بسه اهلل الزمحً الزحيه
بزملاٌ كوردستاٌ ــ العزاق
باسه الصعب

إضتٓاداً ؿهِ ايفكس َٔ )1( ٠املاد َٔ )56( ٠ايكاْ ٕٛزقِ ( )1يظــــــْ 1992 ١املعدٍ ٚبٓا٤اً عًَ ٢ا
عسض٘ فًظ ٚشزا ٤اقً ِٝنٛزدضتإ ـ ايعسام ،قسز بسملإ نٛزدضتإ ـ ايعسام ظٌضت٘ املسقُٚ )8( ١املٓعكد٠
بتازٜذ  2009/4/20تػسٜع ايكاْ ٕٛاآلت:ٞ
قاىوٌ رقه ( )3لسية 2009
قاىوٌ احملافظات القليه كوردستاٌ ـ العزاق
الفصل االول

املاد ٠االٚىل:

التعاريف

ٜكصد بايتعابرل اآلت ١ٝاملعاْ ٞاملب ١ٓٝاشاٗ٥ا ألغساض ٖرا ايكاْ:ٕٛ
اٚالً :األقً :ِٝإقً ِٝنٛزدضتإ ـ ايعسام.
زملإ نٛزدضتإ ـ ايعسام.
ثاْٝاً :اٍبسملإ :ب
ثايجاً :فًظ ايٛشزا :٤فًظ ٚشزا ٤األقً.ِٝ
زابعاً :ايٛشازٚ :٠شاز ٠ايداخً ١ٝيألقً.ِٝ
خاَطاً :ايٛشٜسٚ :شٜس ايداخً ١ٝيألقً.ِٝ
ضادضاً :احملافعٚ :١سد ٠أداز ١ٜضُٔ سدٚدٖا اؾػسافٚ ١ٝتته َٔ ٕٛاقطْٛٚ ٠ٞاح ٚقس.٣
ضابعاً :ايٛسد ٠األداز ١ٜـ احملافع ،١ايكطا ،٤ايٓاس.١ٝ
ثآَاً :زٝ٥ظ ايٛسد ٠األداز ١ٜـ احملافغ ،ايكاُ٥كاَّ ،دٜس ايٓاس.١ٝ
تاضعاً :اجملًظ :فًظ احملافع.١
عاغساً :اجملًظ احملً :ٞاجملًظ احملً ٞيًكطا ،٤اجملًظ احملً ٞيًٓاس.١ٝ
ساد ٟعػس :اجملايظ :فايظ ايٛسدات االداز.١ٜ

املاد ٠ايجاْ:١ٝ

حيدد ٖرا ايكاْ ٕٛصالسٝات َٚطؤٚيٝات اجملايظ ٚزؤضاٗ٥ا ٚاعطاٗ٥ا يذلضٝذ َبدأ ايالَسنص ١ٜاالداز ١ٜيف
تٛشٜع ايطًطات ٚؼطني اٜصاٍ اـدَات ايعاَ ١اىل املٛاطٓني ٚاحملافع ١عً ٢سكٛم َٚصاحل اجملتُع ٚتطٜٛس
اداز ٠ايٛسدات األداز ١ٜيف االقً.ِٝ
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املاد ٠ايجايج:١
ٜكطِ األقً ِٝادازٜاً اىل قافعات ٚاحملافعات اىل اقطٚ ١ٝاألقط ١ٝاىل ْٛاسٚ ٞته ٕٛيهٌ ٚسد ٠اداز١ٜ
غدصَ ١ٝعٓٚ ١ٜٛذََ ١ايَ ١ٝطتكً ١ضُٔ َٝصاْ ١ٝاحملافع. ١
الفصل الجاىي

املاد ٠ايسابع:١

اوالً -دللس احملافظة واختصاصاته

ٜػهٌ فًظ احملافع ١عٔ طسٜل األْتدابات ايعاَ ١املباغسٜٚ ،٠ته )25( َٔ ٕٛمخطٚ ١عػس ٜٔعطٛاً ٜٚطاف
اي ِٗٝعطٚ ٛاسد يهٌ (َ )200000ا٥يت ايف ْطُ ١ملا شاد عٔ ( )500000مخطُا ١٥ايف ْطُ ١سطب
اسدخ األسصاٝ٥ات املعتُد ٠عً ٢إ ٜه ٕٛتٓع ِٝقٛا ِ٥املسغشني بايػهٌ ايرٜ ٟطُٔ ْطب ١متج ٌٝيًٓطا ٤ال
تكٌ عٔ ( َٔ )%30عدد أعطا.٘٥

املاد ٠اـاَط:١

فًظ احملافع ٖٛ ١ايطًط ١ايسقاب ١ٝضُٔ اؿدٚد االداز ١ٜيًُشافعٚ ١ي٘ سل اصداز ايكسازات ٚاالْعُ١
ٚايتعًُٝات يتٓع ِٝايػؤ ٕٚاالدازٚ ١ٜاملاي ١ٝيف احملافع ١مبا ميهٓٗا َٔ االغساف عً ٢اداز ٠غؤ ٕٚاحملافعٚ ١فل
َبدأ ايالَسنص ١ٜاالدازٚ ١ٜمبا ال ٜتعازض َع ايدضتٛز ٚايكٛاْني ايٓافر ٠يف االقً.ِٝ

املاد ٠ايطادض:١

خيتص فًظ احملافع ١مبا :ًٜٞ
اٚالً :اْتداب زٝ٥ظ اجملًظ ْٚا٥ب٘ َٔ بني اعطا ٘٥باألغًب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا ٤اجملًظ يف ا ٍٚدًطٜ ١عكدٖا
اجملًظ اييت ٜدع ٛهلا احملافغ خالٍ مخط ١عػس ً ّٜٛا َٔ تأزٜذ املصادق ١عًْ ٢تا٥ر األْتدابات ٚيف ساي١
عدّ دعٛت٘ يالْعكاد جيتُع اجملًظ تًكاٝ٥اً يف ايطاع ١ايجاْ ١ٝعػس ظٗساً يف اي ّٛٝايطادع عػس َٔ تازٜذ
املصادق ١عًْ ٢تا٥ر االْتدابات ٚتٓعكد اؾًط ١بس٥اض ١اندل األعطا ٤ضٓاً .
ثاْٝاً:
ْا٥ب بٓا ٤عً ٢طًب ثًح عدد اعطاٜٚ ٘٥عتدل ايسٝ٥ظ أْ ٚا٥ب٘ َكا ًال مبٛافك١
 -1اقاي ١زٝ٥ظ اجملًظ اٙ ٚ
 3/2ثًج ٞعدد اعطا ٘٥عٓد فكداْ٘ اسد غسٚط ايعط ١ٜٛا ٚؼلم اسد االضباب اآلت-:١ٝ
أ -عدّ ايٓصاٖ ١ا ٚاضتػالٍ املٓصب ايٛظٝف.ٞ
ب -ايتطبب يف ٖدز املاٍ ايعاّ.
ز -االُٖاٍ ا ٚايتكصرل املتعُد يف ادا ٤ايٛادب.
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 -2يسٝ٥ظ اجملًظ اْ ٚا٥ب٘ ايطعٔ يف ايكساز املتدر باالقاي ١يد ٣احملهُ ١االداز ١ٜاملدتص ١خالٍ َد٠
مخط ١عػس ًَٜٛا َٔ تازٜذ تبًػ٘ بايكساز ٚفل اسهاّ قاْ ٕٛفًظ ايػٛز ٣ألقً ِٝنٛزدضتإ زقِ
 14يطٓ.2008 ١

ثايجاً:

 -1اْتداب احملافغ َٔ بني اعطا ٤اجملًظ باألغٌ ب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا ٤اجملًظ ،خالٍ َد ٠اقصاٖا
ثالثًَٜٛ ٕٛا َٔ تأزٜذ اْعكاد أ ٍٚدًط ١ي٘.
 -2اذا مل حيصٌ ا َٔ ٟاملسغشني عً ٢األغًب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا ٤اجملًظ ٜتِ ايتٓافظ بني املسغشني
اؿاصًني عً ٢اعً ٢األصٛات ٜٚعد فا٥صاً َٔ حيصٌ عً ٢انجس ١ٜاالصٛات يف االقذل اع ايجاْ.ٞ
زابعاً:
 -1اضتذٛاب احملافغ ا ٚاسد ْا٥ب ٘ٝبٓا٤اً عً ٢طًب ثًح أعطاٚ ٘٥عٓد عدّ قٓاع ١األغًب ١ٝايبطٝط١
بادٛب ١املطتذٛب ٜعسض طًب االقاي ١يًتصٜٛت يف دًط ١ثاْٜٚ ١ٝعتدل احملافغ ا ٚاسد ْا٥بَ ٘ٝكاالً
بعد َٛافك ١اجملًظ بأغًب ١ٝثًج ٞعدد أعطاٜٚ ٘٥ه ٕٛطًب األقاي ١ا ٚايتٛص ١ٝبٗا َطتٓداً عً٢
اسد األضباب اؿصس ١ٜايٛازد ٠يف ايفكس(٠ثاْٝاً) َٔ ٖر ٙاملاد.٠
 -2يًُشافغ ْٚا٥ب ٘ٝايطعٔ يف ايكساز املتدر باالقاي ١يد ٣احملهُ ١االداز ١ٜاملدتص ١خالٍ َد ٠مخط١
عػس ًَٜٛا َٔ تازٜذ ايتبًؼ.
خاَطاً :
 -1إعداد َػسٚع َٛاشْ ١اجملٌع يدزدٗا يف َػسٚع َٛاشْ ١احملافع. ١
 -2اقساز َػسٚع َٛاشْ ١احملافع ١احملاٍ ايٗٝا َٔ قبٌ احملافغ مبٛافك ١االغًب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا ٘٥عً٢
إ تساع ٢املعاٜرل ايكاْٚ ١ْٝٛايٓعاَ ١ٝيف تٛشٜع ايتدصٝصات ملسنص احملافعٚ ١االقطٚ ١ٝايٓٛاسٞ
ٚزفعٗا اىل ٚشاز ٠املاي ١ٝيف سه ١َٛاالقً.ِٝ
ضادضاً :زضِ ايطٝاض ١ايعاَ ١يًُشافع ١بايتٓطٝل َع ايٛشازات ٚٚضع اـطط االضذلاتٝذ ١ٝيتُٓٝتٗا مبا ٜٓطذِ
َع ايتُٓ ١ٝايٛطٓٚ ١ٝاالقً.ِٝ
ضابعاً :اقساز ايٓعاّ ايداخً ٞيعٌُ اجملًظ باالغًب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا ٤اجملًظ خالٍ غٗس َٔ تازٜذ اٍٚ
دًط ١ي٘.
ثآًَا :اصداز ايكسازات ٚاالْعُٚ ١ايتعًُٝات ٚتكد ِٜايتٛصٝات يتٓع ِٝايػؤ ٕٚاالدازٚ ١ٜاملايٚ ١ٝؼطني اداز٠
اـدَات ايعاَ ١يف احملافع.١
تاضعاً :اقذلاح َػازٜع ايكٛاْني اـاص ١بتطٜٛس احملافعٚ ١زفعٗا اىل فًظ ايٛشزا ٤عٔ طسٜل ايٛشاز ٠املعٓ.١ٝ
3

عاغساً :ؼدٜد أٚيٜٛات ا حملافع َٔ ١املػازٜع ٚي٘ تعد ٌٜاَ ٟػسٚع قًٜ ٞسد ضُٔ املٛاشْ ١ايطٓ ١ٜٛال١ٜ
ٚشاز ٠بايتٓطٝل َعٗا باالغًب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا ٘٥عً ٢إ ال ٜؤدٖ ٟرا ايتعد ٌٜاىل ايصٜاد ٠يف سدٚد
ايصسف املرنٛز يف اـطط ٚعً ٢إ ال ٜتعازض َع فاعً ١ٝتٓفٝر االٖداف ايٛطٓ ١ٝيف االقً ٚ ِٝي٘ تعدٌٜ
ا ٚاٜكاف اَ ٟػسٚع آخس مبٛافك )3/2(١ثًج ٞعدد اعطا.٘٥
ساد ٟعػس :ايسقاب ١عً ٢مجٝع اْػط ١اهل٦ٝات ايتٓفٝر ١ٜاحملً ١ٝيطُإ سطٔ ادا ٤اعُاهلا باضتجٓا ٤احملانِ
الثَشمةرطة ) ٚاؾاَعات ٚايهًٝات َ ٚعاٖد ايتعً ِٝايعايٞ
ٚايٛسدات ايعطهسٚ ١ٜسسع االقً ( ِٝي
ٚايبشح ايعًُ ٚٞايدٚا٥س ذات االختصاص االؼاد ٟيف احملافع.١
ثاْ ٞعػس:
 -1املصادق ١باألغًب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا ٤اجملًظ عً ٢تسغٝح ثالث َٔ ١أصٌ مخطَ ١سغشني ٜكدَِٗ
ْا٥ب ٟاحملافغ ٜٚصدز اَس تعٝني اثٓني َِٓٗ َٔ قبٌ فًظ ايٛشزا.٤
احملافغ الغػاٍ َٓصب ـ
 -2املصادق ١باألغًب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا ٤اجملًظ عً ٢تسغٝح ثالثَ ١سغشني َٔ اصٌ مخطٜ ١كدَِٗ
احملافغ الغػاٍ َٓاصب املدزا ٤ايعاَني يف احملافعٜٚ ١صدز االَس بتعٝني اسدِٖ َٔ قبٌ فًظ
ايٛشزا.٤
 -3اقذلاح اعفا ٤املدزا ٤ايعاَني يف احملافع ١باالغًب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا ٤اجملًظ بٓا ً٤عً ٢طًب احملافغ
ا )5\1( ٚعدد اعطاٚ ٘٥زفعٗا ملريظ ايٛشزا ٤عٔ طسٜل ايٛشٜس املدتص نُا جملًظ ايٛشزا ٤سل
االقاي ١اضتٓاداً ٍيفكس ٠ثاًْٝا َٔ ٖر ٙاملاد. ٠
ثايح عػس :املصادق ١باألغًب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا ٤اجملًظ عً ٢اقذلاح إدسا ٤ايتػٝرلات االداز ١ٜعً ٢االقط١ٝ
ٚايٓٛاسٚ ٞايكس  ٣بايدَر ٚاالضتشداخ ٚتػٝرل ازلاٗ٥ا َٚسانصٖا َٚا ٜذلتب عًٗٝا َٔ تػهٝالت اداز١ٜ
ضُٔ سدٚد احملافع ١بٓا٤اً عً ٢اقذلاح احملافغ ا ٚثًح اعطا ٤اجملًظ.
زابع عػس  :تػه ٌٝؾإ داَٚ ١ُٝ٥ؤقت َٔ ١بني اعطا ٘٥ملساقب ١ادٗص ٠ا ٚاْػط ١اهل٦ٝات ايتٓفٝر ١ٜع

ىل

َطت ٣ٛاحملافعٚ ١ي٘ا االضتعاْ ١باـدلاٚ ٤املطتػاز.ٜٔ
خاَظ عػس :اختٝاز غعاز يًُشافعَ ١طتٛس َٔ ٞايذلاخ ايتأزخيٚ ٞاؿطاز ٟهلا.
ضادع عػس  :اقذلاح تعٜٛض املتطسز ٜٔيف سايٚ ١قٛع ايهٛازخ ٚ

اٍطًب َٔ سه ١َٛاالقً ِٝتكدِٜ

املطاعدات يف سدٚد احملافع.١
ضابع عػس  :إصداز ْػس ٠قً ١ٝتٓػس فٗٝا نا ف ١ايكسازات ٚاالْعُٚ ١ايتعًُٝات ٚاالٚاَس اييت تصدز َٔ
اجملًظ ْٚػاطات٘ الطالع املٛاطٓني عًٗٝا.
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املاد ٠ايطابع:١
ٜعد احملافغ َكاالً عٓد فكداْ٘ ألسد غسٚط ايعط ١ٜٛبعد صدٚز قساز فًظ احملافع ١بٗرا ايػإٔ ٚيًُشافغ
االداز ٟاملدتص ١خالٍ مخط ١عػس ًَٜٛا َٔ تازٜذ تبًػ٘ .
٠
ايطعٔ يف ايكساز املتدر يد ٣احملهُ١

املاد ٠ايجآَ:١

ثاىياً -اجمللس احمللي للقضاء واختصاصاته

ٜػهٌ اجملًظ احملً ٞيًكطا ٤عٔ طسٜل األْتدابات ايعاَ ١املباغسٜٚ ٠ته )7( َٔ ٕٛضبع ١اعطا ٤يًكطا ٤ايرٟ
ٜكٌ عدد ْفٛض٘ عٔ مخطني ايف ْطُٜٚ ١طاف إي ِٗٝعط ٛعٔ نٌ مخطني ايف ْطُٜ ١صٜد عٔ اؿد املرنٛز
عً ٢إ تٓعِ قٛا ِ٥املسغشني بايػهٌ ايرٜ ٟطُٔ ْطبَ ١ػازن ١يًٓطا ٤ال تكٌ عٔ ( َٔ )%30االعطا.٤

املاد ٠ايتاضع:١

خيتص اجملًظ احملً ٞيًكطا ٤مبا -:ًٜٞ
اٚالً :اْتداب زٝ٥ظ اجملًظ احملً ٞيًكطا َٔ ٤بني اعطا ٘٥باألغًب ١ٝاملطًك ١يعدد

األعطا ٤يف ا ٍٚدًط١

ٜعكدٖا اجملًظ احملً ٞبدع َٔ ٠ٛايكاُ٥كاّ خالٍ مخط ١عػس ًَٜٛا َٔ تأزٜذ املصادق ١عًْ ٢تا٥ر
األْتدابات ٚتٓعكد اؾًط ١بس٥اض ١أندل األعطا ٤ضٓاً ٚيف ساي ١عدّ فٛش املسغح باالغًب ١ٝاملطًٛبٜ ١عاد
االْتداب بني املسغشني اؿا٥ص ٜٔعً ٢أنجس االصٛات ٜٚفٛش َُٓٗا َٔ حيٛش عً ٢االغًب. ١ٝ
ايطاع ١ايجاْ ١ٝعػس ظٗسًا َٔ اٍ  ّٜٛايتايٞ

ثاْٝاً :يف ساي ١عدّ دع ٠ٛاجملًظ يالْعكاد ٜٓعكد اجملًظ تًكاٝ٥اً يف
ٜٚسأض٘ أندل االعطا ٤ضٓاً.

ثايجاً :اْتداب ايكاُ٥كاّ َٔ بني اعطاٚ ٘٥باألغًب ١ٝاملطًك ١يعدد أعطاٚ ٘٥اذا مل حيصٌ ا َٔ ٟا ملسغشني عً٢
األغًب ١ٝاملطًٛبٜ ١تِ ايتٓافظ بني اؿاصًني عً ٢اعً ٢األصٛات ٜٚعد فا٥صاً َٔ حيصٌ عً ٢انجس١ٜ
األصٛات.
زابعاً :اقاي ١زٝ٥ظ اجملًظ احملً ٞيًكطا ٤ا ٚايكاُ٥كاّ بأغًب١ٝ

 3\2ثًج ٞعدد اعطا ٘٥يف ساي ١ؼكل اسد

االضباب ايٛازد ٠يف ايفكس( ٠ثاْٝاً( َٔ املاد ٠ايطادضٖ َٔ ١را ايكاْ.ٕٛ
خاَطاً :اعدد َػسٚع َٛاشْ ١ايٛسد ٠االداز ١ٜيًكطاٚ ٤املٛافك ١عً ٢خطط املٛاشْ ١يًدٚا٥س ايتابع ١ي٘ ٚاسايت٘
اىل احملافغ.
ضادضاً :زضِ ايطٝاض ١ايعاَ ١الداز ٠ايكطاٚ ٤ايسقاب ١عً ٢االدٗص ٠ايتٓفٝر ١ٜفٗٝا ٚتٓع ِٝعًُٝات االداز. ٠
ضابعاً :االغساف عً ٢ايدلاَر اـدَ ١ٝايعاَ ١يألعُاز يف ايكطا. ٤
ثآَاً :ابدا ٤ايتعاٚ ٕٚايتٓطٝل ٚاملػٛزَ ٠ع اجملايظ احملً ١ٝيًٓٛاس ٞمبا ٜطُٔ ؼكٝل ايتٛاشٕ ٚاملصًش ١ايعاَ. ١
تاضعاً :املٛافك ١عً ٢ايتصاَ ِٝاألضاض ١ٝيف ايكطا ٤بايتٓطٝل َع فًظ احملافعٚ ١ضُٔ املدطط ايعاّ ؿه١َٛ
األقً.ِٝ
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عاغساًَ :ساقبٚ ١تك ِٝٝايٓػاطات ايذلبٚ ١ٜٛايصش ١ٝيف سدٚد ايكطاٚ ٤تكد ِٜايتٛصٝات بػأْٗا عدل فًظ
احملافع.١
ساد ٟعػسَ :ساقب ١تٓع ِٝاضتػالٍ األزاض ٞايعاَ ١ضُٔ ايسقع ١اؾػساف ١ٝيًكطاٚ ٤ايعٌُ عً ٢تطٜٛس ايصزاع١
ٚايسٚ ٟايػابات ٚايجس ٠ٚاؿٛٝاْ ١ٝف.٘ٝ
ثاْ ٞعغس  :أ ١ٜاختصاصات اخس ٣خيٛهلا اٜا ٙفًظ احملافع ١مبا الٜتعازض َع ايكٛاْني ايٓافر.٠
ثايح عػسٚ :ضع ايٓعاّ ايداخً ٞيًُذًظ احملً ٞيًكطا.٤

املاد ٠ايعاغس:٠

يف ساي ١ايتعازض بني قسازات اجملًظ احملً ٞيًكطاٚ ٤قسازات فًظ احملافع ١ته ٕٛاالٚي ١ٜٛيألخرل اذا نإ
ايكساز املتدر َتعًكاً بعُ ّٛاحملافع.١

ثالجاً -اجمللس احمللي للياحية واختصاصاته

املاد ٠اؿاد ١ٜعػس:
ٜػهٌ اجملًظ احملً ٞيًٓاس ١ٝعٔ طسٜل األْتدابات ايعاَ ١املباغسٜٚ ٠تهَٔ ٕٛ

( )5اعطا ٤يًٓاس ١ٝاييت ٜكٌ

عدد ْفٛضٗا عٔ مخطٚ ١عػس ٕٚايف ْظ ّ ٜٚ ٠طاف اي ِٗٝعط ٛعٔ نٌ( )25000خِع  ٚعػس ٜٔايف
ْطُٟ ١شٜد عٔ اؿد املرنٛز عً ٢إ تٓعِ قٛا ِ٥املسغشني باٍغهٌ ايرٜ ٟطُٔ ْطبَ ١ػازنٍ ١يٓطا ٤يف
اجملًظ ال تكٌ عٔ ( َٔ )%30عدد االعطا.٤

املاد ٠ايجاْ ١ٝعػس :
خيتص اجملًظ احملً ٞيًٓاس ١ٝمبا :٢ًٜ
اٚالً :اْتداب زٝ٥ظ اجملًظ يًٓاس َٔ ١ٝبني اعطا ٘٥باأل غًب ١ٝاملطًك ١يعدد االعطا ٤يف أ ٍٚدًطٜ ١عكدٖا
اجملًظ احملً ٞبدعَ َٔ ٠ٛدٜس ايٓاس ١ٝخالٍ مخط ١عػس ًَٜٛا َٔ تأزٜذ املصادق ١عًْ ٢تا٥ر األْتدابات
ٚتٓعكد اؾًط ١بس٥اض ١اندل األعطا ٤ضٓاً ٚيف ساي ١عدّ فٛش املسغح باالغًب ١ٝاملطًٛبٜ ١عاد االْتداب بني
املسغشني اؿا٥ص ٜٔعً ٢انجس االصٛات ٜٚفٛش َُٓٗا َٔ حيٛش عً ٢االغًب. ١ٝ
ثاْٝاً :يف ساي ١عدّ دع ٠ٛاجملًظ يالْعكادٜٓ ،عكد اجملًظ تًكاٝ٥اً يف ايطاع ١ايجاْ ١ٝعػس ٠ظٗسًا َٔ اي ّٛٝايتايٞ
ٜٚسأض٘ أندل االعطا ٤ضٓاً.
ثايجاً :اْتداب َدٜس ايٓاس َٔ ١ٝبني اعطاٚ ٘٥باألغًب ١ٝاملطًك ١يعدد ا عطاٚ ٘٥اذا مل حيصٌ ا َٔ ٟاملسغشني
عً ٢األغًب ١ٝاملطًٛبٜ ١تِ ايتٓافظ بني اؿاصًني عً ٢اعً ٢األصٛاتٜٚ،عد فا٥صاً َٔ حيصٌ عً ٢انجس١ٜ
األصٛات.
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زابعاً :اقاي ١زٝ٥ظ اجملًظ احملً ٞاَ ٚدٜس ايٓاس ١ٝبأغًب 3\2 ١ٝثًج ٞعدد اعطا ٘٥يف ساي ١ؼكل اسد االضباب
ايٛازد ٠يف ايفلز( ٠ثاْٝاً) َٔ املاد ٠ايطادضٖ َٔ ١را ايكاْ.ٕٛ
خاَطاً :اعداد َػسٚع َٛاشْ ١ايٓاسٚ ١ٝاملٛافك ١عً ٢خطط املٛاشْ ١يًدٚا٥س ايتابع ١هلا ٚإسايتٗا اىل اجملًظ
احملً ٞيًكطا.٤
ضادضاًَ :ساقب ١تٓع ِٝاضتػالٍ األزاض ٞايعاَ ١ضُٔ ايسقع ١اؾػساف ١ٝيًٓاسٚ ١ٝايعٌُ عً ٢تطٜٛس اٍ

شزاع١

ٚايسٚ ٟايػابات ٚايجس ٠ٚاؿٛٝاْ ١ٝفٗٝا.
ضابعاً :زضِ ايطٝاض ١ايعاَ ١الداز ٠ايٓاسٚ ١ٝايسقاب ١عً ٢االدٗص ٠ايتٓفٝر ١ٜفٗٝا ٚتٓع ِٝعًُٝات االداز. ٠
ثآَاً :االغساف عً ٢ايدلاَر اـدَ ١ٝايعاَ ١يالعُاز يف ايٓاس. ١ٝ
تاضعاً :املٛافك ١عً ٢ايتصاَ ِٝاالضاض ١ٝيف ايٓاح  ١ٜبايتٓطٝل َع فًظ احملً ٞيًكطاٚ ٤ضُٔ املدطط ايعاّ
ؿه ١َٛاالقً.ِٝ
عاغساًَ :ساقبٚ ١تك ِٝٝايٓػاطات ايذلبٚ ١ٜٛايصش ١ٝيف سدٚد ايٓاسٚ ١ٝتكد ِٜايتٛصٝات بػأْٗا عدل فًظ
احملًٍ ٞيكطا. ٤
ساد ٟعػس :ا ١ٜاختصاصات اخس ٣خيٛهلا اٜا ٙفًظ احملافع ١ا ٚاجملًظ احملً ٞيًكطا٤

مبا ال ٜتعازض َع

ايكٛاْني ايٓافر.٠
ثاْ ٞعػس :ايسقاب ١عً ٢ايدٚا٥س احملًٚ ١ٝزفع ايتٛصٝات ايالشَ ١بٗرا ايػإ اىل اجملًظ احملً ٞيًكطا.٤
ثايح عػسٚ :ضع ايٓعاّ ايداخً ٞيًُذًظ احملً ٞيًٓاس.١ٝ

املاد ٠ايجايج ١عػس:
يف ساي ١تعازض قساز اجملًظ احملً ٞيًٓاسَ ١ٝع قساز املر يظ احملً ٞيًكطا ٤ته ٕٛاالٚي ١ٜٛيكساز اجملًظ احملًٞ
يًكطا ،٤اذا نإ َتعًكاً بػؤ ٕٚعُ ّٛايكطا.٤
رابعاً – شزوط العضوية وعنل اجملالس واداء الينني

املاد ٠ايسابع ١عػس:
اٚالًٜ :ػذلط يف املسغح يعط ١ٜٛاجملايظ َا -:ًٜٞ
 -1إ ٜه ٕٛعساقٝاً ناٌَ االًٖ ١ٝامت اـاَطٚ ١ايعػس ٜٔضٓ َٔ ١عُس ٙعٓد ايذلغٝح .
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 -2إ ٜه ٕٛساصالً عً ٢ايػٗاد ٠االعداد ١ٜاَ ٚا ٜعادهلا عً ٢االقٌ بايٓطب ١ملسغش ٞفايظ احملافعات
ٚاجملايظ احملً ١ٝيالقطٚ ١ٝعً ٢ايػٗاد ٠االضاض ١ٝاَ ٚاٜعادهلا بايٓطب ١ملسغش ٞاجملايظ احملً١ٝ
يًٓٛاس.ٞ
 -3إ ٜه ٕٛسطٔ ايطرلٚ ٠اٍزلعٚ ١ايطًٛى ٚغرل قه ّٛظٓا ١ٜا ٚدٓش ١كً ١بايػسف .
 -4إ ٜه َٔ ٕٛابٓا ٤ايٛسد ٠االداز ١ٜمبٛدب ضذٌ االسٛاٍ املدْ ١ٝاَ ٚكُٝاً فٗٝا بػهٌ َطتُس ملد ٠ال
تكٌ عٔ عػس ضٓٛات عً ٢إ ال ٜه ٕٛاقاَت٘ فٗٝا الغساض ايتػٝرل ايدميػسايف .
 -5إ ال ٜه َٔ ٕٛافساد ايكٛات املطًشٚ ١ق ٣ٛاألَٔ ايداخً.ٞ
 -6إ ال ٜهَ ٕٛػذلناً يف اؾسا ِ٥اييت خطط هلا اْ ٚفرٖا ا ٚازتهبٗا ايٓعاّ ايبعج.ٞ
ثاْٝاًَ :د ٠ايدٚز ٠االْتداب ١ٝازبع ضٓٛات تكٛمي ١ٝتبدأ َٔ ا ٍٚدًط ١ي٘ ٚتٓتٗ ٞبٓٗا ١ٜايطٓ ١ايسابع. ١
ثايجاً :جيب إ ٜه ٕٛايعطَ ٛتفسغاً العُاٍ اجملًظ.

املاد ٠اـاَط ١عػس:

ٜ -1سأع زؤضا ٤اجملايظ دًطات فايطِٗ ٜٚهَ ْٕٛٛطؤٚيني عٔ ادازتٗا ٜٚهتٌُ ايٓصاب فٗٝا عطٛز
االغًب ١ٝاملطًك.١
ٜ -2بًؼ االعطا ٤بدلْاَر االدتُاع َٔ قبٌ ايسٝ٥ظ ٚجيٛش يًعط ٛإ ٜكذلح اضافَ ١اد ٠ا ٚانجس اىل
ايدلْاَر ٚيألنجس ١ٜزفط٘ ا ٚقبٛي٘.
 -3يًُذايظ طًب سطٛز اَٛ ٟظف يف ايػؤ ٕٚاييت هلا عالق ١بٛظٝفت٘ .
 -4جيس ٟايتصٜٛت يف اجملايظ بطسٜك ١االقذلاع ايعًين ٚجيٛش دعً٘ ضسٜا بٓا ٤عً ٢طًب اغًب ١ٝعدد
االعطاٚ ٤تتدر ايكسازات باغًب ١ٝاؿاضسٚ ٜٔعٓد ايتطاٜ ٟٚسدح اؾاْب ايرٜ ٟصٛت ي٘ ايسٝ٥ظ.

املاد ٠ايطادض ١عػس:

اٚالًٟ :ؤد ٟزٝ٥ظ ٚاعطا ٤اجملايظ ايُٝني ايتاي ١ٝاَاّ فًظ احملافع(( ١اقطِ باهلل ايعع ِٝإ اسافغ عً٢
ٚسد ٠اقً ِٝنٛزدضتإ_ ايعسام ٚضالَ ١ازاضٚ ٘ٝازعَ ٢صاحل ايػعب ٚايتصّ بايدضتٛز ٚايكٛاْني
ايٓافر ٠يف االقًٚ ِٝإ اؤد ٟعًُ ٢بأخالص ٚصدم ٚاَاْٚ ١سٝاد ٚاهللعًَ ٢ا اق ٍٛغٜ٘د))
ثاْٝاًٜ :ؤد ٟاحملافغ ايُٝني املٓصٛص عًٗٝا يف (اٚالً) َٔ ٖر ٙاملاد ٠اَاّ زٝ٥ظ االقً ِٝعطٛز ٚشٜس ايداخً.١ٝ
ثايجاًٜ :ؤد ٟايكاُ٥كاّ َٚدٜس ايٓاس ١ٝايُٝني املٓصٛص عًٗٝا يف (اٚالً) َٔ ٖر ٙاملاد ٠اَاّ ٚشٜس ايداخً ١ٝعطٛز
احملافغ.
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الفصل الجالح
اهليئة التيفيذية ورؤساء الوحدات االدارية

املاد ٠ايطابع ١عػس :اهل ١٦ٝايتٓفٝر١ٜ

أوالً :اهليئة التيفيذية

ٜه ٕٛيهٌ ٚسد ٠اداز ١٦ٖٝ ١ٜتٓفٝرٜ ١ٜسأضٗا زٝ٥ظ ايٛسد ٠االدازٜٚ ١ٜه ٕٛزؤضا ٤ايدٚا٥س احملً ١ٝاعطا٤اً ف ٘ٝا
ٚخيتص باالَٛز ايتاي:١ٝ
أٚالً :إعداد َػسٚع املٝصاْ ٠ٞايطٓ ١ٜٛيًٛسد ٠االدازٚ ١ٜزفع٘ اىل فًظ ايٛسد ٠االداز. ١ٜ
ثاْٝاً :إعداد خط ١اٍتٍُٓ ١ٝيٛسد ٠االداز. ١ٜ
ثايجاً :تٓفٝر ايكٛاْني ٚايكسازات ٚايتعًُٝات ايصادز َٔ ٠ايطًطات املدتص. ١
زابعاً :ايتٓطٝل يف املٛاضٝع املػذلن.١
خاَطاً :اقذلاح َػازٜع ايكسازات جملًظ ايٛسد ٠االداز.١ٜ
ضادضاً :دزاض ١املٛاضٝع احملاي ١إي ٘ٝا َٔ فًظ ايٛسد ٠االداز ١ٜا ٚزٝ٥ظ ايٛسد ٠االداز.١ٜ
ثاىياً :احملافظ

املاد ٠ايجآَ ١عػس:

اٚالً :احملافغ ٖ ٛاملطؤ ٍٚايتٓفٝر ٟاال ٍٚيف احملافعَٚ ١طؤ ٍٚاَاّ اجملًظ  ٖٛٚبدزد ١خاصٚ( ١نٚ ٌٝشاز)٠
فُٝا خيص اؿكٛم ٚاـدَ ١ايٛظٝفٟٚ ١ٝزتبط احملافغ ادازٜاً بٛشاز ٠ايداخً. ١ٝ
ثاْٝاًٜ :ػذلط يف املسغح ملٓصب احملافغ إ ٜه ٕٛساصالً عً ٢غٗاد ٠داَع ١ٝاٚي١ٝ

نشد أدْ ٢اضاف ١اىل

ايػسٚط املطًٛب تٛافسٖا يف عط ٛفًظ احملافع.١
ثايجاًٜ :صدز َسض ّٛإقً ُٞٝبتعني احملافغ خالٍ مخط ١عػس ًَٜٛا َٔ تأزٜذ اْتداب٘ َٔ قبٌ اجملًظ.
زابعاًٜ :ه ٕٛيهٌ قافغ ْا٥بإ ساصالٕ عً ٢غٗاد ٠داَع َٔٚ ١ٝذ ٟٚاـدلٚ ٠االختصاص ٜٚهْٛإ بدزدَ ١دٜس
عاّ ٜٚصدز أَس تعُٗٓٝٝا َٔ قبٌ فًظ ايٛشزا.٤

املاد ٠ايتاضع ١عػس:

ثالجاً :مهاو وصالحيات احملافظ

ميازع احملافغ املٗاّ ٚايصالسٝات اآلت:١ٝ
اٚالً :اعداد َػسٚع َٛاشْ ١احملافع ١باالغذلاى َع زؤضا ٤ايدٚا٥س احملًٚ ١ٝزفعٗا اىل اجملًظ.
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ثاْٝاً :تٓفٝر ايطٝاض ١ايعاَ ١ؿه ١َٛاألقً ِٝيف سدٚد احملافع ١بايتٓطٝل َع ايٛشازات املعٓ. ١ٝ
ثايجاً :تٓفٝر ايكسازات ايتٜ ٢تدرٖا فًظ احملافعٚ ١فل ايلٚاْني ايٓافر.٠
زابعاً :متج ٌٝاحملافع ١يف املؤمتسات ٚايٓدٚات ٚاحملافٌ اييت ٜدع ٢ايٗٝا.
خاَطاً :األغساف عً ٢ضرل املسافل ايعاَ ١ف ٢احملافعٚ ١تفتٝػٗا باضتجٓا ٤احملانِ ٚايٛسدات ايعطهسٚ ١ٜسسع
االقً( ِٝالثيشمةرطة) ٚاؾاَعات ٚايهًٝات َٚعاٖد ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبحخ ايعًُ.ٞ
ضادضاً:
1ـ اصداز اَس تعٝني َٛظف ٞاألدازات احملًٚ ١ٝتٓطٝبِٗ عًَ ٢طت ٣ٛاحملافع ١ممٔ ِٖ يف ايدزد ١ايطابع ١فُا
د َٔ ٕٚضًِ ايدزدات ايٛظٝف ١ٝاملٓصٛص عًٗٝا يف ايكاْ ٕٛايرٜ ٜٔتِ تسغٝشِٗ َٔ ايدٚا٥س املدتص١
ٚفكا ـط ١املالى املصدق َٔ ١اؾٗات املعٓ. ١ٝ
2ـ تجبٝت املٛظفني احملًٝني يف احملافع ١يف ضًِ ايدزدات ايٛظٝف ١ٝاملٓصٛص عًٗٝا يف ايكاْ. ٕٛ
ضابعاً :إؽاذ األدسا٤ات األدازٚ ١ٜايكاْ ١ْٝٛعل َٛظف ٞاألدازات احملً ١ٝعًَ ٢طت ٣ٛاحملافع.١
ثآَاًَ :طؤٚي ١ٝاضتتباب األَٔ ٚايٓعاّ يف احملافعٚ ١ي٘ إ ٜأَس ايػسط١

ٚاألدٗص ٠األَٓ ١ٝبايتشكٝل ٚفلًا

زٝ٥ظ يًذٓ ١األَٓ ١ٝيف احملافع.١
اً
ٍيكاْ ٕٛيف اؾسا ِ٥اييت تكع ضُٔ سدٚد احملافع ١بصفت٘
تاضعاً :طًب اضتشداخ ا ٚايػاَ ٤سانص ايػسط ١بعد َصادق ١اجملًظ باألغًب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا. ٙ٤
ِٖ ٚيف ساي ١عدّ قدز ٠االدٗص٠
عاغساً :اؿفاظ عً ٢األَٔ ٚايٓعاّ ٚمحا ١ٜسكٛم املٛاطٓني ٚازٚاسِٗ ٚممتًهات
االَٓ ١ٝعً ٢ؼكٝل ذيو ٜعسض األَس عًٚ ٢شٜس ايداخًَ ١ٝبٓٝاً َكداز ايك ٠ٛايهاف ١ٝأللاش تًو ايٛادبات .
ساد ٟعػس:
اٚالً :األعذلاض عً ٢قسازات اجملًظ يف اسد ٣اؿاالت اآلت:١ٝ
 -1اذا ناْت كايف ١يًدضتٛز ا ٚايكٛاْني ايٓافر.٠
 -2اذا مل تهٔ َٔ اختصاصات اجملًظ.
 -3اذا ناْت كايف ١يًدط ١ايعاَ ١ؿه ١َٛاألقً ِٝا ٚيًُٛاشْ.١
ثاْٝاًٜ :ك ّٛاحملافغ بأعاد ٠ايكساز اىل اجملًظ خالٍ َد ٠اقصاٖا (مخط ١عػس َٜٛاً ) َٔ تأزٜذ تبًٝػ٘ بَ٘ ،ػفٛعاً
بإضباب اعذلاض٘ َ ٚالسعات٘.
ثايجاً :اذا اصس اجملًظ عىل قساز ،ٙد ٕٚإشاي ١املدايف ١اييت بٗٓٝا احملافغ ،فعً ٘ٝإسايت٘ اىل احملهُ ١االداز ١ٜيًبت
يف األَس.
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ثاْ ٞعػس :يًُشافغ ؽ ٌٜٛبعض صالسٝات٘ اىل ْٛاب٘ ا ٚايكاُ٥كاّ اَ ٚدٜس ايٓاس ١ٝنٌ يف اَٛز ٚسدت٘
االداز.١ٜ

املاد ٠ايعػس:ٕٚ
 -1يف ساي ١غٝاب احملافغ ٜٛٓب عٓ٘ اسد ْٛاب٘ الداَٗ ٤اَ٘ ط ١ًٝفذل ٠ايػٝاب.
 -2يف ساي ١عذص احملافغ عٔ اداَٗ ٤اَ٘ الضباب صشَ ١ٝد ٠تصٜد عً ٢ثالث ١اغٗس تتِ اسايت٘ عً ٢ايتكاعد
ٚعً ٢اجملًظ اْتداب قافغ ددٜد بٓفظ اآلي ١ٝاملرنٛز ٠يف ٖرا ايكاْٜٚ ٕٛك ّٛاسد ْٛاب٘ مبٗاَ٘ ؿني
اْتداب احملافغ اؾدٜد.

املاد ٠اؿادٚ ١ٜايعػس:ٕٚ
ٜطتُس احملافغ ْٚا٥با ٙيف تصسٜف االَٛز اي ١َٝٛٝبعد اْتٗاَ ٤د ٠ايدٚز ٠االْتداب ١ٝيًُذًظ ٚاىل سني اْتداب
َٔ خيًفِٗ َٔ قبٌ اجملًظ اؾدٜد.

املاد ٠ايجاْٚ ١ٝايعػس:ٕٚ
بعض َٔ صالسٝات٘ اىل احملافغ.
اٚالً :يًٛشٜس املدتص َٓح ًا
ثاْٝاً.عً ٢ايٛشازات ٚا ؾٗات غرل املستبط ١بٛشاز ٠اضتطالع زأ ٟاحملافغ يف االَٛز اييت تس ّٚايكٝاّ بٗا يف
احملافعٚ ١اعالّ احملافغ باملداطبات اييت ػسٜٗا َع دٚا٥سٖا َٚسافكٗا يف ْطام احملافع ،١ألطالع٘ عًٗٝا،
َٚساقب ١تٓفٝرٖا.
ثايجاً :عً ٢زؤضا ٤ايدٚا٥س ٚاملسافل ايعاَ ١يف ْطام احملافع ١األيتصاّ مبا -:ًٜٞ
 -1إعالّ احملافغ مبداطباتِٗ ايسزلَ ،١ٝع دٚا٥سِٖ ايفسع.١ٝ
 -2زفع ايتكازٜس اىل احملافغ غصٛص األَٛز اييت ؼاٍ اي.ِٗٝ
 -3اساط ١احملافغ عًُا بأعُاهلِ اييت هلا َطاع باألَٔ ا ٚاألَٛز املُٗ ١ا ٚايكطاٜا اييت تتعًل بأنجس َٔ
دا٥سٚ ٠اسد ٠يف املحافع ١ا ٚضًٛى َٛظف. ِٗٝ
 -4إعالّ احملافغ مبباغس ٠زؤضا ٤ايدٚا٥س ايفسع ١ٝاحملً ١ٝملٗاّ ٚظا٥فِٗ ا ٚإْفهانِٗ َٓٗا.
زابعاً :عً ٢احملافغ اعالّ ايٛشازات املعٓ ١ٝبتفاص ٌٝاملػازٜع اييت تٓذصٖا عًَ ٢طت ٣ٛاحملافعٚ ١اييت هلا عالق١
باختصاصات تًو ايٛشازات.
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املاد ٠ايجايجٚ ١ايعػس:ٕٚ

رابعاً :القائنقاو ومديز الياحية

اٚالًٜ :عد ايكاُ٥كاّ َٚدٜس ايٓاس ١ٝاعًَٛ ٢ظفني تٓفٝر ٜٔيف ٚسدتُٗٝا األداز. ١ٜ
ثاْٝاًٜ :ػذلط يف ايكاُ٥كاّ َٚدٜس ايٓاس ١ٝباالضاف ١اىل ايػسٚط املطًٛب تٛافسٖا يف عط ٛفًظ احملافع ١إ
ٜه ٕٛايكاُ٥كاّ َٔ محً ١غٗاد ٠داَعَٚ ،١ٝدٜس ايٓاس ١ٝساصالً عً ٢غٗاد ٠داَع ١ٝيف ايكاْ.ٕٛ
صدز ز٥اض ١فًظ ايٛشزا ٤اَساً ٚشازٜاً بتعٝني نٌ َٔ ايكاُ٥كاّ َٚدٜس ايٓاس ١ٝخالٍ َد ٠مخط ١عػس
ثايجاً :ت
َٜٛاً بعد اْتدابُٗا َٔ قبٌ فًطُٗٝا.
زابعاًٜ :ه ٕٛايكاُ٥كاّ بدزدَ ١دٜس عاّ َٚدٜس ايٓاس ١ٝبدزدّ ١عاَ ٕٚدٜس عاّ.
خاَطاً :عٓد غٝاب ايكاُ٥كاّ ٜهًف احملافغ اسد َدزا ٤ايٓٛاس ٞايتابع ١يًكطا ٤يًكٝاّ مبٗاَ٘ٚ ،عٓد غٝاب
َدٜس ايٓاسٜ ١ٝهًف َدٜس ايػسط ١يف ايٓاس ١ٝيًكٝاّ مبٗاَ٘.

املاد ٠ايسابعٚ ١ايعػس:ٕٚ

خامساً :مهاو وصالحيات القائنقاو

ميازع ايكاُ٥كاّ املٗاّ ٚايصالسٝات اآلت:١ٝ
اٚالً :اعداد َػسٚع َٛاشْ ١ايكطاٚ ٤زفعٗا اىل اجملًظ احملً ٞيًكطا.٤
ثاْٝاً :تٓفٝر ايكسازات اييت ٜتدرٖا اجملًظ احملً ٞيًكطاٚ ٤فل ايكٛاْني ايٓافر.٠
ثايجاً :األغساف املباغس عً ٢ايدٚا٥س ايسزل ١ٝيف ايكطاَٛٚ ٤ظفٗٝا ٚتفتٝػٗا باضتجٓا ٤احملانِ ٚايٛسدات
ايعطهسٚ ١ٜسسع االقً( ِٝالبيشمةرطة) ٚاؾاَعات ٚايهًٝات َٚعاٖد ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ.ٞ
زابعاًَ :طؤٚي ١ٝاضتتباب األَٔ ٚايٓعاّ يف ٚسدت٘ األدازٚ ١ٜي٘ إ ٜأَس ايػسطٚ ١االدٗص ٠األَٓ ١ٝبايتشكٝل
زٝ٥ظ يًذٓ ١االَٓ ١ٝيف ايكطا. ٤
ٚفكاً يًكاْ ٕٛيف اؾسا ِ٥اييت تكع ضُٔ سدٚد ايكطا ٤بصف٠ت اً
خاَطاً :اؿفاظ عً ٢األَٔ ٚايٓعاّ ٚمحا ١ٜسكٛم املٛاطٓني ٚأزٚاسِٗ ٚممتًهاتِٗ اـاص.١
ضادضاً :اؿفاظ عً ٢األَالى ٚاألَٛاٍ ايعاَٚ ١صٝاْتٗا ٚؼص ٌٝإٜساداتٗا ٚفكاً يًكاْ.ٕٛ
ضابعاًٍ :يكاُ٥كاّ االَس بتػهَ ٌٝفازش َٔ ق ٣ٛاالَٔ ايداخً ٞبصٛزَ ٠ؤقت ١يف ايكطا ٤يًشفاظ عً ٢األَٔ
عٓد اؿاد.١
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ثآَاًٜ :ك ّٛزؤضا ٤ايدٚا٥س يف ايكطا ٤بأعالّ ايكاُ٥كاّ مبداطباتِٗ َع دٚا٥سِٖ ايسزل.١ٝ
تاضعاً :ايطعٔ يف ايكساز املتدر باقايت٘ يد ٣احملهُ ١االداز ١ٜاملدتص ١خالٍ َد ٠مخط ١عػس ًَٜٛا َٔ تازٜذ
تبًػ٘ بايكساز.
سادساً :مهاو وصالحيات مديز الياحية

املاد ٠اخلاَطٚ ١ايعػس:ٕٚ
ميازع َدٜسايٓاس ١ٝاملٗاّ ٚايصالسٝات األت:١ٝ
اٚالً :أعداد َػسٚع َٛاشْ ١ايٓاسٚ ١ٝزفعٗا اىل املريظ احملًٍ ٞيٛسد ٠األداز ١ٜيف ايٓاس. ١ٝ
ثاْٝاً :تٓفٝر ايكسازات اييت ٜتدرٖا اجملًظ احملً ٞيًٓاسٚ ١ٝفل ايكٛاْني ايٓافر.٠
ثايجاً :األغساف املباغس عً ٢ايدٚا٥س ايسزل ١ٝيف ايٓاسَٛٚ ١ٝظفٗٝا ٚتفتٝػٗا باضتجٓا ٤احملانِ ٚ

ايٛسدات

ايعطهسٚ ١ٜسسع االقً( ِٝالثيَشمةرطة) ٚاؾاَعات ٚايهًٝات َٚعاٖد ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح
ايعًُ.ٞ
ايتشكٝل
زابعاًَ :طؤٚي ١ٝاضتتباب األَٔ ٚايٓعاّ يف ٚسدت٘ األدازٚ ١ٜي٘ إ ٜأَس ايػسطٚ ١االدٗص ٠االَٓ ١ٝب
ٚفكاً يًكاْ ٕٛيف اؾسا ِ٥اييت تكع ضُٔ سدٚد ايٓاس ١ٝبصفت٘ زٝ٥طاً يًذٓ ١االَٓ ١ٝيف ايٓاس.١ٝ
خاَطاً :اؿفاظ عً ٢األَٔ ٚايٓعاّ ٚمحا ١ٜسكٛم املٛاطٓني ٚأزٚاسِٗ ٚممتًهاتِٗ اـاص.١
ضادضاً :اؿفاظ عً ٢األَالى ٚاالَٛاٍ اٍعاَٚ ١صٝاْتٗا ٚؼص ٌٝإٜساداتٗا ٚفكاً يًكاْ.ٕٛ
ضابعاً :االَس بتػهَ ٌٝفازش َٔ ق ٣ٛاألَٔ ايداخً ٞبصٛزَ ٠ؤقت ١يف ايٓاس ١ٝيًشفاظ عً ٢األَٔ عٓد اؿاد. ١
ثآَاًٜ :ك ّٛزؤضا ٤ايدٚا٥س يف ايٓاس ١ٝبأعالّ َدٜس ايٓاس ١ٝمبداطباتِٗ َع دٚا٥سِٖ ايسزل.١ٝ
تاضعاً :ايطعٔ يف ايلزاز املتدر باقايت٘ يد ٣احملهُ ١االداز ١ٜاملدتص ١خالٍ َد ٠مخط ١عػس ًَٜٛا َٔ تازٜذ
تبًػ٘.
الفصل الزابع
أوالً :إستحداخ الوحدات األدارية

املاد ٠ايطادضٚ ١ايعػس: ٕٚ
أٚالًٟ :ضتشدخ ايكطا ٤ا ٚايٓاس ١ٝمبسض ّٛاقً ُٞٝبٓا٤اً عً ٢اقذلاح فًظ احملافعٚ ١مبٛافك ١ايٛشٜس  ّٚصادق١
فًظ ايٛشزاٚ ٤يف ساي ١عدّ َٛافك ١ايٛشٜس فرلفع اىل فًظ ايٛشزاَ ٤ػفٛعًا مبطايعت٘ ٜٚه ٕٛقساز فًظ
ايٛشزا ٤باتاً.
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ثاْٝاً :تعدٍ سدٚد ايكطاٜٚ ٤ػرل إزل٘ َٚسنص ٙمبسض ّٛإقًٚ ُٞٝبإقذلاح َٔ فًظ احملافعٚ ١مبٛافك ١ايٛشٜس
َٚصادق ١فًظ ايٛشزا.٤
ثايجاً :تعدٍ سدٚد ايٓاسٜٚ ١ٝػرل ازلٗا َٚسنصٖا ببٝإ ٜصدز ٙايٛشٜس بٓا ً٤عً ٢إقذلاح فًظ احملافع١

.

ثاىياً -مالية احملافظة

املاد ٠ايطابعٚ ١ايعػس:ٕٚ
تته ٕٛاملٛازد املاي ١ٝيًُشافع ١مما ٜأت-:ٞ
أٚالًَ :ا ؽصص٘ سه ١َٛاالقً ِٝيًُشافع ١ضُٔ املٝصاْ ١ٝايعاَ ١يألقً. ِٝ
ثاْٝاً :االٜسادات املتشصً ١يًُشافع َٔ ١دسا ٤اـدَات اييت تكدَٗا ٚاغعاز ٚشاز ٠املاي ١ٝباالٜسادات املتشكك. ١
ثايجاً :ايتدلعات ٚاهلبات اييت ؼصٌ عًٗٝا مبٛافك ١فًظ ايٛشزا.٤
زابعاً :االٜسادات املتشصً َٔ ١بدالت بٝع ٚاجياز اَٛاٍ ايدٚي ١املٓكٛيٚ ١فكا ٍيكٛاْني ايٓافر ٠يف االقً. ِٝ

املاد ٠ايجآَٚ ١ايعػس:ٕٚ
تك ّٛاداز ٠ايٛسدات االدازٚ ١ٜفايطٗا باتباع ايٓعِ احملاضب ٘ٝاملعتُد.٠

املاد ٠ايتاضعٚ ١ايعػس:ٕٚ
ؽطع دٚا٥س ايٛسدات االدازٚ ١ٜاجملايظ يسقاب ١دٜٛإ ايسقاب ١املاي ١ٝيف االقً.ِٝ
الفصل اخلامس
اوالً :احلقوق واالمتياسات

:ٕٚ
املاد ٠ايجالخ
أٚالً:
ٜ -1تُتع اعطا ٤اجملايظ احملً ١ٝيًٛسدات األداز ١ٜعس ١ٜتاَ ١يف أبدا ٤آزا ِٗ٥يف املٓاقػات داخٌ اجملًظ.
 -2ال جيٛش َالسك ١ا ٚتٛقٝف عط ٛاجملًظ احملً ٞيًٛسد ٠األداز ١ٜد ٕٚاضتشصاٍ َٛافك ١اجملًظ ايتشسٜس١ٜ
إال يف ساي ١ايتًبظ ظٓا ١ٜأ ٚدٓش.١
ٜ -3عد عط ٛاجملًظ احملً ٞيًٛسد  ٠األداز ١ٜأثٓاَ ٤د ٠عطٜٛت٘ َهًفاً غدَ ١عاَ ١ألغساض تطبٝل قإْٛ
ايعكٛبات.
 -4متٓح َهافأ ٠غٗسَ ١ٜكطٛع ١يسؤٚضا ٤اجملايظ ٚاعطاٗ٥ا ؼدد َٔ قبٌ ز٥اض ١فًظ ايٛشزا. ٤
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 -5ميٓح زؤٚضاٚ ٤اعطا ٤اجملايظ عٓد اْتٗاَ ٤دتِٗ االْتدابَ ١ٝهاف ١٦ت عادٍ َا ىإ ٜتكاضاَ َٔ ٙهاف٦اتٍ
يالغٗس ايطت ١االخرل َٔ ٠عطٜٛت٘ ٚال ٜحزب ذيو َا ٜطتشك٘ مبٛدب قاْ ٕٛتكاعد اـدَ ١املدْ١ٝ
ايٓافر َٔ َهافأْٗ ٠ا ١ٜاـدَْ ١تٝذ ١خدَت٘ ايٛظٝف. ١ٝ
 -6حيتطب عٌُ ايعط ٛيف اجملًظ خدَ ١الغساض ايعالٚ ٠ٚايذلفٝع ٚايتكاعد .
ثاْٝاًٜ :طتشل زؤضاٚ ٤أعضا ٤فايظ احملافعات يًدٚز ٠االْتداب ١ٝاالٚىل :ـ
- 1زاتباً تكاعدٜاً بٓطب َٔ )%80( ١املهافأ ٠ايػٗس ١ٜاييت ناْٛا ٜتكاضٖٛا اثٓا ٤اـدَ.١
َ- 2هافأ ٠زٚاتب ْٗا ١ٜاـدَ ١تعادٍ َا ناْٛا ٜتكاضْٗٛا َٔ َهافآت يألغٗس ايطت ١االخرلَٔ ٠
خدَتِٗ.
ثاىياً :حل اجملالس

املاد ٠اؿادٚ ١ٜايجالث:ٕٛ
اٚالً :تحٍ اجملايظ ْفطٗا بأغًب ١ٝثًج ٞاعطا ٘٥ا بٓا ٤عً ٢طًب ثًح االعطا-:٤
ثاْٝاً :يًُذًظ سٌ اجملايظ احملً ١ٝبأغًب )3\2( ١ٝثًج ٞعدد اعطا ٘٥بٓا ٤عً ٢طًب َٔ ايكاُ٥كاّ بايٓطب١
يًُذًظ احملً ٞيًكطا ٤اَ ٚدٜس ايٓاس ١ٝبايٓطب ١يًُذًظ احملً ٞيًٓاس ١ٝيف اسد ٣اؿاالت ايتاي:١ٝ
 -1االخالٍ اؾط ِٝباالعُاٍ ٚاملٗاّ املٛنً ١اي.٘ٝ
 -2اذا نإ بكاؤٖا َطسًا باملصًش ١ايعاَ.١
 -3اذا اصبشت عادص ٠عٔ اداَٗ ٤اَٗا.
 -4يف ساي ١خسم ايدضتٛز ا ٚكايف ١ايكٛاْني.
ثايجاً :يًُذايظ املٓشً ١ا ٚيجًح اعطاٗ٥ا االعذلاض عً ٢قساز اؿٌ اَاّ ا حملهُ ١االداز ١ٜخالٍ مخط ١عػس
ًَٜٛا َٔ تازٜذ صدٚزٚ ٙعً ٢املحنُ ١ايبت يف االعذلاض خالٍ ثالثني َٜٛاً.
زابعاً :يًدلملإ سٌ فًظ احملافع ١باألغًب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا ٘٥بٓا ٤عً ٢طًب َٔ فًظ ايٛشزا ٤ا ٚطًب َٔ
ثًح عدد اعطا ٘٥اذا ؼكل اسد االضباب املب ١ٓٝيف ايفكس( ٠ثاْٝاً) َٔ ٖر ٙاملاد.٠
خاَطاً :يف سايَٛ ١افك ١ايدلملإ عً ٢االقذلاح ٜتِ االعالٕ عٔ َٛعد ادسا ٤اْتداب اجملًظ اؾدٜد خالٍ َد٠
ضتني َٜٛا َٔ تازٜذ اصداز ايكساز.
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املاد ٠ايجاْٚ ١ٝايجالث:ٕٛ
جيٛش اقاي ١عط ٛاجملايظ احملًٚ ١ٝزؤضا ٤ايٛسدات األداز( ١ٜايكاُ٥كاّ َ ٚدٟز ايٓاس َٔ ) ١ٝقبٌ فًظ احملافع١
املعٓ ١ٝبأغًب ١ٝثًج ٞعدد اعطا ٘٥يألضباب ايٛازد ٠يف ايفكس( ٠ثاْٝاً) َٔ املاد ٠ايطادضٖ َٔ ١را ايكاْ.ٕٛ
ثالجاً :اىتهاء العضوية

املاد ٠ايجايجٚ ١ايجالث: ٕٛ
اٚالً :تٓتٗ ٞايعط ١ٜٛيف اجملايظ يف اؿاالت ايتاي:١ٝ
 -1اْتٗاَ ٤د ٠اٍدٚز ٠األْتداب. ١ٝ
ٚ -2فا ٠ايعط.ٛ
 -3اصابت٘ بعذص اَ ٚسض ميٓع٘ َٔ األضتُساز يف عًُ٘ بٓا٤اً عً ٢قساز صادز َٔ ؾٓ ١طب ١ٝكتص. ١
 -4اضتكاي ١ايعط ٛبعد َٛافك ١اجملًظ بأغًب ١ٝعدد أعطا. ٘٥
 -5اقاي ١ايعط ٛبطبب عدّ سطٛز ٙمخظ دًطات َتتاي ١ٝا ٚغٝاب٘ مثاْ ١ٝدًطات اجملًظ خال ٍ َد٠
أزبع ١أغٗس د ٕٚعرز َػسٚع.
ثاْٝاً :يًُذًظ اْٗا ٤ايعط ١ٜٛباالغًب ١ٝاملطًك ١يعدد اعطا ٘٥يف ساي ١فكدإ ايعط ٛيػسط َٔ غسٚط ايعط١ٜٛ
ا ٚؼكل اسد االضباب ايٛازد ٠يف ايفكس( ٠ثاْٝاً) َٔ املاد ٠ايطادضٖ َٔ ١را ايكاْ.ٕٛ
ثايجاً :يعط ٛاجملًظ ايطعٔ بكساز اْٗا ٤ايع ض ١ٜٛاملطتٓد اىل ايفكسات ( َٔ )5،3أٚالً ٚايفكس ٠ثاًْٝا َٔ ٖرٙ
املاد ٠اَاّ احملهُ ١االداز ١ٜاملدتص ١يف االقًٚ ِٝفل اسهاّ قاْ ٕٛفًظ ايػٛز ٣ألقً ِٝنٛزدضتإ
ايعسام زقِ14يطٓ.2008 ١
الفصل السادس
االحلاو اخلتامية

املاد ٠ايسابعٚ ١ايجالث:ٕٛ
يًُذًظ املصادم ٠عً ٢خسٜط ١ايتصُ ِٝاألضاض ٞأ ٚإعاد ٠ايتصُ ِٝيًٛسدات األداز ١ٜيف احملافع. ١
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ـ

املاد ٠اـاَطٚ ١ايجالث:ٕٛ
ُٜػّهٌ فًظ احملافع ١اجملايظ ايبًد ١ٜيًٛسدات األداز ١ٜبٓعاّ خاص ٜصدز ٙفًظ ايٛشزا ٤باقذلاح َٔ ٚشاز٠
ايبًدٜات.

املاد ٠ايطادضٚ ١ايجالث:ٕٛ
ؽطع اجملايظ ٍزقاب ١ايدلملإ.

املاد ٠ايطابعٚ ٠ايجالث:ٕٛ

اٜكاف ْفاذ قاْ ٕٛاحملافعات زقِ (  ) 159يطٓ 1969 ١املعدٍ.

املاد ٠ايجآَٚ ١ايجالث:ٕٛ

حيدد َٛعد اْتدابات فايظ ايٛسدات االداز ١ٜيف االقً ِٝببٝإ تصدز ٙز٥اض ١فًظ ايٛشزا. ٤

املاد ٠ايتاضعٚ ١ايجالث:ٕٛ

الٜعٌُ باْ ٟص قاْ ْٞٛا ٚقساز ٜتعازض َع اسهاّ ٖرا ايكاْ.ٕٛ

املاد ٠االزبع:ٕٛ

عً ٢فًظ ايٛشزاٚ ٤اؾٗات ذات ايعالق ١تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكاْ. ٕٛ

املاد ٠اؿادٚ ١ٜاالزبع:ٕٛ

ٜٓفر ٖرا ايكاْ ٕٛابتدا َٔ ٤ايدٚز ٠االْتداب ١ٝاملكبً ١يًُذايظ ٜٓٚػس يف اؾسٜد ٠ايسزلٚ( ١ٝقا٥ع نٛزدضتإ).

حممد قادر عبداهلل
(د .كةمال كةركووكى)
رئيس برملان كوردستان – العراق /وكالة

االسباب املودبة

يػسض تٓع ِٝاختصاصات ٚصالسٝات فايظ احملافعات ٚإدازاتٗا يف االقًٚ ِٝتطٜٛسٖا ٚيتشكٝل َبدأ
ايالَسنص ١ٜيف تٛشٜع ايطًطات بٗدف تطٗٚ ٌٝؼطني اٜصاٍ اـدَات ايعاَ ١يًُٛاطٓني ٚاحملافع ١عً ٢سكٛم
َٚصاحل اجملتُع فكد غسع ٖرا ايكاْ.ٕٛ
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