واجبـاث إدارة الشؤون القانونيت
 .1حٍمِ اإلخببسّبث ًاٌشىبًُ ٌمضبّب ِشحببث اٌذفبع ادلذِٔ ادلخؼٍمت بأػّبي اٌذفبع ادلذِٔ ادلنٌطت هبُ ًاٌخحمْك هبب
ًِببششة دػٌٍ احلك اٌؼبَ ذلزه اٌمضبّب .
 .2اٌخحمْك ًِببششة دػٌٍ احلك اٌؼبَ بأُ لضْو بنبء ػٍَ طٍب ادلذّش اٌؼبَ ًًفمبً الحىبَ اٌمبٌْٔ .
 .3دتْْض مجْغ األحىبَ اجلنبئْت ًفمبً الحىبَ اٌمبٌْٔ.
 .4حضًّذ احملبِِ اٌؼبَ ادلذِٔ بىبفت اٌبْبٔبث ًاٌٌثبئك اٌالصِت ألُ دػٌٍ حىٌْ ادلذّشّت اٌؼبِت ٌٍذفبع ادلذِٔ أحذ
أطشافيب.
 .5حذلْك لشاساث ىْئبث اٌخحمْك ٌٍخأوذ ِٓ صحت اٌخطبْمبث اٌمبٌْٔٔت ًاختبر اٌمشاس ادلنبسب بشأهنب .
 .6حمذُّ االسخشبساث اٌمبٌْٔٔت ٌؼطٌفت ادلذّش اٌؼبَ ٌٍذفبع ادلذِٔ ًِذساء ادلذّشّبث ًاإلداساث .
 .7اٌخٌصْت بشأْ حصذّك لشاساث األحىبَ حبك أفشاد اٌذفبع ادلذِٔ سٌاء أوبٔج صبدسة ػٓ احملىّت أً لبدة
اٌٌحذاث.
 .8ممبسست صالحْت اٌخٌلْف ًأخالء اٌسبًْ يف اٌمضبّب اٌيت حذخً يف اخخصبص اٌنْببت اٌؼبِت ٌٍذفبع ادلذِٔ .
 .9حنفْز خمبٌفبث اٌسري ادلنظّت حبك ِشحببث اٌذفبع ادلذِٔ .
 .11اختبر اإلجشاءاث اٌالصِت ٌخٌجْو اإلٔزاساث اٌؼذٌْو.
 .11ممبسست مجْغ اٌصالحْبث ادلنصٌص ػٍْيب يف لبٌْٔ أصٌي احملبوّبث اجلضائْت ًأُ لبٌْٔ آخش.
 .12أػذاد إحصبئْبث ٌٍمضبّب ادلسجٍت ًاحملبٌت إىل احملىّت .
 .13االشرتان يف ىْئبث اٌخحمْك ادلشرتن .
 .14حٌيل ِيبَ اٌخبٍْغبث اٌمضبئْت .
ِ .15خببؼت حنفْز األحىبَ اجلضائْت .
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ِ .16خببؼت اٌخششّؼبث ًِب ّطشأ ػٍْيب ِٓ حؼذًّ ًحٌثْميب .
 .17اٌخؼُّْ ػٍَ ادلذّشّبث ً اإلداساث ػٍَ اٌخؼذّالث اٌمبٌْٔٔت ادلخؼٍمت ببألػّبي ادلنبطو هبُ ًبْبْ ادلشاوض اٌمبٌْٔٔت
ادلسخجذة ًِب ّرتحب ػٍْيب .
 .18ادلشبسوت يف حنظُْ اٌؼمٌد ًاالحفبلْبث ادلنٌُ إبشاِيب بني ادلذّشّت اٌؼبِت ٌٍذفبع ادلذِٔ ًأُ جيت أخشٍ.
 .19إبذاء اٌشأُ اٌمبٌِٔٔ حٌي أُ أِش ّخؼٍك بخٍه اٌؼمٌد ًاالحفبلْبث ًِب ّنشأ ػنيب ِٓ خالفبث ًأختبد اإلجشاءاث
اٌمبٌْٔٔت اٌالصِت حْبي رٌه .
ِ .21خببؼت صذًس اجلشّذة اٌشمسْت ًإحضبسىب ًجتٍْذىب ًحٌصّؼيب .
 .21حمذُّ اٌذساسبث ادلخؼٍمت ببٌخطٌس اٌخششّؼِ ٌٍمٌأني ًاألٔظّت ادلطبمت يف جيبص اٌذفبع ادلذِٔ.
ِ .22خببؼت اٌمضبّب ادلخؼٍمت ببٌذفبع ادلذِٔ ًادلشفٌػت أِبَ احملبوُ ادلذْٔت .
 .23ادلشبسوت يف إػذاد ادلشبسّغ ادلمرتحت ٌٍمٌأني ًاألٔظّت ًاٌخؼٍّْبث ادلخؼٍمت ببٌذفبع ادلذِٔ.
 .24حذلْك لشاساث جلبْ اٌؼطبءاث ًادلشرتّبث ًإبذاء اٌشأُ اٌمبٌِٔٔ حٌي أُ أِش ّخؼٍك هبزه اٌمشاساث وٍّب طٍب ِنو
رٌه .
ِ .25خببؼت حمْذ ادلذّشّبث ًاإلداساث ٌٍخششّؼبث ادلؼٌّي هبب ًاإلبالؽ ػٓ أّت خمبٌفت ًاٌخحمك ِنيب.
 .26اٌشلببت ػٍَ لبٌْٔٔت وبفت اٌخؼبُِْ اٌصبدسة ػٓ اإلداساث ادلخخصت .
 .27اٌشلببت ػٍَ لبٌْٔٔت األحىبَ اٌصبدسة ػٓ لبدة اٌٌحذاث لبً حصذّميب .
 .28حٍمِ شىبًُ اٌخظٍُ اٌٌاسدة ِٓ لبً أفشاد اٌذفبع ادلذِٔ ًاٌخحمك ِنيب .
ٔ .29شش األحىبَ بؼذ حصذّميب .
ِ .31خببؼت اٌىشٌفبث اٌشيشّت ًإػذاد اإلحصبئْبث ًادلٌاصٔبث .
 .31اإلششاف ػٍَ اٌخذسّب اٌمبٌِٔٔ ًاالشرتان يف اٌٍمبءاث ًاٌنذًاث .
 .32اسخمببي طٍببث احملبوُ ًحتٌٍّيب إىل اجليبث ادلخخصت ٌإلجشاء.
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 .33اإلششاف ػٍَ إػذاد اٌىشف اٌشيشُ ادلشفٌع إىل ًصاسة اٌؼذي .
 .34حسجًْ اإلخببساث يف سجً اٌمضبّب .
 .35فخح اٌمٌْد ادلخؼٍمت ببٌشىبًٍ يف سجً خبص .
 .36حنظُْ األٌِس ادلخؼٍمت ببٌمٌْد .
 .37حسجًْ اٌمضبّب اٌيت مت إحبٌخيب ٌٍّحبوُ ادلخخصت يف سجً خبص .
 .38حسجًْ احملىٌِني ًادلٌلٌفني ًاحملجٌصّٓ ػٍَ رِت اٌمضبّب يف سجً خبص .
 .39إػذاد حمشّش ٌِِّ بأىُ اٌمضبّب ًاحلٌادد ادلخؼٍمت بأفشاد اٌذفبع ادلذِٔ .
 .41حٌيل أٌِس األسشفت ًاحلفظ .
 .41اسخمببي اٌشىبًٍ ًادلظبمل ِٓ ادلٌاطنني ادلخؼٍمت ببٌخجبًصاث ًادلّبسسبث اخلبطئت اٌيت لذ حصذس ػٓ ِشحببث اٌذفبع
ادلذِٔ ًاٌخحمْك فْيب ًإصذاس اٌمشاساث ادلنبسبت بشأهنب ًاػبدة احلمٌق الصحبهبب .
 .42اٌخفخْش اٌذًسُ ًادلفبجئ ػٍَ وبفت أِبوٓ حجض االفشاد ٌٍخأوذ ِٓ اٌخضاَ اٌمبئّني ػٍْيب ببحرتاَ حمٌق اإلٔسبْ
ًاٌخمْذ بأحىبَ اٌخششّؼبث اٌنبفزة.
ِ .43شالبت حطبْك ادلؼبّري اٌذًٌْت حلمٌق اإلٔسبْ ًبشىً ّنسجُ ِغ ادلٌاثْك اٌذًٌْت ًاٌخششّؼبث اٌنبفزة .
 .44حؼضّض ثمبفت حمٌق اإلٔسبْ ٌذٍ ِشحببث اٌذفبع ادلذِٔ ِٓ خالي اٌخؼبُِْ ًاٌنششاث ًاحملبضشاث ....اخل.
 .45اٌخؼبًْ ًاٌخنسْك ادلسخّش ِغ ادلشوض اٌٌطين حلمٌق اإلٔسبْ ًدٌّاْ ادلظبمل .
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