ضـةزؤكايةتى ئةجنومةىى وةشيسان
ذمازة 2561 :لة 2016/6/7
بسِيازي
ذمازة ()84ى ضالَى 2016

ثػت بُضنت بُ ئُحهاٌَ َاددٍَ ُٖغتُّ يُ ياضاٍ ئُجنىوٌَُْ وَشيساٌْ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ ذَازَ (ٍ)3
ٌَ َُٖ 1992ىازنساو ،و بُ َُبُضيت زِيَهخطتُٓوٍَ نسٍَ و زِضىوَاتٌ تايبُت بُ خصَُتطىشازيٌ
ضاي
فسِؤنُخاُْ غازضتاًًُْنإ يُ ُٖزيٌَُ نـىزدضتإ  ،و يُضُز ثًَػًٓازٍ فسِؤنُخاُْنإ ،و يُبُز زِؤغٓايٌ
نؤْىوضٌ نؤبىوُْوٍَ ئاضايٌ ئُجنىٌَُْ وَشيسإ ذَازَ ()13يُ بُزوازٍ ،2016/5/2و ثػت بُضت بُ
ٌَ
َاددٍَ ( )14يُ ياضاٍ دَشطاٍ فسؤنُخاُْناٌْ غازضتاٌْ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ  -عًَـسام ذَازَ ( ٍ)18ضاي
،2008بسِيازدزا بُ-:
 -1إْفاشنطزْ ٢ثُيسَِوٍ نسيًَُنإ يُ فسِؤنُخاُْ غازضتاًًُْنإ (ْعاّ أجٛض املطاضات املسْ )١ٝذَازَ (ٍ)5
ٌَ  2008يُ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ و َُٖىازنسدٌْ ُْٖديَو يُ نسٍَ و زِضىوَاتٌ ٖاتىو يُو ثُيسَِوَ بُو
ضاي
غًَىَيٍُ يُ خػتٍُ ٖاوثًَضٌ ئُّ بسِيازَ ٖاتىوَ بُْاوٍ (خػتٍُ نسٍَ و زِضىوَاتٌ خصَُتطىشازٍ
فسِؤنُخاُْ غازضتاًًُْنإ يُ ُٖزيَُـٌ نىزدضتإ) نُ ( )13بسِطُيُ و بُ بسِطٍُ ذَازَ (( )1نسيٌَ
خصَُتطىشازيًُ طػتًًُناٌْ دابًٓهسدٌْ ئاو و نازَبا و ثازاضتين ئاضايؼ بؤ نُزتٌ تايبُتًـٌ ْاو
فسِؤنُخاُْ) دَضتجًَدَنات ،و بُ بسِطٍُ ذَازَ (( )13بسٍِ ضصاٍ وْهسدٌْ باجٌ زِيَطُثًَداٌْ ئاضايؼ بؤ
ُٖزدوو بسِطٍُ ( )11و ( ٍ)12ئُّ خػتُيُ) نؤتايٌ ديَت.
 -2زِيَرَيُى يُ داٖاتٌ نسٍَ و زِضىوَاتٌ خصَُتطىشازيٌ فسِؤنُخاُْنإ يُاليُٕ وَشازَتٌ دازايٌ و ئابىوزٍ
تُزخإ دَنسيَتُوَ بؤ فسِؤنُخاُْ يُ دواٍ وَزطستٓـٌ زَِشاَُْدٍ ضُزؤنايُتٌ ئُجنىٌَُْ وَشيسإ و
بُنازديَت بؤ ثُزَثًَداٌْ نازوبازٍ تايبُت بُ خصَُتطىشازيًُناٌْ فسِؤنُخاُْ يُ ُٖزيَُـٌ نىزدضتإ ،و
زِاضتُوخؤ يُاليُٕ فسِؤنُخاُْوَ خُزج دَنسيَت يُبُز زِؤغٓايٌ ياضا و زِيَُٓايًُ دازايًُنإ.
 -3وَشيسٍ طىاضتُٓوَ و طُياْدٕ يُضُز ثًَػًٓازٍ فسِؤنُخاُْ غازضتاًًُْنإ و بُ َُٖاُْٖطٌ وَشازَتٌ
دازايٌ و ئابىوزٍ زِيَُٓايٌ ثًَىيطت بؤ ئاضاْهازٍ جًَبُجًَهسدٌْ ئُّ بسِيازَ دَزدَنات نُ تًايدا زِؤذٍ
دَضتجًَهسدٌْ وَزطستٓـٌ ُٖزيُى يُو نسٍَ و زِضىوَاتُ دَضتًٓػإ دَنات نُ يُّ بسِيازَدا ئاَاذَيإ
ثًَدزاوَ يُدواٍ ئاَادَضاشيٌ ثًَىيطت و بُزَِضاونسدٌْ بازودؤخٌ تايبُتٌ ُٖز فسِؤنُخاُْيُى بُجًا.
 -4ثًَداٌْ دَضُآلت بُ وَشيسٍ طىاضتُٓوَ و طُياْدٕ بؤ َُٖىازنسدُْوٍَ بسٍِ نسٍَ و زِضىوَاتٌ ٖاتىو يُّ
بسِيازَ و ًَهاًْصٌَ وَزطستٓـٌ يُ ناتٌ ثًَىيطت و يُضُز ثًَػًٓازٍ بُزِيَىَبُزٍ طػيت فسِؤنُخاُْنإ يُ
ُٖزيٌَُ نىزدضتإ بُزَِضاونسدٌْ بُزذَوَْدٍ طػيت و بَُٓاٍ شيادنسدٌْ داٖاتٌ طػيت و ثازاضتين
نىايًَيت باغٌ خصَُتطىشازيًُنإ.
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 -5ناز بُ ًٖض بسِياز و زِيَُٓايًُنٌ دازايٌ ْانسيَت دذ بُ ئُحهاَُناٌْ ئُّ بسِيازَ بًَت.
 -6وَشازَت و اليُُْ ثُيىَْديدازَنإ ئُّ بسِيازَ جًَبُجٌَ دَنُٕ و يُ زِؤذْاٍَُ (وَقايعٌ نىزدضتإ)
بآلودَنسيَتُوَ.
ىيَضيـسظان بازشاىي
ضـةزؤكي ئةجنومةىي وةشيسان
خصتةي كسيَ و زِضووماتي خصمةتطوشازي
لى فسِؤكةخاىة شازضتاىييةكان لة هةزيَني كوزدضتان

ژ

جۆرەكانی خزمەتگوزاری

فڕۆکەخانەى نێودەوڵەتيـى
سلێمانى

فڕۆکەخانەى نێودەوڵەتيـى ئەربیل
بڕى پارە
ئىژمارلراوە هى
چوارچێوەی لرێی

لرێی خزمىثگوزارییى

بۆ ئاو و لارەبا

ثایبىت

ئاو و لارەبا و
پاراسجوی ئاسایش بۆ

ئىژمارلراوە هى

لىرثی ثایبىثيـی هاو
فڕۆلىخاهى

بىلرێداهی ڕووبىری

سااڵهى

پێویست بى لىرثی

گضجییىلاهی دابیومردهی

1

گرێبىسجی

بى ڕێژەى  % ٠3هى بڕی لرێى

چوارچێوەی لرێی
گرێبىسجی

بۆ پاراسجوـی ئاسایش

بى ڕێژەى  % ٠3هى بڕی لرێى
سااڵهى

بىلرێداهی ڕووبىری
پێویست بى لىرثی
ثایبىت

هاوچىی سىرداخراو (األمالن

( )٠03330333دوو مويۆن

ڕووبىری ( )1یىك مىثر

اهمسقفة)

ديوار

دووجا هى هاوچىلاهی

هاوچىی سىرداهىخراو

( )103330333يىك مويۆن

(األمالن غير اهمسقفة)

ديوار

بڕی لرێی بىلرێداهی

٠

فڕۆلىخاهى

( )103330333يىك مويۆن ديوار
( )0330333پێوج سىد يىزار دیوار

ڕەسمـی خزمىثگوزاریی

٠

پضکوین و سکان بۆ

( )٠سێ سىهت بۆ ( )1يىك کیوۆگرام

گىصجىلاهی لارگۆ هىسىر
يێڵى ئاسماهییىلان
ڕەسمـی خزمىثگوزاریی

4

ئاسایش هىسىر يێڵى

( )$ 0پێوج دۆالر بۆ يىر گىصجێك

ئاسماهی بۆ گىصجى
چووهى فڕۆکى

0

ڕەسمـی خزمىثگوزاریى
هىسىر گىصجیاراهى
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6

ڕەسمـی خزمىثگوزاریى

( )$ 13ده دۆالر بۆ يىر گىصجيارێك

هىسىر گىصجیاراهى هاوخۆ

يىمان ئىو بڕە لرێیاهىی لى هى ماددەی ( )٠هى پىیڕەوی لرێیىلان هى

7

ئۆپىرەیضوی ڕۆژاهى

فڕۆلىخاهى صارسجاهییىلان

(Daily
)Operation

ژمارە ()0ی ساڵی  ٠338ياثووه بى زیادلردهی ڕێژەى  % 13بۆ يىر بڕێك
بىپێـى

لرێی

(AIP) Aeronautical Information Publication
( )$ ٠33دوو سىد دۆالر وەك لرێی زێدەلی سىرەڕای لرێیىلاهی ثایبىت

هیضجوىوەى فڕۆکى
()Landing Fees

بى ئۆپىرەیضوی ڕۆژاهى

ئۆپىرەیضوی صىواهى

بۆ يىر هیضجوىوەیىک

( Night
)Operation

ژ

فڕۆکىخاهىى هێودەوڵىثيـى

فڕۆکىخاهىى هێودەوڵىثيـى

ئىربین

سوێماهى

جۆرەلاهی خزمىثگوزاری

بڕى پارە
8

ڕەسمـی خزمىثگوزاریی سیسجمـى چێک ئین ( Check - In
)System

9

( )$ ٠دوو دۆالر بۆ يىر بویجێمی گىصت

لرێی بىلاريێواهـی خزمىثگوزاریی عىرەباهى ()Trolley

( )٠0333دوو يىزار دیوار

لرێی

ڕاگرثوى کاثيـى هىبىردەم ثێرمیوال

( )٠0333سێ يىزار دیوار

خزمىثگوزاریی

ڕاگرثوى کاثيـى هى پارلى يۆڵى پێضوازى

( )10333يىك يىزار دیوار

پارلمردهی

13

پارککردن هىهاو فڕۆکىخاهى بۆ زیاثر هى

ئۆثۆمبیوی

لاثژمێـرێك

ثایبىثیـی

يێضجوىوەى ئۆثۆمبین بۆ يىر بيست و

گىصجیاران

چوار کاثژمێرێك

ڕەسمـی ڕێمخسجوى باجى ڕێگىپێداهی ئاسایش بۆ

11

ياثوىژوورەوەی (ئۆثۆمبێوی ثایبىت) بۆ هاو فڕۆلىخاهى

( )٠0333دوو يىزار دیوار بۆ يىر يىك کاثژمێر
( )$ ٠3بيست دۆالر
( )٠330333دوو سىد يىزار ديوار سااڵهى

بۆ لارمىهداهی يێڵى ئاسماهییىلان
ڕەسمـی ڕێمخسجوى
باجى ڕێگىپێداهی
1٠

ئاسایش
بۆ ياثوژوورەوەی
(لىس)

بۆ هاو فڕۆلىخاهى

1٠

و لۆمپاهیای پێضمىصماری
خزمىثگوزاریی زەمیوی
بۆ لارمىهداهی لۆمپاهیالاهی ثرى
هاو فڕۆلىخاهى
باجی ڕێگىپێداهی لاثيی بۆ يىر
( )7حىوت ڕۆژێك

بڕی سزای وهمردهی باجی ڕێگىپێداهی ئاسایش بۆ يىردوو
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( )1330333سىد يىزار ديوار سااڵهى

( )٠00333بيست و پێوج يىزار ديوار

( )700333حىفجا و پێوج يىزار دیوار
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وةشازةتى خويَيدىى باآل و تويَرييةوةى شاىطتى
ذمازة 8110/2 :لة 2016/5/25

ئاَاذَ بُ ( تُوَزٍَ ثًَٓجُّ  /زِيَُٓايًُناٌْ خىيَٓدٌْ َاضتُز و دنتؤزا) يُ نؤْىوضٌ نؤبىوُْوٍَ ذَازَ
( ٍ)3ئُجنىٌَُْ وَشازَت نُ يُ زؤذاٌْ ( ضًَػُممُ زيَهُوتٌ  2016/5/3و دووغُممُ زيَهُوتٌ )2016/5/9
ئُجناّ دزابىو  ،بسِيازدزا بُ دَزنسدٌْ زيَُٓايٌ خىيَٓدٌْ َاضتُز يُ شاْهؤ حهىًًَُناٌْ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ بُّ
غًَىَيٍُ خىازَوَ-:

زِيَينايي ذمازة ()4ى ضالَى 2016
زيَينايي خويَيدىي ماضتةز لة شاىلؤ حلومييةكاىي هةزيَني كوزدضتان بؤ ضالَي خويَيدىي ()2017-2016
تةوةزي يةكةوَُ :زجُناٌْ ثًَػهُؽ نسدٕ:
 -1مةزجي تيَلساي منسة (معدل)ي بةكالؤزيؤس:

تًَهساٍ منسَ (َعدٍ)ٍ بُنايؤزيؤضٌ ثًَػهُغهاز ْابًَت يُ ( )%60نَُرت بًَت نُ َُزجًَهُ بؤ ثًَػهُغهسدٕ،
َُناٌْ ( ثصيػهٌ  ،ثصيػهٌ ددإ  ،دَزَاْطاشٍ ) نُ زَِضاوٍ
َيت/نؤيًر و ضهىي
جطُ يُ دَزضىواٌْ فانُي
تًَهساٍ منسَيإ بؤ ْانسيَت .بؤيُ تًَهسِاٍ منسٍَ (ًٖ )%60ض خاٍَ وَزْاطسيَت بؤ ضىوُْ ْاو ثًَػربنٌَ ،بُ

ًََو وَزدَطسيَت ( بؤ منىُْ ئُطُز ثًَػهُغهازيَو تًَهساٍ منسَنٍُ ( )%65بىو ()5
شيادبىوٌْ ُٖز منسَيُى خاي
ٌَ
ٌَ ثٌَ دَدَزيَت بؤ ضىوُْ ْاو ثًَػربنٌَ ،ئُطُز يُنًَهٌ تس تًَهساٍ منسٍَ (ُٖ ٍ)%70بىو ئُوا ( )10خاي
خاي
بؤ شياد دَنسيَت.
 -2مةزجي ئاضيت تواىطيت شماىي ئييطليصي لة كاتي ثيَصلةشلسدن:

أ -يُ قؤْاغٌ ثسِؤضٍُ ثًَػهُغهسدٕ َُٖىو خىاشيازيَو َايف ثًَػهُغهسدٌْ بؤ خىيَٓدٌْ َاضتُز ُٖيُ بُبٌَ
ُٖبىوٌْ َُزجٌ تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ ،بُآلّ قىتابٌ /خىيَٓدنازٍ َاضتُز دواٍ ناْديدنسدٌْ بؤ
خىيَٓدَُٕ ،زجُ ئاضيت تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ بُزشبهاتُوَ بؤ منسٍَ ( )IELTS ٍ5يإ
منسٍَ( )TOEFL-IBTٍ56يإ منسٍَ ( )TOEFL-PBTٍ495ياخىد (PEARSON ( ٍ47
 ACADEMIC-PTEبُ َُبُضيت دَضت ثًَهسدٌْ بؤ نؤزِضٌ ئُنادميٌ خىيَٓدٕ ،بُ ثًَضُواُْوَ َايف
بُغدازيهسدٌْ يُ نؤزضٌ ئُنادميٌ ْابًَت تاوَنى َُزجٌ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ منسٍَ داوانساوٍ ضُزَوَ بُدَضت
ًََهدا يُ زيَهُوتٌ ناْديدنسدٌْ.
دًًَََٖٓت يُ َاوٍَ ضاي
ب -ئُو خىاشيازاٍُْ نُ َُزجٌ تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ داوانساوٍ (بسِطٍُ أ)ٍ ضُزَوَيإ تًَدايُ ،ئُوا
زِاضتُوخؤ دَضت بُ خىيَٓدٌْ ئُنادميٌ دَنُٕ.
ج -ضُبازَت بُو خىاشيازاٍُْ نُ َُزجٌ تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ داوانساوٍ (بسِطٍُ أ)ٍ ضُزَوَيإ تًَدا
ًًُْ ،دَتىأْ يُ َاوٍَ ( )1يُى ضاٍَ ئاضيت تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ خؤيإ بُزش بهُُْوَ يُ زيَطٍُ
ئُجناَداٌْ تاقًهسدُْوٍَ تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ بؤ طُيػنت بُ ئاضيت ثًَىيطيت بسطٍُ (أ)ٍ ضُزَوَ.
بُ ثًَضُواُْوَ ئُطُز َُزجٌ تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ داوانساوٍ (بسِطٍُ أ)ٍ ضُزَوَيإ بُدَضتًَُٖٓٓا،
ئُوا زاضتُوخؤ فُزَاٌْ ضسيُٓوٍَ ْاو (تسقني قًد) يإ بؤ دَزدَنسيَت.
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ٌَ ثًَطُياْدٕ و ئاَادَنازٍ دَبًٓٔ و دَنسيَت
د -يَُُودوا ضًَٓتُزَناٌْ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ شاْهؤ حهىًَُنإ زؤي
قىتابًإ /خىيَٓدنازإ خىيٌ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ يُ ضًَٓتُزَناٌْ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ شاْهؤنإ ئُجناّ بدَٕ بُ
َُبُضيت بُزشنسدُْوٍَ ئاضيت تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ تاوَنى دواتس بتىأْ منسٍَ ثًَىيطيت داوانساوٍ
تاقًهسدُْوٍَ ئُيًهرتؤٌْ ( )IELTS ٍ5ثًَٓجٌ ئايًتظ يإ منسٍَ()TOEFL-IBT ٍ56يإ منسٍَ
( )TOEFL-PBTٍ495ياخىد ( PEARSON ACADEMIC-PTE( ٍ47بُدَضت بًًََٗٓت
تيَبيين:

أ -ضُبازَت بُ ئُجناَداٌْ تاقًهسدُْوٍَ ضتاْدازدٍ تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ نُ يُ ضُزَوَ ئاَاذٍَ ثًَدزاوَ
( )PEARSON ACADEMIC-PTE ،TOEFL ،IELTSيُ ْاوَوَ و دَزَوٍَ ُٖزيٌَُ
نىزدضتإ و غازَناٌْ ديهٍُ عًَسام و دَزَوٍَ ووآلت  ،ثًَىيطتُ ئُو ضًَٓتُزٍَ تاقًهسدُْوٍَ يٌَ ئُجناّ
دَدزيَت يكًَو بًَت يُ يكُناٌْ بٓهٍُ ضُزَنٌ ئُو تاقًهسدُْواُْ ،بؤ ئُّ َُبُضتُؽ دَبًَت ثػت بُ ويَب
ضاييت فُزٌَ ( IELTSو  TOEFLو  )PEARSON ACADEMIC-PTEببُضرتيَت و
تًًَدا ئاَاذَ بُوَنسابًَت نُ يكٌ ئُو ضًَٓتُزَ يُو غازَ ُٖيُ نُ ثًَػهُغهاز تاقًهسدُْوٍَ يٌَ ئُجناّ داوَ.
ب -ثًَىيطتُ يُضُز شاْهؤنإ زِاضت و دزوضيت (صر ١صسٚض) بؤ بسِواْاٍَُ تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ ئُو
تاقًهسدُْواُْ ( IELTSو  TOEFLو  )PEARSON ACADEMIC-PTEبهُٕ نُ يُ
ْاوَوَ و دَزَوٍَ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ و غازَناٌْ ديهٍُ عًَسام بُ ثًٌَ خايٌ (أ)ٍ بسطٍُ (َُ-2زجٌ
ئاضيت تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ) يُ (تُوَزٍ يُنُّ)ٍ ضُزَوَ بُدَضتًَٗٓساوٕ.
ج -ضُبازَت بُ تاقًهسدُْوٍَ ئُيًهرتؤٌْ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ وَنى(PEARSON ،TOEFL ،IELTS
 )ACADEMIC-PTEثًَىيطتُ َاوَنٍُ بُضُز ُْضىوبًَت و بؤ َاوٍَ ( )2دوو ضاٍَ (يُضُز بَُٓاٍ
زِيَهُوتٌ تاقًهسدُْوَ) ئُذَاز دَنسيَت.
َطسٍ بسِواْاٍَُ (بُنايؤزيؤضٔ يُ ثطجؤزٍ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ و وَزطًَسِإ) ،ثًَىيطتُ
دـ ئُو ثًَػهُغهازاٍُْ ُٖي
تاقًهسدُْوٍَ تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ ئُجناّ بدَٕ و َُٖإ ئاضت نُ يُ خايٌ (أ)ٍ بسطٍُ
(َُ -2زجٌ ئاضيت تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ) يُ (تُوَزٍ يُنُّ) ئاَاذٍَ ثًَدزاوَ بُدَضت بًَٗٓٔ.

 -3مةزجي تاقيلسدىةوةي تواىطيت شاىطيت:

أ -تاقًهسدُْوٍَ تىاْطيت شاْطيت ئُجناّ دَدَزيَت و زيَرٍَ ( )%30منسٍَ بؤ تُزخإ دَنسيَت و ( ٍ)%70تسيؼ
يُضُز تًَهساٍ منسٍَ بُنايؤزيؤع ئُذَاز دَنسيَت بؤ بُغدازيهسدٕ يُ ثًَػربنٌََُ ،زجُ ثًَػهُغهاز
دَزبضًَت يُّ تاقًهسدُْوَيُ (واتُ َُزجُ  15منسَ يإ شياتس يُ  30منسٍَ تُزخاْهساو بؤ تاقًهسدُْوَ
بُدَضت بًًََٗٓت  ،بُ ثًَضُواُْوَ َايف بُغدازيهسدٌْ يُ ثًَػربِنًٌَ ًُْ) ،يًَسَدا منسٍَ ( )15ثاْصَ يُ
ٌَ
تاقًهسدُْوه ًٖض خاٍَ وَزْاطسيَت واتُ ( )0ضفس (خاٍَ)ٍ دَبًَت و بُ شيادبىوٌْ ُٖز منسَيُى ( )1يُى خاي
بؤ شياد دَنسيَت (بؤ منىُْ ئُطُز ثًَػهُغهاز منسٍَ (ًَٖٓ ٍ)16ا يُ تاقًهسدُْوٍَ تىاْطيت شاْطيت ،ئُوا
( )1يُى خاٍَ وَزدَطسيَت بؤ بُغدازيهسدٕ يُ ثًَػربنٌَ ،ئُطُز منسٍَ ( )20بًطيت ًَٖٓا ئُوا ( )5ثًَٓض
ٌَ ثٌَ دَدزيَت بؤ بُغدازيهسدٌْ يُ ثًَػربنٌَ).
خاي
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ب -ثًَىيطتُ يًرُْيُنٌ تايبُت يُضُز ئاضيت نؤيًر يإ بُؽ ضُزثُزغيت تاقًهسدُْوَنإ بهات.
جُٖ -زناتًَو نىزضٌ بُتاٍَ َايُوَ بُ طػت جؤزَناٌْ نىزضٌ تُزخاْهساو ،ئُوا بُ ًٖض غًَىَيُى
نىزضًًُنإ ثسِ ْانسيَتُوَ.
دًٖ -ض شاْهؤيُى بؤٍ ًًُْ نىزضٌ خىيَٓدٕ شياد بهات بؤ ثالٌْ ثُضُْدنساو يُ اليُٕ وَشازَتُوَ.
ٖـ -بؤ ديازيهسدٌْ ذَازٍَ نىزضًُناٌْ خىيَٓدٌْ َاضتُز يُ ُٖز بُغًَو ،ثًَىيطتُ ًَالنٌ ئُو بُغُ و
ثًَداويطيت زاضتُقًٍُٓ خىيَٓدٌْ َاضتُز بهسيَتُ ثًَىَزٍ ضُزَنٌ ،بؤ ئُّ َُبُضتُؽ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ
باآل ضاوديَسٍ و وزدبًين ثالُْناٌْ خىيَٓدٕ دَنات.
َاٌَ منىُْيٌ
تًَبًين :ثًَىيطتُ يُطٍَُ ثًَػهُغهسدٌْ ثسضًازَناٌْ تاقًهسدُْوٍَ تىاْطيت شاْطتًدا ،وَي
ثسضًازَنإ ثًَػهُؽ بُ يًرٍُْ تاقًهسدُْوَنإ بهسيَت.

 -4مةزجي تةمةن :

أًَ -ض (ضكف)ٍ تَُُٕ َُزجُ بؤ ثًَػهُغهسدٕ ،واتُ ْابًَت تٌَُُْ خىاشياز يُ ( )45ضٌ و ثًَٓج ضاٍَ
ٌَ يُدايهبىوٕ) شياتس بًَت بؤ نازَُْداٌْ ضُز بُ داَُشزاوَناٌْ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآل
(يُضُز بَُٓاٍ ضاي
يُ ناتٌ ثًَػهُغهسدْدا .ضُبازَت بُ ثًَػهُغهازاٌْ دَزَوٍَ داَىدَشطاناٌْ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآل
يُبُز ئُوٍَ خىيَٓدُْنُيإ بُ غًَىاشٍ ثازاَيًٌََ دَبًَت بؤيُ زَضاوٍ ًَض (ضكف)ٍ تًَُُْإ بؤ ْانسيَت.
ب -ئُو َىعًد و فُزَاْبُزاٍُْ ضُز بُ داَىودَشطاناٌْ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآلٕ و تًَُُْإ يُ ( )45ضٌ و
ثًَٓج ضاٍَ شياتسَ ،بؤيإ ُٖيُ داوانازٍ ثًَػهُغٌ بهُٕ بُ َُٖإ ثًَىَزَناٌْ ضًطتٌُ ثازِاَيًٌََ.
 -5مةزجي ضاآلىي خصمةت و تيَجةزبووىي ماوةي ثيَويطت بةضةز دةزضووىدا:

أ -بؤ خىاشيازاٌْ داَُشزاو ( واتُ فُزَاْبُزٍ ًَُٖػُيٌ بٔ يُ يُنًَو يُ داَىدَشطاناٌْ حهىَُتٌ ُٖزيٌَُ
ٌَ تُواوٍ خصَُتٌ فًعًٌ دواٍ بُدَضتًَٗٓاٌْ بسِواْاٍَُ
نىزدضتإ )  ،ثًَػهُغهاز َُزجُ ( )2دوو ضاي
بُنايؤزيؤع و داَُشزاْدٌْ ُٖبًَت تا زِيَهُوتٌ دَضتجًَهسدٌْ خىيَٓدٌْ َاضتُزَنٍُ ،بُ ثًَضُواُْوَ َايف
َُتٌ خىيَٓدٌْ ْابًَت.
وَزطستين َؤي
ب -ئُو خىاشيازاٍُْ نُ داَُُْشزاوٕ يُ داّ و دَشطاناٌْ حهىَُتٌ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ ،بُبٌَ ُٖبىوٌْ َُزجٌ
دوو ضاٍَ دَزضىوٕ و تًَجُزِئ بُضُز بُدَضتًَٗٓاٌْ بسِواْاٍَُ بُنايؤزيؤع َايف ثًَػهُغهسدًْإ ُٖيُ و
ًََٓٓاٍَُ ياضايٌ يُ شاْهؤ ثًَػهُؽ بهُٕ نُ يُ ًٖض داَىدَشطايُنٌ َريٍ داَُُْشزاوٕ.
ثًَىيطتُ بُي
تةوةزي دووةوَُ :زج و ثًَداويطيت نسدُْوٍَ خىيَٓدٌْ َاضتُز:
 -1بؤ نسدُْوٍَ خىيَٓدٌْ َاضتُز يُ ُٖز بُغًَهٌ شاْطيت َُزجُ بُ اليٌُْ نُّ ( )3ضٌَ ثسِؤفًطؤزٍ
َطسٍ بسواْاٍَُ دنتؤزا نُ دوو تىيَريُٓوٍَ
يازيدَدَز يإ ( )2دوو ثسِؤفًطؤزٍ يازيدَدَز  )2( +دوو ُٖي
بآلونساوٍَ (حمهِ)ٍ دواٍ دنتؤزاٍ ُٖبًَت نُ ثطجؤزِيإ يُ َُٖإ بىازٍ بُغُنُيُ و َُزجًػُ ئُواُّْ
يُضُز ًَالنٌ ًَُٖػُيٌ بُغٌ شاْطيت بٔ يإ خاُْْػًٓهساوٍ َُٖإ بُؽ بٔ ياخىد طسيَبُضت يإ
تُْطًبهساو بٔ يُ َُٖإ ئُو بُغُ ،يًَسَدا ثًَىيطتُ ئُواُّْ نُ ضتايف بُغًَهٌ ديازيهساوٕ دووبازَ
ُْبُٓوَ يُ بُغًَهٌ تس.
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 -2ضُبازَت بُ نسدُْوٍَ خىيَٓدٌْ َاضتُز يُ بُغُ ٖاوغًَىَناٌْ َُٖإ شاْهؤ وَنى (نىزدٍ و نىزدٍ،
عُزَبٌ و عُزَبٌ  ،ئًٓطًًصٍ و ئًٓطًًصٍ  ،نًًُا و نًًُاٖ...تد) دَنسيَت ضتايف ُٖزدوو بُغُنُ يُ
ٌَ ( ٍ)1ضُزَوَ خىيَٓدٌْ َاضتُز بهُُْوَ.
ناتٌ ُٖبىوٌْ َُزجُناٌْ خاي
ٌَ ( ٍ)1ضُزَوَ يُضُز ئاضيت (نؤيًر/
ٍَُ ثصيػهًُنإَُ ،زجُناٌْ خاي
 -3ضُبازَت بُ ثطجؤزٍ بؤ نؤَُي
ضهىٍَ) ئُذَاز دَنسيَت.
 -4ثًَىيطتُ شاْهؤنإ ثالٌْ خىيَٓدٌْ َاضتُز ئاَادَ بهُٕ يُو بُغاٍُْ نُ ثًَػىوتس خىيَٓدٌْ َاضتُزيإ
ٌَ ( ٍ)1ضُزَوَ و ثًَداويطيت
ٌَ خىيَٓدٌْ ( )2015-2014و ئًَطتاؽ َُزجٌ خاي
تًَدا نساوَتُوَ بؤ ضاي
بُزدَواًَإ تًَدايُ ،واتُ بُثًٌَ بىوٌْ َاَؤضتاٍ ثطجؤز بُ ثًٍُ شاْطيت ثًَىيطت بُثًٌَ زِيَُٓايًُنإ و
بىوٌْ ثًَداويطتًُ شاْطتًًُناٌْ ديهُ بؤ خىيَٓدٌْ َاضتُز.
ٌَ ()1
 -5ضُبازَت بُو بُغاٍُْ نُ دَياُْويَت خىيَٓدٌْ َاضتُز بهُُْوَ بؤ يُنُّ جاز و َُزجُناٌْ خاي
يُنٌ ضُزَوَيإ تًَدايُ و دوو خىيٌ بُنايؤزيؤضًإ دَزضىواْدووَ  ،دَتىأْ ثسِؤثؤشَيٌ نسدُْوٍَ خىيَٓدٌْ
ًَٓايٌ جؤزٍ وَشازَت بهُٕ بؤ زَشاَُْدٍ و ثُضُْدنسدٌْ.
َاضتُز ثًَػهُؽ بُ يًرٍُْ باآلٍ دي
ٌَ
تًَبًين :شاْهؤ ثؤيًتُنًٓهًُنإ يُ َُزجٌ تًَجُزِبىوٌْ دَزضىوٌْ دوو خىيٌ بُنايؤزيؤع تُْٗا بؤ ضاي
خىيَٓدٌْ ( )2017-2016دَبُخػسئَ.
َ -6اوٍَ خىيَٓدٌْ َاضتُز يُّ ضًطتُُدا بسيتًُ يُ ( )2دوو ضاٍَ ( جطُ يُ َاوٍَ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ ) ،يُ
دَضُآلتٌ ئُجنىٌَُْ نؤيًرَ نُ بؤ َاوٍَ ( )6غُؽ َاْط بؤ جازٍ يُنُّ بُ َىوضُ َاوَنُ دزيَر
َاتٌ ئُجنىٌَُْ شاْهؤيُ بؤ َاوٍَ ( )6غُؽ َاْط بؤ جازٍ دووَّ بُ َىوضُ َاوَنُ
بهاتُوَ و يُ دَضُي
دزيَرٍ بهاتُوَ (نُ دوايني دزيَرنسدُْوَيُ) .بُ ثًَضُواُْوَ قىتابٌ/خىيَٓدنازٍ َاضتُز فُزَاٌْ ضسيُٓوٍَ
ْاو (تسقني ايكًد)ٍ يُ خىيَٓدٕ بؤ دَزدَضًَت.
 -7بُثًٌَ بسِيازٍ ئُجنىٌَُْ وَشازَت يُ نؤبىوُْوٍَ ذَازَ ( )5نُ يُ زِيَهُوتٌ ( )2015/6/29ئُجناَدزا،
زَِشاَُْدٍ دزاوَ يُضُز نسدُْوٍَ خىيَٓدٌْ باآلَ /اضتُز يُ دَضتٍُ نىزدضتاٌْ بؤ ديساضاتٌ ضرتاتًجٌ و
تىيَريُٓوٍَ شاْطيت بُ ٖاوبُغٌ يُطٍَُ يُنًَو يُ شاْهؤنإ ،وَ بسِواْاٍَُ َاضتُز يُ اليُٕ شاْهؤيُنُوَ
بُٖاوبُغٌ دَدزيَت و يؤطؤ (ئازِّ)ٍ ُٖزدوو الٍ يُضُز دَبًَت.
َطسٍِ
تةوةزي ضيَيةو :ضُبازَت بُو خىاشيازاٍُْ نُ داًْػتىوٍ دَزَوٍَ ُٖزيٌَُ نىزدضتاٌْ عًَساقٔ يإ ُٖي
زَِطُشْاٍَُ عًَساقٌ ْني:
ٖ -1اووآلتٌ عًَساقٌ داًْػتىوٍ دَزَوٍَ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ َايف ثًَػهُغهسدٌْ ُٖيُ بؤ خىيَٓدٌْ َاضتُز
بُ ضًطتٌُ ثازاَيًٌَ.
َطسٍِ زَِطُشْاٍَُ عًَساقٌ ْني) واتُ
 -2ضُبازَت بُو خىاشيازاٍُْ نُ داًْػتىوٍ دَزَوٍَ عًَساقٔ (واتُ ُٖي
َُتني ،ئُوا َايف ثًَػهُؽ نسدًْإ بؤ خىيَٓدٌْ َاضتُز ُٖيُ و يُ ناتٌ
ثًَػهُغهازٍ ًَْىدَوي
دَضتُبُزنسدٌْ َُزجُ شاْطتًُناْدا زاضتُوخؤ بُ ضًطتٌُ ثازِاَيًٌَ وَزدَطريئَ و ْاضُٓ ثًَػربنٌَ،
َُتٌ بؤ َُبُضيت ئُجناَداٌْ خىيَٓدٌْ
َُبُضت يُّ ُْٖطاوَؽ بسيتًًُ يُ ٖاْداٌْ ثًَػهُغهازٍ ًَْىدَوي
ًََٓٓاٍَُ ياضايٌ يُ
َاضتُز يُ شاْهؤناٌْ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ .بؤ ئُّ َُبُضتُؽ ثًَىيطتُ ثًَػهُغهاز بُي
َطسٍ زَطُشْاٍَُ عًَساقٌ ًًُْ.
شاْهؤ ثسِبهاتُوَ نُ ُٖي
2016 /6/23
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تةوةزي ضوازةو  :ثًَداويطتًُ شاْطتًًُناٌْ وَزطستين بسِواْاٍَُ َاضتُز:
َُ -1زجُ قىتابٌ /خىيَٓدنازٍ َاضتُز دواٍ وَزطستٔ و ثًَؼ دَضتجًَهسدٌْ نؤزِضُناٌْ خىيَٓدَُٕ ،زجٌ
ئاضيت تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ نُ بسيتًُ يُ بُدَضتًَٗٓاٌْ منسٍَ ( ٍ)5ئايًتظ يإ منسٍَ(ٍ56
 )TOEFL-IBTيإ منسٍَ ( )TOEFL-PBT ٍ495ياخىد (PEARSON ( ٍ)47
َ ACADEMIC-PTEطؤطُز نسدبًَت بؤ ضُزجُّ ثطجؤزيًُناٌْ شاْطيت و َسؤظايُتٌ ،بُ
ثًَضُواُْوَ َايف ضىوُْ ًَْى نؤزضٌ ئُنادميٌ ًُْ تا بُدَضتًَٗٓاٌْ ئُّ َُزجٍُ تىاْطيت شَاٌْ ئًٓطًًصٍ.
 -2ضُبازَت بُ تاقًهسدُْوٍَ نؤزِضُنإ:
أَُ -زجُ قىتابٌ :خىيَٓدنازٍ َاضتُز يُ تاقًهسدُْوٍَ نؤزِضُنإ دا منسَنٍُ يُ ( )%60نَُرت ُْبًَت يُ
ُٖز يُى يُو بابُتاُْ و يُ نؤتايٌ ُٖزدوو وَزشَنُدا تًَهسِاٍ منسَ (َعدٍ)ٍ يُ ( )%70نَُرت ُْبًَت ،بُ
ثًَضُواُْوَ بُ ثًٌَ زيَُٓايًُناٌْ خىيَٓدٌْ باآل ضسيُٓوٍَ ْاو (تسقني ايكًد) دَنسيَت.
ب -ئُطُز قىتابٌ :خىيَٓدنازٍ َاضتُز يُ نؤزِضٌ يُنُّ يُ ًْىٍَ شياتسٍ بابُتُنإ نُوت ،ئُوا ضسِيُٓوٍَ ْاو
(تسقني قًد) دَنسيَت و َايف ضىوُْ ًَْى نؤزِضٌ دووٌََ ْابًَت.
 -3قىتابٌ/خىيَٓدنازٍ َاضتُز يُ ضُزجُّ بىازَنإ واتُ يُ بىازٍ ( شاْطتُ ثُتٌ و ضسوغيت و (تُطبٝك٘ٝنإ)
و شاْطتُ ثصيػهًُنإ) و يُ بىازٍ ( شاْطتُ َسؤظايُتًًُنإ )َُ ،زجُ ثًَؼ تاوتىيَهسدٌْ
ًََٓجساو يُ َاضتُزْاَُنٍُ يُ طؤظازيَهٌ شاْطيت
َاضتُزْاَُنٍُ ( )1يُى تىيَريُٓوٍَ شاْطيت ُٖي
باوَزِثًَهساو (َعتُد) بآلوبهاتُوَ.
 -4ثًَىيطتُ َاضتُزْاٍَُ قىتابٌ :خىيَٓدنازٍ َاضتُز بُغدازيًُنٌ زَِضُٕ بًَت يُ بُزًََُٖٗٓاٌْ َُعسيفُ
َطُْطاْدًْؼ بسييت دَبًَت يُ طفتىطؤٍ شاْطيت َاضتُزْاَُنُ يُاليُٕ يًَرُْيُنٌ
يُ بىازَنُيدا و ُٖي
ثطجؤزَِوَ و بُثًٌَ زِيَُٓايًُناٌْ طفتىطؤٍ شاْطيت.
 -5نؤزِضُ ئُنادميًًُنإ بُّ غًَىٍَ خىازَوَ دَبًَت:
ناْديدَنإ دواٍ بُدَضتًَٗٓاٌْ ئاضيت ثًَىيطت يُ تاقًهسدُْوٍَ ( )IELTSيإ ٖاوتانٍُ يُ تاقًهسدُْوَ
ٌَ (أ)ٍ بسطٍُ (َُ -2زجٌ ئاضيت تىاْطيت شَاٌْ
ضتاْدازدَناٌْ ديهٍُ شَاٌْ ئًٓطًًصٍ بُ ثًٌَ خاي
ئًٓطًًصٍ)ٍ (تُوَزٍ يُنُّ)ٍ ضُزَوَ ،ئُونات بُ فُزٌَِ دَبُٓ قىتابٌ /خىيَٓدنازٍ َاضتُز و دَتىأْ دَضت
بُ نؤزِضُ ئُنادميًُنإ بهُٕ ،بُّ ثًًَُ وَزطرياوإ يُ خىيَٓدٌْ َاضتُز دوو جؤزٕ:
 -1ناْديدٍ خىيَٓدٌْ َاضتُز :ئُواُْ دَطسيَتُوَ نُ يُ ثًَػربنًَدا دَزضىوٕ  ،بُآلّ ئاضيت تىاْطيت
شَاٌْ ئًٓطًًصيإ ُْطُيػتىوَتُ ئاضيت داوانساو يإ ًٖض جؤزَ تاقًهسدُْوَيُنٌ تىاْطيت شَاٌْ
ئًٓطًًصيإ ًًُْ.
 -2قىتابٌ/خىيَٓدنازٍ َاضتُز :ئُواُْ دَطسيَتُوَ نُ ئاضيت ثًَىيطت يُ تاقًهسدُْوَناٌْ ( )IELTSيإ
ٌَ ( ٍ)1ضُزَوَ
َُتٌ تس نُ ئاَاذَيإ ثًَدزاوَ يُ خاي
ٖاوتاناٌْ يُ تاقًهسدُْوَ ضتاْدازدَناٌْ ًَْىدَوي
بُدَضت ًَٖٓاوَ.
2016 /6/23
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ىاوةزِؤكي كؤزِضة ئةكادمييةكان:

ٌَ يُنُّ :نؤزِضٌ يُنُّ :نؤزضًَهٌ ئاَادَنازٍ دَبًَت بؤ واُْناٌْ:
أ -ضاي
 -1شاْطيت نؤَجًىتُز (يُ اليُٕ ضًَٓتُزٍ نؤَجًىتُز يإ بُغٌ شاْطيت نؤَجًىتُزٍ شاْهؤ ثًادَ دَنسيَت)،
ئاَاْج يًٌَ ئُوَيُ نُ قىتابٌ /خىيَٓدناز بسِواْاٍَُ ( )ICDLيإ ( )IC3يإ بسِواْاٍَُ يُو جؤزَ
ضؤفتىيَس و ئُثًًهُيػٓاُْ بُدَضتبًًََٗٓت نُ ثُيىَْديدازَ بُ خىيَٓدُْنٍُ.
 -2شَاٌْ ئًٓطًًصٍ ( ( )Academic Englishيُ اليُٕ ضًَٓتُزٍ شَاٌْ شاْهؤناُْوَ ثًادَ دَنسيَت )
ئُّ نؤزِضُ تايبُت دَبًَت بُ شَاٌْ ئُنادميٌ.
ًَ -3تؤدؤيؤجٌ (يُ اليُٕ ضًَٓتُزٍ تىيَريُٓوٍَ شاْطيت شاْهؤوَ ثًادَ دَنسيَت) و ثًَىيطتُ نتًَيب تايبُت بُ
َايُتٌ و َسؤيًُنإ) ديازٍ بهسيَت (تاقًهسدُْوَ يُضُز ئاضيت شاْهؤ بُ
(ًَتؤدؤيؤذٍ شاْطتُ نؤَُي
غًَىٍَ ْاوَْدٍ دَبًَت).
 -4دوو واٍُْ ثطجؤزٍِ (يُ اليُٕ بُغٌ شاْطتًًُوَ ثًادَ دَنسيَت).
َ -5اوٍَ ئُّ نؤزِضُ (ُٖ )15فتُ دَبًَت بُ تاقًهسدُْوَناًْػُوَ.
 -6بؤ ُٖز واُْيُى ثًَىيطتُ ( 2بؤ  )4ناترًََسٍ تًؤزٍ خبىيَٓدزيَت يُ ُٖفتُيُندا.
 -7بؤ ُٖز واُْيُى ثًَىيطتُ يُ بُزاَبُز ( )1ناترًََسٍ تًؤزٍ ( )3ناترًََسٍ ئُزنٌ ()Workload
(قىتابٌ /خىيَٓدناز) ُٖفتاُْ ئُجناّ بدزيَت.
 -8دَزضىوٕ و بُدَضتًَٗٓاٌْ ثًَداويطتًُناٌْ نؤزضُنُ َُزجُ بؤ ثُزيُٓوَ بؤ نؤزضٌ دووَّ.
 -9ئاَادَنسدٌْ دوو ( )2ثُيجُز نُ يُ ( )3000ضٌَ ُٖشاز وغُ نَُرت ُْبًَت يُ َاوٍَ نؤزِضُنُدا ،بؤ
واُْناٌْ (ًَتؤدٍ شاْطيت و واُْ ثطجؤزِيًُنإ ) بُ ثُيسَِونسدٌْ (ًَتؤدٍ تىيَريُٓوَ).
َطُْطاْدٌْ ثُيجُزَنإ ثًَىيطتُ َاَؤضتايُنٌ َُٖإ ثطجؤزٍ وَى ()Second marker
 -10بؤ ُٖي
َطُْطاْدٕ بؤ ثُيجُزَنُ بهات و ( ٍ)%50منسَنُ دابًَٓت.
ُٖي
 -11ئاَادَنسدٕ و ثًَػهُغهسدٌْ ( )4ضًًُٓاز (ثسيصيَٓتُيػٔ) يُ واٍُْ ( )Academic Englishيُ
َاوٍَ نؤزِضُنُدا ،بُ ثُيسَِونسدٌْ بَُٓاٍ (ًَتؤدٍ تىيَريُٓوَ).
 -12يُ ( ٍ)%50منسٍَ نؤتايٌ نؤزضُنُ بؤ ُٖز واُْيُى يُضُز ثُيجُزَنإ دَبًَت.
ُٖ -13ز قىتابٌ /خىيَٓدنازيَو ئاضيت (شاْطيت نؤَجًىتُز و شَاٌْ ئًٓطًًصٍ) بُ ثًٌَ ثًَىَزَنإ
ئاَادَنسدبًَت ،يُّ نؤزِضُدا بؤٍ ُٖذَاز دَنسيَت و بُغدازٍ يُو واْاُْدا (ئًًصاٌَ) ْابًَت.
ضالَي يةكةو ،كؤزِضي يةكةو ،ماوةي ( 15هةفتة) بة تاقيلسدىةوةكاىيصةوة
ذَازٍَ واُْنإ ( 5واُْ) يُ
ُٖفتُيُندا

ذَازٍَ ناترًََسَنإ ()12-10
ناترًََس يُ ُٖفتُيُندا

واٍُْ (ًَتؤدٍ تىيَريُٓوَ) بُ
َُزجًَو نتًَيب َُُْٗجٌ
(ْ ٍ)Textbookىٍَ ديازٍ
بهسيَت

( )2دوو ناترًََسٍ ُٖفتاُْ
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()Workload) (30-35

ناترًََس نازنسدٕ يُ ُٖفتُيُندا
ئاَادَنسدٌْ ( )2دوو ثُيجُزٍ
( )3000وغُيٌ (نىاْتًتُتًظ،
نىايًَتُيتًظ) بُ ثُيسَونسدٌْ
(ًَتؤدٍ تىيَريُٓوَ)

تيَبيين
 ديازيهسدٌْ َُزجٌ
بُنازًَٖٓاٌْ ضُزضاوٍَ ْىٍَ.
َطُْطادٌْ ثُيجُزَنإ
 بؤ ُٖي
()Second marker
ذمازة ( )199العدد

واٍُْ ئًٓطًًصٍ ئُنادميٌ
(ْىوضني و قطُنسدٕ)

( Academic English:
)Writing & Speaking

دوو واٍُْ ثطجؤزٍ بُ
ًَٓايٌ جؤزٍ
ثُيسَونسدٌْ (دي
فًَسنسدٕ)
واٍُْ شاْطيت نؤَجًىتُز
()ICDL

( )4ضىاز ناترًََسٍ ُٖفتاُْ

ئاَادَنسدٌْ ( )4ضًًُٓاز
(ثسيصيَٓتُيػٔ) ،بُ ثُيسَونسدٌْ
(ًَتؤدٍ تىيَريُٓوَ)

( )2دوو ناترًََسٍ ُٖفتاُْ بؤ
ُٖز واُْيُى

ئاَادَنسدٌْ ( )2دوو ثُيجُزٍ
( )3000وغُيٌ بُ ثُيسَونسدٌْ
(ًَتؤدٍ تىيَريُٓوَ)

ُٖبًَت و ( ٍ)%50منسَنُ
دابًَٓت.
 يُ ( ٍ)%50منسٍَ نؤتايٌ
نؤزِضُنُ بؤ ُٖز واُْيُى
يُضُز ثُيجُزَنإ بًَت.
 ثًَىضتُ يُ نؤزِضُناْدا ضُزجُّ
ًَٓايٌ جؤزٍ
زيَُٓايًُناٌْ دي
جًبُجًَبهسيَت (نؤزِضبىوى،
فًدباى ،تاقًهسدُْوَ..تا
دوايٌ)

بُ ضُزثُزغيت (ضُْتُزٍ نؤَجًىتُز) يإ (بُغٌ شاْطيت نؤَجًىتُز)

ب  -ضالَي يةكةو :نؤزِضٌ دووَّ :نؤزِضًَهٌ ثطجؤزٍ دَبًَت:
َ -1اوٍَ ئُّ نؤزِضُ (ُٖ )15فتُ دَبًَت بُ تاقًهسدُْوَناًْػُوَ.
 -2خىيَٓدٌْ ( )4-3واٍُْ ثطجؤزٍِ (يُ اليُٕ بُغٌ شاْطتًُوَ ثًادَ دَنسيَت) بُ ثُيسَِونسدٌْ ثسِؤضٍُ
ًَٓايٌ جؤزٍ فًَسنسدٕ).
(دي
 -3بؤ ُٖز واُْيُى ثًَىيطتُ ( )25-20ناترًََسٍ واٍُْ تًؤزٍ (ستاضطات) خبىيَٓسيَت يُ نؤزِضُنُدا.
 -4بؤ ُٖز واُْيُى ثًَىيطتُ يُ بُزاَبُز ( )1ناترًََسٍ تًؤزٍ ( )3ناترًََسٍ ئُزنٌ (قىتابٌ /خىيَٓدناز)
ُٖفتاُْ ئُجناَبدزيَت.
 -5ئاَادَنسدٌْ ثُيجُزيَهٌ ( )5000-4000وغُيٌ ،بؤ ُٖز واُْيُى بُ ثُيسَِونسدٌْ (ًَتؤدٍ تىيَريُٓوَ).
َطُْطًَُٓزيٌ دووَّ
َطُْطاْدٌْ ثُيجُزَنإ ثًَىيطتُ َاَؤضتايُنٌ َُٖإ ثطجؤزِيٌ وَى ُٖي
 -6بؤ ُٖي
َطُْطاْدٕ بؤ ثُيجُزَنإ بهات و ( ٍ )%50منسَنُ دابًَٓت.
(ُٖ )second markerي
 ٍ)%50( -7منسٍَ نؤتايٌ نؤزِضُنُ بؤ ُٖز واُْيُى يُضُز ثُيجُزَنُ دَبًَت.
ضالَي يةكةو ،كؤزِضي دووةو ،ماوةي ( 15هةفتة) بة تاقيلسدىةوةكاىيصةوة

ذَازٍَ واُْنإ ( 4واُْ) يُ
ُٖفتُيُندا

ذَازٍَ ناترًََسَنإ ()12-10
ناترًََس يُ ُٖفتُيُندا

( )4واٍُْ ثطجؤزيٌ بُ
ًَٓايٌ
ثُيسَِونسدٌْ ثسؤضٍُ (دي
جؤزٍ فًَسنسدٕ)

( )4-2ناترًََسٍ ُٖفتاُْ بؤ
ُٖز واُْيُى

واٍُْ ئًٓطًًصٍ ئُنادميٌ
(ْىوضني و قطُنسدٕ)

( Academic English:
)Writing & Speaking
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تيَبيين

ُٖفتُيُندا
ئاَادَنسدٌْ ثُيجُزيَهٌ ( - -4000ديازيهسدٌْ َُزجٌ بُنازًَٖٓاٌْ
 )5000وغُيٌ ،بؤ ُٖز واُْيُى ضُزضاوٍَ ْىٍَ.
َطُْطاْدٌْ ثُيجُزَنإ
 بؤ ُٖيبُ ثُيسَِونسدٌْ (ًَتؤدٍ
(ُٖ )second markerبًَت
تىيَريُٓوَ)
و ( ٍ)%50منسَنُ دابًَٓت.
 يُ ( ٍ )%50منسٍَ نؤتايٌنؤزِضُنُ بؤ ُٖز واُْيُى يُضُز
ئاَادَنسدٌْ ( )4ضًًُٓاز
ثُيجُزَنإ دَبًَت.
(ثسيصيَٓتُيػٔ) ،بُ ثُيسَونسدٌْ
 ثًَىيطتُ يُ نؤزِضُناْدا ضُزجُّ(ًَتؤدٍ تىيَريُٓوَ)
ًَٓايٌ جؤزيٌ
زِيَُٓايًُناٌْ دي
جًَبُجٌَ بهسيَت (نؤزع بىوى،
فًدباى ،تاقًهسدُْوَ ،تا دوايٌ).
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ج .ضالَي دووةوَُ :زجُناٌْ ثًَؼ دَضتجًَهسدٕ:
ٌَ يُنُّ.
 -1تُواونسدٌْ واُْناٌْ ُٖزدوو نؤزِضُناٌْ ضاي
ٌَ يُنُّ يُ اليُٕ وَشازَتُوَ.
 -2ثُضُْدنسدٌْ دؤضًٍُ دَزضىواٌْ ُٖزدوو نؤزِضٌ ضاي
ًََو ،بُ زَِشاَُْدٍ ئُجنىٌَُْ
 -3قىتابٌ /خىيَٓدناز َايف دواخطنت (تأجًٌ)ٍ خىيَٓدُْنٍُ ُٖيُ بؤ َاوٍَ ضاي
نؤيًَج و ضُزؤنايُتٌ شاْهؤ.
د .ضالَي دووةو :ثسِؤضٍُ ْىوضني و ضُزثُزغتًهسدٕ:
ٌَ خىيَٓدٌْ يُنَُُوَ ْاوًْػاًَْو ثًَػهُؽ بُ
 -1ثًَىيطتُ نُ (قىتابٌ /خىيَٓدناز) يُ نؤزِضٌ دووٌََ ضاي
بُغٌ شاْطيت بهات بؤ ئُوٍَ دواتس نازٍ يُضُز بهات.
ٌَ دووََُوَ ثًَىيطتُ (قىتابٌ /خىيَٓدناز) ثسؤثؤشَيًَو يُضُز ْاوًْػاُْنٍُ ئاَادَ بهات
 -2يُ ضُزَتاٍ ضاي
و ثًَػهُغٌ بهات.
َطُْطاْدٌْ ثسؤثؤشَيُنُ و ثُضُْدنسدٌْ ثًَهديًََٓت.
 -3بُغٌ شاْطيت يًرُْيُى بؤ ُٖي
ٌَ دووٌََ خىيَٓدْدا (قىتابٌ /خىيَٓدناز) ثابُْد دَبًَت بُ زِيَرٍَ ئاَادَبىوٌْ ُٖفتاُْ بُضُزثُزغيت
 -4يُ ضاي
ضُزثُزغتًاز و بُغٌ شاْطيت بُ ثًٌَ زِيَُٓايًُناٌْ خىيَٓدٌْ باآل.
 -5فؤزٌَِ تايبُت بُ ديدازٍ (قىتابٌ /خىيَٓدناز) و َاَؤضتاٍ ضُزثُزغتًاز يُ بُغُ شاْطتًُناْدا ُٖفتاُْ
ئًُصا دَنسيَت و بَُٓايُى دَبًَت بؤ ئُزى و َافُناٌْ (قىتابٌ /خىيَٓدناز) و َاَؤضتاٍ ضُزثُزغتًاز.
ضالَي دووةو :ىووضيين ماضتةزىامة
قؤىاغي يةكةو
ثُضُْدنسدٌْ ثسِؤثؤشٍََ ( ثًَىَزٍ ًَتؤدؤيؤذٍ )

قؤىاغي دووةو

قؤىاغي كؤتايي

ًْىٍَ َاضتُزْاَُ ( %40بؤ ) %60

تُواونسدٌْ َاضتُزْاَُ و ضًًُٓازٍ
ئاَادَبىوٌْ بؤ طفتىطؤنسدٕ.

خصتةي ضوىيةتي دابةشلسدىي كاترميَسةكان ( )hoursبؤ بةدةضتويَياىي يةكة (:)credit

 -1ذَازٍَ يُنُ ( ٍ)creditبُدَضتٗاتىو بؤ ُٖز نؤزضًَو ،بُّ غًَىَيُ دَبًَت:

ضؤىيةتي دابةشلسدىي كاترميَسةكان ( )hoursبؤ بةدةضتويَياىي يةكة ()credit
ضؤًُْتٌ دابُغهسدٌْ ناترًََسَنإ ُٖفتُيُى ( )50ناترًََس
يُنُ ( )creditبؤ ُٖز نؤزضًَو ( )30يُنُ

نؤٍ ناترًََسَناٌْ نؤزِضًَو ( )750ناترًََس
( )50=10+30+10ناترًََس
يُنُ ( )Creditبؤ
ناترًََسٍ واُْنإ
(حماضسات)

ُٖز نؤزِضًَو ()30
يُنُ ئُزنُنإ
()Workload

( )10ناترًََس يُ
ُٖفتُيُندا.

( )30ناترًََس يُ
ُٖفتُيُندا
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( )750 =15 × 50ناترًََس

ناترًََسٍ
تُزخاْهساو بؤ
ثُيجُزو ضًًُٓاز

ناترًََسَناٌْ
ُٖفتُيُى

ذَازٍَ
ُٖفتُناٌْ
نؤزِع

( )10ناترًََس يُ
ُٖفتُيُندا

( )50ناترًََس

(ُٖ )15فتُ
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=25 ÷ 750
( )30يُنُ

ذَازٍَ
ناترًََسَناٌْ
نؤزِضًَو

ذَازٍَ ناترًََس
ثًَىيطت بؤ
يُنُيُى

( )750ناترًََس

( )1يُنُ= ()25
ناترًََس
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ٌَ ْىوضًين َاضتُزْاَُ ،بُّ غًَىَيُ دَبًَت:
 -2ذَازٍَ يُنُ ( ٍ)Creditبُدَضتٗاتىو بؤ ضاي
ضؤىيةتي دابةشلسدىي كاترميَسةكان ( )HOURSلة ضالَي ىووضيين ماضتةزىامة بةزامبةز يةكة ()CREDITي ثيَويطت.
نؤٍ زِؤذَنإ

ذَازٍَ ناترًََسٍ نازنسدٕ يُ زِؤذيَهدا

َُنُ
نؤٍ يُنٍُ بُدَضتٗاتىو بؤ ضاي

( )300زِؤذ

( )5ناترًََس يُ زِؤذيَهدا

( )1500( = 5 × 300ناترًََس

 60 = 25 ÷ 1500يُنُ ()CREDIT

ٌَ خىيَٓدٌْ َاضتُز ،بُّ غًَىَيُ دَبًَت:
 -3ذَازٍَ يُنُ ( ٍ)CREDITبُدَضتٗاتىو بؤ ُٖزدوو ضاي
ضؤىيةتي يةكة ()CREDITكاىي هةزدوو ضالَي خويَيدىي ماضتةز
نؤزِضٌ يُنُّ
( )30يُنُ( ))CREDIT

نؤزِضٌ دووَّ
( )30يُنُ ()CREDIT

ٌَ ْىوضًين َاضتُزْاَُ
ضاي
( )60يُنُ ( )(CREDIT

 )120( =60+30+30يُنُ ()CREDIT

تةوةزي ثيَيجةو :ضُبازَت بُ دَزضىواٌْ شاْهؤ تايبُتُنإ (شاْهؤ ئًًُُٖنإ):
دَزضىواٌْ شاْهؤ تايبُتُناٌْ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ َايف ثًَػهُغهسدًْإ ُٖيُ بُ َُٖإ َُزج و زِيَُٓايًُناٌْ
َُتٌ فُزٌَ يُ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآل و تىيَريُٓوٍَ
ضُزَوَ بُ غًَىاشٍ ثازايًٌَ ،بُ َُزجًَو شاْهؤنُ َؤي
شاْطيت حهىَُتٌ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ وَزطستبًَت و بسِواْاٍَُ ثًَػهُغهاز يُ اليُٕ وَشازَتُوَ ثُضُْد
نسابًَت.
تةوةزي شةشةو :تًَبًًُٓ طػتًُنإ:
 -1ذَازَ و ثالٌْ خىيَٓدٌْ َاضتُز و تُزخاْهسدٌْ نىزضٌ خىيَٓدٕ بُ ثًٌَ تُوَزٍ حُوتٌَُ ئُّ زِيَُٓايًُ
دَبًَت.
َؤزيؤع يُ داَىودَشطاناٌْ ضُز بُ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآل
َطساٌْ بسِواْاٍَُ بُناي
 -2بُ ثًٌَ ئُّ زيَُٓايًُ ُٖي
و تىيَريُٓوٍَ شاْطيت ُٖزوَٖا داَىودَشطاناٌْ دَزَوٍَ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآل و تىيَريُٓوٍَ شاْطيت
دَتىأْ داوانازٍ بؤ ئُّ خىيَٓدُْ ثًَػهُؽ بهُٕ بُ ثًٌَ تُوَزٍ حُوتُّ و ُٖغتٌَُ ئُّ زِيَُٓايًُ.
َُ -3زجُ خىاشياز ثًَػهُغٌ َُٖإ بىازٍ خىيَٓدٌْ َاضتُز بهات يُضُز بَُٓاٍ ثطجؤزٍِ بسِواْاٍَُ
بُنايؤزيؤضُنٍُ ،بُآلّ ضُبازَت بُو بُؽ و ثطجؤزِياٍُْ نُ يًَو ْصيهٔ يإ يًَهضىوٕ ُٖيُ يُ ًَْىإ
ثطجؤزٍ ُٖزدوو بُنايؤزيؤع و ئُو ثطجؤزيًٍُ نُ خىاشياز دَيُويَت يُ َاضتُز ثًَػهُغٌ بهات ئُوا
دواٍ ئُجناَداٌْ بُزاوزدٍ شاْطيت (املكاص ١ايعًُ )١ٝيُ اليُٕ يًرٍُْ شاْطيت بُؽ يُ ًَْىإ بسِواْاٍَُ
ُٖزدوو بُنايؤزيؤع و دَضتًٓػاْهسدٌْ ثًَداويطيت يُ خىيَٓدٌْ ضُْد بابُتًَو ،دَتىاٌَْ داوانازٍ
ثًَػهُؽ بهُٕ .بُآلّ َُزجُ ئُجناَداٌْ بُزاوزدٍ شاْطيت (املكاص ١ايعًُ )١ٝيُ ناتٌ ثسؤضٍُ
ثًَػهُغهسدٕ و ثًَؼ ئُجناَداٌْ تاقًهسدُْوٍَ تىاْطيت شاْطيت ئُجناّ بدزيَت .يُ ناتٌ دَزضىوٌْ
قىتابٌ/خىيَٓدناز بُّ غًَىَيُ ثًَىيطتُ ئُو بابُتاٍُْ نُ يًرٍُْ شاْطيت داواٍ نسدووَ وَزبطسيَت و تًًَدا
دَزبضًَت و منسٍَ ( )%60نَُرت ُْبًَت بؤ ُٖز بابُتًَو ثًَؼ دَضتجًَهسدٌْ خىيَٓدٌْ َاضتُز.
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 -4ناْديداٌْ خىيٌ دووَّ و ضًًٌََُ بُزْاٍَُ تىاْاضاشٍ َسؤيٌ بؤ خىيَٓدٌْ َاضتُز ئُواٍُْ تا ئًَطتا
َُناًْإ ثسؤضًَظ ُْنساوَ و ضُفُزٍ دَزَوَيإ ُْنسدووَ بؤ َُبُضيت ثُيىَْديهسدٕ بُ خىيَٓدٕ،
َاَُي
دَتىأْ داوانازٍ ثًَػهُؽ بهُٕ ،ئُطُز يُ ثًَػربنٌَ ضُزنُوتىو بٔ و بُ فُزٌَِ وَزطريإ ئُوا ْاويإ يُ
يًطيت ناْديداٌْ تىاْاضاشٍ دَضسيَتُوَ ،بُآلّ ئُطُز وَزُْطريإ ئُوا َافًإ وَى ناْديدٍ تىاْاضاشٍ
ثازيَصزاو دَبًَت ،بؤ ئُّ َُبُضتُؽ ثًَػهُغهاز ثًَىيطتُ يُ ( وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآل و تىيَريُٓوٍَ
َُنٍُ
شاْطيت /فُزَاْطٍُ ًَْسدزاوإ و ثُيىَْديُ زؤغٓبرييًُنإ ) ْىوضساوٍ فُزٌَِ بًًََٗٓت نُ َاَُي
ثسِؤضًَظ ُْنساوَ و ضُفُزٍ دَزَوٍَ ُْنسدووَ بؤ َُبُضيت ثُيىَْديهسدٕ بُ خىيَٓدٕ.
 -5ئُو ناْديداٍُْ بُ ثًٌَ ثسِؤطساٌَ تىاْاضاشٍ َسؤيٌ ًَْسدزاوإ بؤ دَزَوٍَ ووآلت و يإ بُ ُٖز غًَىاشيَهٌ تس
وَنى (بعجات) و (ظَاالت) يُ ئًَطتادا طُزِاوُْتُوَ و خىيَٓدًْإ تُواو ُْنسدووَ بُ ٖؤنازٍ جًا جًا،يإ بُ
َُٖإ غًَىَ يُ ْاوَوٍَ ووآلت خىيَٓدًْإ تُواو ُْنسدووَ و ضسِيُٓوٍَ ْاو (تطقني ايكٝس) نسوإ بُٖؤنازٍ جًا
جًاَ ،ايف ثًَػهُغهسدًْإ ًًُْ تا تًَجُزبىوٌْ ( )3ضٌَ ضاٍَ بُضُز طُزِاُْوَيإ و ضسِيُٓوٍَ ْاويإ.
َُيُنٌ ثًَػهُغهسدٕ وَزْاطرييَت ،ئُطُز ضُزجُّ دؤنًؤًََٓتُنإ تُواو ُْبًَت تا دوائ زؤذٍ
ًٖ -6ض َاَُي
ثًَػهُغهسدٕ  ،بُ ثًَضُواُْوَ خىاشياز َايف بُغدازبىوٌْ يُ تاقًهسدُْوٍَ تىاْطيت شاْطيت ْابًَت و
يازيدَدَزٍ ضُزؤى شاْهؤنإ بؤ نازوبازٍ شاْطت و خىيَٓدٌْ باآل بُزثسضًازٕ يُ وزدبًين نسدٌْ
دؤنًؤًََٓتُنإ و دَضتًٓػاْهسدٌْ يًطيت ئُو ثًَػهُغهازاٍُْ نُ َايف تاقًهسدُْوٍَ تىاْطيت
شاْطتًإ ُٖيُُٖ ،زوَٖا يًرُْ تايبُتُناٌْ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآل و تىيَريُٓوٍَ شاْطيت ضاوديَسٍ و
وزدبًين دؤنًىًََٓتُنإ و ثسؤضٍُ ثًَػهُغهسدٕ دَنُٕ.
 -7ئُو خىاشيازٍُْ نُ ئازَشووَُْدٕ بؤ ثًَػهُغهسدٕ بؤ خىيَٓدٌْ َاضتُز نُ دوو ضاٍَ خصَُتٌ زاذٍَ فًعًٌ
دواٍ داَُشزاْدٕ و بُدَضتًَٗٓاٌْ بسواْاٍَُ بُنايؤزيؤضٌ تا زيَهُوتٌ دَضتجًَهسدٌْ خىيَٓدٌْ َاضتُزٍ
ٌَ ( .)2009بُآلّ
ُٖيُ غايطتٍُ َؤيُتٌ خىيَٓدٕ دَبٔ بُ ثًٌَ ياضاٍ زِاذٍَ غازضتاٌْ َُٖىازنساوٍ ضاي
ضُبازَت بُو خىاشيازاٍُْ نُ َُزجٌ دوو ضاٍَ خصَُتٌ فًعًًإ ًًُْ دواٍ بُدَضتًَٗٓاٌْ بسواْاٍَُ
َُتٌ خىيَٓدًْإ بُ بٌَ َىوضُ دَبًَـت.
بُنايؤزيؤع و داَُشزاْدٌْ ئُوا َايف ثًَػهُنسدًْإ ُٖيُ بُآلّ َؤي
َُتٌ خىيَٓدٌْ َاضتُزٍ ْاوَخؤ يُ شاْهؤ حهىًَُناٌْ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ بُ غًَىٍَ خؤتُزخاْهسدٌْ
َ -8ؤي
تُواو (تفسغ تاّ) دَبًَت.
 -9ثًَىيطتُ ئُو ثًَػهُغهازٍَ نُ داَُُْشزاوَ بَُيًَٓٓاٍَُ ياضايٌ يُ شاْهؤ ثًَػهُؽ بهات نُ يُ ًٖض
فُزَاْطُيُنٌ حهىٌَ داَُُْشزاوَ ،ئُطُز شاًْازٍ ْادزوضيت دا بًَت ئُوا َُٖىو بُزثسضًازَتٌ ياضايٌ
دَنُويَتُ ئُضتؤ ،جطُ يُ ضسِيُٓوٍَ ْاوَنٍُ يُ خىيَٓدٕ.
 -10بُثًٌَ بسِيازٍ ئُجنىٌَُْ وَشازَت َاَُيُ يُطٍَُ ثؤيٓت ْانسيَت بؤ َُبُضيت ثًَػهُغهسدٕ و
دَزئُجناَُناٌْ تاقًهسدُْوٍَ تىاْطيت شاْطيت ( واتُ ذَازَنإ جرب ْانسئَ)
 -11شاًْين شَاٌْ نىزدٍ بؤ بىازٍ شاْطتُ َسؤظايُتًُنإ َُزجُ بؤ ضىوُْ ثًَػربنٌَ بؤ ئُّ َُبُضتُؽ
شاْهؤ ًَهاًْصٌَ ثًَىيطت دَطسيَتُبُز.
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 -12بُ ًٖض غًَىَيُى ْانسيَت قىتابٌ /خىيَٓدنازٍ َاضتُز خىيَٓدُْنٍُ بطىاشيَتُوَ بؤ شاْهؤيُنٌ ديهُ.
 -13ئُطُز يُ بُغًَهٌ شاْطيت بُ تُْٗا يُى قىتابٌ /خىيَٓدنازٍ َاضتُز وَزطريا ،ئُوا خىيَٓدُْنٍُ دوادَخسيَت،
َُتٌ ُٖبىوٌْ َُٖإ ثطجؤزٍ يُ شاْهؤيُنٌ ديهُ ئُوا دَتىاًَْت تُْٗا نؤزضُناٌْ خىيَٓدٕ بُ غًَىٍَ
يُ حاي
ًَىاْدازٍ وَزبطسيَت و دواتس تىيَريُٓوَ و تاوتىيَهسدٌْ َاضتُزْاَُنٍُ يُ شاْهؤٍ خؤٍ ئُجناّ بدات.
تةوةزي حةوتةو :ثالٕ و ذَازٍَ نىزضًُناٌْ َاضتُز:
دواٍ دَزضىوٌْ ئُّ زِيَُٓايًُ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآل بُ فُزٌَ داواٍ ثالٕ يُ شاْهؤنإ دَنات ،شاْهؤ
َدَضيتَ بُ ئاَادَنسدٌْ ثالٌْ خىيَٓدٌْ َاضتُز بُ ثًٌَ زِيَُٓايًُنإ و ذَازٍَ نىزضًُنإ ديازٍ دَنات و
ُٖي
يُ اليُٕ ئُجنىٌَُْ شاْهؤنُوَ ثالٌْ خىيَٓدٌْ َاضتُز و ذَازٍَ نىزضًُنإ ثُضُْد دَنسيَت و و دواتسيؼ يُ
اليُٕ وَشازَت ثالٕ و ذَازٍَ نىزضًُنإ ثُضُْدَنسيَت ،نىزضًُناًْؼ بُّ غًَىَيٍُ خىازَوَ تُزخإ دَنسيَت:
 -1نىزضًُ تُزخاْهساوَنإ بؤ داَىودَشطاناٌْ ضُز بُ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآل و تىيَريُٓوٍَ شاْطيت:
زِيَرَيُى يُ نىزضًُنإ بؤ داَىودَشطاناٌْ ضُز بُ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآل و تىيَريُٓوٍَ شاْطيت دَبًَت و
ثسِؤضٍُ ثًَػهُغهسدٕ ضُزتاضُزٍ دَبًَت بُّ غًَىَيٍُ خىازَوَ:
ٌَ ( ٍ)1ضُزَوَ تُزخإ دَنسيَت بؤ شاْهؤ ْىيًَُنإ و شاْهؤ
أ -ذَازَيُى يُ نىزضًُنإ بُ ثًٌَ زِيَرٍَ خاي
َُتُدا تُْٗا خىاشيازاٌْ ًَالنٌ ئُو شاْهؤياٍُْ نُ نىزضًإ بؤ تُزخاْهساوَ
ثؤيًتُنًٓهًُنإ ،يُّ حاي
بؤيإ ُٖيُ ثًَػربنٌَ يُ ًَْىإ خؤيإ بهُٕ يُضُز ذَازٍَ ئُو نىزضًاٍُْ بؤيإ تُزخإ نساوَ ،يُّ
َُتٌ
َُتُدا ئُو خىاشيازاُْ بؤيإ ًًُْ ثًَػربنٌَ يُضُز نىزضًُناٌْ ديهُ بهُٕ ،بُآلّ ثًَىيطتُ يُ حاي
حاي
تُزخاْهسدٌْ نىزضٌ بؤ شاْهؤ ْىيًَُنإ و شاْهؤ ثؤيًتُنًٓهًُنإ يُ ( )1ثًَػهُغهازيإ شياتس ُٖبًَت بؤ
ثًَػربنٌَ نسدٕ يُضُز ُٖز نىزضًُى ،يُ ناتٌ َاُْوٍَ نىزضًُناٌْ شاْهؤ ْىيًَُنإ و شاْهؤ
ًَتُنًٓهًُنإ ئُوا نىزضًُنإ ثىضٍَُ (إبطاٍ) دَنسيَُٓوَ و ثسِْانسيَُٓوَ.
ثؤي
ب -نىزضًُناٌْ ديهُ دَبًَت بُ نىزضٌ َُٖىو داَُشزاوَناٌْ خىيَٓدٌْ باآل و خىدٍ شاْهؤنُ ،نُ َُٖىو
ثًَػهُغهازيَو يُ ُٖز داَىدَشطايُنٌ ضُز بُ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآل و تىيَريُٓوٍَ شاْطيت بًَت َايف ُٖيُ
ثًَػهُغٌ بهات و يُ ًَْىإ خؤيإ ثًَػربنٌَ بهُٕ يُضُز ذَازٍَ نىزضًُنإ ،ئُّ خىاشيازاُْبؤيإ ًًُْ يُضُز
نىزضًُ تُزخاْهساوَنإ بؤ شاْهؤ ْىيًَُنإ و شاْهؤ ثؤيًتُنًٓهًُنإ ثًَػهُغٌ بهُٕ و ثًَػربنٌَ بهُٕ.
 -2نىزضًُ تُزخاْهساوَنإ بؤ داَىودَشطاناٌْ دَزَوٍَ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآل و تىيَريُٓوٍَ شاْطيت
(نىزضٌ ضًطتٌُ ثازاَيًٌََ):
أ -زِيَرَيُى يُ نىزضًُنإ بُ غًَىٍَ ثازايًٌََ تُزخإ دَنسيَت بؤ داَىدَشطاناٌْ دَزَوٍَ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ
باآل و تىيَريُٓوٍَ شاْطيت نُ بسييت دَبًَت يُ فُزَاْبُزٍ داَىدَشطاناٌْ حهىَُتٌ ُٖزيَِ و يإ ئُو
ثًَػهُغهازاٍُْ نُ داَُُْشزاوٕ يُ ًٖض داَُشزاوَيُى .ئُّ ثًَػهُغهازاُْ َافًإ ًًُْ يُضُز
ٌَ ( ٍ)1ضُزَوَ ثًَػهُؽ بهُٕ.
نىزضًُناٌْ خاي
ٌَ (أ)ٍ ضُزَوَ بُ غًَىٍَ ضُزتاضُزٍ دَبًَت و ئُو
ب -ثًَػهُغهسدٕ يُضُز زيَرٍَ نىزضًُناٌْ خاي
ٌَ بُدَضتًَٗٓا بُ ثًٌَ زِيَرٍَ ثالُْنُ وَزدَطرييَت.
ثًَػهُغهازٍَ شؤزتسئ خاي
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تةوةزي هةشتةو :ضُبازَت بُ اليٌُْ دازايٌ خىيَٓدٕ:
 -1بؤئُوناْديداٍُْ يُضُزًَالنٌ شاْهؤنإ و داَُشزاوَناٌْ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآلٕ طػت تًَضىوٍ
خىيَٓدُْنُ يُ ئُضتؤٍ ئُو شاْهؤيُ دَبًَت نُ خىيَٓدٌْ َاضتُزٍ نسدؤتُوَ(جطُ يُ دَزضىاٌْ شاْهؤ
َُتٌ تُزخاْهسدٌْ نىزضٌ بؤ شاْهؤ تاشَنإ،
تايبُتُنإ نُ خىيَٓدُْنُيإ بُ غًَىاشٍ ثازاَيًٌَ دَبًَت )يُحاي
ئُطُز قىتابٌ /خىيَٓدنازٍ َاضتُز يُضُز ًَالنٌ شاْهؤ ْىيًَُنإ وَزطريا ،ئُوا تًَضىوٍ خىيَٓدُْنُ (وَنى
ثاداغيت يًرٍُْ تاوتىيَهسدٕ و ضُزثُزغتًاز +خُزجٌ ضاثهسدٕ و خُزجٌ تىيَريُٓوَنُ) جطُ يُ نسيٌَ
خىيَٓدٕ يُ ئُضتؤٍ شاْهؤٍ ضىودَُْد دَبًَت ،بُ ثًَضُواُْوَ يُضُز ئُضتؤٍ قىتابٌ /خىيَٓدناز دَبًَت
 -2ئُو ناْديداٍُْ يُ دَزَوٍَ ًَالنٌ داَُشزاوَناٌْ وَشازَتٌ خىيَٓدٌْ باآلٕ ،غًَىاشٍ خىيَٓدُْنُيإ بُ
ضًطتٌُ ثازِاَيًٌَ دَبًَت و تُواوٍ تًَضىوٍ خىيَٓدٌْ َاضتُزَنُيإ يُ ئُضتؤٍ قىتابٌ/خىيَٓدناز دَبًَت،
بؤيُ ثًَىيطتُ يُ ناتٌ بُدَضتًَٗٓاٌْ ْىضساوٍ الزٍ ُْبىوٌْ وَشازَتُنٍُ ئاَاذَ بُ زَِشاَُْدٍ
ًََٓٓاٍَُ
وَشازَتُنٍُ بدزيَت ،بؤ ئُّ َُبُضتُؽ ثًَىيطتُ ثًَػهُغهاز يُ ناتٌ ثسِؤضٍُ ثًَػهُغهسدٕ بُي
ياضايٌ يُ شاْهؤ ثسِبهاتُوَ نُ ئاَادَيُ تُواوٍ تًَضىوٍ خىيَٓدُْنُ يُ ئُضتؤٍ خؤٍ بطسيَت.
َطسِاٌْ بسِواْاٍَُ بُنايؤزيؤع نُ يُ ًٖض فُزَاْطُ و داَىودَشطايُنٌ حهىَُتٌ ُٖزيَِ داَُُْشزاوٕ
ُٖ -3ي
واتُ فُزَاْبُزٍ ًَُٖػُيٌ ْني ،بؤيإ ُٖيُ داوانازٍ ثًَػهُؽ بهُٕ بؤ خىيَٓدٌْ َاضتُز بُ غًَىاشٍ
ًََٓٓاٍَُ ياضايٌ يُ
ثازايًٌَ ،بؤ ئُّ َُبُضتُؽ ثًَىيطتُ ثًَػهُغهاز يُ ناتٌ ثسِؤضٍُ ثًَػهُغهسدٕ بُي
شاْهؤ ثسِبهاتُوَ نُ ئاَادَيُ تُواوٍ تًَضىوٍ خىيَٓدُْنُ يُ ئُضتؤٍ خؤٍ بطسيَت.
 -4دواٍ دَزضىوٌْ ئُّ زِيَُٓايًُ ،نسيٌَ خىيَٓدٌْ َاضتُز بُ غًَىاشٍ ثازِاَيًٌَ يُ اليُٕ وَشازَتُوَ بُ
َُٖاُْٖطٌ يُطٍَُ شاْهؤنإ دَضتًٓػاْدَنسيَت.
تةوةزي ىؤيةو :ئُّ زِيَُٓايًُ يُ زِيَهُوتٌ دَزضىوًُْوَ نازٍ ثًَدَنسيَـت و ُٖز زيَُٓايًُنٌ تس يَُُو ثًَؼ
دَزضىوَ نُ ْانؤى و ثًَضُواُْ بًَت يُطٍَُ ئُّ زِيَُٓايًُ  ،ئُوا نازٍ ثًَٓانسيَت.
د.يـوضـف طـؤزان
وةشيسي خويَيدىي باآل و تويَرييةوةي شاىطيت
هؤيةكاىي دةزضووىي ئةو زيَينايية

ٖؤيُناٌْ دَزضىوٌْ ئُّ زيَُٓايًُ بسيتني يُ بُديًَٗٓاٌْ ضُْد ئاَاجنًَهٌ ضُزَنٌ نُ ئَُإُْ:
 -1بُزدَواّ بىوٌْ شياتس يُ ثسِؤضٍُ بُزشنسدُْوٍَ ئاضيت خىيَٓدٌْ باآل يُ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ و زَِضاونسدٌْ
ٖاوضُْطٌ ًَْىإ ضُْديَيت و ضؤًُْتٌ يُ خىيَٓدٌْ باآلدا.
 -2ثًَطُياْدٌْ نُضاٌْ ثطجؤزِ و غازَشا و بُديًَٗٓاٌْ ُٖزدوو يًَٗاتىويٌ (واُْبًَريٌ و تىيَرَزيٌ) بؤ
َاَؤضتاياٌْ داَُشزاوَناٌْ خىيَٓدٌْ باآل.
 -3بُضتُٓوٍَ خىيَٓدٌْ باآل بُ ثًَداويطيت داَىودَشطا حهىٌَ و تايبُتُناٌْ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ و ضاشإ
يُطٍَُ ضُزدَّ و ثًَداويطتًُناٌْ باشازٍ ناز و بُغدازٍ يُ ثًَػًٓاشنسدٌْ ضازَضُزٍ طىجناو بؤ نًَػُ و
طسفتُنإ يُ ُٖزيٌَُ نىزدضتإ.
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كؤمةلَةى شاىطتى ذميَسكازاىى ياضايى
ذمازة  18 :لة 2016/6/12

َُو زيَهخساوَناِْ ُٖزيَُِ
َِ  1993تايبُت بُ نؤَُي
َجػت بُ َاددَّ دووَّ يُ ياضاٍ ذَازَ ( )18ضاي
ثاي
َُنَُإ يُاليُٕ وَشازَتِ ْاوخؤ بسِيازَاْدا بُدَزنسدِْ
نىزدضتإ  ،وَ دوابُدواّ ثُضٓد نسدِْ ثُيسَِوّ نؤَُي
ئُّ ثُيسَِوَّ خىازَوَ-:
ثةيسِةوى ىاوخؤى ذمازة ()1ى ضالَى 2016
كؤمةلَةى شاىطتى ذميَسكازاىى ياضايى هةزيَنى كوزدضتان  -عيَساق

ماددةى ( : )1ثًَٓاضُّ شازاوَنإ ضِ دَطُئُْ :
َُ ّ شاْطتِ ذًََسنازاِْ ياضايِ و ضاوديَساٌْ ذًََسيازّ .
َُ :نؤَُي
يةكةو  :نؤَُي
َدَبريَسدزيَت يُ اليُٕ دَضتُّ طػتِ  ،وَ بُدواداضىوٕ
َُ  :ئُو ئُجنىوَُُْيُ نُ ُٖي
دووةو  :ئُجنىوَُِْ نؤَُي
َُ دَنات.
و ث ُضٓدنسدِْ َُٖىو بسِيازَنإ و زِاضجازدَناِْ ئُجنىَُِْ نؤَُي
َُنُ ئاَادَ نساوَ بؤ تؤَازنسدِْ ْاوّ ئُْداَإ و ْاوًْػاًْإ .
ضيَيةو  :تؤَاز  :تؤَازّ تايبُت بُ نؤَُي
َُ دَزدَضِ نُ تايبُتُ بُ ْاوّ ئُو ئُْداَاُّْ
ضوازةو  :بآلونساوَ (ايٓؿط : )٠بآل ونساوَيُنِ دَوزيُ يُ نؤَُي
نُ َافِ ئُجناّ داِْ ثًػُنُيإ ُٖيُ .
َُٕ ( ئاضايٌ و َعٓىٍ ) .
ثيَيجةو  :دَضتُّ طػتِ :ثًَو ديَت يُ طػت ئُو ئُْداَاُّْ نُضُز بُ نؤَُي
شةشةو  :ذًََسنازّ ياضايِ  :ئُو نُضُيُ نُ بسواْاَُّ ذًََسنازّ ياضايِ بُ دَضت ًَٖٓاوَ .
حةوتةو  :ضاوديَسّ ذًََ سيازّ  :ذًََسنازّ ياضايِ نُ تىاْاّ ضاوديَسّ ذًََسيازيًإ بُدَضت ًَٖٓاوَ .
هةشتةو  :ثًػُ  :ثًػُّ ضاوديَسّ و وزدبًِٓ ذًََسيازّ .
ىؤيةو  :ضُْديها  :ضُْديهاّ ذًََسيازإ و وزدبًٓاِْ ُٖزيَُِ نىزدضتإ  /عًَسام .
ماددةى (: )2

َُ ّ شاْطتِ ذًََسنازاِْ ياضـايِ يـُ
َُ يُنِ شاْطتِ بؤ ذًََسنازاِْ ياضايِ دادََُشزيَت بُ ْاوّ نؤَُي
نؤَُي
ُٖزيَُِ نىزدضتاِْ عًَسام .

ماددةى (: )3

َُ نُضايُتًُنِ ياضايِ ضُزبُخؤّ دَبَِ وَ تىاْاّ تُواو يُ طسَّ بُضت نسدٕ وَ بُدَضت ًَٖٓاِْ َاف و
نؤَُي
َهدازّ و بُزطُ طستِٓ ثابُْدَنإ (حتٌُ االيتصاَات) .
َىي

ماددةى (: )4

َُ يُ ُٖويًَس دَبًَت و بؤّ ُٖيُ يُ ثازيَصطاناِْ ُٖزيَِ يل بهاتُوَ بُ زَشاَُْدّ وَشازَتِ ْاوخؤ
بازَطاّ نؤَُي

ماددةى (: )5

َُ بُديًَٗٓاِْ ئُّ خاآلُْيُ -:
ئاَاجنُناِْ نؤَُي
 -1ئا َادَنسدِْ نادزّ ثطجؤزّ باآل يُ ذًََسيازّ و وزدبًِٓ (ذًََسنازاِْ ياضايِ)
 -2زيَهخطتِٓ طؤْطسَو نؤزّ شاْطتِ يُ بىازَناِْ ذًََسنازّ و وزدبًِٓ .
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َجػت نسدِْ بآلونسدُْوَّ تىيَريُٓوَ (تعطٝس ) و يًهؤيًُٓوَّ ذًََسيازّ و وزدبًِٓ و ٖاْداِْ ْىوضًِٓ
 -3ثاي
ثُزتىنِ ثُيىَْد بُ ثًػُ .
ٖ -4اونازّ نسدٕ يُطٍَُ داَُشزاوَنإ و دَضتُنإ و ثُمياْطا ًْىخؤيًُ نإ و ُٖزيَُِ و ًْىدَويُتًُنإ نـُ
خصَُت بُ بُزشنسدُْوَّ تىاْاّ ئُْداَُنإ بهات و بُزشنسدُْوَّ ئاضتِ ثًػُنُ يُنىزدضتاِْ عًَسام.
 -5ئاَادَنسدِْ خىىل زآًَٖاِْ بُزدَواّ بؤ ذًََسنازاِْ ياضايِ بؤ ئاطادازبىوًْإ يُضُز ْىيَرتئ طؤزاْهازّ و
ثًَػهُوتٔ يُ بىازّ ذًََسنا زّ و وزدبًِٓ دا نُ خصَُت بُ بُزشنسدُْوَ ّ ئاضتِ شاْطتِ وثًػُيًإ بدات
َُ و ٖاْداًْإ بؤ ثابُْدبىوٕ بُ ئاضـتِ جـَِ بـُجَِ نسدْـِ
 -6ضُزثُزغتِ نسدِْ ثًػُيِ ئُْداَاِْ نؤَُي
َظ و نُوتِ ثًػُيِ نُ يُناتِ ئًؼ نسدٕ دا ثُيسَو دَنسيَت .
(االزا ) ٤و بَُٓاناِْ ُٖي
 -7بايُخدإ (تسو يج) بُ بَُٓاناِْ ثًػـُيِ و شاْطـتًُنإ يـُ ئًػـى نازَنـاِْ ذًََسنـازّ و وزدبًٓـِ و
بآل ونسدُْوَّ ٖؤغًازّ دَزبازّ ياضا داْاِْ دازايِ (ايتؿطٜعات املاي) ١ٝو باجُنإ يُ ًَْىإ ثًػُوَزاًُْوَ
 -8داْاِْ زِيَطانإ و ضُزثُزغتِ نسدٕ يُضُز زآًَٖاِْ ذًََسنازاِْ ياضايِ ذيَس زآًَٖإ (حتت ايتدزيب) .
َطا بُزِاضتِ و دزوضتِ و بابُتًاُْ و ضـُزبُخؤيِ
َطاو وَزطستِٓ َتُاُّْ نؤَُي
ٖ -9ؤغًازنسدُْوَّ نؤَُي
بُجَِ ًَٖٓإ و بُ بُنازنسدًْإ يُ ئاضتًَهِ بُزش .
ماددةى (: )6

َُ -:
ئاَساشَناِْ بُديًَٗٓاِْ ئاَاجنُناِْ نؤَُي
 -1داَُشزاْدِْ نتًَبخاُْ يُنِ شاْ طتِ تايبُت بُ ثًػُ ( بَُُٖاُْٖطِ يُطٍَُ ضُْديها يإ ئُْطتًتًىتِ
َونـساوَّ ثًػـُيِ نـُ بايـُر بـُ نازوبازَنـاِْ دَدات
باآل ّ ذًََسنـازاِْ ياضـايِ) وَ دَزنسدْـِ بال
(بُغًَىَيُنِ ضُزبُخؤ يإ يُ ْاو طؤظازّ ذًََسناز) .
َبطتِ بُ بُخػًِٓ َؤيُتِ
 -2ثًَهًَٗٓاِْ ئُجنىًََُْو بؤ ثًػُنُ  ،ضُزثُغتِ ثًػُنُ يُ ئُضتؤ بطسَّ و ُٖي
ئًػهسدِْ ثًػٍُ ضاوديَسّ و وزدبًِٓ ذًََسيازّ .
َُتًـُنإ بـؤ دإ
َُناِْ خؤجًَ ًُتِ و ًَْـى دَوي
َدإ يُاليُٕ اليُُْناِْ فُزَِ و ثُمياْطانإ و نؤَُي
ُٖ -3وي
َُ .
ثًَداْإ بُ نؤَُي
َُ .
 -4ثًَو ًَٖٓاِْ ضُْد يًَرُْيُنِ ثًَىيطت بؤ زاثُزاْدِْ ضاالنًُناِْ نؤَُي

ماددةى (: )7
َُ بؤ نُضـاِْ
َُ دَبُخػسيَت بُ بسيازّ ئُجنىوَُِْ نؤَُي
َُ ئُْداًََتِ يُ نؤَُي
يةكةو :ئُْداّ بىوٕ يُ نؤَُي

ضسوغتِ (يإ َُعُٓوّ يُناتِ زيَطُ ثًَ دإ بَُُ) عًَساقًُنإ يُ ٖاوآل تًاِْ ُٖزيَُِ نىزدضتإ يإ ئُواْـُ
ْػتُجًَٔ يًَِ (َكًُٔ) بُّ غًَىَيُ :
َدَضـنت بـُ ئُجناَـداِْ نـازّ
 -1طػت ذًََسنازاِْ ياضايِ (ضـاوديَساِْ ذًََسيـازّ)ّ نـُ يًَٗـاتىوٕ و ُٖي
َطسّ يُنًَو يـُ بسِواْاَـُناِْ ذًََسنـازّ ياضـايِ
ثًػُنُيإ يُ ُٖزدوو نُزتِ طػتِ و تايبُتِ و ُٖي
باوَزثًَهساوٕ و يُواُْ:
 دبًؤَِ باآل يُ ووزدبًِٓ و ضاوديَسّ ذًََسيازّ – بُغدا .
 ثُمياْطاّ باآل بؤ خىيَٓدِْ ذًََسنازّ و دازايِ  /بُغِ ذًََسنازّ ياضايِ  /بُغدا.
 ثُمياْطاّ عُزَبِ ذًََسنازاِْ ياضايِ بُغدا.
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 ئُْطتًتًىتِ باآل بؤ ذًََسنازاِْ ياضايِ – ُٖويًَس .
 ثُمياْطاّ ئَُسيهِ بؤ ذًََسنازاِْ ياضايِ .
 ثُمياْطاّ ذًََسنازاِْ ياضايِ يُ ئٓطًتُزاو ويًص.
َُّ ذًََسنازاِْ ياضايِ يُ غاْػًِٓ يُنطستىو (بُزيتاًْا) .
 نؤَُي
َُ ناِْ تسّ ٖاوغًَىَ نُ بسِواْاَُ ناًْإ ٖاوتاّ بسواْاَُّ ثُمياْطاناِْ ضُزَوَيُ.
 ثُمياْطا و نؤَُي
 -2ثًَىيطتُ يُضُز ٖ َُىو دَزضىواِْ ثُمياْطا ( باآلنإ) ّ ْا عًَساقِ ( جطـُ يـُ دَزضـىواِْ ثـُمياْطاّ
عُزَبِ ذًََسنازاِْ ياضايِ ) نُ ئازَشووٍ ئًؼ نسدًْإ ُٖيُ يُ ثًػُّ ضاوديَسّ و وزدبًِٓ ذًََسنازّ
َُ ثًَِ باغُ بؤ منىوُْ ( ياضاّ
دَزبضٔ تاقًهسدُْوَناِْ ئُجنىوَُٕ يُ بابُتُناِْ نُوا ئُجنىوَُِْ نؤَُي
نؤَجاًْانإ – ياضاناِْ دا زايِ و باجُنإ  ،ضًطتَُِ ذًََسنازّ يُنطستىوّ نؤَجاًْانـإ ( ايٓعااّ
َُ ثَِ باؽ بًَت .
املاراغبا ٞاملٛذس يًؿطنات ) يإ ُٖزيُى يُ بابُتُناِْ تس نُ ئُجنىوَُِْ نؤَُي
َطساِْ بسِواْاَُناِْ
 -3ضىدَُْد دَبٔ ئُواُّْ َؤيُتِ نازنسدًْإ ُٖيُ يُ َىَازَضُنسدِْ ثًػُ ( يُ ُٖي
َُ يـإ ئُواْـُّ نـُ َؤيـُتِ
َطساِْ يُى يُ بسواْاَُناِْ ذًََسنازّ ياضايِ ) يُ نؤَُي
ب اآل جطُ يُ ُٖي
َُ ّ عًَساقِ بؤ ذًََسنازاِْ ياضايِ  /بُغدا بُ َافُناًْإ بؤ نازنسدٕ بُ
ئًػهسدًْإ ثَِ دَدزيَت يُ نؤَُي
ْاوًْػاِْ ذًََسيازّ ثًػُيِ َتُاُْ ثًَهساو ذًََسنازّ زيَجًَدزاو (ستاغب ََٗٓ ٢عتُاس) (حماضـب اـاش)
َُ ديازّ دَنسيَت .
بُدَضُالتُناِْ ووزدبني نسدٕ نُ يُاليُٕ ئُجنىوَُِْ نؤَُي
َطُّ عُزَبِ (اجملُع ايعسبٌ)بؤ ذًََسنازاِْ ياضايًإ بُ دَضتًَٗٓاوَ -ذًََسنازّ
 -4ئُواُّْ بسِواْاَُّ نؤَُي
َُ ديازّ دَنسيَت
ثًػُيِ َتُاُْ ثًَهساو – بُ دَضُالتِ ووزدبًِٓ نُيُاليُٕ ئُجنىوَُِْ نؤَُي
َُ زاشّ بًَت بُ ْىوضني .
 -5بُ ثُيسَِوّ بُٓزَتِ (ْاوخؤّ) نؤَُي
 -6تَُُِْ يُ  18ضاٍ نَُرت ُْبًَت .
 -7ئًًُُٖتِ ياضايِ ُٖبًَت.
ًٖ -8ض ثًَػًُٓيُنِ يُنُداز و بُد زَوغتِ ُْبًَت .
دووةو  :نؤتايِ ًَٖٓاِْ ئُْداًَُتِ:
َُ .
 -1دَضت يُ ناز نًَػاُْوَ يُ نؤَُي
َُ يإ بُ ْاو باْطِ طُياْد يإ ْاو باْطِ ثًػُنُ .
 -2ئُطُز ٖاتىو ئُْداَُنُ شياِْ بُ نؤَُي
َُ و بسيازَناِْ .
 -3ثابُْد ُْبىوِْ ئُْداّ بُ ضًطتُّ و ثُيسَوّ نؤَُي
َطىنُوتِ ثًػُيِ ثاؽ ضسِنسدِْ ئُْداًَُتِ .
 -4ضُزثًَضِ نسدِْ بَُٓاناِْ ُٖي
 -5نؤضِ دوايٌ ئُْداّ يإ ثانتاونسدٌْ نؤَجاًْا(تصف ١ٝايؿطن.)١
 -6يُضَِ نؤبىُْوَّ يُى يُدواّ يُى بُبَِ ًٖض ٖؤنازيَو بُغدازُْبًَت.
ضيَيةو َ :افِ ئُْداًَُتِ:
َ -1افِ زِادَزبسئ و زَِخُٓطستٔ و ثًَػًٓاشّ ُٖيُ.
َ -2افِ خؤ ثاآلوتِٓ بؤ دَضتُّ نازطًَسّ ُٖيُ.
َ -3افِ بُغدازّ نسدِْ يُ نؤبىوُْوَنإ ُٖيُ.
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ماددةى (: )8

َُ (ٖٝهٌ مجع)١ٝ
ثُيهُزّ نؤَُي
يةكةو  :دَضتُّ طػتِ  -دَضتُّ بُزيَىَبسدٕ  -ضُزؤى  -جًَطسّ ضُزؤى
َُ ثًَو ديَت ( ئاضايًُنإ
َُ دا وَ يَُُٖىو ئُْداَاِْ نؤَُي
دَضتُّ طػتِ :بُزشتسئ دَضُآلتُ يُْاو نؤَُي
َُ جَِ بُجَِ نسدووَ ُٖ ،زوَٖا َافِ ضاشداِْ
و َعٓىيُنإ ) نُ َُٖىو ثابُْدبىوُْناًْإ بُزاَبُز بُ نؤَُي
نؤبىوُْوَّ ْا ئاضايِ ( اغتجٓاُٖ ) ٢٥يُ بُدَْطِ  3/2ئُْداَاِْ دَضتُ وَباْط دَنسئَ بـؤ نؤبىوْـُوَّ
دَضتُّ طػتِ ضاآلُْ بؤزِاضتاْدٕ يُضُز:
َُ بطؤزيَت.
 -1ثُيسَِو و ثسؤطساَِ نؤَُي
َُيُنِ تس يُى بطسيَتُوَ.
َُ يُطٍَُ نؤَُي
 -2نؤَُي
َُ يُُٖز دوو ضاٍَ جازيَو.
َُ بؤ بُزيَىَبسدِْ نؤَُي
َبرازدِْ ئُجنىَُِْ نؤَُي
ُٖ -3ي
ُٖ -4ز ثًَؼ ٖاتًَهِ ْىٍَ نُ ثًَىيطتِ بُطفتىطؤ ُٖبًَت يُدَضتُّ طػتِ.
ُٖزوَٖا ئُْداَاِْ دَضتُّ طػتِ بُ دَْطداِْ ئاغهسا ضُزؤى و جًَطسّ ضـُزؤى و دَضـتُّ نـازطًَسِّ
َُ ُٖيدَبريَسٕ نُ دَبَِ ذًََسنازّ ياضايِ يإ ضاوديَسّ ذًََسنازّ بٔ.
نؤَُي
دووةو  :دَضتُّ بُزيَىَبسدٕ :يُ ثًَٓج ( ) 5ئُْداَِ ضُزَنِ و دوو ئُْداَِ يُدَط ثًَو ديَت .
ماددةى (: )9

يةكةو :دَضُآلتُناِْ دَضتُّ بُزيَىَبسدٕ:
َُ
 -1وَزطستٔ و دَزنسدِْ ئُْداَإ بُ  3/2دَْطُنإ وَ ُٖزوَٖا ثًَو ًَٖٓاِْ يًَرُْ بؤُٖزطسفتًَهِ ْاو نؤَُي
َُ و زاثؤزتِ دازايِ .
 -2ثُضُْدنسِْ بىدجُّ ضاآلُّْ نؤَُي
َُ و بُ دَضت ًَٖٓاِْ ئابىُّْ بىوٕ بُ ئُْداّ و بُغداز بىوٕ و وَزطستٓـِ
 -3بُزيَىَبسدِْ دازايًُناِْ نؤَُي
َُ و
تُبُزوع و بُخػًُٓنإ (ٖبات)  ،و ضُزف نسدِْ خُزجًُ ثًَىيطتًُنإ بؤبُزيَىَبسدِْ نازوبازّ نؤَُي
َُ بؤ َاوَّ ضايًَو.
داْاِْ بُزْاَُّ ناز و ضاالنِ نؤَُي
َُ يُ دَضتُ ُٖزيًَُُنإ و ًَْىدَويُتًُنإ.
 -4زَشاَُْدّ يُضُز بُ ئُْداَبىوِْ نؤَُي
 -5طػت بسِيازَناِْ دَضتُّ نازطًَسّ بُ دَْطدإ دَبًَت.
َِ زابسدوو.
َُ يُ َاوَّ ضاي
َطُْطاْدِْ نازوضاالنِ نؤَُي
 -6ثًَدا ضىوُْوَ و ُٖي
َُ و ئُْداَاِْ دَضتُّ نازطًَسّ.
َ -7افِ يًَجًَضًُٓوَ و يًَجسضًُٓوَ يُطٍُ طػت ئُْداَاِْ نؤَُي
َُ :
دووةو  :دَضُآلتُناِْ ضُزؤنِ نؤَُي
َُ دَنات يُبُزدَّ دَشطا زَمسِ و ْازَمسًُنإ.
ْ -1ىيَُٓزايُتِ نؤَُي
 -2ضُزثُزغتِ نؤبىوُْوَّ دَضتُّ نازطًَسّ دَنات .
 -3واذوو يُضُز طػت ْىوضساوَنإ دَنات.
ضىَ يةو  :دَضُآل تُناِْ جًَطسّ ضُزؤى :يُناتِ ئاَادَُْبىوِْ ضـُزؤى بـُ زَِشاَُْـدّ ضـُزؤى و دَضـتُّ
نازطًَسّ بؤّ ُٖيُ دَضُآلتِ ضُزؤى بطسيَتُ ئُضتؤ
َبرازدٕ .
ماددةى (ُٖ : )10ي
َبرازدٕ ( آي ١ٝاالْتدابات ) .
يةكةو  :ضؤًُْتِ ُٖي
َبـرازدِْ
َُ ثاؽ تُواوبىوِْ خىىل  ،داوا يُ دَضتُّ طػتِ دَنـات نؤبًَتـُوَ بـؤ ُٖي
 -1ئُجنىوَُِْ نؤَُي
َبريَسيَت بُغًَىَيُنِ زاضتُوخؤ) يُ
َُ ( دَضتُّ طػتِ بؤّ ُٖيُ ضُزؤى ُٖي
ئُْداَاِْ ئُجنىوَُِْ نؤَُي
َبرازدٕ.
غىئَ و ناتِ ديازّ نساو ثًَؼ َاوَيُى نُ نَُرت ُْبًَت يُ دوو ُٖفتُ ي ُ بُزوازّ ئُجناَداِْ ُٖي
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 -2يُناتِ تُواو ُْبىوِْ زيَرَّ ياضايِ يُ نؤبىوُْوَّ يُنُّ بُ ئاَادَبىوِْ شيـاتس يـُ ًْـىَّ ئُْـداَاِْ
دَضتُّ طػتِ نؤبىوُْوَنُ دوا دَخسيَت بؤ َُٖإ زؤذّ ُٖفتُّ داٖاتىو و دَْط دإ دَدزيَت (االقرتاع)
يُو ناتُ بؤ ئُو ئاَادَبىاُّْ نؤبىُْوَّ دَضتُّ طػتِ (ُٖز بَِ زَِضاو نسدِْ ذَازَيإ) .
 -3ئُو ئُْداَاُّْ نُ ئازَشووّ خؤناْديدنسدًْإ ُٖيـُ و َُزجـُناِْ خؤثاآل وتًٓـإ تًَـدا ُٖيـُ فـؤزَِ
ناْديدنسدٕ وَزبطسٕ و ثسِّ بهُُْوَ يُ زاشطسايُتِ ئُجنىوَـُٕ (اَاْا ١ايػاط) يـَُاوَّ دوو ُٖفتـُدا و
َبرازدٕ (ئُوَّ ئُو فؤزَُّ ثًَػهُؽ ُْنات
ثًَػهُؽ بُ زاشطسايُتِ بهسيَـت ُٖفتُيُى ثًَؼ بُزوازّ ُٖي
َبرازدِْ ْابًَت).
َايف خؤ ُٖي
َُ و ضُْديهاّ ذًََسنازإ و ووزدبًٓإ بؤ
 -4بَُُبُضتِ ثتُونسدِْ ثُيىَْديُنإ و َُٖاُْٖطِ يًَُْىإ نؤَُي
بــُديًَٗٓاِْ ئاَاجنــُناًْإ ئُْــداَاِْ ئُجنىَــُِْ ضــُْديهاّ ذًََسيــازإ و ووزدبًٓــإ ( ئُواْــُّ
َُ و بُ ثًَضُواُْوَ بُثَِ ّ ْىوضساوّ
ًََىٕ بؤ ئُجنىَُِْ نؤَُي
نَُُزجُناًْإ تًَدايُ) دَتىأْ خؤيإ بجاي
َُ ّ شاْطتِ ذًََسنازاِْ ياضايِ ُٖزيَُِ نىزدضتإ ذَازَ ( )8يُ .2015/4/28
نؤَُي
َبرازدٕ
َدَضتًَت بُئاَادَنسدِْ يًطتُناْ ِ ئُوئُْداَاُّْ نُ َافًإ ُٖيُدَْط بدَٕ بؤُٖي
 -5زاشطسايُتِ ُٖي
َبرازدٕ دَنسيَت
ئُواُّْ نُ طػت ث ابُْدبىوُْناًْإ بُجَِ ًَٖٓاوَ وثًَػهُؽ بُيًرُّْ ضُزثُزغتِ ُٖي
َضىوُْوَّ ْاوضُّ ُٖويًَس)
َبرازدٕ بُ ئاَادَبىوِْ دادوَز (حانِ) ئُجناّ دَدزيَت (ْىيَُٓزّ دادطاّ تًَُٗي
ُٖ -6ي
َدَبريَسيَت  ،بـؤ ضُزثُزغـتِ نسدْـِ زِيَهازَنـاِْ
 -7دَضتُّ طػتِ يُ ًَْى ئاَادَبىوإ ( ) 2دوو ئُْداّ ُٖي
َبرازدٕ و وزدبًِٓ نسدِْ يًطتُناِْ دَْط دَزإ و جًانسدُْوَّ دَْطُنإ و ئاَـادَنسدِْ زاثـؤزتِ
ُٖي
َُ ( ئُطُز ثًَىيطت بهات) بُ َُزجَِ يُاليُٕ دادوَز
َبرازدُْنإ بُ يازَُتِ زاشطسايُتِ نؤَُي
نؤتايِ ُٖي
َبرازدٕ َُزجُ ياضـايًُنإ يـُ خـؤ
َبرازدُْنإ واذوو بهسيَت وَ يُوناتُ ُٖي
و يًرُّْ ضُزثُزغتًازّ ُٖي
دَطسيَت و ئُجنىَُُْ ْىَّ يُنُ دزوضت دَبًَت .
َبرازدِْ (ثًَٓج) ثايًَ ىزاوّ دَبًَت يُو ْاواُّْ نُ ناْديد نسدًْإ ئاغهسا نساوَ و
ُٖ -8ز ئُْداًََو َافِ ُٖي
ُٖز ْاويَهِ دووبازَ يُ يًطتُنُ دووز دَخسيَتُوَ .
 -9ئُو ثًَٓج ئُْداَُّ نُ شؤزتسئ دَْطًإ ًَٖٓاوَ (يإ ضىاز ئُْـداّ ئُطـُز ٖـاتىو ضـُزؤى بُغـًَىَيُنِ
َبرازدزابًت ) بُ ثًَِ زيَصبُْدّ دَبُٓ ئُْدا َِ بُٓزَتِ يُ ئُجنىوَـُٕ ثـاؽ جًَانسدْـُوَّ
زاضتُوخؤ ُٖي
دَْطُنإ و ئُو (دوو) ئُْداَُّ تس نُ ثاؽ زيَص بُْدَنُ ديَت بُ (يُدَط) دادَْسئَ .
َدَضتًَت بُ بُزيَىَبسدِْ نؤبىوُْوَّ دَضتُّ طػـتِ بـُ ثًَـِ خػـتُّ نـازّ
 -10ضُزؤنِ ئُجنىوَُٕ ُٖي
دازيَرزاو يُاليُٕ ( دَضتُّ طػتِ ) .
َدَضًَت بُ طسيَداِْ
َبرازدُْنإ ُٖي
 -11ئُجنىوَُِْ ْىَّ يُ َاوَّ ُٖفتُيُى ثاؽ ثُضٓدنسدِْ ئُجناَِ ُٖي
َبرازدِْ ضُزؤى ( ئُطُز ٖاتىو زاضتُوخؤ
َبرازدًَْهِ ْىَّ بؤ ُٖي
يُنُّ نؤبىوُْوَّ و ئُجناَداِْ ُٖي
َُٓبرازدزابىو) و جًَطسَنُّ و زاشطسَنُّ وَ دابُؽ نسدِْ ئُزنُناِْ يُ ًَْىإ ئُْداَاِْ ئُجنىوَُٕ
ُٖي
َـُنإ ذَـازَ (ّ )18
َُ بُ ثَِ ّ ياضايِ نؤَُي
دووةو َ :اوَّ ضُزؤنايُتِ و ئُْداًََتِ ئُجنىوَُِْ نؤَُي
ضاىلَ (ُٖ ّ ) 1993زيَُِ نىزدضتاِْ عًَسام و ئُو زيَُٓايًاُْ دَبًَت نُ يُوَشازَتِ ْاوخؤوَ دَزضىوَ .
َُ ثًَو ديَت يُ -:
ماددةى ( : )11داٖاتُناِْ نؤَُي
َُّْ ئُْداَإ .
 -1زَِمسِ نسدُْوَّ ْىوضًٓطُنإ و ئابىوُّْ بُغداز بىوِْ ضاال
 -2زَِمسِ (نسَّ يُناِْ) ثُضٓدنسدِْ تُزاشووَنإ (املًصاًْات) .
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َُ .
َهاِْ) تايبُت بُ ئُْداَاِْ نؤَُي
 -3زَِمسِ ثػتطريّ و (َاَُي
 -4بُخػًُٓنإ و يازَُتًُ فُزًَُنإ .
( -5ايتربعات و اهلبات) ّ تس نُ ياضاناِْ ُٖزيَِ زَِّ ّ ثَِ دَدَٕ .
 -6ئُو طىذَُيُّ نُ يُاليُٕ ضُْديهاوَ بؤّ تُزخإ دَنسيَت .
َدَضًَت.
َُ ثَِ ّ ُٖي
 -7داٖاتِ ثسؤذَ و وَبُزًَٖٓإ نُ نؤَُي
َُ (ذػابات ادتُع ٌَ )١ٝنُضِ ووزدبني نسدٕ دَبًَت يُاليُٕ ديىاِْ ضاوديَسّ دازايِ
 -8ذًََسَناِْ نؤَُي
ُٖزيَُِ نىزدضتاِْ عًَسام .
ماددةى (: )12

َدَضًَت بُئاَادَنسدِْ ثُيسَوّ ْاوخؤ و دَزنسدِْ زيَُٓايِ
َُ ُٖي
يَُاوَّ(َ)3اْط يُداَُشزاْدِْ نؤَُي
َُ(.ئُطُزٖاتىو ثًَىيطت بهات) .
وضًطتَُُناِْ ثًَىيطت بؤ زاثُزاْدِْ نازَناِْ نؤَُي
َُثًَو ديَت يَُاُّْ خىازَوَ بَُُزجًَو يُاليُٕ فُزَاْطُّ دادْىوضِ ثُضٓد نسابًَت
تؤَازَنإ:تؤَازَناِْ نؤَُي
َُٕ.
 -1تؤَازّ ئُْداَإ و ئُواُّْ ضُز بُ نؤَُي
 -2تؤَازّ بسِياز و نؤْىضِ داًْػتُٓنإ.
 -3تؤَازّ ضاآلنِ و ثسؤذَنإ.
 -4تؤَازّ ذًََسّ.
 -5تؤَازّ نٍُ و ثٍُ.
ضصانإ -1 :ئاطادازنسدُْوَ دواّ ضَِ جاز  -2ضسِنسدٕ بؤ َاوَيُنِ ديازّ نساو -3دَزنسدٕ.
َبىَغًَتُوَ ُٖزوَٖا بُبسِيازّ
َُ ُٖي
َىَغاْدُْوَ :بُشؤزيُّٓ دَْطُنإ  3/2دَضتُّ طػتِ بؤّ ُٖيُ نؤَُي
ُٖي
َدَوَغًَتُوَ.
َُ ُٖي
دادطا و بُ ٖؤنازّ ديازنساو نؤَُي
ماددةى (:)13ئُّ ثُيسَِوَيُزِيَهُوتِ بآلونسدُْوَّ يُزؤذْاَُّ فُزٌَ(وَقايعِ نىزدضتإ) دا جٌَ بُجٌَ دَنسيَت
مـخند ضلينان عنس
ضـةزؤكى كؤمةلَة
هؤكازى دةزضوون

َـُ طُوزَيـُّ نـُ وَ
يُ ئاناَِ ئُو ثًَػهُوتُٓ ئابىوزّ و دازايًُ نُ ُٖزيَِ بُ خؤيُوَ دَبًٓـِ وَ ئـُو زِؤي
بُزًَٖٓاِْ ْاوخؤ و دَزَنِ دَيبًًَٓت و شؤزبىوِْ ذَازَّ ئُو نؤَجاًْاياُّْ نُ يُ ُٖزيَِ ناز دَنُٕ و بـُ
بُزدَواَِ شياد دَبٔ و ثًَىيطت بى وِْ ًَالناتِ ذًََسنازّ و وزدبًِٓ بُ تىاْا بؤ نازنسدٕ يـُّ بـىازَدا بـُ
تايبُتِ ذًََسنازاِْ ياضايِ و ضاوديَساِْ ذًََسيـازّ و بـؤ طُيػـنت بـُ زَوتـِ ثًَػـهُوتُٓناِْ شاْطـتِ و
َُ يـُ داةـُشزيَٓني بـؤ ئاَـادَنسدِْ
ثسانتًهًُناِْ تس بُ غًَىَيُنِ طػتِ بُ ثًَىيطـتُإ شاْـِ ئـُّ نؤَُي
ذَازَيُى يُ ذًََسنازاِْ ياضايِ يًَٗاتىو بُ غًَىَيُنِ شاْطتِ و ثسانتًهـِ بـؤ ثسنسدْـُوَّ ئـُو بؤغـايًُ
طُوزَيُّ نُ ُٖيُ يُ ُٖزيَِ يُّ بىازَدا بؤ دابني نسدِْ ثًَىيطتًُنإ نازّ ذًََسنازّ و دازايِ و وزدبًِٓ يُ
ُٖزيَِ بُ ًَالنًَهِ خؤجًًَُتِ ثازاو و بؤ ثازاضتِٓ ض اَاِْ ُٖزيَِ يُ بُ فريؤدإ و فُوتإ و بُ ثًَػخطـتِٓ
زَِوزَِوَّ ثًَػهُوتِ ئابىوزّ بُ غـًَىَيُنِ نازاَـُتس ئَُـُؽ وَ بـُ بـُخؤ طستٓـُوَّ طػـت ذًََسنـازَ
َُ ئاَاجنِ يُنخطتِٓ خىاضتُناًْإ و بُزشنسدُْوَّ ئاضتِ ثًػُيإ.
ياضايًُنإ يُضىاضًَىَّ يُى نؤَُي
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وةشازةتى داد
بةياىي ذمازة ( )2ضالَي 2016

بُثًٌَ ئُودَضُآلتٍُ نُ ثًَُإ دزاوَ يَُاددٍَ ْؤيُّ  /بسطٍُ دووَّ يُ ياضاٍ وَشازَتٌ داد ذَازَ (ٍ)13
ٌَ  2007بسيازَاْدا بُ-:
ضاي
 -1ثضساْدٌْ فُزَاْطٍُ تؤَازنسدٌْ خاْىوبُزٍَ ضًدؾادم يُ بُزِيَىَبُزايُتٌ تؤَازنسدٌْ خاْىبُزٍَ
َُجبُ و بُضتُٓوٍَ بُ بُزيَىَبُزايُتٌ تؤَازنسدٌْ خاْىوبُزٍَ دووٌََ ضًًَُاٌْ .
ُٖي
 -2ثضسِاْدٌْ تًَبًُٓزايُتٌ تؤَازنسدٌْ خاْىبُزٍَ دؤنإ يُ بُزِيَىَبُزايُتٌ تؤَازنسدٌْ خاْىبُزٍَ دووٌََ
ضًًَُاٌْ و بُضتُٓوٍَ بُ بُزيَىَبُزايُتٌ تؤَازنسدٌْ خاْىبُزٍَ يُنٌَُ ضًًَُاٌْ .
بةياىي ذمازة ( )3ضالَي 2016

َجػت
ئاَاذَ بُْىضساوّ بُزٍيَىَبُزايُتِ طػتِ تؤَازنسدِْ خاْىوبُزَ ذَازَ ( 950/5يُ  )2016/4/25وَ ثاي
بُثًٌَ ئُو دَضُآلتٍُ نُ ثًَُإ دزاوَ يَُاددٍَ ْؤيُّ  /بسِطٍُ دووَّ يُ ياضاٍ وَشازَتٌ داد ذَازَ (ٍ)13
ٌَ  2007بسيازَاْدا بُ -:
ضاي
َهُناٌْ ضٓىزٍ ْاحًٍُ (بَُؤ) يُ تًَبًُٓزايُتٌ تؤَازنسدٌْ
ثضسِاْدٌْ ئًؼ ونازَناٌْ تايبُت بُ َىي
َُجبُ .
خاْىبُزٍَ دَزبُْدخيإ و يهاْدٌْ بُ بُزيَىَبُزايُتٌ تؤَازنسدٌْ خاْىبُزٍَ ُٖي

ضـيان ضليب
وةشيـسي داد
--------------------------------------------------------------------وةشازةتى ىاوخؤ
ذمازة  8121 :لة 2016/5/12
بةياىي ذمازة ( )11ضالَي 2016
فساوان كسدن و طواضتيةوةى طوىدى كوزداوى ىوآ

َِ  2009ئاَاذَ بُ زِيَُٓايِ
بُ ثًَِ ئُو دَضُآلتُّ ثًَُإ دزاوَ يُ ياضاّ وَشازَتِ ْاوخؤ ذَازَ ( ّ)6ضاي
َِ  2015و ئاَاذَ بُ
وَشازَمتإ زِيَُٓايِ فساوإ نسدٕ و طىاضتُٓوَّ غىيَِٓ طىْدَنإ ذَازَ ( ّ)1ضاي
ْىضساوّ ثازيَصطاّ ضًًَُاِْ ذَازَ ( 3496يُ  )2016/4/3و ( 4902يُ  )2016/5/4يُ بُزُٖبىوِْ طػت
َُزجُناِْ زِيَُٓايِ ضُزَوَ و يُبُز بُزذَوَْدّ طػتِ بسِيازَاْدا-:
بُفساوإ نسدٕ و طىاضتُٓوَ و ثُضُْدنسدِْ حُزََِ ْىآ ّ طىْدّ (نىزداوّ ْىآ) ضُز بُْاحًُّ خدزإ /
قائُكاَِ قُشاّ دونإ يُ ثازيَصطاّ ضًًَُاِْ و ضُضجاْدِْ يُضُز ُْخػُّ طادضرتؤ بُزِووبُزّ ( )15دؤمن
يُضُز ثازضُ شَوّ ذَازَ ( )10يُ نُزتِ  /21خدزإ نُ شَويُنِ بُزدَآلًُْ بُ ثًَِ ياضا نازّ نىذاُْوَ و
َطستٔ بهسيَت.
دَضت ُٖي
 ئُّ بُياُْ نازّ ثآ دَنسيَت يُ زؤذّ بآلوبىوُْوَّ يُ وَقايعِ نىزدضتإ.كسيه ضيجازى
وةشيسى ىاوخؤ
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اجلمعية العلمية للمحاسبني القانونيني
رقم  18 :يف 2116/6/12

َ اىل املاز ٠ايجاْ َٔ ١ٝقاْ ٕٛضقِ  18يػٓ 1993 ١ارتاص بادتُعٝات ٚاملٓعُات يف أقً ِٝنٛضزغتإ ,
إغتٓازا
ٚبعس َصازق ١ايٓعاّ ايساخً ٞيًحُع َٔ ١ٝقبٌ ٚظاض ٠ايساخً ١ٝقطضْا بإصساض ايٓعاّ ايساخً ٞايتاي:ٞ
نظام داخلي رقم ( )1لسهة 2116
اجلمعية العلمية للمحاسبني القانونيني  -إقليم كوردستان  -العراق

املادة (ٜ : )1كصس باملصطًرات ايتايَ ١ٝا:ًٜٞ
أوالً  :ادتُع : ١ٝادتُع ١ٝايعًُ ١ٝيًُراغبني ايكاْْٝٛني َ( ٚطاقب ٢اذتػابات) .
ثانياً :زتًؼ ادتُع ٖٛ :١ٝاجملًؼ املٓتدب َٔ قبٌ اهل ١٦ٝايعاَٜٚ ١تٛىل َتابعَ ٚ ١صازق ١مجٝع قطاضات ٚ
تٛصٝات زتًؼ ادتُع.١ٝ
ثالثاً :ايػحٌ  :ايػحٌ ارتاص بادتُع ١ٝاملعس يتػح ٌٝأمسا ٤االعطاٚ ٤عٓأِٜٗٓٚ
رابعاً :ايٓؿط : ٠ايٓؿط ٠ايسٚض ١ٜايصازض ٠عٔ ادتُع ١ٝارتاص ١بأمسا ٤املٓتػبني ايص ٜٔحيل هلِ َعأٚي ١املٗٓ. ١
خامساً :اهل ١٦ٝايعاَٜ ٚ : ١ته َٔ ٕٛمجٝع املٓتػبني املٓتُني اىل ادتُع( ١ٝايطبٝعٝني ٚاملعٜٓٛني) .
سادساً :احملاغب ايكاْ : ْٞٛايؿدص اذتاصٌ عً ٢ؾٗاز ٠احملاغب ١ايكاْ. ١ْٝٛ
سابعاًَ :طاقب اذتػابات  :احملاغب ايكاْ ْٞٛاذتاصٌ عً ٢تاَٖ ٌٝطاقب ١اذتػابات .
ثامهاً :املَٗٓ ١َٓٗ : ١طاقبٚ ١تسقٝل اذتػابات .
تاسعاً :ايٓكابْ : ١كاب ١احملاغبني ٚاملسقكني إلقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام .
املادة (:)2

تؤغؼ مجع ١ٝعًُ ١ٝيًُراغبني ايكاْْٝٛني بإغِ ادتُع ١ٝايعًُ ١ٝيًُراغبني ايكاْْٝٛني إلقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام .
املادة (:)3

ته ٕٛيًحُع ١ٝايؿدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛاملػتكًٚ ١األًٖ ١ٝايهاًَ ١يف ايتعاقس ٚأنتػاب اذتكٛم ٚايتًُو ٚحتٌُ
األيتعاَات .
املادة (:)4

ٜهَ ٕٛكط ادتُع ١ٝيف أضبٚ ٌٝحيل هلا فتح فطٚع يف ستافعات اإلقً ِٝمبٛافكٚ ١ظاض ٠ايساخً. ١ٝ
املادة (:)5

تٗسف ادتُع ١ٝاىل حتكٝل َا-: ًٜٞ
 -1إعساز ايهٛازض ايتدصص ١ٝايعًٝا يف احملاغبٚ ١ايتسقٝل (احملاغبني ايكاْْٝٛني) .
 -2تٓع ِٝاملؤمتطات ٚايٓسٚات ايعًُ ١ٝف ٢زتاالت احملاغبٚ ١ايتسقٝل .
 -3تعطٝس ْٚؿط ايبرٛث ٚايسضاغات احملاغبٚ ١ٝايتسقٝكٚ ١ٝتؿحٝع تأيٝف ايهتب شات ايصً ١باملٗٓ. ١
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 -4ايتعأَ ٕٚع املؤغػات ٚاهل٦ٝات ٚاملعاٖس احملً ٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايسٚي ١ٝمبا خيسّ ضفع نفا ٠٤االعطاٚ ٤ايٓٗٛض
مبػت ٣ٛاملٗٓ ١ف ٢نٛضزغتإ ايعطام .
 -5إعساز ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝاملػتُط ٠يًُراغبني ايكاْْٝٛني الطالعِٗ عً ٢اذسث ايتطٛضات ف ٢زتاٍ احملاغب١
ٚايتسقٝل ٚمبا خيسّ االضتكا ٤باملػت ٣ٛايعًُٚ ٢املٗٓ ٢هلِ .
 -6اإلؾطاف املٗٓ ٢عً ٢اعطا ٤ادتُعٚ ١ٝذجِٗ عً ٢االيتعاّ مبػتٜٛات األزاٚ ٤قٛاعس ايػًٛى املٗٓٚ ٢ايتٜ ٢تِ
اتباعٗا خالٍ َعأٚي ١املٗٓ. ١
 -7تطٜٚخ اال غؼ املٗٓٚ ١ٝايعًُ ١ٝف ٢أعُاٍ احملاغبٚ ١ايتسقٝل ْٚؿط ايٛع ٞبايتؿطٜعات املاي ٚ ١ٝايططٜب ١ٝبني
مماضغ ٢املٗٓ. ١
ٚ -8ضع ايطٛابط ٚاإلؾطاف عً ٢تسضٜب احملاغبني ايكاْْٝٛني (حتت ايتسضٜب) .
 -9تٛع ١ٝاجملتُع ٚاذتص ٍٛعً ٢ثكت٘ باغتكاََٛٚ ١ضٛعٚ ١ٝاغتكالي ١ٝاألزاٚ ٤املػتٜٛات ايعاي ١ٝالزا ِٗ٥املٗٓ.٢
املادة (: )6

ٚغا ٌ٥حتكٝل أٖساف ادتُع-: ١ٝ
 -1تأغٝؼ َهتب ١عًَُ ١ٝتدصص ١باملٗٓ(١بايتٓػٝل َع ايٓكاب ١أ ٚاملعٗس ايعاىل يًُراغبني ايكاْْٝٛني)
ٚأصساض ْؿطات َٗٓ ١ٝتعٓ ٢بؿؤْٗٚا ( بؿهٌ َػتكٌ أ ٚضُٔ زتً ١احملاغب).
 -2تؿه ٌٝزتًؼ يًُٜٗٓ ١تٛىل اإلؾطاف عً ٢املٗٓٚ ١ميٓح أجاظ ٠مماضغَ ١َٓٗ ١طاقبٚ ١تسقٝل اذتػابات
 -3ايػع ٢يس ٣ادتٗات ايطمسٚ ١ٝاملعاٖس ٚادتُعٝات احملًٚ ١ٝايسٚي ١ٝيالعرتاف بادتُع. ١ٝ
 -4تؿه ٌٝايًحإ ايططٚض ١ٜيتػٝري ْؿاط ادتُع. ١ٝ
املادة (: )7

أوالً  :ايعط ١ٜٛف ٢ادتُع : ١ٝمتٓح ايعط ١ٜٛف ٢ادتُع ١ٝبكطاض َٔ زتًؼ ادتُع ١ٝيألؾداص ايطبٝعٝني ) أٚ
املعٜٓٛني يف ذاي ١ايػُاح بصيو) ايعطاقٝني َٔ َٛاطٓ ٢أقً ِٝنٛضزغتإ أٚاملكُٝني ف ٚ ٘ٝنُا:٢ًٜ
 -1ناف ١احملاغبني ايكاْْٝٛني (َطاقيب اذتػابات) املؤًٖني ايًصٜ ٜٔك َٕٛٛمبُاضغ ١عًُِٗ املٗٓ ٢ف ٢ايكطاعني ايعاّ
ٚارتاص ٚاذتاصًني عً ٢إذس ٣ؾٗازات احملاغب ١ايكاْ ١ْٝٛاملعرتف بٗا َٗٓٚا :
 ايسبً ّٛايعاي ٞيف تسقٝل َ ٚطاقب ١اذتػابات – بػساز


املعٗس ايعاي ٞيًسضاغات احملاغب ٚ ١ٝاملاي / ١ٝقػِ احملاغب ١ايكاْ – ١ْٝٛبػساز
املعٗس ايعطب ٞيًُراغبني ايكاْْٝٛني – بػساز
املعٗس ايعاي ٞيًُراغبني ايكاْْٝٛني – اضبٌٝ
املعٗس االَطٜه ٞيًُراغبني ايكاْْٝٛني



َعٗس احملاغبني ايكاْْٝٛني يف اْهًرتا ًٜٚ ٚع
مجع ١ٝاحملاغبني ايكاْْٝٛني يف املًُه ١املترس٠
املعاٖس ٚادتُعٝات االخط ٣املؿابٗ ٚ ١املعازي ١ؾٗازتٗا يؿٗاز ٠املعاٖس ايٛاضز شنطٖا أعال.ٙ
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ٜ -2تٛجب عً ٢مجٝع خطجي ٞاملعاٖ س (ايعًٝا) غري ايعطاق( ٘ٝعسا خطجي ٞاملعٗس ايعطب ٢يًُراغبني ايكاْْٝٛني)
ٚايطاغبني ف ٢مماضغَ ١َٓٗ ١طاقبٚ ١تسقٝل اذتػابات جتاٚظ االختباضات ايتٜ ٢عسٖا اجملًؼ ٚف ٢املٛاضٝع ايت٢
ٜطتأٜٗا زتًؼ ادتُع ( ١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ – قاْ ٕٛايؿطنات ,ايكٛاْني املاي ٚ ١ٝايططٜب, ١ٝايٓعاّ احملاغب٢
املٛذس يًؿطنات  ,أٚاَٛ ١ٜاز اخطٜ ٣طتأٜٗا زتًؼ ادتُع)١ٝ
ٜ -3تُتع اذتاصًني عً ٢اجاظ ٠مماضغ ١املٗٓ َٔ ( ١محً ١ايؿٗازات ايعًٝا َٔ غري اذتاصًني عً ٢إذس ٣ؾٗازات
احملاغب ١ايكاْ َٔ ) ١ْٝٛايٓكاب ١أ ٚايًصٜ ٜٔتِ َٓرِٗ اجاظ ٠مماضغ ١املٗٓ َٔ ١ادتُع ١ٝايعطاق ١ٝيًُراغبني
ايكاْْٝٛني  /بػساز حبكٛقِٗ يف مماضغ ١املٗٓ ١بًكب ستاغب َٗين َعتُس ( ستاغب زتاظ ) بصالذٝات تسقٝل
حيسزٖا زتًؼ ادتُع.١ٝ
 -4اذتاصًني عً ٢ؾٗاز ٠اجملُع ايعطب ٞيًُراغبني ايكاْْٝٛني – ستاغب َٗين َعتُس – ( بصالذٝات تسقٝل
حيسزٖا زتًؼ ادتُع. )١ٝ
َ.
 -5إٔ ٜكبٌ بايٓعاّ األغاغ( ٢ايساخً )ٞيًحُع ١ٝحتطٜطٜا
 -6ايعُط الٜكٌ عٔ  18غٓ.١
 -7إٔ ٜتُتع باألًٖ ١ٝايكاْ.١ْٝٛ
 -8يٝؼ يًعط ٛأ ١ٜغٛابل غ.١٦ٝ
ثانياً  :إْتٗا ٤ايعط: ١ٜٛ
 -1اإلغتكاي َٔ ١ادتُع. ١ٝ
 -2اشا أغا ٤ايعط ٛيًحُع ١ٝأ ٚأشا أضط بػُعتٗا أ ٚبػُع ١املٗٓ. ١
 -3عسّ إيتعاّ ايعط ٛبأْعُ ١ادتُعٚ ١ٝيٛا٥رٗا  ٚقطاضاتٗا .
 -4شتايف ١قٛاعس ايػًٛى املٗٓٚ ٢شيو بعس جتُٝس عطٜٛت٘ .
ٚ -5فا ٠ايعط( ٛأ ٚتصف ١ٝايؿطن. )١
 -6عسّ ذطٛض إجتُاعات اهل ١٦ٝانجط َٔ ثالثَ ١طات َتتايٚ ١ٝبس ٕٚعصض َؿطٚع.
ثالثاً :ذكٛم ايعط١ٜٛ
 -1ي٘ اذتل يف إبسا ٤ايطأٚ ٟايٓكس ٚاإلقرتاح.
 -2ي٘ اذتل يرتؾٝح يف اهل ١٦ٝاإلزاض١ٜ
 -3ي٘ ذل يف اذتطٛض اإلجتُاعات اجملًؼ .
املادة (ٖٝ :)8هٌ ادتُع-: ١ٝ
أوالً -:اهل ١٦ٝايعاَ ٖٞ -: ١أعً ٢غًط ١يف ادتُع ٚ ١ٝتته َٔ ٕٛمجٝع املٓتُني اىل ادتُع ( ١ٝايطبٝعٝني ٚ
املعٜٓٛني)  ٚايص ٜٔغسزٚا ناف ١ايتعاَاتِٗ جتا ٙادتُعٚ ١ٝا ٙذل عكس إجتُاعات اإلغتجٓا ١ٝ٥بأصٛات  3/2أعطا٤
اجملًؼ ٜٚتِ ايسع ٠ٛاىل اجتُاع اهل ١٦ٝايعاَ ١غٜٓٛاً يًُصازق ١عًَ ٢ا. ٢ًٜ
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 -1تػٝري ايٓعاّ ايساخً ٞيًحُع. ١ٝ
 -2يًحُع ١ٝذل ايسَخ َع مجع ١ٝأخط٣
 -3إْتداب زتًؼ ادتُع ١ٝإلزاض ٠ادتُع ١ٝنٌ غٓتني .
 -4ا ١ٜاَٛض اخطَ ٣ػتحس ٠حتتاد اىل َٓاقؿتٗا يف اهل ١٦ٝايعاَ. ١
حيل ألعطا ٤اهل ١٦ٝايعاَ ١برتؾٝح ضٝ٥ؼ ْٚا٥ب ايطٝ٥ؼ ٚاهل ١٦ٝاإلزاض ١ٜيًُحًؼ بتصٜٛت عًين بؿطط إٔ
ٜهْٛٛا ستاغب ٕٛقاْ ْٕٛٝٛأَ ٚطاقب اذتػابات.
ثانياً :اهل ١٦ٝاإلزاضٜ :١ٜتأيف َٔ مخػ ١اؾداص أصًٝني ٚعط ٜٔٛاذتٝاط.
املادة ( :)9صالذٝات اهل ١٦ٝاإلزاض:١ٜ
أوالً :هل ١٦ٝاإلزاض ١ٜاالختصاصات  ٚايصالذٝات ايتاي-: ١ٝ
 -1قبٚ ٍٛفصٌ األعطا ٤ب  3/2األصٛات ٚتؿه ٌٝايًحٓ ١ألَ ١ٜؿهً ١أ ٚاذتسث ٜٛاجٗ٘ ادتُع.١ٝ
 -2املصازق ١عً ٢املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛيًحُعٚ ١ٝايتكطٜط املاىل .
 -3ازاض ٠اَٛاٍ ادتُعٚ ١ٝحتص ٌٝبسالت االْتػاب ٚاالؾرتاى  ٚقب ٍٛايتربعات  ٚاهلبات  ٚصطف ايٓفكات
ايططٚض ١ٜالزاض ٠ؾؤ ٕٚادتُع. ١ٝ
 -4املٛافك ١عً ٢عط ١ٜٛادتُع ١ٝف ٢اهل٦ٝات اإلقً ٚ ١ُٝٝايسٚي. ١ٝ
 -5مجٝع قطاضات زتًؼ ادتُع ١ٝته ٕٛبايتصٜٛت .
َ -6تابعٚ ١تكْ ِٝٝؿاطات ادتُع ١ٝيًػٓ ١ايػابك.١
 -7ي٘ ذل يف ايتركٝل ٚاملػاَ ١ً٥ع مجٝع أعطا ٤ادتُعٚ ١ٝاعطا ٤زتًؼ ادتُع.١ٝ
ثانياً :صالذٝات ضٝ٥ؼ ادتُع-: ١ٝ
 -1متج ٌٝادتُع ١ٝاَاّ اهل٦ٝات ايطمسٚ ١ٝاالًٖ. ١ٝ
 -2تطأؽ إجتُاعات زتًؼ ادتُع( ١ٝايفصً.)١ٝ
 -3تٛقٝع عً ٢املعاَالت ارتاص ١بادتُع. ١ٝ
ثالثاً :صالذٝات ْا٥ب ايطٝ٥ؼ -:
يف ذاي ١عسّ ذطٛض ضٝ٥ؼ ادتُعٚ ١ٝمبٛافك ١ايطٝ٥ؼ ٚأعطا ٤زتًؼ ادتُع ١ٝحيل ي٘ َعاٚي ١صالذ ١ٝضٝ٥ؼ ادتُع.١ٝ
املادة ( :)11اإلْتدابات:
أوالً :آي ١ٝاإلْتدابات
ٜ -1سع ٛاجملًؼ ايص ٟإْتٗت زٚضت٘ اهل ١٦ٝايعاَ ١يإلجتُاع إلْتداب أعطا ٤زتًؼ ادتُعٚ ( ١ٝميهٔ يًٗ١٦ٝ
ايعاَ ١اْتداب ايطٝ٥ؼ بؿهٌ َباؾط) يف َهإ ٚظَإ َعٓٝني قبٌ فرت ٠التكٌ عٔ اغبٛعني َٔ تاضٜذ
اجطا ٤اإلْتدابات.
 -2يف ذاي ١عسّ ذص ٍٛايٓصاب يف االجتُاع األ ٍٚحبطٛض انجط َٔ ْصف اعطا ٤اهل ١٦ٝايعاَٜ ١ؤجٌ االجتُاع
اىل ْفؼ اي َٔ ّٛٝاالغبٛع ايتايٜٚ ٞتِ االقرتاع ذ٦ٓٝص مبٔ ذطط اجتُاع اهل ١٦ٝايعاَ(١بػض ايٓعط عٔ
عسزِٖ).
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 -3عً ٢االعطا ٤ايطاغب ٕٛبايرتؾح ممٔ تتٛفط ف ِٗٝايؿطٚط اغتالّ ٚاَال ٤االغتُاض ٠ارتاص ١بصيو َٔ اَاْ١
ايػط خالٍ َس ٠اغبٛعني عً ٢إ تكسّ اىل اَاْ ١ايػط قبٌ اغبٛع َٔ تاضٜذ اإلْتدابات ( ٚال حيل ملٔ مل ٜكسّ
ٖص ٙاالغتُاض ٠ايرتؾح يالْتدابات ) .
 -4يػطض تك ١ٜٛأٚاصط ايتعاٚ ٕٚايتٓػ ٝل بني ادتُعْ ٚ ١ٝكاب ١احملاغبني  ٚاملسقكني يتركٝل اٖسافُٗا حيل العطا٤
زتًؼ ْكاب ١احملاغبني ٚاملسقكني (ممٔ تتٛفط ف ِٗٝايؿطٚط) ايرتؾٝح يًٗ ١٦ٝايعاَٚ ١بايعهؼ ذػب نتاب
ادتُع ١ٝايعًُ ١ٝيًُراغبني ايكاْْٝٛني إلقً ِٝنٛضزغتإ ايعسز (ٚ )8املؤضر يف .2015/4/28
 -5تتٛىل اَاْ ١ايػط تٗ ١٦ٝقٛا ِ٥االعطا٤ايص ٜٔحيل هلِ االْتداب ٚايص ٜٔأٚفٛا بهاف ١االيتعاَات ٚتكسّ اىل
ايًحٓ ١املؿطف ١عً ٢االْتداب .
 -6جتط ٟاإلْتدابات حبطٛض ذانِ ( ممجٌ ستهُ ١اغتٓ٦اف َٓطك ١أضب. )ٌٝ
 -7تٓتدب اهل ١٦ٝايعاَ َٔ ١بني اذتاضط ٜٔعط ٜٔٛيػطض اإلؾطاف عً ٢اجطا٤ات اإلْتدابات ٚتسقٝل قٛاِ٥
ايٓاخبني ٚفطظ االصٛات ٚإعساز ايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥يالْتدابات مبػاعس ٠اَاْ ١غط ادتُع ( ١ٝإ زعت ايططٚض٠
يصيو ) عً ٢إ ٜٛقع َٔ قبٌ ايكاض ( ٞاذتانِ ) ٚايًحٓ ١املؿطف ١عً ٢اإلْتدابات ٚتعترب عًُ ١ٝاإلْتدابات
َػتٛف ١ٝيًؿطٚط ايكاْٜٚ ١ْٝٛعترب اجملًؼ ادتسٜس قاُ٥ا
 -8حيل يهٌ عط ٛتطؾٝح َا الٜعٜس عٔ مخػ ١أمسا َٔ ٤املطؾرني املعًٓ ١أمساٜٚ ِٖ٤ػتبعس أ ٟإغِ َهطض يف
اإلغتُاض. ٠
ٜ -9عترب األعطا ٤ارتُػ( ١أ ٚاألضبع ١يف ذاي ١اْتداب ايطٝ٥ؼ بؿهٌ َباؾط) اذتا٥ع ٜٔعً ٢اعً ٢االصٛات
ذػب ايتػًػٌ اعطا ٤اصًٝني يف اجملًؼ بعس فطظ االصٛات ٚايعط ٜٔٛايًصًُٜٗٝ ٜٔا عط ٜٔٛاذتٝاط .
ٜ -10ك ّٛضٝ٥ؼ اجملًؼ بازاض ٠اجتُاع اهل ١٦ٝايعاَٚ ١فكا دتس ٍٚاألعُاٍ املكط َٔ قبًٗا
ٜ -11ك ّٛاجملًؼ ادتسٜس ٚخالٍ َس ٠اغبٛع َٔ املصازق ١عًْ ٢تا٥خ اإلْتدابات عكس اجتُاع٘ األ ٚ ٍٚاجطا٤
عًُ ١ٝاْتداب جسٜس ٠الختٝاض ايطٝ٥ؼ (اشا مل ٜتِ اختٝاض ٙخالٍ اإلْتدابات بؿهٌ َباؾط) ْٚا٥ب٘ ٚاَني
ايػط ٚتٛظٜع ايٛاجبات بني اعطا ٤اجملًؼ.
ثانياً :تهَ ٕٛس ٠ض٥اغٚ ١عط ١ٜٛزتًؼ ادتُع١ٝذػب قاْ ٕٛادتُعٝات ضقِ ( )18يػٓ )1993( ١إلقًِٝ
نٛضزغتإ ايعطام ٚايتعًُٝات ايصازض ٠مبٛجب٘ َٔ ٚظاض ٠ايساخً. ١ٝ
املادة (:)11

-1
-2
-3
-4

تتهَٛ ٕٛاضز ادتُع-: َٔ ١ٝ
ضغ ّٛفتح املهاتب ٚاالؾرتاى ايػٓ ٣ٛيالعطا. ٤
ضغ ( ّٛاجٛض ) تصسٜل املٝعاْٝات .
ايطغ ّٛعً ٢تأٜٝسات َٚعاَالت خاص ١بأعطا ٤ادتُع. ١ٝ
املٓح ٚاألعاْات ايطمس. ١ٝ
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 -5ايتربعات ٚاهلبات األخطٚ ٣اييت تػُح بٗا ايكٛاْني املطع ١ٝيف اإلقً. ِٝ
َ -6اٜطصس يتُ َٔ ًٜ٘ٛقبٌ ايٓكاب. ١
 -7ضٜع املؿاضٜع ٚاالغتجُاضات ايت ٢تك ّٛبٗا ادتُع. ١ٝ
 -8ختطع ذػابات ادتُع ١ٝيتسقٝل زٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝإلقً ِٝنطزغتإ ايعطام .

املادة (:)12

ٜعس زتًؼ ادتُع ١ٝخالٍ فرت ٠ثاالثا ١أؾاٗط َٔ تااضٜذ تااع ٘ٓٝاياآعاّ ايااساخً ٚ ٞايتعًُٝات ٚاالْعُ ١ايالظَ١
يتػٝري أَٛض ادتُع( ١ٝإ اضتأت ضطٚض ٠شيو) .
ايػحالت  :غحالت ادتُعٜ ١ٝتأيف َٔ اآلت ٞبؿطط تصسٜكٗا َٔ قبٌ زا٥ط ٠ناتب ايعسٍ :
 -1غحٌ األعطا ٤املٓتُني يًحُع.١ٝ
 -2غحٌ ايكطاضات ٚستاضطاإلجتُاعات.
 -3غحٌ املؿاضٜع ٚايٓؿاطات..
 -4غحٌ اذتػابات.
 -5غحٌ املٛجٛزات.
ايعكٛبات:
 -1تٓب ٘ٝبعس ثالثَ ١طات.
 -2جتُٝس يفرت ٠ستسز.٠
 -3ايفصٌ.
ذٌ ادتُع ١ٝحيل يًٗ ١٦ٝايعاَ ١بأنجط 3/2 ١ٜاألصٛات ٚبكطاض احملهُٚ ١بػبب ستسز. ٙ
املادة (ٜٓ :)13فص ٖصا ْعاّ َٔ تاضٜذ ْؿط ٙيف ادتطٜس ٠ايطمسٚ ( ١ٝقا٥ع نٛضزغتإ ).
حممد سليمان عمر
رئيس اجلمعية
األسـبـاب املوجبة

ْعطا يًتطٛضات األقتصازٚ ١ٜاملاي ١ٝاييت ٜؿٗسٖا اإلقًٚ ِٝايسٚض ايهبري ايص ٟتًعب٘ األغتجُاضات ايساخً١ٝ
ٚارتاضج ١ٝفٚ ٘ٝايعٜاز ٠ايهبري ٠يف عسز ايؿطنات ايعاًَ ١ذايٝا ٚاملتعاٜس ٠باغتُطاض ٚاذتاج ١املًر ١يًُالنات
احملاغبٚ ١ٝايتسقٝك ١ٝايهف ٙ٤ٛيًعٌُ يف ٖص ٙاجملاالت  ٚخاص ١احملاغبني ايكاْْٝٛني َ ٚطاقيب اذتػابات  َٔٚأجٌ
َٛانب ١ايتطٛضات ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝاألخط ٣بؿهٌ عاّ  ,أضتأٜٓا تأغٝؼ ٖص ٙادتُع ١ٝمبا ٜطُٔ تٗ ١٦ٝإعساز َٔ
احملاغبني ايكاْْٝٛني املؤًٖني بؿهٌ عًُٚ ٞعًُ ٞغً َٔ ِٝأجٌ ختط ٞايٓكص ايهبري يف إعسازِٖ يف اإلقًٚ , ِٝمبا
ٜطُٔ مبتطًبات ايعٌُ احملاغيب ٚاملايٚ ٞايتسقٝك ٞيف اإلقًٚ ِٝمبالنات ستً ١ٝخايصٚ ١مبا ٜػاِٖ يف اذتفاظ عً٢
َٛاضز اإلقً َٔ ِٝاهلسض ٚايطٝاع ٜٚػاعس يف زفع عحً ١ايتكسّ االقتصاز ٟاىل االَاّ بصٛض ٠انجط نفأَ ٠٤
خالٍ ضِ ناف ١احملاغبني ايكاْْٝٛني ضُٔ مجعٚ ١ٝاذس ٠تٗسف اىل تٛذٝس غبٌ حتكٝل أٖسافِٗ ٚضفع نفا٤تِٗ املٗٓ١ٝ
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