
 . الهيكل التٌظيوي لإلدارة العبهة للشئىى القبًىًية
 

 : تتكىى اإلدارة العبهة للشؤوى القبًىًية هي اإلدارات التبلية
 إدارة التحقيقبت والوتببعة - 1
رؼزجر إدارح الزذمٕمبد َالمزبثؼةخ المتةزُِ اادارْ المتة َن ػةه إ ةراح الزذمٕمةبد ال   ةخ            

ذبلةةخ إلٍٕةةب  ةةه المةةمٔر الؼةةبة ت َ زبثؼةةخ رىتٕةةح المةةراراد َا دكةةبة  لكشةةا الملبلتةةبد المبوُوٕةةخ الم
 الصبدرح ػه المجبلس َاللجبن الزأدٔجٕخ ت َكحا  زبثؼخ الذمُق المبوُوٕخ للجب ؼخ لمِ الغٕر.

 الوهبم  واالختصبصبت :  
 َاالخزصبصبد الزبلٕخ : رزُلّ إدارح الزذمٕمبد َالمزبثؼخ المٍبة

 . بٔب المذبلخ إلٍٕب  ه الممٔر الؼبةفٓ المض راح الزذمٕمبد إ .1

االطةة ع ػلةةّ االَراق َالمتةةزىماد الزةةٓ رلةةمة الزذمٕةةك  ةةه  ِ  ٍةةخ كبوةةذ فةةٓ          .2

 .الجب ؼخ

 ً .مٔر ػبة الشئُن المبوُوٕخ ل ط ع َالزُ ٕ ّ إل بدالزذمٕموزبئج دبلخ إ .3

 .ستر الزذمٕك ػه َ ُد  ىبٔخ ذا إّ الىٕبثخ الؼب خ لا المضبٔبااللزراح ثإدبلخ  .4

 .المبوُوٕخ   جبلس الزأدٔت َلجبن الزذمٕكػه  زبثؼخ رىتٕح المراراد الصبدرح  .5

  زبثؼخ الذمُق المبوُوٕخ للجب ؼخ لمِ الغٕر. .6

 َرفؼٍب إلّ الممٔر الؼبة. سٕر ػمل اادارح إػماد الزمبرٔر المَرٔخ ػه  .7

  ٔخ  ٍبة  َ اخزصبصبد  خرِ ركلا ثٍب  ه لجل الممٔر الؼبة. .8

 زذمٕمبد َالمزبثؼخ  ه ا لتبة الزبلٕخ : رزكُن إدارح ال

 قسن التحقيقبت - 1

 الوهبم واالختصبصبت:
 ٔزُلّ لتم الزذمٕمبد المٍبة َاالخزصبصبد الزبلٕخ :  

 إ راح الزذمٕمبد َ جبشرح اا راحاد   بة لجبن الزأدٔت . .1
 االط ع ػلّ ا َراق َالمتزىماد الزٓ رلمة الزذمٕك . .2
 إلّ  مٔر اادارح ل ط ع َالزُ ًٕ . إدبلخ الزذمٕك  غ الر ْ .3
 االلزراح ثإدبلخ المضبٔب إلّ الىٕبثخ الؼب خ إذا  ستر الزذمٕك ػه َ ُد  ىبٔخ . .4
 َرفؼٍب إلّ  مٔر اادارح. سٕر ػمل المتم إػماد الزمبرٔر المَرٔخ ػه  .5
فٍرسةةخ الزذمٕمةةبد َوزةةبئج الزذمٕةةك ثمرٔمةةخ ػلمٕةةخ رضةةمه الر ةةُع إلٍٕةةب فةةٓ َلةةذ     .6

 الذب خ .
  ٔخ  ٍبة َاخزصبصبد ُ خرِ ٔكلا ثٍب  ه لجل  مٔر اادارح . .7

 قسن الوتببعة - 2

 الوهبم واالختصبصبت:
 ٔزُلّ لتم المزبثؼخ المٍبة َاالخزصبصبد الزبلٕخ : 

  زبثؼخ رىتٕح االدكبة َالمراراد الصبدري ػه المجبلس الزأدٔجٕخ . -
  زبثؼخ دمُق الجب ؼخ المبوُوٕخ لمِ الغٕر. -
 َرفؼٍب إلّ  مٔر اادارح. سٕر ػمل المتم برٔر المَرٔخ ػه إػماد الزم -



  ٔخ  ٍبة  َ إخزصبصبد  خرِ ٔكلا ثٍب  ه لجل  مٔر اادارح . -
 إدارة القضبيب والتظلوبت  - 2
رؼزجر إدارح المضبٔب َ الزظلمبد المتزُِ اادارْ المت َن ػه رمثٕل الجب ؼخ    بة التلمخ     

َ صبلخ الجب ؼخ   بة المضبح ت َرلمٓ الزظلمبد الملزلتخ َفذصةٍب  المضبئٕخ َالمفبع ػه دمُق 
 َإثماح الر ْ فٍٕب َرفؼٍب إلّ الممٔر الؼبة ل ط ع َالزُ ًٕ.

 الوهبم  واالختصبصبت :
 رزُلّ إدارح المضبٔب َالزظلمبد المٍبة َاالخزصبصبد الزبلٕخ :

1.  َ ر الةمػبَِ  ٕرزةُلّ رذضة  رمثٕل الجب ؼخ َكلٕبرٍب َ راكزٌب   بة الٍٕئبد المضةبئٕخ 

 دكبة فٓ المضبٔب الزٓ رلص الجب ؼخ  َ  ِ  ه كلٕبرٍب َ راكزٌب.َرلمٓ ا 

 ثذمُق الجب ؼخ . فٓ المضبٔب المزؼلمخ المفبع  .2

 .لملزلتخئبد الزذكٕم إبن ٌَلجرمثٕل الجب ؼخ   بة  .3

 الممٔر الؼبة . ّال المبوُوٓ فٍٕب َرفؼٍب ْثماح الر إرلمٓ الزظلمبد  َفذصٍب َ .4

ػه سٕر ػمل اادارح َ رفؼٍب للممٔر الؼبة لإلط ع اػماد الزمبرٔر المَرٔخ  .5

 َالزُ ًٕ.

  ٔخ  ٍبة  َ إخزصبصبد  خرِ ركلا ثٍب  ه لجل الممٔر الؼبة . .6
 

 رزكُن إدارح المضبٔب َالزظلمبد  ه ا لتبة الزبلٕخ : 

 قسن القضبيب - 1
 الوهبم واالختصبصبت:

 
 ٔزُلّ لتم المضبٔب المٍبة َاالخزصبصبد الزبلٕخ : 

1.  َ ر الةمػبَِ  ٕزةُلّ رذضة  ٔرمثٕل الجب ؼخ َكلٕبرٍب َ راكزٌب   بة الٍٕئبد المضةبئٕخ 

 َرلمٓ االدكبة فٓ المضبٔب الزٓ رلص الجب ؼخ  َ  ِ  ه كلٕبرٍب َ راكزٌب.

 ثذمُق الجب ؼخ . فٓ المضبٔب المزؼلمخ المفبع رُلٓ  .2

 .لملزلتخئبد الزذكٕم إبن ٌَلج بة رمثٕل الجب ؼخ   .3

ػةةه سةةٕر ػمةةل المتةةم َرفؼٍةةب  إلةةّ  ةةمٔر اادارح لإلطةة ع اػةةماد الزمةةبرٔر المَرٔةةخ  .4

 َالزُ ًٕ.

  ٔخ  ٍبة  َ إخزصبصبد  خرِ ٔكلا ثٍب  ه لجل  مٔر اادارح . .5
 

 قسن التظلوبت - 2
 الوهبم واالختصبصبت:

 خ : ٔزُلّ لتم الزظلمبد المٍبة َاالخزصبصبد الزبلٕ
 . دارح مٔر اا ّلإ َرفؼٍب ثشأوٍبثماح الر ِ المبوُوٓ إرلمٓ الزظلمبد  َفذصٍب َ .1

ػةةه سةةٕر ػمةةل المتةةم َرفؼٍةةب إلةةّ  ةةمٔر اادارح لإلطةة ع   اػةةماد الزمةةبرٔر المَرٔةةخ  .2

 َالزُ ًٕ.



  ٔخ  ٍبة  َ إخزصبصبد  خرِ ٔكلا ثٍب  ه لجل  مٔر اادارح . .3
 إدارة الفتبوي والصيبغة  - 3
(: رؼزجةةةر إدارح التزةةةبَِ َالصةةةٕبىخ المتةةةزُِ اادارْ المتةةة َن ػةةةه صةةةٕبىخ َ   17ح) ةةةبد    

 را ؼةةخ كبفةةخ اللةةُائخ َا وظمةةخ المزؼلمةةخ ثأوشةةمخ الجب ؼةةخ  ةةه الىبدٕةةخ المبوُوٕةةخ َكةةحل  إصةةمار  
 التزبَِ المبوُوٕخ فٓ المضبٔب  الزٓ رؼرض ػلٍٕب  ه الجٍبد الملزصخ . 

 الوهبم واالختصبصبت :
 رزُلّ إدارح التزبَِ َالصٕبىخ المٍبة َاالخزصبصبد الزبلٕخ :(: 18 بدح )

اػماد َصٕبىخ َ را ؼخ المراراد َاللُائخ َالمىشُراد َاارشبداد المذبلخ إلٍٕةب   .1
  ه الجٍبد الملزصخ .

 إصمار التزبَِ المبوُوٕخ فٓ المضبٔب المذبلخ إلٍٕب  ه الجٍبد الملزصخ. .2
ادارح َرفؼٍةةةب للمةةةمٔر الؼةةةبة لإلطةةة ع ػةةةه سةةةٕر ػمةةةل ااػةةةماد الزمةةةبرٔر المَرٔةةةخ  .3

 َالزُ ًٕ.

 اثراة الؼمُد َفمًب لمب ٔذبن إلٍٕب  ه ااداراد المؼىٕخ . .4
  ٔخ  ٍبة  َ إخزصبصبد  خرِ ركلا ثٍب  ه لجل الممٔر الؼبة . .5

 
 رزكُن إدارح التزبَِ َالصٕبىخ  ه ا لتبة الزبلٕخ : 

 قسن الصيبغة - 1

 الوهبم واالختصبصبت:
 الصٕبىخ المٍبة َاالخزصبصبد الزبلٕخ :ٔزُلّ لتم 
 إػماد َ صٕبىخ َ  را ؼخ اٖرٓ:  .1

   ًٕلراراد رئٕس الجب ؼخ المىتحي لمراراد المجبلس َاللجبن المشكلخ رشك
 لبوُوًٕب .

  لراراد الزؼٕٕه َاالوزماة َااػبرح َاأتبد  ػضبح الٍٕئخ الزمرٔتٕخ
 َالٍٕئخ المتبػمح َاادارٕٔه .

 زؼلمخ ثترٔبن اللُائخ الملزلتخ .المراراد الم 
  را ؼخ كبفخ اللُائخ الزىظٕمٕخ َالؼمُد اللبصخ ثبلجب ؼخ  ه الىبدٕخ 

 المبوُوٕخ .
ػه سٕر ػمل المتم َرفؼٍب  إلّ  مٔر اادارح لإلط ع اػماد الزمبرٔر المَرٔخ  .2

 َالزُ ًٕ.

  ٔخ  ٍبة  َ إخزصبصبد  خرِ ٔكلا ثٍب  ه لجل  مٔر اادارح . .3
 الفتبوي قسن - 2

 الوهبم واالختصبصبت:
 ٔزُلّ لتم التزبَِ المٍبة َاالخزصبصبد الزبلٕخ :

 اصمار التزبَِ المبوُوٕخ فٓ المُضُػبد الزٓ رؼرض ػلًٕ  ه الجٍبد الملزصخ. -
فذص الزمبرٔر الُاردح  ه   ٍزح الرلبثخ َالزتزٕش الماخلٓ َاللبر ٓ َإثماح الر ْ  -

 ادارح. المبوُوٓ ثشأوٍب َرفؼً إلّ  مٔر ا
ػه سٕر ػمل المتم َرفؼٍب  إلّ  مٔر اادارح لإلط ع اػماد الزمبرٔر المَرٔخ  -

 َالزُ ًٕ.

  ٔخ  ٍبة َإخزصبصبد  خرِ ٔكلا ثٍب  ه لجل  مٔر اادارح . -
 


