
 الفصل الثاني
 اختصاصات الديوان

 4)مادة 
  -: ًٚبهً انلٕٚاٌ انولبثخ انًبنٛخ ػهٗ انغٓبد اٜرٛخ )

  .انٕىاهاد ٔانلٔائو انؾكٕيٛخ االرؾبكٚخ -1
  .انًغهٌ انٕطُٙ االرؾبك٘ -2

  .انًإٍَبد ٔانٓٛئبد انؼبيخ انزبثؼخ نهلٔنخ -3
فبٓ انًؼُٕٚخ انؼبيخ ؽٖخ فٙ هأًٍبنٓب ال نهلٔنخ أٔ ألؽل األُ انْوكبد ٔانٓٛئبد انزٙ ٚكٌٕ -4

  .رضًٍ انلٔنخ نٓب ؽلاً أكَٗ يٍ انوثؼ أٔ رملو نٓب ئػبَخ يبنٛخ أٔ انزٙ% 25رمم ػٍ 
ٚؼٓل انًغهٌ األػهٗ نالرؾبك أٔ هئٌٛ انلٔنخ أٔ يغهٌ انٕىهاء ئنٗ انلٕٚاٌ  أٚخ عٓخ أفوٖ -5

  .ثًوالجزٓب
انلٔائو انؾكٕيٛخ فٙ  هح أٌ ًٚبهً انولبثخ انًبنٛخ ػهٗٔنهلٕٚاٌ ثُبء ػهٗ طهت فطٙ يٍ ؽبكى اإليب

انْوكبد انزٙ ٚكٌٕ نإليبهح ؽٖخ ال  اإليبهح ٔكننك يبنٛخ انٓٛئبد ٔانًإٍَبد انزبثؼخ نٓب ٔعًٛغ
نٓب ؽلاً أكَٗ يٍ انوثؼ أٔ رملو نٓب ئػبَخ  يٍ هأًٍبنٓب أٔ انزٙ رضًٍ ؽكٕيخ اإليبهح% 25رمم 
  .يبنٛخ

  (5)مادة 
هلبثخ يَجمخ ٔهلبثخ الؽمخ ٔمنك ػهٗ  ٕٚاٌ ػهٗ األيٕال انًْبه ئنٛٓب فٙ انًبكح األٔنًٗٚبهً انل

  .انٕعّ انًُٖٕٓ ػهّٛ فٙ ْنا انمبٌَٕ

  (6)مادة 
ثبألّغبل انؼبيخ ٔانزٕهٚل ٔاإلٚغبه  كم يْؤع ارفبق أٔ ػمل ٚزؼهك -ٚقضغ نولبثخ انلٕٚاٌ انًَجمخ 

رموٚو ؽمٕق نهلٔنخ أٔ نغٛوْب يٍ األّقبٓ  يٍ ّأَٓب ٔغٛوْب يٍ انؼمٕك ٔاالرفبلبد انزٙ ٚكٌٕ
أنف كهْى  500ٔمنك ئما ثهغذ لًٛخ االرفبق أٔ انؼمل انٕاؽل  انًؼُٕٚخ انؼبيخ أٔ رورٛت انزيايبد ػهٛٓب

 ٔال ٚغٕى ثؾبل يٍ األؽٕال رغيئخ انؼمل أٔ. انطوٚمخ انزٙ ٚزى ثٓب افزٛبه انًزؼبلل  فأكضو ، ٔأٚبً كبَذ
  .ك ثمٖل ئَمبٓ لًٛزّ ئنٗ انؾل انن٘ ٚقوعّ يٍ هلبثخ انلٕٚاٌ انًَجمخاالرفبق انٕاػ

  (7)مادة 
انًْبه ئنّٛ فٙ انًبكح انَبثمخ ٔٚجهغ  ٚجبّو انلٕٚاٌ هلبثزّ انًبنٛخ ػهٗ يْؤع االرفبق أٔ انؼمل

 أٚبو يٍ ربهٚـ اٍزاليّ أٔهاق انؼمل أٔ االرفبق انغٓخ انًقزٖخ ثبنُزٛغخ فالل يلح ألٖبْب ٍجؼخ
ٍوٚبٌ انًلح انًْبه ئنٛٓب فٙ انفموح انَبثمخ ئال يٍ ربهٚـ ٕٕٔل  ٔانًَزُلاد انًزؼهمخ ثّ ٔال ٚجلأ

ٔرًزل هلبثخ انلٕٚاٌ ئنٗ انزؾمك . فالل ْنا انًٛؼبك يٍ انًَزُلاد ٔاإلٍزفَبهاد  يب ٚطهجّ انلٕٚاٌ
اٍزٛفبؤْب  د انٕاعتأٌ االػزًبكاد انًقٖٖخ فٙ انًٛياَٛخ رًَؼ ثبنزؼبلل ٔأٌ عًٛغ اإلعواءا يٍ

ٔانهٕائؼ ٔأٌ يْؤع  لجم انزؼبلل لل طجمذ ٔفمبً نألؽكبو ٔانمٕاػل انًُٖٕٓ ػهٛٓب فٙ انمٕاٍَٛ
انًبنٛخ ٔٚإيٍ انًٖهؾخ انًبنٛخ نهلٔنخ  االرفبق أٔ انؼمل ثًب ؽٕاِ يٍ ّؤط ٔأؽكبو ٚزفك يغ انمٕاٍَٛ

  .أٔ نألّقبٓ انًؼُٕٚخ انؼبيخ

  (8)مادة 
االرفبق أٔ انؼمل فالل انًلح انًْبه  ٕٚاٌ انغٓخ انًقزٖخ ثُزٛغخ انجذ فٙ يْؤعئما نى ٚقطو انل

أٌ رجوو االرفبق أٔ انؼمل ٔمنك كٌٔ ئفالل ثؾك  ئنٛٓب فٙ انًبكح انَبثمخ ، كبٌ نهغٓخ انًقزٖخ
  . ثبنَُجخ ئنٗ انؼمل أٔ االرفبق ثؼل ئثوايّ انلٕٚاٌ فٙ يًبهٍخ انولبثخ انالؽمخ

  (9)مادة 
انًقزٖخ األفن ثبػزواضّ ، فؼهٛٓب  روٗ انلٕٚاٌ ػهٗ يْؤع انؼمل أٔ االرفبق ٔنى رو انغٓخئما اع

فاما إٔو هئٌٛ انلٕٚاٌ ػهٗ هأ٘ . رَزُل ئنٛٓب  ئػالو انلٕٚاٌ ثٕعٓخ َظوْب يإٚلح ثبنؾغظ انزٙ
 انًقزٔ أٔ يٍ ًٚبهً افزٖبّٕ فٙ انغٓخ انًؼُٛخ نهُظو انلٕٚاٌ ، ٔعت ػوٗ األيو ػهٗ انٕىٚو

يغبٚو نوأ٘ هئٌٛ انلٕٚاٌ ، لبو ثؼوٗ ٔعٓزٙ انُظو ػهٗ يغهٌ انٕىهاء  فاما كبٌ نهٕىٚو هأ٘. فّٛ 
ٔٚؼًم ثبنمواه انن٘ ٖٚله ػٍ . انًٕضٕع ثؼل االٍزًبع ئنٗ هأ٘ هئٌٛ انلٕٚاٌ  انن٘ ٚجذ فٙ

 ٌ أٌػهٗ أَّ ئما كبٌ لواه انًغهٌ يقبنفبً نوأ٘ هئٌٛ انلٕٚاٌ ٔعت ػهٗ هئٌٛ انلٕٚا انًغهٌ ،
لواه  ٚزملو ثزموٚو يفٖم ػٍ انٕالؼخ ئنٗ انًغهٌ انٕطُٙ االرؾبك٘ فالل أٍجٕع يٍ ربهٚـ ٕلٔه

االرؾبك٘ فٙ أٔل  ٔٚؼوٗ ْنا انزموٚو ػهٗ انًغهٌ انٕطُٙ. يغهٌ انٕىهاء ثمجٕل انؼمل أٔ االرفبق 
  .عهَخ ربنٛخ نٕٕٕنّ



  (10)مادة 
  -:انزبنٛخ رٖبٕبدًٚبهً انلٕٚاٌ فٙ يغبل انولبثخ انالؽمخ ، االؿ

نهلٔنخ ٔرٕهٚلْب ٔئضبفزٓب  انزؾمك يٍ أٌ األعٓيح اإلكاهٚخ لل لبيذ ثزؾٖٛم اإلٚواكاد انًَزؾمخ -1
ثبنزللٛك فٙ انًَزُلاد ٔانجٛبَبد  ٔٚمٕو انلٕٚاٌ فٙ ٍجٛم منك. ئنٗ انؾَبثبد انقبٕخ ثٓب 

ٕم ْٕ انًَزؾك ٔنهزضجذ يٍ أٌ انًزؼ ٔانؾَبثبد نهزؾمك يٍ ٕؾخ ؽَبة رهك انًَزؾمبد
رهك انًَزؾمبد ٔرٕهٚلْب لل رًذ ثٖٕهح َظبيٛخ  لبََٕبً ٔيٍ أٌ انؼًهٛبد انًبنٛخ انًزؼهمخ ثزؾٖٛم

  .ٔاألَظًخ انًبنٛخ ٔانؾَبثٛخ ٔإٕٔنٛخ ٔفمبً نهمٕاٍَٛ ٔانهٕائؼ
هح نٓب فٙ ٔضًٍ ؽلٔك االػزًبكاد انًمو انزؾمك يٍ أٌ انُفمبد لل ٕوفذ ثٖٕهح يالئًخ -2

انزٙ فٖٖذ يٍ أعهٓب رهك االػزًبكاد ٔأٌ ػًهٛخ  انًٛياَٛخ انزملٚوٚخ ٔثًب ٚزفك يغ األْلاف
نهمٕاٍَٛ ٔانهٕائؼ ٔانزؼهًٛبد انًبنٛخ ٔانؾَبثٛخ ٔأؽكبو  اإلَفبق ثغًٛغ يواؽهٓب ، لل رًذ طجمبً

د لل اٍزؼًهذ ثال ٚمٕو انلٕٚاٌ ثٕعّ فبٓ ثبنزؾمك يٍ أٌ االػزًبكا ٔفٙ ٍجٛم منك. انًٛياَٛخ 
 نهمٕاػل انزٙ رؾلكْب انالئؾخ انلافهٛخ ٔأٌ انزٖوفبد انًبنٛخ لل رًذ طجمبً نهمٕاٍَٛ ئٍواف ٔفمبً

  .ٔانهٕائؼ انًبنٛخ ٔانؾَبثٛخ ٔأؽكبو انًٛياَٛخ
يٍ أيبَبد ٍٔهف ٔؽَبثبد عبهٚخ ( ؽَبثبد انزَٕٚخ ) انًٛياَٛخ  يوالجخ عًٛغ ؽَبثبد فبهط -3

انقبٕخ ثٓب ٔيٍ أٌ أهلبيٓب يمٛلح فٙ انؾَبثبد ٔأَٓب يإٚلح  ػًهٛبدنهزؾمك يٍ ٕؾخ ال
  . ثبنًَزُلاد انمبََٕٛخ

  -: يوالجخ انمؤٗ انزٙ رجويٓب األّقبٓ انًؼُٕٚخ انؼبيخ ٔمنك نهزأكل يٍ -4
  .ٍاليخ انْؤط انًبنٛخ انٕاهكح فٙ ػمل انموٗ -أ

  .انًموهح فٙ ْنا انْأٌ انموٗ ٔفٕائلِ ٔفمبً نهمٕاػل انزؾمك يٍ رٕهٚل إٔم -ة
انلٔنخ ، فزكٌٕ هلبثخ انلٕٚاٌ يمٖٕهح ثبنَُجخ ئنٛٓب ػهٗ يب ٔهك فٙ انفموح  أيب انمؤٗ انزٙ رجويٓب

  .اننكو ٍبنفخ( ة)
ٔمنك نهزؾمك يٍ يلٖ  يوالجخ اٍزضًبه انلٔنخ ٔغٛوْب يٍ األّقبٓ انًؼُٕٚخ انؼبيخ أليٕانٓب -5

  .انن٘ رؾٖم ػهّٛ يمبثم منك األيٕال ٔيلٖ يالئًخ انؼبئل ٍاليخ األٔعّ انزٙ رَزضًو فٛٓب رهك
ٔانزللٛك فٙ كفبروْب ٍٔغالرٓب ٔانًَزُلاد  يوالجخ ؽَبثبد انًَزٕكػبد ٔانًقبىٌ ٔلٕٛكْب -6

ػًهٛبد انغوك انَُٕ٘ ٔكهاٍخ األٍجبة انزٙ رإك٘ ئنٗ  انًزؼهمخ ثٓب ٔكننك انزؾمك يٍ ٍاليخ
الزواػ انٍٕبئم انًُبٍجخ نهًؾبفظخ ػهٗ رهك انًٕاك ٕٔٛبَزٓب ٔ ركلٌٚ انًٕاك انًقئَخ أٔ رهفٓب

  .فطظ ٍهًٛخ نزًٍٕٚ انًَزٕكػبد ٔانًقبىٌ ٔانمٕاػل انالىيخ نٕضغ
انٕاهكح فٙ انقطخ ٔمنك نهزؾمك يٍ ٍاليخ اٍزؼًبل  يوالجخ رُفٛن انًْؤػبد اإلًَبئٛخ -7

كبٌ ئَغبى انًْؤػبد انًنكٕهح لل رى فٙ انًٛياَٛخ ٔيًب ئما  االػزًبكاد انًموهح نزهك انًْؤػبد
انًموهح نٓب ٔعبء يؾممبً نألْلاف انًؾلكح فٙ انقطخ يغ ثٛبٌ أٍجبة  ضًٍ ؽلٔك انزكهفخ ٔانًلك

  .االَؾواف ٔانمٖٕه
انؼًٕيٛخ  فؾٔ انؾَبثبد انقزبيٛخ نهغٓبد انقبضؼخ نولبثخ انلٕٚاٌ فضالً ػٍ انًٛياَٛبد -8

االلزٖبك٘ انقبضؼخ  ٚم ٔانًزبعوح نًإٍَبد ّٔوكبد انمطبعٔؽَبثبد األهثبػ ٔانقَبئو ٔانزْغ
ٔرؾلٚل يلٖ ٍاليخ ػٕائلْب  نولبثزّ ٔانًَزُلاد انًإٚلح نٓب نهزؼوف ػهٗ ؽمٛمخ يوكيْب انًبنٙ

ٔانزيايبرٓب رغبْٓب ، ٔنهلٕٚاٌ أٚضبً فؾٔ  ٔرؾلٚل ؽمٕق انلٔنخ ٔاألّقبٓ انًؼُٕٚخ انؼبيخ لجهٓب
  .رمبهٚو يوالجٙ ؽَبثبرٓب

  .انُمٕك ٔانطٕاثغ ٔاألٔهاق ماد انمًٛخ نهزؾمك يٍ يلٖ يطبثمزٓب نهمٕٛك عوك -9

  (11)مادة 
  :انمبٌَٕ ثًب ٚأرٙ ٚمٕو انلٕٚاٌ فٙ ؽلٔك افزٖبٕبرّ انًُٖٕٓ ػهٛٓب فٙ ْنا

ٔانزؾمٛك فٛٓب ٔثؾش ثٕاػضٓب ٔكهاٍخ  انكْف ػٍ ؽٕاكس االفزالً ٔاإلًْبل ٔانًقبنفبد انًبنٛخ -1
  .انزٙ أكد ئنٗ ٔلٕػٓب ٔالزواػ ٍٔبئم ػالعٓب ه فٙ انزْوٚغ َٔظبو انولبثخ انلافهٛخَٕاؽٙ انمٖٕ

ٔانهٕائؼ ٔاألَظًخ انًبنٛخ ٔانؾَبثٛخ ٔأٍهٕة ٍٛو انؼًهٛبد  كهاٍخ ٔفؾٔ يقزهف انمٕاٍَٛ -2
ٍاليزٓب ٔرؾلٚل أٔعّ انُمٔ ٔانمٖٕه فٛٓب ٔ الزواػ يب ٚواِ يٍ ٍٔبئم  انًبنٛخ نهزؾمك يٍ يلٖ

 ٔرؾَُٛٓب نهٕٕٕل ثاكاهح األيٕال انزٙ رًْهٓب انولبثخ ئنٗ ألٖٗ يَزٕٖ يٍ انَاليخ ؽٓبإلٕال
  .ٔانكفبءح ٔانللخ

  (12)مادة 
انقزبيٛخ نهغٓبد انقبضؼخ نولبثخ  ٚضغ هئٌٛ انلٕٚاٌ رموٚواً ٍُٕٚبً ػٍ كم ؽَبة يٍ انؾَبثبد

  .ٔانغٓخ انًؼُٛخ ثٍٛ انلٕٚاٌ انلٕٚاٌ رؼوٗ فّٛ انًالؽظبد ٔأٔعّ انقالف انزٙ رمغ
انؾَبة انقزبيٙ انن٘ ٚزؼهك ثّ منك انزموٚو ئنٗ  ٔٚملو ْنا انزموٚو ، لجم انًٕػل انًموه الػزًبك

يٍ انًغهٌ األػهٗ نالرؾبك ٔهئٌٛ انلٔنخ ٔيغهٌ انٕىهاء  انًغهٌ انٕطُٙ االرؾبك٘ ٔٚجهغ ئنٗ كم
ٖ يغهٌ ئكاهح انًإٍَخ ٔئنٗ ثًإٍَخ أٔ ّوكخ ٔعت رجهٛغّ أٚضبً ئل ٔئما كبٌ انزموٚو ٚزؼهك. 

  . نهْوكخ لجم اَؼمبكْب إللواه انًٛياَٛخ ٔانؾَبثبد انقزبيٛخ ثضالصٍٛ ٕٚيبً انغًؼٛخ انؼًٕيٛخ



فٛٓب رمبهٚو  ٔٚغٕى نٓنِ انًغبنٌ عًٛؼٓب كػٕح هئٌٛ انلٕٚاٌ أٔ َبئجّ نؾضٕه عهَزٓب انزٙ رُبلِ
  .ل انًُبلْخانلٕٚاٌ ٔنّ أٌ ٚزؾلس ٔٚلنٙ ثٕعٓخ َظوِ فٙ انًَبئم يؼ

ٚوٖ أَٓب ػهٗ  ٔنوئٌٛ انلٕٚاٌ كننك أٌ ٚملو رمبهٚو أفوٖ فالل انَُخ انًبنٛخ ػٍ انمضبٚب انزٙ
 .كهعخ كجٛوح يٍ األًْٛخ رمزضٙ ٍوػخ ئطالع انَهطبد انًَإٔنخ ػهٛٓب

 


