .سجل لھا وتحديد القوانين والبالغات المقترح تعديلھاوفتح 

ة  -٦ ة المالي ة الخاصة بالرقاب ريعات واألنظم راء الدراسات عن التش أو الخاصة إج
از  ل الجھ ه بعم ھيل قيام از وتس ي الجھ ة ف لوب الرقاب ين أس راح تحس و اقت

 .باختصاصاته وتحقيق الغاية من إحداثه
 القيام  باألرشفة  االلكترونية و التصنيف  لجميع  معامالت  المديرية  و قضاياھا -٧
فة  -٨ ات و أرش ات والبالغ وانين والتعليم ة والق نيفھا  األنظم ا وتص اميم وحفظھ التع

 .وترتيبھا لتسھيل الرجوع إليھا
ات -٩ راء الدراس ات و إج ات والتعليم رارات والبالغ اريع الق ي مش رأي ف داء ال إب

ه ل في ير العم از و بس ؤون الجھ ة بش ي تو ، المتعلق الالت يس  ح ل رئ ن قب ا م إليھ
 . رفالمش الجھاز أو الوكيل

 . رئيس الجھاز لىإ رفعھارات العرض الخاصة  بالمجلس وإعداد مذك -١٠
ة  -١١ وانين واألنظم ة والق المراجع القانوني دھا ب از ورف ة الجھ ى مكتب راف عل اإلش

 . الالزمة لعمل الجھاز
ة بعمل  إصدار كراس سنوي يتضمن أھم القوانين و -١٢ اميم والبالغات المتعلق التع

 .المختصةالفنية والمديريات الفرعية بالتعاون مع اإلدارات مركزي الجھاز ال
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ألف من :والتأھيل والتدريب مديرية العالقات العامة): ٢٤(المادة دوائر  تت عدد من ال
از  -التأھيل والتدريب : (األقسامو يس الجھ ة - مكتب رئ    السكرتارية – مكتب الترجم

 . )المعلوماتية  ـ  المكتب الصحفي
دريب: أوالً  ل والت از   :التأھي ة للجھ ات التدريبي م السياس ي رس اھمة ف دف للمس تھ

أمين  ا وت يم نتائجھ ذھا وتقي ة تنفي المركزي من خالل إعداد الخطط التدريبية ومتابع
اون  ما يلزم لبناء القدرات الفنية والمھنية للعاملين بالجھاز من خالل التنسيق والتع

دو ةمع المعاھد والمراكز المختصة على الصعيد العربي وال التطورات  لي ومواكب
 :الدولية عن طريق القيام بالمھام  التالية

 .تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في الجھاز  -١
ذھا  -٢ ة تنفي ة ومتابع ة االحتياجات التدريبي تصميم البرامج التدريبية التي تلبي كاف

 .وتقييمھا 
ن  -٣ تفادة م ر لالس ي القط ة ف ز التدريبي د والمراك ع المعاھ اون م ا التع خبرتھ

 .وتجاربھا 
ار -٤ داد مش ات ويإع رارات والبالغ ة  ع الق ة المتعلق رات اإلعالمي اميم والنش التع

 . بالتدريب والتأھيل
ة  -٥ دورات التدريبي راح المرشحين لل ل واقت دريب والتأھي متابعة شؤون اإليفاد للت

 داخلياً وخارجياً  بالتنسيق مع الوكيل المختص ومتابعة إجراءات إيفادھم 
 ً  :ويتولى المھام التالية: مكتب رئيس الجھاز: ثانيا
 الجتماعات والمقابالت الخاصةا أعمالإعداد الترتيبات الالزمة وتنظيم جدول  .١

 محاضر برئيس الجھاز بالتنسيق مع المكتب الصحفي والجھات المختصة وتنظيم
 . الجلسات وأرشفتھا 
أمين جوازات السفر    .٢ م  وت تقبال للضيوف ووداعھ تأمين أعمال المراسم من اس

 .الالزمة لذلك واإلجراءاتواإلقامة 
ا .٣ ارك فيھ ي يش ة الت اءات الداخلي دوات واللق ؤتمرات والن يق للم داد والتنس  اإلع

 .الجھاز رئيس
ع  .٤ أنھا م يق بش از والتنس رئيس الجھ ة ل كاوى المقدم ة الش ى معالج ل عل العم

 .ارات الفنية والمديريات وفروع الجھاز حسب العائديةاإلد
ة يجھزة الرقاباألمتابعة كافة األعمال والمراسالت المتعلقة بالتعاون مع  .٥ ة العربي

 : بالمنظمات التالية المتمثلة والدولية 
 )أنتوساي ( المنظمة الدولية لألجھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  - أ
 )أربوساي ( المالية والمحاسبة  لألجھزة العليا للرقابةالمنظمة العربية  - ب
 . القيام باألعمال والمھام األخرى التي يكلف بھا من رئيس الجھاز .٦
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 ً  :ويتولى المھام التالية :مكتب الترجمة:ثالثا
 .تأمين جميع  أعمال الترجمة الخاصة بالجھاز .١
 .وترجمتھا  متابعة المعلومات الخاصة بعمل األجھزة الرقابية العالمية .٢
 ً  :تقوم بالمھام التالية :السكرتارية: رابعا
 .استالم البريد الخاص برئيس الجھاز وتصنيفه ورفعه بالوقت المحدد .١
ة  .٢ دعوة والتھنئ ات ال ات وبطاق ة والفاكسات والبرقي إعداد المراسالت اإللكتروني

 .والمراسالت في المناسبات المختلفة
 .المعدة من رئيس الجھازتأمين أعمال الطباعة الخاصة بالكتب  .٣

 ً  : يتولى المھام التالية  :المكتب الصحفي :خامسا
از متابعة ما .١ ة في الصحف والمجالت   ينشر عن الجھ ار ھام االت وأخب من مق

ا بالتنسيق مع اإلدارات  رد عليھ ة وال والمنشورات الدورية والمواقع االلكتروني
 .المختصة 

 . نجازاتهإنشرات دورية عن عمل الجھاز وأھم  راإصد .٢
 .كلف به من أعمال من رئيس الجھاز ي كل ما .٣
 :تقوم  بالمھام التالية  :المعلوماتية:  سادسا

دعم الفني  .١ أمين وسائط ال اً وت تطوير وتحسين أتمتة عمل الجھاز المركزي إلكتروني
 . من تجھيزات حاسوبية وإدارة الشبكة والبرمجة

 .تطوير األجھزة والشبكات الخاصة بالجھاز  .٢
اطي   .٣ خ احتي داد نس كل "back up" إع از بش ات بالجھ د البيان ن قواع ة م الالزم

 .وحفظھا بشكل منتظم أسبوعي
ة  .٤ فة االلكتروني ام األرش ى وضع نظ ل عل ة ، العم امالت الورقي ل المع ىوتحوي  إل

 .الكترونية
تھا األتمتةإعداد الخطط الالزمة لتنفيذ مشاريع   .٥ د دراس تھا مع ، بع  اإلداراتومناقش

ز  ة  وتجھي اتالفني ط موضع  اإلمكان ذه الخط ة لوضع ھ رية الالزم ة والبش المادي
 .التنفيذ

 .تفعيل الترابط الشبكي مع كافة إدارات وفروع الجھاز  .٦
اعدة   .٧ دات المس زة والمع ع األجھ ب وجمي زات الحاس يانة تجھي ال  ص أمين أعم ت

 .والملحقة بالحاسب
 . إدارة أمن قواعد المعطيات .٨
 . على تطوير الموقع االلكتروني للجھازمتابعة العمل  .٩

ادة  ة): ٢٥(الم امي للموازن اب الخت روع الحس ى مش ة عل ة الرقاب تص :مديري تخ
ة الي للدول ام اإلجم اب الع ع الحس ة قط اب  بمراقب ول الحس ع ح ر القط داد تقري وإع

 .للدولة وإعداد مشروع قانون القطع  الختامي
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 : يلي  بعملھا وفق ما تقومو
الغ االعتمادات وأرقام الرقابة على  .١ ات مب راداتالنفق ام القطاعبجھات  واإلي  الع

وذج اإلداري  ابات نم داول الحس ي ج واردة ف ة ال ارج الموازن ابات خ  ٢٦وحس
راداتالصادرة عن ماليات المحافظات والرقابة على االعتمادات والنفقات   واإلي
الس المحافظ ة ومج الس المحلي تقلة والمج ابية المس دات الحس ة للوح ات ومطابق

راداتاالعتمادات والنفقات  ول الصادرة عن  واإلي رارات القب ا ورد في ق مع م
 .المختصة في الجھاز  اإلدارات

دين  العام اعتمادات ونفقات القطاع أرقام الرقابة على .٢ االقتصادي وتمويلھا من ال
ا  ا لم ذاتي ومطابقتھ ل ال العام أو من القروض الخارجية أو الداخلية أو من التموي

از المركزي  اإلداراتورد في قرارات القبول الصادرة عن  المختصة في الجھ
 . اإلجماليولما ورد في الحساب العام 

 . ية متابعة نسب تنفيذ المشاريع االستثمارية للسنة المال .٣
 ٢٦الواردة في جداول الحسابات نموذج  واإليراداتتوحيد االعتمادات والنفقات  .٤

الصادرة عن ماليات الخزينة المركزية وماليات المحافظات لكامل أشھر السنة 
ه الصادر رار قبول عن اإلدارة المختصة في  بعد مطابقة أرقام كل جدول مع ق

 .الجھاز المركزي 
ة مع  استناداً  المأخوذة األرقام ومطابقة ٣١تنظيم الجدول  .٥ ول نظامي رارات قب لق

 . وزارة المالية   في  المنظمة اإلجماليجداول قطع الحساب العام 
ام  .٦ از عن قطع الحساب الع اليإعداد تقرير الجھ انون  اإلجم وتنظيم  مشروع ق

س  يس مجل ى  رئ ا إل م رفعھم ن ث اد وم س  لالعتم ى المجل القطع والعرض عل
 .الوزراء 

تثمارية  تحضير جداول .٧ االعتمادات والنفقات وأسباب تدني التنفيذ للمشاريع االس
تم  ومقارنتھا مع السنة السابقة والمخطط للسنة الالحقة من أجل المناقشات التي ت
ل  انون القطع من قب رار ق ة من أجل أق ين السلطة التنفيذي بين أعضاء اللجنة وب

 .مجلس الشعب 
ادة  وا) ٢٦(الم ة الم ةمديري ؤون اإلداري رية والش ال  :رد البش ع األعم ولى جمي تت

املين  ة بالع ة الخاص ة والمالي ة والعمالي ؤون اإلداري رية والش الموارد البش ة ب المتعلق
 :وتمارس مھامھا من خالل الدوائر واألقسام التالية  ،بالجھاز

 :وتتولى المھام التالية والذاتية دائرة الشؤون اإلدارية: أوالً 
 .سجالت المالك وحصر الوظائف المشغولة والوظائف الشاغرةتنظيم   .١
لتحقيق ) طي -إضافة -إحداث(اقتراح التعديالت الخاصة بالمالك العددي للوظائف   .٢

تفادة ة بأوضاع   االس اريع الصكوك المتعلق داد مش رية وإع ات البش ن الطاق ى م المثل
 .العاملين

ن كافة الوقوعات الوظيفية عليھا من تنظيم البطاقات الذاتية للعاملين وحفظھا وتدوي  .٣
ادات  –ترفيع  (  –إجازات صحية  –ة بال أجر إجازات خاص-عالوات  –منح زي

 ..)..........عقوبات مسلكية - غياب



 
  

٢٢ 
 

ى رأس   .٤ ائم عل ان الق ات وبي ة الفئ املين من كاف داد الع ة عن أع ات دوري داد بيان إع
 .العمل والمتسرب وأسباب التسرب

 . وسجالت الدوام إلدارات ومديريات الجھازإعداد نماذج   .٥
رارات  مسك السجل الخاص للعاملين .٦ دوينھا وفق ق وتدوين كافة البيانات المطلوب ت

وزراء س ال ة مجل ة  رئاس ي الدول املين ف ام للع جل الع دى الس ؤونھم ل ة ش ومتابع
 .وإعطائھم أرقام ذاتية

لجھاز  ومتابعة إجراءات للمسابقات واالختبارات الخاصة با اإلعالنإعداد مشاريع  .٧
 . التعيين

از  .٨ ي الجھ املين ف ة شؤون الع ين (متابع ل  -تع دب -نق ع  - ن وية وضع   - ترفي تس
 .....).تقاعد  - إنھاء خدمة - استقالة –إجازة  -العقوبات

ة أو  .٩ مية داخلي ات رس واء بمھم املين س اد الع ة بإيف رارات المتعلق اريع الق داد مش إع
 .أذونات السفرتدوين خارجية  ومسك دفاتر ل

ل اإلداري أو  .١٠ ة بالعم ان الخاص كيل اللج ة بتش رارات المتعلق اريع الق داد مش إع
 .المالي أو التنظيمي برئاسة الجھاز

ات المختص بخصوص  .١١ إعداد الملفات التأمينية للعاملين بالتنسيق مع فرع التأمين
 .ذلك
ة و .١٢ اميم والت إعداد مشاريع القرارات واألوامر اإلداري عليمات الصادرة عن التع

 .اإلدارة بخصوص العاملين
تثمار  .١٣ دمات االس دالت خ ل اإلضافي وب ة بالعم رارات المتعلق اريع الق داد مش إع

ة أو  ى لجان التسريح الطبي ة إل ات أو اإلحال واللباس ومنح المكافآت أو فرض العقوب
 المحاكم المسلكية

 .ل منتظممسك سجالت اإلجازات بمختلف أنواعھا وتدوين الوقائع بشك .١٤
كوك   .١٥ داد الص ا وإع ف أنواعھ ى مختل ازات عل ة باإلج ات المتعلق داد البيان إع

 .الالزمة بشأنھا
ام  .١٦ از وفروعه وفق األحك املين في الجھ اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بتقييم أداء الع

 .والقوانين الناظمة
املين و .١٧ ع الع ة بترفي رارات المتعلق اريع الق داد مش تثنائي  إع ع االس ق الترفي وف

 .القوانين واألنظمة النافذة
تحضير الوثائق لتأشير القرارات الصادرة عن الجھاز المركزي وإعداد مشاريع  .١٨

 .الكتب والمراسالت المتعلقة بتأشير ھذه القرارات 
در  .١٩ ايتھم ق املين لوق ة للع األمراض المھني ة ب ة الخاص ادات الطبي الغ اإلرش إب

 .اإلمكان من اإلصابة منھا
 . الخطي عن إصابات العمل وتنظيم بالغ اإلصابة على ضوئهتلقي اإلخبار  .٢٠
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 . اإلشراف على عمل لجنة الشراء .٢١
 .الدفوع القانونية بالدعاوى التي يكون الجھاز طرفاً فيھا  دإعدا .٢٢
امقال .٢٣ خ ي ة والنس ال الطباع ة أعم وير بكاف ة والتص ال المديري ب (  ألعم  -الكت

رارات  ات الخاصة  -البالغات  -الق ازالتعليم املين بالجھ تصوير  - بشؤون الع
 .) وحفظھا ..... المستندات والوثائق 

 . كل ما تكلف به من أعمال وفق القوانين واألنظمة .٢٤
 :على األقسام التالية اإلداريةتشرف دائرة الشؤون و

 :ويتولى المھام التالية: قسم الخدمات - أ
ة  .١ ام الخدمي ام بالمھ ة( القي ة – نظاف دائق  – حراس تعالمات   - صيانة  - ح االس

 .........).البوفيه
ا والموجوداتھا  ومباني الجھاز لمكاتب ومتابعة أعمال الصيانة  .٢ تأكد من جاھزيتھ

 .مصادر الطاقة ومتابعة وتنظيم
 .تأمين الوسائل والمواد الالزمة إلنجاز األعمال الخدمية وصيانتھا .٣
 . كدار الحضانة  األخرىتأمين مستلزمات الخدمات  .٤
 .على عمل المقسماإلشراف  .٥

 :ويتولى المھام التالية : واألرشيفقسم الديوان العام  - ب
ى  .١ ه إل رزه وتوجيھ ة اإلدارات المختصة واستالم وتسليم البريد وف الجھات المعني

 .أصوالً 
 .األرشيففي  واألضابيرتنظيم وحفظ الوثائق  .٢
از  التعاميم والتعليمات الصادرة عن و اإلداريةتسجيل  القرارات واألوامر  .٣ الجھ

 . لى اإلدارات والمديريات والفروعوالخاصة بعمله وتعميمھا ع
 .وأرشفتھاالصادرة عن الديوان حفظ مراسالت الجھاز  .٤
 .أصل الكتاب عالثبوتيات الواجب حفظھا م حفظ األوراق و .٥

 :ويتولى المھام التالية: قسم اآلليات والمحروقات - ت
ةووضع خطة عمل لكل  ، اإلشراف العام على اآلليات في الجھاز .١ ة  آلي ومتابع

 . تنفيذھا ، وتأمين وسائط النقل الالزمة
ا .٢ ددة لھ ات المح رامج والمھم ق الب يارات وف ة الس ت ، ضبط حرك ة مبي ومتابع

 .السيارات في المرآب واألماكن المحددة لھا وفق التعليمات النافذة بھذا الشأن
ة صيانتھا وإصالحھا وتنظيم  .٣ ات ، ومتابع ة لآللي ة الفني المحافظة على الجاھزي

ة لتنسيق  اإلجراءاتمحاضر التركيب والتنسيق وفق األصول ، واتخاذ  الالزم
 .وسائط النقل غير الصالحة وفق األنظمة والتعليمات النافذة 

ات ال .٤ ة المعلوم ه كاف دون في ق األصول ي يارة وف ل س ي لك ة مسك سجل ذات فني
 .التي تتم عليھا  اإلصالحات والميكانيكية وكافة
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ة عمل لكل  .٥ ةتنظيم بطاق ا، يرحل إل آلي ا من حيث اسم  يھ ة تكلف بھ كل مھم
ود  ة الوق اب كمي ة واحتس افة المقطوع ه والمس ة وتوقيع ائم بالمھم الموظف الق

تناداً لنسب المع ايرة المستھلكة فعالً ومقارنتھا مع الكمية الواجب استھالكھا اس
 . وبشكل شھري

ائقي  .٦ تنظيم أوامر مھمات السيارات وفق التعليمات النافذة وتوزيع العمل على س
 . أصوالالسيارات وإجراء االستالم والتسليم فيما بينھم 

ة  .٧ ود داخل المدين إجراء المعايرة الالزمة لكل سيارة وتحديد نسبة استھالك الوق
 . لك ،وتنظيم ضبط المعاييرالحاجة لذ وخارجھا وبشكل دوري وعندما تدعو

ود  .٨ رخص وعق د ال ة تجدي از ومتابع ال بالجھ ل واالنتق ائط النق ع وس حصر جمي
أمين و ير  الت وادث الس امالت ح ة مع ة، ومتابع دوائر المختص دى ال يم ل الترس
 . وإنجازھا 

ين  خراجاتواإلالت ادخق األصول يدون فيه اإلفمسك سجل المحروقات و .٩ ويب
 .الرصيد المتبقي من الوقود 

از  .١٠ ة لكل اآلالت الموجودة بالجھ ايرة الالزم ـ ( إجراء المع دات كھربائية مول
 .وتحديد نسب االستھالك ،ومراقبة استھالكھا الفعلي للوقود ....) شوفاجات 

دى جھات  ١٩٨٠لعام / ٣٦/أحكام القانون رقم  تطبيق .١١ الناظم لعمل المرآب ل
ام وا اع الع ات والقط ة البالغ ات وكاف بة المحروق ة بمحاس ات الخاص  لتعليم

 .التعاميم المتعلقة بذلك 
 : مكتب اآلليات  - ث

يكلف رئيسه كضابط ارتباط مع مكتب شؤون اآلليات والمركبات الحكومية في 
ة كل  وم بمتابع ه ، ويق الزم  ل رئاسة مجلس الوزراء لتأمين الدعم اللوجستي ال

ى أن يتعلق بالسيارات واآلليات التابعة للجھاز المركزي للرقابة  ما ة ، عل المالي
ي  ات ف اً بمكتب شؤون اآللي ل ربطه إلكتروني ذا المكتب قب ة العمل بھ تم أتمت ي

 . رئاسة مجلس الوزراء 
ن من مال ك وزارة المالية يرأسھا محاسب اإلدارة الذي يعي :دائرة المحاسبة: ثانيا

 : تختص بما يلي،وزير المالية ويرتبط برئيس الجھاز  ويسمى بقرار من
 . إعداد مشروع موازنة الجھاز وتعديالته وتوزيع اعتمادات وصكوك عقد النفقات .١
 .التأشير على مشروعات صكوك عقد النفقات قبل توقيعھا أصوالً  .٢
 القيام بمعامالت تصفية النفقات وإعداد أوامر الصرف ومسك سجالت والحسابات .٣

ة    ة ـ( القانوني ات الموازن ة أو  سجل نفق ر ـ مر الصرفاسجل يومي     شطب دفت
 . ...........)حسابات خارج الموازنة  الرواتب

 .تدقيق الثبوتيات وسلف لجان الشراء ومتابعة تسديدھا  .٤
 . تصفية السلف الممنوحة للعاملين بالجھاز ومتابعة تسديدھا .٥
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واد  .٦ وازم والم ين المستودع اإلشراف على مستودع الل اظ بمسؤولية أم مع االحتف
ا  ى تموينھ وتنظيم سجالته وقيوده ومذكراته وفق أنظمة المستودعات والعمل عل

 .بشكل منتظم
ة  اتالمستودع تلموجودا الجرد السنوي والدوري لجانعلى  اإلشراف .٧ ، ومراقب

 . قيوده والتأكد من مطابقة األرصدة القيدية للموجودات الفعلية
يھم تبة على العاملين في الجھاز لتحصيل الذمم المتر  .٨ ة عل ة  والمحقق لجھات العام

 .بموجب القوانين واألنظمة النافذة
ا تنظيم جداول األجور والتعويضات و .٩ ة بصورة  م امالت المالي ا والمع في حكمھ

ة في كل من  مسبقة للعاملين الذين سيحالون على التقاعد وتنظيم العالقات المالي
 التأمين والمعاشات ومؤسسة التأمينات االجتماعية وفق البالغات النافذة مؤسسة

 .السفر واستكمال مراحل الصرف ذوناتأتنظيم وتصفية  .١٠
 .متابعة تنفيذ الخطط االستثمارية للجھاز .١١
 . شراف على عمل محاسب المحروقات من الناحية المالية والمحاسبيةإلا .١٢
  مالحظات الجھاز الواردة في التقارير التفتيشية وإعداد الردود عليھا تنفيذمتابعة  .١٣

 ً  :يدائرة التأمين الصح:ثالثا
 :وتقوم بالمھام التالية

أمين ذات  .١ ة الت ع مؤسس از م ي الجھ املين ف أمين الصحي للع ود الت رام عق ة إب متابع
 .العالقة 

ادات اقتراح تأمين مستلزمات الوقاية والسالمة المھنية والصحة  .٢ ة وفق االعتم العام
 .والسالمة واألمنوالنواحي الصحية  المرصدة لھذه الغاية

 .تنظيم أضابير صحية للعاملين .٣
 .متابعة الشؤون الصحية للعاملين وتأمين متطلباتھم .٤
 .إدارة الخدمات الطبية بما يكفل العناية بصحة العاملين ومتطلباتھم .٥
 .مع الجھات ذات العالقةمتابعة الشؤون الطبية وفق العقود المبرمة  .٦
 .فتح أضابير لألطباء المتعاقد معھم .٧
ات  .٨ ف الجھ عة ومختل ة ودور األش ة والخاص افي العام واتير للمش دقيق الف ت

 .الطبية والصيدالنية المتعاقد معھم
 .تأمين الكشوف الطبية الدورية للعاملين بالتعاون مع الجھاز الطبي .٩
 .المھنية ومعالجتھاتأمين الفحص الطبي للكشف عن األمراض  .١٠
در  .١١ ايتھم ق املين لوق ة للع األمراض المھني ة ب ة الخاص ادات الطبي الغ اإلرش إب

 .اإلمكان من اإلصابة منه
  تلقي اإلخبار الخطي عن إصابات العمل وتنظيم بالغ اإلصابة على ضوئه .١٢
 .كل ما تكلف به من أعمال وفق القوانين واألنظمة .١٣
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 :المكتب الھندسي : اُ رابع
ولى ا )١ از يت اني الجھ تم في مب ي ت ات الصيانة واإلصالح الت ة عملي ألشراف ومتابع

 .المركزي كل حسب اختصاصه 
 . كل ما يكلف به من أعمال وفق القوانين واألنظمة )٢

 : وحدة التنمية اإلدارية : خامساً 
اً مباشرة  تتبع ھذه وزارة الوحدة إداري اً ل ع فني ا تتب از المركزي ، بينم رئيس الجھ ل

ة  ه لعملي وزاري الموج ان ال ة  للبي ة العملي ام الترجم ولى مھ ة  وتت ة اإلداري التنمي
صعيد تنمية وتطوير الموارد البشرية واإلصالح التنمية اإلدارية  في القطر ، على 

ال المؤسسات وتبسيط نظم وإجراءات  انوني في أعم العمل ونشر التشريعي والق
  .المعرفة ورفع مستوى االھتمام بھا 

 : وتعمل ھذه الوحدة في المحاور التالية 
 : محور تنمية وتطوير الموارد البشرية  -١
وزارة  - ي ال ة ف ادات اإلداري داد القي اء : إع ة انتق ي وضع أنظم اھمة ف ر المس عب

وير  ل وتط دريب  وتأھي ك وت ادات وذل ذه القي ال ھ ائج أعم دقيق نت يم وت وتقي
 . بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية 

ة  - طى والتنفيذي رية الوس وارد البش ر الم ة أط ا : تنمي ز عملھ يم مراك ر تنظ عب
وتوصيف وظائفھا وكفاءاتھا وتدريبھا وتحفيزھا وتقييمھا وتوفير ظروف العمل 

 . المناسبة لھا 
ة  عبر تطوير الھياكل و: تعليمات العمل وإجراءات وتطوير نظم  - البنى التنظيمي

ام  ومراكز العمل وتفعيل العالقات الوظيفية  العمودية واألفقية ، وتوصيف  المھ
ق  تخدام الطرائ ا ، واس ل وآلياتھ راءات العم يط إج ال وتبس ائف واألعم والوظ
ا وردين والزب ع الم ل م ل والتواص اليب التعام ة وأس ي الممارس ة ف ئن الحديث

ات و م المعلوم تخدام نظ كالھا  واس ف أش ة بمختل م الرقاب وير نظ ا ، وتط تقاناتھ
يھم والتدقيق على نتائج العمل  واطنين وممثل وتفويض الصالحيات ومشاركة الم

 . في إدارة العمل وتدقيقه 
ة  - ين األداء واإلنتاجي م إدارة وتحس داد نظ ة : إع ة منھجي م عملي داد نظ ر إع عب

اس األدا الوزارة إلدارة وقي ل ب رق العم املين وبط ق بالع ا يتعل ة فيم ء واإلنتاجي
 . وأساليب إدارتھا 

ل  -٢ محور تطوير واستخدام تقانات المعلومات وتبسيط اإلجراءات من خالل تفعي
 : مشروع الحكومة اإللكترونية 

د  ق تعتم ز توثي ة ومراك ات إداري م معلوم اء نظ ي بن اھمة ف ر المس ك عب وذل
ي ح ة ف ات الحديث ظ والتقان ترجاع ف دم  اس ي تخ ة الت ر المعلوم ة ونش ومعالج

تثمار شبكات المعلومات  ة ، عملية التنمية اإلدارية ، واس والمساھمة في عملي
ات تخصيص  وزارة وآلي أتمتة األعمال اإلدارية وربطھا بنظام القرارات في ال
امالتھم بالمستوى  خدمات معلومات للمواطنين لتسھيل استفساراتھم وإنجاز مع

ا والجودوالسرعة  ا يمكنھ ة المنشودة ، وربط األجھزة الحكومية في شبكات بم
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ا  ة ، وھو م من تبادل المعلومات وتقديم الخدمة السريعة للمواطنين بجودة عالي
ة  ل مشروع الحكوم ر تفعي ة ، حيث يعتب ي تبسط اإلجراءات اإلداري اعد ف يس

 . الزاوية  في ھذه العملية  رحجاإللكترونية 
 ) : القانون المتعلق بالتنمية اإلدارية (  محور التطوير التشريعي -٣

اق  ع طموحات وآف املين لتتواكب م راح تحديث تشريعات العمل والع ر اقت عب
ة اإلداريـوصول إلـرحلة المعاصرة وتفويض الصالحيات للـالم ة  ـى الالمركزي

د  ات توحي ة وآلي ة والمالي رارات اإلداري وانين والق وائح والق يط الل يم وتبس وتعم
 . التعامل مع المواطنين 

ادة  ة ) :٢٧( الم ألف من   :مكتب  الجاھزي رًة ويت از مباش رئيس الجھ ع ل يس (يتب رئ
ة  ب الجاھزي ي –مكت ؤول األمن از -المس ي الجھ اط ف ام ، ) ضابط االرتب ولى المھ ويت

 :التالية 
 :الجاھزية في حالة السلم كتبمواجبات ومھام  - أ
 .تضم عناوين إقامتھم وھواتفھم، تنظيم لوائح بالعاملين في الجھاز وما يتبع له  .١
ة خطوط  .٢ املين ومعرف ل المبيت للع ات نق د عرب تنظيم لوائح بكافة اآلليات وتحدي

 ً  .السير ذھاباً وإيابا
ا  .٣ املين إم ل للع يارات نق ت س أمين مبي ة ت داد خط ي إع از أو ف رآب الجھ ي م ف

 . مرائب الدولة القريبة من خطوط السير
ة  .٤ رات التعبوي ائق المق داد وث ية ( إع ة –الرئيس ة –التبادلي أمين ) االحتياطي وت

 .جاھزيتھا
د مـي المقر العملياتـف االتصاالتزية ـتأمين جاھ .٥ از والتأك ا ـي في الجھ ن جاھزيتھ

 ).الداخلية والخارجية( 
ة  .٦ ي أن  المالجئجاھزي املين ويفضل ف ا الع ى إليھ ي يمكن أن يخل اطق الت أو المن

 .تكون منطقة قريبة من الجھاز
از وبإشراف  .٧ ة للجھ يشارك في عمل اللجنة األمنية فيما يتعلق بإعداد الخطة األمني

 .عام من الوكيل المختص
ل  .٨ د المھ ة وتحدي ة واالحتياطي رات التبادلي ى المق رك إل اب التح دول حس داد ج إع

 .نية الالزمة للتحركالزم
 .تحديد وتدقيق كافة الواجبات الوظيفية لكافة العاملين في المقرات .٩
 . تفقد واختبار كافة أجھزة الوقاية الفردية المتوفرة بالجھاز.١٠
 .إعداد وتنظيم  خطة إخالء المباني الرئيسية بالجھاز.١١
ن .١٢ ة م ة حقيقي دابير بأزمن ة الت ط كاف از ورب ة للجھ ة الجاھزي داد خط الل إع خ

 .التجارب العملية
از ـى الجھــن وإلـروج مـول والخـدخـدقيق الـح السجالت لمراقبة وتـيم وفتـتنظ.١٣

 ).من العاملين والزوار واآلليات( 
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ة .١٤ ذه الغاي ة لھ از من العناصر المدرب ة في الجھ ة الذاتي تشكيل مجموعات الحماي
اء( اذ -إسعاف -إخالء -إطف امھم اس) إنق م لمھ ق من فھمھ ى خطة والتحق تناداً إل

 .الدفاع المدني
 .التأكد من جاھزية أجھزة اإلطفاء ومراقبة صالحيتھا.١٥
 .إعداد لوائح المناوبة بالمقر العملياتي للجھاز ومراقبة تنفيذھا والتقيد بھا.١٦
 .إعداد لوائح بالعناصر الكفوءة للعمل في المقر العملياتي وتحديد مھامھم.١٧
 .تفقد االحتياطي االستراتيجي بالجھاز.١٨
 من جاھزية ما ھو معبأ لصالح القوات المسلحة بالتنسيق مع ضابط التعبئة التأكد.١٩
ر.٢٠ ع المق اون م وي تنظيم وتنسيق التع وزراء  التعب ي رئاسة مجلس ال رع  –ف الف

 .الخاص في الوزارة
ة  .٢١ اط التعبئ تنظيم وتنسيق التعاون مع إدارة  التعبئة العامة  من خالل ضابط ارتب

 .في الجھاز
راف.٢٢ ا  اإلش از واالتصال بھ ع للجھ ي تتب ات الت ي الجھ ة ف ب الجاھزي ى مكات عل

 .بشكل دوري لتأمين تبادل المعلومات
لم  - ب ة الس ن حال ال م ة واالنتق ع الجاھزي د رف ة عن ة التنفيذي ىالمرحل ة  إل حال

 :الحرب بما يلي
 .للعاملين في الجھاز والتي تضم عناوين إقامتھم وھواتفھم االسميةتفقد اللوائح  .١
 .لوائح اآلليات وعربات نقل المبيت وتحضيرھا تفقد .٢
 . عند الطلب االستدعاءخطة  لتنفيذ تفقد خطة استدعاء المبيت استعداداً  .٣
ذ .٤ خطة  تفقد آليات المبيت في المرائب واستدعاء السائقين لتجھيزھا استعداداً لتنفي

 .االستدعاء عند الطلب
از .٥ ة ( التحقق من جاھزية االتصاالت في الجھ ةالداخلي ا ) والخارجي ة أنواعھ بكاف

 .لمقر القيادة
ادة .٦ رات القي ة مق ن جاھزي ق م ة( التحق ية والتبادلي ا و) الرئيس ة  وجاھزيتھ جاھزي

 .الوثائق
اطق  .٧ ة من ن جاھزي ق م واءالتحق ئ  اإلي درتھا  والمالج از وق ن الجھ ة م القريب

 .االستيعابية
دفاع وال .٨ اط الحراسة وال ة عن التحقق من جاھزية الخطة األمنية ونق ة الذاتي حماي

 .الجھاز وفروعه 
رات  .٩ ى مق رك إل راء التح ة الضرورية إلج ابات الزمني راء الحس ن إج ق م التحق

 .القيادة التبادلية واالحتياطية الالزمة
 التأكد من فھم واستيعاب الواجبات الوظيفية من قبل كافة العاملين في المقرات .١٠
 .الجھازالتأكد من جاھزية أجھزة الوقاية الفردية في  .١١
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ى  .١٢ درة عل از والق ي الجھ ية ف اني الرئيس ة خطة إخالء المب ن جاھزي ق م التحق
 .تنفيذھا خالل المھل الزمنية المحددة

التأكد من جاھزية الجھاز لتنفيذ خطة الجاھزية واالنتقال بالجھاز ومؤسساتھا   .١٣
 .من حالة السالم إلى حالة الحرب مع التقيد الكامل بالمھل الزمنية المحددة

ى  .١٤ ات من وإل املين واآللي التحقق من فتح سجالت المراقبة لدخول وخروج الع
 .الجھاز وفروعه

ي  .١٥ امھم ف م لمھ ل وفھمھ ة للعم ة الذاتي ات الحماي ة مجموع ن جاھزي د م التأك
 ).إنقاذ -إسعاف -إخالء -إطفاء( الجھاز 

 .التحقق من وجود و جاھزية لوائح المناوبة في المقر العملياتي للجھاز .١٦
 .لالستخداماإلستراتيجي في الجھاز وفروعه وجاھزيته  االحتياطيتفقد  .١٧
وزراء  .١٨ وي لرئاسة مجلس ال المقر التعب ائط االتصال ب ة وس د من جاھزي التأك

 .والمقرات التعبوية في الجھات التي تتبع للجھاز
 .التحقق من جاھزية مكاتب الجاھزية في اإلدارات والفروع التابعة للجھاز .١٩
ازي الجھـت المعنية فع الجھاـالتنسيق م .٢٠ ة الجھ ذ تعليمات جاھزي  م  ـرق از لتنفي
 . )تعليمات جاھزية الدولة( عند الضرورة  / ٢/و / ١/
 يجب التنسيق مع الفرع الخاص برئاسة مجلس الوزراء في حال تغيير  ):٢٨(المادة 
 .أي من أعضاء مكتب الجاھزية       

 الـــبـــاب الثالـــث
 الجھـاز المـركـزيقيـادة وإدارة 

 مبادئ اإلدارة في الجھاز: الفصل األول 
تعمل اإلدارة في الجھاز على قيادة وإدارة العمل وتحقيق األھداف التي ) : ٢٩(المادة 

أحدث من أجلھا الجھاز وفق القانون وقانون الجھاز وھذا النظام مستفيدة من التجارب 
ة  ة والعملي رق العلمي تخدمة أفضل الط ق ومس كل خاص وف ل بش ي تعم ة وھ والمھني

 :المبادئ التالية
 ". لمرؤوسيهالرئيس قدوة " تحقيق مبدأ   .١
ع  .٢ ل م يق والتفاع زام والتنس باط وااللت ادرة واالنض اون والمب ة روح التع تنمي

 .العمل
ق  .٣ از لتحقي ي الجھ املين ف اركة الع ة ومش ادة فعالي ة وزي ات الديمقراطي ة العالق تنمي

 .أھدافه
 .بالجانب اإلنساني في العملاالھتمام  .٤
 .تنمية الشعور لدى العاملين باالنتماء إلى الجھاز .٥
 .سيادة عالقات المساواة والعدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين .٦
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ؤھالتھم  .٧ اءاتھم وم اتھم وكف ع اختصاص ائف تتناسب م ي وظ املين ف وضع الع
 .وخبراتھم الفنية والمھنية وتجاربھم

أداة من أدوات حث استخدام ا .٨ آت التشجيعية ك لحوافز المادية والمعنوية والمكاف
 .واإلبداعالعاملين وتحفيزھم لبذل مزيد من الجھد والعطاء 

ل  .٩ ي العم ات ف تنباط األولوي ة واس ي والبرمج يط العلم لوب التخط تخدام أس اس
 .وتنفيذه

ةالسھر على مصالح الجھاز المادية والمعنوية  .١٠ ات وتنظيم وتنسيق ع وإقام الق
عبية  ات الش ة و المنظم ات العام ائية والجھ ات الوص ع والجھ ع المجتم ة م طيب

 .اإلعالموأجھزة 
ك دون  .١١ اب وذل واب والعق دأ الث ذ والمحاسبة وتطبيق مب ة التنفي المتابعة ومراقب

 .تمييز في المعاملة
 .العمل على تحقيق الحيادية في العمل .١٢

 الفصـــــل الثاني
 قيــــادة الجھـــــاز

ادة  ة  ):٣٠(الم وانين واألنظم ع  الق ق م ا يتواف از بم ل بالجھ ادة وإدارة العم ولى قي يت
 :النافذة وكل حسب اختصاصه

 .المجلس   -
 .رئيس الجھاز -
 .وكالء الجھاز -
 . الفروع ومدراء المركز في المديريات ومدراء الفرعية اإلدارات مديريـ 
 .الداخلي النظامالقانون وقانون الجھاز وحكام تمارس ھذه القيادة اختصاصاتھا وفق أ 

 الباب الرابع
 المھام وسير العمل في اإلدارات

 المھام –الفصل األول
انون الجھـددة فـھام المحـارس الصالحيات والمـيم: المجلس )  ٣١( المادة      ازـي ق

 .  الداخلي  النظامو
ادة  از )  ٣٢(الم يس الجھ الحيات : رئ از الص يس الجھ ارس رئ ؤوليات يم والمس

وزير المنصوص علي ودة لل ام المعق از ووالمھ انون الجھ انون وق ي  الق ا ف ام ھ النظ
ديريات  الداخلي  ال اإلدارات والم ع أعم ى جمي ويتولى اإلشراف الفني واإلداري عل

ام  والفروع وعلى مدى سالمة تنفيذھا لخطة العمل السنوية وھو مسؤول عن ذلك أم
 .صالحياتهفوض الوكالء ببعض ه أن يرئيس مجلس الوزراء ول

ه ينوب  يعتبر وكيل الجھاز األقدم نائباً لرئيس الجھاز و) ٣٣(المادة  عنه في حال غياب
 .بتسيير أعمال الجھاز
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ادة  ل )  ٣٤(الم ة :الوكي رأس إدارة فني ذ  ي از عن تنفي يس الجھ ام رئ وھو مسؤول أم
 :المھام التالية 

راف   -١ ى اإلش ل عل ير العم ن س ة حس ة واإلدارات الفرعي ي اإلدارة الفني ابي ف الرق
 .التابعة له والمديريات  المشرف عليھا وتوزيع العمل بين ھذه اإلدارات 

 .التوقيع على قرارات القبول  الصادرة عن اإلدارات الفرعية والفروع  -٢
التابعة له والمديريات التوقيع على الكتب والمراسالت الخاصة بإدارته واإلدارات  -٣

 .المشرف عليھا 
لتي تم تقديم التقارير الدورية والسنوية إلى رئيس الجھاز متضمنة األعمال ا -٤

 الحظاتـم المـمتضمنة أھھا ـات المشرف عليـريـمديـوال ةـه الفنيـي إدارتـإنجازھا ف
 . والمخالفات المكتشفة خالل ھذه الفترة  
ل  -٥ ات العم ان معوق ين البي بيل تحس ي س ذة ف دابير المتخ ابي و الت ع الرق ل ورف عم

 .األداء والوسائل الالزمة لتدعيم ھذه اإلدارات واقتراح ما يطور العمل  ستوىم
بيان أھم المالحظات حول أداء كل إدارة وكل فرع من فروع الجھاز وحسب تبعيته -٦

 .له
 .لوظيفي تنفيذ المھام والمسؤوليات الواردة في بطاقة الوصف ا -٧

وھو مسؤول عن إدارة العمل  يرأس إدارة فرعية أو مديرية :المدير )  ٣٥(المادة 
 :فيھا أمام الوكيل المختص ويتولى المھام التالية 

التوقيع على الكتب والمراسالت والتقارير أو أية مھام أخرى مفوض بھا بقرار من  -١
 . رئيس الجھاز بناًء على اقتراح الوكيل المختص 

لوكيل المختص لعرضھا على ورفعھا ل إلدارته مشروع خطة عمل سنوية إعداد -٢
 . الناظمة لذلك تالجھاز وفق التعليما رئيس

التقرير  وإعدادالدورية والسنوية  نجازإلاجداول  وإعدادمتابعة تنفيذ الخطة المقررة   -٣
 .الالزم لتلك االنجازات 

 بين العاملين األعمالتوزيع  واقتراح مديريته وأمتابعة كافة األعمال المناطة بإدارته  -٤
 .وضمن حدود خطة العمل على الوكيل  فيھا

معالجة المسائل التي يتناولھا اختصاص اإلدارة أو المديرية والتوقيع على التقارير  -٥
التدقيقية والمراسالت وطلب استكمال الوثائق و البيانات والمعلومات من الجھات 

يات المركز الوظيفي األعلى والتعليمات الصادرة العامة  وبما ال يتعارض مع صالح
 .عن رئيس الجھاز

 .والقوانين  األنظمةيكلف به من رئاسة الجھاز وفق  القيام بكل ما -٦
رتبط :  مدير فرع ):٣٦(المادة  مسؤول عن جميع أعمال الفرع أمام رئيس الجھاز وي

 : بالوكيل المختص تبعاً لنوع العمل وطبيعته كما يتولى المھام التالية 
ات  -١ ق التعليم از  وف ا لرئاسة الجھ رع ورفعھ نوية للف داد مشروع خطة عمل س إع

 .الناظمة لذلك 
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رع   -٢ ررة للف ة المق ذ الخط ة تنفي دادمتابع داول وإع نوية  ج ة والس از الدوري االنج
 .التقرير الالزم لتلك االنجازات  وإعداد

ه و -٣ ال المناطة بفرع ة األعم ة كاف راح متابع ع  اقت التوزي ا  األعم املين فيھ ين الع ب
 وضمن حدود خطة العمل على الوكيل 

ة  -٤ ارير التدقيقي ى التق ع عل رع  والتوقي ا اختصاص الف ي يتناولھ ائل الت معالجة المس
ة   ات العام ن الجھ ات م ات والمعلوم ائق و البيان تكمال الوث ب اس والمراسالت وطل
ى والتعليمات الصادرة عن  وظيفي األعل وبما ال يتعارض مع صالحيات المركز ال

 .رئيس الجھاز
 . وفق القوانين واألنظمة النافذة يكلفه به رئيس الجھاز يفوضه أو ما القيام بكل -٥

ولى  يعاون مدير اإلدارة أو المديرية أو: معاون المدير) : ٣٧(المادة  رع ويت مدير الف
 :المھام التالية 

احيتين   -١ اجھم من الن اريرھم وإنت ه والنظر في تق ابعين ل املين الت ال الع مراقبة أعم
ابتھم أداة  ن رق ل م ي تجع ة الت وجيھھم الوجھ ة وت ة والنوعي لالكمي ين العم  لتحس

ام بالمالحظات وإصالح النظم المطبق ى االھتم ة وعدم عرقلة سير العمل وحثھم عل
 .الجوھرية 

دير  التأشير-٢ ا للم ل إحالتھ ارير قب ى الصكوك أو التق عأو اعل ائي في حال  لتوقي النھ
 . التفويض

 .مساعدة مدير اإلدارة بكافة أعمال اإلدارة أو المديرية أو الفرع  -٣ 
 .المدير ضمن األنظمة والقوانين ـ القيام باألعمال التي يكلفه بھا ٤
ه  -٥ ال غياب ي ح دير ف ن الم وب ع انوني ين ه الق ى الوج ور عل ه واألم ة مھام بكاف

 .المدير المفوض بھا 
ادة  م)  ٣٨( الم يس القس انس :  رئ ل المتج ة بالعم دير اإلدارة أو المديري اون م يع

 :  ويتولى المھام التالية 
 .نظمة النافذةيحرص على حسن تطبيق القوانين واأل -١
 .يتولى إدارة وقيادة شؤون قسمه واإلشراف على حسن سير العمل فيه -٢
 .يعمل ضمن األھداف المحددة والمخططة لإلدارة -٣
 .يعمل على قيادة وتنظيم العمل المختص به بشكل يكفل استمراريته -٤
ه  يعطي -٥ ة من ام المطلوب ذ المھ ه لتنفي التعليمات والتوجيھات للعناصر التي تعمل لدي

 .بدقة وفي المواعيد المحددة
 .يتابع تنفيذ سير العمل لديه -٦
وارد  -٧ ل للم تخدام األمث توى األداء واالس ع مس ه ورف ل لدي وير العم ى تط ل عل يعم

 .والعدد والتجھيزات وتخفيف الھدر 



 
  

٣٣ 
 

ا -٨ ع المھ وم بتوزي عھم يق اتھم ووض ع إمكان تالءم م ا ي املين بم ى الع اء عل م واألعب
 .الوظيفي

 .مسؤول أمام رؤسائه عن حسن أداء عمله -٩
 يقوم بما يكلفه به رئيسه من مھام وأعمال وفق القوانين واألنظمة النافذة -١٠

 :التالية االختصاصاتيمارس  :المفتش األول)٣٩(المادة 
ه  -١ ة إلي ام الموكل ذ المھ انون  تنفي ي ق ررة ف د المق ل ضمن القواع ه األكم ى الوج عل

 .التعاميم الصادرة عن رئيس الجھاز الجھاز ونظامه الداخلي والتعليمات و
 أعمالهالتقيد بالخطة الموضوعة وبرامج التنفيذ والمدد المعيارية المحددة إلنجاز  -٢
ة أو التحق -٣ ارير التدقيقي ع التق ة في رف ة العالي ة أو البت في القضايا التقيد بالمھني يقي

 .المخول بدراستھا أو مراقبة صكوكھا
ع كف -٤ ين ورف ى تحس ل عل اونينالعم ين المع راف  اءة المفتش ف باإلش أھيلھم المكل ت

 . وتدريبھم من قبل المدير 
 :يمارس االختصاصات التالية : المفتش) ٤٠(المادة 

ل ضمن  -١ ه األكم ى الوج ه عل ة إلي ام الموكل ذ المھ انون تنفي ي ق ررة ف د المق القواع
 . التعاميم الصادرة عن رئيس الجھاز الجھاز ونظامه الداخلي والتعليمات و

ه  -٢ ة المحددة إلنجاز أعمال دد المعياري ذ والم رامج التنفي التقيد بالخطة الموضوعة وب
دة والتعليمات  اذج المعتم ه وفق النم ة بنتيجة أعمال ارير الالزم وإعداد مشاريع التق
لبية  اھرة س ود ظ د وج ارير خاصة عن دم بتق ه أن يتق ذا الخصوص ول الصادرة بھ

 .تتوجب معالجة سريعة
ادة  اون) : ٤١(الم تش المع رة  :المف الل فت ا خ ف بھ ي يكل ام الت ال والمھ ذ األعم ينف

تنفيذ التوجيھات والتعليمات باءته الفنية والمھنية وااللتزام رفع كف التمرين بما يحقق
ن رده م ي ت ة  الت وانين واألنظم ة الق ى كاف ى واإلطالع عل ة األعل ز الوظيفي المراك

 الخاصة بعمل الجھاز
 الفصــل الـثـاني
 سيـر العمـل

 :)إداري(الفنية لإلدارةالفرعية و الفروع التابعة  باإلداراتسير العمل : )٤٢(ادة ـالم
إجراء  -١ تم تكليف المفتشون ب ى تنفيذاً لخطة عمل اإلدارة فانه ي دقيق عل يش والت التفت

دير  ة أو م دير اإلدارة الفرعي الجھات العامة استنادا ألمر مھمة صادر وموقع من م
 .الفرع 

يش  -٢ دقيق والتفت ا الت باإلضافة ، يتضمن أمر المھمة أھم النقاط التي يجب أن يتناولھ
 .   يراه المفتش ضروريا النجاز المھمة على الوجه األكمل  لكل ما

ة  يقوم  -٣ ر  ـوزي( المفتش بتسليم المھمة آلمر الصرف أو للمسؤولين بالجھات العام
خ  ..............رئيس بلدية   –م مدير عا -رئيس ھيئة  -معاون وزير ـ محافظ  ) ال
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بلھم وبناء عليه يتم ا، واطالعھم على موضوع المھمة قبل البدء بمھمته  لتعميم من ق
ة التسھيالت وتبالجھة  ساماإلدارات والدوائر واألقعلى كافة  ديم كاف ة لتق مين أالعام

 .   وھذا النظام  النجاز المھمة  يلزم للمفتش وفق قانون الجھاز ما
يبدأ المفتش عمله بالتدقيق المحاسبي والتدقيق المستندي لكافة  المديريات و الدوائر  -٤

ة  الموجودة األقسامو الشعب و  ة المعني ة العام ى ويؤشر ، بالجھ ام عل ة ق كل وثيق
رات سجبتدقيقھا  وي ود وفق واب وبن ل المالحظات والمخالفات بتقرير يتم تقسيمه ألب

ة ...  ذكر المخالف م ت ودة ث ائق الموج ة أو الوث ة تتضمن عرضاً للواقع ل مالحظ وك
 .ومستندھا القانوني وبعدھا يتم بيان المطلوب من الجھة لتالفي أو تنفيذ المالحظة 

ريتم تسليم التقر -٥ ة في ديوان عامل الل ي دة المعياري وم بتسجيله فياإلدارة ضمن الم ق
والً  ن  أص ر مثوم دير  ضيع ل الم ن قب ته م ى دراس ار إل دير اإلدارة ليص ى م عل

ر  زم األم تش إن ل ع المف ه م ه ومذاكرت تم ، ومعاون دير ي ة الم اده بموافق د اعتم وبع
هبعد  العامة المعنيةإرساله للجھة و  باإلدارةتر ومن قبل عامل الكمبيطباعته   إعطائ

وان  ن دي ادر م م ص ال،  اإلدارةرق ائية وإرس ة الوص ر للجھ ن التقري ورة ع  ص
 .طالع إلل
اب يتضمن  -٦ ه بكت واردة في على الجھة العامة الرد على التقرير وتنفيذ المالحظات ال

وموقع من آمر ، الرد على كل مالحظة واردة بالتقرير وبالتسلسل وفق ورودھا فيه 
 .وذلك خالل شھر من تاريخ تبلغھا بالتقرير . الصرف أو من يفوضه أصوال 

ذ أو معالجة  -٧ ه لحين تنفي دير ومعاون تش وبإشراف الم ل المف يتم متابعة الرد من قب
ة المراسالت ، كافة المالحظات الواردة بالتقرير  ى كاف رد عل وعلى الجھة العامة ال

 . من قانون الجھاز/ ٢٨/والتقيد بالمادة 
ول م  -٨ ة اـن اإلدارة الفرعيـيتم أخيراً إعداد مشروع قرار قب ة ة بحسابات الجھ لمعني

ن ات و  ،اإلدارة  أو إعداد كتاب قبول م راداتويتضمن النفق ة وحسابات  اإلي الفعلي
 .خارج الموازنة والميزان الختامي 

ى ي -٩ ول إل رار القب ن ق خة م ل نس ائية ا: رس ة الوص ة  -لجھ ة العام ة  -الجھ مديري
 .مديرية الرقابة على مشروع الحساب الختامي للموازنة  -المالية  

راح بموجب تعليمات تصدر عن  يتم تحديد آلية القبول  -١٠   ى اقت رئيس الجھاز بناء عل
 . المختصالوكيل 
  :)إقتصادي( الفنية لإلدارةالفرعية والفروع التابعة  باإلداراتسير العمل ) ٤٣(المادة 

 :بسير العمل لدى اإلدارة الفنية للقطاع اإلداري  أعالهللخطوات الواردة  باإلضافة
 : يتضمن قرار القبول مايلي  –أ 

 .مجموع طرفي قائمة المركز المالي للموجودات والمطاليب .١
 .الربح الصافي أو الخسارة .٢
 .الضريبة .٣
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 .فائض الموازنة .٤
 .فائض السيولة .٥
 موضحاً فيھا االعتماد األصليالموازنة التقديرية لالستخدامات والموارد  .٦

 .والنھائي واإلنفاق الفعلي 
لي  .٧ اد األص ه االعتم حاً في تثماري موض اق واالس تثمارية واإلنف ة االس الخط

 .والنھائي واإلنفاق الفعلي 
 .مصادر التمويل .٨

 :ويرسل نسخة من قرار القبول والتقرير الختامي إلى  -ب 
 .الجھة الوصائية .١
 .الجھة العامة .٢
 .مديرية شؤون المؤسسات –المالية وزارة  .٣
 .مديرية الحسابات العامة –وزارة المالية  .٤
 .مديرية المالية .٥
 .مديرية الرقابة على مشروع الحساب الختامي للموازنة .٦
 .قسم الفروع االقتصادي .٧
ة   -ج  ة العام الي للجھ وبعد صدور قرار القبول للحسابات الختامية وقائمة المركز الم

ة برئاسة  وجب عليھا التنسيق ة العام اع الھيئ د اجتم ة الوصائية من أجل عق مع الجھ
ة وقـر المختص مـالوزي ـن أجل إقرار الحسابات الختامي الي وإبـائمة المـ راء ـركز الم

ادة  تناداً للم رة / ١١/أو عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجنة اإلدارية اس الفق
م / أ-٢/ انون رق ام / ٢/من الق ك  ٢٠٠٥لع نواتوذل الث س رار  من صدور خالل ث ق

 .االقتصاديمع مراعاة القوانين المطبقة على جھات القطاع العام  كحد أقصى القبول
ادة  توجب ) : ٤٤(الم ة تس ات مالي ة مخالف الھم أي ين بأعم ام المفتش اء قي ر أثن إذا ظھ

ق ي دالتحقي تش م ع ة  ذكرةالمف ة بالواقع ات الالزم ه الثبوتي اً ب ذي مرفق ديره ال ى م إل
ھ رر  ايدرس ا أو ويق ى ارفعھحفظھ ى إل وظيفي األعل ز ال راء  ذاتخال المرك اإلج

 .إحالة لمديرية التحقيق حترازية أو من تدابير ابشأنھا  مناسبال
ةمن اإلدارات والمؤسسات  للمفتش أن يطلب: ) ٤٥(المادة  راد  والجھات العام واألف

ه  ھل مھمت ا تس در أنھ ي يق ات الت ع المعلوم ع السجالت ، جمي ى جمي ع عل وأن يطل
 .تلبية الطلب واألفرادوالقيود والوثائق ،وعلى الجھات المذكورة والعاملين فيھا 

ةفي حال امتناع العاملين بالجھات العامة عن ) : ٤٦(المادة  تش في  إجاب ات المف طلب
ا يخالف إطار مھمته التفتيشية أو  ة أو تصرفھم بم التعامل   وأصولاآلداب المماطل

ذكرة ختفيقوم الم مفصلة للنظر باستصدار  طيةش بتبليغ المدير بالواقعة بموجب م
غ  ات المناسبة وتبل التحقيق وفرض العقوب ة ب قرار من رئيس الجھاز بوضع المخالف

 .الجھة العامة باإلجراءات المتخذة
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 : إدارة التأشير سير العمل في ) : ٤٧(المادة 
واد  يما الم از المركزي والس انون الجھ ام و/ ٢٨-٢٧-٢٦-٤/مع مراعاة ق  النظام أحك

 : يحدد سير العمل في إدارة التأشير وفق مايلي ، الداخلي
رارات الخاضعة  .١ ال الصكوك والق ى اإلدارة المختصة  تح از إل ة الجھ أو لرقاب

ويدون فيه رقم ، جھة العامة من الضمن كتاب أصولي يحمل رقم وتاريخ الفرع 
 .الصك وتاريخه والمرفقات 

 . يقوم الديوان المختص بتسجيل المعاملة أصوالً  .٢
 : ويدون على الفيشة المعلومات التالية  .٣

 رقم القرار أو الصك المراد تأشيرهــ    تاريخ الورود ــ    رقم الورود ــ 
 المصدرــ    اسم صاحب العالقة ــ       شكل القرارــ   تاريخ القرار ــ 
 . العامة نوع القرار واسم المفتش المكلف بمراقبة الجھةــ 

 .حاسوبياً  البيانات المشار إليھا بالبند السابق حفظت .٤
اريخ بلمفتش من قبل ا  ضبارةإلإنجاز ا مدةتحدد  .٥ ام كحد أقصى من ت ة أي أربع

 . استالمھا من الديوان 
ة وضبارة إلادراسة توجب على المفتش ي .٦ وانين واألنظم ا للق د من مطابقتھ التأك

سواء بالموافقة  البت بقانونية الصك المعروض عليهيعتبر مسؤوالً عن النافذة و
 .أو الرفض على التأشير 

ذه  أصوليفي حال التحفظ يعد كتاب  .٧ ى أن تكون ھ ة عل ه وجه المخالف يحدد في
 .لنافذة الحاشية واضحة ومحددة وتتوافق والقوانين واألنظمة ا

 ي يبتبعد الدراسة األولية من قبل المفتش تحال اإلضبارة لمعاون المدير الذ .٨
د أقصى ومين كح ا خالل ي ة ب بھ ي و، الموافق الف رفض  ح ة ال دون المالحظ ي

تش دھا للمف داد األزرق ويعي ة بالم ى الفيش ال و. عل ي ح تش ف ادة للمف د اإلع بع
دير وفي حال االختالف تحال  وجھتي النظر  اإلضبارةالتوافق تحال إلى الم ب

 .إلى المدير المختص للبت فيھا
ال  .٩ ع  األضابيرتح دير المختص للتوقي ى الم دير إل اون الم ا من مع د توقيعھ بع

 .  النھائي 
ود .١٠ ال وج ي ح دير ي وف اون الم تش ومع ابين رأي المف تالف م ق اخ الج وف ع

 : مايلي
 .مع بيان وجھة نظره المختص للمفتش المدير يعيدھا أن ما إ - أ
رى أو  - ب دير ي ررا الم يرھامب ارة  لتأش دون عب ث ي ة ( حي ى الفيش ر عل ) يؤش

بنسخة عن الفيشة و المفتش المدير  وتعاد إلى المفتش للتأشير عليھا ويحتفظ
 . والقرار
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دير  - ت ة نظر الم ا مع وجھ ة نظره واختالفھ في حال إصرار المفتش على وجھ
ى مسؤوليته ( م يبت عل ذي ل ذكرة ) ال ل المختص ضمن م ى الوكي تحال إل

ولية دات  أص دير والمؤي اون والم تش والمع ر المف ة نظ ا وجھ دد فيھ تح
 .القانونية لوجھة نظر كل منھم 

اد ب وأما بالبت فيھا إيقوم الوكيل  - ث ة  حدىإاعتم ذه الحال وجھات النظر وفي ھ
 .على الفيشة نالمدوالوكيل رأي ينتھي إليه  تصدر المعاملة وفق ما

يس  - ج ى رئ ية عل رض القض ررة ع باب مب ود أس ال وج ي ح ل ف وز للوكي يج
 .الجھاز مع بيان وجھة النظر 

 : تأشير المعاملة يراعى مايلي في حال .  ١١
 وتوقيعھا من . )لألصول والقانون إن ھذا الصك موافق ( مھر الفيشة بخاتم  - أ

 .المفتش ومعاون المدير والمدير         
اتمالنسخة األصلية لمھر  - ب وب تأشيره بخ رقم  ( لقرار المطل ر ..... أشر ب من دفت

 . المديرمعاون المدير وويوقع من قبل المفتش و) /    /   تاريخ    .. .....رقم 
 .وتوقيعه  االعتماد بخاتم المفتش توفرالشاغر و جودمھر بيان حالتي و - ت
 .التأشيرة  رقم وتاريخ إلعطائهيحال القرار المؤشر إلى الديوان  - ث
ا -١٢ ي ح كوك الف اريع الص ى مش ير عل يل التأش ل  ت بقة قب ة المس ع للرقاب تخض

رارات ( صدورھا  يم ـ مشاريع ق يس تصدر عن مشاريع مراس وزراءرئ )  مجلس ال
تم  ة بخ اب اإلحال تم كت تكمال ( يخ وزراء الس س ال ة مجل ى رئاس ع إل دقيق ترف د الت بع

ديق  ن ) التص ا م دير واعتمادھ دير والم اون الم تش ومع ل المف ن قب تھا م د دراس وبع
 .الوكيل 

ال إ -١٣ ي ح اف ية أو ةدع ة بحاش م  المعامل ذ رق اب ويأخ در الكت واقص يص ود ن وج
 .وتاريخ من الديوان 

ظ  -١٤ ديوان نسيحف ة ال ر و الفيش رار المؤش ن الق اً بھخة ع ةمرفق اغر  ا حال الش
 .و الثبوتيات المالحظة على الفيشة واالعتماد

ً  لمعاتحال الفيشة إلى  -١٥  . الحاسوب لتدوين التأشيرة النھائية حاسوبيا
 .التأشيرات أرقام تسلسل  حسب)السكنر( إلكترونياً القرار المؤشر  فظيح  -١٦
 . اإلدخال على السكنر تحفظ القرارات ضمن سجالت وتجلد أصوالً بعد  -١٧
 .المخصصة  نلحفظھا في األماكمدير اإلدارة ى إلالمجلدات تسلم  -١٨
 .تعاد المعاملة بعد تأشيرھا إلى الجھة العامة حسب األصول  -١٩
ادة  -٢٠ ام الم تناداً ألحك ير أي صك اس ال تأش ي ح ى  ٢٦ف از يراع انون الجھ ن ق م

 :مايلي
 .يدون بجانب التأشيرة العبارة التالية  - أ

مبتحفظ  أشرت" وزراء رق يس مجلس ال اريخ ... استناداً إلى قرار رئ وفق  ........"ت
ا ي  م م  ((: يل رار رق اد الق اريخ  ......... يع ين .../.../..... ت ....... والمتضمن تعي
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م  اريخ ..... المرفوض من المجلس األعلى بالقرار رق از ..../..../...... ت ى الجھ إل
           .المركزي للرقابة المالية للتأشير عليه بتحفظ  

 . مع القرار المؤشر يحفظ نسخة عن قرار رئيس مجلس الوزراء - ب
 .تدون العبارة المشار إليھا بالفقرة أ على الفيشة  - ت
رار - ث ادة  تحال نسخة عن الق تناداً للم دير  ٢٦المؤشر اس ل المختص وم ى الوكي إل

 .لحفظھا لديھم   اإلدارة
ي  -٢١ ك ف ى ذل ار إل ل يش از أو الوكي يس الجھ ع رئ ذاكرة م ير بالم ال التأش ي ح ف

 . الفيشة فقط وتحفظ نسخة عن الموافقة لدى الوكيل ومدير اإلدارة 
الخاصة  والحفظ للوثائق والثبوتيات اإلتالفلناحية  ةالتنظيميتراعى القرارات  -٢٢

 .بتأشير الصكوك 
ادة از  ):٤٧(الم رئيس الجھ تص ول وزير المخ وزراء ولل س ال رئيس مجل ق ل يح

ة  اوز المھل القانوني دم تج ع ع ك م ى المجلس وذل عرض أي موضوع مباشرة عل
 .من قانون الجھاز / ٢٦/المحددة بالمادة 

ادة  عة ):٤٨(الم كوك الخاض ي الص ر ف وانين إذا ظھ ام الق ة ألحك ير مخالف للتأش
ى  واألنظمة النافذة يستوجب رفضھا يعيد المدير المختص وبكتاب أصولي الصك إل
ائق  نقص في الوث ة أو ال ة القانوني ه أوجه المخالف اً في ة مبين ة ذات العالق الجھة العام
اب التجاوب  والثبوتيات وعلى الجھة العامة وخالل خمسة عشر يوماً من تبلغھا الكت

دة  از خالل م / ١٥/مع طلب الجھاز أو التأكيد على وجھة نظرھا وإعادته إلى الجھ
إلدارة المختصة غھا الكتاب مع إرفاقه بالمؤيدات يوم من تاريخ تبل وفي ھذه الحالة ل

ة أن تؤشر على الصك إن كان إما ه القانوني ة  أو مستكمالً موجبات ى وجھ د عل التأكي
ى الوك ا أو عرض الموضوع عل ول الصك نظرھ اً لقب إذا رأى وجھ ل المختص ف ي

ررة  ان األسباب المب موضوع البحث أعاده إلى المدير المختص للتأشير عليه مع بي
إلدارة  ده ل ه يعي ير علي دات  للتأش ود مؤي دم وج ير أو ع ض التأش وإذا رأى رف
از وضمن  يس الجھ ى  رئ ا أو يعرض الموضوع عل ن قبلھ ة م المختصة  للمعالج

ن لة ع ذكرة مفص ول  م ذ قب رر عندئ ذي يق دير اإلدارة ال ع م ة بتوقي ة مقترن الحال
 .التأشير أو رفضه مع بيان األسباب المبررة لذلك 

ادة   ه ):٤٩(الم بب مخالفت ه بس روض علي ك المع از الص ض الجھ ال رف ي ح ف
ا يتفق مع طلب  ه بم ه أو تلغي للقوانين واألنظمة النافذة على الجھة اإلدارية أن تعدل

 .خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغھا رفض الجھاز الجھاز خالل 
وزير المختص أن  ن لل ا يمك ة نظرھ ى وجھ ة عل ة اإلداري ال إصرار الجھ ي ح وف
ره  ة نظ ى وجھ از عل رار الجھ ه إص ن تبليغ اً  م ر يوم ة عش الل خمس ب وخ يطل
وزير المختص  عرض الموضوع على المجلس وعلى المجلس أن يبت في طلب ال

 ً  .ويعمل بالقرار الصادر عن المجلس إما قبوالً أو رفضا
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ى    ويحق للوزير المختص في حال عدم قبوله لقرار المجلس أن يعرض القضية عل
 . رئيس مجلس الوزراء خالل شھر من تبليغه قرار المجلس 

رار المجلس من تبلرئيس مجلس الوزراء وخالل شھر لو غه طلب الوزير أن يؤيد ق
وع  ك موض ير الص ى تأش ق عل رار أو يواف در ق ة يص ال الموافق ي ح ث وف البح

ى  ث إل وع البح رار موض ادة الق من إع وزراء يتض س ال يس مجل ن رئ ولي م أص
ادة  ام الم تناداً ألحك تحفظ اس ه ب از/ ٢٦/الجھاز وطلب التأشير علي انون الجھ  من ق

ة  ارة التالي ذكر العب تحفظ حيث ت ا ب تم التأشير عليھ از حيث ي فيعاد الصك إلى الجھ
يس (الخاتم الرسمي للجھاز لوأسفجانب وب رار  رئ تناداً لق تحفظ اس مجلس أشرت ب

 ٠أيضا وتذكر على الفيشة ) ........الوزراء رقم وتاريخ
رار والفيشة وزراء مع كل من الق يس مجلس ال رار  رئ تح  ، تحفظ نسخة عن ق يف

دير اإلدارة  سجل خاص بالصكوك التي تم تأشيرھا بتحفظ لدى الوكيل المختص وم
 .ظ نسخة عن كل من قرارات  رئيس مجلس الوزراء بعد حف

ك حسب كل   تحفظ وذل م تأشيرھا ب ر السنوي عدد الصكوك التي ت تضمين التقري
 .ا على حدوزارة 
ال يجوز ألية جھة إدارية إجراء أية معاملة على المراسيم والقرارات : )٥٠(المادة 

رة / ٢٦/المذكورة في المادة  از/ ب/الفق انون الجھ د من ق ا بع تنداً قانوني د مس وال تع
 :انقضاء المھل اآلتية

 .شھر من تاريخ إصدار المرسوم أو القرار الذي لم يبلغ للجھاز -١
ذي   -٢ رار ال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ اإلدارة رفض الجھاز للمرسوم أو الق

 ٠لم  يقترن بتأشيرة الجھاز
ادة   -٣ ي الم ا ف ل المنصوص عليھ ا/ ٢٦/المھ انون الجھ ن ق ال إصرار م ي ح ز ف

 .الجھة اإلدارية على وجھة نظرھا
اريخ تأشيرة  -أ) : ٥١(المادة  اً من ت يجوز سحب تأشيرة الجھاز خالل مدة ستين يوم

ائق و التأشيرالصك إذا حصل خطأ مادي في  وفرت وث دم صحة  أو ت د بع ات تفي ثبوتي
ل م ل الصك المؤشر وذلك بقرار يصدر عن رئيس الجھاز بناء على طلب معل ن الوكي

ي تستوجب  واردة بالصك المؤشر الت ة ال ه المخالف دير اإلدارة  يشرح في المختص وم
تش المختص  دير والمف اون الم دير ومع ل  من الم ه و يطلب الوكي يرة عن سحب التأش
رار  ة الق ة العام غ الجھ رھم و تبل ة نظ ان وجھ أ وبي ذا الخط ول ھ بب حص ان س بي

ر  ة عش يرة خالل خمس ة المتضمن سحب التأش ى الجھ رار وعل ن صدور الق اً م يوم
 .التأشيرةالعامة األخذ بھذا القرار وطي كافة اآلثار المترتبة على ھذه 

أعاله وعند وجود مخالفة جسيمة  في الصك / أ/استثناء من المدة المحددة بالفقرة ـ  ب
ة أو ة المالي رار  المؤشر من الناحي دة بق ذه الم د مرور ھ ة فتسحب التأشيرة بع القانوني

دير المختص  ل والم راح الوكي اء اقت از بن يس الجھ ن رئ ة الصك (أصولي ع كمخالف
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الزم ) النظام العام أو نصوص قانونية واضحة  للقانون أو د إجراء التحقيق ال وذلك بع
 .بموضوع المخالفة أصوال 

 :لتحقيق العمل في مديرية ا سير ) :٥٢(المادة 
تشعلى الم ة  ف اد والموضوعية والدراي ة وأن يراعي الحي ة واألمان أن يتصف بالنزاھ

تندات والسجالت وسرية التحقيق وأن  ائق والمس بشؤون التحقيق وأن يحافظ على الوث
يحترم العادات والتقاليد في المجتمع وأن يحافظ على المظھر والتصرف الالئق وحسن 

 . معاملة العاملين في الجھات الخاضعة للرقابة
دى :  أوالً  ى اح اًء عل از بن يس الجھ ن رئ ة م ة أو موافق ى احال تنادا إل ق اس تم التحقي ي

 :الحاالت التالية 
 .رئيس مجلس الوزراء من طلب  -١
 .من في حكمھم  و) ـ محافظ ـ مدير عام  ريوز( طلب من -٢
دقيق  -٣ دل إجراءات التقصي والت از والتي ت ى الجھ واردة إل اإلخبارات والشكاوى ال

 .على صحتھا
ك  ر الفرع عن طريقأو مدي اإلدارة الفرعيةاقتراح من مدير  -٤ ل المختص وذل الوكي

ةمن خالل تقارير مفتشي  اء جوالتھم التفتيشية با اإلدارات الفرعي روع أثن از والف لجھ
 . وبالمخالفات التي تستوجب التحقيق

 :استنادا لما يلي يتم تكليف مفتش أو بعثة من المفتشين  بالتحقيق : ثانياً 
دما تكون الب - از عن يس الجھ ة مشتركة مھمة موقعة من رئ ة التحقيقي ة عث من مديري

 .التحقيق واإلدارة الفرعية المختصة 
 . للمركز أو من مدير الفرع بالفروعمھمة موقعة من مدير التحقيق  -

 بالنسبة للفروع الفرع  لمديرأو التحقيق لمدير  اً المفتش أو البعثة تقريريقدم  : ثالثاً 
الفرع يحال التقرير إلى معاون المدير لشؤون التحقيق - رئيس القسم ب ذي  أو ل وال

يعد مطالعة موجزة حول التقرير ويحق له اقتراح إجراء تعديل على المقترحات 
 .والتوصيات

الفرع يحال التقرير مع مطالعة معاون المدير لشؤون التحقيق - يس القسم ب  أو رئ
 . حسب الحالفرع المدير مديرية التحقيق في المركز أو مدير   إلى 

اب  - تم تنظيم كت ر ي في حال كان رأي مدير فرع الجھاز مؤيداً لما انتھى إليه التقري
از  ة الجھ ى رئاس ال للملف إل وم ب .إرس ه يق اً آخر فان ه رأي ان ل ا إذا ك داد أم إع

 . ويرفقھا بالكتاب تعديلمطالعة تتضمن التعديالت المقترحة واألسباب المعللة لل
دير التحقيق المطالعاتمع كامل مرفقاته و التحقيقتقرير ل يحا - ه  إلى م ذي يحيل ال

 . بدوره إلى معاون المدير لشؤون التحقيق 
ه يرفعرأي البعد دراسة التقرير من قبل معاون المدير لشؤون التحقيق وإبداء  -  هفي

واقص والذي بدوره إما يعيده إلى إلى مدير التحقيق  مصدره الستدراك بعض الن
 .إلى قسم االعتماد  والمالحظات أو إحالته

 



 
  

٤١ 
 

 : يحق لمفتش التحقيق أو البعثة التحقيقية ما يلي  : رابعاً 
و  )١ ر الرسمية ول أن يطلع على كافة الوثائق والسجالت واألوراق الرسمية وغي

 .، أو أخذ صورة عنھا  لاصإيطابع سري وله االحتفاظ بھا لقاء كانت ذات 
 .يلزم إلجراءات التحقيق  مين كل ماألتاالتصال بالجھات العامة والخاصة  )٢
نح وقف   )٣ ازاتم ال اجر و اإلج ةالخاصة ب ة بموضوع  اإلداري ه عالق لمن ل

 . التحقيق
حص ـالتحليل والفـات المختصة بـرات والجھـالجامعات والمختبـة بـاالستعان )٤

 . و االختبار والمراكز البحثية العلمية واألكاديمية 
 :والنفي وفق اإلجراءات التالية  اإلثباتاالستماع لشھود  )٥

 :يسمع الشاھد بعد تحليفه اليمين القانونية   أ ـ
 "اشھد بالحق دون زيادة أو نقصان  أنأقسم با العظيم " 

ه وسؤاله يدون المحقق إفادة الشاھد بألفاظه  -ب     وعباراته بعد التثبت  من ھويت
كو ة بالمش ة القراب ه  عن درج ه أو بصمة  ومن ه بتوقيع ى إفادت اھد عل يصادق الش

 .وفي حال امتناعه يدون ذلك بالمحضر  أمياإصبعه اليسرى إذ كان 
اً أن يحصل حك أو إضافة أو شطب بالمحضر إال  يجوزال  -ج     ان موقع إذا ك

 .فتشمن الشاھد والم
المشكو منه والشھود بصورة خطية بموجب مذكرات دعوة تعد من  ةيتم دعو )٦

ق ٢٤الجھاز تبلغ للشھود قبل  ة ساعة من سماعھم عن طري  الجھات اإلداري
زام ب ويمكن الشرطة أو ى أن  ذلكللمفتش في حاالت الضرورة عدم االلت عل

 .باإلجراءات المتخذة أو مدير الفرع يطلع مدير التحقيق 
امن يراه مناسباً بما يخدم التحقيق سواء من للمفتش سماع شھادة  )٧ أو  ملينالع

 .غير العاملين من 
إذا كان الشاھد مقيماً خارج مركز التحقيق يستنيب المحقق أحد المفتشين في  )٨

در ضرورة سماعھا بنفسه      محل إقامة الشاھد لسماع أقواله نيابة عنه ما م يق ل
اب  ي كت ق ف ين المحق تتابةاـ يع ا            الس ي يجب السؤال عنھ اط الت ئلة والنق األس

فروع حيث يكون الى رئاسة الجھاز بالمركز أو إدارة إل االستتابةيرسل كتاب 
 .محل إقامة الشاھد 

نظم  ذا النظام وي ـ  يتبع المفتش المناب أصول التحقيق المنصوص عليھا في ھ
تش  ه المف ابع ل رع الت از أو الف ق رئاسة الجھ محضر يرسله للمحقق عن طري

 .المناب 
ق بسماع الشھود والمشكو  )٩ ا يتعل ذا النظام فيم ره في ھ رد ذك م ي ا ل في كل م

 .ت المحاكمانصوص عليھا بقانون أصول منھم تطبق اإلجراءات الم
 



 
  

٤٢ 
 

يفھم  )١٠ د تحل ة بع للمفتش االستعانة بالمختصين وأھل الخبرة في المسائل الفني
 :اليمين القانونية التالية 

 ." أقسم با العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق وأن أؤدي مھمتي بكتمان تام" 
 . زبقرار يصدر عن رئيس الجھا وتنظم آلية االستعانة بالخبراء  وأجورھم  

 :التحقيقي يتضمن التقرير: خامساً 
 الوقائع والمشاھدات  -٣الموضوع        -٢المقدمة          -١
 القانوني  المطالعة والنتائج والتكييف -٥ اإلفادة واالستجوابات والشھادات -٤
 جدول بالوثائق والمرفقات مفھرسة  -٧المقترحات والطلبات والتوصيات    -٦

 :يبلغ التقرير بعد اعتماده من رئيس الجھاز على النحو التالي: إبالغ التقارير : سادساً 
رارات الحجز :  تقارير القضايا الجزائية -أ اد وق اب االعتم ه وكت ر ووثائق يحال التقري

 :إلى  التقرير فقط ى المحامي العام  ويبلغ نسخة عناالحتياطي إل
ود مقترحات ـى طلبه أو بحال وجـالتحقيق بناًء علرئيس مجلس الوزراء بحال كان  .١

 .أو بحال ارتأى رئيس الجھاز ذلك ) حرمان من التعاقد  –صرف من الخدمة ( 
 .الوزير المختص .٢
 . المحافظ بحال كانت الجھة مرتبطة به ِ  .٣
 .إدارة قضايا الدولة بحال كانت الجھة من الجھات ذات الطابع اإلداري .٤
 .الجھة المعنية بالتحقيق .٥
 .الجھات العامة األخرى بحال وجود مقترحات أو طلبات يقع على عاتقھا تنفيذھا .٦
 .أي جھة يقدر رئيس الجھاز ضرورة إبالغھا .٧
اد إرير وكتاحال التقت: المسلكية  تقارير القضايا اإلدارية و -ب وزير ب االعتم ى ال ل

 : إلى  التقرير فقط المختص ويبلغ نسخة عن
ال  .١ وزراء بح س ال يس مجل ود رئ ال وج ه أو بح ى طلب اًء عل ق بن ب التحقي ان طل ك

ات  ة ( مقترح ن الخدم د  –صرف م ن التعاق ان م يس ) حرم أى رئ ال ارت أو بح
 .الجھاز ذلك 

 .الوزارة المختصة  .٢
 .المحافظ بحال كانت الجھة مرتبطة به ِ  .٣
 .الجھة المعنية بالتحقيق  .٤
 .الجھات العامة األخرى بحال وجود مقترحات أو طلبات يقع على عاتقھا تنفيذھا  .٥
 .أي جھة يقدر رئيس الجھاز ضرورة إبالغھا  .٦

 ويحق للعامل، يحق للمحامين حضور التحقيق الذي يجريه الجھاز  ال) : ٥٣(المادة 
 مةلدى الجھة العاالنقابي  تنظيمال أعضاءيطلب حضور ممثل من  أنالمحقق معه 

رفضه لجھة حضور الممثل في  في حال رغب بذلك ويدون قبوله أو التابع لھا العامل 
 .محضر االستجواب



 
  

٤٣ 
 

ادة  الفقرة  ) :٥٤(الم د ب ة التقي ات العام ى الجھ ادة / ب/عل ن الم انون / ٢٣/م ن ق م
  الجھاز وذلك بتنفيذ مقترحات وتوصيات كتاب االعتماد خالل شھر من تاريخ تبلغھا

ه : )٥٥(المادة . ات المفروضة بحق اًء يحق للعامل تقديم طلب اعتراض على العقوب بن
ةعلى تقارير الجھاز  ة التي  بعد تبلغه أصوآلً بنسخة عن كتاب االعتماد من الجھ العام

 :وفق اآللية التالية  يعمل بھا
ق  -١  راض عن طري ديم االعت ةتق ة العام ا الجھ ع لھ ة الوصائية التي تتب اً  الجھ مرفق

 . بكافة الوثائق المؤيدة 
لي -٢ راض قب ال وروده االعت ي ح اريخ  ف ن ت از خالل شھر م ى الجھ اب إل غ كت تبلي

 .االعتماد للعامل 
ول -٣ از  قب رئيس الجھ راضيجوز ل د مضي  االعت د بع ا بالبن ار إليھ دة المش ) ٢(الم

 . ذكورةفي حال وجود عذر قاھر حال دون ورود التظلم خالل المدة الم السابق
ائق و االعتراضيجوز لرئيس الجھاز قبول طلب -٤ ديم وث ات  مجدداً في حال تق ثبوتي

 . جديدة لم يتطرق إليھا التحقيق
راضعلى الجھة العامة تنفيذ نتيجة دراسة -٥ ا  االعت اريخ تبلغھ دة شھر من ت خالل م

 .تلك النتيجة
 :السر بأمانة العمل سير) : ٥٦( المادة
رد -١ ة  ي ى أمان ى المجلس إل ذكرة المتضمنة عرض موضوعھا عل اب أو الم الكت

  ٠السر وتعطى رقم وارد وتاريخ من ديوان أمانة السر 
ه  أمينيقوم  -٢ از للبت في يس الجھ ى رئ االسر برفع الموضوع إل ى  إم بعرضه عل

  ٠المجلس أو بالتوجيه بإجراء آخر 
ين السر في حال موافقة رئيس الجھاز بعرض الموض -٣ وم أم  وع على المجلس يق

ة وبإحالة الموضوع إلى مديرية الدراسات  ل المشرف  المتابع ق الوكي عن طري
ذكرة  الرأيإلعداد الدراسة القانونية الالزمة وبيان  ك في حال ٠بموجب م  وذل

از  كان  ة بالجھ ل مديري ا إذا ،الموضوع معروض بمذكرة داخلية معدة من قب أم
 بكتاب من خارج الجھاز فيتم إحالته للمديرية المختصة عنكان الموضوع وارد 
  ٠الرأي قبل إحالته لمديرية الدراسات والمتابعة   وإبداءطريق الوكيل للدراسة 

كما ،على المجلسستعرض  فة المذكرات التيينظم أمين السر جدوالً مرفقاً به كا -٤
رره المجلس ، م محاضر الجلسات ينظ ا يق يوبناًء على م وم أم بإعداد ن السر يق

رارات ات الق اظ  والتوجيھ والً واالحتف جيلھا أص ه وتس ادرة عن ا الص بھ
  ٠ وبالمذكرات بأرشيف خاص بھا

  



 
  

٤٤ 
 

 : الجھاز أمام والصكوك والمستندات الوثائق لتقديم الالزمة المدد):٥٧(المادة
ا -أ ار إليھ از المش ة الجھ ات الخاضعة لرقاب ي الجھ املين ف ى الع ادة  عل ن / ٣/بالم م

 :  للجھاز خالل المدد المحددة التاليةتھيئة الصكوك وتقديمھا  قانون الجھاز
كل عرض الصكوك الخاضعة للرقابة المسبقة خالل شھر من تاريخ صدورھا وبالش-١

د الذي تعتبر فيه رقابة الجھاز  رار والتقي ة للمرسوم أو الق قاطعة لمدة الحصانة اإلداري
 في حال رفض التأشير على الصك من قانون الجھاز  /٢٦/بالمدد المشار إليھا بالمادة 

از خالل سنة كحد أقصى -٢ ى الجھ ة عل عرض الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدوري
 .من تاريخ صدورھا 

ن  -٣ ام م رة أي الل عش ير خ ة بالتأش ب اإلدارات المختص ات وكت ى مالحظ رد عل ال
 .تاريخ إبالغ الكتاب للجھة العامة 

ةيعتبر كل من مدير الموارد البشرية والشؤون  -٤ دراء  اإلداري ه وم وم مقام أو من يق
الجھات العامة مسؤولين أمام الجھاز في حال ب المؤسسات التأمينية أو من يقوم مقامھم

از المركزي أو في حال وجود  ى الجھ التأخر بعرض الصكوك الخاضعة للتأشير عل
ذه الصكوك أو نقص بالوث ات بھ ن محاسب  ائق ومخالف ل م ر ك ا يعتب ات كم الثبوتي

ذ الصكوك المالي والمدير  اإلداريوالمدير  اإلدارة ومن في حكمھم مسؤولين عن تنفي
 رة الجھازيالخاضعة للتأشير المسبق قبل اقترانھا بتأش

ة ـ ب  امي عن السنة المالي على الجھات العامة ذات الطابع اإلداري إعداد حساب خت
ابع  ة ذات الط ات العام بي للجھ ام المحاس وارد بالنظ ب ال ق التبوي اً وف ة موزع المنتھي

ة المصرفية ، اإلداري  ة والمطابق ارج الموازن ابات خ داد كشوف تفصيلية بالحس وإع
ة وإرسال نسخة للج،وتنظيم ميزان ختامي  از المركزي خالل ثالث اء  أشھرھ من انتھ

 .السنة المالية 
ة ـ ج  ا الختامي ، على الجھات العامة ذات الطابع االقتصادي إعداد حساباتھا وميزانياتھ

 .وإبالغھا للجھاز المركزي خالل ثالثة أشھر من انتھاء السنة المالية 
ا د ـ  ام بالنسبة للمستندات والوثائق والبيانات التي يطلبھ از في سبيل القي مفتشو الجھ

 ٠برقابة الكفاية أو بالتفتيش المدة التي يحددھا المفتش في طلبه
 الــبــاب الــخـامـس

 نطاق المسؤولية أمام الجھاز
يعتبر جميع العاملين في الجھات الخاضعة لرقابة الجھاز مسؤولين أمامه  ):٥٨(المادة

ة ة وتأديبي ؤولية مادي ات  مس ع المخالف ن جمي ة و ع ة اإلداري ادية المالي و االقتص
ووفقاً للقواعد المنصوص عليھا  قانون الجھاز من/ ٢٨/المــادة  المنصوص عليھا فــي

 :قانون الجھاز وھذا النظام السيما  في
ة  - ات المحلي ة والھيئ ات العام وزارات واإلدارات والھيئ ي ال ة ف و وزارة المالي ممثل

 .والحسابات التي يتولون إدارتھا أو مراقبتھاالوقفية عن األعمال واألموال 



 
  

٤٥ 
 

امل  - ون إدارة  ونالع ذين يتول ة ال ا ومراقب ة إدارتھ ابات ومراقب وال والحس ياألم  ف
 .والجھات الخاضعة لرقابة الجھاز  األخرىالجھات العامة 

ادة ات ):٥٩(الم ارير وطلب ى مالحظات وتق ة عل ى العامل المسؤول اإلجاب يترتب عل
ذ م ذي يحاسب الجھاز وتنفي رك العمل ال ه إذا ت ر ان ة غي دد القانوني ضمونھا خالل الم

انونيعليه أو حال دون قي انع ق ه بالتضامن عن  امه بأعبائه م ه مسؤوالً مع ر خلف يعتب
 النواقص وإعطاء المعلومات وإتماماستكمال األوراق والجداول التي تسلمھا منه 

ادة رك):٦٠(الم ذي يت ل المسؤول ال ى العام ة  يتوجب عل ى وظيف ل إل ه أو ينتق وظيفت
ن  ع م ه بكشف موق ى خلف ه إل ي عھدت ي ف تندات الت ابات والمس لم الحس رى أن يس أخ

ة مالطرفين يحتفظ كل منھ ا بنسخة وإرسال نسخة أخرى إلى الوزارة أو الھيئة أو الجھ
 .التي تعود إليھا المستندات وترسل النسخة الرابعة إلى الجھاز 

ه ألي سبب من األسباب   تنالعامل المسؤول الم يقطع حساب) : ٦١(المادة  ة خدمت ھي
ه االستالم بموجب و ذي يطلب خلف ه أو ال ى خلف ه إل ليم مھام الذي أھمل أو رفض تس

نھم  ال يعي ة عم ن ثالث ة م ة مؤلف ل لجن ن قب لطة المختصة م ة الس كشف تحت مراقب
 .الوزير المختص ويقدم إلى الجھاز

ـتندات يالمسؤولي يتوجب عـلى العامـلين):٦٢(المادة ـبرزوا المس ـاز أن ي ن أمام  الجـھ
ي  ـظروف أن يكتف ـھاز حسـب ال از للج ك ج ذر ذل ـبتة األصـلية وإذا تع واألوراق المث
ى السـجالت  ع عل ودة أو يطل باألوراق المقدمة أو يطلب نسخة ثانية عن األوراق المفق

 .لعالقةوالقـيود أو أن يرفض المعاملة ويقرر مسؤولية الـعامل ذي ا
واد أو -أ):٦٣(المادة ة  عند فقدان أو سرقة أموال أو أوراق ذات قيمة أو م أوراق مثبت

ة  ائر مادي ان  أو أي خس ق والفيض الحرب والحري اھرة ك روف ق بب ظ ا بس أو تلفھ
ى  والزلزال واإلضرابات والحوادث  أو ألسباب ال ا يجب عل يد لمن كان مسؤوالً عنھ

سه مباشرًة بالحادث وأن يرفع إليه خالل عشرة أيام من الموظف المسؤول أن يعلم رئي
 .تاريخ وقوع الحادث تقريراً يبرر فيه موقفه

ا  -ب ائر وقيمتھ د الخس ادث وتحدي وع الح ات وق من إثب راً يتض رئيس محض نظم ال ي
 .ويصدق ھذا المحضر من المحافظ أو مدير المنطقة

تم التبر -ج ـة أو التضـمين كال أو جزءا تـرفع األوراق إلى الوزير المختص حيـث ت ئ
مر الصرف في آبقرار منه وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي تجريھا لجنة يشكلھا 

ة في  ا رجال الضابطة العدلي حاالت القوة القاھرة أو على نتائج التحقيقات التي يجريھ
 .حالة السرقة أو التلف في الظروف العادية

ى  -د اًء عل س بن ى المجل زءاً عل الً أو ج ة أو التضمين ك تم عرض موضوع  التبرئ ي
ل آمر الصرف  طلب الوزير المختص إذا ثبت نتيجة تحقيق تقوم به لجنة تسمى من قب
رقتھا  ا أو س ؤوالً عنھ ان مس ن ك د لم باب ال ي اتج عن أس ا ن واد أو تلفھ دان الم أن فق ب

ر ال ل دوائ ة الفاعل من قب وت جھال ائر وثب ة الخس يم شرطة واألمن وتجاوزت قيم الق



 
  

٤٦ 
 

ة ذكور  المحددة بقرار وزير المالي يھم حيث يتخذ المجلس الم ة عل الغ المترتب اء المب لق
ة  از أو الھيئ ا الجھ ات التي يجريھ ة أعاله أو التحقيق ات المبين قراره في ضوء التحقيق

 .المركزية للرقابة والتفتيش بتبرئة أو عدم تبرئة ذمم العاملين
 الـــبــاب الــســادس

 التنظيم النقابي في الجھاز المركزي
ادة ادة ):٦٤(الم ام الم ا ألحك ى  ١٤٤طبق از إل ي الجھ املون ف انون يخضع الع ن الق م

ـم ريعي رق ـرسوم التش ـقابي الصـادر بالم يم الن ـون التنظ ام قـان ام / ٨٤/أحك  ١٩٦٨لع
ـظيم  / ١٩٦٨/لعـام/١٤٠/ وتعديالته والمرسوم التشريعي رقم وتـعديالته ويـمارس التن

 .النقابي في الجھاز المھام المنـصوص عنھا في الـقوانين واألنظمة النافذة
 الباب السابع

 في حصانة المفتشين ومحاكمتھم وردھم
 :أوالً في الحصانة):٦٥(المادة
ل  )١ ة العام ي حماي انة ھ التفتيش الحص ن ب رف م دب والص ل والن ن النق م

ا النقوالنقل والندب ،الخدمة ـالمقصودان ھم از والنقـدب خـل أو النـ ل ـارج الجھ
رى ى أخ ة إل ن وظيف رى أو م ى أخ دة إل ة أو بل ن مدين منھما م دب ض  ال أو الن

 .تعادلھا
ى النحو  )٢ اونين عل دا المفتشين المع يتمتع بالحصانة العاملون الفنيون بالجھاز ماع

م  ائية رق لطة القض انون الس از وق انون الجھ ي ق ين ف ام / ٩٨/المب  ١٩٦١لع
ه ات ، وتعديالت ى الجھ دوبون إل التفتيش المن املون ب انة الع ن الحص تثنى م ويس

 ٠العامة فيما يتعلق بتصرفاتھم في ھذه الجھات خالل ندبھم
 :يستثنى من الحصانة):٦٦(المادة

دة يالعاملون بالتفتيش الذين لم يمض على تع -أ  ينھم أو نقلھم أو ندبھم إلى الجھاز الم
ي ددة ف رات المح ادة )٢-١( الفق ن الم راء /١٦/م ين إج از ولح انون الجھ ن ق م

 .االختبار لھم ومنحھم لقب مفتش
ً  -ب   .الذين يطلبون النقل أو الندب خطيا

 .من قانون الجھاز)٣٢و ٨(المادتينالذين ينقلون وفق الحاالت المحددة في  -ج 
 .المحكومون من قبل المجلس بعقوبة أشد من قطع الراتب -د 

 :التتبعات القانونية  في المساءالت المسلكية و ):٦٧(المادة 
 :للمجلس أن يفرض العقوبات التالية بحق العاملين الفنيين

وم -١ ة الل ي  : عقوب ارإوھ ي خط ل الفن ة  العام ة المرتكب من المخالف اب يتض بكت
ا ويجوز أن يتضمن  ا يماثلھ اب م ا أو ارتك ى ارتكابھ ودة إل اب الع وطلب اجتن

 ٠القرار عدم تسجيل اللوم في سجل العامل الملوم



 
  

٤٧ 
 

غ ال يتجاوز :  عقوبة قطع الراتب -٢ ر  من الراتب الشھري%)١٠(حسم مبل غي
 .تزيد على سنة لمدة ال تقل عن شھر وال الصافي

ع إبطال ة عقوب -٣ ان العامل الفني:الترفي دة ال تتجاوز  وھي حرم ع لم من الترفي
 .السنتين

ة -٤ ن الخدم ة الصرف م ا :  عقوب ه وفق ل وتصفية حقوق ة العام اء خدم وھي إنھ
 .  ألحكام  القانون

ة   ة جھ از أو أي ى الجھ ة إل ن الخدم ي المصروف م ل الفن ادة العام وز إع وال يج
 .رقابية أخرى

 :اإلحالة على مجلس التأديب  ):٦٨(المادة 
املون  - أ ال الع ونيح رار  الفني ب بق س التأدي ى مجل ر إل ر خاضع للنش ن غي يصدر ع

 :رئيس الجھاز في الحاالت التالية
 .اإلخالل بالواجبات الوظيفية -١
 .ألحكام قانون الجھاز ارتكاب مخالفة -٢
 .الجھازاإلساءة بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامة العامل الشخصية أو كرامة   -٣
 .مخالفة القوانين واألنظمة النافذة -٤

 .بقرار من المجلس نفسه يجوز أن تكف يد المحال على المجلس إال ال - ب
 . المحال عمللمجلس أن يعھد إلى بعثة تفتيشية بالتحقيق  - ت
 .بأحد العاملين  الفنيين للدفاع عنه االستعانةللمحال على المجلس  - ث
ه  - ج إذا لم يمثل المحال أمام المجلس أو أمام البعثة التفتيشية جاز إصدار القرار في غيبت

 تبليغه القرارعليه في ميعاد خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ  االعتراضوله حق 
 .هعتراضايقرر المجلس رد  االعتراضلم يحضر بعد  فإذا

 .تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية - ح
را - خ ة تخضع ق ة لمحكم ة العام ام الھيئ ه أم وم علي ل المحك رات المجلس للطعن من قب

 .النقض المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغھا
ة - د ذ عقوب رار تنف ة بق وزراء الصرف من الخدم يس مجلس ال ات  من رئ ذ العقوب وتنف

 .األخرى بقرار من رئيس الجھاز
 .مخاصمة العاملين الفنيين إال في حالتي الغش والتدليستقبل  ال):٦٩(المادة  

ادة  ال قصور  ):٧٠(الم ي ح ين ف املين الفني ى الع ه إل از أن يوج رئيس الجھ ن ل يمك
 :في العمل التدابير التالية وأدائھمفعاليتھم 

 ).التنبيه المسجل-التنبيه الشفھي  -المالحظة المسجلة-المالحظة الشفھية( 
ـاملون  ):٧١(المادة  ا الع ـام في الجرائم التي يرتكبھ ونال تقام دعـوى الحق الع  الفني

إذن من  أثناء قيامھم بالوظيفة أو خارجھا إال ة المن قبل النائب العام ب االمشار لجن  إليھ
م / ١١٤/ في المادة  / ٩٨/من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رق



 
  

٤٨ 
 

لكيما يتبين أثناء المحاكمة الطلب المجلس عند على أو بناءً  ١٥/١١/١٩٦١تاريخ  ة مس
ى حين البت  لكية إل وجود جرم وفي ھذه الحالة يرجئ المجلس النظر في األمور المس

 .باألمور الجزائية بقرار مبرم 
أمـام محكمة النقض بھيئتھا العـامة المـؤلفة للنظر  تفتيشالبيحـال العـامل  ):٧٢(المادة

 :ما يليلألصول المبينة فيفي القضايا الجزائية وفقاً 
 .تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام - أ
ـواد  - ب ي الم ـيق ف ـفة قاضـي التحق ـيام بوظي ـاتھا للق د قض ة أح يس المحكم ـين رئ يع

رار قاضي التحقيق الجنائية وفيما يستدعي التحقيق من المواد الج نحية وبناًء على ق
يحـال العـامل بالتفتيش المـدعى علـيه إلى المحكمة وال يشـترك قاضي التـحقيق في 

 .المحاكمة
 .طرق الطعنل تابعقرار لزوم المحاكمة غير  - ت
 .يجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة و تخلية السبيل من قبل ممثل الحق العام - ث
 .في قرار منع المحاكمة فقط للمدعي الشخصي حق الطعن - ج
 .للموقوف حق الطعن في قرار رد طلب التخلية - ح
تفصل إحدى دوائر محكمة النقض غير الداخلة في تشكيل الھيئة العامة التي ستنظر  - خ

اً لألصول  ا وفق دم ويفصل فيھ ذه الطعون التي يجب أن تق في أساس القضية في ھ
 . الجزائية ويكون قرارھا غير تابع لطرق المراجعة

ي - د ق ف ة أن يباشر التحقي اً  حال لكل من رجال الضابطة العدلي الجرم المشھود وفق
 .األمر فورا إلى النائب العام إلبالغللقوانين على أن يعلم اقرب قاض 

ً  - ذ دعيا شخصيا دعوى م دخل في ال ة أن ي ً  للمتضرر من الجريم ا ة  وفق ام العادي لألحك
 .أثناء التحقيق والمحاكمة

ه شركاء أو  الفنيينالدعوى على أحد العاملين إذا أقيمت  - ر ر وكان ل دخلون من غي مت
 لباب مة النقض ووفقاً ألحكام ھذا اتجري محاكمتھم معا أمام محك الفنيينالعاملين 

ة العا - ز ل يحق للھيئ د العام رر كف ي ة أن تق يم ل  الفن ر العام ا ويعتب المالحق أمامھ
ل مكفوف اليد حكماً بعد صدور مذكرة التوقيف ب ة قب ه الوظيف حقه أو من تاريخ ترك

 .صدور المذكرة
اء الم - س رر أثن د وان تق ة إخالء يحق للھيئة العامة أن تقرر إنھاء مفعول كف الي حاكم

 .الموقوف نيسبيل العامل الف
 . ملين الفنيين بغرفة خاصة بقصر العدل يجري توقيف العا - ش
املين الفتنفذ عقوبة الحبس بحق ال - ص يمحكوم عليھم من الع تقلة عن  نني اكن مس في أم

 . األماكن المخصصة لحبس السجناء اآلخرين



 
  

٤٩ 
 

ة  - ض ذا الفصل مبرم ام ھ ق أحك نقض وف ة ال ي تصدرھا محكم رارات الت ام والق األحك
وى  ة س رق المراجع ة لط ر تابع راضوغي اد  االعت ي ميع ة ف ام الغيابي ى األحك عل

 .خمسة أيام تبدأ  من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ
رر  عامل الفنيعلى توقيف الال يترتب  - ط الم تق حرمانه من أجوره طيلة مدة التوقيف م

 .االمحكمة حرمانه من كلھا أو بعضھ
 :في رد العاملين بالتفتيش:)٧٣(المادة

 :يجوز رد العامل الفني ألحد األسباب اآلتية
د إذا كان له أو لزوج - أ ه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية ولوبعد انحالل عق

 ٠الزواج
 إذا كان بينه وبين أحد المشكو منھم قرابة أو مصاھرة حتى الدرجة الرابعة - ب
 ٠إذا كان خطيباً ألحد المشكو منھم - ت
اً  - ث ه الخصوصية أو وصياً أو قيم إذا سبق أن كان وكيال ألحد المشكو منھم في أعمال

 ٠عليه
 .إذا كان أحد المشكو منھم قد اختاره حكماً في قضية سابقه - ج
 ٠بينه وبين أحد المشكو منھم عداوة شديدةإذا وجدت  - ح
نھ - خ ه أو مصاھريه حتى الدرجة  مإذا كانت قد أقيمت مع أحد المشكو م أو أحد أقارب

 ٠الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خالل الخمس سنوات السابقة
 إذا سبق أن كان منذ أقل من سنتين رئيسا مباشر أو مرؤوساً ألحد المشكو منھم - د

 .ينسحب سبب الرد على المحقق معھم اآلخرين الت الوفي جميع ھذه الحا
 ):٧٤(المادة 

ا -أ ل االستجواب م م  يقدم طلب الرد مسبباً إلى المحقق مباشرة في بداية التحقيق وقب ل
ة التفصيلية  د أخذ الھوي دوين الطلب بع ينشأ سبب الرد أثناء التحقيق ويلتزم المحقق بت

ه  ق مع تمرار  ،للمحق ك دون االس ول ذل يوال يح ق  ف ة ، التحقي م رئاس ى أن تعل عل
ة دمشق وخالل / ٢٤/الجھاز بتقديم طلب الرد خـالل  ساعة بالنسبة / ٧٢/ساعة لمدين

 .األخرىللمناطق 
 .ويجوز تقديم طلب الرد إلى رئيس الجھاز قبل بداية التحقيق أو االستجواب

ه  -ب ه ، يبت رئيس الجھاز بطلب الرد بقرار منه خالل خمسة أيام من وصوله إلي ول
 ٠أن يطلب إلى المحقق متابعة التحقيق أو التوقف عن متابعته أثناء النظر في الطلب

ى في الحوادث التي يؤدي تأخر تحقيقھا إلى ضياع معالم القضية و أدلتھا  -ج يتعين عل
ق ة التحقي ق متابع تحفظ، المحق ول   ىعل وال ين حل ى ح ة إل ائق والسجالت واألدل الوث

 .محقق آخر محله إذا تقرر رده
رد  -ھـ رار ال ودة ، في حال صدور ق ة تحقيق القضية أو الع يكلف محقق آخر متابع

 .بإجراءات التحقيق إلى بدايتھا



 
  

٥٠ 
 

 :ال يقبل طلب الرد إال في حاالت التحقيق  وينظم حسب التالي -و
التفتيش المحقق  .١ ى العامل ب ة أو إل ة التفتيشية المحقق يقدم طلب الرد إلى رئيس البعث

 : هويشترط في الجھازالمطلوب رده ويجوز تقديمه إلى رئيس 
 لم ينشا سبب الرد بعد ذلك تقديمه قبل بداية التحقيق أو االستجواب ما -
ذر  - إذا تع ه أمھل الطالب أن يكون مسبباً ومرفقاً بالوثائق التي تؤيده  ف ديمھا مع تق

 .مدة مناسبة لتقديمھا
اً ب .٢ يلة متاحة يحاط رئيس الجھاز علم ديم الطلب بأيسر وس تمتق ك في غضون  لي ذل

 .باألمرفي الفقرات السابقة ويبلغ المفتش المطلوب رده  عنھا المنصوصالمدة 
 .للمطلوب رده أن يرد على الطلب في مذكرة خطية معللة .٣
ه ، رئيس الجھاز إيجابيا كان أو سلبيا في أقرب وقت ممكن يبلغ طالب الرد قرار .٤ ول

رار ه الق اريخ تبليغ ي ت ام تل وال يحول  ،حق الطعن فيه أمام المجلس خالل خمسة أي
وب رده  ق المطل ل المحق ن قب ق م ة التحقي ه دون متابع ب أو طعن غ الطال أخر تبلي ت

 .وللمجلس أن يطلب إلى المحقق التوقف إلى حين صدور قراره 
 الــبـاب الثامن

 أصول إجراءات التعيين وإسناد الوظائفوشروط 
 :تقسم الوظائف في الجھاز إلى قسمين ):٧٥(المادة 

ع  -١ انون م ن الق ث م اب الثال ام الب ا أحك ق عليھ ى وتطب ة األول ن الفئ ة م وظائف فني
 .من قانون الجھاز/ ١٥/مراعاة أحكام المادة 

ات الخمس  -٢ ة من الفئ ر فني ق وظائف غي انون وتطب ة بالق ددة بالجداول الملحق المح
 .وتعديالته عليه أحكام الباب الثالث من القانون

از  ):٧٦(المادة  املين في الجھ يحدد الحد األدنى واألقصى ألجر كل فئة من فئات الع
 .  واألجور التي يتم فيھا التعيين وفق الجداول الملحقة بالقانون

ادة  ن :)٧٧(الم ة م ائف الفني ىالوظ ة األول از :  الفئ ة بالجھ ائف الفني غال الوظ تم إش ي
 .ن أو النقليبالتعي
 : ن يالتعي: أوال

تم التع .١ ابقة ين يي ب مس ذةبموج ة الناف وانين واألنظم ق الق تش  وف فة مف بص
 .معاون لمدة ثالث سنوات

يشترط فيمن يعين بوظيفة مفتش معاون  أن تتوفر فيه الشروط المنصوص  .٢
 . من قانون الجھاز / ١٥/المادة القانون ومن / ٧/عنھا بالمادة

ابقة ف هـنجاحعد ـل المعين بـركز عمــدد مـيح .٣ ـي اإلدارات الفنيـبالمس أو ة ـ
ديريات راح  الفرعية أو الم ى اقت اء عل از بن يس الجھ ل رئ روع من قب أو الف

 .الوكيل المختص بوظيفة مفتش معاون يمارس خاللھا التدريب



 
  

٥١ 
 

ي  .٤ توى الفن ع المس دريب ورف رين الت الل التم اون خ تش المع ارس المف يم
 . والمھني

 .بالجھاز الثالث اإلدارات الفنية تم  تدريب المفتش المعاون فيي .٥
دير سنوي نصف بشكل يتم تقييم عمل المفتش المعاون .٦ ل الم ل  من قب والوكي

ذي ويتم اقتراح المختص اون ال ال يحصل  إنھاء التعيين أو نقل المفتش المع
 .على األقل من معايير التقييم % ٦٠على 

ايير وأسس  .٧ وكالء مع راح ال ى اقت اًء عل از بن يس الجھ رار من رئ يصدر بق
 . ومواعيد إجراءھا تقييم المفتشين المعاونين 

ة بالعمل   .٨ ة فعلي د مرور ثالث سنوات خدم يخضع المفتشون المعاونون بع
ر في  الفني الختبار ه وصالحيته للعمل وال يعتب ه كفاءت عام يحدد من خالل

ان  أليحساب فترة التمرين فترات االنقطاع عن العمل   اإلجازات(سبب ك
ر  ال أج ازات –الخاصة ب دب  –الصحية  اإلج د  –الن  ارةـاإلع –كف الي

 ).إجازة األمومة -خدمة العلم
تبار التحريري االخ إجراءيصدر قرار من المجلس يحدد فيه أسس وشروط  .٩

 .إجرائھاالمطلوبة لالختبار ومواعيد  واألنظمةوالقوانين 
ام كامل وفي بيعاد اخت .١٠ د ع ه ونجاحه باالمتحان بع ار من ثبت عدم كفاءت

 .حال رسوبه ينھى تعيينه 
 ً  :النقل: ثانيا

ادة / ٣١/مع مراعاة أحكام المادة انون والم از يشترط في / ١٦/من الق انون الجھ من ق
 :يلي ما المنقولين
ة  .١ أن يمضي على تعيينه بوظيفة دائمة للفئة األولى وعلى أساس الشھادة الجامعي

 .لدى الجھة العامة المنقول منھا لمدة ال تقل عن عامين كاملين
ات  .٢ ة ثالث عقوب ة أو المھني ه الوظيفي ه خالل حيات د صدرت بحق أن ال يكون ق

 .مسلكية خفيفة كحد أدنى أو عقوبة شديدة واحدة
 . يكون قد اقترف جرماً مخالً بواجباته الوظيفية أو المھنيةأن ال  .٣
ام  .٤ دة ع اون لم د ستة أشھر ( يعين المنقول بوظيفة مفتش مع ه بع يم عمل تم تقي ي

د  ايير المحددة بالبن ل المختصين وفق المع رة/ ٧/من قبل المدير والوكي  من فق
ه و)من ھذا النظام / ٧٧/من المادة / أوال/ يخضع بعدھا الختبار عام يحدد كفاءت

وصالحيته للعمل بالجھاز وفي حال نجاحه يسمى مفتشاً وفي حال عدم نجاحه 
اً في حال  دثاً حكم ه مح الزم إلعادت ر الشاغر ال ابقة ويعتب ه الس ى إدارت يعاد إل

 . عدم توفره
ى  .٥ ذين مضى عل اون وال تش مع ة مف ون بوظيف ون المعين املون الفني يخضع الع

ين ممارس نوات والمفتش الث س ل عن ث دة ال تق ي م ي بشكل فعل ل الفن تھم العم
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از / ١٦/ من  المادة / ٢/المعاونين المنقولين استناداً ألحكام البند من قانون الجھ
اريخ  ك بت ام وذل دة ع ي  م والذين مضى على ممارستھم العمل الفني بشكل فعل

انون األول من كل  الثالثون من شھر حزيران وبتاريخ الواحد والثالثون من ك
ة شھر  ة بنھاي دة المطلوب م الم عام الختبار تحريري خالل الشھر السابع لمن أت
انون أول  ة شھر ك ة بنھاي دة المطلوب م الم حزيران وخالل الشھر األول لمن أت

 .درجة/ ١٠٠/لتحديد كفاءتھم وصالحيتھم للعمل وتحدد العالمة من 
از  .٦ يس الجھ ن رئ رار م وز بق ى ايج اًء عل س نبن راح المجل ن قت املين م ل الع ق

وا صفة  بھم وممن منح ى طل اًء عل از بن وا من الجھ ذين نقل ة وال ات العام الجھ
تش أول  تش أو مف از بصفة مف ى الجھ في حال مفتش أو مفتش أول قبل نقله إل

 .تحقق الشروط األخرى 
يس شعبة "وھي وظائف  :  فنيةالوظائف الفئة األولى غير :)٧٨(المادة اون رئ  –مع

ه " رئيس دائرة -رئيس قسم  -رئيس شعبة  از وتعديالت ويشترط ، المحددة بمالك الجھ
ازة إحدى ا إلشغالھا ة  لشھاداتحي از المركزي الجامعي ددي للجھ المالك الع واردة ب ال

امليوتعديالته  ن باإلضافة إلى الشروط األخرى الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي للع
 .في ھذه الفئة الملحقة بھذا النظام 

 :وظائف الفئة الثانية):٧٩(المادة 
د المتوسط  ھادة المعھ ازة ش ه" حي ددي وتعديالت الك الع ق والم ا يتواف ازة " وبم أو حي

ات  ي بطاق واردة ف رى ال روط األخ ى الش ة باإلضافة إل ة العام ة الثانوي ھادة الدراس ش
 .الملحقة بھذا النظام الوصف الوظيفي للعاملين في ھذه الفئة

 :وظائف الفئة الثالثة:)٨٠(المادة
روط  ى الش افة إل ا باإلض ا يعادلھ ي أو م يم األساس ة التعل ام مرحل ھادة إتم ـيازة ش ح
ذا  ة بھ ة الملحق ذه الفئ ي ھ املين ف وظيفي للع ات الوصف ال ي بطاق واردة ف األخرى ال

 .النظام
 :وظائف الفئة الرابعة):٨١(المادة 

ا في حيازة شھادة  ـصوص عنھ ى الشروط المن إتمام مرحلة التعليم األساسي إضافة إل
ـقرة  ـ/الف ـادة / ھ ن الم ات /٥/م ي بطاق واردة ف روط ال ى الش افة إل انون باإلض ن الق م

 .الوصف الوظيفي للعاملين في ھذه الفئة الملحقة بھذا النظام
 : وظائف الفئة الخامسة):٨٢(المادة 

ي  ا ف روط المنصوص عليھ رة الش ادة /و/ الفق ن الم ى /٥/م افة إل انون باإلض ن الق م
ة  ة الملحق ذه الفئ الشروط األخرى الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين في ھ

 .بھذا النظام
انون ):٨٣(المادة انون وق واردة في الق از الشروط ال ناد الوظائف بالجھ يراعى في إس

 .خرى في بطاقة الوصف الوظيفيالجھاز ونظامه الداخلي باإلضافة إلى الشروط األ
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ين في ):٨٤(المادة تم التعي مع مراعاة أحكام الباب الثالث من القـانون وقانون الجھاز ي
ذ  رامج الموضوعة لتنفي ذ الخطط والب ل تنفي ا يكف ددي بم از في حدود المالك الع الجھ

 .مھام الجھاز
 الـــبـــاب الـــتاسع
 ترفيعھم تقويم أداء العاملين و

 .ترفيعھم في الجھاز وفـــق أحكـــام القانون يتم تقويم أداء العاملين و:)٨٥(المادة
 الـبـاب الــعاشر
 أوضاع العاملين

 اإلعارة -الندب  –النقل 
وار :)٨٦(المادة ام ال دبھم وإعارتھم وفق األحك از ون يدة يتم نقل العاملين في الجھ  ف

 .باستثناء المفتشين المعاونين قانون الجھاز بالنسبة للعاملين الفنيين والقانون 
 الـبــاب الـحادي عشر
 شـــروط العمــل
 الفصل األول

 أوقات العمل والعطل األسبوعية واألعياد
ام ):٨٧(المادة  ا ألحك از وفق اد في الجھ تحدد أوقات العمل والعطل األسبوعية واألعي

 .أنالفصل األول من الباب الثامن من القانون والصكوك الصادرة بھذا الش
 الفصل الثاني
 اإلجازات 

ادة  از ا):٨٨(الم نح الجھ ة يم ازات اإلداري ه اإلج املين لدي ازات لع نوية واإلج الس
الحج واإلجازات الخاصة  وإجازةاألمومة واإلجازات االضطرارية  وإجازةالصحية 

انون والصكوك والتعليمات  ألحكامبال أجر وفقاً  الفصل الثاني من الباب الثامن من الق
 تنظيمية الصادرة بناء على أحكامهال

 الفصل الثالث
 الصحة والسالمة المھنية واألمن حماية بيئة العمل

اون مع  اإلداريةتعمل مديرية الموارد البشرية والشؤون ):٨٩(المادة  في الجھاز بالتع
ة  ة بيئ ة وحماي اللجان المختصة على توفير الظروف المناسبة للصحة والسالمة المھني

 :يلي العمل وعليھا بوجه خاص القيام بما
 .الصحية واألضرار األخطاراتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية العاملين من  )١
 .الالزمة لمنع تلوث البيئة بأي نوع من أنواع التلوث اإلجراءاتاتخاذ  )٢
راء )٣ ن  إج د م ة للتأك زة واألبني واد واألجھ ص اآلالت والم دائم لفح ف ال الكش

المة  ة وس روط الوقاي ة لش ة ومطابق ة أمين ا بطريق ؤدي عملھ ا ت المتھا وبأنھ س
 .العامل والبيئة
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 .والتھوية والنظافة العامة اإلضاءةتوفير شروط  )٤
ان الخاص باإلسعافات تھيئة الم )٥ ةك ة  األولي المواد الطبي ده ب  واإلسعافاتوتزوي

 .واألدوات واألجھزة الالزمة
 .تأمين مياه الشرب النظيفة )٦
ة التي  )٧ االلتزام بالقرارات والتعليمات الخاصة بالوقاية والصحة والسالمة المھني

 .يةتصدرھا وزارة الشؤون االجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماع
ين عن  )٨ تشكيل لجنة للصحة والسالمة المھنية وحماية البيئة في الجھاز من ممثل

والتنظيم النقابي والجھة الصحية مھمتھا مراقبة حسن تنفيذ ذلك ووضع  اإلدارة
 . األخرىالمقترحات والتعاون مع الجھات المعنية في الجھات 

ل  )٩ ة العم ى طريق املين عل دريب الع اطتھمت د  وإح ي ق اطر الت ا بالمخ علم
 .يتعرضون لھا وتعريفھم بوسائل الوقاية الواجب اتخاذھا 

 الباب الثاني عشر
 الواجبات والمحظورات

 والعقوبات المسلكية والحقوق
 الواجبات والمحظورات: الفصل األول 

ادة املون -أ):٩٠(الم ع الع ون يخض ر الفني ات  غي ى الواجب از إل ي الجھ و ف
 . من القانون/  ٦٤و  ٦٣/ المادتين المنصوص عليھا في المحظورات 

املو - ب ع الع ونن الفنيخض ات  ي ى الواجب از إل ي الجھ ورات ف  و المحظ
  في القانون وقانون الجھاز والنظام الداخلي  المنصوص عليھا

 نيالفصــل الــثــا
 العقـوبـات المسلكية

ر يطبق الجھاز في معرض فرض العقوبات ):٩١( المادة  املين غي لكية بحق الع المس
انون  اب التاسع من الق اني من الب ام الفصل الث ه  أحك اونين لدي الفنيين والمفتشين المع

 .والصكوك التنفيذية الصادرة استناداً ألحكامه
بموجب الباب العاشر من قانون العاملين بمحاكمة المحاكم المسلكية  تختص):٩٢(المادة

 . العاملين اإلداريين والمفتشين المعاونين من الناحية التأديبية 
 القانونية التتبعات و المسلكية العقوبات فرضه معرض في الجھاز يطبق:)٩٣(المادة
 . من قانون الجھاز/ ١٧-٨/  المواد أحكام لديه الفنيين العاملين بحق

 ثالثالـالفصــل 
 حقــوق الــعــاملــين

ادة انون :)٩٤(الم ي الق ا ف وق المنصوص عليھ ن الحق از م ي الجھ املون ف تفيد الع يس
ات  ع والتعويض وق الترفي يما حق ذة والس ة الناف وانين واألنظم از والق انون الجھ وق
ذلك  ة وك وانين واألنظم ك الق ي تل ا ف وص عليھ ا المنص حية والمزاي ة الص والرعاي
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اءة ممارسة حق  اً للمؤھالت ومستوى الكف العمل النقابي والحق في التقدم الوظيفي وفق
ي  ل ف اواة والعم دم المس ى ق ة عل ي المعامل ق ف رص والح افؤ الف دأ تك اة مب ع مراع م

 ٠ظروف مالئمة صحياً وجسدياً ونفسيا وغير ذلك
 :يمنح العاملون الفنيون بالجھاز بطاقة تفتيش):٩٥(المادة
 .الوزراء لوكالء الجھاز صادرة عن رئيس مجلس  - أ
 :وتنظم على النحو التالي، صادرة عن  رئيس الجھاز لباقي العاملين - ب

الرقم ـ الصورة الشخصية -ــ مركز العمل  الوظيفة ـ االسم والشھرة( الوجھة األمامية 
وعلى الجھة  ،) من قانون الجھاز/ ١٧/البطاقة يذكر نص المادة  أسفلوفي   -الوطني 
 من قانون الجھاز / ٣٤ -٢١-٣/يستند إلى المواد ( يھاالخـلفية ف

ادة  -ت  اونون من ذكر نص الم دم / ١٧/يستثنى المفتشون المع از لع انون الجھ من ق
 .تمتعھم بالحصانة

 عشــر ثالثالـــبـــاب الــ
 الــــــوكــــالـــة

ةييجوز للجھاز التع:)٩٦(المادة  ة بصورة مؤقت ى  ين في الوظائف الغير فنية وكال عل
رة  ي الفق ة ف اع المبين د األوض ي أح يلھا ف ة أص ادة/آ/وظيف ن الم انون / ٧٣/م ن الق م

اب الحادي عشر من  وتطبق في ھذه الحالة الشروط والقواعد واألسس المحددة في الب
 .القانون

 عشــر رابعالـبـاب ال
 األجــــور

از أجورھم وفق القواعد واألسس المحددة   :)٩٧(المادة  يتقاضى العاملون في الجھ
 .في الباب الثاني عشر من القانون ووفق التعليمات الصادرة تنفيذاً ألحكام ذلك الباب

 عشـر خامسالــــبــــاب ال
 والمكافآت التشجيعية التعويضات

ادة ادة:)٩٨(الم ام الم اة أحك ع مراع ى / ١٨/م ه يتقاض از وتعديالت انون الجھ ن ق م
ي  املون ف از التعويضاتالع اب  الجھ ي الب ا ف جيعية المنصوص عليھ آت التش والمكاف

ام  ذاً لألحك ذلك الصادرة تنفي ة ل انون وفق القواعد واألسس الناظم الثالث عشر من الق
ة الصادرة عن الواردة في الباب المذكور من المراجع المختصة وا رارات التنظيمي لق

 .الجھاز المركزي بھذا الخصوص
 عشــر سادسالــبــاب ال

 انتـھــاء الخــدمــة
ادة  ـي ):٩٩(الم ـورة ف باب الـمذك دى األس از إلح ي الجھ ـلين ف ة العــام ـھى خدم تن
ـادة ذا /١٣١/المـ ع بھ انون وتتب ن الق أنم اب  الش ي الب ذكورة ف د واألصول الم القواع

 الرابع عشر من القانون
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 عشــر سابعالـــبــاب ال
 قواعد وأسس االستخدام المؤقت والتعاقد

 االستخدام المؤقت: الفصل األول 
ؤقتين /١٤٦/مع مراعاة أحكام المادة:)١٠٠(المادة  ال م من القانون يجوز استخدام عم

نوية ل الس ة العم ق خط از وف ي الجھ ذه  ف ي ترصد لھ ة الت ادات الموازن وضمن اعتم
 :الغاية وذلك ضمن األسس التالية

 .أن يكون االستخدام ألعمال ذات طبيعة مؤقتة -١
ا ال  -٢ ة وبم ه المؤقت ا العمل بحسب طبيعت دة التي يحتاجھ أن يكون االستخدام للم

تم  إنجازه يتجاوز نھاية السنة المالية ويجوز تمديد االستخدام إذا كان العمل لم ي
 .في نھاية تلك السنة على أن ال يتجاوز التمديد المدة التي يستغرقھا اإلنجاز

روط  -٣ ة الش ة المؤقت ال ذات الطبيع تخدامه لألعم تم اس يمن ي وفر ف أن يت
 .والمواصفات المناسبة للعمل المؤقت الذي سيستخدم له

دد بال -٤ ل المح ھادة أو المؤھ ين للش دء التعي أجر ب ؤقتين ب ور الم دد أج داول تح ج
 .المحلقة بالقانون وتعديالته

 الفـصــل الـثــاني
 التـعـــاقــــد

راء / ١٤٧/مع مراعاة أحكام المادة  ):١٠١(المادة  د مع الخب من القانون يجوز التعاق
 :واالختصاصيين وفق األسس والقواعد التالية

ع  .١ از وان يتمت ه أن ال تتوفر الخبرة المطلوبة بين العاملين في الجھ د  مع المتعاق
ات  بخبرة ال تقل عن عشر سنوات في مجال االختصاص المتعاقد عليه ويتم إثب
رة الصادرة عن مراجع مختصة في  ائق الخب ى وث تناد إل دتھا باالس الخبرة وم

 .منحھا
از من عدم  أن يكون الخبير المتعاقد معه من الخبراء المحليين ما .٢ لم يتأكد الجھ

 .توفره محليا
تم  .٣ ة أن ي اوز نھاي ا ال يتج ه وبم د علي ل المتعاق ا العم ي يحتاجھ دة الت د للم التعاق

ا د م ده في حال استمرار الحاجة  السنة المالية التي يتم فيھا التعاق م يجر تمدي ل
 .إلى خدمات الخبير المتعاقد معه

ذين  .٤ دريب النظراء ال ه بت د مع وم المتعاق أن ينص في عقد االستخدام على أن يق
م الجھ د دھ ة يح ة المتعلق ة والفني ة والعملي ات العلمي ع المعلوم ديم جمي از وتق

 ً  .بالمھمة التي تعاقد من اجلھا لھؤالء النظراء كتابياً وشفويا
راء  - ن الخب دين م ور المتعاق د أج ا تحدي تم بموجبھ ي ي د الت دد األسس والقواع تح

م   رار رق ق الق يھم وف ار إل ام/٩٠٣/المش س ٢٠٠٥لع ة مجل ن رئاس ادر ع الص
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وزراء وتعديالته ويتمتع ھؤالء بالحقوق والواجبات المحددة في عقود استخدامھم ال
 . حصرا

عند الضرورة التعاقد مع المھنيين وفق األسس والشروط  أيضايجوز  ):١٠٢(المادة 
 :التالية 
 .أن ال تتوفر المھارة المھنية المطلوبة بين العاملين في الجھاز أو ال تكفي .١
وب أن يتوفر فيمن يتم  .٢ التعاقد معه الشروط والمواصفات المناسبة للعمل المطل

 .إنجازه وخاصة سنوات الخبرة التي يحددھا الجھاز
ـة  .٣ ا ال يتجاوز نـھاي ه وبم د علي ا العمل المتعاق دة التي يحتاجھ د للم أن يتم التعاق

ى  السنة المالية التي يتم فيھا التعاقد ما لم يجر تمديد في حال استمرار الحاجة إل
 ٠مات المھني المتعاقدخد

ذين  .٤ دريب النظراء ال ه بت د مع وم المتعاق أن ينص في عقد االستخدام على أن يق
ة  ة والمھني ة والفني ة والعملي ات العلمي ع المعلوم ـقديم جمي ـجھاز وت م ال ـحد دھ ي
اً  ا لھؤالء النظراء كتابي رتبط بھ ا ي ا وم المتعلـقة بالـمھمة التـي تعـاقـد من اجلھ

 ً  .وشفويا
د - ق تح ين وف دين المھني ور المتعاق د أج ا تحدي تم بموجبھ ي ي د الت د األسس والقواع

ـم ـقرار رق ام / ٩٠٣/ال وزراء   ٢٠٠٥لع س ال ة مجل ه الصادر عن رئاس وتعديالت
 .ويتمتع ھؤالء بالحقوق والواجبات المحددة في عقود استخدامھم حصراً 

 عشر ثامنالــبــاب ال
 ظائف المتشابھة في طبيعتھاوتصنيف ال

 :تصنيف وظائف الجھاز المتشابھة في طبيعتھا ومھامھا :)١٠٣(المادة
 :وظائف اإلدارة العليا: أوال

ن  - ه م ـبط ب ا يرت ـام وم ـھاز الع اط الج يط نش ا تخط ن مھامھ ي م ائف الت ي الوظ وھ
راد  املين واألف ه الع ادة وتوجي ه وقي ة وبرمجة العمل وتنظيم وسائل وقوة بشرية عامل

ذھا وتقسيمھا من اجـل التحسين واإلشراف عليھم وم ة تنفي الھم ومراقب تابعة سير أعم
ه ضمن إطار  ـه وأداء وظيفت ـيق أھـداف از وتحق والتطويـر ضمـاناً إلنجاز خطط الجھ

 ٠الخطة العامة للدولة
 :وتشمل وظائف اإلدارة العليا في الجھاز

 .المجلس  -١
 ٠رئيس الجھاز -٢
 ٠وكالء الجھاز -٣
 ٠المدراء  -٤
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 :اإلدارة الوسطى والمباشرةوظائف : ثانياً 
ال  ي مج ة متخصصة ف رة مھني اً وخب أھيالً علمي غلھا ت ي يتطلب ش وھي الوظائف الت

ائف اإلد مل وظ ة وتش ف الوظيف ة وص دده بطاق بما تح ل حس ي العم طى ف ارة الوس
 .معاوني المدراء ـــ رؤساء األقسام ــ : الجھاز

 ر ـدوائـرؤساء ال -  اونـتش معـمف  - مفتش  - ش أولـمفت:  رةوظائف اإلدارة المباش
 .اوني رؤساء الشعبمع -رؤساء الشعب  -

 :  )١٠٤(المادة
 :الوظائف اإلدارية والمكتبية:  أوال

ة  ات الالزم ا المعلوم ز خاللھ ي تنج ة الت ة والمكتبي ائف الكتابي ة الوظ مل مجموع تش
ة  ال كتابي ا أعم ة لتسيير أعمال اإلدارة وخدماتھا ويمارس من خاللھ ة نمطي ذات طبيع

ائج  ا ونت ة وظروفھ ة والتقني ائلھا التنظيمي اليبھا ووس ا وأس ا بطرقھ ن غيرھ زة ع متمي
از  دى الجھ وكة ل جالت الممس اذج والس ي النم د ف ال القي من أعم ا يتض ا كم عملھ

ال ي األـشاغلي الوظائف فذه المجموعة ـال واإلعالم  وتشمل ھـواالتص ـالتاليعم : ة ـ
از(  يس الجھ ب رئ ـ ا مكت ديوان ـ ـ ال ة ـ ـ آالت االـ لذاتي ة ـ ـ المكتب بة  ـ  لسحبمحاس

 ). لمتشابھةألعمال االحاسب ــ وغيرھا من ا -ر والتصوي
 :وظائف خدمات اإلدارة: ثانياً 

ا إلدارة في أداء واجباتھ وتشمل ، وھي الوظائف التي تتسم بطابعھا الخدمي المساعد ل
ـھاز شاغـلي وظائف ا  خدمات اإلدارة في الج ـموجودات ،وتنظيفھ ـكاتب وال ة الم خدم

تعالمات  ة واالس ال الخدم از وأعم ارج الجھ ـل وخ الت داخ ع المراس ل وتوزي ونق
 .عمال الجھاز التي تتطلبھا أ والھاتف والحدائق والصيانة واألعمال المھنية
 تاسع عشرالــــبــــاب ال

 تصنيف الوظائف المتماثلة في احد المستويات المھنية
ادة ي : )١٠٥(الم دخل ف ي ت از والت ي الجھ ة ف ة المتماثل ائف المھني تم تصنيف الوظ ي

ـدول  ـھا في ج ـصوص علي ـھنية المـن ـة في إحـدى المستويات الم ة الـرابع شمول الفئ
الــملحق بالقانون مع مـراعاة مـدة الممـارسة والخبرة عـلى أسـاس / ٤/ األجـور رقــم

 :اعتماداً على الخصائص النوعية للعمل المؤدى وذلك
 . مجال اختصاصات الوظيفة المھنية .١
 ٠الوسائل المستخدمة ألداء الوظيفة المھنية .٢
 .درجة إسھام الوظيفة في تنفيذ المھام .٣
 .وأعبائهمستوى تعقيد العمل  .٤
ات ومسؤوليات  .٥ ا واجب الظروف البيئية المحيطة وأخطار العمل التي تزاول فيھ

 .الوظيفة المھنية
 .التي تضمن الحد األدنى لصالحية من يشغل الوظيفةالممارسة والخبرة  .٦
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ادة  ع  ):١٠٦(الم ابقة جمي ادة الس ي الم ا ف ار إليھ ة المش ائف المھني ن الوظ ر م تعتب
ة  ال ذات طبيع ام بأعم ى األشراف والقي الوظائف التي تعتمد واجباتھا ومسؤولياتھا عل

واد دات أو م ل  مھنية تتطلب استخدام اآلالت واألجھزة وعدد أو مع ادة وسائل النق وقي
اج في  ال التشغيل والصيانة واإلصالح والتصنيع واإلنت ا أعم رتبط بھ ا ي المختلفة وم

 .الورشات المختلفة وغيرھا من مجموعات المھن الفرعية
 .وتعديالته الجھاز  الوظائف الواردة في مالك وتشمل 

 العشــرونالـــبـــاب 
 تصنيف الوظائف العادية المتماثلة

ادة غالھا : )١٠٧(الم ترط ألش ي ال يش ائف الت ي الوظ از ھ ي الجھ ة ف ائف العادي الوظ
م  الملحق / ٥/توفر أية شھادة علمية أو كفاءة مھنية والمنوه عنھا في جدول األجور رق

عامل  -عامل تنظيف -حارس  -مراسل  -آذن :(بالقانون وھي تشمل الوظائف التالية
 ......).حدائق 

 والعشــرون واحدالــبـاب الـ
ي تستفيد ات الت ل الفئ ام  ومن من وسائل النق واد والطع ل واألدوات والم اس العم لب

 ٠وشروط منحھا
 الفصل األول

 وسائل النقل  
 ) : ١٠٨( المادة 

يجوز بقرار من رئيس الجھاز توفير وسائل النقل المناسبة للعاملين بالجھاز وذلك وفق 
 .اإلمكانات المتاحة 

 الفصل الثاني
 .لباس العمل واألدوات والمواد والطعام وشروط منحھا 

 ):١٠٩(المادة 
اس العمل   .١ تفيد من لب ي تس املين ، الت ات الع دد فئ دامتح ة  والھن النظر لطبيع ، ب

م  وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ددة بق ات المح ا بالفئ ام / ٧٩/عملھ  ١٩٩٠لع
 . ١٩٩٥لعام / ٢٠٧٦/وتعديالته السيما القرار رقم 

رة  .٢ ة / أ/يمكن إضافة فئات أخرى إلى الفئات المحددة في الفق د موافق ابقة ، بع الس
 .مؤلفة من وزير المالية  ووزير العمل  واالتحاد العام لنقابات العمال  لجنة 

دام تقدم ألبسة العمل .٣ وانين  والھن اً وفق الق ابقة عين ادة الس ا في الم ، المشار إليھ
 واألنظمة النافذة  

ع ال .٤ ي جمي املين أف ى الع م  نحاالت ، عل داء األلبسة المخصصة لھ وا بارت يقوم
 .بسبب العمل أثناء تأديته 

 .يجوز الجمع بين كل من لباس الھندام ولباس العمل ولباس الوقاية  ال .٥
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تفيد   .٦ ة يس رارات رئاس مياتھم بق ائفھم ومس ددة وظ از والمح ي الجھ املون ف الع
ذه المجاني و الھندام من  لباس العمل  مجلس الوزراء وفق األسس الواردة في ھ

 : على النحو التاليالقرارات و
 

 الفئات التي تستفيد من لباس الھندام
 سائق .١
 حارس .٢
 آذن .٣
 مراسل .٤

 .بدلة صيفية كل سنة  -
 بدلة شتوية كل سنتين -

 .معطف شتوي كل ثالث سنوات  -
 حذاء كل سنة -

 

 الفئات التي تستفيد من لباس العمل
 عامل مقسم .١
 وتصويرعامل سحب  .٢
 ضارب آلة كاتبة .٣
 عامل استعالمات .٤

 مريول كل ستة أشھر -
 حذاء كل سنة -

 ٠مشمع مطري كل ثالث سنواتويستفيد الحراس من  -
ذا   - ه ھ ترد من ال يس ان ف بب ك اس ألي س ن اللب تفيد م ل المس ة العام إذا انتھت خدم

 اللباس أو قيمته وفي جميع األحوال ينبغي ارتداء اللباس المخصص أثناء العمل
 

 والعشرون ثانيالباب ال
 :أحكام خاصة 

يجوز بموافقة من رئيس الجھاز وبناًء على اقتراح الوكيل المختص : )  ١١٠(المادة  
ك في  إعادة فتح التحقيق بمواضيع التقارير التحقيقية التي ال تتضمن إحالة للقضاء وذل

 .حال ظھور وقائع وأدلة جديدة مؤيدة بالوثائق و الثبوتيات 
في حال كانت المخالفة قد سبق معالجتھا من قبل جھات رقابية أخرى ) ١١١(المادة 

 .أو كانت غير مستندة إلى وقائع وأدلة كافية يمكن اقتراح حفظ الموضوع 
 : )١١٢(المادة 

م يھدف  أـ ال يجوز للجھاز التحقيق في أية قضية بعد تحريك الدعوى العامة فيھا ما ل
 :التحقيق إلى

تقرير تمھيدي إلى  إحالة باشره الجھاز  وقد تم في مرحلته األولىإتمام تحقيق  .١
 .القضاء لتقديم تقريره النھائي بعد ختام التفتيش والتدقيق والتحقيق

ا الفعل الجرمي موضوع  .٢ ات التي انطوى عليھ متابعة التدقيق لحصر العملي
 .الدعوى العامة 
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 على  تعرفال أوالتعرف على تفاصيل ووقائع لم يكن قد تم الكشف عنھا  .٣
تم الشركاء أو المتدخلين وبوجه عام يتجنب الجھاز  التحقيق في الحادثة التي 

 .تحريك الدعوى العامة بخصوصھا 
ال تمنع إقامة الدعوى العامة دون تحقيق الجھاز في األمور اإلدارية أو المسلكية ب ـ  

 . أو الفنية ومعالجتھا

 : )١١٣(المادة 
يكون للجھاز في سبيل القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق اتخاذ جميع  - أ

من /  ٢٣/ الوسائل الالزمة لتحري المخالفات المشار إليھا بالفقرة أ من المادة 
والكشف عنھا واالستماع إلى الشھود والتحقيق مع العاملين وغير  قانون الجھاز

األموال واالستعانة بالقوة اإلجرائية العاملين وكف يدھم عن العمل والحجز على 
واستعمال جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على األموال العامة واسترداد األموال  

 . الضائعة والمدفوعة على غير وجه حق 
على المفتشين أن يسلكوا مسلك القاضي في أداء وظائفھم وأن يطلعوا رؤساءھم  - ب

ء التفتيش والتحقيق وعليھم في الحاالت على التدابير الھامة التي يتخذونھا أثنا
المستعجلة أن يقدموا تقارير تمھيدية يكون من شأنھا المحافظة على حقوق الدولة 
 المالية ويطلبوا كف يد من ھم رھن التحقيق أو الذين يعرقلون أعمال التفتيش

والتحقيق ويتم كف اليد والحجز ورفع الحجز على أموال العاملين وغير العاملين 
 .   بقرار يصدر عن رئيس الجھاز 

ر  - ت ة والمق ل الالزم ائط النق أمين وس از ت ة الجھ عة لرقاب ات الخاض ى الجھ عل
 . المالئم لسير أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق 

 : رسته الختصاصاته يجوز للمفتش في سبيل مما) : ١١٤(المادة 
وة  )١ أن يطلب من الجھة العامة عند الضرورة إجراء ما يلزم لوضع عدد من رجال الق

التفتيش أو  ه ب دة قيام ولى تفتيشھا م اإلجرائية تحت تصرفه في الجھة العامة  التي يت
املين  راه من ھؤالء الع ه أن يكلف من ي ائه ول ة رؤس التحقيق وذلك بناء على موافق

 .وقات الدوام الرسميللعمل خارج أ
الختم  اإلجراءاتاتخاذ  )٢ االحترازية الالزمة مباشرة  في حاالت الضرورة القصوى ك

د إعالم ،بالشمع األحمر على الصندوق أو باب المستودع أو مكتب من المكاتب وبع
ديره  اذ م از باتخ ة الجھ ق رئاس ن طري لطات المختصة ع الم الس راءاتأو أع  اإلج

 .الالزمة بحق المخالف أو المختلس حفظاُ على األموال العام من الضياع
د من  )٣ أن يطلب عن طريق رئيس الجھاز  وفق أحكام القوانين واألنظمة النافذة كف ي

 .ھم رھن التحقيق أو الذين يعرقلون أعمال التفتيش أو التحقيق
ا  )٤ ى أن يستعين بالخبراء والفنيين في األمور التي تتوقف معرفتھ ا عل والكشف عنھ

 .خبرة فنية 
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يس ) : ١١٥(المادة  ق رئ يمكن للعاملين بالتفتيش الطلب إلى الجھات المعنية عن طري
ا  يش والتحقيق ومنھ دابير التي تقتضيھا مصلحة التفت الجھاز أو بتفويض منه اتخاذ الت

 .إذا اقتضت ذلك ضرورة التفتيش والتدقيق اإلدارية اإلجازاتوقف 
ه  يصدر) ١١٦(المادة   أسماءرئيس الجھاز قراراً تنظيمياً في بداية كل عام يحدد في

 ). رئيس دائرة ( الذين منحوا لقب مفتش أولالمفتشين 
اليب العمل  ):١١٧(المادة  ى أس يحدد رئيس الجھاز بقرارات يصدرھا وباالستناد إل

ام–والكشوف  -ت والبيانا –حھا الوكالء حول نماذج السجالت التي يقتر  .... واألخت
 .وغيرھا من الوثائق واألوراق التي تستخدمھا اإلدارات المختصة بالجھاز

وكالء ايجوز بقرار من رئيس الجھاز تكليف ):١١٨(المادة  بتسيير بعض اإلدارات ل
دراء بتسيير إدارة  إضافةالمركزية  تالفرعية أو المديريا لعملھم أو  تكليف بعض الم

 .أو مديرية أخرى إضافة لعملھم  
ادة  س ):١١٩(الم يس مجل ام رئ ة أم ين القانوني وكالء اليم از وال يس الجھ ؤدي رئ ي

 :ونص القسم كما يلي  الوزراء وباقي العاملون الفنيون أمام رئيس الجھاز
وم (  دي أن أق رفي ومعتق يم وبش ا العظ م ب ام وان اقس ان ت ان وكتم وظيفتي بأم ب

 ).أنتھج المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب ومصلحته العامة
 والعشــرون ثالثالــبـاب ال

 جاھزية الجھاز في الحاالت الطارئة واالستثنائية
تثنائية ):١٢٠(المادة  ة واالس ه في الحاالت الطارئ يضع الجھاز خطة تضمن جاھزيت

العمل وتحقيق أھدافه ومھامه  وبالحدود المناسبة في الحاالت بحيث تؤمن استمرارية 
ويتم وضع ھذه الخطة في ضوء األنظمة ،  االستثنائية الطارئة كما في األحوال العادية

 ٠والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والجھات المعنية األخرى في الدولة
ة باسم تشكل في الجھاز وفي فروعه ):١٢١(المادة  ة (بالمحافظات لجن ة األمني اللجن

 .وفقاً لألنظمة والتعليمات النافذة)والحماية الذاتية
ات المحددة في ) األمنية والحماية الذاتية ( تقوم اللجنة ):١٢٢(المادة  ام والواجب بالمھ

ب أن  ي يج ة الت نوية للجاھزي ة الس ع الخط ة وض ذة وخاص ات الناف ة والتعليم األنظم
 :األساسية التالية تتضمن النواحي

 ٠وضع تصور لحاالت الطوارئ المتوقعة .١
االت  .٢ ل المج ي ك ا ف ب اتخاذھ دابير الواج راءات والت ة اإلج رار مجموع إق

 ٠لمواجھة حاالت الطوارئ المتوقعة
ى  .٣ ة عل ادة دائم د قي وضع مخطط عمل للتصرف في حاالت الطوارئ يؤمن تول

 ٠مدى كامل اليوم لمجابھة تلك الحاالت
 ٠ھيز المالجئ ومقرات الطوارئتحضير وتج .٤



 
  

٦٣ 
 

د أسماء   .٥ ة وتحدي اوبين في األحوال العادي تحديد أسماء ووظائف وعناوين المن
 ٠العاملين الذين يمكن االستغناء عنھم لصالح الدفاع المدني والجيش الشعبي

 ٠تأمين الحراسة الدائمة للمباني .٦
 ٠وضع نظام الدخول إلى مباني الجھاز .٧
 ٠من المواد األولية واللوازم المختلفةتأمين االحتياطي الالزم  .٨
ارة  .٩ دات اإلسعاف واإلن اء ومع ذار واإلطف زة االتصال واإلن تأمين وسائل وأجھ

 ٠جاھزيتھا الدائمة والدفاع المدني والتحقق من صالحياتھا للعمل و
 مراقبة تنفيذ  خطة التعبئة البشرية التي تتعلق بالتنسيق مع إدارة التعبئة العامة .١٠
زة ضابط تسمية  .١١ ارتباط مع مديرية الدفاع المدني لمتابعة جاھزية واستعداد أجھ

ة وتنظيم  دفاع في األبني اإلنذار واإلطفاء ووحدات اإلسعاف واإلنارة الذاتية وال

 .دورات تدريبية للعاملين على العمل في الدفاع المدني بشتى أنواعه

ام ھواتف المسؤولين عن العمل والجھات المسؤولة عن األمن  .١٢ االحتفاظ بأرق

 ٠واإلطفاءواإلسعاف 

ات  .١٣ ن المحروق الزم م اطي ال أمين االحتي ل وت ائط النق ة وس ن جاھزي د م التأك

 ٠ومراقبة ذلك بصورة مستمرة

ادة  ون  ضابط يسمى):١٢٣(الم از يك يس الجھ ل رئ ن قب اط للجيش الشعبي م االرتب

 :مركز عمله مكتب الجاھزية ويقوم بالمھام التالية

م  - لحة رق وات المس يش والق ام للج د الع رار القائ ذ ق ة تنفي اريخ / ١/متابع ت

 بشأنهوالتعليمات الصادرة  ٢٢/٥/١٩٨٤

 .سابقمسك وتنظيم السجالت الالزمة للغاية المنوه بھا في البند ال -
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 والعشرون رابعالباب ال
 بطاقات الوصف الوظيفي

 /١/بطاقة وصف وظيفي رقم  -١
 /فئة أولى/         بطاقة وصف وظيفة رئيس الجھاز المركزي للرقابة المالية                         

 إدارة عليا موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 .رئيس مجلس الوزراء: المباشر هرئيس

 .وكيل الجھاز األقدم :ه ينوب عن
 :شروط شغل الوظيفة

 .شھادة جامعية في الحقوق أو االقتصاد والتجارة أو ما يعادلھا:المؤھل العلمي -
 –اإلدارية–القانونية–التدريسية –الرقابية( األعمال  إحدى أن يكون قد مارس: الخبرة المطلوبة -

 للماجستير عشر سنة اأثن وأ  هللدكتوراسنوات   مدة ال تقل عن تسع) القضائية –المالية
 .سنة لإلجازة ةعشر خمس وأ

 الوصف العام للوظيفة
والوصول إلى توجيه الھيكل التنظيمي بما يكفل تحقيق رقابة فعالة على مختلف أجھزة الدولة 

 .و النظام الداخليقانون الجھاز  وھداف المنصوص عنھا في  القانون األ
 واجبات ومسؤوليات الوظيفة

 .قيادة وتوجيه العاملين في الجھاز واإلشراف الفني واإلداري على أعمال الجھاز -١
دارھا   -٢ نوية وإص از الس ل الجھ ة عم روع  خط ع مش ى وض راف عل روع اإلش ومش

ر نوي  التقري ة الس ز الوظيف ق المراك ن طري ك ع ذ ذل ة تنفي ة ومتابع ة العام ر الموازن وتقري
 .األدنى بعد صدورھما

 .إصدار القرارات التنفيذية في حدود صالحياته وفق القوانين واألنظمة النافذة -٣
ات  -٤ رامج والتعليم ذ الب ذھا وتنفي ة تنفي ة ومتابع ات الالزم رارات و التعليم دار الق إص

از  ي الجھ ل ف ير العم ن  س ل حس ن أج ا م ة العلي ز الوظيف ن المراك ادرة ع ط الص والخط
 المركزي 

 إصدار األنظمة الخاصة بعمل الجھاز المركزي  -٥
 .إعداد مشروع موازنة  الجھاز المركزي وتقريرھا السنوي -٦
ام متا -٧ اً ألحك ادرة وفق رارات ص ة ق ى وأي س األعل ن المجل ادرة ع رارات الص ذ الق ة تنفي بع

 .قانون الجھاز المركزي
 .يرأس المجلس األعلى ويدعو إلى االجتماعات الدورية وغير الدورية -٨
 .تمثيل الجھاز تجاه الغير وأمام القضاء -٩
 .اقتراح تسمية الوكالء بالجھاز المركزي -١٠
 المتضمنة تسمية المدراء ومعاونيھم في الجھاز المركزيإصدار القرارات  -١١
 .التعويضات والمكافآت التشجيعية إصدار قرارات منح  -١٢
 .عقد النفقة وصرفھا وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة -١٣
 اإلجازات اإلدارية للوكالء والمدراء والصحية لكافة العاملين منح -١٤
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 /٢/بطاقة وصف وظيفي رقم  -٢
 /فئة أولى/                    بطاقة وصف وظيفة وكيل الجھاز                             

 إدارة عليا موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 .رئيس الجھاز المركزي للرقابة المالية: رئيسه المباشر

 .الوكيل الذي يحدد بقرار من رئيس الجھاز: ينوب عنه 
 شروط شغل الوظيفة

 .شھادة جامعية في الحقوق أو االقتصاد والتجارة أو ما يعادلھا: المؤھل العلمي -
أن يكون من العاملين الفنيين بالجھاز ومارس العمل الرقابي كمفتش أول مدة : الخبرة المطلوبة -

 .سنوات  ستالتقل عن 
 :الوصف العام للوظيفة

 يراه رئيس الجھاز  وفق ما الجھازفي  أكثر يرأس إدارة فنية ويشرف على مديرية مركزية أو
لـه بما يحقق حسن سير العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة في أوقاتھا  يقوم بتوجيه اإلدارات التابعة

 .المحددة و تنفيذ التعليمات والتوجيھات الصادرة عن المركز الوظيفي األعلى
 واجبات ومسؤوليات الوظيفة

 .وصالحياته المحدد في قانون الجھاز ونظامه الداخليمساعدة رئيس الجھاز في تنفيذ مھامه .١
تولي مھام إدارة شؤون الجھاز والتوقيع على المعامالت في حال غياب رئيس الجھاز وفق .٢

 .التفويضات الممنوحة له
 .تقديم المقترحات إلى رئيس الجھاز في كل ما يتعلق باإلدارات المشرف عليھا.٣
 .رقابي في اإلدارات أو المديريات التابعة لــهاإلشراف على حسن سير العمل ال.٤
 .اإلشراف على وضع ما يخصه من خطة عمل الجھاز السنوية ومتابعة تنفيذھا.٥
 التوقيع على المراسالت الصادرة عن اإلدارات التابعة له  ضمن اختصاصه.٦
في القطاعين  التوقيع على قرارات القبول  بالنسبة للوكيلين المشرفين على مراجعة الحسابات.٧

 .االقتصادي واإلداري
التأشير على الصكوك التي تصدر بمراسيم عن  رئيس الجمھورية  أو قرارات عن  رئيس .٨

 .مجلس الوزراء من وكيل التأشير
 .الفترة الزمنية الالزمة إلنجاز العمل وضع جداول ملزمة تحدد.٩
 .ي اإلدارات والمديريات المشرف عليھااإلجازات اإلدارية  للعاملين الفنيين واإلداريين ف منح.١٠
 التوقيع على مھمات المفتشين أو تفويض المدراء بذلك.١١
 .أي مھام وصالحيات أخرى يكلف بھا من رئيس الجھاز وفق القوانين واألنظمة النافذة.١٢
 .لرئيس الجھاز أن يكلفه باألشراف على مديرية مركزية أو أكثر .١٣
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 /٣/رقم  بطاقة وصف وظيفيــ ٣
 /فئة أولى/               فنية) مديرية–إدارة ( بطاقة وصف وظيفة مدير                    

 علياإدارة  :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 رئيس الجھاز أو من يفوضه بالنسبة للمديريات المركزية  - :رئيسه المباشر

 الوكيل المختص بالنسبة لإلدارات الفرعية -           
 .معاون المدير : ينوب عنه 

 :شروط شغل الوظيفة
 .شھادة جامعية في الحقوق أو االقتصاد والتجارة أو ما يعادلھا: المؤھل العلمي

 سنوات ثالث تقل عن ممارسة العمل الرقابي بصفة مفتش أول مدة ال: الخبرة المطلوبة -
 للوظيفةالوصف العام 

ات  ذ االختصاص ل تنفي ن أج ة م ي اإلدارة أو المديري ل ف ير العم ن س ى حس راف عل اإلش
 .المحددة في قانون الجھاز المركزي ونظامه الداخلي 

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
 .اإلشراف على دوام العاملين في إدارته أو المديرية -١
 .المختصوضع خطة عمل سنوية إلدارته وعرضھا على الوكيل  -٢ 
ن  -٣  ادرة ع ات الص ات والتوجيھ ذ التعليم ة وتنفي ل اإلدارة أو المديري ة عم ذ خط ة تنفي متابع

 المركز الوظيفي األعلى
ة  -٤ ة العام ى الجھ ا إل ا وتبليغھ ين واعتمادھ ل المفتش ن قب دة م ة المع ارير الرقابي ة التق دراس

 .ودراسة الردود واإلجابة عليھا
 .سابات والمركز الماليإعداد قرارات القبول للح -٥
ه  -٦ ه أو مديريت ال إدارت ن أعم نوي ع نوية و الس ف س ة والنص ارير الربعي داد التق إع

 .ورفعھا للمركز الوظيفي األعلى 
وانين  -٧ ة والق ى األنظم م عل ه الطالعھ ي إدارت املين ف ع الع ھري م اع ش د اجتم عق

عوب ذليل الص ور و ت ن أم تجد م ا يس ى م ادرة وعل ادات الص اواالجتھ ي يواجھونھ  ات الت
 .خالل العمل

ز  -٨ الحيات المرك الف ص ا ال يخ ة وبم ات العام ع الجھ الت م ب والمراس ى الكت ع عل التوقي
 .الوظيفي األعلى

ز-٩ الحيات المرك الف ص ا ال يخ ير وبم عة للتأش كوك الخاض ى الص ائي عل ير النھ  التأش
 .الوظيفي األعلى

 .يكون مسؤوال ًعن حسن سير العمل بإدارته -١٠
 النافذة  أي مھام أخرى يكلفه بھا المركز الوظيفي األعلى في حدود القوانين واألنظمة -١١
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 / ٤/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ٤
 /فئة أولى/                   بطاقة وصف وظيفة مدير مديرية مركزية غير فنية

 علياإدارة  :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 .رئيس الجھاز أو الوكيل المشرف: المباشررئيسه  -
 .معاون المدير:ينوب عنه  -

 :شروط شغل الوظيفة -
 .شھادة جامعية في الحقوق أو االقتصاد والتجارة أو ما يعادلھا: المؤھل العلمي -
مدة ال تقل عن  الرقابيالقانوني أو اإلداري أو المالي او  نوعھا ممارسة العمل: الخبرة المطلوبة -

 .عشر سنوات
 الوصف العام للوظيفة

ة  ي المديري ل ف ير العم ن س ؤمن حس ا ي ة  بم ام المطلوب ذ المھ ى تنفي راف عل ن اإلش ل أم ج
 .ختصاصات  المحددة في النظام الداخلياالتنفيذ 

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
 .المديريةشراف على دوام العاملين في اإل -١
 .رئيس الجھازوعرضھا على لمديرية سنوية لوضع خطة عمل  -٢ 
ل  -٣  ة عم ذ خط ة تنفي ةمتابع ن  المديري ادرة ع ات الص ات والتوجيھ ذ التعليم ز وتنفي المرك

 .الوظيفي األعلى
 .مديريتهعن أعمال والسنوية  سنويونصف عداد التقارير الربعية إشراف على اإل -٤
ز -٥ ن المرك ا م ف بھ ام يكل ى  أي مھ وظيفي األعل ة ال وانين واألنظم ع الق ق م ا يتواف بم

 .النافذة
ي -٦ املين ف ع الع ھري م اع ش د اجتم هعق وانين  مديريت ة والق ى األنظم م عل الطالعھ

ور ن أم تجد م ا يس ى م ادرة وعل ادات الص ى واالجتھ ل عل ي  والعم عوبات الت ذليل الص ت
 .العملتعترضھم ب

 .سؤوالً عن حسن سير العمل في المديرية  يكون م-٧
 القيام بكافة المھام والصالحيات المطلوبة من المديرية وفق أحكام ھذا النظام -٨
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 /٥/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ٥

 /فئة أولى /                      فرع بطاقة وصف وظيفة مدير                                    

 علياإدارة  :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 رئيس الجھاز أو الوكيل فيما يخصه: رئيسه المباشر -
 .أو رئيس القسم المكلف  معاون المدير:ينوب عنه  -

 :شروط شغل الوظيفة -
 .شھادة جامعية في الحقوق أو االقتصاد والتجارة أو ما يعادلھا: المؤھل العلمي -
 .سنواتثالث  التقل ممارسة العمل الرقابي كمفتش أول مدة: الخبرة المطلوبة -

 للوظيفةالوصف العام 
ى  راف عل ة واإلش ي الرقاب ل ف ير العم ن س رعحس ن  الف ذ أم ل تنفي ددة االج ات المح ختصاص

 .في المالك والنظام الداخلي 
 واجبات ومسؤوليات الوظيفة

 .الفرعشراف على دوام العاملين في اإل -١
 .لمركز الوظيفي األعلى وعرضھا على ا للفرع وضع خطة عمل سنوية -٢

ل ا -٣  ة عم ذ خط ة تنفي رعمتابع ز  لف ن المرك ادرة ع ات الص ات والتوجيھ ذ التعليم وتنفي
 .الوظيفي األعلى

 .اإلدارية  اإلجازاتو التوقيع على مھمات المفتشين -٤
ة  -٥ ة العام ى الجھ ا إل ا وتبليغھ ين واعتمادھ ل المفتش ن قب دة م ة المع ارير الرقابي ة التق دراس

 .ليھاودراسة الردود واإلجابة ع
 . والمركز المالي  للحسابات عداد قرارات القبولإشراف على اإل -٦
 . الفرعالسنوي عن أعمال  النصف سنوية وعداد التقارير الربعية وإشراف على اإل -٧
املين  -٨ ع الع ھري م اع ش د اجتم الفرععق وانين  ب ة والق ى األنظم م عل الطالعھ

ور ن أم تجد م ا يس ى م ادرة وعل ادات الص ي  و واالجتھ عوبات الت ذليل الص م واجھھتت
 .العملب
رع  -٩ الحيات الف من ص ير ض عة للتأش كوك الخاض ى الص ائي عل ع النھ ا الالتوقي الف  بم يخ

 . صالحيات المركز الوظيفي األعلى 
ة  -١٠ وانين واألنظم دود الق ي ح زي ف از المرك يس الجھ ا رئ ه فيھ ي يكلف ام الت ة المھ كاف

 .النافذة 
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 /٦/وصف وظيفي رقم ــ بطاقة ٦

 /فئة أولى /                           بطاقة وصف وظيفة معاون مدير                                  

 إدارة وسطى :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 .المدير: رئيسه المباشر -

 :شروط شغل الوظيفة -
 .االقتصاد والتجارة أو ما يعادلھاشھادة جامعية في الحقوق أو : المؤھل العلمي -
 .أن يكون من العاملين الفنيين بصفة مفتش أول: الخبرة المطلوبة -

 الوصف العام والھدف
 معاونة المدير على تنفيذ مھامه وصالحياته بما يؤمن حسن سير العمل  

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
 .السنوي  نصف سنوية وعداد التقارير الربعية والمشاركة بإ-١
 .مشروع خطة عمل  دعداإالمشاركة في  -٢
 .تقارير المراجعة وإبداء الرأي فيھا دراسة -٣
 .القيام بأعمال التدقيق الرقمي لقرارات القبول ومتابعة تصحيحھا أصوالً  -٤
 .على وجه قانوني في حال غيابه المديرممارسة جميع مھام  -٥
ة -٦ الت ودراس ب والمراس ى الكت ع عل يرالتوقي ة بالتأش رارات الخاص ل  الق اقب  إحالتھ

 .للمدير 
 . وبما يتفق والقوانين واألنظمة النافذة مديرالالقيام بكافة األعمال التي يكلفه بھا  -٧
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 /٧/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ٧

 /فئة أولى/                  بطاقة وصف وظيفة رئيس دائرة غير فنية                             

 إدارة وسطى :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 . مدير: رئيسه المباشر -

 :شروط شغل الوظيفة -
 ما يعادلھا وأاالقتصاد والتجارة  وأشھادة جامعية في الحقوق : المؤھل العلمي  -
 الشھادة الجامعية  أساسسنوات على األقل في مجال العمل على  ست: الخبرة المطلوبة  -

 الوصف العام والھدف
 .اإلشراف على تنفيذ المھام الموكولة لدائرته وتصريف شؤونھا

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
إضافة إلى المھام الفنية المحددة لكل دائرة في ھذا النظام الداخلي ولكل رئيس دائرة بحسب 

 : يقوم بما يلي، اختصاصه
ذ  -١ ى تنفي رف عل اً يش ؤونھا وفق رف ش امھا ويص دائرة وأقس ة لل ام الموكول المھ

 .للقوانين واألنظمة
 .األقسام رؤساءيوجه أعمال الدائرة من خالل  -٢
راح ت-٣ دائرة يوزاقت ي ال املين ف ى الع ام عل وظيفي ع المھ ز ال ا للمرك ورفعھ

 األعلى 
يه  -٤ ى مرؤوس ه إل ه ويوجھ ع علي دائرة ويطل اص بال د الخ تلم البري راء يس إلج

ه  وح ل الحيات الممن دود الص ي ح دائرة ف ن ال ادرة ع الت الص ع المراس الزم ويوق ال
 .عن الجھاز المتعلقة بشؤون دائرته ويؤشر على المراسالت الصادرة

 .األقساميقترح تكليف نائب عنه من رؤساء  -٥
دائرة  -٦ ي ال املين ف نح الع رح م آتيقت ق  والمكاف ات بح رض العقوب راح ف واقت

 .ينالمخالف
 .الدائرة في كافة المجاالت  أعماليرفع المقترحات لتطوير  -٧
 .يقترح الخطط للدائرة وتقييم أداء العاملين فيھا -٨
 .بالجھاز األخرىيشرف على تنسيق العمل بين دائرته والجھات  -٩
 .   النافذة يقوم بما يكلفه به المدير من أعمال وفق القوانين واألنظمة -١٠

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

٧١ 
 

 /٨/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ٨

 /فئة أولى/                  بطاقة وصف وظيفة رئيس دائرة فنية                             

 إدارة وسطى :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 . مدير: رئيسه المباشر -

 :شروط شغل الوظيفة -
 ما يعادلھا وأاالقتصاد والتجارة  وأشھادة جامعية في الحقوق : المؤھل العلمي  -
 .أن يكون من العاملين الفنيين بصفة مفتش أول: الخبرة المطلوبة  -

 الوصف العام والھدف
 .اإلشراف على تنفيذ المھام الموكولة لدائرته وتصريف شؤونھا

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
إضافة إلى المھام الفنية المحددة لكل دائرة في ھذا النظام الداخلي ولكل رئيس دائرة بحسب 

 : يقوم بما يلي، اختصاصه
 .يحرص على حسن تطبيق القوانين واألنظمة النافذة - ١
 .يتولى إدارة وقيادة شؤون قسمه واإلشراف على حسن سير العمل فيه -٢
 .والمخططة لإلدارةيعمل ضمن األھداف المحددة  -٣
 .يعمل على قيادة وتنظيم العمل المختص به بشكل يكفل استمراريته -٤
ة  -٥ ام المطلوب ذ المھ ه لتنفي ل لدي ي تعم ر الت ات للعناص ات والتوجيھ ى التعليم يعط

 .منه بدقة وفي المواعيد المحددة
 .يتابع تنفيذ سير العمل لديه -٦
ع  -٧ ه ورف ل لدي وير العم ى تط ل عل ليعم تخدام األمث توى األداء واالس  مس

 .للموارد والعدد والتجھيزات وتخفيف الھدر
عھم  -٨ اتھم ووض ع إمكان تالءم م ا ي املين بم ى الع اء عل ام واألعب ع المھ وم بتوزي يق

 .الوظيفي
 .مسؤول أمام رؤسائه عن حسن أداء عمله -٩
 .   مة النافذةيقوم بما يكلفه به رئيسه من مھام وأعمال وفق القوانين واألنظ -١٠

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

٧٢ 
 

 /٩/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ٩

 /فئة أولى/              بطاقة وصف وظيفة رئيس قسم غير فني                          

 إدارة وسطى :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 . رئيس الدائرة:رئيسه المباشر -

 :شروط شغل الوظيفة -
 .مايعادلھا وأفي الحقوق أو االقتصاد والتجارة جامعية  شھادة  :المؤھل العلمي  -
 .سنوات على األقل في مجال العملأربع :  الخبرة المطلوبة -

 الوصف العام للوظيفة
 .وتصريف شؤونه، اإلشراف على تنفيذ المھام المحددة لعمل قسمه

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة 
 .واألنظمة النافذةيحرص على حسن تطبيق القوانين  -١
 .يتولى إدارة وقيادة شؤون قسمه واإلشراف على حسن سير العمل فيه -٢
 .يعمل ضمن األھداف المحددة والمخططة لإلدارة -٣
 .يعمل على قيادة وتنظيم العمل المختص به بشكل يكفل استمراريته -٤
ام -٥ ذ المھ ه لتنفي ل لدي ي تعم ر الت ات للعناص ات والتوجيھ ى التعليم ة  يعط المطلوب

 .منه بدقة وفي المواعيد المحددة
 .يتابع تنفيذ سير العمل لديه -٦
تخدام  -٧ توى األداء واالس ع مس ه ورف ل لدي وير العم ى تط ل عل ليعم  األمث

 .للموارد والعدد والتجھيزات وتخفيف الھدر
راح -٨ ع  اقت تالءم م ا ي املين بم ى الع اء عل ام واألعب ع المھ اتھمتوزي  إمكان

 .ظيفيووضعھم الو
 .مسؤول أمام رؤسائه عن حسن أداء عمله -٩
 . يقوم بما يكلفه به رئيسه من مھام وأعمال وفق القوانين واألنظمة النافذة -١٠

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

٧٣ 
 

 /١٠/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ١٠

 )فئة أولى(                  بطاقة وصف وظيفة رئيس قسم  فني                        

 إدارة وسطى :الوظيفة في الھيكل اإلداريموقع  -
 المدير :رئيسه المباشر -

 :  شروط شغل الوظيفة -
 .االقتصاد والتجارة أو مايعادلھا شھادة جامعية في الحقوق أو:المؤھل العلمي  -
 .من العاملين الفنين بصفة مفتش أول : الخبرة المطلوبة  -

 الوصف العام للوظيفة
 .وتصريف شؤونه، المھام المحددة لعمل قسمهاإلشراف على تنفيذ 

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة 
 .يحرص على حسن تطبيق القوانين واألنظمة النافذة -١
 .يتولى إدارة وقيادة شؤون قسمه واإلشراف على حسن سير العمل فيه -٢
 .يعمل ضمن األھداف المحددة والمخططة لإلدارة -٣
 .المختص به بشكل يكفل استمراريته يعمل على قيادة وتنظيم العمل -٤
ة  -٥ ام المطلوب ذ المھ ه لتنفي ل لدي ي تعم ر الت ات للعناص ات والتوجيھ ى التعليم يعط

 .منه بدقة وفي المواعيد المحددة
 .يتابع تنفيذ سير العمل لديه -٦
تخدام  -٧ توى األداء واالس ع مس ه ورف ل لدي وير العم ى تط ل عل ليعم  األمث

 .والتجھيزات وتخفيف الھدرللموارد والعدد 
ع  -٨ تالءم م ا ي املين بم ى الع اء عل ام واألعب ع المھ وم بتوزي اتھميق عھم  إمكان ووض

 .الوظيفي
 .مسؤول أمام رؤسائه عن حسن أداء عمله -٩
 يقوم بما يكلفه به رئيسه من مھام وأعمال وفق القوانين واألنظمة النافذة -١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

٧٤ 
 

 /١١/رقم بطاقة وصف وظيفي ــ ١١

 /فئة أولى/                    بطاقة وصف وظيفة مفتش أول                                

 إدارة وسطى :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 . مدير: رئيسه المباشر -

 :شروط شغل الوظيفة -
 .يعادلھاشھادة جامعية في الحقوق أو االقتصاد والتجارة أو ما : المؤھل العلمي -
 .وات بعد تسميته مفتشسن٦لمدة  ممارسة العمل الرقابي :  الخبرة المطلوبة -

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
 .دارتهإالقيام بكافة المھام التي توكل إليه في  .١
 .سلوك مسلك القاضي في أداء وظيفته .٢
 .أن يطلع مديره على التدابير التي اتخذھا أثناء أدائه المھام الموكولة له .٣
 .إجراء ما يلزم للمحافظة على أموال الدولة العامة .٤
ه  .٥ ا وتدريب ف بھ ي يكل ات الت ي المھم اون ف تش المع ة المف ال اإلدارة ومرافق ام بأعم القي

 .على ممارسة األعمال الرقابية بالشكل الذي يضمن حسن سير العمل في اإلدارة
ا األ .٦ ي يھمھ لطات الت ل اإلدارة إال الس ير عم ى س د عل ع أح ي أال يطل دود الت ي الح ر وف م

 . تضمن سالمة سير العمل
 .مسك الدفاتر والسجالت الخاصة بعمله .٧
ير .٨ ة وتأش الت  دراس ى المراس ع عل ه والتوقي ه عمل من اختصاص ة ض رارات الداخل الق

 الصادرة عن اإلدارة قبل التوقيع النھائي من المدير المختص 
املين.٩ ع الع االته م ه اتص ي كاف اً ف اً وحكيم ون لبق ة  أن يك عة لرقاب ات الخاض ي الجھ ف

 .الجھاز
 .النافذة  يقوم بما يكلفه به المدير من أعمال وفق القوانين واألنظمة .١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

٧٥ 
 

 /١٢/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ١٢

 /فئة أولى/                            بطاقة وصف وظيفة مفتش                                     

 إدارة وسطى :الوظيفة في الھيكل اإلداريموقع  -
 . مدير: رئيسه المباشر -

 :شروط شغل الوظيفة -
 .شھادة جامعية في الحقوق أو االقتصاد والتجارة أو ما يعادلھا: المؤھل العلمي  -
 .النجاح باالختبار المنصوص عليه في قانون الجھاز المركزي : الخبرة المطلوبة  -

 الوظيفةواجبات ومسؤوليات 
 .القيام بكافة المھمات التي يكلفه مدير اإلدارة -١
ة  -٢ دد المعياري الل الم اباتھا خ دقيق حس مياً بت ف رس ة المكل ات العام ابات الجھ ة حس مراجع

 والنفقات وحسابات خارج الموازنة المحددة في خطة اإلدارة بحيث تشمل رقابة اإليرادات 
من إ -٣ ابي المتض ر الرق داد التقري ة ع احيتين المالي ن الن ة م ة العام ابات الجھ دقيق حس ائج ت نت

 .والقانونية
 .المركز الوظيفي األعلى رفع التقرير الرقابي إلى  -٤
دا إل -٥ ابي تمھي التقرير الرق واردة ب ات ال ذ المالحظ ع تنفي ول تتب رارات القب روع ق داد مش ع

 . .النھائي
 .المحافظة على سرية العمل -٦
 .والسجالت الخاصة بعملهمسك الدفاتر  -٧
ير  -٨ ة وتأش الت  دراس ى المراس ع عل ه والتوقي ه عمل من اختصاص ة ض رارات الداخل الق

 .إحالتھا للمركز الوظيفي األعلى الصادرة عن اإلدارة قبل 
 .سلوك مسلك القاضي في أداء وظيفته -٩
 .الموكولة لهأن يطلع مديره على التدابير التي اتخذھا أثناء أدائه المھام  -١٠
ي   -١١ دود الت ي الح ر وف ا األم ي يھمھ لطات الت ل اإلدارة إال الس ير عم ى س د عل ع أح أال يطل

 . تضمن سالمة سير العمل
ة  -١٢ عة لرقاب ات الخاض ي الجھ املين ف ع الع االته م ه اتص ي كاف اً ف اً وحكيم ون لبق أن يك

 .الجھاز
 .النافذة  واألنظمةقوم بما يكلفه به المدير من أعمال وفق القوانين -١٣

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

٧٦ 
 

 /١٣/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ١٣

 /فئة أولى/                  بطاقة وصف وظيفة مفتش معاون                            

 إدارة وسطى :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 . مدير: رئيسه المباشر -

 :شروط شغل الوظيفة -
 .شھادة جامعية في الحقوق أو االقتصاد والتجارة أو ما يعادلھا: المؤھل العلمي  -
 واجبات ومسؤوليات الوظيفة  
دير اإلدارة -١ ه م ي يكلف ات الت ة المھم ام بكاف ون  القي ق وأن يك كل دقي ل بش ابع العم ويت

وعه  ل خض ه قب وير نفس ى تط ل عل ذة وأن يعم ة الناف وانين واألنظم ة الق ى متابع اً عل حريص
 .لالختبار وأن يحسن التصرف 

ة  -٢ دد المعياري الل الم اباتھا خ دقيق حس مياً بت ف رس ة المكل ات العام ابات الجھ ة حس مراجع
 والنفقات وحسابات خارج الموازنة بة اإليرادات المحددة في خطة اإلدارة بحيث تشمل رقا

ة إ -٣ احيتين المالي ن الن ة م ة العام ابات الجھ دقيق حس ائج ت من نت ابي المتض ر الرق داد التقري ع
 .والقانونية

 . .رفع التقرير الرقابي إلى مدير اإلدارة للنظر فيه واعتماده -٤
 .المحافظة على سرية العمل -٥
 .الخاصة بعمله مسك الدفاتر والسجالت -٦
ير -٧ ة وتأش الت  دراس ى المراس ع عل ه والتوقي اص عمل من اختص ة ض رارات الداخل الق

 الصادرة عن اإلدارة قبل التوقيع النھائي من المدير المختص 
 .سلوك مسلك القاضي في أداء وظيفته -٨
 .أن يطلع مديره على التدابير التي اتخذھا أثناء أدائه المھام الموكولة له -٩
ة -١٠ عة لرقاب ات الخاض ي الجھ املين ف ع الع االته م ه اتص ي كاف اً ف اً وحكيم ون لبق أن يك

 .الجھاز
 .النافذة  يقوم بما يكلفه به المدير من أعمال وفق القوانين واألنظمة -١١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

٧٧ 
 

 /١٤/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ١٤

 /فئة ثانية /                  بطاقة وصف وظيفة رئيس الديوان                                

 خدمات اإلدارة  :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 . الوكيل:رئيسه المباشر -

 : شروط شغل الوظيفة -
 .معھد متوسط أو ثانوية عامة:المؤھل العلمي -
 .سنوات في مجال العمل ٤:الخبرة المطلوبة  -

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
ى  -١ رف عل ع يش ربط م از وال ى الجھ ن وال ادر م وارد والص د ال جيل البري يم وتس تنظ

داخلي  د ال ع البري ف وتوزي نظم تغلي ديدھا وي د وتس وع الواح ة بالموض الت المتعلق المراس
 .والخارجي

ه  -٢ ى رئيس ه عل ة ويعرض ى اإلدارات المختص از عل ى الجھ وارد إل د ال وزع البري ي
 .المباشر

 .ز وفھرستھا وحفظھا أصوالً يقوم بتنظيم محفوظات الجھا -٣
ة  -٤ ر العامل ين العناص ا ب ل فيم وزع العم حب وي خ والس ة بالنس ال المتعلق ة األعم نظم كاف ي

 .في ھذا المجال ويعمل على تأمين مستلزمات العمل ويتابعھا
 .ويقدمه إلى رئيسه المباشر للتنفيذ وإجراء الالزم سوالفاكيستقبل البريد  -٥
 .العاملين وإجازاتھم المختلفةينظم سجالت دوام  -٦
د  -٧ م عن ال بھ واتفھم لالتص اوينھم وھ از وعن ي الجھ املين ف ماء الع ه أس دون لدي ي

 .الضرورة
 وفق القوانين واألنظمة النافذة.الوكيل من أعمال أخرى مماثلةبه يقوم بكل ما يكلفه  -٨
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

٧٨ 
 

 /١٥/بطاقة وصف وظيفي رقم ـ ١٥
 /فئة ثانية /                      كاتب بطاقة وصف وظيفة                                 

 خدمات اإلدارة :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
الدائرة  سرئي المدير أو:رئيسه المباشر

:شروط شغل الوظيفة -
 .ثانوية عامة:المؤھل العلمي -

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
 . يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقاً لقوانين واألنظمة -١
 .يسجل البريد الوارد في السجالت والدفاتر المعتمدة حسب األصول -٢
 .يفرز البريد ويشرف على توزيعه للجھات المعنية بموجب دفاتر داخل الجھاز -٣
 .رقامھا ويسددھا يسجل البريد الصادر في السجالت والدفاتر المعتمدة ويضبط أ -٤
يفرز البريد الصادر إلى خارج الجھاز ويقوم بتغليفه لتوزيعه على الجھات المعنية عن طريق  -٥

 .ويتأكد من صحة االستالم الموزعينالبريد أو عن طريق 
يسجل القرارات بأنواعھا وكافة البالغات والتعاميم واألوامر اإلدارية والمحاضر والتقارير  -٦

ا وإعطائھا األرقام المتسلسلة لتوزيعھا على الجھات المعنية أصوالً أو يرسلھا إلى ويقوم بتجميعھ
 . الحفظ لدى الجھات المختصة

 .يحافظ على سرية المعلومات المتعلقة بعمله -٧
وفق القوانين واألنظمة  يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة من قبل رئيسه المباشر -٨

 .النافذة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

٧٩ 
 

 /١٦/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ١٦

 /فئة رابعة/                  عامل سحب وتصوير بطاقة وصف وظيفة                          
 خدمات اإلدارة :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
  . الدائرة  سرئي المدير أو  :رئيسه المباشر -

:شروط شغل الوظيفة -
 اإلعدادية أو شھادة التعليم األساسي   :العلميالمؤھل  -
 

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
 . يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقاً لقوانين واألنظمة المعمول بھا -١
 .التعاميم التي يكلف بتصويرھا وسحبھا تصوير وسحب  القرارات و -٢
طريق تسجيل األعداد المطلوبة والجھات عن ، تسجيل طلبات السحب والتصوير بسجل المعتمد -٣

 .الطالبة
 .يحافظ على سرية المعلومات المتعلقة بعمله -٤
وفق القوانين  يقوم بكل ما يكلفه الوكيل من أعمال أخرى مماثلة من قبل رئيسه المباشر -٥

 واألنظمة النافذة
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 /١٧/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ١٧

 /فئة رابعة /                   سائقبطاقة وصف وظيفة                                           

 خدمات اإلدارة :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
الوكيل: رئيسه المباشر                                       
 :شروط شغل الوظيفة -

 .إجازة سوق عمومية+  التعليم األساسي اإلعدادية أو :المؤھل العلمي -

 .وفق القوانين النافذة قيادة السيارة واالعتناء بھا: الوصف العام والھدف

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
فھية  -١ ات ش ى تعليم اًء عل ل بن راف  أويعم ت إش ذة تح ة الناف وانين واألنظم ب الق ة حس كتابي

 .رئيسه المباشر
 .النافذ ويراعي قواعد السير أثناء قيادة اآلليةيتقيد بقانون السير  -٢
ا،  -٣ يانتھا ونظافتھ المتھا وص ن س ؤوالً ع ون مس ه ويك ا إلي د بھ ي يعھ ة الت ادة اآللي وم بقي يق

 .يستخدمھا ألغراض شخصية أو غير األغراض المخصص لھا وأن ال
ا -٤ ل قيادتھ ة قب ة اآللي د جاھزي وم بتفق ات ( يق وار –محروق ارات -أن ث ....) إط دم العب وع

 .بعدادات اآللية وأجھزتھا
ل  -٥ ن ك ه وع ي بعھدت ة الت ى اآللي ة عل ال الطارئ ن األعط الغ ع ن اإلب ؤوالً ع ون مس يك

 .حادث يقع معه
يمتنع عن تسليم آليته ألي شخص كان عدا المسؤولين عن إصالح وفحص وتجربة اآللية أو  -٦

 .اإلدارة من يكلف بذلك بشكل رسمي من قبل
 . يقود اآللية المطلوب منه قيادتھا وفق المھمة المعدة لذلك -٧
قراءة عداد القيادة الكيلومترية وتسجيله في الصحيفة المخصصة لذلك وفق التعليمات الصادرة  -٨

 .بھذا الشأن
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 /١٨/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ١٨

 /فئة رابعة/               ھاتف مأمور -عامل مقسمبطاقة وصف وظيفة                

 خدمات اإلدارة  :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 الوكيل: رئيسه المباشر -

 :شروط شغل الوظيفة -
 .شھادة تعليم أساسي أو اإلعدادية :المؤھل العلمي -

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
فھية  -١ ات ش ى تعليم اًء عل ل بن وانين و أويعم ب الق ة حس ةكتابي ذة  األنظم الناف

 .تحت إشراف رئيسه المباشر
 .الھاتفية أصوالً  االتصاالتيؤمن  -٢
 .ويقوم باإلصالحات البسيطة المقسميعمل على صيانة  -٣
 .يعلم رئيسه المباشر عن األعطال الفنية في المقسم فور حدوثھا -٤
 .ن أن يسمعھا بحكم عملهيحافظ على سرية المكالمات الھاتفية التي يمك -٥
 وفق القوانين واألنظمة النافذة.يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة -٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

٨٢ 
 

 
 /١٩/ــ بطاقة وصف رقم ١٩

 /فئة رابعة/               كاتبةضارب آلة بطاقة وصف وظيفة                            
 خدمات اإلدارة  :اإلداريموقع الوظيفة في الھيكل  -
 أو رئيس دائرة مدير :رئيسه المباشر -

 .شھادة تعليم أساسياإلعدادية أو   :المؤھل العلمي
 واجبات ومسؤوليات الوظيفة

وانين و -١ ب الق ة حس فھية أو كتابي ات ش ى تعليم اًء عل ل بن ذة يعم ة الناف األنظم
 .تحت إشراف المدير 

 . يحرص على حسن تطبيق القوانين واألنظمة النافذة  -٢
 .يعمل تحت إشراف رئيسه المباشر -٣
ع  -٤ اء ويراج حح األخط ه ويص ة عمل ي تأدي حيحة ف ل الص رق العم ع ط يتب

 . إنتاجه ويتأكد من صحته 
ة  -٥ ة الكاتب ة اآلل ى دوام جاھزي ل عل ة / يعم وتر والطابع ى / الكمبي رص عل ويح

 . سالمتھا بشكل مستمر ويستخدمھا وفقاً للتعليمات النافذة 
 تتعلق بوظيفته وفق القوانين واألنظمة النافذة يقوم بكل ما يكلف به من أعمال  -٦
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 /٢٠/رقم ــ بطاقة وصف وظيفي ٢٠

 /فئة خامسة/                                   بطاقة وصف وظيفة مراسل                          

 خدمات اإلدارة :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -

  وكيل أو مدير:رئيسه المباشر - 
 :شروط شغل الوظيفة -

 .بالقراءة والكتابةشھادة تعليم ابتدائية أوملم : المؤھل العلمي -
 واجبات ومسؤوليات الوظيفة

 . يتلقى تعليمات العمل من رئيسه المباشر -١
يتسلم دفتر الذمة والبريد الصادر ويتأكد من تسجيله وإيصاله إلى الجھات المعنية  -٢

 .ويأخذ توقيع المستلمين وأسمائھم ويسجل تاريخ تسليمھا
ويسجله في سجل خاص ومن ثم يقوم بتسليمه إلى يستلم البريد الوارد إلى الجھاز  -٣

 .العامل المختص بالديوان العام بعد أخذ توقيعه إشعاراً باالستالم 
 .يكون مسؤوالً أمام رؤسائه عن حسن أدائه العمل-٤
 .النافذة  األنظمةيحرص على حسن تطبيق القوانين و-٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

٨٤ 
 

 
 
 
 
 
 

 /٢١/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ٢١
 /فئة خامسة/                      حارسبطاقة وصف وظيفة                                  

 خدمات اإلدارة  :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
 . الجاھزية  رئيس مكتب :رئيسه المباشر -

 :شروط شغل الوظيفة -
 بالقراءة والكتابةملم شھادة التعليم االبتدائية أو   :المؤھل العلمي -

 .يتمتع باللياقة البدنية والجسدية الالزمة                     
 واجبات ومسؤوليات الوظيفة

فھية  -١ ات ش ى تعليم اًء عل ل بن وانين و أويعم ب الق ة حس ةكتابي ذة  األنظم الناف
 .تحت إشراف رئيسه المباشر

 .عليھااألبنية المشمولة بمھام حراسته ويحافظ يستلم مفاتيح  -٢
يقوم بحراسة مبنى الجھاز أو المكان المكلف بحراسته ويعلم رئيسه المباشر عن  -٣

 .مشاھداته خالل عمله وال يغادر عمله لحين حضور البديل
 .يتفقد أقسام البناء ومرافقه ويغلق النوافذ واألبواب واألنوار والمياه -٤
 .يتقيد بتنفيذ الخطة األمنية المعتمدة في الجھاز -٥
 .يكون مسؤوالً أمام رؤسائه عن حسن أداء عمله -٦
 .النافذة األنظمةيحرص على حسن تطبيق القوانين و -٧
 .يتقيد بتنفيذ قواعد السالمة المھنية -٨
يتدخل بشكل فوري لمعالجة أي موقف سواء من ناحية أمن األبنية مثل الحريق أو  -٩

أو السرقة أو التخريب ويعلم رئيسه المباشر  االعتداءأو أمن المنشأة من ناحية  اإلنقاذ
 .عن ذلك

 .النافذة  األنظمةينفذ كل ما يكلفه به رئيسه المباشر وفق القوانين و -١٠
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 /٢٢/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ٢٢
 /خامسةفئة /                                         أذنبطاقة وصف وظيفة                           

 خدمات اإلدارة :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -

 . رالمدي:رئيسه المباشر -
 :شروط شغل الوظيفة  -

 .ملم بالقراءة والكتابة شھادة  التعليم االبتدائي أو  :المؤھل العلمي -
 

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
ب -١ رات وترتي رف والمم ل الغ ة داخ ة العام ال النظاف وم بأعم ل  يق اث قب األث

 .بدء الدوام بصورة الئقة
 .ينقل البريد الداخلي بين المديريات إليصاله إلى الجھة المعنية -٢
يفتح أبواب المكاتب للتھوية صباحاً ويغلقھا في نھاية الدوام ويتأكد من إطفاء  -٣

 .األنوار وإغالق صنابير المياه
 .إليه الموجھةينقل األثاث من وإلى المكاتب وأماكن العمل طبقاً للتعليمات  -٤
 .يكون مسؤوالً أمام رؤسائه عن حسن أدائه العمل -٥
 .النافذة األنظمةيحرص على حسن تطبيق القوانين و -٦
 .يتقيد بتنفيذ قواعد السالمة المھنية -٧
 .النافذة األنظمةالقوانين ويقوم بكل ما يكلفه به رئيسه المباشر وفق  -٨
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 /٢٣/بطاقة وصف وظيفي رقم ــ ٢٣

 /فئة خامسة/                       عامل استعالماتبطاقة وصف وظيفة                          

 خدمات اإلدارة :موقع الوظيفة في الھيكل اإلداري -
المدير:رئيسه المباشر -

:شروط شغل الوظيفة -
 .ملم بالقراءة والكتابةواالبتدائية شھادة التعليم :المؤھل العلمي -

 واجبات ومسؤوليات الوظيفة
فھية  -١ ات ش ى تعليم اًء عل ل بن راف  أويعم ت إش ذة تح ة الناف وانين واألنظم ب الق ة حس كتابي

 .رئيسه المباشر
روجھم  -٢ ولھم وخ اعة دخ ودة وس ة المقص راجعين والجھ ماء الم جيل أس وم بتس ي يق ف

 .السجل المخصص لذلك بعد أن يتأكد من صحة مراجعتھم للجھاز
ات  -٣ دقق بطاق راجعين وي روج الم ب خ دد ويراق وذج مح ق نم ارة وف ة زي نظم بطاق ي

 .الزيارة الخاصة بھم ويتأكد من توقيعھا  بعد تسجيل زمن الخروج في السجل
 .طف ولياقةيرشد المراجعين إلى الجھات المقصودة ويتعامل معھم بھدوء ول -٤
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رئيس الجھاز 
المركزي للرقابة 

المالية

الرقابة المالية على إدارة 
جھات القطاع العام 

 اإلداري

إدارة الرقابة المالية على 
القطاع العام جھات 

 االقتصادي

إدارة الرقابة المالية 
على صكوك العاملين 

 بالدولة

الفرعية لمراجعة  اإلدارة
الحسابات ورقابة الكفاية 

 إداري أول–

الفرعية لمراجعة  دارةاإل
الحسابات ورقابة الكفاية 

 ثانيإداري –

الفرعية لمراجعة  دارةاإل
–الحسابات ورقابة الكفاية 

 ثالثإداري 

الفرعية  دارةاإل
لمراجعة الحسابات 

  –ورقابة الكفاية 
 إداري رابع

اإلدارة الفرعية 
 –لمراقبة الصكوك  

 تقاعد ثاني

اإلدارة  الفرعية 
لمراقبة صكوك 
 العاملين األولى

اإلدارة الفرعية 
لمراقبة صكوك 
 العاملين الثانية

اإلدارة الفرعية 
لمراقبة صكوك 
 العاملين الثالثة

اإلدارة الفرعية 
 –لمراقبة الصكوك 

 تقاعد أول

اإلدارة الفرعية لمراجعة 
 –الحسابات ورقابة الكفاية 

 اقتصادي أول

اإلدارة الفرعية 
لمراجعة الحسابات 

 –ورقابة الكفاية 
 اقتصادي ثاني

اإلدارة الفرعية لمراجعة 
الحسابات ورقابة الكفاية 

 اقتصادي ثالث –

اإلدارة الفرعية لمراجعة 
 –الحسابات ورقابة الكفاية 

 اقتصادي رابع

اإلدارة الفرعية لمراجعة 
 –الحسابات ورقابة الكفاية 

 اقتصادي خامس

 .مديرية التحقيق -١ 

 .مديرية الدراسات والمتابعة -٢ 

 مديرية العالقات العامة   -٣ 

 .والتأھيل والتدريب      

 مديرية الرقابة على مشروع   -٤ 

 .الحساب الختامي للموازنة      

 مديرية الموارد البشرية -٥ 

 .والشؤون اإلدارية      

  

 المركزيةالمديريات 
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 .فرع حلب -١
 .فرع حماه -٢
 .فرع إدلب -٣
 .فرع الالذقية -٤
 .فرع السويداء -٥
 .فرع طرطوس -٦
 .فرع حمص -٧
 .فرع دير الزور -٨
 .فرع الحسكة -٩
 .فرع الرقة -١٠
 .فرع درعا  -١١

المجلس األعلى 
 للرقابة المالية
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 الصفحةالفھرس                                                                                      
 

 ٣    ......................................................... التعـاريف: الباب األول
 ٥..   ........... مسؤولياته –الھيكل التنظيمي للجھاز اختصاصاته : الباب الثاني
 ٥  ................................................... الھيكل التنظيمي: الفصل األول
         ٨...... .......... اختصاصــات الھيكــل التنظيمي ومسؤولــيــاته: يالفصـل الثان
 ٢٩  .................................. قيـادة وإدارة الجھـاز المـركـزي:ـثالـباب الثال

   ٢٩. ......................................... مبادئ اإلدارة في الجھاز: الفصل األول 
 ٣٠................................................ قيــــادة الجھـــــاز:  ـل الثانيالفص

 ٣٠...   ............................... المھام وسير العمل في اإلدارات:الباب الرابع
 ٣٠.....   ......................................................... المھام:الفصل األول
 ٣٣ .......................................................سيـر العمـل:  انيالفصـل الث
 ٤٤  ....................................نطاق المسؤولية أمام الجھاز:  سالباب الخام
 ٤٦  .............................التنظيم النقابي في الجھاز المركزي:  ادسالباب الس

 ٤٦ ........................   ومحاكمتھم وردھمفي حصانة المفتشين :  الباب السابع
 ٥٠   ...............  شروط أصول إجراءات التعيين وإسناد الوظائف: اب الثامنبال

 ٥٣    .....................................تقويم أداء العاملين وترفيعھم:  تاسعالباب ال
 ٥٣ ..................... ) اإلعارة –الندب  –النقل ( أوضاع العاملين:  عاشرالباب ال
 ٥٣  ............................................ شـــروط العمــل:  حادي عشرالباب ال

 ٥٣ .... ......................أوقات العمل والعطل األسبوعية واألعياد:  الفصل األول
 ٥٣. ...........................................................اإلجازات:  الفصل الثاني
   ٥٣ .............. حماية بيئة العملوالصحة والسالمة المھنية واألمن :  الفصل الثالث

 ٥٤  .......والعقوبات المسلكية والحقوق الواجبات والمحظورات:  الباب الثاني عشر
 ٥٤............................................  والمحظوراتالواجبات : الفصل األول 
 ٥٤ ................................................ العقـوبـات المسلكية:  نياالفصل الث

 ٥٤...............................................  حقــوق الــعــاملــين:  ثالثصل الالف
 ٥٥............................... ................ الــــــوكــــالـــة:  رعش ثالثالباب ال

 ٥٥..................................................... األجــــور:  رعش رابعاب الالب
 ٥٥.  ........................والمكافآت التشجيعية التعويضات:  رعش خامساب الالب
 ٥٥.......................................... انتـھــاء الخــدمــة:  رعش سادساب الالب
 ٥٦   ...................قواعد وأسس االستخدام المؤقت والتعاقد: رعش سابعاب الالب

 ٥٦. ................................................. االستخدام المؤقت: الفصل األول 
 ٥٦ ........................................................ التـعـــاقــــد:  انيالفصل الث
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 ٥٧   ...................ظائف المتشابھة في طبيعتھاوتصنيف ال: ثامن عشر اب الالب
 ٥٨  ......تصنيف الوظائف المتماثلة في احد المستويات المھنية: تاسع عشر اب البلا

 ٥٩   .............................الوظائف العادية المتماثلةتصنيف :  رونالعشاب الب
   ٥٩..... منحالوشروط  غيرهلباس العمل و وسائل النقل و من ةستفيدالم الفئات: رونوالعش واحداب البال

 ٥٩......................................................................وسائل النقل    :الفصل األول 
 ٥٩........................لباس العمل واألدوات والمواد والطعام وشروط منحھا  : الفصل الثاني 

 ٦٠  ............................................أحكام خاصة :  والعشرون ثانيالباب ال
 ٦٢.......جاھزية الجھاز في الحاالت الطارئة واالستثنائية:  رونوالعش ثالثاب الالب

 ٦٤   .............................. بطاقات الوصف الوظيفي:  والعشرون رابعالباب ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


