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 ئُجنىمُىِ ىىيَيُساىِ عريام

 ياطا دَسضىوَناٌ

 

 بُىاوّ طُل 

 طُسؤنايُتِ نؤماس 

 

و  (٦١)يُ ماددٍَ  (يُنُو)بيًاد يُطُس ئُوٍَ ئُجنىومُىٌ ىىيَيُساٌ بُثًٌَ سىننُناىٌ بُىذٍ 
ٍ دَطتىوس بشِياسٍ يٌَ داوَ، طُسؤنٌ نؤماس يُ سيَهُوتٌ (٧٣)يُ ماددٍَ  (طًًَُو)بُىذٍ 

 . بشِياسٍ دَسنشدىٌ ئُو ياطايٍُ دا٧/٨/٢٠١١

 ٢٠١١طايَِ  (١٨)رماسَ 

 ياطاٍ خضمُت و خاىُىؼني بؤ ًٍَضَناىِ ىاوخؤ

ثًَياطُناٌ و ئاماجنُناٌ و مُبُطت يُو طىصاسػتاىُ ئُوَ بؤ ٍُمىو  :بُػِ يُنُو
 .ثًَذاويظتًُناىِ ئُو ياطايُ

 

 :١ماددَّ 

مُبُطت يُو دَطتُواراىٍُ خىاسَوَ يُو ياطايُدا ئُو ماىاياىُيُ نُ يُ بُسامبُس ٍُس يُنًَهًاٌ 
 .ٍاتىوَ



 وَصاسَتِ ىاوخؤ : وَصاسَت : يُنُو 

وَصيشّ ىاوخؤ  : وَصيش : دووَو 
ثؤيًظِ ىاوخؤ و ثؤيًظِ طيىوس و بُسطشّ ػاسطتاىِ و :ًٍَضَناىِ ئاطايؼِ ىاوخؤ : طَِ يُو 

 .ثؤيًظِ ٍاتىضؤ و ثؤيًظِ فًذسايَِ و ثؤيًظِ ثاطُواىِ تش ثُيىَطت بُ وَصاسَت

 .ثًاوّ ثؤيًع يُ ثًُّ مالصو بؤ طُسَوَ: ئُفظُس :ضىاسَو

ئُو ئُفظُسَيُ نُ بشِواىامُّ صاىهؤيٌ طُسَتايٌ ٍُيَطشتىوَ ياٌ : ئُفظُسّ تايبُمتُىذ: ثًَيذُو
بشِواىامُّ باالَّ يُ تايبُمتُىذّ صاىظتِ ياٌ مشؤظايُتِ ٍُيُ نُ باوَسِ ثًَهشاوَ بُ فُسمِ و ناس يُ 

 .تايبُمتُىذيًُنٍُ خؤّ دَنات يُ ًٍَضَناىِ ىاوخؤ

ئُطُس ئُفظُس  (ثًاو بًَت ياٌ رٌ)يُنًَهُ يُ تانُناىِ ًٍَضَناىِ ىاوخؤ : ثًاوّ ثؤيًع : ػُػُو
بًَت ياٌ سيَجًذساو ياٌ ئُفظُسّ ثؤل ياٌ ثؤيًع ياٌ قىتابِ بَِ يُ ثُمياىطا ياٌ نؤيًَز ياٌ يُنًَو 

يُ قىتاخباىُناىِ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ ىاوخؤ ثًَياطُ دَنشَّ بُ ثؤيًع، ئُطُس يُو 
 .ياطايُدا ًٍض دَقًَو بُثًَضُواىٍُ ئُوَوَ ىٍُاتبًَت ًٍض ىاوَسؤنًَهِ ىًُ دًاواصّ يُطُلَ ئُوَ

 .سيَجًَذساو و ئُفظُسّ ثؤل و ثؤيًع : ناسمُىذ: سُوتُو

 .ئُواىُّ يُ ثًُّ ٍُػت تانى ثًُّ يُنً: سيَجًَذساو: ٍُػتُو

 .٤ئُوَّ نُ يُ ثًُّ ثؤيًظٌ يُنُو تا ياٌ طُسؤنِ ثًادَّ : ئُفظُسّ ثؤل: ىؤيُو

 .ثًاوّ ثؤيًع نُ ثًُّ يُ ئُفظُسّ ثؤل ىضمرتَ : ثؤيًع: دَيُو

ثًاوّ ثؤيًظُ نُ مماسَطُّ ثًؼُيُى ياٌ تايبُمتُىذيُى دَنات يُ ًٍَضَناىِ : ٍىىُسّ: ياصدَ
 .ئاطايؼِ ىاوخؤ 



 .ماوٍَ خضمُتٌ ثًاوّ ثؤيًع يُ ًٍَضَناىِ ئاطايؼِ ىاوخؤ : خضمُت: دواصدَ

 .دوا مىوضُّ بيُسَِتٌ ماىطاىُيُ يُ ًٍَضَناىِ ئاطايؼِ ىاوخؤ بٌَ دَسمايَُ: مىوضُ: طًاصدَ

 . دَسمايََُتٌ يُطُلَبشيتًًُ يُ مىوضٍُ بيُسِ: مىوضُّ طؼيت: ضىادَ

 .ىًىَّ مىضُّ طؼيت:ىًىَّ مىوضُ : ثاصدَ

ثًاوّ ثؤيًظُ نُ يُ ناتِ بُػذاسيهشدٌ يُ دُىط ياٌ دىيَُ نشداسيُناٌ ياٌ :ػًٍُذ: ػاصدَ
ثًَهذاداىُناٌ ياٌ يُ سِووداوَناىِ تريؤس ياٌ تًَهذاٌ دَنىرسٍَ ياٌ بٍُؤٍ ٍُسيُى يُماىُ ػًٍُذ 

 .دَبَِ

ثًاوّ ثؤيًظُ نُ بشييذاس دَبَِ ياٌ تىوػِ سوداويَو ياٌ ىُخؤػًُى دَبَِ : بشييذاس :سُظذَو
يُناتِ بُػذاسّ نشدىِ يُ دُىط ياٌ دىيَُ نشداسيُناٌ سووبُسووبىىُوَناٌ ياٌ يُ سِوداوَناىِ 

 .تريؤس و تًَهذاٌ ياٌ ٍُسيُى يُماىُ ػًٍُذ دَبًَت

ثًاوّ ثؤيًظُ نُ بضسدَبَِ ياٌ دَسِفًَيشيَت يُ ناتِ  خضمُتهشدىٌ ياٌ يُ ناتِ : بضسبىو: ٍُردَو
 .ٍُيَظاىِ بُ ئُسنُناىِ ياٌ بٍُؤّ ئُواىُوَ ضاسَىىطِ دياس ىامًَيًَت

ثًاوّ ثؤيًظُ نُ يُ اليٌُ ًٍَضّ دورمً ياٌ ٍُساليُىًَهٌ تش يُناتِ : دَطتطرينشاو :ىؤصدَو
 .ٍُيَظاىِ بُ ئُسنُناىِ ياٌ بٍُؤّ ئُوَوَ دَطتطري دَنشَّ

ثًاوّ ثؤيًظُ نُ خاىُىؼني دَنشَّ بُسامبُس خضمُتُنُّ ػايُىِ مىضُّ : خاىُىؼني: بًظتُو
 . خاىُىؼًيً ياٌ ثاداػيت خاىُىؼني 

 .ئُو خضمُتُيُ بُ ثًَِ ياطا بؤ خاىُىؼني ئُرماس دَنشَّ: خضمُتِ خاىُىؼًيِ: بًظت و يُنُو



ٍُمىو ئُو مافاىُيُ نُ ثًاوّ ثؤيًع ياٌ طُسووتش : مافُناىِ خاىُىؼني: بًظت و دووَو
 .ػايُىًُتِ يُ ناتٌ خاىُىؼًين ياٌ يُ ناتِ مشدىِ بُثًَِ ئُو ياطايُ 

ئُو ثاداػتُ نُ دَدسَّ بُ ثًاوّ ثؤيًع دواّ : ثاداػيت خاىُىؼًيِ: بًظت و طَِ يُو
 .خاىُىؼني نشدىِ ناتًَو ًٍض مىضُيُنِ خاىُىؼًيِ ىايطشيَتُوَ

 .مىوضٍُ خاىُىؼًين مىوضٍُ ماىطاىُيُ نُ خاىُىؼني ػايظتُيُتٌ: بًظت و ضىاسَو

نُطٌ ػايٌُ، ئُوٍَ نُ ػايُىٌ مافُناىٌ خاىُػًيًًُ يُ وَسطشَناٌ بُثًٌَ : بًظت و ثًَيذُو
 .بشِطُناىٌ ئُو ياطايُ

تانُناىٌ خًَضاىٌ ئُو ثًاوٍَ ثؤيًظُ نُ خاىُىؼني نشاوَ يُ دواٍ : وَسطش: بًظت و ػُػُو
 .وَفاتٌ دَمًَييُوَ بُثًٌَ ئُوٍَ يُو ياطايُ دياسيهشاوَ

بشٍِ خاىُىؼًين، بشٍِ ماىطاىُيُنُ نُ دَدسيَتُ نُطٌ ػايٌُ يُ مىوضٍُ : بًظت و سُوتُو
 .خاىُىؼًين

يًَزىٍُ ثضيؼهٌ، يًَزىٍُ ثضيؼهٌ ثًَهَاتىو يُ دَصطاناىٌ تُىذسوطتًٌ : بًظت و ٍُػتُو
 .ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ

 .ساثؤستٌ ثضيؼهٌ، ئُو ساثؤستُيُ نُ يًَزىٍُ ثضيؼهٌ دَسٍ دَنا: بًظت و ىؤيُو

ثُنهُوتين تُواو ياٌ بُػًَو يُ ناسٍ ثًاوٍ ثؤيًظٌ ىُخؤؾ ياٌ بشييذاس تىوػٌ دَبٌَ : طًًُو
دواٍ ضانبىوىُوٍَ ياٌ يُ ناتٌ تىوػبىوىٌ بٌَ ًٍىابىوٌ يُ ضانبىوىُوٍَ نُ بشِياسٍ يُطُس 
 .دَدسٍَ و سيَزٍَ دياسٍ دَنشٍَ بُثًٌَ دَطتيىوطًَهٌ تايبُت نُ دَسدَضٌَ بُثًٌَ ئُو ياطايُ



ثًَؼخظتين ىاياب، ثًَؼخظتين ثًاوٍ ثؤيًع يُ ناتٌ ٍُطتاىٌ بُ ناسيَهٌ : طٌ و يُنُو
ثايَُواىاىُ و ئاصايُتًًُنٌ دياس ياٌ قىسباىًذاٌ ياٌ سووبُسِووبىوىُوٍَ تشطيانٌ دُطتُيٌ ياٌ 

 .ئُجنامذاىٌ يًََاتىويُنٌ نُو ويَيُ ياٌ قىسباىًذاٌ ناسٍ خؤٍ ياٌ يُخضمُتهشدىٌ وآلت

 :٢ماددٍَ 

ئُو ياطايُ ئاماجنٌ سيَهخظتين دامُصساىذىٌ ثًاوٍ ثؤيًع و خضمُت و بُسصنشدىُوٍَ و 
طُسفهشدىٌ مىوضٍُ طؼيت و خاىُىؼًيهشدىٌ ياٌ دَطت يُناسنًَؼاىُوٍَ و دابًيهشدىٌ 

مافُناىٌ خاىُىؼًين و دَسمايَُ ػايظتُ و بًَبُػبىوٌ يًٌَ و سيَضيًَياىٌ سايَُتُناىٌ قىسباىٌ و 
 .بشييذاسبىوٌ و ػًٍُذ بىوٌ بُثًٌَ خضمُتهشدىٌ ياٌ بٍُؤيُوَ

 :٣ماددٍَ 

 طشيَبُطتًاٌ يُطُلَ نشاوَ، ٥/٤/٢٠٠٣ئُو ياطايُ ئُو ثًاواىٍُ ثؤيًظًؽ دَطشيَتُوَ نُ ثاؾ 
. ٍُسوٍَا ػًٍُذ و بشييذاساىًؽ دَطشيَتُوَ

 

 بُػٌ دووَو

 خضمُتٌ ئُفظُس

 : ٤ماددٍَ 

ئُفظُس يُ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ دادَمُصسٍَ و ثًُ و مىوضٍُ ثٌَ دَدسٍَ و / يُنُو
بُسصدَنشيَتُوَ و خاىُػني دَنشٍَ و دَطُسِيَتُوَ بؤ خضمُت بُ ثًَؼيًاسٍ وَصيش و بشِياسٍ 

 .طُسؤنايُتٌ ئُجنىومُىٌ وَصيشاٌ



 :ئُفظُس ثًَؽ ئُوٍَ دَطتبُناس بٌَ بُو ػًَىَيُ بُسامبُس وَصيش طىيَيذ دَخىات/ دووَو

طىيَيذ بُخىاٍ طُوسَ نُ ثاسيَضطاسٍ يُ دَطتىوسٍ نؤماسٍ دميىنشاتٌ يُنطشتىو دَنُو و سيَضٍ )
دَطتىوس و ياطا دَطشو و ضاوديَشٍ ئاطايؼٌ وآلت دَنُو و ئُسنُنُو بُساطتطؤيٌ دًَبُدٌَ 

 (دَنُو و خىا ػاًٍذَ يُطُس ئُوٍَ دَيًًََه

 : ماددٍَ ثًَيذُو 

 :ئُوٍَ دَبًَتُ ئُفظُس دَبٌَ ئُو مُسداىٍُ ٍُبٌَ

 .عًَشاقٌ بٌَ و  يُ دايو و باونًَهٌ عًَشاقٌ بًَت و يُ دايهبىوٍ عًَشام بٌَ/ يُنُو

 طايٌَ تُمُىٌ طُوسَتش ىُبٌَ و بؤ ناسمُىذاىٌ ٢٥تُمُىٌ تُواو نشدبٌَ يُ  (طال١٩َ)/ دووَو
 .طالَ صياتش ىُبَِ (٢٧)ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ يُ 

سَوػيت ضاى و ىاوباىطٌ باػٌ ٍُبًَت و ًٍض طىماىًَهٌ يُطُس ىُبٌَ بؤ ساطتطؤيٌ و / طًًَُو
 .ئًيتناٍ بؤ وآلت و خُيَهُنٍُ

 :دَسضىوٍ يُنًَو يُماىُ بًَت/ ضىاسَو

 . نؤيًزَناىٌ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ يُ عًَشام–أ 

 نؤيًزَناىٌ عُسَبٌ ياٌ بًاىًٌ ٍاوػًَىَ و باوَسِثًَهشاو بٌَ يُاليٌُ وَصاسَتٌ خىيَيذىٌ باآل –ب 
 .و تىيَزييُوٍَ صاىظيت يُطُس بيُماٍ مامُيٍَُ ٍاوتايٌ يُطُلَ يُنرت

 ئُو خىيُ تايبُتًاىٍُ نُ وَصاسَت دَيهاتُوَ بؤ سيَجًَذساوَناىٌ نُ ٍُيَطشٍ بشِواىامٍُ –ز 
 .خىيَيذىٌ ئامادَيٌ ياٌ بشِواىامٍُ ئامادَيٌ ثؤيًع ياٌ ثُمياىطاٍ ثًَطُياىذىٌ سيَجًَذساواٌ



طالَ نُمرت ىُبًَت، ئُطُس وَصاسَت ثًَىيظيت  (٤) ئُو نؤيًزاىٍُ نُ ماوٍَ خىيَيذىًاٌ يُ –د 
بُو تايبُمتُىذياىٍُ صاىظيت و مشؤيًاىُ ٍُبٌَ، دواٍ تُواوبىوىٌ خىيًَهٌ ثًَطُياىذٌ نُ ماوٍَ 

 .طالَ بٌَ (١)خىيَيذىٌ 

ناسمُىذاىٌ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ ئُواىٍُ ٍُيَطشٍ بشِواىامٍُ خىيَيذىً و يُ بُػٌ / ثًَيذُو
 .ئُو ماددَيُ باطًاٌ يًَىَ نشاوَ خىيُناىٌ ثًَطُياىذٌ دَياىطشيَتُوَ (٤)يُ بُىذٍ  (د)

 .تُواوٍ مُسدٌ دُطتُيٌ و يُػظاغٌ تًَذا بًَت/ ػُػُو

سىنه ىُدسابٌَ بُ تاواىًَهٌ طًاطٌ ياٌ تاواىٌ ػُسَف ياٌ تاواىًَهٌ تريؤسطيت ياٌ ئُو / سُوتُو
 .ٍُبًَت (ىاوَخؤ و دَسَوَ)تاواىاىٍُ نُ ناسيطُسٍ يُطُس ئاطايؼٌ دَويَُت 

 :٦ماددٍَ 

يُو  (٥)يُ ماددٍَ  (٤)دَسضىوٍ يُنًَو يُو نؤيًزاىٍُ نُ ىاوٍ ىٍُاتىوَ يُ بُىذٍ / يُنُو
 :ياطايُ ثًٍُ مالصو وَسدَطشيَت يُ يُنًَو يُو سايَُتاىٍُ خىاسَوَ

   .طالَ نُمرت ىُبٌَ (٤) ئُطُس ماوٍَ خىيَيذٌ تًايذا يُ –أ 

 ئُطُس يُ يُنًَو يُ نؤيًزَناىٌ ثضيؼهٌ مشؤيٌ دَسضىوبٌَ دوو طالَ ثًَؼخظتين بؤ دَنشٍَ –ب 
، بُآلو ئُطُس يُ نؤيًزٍ ثضيؼهٌ بُيتُسٍ ياٌ يُ يُنًَو يُ نؤيًزَناىٌ ئُىذاصياسٍ نُ ماوٍَ 

طالَ  بؤ دَنشيَت بؤ  (١)طالَ صياتش بًَت دَسضىوبًَت، ثًَؼخظتين بؤ ماوٍَ  (٤)خىيَيذىٌ 
ثًَذاويظيت طُسمىوضُ و بُسصنشدىُوَ و خاىُىؼٌ بُمُسدًَو يُ بىاسٍ تايبُمتُىذيٌ خؤيذا ناس 

 .بهات



 سىننٌ ياطا و طًظتنُ تايبُتًُناٌ يُطُس ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ دًَبُدٌَ دَنشٍَ يُ –ب 
 .ناتٌ ئامادَبىوىٌ قىتابًاٌ يُ خىيُنُ، قىتابٌ يُو ناتُدا وَى ثؤيًع ئُرماس دَنشيَت

دَيطشيَتُوَ بشِواىامٍُ ماطتُس ياٌ ٍاوتانٍُ يُ  (يُنُو)ئُطُس ئُوٍَ بُىذٍ / دووَو
تايبُمتُىذٍ صاىظيت و مشؤيٌ باوَسِثًَهشاو وَسبطشيَت، ثًَؼخظتين بؤ ماوٍَ طايًََو و ئُطُس 

( ٢)بشِواىامٍُ دنتؤساػٌ وَسطشت ياٌ ٍاوتانٍُ يُو تايبُمتُىذيًاىٍُ ىاوياٌ ٍاتىوَ ثًَؼخظتين 
 طايًَاٌ ثٌَ دَدسيَت بُمُبُطيت طُسمىوضُ و بُسصنشدىُوَ و خاىُىؼًين

ناسمُىذٍ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ ٍُيَطشٍ بشِواىامٍُ صاىهؤيٌ ثًٍُ مالصمٌ ثٌَ / طًًَُو
 .دَدسيَت

يُو ماددَيُ دواٍ  (طًًَُو)و  (دووَو)و  (يُنُو)ثًُ و ثًَؼخظتين ٍاتىو يُ بُىذٍ / ضىاسَو
ٍ ئُو ياطايُ (٥)يُ ماددٍَ  (ضىاسَو)يُ بُىذٍ  (د)تُواونشدىٌ خىيٌ ػًاىذىٌ ٍاتىو يُ بشِطٍُ 

 .و بُثًٌَ سيَينايًُى نُ وَصيش دَسٍ دَنات، دَدسيَت

 :٧ماددٍَ 

ٍُيَطشٍ بشِواىامٍُ مادظتًَش يُ بىاسَناىٌ صاىظيت و مشؤظايُتٌ ثًٍُ مالصمٌ يُنٌ ثٌَ / يُنُو
دَدسٍَ، ٍُيَطشٍ بشِواىامٍُ دنتؤسا يُ بىاسَناىٌ صاىظيت و مشؤظايُتٌ ثًٍُ ىُقًيب ثٌَ دَدسيَت 

 .بُبٌَ ثُيىَطت بىوٌ بُ بشِياسَناىٌ ئُو ياطايُ

ٍ ئُو ماددَيُ بؤ ئُواىٍُ دَياىطشيَتُوَ ئُطُس خضمُتًاٌ يُ (يُنُو)سىننٌ بُىذٍ / دووَو
 . طالَ نُمرت ىُبًَت بؤ مُبُطيت خاىُىؼًين بُناس دًٍََيشيَت١٠ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ يُ 

 .ماىط نُمرت ىُبٌَ تُواو بها (٩)دَبًَت خىيٌ ػًاىذٌ نُ يُ / طًًَُو



 :٨ماددٍَ 

ثًاوٍ ثؤيًع يُو سؤرٍَ نُ بشِياسٍ دامُصساىذىٌ دَسدَضٌَ ػايُىٌ ثًُيُتٌ و يُو سؤرٍَ / يُنُو
 .دَطت بُناس دَبٌَ ػايُىٌ مىوضُيُتٌ

مىوضُ و طُسمىوضٍُ طاآلىٍُ ثًاوٍ ثؤيًع دياسٍ دَنشيَت بُثًٌَ خؼتٍُ ثًُناٌ و / دووَو
ثايُناٌ و مىوضٍُ طُسباصٍ نُ ثايَجؼت بُ سىننُناىٌ ياطاٍ خضمُت و خاىُىؼًين طُسباصٍ 

 . دَسضىوَ ياٌ ٍُس ياطايُى نُ ػىيَين بطشيَتُو٢٠١٠ٍَ طايٌَ (٣)رماسَ 

 يُنظاىٌ سَضاو دَنشيَت يُ ىًَىاٌ ثًاوٍ ثؤيًع و طُسباص يُسووٍ مىوضُ و دًاونُناىٌ يُ –ب 
يُو ماددَيُ ياٌ ٍُس ( دووَو)يُ بُىذٍ  (٩)ناتٌ دًَبُدًَهشدىٌ سىننُناىٌ بشِطٍُ 

. ساطتهشدىُوَيُى نُ يُطُسٍ بهشيَت

طُسمىوضٍُ طاآلىُ بُثًاوٍ ثؤيًع دَدسٍَ دواٍ تُواونشدىٌ يُى طالَ يُ خضمُتهشدىٌ / طًًَُو
 .نشدَيٌ و يُطُس ثًَؼيًاسٍ طُسؤنٌ ساطتُوخؤٍ

ئُطُس بُسصنشدىُوٍَ ثًاوٍ ثؤيًع بؤ ثًُيُنٌ بُسصتش دوانُوت ياٌ بُثًَذاىٌ / ضىاسَو
طُسمىوضٍُ طاآلىٍُ مىوضُنٍُ طُيؼتُ بُسصتشيً ئاطيت ثايُنٍُ، دَنشٍَ طُسمىوضٍُ 

 .طاآلىٍُ ثًُيُنٌ بُسصتش يُ ثًٍُ خؤٍ وَسبطشٍَ بُثًٌَ ياطا

 :٩ماددٍَ 

 :ثايٍُ ئُفظُساٌ و ماوٍَ بُسصنشدىُوَياٌ بُو ػًَىَيُ دَبًَت

 ماوٍَ بُسصنشدىُوَ                                     ثايُ

 طالَ (٣) مالصمٌ يُى                   –مالصو 



 طالَ (٣) ىُقًب                  –مالصمٌ يُى 

 طالَ (٤) سائًذ                         –ىُقًب 

 طالَ (٤) مىقُددَو                     –سائًذ 

 طالَ (٤) عُقًذ                    –مىقُددَو 

 طالَ (٤) عُمًذ                         –عُقًذ 

 طالَ (٦) يًىا                            –عُمًذ 

 طالَ (٦) فُسيل                            –يًىا 

 :١٠ماددٍَ 

 :بؤ بُسصنشدىُوٍَ ئُفظُساٌ يُ ثًُيُنُوَ بؤ ثًُيُنٌ بُسصتش ئُو مُسداىٍُ ثًَىيظنت

 .ٍ ئُو ياطايُ تُواونشدبٌَ يُ ثًٍُ خؤٍ(٩)دَبٌَ ماوٍَ دياسيهشاوٍَ يُ ماددٍَ / يُنُو

دَبًَت بُثًٌَ ئُو ثًَىَسَ دياسيهشاواىٍُ سيَينايٌ و ثُيشَِوٍ ىاوخؤٍ وَصاسَت دَسٍ / دووَو
 .دَنات نُطًَهٌ ديَظؤص و يًََاتىو بًَت

 (سائذ)يُ تاقًهشدىُوٍَ بُسصنشدىُوٍَ تايبُت بُثًُنٍُ دَسضىوبًَت نُ تا ثًٍُ / طًًَُو
 .دَطشيَتُوَ

 .بُسَو طُسَوَ ثؤطيت بُتالَ ٍُبًَت بؤ ثًُنٍُ (عُمًذ)يُ ثًٍُ / ضىاسَو

 



 :١١ماددٍَ 

ىابٌَ ئُو ئُفظُساىٍُ نُ ٍُيَطشٍ بشِواىامٍُ ئامادَيٌ ياٌ قىتاخباىٍُ ئامادَيٌ ثؤيًع / يُنُو
 .ياٌ ثُمياىطاٍ ثًَطُياىذىٌ سيَجًَذساوٍ ثؤيًع بً ثًُياٌ يُ ثًٍُ عنًذ صياتش بُسصبهشيَتُوَ

دَياىطشيَتُوَ، دَنشٍَ بؤ ثًٍُ يًىا بُسص بهشيَيُوَ ناتًَو  (يُنُو)ئُواىٍُ نُ بُىذٍ / دووَو
 .دَبً بُ ٍُيَطشٍ بشِواىامٍُ نؤيًز نُ باوَسِ ثًَهشاوبٌَ

 :١٢ماددٍَ 

ٍ تُمىوصٍ ٍُس طايًَو (١٤)ٍ ناىىوٍ دووَو و (٩)ثًُ بُسصنشدىُوٍَ ئُفظُساٌ تُىًا يُ 
 .دَبًَت و يُ ًٍض سيَهُوتًَهٌ تش ىانشٍَ يُبُس ٍُس ٍؤناسيَو بٌَ

 :١٣ماددٍَ 

بؤ طُسؤنٌ ئُجنىومُىٌ وَصيشاٌ ٍُيُ يُطُس ثًَؼيًاسٍ وَصيش ثًُ بُسصنشدىُوَ بهات بؤ / يُنُو
ئُفظُساٌ بؤ يُى ثًٍُ طُسووٍ خؤٍ، ئُو ثًُ بُسصنشدىُوَؾ بؤ يُ ماوٍَ ٍُمىو خضمُتهشدىٌ 

( ٢)ئُو ئُفظُسَ يُنذاس دَنشٍَ، ياٌ ثًَذاىٌ بُسصنشدىُوَيُنٌ ىاياب بؤ ماوَيُى طُسنُوتىو يُ 
 :طالَ صياتش ىُبٌَ يُ يُنًَو يُو سايَُتاىُ

 ئُطُس ناسيَهٌ ثايَُواىاىٍُ ئُجناو دا نُ ػاىاصيٌ بؤ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ بُدَطت ًٍَيا –أ 
 .ياٌ مُتشطًًُنٌ طُوسٍَ ىًٍَُؼت

ئُطُس يًََاتىويُنٌ دَطنُىٌ طُثاىذ ياٌ طُسنُوتين صاىظتًٌ ٍُطتجًَهشاوٍ بُدَطت ًٍَيا - ب
 .ياٌ فًذاناساىُ ناسٍ نشد بؤ بُدًًَََياىٌ ئُسى و خضمُتٌ وآلت



ماىط صياتش ىُبًَت بذاتُ ثًاوٍ ثؤيًع يُ ٍُس  (٦)وَصيش بؤٍ ٍُيُ ثًَؼخظتيًَو نُ يُ / دووَو
 (يُنُو)ٍ بُىذٍ (ب)و  (أ)ثًُيُنذابًَت يُ ناتٌ ٍُبىوىٌ يُنًَو ياٌ ٍُسدوو سايَُتٌ يُ بشِطٍُ 

 .يُو ماددَيُدا ٍاتىوَ

وَصيش بؤٍ ٍُيُ ثًَؼخظتيًَهٌ ىاياب نُ ًٍَيذٍَ ماوٍَ خىيُنُ بًَت بذاتُ ئُو / طًًَُو
دَس  (%٨٠)ئُفظُسٍَ يُ خىيٌ تايبُتٌ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ بُ تًَهشِاٍ نُمرت ىُبًَت يُ 

 .بضًَت

ٍ ئُو ماددَيُ (طًًَُو)و  (دووَو)و  (يُنُو)ثًَؼخظتين ىاياب نُ يُ بُىذَناىٌ / ضىاسَو
ٍاتىوَ بؤ ماوٍَ دياسيهشاوٍ ثًُ بُسصنشدىُوَ ئُرماس دَنشيَت و ئُطُس طىوديؼٌ يٌَ وَسىُطشيَت 

 .بؤ ثًٍُ دواتش دَضًَت

 .ماىط خباتُ طُس ماوٍَ الىٌ نُمٌ ثًَىيظت بؤ ثًُ بُسصنشدىُوَ (٣)وَصيش بؤٍ ٍُيُ / ثًَيذُو

 :١٤ماددٍَ 

ٍ ئُو ياطايُ طىثاغ و ثًَضاىني نُ يُاليٌُ (١٣)يُ ماددٍَ  (ضىاسَو)بُدَس يُ ياطاناىٌ بُىذٍ 
ماىطٌ بؤ  (٦)طُسؤنٌ نؤماس ياٌ طُسؤنٌ ئُجنىومُىٌ وَصيشاٌ بؤ ثًاوٍ ثؤيًع ثًَؼخظتين 

 .دَرمًَشدسيَت

 :١٥ماددٍَ 

طالَ ثًَؼخظتين بؤ دَرمًَشدسٍَ ناتًَو بشِواىامٍُ ماطتُس بُدَطت  (يُى)ئُفظُسٍ تايبُمتُىذ 
 .طالَ ثًَؼخظتين بؤ دَرمًَشدسٍَ ناتًَو بشِواىامٍُ دنتؤسا بُدَطت ديَينَ (٢)ديَينَ و 

 



 :١٦ماددٍَ 

وَصيش بؤٍ ٍُيُ ئُفظُس خباتُ يًظيت ىًىمىوضُناٌ ثايَجؼت بُو ساثؤستاىٍُ نُ / يُنُو
ى يُو دوو سايَُتٍُ دَسباسٍَ ئُو بُسصنشاوَتُوَ يُفُسماىذَناىًًُوَ بُ سيضبُىذٍ يُ يُنٌَ

 .خىاسَوَ

 . ىُبىوىٌ يًََاتىويٌ–أ 

 . ثابُىذبىوٌ بُ سَوػت و سيَهىثًَهٌ خضمُت–ب 

ىابًَت ئُفظُس صياتش يُ طايًََو يُ يًظيت ىًىَمىوضُناٌ مبًَيًَتُوَ ئُطُس دواٍ / دووَو
 .تُواوبىوىٌ ئُو طايَُ طضانٍُ الىُدسابٌَ، خاىُىؼني دَنشيَت

 .ئُو ئُفظُسٍَ ىاوٍ يُ يًظيت ىًىَمىوضُدا ٍُيُ ػايُىٌ ىًىٍَ مىوضُنُيُتٌ/ طًًَُو

ئُطُس ئُفظُس ىًَشدسا بؤ ئُو يًظتُ ئُوا ناتٌ ماىُوٍَ تًايذا يُ داسٍ يُنُو و دوو / ضىاسَو
ًٍَيذٍَ ئُو ناتُ بؤ داسٍ دووَو يُ ماوٍَ ثًَؼخظتين نُو دَنشيَتُوَ و داسٍ طًًَُمًؽ 

 .خاىُىؼني دَنشيَت

ئُو ئُفظُسٍَ نُ دَىًَشدسٍَ بؤ يًظيت ىًىَمىوضُ سىننٌ  ياطاناٌ و سيَينايًُناىٌ / ثًَيذُو
 .تايبُت بًٍَُضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ دَيطشيَتُوَ

ئُطُس وَصيش بؤٍ ٍُيُ طضاٍ طُس ئُفظُس البذات بُثًٌَ ساثؤستُ بُسصنشاوَناٌ يُاليٌُ / ػُػُو
فُسماىذَناىٌ ئُفظُسَنُ يُو ماوٍَ نُ ىًَشدساوَ بؤ يًظيت ىًىَمىوضُ نُ باػٌ و يًََاتىويٌ و 

.ثُيىَطتبىوٌ بُئُسى و ئُخالقًاتٌ خضمُت بظُملًَيًَت

 



 : ١٧ماددٍَ 

ثًَؼخظتين ئُفظُس دوا دَخشٍَ بؤ خؼتٍُ ثًَؼخظتيًَهٌ تش ئُطُس طضادسابىو بُ طضايُنٌ 
ثابُىذبىوٌ يُ اليٌُ وَصيشَوَ ياٌ بُثًَير طضاٍ ثابُىذبىوٌ يُاليٌُ فُسماىذٍَ ئُفظُس طضا 

دسابىو، ثًَؼيًاسٍ ئُوَؾ يًَزىٍُ يًَهؤيًَيُوَ نُ بؤ ئُو مُبُطتُ ثًَو ديَت، ياٌ ئُطُس يُ 
 .دادطاٍ تايبُت سىنه دسا دطُ يُ طضاٍ بزاسدىٌ ثاسَ يُ طُسثًَضًًُناٌ

 :١٨ماددٍَ 

دَنشيَت ئُفظُس دامبُصسيَيشيَتُوَ  ناتًَو مُسدُناىٌ دامُصساىذىٌ تًَذا بًَت و ثؤطيت / يُنُو
بُتالَ بؤ  ثًُنٍُ ٍُبًَت ثًَىيظتًاٌ بُخضمُتٌ ٍُبًَت يُ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ و 

طُسِاىذىُوَ بُثًَؼيًاسٍ وَصيش و بُبشِياسٍ ديىاىٌ يُاليٌُ طُسؤنٌ ئُجنىومُىٌ وَصيشاٌ دَبٌَ 
 .ئُطُس ًٍض دَقًَو يُو ياطايُ ثًَضُواىٍُ ئُوَ ىُبًَت

ئُطُس بُسرَوَىذيٌ خضمُت ثًَىيظت بهات بؤ وَصيش ٍُيُ ثًَؼيًاسٍ الداىٌ مُسدٌ / دووَو
يُو ياطايُ  (٣٥)يُ ماددٍَ  (يُنُو) بُىذٍ تُمٌُ بهات يُناتٌ طُسِاىُوَ بُمُسدًَو يُطُلَ

.درايُتٌ ىُبًَت









 



 بُػٌ طًًَُو

 خضمُتٌ ناسمُىذاٌ

 :١٩ماددٍَ

ناسمُىذ دادَمُصسيَت و بُسصدَنشيَتُوَ و دَطىاصسيَتُوَ و يٍُُماٌ ثًُنٍُ يُ دؤسَنُيذا 
ئايَىطؤسٍِ ثٌَ دَنشٍَ و دَطت يُ ناسنًَؼاىُوٍَ قبىولَ دَنشٍَ و خاىُىؼني دَنشٍَ و 

 .دَطُسِيَيشيَتُوَ بؤ خضمُت بُثًٌَ سىننُناىٌ ياطا و بُبشِياسٍ وَصيش ياٌ ئُوٍَ سيٌَ ثًَذَدات

 :٢٠ماددٍَ 

 :ناسمُىذ بُثًٌَ ئُو مُسداىُ دادَمُصسٍَ

 .دَبٌَ عًَشاقٌ بٌَ و يُ دايو و باونًَهٌ عًَشاقٌ بًَت/ يُنُو

طالَ صياتش ىُبٌَ يُ بُػُناىٌ تُنيًهٌ،  (٣٥)طالَ نُمرت ىُبٌَ و يُ  (١٨)متُىٌ يُ / دووَو
 .طالَ صياتش ىُبٌَ (٣٥)طالَ نُمرت ىُبٌَ و يُ  (١٧)بُآلو يُ بىاسَناىٌ تش دَبٌَ تُمُىٌ يُ 

 .دَبٌَ سَوػت بُسصبٌَ و بُىاوباىط و ٍُيَظىنُوتٌ باػٌ ٍُبٌَ/ طًًَُو

 .دَبٌَ مُسدُناىٌ يُؾ و الس  و طُالمُتٌ تُىذسوطيت تًَذا بٌَ/ ضىاسَو

ىابٌَ سىنه دساوبٌَ بُ تاواىًَهٌ ىا طًاطٌ ياٌ تاواىٌ ػُسَف ياٌ تريؤسيظيت ياٌ ئُو / ثًَيذُو
 .تاواىاىٍُ نُ ناسيطُسٌ يُطُس ئاطايؼٌ وآلت يُ دَسَوَ و ىاوَوَ

.اليُىٌ نُو بشِواىامٍُ طُسَتايٌ ٍُبٌَ/ ػُػُو

 



  :٢١ماددٍَ 

 :ثًٍُ ناسمُىذ و ماوٍَ بُسصنشدىُوَياٌ بُو ػًَىَيُ دَبٌَ/ يُنُو

 ماوَ                                                    ثًُ

 طالَ (١)ثؤيًظٌ يُى                              / ثؤيًع 

 طالَ    (٢) ىائب عشيل                         –ثؤيًظٌ يُى 

 طالَ (٣) عُسيف                             –ىائًب عُسيف 

 طالَ (٣) طُسؤنٌ عُسيف                          –عُسيف 

 طالَ (٣)                            ٧ سيَجًَذساو - ٨سيَجًَذساو 

 طالَ (٣)                          ٦ سيَجًَذساو -  ٧  سيَجًَذساو

 طالَ (٣)                           ٥ سيَجًَذساو -  ٦ سيَجًَذساو

 طالَ (٣)                           ٤ سيَجًَذساو -  ٥سيَجًَذساو 

 طالَ (٣)                           ٣ سيَجًَذساو -  ٤ سيَجًَذساو

 طالَ (٣)                           ٢ سيَجًَذساو -  ٣ سيَجًَذساو

 طالَ (٣)                           ١ سيَجًَذساو -  ٢ سيَجًَذساو

ئُوٍَ دامبُصسٍَ يُ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ ثًٍُ ثؤيًظٌ ثٌَ دَدسٍَ دواٍ ئُوٍَ يُ / دووَو
خىيٌ ساًٍَياٌ دَسدَضٌَ و دَنشٍَ ثًُيُى ياٌ دوو ثًٍُ صياتشٍ ثٌَ بذسٍَ دواٍ دَسضىوىٌ يُ 



خىل ياٌ قىتاخباىٍُ تايبُتٌ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ ، بؤ دًَبُدًَهشدىٌ بشِياسَناىٌ ئُو 
ياطايُ يُ ماوٍَ خىيٌ ساًٍَياٌ بُ ثؤيًع دادَىشٍَ ئُواىُؾ بُو سيَينايًاىٍُ وَصيش دَسٍ دَنات 

 .سيَو دَخشيًَ

  طًًَُو

طالَ صياتش ىُبٌَ ئُطُس يُ ناتٌ  (٢)  وَصيش بؤٍ ٍُيُ ثًَؼخظنت بذاتُ ناسمُىذ بُ مُسدًَو يُ –أ 
دُىط ياٌ ىائاطايًذا ئاصايُتٌ دَسخبات ياٌ ناسيَهٌ ثايَُواىاىٍُ ػُسَفنُىذٍ يُ ناتٌ 

 .دًَبُدًَهشدىٌ ئُسنُناىٌ ئُجناو دابًَت

بؤ وَصيش ٍُيُ نُ ثًَؼخظنت بذاتُ ئُو ناسمُىذاىٍُ نُ بُطُسنُوتىويٌ يُنًَو يُ خىيُ  –ب 
تايبُتًًُناىٌ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ تُواو دَنات بُمُسدًَو ماوٍَ يُ ماوٍَ خىيُنُ صياتش 

 .ىُبٌَ

يُو بُىذَ ئُو ماوَيٍُ يُ ثًٍُ  (ب)يُ سايَُتٌ بُسصنشدىُوٍَ ناسمُىذ بُثًٌَ بشِطٍُ  –ز 
 .سابشدوو ٍُيُتٌ يُ ثًٍُ ىىيًَذا بُثًَؼخظتين ىاياب بؤٍ ئُرماس دَنشيَت

 :٢٢ماددٍَ 

دَنشٍَ ناسمُىذ دامبُصسيَيشيَتُوَ ئُطُس ٍُمىو مُسدُناىٌ دامُصساىذىٌ تًَذابٌَ بُثًُنٍُ / يُنُو
 .خؤٍ ناتًَو ثًَىيظيت بُخضمُتٌ ٍُبىو يُ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ

وَصيش بؤٍ ٍُيُ بُدَس يُ مُسدٌ تُمٌُ ناسمُىذ بطُسِيَيًَتُوَ طُس ناس بُمُسدًَو يُطُلَ / دووَو
ٍ ئُو ياطايُ ىانؤى ىُبًَت و يُ ثًَياو بُسرَوَىذيٌ (٣٥)يُ ماددٍَ  (يُنُو)سىننُناىٌ بُىذٍ 

 .ناسدا بًَت



 : ٢٣ماددٍَ 

 :بؤ ثًُ بُسصنشدىُوٍَ ناسمُىذ ئُو مُسداىُ ٍُيُ

ئُو ياطايُ  (٢١)يُ ماددٍَ  (يُنُو)دَبٌَ ئُو ماوَيٍُ تُواونشدبٌَ نُ يُ بُىذٍ / يُنُو
 .ٍاتىوَ

دَبٌَ طُواًٌٍ يُطُس ٍُبًَت بُساطتطؤيٌ و يًََاتىويٌ يُاليٌُ فُسماىذَناىًًُوَ بُثًٌَ / دووَو
 .سيضبُىذٍ

 .دَبٌَ تاقًهشدىُوَ و ئُو خىالىٍُ بؤ بُسصنشدىُوٍَ ثًٍُ بُسصتش يُ ثًٍُ خؤٍ بشٍِ بٌَ/ طًًَُو

 :٢٤ماددٍَ 

بُدَس يُ سىننُناىٌ ئُو ياطايُ بُثًَؼيًاسٍ وَصيش و سَصامُىذٍ طُسؤنٌ ئُجنىومُىٌ وَصيشاٌ 
ياٌ (ثًٍُ مالصو)دَنشٍَ ناسمُىذٍ ػًٍُذ و بشييذاس ئُواىٍُ تىوػٌ ثُنهُوتىويٌ تُواو دَبً 

 .ثٌَ دَدسيَت

 :٢٥ماددٍَ 

ثًُ بُسصنشدىُوٍَ ناسمُىذ دوا دَخشيَت بؤ خؼتٍُ بُسصنشدىُوٍَ دواٍ خؤٍ يُ يُنًَو يُو 
 :-سايَُتاىُ

طضاٍ ثابُىذبىوٌ  (٣)ئُطُس طضادسابىو بُ طضايُنٌ ثابُىذبىوٌ يُاليٌُ وَصيشَوَ ياٌ بُ / يُنُو
 .يُاليٌُ فُسماىذَناىًًُوَ

يُاليٌُ دادطاٍ تايبُمتُىذ طضا دسابىو بٍُُس طضايُى دطُ يُ طضاٍ ثًَبزاسدٌ يُطُس / دووَو
 . طُسثًَضًًُناٌ



 

 بُػِ ضىاسَو

 مؤيَُتُناٌ

 يكِ يُنُو

 مؤيَُتِ ئاطايِ

 :٢٦ماددَّ 

سؤر داسيَو سؤريَو مؤيَُتِ ئاطايِ وَسبطشَّ (١٠)ثًاوّ ثؤيًع بؤّ ٍُيُ بُتًَهشِاٍ  ٍُس : يُنُو
 .بُ مىضُّ خؤّ 

ٍاتىوَ بؤ ثًاوّ ثؤيًع نؤبًَتُوَ  (يُنُو )دَنشَّ ئُو مؤيَُتُ ئاطايًاىُّ نُيُ بُىذّ : دووَو
 . سِؤر صياتـش ىُبَِ(١٨٠)بُدسيَزايِ خضمُتِ بُ مُسدًَو يُ 

 :٢٧ماددَّ 

سِؤر مؤيَُتِ ئاطايِ يُطُسيُى وَسبطشيَت مُطُس بُسرَوَىذيٌ  (١٥)ثًاوّ ثؤيًع طايَاىُ دَبًَت 
 .طؼيت واىُخىاصيَت

 : ٢٨ماددَّ 

مؤيَـُتِ ئاطـايِ بُ داوايُنٌ ىىطشاو دَدسَّ و ىــابَِ ئُو مؤيَُتــُ سَِتبهشيَتُوَ بٍُؤّ : يـُنُو
 .سِؤر يُ مًَزووّ يُنُو داوانشدىِ  (٦٠)بُسرَوَىذّ طؼتِ بؤ ماوَّ صياتش يُ 



سِؤر مؤيَُتِ ئاطايِ وَسبطشّ بُ مُسدًَو يـُو  (١٢٠)ثًاوّ ثؤيًع بؤّ ٍُيُ تا : دووَو
 .مؤيَُتـُ ئاطـايًاىُّ نـُ بـؤّ نؤبىتُوَ بـُ دسيَزاّ خضمُتـِ تًَيُثُسَِّ

طالَ يُ ماوَّ خضمُتِ مؤيَُتِ ئاطايِ بُ بَِ  (٢)ثًاوّ ثؤيًع بؤّ ٍُيُ بؤ ماوَّ : طَِ يُو
 .مىوضُ وَسطشَّ

 :٢٩ماددَّ 

ثًاوّ ثؤيًع نُ خضمُتُنُّ نؤتايِ ٍاتـىوَ بٍُُس ٍؤناسيَهُوَ بًَت ػاياىِ مىوضُّ مؤيَُتِ 
سِؤر صياتش ىُبَِ، بشِّ ثاسَنُؾ يُطُس بيُماّ مىوضُ و  (١٨٠)ئاطايِ نؤبىَوَ بُ مُسدًـَو يـُ 

دَسمايَُناٌ ثًَِ دَدسَّ نُ ثًَؽ دَطت ٍُيَطشتيِ يُ خضمُتُنُّ ثًَِ دَدسا و ئُو ماوٍَ 
 .مؤيَُتُؾ بؤ خاىُىؼًين بُخضمُت ئُرماس دَنشيَت

 : ٣٠ماددَّ 

ئُطُس ثًاوّ ثؤيًع بطُسِيَتُوَ بؤ خضمُتِ ثًَؽ تُواوبىىِ سِؤرَناىـِ مؤيَُتِ ئاطايِ : يُنُو
ئُوا مىضـُّ تُواوّ خـؤّ يـُو مــاوَّ مؤيَـُتـُ ئاطايًُنُّ ماوَتُوَ يًٌَ دَطًَشِدسيَتُوَ و 

ماوَّ مؤيَُتِ ئاطايِ نؤبىوَوَ نُ مىوضُنٍُ يٌَ طُىذساوَتُوَ صياد دَنشَّ بؤ طُس مؤيَُتِ 
 .ئاطايِ 

ئُطُس خاىُىؼًين طُسِايُوَ بؤ خضمُت ىابًَت ماوَ مؤيَُتٌ نُيَُنُبىوٍ نُ مىوضٍُ بؤ : دووَو
خُسز دَنشيَت يُ ناتٌ خاىُىؼًين صياتشبًَت يُوٍَ نُ ئُطُس يُطُس خضمُت بُسدَواو بىوايُ و 

 .سؤر صياتشبًَت يُ نؤٍ خضمُتًذا (١٨٠)يُ ٍُس باسيَهًؼذا ىابًَت يُ 



مىوضٍُ مؤيَُتُ نُيَُنُ بىوَناٌ بُيُنذاس ياٌ بُقًظًيت ماىطاىُ يُو مىوضُيٍُ دواٍ : طًًَُو
 .طُسِاىُوٍَ وَسٍ دَطشيَت، دَبشِدسيَت

 

 يكِ دووَو

 مؤيَُتِ تايبُت

 :٣١ماددَّ 

يُ ًٍَضَناىِ ئاطايـؼِ ىاوخؤ ػايُىِ  ئُو مؤيَُتاىُيُ بُ  (ئُفظُس ياٌ ناسمُىذ)ئافشَتِ 
بُو   (١٩٦٠)طايَِ (٢٤)مىضُّ تُواو بُ ثًَِ دَقٌ ياطاٍ خضمُتِ ػاسطتاىٌ رماسَ 

 : ػًَىَيُ

 مؤيَُتِ دووطًاىِ و يُ دايو بىوٌ : يُنُو

 مؤيَُتِ دايهايُتِ : دووَو

 سِؤر (١٣٠)بؤ مشدىِ ٍاوطُسَنُّ بؤ ماوَّ  (عًذدَ)مؤيَُتِ : طَِ يُو

 :٣٢ماددَّ 

 :بؤ وَصيش ٍُيُ ئُو مؤيَُتاىُ بُ ثًاوّ ثؤيًع بـذات بُ مىضـُّ تُواو : يُنُو

سِؤر بُ مىوضُّ تُواوّ خؤّ بؤ يُى داس بُ  (٣٠)مؤيَُتِ بُدًًََياىِ سُز بؤ ماوَّ / أ
 .دسيَزايِ خضمُتِ 

 .سِؤر (١٥)مؤيَُتِ بُدًًَََياىِ عىمشَ بؤ ماوَّ /ب



 .سِؤر بُ مىوضُّ تُواو  (١٠)مؤيَُتِ ٍاوطُسطريّ بؤ ماوَّ / ز

 .مؤيَُتِ دَسَوَّ عًَشام/ د

ماىط داسيَو نُ ىانشيَت نؤ بهشيَتُوَ تايبُت بؤ ئُو ثًاوَ  (٣)سِؤر بؤ ٍُس  (٧)مؤيَُتِ / ه
 .ثؤيًظاىُّ نُيُ سَوػًَهٌ طُخت و خشاخ ياٌ يُ ىاوضُيُنِ دووسَ دَطتذا ناسدَنٌُ

بُ ثًَِ ئُو سيَينايًاىٍُ وَصيش دَسّ دَنات مُسدُناىِ ثًَذاىِ مؤيَـُت دياسّ دَنشيَت : دووَو
 .يُ بُىذّ يُنُو يُو ماددَيُ (ه)و  (د)يُ بشِطُناىِ 

 : ٣٣ماددَّ 

ثًاوّ ثؤيًع ػايُىِ مىوضُّ تُواوَ بؤ طُسدُو ناتِ ماىُوَّ يُ ىُخؤػخاىُ ئُطُس : يُنُو
 .يُ ناسَنُيذا ياٌ بٍُؤيُوَ ىُخؤؾ نُوتبًَت

ثًاوّ ثؤيًع بؤّ ٍُيُ مىوضُّ تُواو وَسبطشّ َ يُ نـاتِ ماىـُوَّ يـُ ىُخؤػخاىُ : دووَو
سِؤر صياتش ىُبًَت ئُطُس ىُخؤػًُنُّ يُ ناتٌ ناسنشدىذا ياٌ بٍُؤيُوَ  (١٢٠)بُمُسدًَو يُ 

 .ىُبًَت

ئُطُس ثًاوّ ثؤيًع تىػِ ىُخؤػًُى ياٌ بشييذاسّ ياٌ ػهاىًَو ٍاتبىو بٍُؤٍ يُ : طَِ يُو
خضمُتًُّوَ بؤّ ٍُيُ مؤيَُتِ تا يُى طالَ وَسبطشَّ بـُ مىوضُّ تُواوّ خؤّ طُسَسِاٍ ئُو 

 .ماوَيُّ يُ ىُخؤػخاىُ دَمًَيًَتُوَ 

ئُطُس ثًاوّ ثؤيًع تىػِ ىُخؤػًُى ٍات بٍُؤٍ خضمُتًًُوَ ىُبىو ٍُمىو داس يَو : ضىاسَو
ماىط بُ مىضُّ تُواو وَسبطشَّ و بؤ ٍُماٌ ماوَؾ بُ ىًى مىضُّ خؤّ  (٦)بؤّ ٍُيُ مؤيَُتِ 

 .طُسَسِايح ئُو ماوَيُّ نُيُ ىُخؤػخاىُ دَمًَيًتُوَ 



مؤيَُتِ ىُخؤػٌ بُ ثًاوّ ثؤيًع دَدسَّ نُ تىوػِ ىُخؤػًُنِ نىػيذَ ياٌ : ثًَيذُو
طالَ  (١)ىُخؤػًُنِ بَِ ضاسَطُس ٍاتىوَ، بُآلو دووسّ ىُخظتؤتُوَ يُ خضمُتـِ بؤ ماوَّ 

 .دطُ يُو ماوَيُّ نُيُ ىُخؤػخاىُ نُوتىوَ 

و   (ضىاسَو)و  (طَِ يُو)و  (دووَو )و  (يُنُو)ئـُطُس ئُو ىُخؤػـٍُ يـُ بُىـذَناىـِ : ػُػُو
باطٌ يًَىَ نشاوَ دواٍ وَسطشتين ئُو مؤيَُتاىٍُ يُ دَقٌ ئُو ياطايُ ٍاتىوَ ضاى   (ثًَيذُو )

ىُبؤوَ بُ ثًَِ سِاثؤستِ ثضيؼهِ نُ يُاليٌُ يًَزىُيُنِ ثضيؼهِ دَدَضَِ خاىُىؼني دَنشَّ 
 . طالَ ئُرماس دَنشَّ ئُطُس خضمُتِ نُمرت بًَت (١٥)خضمُتِ بُ 

 :٣٤ماددَّ 

 يـُ ىاوَوَّ عًَشام يُ ىُخؤػخاىُناٌ ٩/٤/٢٠٠٣ثًاوّ ثؤيًع ياٌ خاىُىؼني نشاو يُ دواّ 
يُطُس مًالنِ دَويَُت ضـاسَطـُس دَنشَّ و ئُطُس يُىاوَوَّ عًَشام ضاسَطُسٍ ىُبَِ ئُوا يُ 

دَسَوَّ عًَشام ٍُس يُطُس بىددٍُ دَويَُت ضاسَطُس دَنشَّ بُ ثًَؼيًاسٍ يًزىُّ ثضيؼهِ و 
 . سَصامُىذٍ وَصيش 

 

 بُػِ ثًَيذُو

 خاىُىؼني نشدٌ

 : ٣٥ماددَّ 

طايَُ خاىُىؼني  (٦٣)ثًاوّ ثؤيًع يُ دواّ تُواو نشدىِ تُمُىِ ياطـايِ خؤّ نُ : يُنُو
 . دَنشَّ ئُطُس مـاوَّ خضمُتـِ ٍـُسضُىذيَو بًَت



بؤ طُسؤنِ ئُجنىمُىِ وَصيشاٌ ٍُيُ يُطُس ثًَؼيًاسٍ وَصيش خضمُتِ ئُو ئُفظُساىُّ : دووَو
طالَ دسيَز بهاتُوَ نُ يُى  (١)نُ تُمُىِ ئاطايِ خؤياٌ طُيؼتىوَتُ تُمُىٌ ياطايٌ بؤ ماوَّ 

 .داس مايٍُ ىىيَهشدىُوَيُ يُبُس بُسرَوَىذيٌ طؼيت

بؤ وَصيش ٍُيُ ماوَّ خضمُتِ ناسمُىذ دسيَزبهاتُوَ يُبُس  بُسرَوَىذّ طؼتِ : طَِ يُو
طالَ صياتش ىُبَِ يُ تُمُىٌ ياطايِ نُ يُ بُىذّ  (٣)بُمُسدًَو ئُو ماوَيُ يُ ٍُمىو باسَناٌ يُ 

 .ٍ ئُو ماددَيُ ٍاتىوَ(يُنُو )

 :٣٦ماددٍَ 

 :دَنشيَت ثًاوٍ ثؤيًع يُ يُنًَو يُو سايَُتاىُ خاىُىؼني بهشيَت/ يُنُو

 . طالَ نُمرت ىُبًَت١٥يُطُس داواٍ خؤٍ بٍُؤناسٍ سَوا بُمُسدًَو خضمُتٌ يُ  - أ

 .ئُطُس يُطُس مًالى صيادَ بىو - ب

 .ئُطُس يُاليٌُ يًَزىُيُنُوَ نُ بؤ ئُو مُبُطتُ ثًَو ٍاتبىو ىاتىاىايٌ طُملًَيشا- ز

 .ئُطُس يُاليٌُ يًَزىُنُوَ دَسنُوت ثابُىذ ىابًَت بُداب و ثشَِىظًجٌ خضمُتُوَ- د

ئُطُس دواٍ تُواوبىوىٌ مؤيَُتٌ ىُخؤؾ ضاى ىُبؤوَ ياٌ يُ ناتٌ مؤيَُتذا يُسِووٍ - ه
 .ثضيؼهًُوَ بشِياس دسا نُ بُثًٌَ بشِطُناىٌ ئُو ياطايُ نُيَهٌ خضمُتٌ ىًًُ

ٍ ئُو ماددَيُ ٍاتىوَ (يُنُو)يُ بُىذٍ  (د)و  (ز)و  (ب)ئُو سايَُتاىٍُ يُ بشِطٍُ / دووَو
 .بُسِيَينايٌ دياسٍ دَنشيًَ

 

 



 : ٣٧ماددٍَ 

بؤ خاىُىؼًيهشدىٌ ثًاوٍ ثؤيًع و بؤ دياسيهشدىٌ تُمُىٌ، ثؼت بُ مًَزووٍ يُدايهبىوٍ 
 .ىاطيامٍُ ػاسطتاىٌ دَبُطرتيَت نُ يُ يُنُو دامُصساىذىًذا ثًَؼهُػٌ نشدووَ

 : ٣٨ماددَّ 

سايَُتُناىٌ دَطت ٍُيَطشتيِ ثًاوّ ثؤيًع يُ خضمُت، يُ دَصطاناىٌ ًٍَضّ ئاطايؼِ ىاوخؤ 
 .بُسِيَينايٌ دياسٍ دَنشيَت

 : ٣٩ماددَّ 

ثًاوّ ثؤيًع بؤّ ٍُيُ يُ سِيَطُّ داواناسيًُنٌ ىىطشاوَوَ نُ ثًَؼـهُػِ وَصيـشّ : يُنُو
 .بهـات يـاٌ ئـُوَّ سِيَجًـَذساوَ دَطـت يُناس بهًَؼًَـتُوَ

( ٣٠)يُطُس وَصيش ياٌ سِيَجًَذساو ثًَىيظتُ داواناسّ دَطت يُناسنًَؼاىُوَنُ بؤ ماوَّ : دووَو
سِؤر يُ مًَـزووّ تؤمـاسنـشدىِ يُ ىىوطًيطُنٍُ يُناليٌ بهاتُوَ و دواّ ئُو مـاوَيُ داواناسيًُنُ 

 . بُثًٌَ ياطا بُقبىويَهشاو دادَىشيَت

بشِياسّ وَصيش ياٌ سِيَجًَذساو بؤ سَِت نشدىُوَّ دَطت يُ ناسنًَؼاىُوَنُ بُ ٍؤناس : طَِ يُو
 .دَبًَت 

ىابَِ دَطت يُناس نًَؼاىُوَ قبىلَ بهشيَت يُ ناتِ دُىط ياٌ سايَُتٌ ىائاطايٌ ياٌ : ضىاسَو
تُىطُرَّ ئاطايؼِ ياٌ يُ ناتِ  يًَهؤيًَيُوَ و دادطايِ تا ناتِ ىُماىِ ئُو ٍؤناساىُ ياٌ 

 .يُنالبىوىُوٍَ ئُو تؤمُتاىٍُ بؤ نُطٌ دَطت يُناسنًَؼاوَ ئاساطتُنشاوَ



ئُطُس ثًاوّ ثؤيًع داواّ دَطت يُناس نًَؼاىُوَّ نشد ثًَـــؽ تُواو نشدىِ ػُؾ : ثًَيذُو
طايٌَ خضمُتِ بؤ ئُفظُس و سيَجًَذسواٌ ياٌ دوو طالَ بؤ ئُفظُسٍ ثؤل و ثؤيًع ثًَىيظتُ 

خُسدًٌ ٍُمىو ئُواىٍُ نُ فًَشياٌ بىَ ياٌ سِاًٍَياىٌ يُطُس نشدووٌ يُ خىيُناٌ و قىتاخباىُناٌ 
 .و نؤيًَزَناىِ عريام و دَسَوَّ دطُ يُ مىوضُّ تُواوّ ىُبٌَ

ثًاوّ ثؤيًع بؤّ ٍُيُ يُ داواناسّ دَطـــت يُ ناسنًَؼاىُوَّ ثاػطُصببًَتُوَ ثًَؽ : ػُػُو
ئُوَّ وَصيش ياٌ سِيَجًَذساو بشِياسّ يُطُس بذٌَ ئُوَؾ يُ سِيطُّ داوانشاويَهِ ىىطشاوَوَ 

 .ثًَؼهُؾ دَنات

مىضُّ )ثًاوّ ثؤيًظِ دَطت يُ ناس نًَؼاوَ مافُناىِ خاىُىؼًيِ وَسدَطشَّ : سُوتُو
ئُطُس خــضمُتِ ئُو مافاىٍُ تُواو نشدبًـــت نُ بُثًَِ ياطا  (خاىُىؼًيِ ثاداػتِ خاىُىؼًيِ 

ػاياىًُتِ و مؤيَُتُ ئاطايًُناىًؼِ دَثاسيَضسَّ نُ ثًَؽ دَطت يُناسنًَؼاىُوَّ ٍُيبىوَ 
 .سِؤر صياتش ىُبًَت (١٨٠)بُمُسدًَو يُ 

 : ٤٠ماددَّ 

يُ ناتِ بضسبىوىِ ياٌ دَطتبُطُسنشدىٌ ثًاوّ ثؤيًع مىضُّ تُواو بؤ بُخًَىنُساىٌ : يُنُو
 .خُسز دَنشيَت تا ئُو ناتُّ دَطُسِيَتُوَ ياٌ مشدىٌ دًَطري دَنشَّ 

خُسز نشدىِ مىوضُّ بضسبىو ياٌ دَطتطرينشاو سادَطريَّ بؤ بُخًَىنُساىٌ و مافُناىِ : دووَو
 :خاىُىؼًيًًاٌ ثٌَ دَدسيَت يُ يُنًَو يُو دوو سايَُتاىُ

  .يُناتِ دًَطرينشدىِ مشدىٌ و يُ دَطتجًَهٌ مًَزوّ دًَطرينشدىُنُ/ أ



طالَ يُ بضسبىىِ ياٌ دَطتبُطُسنشدىٌ ئُطُس ماىُوَّ يُ رياٌ  (٢)دواّ تًَجُسبىوىِ / ب
 .ىُطُملًَيشا

مافُناىِ خاىُىؼًين سادَطريَّ بؤ ىُوَناىِ بضسبىو ياٌ دَطتطرينشاو ناتًَو بىوىِ يُ : طَِ يُو
 (يُنُو)رياٌ طُملًَيشا و دووباسَ مامُيٍَُ خاىُىؼًيِ بؤ دَنشيَتُوَ بُثًَِ سىننُناىٌ بُىذّ 

 .يُو ماددَيُ و ىُوَناىِ ئُوَّ وَسياٌ طشتـىوَ ىايطُسِيَييُوَ

طـالَ يُ ىُمـاىِ طُسِايُوَ ئـُوا  (٢)ئُطُس بضسبىو ياٌ دَطتطرينشاو دواّ : ضىاسَو
دَطُسِيَيشيَتُوَ بؤ خضمُت ئُطُس بُ سِاثؤستِ ثضيؼهِ طُملًَيشا بؤ خضمُت ػًاوَ ئُطُس ىُيتىاىِ 

 .بطُسِيَتُوَ خضمُت ئُوا خاىُىؼني دَنشَّ و ٍُمىو مافُناىِ خاىُىؼًيِ بؤ سِاطت دَنشيَتُوَ

ئُطُس دَسضىو بضسبىوىِ ثًاوّ ثؤيًع ياٌ دَطتطرينشدىٌ بٍُؤّ نُو تُسخُمِ خؤّ : ثًَيذُو
 .ياٌ مُبُطيت خشاخ بىو خاىُىؼني دَنشيَت و يًَجشطًــيُوَّ ياطايِ يُطُلَ دَنشَّ

ماوَّ بضسبىىِ ثًاوّ ثؤيًع ياٌ دَطتطرينشدىٌ بُ خضمُت دادَىشَّ يُ ًٍَضَناىِ : ػُػُو
يُو ماددَيُ و ثًُ بُسصنشدىُوَّ  (ثًَيذُو )ئاطاػًِ ىاوخؤ يُطُلَ ضاوديَشّ سىننُناىٌ بُىذّ 

 .بُسدَواو دَبًت بؤ ثًٍُ بُسص تش بُبَِ سَضاونشدىِ ًٍـــض مُسدًَهٌ تش

بشِياسَ تايبُتًُناٌ نُ بؤ وىبىوَناىُ يُطُس ػًٍُذٍ ثؤيًع دًَبُدٌَ دَنشٍَ ناتًَو : سُوتُو
 .    دَطُملًَيشٍَ نُ يُ رياىذا ماوَ

 

 

 



 بُػٌ ػُػُو

 مافُناىٌ خاىُىؼًين

  :٤١ماددَّ 

ثًاوٍ ثؤيًظٌ خاىُىؼًيهشاو ػايظتٍُ مىوضٍُ خاىُىؼًيًًُ ئُطُس ٍاتىو سارٍَ / يُنُو
طالَ ياٌ صياتش بٌَ، بُآلو ئُطُس سارٍَ خاىُػًيهشاىُنٍُ نُمرت بٌَ  (١٥)خاىُىؼًيهشدىٌ 

 .ثاداػيت خاىُػًين وَسدَطشٍَ مُطُس بُياطايُنٌ تايبُت سيَهخشابىو

 .ساطشتين خاىُػًين بؤ ثًاوٍ ثؤيًع بُثًٌَ سيَينايًُناىٌ وَصاسَتٌ داسايٌ دَبًَت/ دووَو

 :٤٢ماددٍَ 

 :ثًاوٍ ثؤيًع سارٍَ خاىُػًين بؤ ٍُرماس دَنشيَت

 . ماوٍَ سارَنٍُ يُ ًٍَضٍ ئاطايؼٌ ىاوخؤ/  يُنُو

ناتٌ ٍاوػًَىَ بؤ ناتٌ سارَنٍُ ئُطُس يُ دُىط و يُ ػىيَين دىويُثًَهشاوَناىٌ ئُو / دووَو
بيهُ و ًٍَضَ ٍاوبُػاىٍُ بُبشِياسٍ طُسؤنٌ ئُجنىومُىٌ وَصيشاٌ دياسيهشاوٌ، سارَنٍُ ئُجناو 

 .دَدسيَت

ناتٌ خىيَيذٌ يُ نؤيًزَناىٌ ًٍَضٍ ئاطايؼٌ ىاوخؤ و نؤيًزٍ طُسباصٍ ئُطُس ساطشتين / طًًَُو
 .خاىُىؼًين يٌَ دسا

 .سارٍَ خاىُىؼًين ثًَؽ خضمُتهشدىٌ يُ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ/ ضىاسَو

 .سؤر صياتش ىُبٌَ (١٨٠)نُيَُنُبىوىٌ مؤيَُتُ ئاطايًُناىٌ نُ يُ / ثًَيذُو



 :٤٣ماددٍَ 

 :يُو سايَُتاىُ سارٍَ خاىُىؼًين بؤ ثًاوٍ ثؤيًع ٍُرماس ىانشيَت

 .طايٌَ (١٦)ٍُس خضمُتًَهٌ ئُجنامٌ دابٌَ ثًَؽ دَسضىوىٌ ئُو ياطايُ بُس يُ تُمُىٌ / يُنُو

 .مؤيَُتٌ بٌَ مىوضُ/ دووَو

 .ناتٌ صييذاىٌ نشدٌ و دَطتطرينشدىٌ وَى دًَبُدًَهشدىًَهٌ سىننًَهٌ نؤتايٌ/ طًًَُو

 .ىاسدىٌ بؤ يًظيت ىًىمىوضُ/ ضىاسَو

 :٤٤ماددٍَ 

بؤ ثًاواىٌ ثؤيًع و  (مىوضٍُ خاىُىؼًين و ثاداػيت خاىُىؼًين)مافُناىٌ خاىُىؼني / يُنُو
بُثًٌَ سىننُناىٌ ياطاٍ خاىُىؼًين يُنطشتىو رماسَ  (يُ نُغ و ناسٍ)ئُوٍَ دَيطشيَتُوَ 

 .ٍ ٍُمىاسنشاو ئُرماس دَنشيَت مُطُس ئُوٍَ يُو ياطايُدا ٍاتبًَت(٢٠٠٦)ٍ طايٌَ (٢٧)

مىوضٍُ خاىُىؼًين بؤ ثًاواىٌ ثؤيًع خُسز دَنشيَت يُ ناتٌ خاىُىؼًيهشدىٌ دواٍ / دووَو
 .تُواونشدىٌ تُمُىٌ ياطايٌ دياسيهشاو يُو ياطايُدا

مىوضٍُ خاىُىؼًين ٍُرماس دَنشيَتُوَ بؤ ثًاواىٌ ثؤيًع و مرياتطشَناىٌ ئُواىٍُ نُ / طًًَُو
بُس يُ دَسضىوىٌ ئُو ياطايُ خاىُىؼًيهشاوٌ و مرياتطشٍ ػًٍُذَناٌ ئُواىٍُ بُس يُ 

 ػًٍُذبىوٌ يُطُس بيُماٍ مىوضٍُ ثًٍُ بشِياسدساو بُثًٌَ سىننُناىٌ ٩/٤/٢٠٠٣
يُو ياطايُ بُمُسدًَو يُ مىوضٍُ خاىُىؼًين نُمرت ىُبٌَ نُ بُس  (٨)يُ ماددٍَ  (دووَو)بُىذٍ

 .يُ دَسضىوىٌ ئُو ياطايُ وَسٍ دَطشت

 :٤٥ماددٍَ 



ناتًَو ثًاواىٌ ثؤيًع خاىُىؼني دَنشيًَ ثاداػيت نؤتايٌ سارٍَ ثٌَ دَبُخؼشيَت نُ يُنظاٌ بٌَ 
بُمىوضٍُ تُواوٍ بؤ ماوٍَ طايًََو و بؤ يُى داس طُسَسِاٍ مىوضٍُ خاىُىؼًين بُمُسدًَو 

 .طالَ نُمرت ىُبًَت (١٥)سارٍَ خاىُىؼًيُنٍُ يُ 

 :٤٦ماددٍَ 

ئُطُس ثًاوٍ ثؤيًع بٍُؤٍ ٍؤناسٍ تُىذسوطيت خاىُىؼني نشا بٍُؤٍ ئُوٍَ ىُتىاىٌَ خضمُت 
بهات ٍؤيُنُػٌ ثُيىَىذٍ بُناسَنُيُوَ ىُبىو و خؤػٌ دَطيت يُ سووداىًذا ىُبىو سارٍَ 

 .طالَ ٍُرماس دَنشيَت ئُطُس يُو ماوَيُ نُمرت بىو (١٥)خاىُىؼًين بؤ بُ 

 :٤٧ماددٍَ 

ناتًَو ثًاوٍ ثؤيًع ياٌ خاىُىؼًيهشاو دَمشيَت طُسدُو مافُ خاىُىؼًيهشاوَناٌ و / يُنُو
و ئُوٍَ ػاياىًُتٌ بٍُؤٍ خضمُتًُوَ دَطىاصسيَتُوَ بؤ  (مظتشكات)دَسمايٍَُ خًَضاىٌ و 

 .مرياتطشَناٌ بُثًٌَ دَقُناىٌ ئُو ياطايُ

ئُطُس ثًاوٍ ثؤيًع مشد يُناتٌ خضمُتهشدٌ و ٍؤناسَنٍُ ثُيىَىذيٌ بُناسَنُيُوَ / دووَو
ىُبىو مرياتطشَناىٌ ػايظتٍُ مىوضٍُ خاىُىؼًين دَبً بُثًٌَ بشِياسَناىٌ ئُو ياطايُ 

طالَ ئُطُس ٍاتىو نُمرت بىو بُ  (١٥)بُمُسدًَو سارٍَ ٍُرماس بهشيَت بؤ خاىُىؼًين بُ 
 .يُو ماددَيُ (يُنُو)يُبُسضاوطشتين سىننُناىٌ بُىذٍ 

مشدٌ يُ ناتٌ دابشِاىٌ بُبٌَ ٍؤ و سانشدٌ يُ خضمُتٌ ثؤيًع بشِطُناىٌ ئُو ماددَيُ ىاياٌ / طًًَُو
 .طشيَتُوَ بُثًٌَ ساطجاسدٍَ ئُجنىومُىٌ يًَهؤيًَيُوٍَ ثًَهًََيشاو بؤ ئُو مُبُطتُ

 :٤٨ماددٍَ 



ىانشيَت مىوضٍُ خاىُىؼًين دَطيت بُطُسدا بطرييَت بُبٌَ بشِياسٍ دَسضىو يُ دادطاٍ تايبُت نُ 
 .ثًٍُ نؤتايٌ بُدَطيت ًٍَيابٌَ و سيَزٍَ دياسيهشاوٍ داىابٌَ دطُ يُ قُسصَناىٌ ىُفُقٍُ ػُسعٌ

 

 بُػٌ سُوتُو

 سيَضيًَياىٌ قىسباىًذاٌ يُ ناتٌ ساثُسِاىذىٌ ئُسنذا

 

 :٤٩ماددٍَ 

 ناتٌ خاىُىؼًيهشدىٌ ثًاواىٌ ثؤيًع بٍُؤناسٍ تُىذسوطيت نُ يُ دَسئُجنامٌ خضمُت /يُنُو
ياٌ بٍُؤٍ خضمُتهشدىٌ ىُبىوبًَت و خؤٍ ٍؤناسٍ ىُبىوبٌَ و بىوبًَتُ ٍؤٍ ثُنهُوتين تُواوٍ 

مىوضٍُ خاىُىؼًين ثٌَ دَدسٍَ بُثًٌَ سىننُناىٌ ئُو ياطايُ بُ يُبُسضاوطشتين ئُماىٍُ 
 :خىاسَوَ

 .طالَ بؤ ٍُرماس دَنشٍَ ئُطُس نُمرت بىو (١٥) سارٍَ خاىُىؼًين بُ –أ 

ٍ دوايني مىوضٍُ وَسطرياوٍ صياد دَنشيَت بؤ طُس مىوضٍُ خاىُىؼًيهشدىٌ (%٥٠) سيَزٍَ –ب 
 .ٍُرماسنشاوَ (٤٩)يُ ماددٍَ  (يُنُو)يُ بُىذٍ  (أ)نُ بُ ثًٌَ بشِياسَناىٌ بشِطٍُ 

يُ ناتٌ خاىُىؼًيهشدىٌ ثًاواىٌ ثؤيًع بُ ٍؤناسٍ تُىذسوطيت يُ دَسئُجنامٌ خضمُتٌ / دووَو
ياٌ بٍُؤٍ خضمُتهشدىٌ نُ خؤٍ ٍؤناسٍ ىُبىوبٌَ و ثُنهُوتين سيَزَيٌ ٍُبٌَ مىوضٍُ 

 :خاىُىؼًين ثٌَ دَدسٍَ بُثًٌَ بشِياسَناىٌ ئُو ياطايُ يُطُلَ يُبُسضاوطشتين ئُماىٍُ خىاسَوَ

 .طالَ بؤ ٍُرماس دَسنشيَت ئُطُس نُمرت بىو (١٥) سارٍَ خاىُىؼًين بُ –أ 



يُ دوا مىوضٍُ وَسطرياوٍ صياد دَنشيَت بؤ   (%٥٠) سيَزٍَ يُنظاٌ بُسِيَزٍَ ثُنهُوتين يُ –ب 
يُ ماددٍَ  (يُنُو)يُ بُىذٍ  (أ)طُس مىوضٍُ خاىُىؼًيهشدىٌ نُ بُثًٌَ بشِياسَناىٌ بشِطٍُ 

 .ٍُرماسنشاوَ (٤٩)

 :٥٠ماددٍَ 

يُو ياطايُ دَيطشيَتُوَ ثاداػيت داسايٌ بًٍَُيذٍَ  (٤٩)ثًاوٍ ثؤيًع نُ سىننُناىٌ ماددٍَ 
مىوضُناىٌ بؤ طايًََو ثٌَ دَدسٍَ ئُطُس ٍاتىو ثُنهُوتيُنٍُ طُداطُد بىو بُمُسدًَو 

ثاداػتُنٍُ نُمرت ىُبٌَ يُو بشَِ ثاسَيٍُ نُ بُياطا دَطتيًؼاٌ نشاوَ و سيَزَيُى يُو ثاداػتُ 
 .وَسدَطشٍَ نُ يُنظاٌ بًَت يُطُلَ سيَزٍَ ثُنهُوتيُنٍُ

 :٥١ماددٍَ 

ئُطُس ثًاوٍ ثؤيًع نىرسا ياٌ مشد بٍُؤٍ ناسَنُيُوَ و دَطيت خؤٍ تًَذا ىُبىو مافُ 
خاىُىؼًيهشاوَنٍُ نؤ دَنشيَتُوَ و دَبُخؼشيَتُ مرياتطشَ ػايظتُناٌ بُثًٌَ سىننُناىٌ 

 .يُو ياطايُ (٤٩)يُ ماددٍَ  (يُنُو)بُىذٍ 

 :٥٢ماددٍَ 

يُو ياطايُ دَياىطشيَتُوَ ثاداػيت داسايٌ  (٥١)مرياتطشٍ ثًاوٍ ثؤيًع ئُواىٍُ ماددٍَ 
 .دَياىطشيَتُوَ ًٍَيذٍَ مىوضٍُ طايًََهٌ تُواوٍ مشدووَنُ

 :٥٣ماددٍَ 

ئُطُس بشييذاسبىوىٌ بىوَ ٍؤٍ ثُنهُوتين سيَزَيٌ و بٍُؤيُوَ خاىُىؼًيهشا ػايُىٌ / يُنُو
 .طالَ دَرمًَشدسٍَ ئُطُس نُمرتيؽ بًَت (١٥)مىوضٍُ خاىُىؼًيًًُ و خضمُتُنٍُ بُ 



يُو ماددَيُ سيَزَيُى يُ مىوضٍُ ئُرماسنشاو يُطُس  (يُنُو)بُثًٌَ سىننُناىٌ بُىذٍ / دووَو
 .مىوضٍُ خاىُىؼًين صياد دَنشيَت نُ يُنظاىُ بُسِيَزٍَ ثُنهُوتين

 :٥٤ماددٍَ 

ئُطُس ثًَهاىٌ ثًاوٍ ثؤيًع بىوَ ٍؤٍ ثُنهُوتين تُواو و بُو ٍؤيُوَ خاىُىؼًيهشا مىوضٍُ 
 .خاىُىؼًين وَسدَطشٍَ بُثًٌَ ئُو بيُماياىٍُ نُمرياتطشٍ ػًٍُذ وَسٍ دَطشيَت

 :٥٥ماددٍَ 

مرياتطشٍ ػًٍُذ مىوضٍُ خاىُىؼًين ثٌَ دَدسٍَ بُثًٌَ سىننُناىٌ ئُو ياطايُ بُ / يُنُو
 :يُبُسضاوطشتين ئُماىٍُ خىاسَوَ

 مىوضٍُ خاىُىؼًين ٍُرماس دَنشيَت يُطُس بيُماٍ مىوضٍُ دوو ثًُ بُطُسَوَتش يُ ثًٍُ –أ 
ػًٍُذ ئُطُس ٍاتىو يُ بُسصتشيً ثًُدا بىو يُ ناتٌ ػًٍُذبىوىٌ مىوضُنٍُ ئُرماس دَنشيَت 

يُطُس بيُماٍ ثًُنٍُ بُصيادنشدىٌ دوو ئُوَىذٍَ مىوضٍُ ثًُيُنٌ خىاستش، بُآلو ئُطُس يُى 
ثًُ يُ خىاس بُسصتشيً ثًُدا بىو مىوضُنٍُ ٍُرماس دَنشيَت يُطُس بيُماٍ مىوضٍُ ئُو ثًُيُ 

 .بُصيادنشدىٌ ئُو دًاواصيًٍُ نُ يُىًَىاٌ مىوضٍُ ٍُسدوو ثًُدا ٍُيُ

طالَ ٍُرماس دَنشيَت ئُطُس ٍاتىو نُمرت بىو  (١٥) سارٍَ خاىُىؼًين ػًٍُذ بُ –ب 
 .بُمُبُطيت ئُرماسنشدىٌ مىوضٍُ خاىُىؼًين بؤ مرياتطشٍ ػًٍُذ

  :٥٦ماددٍَ 

مرياتطشٍ ػًٍُذ ثاداػيت ػًٍُذبىوىٌ بًٍَُيذٍَ مىوضٍُ طايًََو و ىًى يُو مىوضُيٍُ /  يُنُو
 .بؤٍ ئُرماسنشاوَ وَسدَطشيَت



بشييذاسٍ خاىُىؼًيهشاو بٍُؤٍ ثُنهُوتين تُواو ثاداػيت طايًََو و ىًى يُ مىوضٍُ / دووَو
 .ثًُنٍُ بؤ ئُرماس نشاوَ وَسدَطشيَت

بشييذاسٍ خاىُىؼًيهشاو بٍُؤٍ ثُنهُوتين سيَزَيٌ سيَزَيُى يُو ثاداػتُ وَسدَطشيَت نُ / طًًَُو
 .يُ بُىذٍ دووَمٌ ئُو ماددَيُ باغ نشاوَ نُ يُنظاىُ بُ سيَزٍَ ثُنهُوتيُنٍُ

 :٥٧ماددٍَ 

  ػًٍُذ بىوٌ يُ ثؤيًع دًَبُدٌَ ٩/٤/٢٠٠٣سىننُناىٌ ئُو ياطايُ بؤ ئُواىٍُ يُ دواٍ 
دَنشيًَ و ئُواىُؾ نُ بُبشِياسٍ ديىاىٌ طُسؤنايُتٌ ئُجنىومُىٌ وَصيشاٌ بُػًٍُذ داىشاوٌ و 

ئُواىٍُ يُبُس دَسطاناىٌ بيهٍُ خؤبُخؼٌ ًٍَضَناىٌ ىاوخؤ بٍُؤٍ نشدَ تريؤسطتًًُناٌ 
ػًٍُذبىوىُ و مىوضٍُ خاىُىؼًين و ثاداػيت ػًٍُذ بىوىٌ يُطُس بيُماٍ مىوضٍُ دوو ثًُ 

 .صياتش يُ ثًُنٍُ دَبًَت

 : ٥٨ماددٍَ 

 :-مرياتطشٍ ػًٍُذ دَتىاىٌَ  ئُماىُ ثًَهُوَ نؤ بهاتُوَ

طُسدُو مافُناىٌ يُ ػًٍُذَوَ يُطُلَ  مىوضٍُ خاىُىؼًيًٌ خؤٍ وَسبطشٍَ ئُطُس / يُنُو
 .ٍاتىو يُ سيَهُوتٌ ػًٍُذبىوىُنُدا خاىُىؼني نشابىو

مافُناىٌ يُ ػًٍُذَوَ يُطُلَ ٍُس مافًَهٌ خاىُىؼًين خؤٍ ئُطُس ثًَؽ بُسواسٍ / دووَو
 .ػًٍُذبىوىُنُ ػايظتٍُ بىو



ئُطُس ٍاتىو دايو و باونٌ ػًٍُذ مىوضُخؤسٍ دَويَُت بىوٌ و ػًٍُذ رٌ و ميذايٌَ / طًًَُو
ٍُبىو مىوضٍُ خاىُىؼًيًًُنٍُ يُ دايو و باوى سادَطرييَت و  ئُطُس ٍاتىو رىُنٍُ مىوضُخؤسٍ 

 .دَويَُت بىو مىوضٍُ خاىُىؼًين رىُنٍُ سادَطرييَت

 :٥٩ماددٍَ 

ميذايٌَ ػًٍُذ يُ مُسدٌ منشٍَ ثًَىيظت بؤ وَسطشتً يُ قىتاخباىُ و ثُمياىطا و نؤيًزَناٌ و 
 .بيهُ ثًؼُيًُناىٌ ثؤيًع دَبُخؼشيًَ

 :٦٠ماددٍَ 

 :-ميذايٌَ ػًٍُذ يُ ناتٌ يُنظاىبىوىٌ يُ مُسدُ ياطايًُناٌ ثًَؼُىط دَبً يُ ماىٍُ خىاسَوَ

 . وَسطشتً يُ قىتاخباىُ و ثُمياىطا و نؤيًزَناىٌ طُسباصٍ و ثؤيًع–يُنُو 

 . مؤيَُتٌ خىيَيذٌ و ىاسدىُ دَسَوٍَ تايبُت بُ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ–دووَو 

 . خىيَيذٌ يُطُس ئُطتؤٍ وَصاسَت–طًًَُو 

 . دامُصساىذٌ يُ فُسماىطُناىٌ وَصاسَت–ضىاسَو 

 :٦١ماددٍَ 

بذات بُ ػًٍُذ ياٌ  (ىًؼاىُ)طُسؤنٌ ئُجنىومُىٌ وَصيشاٌ بؤٍ ٍُيُ يُطُس ثًَؼيًاسٍ وَصيش 
مرياتطشَناىًاٌ يُطُس خؤبُخؼًاٌ و ئُوٍَ ثًَؼهُػًاٌ نشدووَ بؤ وآلت و ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ 

 .ىاوخؤ و طُل و دؤس و ػًَىَ و دًاونُناىٌ ئُو ىًؼاىاىُ سيَو دَخشيَت

 



 :٦٢ماددٍَ 

طُسؤنٌ ئُجنىومُىٌ وَصيشاٌ بُثًَؼيًاسٍ وَصيش بؤٍ ٍُيُ ماف و ثاداػتُناىٌ نُ يُو ياطايُ 
ٍاتىوَ بُطؼيت ياٌ ئُطُس ٍاتىو ػًٍُذبىوٌ يُناتٌ ئُجنامذاىٌ ناسيَهٌ قاسَماىاىُ بىو ياخىد 
 .خؤبُخؼهشدىًَهٌ ػُسَفنُىذاىُ نُ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ و ىًؼتناٌ ػاىاصيًاٌ ثًَىَ بهات

سارٍَ خضمُتٌ ػًٍُذ صياد بهات بًٍَُيذٍَ ىًىٍَ ماوٍَ خضمُتُنٍُ بُمُبُطيت / يُنُو
 .ئُرماسنشدىٌ مىوضٍُ خاىُىؼًين بؤ مرياتطشَناىٌ

يُو ياطايُ باطٌ يٌَ نشاوَ نُ يُنظاٌ  (٥٢)صيادنشدىٌ ثاداػيت ػًٍُذ نُ يُ ماددٍَ / دووَو
 .بٌَ بُبشٍِ ثاداػتُ ػايظتُنٍُ

 :٦٣ماددٍَ 

طُسؤنٌ ئُجنىومُىٌ وَصيشاٌ بؤٍ ٍُيُ يُطُس داواناسٍ وَصيش بُثًٌَ ثًَذاويظتًًُناىٌ / يُنُو
بُسرَوَىذيٌ طؼيت بشييذاس ياخىد خاىُىؼًيهشاو بٍُؤناسٍ تُىذسوطيت نُ بٍُؤٍ خضمُتهشدىُوَ 

بُطُسٍ ٍاتبًَت ياٌ نؤض نشدوو يُ ناتٌ خضمُت ياٌ مرياتطشَناىٌ طُسدُو ياٌ ٍُىذيَو يُو 
 .ماف و ثاداػتاىُ و دًانُسَوَناىًاٌ ثٌَ بذات نُيُو ياطايُ بؤ ػًٍُذ و مرياتطشَنٍُ داىشاوَ

بؤ وَصيش ٍُيُ ثًاوٍ ثؤيًع نُ تىوػٌ ثًَهاٌ بيبَ ياٌ يُناتٌ خضمُتهشدٌ نُ ئُبًَتُ / دووَو
 .ماىط (٣)ٍؤٍ خاىُىؼًيهشدىٌ ثاداػيت داسايٌ ثًَؼهُؾ بهات صياتش ىُبٌَ يُ مىوضٍُ تُواوٍ 

 

 

 



 :٦٤ماددٍَ 

ئُو سايَُتاىٍُ خىاسَوَ يُناتٌ نؤضهشدىٌ ثًاوٍ ثؤيًع بُػًٍُذبىوٌ ٍُرماس دَنشيَت 
بُمُبُطيت ئُرماسنشدىٌ ئُو ماف و دًانُسَواىٍُ بُثًٌَ بشِياسَناىٌ ئُو ياطايُ بؤ ػًٍُذ 

 .ٍُرماس نشاوَ بؤ مرياتطشٍ

ناتًَو يُ نشدٍَ ثانهشدىُوٍَ ػىيَيُناٌ يُاليٌُ ثؤيًظُوَ ثًاوٍ ثؤيًع سووبُسِووٍ / يُنُو
 .تريؤسطتاٌ و تاواىباساٌ دَبًَتُوَ

 .ًٍَشػهشدىٌ تريؤسطتاٌ و تاواىباساٌ بؤ طُس بيهُناىٌ ثًاوٍ ثؤيًع/ دووَو

 بُسنُوتين ثًاواىٌ ثؤيًع بُطىيًٍُ تريؤسيظتاٌ و تاواىباساٌ / طًًَُو

 .بُسَىطاسبىوىُوٍَ تريؤسيظت و تاواىباساٌ ياخىد ساوَدووىاىًاٌ و  دَطتطرينشدىًاٌ/ ضىاسَو

تُقًيُوٍَ ئؤتؤمؤبًًٌَ بؤمربِيَزنشاو يُاليٌُ تريؤسيظتاٌ و سووبُسِووبىوىُوَياٌ يُاليٌُ / ثًَيذُو
 .ثًاواىٌ ثؤيًظُوَ

يُناتٌ داسِووخاىٌ طاثًتُ ياٌ سُػاسطُ ياخىد ئُو ػىيَيٍُ نُ ثًاوٍ ثؤيًظٌ تًَذايُ / ػُػُو
 .يُناتٌ دَطتذسيَزيهشدىٌ دورمياٌ

 .سووبُسووبىوىُوٍَ نُمًين داىشاو بؤ تريؤسيظت و تاواىباساٌ ياٌ بٍُؤياىُوَ/ سُوتُو

بٍُؤٍ ٍُس ناسيَهٌ دورميهاساىُ طُسضاوَنٍُ ٍُس ض بًَت يُناتٌ مؤيَُتٌ ثًاوٍ / ٍُػتُو
 .ثؤيًع

تُقًيُوٍَ ئؤتؤمبًًٌَ باسنشاو بُضُى ياخىد طىتُمُىٌ نُثًاوٍ ثؤيًظٌ تًَذا بًَت يُ / ىؤيُو
 .ئانامٌ يًَذاىٌ يُاليٌُ تريؤسيظت و تاواىباساىُوَ



يُناتٌ تريؤسنشدىٌ ثًاوٍ ثؤيًع بٍُؤٍ ىاوىًؼاىٌ ناسَنٍُ ياٌ ناسمُىذبىوىٌ يُ / دَيُو
 .فُسماىطُناىٌ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ يُناتٌ دَوامٌ فُسمٌ ياٌ يُ ناتٌ ديهُدا بًَت

يُناتٌ بُسنُوتين فًؼُنٌ ضُنٌ ثًاويَهٌ ثؤيًع يُ ناتٌ سووبُسِووبىوىُوَ و / ياصدٍَُو
 .ثًَهذاداٌ نُ ثًَىيظت دَنات ضُنٌ تًَذا ئامادَ بًَت

يُناتًَو نُ ثًاواىٌ ثؤيًع سووبُسِووٍ طُسمٌ ياٌ طاسديًُنٌ صؤس ياٌ باسودؤخٌ / دواصدٍَُو
 .ىائاطايٌ دَبيُوَ يُ ناتٌ خضمُتهشدىًاٌ ياٌ بٍُؤٍ خضمُتهشدىًاٌ

 .سووبُسِووبىوىُوَ يُطُلَ قاضاغضٌ و تًَهذَساىٌ ئابىوسيٌ ىًؼتًناىٌ/ طًَضدٍَُو

يُناتٌ ضاسَطُسنشدىٌ بؤمبُ ىُتُقاوَناٌ ياخىد ئؤتؤمبًًَُ بؤمربِيَزنشاوَناٌ / ضىاسدٍَُو
 .يُاليٌُ ًٍَضَناىٌ تايبُمتُىذ يُناتٌ خضمُتذا

 .بٍُؤٍ تُقًيُوٍَ مًيًَو ياخىد مىوػُنًَو ياخىد ىاسجنؤنًَو/ ثاصدٍَُو

يُناتٌ وَسطُسِاىٌ ئُو ئؤتؤمبًًٍَُ ثًاوٍ ثؤيًع دَطىاصيَتُوَ بؤ ػىيَين / ػاصدٍَُو
سووبُسِووبىوىُوٍَ تاواىباس و تريؤسيظتاٌ ياخىد يُ ناتٌ طُسِاىُوَياٌ يٍُُس خضمُتًَهٌ داوا 

 .يًَهشاودا

 :٦٥ماددٍَ 

طُسؤنٌ ئُجنىومُىٌ وَصيشاٌ بؤٍ ٍُيُ يُطُس ثًَؼيًاسٍ وَصيش ٍُس سايَُتًَهٌ باغ ىُنشاو يُ 
بُػًٍُذبىوٌ ٍُرماس بهات يُبُس باسودؤخ و ثًَذاويظتًًُناىٌ بُسرَوَىذيٌ  (٦٤)ماددٍَ 

 .ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ

 



 بُػٌ ٍُػتُو

 دَسمايٍَُ خًَضاىٌ و دَسمايٍَُ خضمُت

 

 :٦٦ماددٍَ 

ديياس بؤ ٍُس خًَضاىًَو و  (٧٠،٠٠٠)ثًاوٍ ثؤيًع دَسمايٍَُ خًَضاىٌ وَسدَطشيَت بُبشٍِ / يُنُو
مىوضُنٍُ  (%٥٠)ٍُصاس ديياس بؤ ٍُس ميذايًََو تا ميذايٌَ ضىاسَو بُمُسدًَو يُ  (١٥،٠٠٠)

 .صياتش ىُبٌَ

 :ثًاوٍ ثؤيًع ئُو دَسماآلىٍُ طُسَوَ بُثًٌَ ئُو مُسداىُ وَسدَطشيَت/ دووَو

 .دَبًَت ئُوٍَ ديهُ مىوضُخؤسٍ دَويَُت ىُبًَت (مًَشد ياٌ ئافشَت) طُباسَت بُ –أ 

طالَ صياتش ىُبًَت ئُطُس ٍاتىو  (٢٢)ىُبًَت و يُ  (قاؿش)بُمُسدًَو  (ميذالَ) طُباسَت بُ –ب 
طالَ صياتش ىُبًَت ئُطُس ٍاتىو قىتابٌ صاىهؤ و خىيَيذىٌ باآل بىو،  (٢٦)قىتابٌ ئامادَيٌ بىو، 

 .ىابًَت نض ػىوٍ نشدبًَت ياٌ خاوٌَ مىوضٍُ دَويَُت بًَت

 :٦٧ماددٍَ 

ثًاوٍ ثؤيًع ئُطُس ٍاوطُسطريٍ نشد ثاؾ دًَبُدًَهشدىٌ ئُو ياطايُ دَسمايٍَُ خًَضاىٌ / يُنُو
وَسدَطشٍَ يُ بُسواسٍ تؤماسنشدىٌ طشيَبُطيت ٍاوطُسطريٍ و بؤ ٍُس ميذايًََهًؽ نُ يُ دواٍ 
 .دًَبُدًَهشدىٌ ئُو ياطايُ يُ دايو بىوَ يُ بُسواسٍ تؤماسنشدىٌ يُدايو بىوىٌ وَسٍ دَطشيَت

دواٍ دًَبُدٌَ بىوىٌ ئُو ياطايُ بؤ ماوٍَ طايًََو رىًََياٌ و ميذايَبىوٌ ىابيُ ػايظتٍُ / دووَو
 .دَسمايٍَُ خًَضاىٌ مُطُس يُو رىًََياٌ و ميذايَبىوىُ يُ فُسماىطٍُ باسٍ نُطٌ تؤماس نشابً



 :٦٨ماددٍَ 

 :دَسمايٍَُ خًَضاىٌ ثًاوٍ ثؤيًع بؤ خًَضاٌ و ميذايَُناىٌ دَبشِدسيَت يُو باساىٍُ خىاسَوَ/ يُنُو

ٍ ئُو ياطايٍُ (٦٧)يُ ماددٍَ  (دووَو) ئُطُس ٍاتىو ٍُس يُنًَهًاٌ مُسدُناىٌ بُىذٍ –أ 
 . يُدَطت دا

 . يُناتٌ دًابىوىُوَ يُ رٌ ياخىد مشدىٌ ياخىد مشدىٌ ميذالَ–ب 

ٍ ئُو ماددَيُ دَسمايَُنُ دَبشِدسيَت يُ بُسواسٍ (يُنُو)بُثًٌَ سىننُناىٌ بُىذٍ / دووَو
يُدَطتذاىٌ و مُسدٌ ػايظتُيٌ ياخىد يُ بُسواسٍ تُآلقذاٌ ياٌ مشدٌ و دَسمايَُنُ بُىُماىٌ 

 .ئُو بُسبُطتاىُ دَطُسِيَتُوَ

 :٦٩ماددٍَ 

ثًاوٍ ثؤيًع نُ بؤ يُنُو داس ثشؤطٍُ ٍاوطُسطريٍ ئُجناو دَدٌَ ثًَؼًيٍُ خًَضاىٌ / يُنُو
وَسدَطشٌ بُبشٍِ ضىاس ئُوَىذٍَ مىوضُنٍُ و ثًَير ئُوَىذٍَ مىوضُنٍُ ئُطُس ٍاتىو 

خًَضاىُنٍُ بًَىَرٌ بىو ئُو بشَِؾ بُضىاس قًظيت طاآلىُ يُ نؤتايٌ طايٌَ طًًَُو يُ 
ٍاوطُسطرييُنُ وَسدَطرييَتُوَ و دابُؾ دَنشيَت يُطُس ماىطُناىٌ طالَ نُ قظتُناىٌ تًَذا 

 .ثًَىيظتُ بذسيَتُوَ

ثًاوٍ ثؤيًع ٍُسناتًَو ميذايًََهًاٌ صيادبىو يُداىُوٍَ قًظيت طاآلىُنُ دَبًَت دواٍ / دووَو
سيَهُوتٌ يُدايهبىوىٌ ميذالَ بذسيَت دَبُخؼشيَت و يُ داىُوٍَ ثًَؼًيُنُ دَبُخؼشيَت ئُطُس 

بُدوو ميذالَ  (مجو)ٍاتىو دوو ميذايٌَ بىو بُس يُو ناتٍُ دَطت بُداىُوٍَ دَنشيَت و دوواىُ 
 .دَرمًَشدسيَت بُمُبُطيت بُخؼني يُ ثًَؼًيُيُ، مجو دادَىشيَت بُمُسدٌَ يٌَ خؤػبىوٌ



ثًَؼًيُ دَدسيَت بُ ثًاو ياٌ ئافشَت بُثًٌَ ويظيت خؤٍ ئُطُس ٍاتىو ٍُسدوونًاٌ يُ / طًًَُو
 .ًٍَضَناىٌ ىاوخؤدا بىوٌ

 .ثًاوٍ ثؤيًع دَبُخؼشيَت يُ داىُوٍَ قظتُناىٌ يُ ناتٌ مشدىٌ /ضىاسَو

 

 بُػٌ ىؤيُو

 ػًَىاصَناىٌ بُدواداضىوٌ و تاىُيًَذاٌ

 :٧٠ماددٍَ 

ثًاوٍ ثؤيًظٌ خاىُىؼًيهشاو و ئُو نُطٍُ نُ مايف مرياتطشٍ ٍُيُ دَبًَت داواناسٍ / يُنُو
ثًَؼهُؾ دَطتٍُ خاىُىؼًين ىًؼتناىٌ بهات بؤ وَسطشتين مافُناىٌ خاىُىؼًين خؤٍ ض 

 .ساطتُوخؤ ياٌ يُ سيَطٍُ وَصاسَت بُثًٌَ ياطا

ثًَؼًيُ دَدسيَتُ خاىُىؼًيهشاو ياخىد ئُو نُطٍُ نُػايظتُيُ ثاؾ خاىُىؼًيهشدىٌ / دووَو
ياٌ مشدىٌ يُطُس سًظابٌ مافُ خاىُىؼًيهشاوَناىٌ و بشٍِ ثًَؼًيُنُ و ناتٌ داىُوٍَ بُ 

 .بُسِيَينايٌ وَصيش دياسٍ دَنشيَت

 :٧١ماددٍَ 

( ٢٠)يُ ماددٍَ  (يُنُو)يًَزىٍُ وسدبًين بُدواداضىوٌ بؤ نًَؼٍُ خاىُىؼًيُناٌ نُ يُ بُىذٍ 
ٍاتىوَ دَنات و بُو ىاساصيًاىُدا دَضًَتُوَ  (٢٠٠٦)ٍ طايٌَ (٢٧)يُ ياطاٍ خاىُىؼًين رماسَ 

 . نُ ثُيىَطنت بُ مايف خاىُىؼًين نُ يُ ئُجنامٌ دًَبُدًَهشدىٌ ئُو ياطايُ ٍاتىوَتُ ئاساوَ

 



 بُػٌ دَيُو

 طضاناٌ و بٌَ بُػهشدٌ يُ مافُناىٌ خاىُىؼًين

 :٧٢ماددٍَ 

ثًاوٍ ثؤيًظٌ خاىُىؼًيهشاو ياٌ مرياتطشَنٍُ طضا دَدسيَت ئُطُس ٍاتىو طُسثًَضٌ سىننُناىٌ 
ئُو ياطايٍُ نشد بُثًٌَ سىننُناىٌ ياطاٍ طضاداٌ و دَطتٍُ خاىُىؼًين ىًؼتناىٌ ئُسنٌ 

 .ٍُوايَذاٌ و تؤماسنشدىٌ طهاآل و بُدواداضىوىٌ دَطشيَتُ ئُطتؤ

  :٧٣ماددٍَ 

ثًاوٍ ثؤيًع ياٌ خاىُىؼًيهشاو بٌَ بُؾ دَنشٍَ يُطُسدُو مافُناىٌ باغ نشاو يُو / يُنُو
 :ياطايُ يُ يُنًَو يُو سايَُتاىٍُ خىاسَوَ

 ئُطُس ٍاتىو خضمُتٌ وآلتًَهٌ بًَطاىٍُ نشد بُبٌَ ئُوٍَ يُاليٌُ طُسؤنٌ ئُجنىومُىٌ –أ 
 .وَصيشاىُوَ سيَطٍُ ثٌَ دسابًَت

 . ئُطُس ثُيىَىذيٌ نشد بُ دورمً–ب 

 . ئُطُس بُبشِياسٍ نؤتايٌ دادطا دًَطري بىو نُ وَالئٌ بؤ عًَشام ىًًُ–ز 

يُناتٌ بًَبُػهشدىٌ ثًاوٍ ثؤيًع ياخىد خاىُىؼني يُ مىوضُنٍُ، مىوضُنٍُ دَدسيَت / دووَو
بُو نُطاىٍُ يُ ئُطتؤٍ ئُوٌ يُ ناتٌ طشتين ياٌ دَطتبُطُسنشدىٌ و يُ ناتٌ ضاوَسِواىٌ 

دًَبُدًَهشدىٌ يُ طًَذاسَداٌ و يُناتٌ بُسبىوىٌ مىوضُنٍُ بؤ دَطُسِيَتُوَ و يُ ناتٌ مشدىٌ 
 .مىوضُنُ بؤ مرياتطشاىٌ دَطُسِيَتُوَ

 



 : ٧٤ماددٍَ 

ئُطُس ثًاوٍ ثؤيًع ساطجاسدسا بؤ ثؤطيت وَصاسٍ ياٌ ٍُس سارَيُنٌ مُدَىٌ بُ / يُنُو
 .خاىُىؼني دادَىشيَت مُطُس بُبشِياسٍ طُسؤنٌ وَصيشاٌ خاىُىؼًيًُنٍُ سابطرييَت

يُو ماددَيُ  (يُنُو)سارٍَ ئُو نُطٍُ خاىُىؼًيًًُنٍُ ساطرياوَ بُثًٌَ بشِياسٍ بُىذٍ / دووَو
 .خضمُتُنٍُ بُخضمُتٌ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ ٍُرماس دَنشيَت

 :٧٥ماددٍَ 

ئُطُس ٍاتىو خاىُىؼًيهشاو طُسِيَيذساوَ خضمُت ثاداػيت خاىُىؼًيًٌ يٌَ وَسدَطرييَتُوَ 
بُمُبُطيت ٍُرماسنشدىٌ خضمُتٌ داٍاتىوٍ بؤ طُس خضمُتٌ ثًَؼرت و يٌَ طُىذىُوٍَ يُ 

( ٥)سيَهُوتٌ طُسِاىُوٍَ دَبٌَ بؤ خضمُتًاٌ بُ قًظيت ماىطاىُ يُ مىوضُنٍُ دَبشِدسٍَ يُ ماوٍَ 
طالَ و ئُطُس ٍاتىو يُناتٌ خضمُتهشدٌ مشد ثًَؽ داىُوٍَ ٍُمىو ثاداػتُنٍُ مرياتطشَناىٌ يُو 

 .بشَِ ثاسَيٍُ ماوَ دَبُخؼشيًَ

 

 بُػٌ ثاصدٍَُو

 بشِياسَ طؼيت و نؤتايًُناٌ

 :٧٦ماددٍَ 

وَصاسَت بؤٍ ٍُيُ ثًاوٍ ثؤيًع بيًَشيَتُ دَسَوَ بؤ خىيَيذٌ و مؤيَُتٌ خىيَيذىٌ ثٌَ بذات و بؤٍ 
ٍُيُ دَسضىواٌ دامبُصسيَيًَت ياٌ طشيَبُطت ببُطتًَت يُطُلَ قىتابًاىٌ عًَشاقٌ نُ يُ عًَشام 



دَخىيَيً ياخىد يُ دَسَوَ يُ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ و مُسدُناىٌ ىاسدىُ دَسَوَ و 
 .دامُصساىذٌ و طشيَبُطتُناٌ ماف و ئُسنُناىًاٌ بُطًظتنًَو سيَو دَخشيَت

 :٧٧ماددٍَ 

وَصيش بؤٍ ٍُيُ قُسَبىوٍ ثًاوٍ ثؤيًع و فُسماىبُسَ مُدَىًًُناٌ بهاتُوَ يُبُسامبُس 
تًَهضىوٌ و يُدَطتضىوىٌ مايٌَ تايبُتٌ يُناتٌ خضمُت ياخىد بٍُؤناسٍ خضمُت ئُويؽ يُطُس 

 .ثًَؼيًاسٍ يًَزىٍُ يًَهؤيًَيُوَ نُ بؤ ئُو مُبُطتُ ثًَو ديَت

 :٧٨ماددٍَ 

ثًاوٍ ثؤيًع ثاداػيت داسايٌ وَسدَطشيَت يُبُسامبُس يُ تاقًهشدىُوٍَ يًََاتىويٌ دَيظُملًَيًَت 
نُ صماىًَهٌ بًاىٌ ياٌ صياتش دَصاىًَت و ئُو ثاداػتُؾ بُ سيَينايًُى سيَو دَخشيَت نُ وَصيش دَسٍ 

 .دَنات

 :٧٩ماددٍَ 

 :يُ بادٌ دَسامُت دَبُخؼشيَت/ يُنُو

 دَسمايٍَُ خًَضاىٌ و دَسمايٍَُ خضمُتهشدٌ و طُسدُو ثاداػتُناٌ نُ دَدسيَيُ ثًاوٍ –أ 
 .ثؤيًع يُ ناتٌ خضمُتهشدٌ ياٌ بٍُؤيُوَ

 . مافُناىٌ خاىُىؼًين بؤ خاىُىؼًيهشاو ياٌ ئُواىُ دَدسيَيُ مرياتطشَناىٌ–ب 

يُو ماددَيُ يُطُس خاىُىؼًياٌ و مرياتطشَناٌ  (يُنُو)يُبُىذٍ  (ب)سىننُناىٌ بشِطٍُ / دووَو
 .نُ ثًَؽ دَسضىوىٌ ئُ ياطايُ ػايظتٌُ دًَبُدًَذَنشيَت

 



 :٨٠ماددٍَ 

مُسدٌ يُؾ و الس و تُىذسوطيت نُ ثًَىيظتُ يُ ئافشَت يُ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ ٍُبًَت بُ 
 .سيَينايٌ سيَو دَخشيَت، ض بُطًفُتٌ ئُفظُس بًَت ياٌ ناسمُىذ

  :٨١ماددٍَ 

بهشيَت ياخىد نؤتايٌ بُ ئًيتذابًاٌ بًَت بُبشِياسٍ وَصيش و  (اىتذاب)دَنشيَت ثًاوٍ ثؤيًع / يُنُو
 .بُثًٌَ ياطا

دَطشيَتُوَ بؤ خضمُت يُ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ  (ميتذب)ثًاوٍ ثؤيًظٌ ئًيتًذابهشاو / دووَو
 .دواٍ تُواوبىوىٌ ماوٍَ ئًيتذابُنٍُ ياٌ يُ ناتٌ ثًَىيظت

ماوٍَ خضمُتهشدىٌ ئًيتًذابهشاو يُدَسَوٍَ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ بُسارَ ئُرماس / طًًَُو
 .دَنشيَت

ثًاوٍ ثؤيًع ئًيتًذابهشاو طُسدُو بشِياسَ طؼتًًُناىٌ ئًيتذابٌ يُطُس دًَبُدٌَ / ضىاسَو
 .دَنشيَت

 :٨٢ماددٍَ 

فُسماىبُساىٌ مُدَىٌ يُ وَصاسَت بُ دًاواصيٌ ىاوىًؼاىُناىًاٌ و ثًُ وَصيفًًُناىًاٌ مامُيٍَُ 
ثًاوٍ ثؤيًظًاٌ يُطُلَ دَنشيَت يُ دًَبُدًَهشدىٌ بشِياسَ تايبُتًًُناٌ بُمشدٌ يُ ناتٌ خضمُت 

 .ياٌ بٍُؤناسٍ خضمُت و سيَضيًَياىٌ بشييذاساٌ و ػًٍُذاٌ نُ يُو ياطايُ باطٌ يًَىَ نشاوَ

 

 



 :٨٣ماددٍَ 

يُو  (٢١)يُ ماددٍَ  (٧)يُ بُىذٍ ( ب)و بشِطٍُ  (١٣)يُ ماددٍَ  (٣)سىننُناىٌ بُىذٍ 
ياطايُ يُطُس ثًاوٍ ثؤيًع دًَبُدًَذَنشيَت نُ يُ ثايَُواىًَتًًُنٌ وَسصػٌ عُسَبٌ تا ثًٍُ 

 .ٍ بُدَطت ًٍَيابًَت(٦)و ئؤيَؤمجًاد و دًَاىٌ تاثًٍُ  (ضىاسَو)و ئاطًايٌ تا ثًٍُ  (دووَو)

 :٨٤ماددٍَ 

طُسؤنٌ ئُجنىومُىٌ وَصيشاٌ بؤٍ ٍُيُ بُػًَو يُ دَطُآلتُنٍُ يُو ياطايُ بذاتُ / يُنُو
 .وَصيش

وَصيش بؤٍ ٍُيُ بُػًَو يُ دَطُآلتُناىٌ خؤٍ بُثًٌَ ئُو ياطايُ بذاتُ دًَطشَناىٌ / دووَو
ياخىد بُسِيَىَبُسَ طؼتًًُناٌ نُ ىُبُطرتاوٌ بُ بشيهاسٍ وَصاسَت دطُ يُو دَطُآلتاىٍُ 

 .دساوَىُتُ خؤٍ بُتايبُت

 :٨٥ماددٍَ 

ٍ ئُو ياطايُ دياسٍ دَنشيَت يُو (٤٤)مىوضٍُ خاىُىؼًين بؤ ثًاواىٌ ثؤيًع بُثًٌَ ماددٍَ 
 :-سايَُتاىٍُ خىاسَوَ

 .ثًاوٍ ثؤيًظٌ خاىُىؼًيهشاو ثًَؽ دَسضىوىٌ ئُو ياطايُ/ يُنُو

ثًاوٍ ثؤيًظٌ ػًٍُذنشاو بُدَطيت سريَنٌ ثًَؼىو نُ ًٍض مافًَهٌ خاىُىؼًيًاٌ ىًًُ، / دووَو
مرياتطشٍ ػًٍُذ طُسثؼو دَنشيَت يُىًَىاٌ وَسطشتين مىوضُ و مافُ خاىُىؼًيهشاوَناىٌ نُ يُو 

ياطايُ باغ نشاوَ ياٌ مىوضُ و مافُ خاىُىؼًيهشاوَناىٌ نُ يُ ياطاٍ دَطتٍُ ػًٍُذبىواٌ 
 .ٍ ٍُمىاس نشاو  ياٌ ٍُس ياطايًَهٌ تش ٍاتىوَ(٢٠٠٦)ٍ طايٌَ (٣)رماسَ 



 :٨٦ماددٍَ 

ٍ ٍُمىاسنشاو و ياطاٍ (١٩٦٠)ٍ طايٌَ (٢٤)سىننُناىٌ ياطاٍ خضمُتٌ ػاسطتاىٌ رماسَ 
ٍ ٍُمىاسنشاو و ياطاٍ مىوضٍُ فُسماىبُساىٌ (٢٠٠٦)طايٌَ  (٢٧)خاىُىؼًين يُنطشتىو رماسَ 

ياٌ ٍُس ياطايُنٌ تش بًَتُ ػىيَين  (٢٠٠٨)ٍ طايٌ (٢٢)دَويَُت و نُستٌ طؼيت رماسَ 
 .دًَبُدٌَ دَنشيًَ ئُطُس يُو ياطايُدا ًٍض دَقًَهٌ تايبُت بُو بابُتاىُ ىٍُاتبًَت

 :٨٧ماددٍَ 

ٍ (١٩٧٨)ٍ طايٌَ (١)ياطاٍ خضمُت و خاىُىؼًين ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ رماسَ 
ٍُمىاسنشاو ٍُيَذَوَػًَتُوَ، و سيَينايًُناٌ و ثُيشَِوَ ىاوَخؤيًُناىٌ دَسضىو بُثًٌَ ئُو 

ياطايُ ناسٍ ثٌَ دَنشيَت ئُطُس در و سيَطشٍ ئُو ياطايُ ىابًَت تا ياطايُنٌ تش دًَطٍُ 
 .دَطشيَتُوَ ياٌ ٍُمىاس دَنشيَتُوَ

 :٨٨ماددٍَ 

دَنشيَت طًظتُو و ثُيشَِوٍ ىاوخؤ بؤ ئاطاىهاسٍ دًَبُدًَهشدىٌ بشِياسَناىٌ ئُو ياطايُ / يُنُو
 .دَسبهشيَت

 .وَصيش بؤٍ ٍُيُ سيَينايٌ دَسبهات بؤ ئاطاىهاسٍ دًَبُدًَهشدىٌ ئُو ياطايُ/ دووَو

 :٨٩ماددٍَ 

ىانشيَت ًٍض بشِياسيَو و فُسماىًَو دَسبضًَت نُ ثًاواىٌ ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ ىاضاس بهات 
 .بًَت يُ دَطتىوس (٢)يُطُس بُئُجناو طُياىذىٌ ٍُس ناسيَو ثًَضُواىٍُ ماددٍَ 

 



 :٩٠ماددٍَ 

 .  ناسٍ ثٌَ دَنشيَت١/١/٢٠١١ئُو ياطايُ يُ سيَهُوتٌ 

 :ٍؤناسٍ دَسضىوىٌ ئُو ياطايُ 

بٍُؤٍ طشوػيت ناس و ئُسنٌ طجًَشدسا بُ ثًاواىٌ ثؤيًع يُ ثاساطتين ئاطايؽ و ضُطجاىذىٌ 
ياطا و ثاساطتين طُس و مايٌَ ٍاووآلتًاٌ و بُسطشٍ يٌَ نشدىًاٌ يُ سَوػٌ دؤساودؤسدا و 

بُسَىطاسبىوىُوٍَ تاواىباساٌ و ثًَؼًًَهاساىٌ ئاطايؼٌ وآلت و سيَطشتً يُ ئُجنامذاىٌ تاواٌ و تريؤس 
و بٍُؤٍ ئُو مُتشطًًاىٍُ ثًاوٍ ثؤيًع يُ ساثُسِاىذىٌ ئُسنٌ سؤراىٍُ سووبُسِووٍ دَبًَتُوَ، 

بُتايبُتًؽ يُ دواٍ فشاواىبىوىٌ ئُسى و يًَجشطشاويَتًاٌ و يُ ثًَياو سيَهخظتين سارَياٌ 
بُػًَىَيُى نُ يُطُلَ ئُو ئُسناىُ بطىجنًَت و مُسز و تىاىاناٌ دياسٍ بهشيًَ نُ ثًَىيظنت تًًَاىذا 
ٍُبًَت و سيَظاناىٌ ثًُ بُسصنشدىُوَ و ضؤىًُتٌ خاىُىؼًيهشدىٌ و ثًَذاىٌ مافُناىٌ نُ بتىاىًَت 

يُ دواٍ مشدىٌ ثاسيَضساوبًَت و  (مرياتطش)ئُسنُنٍُ بُدٌَ بطُيُىًَت و ئُو يُ ثاػٌ بُدًَذَمًَينَ 
دَطُآلتٌ ثًُ بُسصنشدىُوَ بؤ ئُو نُطاىٍُ ناسيَهٌ قاسَماىاىُ ئُجناو دَدٌَ و مُتشطًًُنٌ 

طُوسَ الدَدٌَ، ثًَىيظت بُ سيَهخظتين ئُواىُ و ئاطاىهشدىٌ ٍاتيُ ىاو ًٍَضَناىٌ ئاطايؼٌ 
ىاوخؤ، بٍُؤٍ ئُو سَوػُ ئاطايؽ و ئابىوسٍ و نؤمُآليُتًًٍُ ىًؼتناٌ ثًًَذا تًَجُسِ دَبًَت و يُ 

ثًَياو دابًيهشدىٌ طُسدُو ثًَذاويظتًُناىٌ طىاطتيُوٍَ دَصطاناىٌ ئاطايؼٌ ىاوخؤ بؤ سؤيٌ 
 .ثًَظجًَشدساوٍ يُ ثاساطتين طًظتنٌ طؼيت نُ يُطُلَ مايف مشؤظ طىجناو بًَت، ئُو ياطايُ داىشا
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