
، َحدد التنظُن 8187فبراَر سنت  88الوىافق  8348هقرر هؤرخ فٍ أول جوادي الثانُت عام 

 الداخلٍ ألجهزة الوجلس الدستىرٌ وهُاكله.

ٌّ رئٛس انًجهس انذسخٕر٘،  إ

 يُّ، 281ٔ  281بُاء عهٗ انذسخٕر، السًٛا انًادحٍٛ  -
ٕٚنٕٛ  21انًٕافق  2311شٕال عاو  22ًؤّرر فٙ ان 102-21ٔبًقخضٗ انًزسٕو انزئاسٙ رقى  -

 يُّ، 22ٔ  1ٔانًخعهق بانقٕاعذ انخاصت بخُظٛى انًجهس انذسخٕر٘، ال سًٛا انًادحاٌ  1021سُت 

 
 :َقرر ها َأتٍ

شٕال  22انًؤرر فٙ  102-21يٍ انًزسٕو انزئاسٙ رقى  22حطبٛقا ألدكاو انًادة  الوادة األولً:

ٔانًذكٕر أعالِ، ٚٓذف ْذاانًقزر إنٗ حذذٚذ انخُظٛى  1021ٕٚنٕٛ سُت  21انًٕافق  2311عاو 

 .انذاخهٙ ألجٓشة انًجهس انذسخٕر ْٔٛاكهّ

يٍ انًزسٕو انزئاسٙ رقى  1ادة حخشكم أجٓشة ْٔٛاكم انًجهس انذسخٕر٘، طبقا ألدكاو انً :8الوادة 

 :ٔانًذكٕر أعالِ، يًا ٚأحٙ 1021ٕٚنٕٛ سُت  21انًٕافق  2311شٕال عاو  22انًؤرر  21-102

 أياَت عايت،         −

 دٚـٕاٌ،         −

 يزكش نهذراساث ٔانبذٕد انذسخٕرٚت،         −

 يذٚزٚت نهٕرائق ٔاألرشٛف،         −

 نعايتيذٚزٚت نإلدارة ا         −

( ٔرئٛس 2ٚسّٛز األياَت انعايت أيٍٛ عاو ٚساعذِ، فٙ أداء يٓايّ، يذٚز دراساث ٔبذٕد ) :4الوادة 

 (.2دراساث )

  

 ٔحهذق باأليٍٛ انعاو يصهذت انضبظ ٔيكخب انبزٚذ ٔاالحصال.         

  

ٚضطهع األيٍٛ انعاو، حذج سهطت رئٛس انًجهس انذسخٕر٘، ٔفٙ إطار يًارست يٓايّ  :3الوادة 

انًٕافق  2311شٕال عاو  22انًؤرر  102-21يٍ انًزسٕو انزئاسٙ رقى  8انًذذدة فٙ انًادة 

ٔانًذكٕر أعالِ، بخُشٛظ أعًال يذٚزٚت انٕرائق ٔاألرشٛف ٔيذٚزٚت اإلدارة  1021ٕٚنٕٛ سُت  21

ا انعايت ٔحُسٛقٓ

                                                                                                              ٔيزاقبخٓا.

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                         

 حٛت:حخٕنٗ يصانذت انضبظ انًٓاو اٜ :5الوادة 



حسجٛم يهفاث اإلخطار ٔحبهٛغ انسهطاث انًعُٛت اٜراء ٔانقزاراث انصادرة عٍ انًجهس          −

 انذسخٕر٘،

اسخالو انطعٌٕ فٙ يجال انًُاسعاث االَخخابٛت ٔحبهٛغ انًعٍُٛٛ انقزاراث انصادرة عٍ          −

 انًجهس انذسخٕر٘،

 انذسخٕر٘. دفع اٜراء ٔانقزاراحانصادرة عٍ انًجهس         −

 ٚسٛز يصهذت انضبظ رئٛس دراساث.

  

( دراساث ٔبذٕد، بًا 1ٚكهف انذٕٚاٌ انذ٘ ٚسٛزِ رئٛس دٕٚاٌ بًساعذة يذٚز٘ ) :6الوادة 

 ٚأحٙ:

 حذضٛز َشاطاث رئٛس انًجهسانذسخٕر٘ فٙ يجال انعالقاث انعايت ٔحُظًٛٓا،         −

بخذضٛز َشاطاث رئٛس انًجهس انذسخٕر٘ فٙ يجال انخعأٌ ٔانعالقاث انخارجٛت          −

 ٔحُظًٛٓا،

 عالقت انًجهس انذسخٕر٘ بانًؤسساث انعًٕيٛت،         −

 يخابعت انشكأٖ ٔانطعٌٕ         −

. 

ٚضطهع يزكش انذراساث ٔانبذٕد انذسخٕرٚت، فٙ إطار يًارست يٓايّ انًُصٕص عهٛٓا  :7الوادة 

ٕٚنٕٛ  21انًٕافق  2311شٕال عاو  22انًؤرر  102-21يٍ انًزسٕو انزئاسٙ رقى  9ًادة فٙ ان

ٔانًذكٕر أعالِ، بًٓاو انخفكٛز ٔانذراست ٔاالقخزاح فٙ يجال انقإٌَ انذسخٕر٘، ٔحقذٚى  1021سُت 

 ٔانذعى نهًجهس انذسخٕر٘ فٙ أعًانّ.

  

ٕد انذسخٕرٚت ٔقٕاعذ عًهّ بًٕجب يقزر ٚذذد انخُظٛى انذاخهٙ نًزكش انذراساث ٔانبذ :8الوادة 

 خاص يٍ رئٛس انًجهس انذسخٕر٘.

  

 حكهف يذٚزٚت انٕرائق ٔاألرشٛف بًا ٚأحٙ: :9الوادة 

 حُظٛى انزصٛذ انٕرائقٙ نهًجهس انذسخٕر٘ ٔحسٛٛزِ ٔحطٕٚزِ،         −

انخكفم بادخٛاجاث يصانخ انًجهس انذسخٕر٘ فٙ يجال انبذٕد انٕرائقٛت ٔإعذاد          −

 انًُشٕراث،

 حسٛٛز فضاء "يخذف" انقضاء انذسخٕر٘ فٙ انعانى ٔحطٕٚزِ،         −

 حُظٛى أرشٛف انًجهس انذسخٕر٘ ٔحسٛٛزِ ٔدفظّ.         −

 ٍٛ:( فزعٛخ1حشًم يذٚزٚت انٕرائق ٔاألرشٛف يذٚزٚخٍٛ ) :81الوادة 



 انًذٚزٚت انفزعٛت نهٕرائق،         −

 انًذٚزٚت انفزعٛت نألرشٛف.         −

  

 حكهف انًذٚزٚت انفزعٛت نهٕرائق بًا ٚأحٙ: :88الوادة 

 انخكفم بانعًهٛاث انًزحبطت بجًع انٕرائق ٔحزحٛبٓا ٔحأيُٛٓا،         −

 انٕطُٛت ٔاألجُبٛت، حسٛٛز انًكخبت ٔحطٕٚز انخبادل انٕرائقٙ يع انًكخباث         −

 يخابعت باالشخزاكاث فٙ انعُأٍٚ انصذافت انٕطُٛت ٔاألجُبٛت،         −

حُظٛى فضاء "يخذف" انًجهس انذسخٕر٘ نهقضاء انذسخٕر٘ فٙ انعانى ٔانفضاء انسًعٙ          −

 انبصز٘ )انًٛذٚا حٛك( ٔحسٛٛزًْا.

  

 حكهف انًذٚزٚت انفزعٛت نألرشٛف بًا ٚأحٙ: :88الوادة 

 حُظٛى األرشٛف ٔدفع انٕرائق،         −

 حسٛٛز األرشٛف ٔحأيُّٛ، ٔالسًٛا يُّ األرشٛف انًخعهق باالَخخاباث،        −

 دفع األرشٛف ٔحصُٛفّ دسب انخشزٚع ٔانخُظٛى انًعًٕل بًٓا.        −

  

 ًا ٚأحٙ:حكهف يذٚزٚت اإلدارة انعايت ب :84الوادة 

 حسٛٛز ٔحكٍٕٚ انًٕظفٍٛ،         −

 إعذاد انًٛشاَٛت ٔضًاٌ حُفٛذْا،         −

 حسٛٛز انًًخهكاث انًُقٕنت ٔغٛز انًُقٕنت،         −

 حسٛٛز بزَايج االعالو اٜنٙ، ٔحطٕٚز انخطبٛقاث انًزحبطت بذنك.         −

  

 :ٚاث فزعٛت( يذٚز1حشًم يذٚزٚت اإلدارة انعايت رالد ) :83الوادة 

 انًذٚزٚت انفزعٛت نهًٕظفٍٛ ٔانخكٍٕٚ،         −

 انًذٚزٚت انفزعٛت نهًانٛت ٔانٕسائم انعايت،         −

 انًذٚزٚت انفزعٛت نإلعالو اٜنٙ.         −



  

 حكهف انًذٚزٚت انفزعٛت نهًٕظفٍٛ ٔانخكٍٕٚ بًا ٚأحٙ: :85الوادة 

 ٌ انًجهس انذسخٕر٘،حسٛٛز انًسار انًُٓٙ نًٕظفٙ ٔأعٕا         −

 ٔضع بزايج انخكٍٕٚ ٔحذسٍٛ انًسخٕٖ ٔحجذٚذ انًعهٕياث ٔحُفٛذْا.         −

  

 حكهف انًذٚزٚت انفزعٛت نهًانٛت ٔانٕسائم انعايت بًا ٚأحٙ: :86الوادة 

 إعذاد انًٛشاَٛت ٔحُفٛذ جًٛع انعًهٛاث انًانٛت ٔانًذاسبٛت،       −

 إدصاء انٕسائم انالسيت نسٛز عًم انًجهس انذسخٕر٘، ٔحٕفٛزْا،       −

 إَجاس عًهٛت جزد انًًخهكاث ٔيخابعخٓا،       −

 ضًاٌ انًذافظت عهٗ انًًخهكاث انًُقٕنت ٔغٛز انًُقٕنت ٔصٛاَخٓا.      −

  

 حكهف انًذٚزٚت انفزعٛت نإلعالو اٜنٙ بًا ٚأحٙ: :87الوادة 

 نًصانخ يٍ دٛذ أجٓشة ٔنٕاسو اإلعالو اٜنٙ،حقذٚز ادخٛاجاث ا         −

 حطٕٚز انُظى انًعهٕياحٛت ٔحسٛٛزْا،         −

 حصًٛى انًٕقع اإلنكخزَٔٙ ٔإدارحّ،         −

 صٛاَت حجٓٛشاث االعالو اٜنٙ،         −

  

 ( يكاحب1( إنٗ رالرت )1حُظى ْٛاكم انًجهس انذسخٕر٘ فٙ يكاحب، فٙ دذٔد يكخبٍٛ ) :88الوادة 

 .نكم يذٚزٚت فزعٛت، بًٕجب يقزر يٍ رئٛس انًجهس انذسخٕر٘

 
 ُٚشز ْذا انًقزر فٙ انجزٚذة انزسًٛت نهجًٕٓرٚت انجشائزٚت انذًٚقزاطٛت انشعبٛت. :89الوادة 

 .1021فبزاٚز سُت  18انًٕافق  2318دزر بانجشائز فٙ أٔل جًادٖ انزاَٛت عاو 

 رئُس الوجلس الدستىرٌ                                                                   

 هراد هدلسٍ                                                               

 


