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 ادلؼدعة 

اغطالضاً عـ تقجفـات اظدوظـة اظراعقـة اظـك تطـقؼر علـقرة     
تـقظل وزارة اظؿكطــقط سؿؾقــة  ،اظؿـؿقـة اظشــاعؾة صـل اظؾؾــد

اظـفقض باظقاضع االضؿصادي اػؿؿاعا خاصاً عـ خالل اظؼطاسني 
وغؿقفة التلـا  اظعؿـؾ صـل ػـذؼـ اظؼطـاسني  ،اظعام واخلاص 

الدقؿا اظؼطا  اخلاص وظؽقن وزارتـا ععـقة بؿـظقؿ سؿؾ ػـذا 
اظؼطا  احلققي عـ خالل دوائرػا. وعـفا اظدائرة اظؼاغقغقـة اظؿـل 
ؼؼع ضؿـ عفاعفا عـح ػقؼـات ذـرطات ادلؼـاوالت وادلؼـاوظني 
ؿ بعد ادؿقػائفا اظشروط اظؼاغقؼـة وتفقؽؿفا وحلب درجـاتف

طان البد عـ ان ؼصار اظك اسـداد ػـذا اظـدظقؾ  ،واخؿصاصاتفؿ 
ادلؿضــؿـ تعؾقؿــات تصـــقػ ذــرطات ادلؼــاوالت و ادلؼــاوظني 
واالدارج صل اظؼائؿة اظلقداء ظؿـظقؿ سؿؾ ػذه اظشرطات مبا ال 
ؼؿعــارض واظؼــقاغني اظـاصــذة وعـــ ثــؿ اجؿؾــاء خقــرة ذــرطات 

اخلؾرة ممـا ؼــعؽس ادلؼاوالت وتقزقػ خؾرات ادلؼاوظني عـ  ذوي 
 اؼفاباً سؾك علقرة اظؿـؿقة االضؿصادؼة صل اظعراق.

 
      د . دؾؿان سؾل اجلؿقؾل                                                     

 وزؼر اظؿكطقط                                                           
 
 
 
 



 

 عـ غقـ

احدى دوائرة وزارة اظؿكطقط تؼدم خـدعات   -اظدائرة اظؼاغقغقة :
صل عفال االدؿشارات اظؼاغقغقة واحلؼقضقة وؼؿؽقن اظؿشـؽقؾ 

 عـ دؿة اضلام طؿا صل اظفقؽؾ اظؿـظقؿل ادلرصؼ .
وؼعؿؾر ضلؿ تصـقػ ذـرطات ادلؼـاوالت وادلؼـاوظني عــ اػـؿ 
اظؿشؽقالت صل اظدائرة اظؼاغقغقة طقغف ؼعؿؾ مبــفج تؾلـقط 

قؼ تقجفـات احلؽقعـة اظعراضقـة اظلـاسقة اظـك االجراءات وحتؼ
تشفقع اظؼطا  اخلاص  وجعؾف ذرؼؽاً صاسالً صل حتؼقؼ اػداف 
خطة اظؿـؿقة حقث ؼققي سؾك علؿشارون وعقزػقن عـ ذوي 

 اخلؾرات صل اجملال اظؼاغقغل واالداري.
وؼرأدفؿ عدؼر سام ذو خؾرة وادـعة صـل عفـال االدؿشـارات 

الضات رصـقـة عـع ادلؼـاوظني عــ اظؼاغقغقة حاصظ سؾك اضاعة س
 ،اظؼطــا  اخلــاص صــل عكؿؾــػ ادللــائؾ اظؼاغقغقــة ) ا اعــاة 

صـقاشة  ،االدؿشـارات واظؿـدرؼب ،صـقاشة اظعؼـقد  ،اظؿقؽقؿ
 اظؿعؾقؿات و اظؿشرؼعات وعراجعؿفا صل عكؿؾػ اجملاالت ( .

 
   أ . م .د .ػـاء ادؿاسقؾ ابراػقؿ                                   

 عدؼر سام اظدائرة اظؼاغقغقة                                     
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 رؤؼؿـا :

 اظرؼادة واظؿؿقز صل اظعؿؾ اظؼاغقغل واحلؽقعل .
 : رداظؿـا

تؼدمي خدعات ضاغقغقة حؽقعقة عؾدسة وعؾؿؽرة مبا ؼؿقاصؼ عـع 
 اظعادلقة ومبا ؼقؼؼ رضا ادلؿعاعؾني .اصضؾ ادلؿاردات 

 : ضقؿـا

 اظعؿؾ بروح اظػرؼؼ 
 اظػاسؾقة واظؽػاءة 
 اظـزاػة 
 اظدضة صل اظعؿؾ 
 اظؿقلني ادللؿؿر 
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 اظفدف.1

اظدظقؾ ضؿان تصـقػ ذرطات ادلؼـاوالت وادلؼـاوظني  ػذا ؼفدف
وصؼ ذروط وعؤػالت مت حتدؼـدػا وصـؼ ضـقاغني وتشـرؼعات وزارة 
اظؿكطقط ومبا ؼؾؾل احؿقاج اجلفات ادللؿػقدة ظؿـظـقؿ ػقؼـة 
ععؿؿدة وععؿرف بفا ظدى اجلفات طاصة ووصؼ اجلـقدة ادلطؾقبـة 

 ظؿصـقػ ذرطات ادلؼاوالت وادلؼاوظني.

 اجملال.2

ؼ عؿطؾؾات ػـذا اظـدظقؾ سؾـك طاصـة ذـرطات ادلؼـاوالت تطؾ
ال ) االغشــائقة عاعــة وادلؼــاوظني طشــكي رؾقعــل ظالسؿــاظ

 اواظؽفربائقة وادلقؽاغقؽقة واظؽقؿقائقة ( صل اظعراق .

 ادلراجع.3

 دظقؾ ادلؼاوظني. .1
( ظلــة 1اظؿعؾقؿات اظصـادرة عــ وزارة اظؿكطـقط رضـؿ ) .2

2015. 
 ادلعدل. 1997( ظعام 21ضاغقن اظشرطات رضؿ ) .3
 . 2009( ظعام 19ضاغقن وزارة اظؿكطقط رضؿ ) .4
 جؿقع اظؼقاغني واظؿعؾقؿات واظضقابط ذات اظعالضة . .5
 .ISO 9001:2015ادلقاصػة اظؼقادقة اظعادلقة  .6
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 اظؿعارؼػ

اظقزؼر  : وزؼر اظؿكطقط .
اظشكي اظطؾقعل اظذي ؼزاول اسؿال ادلؼاوالت وؼؽـقن  :  ادلؼاول

حائزاً سؾك ػقؼـة تصــقػ ادلؼـاوظني اظعـراضقني او ػقؼـة احتـاد 
 ادلؼاوظني اظعراضني.
ــاغقن   : ػــل اظشــرطة ادلؤدلــة مبقجــب ض ذــرطة ادلؼــاوالت
ــزاول اسؿــال  1997 ( ظلـــة21اظشــرطات رضــؿ ) و تعدؼالتــة وت

 ادلؼاوالت حلب غشارفا .
اغقيادلؼاول اظـ ادلؼاول اظذي ؼـػذ عؼاوظة ثاغقؼة . : 

( او ذـرطة  سؼد ؼؾؿزم مبقجؾف احـد رـرصني ) ادلؼـاول :  ادلؼاوظة
عؼاوالت بؿـػقذ  االسؿال عع اجلفات احلؽقعقة واظغقر حؽقعقة 

 وتؽقن ادلؼاوالت سؾك غقسني.
وػـل االسؿـال ادلؿعؾؼـة باغشـاء وتقدـقع  :  ادلؼاوظة االغشائقة
غل باغقاسفــا واظطــرق واجللــقر واظلــؽؽ وػــدم وتــرعقؿ ادلؾــا

وادلطارات واظلـدود واخلزاغـات وعشـارؼع اظـري واظؾـزل وادلـقاغ  
 واسؿال ادلاء واجملاري وشقرػا عـ االسؿال االغشائقة .

:  عؼــاوالت االسؿــال اظؽفربائقــة وادلقؽاغقؽقــة واظؽقؿقائقــة
وتشؿؾ االسؿـال ادلؿعؾؼـة بـصـب وترطقـب وصـقاغة ادلعـدات 
وادلؽائـ وعقطات تقظقد اظؽفربـاء وعقطـات اظضـب وبـداالت 

واظصققة   اظفقاتػ واسؿال اظؿؽققػ واظؿادقلات اظؽفربائقة
واظؿرطقؾـات ادلعدغقـة وصـقاغة  وادلاء واجملاري واالبراج اظؽفربائقة

وغقــة وادلشــارؼع االجفــزة واظؾراعفقــات واحلادــؾات االظؽؿر
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اظصـاسقة اخملؿؾػة وشقرػا عـ االسؿال اظؿل تدخؾ صل دائرة ػذا 
 االخؿصاص.

ادلؼاول ضؾؾ : جزء عـ عؼاوظة رئقلقة تـػذ عـ   ادلؼاوظة اظـاغقؼة
اظـاغقي ظؾففات اظردؿقة ضؿـ ذات ادلؼاوظـة بعـد عقاصؼؿفـا 

 % ( ثالثني عـ ادلؽة عـ طؾػـة ادلؼاوظـة30والتزؼد طؾػؿفا سؾك )
 اظرئقلقة.

:  ػل اظؼـدرة ادلاظقـة وادلؤؼـدة عــ ضؾـؾ االدارة   اظؽػاءة ادلاظقة
 اظعاعة ظؾؿصرف اجملاز وادلعؿؿد ضاغقغقاً. 

االسؿال اظؿل اجنـزت وصـؼ اظشـروط اظؼاغقغقـة  : االسؿال ادلـفزة
وادلقاصػات اظػـقـة ادلؿعاضـد سؾقفـا عـع اجلفـات ادللـؿػقدة 

 . وصدرت صل ذاغفا ذفادة اطؿال اسؿال 
وػــل ضائؿــة تؿضــؿـ ادــؿاء اظشــرطات  :  اظؼائؿــة اظلــقداء

وعدراءػا ادلػقضني وادؿاء ادلؼاوظني اظـذؼـ دـؾؼ ومت ادارجفـؿ 
صل اظؼائؿة اظلقداء عـ ضؾؾ جلـة تصــقػ ذـرطات ادلؼـاوالت 
وادلؼاوظني وعصادضف اظلقد وزؼر اظؿكطقط سؾقفا بعد درادؿفا 

الت اظؿـل ورد صـل بـاءاً سؾك رؾب عـ جفة اظؿعاضد وحلب احلا
تعؾقؿات تصـقػ ذرطات ادلؼاوالت وادلؼاوظني دلـدة التزؼـد ســ 

وميـع خالظفا اظؿعاعؾ عع ػـذه اظشـرطات او ادلؼـاوظني  دـؿني.
ؼائؿة اظلقداء بعد اغؿفاء ادلدة او ضؾؾفا بــاء اظوؼؿؿ رصعفا عـ 

 سؾك رؾب اظشرطة او ادلؼاول وعقاصؼة جفة اظؿعاضد . 
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 تصـقػ ذرطات ادلؼاوالت وادلؼاوظنيجدول ضقابط 

رأس  اظدرجة ت
احللابات  ا ادب ادلشاور ادلفـددني ادلال

 اخلؿاعقة

 عؾقار 7 ادلؿؿازة 1

 علـاػؿ ادؿشاري مبرتؾة عدغل عفـدس
 االغشـائل ظالخؿصـاص 2 سـدد عؿػـر  او

 مبرتؾـة عقؽاغقـؽ او طفربـائل وعفــدس
 2 ســدد عؿػــر  او علــاػؿ ادؿشــاري

ــائل ظالخؿصــاص ــاغقؽل اظؽفرب  وادلقؽ
 غؼابة ادلفـددني عـ وبؿاؼقد

 عؿػر  عؿػر 

تؼدم  ان
 حلابات
خؿاعقة 
 عصدضة
ظؾلـؿني 
 األخقرتني

 عؾقار 5 االوظك 2

 علـاػؿ ادؿشاري مبرتؾة عدغل عفـدس
 وعفــدس االغشائل ظالخؿصاص عؿػر  او

 ادؿشـاري مبرتؾـة عقؽاغقـؽ او طفربـائل
 اظؽفربـائل ظالخؿصاص عؿػر  او علاػؿ

 غؼابة ادلفـددني عـ وبؿاؼقد وادلقؽاغقؽل
 عؿػر  عؿػر 

تؼدم  ان
 حلابات
خؿاعقة 
 عصدضة
ظؾلـؿني 
 األخقرتني

 عؾقار 4 اظـاغقة 3

 علـاػؿ ادؿشاري مبرتؾة عدغل عفـدس
 وعفــدس االغشائل ظالخؿصاص عؿػر  او

 ادؿشـاري مبرتؾـة عقؽاغقـؽ او طفربـائل
 اظؽفربـائل ظالخؿصاص عؿػر  او علاػؿ

 غؼابةادلفـددني عـ وبؿاؼقد وادلقؽاغقؽل
 
 

 عؿػر  عؿػر 

تؼدم  ان
 حلابات
خؿاعقة 
 عصدضة
ظؾلـؿني 
 األخقرتني

 عؾقار 3 اظـاظـة 4

 او علـاػؿ عفـاز مبرتؾـة عـدغل عفـدس
 وعفــدس االغشـائل ظالخؿصـاص عؿػر 

 علاػؿ عفاز مبرتؾة عقؽاغقؽ او طفربائل
 اظؽفربـــائل ظالخؿصـــاص عؿػـــر  او

 غؼابة ادلفـددني عـ وبؿاؼقد وادلقؽاغقؽل
 عؿػر  عؿػر 

تؼدم  ان
 حلابات
خؿاعقة 
 عصدضة
ظؾلـؿني 
 األخقرتني

 عؾقار 2 اظرابعة 5

 او علـاػؿ عفـاز مبرتؾـة عـدغل عفـدس
 وعفــدس االغشـائل ظالخؿصـاص عؿػر 

 علاػؿ عفاز مبرتؾة عقؽاغقؽ او طفربائل
 اظؽفربـــائل ظالخؿصـــاص عؿػـــر  او

 غؼابة ادلفـددني عـ وبؿاؼقد وادلقؽاغقؽل

شقر 
 عؿػر 

شقر 
 الؼقجد عؿػر 

 عؾقار 1 ةلاخلاع 6

 او علـاػؿ عفـاز مبرتؾـة عـدغل عفـدس
 وعفــدس االغشـائل ظالخؿصـاص عؿػر 

 علاػؿ عفاز مبرتؾة عقؽاغقؽ او طفربائل
 اظؽفربـــائل ظالخؿصـــاص عؿػـــر  او

 غؼابة ادلفـددني عـ وبؿاؼقد وادلقؽاغقؽل

شقر 
 عؿػر 

شقر 
 الؼقجد عؿػر 
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 جدول ضقابط تصـقػ ادلؼاوظني ) االذكاص اظطؾقعقني(

 ادلفـددني طػاءة عاظقة اظدرجة ت

 750,000,000 اظلاددة 1

 او علاػؿ ممارس مبرتؾة عدغل عفـدس
 االغشائل ظالخؿصاص عؿػر 

 ممارس مبرتؾة عقؽاغقؽ او طفربائل وعفـدس
 اظؽفربائل ظالخؿصاص عؿػر  او علاػؿ

 غؼابة ادلفـددني عـ وبؿاؼقد وادلقؽاغقؽل

 600,000,000 اظلابعة 2

 عؿػر  او علاسد مبرتؾة عدغل عفـدس
 االغشائل ظالخؿصاص

 مبرتؾة عقؽاغقؽ او طفربائل وعفـدس
 ظالخؿصاص عؿػر  او علاػؿ علاسد

غؼابة  عـ وبؿاؼقد وادلقؽاغقؽل اظؽفربائل
 ادلفـددني

 الؼقجد 400,000,000 اظـاعـة 3

 الؼقجد 300,000,000 اظؿادعة 4

 الؼقجد 150,000,000 اظعاذرة 5
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ادلؼاوالت  ذرطات تصـقػ تعؾقؿات تـػقذ تلفقؾ ضقابط
 5112 ( ظلـة1) رضؿ اظلقداء اظؼائؿة صل واالدراج وادلؼاوظني

( اخلاصة باظقثائؼ ادلطؾقبـة ) اظؿصــقػ ألول 1ضقابط رضؿ ) .1
تغققـر ادلـدؼر  ،بـدل ضـائع  ،تعدؼؾ درجة   ،جتدؼد ػقؼة  ،عرة 

 تؾػ اظفقؼة( . ،تغققر بقاغات اظفقؼة  ،ادلػقض 
 ( اخلاصة باالدراج واظرصع صل اظؼائؿة اظلقداء.2ضقابط رضؿ ) .2
( اخلاصة باظؽشـػ ادلـقضعل سؾـك ذـرطات 3ضقابط رضؿ ) .3

ادلؼاوالت اظؿل تطؾب عـقفا اظدرجـة ) ادلؿؿـازة أو االوظـك أو 
 اظـاغقة (.

( اخلاصة بصقة صدور اظقثائؼ ادلطؾقبة دلــح 4قابط رضؿ )ض .4
 ػقؼة اظؿصـقػ
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 ةـادلطؾقبــ باظقثــائؼ اخلاصــة اظضــقابط: (1) رضــؿ ضــقابط
،  ضـائع بـدل ،ةدرجـ تعـدؼؾ، ػقؼـة جتدؼد ، عرة ألول )اظؿصـقػ

 ) ؾػ اظفقؼة، تاظفقؼة بقاغات تغققر، ادلػقض ادلدؼر تغققر
 ً  تعؾقؿـات عــ (7ادلـادة ) عــ )رابعـاً  ( اظؾــد ألحؽـام ادـؿـادا
 اظؼائؿـة واالدراج صـل وادلؼـاوظني ادلؼـاوالت ذـرطات تصــقػ
 -: االتقة اظضقابط أصدرغا  2015( ظلـة 1) رضؿ اظلقداء

ً أ   ادلؼـاوالت ذـرطات تصــقػ ظغـرض ادلطؾقبـة اظقثـائؼ :وال
 وادلؼـاوظني اظؿـل ؼؿطؾـب ادلؼـاوالت ذـرطات سؾـك وادلؼـاوظني:
 الول عرة او اظؿفدؼد او اظؿعدؼؾ اجراء االتل :تصـقػفا 

 
تؼدمي رؾب خطل إظك اظـدائرة اظؼاغقغقـة / ضلـؿ تصــقػ  .1

ذرطات ادلؼاوالت وادلؼاوظني عـ ضؾؾ ادلدؼر ادلػقض ظؾشـرطة 
او ا اعل مبقجب وطاظـة أصـؾقة صـادرة عــ ادلـدؼر ادلػـقض 
ظؾشرطة بصػؿف ادلعـقؼـة ؼؾـني صقـف غـق  اظطؾـب وصــػ 

 وحلب رؾقعة اظطؾب.ادلطؾقب 
عؾ  جؿقع حؼقل وبقاغات االدؿؿارة بدضة وحلـب عـا ػـق  .2

 عطؾقب ظدرجة اظؿصـقػ عع خؿؿ اظشرطة .
تؼدمي ادللؿؿلـؽات اظـؾقتقـة اظؿعرؼػقـة اخلاصـة بادلـدؼر  .3

ادلػقض وادلؤدلـني وادللـاػؿني صـل اظشـرطة او ادلؼـاول 
ادلؿؿـؾة بــ ) ػقؼة االحقال ادلدغقـة او جـقاز اظلـػر حلـب 
االحقال حصراً او اظؾطاضة اظقرـقة( وادللؿؿلؽات اخلاصـة 
 باظلؽـ   ) بطاضة اظلؽـ أو طؿاب تاؼقد اظلؽـ حصراً ( .

تؼدمي االوراق اظؿادقلقة اخلاصـة باظشـرطة ادلصـدضة عــ  .4
 دائرة تلفقؾ اظشرطات وادلؿؿـؾة بــ: وزارة اظؿفارة /

ــال  (4-1) ــا رأس ع ــت صقف ذــفادة تادــقس اظشــرطة وادلـؾ
 طؿاب اغؿفاء االجراءات او طؿاب تاؼقد. اظشرطة او



قسم تصنيف شركات المقاوالت والمقاولين - الدائرة القانونية ــ وزارة التخطيط / العراق

التعليمات الخاصة بتصنيف شركات المقاوالت والمقاولين

9  

عقضر اجؿؿا  اظشرطة او ضرار عؤدس ؼؿضـؿـ ادـؿ  (4-2)
 ادلدؼر ادلػقض ظؾشرطة او طؿاب تاؼقد.

سؼد تادقس اظشرطة او بقـان تادـقس ؼؿضـؿـ ادـؿ  (4-3)
 ادللاػؿني صل اظشرطة او ادلؤدس او طؿاب تاؼقد.

 ارصاق طؿاب تاؼقد غؼابة ادلفـددني اظعراضقة عع  االخؿصاص .5
 وادلرتؾة ادلطؾقبة ظؽؾ درجة عع طؿاب ضطع سالضة ان وجد .

ارصــاق طؿــاب تاؼقــد عـــ احــد ادلصــارف ادلعؿؿــدة ؼؿضــؿـ  .6
 اظؽػاءة ادلاظقة ظؾؿؼاول وحلب اظدرجة ادلطؾقبة .

ــة  .7 ــد احتــاد ادلؼــاوظني اظعــراضقني صــل حاظ ــاب تاؼق ــاق طؿ ارص
 اظؿصـقػ ألول عرة.

ـ تعقـني ظؾؿشـاور ارصاق طؿاب تاؼقد غؼابة ا ـاعني ادلؿضـؿ .8
 اظؼاغقغل اذا تطؾب االعر.

ارصاق طؿاب تاؼقد غؼابة ا ادـؾني ادلؿضـؿـ سؿـؾ ا ادـب  .9
 ظدى اظشرطة سؾك ان ؼؽقن شقر عقزػ .

تؼدمي وطاظة اصؾقة عصدضة حلب االصقل صل حـال تؼـدمي  .10
ادلعاعؾة عـ ضؾؾ وطقؾ ادلدؼر ادلػقض او ادلؼاول عـؾـت صقفـا 

ف حــؼ عراجعــة وزارة صــػؿف طؿــدؼر عػــقض ظؾشــرطة ظــ
 اظؿكطقط /اظدائرة اظؼاغقغقة او اظدوائر اظردؿقة.

 ( .2)ـة ظؾؿدؼر ادلػقض او ادلؼاول سددصقرة عؾقغة حدؼ .11
ارصاق حلابات خؿاعقة عصدضة ظؾلـؿني االخقرتني وحلب  .12

 عؿطؾؾات اظدرجة صل حاالت اظؿفدؼد.
 وصؾ تلدؼد اظردؿ عع االدؿؿارة اخلاصة باظؿصـقػ. .13
اظدائرة اظؼاغقغقة ضلؿ تصــقػ ادلؼـاوظني صـل وزارة تكقؼؾ  .14

اظؿكطقط باجراء اظؽشػ ادلقضعل ظؾشرطات اظؿـل تطؾـب 
تعدؼؾ درجؿفا وصؼ اظؿعؾقؿـات واطؿؿـال ذـروط اظؿعـدؼؾ 

 وعـح اظدرجة اظـاغقة واالوظك وادلؿؿازة.
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صل حاظة جتدؼد او تعـدؼؾ اظدرجـة تدؼـدم ػقؼـة اظؿصــقػ  .15
ؼدم اظقثائؼ اخلاصة بـاالجراءات االصؾقة وصل حال صؼداغفا تد 

 اظؼاغقغقة طاصة ادلؿعؾؼة باظػؼدان وعصدضة حلب االصقل.
اؼة وثائؼ اخرى تؿطؾؾفا سؿؾقة اظؿصــقػ سؾـك ان تعـرض  .16

سؾك جلـة تصـقػ ذرطات ادلؼاوالت وادلؼـاوظني واالدراج صـل 
 اظؼائؿة اظلقداء.

صل حال مت رؾب تعدؼؾ درجة تصـقػ اظشـرطة ؼـؿؿ تزوؼـد  .17
ــؿ  ــقزارات اظؼل ــاظح اظ ــزة ظص ــال عـف ــد اسؿ ــاب تاؼق بؽؿ

وادلؤدلات احلؽقعقة ععـقن اظـك اظـدائرة اظؼاغقغقة/ضلـؿ 
 تصـقػ ادلؼاوظني صل وزارة اظؿكطقط.

صل حاظة دعج اطـر عـ ذرطة عؼاوظة ؼؿؿ اسؿؿـاد اظدرجـة  .18
 االسؾك .
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ً  عكطط  اؼضاحل ظقة احلصقل سؾك ػقؼة تصـقػ ا ظؾػؼرة اوال
 ادلؼاوالت وادلؼاوظنيذرطات 
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ذرح اؼضاحل الظقة احلصــقل سؾــك ػقؼــة تصـــقػ ذــرطات 
 :ادلؼاوالت وادلؼاوظني 

 االدؿعالعات االظؽؿروغقة
ادـؿؿارة م ألدؿقصال تؼدمي رؾب ظؿلؾؿ ادلعاعؾة ودصع ردق

ؼ ادلعاعؾة وتلؿؾؿ اذا طاغت علـؿقصقة ظؾشـروط اظؿؼدمي وتدض
 وادؿالم وصؾ ؼؤؼد صقف ادؿالم ادلعؿؾة ادللؿقصقة ظؾشروط .

 ضلؿ تصـقػ ذرطات ادلؼاوالت وادلؼاوظني
صـدور ظؾؿلؿؿلـؽات ادلطؾقبـة  ؼؼقم اظؼلؿ بطؾب صـقة

 . ورؾاسة ا ضر ظؾفؾلة وتفقؽة االضابقر
 دلؼاوالت وادلؼاوظني جلـة تصـقػ ذرطات ا

تؼقم اظؾفـة بدرادـة اضـابقر اظشـرطات التكـاذ ضـرار بقؼفـا 
 وحلب االدؿقػاء ظؾؿؿطؾؾات .

 ضلؿ تصـقػ ذرطات ادلؼاوالت وادلؼاوظني 
رؾاسة ا ضر اظـفائل وسرضف سؾك عدؼر سام اظدائرة اظؼاغقغقـة 

 ظؾؿصادضة سؾقف ورصعف ظؾلقد اظقزؼر
 اظلقد اظقزؼر

 عقضر اظؾفـة ادلرصق  عـ ضؾؾ اظدائرة اظؼاغقغقة.ادلصادضة سؾك 
 ذعؾة االغظؿة واظفقؼات

ارذػة االضابقر وادخال اظؾقاغات صل ضاسد اظؾقاغات ورؾع 
اظفقؼات ظؾشرطات ادلصادق سؾقفا وتلؾقؿفا اظك ادللؤول سؾك 
تلؾقؿ اظفقؼات صل االدؿعالعات االظؽؿروغقة واظذي بدوره 

 دلؼاول او اظقطقؾ  .ؼلؾؿ اظك ادلدؼر ادلػقض او ا
 ذعؾة االضابقر 

 حػظ اضابقر ذرطات ادلؼاوالت وادلؼاوظني
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 تغققر ، ضائع بدل ػقؼة( اصدار سـد االجراءات ادلطؾقبة: ثاغقاً 
 :تؾػ اظفقؼة( اظفقؼة، بقاغات تغققر ادلػقض، ادلدؼر

 
رؾب خطل باصدر )ػقؼة بدل ضائع، تغققـر ادلـدؼر ادلػـقض،  .1

تغققر بقاغات ػقؼة اظؿصـقػ، ػقؼة بدل تـاظػ( إظـك اظـدائرة 
اظؼاغقغقة / ضلؿ تصـقػ ذرطات ادلؼاوالت وادلؼـاوظني عــ 
ضؾؾ ادلدؼر ادلػقض ظؾشرطة او ا اعل مبقجب وطاظـة أصـؾقة 

 .  صادرة عـ ادلدؼر ادلػقض ظؾشرطة بصػؿف ادلعـقؼة 
االدــؿؿارة اخلاصــة )صؼــدان ػقؼــة تصـــقػ، تغققــر ادلــدؼر  .2

ادلػقض، تغققر اظؾقاغات، بدل تاظػ( ادلعؿؿـدة عــ ضؾـؾ وزارة 
 اظؿكطقط .

طؿاب عـ عرطز اظشررة او عـ دائـرة ا ؼـؼ اظؼضـائل عـع  .3
 عرصؼ االوراق اظؿقؼقؼقة اخلاصة بػؼدان اظفقؼة .

 ؼة.اظصققػة ا ؾقة ادلؿضؿـة اسالن صؼدان اظفق .4
 ( .2صقرة عؾقغة حدؼـة ظؾؿدؼر ادلػقض او ادلؼاول سدد ) .5
ادللؿؿلؽات اظـؾقتقة اظؿعرؼػقة اخلاصـة بادلـدؼر ادلػـقض  .6

عؿؿـؾة بــ ) ػقؼة االحقال ادلدغقة او جقاز اظلػر أو اظؾطاضة 
اظقرـقة حلب االحـقال حصـراً ( وادللؿؿلـؽات اخلاصـة 

لـب باظلؽـ ) بطاضة اظلؽـ أو طؿـاب تاؼقـد اظلـؽـ ح
 االحقال حصراً ( .

وطاظة اصؾقة صل حال تؼدمي اظطؾب عــ ضؾـؾ وطقـؾ ادلـدؼر  .7
 ادلػقض عـؾت صقفا صػؿف طؿدؼر عػقض ظؾشرطة .

أؼة وثائؼ أخرى تؿطؾؾفا سؿؾقـة اصـدار )ػقؼـة بـدل ضـائع،  .8
 تغققر ادلدؼر ادلػقض.تغققر اظؾقاغات(
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عقضر اجؿؿا  اظشرطة او ضرار ادلؤدـس اخلـاص باظشـرطة  .9
اسػاء ادلدؼر ادلػقض اظلابؼ وتعقني ادلدؼر ادلػـقض ادلؿضؿـ 

 اجلدؼد عصدق عـ وزارة اظؿفارة / دائرة تلفقؾ اظشرطات .
 ػقؼة اظؿصـقػ االصؾقة ان وجدت . .10
 تؼدمي اظفقؼة اظؿاظػة . .11
 وصؾ تلدؼد اظردؿ . .12
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 بدل ػقؼة( ظؾػؼرة ثاغقاً واخلاص الظقة اصدار عكطط  اؼضاحل
 تؾػ اظفقؼة( اظفقؼة، بقاغات  تغققر ادلػقض، ادلدؼر تغققر ، ضائع
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 :ثاظـاً : اظقثائؼ ادلطؾقبة ظغرض ترضني ضقد ػقؼة اظشرطة
 
تؼــدمي رؾــب خطــل ععـــقن اظــك اظــدائرة اظؼاغقغقة/ضلــؿ  .1

تلفقؾ وتصـقػ ذرطات ادلؼاوالت وادلؼاوظني عـ ضؾؾ ادلدؼر 
ل مبقجب وطاظة اصؾقة صـادرة عــ ادلػقض ظؾشرطة او ا اع

 ادلدؼر ادلػقض اجلدؼد ظؾشرطة بصػؿف ادلعـقؼة.
بقاغات ادؿؿارة ترضني ضقد اظفقؼة بدضة وحلـب عـاػق   عؾ .2

ــؾ  ـــ ضؾ ــة ع ــؿؿارة ادلراجع ــؿالم االد ــؿؿ اد ــقب وؼ عطؾ
 االدؿعالعات االظؽؿروغقة ظؾقزارة.

صل حال متت ادلراجعة عـ ضؾؾ ا اعل ؼفب ان ترصـؼ وطاظـة  .3
ا اعل رؾؼ االصؾ واخملقل صقفا حؼ عراجعة اظـقزارة وتؼـدمي 
اظطؾؾات وترضني ضقـد اظفقؼـة وجؿقـع االعـقر االخـرى اظؿـل 
تكي اظشرطة ظدى اظقزارة وؼؿؿ اظؿاطد عـ غػاذؼؿفـا وسـدم 
وجقد اي ذطب او تعدؼؾ او حؽ او اضـاصة سؾقفـا وطـذظؽ 

 اظؿاطد عـ وجقد االخؿام وتقضقع طاتب اظعدل.
دللؿؿلـؽات اظردـؿقة ظؾؿـدؼر ادلػـقض ظؾشـرطة ارصاق ا .4

ــة ــة االحــقال ادلدغق ـــ )ػقؼ ــة ب ذــفادة اجلـلــقة  ،وادلؿؿـؾ
بطاضة اظلؽـ( وتؽقن جؿقع ادللؿؿلؽات اساله  ،اظعراضقة

 .ةاضقبـلب عؾقغف و
 ارصاق ػقؼة اظؿصـقػ االصؾقة ادلراد ترضني ضقدػا. .5
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د ػقؼة ظؾػؼرة ثاظـاً واخلاص الظقة ترضني ضق عكطط اؼضاحل
تصـقػ ذرطات ادلؼاوالت وادلؼاوظني
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 -اخلاصة باالدراج واظرصع صل اظؼائؿة اظلقداء: (2ضقابط رضؿ )
( عـــ تعؾقؿــات 7ادــؿـاداً ألحؽــام اظؾـــد ) ثاظـــاً ( عـــ ادلــادة )

تصـــقػ ذــرطات ادلؼــاوالت وادلؼــاوظني واالدراج صــل اظؼائؿــة 
 أصدرغا اظضقابط االتقة 2015( ظلـة 1اظلقداء رضؿ )

 ً  اظعؼــقد اغــقا  جلؿقــع وادلؼاوظني ادلؼاوالت ذرطات ادراج :أوال
 حتؼؼ سـد ادلؼاوظنيو ادلؼاوالت ظعؼقد ادلصـػة شقر واظشرطات

ً  (  اظؾـــد صل اظقاردة االدؾاب احد  عـــ (15ادلــادة ) عـــ ) أوال
 : االتقة اإلجراءات اظؿعؾقؿات تؿكذ

 
عػاحتة وزارة اظؿكطقط / اظدائرة اظؼاغقغقـة / بؽؿـاب عقضـع  .1

عـ ضؾؾ اظقزؼر او ا اصظ او رئقس اجلفة شقر ادلرتؾطـة بـقزارة 
 ادلراصؼات االتقة :حصراً سؾك ان ؼؿضؿـ اظؽؿاب 

اظلـد اظؼاغقغل ظالدراج صل اظؼائؿة اظلـقداء وذظـؽ  (1-1)
بذطر ) ادلادة اظؼاغقغقة واظؾـد واظػؼـرة ( بشـؽؾ صـرؼح 

 ( عـ اظؿعؾقؿات.15وواضح ادؿـاداً ألحؽام ادلادة )
عقضر اظؾفـة اظؿقؼقؼقة واالوراق اظؿقؼقؼقة اظؿل  (1-2)

ادلؼاول رؾؾت مبقجؾفا اظؾفـة ادراج اظشرطة ادلؼاوظة او 
صل اظؼائؿة اظلقداء سؾك ان تؿضؿـ ػـذه االوراق دصـق  
اظشرطة او ادلؼاول سـ اخملاظػة ادلـلـقبة إظقـف  وطـذظؽ 
اخذ اصادة ادلـدؼر ادلػـقض وادلفــدس ادلؼـقؿ وطـؾ عــ 

( 17ؼؼؿضل حضقره صل اظؾفـة ادؿـاداً الحؽام ادلـادة )
 عـ اظؿعؾقؿات.
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شـرطة او طؿاب اظؿؾؾقغ اظردؿل ظؾؿـدؼر ادلػـقض ظؾ (1-3)
ادلؼــاول ادلؿضــؿـ حضــقره اعــام اظؾفـــة اظؿقؼقؼقــة 
ظؿدوؼـ اصادتف سـ اخملاظػـة ادلـلـقبة أظقـف عـع عراسـاة 

ادلؿضؿـ  21/12/2015صل  4/5/28976أسؿاعـا ذي اظعدد 
باغف )تقجف االغذارات عـ دائرة طاتـب اظعـدل حصـرا صـل 
حاظة سدم وجقد بـد صـل اظعؼـد ؼفقـز جلفـة اظؿعاضـد 

 ارات عـ ضؾؾفا عؾاذرة(.تقجقف االغذ
ضرار احاظة اظعؿؾ / سؼد ادلؼاوظـة / طؿـاب دـقب اظعؿـؾ /  .2

االغذارات ادلقجفة اظك اظشرطة او ادلؼاول / ػقؼـة اظؿصــقػ 
 ظؾشرطات وادلؼاوظني ادلصـػني.

ــاظغ  .3 ــاز اخملطــط وغلــؾة ادلؾ ــل واالجن ــاز اظػعؾ غلــؾة االجن
 ادلصروصة.

 أؼة وثائؼ أخرى تدػقد اظؾت صل ادلقضق . .4
صل حال طقن اظشرطة شقـر عصــػة تطاظـب جفـة االدراج  .5

بؿزوؼدغا باالوراق اظؿادقلقة ظؾشـرطة ) اظعؼـد ا اظشـفادة 
 / ثاغقاً(.16اظؿادقلقة( ادؿـاداً اظك ادلادة )

ؼؼدم رؾب اإلدراج او اظرصع عــ اظؼائؿـة اظلـقداء اظـك وزارة  .6
 اظؿكطقط / اظدائرة اظؼاغقغقة .

ظر صل رؾب االدراج صل  .7 حاظة وجقد غؼي صـل ادلرصؼـات ال ؼـد
( صل اساله وتؿقؿؾ اجلفة راظؾـة 1ادلطؾقبة مبقجب اظػؼرة )

 االدراج علؤوظقة اظؿاخقر صل ػذه احلاظة.
 
 
 
 



قسم تصنيف شركات المقاوالت والمقاولين - الدائرة القانونية ــ وزارة التخطيط / العراق

التعليمات الخاصة بتصنيف شركات المقاوالت والمقاولين

21  

 اظلــقداء اظؼائؿة عـ وادلؼاوظني ادلؼاوالت ذرطات رصع  :ثاغقاً 
 :االجراءات اظؿاظقة تؿؾع صل اظؼائؿة ادراجفؿ بعد

 
ضؾـؾ  اظلـقداء اظؼائؿـة عـ وادلؼاوظني ادلؼاوالت رصع ذرطات .1

اغؿفــاء ادلــدة ادلؼــررة ظــالدراج ادــؿـاداً دلــا جــاء صــل ادلــادة 
 :2015( ظلـة 1/خاعلاً( عـ اظؿعؾقؿات رضؿ )8)
تدؼدم ذرطة ادلؼاوالت او ادلؼاول رؾب حترؼري برصعفا  (1-1)

عـ اظؼائؿة اظلقداء اظك اظؾفـة االدـؿؽـاصقة صـل وزارة 
 ب وادلؾررات ادلؼـعة.اظؿكطقط عع بقان االدؾا

تؼقم اظؾفـة مبػاحتة اجلفة ادللؿػقدة ظؾقضقف سؾـك  (1-2)
 رأؼفا بشان اظطؾب.

( ؼـقم عــ 30سؾك اجلفة ادللؿػقدة ابداء رأؼفا خالل ) (1-3)
تارؼب صدور اظؽؿاب وصـل حاظـة سـدم وروده خـالل ادلـدة 

 ا ددة ؼعد رصضاً ظؾطؾب.
صل حاظة ورود رأي اجلفة ادللـؿػقدة بعـدم ادلؿاغعـة  (1-4)

رصع ذرطة ادلؼاوالت او ادلؼـاول عــ اظؼائؿـة اظلـقداء ظ
( 30صعؾك اظؾفـة االدؿؽـاصقة اظؾت صل اظطؾـب خـالل )

ؼقم عـ تارؼب ورود رأي اجلفة ادللؿػقدة اظقفـا وؼكضـع 
 ضرارػا دلصادضة اظقزؼر.

تدؾؾغ اظشرطة ادلؼاوظة او ادلؼاول بـاظؼرار اظصـادر عــ  (1-5)
ظصادر اظك طاصة ضؾؾ وزارة اظؿكطقط عـ خالل االسؿام ا

جفات اظؿعاضد ادلؿضؿـ رصع ادـؿ اظشـرطة او ادلؼـاول 
 عـ اظؼائؿة اظلقداء.
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/ 16اظرصع بعد اغؿفاء عدة االدراج ادؿـاداً دلا جـاء صـل ادلـادة ) .2
 ثاظـاً(

تؼدم ذرطة ادلؼاوالت او ادلؼاول رؾؾاً حترؼرؼـاً بـاظرصع  (2-1)
اظك جلــة تصــقػ ذـرطات ادلؼـاوالت وادلؼـاوظني بعـد 

 اغؿفاء ادلدة ادلؼررة ظالدراج.
تـظـر جلــة تصـــقػ ذـرطات ادلؼـاوالت وادلؼــاوظني  (2-2)

باظطؾب ادلؼـدم اظقفـا وترصـع اظؿقصـقة ظؾلـقد اظـقزؼر 
 ظؾؿصادضة سؾقفا.

( صـل اسـاله ســد تؾؾقـغ 5-1تدعؿؿد احؽام اظػؼـرة ) (2-3)
 اظشرطة ادلؼاوظة او ادلؼاول.
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الظقة رصع ذرطات ظؾػؼرة ثاغقاً واخلاص  عكطط اؼضاحل
 ادلؼاوالت وادلؼاوظني عـ اظؼائؿة اظلقداء
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اخلاصــة باظؽشــػ ادلــقضعل سؾــك ذــرطات  (3ضــقابط رضــؿ )
) ادلؿؿـازة أو االوظـك أو  دلؼاوالت اظؿـل تطؾـب عـقفـا اظدرجـةا

 اظـاغقة (
 

( 19)( عـ ضاغقن وزارة اظؿكطـقط رضـؿ 13ادؿـاداً الحؽام ادلادة )
 أصدرغا اظضقابط االتقة : 2009ظلـة 

ؼؿؿ إجراء اظؽشػ ادلقضعل سؾك عؼر اظشرطة عـ ضؾؾ جلـة  .1
تدشؽؾ ظفذا اظغرض عـ عقزػل اظدائرة اظؼاغقغقة صـل وزارة 

 اظؿكطقط .
تؾؿزم اظشرطة بؿلـفقؾ عفؿـة اظؾفــة بـءجراء اظؽشـػ  .2

 وتؼدمي اظقثائؼ وادلعؾقعات اظؿل تطؾؾفا اظؾفـة طاصة .
ظشرطة علؤوظة سـ صقة ادلعؾقعات واظؾقاغات اظؿل تؽقن ا .3

 تدؼدعفا ظؾفـة .
ـــدائرة  .4 ـــؾ اظ ـــة اظـؿـــقذج ادلعـــد عــــ ضؾ تعؿؿـــد اظؾفـ

اظؼاغقغقة/ضلــؿ تصـــقػ ادلؼــاوظني بشــان اســداد تؼرؼرػــا 
 اضاصة اظك اؼة عالحظات اخرى.
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اخلاصة بصقة صدور اظقثـائؼ ادلطؾقبـة دلــح   (4ضقابط رضؿ )
 ػقؼة اظؿصـقػ

 
( 19( عـ ضاغقن وزارة اظؿكطـقط رضـؿ )13ادؿـاداً الحؽام ادلادة )

 أصدرغا اظضقابط االتقة : 2009ظلـة 
تدعرض أضؾارة اظشرطة ادللؿقصقة ظؾشروط ادلطؾقبـة سؾـك  .1

ــح ػقؼـة  جلـة تصـقػ ذـرطات ادلؼـاوالت وادلؼـاوظني والمتد
اظؿصـقػ ظؾشرطة او ادلؼـاول أال بعـد ورود صـقة اظصـدور  

 ظقثائؼ اظؿل ضدعؿفا اظشرطة او ادلؼاول . اخلاصة با
تؾؿزم اجلفات ادلعـقة باالجابة سؾك رؾؾـات صـقة اظصـدور  .2

( خؿلة سشر ؼقعاً عــ تـارؼب وصـقل طؿـاب 15خالل عدة )
 وزارة اظؿكطقط أظقفا .

 

 اخلاصة بدعج ذرطات ادلؼاوالت (5ضقابط رضؿ )
 

( 19رضـؿ )( عـ ضاغقن وزارة اظؿكطـقط 13ادؿـاداً الحؽام ادلادة )
 أصدرغا اظضقابط االتقة : 2009ظلـة 

  تدعؿؿـد اظدرجــة االسؾــك ألشــراض اظؿؼقــقؿ وعـــح اظدرجــة
بشــرط بؼــاء علــاػؿل وعؤدلــل تؾــؽ اظدرجــة وتــقصر 
اظشروط االخرى صل حاظة دعج اطـر عـ ذرطة عــ درجـات 

 تصـقػ عكؿؾػة .
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 عالحظات عفؿة :
 
تـارؼب ( دــقات عــ 4تؾؼك ػقؼة اظؿصـقػ  غاصـذة دلـدة ) .1

 صدورػا.
جتــدد اظفقؼــة بعــد اغؿفــاء عــدة غػاذػــا وصؼــاً ظؾشــروط  .2

وادلؤػالت ادلـصقص سؾقفـا صـل اظؿعؾقؿـات اخلـاص بؽـؾ 
 درجة دون ذرط تؼدمي االسؿال ادلـفزة .

ــة  .3 ــرص  اظؾفـ ـــ ت ــاوظني مم ــاوالت او ادلؼ ــرطات ادلؼ ظش
تصـقػفؿ الول عرة بلب سدم تقصر بع  اظشروط اطؿال 

ادلطؾقبـة  واطؿـال اظطؾـب او تؼـدمي اظـقاضي واظشـروط 
 رؾب جدؼد .

صل حاظة صؼدان ذرطات ادلؼـاوالت او ادلؼـاوظني ادلصــػني  .4
الحد ذروط اظدرجة ادلصـػ بفا صعؾقـة اطؿـال اظشـروط 

( دؿني ؼقعاً عـ تارؼب تؾؾقغفؿ  وبعؽلف ؼعـاد 60خالل ) 
 اظـظر باظدرجة.

اظك درجة الؼفقز تعدؼؾ درجة ذرطات ادلؼاوالت او ادلؼاوظني  .5
 ( دـؿني سؾك تصـقػ درجؿف .2اسؾك  االبعد عضل )

تعؿؿد االسؿال ادلـفزة بعد اخر درجة تصـقػ طان سؾقفـا  .6
صل تعدؼؾ درجة ذرطة ادلؼاوالت او ادلؼاوظني )اال اذا طان ظؿ 

 ؼلؿػد عـفا صل اخر تصـقػ (.
الؼفقز تصـقػ ادلؼـاول ) اظشـكي اظطؾقعـل ( عــ شقـر  .7

درجـة تزؼـد سؾـك اظدرجـة اظعاذـرة ادلفـددني الول عرة ب
ـــة  ـــة وادلقؽاغقؽق ـــائقة او اظؽفربائق ـــاوالت االغش ظؾؿؼ

 .ةواظؽقؿقائق
ال ؼفقز تصـقػ ذرطات ادلؼاوالت عـ شقر ادللـاػؿف عـع  .8

اظؼطا  اظعام الول عرة  بدرجة تزؼد سؾك اظدرجة اخلاعلـة 
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ـــة  ـــة وادلقؽاغقؽق ـــائقة او اظؽفربائق ـــاوالت االغش ظؾؿؼ
 واظؽقؿقاوئقة.

تصـقػ ذرطات ادلؼـاوالت صـل اطــر عــ تكصـي  ؼفقز .9
ــائل وعقؽــاغقؽل وطقؿقــائل اذا تــقاصرت  اغشــائل او طفرب

 اظشروط ادلطؾقبة مبقجب ػذه اظؿعؾقؿات .
الؼفقز ظؾؿؼاول ) اظشكي اظطؾقعـل ( اظؿصــقػ الطــر  .10

 عـ تكصي واحد .
تؾغل ػقؼة اظؿصـقػ وؼشطب ادؿ ادلؼـاول صـل احلـاالت  .11

 -االتقة :
 ج صل اظؼائؿة اظلقداء الطـرعـ عرة .تؽرار االدار (11-1)
 تصػقة ذرطات ادلؼاوالت. (11-2)
 تغققر غشاط ذرطات ادلؼاوالت اظك غشاط اخر. (11-3)
 رؾب ادلؼاول اظغاء ػقؼة اظؿصـقػ حترؼرؼاً. (11-4)
اذا عـقت اظفقؼة ادؿـاداَ اظك وثائؼ ثؾت الحؼا اغفا  (11-5)

 عزورة .
 اذا ارتؽب ادلؼاول جرمية عكؾة باظشرف . (11-6)
 حؽؿا باذفار اصالدف .اذا صدر بقؼ ادلؼاول  (11-7)
ظؾفـة عـح ذرطات ادلؼاوالت الول عـرة تصــقػ اظدرجـة  .12

اظرابعة صل حاظة علاػؿة عؤدلات او ذرطات اظؼطـا  
%( خؿلـة 25اظعام صـل تادقلـفا بـلـؾة التؼـؾ ســ )

وسشرؼـ عـ ادلؽـة عــ رأس عـال اظشـرطة بعـد تؽققـػ 
اوضاسفا حلب عؿطؾؾات ػذه اظدرجـة بادـؿــاء ذـرط 

 ؿال ادلـفزة .تؼدمي االس
صل حاظة طقن عؤدس او احد عؤدلل ذرطات ادلؼـاوالت  .13

او ادلؼاول عفـدداً او عقادؾاً او عقاعقاً صققلب ضـؿـ 
 ادلالك اظػـل ادلطؾقب حلب عؿطؾؾات اظدرجة .
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تراسل صل ذرطة ادلؼاوالت اظػردؼة خؾرة عؤدس اظشـرطة  .14
 اظلابؼة سـد اظؿادقس الشراض اظؿؼققؿ وعـح اظدرجة .

خؾرة واسؿال واحد او اطـر عـ ادلؤدلـني صـل عفـال تعد  .15
ادلؼاوالت صل ذرطة ادلؼاوالت شقر اظػردؼة عفزؼة الشـراض 

 . اظؿؼققؿ واظؿفدؼد واظؿعدؼؾ وعـح اظدرجة
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 (( :دؿؿارة اخلاصة بؼقاس رضك اظزبقن ))ا
 حتقة رقؾة .....

وادائفـا صفـل تعؿـؾ صل أرار جفقد وزارة اظؿكطقط عـ اجؾ تطقؼر علؿقى سؿؾفا 
سؾك اجراء علح دوري ؼفدف اظك ضقاس رضك ادلؼاوظني سـ ادائفا وخدعؿفا واغـا غـرى 
صل تؼققؿؽؿ ظؾكدعة ادلؼدعة عـ وزارتـا عؤذرا غؼقس بف عـدى اضؿرابــا وابؿعادغـا 
سـ حتؼقؼ ػدصـا ادلؿؿـؾ صل جقدة وصعاظقة االداء وغقؾ رضـك ادلؼـاول واحلـرص سؾـك 

ا عـؽؿ اسطـاء بعـ  اظقضـت بؿعؾؽـة ػـذا االدـؿؾقان وصؼــا عصؾقؿف وظذا غرجق
 ظؼـاسؿؽؿ عع ذؽرغا وتؼدؼرغا .

 ....................................   ادــؿ اظشرطة  
 ادلـؼاول / اظلقد  ....................................

 .................................... اظــــــــدرجة    
 ....................................     ارؼب  ؿـــــاظ

 

 

د قج ممؿاز اظؿؼققؿ ظؿقدؼد عدى رضاكغؼاط   ت
 ضعقػ عؿقدط جقد جدا

      دفقظة االجراءات واظعؿؾقات 1

      درسة تؼدمي اخلدعات واجناز اظعؿؾقات 2

جقدة ادلعؾقعات صل ادؿؿارة تصـقػ  3
 ادلؼاوالت وادلؼاوظني

     

      االداظقب ادلؿؾعة صل حؾ ادلشاطؾ 4

االدؿعالعات ررؼؼة تعاعؾ عقزػل  5
 االظؽؿروغقة

     

      اظقضت اظؽاصل الجناز ادلعاعالت 6

      اظقضت اظؽاصل الدؿالم اظفقؼة 7

      اظؿعؾقؿات واظضقابط ادلـصقص سؾقفا 8
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 االضؿراحات

 
 
 
 
 
 

عالحظة عفؿـة : ميؽــ ادـؿالم غلـكة عــ االدـؿؾقان عــ 
االدؿعالعات االظؽؿروغقة صل وزارة اظؿكطقط  وعؾؽفا ووضعفا 

 صل اظصـدوق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




