شـةرؤكايةتى ئةجنومةني وةزيران
ذمارة  4455 :لة 2016/10/25

بـرِيارى
ذمارة ()92ى 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 ()16
هةبةزوازي  ، 2016/10/11و دوا بةدواى بسِيازى ئةجنوًةُى وةشيساْ ذًازة ( )48هة زِيَلةوتى ، 2016/5/31
و ثصتبةضت بةحوكٌى ًاددة ( )21هة ياضاى ًافى دةضلةوتِى شاُيازى هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ – عيَساق ذًازة
َى  ، 2013و بة ًةبةضتى ئاضاْ جيَبةجيَلسدُى ئةحلاًةكاُى ياضاى ئاًاذة ثيَدزاو  ،و هة ثيَِاوى
()11ى ضاه
طةيصتِى ٓاووآلتياْ بة شاُيازيية زِاضت و دزوضت بة شيَوةيةكى ئاضاْ و تيَضوويةكى كةَ  ،بسِيازدزا بة-:
َى  – 2013ياضاى ًافى
 -1ثةضةُدكسدُى ثسؤذةى ( زِيٌَِايى ئاضاْ جيَبةجيَلسدُى ياضاى ذًازة ()11ى ضاه
دةضلةوتِى شاُيازى هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ – عيَساق ) ئاًادةكساو بة ٓةًآةُطى هةطةيَ دةضتةى ًافى
ًسؤظـ هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ .
 -2زِاضجازدُى هيرُةى دازِشتِى ثسؤذةى زِيٌَِايى ُاوبساو ٓاتوو هة بسِيازى ئةجنوًةُى وةشيساْ ذًازة ( )48هة
زِيَلةوتى  ، 2016/5/31بؤ دازِشتِةوةى ياضايى زِيٌَِاييةكة بة زِةضاوكسدُى ضةزُخ و تيَبيِيِةكاُى
ئةجنوًةُى شووزِاى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بة ُووضساوياْ ذًازة ( )2016/2هة .2016/9/28
 -3طصت وةشازةت و اليةُة ثةيوةُديدازةكاْ ئةَ بسِيازة هة زؤذى دةزضووُيةوة جيَبةجآ دةكةْ و زِيٌَِايى ئاًاذة
ثيَدزاويض هة دواى دازِشتِةوةى بةثيَى بسِطةى ()2ى ضةزةوة هة زيَلةوتى بآلوكسدُةوةى هة زِؤذُاًةى
(وةقايعى كوزدضتاْ) جيَبةجيَ دةكسيَت.
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شـةرؤكايةتى ئةجنومةني وةزيران
ذمارة  4456 :لة 2016/10/25
بـرِيارى
ذمارة ()93ى شالَى 2016

َي
ثصت بةضنت بةئةحلاًي ًاددةي ٓةشتةَ هة ياضاي ئةجنوًةُي وةشيساُي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ ذًازة()3ي ضاه
ٓ 1992ةًوازكساو  ،و هةبةز زِؤشِايي كؤُووضي كؤبووُةوةي ئاضايي ئةجنوًةُي وةشيساْ ذًازة( )16هة
بةزوازي  ، 2016/10/11بسِيازدزا بة-:
 -1ثةضةُدكسدُي ثسِؤذةي (ضوازضيَوةي ضرتاتيريي ثازاضتين كؤًةآليةتي ) كة بسيتيية هة (ٓ )8ةشت ضرتاتيريي
يةكاُطري هة بوازةكاُي (باشازِي كاز  ،خاُةُصيين و بيٌةي كؤًةآليةتي  ،تؤزِةكاُي ثازاضتين كؤًةآليةتي )
َي دآاتوو هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ.
بؤ ( )5ثيَِخ ضاه
 -2زِاضجازدُي وةشازةت و اليةُة ثةيوةُديدازةكاْ بؤ جيَبةجيَلسدُي ضرتاتيرييةكاُي ئاًاذة ثيَدزاوي ئةَ بسِيازة
 ،و ثيَويطتة هةضةز وةشازةتي ثالُداُاْ و فةزًاُطةي ٓةًآةُطي و بةدواداضووْ هة ضةزؤكايةتي
ئةجنوًةُي وةشيساْ زِاثؤزتي دةوزي ثيَصلةط بة ئةجنوًةُي وةشيساْ بلةْ هةضةز بةزةو ثيَصضووْ و
ئاضتةُطةكاُي بةزدةَ جيَبةجيَلسدُي ضرتاتيرييةكاْ.
 -3ئازِاضتةكسدُي ضوثاس و ثيَصاُيين ئةُـحوًـةُي وةشيـساْ بـؤ وةشازةتةكاُي ( ثالُداُاْ  ،كاز و كازوبازي
َةتي بؤ ئةجناًداُي
كؤًةآليةتي  ،دازايي و ئابووزي  ،ثةزوةزدة  ،تةُدزوضيت ) و تيٌي باُلي ُيَو دةوه
ئةَ ثسِؤذةية .
 -4طصت وةشازةت و اليةُة ثةيوةُديدازةكاْ ئةَ بسِيازة هة زِؤذي دةزضووُييةوة جيَبةجيَ دةكةْ و هة زِؤذُاًةي
(وةقايعي كوزدضتاْ) بالودةكسيَتةوة.
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شـةرؤكايةتى ئةجنومةني وةزيران
ذمارة  4457 :لة 2016/10/25
بـرِيارى
ذمارة ()94ى شالَى 2016

َي
ثصت بةضنت بة ئةحلاًي ًاددةي ٓةشتةَ هة ياضاي ئةجنوًةُي وةشيساُي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ ذًازة ()3ي ضاه
ذًازة()16

ٓ 1992ةًوازكساو ،و هةبةز زِؤشِايي كؤُووضي كؤبووُةوةي ئاضايي ئةجنوًةُي وةشيساْ
هةبةزوازي  ، 2016/10/11بسِيازدزا بة-:
 -1ئاًادةكازي بؤ ضاشداُي كؤُطسةيةكي فساواْ هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بة بةشدازي اليةُة ثةيوةُديدازةكاْ
بةًةبةضيت دةضتِيصاُلسدُي ثالْ و ًيلاُيصًي جيَبة جيَلسدُي ضاكطاشي و ُويَلسدُةوةي بِةزِةتيي ياضاو
زِيٌِاييةكاْ هة زِيَطةي ٓةًوازكسدُةوة ياْ ٓيَِاُةكايةي ياضا و زِيٌَِايي ُويَ بة جؤزيَم بطوجنيَت هةطةيَ
قؤُاغي ئيَطتاي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ و بةئازِاضتةي البسدُي بةزبةضتة تةشسيعييةكاْ هةبةزدةَ
ضاكطاشي كازطيَسِي و بسةوداْ بة خصًةتي وةشيفةي طصيت و بوازة جياجياكاُي تايبةت بة بةزِيَوةبسدُي
طصيت هة ٓةزيٍَ .
 -2ثيَداُي دةضةآلت بة ضةزؤكي ئةجنوًةُي وةشيساْ بؤ ثيَلٔيَِاُي هيرُةيةن هة كةضاُي ثطجؤزِ و شازةشا هة
بوازة جياجياكاُي ثةيوةُديداز بةًةبةضيت بسِطةي ()1ى ئةَ بسِيازة بة ٓاوبةشي ئةجنوًةُي شوزِاي
ٓةزيٌَي كوزدضتاْ  ،و ثيَويطتة هةضةز هيرُةكة زِاثؤزتي دةزئةجناًي كازةكاُياْ ثيَصلةط بة ئةجنوًةُي
وةشيساْ بلةْ .
 -3زِاضجازدُي طصت وةشازةت و دةضتة و اليةُةكاُي ُةبةضرتاو بة وةشازةت بؤ دزاضةكسدُي ئةو ياضا و
زِيٌَِاياُةي كة ثيَويطتيياْ بة ٓةًوازكسدْ و ُويَلسدُةوة ٓةية هةضةز ئاضيت وةشازةت و دةضتةكاُياْ و
َي . 2016
دواتس ُاوي ئةو ياضا و زِيٌَِايياُة زِةواُةي ضلستازيةتي ئةجنوًةُي وةشيساْ بلةْ تا كؤتايي ضاه
 -4طصت وةشازةت و اليةُة ثةيوةُديدازةكاْ ئةَ بسِيازة هة زِؤذي دةزضووُييةوة جيَبةجيَ دةكةْ و هة زِؤذُاًةي
(وةقايعي كوزدضتاْ) بآلودةكسيَتةوة.
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دةشتةى دةشجاكى هةريَمى كوردشتان
ذمارة  43/3 :لة 2016/11/3

َجصت بة حوكٌةكاُي ًاددةي (ثيَِخٓ/ةشتةَ  )1 -وة ًاددةي (بيطت و ضواز /دووةَ) هة ياضاي دةضتةي
ثاه
َي
َي 2011ي ٓةًوازكساو بة ياضاي ذًازة ()7ي ضاه
دةضجاكي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ – عيَساق ذًازة ()3ي ضاه
 2014ئةَ زِيٌَِايياُةًاْ دةزكسد-:
رِيَهمايى ذمارة ()2ي شالَي 2016
ريَهماييةكاني ئاشكراكردني ئةشتؤي دارايي
ماددة (-:)1

ًةبةضت هةَ ووشةو دةضتةواذاُةي خوازةوة واتاكاُي بةزاًبةزياُة بؤ ًةبةضيت جيَبةجيَ كسدُي

ئةَ زِيٌَِايية -:
يةكةمٓ :ةزيٍَٓ :ةزيٌَي كوزدضتاْ  -عيَساق.
دووةم :ثةزهةًاْ :ثةزهةًاُي ٓةزيٍَ.
شيَيةم :دةضتة :دةضتةي دةضجاكي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ  -عيَساق.
ضوارةم :ضةزؤكي دةضتة :ضةزؤكي دةضتةي دةضجاكي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ  -عيَساق.
َجصت بة حوكٌةكاُي
ثيَهجةم :زِاضجيَسدزاو :كةضي ثابةُدكساوة بة ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ ثاه
ئةَ زِيٌَِايية.
َدةبريَسدزيَ ياْ دادةًةشزيَ ياْ ًتٌاُةي
شةشةم :زِاضجيَسدزاوي خاوةْ وةشيفةي كاتي :ئةَ زِاضجيَسدزاوةية كة ٓةه
ثيَ دةدزيَ ياْ تةُطيب دةكسيَ ياْ بة ذيَس فةزًاْ ديَت بؤ كازي وةشيفةيةن ياْ ثؤضتيَم بؤ كاتيَلي
ديازي كساو ،وةن ضةزؤكي ٓةزيٍَ وجيَطسةكةي و ضةزؤن وةشيساْ وجيَطسةكةي و ئةُداَ ثةزهةًاْ و
ثازيَصطازاْ و ئةُداًاُي ئةجنوًةُي ثازيَصطاكاْ و كةضاُي تس.
حةوتةم :زِاضجيَسدزاوي خاوةْ وةشيفةي ٓةًيصةيي :ئةَ زِاضجَسدزاوةية هة وةشيفةيةن ياْ ثؤضتيَلي فةزًي
بةشيَوةيةكي ٓةًيصةي كازدةكات بةبيَ ئةوةي كازيَلي بؤ ديازي بلسيَت ئةجناًي بدات هة كاتيَلي
ديازي كساو وةن دادوةز وداواكازي طصيت وبسيلازي وةشازةتةكاْ وبةزِيَوةبةزة طصتيةكاْ و جيَطسةكاُياْ،
َةزةوةكاْ.
وة ئةفطةزو هيَلؤه
َي زِاضجيَسدزاواُّ كة ُاكاًّ و ٓاوضةزطريياْ ُةكسدووة ياْ ٓاوضةزطريياْ
َة دواكةوتةكاًِْ :داه
هةشتةمًِ :داه
كسدووة بةآلَ هةزِووي دازاييةوة هة زاضجيَسدزاو جياُةبووُةتةوة.
نؤيةم :زِاثؤزت :زاثؤزتي ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ.
َي 2011ي
دةيةم :ياضاي دةضتة :ياضاي دةضتةي دةضجاكي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ  -عيَساق ذًازة ()3ي ضاه
ٓةًوازكساو.
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ماددة (-:)2

ٓةزكةضيَم هةَ ثؤضتاُةي خوازةوة بيَت زِاضجيَسدزاوة بة ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ-:
يةكةم :ضةزؤكي ٓةزيٍَ و جيَطسةكةي.
دووةم :ضةزؤكي ثةزهةًاْ و جيَطس و ضلستيَس و ئةُداًاُي.
شيَيةم :ضةزؤن وةشيساُي ٓةزيٍَ وجيَطسةكةي.
ضوارةم :وةشيسةكاْ و ئةواُةي هةو ثوةيةداْ و بسيلازي وةشازةتةكاْ و ئةواُةي هةو ثوةيةداْ هة ٓةزيٍَ.
َةزةواُي دةضتة.
ثيَهجةم :ضةزؤن و جيَطس و بةزِيَوةبةزة طصتيةكاْ و هيَلؤه
شةشةم :خاوةْ ثوة تايبةتةكاْ و بسيلازةكاُياْ و يازيدةدةزةكاُياْ.
حةوتةم :بةزِيَوةبةزة طصتيةكاْ و يازيدةدةزةكاُياْ.
َةزةواْ.
هةشتةم :دادوةزاْ و ئةُداًاُي داواكازي طصيت و ضةزثةزشتيازاُي دادي و هيَلؤه
نؤيةم :ئةفطةزاُي ثاضةواُي ٓةزيٍَ وئاضايصي ُاوخؤ هة ثوةي ًقةدةَ بةزةوضةزةوة و ئةو ئةفطةزاُةي
َيِةوة.
زِيَطةثيَدزاوْ بةكازي هيَلؤه
دةيةم :ثازيَصطازاْ و ضةزؤكي يةكة كازطيَسِييةكاْ وئةُداًاُي ئةجنوًةُي ثازيَصطاكاْ وقةشا وُاحيةكاْ و ضةزؤن
شازةواُيةكاْ و ئةُداًاُي ئةجنووًةُي شازةواُيةكاْ.
يازدةمٓ :ةزكةضيَم هة ثؤضتيَلي ًةدةُي ياْ ضةزباشي بيَت و دةضتة بة ثيَويطيت بصاُيَت ثيَصلةط كسدُي
زاثؤزتي ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ بيطسيَتةوة.
ماددة (-:)3

زِاضجيَسدزاو  -جا خاوةْ وةشيفةيةكي ٓةًيصةيي بيَت ياْ كاتي ( -زاثؤزتي يةكةَ) هةضةز بةزذةوةُديية
َة دواكةوتةكاُي ثيَصلةط دةكات هة ًاوةي ( )30زِؤذ هة زيَلةوتي
دازاييةكاُي خؤي و ٓاوضةزةكةي و ًِداه
َبرازدُي ياْ داًةشزاُدُي ياْ طواضتِةوةي ياْ ضوُي بة ذيَس فةزًاْ ياْ طيَسِاُةوةي ياْ
وةزطستين ياْ ٓةه
تةُطيب كسدُي ياْ داوا هيَلسدُي بؤ يةكةَ جاز هةو ثؤضتاُةي ثيَصلةط كسدُي زِاثؤزت دةياُطسيَتةوة
ماددة (-:)4

زِاضجيَسدزاوي خاوةْ وةشيفةي ٓةًيصةيي ٓةز ضيَ ضايَ جازيَم (زِاثؤزتي خوهي) ،بةٓؤي بةزدةواًي هة
ثؤضتةكةي ياْ وةشيفةكةي ،دةزبازةي ئةوطؤزِاُلازية ُويَياُةي زِوياُداوة هةًاوةي ضاآلُي دواي ثيَصلةشلسدُي
َة
دوا زاثؤزتي هةضةز بةزذةوةُديية دازاييةكاُي خؤي ياْ بةزذةوةُدييةكاُي ٓاوضةزةكةي ياْ ًِداه
دواكةوتةكاُي ثيَصلةط دةكات.
ماددة (-:)5

زِاضجيَسدزاو  -خاوةْ وةشيفةي ٓةًيصةيي بيَت ياْ كاتي ( -زِاثؤزتي كؤتايي) هةضةز كؤتا طؤزِاُلازييةكاُي
بةزذةوةُديية دازاييةكاُي هة ًاوةي ( )30زؤذ هة زيَلةوتي ثضسِاُي ثةيوةُدي بة ثؤضتةكةي ياْ ئةو وةشيفةي
ثيَصلةشلسدُي زِاثؤزت دةيطسيَتةوة ،ثيَصلةط دةكات.
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ماددةي (-:)6

يةكةم -:زاضجيَسدزاو ثابةُد دةبيَت بة دةضتةبةز كسدُي زاثؤزتيَم دةزبازةي ئاشلساكسدُي خاوةُدازيةتيةكاُي
َة دواكةوتةكاُي هة ُةطويَصزاوةكاْ و طويَصزاوةكاْ و دآاتي دازايي و ذًازةي
خؤي و ٓاوضةز و ًِداه
حيطاب هة باُلةكاْ و ثصم و قةواهة و ًايف ًةعِةوي هة ُاوةوة و دةزةوةي ٓةزيٍَ.
دووةم  -:ضةزؤكي دةضتة منووُة و شيَواشي زاثؤزتةكة و وزدةكازي شاُيازيية داواكساوةكاْ ديازي دةكات .
ماددةي (-:)7

زاضجيَسدزاو ( زاثؤزتي يةكةَ ) بة طويَسةي ئةو منووُةي ضةزؤكي دةضتة ديازي كسدووة ثسدةكاتةوة ،كة ئةَ
شاُيازياُةي خوازةوة هةخؤ دةطسيَ:
يةكةمُ :اوي ضوازيّ و ُاشُاو وُاوي ضياُي دايم و شويَين ُيصتةجيَ بووُي ئيَطتا و ذًازةي تةهةفؤْ و ئيٌيَىَ
َي هةدايم بووْ ،وة ثؤضت ياْ وةشيفةكةيي و ئةو اليةُة فةزًييةي كازي تيَدا دةكات.
و ضاه
َي هةدايلبووُياْ و ُاوُيصاُياْ و ثيصةكاُياْ و
َةكاْ و خوشم و بساكاُي و ضاه
دووةمُ :اوي ٓاوضةز و ًِداه
شويَين كازكسدُياْ.
شيَيةم :ذًازة و زووبةزو و جؤز و زةطةشي ُةطويَصزاوةكاْ كة زاضجيَسدزاو خاوةُيةتي ياْ ٓاوضةزةكةي ياْ
َة دواكةوتةكاُي ،وة ُاوُيصاُي شازةواُيةكةي ،جا خاوةُدازيةتيةكةي ضةزبةخؤ بيَت بؤ
يةكيَم هة ًِداه
زاضجيَسدزاو ياْ خاوةُدازيةتي بة كؤًةيَ بيَت ،وة زيَرةي خاوةُدازيةتيةكةي تيَيدا.
ضوارةم :ذًازة و وةضفي ئؤتؤًؤبيَوةكاْ و ئاًيَسةكاْ كة زاضجيَسدزاو خاوةُيةتي ياْ ٓاوضةزةكةي ياْ يةكيَم هة
َة دواكةوتةكاُي ،جا خاوةُدازيةتيةكةي ضةزبةخؤ بيَت بؤ زاضجيَسدزاو ياْ خاوةُدازيةتي بة كؤًةيَ
ًِداه
بيَت ،وة ئةُداشةي خاوةُدازيةتيةكةي تيَيدا.
َة دواكةوتةكاُي.
ثيَهجةم :ئةو ثصم و قةواآلُةي زاضجيَسدزاو خاوةُيةتي ياْ ٓاوضةزةكةي ياْ يةكيَم هة ًِداه
َة
شةشةم :وةضف كسدُي طويَصزاوةكاُي تس كة زاضجيَسدزاو خاوةُيةتي ياْ ٓاوضةزةكةي ياْ يةكيَم هة ًِداه
دواكةوتةكاْ ،ئةطةز بةٓاي ٓةزيةكيَلياْ شياتس بيَت هة يةن ًويؤْ ديِاز جا ض شيَس ياْ خصىَ ياْ ئاذةأل
ياْ ٓةزشتيَلي تس بيَت.
َة ًةعِةويةكاْ وةن ًايف داُةز و ًايف دآيَِاْ.
حةوتةمً :اه
َِيايي بة ٓةًوو جؤزةكاُي.
هةشتةم :طسيَبةضتةكاُي ده
نؤيةم :بسِي ثازة جا ئةو ثازةية هة الي خؤي ٓةهطريا بيَت ياْ هة باُم داُسابيَت.
َي زابسدوو -هة ئةضتؤي
دةيةم :كةًلسدُةوة ُٔيَِيةكاْ و طسيَبةضتة حلوًيةكاْ كة هة ًاوةي  -ضاه
َة دواكةوتةكاُي ياْ هة ئةضتؤي كؤًجاُيايةكي ئةواُة
زاضجيَسدزاو ياْ ٓاوضةزةكةي ياْ يةكيَم هة ًِداه
ياْ يةكيَم هةواُة بةشدازة ياْ ٓاوبةشة تيايدا ياْ بةزيَوةبةزي زيَجيَدزاويةتي ياْ ضةزؤكي
كازطيَسيةكةيةتي ياْ ئةُداًة تيايدا ياْ بسيلازيةتي.
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يازدةمٓ :ةزدآاتيَم شياتس بيَت هة يةن ًويؤْ ديِاز ياْ ٓةزشتيَلي تس بةٓاكةي ٓاوتابيَت ،زاضجيَسدزاو ياْ
َة دواكةوتةكاُي بةدةضيت ٓيَِابيَت هة كازيَلي ُاحلوًي هة ًاوةي
ٓاوضةزةكةي ياْ يةكيَم هة ًِداه
َي زابسدوو.
ضاه
َة دواكةوتةكاُي
َةكاْ كة زاضجيَسدزاو ياْ ٓاوضةزةكةي ياْ يةكيَم هة ًِداه
دوازدةم :ضةزجةًي ًووضة و دةزًاه
هة كةزتي طصيت وةزيدةطسيَت.
شيَسدةم :ديازي و بةخصصةكاْ جا ثازة بيَت ياْ ٓةز شتيَلي تس ثيَصلةشي زاضجيَسدزاو ياْ ٓاوضةزةكةي ياْ
َي زابسدوو – هة اليةْ ٓةزكةضيَم ياْ
َة دواكةوتةكاُي كسابيَت – هةًاوةي ضاه
يةكيَم هة ًِداه
داًةشزاوةيةن ياْ كؤًجاُيايةن ياْ زيَلخساويَم ياْ ٓةز اليةُيَلي تس كة بةٓاكةي هة (ٓ )300ةشاز
ديِاز شياتس بيَت ،جطة هة ديازي و بةخصصي خصًاُي ثوة يةن و دوو.
َة دواكةوتةكاُي شياتس بيَت هة
ضواردةمٓ :ةز قةزشيَم هةضةز زاضجيَسدزاو ياْ ٓاوضةزةكةي ياْ يةكيَم هة ًِداه
يةن ًويؤْ ديِاز.
ثازدةمُ :او و وةضفي كؤًجاُيا و دةشطا و كازطة و ثسؤذة باشزطاُيةكاْ كة زاضجيَسدزاو ياْ ٓاوضةزةكةي ياْ
َة دواكةوتةكاُي خاوةُيةتي ،هةطةيَ بسِي ثصم ياْ بةشي هة ٓةز يةن هةًاُة.
يةكيَم هة ًِداه
شازدةمُ :او و وةضفي كؤًجاُيا و دةشطا و كازطة و ثسؤذة باشزطاُيةكاْ زاضجيَسدزاو ياْ ٓاوضةزةكةي ياْ يةكيَم
َة دواكةوتةكاُي بةزيَوةبةزي زيَجيَدزاويةتي ياْ ضةزؤكي كازطيَسيةتي ياْ ئةُداًة هة ئةجنوًةُي
هة ًِداه
كازطيَسي ياْ بسيلازيةتي.
ماددة (-:)8
يةكةم :زاثؤزتي خوهي ثسِدةكسيَتةوة بةو طؤزاُلازياُةي كة زوويداوة هة بةزذةوةُديةكاُي زاضجيَسدزاو ياْ

َُي دواي ثيَصلةشلسدُي كؤتا زاثؤزت،
َة دواكةوتةكاُي هة ًاوةي ضاال
ٓاوضةزةكةي ياْ يةكيَم هة ًِداه
بة ثيَي ئةو منووُة و زيٌَِايياُةي هةاليةْ دةضتةوة داُساوة.
دووةم :زاثؤزِتي كؤتايي ثسدةكسيَتةوة بةو طؤزاُلازياُةي كة زوويداوة ثاط دوايني زاثؤزت كة زاضجيَسدزاو
َة دواكةوتةكاُي.
ثيَصلةشي كسدووة هة بةزذةوةُدي خؤي ياْ ٓاوضةزةكةي ياْ يةكيَم هةًِداه

ماددة (-:)9
يةكةم :زاضجيَسدزاو زاثؤزتيَم بة ضةزجةَ ئةو شاُيازياُةي داواكساوة ثسدةكاتةوة بة زيَِووضيَلي زووْ ياْ بة

ئاًيَسي ضاث ،وة دةكسيَت الثةزةي تس شياد بلات بة ثيَي ثيَويطت.
دووةم :زاضجيَسدزاو ضةزجةَ الثةزةي زاثؤزتةكة واذوو دةكات هةطةيَ بةزوازةكةي و ًؤزكسدُي ضةزجةَ الثةزةكاْ
بة ًؤزي فةزًاُطةكةي  ،وة ثيَصلةشي دةضتةي دةكات بةزاًبةز ثطووهةيةن.

ماددة (-:)10
يةكةم -:دةضتة ئةو زاثؤزتاُة دةطةزيَِيَتةوة كة واذوو ُةكساوة ياْ بةشيَلي واذوو ُةكساوة بؤ واذوو كسدُياْ و

دووبازة طةزاُدُةوةي بؤ دةضتة.
دووةم :ئةطةز زاضجيَسدزاو ُووضيين ٓةُديَ شاُيازي داواكساوي هة بري كسد ،دةضتة بؤي ٓةية بة ُوضساويَم داوا هة
زاضجيَسدزاو بلات بة ُوضيين شاُيازيةكاْ هة ًاوةيةكي ديازي كساو.
2016 /11/14

– –7

ذمارة ( )205العدد

َي كسدْ هة شيادكسدُي شاُيازي
شيَيةم :دةضتة داواي ضصايي هة دذي زاضجيَسدزاو دةجوهيَِيَت هة كاتي ُلؤه
َي (دووةَ) هةَ ًاددةية هةو ًاوةي كة دةضتة بؤي ديازي كسدووة،
داواكساو هةاليةْ دةضتة بة طويَسةي خاه
دواي ئاطادازكسدُةوةي بة ثيَصلةشلسدُي شاُيازييةكاْ و ثيَداُي ًاوةيةكي تس بة ُوضساو بة طويَسةي
حلوًةكاُي ثيَ زاطةياُدْ هة ياضاي دادبيين شازضتاُي.

ماددة (:)11
َيَِيَت هة دذي زاضجيَسدزاو بةطويَسةي حوكٌةكاُي ًاددة ُؤشدة هة ياضاي
يةكةم :دةضتة داواي ضصايي دةجوه

دةضتة بةٓؤي دواكةوتين هة ثيَصلةشلسدُي زِاثؤزتي ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ بؤ ًاوةيةن
شياتس بيَت هة ضيَ ًاُط هةو بةزوازةي هة اليةْ دةضتةوة ديازي كساوة.
دووةمُ :اتواُسيَت داواي ضصايي ظوهيَِدزيَت هة دذي دواكةوتوو هة ثيَصلةشلسدُي زِاثؤزتي ئاشلساكسدُي
بةزذةوةُديية دازاييةكاْ بة طويَسةي بةُدي (يةكةَ)ي ئةَ ًاددةية تةُٔا دواي ئاطادازكسدُةوةي ُةبيَت بة
ُووضساويَلي فةزًي كة دةضتة دةزي دةكات ،تيايدا داواي هيَ دةكسيَت بة ثيَصلةشلسدُي زِاثؤزتةكة هة
ًاوةيةكي ديازي كساو،ثيَ زِاطةياُدُيض بة ثيَي بِةًاكاُي ثيَ زِاطةياُدْ دةبيَت هةياضاي دادبيين شازضتاُي
ماددة ( -:)12دةضتة داواي ضصايي دةجوهيَِيَت بة طويَسةي حوكٌةكاُي ًاددة (  ) 19هة ياضاي دةضتة دذي
ٓةز زِاضجيَسدزاويَم بةئةُقةضت -:
يةكةم :شاُيازي ُادزوضيت كازيطةز هة زِاثؤزتي ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ تؤًازبلات.
َة دواكةوتةكاُي
َم و ًايَ كة خاوةُدازييةتي بؤ خؤي ياْ بؤ ٓاوضةزي ياْ ًِداه
دووةم :بةزذةوةُدي ياْ ًوه
دةطةزيَتةوة هة زِاثؤزتي ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ ُةُوضيَت.
ماددة (-:)13

بةشي ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ هة دةضتة هة زاضت و دزوضيت ئةو شاُيازي و داتاياُةي هة زاثؤزِتي
َيَتةوة ،شاُيازي كؤدةكاتةوة هةضةز
ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ تؤًازكساوة هةاليةْ زاضجيَسدزاواْ دةكؤه
َِيابووْ هة ٓةز بريضوُيَم هة ُوضيين
َياْ جا هة ُاوخؤي عيَساق بيَت ياْ هة دةزةوة ،بؤ ده
َم و ًاه
ًوه
شاُيازييةكاْ ،وة ضاوديَسيلسدُي حاهةتةكاُي دذيةكي بةزذةوةُدييةكاْ.
ماددة (-:)14

َم و
بةشي ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ بة ُووضساويَلي فةزًي زِاضجيَسدزاو ئاطادازدةكاتةوة بةو ًوه
ضاًاْ و بةزذةوةُديياُةي كة ُةيِووضيوة هة زِاثؤزتي ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ و داواي
زِاوبؤضووُيصي هيَ دةكات.
ماددة (-:)15
بةشي ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ ووزدبيين و بةزاوزدكسدُي طؤزِاُلازييةكاْ و ثيَصلةوتِةكاْ هة
َة دواكةوتةكاُي دةكات  ،وة تيَبيين ٓةز شيادبووُيَم
ضاًاُي زِاضجيَسدزاو ياْ ضاًاُي ٓاوضةزةكةي ياْ ًِداه
دةكات هة كاتي وةزطستين ثؤضتيَم ياْ وةشيفةيةكي طصيت ياْ زِاضجازدةيةكي طصيت ياْ ٓةضتاْ بة كازيَم بة
ضيفةتيَلي طصيت كة ُاطوجنيَت هة طةيَ ضةزضاوةي زِةواي دآاتةكةي ،وة دةتواُيَت هةَ بازةدا ثسس بة كةضاُي
شازةشا بلات هة ٓةزدوو كةزتي طصيت و تايبةت.
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ماددة (-:)16
َم و ضاًاُي ئةو كةضاُةي حوكٌةكاُي ياضاي دةضتة دةياُطسيَتةوة
َيِةوة هة ضةزضاوةي ًوه
دةضتة هيَلؤه
دةكات ،جا تؤًازكسابّ بة ُاوي خؤياْ ياْ بة ُاوي كةضاُي تس ،هة ذيَس دةضيت خؤي بيَت ياْ هة ذيَس دةضيت
كةضاُي تس بة ٓؤي طةزِاُةوةي خاوةُدازييةتيةكةي بؤي.
ماددة (-:)17
ئةطةز دةزكةوت بؤ بةشي ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاْ شيادةيةكي طةوزة ٓةية هة ضاًاُي زاضجيَسدزاو
َة دواكةوتةكاُي كة طوجناو ُية هةطةيَ دآاتي زةواي خؤياْ ،ياْ بةدةضت ٓيَِاُي
ياْ ٓاوضةزةكةي ياْ ًِداه
ُازِةوا بدزيَتة ثايَ يةكيَم هةواُةي حوكٌةكاُي ئةَ ياضاية دةياُطسيَتةوة ،دةبيَت زاضتةوخؤ ضةزجةَ
َيِةوةكاْ هة دةضتة بؤجوآلُدُي داواي
َطةكاْ بدات بة فةزًاُطةي هيَلؤه
شاُيازيية بةزاييةكاْ و دؤكيؤًيَِت و بةه
َيِةوةي تايبةمتةُد.
بةدةضت ٓيَِاُي ُازِةوا دذي تؤًةتباز بة بةدةضت ٓيَِاُي ُازِةوا هة بةزدةَ دادوةزي هيَلؤه
ماددة (-:)18

َيِةوةكاْ ثصلِني و طةزِاْ بة دواي
فةزًاُطةي خؤثازاضنت و شةفافيةت بة ٓاوكازي هةطةيَ فةزًاُطةي هيَلؤه
َة دواكةوتةكاُي ئةجناًدةدات بة
ضاًاُي تؤًةتباز بة بةدةضت ٓيَِاُي ُازِةوا و ضاًاُي ٓاوضةزةكةي و ًِداه
ًةبةضيت داُاُي طوداُةوةي يةدةطي ياْ بؤ طةزِاُدُةوةي بة دةضت ٓيَِاُة ُازِةواكة بة طويَسةي زيَرةي ضوود
وةزطستين ٓةز يةكيَلياْ.
ماددة (-:)19
َي حوكٍ دزاوْ
دةضتة بؤي ٓةية زِاثؤزتي ئاشلساكسدُي بةزذةوةُديية دازاييةكاُي ئةو كةضاُةي بة تاواُي طةُدةه
بالوبلاتةوة ،وة زيَطة بة جةًاوةزو زِاطةياُدُةكاْ بدات بيبيِّ ياْ كؤثي بلةْ.
ماددة (-:)20
فةزًاُطةي خؤثازاضنت و شةفافيةت ضةزجةَ شاُيازي و دؤكيؤًيَِت و ذًازة و زِاضتييةكاْ دةزبازةي
زِيَللازةكاُي بةدةضت ٓيَِاُي ُازِةوا و دةزخطتين ئةضتؤي دازايي ،و دذيةكي بةزذةوُدييةكاْ كؤ دةكاتةوة  ،وة
َيَم زِاثؤزتيَم بة شاُيازي و زِاضتييةكاْ دةزدةكات و بالوي دةكاتةوة
شيلسدُةوةياْ بؤ دةكات ،وة ٓةًوو ضاه
بؤ زِاطةياُدُةكاْ و جةًاوةز.
ماددة (-:)21
َدةوةشيَتةوة  ،كة هة اليةْ دةضتة دةزكساوة.
َي ٓ 2013ةه
زِيٌَِاييةكاُي بةدةضت ٓيَِاي ُازِةوا ذًازة ()1ي ضاه
ماددة (-:)22
ئةَ زِيٌَِايية بةزكاز دةبيَت هة بةزوازي بآلوكسدُةوةي هة زِؤذُاًةي فةزًي (وةقايعي كوزدضتاْ).
د .أحـمـد انـور مـحـمـد
شـةرؤكى دةشـتة دةشجاكى هةريَمى كوردشتان
2016 /11/14

– –9

ذمارة ( )205العدد

وةزارةتى تةندروشتى

بةثيَى ئةو دةضةآلتةى ثيٌَاُدزاوة هة (ًاددةى شةشةَ  /بسِطةى دووةَ ) هة ياضاى وةشازةتى تةُدزوضتى ذًازة
َى  ،2007بسِيازًاُدابة -:
()15ى ضاه
بةيانى ذمارة ()36ى شالَى 2016

 طؤزيين ُاوي ( بِلةي تةُدزوضيت كؤطاكاْ ) بؤ( بِلةي تةُدزوضيت كؤطاكاْ – ٓيالي ) هة بةزِيَوةبةزايةتيتةُدزوضيت خةبات ضةز بة بةزيَوةبةزايةتي طصيت تةُدزوضيت ٓةوهيَس
 ئةَ بةياُة كازى ثآ دةكسيَت هة زِؤذى دةزضووُيةوة هة زِيَلةوتى .2016/10/24بةيانى ذمارة ()37ى شالَى 2016

َطةي ثريةًيَـسدي ثطـجؤزي دداْ ) بـؤ (ضـةُتةزي ثريةًيَـسدي ثطـجؤزِي دداْ ) ضـةز بـة
 طؤزيين ( كؤًةهبةزيَوةبةزايةتي طصيت تةُدزوضيت ضويٌَاُي .
 ئةَ بةياُة كازى ثآ دةكسيَت هة زِؤذى دةزضووُيةوة هة زِيَلةوتى .2016/10/24بةيانى ذمارة ()38ى شالَى 2016

َِطي زِةط ) هة بةزِيَوةبةزايةتي تةُدزوضيت خمٌوز ضةز بة بةزيَوةبةزايةتي
 كسدُةوةي ( بِلةي تةُدزوضيت ثوطصيت تةُدزوضيت ٓةوهيَس.
 ئةَ بةياُة كازى ثآ دةكسيَت هة زِؤذى دةزضووُيةوة هة زِيَلةوتى .2016/10/24بةيانى ذمارة ()39ى شالَى 2016

 كسدُةوةي ( ضةُتةزي ثيَطت ) بؤ جواُلازي )ي تايبةت هة شازي ٓةوهيَس بة ًةزجيَم ثابةُد بّ بة طصـتزِيٌَِاييةكاُي وةشازةتي تةُدزوضيت و ذيِطةيي وة ضةُديلاي ثصيصلاُي كوزدضتاْ
 ئةَ بةياُة كازى ثآ دةكسيَت هة زِؤذى دةزضووُيةوة هة زِيَلةوتى .2016/10/24بةيانى ذمارة ()40ى شالَى 2016

 كسدُةوةي ( ُةخؤشخاُةي ضةالًةتي كوزدضتاُي طصيت )ي تايبةت هة شازي ٓةوهيَس بة ًةزجيَم و ثابةُدبّبة طصت زِيٌَِاييةكاُي وةشازةتي تةُدزوضيت و ذيِطةيي وة ضةُديلاي ثصيصلاُي كوزدضتاْ .
 ئةَ بةياُة كازى ثآ دةكسيَت هة زِؤذى دةزضووُيةوة هة زِيَلةوتى .2016/10/24بةيانى ذمارة ()41ى شالَى 2016

َبةُدى تةُدزوضتى قوهة زةي طى ضةز بة بةزِيَوةبةزايةتى طصتى تةُدزوضتى
 كسدُةوة ى ( ٓؤبةى كوتاْ) هة ًةهضويٌَاُى .
 ئةَ بةياُة كازى ثآ دةكسيَت هة زِؤذى دةزضووُيةوة هة زِيَلةوتى .2016/10/27د .رِيَكةوت محة رشيد
وةزيرى تةندروشتى
ٍيئة اليزاٍة
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زقه  43/3يف 2016/11/3

إغتٓازاً اىل اسهاّ املاز ( ٠اـاَػ / ١ثآَاً  ٚ )1 -املاز ( ٠ايطابعٚ ١ايعؿط / ٜٔثاْٝا ) َٔ قاْ١٦ٖٝ ٕٛ
ايٓعاٖ ١القً ِٝنٛضزغتإ  -ايعطام ضقِ (  ) 3يػٓ 2011 ١املعسٍ بايكاْ ٕٛضقِ (  ) 7يػٓ ،2014 ١إصسضْا
ايتعًُٝات االت-: ١ٝ
تعلينات زقه ( )2لشية 2016
تعلينات اللظف عً الرمة املالية

املادة (ٜ -:)1كصس بايهًُات ٚايعباضات االت ١ٝاملعاْ ٞاملب ١ٓٝاظاٗ٥ا الغطاض تطبٝل ٖص ٙايتعًُٝات -:
اوالً :االقً : ِٝاقً ِٝنٛضزغتإ– ايعطام .
ثاىياً :ايدلملإ  :بطملإ االقً. ِٝ
ثالجاً :اشل ١٦ٖٝ : ١٦ٝايٓعاٖ ١القً ِٝنٛضزغتإ – ايعطام .
زابعاً :ضٝ٥ؼ اشل : ١٦ٝضٝ٥ؼ ٖ ١٦ٝايٓعاٖ ١القً ِٝنٛضزغتإ – ايعطام .
خامشاً :املهًف  ٖٛ :املًعّ بتكس ِٜنؿف َصاؿ٘ املاي ١ٝطبكا السهاّ ٖص ٙايتعًُٝات .
سادساً :املهًف ش ٚايٛظٝف ١املؤقت ٖٛ : ١املهًف ايصٜٓ ٟتدب اٜ ٚعني ا ٚميٓح ايجك ١آٜ ٚػب آٜ ٚتسب يؿػٌ
ٚظٝف ١آَ ٚصب يفذل ٠ظََٓ ١ٝع ، ١ٓٝنطٝ٥ؼ االقًْٚ ِٝا٥ب٘ ٚضٝ٥ؼ ايٛظضاٚ ٤ايٛظضاٚ ٤اعطا ٤ايدلملإ
ٚاحملافعٚ ٕٛاعطا ٤فايؼ احملافعات ٚغرلِٖ .
سابعاً :املهًف ش ٚايٛظٝف ١ايسا ٖٛ : ١ُ٥املهًف ايصٜ ٟؿػٌ ٚظٝف ١آَ ٚصبا ضزلٝا بؿهٌ زا ُٞ٥ز ٕٚإ ٜتشسز
اؾػاي٘ ي٘ مبس ٠ظََٓ ١ٝع ، ١ٓٝنايكطاٚ ٠اعطا ٤االزعا ٤ايعاّ ٚٚنال ٤ايٛظاضات ٚاملسضا ٤ايعاَني َٚعاِْٗٝٚ
ٚايطباط ٚاحملككني .
ثامياً :االٚالز ايتابع ِٖ : ٕٛاٚالز املهًف ايكاصطٚ ٜٔغرل املتعٚدني ٚاالٚالز املتعٚدني غرل املػتكًني َٔ ايٓاس١ٝ
املاي ١ٝعٓ٘ .
تاسعاً :ايتكطٜط :تكطٜط ايهؿف عٔ املصاحل املاي. ١ٝ
عاطساً :قاْ ٕٛاشل : ١٦ٝقاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓعاٖ ١القً ِٝنٛضزغتإ– ايعطام ضقِ (  ) 3يػٓ 2011 ١املعسٍ .
املادة (ٜ -:)2عس (َهًفا) بتكس ِٜنؿف َصاؿ٘ املاي ١ٝنٌ ؾدص ٜؿػٌ اسس املٓاصب االت-: ١ٝ
اوالً :ضٝ٥ؼ االقًْٚ ِٝا٥ب٘ .
ثاىياً :ضٝ٥ؼ ايدلملإ ْٚا٥ب٘ ٚايػهطترل ٚاالعطا.٤
ثالجاً :ضٝ٥ؼ ٚظضا ٤االقًْٚ ِٝا٥ب٘ .
زابعاً :ايٛظضا ٤يف االقً ِٖ َٔٚ ِٝبسضدتِٗ ٚٚنال ٤ايٛظاضات يف االقً ِٖ َٔٚ ِٝبسضدتِٗ .
خامشاً :ضٝ٥ؼ اشلْٚ ١٦ٝا٥ب٘ َٚسضاٗ٥ا ٚمجٝع احملككني فٗٝا .
سادساً :اصشاب ايسضدات اـاصٚٚ ١نالَٚ ِٗ٥عا. ِْٗٝٚ
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سابعاً :املسضا ٤ايعاَني َٚعا. ِْٗٝٚ
ثامياً :ايكطاٚ ٠اعطا ٤االزعا ٤ايعاّ ٚاملؿطفني ايعسيٝني ٚاحملككني .
تاسعاً :ضباط سطؽ االقًٚ ِٝاالَٔ ايساخً َٔ ٞضتبَ ١كسّ فُا فٛم ٚايطباط ٚاملفٛضني ايص ٜٔمياضغ ٕٛاعُاٍ
ايتشكٝل .
عاطساً :احملافعٚ ٕٛضؤغا ٤ايٛسسات االزاضٚ ١ٜاعطا ٤فايؼ احملافعات ٚاالقطٚ ١ٝايٓٛاسٚ ٞضؤغا ٤ايبًسٜات
ٚاعطا ٤اجملايؼ ايبًس. ١ٜ
حادي عظس :ا ٟؾدص ٜؿػٌ َٓصب َسْ ٞا ٚعػهط ٟتط ٣اشل ١٦ٝضطٚض ٠سلٛي٘ بتكس ِٜتكطٜط نؿف
املصاحل املاي. ١ٝ
املادة (-:)3
ٜكسّ املهًف -غٛا ٤انإ شٚ ٚظٝف ١زا ١ُ٥اَ ٚؤقت( - ١ايتكطٜط اال )ٍٚعٔ َصاؿ٘ املايَٚ ١ٝصاحل ظٚد٘ ٚاٚالزٙ
ايتابعني ي٘ خالٍ ثالثني َٜٛا َٔ تاضٜذ تٛي ٘ٝا ٚاْتداب٘ ا ٚتع ٘ٓٝٝاْ ٚكً٘ ا ٚاْتساب٘ ا ٚاعازت٘ ا ٚتٓػٝب٘ اٚ
تهًٝف٘ الَ ٍٚط ٠يف َٓصب اٚ ٚظٝف ١تكتط ٞتكس ِٜايتكطٜط.
املادة (-:)4
ٜكسّ املهًف ش ٚايٛظٝف ١ايسا( ١ُ٥تكطٜطا زٚضٜا) نٌ ثالخ غٓٛات َازاّ ٜؿػٌ املٓصب ا ٚايٛظٝف ١ايسا ١ُ٥حيسخ
ف ٘ٝاملتػرلات اييت سصًت اٚ ٚقعت خالٍ ايػٓٛات ايتاي ١ٝيتكس ِٜتكطٜط ٙاالخرل يف َصاؿ٘ املاي ١ٝاَ ٚصاحل ظٚد٘
ا ٚاٚالز ٙايتابعني ي٘.
املادة (-:)5
ٜكسّ املهًف -غٛا ٤انإ شٚ ٚظٝف ١زا ١ُ٥اّ َؤقت( -١تكطٜطا ختاَٝا) عٔ املتػرلات االخرل ٠يف َصاؿ٘ املاي١ٝ
خالٍ ثالثني َٜٛا َٔ تاضٜذ اْكطاع صًت٘ باملٓصب ا ٚايٛظٝف ١اييت تتطًب تكس ِٜايتكطٜط.
املادة(-:)6

اوالًًٜ :عّ املهًف بتطُني ايتكطٜط نؿفا مبا ميًه٘ ٖٚ ٛظٚد٘ ٚاٚالز ٙايتابعني ي٘ َٔ عكاضات َٓٚكٛالت ٚزخٌ
َايٚ ٞاضصس ٠يف املصاضف ٚاغِٗ ٚغٓسات ٚسكٛم َعٓ ١ٜٛزاخٌ االقًٚ ِٝخاضد٘.
ثاىياً :حيسز ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝمنٛشز ٚؾهٌ ايتكاضٜط ٚتفاص ٌٝاملعًَٛات املطًٛب ١فٗٝا.
املادة ( -:)7ميأل املهًف (ايتكطٜط االٚ )ٍٚفكا يًُٓٛشز املعس َٔ قبٌ ضٝ٥ؼ اشلَ ١٦ٝتطُٓا ايبٝاْات االت-: ١ٝ
اوالً :ازل٘ ايطباعٚ ٞايًكب ٚاغِ ايجالث ٞيألّ ٚ ،عٓٛإ غهٓ٘ اؿايٚ ٞضقِ اشلاتف ٚايدلٜس االيهذلٚ ْٞٚتاضٜذ
املٝالزٚ ،املٓصب ا ٚايٛظٝف ١اييت ٜتٛالٖا ٚاؾٗ ١ايطزل ١ٝاييت ٜتبعٗا.
ثاىياً :ازلا ٤ظٚد٘ ٚاٚالزٚ ٚ ٙايسٚ ٜ٘اخٛت٘ ٚاخٛات٘ ٚتٛيساتِٗ ٚعٓا َِٗٓٗٚ ِٜٗٓٚاٚ ٚظا٥فِٗ ٚاَانٔ عًُِٗ.
ثالجاً :اضقاّ َٚػاسات ٚصٓف ٚدٓؼ ايعكاضات اييت ميًهٗا املهًف ا ٚظٚد٘ ا ٚاسس اٚالز ٙايتابعني ي٘
ٚعٓاٜٗٓٚا ايبًس ١ٜغٛا ٤اناْت ًَهَ ١ٝػتكً ١اَ ٚؿاعَٚ ،١كساض ًَهٝتِٗ فٗٝا.
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زابعاً :اضقاّ ٚاٚصاف املطنبات ٚااليٝات ٚاملها ٔ٥اييت ميًهٗا املهًف ا ٚظٚد٘ ا ٚاسس اٚالز ٙايتابعني ي٘ غٛا٤
اناْت ًَهَ ١ٝػتكً ١اَ ٚؿاعَٚ ١كساض ًَهٝت٘ فٗٝا.
خامشاً :االغِٗ ٚايػٓسات اييت ميًهٗا املهًف ا ٚظٚد٘ ا ٚاسس اٚالز ٙايتابعني ي٘.
سادساً :اٚصاف املٓكٛالت االخط ٟاييت ميهًٗا املهًف ا ٚظٚد٘ ا ٚاسس اٚالز ٙايتابعني ي٘ ،اشا ظازت قُٝتٗا نٌ
َٓٗا عٔ ًَ ٕٛٝزٜٓاض غٛا ٤اناْت شٖب ا ٚفٖٛطات ا ٚسٛٝاْات اٚغرلٖا.
سابعاً :االَٛاٍ املعٓ ١ٜٛنشل املؤيف ٚبطا ٠٤االخذلاع.
ثامياً :عكٛز ايتأَني باْٛاعٗا.
تاسعاً :املبايؼ ايٓكس ١ٜغٛا ٤اناْت يف سٝاظتِٗ اَٛ ٚزع ١يف املصاضف.
عاطساً :املٓاقصات ٚايعكٛز اؿه ١َٝٛاييت اسًٝت  -خالٍ ايػٓ ١املٓكط - ١ٝبعٗس ٠املهًف ا ٚظٚد٘ ا ٚاسس
اٚالز ٙايتابعني ي٘ ،ا ٚبعٗس ٠ؾطن ١شلِ ا ٚالسسِٖ فٗٝا َػاُٖ ١ا ٚؾطان ،١ا ٚنإ اسسِٖ َسٜطٖا املفٛض
ا ٚضٝ٥ؼ فًؼ ازاضتٗا ا ٚاسس اعطا ٤فًؼ االزاض ٠فٗٝا اٚ ٚن ٌٝعٓٗا.
احد عظس :ا ٟزخٌ ٜعٜس عً ًَٕٛٝ ٢زٜٓاض اَ ٚا ٜعازي٘ تػًُ٘ ا ٚقبط٘ املهًف ا ٚظٚد٘ ا ٚاسس اٚالز ٙايتابعني
ي٘ َٔ غرل ايكطاع ايعاّ خالٍ ايػٓ ١املٓكط.١ٝ
اثين عظسَ :كساض امجاي ٞايطٚاتب ٚاملدصصات اييت ٜكبطٗا املهًف ا ٚظٚد٘ ا ٚاسس اٚالز ٙايتابعني ي٘ َٔ
ايكطاع ايعاّ.
ثالثة عظس :اشلساٜا ا ٚاشلبات غٛا ٤اناْت ْكس ١ٜا ٚع ١ٝٓٝاييت قسَت – خالٍ ايػٓ ١املٓكط - ١ٝيًُهًف اٚ
ظٚد٘ ا ٚاسس اٚالز ٙايتابعني ي٘ َٔ ا ٟؾدص اَ ٚؤغػ ١ا ٚؾطن ١آَ ٚعُ ١اخط ٟاشا ػاٚظت قُٝتٗا
( )300ايف زٜٓاض ،عسا ٖساٜا ٖٚبات االقاضب َٔ ايسضدتني االٚىل ٚايجاْ.١ٝ
ازبعة عظس :ا ٟقطض ا ٚز ٜٔعً ٢املهًف ا ٚظٚد٘ ا ٚاسس اٚالز ٙايتابعني ي٘ ٜعٜس عٔ ًَ ٕٛٝزٜٓاض.
مخشة عظس :ازلاٚ ٤اٚصاف ايؿطنات ٚاملؤغػات ٚاملعاٌَ ٚاملؿاضٜع ايتذاض ١ٜاييت ميًهٗا املهًف ا ٚظٚد٘ اٚ
اسس اٚالز ٙايتابعني يَ٘ٚ ،كساض َػاُٖت٘ ا ٚسصت٘ يف نٌ َٓٗا.
ستة عظس :ازلاٚ ٤اٚصاف ايؿطنات ٚاملعاٌَ ٚاملؤغػات ٚاملؿاضٜع ايتذاض ١ٜاييت ٜه ٕٛاملهًف ا ٚظٚد٘ ا ٚاسس
اٚالز ٙايتابعني ي٘ َسٜطا َفٛضا شلا ا ٚضٝ٥ػا جملًؼ ازاضتٗا اٚ ٚن ٌٝعٓٗا.
املادة (-:)8

اوالً :ميأل ايتكطٜط ايسٚض ٟباملتػرلات يف َصاؿ٘ َٚصاحل ظٚد٘ ٚاٚالز ٙايتابعني ي٘ اييت سصًت خالٍ ايػٓٛات
ايتاي ١ٝيتكس ِٜتكطٜط ٙاالخرل ٚفكا يًُٓٛشز ٚاالضؾازات املعس َٔ ٠قبٌ اشل.١٦ٝ
ثاىياً :ميأل ايتكطٜط اـتاَ ٞباملتػرلات اييت سصًت بعس ايتكطٜط االخرل ايص ٟقسَ٘ املهًف يف َصاؿ٘ َٚصاحل
ظٚد٘ ٚاٚالز ٙايتابعني ي٘ .
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املادة (-:)9

اوالً :ميأل ايتكطٜط ظُٝع املعًَٛات املطًٛب ١غط ٚاضح ا ٚباالي ١ايطابعٚ ، ١جيٛظ اغتدساّ صفشات اضاف ١ٝعٓس
اؿاد.١
ثاىياًٜٛ :قع املهًف مجٝع صفشات ايتكطٜط َؤضخاٚ ،ؽتِ غتِ زا٥طت٘ٚ ،تػًِ ايتكطٜط يًٗ ١٦ٝيكاٚ ٤صٌ.
املادة (-:)10

اوالً :تعٝس اشل ١٦ٝايتكاضٜط اييت تطاٖا غرل َٛقع ١نًٝا ا ٚدعٝ٥ا يتٛقٝعٗا ٚاعازتٗا.
ثاىياً :اشا غٗ ٞاملهًف عٔ تس ٜٔٚبعض املعًَٛات املطًٛب ،١فًًٗ ١٦ٝطًبٗا َٓ٘ بهتاب ٜٛد٘ اي ٘ٝخالٍ َس٠
ؼسزٖا.
ثالجاً :ؼطى ايسع ٟٛاؾعا ١ٝ٥ضس املهًف اشا اَتٓع عٔ تعٜٚس اشل ١٦ٝباملعًَٛات ا ٚايبٝاْات املطًٛبٚ ١فكا يًبٓس
(ثاْٝا) َٔ ٖص ٙاملاز ٠خالٍ املس ٠اييت سسزتٗا اشل ،١٦ٝبعس اْصاض ٙبتكسميٗا خالٍ َس ٠اخط ٟبهتاب ٜبًؼ
ايٚ ٘ٝفكا السهاّ ايتبًٝػات يف قاْ ٕٛاملطافعات املسْ.١ٝ
املادة (:)11

اوالً :ؼطى اشل ١٦ٝايسع ٟٛاؾعاٚ ١ٝ٥فكا السهاّ املاز ٠ايتاغع ١عؿط َٔ ٠قاْ ٕٛاشل ١٦ٝضس املهًف ايصٜ ٟتدًف
عٔ تكس ِٜتكطٜط نؿف َصاؿ٘ املاي ١ٝملس ٠تعٜس عً ٢ثالث ١اؾٗط يف املٛاعٝس املكطض َٔ ٠قبٌ اشل.١٦ٝ
ثاىياً :ال جيٛظ ؼطٜو ايؿه ٟٛضس املتدًف عٔ تكس ِٜنؿف َصاحل املايٚ ١ٝفكا يًبٓس (اٚال) َٔ ٖص ٙاملاز ٠اال
بعس اْصاض املهًف بهتاب ضزل ٞتصسض ٙاشل ،١٦ٝتسع ٙٛف ٘ٝاي ٞتكس ِٜايتكطٜط خالٍ َس ٠ؼسزٖاٜ ،بًؼ ايٚ ٘ٝفكا
يكٛاعس ايتبًٝػات يف قاْ ٕٛاملطافعات املسْ.١ٝ
املادة (-:)12
ؼطى اشل ١٦ٝايسع ٟٛاؾعاٚ ١ٝ٥فكا السهاّ املاز( ٠ايتاغع ١عؿط َٔ )٠قاْ ٕٛاشل ١٦ٝعً ٢نٌ َهًف تعُس-:
اوالً -:اعطا ٤بٝاْات غرل صشٝشَ ١ؤثط ٠يف تكطٜط نؿف املصاحل املاي.١ٝ
ثاىياً -:عسّ شنط َصاحل ا ٚاَٛاٍ ممًٛن ١ي٘ ا ٚيعٚد٘ ا ٚالسس اٚالز ٙايتابعني ي٘ يف تكاضٜط نؿف
املصاحل املاي.١ٝ
املادة (-:)13
تتشط ٟقػِ ايهؿف عٔ املصاحل املاي ١ٝيف اشلَ ١٦ٝس ٟزق ١املعًَٛات ٚايبٝاْات اييت ٜكسَٗا املهًف ٕٛيف تكاضٜط
ايهؿف عٔ َصاؿِٗ املايٚ ،١ٝتتكص ٞاملعًَٛات عٔ اَٛاشلِ يف زاخٌ ايعطام ٚخاضد٘ يًتشكل َٔ عسّ اغفاٍ
شنط بٝاْات َعٚ ،١ٓٝتطاقب ساالت تعاضض املصاحل فٗٝا.
املادة (-:)14
تؿعط قػِ ايهؿف عٔ املصاحل املاي ١ٝاملهًف بهتاب ضزلٜٛ ٞد٘ اي ٘ٝبانتؿاف ا ٟاَٛاٍ اَ ٚصاحل مل ٜصنطٖا يف
نؿف َصاحل املايٚ ١ٝتطًب بٝإ ضأ ٜ٘فٗٝا.
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املادة (-:)15

تك ّٛقػِ ايهؿف عٔ املصاحل املاي ١ٝبتسقٝل َٚكاضْ ١ايتػٝرلات ٚايتطٛضات يف ثط ٠ٚاملهًف ا ٚثط ٠ٚظٚد٘ ا ٚثط٠ٚ
اٜا َٔ اٚالز ٙايتابعني يَ٘ٚ ،السعَ ١سٚ ٟدٛز ا ٟظٜاز ٠نبرل ٠فٗٝا ططأت بعس تٛي ٘ٝايٛظٝف ١ايعاَ ١اٚ
ايتهًٝف ايعاّ ا ٚقٝاّ ايصف ،١ال تتٓاغب َع َٛاضزِٖ املؿطٚعٚ ،١ي٘ االغتعاْ ١فـ ٞشيو باـدلا َٔ ٤ايكطاعني
ايعاّ ٚاـاص.
املادة (-:)16
تتٛي ٞاشل ١٦ٝايتشكل َٔ َصازض اَٛاٍ املؿُٛيني باسهاّ قاْ ٕٛاشل ١٦ٝغٛا ٤اناْت َػذً ١بازلِٗ ا ٚبازلا٤
غرلِٖ ٚغٛا ٤اناْت يف سٝاظتِٗ ا ٚسٝاظ ٠ايػرل َا زاَت ًَهٝتٗا تعٛز اي.ِٗٝ
املادة (-:)17

اشا ظٗط يكػِ ايهؿف عٔ املصاحل املايٚ ١ٝدٛز ظٜاز ٠نبرل ٠يف ثط ٠ٚاملهًف ا ٚثط ٠ٚظٚد٘ ا ٚاسس اٚالز ٙايتابعني ي٘
ال تتٓاغب َع َٛاضزِٖ املؿطٚع ، ١اْ ٚػبت السس املؿُٛيني باسهاّ ايكاْ ٕٛنػبا غرل َؿطٚعاً ،فعً ٘ٝاٜساع
مجٝع االٚيٝات ٚايٛثا٥ل ٚاالزيٚ ١ايبٝاْات اىل َسٜط ١ٜايتشكٝكات يف اشل ،١٦ٝيتشطٜو زع ٟٛايهػب غرل املؿطٚع
ضس َٔ تٓػب اي ٘ٝنػبا غرل َؿطٚعاً اَاّ قاض ٞايتشكٝل املدتص َباؾط.٠
املادة (-:)18
تعا ٕٚزا٥ط ٠ايٛقاٚ ١ٜايؿفافَ ١ٝسٜط ١ٜايتشكٝكات يف ؼط ٟاَٛاٍ املتِٗ بايهػب غرل املؿطٚع ٚاَٛاٍ ظٚد٘
ٚاٚالز ٙايتابعني ي٘ الٜكاع اؿذع االستٝاط ٞعًٗٝا ا ٚالدٌ اغذلزاز ايهػب غرل املؿطٚع َٓٗا مبكساض اغتفاز ٠نٌ
َِٓٗ.
املادة (-:)19
يًْٗ ١٦ٝؿط تكاضٜط نؿف املصاحل املاي ١ٝيالؾداص ايص ٜٔحيهِ عً ِٗٝظطمي ١فػازٚ ،ايػُاح يًذُٗٛض ٚاالعالّ
باالطالع عًٗٝا ا ٚاغتٓػاخٗا.
املادة (-:)20
ػُع زا٥ط ٠ايٛقاٚ ١ٜايؿفاف ١ٝمجٝع املعًَٛات ٚايبٝاْات ٚاالضقاّ ٚاؿكا٥ل عٔ ادطا٤ات ايهػب غرل املؿطٚع
ٚايهؿف عٔ ايصَ ١املايٚ ،١ٝتعاضض املصاحلٚ ،ؼًًٗاٚ ،تصسض تكطٜطا غٜٓٛا باملؤؾطات ٚاؿكا٥ل املػتكاَٗٓ ٠ا،
تتٝش٘ يالعالّ ٚاؾُٗٛض.
املادة (-:)21
تًػ ٞتعًُٝات ايهػب غرل املؿطٚع ايصازضٖ َٔ ٠ص ٙاشل ١٦ٝاملطقُ ) 1 ( ١يػٓ.2013 ١
املادة (-:)22
تعس ٖص ٙايتعًُٝات ْافص َٔ ٠تاضٜذ ْؿطٖا يف اؾطٜس ٠ايطزلٚ( ١ٝقا٥ع نٛضزغتإ).
د  .امحد اىوز حمند
زئيص ٍيئة اليزاٍة القليه كوزدستاٌ
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ٍيئة اليزاٍة
زقه  43/3يف 2016/11/3

إغتٓازاً ألسهاّ املاز ( ٠ايطابعٚ ١ايعؿط/ٜٔثاْٝاً ) َٔ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓعاٖ ١القً ِٝنٛضزغتإ– ايعطام ضقِ ()3
يػٓ2011١املعسٍ بايكاْ ٕٛضقِ (  ) 7يػٓ،2014 ١إصسضْا ايتعًُٝات االت-: ١ٝ
تعلينات زقه ( )3لشية 2016
تعلينات تيظيه العنل التحقيقي هليئة اليزاٍة القليه كوزدستاٌ  -العساق
لفصل األول
التعازيف

املادة (ٜ -: )1كصس بايهًُات ٚايعباضات األت ١ٝاملعاْ ٞاملب ١ٓٝأظاٗ٥ا-:
أوالً -:اشل ١٦ٖٝ -: ١٦ٝايٓعاٖ ١القً ِٝنٛضزغتإ – ايعطام.
ثاىياً -:ضٝ٥ؼ اشل -:١٦ٝضٝ٥ؼ اشل.١٦ٝ
ثالجاً -:املسٜط ايعاَّ -:سٜط عاّ زا٥ط ٠ايتشكٝكات يف اشل.١٦ٝ
زابعاًَ -:سٜط ايتشكٝلَ -:سٜط َسٜط ١ٜايتشكٝل ايتابع ١يًٗ.١٦ٝ
خامشاً -:املهتبَ -:هتب ايتشكٝكات ايتابع يًٗ. ١٦ٝ
سادساً -:احملكلَ -:ـشكل اشل.١٦ٝ

سابعاً -:املعً ٖٞ -:١َٛاخباض أَ ٚعً ١َٛتتًكا ٙأ ٚؼصٌ عً ٘ٝاشل ١٦ٝباسس ططم اؿص ٍٛأ ٚتًك ٞاالخباضات
ٚاملعًَٛات املتاس ، ١بطُٓٗا االخباضات املػفًٚ ، ١تػذٌ نٛاضز ازاض ، ٟمتٗٝسا يًٓعط يف صالسٝت٘
يًتػذ ٌٝنسع ٣ٛاخباضٜٚ،١ٜؿٌُ( ايؿهأ ٖٞٚ ) ٣ٚاملعًَٛات أ ٚاالخباضٜات اييت ٜكسَٗا اجملٓ ٢عً ٘ٝأٚ
اجملٓ ٢عً.ِٗٝ
ثامياً -:ايسع ٣ٛاالخباض ٖٞ -:١ٜايسع ٣ٛاييت جيط ٟايتشطٚ ٟمجع املعًَٛات ٚايٛثا٥ل ٚايبٝاْات عٓٗا َٔ
ؼط ٜٞأ ٚقكك ٞاشلٚ ١٦ٝمل تعطض بعس عً ٢قاض ٞايتشكٝل.
تاسعاً -:ايكط ١ٝاؾعا ٖٞ -: ١ٝ٥ايسع ٣ٛاييت جيط ٣بٗا ايتشكٝل االبتسا َٔ ٞ٥قبٌ قكك ٞاشل ١٦ٝؼت اؾطاف
قاض ٞايتشكٝل.
عاطساً -:دطمي ١ايفػاز ٖٞ -:ا ٟدطمي َٔ ١اؾطا ِ٥املٓصٛص عًٗٝا يف املٛاز( ، 272 ، 271 ، 234 ، 233
 َٔ ) 296 ، 293 ، 290 ، 276 ، 275قاْ ٕٛايعكٛبات ايعطاق ٞضقِ 111يػٓٚ1969 ١اؾطا ِ٥املدً١
بٛادبات ايٛظٝف ١ايعاَ ( ١ايطؾٚ ،٠ٛاالختالؽ ٚ ،ػأٚظ املٛظفني سسٚز ٚظا٥فِٗ ) ٚا ٟدطمي ١تؿًُٗا اسس ايعطٚف
املؿسز ٠املٓصٛص عًٗٝا يف ايفكطات( خاَػاً ٚغازغ ًا ٚغابعاً )َٔ املاز َٔ) 135 (٠قاْ ٕٛايعكٛبات.
املادة ( -:) 2

الفصل الجاىي
احلصول أو تلقي املعلومات عً الفشاد وتشجيلَا

تتًك ٢أ ٚؼصٌ اشل ١٦ٝعً ( ٢املعًَٛات ) عٔ َعاعِ ايفػازٚ،ي ٛناْت َػفً ،١ظُٝع ٚغـا ٌ٥اٜصـاٍ املعًَٛـ١
بطُٓٗا اشلاتف ٚايدلٜس االيهذلٚٚ ْٞٚغا ٌ٥االعالّ املدتًفٚ ١غرلٖا.
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املادة ( -: ) 3

تػذٌ( املعً ) ١َٛاملكسَ ١بتس ٜٔٚؾدص اقٛاي٘ نُددل( املكابً) ١نسع ٣ٛاخباض ١ٜساٍ تس ٜٔٚاالقٛاٍٚ،ال تـسٕٚ
اقٛاٍ املددل اال َٔ قكل.
املادة ( -: ) 4

تػذٌ( املعً ) ١َٛأ ٚايؿه ٣ٛاحملاي ١اىل َسٜط ١ٜايتشكٝل أ ٚاملهتب َٔ قاض ٞايتشكٝل -بٗـاَـ َٓـ٘  -يف
غذٌ ايسعأ ٣ٚاؾعاَ ١ٝ٥باؾطٚ ، ٠تعطض عً ٘ٝفـٛض تٓفٝـص اشلـاَـ اال اشا اَـط ايكاضـ ٞبتػـذًٗٝا يف غـذٌ
ايسعأ ٣ٚاالخباض.١ٜ
املادة ( -:) 5

أوالً -:تػذٌ( املعً ) ١َٛايٛاضز ٠بػرل ايططٜكتني املٓصٛص عًٗٝا يف ايفكطتني ايػابكتني اعال ٙيف غـذٌ ايـٛاضز
االزاض ٟفكط ،ؿني ايٓعط يف تػذ ً٘ٝيف غذٌ ايسعأ ٣ٚاالخباض ١ٜأ ٚسفعٗا.
ثاىياً ٜ -:طفع َسٜط ايتشكٝل أَ ٚسٜط املهتب املعً ١َٛاييت ٜط ٣سفعٗا اىل املسٜط ايعاّ يٝتٛىل ايٓعط عفعٗا اشا
نإ كٛال باؿفغ ،أ ٚعطضٗا عً َٔ ٢ي٘ صالس ١ٝاؿفغ اشا مل ٜهٔ كٛال بصيو.
ثالجاً-:

أ -يطٝ٥ؼ اشل ١٦ٝسفغ( املعً ) ١َٛز ٕٚاؽاش أ ٟادطا ٤بؿأْٗا اشا مل تهٔ تتطُٔ أ ٟإحيا ٤بٛدٛزدطمي َٔ ١أْٛ ٟع
ناملعً ١َٛاييت تتشسخ عٔ تٛد ٘ٝعكٛب ١اْطباط ١ٝيًُٛظف،أ ٚعسّ صطف ضٚاتب٘ أ ٚاالَتٓاع عٔ َٓش٘ اداظ.٠

ب -يطٝ٥ؼ اشل -١٦ٝاغتٓازا يًُاز(٠اؿاز ١ٜعؿط/ ٠ثاْٝاً ) َٔ قاْ ٕٛاشل-١٦ٝؽْ ٌٜٛا٥ب ض٥ـٝؼ اشل٦ٝـ ١أ ٚاملـسٜط
ايعاّ صالس ١ٝسفغ املعً ١َٛقبٌ تػذًٗٝا يف غذٌ ايسعأ ٣ٚاؾعا.١ٝ٥
زابعاً -:اشا قطض ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝأْ ٚا٥بـ٘ أ ٚاملـسٜط ايعـاّ–اشا ناْـا كـٛيني بـاؿفغ-سفـغ اَ ٟعًَٛـٚ ١ضزت اىل
َهتبِٗ َباؾط ،٠فٝتٛدب اٜساع ْػدَٗٓ ١ا اىل َسٜط ١ٜايتشكٝل ٚاملهتب املدتص يًتٛثٝل.
خامشاً -:تػذٌ ( املعً ) ١َٛيف غذٌ ايسعأ ٣ ٚاالخباض ١ٜاشا تطُٓت االحيا ٤بٛدٛز دطميـ ١فػـاز ٜٚـتِ اؽـاش
ايالظّ بؿأْٗا يف ض ٤ٛطبٝع ١املعًَٛات ايٛاضز ٠ف. ٘ٝ
املادة ( -: ) 6

أوالً -:اشا تٛفطت يس ٣احملكل (َعًَٛات) ؾف ١ٜٛعٔ ٚدٛز دطمي ١فػـاز فًـ٘ تٓعـ ِٝقطـط أ ٚغـرل ؼكٝـل بٗـا
ٚتػذًٗٝا نسع ٣ٛاخباض. ١ٜ
ثاىياً -:اشا تٛفطت يس ٣ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝأ ٚاملسٜط ايعاّ أَ ٚسٜط ايتشكٝل أَ ٚـسٜط املهتـب أَ ٚعأْٚـ٘ َعًَٛـات
ؾف ١ٜٛعٔ دطمي ١فػاز،فٓٝعِ بٗا نتاب أَ ٚصنطٚ ٠تطغـٌ اىل َسٜطٜـ ١ايتشكٝـل أَ ٚهتـب ايتشكٝكـات
املدتص يتػذًٗٝا نسع ٣ٛاخباض.١ٜ
ثالجاً -:اشا تٛفطت َعًَٛات ؾف ١ٜٛيس ٣اَٛ ٟظف اخط يف اشل٦ٝـ ١غـرل املٓصـٛص عًـ ِٗٝيف ايبٓـس ( ٜٔأً ٚال
ٚثاْٝاً ) َٔ ٖص ٙاملاز ، ٠عٔ ٚدٛز دطمي ١فػاز،فٓٝعِ َصنط ٠بٗاٚ ،تطفع عٔ ططٜل ضؤٚغا ٘٥االزاضٜني اىل
املسٜط ايعاّ الؽاش َاًٜعّ بؿأْٗا.
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املادة ( -:) 7

يًُسٜط ايعاّ أَ ٚسٜط ايتشكٝل أَ ٚسٜط املهتب اٜساع ْػـدَ ١ـٔ (املعًَٛـات) ايـيت ٜتكـطض سفعٗـا ازاضٜـا،أٚ
املتطُٓ ١االزعا ٤ظطا ِ٥ال تسخٌ يف اختصاص اشل ١٦ٝاىل اؾٗات املعَٓ ،١ٝع َطاعا ٠اص ٍٛاملداطبات االزاض١ٜ
املتعاضف عًٗٝا .

املادة ( -: ) 8

تػذٌ ايسع ٣ٛايٛاضز ٠اىل اشل -١٦ٝقاي َٔ ١دٗات اخط ٣خاضز اشلٚ ١٦ٝناْت قبٌ اسايتٗا يًَٗ ١٦ٝعطٚض ١عً٢
قهُ ١ايتشكٝل  -نكط ١ٝدعاَ ١ٝ٥باؾط. ٠

املادة ( -: ) 9

أوالً -:ال جيٛظ اؽاش أ ٟادطا َٔ ٤ادطا٤ات ايتشط ٟأ ٚايتشكٝل بؿإٔ ( املعً ) ١َٛعً ٢ضقِ ايٛاضز االزاض ، ٟبٌ
ٜتٛدب تػذًٗٝا يف غذٌ ايسعأ ٣ ٚاالخباضٚ ، ١ٜال حيل ال ١ٜدٗ ١سفغ املعًٚ ( ١َٛي ٛمل تػذٌ اال ازاضٜا )
اشا َا مت بؿأْٗا ا ٟادطا َٔ ٤ادطا٤ات ايتشط ٟأ ٚايتشكٝل با ٟساٍ َٔ االسٛاٍ اال باعتباضٖـا زعـ٣ٛ
اخباض. ١ٜ
ثاىياً -:اغتجٓا٤ا َٔ اسهاّ ايبٓس ( أ ٚال ) َٔ ٖص ٙاملاز ٠جيٛظ طًب َعًَٛات اضاف  ١ٝعً ٢ضقِ ايٛاضز االزاضٟ
َٔ املددل قبٌ تػذ ٌٝاملعً ١َٛيف غذٌ ايسعأ ٣ٚاالخباض. ١ٜ
املادة ( -: ) 10

جيٛظ يًُشكل – يف اؿاالت اييت تكتط ٞغط ١ٜناًَ - ١بأشٕ َٔ ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝأ ٚاملسٜط ايعاّ اخص ضقِ َٔ غذٌ
ايسعأ ٣ٚاالخباض ١ٜأ ٚغذٌ ايسعأ ٣ ٚاؾعا ١ٝ٥ز ٕٚتأؾرل َعً َٛات ف ، ٘ٝؿني اْكطا ٤اغباب ايػط ، ١ٜعًـ ٢إ
ٜك ّٛاحملكل باعالّ ضٝ٥ؼ اشلٚ ١٦ٝاملسٜط ايعاّ بهٌ تطٛض حيصٌ يف ايسع ، ٣ٛؿني تأؾـرل املعًَٛـات يف ايػـذالت
ساٍ اْكطا ٤اغباب ايػط. ١ٜ
الفصل الجالح
حفظ الدعأوى االخبازية

املادة ( -:) 11
أوالً  -:يطٝ٥ؼ اشل ١٦ٝسفغ ايسعأ ٣ٚاالخباض ١ٜز ٕٚعطضٗا عً ٢قاض ٞايتشكٝل اشا مل تتطُٔ اؾاض ٠اىل ٚدـٛز

دطمي،١أ ٚاشا ثبت يس ٣اشل ١٦ٝبعس ايتشطٚ ٟايتشكٝل األ ٚي ٞإ االخباض غرل صشٝح أ ٚناشب ٚفكـا السهـاّ
املاز (٠ايجايج ١عؿط / ٠ضابعاً )َٔ قاْ ٕٛاشلٚ ١٦ٝطبكا ملا َٖٓ ٛصٛص عً ٘ٝيف ٖص ٙايتعًُٝات.
ثاىياً -:ال ؼفغ ايسعأ ٣ ٚاالخباض ١ٜاال باَط َٔ ضٝ٥ؼ اشل٦ٝـٚ ، ١يـ٘ ؽٜٛـٌ ْا٥بـ٘ أَ ٚـسٜط عـاّ ايتشكٝكـات
صالس ١ٝسفغ ايسعأ ٣ ٚاالخباض ١ٜاغـتٓازا يًُـاز (٠اؿازٜـ ١عؿـط / ٠ثاْٝـاً )َـٔ قـاْ ٕٛاشل٦ٝـٚٚ ، ١فكـا
يالدطا٤ات املٓصٛص عًٗٝا يف ٖص ٙايتعًُٝات.
املادة ( -:) 12
أوالً  -:تؿ هٌ يف نٌ َسٜط ١ٜؼكٝل ؾٓ ١تػُ (٢ؾٓ ١ايتٛص ١ٝباؿفغ ) باَط ازاضٜ ٟصسض ٙاملسٜط ايعاّ َٔ ثالث١

َٛظفني قاْْٝٛني ٜطأغٗا قكل َٔ ش ٟٚاـدل ٠تتٛىل ايتٛص ١ٝعفغ ايسعأ ٣ ٚاالخباض ١ٜاييت ٜطًـب احملكـل
املدتص ايٓعط عفعٗا باقذلاح ٜكسَ٘ يًذٓٚ ، ١جيٛظ تؿه ٌٝؾإ ايتٛص ١ٝباؿفغ يف َهاتب ايتشكٝكات يف
ض ٤ٛسادتٗا.
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ثاىياً ٜ -:طفع احملكل ايسع ٣ٛاالخباض ١ٜاييت ٜكذلح سفعٗا اىل ؾٓ ١ايتٛص ١ٝباؿفغ مبصنطًَ ٠دص ، ١فاشا قطضت
ايًذٓ ١ايتٛص ١ٝعفعٗا فذلفعٗا اىل ضٝ٥ؼ اشلٚ ، ١٦ٝي٘ سفعٗا أ ٚاعازتٗا اىل احملكل املدتص .
املادة ( -:) 13

أوالً -:تعاز ايسع ٣ٛاالخباض ١ٜاىل احملكل النُاٍ االدطا٤ات يف ض ٤ٛقطاض ؾٓـ ١ايتٛصـ ١ٝبـاؿفغ ،اشا مل تـٛص
ايًذٓ ١باؿفغ .
ثاىياً -:اشا اصط احملكل املدتص عًٚ ٢دٛب اؿفغ ضغِ اعاز ٠ايسع ٣ٛاالخباض ١ٜاي َٔ ٘ٝؾٓ ١ايتٛص ١ٝباؿفغ ،
فعً ٘ٝاعازتٗا اىل ايًذٓ ١مبصنطَ ٠ػببٚ ، ١عً ٢ايًذٓ ١عطضٗا عًـ ٢ض٥ـٝؼ اشل٦ٝـَ ١ؿـفٛع ١بطأٜٗـا ،
ٚيطٝ٥ؼ اشل ١٦ٝاصساض قطاض ٙباؿفغ أ ٚاعازتٗا اىل احملكل النُاٍ االدطا٤ات .
املادة ( -: ) 14

تتٛىل ؾٓ ١ايتٛص ١ٝباؿفغ تػذ ٌٝايسعأ ٣ ٚاالخباض ١ٜاييت تطز ايٗٝا يف غذٌ خاص تؤؾط ف ٘ٝضقُٗا ٚططٜك١
االخباض ( ٖاتف – بطٜس ايهذلٚ ) ... ْٞٚفُٝا اشا نإ االخباض َػفال ٚ ،تاضخي٘ ًَٚ ،دص عٔ ايٛاقع ١املتعًـل
بٗا ٜتطُٔ تاضخيٗا ٚق ١ُٝايفػاز فٗٝا إ ٚدست ٚ ،اؾٗ ١املعٓٚ ، ١ٝاغـِ احملكـل ايـص ٟعطضـٗا عًـ ٢ايًذٓـ،١
ٚتٛص ١ٝايًذٓٚ ١قطاض ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝبؿأْٗا .
املادة ( -:) 15

أوالً -:تؿ عط ؾإ ايتٛص ١ٝباؿفغ املسٜط ايعاّ مبٛقف ؾٗط ٟبايسعأ ٣ ٚاالخباض ١ٜاييت سفعت يف ض ٤ٛاملعًَٛات
املؤؾط ٠يف غذٌ ايًذٓ ١عٓٗا .
ثاىياًٜٛ -:سس املسٜط ايعاّ َٛاقف ؾإ ايتٛص ١ٝباؿفغ مبٛقف ٚاسس ٜؿعط ب٘ – ؾٗطٜا  -ضٝ٥ؼ اشلْٚ ١٦ٝا٥بـ٘
ٚقػِ االسصاٚ ٤ايسا٥ط ٠ايكاْ ١ْٝٛالغطاض اسصا. ١ٝ٥

املادة ( -:) 16

أوالً -:يكاض ٞايتشكٝل املدـتص ٚيعطـ ٛاالزعـا ٤ايعـاّ املدـتص تفتـٝـ ٚتـسقٝل غـذالت اؿفـغ َٛٚاقفـ٘
ٚاسصا٤ات٘ٚ،ايسعأ ٣ ٚاالخباض ١ٜاحملفٛظ ١يف اٚ ٟقت ٜؿا.٤
ثاىياًٜ -:عطض َسٜط ايتشكٝل أَ ٚسٜط املهتب أ ٚاحملكل املدتص فٛضا ا ٟزع ٣ٛاخباض ١ٜقفٛظ ١أ ٚغرل قفٛظ١
ٜطًبٗا قاض ٞايتشكٝل أ ٚعط ٛاالزعا ٤ايعاّ املدتص ٚ ،تٓفٝص َا ٜكطض ٙبؿأْٗا.
ثالجاً -:اشا اَط قاض ٞايتشكٝل باتـ داش ا ٟادطا ٤ؼكٝكـ ٞيف ايـسع ٣ٛاالخباضٜـ ١ايــ ُطًٛبَ ١ـٔ قبًـ٘ غـٛا٤
اناْــت َـشفٛظ ــ ١أ ٚغ ٝــط قفٛظــ ، ١فعًــ ٢ايـُش ــكل تػــذًٗٝا نك ــط ١ٝدعاٝ٥ــٚ ١تٓفـ ٝــص ق ــطاضات
قاض ٞايتشكٝل.
زابع ااً -:اشا اَــط عطــ ٛاالزعــا ٤ايعــاّ بعــطض ايــسع ٣ٛاالخباضٜــ ١احملفٛظــ ١عًــ ٢قاضــ ٞايتشكٝــل فعًــ٢
احملكل تػذًٗٝا يف غـذٌ ايـسعأ ٣ٚاؾعاٝ٥ـٚ ١عطضـٗا عًـ ٢قاضـ ٞايتشكٝـل خـالٍ َـس ٠ال تعٜـس عًـ٢
اضبعني ٚعؿط ٜٔغاع.١
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الفصل السابع
التحقيق يف الدعأوى
املادة( -:) 17

ٜتٛىل احملكل ايتشكٝل يف ايسع ٣ٛاالخباضٚ ١ٜجيط ٟايتشط ٟبٓفػ٘ أ ٚبٛاغط ١ايتشطٜني املٓػبني مبعٝتـ٘،فأشا تـٝكٔ
َٔ ٚدٛز دطميَ ١ا ٚ ،متهٔ َٔ مجع ازي ١أ ٚقطا ٔ٥تؿـرل اىل ْ ػـبتٗا اىل ؾـدص َاٚ،دـب سـني شاى تػـذٌٝ
ايسع ٣ٛاالخباض ١ٜيف( غذٌ ايكطاٜا اؾعاٚ) ١ٝ٥عطضٗا عً ٢قهُ ١ايتشكٝل بال تأخرل .
املادة( -:) 18

ٜطاع ٞاحملكك ٕٛايتفطٜل -بعًُ ١َٝٓٗٚ ١ٝعاي -١ٝبني االعُاٍ اييت تعس َٔ االخطا ٤االزاض ١ٜأ ٚاملاي ١ٝأ ٚاحملاغب١ٝ
أ ٚايكاْ ١ْٝٛاي يت ال تطق ٢اىل َػت ٣ٛاؾطاٚ ، ِ٥بني االفعاٍ اييت تعس ( دطا ِ٥فػاز ) ٚاالقتصاض عًَ ٢السكـ١
االخرل (٠اؾطا) ِ٥فكطٚ ،تطى َالسك ١األ ٚىل يًذٗات املعٓ ١ٝبٗا طبكا السهاّ ايكاْ. ٕٛ
املادة ( -: ) 19

ٜتشٌُ احملكل َػؤٚي ١ٝعطض ايسعأ ٣ ٚعً ٢قطا ٠ايتشكٝل ز ٕٚايتٝكٔ َٔ  ٚدٛز دطميَ ١ا ٚ ،زٚ ٕٚدٛز ازي ١أٚ
قطا ٔ٥تؿرل اىل َطتهبٗٝا  ،نُا ٜتشٌُ َػؤٚي ١ٝايتًهؤ أ ٚايذلاخ ٞيف عطضٗا بعس تٛفط ؾطٚط ايعطض  ،أ ٚيف
َتابع ١ادطا٤اتٗا ايتشكٝك. ١ٝ
املادة ( -:) 20

ٜطنــع احملكــل دٗــٛز ٙيف الــاظ ايــسعأ ٣ ٚاالنجــط اُٖٝــٚ ، ١تعــس ايــسع ٣ٛانجــط اُٖٝــ ١اشا َـا قــاّ فٗٝــا اســس٣
املعاٜرل االت-:١ٝ
أوالً -:اشا ناْت ق ١ُٝايفػاز نبرلٚ ، ٠تعس ق ١ُٝايفػاز نبرل ٠اشا ظازت عٔ عؿطَ ٠الٜني زٜٓاض .
ثاىياً -:اشا نإ املتِٗ أ ٚاملتُٗ ٕٛفٗٝا َٔ نباض املٛظفني أ ٚاملػؤٚيني يف ايسٚي ١أ ٚايكٝازات ايػٝاغٜٚ ، ١ٝعس
املٛظف ٕٛبسضدَ ١سٜط عاّ فاعً َٔ ٢نباض املٛظفني.
ثالجاً -:اشا ناْت قٌ اٖتُاّ ايطأ ٟايعاّ .
زابعاً -:اشا ناْت ازيتٗا اق َٔ ٣ٛغٛاٖا.
املادة ( -:) 21

أوالً  -:حملكك ٞاشل ١٦ٝاالطالع عً ٢املػتٓسات ٚايٛثا٥ل ايطزل ١ٝمبا فٗٝا ايػط ١ٜاٜا ناْت زضد ١نتُاْٗا .
ثاىياً  -:اشا ازعت اؾٗ ١اـاضع ١يًتشكٝل إ املعًَٛات ٚايٛثا٥ل املطًٛب االطالع عًٗٝا غاٜـ ١يف ايػـطٚ ١ٜإ
استُاٍ افؿاٗ٥ا قس ٜعطض االَٔ يف االقً ِٝيًدطط ٜ ،ك ّٛضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝبتؿه ٌٝؾٓـ ١ؼكٝـل بط٥اغـت٘ أْ ٚا٥بـ٘
ٚعط ١ٜٛاثٓني َٔ املسضا ٤ايعاَني يف اشل ١٦ٝيًكٝاّ بتسقٝل املعًَٛات ٚايٛثا٥ل .
املادة ( -:) 22

تؿهٌ ايؿعب ايتشكٝك ١ٝيف نٌ َسٜط ١ٜؼكٝل ٚيف نٌ َهتب َٔ عسز َٔ احملككني ٚايتشـطٜني بط٥اغـ ١قكـل شٚ
نفاٚ ٠٤خدلٚ ، ٠حيسز عسز احملككني ٚاملٛظفني فٗٝا يف ض ٤ٛسذِ ايعٌُ يسٜٗا ٚيف ض ٤ٛايتكػُٝات املٓاغبٚ ١فكا
الختصاص املهتب املهاْ. ٞ
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الفصل اخلامص
احالة الدعوى حشب االختصاص امللاىي أو اليوعي
املادة ( -:) 23

أوالً  -:ؼاٍ ( املعً ) ١َٛاملػذً ١بطقِ ازاض ٟأ ٚايسعأ ٣ ٚاالخباض ١ٜبني َسٜطٜات ايتشكٝل أَ ٚهاتب ايتشكٝكات
ايتابع ١يًٗ ١٦ٝسػب االختصاص املهاْ ٞبكطاض َٔ املسٜط ايعاّ أَ ٚسٜط ايتشكٝل أَ ٚسٜط املهتب أ ٚاحملكـل
املدتص  ،فأشا ٚدست اؾٗ ١ايص ٟاسًٝت اي ٘ٝاملعً ١َٛأ ٚايسع ٣ٛاالخباض ١ٜباْٗا غرل كتص ١بايتشكٝل فٗٝا
ال ٟغبب تٛدب مبسٜط ايتشكٝل أَ ٚسٜط املهتب أ ٚاحملكل املدتص عطض االَـط مبطايعـ ١عًـ ٢املـسٜط ايعـاّ
يًفصٌ يف ايٓعاع.
ثاىياً -:يطٝ٥ؼ اشل ١٦ٝأ َٔ ٚخيٛي٘ غًطْ ١كٌ املعًَٛات ٚايسعأ ٣ ٚاالخباض ١ٜبني َسٜطٜات ايتشكٝـل ٚاملهاتـب
ايتشكٝك ١ٝايتابع ١يًٗ. ١٦ٝ
املادة ( -: ) 24

ال ؼاٍ ( ايكطاٜا اؾعا ) ١ٝ٥سػب االختصاص املهاْ ٞأ ٚايٓٛع ٞاال بكطاض َٔ قهُ ١كتص. ١
املادة ( -: ) 25

الجيٛظ عطض ايكطاٜا ا ؾعا ١ٝ٥املعطٚض ١عً ٢قهُ ١ؼكٝل َع ١ٓٝعً ٢قهُ ١ؼكٝل اخط ٣اال بكطاض اساي ١قطاٞ٥
الفصل الشادض
الفصل بني االدازة والتحقيق
املادة ( -: ) 26

ال جيٛظ يًطؤٚغا ٤االزاضٜني يف اشل - ١٦ٝبطُِٓٗ املسٜط ايعاّ َٚسٜط ايتشكٝل َ ٚسٜط املهتب  -ايتسخٌ با ٟؾهٌ
يف ايعٌُ ايتش كٝك ٞاؾاض ٟؼت اؾطاف قطا ٠ايتشكٝل أ ٚتٛدٚ ٘ٗٝدَٗ ١ا ٜ ٚ ،كف زٚضِٖ عٓس تٛظٜـع ايعُـٌ
ٚتٓعٚ ُ٘ٝتٓفٝص تعًُٝات ٚغٝاغات ض٥اغ ١اشلٚ ١٦ٝاملسٜط ايعاّ يف َٝسإ ايعٌُ ايتشكٝكٚ ، ٞضُإ قٝاّ احملككني
بٛادباتِٗ ٚ ،تٛفرل ظطٚف ايعٌُ املٓاغب ١شلِ ٚ ،تكس ِٜاملؿٛض ٠شلِ اشا َ ا طًبٖٛـا ٚٚ ،ضـع ايطقابـات االزاضٜـ١
عًٚ ، ِٗٝعً ٢املٛظفني ايعاًَني يف ايسا٥ط ، ٠أ ٚاملهتب ٚ ،ضُإ ْعاٖـ ١احملككـني ٚايتشـطٜني ٚ ،عـسّ اغـتػالشلِ
يٓفٛشِٖ  ،أ ٚغ ٤ٛتصطفِٗ  ،أ ٚاغتػالشلِ يػًطاتِٗ الغطاض ؾدصَٚ ، ١ٝطاقب ١املتػرلات باَٛاشلِ ٚ ،تـٛفرل
ايسعِ االزاضٚ ٟايًٛدػيت شلِ .
املادة ( -:) 27

أوالً -:يطٝ٥ؼ اشل ١٦ٝأْ ٚا٥ب٘ أ ٚاملسٜط ايعاّ أَ ٚسٜط ايتشكٝل طًب ا ١ٜزع ٣ٛاخباض ١ٜأ ٚقط ١ٝدعا ١ٝ٥يالطالع
عًٗٝا ٚ ،ايتسأَ ٍ ٚع احملكل املدتص بؿأْٗا .
ثاىياًَ -:ع َطاعا ٠ايبٓس ( أ ٚال ) َٔ ٖص ٙاملاز ، ٠متٓع ؾإ ايتشكٝل االزاضٚ ٟامل ٛظفني االزاضٜني يف اشلَ ١٦ٝـٔ
طًب اصٌ ايكطاٜا اؾعا ١ٝ٥أ ٚايسعأ ٣ٚاالخباض ١ٜأًَ ٚدصات أَ ٚطايعات عٓٗا ال ٟغـبب نـإ  ،اال
مبٛافك ١ؼطٜط َٔ ١ٜضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝأ ٚاملسٜط ايعاّ أ ٚباالغتٓاز اىل قطاض قطا. ٞ٥
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املادة ( -:) 28

ملسٜط ١ٜايتشكٝل ٚيًُهتب َفاؼ ١اؾٗات ايـ يت تعٓٗٝـا املداطبـ ١خـاضز اشل٦ٝـ ١أ ٚزاخًـٗا َـع َطاعـا ٠اصـٍٛ
املداطبات االزاض ١ٜاملعطٚف ١يف كاطب ١اؾٗات ايطزل ١ٝخاضز اشل. ١٦ٝ
الفصل الشابع
تيظيه اضابري الدعأوى

املادة ( ٜ -:) 29ه ٕٛضقِ ( ايسع ٣ٛاالخباضَ ) ١ٜته-: َٔ ٕٛ
أوالً -:تػًػٌ غذٌ ايسعأ ٣ٚاالخباض. ١ٜ
ثاىياً -:ايطَع ( ر ى ) ٚفٛق٘ ( ضقِ َسٜط ١ٜايتشكٝل أ ٚاملهتب ) ٚفل املازٖ َٔ ) 31 ( ٠ص ٙايتعًُٝات .
ثالجاً -:غٓ ١تػذ ٌٝاالخباض .
املادة ( ٜ -:) 30ه ٕٛضقِ ( ايكط ١ٝاؾعاَ ) ١ٝ٥ته ٕٛمما ٜأت-: ٞ
أوالً -:تػًػٌ غذٌ ايكطاٜا اؾعا. ١ٝ٥
ثاىياً -:ايطَع ( م ى ) ٚفٛق٘ ( ضقِ َسٜط ١ٜايتشكٝل أ ٚاملهتب ) ٚفل املازٖ َٔ ) 31 ( ٠ص ٙايتعًُٝات .
ثالجاً -:غٓ ١تػذ ٌٝايكط ١ٝاؾعا ١ٝ٥يف غذٌ ايكطاٜا اؾعا. ١ٝ٥
املادة ( -:) 31

حيسز ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝاضقاّ َسٜطٜات ايتشكٝل أ ٚاملهاتب الغطاض املازتني ( ٖ َٔ ) 29ٚ 28ص ٙايتعًُٝات .
املادة ( -: ) 32

ٜه ٕٛضقِ صازض ايهتب احملطض ٠يف ايسع ٣ٛغٛا ٤ناْت اخباض ١ٜأ ٚدعا ٖٛ ١ٝ٥ضقِ ايسع ٣ٛايهاٌَ ٚفل َا ْصت
عًٖ ٘ٝص ٙايتعًُٝات  ،اضاف ١اىل ضقِ تػًػٌ ايهتاب يف ايسعْ ٣ٛفػٗا ٚ ،ميٓع اخص ضقِ صازض يًـسعَ ٣ٛـٔ
غذٌ ايصازض اـاص باملهتب .
املادة ( -: ) 33

ؼفغ اصٌ مج ٝع املداطبات ايصازضٚ ٠ايٛاضز ٠بؿإٔ ايسع ٣ٛفٗٝا ٚ ،ال جيٛظ با ٟساٍ سفعٗا بططٜك ١ازاضٜـ ١أٚ
َهتب. ١ٝ
املادة ( -: ) 34
ًٜتعّ احملكل بتأؾرل ضقِ ايسع ( ٣ٛاالخباض ) ٟأ ( ٚاؾعا ) ٞ٥يف نٌ ٚضقٜٓ ١عُٗـا يف ايسع،٣ٛخاصـ ١املطايعـات
ٚقاضط ايتشكٝل  ،نُشاضط ايطبط ٚايتؿدٝص ٚغرل ايتشكٝل ٚغرلٖا .
املادة ( -: ) 35

ؼفغ األٚيٝات  -املتعًك ١باَط َا -ز ٕٚخًطٗا بأٚضام ايسع ، ٣ٛنأٚيٝات ايعكٛز أ ٚاضباض ٠املٛظف أ ٚايتشكٝل
االزاض ، ٟفٝتٛدب إ ؼفغ تًو األ ٚيٝات يف ًَف َػتكٌ ٜطبط يف ايسعٚ ، ٣ٛال جيٛظ اخطا دٗا َٓ٘ ( أَٔ ٟ
ًَفٗا اـاص ) ٚخًطٗا َع أٚضام ايسع ٣ٛاالخباض ١ٜأ ٚايكط ١ٝاؾعا. ١ٝ٥
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املادة ( -: ) 36

ؼفغ اصٌ املطايعات ٚاملداطبات شات ايطبٝع ١االزاض ١ٜاييت تٓكطـع صـًتٗا بايعًُٝـ ١ايتشكٝكٝـ ١يف اضـباض٠
ًَشك ١باالضباض ٠ايتشكٝكٚ ١ٝال جيٛظ فصًٗا عٓٗا ٚ ،ؼفغ َع صٛض ٠األٚضام ايتشكٝك ١ٝيف كعٕ املهتب اشا َا
اسًٝت ايسع ٣ٛأْ ٚكًت اىل دٗ ١اخط. ٣
املادة ( -: ) 37

ال ؼفغ اصٌ املػتٓسات اييت تعس دػُا يًذطمي ١نايٛثٝك ١املعٚض ٠أ ٚخطاب ايطُإ أ ٚايصو املعٚض يف اضباض٠
ايسع ، ٣ٛبٌ ٜتٛدب تٓع ِٝقطط ضبط اصٛيٜ ٞجبت ف ٘ٝتفاص ٌٝاملػتٓس ٚأٚصاف٘ ٚاملهـإ ٚايؿـدص ايـصٟ
ضبط عٓس ٙأ ٚف ٘ٝثِ ؼفغ يف قاص ١املسٜط ١ٜأ ٚاملهتب .
املادة ( -: ) 38

ٜفتح احملكل اضباض ٠فطع ١ٝيف ساي ١اضغاٍ ايسع ٣ٛاىل دٗات قطا ١ٝ٥أ ٚازاض ١ٜال ٟغبب ٜٚتابع ايسع ٣ٛفٗٝا ؿني
اعازتٗا .
الفصل الجامً
افساد الدعأوى
املادة ( -: ) 39

أوالً -:يًُشكل اؽاش قطاض فطز األ ٚضام ايتشكٝك ١ٝيف ايسع ٣ٛاالخباضٚ ١ٜي٘ اؽاش ايكطاض بتٛسٝس ايسعأ ٣ٚاالخباض١ٜ
ٚ ،ي٘ عطض االَط عً ٢املسٜط ايعاّ أَ ٚسٜط ايتشكٝل أَ ٚسٜط َهتب٘ أ ٚضٝ٥ؼ ايؿعب ١ايتشكٝكٝـ ١الؽـاش
قطاض ايفطز أ ٚايتٛسٝس يف ايسعأ ٣ٚاالخباض. ١ٜ
ثاىياً  -:اشا تكطض فطز أ ٚضام ؼكٝكَ ١ٝػتكً ( َٔ ١زع ٣ٛاخباض ، ) ١ٜفتأخص ايسعأ ٣ ٚاملفطز ٠اضقاَا دسٜسَٔ ٠
غذٌ ايسعأ ٣ٚاالخباض. ١ٜ
ثالجاً ٜ -:عس ضقِ ايسع ٣ٛاالخباض ١ٜاالقسّ ٖ ٛضقِ ايسعأ ٣ٚاالخباض ١ٜاملٛسس. ٠
املادة ( -: ) 40

أوالً -:خيطع اؽاش قطاض ٟفطز ٚتٛسٝس ( ايكطاٜا اؾعا ) ١ٝ٥السهاّ قاْ ٕٛاص ٍٛاحملانُات اؾعاٚٚ ١ٝ٥فكا ملا ٜٛد٘
ب٘ قطا ٠ايتشكٝل  ،فٝه ٕٛيًُشكل غًط ١ايفطز ٚايتٛسٝس يف ايكطاٜا اؾعا ١ٝ٥اشا َا ٚافل قاض ٞايتشكٝـل
عً ٢مماضغ ١احملكل يتًو ايصالس. ١ٝ
ثاىيآًٜ -:فص احملكل املدتص قطاض ايتٛسٝس يف ايكطاٜا اؾعا ١ٝ٥خالٍ (  ) 24غاعٜٓٚ ، ١فص قطاض ايفطز فٗٝا خالٍ
َس ٠ال تعٜس عً ) 72 ( ٢غاع َٔ ١تاضٜذ صسٚض. ٙ
ثالجاً -:تأخص ايسعأ ٣ ٚاملفطز ٠عٔ ( قط ١ٝدعا ) ١ٝ٥اضقاَا دسٜس َٔ ٠غذٌ ايكطاٜا اؾعا. ١ٝ٥
زابعاًٜ -:عس ضقِ ايكط ١ٝاؾعا ١ٝ٥االقسّ ٖ ٛضقِ ايكطاٜا اؾعا ١ٝ٥املٛسس. ٠
املادة ( -:) 41

ال جيٛظ تٛسٝس زع ٣ٛاخباضَ ١ٜع قط ١ٝدعا ، ١ٝ٥فاشا ْٗض غبب ايتٛسٝـس بُٗٓٝـا تٛدـب تػـذ ٌٝايـسع٣ٛ
االخباض ١ٜنكط ١ٝدعاٚ ١ٝ٥تطبٝل قٛاعس تٛسٝس ايكطاٜا اؾعا ١ٝ٥عًٗٝا .
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الفصل التاسع
االحالة على حماكه املوضوع
املادة( -:) 42

ٜفتح يف نٌ َسٜط ١ٜؼكٝل ٚيف نٌ َهتب َٔ َهاتب اشل (١٦ٝغذٌ يالسايٜ) ١ه ٕٛمبجابـ ١غـذٌ صـازض خـاص
بهتب اضغاٍ ايكطاٜا اؾعا ١ٝ٥اىل قهُ ١ايتشكٝل تٓفٝصا يكطاض قاض ٞايتشكٝل( بايتفطٜل ٚاالساي.) ١
املادة ( -:) 43

ًٜتعّ احملكل بتٓفٝص قطاض قاض ٞايتشكٝل بتفطٜل األ ٚضام ايتشكٝك ١ٝيالساي ١خالٍ َس ٠ال تعٜس عً) 24 (٢غاع١
يف سايٚ ١دٛز َٛقٛف فٗٝا ٚ ،خالٍ َس ٠ال تعٜس عً ) 48 ( ٢غاع ١يف ساي ١عسّ ٚدٛز َٛقٛف فٗٝا .
املادة ( -: ) 44

ٜٛقع نتاب اضغاٍ ايسع ٣ٛاىل قهُ ١ايتشكٝل تٓفٝصا يكطاض ( ايتفطٜل ٚاالساي َٔ ) ١احملكل املدتص .
املادة ( -:) 45

ًٜتعّ احملكل املدتص باضغاٍ ْػد َٔ ١نتاب اضغاٍ ايكط ١ٝاؾعا ١ٝ٥اىل قاض ٞايتشكٝـل ( قهُـ ١ايتشكٝـل )-
تٓفٝصا يكطاض ( ايتفطٜل الغطاض االساي ) ١متٗٝسا السايتٗا عً ٢قهُ ١املٛضٛع  -اىل املهتب َ ٚسٜط ١ٜايتشكٝل
ٚاملسٜط ايعاّ ٚايسا٥ط ٠ايكاَْ ١ْٝٛباؾط. ٠
املادة ( -:) 46

ٜطفل بايهتاب املؿاض اي ٘ٝيف املازٖ َٔ) 45 (٠ص ٙايتعًُٝات ْػد َٔ ١اضباض ٠ايسع ٣ٛتطغٌ يًسا٥ط ٠ايكاْ١ْٝٛ
 ٚتكطٜط عٔ ايسعٚ ٣ٛفل منٛشز تعس ٙايسا٥ط ٠ايكاْٜ ١ْٝٛتٛدب إ ٜتطُٔ -يف االقٌ  -املعًَٛات االت-: ١ٝ
أوال ً -:ضقِ ايسعًَٚ ٣ٛدص ٚاف عٓٗا .
ثاىياً -:ازلا ٤املتُٗني فٗٝا َٓٚاص بِٗ ايٛظٝفٚ ١ٝزٚض نٌ َِٓٗ يف اؾطمي. ١
ثالجاً - :ظَإ َٚهإ ٚقٛع دطمي ١ايفػاز .
زابعاً -:ق ١ُٝايفػاز إ ٚدست .
خامشاً:ططٜك ١االخباض ناشلاتف أ ٚايدلٜس االيهتٛضْ ٞأ ٚكدل غط.. ٟاخل  ٌٖٚ،نإ َػفال أ ٚاعًٔ املددلعٔ ْفػ١
سادساً -:املاز ٠ايكاْ. ١ْٝٛ
سابعاًَ -:صرل املتِٗ َٛ ٖٛ ٌٖٚقٛف أَ ٚهفٌ أٖ ٚاضب .
ثامياًٚ -:صف يالَٛاٍ غٛا ٤اناْت َٔ االَٛاٍ املػذلز ٠أ ٚاملطبٛط ١أ ٚاحملذٛظ ٠أ ٚاجملُس.٠
املادة ( -:) 47

ٜطغٌ احملكل ( صٛض ٠ناًَ َٔ ١ايسع ٣ٛاحملايَ ) ١ع ْػد ١اصًَ ١ٝـٔ نتـاب ( اضغـاشلا اىل قهُـ ١ايتشكٝـل )
ْٚػد ١اصً َٛ ١ٝقع (َٔ ١فٗطغت قتٜٛاتٗا )اىل كعٕ املسٜط ١ٜأ ٚاملهتب ؿفعٗا.
املادة ( -:) 48

تتٛىل ايسا٥ط ٠ايكاْ ١ْٝٛيف اشلَ ١٦ٝتابع ١ايسع -٣ٛبعس اضغاشلا اىل قاض ٞايتشكٝل يالساي ١عً ٢قهُ ١املٛضٛع
ؿني صسٚض اؿهِ ايفاصٌ فٗٝا ٚانتػاب٘ زضد ١ايبتات .
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الفصل العاطس
تدأول اضابري الدعأوى
املادة ( -:) 49

جيط ٟتسأ ٍٚاضابرل ايسعأ ٣ ٚايتشكٝك ١ٝبني احملككني ٚيف عُ ّٛاشل ١٦ٝاغتٓازا اىل غذالت شَِ اصٛيٜٚ ، ١ٝتـٛىل
املسٜط ايعاّ ٚضع آي ١ٝعٌُ قهُ ١يًػٝطط ٠عًـ ٢تـسأ ٚشلا يف املهاتـب ايتابعـ ١يًٗ٦ٝـ ، ١تطـُٔ ٚدـٛز َٛقـف
ايهذل ْٞٚقسخ َطابل يػذالت ايصَ ١يف ساغب ١املهتب ايطٝ٥ػٜٚ ، ١ٝهَ ٕٛسٜط ايتشكٝكات أَ ٚـسٜط املهتـب
َػؤٚال عٔ تٛفط شيو املٛقف َٚطابكت٘ يػذالت ايصَ. ١

املادة ( -:) 50

ًٜتعّ احملكك ٕٛبتشسٜح َعًَٛات اؿاغبات ايطٝ٥ػ ١ٝملسٜط ١ٜايتشكٝكات أ ٚيًُهتب اييت تؤؾط زعٛاِٖ فٗٝا ،
ٜٚطع املسٜط ايعاّ آي ١ٝيطُإ تأؾرل املعًَٛات عٔ ايسعأ ٣ ٚيف اؿاغبات يف زا٥ط ٠ايتشكٝكات ٚيف َسٜطٜاتٗا ٚيف
َهاتبٗا ٚفل مناشز تعس شلصا ايػطض  ،عً ٢إ تطُٔ تًو ايُٓاشز تٛفرل َعًَٛات تتطُٔ عً ٢االقٌ ًَدص
ٚاف عٔ ايسعٚ ٣ٛعـٔ املـتُٗني فٗٝـا َٓٚاصـبِٗ ايٛظٝفٝـٚ ١قُٝـ ١ايفػـاز َٚهـإ ٚتـاضٜذ ٚقٛعـ٘ ٚططٜكـ١
االخباض ٚفُٝا اشا نإ َػفال ْٚ ،تا٥ر ايتشكٝل عٔ نٌ َتِٗ فٗٝا َٚ ،صرل ايسع ٣ٛايٓٗاَٚ ١ٝ٥ا مت فٗٝا َٔ
ادطا٤ات ٚقطاضات ٖاَ. ١
املادة ( -:) 51

ٜتشكل املسٜط ايعاّ َٔ تٛفط غذالت ايصَِ َٚطابكتٗا يًُٛاقف يف اؿاغـبات االيهذلْٝٚـٚ ، ١ايتـعاّ املهتـب ٚ
احملكك ٕٛبتشسٜح َعًَٛات زعأٚاِٖ ٚ ،تٛفط َٛاقف أ ٚاَط ايكبض ٚاملٛقٛفني يف نٌ َهتب َٔ املهاتب ايتابع١
يًٗٚ ، ١٦ٝتكس ِٜتكاضٜط زٚض ١ٜعٔ شيو اىل ض٥ـٝؼ اشل٦ٝـْٚ ١ا٥بـ٘ نـٌ ثالثـ ١اؾـٗط يف االقـٌ َـع اؾـعاض قػـِ
االسصا ٤بٓػدَٗٓ ١ا .
املادة ( -:) 52

تٛزع مجٝع املعًَٛات ٚاالخباضات ٚايؿهأ ٣ٚاييت تٓػب اْتٗانـات أ ٚكايفـات أ ٚفػـاز ملـٛظف ٞاشل٦ٝـ ١اىل
ضٝ٥ؼ اشل،١٦ٝالؽاش َا ٜطآَ ٙاغبا.
املادة ( -:) 53

أوالًٜ -:ؿعط احملكل املدتص َسٜط ١ٜايؿؤ ٕٚايكاْ ١ْٝٛبا ٟقطاض ٜصسض بـاالفطاز عـٔ املـتِٗ أ ٚبـايعف ٛعٓـ٘ أٚ
بطفض ايؿهٚ ٣ٛغًل ايسعْٗ ٣ٛاٝ٥ا أَ ٚؤقتا ال ٟغبب ٚ ،ا ٟقطاض ٜط ٣ضطٚض ٠ايطعٔ ب٘  ،خالٍ ( ) 48
غاع َٔ ١تاضٜذ صسٚض ايكطاض .
ثاىياً -:تهًف َسٜط ١ٜايؿؤ ٕٚايكاْ ١ْٝٛاسس َٛظفٗٝا يالطالع عً ٢األ ٚضام ايتشكٝك ١ٝيس ٣احملكل املدتص خالٍ
َس ٠ال تعٜس عً ٢ثالث ١اٜا ّ َٔ تاضٜذ ٚضٚز االؾعاض ايٗٝا َع َطاعاَٛ ٠اعٝس ايطعٔ ايكاْ. ١ْٝٛ
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ثالجآًٜ -:عِ املُجٌ ايكاْ ْٞٛعطٜط ١يًطعٔ يف قطاض قاض ٞايتشكٝل  -اشا َا ضأ ٣ضطٚض ٠يصيو – ٜٚػـتهٌُ
ادطا٤ات تكس ِٜايطعٔ ٚزفع ايطغ ّٛإ ٚدست ٚ ،غالف٘ ٜكسّ تكطٜط ٙاىل زا٥طت٘ َؿفٛعا بطأ ٜ٘بعسّ ضطٚض٠
ايطعٔ ٚ ،ملسٜط عاّ ايسا٥ط ٠ايكاْ ١ْٝٛايفصٌ ْٗاٝ٥ا بٗص ٙايٓكط ١بٓفػ٘ أ ٚبٛاغط ١ؾٜٓ ١ؿهًٗا شلصا ايػطض
زابعاً -:تطبط َسٜط ١ٜايتشكٝل أَ ٚهتب ايتشكٝكات املدتص ايعطٜط ١ايتُٝٝع ١ٜساٍ ٚضٚزٖا َع اصٌ ايسع٣ٛ
ٚتطغًٗا اىل قهُ ١ايتشكٝل املدتص ١الٜساعٗا اىل دٗ ١ايطعٔ .
خامشاًٜ -:ؿعط احملكل املدتص ايسا٥ط ٠ايكاْ ١ْٝٛبٓػد َٔ ١ايكطاض ايتُٝٝع ٟايصازض يف ايطعٔ خالٍ ثالث ١اٜاّ َٔ
تاضٜذ اغتالَ٘ اضباض ٠ايسع ٣ٛبعس اعازتٗا َٔ احملهُ ١املدتص. ١
الفصل احلادي عظس
سجالت التحقيق

املادة (  -:) 54متػو نٌ َسٜطَ َٔ ١ٜسٜطٜات ايتشكٝل أَ ٚهتب َٔ َهاتب ايتشكٝكات ايػذالت االت-: ١ٝ
أوالً -:غذٌ ايسعأ ٣ٚاالخباض. ١ٜ
ثاىياً -:غذٌ ايسعأ ٣ٚاؾعا. ١ٝ٥
ثالجاً -:غذٌ االساي. ١
زابعاً -:غذٌ املٛقٛفني .
خامشاً - :غذٌ أٚاَط ايكبض .
سادساً -:غذٌ أٚاَط االغتكساّ .
سابعاً -:غذٌ عسّ َٛافك ١املطدع .
ثامياً -:غذٌ ايعف. ٛ
تاسعاً -:غذٌ اغذلزاز املتُٗني .
عاطساً -:غذٌ اغذلزاز االَٛاٍ املٗطب ١يًداضز .
احد عظس -:غذٌ االَٛاٍ املػذلز. ٠
اثيى عظس -:غذٌ املددل ٜٔايػطٜني .
ثالثة عظس  –:غذٌ املطبٛطات .
ازبعة عظس  –:غذٌ املدلظات اؾطَ. ١ٝ
مخشة عظس  –:غذٌ ايصَ.١
سادض عظس -:ا ٟغذٌ اخط ٜأَط ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝأ ٚاملسٜط ايعاّ مبػه٘.
املادة ( -:) 55

ٜس ٕٚيف ( غذٌ عسّ َٛافك ١املطدع ) اغِ املتِٗ ايص ٟأ ٚقفت االدطا٤ات اؾعا ١ٝ٥عك٘ يعسّ َٛافك ١املطدع طبكـا
الْ ٟص قاْ ْٞٛجيٝع شيوٚٚ،ظٝفت٘ َٓٚصب٘ ٚاملاز ٠ايكاًَْٚ ١ْٝٛدص ايتُٗٚ ١ق ١ُ ٝايفػاز ٚضقِ ايسعٚ ٣ٛاؾٗ١
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اييت ٜٓتػب ايٗٝا ٚاغِ املطدع ايص ٟضفض اعطا ٤االشٕ ٚضقِ نتاب٘ ٚتاضخي٘ ٚتاضٜذ قطاض قاض ٞايتشكٝل باٜكاف
االدطا٤ات .
املادة ( -:) 56

ٜجبت يف غذٌ ايعف ٛازلا ٤املتُٗني املؿُٛيني بايعفَٓٚ ٛاصبِٗ ٚاغِ اؾٗ ١اييت ٜٓتػب ٕٛايٗٝا ٚضقِ ايـسع٣ٛ
ٚاملاز ٠ايكاًَْٚ ١ْٝٛدص ايتُٗٚ ١ق ١ُٝايفػاز ٚضقِ ٚتاضٜذ قطاض اؾٗ ١ايكطا ١ٝ٥بايعفٚ ٛازلٗا .
املادة ( -:) 57

ٜس ٕٚيف غذٌ ( االَٛاٍ املػذلز) ٠األ ٚصاف ايتفص ١ًٝٝيالَٛاٍ أ ٚاملٛدٛزات أ ٚاالص ٍٛاييت تتُهٔ اشلَٔ ١٦ٝ
اغتعازتٗا َٔ االَٛاٍ املدتًػ ١أ ٚاملػطٚق ١أ ٚاملػتٛىل عًٗٝا با ٟططٜك ١ناْت ٚاالَٛاٍ ٚاالزٚات اييت تهٕٛ
ازا ٠يًذطمي ١أ ٚادط عٓٗا ٚاالَٛاٍ اييت تتش ٍٛايٗٝا االَٛاٍ املػطٚق ١أ ٚاملدتًػ ١أ ٚاملػتٛىل عًٗٝاٜٚ ،س ٕٚف٘ٝ
ضقِ ايسعٚ ٣ٛاغِ احملكل ٚتاضٜذ َٚهإ ايطبط ٚاغِ َٔ ضبطت عٝاظت٘ َٚهإ اٜساع االَٛاٍ ٚقُٝتٗا ايتكسٜط١ٜ
َٚصرلٖا ايٓٗا. ٞ٥
املادة ( -:) 58

ٜس ٕٚيف ( غذٌ املطبٛطات ) مجٝع االَٛاٍ ٚاالص ٍٛاييت ٜتِ ضبطٗا خالٍ ايتشكٝل ٚي ٛمل تهٔ َٔ االَـٛاٍ
املػذلزٚ ٠فكا يًُازٖ َٔ ) 57 ( ٠ص ٙايتعًُٝات .
املادة ( -:) 59

ٜس ٕٚيف غذٌ املدلظات اؾطَ ١ٝاالالت ٚاالز ٚات اييت اغتدسَت يف اضتهاب اؾطميَٚ ١ا ٜعس دػُا شلا َٚا ٜعس
ادطا عٔ اضتهابٗا نُبًؼ ايطؾ ٠ٛاملسفٛعٚ ١ايٛثٝك ١املعٚضٚ ٠ايصو ايص ٟاختًػت مبٛدب٘ االَٛاٍ ٚاالزٚات ايـيت
اغتدسَت يف تعصٜب ايػذني ٚغرلٖا .
املادة ( -:) 60

ٜس ٕٚيف ( غذٌ اغذلزاز املتُٗني ) ازلا ٤املتٗ ُني ايصٜ ٜٔتكطض تٓعًَ ِٝف اغذلزاز بِٗ ٚضقِ ايسعًَٚ ٣ٛدـص

عٔ اؾطميٚ ١تاضٜذ َٚهإ ٚقٛعٗا ٚازلا ٤ؾطنا ٤املتِٗ فٗٝا ٚاغِ ايٛظاض ٠أ ٚاؾٗ ١املعٓٚ ١ٝق ١ُٝايفػاز ٚاملـاز٠
ايكا ْٚ ١ْٝٛاغِ ايبًس ايصٜ ٟتٛادس ف ٘ ٝاملتِٗ املطًٛب اغذلزازٚ ٙعٓٛاْ٘ إ ٚدس .
املادة ( -: ) 61

ٜس ٕٚيف ( غذٌ اغذلزاز االَٛاٍ املٗطب ١يًداضز ) املعًَٛات ايهاًَ ١عٔ االَٛاٍ املدتًػ ١أ ٚاملػطٚق ١املٗطبـ١
اىل اـاضز اييت ٜتٛدب َالسك ١اغذلزازٖا َٔ زٚي ١اخطٜ ٣تطُٔ ضقـِ ايـسعًَٚ ٣ٛدـص عـٔ اؾطميـٚ ١تـاضٜذ
َٚهإ ٚقٛعٗا ٚاغِ ايٛظاض ٠أ ٚاؾٗ ١املعٓٚ ١ٝق ١ُٝايفػاز ٚاملاز ٠ايكاْٚ ١ْٝٛازلا ٤املتُٗني فٗٝا ٚاغِ ايبًس ايصٟ
ٖطبت اي ٘ٝاالَٛاٍ ٚكًص املعًَٛات املتٛفط ٠عٓٗا .

املادة ( -: ) 62

ًٜتعّ احملكل املدتص باؾعاض َسٜط ايتشكٝل أَ ٚسٜط َهتب٘ مبا ٜتٛدب تس ٜ٘ٓٚيف غذالت املهتب خالٍ ( ) 48
غــاع ١مبــصنط ٠تػــذٌ يف غــذٌ ٚاضز امله تــب ٚتــٛزع اىل ممػــه ٞايػــذالت الزخاشلــا فٗٝــا ٚؼــسٜح املٛاقــف
االيهذل ١ْٝٚاملٛاظ. ١ٜ

2016 /11/14

– –27

ذمارة ( )205العدد

املادة ( -: ) 63

ٜٓعِ َٛقف ايهذلَ ْٞٚطابل يهٌ غذٌ َٔ غذالت املهتب .
املادة ( -: ) 64

أوالً  -:حيسز املسٜط ايعاّ ؾهال َٛسسا ؾُٝع غذالت املهتب يف ض ٤ٛاسهاّ ٖص ٙايتعًُٝات ٜٚ ،تٛىل َتابعـ١
طبع مناشز ايػذالت ٚتعٜٚس املهاتب بٗا .
ثاىياً  -:تٛقع ايصفش ١األ ٚىل ٚاالخرل َٔ ٠نٌ غذٌ ٜفتح َٔ ايػذالت املٓصٛص عًٗٝا يف املازَٔ ) 54 ( ٠
ٖص ٙايتعًُٝات َٔ قبٌ املسٜط ايعاّ ٚ ،ؽتِ غتِ ايسا٥ط ٠ساٍ فتش٘ ٚ ،قبٌ تػذ ٌٝاَ ٟعً ١َٛف. ٘ٝ
ثالجاً -:فُٝا عسا غذالت ايسعأ ٣ٚاالخباضٚ ١ٜايسعأ ٣ ٚاؾعاٚ ١ٝ٥غذالت االسايٚ ١ايصَٚ ١املطبٛطات ٚاملدلظات
اؾطَ،١ٝجيٛظ االنتفا ٤بػذالت ايهذل ١ْٝٚتٛثل باؿاغبٚ ١تـٛزع ْػـذ ايهذلْٝٚـَٗٓ ١ـا غـٜٓٛا اىل َـسٜط
املسٜط ايعاّ.
املادة ( -: ) 65

تٓعِ َسٜط ١ٜايتشكٝل أَ ٚهتب ايتشكٝكات َٛاقف ؾٗط ١ٜمبا ز ٕٚيف غذالٖا  ،تطغًٗا اىل املسٜط ايعـاّ قبـٌ
ايجايح َٔ ايؿٗط ايتايٜٚ ، ٞتٛىل املسٜط ايعاّ تٛسٝسٖا ٚضفعٗا قبٌ ايعاؾط َٔ ايؿٗط ايتاي ٞاىل ضٝ٥ؼ اشل١٦ٝ
ْٚا٥ب٘ ٜٛٚزع ْػدَٗٓ ١ا اىل ايسا٥ط ٠ايكاْٚ ١ْٝٛاىل قػِ االسصا. ٤
الفصل الجاىي عظس
التعأوٌ مع اجلَات ذات الصلة
املادة ( -:) 66

تًتعّ اؾٗات اـاضع ١يًتشكٝل بإ تكسّ يًٗ٦ٝـ ١بٓـا ٤عًـ ٢طًبٗـا ٚبـس ٕٚتـأخرل  ،املعًَٛـات ٚاالٜطـاسات
ٚاملػتٓسات ٚايٛثا٥ل مبا فٗٝا ايػط ١ٜاٜا ناْت زضد ١نتُاْٗا ٚغرل شيو مما تط ٣ضطٚض ٠االطالع عً ٘ٝالغـطاض
ايطقابٚ ١فكا يًكٛاْني اي ٓافص ، ٠طبكا السهاّ املاز ( ٠اـاَػ / ١عاؾطا –  َٔ ) 3قاْ ٕٛاشلٝـ.١٦
املادة ( -:) 67

تًتعّ مجٝع اؾٗات ايطزلٚ ١ٝغرل ايطزل ١ٝبتػٗ ١َُٗ ٌٝزخ ٍٛقكك ٞاشلَ ١٦ٝع ادٗعتِٗ اييت تكتطـٗٝا طبٝعـ١
عًُِٗ  ،اىل االَانٔ املطًٛب َِٓٗ ايسخ ٍٛايٗٝا ٚ ،تٛفرل اؿُا ١ٜشلِ ٚ ،ال جيٛظ ػطٜسِٖ َٔ االدٗع ٠املتعًكـ١
بعًُِٗ طبكا يٓص املاز ( ٠ايجايج ١عؿط / ٠أٚال ) َٔ قاْ ٕٛاشل. ١٦ٝ
املادة ( -:) 68

ٜطاع ٢اؽاش َا ًٜعّ العالّ اؾٗات ايطزل ١ٝاييت اسايت االخباض اىل اشل ١٦ٝأ ٚاييت تتابعـ٘ َعٗـا – نـٌ ثالثـ١
اؾٗط يف االقٌ  -مبػتذسات االدطا٤ات ا يتشكٝك ١ٝيف ايـسعٜٚ ، ٣ٛتٛدـب اعطـاْ ٤ػـدَ ١ــٔ ايهتـب املُٗـ١
ايصازض ٠يف ايسع ٣ٛاىل تًو اؾٗات اشا مل ٜهٔ ٖٓاى َاْع َٔ شيو .
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املادة ( -:) 69

أوالً -:ال جيٛظ تعٜٚس أ ٟؾدص أ ٚدٗ ١خاضز اشلَُٗ ١٦ٝا عال ؾـأْٗا باملعًَٛـات ايتشكٝكٝـ ١أ ٚبٓػـدَ ١ـٔ
األٚضام ايتشكٝك ١ٝاال باالغتٓاز اىل قطاض قطا ٞ٥بايٓػب ١يًكطاٜا اؾعا،١ٝ٥أ ٚباَط َٔ املسٜط ايعاّ ٚباشٕ َٔ
ضٝ٥ؼ َٔ اشل ١٦ٝبايٓػب ١يًسعأ ٣ٚاالخباضٚ ١ٜاملعًَٛات.
ثاىياً -:اغتجٓا َٔ ٤اسهاّ ايبٓس( أ ٚال )َٔ ٖص ٙاملازٜ ٠ه ٕٛالططاف ايسع ٣ٛغٛا ٤انإ املتِٗ أ ٚاجملٓ ٢عً٘ٝ
أ ٚاملؿته ٞأ ٚاملػؤَ ٍٚسْٝا أ ٚاملسع ٞباؿل املسْٚٚ ٞنال ِٗ٥سل االطالع عًـ ٢األٚضام ايتشكٝكٝـٚ ١سـل
طًب ْػذ َٓٗا ٚفكا يًكٛاعس املٓصٛص عًٗٝا يف قاْ ٕٛاص ٍٛاحملانُات اؾعا.١ٝ٥
الفصل الجالح عظس
احلفاظ على سسية ٍويات املخربيني الشسيني
املادة ( -:) 70

أوالًٜ -:ه ٕٛغذٌ ( املددل ٔ ٜايػطٜني ) يف َسٜط ١ٜايتشكٝل أَ ٚهتب ايتشكٝكات بعٗسَ ٠سٜطٚ ٙيف ساي ١غٝاب٘
أ ٚعسّ ٚدٛز ٙيف املهتب ال ٟغبب فٝه ٕٛبعٗس َٔ ٠حيٌ قً٘ يف ساي ١غٝاب٘.
ثاىياًٜ -:تٛىل َسٜط ايتشكٝل أَ ٚسٜط املهتب أ َٔ ٚحيٌ قً٘ اغتكباٍ املدـدل ايػـطٚ ٟتـس ٜٔٚازلـ٘ ايطبـاعٞ
ٚايًكب ٚعٓ ٛاْ٘ ٚقٌ اقاَت٘ ٚعًُ٘ ٚعالقت٘ باملتِٗ ٚاططاف ايسعٚ ٣ٛضقِ ٖاتف٘ إ ٚدس ٚ ،تػتٓػذ ٖٜٛت٘
ٚؼفغ يسٜٚ ، ٜ٘س ٕٚنٌ شيو يف ايػذٌ ٚيف اؿاغب. ١
ثالجاً -:حيَ ٌٝسٜط ايتشكٝل أَ ٚسٜط املهتب أ َٔ ٚحيٌ قً٘ املددل ايػط ٟاىل اسس احملككني يتس ٜٔٚاقٛاٍ عً ٢إ
ال ٜعط ٢يًُش كل غ ٣ٛضقِ املددل ايػط َٔ ٟغذٌ املددل ٜٔايػطٜني ٚ ،ملسٜط ايتشكٝكات أَ ٚسٜط املهتب
أ َٔ ٚحيٌ قً٘ تس ٜٔٚاقٛاٍ املددل ايػط ٟاشا نإ قككا .
زابعاًٜ -:ك ّٛاحملكل بتس ٜٔٚاقٛاٍ املددل ايػط ٟاغتٓازا عً ٢ضقُ٘ يف غذٌ املددل ٜٔايػطٜني ز ٕٚغؤاي٘ عٔ ازل٘
أ ٚاَ ١ٜعًَ ٛات تهؿف عٔ ؾدصٝتٜ٘ٚ،بًؼ َسٜط املهتب املددل – بصيو-يطُإ عسّ ايتصـطٜح باٜـ١
َعًَٛات عٔ ؾدصٝت٘ يػرل َسٜط ايتشكٝكات أَ ٚسٜط املهتب .
خامشاً - :ؼفغ افاز ٠املددل ايػط ٟيف اضباض ٠ايسعَ،٣ٛع سفغ ْػدَٗٓ ١ا يف بٛنؼ فا ٌٜخاص بـصيو ٚفكـا
يتػًػٗا يف غذٌ املددل ٜٔايػطٜني بعس سفعٗا نصٛض ( ٠غهٓط ) يف ساغب ١املسٜط ١ٜأ ٚاملهتب ٜٛٚ ،زع
غذٌ املددل ٜٔايػطٜني ٚايبٛنؼ فا ٌٜاـاص بافازاتِٗ يسَ ٣سٜط ايتشكٝل أَ ٚـسٜط املهتـب ٚال جيـٛظ
االطالع عً ٢ايػذٌ ٚايبٛنؼ فا ٌٜاال يًكطاٚ ٤يطٝ٥ؼ اشل ١٦ٝأ ٚاملسٜط ايعاّ .
سادساًٜ -:تشٌُ َسٜط ايتشكٝل أَ ٚسٜط املهتب  َٔٚحيٌ قً٘ َػؤٚي ١ٝفطح اغِ املددل ايػط ٟأٜٖٛ ٚت٘ اشا مل
ٜجبت بططٜل اخط َػؤٚي ١ٝغرلُٖا عٔ شيو .
سابعاً -:خيصص َهإ يتس ٜٔٚاقٛاٍ املددل ٜٔايػطٜني يطُإ َٓع ايتعطف عًٜٖٛ ٢اتِٗ ٚيًشفاظ عً ٢غـالَ١
املعًَٛات ٚغطٜتٗا.
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الفصل السابع عظس
متابعة احوال املوقوفني
املادة ( -:) 71

تؿهٌ باَط َٔ املسٜط ايعاّ ( ؾَٓ ١طنع ) ١ٜملتابع ١اسٛاٍ املٛقٛفني عً ٢شَ ١قكك ٞاشل. ١٦ٝ
املادة ( -:) 72

تؿهٌ يف نٌ َسٜط ١ٜؼكٝل باَط َٔ َسٜط ايتشكٝل ( ؾٓ ١فطع ) ١ٝملتابع ١اسـٛاٍ املٛقـٛفني عًـ ٢شَـ ١قككـٞ
املسٜط. ١ٜ
املادة ( -:) 73

تتٛىل ايًذإ ايفطع ١ٝاعساز َٛقف -قبٌ اـاَؼ َٔ ايؿ٘ َٔ -خالٍ غـؤاٍ مجٝـع قككـ ٞاملهتـب عـٔ عـسز
ٚازلا ٤املٛقٛفني يسٚ ِٜٗاملطسً ١اييت ٚصٌ ايٗٝا ايتشكٝل ْٛٚاقص٘ ٚاغباب ايتأخرل فٚ ،٘ٝادطا٤ات احملكل ملعاؾتٗا
املادة ( -:) 74

تٓعِ ايًذٓ ١ايفطع ١ٝبعس انُاٍ امل ٛقف املٓصٛص عً ٘ٝيف املازٖ َٔ ) 73 ( ٠ص ٙايتعًُٝات ظٜـاض ٠ؾـٗط ١ٜاىل
اَانٔ استذاظ َٛقف ٞاملهتب ملطاقبـْ ١عافتٗـا ٚٚدـٛز سـس ازْـَ ٢ـٔ املػـاس ١االضضـٚ ١ٝاالضـا ٠٤ايطبٝعٝـ١
ٚاالصطٓاعٚ ١ٝاغباب ايتسفٚ ١٦ايتدلٜس ٚايتٗٚٚ ، ١ٜٛدٛز َطافل َٓاغـب ١يالغـتشُاّ تتٓاغـب زضدـات اؿـطا٠
فٗٝا َع املٓار .
املادة ( -:) 75

عً ٢ايًذإ ايفطع ١ٝايًكا ٤ظُٝع َٛقٛيف املسٜط ١ٜأ ٚاملهتب ٚاطالعِٗ عً ٢غرل ايتشكٝل يف قطاٜاِٖ ٚاغباب
ايتأخرل فٗٝا ٚاملعاؾات اييت غتتدص بِؿأْٗا ٚ .غؤاشلِ عٔ تعاٌَ ازاض ٠املٛقف أ ٚايػذٔ َعِٗ ٚتٛفرل ايتػص١ٜ
املٓاغب ٚ ١املٝا ٠ايصاؿ ١يًؿطب ٚفُٝا اشا ٜػُح شلِ يًدـطٚز يف اشلـٛا ٤ايطًـل مبـا ال ٜكـٌ عـٔ غـاعَٜٝٛ ١ـا ،
ٚاالتصاٍ بعٛاٚ ، ًِٗ٥ؾطاٚ ٤قطا ٠٤ايهتب ٚاجملالت ٚايصشف ٚفُٝا اشا ٜتٛفط تًفاظ أَ ٚـصٜاع ٚ .ايتشـط ٟعـٔ
تٛفط اـسَات ايطبٝـ ١يًُٛقـٛفني ٚايفشـص ايصـش ٞايـسٚض ٟشلـِ ٚ ،ادـطا٤ات ازاض ٠ايػـذٔ أ ٚاملٛقـف بؿـإٔ
فصٌ املٛقٛفني املصابني باَطاض دػسَ ١ٜعس ١ٜأ ٚاَـطاض ْفػـٚ ١ٝعكًٝـ ١مبـا ٜٓػـذِ َـع ايكـٛاْني ٚاالْعُـ١
ٚايتعًُٝات املٓعُ ١يصيو .
املادة ( -:) 76

تٓعِ ايًذإ ايفطع ١ٝتكاضٜط َفصً ١عٔ ظٜاضتٗا ايؿٗط ١ٜاىل املٛقٛفني  ،تطفع٘ َع املٛقـف املٓصـٛص عًٝـ٘ يف
املازٖ َٔ ) 73 ( ٠ص ٙايتعًُٝات  ،اىل ايًذٓ ١املطنع ١ٜقبٌ اـاَؼ ٚايعؿط َٔ ٜٔايؿٗط  ،يتٛسٝسٖا ٚعطضٗا
عً ٢املسٜط ايعاّ يطفعٗا اىل ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝقبٌ ْٗا ١ٜايؿٗط .
املادة ( -:) 77

عً ٢ايًذإ ايًكا ٤باملٛقٛفني بصٛضَٓ ٠فطزٚ ٠غؤاشلِ عٔ َ س ٣تعطضِٗ يعكٛبات دػس ١ٜأْ ٚفػ ١ٝأ ٚتعطضـِٗ
يالبتعاظ أ ٚاالٖاْٚ ، ١يف سايٚ ١دٛز أ ٟؾه ٣ٛتطفع ايًذٓ ١ايفطع ١ٝتكطٜطا غطٜا فٛضٜا اىل ايًذٓ ١املطنع ١ٜخالٍ
(  )24غاع. ١
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املادة ( -:) 78

تطع ايًذٓ ١املطنع ١ٜمنٛشز دسَٛ ٍٚسس ملتابع ١اسٛاٍ املٛقٛفني ٚ ،تطع منٛشز ا غتبٝإ َٓاغـب تتـٛىل ايًذـإ
ايفطع ١ٝتٓفٝص ٙعًَٛ ٢قٛيف اشلٚ ، ١٦ٝاٜساع٘ اىل قػِ االسصا ، ٤يتشًٚ ً٘ٝعطض ْتا٥ذ٘  -يف َعـطض تكطٜـط
ايًذٓ ١املطنع ١ٜعٔ اسٛاٍ َٛقٛيف اشل ١٦ٝايؿٗط - ٟعً ٢ضٝ٥ؼ اشلٚ ١٦ٝاملسٜط ايعاّ .
املادة ( -:) 79

يًذٓ ١املطنع ١ٜايكٝاّ مبتابعات ٚظٜاض ات َٝساْ ١ٝاىل اَانٔ االستذاظ ٚايتٛقٝف يًتشكل َٔ سػٔ قٝاّ ايًذـإ
ايفطع ١ٝمبٗاَٗا .
الفصل اخلامص عظس
تعازض املصاحل
املادة ( -: ) 80

ال جيٛظ يًُشكل تٛي ٞايتشكٝل يف ايسع ( ٣ٛاالخباض ١ٜأ ٚاؾعا)١ٝ٥أ ٚاالغتُطاض بايتشكٝل فٗٝا يف االسٛاٍ االت-:١ٝ
أوالً -:اشا نإ ظٚدا أ ٚصٗطا أ ٚقطٜبا السس االططاف فٗٝا ست ٢ايسضد ١ايطابع. ١
ثاىياً -:اشا نإ ي٘ أ ٚيعٚد٘ أ ٚالسس أٚالز ٙأ ٚاسس اب ٜ٘ٛخص ١َٛقاَ ١ُ٥ع اسس اططاف ايسع ٣ٛأَ ٚع ظٚد٘ أٚ
اسس أٚالز ٙأ ٚاسس اب. ٜ٘ٛ
ثالجاً -:اشا نإ ي٘ أ ٚيعٚد٘ أ ٚالسس اصٛي٘ أ ٚالظٚادِٗ أ ٚيفطٚع٘ أ ٚاظٚادِٗ أ ٚملٔ ٜهٚ ٖٛ ٕٛن ٌٝعِٓٗ أٚ
ٚصٝا أ ٚقُٝا عًَ ٘ٝصًش ١يف ايسع. ٣ٛ
زابعاً -:اشا نإ ٚنٝال السس اـص ّٛأٚ ٚصٝا عً ٘ٝأ ٚقُٝا أٚ ٚضاثا ظاٖطا ي٘ أ ٚناْت ي٘ صً ١ظٚد ١ٝأ ٚقطاب ١أٚ
َصاٖط ٠بٛن ٌٝاسس اـص ّٛأ ٚايٛص ٞأ ٚايك ِٝعً ٘ٝأ ٚباسس اعطا ٤فًؼ ازاض ٠ايؿطن ١اييت ٖ ٛططف يف
ايسع ٣ٛأ ٚاسس َسٜطٜٗا .
خامشاً - :اشا نإ اسس ايططفني َػتدسَا عٓس ٙأ ٚنإ قس اعتاز َؤانً ١اسس ايططفني أَ ٚػانٓت٘ أ ٚنـإ قـس
تًكٖ َ٘ٓ ٢س ١ٜقبٌ ؼطٜو ايؿه ٣ٛأ ٚبعسٖا .
سادساً -:اشا نإ بٚ ٘ٓٝبني اسس ايططفني يف ايسع ٣ٛعسأ ٠ٚأ ٚصساق. ١
املادة ( -:) 81

أوالً  -:اشا قاَت يف احملكل اسس االغباب املٓصٛص عًٗٝا يف املازٖ َٔ ) 80 ( ٠ص ٙايتعًُٝات ٚدب ب٘ اؾـعاض
َسٜط َهتب٘ الٜساع ايسع ٣ٛاىل قكل اخط .
ثاىياً -:اشا قاّ ا ٟؾهٌ َٔ اؾهاٍ تعاضض املصاحل يس ٣قكل اشل َٔ ١٦ٝغرل اؿاالت املٓصٛص عًٗٝا يف املاز٠
(َ ) 80ــٔ ٖــص ٙايتعًُٝــات فعًــ ٢احملكــل اؾــعاض َــسٜط ٙاملباؾــطٚ ،عًــ ٢املــسٜط اؽــاش ايــالظّ يف ضــ٤ٛ
اؿاي ١املعطٚض.١
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املادة ( -:) 82

اشا تٛفطت ا ١ٜساي َٔ ١ساالت تعـاضض املصـاحل بطـُٓٗا اؿـاالت املٓصـٛص عًٗٝـا يف املـازَ )80(٠ـٔ ٖـصٙ
ايتعًُٝات يسَ ٣سٜط ايتشكٝل أَ ٚسٜط املهتـب فٝتٛدـب اؾـعاض ض٥ـٝؼ اشل٦ٝـٚ ١املـسٜط ايعـاّ بٗاٚ،تٓفٝـص
قطاضاتِٗ بؿأْٗا.
املادة(-:)83

الجيٛظ الَٛ ٟظف يف زا٥ط ٠ايتشكٝكات قب ٍٛاشلسَُٗ-١ٜا ناْت قُٝتٗا– َباؾط ٠أ ٚبططٜك ١غرل َباؾط َٔ ٠اسس
االططاف يف ايسع ٣ٛاؾاض ٟايتشكٝل فٗٝـا أ ٚاظٚادٗـِ أ ٚاصـٗاضِٖ أ ٚاقـاضبِٗ َـٔ ايـسضدات األٚىل ٚايجاْٝـ١
ٚايجايج.١
الفصل اخلامص عظس
احلاو ختامية
املادة ( -:) 84

تًػ ٢تعًُٝات تٓع ِٝايعٌُ ايتشكٝك ٞيف اشل ١٦ٝايعاَ ١يًٓعاٖ ١القً ِٝنٛضزغتإ ضقِ  2يػٓ. 2014 ١

املادة ( -: ) 85

تعس ٖص ٙايتعًُٝات ْافص َٔ ٠تاضٜذ ْؿطٖا يف اؾطٜس ٠ايطزلٚ ( ١ٝقا٥ع نٛضزغتإ ).
د  .امحد اىوز حمند
زئيص ٍيئة اليزاٍة القليه كوزدستاٌ

2016 /11/14
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ذمارة ( )205العدد

