ثرِؤذةى
ياساى ثةروةردةو فيَركردن لة هةريَمى كوردستان – عيَراق
ذمارة ( )ى سالَى 5105
دةروازةى يةكةم
ثيَهاسةكان
ماددةى 0
مةبةطتى ئةو ياطاية هةو ووشةو دةطتةواراىةى خواسةوة ماىاكاىى بةسامبةسياىة:
ٍ -1ةسيَهٍ :ةسيَنى كوسدطتاٌ – عيَشاق.
 -2حلومةت :حلومةتى ٍةسيَنى كوسدطتاٌ – عيَشاق.
 -3ئةجنومةىى وةصيشاٌ :ئةجنومةىى وةصيشاىى حلومةتى ٍةسيَه.
 -4وةصاسةت :وةصاسةتى ثةسوةسدة هة ٍةسيَنذا.
 -5وةصيش :وةصيشى ثةسوةسدة هة ٍةسيَنذا.
 -6ئةجنومةىى وةصاسةت :ئةجنومةىى وةصاسةتى ثةسوةسدة.
 -7ئةجنومةىى ثةسوةسدة :ئةجنومةىى ثةسوةسدةو فيَشكشدٌ هة ثاسيَضطاو ئيذاسةكاىى ديلة.
 -8ئةجنومةىى باوكاٌ و مامؤطتاياٌ :ئةجنومةىى باوكاٌ و مامؤطتاياٌ هة قوتاخباىةو ثةمياىطةكاىذا.
 -9ئةجنومةىى قوتابياٌ :ئةجنومةىى قوتابياٌ هة قوتاخباىةو ثةمياىطةكاىذا.
ٌَ دةكات بةس هة
َىى تةمةٌ (ضواس تا ثيَيج) طاال
 -11باخضةى طاواياٌ :ئةو قؤىاغة ىاطيظتةماتيلةية كة ثيَصواصى هة مياال
قؤىاغى فيَشكشدىى بيةسِةت.
َى خويَيذىة.
 -11فيَشكشدىى بيةسِةت :يةكةمني قؤىاغى فيَشكشدىى طيظتةماتيلى صؤسةكيية هة ٍةسيَنذا ،و ماوةكةى ىؤ طاه
َى
 -12فيَشكشدىى ئامادةيي :ئةو قؤىاغةى فيَشكشدىة كة هة دواى فيَشكشدىى بيةسِةت دةطت ثيَذةكات و ماوةكةى طىَ طاه
خويَيذىة.
 -13قوتاخباىة :قوتاخباىةكاىى فيَشكشدىى بيةسِةت و ئامادةيي.
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َة ياٌ هة دواى ئامادةيي دوو
 -14ثةمياىطة :بيلةي فيَشكاسيي ثيصةيني ماوةى خويَيذٌ تياياىذا هة دواى قؤىاغى بيةسِةت ثيَيج طاه
َة.
طاه
 -15قوتابيٍ :ةس فيَشخواصيَلى سيَلخشاو هة قوتاخباىةو ثةمياىطةدا بةطويَشةى ئةو ياطاية.
َياٌ تيَجةسِاىذووة بىَ ئةوةى هة يةكيَم هة قؤتاخباىةكاىى
َتياىى ٍةسيَه ئةواىةى تةمةىى ٍةردة طاه
 -16طةوسة :طةسجةو ٍاوال
بيةسِةت ،ئامادةيي ياٌ ثةمياىطةكاىذا تؤماس كشابً.
َبظتيَت بة واىةووتيةوة هة دامةصساوة ثةسوةسدةيي و
 -17مامؤطتاٍ :ةس كةطيَلى خاوةٌ بشِواىامةيةكى هيََاتوو ٍةه
فيَشكاسييةكاىى ٍةسيَه بةثيَى ياطا.
 -18بةسِيَوةبةسى قوتاخباىة :ئةو كةطةى ئةسكى بةسِيَوةبشدىى قوتاخباىةى ثيَ دةطجيَشدسيَت.
 -19ياسيذةسدةسى بةسِيَوةبةسٍ :ةس كةطيَم وةن ياسيذةسدةسى بةسِيَوةبةسى قوتاخباىة سابظجيَشدسيَت.
 -21سابةسى ثةسوةسدةيي :ئةو كةطةى بة ئةسكى سيَيويَييلشدىى ثةسوةسدةيي قوتابياٌ ساطجيَشدساوة هةوةى ثةيوةطتة بة تةىط و
َيةتييةكاىياٌ.
َةمةو كيَصة كؤمةال
ضةه
 -21سابةسى خويَيذٌٍ :ةس كةطيَم بة ئةسكى ياسمةتى و سيَيويَييلشدىى قوتابياٌ ساطجيَشدسابيَت هةوةى ثةيوةطتة بة خويَيذٌ و
بةسدةوامبووٌ هةطةسى و دةسفةتةكاىى كاس هةدواى دةسضووٌ.
َظةىطاىذٌ و بةدواداضووىى ثشؤطةى فيَشكشدٌ هة قوتاخباىةدا
 -22طةسثةسشتياسى ثةسوةسدةيي :ئةو كةطةى بة ضاوديَشيي و ٍةه
ساطجيَشدساوة.
 -23ثشِؤطش امى فيَشكاسيي :هةو بةٍا بيةسِةتيياىة ثيَلذيَت كة ثشِؤطةى ثةسوةسدةو فيَشكشدىى هةطةس بوىيات دةىشيَت ،هةطةلَ
َة
ئاماجنةكاىى ٍةس واىةيةكى خويَيذٌ ،و ئةو ئاماجناىةى ثيَويظتة هةطةس قوتاخباىة بؤ قوتابى مظؤطةسياٌ بلات و ٍيَو
طةسةكييةكاىى ثشِؤطشامى خويَيذىى ٍةس واىةيةن بةثيَى ئةوةى هةو ياطايةدا ٍاتووة.
 -24ثشِؤطشامى خويَيذٌ :ثشِؤطشاميَلة دةسباسة ٍيَوة طةسةكييةكاىى ٍةس واىةيةكى خويَيذٌ كة هة اليةٌ وةصاسةتةوة بشِياسى
هةطةس دةدسيَت.
 -25بةخيَوكاس :ئةو كةطةية ضاوديَشيلشدىى قوتابى هة ئةطتؤ طشتووة.
َيَم ثشِؤطشامى ثةسوةسدةيي تايبةتى ثظجؤسة كةوا ثيَصلةشى قوتابياىى خاوةٌ ثيَذاويظتية
 -26ثةسوةسدةى تايبةت :كؤمةه
تايبةتيةكاٌ دةكشيَت هة ثيَياو ياسمةتيذاىياٌ بؤ ثةسةثيَذاىى تواىاكاىي خويَذىياٌ و طةيصنت بة ئاماجنةكاىى خويَيذٌ.
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 -27ثةسوةسدةو فيَشكشدٌ :بشيتية هة ثشِؤطةى خويَيذىى ئةجنامذساو بةطويَشةى بةسىامةى فيَشكاسيي و ثشِؤطشامةوةو هةريَش
طةسثةسشتى مامؤطتا بة مةبةطتى فيَشكشدٌ و طةشةكشدٌ هة سيَى بةدةطتَيَياىى صاىظت و بوىياتياىى بةٍاكاىةوة ،ثشِؤطةكةط
خويَيذىةوةيةكى سةخيةطشاىةى دةقةكاٌ هةخؤ دةطشيَت.
 -28ثةسوةسدةى مةدةىي :هة واىةيةكى خويَيذٌ ثيَلذيَت تيصم دةخاتة طةس بةشذاسيلشدٌ هة بوىياتياىى تاكيَلى طةسبةخؤ كةوا
َكاٌ وةن مافى مشؤظ ،دميوكشاطى ،ثاساطتيى رييطةٍ ... ،تذ.
َتيبووٌ و بةٍا مشؤيية باال
َطش بيَت بؤ طتاىذةسةكاىى ٍاوال
ٍةه
 -29قوتاخباىةى حلومي :ئةو قوتاخباىاىةٌ كةوا هة اليةٌ حلومةتةوة بةسِيَوة دةبشيًَ.
 -31قوتاخباىةى ىاحلومي :ئةو قوتاخباىاىةٌ كةوا هة اليةٌ سيَلخشاو ياٌ كؤمجاىياى فيَشكاسيي بةسِيَوة دةبشيَت ثاط وةسطشتيى
سةصامةىذى وةصاسةتى ثةسوةسدة.
َظةىطاىذٌ :ىاوةىذيَلى طةسبةخؤية بؤ طةسثةسشيت كشدىى سيَشِةوى ثةسوةسدةو فيَشكشدٌ و
 -31ىاوةىذيي طةسثةسشيت و ٍةه
َظةىطاىذىياٌ ،وة هةريَش ضاوديَشى طةسؤكايةتى وةصيشاىةوة دةبيَت.
ٍةه
دةروازةى دووةم
ثرنسيجة طشتييةكان ،ئامانج و بهةماكان
ماددةى 5
َتياٌ هة قوتاخباىةو ثةمياىطة حلومييةكاىذا ،و بىَ بةشلشدىى
 -1فيَشكشدٌ مافيَلى مظؤطةسكشاوو بىَ بةسامبةسة بؤ طةسجةو ٍاوال
ٍةس تاكيَم هةو مافة بةبىَ جياكاسى قةدةغة دةكشيَت.
َىى قوتاخباىةكاىذا بةبىَ
َتياٌ بة صماىى دايم هة طةس بيةماى يةكظاىى هة ىيَواٌ طصت ميذاال
 -2مافى فيَشبووٌ بؤ طةسجةو ٍاوال
جياكاسيي بةثيَى حوكنةكاىى ئةو ياطايةو سيَينايي وةصاسةت مظؤطةس دةكشيَت.
 -3صماىى كوسدى صماىى فيَشكشدىى فةسميية هة طصت قؤىاغةكاىى خويَيذٌ و هةطةسجةو قوتاخباىةكاىذا جطة هةو قوتاخباىاىةى
خويَيذٌ تياياىذا بة صماىيَلى ديلةية.
 -4دةكشيَت ٍةس صماىيَلى جيَاىيي ببيَتة صماىى واىةووتيةوة هة ٍةىذيَم قوتاخباىةدا ئةويض ثاط سةصامةىذى وةصاسةت بةطويَشةى
حوكنةكاىى ئةو ياطايةو سيَينايي وةصاسةت.
 -5خويَيذٌ هة قؤىاغى فيَشكشدىى بيةسِةت صؤسةكيية ،تةىَا ئةطةس بةسبةطتيَلى ثضيصلى ٍةبيَت بةطويَشةى حوكنةكاىى ئةو
ياطاية.
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 -6بةكاسٍيَياىى توىذوتيزيي جةطتةيي و دةسووىى و مةعيةوى هة دامةصساوة ثةسوةسدةيي و فيَشكاسييةكاىذا قةدةغةية دةكشيَت و
َةتاىة ثيَويظتة دةطتبةجىَ
َذاىى ئةو حاه
َةتى طةسٍةه
سيَطة ىادسيَت بة بةكاسٍيَياىى طةسجةو شيَوةكاىى طووكايةتى ثيَلشدٌ و هة حاه
ضاسةطةس بلشيًَ.
 -7ثيَويظتة خويَيذٌ و فيَشكشدٌ هة طةسجةو قوتاخباىةكاىذا خاوةٌ يةن بةٍاو منووىةى بةسص بيَت.
 -8قوتابى تةوةسى بيةسِةتيية هة ثشؤطةى فيَشكاسييذا.
 -9داواكشدىى ٍةس سطوماتيَم ياٌ بشيَم بؤ ٍةس كاسوباسيَلى ثةيوةطت بة فيَشكشدٌ قةدةغة دةكشيَت.
ماددةى 3
ئاماجنى خويَيذٌ بشيتية هة:
 -1فيَشكشدٌ و طةشةثيَذاٌ و بوىياتياىى بةٍاكاٌ.
ٍ -2اوكاسيلشدىى قوتابى بؤ دةطتةبةسكشدىى صاىظت و بةٍاى مشؤيي وةن دميوكشاطى ،ئاشتى ،ثريؤصى رياٌ ،يةكظاىي ىيَواٌ
سةطةصةكاٌ ،سيَضطشتيى ئايييةكاٌ ،ئاصادى تاكةكةس ،مافى مشؤظ ،ثيَلةوةرياىى ئاشتةوايي ،و ثاساطتيى رييطة.
َتى داٍيَيةسو ضاالن و خاوةٌ كةطايةتى طةسبةخؤ.
َجصتيلشدىى قوتابى بؤ طةشةثيَذاىى تواىاكاىى تاوةكو ببية ٍاوال
 -3ثاه
َطة بؤ ئةوةى بتواىً بةشذاسى بلةٌ هة باصاسِى كاسو ثيَصلةوتيى ٍةسيَه.
 -4طةشةثيَذاىى تاكةكاىى كؤمةه
 -5ئامادةكشدٌ و ٍاىذاىى قوتابياٌ بؤ بةسدةوامبووٌ هة خويَيذٌ هة قؤىاغى بةسصتش.
 -6ىةٍيَصتيى ىةخويَيذةواسي.
ماددةى 4
بيةما فةهظةفييةكاٌ:
 -1تيَشِواىني بؤ قوتابى وةن تاكيَلى خاوةٌ ويظيت فيَشبووٌ و تواىاى داٍيَياٌ و شيلشدىةوةو مافى سيَضهيَطشتيى ٍةية.
 -2ثيادةكشدىى مافةكاىى ميذالَ ،بةطويَشةى ميظاقى ىةتةوة يةكطشتووةكاٌ و مظؤطةس كشدىى مافةكاىى قوتابياٌ.
 -3كاسكشدٌ بة طويَشةى ثالىى بةسىامة بؤداسيَزساو دووس كةوتيةوة هة مةصاجيةت هة بشِياسةكاىذا.
 -4سيَضطشتً هة مافةكاىى مشؤظ و خةباتلشدٌ در بة سةطةصثةسطتى و دةماسطرييي.
 -5يةكظاىى ىيَواٌ ىيَشو ميَذا.
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دةروازةى سيَيةم
باخضةى ساوايان
ماددةى 5
ٌَ هة تةمةىى (ضواس تا ثيَيج)
باخضةى طاواياٌ قؤىاغيَلى ثيَض قؤىاغى فيَشكشدىى بيةسِةتةو دةبيَتةو سيَطةخؤشلاس بؤى ،وة ميذاال
َيذا ثةيوةىذى ثيَوة دةكةٌ ،ئةو قؤىاغةط ىابيَتة مةسج بؤ ضووىة ىيَو قؤىاغى فيَشكشدىى بيةسِةت.
طاه
ماددةى 6
ئاماجنى باخضةى طاواياٌ بشيتية هةماىةى خواسةوة:
َبووٌ هة رييطةيةكى بةكؤمةلَ هة دةسةوةى خيَضاٌ و ئةجنامذاىى
 -1كاسكشدٌ هةطةس كشاىةوةى كةطايةتى ميذالَ هة سيَطةى تيَلةه
ضاالكى فيَشكاسيي و حةواىةوة هة تةمةىيَلى صووةوة.
 -2وةدةطتَيَياىياٌ بؤ تومخةكاىى بةسايي خويَيذىةوةو ىووطني و بريكاسى هة سيَطةى ضاالكى طةسىج ساكيَض و ياسى طوجناودا.
ٍ -3ةطتاىذىةوةى ٍةطتى جواىيي و ٍوىةسى هة الياىذا.
ٍ -4ةطتجيَلشدىى ئةىذامةكاىى جةطتةو وةدةطتَيَياىى هيَضاىيي جوهةيي.
 -5بةشذاسيلشدٌ هة ساٍيَياىى ٍةىطاو بةٍةىطاو بؤ ميذالَ هةطةس دةطتةبةسكشدىى طةسبةخؤيي.
ٌَ بؤ خويَيذٌ هة قوتاخباىةكاىى فيَشكشدىى بيةسِةت.
 -6ئامادةطاصكشدىى ميذاال
ٌَ بة دابييلشدىى ثشِؤطشاو و كةسةطتةى فيَشكاسى بؤ بةٍيَضكشدىى
 -7كاسكشدٌ هةطةس طةشةثيَذاىى تواىا صماىةواىييةكاىى ميذاال
هيَضاىيي صماىةواىيياٌ وةن صماىى دايم و صماىةكاىى ديلةى ىيَو ثشِؤطشامى خويَيذىذا.
ماددةى 7
َى تةواو كشدبيَت ياٌ هة طى و يةكةى ماىطى كاىوىى يةكةمى ئةو
َيَم هة كاتى تؤماسكشدىيذا تةم ةىى ضواس طاه
ٍ -1ةس ميذاه
َى تيَيةثةسِاىذبيَت ئةوا مافى وةسطشتيى ٍةية هة باخضةى طاواياىذا.
َةدا بيَت ،و تةمةىى شةط طاه
طاه
َىى باخضةى طاواياٌ هة ثيَيج كاريَش كةمرت ىابيَت.
 -2ماوةى ضاالكى سؤراىةى ميذاال
َىى باخضةى طاواياٌ بؤ حةوت كاريَش صيَذة بلشيَت ئةطةس باون و دايم هةيةن
 -3دةكشيَت ماوةى ضاالكى سؤراىةى ميذاال
كاتذا كاسبلةٌ ،ئةويض بة سةصامةىذى بةسِيَوةبةسايةتى طصتى ثةسوةسدة هة ثاسيَضطادا.
ماددةى 8
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دةكشيَت هة كاتى ثيَويظتيذا باخضةى طاواياٌ ثاشلؤ بيَت بؤ قوتاخباىةى بيةسِةت و بيياو بةشةكاىى ديلةى بةكاس بَيَييَت بةو
مةسجةى شيَواصو بةسىامةى تايبةت ثيَياىةوة ثةيشِةو بلشيًَ.
ماددةى 9
وةسطشتً هة باخضةى طاواياىذا بةطويَشةى ئةو ثيَصيَتييةى خواسةوة دةبيَت:
َى ميذالَ هة باخضةى طاواياٌ.
 -1ىضيلى ماه
َى خاوةٌ ثيَذاويظتى تايبةت.
 -2ميذاه
َيَم خاوةٌ دايم و باوكيَم بيَت كةوا هةيةن كاتذا كاس دةكةٌ.
 -3ميذاه
َىةى هة ىاوضةى ىيصتةجيَبووىى ديلةدا ديًَ.
 -4ئةو ميذاال
ماددةى 01
َجصيت و طصتاىذىياٌ بؤ
بةضاوثؤشني هة مؤسكى ىاصؤسةكى باخضةى طاواياٌ ،ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت ثةسةياٌ ثيَبذات و ثاه
بلات بة ثصت بةطنت بة دامةصساوة حلومى و تايبةتةكاٌ.
ماددةى 00
َىى ٍةس طشوثيَم هة باخضةى طاواياىذا ثيَويظتة طوجناو بيَت هةطةلَ مظؤطةس كشدىى رييطةيةكى باط.
رماسةى ميذاال
ماددةى 05
ىشخى كوسطييةكى باخضةى طاواياٌ ثيَويظتة طوجناو بيَت تاوةكو كاس ىةكاتة طةس رياىى ئابوسى خيَضاىى خاوةٌ داٍاتى
مامياوةىذ ،و ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت هةو باسةيةوة سيَينايي دةسبلات.
دةروازةى ضوارةم
فيَركردنى بهةرِةت
ماددةى 03
َى تيايذا ،حلومةتيض
َى مةبةطت دةطةىة تةمةىى شةط طاه
َىةى بةس هة تةواو بووىى طاه
فيَشكشدىى بيةسِةت مافيَلة بؤ ئةو ميذاال
َةكاىى هةو مافة بىَ بةط بلات.
ثابةىذ دةبيَت بة دابييلشدىى بؤياٌ بةبىَ بةسامبةس ،وة بةخيَوكاسى ميذالَ بؤى ىية ميذاه
ماددةى 04
ئاماجنةكاىى فيَشكشدىى بيةسِةت بشيتني هة:
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 -1قوتاخباىةكاىى فيَشكشدىى بيةسِةت كاسدةكةٌ هةطةس ياسمةتيذاىى قوتابياٌ هة ثيَياو وةدةطتَيَياىى صاىظت و طةشةثيَذاىى
َبزاسدىى شيَواصى رياىياٌ و ئامادةباشيياٌ ٍةبيَت بؤ
تواىاكاىياٌ ،بؤ ئةوةى ئامادةياٌ بلات بؤ بةشذاسيلشدىى كاسيطةسى هة ٍةه
بةسدةوامبووٌ هة خويَيذىذا.
 -2ثيَذاىى كةسةطتةكاىى فيَشبووىى بيةسِةت ،كة بشيتني هة خويَيذىةوةو ىووطني و صاىظتةكاٌ ،بة قوتابياٌ.
ٍ -3اىذاىى طياىى دةطجيَصخةسى و سةجنذاٌ و ثصوودسيَزى و ٍيَضى خؤسِاطشيي هة الياٌ.
 -4طةشةثيَذاىى هيَضاىيية بيةسِةتية جؤساوجؤسةكاٌ ،بة تايبةتيض هيَضاىيي صماىةواىيي و رماسةيي و ٍوىةسى ،و هيَضاىيي جوهةيي.
َتيبووٌ و دميوكشاطى و مافةكاىى مشؤظ.
 -5فيَشبووىى ثشىظيجةكاىى ثةسوةسدةى مةدةىى و ٍاوال
ماددةى 05
طالَ و وةسصةكاىى خويَيذٌ:
َةكاىى ( )1تا ( )9هة خؤ دةطشيَت.
َةكاىى خويَيذىى بيةسِةت هة ( )9ىؤ طالَ ثيَلذيَت ،كة ثؤه
 -1طاه
َيَلى خويَيذٌ ،بةالى كةو )181( ،سؤرى
َيَلى خويَيذٌ هة وةسصى ثايضو وةسصى بةٍاس ثيَلذيَت ،وة ٍةس طاه
ٍ -2ةس طاه
خويَيذٌ هةخؤ دةطشيَت ،بةجؤسيَم ٍةس ٍةفتةيةكى خويَيذٌ ،بةالى كةو ،هة ( )24كاريَشى خويَيذٌ ثيَلذيَت.
ماددةى 06
ئةو قؤىاغة يةكةمني قؤىاغةكاىى فيَشكشدىى طيظتةماتيم هة ٍةسيَنذا ثيَلذةٍيَييَت ،و ئةو قؤىاغةط دابةط دةبيَتة طةس طىَ صجنريةي
خويَيذٌ ،كة بشيتني هة:
صجنريةى يةكةو:
َةكاىى (يةكةو و دووةو و طيَيةو)ى فيَشكشدىى بيةسِةت هةخؤ دةطشيَت ،وة هة طةسجةو قوتاخباىةكاىيذا طيظتةمى مامؤطتاى
ثؤه
وةسص ثيادة دةكشيَت ،وة هة ريَش ئةو طيظتةمةدا يةن مامؤطتا صؤسبةى واىةكاٌ دةَهيَتةوة جطة هة صماىى ئييطويضى ،ثةسوةسدةى
ٍوىةسى ،ثةسوةسدةى مؤطيكا ،و ثةسوةسدةى وةسصشى.
َظةىطاىذٌ وةسدةطشٌ ىةوةن بشِواىامةى منشةكاٌ.
قوتابياىى صجنريةى يةكةو ثظووهةى ٍةه
هةو صجنريةيةدا دةكشيَت هة ٍةس ثؤَهيَم طوود هة دوو مامؤطتا ببييشيَت.
صجنريةى دووةو:
َةكاىى (ضواسةو و ثيَيجةو و شةشةو)ى فيَشكشدىى بيةسِةت هة خؤ دةطشيَت ،وة هة قوتاخباىةكاىيذا طيظتةمى مامؤطتاى واىة
ثؤه
ثيادة دةكشيَت ،بة جؤسيَم ٍةس واىةيةكى خويَيذٌ هة اليةٌ مامؤطتايةكى ثظجؤسِى ئامادةطاص هة سِووى ثةسوةسدةييةوة
دووتشيَتةوة.
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قوتابياىى صجنريةى دووةو بشِواىامةى منشةكاٌ وةسدةطشٌ.
صجنريةى طيَيةو:
َةكاىى (حةوتةو و ٍةشتةو و ىؤيةو)ى قؤىاغى بيةسِةت هة خؤ دةطشيَت ،و هة قوتاخباىةكاىيذا طيظتةمى مامؤطتاى واىة ثيادة
ثؤه
دةكشيَت ،بة جؤسيَم ٍةس واىةيةكى خويَيذٌ هة اليةٌ مامؤطتايةكى ثظجؤسِى ئامادةطاص هة سِووى ثةسوةسدةييةوة دووتشيَتةوة.
قوتابياىى صجنريةى طيَيةو بشِواىامةى منشةكاٌ وةسدةطشٌ.
ماددةى 07
 -1واىةكاىى خويَيذٌ:
ثيَويظتة هةطةس ئةوةى بة طةسكةوتوويي قؤىاغى بيةسِةت تةواو دةكات ئةو واىاىةى خواسةوةى خويَيذبيَت:
كوسدى.
عةسةبى.
ئييطويضى.
بريكاسي.
صاىظت (فيضيا ،كينيا ،صييذةوةسصاىى).
جوطشافيا.
َيةتييةكاٌ.
كؤمةال
ماف.
ئايني.
صاىظتى كؤمجيوتةس.
ٍوىةس.
وةسصط.
مؤطيكا.
َتى ٍةية واىةى ديلة خباتة ىيَو ثشِؤطشامى خويَيذىةوة.
 -2وةصاسةت دةطةال
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َةكاىى دةطلشدٌ بة ٍةس
 -3ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت سيَينايي دةسباسةى دياسيلشدىى كاريَشةكاىى خويَيذىى ٍةس واىةيةن و طاه
واىةيةن دةسبلات بةو شيَوةيةى طوجناوة هةطةلَ صجنريةى خويَيذٌ هة ضواسضيَوةى ثشِؤطشامى فيَشكشدىى بيةسِةتذا.
ماددةى 08
قوتابى مافى ٍةية ،طةسةسِاى طةسىةكةوتييصى هة طةسجةو واىةكاىذا ،بؤ ثؤَهيَلى بةسصتش بةسدةواو بيَت ،و ثيَويظتة هةطةس
وةصاسةت سيَينايي هةو باسةيةوة دةسبلات هة ضواسضيَوةى ثشِؤطشامى فيَشكشدىى بيةسِةتذا.
ماددةى 09
فيَشكشدىى صؤسةكيي:
 -1فيَشكشدٌ هة قؤىاغى بيةسِةتذا صؤسةكيية.
َةتى ىةبووىى ئةو
َةكةى ىةباتة قؤىاغى فيَشكشدىى صؤسةكيي ،وة هة حاه
 -2بةخيَوكاسى ميذالَ بؤى ىية بةبىَ ثاطاويَلى سةوا ميذاه
َى خويَيذٌ ئاطاداس بلاتةوة.
جؤسة ثاطاوة ثيَويظتة هةطةسى بةسِيَوةبةسايةتى ثةسوةسدةى قةصا بةس هة دةطجيَلى طاه
 -3بةخيَوكاسى قوتابى هة ماوةى ثابةىذبووىذا ثابةىذ دةبيَت بة ئاطاداس كشدىةوةى ثةسوةسدةى قةصا بة ٍةس طؤسِاىلاسييةكى
شويَيى ىيصتةجيَبووىي ياٌ ىاوىيصاىي.
َيَم تيَجةسِ ىةكات ضةىذ
 -4ثيَويظتة هةطةس وةصاسةتى تةىذسوطتى هة ٍةسيَنذا ،هة ماوةيةن كة هة كؤتايي ماىطى ئابى ٍةس طاه
َةدا دةطةىة
َىةى هة تؤماسةكاىى تؤماسى طصتيذا تؤماسكشاوٌ هةواىةى بةس هة 12/31ى ئةو طاه
هيظتيَم بة ىاوةى ئةو ميذاال
َى ،بذاتة وةصاسةتى ثةسوةسدة.
تةمةىى ثيَيج طاه
َةكة
َىةى فيَشكشدىى صؤسةكيي دةياىطشيَتةوة هة ئةطتؤ دةطشيَت ،و بةخيَوكاسى ميذاه
 -5وةصاسةت ثةيوةىذى ثيَلشدىى ئةو ميذاال
َطةىامة ثيَويظتةكاٌ ،و كاتى دةطجيَلشدىى خويَيذٌ ،بة
بة ىووطشاويَلى تؤماسكشاو بة ىاوى قوتاخباىةو ميَزووى تؤماسكشدٌ و بةه
َى خويَيذٌ ،ئاطاداس دةكشيَتةوة.
الى كةو ،بة دوو ماىط بةس هة دةطجيَلى طاه
 -6ميذالَ هة ثابةىذبووٌ بة فيَشكشدىذا دةبوسدسيَت ئةطةس تووشى ىةخؤشييةن ياٌ كةمئةىذامييةن ٍاتبيَت سيَطش بيَت هة خويَيذٌ
َةتةكةى دةطت ىاكةويَت.
هة قوتاخباىةكاىى فيَشكشدىى طصتيذا كاتيَم هة شويَييَلى ىضيم فيَشكشدىى تايبةت بة حاه
َةتيَلذا بة بشِياسى بةسِيَوةبةسى ثةسوةسدةوة دةبيَت.
 -7هيَبووسدٌ هة ٍةموو حاه
َةكةى بييَشيَتة قوتاخباىةيةكى ىاحلومى هة ٍةماٌ ئاطتى خويَيذىى
 -8بةخيَوكاسى ميذالَ بؤي ٍةية هةطةس تيَضووىى خؤى ميذاه
قوتاخباىةكاىى فيَشكشدىى صؤسةكي ،بةو مةسجةى بةسِيَوةبةسايةتى ثةسوةسدةى قةصا هة ىاوى قوتاخباىةكة ،بةالى كةو ،بة يةن ٍةفتة
َى خويَيذٌ ،ئاطاداس بلاتةوة.
بةس هة دةطجيَلشدىى طاه
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َةكةى بؤ قؤىاغى فيَشكشدىى صؤسةكى بة
َةى بةبىَ ثاطاويَلى شياو سيَطش دةبيَت هة ىاسدىى ميذاه
 -9بةخيَوكاسى ئةو ميذاه
َةتى دووباسة كشدىةوةدا غةسامةكة
غةسامةيةن طضا دةدسيَت كة هة ( ) 201110111دوو مويؤٌ ديياس كةمرت ىةبيَت ،وة هة حاه
دووجا دةكشيَت.
ماددةى 51
َى تيَجةسِاىذ بةبىَ تةواوكشدى خويَيذىى فيَشكشدىى صؤسةكى بة طةسكةوتوويي مافى ىية بةسدةواو
ئةطةس قوتابى تةمةىى ٍةردة طاه
بيَت هة قوتاخباىةكاىى فيَشكشدىى صؤسةكى ،هةو كاتةشذا بشِواىامةيةكى ثيَ دةدسيَت كةوا ئةو ئاطتةى خويَيذىى ثيَي طةيصتووة
دةخاتة سوو ،و ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت دةسفةتى ثيَبذات بؤ ئةوةى ثةيوةىذى بلات بة قوتاخباىةكاىى فيَشكشدىى طةوساٌ ياٌ
قوتاخباىةكاىى فيَشكشدىى خيَشاكشاو هة ئاطتى طوجناودا.
ماددةى 50
بشِواىامةى تةواوكشدىى فيَشكشدىى بيةسِةت هة اليةٌ وةصاسةتةوة دةبةخصشيَت دواى ئةوةى قوتابى تاقيلشدىةوة ىيصتيناىييةكاىى
َي ىؤيةمذا تيَذةثةسِيَييَت ،و ىاودةىشيَت بة "بشِواىامةى فيَشكشدىى بيةسِةت".
ئةجنامذساو بؤ ئةو مةبةطتة هة كؤتايي ثؤه
دةروازةى ثيَهجةم
فيَركردنى ئامادةيي
ماددةى 55
قؤىاغى فيَشكشدىى ئامادةيي قؤىاغى بوىياتياىى ثظجؤسِييةو بةسصكشدىةوةى ئاطتى صاىياسيية هة الى قوتابى هة اليةىى صاىظتى و
َظاٌ بة ثيصةيةكى دياسيلشاو بةطويَشةى ثظجؤسِييةوة.
َيةتى هة ثيَياو بةسدةوامي خويَيذٌ ياٌ ٍةه
ٍوىةسى و كؤمةال
ماددةى 53
ئاماجنةكاىى فيَشكشدىى بيةسِةتى بشيتني هةماىةى خواسةوة:
َلشدىةوةى طياىى تويَزييةوةو تاقيلشدىةوةو بةدواداضووٌ
 -1بةتواىاكشدىى قوتابى هة طةشةثيَذاىى بريكشدىةوةى صاىظتى و قوه
ثشؤطشاماىةو بةكاسٍيَياىى طةسضاوةو سِاٍاتً هةطةس سيَطةكاىى خويَيذىى ٍاوضةسخ.
 -2سةخظاىذىى دةسفةت هةبةسدةو قوتابياىذاو ئامادةكشدىياٌ بؤ دسيَزةداٌ بة خويَيذٌ بة جؤسةٍا ئاطتةكاىى هة صاىلؤو ثةمياىطة
ثظجؤسِةكاىذا.
 -3بٓا ٤ايكدزات ايعًُٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝيد ٣ايطًب ١يالضتُساز يف ايدزاض ١يػسض ايبد ٤بايدزاض ١يف اؾاَعات ٚاملعاٖد ٚتك ١ٜٛضٛم
ايعٌُ.
 -4صٝاغ ١بٓ ١ٝزص ١ٓٝيتُٓ ١ٝايػدصٚ ١ٝاملػازن ١ايفعاي ١يف اؿٝا ٠االدتُاعٚ ١ٝايتػذٝع عً ٢ايتعاٜؼ االدتُاع.ٞ
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 -5االضتُساز عً ٢ايعًٚ ّٛاملعسف ١اييت ؼصٌ عًٗٝا ايطايب يف املسسً ١األضاع ٚتطٜٛس قدزات ايطايب يهٜ ٞتعُل يف ايعًّٛ
بصٛزَ ٠طتكً ١أَ ٚع أغداص آخسٚ ٜٔإعطا ٘٥ايدقس ٠عً ٢اضتدداّ ٖر ٙايعً.ّٛ
 -6اضتعداد ؿٝا ٠ايػٝدٛخٚٚ ١ضع أضاع ؿٝا ٠ايعٌُ املطتكبً.ٞ
ماددةى 54
قوتابى ثةيوةىذى بة قؤىاغى ئامادةييةوة دةكات ،ثاط ئةوةى بةطةسكةوتوويي قؤىاغى فيَشكشدىى بيةسِةت تيَذةثةسِيَييَت ،ئةو
قؤىاغةط بؤ ئةو بةشاىةى خواسةوة داةبةط دةبيَت:
 -1ئامادةيي ئةكادميي:
َى دةيةو) قوتابى بةشى صاىظتى ياٌ ويَزةيي
َةكاىى ( )12 ،11 ،11هة خؤ دةطشيَت و هة طةسةتاى (ثؤه
ٍةس طىَ ثؤه
َى (دواصدةو)دا قوتابى تاقيلشدىةوة ىيصتيناىييةكاٌ ئةجناو دةدات.
َذةبزيَشيَت ،و هة كؤتايي ثؤه
ٍةه
 -2ئامادةيي ثيصةيي:
َى دواى قؤىاغى بيةسِةت هة خؤ دةطشيَت كة قوتابى ئامادةطاص دةكات بؤ وةدةطتَيَياىى بشِواىامةى ئامادةيي ثيصةيي
طىَ ثؤه
ثظجؤس بة مةبةطتى كاسكشدٌ ياٌ بةسدةوامبووٌ هة خويَيذٌ هة ثظجؤسِيية ٍاوضةشيةكاىذا بةطويَشةى باصاسى كاسةوة.
َتى كشدىةوةى بةشى ديلةى ٍةية هة قوتاخباىة ئامادةييةكاىذا.
 -3وةصاسةت دةطةال
ماددةى 55
َى خويَيذٌ هة ٍةسدوو وةسصى ثايضو بةٍاس ثيَلذيَت ،وة ثيَويظتة دةوامى فةسمى ،بةالى كةو ،ماوةى  181سؤرى هةخؤ
طاه
بطشيَت ،و كاريَشةكاىى خويَيذٌ هة  24كاريَش كةمرت ىةبيَت.
ماددةى 56
وةصاسةت بةسثشطة هة دابييلشدىى دابييلشدىى خويَيذٌ بؤ قوتابياىى خاوةٌ ثيَذاويظتى تايبةت هة سيَطةى دامةصساىذىى مامؤطتاى
ثظجؤسِةوةو هة سيَطةى ديلةى طوجناودا.
ماددةى 57
َذةطتيَت بة بةطتيةوةى خويَيذىى ئامادةيي بة باصاسِى كاس هة اليةن ،و
وةصاسةت بة ٍةماٍةىطى هةطةلَ وةصاسةتة ثةيوةىذاسةكاٌ ٍةه
َوة هة اليةكةى تشيذا.
بة خويَيذىى باال
ماددةى 58
ثشِؤرةى ئامادةيي:
11

َى ياصدةو ياٌ دواصدةو بؤ ماوةى
 -1يةكيَم هة واىةكاىى ئامادةيي هة (ثشِؤرةى ئامادةيي) ثيَلذيَت و قوتابى هة ماوةى ثؤه
( )111كاريَشى خويَيذىذا كاس دةكات هةطةس بةئةجناو طةياىذىى.
 -2ئةو قوتابيةى ثشِؤرة تةواو ىةكات منشة كؤتاييةكاىى بةدةطت ىاٍيَييَت.
 -3دةكشيَت يةن قوتابى ياٌ دوو تا ضواس قوتابى هة يةن ثشِؤرةدا بةشذاسبً .وة منشةى بشِياسدساو هةطةس ثشِؤرةكة طةسكةوتً
ياٌ طةسىةكةوتيى قوتابى دياسى دةكات.
 -4ثيَويظتة ثشِؤرة هيَتويَزييةوةى مةيذاىى تيايذا بيَت.
 -5وةصاسةتى ثةسوةسدة بةسثشطة هة دةسكشدىى سيَينايي و سيَلخظنت و ثيَصلةشلشدىى صاىياسى ثيَويظت دةسباسةى بابةتى
ثشِؤرةى ئامادةيي.
ماددةى 59
 -1ئةو واىة طةسةكيياىةى ثيَويظتة هة بةشى صاىظتيذا خبويَيذسيًَ:
صماىى كوسدى.
صماىى عةسةبى.
صماىى ئييطويضي.
بريكاسي.
فيضيا.
كينيا.
صييذةوةسصاىي.
ماف و ثةسوةسدةى مةدةىى.
صاىظتى كؤمجيوتةس.
وةسصط.
ٍوىةس.
 -2ئةو واىة طةسةكيياىةى ثيَويظتة هة بةشى ويَزةييذا خبويَيذسيًَ:
صماىى كوسدى.
صماىى عةسةبى.
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صماىى ئييطويضي.
بريكاسى.
وةسصط.
صاىظتى ئايييةكاٌ.
َيةتييةكاٌ.
كؤمةال
ماف و ثةسوةسدةى مةدةىى.
ميَزوو.
جوطشافيا.
ٍوىةس.
مؤطيكا.
 -3ئةو واىة طةسةكيياىةى ثيَويظتة هة بةشة ثيصةييةكاىذا خبويَيذسيًَ:
صماىى كوسدى.
صماىى عةسةبى.
صماىى ئييطويضي.
بريكاسى.
فيضيا.
كينيا.
وةسصط.
 -4وةصاسةت مافى ٍةية ٍةس واىةيةكى ديلة صيَذة بلات.
 -5هةطةس ئةطتؤى وةصاسةتة سيَينايي دةسبلات بؤ دياسيلشدىى كاريَشةكاىى خويَيذٌ بؤ ٍةس واىةيةن و بؤ ٍةس طاَهيَم بةو
َى خويَيذىذا طوجناوة ،ئةويض بةس هة كؤتايي ماىطى ثيَيج.
شيَوةيةى هةطةلَ بةط و طاه
ماددةى 31
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َى ( )11و ( )12بةسدةواو بيَت .ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت
قوتابى ،طةسباسى دةسىةضووىى هة طةسجةو واىةكاٌ ،مافى ٍةية بؤ ثؤه
سيَيناى هةو باسةيةوة دةسبلات هة ضواسضيَوةى ثشِؤطشامى فيَشكشدىى ئامادةييذا.
ماددةى 30
ب شِواىامةى تةواوكشدىى فيَشكشدىى ئامادةيي هة اليةٌ وةصاسةتةوة دةبةخصشيَت دواى ئةوةى قوتابى بةطةسكةوتوويي تاقيلشدىةوة
َى دواصدةمذا تيَذةثةسِيَييَت ،و ىاودةىشيَت بة "بشِواىامةى فيَشكشدىى
ىيصتيناىييةكاىى ئةجنامذساو بؤ ئةو مةبةطتة هة كؤتايي ثؤه
ئامادةيي" ،كة ئامادةطاصي دةكات بؤ كيَربكيَ كشدٌ بؤ ثةيوةىذى كشدٌ بة صاىلؤو ثةمياىطةكاىةوة.
دةروازةى شةشةم
حوكمى هاوبةش
ماددةى 35
طصت قوتاخباىةو ثةمياىطةكا ٌ هة طةسجةو قؤىاغةكاىذا جطة هة (باخضةى طاواياٌ) بة جووبةسطى يةكخشاو ثابةىذ دةبً ،و
وةصاسةت سيَينايي ثيَويظت بؤ سيَلخظنت و جيَبةجيَلشدىى ئةو ماددةية دةسدةكات.
ماددةى 33
َى خويَيذٌ ،و
وةصاسةت ثابةىذة بة دابييلشدىى ثةستووكى قوتاخباىةيي بةبىَ بةسامبةس ،بةالى كةو ،دوو ٍةفتة ثيَض دةطجيَلشدىى طاه
دابةشلشدىى بةطةس قوتابياىذا هة ٍةفتةى يةكةمى خويَيذٌ.
ماددةى 34
َىةى واىةي ثةيوةىذاسى ٍةبيَت ،كة ثيَويظتة
َىة ثيَويظتة هةطةس مامؤطتا ثالىى خويَيذىى طاال
هةكاتى دةطجيَلشدىى خويَيذىى طاال
َىةيية هة ٍةفتةى يةكةمى خويَيذٌ
خصتةو ضاالكيية ثالٌ بؤ داسيَزساوةكاٌ هةخؤ بطشيَت .ثيَويظتة هةطةس مامؤطتا ئةو ثالىة طاال
بةطةس قوتابياىذا دابةشى بلات.
ماددةى 35
هة قوتاخباىةو ثةمياىطةكاىذا بة ٍةموو جؤسو ثوةكاىياىةوة ٍةس شتيَلى ىاكؤن هةطةلَ ثةيامى ثةسوةسدةيي و مشؤيي قةدةغة
دةكشيَت ،بة شيَوةيةكى تايبةتيض ئةماىةى خواسةوة:
َطشتيى ضةن ياٌ ئامشاصى تيز ياٌ مةتشطيذاس ،وة جطةسةكيَصاٌ ياٌ دةطتاودةطلشدٌ ياٌ فشؤشتيى ماددة ٍؤشبةسةكاٌ
ٍ -1ةه
ياٌ خاوكاسةكاٌ ياٌ ٍةس كةسةطتةيةكى ديلةى قةدةغةكشاو قةدةغة دةكشيًَ.
 -2باىطةشةو ضاالكى باصسطاىى و حيضبيي.
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 -3سيَطةىادسيَت بة فةسماىبةساىى قوتاخباىة ٍةس ضاالكييةكى حيضبي هة كاتى دةوامذا ئةجناو بذةٌ.
ماددةى 36
ثيَويظتة هةطةس قوتابى بةشيَوةيةكى سيَلخشاو ئامادةبيَت و بةشذاسى بلات هة واىةكاىذا.
ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت سيَينايي هةو باسةيةوة دةسبلات.
ماددةى 37
بيةماكاىى طيظتةمى خويَ يذٌ و بةسصةفتلشدىى سةفتاسيي قوتابياٌ بةثيَى سيَينايي دياسى دةكشيًَ كة بةثيَى ئةو ياطايةوة
دةسدةكشيَت.
ماددةى 38
ٌَ و قوتابياٌ و تؤماسكشدىياٌ هة باخضةى طاواياٌ و قوتاخباىةو ثةمياىطةكاىذا ثيَويظتة هةطةس بيةماى
 -1وةسطشتيى ميذاال
يةكظاىي و دادثةسوةسيي جياواصى ىةكشدٌ بيَت.
 -2ثيَويظتة هةطةس قوتاخباىةيةكى حلومى ،جطة هةو قوتاخباىاىةى مؤسكيَلى تايبةتياٌ ٍةية ،بةالى كةو ىيوةى كوسطييةكاىى ٍةس
ثؤهيَم بؤ ئةو قوتابياىة تةسخاٌ بلات كة هة طةسةكى قوتاخباىةكةدا ىيصتةجيًَ بةو مةسجةى ئةو رماسةيةى قوتابياٌ ٍةبً.
 -3قوتابى ماف ى ٍةية هة قوتاخباىةيةكى ديلةى جيا هةوةى قوتابى تيايذا دةرييَت ،وةسبطرييَت بةو مةسجةى شويَيى بةتالَ ٍةبيَت
تيايذا.
 -4ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت سيَينايي دةسباسةى وةسطشتيى قوتابياٌ دةسبلات.
ماددةى 39
 -1ثيَويظتة طشىطى بذسيَت بة وةسطشتيى قوتابياىى خاوةٌ ثيَذاويظتى تايبةت بةجياواصى تواىاو ئامادةباشياٌ هة طةسجةو
قؤىاغةكاىى فيَشكاسييذا هةطةلَ دابييلشدىى مامؤطتاى ثةسوةسدةى تايبةت.
 -2ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت ئامشاصى ثيَويظت بؤ ئةمة دابني بلات.
 -3ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت سيَينايي هةو باسةيةوة دةسبلات.
ماددةى 41
ٌَ ياٌ قوتابياٌ
دامةصساوة ثةسوةسدةيي و فيَشكاسيية حلومييةكاٌ بؤياٌ ىية مةسجى ثيَصوةختة ياٌ تاقيلشدىةوة بؤ وةسطشتيى ميذاال
دابييًَ.
ماددةى 40
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ٍ -1ةس قوتابيةن مافى ٍةية داواى طواطتيةوةى بلات بؤ قوتاخباىةيةكى ديلة بةو مةسجةى ئةو داواكاسيية بةس هة طةسةتاى
وةسصى خويَيذٌ بيَت.
 -2بيةماكاىى طواطتيةوةى قوتابياٌ بةثيَى سيَينايي تايبةت دياسى دةكشيًَ كة بةثيَى ئةو ياطاية دةسدةكشيَت.
ماددةى 45
َىةو شيَوةكاىى كاسكشدٌ هة باخضةى طاواياٌ و طصت قؤىاغةكاىى
َىة بؤ ضاالكى و خويَيذىى طاال
َظةىطاىذىى طاال
ثيَويظتة ٍةه
خويَيذٌ ئةجناو بذسيَت بؤ طوود هيَوةسطشتيياٌ هةكاتى داىاىى ثالىى داٍاتووييذا.
ماددةى 43
وةصاسةت طةسجةو ئةو سيَلاساىةى دةبية ٍؤى ئاطاىلشدىى دووباسة ئاويَتةكشدىى ئةو قوتابياىةى هة دةسةوة خويَيذووياىةو
طةسِاوىةتةوة ٍةسيَه ،دةطشيَتةبةس.
ماددةى 44
ٍ -1ةموو قوتابيةن مافى ٍةية ،بة كةمرتيً ئاطت ٍةفتةى دوو كاريَش بة صماىى دايم خبويَييَت ئةطةس داوا بلات ،ئةمةط
هةكاتى بووىى مةسجةى ثيَويظت هة قوتابيذا.
 -2مةسجة ثيَويظتةكاٌ:
َةوة قظةى ثيَ بلةٌ.
أ -ثيَويظتة باون ياٌ دايلى قوتابى صماىيَلى ديلةى جطة هة كوسدى ٍةبيَت و هة ماه
ب -ثيَويظتة قوتابى هة صماىى دايلى ثةيوةىذاسدا تواىاى طةسةتايي ٍةبيَت.
جـ -ثيَويظتة رماسةيةكى شياو هة قوتابياىى صماىى دايم هة ٍةس قوتاخباىةيةكذا ٍةبً تاوةكو ئامادةكشدىى خويَيذٌ هة تواىا
دابيَت.
س -ثيَويظتة هةطةس قوتابى ئةو مةسجاىةى هيَ بيَتةدى كة هة سيَينايي وةصاسةت هةمباسةيةوة ٍاتووٌ.
 -3ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت سيَينايي دةسباسةى خويَيذٌ بة صماىى دايم دةسبلات.
 -4فيَشكشدىى صماىى كوسدى هة طةسجةو قوتاخباىةكاىى ٍةسيَنذا صؤسةكى دبيَت.
 -5فيَشكشدىى صماىى عةسةبي هة طةسجةو قوتاخباىةكاىذاو بةطويَشةى ثشِؤطشامى طوجناو صؤسةكى دةبيَت.
 -6صماىة كاىى عةسةبى و توسكناىى و طشياىى و ئةسمةىى بؤ ئةواىةى قظةى ثيَذةكةٌ هةو ىاوضاىةى ئةواٌ تيايذا ضشِى
داىيصتواىياٌ ٍةية دةخويَيذسيًَ ،ئةو خويَيذىةط بةثيَى سيَلظاصى ثةسوةسدةيي ئاسةصومةىذاىة دةبيَت.
ماددةى 45
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َةتى بووىى مةسجى دياسيلشاو بؤى هة
قوتابياىى كةميية ىةتةوةيي و ئايييية داىجيَيشاوةكاٌ مافياٌ ٍةية بة صماىى خؤياٌ خبويَيً هة حاه
اليةٌ وةصاسةتةوة كة هة ماددةى طةسةوةدا ٍاتووة.
ماددةى 46
َة طةسةكييةكاىى ثشِؤطشامى
دةكشيَت قوتاخباىة بة صماىى ديلةى جطة هة كوسدى بلشيَيةوة بةو مةسجةى ئةو خويَيذىاىة ٍيَو
خويَيذٌ هة ٍةسيَنذا ثةيشِةو بلات.
ماددةى 47
ديذاسى طةشة:
ٍ -1ةس ثؤَهيَم هة طصت قؤىاغةكاىى خويَيذىذا مامؤطتايةكى دةبيَت بةىاوى سابةسى ثؤلَ.
 -2ثيَويظتة هةطةس سابةسى ثؤلَ كؤبووىةوةيةكى وةسصاىة هةطةلَ ٍةس قوتابيةن بة ئامادةبووىى بةخيَوكاسى سيَلبخات دةسباسةى
َيةتى قوتابي .وة طؤسِييةوةى صاىياسى و
َجصتيلشدىى ثيَصلةوتيى صاىظتى و كؤمةال
ضؤىيةتى طةشةكش دىى قوتابى و ضؤىيةتى ثاه
َظةىطاىذىى ثيَصوةضووىى قوتابى بةثيَى ثشِؤطشامةكاىى خويَيذٌ .وة
طفتوطؤ هة ديذاسى طةشةدا تيصم دةخاتة طةس ٍةه
ديذاسةكةط هةطةس بيةماى سيَضطشتً هة قوتابى و تواىاكاىى سيَلذةخشيَت.
 -3ثيَويظتة هةطةس مامؤطتا ثالىيَلى ىووطشاوى ٍةبيَت دةسباسةى ثيَصلةوتيى قوتابى تاوةكو هة كاتى ديذاسةكةى طةشةدا
دةسباسةى طةشةى قوتابى و ثيَذاويظتييةكاىى طةشةى قوتابى باطى هيَوة بلات تا طةيصنت بةو ئاماجناىةى هة فيَشبووٌ بةثيَى
ثشِؤطشامةكاىى فيَشبووٌ خواصساوٌ.
 -4طفتوطؤكاىى ديذاسى طةشة دةىووطشيَتةوةو هة شيَوةى ثشؤتؤكؤىل ديذاسى وةسصى داٍاتوو دةثاسيَضسيَت بؤ ئةجنامذاىى
بةدواداضووىى طةشةى قوتابى هة ىيَواٌ ٍةسدوو وةسصى فيَشبووىذا.
ماددةى 48
دةكشيَت بةثيَى ئةو ياطاية ئةجنومةىيَم بةىاوى (ئةجنومةىى قوتابياٌ) هة ٍةس قوتاخباىةيةن و ثةمياىطةيةن دامبةصسيَيشيَت.
َى شةشةوة
 -1دامةصساىذىى ئةجنومةىى قوتابياٌ طةسجةو قوتاخباىةكاىى فيَشكشدىى طصتى و ثيصةيي و ثةمياىطةكاٌ هة دواى ثؤه
دةطشيَتةوة.
َبزاسدىى ئةىذاماىى ئةجنومةىى قوتابياٌ هة ىيَواٌ ىاوى قوتابية كاىذيذكشاوةكاٌ ئةجناو دةدسيَت هة سيَطةى دةىطذاىى ىَيَيى
ٍ -2ةه
َوتً.
هة دواى كشدىةوةى دةسطاى خؤثاال
ٍ -3ةس قوتابيةكى ىاو قوتاخباىة مافى خؤ كاىذيذكشدىى ٍةية بؤ ئةجنومةىى قوتابياٌ.
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َبزيَشيَت.
ٍ -4ةس قوتابيةكى ىاو قوتاخباىة مافى ٍةية ئةىذاماىى ئةجنومةىى قوتابياٌ ٍةه
 -5ئةجنومةىى قوتابياٌ مافى ٍةية هةطةلَ دةطتةى كاسطيَشِى قوتاخباىة ،بةالى كةو ،ماىطى يةكجاس كؤببيَتةوة.
 -6ثيَويظتة هةطةس بةسِيَوةبةسى قوتاخباىة /ثةمياىطة ئاطاىلاسى ثيَويظت ثيَصلةط بلات.
ماددةى 49
هةواىةية ئاماجنةكاىى ئةجنومةىى قوتابياٌ بشييت بً هة:
 -1ثةسةثيَذاىى ئاويَتةبووٌ و ٍاوكاسى ىيَواٌ قوتابياٌ و قوتاخباىةدا.
 -2بةشذاسيلشدىى قوتابياٌ هة دةطتةبةس كشدىى ئاماجنة ثةسوةسدةيي و فيَشكاسييةكاىى قوتاخباىةكاٌ.
ٍ -3ؤشياسكشدىةوةى قوتابياٌ.
ٍ -4اوكاسى كشدٌ هةطةس ضاسةطةسكشدىى ئةو كيَصاىةى سووبةسووى قوتابياٌ دةبيةوة بة شيَوةيةكى طصتى.
ماددةى 51
 -1باون و دايلاٌ مافياٌ ٍةية ئةجنومةىى باون و دايلاٌ بؤ قوتاخباىةكاٌ ثيَلبَيَيً.
 -2مافياٌ ٍةية ئاماىج و ثالىى كاسةكاىياٌ دابييًَ.
 -3ثيَويظتة هةطةس بةسِيَوةبةسى قوتاخباىة ئاطاىلاسى ثيَويظتة ثيَصلةط بلات.
ماددةى 50
ثيَويظتة ٍةس قوتاخباىةيةن ياٌ ثةمياىطةيةن ئةطةس رماسةى قوتابيةكاىى بطاتة ( )111قوتابى كتيَبخاىةيةكى تايبةتى ٍةبيَت ،وة
ئةطةس رماسةى قوتابياىى هة ( )111قوتابى كةمرت بوو ،ئةوا ثيَويظتة هةطةس قوتاخباىةكة ئاطاىلاسى بلات بؤ قوتابيةكاىى تاوةكو
بطةىة ىضيلرتيً كتيَبخاىة.
دةروازةى حةوتةم
ثةميانطةكان
ماددةى 55
ئاماجنةكاىى خويَيذٌ هة ثةمياىطةكاىذا:
 -1ئامادةكشدىى قوتابياٌ بؤ ثيصةيةكى دياسيلشاو هة سيَطةى ثيَذاىى صاىظتةوة.
َلشدىى طياىى تويَزييةوةو تاقيلشدىةوةى.
 -2تواىاثيَذاىى قوتابى بؤ طةشةثيَذاىى بريكشدىةوةى صاىظتى و قوه
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ماددةى 53
قوتابى دواى تيَجةسِاىذىى يةكيَم هةو قؤىاغاىةى خواسةوة ثةيوةىذى بةو قؤىاغةوة دةكات:
َى خويَيذٌ دسيَزةى دةبيَت.
 -1قؤىاغى بيةسِةت بة طةسكةوتوويي ،وة خويَيذٌ تيايذا بؤ ماوةى ثيَيج طاه
َى خويَيذٌ دسيَزةى دةبيَت.
 -2قؤىاغى ئامادةيي بة طةسكةوتوويي ،وة خويَيذٌ تيايذا بؤ ماوةى دوو طاه
ماددةى 54
وةسطشتيى قوتابياٌ و تؤماسكشدىياٌ هة ثةمياىطةكاىذا وةصاسةت بة سيَينايي دياسى دةكات.
ماددةى 55
َو تويَزييةوةى صاىظتى هة
وةصاسةت مافى ٍةية ثةمياىطة دامبةصسيَييَت ئةويض دواى ساويَزكشدٌ هةطةلَ وةصاسةتى خويَيذىى باال
ٍةسيَنذا.
ماددةى 56
سيَلخظتيى كاسوباسى ثةيوةطت بة ئةجنامذاىى تاقيلشدىةوةكاىى خويَيذٌ و بشِواىامةكاٌ بة سيَينايي دةبيَت كة وةصاسةت بؤ ئةو
مةبةطتة دةسى دةكات.
ماددةى 57
ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت ثشِؤطشاو و سيَينايي ثيَويظت بؤ ثةمياىطةكاٌ دةسبلات.
دةروازةى هةشتةم
فيَركردنى تةمةن طةوران
ماددةى 58
ئاماجنةكاىى فيَشكشدىى تةمةٌ طةوسة:
سةخظاىذىى ٍةل هةبةسدةو تةمةٌ ثيَطةيصتوواٌ ،كة ثيَصرت دةسفةتى تةواوكشدىى خويَيذىياٌ بؤ ىةسِةخظاوة ،بؤ ئةوةى خبويَيً و
َطةو باصاسِى كاسدا
صاىياسى صياتش وةدةطتبَيَيً و صياتش طةشة بلةٌ هةو سيَطةيةط ئاطاىلاسيياٌ بؤ بلشيَت تاوةكو هة كؤمةه
بةشذاسى بلةٌ.
ماددةى 59
َى تةواو كشدبيَت بةبىَ تةواوكشدىى فيَشكشدىى بيةسِةت ياٌ ئامادةيي ،مافى ٍةية
ٍ -1ةس كةطيَم تةمةىى (ٍ ) 18ةردة طاه
بةخؤسايي بةسؤر ياٌ بةشةو هة قؤىاغى فيَشكشدىى تةمةٌ طةوساٌ بةطويَشةى سيَيناييةكاىى وةصاسةت دةواو بلات.
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 -2ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت فيَشكشدىى تةمةٌ طةوساٌ مظؤطةس بلات.
 -3وةسطشتيى قوتابياٌ و تؤماسكشدىياٌ هة قوتاخباىةكاىى فيَشكشدىى تةمةٌ طةوساٌ وةصاسةت بة سيَينايي دياسي دةكات.
ماددةى 61
فيَشكشدىى تةمةٌ طةوساٌ بؤ دوو قؤىاغ دابةط دةبيَت:
 -1قؤىاغى فيَشكشدىى بيةسِةت ،كة ثشِؤطشاميَلى تايبةتى دةبيَت هة اليةٌ وةصاسةتةوة بشِياس دةدسيَت.
 -2قؤىاغى فيَشكشدىى ئامادةيي ،كة ثشِؤطشاميَلى تايبةتى دةبيَت هة اليةٌ وةصاسةتةوة بشِياس دةدسيَت.
ماددةى 60
وةصاسةت بؤى ٍةية قوتاخباىةى فيَشكشدىى تةمةٌ طةوساىى خاوةٌ ماوةى كوستش دامبةصسيَييَت ،بة واتاى ئةوةى خويَيذٌ تيايذا
بةشيَوةيةكى ضشِ دةبيَت.
ماددةى 65
 -1هة كاتى تةواوكشدىى ٍةس يةن هة قؤىاغةكاىى فيَشكشدىى بيةسِةت هة قوتاخباىة تةمةٌ طةوساىذا بة ثوةى طةسةكةوتوو ئةوا
بشِواىامةى دةسضووىى ئاطتى ثةيوةىذاسى ثيَ دةبةخصشيَت.
 -2بشِواىامةى دةسضووٌ هة قؤىاغى فيَشكشدىى بيةسِةتى تةمةٌ طةوساٌ ٍاوتاية هةطةلَ بشِواىامةى فيَشكشدىى بيةسِةت.
 -3بشِواىامةى دةسضووٌ هة قؤىاغى فيَشكشدىى ئامادةيي تةمةٌ طةوساٌ ٍاوتاية هةطةلَ بشِواىامةى فيَشكشدىى ئامادةيي.
 -4كاسوباسى ثةيوةطت بة ئةجنامذاىى تاقيلشدىةوةك اىى خويَيذٌ بةثيَى سيَينايي دةبيَت كة وةصاسةت بؤ ئةو مةبةطتة دةسى
دةكات.
ماددةى 63
قةدةغةية بؤ ٍةس كاسوباسيَلى خويَيذٌ ٍةس بشِة ثاسةيةن هة قوتابى تةمةٌ طةوسة وةسبطرييَت.
ماددةى 64
َى خويَيذٌ بة سيَينايي دياسى بلات بةو مةسجةى هة كؤتايي ماىطى
ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت كاتى طوجناوى طةسةتاى طاه
َيَم تيَجةسِ ىةكات و دامةصساوةكاىى خويَيذىى ىلَ ئاطاداس بلاتةوة.
(حوصةيشاٌ)ى ٍةس طاه
ماددةى 65
ئةو ثةستووكاىةى هةطةس قوتابياٌ فةسصكشاوة بةخؤسايي هة ٍةفتةى يةكةمى خويَيذىذا دابةط دةكشيًَ.
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ماددةى 66
بيةماكاىى سيَللاسيي خويَيذٌ و بةسصةفتلشدىى سةفتاسيي قوتابياٌ بةثيَى سيَينايي دياسى دةكشيًَ كة بةثيَى ئةو ياطاية دةسدةكشيَت.
الباب التاسع
املدارس واملعاهد غري احلكومية
املادة 67
تطبل مجٝع ايبٓٛد ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝاملتعًك ١باملساسٌ األضاع ٚاإلعداد ١ٜعً ٢املدازع ٚاملعاٖد غري اؿهَ ١َٝٛع
َساعا ٠املٛاد ايتاي ١ٝاييت ؽص املدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛفكط.
املادة 68
ٜتِ تأضٝظ املدازع ٚاملعاٖد غري اؿه َٔ ١َٝٛأدٌ ؼكٝل األٖداف اآلت:١ٝ
 -1إتاس ١املصٜد َٔ ايفسص يًرتبٚ ١ٝايتعً ،ِٝفطالً عٔ قدزات اؿه َٔ ،١َٛأدٌ ايتطٜٛس ٚاملطاعدٚ ٠ؼكٝل أٖداف ايعًُ١ٝ
ايتعً.١ُٝٝ
 -2تٛفري ٚإعداد املطتًصَات املدتًف ١يتشدٜح عًُ ١ٝايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝعٔ طسٜل َٓاٖر ٚطسم سدٜجٚ ١فل أضظ َٚبادئ ٖرا
ايكاْ.ٕٛ
 -3تٛفري أزضَٓ ١ٝاضب َٔ ١أدٌ ايتٓافظ يف فاٍ ايرتبٚ ١ٝايتعً.ِٝ
 -4تػذٝع عًُ ١ٝاالضتجُاز ايٛطين ٚاألدٓبـ ٞيف اإلقً ِٝيف فاالت ايرتبٚ ١ٝايتعً.ِٝ
 -5االٖتُاّ بتعً ِٝايًػات األدٓب ١ٝاؿ ١ٝإىل داْب املٓاٖر ايتعً ١ُٝٝاملكسز.٠
 -6إتاس ١املصٜد َٔ ايفسص أَاّ ايسعاٜا ٚاألداْب ٚايعا٥د َٔ ٜٔاـازز إىل اإلقً.ِٝ
املادة 69
عً ٢ايٛشازَٓ ٠ح إداش ٠فتح املدزض ١أ ٚاملعٗد غري اؿه َٞٛيًذٗ ١اييت ٜطًبٗا إذا اضتٛف ٢ايػسٚط اآلت:١ٝ
 -1إٔ متتًو املٓتطبني ايالشَني َجٌ املعًُني ٚاملدٜس.
 -2إٔ ته ٕٛهلا َٛقعًا َٚهاْاً َٓاضبًا َٔ ايٓاس ١ٝايرتب.١ٜٛ
 -3إٔ ته ٕٛهلا َعًَٛات ٚخرب )3( ٠ثالخ ضٓٛات عٌُ يف اجملاٍ ايتعً.ُٞٝ
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 -4إٔ ٜطبل ايرباَر ٚاملٓاٖر ايدزاض ١ٝايتابع ١يًٛشاز ،٠أ ٚإٔ ٜه ٕٛبسْاَر َٓٚاٖر ايدزاض ١يًذٗ ١ايطايبَٛ ١افكاً يكاْ ٕٛايرتب١ٝ
ٚايتعًَٚ ِٝصدقاً َٔ قبٌ ايٛشاز.٠
 -5إٔ ال ٜهَ ٕٛعاقباً ظسمي ١تصٜد عكٛبتٗا عً )6( ٢أغٗس َٔ اؿبظٚ .إٔ ال ٜهَ ٕٛدٜٓاً يًشه.١َٛ
املادة 71
أٚالً :جيب إٔ ٜتطُٔ ايطًب املكدّ املٛاضٝع اآلت:١ٝ
 -1ؼدٜد األٖداف ايعاَٚ ١اـاص.١
 -2ؼدٜد ايفا٥د ٠ايرتب َٔ ١ٜٛاملػسٚع.
 -3ؼدٜد املصادز املايٚ ١ٝاؾٗ ١ايداعُ.١
 -4ؼدٜد عدد ايطًبٚ ١عدد ايصفٛف.
 -5يػ ١ايدزاض.١
 -6خط ١ايدزاضٚ ١املد ٠املكرتس ١يًشص ٍٛعً ٢غٗاد ٠ايتدسز.
 -7طسم ٚأضايٝب ايتدزٜظ.
 -8غٗاد ٠دزاض ١ايرتب ١ٝيًُعًُني ٚيًباسجني االدتُاعٝني ٚايٓفطٝنيٚ ،املدزاٚ ٤دٓطٝاتِٗ.
 -9املدترب ٚاملهتبٚ ١أقطاّ ٚقاعات ايدزاضٚ ١تٛفري ايسقابٚ ١ايطالَٚ ١ايٓظافٚ ١ايٓػاطات املدتًف ١يف املدزض.١
ثاْٝاً :جيب إٔ ال ٜتعازض املػسٚع َع ايك ِٝايٛطٓٚ ١ٝاملبادئ ايعاَٚ ١اـاص ١املتبع ١يف ايٓظاّ ايتعً.ُٞٝ
ثايجاً :جيب إٔ خيدّ املػسٚع أٖداف قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعً.ِٝ
زابعاً :عً ٢ايٛشاز ٠قبٌ ْٗا ١ٜايػٗس األ ٍٚإعالٕ ايتعًُٝات س ٍٛتفاص ٌٝغسٚط اؿص ٍٛعً ٢اإلداش.٠
خاَطاً :جيب تكد ِٜايطًب قبٌ ْٗا ١ٜايػٗس ايسابع.
املادة 70
جيب عً ٢ايٛشاز ٠ايبت يف ايطًب يف َد ٠ال تتذاٚش ( )31ثالثني َٜٛاً َٔ تازٜذ تكدميٗاٚ ،جيب إٔ ٜه ٕٛزفض ايطًب َػفٛعاً
مبربز قاْ.ْٞٛ
املادة 75
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إذا مل ػب ٚشاز ٠ايرتب ١ٝيف املد ٠ايكاْ ١ْٝٛاحملدد ٠عً ٢ايطًبٜ ،عترب ايطًب َكبٛالً بػسط إٔ ٜه ٕٛايطًب املكدّ َطتٛفٝاً ؾُٝع
غسٚط ايطًب ايٛازد ٠يف ٖرا ايكاْ.ٕٛ

املادة 73
ال جيٛش تدا ٍٚإداش ٠تصدٜل املدزض ١أ ٚاملعٗد غري اؿهْٚ َٞٛكًٗا َٔ َايهٗا إىل َايو ددٜد د ٕٚاملٛافك ١ايسمس ١ٝيًٛشاز،٠
ٜٚطُح بريو بعد َسٚز ضٓٚ ١اسد ٠عً ٢تأضٝظ املدزض ١أ ٚاملعٗد ٜٚه ٕٛايطًب اؾدٜد َطتٛفٝاً ؾُٝع غسٚط فتح املدازع غري
اؿه.١َٝٛ
املادة 74
إذا مت إقساز تصدٜل املدزض ١أ ٚاملعٗد غري اؿه َٞٛعً ٢أضاع اـطأ عٓدٖا جيب إيػا ٤قساز ايتصدٜل.
املادة 75
 -1يًُدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛتكاض ٞاملكابٌ ايطٓ ٟٛيًدزاض ١فٗٝا.
ٜ -2تِ تكطَ ِٝبًؼ املكابٌ ايطٓ ٟٛعً ٢قطُنيٜ ،تِ دفع أسد ايكطُني قبٌ بدا ١ٜفصٌ اـسٜفٚ ،ايكطِ اآلخس قبٌ بدا ١ٜفصٌ
ايسبٝع.
 -3جيب عدّ تكاض ٞأَ ١ٜبايؼ أخس ٣عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ يًهتب ٚايٓػاطات خالٍ ايطٓ ١ايدزاض.١ٝ
املادة 76
 -1يًُدزض ١أ ٚاملعٗد غري اؿه َٞٛإٔ ته ٕٛهلا َٓاٖذ٘ ايدزاض ١ٝاـاص ١بٗا بػسط تكدميٗا يًٛشاز ٠قبٌ ثالث ١أغٗس َٔ بدا١ٜ
ايطٓ ١ايدزاضٚ ١ٝمتت املصادق ١عًٗٝا َٔ قبٌ ايٛشاز.٠
 -2عً ٢ايٛشاز ٠إلاش إدسا٤ات ايسد ٚايتصدٜل خالٍ غٗس ٚاسد.
املادة 77
 -1يًُدازع ٚاملعاٖد غري اؿهٚ ،١َٝٛعً ٢غساز املدازع اؿه ،١َٝٛإٔ تطع ايدزدات عً ٢املٓاٖر ايدزاض ١ٝاييت صادقت
ايٛشاز ٠عًٗٝاٜٚ ،عتُد عً ٢تًو ايدزدات ،نُا ٖ ٛاؿاٍ يف املدازع اؿه ،١َٝٛيًدزاض ١يف َطت ٣ٛأعً ٢أ ٚيًشص ٍٛعً٢
ايعٌُٜٚ .تِ تطذ ٌٝايدزدات يف صٛزَ ٠عًَٛات عٓد ٚشاز ٠ايرتب.١ٝ
 -2تًتصّ املدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛبتطبٝل ٚاضتدداّ االَتشاْات ايٛطٓ ١ٝنُا ٖ ٛاؿاٍ يف املدازع ٚاملعاٖد اؿه.١َٝٛ
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املادة 78
يًُدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛإٔ تطع َد ٠دزاض ١ٝأط ٍٛمما َٖٛ ٛدٛد يف ايتك ِٜٛايدزاض ٞيًُدازع ٚاملعاٖد اؿه.١َٝٛ

املادة 79
إذا نإ عدد ايطالب اير ٜٔطًبٛا ايدزاض ١يف َدزض ١أًٖ ١ٝأنرب َٔ املكاعد ايدزاض ١ٝاملٛدٛد ٠فٗٝاٜ ،ه ٕٛايكبٚ ٍٛفل عًُ١ٝ
ايكسع ١ايعًٓٚ .١ٝاألطفاٍ ايرٜ ٜٔأت َٔ ٕٛزٜاض األطفاٍ ايتابع ١يًُدزض ١ذاتٗا أٜ ٚبك ٕٛيف صف َعني حيصً ٕٛعًَ ٢كاعدِٖ
ايدزاض ١ٝيف تًو املدزض ١دَ ٕٚسٚزِٖ بعًُ ١ٝايكب.ٍٛ
املادة 81
جيب إٔ ٜه ٕٛفتح صفٛف ددٜد ٠بإداشٚ ٠شاز ٠ايرتب.١ٝ
املادة 80
 -1يًطايب إٔ ٜطتُس يف دزاضت٘ غسٜط ١دفع٘ األدس ايطٓ.ٟٛ
 -2إبعاد ايطايب َٔ املدازع ٚاملعاٖد غري اؿهٜ ١َٝٛه ٕٛمبٛدب قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ.
املادة 85
يًُدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛإٔ ٜه ٕٛهلا دي ٌٝدزٚضٗا اـاص ١بٗا ٚؼدد بداْٗٚ ١ٜا ١ٜأٜاّ ايدزاض ١عً ٢إٔ ٜهَ ٕٛطتٛفٝاً
ؾُٝع غسٚط أٚقات ايدزاض ١ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعً.ِٝ
املادة 83
يًُدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛإٔ تك ّٛبإزغاد عًُ ١ٝايدزاض ١داخٌ َدازضٗا بػسط تكٝدٖا باملٛاد ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛايرتب١ٝ
ٚايتعً.ِٝ
املادة 84
يًُدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛتٓظَٝ ِٝصاْٝتٗا بايطسٜك ١اييت ٜسْٗٚا َكبٛي.١
املادة 85
جيب إٔ تطتًِ مجٝع املدازع ايهتب املدزض ١ٝأ ٚقاَٛا بتصٜٚدٖا يًطًب ١يف اي ّٛٝاأل َٔ ٍٚايطٓ ١ايدزاضٚ .١ٝإال جيب خصِ %11
َٔ األدس ايطٓ ٟٛايدزاض ٞيًطايبٚ .إذا ناْت ايٛشازٚ ٠زا ٤عدّ تصٜٚد ايهتب املدزض ١ٝفال ٜٛدد خصِ.
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املادة 86
 -1يهٌ غدص طبٝع ٞأَ ٚعٓ ،ٟٛيٛسد ٙأ ٚيف فُٛع ،١اؿل يف تأضٝظ َدزض ١أَ ٚعٗد غري سه َٞٛمبٛدب أسهاّ ٖرا
ايكاْ.ٕٛ
 -2ال ٜطُح أل ٟسصب أ ٚتٓظ ِٝضٝاض ٞأ ٚدٜين بتأضٝظ َدزض ١أَ ٚعٗد غري سه.َٞٛ
املادة 87
ال جيٛش ْكٌ املدزض َٔ ١املهإ اير ٟمت املٛافك ١عً ٘ٝإىل َهإ آخس إال بعد اضتشصاٍ املٛافك ١ايسمس َٔ ١ٝايٛشاز.٠
املادة 88
جيب إٔ ٜهَ ٕٛدٜس املدزض ١أ ٚاملعٗد غري اؿهَ َٞٛطتٛفٝاً يًػسٚط اآلت:١ٝ
 -1إٔ ٜه ٕٛيف األقٌ ساَالً يػٗاد ٠داَع ١ٝأٚيَٚ ١ٝؤٖالً َٔ ْاس ١ٝايطالَ ١ايصش ١ٝيًعٌُ يف ٖر ٙاملٗٓ.١
 -2إٔ ٜهَ ٕٛؤٖالً َٔ ايٓاس ١ٝايرتبٚ ١ٜٛإٔ ال تكٌ َد ٠عًُ٘ يف اجملاٍ ايرتب ٟٛعٔ مخظ ضٓٛات.
 -3إٔ ال ٜه ٕٛقهَٛاً عً ٘ٝظسمي ١كً ١بايػسف أَ ٚعاقباً بعكٛب ١تسب ١ٜٛبازش.٠
املادة 89
أٚالً :جيب إٔ ٜطتٛيف أعطا ٤اهل ١٦ٝايتدزٜط ١ٝايػسٚط اآلت:١ٝ
 -1إٔ ٜه َٔ ٕٛخسجي ٞاؾاَع ١أ ٚاملعٗد.
 -2إٔ ٜهَ ٕٛؤٖالً َٔ ايٓاس ١ٝايصشٚ ١ٝايرتب.١ٜٛ
ثاْٝاً :جيب إٔ ال ٜكٌ ْطب ١األعطا ٤ايداُ٥ني يف اهل ١٦ٝايتدزٜط ١ٝعٔ  َٔ %61فُٛع َٓتطبـ ٞايتدزٜظ.
املادة 91
 -1ته ٕٛإداز ٠املدازع ٚاملعاٖد غري اؿهَ ١َٝٛطؤٚي ١عٔ ضُإ اؿكٛم ٚاالَتٝاشات املادٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛيًُعًُني ٚاملٛففني خالٍ
َد ٠خدَتِٗ يف تًو املدازع ٚاملعاٖد غري اؿهٚ ١َٝٛفكًا يًعكد.
ٜ -2تِ استطاب َد ٠خدَ ١املعًُني ٚاملٛففني يف املدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛألغساض ايرتفٝع ٚايعالٚ ٠ٚايتكاعد.
 -3ال جيٛش يًُدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛفصٌ املعًُني ٚاملٛففني فٗٝا دَ ٕٚربز قاْ.ْٞٛ
 -4جيب عً ٢إداز ٠املدازع ٚاملعاٖد غري اؿهَ ١َٝٛطو ايطذالت اييت مت اغرتاطٗا يف قاْ ٕٛايطُإ االدتُاع َٔ ٞأدٌ
تجبٝت سكٛم َٓتطبٗٝا َٔ املعًُني ٚاملٛففني ٚاـدَٝني.
املادة 90
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َٔ سل املدازع اـاص ١بايس عاٜا أ ٚايالد٦ني اضتدداّ يػتِٗ ايسمس ١ٝيف ايدزاضٚ ١ايتعً ،ِٝبػسط تدزٜظ ايًػ ١ايهٛزد ١ٜفٗٝا
مبٛدب َٓٗر خاص تكسز ٙايٛشاز.٠
املادة 95
ته ٕٛاملبادئ األضاض ١ٝيكب ٍٛايطًب ١عً ٢ايٛد٘ اآلت:ٞ
ٜ -1طتجٓ ٢قب ٍٛايطًب ١يف املعاٖد غري اؿه َٔ ١َٝٛغسط ايعُس ٚفُٛع ايدزدات املعتُد يف ْظاّ ايكب ٍٛيف املدازع اؿه.١َٝٛ
 -2تك ّٛاملدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛيف املٛاعٝد احملدد ٠بتكد ِٜخطط قب ٍٛايطًب ١يًٛشاز ٠يًعًِ.
ْ -3كٌ ايطًب َٔ ١املدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛإىل املدازع ٚاملعاٖد اؿهٚ ،١َٝٛبايعهظٜ ،هٚ ٕٛفل ايٓظاّ اـاص بايكبٍٛ
ٚايٓكٌ ٚاييت تصدز ايٛشاز ٠تعًُٝات يف غأْ٘.
املادة 93
ته ٕٛسكٛم طًب ١املدازع ٚاملعاٖد غري اؿهَ ١َٝٛهفٛي ١عً ٢غساز سكٛم طًب ١املؤضطات اؿه.١َٝٛ
املادة 94
جيس ٣تصدٜل ايػٗادات ٚتعدًٜٗا ٚٚثا٥ل ايتدسز يف املدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛنُجٝالتٗا َٔ املدازع ٚاملعاٖد اؿهَٔ ١َٝٛ
قبٌ ايٛشاز.٠
املادة 95
ٜػهٌ فًظ إداز ٟيف نٌ َدزض ١أَ ٚعٗد غري سه َٞٛعً ٢ايٛد٘ اآلت:ٞ
َ -1ايو املدزض ١أ ٚاملعٗد غري اؿهٚ ،َٞٛإذا ناْت املًه ١ٝمجاع ١ٝعٓدٖا ٜك َٕٛٛباختٝاز ممجٌ ٚاسد إىل ثالث ١ممجًني هلِ.
َ -2دٜس املدزض ١أ ٚاملعٗد غري اؿه.َٞٛ
 -3ممجًني اثٓني َٔ اهل ١٦ٝايتدزٜط.١ٝ
 -4ايباسح االدتُاع ٞيًُدزض ١أ ٚاملعٗد غري اؿه.َٞٛ
املادة 96
 -1مجٝع املدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛتهَ ٕٛفتٛس ١ؾُٝع األطفاٍ ٚايطًب ١إذا ناْٛا يف عُس املدازع ٚبإَهاِْٗ دفع األدس
ايطٓ ٟٛيًدزاض.١
 -2ال جيٛش ألَ ١ٜدزض ١أًٖ ١ٝعدّ قب ٍٛطايب بطبب إعاقت٘ أ ٚبطبب أ ٟغسط آخس ٜه ٕٛكايفاً يًكٚ ِٝاملبادئ ايعاَ ١ايٛازد٠
يف قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعً.ِٝ
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املادة 97
ٜتِ تطذ ٌٝأمسا ٤طًب ١املدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛيدٚ ٣شاز ٠ايرتب ١ٝيًعًِ فكط.
املادة 98
يًُدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛإٔ ته ٕٛهلا مجٝع ايصفٛف ايدزاض ١ٝأ ٚبعطٗا.
املادة 99
جيب إٔ ته ٕٛنٌ َدزض ١أَ ٚعٗد غري سهَ َٞٛتاساً أَاّ عًُ ١ٝايتفتٝؼ ٚاإلغساف نُا ٖ ٛاؿاٍ يف املدازع اؿه.١َٝٛ
املادة 011
حيل يًُدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛتعٝني املٓتطبني سطب االقتطاٜٚ .٤تِ ؼدٜد زٚاتب املعًُني ٚايعاًَني َٔ قبٌ املدزض ١املعٓ.١ٝ
املادة 010
ال جيٛش يف أَ ١ٜدزض ١أَ ٚعٗد غري سه َٞٛاضتدداّ زَص أ ٚغعاز ٜعازض َبادئ ايتعاٜؼ ايطًُٚ ٞايدٜين أ ٚايك َٞٛيػعب
نٛزدضتإ.
املادة 015
ضشب اإلداش:٠
يًٛشاز ٠ضشب اإلداشَ َٔ ٠دزض ١غري سه ١َٝٛيف اؿاالت اآلت ١ٝفكط:
 -1إذا مت َٓح اإلداش ٠عٔ طسٜل اـطأ ملدزض ١مل تطتٛف غسٚط تأضٝظ املدازع األًٖ.١ٝ
 -2إذا ناْت ْتا٥ر املدزض ١غري اؿه ١َٝٛض ١٦ٝدداً ،بعد إْرازٖا َستني بهتاب زمسٚ ،ٞبكا ٤ايٓتا٥ر يف ٚضعٗا ايطٚ ٤ٞمل ؼٌ
املػانٌ.
 -3إذا مل تكِ املدزض ١املعٓ ١ٝبطد ايٓٛاقص بعد إْراز ٙزمسٝاً َٔ ايٛشاز ٠عدَ ٠سات.
 -4إذا ضازت َدزض ١أَ ٚعٗد غري سه َٞٛخالفاً ألضظ قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝبعد إْرازٖا زمسًٝا َستني.
املادة 013
 -1جيب إٔ ٜه ٕٛقساز إيػا ٤اإلداش ٠أ ٚغًل املدزض ١أ ٚاملعٗد بهتاب زمسَ ٞع اإلغاز ٠إىل ضبب ايكساز.
 -2حيل ملايو املدزض ١أ ٚاملعٗد غري اؿه َٞٛايطعٔ يف قساز إيػا ٤اإلداش ٠أ ٚغًل املدزض ١أ ٚاملعٗد غري اؿه َٞٛأَاّ فًظ
ايٛشزا ٤خالٍ َد ٠ال تتذاٚش (َٜٛ )15اً َٔ تازٜذ تبًٝػ٘ بايكسازٜٚ ،صدز اجملًظ قساز ٙايٓٗا ٞ٥خالٍ َدَٜٛ )15( ٠اً َٔ تازٜذ
تكد ِٜايطًبٜٚ ،ه ٕٛقساز ٙقابالً يًطعٔ أَاّ احملهُ ١اإلداز.١ٜ
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املادة 014
نٌ َدزض ١أَ ٚعٗد غري سه َٞٛخيايف أسهاّ ٖرا ايكاْٜ ،ٕٛعاقب غصِ  11إىل  َٔ %31األدس ايطٓ ٟٛيدزاض ١ايطًب ١ف.٘ٝ
ٜٚتِ إعادَ ٠ا مت خصُ٘ إىل ايطًب.١
املادة 015
يف ساي ١غًل املدزض ١أ ٚاملعٗد غري اؿه َٞٛبصٛز ٠دا ،١ُٝ٥تك ّٛايٛشاز ٠بٓكٌ طًبتٗا إىل َدزض ١أَ ٚعٗد سه َٞٛأ ٚغري
سه َٞٛمماثٌ د ٕٚإٔ ٜفٛت عً ِٗٝايطٓ ١ايدزاض ١ٝأٜ ٚتطسزٚا َٔ ايٓاس ١ٝاملاد.١ٜ
املادة 016
عً ٢املدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛاجملاش ٠يف َد ٠ال تتذاٚش بدا ١ٜايطٓ ١ايدزاض ،2116-2115 ١ٝإٔ تتهٝف َع أسهاّ ٖرا
ايكاْ.ٕٛ
املادة 017
تًتصّ املدازع ٚاملعاٖد غري اؿه ١َٝٛبايتفتٝؼ ايفين ٚاإلداز ٟيًٛشازٚ .٠تػسف َدٜس ١ٜصش ١املدازع َٔ ،ايٓاس ١ٝايصش١ٝ
ٚايعالد ،١ٝعً ٢املدازع ٚاملعاٖد غري اؿه.١َٝٛ
املادة 018
فُٝا عدا أدٛز ايدزاض ١ال جيٛش إيصاّ ايطايب أ ٚذ ٜ٘ٚبأعباَ ٤اي ١ٝأ ٚبايتربعات يف املدازع ٚاملعاٖد غري اؿه.١َٝٛ
دةروازةى دةيةم
ثرِؤطرامى فيَركاريي و ثرِؤطرامةكانى خويَهدن و تاقيكردنةوةكان
بةشى يةكةم
ثرِؤطرامى فيَركاريي و ثرِؤطرامةكانى خويَهدن
ماددةى 019
ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت ثشِؤطشامى فيَشكاسيي و بيةماك اىى ثشِؤطشامى خويَيذٌ و ثةستووكةكاىى قوتاخباىةيي و ثيَذاويظتييةكاىى
َبزاسدٌ ياٌ ثةسةثيَذاٌ دياسى بلات.
ديلة هة سووى داىاٌ ياٌ وةسطيَشاٌ ياٌ ثيَذاضووىةوة ياٌ ٍةه
ماددةى 001
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وةصاسةت ثشؤطشامى فيَشكاسيي و ثشِؤطشامى تيَشوتةطةل بؤ طةسجةو قؤىاغةكاٌ دادةىيَت بة جؤسيَم هةطةلَ تواىاى قوتابى هة ٍةس
قؤىاغيَلذا بطوجنيَت ٍةسوةٍا هةطةلَ ئاطتى صاىظتى ثيَويظت و بةطويَشةى طتاىذةسة جيَاىييةكاٌ بيَت و بةشيَوةيةكى ىاوبةىاو
َبظتيَت بة ىويَلشدىةوةو ثيَذاضووىةوةى.
ٍةه

ماددةى 000
 -1ثيَويظتة ثشِؤطشامى فيَشكاسيي ئةو بةٍا بيةسِةتيياىةى ٍةس ثشِؤطةيةكى ثةسوةسدةو فيَشكشدٌ هةطةس بوىيات دةىشيَت هةخؤ
بطشيَت.
 -2ثيَويظتة ثشِؤطشامى فيَشكاسيي ئاماجنةكاىى ٍةس واىةيةن هةخؤ بطشيَت بة ئاماجنة مةودا ىضيم و مةودا دووسةكاىيصةوة.
 -3ثيَويظتة ثشِؤطشامى فيَشكاسيي ئةو ئاماجناىة هةخؤ بطشيَت كة ثيَويظتة قوتاخباىة بؤ قوتابى مظؤطةس بلات.
َة طةسةكييةكاىى ٍةس ثشِؤطشاميَم و ٍةس واىةيةكى خويَيذىى ٍةس ئاطتيَلى خويَيذٌ هةخؤ
 -4ثيَويظتة ثشِؤطشامى فيَشكاسيي ٍيَو
بطشيَت.
ماددةى 005
 -1ثةستووكةكاىى قوتاخباىةيي بشِياسدساو بةطةس قوتابياىى قؤىاغى فيَشكشدىى بيةسِةت و ئامادةيي هة طةسجةو قوتاخباىة حلومى و
َةتى ثيَويظتى قوتابى بؤ داىةيةكى دووةو
ثةمياىطةكاىذا هة ٍةس طاَهيَلى خويَيذىذا يةكجاس بة خؤسايي دابةط دةكشيًَ .وة هة حاه
ئةوا بة بةسامبةس ىشخى خؤى ثيَى دةدسيَت.
 -2ثةستووكة قوتاخباىةييةكاىى ضاثلشاو هة اليةٌ وةصاسةتةوة بة ىشخى دياسيلشاو هة اليةٌ وةصاسةتةوة دفشؤششيَية قوتاخباىة
ىاحلومييةكاٌ.
 -3بةٍاى ثةستووكة فشؤششاوةكاٌ دةطيَشدسيَتةوة بؤ بودجةى وةصاسةت بؤ بةكاسٍيَياٌ و خةسجلشدىى هة ىيَو يةكيَم هة
دةسواصةكاىى خةسجلشدىى ٍاتوو هة بودجةكةيذا.
بةشى دووةم
تاقيكردنةوةكان
ماددةى 003
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َظةىطاىذىى ثشؤطةى ثةسوةسدةيي هة اليةىة جؤساوجؤسةكاىييةوة ثصت دةبةطتيَت بة
ثةسةثيَذاىى شيَواصةكاىى ثيَواىةكشدٌ و ٍةه
طتاىذةسى صاىظتى بابةتياىة كة ئاماجنياىة اليةىةكاىى طةشةى بيةسِةتى قوتابياٌ طةشة ثيَبذةٌ و ثشِؤطشاو و ىاوةسِؤكةكاىياٌ و
سيَطةكاىى واىةووتيةوةو شيَواصةكاىى تاقيلشدىةوة ضان بلةٌ و ئاطتى مامؤطتاو واىةبيَزاٌ و ساثةسِاىذىى كاسةكاىياٌ بةسص
بلةىةوة.

ماددةى 004
بيةماكاىى تاقيلشدىةوة هة سِووى بةسثشطياسةتى و بةخصييى بشِواىامةو بةشذاسيلشدٌ و سيَلاسةكاىى ىاسِةصايي و حوكنةكاىى
بةسصةفتةيي و طضايي بة سيَينايي دياسى دةكشيًَ كة بةثيَى ئةو ياطاية دةسدةكشيَت.
ماددةى 005
َى ىؤيةو و
 -1وةصاسةت ئامادةطاصي دةكات بؤ ئةجنامذاىى تاقيلشدىةوةى ىيصتيناىيي هةطةس ئاطتى ٍةسيَه هة كؤتايي ثؤه
دواصدةمذا.
 -2قوتاخباىةكاٌ بة ٍةماٍةىطى هةطةلَ بةسِيَوةبةسايةتييةكاىى ثةسوةسدة ئامادةطاصى دةكةٌ بؤ ئةجنامذاىى تاقيلشدىةوةى طصتى هة
َى ىؤيةو و دواصدةمذا.
َى طيَيةو تاوةكو دواصدةو جطة هة كؤتايي ثؤه
كؤتايي ٍةس وةصسيَلى خويَيذٌ هة ثؤه
ماددةى 006
 -1ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت هيَزىةى تاقيلشدىةوةى ٍةبيَت.
 -2هيَزىةى ٍةميصةيي تاقيلشدىةوةكاٌ بةٍاوبةشى بةسثشس دةبيَت هة بةسِيَوةبشدىى تاقيلشدىةوة ىيصتيناىييةكاٌ و داىاىى
ثشطياسةكاىى و مظؤطةس كشدىى ىَيَيياٌ ،و ثيَصيياس كشدىى سيَينايي بؤ سيَلخظتيى بةسِيَوةضووٌ و طةالمةتياٌ و ساطةياىذىى
ئةجنامةكاىياٌ.
ماددةى 007
َظةىطاىذٌ وةسدةطشٌ.
َةكاىى ()3-1ى قؤىاغى بيةسِةت ثظووهةى ٍةه
 -1قوتابياىى ثؤه
َةكاىى ()12-4ى قؤىاغى بيةسِةت و ئامادةيي بشِواىامةى منشةكاٌ وةسدةطشٌ.
 -2قوتابياىى ثؤه
َظةىطاىذٌ و بشِواىامةى منشةكاٌ.
 -3قوتاخباىة بةسثشس دةبيَت هة ئامادةكشدٌ و سِادةطتلشدىى ثظووهةكاىى ٍةه
َظةىطاىذٌ ياٌ بشِواىامةى منشةكاٌ صياتش هة جاسيَم وةسبطشيَت.
 -4قوتابى مافى ٍةية ثظووهةى ٍةه
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َى ()9ى بيةسِةت و ()12ى ئامادةيي و قؤىاغى كؤتايي ثةمياىطة تيَذةثةسِيَييَت مافى ٍةية بؤ يةكجاس بةبىَ بةسامبةس
 -5ئةوةى ثؤه
َةتى دووباسةبووىةوةدا سطومات دةدسيَت.
بشِواىامة وةسبطشيَت ،وة هة حاه
ماددةى 008
 -1منشةى تاقيلشدىةوةكاٌ هة طفش تاوةكو طةدة.
 -2منشة طةسكةووتً بؤ ٍةس واىةيةن هة ( )51كةمرت ىابيَت.
َى خويَيذٌ
َظةىطاىذٌ و منشةكاٌ هة اليةٌ وةصاسةتةوة ئامادة بلشيًَ ،و هة ٍةفتةى يةكةمى طاه
 -3ثيَويظتة ثيَواىةكاىى ٍةه
سادةطةييذسيَت.
َىةى خواسةوة سةضاو بلشيًَ:
 -4ثيَويظتة هة كاتى داىاىى منشةكاىى كؤتايي واىة ئةو خاال
َذا.
أ -ضاالكى قوتابى هة ثؤه
ب -ئاطتى تيَطةيصتيى قوتابى بؤ واىةكة بة شيَوةيةكى طصتى.
َةوةى طةثيَيشاو بةطةس قوتابيذا.
جـ -ئةجنامى ئةسكةكاىى ماه
د -ئةجنامى تاقيلشدىةوةكاٌ.
ٍـ -وةصاسةت هةو باسةيةوة سيَينايي سيَلذةخات.
َى سيَم دةخشيَت ،بة جؤسيَم بيظت منشة هة
َطةىامةى دةسضووىى قؤىاغى ئامادةيي هةطةس ئةجنامى منشةكاىى ٍةس طىَ طاه
 -5بةه
َى دواصدةو.
َى ياصدةو ،و شةطت منشة بؤ ئةجنامةكاىى ثؤه
َى دةيةو ،و بيظت منشة بؤ ئةجنامةكاىى ثؤه
طةد بؤ ئةجنامةكاىى ثؤه
ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت هةو باسةيةوة سيَينايي دةسبلات.
ماددةى 009
بابةتى صماىةكاىى توسكناىي و طشياىي و ئةسمةىى بؤ تاقيلشدىةوة طصتيةكاىى قؤىاغى خويَيذىى بيةسِةت هةو قوتاخباىاىةى خويَيذىى
توسكناىى ياٌ طشياىى ياٌ ئةسمةىى دةياىطشيَتةوة ،صيَذة دةكشيَت.
ماددةى 051
بشِياسةكاىى وةصاسةتى ثةيوةطت بة سيَلاسةكاىى تاقيلشدىةوةى ىيصتيناىيي و ئةجنامةكاىى بة بيربِى ٍةرماس دةكشيًَ ،وة قوتابى
مافى ٍةية ىاسِةصايي دةسبربِيَت هةطةس بشِياسةكاىى وةصاسةتى تايبةت بة سيَلاسى تاقيلشدىةوةكاٌ و ئةجنامةكاىى هةبةسدةو هيَزىة
ثظجؤسِةكاىى وةصاسةتذاو بشِياسى ئةو هيَزىة ىاوبشاواىةط بيربِ دةبيَت.
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دةروازةى يازدةم
دةسةالَت و ثيَكواتةكان
بةشى يةكةم
دةسةالَتةكانى وةزارةت
ماددةى 050
َتاىةى خواسةوةى دةبيَت-:
وةصاسةت ئةو ئةسن و دةطةال
 -1جيَبةجيَلشدىى طياطةتى طصتيي كةستى ثةسوةسدة هة ٍةسيَنذا.
 -2طةسثةسشتيلشدىى طةسجةو دامةصساوة ثةسوةسدةيي و فيَشكاسيية حلومى و ىاحلوميةكاٌ هة طصت ىاوضةكاىى ٍةسيَه ،و
ىاوضة كوسدطتاىيةكاىى دةسةوةى ٍةسيَنى طةس بة وةصاسةت.
َتياىى ٍةسيَه هة طصت ىاوضةكاىى
َوكشدىةوةى فيَشكشدىى طصيت بةثيَى ثشىظيجى ٍاودةسفةتى فيَشكاسيي بؤ طةسجةو ٍاوال
 -3بال
ٍةسيَه ،و ىاوضة كوسدطتاىيةكاىى دةسةوةى ٍةسيَنى طةس بة وةصاسةت.
 -4دامةصساىذٌ و بةسِ يَوةبشدىى قوتاخباىة حلوميةكاٌ بة جياواصى قؤىاغ و جؤسةكاىياىةوة ،و ثاساطتيى طةسبةخؤيياٌ ،و
َجصتيلشدىى كشدىةوةى باخضةى طاواياٌ.
دابييلشدىى طةسجةو ثيَذاويظتيةكاىى بةكاسخظنت و بةسدةوامى كاسيطةسيياٌ و ثاه
 -5ثةسةثيَذاىى كاسطيَشِى قوتاخباىةيي و شيَواصو سيَطةكاىى ئاساطتةكشدىى ثيصةيي هة قوتاخباىةكاىذا.
 -6هيَتويَزييةوةو داىاىى سيَطةو شيَواصى طوجناو بؤ ضاكلشدىى فيَشكشدىى ثيصةيي و كاسكشدٌ هةطةس ثةسةثيَذاىى بة ٍةماٍةىطى
هةطةلَ اليةىة ثةيوةىذاسةكاىذا.
 -7دياسيلشدىى بيةماو طتاىذةسى طصيت ثةسةثيَذاىى فيَشكشدٌ.
 -8دابييلشدىى ئامشاصةكاىى فيَشكشدٌ و تةكييلى ثةسوةسدةيي ثيَويظت بؤ كاسى ثةسوةسدةيي و فيَشكاسييذا.
 -9داىاٌ و ىويَلشدىةوةى ثشِؤطشامى فيَشكاسيي و ثشِؤطشامةكاىى خويَيذىى ٍاوضةسخ بةو شيَوةيةى ياوةسيلشدىى ثيَصلةوتيةكاٌ
مظؤطةس بلات.
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َظةىطاىذٌ و
 -11داىاىى طتاىذةسى تايبةت بؤ ثيَواىةكشدىى اليةىى فيَشكاسىى و كةطايةتى قوتابى و ثةسةثيَذاىى شيَواصةكاىى ٍةه
تاقيلشدىةوةكاٌ هة قوتاخباىةكاىى ٍةسيَنذا.
 -11طشىطيذاٌ بة تويَزييةوة ثةسوةسدةييةكاٌ و ئةجنامذاىى تاقيلشدىةوةو طوود وةسطشتً هة ئةجنامةكاىى هة ثةسةثيَذاىى
طيظتةمى فيَشكاسييذا.
 -12طشىطيذاٌ بة طةشةو ثةسةثيَذاىى تواىا ثيصةيي و صاىظتييةكاىى مامؤطتاو طةسثةسشتياسو فةسماىبةسةكاىى ديلةى طةس بة
وةصاسةت.
 -13طشىطيذاٌ بة ضاالكى وةسصشى هة دامةصساوة ثةسوةسدةيي و فيَشكاسييةكاىذا.
َيةتى و
 -14طشىطيذاٌ بة اليةىى تةىذسوطتى قوتابياٌ و دابييلشدىى خضمةتطوصاسييةكاىى تةىذسوطتى و تويَزييةوةى كؤمةال
خؤساكيي قوتاخباىةو حةواىةوةو طواطتيةوةو طةسجةو ثيَذاويظتيةكاىى فيَشكشدٌ بة طويَشةى تواىاكاٌ.
ٍ -15اىذاىى ثتةوكشدىى ثةيوةىذى ىيَواٌ مالَ و قوتاخباىة ،هة سيَطةى ثتةوكشدىى سؤىل ئةجنومةىى باون و دايلاىةوة.
 -16ئامادةكشدىى ثالىى ىيصتيناىيي طصتطري بؤ ىةٍيَصتيى ىةخويَيذةواسى.
 -17كاسكشدٌ هةطةس ٍاىذاىى وةبةسٍيَياٌ هة بواسى ثةسوةسدةيي و فيَشكاسيي و ثةمياىطةدا هة اليةٌ كةستى تايبةتةوة هةريَش
طةسثةسشيت وةصاسةتذا.
َةكشدٌ هةطةلَ كةستى تايبةت هةوةى ثةيوةطتة بة جيَبةجيَلشدىى ثشِؤطشاو و ثشِؤرة
 -18فشاواىلشدىى ضواسضيَوةى مامةه
ثةسوةسدةييةكاىى ئاماجنذاس بؤ بةٍيَضكشدىى ثشؤطةى ثةسوةسدةيي و ثيَصلةشلشدىى ئاطاىلاسي شياو بؤي.
َوطؤسِكشدىى بريوسا هة
َةتيةكاٌ و ئاه
 -19طشىطيذاٌ بة ثةيوةىذييةكاٌ هةطةلَ دامةصساوة ثةسوةسدةيية ىيصتيناىيي وىيَودةوه
جؤسةٍا ثشطى ثةسوةسدةيي ،و بةثيَى تواىا ىويَيةسايةتى كشدىى ٍةسيَه هة كؤىطشةو كؤبووىةوةو سيَلخشاوةكاٌ و كؤسبةىذة
َةتيةكاىى خاوةٌ ئاماجنى ثةسوةسدةيي.
ٍةسيَنيي و ىيَودةوه
بةشى دووةم
ثيَكواتةكانى وةزارةت
ماددةى 055
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َى وةصاسةتةو بةسثشطة هة كاسةكاٌ و ئاساطتةكشدىى ثالىةكاىى و طةسثةسشيت و ضاوديَشيلشدىياٌ و
 -1وةصيش :طةسؤكى باال
طةسجةو بشِياسو فةسماٌ و سيَيناييةكاىى ثةيوةطت بةو شتاىةى ثةيوةىذيياٌ ٍةية بة ئةسكةكاىى وةصاسةت و ثيَلَاتةكاىى و
َتةكاٌ و طةسجةو كاسوباسة ٍوىةسى و داسايي و كاسطيَشِي سيَلخظتيةكييةكاىى هة اليةٌ وةصيشةوة دةسدةضيَت و بة
دةطةال
طةسثةسشتى ئةو جيَبةجيَ دةكشيًَ بةثيَى حوكنةكاىى ياطا ،ئةويض بةسثةسس دةبيَت هةبةسدةو ئةجنومةىى وةصيشاىذا وةن ئةىذاميَلى
ٍاوبةسثشطياسةتى تيايذا.
 -2بشيلاسى وةصاسةت  :وةصاسةت يةن بشيلاسى دةبيَت ياسمةتى وةصيش دةدات هة ئاساطتةكشدىى وةصاسةت و طةسثةسشتى كشدىى
َتاىةى ثيَى سادةطجيَشدسيَت.
كاسوباسى هة ضواسضيَوةى ئةو دةطةال
 -3ساويَزكاساٌ :وةصيش مافى ٍةية ضواس ساويَزكاسى ٍةبيَت ،بةسثشطيَتى ئةو ئةسكاىة هة ئةطتؤ دةطشٌ كة وةصيش بةطويَشةى
َطشى بشِواىامةى صاىلؤيي بةسايي بً و هة بواسى
ثيَذاويظتييةكاىى وةصاسةت دياسيياٌ دةكات ،وة ثيَويظتة ٍةس يةكيَلياٌ ٍةه
ثةسوةسدةو فيَشكشدىذا خاوةٌ شاسةصايي بً.
 -4وةصاسةت هةو ثيَلَاتاىةى خواسةوة ثيَلذيَت:
 -1بةسِيَوةبةسايةتى طصتيي كاسوباسى كاسطيَشِى و داسايي.
 -2بةسِيَوةبةسايةتى طصتيي فيَشكشدىى طصيت و ثشِؤطشاو و تاقيلشدىةوةكاٌ.
 -3بةسِيَوةبةسايةتى طصتيي تويَزييةوةو ثةسةثيَذاىى ثةسوةسدةيي.
 -4بةسيَوةبةسايةتى طصتيي خويَيذٌ بة صماىةكاىى طشياىى ،توسكناىى و صماىةكاىى ديلةى جطة هة كوسدى.
 -5بةسِيَوةبةسايةتى طصتيي قوتاخباىة ىاحلومييةكاٌ.
 -6بةسِيوةبةسايةتى طصتيي ثةسوةسدة هة ثاسيَضطاكاٌ و ئيذاسةى طةسمياىذا.
َطشى بشِواىامةى صاىلؤيي بةسايي بيَت و
 -7ىووطييطةى وةصيش :فةسماىبةسيَم بة ثوةى بةسِيَوةبةس بةسِيَوةى دةبات كة ٍةه
رماسةيةن فةسماىبةس ٍاسيلاسى دةكةٌ.
َطشى بشِواىامةى صاىلؤيي بةسايي
 -8ىووطييطةى بشيلاسى وةصاسةت :فةسماىبةسيَم بة ثوةى بةسِيَوةبةس بةسِيَوةى دةبات كة ٍةه
بيَت و رماسةيةن فةسماىبةس ٍاسيلاسى دةكةٌ.
ماددةى 053
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ٍةس بةسِيَوةبةسايةتييَلى طصيت هةو بةسِيَوةبةسايةتياىةى هةطةسةوة دةقياٌ هةطةس كشاوة ،هة اليةٌ فةسماىبةسيَم بة ىاوىيصاىى
َطشى بشِواىامةى صاىلؤيي بةسايي بيَت و هة بواسى ثةسوةسدةو فيَشكشدٌ ياٌ بواسى
بةسِيَوةبةسى طصتى بةسِ يَوة دةبشيَت كةوا ٍةه
ئةكادمييذا خاوةٌ شاسةصايي وسارة بيَت كة هة ( )5طالَ كةمرت ىةبيَت ،دامةصساىذٌ بؤ ماوةى ( )5طالَ دةبيَت و دةشلشيَت بؤ
َى ديلة ىويَ بلشيَتةوة.
( )5طاه

ماددةى 054
 -1وةصاسةت بؤى ٍةية ٍةس يةكيَم هة بةسِيَوةبةسايةتى ياٌ بةط ياٌ ٍؤبةكاىى ىيَو ثيَلَاتةكاىى وةصاسةت بةثيَى ثيَذاويظتى
كاسةكاىى هة كاتى ثيَويظتيذا بيَييَتةكايةوة.
 -2وةصاسةت بؤى ٍةية ثةمياىطة ياٌ ىاوةىذيي ساٍيَياىى ثظجؤسيي جؤسيي دامبةصسيَييَت بةثيَى ثيَذاويظتيةكاىى بؤ ئامادةطاصكشدىى
مامؤطتاياٌ هة سيَطةى ثشِؤطشامى تايبةتةوة ،ئةويض دواى سةصامةىذى طةسؤكايةتى وةصيشاىةوة.
ماددةى 055
َتيَلى دةقلشاو هةو ياطايةدا سابظجيَشيَتة بشيلاسى وةصاسةت ياٌ بةسِيَوةبةسة طصتييةكاٌ ياٌ ئةوةى بة
وةصيش بؤى ٍةية ٍةس دةطةال
طوجناوى دةصاىيَت هة فةسماىبةساىى وةصاسةت بةو مةسجةى ثيَشاطجاسدىةكة ىووطشاوو دياسيلشاو بيَت.
ماددةى 056
وةصيش بؤى ٍةية ئةوةى بة ثيَويظتى دةصاىيَت هة هيَزىةى ٍةميصةيي ياٌ كاتيي ثيَلبَيَييَت و بيةماو سيَلظاصييةكاىى ثيَلَيَياٌ و
َظاٌ بةو ئةسكاىةى ثيَياٌ سادةطجيَشدسيَت و بة
َتةكاٌ و ثاداشتى ئةىذامةكاىى بةثيَى ياطا دياسى بلات بؤ ٍةه
دةطةال
ثيَصلةشلشدىى ساويَزى ٍوىةسى و ثةسوةسدةيي و كاسطيَشي و ياطايي بؤ وةصيش ،و ٍةسوةٍا بؤى ٍةية ثصت ببةطتيَت بة شاسةصاو
ثظجؤسو اليةىى ثةيوةىذاس بةو مةبةطتة هة دةسةوةى وةصاسةتذا.
ماددةى 057
 -1وةصيش بؤى ٍةية خويَيذٌ هة قوتاخباىةو ثةمياىطةى طةس بة وةصاسةت ٍةىذيَلى ياٌ ٍةمووى بؤ ماوةى طىَ سؤر سابطشيَت ،بةو
مةسجةى دةطبةجىَ ئةجنومةىى وةصيشاٌ هةو بشِياسةو ٍؤية ثيَويظتلاسةكاىى ئةو سيَلاساىةى دةسباسةياٌ طرياوىةتةبةس ئاطاداس
بلاتةوة ،و بة سةصامةىذى طةسؤكى ئةجنومةىى وةصيشاٌ دسيَز دةكشيَتةوة.
 -2بةسِ يَوةبةسى طصتى ثةسوةسدة هة ثاسيَضطاكاٌ ياٌ ئيذاسةى طةسمياٌ بؤى ٍةية خويَيذٌ هة قوتاخباىةو ثةمياىطةكاىذا ٍةىذيَلى
ياٌ ٍةمووى بؤ ماوةى دوو سؤر سابطشيَت ،بةو مةسجةى بةسِيَوةبةسى طصتى دةطبةجىَ وةصاسةت هةو بشِياسةو ٍؤية
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ثيَويظتلاسةكاىى ئةو سيَلاساىةى دةسباسةياٌ طرياوىةتةبةس ئاطاداس بلاتةوة ،و بؤ يةن سؤرى طةسباس بة سةصامةىذى وةصيش دسيَز
دةكشيَتةوة.

بةشى سيَيةم
ئةجنومةنى وةزارةت
ماددةى 058
 -1هة ديواىى وةصاسةت ئةجنومةىيَم بةىاوى (ئةجنومةىى وةصاسةت) بة طةسؤكايةتى وةصيشو ئةىذاميَتى ٍةس يةن هةماىةى خواسةوة
ثيَلذةٍيَيشيَت-:
أ -بشيلاسى وةصاسةت.
ب -ساويَزكاساىى وةصيش.
جـ -بةسِيَوةبةسة طصتييةكاٌ.
 -2طلشتاسيةتى ئةجنومةٌ :وةصيش هة ىيَواٌ فةسماىبةساىى وةصاسةت طلشتيَشيَم بؤ ئةجنومةٌ دادةمةصسيَييَت ،كة بةالى كةو
َطشى بشِواىامةى صاىلؤيي بةسايي بيَت.
ٍةه
َذةطتيَت-:
 -3طلشتيَشى ئةجنومةٌ بةو ئةسكاىةى خواسةوة ٍةه
أ -سيَلخظتيى خصتةى كاسى كؤبووىةوةكاىى ئةجنومةٌ و ئاساطتةكشدىى باىطَيَصتيامة بؤ ئةىذامةكاىى ثيَض ماوةيةكى طوجناو
كة هة يةن ٍةفتة كةمرت ىةبيَت هة سيَلةوتى بةطتيى كؤبووىةوةكة.
ب -ىووطييةوةى كؤىووطى داىيصتيةكاٌ و ئامادةكشدىى ثووختةيةكى كوست دةسباسةياٌ و طصتاىذىي.
جـ -ىاسدىى ساطجاسدةكاىى ئةجنومةٌ بؤ اليةىة ثةيوةىذاسةكاٌ بؤ جيَبةجيَلشدىى ثاط ثةيشِةوكشدىياٌ ،و بةدواداضووىى جيَبةجيَ
كشدىياٌ.
د -جيَبةجيَلشدىى ٍةس ئةسكيَم كةوا طةسؤكى ئةجنومةٌ بؤ ئاطاىلاسي كاسةكاى ئةجنومةٌ ثيَى سادةطجيَشيَت.
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ماددةى 059
ئةسكةكاىى ئةجنومةىى وةصاسةت بشيتني هة-:
 -1داىاىى ثالىى كاسى وةصاسةت و بةدواداضووىى جيَبةجيَلشدىى بةثيَى ئاماجنةكاىى ئةو ياطاية.
 -2وةسطشتيى بشِياسى ثيَويظت هةوةى تايبةتة بة كاسوباسى ثةسوةسدةو بضاظى ثشؤطةى فيَشكشدٌ بةشيَوةيةكى طصيت.
َيامةى خويَيذٌ وجيَطريكشدىى ثصووةكاىى قوتاخباىة.
 -3بشِياسداىى طاه
َىةى وةصاسةت و ئةو ثيَلَاتاىةى ثيَيةوة بةطرتاوىةتةوة ،و ثةطةىذ كشدىى رميَشة كؤتاييةكاٌ.
 -4ئامادةكشدىى بودجةى طاال
 -5ثيَصيياس كشدىى دووباسة ضاوثيَخصاىةوة بة ثيَلَاتةكاىى وةصاسةت و دامةصساوةكاىى هة كاتى ثيَويظتيذا.
َةتى خويَيذٌ و ىيَشدةو صةماالت.
 -6داىاىى ثيَصيَتيي و سيَظاى طصتى بؤ بةخصييى مؤه
َجصتيلشدىى قوتاخباىة ىاحلوميةكاٌ هة ضواسضيَوةى ثيَشِةوو ياطاكاىذا.
 -7بشِياسداىى ثاه
 -8بشِياسداىى ثشؤطشامى فيَشكاسى و ثشِؤطشامةكاىى خويَيذٌ و سيَظاكاىى تاقيلشدىةوةكاٌ.
 -9ثيَصيياسكشدىى ثشؤرة ياطاو ثيَصيياسكشدىى ٍةمواسى ياطاكاٌ و بشِياسداٌ هةطةس ثيَشِةوى تايبةت بة وةصاسةت و ٍةمواس
كشدىةوةياٌ.
َىةى كاسةكاىى وةصاسةت.
 -11طفتوطؤكشدٌ و بشِياسداٌ هةطةس ساثؤسِتى طاال
َىةى بةسِيَوةبةسايةتية طصتييةكاىى ثةسوةسدةو دةسبشِييى تيَبييى و ثيَصيياس دةسباسةياىةوة.
 -11هيَتويَزييةوةى ساثؤسِتى طاال
 -12بشِياسداىى بةطتيى طؤىطشةى ثةسوةسدةيي بؤ ثةسةثيَذاىى كاسطيَشِى و صاىظتى و تةكييلى و كاسكشدٌ هةطةس ثةسةثيَذاىى
ثشِؤطشامةكاىى خويَيذٌ.
 -13ثةطةىذكشدىى ياداشتةكاىى هيَلتيَطةيصنت و ئةو طشيَبةطتاىةى وةصاسةت ياٌ دامةصساوةكاىى هةطةلَ اليةىة ىيصتيناىيي و
َةتيةكاىةوة دةيبةطتيَت.
ىيَودةوه
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 -14هيَتويَزييةوة هة طصت ئةو شتاىةى وةصيش دةياخناتةسِوو بؤ دةسبشِييى بريوسِا هةطةسى ،و ثيَصلةشلشدىى ثيَصيياسو ساطجاسدة
دةسباسةياىةوة.
ماددةى 031
 -1بشِياسةكاىى ئةجنومةٌ بة سةصامةىذى وةصيش وةسدةطرييًَ.
 -2ئةجنومةٌ ماىطاىة كؤدةبيَتةوةو طةسؤن ياٌ ئةوةى سايذةطجيَشيَت هة كاتى ئامادةىةبووىيذا بؤى ٍةية ئةطةس بة ثيَويظتى بضاىيَت
داواى بةطتيى داىيصنت بلات.
 -3طةسؤكى ئةجنومةٌ مافى ٍةية داواى ئامادةبووىى شاسةصاياٌ ياٌ كةطاىى دياسيلشاو بلات بؤ طفتوطؤكشدٌ هةطةس بابةتيَلى
دياسيلشاوو مافى دةىطذاىياٌ ىابيَت.
ماددةى 030
 -1هة بةسِيَوةبةسايةتية طصتييةكاىى ثةسوةسدة هة ثاسيَضطاو يةكة كاسطيَشِيةكاىى ديلة ئةجنومةىيَم بةىاوى (ئةجنومةىى ثةسوةسدة هة
ثاسيَضطا)دا بة طةسؤكايةتى بةسِيَوةبةسى طصتى و ئةىذاميَتى ٍةس يةن هةماىةى خواسةوة ثيَلذةٍيَيشيَت:
أ -ياسيذةدةساىى بةسِيَوةبةسى طصتى.
ب -بةسِيَوةبةساىى ثةسوةسدة هة قةصاكاىذا.
جـ -ىويَيةسيَلى مامؤطتاياٌ و واىةبيَزاٌ.
د -ىويَيةسيَلى قوتابياٌ تةىَا هة كاتى طفتوطؤكشدٌ هةو باساىةى ثةيوةطنت بة قوتابياٌ بةبىَ ئةوةى مافى دةىطذاىى ٍةبيَت.
 -2بةسِ يَوةبةسى طصتى هة ىيَواٌ فةسماىبةساىى ثةسوةسدة بشِياسدةسيَم بؤ ئةجنومةىى ثةسوةسدة دةطتييصاٌ دةكات بةو مةسجةى،
َطشى بشِواىامةى صاىلؤيي بةسايي بيَت و دةبيَتة بةسثشس هة ىووطييةوةى كؤىووطى داىيصتيةكاٌ و طصتاىذٌ و
بةالى كةوٍ ،ةه
بةدواداضووىى جيَبةجيَ كشدىياٌ.
 -3طةسؤكى ئةجنومةىى ثةسوةسدة هة ثاسيَضطادا مافى ٍةية يةكيَم هة ئةىذامةكاىى سابظجيَشيَت تا هة كاتى ئامادةىةبووىيذا
ىويَيةسايةتى بلات.
ماددةى 035
ئةجنومةىةكاىى ثةسوةسدة هة ثاسيَضطاو يةكة كاسطيَشِييةكاىى ديلةدا ئةو ئةسكاىةى خواسةوة دةطشىة ئةطتؤ-:
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 -1ثيَصيياسكشدىى ئاساطتة طصتييةكاىى ثالىى ثةسوةسدةيي هة ثاسيَضطادا.
 -2طفتوطؤكشدٌ هة كيَصة كاسطيَشِى و ٍوىةسييةكاىى فيَشكشدٌ.
 -3ثيَصيياسو دابةشلشدىى بودجة بةطةس بةسِيَوةبةسايةتيةكاىى ثةسوةسدة هة قةصاكاٌ و ثيَذاضووىةوةى رميَشة كؤتاييةكاٌ.
 -4دابةشلشدىى مامؤطتاو واىةبيَزاٌ بةطةس بةسِيَوةبةسايةتيةكاىى ثةسوةسدة.
 -5تيَشِواىني هةو ثشطاىةى بةسِيَوةبةسايةتيةكاىى ثةسوةسدة هة قةصاكاىذا دةياخنةىةسِوو.
 -6بةسصكشدىةوةى ئةو ثيَصيياساىةى كةوا دةبية ٍؤى ضاكرتكشدىى بضاظى كاسوباسى ثةسوةسدة و فيَشكشدٌ بةشيَويةكى طصتى هة
ٍةسيَنذا بؤ وةصاسةت بؤ تيَشِواىني يةكاليي كشدىةوةياٌ.
 -7بةدواداضووىى ئةو ثالٌ و ثشِؤراىةى وةصاسةت داياىذةىيَت و كاسكشدٌ هةطةس مظؤطةسكشدىى جيَبةجيَلشدىياٌ هة اليةٌ
كاسطيَشى خؤجيَتيي و ثيَصلةط كشدىى ساثؤستى ىاوبةىاو بؤ وةصاسةت دةسباسةياىةوة.
 -8ثيَصيياسكشدىى كشدىةوةى قوتاخباىةى ىوىَ ياٌ داخظتيى قوتاخباىة بةطويَشةى ثيَذاويظتيةكاىى بةسرةوةىذى طصتى و بووىى
بودجةوة.
ماددةى 033
 -1بشِياسةكاىى ئةجنومةىى ثةسوةسدةى ثاسيَضطادا بة سةصامةىذى طةسؤن وةسدةطرييًَ.
 -2دةكشيَت كةطاىى طةسباس بؤ ئةجنومةىى ثةسوةسدةى ثاسيَضطا جطة هةواىةى هةطةسةوة باطلشاوٌ باىطةشة بلشيًَ هةواىةى
خاوةٌ شاسةصايني هةو بواساىةى بابةتى تويَزييةوةٌ هة ئةجنومةىى ثةسوةسدةى ثاسيَضطادا بة مةبةطتى طوود وةسطشتً هة بريوسِاو
شاسةصايياٌ و مافى دةىطذاىياٌ ىابيَت.
 -3ئةجنومةىى ثةسوةسدةى ثاسيَضطا ماىطاىة كؤدةبيَتةوة ،وة طةسؤكةكةى ياٌ جيَطشةكةى هة كاتى ئامادةىةبووىى طةسؤكذا بؤي
ٍةية ئةطةس ثيَويظت بيَت داواى بةطتيى داىيصنت بلات.
ماددةى 034
َتى بةسِيَوةبةسايةتيةكةدا ىيية دةخشيَية بةسدةو وةصيش بؤ ثةطةىذ
 -1ئةو بشِياساىةى ئةجنومةىى ثةسوةسدةى ثاسيَضطا كة هة دةطةال
كشدىى هة ماوةى ثاصدة سؤر هة سيَلةوتى ٍاتيى بؤ وةصاسةت ،وة بة كؤتايي ٍاتيى ئةو ماوة باطلشاوة بة ثةطةىذكشاويي ٍةرماس
دةكشيًَ.
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 -2هة كاتى ىاسِةصايي وةصيش هة طةس بشِياسةكاىى ئةجنومةىى ثةسوةسدةى ثاسيَضطا ،ئةوا ثيَويظتة هةطةسى بة ىووطني تيَبيييةكاىى
َىةى هةطةسياٌ ىاسِاصييةو بؤى ٍةية داواى دووباسة تيَشِواىييى بلاتةوة هة اليةٌ
خؤى هةطةس دةسبربِيَت دةسباسةى ئةو خاال
ئةجنومةىةوة.
 -3ئةو بشِياساىةى وةصيش ىاسِاصى دةبيَت هةطةسياٌ دووباسة دةخشيَيةوة بةسدةمى ئةجنومةىى ثةسوةسدةى ثاسيَضطا هة يةكةو داىيصتيى
دواى ئةو ثشطة ،وة ئةطةس هةطةسى طووسبووٌ ئةوا هةطةلَ ثاطاوةكاٌ بؤ وةصيش دةطةسِيَيذسيَيةوة بؤ سِةصامةىذى دةسبشِيً
هةطةسياٌ ياخود ىاسدىى بؤ ئةجنومةىى وةصاسةت بؤ تيَشِواىييى و بشِياسى ئةجنومةٌ كؤتايي دةبيَت.
دةروازةى دوازدةم
دةستة فيَركاريي و كارطيَرِييةكان
ماددةى 035
ٍ -1ةس باخضةيةكى طاواياٌ بةسِيَوةبةسو جيَطشى بةسِيَوةبةسو مامؤطتاو سابةسى ثةسوةسدةيي و فةسماىبةسى ديلةى دةبيَت.
ٍ -2ةس قوتاخباىةيةكى فيَشكشدىى بيةسِةت بةسِيَوةبةسو جيَطشى بةسِيَوةبةسو مامؤطتاو سابةسى ثةسوةسدةيي و سابةسى خويَيذٌ و
فةسماىبةسى ديلةى دةبيَت.
ٍ -3ةس قوتاخباىةيةكى ئامادةيي بةسِيَوةبةسو جيَطشى بةسِيَوةبةسو مامؤطتاو سابةسى ثةسوةسدةيي و سابةسى خويَيذٌ و فةسماىبةسى
ديلةى دةبيَت.
َبطرييَت ئةطةس باخضةى طاواياٌ ياٌ قوتاخباىةكة بضوون بوو.
 -4دةكشيَت دةطت هة ٍةىذيَم هةو بشِطاىةى طةسةوة ٍةه
ٍ -5ةس ثةمياىطةيةن بةسِيَوةبةسو جيَطشى بةسِيَوةبةسو مامؤطتاو سابةسى خويَيذٌ و فةسماىبةسى ديلةى دةبيَت.
ماددةى 036
َطشى هيََاتوويي ثةسوةسدةيي بيَت كةمرت ىةبيَت هة
 -1مةسجة هةو كةطةى بة مامؤطتا هة باخضةى طاواياٌ دادةمةصسيَت ٍةه
َطشى
َةتى ثيَويظتيذا ئةوةى ٍةه
بشِواىامةى صاىلؤيي بةسايي بة تايبةتيض كؤهيَزةكاىى ثةسوةسدةى بيةسِةت ،وة دةكشيَت هة حاه
َى دواى
َى دواى خويَيذىى ئامادةيي كةمرت ىية ياٌ هة ثيَيج طاه
هيََاتوويي ثةسوةسدةيية كة ماوةى خويَيذىةكةى هة دوو طاه
خويَيذىى بيةسِةت كةمرت ىية دامبةصسيَت.
َطشى هيََاتوويي ثةسوةسدةيي بيَت كةمرت ىةبيَت هة
 -2مةسجة هةو كةطةى بة مامؤطتا هة قوتاخباىةكاىى بيةسِةت دادةمةصسيَت ٍةه
بشِواىامةى صاىلؤيي بةسايي بة تايبةتى كؤهيَزةكاىى ثةسوةسدةى بيةسِةت.
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َطشى هيََاتوويي ثةسوةسدةيي بيَت كةمرت ىةبيَت هة
 -3مةسجة هة و كةطةى بة مامؤطتا هة قوتاخباىة ئامادةييةكاٌ دادةمةصسيَت ٍةه
بشِواىامةى صاىلؤيي بةسايي.
َطشى هيََاتوويي ثةسوةسدةيي بيَت كةمرت ىةبيَت هة بشِواىامةى
 -4مةسجة هةو كةطةى بة مامؤطتا هة ثةمياىطة دادةمةصسيَت ٍةه
صاىلؤيي بةسايي.
 -5مامؤطتاياىى قؤىاغى ئامادةيي تةىَا ثظجؤسى خؤياٌ دةَهيَيةوة.

ماددةى 037
َطشاىى بشِواىامةى صاىلؤيي بةسايي كة هة سِووى ثةسوةسدةييةوة هيََاتوو ىيية هةو ثظجؤسِياىةى هة قوتاخباىةكاىى
دةكشيَت ٍةه
بيةسِةت ياٌ ئامادةيي دةخويَيذسيًَ بة مامؤطتا دامبةصسيَيشيًَ ،بةو مةسجةى وةصاسةت ئامادةطاصكشدىياٌ هة سيَطةى خوىل
َى يةكةمى دامةصساىذىياىذا هة ئةطتؤ بطشيَت.
ثةسوةسدةيي هة ماوةى طاه
ماددةى 038
َطشى هيََاتوويي ثةسوةسدةييية كة ماوةى
وةصاسةت مافى ٍةية طشيَبةطت بلات هةطةلَ دةسضوواىى صاىلؤو ثةمياىطة ئةواىةى ٍةه
خويَيذىياٌ كةمرت ىية هة دوو طالَ ثاط خويَيذىى ئامادةيي ياٌ ثيَيج طالَ ثاط خويَيذىى بيةسِةت بة كشيَى ماىطاىةى بشِاوة وةن
َةكاٌ و بة طويَشةى ثيَويظتى.
واىةبيَزو مامؤطتا هةو قوتاخباىاىةى كاسمةىذى فيَشكاسيياٌ كةمة بؤ ثشِكشدىةوةى شويَية بةتاه
ماددةى 039
دةكشيَت هة كاتى ثيَويظتي ذا دةسضوواىى ثةمياىطة ٍوىةسييةكاىى ثظجؤس كة خويَيذٌ تيايذا هة دوو طالَ ثاط ئامادةيي كةمرت ىية
وةن مامؤطتاى ثيصةطاصيي دامبةصسيًَ.
ماددةى 041
َذا ثيَويظتة مامؤطتاى خاوةٌ هيَضاىيي ثةسوةسدةيي تايبةت
َى خاوةٌ ثيَذاويظتى تايبةت هة ثؤه
َةتى بووىى ميذاه
هة حاه
دامبةصسيَيشيَت.
ماددةى 040
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كةطيَم بؤ يةكةجماس هة وةصاسةتى ثةسوةسدة داىامةصسيَت ئةطةس بة تاواىيَم حوكه دسابيَت طضاكةى هة ( )6ماىط تيَجةس بلات.
ماددةى 045
ثيَويظتة رماسةى مامؤطتاياٌ و واىةبيَزاٌ هةطةلَ رماسةى قوتابياٌ هة طةسجةو دامةصساوة ثةسوةسدةيي و فيَشكاسيية حلومى و
َظً و ثشؤطةى ثةسوةسدةو فيَشكشدٌ طةسكةوتوو بلةٌ .ثيَويظتة
تايبةتةكاٌ بطوجنيَت بةشيَوةيةن بتواىً بة كاسةكاىياٌ ٍةه
وةصاسةت هةو باسةيةوة سيَينايي دةسبلات.

ماددةى 043
َى خويَيذٌ بة طاَهيَلى خويَيذىى تةواو داىاىشيَت هة كاتى
دةطبةكاسبووىى واىةبيَز ياٌ مامؤطتا هة ىيوةى دووةمى طاه
ٍةرماسكشدىى سارةدا.
ماددةى 044
ئةسكةكاىى بةسِيَوةبةس:
َذاٌ بؤ دوطتلشدىى كةشيَلى خويَيذىى هةباس كةوا بةشذاس بيَت هة دةطتةبةس كشدىى ئاماجنةكاىى خويَيذىى قوتابياٌ.
ٍ -1ةوه
 -2مظؤطةس كشدىى بةسِيَوةضووىى ثشؤطةى ثةسوةسدةيي بةشيَوةيةكى باط.
 -3بةسِيَوةبةس كاس دةكات بؤ مظؤطةس كشدىى طةالمةتي قوتابياٌ و طصت كاسمةىذاٌ هة ضواسضيَوةى بيلةى خويَيذىذا.
 -4بةسِيَوةبةسى كاسطيَشِى يةكةو خاوةىى بشِياسى كؤتايية هة باجضةى طاواياٌ /قوتاخباىة /ثةمياىطة.
 -5وةصاسةت مافى ٍةية سيَينايي دةسباسةى ئةسكةكاىى بةسِيَوةبةس جطة هةواىةى هةطةسةوة باطلشاوٌ دةسبلات.
ماددةى 045
ئةسكةكاىى جيَطشى بةسِيَوةبةس:
ئةسكى طةسةكى جيَطشى بةسِيَوةبةس بشيتية هة ياسمةتيذاىى بةسِيَوةبةس هة ئةسكةكاىيذا.
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ماددةى 046
ئةسكةكاىى مامؤطتا ياٌ واىةبيَز:
 -1ئةسكى طةسةكى مامؤطتا بشيتية هة واىةثيَذاىى قوتابياٌ و بةشذاسيلشدٌ هة بةسصكشدىةوةى ئاطتى صاىظيت و طةشةكشدىياٌ
بةطويَشةى ئاماجنةكاىى خويَيذٌ.
 -2وةصاسةت مافى ٍةية سيَينايي دةسباسةى ئةسكةكاىى مامؤطتا جطة هةواىةى هةطةسةوة باطلشاوٌ دةسبلات.
ماددةى 047
ئةسكةكاىى سابةسى ثةسوةسدةيي:
 -1ئةسكى ط ةسةكى سابةسى ثةسوةسدةيي بشيتية هة سيَيويَين كشدىى ثةسوةسدةيي قوتابياٌ هةوةى ثةيوةطتة بة تةىط و ضةهةمةو
كيَصةكاىياٌ.
 -2وةصاسةت مافى ٍةية سيَينايي دةسباسةى ئةسكةكاىى سابةسى ثةسوةسدةيي جطة هةواىةى هةطةسةوة باطلشاوٌ دةسبلات.
ماددةى 048
ئةسكةكاىى سابةسى خويَيذٌ:
 -1ئةسكى طةسةكى سابةسى خويَيذٌ بشيتية هة ياسمةتيذاىى قوتابياٌ هةوةى ثةيوةطتة بة خويَيذٌ و بةسدةوامبووٌ هة خويَيذٌ و
بووىى دةسفةتةكاىى كاس هةدواى دةسضووىةوة.
 -2وةصاسةت مافى ٍةية سيَينايي دةسباسةى ئةسكةكاىى سابةسى خويَيذٌ جطة هةواىةى هةطةسةوة باطلشاوٌ دةسبلات.
ماددةى 049
ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت دواى ثةطةىذكشدىى ئةجنومةىى وةصيشاٌ ،بشِياس دةسباسةى ىضمرتيً ئاطت و بةسصتشيً ئاطتى مووضة
ئةوةى هةىيَواىياٌ داية بؤ ٍةس تويَزيَم كة هة اليةٌ وةصاسةتةوة دياسى كشاوة دةسبلات .وة ثيَويظتة بشِواىامةو شاسةصاييةكاٌ
هةبةسضاو بطرييًَ.
ماددةى 051
َةتى ٍةية بة ٍةموو جؤسةكاىيةوة بةطويَشةى ياطاى سارةى
 -1مامؤطتا ياٌ فةسماىبةسى دامةصساو هة ميالكى وةصاسةت مافى مؤه
مةدةىى ،بةبىَ ئةوةى ثوةكةى ياٌ ثؤطتةكةى ثاس دةطبةكاسبووىةوةى هة دةطتى بذات.
َةتى بىَ مووضة ،وة داواكة جيَبةجيَ دةكشيَت ئةطةس كاسىةكاتة طةس
 -2دةكشيَت داوا هة وةصاسةت بلشيَت بؤ وةسطشتيى مؤه
شويَيى كاس .ثيَويظتة وةصاسةت هةو باسةيةوة سيَينايي دةسبلات.
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ماددةى 050
 -1ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت تواىاى ثيَويظت تةسخاٌ بلات و دةسفةت بؤ مامؤطتاو سابةسو بةسِيَوةبةساٌ بشةخظيَييَت بؤ
بةشذاسيلشدٌ هة خوىل ثةسةثيَذاىى هيَضاىيية ثيصةييةكاٌ.
ٍ -2ةس مامؤطتاو واىةبيَزو سابةسو بةسِيَوةبةسيَم مافى ٍةية بةشذاسى بلات هة خوهةكاىى ثةسةثيَذاىى هيَضاىييةكاٌ بؤ ماوةيةن
َىة هة ( )25كاريَش كةمرت ىةبيَت.
طاال
 -3ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت هةو باسةيةوة سيَينايي دةسبلات.
ماددةى 055
َ (ماطتةسو دكتؤسا ياٌ ئةوةى ٍاوتاياىة) هة كاسمةىذاىى وةصاسةتى ثةسوةسدة طةسجةو ئةو ماف و
َطشاىى بشِوىامةى باال
ٍ -1ةه
َو تويَزييةوةى
ئينتياصاتاىةياٌ ٍةية كة ٍاوشاىةكاىياٌ هة صاىلؤو دةطتةكاىى ثةمياىطة تةكييليةكاىى طةس بة وةصاسةتى خويَيذىى باال
َى ٍ ،2118ةياىة.
صاىظتى بة طويَشةى ياطاى سارةى صاىلؤيي رماسة ()23ى طاه
َطشى بشِواىامةى
َطشى بشِواىامةى دكتؤسا كة ياطاى سارةى صاىلؤيي دةياىطشيَتةوة بة مامؤطتا ٍةرماس دةكشيَت و ٍةه
ٍ -2ةه
ماطتةس بة مامؤطتاى ياسيذةدةس ٍةرماس دةكشيَت بؤ مةبةطتةكاىى بةسصكشدىةوةى ثوةى صاىظتى هة كؤهيَزو ثةمياىطة ٍاوشيَوةكاىى
ثظجؤسِيياٌ بؤ وةسطشتيى ثوةى صاىظتى بشِياسدساو بةثيَى سيَيناييةكاىى بةسصكشدىةوةى ثوةى صاىظتى و سارةى صاىلؤيياٌ كة بةس هة
بةسكاسبووىى ئةو ياطايةدا ثيَصلةشياٌ كشدووة بؤ مةبةطتةكاىى بةسصكشدىةوة بؤ ثوةى صاىظتى دواتش بؤياٌ دةخوهيَيذسيَتةوة.
َةى ٍاوشاىةكاىياٌ هة صاىلؤو
ٌَ ٍةماٌ مامةه
َطشى بشِواىامةى صاىلؤيي باال
 -3مامؤطتاياىى ثةمياىطةكاىى ساٍيَياٌ ئةواىةى ٍةه
َو تويَزييةوةى صاىظتى بةطويَشةى ياطاى سارةى صاىلؤيي رماسة
دةطتةى ثةمياىطة تةكييليةكاىى طةس بة وةصاسةتى خويَيذىى باال
َى  2118هة وةى ثةيوةطتة بة ماف و ئينتياصاتةكاٌ ،بؤ دةكشيَت.
()23ى طاه
الباب الثالث عشر
جهاز تفتيش وتقييم النظام التعليمي
املادة 053
أٖداف اؾٗاش:
ٜٗدف اؾٗاش إىل تكٚ ١ٜٛتكٚ ِٝٝتطٜٛس ايٓظاّ ايتعً ُٞٝيف اإلقً ِٝمبٛدب قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيػسض تٛفري املصٜد َٔ املٓافع
ألطفاٍ ٚطًب ١اإلقً.ِٝ
املادة 054
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َٗاّ اؾٗاش:
 -1تفتٝؼ َٚتابع ١املدازع ٚاملعاٖد يطُإ َطتٛاٖا ايعًُٚ ٞأضًٛب ايعٌُ فٗٝا.
 -2ايعٌُ َٔ أدٌ االضتفادٚ ٠االٖتُاّ بتًو ايبشٛخ اييت تٓذص يف إقً ِٝنٛزدضتإ ٚيف اـازز س ٍٛتطٜٛس ايٓظاّ ايتعً.ُٞٝ
 -3اضتالّ غها ٣ٚايطًبٚ ١األغداص اآلخس ٜٔس ٍٛايٓظاّ ايتعًٚ ُٞٝايتشكٝل فٗٝا ٚاؽاذ ايكسازات بػأْٗا خالٍ ثالث ١أغٗس
يػسض املتابعٚ ١ايتكٚ .ِٝٝجيب عدّ ْػس اضِ املػته.ٞ
 -4ايعٌُ َٔ أدٌ تطذ ٌٝإسصا٤ات إقً ١ُٝٝس ٍٛايٓظاّ ايتعً.ُٞٝ
 -5ايعٌُ َٔ أدٌ تطٜٛس ايرتب ١ٝاملدْ.١ٝ
 -6ايتأنٝد عً ٢ممازض ١املدازع ألعُاهلا ٚفل ايكٛاْني ٚاألْظُٚ ١ايتعًُٝات.
 -7إعداد تكازٜس ضٓ ١ٜٛخاص ١بطُإ اؾٛدَٚ ٠طت ٣ٛايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيف َدازع إقً ِٝنٛزدضتإ ٚزفعٗا إىل ايربملإ ٚفًظ
ايٛشزاٚ ٤ايٛشاز.٠
املادة 055
ٜستبط اؾٗاش مبذًظ ايٛشزاٜٚ ،٤صدز ي٘ تعًُٝات خاص.١
املادة 056
ٜ -1ه ٕٛيًذٗاش ٖ ١٦ٝيإلداز ٠تتػهٌ َٔ زٝ٥ظ اؾٗاشْ ،ا٥ب ايسٝ٥ظَ ،طؤ ٍٚاملدٜسٜاتَ ،طؤ ٍٚدٚا٥س احملافظات ٚايٛسدات
اإلداز.١ٜ
 -2تك ١٦ٖٝ ّٛاإلداز ٠ضٜٓٛاً بصٝاغ ١خط ١أعُاٍ اؾٗاش.
ٜ -3ستبط املػسف ٕٛايرتبٚ ٕٜٛٛاالختصاص ٕٛٝبٗرا اؾٗاش.
املادة 057
ٜته ٕٛاؾٗاش َٔ مخطَ ١دٜسٜات:
َ -1دٜس ١ٜايتفتٝؼ ٚايتكٚ ِٝٝاضتالّ ايػها.٣ٚ
َ -2دٜس ١ٜايتطٜٛس ٚاـرب ٠ايعامل.١ٝ
َ -3دٜس ١ٜاإلسصاٚ ٤ايعٌُ ايسمس.ٞ
َ -4دٜس ١ٜاحملاضبٚ ١املاي.١ٝ
َ -5دٜس ١ٜايػؤ ٕٚاإلدازٚ ١ٜايكاْ.١ْٝٛ
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املادة 058
ٜ -1تِ تعٝني زٝ٥ظ اؾٗاش ْٚا٥ب٘ َٔ قبٌ فًظ ايٛشزا ٤ملد ٠ثالخ ضٓٛات قابً ١يًتذدٜد ملسٚ ٠اسد ٠فكط.
 -2حيل يهٌ غدص ي٘ خرب ٠يف فاٍ ايٓظاّ ايتعًٜٚ ُٞٝهَ ٕٛطتٛفٝاً يػسٚط ايكب ٍٛإٔ ٜكدّ ضريت٘ ايرات )CV( ١ٝيتٛيَٓ ٞصب
زٝ٥ظ اؾٗاش بػسط إٔ ٜه ٕٛساَالً يػٗاد ٠داَع ١ٝأٚيٚ ١ٝعٌُ يف اجملاٍ ايتعًَ ُٞٝد ٠ال تكٌ عٔ ( )5ضٓٛات ٚعٌُ يف فاٍ
اإلغساف َد ٠ثالخ ضٓٛات.
املادة 059
ٜ -1ه ٕٛتعٝني املدزا ٤عٔ طسٜل تكد ِٜايطري ايراتٜٚ )CV( ١ٝتِ إعالٕ ايٛفا٥ف َطبكاً يف اؾسا٥د.
 -2حيل يهٌ غدص تكد ِٜضريت٘ ايرات )CV( ١ٝبػسط إٔ ٜه ٕٛساَالً يػٗاد ٠داَع ١ٝأٚيٚ ١ٝعٌُ يف فاٍ ايتعًَ ِٝد)5( ٠
ضٓٛات.
املادة 061
ٜتِ إداز ٠األعُاٍ اي ١َٝٛٝيًذٗاش َٔ قبٌ زٝ٥ظ اؾٗاش.
املادة 060
تتأيف عًُ ١ٝتك ِٝٝايٓظاّ ايتعً َٔ ُٞٝأزبع خطٛات:
 -1ايتشطريات.
 -2ايصٜازات.
 -3ايتشًٚ ٌٝايتشكٝل ٚنتاب ١ايتكسٜس ايسمس ٞيًذٗاش.
 -4ايٓتا٥ر.
املادة 065
فاالت ايتك:ِٝٝ
إٕ فاالت ايتك ِٝٝمبٛدب قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝفاالت غاًَٚ .١تطتُد َٔ أٖداف َٗٚاّ اؾٗاش:ٖٞٚ ،
 -1ايعًِ ٚاملطت ٣ٛايعًُ.ٞ
 -2أضًٛب ايعٌُ ،دٚز ٚقدزات املعًِ.
 -3املسغد ٚاإلزغاد.
 -4أطُٓ٦إ ٚضعاد ٠ايطفٌ ٚايطايب.
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َ -5طتْ ٣ٛػاط ايطًب ١يف ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
َ -6طتَ ٣ٛعسفَٚ ١ػازن ١ايطايب يف ْػاطات ٚخطط ايعٌُ داخٌ املدزض ١مبٛدب قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعً.ِٝ
 -7ايعالقات َع ضٛم ايعٌُ ٚاملؤضطات ايسمس ١ٝيف املسسً ١اإلعداد.١ٜ
 -8أ ٟفاٍ آخس خيدّ عًُ ١ٝايتك.ِٝٝ

املادة 063
جيب إزضاٍ تكازٜس ايتك ِٝٝايسمس ١ٝيًذٗاش إىل ايربملإٚ ،فًظ ايٛشزاٚ ،٤اجملًظ األعً ٢يًرتبٚٚ ،١ٝشاز ٠ايرتب .١ٝنُا جيب ايتعاٌَ
َعٗا بصٛز ٠عًٓٚ ١ٝايطُاح يهٌ غدص ٜسٜد اؿص ٍٛعًٗٝا َٔ اؾٗاش يإلطالع عًٗٝاٚ .تتِ فكط نتاب ١اضِ ايسٚض ١أ ٚاملدزض١
أ ٚاملعٗد يف ايتكسٜسٜٚ .تِ ْػس ايتكسٜس يًسأ ٟايعاّ يف املٛقع اإليهرت ْٞٚيًذٗاش.
املادة 064
إذا مل ٜتِ ٚضع اؿً ٍٛيٓكاط ايطعف َٔ قبٌ ايسٚض ١أ ٚاملدزض ١أ ٚاملعٗد خالٍ َد ٠ثالخ أغٗس ٚبعد ايترنري ٚمتدٜد املد ٠ملس٠
ٚاسد ،٠جيٛش يًذٗاش إٔ ٜكرتح يًٛشاز ٠عصٍ َدٜس ايسٚض ١أ ٚاملدزض ١أ ٚاملعٗد أ ٚاألغداص ٚاؾٗات املطؤٚي ١فٛم املدٜس.
املادة 065
يًذٗاش إٔ ٜكرتح يًٛشاز ٠إٜكاع ايعكاب االقتصاد ٟعً ٢ايسٚض ١أ ٚاملدزض ١غري اؿه ١َٝٛإذا مل تطع ايسٚض ١أ ٚاملدزض ١خالٍ
َد ٠ثالث ١أغٗس اؿً ٍٛاملٓاضب ١يٓكاط ايطعف مبٛدب تكسٜس تك ِٝٝاؾٗاش.
املادة 066
عً ٢اؾٗاش ايتعا ٕٚقدز اإلَهإ َع ٚشاز ٠ايرتب.١ٝ
املادة 067
ؽصص َٝصاْ ١ٝاؾٗاش عٔ طسٜل املٝصاْ ١ٝايعاَ ١يإلقً.ِٝ
املادة 068
عً ٢اؾٗاش قبٌ ْٗا ١ٜغٗس غباط تكد ِٜايتكازٜس ايطٓ ١ٜٛألعُاي٘ ْٚػاطات٘ ٚاقتصاد ٙإىل فًظ ايٛشزا .٤ثِ ٜك ّٛاؾٗاش بعد ذيو
مبد ٠غٗس بٓػسٖا عًَٛ ٢قع٘ اإليهرت.ْٞٚ
دةروازةى ضواردةم
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حوكمى دارايي و طشيت
بةشى يةكةم
حوكمى دارايي
ماددةى 069
داٍاتة داساييةكاىى وةصاسةت هةماىةى خواسةوة ثيَلذيَت-:
 -1ئةوةى هة بودجةى طصتى ٍةسيَنذا بؤى تةسخاٌ دةكشيَت.
 -2بةخصني و ثيتان و ثيَبةخصني و وةقف و وةطيةت بؤ مةبةطتةكاىى بيياكشدىى قوتاخباىة ياٌ ثةسةثيَذاىى ياٌ فشاواىلشدىى ياٌ
ضاكلشدىةوةى ياٌ دابييلشدىى ثيَذاويظتيةكاىى ىاوةوةى.
 -3بةخصني و ثيتان و ثيَبةخصييةكاىى دةسةوة ثاط وةسطشتيى سةصامةىذى ئةجنومةىى وةصيشاىى ٍةسيَه.
 -4داٍاتةكاىى وةصاسةت هةو ضاالكية جؤساوجؤساىةى كة ئةجنامى دةدات.
ٍ -5ةس داٍاتيَلى ديلةى كة بة ياطا تةسخاٌ بلشيَت.
ماددةى 071
ئةو كةسةطتةو ئاميَشاىةى وةصاسةت بؤ مةبةطتةكاىى ثةسوةسدةيي ٍاوسدةياٌ دةكات ياٌ بؤ ٍةماٌ مةبةطت بؤ بةدياسى دةكشيَت
هة سطوماتى طومشطى دبوسدسيَت.
ماددةى 070
 -1ىابيَت ٍيض سطوماتيَم خبشيَتة طةس قوتابى تةىَا بة ياطاوة ىةبيَت ،و قةدةغةية هةطةس ئيذاسةى قوتاخباىةكاٌ ٍيض سطوماتيَلى
قوتاخباىة بةثيَضةواىةى ئةوةى هة ياطادا بشِياسدساوة وةسبطشٌ ،و وةسطشتييض بةثيَى سيَينايي دةبيَت كة هة اليةٌ وةصاسةتى داسايي
ٍةسيَنةوة دةسدةكشيَت.
 -2ثيَويظتة هةطةس بةخيَوكاس /قوتابى كة صياىيَلى بةئةىكةطت بة (قوتاخباىة/ثةمياىطة) دةطةيَييَت قةسةبووى ئةو صياىة بلاتةوة.
ماددةى 075

48

ئ ةو كاسة بةسٍةمَيَيشاواىةى كة دامةصساوة ثةسوةسدةيي و فيَشكاسيية حلوميةكاىى طةس بة وةصاسةت بةسٍةمى دةٍيَيً دةفشؤششيًَ،
و داٍاتةكاىى هة رميَشةى بةخصييةكاىى قوتاخباىة ثاط داشلاىذىى بةٍاى تيَضووىةكاىى بةسٍةميَياٌ تؤماس دةكشيًَ ،و بة سيَزةى
()%51ى بؤ مةبةطتةكاىى ثةسةثيَذاىى ساٍيَياٌ و فيَشكشدىى ثيصةيي بةسٍةمَيَيةس هة قوتاخباىةدا دابةط دةكشيَت ،و ()%51ى
ديلةى وةن ثاداشت بؤ قوتابى و كاسمةىذاىى ئةو قوتاخباىةية دابةط دةكشيَت و ئةو طةسف كشدىةط بةثيَى سيَينايي دةبيَت كة
وةصاسةت بؤ ئةو مةبةطتة دةسى دةكات.
ماددةى 073
يةكةو :دةكشيَت ثاسة هةو كاسو خضمةتطوصاسيياىةى خواسةوة كة وةصاسةت ثيَصلةشياٌ دةكات وةسبطرييًَ:
ٍ -1اوتاكشدىى بشِواىامةكاٌ.
َطةىامةكاٌ.
 -2ووسبيييلشدٌ و وةسطيَشِاىى بةه
َطةىامةكاٌ.
 -3داىةى طةسباسيي بةه
دووةو :بشِى ئةو ثاساىةى هةو كاسو خضمةتطوصاسيياىةى هة بةىذى (يةكةو)ى ئةو ماددةيةدا دةقياٌ هةطةس كشاوة وةسدةطرييًَ
بةسيَينايي دياسى دةكشيَت ثاط خظتيةسِووى هةبةسدةو ئةجنومةىى وةصاسةتذا.
ماددةى 074
وةصاسةت بؤى ٍةية بة ٍةماٍةىطى هةطةلَ اليةىى ثظجؤسِ هة ٍةسيَنذا كشيَى يةن واىةووتيةوة هة قوتاخباىةكاىى وةصاسةت و
ثةمياىطةو خوهةكاىى ثةسوةسدةيي و ئامادةطاصيي و ساٍيَياٌ تياياىذا دياسى بلات.
ماددةى 075
َجصتيلشدىى داسايي ماىطاىة بؤ قوتابياٌ دةبيَت بةثيَى سيَينايي ثاط سِةصامةىذى وةصاسةتى داساييةوة.
ثاه
بةشى دووةم
حوكمى طشيت
ماددةى 076
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َو تويَزييةوةى صاىظتى ٍةسيَه بؤى ٍةية ىيَشدساوى صاىظتى بؤ دةسةوةى
وةصاسةت بة ٍةماٍةىطى هةطةلَ وةصاسةتى خويَيذىى باال
ٍةسيَه و عيَشاق شاىذبلات ،وة ىيَشدساوة صاىظتيةكاٌ بؤ ٍةسيَه قةبول بلات.
ماددةى 077
وةصاسةت بؤى ٍةية مةداهياى ثةسوةسدة ببةخصيَتة مامؤطتاو واىةبيَزاٌ ياٌ كاسمةىذاىى بواسى ثةسوةسدة ،وة بة سيَينايي دياسى
دةكشيَت كة وةصاسةت دةسى دةكات.
ماددةى 078
دةكشيَت مـوهـلـةكاىى وةصاسةت هـة سيَطةى صيادكشدىى ئاشلشا بةثيَى حوكنةكاىى ياطا بةسكاسةكاٌ بفشؤششيًَ و بةكشىَ
بذسيًَ.
ماددةى 079
وةصاسةتةكاىى ديلةى خاوةٌ مؤسكيي ثظجؤسِى هة ٍةسيَنذا بؤياٌ ٍةية قوتاخباىة ياٌ ثةمياىطةى فيَشكاسيي بةثيَى ثيَويظتيةكاىياٌ و
بة سةصامةىذى ئةجنومةىى وةصيشاٌ دامبةصسيَيً ،وةصاسةتيض بةثيَى حوكنةكاىى ئةو ياطاية طةسثةسشتياٌ دةكات.
ماددةى 081
َةت هة ثاسيَضطاكاىذا دابييلشدىى ثاسضة صةوى ثيَويظت بؤ دسوطتلشدىى باخضةى
دامةصساوةكاىى شاسةواىى و فةسماىطةكاىى دةوه
َةتى ىةبووىي
َةخاىة ثةسوةسدةييةكاىى ديلة هة ئةطتؤ دةطشٌ ،و هة حاه
طاواياٌ و قوتاخباىة بة طةسجةو قؤىاغةكاىى و ثةمياىطةو باه
ئةوا وةصاسةت بة ٍةماٍةىطى و سةصامةىذى اليةىة تايبةمتةىذةكاٌ بؤى ٍةية صةوى طوجناو اطتنالن بلات ياٌ بيلشيَت ثاط
سةصامةىذى ئةجنومةىى وةصيشاٌ ،بةو مةسجةى ىشخةكاىياٌ هة اليةٌ حلومةتةوة هة دةسةوةى بودجةى وةصاسةت بذسيَتةوة.
ماددةى 080
َةتً و بيياى قوتاخباىةى هة طةس كشاوة ياٌ ئةو صةويياىةى بؤ
وةصاسةت مافى ٍةية سِةفتاسكاسيي بلات بةو صةويياىةى ٍى دةوه
مةبةطتةكاىى ثةسوةسدةيي تةسخاٌ كشاوٌ هة سِووى بيياكشدٌ ياٌ تيَلذاٌ و دووباسة بيياكشدىةوة ياٌ ىؤرةىلشدىةوةى ثصت
بةطتوو بة ثالىى دةطتةى ثالىذاىاىى ئاوةداىيي بةثيَى سيَلاسة فةسميةكاٌ ،و خاوةىذاسيَتى ئةو بيياو صةويياىة بؤ وةصاسةت
دةطةسِيَتةوة.
ماددةى 085
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وةصاسةت بؤى ٍةية سةصامةىذى بذات هةطةس كشدىةوةى حاىوتى قوتاخباىة هةو قوتاخباىةو ثةمياىطةو دامةصساوة فيَشكاسيياىةى طةس
بة وةصاسةتى ثةسوةسدةٌ بةطويَشةى ثيَويظتى و بةثيَى ئةو سيَلظاصيياىةى بؤ ئةو مةبةطتة دةسى دةكات.
ماددةى 083
َةتى ثةمياىطة ئةٍويةكاٌ بؤ فيَشكشدىى صماىى بياىى ياٌ فيَشكشدىى ثيصة ياٌ بؤ خوهةكاىى بةٍيَضكشدىى واىةكاىى
وةصاسةت مؤه
ثشؤطشامى قوتاخباىة و ىويَلشدىةوةياٌ دةبةخصيَت.
ماددةى 084
 -1وةصاسةت مافى ٍةية سيَطةبذات بة كؤمجاىياى فيَشكاسيي ىاحلومى مافى سةفتلاسكشدىياٌ ٍةبيَت هة بةسِيَوةبشدىى قوتاخباىةى
حلومى ،بةو مةسجةى فيَشكشدىةكة بةخؤسايي بيَت.
 -2ثيَويظتة هةطةس وةصاسةت هةو باسةيةوة سيَينايي دةسبلات هةثيَياو بةسِيَوةبشدىياىذا.
ماددةى 085
ثيَويظتة هةطةس ئةجنومةىى وةصيشاٌ حوكنةكاىى ئةو ياطاية جيَبةجيَ بلات.
ماددةى 086
وةصاسةت بؤى ٍةية سيَينايي ثيَويظت بؤ ئاطاٌ جيَبةجيَلشدىى حوكنةكاىى ئةو ياطاية دةسبلات.
ماددةى 087
َو ئةو ثيَشةوو سيَينايياىةى
َذةوةشيَيذسيَتةوةو بةال
َى 1992و ٍةمواسكشدىةكاىى ٍةه
ياطاى وةصاسةتى ثةسوةسدةى رماسة ()4ى طاه
َياٌ دةوةشيَييَتةوة،
بةطويَشةيةوة دةسكشاوٌ بةبةسكاسى دةميَييةوة تاوةكو دةسكشدىى ئةوةى جيَطةياٌ دةطشيَتةوة ياٌ ٍةه
بةمةسجيَم هة يةن طالَ تيَجةسِ ىةكات.
ماددةى 088
كاس بة ٍيض ياطايةن ياٌ بشِياسيَلى ىاكؤن هةطةلَ حوكنةكاىى ئةو ياطايةدا ىاكشيَت.
ماددةى 089
َوكشدىةوةى ئةو ياطاية هة سؤرىامةى فةسميي (وةقايعى كوسدطتاٌ)دا بةطويَشةى حوكنةكاىى كاس
وةصاسةت هة سيَلةوتى بال
دةكات.
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ماددةى 091
ثيَويظتة هةطةس طصت دامةصساوة فيَشكاسييةكاٌ هة ماوةيةن هة شةط ماىط هة سيَلةوتى دةسضوواىذىى ئةو ياطايةدا تيَجةسِ ىةكات
ثابةىذ بً بة حوكنةكاىى ئةو ياطاية.
األسباب املوجبة
بػ ١ٝتٓظ ِٝفاٍ ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝعً ٢أضاع فُٛع ١قٛاعد َٚبادئ قاْ ١ْٝٛتطُٔ إجياد ْظاّ تسبٚ ٟٛتعً ُٞٝقادز عً ٢تٓػ ١٦فسد
ٚفتُع قب يًعًِ ٚٚاعَٚ ٞبدع َٚرتب ٞعً ٢قٚ ِٝضًٛى َدْٚ ٞإْطاْٚ ٞدميكساطٚ ،ٞنريو َٔ أدٌ ػدٜد عًُ ١ٝايرتب١ٝ
ٚايتعً ِٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ ٚتُٓٝتٗا عٝح تصبح ضبباً يتطٜٛس ايكدزات ايبػسٚ ١ٜاضتدداَٗا َٔ أدٌ املصٜد َٔ ايسفاٖ ١ٝيًفسد
ٚاجملتُع ٚتعصٜص اهل ١ٜٛايكٚ ١َٝٛايٛطٓٚ ١ٝإغٓا ٤تساخ ٚثكاف ١غعب إقً ِٝنٛزدضتإ ،فكد غسع ٖرا ايكاْ.ٕٛ
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