شـةرؤكايةتى ئةجنومةني وةزيران
ذمارة  4532 :لة 2016/10/27

بـرِيارى
ذمارة ()88ى شالَى 2016

ثصت بةضنت بة ئةحلاًي ًاددةي ٓةشتةَ هة ياضاي ئةجنووًةُي وةشيساُي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ ذًازة ()3ي
َي ٓ 1992ةًوازكساو ،و بة ًةبةضيت زِيَلخطتِةوةي كسيَ و زِضووًات و ضصا دازاييةكاُي تايبةت بة بوازي
ضاه
تؤًازكسدُي كؤًجاُياكاْ و بسيلازُاًة باشزطاُييةكاْ هة ٓةزيٌَي كـوزدضتاْ  ،و هةضةز ثيَصِيازي وةشازةتي
باشزطاُي و ثيصةضاشي بةُووضساو ياْ ذًازة ( )1078هة  ،2016/3/31و هةبةز زِؤشِايي كؤُووضي
كؤبووُةوةي ئاضايي ئةجنوًةُي وةشيساْ ذًازة ( )13هة بةزوازي  ،2016/5/2بسِيازدزا بة-:
َي 1997ي ٓةًوازكساو،
ٓ -1ةًوازكسدُي خصتةي زِةمسةكاُي ٓاوثيَضي ياضاي كؤًجاُياكاْ ذًازة ()21ي ضاه
َي 1997ي ٓةًوازكساو ،و
و ثصتبةضت بة ًاددةي ( )209هة ياضاي كؤًجاُياكاْ ذًازة ()21ي ضاه
بةثيَـي خصتةي ذًازة ()1ي ٓاوثيَضي ئةَ بسِيازة بة ُاوُيصاُي (خصتةي زِةمسةكاُي ياضاي كؤًجاُياكاْ
َي ٓ 1997ةًوازكساو) ٓاتووة كة هة ( )16شاُصة بسِطة ثيَلٔاتووة و بة بسِطةي ذًازة ()1
ذًازة ()21ي ضاه
َي) دةضت ثيَدةكات و بةبسِطةي ذًازة (( )16زِاضتاُدُي تؤًازي
(تؤًازكسدُي كؤًجاُياي خؤًاه
ثيَصلةشلساو) كؤتايي ديَت.
 -2فةزًاُطةي تؤًازكسدُي كؤًجاُياكاْ ضةز بة وةشازةتي باشزطاُي و ثيصةضاشي كسيَي ثيَويطت وةزدةطسيَت هة
كؤًجاُيا ُيصتٌاُييةكاْ و هق و ُووضيِطةي كؤًجاُيا و داًةشزاوة بياُييةكاْ و بسيلازةكاُي باشزطاُي و
بسيلازةكاُي تؤًازكسدْ و كةضةكاْ هة بةزاًبةز ئةو خصًةتطوشازيياُةي ثيَصلةشياْ دةكسيَت بةثيَـي
خصتةي ذًازة ()2ي ٓاوثيَضي ئةَ بسِيازة بة ُاوُيصاُي (كسيَي تؤًازكسدُي كؤًجاُياكاْ هة وةشازةتي
باشزطاُي و ثيصةضاشي) ٓاتووة كة هة ( )14ضوازدة بسِطة ثيَلٔاتووة و بة بسِطةي ذًازة (( )1وزدبيِـي
َطةُاًةكاْ و طسيَبةضيت ضةزجةَ كؤًجاُياكاْ) دةضت ثيَدةكات و بة بسِطةي ذًازة (( )14ئةجناًداُي
بةه
َةخاُةي تؤًازكسدُي كؤًجاُياكاْ) كؤتايي ديَت.
كؤبووُةوةي دةضتةي طصيت هة باه
 -3وةشازةتي باشزطاُي و ثيصةضاشي بة ٓةًآةُطي وةشازةتي دازايي و ئابووزي دةتواُيَت زِيٌَِايي ثيَويطت بؤ
ئاضاُلازي جيَبةجيَلسدُي ئةَ بسِيازة دةزبلات.
 -4كاز بة ٓيض بسِياز و زِيٌَِاييةكي دازايي ُاكسيَت دذ بة ئةحلاًةكاُي ئةَ بسِيازة بيَت.
 -5وةشازةت و اليةُة ثةيوةُديدازةكاْ ئةَ بسِيازة هة زِيَلةوتي بآلوكسدُةوةي هة زِؤذُاًةي (وةقايعي كوزدضتاْ)
جيَبةجيَ دةكةْ.
نيَـضريظـان بـارزانـي
شـةرؤكي ئةجنومةني وةزيران
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خشتةي ذمارة ()1
خشتةي رِةمسةكاني ياشاي كؤمجانياكان ذمارة ()21ي شالَي  1997هةمواركراو
ژ

جۆر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
11
12
13
14
15
16

تۆمارکردوی کۆمپاهیای خۆماڵی
پىول و سەرمایه بۆ هەر يەك ملیۆن دیىار
کردهەوەی لقی کۆمپاهیاکاوی بیاوی
پىول و سەرمایه بۆ هەر يەك هەزار دۆالر
دەرکردوى مۆڵەتى لقی کۆمپاهیاکاوی بیاوی
هىێکردهەوەي مۆڵەتى لقی کۆمپاهیاکاوی بیاوی
دەرکردوى بڕیاري هەمىارکردوى کۆمپاهیاکان
تۆمارکردوى کۆمپاهیاي هاوپشک
زیادکردوى سەرمایەي کۆمپاهیا بۆ هەر يەك ملیۆن دیىار
دەرکردوی بڕیاری پاکتاوکردن
تۆمارکردوی بریکارهامەی بازرگاوی
دەرکردوی مۆڵەتی بریکارهامەی بازرگاوی
هىێکردهەوەي مۆڵەتی بریکارهامەی بازرگاوی
کەشفی تۆماری عمىالت
داخستنی پەڕاوی عمىالت
ڕاستاهدوی تۆماری پێشکەشکراو

(بە ژمارە)
333,333
7,533
533,333
7,533
333,333
233,333
133,333
533,333
7,533
133,333
333,333
133,333
53,333
25,333
25,333
25,333

بڕی ڕەسم
(بە هىوسیـن)
س ێ سەد هەزار دیىار
حەوت هەزار و پێىج سەد دیىار
پێىج سەد هەزار دیىار
حەوت هەزار و پێىج سەد دیىار
س ێ سەد هەزار دیىار
دوو سەد هەزار دیىار
سەد هەزار دیىار
پێىج سەد هەزار دیىار
حەوت هەزار و پێىج سەد دیىار
سەد هەزار دیىار
س ێ سەد هەزار دیىار
سەد هەزار دیىار
پەهجا هەزار دیىار
بيست و پێىج هەزار دیىار
بيست و پێىج هەزار دیىار
بيست و پێىج هەزار دیىار

خشتةي ذمارة ()2
كريَي تؤماركردني كؤمجانياكان لة وةزارةتي بازرطاني و ثيشةشازي
بڕی كرێ

ژ

جۆر

1
2
3

5
6
7
8
9
13
11
12

وردبینی بەڵگەهامەکان و گرێبەستی سەرجەم کۆمپاهیاکان
وردبینی ژمێرکاری سااڵهەی کۆمپاهیاکان
بڵوکردوی بڕیارەکان و داوتىامەکان
دراسەتکردوى گرێبەستی دامەزراهدوى کۆمپاهیاکاوى هاوپشک و
لێکۆڵيىەوەي کەڵکى ئابىوري
پشکىینی بارەگاکاوى کۆمپاهیا لە هاو شارەکان
پشکىینی بارەگاکاوى کۆمپاهیا لە دەرەوەی شار
ڕاوێژی تایبەت بە تۆمارکردوى کۆمپاهیای
داواکردوی پەسەهدکردوی گرێبەست و بەڵگەهامەکان
مامەڵەی دامەزراهدوی بەڕێىەبەری ڕێپێدراو
داواکاری پشتگیری
دەرهێىاوی هاسىامەی ب .گ .تۆمارکردوى کۆمپاهیاکان
هىێکردهەوەی هاسىامەی کۆمپاهیا

25,333
53,333
25,333
53,333
25,333
25,333
133,333
53,333

13

ئامادەبىووی هىێىەر لە کۆبىوهەوەی دەستەي گشتی کۆمپاهیا

53,333

پەهجا هەزار دیىار

14

ئەهجامداوی کۆبىوهەوەی دەستەی گشتی
لە باڵەخاهەي تۆمارکردوى کۆمپاهیاکان

25,333

بيست و پێىج هەزار دیىار

4
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(بە ژمارە)
133,333
133,333
53,333

(بە هىوسیـن)
سەد هەزار دیىار
سەد هەزار دیىار
پەهجا هەزار دیىار

133,333

سەد هەزار دیىار
بيست و پێىج هەزار دیىار
پەهجا هەزار دیىار
بيست و پێىج هەزار دیىار
پەهجا هەزار دیىار
بيست و پێىج هەزار دیىار
بيست و پێىج هەزار دیىار
سەد هەزار دیىار
پەهجا هەزار دیىار
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شـةرؤكايةتى ئةجنومةني وةزيران
ذمارة  4531 :لة 2016/10/27
بـرِيارى
ذمارة ()91ى شالَى 2016

َي
ثصت بةضنت بة ئةحلاًي ًاددةي ٓةشتةَ هة ياضاي ئةجنوًةُي وةشيساُي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ ذًازة()3ي ضاه
ٓ 1992ةًوازكساو ،و هةبةز زِؤشِايي كؤُووضي كؤبووُةوةي ئاضايي ئةجنوًةُي وةشيساْ ذًازة( )15هةبةزوازي
 ، 2016/9/29و دوابةدواي بسِيازي ثيَصووي ئةجنوًةُي وةشيساْ ذًازة ( )73هة  ، 2016/2/3و ئاًاذة
بةٓةزدوو بسِيازي ئةجنوًةُي ٓةزيٌَي بؤ كازوبازي ُةوت و طاش ذًازة( )439هة  2016/5/5و ( )579هة
 ، 2016/6/23بسِيازدزابة :
َةتي ضةزبةخؤ بؤ دآات و خةزجييةكاُي ُةوت و طاش
 -1ثةضةُدكسدُي جيَبةجيَلسدُي ثسِؤذةي وزدبيين ُيَودةوه
َةتي ( )Deloitteكة هةدواي تةُدةزكسدْ و شيلسدُةوة و
هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ هةاليةْ كؤًجاُياي ُيَودةوه
ئيحاهةكسدْ هةبةز زِؤشِايي زِيٌَِايي جيَبةجيَلسدُي طسيَبةضتة طصتييةكاْ هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ ذًازة
()2ي  2016هةطةيَ كؤًجاُياي ( )Ernest&youngجيَبةجيَلسدُي ثسِؤذةكةياْ ثيَ ضجيَسدزا ،و
ثةضةُدكسدُي زِةشِووضي ئةو طسيَبةضتةي هة كؤبووُةوةي ئةجنوًةُي وةشيساْ ذًازة ( )15هة 2016/9/29
بؤ جيَبةجيَلسدُي ثسِؤذةكة خسايةزِوو  ،و زِاضجازدُي ضةزؤكي ئةجنوًةُي ٓةزيٌَي بؤ كازوبازي ُةوت و طاش
بؤ ئيٌصاكسدُي طسيَبةضتةكة .
 -2زِاضجازدُي وةشازةتي دازايي وئابووزي بؤ تةزخاُلسدُي بودجةى ثيَويطت بؤ جيَبةجيَلسدُي ثسِؤذةكة هةبةز
زِؤشِايي بسِطةكاُي طسيَبةضت  ،و بةزِةضاوكسدُي ثيَوةزي كازثيَلساو هةَ بوازة بةٓةًآةُطي ئةجنوًةُي
ٓةزيٌَي بؤ كازوبازي ُةوت و طاش بةزِةضاوكسدُي طسُطي و تايبةمتةُدي ثسِؤذةكة
 -3زِاضجازدُي (ئةجنوًةُي ٓةزيٌَي بؤ كازوبازي ُةوت وطاش) وةن اليةُي ثةيوةُديداز بؤ جيَبةجيَلسدُي تةواوي
ثسِؤذةكة و ثيَداُي دةضةآلت بؤ دازِشتين ثالْ وًيلاُيصًي ثيَويطت بؤ جيَبةجيَلسدُي طسيَبةضيت
ثسِؤذةكة و ثيَلٔيَِاُي يةكة و هيرُةي ثيَويطت و طصت بسِيازو ثيَويطتيةكاُي تسي ثسِؤذةكة هة ضوازضيَوةي
ئاًاجنةكاُي ثسِؤذةكة .
 -4ثيَويطتة هةضةزطصت داًةشزاوة و وةشازةت و اليةُة ثةيوةُديدازةكاْ هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ  ،هة ذيَس
ضةزثةزشيت زِاضتةوخؤي ئةجنوًةُي ٓةزيٌَي بؤ كازوبازي ُةوت و طاش  ،ثابةُد بّ بة ٓةًآةُطي و
ٓاوكازي تةواو و ثيَصلةشلسدُي شاُيازي و داتا و دؤكيوًيَِيت ثيَويطت بؤ (هيرُةي تايبةت بة
بةزيَوةبسدُي ثسؤذةي وزدبيين ضةزبةخؤي دآات و خةزجييةكاُي ُةوت وطاش هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ) و
بةدئيَِاُي ئاًاجنةكاُي بسِيازي ئةجنوًةُي وةشيساْ ذًازة ( )73هة  2016/2/3تايبةت بة ثسِؤذةكة .
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 -5ثيَويطتة هةضةز ئةجنوًةُي ٓةزيٌَي بؤ كازوبازي ُةوت وطاش بة زِاثؤزتي دةوزي ئةجنوًةُي وةشيساُي
ٓةزيٌَي كوزدضتاْ ئاطادازبلاتةوة هةبةزةو ثيَض ضووْ و بةزبةضتةكاُي بةزدةَ جيَبةجيَلسدُي
ثـسِؤذةكـة و خطتِةزِووي كيَصةوطـسفتةكـاْ هةطـةيَ خطتِةزِووي ثيَصـِيازةكاُياْ بـؤ كـازئاضـاُي
والبسدُي بةزبةضتةكاْ .
 -6ثيَويطتة هةضةز ئةجنوًةُي ٓةزيٌَي بؤ كازوبازي ُةوت وطاش ًيلاُيصًي طوجناو دةضتِيصاْ بلات بؤ
ضؤُيةتي خطتِةزِووي ثسِؤذةي ئاًاذة ثيَدزاو بؤ اليةُة ثةيوةُديدازةكاْ هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بةتايبةتيض
َخاُة و
هيرُة ثةيوةُديدازةكاُي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ و داًةشزاوة ثةيوةُديدازةكاُى تسى ٓةزيٍَ  ،وكوُطو
َةتييةكاْ هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ  ،هةطةيَ زِيَلخساوةكاُي
ُويَِةزايةتي ووآلتاُي جئاْ و داًةشزاوة ُيَودةوه
َةكاُي زِاطةياُدْ بة ًةبةضيت خطتِةزِووي طسُطيي و ُاوةزِؤكي
َطةي ًةدةُي و ًيدياكازاْ و كةُاه
كؤًةه
ثسِؤذةكة و ًيلاُيصًي جيَبةجيَلسدُي تاوةكو ٓةًوو اليةن ئاطادازي ثسِؤضةكة و ٓةُطاوةكاُي
جيَبةجيَلسدُي ثسِؤذةكة بّ.
 -7طصت وةشازةت واليةُة ثةيوةُديدازةكاْ ئةَ بسِيازة هة زِؤذي دةزضووُييةوة جيَبةجيَ دةكةْ و هة زِؤذُاًةي
(وةقايعي كوزدضتاْ) بآلودةكسيَتةوة.

نيَـضريظـان بـارزانـي
شـةرؤكي ئةجنومةني وةزيران
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دةشتةى دةشجاكى هةريَنى كوردشتان
ذمارة  17/2 :لة 2016/11/3

َجصت بةًاددةكاُي ( ثيَِحةَ /حةوتةَ ) و ( دةيةَ /ثيَِحةَ ) هة ياضاي دةضتةي دةضجاكي ٓةزيٌَي
ثاه
َي 2011ي ٓةًوازكساو  ،ئةَ زِيٌَِاييةي خوازةوةًاْ دةزكسد-:
كوزدضتاْ ذًازة ()3ي ضاه

ماددةي (-:)1

رِيَهنايي ذمارة ()1ي شالَي 2016
رِيَهنايي رِةفتاري ثيشةيي بؤ فةرمانبةراني كةرتي طشيت لة هةريَني كوردشتان
بةشي يةكةم
ثيَهاشة و ئاماجنةكان

ًةبةضت هةَ وشة و دةضتةواذاُةي خوازةوة بؤ جيَبةجيَ كسدُي ئةَ زِيٌَِايية ئةو ًاُاياُةية كة بةزاًبةزياُة:
يةكةمٓ :ةزيٍَ ٓ :ةزيٌَي كوزدضتاْ _ عيَساق .
دووةم :فةزًاُبةزايةتي طصيت  :ئةزن خطتِة ئةضتؤيةكي ُيصتٌاُي و خصًةتيَلي كؤًةآليةتية ئاًاجني
بةزذةوةُدي طصيت و خصًةت كسدُي تاكةكاُي ُاو ٓةزيٌَة بةثيَي حوكٌي ياضا كازثيَلساوةكاْ .
شيَيةم :فةزًاُبةزي طصيت ٓ :ةزكةضيَم ئةزكيَلي ثيَ ضجيَسدزابيَت هة ثيَطةيةكي فةزًاُبةزي ياْ ثؤضتيَلي
ياضاكازي ياْ جيَ بةجيَلازي ياْ كازطيَسِي ياْ دادوةزي هة داًةشزاوة طصتيةكاُي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ -
َبرازدْ ٓ ،ةًيصةيي بوو ياْ كاتي  ،بةزاًبةز بةكسيَ بوو ياْ
عيَساق  ،جا ض بةداًةشزاُدْ بوو ياْ ٓةه
بيَ بةزاًبةز وة بة تايبةت ئةو كةضاُة دةطسيَتةوة كة هة ثؤضتة باآلكاُداْ هة ٓةزيٍَ هة ثوةي وةشيس
بةزةو ضةزةوة وة ٓةًوو ئةواُةي كة كازدةكةْ هةٓةزضيَ دةضةآلتةكة وة دةضتة ضةزبةخؤكاْ و
حلوًةتة خؤجيَلاْ و شازةواُيةكاْ .
ضوارةم :خيَصاُي فةزًاُبةزي طصيت  :ئةواُةط خيَصاْ و خصَ و شاواكاُي دةطسيَتةوة هة ثوةكاُي يةن و دوو و ضيَ
َيةوة بةخيَوي كسدبيَت ياْ هة خؤي طستيبَ بةثيَي بسِيازي دادطا .
 ،وة ٓةزكةضيَم كة هة ًِداه
ثيَهجةم :كةضاُي ثةيوةُدي بةٓيَص  :ئةواُةْ كة ثةيوةُديةكي بةٓيَص دةياُبةضتيَتةوة بة فةزًاُبةزي طصتيةوة ،
وةكو ٓاوزِيَيةتيةكي تؤكٌة ياْ ٓاوثيصةيةكي داكوتساو ياْ خؤشةويطيت ياْ ثيَلةوة ُيصتةجيَ بووْ ياْ
بريَوي ئةدا ياْ ثيَي ضجيَسدزابيَ وة ئةو كؤًجاُيا و زيَلخساواُةي كة ٓةياُة ياْ بةشدازْ ياْ ثصلياْ
تيَداية ياْ بةزيَوةي دةبةْ .
َيٓ :ةًوو كازيَم ياْ زيَطسيلسدْ هة كازيَم كة ببيَتة ٓؤي خساث بةكازٓيَِاُي دةضةآلت و ثوة
شةشةم :طةُدةه
و ثايةي فةزًاُبةزيَيت بة ًةبةضيت بةدئيَِاُي بةزذةوةُدي تايبةت ًاددي بيَت ياْ ًةعِةوي بؤ
خودي فةزًاُبةزي طصيت ياْ بؤ كةضيَلي تس .
حةوتةم :اليةُطريي  :دةزكسدُي بسِياز ياْ جيَ بة جيَ كسدُي كاز هة بةزذةوةُدي كةضيَم ياْ اليةُيَم  ،كة
فةزًاُبةزي طصيت ثةيوةُدي ثيَوة ٓةبيَت  ،وةن ثازتيَلي ضياضي ياْ خيَصاْ ياْ خيَىَ ياْ ُاوضة بةبيَ
ئةوةي شايطتةي بيَ .
هةشتةمٓ :اوضؤشي(حماباة)  :ثيَصخطتين كةضيَم ياْ اليةُيَم بةضةز ئةواُي ديلةدا هةكاتي ثيَصلةشلسدُي
خصًةت بةشيَوةيةكي ُازِةوا .
2016 /11/8

– –5

ذمارة ( )204العدد

نؤيةمُ :يَوةُدطريي  :دةضتيَوةزداْ ياْ كازيطةزي دزوضت بلات هة ضوازضيَوةي كةزتي طصتيدا هة بةزذةوةُدي
َيم بؤ بةدةضٔيَِاُي ضوود ياْ خصًةت ياْ خيَسا ثيَصلةشلسدْ بةشيَوةيةكي ُازِةوا .
تاكيَم ياْ كؤًةه
َلةوتين بازيَلدا دةبيِيَتةوة ياْ بسيازيَم ياْ فةزًاُيَم ياْ
دةيةمٓ :اودذبووُي بةزذةوةُدييةكاْ  :خؤي هة ٓةه
زِيَلازيَم كة فةزًاُبةزي طصيت دةزي دةكات ياْ بةشداز دةبيَت هةدةزكسدُي كة دةبيَتة ٓؤي
ٓاودذبووُي بةزذةوةُدي تايبةتي خؤي هةطةيَ بةزذةوةُدي طصيت كة كازيطةزي هةضةز تواُا و بيَاليةُي هة
بسِيازداْ و هةضةز شيَواشي ئةجناًداُي ئةزكةكاُي و بةزثسضيازيةتيةكاُي دةبيَت .
ماددةي ( -:)2ئاًاُخ هةَ زِيٌَِايية بسيتية هة -:
َِيايي و باوةزِدازي بةكةزتي طصيت هة زِيَطاي داُاُي بِةًاكاُي زِةوشيت ثيصةيي و بةٓا
يةكةم :ثتةوكسدُي ده
بِةزِةتيةكاُي فةزًاُبةزايةتي طصيت .
دووةم :دؤشيِةوة و طةشةثيَداُي ثيَوةزي زِفتازةكاْ و زِؤشِبريي داًةشزاوةيي بؤ فةزًاُبةزي طصيت و
َِيابووْ هة بةجئَيَِاُي زِاضت و شةزِةفٌةُد هة فةزًاُبةزايةتية طصتيةكاْ.
فةزًاُبةزايةتي طصيت بؤ ده
شيَيةم :ثتةوكسدُي بةٓاكاُي ثيصةيي فةزًاُبةزي طصيت و طةشةثيَداُي ٓةضتلسدْ بة بةزثسضيازيَيت هة
َجصيت كسدْ و ثابةُدبووْ ثيَياُةوة .
ئةزكةكاُيدا و ثاه
َةكسدْ هةطةيَ وةزطساُي خصًةتطوشازي وة
ضوارةم :دةضت طستّ بة بةزشتسيّ ثيَوةزة زِةوشتيةكاْ هةكاتي ًاًةه
بةزثسضةكاُي فةزًاُبةزي طصيت و ٓاوثيصةكاُي بةثيَي ثيَوةزة بِةزِةتيةكاُي فةزًاُبةزايةتي طصيت ،
تاكو طةيصنت بة ثيَصلةشلسدُي باشرتيّ خصًةتطوشازييةكاْ .
ماددةي (-:)3

بةشي دووةم
بةها بهةرِةتيةكاني فةرمانبةرايةتي طشيت

فةزًاُبةزي طصتـي ثابةُد دةبيَت بةَ بةٓـا بِةزِةتياُةي خـوازةوة هةكاتي بةجئَيَِاُي ئـةزكةكاُي
فةزًاُبةزايةتي -:
يةكةم :زِيَصطستين ياضا  :هةًياُةي دةضتطستّ بة ضةزوةزي ياضا و زِةوايي ئةو كاز و بسِياز و فةزًاُاُةي كة
هةئةضتؤيداية .
دووةم :دةضجاكي  :هةًياُةي زِاضت زِةوي ثابةُدبووْ بة ياضا و ثةيسِةو و زِيٌَِاييةكاْ  ،وة خؤالداْ هةٓةًوو
شتيَم كةببيَتة ٓؤي هةكةدازكسدُي بيَ اليةُي و بابةتياُةي كازكسدُي  ،وة ُةقؤشتِةوةي دةضةآلت ياْ
ثيصةكةي ياْ ثوة و ثايةي بة ًةبةضيت بة دئيَِاُي بةزذةوةُدي تايبةتي خؤي ياْ بؤ كةضيَلي تس
بةُازِةوايي .
شيَيةم :شةفافيةت  :هة ًياُةي زِووُي هةُاو ثةيلةزي فةزًاُبةزايةتي و ثةيوةُدي هةطةيَ ضوودًةُدةكاْ هة
خصًةتطوشازييةكاْ وة ئاشلساكسدُي بسِيازةكاْ و زِيَلازةكاْ و ئاًاجنةكاْ و دةزئةجناًةكاْ تاوةكو
بةزدةضت بيَت بؤ بيِيين .
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ضوارةم :يةكطاُي  :هة ًياُةي ثابةُد بووْ بة ئةجناَ طةياُدُي ئةزكةكاُي فةزًاُبةزايةتي بةزِيَطايةكي
َةياْ هةطةيَ دةكسيَت ياْ ئايِياْ ياْ زِيَباشياْ
دادثةزوةز و يةكطاْ بةبيَ طويَداْ بة زِةطةشي ئةواُةي ًاًةه
ياْ شًاُياْ ياْ اليةُطريي بريكسدُةوةياْ ياْ ضياضي ياْ ُاوضةيي .
َي ثيصةيي يةكطاْ و ٓاُدةز بؤ ئةو
ثيَهجةم :دادثةزوةزي  :هة ًياُةي ثابةُدبووْ بة فةزآةَ كسدُي ٓةه
فةزًاُبةزاُةي كة ئةو بةزثسضياُة .
َطؤشيةن وة بةكازٓيَِاُي ئةوثةزِي تواُا
َطؤشي  :هة ًياُةي بة جيَ طةياُدُي ئةزكةكاُي بةٓةًوو ده
شةشةم :ده
هةثيَِاو باشرتكسدْ و ثيَصخطنت و خيَسا بووْ هة ثيَصلةشلسدُي خصًةتطوشازيةكاْ .
َداْ بؤ باشرتكسدُي بةكازٓيَِاُي تواُا دازايي و ًاددي و ًسؤيةكاْ  ،طسيَِيت
حةوتةم :كازايي  :هة ًياُةي ٓةوه
بةٓةدةز ُةداُي دآاتة طصتيةكاْ  ،وة ئةجناًداُي ٓةزكازيَم كة ببيَتة ٓؤي زِاضتلسدُةوة و ثيَصخطتين
شيَواشي كازكسدْ .
هةشتةم :بابةتياُة  :هة ًياُةي بِيادُاُي بسِياز و فةزًاْ و زِاضجازدةكاْ هةضةز شيلسدُةوةي وزد بؤ وةقائيع و
َطةكاْ .
دؤكيؤًيَِتةكاْ و وزدبيِيةكي ضسِ بؤ بةه
نؤيةم :زِاضتطؤيي و ئةًاُةت ثازيَصي  :هة ًياُةي بةزشكسدُةوةي بةٓاكاُي زِاضتطؤيي و دةضتطستّ بة زِووُي و
زِاشلاوي كة دةبيَتة ٓؤي طسيَِيت بِياتِاُي ًتٌاُةي بةزش هةالي ئةو فةزًاُبةزاُةي كة ئةو بةزثسضياُة
َةي هةطةيَ دةكات .
وة ٓاوثيصةكاُي و ئةواُةي كة ًاًةه
دةيةم :بيَاليةُي  :هة ًياُةي اليِطريي ُةكسدْ بؤ ٓيض كةضيَم ياْ اليةُيَم ياْ طسوثيَم بةو ٓؤكازاُةي كة
ثةيوةُدياْ ُية بة ئةزكةكاُي كازي فةزًاُبةزايةتي ياْ خصًةتطوشازي داواكساو  ،وة جياواشي ُةكسدْ
هةُيَواْ داواكازي خصًةتطوشازيةكاْ .
يانسةيةم :ثابةُدبووْ (االْهباط)  :هة ًياُةي زِيَصطستين كاتةكاُي كازكسدْ و ئةجناًداُي ئةزكةكاْ كة ثيَي
ضجيَسدزاوة بة ئةوثةزي تواُاوة و خؤدوزخطتِةوة هةٓةز زِةفتازيَلي ثيَصيَولازي .
دوانسةيةم :هيَجسضيِةوة  :هة ًياُةي هةئةضتؤ طستين دةزئةجناًي ئةو بسِياز و فةزًاُاُةي كة دةزيدةكات و ئةو
َدةضيتَ هة كاتي بةجئَيِاُي ئةزكةكاُي فةزًاُبةزايةتيةكةي
كازة ًاددي و ياضايياُةي كة ثيَي ٓةه
شيانسةيةمُ :ايابي (اهتٌيص)  :هة ًياُةي زِشيت هة قؤشتِةوةي ٓةًوو ٓةهو بةزدةضتةكاْ بؤ باشرتكسدُي شاُيازي
و شازةشايي فةزًاُبةزايةتيةكةي .
ضواردةيةم :ذياُي تايبةتي  :هة ًياُةي جياكسدُةوةي تةواو هةُيَواْ ذياُي تايبةتي فةزًاُبةز و ئةزن و
هيَجسضساويةتيةكاُي هةضوازضيَوةي فةزًاُبةزايةتي طصيت .
ماددة (-:)4

يةكةم :فةزًاُبةزي طصيت بةشيَوةيةن زِةفتازدةكات كة ببيَتة ٓؤي بةٓيَصتس بووُي بةٓا بِةزِةتيةكاُي
َجصيت بؤ ًتٌاُة بووْ بة دةضتجاكي و زِاضتطؤيي و هئَاتويي و ثيصةيي
فةزًاُبةزايةتي طصيت و ثاه
كةزتي طصيت .
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دووةم :فةزًاُبةزي طصيت بِةًاي يةكطاُي ٓةًواْ بةزاًبةز بةياضا بةشيَوةيةكي بةزدةواَ و دادثةزوةزاُة
جيَبةجيَ دةكات و بةبيَ ٓيض جياواشيةن هةُيَواْ تاكةكاْ هةٓةز جؤزيَم و بةٓةز ٓؤكازيَم .
ماددة (-:)5
َطيَ بة ئةزكةكاُي فةزًاُبةزايةتي بة ًةبةضيت بةدئيَِاُي ئاًاجنةكاُي
ثيَويطتة هةضةز فةزًاُبةزي طصيت ٓةه
فةزًاُطةكةي بة ُيةتيَلي ثان و ئةًاُةت ودةضجاكي و بابةتي و بيَاليةْ بةثيَي حوكٌةكاُي ئةَ زِيٌَِايية
َي ياْ ًةبةضيت خساث ياْ بيَباكي ياْ ضةزثيَضي ياضا
هةضِوزي دةضةآلت و ئةزكةكاُي وة خؤالداْ هة طةُدةه
ياْ ٓاوضؤشي ياْ اليةُطريي ياْ ُيَوةُدطريي ياْ شياْ طةياُدْ بة بةزذةوةُدي طصيت بؤ بةدئيَِاُي بةزذةوةُدي
تايبةت بؤ خودي خؤي ياْ كةضيَلي تس .
بةشي شيَيةم
رِةوشتة طشتيةكاني فةرمانبةري طشيت بؤ بةجيَ طةياندني ئةركةكاني
ماددة (-:)6

َطؤشي مبيَِيَتةوة بؤ وآلتةكةي وة وابةضتة دةبيَت بةدةضتووز و
فةزًاُبةزي طصيت ثابةُد دةبيَ كة بةده
ياضاكاُيةوة و ثازيَصطازي دةكات هةضةز جيَبةجيَ كسدُي بِةًا ياضاييةكاْ بةٓةًوو ثوةكاُي بةشيَوةيةكي ووزد
ماددة (-:)7

يةكةم :جيَبةجيَ كسدُي ئةزكةكاُي فةزًاُبةزايةتي هةاليةْ خودي فةزًاُبةزي طصتيةوة دةبيَت  ،بةشيَوةيةكي
ووزد و بابةتي و بيَ اليةْ بةًتٌاُة و ُيةتيَلي باط  ،بةثيَي ثسةُطيجي بةزثسضيازيةتي و هيئَاتويي
تاكةكةضي  ،بة ئاًاجني بةدةضت ٓيَِاُي بةزذةوةُديية طصتييةكاْ وة ُاكسيَ كةضيَلي تس زاضجيَسيَت بؤ
جيَبةجيَ كسدُي كازةكاُي ئةطةز ئةو كةضة زِيَجيَدزاو ُةبيَت بة شيَوةيةكي زِاشلاو بةثيَي ياضا ياْ
زِيَجيَداُيَلي ُوضساويَلي زِاشلاو هة اليةْ ئةوةي كة دةضةآلتي ياضايي ٓةية ياْ هة حاهةتي بازي
ضاوةزِواْ ُةكساودا .
دووةم :جيَبةجيَ كسدُي ئةزكي فةزًاُبةزايةتي و تةواوكسدُي بة شيَوةيةكي كت و ثسِ و خيَسا ياْ هة ضوازضيَوةي
كاتيَلي طوجناو و ديازيلساو بةثيَي باشرتيّ ضاالكي .

ماددة (-:)8

ئاًادةبووُي فةزًاُبةزي طصيت هة شويَين كازةكةي هةكاتي ديازي كساو هةضةزةتاي دةواًي فةزًي وة دةبيَ
ٓةًوو كاتةكاُي دةواًي فةزًي تةزخاْ بلات بؤ ئةجناَ داُي ئةزكةكاُي فةزًاُبةزايةتي بةشيَوةيةكي باط و
هئَاتوو وة جةختلسدُةوة هةضةز كازيطةزي و كازايي هة بةجيَطةياُدُي ئةزكةكاْ بةشيَوةي تان و طسوث .
ماددة (-:)9

َطيَ بة بةزةو ثيَصربدُي بةٓسة و شاُيازييةكاُي و تواُاكاُي هة زِيَطاي فيَسبوْ و
ثيَويطتة فةزًاُبةزي طصيت ٓةه
زِآيَِاُي بةزدةواَ وة ثيَصلةط كسدُي يازًةتي بؤ كةضاُي تس بؤ ثةزةثيَداُي بةٓسة و شاُيازييةكاُياْ وة
هةئةضتؤطستين طواضتِةوة و بةشدازي ثيَلسدُي شاُيازي و بةٓسة و تواُا و شازةشاييةكاْ .
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ماددة (-:)10
يةكةم :فةزًاُبةزي طصيت ثابةُد دةب َي بةدةزكسدُي ثطوهةي واذووكساو هةاليةْ خؤي ياْ فةزًاُبةزيَلي

ضةزبةخؤي بة وةزطستين داوايةكي ُوضساو ياْ ضلاآل كة هةاليةْ ٓةز كةضيَم ثيَصلةط دةكسيَ هةكاتي
وةزطستّ وة دةبيَ ٓةًوو باُطةواش و ُيَسدزاو و ثةيوةُدي و ُاًةي ئةهلرتؤُي و ُاًةي ئاضايي وةآلَ بداتةوة
بة وةآلًي تةواو و ووزد و خيَسا بةثيَي تواُا وة دوزبلةويَتةوة هة ثيَصلةط كسدُي شاُيازي ُازِووْ و ُاتةواو .
دووةم :ثطووهةي وةزطستين داواكازي ُوضساو ياْ ضلاآل ئةًاُة هةخؤدةطسيَت ُاوي ئةو فةزًاُطةي كة
وةزيطستووة وة زِيَطاي ثةيوةُديلسدْ ثيَيةوة وة ُاوي فةزًاُبةزي وةزطس وة ُاوُيصاُي فةزًاُبةزايةتي و
َةتةكاُي داواكازي يا ضلاآلكة .
ًيَرووي وةزطستّ و خةضو
شيَيةم :فةزًاُبةزي طصيت دةبيَ دةضت بلات بة وةآلَ داُةوةي ئةو داواكازي و ضلاآلية كة دةضيَتة
ضوازضيَوةي ثطجؤزِيةكةي بةشيَوةيةكي خيَسا و بة كاتيَلي ديازيلساو وة هةكاتي دواكةوتّ بةبيَ ٓيض
ثاضاويَم بةزثسضيازييةتةكة هةئةضتؤ دةطسيَت .
ضوارةم :فةزًاُبةزي تايبةمتةُد بة ُوضيِيَم ئةو بِةًا ياضايي و واقعياُة زِووْ دةكاتةوة كة ثصيت ثيَبةضتووة
هة بسِيازةكاُي وة كةضاُي ثةيوةُديداز دةتواُّ ضةيسي بلةْ وة تةًاشاي ٓؤكازةكاُيصي بلةْ وة كؤثي
بلةْ ياْ ثيَياْ زِابطةيةُيَت هةو ًاوةي هة ياضا دةقي هةضةز ٓاتووة ياْ هة ًاوةيةكي طوجناو  ،هةطةيَ
زِووُلسدُةوةي ضؤُيةتي طستِةبةزي زِيَطاكاُي تاُةي كازطيَسِي ياْ دادوةزي .
ثيَهجةم :فةزًاُبةزي طصيت ٓةزتاُة و داخواشيةن وةزدةطسيَت كة هة اليةْ ٓةزكةضيَم ياْ اليةُيَم ثيَصلةط
دةكسيَت هةضةز بسِيازةكاُي وة ثيَداُي ثطوهةيةن هةضةز وةزطستين هةطةيَ ديازيلسدُي زِيَلةوتةكةي وة
يةكاليي دةكاتةوة بةخيَسايي ياْ هةو ًاوةي كة ديازيلساوة بة ياضا ياْ بة ثةيسِةو ياْ زِيٌَِايي ئةطةز ُا
هةًاوةيةكي طوجناو .
ماددة (-:)11

َيَِيَم ياْ ثةمياُيَم بدات ثيَضةواُة بيَت هةطةيَ ياضا هة
فةزًاُبةزي طصيت ثابةُدة بةوةي ُابيَ ٓيض بةه
ضوازضيَوةي ئةزكي فةزًاُبةزايةتةكةي وة ٓيض شاُيازيةكي ُاتةواو ياْ ُازِووْ تؤًازُةكات هة كؤتة فةزًيةكاْ
هةبةز ٓةزٓؤيةن بيَت .
ماددة(-:)12

فةزًاُبةزي طصيت ئاضاُلازي دةكات بؤ كازةكاُي ضاوديَسي و ووزدبيين و ثصلِني كةاليةُة دادوةزي ياْ
َدةضنت هة ُاوةوةي فةزًاُطةكةي وة ٓةز ثةزِاويَم و تؤًازكساوةن و شاُيازييةن
ضاوديَسيية تايبةمتةُدةكاْ ثيَي ٓةه
َةز ياْ فةزًاُبةزي ضاوديَسي وة وةآلًي
كة هةاليةتي ثيَصلةط دةكات هةكاتي داواكسدُي هةاليةْ هيَلؤه
زِوُلسدُةوة و ثسضيازةكاْ دةداتةوة بةبيَ دواكةوتّ وة دووز دةكةويَتةوة هة ٓةزشتيَم كة تةطةزة دةخاتة ثيَض
َة .
كازةكاُياْ هة ثيَداُي شاُيازي ُازِووْ و ُاتةواو و ٓةه

ماددة(-:)13

فةزًاُبةزي طصتـي ثابةُد دةبيـَت بةٓـةًوو ثيَويطتيةكاُي تـةُـدزوضيت و ضـةالًةتي هةشـويَين كازي
فةزًاُبةزايةتي .
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ماددة(-:)14

بةشي ضوارةم
رِةوشتةكاني ثةيوةندي نيَوان فةرمانبةراني كةرتي طشيت

فةزًاُبةزي طصيت ثابةُد دةبيَت هة ثةيوةُدييةكاُي هةطةيَ بةزثسس و ٓاوكاز و ئةو فةزًاُبةزاُةي كة ئةو
بةزثسضياُة بةَ بةٓا زِةوشتياُةي خوازةوة -:
َياْ بةداُايي و بابةتياُة و
َطوكةوت كسدْ هةطةه
يةكةم :زِيَصطستين هة بةزثسس و ٓاوكازةكاُي هة كاز وة ٓةه
بيَاليةُاُة هةكاتي طفتوطؤي شازةكي و ثازاضتين ذيِطةي كازي فةزًاُبةزايةتي تةُدزوضت.
دووةم  :طويَسِايةيَ بووْ بؤ بسِياز و فةزًاُةكاُي بةزثسضاُي بة طويَسةي زِيَصبةُدي كازطيَسِي و جيَبةجيَ كسدُياْ وة
ئةطةز ضةزثيَضي ياضايي تيَدا بوو  ،ثيَويطتة بةُووضني ئةو بةزثسضةي ئاطاداز بلاتةوة هةو ضةزثيَضيةي
كة فةزًاُي ثيَلساوة وة ثابةُد ُابيَت بة جيَبةجيَ كسدُي تةُٔا ئةطةز بة ُووضني جةخيت هةضةزكسدةوة
وة ثيَويطتة جيَبةجيَ كسدُي ئةو فةزًاْ و بسِيازاُة زِةتبلاتةوة كة بة تاواْ دادةُسيَت وة ياضا ضصاي
هةضةز داُاوة .
شيَيةمٓ :ةًآةُطي كسدْ هةطةيَ بةزثسس و ٓاوثيصة و ئةو فةزًاُبةزاُةي كة ئةو بةزثسضياُة وة ٓاوكازي
كسدْ و يازًةتي داُياْ وة ثيَصلةط كسدُي ئاًؤذطازي و بةشدازي ثيَلسدُياْ بة شازةشايي و
شاُيازيةكاُي بؤ دؤشيِةوةي ضازةضةز بؤ بةزبةضت و كيَصةكاْ وة بةزةو ثيَض بسدُي شيَواشةكاُي كاز وة
َة دابسدْ ياْ بةزبةضت دزوضت كسدْ بؤ كازةكاُياْ .
دووزكةوتِةوة هة بةٓةه
ضوارةم :ثابةُد بووْ بة ٓةًوو ئةو شتاُةي كة طةزةُيت دةكةْ بؤ دزوضتلسدُي ذيِطةيةكي فةزًاُبةزايةتي
دووز هة جياكازي و بةزبةضت دزوضت كسدْ و تةُطةذة و طيَضةيَ و توُدوتيري و بةكازٓيَِاُي ووشةي
ُةشياو ياْ بيَ شةزًاُة .
ثيَهجةم :دووزكةوتِةوة هة طوًاْ دزوضت كسدْ هة تواُا و دةضجاكي بةزثسضاْ و ٓاوثيصة و ئةو فةزًاُبةزاُةي
كة ئةو بةزثسضياُة وة دووزكةوتِةوة هة ٓةز شتيَم كة ُاوباُطي كةضي و ثيصةيياْ هةكةداز بلات ،
َِياية هة زِاضيت و دزوضتياْ .
تةُٔا ئةوكاتة ُةبيَ كة ده
شةشةم :زِيَصطستين تايبةمتةُديةكاُي بةزثسضاْ و ٓاوثيصة و ئةو فةزًاُبةزاُةي كة ئةو بةزثسضياُة وة
دووزكةوتِةوة هة خساث بةكازٓيَِاُي ئةو شاُيازياُةي تايبةتة بة ذياُي كةضي و خيَصاُي كة دةكةويَتة
اليةوة بةًةبةضيت شياْ طةياُدْ ثيَياْ .
َةيةكي جياكازي ياْ
َي بةدةضت ٓيَِاُي ٓةز ًاًةه
حةوتةم :خؤ بةدووز زِاطستّ بةشيَوةيةكي تةواو هةٓةوه
َداْ و فيَىَ و ُيَوةُدطريي و اليةُطريي .
زِةشاًةُدكسدُي بةزثسضةكةي بةخؤ ُصيلسدُةوة بةشيَواشي ثيآةه
ماددة( -:)15بةزثسضي كازطيَسِي ثابةُد دةبيَت بةًاُةي خوازةوة -:
يةكةم :دةبيَت منووُة بيَت و ضاوي هيَبلسيَت بة تايبةت هة زِيصطستّ و جيَبةجيَ كسدُي ئةو بةٓا زِةفتازياُةي
دةقياْ هةضةز ٓاتووة هةَ زِيٌَِايية .
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دووةم :يازًةتي داُي ئةو فةزًاُبةزاُةي كة ئةو بةزثسضياُة هة بةزةو ثيَصربدُي بةٓسة و تواُا كةضيةكاُياْ .
َياْ بة يةكطاُي و
َطوكةوت كسدْ هةطةه
شيَيةم :زِيَصطستّ هة ًايف ئةو فةزًاُبةزاُةي كة ئةو بةزثسضياُة و ٓةه
دادثةزوةزي بةبيَ ثيَض خطنت ياْ جياكازي وة جةخت كسدُةوة هةضةز بةدةضت ٓيَِاُي شايطتة
َةت بةثيَ ي ياضا .
فةزًاُبةزيةكاُياْ بة شيَوةي تةواو هةُيَواُياُدا ًايف وةزطستين ًؤه
َطةُطاُدُي ئةو فةزًاُبةزاُةي كة ئةو بةزثسضياُة بةشيَوةي بابةتياُة بة طويَسةي ئةو بِةًا
ضوارةمٓ :ةه
َطةُطاُدُاُةي كة دةقي ياضاي هةضةزة .
ٓةه
ثيَهجةم :هة ئةضتؤطستين بةزثسضيازيةتي بةشيَوةي كةضي هةو فةزًاْ و بسِيازاُةي ئازاضتةي فةزًاُبةزةكاُي دةكات

شةشةم :ثابةُدبووْ بة جةخت كسدُةوةي هة فةزًاْ و بسِيازةكاْ بة ُووضني ٓةزكاتيَم ئاطادازكسدُةوةيةكي
ثيَطةيصت ياْ تاُة دزا بة ُووضني هة بسِياز و فةزًاُةكاُي هة اليةْ يةكيَم هة فةزًاُبةزةكاُي .
حةوتةم :زِيَصطستين ئاشادييةكاُي فةزًاُبةزاُي بة تايبةت ئاشادي بريوزِا  ،وة ئاطادازي دادثةزوةزي بيَت هةكاتي
َياْ وة دوزكةوتِةوة هة شيادةزِؤيي هة بةكازٓيَِاُي دةضةآلت و ثوة و ثاية .
هيَجسضيِةوة هةطةه
هةشتةم :زِيَصطستين ًايف فةزًاُبةزاُي هة تاُة هيَداْ هةضةز فةزًاْ و بسِيازةكاُي بةزثسضي كازطيَسِي هة
بةزاًبةز خؤي ياْ هة بةزاًبةز اليةُة دادوةزي ياْ كازطيَسِي تايبةمتةُد  ،وة دوزكةوتِةوة هة ٓةز
َةضةُدُةوةى ذياْ هةبةز ئةَ ٓؤكازة .
زِيَلازيَلي تؤه
نؤيةم :كازكسدْ هةضةز ٓيَِاُةكايةي كةشيَلي فةزًاُبةزايةتي هةباز وة دووزكةوتِةوة هة بيَ زِيَصي كسدْ
بةفةزًاُبةزاُي ياخود طيَضةيَ كسدْ ياْ بةكازٓيَِاُي توُدوتيري ياْ جياكازي بةزاًبةزياْ .

ماددة(-:)16

بةشي ثيَهجةم
رِةوشتةكاني مامةلَة كردن لةطةلَ وةرطراني خسمةتطوزاري

َةكسدْ هةطةيَ وةزطسي
فةزًاُبةزي طصيت ثابةُد دةبيَت بةَ بِةًا و زِيَطا زِةوشتياُةي خوازةوة هة ًاًةه
خصًةتطوشازيةكاْ -:
يةكةم :فةزًاُبةزي طصيت ثابةُد دةبيَت بة ثيَصلةط كسدُي ئةو خصًةتطوشازياُةي كة زِاضجيَسدزاوة هة ضةزي
َياْ بة زِيَصطستين تةواو .
َةكسدْ هةطةه
بةكازاًةيي و هئَاتوويي و ًاًةه
دووةم :فةزًاُبةزي طصيت خؤي تةزخاْ دةكات بؤ بةجيَ طةياُدُي ئةزكةكاُي هة ثيَِاو خصًةتلسدُي
ضوودًةُدبوو هةو خصًةتطوشازياُةي كة ثيَصلةط دةكسيَت هة اليةْ فةزًاُطةكةيةوة وة وةآلَ داُةوةي
داواكازي و ضلاآلكاُياْ بة شووتسيّ كات .
َةكسدُي فةزًاُبةزي طصيت هةطةيَ وةزطساُي خصًةتطوشازي بةيةكطاُي و دوزكةوتِةوة هة
شيَيةمً :اًةه
ثيَصخطتين كازي كةضيَم ياْ جياكازي كسدْ هةضةز بِةًاي زِةطةش ياْ بريوباوةزِ ياخود ئايّ يا
تايفةطةزي يا ئةُداَ بووْ هة خيَصاُيَم ياخود عةشريةتيَم يا شًاْ يا تةًةْ يا كةَ ئةُداًي يا اليةُطريي
ضياضي يا ضةزوةت و ضاًاُي يا ثؤضت ياخود ٓةز شيَوةييَلي تس هة شيَوةكاُي جياكازي كسدْ.
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َة كةضيَم يا اليةُيَم بة زِةضاوكسدُي
ضوارةم :خؤ بةدووز زِاطستّ هة شياْ طةياُدُي بة كةضيَم ياخود كؤًةه
ًافةكاُي كةضي تس و بةزذةوةُديية زِةواكاُي .
ثيَهجةم :طسُطي ثيَداُيَلي تايبةت بؤ خاوةْ ثيَداويطتية تايبةتيةكاْ وة ضووزبووْ هةضةز ثيَصلةط كسدُي
ٓاوكازي و يازًةتي ثيَويطت بؤياْ .
َطةُاًةكاْ و ثةزِاوةكاْ بة ثصت بةضنت بة ياضاي
شةشةم :زِيَطةداْ بةٓةز كةضيَم بؤ ضاوخصاُدْ وة بيِيين بةه
ًايف بةدةضتٔيَِاُي شاُيازي كازا هة ٓةزيٍَ .
حةوتةم :دشة ثيَِةكسدُي شاُيازي كةضي و خيصاُي تايبةت بة وةزطسي خصًةتطوشازي كةبةدةضيت دةكةويَت
هةكاتي ٓةضتاُي بةكازي فةزًاُبةزايةتي وة خؤ بةدووز زِاطستّ هةبةكازٓيَِاُي ئةَ شاُيازياُة بؤ ئاًاجني
ُازِةوا ياخود شياْ ثيَطةياُدْ .
بةشي شةشةم
ثابةندبوون بة ئاشكرا كردن و نويَين ثاريَسي و مامةلَة كردن لةطةلَ رِاطةياندنةكان
ماددة(-:)17

بِضيِةي كازكسدُي فةزًاُبةزايةتي شةفافيةتة وة بؤ ٓةزكةضيَم ياخود اليةُيَم ٓةية ضاوخبصيَِيَتةوة
بةدؤضيةكاْ و تؤًازةكاْ و ثةزِاوةكاْ و كازةكاْ و زِيَلازةكاْ و ئةجناًةكاْ هة ُاو كةزتي طصيت ئةطةز ٓيض
دةقيَلي ياضايي ُةبوو هةضةز ُٔيَين بووُي ياْ ثةيوةضت بووُي بة ذياُي تايبةتي تاكةكاْ .
ماددة (-:)18
يةكةم :فةزًاُبةزي طصيت ثابةُد دةبيَت بة زِيَصطستين تايبةمتةُديية كةضييةكاْ وة زِيَطسي دةكات هة دشةكسدُي

ٓةز شاُيازييةن كة بة ضسوشيت خؤي ُٔيَِية ياخود شاُيازي كةضي هة ًاوةي خصًةتي دا ياْ ثاط تةواو
بوُي وة بةكاز ُةٓيَِاُي ياخود كؤثي ُةكسدْ يا ُةطواضتِةوةي يا الُةبسدُي ٓةز شاُيازيةن تةُٔا هة
ضوازضيَوةي بةجيَ طةياُدُي كازي فةزًاُبةزايةتي وة بة ثصت بةضنت بةو دةقاُةي هة ياضاكاْ ياْ
ثةيسِةوةكاْ و زِيٌَِاييةكاْ دا ٓاتووة .
َطةي ُوضساو ياخود
َطةُاًة يا زِيَلاز يا بسياز يا دؤكيؤًيَِت ياخود بةه
دووةم ُ :ابيَت ٓيض فةزًاْ يا بةه
ئةهيلرتؤُي بة ُٔيَين دابِسيَت تةُٔا بةثصت بةضنت ُةبيَت بةدةقيَلي زِووْ هة ياضادا  ،وة هة كاتي طوًاْ
بةُٔيَين داُاُسيَت .
َي بة اليةُةكاُي
شيَيةم  :فةزًاُبةزي طصيت ثابةُد دةبيَت بةٓةوايَ داْ هة ٓةز تاواُيَم هة ُاويدا تاواُي طةُدةه
َيِةوة ياْ ضاوديَسية ثطجؤزيةكاْ ٓةزكات كة ثيَصاُي  ،تةُاُةت ئةطةز بةبيَ ئاشلسا كسدُي
هيَلؤه
ُاضِاًةي خؤشي بيَت .

ماددة (-:)19

َدةضتيَت بةو ٓةُطاواُةي كة ثيَويطتة بؤ طسيَِيت كسدُي ثازاضتين شاُيازي ُٔيَين و
فةزًاُبةزي طصيت ٓةه

كةضيةكاْ كة دةكةويَتة بةزدةضيت ئةًةط هة زِيَطاي زِيَلازةكاُي ثازاضتين دذي بصزبووْ ياخود بةدةضت
ٓيَِاُي و بةكازٓيَِاُي و دةضتلازي كسدْ و ئاشلساكسدُي تةُٔا بةزِيَطة ثيَداُيَم ُةبيَت كة بة ياضا دةزضووة .
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ماددة (-:)20
فةزًاُبةزي طصيت خؤي بةدووز دةطسيَت هة زِيَطسي كسدْ هة ئاشلسا كسدُي ياخود دةزخطتين ٓةز شاُيازيةن يا
دؤكؤًيَِتةكي فةزًي كة ثيَويطتة ياخود زِيَطا ثيَ دزاوة بة بآلوكسدُةوةي يا ضةيسكسدُي يا بةدةضتٔيَِاُي .
ماددة (-:)21

فةزًاُبةزي طصيت خؤي بةدووز دةطسيَت هة كؤكسدُةوةي ٓةز شاُيازيةكي كةضي يا خيَصاُي تةُٔا هة ضِوزي
ثيَويطت بؤ كؤكسدُةوةي شاُيازي وة دةبيَت ًةبةضت هة كؤكسدُةوةي ياخود بةكازٓيَِاُي تةُٔا ثةيوةضت بيَت بة
كازةكةي ياخود ضاالكي فةزًاُبةزايةتي هةضِوزي ثطجؤزِيةكةي.

ماددة (-:)22

فةزًاُبةزي ثةيوةُديداز دةبيَت شاُيازي كةضي بةزِيَطايةن بجازيَصيَت كة بتواُيَت هة كاتي ثيَويطت بة ئاضاُي
بةدةضيت بيَِيَت وة كةضي ثةيوةُديداز بتواُيَ ضاوي ثياخبصيَِيَتةوة يا كؤثيةكي هيَ وةزبطسيَت و داواي دةضت
كازيلسدُي و زِاضتلسدُةوةي بلات .
ماددة (-:)23

يةكةم :جطة هةبةزثسضاُي باآل هة ثؤضيت وةشيس بةضةزةوة ياْ ئةواُةي هةو ثوةيةداْ  ،فةزًاُبةزي طصيت بؤي
ُية ٓيض هيَدواُيَم ياْ ضاوثيَلةوتِةن هة زِاطةياُدُةكاُةوة ئةجناَ بدات كة ثةيوةُديدازبيَت بة كازي
فةزًاُبةزايةتيةكةي تةُٔا بة زِيَطةثيَداُيَلي زِووْ هة اليةْ ئةو بةزثسضةي كة ئةو دةضةالتةي ٓةية هة
َة هةطةيَ زِاطةياُدْ بلات و هيَدواْ و
ُاو فةزًاُطةكةي  ،جطة هةًة فةزًاُبةزي طصيت دةتواُيَت ًاًةه
ضاوثيَلةوتّ ئةجناَ بدات هة ٓةز بابةتيَم كة ثةيوةُدي ُةبيَت بةكازةكاُي فةزًاُبةزايةتيةكةي .
دووةم  :فةزًاُطة دةضجيَصخةزي دةكات هة دؤشيِةوة و فةزآةَ كسدُي ضةكؤي ُاوخؤيي بؤ فةزًاُبةزة
طصتيةكاْ تاكو بتواُّ هةويَوة زِاو بؤضوُي خؤياْ هةضةز ئةو اليةُاُةي كة كازي تيَدا دةكةْ وة
كازةكاُياْ و ثالُي ضرتاتيحي و ضياضةتةكاُياْ خبةُةزِوو .
بةشي حةوتةم
هاودذبووني بةرذةوةندييةكان و ضاآلكي شياشي و وةرطرتين ديارييةكان
ماددة(-:)24

يةكةم :كاتيَم فةزًاُبةزي طصيت كةوتة ُاو بازودؤخي ٓاودذبووُي بةزذةوةُدييةكاْ ياْ تسضا هة زِووداُي
كتوثسِ بةزِيَوةبةزي زِاضتةوخؤي هيَ ئاطاداز دةكاتةوة وة هةضةز بةزِيَوةبةزي زِاضتةوخؤ ثيَويطتة زِيَ و شويَين
ثيَويطت بطسيَتة بةز هة ذيَس زِؤشِايي ضسوشت و بازودؤخي ئةَ ٓاودذبووُةي كة دزوضت بووة .
َدةضتيَت بة ئاطادازكسدُةوةي بةزثسضي زِاضتةوخؤي
دووةم :فةزًاُبةزي طصيت هةطةيَ دةضت بةكازبووُي ٓةه
بةُووضساو هة بةزذةوةُديية تايبةتيةكاُي كة دةكسيَت ٓاودذبووْ دزوضت بلات هةطةيَ ئةزكةكاُي
فةزًاُبةزايةتيةكةي .
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ماددة (-:)25

فةزًاُبةزي طصيت خؤي بةدووز زِادةطسيَت هة ٓةز كازيَم ياْ ثيصةيةن كة ٓاودذي دزوضت بلات
هةطةيَ ئةزكةكاُي فةزًاُبةزايةتيةكةي جا كازةكة ياْ ثيصةكة بة بةزاًبةز بيَت ياْ بيَ بةزاًبةز وة ثابةُد
ئةبيَت بة ئةجناَ ُةداُي ٓةز كازيَم ياْ ئةزكيَم كة ٓةضيت ئةوةي ال دزوضت بلات كة ٓاودذبووُي
بةزذةوةُدي تيَداية .
ماددة (-:)26

هةطةيَ زِةضاوكسدُي جيَبةجيَ كسدُي حوكٌةكاُي دةضتوز وياضاكاْ كة زِيَطسي هةضيِيَلي ديازيلساو
هة فةزًاُبةزاُي طصيت دةكات هة ضاآلكي و كازي ضياضي ياْ حصبي فةزًاُبةزي طصيت ثابةُد دةبيَت
بةًاُةي خوازةوة-:
يةكةم :طسيَِيت ئةوة دةدات كة ضاآلكية ضياضي و بؤضووُةكاُي كازُةكاتة ضةز ًتٌاُةي ئةو كةضاُةي كة
َة هةطةيَ فةزًاُطةكةي دةكةْ و بةزثسضةكاُي و ٓاوثيصةكاُي و ئةو فةزًاُبةزاُةي كة ئةو
ًاًةه
بةزثسضياُة هة تواُاي هةضةز جيَبةجيَ كسدُي ئةزكةكاُي بة شيَوةيةكي بيَاليةُي و بابةتياُة .
َطيَ بة قؤشتِةوةي شويَين فةزًاُبةزايةتيةكةي بؤ بةدةضت ٓيَِاُي بةزذةوةُدييةكي حصبي ياْ
دووةمُ :ابيَت ٓةه
َطيَت بةٓيض ضاآلكيةكي ضياضي هة ُاو شويَِة فةزًيةكاْ ياْ هة كاتي دةواًي
ضياضي وة ُابيَت ٓةه
َي طصيت بؤ بةزذةوةُدي ضاآلكي
َم و ًاه
َطيَ بة بةكازٓيَِاْ ياْ قؤشتِةوةي ًوه
فةزًي وة ُابيَت ٓةه
َبرازدْ .
ضياضي ياْ حصبي ياْ بؤ ًةبةضيت باُطةشةي ٓةه
شيَيةم  :جيَبةجيَ كسدُي ئةزكةكاُي فةزًاُبةزيَيت بةشيَوةيةكي بيَاليةْ و بابةتياُة و دووز هة بريوزِاي ضياضي و
اليةُطسي حصبي .
َجصت بةو ياضاياُةي زِيَطسي دةكةْ هةَ
ضوارةم :خؤ بةدووز زِاطستّ هة ئةجناًداُي ضاآلكي ضياضي ياْ حصبي ثاه
كازة بة ٓؤكازي تايبةمتةُدي شويَين فةزًاُبةزايةتيةكةي .
ماددة(-:)27

َطيَت بة قؤشتِةوةي ثؤضتةكةي ياْ ئةزكةكاُي ياْ دةضةآلتةكاُي ياْ
يةكةم -:فةزًاُبةزي طصيت ُابيَت ٓةه
ئةو ثةيوةُديية كةضيياُةي كة بةٓؤي كاز و ثوةوثايةي فةزًاُبةزايةتي دزوضيت كسدووة بةكازبيَِيَت بؤ
دووزخطتِةوةي شياُيَم ياْ بؤ بةدةضت ٓيَِاُي ٓةز خصًةت طوشازيةن ياْ باشيةن ياْ ضوودةن ياْ
قةزشةن ياْ ديازييةن بؤ بةزذةوةُدي كةضي خؤي ياْ خيَصاُةكةي ياْ ٓةز يةكيَم هة ئةُداًاُي
خيَصاُةكةي ياْ ٓةز كةضيَم كة ثةيوةُديةكي بةٓيَصي ثيَوة ٓةية 0
دووةم :فةزًاُبةزي طصيت ياْ يةكيَم هة ئةُداًاُي خيَصاُةكةي ُابيَت زِاشي بيَت بةٓيض ديازيةن ياْ
ًيواُدازيةن ياْ خصًةت طوشازيةن كة فةزًاُبةزي طصيت خباتة دؤخيَلةوة كة كازيطةزي دزوضت بلات
هةضةز ئةزكةكاُي و جيَبةجيَ كسدُياْ بة شيَوةيةكي بابةتياُة ياْ دةكسيَت كازيطةزي دزوضت بلات
هةضةز بسِيازةكاُي و ُاضازي بلات كة ثابةُد بيَت بة بابةتيَلةوة كة ثةيوةُدي بة ئةزكةكاُيةوة ٓةية .
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شيَيةم :فةزًاُبةزي طصيت دةبيَت زِووْ كسدُةوةي تةواو بدات بة بةزِيَوةبةزي زِاضتةوخؤي هة زِيَلةوتي ()30
زؤذ هة وةزطستين ٓةز ديازييةن كة بةٓاكةي شياتس بيَت هة ( )100,000ضةد ٓةشاز ديِاز وة كيَ
ديازيةكةي بةخصيوة و ضسوشيت ثةيوةُدي ثيَوةي وة ئةطةز ئةو ديازية بةٓاكةي شياتس بوو هة
( )50,0000ثيَِخ ضةد ٓةشاز ديِاز ئةوا بةزيَوةبةزي زِاضتةوخؤ بةزِيَوةبةزي ضةزووي خؤي هيَ ئاطاداز
دةكاتةوة وة ئةطةز شياتس بوو هة ( )1,000,000يةن ًويؤْ ديِاز ثيَويطتة دةضتةي دةضجاكي ٓةزيٌَي
هيَ ئاطاداز بلسيَتةوة .
ضوارةم :دةكسيَت فةزًاُبةزي طصيت ٓةز ديازييةن ياْ بةخصيصةن وةزبطسيَت هة ضواز ضيَوةي ضاآلكيةكي
فةزًي بة ُويَِةزايةتي ٓةزيٍَ ياْ ٓةز اليةُيَلي فةزًي تس وة ثيَويطتة زِادةضيت بلاتةوة بؤ ئةوةي ببيَتة
َلي طةجنيِةي طصيت ٓةزيٍَ .
ًوه
ماددة(-:)28
فةزًاُبةزي طصيت ُابيَت ثؤضتةكةي ياْ دةضةآلتةكةي ياْ ثوة و ثايةكةي بةكاز بيَِيَت هة زِيلالَ كسدْ بؤ
بةزٓةًيَم ياْ خصًةت طوشازيةن كة بةشيَم ُةبيَت هةئةزكة فةزًاُبةزايةتيةكةي.

ماددة(-:)29

بةشي هةشتةم
رِةوشتةكاني بةرِيَوةبردني مولَك و مالَي طشيت

َم و ًايَ و دآات و شاُيازيية فةزًيةكاْ
َطيَ بة ثازاضتين ضةزجةَ ًوه
ثيَويطتة هةضةز فةزًاُبةزي طصيت ٓةه
َة بؤ ثيَلسدُي دابيَت وة خؤي بة دووز زِابطسيَت هة
َة ثيَلسدْ ياْ ًاًةه
كة هة ذيَس زِكيَفي خؤي ياْ هة ذيَس ًاًةه
بةكازٓيَِاُي بؤ ًةبةضيت بةزذةوةُدي كةضي خؤي ياْ بةدةز هةو كازاُةي كة دياز كساوة  ،تةُٔا هة ضِوزي ياضا
َجصت بة زاضجازدُيَلي زِووْ و بةشيوةي ُووضساو ئةو كازة بلات .
ياْ بة ثاه

ماددة(-:)30

َم و
َطيَت بة هة ُاوبسدْ ياْ شياْ طةياُدْ ياْ خساث بةكازٓيَِاُي دآات و ًوه
فةزًاُبةزي طصيت ُابيَت ٓةه
َي بةزثسضةكةي ياْ ٓاوثيصةكاُي ياْ ٓةزكةضيَلي تس .
َم و ًاه
َة فةزًيةكاْ ياْ ًوه
ًاه
ماددة(-:)31

فةزًاُبةزي طصيت طصت ٓؤكاز و ئاًساشةكاُي ثةيوةُديية فةزًيةكاْ و ثؤضيت ئةهيلرتؤُي و كؤًجيوتةز و
ئيِتةزُيَت و تةهةفؤْ هة ضِووزي ثيَويطت بةكازديَِيَت بؤ زِايي كسدُي ئةزكةكاُي فةزًاُبةزايةتي .
بةشي نؤيةم
ثاريَسطاري كردن لة شكؤمةندي ثيشةي فةرمانبةرايةتي طشيت
ماددة(-:)32

فةزًاُبةزي طصيت ثيَويطتة هةضةزي ثازيَصطازي بلات هة شلؤًةُدي ثيصةيي هة ًياُةي ثابةُدبووْ بة بةٓا
ضةزةكيةكاُي فةزًاُبةزايةتي طصيت هة ًاوةي ذياُي ئاضايي خؤي وزِةفتازي كؤًةآليةتي و هة ٓةًوو كاتيَلدا
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ماددة(-:)33

فةزًاُبةزي طصيت ثازيَصطازي دةكات هة زِووكازي طصيت خؤي وة جى وبةزط بةشيَوةيةكي طوجناو و زِيَم وثيَم
هةبةز بلات وة ثازيَصطازي هة ُاوباُط و زِووكازي خؤيي و ئةو اليةْ و شويَِةط بلات كة كازي هيَدةكات
بةشيَوةيةن طوجناو بيَت هةطةيَ ثيَداويطتيةكاُي حةشي طصيت و فةزًاُبةزايةتي و ياضا وُةزيتة ثةضةُدةكاُي
َطا.
كؤًةه

ماددةي (-:)34

بةشي دةيةم
ئةركةكاني فةرمانطة بةرامبةر فةرمانبةراني

ثيَويطتة كازطيَسيية فةزًيةكاُي ٓةًوو دةضةآلتةكاْ و وةشازةتةكاْ ودةضتة ضةزبةخؤكاْ و اليةُة
ُةبةضرتاوةكاْ بة وةشازةت و حلوًةتة خؤجيَييةكاْ جيَطاي دادثةزوةزي و زِاضيت ودزوضيت بّ هة
جيَبةجيَلسدُي ضياضةتةكاْ و بةٓاكاُي فةزًاُبةزايةتي طصيت  ،وة ًاف و ئيٌتياشاتي فةزًاُبةزة طصتيةكاْ
بجازيَصْ و ذيِطةيةكي كازكسدُي طوجناوياْ بؤ تةزخاْ بلةْ بةثيَي ئةًاُةي خوازةوة -:
يةكةم :جيَبةجيَلسدُي دةضت ثيَصخةزي و زِيَلازةكاْ بؤ ئاشِاكسدُي فةزًاُبةزاْ و ضاو خصاُدُةوةياْ و قوويَ
بووُةوةياْ هة تيَطةيصتين بِةًا زِةوشتيةكاُي فةزًاُبةزايةتي طصيت و ضسوشيت ثابةُدبوُةكةياْ بةثيَي
بِةًاكاْ وة ثيَياْ زِابطةييَِسيَ كةوا خوو زِةوشيت بةزش ئةزكيَلي بِةزِةتية هة ضوازضيَوةي
فةزًاُبةزايةتي طصيت .
َةكسدْ هةطةيَ طصت فةزًاُبةزاُي طصيت بةشيَوةيةكي دزوضت و دادثةزوةزاُة بةبيَ ٓيض
دووةمً :اًةه
جياكازيلسدُيَلي بيَ بياُوو .
شيَيةم :دزوضت كسدُي كةشيَلي كازكسدْ كة تيايدا ئاضايض و دادثةزوةزي و تةُدزوضيت فةزآةَ بيَت بة
جؤزيَم داواكازيية بِةزِةتي و ثيَداويطيت و ئاًاجنةكاُياْ بةدي بيَِيَت .
ضوارةمٓ :اُداُي طياُي دةضت ثيَصخةزي كسدْ و دآيَِاْ وة دابيِلسدُي ٓةي بؤ فةزًاُبةزاُي طصيت بؤ
بةذدازيلسدْ هةو ثيَصِيازاُةي ثةيوةُديدازْ بة باشرتكسدُي خصًةتةكاْ و بةزةوثيَض بسدُي كاز هة
كةشيَلي ًتٌاُةي ئاهوطؤزثيَلساو وة تيَطةيصتين ٓاوبةط .
ثيَهجةمٓ :اُداُي بة يةكطةيصنت و وثةيوةُدي كساوة هةُيَواْ فةزًاُبةزاُي طصيت هة ثيَِاو تاوتويَلسدُي
ئاًاجنةكاْ و دةضت خطتِة ضةز ئةو بةزبةضتاُةي كة ديَتة ثيَصياْ هةكاتي بة ئةجناَ طةياُدُي ئةزكة
فةزًاُبةزايةتيةكاُياْ وة كازكسدْ هةضةز دؤشيِةوةي ضازةضةزي طوجناو بؤياْ .
َةكاُياْ وة ًافياْ هة ثيَض خطنت و ثوة بةزش كسدُةوة و
شةشةم :طسيَِيت كسدُي ًافةكاُياْ هة ًووضة و دةزًاه
َةت وة ًافيصياْ هة ثيَصلةشلسدُي ضلاآل و تاُة هيَداْ هة بةزاًبةز اليةُي
ضودًةُدبووْ هة ًؤه
َةضةُدُةوة بيَتةوة .
ثةيوةُديداز بيَ ئةوةي دووضازي زِيَلازي دةًازطريي ياْ تؤه
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ماددةي (-:)35

بةشي يانسةهةم
حوكنة طشيت و كؤتاييةكان

ئةَ زِيٌَِايياُة دادةُسيَ بة ذيَدةزيَلي بِةزةتي هة داْ ثياُاْ بة بِةًاكاُي زِةفتازي ثيصةيي بؤ ٓةًوو
فةزًاُبةزة طصتيةكاْ هة ضةز ٓةًوو وةشازةت ياْ دةضتة ضةزبةخؤكاْ ياْ اليةُة ُةبةضرتاوةكاْ بة وةشازةت
ثيَويطتة ثيَوةز دابِيَت بؤ زِةفتازي ثيصةيي و خووزِةوشيت فةزًاُبةزايةتي طصيت بةشيَوةيةكي وزدكاز بةثيَي
ضسوشيت كازةكةي بة ٓةًآةُطي كسدْ هةطةي فةزًاُطةي خؤثازاضنت و شةفافيةت هةدةضتةي دةضتجاكي هة
ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

ماددةي(-:)36

فةزًاُطة طصتيةكاُي ٓةزيٍَ واذوو بةفةزًاُبةزي طصيت دةكةْ هةضةز بةَهيَّ داْ بةثابةُدبووُي بةحوكٌةكاُي
َدةطرييَت
ئةَ زِيٌَِايية بةثيَي ئةو منوُةية كة دةضتةي دةضتجاكي هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ ئاًادةي دةكات وة ٓةه
هةُاو دؤضيةي كةضي فةزًاُبةزةكة .

ماددةي (-:)37
َةتة  ،هة كاتي ضةزثيَضي
يةكةم :فةزًاُبةزي طصيت كة ًولةضي ياضاي بةزشةفتلسدُي فةزًاُبةزاُي دةوه

كسدُي بِةًاكاُي زةفتازي ثيصةيي كة هةَ زِيٌَِاييةدا ٓاتووة ضصا دةدزيَت بة يةكيَم هةو ضصاياُةي كة
َةتدا دةقي هةضةز ٓاتووة و كازثيَلساوة هة ٓةزيٍَ هة ذيَس
هة ياضاي بةزشةفتلسدُي فةزًاُبةزاُي دةوه
زِؤشِايي قةبازة و ضسوشت و بازودؤخي ضةزثيَضيةكة .
َةت هة ضةزياْ
دووةم  :ئةو فةزًاُبةزة طصتياُةي كة حوكٌةكاُي ياضاي بةزشةفتلسدُي فةزًاُبةزاُي دةوه
جيَبةجيَ ُاكسيَت هة كاتي ضةزثيَضي كسدُي بةُدةكاُي ئةَ زِيٌَِايية بة ثيَي ئةو بِةًا تايبةتةي كة
ًولةضّ بؤي هيَجسضيِةوةياْ هةطةيَ دةكسيَت .
ماددةي(-:)38
فةزًاُبةزي طصيت ثابةُدة بة ضةيسكسدُي بةُدةكاُي ئةَ زِيٌَِايية و جيَبةجيَلسدُي بة ووزدي و كازاًةيي و
هئَاتوويي،وة هةضةز دةضةآلتةكاْ و وةشازةتةكاْ و اليةُةكاُي ُةبةضرتاو بة وةشازةت و دةضتة ضةزبةخؤكاْ و
َطّ بة ئةجناًداُي دةضجيَصخةزي بؤ بالوكسدُةوةي وطصتاُدُي و شوؤظةكسدُي
حلوًةتة خؤجيَيةكاُة ٓةه
حوكٌةكاُي ئةَ زِيٌَِايية و داُاُي زِيَلازةكاْ بؤ طسيَِيت تيَطةيصنت و ثابةُدبوُي فةزًاُبةزاْ بة حوكٌةكاُي
ئةَ زِيٌَِايية.
ماددةي(-:)39

ئةَ زِيٌَِايياُة بآلو دةكسيَتةوة هة زِؤذُاًةي فةزًي وة بة بةزكاز دادةُسيَ ثاط تيَجةزِبووُي ( )60شةضت زِؤذ

هة بآلوكسدُةوةي هة زِؤذُاًةي (وةقايعي كوزدضتاْ) .
د .أحـنـد انـور مـحـنـد
شـةرؤكى دةشـتة دةشجاكى هةريَنى كوردشتان
2016 /11/8

– –17

ذمارة ( )204العدد

وةزارةتى تةندروشتى

بةثيَى ئةو دةضةآلتةى ثيٌَاُدزأوة هة (ًاددةى شةشةَ  /بسِطةى دووةَ ) هة ياضاى وةشازةتى تةُدزوضتى ذًازة
َى  ،2007بسِيازًاُدابة -:
()15ى ضاه
بةيانى ذمارة ()31ى شالَى 2016

 كسدُةوةي ( ئةَ بِلة تةُدزوضتياُةي خوازةوة ) هة بةزِيَوةبةزايةتي طصيت تةُدزوضيت دٓؤن. -1بِلةي تةُدزوضيت كةًجي ضةَ ًصلوهة قةشاي شاخؤ
-2
-3
-4
-5

بِلةي تةُدزوضيت كةًجي ًاًوياْ هة قةشاي ئاكسيَ
بِلةي تةُدزوضيت كةًجي داودية هة قةشاي ئاًيَدي
بِلةي تةُدزوضيت كةًجي زواُطة هة قةشاي ضيٌَيَى
بِلةي تةُدزوضيت كةًجي شازيا هة قةشاي ضيٌَيَى

 -6بِلةي تةُدزوضيت كةًجي كةبةزتو( )1هة قةشاي ضيٌَيَىَ
 -7بِلةي تةُدزوضيت كةًجي كةبةزتو( )2هة قةشاي ضيٌَيَىَ
 ئةَ بةياُة كازى ثآ دةكسيَت هة زِؤذى دةزضووُيةوة هة زِيَلةوتى .2016/6/15بةيانى ذمارة ()33ى شالَى 2016

 طؤزِيين ُاوي ( بِلةي تةُدزوضيت طوُدي ضيَِاْ ) بؤ ( بِلةي تةُدزوضيت شةٓيد أكسَ ضيد حطـني ) هـةضةز بة بةزيَوةبةزايةتي طصيت تةُدزوضيت كؤية .
 ئةَ بةياُة كازى ثآ دةكسيَت هة زِؤذى دةزضووُيةوة هة زِيَلةوتى .2016/9/1بةيانى ذمارة ()34ى شالَى 2016

 كسدُةوةي ( بِلةي تةُدزوضيت شازي شآاْ) هة بةزِيَوةبةزايـةتي تةُدزوضـيت دةشـيت ٓـةوهيَس ضـةز بـةبةزيَوةبةزايةتي طصيت تةُدزوضيت ٓةوهيَس.
 ئةَ بةياُة كازى ثآ دةكسيَت هة زِؤذى دةزضووُيةوة هة زِيَلةوتى .2016/9/26بةيانى ذمارة ()35ى شالَى 2016

 كسدُةوةي ( بِلةي تةُدزوضيت فةيصة ٓادي ئاغا ) هة جؤزي ( )cهة بةزِيَوةبةزايةتي تةُدزوضـيت دةشـيتٓةوهيَس ضةز بة بةزيَوةبةزايةتي طصيت تةُدزوضيت ٓةوهيَس.
 ئةَ بةياُة كازى ثآ دةكسيَت هة زِؤذى دةزضووُيةوة هة زِيَلةوتى .2016/10/10د .رِيَكةوت محة رشيد
وةزيرى تةندروشتى
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ِٗئ ٛالٍزاِٛ
رقي  71/2يف 2016/11/3
تعمٗىات الشمٕك املّين ملٕظف٘ الكطاع العاً يف اقمٗي كٕردستاُ

إغتٓازاً يًُازتني (اـاَػ / ١غابعاً) ( ٚايعاؾط / ٠خاَػاً) َٔ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓعاٖ ١القً ِٝنٛضزغتإ  -ايعطام
ضقِ ( )3يػٓ 2011 ١املعسٍ  ،إقسضْا ايتعًُٝات االت-:١ٝ
تعمٗىات رقي ( )1لشٍ2016 ٛ
تعمٗىات الشمٕك املّين لمىٕظفني العىٕوٗني يف اقمٗي كٕردستاُ
الفصن االٔه
التعارٖف ٔاالِداف
املاد-:)1( ٚ

ٜككس بايهًُات ٚايعباضات ايتاي - ١ٝالغطاض تطبٝل ٖص ٙايتعًُٝات  -املعاْ ٞاملب ١ٓٝاظا ٤نٌ َٓٗا-:
أالً -:االقً :ِٝاقً ِٝنٛضزغتإ -ايعطام.
ثاٌٗاً -:ايٛظٝؿ ١ايعاَ -: ١تهًٝـ ٚطين ٚخسَ ١اجتُاعٜ ١ٝػتٗسف املكًر ١ايعاَٚ ١خسَ ١االؾطاز زاخٌ
االقًٚ ِٝؾكا ألذهاّ ايكٛاْني ايٓاؾص .
ثالجاً -:املٛظـ ايعاّ  -:ا ٟؾدل ٜؿػٌ ٚظٝؿ ١آَ ٚكبا تؿطٜعٝاً ا ٚتٓؿٝصٜاً ا ٚإزاضٜاً ا ٚقهاٝ٥اً يف
َؤغػات اقً ِٝنٛضزغتإ – ايعطام ايعاَ ، ١غٛا ٤انإ َعٓٝا اّ َٓتدبا  ،زاُ٥ا اّ َؤقتاَ،سؾٛع
االجط ا ٚغري َسؾٛع االجطٜٚ ،ؿٌُ شيو بؿهٌ خام ؾاغً ٞاملٓاقب ايعًٝا يف االقً ِٝبسضجٚ ١ظٜط ؾاعً٢
ٚ ،مجٝع ايعاًَني يف ايػًطات ايجالث ٚيف اهل٦ٝات املػتكًٚ ١اؿهَٛات احملًٚ ١ٝايبًسٜات .
رابعاً -:اغط ٠املٛظـ ايعاّ  ِٖ -:ظٚج٘ ٚاقاضب٘ ٚاقٗاض َٔ ٙايسضجات االٚىل ٚايجاْٚ ١ٝايجايج َٔ ٚ ، ١ضبأَ ٙ
قػط ٙا ٚنُت٘ احملهُ ١اي. ٘ٝ
خاوشاً -:االؾدام ٚثٝك ٞايكً َٔ ِٖ -: ١تطبطِٗ باملٛظـ ايعاّ عالقٚ ١ثٝك،١نكساقَ ١ت ١ٓٝا ٚظَاي ١ضاغد١
ا ٚعؿل  ،ا َٔ ٚاعتاز َػانٓت٘  ،ا ٚاعايت٘  ،ا َٔ ٚي٘ ايٛقا ١ٜعًٚ ، ٘ٝايؿطنات ٚاملٓعُات اييت
ميًهْٗٛا اٜ ٚؿاضن ٕٛاٜ ٚػاُٖ ٕٛؾٗٝا اٜ ٚسٜطْٗٚا .
سادساً -:ايؿػاز  ٖٛ :نٌ عٌُ ا ٚاَتٓاع عٔ عٌُ ٜٓط ٟٛعً ٢اغا ٠٤اغتدساّ ايػًط ١ا ٚايٓؿٛش ا ٚايٛظٝؿ١
يتركٝل َكاحل خاقَ ١از ١ٜاَ ٚعٓ ١ٜٛيًُٛظـ ايعاّ ا ٚيػري. ٙ
سابعاً -:احملػٛب ٖٞ : ١ٝاؽاش قطاضات ا ٚتٓؿٝص اعُاٍ يكاحل ؾطز ا ٚجٗ،١يًُٛظـ ايعاّ قً ١بٗا،ناؿعب
ا ٚايعا ١ً٥ا ٚايكب ١ًٝا ٚاملٓطك ، ١ز ٕٚإ ٜهْٛٛا َػتركني هلا .
ثاوٍاً -:احملابا ٖٞ : ٠تؿه ٌٝؾطز ا ٚططف عً ٢ذػاب غري ٙعٓس تكس ِٜاـسَ ١زٚ ٕٚج٘ ذل .
تاسعاً -:ايتٛغط  ٖٛ :ايتسخٌ ا ٚايتأثري يف اطاض ايكطاع ايعاّ ملكًر ١ؾطز ا ٚمجاع ١يًرك ٍٛعًَٓ ٢ؿع ١اٚ
خسَ ١ا ٚتػطٜع تكسميٗا بال ٚج٘ ذل .
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عاطراً -:تعاضض املكاحل ٚ ٖٛ :نع ٚاقع،ٞا ٚقطاض ا ٚاَط ا ٚاجطاٜ،٤تدص ٙاملٛظـ ايعاّ اٜ ٚؿاضى يف اؽاش، ٙ
ٜٚتهُٔ اٜ ٚؤز ٟاىل تعاضض َكاؿ٘ اـاقَ ١ع املكًر ١ايعاَ ، ١مما ٜؤثط عً ٢قسضت٘ ا ٚذٝاز ٙيف اؽاش
ايكطاض ٚعً ٢ططٜك ١أزا ٘٥اليتعاَات٘ َٚػؤٚيٝات٘ .
املاد -:)2( ٚتٗسف ٖص ٙايتعًُٝات اىل -:
أالً -:تععٜع ايجكٚ ١املكساق ١ٝبايكطاع ايعاّ َٔ خالٍ اضغا ٤قٛاعس اخالقٚ ١َٝٓٗ ١ٝق ِٝاغاغ ١ٝيًٛظٝؿ ١ايعاَ١
ثاٌٗاً -:اجياز ٚتَُٓ ١ٝعاٜري غًٛن ٚ ١ٝثكاؾَ ١ؤغػ ١ٝيًُٛظـ ايعاّ ٚايٛظٝؿ ١ايعاَ ١يهُإ االزا ٤ايكرٝح
ٚاملؿطف يًٛظا٥ـ ايعُ. ١َٝٛ
ثالجاً -:تععٜع ايك ِٝاملٗٓ ١ٝيًُٛظـ ايعاّ ٚ ،تُٓ ١ٝضٚح املػؤٚي ١ٝؾٚ،٘ٝتسع ِٝااليتعاّ بٗا .
رابعاً -:ايتُػو باعً ٢املعاٜري االخالق ١ٝذني ايتعاٌَ َع َتًك ٞاـسَ ٚ ١ضؤغا ٤املٛظـ ايعاّ  ٚظَالٚ ٘٥ؾل
ايك ِٝاالغاغ ١ٝيًٛظٝؿ ١ايعاَٚ ١قٛال يتكس ِٜاؾهٌ اـسَات .
الفصن الجاٌ٘
الكٗي االساسٗ ٛلمٕظٗف ٛالعاوٛ

املادًٜ -:)3( ٚتعّ املٛظـ ايعاّ بايك ِٝاالغاغ ١ٝيًٛظٝؿ ١ايعاَ ١ايتاي ١ٝذني ازاٚ ٘٥اجبات ٚظٝؿت٘ -:
أالً  -:اذرتّ ايكاْ َٔ : ٕٛخالٍ ايتُػو بػٝازٚ ٠عً ١ٜٛايكاْٚ ٕٛؾطع ١ٝاالعُاٍ ٚايكطاضات ٚاالٚاَط اييت
ٜتبٓاٖا .
ثاٌٗاً :ايٓعاٖ َٔ -: ١خالٍ ايترً ٞباالغتكاَٚ ١ايتكٝس بايكاْٚ ٕٛايتعًُٝات ٚاالْعُٚ ، ١ػٓب نٌ َا َٔ ؾأْ٘
املػاؽ عٝازَٛٚ ٙنٛعٝت٘ ٚ ،عسّ اغتػالٍ غًطت٘ اٚ ٚظٝؿت٘ اْ ٚؿٛش ، ٙيتركٝل َكاحل ؾدك ١ٝغري
َؿطٚع ، ١ي٘ ا ٚيػري. ٙ
ثالجاً  -:ايؿؿاؾ َٔ : ١ٝخالٍ ايٛنٛح زاخٌ اهلٝهٌ ايٛظٝؿٚ ٞيف ايعالقَ ١ع َتًك ٞاـسََٚ ١ع ممٛيٗٝا ٚعًٓ١ٝ
ايكطاضات  ٚاالجطا٤ات ٚاالٖساف ٚايٓتا٥خ ٚاتاذ ١االطالع عًٗٝا .
رابعاً -:املػاٚا َٔ -: ٠خالٍ االيتعاّ بازاٚ ٤اجبات ٚظٝؿت٘ بططٜك ١عازيَٚ ١تػاَُٗ ١ٜٚا نإ جٓؼ املتعاٌَ
َعِٗ ا ٚز ِٜٗٓاَ ٚصٖبِٗ ا ٚعطقِٗ ا ٚيػتِٗ ا ٚاْتُا ِٗ٥ايؿهط ٟا ٚايػٝاغ ٞا ٚاؾػطايف .
خاوشاً -:ايعساي َٔ : ١خالٍ االيتعاّ بتٛؾري ؾطم ََٗٓ ١ٝتهاؾٚ ١٦قؿع ٠ملطؤغ. ١ٝ
سادساً -:االخالم  َٔ -:خالٍ ايكٝاّ مبٗاَ٘ بهٌ تؿإ ٚاخالم ٚبصٍ اقك ٢اؾٗس َٔ اجٌ ؼػني ٚتطٜٛط
ٚتػطٜع اـسَات املكسَ. ١
سابعاً -:ايٓحاع َٔ -: ١خالٍ ايػع ٞيترػني تٛظٝـ املٛاضز املايٚ ١ٝاملازٚ ١ٜايبؿطٚ ، ١ٜنُإ عسّ ٖسض املٛاضز
ايعاَٚ ، ١اؽاش َا َٔ ؾأْ٘ تكٜٛب ٚتطٜٛط اغايٝب ايعٌُ املٓتٗح. ١
ثاوٍاً -:املٛنٛع َٔ -: ١ٝخالٍ بٓا ٘٥قطاضات٘  ٚاٚاَطٚ ٙتٛقٝات٘ عً ٢ؼً ٌٝزقٝل يًٛقا٥ع  ٚاملػتٓسات ٚ
مترٝل قاضّ يالزي. ١
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تاسعاً -:ايكسم ٚاالَاْ َٔ -: ١خالٍ اعال ٤ق ِٝاملكساقٚ ١ٝايتُػو بايٛنٛح ٚايكطاذ ١مبا ٜهُٔ بٓا ٤ثك١
عاي ١ٝيسَ ٟطؤٚغٚ ٘ٝظَالٚ ٘٥املتعاًَني َع٘ .
عاطراً -:اؿٝاز  َٔ -:خالٍ عسّ االمٝاظ يؿطز ا ٚجٗ ١ا ٚمجاع ١الغباب ال عالق ١هلا مبكتهٝات ايعٌُ ايٛظٝؿٞ
ا ٚاـسَ ١املطًٛبٚ ، ١عسّ ايتؿه ٌٝبني طايبـ ٞاـسَ. ١
احد عظر -:االْهباط  َٔ -:خالٍ اذرتاّ اٚقات ايعٌُ ٚالاظ املٗاّ املٛنً ١اي ٘ٝبهٌ تؿإ ٚػٓب ا ٟغًٛى كٌ
اثٍا عظر -:املػا٤ي َٔ -: ١خالٍ ؼًُ٘ ْتا٥خ َا ٜتدص َٔ ٙقطاضات ٚاٚاَط َٚا ٜك ّٛب٘ َٔ اعُاٍ َاز ١ٜاٚ
قاْ ١ْٝٛعٓس ازاَٗ ٤اَ٘ ايٛظٝؿ. ١ٝ
ثالث ٛعظر :ايتُٝع  َٔ -:خالٍ اؿطم عً ٢اقك ٢اغتػالٍ يًؿطم املتاذ ١يترػني املعطؾٚ ١املٗاضات ايٛظٝؿ١ٝ
اربع ٛعظر -:اؿٝا ٠اـاق َٔ -: ١خالٍ ايؿكٌ ايتاّ بني اؿٝا ٠اـاق ١يًُٛظـ َٗٚاَ٘ ٚ ٚاجبات٘ َٚػؤٚيٝات٘
يف اطاض ايٛظٝؿ ١ايعاَ. ١
املاد-:)4( ٚ
أالًٜ -:تكطف املٛظـ ايعاّ مبا ٜععظ ايك ِٝاالغاغ ١ٝيًٛظٝؿ ١ايعاَٜٚ ، ١سعِ ايجك ١بٓعاَٖٚ ١كساقٚ ١ٝنؿا٠٤

 ١َٝٓٗٚايكطاع ايعاّ .
ثاٌٗآًٜ -:تٗخ املٛظـ ايعاّ َبسأ تػا ٟٚاؾُٝع اَاّ ايكاْٜٚ ، ٕٛطبك٘ بططٜك ١عازيَٚ ١ططز ، ٠بس ٕٚا ٟمتٝٝع
بني االؾطاز َٔ اْٛ ٟع ٚال ٟغبب .
املاد -:)5( ٚعً ٢املٛظـ ايعاّ ايكٝاّ بٛاجبات ٚظٝؿت٘ بٗسف ؼكٝل اٖساف زا٥طت٘ عػٔ ْٚ ١ٝاَاْْٚ ١عاٖ١
َٛٚنٛعٚ ١ٝذٝاز ٚؾكا الذهاّ ٖص ٙايتعًُٝات  ،يف ذسٚز قالذٝات٘ ٚ ٚاجبات٘ َ ،تحٓبا ايؿػاز ا ٚغ٤ٛ
ايككس ا ٚاالُٖاٍ ا ٚكايؿ ١ايكاْ ٕٛا ٚاحملابا ٠ا ٚاحملػٛب ١ٝا ٚايٛغاط ١ا ٚايهطض باملكًر ١ايعاَ ١يتركٝل
َكاحل خاق٘ ي٘ ا ٚيػري. ٙ
الفصن الجالح
االخالقٗات العاو ٛالداء املٕظف العاً لٕاجبات ٔظٗفتْ

املاد-:)6( ٚ
ًٜتعّ املٛظـ ايعاّ بايبكا ٤كًكا يًسٚيَٚ ، ١تكٝسا بسغتٛضٖا ٚقٛاْٗٓٝاٚ ،إ حيطم عً ٢تطبٝل ايكٛاعس
ايكاْ ١ْٝٛبهٌ زضجاتٗا بهٌ زقٚ ١ذعّ .
املاد-:)7( ٚ
أالًٜٓ -:ؿص املٛظـ ايعاّ ٚاجبات ٚظٝؿت٘ ؾدكٝا ،بسقٚ ١بؿهٌ َٛنٛع ٞقاٜس جسٜط بايجكٚ ١بٓ ١ٝذػٓ، ١
طبكا ملبسأ ٟاملػؤٚيٚ ١ٝايهؿا ٠٤ايؿطزَ ، ١ٜتٛخٝا ؼكٝل املكاحل ايعاَٚ ، ١ال جيٛظ ي٘ تؿٜٛض غري ٙيف
تٓؿٝصٖا َا مل ٜهٔ كٛال بصيو بؿهٌ قطٜح  ،مبٛجب ايكاْ ٕٛا ٚؽ ٌٜٛنتاب ٞقطٜح ممٔ ي٘ غًط ١قاْ١ْٝٛ
بصيو  ،ا ٚيف ذاي ١ايك ٠ٛايكاٖط. ٠
ثاٌٗاًٜ -:ه ٕٛتٓؿٝص ايٛاجبات ايٛظٝؿٚ ١ٝالاظ ٙبؿهٌ ؾٛضٚ ٟغطٜع ٚ ،اال ؾهُٔ ؾرت ٠ظََٓ ١ٝعكٛيَٚ ١ططز، ٠
ٚؾكا الؾهٌ املُاضغات.
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املاد -:)8( ٚحيهط املٛظـ ايعاّ ايَ ٞكط عًُ٘ يف ايٛقت احملسز يبسا ١ٜايسٚاّ ايطمسٜٚ ، ٞهطؽ مجٝع اٚقات ايسٚاّ
ايطمس ٞالزاٚ ٤اجبات ٚظٝؿت٘ ظس ٚاجتٗاز ٚنؿاٚ ، ٠٤حيطم عً ٢ايتُٝع ٚايٓحاع ١يف االزا ٤ايؿطزٚ ٟيف
ازا ٤ايؿطٜل .
املاد -:)9( ٚحيطم املٛظـ ايعاّ عً ٢ؼػني َعطؾت٘ َٗٚاضات٘ ٚنؿا٤ت٘ َٔ خالٍ ايتعًٚ ِٝايتسضٜب
املػتُطٜٚ،كسّ ايع ٕٛيػري ٙيف تطٜٛط َٗاضاتِٗ َٚعاضؾِٗ ٚ ،تبين ْكٌ ٚتؿاضى املعًَٛات ٚاملٗاضات
ٚاـربات ٚاملعطؾ. ١
املاد-:)10( ٚ
أالًًٜ -:تعّ املٛظـ ايعاّ باقساض ٚقٌ اغتالّ َٛقع َٔ قبً٘ ا ٚاذس املٛظؿني ايتابعني ي٘ باغتالّ ا ١ٜكاطب ١اٚ
ؾه ٟٛتطز اي َٔ ٘ٝا ٟؾدل  ،ؾٛض اغتالَٗا ٚ ،حيطم عً ٢االجاب ١عً ٢املداطبات ٚاملطاغالت
ٚاملهاملات ٚايطغا ٌ٥االيهرت ١ْٝٚا ٚغري االيهرت ، ١ْٝٚباجابات ناًَٚ ١زقٝكٚ ١غطٜع ١بكسض االَهإ ،
ٚػٓب تكسَ ِٜعًَٛات َهًً ١ا ٚخاط. ١٦
ثاٌٗاًٜ -:تهُٔ ٚقٌ اغتالّ املداطب ١ا ٚايؿه ٟٛاغِ ايسا٥ط ٠املػتًُٚ ١ططم االتكاٍ بٗا ٚ ،اغِ املٛظـ
املػتًِ ٚعٓٛاْ٘ ايٛظٝؿٚ ٞتاضٜذ االغتالّ  ٚاٚقاف املداطب ١ا ٚايؿه ٟٛاملػتًُ. ١
ثالجاًٜ -:بت املٛظـ ايعاّ يف ايطًب ا ٚايؿه ٟٛاييت تسخٌ يف اختكاق٘ بػطع ١ا ٚخالٍ ٚقت َعك، ٍٛ
ٜٚترٌُ َػؤٚي ١ٝايتأخري غري املربض .
رابعاًٜٛ -:نح املٛظـ املدتل – نتاب - ١االغؼ ايكاْٚ ١ْٝٛايٛاقع ١ٝاييت اغتٓس ايٗٝا يف اؽاش قطاضٚ ، ٙميهٔ
اقراب ايعالق َٔ ١االطالع عًٚ ٘ٝعً ٢اغباب٘ ْٚػدٗا ا ٚإ ٜبًؼ اي ِٗٝخالٍ املًٗ ١اييت ٜٓل عًٗٝا
ايكاْ ٕٛا ٚيف ًََٗ ١عكٛيَ ، ١ع بٝإ ططم ايطعٔ االزاض ١ٜا ٚايكها ١ٝ٥اييت ميهِٓٗ غًٛنٗا يًطعٔ عً.٘ٝ
خاوشاًٜ -:تػًِ املٛظـ ايعاّ ا ٟطعٔ ا ٚتعًِ ٜكسَ٘ اي ٘ٝا ٟؾدل ا ٚجٗ ١بكطاضات٘ ٜٚ ،عط ٞاٜكاال
باغتالَ٘ َؤضخا ٜٚ ،ؿكٌ ب٘ عًٚ ٢ج٘ ايػطع ١ا ٚيف املًٗ ١احملسز ٠بايكاْ ٕٛا ٚاالْعُ ١ا ٚايتعًُٝات ٚاال
ؾدالٍ ًََٗ ١عكٛي. ١
املاد-:)11( ٚ
ًٜتعّ املٛظـ ايعاّ باالَتٓاع عٔ اعطا ٤اٚ ١ٜعٛز ا ٚتعٗسات كايؿ ١يًكاْ ٕٛيف اطاض ٚاجبات ٚظٝؿت٘ ٚ ،عسّ
ازخاٍ َعًَٛات غري قرٝر ١اَ ٚهًً ١يف ايكٛٝز ايطمس ١ٝال ٟغبب .
املادٜ -:)12( ٚػٌٗ املٛظـ ايعاّ اعُاٍ ايطقابٚ ١ايتسقٝل ٚايتؿتٝـ ٚايتركٝل اييت تك ّٛبٗا اؾٗات ايكها١ٝ٥
ا ٚايطقاب ١ٝاملدتك ١زاخٌ زا٥طتٗا ٜٚ ،كسّ يًُركل ا ٚاملٛظـ ايطقاب ٞاملعين ايٛثا٥ل ٚايػحالت ٚاملعًَٛات اييت
عٛظت٘ ذاٍ طًبٗا ٚايطز عً ٢االغتؿػاضات ٚايتػاؤالت ز ٕٚتأخري ٚ ،ميتٓع عٔ نٌ َا َٔ ؾاْ٘ اعاق ١اعُاهلِ
ا ٚتعٜٚسِٖ مبعًَٛات َهًً ١اْ ٚاقك ١ا ٚخاط. ١٦
املاد-:)13( ٚ

ًٜتعّ املٛظـ ايعاّ مبكتهٝات ايكرٚ ١ايػالَ ١يف َهإ ايعٌُ ايٛظٝؿ. ٞ
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الفصن الرابع
اخالقٗات العالقات بني وٕظف٘ الكطاع العاً

املادًٜ -:)14( ٚتعّ املٛظـ ايعاّ يف عالقت٘ َع ضؤغاٚ ٘٥ظَالَٚ ٘٥طؤٚغ ٘ٝبايك ِٝاالخالق ١ٝاالت-: ١ٝ
أالً -:اذرتاّ ضؤغاٚ ٘٥ظَال ٘٥يف ايعٌُ ٚايتكطف َعِٗ بًباقٚ ١ذهَُٛٚ ١نٛعٚ ١ٝذٝازٚ ١ٜػطز اثٓا٤
كاطبتِٗ ؾؿٜٛا ٚاحملاؾع ١عً ٢ب ١٦ٝعٌُ ٚظٝؿ ٞغًٚٚ ِٝز. ٟ
ثاٌٗاً -:االَتجاٍ يكطاضات ا ٚاٚاَط ضؤغا ٙ٤ذػب ايتػًػٌ االزاض ٚ ٟتٓؿٝصٖا ،ؾاشا تهُٓت كايؿ ١يًكاْ ٕٛؾعً٢
املٛظـ املعين اعالّ ضٝ٥ػ٘ ايص ٟاَط بٗا باملدايؿ ١ؼطٜطٜا ٚ ،ال ًٜتعّ بتٓؿٝصٖا اال اشا انسٖا ؼطٜطٜا ،
ٜٚتٛجب ضؾض تٓؿٝص االٚاَط ٚايكطاضات اييت تؿهٌ جطميٜ ١عاقب عًٗٝا ايكاْ. ٕٛ
ثالجاً -:ايتعاَ ٕٚع ضؤغاٚ ِٗ٥ظَالَ ٚ ٘٥طؤغ ٚ ١ٝتكس ِٜايعٚ ٕٛاملػاعس ٠هلِ ٚ ،اؾازتِٗ بٓكا٥ر٘ َٚؿاضنتِٗ
غربات٘  ٚباملعًَٛات اييت عٛظت٘  ،الجياز ذً ٍٛيًترسٜات  ٚاالؾهايٝات ٚ ،تطٜٛط اغايٝب ايعٌُ ٚ ،ػٓب
َػايطتِٗ ا ٚعطقً ١اعُاهلِ .
رابعاً -:االيتعاّ بهٌ َا َٔ ؾأْ٘ نُإ جٚ ٛظٝؿ ٞخاٍ َٔ ايتُٝٝع ٚاملهاٜكٚ ١ايترطف ٚايعٓـ ٚااليؿاظ
ايبص ١٦ٜا ٚغري احملتؿُ. ١
خاوشاً -:ػٓب ايتؿهٝو يف نؿا ٠٤اْ ٚعاٖ ١ضٚؤغا ٙ٤ا ٚظَال ٘٥اَ ٚطؤغٚ ، ٘ٝاالَتٓاع عٔ نٌ َا َٔ ؾأْ٘
تؿ ٜ٘ٛمسعتِٗ ؾدكٝا اَٝٓٗ ٚا  ،اال اشا نإ ٚاثكا َٔ قرتٗا .
سادساً -:اذرتاّ خكٛق ١ٝضٚؤغاٚ ٙ٤ظَالَٚ ٘٥طؤغٚ ، ٘ٝػٓب غ ٤ٛاغتعُاٍ املعًَٛات اييت ؽل ذٝاتِٗ
ايؿدك ١ٝا ٚايعا ١ًٝ٥اييت تكع عٛظت٘ يالنطاض بِٗ .
سابعاً -:االَتٓاع ايهاٌَ عٔ ايػع ٞيهػب اَ ١ٜعاًَ ١تؿه ١ًٝٝا ٚاغرتنا ٤ايطٚؤغا ٤عرب ايتعيـ ايِٗٝ
باغايٝب ايتًُل ا ٚاـساع ا َٔ ٚخالٍ ايٛغاطٚ ١احملػٛب. ١ٝ
املادًٜ -: )15( ٚتعّ ايطٝ٥ؼ االزاض ٟمبا ٜأت-: ٞ
أالً -:إ ٜهَ ٕٛجاال حيتص ٣ب٘  ،خكٛقا يف اذرتاّ ٚتطبٝل ايك ِٝايػًٛن ١ٝاملٓكٛم عًٗٝا يف ٖص ٙايتعًُٝات
ثاٌٗاًَ -:ػاعسَ ٠طؤغ ٘ٝعً ٢تَُٓٗ ١ٝاضاتِٗ ٚقسضاتِٗ ايصات. ١ٝ
ثالجاً -:اذرتّ ذكٛم َطؤغَٚ ٘ٝعاًَتِٗ باملػاٚاٚ ٠ايعساي ١ز ٕٚتؿه ٌٝا ٚمتٝٝعٚ ،اؿطم عً ٢ذكٛهلِ عً٢
اغتركاقاتِٗ ايٛظٝؿ ١ٝناًَ ١بهُٓٗا ذكِٗ يف ايتُتع باجاظاتِٗ ٚؾكا يًكاْ. ٕٛ
رابعاً -:تكَ ِٝٝطؤغ ٘ٝمبٛنٛعٚ ١ٝػطز طبكا يكٛاعس ايتك ِٝٝاملٓكٛم عًٗٝا يف ايكاْ. ٕٛ
خاوشاً -:ؼٌُ املػؤٚي ١ٝؾدكٝا عٔ االٚاَط ٚايكطاضات اييت ٜٛجٗٗا ملطؤغ. ٘ٝ
سادساً -:االيتعاّ بتأنٝس اٚاَط ٙا ٚقطاضات٘ نتابٝا نًُا تًك ٞتٓبٗٝا ا ٚاعرتاض ا ٚاذرتاظا ؼطٜطٜا قازضا َٔ اذس
َطؤغ ٘ٝعٓٗا .
سابعاً -:اذرتاّ ذطٜات املطؤٚغني خكٛقا ذط ١ٜايطأٚ ٟايتعبري ٚ ،تٛخ ٞايعسايٚ ١االْكاف ذني َػا٤يتِٗ ،
ٚػٓب ايتعػـ يف اغتدساّ ايػًطات ٚايٓؿٛش نسِٖ .
ثاوٍاً -:اذرتاّ ذكٛم املطؤٚغني يف ايطعٔ عً ٢اٚاَط ٚقطاضات ايطٝ٥ؼ االزاض ٟاَاَ٘ ا ٚاَاّ اؾٗات ايكها١ٝ٥
ا ٚاالزاض ١ٜاملدتكٚ ، ١االَتٓاع عٔ اؽاش ا ٟاجطا ٤تعػؿ ٞنسِٖ بػبب شيو .
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تاسعاً -:ايعٌُ عً ٢خًل َٓار ٚظٝؿ ٞغًٚٚ ِٝزٚ ٟػٓب اؿط َٔ نطاََ ١طؤٚغ ٘ٝا ٚايترطف بِٗ اٚ
اغتعُاٍ ايعٓـ ا ٚايتُٝٝع نسِٖ .
الفصن اخلاوص
اخالقٗات التعاون وع وتمك٘ اخلدوٛ

املادًٜ -: )16( ٚتعّ املٛظـ ايعاّ بايكٛاعس االخالق ١ٝايتاي ١ٝيف عالقت٘ َع َتًك ٞاـسَات -:
أالًًٜ -:تعّ املٛظـ ايعاّ بتكس ِٜاـسَات املهًـ بتكسميٗا بهٌ ؾاعًٚ ١ٝنؿاَٚ ٠٤عاًَتِٗ بهاٌَ االذرتاّ .
ثاٌٗاًٜ -:تؿطؽ املٛظـ ايعاّ الزاٚ ٤اجبات٘ يف خسَ ١املػتؿٝس َٔ ٜٔاـسَات اييت تكسَٗا زا٥طت٘ ٜٚ ،ـحٝب
عًَ ٢طايبِٗ ٚؾهاٚاِٖ باغطع ٚقت ممهٔ .
ثالجاً -:حيطم املٛظـ ايعاّ عًَ ٢عاًََ ١تًك ٞاـسَ ١عً ٢قسّ املػاٚا ٠ز ٕٚتؿه ٌٝا ٚمتٝٝع عً ٢اغاؽ
ايعطم ا ٚاؾٓؼ ا ٚاؾٓػ ١ٝا ٚايس ٜٔا ٚاملعتكس ا ٚايطا٥ؿ ١ا ٚاالْتُا ٤ايعا ًٞ٥ا ٚايكبً ٞا ٚايًػ ١ا ٚايعُط اٚ
االعاق ١ا ٚايطأ ٟا ٚاالْتُا ٤ايػٝاغ ٞا ٚاالْتُا ٤اؾٗ ٟٛا ٚايجط ٠ٚا ٚاملٓكب ا ٚا ٟؾهٌ اخط َٔ اؾهاٍ
ايتُٝٝع.
رابعاً :االَتٓاع عٔ االنطاض بؿدل ا ٚفُٛع ١اؾدام ا ٚجَٗ ١ا ٚاؿطم عًَ ٢طاعا ٠ذكٛم ايػري َٚكاؿ٘
املؿطٚع. ١
خاوشاً:اٜال ٤عٓا ١ٜخاق ١باالؾدام ش ٟٚاالذتٝاجات اـاقٚ ١اؿطم عً ٢تكس ِٜايعٚ ٕٛاملػاعس ٠ايالظَني هلِ
سادساً :متهني االؾدام َٔ االطالع ا ٚايٓؿاش اىل ايٛثا٥ل ٚاملػتٓسات طبكا يكاْ ٕٛاؿل باالطالع عً٢
املعًَٛات ايٓاؾص يف االقً. ِٝ
سابعاً :عسّ تػطٜب املعًَٛات ايؿدك ١ٝا ٚايعا ١ًٝ٥اـاق ١مبتًك ٞاـسَ ١اييت اطًع عًٗٝا مبٓاغب ١قٝاَ٘
باعُاٍ ٚظٝؿت٘ٚ،االَتٓاع عٔ اغتعُاهلا يػاٜات غري َؿطٚع ١ا ٚالجٌ االنطاض بِٗ .
الفصن الشادض
االلتزاً باالفصاح ٔ بالشرٖٔ ٛالتعاط٘ وع االعالً
املاد-: )17( ٚ

االقٌ يف ايعٌُ ايٛظٝؿ ٖٛ ٞايؿؿاؾٚ ، ١ٝحيل يالؾدام ٚاؾٗات االطالع عً ٢ايٛثا٥ل ٚايػحالت ٚاملػتٓسات
ٚاالعُاٍ ٚاالجطا٤ات ٚايٓتا٥خ زاخٌ ايكطاع ايعاّ َ ،ا مل ٜٓل ايكاْ ٕٛقطاذ ١عً ٢غطٜتٗا ا ٚتعًكٗا باؿٝا٠
اـاق ١يالؾطاز .
املاد-: )18( ٚ

أالًًٜ -:تعّ املٛظـ ايعاّ باذرتاّ اـكٛق ١ٝايؿدكٚ ١ٝميتٓع عٔ تػطٜب اَ ١ٜعًَٛات غط ١ٜبطبٝعتٗا اٚ
َعًَٛات ؾدك ١ٝغٛا ٤اثٓا ٤خسَت٘ ا ٚبعس اْتٗاٗ٥اٚ ،عسّ اغتدساَٗا اْ ٚػدٗا اْ ٚكًٗا ا ٚاظايتٗا اال يف
غٝام مماضغت٘ يٛاجبات٘ ايٛظٝؿٚٚ ١ٝؾكا ملا َٖٓ ٛكٛم عً ٘ٝيف ايكٛاْني ٚاالْعُٚ ١ايتعًُٝات .
ثاٌٗاً  -:ال جيٛظ عس ا ٟاَط اٚ ٚثٝك ١ا ٚاجطا ٤ا ٚقطاض اَ ٚػتٓس ا ٚزي ٌٝنتاب ٞا ٚايهرت ْٞٚغطٜا اال إغتٓازاً
اىل ْل قطٜح يف ايكاْٚ ، ٕٛعٓس ايؿو ؾٝعترب غري غط. ٟ
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ثالجاًًٜ -:تعّ املٛظـ ايعاّ باالخباض عٔ ا ١ٜجطمي ١بهُٓٗا جطا ِ٥ايؿػاز اي ٞاؾٗات ايتركٝك ١ٝا ٚايطقاب١ٝ
املدتك ١ذاٍ عًُ٘ بٗا ٚي ٛبس ٕٚاالعالٕ عٔ ٖٜٛت٘ .
املاد-:)19( ٚ

ٜتدص املٛظـ ايعاّ اـطٛات ايالظَ ١يهُإ محا ١ٜاملعًَٛات ايػط ١ٜا ٚايؿدك ١ٝاييت تكع بني ٜس ٜ٘عٔ ططٜل
االجطا٤ات االذرتاظ ، ١ٜنس ؾكساْٗا ا ٚايسخ ٍٛايٗٝا ا ٚاغتدساَٗا ا ٚتعسًٜٗا ا ٚايهؿـ عٓٗا اال بتؿٜٛض
قازض ٚؾكا يًكاْ. ٕٛ

املاد-:)20( ٚ

ميتٓع املٛظـ ايعاّ عٔ عطقً ١نؿـ ا ٚاالؾكاح عٔ اَ ١ٜعًَٛات اٚ ٚثا٥ل اَ ٚعطٝات ضمسٜ ١ٝتٛجب اٜ ٚػُح
بٓؿطٖا ا ٚاالطالع عًٗٝا ا ٚايٓؿٛش ايٗٝا .
املاد-:)21( ٚ

ميتٓع املٛظـ ايعاّ عٔ مجع اَ ١ٜعًَٛات ؾدك ١ٝا ٚعا ١ًٝ٥اال يف ذسٚز َا ٖ ٛنطٚض ٟيالغطاض اييت ػُع
املعً َٔ ١َٛاجًٗا ٚ ،إ ٜه ٕٛايػطض َٔ مجعٗا ا ٚؼطٜٗا َطتبط بعًُ٘ اْ ٚؿاط٘ ايٛظٝؿٚ ، ٞيف ذسٚز
اختكاق٘ .
املاد-: )22( ٚ

حيتؿغ املٛظـ املعين باملعًَٛات ايؿدك ١ٝبططٜك ١ميهٔ اغرتزازٖا يف اؿاٍ ٚ ،ميهٔ يًؿدل املعين االطالع
عًٗٝا ا ٚاؿك ٍٛعًْ ٢ػدَٗٓ ١ا ٚطًب تعسًٜٗا ا ٚتكرٝرٗا .
املاد-: )23( ٚ
أالً -:ؾُٝا عسا ؾاغً ٞاملٓاقب ايعًٝا َٔ َٓكب ٚظٜط ؾاعً ٢ا ِٖ َٔ ٚبسضجتِٗ  ،ميتٓع املٛظـ ايعاّ عٔ
االزال ٤با ٟتكطٜح اَ ٚساخً ١يالعالّ ؾُٝا ٜتعًل باعُاٍ ٚظٝؿت٘  ،اال باشٕ قطٜح ممٔ ي٘ غًط ١االشٕ
بصيو زاخٌ زا٥طت٘ٚ .ؾُٝا عسا شيو حيل يًُٛظـ ايعاّ ايتعاطَ ٞع االعالّ ا ٚاالزال ٤بتكطحيات اٚ
َساخالت ي٘ يف نٌ َا ال ٜعس َتكال باعُاٍ ٚظٝؿت٘ .
ثاٌٗاً -:تٓؿص االزاضَ ٠بازضات ٚتسابري الجياز َٓابط زاخً ١ٝيتُهني املٛظؿني ايعَُٝٛني َٔ تكس ِٜاضا ِٗ٥ذٍٛ
اؾٗ ١اييت ٜعًُ ٕٛؾٗٝاٚ،عًُٗاٚ،خططٗا االغرتاتٝحٚ ١ٝغٝاغاتٗا .
الفصن الشابع
تعارض املصاحل ٔالٍظاط الشٗاس٘ ٔقبٕه اهلداٖا
املاد-: )24( ٚ

أالًٜ :ؿعط املٛظـ ايعاّ ضٝ٥ػ٘ املباؾط ؾٛضا ذاٍ ٚجٛز ٙيف ٚنع ١ٝتعاضض املكاحل  ،ا ٚخؿٝت٘ َٔ ايٛقٛع ؾٗٝا،
ٚعً ٢ايطٝ٥ؼ اؽاش االجطا ٤املٓاغب يف ن ٤ٛطبٝع ١ايتعاضض ايكاٚ ِ٥ظطٚؾ٘ .
ثاٌٗاًٜ :كطح املٛظـ ايعاّ ذاٍ َباؾطت٘ مبٗاّ ٚظٝؿت٘ نتاب ١يطٝ٥ػ٘ املباؾط مبكاؿ٘ اـاق ١اييت َٔ ؾأْٗا إ
تتعاضض َع ايتعاَات٘ ايٛظٝؿ. ١ٝ
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املاد-:)25( ٚ
ميتٓع املٛظـ ايعاّ عٔ ايكٝاّ با ٟعٌُ ا ١َٓٗ ٚتتعاضض َع ٚاجبات ٚظٝؿت٘ غٛا ٤انإ ايعٌُ ا ٚاملٗٓ ١باجط اٚ
بال اجطًٜٚ،تعّ بعسّ ايكٝاّ با ٟاعُاٍ اَٗ ٚاّ قس تعط ٞاْطباعا بٛجٛز تعاضض َكاحل .
املاد-:)26( ٚ
َع َطاعا ٠تطبٝل اذهاّ ايسغتٛض ٚايكٛاْني اييت متٓع ؾ٦ات َع َٔ ١ٓٝاملٛظؿني ايعَُٝٛني َٔ ايٓؿاط اٚايعٌُ
ايػٝاغ ٞا ٚاؿعبًٜ ، ٞتعّ املٛظـ ايعاّ مبا ٜأت-: ٞ
أالً :نُإ عسّ َػاؽ ْؿاطات٘ ايػٝاغ ١ٝا ٚايؿهط ١ٜبجك ١املتعاًَني َع زا٥طت٘  ٚضؤغا ٚ ٘٥ظَالَٚ ٘٥طؤٚغ٘ٝ
يف قسضت٘ عً ٢ازاَٗ ٤اَ٘ بهٌ ذٝاز َٛنٛع. ١ٝ
ثاٌٗاً -:عسّ اغتػالٍ َطنع ٙايٛظٝؿ َٔ ٞاجٌ ؼكٝل غاٜات غٝاغ ١ٝا ٚذعبٚ ، ١ٝال جيٛظ ي٘ ايكٝاّ با ١ٜاْؿط١
غٝاغ ١ٝزاخٌ املكطات ايطمس ١ٝا ٚاثٓا ٤اٚقات ايسٚاّ ايطمسٚ ، ٞال اغتدساّ ا ٚاغتػالٍ املٛاضز ايعاَ ١يف اٚ
ـسَ ١اْؿط ١ذعب ١ٝا ٚغٝاغ ١ٝا ٚالغطاض ايسعا ١ٜاالْتداب. ١ٝ
ثالجاً -:تأزٚ ١ٜاجبات ٚظٝؿت٘ بهٌ ذٝاز َٛٚنٛع ١ٝبعٝسا عٔ اضا ٘٥ايػٝاغ ١ٝا ٚاْتُا ٘٥اؿعب. ٞ
رابعاً:االَتٓاع مماضغْ ١ؿاط ذعب ٞا ٚغٝاغ ٞطبكا يًكٛاْني اييت متٓع عً ٘ٝشيو بػبب خكٛقَ١ٝطنع ٙايٛظٝؿٞ
املاد-:)27( ٚ

أالً -:ال جيٛظ يًُٛظـ ايعاّ اغتػالٍ َٓكب٘ اٚ ٚاجبات٘ ا ٚقالذٝات٘ ا ٚعالقات٘ اييت ٜكُٗٝا اثٓا ٤عًُ٘ اٚ
ْؿٛش ٙايٛظٝؿ ٞيتحٓب خػاض ٠يًرك ٍٛعً ٢خسَ ١اَ ٚعاٜا ا ٚؾٛا٥س ا ٚقطٚض اٖ ٚساٜا ملكًرت٘ ايؿدك١ٝ
ا ٚملكًر ١اغطت٘ ا ٚاذس اؾطازٖا ا ٚاذس االؾدام ٚثٝك ٞايكً ١ب٘ .
ثاٌٗاً -:ال ٜكبٌ املٛظـ ايعاّ ٚال اؾطاز اغطت٘ اٖ ١ٜساٜا ا ٚنٝاؾ ١ا ٚخسَات اشا ناْت تهع عً ٢املٛظـ ايعاّ
ا ٟايتعاّ َتعًل بايٛظٝؿ ١اٜ ٚه ٕٛهلا تأثري َباؾط عًَٛ ٢نٛعٝت٘ يف تٓؿٝص َٗاَ٘ ايٛظٝؿ ، ١ٝأَ ٚ
ؾأْٗا ايتأثري عً ٢قطاضات٘ ا ٚقس تهطط ٙياليتعاّ بؿَ ٞا َتعًل بايٛظٝؿ ١يكا ٤قبٛهلا .
ثالجاًٜ -:ؿكح املٛظـ ايعاّ يطٝ٥ػ٘ املباؾط -خالٍ ثالثني َٜٛا َٔ تاضٜذ اغتالَٗا -عٔ اٖ ١ٜساٜا ٜتػًُٗا اشا
ظازت قُٝتٗا عٔ (َ )100,000ا ١٥ايـ زٜٓاض ٚعُٔ َٓرٗا ايٚ ٘ٝطبٝع ١عالقت٘ بٜ٘ٚ ،ؿعط ايطٝ٥ؼ
املباؾط ايطٝ٥ؼ االعً ٢يًسا٥ط ٠اشا ظازت ق ١ُٝاهلس ) 50,0000 ( ١ٜمخػُا ١٥ايـ زٜٓاض .ؾأشا ظازت اهلس١ٜ
عٔ (  ًَٕٛٝ ) 1,000,000زٜٓاض ٚجب اؾعاض ٖ ١٦ٝايٓعاٖ ١يف االقً. ِٝ
رابعاً -:جيٛظ يًُٛظـ ايعاّ قبٖ ٍٛساٜا ا ٚتربعات يف غٝام اْؿطت٘ ايطمس ١ٝبايٓٝاب ١عٔ االقً ِٝا ٚاذس اؾٗات
ايطمس ١ٝؾٜٚ ،٘ٝتٛجب تػًُٗٝا يتهًَ ٕٛها يًدع ١ٜٓايعاَ ١يف االقً. ِٝ
املاد-: )28( ٚ
ميتٓع املٛظـ ايعاّ عٔ اغتدساّ َٓكب٘ ا ٚقالذٝات٘ اْ ٚؿٛش ٙيًرتٜٚخ الَٓ ٟتخ ا ٚخسَ ١ال تؿهٌ جع٤ا َٔ
ٚاجبات ٚظٝؿت٘ .
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املاد-:)29( ٚ

الفصن الجاوَ
اخالقٗات ادار ٚاملاه العاً

ًٜتعّ املٛظـ ايعاّ باحملاؾع ١عً ٢مجٝع املُتًهات ٚاملٛاضز ٚاملعًَٛات ايطمس ١ٝاييت ته ٕٛعٛظت٘ ا ٚؼت تكطؾ٘ اٚ
تكطف ي٘ ٚ ،ميتٓع عٔ اغتدساَٗا الغطاض ؾدك ١ٝا ٚيػري االغطاض اييت غًُت اي َٔ ٘ٝاجًٗا ،اال يف ذسٚز
ايكاْ ٕٛا ٚبٓا ٤عً ٢تؿٜٛض قطٜح ٚنتاب. ٞ
املاد-:)30( ٚ

ال جيٛظ يًُٛظـ ايعاّ اتالف ا ٚتؿ ٜ٘ٛا ٚاغا ٠٤اغتدساّ املٛاضز ا ٚاملُتًهات ايطمس ١ٝا ٚممتًهات ضٝ٥ػ٘ اٚ
ظَ ، ً٘ٝا ٚممتًهات ا ٟؾدل اخط .

املاد-:)31( ٚ

ٜػتدسّ املٛظـ ايعاّ اْعُ ١االتكاٍ ايطمس -١ٝمبا يف شيو ايربٜس االيهرتٚ ْٞٚاجٗع ٠اؿاغب االيٚ ٞاالْرتْٝت
ٚاهلاتـ -يف ذسٚز َا ٖ ٛنطٚض ٟالزاٚ ٤اجبات٘ ايٛظٝؿ. ١ٝ
الفصن التاسع
احلفاظ عم ٜالكراو ٛاملٍّٗ ٛلمٕظٗف ٛالعاوٛ

املاد-:)32( ٚ

ًٜتعّ املٛظـ ايعاّ باحملاؾع ١عً ٢ايهطاَ ١املٗٓ َٔ، ١ٝخالٍ االيتعاّ بايك ِٝاالغاغ ١ٝيًٛظٝؿ ١ايعاَ ١يف ذٝات٘
املسْٚ ١ٝيف غًٛن٘ االجتُاعٚ ٞيف مجٝع االٚقات .
املاد-:)33( ٚ

حياؾغ املٛظـ ايعاّ عًَ ٢عٗط ٙايعاّٚ ،إ ٜطتسَ ٟالبػ٘ بططٜك ١ال٥كٚ ، ١إ حياؾغ عً ٢مسعَٚ ١عٗط اؾٗ١
اييت ٜعٌُ يسٜٗاٚاملهإ ايصٜ ٟعٌُ ؾ ، ٘ٝمبا ٜتالَٚ ِ٥تطًبات ايصٚم ايعاّ ٚايٛظٝؿٚ ١ايكٛاْني ٚاالعطاف
ٚايتكايٝس ايكٛمي.١
الفصن العاطر
ٔاجبات االدار ٚجتآ املٕظفني
املاد-:)34( ٚ

تتٛخ ٢االزاضات ايطمس ١ٝيف مجٝع ايػًطات ٚايٛظاضات ٚاهل٦ٝات املػتكًٚ ١اؾٗات غري املطتبط ١بٛظاضٚ ٠اؿهَٛات
احملً ١ٝايعسايٚ ١االْكاف ٚاملكساق ١ٝيف تطبٝل غٝاغات ٚق ِٝايٛظٝؿ ١ايعاَٚ ، ١محا ١ٜذكٛم ٚاَتٝاظات املٛظؿني
ايعاَني ٚ ،اجياز ب ١٦ٝعٌُ َٓاغبٚ ١ؾل االت-: ٞ
أالً -:تٓؿٝص َبازضات ٚتسابري يتعطٜـ املٛظؿني ٚاطالعِٗ ٚتعُٝل ؾِٗ يكٛاعس  ٚاخالقٝات ايٛظٝؿ١
ايعاَٚ ١طبٝع ١ايتعاَاتِٗ مبٛجبٗا ٚ ،اخطاضِٖ بإ ايػًٛى االخالق ٞايكٚ ٖٛ ِٜٛاجب اغاغ ٞيف اطاض
ايٛظٝؿ ١ايعاَ.١
ثاٌٗاًَ -:عاًَ ١مجٝع املٛظؿني ايعاَني بعسايٚ ١اْكاف ز ٕٚتؿه ٌٝا ٚمتٝٝع غري َربض .
ثالجاً -:تٗ ١٦ٝظطٚف عٌُ ٚظٝؿ ١ٝآَٓٚ ١عازيٚ ١قر ، ١ٝتًبـ ٞاملتطًبات االغاغ ١ٝهلِ ٚاذتٝاجاتِٗ ٚاٖساؾِٗ
2016 /11/8

– –27

ذمارة ( )204العدد

رابعاً -:ؼؿٝع ضٚح املبازضٚ ٠االبتهاضٚ ،تٛؾري ؾطم يًُٛظؿني ايعاَني يًُؿاضن ١يف تكس ِٜاالقرتاذات ،املتعًك١
بترػني اـسَات ٚتطٜٛط ايعٌُ ،يف ج َٔ ٛايجك ١املتبازيٚ ١ايؿِٗ املؿرتى .
خاوشاً -:تؿحٝع ايتٛاقٌ ٚاالتكاٍ املؿتٛح بني املٛظؿني ايعاَني َٔ اجٌ ايٓكاف اهلازف،يتًُؼ ايترسٜات
ٚاملعهالت اييت تٛاجِٗٗ ،اثٓا ٤تأزٚ ١ٜاجبات ٚظٝؿتِٗٚ ،ايعٌُ عً ٢اجياز اؿً ٍٛاملٓاغب ١هلا .
سادساً -:نُإ ذكٛقِٗ يف ضٚاتبِٗ ٚكككاتِٗ ٚذكِٗ يف ايرتقٚ ١ٝايرتؾٝع ٚايتُتع باالجاظاتٚ،
ذكٛقِٗ يف ايتعًُات ٚتكس ِٜايؿهاٚ ٟٚايطع ٕٛاَاّ اؾٗات املدتك ، ١زٚمنا تعطٜهِٗ يالجطا٤ات
ايتعػؿ ١ٝا ٚاالْتكاَ. ١ٝ
املاد-:)35( ٚ

الفصن احلاد ٙعظر
احكاً عاؤ ٛختاوٗٛ

تعترب ٖص ٙايتعًُٝات َطجع ١ٝاغاغ ١ٝيف اقطاض قٛاعس ايػًٛى املٗين ؾُٝع املٛظؿٝني ايعَُٝٛني ٚ ،عً ٢نٌ
ٚظاض ٠اَ ١٦ٖٝ ٚػتكً ١ا ٚجٗ ١غري َطتبط ١بٛظاضٚ ، ٠نع َعاٜري يًػًٛى املٗين ٚاخالقٝات ايٛظٝؿ ١ٝايعاَ١
بكٛض ٠تؿك ١ًٝٝذػب طبٝع ١عًُٗا  ،بايتٓػٝل َع زا٥ط ٠ايٛقاٚ ١ٜايؿؿاؾ ١ٝيف ٖ ١٦ٝايٓعاٖ ١القً ِٝنٛضزغتإ .

املاد-:)36( ٚ

تتٛي ٞمجٝع االزاضات ايعاَ ١يف االقً ِٝتٛقٝع املٛظـ ايعاّ عً ٢تعٗس بااليتعاّ باذهاّ ٖص ٙايتعًُٝات ٚؾل
منٛشد تعس ١٦ٖٝ ٙايٓعاٖ ١القً ِٝنٛضزغتإ -ايعطام ٚ ،حيؿغ يف انباضت٘ ايؿدك. ١ٝ
املاد-:)37( ٚ

أالًٜ -:عاقب املٛظـ ايعاّ اـانع يكاْ ٕٛاْهباط َٛظؿ ٞايسٚي ١املدايـ يكٛاعس ايػًٛى املٗين املٓكٛم
عًٗٝا يف ٖص ٙايتعًُٝات باذس ايعكٛبات املٓكٛم عًٗٝا يف قاْ ٕٛاْهباط َٛظؿ ٞايسٚي ١ايٓاؾص يف االقًِٝ
يف ن ٤ٛجػاَٚ ١طبٝعٚ ١ظطٚف املدايؿ. ١
ثاٌٗاًٜ -:ػا ٍ٤املٛظـ ايعاّ -غري اـانع يكاْ ٕٛاْهباط َٛظؿ ٞايسٚي -١عٓس كايؿت٘ الذهاّ ٖصٙ
ايتعًُٝاتٚ،ؾكا يكٛاعس املػا٤ي ١اـاق ١اييت خيهع هلا .
املاد-:)38( ٚ
ًٜتعّ املٛظؿ ٕٛايعاَ ٕٛباالطالع عً ٢اذهاّ ٖص ٙايتعًُٝات ٚتطبٝكٗا بسقٚ ١جسٚ ١ٜلاعٚ ، ١تتٛي ٞايػًطات ٚ
ايٛظضاضت  ٚاؾٗات غري املطتبط ١بٛظاضٚ ٠اهل٦ٝات املػتكًٚ ١اؿهَٛات احملً ١ٝبتٓؿٝص َبازضات يٓؿط ٚتعُٚ ِٝؾطح
اذهاّ ٖص ٙايتعًُٝات ٚتبين تسابري يهُإ ؾِٗ ٚايتعاّ َٛظؿٗٝا باذهاَٗا .
املاد-:)39( ٚ
تٓؿط ٖـص ٙايتعًُٝات يف ايـحطٜس ٠ايطغـُٚ ١ٝتعس ْـاؾـص ٠بعس َه ) 60 ( ٞغتني َٜٛا عًْ ٢ؿـطٖـا يف جطٜس٠
( ٚقا٥ع نٛضزغتإ ) .
د  .امحد إٌر حمىد
رئٗص ِٗئ ٛالٍزاِ ٛالقمٗي كٕردستاُ
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