مرس و رقر رق080/49قالصوور رقبترريخق71قأغس و

ق7449قيح قتنظيرق سوويرقمجرل قالتأ يبقفيق

ال ظيفةقالعم ميةق
ق
المور قاو ل  :تطبيقا حكاا المور
المتضااامن لنق نون ال

 82من الق نون رق  09/90الصااااااا ير بت ري  82ين ير 8009

احيااا يااان لنموكالين والوايي ال قيويين لنيولضو هن موضاااوم هوا المرياااو هو

تكييي القواعي الخ صاض بتكاايو وتنكي وتيايير ما ل

التديي بوصالا هيت ايتك ريض متي ويض التمثيو

لتييير الوكيالض ال موميض.
المر ق :2ينكاااد مان

تديي لاو يااانل من الموكالين ن احيااايل الوجاريض بموا مقرر صااا ير عن

الوجير المختص .ولاو من احياااايل المتياوو ايااااتخياما م بين الوجارا و بموا مقرر صاااا ير عن
الوجير المانف ب لوكيالض ال موميض.
ومع ولل يمان إنك ي مان

تديي مكترل لماموم أييل من الموكالين الت ب ين لنال

إوا اا نا أعايايه ا تبرر تكااااااااياو مان

القط م الوجاري

تادييا خا ص بااو يااااااانل وولل بموا مقرر من الوجير

المختص.
المر ق :3تكاااااو ما ل
عقوب

التديي وتيااااتكاااا ر إوا ا ن

من الماموعض الث نيض طبق لنالقرة الث لثض من المر

طبي ض الوق ئع المنيااااوبض إلى الموكف تيااااتيعن
 67من الق نون رق  09/90الص ير بت ري

 82ين ير  8009المواور أعيه.
تض ا هوه الما ل

أرب ض أعض ا ي أصاانيين ي ينون بموا مقرر كي ا الكااروط المنصااوص عنيا ن

المر  8المواورة أعيه يمثو اثن ن منا اإليارة وياون من بينام الميير المانف بتييير ال منينو ياون
رئيي لنمان .
يمثو ااثن ن اآلخرانو ال منينو ويت ت يينام من قبو المنكم

النق بيض احاثر تمثيي والمكيية ن المر ق

 4الوارية أين ه.
ويي عي ن ئ اكتي طن ال ضو احصنن.
المر ق :9ت تبر المنكم
احصوا

ن انتخ ب

النق بيض احاثر تمثيي لنموكالين هن المنكم

التن تكصو عنى أابر عيي من

ت يين ممثو ال منين ن النا ن اإلياريض المتي ويض التمثيو ن الوكيالض ال موميض.

الموور ق :5ا يمان أن ياون أعضااااااا ي ن مان

التاادييا الموكالون الااوين يجاولون تاايريبا تاوينيا أو

الموكالون المواويون ن إا جة مرض طوينض المية أو الموكالون الوين يبق لا أن ت رضوا ل قوبض من
الماموعض الث نيض.
المر ق :6يي عي ن ئ اكتي طن ال ضو احصنن ن تكضير أعم و مان
المان

إا ن ك لض غي

المر ق :1تتقني ما ل

التديي وا يكضر ااتم ع

ال ضو احصنن.
التديي الما المينية إليا ب لنيبض لألييل الوجاريض ليى الوجير المختص وليى

الوجير المانف ب لوكيالض ال موميض ب لنيبض لألييل المتياوو ايتخياما بين الوجارا .
تم ر

الما ل

وك ئالا طبق حكا المواي من  67إلى  27من الق نون رق  09/90الصااا ير بت ري

 82ين ير  8009المواور أعيه.
ت تبر وكيالض او من رئي

وأعض ي مان

التديي ما نيض.

المر ق :8تت ح ا ض التياااايي إلى أعضااا ي مان

التديي لتماينا من تدييض الما الميااانية إليا و ام

ينج اولل أن تو ر لا التياااااايي الضاااااروريض لتياوو المياااااتنيا والوث ئق الضاااااروريض لتدييض الما
المنوطض با .
المر ق :4يا عنى أعضااا ي المان

االتجا باتم ن اليااار الماننو ب عتب ر الوق ئع أو المياااتنيا التن

يمان أن ياونوا قي اطن وا عنيا أثن ي مجاولتا الما .
المر ق :70ياتمع المان

بن ي عنى يعوة من رئييااااااا وت رض عني الميااااااا ئو عن طريق تقرير من

الوجير الم نن ويا أن يوضا هوا التقرير الوق ئعو المنيوبض إلى الموكف ويكيي الكروف التن وق
يا .
المر ق :77ا يمان أن يياوو مان

التديي مياولض صاكيكض إا إوا كضر اااتم م ثيثض أعض ي عنى

احقو من بينا الرئي  .وإوا ل يتو ر النصااا و توا يعوة اييية إلى احعضااا ي لكضاااور ااتم م ي قي
إاب ري ب ي مضن ثم نيض أي ا منض ب ي الت ري المقرر لياتم م احوو.
ويياوو المان

مياولض صكيكض مام ا ن عيي احعض ي الك ضرين ب إلض ض إلى الرئي .

المر ق :72يياتيعن الموكف المت بع بدي وياينض ا ن من قبو رئي

المان و وولل ن غضون ثم نيض

أي ا منضو عنى أقو تقيير قبو ان ق ي اااتم م الوي ييقع خيل و بكث قضيت .
ويا أن تت ح ل رصااااض ااطيم عنى مياااانيا منال  .الخ صااااض ب ل قوبض المجمع اتخ وه ب لنياااابض إلي
ويمان أن يقي ي ع ات بي أوكالاي .
ام يا أن يكضااااار اا تم م المان

الوي ياااااتن قا أثن يه قضااااايت ويمان مع ولل أن ي ين من يخت ر

لني م عن قضاايت و يااواي ا ن ميا

واكيا أو ميا ين عيييين أومن يي ا عيه ويمان اولل أن ييااتيعن

كاويا لكضور الانيض المواورة.
المر ق :73عنيم يبيأ مان

التديي

ن يراياض القضايض يراياض ميتقصيض يطنع رئيي ن بيايض الانيض

أعضااااااا ي المان و عنى الكروفو التن تاتنف الموكف المتا بع وعنى أن من يايا ع أو يايا ون عن قي
تمانوا من التمتع بمجاولض كقوقا المتمثنض ن الكصاااوو عنى المنف الكاااخصااان والمياااتنيا المر قض ب
الخ صض ب لموكف المت بعو قصي ااطيم عني عني اقتض ي.
و يقرا ن الانياااااااضو إوا لج احمرو ااو من تقرير الت اايو الميككا

الاتا بياض المقيمض من قبو الموكف

وييتمع مان

التديي ايتم ع منالريا لاو ك هي ارى ايتيع ؤه.

ويمان لنرئي

بن ي عنى طن أكي أعضاااا ي المان و أو الموكف المت بع أو الميا ع عن و أن يقرر القي

بمواااض الكاوي أو اايتم م من اييي إلن ك هي يبق اايتم م إلي .

اما يمان طينااض المرا اض أما مان

التادييا و أن يطنا الموكف المتا بع أومن يايا ع أو يايا ون عنا

الرئي و اليام ح لا ب لتيخو من أاو تقيي الميكك
المان

الكالايضو وعنن الرئي

أن ييتيعيا قبو أن يبيأ

ن المياولض.

المر ق :79يياوو مان

التديي يرا أثن ي انيت المغنقض.

المر ق :75إوا أعتبر المان

أن الوق ئع المنياااوبض لنموكف أو الكروف التن كيث

يا هوه الوق ئع ل

تتض ل بم ي الاال يض بهما ن ال مو عنى إاراي تكقيق.
المر ق :76يصير مان

التديي و بن ي عنى الميكك

الماتوبض والمقيمض أم م و واعتب را لنتصريك

الكااالايضو إوا لج احمرو لنم نن والكاااوي ب إلض ا ض إلى نت ئق التكقيق الوي يمان أن ياون قي أارى رأي

م ني كوو النت ئق التن يري أنا تن ي ا احاراي التدييبن المجمع القي ب وي رض رئي
الغرضو عنى التصوي اقتراح ال قوبض احاثر صرامض بين ال قوب

الم بر عنا .

وإوا ل يكصااااو هوا ااقتراح عنى موا قض أغنبيض احعضاااا ي الك ضاااارين هن الرئي
ال قوب

احخرى الميراض ن ياااان ال قوب

المان و لاوا

ي رض لنتصااااوي

التدييبيض ب يئ بداثره صاااارامض ب ي ال قوبض المقتركض كتى

تكصو أكيه لنمو قض.
المور ق :71ياا أن يك و رأي مان

التديي إلى الوجير المختص ن أاو كاااااااارين اعتب را من يو

عرض القضيض عني ويميي هوا احاو إلى أرب ض أكار إوا تطن احمر ضرورة إاراي تكقيق.
ن ك لض عي الكصوو عنى موا قض أعض ي المان
وكتى اقتراح ب ي إصيار عقوبضو هن المان

الك ضرين عنى أي من ااقتراك

المقيمض لنمان

ي تبر قي أيتكير غير أن ل يبيي رأي لص ل اي من هوه

ااقتراك .
عنيئو يطنع رئيي الوجير المختص عنى هوه الوض يض.
المر ق : 78يتولى ياااااااارت ريض المان

موكف يت اختي ره من بين ممثنن اإليارة إا ب لنيااااااابض لما ل

تديي احيااااايل المتياوو اياااااتخياما بين الوجارا و تتولى الياااااارت ريض ن هوه الك لض مييريض الوكيالض
ال موميض تيون مياوا او انياااااض من ما ل

التديي

ن مكضااااار يتولى تكريره الا ت الم ين لاوا

الغرض ويك و هوا المكضر إلى الوجير المختص.
المر ق :74يصاا يع عنى نك ياخنن نمووان لما ل

التديي بموا مقرر صاا ير عن الوجير احوو

بن ي عنى اقتراح من الوجير المانف ب لوكيالض ال موميض.
المر ق :20تنغن ترتيب
مان

المريااو رق  76/876الصاا ير بت ري  4نو مبر  8076الخ ص بتكااايو

التديي .

المر ق :27يانف الوجرايو او كي اختص ص بتناليو هوا المريو الوي يينكر ن الاريية الريميض.

