مرسوم رقم  / 084-4102و /بتاريخ  10دجمبر  4102يتضمم لنظاام لسسماسمل لن اأ بكسال لنميا
ولنغابات ولنقظأ

لنمادة لسونى :يهدف هذا المرسوم لل طبيي الانوم رم  1122ـووووووو  140الصندر يطنريخ  21يمويم 1122
المطضم الوظن األسنسي الخنص يأسالك المينه مالغنينت مالاوص.
لنباب لسول :ترتيبات مشتركة
لنمادة  :4يحسو مههم هذا المرسوم ت طلومب رينرم ظممظف المينه مالغنينت مالاوصظ معممع ارضنس اسالك
رمنب المينه مالغنينت مالاوصت م دم طمييز.
طوطظ هذه األسالك في اسالك ليه رسكرية.
لنمادة  :3يض كب سلك م األسالك المحكممة يهذا المرسم درعطي يمك ا طصحين يدرعة خنصة.
ـ طض الدرعة الثنوية  21رطيةت
ـ مالدرعة األمل  21رطيةت
ـ مالدرعة الخنصة  21رطية.
لنمادة  : 2يحصووووب الطاد م رطية لل اخر كب سوووووطي ت لة في حنلة مرار مخنلف ياضووووي ينلطعميد ينلوسووووية
لمكيبت مف اإلعراسات الماردم في الوصمص الطلريعية مالوظنميةت في لأ العامينت الطأدييية.
لنممادة  :5يحصوووووووب الطاودد في الودرعوة بياون لطرطيينت الانوم  110/01الصوووووووندر يطنريخ  21يونير 2001
المطضم الوظن األسنسي العن للممظهي مالمكالس العادميي للدملةت موصمصه الطبيياية:
 )2حسو اةخطينرت ينلوسووية فاب لالوطانب للدرعة العلين المماليةت ر بري اإلدراج رل العدمب السووومل للطاددمنت
ُحرر يعد اخذ رال اللعوة اإلدارية مطعندلة الطمثيب المخطصووووةت بيان للايمة المهوية للمكالس الذي اكطسوووويما
الذل ي َّ
امدمية ة طاب ر سوة في الرطية السندسة م الدرعة الثنوية؛
 )1ر بري اإلدراج رل العوودمب السوووووووومل للطاوددموونت الووذل يُحرر م برف اللعوووة اإلداريووة مطعووندلووة الطمثيووب
المخطصووووةت يعد اوطانس ر بري امطحن مهوي ينلوسوووووية للمكالس الذي يلغما امدمية ة طاب ر سووووووة في الرطية
الثنلثة م الدرعة الثنوية.
مفي حونب العم يي الحيثيطي  )2م )1اآلوهطي ت طكم األموودميوة المبلميووة سووووووووووة ماحوودم رل األموب في الرطيووة
الخنمسة ينلوسية للمكالس الذي طيلغ امدميطُه في الدرعة الثنوية  5سومات رل األمب.
لنمادة  : 6ة طوبي لعراسات الطرمية م درعة لل اخر لة رل المسوووووووطحاي (الرسوووووووميي ) في األسوووووووالك
المبنياة؛ فنلطاد م درعة لل اخر يُراري الطونسو العددل المحدد ينلوسية لكب سلكت مرود اةمطضنس يحس
من يبرا م لغمر في المظنئف خالب السوة.

لنمادة  : 7م لوووأ الممظهي الموطسووويي للسوووالك المحكممة يهذا المرسوووم ا يلوووغلما المونصووو المرصووومدم
للسوالك الطي يوطمم لليهن .فطعييوه في مظيهة ة طبني السلك الذي يطيعم له ة يمك لة ا يكم رل معه
اسطثونئي ممؤمت .مة يمك ا يكم في ال حنب م األحماب ذريعة لل ملمج السلك الذل طخصه هذه المظيهة.
لنمادة  :8ل د طعيي َ الممظهي المحكممي يهذا المرسوم ت يماسبة لدمنعه في سلك خخرت ملرنرط َه في مظنئف
م غير طلك المعهمدم لوهس اللعيةت ممض َعه خنرج اإلبنر ام في مضعية اسطيداعت اممر طُاد َُّر ـوووو ينلوسية لكب
الابنع المعوي ـ ينألخذ في الحسين لمعممع الممظهي في هذه األسالكت مفي حدمد وسية ة ططعنمز % 5ت لة
في حنلة طبيي الهارم  1م المندم  52م الوظن األسنسي العن د للممظهي مالمكالس العادميي للدملة.
مة يمك ا يطعنمز رددُ الممظهي الذي يمك لرنرطه مالموطمي لل األسووالك المحكممة يهذا المرسووم وسوويةَ
 % 1م طعداد كب سلك.
لنمادة  :9طبييان للهارم  1م المندم  52م الوظن األسووونسوووي العن د للممظهي مالمكالس العادميي للدملةت ملهذا
الوظن األسونسووي الخنصت ف د الطرمية الداخلية ـووووووو الطي يمك ا طبنب حددا ارل ة يطعنمز  %5م المونصو
المسطهدفة يمسنياة ام امطحن مهوي ـووووو يمك ا طُح َعزَ للممظهي المدرعي رل منئمة األهليةت م اعب اوطانئه
للطرمية لل السلك األرل الممالي مينلرم.
يمك ا يدرج رل منئمة األهلية المسطهدفة ينلهارم خوهن الممظف المسطمفي لللرمب الطنلية:
 يلمغ الرطية الثنلثة م درعطه موذ سوة رل األمب؛ الحصمب رل امدمية  11سوة رل األمب في المظيهة العمممية؛طعرضه لعامية طأدييية م الدرعة الثنوية خالب السومات العلر األخيرم في الخدمة؛
 ردد
 الحصمب رل معدب طوايب في الطهطيش ة ياب ر  14/20ينلوسية للسومات الخمس األخيرم م الخدمة.لنمادة  : 00يعرل اكططن الممظهي في األسالك المحكممة يهذا المرسم ر بري مسنياة خنرعية ام داخلية.
ماررات اإلرال ر مسووونيانت الملمج لل األسوووالك الطمزي َ المونسووو َ للمظنئف المراد لوووغلهنت فيمن يي
طييد
د
المسنياة الداخلية مالخنرعيةت مذلك رود اةمطضنس.
طبييان للهارم  1م المندم  51م الوظن األسووووونسوووووي العن للممظهي مالمكالس العادميي للدملةت يمك ا طهط
المسونياة الداخلية امن المطرلوحي الذي ليسوت لديه صهة ممظهي الدملةت لريبة ا يسطمفما اللرمب المطعلاة
ينلمؤهب ماألمدمية الماردم في الين الثنوي م هذا المرسم .
في لبنر طرطيينت المندم  1ارالهت ة يمك ا ططعنمز وسوووووية المانرد المرصووووومدم لهذه الهئنت وسوووووية  % 5م
المانرد المراد لغلهن يماسبة المسنياة الداخلية.
لنمادة  :04يع رل كب مطرلوووو لملمج احد اسووووالك رمنب المينه مالغنينت مالاوص ا يسووووطمفي رود اكططنيه
اللرمب الطنلية:
 ا يكم ممريطنوي العوسية؛ ا يكم مندرا رل الخدمة ليال موهنرا؛ ا يكم مندرا رل الخدمة في ال مكن م الطرا المبوي؛ل لصنية يسطح يممعيهن ربلة بميلة؛
 ا يعرل فحصن بيين يؤ دكد اوده ٌمندر رل الخدمةت مسلي م ا د

 ل يسي له ا كن ممض لداوة وهنئية يسي عريمة ام عوحة؛ ا يطمط ياماه العالية محاممه المدوية؛ ا ة طاب منمطه ر 26,5لنمادة  :03يخض ممظف المينه مالغنينت مالاوص دمرين لهحص بيي طؤ دموه له الدملة م دعنوينت مهم يلمب رل
معه الخصمص:
 )2معنيوة للطحا م حددم اليصر مالسم ت مالطي يع ا ة طكم يعد طصحي محطمب:
ا) ينلوسية لليصر :امب م  21/5لكب ري ت م 21/25لكلطي العيوي ؛
) ينلوسية للسم  :يع ا ياددر مطمسب فادا محدات ظالديسييبظ يمادار امب م  41ينلوسية ألفضب األذوي .
 )1معنيوة فيزيملمعية.
طحدد دمرية هذه المعنيونت يماسبة مارر م المزير المكلف يحمنية البييعة.
لنمادة  :02في حنلة من لذا اظهر المكيب في مضعية الخدمة رالمن ٍ
طخمله
ت رل رد الادرم ام
ارراض لصنية د
َ
ربلة بميلة المدمت يمك ا يخض هذا المكيب طلانئين لل فحص بيي خنص.
مطل دكب وطنئج هذا الهحص المؤلرات المحيدم َ ةط دخنذ الارار في لأ مطنيعة المكيب لمظيهطه ام طممهه روهن.
لنمادة  :05يؤددل رمنب المينه مالغنينت مالاوص يعد اكططنيه اليمي امن السلبة الاضنئية المخطصة .طسعب هذه
اليمي م دم مصنريفت مطكم حس الوص الطنلي:
ظ امس ينهلل الماحد األحد ا اخد يلدل عيددا ميكب لخالصت ما امم يمهمطي مرارين يصرامة الاماوي َ مالوظ َ ت
ما ابي رؤسنئي في الظرمف الطي يهرضهن الانوم  .امس رل ذلكظ.
طايود د هوذه اليمي رل اليبنمة المهوية لممظف المينه مالغنينت مالاوص .يحدد لوووووووكب اليبنمة المهوية ملووووووورمب
طسليمهن يماسبة مارر م المزير المكلف يحمنية البييعة.
لنممادة  :06الطرطييونت المؤديوة لهاودا صوووووووهة ممظف المينه مالغنينت مالاوص هي وهس الطرطيينت المحددم في
الانوم رم 01ـووووووو 110الصندر يطنريخ  21يونير  2001المطضم الوظن األسنسي العن للممظهي مالمكالس
العادميي للدملة.
حدد سو د الطانرد لد مهودسوي ممسويدرل ممرلدل المينه مالغنينت مالاوص هم وهس الحدد المحدد في الوظن العن
للممظهي مالمكالس العادميي للدملة.
امن حدد العمر لد حراس المينه مالغنينت مالاوص فيحدد رل معه اسطثونئي يـووووووو  55سوةت وظرا لبييعة المهن
الطي يوهذموهن.
لنممادة  :07طبي الطرطييونت الماردم في الانوم  110/01يطنريخ  2001/12/21فيمن يطعل ينلمصووووووونريف
المطرطية ر المطنيعنت الاضنئية المام يهن ضد ممظهي المينه مالغنينت مالاوص.
لنمادة  :08رل الرغ م اللورمب المحددم في هذا المرسوم في لوأ الطاد داخب كب سولكت يمك ا يُرمَّ ـ
يصهة اسطثونئية مخنرج العدد المحدد سومين في هذا المرسم ـووو لل الدرعة ام الرطية الممالية داخب وهس السلكت
مكال ُس المينه مالغنينت مالاوص:

 الذي ُعرحما يلكب خبير اثونس طأدية العمب .ميمك ا طارر طلك الطرمية يعد المفنم؛ ام الذي وعحما في الاين يمهن د ينلغة الخبمرم؛ ام الذي كنوما اسمم مهويةت مامطنز سلمكه رل معه الخصمص ينللهنفية ماةلطزا ماألمنوة.طعرض ألضرار يدوية ام وهسية يسي طأدية مظنئهه
لنمادة  :09يسطح ممظف ظالمينه مالغنينت مالاوصظ الذل د
طعميضن منلين ممعومين.
موهس الليس ينلوسية للممظف الذل اطلهت ثينيه ام الينؤهت ام فُادتت مذلك في الظرمف الطنلية:
عرائهن؛
الطعرض إلصنية يدوية ام وهسية اثونس الخدمة ام م
 اثونس الكهنح الدؤم ت ام في حنبد
د
عرائهن.
 يسي حندث مم اثونس الخدمة ام مد
لنمادة  :41ل د ممظف المينه مالغنينت مالاوص الذل طعرض لعرمح ععلطه رنعزا يدوين ر مطنيعة خدمطه في
المينه مالغنينت مالاوص يمك ا يطحمب لل سووووولك خخر م طراطيية مكنفئة ميعالمة مينسوووووية مسووووونمية ام ارل
مينلووورمت م الحهنظ رل األمدمية المكطسوووية في السووولك األصوووليت مذلك يونس رل امطراح م السووولبة اإلدارية
المخطصة.
لنمادة  :40الطيعية اإلداري ة يي ارضونس اسوالك المينه مالغنينت مالاوص طولوأ يي سلك مخخرت مداخب كب سلك
م درعة لل اخر ت مداخب كب درعة يحس األمدمية في الدرعة.
طوطج الطيعية كذلك م الطرطي في الطصووويف الوهنئي رل لثر الطكمي الذل امصووب لل الدرعةت ام م الطرطي
في الطاييد رل عدمب الطادد اةسطثونئي.
لنباب لنثاظل :فل لنترتيبات لن اصة
لنفصل لسول :فل لنمها ّم ولنصاحيات
لنقسم لسول :فل لنمها ّم
لنمادة  :44فل لنمها ّم لنعا ّمة
طُكلف اسوووووووالك ظالمينه مالغنينت مالاوصظ ينلمهمة العنمة المطمثلة في طسووووووويير مطهيئة محمنية الممارد الحيماوية
مالغنيية مالمنئيةت مف الحيثينت الماردم في الوصوومص الطلووريعية مالوظنمية المعممب يهن في معنب الييئة .م ُه ت
في هذا اإلبنرت مكلهم يعمي مهن د الخدمة العمممية ماللربة الخنصة في معنب الغنينت مالحيماونت مالممارد
المنئية السبحيةت مالمونب الربية مموظممنطهن الييئيةت للخ
لنمادة  :44فل لنمها ّم لن اصة
 .2في معنب الغنينت:
طصمر مطهيئة مطسيير المحدات الغنيية في المعنب الغنيي للدملة مالطعمعنت المحلية؛
ـ
د
ص في الحدمد؛
ـ طحديد المعنب الغنيي للدملة مالطعمعنت المحليةت ممض الود ُ
ي للخصمصيي ؛
ـ طصمر ممطنيعة طوهيذ خبب الطهيئة للمعنب الغني د

ـووووووووو مسوووونر دم السوووولبنت في اطخنذ الارارات المطعلاة ينلمعنب الغنييت مة سوووويمن طلك المطعلاة ينلطصووووويف موزع
الطصويفت مكذا عمي الكنب الطرخيص المطعل ينسطغالب المعنب الغنيي؛
ـ طأبير السكن في ممنرسة حامق اةسطغالب المعطرف يهنت ممرامية هذا اةسطغالب؛
ـ طأبير الموظمنت الونلبة في ارمنب الطهيئة ام الحمنية ام الحهظ للممارد الغنيية ام الحيماوية؛
ـ حمنية الممارد الغنييةت مف اللرمب الماردم في الطاوي الغنيي؛
ـ الوهمض يطد دخالت الحظر ماةسطعندم ممكنفحة الطصحر ؛
ـ مكنفحة الحرائ الريهيةت مطأمي الطسيير لطعهيزات ممسنئب درس الحرائ ؛
ـ اإلرال مالطحسيس حمب الممنرسنت الحسوة في معنب طسيير الممارد الغنيية ؛
ـ طأبير السكن في لمنمة الملنطب مالغرمس مطهيئة المحدات الغنيية ؛
ـ طادي الدر ماةسطلنرم للرايبنت مالطعنموينت المطعنمدم م الدملة في لأ طسيير المعنب الغنيي للدملة ؛
ـ طأمي المطنيعة للغبنس الوينطيت ممماكية خبب الطهيئة للطلكيالت الغنيية ؛
ـ مرامية ريمر الموطعنت الغنيية داخب الطرا المبوي مرير الحدمد م اليلدا المعنمرم ؛
ـ حمنية ماسطعندم الطرية مالموظممنت الييئية الغنيية ؛
ـ طبيي الاماوي مالوظ العممب يهن في معنب الغنينت.
 .4في لأ المعممرة الحيماوية :
 المسنهمة في طهيئة مطسيير الممارد الحيماوية ؛ طعزيز حمنية الممارد الحيماوية ؛ طعزيز حمنية الممارد البييعية في المحمينت ؛ طحسيس ملرال المسطغلي حمب الممنرسنت الحسوة في طسيير المعممرة الحيماوية ؛ طأبير السكن الموطظمي في اولبة لمنمة هيئنت الطسيير الطلنركي للحيماونت؛ طمفير الدر ماإلرلند لرايبنت الدفنع ر الحيماونت ؛ مطنيعة مضعية الحيماونت ممضعية امسنبهن ؛ اسطاصنس ممعنيوة مردع اوطهنكنت الطاوي المعممب يهت مة سيمن طرطيينت مدموة الصيد اليرل. .1فل شك لنمولرد لنمائية :
 طسيير الممارد المنئية السبحية الطي لهن فنئدم رل الممارد الحيماوية مالغنيية؛ الوهمض يطريية األسمنك في المونب الربية الطي ططمفر رل مخزم سمكي هن د ؛ -طبيي الاماوي مالوظ المطعلاة ينلمينه مموظممنطهن الييئية ؛

 السهر رل الطسيير المسطدي للمونب الربيةت مرل معه الخصمص طلك الطي طحطعز المنست مثب  :ظطيممر ظتظيحرينتظت ظاكالتظت ظلمحنك ظت ظلمينركظت ظلمالز ظت للخ.
لنقسم لنثاظل  :فل لنصاحيات
لنمادة  : 42طُخ ََّمب ألسووووالك المينه مالغنينت مالاوص الصووووالحينتُ
ف يهن للووووربة الغنينت مالحيماونت
المعطر ُ
َ
مالمينهت في الوصوووومص المطعلاة ينلممارد الغنيية مالحيماوية مالمنئية .مفي هذا الصووووددت يطمطعم ينلصووووالحينت
الطنلية :
 اسطاصنس ممعنيوة مردع اوطهنك الاماوي مالوظ المطعلاة يممارد الغنينت مالحيماونت مالمينه السبحية ؛ حعز الموطعنت الغنيية مالمسنئب المسطخدمة م برف الموطهك ؛ المصنلحة ينس الدملة في لأ اةوطهنكنت المطعلاة ينلمينه مالحيماونت مالوينطنت.لنمادة  : 45طمنرس صالحينتُ لربة الغنينت مالحيماونت مالمينه مف طرطيينت الاماوي مالوظ المعممب يهن.
لنزي لنرسمل
لنقسم لنثانث  :فل
ّ
ل ممحد طحدد ومنذعه
لنمادة  : 46اثونس ممنرسوووة مظنئهه ت يُلزَ ممظهم لبنر المينه مالغنينت مالاوص يليس ز د
ملنرات الدرعة فيه يماسبة هذا المرسم .
لنمادة  : 47يض اللينس الرسمي إلبنر المينه مالغنيت مالاوص ثالث فئنت م اللينست كمن يلي :
 )0نباس لنعمل أو لنجوالت :
 يوبلم م الامنش المطي األخضر ؛ سطرم م الامنش األخضر المطي ت ذات اكمن بميلة مرو مهطمح ؛ ميعة ريهية خضراس ؛ ملوسمم لربي ينللم األخضر الغنيي ؛ وعنب ريهية ؛ دثنر اخضر ؛ ح َمنلة ؛ سطرم ممميص رينضة يلم اصهر ُمس َم در (كنكي)ت زم اليردت رود اةمطضنس. )4نباس لنمديظة :
مسمرت م مميص صغير ذل رو مهطمحت ام م مميص ذل ك دمي بميلي مريبة رو خضراس
 يوبلم اصهرد
؛
مسمر م مميص اييض مريبة رو خضراس ؛
 ام يوبلم مسطرم يلم اصهرد
 -ميعة ينللم األخضر الغنيي.

 )3نباس لنحفات :
 .2ينلوسية للمرلدي محراس الغنينت :
ـ يوبلم م الاب ينللم األخضر الغنيي ؛
ـ يذلة صحرامية ييضنس ذات ازرار وصف كرمية ينللم الهضي ؛
ـ ميعة ينللم األخضر الغنيي.
 .1ينلوسية للمسيدري ممهودسي األلغنب ممهودسي الطبيي مالمهودسي الرئيسيي :
 يوبلم م الاب ينللم األخضر الغنيي ؛رمط َي الكطهي ؛
 يذلة صحرامية ييضنس ذات ازرار وصف كرمية يلم مر الاوص المحممب رل ُر َ
اليرية ـووووووو مذات لريب »ميالوي« يلم
 ميعة ذات مامية للعيوي ـووووووو م الومع المسطخد في المحدات العسكرية درصنية ممنش يلم ررمطي الكطهي .
ازرار اليذلة الصحراميةت م ُ
لنمادة  :48ططمثب اللنرات المميزم ألسالك المينه مالغنينت مالاوص فيمن يلي:
 )2لنشممارة لنويظية :مر موص فضووي مصووومع م سووييكة ظميلوومرظ يحمب في مركزه وعمن مهالة اصووهري رل
خلهية مصيمغة ينألخضر الممريطنوي.
رصوونية الايعة رل مسونفة  165سو
طثيت هذه اللونرم رل ال َعم َرم :رل العنو األيم م الايعة ام رل مادَّ ُ
م مامية العيوي .
 )1شمارة لنوايفة  :مبعة معدوية مصيمغة ينللم األخضر الغنييت ذات لكب مسطديرت مبرهن  5,م ت مطحمب في
راس ظيي يلم ذهييت ميلم فضي رينرم َ ظالمينه مالغنينت مالاوصظ ينلعريية مالهروسية.
مسبهن
َ
يزر العي األيم للاميص ام الاُ َميدص.
طثيت هذه اللنرم رنلاة د
لنمادة  :49لنرات الدرعة منيلة للوزعت مطُح َمب رل ررمطي الكطهي  .مطحدد بيان للعدمب الطنلي:

لنوضعية

لندرجة

لندرجة

لإلدلرية

لإلدلرية

لنعسكرية

درعة 2

رايد

 4وعم ذهيية طعلمهن ضوووهيرم لوووريبية فمق اهدايهن الحلزموية وعمن ذهيين رل يعد
 165س م حلاة اللنرم.

درعة  1رايد

ي
 4وعم ذهيية طعلمهن ضووووووهيرم لووووووريبية فمق اهدايهن الحلزموية وعمن احدهمن ذهي د
ماآلخر فضي رل يعد  165س م حلاة اللنرم.

مهظدس رئيسل

مادد

 4وعم فضوية طعلمهن ضوهيرم لوريبية فمق اهدايهن الحلزموية وعمن فضوين رل يعد
 165س م حلاة اللنرم

درعة  1مادد

 4وعم فضية طعلمهن ضهيرم لريبية فمق اهدايهن الحلزموية وع فضي رل يعد 165
س م حلاة اللنرم

درعة 2
مهظدس تيبيق

درعة 2

رائد

مهظدس أشغال درعة  1واي
مطدر
درعة 2
مسيّر

حارس

 1وعم ذهيية موعمةٌ فضية طعلمهن ضهيرم لريبية ذهيية فممهن اهدا ٌ حلزمويةٌ
وعمن فضين موعمة ذهيية طعلمهن ضهيرم لريبية ذهيية فممهن اهدا ٌ حلزمويةٌ
خبن منئال ذهيين رل ررمم الكطف

مالز امب وعمن فضين طعلمهمن ضهيرم لريبية ذهيية اللم ت م اهدا حلزموية

درعة  1مالز

وع فضووووي طعلمه ضووووهيرم لووووريبية ذهيية اللم ررضووووهن  1م ت م اهدا حلزمويةت
مالحلاة في األرل ت رل يعد  165س م الحنفة السهل لعرمم الكطف.

مطدر

خبن منئال فضين رل ررمم الكطف.

درعة 2
مرشد

شكل لنشارة

مسنرد امب خب افاي ذهيي يعلمه وع ذهيي

درعة  1مسنرد

خب افاي ذهيي يعلمه وع فضدي
خب افاي فضي رل ررمم الكطف

مطدر

ـ

درعة 2

رريف امب حرفن  Vكييرا يبمب  165سوو عنوين م 165سوو ررضوونت محدد الحرف ُ Vمطع ًهن وحم
رو السطرم

درعة  1رريف

حرف  Vكيير يبمب  165سووو عنوين م 165سووو ررضووونت محدد الحرف ُ Vمطع ًهن وحم
رو السطرم

درعة  1حنرس

حرف  Vصغير فمق مر الاوصت محدد الحرف ُ Vمطع ًهن وحم رو السطرم.

مطدر

ـ

مبعة ممنش خضراس م مر موص فضي.

لنمادة  : 31رل وحم لووخصوويت يسووبي الممظهم األعنو م المسوونردم الهوية ا يحطهظما يزيده ملوونرات
الودرعنت الطي يطمطعم يهن في يلداوه األصووووووولية .مم ذلكت فه ملزمم يحمب اللووووووونرم المظيهية للعمهمرية
اإلسالمية الممريطنوية.
لنقسم لنرلبع  :فل لنساح
لنمادة  : 30يرخص ألسالك المينه مالغنينت مالاوص في حمب السالحت في لبنر الاين يمهن دمه .
مة يرخص في حمب السالح لة اثونس العمةت مالمهن د الميداوية ام يمونسية الحهالت الرسمية.
لنمادة  : 34يمو لسلك المهودسي مالمسيدري السالح الطنلي :
 مسدس امطممنطيكي ؛
 يودمية امطممنطيكية.
طحدد سمنت السالح يماسبة مارر ملطرك يي المزير المكلف يحمنية البييعةت ممزير الدفنع المبوي.
لنمادة  : 33يمو للمرلدي مالحراس سال ٌح سيحدد وممذعه مسمنطه يماسبة مارر ملطرك يي المزير المكلف
يحمنية البييعةت ممزير الدفنع المبوي.
لنمادة  : 32مكالس المينه مالغنينت مالاوص مسؤملم ر صينوة مطع دهد سالحه .
لنمادة  : 35يُم َو ُ لكب ممظف حنئز رل سووالح خدم ٍة ظلووحونتُ ينرمدظ (خربملوونت) سوويحدد رددهن يماسووبة
مارر ملطرك يي المزير المكلف يحمنية البييعةت ممزير الدفنع المبوي.
س دمغ اسطعمنلهن.
طعدد كمية اللحونت الممومحةت لذا ُ
لنمادة  : 36ة يمك لمكالس العمنب مالغنينت مالاوص اسطخدا اسلحطه لة في حنلة الدفنع الملرمع.
لنمادة  : 37طحهظ الذخيرم المخصوصوة ألسالك المينه مالغنينت مالاوص في ظرمف يحددهن مارر ملطرك يي
المزير المكلف يحمنية البييعةت ممزير الدفنع المبوي.
لنقسم لن امس  :فل لنتكوي لنعسكري لإلنزلمل
لنمادة  : 38يخضووووو اسوووووالك المينه مالغنينت مالاوص لزممن لطكمي رسوووووكرل في هيئنت الطكمي العسوووووكرل
المبوية ام األعويية الطي طعطرف يهن الدملة.
سطحدد حيثينت الطكمي العسكرل يماسبة مارر ملطرك يي المزيري المكلهي ينلييئة مالدفنع.
المكموي في هيئنت طكمي خنرعية لل اخطينر اهلية طوظمه
لنمادة  : 39يخض مكالس المينه مالغنينت مالاوص
َّ
لعوة طحكي طلمب ممطحوي م العيش المبوي.
طحودد لعراسات طوظي اةخطيونرت مكوذا طلوووووووكيوب الهري المكلف يطوظيموهت يماسوووووووبة مرار م لد منئد األركن
المبوية.

لنفصل لنثاظل  :فل سير لنمسارلت لنمهظية

لنمادة  : 21طوطظ اسوالك المينه مالغنينت مالاوص في لعية م لع المظيهة العممميةت طنيعة للمزارم المكلهة
يحمنية البييعةت مطسنردهن لعوة لدارية مطعندلة الطمثيبت سيحدد طلكيلهن مسير رملهن يماسبة مارر ملطرك يي
المزيري المكلهي يحمنية البييعة مالمظيهة العمممية.
لنمادة  : 20ة يمك ألحد ا يكطسو صوهة ممظف للمينه مالغنينت مالاوص لة لذا اسطمف لرمب الملمج لل
اسوووووالك المظيهة العممميةت كمن هي محددم في الانوم رم 01ـوووووووووووو 110الصوووووندر يطنريخ  21يمويم 2001
المطضوم الوظن األسنسي العن للممظهي مالمكالس العادميي للدملةت مالانوم رم 1122ـووووووو 140يطنريخ 21
وهمير  1122المطضم الوظن األسنسي الخنص يعمنب المينه مالغنينت مالاوص.
لنمادة  : 24يصوووف اسوالك المينه مالغنينت مالاوص لل فئنت (ا)ت ( )ت (ج)ت بيان للانوم رم 01ـووووووو110
الصندر يطنريخ  21يمويم  2001المطضم الوظن األسنسي العن للممظهي مالمكالس العادميي للدملة.
لنمادة  : 23ططمثب اسالك المينه مالغنينت مالاوص فيمن يلي :
 المهودسي الرئيسيي ؛ مهودسي الطبيي ؛ مهودسي األلغنب ؛ المسيدري ؛ المرلدي ؛ ال ُح دراس.لنمادة  :22طواس اسالك المينه مالغنينت مالاوص لل درعنتت حس يينونت العدمب الطنلي:
الهئة السلك

درعة 1

درعة 2

العوما  %السلكالعوما
مهظدس رئيس فل لنميا

ا2

ولنغابات ولنقظأ

مهظدس تيبيق فل

ا1

1

,1

لنميا ولنغابات ولنقظأ

 %السلك العوما
11

لنميا ولنغابات ولنقظأ

1

,1

لنميا ولنغابات ولنقظأ
مهظدس أشغال فل

مهظدس رئيس فل

درعة خنصة

مهظدس تيبيق فل

1

,5

لنميا ولنغابات ولنقظأ

1

ولنغابات ولنقظأ

11

لنميا ولنغابات ولنقظأ
مهظدس أشغال فل

مهظدس رئيس فل لنميا

 %السلك

مهظدس تيبيق فل لنميا

1

ولنغابات ولنقظأ

11

مهظدس أشغال فل لنميا
ولنغابات ولنقظأ

5

ا1
( ) مسيدر

1

11

مسيدر

11

مسيدر

21

(ج) مرلد

1

11

مرلد

11

مرلد

21

1

11

حنرس

11

حنرس

21

حنرس

سلَّ األعمر المييد في العدمب الطنلي :
لنمادة  : 25طحدد اعمر ممظهي المينه مالغنينت مالاوص رل اسنس ُ
لنفئة

لنسلل

سلم لسجر

(ا)

مهودس رئيس في المينه مالغنينت مالاوص

هـ,

مهودس طبيي في المينه مالغنينت مالاوص

هـ5

مهودس الغنب في المينه مالغنينت مالاوص

هـ4

( )

مسيدر

هـ1

(ج)

مرلد

هـ1

حنرس

هـ1

لنمادة  : 26طحدد في العدمب الطنلي مماصوووهنت المونصووو ممظنئف المسوووؤملية الطي يمك ا طملَج م برف
اسالك اللعية :
لنفئة

لندرجة مولصفات لنمظاصب

لنتصور ولنبحث ولنقيادة
مهودسم رئيسيم درعة  2مظاصب
ّ
ولنتسيير فل مجال لنميا ولنغابات ولنقظأ

درعة 1

مهودسم الطبيي

لنتصور ولنبحث ولنقيادة ولنتسيير
درعة  2مظاصب
ّ
فل مجال لنميا ولنغابات ولنقظأ

مهودسم الغنب

درعة  2جميع مظاصب لنتسيير وتظفيذ لسشغال
ولنتكيير فل مجال لنميا ولنغابات ولنقظأ

المسيدرم

درعة 2

درعة 1

درعة 1

لنواائف لنميابقة
لالستشارة ولنتفتيش ولنتظسيق ولنقيادة
ولنبحث ولنتكوي

لالستشارة ولنتفتيش ولنتظسيق ولنقيادة
ولنبحث ولنتكوي
جميع واائف لنمسؤونية على مستوى
رئيس مصلحة

معنب مظنئف المسووووووؤملية رل مسووووووطم
درعة  1عمي موونصووووووو طوهيوذ المهون د الهوية في عمي
رئيس مس ام منئد فري
المينه مالغنينت مالاوص
المرلدم

محمنية مظنئف منئد فري ام منئد فرمة للمينه
درعة  2عمي المونصووووو المرطيبة يحراسوووووة عمي
مالغنينت مالاوص
محهظ الممارد الغووونييوووة مالحيماويوووة مممارد
درعة  1المينه السبحية

الحراس

محمنية مظنئف منئد فري ام منئد فرمة للمينه
درعة  2عمي المونصووووو المرطيبة يحراسوووووة عمي
مالغنينت مالاوص
محهظ الممارد الغووونييوووة مالحيماويوووة مممارد
درعة  1المينه السبحية

لنمادة  : 27للملمج لل درعنت ممونصووووو اسوووووالك ظالمينه مالغنينت مالاوصظت يع ا يثيت المطرلوووووحم
حصمله رل المؤهالت المدرسية مالعنمعية مالمهوية ممؤهالت الطعرية المهوية المبلميةت مذلك مف اليينونت
الماردم في العدمب الطنلي:

لنسلل

يريقة لالكتتاب
لكتتاب ارجل

لكتتاب دل لل

مهظدس رئيس
رئيس في
الملمج ر بري مسووووووونياووة داخليووة  :حوونصوووووووب رل ديلم
حونصوووووووب رل ديلم مهوودس .2
اخطصنص المينه مالغنينت مالاوصت يعد
مهوودس طبيي ت م امودمية سووووووووطي في الدرعةت ممايمب في
المسوونياة الداخلية .يع ا يكم المطرلو مد خضو لطكمي
 5سووووومات م الدراسووووة الونعحةت رل
خونص في معنب المينه مالغنينت مالاوص خالب سووووووووطي يعد
اسووونس لوووهندم يكلمرين مسووولمة م هيئة
ميمله في المسنياة الداخلية
طكمي مبويوووة ام اعوييوووة طعطرف يهووون
الدملة الممريطنوية
 .1امطحون مهوي يعود الطاييود رل مونئموة األهلية بيان للمندم 52
م الوظن األسوونسووي العن للمظيهة العممميةت في حدمد %5
م المونصو ممضو المسوونياةت ام ر بري امطحن مهوي
مف المندم  22م المرسم 1111ـوو 121يطنريخ  25يونير
 1111المطضووم الوظن األسوونسووي الخنص ينألسووالك الهوية
في المظيهة العممميةت ينلوسوووية للممظهي الذي ل يطعرضوووما
لعامية م الدرعة الثنوية خالب السومات الخمس األخيرم.
مهظدس تيبيق
طبيي في
الملمج لل السلك ر بري مسنياة داخلية:
حونصوووووووب رل ديلم مهودس .2
اخطصنص المينه مالغنينت مالاوصت يعد
ـ ة يمك ا يطاد لهذه المسنياة سم الممظهم م مسطم
 4سووووومات م الدراسووووة الونعحةت رل
هيئةم لعية المينه مالغنينت مالاوصت م امدمية  1سومات
اسووونس لوووهندم يكلمرين مسووولمة م ا1
يهووون يع ا يخض المطرل لطكمي طكميلي في معنب المينه
طكمي مبويوووة ام اعوييوووة طعطرف ـووووووو
الدملة الممريطنوية
مالغنينت مالاوص.

 .1امطحون مهوي يعود الطاييود رل مونئموة األهلية بيان للمندم 52
م الوظن األسوونسووي العن للمظيهة العمممية في حدمد % 5
م المونصو ممض المسنياةت ام بري امطحن مهوي مف
المندم  22م المرسووووم 1111ـووووووووووو 121يطنريخ  25يونير
 1111المطضووم الوظن األس ونسووي الخنص ينألسووالك الهوية
في المظيهة العممميةت ينلوسوووية للممظهي الذي ل يطعرضوووما
لعامية م الدرعة الثنوية خالب السومات الخمس األخيرم.
مهظدس
أشغال

وووووونص
ووووووووو الملمج لل السوووولك ر بري مسوووونياة داخلية مهويةت
ديلم مهودس الوووووووغنب في اخطصو  2ـو
المينه مالغنينت مالاوصت يعد  1سووومات
مهطمحة امن المكالس الرسميي في األسالك م مسطم ( )
لهندملعية المينه مالغنينت مالاوصت م امدمية  1سومات رل
م الدراسوة الونعحةت رل اسنس م
يكلمرين مسلمة م هيئة طكمي مبوية ام
األمب.
اعويية طعطرف يهن الدملة الممريطنوية.
يع ا يخضوووووو المطرلوووووو لطكمي طكميلي في معنب المينه
مالغنينت مالاوص.
1ـوووووووو امطحن مهوي يعد الطاييد رل منئمة األهلية بيان للمندم
 52م الوظن األسووووونسوووووي العن للمظيهة العمممية في حدمد
 %5م المونص ممض المسنياةت ام بري امطحن مهوي
مف المندم  22م المرسم 1111ـوو 121يطنريخ  25يونير
 1111المطضووم الوظن األسوونسووي الخنص ينألسووالك الهوية
في المظيهة العممميةت ينلوسوووية للممظهي الذي ل يطعرضوووما
لعامية م الدرعة الثنوية خالب السومات الخمس األخيرم.

مسيّر أشغالديلم السووووولك الثنوي م الطعلي
الثنوملتالملمج لل السلك ر بري مسنياة داخلية  :ة يمك ا
2ـ
في لهذه المسونياةت سم الممظهي م مسطم لعية المينه
مطيمرن يـووووووو  1سووومات م الطكمي تيطاد
هويوئووووة طوكوميو طوعوطورف يهوووون الوووودملووووة
مالغنينت مالاوصت م امدمية  5سومات.
الممريطنوية.
يع ا يخضوووووو المطرلوووووو لطكمي طكميلي في معنب المينه
مالغنينت مالاوص.
1ـوووووووو امطحن مهوي يعد الطاييد رل منئمة األهلية بيان للمندم
 52م الوظن األسوونسووي العن في حدمد  %5م المونص و
ممضو المسنياةت ام بري امطحن مهوي مف المندم  22م
المرسم 1111ـووو 121يطنريخ  25يونير  1111المطضم
الوظون األسووووووونسوووووووي الخونص ينألسوووووووالك الهوية في المظيهة
العممميةت ينلوسووووية للممظهي الذي ل يطعرضووووما لعامية م
الدرعة الثنوية خالب السومات الخمس األخيرم.

مرشد

لوووووهندم اإلرداديةت مطيمرة يسووووووطي م
الطكمي في هيئة طكمي مبوية ام اعويية
طعطرف يهن الدملة الممريطنوية.

حارس

لووووهندم اإلرداديةت مطيمرة يطكمي سوووووة
في هيئة طكمي مبوية ام اعويية معطرف
يهن م برف الدملة.

لنمادة  : 28م اعب طرسووويمه ت يخضووو المكالس المكططيم ر بري مسووونياة خنرعية في اسوووالك مدرعنت
ظالمينه مالغنينت مالاوصظ ـ م غير الدرعنت الخنصة ـ لل فطرات طدري ت بيان ليينونت العدمب الطنلي :
لنفئة

لنسلل

فترة لنتدريب
لكتتاب ارجل

لكتتاب دل لى

(أ)

مهودسم األلغنب

سوة م الطدري الموطج

سوطن م الطدري الموطج

(ب)

مالغنينت م الطدري الموطج
سوة
مسووووووويدرم المينه
مالاوص

سوطن م الطدري الموطج

(ج)

مرلدم

 ,الهر

سوة م الطدري الموطج

حراس
د

 ,الهر

ـ

لنمادة  : 29ينلوسووية لالكططن الخنرعيت يخضو الملمج لل اسووالك مدرعنت المينه مالغنينت مالاوص للوورمب
ططعل يع ُمر المطرل ت مف العدمب الطنلي :

لنفئة

لنسلل

حدّ لنعمر

(ا)

مهودس رئيس في المينه مالغنينت مالاوص

 41سوة

مهودس طبيي في المينه مالغنينت مالاوص

 41سوة

مهودس الغنب في المينه مالغنينت مالاوص

 41سوة

مسيدر الغنب المينه مالغنينت مالاوص

 41سوة

( )

(ج)

مرلد

 15سوة

حنرس

 15سوة

لنمادة  : 51م دم اإلخالب يطرطيينت الانوم رم 01ـووووووووو 110يطنريخ  21يونير  2001المطضووووم الوظن
األسووونسوووي العن للممظهي مالمكالس العادميي للدملةت مالانوم رم 1122ـووووووووو 140يطنريخ  21وهمير 1122
المطضووووم الوظن األسوووونسووووي الخنص يعمنب المينه مالغنينت مالاوصت يخضوووو رمنب المينه مالغنينت مالاوصت
الموطظمم في سلك ليه رسكرلت لإللزامنت الطنلية :
 /2يُلزَ ُ رمنب المينه مالغنينت مالاوص ينحطرا الاي الخلاية لللع الممريطنوي مالمهوة الطي يوطسيم لليهن .مفي
هذا اإلبنرت يلزمم رل معه الخصمص ينحطرا المثب الخلاية الطنلية :
 الطعل ينلمب الممريطنوي ؛ المةس لهيئنت الدملة الممريطنوية ؛ اللعمر ينلكرامة ؛ األمنوة المندية مالمعومية. / 1في كب حي مظرفت يع رل الممظهي الموطسويي ألسوالك ظالمينه مالغنينت مالاوصظ ا يمطوعما ر ال
يلمه سمعطهن؛
فعب ام
د
طصرف م لأوه ا يوزع الثاة م المهوة ام د
 / 1يع رل ممظهي المينه مالغنينت مالاوص في مضوووووعية الخدمة ا يسوووووهرما رل طأمي الهدمس مالبمأويوة
ل فعب ام ممب يمك ا يع دكر الوظن العن ام يزرج
لد السوووووووكن  .مفي هذا اإلبنرت يع رليه اةمطونع ر ا د
سكيوة مبمأويوة السكن ؛
 / 4يع رل مكالس المينه مالغنينت مالاوص ا يلطزمما ينةسطانمة المندية .مفي هذا اإلبنرت رليه ا يمطوعما
ر دمن يلي:
ـ السعي لد الخصمصيي ماللركنت لعم هينت وادية ام ريوية؛
ـ ممنرسة ال ولنب ريحيت رل معه مهوي.
 / 5ة يمك لمكالس المينه مالغنينت مالاوص ا يوطسويما لل رايبة ام اطحندية مهويةت م غير ا يحصلما رل
طرخيص مسي م لد المزير المكلف يحمنية البييعة.
مم ذلكت طسوووطثو الرايبنت الرينضوووية مالرايبنت المعطرف لهن ينلوه العن مالطعنموينت الطي طهدف لل حمنية
البييعة.
ة يمك لمكالس المينه مالغنينت مالاوص الموخربي في موظمنت ا يطملما فيهن مسووووؤملينت لة في لبنر الحنلة
الماردم في المندم ادونه.
 /,يمك لعمنب المينه مالغنينت مالاوص ا يُولووووووئما فيمن ييوه موظمنت عمعمية ام طعنموية ذات بني ثانفي ام
رين ضووي .ميع رل هذه الموظمنت ا ة ططسووطر يذلك رل ممنرسووة ولوونبنت محظمرمت مخنصووة الولوونبنت
د
طحب م مصدامية المهوة.
السينسية ام الطي م لأوهن ا طعكر الوظن العن ام

لنفصل لنثانث  :فل لنتكديب
لنمادة  : 50يخض ممظهم المينه مالغنينت مالاوص للوظن الطأدييي للمظيهة العمممية كمن هم محدد في الانوم
رم 01ـوووو 110يطنريخ  21يونير  2001المطضم الوظن األسنسي العن للممظهي مالمكالس العادميي للدملةت
مفي الانوم رم  1122ـووووو  140يطنريخ  21يمويم  1122المطضم للوظن األسنسي الخنص ينلمينه مالغنينت
مالاوصت مهذا المرسم .
لنمادة  : 54فل أ ياء لندرجة لنثاظية
م دم اإلخالب يرططيينت الانوم رم 01ـووووووو 110يطنريخ  21يونير  2001المطضووم الوظن األسونسووي العن
للممظهي مالمكالس العادميي للدملةت طعطير األفعنب الطنلية اخبنس م الدرعة الثنويةت مطعنم مف ذلك :
 اإلهمنب في حمب السالح ؛ اسطخدا السالح م غير داع مايمب ؛ الكال الونييت رل معه مطميدز ام مطكرر ؛مسمغ ؛
 الطغيد م دمد
 رد احطرا الرؤسنس المينلري في العمبت ام السلبنت ؛ اوطهنك حرمة اليد ت ام المسنس يصمرطه ؛ الملنركة في الولنبنت ذات البني السينسي ام الوانيي ؛ اللبب في اسطعمنب السلبة ؛ رصين امامر الرؤسنس ؛ طع دمد الاين ينلخدمة رل معه سيئ ؛ الكسب المطميدز مالمطكرر ؛ اإلهمنب الذل م لأوه اإلخالب ينلمه دمة الممنرسة ؛ هعر مركز العمب ؛ لفلنس األسرار المهوية ؛ اوطحنب درعنت ام لنرات ام ال رالمة اخر مميدزم لسلك المينه مالغنينت مالاوص ؛ العوف مسمس المعنملة ماإلهنوة مالطسلدب طُعنه الطنيعي ام السكن ؛الطمرد ؛
د
 الرلممت معمي الكنب اسطغالب الوهمذ اثونس اداس المهن د ؛ اةخطالس.مهوذه الاونئموة غير عونمعوة ألخبنس الدرعة الثنوية ؛ ميمك ا طك َّمب رود اةمطضووووووونس يمارر م المزير المكلف
يحمنية البييعة.

لنمادة  : 53طعنم األخبنس الماردم في المندم السنياة ينلعامينت الطنلية :
 البرد المؤمت ؛ اللب م عدمب الطادمنت ؛ طخهيض الرطية ؛ طخهيض الدرعة ؛ الهصب م دم طعلي حامق المعنش ؛ الهصب م طعلي حامق المعنش.صب المبنياة يي األخبنس مالعامينت المبياة رليهن يماسبة مارر م المزير المكلف يحمنية البييعة.
طه َّ
لنمادة  : 52يُان المعلس الطأدييي ـووووووو الموصمص رليه في المندم  2,م الانوم رم 1122ـووووووو 140الصندر
يطنريخ  21يمويم  1122المطضم الوظن األسنسي الخنص يعمنب المينه مالغنينت مالاوص ـ و يماسبة مارر م
المزير المكلف يحمنية البييعةت اسووطثون ًس حنلةً يحنلة م المرسووم رم 04ـوووووووو 111يطنريخ  14ليريب 2004
المطعل ينلمعنلس الطأدييية .مهم مكلف ينلحك يعامينت م الدرعة الثنوية.
مفي حنب اخطالب سير رمب المعلست يلكب المزير معلسن خخرت يطلكيلة مغنيرم.
يطلكب المعلس الطأدييي م  5ارضنست م ضموه  1م اإلدارم المركزية في الابنعت ميويث اةثون اآلخرا
ماررا ر بري المرسم المزارل
م رمنب المينه مالغنينت مالاوص .يعيَّ احد الضينب األرضنس في المعلس د
المعيد للمعلس .رل ا يكم رئيس المعلس م ضم األرضنس المويثاي م اإلدارم المركزية في الابنع.
ة يمك ا يوطمي للمعلس الطأدييي:
 امنر ام اوسينس المكيب الخنض للطأدي ت مذلك حط الدرعة الرايعة؛ ماددمم اللكم ام الطارير الذل افض لل العرض رل المعلس الطأدييي.مار المعلس الطأدييي في وماكلمب.
د
طيدا مسووووووبرم اإلعراسات ي يالغ المزير المكلف يحمنية البييعةت ر بري بل مصووووووحم يطارير يصووووووف
الظرمف مالماليسنتت يرسله الضنيب السنمي الذل يحطب ارل مرطية في الطراطيية اإلدارية الطي يطي لهن المكيب
المطه .
يُلو َع ُر المعوي يماسوبة وسوخة م بل العاميةت ميُبلَ موه ا يسوطعدد لطليية اةسوطدرنسات الطي سطمعه لليه م
برف رئيس المعلس .ميمك رود اةمطضنس ا يخطنر روماون للسك .
يعد طمميعه رل مارر لولنس المعلست يم دعه المزير رسنلة ليالغ لل رئيس المعلست محصميةً يملف الاضية.
يمذكرم مهصوولة ر
المؤس وسووة للممنئ الموسوومية للمطده  .ميصووح كذلك
يض و هذا الملف لزممن عمي العونصوور
د
د
كيهية رملهت فضال ر كلف ينلوانب مالطاديرات المطعلاة يه.
يمك للمزير ا يرف ـ لل معلس مل َّكب سلهن معنرل الصالحية ـ بلين ٍ
ت اخر للعامية.

معلس م ارطمند مطممي محضر البل ام البلينت المرفمرة لليهت يل دكب المزير معلسن
مفي حنب من لذا اوطه
ٌ
خخر يكم عمي ُ ارضنئه ُعدُدًا ام معظ ُمه ت ال يوسية  2 + % 51رل األمب م األرضنس العدد.
يعطم المعلس يونس رل درمم م رئيسه في غضم من ة ياب ر اسيمع يعد طممي المارر المل دكب له ماسطال
ملف الاضية.
ووومغ رد
ل مرارت يع رل المعلس ا يسووووطم لل المكيب المعوي .لذا ل يحضوووور المكيب مل يسو د
مميب اطخنذ ا د
حضوومرهت يمك للمعلس ا يصوورف الوظر ر ذلكت ميييدوه في محضووره .يمك للمكيب ا يمفر للمعلس عمي
العونصر المثيطة لصنلحه.
طكم علسنت المعلس خلف ايما ممصدم.
في حنب خب فندح يمك ا يعي ليان ُس مرطكيه في الخدمة حسووووو َ سوووووير العمب ام اإلدارمت يمك ا طُعلَّ فمرا
يسطمر في اةسطهندم م راطيه المرطيب ينلعالمة الاينسيةت
مظنئف المرطك ت يماسبة مرار م المزير .مم ذلكت
د
ُ
مم عمي رالماطهت حط الوب ينلارار الوهنئي ينلعامية ام اإليراس.
يع ا يصودر المعلس الطأدييي طاريره في اعب ة يطعد خمسوة رلور يممنت ارطينرا م اسطال الملف الكنمب
مسمغنت.
ارر لولنس المعلس .يع ا يحطم هذا الطارير رل
مطممي ُم َّ
د
طيلغ العامينت لل األلخنص ممضمرهنت في اعب ة يطعد سيعة اين كنملةت ارطينرا م يم اسطال الطارير م
برف المزير المكلف يحمنية البييعة.
كب خب موسم لل مكيب م مكالس المينه مالغنينت مالاوص يع ا يكم ـووو ُمسياًن ـووو ممض َ بل اسطهسنر
طم دعهه السلبة الطراطيية الطي يطي لهن المخنلف.
سك سع ٌّب للعامينت مالوزارنت م برف سلبة المصنية.
يع ا يم َ
كب لحنلة لبل لوزاب رامية مم َّعه لل المزير م لد الرئيس المينلووووووور للمكيب المخنلف يع ا طُصوووووووح
ييبنمة طلخيصية للملف الطأدييي للمكيب المعويت كمن هم مايَّد في السع دب.
كب مكيب م مكالس المينه مالغنينت مالاوص ير اوده ضحية لارار طأدييي غير مونس ام عنئر يمكوه ا يبع
فيه لد السوولبة الممالية مينلوورم للسوولبة الطي صوونغت بل العامية اصووالت مذلك خالب اعب  5اين م طسوولدمه
د
معبـووووب .فنلمكيب الذل رمم يُمضي راميطه حنلَئذٍ.
اإليالغ ينلعامية م برف المزير .لة ا د هذا البع غير
د
طيت في بليه في اعب  1اين ت ملةت فلَهُ ا يرف بليه مينلووووووورم لل
مطُلزَ السووووووولبة الطي ُرف لليهن البع ُ يأ
المزير.
يعد اسوطالمه بل البع ت ياددر المزير من لذا كن م المونسو للوعنر المعلس الذل ة يلومب احدا م ارضنس
المعلس الذل حك ينلعامية المحط دج رليهن.
كب ممظف في موص سن يكلف ر خب ارطكيه مكيب ة يطي له مينلرم يمكوه ا يبل م الرئيس المينلر
للمكيب اطخنذَ طرطيينت يغية ا طُوزَ َب يه راميةٌ مونسووويةٌ .يُصوووح هذا البل يمذ دكرم طييد الممنئ  .مياددر الرئيس
ي المينلووور من لذا كنوت مطنيعة اإلعراسات ماردمت ميمكوه رود اةمطضووونس اليحث ر رونصووور اخر م
الطراطُي د
اعب در الممنئ .
لذا صنرت العامية وهنئية يعد اسطوهند البعم ت ف ودهن طدخب في طامي المكيب.
مالعامينت الموزلة في لووووأ الدرعة مطلك الموزلة في لووووأ المظيهة ة طُع َمعَن يسووووي وهس الدماري .محسوووو
األخف.
الظرمف المكطوهة للهعب المعنم رليهت يمك للسلبة المكلهة ينلحك ينلعامية ا طعطمد العامية األلدد ام
د

ئ ألرل رامية م الدرعة الثنويةت مسيُبيد
رل ا د طلهي  ,1يممن م الطمميف الصنر خالب وهس السوة مكنف ٌ
عمعن م هذه العامية.
الوظون الطوأدييي المبي رل مكالس الميونه مالغونينت مالاوص اثونس الطكمي العسوووووووكرل هم وهس الوظن الطأدييي
للهيئة الطي ططمل الطكمي .
يهمض ـوووووو يماسبة مارر ـوووووو سلبطه الطأدييية لمدير حمنية البييعة فيمن
يمك للمزير المكلف يحمنية البييعة ا
د
يطعل ينألخبنس المسطمعية لعامينت م الدرعة الثنوية.
لنباب لنثانث :فل لنترتيبات لالظتقانية ولن تامية
لنمادة  :55ل د الطلووووكيب اةيطدائي ألسووووالك المينه مالغنينت مالاوص في مضووووعية الخدمة ميب دخمب المرسووووم
الحنلي في حيدز الطوهيذ سيأخذ في الحسين الحامق المكطسية.
لنمادة  :56طبييان لطرطيينت المندطي  21م 21في فارطهن األخيرم م الانوم رم 1122ـوووووووو 140يطنريخ 21
وهمير  1122المطضوووم للوظن األسووونسوووي الخنص يعمنب المينه مالغنينت مالاوصت ف د المهودسوووي المسووونردي
ا لهويي في اةمطصوووووند الريهي المحكممي ينلمرسوووووم رم  111/,0الصوووووندر يطنريخ  20,0/22/11يدخلم
مينلوووورم في سوووولك مهودسووووي األلووووغنب م الدرعة الثنوية الرطية األمل ت وظرا لحنعينت الابنع المكلف يحمنية
البييعة.
ل د الممظهي المحكممي سوولهن ينلمراسووي  11,/,0م 111/,0م 111/,0الذي يمنرسووم مظنئف خنص وة
يعمنب المينه مالغنينت مالاوص سيوطالم األسالك العديدم مالدرعنت الماررم في هذا المرسم .
سطلكب لعوة إلرندم الطصويف يماسبة مارر ملطرك يي المزيري المكلهي يحمنية البييعة مالمظيهة العمممية.
لنمادة  :57ل د وظن الممظهي مالمكالس العادميي للدملةت كمن هم محدد ينلانوم رم 01ـووووووووووو 110الصوووووندر
يطنريخ  21يونير  2001المطضوووم الوظن األسووونسوووي العن للممظهي مالمكالس العادميي للدملةت موصووومصوووه
الطبييايةت ييا سنرين رل ممظهي المينه مالغنينت مالاوصت ينلوسية لكب من ل يعددب ينلانوم رم 1122ـووووو40
يطنريخ  21وهمير  1122المطضوووم الوظن األسووونسوووي الخنص يعمنب المينه مالغنينت مالاوصت ميهذا المرسوووم
مالوصمص الوظنمية المطخذم لطبيياهمن.
لنممادة  : 58يلغ هوذا المرسوووووووم عمي الطرطييونت السووووووونياوة المخونلهة لهت مخنصوووووووة طرطيينت المرسوووووووم رم
1111ـ 121الصندر يطنريخ  25يونير  1111المطضم الوظن األسنسي الخنص ينألسالك الهوية في المظيهة
العمممية فيمن يخص اسالك الييئة.
لنمادة  : 59يكلف مزير المظيهة العمممية ماللغب مرصروة اإلدارمت ممزير الييئة مالطومية المسطديمةت ممزير
المنليةت كب في من يخصوووووهت يطوهيذ هذا المرسوووووم الذل سووووويولووووور في العريدم الرسووووومية للعمهمرية اإلسوووووالمية
الممريطنوية.

