
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1193(

ســـا إداريــة لل لــ ال�ســوو ا

قـــــرار

2017 رقم 

ـــ سا يـــ� ال ـــة ال ار  ســـ باإ

انـي رقـم 99/90 ،  ـة الق�صائيـة ال�صـادر باملر�صـوم ال�صل ا�صتنــادا اإ قـانون ال�صل

يــم اإدارة �صــوون الق�صــاء   انــي رقم 2012/10 ب�صــاأن تن واإلــ املر�صــوم ال�صل

واإلـ لئحـة التفتيـ�ش الق�صائـي ال�صـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم 2001/152 ، 

وبنـاء علـ مـا تقت�صيـ امل�صلحـة العامـة 

ـــرر  ـ

أولـــــ ــاد ا ا

يعمــل باأحكــام لئحــة التفتيــ�ش الق�صائــي املرفقــة .

انيــــة ــاد ال ا

ال الالئحة املرفقة  يل القرار الوزاري رقم 2001/152 امل�صار اإلي  كما يل كل ما ي

ش مع اأحكامها . اأو يتعار

ــــة ال ــاد ال ا

ريدة الر�صمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�صر . ا القرار فـي ا ين�صر ه

ـ  ـ   3   8   1438 ر  سـ
ـــــ  30  4   2017 وا ا

ي و�س سر ال م ب نا ا ب اأ  د اإ�س
                                                                              رئيـــــ�ش املحكمــــة العليــــــا

لــ�ش ال�صــــوون الإداريــة للق�صـــــاء                                                                            رئيــ�ش 
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ـــ سا يـــ� ال ــة ال

أو ســ ا ال

ــا عامــة ـــات واأ ري

ــاد  1   ا
املب قرين كل  املعن  اأحكام ه الالئحة  يكون للكلمات والعبارات التية  بيق  فـي ت

منها ما  يقت�ش �صيا الن�ش معن اخر  

لـــــ   ا
ل�ش ال�صوون الإدارية للق�صاء .

يـــــ   الر
رئي�ش املجل�ش . 

إدار   ا
الإدارة العامة للتفتي�ش الق�صائي .

إدار   يـ ا ر
رئي�ش الإدارة العامة للتفتي�ش الق�صائي .

نـ   يـ� ال ال
صي لتقييم اأدائ . التفتي�ش عل الأعمال الق�صائية للقا

مـر   س يـ� ا ال
الق�صائي  بالأداء  املتعلقة  الأمــور  و�صائــر  للمحاكــم   الق�صائيــة  الأعمــال  علــ  التفتيــ�ش 

ام .  لالطال عل �صري العمل باملحاكم ومد انت

ــــــ�   ا
صــي املنتــد للقيام باأعمـــال التفتي�ش الفني  والتفتي�ش امل�صتمر  وفح�ش ال�صكاو    القا

راء التحقيق ب�صاأنها  وما يكل ب من اأعمال اأخر . واإ

ســــ   ا ال
ي يجري التفتي�ش عل اأعمال . صي ال القا
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ـــــم   ا ا
ناف واملحاكم البتدائية . اكم ال�صت

نـــــة   الل
6 من ه الالئحة . اللجنة املن�صو�ش عليها فـي املــادة 

ــاد  2   ا

ناف ومن دونهم . اكم ال�صت ت�صري اأحكام ه الالئحة عل ق�صاة 

ــاد  3   ا

تول الإدارة من رئي�ش وعدد كاف من الأع�صاء يندبهم الرئي�ش بعد موافقة املجل�ش ملدة 

صي املحكمة العليا   ــــة رئي�ش الإدارة عن قا )1 �صنــة قابلـــة للتجديــــد  علــ األ تقـــل در

ناف . كمة ا�صت صي  ة الأع�صاء عن قا ودر

ــاد  4   ا

اأعمال الق�صاة   تعمــل الإدارة عل الرتقـــاء بالأداء الق�صائــي من خالل تقييــم وتقو 

ل القيام بالتفتي�ش  قيق  ــام �صري العمــل باملحاكـــم  ولها فـي �صبيل  والعمل عل انت

نام  ا ال ش ه الفني والتفتي�ش امل�صتمر وفق برنام �صنوي تقوم باإعداد  عل اأن يعر

عل اأع�صاء الإدارة فـي بداية كل عام ق�صائي .

ــاد  5   ا

ياب  ل عند  ي�صرف عل الإدارة رئي�صها  ويتو توزيع الأعمال ب املفت�ص  ويحل 

من يلي من الأع�صاء فـي الأقدمية .

ــاد  6   ا

نة اأو اأك برئا�صت  اأو رئا�صة اأحد املفت�ص  وع�صوية  ت�صكل بقرار من رئي�ش الإدارة 

صي  اأو �صابق ل فـي الأقدمية  يفة من القا )2 اثن عل الأقل من املفت�ص اأعل و

يفة واحدة . اإن كانا فـي و

وتتولــ اللجنـــة فح�ش تقارير التفتي�ش الفني  وتقارير التفتي�ش امل�صتمر  وال�صكاو  

ش عليها من اأعمال اأخر .  وما يعر

-10-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1193(

لهما  ود مانع لد اأي منهما  يحل  يا رئي�ش اللجنة اأو اأحد الأع�صاء اأو و وفـي حالة 

الأقدم من الأع�صاء .

ــاد  7   ا

ل منهــم من ملفــات  فيــن تقديــم كل ما ي يجــ عل رو�صــاء املحاكــم والق�صــاة واملو

ــاري التفتيــ�ش عليهـــا  والقيـــام بكـــل  و�صجـــالت وبيانــات تتعلـــق بالأعمـــال الق�صائيـــة ا

با للم�صاءلة  يل منهم لعمل املفت�ش مو مــا مـــن �صاأنـــ ت�صهيــل عمــل املفتــ�ش  ويعد كل تع

القانونيــة .

ــاد  8   ا

ال  ا كان  صي اإل اإ ــورة اأمام القا ل يجــوز فحــ�ش اأي ت�صــرف ق�صائــي فـي دعــو من

الفة لأحكام القانون . راء مت بامل صوع قرارا  اأو اإ ل�صكو  اأو كان مو

ــاد  9   ا

صي اأو اإبداء الراأي  ل يجــوز لرئيــ�ش الإدارة اأو املفتــ�ش القيــام بالتفتيــ�ش عل اأعمــال القا

صي  ققــ فـي عالقت بالقا ــراء التحقيق ب�صاأنها مت  صــد اأو اإ فـي �صكــو مقدمــة 

ة  وبي اأو الرد املن�صو�ش عليهما فـي قانون ال�صل اأو بال�صاكي اإحد حالت التنحي الو

راءات املدنية والتجارية . الق�صائية  وقانون الإ

ــاد  10   ا

ميع  و التحقيق  عل  عمل  بحكم  لع  ي وكل من  الإدارة  فـي  مو  واأي  املفت�ش  يلتزم 

ري عليها  ات ال�صلة بالتفتي�ش بال�صرية التامة  وعدم الإف�صا عنها  اأو اإطال ال الأعمال 

ن من رئي�ش الإدارة .  ري اإ ب

انــ ســ ال ال

نــ يــ� ال ال

ــاد  11   ا

يفــة اأعل  ة مفت�ش بو يتــم التفتيــ�ش الفنــي مــرة واحدة كل عام ق�صائي  ويجري بوا�ص

يفة واحدة .  صي  اأو �صابق علي فـي الأقدمية اإن كانا فـي و من القا
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ــاد  12   ا

صي موافاة الإدارة خالل  نام التفتي�ش الفني  وعل القا صي ب ار القا تقوم الإدارة باإخ

معية العامة للمحكمة   دد ببيان مف�صل عن الأعمال امل�صندة اإلي وفق قرار ا ل  اأ

ازات التي قام بها ونوعها  والدورات التدريبية  ف�صال عن اإنـجاز الق�صائي  ومدد الإ

صع  ريات التي طراأت عل و ميع الت تازهــا  و�صائــر الأعمــال التي قــام بها  و التــي ا

صع للتفتي�ش . ل كل خالل العام الق�صائي اخلا يفـي  و الو

ــاد  13   ا

صـــي   يكــون التفتيــ�ش الفنــي فـــي مقــر الإدارة اأو فـــي مقــر املحكمــة التــي يعمــل بهـــا القا

اأو اأي مقــر اخــر يحــدد رئيــ�ش الإدارة .

ــاد  14   ا

صي من خالل فح�ش التي   يتم التفتي�ش الفني عل اأعمال القا

فــــي التنفيـــ والوليــــة  لــ ال�صـــادرة  ــا فـــي  1 - الأحكــــام والأوامـــر والقـــرارات 

3 ثالثة  ة ل تقــل عـن  لـ عن ف كـــات  و واحلجر والإعالمـــات ال�صرعيـــة وال

ديــــد  اأ�صــهر  ي�صــدر بتحديدهــا قــــرار مــن رئيــــ�ش الإدارة  ويكــون للمفتـــ�ش 

صي . صعــة للتفتي�ش الفني دون تدخل من القا الأعمــال اخلا

معية  �صر ا ل�صات  و داول ا 2 - �صجل قيد الدعاو  و�صجل قيد الأحكام  و

العامة للمحكمة وتعديالت  واأي اأورا اأو �صجالت اأخر تفيد فـي تكوين راأي 

ل�صات  ومالءمة القرارات ال�صادرة  ام مواعيد عقد ا �صحي للمفت�ش عن انت

ق بالأحكام   ل الن يلها و�صالمتها  و�صالمة قرارات الإعادة للمرافعة  ومد اأ بتاأ

ها  ن�ص الأحكام  وتوقيع  اإيدا م�صودات  الدعاو  ومواعيد  فـي  الف�صل  ومدة 

الأ�صلية . 

صع للتفتي�ش .  صي خالل العام الق�صائي اخلا 3 - الإح�صائية الق�صائية لإنـجاز القا

صي .  ات �صلة بعمل القا 4 - اأي اأعمال اأخر 
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ـــات ق�صائيــة اأو م�صلكيـــة  صـــــي مـــن مالح ــ للقا وعلــــ املفتـــــ�ش الطــال علـــ كـــل ما يو

لــ الطــال  قيــق  صع للتفتي�ش  ول فـــي �صبيــل  اأو تنبيــ خـــالل العـــام الق�صائي اخلا

صد . عل تقارير التفتي�ش امل�صتمر  وال�صكاو املقدمة 

ــاد  15   ا

صــي من ق�صميــن  يت�صمــن الق�صم الأول منـــ  اأرقام  يعــد املفتــ�ش تقريــرا عن عمــل القا

هرت  ات الق�صائية التي  ل من بياناتها ال�صرورية  واملالح ري  الق�صايا  ونوعها  و

ل ب�صاأنها من خالل فح�ش التي 

راءات انعقاد اخل�صومة . 1 - اإ

يل  ومد مالءمتها . 2 - اأ�صبا التاأ

3 - الأحكــام التمهيديــة  والأوامــر  والقــرارات ال�صــادرة فـي اأثنــاء �صيــر الدعــو  

ها .  راءات تنفي واإ

ل حجز الق�صية للحكم . 4 - مد مالءمة اأ

ق باحلكم . ل الن 5 - قرارات الإعادة للمرافعة  ومد اأ

رقة للف�صل فـي الق�صية . 6 - املدة امل�صت

ة املفت�ش  7 - �صالمة النتيجة التي مت الو�صول اإليها فـي احلكم  عل اأن تكون مالح

امل�صتقر  اأو  العليا   املحكمة  اأحكام  اأو  القانون   اأحكام  اإ  ا�صتنادا  ب�صاأنها م�صببة 

علي فقها عند القت�صاء .

دت . يزا  اإن و هدا  صي  ل فيها القا 8 - الأحكام الق�صائية التي ب

صع  الق�صائي اخلا العام  صي خالل  القا اأداء  املفت�ش حول  راأي  ا   ال الق�صم  ويت�صمن 

للتفتي�ش من خالل فح�ش التي 

ش عليـ من اأعمال بالن�صبة للدوائر الفردية   ر اإلـ املعـرو صــي بالن اإنـجــاز القا  - 1

ري الفردية .  ز بقية اأع�صاء الدائرة بالن�صبة للدوائر  اأو اإ ما اأ

ل�صــات  وعقدهــا فـي الأيــام واملواعيــد املحــددة فـي قرار  صي بفت ا التــزام القا  - 2

معية العامة للمحكمة . ا
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ل�صات . مد مالءمة توزيع الق�صايا عل ا  - 3

واأهميتهــا   اأنواعهــــا   اإلــ  ــر  بالن الدائــرة  اأع�صـاء  الق�صايـا عل  كيفيـة توزيـع   - 4

وعددهـــا .

املقررة  املواعيد  فـي  الأ�صلية  ها  ن�ص وتوقيع  الأحكام   م�صودات  باإيدا  اللتزام   - 5

قانونا . 

وية  والإمالئية . بعية  والل اء امل خلو الأحكام من الأخ  - 6

روف  ر اإ  لة الق�صائية - بالن ري الع صي - فـي  ازات التي قام بها القا الإ  - 7

العمل فـي املحكمة .

ــ  يــر �صبـ مفا اعـــــ عــــن العمـــل ل صــــي عــــن مقــر عملــــ  اأو انق يــــ القا ت  - 8

ل كتابة .  قبل اأن يرخ�ش ل فـي 

صي بح�صور الدورات التدريبية التي يقررها املجل�ش . التزام القا  - 9

يفة ومقت�صياتها . بات الو 10 - الإ�صراف الإداري  واللتزام بوا

ات املن�صو�ش عليهــا  صـــي باإحد الدر يـــــل التقريـــر بتقديــــر كفايـــــة القا اأن ي ويجــ 

ــة الكفايــة مـع مـــا ورد  18 مــن هــ الالئحـــة  علــ اأن يتنا�صــ تقديـــــر در فـي املــادة 

ــات ق�صائيــــة . فـي التقريــر مــــن مالح

ــاد  16   ا

15 من ه الالئحة عل البيانات التية  يج اأن ي�صتمل التقرير امل�صار اإلي فـي املـادة 

1 - رقم التقرير  وتاري .

يفت الق�صائية . 2 - ا�صم املفت�ش  وو

يفتـــ الق�صائيــة  وا�صــم املحكمـــة  و�صفتـــ فــــي املحكمـــة   صــي  وو 3 - ا�صـــم القا

صع للتفتي�ش . ل خالل العام الق�صائي اخلا و

صافت اإ التقرير . 4 - اأي بيان اخر ير املفت�ش اإ
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ــاد  17   ا

15 من ه الالئحة عل اللجنة  ش رئيــ�ش الإدارة التقريــر امل�صــار اإلي فـي املــادة  يعــر

صــي  ويكون له اللجنة مناق�صة  ــة كفايــة القا صع التقديـــر النهائــي لدر لفح�صــ  وو

لـــ  ولها اأن ت�صتبعــد من التقريـــر اأو ت�صي اإليـــ مـــا تــــرا  ا اقت�صــ الأمــر  املفتــ�ش اإ

ـــات ق�صائيـــة . من مالح

في�صها   بت اأو  اأو تعديلها برفعها  املفت�ش  صعهــا  التــي و الكفايــة  ــة  در اعتمــاد  وللجنــة 

ة الكفاية م�صببا .  عل اأن يكون قرارها ال�صادر بتعديل در

 ، " ة "فو متو�ص ي رفع تقدير كفايت اإ در صي ال وللجنة اأن تو�صي با�صتدعاء القا

ات ق�صائية . لإطالع عل كل ما و اإلي من مالح

ــاد  18   ا

ات التية  صي باإحد الدر تقدر كفاية القا

ء - فـــو متو�صــ - متو�صـــ - اأقــل مــن املتو�صــ . كــ

ــاد  19   ا

ا ثب من خالل  ة " متو�صــ " اأو " اأقــل مــن متو�صــ " اإ صي بدر يكون تقدير كفاية القا

ا ياأتي  15 من ه الالئحة اأي  التقرير امل�صار اإلي فـي املــادة 

دون   - للتفتي�ش  صع  الق�صائي اخلا العام  العمل خالل  از  اإ فـي  الب  ال�صع   -1

ش من اأعمال بالن�صبة للدوائر الفردية   ر اإ املعرو ر مقبول - بالن ر اأو ع م

صي ع�صوا فيها . ز بقية اأع�صاء الدائرة التي كان القا اأو مع ما اأ

وهرية من قواعد  رائية  اأو اأي قاعدة  بيق قاعدة اإ �صيم فـي ت اأ  ود خ  2-  و

صو . ي يحكم املو القانون ال

ـات الق�صائيــة الـــواردة فـــي التقريــر ن�صـــ الأحكــام والأوامــر  رقـ املالح ا ا�صت اإ  - 3

ل التفتي�ش الفني .  والقرارات 

معية  ل�صات فـي الأيام واملواعيد املحددة فـي قرار ا تكرار عدم اللتزام بعقد ا  - 4

العامة للمحكمة .
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ري �صب مفا  اع عن العمل ل اأو انق صي عن مقر عمل   ي القا تكرار ت  - 5

ل كتابة . قبل اأن يرخ�ش ل فـي 

�صيمة  الفة  ة ق�صائية  اأو م�صلكـية  اأو تنبيـ  لرتكابـ  صي مالح ا و للقا اإ  - 6

يفة ومقت�صياتها . بات الو لوا

ــاد  20   ا

صي -  ة كفاية القا صع التقدير النهائي لدر يج عل الإدارة - فور انتهاء اللجنة من و

35 من ه الالئحة   املـادة  اإلي فـي  امل�صار  ال�صري  الفني فـي ملف  التفتي�ش  اإيدا تقرير 

ـــــة  ـــة مـــن التقريـــر بالن�صبـــة ملـــن قـــدرت كفايتـــ بدر ـــــر الرئيــــ�ش بن�ص علـــ اأن ت

" متو�صــ " اأو " اأقــل مــن متو�صـــ ".
ــاد  21   ا

ترفع الإدارة اإ املجل�ش - من تلقاء نف�صها  اأو بناء عل طلب - قائمة بالق�صاة امل�صتوف 

قية . ال�صروط املقررة قانونا ل�صتحقا ال

ــــي  احـــات م�صببــــة للت ويكــون لالإدارة - عنـــد القت�صـــاء - اأن ترفــع اإلــ املجلـــ�ش اق

قيـــة . فـي ال

الــ  ســ ال  ال

مــر س يــ� ا  ال

ــاد  22   ا
ام عل مدار العام الق�صائي   يكون للمفت�ش الطال عل �صري العمل باملحاكم  ومد انت

ول اأن يفح�ش ب�صفة خا�صة ما ياأتي  

واعيد العمل الر�صمية .  صي  1 - التزام القا

2 - عدد الدوائر باملحكمة  وكيفية ت�صكيلها  وتوزيع العمل بها .

ر اإ العدد املقيد من الدعاو وطلبات التنفي  3 - م�صتو الإنـجاز الق�صائي بالن

كات . لبات املتعلقة بال وال

تاأخر  واأ�صبا  التفتي�ش   ي يجري في  ال الق�صائي  العام  املقيدة قبل  الق�صايا   - 4

الف�صل فيها .
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ام  ايرة  وتاري قيدها  ومعدل الف�صل فيها  ومد انت ات امل 5 - عدد ق�صايا الهي

ــــــراأ عليهــــا  رهـــا  وت�صكيـــل ه الدوائر  ومــا ي ل�صـــات الدوائــر امل�صكلـــة لن

ييـــر .  مــن ت

ر الدعاو  ومد مالءمتها . ل�صة لن ديد اأول  6 - مواعيد 

يل الإداري  ومد مالءمة اأ�صباب . ا فيها التاأ يل الق�صايا  7 - تاأ

معية العامة  ل�صــــات فــــي الأيـــام واملواعيــــد املحددة فـي قرار ا ـــام عقـــد ا 8 - انت

للمحكمة .

ل�صة .  �صريها قبل انعقاد ا 9 - الطال عل ملفات الق�صايا  و

10 - الأحكام التمهيدية  واأوامر وقرارات املحكمة التي ت�صدر فـي اأثناء �صري الدعو  

ها .  راءات تنفي واإ

11 - اللتــزام باإيــدا تقاريـــر اخلبـــرة فــــي ملفــــات الق�صايـــا فــــور ورودهـــا اإلـــ اأميــــن 

�صـــر الدائـــرة .

ها الأ�صلية  ق بالأحكام  واإيدا م�صوداتها  وطباعتها  وتوقيع ن�ص 12 - اللتزام بالن

فـي املواعيد املقررة قانونا . 

ايرة باأحكام النق�ش والإحالة . ات امل 13 - التزام الهي

عون اأمامها فـي املواعيد املقررة  عون اإ املحكمة امل 14 - اللتزام باإحالة ملفات ال

قانونا . 

ريها  عون  و 15 - م�ص �صجل قيد الدعاو  و�صجل قيد الأحكام  و�صجل قيد ال

مة  وا�صتيفاء بياناتها . من ال�صجالت ب�صورة منت

عون بح�ص تاري الورود . عن فـي �صجل قيد ال 16- ت�صم قيود التقرير بال

روف  ر اإ  لة الق�صائية - بالن ري الع صي - فـي  ازات التي قام بها القا 17- الإ

العمل باملحكمة .

يفة ومقت�صياتها . بات الو 18- الإ�صراف الإداري  واللتزام بوا

ــاد  23   ا

ل�صات باملحكمة فـي اأثناء عقدها . يجوز للمفت�ش - بعد موافقة رئي�ش الإدارة - ح�صور ا

-17-
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ــاد  24   ا

يت�صمن  الإدارة  رئي�ش  اإ  يحيل  تقريرا   - امل�صتمر  التفتي�ش  انتهاء  فور   - املفت�ش  يعد 

ام . احات ال�صرورية حل�صن �صري العمل باملحكمة وانت ات الق�صائية والق املالح

ات الواردة فـي التقرير   صي املعني باملالح ار رئي�ش املحكمة والقا ولـــرئي�ش الإدارة اإخ

ل .  ا اقت�ص ال�صرورة  اأو ا�صتدعاء اأي منهما اإ

ات ق�صائية اإ رئي�ش  ش التقرير عل اللجنة  وللجنة اأن تو مالح كما يكون ل عر

صي املعني بح�ص الأحوال . املحكمة  اأو القا

ــاد  25   ا

ا ا�صتمــل التقريــر علــ ت�صــرف ق�صائــي  اأو اأمــر م�صلكــي ي�صكــل - فــي حالــة ثبوتـــ -  اإ

�صيمـــا  يقوم رئي�ش الإدارة  يفـــة ومقت�صياتهـــا اأو اإخالل مهنيــا  بـــات الو الفة لوا

ش التقرير عل اللجنة لفح�ص . بعـــر

كرة  يل اإ رئي�ش الإدارة  ا انته اللجنة اإ اعتماد التقرير  و عليها اأن  واإ

حكم  مراعاة  مع  املفت�ص  اأحد  يجري  صي  القا مع  قيق  راء  باإ ن  الإ ل  ل م�صببة 

ن  الإ التقرير وطل  باإحالة  الإدارة  اأن يقوم رئي�ش  32 من ه الالئحة  عل  املــادة 

بالتحقيق اإ الرئي�ش .

ــ  فيــن باملحكمــة  و ــات ق�صائيــة تتعلــق باأحــد املو ا ا�صتمــل التقريــر علــ مالح واإ

ا املنا�ص . هة التي يتبعها املو بالق عل رئي�ش الإدارة اإحالت اإ ا

ــاد  26   ا

وير الأداء الق�صائي والرتقاء ب   احات لت لالإدارة اأن تقدم للمجل�ش ما ترا من اق

وعل الأخ�ش ما ياأتي  

ام الإداري باملحاكم . 1- اإدارة �صوون الق�صاء  والن

يفية . 2- تعي ونقل وترقية وند واإعارة الق�صاة و�صائر �صوونهم الو

3- حركة تنقالت الق�صاة قبل اإ�صدارها .

معيات العامة  واللجان الوقتية للمحاكم . 4- قرارات ا

5- برام تدري الق�صاة  والق�صاة امل�صاعدين .

ة الق�صائية . 6- م�صروعات القوان املتعلقة بال�صل
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ســ الــراب  ال
يــ ــو وال ال�س
ــاد  27   ا

يفت   بات و صي عن عمل  ووا صد القا ميع ال�صكاو التي تقدم  ال اإ الإدارة 
وم�صلك داخل العمل اأو خار .

ــاد  28   ا

ل اإقامت  ما  تكن  ا  يبـــ فيهــــا ا�صـــم مقدمهـــا  وتوقيعــــ  و ل تقبــل ال�صكـــو اإ
ديرة بالفح�ش والتحقيق . م�صتملة عل وقائع ير رئي�ش الإدارة اأنها 

صي  �ش القا �ش �ص ا اأو عبارات  ميع الأحــوال  يج األ تت�صمن ال�صكو األفا وفـــي 
اأو �صمعت .

ــاد  29   ا

ش عل رئي�ش الإدارة  تقيد ال�صكو فـي �صجل خا�ش فـي الإدارة ح�ص تاري ورودها  وتعر
ا زال اأ�صبابها ، ها اإ ي يكون ل اأن يكل اأحد املفت�ص بفح�صها  اأو اأن يت قرارا بحف ال

ديتها  اأو اأن اأ�صا�صها الكيد اأو التحامل . اأو تب ل عدم 

ــاد  30   ا

راء  اإ ا  اخي فـي ات يلها اأو ال اأو تاأ ل ال�صكو تاأخري الف�صل فـي دعو  ا كان  اإ
از لرئي�ش الإدارة اأن يكل اأحد  الفة لأحكام القانون   راء مت بامل راءاتها اأو اأي اإ من اإ

ت�صة لفح�صها  وموافات بالنتيجة .  املفت�ص بفح�صها  اأو اأن يحيلها اإ املحكمة امل

ــاد  31   ا

ا اأ�صفر فح�صها  صي داخل العمل اأو خار  اأو اإ �صل القا صو ال�صكو يتعلق  ا كان مو اإ
ش  يعر فـي حق   امل�صكو  صي  القا اإ  ق�صائية  ة  ي مالح تو ي�صتدعي  ما  ود  و عن 
صو  و حق  فـي  امل�صكو  صي  القا الإدارة  رئي�ش  ر  ي اأن  عل  اللجنة   عل  صو  املو

ال للرد عليها كتابة . ال�صكو ويحدد ل اأ
ـــة ق�صائيـــة  ــ مالح ويكــون للجنـــة اأن تقـــرر حفـــ ال�صكـــو بقــرار م�صبــ  اأو اأن تو
يل ال�صكو اإ الرئي�ش  صي امل�صكو فـي حق  اأو اأن  اأو م�صلكية بح�ص الأحوال اإ القا
صي امل�صكو فـي حق يجري اأحد املفت�ص مع مراعاة حكم  قيق مع القا راء  ن باإ لالإ

32 من ه الالئحة .  املــادة 
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ــاد  32   ا

صي امل�صكو فـي حق   يفة من القا راء التحقيق اأعل و يج اأن يكون املفت�ش املنتد لإ

يفة واحدة  ويجوز اأن يتو التحقيق املفت�ش  اأو �صابقا علي فـي الأقدمية اإن كانا فـي و

ــل التحقيــق  اأو اأحد اأع�صاء اللجنة  ي �صبــق لــ اإبــداء الــراأي  اأو فحــ�ش ال�صكــو  الــ

 )31 قيـق فيهـا وفق اأحكـام املــادة  ـراء  ن باإ صــ ال�صكــو علــ الرئيــ�ش لالإ التــي عر

من ه الالئحة .

ــاد  33   ا

فـي الإدارة  ول  تار من مو راء التحقيق اأن ي�صتع باأم �صر ي للمفت�ش املنتد لإ

هات الخت�صا�ش    ل اإفادات ر�صمية من  اأن ي�صمع �صهادة من ير لــزوم �صماع  ول اأن ي

والقيام باأي عمل لزم للتحقيق . 

ــاد  34   ا

ل  �صا للوقائع  راء التحقيق اأن يعد تقريرا يت�صمن مل يج عل املفت�ش املنتد لإ

دت  واأدلة ثبوتها ، الفات املرتكبة اإن و راءات  وبيان امل التحقيق  وما ات فيها من اإ

ش عل اللجنة . ونتيجة التحقيق  واأن يحيل التقرير اإ رئي�ش الإدارة للعر

راءات  ا اإ ا م�صب بحف التحقيق اأو ات وعل اللجنة فح�ش التقرير  وتقد اق

دعو امل�صاءلة .

ا اللجنة ب�صاأن اإ الرئي�ش . ويقوم رئي�ش الإدارة باإحالة التقرير واق

امــ ســ ا ال

ــالت س ــات وال ل ا

ــاد  35   ا

ش ملفا �صريا تود في ما ياأتي  تعد الإدارة لكل قا

1- تقارير التفتي�ش الفني .

2- ال�صكــاو والتحقيقــات والنتائ التي انتهــ اإليهــا  ما  تكن ال�صكو قد انته 

باحلف .
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زاءات  ات ق�صائية  اأو م�صلكية  اأو ما يوقع علي من  3 - ما يو اإلي من مالح

تاأديبية .

صع  راأ عل و ريات التي ت ميع الت قيـــة  و 4 - قــرارات التعيــ  والنــد  وال

يفي . الو

قية . ي فـي ال 5 - القرارات املت�صمنة ت

صي .  6 - اأي اأورا تودي اإ تكوين راأي �صحي عن القا

ات ق�صائيـــة  صـي علما بكــل ما يــود فـي ملفــ ال�صــري مــن مالح ويجــ اأن يحــاط القا

اأو م�صلكية اأو اأي اأورا اأخر .

ــاد  36   ا

ميــع  ــ�ش  ش �صحيفــة يــدون فيهــا مل �صـــ�ش فيـــ لكــل قــا تعــد الإدارة �صجـــال �صريـــا ت

مــا حــوا ملفــ ال�صــري .

ــاد  37   ا

ريها من الأعمال  كمة ملفا �صريا تود في تقارير التفتي�ش امل�صتمر  و تعد الإدارة لكل 

ات ال�صلة ب .

ــاد  38   ا

املـــواد  فـــي  ال�صــري املن�صــو�ش عليهمـــا  امللفــات ال�صريــة وال�صجــل  ل يجــوز الطـــال عل 

صي �صاح  ري املجل�ش والرئي�ش  ورئي�ش الإدارة والقا )35 و 36 و 37 من هــ الالئحة ل

فـي الإدارة . ل  ومن يلزم اطالع عليهما من املفت�ص ومو ال�صاأن مت طل 

ف ال�صجالت وامللفات ال�صرية امل�صار اإليها فـي الإدارة . و

ــاد  39   ا

ريات  والت يفية   الو بياناتهم  كافة  يت�صمن  املحاكم  ق�صاة  باأ�صماء  دول  الإدارة  تعد 

التي طراأت عليها .

معيتهــا العامـــة   كمـة مــن املحاكـــم ملفــا تــود فيــ قــرارات   كمــا تعــد الإدارة لكــل 

هــة الخت�صــا�ش  و�صائــر القرارات املتعلقـة  نة ال�صــوون الوقتيــة  بعد اعتمادهــا من  و

يم العمل بها . ب�صري وتن
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