
www.iraqi-datepalms.net 2013 
 

 نظام مركز بحوث النخیل والتمور
 

 باسم الشعب 
 رئاسة الجمهوریة
لسنة ) 16(من المادة الخامسة والمادة الثالثین من قانون مجلس البحث العلمي رقم ) ج(استنادا الى فقرة 

.قیادة الثورة وبناء على ما عرضه رئیس الوزراء ووافق علیه مجلس الوزراء وأقره مجلس  967  
 

-:ام االتي أمر بوضع النظ  
–المادة االولى   

تنشأ مؤسسة علمیة باسم مركز بحوث النخیل والتمور یكون مركزها بغداد ولها أن تنشيء فروعا في  
.بقیة الویة العراق وترتبط بمجلس البحث العلمي   

  –المادة الثانیة 
اتها وصناعتها وایجاد بالنخیل والتمور ومنتجیعمل المركز على اجراء ودعم البحوث العلمیة المتعلقة  

منها في تدعیم االقتصاد الوطني  بغیة الحفاظ علیها وتنمیتها واالستفادة الحلول العلمیة المتعلقة بذلك  
-:وتحقیقا لذلك یقوم المركز بما یلي   

 
.توفیر االیدي الفنیة والتدریب االختصاصي في مختلف بحوث النخیل والتمور وصناعاتها  -أ  

حوث العلمیة والفنیة المتعلقة بزراعة وآفات النخیل ومنتجاته والصناعات المشتقة منه القیام بالب - ب
.وتسویقها   

واالهلیة لتطویر زراعة النخیل تقدیم الخدمات االستشاریة والفنیة لالفراد والمؤسسات الحكومیة  -ج
والصناعات ومكافحة آفات وتحسین التمور ومعالجة مشاكل النقل والخزن والتعبئة والتسویق 

.الكیمیاویة الغذائیة المشتقة منها بغیة رفع مستوى االنتاج نوعا وكما   
جمع وترجمة البیانات والمعلومات المتعلقة بابحاث النخیل والتمور وتوفیر المراجع والوثائق العلمیة  - د

.والفنیة واالقتصادیة   
- المادة الثالثة   

-:یضم المركز االقسام االتیة  -أ  
.زراعة النخیل قسم  - 1  
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.قسم آفات النخیل والتمور  - 2  
.قسم كیمیاء التمور  - 3  
.قسم صناعات النخیل والتمور  - 4  
.قسم االحصاء والتسویق  - 5  
ر على ضوء الحاجة لمجلس ادارة المركز أن یستحدث أقساما اخرى أو یدمج بعضها بالبعض اآلخ - ب

.اذج ووحدة لالعالم الى جانب مكتبته واالمكانیات المتوافرة وله ان ینشيء متحفا للنم  
 

- المادة الرابعة  
- :تكون مراتب العاملین في البحث العلمي في المركز كاآلتي  -أ  

.استاذ باحث وتقابل مرتبته االستاذ الجامعي  - 1  
.استاذ مساعد باحث وتقابل مرتبته االستاذ المساعد الجامعي  - 2  
.ي باحث وتقابل مرتبته المدرس الجامع - 3  
.مساعد باحث وتقابل مرتبته المعید الجامعي  - 4  
من هذه ) 1(من الفقرة  3و 2و 1تتألف هیئة البحث في المركز من االفراد الوارد ذكرهم في الفقرات  - ب

.المادة ویتم تعیینهم بقرار من مجلس البحث العلمي   
 

  -  المادة الخامسة
ادات العالیة ومن ذوي االختصاص والبحوث في یعین مدیر المركز بدرجة مدیر عام من حملة الشه

ادارة شؤون المركز ویرأس اجهزته الفنیة النخیل والتمور وبترشیح من مجلس البحث العلمي یتولى 
واالداریة والمالیة ویكون مسؤوال أمام مجلس البحث العلمي عن تنفیذ القرارات وفق االنظمة 

.والتعلیمات المرعیة   
 

–المادة السادسة   
لمدیر المركز أن یرشح له معاونا أو اكثر من هیئة البحث العلمي في المركز یتم التعیین بقرار من  -أ

.مجلس البحث العلمي   
یعین مساعدو الباحثین والفنیون والموظفون والمستخدمون في المركز وفقا للقوانین واالنظمة المرعیة  - ب

. 
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–المادة السابعة   
ركز من األساتذة والباحثین بقرار من مجلس البحث العلمي وعند عدم توفر یعین رؤساء االقسام في الم

.استاذ باحث فیشغل االستاذ المساعد الباحث رئاسة القسم وكالة   
–المادة الثامنة   

  - :یتألف مجلس المركز برئاسة مدیر المركز وعضویة كل من 
.رؤساء أقسام البحوث في المركز  -أ  

-:اص عن كل من ممثل من ذوى االختص - ب  
.وزارة الزراعة  - 1  
.مدیریة مصلحة التمور العراقیة  - 2  
.كلیة الزراعة  - 3  
عدد من ذوي الخبرة ال یزید عن ثالثة یتم ترشیحهم من قبل مدیر المركز وموافقة مجلس البحث  -ج

.العلمي لمدة سنة قابلة للتجدید   
 

  –المادة التاسعة 
اختصاصات مجلس المركز   -أ  

. اعداد خطط البحوث ووسائل تنفیذها واقرار ما تم منها للنشر  - 1  
.اعداد میزانیة المركز وحسابه الختامي  - 2  
.ترشیح وتعیین مساعدي الباحثین والموظفین والمستخدمین غیر العلمیین  - 3  
.لمجلس المركز أن یخول المدیر جزءا من صالحیاته  - ب  

 
  –المادة العاشرة 

-:المركز من تتألف مالیة  -أ  
.ما یرصده مجلس البحث العلمي سنویا من میزانیته الدارة أعمال ومشاریع المركز  - 1  
.ما تخصصه مدیریة مصلحة التمور العراقیة سنویا للمركز  - 2  
.الهبات والوصایا والتبرعات التي یقر مجلس البحث العلمي قبولها  - 3  
.ر خدماته التي یقرها مجلس البحث العلميمطبوعاته وأجو ربع أمواله ومنتجاته وأثمان  - 4  
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یعد مجلس ادارة المركز میزانیته السنویة ویقدمها لمجلس البحث العلمي وتبدأ في الیوم االول من  - ب
.شهر نیسان من كل سنة   

 
  –المادة الحادیة عشرة 

.  ینفذ هذا النظام من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة  
 

–المادة الثانیة عشرة   
. ى الوزراء تنفیذ هذا النظام عل  

 
من شهر تشرین الثاني لسنة  2المصادف للیوم  1388من شهر شعبان لسنة  11كتب ببغداد في 

1968  .  
 

 الوزراء
    احمد حسن البكر

   رئیس الجمهوریة
     رئیس الوزراء

 ووزیر الداخلیة بالوكالة
 

  1969بغداد    44الحلقة / وزارة الزراعة  رسالة المرشد الزراعي وأخبار
كلیة الزراعة/جامعة بغداد/من ارشیف الدكتور ابراهیم الجبوري   
 
 

  


