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 عرياق -سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان 
 

 

 فةرمانى هةريَمى
 4192 ى سالَى(91ذمارة )

و  ،هةمواركراوى 5002ساَلى  (ى1دستان ذمارة )ثاَلثشت بة ياساى سةرؤكايةتى هةريَمى كور
( و لةسةر رِؤشنايى برِيارى 1999/ 55/9( لة )11بةثيَى برِيارى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )

برِيارماندا 11/1/5012( لة 1992نووسراويان ذمارة )( 5012/ 1/ 11ةزيران لة )ئةجنومةنى و
 بة :
 عيَراق . –ثاريَزطاى )هةلةجبة( لة هةريَمى كوردستان  ( استحداثدامةزراندنى )  -1

ى قةزاى بة هةمان سنوورى ئيدارى  ئيَستا دةستنيشانكردنى سنوورى ) ثاريَزطاى هةلةجبة( -5
 ى هاوثيَض .بة ثيَى نةخشة ،هةلةجبة 

 ى ) شارى هةلةجبة (  بةناوةندى ثاريَزطاكة .كردنيديار -1

 ئةم فةرمانة جيَبةجيَ دةكريَت لة رِؤذى دةرضوونيةوة . -

 

 

 عود بارزانىـمس                                                                                           
 ةرؤكى هةريَمى كوردستانـس                                                                                                

 هةوليَر
91/3/4192 
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 سةنديكاى دةرمانسازانى كوردستان 
 99/4/4192لة  23ذمارة : 

 
 

 4192(ى سالَى  4ريَنمايى ذمارة ) 
 هةمواركراو 5002ساَلى  ى( 22رة ) ياساى ذما ى(  10بةثيَى ئةو دةسةآلتةى كة لة ماددةى )

سةنديكاى دةرمانسازانى كوردستان ثيَمان دراوة لة ذيَر رِؤشنايى ئةو رِيَنماييانةى كة لة بوارى  ياساي
هاوردةكردن و كؤنرتؤَلكردنى دةرمان دةرضوون و لة ثيَناو رِيَكخستنى ثرِؤذةى طةياندنى دةرمانى باش 

دنى دةرمان و بؤ ئةوةى نةخؤش بآ يةن كؤمثانياكانى دروستكربؤ هاووآلتيان بىَ قؤرخكردنى لةال
ئةجنوومةنى سةنديكاى دةرمانسازانى كوردستان لة كؤبوونةوةى ئاسايى خؤيدا لة  ،دةرمان نةبيَت 

 ئةم رِيَنمايية دةركرد : 5012/  5/  8رِيَكةوتى 
 

نة سةرف بكات كة دةرمانساز بؤى هةية لة كاتى سةفةركردنى رِةضيَتةى ثزيشك ئةو دةرمانا .1
بة ريَطةى كؤنرتِؤىل كواليتى دةرمان تيَثةرِبووبن بة ثيَى رِيَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستيى بةبىَ 
خؤ بةستنةوة بة سةرفكردنى دةرمانى كؤمثانيايةكى تايبةت كة ثزيشك ئاماذةى ثيَدا بيَت لة 

 رِةضيَتةكةيدا .

وو دةدةن لة كاتى كاركردندا لة ثيَداطريى ئاطاداركردنةوةى سةنديكا ئةو حاَلةتانةى كة رِ .5
 هةنديَك ثزيشك لة سةرفكردنى دةرمانى هةنديَك كؤمثانيا .

 لة رِؤذنامةى وةقايعى كوردستان .كارى ثيَدةكريَت لة رؤذى دةرضوونى  ئةم رِيَنمايية .1
 
 
 

 د.ئةمري شيت ضةلةبى                                                                                        
 نةقيبى دةرمانسازانى كوردستان                                                                                          
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 دادوةزارةتى 
 

 4192(ى سالَى 9بةيانى ذمارة )
 

م( لة ياساى وةزارةتى داد ذماارة  بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى نؤيةم/ برطةى دووة
  -، بريارماندا بة : 5002(ى ساَلى 11)
. كردنةوةى هؤبةى داواكان لاة بةرَيوةبةراياةتى كاروباارى ياساايى لاة بةرَيوةبةراياةتى طشاتى        1

 تؤماركردنى خانووبةرة
بةريَوةبةراياةتى خؤياةتى    .طؤرينى هؤباةى دؤسايةكان باؤ هؤباةى ئةرشاية و بةرايياةكان لاة       5

 تى طشتى تؤماركردنى خانووبةرة.رايةةيَوةببةر
 

 4192(ى سالَى 4بةيانى ذمارة )
 

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى نؤيةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى داد ذماارة  
  -، بريارماندا بة : 5002(ى ساَلى 11)

 دانان لة ديوانى وةزارةت. طؤرينى هؤبةى ئامار بؤ بةشى ئامار لة بةريَوةبةرايةتى ثالن -

 
 

 4192(ى سالَى 3بةيانى ذمارة )
 

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى نؤيةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى داد ذماارة  
  -، بريارماندا بة : 5002(ى ساَلى 11)

 -وبةرة:كردنةوةى  ئةم هؤبانةى خوارةوة لةطشت تيَبينةرايةتيةكانى تؤماركردنى خان
  وخؤيةتىهؤبةى كارطيَرى  -1

 هؤبةى ذميَريارى  -5

 هؤبةى تؤمارةكان  -1

 هؤبةى دؤسيةكان.  -2
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 شيَروان حةيدةرى                                                                                                           

 رى دادـوةزي                                                                                                          
 دادوةزارةتى 

 
 

 4192(ى سالَى 2بةيانى ذمارة )
 

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى نؤيةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى داد ذماارة  
  -، بريارماندا بة : 5002(ى ساَلى 11)
 ى رِاطةياندن لة بةريَوةبةرايةتى  طشتى تؤماركردنى خانووبةرة.كردنةوةى هؤبة -1

كردنةوةى هؤبةى هونةرى لة طشت تيَبينةرايةتياةكانى  تؤمااركردنى خانووباةرة لاة هاةريَمى       -5
 .   كوردستان

 

 
 4192(ى سالَى 5بةيانى ذمارة )

 

اى وةزارةتى داد ذماارة  بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى نؤيةم/ برطةى دووةم( لة ياس
  -، بريارماندا بة : 5002(ى ساَلى 11)
 .كردنةوةى تيَبينةرايةتي  تؤماركردنى خانووبةرة لة  شارؤضكةى ثريةمةطروون  -

 
 

 4192(ى سالَى 1بةيانى ذمارة )
 بةثيَى ئةو دةسةالتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى نؤيةم/ برِطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى داد ذمارة

  -وة ، بريارماندا بة :  5002( ى ساَلى 11)
 كردنةوةى نوسينطةى سةرثةرشتيارى دادى لة ثاريَزطاى هةوليَر.

 
 
 
 

 شيَروان حةيدةرى                                                                                                           
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 رى دادـوةزي                                                                                                          
 
 
 

 وةزارةتى ناوخؤ
 

 4192(ى سالَى 9بةيانى ذمارة )
 

( ولةبةر بةرذةوةندى طشتى 7/00/8101لة  11407ئاماذة بةنوسراوى ثاريَزطاى سليَمانى ذمارة)
 -برِيارماندا:

مى نوآ ى طوندى )ئةصحاب( سةر بة قةزاى ناوةندى سليَمانى/ ناحيةى كردنى حةرةبة ثةسند -
 99( دؤمن لة ثارضة زةوى ذمارة )01تاجنةرؤ و ضةسثاندنى لةسةر نةخشةى كادسرتؤ بة رووبةرى )

 كارى كوذانةوة و دةست هةَلطرتن . دةربةند فةقةرة( بة ثيَى ياسا 47لة كةرتى/ 
 .  09/8/8104دةرضوونى  ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى -

 
 4192(ى سالَى 4بةيانى ذمارة )
( لةبةر بةرذةوةندى  8104/  1/  4لة  5811ثاَلثشت بةنووسراوى ثاريَزطاى سليَمانى ذمارة ) 

  -طشتى  بريارماندا بة :
بة ثةسةندكردنى حةرةمى نوىَ ى طوندى ) ئةىل (سةر بة قةزاى ناوةندى سليَمانى / ناحيةى  -

( دؤمن لةثارضة زةويةكانى ذمارة 18ضةسثاندنى لةسةر نةخشةى كادسرتؤ بة رووبةرى ) تاجنةرؤ  و 
زرطويَزةَلة( بة ثىَ ى ياسا كارى  /82( لة كةرتى  001,  50,  51,  49,  42,  45) 

 كوذانةوة و دةست هةَلطرتن بكريَت .
  . 8104/ 1/ 85لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -

 
 4192(ى سالَى 3ة )بةيانى ذمار
( لةبةر بةرذةوةندى  8104/  1/  87لة  7771ثاَلثشت بةنووسراوى ثاريَزطاى سليَمانى ذمارة ) 

  -طشتى  بريارماندا بة :
(سةر بة قةزاى ناوةندى سليَمانى / ناحيةى  طؤماوبة ثةسةندكردنى حةرةمى نوىَ ى طوندى )  -

ثارضة زةويةكانى سةر ( دؤمن لة89)رووبةرى تاجنةرؤ و ضةسثاندنى لةسةر نةخشةى كادسرتؤ بة 
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زرطويَزةَلة( بة ثىَ ى ياسا كارى كوذانةوة و دةست  /82( لة كةرتى  001 ، 014ذمارة ) 
 هةَلطرتن بكريَت .

 
 

 يم سنجارى كر                                                                                                                 

 ؤـرى ناوخـوةزي                                                                                                                 
 وةزارةتى دارايى وئابوورى

 4192(ى سالَى 9بةيانى ذمارة )
 

(ى سااَلى  2وورى ذماارة ) ةم لة ياسايى وةزارةتاى داراياى و ئااب   و( برطةى دو12بة ثيى ماددةى )
 -( وة بة ثآ ى ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة برِيارماندا بة :5010)
 . كردنةوةى بانكى كوردسات سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى بانكة بازرطانييةكان لة شارى سليَمانى -

 
 

 بايز سعيد حممد                                                                                                                
 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                                                

------------------------------------------------------------------- 
 رةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتىوةزا

 4192(ى سالَى 9بةيانى ذمارة )
 

كاروبارى كار و بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى حةوتةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى 
  -، بريارماندا بة : 5002(ى ساَلى 15كؤمةآليةتى ذمارة )

نى مناآلنى خانةقني سةر بة بةريَوبةرايةتى ضاوديَرى (  ى سةنتةرى ثاراست استحداثهيَنانةكايةى  )  -
و طةشةثيَدانى كؤمةآليةتى خانةقني لةبةر بةرذةوةندى طشتى و خزمةتكردنى منداآلنى شارؤضاكةى  

 قني وة كؤتايى هيَنان بة بيناى سةنتةرى ناوبراو .ةخان
 .10/1/5012ريَكةوتى لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة   -

 د.ريَكةوت محة رشيد                                                                                    
 بةوةكالةت كاروبارى كؤمةآليةتى و وةزيرى كار                                                                                 

------------------------------------------------------------------- 
 وةزارةتى شارةوانى و طةشت و طوزار

 4192بةيانى سالَى 
 شارةوانيةكان بةريَوةبردنى( لة ياساى 5تةى ثيَماندراوة لة ماددةى دةيةم لة برِطة )آلبةثيَى ئةو دةسة

دى طشااتى وة طةيشااتنى ذمااارةى نااوة لةبااةر بةرذةوة ى هااةمواركراو1991ى ساااَلى(9ذمااارة )
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( ثانزة هةزارهةشات ساةدو   12819زطاى دهؤك بؤ )حيةى قةسرؤك لة سنوورى ثاريَدانيشتوانى نا
  -، بريارماندا بة : دة كةس زشا
 ( .5( بؤ ثلة )1سرؤك لة ثلة )شارةوانى قة ىطؤرينى ثلة -1

 .ئةم بةيانة لة رؤذى بآلوبوونةوةى لة رؤذنامةى رةمسيدا جئ بة جآ دةكريت  -5

 
 دلشاد شهاب حاجى/ئةندازيار                                                                                                

 وةزيرى شارةوانى طشت و طوزار                                                                                                
 كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو وةزارةتى

 4192(ى سالَى 4ذمارة )بةيانى 
( ى ياساى وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو 1بة ثىَ ى ئةو دةسةالتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى )

( طواساتنةوةى ثاةينى   1( بريارماان دا باة هةمواركردناةوةى برِطاةى )    5002( ى ساَلى )1ذمارة )
 -دةبيَت : ( بةم شيَوةية5011( ى ساَلى  )15كيمياوى لة ريَنماى ذمارة )

 ثاريَزطاى ثةيوةندار /ب  ىوة دةست  هيَنانى رةزامةندى ثيَش وةخت لة ب.ط كشتوكاَل  (1.3)
 بة : دةدريَتكة تياى دا ئاماذة يَت لة رِيَطةى داواكاريةكريخزمةتطوزارى كشتوكاَلى وةردةط

 ثرِؤفيسؤر / سريوان بابان                                                                                            
 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                             

------------------------------------------------------------------- 
 وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   
  -، بريارماندا بة : 5002( ساَلى 12ذمارة )

 
 

 4192(ى سالَى 9بةيانى ذمارة )
يةتى كردنةوةى ) هؤبةى كؤنرتِؤلَ كردنى شيَرثةجنة( لة بةشى كاروبارى  هونةرى سةر بة بةرِيَوةبةرا -

 طشتى تةندروستى هةوليَر . 
 . 19/1/5012ريَكةوتى لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة -
 

 4192(ى سالَى 4بةيانى ذمارة )
طؤرينى  ) سةنتةرى نةخؤشيةكانى دلَ ( بؤ ) نةخؤشخانةى دلَ ( سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى  -

 تةندروستى سليَمانى  .
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 .19/1/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوتى -
 

 4192(ى سالَى 3بةيانى ذمارة )
طؤرينى  ) يةكةى ياسايى  ( بؤ  ) هؤبةى ياسايى ( لاة  بةرِيَوةبةراياةتى طشاتى تةندروساتى      -

 ضةمضةمالَ سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .
            .19/1/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوتى

 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                               
 وةزيرى تةندروستى                                                                                               

 وةزارةتى تةندروستى

ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   بةثيَى ئةو دةسةآلتةى 
  -، بريارماندا بة : 5002( ساَلى 12ذمارة )

 4192(ى سالَى 2بةيانى ذمارة )
 

طؤرينى ) هؤبةى سوتاوى ذنان ( بؤ ) هؤبةى ضااوديَرى ضارِ ( لاة نةخؤشاخانةكانى ساوتاوى و       -
 يَوبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .نةشتةرطةرى جوانكارى سةر بة بةر

 . 19/1/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوتى -
 

 4192(ى سالَى 5بةيانى ذمارة ) 
نةخؤشخانةكانى هةناوى فيَركارى سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ( لة كردنةوةى  ) يةكةى هؤَلتةر -

 تةندروستى سليَمانى .
 . 19/1/5012يَكةوتىلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ر -
 

 4192(ى سالَى 1بةيانى ذمارة )
كردنةوةى ) يةكةى كوتان( لة  نةخؤشخانةكانى منداَلبوونى سنورى ثاريَزطاى سليَمانى سةر باة   -

 بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .
 . 19/1/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوتى -
 

 4192(ى سالَى 7بةيانى ذمارة )
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) بةشى فرياكةوتن ( لة نةخؤشخانةى دةروونى سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى طؤرينى  -
 سليَمانى .

 .19/1/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوتى -
 4192(ى سالَى 8بةيانى ذمارة )

شتى ايةتى طكردنةوةى )يةكةى ضارةسةرى قةَلةوى ( لة نةخؤشخانةى فيَركارى سةر بة بةريَوةبةر -
 .  تةندروستى سليَمانى

 .5012/ 1/ 50رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -
 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                      

 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                 
 وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   
  -، بريارماندا بة : 5002( ساَلى 12ذمارة )

 
 4192(ى سالَى 1ارة )بةيانى ذم 

كردنةوةى )سةنتةرى هةرس و جطةر ( لة نةخؤشخانةى شار ساةر باة بةريَوةبةراياةتى طشاتى      -
 .سليَمانى تةندروستى 

 . 5012/ 1/ 50رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت  -
 

 4192(ى سالَى 91بةيانى ذمارة )
ندروساتى ساؤران ساةر باة     كردنةوةى ) بنكةى تةندروستى باثشتيان ( لاة بةريَوةبةراياةتى تة   -

 بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر . 

 .5012/ 1/ 58رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -

 
 4192(ى سالَى 99بةيانى ذمارة )

( سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروساتى   Dكردنةوةى ) بنكةى تةندروستى طؤبان / جؤرى  -
 طةرميان  . 
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 . 5012/ 1/ 58يانة ريَكةوت رؤذى دةرضوونى ئةم بة -
 

 4192(ى سالَى 94بةيانى ذمارة )
كردنةوةى ) بةشى فيَركردنى ثزيشكى و ثةرةثيَدانى ثيشةيى بةردةوام (  سةر بة بةريَوةبةرايةتى  -

 طشتى تةندروستى شارةزوور . 

 . 5012/ 1/ 59رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -
 

 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                  
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                            

 

 وةزارةتى تةندروستى

ى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   بةثيَ
  -، بريارماندا بة : 5002( ساَلى 12ذمارة )

 

 

 4192(ى سالَى 93بةيانى ذمارة )
 كردنةوةى ) بةشى تةرازوى ذميَركارى ثالن ( لة بةريَوةبةرايةتى ثالن دانان سةر بة بةريَوةبةرايةتى -

 طشتى ثالن دانان لة ديوانى وةزارةتى تةندروستى . 

 . 5012/ 1/ 59رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -
 

 4192(ى سالَى 92بةيانى ذمارة )
كردنةوةى ) بنكةى تةندروستى هةذارى موكريانى ( لة قةزاى ضؤمان ساةر باة بةريَوبةراياةتى     -

 طشتى تةندروستى هةوليَر.
 . 1/5/5012يانة بةروارىلة رؤذى دةرضونى ئةم بة -
 

 4192(ى سالَى 95بةيانى ذمارة )
سةركردة ) سليم محة اغا( بؤ) نةخؤشخانةى نؤى ى شةهيدانى  ىطؤرينى  ) نةخؤشخانةى شةهيد -

 قةآلدزىَ( سةر بة بةريَوبةرايةتى طشتى تةندروستى رِاثةرين .
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 .1/5/5012لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة بةروارى -
 

 4192ى سالَى (91بةيانى ذمارة )
كردنةوةى ) هؤبةى دَلنياايى جاؤرى ( لاة طشات نةخؤشاخانةكانى ساةر باة بةِرَيوةبةرايةتياة          -

 طشتيةكانى  سةر بة وةزارةت  . 

 .5012/ 5/ 2رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -
 

 4192(ى سالَى 97بةيانى ذمارة )
 ةتى طشتى تةندروستى كؤية . كردنةوةى ) سةنتةرى رِاهيَنانى ئةندازةيى ( لة بةريَوةبةراي -

      . 5012/ 5/ 2رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -

 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                       
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                            

 وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   
  -، بريارماندا بة : 5002( ساَلى 12ذمارة )

 

 4192(ى سالَى 98مارة )بةيانى ذ
كردنةوةى ) بةرِيَوةبةرايةتى تةندروستى دةشتى هةوليَر ( و ) بةرِيَوةبةرايةتى تةندروستى خةبات (   -

 سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر . 

 .5012/ 5/ 2رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -

 
 4192(ى سالَى 91بةيانى ذمارة )

ةى تةندروستى حاجى سعدية ( لة طةرةكى شاارةوانى ناحياةى كةسانةزان لاة     كردنةوةى ) بنك -
 بةرِيَوةبةرايةتى تةندروستى دةشتى هةوليَر سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر . 

 .5012/ 5/ 11رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -

 
 4192(ى سالَى 41بةيانى ذمارة )
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ؤى )خانةى ثزيشكان( لة بةريَوةبةرايةتى تةندروستى سليَمانى بؤ سةر طواستنةوةى كارطيَرى ثاشك -
 بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .نةخؤشخانةى شارسةركارطيَرى 

 .5012/ 5/ 19رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -

 
 

 4192(ى سالَى 49بةيانى ذمارة )
 يَوبةرايةتى طشتى تةندروستى طةرميان.كردنةوةى ) بةشى ثزيشكانى نيشتةجىَ ( لة بةر -
 .9/1/5012لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة بةروارى -
 

 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                  
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                            

 

 

 وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   
  -، بريارماندا بة : 5002( ساَلى 12ذمارة )
 

 4192(ى سالَى 44ارة )بةيانى ذم
( باؤ) بةرِيَوةبةراياةتى خؤثاراساتنى    خؤثاراساتنى تةندروساتى قاةآلدزى     ساةنتةرى  ) طؤرينى -

 تةندروستى ثشدةر( سةر بة بةريَوبةرايةتى طشتى تةندروستى رِاثةرين .
 . 10/1/5012لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة بةروارى -
 

 

 4192(ى سالَى 43بةيانى ذمارة )
ةشى نةخؤشخانة و سةنتةرة تايبةتةكان ( لاة بةرِيَوةبةراياةتى ئةنادازة ساةر باة      ب) كردنةوةى  -

 بةريَوبةرايةتى طشتى ثالن دانان لةديوانى وةزارةتى تةندروستى .
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 . 10/1/5012لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة بةروارى -
 

 4192(ى سالَى 42بةيانى ذمارة )
 تى تةندروستى شارةزوور .كردنةوةى  ) هؤبةى ميالك ( لة بةريَوبةرايةتى طش -
 .10/1/5012لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة بةروارى -
 

 4192(ى سالَى 45بةيانى ذمارة )
كردنةوةى ) هؤبةى تاالسيما و قاوشى تاالسيما (  لاة نةخؤشاخانةى طشاتى رِانياة  ساةر باة        -

 بةريَوبةرايةتى طشتى تةندروستى رِاثةرين .
 10/1/5012لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة بةروارى -
 

 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                  
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                            

 
 وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   
  -، بريارماندا بة : 5002( ساَلى 12ذمارة )

 
 4192(ى سالَى 41بةيانى ذمارة )

لاة قاةزاى ثشادةر ساةر باة       كردنةوةى ) بنكةى تةندروساتى طرتاك ( لاة ناحياةى ناودةشات      -
 بةريَوبةرايةتى طشتى تةندروستى رِاثةرين .

 . 10/1/5012لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة بةروارى -
 

 4192(ى سالَى 47بةيانى ذمارة )
كردنةوةى  )بنكةى تةندروستى نزاركىَ(  لة ثاريَزطااى دهاؤك ساةر باة بةريَوبةراياةتى طشاتى        -

 تةندروستى دهؤك .
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 . 10/1/5012ئةم بةيانة بةروارىلة رؤذى دةرضونى  -
 

 4192(ى سالَى 48بةيانى ذمارة )
كردنةوةى  ) بةشى خؤثاراسنت ( لة قةزاى كفرى و ناحيةى رزطارى سةر بة بةريَوبةرايةتى طشتى  -

 تةندروستى طةرميان  .
 .10/1/5012لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة بةروارى -

 
 4192(ى سالَى 41بةيانى ذمارة )

و ئاميَرى ثزيشكى ( لة نةخؤشخانةى هةَلةجبةى شةهيد سةر  ةشى كؤطاى كةل و ثةلكردنةوةى ) ب -
 بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى شارةزوور  . 

 .5012/ 1/ 10رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -

 
 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                               

 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                          
 

 وةزارةتى تةندروستى

لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة 
 -، بريارماندا بة : 5002( ساَلى 12ذمارة )

  
 4192(ى سالَى 31بةيانى ذمارة )

نةخؤشااخانةكانى سااةر بااة  طشاات كردنااةوةى ) هؤبااةى ثةرةثيَاادانى ثيشااةيى بااةردةوام ( لااة -
 يةتية طشتيةكانى سةر بة وةزارةت .بةريَوةبةرا

 .5012/ 1/ 10ى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت رؤذ -
 

 4192(ى سالَى 39بةيانى ذمارة )
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              طااؤرِينى ناااوى ) بةرِيَوةبةرايااةتى فيَركردنااى ثزيشااكى و ثةرةثيَاادانى ثيشااةي بااةردةوام( بااؤ   -
خوارةوة  كة لة  ( وة كردنةوةى ئةم بةش و هؤبانةى ) بةرِيَوةبةرايةتى ثةرةثيَدانى ثيشةيي بةردةوام

ئاماذةى ثيَكراوة لة بةرِيَوةبةرايةتى ناوبراو , سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى ثالن دانان لة ديوانى 
 وةزارةتى تةندروستى .

 . بةشى فيَركردنى بةردةوام بؤ ستافى كارطيَرى ثيَك ديَت لةم دوو هؤبةى خوارةوة  1
 ةى بةدواداضوونى بنكةى رِاهيَنان .أ . هؤبةى رِاهيَنانى كارمةندانى تةندروستى  .  ب. هؤب

 . بةشى فيَركردنى ثزيشكى بةردةوام ثيَك ديَت لةم ضوار هؤبةى خوارةوة :5
أ . هؤبةى رِاهيَنانى ثزيشك . ب. هؤبةى رِاهيَنانى ثزيشكى ددان . ج. هؤبةى رِاهيَنانى ثزيشكى 

 دةرمانساز. د.هؤبةى رِاهيَنانى كارمةندى ثةرستارى .
 ردنى بةردةوام بؤ خاوةن ثيشة تةندروستيةكان ثيَك ديَت لةم دوو هؤبةى خوارةوة :. بةشى فيَرك1

 وتةر.هيَنانى كارمةندى ئةندازيارى كؤمثيأ. هؤبةى رِاهيَنانى كارمةندانى تاقيطة . ب. هؤبةى رِا
 . بةشى ثةرةثيَدانى ثرِؤطرام و هةَلسةنطاندن ثيَك ديَت لةم سىَ هؤبةى خوارةوة :2

رةثيَدانى ثرِؤطرام و هةَلسةنطاندن ب. هؤبةى هةماهةنطى رِاهيَنان . ج.هؤبةى أ. هؤبةى ثة
 هةَلسةنطاندن .

 5012/ 1/ 12رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -
 كةوت محة رشيد كريم            د.رِيَ                                                                                                                   

 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                          
 وةزارةتى تةندروستى

ياساى وةزارةتى تةندروستى    بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة
 -، بريارماندا بة : 5002( ساَلى 12ذمارة )

 

 4192(ى سالَى 34بةيانى ذمارة )
كردنةوةى ) هؤبةى كؤنرتِؤَلى بانكى خويَن ( لة كلينيكى رِاويَذكارى هةَلةجبةى شاةهيد ساةر باة     -

 بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى شارةزوور  . 

 . 5012/ 1/ 12ريَكةوت   رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة -
 

 4192(ى سالَى 33بةيانى ذمارة )
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طؤرِينى ناوى ) سةنتةرى سليَمانى بؤ ضارةسةركردن بة تيشك( بؤ ) سةنتةرى ذيانةوة بؤ ضارةسةرى  -
 شيَرثةجنة بة تيشك (لة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى  . 

 . 5012/ 1/ 12رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -
 

 4192(ى سالَى 32بةيانى ذمارة )
)بنكةى تةندروستى شةهيد عومةر ضاوشني(  بؤ طؤرِينى ناوى )بنكةى تةندروستى بةَلخةى سةروو( -

 لة ناحيةى سيَوسيَنانى قةزاى قةرةداغ سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى  . 

 . 5012/ 1/ 12رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -
 

 4192(ى سالَى 35يانى ذمارة )بة
 ( لة بةريَوبةرايةتى طشتى تةندروستى شارةزوور. قرطاسيهكردنةوةى ) هؤبةى ضاثةمةنى و  -
 .5/2/5012ريَكةوت  لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة  -

 

 4192(ى سالَى 31بةيانى ذمارة )
ستى سؤران  سةر كردنةوةى  ) بنكةى تةندروستى سةرووى سيدةكان (  لة بةريَوبةرايةتى تةندرو -

 بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر .
 .5/2/5012ريَكةوت  لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة  -
 

  د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                              
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                          

 وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   
 -، بريارماندا بة : 5002( ساَلى 12ارة )ذم

 

 

 4192(ى سالَى 37بةيانى ذمارة )
تى لااة يشااكييةكان ( سااةر بااة بةريَوبااةرى طشااكردنااةوةى  ) بةشااى ئاااميَر و ثيَداويسااتى ثز -

 .بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى 
 . 5/2/5012ريَكةوت  لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة  -
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 4192ى سالَى (38بةيانى ذمارة )
طة( لة سةنتةرى شؤرشى ددانى فيَركارى ناو شارى سليَمانى ساةر باة    كردنةوةى  ) هؤبةى تاقي -

 بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى  .
 .5/2/5012ريَكةوت   لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة  -

 
 

 4192(ى سالَى 31بةيانى ذمارة )
 ( لة طشت بةرِيَوةبةرايةتيةطشتيةكانى سةر بة وةزارةت كردنةوةى )سةنتةرى رِاويَذكارى خيَزانى -

 .5012/ 2/ 5ريَكةوت   رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة  -
 
 

 4192(ى سالَى 21بةيانى ذمارة )
 كردنةوةى ) بةشى كؤطاى سةرةكى كةل و ثةل ( لة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى كؤية  .  -

 .5012/ 2/ 5ريَكةوت   ؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ر -

 
 4192(ى سالَى 29بةيانى ذمارة )

 ( لة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى  .  IT( بؤ )بةشى  ITطؤرِينى )هؤبةى  -

 .5012/ 2/ 5رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة ريَكةوت   -
 

 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                               
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                          

 اهليئة العامة للنزاهة
 22/4/2194يف  91رقم 

 

 –( من قانون اهليئة العامة للنزاهة القليم كوردستان  2 –م املادة ) التاسعة / ثانيا استنادا الحكا
 -اصدر جملس اهليئة العامة للنزاهة النظام الداخلي اخلاص االتي : 2122( لسنة  3العراق رقم ) 

 

 العراق -لهيئة العامة للنزاهة القليم كوردستانل النظام الداخلي
 2194( لسنة  9رقم ) 

 

 فصل االولال
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 اهداف اهليئة ومهامها وصالحياتها
 

 -يقصد بالعبارات والكلمات التالية املعاني املبينة ازائها الغراض هذا النظام الداخلي : -( : 9املادة )
 العراق . –اقليم كوردستان  -االقليم :
 برملان اقليم كوردستان العراق . -الربملان :

 كوردستان .جملس القضاء القليم  -جملس القضاء :
 العراق . –اهليئة العامة للنزاهة يف اقليم كوردستان  -اهليئة :

 رئيس اهليئة العامة للنزاهة القليم كوردستان العراق . -رئيس اهليئة :
 جملس اهليئة العامة للنزاهة القليم كوردستان العراق . -جملس اهليئة :
 . 2122( لسنة  3العراق رقم )  –كوردستان  قانون اهليئة العامة للنزاهة القليم -قانون اهليئة :

 -:التية اهداف االتهدف اهليئة اىل حتقيق  -( : 2املادة ) 
 دة القانون .اتثبيت الية فعالة لتكريس مبدأ سي -اوال :
مكافحة ظاهرة الفساد ودعم مبدأ الشفافية يف مؤسسات االقليم كافة من خالل االجراءات  -: ثانيا

 القانونية .
 اختاذ االجراءات القانونية الالزمة للوقاية من الفساد . -: ثالثا
اعتماد معايري موضوعية لتقويم االداء الوظيفي وتطويره يف اخلدمة العامة والقضاء على    -: رابعاا 

 الروتني .
تثبيت وتقويم السلوك الوظيفي وحتمل املسؤولية اثناء تأدية اخلدمة العامة وفقا للقىوانني   -خامسا :

 راءات اليت حترم الفساد .واالج
 

 -: تعمل اهليئة عل  منع الفساد ومكافحته من خالل القيام باملهام االتية -( : 3املادة ) 
 تنفيذ وتطبيق قوانني مكافحة الفساد ومعايري اخلدمة العامة وفقا للدستور والقوانني النافذة . -: اوال

 كمة املصتصة ومتابعتها .التحقيق يف قضايا الفساد واحالتها اىل احمل -: ثانيا
 استالم شكاوى املواطنني املتعلقة بالفساد واجلهات املصتلفة والتحقيق فيها . -: ثالثا
نشر ثقافة وطنية لتنمية اخالقيات النزاهة الشصصية وااللتزام الذاتي مبعايري اخلدمة العامة  -: رابعا

 ة لتعزيز مفهوم النزاهة العامةيوتعمل مع مسؤولني خمتصني من اجل وضع مناهج دراسية وطن
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اصدار تعليمات قواعد السلوك الوظيفي لتوضيح معايري اخلدمة العامة واخالقياتها الىيت   -خامسا :
جيب ان يلتزم بها موظفوا االقليم باعتبارها شرطا للتعيني ولالستمرار باخلدمة ، ومراقبة مدى 

 التقيد بها وتعدل من وقت الخر حسب احلاجة .
اصدار تعليمات وفقا لقواعد الكسب غري املشروع املنصوص عليها يف الفصل اخلىامس مىن    -:سادسا

قانون اهليئة واليت تلزم مىوظفي االقلىيم وكىذلو زوجىاتهم واوالدهىم القصىر بالكشى  عىن         
مصاحلهم املالية وتعدل من وقت الخر وفقا ملا تراه مناسبا لتحقيق االغراض املنشودة منها . 

رير الكش  عن املصاحل املالية بيانات تفصىيلية عمىا كلكىه املكلى  مىن      عل  ان يتضمن تق
عقارات ومنقوالت ودخل مالي وارصدة يف املصارف واسهم وسندات وحقىوق معنويىة داخىل    

 االقليم وخارجه .
مراقبة التصرف باموال االقليم وطريقة ادارتها بالتعاون مع ديوان الرقابىة املاليىة واجلهىات     -سابعا :
 ية .املعن

 مراقبة قانونية قرارات واعمال الوزارات والدوائر واهليئات اخلاضعة للرقابة ومدى نزاهتها . -ثامنا :
 -: امتارس اهليئة الصالحيات االتية حتقيقا الهدافه -:( 4املادة ) 

 احملافظة عل  سرية هوية املتعاونني معها . -اوال :
 21حقيق وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة رقم ) التوصية بسحب يد املوظ  اخلاضع للت -ثانيا :
 النافذ يف االقليم . 2992( لسنة 
احالة املصالفات املتعلقة مبعايري اخلدمة العامة اىل رئيس الدائرة الىيت يىرتبب بهىا املوظى       -ثالثا :

 املصال  ، وهلا ان ترفق بها توصية باختاذ اجراءات انضباطية وقضائية .
علومات وااليضاحات واملستندات والوثائق مبا فيها السرية ايا كانت درجىة كتمانهىا   طلب امل -رابعا :

 وغري ذلو مما ترى اهليئة ضرورة االطالع عليه الغراض الرقابة . 
 الفصل الثاني

 مهام وصالحيات رئيس اهليئة
 

ة ، ولىه ان  رئيس اهليئة هو اعل  سلطة فيها ، واملمثل هلا كشصصية معنويىة مسىتقل   -( : 5املادة ) 
 ينيب عنها احد موظفيها احلقوقيني .

 -:ة يتوىل رئيس اهليئة القيام باملهام وممارسة الصالحيات االتي  -( :6املادة )
 ادارة اعمال اهليئة وضمان تأدية واجباتها يف حدود القانون مبا يضمن حتقيق اهدافها . -: اوال
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قليم عل  ان يدير كل فرع موظ  بدرجة مدير عام فتح فروع للهيئة يف حمافظات وادارات اال -: ثانيا
 حاصل عل  شهادة جامعية اولية عل  االقل .

بعىد اقىراره مىن جملىس      –تقديم تقرير دوري كل اربعة اشهر للربملان او كلما اقتضت احلاجة  -: ثالثا
 يتضىمن نشىاطات اهليئىة    –( من قىانون اهليئىة    1 –اهليئة طبقا للمادة ) التاسعة / ثانيا 

وموجزا عن القضايا اليت مت التحقيق فيها واليت مت غلقها واليت احيلت اىل احملاكم املصتصة ، 
 ويسمح للجمهور ووسائل االعالم باالطالع عليها .

 الطلب من جملس القضاء تنسيب حمققني  للعمل يف اهليئة . -: رابعا
متنحها القوانني للوزراء فيما يتعلىق  ممارسات الصالحيات والسلطات املالية واالدارية اليت  -خامساا : 

 باهليئة وفقا للقوانني النافذة .
 تأديب موظفي اهليئة طبقا للمادة الثانية والعشرين من قانون اهليئة . -: سادسا

 ترؤس جملس اهليئة طبقا للمادة ) التاسعة / اوال ( من قانون اهليئة . -سابعا :
 للمادة احلادية عشرة / اوال من قانون اهليئة .ترشيح نائب رئيس اهليئة ، طبقا  -ثامنا :
اعطاء االذن او رفض اعطاء االذن باحتجاز او توقي  موظفي اهليئة بسبب اعمال تتعلىق   -تاسعا :

 بوظائفهم ما عدا حاليت اجلنحة او اجلناية املشهودة .
 استحداث او دمج او الغاء اقسام وشعب اهليئة حسب متطلبات العمل . -عاشرا :

تشكيل وترؤس جلنة تدقيق املعلومات والوثائق السرية اليت حيتمىل ان يعىرض افشىائها     -د عشر :اح
 امن االقليم للصطر طبقا للمادة ) الثالثة عشرة / ثانيا ( من قانون اهليئة .

 رابعة والعشرين مناصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام قانون اهليئة طبقا للمادة ال -اثين عشر :
 . اهليئةقانون 

ممارسىة ايىة مهىام او صىالحيات او سىلطات اخىرى تىن  عليهىا القىوانني او االنظمىة            -:ثالثة عشر 
 اوالتعليمات او هذا النظام الداخلي .

 لرئيس اهليئة ختويل بعض صالحياته لنائبه او املدراء العامني . -( : 7املادة ) 
 

 الفصل الثالث
 بهمكتب رئيس اهليئة والتشكيالت املرتبطة 

 

ترتبب برئيس اهليئة شعبة للسكرتارية تتوىل القيام مبهام السكرتارية وتنظيم وتوثيىق   -(: 8املاادة )  
 ومتابعة مواعيده  ومقابالته .
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يرأس ) مكتب رئيس اهليئة ( موظ  بدرجة مدير حاصل عل  شهادة جامعية اوليىة   -( : 1املادة ) 
 . يم اعمال ومهام رئيس اهليئةعل  االقل ، يتوىل ادارة وتوثيق ومتابعة وتنظ

 -يرتبب مبكتب رئيس اهليئة االقسام االتية : -( : 91املادة ) 
 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . -: اوال
 قسم العالقات اخلارجية. -: نياثا

 القسم االعالمي . -: ثالثا
 قسم ادارة املوارد البشرية .  -: رابعا

والتدقيق الداخلي موظ  حاصل على  شىهادة جامعيىة اوليىة يف     يرأس قسم الرقابة  -(: 99املادة ) 
احملاسبة يف االقل ، وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، يتوىل القيام مبهام التدقيق 
السابق للصرف والالحق له جلميع املعامالت املالية واحلسابية ومطابقة كش  البنو مع رصيده الظاهر 

 االدارية وتنفيذ اخلطب السنوية وتقييم االداء . ، ورقابة الكفاية
يرأس قسم العالقات اخلارجية موظ  حاصل عل  شهادة جامعيىة اوليىة يف االقىل ،     -(: 92املادة ) 

 يتوىل القيام بتنظيم وتنسيق عالقات اهليئة الدولية .  
يف االعالم او القانون يرأس القسم االعالمي موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية  -(: 93املادة ) 

او االختصاصات ذات الصلة يف االقل ، وله خربة يف ميدان اختصاصىه ال تقىل عىن مخىس سىنوات ،      
ويتوىل القيام مبهام االتصال باجلمهور واالعالم وتنسيق واعالن مواق  اهليئة من القضايا املصتلفىة ،  

هات الرقابيىة املصتلفىة فيهىا وتوثيقىه     ورصد ما يدور يف االعالم عن معضلة الفساد ودور اهليئة واجل
 وحتليله واجناز تقارير دورية عنه . 

 الفصل الرابع
 نائب رئيس اهليئة

يرشح رئيس اهليئة نائبا لرئيس اهليئة ، بعد االعالن عن فىتح بىاا اليشىيح     -اوال : -(: 94املاادة )  
 رشحني.للمنصب ، واجراء االمتحانات واملقابالت مبعرفة جلنة مفاضلة بني امل

 يشكل رئيس اهليئة جلنة للمفاضلة بني املرشحني . -: اوال -( : 95املادة ) 
 تضع اللجنة ضوابب املفاضلة ، ويتم نشر تلو الضوابب يف اعالن الدعوة لليشيح للمنصب . -:نياثا

ر احدهم ترفع اللجنة امساء افضل ثالثة مرشحني ممن تتوفر فيهم الشروط ، لرئيس اهليئة الختيا -:ثالثا
 ه نائبا لرئيس اهليئة بدرجة خاصة، ورفع امسه اىل رئيس االقليم الصدار املرسوم االقليمي بتعيين
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  -: يشيط يف املرشح ملنصب نائب رئيس اهليئة ما يأتي -(: 96املادة ) 
 ان يكون حاصال عل  شهادة جامعية اولية يف القانون او االعالم او االختصاصات ذات الصلة -اوال :

مبهام اهليئة يف االقل ، وله خربة فعلية يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخسة عشر سىنة حلملىة   
 البكلوريوس واثن  عشرة سنة حلملة املاجستري وعشر سنوات حلملة الدكتوراة .

 غري حمكوم عليه جبناية عمدية او جنحة خملة بالشرف . -ثانيا :
 الكفاءة واحلياد .متع باعل  معايري النزاهة وتان ي -ثالثا :
ان ال يكون مساهما او مشيكا يف اجلرائم اليت خطب هلا او نفذها النظام البعثي السابق قبل  -رابعا :

9  /1  /2113 . 
 ان يكون مستقال استقالال تاما وغري مرتبب او منتمي الية جهة سياسية . -خامسا :
م باملهام والواجبات وممارسة الصىالحيات الىيت   يتوىل نائب رئيس اهليئة القيا -اوال : -(: 97املادة ) 

كنحها له او يكلفه بها رئيس اهليئة  ، وعليه ممارسة السلطات واملهام والصالحيات اليت تن  عليها 
 . القوانني واالنظمة والتعليمات او هذا النظام الداخلي

قيامه بواجبات وظيفته الي  حيل نائب رئيس اهليئة حمل رئيس اهليئة يف حالة غيابه او تعذر -ثانيا :
 سبب ، وتكون له حينها سلطة ممارسة صالحياته والقيام بواجباته وفقا الحكام القانون .

يدير مكتب نائب رئيس اهليئة موظ  حاصل عل  شهادة جامعيىة اوليىة يف االقىل بدرجىة      -ثالثا :
حيات املمنوحىة لىه   مدير قسم يتوىل القيام باالعمىال الالزمىة الدارة وتنظىيم املهىام والصىال     

ويتكون من شعبة سكرتاريه ، وشعب يأمر رئيس اهليئة بانشائها بناء عل  اقياح من نائب 
 رئيس اهليئة يف ضوء متطلبات مهامه وصالحياته . 

 الفصل اخلامس
 جملس اهليئة

 اهليئىة   للهيئة جملس يشكل برئاسة رئيسها وعضوية نائبه واملدراء العىامني يف  -اوال : -(: 98املادة ) 
كاعضاء اصليني هلم حق التصويت، وعدد من اخلرباء من منتسى  اهليئىة او مىن خارجهىا ال يزيىد      

 عددهم عن ثالث ، يشاركون يف اجتماعات ومناقشات اجمللس دون ان يكون هلم حق التصويت .
 يرأس نائب رئيس اهليئة جملس اهليئة يف حال غياا رئيس اهليئة الي سبب. -ثانيا :
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يرأسىه موظى  حاصىل على  شىهادة       -مبسىتوى قسىم   - ترتبب باجمللس امانة عامىة  -( : 91ة ) املاد
تتوىل تهيئة جدول اعمال اجمللس ودراسة االمىور املعروضىة عليىه     جامعية اولية يف القانون يف االقل ،

 يسه .بها اجمللس او رئ افهلوتقديم التوصيات واملقيحات بشأنها وتأدية املهام والواجبات اليت يك
(  1 –يتوىل رئيس اهليئة اختيار اخلرباء املنصوص عليهم يف املادة ) التاسعة / اوال  -(: 21املادة ) 

 من قانون اهليئة ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويصدر امرا بذلو.
 -يتوىل جملس اهليئة القيام باملهام االتية : -(: 29املادة) 
مالكاتها ووضع جدول رواتب موظفيها ومنتسبيها بالتنسيق مع  اعداد موازنة اهليئة وحتديد -اوال :

 وزارة املالية .
 اصدار النظام اخلاص باهليئة . -ثانيا :
 اقرار التقارير الدورية اليت ترفع اىل الربملان او اجلهات الرمسية االخرى . -ثالثا :
 لالزمة بشأنها .دراسة ما حييله الرئيس اليها من مواضيع واختاذ القرارات ا -رابعا :

اي مهام او صالحيات اخرى تن  عليهىا القىوانني واالنظمىة والتعليمىات او هىذا النظىام        -خامسا :
 الداخلي.

يعقد جملس اهليئة اجتماعا دوريا شهريا ، ولرئيس اهليئة دعوته الجتماع طارئ ، وال  -(: 22املادة ) 
ه االصىليني ، ويتصىذ قرارتىه باال ىاع او     يعد نصاا انعقاد االجتماع كامال اال حبضور ثلثي اعضىاء 

 االكثرية ، وعند تساوي االصوات يرحج اجلانب الذي صوت معه رئيس اهليئة .
 

 الفصل السادس
 دوائر وفروع اهليئة

 

 -: تتكون اهليئة من الدوائر  االتية -(: 23املادة ) 
 دائرة الشؤون االدارية واملالية . -اوال :

 لقانونية والتحقيقات .دائرة الشؤون ا -ثانيا :
 دائرة الوقاية والشفافية . -ثالثا :
لرئيس اهليئة فتح فروع للهيئة يف احملافظات وادارات االقليم عل  ان يدير كىل   -اوال : -(: 24املادة ) 

 . فرع موظ  بدرجة مدير عام حاصل عل  شهادة جامعية اولية عل  االقل
 . م الداخلي للفرع ، بناء عل  اقياح من مدير عام الفرعيتوىل جملس اهليئة اقرار النظا -ثانيا :
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 الفصل السابع

 دائرة الشؤون االدارية واملالية
يرأس دائرة الشؤون االدارية و املالية موظ  بدرجة مدير عىام حاصىل على      -اوال : -(: 25املادة ) 

. و تتىوىل   ل اختصاصىه شهادة جامعية اولية عل  االقل  ، وله خربة ال تقل عن عشر سنوات يف جمىا 
ادارة شؤون املوظفني واملوارد البشرية وتنظيم وادارة الشؤون املالية  واالدارية واعداد املوازنات السنوية  
وتنفيىذها وتنظىيم االمىور احملاسىبية والرواتىب ، وتقىديم اخلىدمات االداريىة املتنوعىة لىدوائر اهليئىىة           

 ومفاصلها املصتلفة.
م دائرة الشؤون االدارية واملالية شعبة سىكرتارية لتنظىيم اعمالىه ومواعيىدة     يرتبب مبدير عا -ثانيا :

 والقيام مبهام السكرتارية املعتادة .
 -تتكون دائرة الشؤون االدارية واملالية من االقسام االتية : -(: 26املادة ) 

 قسم ادارة املوارد البشرية . -اوال :
 قسم االدارة واخلدمات . -ثانيا :
 القسم املالي . -ثالثا :
 قسم التصطيب  واالحصاء. -رابعا :

 .واحلاسباتقسم املعلومات  -خامسا :
يرأس قسم ادارة املوارد البشرية موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف االقل يف   -(: 27املادة ) 

معامالت التعىيني  القانون او االدارة ، يتوىل ادارة شؤون املوظفني واملوارد البشرية ، وتنظيم ومتابعة 
 -واليفيع واليقية ومتابعة تنفيذ قوانني وتعليمات اخلدمة واملالك ،. وتتكون من الشعب االتية :

يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعيىة اوليىة يف االقىل  يف القىانون او      -شعبة الذاتية : -اوال :
اهليئىة ومتابعىة تطبيىق قىوانني      والعىاملني يف  االدارة ، تتوىل تنظيم شؤون املوظفني واملتعاقدين

 ، ومتابعة شؤون اليفيع واليقية واالجازات وتنظيم واصدار اهلويات ،  اخلدمة
يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القىانون او االدارة ،   -شعبة املالكات : -ثانيا :

للقىوى العاملىة وحتديىد    تتوىل واعداد املالكات ومتابعة التغريات فيها وحصر الواقع الفعلىي  
الفائض والعجز وتقدير االحتياجات وفقا لقوانني اخلدمة واملالك النافذة يف االقليم والتعليمىات  

 واالنظمة املعنية .
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عىامالت املتقاعىدين   يف اهليئة واجنىاز م اعدتتوىل متابعة تطبيق قوانني التق -:شعبة التقاعد -ثالثا:
 . للقانون وفقا

يرأسه موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف االقل ، تتوىل مهىام   -زات :شعبة االجا -رابعا :
 تأشري وتنظيم ومتابعة اجازات العاملني يف اهليئة .

يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف االقل ، تتوىل مهام  -شعبة االضابري : -خامسا:
 ديثها .تنظيم وحفظ ومتابعة اضابري املوظفني وتغذيتها وادامة حت

يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون او  االدارة  -شعبة احتساا اخلدمات: -سادسا :
 لدائمةبعة وتنظيم شؤون احتساا خدماتهم وفق لقوانني اخلدمة واملالك اايف االقل ، تتوىل مت

دية يف االقل ، تتىوىل  يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة االعدا -شعبة الصادرة والواردة : -سابعا :
مهام مسو سجالت الصادر والوارد واستالم وتسليم الكتب واملصاطبات اخلاصة بدائرة الشؤون 
 االدارية واملالية وتوزيعها عل  الدوائر املصتلفة وتبادل الربيد مع دوائر اهليئة واجلهات املعنية .

شهادة جامعية اولية ، تتوىل تقديم يرأس قسم االدارة واخلدمات موظ  حاصل عل   -(: 28املادة ) 
وموجوداتها اخلدمات االدارية ملوظفي اهليئة ومراجعيها وضيوفها وادارة مركباتها وابنيتها ومقراتها 

وصيانتها واحملافظ عليها وادامتها ، وادارة امور االستعالمات والضيافة والربيد واالسىناد اهلندسىي   
رية املصتلفة لدوائر اهليئة مبا يضمن حسن سري العمل ، واعداد واحلاسوا والنقل وتقديم اخلدمات االدا

 تقارير املتابعة االدارية. وتتكون من الشعب االتية .
 شعبة االستعالمات . -اوال :

 شعبة اخلدمات . -ثانيا :
 شعبة السواق . -ثالثا :
 شعبة املكتبة . -رابعا :

 الشعبة الفنية ) الورش (  -خامسا :
 االليات .شعبة  -سادسا :
يرأس القسم املالي موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف احملاسبة يف االقل ، وله  -(: 21املادة ) 

خدمة يف جمال اختصاصه ال تقل عىن مخىس سىنوات ، تتىوىل تنفيىذ املوازنىة السىنوية للهيئىة وفىتح          
املراجعىة الشىهرية    احلسابات اجلارية وادارتها واعداد وتنظىيم مسىتندات الصىرف والقىبض ومىوازين     

والتقارير املالية الدورية واعداد دراسات الكلفة للمشاريع وادارة املصازن وصرف الرواتب واملصصصات 
،  واملكافائات واالجور ، ومسو السجالت احلاسبية واملالية لتوثيق التصىرفات املاليىة وفقىا للقىانون    
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قاقاتها بالتعاون مىع مديريىة الشىؤون    وتنظيم عقود مشييات اهليئة ومتابعة تنفيذها وصرف استح
 -. وتتكون من الشعب االتية : القانونية يف اهليئة

 شعبة املوازنة . -اوال :
 شعبة الرواتب . -ثانيا :
 بات اخلتامية والسجالت  .اشعبة احلس -ثالثا :
 شعبة املصزن. -رابعا :

 شعبة احلسابات . -خامسا :
 شعبة العقود . -سادسا :
يراس قسم التصطيب واالحصاء موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف االقل ،   -(: 31املادة ) 

وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سىنوات ، يتىوىل مهىام التصطىيب واملتابعىة واصىدار       
التقاير الدورية عن تنفيذ اخلطب السنوية للدائرة .كما تتوىل القيام باعداد البيانات االحصائية عىن  

اهليئة واعداد املسودات االولية لتقاريرها بالتنسيق مع الدوائر املعنية ، والقيام مبهىام االسىناد    عمل
 -اهلندسي  . ويتكون من الشعب االتية :

 شعبة التصطيب . -اوال:
 شعبة االحصاء . -ثانيا :
 الشعبة اهلندسية . -ثالثا:

صىل على  شىهادة جامعيىة اوليىة يف      موظى  حا  واحلاسىبات  يراس قسم املعلومىات  -( : 39املاادة )  
احلاسبات يف االقل ، يتوىل تقديم اخلدمات املتعلقة باملعلومات االلكيونية ، وادارة وصىيانة وادامىة   
احلاسبات يف اهليئة ومحاية وتنمية وتطوير براجمها ، ومساندة موظفي اهليئة لضمان االستصدام االمثل 

 -مات . وتتكون من الشعب االتية :للتقنية احلديثة يف ادارة ومحاية املعلو
 شعبة الربجمة والبيانات . -اوال :

 شعبة شبكات اهلارد وير . -ثانيا :
 شعبة الصيانة .  -ثالثا :

 الفصل الثامن
 دائرة الشؤون القانونية والتحقيقات

عل   يرأس دائرة الشؤون القانونية والتحقيقات موظ  بدرجة مدير عام حاصل -اوال : -( 32املادة ) 
 شهادة جامعية اولية يف القانون يف االقل ، وله خربة ال تقل عن عشر سنوات يف جمال اختصاصه .
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 قسم الدارة املوارد البشرية . والتحقيقات يرتبب مبدير عام دائرة الشؤون القانونية -ثانيا:
  -الشعب االتية : دير عام دائرة الشؤون القانونية والتحقيقاتترتبب مب -ثالثا :

تتوىل مهام السكرتارية وتنظيم وتوثيق ومتابعة مواعيد املىدير العىام    -شعبة السكرتارية :
 ومقابالته . 

يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون عل  االقل تتوىل القيام  -شعبة التفتيش :
انني مبهام الرقابة والرصد العمال وسىلوكيات مىوظفي الىدائرة ومىدى التىزامهم بىالقو      

 والتعليمات وتوجيهات رئاسة اهليئة وجملسها واملدير العام .
 -تتكون دائرة الشؤون القانونية والتحقيقات من مديرتني هما : -(: 33املادة )

 مديرية الشؤون القانونية . -اوال :
 مديرية التحقيقات . -ثانيا :
حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف يراس مديرية الشؤون القانونية موظ  بدرجة مدير  -(:34املادة )

 -القانون يف االقل وله خربة ال تقل عن مخس سنوات يف جمال اختصاصه ، وتتوىل القيام باملهام االتية :
 ابداء الرأي  واملشورة يف املسائل القانونية اليت تعرض عل  اهليئة . -اوال :

الفساد اليت حتركها اهليئىة ومراجعىة طىرق     اليافع امام احملاكم املصتصة فيما يتعلق بقضايا -ثانياا : 
 الطعن بشأنها . 

 متثيل اهليئة يف اللجان التحقيقية املشكلة بناءا عل  طلب اهليئة . -ثالثا :
 واالتفاقيات الدوليةبهذا الشأناعداد الدراسات والبحوث القانونية اخلاصة بقوانني مكافحة الفساد -:رابعا

 ت اخلاضعة للرقابة ومدى نزاهتهاواهليئاارات والدوائررارات واعمال الوزقالرقابة عل  قانونية و -:خامسا
 تتكون مديرية الشؤون القانونية من التشكيالت االتية : -(: 35املادة ) 

 قسم احلقوق والدعاوى . -اوال :
 قسم االستشارات . -ثانيا :
 قسم التشريعات . -ثالثا :
 قسم اللجان . -رابعا :

 قابة القانونية.قسم الر -خامسا :
 الشعبة االدارية. -سادسا :
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يرأس قسم احلقوق والدعاوى موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القىانون يف   -(: 36املاادة )  
االقل وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، تتوىل القيام مبتابعة الدعاوى املقامىة  

حكام الصادر هلا واليافع يف قضايا الفساد . وتتكون من الشعب للهيئة او عليها وتنفيذ القرارات واال
 -االتية :

وتتوىل متابعة الدعاوى اليت تقام للهيئة او عليها واليافع فيها ومىراجعة  -شعبة الدعاوى : -اوال :
 طرق الطعن بشأنها .

ولية يف القانون يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية ا -شعبة متابعة قضايا الفساد : -ثانيا :
وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، وتتوىل القيام مبتابعة قضايا الفسىاد  

 واليافع بشأنها امام احملاكم ومراجعة طرق الطعن يف االحكام والقرارات الصادرة فيها .
نون يف االقل وله ويرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القا -شعبة التنفيذ :  -ثالثا :

خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، وتتوىل القيام بتنفيذ القرارات واالحكام 
 ون التنفيذ والقوانني ذات الصلةالصادر للهيئة وفقا الحكام قانون حتصيل الديون احلكومية وقان

شهادة جامعية اولية يراس قسم االستشارات موظ  حاصل عل   -قسم االستشارات : -(:37املادة ) 
يف القانون يف االقل وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، وتتوىل القيام باداء الرأي 
واملشورة يف املسائل القانونية اليت تعرض عل  اهليئة واعداد البحوث والدراسات باملواضيع ذات الصلة 

 -مبنع الفساد ومكافحته . وتتكون من الشعب االتية :
يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون يف االقل ،  -شعبة الرأي واملشورة : -اوال :

وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، وتتوىل القيام بابداء الرأي واملشورة يف 
 املسائل القانونية املصتلفة .

حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون يف يرأسها موظ   -شعبة البحوث والدراسات : -ثانيا :
االقل، وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، وتتوىل القيام باعداد البحىوث  

 والدراسات يف ميادين مكافحة الفساد ومنعه .
يرأس قسم التشريعات موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون يف االقل  -( : 38املادة ) 

وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، تتوىل القيام باعداد مسودات القوانني فيما 
يصب يف منع الفساد ومكافحته  وتنفيذ التزامات الدولية وفقا لالتفاقيىات الدوليىة بهىذا الشىأن ،     
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عة وتقييم الصكوك القانونية والتدابري االدارية وتقدير مدى كفايتها ملنىع الفسىاد ومكافحتىه.    ومراج
 -وتتكون من الشعب االتية :

يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون  -شعبة اعداد مسودات القوانني : -اوال :
، وتتوىل مهمة اعداد مسودات  يف االقل وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات

قوانني فيما يصب مبكافحة الفساد والوقاية منه وتنفيذ االلتزامات الدولية وفقا لالتفاقيات اليت 
 .صادق عليها العراق فيما خي  منع الفساد ومكافحته 

يرأسها موظ  حاصل عل  شىهادة جامعيىة اوليىة يف القىانون يف      -شعبة التقييم الدوري : -ثانياا : 
قل ، وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، تتوىل القيام بىاجراء تقيىيم   اال

دوري للصكوك القانونية والتدابري االدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها ملنىع الفسىاد   
 .  ومكافحته

 االقل ، وله يرأس قسم اللجان موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون يف -( : 31املادة ) 
خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، وتتوىل القيام مبتابعة عمل اللجان  اليت تشكل 
يف اهليئة او اليت تشارك فيها اهليئة ، والقيام بتوثيق اعماهلا وحفىظ اولياتهىا وتنفيىذ توصىياتها او     

 -متابعة تنفيذها . وتتكون من الشعب االتية :
يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف  -ان التحقيقية وجلان التضمني :شعبة اللج -اوال :

القانون وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، وتتوىل القيام بتنظيم وتوثيق اعمال 
 اللجان التحقيقية يف اهليئة وجلان التضمني وتنفيذ توصياتها او متابعة تنفيذها وحفظ اولياتها .

شعبة اللجان اخلارجية : يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة اولية يف القانون يف االقل وله خربة  -نيا :ثا
يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، وتتوىل القيام بتنظىيم وتوثيىق اللجىان الىيت     
تشارك اهليئة يف عضويتها ، وحفظ وتوثيق اوليات اللجان اليت ييأسها ممثىل اهليئىة وتنفيىذ    

 وصياتها او متابعة تنفيذها.ت
يرأسها موظ  حاصل عل  شىهادة جامعيىة اوليىة يف القىانون يف      -شعبة اللجان املتنوعة : -ثالثا :

االقل وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، وتتوىل القيام بتوثيق ومتابعة 
واللجىان اخلارجيىة ، وحفىظ    عمل اللجان الداخلية املتنوعة غري اللجان التحقيقيىة والتضىمني   

 اولياتها وتنفيذ توصياتها او متابعة تنفيذها . 
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يرأس قسم الرقابة القانونية  موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القىانون يف   -(: 41املادة ) 
االقل ، وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سىنوات ، يتىوىل القيىام مبهىام الرقابىة على        

 -واعمال الوزارات والدوائر واهليئات وتقرير مدى نزاهتها . وتتكون من الشعب االتية :قانونية 
يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون يف االقل  -شعبة التقصي والرصد : -اوال :

وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، تتوىل القيام مبهام رصد وحتري االوامر 
والقرارات والعقود واالعمال اليت تقوم بها اجلهات الرمسية املصتلفة و ع املعلومىات والوثىائق   

 عنها اذا ما شابها شبهة خمالفة القانون او عدم النزاهة.
يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون يف االقل ، وله  -شعبة املشورة: -ثانياا : 

 تقل عن مخس سىنوات ، تتىوىل مهمىة دراسىة وتىدقيق االوامىر       خربة يف ميدان اختصاصه ال
والقرارات واالعمال والعقود اليت شابها شبهة خمالفة القانون او عدم النزاهة ، والبحث يف مدى 
مطابقتها للقانون ومدى التزامها مبعايري النزاهة ، وتقديم الرأي النهائي بشأنها بعد التىداول  

 اء واجلهات املصتصة .ومساع اراء املعنني واخلرب
يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القىانون ولىه خىربة يف     -شعبة املتابعة : -ثالثا :

ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، تتوىل مهمة متابعىة اختىاذ االجىراءات املناسىبة     
نون او عدم النزاهة ، لتصحيح مسارات االوامر او القرارات او االعمال اليت شابها خمالفة القا

ومتابعة اختاذ االجراءات القانونية املناسبة ملالحقة املسؤولني عن املصالفات او اجلرائم املرصودة 
انضباطيا او جزائيا او سياسيا ، بالتنسيق والتعاون مع الربملان واحملاكم املصتصة واجلهات ذات 

 العالقة .    
موظ  بدرجة مدير حاصل عل  شىهادة جامعيىة اوليىة يف     يرأس مديرية التحقيقات -(: 49املادة ) 

القانون وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، وتتوىل الكش  عن حاالت الفساد يف 
 . اهليئات احلكومية كافة و ع املعلومات بشأنها وباالستعانة باالجهزة الفنية والتحقيق فيها

 -حقيقات من التشكيالت االتية :تتكون مديرية الت -(: 42املادة ) 
 مكتب حتقيقات اربيل . -اوال :

 مكتب حتقيقات السليمانية . -ثانيا :
 مكتب حتقيقات دهوك . -ثالثا :
 مكتب حتقيقات كرميان. -رابعا :
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 قسم الرقابة وتقييم االداء . -خامسا :
 قسم مراقبة التصرف باموال االقليم . -سادسا :
 . قسم االسيداد -سابعا :
 الشعبة االدارية . -ثامنا :
يراس قسم الرقابة وتقييم االداء موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون  -(: 43املادة ) 

او احملاسبة ، وله خربة يف ميدان اختصاصه مدة ال تقل عن مخس سنوات ، تتوىل مهمة وضع معىايري  
والقيام باعمال الرقابة وتقيىيم االداء الىدوري يف    تقييم اعمال واجنازات حمققي وحتريي ومكاتب اهليئة
 -ضوء املعايري املوضوعة .وتتكون من الشعب االتية :

 شعبة املعايري . -اوال :
 شعبة التقييم . -ثانيا :
يراس كل مكتب من مكاتب التحقيقات يف مديرية التحقيقىات حمقىق حاصىل على       -(: 44املادة ) 

يف االقل وله خربة فعلية كمحقىق مىدة ال تقىل عىن مخىس سىنوات .        شهادة جامعية اولية يف القانون
وتتوىل املكاتب مهمة التحري عن الفساد وكشفه من تلقاء نفسها او بناء عل  معلومات او اخبارات 

 او شكاوى بضمنها االخبارات املغفلة والتحقيق فيها حتت اشراف قضاة التحقيق املصتصون . 
 -تب من مكاتب التحقيقات من الشعب االتية :يتكون كل مك -(: 45املادة ) 

تتوىل مهمة تلقىي االخبىارات عىن الفسىاد بكافىة الطىرق والوسىائل         -شعبة اخلب الساخن : -اوال :
بضمنها اهلات  والربيىد االلكيونىي ، ومىن  يىع املصىادر  ، وتوثيقهىا يف سىجالت خاصىة ،         

للقىانون واحكىام تعليمىات العمىل      وعرضها عل  مدير املكتىب ، الختىاذ الىالزم بشىأنها وفقىا     
 التحقيقي اخلاصة باهليئة . 

يراسها موظى  حاصىل على  شىهادة االعداديىة يف االقىل تتىوىل مهمىة          -شعبة االسناد : -ثانيا :
التنسيق لتنفيذ اوامر القبض واالستقدام الصادرة للهيئة ضد املتهمني بالفساد وتقديم الىدعم  

  تنفيذ عملياتهم .واالسناد حملققي وحتريي اهليئة يف
يراسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القىانون تتىوىل مهمىة     -شعبة احلفظ : -ثالثا :

 حفظ وتوثيق االضابري التحقيقية وفقا لتعليمات العمل التحقيقي اخلاصة باهليئة .
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لى   عدد من الشعب التحقيقية حسب متطلبات العمل ، يىرأس كىل منهىا حمقىق حاصىل ع      -رابعا :
شهادة جامعية اولية يف القانون يف االقل وله خربة يف ميدان العمل التحقيقي كمحقىق مىدة ال   

 تقل عن مخس سنوات .
موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية   يرأس قسم مراقبة التصرف باموال االقليم -(: 46املادة )

ريقة ادارتها بالتعىاون مىع ديىوان    يف احملاسبة ، ويتوىل مهمة الرقابة عل  التصرف باموال االقليم وط
الرقابة املالية واجلهات املعنية ، واعداد تقارير دورية عنها ترفع لرئيس اهليئة. ويتكون مىن الشىعب   

 -االتية :
يرأسها موظ  حاصل عل  شىهادة جامعيىة اوليىة يف احملاسىبة ولىه خىربة يف        -شعبة الرصد : -اوال :

وتتوىل مهمة رصد التصرف باموال االقليم وطريقة  ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ،
ادارتها وحتديد اوجه االحنراف فيها وبيان املالحظات بشأنها ورصىد املصالفىات املاليىة والتأشىري     

 عليها . واعداد تقاير دورية عن توجهاتها العامة والعيوا والثغرات واالحنرافات فيها.
عل  شهادة جامعية اوليىة يف احملاسىبة يف االقىل ،     يرأسها موظ  حاصل -شعبة التنسيق : -ثانيا:

تتوىل مهمة التنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة املالية يف االقليم واجلهات املعنية االخرى لتنفيذ 
برامج وخطب  مشيكة للرقابة عل  التصرف باموال االقليم وطريقة ادارتهىا ، وتوحيىد الىرؤى    

 بشأنها واعداد تقاير مشيكة . 
يرأس قسم االسيداد موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون وله خربة يف  -( : 47ادة ) امل

ميدان ختصصه مدة ال تقل عن مخس سنوات ، وان يتقن اللغة االنكليزية ، ويتوىل القسم اختاذ ما يلزم 
هلاربني اىل اخلارج ، ويتكون السيداد عائدات الفساد املهربة اىل اخلارج واسيداد املتهمني  واحملكومني ا

 -من الشعبتني االتيتني :
اصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون حيرأسها موظ   -د عائدات الفساد :شعبة اسيدا -اوال :

يف االقل ، وان يتقن اللغة االنكليزية ، وتتوىل الشعبة اختاذ ما يلزم السيداد عائىدات الفسىاد   
 من اخلارج .

يرأسها موظ  حاصل عل  شىهادة جامعيىة اوليىة يف     -اسيداد املتهمني واحملكومني : شعبة -ثانيا :
القانون يف االقل ، وان يتقن اللغىة االنكليزيىة ، وتتىوىل الشىعبة اختىاذ مىا يلىزم السىيداد املىتهمني          

 واحملكومني لصاحل اهليئة من اخلارج بالتنسيق مع اجلهات املعنية . 
 الفصل التاسع
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 ية والشفافيةدائرة الوقا
يرأس دائرة الوقاية والشفافية موظ  بدرجة مدير عام حاصىل على  شىهادة     -اوال : -(: 48املادة ) 

 . جامعية اولية يف االقل ، وله خربة ال تقل عن عشر سنوات يف جمال اختصاصه
ية وتنظيم تتوىل مهام السكرتار لسكرتاريةلترتبب مبدير عام دائرة الوقاية والشفافية شعبة  -ثانيا :

 وتوثيق ومتابعة مواعيد املدير العام ومقابالته . 
 -تتوىل دائرة الوقاية والشفافية القيام باملهام االتية : -( : 41املادة ) 

التحقق من مشروعية مصادر اموال املشمول باحكام قانون اهليئة املسجلة بامسه او باسم غريه  -اوال :
 لغري مادامت ملكيتها تعود اليه .سواء كانت يف حيازته او يف حيازة ا

تطوير مهارات التحقيق يف قضايا الفساد واساليب الرقابة املالية والتفتيش االداري واشاعة  -ثانيا :
 ثقافة النزاهة والشفافية .

 متابعة تطبيق القوانني واالنظمة والتعليمات املتعلقة باهليئة . -ثالثا :
 ت ذات النشاطات املشابهة .تنمية العالقات مع املنظما -رابعا :

ادارة برامج التدريب واقامة املؤمترات بالتعاون مع الوزرارات واجلهات املصتصة ومؤسسات  -خامسا :
 القطاع اخلاص .

وضع قواعد السلوك الوظيفي لتوضيح معايري اخلدمة العامة واخالقياتهىا ومراقبىة مىدى     -سادساا : 
 .1الت املناسبة عليها التقيد بها ، ومراجعتها واقياح التعدي

  -تتكون دائرة الوقاية والشفافية من االقسام االتية : -(: 51املادة ) 
 قسم الكسب غري املشروع . -اوال :

 قسم التطوير والتدريب . -ثانيا :
 قسم العالقات مع املنظمات غري احلكومية . -ثالثا :
 قسم الشفافية والسلوك الوظيفي . -رابعا :

 املوارد البشرية .قسم  -خامسا :

                                                                    

افية الن قىانون  اضيفت مهمة  ) وضع قواعد السلوك الوظيفي ومراقبة التقيد بها ( اىل مهام دائرة الوقاية والشىف  - 1
اهليئة ن  عليها يف املادة ) اخلامسة / سادسا ( منه دون ان حيدد الدائرة املعنية بها ، ولكونهىا اقىرا يف طبيعتهىا اىل    

 طبيعة مهام دائرة الوقاية والشفافية لذا اضيفت اليها يف هذا النظام .
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يرأس قسم الكسب غري املشروع موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القىانون   -(: 59املادة ) 
يف االقل وله خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، ويتوىل تلقي كشوفات املصاحل املالية 

أنها ، ومالحقة الكسب غري املشىروع  ومتابعة تقدكها من املكلفني بها وتوثيقها ، وتقصي احلقائق بش
 -وفقا الحكام قانون اهليئة وتعليمات الكسب غري املشروع . ويتكون القسم من الشعب االتية :

يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية ، وتتوىل تلقي  -شعبة كش  املصاحل املالية : -اوال :
 . كشوفات املصاحل املالية ومتابعة تقدكها وتوثيقها

يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعيىة اوليىة ، وتتىوىل  ىع      -شعبة تقصي احلقائق : -ثانيا :
املعلومات واحلقائق عن امىوال املكلفىني بتقىديم كشىوفات مصىاحلهم املاليىة وامىوال ازواجهىم         
واوالدهم القاصرين ، والتحقق من مشروعية مصادر اموال املشىمولني باحكىام قىانون اهليئىة     

بامسائهم او باسم غريهم سواء اكانت يف حيازتهم او حيازة الغري ما دامىت ملكيتهىا    املسجلة
تعود اليهم ، وتقصي وجود زيادة يف الثروة ال تتناسب مع املوارد املشروعة ، وتقصي احلقىائق  

 بشأن تعارض املصاحل ، واعداد تقارير عنها .
جامعية اولية يف القانون يف االقل، ويتوىل يرأسه موظ  حاصل عل  شهادة  -شبعة املتابعة : -ثالثا:

متابعة اختاذ االجراءات القانونية حبق من كتنع عن تقىديم تقريىر كشى  املصىاحل املاليىة ، او      
يتعمد تقديم معلومات ) جوهرية ( غري صحيحة فيه او يتعمد اخفائها ، ومالحقة من تنسب 

 يئة ، وتعليمات الكسب غري املشروع .اليه اهليئة كسبا غري مشروع ، وفقا الحكام قانون اهل
يرأس قسم التطوير التدريب موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف االقل ، وله  -(: 52املادة ) 

خربة يف ميدان اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، ويتوىل القيىام بىادارة بىرامج التىدريب واقامىة      
صىة ومؤسسىات القطىاع اخلىاص ، وتطىوير مهىارات       املؤمترات بالتعاون مع الوزرارات واجلهىات املصت 

التحقيق يف قضايا الفساد واساليب الرقابة املالية والتفتيش االداري واشاعة ثقافة النزاهة والشفافية . 
 -وتتكون من الشعب االتية :

يراسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف االقل ، تتىوىل القيىام    -شعبة التدريب : -اوال :
رة برامج التدريب والتطوير وتطوير مهارات التحقيق يف قضايا الفساد ، واساليب الرقابة بادا

املالية والتفتيش االداري ، كما تتوىل اقامة املؤمترات بالتعاون مع الوزارات واجلهات املصتصة 
 ومؤسسات القطاع اخلاص .
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دة جامعية اولية يف االقىل ،  يرأسها موظ  حاصل عل  شها -شعبة اشاعة ثقافة النزاهة : -ثانيا :
يف االعالم او االختصاصات ذات الصلة ، وتتوىل مهمة ادارة برامج التوعية واحلمالت االعالمية لنشر 
ثقافة النزاهة والشفافية واخلضوع للمساءلة وتنمية وتقوية املطالب حبكم شفاف نزيه قائم عل  مبادئ 

 احلكم الرشيد .
يراسها موظ  حاصل عل  شىهادة جامعيىة اوليىة يف االقىل ، يف      -: يةشعبة املناهج اليبو -ثالثا :

اليبية او االختصاصات ذات الصلة ، وتتوىل القيام بالتعاون والتنسىيق مىع اجلهىات املعنيىة     
 باليبية والتعليم لوضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة .

نظمات غري احلكومية موظ  حاصل عل  شهادة جامعية يرأاس قسم العالقات مع امل -(: 53املادة) 
اولية ، وتتوىل العمل مع املنظمات غري احلكومية لتعزيز ثقافة السلوك االخالقي يف القطىاعني العىام   
واخلاص ، عن طريق تطوير ونشر املواد وادارة برامج التدريب واالتصال باجلمهور عرب وسائل االعىالم  

 -االتية :وغريها . وتتكون من الشعب 
يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعيىة اوليىة يف    -شعبة العالقات مع املنظمات احمللية : -اوال :

 االقل ، وتتوىل التنسيق والتعاون وادارة الربامج بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدني الوطنية .
شهادة جامعية اولية يف يرأسها موظ  حاصل عل   -شعبة العالقات مع املنظمات الدولية : -ثانيا :

 االقل ، وتتوىل التنسيق والتعاون وادارة الربامج ونشر املواد بالتعاون مع املنظمات الدولية .
يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعة اولية يف االعىالم ، تتىوىل    -الشعبة االعالمية : -ثالثا :

وتنفيذ احلمالت االعالمية فيمىا  القيام بنشاطات وتنفيذ برامج االتصال باجلمهور عرب االعالم 
يصب مبنع الفساد ومكافحتىه ونشىر مبىادئ وقىيم النزاهىة والشىفافية واخلضىوع للمسىاءلة ،         

 بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدني .
يرأس قسم الشفافية والسلوك الوظيفي موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية من  -(: 54املادة ) 

يبوية او النفسىية او االختصاصىات ذات الصىلة ، ولىه خىربة يف ميىدان       االختصاصات القانونية او ال
اختصاصه ال تقل عن مخس سنوات ، ويتوىل القيىام مبتابعىة تطبيىق القىوانني واالنظمىة والتعليمىات       
املتعلقة باهليئة ،وترسيخ وتقويم السلوك االخالقي وحتمل املسؤولية يف تأدية الوظيفىة العامىة ووضىع    

لوظيفي لتوضيح معايري اخلدمة العامة واخالقياتها ، والتشديد عل  االلتىزام بهىا ،   قواعد السلوك ا
ونشر اخالقيات النزاهة  الشصصية وااللتزام الذاتي مبعايري اخلدمة العامىة ، وحتىري االلتىزام بىذلو ،     
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صتلفة. واعداد تقارير دورية عن واقع اخلدمات يف املؤسسات العامة  واخلاصة  والقطاعات اخلدمية امل
 -وتتكون من الشعب االتية :

يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية ، تتىوىل   -شعبة قواعد السلوك الوظيفي : -اوال :
القيام باعداد تعليمات السلوك الوظيفي ومراجعتها دوريا يف ضوء التطورات ، والتشديد عل  

باخالقيات الوظيفة العامة ، وحتىري التىزام   االلتزام مبعايري اخلدمة العامة ، ونشر ثقافة االلتزام 
 القيادات واملوظفني والدوائر بها واعداد تقارير دورية عن ذلو ، تتاح للجمهور واالعالم .

يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية ، تتوىل القيام بتحري  -شعبة الشفافية : -ثانيا :
 ير عنها تعلن للجمهور واالعالم .واقع اخلدمات يف املؤسسات العامة  واعداد تقار

يرأسها موظ  حاصل عل  شهادة جامعية اولية يف القانون ، تتوىل  -شعبة سيادة القانون : -ثالثا :
 مهمة متابعة تطبيق القوانني واالنظمة والتعليمات املتعلقة باهليئة ومبنع ومكافحة الفساد .

 الفصل العاشر
 احكام عامة وختامية

دائىرة الشىؤون   )  و ( مكتىب رئىيس اهليئىة    ) يرأس القسم اادارة املوارد البشرية  يف -: ( 55املادة ) 
موظ  حاصل عل  شىهادة جامعيىة اوليىة يف    ( دائرة الوقاية والشفافية )  و ( القانونية والتحقيقات

ات االقل ، وله خربة يف ميدان االدارة او القانون مدة ال تقل عن مخس سنوات ، وتتوىل تقديم اخلىدم 
 -االدارية واملالية واخلدمية ملوظفي واقسام اجلهة اليت يتبعها . ويتكون من الشعب االتية :

 الشعبة االدارية واخلدمات . -اوال :
 الشعبة املالية . -ثانيا :
 شعبة االحصاء . -ثالثا :

 فقب والشفافية(شعبة التدقيق الداخلي يف دائرتي ) الشؤون القانونية والتحقيقات( و )الوقاية  -:رابعا
مىا   –عدا املدراء العامون واصحاا الدرجات اخلاصىة   -كنح موظفوا اهليئة  -اوال: -(: 56املادة ) 

يتقاضاه موظفو ديوان الرقابة املالية من خمصصات وفق قانون ديوان الراقابة املالية القليم كوردستان 
 -وهي: 2112لسنة  2رقم 

 % ( من راتب املوظ  . 01عن )  خمصصات رقابية ال تتجاوز نسبتها -أ
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% ( من الراتب للموظفني الذين يقومون  50خمصصات خطورة ومهام خاصة ال تتجاوز نسبتها )  -ب
 مبهام الرقابة والتدقيق ويتعرضون للمصاطر اثناء عملهم .

 % ( من الراتب . 31خمصصات املوقع اجلغرايف ال تتجاوز )  -ج
 % ( من الراتب .01رج اوقات الدوام الرمسي ال تتجاوز نسبتها ) خمصصات منع ممارسة املهنة خا -د

 .ال عالقة للمصصصات اعاله باملصصصات املمنوحة لباقي املوظفني بشكل عام  -:ثانيا
 .متنح املصصصات املنصوص عليها يف البند ) اوال ( من هذه املادة بقرار من جملس اهليئة  -ثالثا :
جراءات حبق رئيس اهليئة عند خمالفته فيما يتعلىق باعمىال وظيفتىه وفىق     ال تتصذ اال -(: 57املادة ) 

 القانون اال بأذن مسبق من الربملان طبقا لن  املادة ) السابعة / رابعا ( من قانون اهليئة.
ال جيوز لغري رئيس اهليئة معاقبة موظفيها اداريا وال جيوز حجزهم او توقيفهم بسبب  -(: 58املادة ) 

 بوظيفتهم اال بعد استئذان رئيس اهليئة ، ما عدا حالة اجلنحة او اجلناية املشهودة.  اعمال تتعلق
لرئيس اهليئة استحداث او دمج او الغىاء اقسىام وشىعب اهليئىة وحسىب متطلبىات        -( : 51املادة ) 
 العمل.
 –وردسىتان  القىيم كوردسىتان )وقىائع ك    ينشر هذا النظام الداخلي يف اجلريدة الرمسية -( : 61املادة ) 
 . 2122/  6/  31ويعد نافذا من تاريخ نفاذ قانون اهليئة يف  العراق (

 
  حممد د . امحد انور                                                                                           

 العراق –لس اهليئة العامة للنزاهة يف اقليم كوردستان رئيس جم                                                              

 
 اهليئة العامة للنزاهة

 26/3/2194يف  925رقم 
 

العراق رقم  –استنادا الحكام املادة الرابعة والعشرين من قانون اهليئة العامة للنزاهة القليم كوردستان 
 -التعليمات االتية : نا، اصدر 2122( لسنة  3) 

 

 2194( لسنة  2 رقم ) تعليمات
  العراق –تنظيم العمل التحقيقي للهيئة العامة للنزاهة القليم كوردستان 

 التعاريف:  الفصل االول
 -يقصد بالكلمات والعبارات االتية املعاني املبينة ازائها : -( : 9املادة ) 
 العراق . –اهليئة العامة للنزاهة القليم كوردستان  -اهليئة :
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 العراق . -يس اهليئة العامة للنزاهة القليم كوردستانرئ -رئيس اهليئة :
 .العراق –نزاهة اقليم كوردستان  مدير عام دائرة الشؤون القانونية والتحقيقات يف هيئة -املدير العام :

 مدير مديرية التحقيقات . -مدير التحقيقات :
 مكتب التحقيقات التابع للهيئة . -املكتب :
 العراق . -عامة للنزاهة القليم كوردستان حمقق اهليئة ال -احملقق :
  هي اخبار تتلقاه اهليئة وتسجله كوارد اداري متهيدا للنظر يف صالحيته للتسجيل كدعوى اخبارية -:املعلومة

 هي الدعوى اليت حيقق بها حمققوا اهليئة ومل تعرض بعد عل  قاضي التحقيق . -الدعوى االخبارية :
 وى اليت حيقق بها حمققو اهليئة حتت اشراف قاضي التحقيق .هي الدع -الدعوى اجلزائية :

 

 الفصل الثاني
 تلقي املعلومات عن الفساد وتسجيلها

تتلق  اهليئة ) املعلومات ( عن مزاعم الفساد ، ولو كانت مغفلة ، جبميع وسائل ايصال  -(: 2املادة ) 
 ملصتلفة وغريها . املعلومة بضمنها اهلات  والربيد االلكيوني ووسائل االعالم ا

تسجل ) املعلومة ( املقدمة بتدوين شص  اقواله كمصرب ) املقابلة ( كىدعوى اخباريىة    -( : 3املادة ) 
 حال تدوين االقوال ، وال تدون اقوال املصرب اال من حمقق .

 - بهامش منه -تسجل ) املعلومة ( او الشكوى احملالة اىل املكتب من قاضي التحقيق -( : 4املادة ) 
يف سجل الدعاوى اجلزائية مباشرة ، وتعرض عليه فور تنفيذ اهلامش اال اذا امر القاضي بتسجيلها يف 

 سجل الدعاوى االخبارية .
تسجل ) املعلومة ( الواردة بغري الطريقتني املنصوص عليها يف الفقىرتني السىابقتني    -( اوال : 5املادة ) 

 اعاله يف سجل الوارد االداري .
ملدير مديرية التحقيقات او مدير املكتب حفظ ) املعلومة( دون اختاذ أي اجراء بشأنها اذا مل  -ثانيا :

تكن تتضمن أي إحياء بوجود جركة من أي نوع كاملعلومىة الىيت تتحىدث عىن توجيىه عقوبىة       
 انضباطية للموظ  ، او عدم صرف رواتبه او االمتناع عن منحه اجازة .

 سجل الدعاوى االخبارية اذا تضمنت االحياء بوجود جركة فساد ويتم تسجل ) املعلومة ( يف -ثالثا :
 اختاذ الالزم بشأنها يف ضوء طبيعة املعلومات الواردة فيه .

اذا توفرت لدى احملقق او مدير املكتب او معاونه ) معلومات ( شفوية عن وجود جركىة  -( : 6املادة ) 
 لها كدعوى اخبارية .فساد فله تنظيم حمضر او سري حتقيق بها وتسجي
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ملدير مديرية التحقيقات او مدير املكتب ايداع نسصة من ) املعلومىات ( الىيت يتقىرر     -( : 7املادة ) 
حفظها اداريا ، او املتضمنة االدعاء جبرائم ال تدخل يف اختصىاص اهليئىة اىل اجلهىات املعنيىة ، مىع      

 مراعاة اصول املصاطبات االدارية املتعارف عليها . 
حمالة من جهات اخرى خىارج اهليئىة وكانىت قبىل      -تسجل الدعوى الواردة اىل اهليئة  -:(  8ادة ) امل

 كقضية جزائية مباشرة . -احالتها للهيئة معروضة عل  حمكمة التحقيق 
ال جيوز اختاذ أي اجراء من اجراءات التحري او التحقيق بشأن ) املعلومة ( عل   -اوال  -( : 1املادة ) 
رد االداري ، بل يتوجب تسجيلها يف سىجل الىدعاوى االخباريىة ، وال حيىق اليىة جهىة حفىظ        رقم الوا

املعلومة ) ولو مل تسجل اال اداريا ( اذا ما مت بشأنها اي اجراء من اجراءات التحري او التحقيق باي 
 حال من االحوال اال باعتبارها دعوى اخبارية .

( من هذه املادة جيوز طلب معلومىات اضىافية على  رقىم      استثناءا من احكام البند ) اوال -ثانيا :
 الوارد االداري من املصرب قبل تسجيل املعلومة يف سجل الدعاوى االخبارية .

بأذن من رئيس اهليئة او املدير  -يف احلاالت اليت تقتضي سرية كاملة  –جيوز للمحقق  -( : 91املادة ) 
و سجل الدعاوى اجلزائية دون تأشري معلومات فيه ، حلني العام اخذ رقم من سجل الدعاوى االخبارية ا

انقضاء اسباا السرية ، عل  ان يقوم احملقق باعالم رئيس اهليئة واملدير العىام بكىل تطىور حيصىل يف     
 الدعوى ، حلني تأشري املعلومات يف السجالت حال انقضاء اسباا السرية .

 الفصل الثالث
 التحقيق يف الدعاوى

يتوىل احملقق التحقيق يف الدعوى االخبارية وجيري التحري بنفسه او بواسطة التحريني  -:(  99املادة ) 
املنسبني مبعيته ، فأذا تيقن من وجود جركة ما ، ومتكن من  ع ادلة او قرائن تشري اىل نسىبتها اىل  

لى   شص  ما ، وجب حني ذاك تسجيل الدعوى االخبارية يف ) سجل القضايا اجلزائيىة ( وعرضىها ع  
 حمكمة التحقيق بال تأخري .

بني االعمال اليت تعد مىن االخطىاء   -بعلمية ومهنية عالية  -التفريق يراعي احملققون  -( :92املادة )
االدارية او املالية او احملاسبية او القانونية اليت ال ترق  اىل مستوى اجلىرائم،وبني االفعىال الىيت تعىد     

 قانون العقوبات والقوانني اخلاصة االخرى طبقا الركان اجلركة )جرائم فساد( وفقا للنصوص العقابية يف
مالحقة االخرية ) اجلرائم  يف تلو النصوص عمال بقاعدة )الجركة وال عقوبة اال بن ( ،واالقتصار عل 

 ، وترك مالحقة االوىل للجهات املعنية بها طبقا الحكام القانون . ( فقب
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ية عرض الدعاوى عل  قضاة التحقيق دون التيقن من وجود جركة يتحمل احملقق مسؤول -( :93املادة )
ما ، ودون وجود ادلة او قرائن تشري اىل مرتكبيها ،كما يتحمل مسؤولية التلكؤ اوالياخي يف عرضها 

 ة اذا كانت من الدعاوى املهمةبعد توفر شروط العرض ،او يف متابعة اجراءاتها التحقيقية خاص
احملقق جهوده يف اجناز الدعاوى االكثر اهمية ، وتعد الدعوى اكثر اهميىة اذا مىا   يركز  -(: 94املادة ) 

 -قام فيها احدى املعايري االتية :
 اذا ما كانت قيمة الفساد كبرية . -اوال 
 .او القيادات السياسيةاذا كان املتهم او املتهمون فيها من كبار املوظفني او املسؤولني يف الدولة  -ثانيا 
 اذا كانت حمل اهتمام الرأي العام . -ثالثا 
 اذا كانت ادلتها اقوى من سواها . -رابعا 

ا السرية ايا كانىت  حملققي اهليئة االطالع عل  املستندات والوثائق الرمسية مبا فيه -:اوال-(:95املادة )
 . درجة كتمانها

ا االطىالع عليهىا غايىة يف    اذا ادعت اجلهة اخلاضعة للتحقيق ان املعلومات والوثائق املطلو -ثانيا :
السرية وان احتمال افشائها قد يعرض االمن يف االقليم للصطر ، يقوم رئيس اهليئة بتشكيل جلنة حتقيق 

 برئاسته او نائبه وعضوية اثنني من املدراء العامني يف اهليئة للقيام بتدقيق املعلومات والوثائق .
مكتب من عدد من احملققني والتحريني برئاسة حمقىق  تشكل الشعب التحقيقية يف كل  -( : 96املاادة )  

ذو كفاءة وخربة ، وحيدد عدد احملققني واملوظفني فيها يف ضوء حجم العمل لديها ويف ضوء التقسيمات 
 املناسبة وفقا الختصاص املكتب املكاني .

 الفصل الرابع
 احالة الدعوى حسب االختصاص املكاني او النوعي

) املعلومة ( املسىجلة بىرقم اداري او الىدعاوى االخباريىة اىل املكتىب املصىت        حتال  -( : 97املادة ) 
مكانيا بقرار من املدير العام او مدير التحقيقات اومدير املكتب او احملقق املصت  ، فأذا وجد املكتب 

صت  الذي احيل اليه االخبار بانه غري خمت  بالتحقيق فيه الي سبب توجب مبدير املكتب او احملقق امل
 عرض االمر مبطالعة عل  رئيس اهليئة او نائبه للفصل يف النزاع .

لنىوعي اال بقىرارمن حمكمىة    ا( حسىب االختصىاص املكىاني او   ال حتال )الدعاوى اجلزائية-( :98املادة )
 خمتصة

ال جيوز عرض الدعوى اجلزائية املعروضة عل  حمكمة حتقيق معينة عل  حمكمة حتقيىق   -( : 91املادة ) 
 اال بقرار احالة قضائي . اخرى
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 الفصل اخلامس
 الفصل بني االدارة والتحقيق

ال جيوز ملدير التحقيقات او مدير املكتب التدخل بىاي شىكل يف العمىل التحقيقىي او     -( : 21املاادة )  
توجيهه وجهة ما ، و يق  دورهم عند توزيع العمل وتنظيمه وتنفيذ سياسات رئاسة اهليئة يف ميدان 

يقي وضمان قيام احملققني بواجباتهم وتوفري ظروف العمل املناسبة هلم ، وتقديم املشورة هلم العمل التحق
اذا ما طلبوها ، ووضع الرقابات االدارية عليهم وعل  املوظفني العاملني يف الدائرة او املكتب لضمان 

لسىلطاتهم الغىراض   نزاهة احملققني والتحريني وعدم استغالهلم لنفوذهم او سوء تصىرفهم او اسىتغالهلم   
 شصصية ومراقبة املتغريات بامواهلم ، وتوفري الدعم االداري واللوجسيت هلم .

متنع جلان التحقيق االداري واملىوظفني االداريىني يف اهليئىة سىوى املىدير العىام ومىدير         -( : 29املادة ) 
عنهىا الي سىبب   التحقيقات من طلب اصل الدعاوى اجلزائية او االخبارية او ملصصات او مطالعات 

 كان ، اال مبوافقة حتريرية من رئيس اهليئة او املدير العام او باالستناد اىل قرار قضائي . 
للمكتب مفاحتة اجلهات اليت تعنيها املصاطبة خارج اهليئىة او داخلىها مىع مراعىاة      -(: 22املادة ) 

 يئة .اصول املصاطبات االدارية املعروفة يف خماطبة اجلهات الرمسية خارج اهل
 الفصل السادس

 تنظيم اضابري الدعاوى

  -يكون رقم ) الدعوى االخبارية ( متكون من : -:(  23املادة ) 
 تسلسل سجل الدعاوى االخبارية . -اوال 

( مىىن هىىذه  20املىىادة ) الرمىىز ) ك ك ( وفوقىىه ) رقىىم املكتىىب ( وفىىق االرقىىام املوشىىرة يف  -ثانيااا 
 التعليمات

 بار .سنة تسجيل االخ -ثالثا
 -يكون رقم ) الدعوى اجلزائية ( متكون مما يأتي : -( : 24املادة ) 

 تسلسل سجل الدعاوى اجلزائية . -اوال
 ( من هذه التعليمات . 20الرمز ) ق ك ( وفوقه ) رقم املكتب ( وفق املادة )  -ثانيا
 سنة تسجيل الدعوى اجلزائية يف سجل الدعاوى اجلزائية . -ثالثا

 من هذه التعليمات . 21و 23حيدد رئيس اهليئة ارقام املكاتب الغراض املادتني  -:( 25املادة ) 
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يكون رقم صادر الكتب احملررة يف الدعوى سواء كانىت اخباريىة او جزائيىة هىو رقىم       -( : 26املاادة )  
الدعوى الكامل وفق ما نصت عليه هذه التعليمات ، اضافة اىل رقىم تسلسىل الكتىاا يف الىدعوى     

 وكنع اخذ رقم صادر للدعوى من سجل الصادر اخلاص باملكتب . نفسها ،
حتفظ اصل  يع املصاطبات الصادرة والواردة بشأن الدعوى فيها ، وال جيوز باي حال  -( : 27املادة ) 

 حفظها بطريقة ادارية او مكتبية .
ي ( يف كىل ورقىة ينظمهىا يف    يلتزم احملقق بتأشري رقىم الىدعوى ) االخبىاري ( او ) اجلزائى     -:(   28املادة ) 

 الدعوى من اوراقها خاصة املطالعات وحماضر التحقيق كمحاضر الضبب والتشصي  وسري التحقيق وغريها
دون خلطها باوراق الدعوى ، كاوليات العقود او  -املتعلقة بامر ما  -حتفظ االوليات  -( : 21املادة ) 

حتفىظ تلىو االوليىات يف ملى  مسىتقل يىربب  يف       اضبارة املوظ  او التحقيق االداري ، فيتوجب ان 
الدعوى ، وال جيوز اخرا جها منه ) أي من ملفها اخلىاص ( وخلطهىا مىع اوراق الىدعوى اجلزائيىة او      

 االخبارية .
حتفظ اصل املطالعات واملصاطبات ذات الطبيعة االدارية اليت تنقطع صلتها بالعملية  -( : 31املادة ) 

حقة باالضبارة التحقيقية وال جيوز فصلها عنها ، وحتفظ مىع صىورة االوراق   التحقيقية يف اضبارة مل
 التحقيقية يف خمزن املكتب اذا ما احيلت الدعوى عل  حمكمة املوضوع  

ال حتفظ اصل املستندات اليت تعد جسما للجركة كالوثيقة املزورة او خطاا الضمان او  -( : 39املادة ) 
ى ، بل يتوجب تنظيم حمضر ضبب اصولي يثبت فيه تفاصىيل املسىتند   الصو املزور يف اضبارة الدعو

 واوصافه واملكان والشص  الذي ضبب عنده او فيه ثم حتفظ يف قاصة املكتب .
يفتح احملقق اضبارة فرعية يف حالة ارسال الدعوى اىل جهات قضائية او ادارية ويتابع  -( : 32املادة ) 

 الدعوى فيها حلني اعادتها .
 السابعالفصل 

 افراد الدعاوى

اذا تقرر فرد اوراق مستقلة من ) دعوى اخبارية ( ، فتأخذ الدعاوى املفىردة ارقامىا    -( : 33املادة ) 
جديدة من سجل االخبارات ، اما اذا افردت عن ) دعوى جزائية ( فتأخذ الىدعاوى اجلزائيىة املفىردة    

 ارقاما جديدة من سجل الدعاوى اجلزائية .
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للمحقق  اختاذ قرار فىرد االوراق التحقيقيىة يف الىدعوى االخباريىة ولىه اختىاذ القىرار         -: ( 34املادة ) 
بتوحيد الدعاوى االخبارية اذا ما تعلقت بواقعة واحدة ، وله عرض االمر عل  مدير مكتبه او رئيس 

 الشعبة التحقيقية الختاذ قرار الفرد او التوحيد يف الدعاوى االخبارية .
خيضع اختاذ قراري فرد وتوحيد ) الدعاوى اجلزائية ( الحكام قانون اصىول احملاكمىات    -( : 35املاادة )  

اجلزائية ووفقا ملا يوجه به قضاة التحقيق ، فيكون للمحقق سلطة الفرد والتوحيد يف الدعاوى اجلزائيىة  
 اذا ما وافق قاضي التحقيق عل  ممارسة احملقق لتلو الصالحية .

 الفصل الثامن
 ى حماكم املوضوعاالحالة عل

يفتح كل مكتب من مكاتب اهليئة ) سجل لالحالة ( يكون مبثابة سجل صادر خاص  -(: 36املادة ) 
 بكتب ارسال الدعاوى اىل حمكمة التحقيق تنفيذا لقرار قاضي التحقيق ) بالتفريق واالحالة ( .

ق التحقيقية لالحالة خالل مدة ال يلتزم احملقق بتنفيذ قرار قاضي التحقيق بتفريق االورا -(: 37املادة ) 
( سىاعة يف   12( ساعة يف حالة وجود موقوف فيها ، وخالل مدة ال تزيد على  )   21تزيد عل  ) 

 حالة عدم وجود موقوف فيها .  
يوقع كتاا ارسال الدعوى اىل حمكمة التحقيق تنفيذا لقرار ) التفريق واالحالة ( من  -( : 38املادة ) 

      احملقق املصت  . 
يلتزم احملقق املصت  بارسىال نسىصة مىن كتىاا ارسىال الىدعوى اجلزائيىة اىل قاضىي          -(: 31املادة ) 

تنفيذا لقرار ) التفريق الغراض االحالة ( متهيدا الحالتها عل  حمكمة  -التحقيق ) حمكمة التحقيق ( 
 قيقات مباشرة .اىل مديرية الشؤون القانونية يف دائرة الشؤون القانونية والتح -املوضوع 
( مىن   39يرفق بنسصة مديرية الشؤون القانونية من الكتاا املشار اليه يف املادة )  -(: 41املاادة )  

هذه التعليمات تقرير عن الدعوى وفىق وىوذج تعىده مديريىة الشىؤون القانونيىة يتوجىب ان يتضىمن         
 -املعلومات التالية فىىي االقل  :

 ا .رقم الدعوى وملص  واف عنه -اوال 
 امساء املتهمني فيها ومناصبهم الوظيفية ودور كل منهم يف اجلركة . -ثانيا 
 زمان ومكان وقوع جركة الفساد . -ثالثا 
 قيمة الفساد ان وجدت . -رابعا 
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او خمرب سري ...اخل ، وهل كان مغفىال او اعلىن     نوبار كاهلات  او الربيد االلكيطريقة االخ -خامسا 
 املصرب عن نفسه .

 املادة القانونية . -سادسا
 مصري املتهم وهل هو موقوف او مكفل او هارا . -سابعا
 وص  لالموال سواء اكانت من االموال املسيدة او املضبوطة او احملجوزة. -ثامنا

يرسل احملقق ) صورة كاملة من الدعوى احملالة ( مع نسصة اصلية من كتاا ) ارسىاهلا   -(:49املادة )
املكتب حلفظهىا يف حمىزن    اىل مدير(قيق( ونسصة اصلية موقعة من )فهرست حمتوياتهااىل حمكمة التح

 املكتب
بعد ارسىاهلا اىل قاضىي    -تتوىل مديرية الشؤون القانونية يف اهليئة متابعة الدعوى  -(: 42املاادة )  

 . التحقيق لالحالة عل  حمكمة املوضوع حلني صدور احلكم الفاصل فيها واكتسابه درجة البتات
 الفصل التاسع

 تداول اضابري الدعاوى

جيري تداول اضابري الدعاوى التحقيقية بني احملققني ويف عموم اهليئة استنادا اىل سجالت  -(: 43املادة ) 
ذمم اصولية ، ويتوىل املدير العام وضع آلية عمل حمكمة للسيطرة على  تىداوهلا يف املكاتىب التابعىة     

وني حمدث مطابق لسجالت الذمىة يف حاسىبة املكتىب الرئيسىية ،     للهيئة ، تضمن وجود موق  الكي
 ويكون مدير املكتب مسؤوال عن توفر ذلو املوق  ومطابقته لسجالت الذمة . 

يلتزم احملققون بتحديث معلومات حاسبة املكتب الرئيسية اليت تؤشر دعواهم فيها ،  -(: 44املاادة )  
ومات عن الدعاوى يف احلاسبات يف مقر اهليئة ويف مكاتبها ويضع املدير العام آلية لضمان تأشري املعل

يف احملافظات ، عل  ان تضمن تلو اآللية توفري معلومات تتضمن عل  االقل ملص  واف عن الدعوى 
وعن املتهمني فيها ومناصبهم الوظيفية وقيمة الفساد ومكان وتاريخ وقوعه وطريقة االخبار وفيما اذا 

 حقيق عن كل متهم فيها ، ومصري الدعوى النهائية .  كان مغفال ، ونتائج الت
يتحقىق املىدير العىام مىن تىوفر سىجالت الىذمم ومطابقتهىا للمواقى  يف احلاسىبات            -(: 45املادة ) 

االلكيونية ، والتزام املكتب و احملققون بتحديث معلومات دعاواهم ، وتىوفر مواقى  اوامىر القىبض     
التابعة للهيئة ، وتقديم تقارير دورية عن ذلو اىل رئيس اهليئة واملوقوفني يف كل مكتب من املكاتب 

 كل ثالثة اشهر يف االقل . 
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تودع  يع االخبارات اليت ترد عن موظفي اهليئة اىل رئيس اهليئىة الختىاذ مىا يىراه      -(: 46املادة ) 
 مناسبا بالطريقة اليت يراها مناسبة .

ديرية الشؤون القانونية باي قرار يصدر باالفراج عن املتهم  يشعر احملقق املصت  م -اوال -(: 47املادة ) 
او بالعفو عنه او برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا او مؤقتا الي سبب  ، واي قرار يىرى ضىرورة   

 ( ساعة من تاريخ صدور القرار . 12الطعن به ، خالل ) 
الوراق التحقيقيىة لىدى احملقىق    تكل  مديرية الشؤون القانونية احد موظفيها لالطىالع على  ا   -ثانيا

املصت  خالل مدة ال تزيد عل  ثالثة ايام من تاريخ ورود االشعار اليها مع مراعىاة مواعيىد   
 الطعن القانونية . 

 –اذا مىا رأى ضىرورة لىذلو     -ينظم املمثل القانوني عريضة للطعن يف قرار قاضي التحقيق  -ثالثا
م ان وجىدت ، والالفىه يقىدم تقريىره اىل دائرتىه      ويستكمل اجراءات تقديم الطعن ودفع الرسىو 

مشفوعا برأيه بعدم ضرورة الطعن ، وملدير مديرية الشؤون القانونية الفصل نهائيا بهذه النقطة 
 بنفسه او بواسطة جلنة يشكلها هلذا الغرض . 

اىل يربب مكتب التحقيقات املصت  العريضة التمييزية حال ورودها مع اصل الدعوى وترسل  -رابعا
 حمكمة التحقيق املصتصة اليداعها اىل جهة الطعن .

يشعر احملقق املصت  مديرية الشؤون القانونية بنسصة من القرار التمييزي الصادر يف الطعىن   -خامساً
 خالل ثالثة ايام من تاريخ استالمه اضبارة الدعوى بعد اعادتها من احملكمة املصتصة . 

 
 الفصل العاشر

 سجالت التحقيق

  -كسو كل مكتب من مكاتب التحقيقات السجالت االتية : -( : 48دة ) املا
 سجل الدعاوى االخبارية . -اوال

 سجل الدعاوى اجلزائية .  -ثانيا
 سجل االحالة .  -ثالثا
 سجل املوقوفني . -رابعا

 سجل اوامر القبض .  -خامسا 
 سجل اوامر االستقدام .  -سادسا
 . سجل عدم موافقة املرجع  -سابعا
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 سجل العفو .  -ثامنا
 سجل اسيداد املتهمني .  -تاسعا
 سجل اسيداد االموال املهربة للصارج . -عاشرا

 سجل االموال املسيدة . -احد عشر
 سجل املصربين السريني .  -اثنى عشر

 سجل املضبوطات .  –ثالثة عشر 
 سجل املربزات اجلرمية . –اربعة عشر 

 سجل الذمة –مخسة عشر 
يدون يف ) سجل عدم موافقة املرجع ( اسم املتهم الذي اوقفت االجراءات اجلزائية حبقه  -(: 41) املادة 

لعدم موافقة املرجع طبقا الي ن  قانوني جييز ذلو ، ووظيفته ومنصىبه واملىادة القانونيىة وملصى      
طاء االذن ورقم التهمة وقيمة الفساد ورقم الدعوى واجلهة اليت ينتسب اليها واسم املرجع الذي رفض اع

 كتابه وتارخيه وتاريخ قرار قاضي التحقيق بايقاف االجراءات . 
يثبت يف سجل العفو امساء املتهمني املشمولني بىالعفو ومناصىبهم واسىم اجلهىة الىيت        -(: 51املادة ) 

هىة  ينتسبون اليها ورقم الدعوى واملادة القانونية وملص  التهمة وقيمة الفساد ورقم وتاريخ قىرار اجل 
 القضائية بالعفو وامسها .

يدون يف سجل ) االموال املسىيدة ( االوصىاف التفصىيلية لالمىوال او املوجىودات او       -(: 59املاادة )  
االصول اليت تتمكن اهليئة من استعادتها من االموال املصتلسة او املسروقة او املستوىل عليهىا بىاي   

لجركة او اجىر عنهىا واالمىوال الىيت تتحىول اليهىا       طريقة كانت واالموال واالدوات اليت تكون اداة ل
االموال املسروقة او املصتلسة او املستوىل عليها، ويدون فيه رقم الدعوى واسم احملقق وتىاريخ ومكىان   

 الضبب واسم من ضبطت حبيازته ومكان ايداع االموال وقيمتها التقديرية ومصريها النهائي .
بوطات (  يع االموال واالصول اليت يتم ضبطها خالل التحقيق يدون يف ) سجل املض -(: 52املادة ) 

 ( من هذه التعليمات . 02ولو مل تكن من االموال املسيدة وفقا للمادة ) 
يدون يف سجل املربزات اجلرمية االالت واالدوات اليت استصدمت يف ارتكاا اجلركة وما  -(: 53املادة ) 

بها كمبلغ الرشوة املدفوعة والوثيقة املزورة والصو الذي اختلست يعد جسما هلا وما يعد اجرا عن ارتكا
 مبوجبه االموال واالدوات اليت استصدمت يف تعذيب السجني وغريها .

يدون يف ) سجل اسيداد املتهمني ( امساء املتهمني الذين يتقرر تنظيم مل  اسيداد بهم  -(: 54املادة ) 
ومكان وقوعها وامساء شركاء املتهم فيها واسىم الىوزارة او    ورقم الدعوى وملص  عن اجلركة وتاريخ
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اجلهة املعنية وقيمة الفساد واملادة القانونية واسم البلد الذي يتواجد فيىىىىىه املتهم املطلىوا اسىيداده   
 وعنوانه ان وجد .

ن االمىوال  يدون يف ) سجل اسيداد االموال املهربة للصارج ( املعلومىات الكاملىة عى    -( : 55املادة ) 
املصتلسة او املسروقة املهربة اىل اخلارج اليت يتوجب مالحقة اسيدادها من دولة اخىرى يتضىمن رقىم    
الدعوى وملص  عن اجلركة وتاريخ ومكان وقوعها واسم الوزارة او اجلهة املعنية وقيمة الفساد واملادة 

 علومات التفصيلية املتوفرة عنها موال واملالقانونية وامساء املتهمني فيها واسم البلد الذي هربت اليه اال
يلتزم احملقق املصت  باشعار مدير مكتبه مبا يتوجب تدوينه يف سجالت املكتب خالل ) -( : 56املادة ) 
 ( ساعة مبذكرة تسجل يف سجل وارد املكتب وتودع اىل ممسكي السجالت الدخاهلا فيها .  12

 بق لكل سجل من سجالت املكتب .ينظم موق  الكيوني مطا -( : 57املادة ) 
حيدد املدير العام شكال موحدا جلميع سجالت املكتىب يف ضىوء احكىام هىذه      -اوال : -( : 58املادة ) 

 التعليمات ، ويتوىل متابعة طبع واذج السجالت وتزويد املكاتب بها .
ليها يف املادة ) توقع الصفحة االوىل واالخرية من كل سجل يفتح من السجالت املنصوص ع -ثانيا :

( من هذه التعليمات من قبل مدير عام دائرة الشؤون القانونية والتحقيقات وختتم التم  12
 الدائرة حال فتحه وقبل تسجيل اي معلومة فيه . 

ينظم مدير مكتب التحقيقات مواق  شهرية مبا دون يف سجالت املكتىب ، ويرسىلها    -( : 51املادة ) 
لثالث من الشهر التالي ، ويتوىل مدير التحقيقات توحيدها ورفعها قبىل  اىل مدير التحقيات قبل ا

العاشر من الشهر التالي اىل املدير العام لريفعها اىل رئيس اهليئىة ونائبىه ويىودع نسىصة منهىا اىل      
 مديرية الشؤون القانونية واىل قسم االحصاء .

 الفصل احلادي عشر
 التعاون مع اجلهات ذات الصلة

تلتزم اجلهات اخلاضعة للتحقيق ان تقىدم للهيئىة بنىاء على  طلبهىا وبىدون تىأخري ،         -(: 61املاادة )  
املعلومات وااليضاحات واملستندات والوثائق مبا فيها السرية ايا كانت درجة كتمانها وغري ذلو مما ترى 

 ( من قانون اهليئة . 3 –ضرورة االطالع عليه ، طبقا الحكام املادة ) اخلامسة / تاسعا 
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تلتزم  يع اجلهات الرمسية وغري الرمسية بتسهيل مهمة دخول حمققي اهليئة مع اجهزتهم  -(: 69ملادة )ا
اليت تقتضيها طبيعة عملهم ، اىل االماكن املطلوا منهم الدخول اليها ، وتىوفري احلمايىة هلىم ، وال    

 / اوال ( من قانون اهليئة . جيوز جتريدهم من االجهزة املتعلقة بعملهم طبقا لن  املادة ) الثانية عشرة
يراع  اختاذ ما يلزم العالم اجلهات الرمسية اليت احالىت االخبىار اىل اهليئىة او الىيت      -(: 62املادة ) 

مبستجدات االجىراءات التحقيقيىة يف الىدعوى ، ويتوجىب اعطىاء       -شهريا يف االقل  –تتابعه معها 
 اجلهات .   نسصة مىن الكتب املهمة الصادرة يف الدعوى اىل تلو

ال جيوز تزويد أي شص  او جهة خارج اهليئة مهما عال شأنها باملعلومات التحقيقية  -(: 63املادة ) 
( من قانون  05او بنسصة من االوراق التحقيقية اال باالستناد اىل قرار قضائي طبقا لن  املادة ) 

امر من املدير العام باذن من رئيس من اصول احملاكمات اجلزائية النافذ بالنسبة للقضايا اجلزائية  او ب
اهليئة  بالنسبة للقضايا االخبارية واملعلومات ،  والالفه يتحمل مدير املكتب واحملقق املصت  واملوظ  

 املعين املسؤولية االنضباطية واجلزائية .
 الفصل الثاني عشر

 احلفاظ على سرية هويات املخربيني السريني

سجل ) املصربين السريني ( يف مكتب التحقيقات بعهدة مىديره ويف حالىة    يكون -اوال -(: 64املاادة )  
 غيابه او عدم وجوده يف املكتب الي سبب فيكون بعهدة من حيل حمله يف حالة غيابه .

يتوىل مدير املكتب او من حيل حمله استقبال املصرب السري وتدوين امسه الرباعي واللقب وعنوانه  -ثانيا 
وعالقته باملتهم ورقم هاتفه ان وجد ، وتستنسخ هويته وحتفظ لديه ، ويدون  وحمل اقامته وعمله

 كل ذلو يف السجل ويف احلاسبة .  
حييل مدير املكتب او من حيل حمله املصرب السري اىل احد احملققني لتدوين اقوال عل  ان ال يعط   -ثالثا

دير املكتىب او مىن حيىل حملىه     للمحقق سوى رقم املصرب السري من سجل املصربين السريني ، ومل
 تدوين اقوال املصرب السري.

يقوم احملقق بتدوين اقوال املصرب السري استنادا عل  رقمىه يف سىجل املصىربين السىريني دون ان      -رابعا 
يكون من حقه سؤاله عن امسه او اية معلومات تكش  عن شصصيته ، ويبلىغ مىدير املكتىب    

 باية معلومات عن شصصيته لغري مدير املكتب . لضمان عدم التصريح  -بذلو  –املصرب 
حتفظ افادة املصرب السري يف بوكس فايل خاص بذلو وفقا لتسلسها يف سجل املصربين السريني  -خامسا 

بعد حفظها كصورة ) سكنر ( يف حاسبة املكتب ، ويودع سجل املصربين  السىريني والبىوكس   
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وز االطالع عل  السىجل والبىوكس فايىل اال    فايل اخلاص بافاداتهم لدى مدير املكتب وال جي
 للقضاء ولرئيس اهليئة او املدير العام . 

يتحمل مدير املكتب ومن حيل حمله ) كمدير للمكتب ( مسؤولية فضح اسم املصىرب السىري او    -سادسا
 هويته اذا مل يثبت بطريق اخر مسؤولية غريهما عن ذلو .  

ن السريني لضمان منع التعرف عل  هوياتهم وللحفاظ عل  خيص  مكان لتدوين اقوال املصربي -سابعا
 سالمة املعلومات وسريتها.

 الفصل الثالث عشر
 متابعة احوال املوقوفني

املوقىوفني على  ذمىة حمققىي     تشكل بامر من املدير العام )جلنة مركزية( ملتابعة احىوال   -(:65املادة )
 اهليئة

امر من مدير التحقيقات ) جلنة فرعية ( ملتابعة احوال تشكل يف كل مكتب حتقيقات ب -(: 66املادة ) 
 املوقوفني عل  ذمة حمققي املكتب .

من خالل سؤال  يىع   -قبل اخلامس من الشهر -تتوىل اللجان الفرعية اعداد موق  -(: 67املادة ) 
اسىباا  حمققي املكتب عن عدد وامساء املوقوفني لديهم واملرحلة اليت وصل اليها التحقيىق ونواقصىه و  

 التأخري فيه ، واجراءات احملقق ملعاجلتها .
( مىن هىذه    65تنظم اللجنة الفرعية بعد اكمال املوق  املنصوص عليىه يف املىادة )    -(: 68املادة ) 

التعليمات زيارة شهرية اىل اماكن احتجاز موقفي املكتب ملراقبة نظافتها ووجود حد ادن  من املساحة 
واالصطناعية واسباا التدفئة والتربيد والتهوية ، ووجود مرافق مناسبة  االرضية واالضاءة الطبيعية

 لالستحمام تتناسب درجات احلراة فيها مع املناك .
عل  اللجان الفرعية لقاء جبميع موقىويف املكتىب واطالعهىم على  سىري التحقيىق يف        -(: 61املادة ) 

نها . وسؤاهلم عن تعامل ادارة املوقى  او  قضاياهم واسباا التأخري فيها واملعاجلات اليت ستتصذ بِشأ
السجن معهم وتوفري التغذية املناسبة واملياة الصاحلة للشرا وفيما اذا يسىمح هلىم للصىروج يف اهلىواء     
الطلق مبا ال يقل عن ساعة يوميا ، واالتصال بعوائلهم ، وشىراء وقىراءة الكتىب واجملىالت والصىح       

تحري عن توفر اخلىدمات الطبيىة للموقىوفني والفحى  الصىحي      وفيما اذا يتوفر تلفاز او مذياع . وال
الدوري هلم ، واجراءات ادارة السجن او املوق  بشأن فصل املوقوفني املصابني بامراض جسدية معدية او 

 .  2113( لسنة  2امراض نفسية وعقلية مبا ينسجم مع امر سلطة االئتالف املؤقتة املنحلة رقم ) 
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للجان الفرعية تقارير مفصلة عن زيارتها الشهرية اىل املوقىوفني ، ترفعىه مىع    تنظم ا -(: 71املادة ) 
( مىن هىذه التعليمىات ، اىل اللجنىة املركزيىة قبىل اخلىامس         65املوق  املنصوص عليه يف املادة ) 

 والعشرين من الشهر ، لتوحيدها وعرضها عل  رئيس اهليئة قبل نهاية الشهر .
للقاء باملوقوفني بصورة منفردة وسىؤاهلم عىن مىدى تعرضىهم لعقوبىات      عل  اللجان ا -(: 79املادة ) 

جسدية او نفسية او تعرضهم لالبتزاز او االهانة ، ويف حالة وجىود أي شىكوى ترفىع اللجنىة الفرعيىة      
 ( ساعة .  21تقريرا سريا فوريا اىل اللجنة املركزية خالل ) 

حد ملتابعة احوال املوقوفني ، وتضع ووذج استبيان تضع اللجنة املركزية ووذج جدول مو -(: 72املادة ) 
مناسب تتوىل اللجان الفرعية تنفيذه عل  موقويف اهليئة ، وايداعىه اىل قسىم االحصىاء ، لتحليلىه     

على  رئىيس    -يف معرض تقرير اللجنة املركزية عن احوال موقويف اهليئىة الشىهري    -وعرض نتائجه 
 اهليئة واملدير العام .

للجنة املركزية القيام مبتابعات وزيارات ميدانية اىل اماكن االحتجاز والتوقي  للتحقق -(: 73املادة ) 
 من حسن قيام اللجان الفرعية مبهامها .

 الفصل الرابع عشر
 تعارض املصاحل

 بالتحقيق فيها يف االحوال االتيةاالستمرار لمحقق تولي التحقيق يف الدعوى اوجيوز لال-:(74املاادة ) 
:- 

 اذا كان زوجا او صهرا او قريبا الحد االطراف فيها حت  الدرجة الرابعة . -اوال
اذا كان له او لزوجه او الحد اوالده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد اطراف الدعوى او مع  -ثانيا

 زوجه او احد اوالده او احد ابويه .
عه او ازواجهم او ملن يكون هىو وكيىل   اذا كان له او لزوجه او الحد اصوله او الزواجهم او لفرو -ثالثا

 عنهم او وصيا او قيما عليه مصلحة يف الدعوى .
اذا كان وكيال الحد اخلصوم او وصيا عليه او قيما او وراثا ظاهرا له او كانت له صلة زوجية او  -رابعا

قرابة او مصاهرة بوكيل احد اخلصوم او الوصي او القىيم عليىه او باحىد اعضىاء جملىس ادارة      
 لشركة اليت هو طرف يف الدعوى او احد مديريها . ا
اذا كان احد الطرفني مستصدما عنده او كان قد اعتاد مؤاكلة احد الطىرفني او مسىاكنته او    -خامسا 

 كان قد تلق  منه هدية قبل حتريو الشكوى او بعدها .
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 اذا كان بينه وبني احد الطرفني عداوة او صداقة . -سادسا
( من هذه التعليمات  51ا قامت يف احملقق احد االسباا املنصوص عليها يف املادة ) اذ -(:75املادة ) 

 وجب به اشعار مدير مكتبه اليداع الدعوى اىل حمقق اخر .
مباشرة او بطريقة غىري مباشىرة    –مهما كانت قيمتها  -الجيوز للمحقق قبول اهلدية  -(: 76املادة ) 

 حقيق فيها او احد اقاربهم حت  الدرجة الرابعة .من احد االطراف يف الدعوى اجلاري الت
 الفصل اخلامس عشر

 احكام ختامية
تنشر هذه التعليمات يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان( وتعد نافذة من تاريخ نفاذ  -(: 77املادة ) 

 . 2122/  6/  31قانون اهليئة يف 
 

 د.امحد انور حممد                                                                                              
 رئيس اهليئة                                                                                            


