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 :٠ قطاع ايؾؤٕٚ املايٞاختصاصات  -

 

َؾضٚع املٝظا١ْٝ ايغ١ٜٛٓ يهاؾ١  إعزارايعٓصض املايٞ ٚسيو َٔ خالٍ  إراص٠ -

ع٢ً تٓؿٝشٖا بعز  ٚاإلؽضاف, ايٛطاص٠ َٚغتٜٛاتٗا املتعزر٠  أدٗظ٠َتطًبات 

ٚسيو ٚؾكا , اؿغاب اـتاَٞ يًٛطاص٠ ٚإعزارَٚضاقب١ ايصضف  إقضاصٖا

 .يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات اييت تصزص عٔ ٚطاص٠ املاي١ٝ

املكاٜغات اـاص١ بٗا  ٚإعزاراملدتًؿ١  األصٓافاستٝادات ايٛطاص٠ َٔ  إراص٠ -

صات اـاص١ بهٌ ٚسز٠ َٔ ٚسزات ايعٌُ بايٛطاص٠ َٔ َع ؼزٜز املكض

َني تٛؾري ٖشٙ أٚت, ٖات املدتص١ ٚسيو باالؽرتاى َع اجل األصٓافٖشٙ 

ٚايٓعِ املعٍُٛ  مبدتًـ طضم ايؾضا٤ ٚسيو ٚؾكا يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح األصٓاف

 .بٗا

كتًـ أدٗظ٠ إراص٠ أْؾط١ اـزَات ايعا١َ اييت تغتٗزف تًب١ٝ استٝادات  -

ايٛطاص٠ مبغتٜٛاتٗا املتعزر٠ َٔ أدٗظ٠ َٚٛار ٚصٝاْتٗا ٚاإلؽضاف ع٢ً أعُاٍ 

ٚايتٛطٜع يًُضاعالت , ٚأعُاٍ صٝا١ْ َباْٞ ايٛطاص٠ ايغذٌ ٚاـطط 

َٚزاصعٗا ٚاإلؽضاف ع٢ً تٓؿٝش اإلْؾا٤ات اؾزٜز٠ ٚسيو بايتٓغٝل َع 

 .اؾٗات املع١ٝٓ يف ايٛطاص٠ ٚخاصدٗا 

 

 

 :ٜتهٕٛ قطاع ايؾؤٕٚ املاي١ٝ َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتاي١ٝ 

 َهتب املتابع١ ايؿ١ٝٓ 

 قغِ ايغهضتاص١ٜ           -

 راص٠ املاي١ٝاإل 

 ٕإراص٠ ايتٛصٜزات ٚاملداط 

 إراص٠ اـزَات ايعا١َ 

 

 

 :َهتب املتابع١ ايؿ١ٝٓاختصاصات  -

 

اييت ٜتطًبٗا ٚنٌٝ ايٛطاص٠ املغاعز يف َتابع١  ٚاإلسصا٤اتتٛؾري املعًَٛات  -

 .ايتابع١ ي٘ ٚايًكا٤ات ايرتب١ٜٛ ٚاالدتُاعات اإلراصات

ٚنتاب١ ايتكاصٜض اييت تتطًبٗا َغؤٚي١ٝ ٚنٌٝ ايٛطاص٠ املغاعز يف  إعزار -

 .يف ايكطاعات ايتابع١ ي٘ أٚايٛطاص٠ 

َٚتابع١ تٓؿٝش  ايكطاع إراصاتسطٛص االدتُاعات اييت ٜتِ عكزٖا يف  -

 .ايكضاصات ٚنتاب١ احملاضض ايالط١َ

اصز الدتُاعات ٚيكا٤ات ٚنٌٝ ايٛطاص٠ املغاعز يف ايكطاع راخٌ ٚخ اإلعزار -

 .َٚؤمتضات ٚادتُاعات ايًذإ اييت حيطضٖا أعُاٍايٛطاص٠ ٚايتٓغٝل بني 
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ٚتٓعُٝ٘ َٚتابع١ تٓؿٝش َا ٜتِ بؾأْ٘ ( ايٛاصر _ايصارص )ع٢ً ايربٜز  اإلطالع -

ٚاختصاصات  بأعُاٍاملؤعغات خاصز ايٛطاص٠ سات ايعالق١  ٚايتٓغٝل َع

 .تكضٜض سٛي٘ ٚإعزارايكطاع 

تٓعِٝ َتطًبات ٚسادات ؽؤٕٚ املضادعني يف َهتب ايٛنٌٝ املغاعز  -

 إىلٜتِ تٛدٝٗ٘  َٚا, ايالط١َ ؾُٝا ٜتِ عضض٘ عًٝ٘  اإلدضا٤اتٚاؽاس 

 .راخٌ ٚخاصز ايٛطاص٠ األخض٣ٚاؾٗات  اإلراصات

 ٚإعزارَتابع١ املؾاصٜع اهلا١َ ايتابع١ يًكطاع راخٌ ايٛطاص٠ ٚخاصدٗا  -

 .ص١ٜ ٚتكزميٗا يًغٝز ايٛنٌٝ املغاعزعٓٗا بصٛص٠ رٚ ايتكاصٜض

ايتابع١  اإلراصاتَتابع١ تٓؿٝش ايكضاصات ايصارص٠ َٔ فًػ ايٛنال٤ َٚع  -

 .ايتكاصٜض ايزٚص١ٜ عٔ ٖشٙ ايكضاصات ٚإعزاريًكطاع 

 .اييت ٜهًـ بٗا َٔ قبٌ ايٛنٌٝ املغاعز األعُاٍالاط  -

 

 

 : قغِ ايغهضتاص١ٜ اختصاصات -

 

 .َٛاعٝز َكابالتِٗ اعتكباٍ املضادعني ٚتٓعِٝ -

 .اعتالّ ايربٜز ايٛاصر ٚتغذًٝ٘ -

 .ْغذ َٓ٘تغذٌٝ ايربٜز ايصارص ٚسؿغ  -

 .سؿغ ٚتضتٝب املًؿات املٛضع١ٝ -

 .املغاْز٠ َٔ طباع١ ٚتصٜٛض ٚغريٖا باألعُاٍايكٝاّ  -

 .َتابع١ املٛضٛعات يز٣ اؾٗات املدتًؿ١ -

 .سؿغ عذالت ًَٚؿات ايعاًَني َٚتابع١ ؽؤِْٚٗ ايٛظٝؿ١ٝ -

املهتب١ٝ ٚايكضطاع١ٝ ٚناؾ١ ايتذٗٝظات  األرٚاتسصض االستٝادات َٔ  -

 .ايالط١َ

 .اييت ٜهًـ بٗا يف فاٍ ايعٌُ األعُاٍالاط  -
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 :املاي١ٝ اإلراص٠اختصاصات  -

 

َؾضٚع املٝظا١ْٝ ؽا١ًَ تكزٜضات ايٓؿكات ايٛاصر٠ يف َكرتسات  عزارإ -

 األٖزافٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ ٚسيو بعز َٓاقؾتٗا يف ض٤ٛ  األصبع١ايكطاعات 

 .ايغا٥ز٠ يف ايزٚي١ ٚاألٚضاعايعا١َ يًٛطاص٠ ٚتٛدٝٗاتٗا 

ٚسيو َٔ خالٍ ايغذالت  إقضاصٖاع٢ً تٓؿٝش املٝظا١ْٝ بعز  اإلؽضاف -

ايتهًٝـ يًذٗات اييت تكزّ  ٚأٚاَضَغتٓزات ايصضف  ٚإعزاراحملاعب١ٝ 

 أبٛابايغًـ ٚايصٓزٚم ٚغريٖا َٔ  ٚإراص٠, ايٛطاص٠  أدٗظ٠خزَاتٗا ملدتًـ 

 .ٚبٓٛر املٝظا١ْٝ

صضف َغتشكات ايعاًَني َٔ صٚاتب ٚعالٚات َٚهاؾآت  بإدضا٤اتايكٝاّ  -

 ألٟخصَٛات َاي١ٝ  أٟٚنشيو تٓؿٝش , ٚتعٜٛطات ْٗا١ٜ اـز١َ ٚغريٖا

ت املٛاصر ايبؾض١ٜ ٚدٗا إراص٠ايٛاصر٠ َٔ  ايبٝاْاتعبب نإ ٚسيو يف ض٤ٛ 

 .تعاٌَ َعٗا ٚغريٖاَجٌ ٚطاص٠ املاي١ٝ ٚايبٓٛى امل األخض٣االختصاص 

صص١ ع٢ً ايبٓٛر املذ اإلْؿامَضاقب١ ايصضف َٔ خالٍ ايتشكل َٔ عال١َ  -

 اإلدضا٤اتَٔ صش١  ٚايتٝكّٔ تزقٝل اؿغابات خ, َع تٛاؾض االعتُار املايٞ 

 .َايٝا ٚقاْْٛٝا َٚغتٓزٜا

 .َنيأَبايؼ ايت غري ٚنشيواملغتشك١ يز٣ اٍ اإلٜضاراتؼصٌٝ  -

املاي١ٝ املٓت١ٝٗ َتطُٓا َا مت صضؾ٘  اـتاَٞ يًغ١َٓؾضٚع  اؿغاب  إعزار -

 .ؾعال ٚعضض٘ ع٢ً دٗات االختصاص

ٚؼًٌٝ ,ايٛطاص٠ اييت تطًب سيو أدٗظ٠تكزِٜ املعا١ْٚ املاي١ٝ ملدتًـ  -

املؾهالت املاي١ٝ اييت تؾهٌ ظٛاٖض تغتشل ايزصاع١ ٚتكزِٜ ايتٛصٝات 

 .ايالط١َ بؾأْٗا

 

 

 :املاي١ٝ َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتاي١ٝ اإلراص٠تتهٕٛ 

 

 قغِ ايتزقٝل ٚاملضادع١. 

  اآليٞقغِ اؿاعب. 

 َضاقب١ املٝظا١ْٝ ٚاؿغابات. 

 َضاقب١ ايضٚاتب. 

  اـظ١ٜٓ ٚايصضفَضاقب١. 

 قغِ ايغهضتاص١ٜ. 
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 :قغِ ايتزقٝل ٚاملضادع١اختصاصات  -
 

آت َضادع١ َغتشكات ايعاًَني بايٛطاص٠ َٔ صٚاتب ٚعالٚات َٚهاف -

ٚتعٜٛطات ْٗا١ٜ اـز١َ ٚنشيو االعتكطاعات املدتًؿ١ َِٓٗ ؿغاب 

 .ايٛطاص٠ أٚ اؾٗات األخض٣ 

َضادع١ صضف ايغًـ املغتزمي١ َٚغتٓزات ايؾضا٤ ٚخطابات ايطُإ  -

 اإلٜضاراتٚايهؿاالت ايبٓه١ٝ ٚاالعتُارات املغتٓز١ٜ , ٚأًٜطا َضادع١ 

 .ايٓامج١ َٔ َبٝعات ايهتب ٚاـضا٥ط ٚغريٖا 

ٚطًب١ املٓح َٚٔ يف َضادع١ تشانض ايغؿض يًُزصعني ٚايعاًَني بايٛطاص٠  -

 .سهُِٗ 

٠ ايصضف ؿكٛم ايػري َٔ اـظٜٔ ٚإدضا٤اتبٓٛى َضادع١ سغابات اٍ -

 .قٝز ايضٚاتب املضػع١ ٚغريٖا  ٚنشيو اعتُاصات, ٚايبٓٛى 

 
 

 
 :قغِ اؿاعب اآليٞ اختصاصات  -

 

َٝه١ٓ مجٝع َتطًبات اإلراص٠ باعتدزاّ إَهاْٝات ايٓعِ ايٛط١ٝٓ  -

 .يًشاعبات 

 .اعتالّ كضدات ايٓعِ اآلي١ٝ ٚتٛطٜعٗا ع٢ً دٗات االختصاص  -

تكزِٜ املع١ْٛ ايؿ١ٝٓ ملغتدزَٞ ْعاّ ايضٚاتب يف سٌ املؾهالت ايٓاػ١  -

 .َٔ عالقات األري١ املغتدز١َ

ايتكاصٜض َتابع١ تؾػٌٝ ْعاّ ايضٚاتب ٚاعتدضاز اعتُاصات ايصضف ٚناؾ١  -

 .ايالط١َ يإلراص٠ 
 

 :َضاقب١ املٝظا١ْٝ ٚاؿغابات اختصاصات  -

 
َٚتابع١ املؾضٚع , عزا ايباب األٍٚ إعزار َؾضٚع َٝظا١ْٝ ايٛطاص٠ , ؾُٝا  -

ٚاملؾاصن١ يف َٓاقؾت٘ َع اؾٗات املدتص١ ؿني اعتُارٙ ٚإصزاصٙ ٚسيو 

 .ٚؾًكا إلدضا٤ات رٚص٠ ايتدطٝط بايٛطاص٠ 

اإلؽضاف ع٢ً تٓؿٝش َٝظا١ْٝ ايٛطاص٠ َٔ خالٍ تٛطٜع املبايؼ املعتُز٠ ع٢ً  -

قٝٛرات ٚاملطابكات اإلراصات املدتًؿ١ َٚغو ايزؾاتض ٚايغذالت ٚإدضا٤ اٍ

 .ٚإعزار ايهؾٛؾات ٚؾًكا يتعًُٝات ٚطاص٠ املاي١ٝ 

إدضا٤ املٓاقالت ايالط١َ يف ايبابني األٍٚ ٚايجاْٞ َٔ َٝظا١ْٝ ايٛطاص٠ ٚؾًكا  -

أَاْات كصّٛ بٗا ع٢ً بٓٛر  ٠يًكٛاعز املكضص٠ بٗشا ايؾإٔ , ٚإدضا٤ قٝز تعًٞ
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َٚعاؾتٗا ٚؾًكا يتعًُٝات ٚطاص٠ املٝظا١ْٝ يًبابني األٍٚ ٚايجاْٞ َٚتابعتٗا 

 .املاي١ٝ 

سصض املصضٚؾات ايؿع١ًٝ ٚتصٓٝؿٗا ٚؼًًٝٗا يًٛصٍٛ إىل تهًؿ١  -

ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚتهًؿ١ املضاسٌ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ ٚاإلراصات 

املدتًؿ١ ثِ تهًؿ١ ايطايب ٚإدضا٤ املكاص١ْ بني ايغ١ٓ األخري٠ ٚايغٓٛات 

 .ؾُٝا بٝٓٗا ايغابك١ ٚرصاع١ أعباب ايؿضٚم 

َغو اجملُٛعات ايزؾرت١ٜ اييت تكتطٝٗا طبٝع١ ايعٌُ ٚؾتح سغابات  -

األَاْات ٚايعٗز ايالط١َ ٚإدضا٤ ايكٝٛر يًعًُٝات املتعًك١ بٗشٙ اؿغابات 

ٚإعزار نؾٛف اؿغاب َٚضادع١ خًٛات ايطضف يًتشكل َٔ عزّ 

 .َز١ْٜٝٛ أصشابٗا 

مي١ٝ ٚاملزاصؼ ٚاإلراصات قت١ يًُٓاطل ايتعٌصضف ايغًـ املغتزمي١ ٚاملؤ -

ٚاألقغاّ ٚتغ١ٜٛ تًو ايغًـ ٚؾًكا يطبٝع١ ايغًؿ١ ٚايتعًُٝات املكضص٠ بٗشا 

 . ايؾإٔ

تزقٝل َٚضادع١ َغتٓزات املؾرتٜات ٚؽٗارات ايزؾع ايٛاصر٠ َٔ ايٛطاصات  -

 .ٚإمتاّ ع١ًُٝ صضف املبايؼ املغتشك١ ع٢ً ايٛطاص٠ 

ساي١ االعتريار َٔ اـاصز اؽاس خطٛات ؾتح االعتُارات املغتٓز١ٜ يف  -

 .ٚاؽاس إدضا٤ات ايتغزٜز بايطضم املٓاعب١ 

َضاقب١ خطابات ايطُإ ٚايهؿاالت ايبٓه١ٝ املكز١َ َٔ املٛصرٜٔ  -

 ( .اعتالّ , متزٜز , إعار٠)

َضادع١ ٚتزقٝل اإلٜضارات ايٓامج١ عٔ َبٝعات ايهتب , اـضا٥ط  -

 .املؿكٛر٠  األؽضط١ ٚاألؾالّ ايتع١ًُٝٝ , ايعٗز, ٚاملصٛصات 

سذظ تشانض ايغؿض يًُزصعني ٚايعاًَني ٚطًب١ املٓح َٚٔ يف سهُِٗ  -

 .ٜت١ٝ عٔ َغتشكاتٗا عغ١ اـطٛط اؾ١ٜٛ ايهٛؤٚقاعب١ ّ

تغزٜز َغتشكات ايٛطاصات األخض٣ ٚايػري بصؿ١ عا١َ يز٣ ايٛطاص٠ ٚاؽاس  -

إدضا٤ات صضف ْؿكات ايغؿض يف املُٗات ايضمس١ٝ ٚتغ١ٜٛ َصاصٜـ 

 .يطالب١ٝ ٚصضف ايغًـ املؤقت١ يضؤعا٤ ايٛؾٛر ايضسالت ا

ؼطري اعتُاصات تأَني ايهتب يًزاصعني يف َضانظ تعًِٝ ايهباص ٚقٛ  -

 .صضؾٗا  إدضا٤اتاأل١َٝ ٚاؽاس 

ٚتٓؿٝش املٝظا١ْٝ ٚايضقاب١ عًٝٗا  بإعزارإعزار ايهتب ٚاملضاعالت املتعًك١  -

 . ايٛطاص٠ املاي١ٝ ٚرٜٛإ احملاعب١ األخصٚع٢ً 
 

 :تتهٕٛ َضاقب١ املٝظا١ْٝ ٚاؿغابات َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتاي١ٝ

 قغِ املٝظا١ْٝ. 

 قغِ اؿغابات ايعا١َ. 

 قغِ قاعب١ اؾٗات. 
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 :قغِ املٝظا١ْٝ  اختصاصات -

 

 األٖزافيف ض٤ٛ  األٍَٚؾضٚع املٝظا١ْٝ ؾُٝا عزا َٝظا١ْٝ ايباب  إعزار -

 . ايزٚي١ايغا٥ز٠ يف  ٚاألٚضاعايعا١َ يًٛطاص٠ ٚتٛدٝٗاتٗا 

َضاقب١ ايصضف ايؿعًٞ َٔ خالٍ ايتشكل َٔ عال١َ االتؿام ع٢ً ايبٓٛر  -

 . املدصص١ َع تٛاؾض االعتُار املايٞ

ٚسيو َٔ خالٍ تٛطٜع املبايؼ  إقضاصٖاع٢ً تٓؿٝش املٝظا١ْٝ بعز  اإلؽضاف -

ايكٝٛرات  ٚإدضا٤املدتًؿ١ َٚغو ايزؾاتض ٚايغذالت  اإلراصاتاملعتُز٠ ع٢ً 

 .ايهؾٛؾات ٚؾكا يتعًُٝات ٚطاص٠ املاي١ٝ ٚإعزاراملطابكات ٚ

ٚايجاْٞ َٔ َٝظا١ْٝ ايٛطاص٠ ٚؾكا  األٍٚاملٓاقالت ايالط١َ يف ايبابني  إدضا٤ -

 .ايؾإٔيًكٛاعز املكضص٠ بٗشا 

تهًؿ١  إىلسصض املصضٚؾات ايؿع١ًٝ ٚتصؿٝتٗا ٚؼًًٝٗا يًٛصٍٛ  -

 ٚاإلراصاتايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚتهًؿ١ املضاسٌ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ 

ٚايغٓٛات   األخري٠ املكاص١ْ بني ايغ١ٓ ٚإدضا٤املدتًؿ١ ثِ تهًؿ١ ايطايب 

 .ايؿضٚم ؾُٝا بٝٓٗا أعبابايغابك١ ٚرصاع١ 
 

 :قغِ اؿغابات ايعا١َ اختصاصات -

 
املٓت١ٝٗ َتطُٓا َا مت صضؾ٘ ؾعال  يًغ١ٓ املاي١ٝاؿغاب اـتاَٞ  إعزار -

 .إٜضاراتَٚا مت ؼكٝك٘ َٔ 

َغو اجملُٛع١ ايزؾرت١ٜ اييت تكتطٝٗا طبٝع١ ايعٌُ ٚؾتح عذالت  -

اؿغابات  _ايعٗز  _ األَاْات)بٛاب املٝظا١ْٝ أيًشغابات اـاصد١ عٔ 

 . (ايٓعا١َٝ

 .ايكٝٛر ايالط١َ يًعًُٝات املتعًك١ بٗشٙ اؿغابات إدضا٤ -

 .ٚطاص٠ املاي١ٝ إىل ٚإصعاي٘نؾٛف اؿغاب ايؾٗضٟ ٚايضبع عٟٓٛ  إعزار -

 .أصشابٗاَضادع١ خًٛات ايطضف يًتشكل َٔ عزّ َز١ْٜٝٛ  -

 أبٛاباؿغابات اـاصد١ عٔ  ألصصز٠نؾٛف َتابع١ ؽٗض١ٜ  إعزار -

يًذٗات املدتص١ بايٛطاص٠ َٚتابعتٗا ٚايعٌُ ع٢ً  ٚإصعاهلااملٝظا١ْٝ 

 .يُٝات ٚطاص٠ املاي١ٝتصؿٝتٗا طبكا ملا تكتطٝ٘ تع

املٝظا١ْٝ  أبٛاباؿغابات اـاصد١ عٔ  أصصز٠املطابك١ ايؾٗض١ٜ بني  إدضا٤ -

ٖشٙ اؿغابات َٔ ٚاقع كضدات  أصصز٠ايغذالت ايٝز١ٜٚ ٚبني َٔ ٚاقع 

 .اييت تضر َٔ ٚطاص٠ املاي١ٝ اآليٞاؿاعب 

 ر٠األصصايتصٜٛبات ٚايكٝٛر ايالط١َ يًعًُٝات املتعًك١ مبطابك١  إدضا٤ -

 .ؽٗضٜا اآليٞاؿاعب َٔ ٚاقع ايغذالت ايٝز١ٜٚ ٚكضدات 

ٚتٓؿٝش املٝظا١ْٝ ٚايضقاب١ عًٝٗا  بإعزارايهتب ٚاملضاعالت املتعًك١  إعزار -

 .يٛطاص٠ املاي١ٝ ٚرٜٛإ احملاعب١ األخصٚع٢ً 
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 اآليٞاؿاعب  إراص٠ إىلاعتُاصات تزقٝل ايضط١َ َٜٛٝا ٚاييت تضعٌ  إعزار -

 .بٛطاص٠ املاي١ٝ
 

 :قغِ قاعب١ اؾٗاتاختصاصات  -

 

ايٛطاص٠  أدٗظ٠َغتٓزات ايصضف يًذٗات اييت تكزّ خزَاتٗا ملدتًـ  إعزار -

 . َٔ مجٝع ٚطاصات ايزٚي١ ٚمجٝع اهل٦ٝات اؿه١َٝٛ

َغتشكات ايٛطاص٠ ٚاهل٦ٝات اؿه١َٝٛ  أَاْاتقٝز تع١ًٝ  إدضا٤ -

 . َٚتابعتٗا َٚعاؾتٗا ٚؾكا يتعًُٝات ٚطاص٠ املاي١ٝ

تشانض ايغؿض يًُزصعني ٚايعاًَني ٚطًب١ املٓح َٚٔ يف سهُِٗ سذظ  -

 .ٚقاعب١ َؤعغ١ اـطٛط اؾ١ٜٛ ايهٜٛت١ٝ عٔ َغتشكاتٗا

 إدضا٤اتتغزٜز َغتشكات مجٝع ٚطاصات ايزٚي١ يز٣ ايٛطاص٠ ٚاؽاس  -

صضف ْؿكات ايغؿض يف املُٗات ايضمس١ٝ ٚتغ١ٜٛ َصاصٜـ ايضسالت 

 .ا٤ ايٛقٛرايغًـ املؤقت١ يضؤؼايطالب١ٝ ٚصضف 

اعتُاص٠ تٛصٜز ق١ُٝ تاَني ايهتب يًزاصعني يف َضانظ تعًِٝ  إعزار -

 .صضؾٗا إدضا٤اتٚاؽاس  األ١َٝايهباص ٚقٛ 

ايتؾذٝع١ٝ ايؾٗض١ٜ يطالب َزاصؼ ايرتب١ٝ  املهاؾآتنؾٛف  إعزار -

 .اـاص١ ٚاملعٗز ايزٜين

ٚاملتكاعزٜٔ َٔ  ايعغهضٜني أبٓا٤اعتُاصات صضف ْؿكات تعًِٝ  إعزار -

 . مح١ً ايغالح املًتشكني باملزاصؼ اـاص١

َتابع١ خطابات ايطُإ ٚايهؿاالت ايبٓه١ٝ اـاص١ باملزاصؼ  -

 .اـاص١

يز٣ ايْٝٛغهٛ ٚاملهاتب ايجكاؾ١ٝ تغ١ٜٛ َصاصٜـ ايٛؾز ايزا٥ِ  -

 .باـاصز

َتابع١ اؽرتانات ايٛطاص٠ يف املٓعُات ٚاهل٦ٝات ايزٚي١ٝ ٚكاطب١ ٚطاص٠  -

اؽرتانات َٚغاُٖات ايٛطاص٠ يف َٝظا١ْٝ املٓعُات ايتدطٝط يتغزٜز 

 .ايزٚي١ٝ ٚايعامل١ٝ

 .اـاص١ باعتكزاّ اـربا٤ ٚصضف َغتشكاتِٗ اإلدضا٤اتاؽاس  -

 .يطالب املٓح ايزصاع١ٝ اإلقا١َتغزٜز صعّٛ  -

َتابع١ ؾتح االعتُارات املغتٓز١ٜ يف ساي١ االعتريار َٔ اـاصز ٚاؽاس  -

 .ؽ االعتُار ٚمتزٜز ؾرت٠ االعتُارايتغزٜز ٚطٜار٠ َباٍ إدضا٤ات

َضاقب١ خطابات ايطُإ ٚايهؿاالت ايبٓه١ٝ املكز١َ َٔ  -

 .(َصارص٠ – إعار٠ – متزٜز – اعتالّ)املٛصرٜٔ
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 ٚإعزارَني عتشك١ يز٣ ايػري ٚنشيو َبايؼ ايتأامل اإلٜضاراتؼصٌٝ  -

اـضا٥ط  –ايهتب )ايٓامج١ عٔ املبٝعات  اإلٜضاراتَغتٓز تٛصٜز مببايؼ 

 .(ايعٗز املؿكٛر٠  –ايتع١ًُٝٝ  األؾالّ – األؽضط١ –املصٛصات  –

عٌُ اعتُاصات ايتشٜٛالت ايبٓه١ٝ ملغتشكات ايؾضنات اييت ٜتِ  -

 .ايتعاقز َعٗا خاصز ايبالر ٚنشيو تغزٜز ايغشٛبات

تزقٝل َٚضادع١ َغتٓزات املؾرتٜات ٚؽٗارات ايزؾع ايٛاصر٠ َٔ ايٛطاصات  -

 .ملغتشك١ ع٢ً ايٛطاص٠ع١ًُٝ صضف املبايؼ ا ٚإمتاّ

 ٚاإلراصاتصضف ايغًـ املغتزمي١ ٚاملؤقت١ يًُٓاطل ايتع١ًُٝٝ ٚاملزاصؼ  -

ٚتغ١ٜٛ تًو ايغًـ ٚؾكا يطبٝع١ ايغًؿ١ ٚايتعًُٝات املكضص٠  ٚاألقغاّ

 .ايؾإٔبٗشا 

 

 

 :َضاقب١ ايضٚاتباختصاصات  -

 

صضف اعتشكاقات ايعاًَني بايٛطاص٠ ٚاملهًؿني بايعٌُ  إدضا٤اتاؽاس  -

 .ؾٝٗا

خصِ َا قز ٜهٕٛ ع٢ً ايعاًَني يف ايٛطاص٠ َٔ اعتكطاعات عٛا٤ ؿغاب  -

 . ؿغاب دٗات خاصد١ٝ أٚايٛطاص٠ 

 .تغ١ٜٛ َغتشكات َٛظؿٞ ايٛطاص٠ ايشٜٔ تٓتٗٞ خزَاتِٗ -

ايضاتب بايكضاصات اييت تؤثض ع٢ً  اآليٞمناسز ايتبًٝؼ يًشاعب  إعزار -

َٔ  يًتأنزبٓا٤ ع٢ً تًو ايتبًٝػات  اآليَٞٚضادع١ كضدات اؿاعب 

 . ايصضف ٚإمتاّصشتٗا 

اجملٓزٜٔ صضف صٚاتب َٛظؿٞ ايٛطاص٠ اجملاطٜٔ ٚاملبعٛثني رصاعٝا ٚ -

 . أخض٣ٚاملٓتزبني ؾٗات 

 أخض٣صضف ايضٚاتب ٚايبزالت ٚاملهاؾآت يًُٓتزبني ٚاملهًؿني َٔ دٗات  -

 .يًعٌُ بايٛطاص٠

املهاؾآت يًعاًَني يف ايٛطاص٠ ٚسيو ٚؾكا يًكضاصات  أْٛاعصضف مجٝع  -

 .املٓع١ُ ملٓح ٖشٙ املهآؾات

 .ؽٗارات ايضاتب ٚاعتُضاصٜت٘ إصزاص -
 

 :تتهٕٛ َضاقب١ ايضٚاتب َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتاي١ٝ

 قغِ صٚاتب رٜٛإ ايٛطاص٠. 

  ٚاؾٗضا٤ ٚسٛيٞ األمحزٟقغِ صٚاتب َٓاطل . 

 ايعاص١ُ ٚايؿضٚا١ْٝ َٚباصى ايهبري عِ صٚاتب َٓاطلم. 
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 :بتٓؿٝش االختصاصات ايتاي١ٝ نٌ ؾُٝا خيص٘ األقغاّٚتكّٛ 

 

 . صضف ايضٚاتب ايؾٗض١ٜ يًعاًَني مبضانظ ايعٌُ ايتابع١ هلِ -

اـصِ َٔ ايضاتب ايؾٗضٟ  أٚاملايٞ عٛا٤ بايصضف  األثضتٓؿٝش ايكضاصات سات  -

 . خاصد١ٝ أخض٣ؿغاب دٗات  أٚعغاب بٓٛر املٝظا١ْٝ 

ٚنشيو  أْٛاعٗاباختالف  اإلضاؾ١ٝ باألعُاٍاـاص١  املهاؾآت صضف -

 . صٚاتب اجملاطٜٔ ٚاملبعٛثني رصاعٝا ٚاجملٓزٜٔ ٚاملٓتزبني

 .طضؾِٗ َايٝا إلخال٤تصؿ١ٝ اعتشكاقات املٓتٗٞ خزَاتِٗ  -

 . بايبٝاْات املاي١ٝ اـاص١ بِٗ األَضَٔ ُٜٗ٘  إىلؽٗارات  إصزاص -

الاط ايتغ١ٜٛ ايالط١َ غصٛص االعتُارات ايته١ًُٝٝ اـاص١ بايباب  -

 . األٍٚ

ايبالر  إىلايالطّ مٛ صضف عًـ املزصعني اؾزر يز٣ ٚصٛهلِ  إدضا٤ -

 . َٚتابع١ خصُٗا عٓز صضف صٚاتبِٗ
 

 :َضاقب١ اـظ١ٜٓ ٚايصضفاختصاصات  -

 

 أٚصضف سكٛم ايػري قبٌ ايٛطاص٠ عٛا٤ َٔ اـظ١ٜٓ  إدضا٤اتاؽاس  -

 .ايبٓٛى

َتابع١ ؼصٌٝ املزْٜٛٝات ٚاملطايبات ٚقٝزٖا يز٣ سغاب ايٛطاص٠ بايبٓو  -

 . املضنظٟ

 . َغو ايغذالت ايالط١َ ملتابع١ سغاب ايٛطاص٠ يز٣ ايبٓو املضنظٟ -

, مبغتشكات ايػري ع٢ً ايٛطاص٠ ؽٝهات ع٢ً ايبٓو املضنظٟ  إصزاص -

 .طًبات ؼٌٜٛ يًبٓو املضنظٟ مبجٌ ٖشٙ املغتشكات إصزاصٚنشيو 

 أٚاملزاصؼ  أٚؼضٜض اسْٚات صضف ع٢ً اـظ١ٜٓ يغًـ املٓاطل ايتع١ًُٝٝ  -

 .يف ايٛطاص٠ اإلراصات

 . ٚطاص٠ املاي١ٝ إىلاملدصص١  اإلٜضاراتؼٌٜٛ  -

ايؾٗض١ٜ ع٢ً ايبٓٛى ناؾ١ ايتشٜٛالت َٚغتشكات ايضٚاتب  إدضا٤ -

ٚنشيو اؿاٍ بايٓغب١ يًتشٜٛالت اـاصد١ٝ يًؾضنات , املدتًؿ١

 .ٚغريٖا األدٓب١ٝ

ؽٝهات ع٢ً ايبٓٛى طبكا يهؾٛف سغابات املغتؿٝزٜٔ  إصزاص -

 . ايٛاصر٠ َٔ َضاقب١ ايضٚاتب

ؿغاب ايٛطاص٠  إعارتٗأَ  ٚايتأنزَتابع١ اعرترار ايضٚاتب املٛقٛؾ١  -

 . بايبٓو املضنظٟ ٚؼضٜض اعتُاصات قٝز ايضٚاتب املضػع١
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 :تتهٕٛ َضاقب١ اـظ١ٜٓ ٚايصضف َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتاي١ٝ 

 قغِ ايصضف . 

 قغِ اـظ١ٜٓ . 

 

 :قغِ ايصضف اختصاصات  -

 

خاصدٗا ْكزا عٔ  أٚتٓؿٝش عًُٝات ايصضف عٛا٤ ناْت راخٌ ايهٜٛت  -

عٔ طضٜل ؼٌٜٛ املغتشكات ؿغابات املغتؿٝزٜٔ  أٚطضٜل ايصٓزٚم 

بؾٝهات َغشٛب١ ع٢ً ايبٓو املضنظٟ َع ؾتح  أٚيز٣ ايبٓٛى احمل١ًٝ 

 . املغتٓز١ٜ ايالط١َ اتاالعتُار

 .سغاب ايٛطاص٠ يز٣ ايبٓو املضنظٟ ٚاؿغابات ايٓعا١َٝ إَغاى -

 .ؾتح االعتُارات املغتٓز١ٜ يز٣ ايبٓو املضنظٟ -

ر١ٜ ايالط١َ يًُبايؼ املٓصضؾ١ ٚاملكبٛض١ عٔ تٓؿٝش ايتغٜٛات ايكٞ -

 .طضٜل ايبٓٛى ٚقٝزٖا يف عذٌ ايبٓو

املضتبات َٔ سغابات املٛظؿني يز٣ ايبٓٛى احمل١ًٝ بٓا٤ ع٢ً  ارراعرت -

 . ايضٚاتب إؽعاصات

كاطب١ ايبٓٛى يؿتح سغابات ايصٓزٚم املايٞ املزصعٞ ٚسغابات  -

 . املدٛيني بايتٛقٝع أمسا٤املكاصـ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ ٚتعزٌٜ 

َٔ عٓاِٜٚٓٗ ٚسغاباتِٗ يز٣ ايبٓٛى عٛا٤  يًتأنزَضاع١ً املغتكًٝني  -

سغاباتِٗ  إىلخاصز ايهٜٛت متٗٝزا يتشٌٜٛ َغتشكاتِٗ  أٚراخٌ 

 . باـاصز

َغو عذٌ ايكطع يًضقاب١ املغبك١ ع٢ً ايصضف َٔ سغاب ايٛطاص٠ يز٣  -

 .بٓو ايهٜٛت املضنظٟ يعزّ ػاٚط ايضصٝز

 :ايزا١ٓ٥ يًشغابات ايتاي١ٝ يإلؽعاصاتٜٗات ايكٝز عٌُ تٛز -

 َضػعات صٚاتب ايعاًَني . 

  دٗات خاصز رٚي١  أَٚطايبات ايٛطاصات ٚاملؤعغات اؿه١َٝٛ

 . ايهٜٛت

 

 :قغِ اـظ١ٜٓاختصاصات  -

 

 . صضف املبايؼ ايٓكز١ٜ يًُغتؿٝزٜٔ بإدضا٤اتايكٝاّ  -

 .املدتًؿ١ بزٜٛإ ايٛطاص٠ اإلراصاتصضف عًـ  -

ايٛطاص٠ يًعاًَني بٗا  بإصزاصٖابٝع ايطٛابع اـاص١ بايؾٗارات اييت تكّٛ  -

 .ب ايٛطاص٠ يز٣ بٓو ايهٜٛت املضنظٟ قُٝتٗا عغا ٚإٜزاع
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ؼصٌٝ ق١ُٝ ايؾٝهات املغ١ًُ يًٛطاص٠ ٚإٜزاعٗا يز٣ بٓو ايهٜٛت  -

 . املضنظٟ

بٝع تشانض ايزخٍٛ يًُتشـ ايعًُٞ ٚإٜزاعٗا يز٣ بٓو ايهٜٛت  -

 .املضنظٟ

 . إصزاص اعتُاصات ايتٛصٜز ٚايتشصٌٝ اـاص١ بإدضا٤ات اـظ١ٜٓ -

 

 :قغِ ايغهضتاص١ٜ اختصاصات  -

 

سؿغ ايغذالت ًَٚؿات ايعاًَني باإلراص٠ َٚتابع١ ؽؤِْٚٗ ايٛظٝؿ١ٝ َٚا  -

 .ٜطًب عِٓٗ َٔ بٝاْات 

 .طٜع٘ ع٢ً دٗات االختصاص باإلراص٠اعتالّ ايربٜز ايٛاصر يإلراص٠ ٚؾضطٙ ٚتٛ -

ٜز ايصارص َٔ اإلراص٠ ٚسؿغ ْغذ َٓ٘ َٚتابع١ اعتالَ٘ يف تغذٌٝ ايرب -

 .اؾٗات املضعٌ إيٝٗا 

 .ايكٝاّ باألعُاٍ املغاْز٠ َٔ طباع١ ٚتصٜٛض ٚغريٖا اييت تتطًبٗا اإلراص٠  -

 .باإلراص٠ َتابع١ األعُاٍ املتعًك١ باملداطٕ ٚايتأثٝح ٚايصٝا١ْ  -

ٚايكضطاع١ٝ ٚناؾ١ سصض استٝادات اإلراص٠ َٔ األرٚات املهتب١ٝ  -

 .ايتذٗٝظات ايالط١َ َٚتابع١ طًبٗا َٔ اؾٗات املدتص١ 

 .سؿغ ٚتضتٝب املًؿات املٛضٛع١ٝ اـاص١ باإلراص٠  -

 .تٛطٜع ايكضاصات ٚايٓؾضات ٚايتعاَِٝ ع٢ً ايٛسزات ايتابع١ يإلراص٠  -

اعتكباٍ املرتررٜٔ ٚايظا٥ضٜٔ باإلراص٠ ٚتٓعِٝ َٛاعٝز َكابالتِٗ َع  -

 .املدتصني 
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 :إراص٠ ايتٛصٜزات ٚاملداطٕ اختصاصات  -

 
رصاع١ استٝادات ايٛطاص٠ مبدتًـ أدٗظتٗا َٚغتٜٛاتٗا مبا يف سيو املٓاطل  -

ايتع١ًُٝٝ ٚاملزاصؼ َٔ كتًـ املٛار ٚاألصٓاف ٚإعزار املكاٜغات اـاص١ 

ٚؼزٜز املكضصات اـاص١ بهٌ د١ٗ َٔ ٖشٙ املٛار أٚ األصٓاف ٚسيو , بٗا 

 .باملؾاصن١ َع اؾٗات املع١ٝٓ يف ايٛطاص٠ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ 

ٚضع ٚتٓؿٝش خط١ ايؾضا٤ املٓاعب١ يتٛؾري املٛار ٚاألصٓاف املزصد١ يف  -

ايعكٛر َٚتابع١ ايتٛصٜز  ٚإبضاّ, املكاٜغات يف ض٤ٛ االستٝادات ايؿع١ًٝ 

 .ٚؾًكا يًٛا٥ح ٚايكٛاْني ٚايٓعِ املكضص٠ يف سيو 

اعتالّ املؾرتٜات ٚايتشكل َٔ َطابكتٗا يًُٛاصؿات ٚاملٛاعٝز احملزر٠ يف  -

اؾٗات ايطايب١  إىلأٚاَض أٚ عكٛر أٚ اتؿاقٝات ايتٛصٜز ٚصضف املٛار املؾرتا٠ 

يف تٛقٝتات َٓاعب١ ٚيف سزٚر املكضص يهٌ َٓٗا ٚؾًكا يًكٛاعز ٚاألٚيٜٛات 

 .املعٍُٛ بٗا

ايزؾاتض ٚايغذالت احملاعب١ٝ ايالط١َ اإلؽضاف ع٢ً أعُاٍ املداطٕ َٚغو  -

ٚضبط عٗز٠ املداطٕ ايض٥ٝغ١ٝ يف ايٛطاص٠ ٚاملداطٕ ايؿضع١ٝ يف املزاصؼ 

باملٓاطل ايتع١ًُٝٝ ٚإدضا٤ اؾضر ايغٟٓٛ ٚايزٚصٟ ٚتطٜٛض عًُٝات ايتٛصٜز  

 .ٚايتدظٜٔ بأؾطٌ  األعايٝب املتبع١

ار٠ أسهاّ ٚقٛاعز ايعٌُ اييت تغِٗ يف طٟٚضع فُٛع١ َٔ ايطٛابط   -

ايضقاب١ ايزاخ١ًٝ ع٢ً املداطٕ يف املزاصؼ َٚضانظ ايعٌُ املدتًؿ١ خاص١ 

 .يف فاالت ايتغًِ ٚايصضف ٚاؾضر

ػُٝع ٚؼزٜز استٝادات اإلراصات املدتًؿ١ يًٛطاص٠ َٔ ايُٓاسز ٚايغذالت  -

ٚاملطبٛعات ٚايهتب ٚإعزار املٛاصؿات ايؿ١ٝٓ هلا َٚتابع١ تٓؿٝش طباعتٗا 

 .صؿات ٚايتٛقٝتات احملزر٠ يف عكٛر ايتٛصٜز طبًكا يًُٛا

ايكٝاّ باألعُاٍ املضتبط١ بتٛؾري استٝادات ايٛطاص٠ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ  -

 .ٚاملزاصؼ َٔ األختاّ 
 

 :تتهٕٛ إراص٠ ايتٛصٜزات ٚاملداطٕ َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتاي١ٝ 

  َٕضاقب١ املداط. 

 ّ صاقب١ ايتٛصٜزات. 

  َضاقب١ اؿغابات ٚايعٗز. 

  َضاقب١ املتابع١ اإلراص١ٜ. 

  قغِ ايغهضتاص١ٜ. 
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 :َضاقب١ املداطٕ اختصاصات  -

 
تغًِ املٛار ٚاألصٓاف َٔ دٗات ايتٛصٜز ٚسيو بعز ايتشكل َٔ َطابكتٗا  -

يًُٛاصؿات ٚأٚاَض أٚ عكٛر أٚ اتؿاقٝات ايؾضا٤ ٚتٛصٝـ ٚتضَٝظ ٖشٙ 

 .ٚسيو ٚؾُكا يًكٛاعز ٚاإلدضا٤ات املكضص٠ , األصٓاف 

صضف املٛار ٚاألصٓاف إىل اإلراصات ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ يف تٛقٝتات َٓاعب١  -

 .ٚيف سزٚر املكضص يهٌ َٓٗا ٚسيو ٚؾًكا يًكٛاعز املكضص٠ بٗشا ايؾإٔ 

االستٝاطات ايالط١َ يًُشاؾع١ ع٢ً املٛار ٚاألصٓاف املٛدٛر٠  اؽاس -

 .باملداطٕ َٚضاعا٠ ايطضم ايغ١ًُٝ يًتدظٜٔ 

طل ايتع١ًُٝٝ ع٢ً صٓاف اييت تصضف إىل اإلراصات ٚاملٓاَتابع١ املٛار ٚاأل -

 .عبٌٝ اإلعاص٠ 

َغو ايغذالت ٚايزؾاتض احملاعب١ٝ ايالط١َ ٚإدضا٤ ايكٝٛر املتعًك١ باعتالّ  -

 .ٚصضف املٛار ٚاألصٓاف ٚاملضػع َٓٗا 

تكِٝٝ َٛدٛرات املداطٕ ٚإدضا٤ اؾضر ايغٟٓٛ ٚايزٚصٟ يتًو املٛدٛرات ٚؾًكا  -

 .املاي١ٝ بٗشا ايؾإٔ يًتعًُٝات 
 

 :تتهٕٛ َضاقب١ املداطٕ َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتاي١ٝ 

  قغِ املداطٕ ايض٥ٝغ١ٝ. 

  قغِ املكضصات ٚايتظٜٚز. 

  قغِ اإلصداع ٚاإلعاص٠. 
 

 

 :قغِ املداطٕ ايض٥ٝغ١ٝ اختصاصات  -

 

ًٝا ٚؾًكا إلدضا٤ات  - تغًِ األصٓاف املكبٛي١ ٚاييت مت ؾشصٗا ٚاعتالَٗا ْٗا٥

ايتغًِ ايٛاصر٠ يف ايٓعِ ٚايًٛا٥ح املدظ١ْٝ املعٍُٛ بٗا يف قغِ االعتالّ 

 .ٚايؿشص 

ؽظٜٔ األصٓاف سغب تصٓٝؿٗا ٚاؽاس االستٝاطات ايالط١َ يًُشاؾع١  -

 .ايغ١ًُٝ يًتدظٜٔ ع٢ً املٛار َٚضاعا٠ ايطضم 

َتابع١ أعُاٍ ؽضنات املٓاٚي١ ٚايتؾػٌٝ ٚايصٝا١ْ اييت تكزّ خزَاتٗا  -

ت ايض٥ٝغ١ٝ ٚٚضع اـطط ايالط١َ يتطٜٛضٖا يف تكزِٜ يًُغتٛرعا

 .خزَات أؾطٌ 

تغًِ َٚتابع١ َضػعات اإلراصات ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ َٔ املٛار ٚاألصٓاف  -

ٚسيو بعز َعآٜتٗا ٚاثبات سايتٗا َٚعاؾتٗا ٚؾكا يًكٛاعز املكضص٠ بٗشا 

 .ايؾإٔ 



14 
 

ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ ع٢ً َتابع١ املٛار ٚاألصٓاف اييت تصضف إىل اإلراصات  -

 .عبٌٝ اإلعاص٠ 
 

 :قغِ املكضصات ٚايتظٜٚز اختصاصات  -

 

استٝادات اؾٗات املغتؿٝز٠ َٔ ايٛطاص٠ ع٢ً ض٤ٛ َا ٜتٛؾض َٔ ؼزٜز  -

 .كصصات يهٌ د١ٗ 

 .تظٜٚز اؾٗات املغتؿٝز٠ باستٝاداتٗا املكضص٠ َٔ األصٓاف  -

ٚايهتب املزصع١ٝ َتابع١ ايُٓاسز ٚايغذالت اـاص١ باالَتشاْات  -

 .ٚسصص املزاصؼ َٓٗا ٚتٓعِٝ األصصز٠ اـاص١ بٗا 

 .َتابع١ ٚتغًِ األصٓاف ايٛاصر٠ يًذٗات املدتًؿ١ يف ايٛطاص٠  -

 .ؼضٜض طًبات ايصضف َٚتابع١ إعزارٖا ٚػٗٝظٖا يًصضف  -
 

 :قغِ اإلصداع ٚاإلعاص٠   اختصاصات  -

 

 .اإلصداع َعا١ٜٓ املٛار املضار إصداعٗا ٚؼزٜز أعباب  -

 .تغًِ َٚتابع١ َضػعات اإلراصات ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ َٔ املٛار ٚاألصٓاف -

 .تكِٝٝ ٚإثبات ساي١ األصٓاف املضػع١ ٚؾًكا يًكٛاعز املكضص٠ بٗشا ايؾإٔ  -

 .اإلؽضاف ع٢ً إدضا٤ اإلصالسات املُه١ٓ يألصٓاف املضػع١  -

راصات ٚاملٓاطل َتابع١ سشف أٚ إعار٠ املٛار ٚاألصٓاف املضػع١ إىل اإل -

 .ايتع١ًُٝٝ 
 

 

 :َضاقب١ ايتٛصٜزات اختصاصات  -

 
ايعٌُ ع٢ً تٛؾري االستٝادات املعتُز٠ يًٛطاص٠ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ َٔ املٛار  -

ٚاألصٓاف ٚسيو ٚؾًكا يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح املكضص٠ بؾإٔ عًُٝات ايؾضا٤ عٛا٤ 

 .بطضٜل املٓاقص١ ايعا١َ أٚ ايؾضا٤ املباؽض أٚ املُاصع١ 

ع٢ً تٓؿٝش  ٚاإلؽضافاؽاس ناؾ١ اإلدضا٤ات املتعًك١ بإمتاّ عًُٝات ايؾضا٤  -

تًو ايعًُٝات طبًكا ألٚاَض أٚ عكٛر أٚ اتؿاقٝات ايؾضا٤ َٚتابع١ َا قز ٜكع 

َٔ كايؿات ٚاؽاس اإلدضا٤ات ايكا١ْْٝٛ املٓاعب١ بايتعإٚ َع اؾٗات 

 .املدتص١ بايٛطاص٠ 

ايٓغب١ يًُٛار ٚاألصٓاف اييت ؼتادٗا رصاع١ ايغٛم احملًٞ ٚاـاصدٞ ب -

ايٛطاص٠ يالعتؿار٠ َٔ تًو ايزصاع١ يف إعزار ايتكزٜضات املبز١ٝ٥ يٓؿكات 

 .ايؾضا٤ ٚيف ؼزٜز ٚاختٝاص ايبزا٥ٌ املٓاعب١ 
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 :تتهٕٛ َضاقب١ ايتٛصٜزات َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتاي١ٝ 

  قغِ املؾرتٜات. 

 ٚر مقغِ املٓاقصات ٚايع. 

 ٌٚايؿشص ّ قغِ ايتغ. 

  قغِ ايتذٗٝظات ايؿ١ٝٓ. 
 

 

 :قغِ املؾرتٜات اختصاصات  -

 
ايؾضا٤ املباؽض اييت ال حيتاز  عًُٝاتاؽاس ناؾ١ اإلدضا٤ات املتعًك١ بإمتاّ  -

 .تٛؾريٖا إىل إدضا٤ مماصع١ 

تٛؾري استٝادات َزاصؼ َٚهتبات ايٛطاص٠ َٔ ايهتب املزصع١ٝ ٚنتب  -

 ايؾضا٤ املباؽض ٚاملُاصعات سغب َاٚسيو بأعًٛب , املهتبات ٚايزٚصٜات 

 .تٓص عًٝ٘ ايكٛاْني ايصارص٠ يف ٖشا ايؾإٔ ٚتعاَِٝ ٚطاص٠ املاي١ٝ 

تٛؾري استٝادات ايٛطاص٠ َٔ األصٓاف غري املتٛؾض٠ بايغٛم احملًٞ ٚسيو عٔ  -

 .طضٜل االعتريار 

ايكٝاّ بأعُاٍ ايتدًٝص اؾُضنٞ يًُٛار ٚاألصٓاف املؾرتا٠ َٔ اـاصز  -

عتريار ٚؽشٔ بعض ايهتب ٚاملٛار األخض٣ نٗزاٜا َٚعْٛات بطضٜل اال

 .إىل عؿاصات ايهٜٛت باـاصز ٚدٗات أدٓب١ٝ 
 

 :قغِ املٓاقصات ٚايعكٛر اختصاصات  -

 
ايعٌُ ع٢ً تٛؾري استٝادات أدٗظ٠ ايٛطاص٠ َٔ املٛار ٚاألصٓاف ٚايُٓاسز  -

ٚاعت٦ذاص ٚتٓؿٝش أعُاٍ اـزَات َٔ ْعاؾ١ ٚسضاع١ َٚٓاٚي١ ٚصٝا١ْ 

عٝاصات ٚخالؾ٘ ٚسيو ٚؾًكا يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح املكضص٠ بؾإٔ املٓاقصات 

 .ٚاملُاصعات 

اؽاس ناؾ١ اإلدضا٤ات املتعًك١ بإمتاّ ٚتٓؿٝش ٖشٙ املٓاقصات ٚاملُاصعات  -

َٚتابع١ َا قز ٜٓتر َٔ كايؿات ٚاؽاس ناؾ١ اإلدضا٤ات ايكا١ْْٝٛ 

 .املٓاعب١ بايتعإٚ َع اؾٗات املدتص١ 

 

 

 

 :قغِ ايتغًِ ٚايؿشص  اختصاصات  -

 

 .تغًِ ايعٝٓات املكز١َ َٔ ايؾضنات يًُٓاقصات ٚاملُاصعات املطضٚس١  -
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بصؿ١ َبز١ٝ٥ ؿني ايؿشص تغًِ األصٓاف املتعاقز عًٝٗا َٔ املٛصرٜٔ  -

 .ٚاإلسصا٤

 .إؽعاص اؾٗات ايطايب١ بٛصٍٛ استٝاداتٗا يًؿشص ٚإقضاص قبٛهلا أٚ صؾطٗا  -

صص٘ املكبٛي١ إىل املداطٕ ايض٥ٝغ١ٝ نٌ سغب تذ تغًِٝ األصٓاف -

 .ٚإصزاص املغتٓزات اـاص١ بشيو 

 

 :قغِ ايتذٗٝظات ايؿ١ٝٓ اختصاصات  -

 

ػُٝع ٚؼزٜز استٝادات اإلراصات املدتًؿ١ بزٜٛإ ايٛطاص٠ ٚاملٓاطل  -

ايتع١ًُٝٝ َٔ ايُٓاسز ٚاملطبٛعات ٚعٌُ املكاٜغات اـاص١ بٗا ٚتكزٜض 

 .تهايٝؿٗا 

ايُٓاسز ٚايهتب ٚاملطبٛعات املدتًؿ١ ٚإعزار َٛاصؿاتٗا ايؿ١ٝٓ يف  ػٗٝظ -

ض٤ٛ استٝادات اؾٗات ايطايب١ ٚاؽاس اإلدضا٤ات ايالط١َ يتٛؾري ٖشٙ 

 .ٚايكٛاعز املاي١ٝ املكضص٠  املطبٛعات يف ض٤ٛ ايٓعِ

َتابع١ تٓؿٝش عًُٝات ايطباع١ طبًكا يًُٛاصؿات ٚايتٛقٝتات احملزر٠ يف  -

 .ٚاؽاس اإلدضا٤ات ايالط١َ يف ساي١ كايؿ١ ؽضٚط ايتعاقز عكٛر ايتٛصٜز 

ايكٝاّ باألعُاٍ املضتبط١ بتٛؾري استٝادات رٜٛإ ايٛطاص٠ ٚاملٓاطل  -

 .ايتع١ًُٝٝ ٚاملزاصؼ َٔ األختاّ 

ٚضع املٛاصؿات ايؿ١ٝٓ يطباع١ ايُٓاسز املدتًؿ١ ٚايغذالت اـاص١  -

 .باالَتشاْات 

ايُٓاسز يف ض٤ٛ ايٓعِ ٚايكٛاعز املاي١ٝ  اؽاس اإلدضا٤ات ايالط١َ يتٛؾري -

 .املدتًؿ١ 

َتابع١ تٓؿٝش عًُٝات ايطباع١ طبًكا يًُٛاصؿات ٚايتٛقٝتات احملزر٠ يف  -

 .عكٛر ايتٛصٜز 
 

 

 :َضاقب١ اؿغابات ٚايعٗز اختصاصات  -

 
اؾضر ايغٟٓٛ ٚاملؿاد٧ ٚاإلؽضاف ع٢ً دضر إخال٤ ايطضف ٚاؾضر  إدضا٤ -

 .اؾظ٥ٞ ايٓاتر عٔ ايغضق١ أٚ اؿضٜل أٚ بٗزف ايضقاب١ 

رصاع١ اعتُاصات ؾضٚقات اؾضر ٚاؽاس اإلدضا٤ات ايكا١ْْٝٛ ٚاإلراص١ٜ ٚاملاي١ٝ  -

 .العتُارٖا ٚخصُٗا ٚؼصًٝٗا َٔ املتغبب َٚٔ ثِ عٌُ ايتغ١ٜٛ ايالط١َ 

 .ب١ احملاعب١ٝ ع٢ً املداطٕ ايض٥ٝغ١ٝ ٚايؿضع١ٝ ٚضبط ايعٗز بأْٛاعٗا ايضقا -

 .َتابع١ تٓؿٝش ايتعاَِٝ ٚايٓؾضات املٓع١ُ ملضاقب١ املدظٕٚ  -
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َتابع١ ساي١ ايتدظٜٔ يف مجٝع أْٛاع املداطٕ ٚإعزار ايتكاصٜض عٔ  -

املدايؿات ٚإخطاص اؾٗات املدايؿ١ باملالسعات ايٛادب إتباعٗا َٚتابع١ 

 .ا تٓؿٝشٙ

 .أعزار ايتكاصٜض عٔ األصٓاف املهزع١ ٚايتايؿ١  -

 .َتابع١ ايكٝز يف عذالت ايعٗز َٚطابكت٘ يًتعاَِٝ ٚايٓؾضات املٓع١ُ  -

اؿاعب اآليٞ  إَغاى سغابات املداطٕ ايض٥ٝغ١ٝ عٔ طضٜل نؾٛف -

 .ٕ طضٜل عذالت املطابك١ ٚاملكاب١ً ٚاملداطٕ ايؿضع١ٝ ع

 .ضبط ايعٗز بأْٛاعٗا  -

 .ايٛاصر٠ يًُداطٕ ظُٝع أْٛاعٗا  تغعري األصٓاف -

ٚبٝعٗا يف  ٚايتايؿ١االؽرتاى يف ايًذإ ايؿ١ٝٓ يًتدًص َٔ املٛار املهزع١  -

 .املظار ايعًين أٚ إعزاَٗا ٚايتدًص َٓٗا 

 .تكِٝٝ َٛدٛرات املداطٕ بأْٛاعٗا ٚايعٗز يف ْٗا١ٜ نٌ ع١ٓ َاي١ٝ  -
 

 :تتهٕٛ َضاقب١ اؿغابات ٚايعٗز َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ 

  ٕقغِ سغابات املداط. 

  قغِ ايعٗز ايؿضع١ٝ. 

  ٕقغِ ؽؤٕٚ املداط. 
 

 :قغِ سغابات املداطٕ اختصاصات  -

 
 .ايضقاب١ احملاعب١ٝ ع٢ً املداطٕ ايض٥ٝغ١ٝ ٚايؿضع١ٝ ٚضبط ايعٗز بأْٛاعٗا  -

َتابع١ ايكٝز يف بطاقات سضن١ املار٠ ٚتٓؿٝش ايتعاَِٝ ٚايٓؾضات املٓع١ُ  -

 .ملضاقب١ املدظٕٚ 

 .إعزار ايتكاصٜض عٔ األصٓاف املهزع١ ٚايتايؿ١  -

 .تغعري األصٓاف ايٛاصر٠ يًُداطٕ ظُٝع أْٛاعٗا  -

 .تكِٝٝ َٛدٛرات املداطٕ بأْٛاعٗا ٚايعٗز يف ْٗا١ٜ نٌ ع١ٓ َاي١ٝ  -

بٝع ايهتب املزصع١ٝ يًُزاصؼ اـاص١ ٚاؾٗات اييت تطًبٗا َٔ خاصز  -

 .ايٛطاص٠ 

ات إراصات ايٛطاص٠ املدتًؿ١ َٚتابع١ إعزار املكاٜغات ايغ١ٜٛٓ الستٝاز -

 .تٓؿٝشٖا 

 .تٓؿٝش اؾضر ايغٟٓٛ ٚاملؿاد٧ ع٢ً املداطٕ ايض٥ٝغ١ٝ ٚايؿضع١ٝ  -

َتابع١ ساي١ ايتدظٜٔ يف مجٝع أْٛاع املداطٕ ٚإعزار ايتكاصٜض عٔ  -

املدايؿات ٚإخطاص اؾٗات املدايؿ١ باملالسعات ايٛادب إتباعٗا َٚتابع١ 

 .ايتٓؿٝش 
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 :عِ ايعٗز ايؿضع١ٝ ماختصاصات  -

 
 .اإلؽضاف ع٢ً ؾتح ايغذالت املدظ١ْٝ يًعٗز املصضٚؾ١  -

َغو عذالت َكاب١ً يغذالت األصٓاف املغتزمي١ املصضٚؾ١ ٚاملعار٠ َٓٗا  -

 .إىل املداطٕ ايض٥ٝغ١ٝ 

ايتزقٝل ع٢ً اعتُاصات اؾضر ايغٟٓٛ يًُداطٕ ايؿضع١ٝ ٚاإلراصات ٚاملزاصؼ  -

 .ٚايظٜار٠ يف ايعٗز ًٜظّ بؾإ ايعذظ  ٚاؽاس َا

رصاع١ اعتُاصات ؾضٚم اؾضر ٚاؽاس اإلدضا٤ات ايكا١ْْٝٛ ٚاإلراص١ٜ ٚاملاي١ٝ  -

 .ايعٗز  يطبطَٚتابع١ ؼصٌٝ قُٝتٗا ٚتٛصٜزٖا ـظ١ٜٓ ايٛطاص٠ 

تٓؿٝش اؾضر ايغٟٓٛ ٚاملؿاد٧ ع٢ً كاطٕ ايعٗز ايؿضع١ٝ ٚاإلؽضاف ع٢ً  -

يغضق١ أٚ اؿضٜل أٚ بٗزف دضر إخال٤ ايطضف ٚاؾضر اؾظ٥ٞ ايٓاتر عٔ ا

 .ايضقاب١ 

 .َتابع١ تٓؿٝش ايتعاَِٝ ٚايٓؾضات املٓع١ُ ملضاقب١ املدظٕٚ  -
 

 :قغِ ؽؤٕٚ املداطٕ  اختصاصات -

 

ٚتضَٝظ ٚتبٜٛب مجٝع املٛار ٚاملعزات ايٛاصر٠ يف  ْٝـصتتغ١ُٝ ٚٚصـ ٚ -

 .أٚاَض ٚعكٛر ايتٛصٜزات 

يصضف اتأؽري ع٢ً طًبات اٍملٛار باملداطٕ ٚااالعتؿغاص عٔ َز٣ تٛؾض أصصز٠  -

 .مبا ٜظٜز تٛاؾض األصصز٠ 

إرخاٍ بٝاْات االعتُاصات املدظ١ْٝ املدتًؿ١ ع٢ً اؿاعب اآليٞ بػضض  -

تغذٌٝ ايعًُٝات يف ًَؿات اؿاعب ٚاعتدضاز االعتُاصات املدظ١ْٝ 

 .ٚتٛطٜعٗا ع٢ً اؾٗات املدتص١ 

اؾٗات ناؾ١ أْٛاعٗا بصؿ١ رٚص١ٜ ٚتٛطٜعٗا ع٢ً بإصزاص ايتكاصٜض  -

 .املدتص١ 

 .ٟٚ بٓا٤ ع٢ً طًب اؾٗات املدتص١ إصزاص نؾٛف اؾضر ايغٔ -

تغذٌٝ األصصز٠ ايؿع١ًٝ يعًُٝات اؾضر ٚإصزاص تكاصٜض ؾضٚم اؾضر  -

 .املٓاعب١ اؾٗات املدتص١ يتزقٝكٗا ٚاؽاس اإلدضا٤ات  إىلٚإصعاهلا 

صصٝز إصزاص ْصا٥ح ايؾضا٤ ٖٚٛ منٛسز ٜصزص عٔ اؿاعب اآليٞ عٓز ٚصٍٛ  -

 .املار٠ ؿز ايطًب 

اؿؿاظ ع٢ً أدٗظ٠ اؿاعب اآليٞ ٚايعٌُ ع٢ً إدضا٤ ايصٝا١ْ هلا ٚإبالؽ  -

 .اؾٗات املدتص١ ٚٚطاص٠ ايرتب١ٝ يف ساي١ تعطًٗا 

 .إرخاٍ بٝاْات املٛار اؾزٜز٠ ٚبٝاْات دزاٍٚ ايٓعاّ  -
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 :َضاقب١ املتابع١ اإلراص١ٜ اختصاصات  -

 
 .املطابع َع ناؾ١ اؾٗات  َتابع١ سضن١ تزاٍٚ ايهتب يف -

تظٜٚز أدٗظ٠ اإلراص٠ بايكضاصات ٚايٓؾضات املتعًك١ مبذاٍ عٌُ إراص٠  -

 .ايتٛصٜزات ٚاملداطٕ 

تًب١ٝ طًب املضاقبات األخض٣ باإلراص٠ يف إلاط األعُاٍ سات ايعالق١ َع  -

 .اؾٗات ايضقاب١ٝ أٚ اؾٗات األخض٣ ٚإؾارتٗا بايٓتا٥ر 

املٓاٚي١  –اؿضاع١  -ايٓعاؾ١  ) اـزَات ايعا١َ  اإلؽضاف ع٢ً ايتظاّ ؽضنات -

إراص٠ ايتٛصٜزات ٚاملداطٕ ٚاإلٜعاط ؾ١ٗ باألعُاٍ املٛن١ً إيٝٗا مبباْٞ ( 

 .االختصاص بصضف َغتشكاتٗا املاي١ٝ 

 

 :قغِ ايغهضتاص١ٜ اختصاصات  -

 
ٚظٝؿ١ٝ َٚا سؿغ ايغذالت ًَٚؿات ايعاًَني باإلراص٠ َٚتابع١ ؽؤِْٚٗ اٍ -

  .عِٓٗ َٔ بٝاْاتٜطًب 

 .اعتالّ ايربٜز ايٛاصر يإلراص٠ ٚؾضطٙ ٚتٛطٜع٘ ع٢ً دٗات االختصاص باإلراص٠  -

َٓ٘ َٚتابع١ اعتالَ٘ يف  يربٜز ايصارص َٔ اإلراص٠ ٚسؿغ ْغذتغذٌٝ ا -

 .اؾٗات املضعٌ إيٝٗا 

 .ايكٝاّ باألعُاٍ املغاْز٠ َٔ طباع١ ٚتصٜٛض ٚغريٖا اييت تتطًبٗا اإلراص٠  -

راص٠ َٔ األرٚات املهتب١ٝ ٚايكضطاع١ٝ ٚناؾ١ ت اإلتٝاداسصض اح -

 .بع١ طًبٗا َٔ اؾٗات املدتص١ اايتذٗٝظات ايالط١َ َٚت

 .سؿغ ٚتضتٝب املًؿات املٛضٛع١ٝ اـاص١ باإلراص٠  -

 .تضتٝب ايكضاصات ٚايٓؾضات ٚايتعاَِٝ ع٢ً ايٛسزات ايتابع١ يإلراص٠  -

َٛاعٝز َكابالتِٗ َع ِٜ اعتكباٍ املرتررٜٔ ٚايظا٥ضٜٔ باإلراص٠ ٚتٓغ -

 .املدتصني
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 :راص٠ اـزَات ايعا١َ اختصاصات إ  -

 

ايتػش١ٜ , ٚعا٥ٌ ايٓكٌ ) تٛؾري استٝادات أدٗظ٠ ايٛطاص٠ َٔ اـزَات ايعا١َ  -

, ايتصٜٛض , املغانٔ , املٓاٚي١ , املضاع١ً , ايٓعاؾ١ , اؿضاع١ , ايطٝاؾ١ , 

 ( .ٚغريٖا , صٝا١ْ آالت ايتصٜٛض 

ؼزٜز املٛاصؿات ايؿ١ٝٓ ٚايؾضٚط ايالطّ تٛاؾضٖا يز٣ إبضاّ ايتعاقزات يتٛؾري  -

 .اـزَات ايعا١َ يًٛطاص٠ ٚاملؾاصن١ يف ؾإ ايرتع١ٝ 

َتابع١ إدضا٤ات ايتعاقز يتٛؾري اـزَات ايعا١َ ألدٗظ٠ ايٛطاص٠ ٚاملٓاطل  -

 .ايتع١ًُٝٝ 

 .ٖات املع١ٝٓ بٗا ايعكٛر ٚإَزار اجلإعزار ايٓؾضات اـاص١ بطٛابط تٓؿٝش  -

َتابع١ تٓؿٝش عكٛر اـزَات املدتًؿ١ باملٓاطل ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ  -

 .ايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ اييت تكّٛ بإعزارٖا املٓاطل ايتع١ًُٝٝ هلشا ايؾإٔ 

ايالط١َ ٚتأثٝجٗا ٚاإلؽضاف ع٢ً تًب١ٝ استٝادات ايٛطاص٠ َٔ املغانٔ  -

 .تؾػًٝٗا بايتٓغٝل َع اؾٗات املدتص١ 

دضا٤ات ايالط١َ يؿشص عٝٓات ايتػش١ٜ بايتٓغٝل َع ٚطاص٠ ايصش١ اؽاس اإل -

 .ايعا١َ 

اإلؽضاف ع٢ً إدضا٤ات اعتكباٍ أعطا٤ اهل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ املتعاقزٜٔ َٔ  -

 .اـاصز ٚتغٌٗٝ إلاط َعاَالتِٗ بايتعإٚ َع اؾٗات املدتص١ بايٛطاص٠ 

طٜٛضٖا تٓعِٝ أعُاٍ املضاعالت ايٛاصر٠ ٚايصارص٠ ٚسؿعٗا َٚتابع١ ت -

ٚتصٜٛض ٚتػًٝـ , ٚؼزٜجٗا مبا ٜطُٔ عضع١ اإللاط ٚعٗٛي١ االعرتداع 

باإلراصات املضنظ١ٜ ٚإصزاص اهل١ٜٛ  اـاص١املشنضات ٚايتكاصٜض ٚايُٓاسز 

 .املٛسز٠ يًعاًَني بزٜٛإ عاّ ايٛطاص٠ 

اإلؽضاف ع٢ً تٛؾري استٝادات ايٛطاص٠ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ َٔ أعُاٍ إصالح  -

 .ت ايتصٜٛض ٚ أدٗظ٠ ايؿانػ ٚصٝا١ْ آال

 

 

 : تتهٕٛ إراص٠ اـزَات ايعا١َ َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتاي١ٝ 

  املاي١ٝ قغِ املتابع١ . 

 قغِ ايغهضتاص١ٜ . 

 َضاقب١ اـزَات . 

 َّضاقب١ ايغذٌ ايعا . 
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 :قغِ املتابع١ املاي١ٝاختصاصات  -

 

َؾضٚع َٝظا١ْٝ ايٛطاص٠ ؾُٝا  ٚإعزار يإلراص٠ايتٓغٝل َع املضاقبات ايتابع١  -

 . اإلراص٠ْؾاط  بأٚدٜ٘تعًل 

 ٚاألقغاّيكٞ تكاصٜض املتابع١ ايؾٗض١ٜ اييت تعزٖا املٓاطل ايتع١ًُٝٝ ت -

ايتابع١ ملضاقب١ اـزَات ايعا١َ نٌ ؾُٝا خيص ٚتزقٝل ٖشٙ ايتكاصٜض 

ٚايتشكل َٔ االيتظاّ باملٝظاْٝات املدصص١ يهاؾ١ عكٛر اـزَات 

املاي١ٝ يًصضف َع َضاعا٠  اإلراص٠املكاٚيني ٚكاطب١  ٚاستغاب سكٛم

 . ٚدزت إٕاملدايؿات ايعكز١ٜ 

ايٛطاص٠ املدتًؿ١  أدٗظ٠ايتشكل َٔ ٚدٛر صبط َايٞ الطّ يتًب١ٝ طًبات  -

ايعٌُ ايضمسٞ  أٚقاتٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ بتهًٝـ املكاٚيني بايعٌُ خاصز 

 . تعزٌٜ عكٛر اـزَات املرب١َ َع املكاٚيني أٚ

( ع٢ً املٝظا١ْٝ ايتاي١ٝ أَاْات)دضا٤ ايتعًُٝات اإلراص٠ املاي١ٝ إلكاطب١  -

 . اإلراص٠ْؾاط  بأٚد٘ايالط١َ ؾُٝا ٜتعًل 

 . اإلراص٠ْؾاط  بأٚد٘احملاعب١ٝ اـاص١  األعُاٍايكٝاّ بهاؾ١  -

 

 :قغِ ايغهضتاص١ٜاختصاصات  -

 

َٚتابع١ ؽؤِْٚٗ ايٛظٝؿ١ٝ َٚا  باإلراص٠سؿغ ايغذالت ًَٚؿات ايعاًَني  -

 . ٜطًب عِٓٗ َٔ بٝاْات

ٚؾضطٙ ٚايتشكل َٔ َضؾكات٘ ٚتٛطٜع٘ ع٢ً  يإلراص٠اعتالّ ايربٜز ايٛاصر  -

 . باإلراص٠دٗات االختصاص 

ٚؾضطٙ ٚايتشكل َٔ َضؾكات٘ ثِ تصزٜضٙ  اإلراص٠تغذٌٝ ايربٜز ايصارص َٔ  -

 .ٜٗاإٍٚسؿغ ْغذ َٓ٘ َٚتابع١ اعتالَ٘ يف اؾٗات املضعٌ 

 .اإلراص٠املغاْز٠ َٔ طباع١ ٚتصٜٛض ٚغريٖا اييت تتطًبٗا  باألعُاٍايكٝاّ  -

املهتب١ٝ ٚايكضطاع١ٝ ٚناؾ١  األرٚاتَٔ  اإلراص٠سصض استٝادات  -

 . ايتذٗٝظات ايالط١َ َٚتابع١ طًبٗا َٔ اؾٗات املدتص١

 . اإلراص٠َكابالتِٗ َع ٚتٓعِٝ َٛاعٝز  باإلراص٠اعتكباٍ املرتررٜٔ ٚايظا٥ضٜٔ  -

 . باإلراص٠ٚايصٝا١ْ  ٚايتأثٝحاملتعًك١ باملداطٕ  األعُاٍَتابع١  -

تٛطٜع ايكضاصات ٚايٓؾضات ٚايتعاَِٝ ع٢ً ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتابع١  -

 . يًٛطاص٠
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 :َضاقب١ اـزَاتاختصاصات  -

 

, ٚعا٥ٌ ايٓكٌ)املدتًؿ١ َٔ خزَات  ٚأدٗظتٗاتكزٜض استٝادات ايٛطاص٠  -

 ٚإعزار( ٚغريٖا, املغانٔ, املٓاٚي١, ايٓعاؾ١, اؿضاع١, ايطٝاؾ١, ايتػش١ٜ

 . ايؾإَٔؾضٚع َٝظا١ْٝ ايٛطاص٠ يف ٖشا 

ايؾضٚط املٛضٛع١ٝ ٚاملٛاصؿات اـاص١ ٚايؿ١ٝٓ املطًٛب١  إعزار -

ٙ اـزَات ايتعاقز يتٛؾري ٖش إمتاّٚاملؾاصن١  يف ؾإ ايرتع١ٝ َٚتابع١ 

 . بايتٓغٝل َع اؾٗات املع١ٝٓ نٌ ؾُٝا خيص٘

اقرتاح ايطٛابط ايالط١َ ؿغٔ تٓؿٝش ناؾ١ عكٛر اـزَات مبا حيكل  -

 أدٗظ٠َصًش١ ايعٌُ ٚحياؾغ ع٢ً املاٍ ايعاّ ٚتعُِٝ ٖشٙ ايطٛابط ع٢ً 

 .ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ ياليتظاّ بٗا  ايٛطاص٠ املدتًؿ١

ايتعاقز مبا خيصٗا َٔ عكٛر يف فاٍ  بعزَٛاؾا٠ املٓاطل ايتع١ًُٝٝ  -

 .اـزَات َٚتابع١ تٓؿٝشٖا

, اؿضاع١, ايطٝاؾ١, ايٓكٌ )َتابع١ تٓؿٝش ايعكٛر املرب١َ يف فاالت  -

 إعٓارٙؾُٝا عزا َا مت , يف ناؾ١ َضاؾل ايٛطاص٠ ( املٓاٚي١, املضاع١ً, ايٓعاؾ١

املاي١ٝ  اإلراص٠ٚاستغاب سكٛم املكاٚيني ٚكاطب١ , املٓاطل ايتع١ًُٝٝ إىل

 . ٚدزت إَٕع َضاعا٠ املدايؿات 

ٚاملتابع١ ع٢ً تٓؿٝش ايعكٛر اييت تربَٗا ايٛطاص٠ يف فاالت ايتػش١ٜ  اإلؽضاف -

ايصش١ يؿشص عٝٓات ايٛدبات ٚاستغاب سكٛم املكاٚيني ٚكاطب١ ٚطاص٠ 

 . ٚدزت إٕاملاي١ٝ يًصضف َع َضاعا٠ املدايؿات  اإلراص٠ٚكاطب١ 

ايٛطاص٠ املدتًؿ١ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ َٔ اـزَات  دٗظ٠أتًكٞ استٝادات  -

 .بؾأْٗاايعٌُ ايضمسٞ ٚاؽاس ايالطّ  أٚقاتايعا١َ خاصز 

ٚؾضؽٗا  تأثٝجٗاايٛطاص٠ ٚايعٌُ ع٢ً  إيٝٗاتٛؾري َباْٞ ايغهٔ اييت ؼتاز  -

 . ٚػٗٝظٖا ٚصٝاْتٗا بايتٓغٝل َع اؾٗات املع١ٝٓ

 .عًٝٗا طٜع املزصعاتع٢ً َباْٞ ايغهٔ ٚتٛ اإلراصٟ اإلؽضاف -

اهل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ املتعاقزٜٔ َٔ اـاصز ٚايعٌُ ع٢ً  أعطا٤اعتكباٍ  -

تغٌٗٝ ٚالاط َعاَالتِٗ عٓز ايكزّٚ ٚسيو بايتعإٚ َع دٗات االختصاص 

 . بايٛطاص٠ األخض٣

 

 :تتهٕٛ َضاقب١ اـزَات َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتاي١ٝ

 قغِ ايٓكًٝات 

 قغِ ايتػش١ٜ 

  ِؽضنات اـزَاتَتابع١ قغ  

 ٕقغِ االعها 
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 :قغِ ايٓكًٝات  اختصاصات -

 

ايٛطاص٠ املدتًؿ١ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ َٔ ٚعا٥ٌ  أدٗظ٠تكزٜض استٝادات  -

َؾضٚع َٝظا١ْٝ ايٛطاص٠ يف ٖشا  ٚإعزار, ايٓكٌ بايتٓغٝل َع اؾٗات املع١ٝٓ 

 .ايؾإٔ

املٛاصؿات ايؿ١ٝٓ ايالطّ تٛاؾضٖا يف ٚعا٥ٌ ايٓكٌ ٚايؾضٚط  إعزار -

, يتٛؾري خزَات ايٓكٌ أعاعٗااملطًٛب ايتعاقز ع٢ً ٚضٛع١ٝ ٚاـاص١ امل

 .ايتعاقز يتٛؾريٖا إمتاّٚاالؽرتاى يف ؾإ ايرتع١ٝ َٚتابع١ 

 .ايتابع١ يًٛطاص٠ أٚ املغتأدض٠تٓغٝل اعتدزاّ ٚعا٥ٌ ايٓكٌ عٛا٤  -

ايطٛابط ايالط١َ ؿغٔ تٓؿٝش عكٛر ايٓكٌ مبا حيكل َصًش١  اقرتاح -

ايٛطاص٠ املدتًؿ١ ٚاملٓاطل   أدٗظ٠ٚتعُِٝ ٖشٙ ايطٛابط ع٢ً  ايعٌُ

 .ايتع١ًُٝٝ ياليتظاّ بٗا

يًُٓاطل ايتع١ًُٝٝ يف  إعٓارٙؾُٝا عزا َا مت  ) َتابع١ تٓؿٝش عكٛر ايٓكٌ -

عري ايعٌُ َٚٛاؾا٠  تكاصٜض َتابع١ ؽٗض١ٜ عٔ ٚإعزار(  فاٍ ْكٌ ايطًب١

قغِ املتابع١ املاي١ٝ بٗا يتزقٝكٗا ٚاستغاب سكٛم املكاٚيني َع َضاعا٠ 

 . ٚدزت إٕاملدايؿات 

ايٛطاص٠ املدتًؿ١ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ َٔ خزَات  أدٗظ٠سصض استٝادات  -

 .بؾأْٗاايعٌُ ايضمسٞ ٚاؽاس ايالطّ  أٚقاتايٓكٌ خاصز 

 

 :قغِ ايتػش١ٜاختصاصات  -

 

ايطٝاؾ١  ٚأعُاٍتكزٜض استٝادات ايٛطاص٠ َٔ ايٛدبات ايػشا١ٝ٥  -

 . ايؾإَٔؾضٚع َٝظا١ْٝ ايٛطاص٠ يف ٖشا  إلعزاراؾٗات املع١ٝٓ ٚايتٓغٝل َع 

ايؾضٚط املٛضٛع١ٝ ٚاـاص١ باملٛاصؿات ايؿ١ٝٓ املطًٛب ايتعاقز  إعزار -

يتٛؾري خزَات ايتػش١ٜ ٚايطٝاؾ١ بايتٓغٝل َع اؾٗات  أعاعٗاع٢ً 

ايتعاقز يتٛؾري خزَات  إمتاّ ع١ٝٓ ٚاالؽرتاى يف ؾإ ايرتع١ٝ َٚتابع١امل

 . ايتػش١ٜ ٚايصٝا١ْ

اقرتاح ايطٛابط ايالط١َ ؿغٔ تٓؿٝش عكٛر ايتػش١ٜ ٚايطٝاؾ١ مبا حيكل  -

َصًش١ ايعٌُ مبا حياؾغ ع٢ً املاٍ ايعاّ ٚتعُِٝ ٖشٙ ايطٛابط ع٢ً 

 . ايٛطاص٠ املدتًؿ١ ياليتظاّ بٗا أدٗظ٠

يًُٓاطل  إعٓارٙؾُٝا عزا َا مت )َتابع١ تٓؿٝش عكٛر ايتػش١ٜ ٚايطٝاؾ١  -

ٚإعزار تكاصٜض َتابع١ ؽٗض١ٜ عٔ عري (ايتع١ًُٝٝ يف فاٍ ايطٝاؾ١

ايعٌُ َٚٛاؾا٠ قغِ املتابع١ املاي١ٝ بٗا يتزقٝكٗا ٚاستغاب سكٛم املكاٚيني 

 . ٚدزت إَٕع َضاعا٠ املدايؿات 

 . ايٛدبات ايػشا١ٝ٥ كاطب١ ٚطاص٠ ايصش١ يؿشص عٝٓات -
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ايٛطاص٠ املدتًؿ١ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ َٔ خزَات  أدٗظ٠تًكٞ استٝادات  -

 .بؾأْٗاايعٌُ ايضمسٞ ٚاؽاس ايالطّ  أٚقاتايتػش١ٜ ٚايطٝاؾ١ خاصز 

 

 :قغِ َتابع١ ؽضنات اـزَات اختصاصات  -

 

 اؿضاع١املدتًؿ١ َٔ خزَات  ٚأدٗظتٗاتكزٜض استٝادات ايٛطاص٠  -

ٚايٓعاؾ١ ٚاملضاع١ً ٚاملٓاٚي١ ٚغريٖا ٚايتٓغٝل َع اؾٗات املع١ٝٓ مٛ 

 .ايؾإَٔؾضٚع َٝظا١ْٝ ايٛطاص٠ يف ٖشا  إعزار

ايؾضٚط املٛضٛع١ٝ ٚاملٛاصؿات اـاص١ ٚايؿ١ٝٓ املطًٛب ايتعاقز  إعزار -

ٚاالؽرتاى يف ؾإ ايرتع١ٝ , يتٛؾري اـزَات املشنٛص٠ أعاعٗاع٢ً 

 .قزايتعا إمتاَّٚتابع١ 

اقرتاح ايطٛابط ايالط١َ ؿغٔ تٓؿٝش عكٛر اـزَات احملزر٠ ٚتعُِٝ ٖشٙ  -

 .ايٛطاص٠ املدتًؿ١ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ ايالطّ بٗا أدٗظ٠ايطٛابط ع٢ً 

يًُٓاطل  إعٓارٙؾُٝا عزا َا مت  )َتابع١ تٓؿٝش عكٛر اـزَات احملزر٠  -

عٔ عري  تكاصٜض َتابع١ ؽٗض١ٜ ٚإعزار(  ايتع١ًُٝٝ يف ٖشٙ اجملاالت

ايعٌُ َٚٛاؾا٠ قغِ املتابع١ املاي١ٝ بٗا يتزقٝكٗا ٚاستغاب سكٛم املكاٚيني 

 . ٚدزت إٕاملدايؿات  َضاعا٠َع 

ايٛطاص٠ املدتًؿ١ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ َٔ اـزَات  أدٗظ٠ استٝاداتسصض  -

 . بؾأْٗاايعٌُ ايضمسٞ ٚاؽاس ايالطّ  أٚقاتاحملزٚر٠ خاصز 

 

 

 :اإلعهإقغِ اختصاصات  -

 

املدتًؿ١ َٔ املباْٞ ايالط١َ يًغهٔ  ٚأدٗظتٗاتكزٜض استٝادات ايٛطاص٠  -

 ٚإعزارايتربٜز ٚايتزؾ١٦ ٚغريٖا  ٚأدٗظ٠َٚؿضٚؽات  أثاخَٔ  َٚا ًٜظَٗا

 . ايؾإَٔؾضٚع َٝظا١ْٝ ايٛطاص٠ يف ٖشا 

 .ايتٓغٝل َع اؾٗات املع١ٝٓ يتٛؾري املغانٔ املطًٛب١ َٚغتًظَاتٗا -

املتعًك١ مبؾػٍٛ نٌ عهٔ ٚتٛطٜع املزصعات ع٢ً  اإلسصا٥ٝات إعزار -

طضف َٔ ٜرتى ايغهٔ  ٚإخال٤ أخض إىلاملغانٔ ْٚكًٗٔ َٔ عهٔ 

 . ايؾإٔاملاي١ٝ الؽاس ايالطّ ٚؾكا يًكٛاعز املكضص٠ يف ٖشا  اإلراص٠ ٚإبالؽَٓٗٔ 

 اؿضاع١ع٢ً َغانٔ املزصعات ٚتهًٝـ املؾضٚؾات ٚتٛؾري  اإلؽضاف -

 .٠ َٚتابع٘ الاطٖا َع اؾٗات املع١ٝٓ ايصٝإ اٍأعِهلا ٚسصض  ايالط١َ

اهل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ املتعاقزٜٔ َٔ اـاصز ٚايعٌُ ع٢ً  أعطا٤اعتكباٍ  -

تغٌٗٝ ٚالاط َعاَالتِٗ عٓز ايكزّٚ ٚسيو بايتعإٚ َع دٗات 

 .بايٛطاص٠ األخض٣االختصاص 
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 :عذٌ ايعاّاختصاصات َضاقب١ اٍ -

 

ايٛاصر٠ يًٛطاص٠ ٚايتشكل َٔ َضاؾكتٗا تًكٞ ٚاعتالّ ناؾ١ املضاعالت  -

 . ٚتغذًٝٗا يف عذٌ خاص ٚتٛطٜعٗا ع٢ً اؾٗات املدتص١

املدتص١ يف ايٛطاص٠ َٚضادع١  اإلراصاتتًكٞ املضاعالت املعز٠ َٔ قبٌ  -

دٌ املعز هلشا ايػضض صش١ ايتٛدٝ٘ ٚعال١َ ايتٛقٝع ثِ تغذًٝٗا يف ايػ

 .إيٝٗااملضع١ً اؾ١ٗ  إىلَني ٚصٛهلا ٚتصزٜضٖا ٚتأ

املدتًؿ١ يف  اإلراصات بأْؾط١ايتصٜٛض ٚايتػًٝـ املتعًك١  بأعُاٍايكٝاّ  -

 . ايكٝاّ بشيو إَهاْٝاتايٛطاص٠ اييت ال تتٛؾض يزٜٗا 

تصٓٝـ املضاعالت ايصارص٠ عٔ ايٛطاص٠ عغب َٛضٛعاتٗا ٚاالستؿاظ بٗا  -

 .بغٗٛي١ ٜٚغض إيٝٗايف ًَؿات ميهٔ ايضدٛع 

َٚا تعاَِٝ  أْٚؾضات  أٚاالستؿاظ بصٛص عُا ٜصزص عٔ ايٛطاص٠ َٔ قضاصات  -

اؿه١َٝٛ َٔ  األخض٣ايٛطاص٠  َٔ املٓاطل ايتع١ًُٝٝ ٚاؾٗات  إىل ٜضر

 .قضاصات ْٚؾضات ٚتعاَِٝ

يًعاًَني بزٜٛإ عاّ  ٚإصزاصٖاايؾدص١ٝ  إثباتاعتالّ طًبات بطاق١  -

 .إصزاصٖاخيص  ١ٜ يف نٌ َاايٛطاص٠ ٚتًب١ٝ استٝادات املٓاطل ايتعًِٝ

ايٛطاص٠ بايتٓغٝل َع اؾٗات  ألدٗظ٠ايضمس١ٝ  األختاّتٛيٞ َتابع١ عٌُ  -

 .املدتص١

 .ايتكِٜٛ ايغٟٓٛ يًٛطاص٠ إصزاص -

 

 

 :َضاقب١ ايغذٌ ايعاّ َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتاي١ٝ ٕتتهٛ

 قغِ ايٛاصر 

 قغِ ايصارص 

 قغِ اؿؿغ 

 قغِ ايتصٜٛض ٚايتػًٝـ 

 

 :قغِ ايٛاصر ختصاصاتا -

 

صاعالت ايٛاصر٠ يًٛطاص٠ ٚايتشكل َٔ تًكٞ ٚاعتالّ ٚتصٓٝـ ناؾ١ امل -

 . َضؾكاتٗا ٚتغذًٝٗا ٚتٛطٜعٗا ع٢ً اؾٗات املدتص١

راخٌ ٚخاصز رٜٛإ  اإلراصاتتًكٞ ٚاعتالّ ٚتصٓٝـ املضاعالت ايٛاصر٠ َٔ  -

ٚتغذًٝٗا ٚتٛطٜعٗا ع٢ً اؾٗات  قاتٗاَضفعاّ ايٛطاص٠ ٚايتشكل َٔ 

 . املدتص١ خاصز ْطام رٜٛإ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ
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عتالّ ايربٜز ايٛاصر َٔ املٓاطل ايتع١ًُٝٝ ٚتٛطٜع٘ ع٢ً املٓاطل  ا -

 .إيٝٗاايتع١ًُٝٝ املضعٌ 

اعتالّ ٚتغًِٝ ايربٜز اـاص باملزاصؼ عٔ طضٜل َضاعًٞ املٓاطل  -

 . ايتع١ًُٝٝ

املعاَالت ايربٜز١ٜ يًُضاعالت ايضمس١ٝ يًٛطاص٠ ٚنشيو ايربٜز  إدضا٤ -

 (.ٚطاص٠ املٛاصالت)ايربٜز ايعاّ  إىلايؾدصٞ يًعاًَني ٚتغًُٝٗا 
 

 :قغِ ايصارص اختصاصات  -

 

املدتص١ بايٛطاص٠  اإلراصاتتًكٞ ٚاعتالّ املضاعالت املعز٠ َٔ قبٌ  -

هلا ٚتصزٜضٖا ١َ ايتٛقٝع ٚتغذَٞٚضادع١ صش١ ايتٛدٝ٘ ٚايًػ١ ٚعال

ٚتٛطٜع ْغذ املعاَالت ع٢ً دٗات  إيٝٗااؾ١ٗ املضع١ً  إىلٚصٛهلا َني ٚتأ

 . االختصاص راخٌ ايٛطاص٠

 . تصزٜض ايربٜز ايضمسٞ يًٛطاص٠ -

تصٓٝـ املضاعالت ايصارص٠ عٔ ايٛطاص٠ عغب َٛضٛعاتٗا ٚاالستؿاظ  -

 . بٝغض ٚعٗٛي١ إيٝٗابٓغد١ َٓٗا يف ًَؿات ميهٔ ايضدٛع 

 أدٗظ٠ٚايٓؾضات ٚايتعاَِٝ ايصارص٠ عٔ  ايكضاصاتَضادع١ َؾضٚعات  -

 إصزاصٖأَ اختصاصات ٖشٙ اؾ١ٗ يف  ايتأنزايٛطاص٠ بكصز 

 . ملٔ خيٍٛ سيو إيٝٗاايضدٛع  إَها١ْٝٚاالستؿاظ بصٛص٠ َٓٗا ٚتغٌٗٝ 
 

 

 :قغِ اؿؿغاختصاصات  -

 

ٚسيو , احملؿٛظات ٚػٗٝظٖا يًشؿغ  ٚإعزارػُٝع ٚتصٓٝـ ٚتضتٝب  -

 . األخض٣ايٛطاص٠  ٚأدٗظ٠ إراصاتبايتعإٚ َع 

, ٚتصٓٝؿٗا ٚسؿعٗا ٚؾكا يًٓعِ املكضص٠ اإلراصاتَٔ قبٌ اعتالّ احملؿٛظات  -

 . االيهرت١ْٝٚ يًُشؿٛظات األصؽؿ١ؾطال عٔ 

تغًِٝ صٛص َٔ املغتٓزات ٚايغذالت ٚغريٖا مما تطًب٘ اؾٗات املدتًؿ١  -

 . ٚؾكا يًٓعِ ٚايكٛاعز املكضص٠, ص٠بايٛطا

ع٢ً احملؿٛظات َٔ قبٌ املٛظؿني ايشٜٔ ٜصضح  اإلطالعتغٌٗٝ عًُٝات  -

 . هلِ بشيو

 .َني عال١َ احملؿٛظاتأايالط١َ يت اإلدضا٤اتاؽاس  -

َضادع١ احملؿٛظات املٛدٛر٠ ٚاعتدضاز َا اْكطت املزر املكضص٠ ؿؿع٘  -

 .يًتدًص َٓٗا
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 :ٚايتػًٝـ قغِ ايتصٜٛضاختصاصات  -

 

ايٛطاص٠  بأدٗظ٠ايؿانغًُٝٞ ايتايؿ١  ٚأدٗظ٠ايتصٜٛض  آالتؾشص  -

 . ايتٛصٜزات ٚاملداطٕ إراص٠ إىل إعارتٗااملدتًؿ١ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ مٛ 

 ٚأدٗظ٠ايتصٜٛض  آالتٚصٝا١ْ  إصالح أعُاٍتكزٜض استٝادات ايٛطاص٠ َٔ  -

ايؿانغًُٝٞ بزٜٛإ عاّ ايٛطاص٠ ٚٚضع املٛاصؿات ايؿ١ٝٓ ايالط١َ املطًٛب 

ع٢ً َتابع١  ٚاإلؽضافباالؽرتاى َع اؾٗات املدتص١  أعاعٗاايتعاقز ع٢ً 

 . األعُاٍتٓؿٝش ٖشٙ 

 اإلراصات بأْؾط١ايٓغذ ٚايطباع١ ٚايتصٜٛض ٚايتػًٝـ  أعُاٍتٓؿٝش  -

 . تٓؿٝش سيو إَها١ْٝتتٛؾض يزٜٗا  املدتًؿ١ بزٜٛإ ايٛطاص٠ اييت ال

ٚايٓؾضات ٚايتعاَِٝ ٚاملشنضات  ايكضاصاتْغذ ٚطباع١ ٚتصٜٛض مجٝع  -

 . ايٛطاص٠ املدتًؿ١ أدٗظ٠ٚاالعتبٝاْات ٚايتكاصٜض ٚايُٓاسز ايصارص٠ عٔ 

 .تػًٝـ ايكضاصات ايٛطاص١ٜ عٜٓٛا ٚاملشنضات ٚايتكاصٜض -

 

 

 

 


