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 :(1ًاززةى )
ئةو كوًةبةغت هيَياْ واتاى بةضاًبةضياُة تا ،ةوةكةزا بيِطاْطِٓةض ؾويَِيَلى ثةي ئةَ زةغتةواشاُةى خواضةوة هة

 زةضزةكةويَت: وةبةثيَطةواُةى ئةًة كاتةى ُيؿاُةيةن
 يّ.ضِاثةضظاُلؤى  :ظاُلؤ -1
 .ثةيطِةوي بةؾي ُاوخؤيي ظاُلؤي ضاثةضِيّ ثةيطِةو: -2
 غةضؤكى ظاُلؤ. :غةضؤن -3
 ياضيسةزةضى غةضؤكى ظاُلؤ بؤ كاضوباضى خويَِسكاضاْ. :ياضيسةزةضى غةضؤن -4
 شووضى ُيؿتةجيَبووْ. :شووض -5
 .يَوةبةضى بةؾةُاوخؤييةكاْضبة :يَوةبةضضِبة -6
 غةضثةضؾتياضى بةؾى ُاوخؤيى. :غةضثةضؾتياض -7
 .()هيَجطغطاوى ٓؤبةى ٓؤبة بةضثطغ :)هيَجطغطاو( بةضثطؽ -8
 زياضى بلات.ي ُاوخؤيي ٓةضؾويَِيَم كة ظاُلؤ وةن بةؾء ُاوخؤيى ظاُلؤبةؾى  :بةف -9

 .خويَِسكاض: خويَِسكاضي ُيؿتةجيَ هة بةؾي ُاوخؤيي -10
 

 ةوة بطيتيية هة:طِى ئةَ ثةيجنئاًا :(2ًاززةى )
 خويَِسُياْ. ةوؾىضياْ هة ؾويَِى ُيؿتةجيَبووُياْ كاضيطةضى زةبيَت هةغةض ئةو خويَِسكاضاُةى كة زووض ىططتِةخؤ-أ

 ةكاْ بؤ ياضًةتيساُى خويَِسكاض بؤ فيَطبووْ بةثيَى تواُا.يضةكيغة ةيفةضآةًلطزُى ثيَساويػتي -ب
 .زووةًيةتى ًاَهىكة  ،ؾى ُاوخؤيىبة ٓةَهػوكةوتى خويَِسكاض هةء يَلدػتِى ؾيَواظى ُيؿتةجيَبووْض -ج

       

 ُاوخؤيى:بةؾى  هة اْططتِى خويَِسكاض: ًةضجى وةض(3ًاززةى )
ثاغاويَلي ٓؤى ٓةض  سةكةْ، بؤية ئةواُةى بةبةضزةواًى زةواً بةء هة ظاُلؤًاْ وةضطرياوْ بيَت كة هةو خويَِسكاضاُة -1

 ُاياُططيَتةوة. ،سةزةْ( تاقيلطزُةوة ئةجنا100ً)منطةي ة هةغةض ةويياغاي
 ، ياْ ٓاتوضؤكطزُى كاضيطةضييبؤ بلات ؤشاُة ٓاتوضؤىضُةتواُيَت  كة ،شياُى ئةوةُسة زووضبيَت ؾويَِى غةضةكيي -2
 ةوتى خويَِسُى.ضخؤ بلاتةغةض واغتةض
 ةفتاضى ثان بيَت.ضء  ابطزووض -3
 .بؤى زياضيلطاوة بؤ ُيؿتةجيَبووْ كة ،ى زياضيلطاو بسات)باضًتة( -4
ى ةوطِثةيتايبةت  بة ،كاضثيَلطاوةكاُى ظاُلؤيٌَِايية ضء ياغا ثابةُسبووُى بة تيَيسا بةَهيَّ بسات بة كة ،بةَهيَِِاًةيةن بِوغيَت -5

 وؾويَِة ياغاييةكاُى تايبةت بة ُيؿتةجيَبووْ.يَضتةواوكطزُى ٓةًوو ء  ،ُاوخؤييةكاْبةؾة
 خؤى ثيَؿلةف بلات.ي )فؤتؤططافى(ويَِةيةكى ُويَى  -6
 .ةزاةوطِثةيهةَ  (/ر2) ىطةطِ( ب12غعاكاُى ًاززةى ) ُةزضابيَت بةغعا -7
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 ي بةؾةُاوخؤييةكاْ:يطِكاضطيَ :(4) ًاززةي

ضةُس ٓؤبةيةن ء  ،ؤنغةضياضيسةزةضى  ثةيوةغتة بة وةةييطِووي كاضطيَض ُاوخؤييةكاُي ظاُلؤ هةبةؾة ييَوةبةضايةتيضِبة-1
 هةخؤزةططيَت.

كطاْ ء اْضِكاضوباضي هيَجطغطاوي ٓؤبةكاُي بةؾي ُاوخؤيي كو ييغةضثةضؾتي بةؾةُاوخؤييةكاُي ظاُلؤ ييَوةبةضايةتضِبة -2
ء يَلدػنتض اغتةوخؤ بةضثطغة هةضكة  ،ٓةض ٓؤبةيةكي بةؾي ُاوخؤيي هيَجطغطاويَلي ٓةية، زةكات ظاُلؤزا هة

 .غةضثةضؾتيلطزُي ٓؤبةكةي

 واية ًاًؤغتاى بواضى ثةضوةضزة بيَت هةكة باؾرت ،بطيَتزةيَوةضُِاوخؤييةكاْ هةاليةْ كةغيَلةوة بةيي بةؾةيَوةبةضايةتبةضِ -3
 ووبيَتء ٓاوغةضطريى كطزبيَت.تةيؿيوا باؾرتة تةًةُى ثيَط ٓةضوةٓاغى ٓةبيَت، واُاًةى بةكاهؤضيؤطِلةَ بالُي ْيا ،ظاُلؤ

 

 ُاوخؤييةكاْ:يَوةبةضي بةؾةضِتةكاُي بةآلزةغةء ئةضن

ء ةضاوكطزُي ئاغيت حةواُةوةض زياضيلطزُي تواُاي ٓؤبةكاُي بةؾي ُاوخؤيي ظاُلؤ بؤ هةخؤططتين خويَِسكاضاْ بة -أ 
 ي خويَِسْ غووزي هيَوةضبطرييَت.غاَهي ُويَ بؤ ،ؾتين ثالُي وةضططتين خويَِسكاضاْضِزا بؤ ئةوةي هة، خويَِسْ

ء ضاضةغةضكطزُياْء ياِْيؿاُلطزُي ططفتةكاُزةغتء بيِا بؤ ُيؿتةجيَبووُي خويَِسكاضاْلطزُي زابيِٓةوَهساْ بؤ  -ب
 جيَساُي كاضوباضةكاُياْ.بةضزةواً

بووُي خويَِسكاضاْ هة يَكة ثيَويػنت بؤ ُيؿتةج ،ةكاْيًةعِةويء ة ًاززييلطزُي ٓةًوو ثيَساويػتيزابيِكاضكطزْ بؤ  -ت
 ي.يبةؾى ُاوخؤ

 ةكاْ.يزابيِلطزُى ثيَساويػتيء طزُةوةلى ضاكيضاوزيَطء ةكاْيواقعى حاَهى بةؾةُاوخؤي يى تةواويغةضثةضؾت -ث

لطزُي ثيَؿلةؾء (6)حوظةيطاْ  كؤتايى ًاُطي ٓؤبةي بةؾي ُاوخؤيي هةي يضِكووكةًء ةكطزُي هيػيت ثيَساويػيتئاًاز -ج
 جيَلطزُةوةى غاَهى ُويَى خويَِسْ.طزُى ثيَـ زةغتبؤ ضاضةغةضك ،بؤ غةضووى خؤى

هةاليةْ  )غبب ًؿطوع( كة ضةواكاتي ٓةبووُي ٓؤكاضي  هة ،شوضيَلةوة بؤ شووضيَلي تط طواغتِةوةي خويَِسكاضاْ هة -ر
 .ةوةياْ ضاوزيَطةكاُ ،زواى ثيَساُى ظاُياضى هةاليةْ فةضًاُبةضاْ ،يةوة زةكطيَتيى بةؾى ُاوخؤهيَجطغطاوى ٓؤبة
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كاضثيَلطاوةكاُى  ةيٌَِاييضيةكاْ بةثيَي يوخؤُاي بةؾةيغةالًةتء ُي تةُسضوغيتساْ بة اليةططُطيء ضاوزيَطيلطزْ -4
 ؾاضغتاُي هة يبةضططي ييَوةبةضايةتيضِبةء ظاُلؤ يغةالًةتيء ي تةُسضوغيتييَوةبةضايةتضِٓةًآةُطى هةطةيَ بة بة ،تةُسضوغتى

 ظاُلؤوة. يَطةى بِلةى تةُسضوغتييض

 خاويَّ ُني،وثاك كاُي خويَِسكاضاْ ئاطازاضكطزُةوةي ئةواُةى كةةضْ ًاُطاُة بؤ شووساُي ثؿلِيين ٓةفتاُة يائةجناً -5
 يةكاْ.يوكطزُةوةى ُاوةكاُياْ هة تابوؤى ئاطازاضآلب بة ،زةثاضيَعْخاويَِى وغوثاغلطزُى ئةو خويَِسكاضاُةى كة ثاك ٓةضوةٓا

، ئةويـ باؾرتيّ ؾيَوة غوزياْ هيَوةضبطرييَت بؤ ئةوةى بة ،ئيِتةضُيَتء يؤْظعيَلدػتِى ٓؤَهى تةهةضء لطزْغةضثةضؾتي -6
 ُياْ.ى بةكاضٓيَِايضؤُيَتء ي كاتلطزُزياضي بة

 زاضايى ظاُلؤ. يَوةبةضايةتييضِٓةًآةُطى هةطةيَ بة بةء ضةمسيثػوَهةى  خويَِسكاض بةوةضططتِى باضًتةى ُيؿتةجيَبووُى  -7

 وكاضى خويَِسكاضاْ.ضاوثيَلةوتِى كةغء يةكاْ بؤ ثيَؿواظيلطزْوةى بةؾةُاوخؤيةزةض ضيَلى جياواظ هةلطزُى شويزياض -8

ٓاتو  طةى ثيَِازضيَت، تةُٔا ئةطةضيَضكةغيَلى تط  ثيَطةواُةوة ٓيض زةكطيَت، بةبةؾى ُاوخؤيى جيَطري خويَِسكاض هةتةُٔا  -9
 ةوؾى خويَِسكاضاْ.ضغةض ُيؿتةجيَبوُةكةف كاضُةكاتةء  ،ىطِةظاًةُسى زةضبضُوغطاو  ظاُلؤ بة غةضؤكايةتيي

زظىَ قةآل كطاْ هةء اْضِبةؾى ُاوخؤيى كوء اُيةض كطاُى ظاُلؤًاْ هةء اْضِبؤ ٓةضيةن هة بةؾى ُاوخؤيى كو -10
اغتةوخؤ ضؾيَوةيةكى  بة ،ظاُلؤ ةُاوخؤييةكاُيى بةؾييَوةبةضايةتضِةوة ثةيوةغنت بة بةييطِووى كاضطيَض هة كة ،ٓةيةٓؤبةيةن 

بةكاضٓيَِاُى بةؾى ُاوخؤيى بة ء يَلدػنتضء خاويَِىوووى  ثاكض غةضثةضؾتيلطزُى هةء بةف كاضوباضيبةضثطغّ هة 
 هيَجطغيِةوةياْ هةء جَوةوطريىء ٓةَهػوكةوتلطزُى ضاوزيَطيء  ُيؿتوجيَبوةوة،هةاليةْ خويَِسكاضاُى ؾيَوةيةكى زضوغت 

 بةؾى ُاوخؤيى. زاُى ٓةض كيَؿةيةن هةووضكاتى 

 زضوغتلطزُي باج بؤ خويَِسكاضاْ. -11

 

 ضاوزيَطي:ء غةضثةضؾيت :(5) ًاززةي

ضاضةغةضكطزُي ء بةؾي ُاوخؤيي واقعي حاَهي ًةبةغتى ئاطازاضبووْ هة بة  غةضؤنياضيسةزةضى لطزُي ًاُطاُةي غةضزاُ -1
 ةكاْ.يتيضكوؿةو كةًوكيَ

 .بؤ ٓةًوو ٓؤبةكاُي بةؾي ُاوخؤيي يَوةبةضي بةؾةُاوخؤييةكاْضِبة ضةُس جاضيَلى ىةلطزُي بةضزةواًى ٓةفتغةضزاُ -2
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 ثاغةواْ: :(6) ًاززةي

 ٓةضوةٓا ،بّ (ًيَ)ضةطةظي  كطاْ هةُاوخؤيي واية ثاغةواُي بةؾي باؾرتء ، سةكاتسا ثؤهيؼ ثاغةواُيٓةض بةؾيَل هة -1
 .ياْ ُا بيَت )خيَعاُساض( واتة ،ي ثؤهيؼ بلطيَتييةتآلكؤًة باضىوي ةضاض

 ي بةؾي ُاوخؤيي بيَت.يبةضزةَ زةضطاي غةضةك هةء زةضةوةي بةؾي ُاوخؤيي ضي ثؤهيؼ هةوثيَويػتة شو -2

اتي ك زاواي هيَبلطيَت هة هةاليةْ هيَجطغطاوى بةف تةُٔا ئةطةض ،ُاو بةؾي ُاوخؤييٓيض ؾيَوةيةن ُابيَت بطيَتة يؼ بةثؤه -3
 .زاووزاويَلي ُةخواظضاوضياْ  ،و ئاشاوةضِزاُي ؾةووض

باجى بةؾى  بة ،بةؾةوة ُاوت بؤ ضووُةبسا ِسكاضاُي ُيؿتةجيَي بةفخويَ يَطة بةضثيَويػتة هةغةض ثؤهيؼ تةُٔا  -4
 .يةوةُاوخؤي

 

 كاضي ثاكلطزُةوة: :(7) ًاززةي

 ؤشاُي ٓةيين.ض بلطيَتةوة جطة هةثاك ؤشاُة بةفضثيَويػتة  -1

 ،ةوة زةغتجيَبلاتيبةياُي ي(8) زواي كاتصًيَط واتة هة ،ُةبيَت بةف بيَت كة خويَِسكاض هةثاكلطزُةوة زةبيَت هةكاتيَلسا  -2
 .وثيَويػت بو اْ ٓةضكاتيَلي تط كةي

 

 بةؾي ُاوخؤيي: هةبووُي خويَِسكاض يَلدػتين ُيؿتةجيَض :(8) ًاززةي

 سةخطيَت.يَلضًيَم ضِفؤ بة بةف ُي خويَِسكاض هةوبوُيؿتةجيَ -1

 سةكات.ْ ئةو ؾويَِةية كة ظاُلؤ زياضيوؾويَِى ُيؿتةجيَبو -2

 خويَِسكاض وةضزةطرييَت. ياغايي ظاُلؤ هةكاضوباضى ي ييَوةبةضايةتضِبة يَِِاًة هةَهبة -3

ثاضةية ةطِب وهة ثةهي بةفكةهو ةياُسْ بةط، بؤ ئةوةي هةكاتي ظياُوةضزةطرييَتخويَِسكاض  يَم ثاضة وةن باضًتة هةطِب -4
ء بة ضاويَص هةطةيَ ياضيسةزةضي غةضؤن بؤ كاضوباضي وةى ظاُلؤي ثاضةكة هةاليةْ غةضؤكطِ)ب ةوةِبلطيَكةهوثةهةكاْ ضاك

 بة ضاوزيَطيي ءضيَلاضة ياغاييةكاْثيَي بةضِيَوةبةضايةتيي بةؾةُاوخؤييةكاْ، و بة هةاليةْ ،(سةكطيَتزياضي خويَِسكاضاْ



2015  ثةيرِةوي بةشي ناوخؤيي زانكؤي راثةرِيو
 

5 
 

 بةئةطةض خويَِسكاض ٓيض ظياُيَلي   يـكطزُي خويَِسُكؤتايي تةواو هة ،وةضزةطرييَت ي كاضوباضي زاضاييييَوةبةضايةتضِبة
 يَتةوة.زضثاضةكةي بؤ زةطيَطِ اُسبوو،ُةطةي ثةهي بةفكةهو

ٓةًاْ  وض هةوٓةًاْ ش يثيَويػتة خويَِسكاض ،سةكطيَّخويَِسكاضاْ زابةؾيي خويَِسُي ضُاح ياْ ُٔؤًةكاْ بةثيَي ثػجؤةج -5
 ًامتاتيم هةطةيَ ًامتاتيم. ،خويَِسكاضي ًيَصوو هةطةيَ ًيَصوو بؤ منوُة ،غلؤَهي ظاُلؤ بّء بةف

آلَ بة ،وةضزةطرييَتى ثاضةى ضاكلطزُةوةى هيَطِسةى بٓيَِوخويَِسكاض زو ،ظاُلؤثةهي كةهو كاتي ظياُطةياُسْ بة هة -6
ئةوا ضاكلطُةوةي كةهوثةهةكة زةكةويَتة ئةغتؤي ٓةًوو  ظياُةكةي طةياُسووة ُةُاغطاو بوو، خويَِسكاضةي كةئةطةض ئةو 

 سةٓيَِّ.ة ئةو كؤًةَهة خويَِسكاضة بةكاضيياْ ئةو طةضًاوةي ك ،ةوةطيَضئةو  كة،ضيَؿتداُة ْيا ،خويَِسكاضاُي شووضةكة

غةباضةت  ،زازةخطيَت ظغتاُسا هة ؾةو(ي 10ٓاويِساو ) هة ؾةو(ي 11) كاتصًيَط هةكوضِاْ زةضطاي بةؾي ُاوخؤيي  -7
 .زازةخطيَتظغتاُسا  (ي ئيَواضة هة5)ء ٓاويِسا ئيَواضة هة ي(7) كاتصًيَط ،ُاوخؤيي كطاُيـ بةؾي بة

تةوة ثيَويػتة غةضثةضؾتياض   ياْ ُاغياويَلي مبيَِيَ ،ياْ كض( ويػيت ؾةو الي ًاَهي خعًيَم ضِ)كو ئةطةض خويَِسكاض -8
بلطيَت هةاليةْ ئةو واشؤزةبيَت  ،كةًيَلى تايبةتةوةضيَطةى وةضططتِى فؤض هة ، ئةًةفًؤَهةت وةضبططيَت ،ئاطازاضبلاتةوة

ء ًؤَهةتةكة ٓةَهبططيَت هة زؤغيةزا ثيَويػتة غةضثةضؾتياض ويَِةيةن هة ٓةضوةٓا ،ًاَهي زةًيَِيَتةوة هة كةغةي كة خويَِسكاضةكة
ى خعًاُى مبيَِيَتةوة، بة . خويَِسكاضى كض تةُٔا زةتواُيت هةًاَهبة تةهةفؤْ بةخيَوكةضي خويَِسكاضةكةي هيَ ئاطازاضبلطيَتةوة

 ٓةًاْ ضيَوؾويَّ. ( تيَجةضُِةكات، بة4( هة ثوة )درجة القرابةى ُعيلايةتييةكةى )ًةضجيَم ثوة

ي ُةٓاتبوو بؤ بةؾ (ةيَِةوة بؤ ًاَهةوضِتيَيسا زةطة اْخويَِسكاض كة) ضةمسيى ؤشاُي ثؿووض ئةطةض خويَِسكاض جطة هة -9
 زةكطيَتةوة.ئاطازاضبةخيَوكةضي خويَِسكاضةكة  ،ُاوخؤيي

ياْ  ضةمسيكاتى ثؿووى  اُةوة بؤ ًايَ هةضِطةء جئَيَؿتِى ؾويَِى ُيؿتةجيَبووْبةًى تايبةت بة ضِكطزُةوةى فؤطِث -12
 ُةوة.وًةبةغتى زَهِيابو بةبةف ى كاضطيَطِياُسُةوةى زةيساتة ضِكاتى طة وخويَِسكاض  ةكؤتايى ٓةفتة، كة كؤثيةن زةزضيَت

خويَِسكاض  سآؤَهي ثيَؿواظي بةَهلو ثيَويػتة هة ،بؤ بةؾي ُاوخؤيي يلاضاُْغةضزاضووُةشووضةوةي  ُازضيَت بةيَطةض -13
غةضزاُي خويَِسكاضي كض بلات تةُٔا  ُازضيَت ثياويَمٓيض  بة يَطةضء  ،غةضزاُلاض ىكةغ ببيِطيَت زواي وةضططتين ثيَِاؽ هة

 .ضةمسيُوغطاوي  وةي بةخيَوكةضةكةي بةئاطازاضكطزُةء يئةويـ زواي تؤًاضكطزُي ُاوةكة ،تكةغاُي ُعيلي بيَ ئةطةض هة

 ئةويـ بة ،ثيَويػت ُةبيَت زؤخىتةُٔا ئةطةض بؤ ٓةُسيَم  ،كةغيَمء ضووُةشووضةوةي ٓيض اليةْ ُازضيَت بةيَطةض -14
 .سآةًآةُطي هةطةيَ ٓؤبةكاُ
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 ٓةضوةٓا ،ئاييين هةُاو بةؾي ُاوخؤيي قةزةغةيةء حعبيء غياغي ةكىيو ضاالكيو كؤبووُةوةضِساُي ٓةًوو كؤئةجناً -15
 زيواضي بةؾي ُاوخؤيي قةزةغةية.ء هةُاو بةؾي ُاوخؤيي ةكى بةزةض هة اليةُى ئةكازميىٓةَهواغيين ثؤغتةضو الفيتةي

 َ زةكطيَت بؤ ثاضاغتِى ئاغايؿىآلبة شووضةكاُي بةؾي ُاوخؤيي قةزةغةية،ء ةوضِاضاي ضاوزيَطي هةُاو طزاُاُي كاًيَ -16
 زةضةوةى بيِاى بةؾى ُاوخؤيى كاًيَطاى ضاوزيَطى زابِطيَت. بةؾى ُاوخؤيى هة

بؤ  (ُيَط)ةطةظي ضضووُي ء بّ (ًيَ)ةطةظي ض ثيَويػتة غةضثةضؾتياضو كطيَلاضي ثاكلةضةوةي بةؾي ُاوخؤيي كطاْ هة -17
 ئةويـ زواي ئاطازاضكطزُةوةي خويَِسكاضاْ هة ،كاتي ثيَويػت زا ُةبيَت تةُٔا هة ،بةؾي ُاوخؤيي كطاْ قةزةغةية

 .كةحاَهةتة

 

  (:9) ًاززةى

 ثيَويػتة خويَِسكاض: -1

ئةزةبةوة  هة كة ،بِويَِيَتةفتاضيَم ضُابيَت ٓيض ء كاضًةُساُى ٓؤبةى بةؾى ُاوخؤيى بططيَتء يَع هة بةضثطؽض ( أ)
 بيَت.وضوز

 بةؾةكةى بلات.ء ةوضِاضء ى شووضيوخاويَِثاك ثاضيَعطاضى هة  ( ب)
 ئةُساًاُىئةغتؤى  هة وثةىل تايبةتى شووضيـكةهء  ى بةف بلات،وثةهةكاُكةه يغةضجةً ثاضيَعطاضى هة  ( ت)

 شووضةكةزاية.
 .اُةوةى بؤ بةفضِاو بؤ طةثابةُسبيَت بة كاتى زياضيلط  ( ث)
 .ثيؿاُي بسات زاواى هيَبلطيَت ٓةض كاتيَم كة هة بةكاضبٔيَِيَتء تايبةت بؤ بةؾى ُاوخؤيىباجى   ( ج)
 لات.بزا ئاًازةضا تةُٔا هةُاو ضيَؿتداُةء ضيَؿت  ( ح)
 ؤشاُى ثؿوو(.ض )جطة هة غةضثةضؾتياض ئاطازاضبلات ،ؤشيَليـ بيَتضئةطةض بؤ  كاتى بةجئَيَؿتِى بةف هة  ( ر)
 ةكاْ زواى بة جئَيَؿتِى بةؾى ُاوخؤيى بلوشيَِيَتةوة.يئاًيَطة كاضةبايء طؿت طَوؤث ( ز)
ء ةكاْ،يبةؾةُاوخؤيي وثةهيَلبعضبووُى ٓةض كةهء بةض خطاثلطزْكؤ بةضاً تةُياو بة لطيَت بةبخواؽ ثطغو ( ش)

ياْ  ،يَِطيَتةوةضِكةهوثةهةكة زةطة وات تاطِشووضيَلةوة بؤ شووضيَلى تط ب ُاؾتواُيَت هةء ئةغتؤثاكياْ ثيَِازضيَت
 ُطخةكةى زةزضيَت.

جةًعي يةكى زةغتةكاتى ٓةبووُى ويػت بؤ ئةجناًساُى ٓةض ضاالكي ى غةضثةضؾتياض وةضبطرييَت هةيةظاًةُسض ( ض)
 .زا ؾويَِى ُيؿتةجيَبووْ هة )طؿتى(

ء  ؾتياض ئاطازاضبلاتةوةغةضثةض، ةكاْيطؿتي كةهوثةهةض وووُيَم هةُاو شوخطاثبططفتء كاتى ٓةبووُى ٓةض  هة  ( ظ)
 .طِبلاتةوةث تايبةت بؤ ئةو ًةبةغتةًى ضفؤ
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 بةُطر هة كةهوثةهيُابيَت ء ، ةكاُى خؤىية كةغييثيَساويػتيء ثةيوكةه لطزْ هةيهة ثاضيَعطاضخؤى بةضثطؽ بيَت   ( ؽ)
 ؾويَِى ُيؿتةجيَبووُى جيَبٔيََويَت. ئاتِى كؤضغى خويَِسْ هةيزواى كؤتا

 .بططيَت ةوكاضةباء ئاوبة  زةغت  ( ف)
 

 قةزةغةية:بؤ خويَِسكاض  -2

ياْ بووُى ٓؤيةكى  ،ُةخؤؾيسا ُةبيَتكتوثطِو حاَهةتى  تةُٔا هة ،زةضةوة بطيَتة زواى زاخػتِى زةضطاى بةف ( أ)
 .زا تؤًاضي ضةمسيؤيؿتِةكةى هة ضكطزُى جيَطريء ى غةضثةضؾتياضى بةفيةظاًةُسضاى قايولةض زو

 يَت.ضِياْ بياُطؤ ،شووضيَلةوة بطواظيَتةوة بؤ شووضيَلى تط ثةي هةوكةه ( ب)
 ياْ بعًاض زابلوتيَت. ،هةغةض زيواض بِوغيَت ( ت)
 .بٔيَِيَتة ُاو بةف ياْ ٓةض ًاززةيةكى ظياُبةخـ ضةن، ( ث)
 شووضةكاْ زابِيَت. غةتةاليتى تايبةت هةء يؤْظعتةهة  ( ج)
 .ُيَططةهة بٔيَِيَتة بةف  ( ح)
 غحيى بةضظبلاتةوة.ةتء ازيؤضزةُطى   ( ر)
 بليَؿيَت.ٓؤَهةكاُى بةف ء  ةوضِاضء شووضجطةضة هة  ( ز)
 .وضةوةوبٔيَِيَتةش غةياضةى تايبةت ( ش)
 .ضةوة وبٔيَِيَتةشو ٓةض جؤضة ئاشةَهيَم ( ض)
 بلات. ياْبىَ ثطؽ زةغتلاض ياْ بة ،بلات ةكاْيئاًيَطى بةؾةُاوخؤيء وثةيكةه ياضي بة ( ظ)
بِةًاكاُى ء ُةضيتياْ ثيَطةواُةى زابو ؾويَِى ُيؿتةجيَبووْ خباتة شيَط ثطغياضةوة، ُاوباُطىكةوتيَم كة ٓةض ٓةَهػو ( ؽ)

 بيَت. ظاُلؤ
 .زةضبلةويَت ،ةطةظ هةخؤزةططيَتضٓةضزوو  اُةى كةيبةؾةُاوخؤي هةوء باَهلؤْ هة ( ف)
 .بةكاضبٔيَِيَت لةويَتةوة، هةُاو بةفٓةض ؾتيَليـ كة ئاططى هيَب ياْ طةًة ئاططيِةكاْ ( ص)
 .بةكاضبٔيَِيَت ،يَطةثيَسضاوُنيضاُةى كة يئةو ئاًيَطة كاضةباي  ( ض)
 .، ٓةَهبططيَت ياْ ٓةَهبواغيَتُةضيتى ظاُلؤيةوو زابزشى ئازابى طؿتى  ويَِةيةن كةء طؤظاضء ٓةضجؤضة ثةضتون ( ط)
 .، خطاثبةكاضبٔيَِيَتؾيَوةيةن كة ظياُى هيَبلةويَتةوة بة ئاًيَطى كةغى، ( ظ)
ضواضضيَوةى  ةظاًةُس ُةبيَت هةضغةضثةضؾتياض  وكتا ٓةَهبواغيَتياْ ُوغطاويَم  ٓةض ٓةوايَ ياْ ئاطازاضي  ( ع)

 يٌَِاييةكاْ.ض
 .بآلوبلاتةوةهةخؤي بسات ياْ ، ٓةضجؤضة بؤُيَم ئةطةض بةالى خاوةُةكةؾيةوة خؤؾبيَت  ( غ)
 .ةكةي بجؤؾيَتزةضةوةى شووض ى ُةؾياو هةيَلبةضطووج ٓةض ( ف)
 .بةكاضبٔيَِيَت ،ةوةطِةيئاًاجنةكاُى ئةَ ث بةزةضبيَت هةكة ؾويَِى ُيؿتةجيَبووْ بؤ ٓةض ؾتيَم   ( ق)

 



2015  ثةيرِةوي بةشي ناوخؤيي زانكؤي راثةرِيو
 

8 
 

 ُيؿتةجيَلطزُى ٓاويِة: :(10) زةىزًا

ياضيسةزةضى  ،ًةؾكى ٓاويِةياْ ٓةية ْكة خوىل ٓاويِة يا ياُةيى ئةو فاكةَهتيياططايةتضزواى ئاطازاضكطزُةوةى هةاليةْ 
ططوثيَلى تط كة ء غةضؤن فةضًاْ بة ثيَساُى  بةؾى ُاوخؤيى  زةكات بؤ ئةو خويَِسكاضاُة هة ٓاويّ زا، ياْ ٓةض كةؽ

 ةظاًةُسى هةغةض بسات بة فةضًاْ.ضى ظاُلؤ يغةضؤكايةت

 

 تؤًاضةكاْ:: (11) زةىزًا

 :ّهةٓةًوو ٓؤبةيةكى بةؾى ُاوخؤيى ثيَويػتة ئةَ تؤًاضاُة ٓةب 

ء ُاوء ُاوُيؿاُى ُيؿتةجيَبووْء قؤُاغى خويَِسْء ء غلويَء بةففاكةَهيتء خويَِسكاضاْ ضواضيي تؤًاضى ُاوى -1
 تةهةفؤُةكاُياْ.شًاضة ء ُاوُيؿاُى بةخيَوكةض

 اهتأخري(.ء زواكةوتّ )اهػيابء تؤًاضى ُةٓاتّ -2

 ضاْ.التؤًاضى غةضزاُ -3

 ثاضةى ثيَبصاضزُةكاُياْ.ء ةكاْيتؤًاضى غةضثيَطي -4

 ى.ضةمستؤًاضى غةضزاُى  -5

 ةكاُى ُيؿتةجيَبووْ.يثيَساويػتيء و زةظطائاًيَط ثةيءوتؤًاضى كةه -6

 زةبطيَّ بؤ بِلةى تةُسضوغتى ياْ ُةخؤؾداُة.ء ووزاو ياْ ُةخؤؾى زةبّضتوؾى  كة تؤًاضيَم بؤ ئةو خويَِسكاضاُةى -7

 

 غعا(:ء )هيَجيَطيِةوة(: 12ًاززةى )
 هيَجيَطيِةوة: :يةكةَ
 ة بةةوطِثةي ةَطةيةن هطُِةكطزُى ٓةض ًاززة ياْ بةوطِثةيتايبةت  بة ،يٌَِايية ظاُلؤييةكاْضء ياغا ثابةُسُةبووْ بة ( أ)

 .زةكطيَٓةشًاضغةضثيَطى 
ٓؤبة  هيَجطغطاوىطيةكة زواى غةملاُسُى غةضثيَ غةضثةضؾتياض ياْ ضاوزيَطزا، ووزاُى ٓةض غةضثيَطيةن ضكاتى  هة ( ب)

ى غةضؤن زواتطيـ بؤ ياضيسةزةضء يَوةبةضضِبةضظكطزُةوةى بؤ بةء بؤ هيَلؤَهيِةوةى غةضةتايى ،زةكاتةوةئاطازاض
 وؾويَِى طوجناو.يَضًةبةغتى ططتِةبةضى  ووزاُى، بةضزواى  اغتةوخؤ هةض( كاتصًيَطزا 24) ًاوةى هة
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 : غعا:زووةَ
 ظاضةكى ياْ ُوغطاو.ي (ةالتنبي) وضياكطزُةوة -أ

 (.اراالنذ) ئاطازاضكطزُةوة -ب
 )اهتوبيذ(. لطزْغةضظةُؿت -ت
 .كة طةياُسوويةتى ةىيئةويـ باضتةقاى ئةو ظياُة ًازي(، الغزامة) ثيَبصاضزْ -ث
 .ًاُطيَم ظياتط ُةبيَت هةء ٓةفتةيةن كةًرت ُةبيَت هة ،بؤ ًاوةى كاتى بةف بيَبةؾلطزْ هة -ج
 .يَلى خويَِسْ ظياتط ُةبيَتهة غاَهء كةًرت ُةبيَت ًاُطيَم هة ،ؾويَِى ُيؿتةجيَبووْ بؤ ًاوةيةن ْ هةبيَبةؾلطز -ح
 ؾويَِى ُيؿتةجيَبووْ. ؾيَوةى كؤتايى هة زةضكطزُى بة -ر

 

 زووضزةخطيَتةوة هةَ حاَهةتاُةى خواضةوة:ء ُاوخؤيى بيَبةؾسةكطيَتبةؾى  خويَِسكاض هة :غيَيةَ

 طوجنا.ُة كؤًةيَةوؾتى ضِخوء ُةضيتوسا هةطةيَ زابئةطةض كاضيَلى ئةجناً (1
 .سابئَؤؾلةض هةُاو بةؾى ُاوخؤييء خواضزُةوةى ًازةى غةضخؤؾلةض (2
غةضثةضؾتياضاُى بةؾى ء بةضاْلطزُةغةض فةضًاُْ زةغتسضيَصييا ،بةؾى ُاوخؤيى ئاشاوة هةء ضُِاُةوةى ؾة (3

 ُاوخؤيى.

 .ةفضسضابيَت بة تاواُيَم، ياْ كةتِيَم زشى ؾةحوكٌ (4
 

 :غعا زةضكطزُى وؾويَِى تايبةت بةيَض: ضواضةَ
 ت زةبيَت.زةغةآلء ثيَى تايبةمتةُسى اكاْ بةكطزُى غعجيَطريء غةثاُسْ ( أ)

خى غةضثيَطييةكةف ثيَؿيِةو باضوزؤوجنيَت، طةكة بيطيقةباضةى غعاكة هةطةيَ قةباضةى غةضثيَ تزةبيَ ( ب)
 زةطرييَت.هةبةضضاو

ى زم ظياُى ًازَ ٓةضكاتيَهةغةض يةن غةضثيَطى، بةآلت ُابيَت خويَِسكاض زوو غعاى بةغةضزا بػةثيَِسضيَ ( ت)
اضةكة بؤ زؤخى ثاُةوةى طِواتة طيَ ،تةواوى باضتةقاى ظياُةكة بة( زةكطيَتغةضاًة)ثيَى زةبصيَطزضيَت ئةوا  تٓةبيَ

 .جاضاُى
 زةكات. زابابةتةكة هة هيَلؤَهيِةوة، سةكاتئةوة زياضي ى غةضؤنياضيسةزةض ( ث)
 .كاتةح( ز-أطةكاُى )طِب (12/2واشؤ هةغةض غعاكاُى ًازةى ) ى غةضؤنياضيسةزةض  ( ج)
يَطةى وةضططتِى  ض ئةويـ هة ،ؾيَوةيةكى ُوغطاو ُةكطيَت تا هيَلؤَهيِةوة بة يض كاَ هةو غعاياُة ُاغةثيَِسضيَّٓ  ( ح)

واى بةضاًبةضزا ئةطةض خويَِسكاض ز خؤي، هة لطزُى هةًؤَهةتجيَساُى ًافى بةضططيء وتةى خويَِسكاض
قايولةض، ئةوا ًافى قػةكطزُى  ثاغاويَلىهيَلؤَهيِةوة بةبىَ ٓيض  ئاًازةُةبوو بؤُوغطاو  بة كطزُةوةىئاطازاض
ى بؤ ياضيسةزةضزةكطيَتةوة وةى ثيَؿِياظ بةضظؾيَ ضيَت، كة بةهةغةض زةز ياضىطِببةبىَ ئاًازةبووُى خؤى ء ُاًيَِيَت
 )ر( كة هةاليةْ ئةجنوًةُى ظاُلؤوة زةبيَت. طةىطِب ، بيَحطة هةغةضؤن
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بةف ٓةَهسةواغطيَت بؤ ًاوةيةن ى العالُات(ا لوحة)تابوؤى ئاطازاضييةكاْ ياضى كؤتايى تايبةت بة غعا هة طِب  ( ر)
 ت هة ٓةفتةيةن.كة ُابيَت كةًرت بيَ

 زةكطيَتةوة.ياضى كؤتايى ئاطازاضطِبء ةكةيغةضثيَطيهة  خويَِسكاضكاضى وكةغ ( ز)
ء ،بةؾةكةىء ى فاكةَهتىياططايةتض ةويَِةيةكيـ زةزضيَتء  ،ى خويَِسكاضزا زةثاضيَعضيَتيياضةكة هة زؤغيةى كةغطب ( ش)

 زةكاتةوة.ُوغطاو ئاطازاض وكاضى خويَِسكاض بةاغتةوخؤ كةغضيَوةبةضيـ ضِبة

ياضةكة هة بةضاُبةض طِؤكى بضُِاوة زواى ئاطازاضبووُى هة ؤش هةض( 15ى ٓةية هة ًاوةى )(لمتضخويَِسكاض ًافى ) ( ض)
ياضةكة كؤتايى طِئةوكاتة بء ظاُلؤحاَهةتى ثيَويػت بةضظزةكطيَتةوة بؤ ئةجنوًةُى  ، كة هةى غةضؤنياضيسةزةض

 ت.زةبيَ

 ٓيض اليةُيَم ًافى (تظلمًاوةى )ٔاتِى زواى كؤتايي ،زةياُسات كؤتاينيياضاُةى ياضيسةزةضى غةضؤن طِبئةو  ( ظ)
 تئَةَهطووُةوةى ُية.

 

 ٔاتِى ُيؿتةجيَبووْ:كؤتايي :(13ًاززةى )
 :هةَ باضاُةى خواضةوة ُيؿتةجيَبووْ كؤتايى زيَت -1
 غاَهيَلى خويَِسْ. ٔاتِى ٓةضيكؤتاي -أ

يَوؾويَِى ضاُسُى ضِتيَجةياْ زواخػتِى خويَِسْ، زواى  ،وةضططتِى ؾويَِى ُيؿتةجيَبوْ هةثاؾطةظبووُةوةى خويَِسكاض  -ب
 ياغايى.

 ًاوةى وةضظيَلى خويَِسْ ياْ ظياتط. غعازاُى خويَِسكاض بؤ -ج
ء  ،كاضطيَطِيوثةهةكاُى بساتةوة بة سا شووض وكةهُيؿتةجيَبووُ ًاوةئاتِى ة هةغةض خويَِسكاض هةكاتى  كؤتاييثيَويػت -2
 اهتػويٍ(.االغتالَ و استمارة) بلطيَتةوةطًى تايبةتى بؤ ثضفؤ
 .ةبةضثطغ ييةكةضِباضتةقاى كةًوكوخويَِسكاض  ،ةنييضِووكهةكاتى ٓةبووُى ٓةض كةً -3

 

 (:14) ًاززةى
يٌَِايياُة ضؤكى ئةَ ضِخويَِسكاضاْ هة ُاوة ،ةوةُة هة غةضةتاى زةواًيى بةؾةُاوخؤييةكاْ غاآليَوةبةضايةتضِثيَويػتة هةغةض بة
 يَطةى ئةجناًساُى غيٌيِاضى طؿتى.ض ئاطازاضبلاتةوة، هة

 

  (:15) ًاززةى
ض بة ياغاء ضيٌَِايية ثةيوةُسيساضء جيَبةجيَلطاوةكاُي تط كاِةكطاوة ةوةزا باغبؤ ٓةض ضيَلاضيَلي تطي ثيَويػت كة هةَ ثةيطِ

  زةكطيَت.
 

 (:16ًاززةى )
 ئاطازاضكطزُةوةى خويَِسكاضاْ هةء ،هةاليةْ ئةجنوًةُى ظاُلؤوةُسكطزُى ةثةغزواى  ت هةٌِايياُة زةكطيَيَضكاض بةَ 

 .ويَبػايتى ظاُلؤوةيَطةى ض ؤكةكةى هةضُِاوة
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 ئةم ثةيرِةوة:
( بة ُاوُيؿاُي )غيػتٌي ُاوخؤيي بةؾةُاوخؤييةكاُي ظاُلؤي ضاثةضِيّ( 2014 - 2013غةضةتا هة غاَهي خويَِسُي )

ًاًؤغتاي بةؾي ياغاء بةضِيَوةبةضي كاضوباضي ياغايي ظاُلؤ طةآلَهةكطابو، زواتط هةغةض هةاليةْ )َ.ٓيٌَّ ضةغويَ ًوضاز( 
طزُةوةي ضاغجاضزةء فةضًاُي ياضيسةزةضي غةضؤكي ظاُلؤ بؤ كاضوباضي خويَِسكاضاْ هيصُةيةن بؤ ثيَساضوُةوةء ٓةًواك

ياضيسةزةضي غةضؤكي )زواي ضاويَص هةطةيَ (ةوة غةضؤكايةتي زةكطا،ء غةيسًيِة  ضةوا كاكةضِةفثيَلٔات، كة هةاليةْ )َ.
ظاُلؤ بؤ كاضوباضي خويَِسكاضاْ، ضاططي فاكةَهتيي ظاُػتةًطؤظايةتييةكاْ، بةضِيَوةبةضايةتييةكاُي: بةؾةُاوخؤييةكاْ، 

 .بةجمؤضة ئاًازةكطاء كطايةوةٓةًواض (كاضوباضي ياغايي، كاضوباضي زاضايي


