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 شـةرؤكايةتى ئةجنومةني وةزيران

 3/10/2016لة  4136ذمارة : 
 

 ىبـرِيار
 

 2016(ى شالَى 87ذمارة ) 
 

(ي 3ي نوسدطتاٌ رماسة )اطاي ئةجنوومةىي وةصيشاىي ٍةسيَني ماددةي ٍةػتةو ية يثؼت بةطنت بة ئةحهام
ي اساييةناىي تايبةت بة بواسمةبةطيت سِيَهخظتيةوةي نشيَ و سِطوومات و طضا دٍةمواسنشاو، و بة 1992طاَيي 

و يةبةس ي وةصاسةتي باصسطاىي و ثيؼةطاصي،، و يةطةس ثيَؼيياس ي نـوسدطتاٌباصسطاىي و ثيؼةطاصي ية ٍةسيَن
 ، و ثؼت2/5/2016( ية بةسواسي 13سِؤػيايي نؤىووطي نؤبووىةوةي ئاطايي ئةجنومةىي وةصيشاٌ رماسة )

، و ياطاي 1991(ي طاَيي 25و رماسة )ستي تايبةت و تيَهةآلة نةبةطت بة ياطاناىي وةبةسٍيَياىي ثيؼةطاصي ي
                       (ي 20و ياطاي سِيَهخظتين باصسطاىي رماسة ) ،1957(ي طاَيي 21ىييةناٌ رماسة )ٍيَنا و داتا باصسطا

 ، بشِياسدسا بة:1970طاَيي 
ثيَذساو  ؤرة ثيؼةطاصييةناىي مؤَيةتطؼيت و ثشِؼهييين ناسطةناىي نةستي تايبةت بةوةسطشتين نشيَي ث -1

             يةاليةٌ دةطتةي وةبةسٍيَياٌ يةبةس سِؤػيايي ياطاي وةبةسٍيَياىي ثيؼةطاصي ية نةستي تايبةت و 
(ي 1ي نوسدطتاٌ بةثيَـي خؼتةي رماسة )ناسثيَهشاو ية ٍةسيَن 1991(ي طاَيي 25ة )و رماسآلتيَهة

ي )خؼتةي نشيَي ثؼهييين ناسطةناىي نةستي تايبةت و ثشِؤرة ئةو بشِياسة بة ىاوىيؼاى ٍاوثيَضي 
ثؼهييين  ( )1بشِطة ثيَهَاتووة و بة بشِطةي ) ( دة10ةبةسٍيَياٌ( ٍاتووة نة ية )ثيؼةطاصييةناىي و

              ثؼهييين نؤىرتِؤَيي  ( )10دامةصساىذىي ناسطةناىي ىاو ػاس( دةطت ثيَذةنات و بة بشِطةي رماسة )
                 ( طيَ ماىط جاسيَو(3) -ناسطةناىي مؤَيةتجيَذساو يةاليةٌ دةطتةي وةبةسٍيَياٌ  ية دةسةوةي ػاسجؤسيي 

 نؤتايي ديَت.
وةسطشتين سِةمسي ضاالنييةناىي ثشِؤرةناىي ٍةويشناسي و ػيـشىةمةىي و بشيهاسةناىي بةػة خؤساني ماىطاىة  -2

ياسة بة ىاوىيؼاىي )خؼتةي سِةمسي ضاالنييةناىي ثشِؤرةناىي (ي ٍاوثيَضي ئةو بش2ِبةثيَـي خؼتةي رماسة )
بشِطة  ( طياىضة13اىطاىة( ٍاتووة نة ية )ٍةويشناسي و ػيـشىةمةىي و بشيهاسةناىي بةػة خؤساني م

( )دامةصساىذىي طةموخناىةي ئؤتؤماتيو( دةطت ثيَذةنات و بة بشِطةي رماسة 1ثيَهَاتووة و بة بشِطةي )
 سِيين ىاوي بشيهاسةناىي خؤساى يةاليةٌ خودي بشيهاس( نؤتايي ديَت.( )مامةَيةي طؤ13)

(ي ٍاوثيَضي ئةو بشِياسة 3سة )بةثيَي خؼتةي رما مؤَيةتي ٍاوسدٌ و ٍةىاسدىي ناآل وةسطشتين سِةمسي -3
طيَ بشِطة ثيَهَاتووة  (3( ٍاتووة نة نة ية )آلسدىي ناىاوىيؼاىي )خؼتةي سِةمسي مؤَيةتي ٍاوسدٌ و ٍةىابة
( )ىاطيامةي باصسطاىي( 3( )ثيَذاىي مؤَيةتي ٍاوسدٌ( دةطت ثيَذةنات و بة بشِطةي رماسة )1بة بشِطةي )و 

 نؤتايي ديَت.
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وةسطشتين سِةمسي تايبةت بة ٍيَنا و داتا باصسطاىييةناٌ يةبةس سِؤػيايي ياطاي ٍيَنا و داتا باصسطاىييةناٌ  -4
ٍاوثيَضي ئةو بشِياسة بة ىاوىيؼاىي )خؼتةي سِةمسي  (ي4بةثيَي خؼتةي رماسة ) 1957(ي طاَيي 21رماسة )

( ٍاتووة نة ية دسٍٚ ايطغّٛ ارتاص١ بايعالَات ٚايبٝاْات ايتذاض١ٜ -تايبةت بة ٍيَنا و داتا باصسطاىييةناٌ 
( دةطت ثيَذةنات طًب ايتػذٌٝ عٔ َاز٠ ٚاسس٠( )1( بيظت و ٍةػت بشِطة ثيَهَاتووة و بة بشِطةي )28)

 نؤتايي ديَت. نتاب ايتأٜٝس املٛد٘ ايٞ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًهُاضى(( )28اسة )و بة بشِطةي رم
( ية ياطاي وةبةسٍيَياىي ثيؼةطاصي ية نةستي 20ٍةمواسنشدىي بشِي طضاي داسايي ٍاتوو ية ماددةي ) -5

( 1,000,000بة جؤسيَو نةمتـشيً بشِي طضاي داسايي ية ) 1991(ي طاَيي 25و رماسة )آلتايبةت و تيَهة
( دوو مًيؤٌ ديياس صياتش 2,000,000مًيؤٌ ديياس نةمتـش ىةبيَت، و بةسصتشيً بشِي طضاي داسايي ية )يةى 

ىةبيَت بؤ ٍةس حاَيةتيَهي طةسثيَضي ية ئةحهامةناىي ياطاي ئامارةثيَذساو يةطةلَ سِةضاونشدىي مةسجةناىي 
 ٍاتوو ية ياطاي ئامارةثيَذساو يةو بشِطةية.

سايي ٍاتوو ية بةػي )طيَيةو/ تاواٌ و طضاناٌ( ية ياطاي سِيَهخظتين باصسطاىي ٍةمواسنشدىي بشِي طضاي دا -6
( يةى 1,000,000ٍةمواسنشاو بة جؤسيَو نةمتـشيً بشِي طضاي داسايي ية ) 1970(ي طاَيي 20رماسة )

( ثيَيج مًيؤٌ ديياس صياتش 5,000,000مًيؤٌ ديياس نةمتـش ىةبيَت، و بةسصتشيً بشِي طضاي داسايي ية )
ىةبيَت بؤ ٍةس حاَيةتيَهي طةسثيَضي ية ئةحهامةناىي ياطاي ئامارةثيَذساو يةطةلَ سِةضاونشدىي مةسجةناىي 

 ٍاتوو ية ياطاي ئامارةثيَذساو يةو بشِطةية.
وةصاسةتي باصسطاىي و ثيؼةطاصي بة ٍةماٍةىطي وةصاسةتي داسايي و ئابووسي دةتواىيَت سِيَينايي ثيَويظت بؤ  -7

 هشدىي ئةو بشِياسة دةسبهات.ئاطاىهاسي جيَبةجيَ
 ناس بة ٍيض بشِياس و سِيَيناييةني داسايي ىانشيَت در بة ئةحهامةناىي ئةو بشِياسة بيَت. -8
ونشدىةوةي ية سِؤرىامةي )وةقايعي نوسدطتاٌ( اٌ ئةو بشِياسة ية سِيَهةوتي بآلوةصاسةت و اليةىة ثةيوةىذيذاسةن -9

 دةنةٌ.  جيَبةجيَ

 
 
 

 نيَضريظان بارزاني                                                                                                      
 شـةرؤكي ئةجنومةني وةزيران                                                                                                         
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 ( 1) ذمارة خصتةي
 وةبةرهيَهان ثيصةشازييةكاني ثرِؤذة و تايبةت كةرتي كارطةكاني ثصكهيين كريَي خصتةي

 
 ( 2) ذمارة خصتةي

 مانطانة خؤراكي بةشة بريكارةكاني و نةمةنيشري و هةويركاري ثرِؤذةكاني ضاالكييةكاني رِةمسي خصتةي
 

 ژ

 

 

 جۆر 

 ۆڵەثمي ێکردهەوەى ه ەیپار  ڕی ب  ەزراهذندام ۆڵەحىم ەیپار  ڕی ب

 هىوسیـً( )بە ژمارە( )بە هىوسیـً( )بە ژمارە( )بە

 یىارد ەزار ه ەهجاپ 50,000 یىارد ەزار ه ەدس س ێ 300,000 سەمىهخاهەی ئۆجۆماجیک ەزراهذوىدام 1

 یىارد ەزار ه ەهجاپ 50,000 یىارد ەزار ه ەدس دوو  200,000 سەمىهخاهەی بەردی ەزراهذوىدام 2

 یىارد زار ەه ەهجاپ 50,000  یىارد ەزار ه ەهجاپو  ەدس 150,000 هاهەواخاهە ەزراهذوىدام 3

 یىارد ەزار ه ەدس ێىجپ 500,000 یىارد یۆن مل یەك 1,000,000 1شیرهەمەوی پلە گەی مار ەزراهذوىدام 4

 250,000 2شیرهەمەوی پلە  گەیمار ەزراهذوىدام 5
 ەزار ه ەهجاپو  ەدس دوو 

 یىارد
 یىارد ەزار ه ەدس 100,000

 یىارد ەزار ه ەهجاپ 50,000 یىارد ەزار ه ەدس 100,000 3شیرهەمەوی پلە  گەیمار ەزراهذوىدام 6

 یىارد ەزار ه ەهجاپ 50,000 یىارد ەزار ه ێىجو پ ەفخاح 75,000 ى بەردـئاش ەزراهذوىدام 7

8 
 ۆڵەث و بۆ پێذاوی م ینپشنى ێیلر 

 هىێکردهەوەی
 یىارد ەزار ه ەهجاپ 50,000 یىارد ەزار ه ێىجو پ ەفخاح 75,000

 ژ

 
 جۆري پشنىیـً 

 بڕی لرێی پشنىیـً 

 )بە هىوسیـً( )بە ژمارە(

 سەد هەزار ديىار 100,000 پشکىینی دامەزراهذوى کارگەکاوی هاو شار 1

 سەد و پەهجا هەزار دیىار 150,000 پشکىینی دامەزراهذوى کارگەکاوی دەرەوەی شار 2

3 
سخەی وەبەرهێىان )هاو پشکىینی دامەزراهذوى کارگەکاوی مۆڵەجپێذراو لەاليەن دە

 شار(
 سەد و پەهجا هەزار دیىار 150,000

4 
پشکىینی دامەزراهذوى کارگەکاوی مۆڵەجپێذراو لەاليەن دەسخەی وەبەرهێىان 

 )دەرەوەی شار(
 دوو سەد و پەهجا هەزار دیىار 250,000

 هەزار دیىارپەهجا  50,000 ( س ێ ماهگ جارێو3) -پشکىینی لۆهتڕۆڵی جۆریی کارگەکاوی هاو شار  5

 سەد هەزار ديىار 100,000 ( س ێ ماهگ جارێو3) -پشکىینی لۆهتڕۆڵی جۆریی کارگەکاوی دەرەوەی شار 6

7 
پشکىینی جاقينردهەوەي بەرهەمی کۆجایی )بۆ یەک همىوهە( بۆ سەرجەم مارگەماوی 

 ( س ێ ماهگ جارێو3) -لەالیەن وەزارەحی بازرگاوی و پیشەسازی  مۆڵەجپێذراو 
 سەد و پەهجا هەزار دیىار 150,000

8 
پشکىینی جاقينردهەوەي بەرهەمی کۆجایی )بۆ یەک همىوهە( بۆ کارگەکاوی مۆڵەجپێذراو 

 ( س ێ ماهگ جارێو3) -لەاليەن دەسخەی وەبەرهێىان 
 دوو سەد و پەهجا هەزار دیىار 250,000

9 
ىان  لە پشکىینی لۆهتڕۆڵی جۆریی کارگەکاوی مۆڵەجپێذراو لەاليەن دەسخەی وەبەرهێ

 ( س ێ ماهگ جارێو3) -هاو شار
 سەد و پەهجا هەزار دیىار 150,000

10 
پشکىینی لۆهتڕۆڵی جۆریی کارگەکاوی مۆڵەجپێذراو لەاليەن دەسخەی وەبەرهێىان  لە 

 ( س ێ ماهگ جارێو3) -دەرەوەي شار
 دوو سەد و پەهجا هەزار دیىار 250,000
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9 
وى شنردەدابی ماوبریکارە ۆڵەث بهم ێذاویپ

 ئارد
 25,000  یىارد ەزار ه ەهجاپو  ەدس 150,000

 ەزار ه ێىجپبيسذ و 

 یىارد

10 
ی ماوبریکارەهاوي  ۆڕینیگ ەڵەیمام

 یهاربر  یخىد ەالیەنل ئاردشنردوى ەداب
 25,000 یىارد ەزار ه ەدس س ێ 300,000

 ەزار ه ێىجپبيسذ و 

 یىارد

11 
ی ماوبریکارە یەو ەىاسدىگ ەڵەیمام

 یەک خاهەوادەی پلەئارد بۆ شنردوى ەداب
 یىارد ەزار ه ەهجاپ 50,000 - -

 25,000 یىارد ەزار ه ەهجاپ 50,000 ی خۆراکماوبۆ بریکارە ۆڵەثم ێذاویپ 12
 ەزار ه ێىجپبيسذ و 

 یىارد

13 
ی خۆراک ماوبریکارەهاوي  ۆڕینیگ ەڵەیمام

 یهاربر  یخىد ەالیەنل
 25,000 یىارد ەزار ه ێىجپبيسذ و  25,000

 ار ەز ه ێىجپبيسذ و 

 یىارد
 

 
 ( 3) ذمارة خصتةي

 ةتى هاوردن و هةناردنى كاآلخصتةى رِمسى مؤلَ

 
 ( 4) ذمارة خصتةي

 بازرطانييةكان داتا و هيَما بة تايبةت رِةمسي خصتةي
 التجارية والبياىات بالعالمات اخلاصة الرسوو جدول

 

 ث

 

 

 املىطىع

 مقذار الرسم )بالذيىار( 

 ( عشر سىىاث10مل )

)
ً
( )رقما

ً
 )لخابت

 ز 350,000 طلب الدسجيل عً مادة واحذة 1
ً
 الزمائت وخمسىن الفا

  20,000 طلب الدسجيل عً مادة إطافيت لغايت زالر مىاد 2
ً
 عشرون الفا

3 
طلب الدسجيل عً مل مادة إطافيت إرا زادث على زالر 

 مىاد
 عشرة آالف الى مليىن  1,000,000 – 10,000

  250,000 أجىر اليشر 4
ً
 مائخان وخمسىن الفا

  350,000 الدسجيل النهائي عً مادة واحذة 5
ً
 زالزمائت وخمسىن الفا

  20,000 الدسجيل النهائي عً مل مادة إطافيت لغايت زالر مىاد 6
ً
 عشرون الفا

7 
الدسجيل النهائي عً مل مادة إطافيت إرا زادث على زالر 

 مىاد
 عشرة آالف الى مليىن  1,000,000 – 10,000

  350,000 الخجذيذ عً مادة واحذة 8
ً
 زالزمائت وخمسىن الفا

  20,000 الخجذيذ عً مادة إطافيت لغايت زالر مىاد 9
ً
 عشرون الفا

 عشرة آالف الى مليىن  1,000,000 – 10,000 الخجذيذ عً مل مادة إطافيت إرا زادث على زالر مىاد 10

 ژ

 

 

 جۆر 

 ڕەسم ڕی ب

 هىوسیـً( )بە ژمارە( )بە

 یىارد ەزار ه ێىجو پ ەدس 105,000 هاوردن  ۆڵەحیمێذاوی پ 1

 یىارد ەزار ه ێىجو پ ەدس 105,000 هەهاردن  ۆڵەحیم ێذاویپ 2

 یىارد ەزار ه ێىجو پ ەفخاح 75,000 یبازرگاو ەیهاسىام 3
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 ث

 

 

 املىطىع

 مقذار الرسم )بالذيىار( 

 ( عشر سىىاث10مل )

)
ً
( )رقما

ً
 )لخابت

11 
لعالمت مً جأريخ إسخحقاقها غرامت جأخیريت عً ججذيذ ا

 ولغايت سخت أشهر
 خمسىن باملائت مً رسىم الخجذیذ مً رسىم الخجذیذ 50%

  350,000 جحىيل امللنيت أو الذمج عً مادة واحذة 12
ً
 زالزمائت وخمسىن الفا

13 
جحىيل امللنيت أو الذمج عً مل مادة إطافيت لغايت زالر 

 مىاد
20,000  

ً
 عشرون الفا

14 
لنيت أو الذمج عً مل مادة إطافيت إرا زادث جحىيل امل

 على زالر مىاد
 عشرة آالف الى مليىن  1,000,000 – 10,000

  250,000 طلب حغيیر إسم صاحب العالمت أو عىىاهه 15
ً
 مائخان وخمسىن الفا

 250,000 – 25,000 الحجس و الرهً للعالمت واحذة 16
 الى مائتي 

ً
خمست وعشرون الفا

 
ً
 وخمسىن الفا

 الى خمسمائت الف 500,000 – 50,000 حعذيل العالمت 17
ً
 خمسىن الفا

  50,000 صىر شهاداث 18
ً
 خمسىن الفا

19 
صىر القراراث املخعلقت بقبىى العالمت ورفظها و جىسيقها 

 أو لخب الخأييذ
25,000  

ً
 خمست وعشرون الفا

  50,000 فحص مسجل لهل عالمت 20
ً
 خمسىن الفا

  20,000 سجل بطلب مً أصحاب العالمتلهل جلست يعقذها امل 21
ً
 عشرون الفا

  50,000 إشعار إلاعتراض  عً مل طلب يعترض عليه 22
ً
 خمسىن الفا

 على إشعار إلاعتراض أو جىابه 23
ً
  25,000 جقذيم الئحت جىابيت ردا

ً
 خمست وعشرون الفا

  50,000 طلب إلغاء حسجيل أو جسء مىه لعالمت ججاريت 24
ً
 خمسىن الفا

  50,000 ب جصحيح أو شطب عالمت مىهطل 25
ً
 خمسىن الفا

  50,000 طلب لم يسخىف عىه رسم سابق 26
ً
 خمسىن الفا

 عىذ الخقذيم عىذ الخقذيم 250,000 طلب جرخيص 27
ً
 مائخان وخمسىن الفا

 مائت الف 100,000 لخاب الخأييذ املىجه الى الهيئت العامت للنمارك 28
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 ورىوةزارةتى دارايى ئابو
 4/10/2016لة  9564ذمارة : 

 
 

و ثاَيجؼت بة بشِطة  30/6/2016و  27ية (  442و  406) ئامارة بة ٍةسدوو ىوطشاوى ديواىى ضاوديَشى رماسة 
واسنشاو مى ٍة1960(ى طاَيى 24(ى ياطاى سِارةى ػاسطتاىى رماسة )21)ماددةى ( و 19( ية ماددةى )4)

و ياطاى طةسةوة ية داو و  2010(ى طاَيى 26ضةواىةى سِيَيناييناٌ رماسة )وة نة بة ثيَشايةبةس ئةوةى تيَبييى ن
(ى طاَيى 18دةصطاناىى حهومةتى ٍةسيَه ثيَؼخظنت بة مةستةبة ٍةرماس نشاوة و ئامارة بة سِيَيناييناٌ رماسة )

 -نة تايبةتة بة طوثاغ و ثيَضاىني بشِياس دسا بة دةسنشدىى ئةو سِيَيناية: 2016
 

 2016(ى شالَى 26مارة )رِيَهمايى ذ
 رِيَهمايى تايبةت بةثيَصخصنت و شوثاس و ثيَسانني

 

 -ثيَؼخظنت بة ثيَى بشِواىامةناىياٌ بةو ػيَوةى خواسةوة ٍةرماس دةنشيَت : -يةكةم:
 ( ماىط ثيَؼخظتيى بؤ دةنشيَت .6( طاَية )1دبًؤمى باآل نة ماوةى خويَيذىى ) -1

 بؤ دةنشيَت .( طالَ ثيَؼخظتيى 1َية )( طا2دبًؤمى باآل نة ماوةى خويَيذىى ) -2

 ( طالَ ثيَؼخظتيى بؤ دةنشيَت .1ماطتةس ) -3

 ( طالَ ثيَؼخظتيى بؤ دةنشيَت .1دنتؤسا ) -4

 ثيَؼخظتيى بؤ دةنشيَت .( دوو طالَ 2ئةطةس دنتؤسا سِاطتةوخؤ ثاؾ بةنايؤسيوغ بةدةطت ٍات ) -5
 

ٍةمواسنشدىى مووضةى بيةسِةتى ةبوبيَتةوة ٍؤى ناتيَو ٍةرماس دةنشيَت نة بشِواىامةنةى ى ثيَؼخظنت -دووةم:
                  سِاطشتيى ثًة بةصنشدىةوةى تايبةتة بة2016(ى طاَيى 11اسة )طةسةسِاى سِضاونشدىى سِيَيناييناٌ رم

 .ناتى ئيَظتاداية
 .تةبةسثيَؼخظنت تةىَا بؤ مةبةطتى ثًة بةسصنشدىةوة ناسى ثآ دةنشيَت ىةوةى ثيَذاىى مة -شيَيةم:
                 ثيَؼخظنت تةىَا بؤ ئةو فةسماىبةساىةية نة ية ماوةى سِارةى وةصيفيذا بشِواىامةى ثظجؤسى  -ضوارةم:

                 )دبًؤمى باآل ، ماطتةس ، دنتؤسا( ياٌ ٍاوتاناىياٌ بةدةطت دةٍيَييت دواى بشِواىامةى بهايؤسيؤغ
 ياٌ ماطتةس .

 بة ثيَضةواىةى خاَيةناىى طةسةوة نشابيَت تةىَا سِاطتهشدىةوةياٌ بؤ بهشيَت.ٍةس ثيَؼخظتييَو  -ثيَهجةم:
 -:ثيَضاىني وطوثاغ  -شةشةم:

                  ثيَضاىيييَو نة ية اليةٌ طةسؤنايةتى ئةجنومةىى وةصيشاٌ ياٌ وةصيشةناٌ ياٌ ئةواىةى  وٍةس طوثاغ  -1
                  طرييَت دةةى فةسماىبةس دةنشيَت ثيَؼخظتيى ثآ وةساطتنة دةطةآلتياٌ ثيَذساوة ية اليةٌ وةصيشةوة ئاسِ

 ( ماىط.1بؤ ماوةى )
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ٍاتووة ئاسِاطتة نشدىى طوثاغ و ثيَضاىني بؤ  2016(ى طاَيى 18(ى سِيَيناييناٌ رماسة )2ٍةسوةنو ية خاَيى ) -2
و طوود طةياىذٌ بة  ػيَوةيةنى ىايابو طةياىذىى ناسوباسى سؤراىةية بةٍؤى بة ئةجنابةفةسماىبةساٌ 

داو و دةصطاناٌ واتة طةسةسِاى  ىبةسرةوةىذى طؼتى و ناسيطةسى ئةسييى ٍةبيَت ية طةس ناسوباسى سؤراىة
 .ئةجناو دابيَت  ىناسى ئاطايى خؤى ئةو ناسة

امارة ثيَهشاو ٍةسوةنو ٍاتووة ئ 2016(ى طاَيى 18(ى سِيَيناييناٌ رماسة )6و  5و  4و  3خاَيةناىى ) -3
 ةنشيَت.جآ دجآبة

 
 

 دـحمـق مـديـةر صـرِاب                                                                                          

 بةوةكالةت ى دارايى و ئابوورىبريكارى وةزارةت                                                                                          
 

--------------------------------------------------------------------- 
 وةزارةتى دارايى ئابوورى

 
 2016ى شالَى (6) ذمارة بةياني

 رماسة  ئابووسي و داسايي وةصاسةتي ياطاي ية(  دووةو بشِطةي/ 17 ماددةي) ية ثيَناىذساوة دةطةآلتةي ئةو بةثيَي
 -: بة ذابشياسماى ، 2010 طاَيي ي(5)
 خاىةىؼيين يَوةبةسايةتيبةسِ و ٍةوييَش ثيَؼنةسطةي خاىةىؼيين يَوةبةسايةتيبةسِ ) ٍةسدوو يةنخظتين -

 .(  ثيَؼنةسطة خاىةىؼيين يَوةبةسايةتيبةسِ ) بةىاوي(  ئةيًول ثيَؼنةسطةي
 .2016/ 9/ 27  سيَهةوتي جآ بةجآ دةنشيَت ية دةسضووىيةوة سؤري ية بةياىة ئةو -
 
 
 

 رِابـةر صـديـق مـحمـد                                                                                          

 بريكارى وةزارةتى دارايى و ئابوورى بةوةكالةت                                                                                          
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 وديَراني دارايي هةريَمي كوردشتانشـةنديكاي ضا
 22/6/2016لة  112ذمارة : 

 
 

يَهخشاوةناىي ٍةسيَني تايبةت بة نؤمةَية و سِ 1993طاَيي  ى(18ثاَيجؼت بة ماددةي دووةو ية ياطاي رماسة )
ماٌ يةاليةٌ وةصاسةتي ىاوخؤي حهومةتي ىي ثةيشةو و ثشؤطشامي طةىذيهانةنوسدطتاٌ و دوابةدواي ثةطيذ نشد

 -:ةسيَني نوسدطتاٌ بشِياسماىذا بة دةسنشدىي ئةو ثةيشةوة و ثشؤطشامةٍ
 

 2016(ي شالَي 1ثةيرةوةى ذمارة )
 شةنديكاي ضاوديَراني دارايي هةريَمي كوردشتانثةيرةوى 

 
  -(:1) ماددةى

 طةىذيهاى ضاوديَشاىى داسايي ٍةسيَني نوسدطتاٌ صاساوةى تايبةت بةخؤى ٍةية نة ٍةسيةنةياٌ ماىاى ية
 -: هشاوةتةوةسووى بةسامبةسياٌ

 شامعيَ –ٍةسيَني نوسدطتاٌ  هةريَم : -1

يةني ينةطايةتطةىذيهايةني ثيؼةيية و /طةىذيهاى ضاوديَشاىى داسايي ٍةسيَني نوسدطتاٌ  شةنديكا : -2
  .طةسبةخؤي داسايي و ناسطيَشي ٍةية

 .ضاوديَشاٌ ىاوىوغ نشاوٌدةطشيَتةوة نة ية طةىذيهاي ىة ياناساة ٍةموو ئةو ئةىذام دةشتةي طصيت : -3

ية ٍةسيَني نوسدطتاٌ  داو و دةصطاناىي حهومي فةسماىبةسةي ناسي ضاوديَشي داسايي دةنات ية ئةو ضاوديَر: -4
 . ئةىذامي ناسا ىاودةبشيَتو بة

 .طةسؤنى ئةجنوومةىى طةىذيهاية قيب :ةن -5

 .ئةجنومةىى دةطتةي ناسطيَشي طةىذيهاية ئةجنومةن: -6

 وٌ دةياىطشيَتةوة .وا و مةسجةناىي بة ئةىذاو بوغ دةنشيًَ يةطةىذيهونة ىاو ىئةو نةطاىةٌ  : ئةندام -7

  -(:2) ماددةى
             ضاوديَشاىي داسايي بةىاويٌ دادةمةصسيَت بؤ دانؤني نشدٌ يةطةىذيهايةني ثيؼةيي ية ٍةسيَني نوسدطتا

ةعيةوي و داسايي وناسطيَشي طةسبةخؤي يةني مينة نةطايةت( دطتاٌ) طةىذيهاي ضاوديَشاىي داسايي ٍةسيَني نوس
 . نشاوةناىي نؤمةَيطةي مةدةىيبة ثيَي ياطا و سيَينايية ثةيشةوٍةية و دانؤني ية ئةىذامةناىي دةنات 

  -(:3) ماددةى

دواي وةسطشتين نوسدطتاٌ تشي باسةطاى طةسةنى يةٍةوييَش دةبيَت و بؤى ٍةية يل بهاتةوة يةػاسةناىى 
 اوخؤ .سةصامةىذي وةصاسةتي ى
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 -(:4) ماددةى
ئاسِمي طةىذيها : ثيَو ديَت ية ضاويَهي طةوسة بة دوو ٍيًَي ػيين تؤخ و نشاوة دياسنشاوة و تؤثيَهي يةنظاٌ 
نشدٌ نة طوصاسػت ية تةساصوو نشدىي خةسجي و داٍات بة يةنظاىي و ىيؼاىةي سِاطت نة بشِياسي ضاوديَشاىة 

 يةطةس دسوطيت خةسجي و داٍاتة  .

                                   
 

 -: ئاماجنةناىي طةىذيها -(:5) ماددةى

 . ذاسياليةىى ثةيوةىذ يةطةلَ ية ٍةسيَنى نوسدطتاٌ بةٍةماٍةىطى  ناس دةنات ية ثيَياو ىةٍيَؼتين طةىذةَيي -1

و ٍةطت  ية مافةناىى ضاوديَشاٌ و ثاساطتيى طياٌ و ماَيياٌ يةناتى ئةجناو داىى ناسةناىياٌ دةناتدانؤنى  -2
 َيَياىي ماف و ئينتياصاتياٌ.شاوي ثؼتطريياٌ بؤ دةنات بؤ بةديو ىوط نشدىياٌ بةباسيَهى ىائاطايى

وىياٌ ونشدىةوةى خوىل جؤساوجؤس يةىاوةوة دةسةوةى ووآلت بؤ ثةسةثيَذاىي تواىاي ضاوديَشاٌ و ئاػيا ب -3
 . ةسدةوضاوديَشي بةػيَواصى تاصة و بة بةناسٍيَياىى تةنيةيؤجياى ط بةثيؼةي

                 ٍةوَيذاٌ بؤ بةسص ساطشتيى ئاطتى بزيَوى ضاوديَشاٌ بؤ ئةوةى ماددة ىةبيَتة ٍؤناسيَو بؤ ضاو ثؤػني ية -4
 . نةو و نوستيةناٌ

خؤيي و ىيَو يثيؼةسِيَهخشاوةناىي تشي ٍاو طةىذيها و طةىذيها بؤي ٍةية ٍةماٍةىطى بهات يةطةأل -5
بؤ ثيَي ثيَويظت مودةصطاناىي مريي بةىةوةي وةصاسةتي ىاوخؤ( و دادواي ئاطاداس نشد دةوَيةتى)ىيَو

 ضاوديَشاٌ .ثةسةثيَذاىي ناسي 
 .  بؤ بةٍيَض نشدىى ثةيوةىذى ىيَواٌ ئةىذامةناٌ و ئاَيوطؤس نشدىى صاىياسى ثيؼةيي ٍةوَيذاٌ -6

ايبةتي و طةل و ثؼتطريى نشدىي ضاوديَشاٌ يةٍةس بري و بؤ ضوىيَهي ىويَ نة خضمةت بة ثيؼةنة بهات بةت -7
 . ىيؼتيناٌ بةطؼيت

مةبةطيت ىاوخؤيي داو ودةصطاناىي مريي بة ٍةوَيذاٌ بؤ نشدىةوةي خويي جؤساوجؤس بؤ ناسمةىذاىي ووسدبيين -8
ئاطاىهاسي ناسي ضاوديَشاٌ و دسوطت نشدىي ثةيوةىذي ثتةو بؤ خضمةتهشدىي ثيؼةيي ٍةسدووال ضوىهة 

 ىضيهة. ناسةناىني ية يةنرت
  -(:6) ماددةى

بؤ فشاواٌ نشدىي ناس و ضاالنيةناٌ و بةٍيَضنشدىي طةىذيهاي ضاوديَشاٌ ، دةطتةي ناسطيَشي دواي ٍةَيبزاسدىي ية 
نؤىطشة ئةطةس بة ثيَويظيت بضاىيَت بؤي ٍةية ية نات وطاتيَهي طوجناودا بشِياس يةطةس ئةوة بذات نة ثشؤرة 

يَؼهةػي ثةسيةماىي نوسدطتاٌ بهات بؤ ئةوةي ياطاي طةىذيهاي ضاوديَشاىي داسايي ٍةسيَني نوسدطتاٌ ث
 ياطايةني تايبةتي بؤ دةسبضيَت .
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 -:ئةىذاماىي طةىذيها -(:7) ماددةى

 ( (( . ئةىذامي ثًة )بأية طيَ بةؾ ثيَو ديًَ ) ئةىذامي ناسا . ئةىذامي ثًة )

  ئةىذامي ناسا : -1
 ًو يةو بةػاىة بودةسضوي يةنيَ ٌثةمياىطا وى ئةو ضاوديَشاىة دةطشيَتةوة نة دةسضووى نؤييزى ناسطيَشى و ئابووس

 ( ى ، ئاماس)رميَشياسى ، ئابووسى ، ناسطيَشِ

  : ) أ ، ب ( ئةىذاو -2

       طي ٍةبيَت و بة بةَيطةوة ٍةماٌ ثيؼةي ضاوديَشي بهات ياٌ ٍاوناسي ضاوديَشاىي سيوَيوَةاىامةي بةنوبش - أ
 .داسايي بيَت

 .ةو خواسةوة بيَت و بة بةَيطةوة ٍاوناسي ضاوديَشاىي داسايي بيَتبشِواىامةي ثةمياىطا و بةس - ب

 وٌ يةطةىذيهاى ضاوديَشاىى داسايي ٍةسيَنى نوسدطتاٌومةسجى بةئةىذاو ب -(:8) ماددةى

 بيَت .طالَ نةمرت ىة (18تةمةىي ية ) -1
 ئةٍةييةتي ياطايي ٍةبيَت . -2
 ٍيض ثيَؼييةيةني يةنةداسي و بةدسةوػيت ىةبيَت . -3
ةو و ثشؤطشامي طةىذيها .ثابةىذ بيَت بة ثةيشِ -4  

 -: ثةيوةىذى نشدٌ -(:9) ماددةى

ىاطيامةى ضاوديَشى ٍةبيَت ياٌ ثؼتطريى فةسماىطةى ٍةبيَت ياٌ ٍةس بةَيطةيةني تش ىيؼاٌ بذات نة ناسى  -1
 . ضاوديَشى دةنات ياٌ ٍاوناسي ثيؼةي ضاوديَشي داسايية

 ئةىذاميَو ثؼتطريي بهات . -2
  -(:10) ماددةى

  مايف ئةىذامةتي
 مايف سِادةسبشِيين و سةخيةطشتً و ثيَؼيياسي ٍةية . -1
 مايف خؤثاآلوتين بؤ دةطتةي ناسطيَشي ٍةية . -2
 مايف بةػذاسي نشدىي ٍةية ية نؤبوىةوةناٌ .  -3

  -(:11) ماددةى

 -ىةماىي ئةىذامةتي :

 بةمشدىي ئةىذاو . -1
 يها البذات .ية ثةيشةو و ثشؤطشامي طةىذ -2
 ية طيَ نؤبوىةوةي يةى ية دواي يةى بة بيَ ٍيض ٍؤيةى بةػذاس ىةبيَت . -3
 يةطةس داواي خؤي . -4
 يةدةطت داىي ئةٍةييةتي ياطايي . -5
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  -(:12) ماددةى

 -ٍةيهةيي طةىذيها ) دةطتةي طؼيت ، دةطتةي ناسطيَشي ، طةسؤى ، جيَطشي طةسؤى ( :
ىاو طةىذيها و يةتةواوي ئةىذاماىي ناساي طةىذيها ثيَو ديَت  تي ٍةية يةبةسصتشيً دةطةآل دةطتةي طؼيت :

ومايف طاصداىي نؤبوىةوةي ٍةية وبؤ ئةو مةبةطتةؾ باىطَيَؼيت ئةىذاماٌ دةنات ، ٍةسوةٍا مايف طاصداىي 
 -( و مايف ٍةية :3/2نؤبوىةوةي ) اطتظيائي ( ٍةية بة صؤسييةي دةىطةناٌ )

 طةىذيها بطؤسيَت .ؤطشامي ةو و ثشِثةيشِ -1
 طةىذيهاي ضاوديَشاٌ يةطةلَ طةىذيهاي تش يةنبطشيَت .-2

 طةىذيها ٍةَيبوةػيَتةوة . 
( طالَ جاسيَو 2طشةنةي ٍةَيذةبزيَشٌ و )ا دةطتةي ناسطيَشي و طةسؤى و جيٍَةسوةٍا ئةماىة بة دةىطذاىي ئاػهش

 نؤىطشة دةبةطنت .

  -دةطتةي ناسطيَشي :

 يةدةط ثيَهذيَت ئةىذامي و دوو  يي طةسةنئةىذام ثيَيجية 
 -تةناىي دةطتةي ناسطيَشي :آلدةطة

 ( دةىطةناٌ .3/2وةسطشتً و دةسنشدىي ئةىذاماٌ بة ) -1
 ىةي طةىذيها .داىاىي ميضاىيةي طاآل-2
 نيةناىي طةىذيها بؤ ماوةي طاييَو .آلداىاىي بةسىامةي ناس و ضا -3
 ابشدوو . اوةي طاَيي سِةناىي طةىذيها ية منيوىةوة وٍةَيظةىطاىذىي ناس و ضاآلثيَذاض -4
 طؼت بشِياسةناىي دةطتةي ناسطيَشي طةىذيها بة دةىطذاٌ دةبيَت . -5
 زىةيةى ثيَو بَيَييَت بؤ ٍةس طشفتيَهي ىاوخؤي طةىذيها .دةىطةناٌ بؤي ٍةية يي 3/2بة  -6
                     دةطةآلتى ىةقيبىذيها مايف ٍةية ييَجيَضييةوة و ييَجشطييةوة بهات يةطةلَ طؼت ئةىذاماىي طة -7

 -) طةسؤني ئةجنومةٌ ( :
 ىويَيةسايةتي طةىذيها دةنات يةبةسدةو دةصطا فةسمي و ىافةسميةناٌ دةنات . -1
 طةسثةسػيت نؤبوىةوةي دةطتةي ناسطيَشي دةنات . -2
 وارؤ يةطةس طؼت ىوطشاوةناٌ دةنات .  -3

 -(:13)ماددةى
 -نؤىطشةونؤىفشاغ:

وتةىَا ئةىذامي ناسا تيَيذا بةػذاس دةبً نة ئةواىيؽ بة نؤىفشاىظي  طالَ جاسيَو ئةجناو دةدسيَت (2)نؤىطشة 
و دوو يةدةطياٌ ييَ نة ئةجنومةٌ ثيَو ديَيً ئةىذامي دةطتةي ناسطيَشي  ثيَيجو ثيَؽ نؤىطشة ٍةَيذةبزيَشدسيًَ 

  . ٍةَيذةبزيَشدسيَت
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( و )ب( تا ئةىذاماىي أدةدسيَت بة بةػذاسي ٍةموو ئةىذاماىي ناسا و )ئةجناو ماىطيَو بةثيَؽ نؤىطشة  عىنؤىفشا
ىويَيةسياٌ ية نؤىطشة ٍةبيَت و دةبيَت رماسةي بةػذاس بً و ٍةموو ػاسةناٌ نة يكي طةىذيهاياٌ تيَذاية 

بةػذاسبواىي ػاسةناٌ ٍةمووي وةى يةى بيَت نة ئةجنومةىي دةطتةي ناسطيَشي رماسةنة دياس دةنات بؤ 
طةسؤى و جيَطش و ثيَيج ئةىذامي دةطتةي يةٍةماٌ نات و ية ئةىذامة ناساناٌ ئةىذاماىي نؤىطشة بزاسدىي ٍةَي

 ٍةَيذةبزيَشٌ ٍةس ية ئةىذامة ناساناٌ . و دوو يةدةط ي طةىذيهاناسطيَشي يك
  -(:14) ماددةى

 -ثيَهَاتةى طةىذيها :

طةسثةسػتى  دةطتةي ناسطيَشيو ية ئةىذاماىى بةػى طةسةنى وٍةس بةػيَو يةنيَ ضواسطةىذيها ثيَو ديَت ية 
 و ئةىذامي تش بة ثيَي ثيَويظيت بةػةنة ٍاوناس دةبً .دةنات 

ئةسنى بةئةىذاو بووٌ و سِيَهخظنت و طةسثةسػيت نؤبووىةوةناٌ دةنات و سِيَهخظتيى  -بةػى سِيَهخظنت :  -1
اىة جيَ بةجيَ دةنات نة تايبةتة بة ىاطيامة و طشتيى تؤماسى ىاو و صاىياسي ئةىذاماٌ و ٍةموو ئةو ئةسن

  . ئةىذاماٌ

ئةسنى بةسيَوةبشدىى ناسو باسى طةىذيها ية ئةطتؤ دةطشيَت و ىوطشاوةناٌ دةسدةنات و  -بةػى ناسطيَشى :  -2
و ٍةموو ئةو ئةسناىة دةنات نة ية  ةو ٍاتوو و خضمةتطوصاسي و ثشطط وطةسثةسػتى ىوطشاوةناىي دةسضو

 ئةجناو دةدسيَتطةىذيها سؤراىة باسةطاي 

طيَ ٍؤبة يةخؤ دةطشيَت نة ٍةس ٍؤبةيةى ئةىذاميهي ناسا بةسيَوةي دةبات و  -ةناٌ : يبةػى ضاالني -3
ساطةياىذٌ وخوية جؤساو ثةيوةىذي و  ) ياٌ دةنات نة ئةماىةٌ طةسثةسػتئةىذاميَهي دةطتةي ناسطيَشي 

 ةناٌ ( .جؤس

تؤماسو ييظتى  بةسثشطياسة ية طشتين دةطشيَت ونيةناىى داسايى يةخؤ آلئةسى و ضا -بةػى داسايى :  -4
  طةىذيها . ثيَويظت بؤ سِيَهخظتيى داسايى

 -(:15) ماددةى
 يكي طةىذيها : 

يةطةس ئاطيت  يل و دياسى نشاوة  دةطتةي ناسطيَشيٍةماٌ ئةو ئةسى و فةسماىاىةى دةنةويَتة ئةطتؤ نة بؤ 
دةطتةي ناسطيَشي  س و ضاالنى بؤ ئةجنوومةٌ بةسص دةناتةوةو طاآلىة سِاثؤستى ناٍةماٌ بةػةناٌ ية خؤ دةطشيَت 

ئةىذاو و دوو يةدةط نة ية نؤىفشاغ ٍةَيذةبزيَشدسيًَ ية ئةىذامة  طيَيكةناٌ ثيَو ديَت ية طةسؤى و جيَطش و 
  . ناساناٌ و يةٍةماٌ نات ئةىذامي نؤىطشة دةبً

  -(:16) ماددةى

               ( طةىتةسي و نؤمةَية و سيَهخشاو و ) طةىذيها ٍةسضي ية ٍةية بؤياٌ ئةىذامي طةىذيهاي ضاوديَشاىي داسايي
  بيَت . ناسطيَشي دةطتةي ية دووال ية ىابيَت مةسجيَو بة وةسبطشيَت خضمةتطوصاسيةناىي ية وطوود بً ئةىذاو تش
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 -(:17) ماددةى
 -يةماىةي خواسةوة ثيَو ديَت : داسايى طةىذيها

 ئابوىةي ئةىذاماٌ . -أ
 ئةو ياسمةتي و بةخؼؼةي نة تانة تانةي خةَيو و اليةىي حهومي و ىاحهومي دةيذةىيَ. -ب
 ئةو داٍاتاىةي بة بضاظـ و ضاآلني خؤي ودةطيت دةٍيَييَت .  -ج
 طؼت داسايي طةىذيها ية اليةٌ ديواىي ضاوديَشي داسايي حهومةتي ٍةسيَه ووسدبيين دةنشيَت .   -د

  -(:18) ماددةى

 -ىذيها :تؤماسةناىي طة
 تؤماسي ئةىذاماٌ . -1
 تؤماسي بشِياس و مةحضةسي نؤبوىةوةناٌ . -2
 ني ثشؤرةناٌ .تؤماسي ضاآل -3
 تؤماسي حيظاب و حيظابهاسي ) رميَشياسي ( -4
 تؤماسي نةل و ثةل . -5
 و . ودةسض و تؤماسي ٍاتوو -6

  -(:19) ماددةى

 -طضاناٌ : 

 ئاطاداس نشدىةوة .  -1
 طشِنشدٌ . -2
 ةسنشدٌ . د -3

  -(:20) ماددةى

( ياٌ بة بشِياسي دادطا و بة ٍؤناسي دياس نشاو 3/2بة صؤسييةي دةىطةناىي دةطتةي طؼيت ) -ٍةَيوةػاىةوة :
و يةناتي ٍةَيوةػاىةوةي طةىذيها نةل و ثةل و داساييةنةي بؤ يةنيَو ية )طةىذيها  ،طةىذيها ٍةَيذةوةػيَتةوة 

 هة ية ناسي طةىذيها دةطةسيَتةوة . ياٌ نؤمةَية ياٌ يةنيَيت( نة ىضي
  -(:21) ماددةى

عي نوسدطتاٌ (               دةنشيَت و ية سِؤرىامةي ) وةقاي نؤىطشة جيَبةجآةو و ثشؤطشامة ٍةسدواي تةواو بوىي ئةو ثةيشِ
 بآلودةنشيَتةوة . 

 
 خورشيد صاحل طارق                                                                                                                                

 نةقييب شةنديكا                                                                                                                                
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 ٍيئة اليزاٍة
 6/9/2016/يف 3/30رقه : 
   (يػ3١ٓايعطام ضقِ) – َٔ قإْٛ ١٦ٖٝ ايٓعا١ٖ القًِٝ نٛضزغتإ (2-/ ثاْٝا١) ايتاغع السهاّ املاز٠ زًااغتٓا

ايعطام ايٓعاّ ايساخًٞ  -صسض زتًؼ ١٦ٖٝ ايٓعا١ٖ القًِٝ نٛضزغتإإ 2014يػ١ٓ  7املعسٍ بايكإْٛ ضقِ  2011
 -تٞ:األ

 قالعرا -اليظاو الداخلي هليئة اليزاٍة القليه كوردستاٌ
 2016لشية  (1) رقه

 الفصل االول
 اٍداف اهليئة ومَامَا وصالحياتَا

 -الغطاض ٖصا ايٓعاّ ايساخًٞ: ٤ نٌ َٓٗاٜكصس بايعباضات ٚايهًُات ايتاي١ٝ املعاْٞ املب١ٓٝ اظا -(:1) املادة
 ايعطام. –اقًِٝ نٛضزغتإ  -االقًِٝ:
 ايعطام.-بطملإ اقًِٝ نٛضزغتإ -:ايربملإ
 ايعطام.–ايٓعا١ٖ القًِٝ نٛضزغتا١٦ٖٕٝ  -:اهل١٦ٝ

 ايعطام.-ض٥ٝؼ ١٦ٖٝ ايٓعا١ٖ القًِٝ نٛضزغتإ -ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ:
 ايعطام.-زتًؼ ١٦ٖٝ ايٓعا١ٖ القًِٝ نٛضزغتإ -زتًؼ اهل١٦ٝ:
 املعسٍ. 2011يػ١ٓ (3) ايعطام ضقِ–قإْٛ ١٦ٖٝ ايٓعا١ٖ القًِٝ نٛضزغتإ -قإْٛ اهل١٦ٝ:

 -كٝل االٖساف االت١ٝ:تٗسف اهل١٦ٝ اىل حت -(:2املادة)
 َهافش١ ايفػاز ٚايٛقا١ٜ َٓ٘. -:اوالً

 ٚايؿفاف١ٝ ٚاملػا٤ي١ ٚجتػٝس َبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ. ، زعِ َبازئ ايٓعا١ٖ -:ثاىياً
ٚحتٌُ املػؤٚي١ٝ ٚتػٌٗٝ  ، تكِٝٝ ٚتكِٜٛ ٚتطٜٛط االزا٤ ٚايػًٛى ايٛظٝفٞ،َٚعاٜري ارتس١َ ايعا١َ -:ثالجاً

 .َٚعادت١ ايطٚتني االدطا٤ات
 -تعٌُ اهل١٦ٝ ع٢ً حتكٝل اٖسافٗا َٔ خالٍ ايكٝاّ باملٗاّ االت١ٝ: -(:3املادة)

 تٓفٝص ٚتطبٝل قٛاْني َهافش١ ايفػاز َٚعاٜري ارتس١َ ايعا١َ ٚفكا يًسغتٛض ٚايكٛاْني ايٓافص٠ . -:اوالً
َٚٔ مجٝع املصازض  تػًِ االخباضٜات ٚاملعًَٛات ٚايؿها٣ٚ املتعًك١ بايفػاز ظُٝع ايططم ٚايٛغا٥ٌ -:ثاىياً

 .ػف١ًٚايتعاٌَ َع مجٝع االَٛض اييت تطزٖا َٚٔ ٚبطُٓٗا االخباضات امل
ايتشكٝل يف دطا٥ِ ايفػاز عٔ ططٜل ستككني تابعني ي١٦ًٝٗ حتت اؾطاف قطا٠ ايتشكٝل ٚفكا يكإْٛ اصٍٛ  -:ثالجاً

 .احملانُات ادتعا١ٝ٥،َٚتابعتٗا
ٚاغرتزاز اَٛاٍ ٚثطٚات ٚعا٥سات ايفػاز املٗطب١ اىل  ، اضبني اىل ارتاضزاعاز٠ املتُٗني ظطا٥ِ ايفػاز اهل -:رابعاً

 ارتاضز بايتٓػٝل ٚايتعإٚ َع ادتٗات املدتص١ .
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ايتعإٚ ايسٚيٞ يف زتاٍ اذتس َٔ ايفػاز َٚهافشت٘ ٚتبازٍ املعًَٛات سٍٛ ايفػاز ٚايتشكٝل املؿرتى  -:خامشاً
 ٕٚ ٚايتٓػٝل َع ادتٗات املع١ٝٓ.اسٚز بايتعخاص١ فُٝا ٜتعًل ظطا٥ِ ايفػاز ايعابط٠ يًش

ْؿط ثكاف١ ٚط١ٝٓ يت١ُٝٓ َفاِٖٝ ايٓعا١ٖ ٚايؿفاف١ٝ ٚاملػا١ً٥،ٚااليتعاّ مبعاٜري ارتس١َ ايعا١َ ٚايعٌُ َع  -:سادساً
 املػؤٚيني املدتصني َٔ ادٌ ٚضع َٓاٖر زضاغ١ٝ ٚط١ٝٓ يتععٜع َفّٗٛ ايٓعا١ٖ ايعا١َ.

ايػًٛى االجيابٞ ايٛظٝفٞ يتٛضٝح َعاٜري ارتس١َ ايعا١َ ٚاخالقٝات ايعٌُ  اصساض تعًُٝات قٛاعس -:سابعاً
اييت جيب ع٢ً َٛظفٞ االقًِٝ االيتعاّ بٗا باعتباضٖا ؾططا يًتعٝني ٚاالغتُطاض يف ارتس١َ َٚطاقب١ َس٣ االيتعاّ 

 بٗا،ٚتعسٍ َٔ ٚقت اىل الخط سػب اذتاد١.
ططٜل ايعاّ املهًفني بارتس١َ ايعا١َ املٓصٛص عًِٝٗ يف قإْٛ اصساض تعًُٝات نؿف ايص١َ املاي١ٝ عٔ  -:ثامياً
بايهؿف عٔ َصاذتِٗ املاي١ٝ َٚصاحل اظٚادِٗ ٚاٚالزِٖ ايتابعني، ٚتعسٍ َٔ ٚقت الخط ٚفكا ملا تطاٙ  ، اهل١٦ٝ

ٔ اهل١٦ٝ َٓاغبا يتشكٝل االغطاض املٓؿٛز٠ َٓٗا.ع٢ً إ ٜتطُٔ ايهؿف عٔ املصاحل املاي١ٝ بٝاْات تفص١ًٝٝ ع
َا ميًه٘ املهًف ٚبطُٓٗا ايعكاضات ٚاملٓكٛالت ٚايسخٌ املايٞ ٚايطصٝس يف ايبٓٛى ٚاالغِٗ ٚايػٓسات ٚاذتكٛم 

 املع١ٜٛٓ املًُٛن١ ي٘ يف زاخٌ االقًِٝ ٚخاضد٘.
 -:تاسعاً

ك١ ٚططٜ ، ٚايتصطف بٗا ، ٚتطاقب دبا١ٜ ٚاْفام اَٛاٍ االقًِٝ ، تعإٚ اهل١٦ٝ زٜٛإ ايطقاب١ املاي١ٝ يالقًِٝ -1
 ٚاصساض تكاضٜط زٚض١ٜ بؿاْٗا. ، ازاضتٗا

تكّٛ اهل١٦ٝ مبطاقب١ َس٣ ْعا١ٖ ايكطاضات ٚاالعُاٍ املٓفص٠ اٚ االعُاٍ املتدصٙ يف ايكطاع ايعاّ ٚاصساض تكاضٜط  -2
 زٚض١ٜ بؿأْٗا.

ات ع٢ً ادت١ٗ ارتاضع١ يًطقاب١ إ تكسّ ي١٦ًٝٗ ٚبٓا٤ ع٢ً طًبٗا زٕٚ تاخري املعًَٛات ٚاالٜطاسات ٚاملػتٓس -3
ٚغري شيو مما تط٣ اهل١٦ٝ ضطٚض٠ االطالع عًٝٗا الغطاض  ، اٜا ناْت زضد١ نتُاْٗا ، ٚايٛثا٥ل مبا فٝٗا ايػط١ٜ

 ايطقاب١ ٚفكا يًكٛاْني ايٓافص٠.
              َٔ املاز٠ ارتاَػ١ َٔ  )عاؾطا( َٔ ايفكط٠ (4) ي١٦ًٝٗ حتطٜو ايسع٣ٛ ادتعا١ٝ٥ َٚتابعتٗا مبٛدب ايبٓس -4

 .قإْٛ اهل١٦ٝ
 اقرتاح ايكٛاْني اييت تسخٌ يف زتاٍ ايٛقا١ٜ َٔ ايفػاز اٚ َهافشت٘. -:عاطراً

ي١٦ًٝٗ ايعاّ زٚا٥ط َٚؤغػات ايكطاع ايعاّ بٓؿط بٝاْات اٚ َعًَٛات اٚ ٚثا٥ل َع١ٓٝ سٍٛ ا١ٜ  -:حادي عظر
 اَٛض تط٣ اهل١٦ٝ ضطٚض٠ تطبٝل ايؿفاف١ٝ فٝٗا مبٛدب آيٝات ٚقٛاعس حتسزٖا اهل١٦ٝ.

تٓفٝص تسابري يًشس َٔ تٛضط ايكطاع ارتاص يف ايفػاز ٚتععٜع ايؿفاف١ٝ يف نٝاْات ايكطاع ارتاص  -:ىي عظرثا
 َٚٓع تعاضض املصاحل فٝٗا.

 ، اصساض تعًُٝات َٓع تعاضض املصاحل يف االقًِٝ َٚطاقب١ االيتعاّ بٗا ٚتؿدٝص شتايف١ اسهاَٗا -:ثالح عظر
 ٚاصساض تكاضٜط زٚض١ٜ بؿأْٗا .



 

 

 ( العدد203ذمارة )                                                                           –16 –                                                                        2016/ 10/10

 دطا٤ َا تطاٙ ضطٚضٜا يف زتاٍ َهافش١ ايفػاز ٚايٛقا١ٜ َٓ٘.ا -:رابع عظر
ٚتؿذٝع ادتُٗٛض ٚاالعالّ  ، ٚضع ايٓعاّ ارتاص عُا١ٜ ايؿٗٛز ٚاملدربٜٔ ٚايطشاٜا ٚارتربا٤ -:خامص عظر

 ٚغًط١ تٓفٝصٙ ٚاالْفام عًٝ٘. ، ٚاجملتُع املسْٞ ٚاملتُٗني ع٢ً ايتعإٚ َع اهل١٦ٝ
ايصالسٝات االت١ٝ حتكٝكا  ي١٦ًٝٗ مماضغ١ ، َٔ ٖصا ايٓعاّ (3) ص عًٝ٘ يف املاز٠فطال عُا َٓصٛ -(:4) املادة

 -الٖسافٗا:
 احملافع١ ع٢ً غط١ٜ ١ٜٖٛ املتعاْٚني َعٗا. -:اوالً

 

 (14) ايتٛص١ٝ بػشب ٜس املٛظف ارتاضع يًتشكٝل ٚفكا يكإْٛ اْطباط َٛظفٞ ايسٚي١ ضقِ -:ثاىياً
 ايٓافص يف االقًِٝ.1991يػ١ٓ

ٚهلا  ، اساي١ املدايفات املتعًك١ مبعاٜري ارتس١َ ايعا١َ اىل ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ اييت ٜطتبط بٗا املٛظف املدايف -:ثالجاً
 إ تطفل بٗا تٛص١ٝ باختاش ادطا٤ات اْطباط١ٝ ٚقطا١ٝ٥.

 

مما  طًب املعًَٛات ٚاالٜطاسات ٚاملػتٓسات ٚايٛثا٥ل مبا فٝٗا ايػط١ٜ اٜا ناْت زضد١ نتُاْٗا ٚغري شيو -:رابعاً
 تط٣ اهل١٦ٝ ضطٚض٠ االطالع عًٝ٘ الغطاض ايطقاب١. 

 

 الفصل الجاىي
 دللص اهليئة

 
 -(:5املادة)

ي١٦ًٝٗ زتًؼ ٜؿهٌ بط٥اغ١ ض٥ٝػٗا ٚعط١ٜٛ ْا٥ب٘ ٚاملسضا٤ ايعاَني يف اهل١٦ٝ  ناعطا٤ اصًٝني هلِ سل  -:اوالً 
ٜؿاضنٕٛ يف  ، س عسزِٖ عٔ ثالخٞ اهل١٦ٝ اٚ َٔ خاضدٗا ال ٜعٜـٚعسز َٔ ارتربا٤ َٔ َٓتػب ، ايتصٜٛت

 . ادتُاعات َٚٓاقؿات اجملًؼ زٕٚ إ ٜهٕٛ هلِ سل ايتصٜٛت
 ٜطأؽ ْا٥ب ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ زتًؼ اهل١٦ٝ يف ساٍ غٝاب ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ الٟ غبب. -:ثاىياً
ٜطأغ٘ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف  -مبػت٣ٛ قػِ -تطتبط باجملًؼ اَا١ْ عا١َ -(:6) املادة
تتٛىل ت١٦ٝٗ دسٍٚ اعُاٍ اجملًؼ ٚزضاغ١ االَٛض املعطٚض١ عًٝ٘ ٚتكسِٜ ايتٛصٝات ٚاملكرتسات  ، ْٕٛ يف االقٌايكا

 بؿأْٗا ٚتأز١ٜ املٗاّ ٚايٛادبات اييت ٜهًفٗا بٗا اجملًؼ اٚ ض٥ٝػ٘.
قإْٛ اهل١٦ٝ  ( َٔ 4 -ايتاغع١/اٚال ٜتٛىل ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ اختٝاض ارتربا٤ املٓصٛص عًِٝٗ يف املاز٠ ) -(:7) املادة

 ملس٠ غ١ٓ ٚاسس٠ قاب١ً يًتذسٜس ٜٚصسض اَطا بصيو.
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 -ٜتٛىل زتًؼ اهل١٦ٝ ايكٝاّ باملٗاّ االت١ٝ: -(:8) املادة
                اعساز َٛاظ١ْ اهل١٦ٝ ٚحتسٜس َالناتٗا ٚٚضع دسٍٚ ضٚاتب َٛظفٝٗا َٚٓتػبٝٗا بايتٓػٝل َع  -:اوالً

 ٚظاض٠ املاي١ٝ.
 اّ ارتاص باهل١٦ٝ.اصساض ايٓع -:ثاىياً
 ٚضع خط١ عٌُ اهل١٦ٝ. -:ثالجاً
 اقطاض ايتكاضٜط ايسٚض١ٜ اييت تطفع اىل ايربملإ اٚ ادتٗات ايطمس١ٝ ايالخط٣. -:رابعاً

 زضاغ١ َا حيًٝ٘ ايط٥ٝؼ ايٝٗا َٔ َٛاضٝع ٚاختاش ايكطاضات ايالظ١َ بؿاْٗا. -:خامشاً
ًِٝ ع٢ً إ ٜسٜط نٌ فطع َسٜط عاّ ساصٌ،يف االقٌ،ع٢ً فتح فطٚع اهل١٦ٝ يف ستافعات ٚازاضات االق -:دساًاس

 ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ .
تاغٝؼ انازمي١ٝ ملهافش١ ايفػاز ع٢ً َػت٣ٛ َسٜط١ٜ تتٛىل ٚادبات بٓا٤ ايكسضات ٚايتسضٜب ْٚؿط  -:سابعاً

 َفاِٖٝ ايٓعا١ٖ ٚاملػا٤ي١ ٚايؿفاف١ٝ َٚهافش١ ايفػاز .
 فك١ ع٢ً اْفاقٗا.اقرتاح َٝعا١ْٝ اهل١٦ٝ ٚاملٛا -:ثامياً
 اغتشساخ اٚ زَر اٚ ايػا٤ َسٜطٜات ٚاقػاّ ٚؾعب اهل١٦ٝ سػب َتطًبات ايعٌُ. -:تاسعاً
 مماضغ١ اٟ َٗاّ اٚ صالسٝات اخط٣ تٓص عًٝٗا ايكٛاْني ٚاالْع١ُ ٚايتعًُٝات اٚ ٖصا ايٓعاّ ايساخًٞ. -:عاطراً

 اٚ ثًح اعطا٤ اجملًؼ االصًٝني ٚيط٥ٝؼ اهل١٦ٝ ، نٌ ثالث١ اؾٗطٜعكس زتًؼ اهل١٦ٝ ادتُاعا زٚضٜا  -(:9) املادة
ٜٚتدص  ، ٚال ٜعس ْصاب اْعكاز االدتُاع ناَال اال عطٛض ثًجٞ اعطا٤ٙ االصًٝني ، زعٛت٘ الدتُاع طاضئ

 ادتاْب ايصٟ صٛت َع٘ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ. دحٚعٓس تػاٟٚ االصٛات ٜط ، قطاضت٘ باالمجاع اٚ االنجط١ٜ
 -(:10) املادة

نٌ اٚ  شتصصات – عسا املسضا٤ ايعإَٛ ٚاصشاب ايسضدات ارتاص١-اهل١٦ٝ َٓح َٛظفٞ اهل١٦ٝجملًؼ  -:اوالً 
مما جيٛظ َٓش٘ ملٛظفٞ زٜٛإ ايطقاب١ املاي١ٝ َٔ شتصصات ٚفل قإْٛ زٜٛإ ايطقاب١ املاي١ٝ القًِٝ نٛضزغتإ  بعض
 -ٖٚٞ: 2002يػ١ٓ  (2)ضقِ 

 تب املٛظف.َٔ ضا %( 50شتصصات ضقاب١ٝ ال تتذاٚظ ْػبتٗا عٔ ) - أ
َٔ ايطاتب يًُٛظفني ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ مبٗاّ ايطقاب١  %(75شتصصات خطٛض٠ َٚٗاّ خاص١ ال تتذاٚظ ْػبتٗا) - ب

 ٚايتسقٝل ٜٚتعطضٕٛ يًُداطط اثٓا٤ عًُِٗ.

 َٔ ايطاتب. %( 30شتصصات املٛقع ادتػطايف ال تتذاٚظ) -ز

 %( َٔ ايطاتب.50ػبتٗا)شتصصات َٓع مماضغ١ امل١ٓٗ خاضز اٚقات ايسٚاّ ايطمسٞ ال تتذاٚظ ْ - ز
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 ال عالق١ يًُدصصات اعالٙ باملدصصات املُٓٛس١ يباقٞ املٛظفني بؿهٌ عاّ. -:ثاىياً

 الفصل الجالح
 مَاو وصالحيات رئيص اهليئة

ٚي٘ إ ٜٓٝب عٓٗا  ، ٚاملُجٌ هلا نؿدص١ٝ َع١ٜٛٓ َػتك١ً ، ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ ٖٛ اع٢ً غًط١ فٝٗا -(:11) املادة
 .اٚ احملاَني اسس َٛظفٝٗا اذتكٛقٝني

 -ٜتٛىل ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ ايكٝاّ باملٗاّ ٚمماضغ١ ايصالسٝات االت١ٝ: -(:12) املادة
 ازاض٠ ٚازا٤ اعُاٍ اهل١٦ٝ ٚضُإ تأز١ٜ ٚادباتٗا يف سسٚز ايكإْٛ مبا ٜطُٔ حتكٝل اٖسافٗا. -: اوالً

 تعٝني ٚتطفٝع ٚضبط َٛظفٞ اهل١٦ٝ مبٛدب ايكٛاْني ايٓافص٠. -:ثاىياً
 طًب تٛفري ستككني عسيٝني ي١٦ًٝٗ َٔ ادتٗات املع١ٝٓ. -:ثالجاً
تتطُٔ ْؿاطات اهل١٦ٝ  ، اٚ نًُا اقتطت اذتاد١ ، تكسِٜ تكاضٜط زٚض١ٜ اىل ايربملإ نٌ غت١ اؾٗط -:رابعاً

 ، َٚٛدعا عٔ ايكطاٜا اييت مت ايتشكٝل فٝٗا ٚاييت مت سفعٗا اٚ غًكٗا ٚاييت متت اسايتٗا اىل احملانِ املدتص١
 ّ اهل١٦ٝ بٓؿطٖا يف َٛقعٗا االيهرتْٚٞ ٜٚطعٗا حتت ٜس ٚغا٥ٌ االعالّ املدتًف١.ٚتكٛ

 اصساض ايتعًُٝات املٓصٛص عًٝٗا يف ايكإْٛ. -:خامشاً
 ايكٝاّ باملٗاّ ٚايٛادبات ٚمماضغ١ االختصاصات املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ اهل١٦ٝ اٚ اٟ قإْٛ ْافص اخط. -:سادساً
 ١٦ طبكا يًُاز٠ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٜٔ َٔ قإْٛ اهل١٦ٝ.تأزٜب َٛظفٞ اهلٝ -:سابعاً
 َٔ قإْٛ اهل١٦ٝ. ( ٚاًلأ/ ايجا١ْٝ عؿط٠  ) فتح َسٜطٜات ايتشكٝكات يف ستافعات االقًِٝ طبكا يًُاز٠ -:ثامياً
اعطا٤ االشٕ اٚ ضفض اعطا٤ االشٕ باستذاظ اٚ تٛقٝف َٛظفٞ اهل١٦ٝ بػبب اعُاٍ تتعًل بٛظا٥فِٗ َا  -:تاسعاً
 طبكا يًُاز٠ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٜٔ َٔ قإْٛ اهل١٦ٝ. ، ساييت ادتٓش١ اٚ ادتٓا١ٜ املؿٗٛز٠عسا 

 َٔ قإْٛ اهل١٦ٝ. (1- ) ايتاغع١/اٚاًل تطؤؽ زتًؼ اهل١٦ٝ طبكا يًُاز٠ -:عاطراً
تؿهٌٝ دت١ٓ تسقٝل املعًَٛات ٚايٛثا٥ل ايػط١ٜ اييت حيتٌُ إ ٜعطض افؿا٥ٗا أَ االقًِٝ يًدطط  -احد عظر:

 غٗا.أٜط إ ٚي٘ ، َٔ قإْٛ اهل١٦ٝ ( ايجايج١ عؿط٠ / ثاًْٝا ) كا يًُاز٠طب
 َٔ قإْٛ اهل١٦ٝ. ( ايجا١ْٝ عؿط٠/خاَػًا ) تطؾٝح املسضا٤ ايعاَني يف اهل١٦ٝ طبكا يًُاز٠ -ثاىي عظر:

 يط٥ٝؼ اهل١٦ٝ ختٌٜٛ بعض صالسٝات٘ يٓا٥ب٘ اٚ املسضا٤ ايعاَني. -(:13) املادة
تدص االدطا٤ات عل ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ عٓس شتايفت٘ فُٝا ٜتعًل باعُاٍ ٚظٝفت٘ ٚفل ايكإْٛ اال بأشٕ ال ت -(:14) املادة

 َٔ قإْٛ اهل١٦ٝ. ( ايػابع١/ ضابعًا ) َػبل َٔ ايربملإ طبكا يٓص املاز٠
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ٚال جيٛظ سذعِٖ اٚ تٛقٝفِٗ بػبب اعُاٍ تتعًل  ال جيٛظ يػري ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ َعاقب١ َٛظفٝٗا ازاضًٜا -(:15) املادة
 بٛظٝفتِٗ اال بعس اغت٦صإ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ،َا عسا ساي١ ادتٓش١ اٚ ادتٓا١ٜ املؿٗٛز٠. 

 الفصل الرابع
 ملتب رئيص اهليئة والتظليالت املرتبطة بُ

ٓعِٝ ٚتٛثٝل َٚتابع١ تطتبط بط٥ٝؼ اهل١٦ٝ ؾعب١ يًػهطتاض١ٜ تتٛىل ايكٝاّ مبٗاّ ايػهطتاض١ٜ ٚت -(:16) املادة
 َٛاعٝسٙ  َٚكابالت٘.

َٛظف بسضد١ َسٜط ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ ع٢ً  )َهتب ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ( ٜطأؽ-:ًاوال -(:17) املادة
 .ٜتٛىل ازاض٠ ٚتٛثٝل َٚتابع١ ٚتٓعِٝ اعُاٍ َٚٗاّ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ ، االقٌ
ٚي٘ خرب٠ يف  ، ع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌملسٜط َهتب ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ َعإٚ ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَ -:ثاىياً

ٚحيٌ  ، ٜتٛىل ايكٝاّ باالعُاٍ ٚايٛادبات شات ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ، َٝسإ اختصاص٘ ال تكٌ عٔ ثالخ غٓٛات
 ستٌ َسٜط املهتب يف ساي١ غٝاب٘ اٚ عسّ قٝاَ٘ بٛادبات ٚظٝفت٘ الٟ غبب نإ.

 -: ١٦ ايتؿهٝالت االت١ٜٝطتبط مبهتب ض٥ٝؼ اهلٝ -:اوالً -(:18) املادة
 قػِ ايطقاب١ ٚايتسقٝل ايساخًٞ. - أ

 .عالقات ايعا١َقػِ اي - ب
 .١ٜاالزاضؿعب١ اي -ز

ٜتهٕٛ نٌ قػِ َٔ االقػاّ املطتبط١ مبهتب ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ َٔ عسز َٔ ايؿعب تؿهٌ باَط َٔ ض٥ٝؼ  -:ثاىياً
 اهل١٦ٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح َسٜط املهتب. 

 ٚايتسقٝل ايساخًٞ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف احملاغب١ يف االقٌٜطأؽ قػِ ايطقاب١  -(:19) املادة
ٜتٛىل ايكٝاّ مبٗاّ ايتسقٝل ايػابل يًصطف ٚايالسل ي٘  ، تكٌ عٔ مخؼ غٓٛاتٚي٘ خرب٠ يف َٝسإ اختصاص٘ ال ،

االزاض١ٜ ٚتٓفٝص ٚضقاب١ ايهفا١ٜ  ، دتُٝع املعاَالت املاي١ٝ ٚاذتػاب١ٝ َٚطابك١ نؿف ايبٓو َع ضصٝسٙ ايعاٖط
 ارتطط ايػ١ٜٛٓ ٚتكِٝٝ االزا٤.

ّ ٜتٛىل ايكٝا ، َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌعا١َ ٜطأؽ قػِ ايعالقات اي -(:20) املادة
ٚضصس َا ٜسٚض يف االعالّ  ، االتصاٍ بادتُٗٛض ٚاالعالّ ٚتٓػٝل ٚاعالٕ َٛاقف اهل١٦ٝ َٔ ايكطاٜا املدتًف١ مبٗاّ

ٚزٚض اهل١٦ٝ ٚادتٗات ايطقاب١ٝ املدتًف١ فٝٗا ٚتٛثٝك٘ ٚحتًًٝ٘ ٚاصتاظ تكاضٜط زٚض١ٜ عٓ٘ ٚايكٝاّ باعُاٍ عٔ ايفػاز 
 ايرتمج١ ٚتٓعِٝ ٚتٓػٝل عالقات اهل١٦ٝ ايعا١َ.

 الفصل اخلامص
 ىائب رئيص اهليئة

ٚادطا٤  ، ُٓصببعس االعالٕ عٔ فتح باب ايرتؾٝح يً ، ٜطؾح زتًؼ اهل١٦ٝ ْا٥با يط٥ٝؼ اهل١٦ٝ (:21) املادة
 االَتشاْات ٚاملكابالت.
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ٜٚتِ ْؿط تًو ايطٛابط يف اعالٕ ايسع٠ٛ يًرتؾٝح  ، ضٛابط املفاض١ً ٜطع زتًؼ اهل١٦ٝ -:اوالً-(:22) املادة
 يًُٓصب.

اىل ض٥ٝؼ االقًِٝ الصساض املطغّٛ االقًُٝٞ بتعٝٝٓ٘ ْا٥با يط٥ٝؼ اهل١٦ٝ بسضد١  ٜطفع اجملًؼ َطؾشا ٚاسسا -:ىياًثا
 ٚظاض٠.ٚنٌٝ 
 ٜؿرتط يف املطؾح ملٓصب ْا٥ب ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ َا ٜؿرتط يف ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ. -(:23) املادة
ٜتٛىل ْا٥ب ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ ايكٝاّ باملٗاّ ٚايٛادبات ٚمماضغ١ ايصالسٝات اييت ميٓشٗا ي٘ اٚ  -:اوالً-(:24) املادة

يت تٓص عًٝٗا ايكٛاْني ٚاالْع١ُ ٚعًٝ٘ مماضغ١ ايػًطات ٚاملٗاّ ٚايصالسٝات اي ، ٜهًف٘ بٗا ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ
 ٚايتعًُٝات اٚ ٖصا ايٓعاّ ايساخًٞ .

 ، حيٌ ْا٥ب ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ ستٌ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ يف ساي١ غٝاب٘ اٚ تعصض قٝاَ٘ بٛادبات ٚظٝفت٘ الٟ غبب -:ثاىياً
 ٚتهٕٛ ي٘ سٝٓٗا غًط١ مماضغ١ صالسٝات٘ ٚايكٝاّ بٛادبات٘ ٚفكا السهاّ ايكإْٛ.

ب ْا٥ب ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ بسضد١ َسٜط قػِ ٜسٜط َهت -:ثالجاً
 ، ٜتٛىل ايكٝاّ باالعُاٍ ايالظ١َ الزاض٠ ٚتٓعِٝ املٗاّ ٚايصالسٝات املُٓٛس١ ي٘ ٜٚتهٕٛ َٔ ؾعب١ غهطتاضٜ٘

ت َٗاَ٘ ٚؾعب ٜأَط ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ باْؿا٥ٗا بٓا٤ ع٢ً اقرتاح َٔ ْا٥ب ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ يف ض٤ٛ َتطًبا
 ٚصالسٝات٘. 

 الفصل الشادض
 دوائر وفروع اهليئة

 -تتهٕٛ اهل١٦ٝ َٔ ايسٚا٥ط االت١ٝ: -(:25) املادة
 .زا٥ط٠ ايتشكٝكات -: اوالً

 ايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ . -: ثاىياً
 زا٥ط٠ ايٛقا١ٜ ٚايؿفاف١ٝ . -: ثالجاً
 زا٥ط٠ ايؿؤٕٚ االزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ . -: رابعاً

 نٌ زا٥ط٠ َٔ زٚا٥ط اهل١٦ٝ َسٜط عاّ ٜعني مبطغّٛ اقًُٝٞ بٓا٤ ع٢ً تطؾٝح ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ.ٜطأؽ  -( : 26املادة ) 
جملًؼ اهل١٦ٝ فتح فطٚع ي١٦ًٝٗ يف احملافعات ٚازاضات االقًِٝ ع٢ً إ ٜسٜط نٌ فطع َٛظف  -: اوالً -(: 27املادة ) 

 بسضد١ َسٜط عاّ ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ ع٢ً االقٌ .
 بٓا٤ ع٢ً اقرتاح ايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ. ،  زتًؼ اهل١٦ٝ اقطاض ايٓعاّ ايساخًٞ يًفطعٜتٛىل -:ثاىياً
جملًؼ اهل١٦ٝ تأغٝؼ انازمي١ٝ ملهافش١ ايفػاز مبػت٣ٛ َسٜط١ٜ ، تتٛىل َٗاّ بٓا٤ ايكسضات  -(:28) املادة

 ٚايتسضٜب ْٚؿط َفاِٖٝ ايٓعا١ٖ ٚاملػا٤ي١ ٚايؿفاف١ٝ َٚهافش١ ايفػاز.
 الفصل الشابع

 رة التحكيكاتدائ
ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ  -يف االقٌ -ٜطأؽ زا٥ط٠ ايتشكٝكات َسٜط عاّ ساصٌ -:اوالً-(:29) املادة

 عؿط غٓٛات. (10) يف َٝسإ اختصاص٘ ال تكٌ عٔ فع١ًٝ ٚي٘ خرب٠
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َٔ ستافعات تطتبط بسا٥ط٠ ايتشكٝكات َسٜطٜات حتكٝل تفتح باَط َٔ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ يف نٌ ستافع١  -:ثاىياً
 .باقرتاح َٔ َسٜط عاّ ايتشكٝكات مبػت٣ٛ قػِ ٝكاتٚيط٥ٝؼ اهل١٦ٝ فتح َهاتب يًتشك االقًِٝ،

 حيسز ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ اختصاص َهاتب ايتشكٝكات املٓؿ١٦ ٚادت١ٗ اييت تطتبط بٗا. -:ثالجاً
 -تتٛىل زا٥ط٠ ايتشكٝكات ايكٝاّ باملٗاّ االت١ٝ: -:رابعاً

 ٚمجع املعًَٛات بؿاْٗا باالغتعاْ٘ باالدٗع٠ ايف١ٝٓ. ،زايهؿف عٔ ساالت ايفػا-أ
 تػًِ االخباض ٚاملعًَٛات ٚؾها٣ٚ ايفػاز. -ب
ٚايتعإٚ يف زتاٍ َطاقب١ االْفام ٚاالغتشصاٍ ٚايتصطف باَٛاٍ االقًِٝ ٚططم  ايتشكٝل يف دطا٥ِ ايفػاز، -ز

 ازضاتٗا.
 يجطٚات املٗطب١ اىل ارتاضز.اعاز٠ املتُٗني اهلاضبني اىل ارتاضز ٚاغرتزاز االَٛاٍ ٚا-ز
 تبازٍ املعًَٛات ٚايتشكٝكات املؿرتن١ ايسٚي١ٝ.-ٖـ

 -تتهٕٛ زا٥ط٠ ايتشكٝكات َٔ ايتؿهٝالت االت١ٝ: -(:30) املادة
 َسٜطٜات ايتشكٝل يف ستافعات االقًِٝ. -:اوالً

 َهاتب يًتشكٝكات مبػت٣ٛ قػِ حيسز ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ د١ٗ اضتباطٗا. -:ثاىياً
 ايطقاب١ ٚتكِٝٝ االزا٤. قػِ -:ثالجاً
 قػِ االغرتزاز ٚتبازٍ املعًَٛات ٚايتشكٝكات ايسٚي١ٝ املؿرتن١. -:رابعاً

 االزاضٟ. كػِيا -:خامشاً
ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ  -يف االقٌ -ٜطأؽ نٌ َسٜط١ٜ حتكٝل يف احملافع١ ستكل اٚ َٛظف ساصٌ -:اوالً-(:31) املادة

 تكٌ عٔ غبع غٓٛات.اص٘ الخرب٠ فع١ًٝ يف َٝسإ اختص يف ايكإْٛ ٚي٘
ٜطاؽ نٌ َهتب َٔ َهاتب ايتشكٝكات ستكل اٚ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ  -:ثاىياً

ٚتتٛىل املهاتب ١َُٗ ايتشطٟ عٔ ايفػاز ٚنؿف٘ َٔ  ،يف االقٌ ٚي٘ خرب٠ فع١ًٝ َس٠ ال تكٌ عٔ مخؼ غٓٛات
ٚ ؾها٣ٚ بطُٓٗا االخباضات املػف١ً ٚايتشكٝل فٝٗا حتت تًكا٤ ْفػٗا اٚ بٓا٤ ع٢ً َعًَٛات اٚ اخباضات ا

 اؾطاف قطا٠ ايتشكٝل املدتصني. 
 -تتهٕٛ نٌ َسٜط١ٜ َٔ َسٜطٜات ايتشكٝل يف اهل١٦ٝ َٔ ايتؿهٝالت االت١ٝ: -(:32) املادة
رب٠ يف ٕٛ ٚي٘ خٜطأغ٘ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكاْ -ارتط ايػاخٔ:املعًَٛات١ٝ ٚ قػِ -:أوالً

تكٌ عٔ مخؼ غٓٛات،ٜتٛىل ١َُٗ تًكٞ االخباضات عٔ ايفػاز بهاف١ ايططم ٚايٛغا٥ٌ َٝسإ اختصاص٘ ال
ٚتٛثٝكٗا يف غذالت خاص١،ٚعطضٗا ع٢ً َسٜط  ، َٚٔ مجٝع املصازض ، بطُٓٗا اهلاتف ٚايربٜس االيهرتْٚٞ

 ايعٌُ ايتشكٝكٞ ارتاص١ باهل١٦ٝ. الختاش ايالظّ بؿأْٗا ٚفكا يًكإْٛ ٚاسهاّ تعًُٝات  ، َسٜط١ٜ ايتشكٝل
ٚي٘  ، ٜطاغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌ -قػِ ايتشطٟ ٚاالغٓاز: -:ثاىياً

ٜتٛىل َٗاّ مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات ٚايٛثا٥ل ٚايتشطٟ  ، خرب٠ يف َٝسإ اختصاص٘ ال تكٌ عٔ مخؼ غٓٛات
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عٓٗا،نُا تكّٛ مبٗاّ ايتٓػٝل املطًٛب َع ادتٗات املع١ٝٓ الصتاظ اعُاٍ عٔ دطا٥ِ ايفػاز ٚمتشٝص اذتكا٥ل 
ايتشطٟ ٚايتشكٝل املطًٛب١ ٚتٓػٝل تٓفٝص اٚاَط ايكبض ٚاالغتكساّ،ٚتكسِٜ ايسعِ ٚاالغٓاز حملككٞ اهل١٦ٝ يف تٓفٝص 

 عًُٝاتِٗ.
ٜتٛىل ١َُٗ سفغ ٚتٛثٝل ٜطاغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ  -اذتفغ: ؾعب١ -:ثالجاً

 االضابري ايتشكٝك١ٝ ٚفكا يتعًُٝات ايعٌُ ايتشكٝكٞ ارتاص١ باهل١٦ٝ.
ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف احملاغب١،تتٛىل َٗاّ  -ؾعب١ تسقٝل قطاٜا ايفػاز: -:رابعاً

ًفٗا بٗا ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ اٚ َسٜط عاّ تكسِٜ ايسعِ اذتػابٞ ٚايتسقٝكٞ يًُشككني ٚايكٝاّ باملٗاّ ٚايٛادبات اييت ٜه
 ايتشكٝكات اٚ َسٜط ايتشكٝل. 

تٓؿأ باَط َٔ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح َسٜط  عسز َٔ ايؿعب ايتشكٝك١ٝ سػب َتطًبات ايعٌُ -:خامشاً
 سإ، ٜطأؽ نٌ َٓٗا ستكل ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌ ٚي٘ خرب٠ يف َٝ عاّ ايتشكٝكات

 ٚتتهٕٛ َٔ عسز ناف َٔ احملككني ٚايتشطٜني. ، تكٌ عٔ مخؼ غٓٛاتايعٌُ ايتشكٝكٞ نُشكل َس٠ ال
 ايؿعب١ االزاض١ٜ. -:سادساً
 -ٜتهٕٛ نٌ َهاتب َٔ َهاتب حتكٝكات اهل١٦ٝ َٔ ايؿعب االت١ٝ: -(:33املادة)

ػاز بهاف١ ايططم ٚايٛغا٥ٌ تتٛىل ١َُٗ تًكٞ االخباضات عٔ ايف -ارتط ايػاخٔ:املعًَٛات١ٝ ٚ ؾعب١ -:اوالً
بطُٓٗا اهلاتف ٚايربٜس االيهرتْٚٞ ، َٚٔ مجٝع املصازض، ٚتٛثٝكٗا يف غذالت خاص١ ، ٚعطضٗا ع٢ً َسٜط 

 املهتب ، الختاش ايالظّ بؿأْٗا ٚفكا يًكإْٛ ٚاسهاّ تعًُٝات ايعٌُ ايتشكٝكٞ ارتاص١ باهل١٦ٝ. 
املعًَٛات ٚايبٝاْات ٚايٛثا٥ل ٚايتشطٟ عٔ دطا٥ِ ايفػاز تتٛىل َٗاّ مجع  -ؾعب١ ايتشطٟ ٚاالغٓاز: -:ثاىياً

نُا تكّٛ مبٗاّ ايتٓػٝل املطًٛب َع ادتٗات املع١ٝٓ الصتاظ اعُاٍ ايتشطٟ ٚايتشكٝل  ، ٚمتشٝص اذتكا٥ل عٓٗا
ٚتكسِٜ ايسعِ ٚاالغٓاز حملككٞ اهل١٦ٝ يف تٓفٝص  ، املطًٛب١ ٚتٓػٝل تٓفٝص اٚاَط ايكبض ٚاالغتكساّ االغتكساّ

 ًُٝاتِٗ.ع
تتٛىل ١َُٗ سفغ ٚتٛثٝل االضابري ايتشكٝك١ٝ ٚفكا يتعًُٝات ايعٌُ ايتشكٝكٞ ارتاص١  -ؾعب١ اذتفغ: -:ثالجاً

 باهل١٦ٝ.
تٓؿأ باَط َٔ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح َسٜط  عسز َٔ ايؿعب ايتشكٝك١ٝ سػب َتطًبات ايعٌُ -:رابعاً

ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌ ٚي٘ خرب٠ يف ،ٜطأؽ نٌ َٓٗا ستكل ساصٌ عاّ زا٥ط٠ ايتشكٝكات
 َٝسإ ايعٌُ ايتشكٝكٞ نُشكل َس٠ ال تكٌ عٔ مخؼ غٓٛات،ٚتتهٕٛ َٔ عسز ناف َٔ احملككني ٚايتشطٜني.

 ايؿعب١ االزاض١ٜ. -:خامشاً
، كإْٛ اٚ احملاغب١يٚتكِٝٝ االزا٤ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف اطقاب١ قػِ اي أؽٜط -(:34) املادة

تكٌ عٔ مخؼ غٓٛات،تتٛىل ١َُٗ ٚضع َعاٜري تكِٝٝ اعُاٍ ٚاصتاظات ستككٞ ال ٚي٘ خرب٠ يف َٝسإ اختصاص٘
اهل١٦ٝ ٚايكٝاّ باعُاٍ ايطقاب١ ٚتكِٝٝ االزا٤ ايسٚضٟ يف ض٤ٛ املعاٜري  اتٚحتطٜٞ َٚسٜطٜات َٚهاتب حتكٝك
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اٍ َسٜطٜات ٚاقػاّ ايسا٥ط٠ ٚاغتدالص ايٓتا٥ر َٓٗا ، ٚجتُٝع املعًَٛات ٚاالسصا٤ات عٔ اعُ املٛضٛع١
 -.ٚتتهٕٛ َٔ ايؿعب االت١ٝ :

 ؾعب١ املعاٜري. -:اوالً
 ؾعب١ ايتكِٝٝ. -:ثاىياً
 ؾعب١ االسصا٤. -:ثالجاً
ٜطأؽ قػِ االغرتزاز ٚتبازٍ املعًَٛات ٚايتشكٝكات املؿرتن١ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ  -(:35) املادة

ٜٚتٛىل  ، تكٌ عٔ مخؼ غٓٛاتال ٚي٘ خرب٠ يف َٝسإ ختصص٘ َس٠  ، ٜتكٔ ايًػ١ االْهًٝع١ٜ ، ٕاٚي١ٝ يف ايكاْٛ
 ايكػِ اختاش َا ًٜعّ الغرتزاز عا٥سات ايفػاز املٗطب١ اىل ارتاضز ٚاغرتزاز املتُٗني  ٚاحملهَٛني اهلاضبني اىل ارتاضز،

 -ٜٚتهٕٛ َٔ ايؿعب االت١ٝ: ، ي١ٝ املؿرتن١ٚتٓػٝل ايتشكٝكات ايسٚ ، ٚتبازٍ املعًَٛات َع ادتٗات ايٓعري٠
 ، اصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌسٜطأغٗا َٛظف  -ؾعب١ اغرتزاز عا٥سات ايفػاز: -:اوالً

 ٚتتٛىل ايؿعب١ اختاش َا ًٜعّ الغرتزاز عا٥سات ايفػاز َٔ ارتاضز. ، ٚإ ٜتكٔ ايًػ١ االْهًٝع١ٜ
ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف  -ُني ٚاحملهَٛني:ؾعب١ اغرتزاز املتٗ -:ثاىياً

االقٌ،ٜتكٔ ايًػ١ االْهًٝع١ٜ،ٚتتٛىل ايؿعب١ اختاش َا ًٜعّ الغرتزاز املتُٗني ٚاحملهَٛني يصاحل اهل١٦ٝ َٔ ارتاضز 
 بايتٓػٝل َع ادتٗات املع١ٝٓ. 

ٚتتٛىل ايكٝاّ مبٗاّ تٓػٝل ٚتٓعِٝ تبازٍ املعًَٛات  -١:ؾعب١ تبازٍ املعًَٛات ٚايتشكٝكات املؿرتن -:ثالجاً
 ٚايتشكٝكات ايسٚي١ٝ املؿرتن١ َع ادتٗات االدٓب١ٝ املٓاظط٠ ٚفكا يًكإْٛ.

جيٛظ اْؿا٤ ؾعب زاخٌ نٌ قػِ َٔ اقػاّ زا٥ط٠ ايتشكٝكات اٚ َسٜطٜات ايتشكٝل بٓا٤ ع٢ً  -(:36) املادة
 ٤ ع٢ً اقرتاح َسٜط عاّ زا٥ط٠ ايتشكٝكات.باَط َٔ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ بٓا ، َكتطٝات ايعٌُ

تطتبط مبسٜط عاّ زا٥ط٠ ايتشكٝكات ؾعب١ يًػهطتاض١ٜ تتٛىل َٗاّ ايػهطتاض١ٜ ٚتٓعِٝ ٚتٛثٝل  -(:37) املادة
    .َٚتابع١ َٛاعٝس املسٜط ايعاّ َٚكابالت٘

 الفصل الجامً
 الدائرة الكاىوىية

 ، َسٜط عاّ ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌٜطأؽ ايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ  -: اوالً -:(38) املادة
 تكٌ عٔ عؿط غٓٛات يف زتاٍ اختصاص٘.ٚي٘ خرب٠ ال

تطتبط مبسٜط عاّ ايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ ؾعب١ يًػهطتاض١ٜ تتٛىل َٗاّ ايػهطتاض١ٜ ٚتٓعِٝ ٚتٛثٝل َٚتابع١  -:ثاىياً
 َٛاعٝس املسٜط ايعاّ َٚكابالت٘.  

 -ٛىل ايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ ايكٝاّ باملٗاّ االت١ٝ :تت -(:39) املادة
ابسا٤ ايطأٟ ٚاملؿٛض٠ يف املػا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ اييت تعطض ع٢ً اهل١٦ٝ ، ٚمتجٌٝ اهل١٦ٝ يف ايسعا٣ٚ اييت تطفعٗا اٚ  -أ

 اييت تطفع عًٝٗا بٛناي١ ضمس١ٝ صازض٠ عٔ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ .
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 ايفػاز اٚ َطادع١ ططم ايطعٔ بؿأْٗا . ايرتافع اَاّ احملانِ املدتص١ فُٝا ٜتعًل ظطا٥ِ -ب
 متجٌٝ اهل١٦ٝ يف ايًذإ ايتشكٝك١ٝ املؿه١ً بٓا٤ا ع٢ً طًب اهل١٦ٝ . -ز
اعساز ايسضاغات ٚاالعاخ ايكا١ْْٝٛ ارتاص١ بكٛاْني َهافش١ ايفػاز ٚاالتفاقٝات ايسٚي١ٝ يف ٖصا اجملاٍ ، ٚمتجٌٝ  -ز

 ٖا يف االقًِٝ .اهل١٦ٝ يف نٌ َا َٔ ؾأْ٘ اصتاظ َتطًبات تٓفٝص
 تكسِٜ ٚطًب املع١ْٛ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ املتبازي١ . -ٖـ
 ايطقاب١ ع٢ً ْعا١ٖ قطاضات ٚاعُاٍ ايكطاع ايعاّ . -ٚ
 ٚضع تعًُٝات َٓع تعاضض يف املصاحل يف االقًِٝ . -ظ
 ا ايؿإٔ .اختاش االدطا٤ات يطقاب١ َس٣ ْعا١ٖ قطاضات ٚاعُاٍ ايكطاع ايعاّ ٚاصساض تكاضٜط زٚض١ٜ يف ٖص -ح
اعساز َكرتسات َٚؿاضٜع قٛاْني يف زتاٍ ايكطا٤ ع٢ً ايفػاز َٚهافشت٘ ، ٚمتجٌٝ اهل١٦ٝ يف املٓاقؿات  -ى

 ايكا١ْْٝٛ ملؿاضٜع ايكٛاْني اٚ تعسٜالت ايكٛاْني ايٓافص٠ .
 -تتهٕٛ ايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ َٔ ايتؿهٝالت االت١ٝ: -(:40) املادة
 سعا٣ٚ.قػِ اي -:اوالً

 املؿٛض٠ ٚاقرتاح ايتؿطٜعات. قػِ -:ثاىياً
 .قاب١ ٚاالصالح االزاضٟقػِ ايط -:ثالجاً
 .قػِ ايؿؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ -:رابعاً

 الزاضٟ.كػِ ااي -:خامشاً
قٌ ٚي٘ خرب٠ يف َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف اال ٜطأؽ قػِ ايسعا٣ٚ -(:41) املادة

ىل َتابع١ ايسعا٣ٚ املكا١َ ي١٦ًٝٗ اٚ عًٝٗا ٚتٓفٝص ايكطاضات تتٛ ، تكٌ عٔ مخؼ غٓٛاتَٝسإ اختصاص٘ ال
قطاٜا ايفػاز ٚتٓػٝل ٚتٓفٝص االعُاٍ ايكا١ْْٝٛ املطتبط١ بعٌُ َسٜطٜات َٚهاتب  َتابع١ٚاالسهاّ ايصازض هلا ٚ

اّ ايسا٥ط٠ َسٜط ع ا ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ اٚايتشكٝكات ايتابع١ ي١٦ًٝٗ ٚايكٝاّ بايٛادبات ٚاالعُاٍ ٚاملٗاّ اييت ٜهًف٘ بٗ
 -ٚتتهٕٛ َٔ ايؿعب االت١ٝ : ، ايكا١ْْٝٛ

تتٛىل َتابع١ ايسعا٣ٚ  ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌ -ؾعب١ ايسعا٣ٚ: -:اوالً
ٚايكٝاّ ظُٝع االعُاٍ ٚايتصطفات  ، اييت تكاّ ي١٦ًٝٗ اٚ عًٝٗا ٚايرتافع فٝٗا َٚـطادع١ ططم ايطعٔ بؿأْٗا

 ١ٝ املطتبط١ بٗا.ايكاْْٛ
 ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌ -:ٚاالغرتزاز ؾعب١ ايتٓفٝص -:ثاىياً

ٚتتٛىل ايكٝاّ بتٓفٝص االٚاَط ٚايكطاضات ٚاالسهاّ ايصازض ي١٦ًٝٗ ٚفكا السهاّ قإْٛ حتصٌٝ ايسٜٕٛ اذته١َٝٛ 
 كٝاّ مبٗاّ جتُٝع املعًَٛات عٔ عٛا٥س دطا٥ِ ايفػاز ٚاملتابع١ ٚايتٓػٝلايٚ ، ١ٚقإْٛ ايتٓفٝص ٚايكٛاْني شات ايصً

االزعا٤ ايعاّ يطُإ اغرتزاز عٛا٥س ايفػاز يف مجٝع دطا٥ِ ايفػاز بطُٓٗا اييت  دٗاظ َٚع َع ادتٗات املع١ٝٓ
 تؿٌُ بايعفٛ.
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اح َٔ َسٜط عاّ ايسا٥ط٠ تٓؿأ باَط َٔ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ بٓا٤ا ع٢ً اقرت -ؾعب َتابع١ قطاٜا ايفػاز: -:ثالجاً
ايكا١ْْٝٛ تعٌُ زاخٌ َسٜطٜات ايتشكٝل اٚ َهاتب ايتشكٝكات،تتٛىل َٗاّ َتابع١ قطاٜا ايفػاز يف ستافعات 

ٚتٓػٝل ٚتٓفٝص االعُاٍ ايكا١ْْٝٛ االقًِٝ ٚاقطٝت٘،ٚايرتافع اَاّ احملانِ املدتص١ َٚطادع١ ططم ايطعٔ بؿأْٗا،
ا كٝكات ايتابع١ ي١٦ًٝٗ ٚايكٝاّ بايٛادبات ٚاالعُاٍ ٚاملٗاّ اييت ٜهًف٘ بٗاملطتبط١ بعٌُ َسٜطٜات َٚهاتب ايتش

 .َسٜط عاّ ايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ اٚ
ٜطأؽ قػِ املؿٛض٠ ٚاقرتاح ايتؿطٜعات َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف  -(:42) املادة

تٛىل ايكٝاّ بابسا٤ ايطأٟ ٚاملؿٛض٠ يف املػا٥ٌ ٜ ، غٓٛاتاالقٌ ٚي٘ خربٙ يف َٝسإ اختصاص٘ ال تكٌ عٔ مخؼ 
تتٛىل َٗاّ اعساز  ، ايكٝاّ باعساز ايبشٛخ ٚايسضاغات يف َٝازٜٔ َهافش١ ايفػاز َٚٓع٘ٚ ، ايكا١ْْٝٛ املدتًف١

َػٛزات َؿاضٜع ايكٛاْني ٚايتعًُٝات ٚاالْع١ُ اييت تسخٌ يف زتاٍ ايٛقا١ٜ َٔ ايفػاز اٚ َهافشت٘،ٚاعساز 
َطادع١ ٚتكِٝٝ ايصهٛى ايكا١ْْٝٛ ٚايتسابري االزاض١ٜ ٚ ، زات َؿاضٜع ايتعًُٝات ٚاالْع١ُ ايساخ١ًٝ ي١٦ًَٝٗػٛ

َٚتابع١ االغتذاب١ ملكتطٝات اتفاق١ٝ االَِ املتشس٠ ملهافش١  ، ٚتكسٜط َس٣ نفاٜتٗا ملٓع ايفػاز َٚهافشت٘
٣ اهل١٦ٝ ابسا٤ ايطأٟ بؿأْٗا َٚتابع١ َٛا١ُ٥ ٚابسا٤ ايطأٟ يف َؿاضٜع ايتؿطٜعات اييت تط ايفػاز يف االقًِٝ

ٚتكسِٜ  ، ايتؿطٜعات ايٓافص٠ يف االقًِٝ التفاق١ٝ االَِ املتشس٠ ملهافش١ ايفػاز ٚاالتفاقٝات ايسٚي١ٝ شات ايص١ً
 -١ٝ:ايؿعب االت ٜٚتهٕٛ َٔ ، املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ املتبازي١

تتٛىل ايكٝاّ  ، ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌ ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً -ؾعب١ املؿٛض٠: -:اوالً
 .بابسا٤ ايطأٟ ٚاملؿٛض٠ يف املػا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ املدتًف١

 ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌ -ؾعب١ اقرتاح ايتؿطٜعات: -:ثاىياً
تصاص اهل١٦ٝ يف تعًُٝات اييت ْص ايكإْٛ ع٢ً اخات ايَػٛز اٚ املػا١ُٖ يف ايكٝاّ باعساز تتٛىل ايكٝاّ باعساز

ٚتٓفٝص  ، هافش١ ايفػاز ٚايٛقا١ٜ َٓ٘فُٝا ٜصب يف َ ٖا اٚ اصساضٖا،ٚاعساز َكرتسات ايتؿطٜعاتاعساز
َٚطادع١ ٚتكِٝٝ ايصهٛى ايكا١ْْٝٛ ٚايتسابري  ، شات ايص١ًايسٚي١ٝ ٚفكا يالتفاقٝات ايسٚي١ٝ  االقًِٝ ايتعاَات

َٚتابع١ ايتعاّ االقًِٝ بتٓفٝص اسهاّ اتفاق١ٝ االَِ املتشس٠  كسٜط َس٣ نفاٜتٗا ملٓع ايفػاز َٚهافشت٘االزاض١ٜ ٚت
 ٚابسا٤ ايطأٟ يف َؿاضٜع ايتؿطٜعات اييت ٜطًب اٚ تط٣ اهل١٦ٝ ٚدٛب ابسا٤ ضاٜٗا فٝٗا. ، ملهافش١ ايفػاز

ف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ ٜطأغٗا َٛظ -ؾعب١ املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ املتبازي١: -:ثالجاً
تتٛىل َٗاّ تٓعِٝ ٚتٓػٝل تكسِٜ املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ املتبازي١ ٚفكا  ، ٜتكٔ ايًػ١ االْهًٝع١ٜ ، يف االقٌ

 السهاّ ايكإْٛ.
 ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌ -ؾعب١ ايبشٛخ ٚايسضاغات: -:رابعاً

 .تَ٘هافشَٓع ايفػاز ٚٚتتٛىل ايكٝاّ باعساز ايبشٛخ ٚايسضاغات يف َٝازٜٔ 
 ٜطأغ٘ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ -:صالح االزاضٟٜطأؽ قػِ ايطقاب١ ٚاال -(:43) املادة

ىل َٗاّ ضصس ، ٜتٛ تكٌ عٔ مخؼ غٓٛاتٚي٘ خرب٠ يف َٝسإ اختصاص٘ ال ، يف االقٌ اٚ احملاغب١ اٚ االسصا٤
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َٚطاقب١ دبا١ٜ ٚاْفام باَٛاٍ االقًِٝ َٚطاقب١ َس٣ ْعا١ٖ ايكطاضات ٚاالعُاٍ املٓفص٠ اٚ املتدص٠ يف ايكطاع ايعاّ 
َٚتابع١ اعُاٍ  ٚاصساض تكاضٜط زٚض١ٜ عٓٗا ، ، ٚايتصطف بٗا ٚططٜك١ ازاضتٗا بايتعإٚ َع زٜٛإ ايطقاب١ املاي١ٝ

ٜتٛىل َٗاّ مجع ٚتٛثٝل ٚحتسٜح  نُا هلا ص١ً بٗا اٚ بٛظا٥فٗا ٚٚادباتٗا،ايًذإ املؿه١ً يف اهل١٦ٝ اٚ اييت 
َعًَٛات عٔ ٚاقع االقًِٝ ٚنٝاْات٘ ايعا١َ ٚارتاص١ َٚٛاضزٙ ٚثطٚات٘ َٚٛظفٝ٘ ٚقٝازات٘ االزاض١ٜ ٚامل١ٝٓٗ ٚٚاقع 

 -ايؿعب االت١ٝ : ايٛظٝف١ ايعا١َ ٚايتعًِٝ ٚايت١ُٝٓ ٚاملؿاضٜع ٚغريٖا َٔ املعًَٛات ٚاالسصا٤ات ٚتتهٕٛ َٔ
ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌ،  -:ايٓعا١ٖ ٚاالصالح االزاضٟ ؾعب١ -:اوالً

تتٛىل ايكٝاّ مبٗاّ ضصس ٚحتطٟ االٚاَط ٚايكطاضات ٚايعكٛز ٚاالعُاٍ اييت تكّٛ بٗا ادتٗات ايطمس١ٝ املدتًف١ ٚمجع 
االٚاَط ٚايكطاضات ٚاالعُاٍ  ٚزضاغ١ ، ؾابٗا ؾب١ٗ شتايف١ ايكإْٛ اٚ عسّ ايٓعا١ٖاملعًَٛات ٚايٛثا٥ل عٓٗا اشا َا 

ٚايبشح يف َس٣ َطابكتٗا يًكإْٛ َٚس٣ ايتعاَٗا  ، ٚايعكٛز اييت ؾابٗا ؾب١ٗ شتايف١ ايكإْٛ اٚ عسّ ايٓعا١ٖ
تتٛىل ،نُا ربا٤ ٚادتٗات املدتص١مبعاٜري ايٓعا١ٖ،ٚتكسِٜ ايطأٟ ايٓٗا٥ٞ بؿأْٗا بعس ايتساٍٚ ٚمساع اضا٤ املعٓني ٚارت

١َُٗ َتابع١ اختاش االدطا٤ات املٓاغب١ يتصشٝح َػاضات االٚاَط اٚ ايكطاضات اٚ االعُاٍ اييت ؾابٗا شتايف١ 
َٚتابع١ اختاش االدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ املٓاغب١ ملالسك١ املػؤٚيني عٔ املدايفات اٚ ادتطا٥ِ  ، ايكإْٛ اٚ عسّ ايٓعا١ٖ

 .ملدتص١ ٚادتٗات شات ايعالق١ا اٚ دعا٥ٝا اٚ غٝاغٝا،بايتٓػٝل ٚايتعإٚ َع ايربملإ ٚاحملانِ اطْٝطبااملطصٛز٠ ا
ٚتتٛىل ايكٝاّ بتٓعِٝ  ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ -عب١ ايًذإ:ؾ -:ثاىياً

ٗا اٚ َتابع١ تٓفٝصٖا ٚسفغ اٚيٝاتٗا ، ٚتٛثٝل اعُاٍ ايًذإ ايتشكٝك١ٝ يف اهل١٦ٝ ٚدتإ ايتطُني ٚتٓفٝص تٛصٝات
َٚتابع١ ٚتٛثٝل اٚيٝات ٚاعُاٍ ٚقطاضات ٚستاضط ايًذإ ارتاضد١ٝ اييت تؿاضى اهل١٦ٝ فٝٗا اٚ اييت هلا ص١ً 

 .باعُاهلا اٚ ٚادباتٗا
َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف احملاغب١ اٚ ٗا ٜطأغ -ؾعب١ ايطقاب١ ع٢ً اَٛاٍ االقًِٝ: -:ثالجاً

 ٚضصس املدايفات املاي١ٝ ٚايتأؾري عًٝٗا ططٜك١ ازاضتٗايكإْٛ،ٜٚتٛىل ١َُٗ ايطقاب١ ع٢ً ايتصطف باَٛاٍ االقًِٝ ٚا
 بايتعإٚ ، ٚحتسٜس اٚد٘ االضتطاف فٝٗا ٚبٝإ املالسعات بؿأْٗا ٚضصس تٛدٗاتٗا ايعا١َ ٚايعٝٛب ٚايجػطات ،

ٚاعساز تكاضٜط  ، ، عٔ ططٜل تٓفٝص خطط ٚبطاَر َؿرتن١ َع زٜٛإ ايطقاب١ املاي١ٝ ٚادتٗات املع١ٝٓ ٚايتٓػٝل
 .زٚض١ٜ عٓٗا تطفع يط٥ٝؼ اهل١٦ٝ

تتٛىل َٗاّ  ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ-:ٚايتكاضٜط ؾعب١ املعًَٛات -:رابعاً
حتًٌٝ ٚتصٓٝف  ، يٝاتٚضع خطط ٚايٝات جتُٝع ٚتٛثٝل املعًَٛات ٚاذتكا٥ل ٚحتسٜجٗا ٚتصٓٝفٗا ٚتٓفٝص تًو اال

ٚضع ارتطط ايػ١ٜٛٓ ٚاقرتاح ٚ ، ٚاصساض تكاضٜط عٓٗا ، املعًَٛات ٚاذتكا٥ل اييت جتُعٗا ٚحتسثٗا ؾعب١ املعًَٛات
 َٗاّ جتُٝع املعًَٛات َٔ َفاصٌ اهل١٦ٝ نُا تتٛىلايرباَر املتعًك١ بايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ َٚتابع١ تٓفٝصٖا .

 ٚايتكاضٜط اييت ٜاَط بٗا زتًؼ اهل١٦ٝ اٚ ض٥ٝػٗا اٚ َسٜط عاّ ايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ.املدتًف١ ٚاعساز ايتكاٜط ايسٚض١ٜ 
،  ٜطأغ٘ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌ-:ؿؤٕٚ ايكا١ْْٝٛقػِ اي -(:44) املادة

ٚتٛثٝل ٚاصتاظ املعاَالت  ٚتٓعِٝ ، ٜتٛىل ايكٝاّ مبٗاّ تٓعِٝ ٚتٛثٝل ايعكٛز اييت تربَٗا اهل١٦ٝ َٚتابع١ تٓفٝصٖا
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، ٚتصسٜل ايٛثا٥ل ٚايعكٛز ٚايتعٗسات ٚاالقطاضات ٚايهفاالت اييت  املتعًك١ بعكاضات َٚطنبات ٚاَالى اهل١٦ٝ
  -ٚتتهٕٛ َٔ ايؿعب االت١ٝ: ،قطاٜا ايفػاز تٛىل َٗاّ َتابع١نُا ٜختتص ايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ بتصسٜكٗا،

 ، ٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌٜطأغ -:ايعكٛز ٚايتصسٜكات ؾعب١ -:اوالً
تتٛىل َٗاّ تٓعِٝ ٚتٛثٝل ايعكٛز اييت تربَٗا اهل١٦ٝ َٚتابع١ تٓفٝصٖا ٚتكسِٜ املؿٛض٠ عٓٗا ٚايتٓػٝل َع زا٥ط٠ 

ٝاّ مبٗاّ تتٛىل ايكٚ ، بؿأْٗا ايٓعاعات ٚايسعا٣ٚ املتعًك١ بٗاايسعا٣ٚ ٚاالغتؿاضات  ٚ قػِ ٚاملاي١ٝ االزاض١ٜ
تصسٜل ايٛثا٥ل ٚايتصطفات ٚايعكٛز ٚايتعٗسات ٚاالقطاضات ٚايهفاالت اييت ختتص ايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ بتصسٜكٗا يف 

 ض٤ٛ ايكٛاْني ايٓافص٠.
ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌ، تتٛىل َٗاّ  -: ؾعب١ االَالى -:ثاىياً

ٚتكسِٜ االغتؿاضات بؿأْٗا،َٚتابع١  ، اَالت املتعًك١ بعكاضات َٚطنبات اهل١٦ٝتٓعِٝ ٚتٛثٝل ٚاصتاظ املع
ايٓعاعات ٚايسعا٣ٚ املتعًك١ بٗا بايتٓػٝل َع زا٥ط٠ ايؿؤٕٚ االزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚقػِ ايتؿطٜعات ٚاالغتؿاضات 

 ايكا١ْْٝٛ ٚقػِ اذتكٛم ٚايسعا٣ٚ.
 الفصل التاسع

 دائرة الوقاية والظفافية
١ٝ اٚي١ٝ ٜطأؽ زا٥ط٠ ايٛقا١ٜ ٚايؿفاف١ٝ َٛظف بسضد١ َسٜط عاّ ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع -:اوالً -:(45) املادة

 تكٌ عٔ عؿط غٓٛات يف زتاٍ اختصاص٘ .يف االقٌ ، ٚي٘ خرب٠ ال
تطتبط مبسٜط عاّ زا٥ط٠ ايٛقا١ٜ ٚايؿفاف١ٝ ؾعب١ يًػهطتاض١ٜ تتٛىل َٗاّ ايػهطتاض١ٜ ٚتٓعِٝ ٚتٛثٝل  -:ثاىياً

 ٝس املسٜط ايعاّ َٚكابالت٘ . َٚتابع١ َٛاع
 -تتٛىل زا٥ط٠ ايٛقا١ٜ ٚايؿفاف١ٝ ايكٝاّ باملٗاّ االت١ٝ : -(: 46)  املادة
َٚتابع١  ، ٚايتشطٟ عٔ اذتكا٥ل ، تػًِ نؿٛفات املصاحل املاي١ٝ ٚايتعاٌَ َع ايبٝاْات ايٛاضز٠ فٝٗا -:اوالً

سِٜ نؿٛفات َصاذتِٗ املاي١ٝ ٚاختاش االدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ املتدًفني عٔ تكسميٗا ، َٚطاقب١ ظٜاز٠ اَٛاٍ املهًفني بتك
 يف سل َٔ ٜجبت ٚدٛز ظٜاز٠ نبري٠ يف اَٛاي٘ اٚ يف اَٛاٍ ظٚد٘ اٚ اسس اٚالزٙ ايتابعني مبٛدب اسهاّ ٖصا ايكإْٛ .

َٔ ايفػاز يتعإٚ َع املٓعُات غري اذته١َٝٛ ٚاجملتُع املسْٞ ٚاالعالّ يف تٓفٝص تسابري َؿرتن١ يًشس ا -:ثاىياً
 َٚهافشت٘ .

 ادتٗات املُاث١ً . عت١ُٝٓ ٚتطٜٛط ايعالقات  َ -:ثالجاً
 َٚؤغػات ايكطاع ارتاصزاض٠ بطاَر ايتسضٜب ٚاقا١َ املؤمتطات بايتعإٚ َع ايٛظاضات ٚادتٗات املدتص١ أ -:رابعاً

 . ْؿط ثكاف١ ايٓعا١ٖ ٚايؿفاف١ٝ ٚاملػا٤ي١ ٚااليتعاّ مبعاٜري ارتس١َ ايعا١َ -:خامشاً
 ايتعإٚ َع ادتٗات شات ايعالق١ يٛضع َٓاٖر زضاغ١ٝ ٚط١ٝٓ يتععٜع ايٓعا١ٖ َٚهافش١ ايفػاز . -:سادساً
 ٚضع تعًُٝات قٛاعس ايػًٛى ايٛظٝفٞ َٚطاقب١ االيتعاّ بٗا ٚايتانٝس عًٝ٘ . -:سابعاً
 ٚضع تعًُٝات نؿف ايص١َ املاي١ٝ . -:ثامياً
 ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚايٛثا٥ل دربا .ضع اْع١ُ ٚايٝات ٚقٛاعس يٓؿط ٚ -:تاسعاً
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 تعاضض املصاحل يف ايكطاع ارتاص ٚضع ٚتٓفٝص تسابري اذتس َٔ ايفػاز َٚهافشت٘ ٚتععٜع ايؿفاف١ٝ َٚٓع -:عاطراً
 َتابع١ ٚحتطٟ اذتكا٥ل فُٝا خيص تعاضض املصاحل يف ايكطاع ايعاّ ٚاصساض تكاضٜط زٚض١ٜ بؿاْٗا . -احد عظر:

  -زا٥ط٠ ايٛقا١ٜ ٚايؿفاف١ٝ َٔ ايتؿهٝالت االت١ٝ: تتهٕٛ -(:47) املادة
 قػِ ايهؿف عٔ املصاحل املاي١ٝ. -:اوالً

 قػِ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب. -:ثاىياً
 َع املٓعُات غري اذته١َٝٛ. قػِ ايعالقات -:ثالجاً
 قػِ ايؿفاف١ٝ ٚايػًٛى ايٛظٝفٞ. -:رابعاً

 .االزاضٟ كػِاي -:خامشاً
يف ايكإْٛ يف  عٔ املصاحل املاي١ٝ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ  ٜطأؽ قػِ ايهؿف -(:48) املادة

ٜٚتٛىل تًكٞ نؿٛفات املصاحل املاي١ٝ َٚتابع١  ، تكٌ عٔ مخؼ غٓٛاتيف َٝسإ اختصاص٘ ال االقٌ ٚي٘ خرب٠ 
اّ قإْٛ َٚالسك١ ايهػب غري املؿطٚع ٚفكا السه ٚتكصٞ اذتكا٥ل بؿأْٗا، تكسميٗا َٔ املهًفني بٗا ٚتٛثٝكٗا،

 -اهل١٦ٝ ٚتعًُٝات ايهؿف عٔ املصاحل املاي١ٝ.ٜٚتهٕٛ ايكػِ َٔ ايؿعب االت١ٝ:
ٚتتٛىل تًكٞ نؿٛفات املصاحل املاي١ٝ  ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ -:ايتٛثٝل ؾعب١ -:اوالً

 َٚتابع١ تكسميٗا ٚتٛثٝكٗا.
ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ،ٚتتٛىل مجع املعًَٛات  ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً -ؾعب١ تكصٞ اذتكا٥ل: -:ثاىياً

ٚايتشكل َٔ  اٚالزِٖ ايتابعني هلِ، ٚاذتكا٥ل عٔ اَٛاٍ املهًفني بتكسِٜ نؿٛفات َصاذتِٗ املاي١ٝ ٚاَٛاٍ اظٚادِٗ ٚ
َؿطٚع١ٝ َصازض اَٛاٍ املؿُٛيني باسهاّ قإْٛ اهل١٦ٝ املػذ١ً بامسا٥ِٗ اٚ باغِ غريِٖ غٛا٤ اناْت يف سٝاظتِٗ 

اظ٠ ايػري َا زاَت ًَهٝتٗا تعٛز ايِٝٗ ، ٚتكصٞ ٚدٛز ظٜاز٠ نبري٠ يف ايجط٠ٚ ال تتٓاغب َع املٛاضز اٚ سٝ
 ٚاعساز تكاضٜط عٓٗا. ٚتكصٞ اذتكا٥ل بؿإٔ تعاضض املصاحل، ، املؿطٚع١

ع١ ٜٚتٛىل َتاب ، َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ يف االقٌ اٜطأغٗ -ؾبع١ املتابع١: -:ثالجاً
اٚ ٜتعُس  ، يف املٛاعٝس املكطض٠ عٔ تكسِٜ تكطٜط نؿف املصاحل املاي١ٝ تدًفاختاش االدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ عل َٔ ٜ

َٚالسك١ َٔ تٓػب  ٜتعُس اخفا٥ٗا، اٚ ، اعطا٤ بٝاْات غري صشٝش١ َؤثط٠ يف تكطٜط ايهؿف عٔ املصاحل املاي١ٝ
 ١٦ٝ،ٚتعًُٝات ايهؿف عٔ املصاحل املاي١ٝ.ٚفكا السهاّ قإْٛ اهل ، ايٝ٘ اهل١٦ٝ نػبا غري َؿطٚع

، ٚي٘ خرب٠ يف  ٜطأؽ قػِ ايتطٜٛط ايتسضٜب َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ -(:49املادة )
تكٌ عٔ مخؼ غٓٛات ، ٜٚتٛىل ايكٝاّ بازاض٠ بطاَر ايتسضٜب ٚاقا١َ املؤمتطات بايتعإٚ َع َٝسإ اختصاص٘ ال

تص١ َٚؤغػات ايكطاع ارتاص ، ٚتطٜٛط َٗاضات ايتشكٝل يف قطاٜا ايفػاز ٚاغايٝب ايٛظضاضات ٚادتٗات املد
 -ايطقاب١ املاي١ٝ ٚايتفتٝـ االزاضٟ ٚاؾاع١ ثكاف١ ايٓعا١ٖ ٚايؿفاف١ٝ . ٚتتهٕٛ َٔ ايؿعب االت١ٝ :

زاض٠ بطاَر ٜطاغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ ، تتٛىل ايكٝاّ با -ؾعب١ ايتسضٜب : -: اوالً
ايتسضٜب ٚايتطٜٛط ٚتطٜٛط َٗاضات ايتشكٝل يف قطاٜا ايفػاز ، ٚاغايٝب ايطقاب١ املاي١ٝ ٚايتفتٝـ االزاضٟ ، نُا 

 تتٛىل اقا١َ املؤمتطات بايتعإٚ َع ايٛظاضات ٚادتٗات املدتص١ َٚؤغػات ايكطاع ارتاص .
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ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ ، يف االعالّ ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً  -ؾعب١ اؾاع١ ثكاف١ ايٓعا١ٖ : -: ثاىياً
ٚتتٛىل ١َُٗ ازاض٠ بطاَر ايتٛع١ٝ ٚاذتُالت االعال١َٝ يٓؿط ثكاف١ ايٓعا١ٖ  ، اٚ االختصاصات شات ايص١ً

 ٚايؿفاف١ٝ ٚارتطٛع يًُػا٤ي١ ٚت١ُٝٓ ٚتك١ٜٛ املطايب عهِ ؾفاف ْعٜ٘ قا٥ِ ع٢ً َبازئ اذتهِ ايطؾٝس.
ٜطاغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ،يف ايرتب١ٝ اٚ  -ب١ٜٛ:ؾعب١ املٓاٖر ايرت -:ثالجاً

االختصاصات شات ايص١ً،ٚتتٛىل ايكٝاّ بايتعإٚ ٚايتٓػٝل َع ادتٗات املع١ٝٓ بايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يٛضع َٓاٖر 
 زضاغ١ٝ ٚط١ٝٓ يتععٜع َفّٗٛ ايٓعا١ٖ ايعا١َ .

ٚتتٛىل ف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ،غري اذته١َٝٛ َٛظ ؽ قػِ ايعالقات َع املٓعُاتٜطأ -(:50) املادة
ططٜل تطٜٛط  عٔ ٞ يف ايكطاعني ايعاّ ٚارتاص،ايعٌُ َع املٓعُات غري اذته١َٝٛ يتععٜع ثكاف١ ايػًٛى االخالق

 -االت١ٝ : ٚتتهٕٛ َٔ ايؿعب دتُٗٛض عرب ٚغا٥ٌ االعالّ ٚغريٖاْٚؿط املٛاز ٚازاض٠ بطاَر ايتسضٜب ٚاالتصاٍ با
ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ ،  -ؾعب١ ايعالقات َع املٓعُات احمل١ًٝ : -: اوالً

 ٚتتٛىل ايتٓػٝل ٚايتعإٚ ٚازاض٠ ايرباَر بايتعإٚ َع َٓعُات اجملتُع املسْٞ ايٛط١ٝٓ .
ع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَ -ؾعب١ ايعالقات َع املٓعُات ايسٚي١ٝ: -: ثاىياً

 ٚتتٛىل ايتٓػٝل ٚايتعإٚ ٚازاض٠ ايرباَر ْٚؿط املٛاز بايتعإٚ َع املٓعُات ايسٚي١ٝ .
ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ اٚي١ٝ يف االعالّ ، تتٛىل ايكٝاّ  -ايؿعب١ االعال١َٝ: -: ثالجاً

ُالت االعال١َٝ فُٝا ٜصب مبٓع ايفػاز بٓؿاطات ٚتٓفٝص بطاَر االتصاٍ بادتُٗٛض عرب االعالّ ٚتٓفٝص اذت
 َٚهافشت٘ ْٚؿط َبازئ ٚقِٝ ايٓعا١ٖ ٚايؿفاف١ٝ ٚارتطٛع يًُػا٤ي١ ، بايتعإٚ َع َٓعُات اجملتُع املسْٞ .

ٜطأؽ قػِ ايؿفاف١ٝ ٚايػًٛى ايٛظٝفٞ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ َٔ  -(:51) املادة
تكٌ ، ٚي٘ خرب٠ يف َٝسإ اختصاص٘ ال يٓفػ١ٝ اٚ االختصاصات شات ايص١ًاالختصاصات ايكا١ْْٝٛ اٚ ايرتب١ٜٛ اٚ ا

ٚتطغٝذ ٚتكِٜٛ  عٔ مخؼ غٓٛات ، ٜٚتٛىل ايكٝاّ مبتابع١ تطبٝل ايكٛاْني ٚاالْع١ُ ٚايتعًُٝات املتعًك١ باهل١٦ٝ ،
ٝح َعاٜري ايػًٛى االخالقٞ ٚحتٌُ املػؤٚي١ٝ يف تأز١ٜ ايٛظٝف١ ايعا١َ ٚٚضع قٛاعس ايػًٛى ايٛظٝفٞ يتٛض

ارتس١َ ايعا١َ ٚاخالقٝاتٗا ، ٚايتؿسٜس ع٢ً االيتعاّ بٗا ، ْٚؿط اخالقٝات ايٓعا١ٖ  ايؿدص١ٝ ٚااليتعاّ ايصاتٞ 
مبعاٜري ارتس١َ ايعا١َ ، ٚحتطٟ االيتعاّ بصيو ، ٚاعساز تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ ٚاقع ارتسَات يف املؤغػات ايعا١َ  

 -هٕٛ َٔ ايؿعب االت١ٝ :ٚارتاص١  ٚايكطاعات ارتس١َٝ املدتًف١. ٚتت
تتٛىل ايكٝاّ باعساز  ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ -ايػًٛى ايٛظٝفٞ: ١ؾعب -:أوالً

تعًُٝات ايػًٛى ايٛظٝفٞ َٚطادعتٗا زٚضٜا يف ض٤ٛ ايتطٛضات ، ٚايتؿسٜس ع٢ً االيتعاّ مبعاٜري ارتس١َ 
ٚحتطٟ ايتعاّ ايكٝازات ٚاملٛظفني ٚايسٚا٥ط بٗا ٚاعساز  ، عا١َايعا١َ،ْٚؿط ثكاف١ االيتعاّ باخالقٝات ايٛظٝف١ اي

ايكٝاّ بٓؿاطات ٚتٓفٝص بطاَر االتصاٍ بادتُٗٛض عرب االعالّ ٚ ، تتاح يًذُٗٛض ٚاالعالّ ، تكاضٜط زٚض١ٜ عٔ شيو
طٛع ٚتٓفٝص اذتُالت االعال١َٝ فُٝا ٜصب مبٓع ايفػاز َٚهافشت٘ ْٚؿط َبازئ ٚقِٝ ايٓعا١ٖ ٚايؿفاف١ٝ ٚارت

 ازاض٠ بطاَر ايتٛع١ٝ ٚتك١ٜٛ املطايب عهِ ؾفاف ْعٜ٘ قا٥ِ ع٢ً َبازئ اذتهِ ايطؾٝس.ٚ ، يًُػا٤ي١
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ّ تتٛىل ايكٝا ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ -:ٚغٝاز٠ ايكإْٛ ؾعب١ ايؿفاف١ٝ -:اًثاىي
َٚتابع١  ، ٚاملعًَٛات ٚايٛثا٥لاْع١ُ ٚايٝات ٚقٛاعس اليعاّ َؤغػات ايكطاع ايعاّ يٓؿط ايبٝاْات بٛضع 

َتابع١ ٚٚاعساز تكاضٜط عٓٗا،تعًٔ يًذُٗٛض ٚاالعالّ ،االيتعاّ بٗا،ٚحتطٟ ٚاقع ارتسَات يف املؤغػات ايعا١َ
 تطبٝل ايكٛاْني ٚاالْع١ُ ٚايتعًُٝات املتعًك١ باهل١٦ٝ ٚمبٓع َٚهافش١ ايفػاز.

َطادع١ ،تتٛىل َٗاّ  ٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾ -ؾعب١ تعاضض املصاحل: -:ثالجاً
ٚايكٝاّ مبٗاّ ايطصس  ،ٚارتاص َٚتابع١ سػٔ تٓفٝصٖا يف ايكطاعني ايعاّ تعاضض املصاحل تعًُٝاتتطٜٛط ٚ

َٚتابع١ َعادتتٗا، ٚاعساز تكاضٜط  ،ٚارتاص ايعاّ نيٚايتكصٞ ٚايطقاب١ ع٢ً ساالت تعاضض املصاحل يف ايكطاع
 زٚض١ٜ عٓٗا.

 
 صل العاطرالف

 دائرة الظؤوٌ االدارية واملالية
 

  -(:52املادة )
 ٜطأؽ زا٥ط٠ ايؿؤٕٚ االزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ َٛظف بسضد١ َسٜط عاّ ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ ع٢ً االقٌ -:اوالً

ٚازاض٠ ٚ تتٛىل ازاض٠ ؾؤٕٚ املٛظفني ٚاملٛاضز ايبؿط١ٜ ٚتٓعِٝ  كٌ عٔ عؿط غٓٛات يف زتاٍ اختصاص٘ت،ٚي٘ خرب٠ ال
ٚتكسِٜ ارتسَات  ، ايؿؤٕٚ املاي١ٝ  ٚاالزاض١ٜ ٚاعساز املٛاظْات ايػ١ٜٛٓ ٚتٓفٝصٖا ٚتٓعِٝ االَٛض احملاغب١ٝ ٚايطٚاتب

 . االزاض١ٜ املتٓٛع١ يسٚا٥ط اهل١٦ٝ َٚفاصًٗا املدتًف١
اعٝس٠ ٚايكٝاّ مبٗاّ ٜطتبط مبسٜط عاّ زا٥ط٠ ايؿؤٕٚ االزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ؾعب١ غهطتاض١ٜ يتٓعِٝ اعُاي٘ َٚٛ -:ثاىياً

 ايػهطتاض١ٜ املعتاز٠.
 -تتهٕٛ زا٥ط٠ ايؿؤٕٚ االزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ االقػاّ االت١ٝ: -(:53) املادة
 املٛاضز ايبؿط١ٜ . ِقػ -:اوالً

 قػِ االزاض٠. -:ثاىياً
 ايكػِ املايٞ . -:ثالجاً
 .ملتابع١ٚا قػِ ايتدطٝط -:رابعاً

 .ٚاذتاغبات تقػِ املعًَٛا -:خامشاً
 ٜطأؽ قػِ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ يف ايكإْٛ اٚ االزاض٠ -(:54) ادةامل
ٚتٓعِٝ َٚتابع١ َعاَالت  ، ٜتٛىل ازاض٠ ؾؤٕٚ املٛظفني ٚاملٛاضز ايبؿط١ٜ ٚي٘ خس١َ ال تكٌ عٔ غبع غٓٛات، ،

 -ٚتتهٕٛ َٔ ايؿعب االت١ٝ: ، ٚايتكاعس ارتس١َ ٚاملالى ايتعٝني ٚايرتفٝع ٚايرتق١ٝ َٚتابع١ تٓفٝص قٛاْني ٚتعًُٝات
تتٛىل  ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ  يف ايكإْٛ اٚ االزاض٠ -ؾعب١ ايصات١ٝ: -:اوالً

ع َٚتابع١ ؾؤٕٚ ايرتفٝ ، اهل١٦ٝ َٚتابع١ تطبٝل قٛاْني ارتس١َٚايعاًَني يف  تٓعِٝ ؾؤٕٚ املٛظفني ٚاملتعاقسٜٔ
 .ٚايرتق١ٝ ٚاالداظات
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تتٛىل ٚاعساز  ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ اٚ االزاض٠ -ؾعب١ املالنات: -:ثاىياً
املالنات َٚتابع١ ايتػريات فٝٗا ٚسصط ايٛاقع ايفعًٞ يًك٣ٛ ايعا١ًَ ٚحتسٜس ايفا٥ض ٚايعذع ٚتكسٜط االستٝادات 

 ٚتٓعِٝ ؾؤٕٚ استػاب خسَات ، شات ايص١ًيٓافص٠ يف االقًِٝ ٚايتعًُٝات ٚاالْع١ُ ٚفكا يكٛاْني ارتس١َ ٚاملالى ا
تطبٝل قٛاْني ايتكاعس يف اهل١٦ٝ ٚاصتاظ َعاَالت املتكاعسٜٔ ٚ ، ٚفل يكٛاْني ارتس١َ ٚاملالى ايسا١ُ٥ َٛظفٞ اهل١٦ٝ

 .ٚفكا يًكإْٛ
تتٛىل َٗاّ تٓعِٝ  ، اٚي١ٝ يف االقٌ ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ -ؾعب١ االضابري: -:ثالجاً 

ٚاالستفاظ بٓػد١ ايهرت١ْٝٚ َٔ نٌ ٚثا٥كٗا  ، حتسٜجٗاتٗا ٚٚسفغ َٚتابع١ اضابري املٛظفني ٚتػصٜتٗا ٚازاَ
 .ٚاضٚاقٗا

تتٛىل َٗاّ َػو  ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ االعساز١ٜ يف االقٌ -ؾعب١ ايصازض٠ ٚايٛاضز٠: -:رابعاً
اضز ٚاغتالّ ٚتػًِٝ ايهتب ٚاملداطبات ارتاص١ بسا٥ط٠ ايؿؤٕٚ االزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚتٛظٜعٗا ع٢ً غذالت ايصازض ٚايٛ

 ايسٚا٥ط املدتًف١ ٚتبازٍ ايربٜس َع زٚا٥ط اهل١٦ٝ ٚادتٗات املع١ٝٓ .
ٚتتٛىل اصساض اهلٜٛات  ، ٜطأغٗا َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ -ؾعب١ اهلٜٛات:-خاَػا:

 ٚاغرتزازٖا ساٍ اْتٗا٤ اغطاضٗا ٚايتصطف بٗا. ، ٚجتسٜسٖا ، ارتاص١ ملٛظفٞ اهل١٦ٝ ايتعطٜف١ٝ
اٚ ي٘ خرب٠ يف زتاٍ عًُ٘ ال تكٌ عٔ  ٜطأؽ قػِ االزاض٠ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ -(:55) املادة

َطنباتٗا ٚابٓٝتٗا تتٛىل تكسِٜ ارتسَات االزاض١ٜ ملٛظفٞ اهل١٦ٝ َٚطادعٝٗا ٚضٝٛفٗا ٚازاض٠  ،غبع غٓٛات،
ٚاملهتب١ َٚطاقب١  ٚازاض٠ اَٛض االغتعالَات ٚايطٝاف١ ، ٚصٝاْتٗا ٚاحملافغ عًٝٗا ٚازاَتٗاَٚٛدٛزاتٗا َٚكطاتٗا 

ٚتكسِٜ ارتسَات االزاض١ٜ  ، ٚايطباع١ ٚاالغتٓػار ٚايٓكٌ ، ٚايربٜس ٚاالغٓاز اهلٓسغٞ ، ايسٚاّ ايطمسٞ يًُٛظفني
 -:ٚتتهٕٛ َٔ ايؿعب االت١ٝ ، ٚاعساز تكاضٜط املتابع١ االزاض١ٜ ، طُٔ سػٔ غري ايعٌُاملدتًف١ يسٚا٥ط اهل١٦ٝ مبا ٜ

 ؾعب١ االغتعالَات. -: اوالً
 .ٚااليٝات ؾعب١ ارتسَات -: ثاىياً
 ؾعب١ املهتب١. -:ثالجاً
 .ايؿعب١ ايف١ٝٓ -:رابعاً

 ؾعب١ املدعٕ. -:خامشاً
ٚي٘ خس١َ يف  ، از٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف احملاغب١ يف االقٌٜطأؽ ايكػِ املايٞ َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗ -(:56) املادة

تتٛىل تٓفٝص املٛاظ١ْ ايػ١ٜٛٓ ي١٦ًٝٗ ٚفتح اذتػابات ادتاض١ٜ ٚازاضتٗا  ، غٓٛات غبع زتاٍ اختصاص٘ ال تكٌ عٔ
ٚاعساز ٚتٓعِٝ َػتٓسات ايصطف ٚايكبض َٚٛاظٜٔ املطادع١ ايؿٗط١ٜ ٚايتكاضٜط املاي١ٝ ايسٚض١ٜ ٚاعساز زضاغات 

َٚػو ايػذالت اذتاغب١ٝ  هًف١ يًُؿاضٜع ٚازاض٠ املداظٕ ٚصطف ايطٚاتب ٚاملدصصات ٚاملهافا٥ات ٚاالدٛض،اي
ٚتٓعِٝ عكٛز َؿرتٜات اهل١٦ٝ َٚتابع١ تٓفٝصٖا ٚصطف  ، ٚاملاي١ٝ يتٛثٝل ايتصطفات املاي١ٝ ٚفكا يًكإْٛ

 -يؿعب االت١ٝ:ٚتتهٕٛ َٔ ا ، اغتشكاقاتٗا بايتعإٚ َع ايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ يف اهل١٦ٝ
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 ؾعب١ املٛاظ١ْ. -:اوالً
 ؾعب١ ايطٚاتب. -:ثاىياً
 بات ارتتا١َٝ ٚايػذالت.اؾعب١ اذتػ -:ثالجاً
 .صٓسٚماياذتػابات ٚ ؾعب١ -:رابعاً
ٚي٘ خرب٠ يف  ، َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ تابع١ؽ قػِ ايتدطٝط ٚاملأٜط -(:57) املادة

غٓٛات،ٜتٛىل َٗاّ ايتدطٝط ٚاملتابع١ ٚاصساض ايتكاٜط ايسٚض١ٜ عٔ تٓفٝص  غبع َٝسإ اختصاص٘ ال تكٌ عٔ
نُا تتٛىل ايكٝاّ باعساز ايبٝاْات االسصا١ٝ٥ عٔ عٌُ اهل١٦ٝ ٚاعساز املػٛزات االٚي١ٝ  ارتطط ايػ١ٜٛٓ يًسا٥ط٠

 -يؿعب االت١ٝ:ٜتهٕٛ َٔ ا ، ٚايكٝاّ مبٗاّ االغٓاز اهلٓسغٞ ، يتكاضٜطٖا بايتٓػٝل َع ايسٚا٥ط املع١ٝٓ
 ٚاالسصا٤. ؾعب١ ايتدطٝط -:اوالً

 يؿعب١ اهلٓسغ١ٝ.ا -:ثاىياً
 ، َٛظف ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف اذتاغبات يف االقٌ ٚاذتاغبات ؽ قػِ املعًَٛاتأٜط -(:58) املادة

هل١٦ٝ ٚمحا١ٜ ٚت١ُٝٓ ٜتٛىل تكسِٜ ارتسَات املتعًك١ باملعًَٛات االيهرت١ْٝٚ،ٚازاض٠ ٚصٝا١ْ ٚازا١َ اذتاغبات يف ا
 ، َٚػاْس٠ َٛظفٞ اهل١٦ٝ يطُإ االغتدساّ االَجٌ يًتك١ٝٓ اذتسٜج١ يف ازاض٠ ٚمحا١ٜ املعًَٛات ، بطازتٗا ٚتطٜٛط

 -ٚتتهٕٛ َٔ ايؿعب االت١ٝ:
 .ايربزت١ ٚايبٝاْاتؾعب١  -: اوالً

 ؾعب١ ايصٝا١ْ.  -:ثاىياً
 الفصل احلادي عظر
 احلاو عامة وختامية

 -(:59) املادة
ٚ) زا٥ط٠ ايٛقا١ٜ ٚايؿفاف١ٝ (،َٛظف  ) ٚايسا٥ط٠ ايكا١ْْٝٛ (ٚ ) زا٥ط٠ ايتشكٝكات (يف االزاضٟ كػِٜطأؽ اي -:اوالً

ٚتتٛىل تكسِٜ ارتسَات االزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚارتس١َٝ ملٛظفٞ ٚاقػاّ  ، ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ
ؿؤٕٚ االزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ،ٜٚتهٕٛ َٔ عسز َٔ ايؿعب تٓؿأ باَط بايتٓػٝل ٚايتعإٚ َع زا٥ط٠ اي ادت١ٗ اييت تتبعٗا

 َٔ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح املسٜط ايعاّ املدتص.
ٜطأؽ ايؿعب١ االزاض١ٜ يف َهتب ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ َٚسٜطٜات ايتشكٝل َٚهاتب ايتشكٝكات َٛظف ساصٌ  -:ثاىياً

 الزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚارتس١َٝ ملٛظفٞ ادت١ٗ اييت تتبعٗا.ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف االقٌ ٚتتٛىل تكسِٜ ارتسَات ا
 .2014يػ١ٓ ( 1ًٜػ٢ ايٓعاّ ايساخًٞ ي١٦ًٝٗ ايعا١َ يًٓعا١ٖ يف اقًِٝ نٛضزغتإ ضقِ)  -(:60) املادة
                  ايعطام -١ القًِٝ نٛضزغتإا َٔ تاضٜذ ْؿطٙ ادتطٜس٠ ايطمسٜٝعس ٖصا ايٓعاّ ايساخًٞ ْافص -(:61) املادة

 (. ٚقا٥ع نٛضزغتإ )
 د ـنـحـور مـد اىـنـد.اح                                                                                                              

 دللص ٍيئة اليزاٍة القليه كوردستاٌرئيص                                                                                               


