بةناوى خوداى بةخشهدة و ميوسةبان
بة ناوى طةلةوة
ثةزلةماني كوزدضتان ـ عيَساق
بة ثػت بةضنت بة ذونُةناْى بسِطة ()1ى َاددةى ( )65و َاددةى ( )65ية ياضاى ذَازة ()1ى
ىى 1991ى ٖاةَورز ناسرو و يةضااةز واةوةى ناة وةنوَااةْى وةشياسرٕ بةزتااوى طا ووة
ضااي
ثةزيةَاْى نوزدض إ ا عيَسرم ياة درْيػا ٓى واضاايى ذَاازة ()9ى زؤذى  1111/4/15بسِياازى
درْاْى وةّ ياضايةى در:

ماددةى يةكةم:

ياضاى ذمازة ()3ى ضالَى 1022
ياضاى دةضتةى طشتيى دةضثاكيى هةزيَنى كوزدضتان ـ عيَساق
بةشى يةكةم
ثيَهاضة و دامةشزاندن و ئاماجنةكان

َةبةضت يةّ وغاْةي دردئَ ورتاناْي بةزرَبةزياْة بؤ َةبةض ى وةّ ياضاية:
يةنةّٖ :ةزيَِٖ :ةزيَُي نوزدض إ ا عريرم.
دووةّ :ثةزيةَإ :ثةزيةَاْي ٖةزيَِ.
ضيَيةّ :ذهوَةت :ذهوَةتي ٖةزيَِ.
تورزةّ :دةض ة :دةض ةي طػ يي دةضجاني ية ٖةزيَُدر.
ثيَٓحةّ :ضةزؤى :ضةزؤني دةض ةي طػ يي دةضجاني ية ٖةزيَُدر.
غةغةّ :وةنوَةْي دردوةزي :وةنوَةْي دردوةزي ية ٖةزيَُدر.
ماددةي دووةم:
بة ثيَي وةّ ياضاية دةض ةيةى بة ْاوي (دةض ةي طػ يي دةضاجانيي ٖاةزيَُي نوزدضا إ ا عاريرم)
دردةَةشزيَت

اوةٕ نةضايةتييةني َةعٓةويي ضةزبة ؤ دةبيَت و ياة ذيَاس تااوديَسيي ثةزيةَاْادر

دةبيَت و ية ْيَو بودجةي طػ يي ٖةزيَُدر تةز اْهسروى (ختصيصات) دةبيَت.
ماددةي ضيَيةم:
وةّ ياضاية واَانةنةي:
يةنةّ :جيَطرينسدْي َيهاْيصَيَهي نازر بؤ تةضجاْدْي ثسةْطيجاي ضةزوةزيي ياضا.
ىي و ثػ يورْي نسدٕ ية بٓةَاي غةفافيةت و تؤنُة نسدْي ياة
دووةّْ :ةٖيَػ ين ديازدةي طةْدةي
ْيَو تيَهسِري دةشطاناْي ٖةزيَُدر ية زيَي زيَهازة ياضاييةناْةوة.
ىي.
ضيَيةّ :ثيادةنسدْي زيَهازي ثيَويطيت ياضايي بؤ ؤ ثازرضنت ية طةْدةي
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ىطةْطاْدْي ناز و ثةزةثيَدرْي ية زرذةي طػا يدر و
تورزةّ :ثػت بةضنت بة ثيَوةزي بابةتي بؤ ٖةي
يةْاو بسدْي زؤتني.
ىطةْطاْدْي زةف ازي وةشيفي و ية وةض ؤ طستين بةزثسضايةتي ياة نااتي
ثيَٓحةّ :جيَطرينسدٕ و ٖةي
ىي ذاةزرّ
بةجيَ طةياْدْي زرذةي طػايت باة طاويَسةي واةو ياضاا و زيَهازرْاةي طةْادةي
دةنات.
ماددةي ضوازةم:
ذونُةناْي وةّ ياضاية ثيادة دةبٔ بة ضةز:
يةنةّ :ضةزؤنةناْى دةضةآلتي ياضادرْإ و جيَبةجيَ نسدٕ و دردوةزي و وةْادرَاْيإ و وةورْاةي
نازيإ تيَدر دةنةٕ.
دووةّ :اليةْةناْى نةزتي تايبةت نة وةى نةع و نؤَجاْيا نة يةطةأل وةشرزةت و دةشطاناإ و
تيَهسِري فةزَاْطةناْي ٖةزيَُدر طسيَبةض يإ نسدووة.
ىطاي َاةدةْي و زيَهخاسروى ْااذهوَى و
ضيَيةّ :زيَهخطا ٓة ضياضاي و زيَهخسروةنااْي نؤَاةي
ىة و ياْةنإ ٖيَٓدةي ثةيوةْاديإ
ىةتى نة ية ٖةزيَُدر ناز دةنةٕ يةنيَيت و نؤَةي
ْيَودةوي
بةّ نازوبازرْةى ورزةوةدر ٖةبيَت:
 -1ياضايةتى ضةزتاوةناْى ثازةدرٕ و بة ػني.
 -1جؤزي ةزد نسدٕ بة طويَسةي وةو زيَطاياْةي ية ةزد نسدْدر ثةيسِةو دةنسئَ.
 -5زةتاو نسدْي ثةيسِةوى ْاو ؤي تايبةت بة ؤيإ و ضةزثيَضى ْةنسدْى.

ماددةي ثيَهجةم:

بةشي دووةم
ئةزك و دةضةالَتةكانى دةضتة

دةض ة ناز دةنات بؤ:
ىي و ثيَوةزةنااْي زرذةي طػايت
يةنةّ :جيَبةجيَ نسدٕ و ثيادة نسدْي ياضاناْي ْةٖيَػ ين طةْدةي
بة ثيَي دض ووز و ياضا ناز ثيَ نسروةنإ.
ىي و زةورْاة نسدْياإ باؤ دردطااي تايبة ةْاد و باة
ىيٓةوة ياة نيَػاةناْي طةْادةي
دووةّ  :ييَهؤي
دوردرتووْيإ.
ىي و اليةْاْي جياجياوة ٖةية
ضيَيةّ :وةزطستين ضهاآلي ٖاووآلتيإ وةورْةي ثةيوةْدييإ بة طةْدةي
ىيٓةوة نسدٕ تيَياْدر.
و ييَهؤي
تورزةّ :ثازرض ين ْٗيَٓيى ْاضٓاَةي ٖازيهازرٕ بة طويَسةي ياضا.
ثيَٓحةّ :بآلونسدْةوةي نوي ووزيَهي ْيػ يُاْي باؤ طةغاةثيَدرْى زةوغايت دةضاجانيي نةضاي و
ثةيوةضاات بااووْى ااودى بااة ثيَوةزةناااْي زرذةي طػاايت و ناااز يةطااةأل بةزثسضاااْي
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ىجػيت ناسدٕ
تايبة ةْددر دةنات ية ثيَٓاو درْاْي ثسؤطسرَةناْى ويَٓدْي ْيػ يُاْي بؤ ثاي
ية تةَهي دةضجانيي طػيت.
غةغةّ :دةزنسدْي زيَُٓايي بؤ زيَطاناْي زةف ازى وةشيفى باؤ زووٕ نسدْاةوةي ثيَاوةزى زرذةي
طػيت و زةوغ ةناْى نة دةبايَ فةزَاْباةزرْي ٖاةزيَِ ثيَاوةي ثةيوةضات بأ بةوثيَياةى
َةزجيَهة بؤ درَةشزرْدٕ و بةزدةورّ بووٕ ية زرذة و تاوديَسي نسدْاي واضايت ثةيوةضات
بووٕ ثيَياْةوة َاوة ْا َاوةؽ بة ثيَي ثيَويطت ٖةَورز دةنسيَت.
ذةوتةّ:
 -1دةزنسدْي زيَُٓايي بة طويَسةي زيَطاناْي وةدةض ٗيَٓاْى ْازِةور نة بة دةم ية بةغي ثيَٓحةَي
وةّ ياضايةدر ٖاتووة نة فةزَاْبةزرْي ٖاةزيَِ و ٖاوضاةزرٕ و َٓادرآلْي ْاناَياإ ثةيوةضات
دةنات بةزذةوةْديي درزريي ؤيإ واغهسر بهةٕ َاوة ْا َاوةؽ بة طويَسةي وةوةى نة باة
طوناوي دةشرْيَت بؤ بةجيَ طةياْدْي وةو َةبةضا اْةي ييَاي تااوةزِورْي دةنسيَات ٖاةَورز
دةنسيَت.
 -1واغهسر نسدْي بةزذةوةْديي درزريي بسي يية ية درتاي وزد ضاةبازةت باة ضااَاْي زرضاجيَسدزرو
(رملهًف) ية اْووبةزة و طورض ة (املنقولة) و درٖاتي درزريي و زةضيدي ْيَو باْو و ثػو و
ضةْةد و َايف َةعٓةوي ية ْيَو ٖةزيَِ و دةزةوةيدر.
 -5واغهسر نسدْي بةزذةوةْديي درزريي وةَاْة دةطسيَ ةوة:
أ -ضةزؤني ٖةزيَِ و جيَطسةنةي.
ب ا ضةزؤني ثةزيةَإ و جيَطسةنةي و ضهستيَس و وةْدرَإ.
د ا ضةزؤني وةشيسرٕ و جيَطسةنةي.
د ا وةشيسرٕ و وةورْةي ية ثًةي وةشيسدرٕ و بسيهازي وةشرزةتةنإ.
ٖا ا ضةزؤني دةض ةي طػ يي دةضجاني و جيَطسةنةي و ٖةَوو بةزِيَوةبةزرْي طػا يي دةضا ة و
ىةزرْى.
ييَهؤي
و -اوةٕ ثًةناْي تايبةت و بسيهاز و يازيدةدةزرْيإ.
شا بةزِيَوةبةزرْي طػيت و يازيدةدةزرْيإ.
ىةزرٕ.
ح ا دردوةزرٕ و وةْدرَاْي درورنازي طػيت و ضةزثةزغ يازرْي درد و ييَهؤي
ط ا وةفطةزرْي ثاضةورْي ٖةزيَِ وٖيَصي واضايػي ْاو ؤ.
ي ا ضةزؤني يةنةي ويدرزي و وةْدرَاْي وةنوَاةْي ثازيَصطاا و قاةشر و ْاذياةنإ و ضاةزؤنى
غازةورْييةنإ و وةْدرَاْي وةنوَةْي غازةورْي.
ى ا ٖةز نةضيَو نة ية ثؤض يَهي َةدةْي يإ ضةزباشيدرية يةورْةي ثيَػرت (ياة ضاةزةوة) ْاوياإ
ْةٖاتبىَ و دةض ة بة ثيَويطيت دةشرْيَت زرثؤزتي واغهسر نسدْي درزريي بيطسيَ ةوة بة طاويَسةي
زيَُٓاييةى نة بؤ وةو َةبةض ة دةزدةتيَت.
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ٖةغ ةّ:
 -1دةض ة بؤي ٖةية فةزَاْطةي ثةيوةْديدرز زرضجيَسيَت دةضيت وةو فةزَاْبةزة بهيَػ ةوة ناة ياة
ىاةت ذَاازة
ىيٓةوة درية بة طاويَسةي ياضااي باةزشةفت نسدْاي فةزَاْباةزرْي دةوي
ذيَس ييَهؤي
ىي 1991ي ناز ثيَ نسرو ية ٖةزيَُدر.
()14ي ضاي
 -1دةض ة بؤي ٖةية واةو ثيَػايًَهازياْةي ثةيوةْادييإ باة ثيَوةزةنااْى زرذةي طػا ييةوة ٖةياة
زةورْةي الي ضةزؤني وةو فةزَاْطة ذهوَيية بهات نة فةزَاْباةزي ضةزثيَضايهاز ضاةز باة
وةويَيااة بؤغااي ٖةيااة زرضااجازدةيةى ٖاااوثيَط بهااات بااؤ طستٓةبااةزي زيَهااازي بةزشةف اْااة و
دردوةزياْة.
ْؤيةّ:
ىطووزِرْدْي ضاَاْي ٖةزيَِ و غيَورشي بةزِيَوةبسدْي دةنات بة ٖاونازي
 -1دةض ة تاوديَسيي ٖةي
يةطةأل ديورْي تاوديَسيي درزريي و اليةْةناْى تسى ثةيوةْديدرز.
 -1تاااوديَسييةنة ياضااايي بااووْي بسِياااز و نااازي وةشرزةت و فةزَاْطااة و دةض ا ةناْي ذيَ ااس
تاوديَسي و زردةي دةضجانييإ دةطسيَ ةوة.
 -5دةبيَ وةو اليةْاْةى ية ذيَس تاوديَسيدرٕ يةضةز ورضيت دةض ة و بيَ دورناةوتٔ شرْياازي و
ىطةْاَاةنإ ثيَػاهةؽ باة دةضا ة بهاةٕ ياة
زووٕ نسدْةوة و دؤنيؤَيَٓت (َطا ٓد) و بةي
ْيَويػياْدر وةورْةي ْٗيَٓني نة ثًةي ثةْٗاْييإ ٖةز تييةى بيَات ٖاةز غا يَهي ديهاةؽ ناة
دةض ة بة َةبةضيت تاوديَسي بيٓيٓيإ بة ثيَويطت دةشرْيَت.

ماددةي شةشةم:

بةشي ضيَيةم
هةلَبرازدني ضةزؤكي دةضتةو ئةزك و ثيَلواتةكاني دةضتة

ىبررزدْي ضةزؤني دةض ة بة دةْطدرْي ْٗيَين باة شؤزيَٓاةي دوو يةضاةز ضايَي
يةنةّ :ثةزيةَإ ٖةي
وةْدرَاْي ثةزيةَإ ية ْيَو ضيَ ناْدياددر دةطسيَ اة وةضا ؤ ناة وةنوَاةْي دردوةزي ياة
ىبريَسِدزرو بة َةزضاووَيَهي ٖاةزيَُي و باة ثًاةي وةشياس
ٖةزيَُدر ناْديديإ دةناتٖ .ةي
ىةتي ضةزْةنةوتين يةنيَو ياة ناْديادةنإ باة دوو ياة ضاةز ضايَي
دردةَةشزيَت .ية ذاي
ى باررزدٕ ياة ْيَاورْي واةو دوو ناْديادةى ناة شؤزيٓاةي
دةْطي وةْدرَاْي ثةزيةَإ ٖةي
دةْطيإ بةدةضت ٖيَٓاوة دووبازة دةنسيَ ةوة ضةزنةوتووؽ وةوةياة ناة دوو ياة ضاةز
ضيَي دةْطي وةْدرَاْي ثةزيةَإ بةدةضت دةٖيَٓيَت.
دووةّ :ناْديد بؤ ثؤضيت ضةزؤى ضةزبازي َةزجةناْي طػ يي وةشيفة َةزجة وةَاْةي درديَػاي
تيَدر بيَت:
 -1بة بةْد نسدٕ ذونِ ْةدزر بيَت ية ضةز تاورْي ْانؤى بة غةزةف.
 -1اوةٕ غياوى و دةضجاني و بيَاليةْي بيَت.
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 -5بةغدرز ْةبوو بيَت يةو تاورْاْةي زذيَُي بةعظ ثالْي بؤ درزِغ نب يإ جيَباةجيَي ناسدبٔ ياإ
نسدووْي.
 -4بسِورْاَةي شرْهؤيي ية ياضاادر بةدةضات ٖيَٓاا بيَات و ااوةٕ غاازةشريي بيَات ياة باورزي
نازةنةيدر بؤ َاوةيةى ناة ياة ثااشدة ضااأل ناةَرت ْاةبيَت ضاةبازةت بةورْاةي بسِورْاَاةي
بةنايؤزيؤضيإ ٖةية و دوو ضاأل يةو َاوةيةؽ نةّ دةنسيَ ةوة ضةبازةت بةورْةي بسِورْاَاةي
ىيؼ ضاةبازةت بةورْاةي بسِورْاَاةي
َاجط يَسيإ ياة ياضاادر بةدةضات ٖيَٓااوة و ثيَآخ ضااي
دن ؤزريإ ية ياضادر بةدةضت ٖيَٓاوة و َاوةي نوزتى ويَٓدٕ بؤ بةدةضت ٖيَٓاْي ٖاةز ياةى
ية دوو بسِورْاَةنة بة َاوةي ناز نسدٕ بؤ َةبةض ةناْي وةّ ياضاية دردةْدزيَت.
ماددةي حةوتةم:
يةنةّ :درورنازيي درَةشزرْدٕ ية ثاؽ زرطةياْدْى ثؤضا ةنة ثيَػاهةؽ باة وةنوَاةْي دردوةزي
ىطةْاَةي تايبةت بة درَةشزرْدْيؼ ٖاوثيَضي دةنسيَت.
دةنسيَت نة ذيآْاَة و بةي
ىبررزدْي ضيَ ية درورنازرْي درَةشزرْدٕ دةطسيَ ة وةض ؤ بة
دووةّ :وةنوَةْي دردوةزي وةزني ٖةي
ىبررزدْي يةنيَهيإ باة
َةبةضيت ناْديدنسدْيإ بؤ ثؤضيت ضةزؤى تا ثةزيةَإ وةزني ٖةي
طويَسةي َاددةي (غةغةّ/يةنةّ)ي وةّ ياضاية بطسيَ ة وةض ؤ.
ىة و بؤ يةى جاز قابيًي تاشة نسدْةوةية باة ٖاةَإ واةو
ضيَيةَّ :اوةي صَةتى ضةزؤى تورز ضاي
زيَهاز و بٓةَاياْةي بة دةم ية َاددةي غةغةَي وةّ ياضايةدر ٖاتووٕ.
تورزةّ :زيَهازي ياضايي دةطرييَ ة بةز دةزٖةم بة ضةزؤى ياة نااتي ضةزثيَضاي نسدْاي ياةوةي
ىةتي ثيَؼ
ثةيوةْديي بة نازي وةشيفي وةوةوة ٖةية بة طويَسةي ياضا ية ثاؽ وةزطستين َؤي
وة ة ية ثةزيةَإ.
ىةتاْةي درديَ ضةزؤى ية ثؤض ةنةي ال دةدزيَت :
ثيَٓحةّ :بة بسِيازي ثةزيةَإ ية يةنيَو يةّ ذاي
 -1وةطةز ب سِيازيَهي دردوةزي يةى النةزةوة دةزتوو بة تاورْباز نسدْي بة وةناَدرْي تاورْيَو ياا
نةتٓيَهى وابسِووبةز.
 -1وةطةز نةَ ةز ةَى يإ بيَ بانييةني َةشٕ ية بةجيَ طةياْدْي ناز و وةزنةنةيدر ضةمليَٓدزر.
 -5سرث بةناز ٖيَٓاْي دةضةآلت.
ىةتي ( )5 1ية بسِطاةي ثيَٓحاةَي واةّ َاددةياة باة ثيَاي
غةغةّ :بسِيازي الدرٕ ية ٖةزدوو ذاي
ىيٓةوة دةزدةتيَت نة باة ضاةزؤنايةتيي جيَطاسي ضاةزؤني
زرضجازدةي ييرْةيةني ييَهؤي
ثةزيةَإ و وةْدرَيةتيي جيَطاسي ضاةزؤني وةنوَاةْي وةشياسرٕ و دردوةزيَهاي دردطااي
ثيَدرتووْةوة (تةَييص) ثيَو ديَت.
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ماددةي هةشتةم:
بةز يةوةي ضةزؤى وةزى و دةضةآلتة بسِياز ييَدزروةنةى بة طويَسةي واةّ ياضااية بطسيَ اة دةضات
يةبةزدةَي ثةزيةَاْدر وةّ ضويَٓدة ياضاييةي درديَ دة ورت:
(ضويَٓد بة ودري َةشٕ دة ؤّ نة واةو وةزناةي ثايَِ ضاجيَسدزروة باة زرضا طؤيي و وةَاْاةت و
ىطؤشييةوة بة جيَي دةطةيِٓ و بة وةَاْةتةوة ياضاو ثةيسِةو وزيَُٓاييةنإ باؤ
دةضجاني وبيَاليةْى و دي
ىي) ثيادةنةّ.
ْةٖيَػ ين ديازدةي طةْدةي
ماددةي نؤيةم:
يةنةّ :دةض ة وةنوَةْيَهي دةبيَت و ثيَو ديَت ية:
 -1ضةزؤني دةض ة ا ضةزؤى.
 -1جيَطسي ضةزؤى ا جيَطسي ضةزؤني دةض ةو ية ناتي واَادة ْةبووْيدر جيَي دةطسيَ ةوة.
 -5بةزيَوةبةزرْي طػيت دةض ة ا وةْدرّ.
 -4ذَازةيةى غازةشر ية نازَةْدرْي دةض ة يإ ية دةزةوةي نة ذَازةيإ ية ضيَ شيااتس ْاةبيَت
بةغدرزي ية نؤبووْةوة و طف وطؤيةناْي وةنوَةْدر دةنةٕ بةبيَ واةوةي َاايف دةْطادرْيإ
ٖةبيَت.
دووةّ :دةضةآلتةناْى وةنوَةٕ:
 -1واَادة نسدْي بودجةي دةضا ةو دياازي نسدْاي َيالنةناةي و درْااْي ػا ةي َووتاةي
فةزَاْبةز و نازَةْدرْي بة ٖةَاٖةْطي يةطةأل وةشرزةتي درزريي.
 -1دةزنسدْي ثةيسِةوي تايبةت بة دةض ة.
 -5درْاْي ثالْي نازي دةض ة.
 -4بسِيازدرْي زرثؤزتي دةوزي نة بؤ ثةزيةَإ يإ اليةْاْي تسى فةزَي بةزش دةنسيَٓةوة.
ىيٓةوة يةو بابةتاْةي ضةزؤى زةورْةي الي وةويإ دةنات و دةزنسدْي بسِيازي ثيَويطت
 -6ييَهؤي
يةبازةياْةوة.
ضيَيةّ :بسِيازةناْي وةنوَةْي دةض ة بة شؤزيٓة دةدزئَ و ية ناتي يةنطإ بووْي دةْطدر الياةْي
نة ضةزؤني دةض ة دةْطي يةطةأل دروة قبووأل دةنسيَت.
ماددةي دةيةم:
ضةزؤى وةّ وةزناْةي دردئَ ثيادة دةنات:
ىطاووزِرْدْي نازةنااْي دةضا ة و َطاؤطةزنسدْي باةجيَ طةياْادْي وةزناةناْي ياة
يةنةّٖ :ةي
تورزتيَوةي ياضادر بةو جؤزةي واَانةناْي بةدي دةٖيَٓيَت.
دووةّ :نسدْااةوةي يكااي دةضا ة يااة ثازيَصطاااو وياادرزةناْي ٖةزيَُاادر بااة َااةزجيَو ٖااةز يكااة
فةزَاْبةزيَو بة ثًةي بةزِيَوةبةزي طػيت بةزيَوةي ببات نة باة الي نةَاةوة بسِورْاَاةي
بةزريي شرْهؤيي بةدةضت ٖيَٓا بيَت.
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ضيَيةّٖ :ةز تورز َاْط جازيَو يإ ٖةز ناتيَو ثيَويطت باوو زرثاؤزتيَهي دةوزي ثيَػاهةؽ باة
ثةزيةَإ بهسيَت نة بسييت بيَت ياة تااالنييةناْي دةضا ةو ثو ةياةى ياة باازةي واةو
ىيٓااةوةيإ تيَاادر نااسروةو وااةورْي در ااسروٕ و وةورْااةي زةورْااةي الي
نيَػاااْةي ييَهؤي
دردطاناْي تايبة ةْد نسروٕ و زيَ بة جةَاوةز و َيدياؽ دةدزيَت تاوي ثيَدر خبػيَٓٔ.
ىةزى دردى بؤ نازنسدٕ ية دةض ةدر تةْطيب
تورزةّ :درور ية وةنوَةْي دردوةزي بهسيَت ييَهؤي
بهات.
ماددةي ياشدةم:
يةنةّ :ضةزؤني دةض ة (جيَطس) يَهي ٖةية نة بة ثًةيةني تايبةتة و بة ثيَي ثااآلوتين ضاةزؤى باة
َةزضووَيَهي ٖةزيَُي دردةَةشزيَت.
دووةّ :ضااةزؤني دةضا ة بااؤي ٖةيااة ٖةْااديَو يااة دةضااةآلتةناْى ااؤي بااة جيَطسةنااةي يااإ
بةزِيَوةبةزرْي طػيت بدرت.
ماددةي دواشدةم:
دةض ة ثيَو ديَت ية:
يةنةّ :فةزَاْطةي نازوبازي نازطيَسِي ودرزرياي :فةزَاْباةزيَو باة ثًاةي بةزِيَوةباةزي طػايت
ضةزؤنايةتيي دةنات و بة الي نةَةوة بسِورْاَةي بةزريي شرْهاؤيي بةدةضات ٖيَٓاابىَ ياة
ىي غازةشريي ٖةبىَ.
بورزي ثطجؤزريةتيي ؤيدر بة الي نةَةوة دة ضاي
ىيٓةوةنإ :فةزَاْبةزيَو بة ثًةي بةزيَوةبةزي طػيت
دووةّ :فةزَاْطةي نازوبازي ياضايي وييَهؤي
ضةزؤنايةتيي دةنات و بة الي نةَةوة بسِورْاَةي بةزريي شرْهاؤيي ياة ياضاادر بةدةضات
ىي غاازةشريي ٖاةبىَ ثيَاو
ٖيَٓابىَ و ية بورزي ثطجؤزريةتيي ؤيدر بة الي نةَةوة دة ضااي
ديَت ية:
 -1بةزِيَوةبةزريةتيي نازوبازي ياضايي :فةزَاْبةزيَو بة ثًةي بةزِيَوةباةز ضاةزؤنايةتيي دةناات
بسِورْاَةي بةزريي شرْهؤيي ية ياضادر بةدةضت ٖيَٓابىَ ية بورزي ثطجؤزريةتيى ؤغيدر بة الي
نةَةوة ثيَٓخ ضاٍَ غازةشريي ٖةبىَ وةّ وةزناْةي درديَ دةطسيَ ة وةض ؤ:
أ -ط ٓة زووي زر وزرويَر يةبازةي وةو ثسضة ياضايياْةي دة سيَٓة بةزدةَي دةض ةوة.
ب ا دردبيٓى نسدٕ (املرافعة) ية بةزدةّ دردطاناْي تايبة ةْد ٖيَٓادةي ثةيوةْاديي باة نيَػاةناْي
ىييااةوة ٖةيااة نااة دةضا ة دةيااإ جووييَٓيَاات و ثيَدرتااووْةوة بااة زيَطاناااْي تاْااةدرٕ
طةْدةي
يةبازةياْةوة.
ىيٓاةوةدر ناة يةضاةز ورضايت دةضا ة ثيَاو
د ا ْويَٓةزريةتي نسدْي دةض ة ياة ييرْاةناْي ييَهؤي
ٖيَٓسروٕ.
ىي و
ىيٓةوة وتويَريٓاةوةي ياضاايي تايباةت باة ياضااناْي ْةٖيَػا ين طةْادةي
دا واَادةنسدْي ييَهؤي
ىةتي يةّ بازةيةوة.
زيَههةوتٓٓاَةناْي ْيَودةوي
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ىيٓةوةنإ :فةزَاْبةزيَو بة ثًةى بةزِيَوةبةز ضاةزؤنايةتى دةناات ناة
 -1بةزِيَوةبةزريةتيي ييَهؤي
بسِورْاَةى بةزريى شرْهؤى ية ياضادر بةدةضت ٖيَٓابىَ و يةبورزى ثطجؤزريةتييةنةيدر بؤَاوةيةى
ىي ياة
ىةتاةناْي طةْادةي
بةالى نةَةوة ثيَٓخ ضاٍَ غازةشريى ٖةبىَ و وةزنى واغهسرنسدْي ذاي
تيَهسِري دةشطاناْي ذهوَةتدر دةطسيَ ة وةض ؤ ٖةزوةٖا شرْياازي ياة ضاةزيإ باة ٖاوناازى
ىيٓةوةى تيَدر دةنات.
واَيَسةناْى تةنةْيهى نؤدةناتةوة و ييَهؤي
ض ايَيةّ :فةزَاْطااةي ااؤ ثازرضاانت وغ اةفافيةت :فةزَاْبااةزيَو بااة ثًااةي بةزِيَوةبااةزي طػاايت
ضةزؤنايةتيي دةنات بةالي نةَةوة بسِورْاَةي باةزريي شرْهاؤي بةدةضات ٖيَٓاابىَ ياة
بورزي ثطجؤزريةتيي ؤيدر بة الي نةَةوة دة ضاٍَ غازةشريي ٖةبىَ و وةّ وةزناْةي درديَأ
دةطسيَ ة وةض ؤ:
ىٓيابووٕ ية زةوريي ضةزتاوةناْى ضاَاْي وةو نةضةي ذونُةناْي وةّ ياضاية دةيطسيَ ةوة
 -1دي
وةورْةي بة ْاوي ؤيةوة يإ بة ْاوي ٖي ديهةوة تؤَاز نسروٕ جا ض ية ذياشةي واةو ياإ
ىهايةتييإ بؤ وةو دةطةزِيَ ةوة.
ذياشةي نةضاْي ديهةدر بٔ َادرّ َوي
ىي و غيَورشةناْي تااوديَسِيي درزرياي و
ىيٓةوة ية نيَػةناْي طةْدةي
 -1ثةزةثيَدرْي نازرَةيي ييَهؤي
ثػهٓيين نازطيَسِي و بآلونسدْةوةي نوي ووزي دةضجاني وغةفافيةت.
 -5بة دوردرتووْي ثيادةنسدْي ياضاو ثةيسِةو و زيَُٓاييةناْي ثةيوةْديدرز بة دةض ةوة.
 -4بووذرْدْةوةي ثةيوةْدي يةطةأل زيَهخسروةناْي اوةٕ تاالني ٖاوغيَوة.
 -6بةزِيَوةبسدْي بةزْاَةناْي َةغل و طسيَدرْي ناؤْطسة باة ٖازيهاازي يةطاةأل وةشرزةتاةنإ و
اليةْاْي تايبة ةْدو دةشطاناْي نةزتي تايبةت.
تورزةّْ :ووضيٓطةي ضةزؤني دةض ة :فةزَاْبةزيَو بة ثًاةي بةزِيَوةباةز ضاةزؤنايةتيي دةناات
بةالي نةَةوة بسِورْاَةي بةزريي شرْهؤي بةدةضت ٖيَٓا بيَت.
ماددةي ضيَصدةم:
ىيٓاةوةيإ
ىاةزةورْى َاايف ييَهؤي
ىيٓةوةيةندر نة دةض ة دةيهاات ييَهؤي
يةنةّ :ية ناتي ٖةز ييَهؤي
يةطةأل ٖةز نةضيَو ٖةية نة ذونُةناْي وةّ ياضاية دةيطسيَ ةوة و تاو ػاْدٕ بة ضةْةد
ىطةْاَةي فةزَيدر ية ْيَوياْدر وةورْةي نة ْٗيَٓني جا ثًةي ثةْٗاْييإ ٖةز تييةى بيَت
و بةي
و دةبيَ وةزني تووْة ذووزةوةيإ بؤ فةزَاْطةي ثةيوةْديدرز بةو واَيَسرْاةي ناة جاؤزي
نازةنةيإ دةخيورشيَت واضإ بهسيَت و ثازرض ٓيإ دربني بهسيَت و ْابيَ واةو واَيَسرْاةيإ
ييَ وةزبطسِيَت نة ثةيوةْدييإ بة نازةنةياْةوة ٖةية.
ىطةْاَاْاةي درور
ىيٓةوةدرياة طاوتي واةو شرْياازي و بةي
دووةّ :وةطةز وةو اليةْةي ياة ذيَاس ييَهؤي
دةنسيَت ببيٓدزئَ يةو ثةزِي ْٗيَٓيدرٕ و وةطةزى واغهسر نسدْيإ زةْطة واضايػي ٖةزيَِ
خباتة َةتسضييةوة ضةزؤني دةض ة ييرْةيةني ييَهؤىييَٓاةوة باة ضاةزؤنايةتيي اؤي ياإ
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جيَطسةنةي و وةْدرَيةتيي دوو ية بةزِيَوةبةزرْى طػيت ية دةض ة بؤ وزدبيين نسدْاي واةو
ىطةْاَاْة ثيَو دةٖيَينَ.
شرْيازي و بةي
بةشي ضوازةم
حوكنةكاني بةدةضت هيَهاني نازِةوا
ماددةي ضوازدةم:
يةنةّ :بة بةدةضت ٖيَٓاْي ْازِةور دردةْدزيَت ٖةز ضاَاْيَهي يةنيَو يةورْةي ية ذيَس ذونُةناْي
وةّ ياضايةدرٕ ض بؤ ؤي يإ بؤ يةنيَهي ديهة ية زيَي بةنازٖيَٓاْى وةشيفةي طػيت ياإ
زرضجازدةْى طػيت (ري هًيف ريعاّ) يإ ضيفةت يإ ياة وانااَي زةف اازيَهي ثيَضاةورْةي
دةقيَهي ياضايى بة دةضت ٖيَٓابيَت.
دووةّ :بة طويَسةي وةوةي ثيَػوو ٖةز شياد بووْيَهي ضاَإ نة بةدي ديَت ياة ثااؽ وةزطاستين
وةشيفةي طػيت يإ زرضجازدْى طػيت يإ ٖةبووْي ضيفةت بةضةز واةو نةضاةي ياة ذيَاس
ىْي ْاناَي ٖة ناتيَو ناة
ذونُةناْي وةّ ياضايةدرية يإ بةضةز ٖاوضةزةنةيدر يإ َٓدرال
يةطةٍَ درٖاتياْدر ْةطونيَت و ْةياْ ورْي ضةزتااوةى زةوري باؤ بطاةمليَٓٔ باة قؤشتٓاةوة
(رض غالٍ) دردةْدزيَت.
ضيَيةّ :ذونُةناْي بسِطةي دووةَي وةّ َاددةية بةضةز ٖةز نةضيَهدر ثيادة دةبيَات ناة باة ٖاةز
ضيفةتيَو بيَت ضاَاْي طػيت بةدةضت دةٖيَٓيَت نة ضةزتاوةنةي ْازِةورية.
ماددةي ثاشدةم:
ىاةتي بةدةضات ٖيَٓااْي ْاازِةوردر
يةنةّ :دةض ة وةنوَاةْي دردوةزي واطاادرز دةناتاةوة ياة ذاي
ضةبازةت باة ضاةزؤني ٖاةزيَِ و جيَطسةناةي و ضاةزؤنى ثةزياةَإ و جيَطسةناةى و
وةْاادرَاْى ثةزيااةَإ و ضااةزؤني وةنوَااةْى وةشيااسرٕ و جيَطسةنااةي و وةشيسةنااإ و
ىيٓاةوة
بسيهازى وةشرزةتةنإ و ضةزؤى دةض ةناْي ضةزبة ؤ و بسيهازةناْيإ باؤ ييَهؤي
تيَياْدر و زةورْة نسدْيإ بؤ دردطا بة طويَسةي ياضا.
دووةّ :نيَػةناْى وةدةض ٗيَٓاْى ْاازِةور ضاةبازةت باة تيَهاسِري واةو فةزَاْبةزرْاةي ياة بةْادي
ىاةت زةورْاةي الي
(يةنةّ)ي وةّ َاددةيةدر دةقٓووع ناسروٕ زرضا ةو ؤ باة ثيَاي ذاي
ىيٓةوة دةنسئَ.
دردوةزي ييَهؤي
ماددةي شاشدةم:
دردطا بؤى ٖةية تةَاغاى درورى وةدةض ٗيَٓاْى ْازِةور بها بةوةى طًدرْةوةى ياةدة

(احتياطي )

ىْى ْاناَى دربٓىَ.
يةضةز ضاَاْى تؤَةتباز يإ ٖاوضةزةنةى يإ َٓدرال
ماددةي حةظدةم:
يةنةّ :ضصري بةْدنسدٕ دة ورت و باسِي بةدةضات ٖيَٓااْي ْاازِةورؽ دةطيَسِدزيَ اةوة ياة ٖاةز
نةضيَو ض بؤ ؤي يإ بؤ ٖي ديهة وةدةض ٗيَٓاْى ْازِةوري وةطرينةوتبيَت.
9

دووةّ :ذونُى دردطاى تايبة ةْد :يةضةز درورنازيى دةض ة ية َااوةى ضاىَ ضااٍَ ياة باةزورزى
َسدْةنةوة زيَطا ياة طةزِرْدْاةوةى دةضا هةوتى ْاازِةور ْاطسيَات ٖةزتةْديػاى درورى
ىة ْاناَاةنإ
ىى ٖاوضةز و َٓدري
ىو و َاي
ضصريى َسدْةنة بةضةز تووبيَت قةزشةنة ية َوي
وةزدةطريدزيَ ةوة ٖةز نةضة و بةثيَى وةو ضوودة ْازةوريةى بة دةض ى ٖيَٓاوة.
ىْي ْاناَدر نة ضاووديإ ياة
ضيَيةّ :ثيَويط ة دردطاي تايبة ةْد ية بةزةو زووي ٖاوضةز و َٓدرال
وةدةض ٗيَٓاْي ْازةور ديوة بسياز بة جيَبةجيَ نسدْي ذونُةناة بادرت باة طيَسِرْاةوة ياة
ضاَاْي ٖةز يةنةيإ بة وةْدرشةي ضوودوةزطستين.
ماددةي هةذدةم:
ٖاوبةؽ ية ضصري تاورْي بةدةضت ٖيَٓاْي ْازِةور دةبة ػسيَات وةطةز دةضت ثيَػخةزي بهات و
ىتي ثةيوةْديدرز ية تاورْةنة واطادرز بهاتةوة بةز ية واغهسر نسدْي يإ يةناتي تويَريٓاةوة
دةضةال
و ييَهوييَٓةوةدر ية واغهسر نسدْيدر ٖاوناز بيَت ذونُي وةّ َاددةية ذاونُي طيَسِرْاةوة باةتاٍَ
ْاناتةوة.
ماددةى نؤشدةم:
ٖةز نةضيَو بة وةْكةضت بؤ َاوةي ضيَ َاْط شياتس ية ثيَػهةؽ نسدْاي درتاناإ (رقاسرزرت)ي
واغهسر نسدْي بةزذةوةْدي درزريي ية ناتى بسِيازدزروي ؤي دورنةوت بة غةزرَةياةى ناة ياة
يةى ًَيؤٕ ديٓاز نةَرت و ية ضىَ ًَيؤٕ ديٓازيؼ شياتس ْةبيَت ضصر دةدزيَت ٖةَإ ضصر بة ضاةز
ٖةز نةضيَهدر دةضةثيَت نة بة وةْكةضت درتا (بياْات)ي جةوٖةزي ْادزوضت بدرت.
ماددةي بيطتةم:
وةو ضصرياْةى يةّ ياضايةدر بسياز دزروٕ زيَ ية ضةثاْدْي ضصري ديهةي توْدتس ْااطسٕ ناة ياة
ياضايةني ديهةي ناز ثيَ نسرو ية ٖةزيَُدر بسياز دزروة.
بةشي ثيَهضةم
حوكنة طشتى و كؤتاييةكان
ماددةي بيطت و يةكةم:
ىْاةيإ ثاىَ
فةزَاْبةزرْي دةض ة جطة ية بةزيَوةبةزرْى طػيت و اوةٕ ثًةي تايبةت واةو دةزَاال
دةدزيَات نة فةزَاْبةزرْي ديورْي تاوديَسيي درزريي بة طويَسةي ياضاي دياورْي تااوديَسي درزرياي
ىي  1118وةزي دةطسٕ.
ٖةزيَُي نوزدض إ ذَازة ()1ي ضاي
ماددةي بيطت و دووةم:
بىَ ية ضةزؤني دةض ة نةع بؤي ْيية ية زووي ناطيَسِييةوة ضصري فةزَاْبةزرْي بدرت و ْاغبيَت
بة ٖؤي نسدرزيَهةوة نة ثةيوةْديي بة وةشيفةنةياْةوة ٖةية طٌ بدزيَٓةوة يإ دةض بةضةز بهاسئَ
ىةتي نةتٔ يإ تاورْي بيٓسرودر.
ىةت ية ضةزؤني دةض ة بةدةز ية ذاي
تةْيا ية ثاؽ وةزطستين َؤي
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ماددة بيطت و ضيَيةم:
ذَيَسيازيي دةض ة وزدبيين ديورْي تاوديَسيي درزريي دةيطسيَ ةوة.
ماددة بيطت و ضوازةم:
ضةزؤني دةض ة بؤي ٖةية زيَُٓايي ثيَويطت بؤ واضاإ جيَباةجىَ نسْاي ذونُاةناْي واةّ ياضااية
دةزبهات.
ماددةي بيطت و ثيَهجةم:
ضةزؤنى دةض ة بؤ ٖةية بة طويَسةي ورضيت ناز بةؽ وٖؤبةناْي دةض ة ية ْويَ بهاتاةوة ياإ
ىيإ بوةغيَٓيَ ةوة.
تيَهةٍَ بهات يإ ٖةي
ماددةي بيطت و شةشةم:
ناز بة دةقي ٖيط ياضا يإ بسيازيَو ْانسيَت نة يةطةٍَ ذونُةناْي وةّ ياضايةدر ْانؤى بيَت.
ماددةي بيطت و حةوتةم:
ثيَويط ة اليةْاْي ثةيوةْديدرز ذونُةناْي وةّ ياضاية جيَبةجىَ بهةٕ.
ماددةي بيطت و هةشتةم:
ىونسدْاةوةي ياة زؤذْاَاةي فاةزَي (وةقاايعي نوزدضا إ)در جيَباةجىَ
وةّ ياضااية ياة زؤذى بال
دةنسيَت.

حمند قادز عبداهلل
(د .كةمال كةزكووكى)
ضةزؤكى ثةزلةمانى كوزدضتان ـ عيَساق
هؤيةكانى دةزضوواندنى
ىي درزريي و نازطيَسِي نة تووغي ذهوَةت و نؤَةٍَ دةبيَات دةبيَا ة َايةى ٖيَٓاْة وازري
طةْدةي
ىاادر وةَاةؽ وري يااة ذهوَااةت و طااةالْي
ىاةتيَو يااة ثاغااهةوتٔ و بيَادردي يااة ْيَااو نؤَةي
ذاي
ىٔ و ية ْااوي بباةٕ و
ثيَػهةوتوو و غازض إ نسد ياضا دةزبهةٕ تا ضٓووزيَهي بؤ دربٓئَ و ْةيٗيًَ
ىةناةي بٓاةزِةت ياة ضيطا ةَي
ىتةوة ناة باة نؤي
ىي تااوديَسي بةضاةز دةضاةال
يةبةز باية ي زؤي
ىي ية ٖةَوو واض ةناْدر ثيَوضت
دميونسرضي زرض ةقيٓة دردةْدزيَت و يةبةز وةوةي ْةٖيَػ ين طةْدةي
بة ٖةبووْي دةض ةيةني طػايت دةضاجاني دةناات و ياةذيَس تااوديَسيي ثةزيةَاْادر بيَات و واةو
ىتةغي ثىَ بدزيَت نة وةزني ثيَ ضجيَسدزروي دةخيورشيَت وةّ ياضاية درْسر.
ثطجؤزريةتي و دةضةال

تيَبيين :وةّ ياضاية بةبسيازي ذَازة  15ي ضايي  1111يةاليةٕ بةزيَص ضةزؤني ٖةزيَُي
نوزدض اْةوة دةزتويَٓسر.
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