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 تاىّهیِرٍخشٌذًٍاّیخْایتَتَ
 ٍّلًَاّیگَتَ
هاًیكْردستاىـعێراقرلَپَ

7یتڕیار:ژهارٍ
5/7/0202هێژّّیتڕیار:

 تڕیاری
0202(یساڵی7)ژهارٍ

مٍەپٍیتت ەو ەە(43)وەوتتدددە ەە(88)مٍەوتتدددە ەە(دووەم،ەچتتِەرەم،ەپجتتٌزٍم)پقتتتە ٍەشتتِبىگە تت  ٍ ە
ەتەغجػەق،ەپٍرمٍودًگەبِردؾجدنەمٍەدەًیقجٌگەئدؾدیگەژودرەە  ەطِمگە(4)ًدوطۆ ەپٍرمٍودًگەبِردؾجدن

ە ٍؾجػەەئٍمە  یدرە ەطِەرەوە ەدە:ە7/9/8282ٍَڵبژەردًگەپجٌزٍمەمٍەرێكٍوثگە
 
ڵكػدًگەدەؾتەمٍەبدربجقدًٍوە ەئٍمەئًٍعەودًٍ ەپٍرمٍودًگەبِردؾجدنەتەغجػەقەبٍەًدویتدنە:ەقبِومكَیَ

ەَدثِوە،ەمٍمەمیژًدًٍ ەطِەرەوە:
ە.(پٍیِەًعییٍبدنەوەڕەوەًع ەبِردؾجدًگ)مٍەئًٍعەویٍثگەمیژًٍ ەە(زیددەربدرەوصىع) -2
 ٍیدًتعنەوە ٍفتتەوەفتدرەوەًگەوە ِەؾتجٌٍوەەوە)مٍەئًٍتعەویٍثگەمیتژًٍ ەە(زبػ ەەشىعەەؾىدغیل) -8

 .( ِزەر

 .(ًدوطۆەوەئدؾدیـەوەئًٍزِوًٍٍەطۆرجیٍبدن)مٍەئًٍعەویٍثگەمیژًٍ ەە(َدورێە ٌدءەوصىع) -4

 .(دەبۆبیكػدنەمٍەودفگەئدفػەت)مٍەئًٍعەویٍثگەمیژًٍ ەە(فیػیيەیًِؽەغبعەهلل) -3

 .(دەؾپدبگ)مٍەوەئًٍعەویٍثگەمیژًٍ ەە(فیػیيەأویيەغبعەمػؼیؼ) -5

 .(پٍیِەًعییٍبدنەوەڕەوەًع ەبِردؾجدًگ)ئًٍعەویٍثگەمیژًٍ ەمٍەە( ٍڵجيەەؾىدغیلەشدرگ) -6

ەتەغجتتػەقەبٍەًدویتتدنەَتتدثِوە،ەمٍمەمیژًتتدًٍ ەمدٍّّ :ەزیتتددبػدًگەئٍمەئًٍتتعەودًٍ ەپٍرمٍوتتدًگەبِردؾتتجدن
 طِەرەوە:

ە.ە(فدرەوەًگەوە ِەؾجٌٍوەەوە ٍیدًعنەوە ٍفتەوە ِزەر) ۆەمیژًٍ ەە(فیػیيەیًِؽەغبعەهلل) -2
 .ەە(ًدوطۆەوەئدؾدیـەوەئًٍزِوًٍٍەطۆرجیٍبدن) ۆەمیژًٍ ەە(زبػ ەەشىعەەؾىدغیلە) -8

 .(دەؾپدبگ) ۆەمیژًٍ ەە( ٍڵجيەەؾىدغیلەشدرگ) -4

روگەە ەفتتٍەرۆژًدوتتٍەەبػێتتتەوەمتتٍەرێەدهەرجبتتٍە7/9/8282رچتتِوًیٍوەەمٍەەڕۆژ ەدهەەمتتٍەەمە  یتتدرهە:ەئتتٍســێی م
 .ەوهەبػێجٍەدەە اڵوده(قدیػگەبِردؾجدنەوه)


 

ێْازفایقحسێيد.ر
سـ رۆکٔپ رل هأًکْردستاى
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 تاىّهیِرٍخشٌذًٍاّیخْایتَتَ
 ٍّلًَاّیگَتَ
ردستاىـعێراقهاًیكْرلَپَ

22یتڕیار:ژهارٍ
5/7/0202هێژّّیتڕیار:

 تڕیاری
0202(یساڵی22)ژهارٍ

وە ت  ٍ ەە ەٍَوِەربػەو2998 ەؾدڵگە(2)یدؾد ەژودرەەەەمٍە(56) ەە ەوددده(2) ەەشِبىگە   ٍەەپدڵپقتە ٍ
پٍرمٍوتتدًگەبِردؾتتجدنەمٍە ،مٍەپٍیتت ەو ەًتتدوطۆ ەپٍرمٍوتتدًگەبِردؾتتجدنە(77) ەوتتدددە ە(یٍبٍم)

ئٍمە  یتتتدرە ەە7/9/8282ێكٍوثتتگەڕ ەطتتتِمگەٍَڵبژەردًتتگەپجتتتٌزٍمەمٍە(4)دەًیقتتجٌگەئدؾتتتدیگەژوتتدرەە
 طِەرەوە ەدە:

 

 ە ٍرًدوٍ ەبدر ە(دووەم)ثًٍُدە ۆە   ٍ ەە(وٌگەًبگەًددر)ئٍركەوەفٍرودًگەؾكػثجػ ەپٍرمٍودنە: مكَیَ
طتِمگەپجٌزٍوتگەٍَڵبژەردًتگەپٍرمٍوتدنەمٍە ەئدؾدیگەطِمگەپدیؼە ەؾتدڵگەؾتجیٍمەمٍە(4)ژودرەە

 دەؾپجػدرێت.ە( ژەرەطدمعەغبعەهلل)،ە ٍەئًٍعەوگەپٍرمٍودنە7/9/8282ڕێكٍوثگە

ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەروگە ەفتتتتٍەرۆژًدوتتتتٍەەبػێتتتتتەوەمتتتتٍەرێەدهەڕۆژ ەدەرچتتتتِوًیٍوەەرجبتتتتٍەەمتتتتٍەەمە  یتتتتدرهەئتتتتٍ: مدٍّّ
 .ەوهەبػێجٍەدەە اڵوده(قدیػگەبِردؾجدنەوه)


 
 

ێْازفایقحسێيد.ر
سـ رۆکٔپ رل هأًکْردستاى
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سـ رۆکای تٔئ ًجْه ًّٔەزیراى
24/7/0202 ل22012ەهارژ


0202(ٓساڵ222ٔتڕیارٓژهارە)
بِردؾجدنەەگىێرٍَەگػەًیزەوەگًًٍزِوٍئە دؾدیەٍمە(ەمٍفجەٍَ)ەە ودددەگبدًٍشِبىەٍ ەؾتٍ ەپقت

ەػەنیتزەوەگًًٍزتِوٍئەیگئدؾتدەە وٍ تِوًۆبەیگفٌدۆرەرٍ ٍوەم،بػەوەوِەرٍَەى2998ەڵگؾدە (4)ەەودرژ
 -: ٍەدەە دری  ەػەنیزەوەگًًٍزِوٍئە9/8282/ە2ٍمە(ە64)ەەژودر

ەەەەەەەەەەەەەەەىكدرتیؾتتتتەگفتتتتجٌۆفػەگؼویكتتتتدًیوەٍ ەتٍبیثتتتتدەگكظؿتتتتجٌێرە وەٍیتتتت پەگربتتتتدربػدًٍ ە:م كی 
ەٍ ؾتتجەدەنیٍالٍمەٍبِردؾتتجدنەبەگىتتێرٍَەٍمە(ەمقتتػەئسەعیتت ەةیتت دمەلتتةەمظدەةیتتىیظەمجٌەةەمالئصتت)
ەٍ ەەەەەەەەەەەەەەەەژًتتدوۆرەٍمەە وٍوبتتػدًاڵ ەگوثتتٍكێرەٍمەەرچتتِوەدەبدنٍٔیًتتعەٍِیپوەدًتتعنٍیە ڕەگٔڵعرەیتتف
ەە.وٍت(بِردؾجدنەگػیقدەو)

ەؿتتیِجپە كتدرێرەگر ػثٌتەوەۆ تەۆوەًتدوطەدًعنٍی ەوەوٍ ِەؾجٌەگثەزەرەوەردووٍَەگەؾپدردًڕە:مەدّّ
ەمٍئەگبػدًتەێرتٍبجرە  تِەرەٍوثتٌٍبەگوثٍكڕێەٍمەبدتًٍەرٍپجثەژڕۆەؾتٍفە(62)ەٍمٍبەكەیٍودوٍم
ەوتتِوٍَەٍ ەیتتگرەٍوە ەرمۆفتتەەێ تتەگنی تتدۆوەگىكدرثیؾتتەٍ ەبػدنٍڵٍوتتدوەگبػدًتتٍغەدٍقەۆ تتەەدر یتت 
ە2(SIMCARD,UIM,E-SIM) ەویٍبدًەرۆر

بدثتتتعەەەوتتدنٍَەٍوەمەتجتت ەدریتتدەىكدرتیؾتتتەگدرەً یتتبەّیدریتتزەًە وەوٍثەودوەٍوٍمەٍؿتتجیِجپ:مێی ســ
ّەوۆ دیتلەوەئیٌجٍرًجتتەوە ػیکدرەندًیتدنەٓپجقکٍفکػدًّەطؼوٍثگِزەریّەپٍیِەًعەگدبدًیوپدًۆب

ەنًعٍپد ەٍبەنە عەشٌٌٍدوٍڵًٔدؾػەوە يەوە ەتج ەدەفيۆفػەدەلی دۆونٍەؾیىکدرثّەنۆوپدًیدندًّە
ەوەیگدؾتتدیە كتتدرڕێە ووڕٍوو ڕەدًعەیقتتیكػدًیچجرپٍؾەگبتتدثٍوەمەەدر یتت ەمٍئەگبػدًتتەێرتتٍبجرٍ 
ەە.وٍ ٌەدەیگزەٍق
ەەئدوتتدژە وٍیتت ەپٍَتتدثِوەمەگبتتدًٍررٍوەوەيیتتیرەٍو ەرمۆفتتەەێ تتەٍبەٍ ىكدرثدًیؾتتەوٍئەگە ػثٌتتڕە:مەچــْار

ە.ًد ػنۆطەٍمەەوەرٍؾە (مٍبیٍ)ەٍ    ەٍمەعرەوجپ
ەەوەٍیتت پەوٍئەگبتتدًٍبِردؾتتجدنەشِبىەگىتتێرٍَەگبدًەعەریتتًعەٍِیپەەزرەوٍوەدەوەتەزەرەو:م ٌجێــپ

ەگبدًٍؾتتجٍ ٍوەۆ تتەەوٍ تتػًەدەڵگعرەیتتفەگثٍشكتتِوەٍمەدنیتتَدوثدبدًەٍ گجوەرتتەنٍبەدەێرتتٍبجر
ەەەەەەەەەەەەەەەەٍ ژًتتتدوڕۆەٍمەوەوەرٍؾتتتە (مٍبیٍ)ەٍ    تتتەٍمەعرەوجتتتپەەئدوتتتدژە وە ٍیتتتپەگبػدًتتتەێرتتتٍبجر

ەەوٍجێبػەوداڵ ە(بِردؾجدنەەگػیقدەو)
ە

ـیتارزاًرّرـسـ ه
 راىیزەّیً ًجْه ئیكۆرـ س
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ّەزارەتًٔاّخۆ
27/7/0202ل 26527ژهارە:

متٍەە(222)ەەژودر ٍەە2/9/8282مٍەەئًٍزِووًٍگەوەزیػەنەى(64)ەەژودرەنۆ ِوًٍوەى  ٓدرىەمٍژێػەرۆفٌدیگە
نۆًِوؾتتتگەنۆ تتتِوًٍوەىەًجتتتِەنەًتتتِێٌٍرەًگەوەزەرەثتتتگەًتتتدوطۆەوەوەزەرەثتتتگەوەئدوتتتدژەە ٍەە2/9/8282

ٍَومجتػەوەئدوتدژەەە/ ِەؾجٌٍوەە ٍیدًعنەوەدەز د ەئدؾدیقگەٍَرێهەوە ٍڕێِە ٍرەیٍثگە قجگەئدؾتدیـ
ە(ؾیهەنتدرت) ٍە ٍاڵڵًٍدوٍىەرێکظؿجٌگەثدیبٍتە ٍەویکدًیؼوگەفػۆفجٌگەثِێژەڵگەؾیىگەئٍمیکجػۆًگە

ەوە(CMC) ەؾتتجٍىەرە ٍیدًتتعنەوە ٍیدًتتعًگەشکتتِوٍثگەغجػەقتتگەفیتتعڕە دەنیٍالەٍمەەرچتتِوەدەٍب
وەمٍ ٍرە ٍرژەوەًتع ەەبِردؾتجدنەگىتێرٍَەگثٍشكِوەگدًعًٍیوە ەەوٍ ِەؾجٌەگثەزەرەوەگبدًییٌٍىدێر

  یدرودًعەە ٍەدەرچِوەًعًگەەرێٌىتدیگەرێکظؿتجٌگەویکدًیؼوٍنتدًگەفػۆفتجٌگەثتِێژەڵگەؾتیىگەە قجگ.
  :(ؾیهەندرتە)ئٍمیکجػۆًگە

0202(ٓساڵی6رێٌواییژهارە)
)الشريحةااللكترًّية(رێٌواییرێکخستٌیهیکاًیسه کاًیفرۆشتٌیتْێژاڵی

سیویئ لیکترۆًی)سینکارت(ل ُ رێویکْردستاى
 

 پێناسنکان:(2)هاددەٓ
ەرێٌىدییٍ.وٍ ٍؾتەمٍمەدەؾجٍوەژەًٍىەطِەرەوەەودًدندًیدنەدیدریکػەوەە ٍرەوبٍریدنە ۆەرجبٍرجکػدًگەئٍمەە
ەوەزەرەثگەًدوطۆ ەٍَرێىگەنِردؾجدن.وەزارەت: -١
 ٍڕێِە ٍرەیٍثییٍنتتدًگەئدؾدیقتتگەپدرێؼ د تتدنەوەئیتتعەرەەؾتتٍر ٍطۆندًگەٍَرێىتتگەالینمییئ منمنییئ: -٢

ەنِردؾجدن.
پجقکٍفتتتکدرەًگەطؼوٍثگِزەرییٍنتتتدًگە ٍیدًتتتعنەنٍەەنۆوپدًیدنتتتدًگە تتتػیجییٍەمٍەمۆڵنتپێیییوراو: -٣

ەگىتتێرٍَەگثٍشكتتِوّەوەزەرەثتتگە ِەؾتتجٌٍوەە ٍیدًتتعًٓتتدنەە(CMC)ەىٍؾتتجەمٍەدرێگٍپجتتعرەونە
ە.بِردؾجدن

میتتتژًٍىە ٍدوەدەچتتتِوًگەرجبٍرجکػدًتتتگەئٍمەرێٌىتتتدییٍەمٍە قتتتتەیٍنٍەەلییییىمنە وندوادانیییهون: -٤
ەندر ج ییٍندن.

ٍَرەنٍؾتتجخەطتتدوەًگەًتتدو ە ٍنتتدرَجٌٍرەوەوفتتٍىەثجتتپٍڕەوەئتتدوجػ ە ٍەدیکتتۆوجٌجکػدًگەەەوریکییار: -٥
مٍەوۆڵٍثپجتعرەوەوە ٍپجتگەرێککتدرەەیدؾتدییٍندنەە(ؾیهەندرت)ئٍمیکجػۆًگە ۆەندرەنػدًگەثِێژەڵٍندنە

ەثۆودرنػدًگەمٍەوەزەرەثگەًدوطۆ.
یتتدنەًجتتِدەوڵٍثگەنٍەەٍَرەنٍؾتتجخەیتتدنەدەوٍزرەوە ە دزر تتدًگەیتتدنەالیًٍتتگەشکتتِوگەونشییواروهو: -٦

جعرەوە ٍەوٍ ٍؾتجگە ٍندرَجٌتدًگە ٍفجِەیٍنگەرەؾجٍوطۆە ػێبٍؾتەئًٍزدمەدەدەتەمٍ ٍ ەوۆڵٍثپ
ەثگِزەرییٍەپجقکٍفکػەوەندنە ٍپجگەوۆڵٍثٍنٍ .وٍطؼ
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 ػیجییٍەمٍەویکدًیؼوٍندًگەپٍی ەونتػەوەمٍەپػۆؾتٍ ەە:(وندیکۆمێنتکردمئ منلیکترۆمئ)تۆمارکردن  -٧
ٍؾتتتجٍندنەوەدیکۆوجٌجٍنتتتدًگەثتتتدیبٍتە ٍە ٍفتتتعەر ِوەنە ٍەفتتتجِەیٍنگە ٍدیکتتتۆوجٌجکػدًگە ػێب

مٍەفتتِێٌٍندًگەفػۆفتتجي،ەوەە( ٍفتتعەر ِو)ئٍمیکجػۆًتتگەمٍەرێگتتد ەئدوتتددە ِوًگەنٍؾتتگەدیتتدریکػەوە
وێتتتٌٍىەنٍؾتتتگ،ەوە)ًِوؾتتتیٌٍوەىەزەًیدرییٍنتتتدًگە ٍفتتتجِەیٍنگەئٍمیکجػۆًتتتگە ٍەمٍطتتتۆ ػثٌگە

وەرێکظؿتجٌیدنەمٍە ػێبٍؾتججخ،ەیتدنەمٍەرێگتد ەە(پًٍزٍوۆر ەئٍمیکجػۆًتگەزیٌتعوو،ەدیکۆوجٌجٍنتدن
 ػێبٍؾتتتتجکػدًگەالیًٍتتتتگەوۆڵٍثپجتتتتعرەوە ٍفتتتتجِەیٍنگەرەؾتتتتجٍوطۆەمٍ ٍ ەنۆوپدًیدنتتتتدنەیتتتتدنە

ە.( قجگەوەثدیبٍثگ)دەوِدەز دندنە
ٍشەمًٍجِەنە ٍفعەر ِوەوەوۆڵٍثپجتعرەوەوەنٍە ٍفتعەر ِوە  ػیجییٍەمٍە ػێبٍؾججکگەَدوەگرێبنست: -٨

 ٍندرَجٌتتدًگەثتتِێژەڵگە ٍیدًتتعنەوەطؼوٍثگتتِزەرەەپجقکٍفتتکػەوەندنەمٍالیٍنەوتتدفگەپجتتعەدرێتە ٍە
وۆڵٍثپجعرەو،ەٍَروەَدە ػیجییٍەمٍە ػێبٍؾججکگەئًٍزدوعرەوەمٍەرێگٍ ەپػۆؾتٍىە ٍدیکتۆوجٌجکػدًگە
ئٍمیکجػۆًگەنٍە قتەزەًیدر ەوەدەثدندًگە ٍفعەر ِوەمٍطۆەدە ػێتەؾٍر در ەوٍرجەوەرێککدرەندًگە

ەٍندًگەرجبٍرجکػدًگەمٍەًجِەنەنۆوپدًیدەوە ٍفعەر ِو.پٍیِەؾتە ٍەویکدًیؼو
ە.E-SIMوەؾیىگەئٍمیکجػۆًگەە UIMیدنەەSIM ؾیهەندرتەتهێىاڵه سیل:-٩

 ػیجییٍەمٍەثِێژەڵجکگەزیػەکە ۆەیٍنٍىەًدؾیٌگە ٍفتعەر ِوەنٍەَتیئەئدطدفجٌجتخەە: Dataتهێىاڵئ داتا-١1
 زەًیدرییٍندنە ٍندردەَجٌعرێت.ەًٍەدەًجػێت،ەًٍەوەردە ػێت،ەثًٍیدە ۆەوٍ ٍؾجگە ِەؾجٌٍوەى

منونست لندەرکردمئ منم رێنمایین :(0)هاددەٓ
وەًٍَجقجٌگەدیدردەىە  ۆەرێکظؿجٌگەفػۆفجٌگەثِێژەڵگەؾیهوٍ ٍؾتەمٍەدەرچِوەًعًگەئٍمەرێٌىدییٍە

 ٍندرَجٌتدًگە تۆەئًٍزدوتعەًگە ۆەرێگتػ ەنتػدًٍەمٍەطتػە ەفػۆفجٌگەثِێژەڵگە ێەؾٍرەثدەوە ێەطدوەنەە
ندر ەٍَڕەفٍنػدنەوەثۆقدًعنەوەثیػۆریؿجگەدەرٍَقە ٍەَدوواڵثیدًگەٍَرێىگەنِردؾتجدنەوەەثدوەنەوە

 نٍوکػدًٍوەىەثدوەًٍندًگە ٍندرَجٌدًگەئدوجػەندًگەپٍیِەًعیکػدن.
 پاونمویینکان :(1)هاددەٓ
 : پاونمویین گشتیینکامئ مۆڵنتپێوراو:ی ک م

رێککدرەندًگەئٍمەرێٌىدییٍەوە ٍرپػؾیدرەەەالیًٍگە ٍرپػؾیدرەەمٍەورد یٌگەنػدًگە ػێبٍؾجٍنٍە ٍپجگ -2
مٍ ٍرەوتتبٍرەوەر ػثٌتتگەثۆوتتدرنػدًگە ٍفتتعەر ِوەوەنتتدرەنػدنەیتتدنەوەؾتتجدًعنەیتتدنەٍَڵپٍؾتتدردًگە
طؼوٍثگِزەرییٍنتتتتدن،ەٍَروەَتتتتدە ٍرپػؾتتتتیدرەە ٍرەوتتتتبٍرەیدؾتتتتدەمٍەدوە ەنۆثدییُتتتتدثٌگەوتتتتدوە ە

 ورد یٌیکػدًٍنٍ.
رێگد ە ػیکدرەمٍەالیٍنەالیًٍگەئٍوٌگەرێگٍپجتعرەوە،ەەدە جتەپد ًٍعە جتە ٍەندرەنػدًگەثِێژەڵٍندنەمٍ -8

پجِیؿجٍە ٍرەمٍەندرەنػدًگەثِێژەڵٍنٍ،ە قتەزەًیدرییٍندًگە ٍفعەر ِوەثۆودرە کػێتەوە ٍدیکۆوجٌتە
ئٍمیکجػۆًتگەنٍەَتدثِوەەمٍمە  ٍپجگەرێِفِێيەوەرێٌىدییٍنتدًگە ٍەدیکتۆوجٌجکػدًگە(ثِخیق) کػێتە

خە ٍدەرەمٍەرێککدرەندًگەَدثِوەمٍمەرێٌىدییٍەقٍدەغٍیٍەمٍە قتەرێٌىدییٍ،ەوەندرەنػدًگەٍَرەثِێژەڵج
 شدڵٍثٍندنەمٍالیٍنەوۆڵٍثپجعرەوەیدنە ػیکدرە.
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مٍە قتەشدڵٍثٍندن،ەوۆڵٍثپجعرەوەپد ًٍعەە ٍەوتدوٍڵًٍٍنػدنەوەًٍفػۆفتجيەوەپجٌٍدەًتگەثِێژەڵٍنتدنە -4
ەًٍوەەوۆڵٍپجتعرەوەنٍەرێگٍپجتعەًیدنەًیتیٍەمٍالیًٍتگەئٍوٌتگ،ە ٍەپتجچٍوەىٍدً ٍوەفِێيەوەًِوؾتیٌگ

روو ٍڕوو ە قتە ٍدوەدەچِوًٍەیدؾدیگەوەدەرەییٍندنەدە جتجٍوەەمٍەشتدڵٍثگەدەؾجبٍؾتٍردە ػثٌگە
 ٍَرەثِێژەڵجخەمٍالیٍنەالیًٍگەرەؾپجعرەوە ٍپجگەیدؾد.

ٍَڵؿدًگەوۆڵٍثپجعرەوە ٍەپد ًٍعنػدنەوەثِەًددەرنػدًگە ػیکدرەندنە ٍەندرەنػدًگەثِێژەڵٍنتدنەەثًٍیتدە -3
 ئٍمیکجػۆًگەدیدریکػەوەمٍمەرێٌىدییٍ.ە ٍەدیکۆوجٌجکػدًگ ٍپجگەؾیؿجٍوگە

ٍَڵؿدًگەوۆڵٍثپجعرەوە ٍەپجقکٍفکػدًگەزەًیدرییٍندًگەثدیبٍتە ٍە ػیکدرەوەدەوەندرییٍندًگەپجعەًگە -5
مٍ ٍ ەە ػیکتدرەًدو ە دزر دًگە ػیکدرەنٍ،ەًتدو ەؾتیدًگە)وۆڵٍثگەفٍروگە ٍالیًٍٍەئٍوٌییٍندنەوەنِە

ًتدو ەدەیکیتدنەوەدیکتتۆوجٌجٍەؾتٍمىجٌٍرەندن،ەژوتدرەىەثٍمٍفتتۆن،ەژوتدرەىەئتدوجػ ەنتتدرەنػدنەمٍ ٍ ە
ٍؾتٍلەمٍ ٍ ە،ەًدوًیقتدًگە ػیکتدرە ٍفتجِەیٍنگەثجػوث-ئٍ ٍرەٍَ جتت–ژودرەىەؾیػیدڵگەئدوجػەنٍە

ًتدو ە)گەنٍەزەًیدرییٍنتدًە ػیکدر،ەئیىٍیڵگە ػیکدرەنٍ،ەوۆر ە ػیکدر ەە-ەشعەخیدتەە–فِێٌگەثدًِپۆ 
مٍطۆە گػێت،وەدە جتەمٍندثگە ۆڕیيەیتدنەمٍنتدرنٍوثٌگەە(فِێٌٍنٍەوەًدوًیقدنەوەژودرەىەثٍمٍفۆن

 ئدوجػ ەندرەنػدًٍنٍەالیًٍگەئٍوٌگەئد ددەر کػێجٍوە.
پد ًٍعەە ٍەثۆودرًٍنػدًگەثِێژەڵٍندنەمٍؾٍرەئٍوەَدوواڵثییدًٍىەنٍەثٍوًٍیدنەًٍ ٍیقجۆثٍەثٍوًٍتگە -6

 ؾد ەوەٍَروەَدەئٍوەًٍىەفیدًگەیدؾدییدنەًییٍ.ە(28)یدؾدیگەنٍە
پد ًٍعەە ٍەپجعەنەوەئد ددەرنػدًٍوەىەالیًٍتگەئٍوٌتگە ٍەَتۆ ەمیٌکجکتگەَتًٍِر ە تۆەئٍوەىەالیًٍتگە -7

ئٍوٌگە جِەًجتە  وەًججٍە قتەزەًیدرییٍندًگەوۆڵٍثپجعرەوەثدیبٍتە ٍە ٍفعەر ِوەنەمٍەچِەرچجِەىە
ئٍمیکجػۆًتگەوەەثِێژەڵٍنتدنە ٍپجتگە ٍەدیکتۆوجٌجکػدًگەفػۆفجيەوەثۆودرنػدًگ)ئٍمەرێٌىدییٍەوەنِە

ویکدًیؼوگەٍَڵؿًٍگدًعًگە ػێبٍؾتجٍندنەمٍەٍَوتِوەشدڵٍثٍنتدًگەرەزەوًٍتع ِونەوەرەثکتػدًٍوەەوە
 تتتۆە گجۆ تتتۆنػدًگەویکدًیؼوٍنتتتدًگەرجبٍرجکتتتػدنەوەوتتتدوە ەە(زەًیدرییٍنتتتدًگە ٍفتتتعەر ِوەن

  ٍئدوددە ِوًگەوۆڵٍثپجعەر.ەرجبٍرجکػدًٍنٍ ەمٍەًجِەنەالیًٍگەئٍوٌگەوەوۆڵٍثپجعرەو
پد ًٍعەە ٍەئد ددەرنػدًٍوەىەالیًٍگەئٍوٌگەپتجـەدووەٍَفتجٍەمٍەٍَڵؿتدًگە ػیکتدرەمٍنتدثگە تۆڕیٌگە -8

 فِێٌیدنەمٍەفِێٌجکٍوەە ۆەفِێٌجکگەدیکٍ.

وتۆڵٍثگەالیًٍتگەئٍوٌتگ،ەە( ػیکدرەنتدن) ٍرپػؾیدرەە ٍپجگەئٍمەرێٌىدییٍوەەمٍندثگە ٍدەؾجٌٍَجٌدًگە -9
 .( ػیکدرەندن)پجعرەوەقٍدەغٍدەنػێتەمٍ ٍ ەودوٍڵٍنػدًگەوۆڵٍث

پد ًٍعەە ٍە اڵونتػدًٍوەىەًتدووەًدوًیقتدًگە قتتە ػیکدرەنتدنەوە ٌکٍنتدًگەطؼوٍثگتِزەر ەمٍؾتٍرە -22
پجگٍئٍمیکجػۆًٍندًیدنەوەًِێکػدًٍوەیدنە ٍ ٍردەوەوگ،ەؾٍر در ە اڵونتػدًٍوەىەریکاڵوتگەثتدیبٍتە

 دیبٍتە ٍەرێکظؿجٌگە ػێبٍؾجگەثِێژەڵٍندن.ئٍمیکجػۆًگەثە ٍەویکدًیؼوگەندر ە ٍەدیکۆوجٌجکػدًگ
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ًتدو ە)پد ًٍعەە ٍەپجعەًگەرەپۆرثگەثجػوثٍؾٍلەٍَوِوەودًگجخە ٍەوۆڵٍثپجتعەروەالیًٍتگەئٍوٌتگەنٍە -22
ە( قتە ػیکدرەندنەمٍەغجػەقەوەٍَرێىگەنِردؾجدنەوەًدوًیقدًیدنەوەَجنگەپٍیِەًتعیکػدًگەثتدیبٍت

 ٍوٌگەدیدریعەنػێت.مٍطۆە گػێتەوەئٍمەزەًیدرییدًٍشەمٍالیٍنەالیًٍگەئ
ەپد ًٍعەە ٍەرجبٍرجکػدًگەپد ًٍعییٍندًگەدیکٍەنٍەمٍمەرێٌىدییٍدەەَدثِوە. -28

 : پاونمویینکامئ وریکاردّّەم
وٍررٍەمٍؾٍرە ػیکدرەنٍەوۆڵٍثگەفػۆفجيە ٍدەؾجبُجٌيەمٍەالیًٍگەئٍوٌگە ۆەفػۆفجٌگەثِێژەڵٍنتدنە -2

رێٌىتدییٍەەوەالیًٍتگەئٍوٌتگەوتدفگەئٍوەىە ۆەپیددەنػدًگەفػۆفجيە ٍپجگەرێککدرەنتدًگەَتدثِوەمٍمە
 ٍَیٍە ٍەٍَڵِەفدًعًٍوەىەوۆڵٍثٍنٍىەمٍندثگەؾٍرپجچیکػدنەمٍالیٍنە ػیکدر.

ەوٍررٍندًگە ٍدەؾجُجٌدًگەوۆڵٍثگەفػۆفجٌگەثِێژەڵٍندنەمٍالیٍنە ػیکدر: -8
ە ٍدەؾجظؿجٌگەئدوجػەندًگە ٍدیکۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًگە ۆەٍَرەوۆڵٍثپجعرەوێخ.ە-أ

ەمٍال ەوۆڵٍثپجعرەو.ەثۆودرنػدًگ-ب
 عەتە ٍەپد ًٍع ِوًییدنەەوەژوونػدًگە ػێبٍؾججکگەًِوؾیٌٍنگەًِێەمٍال ەالیًٍگەئٍوٌگەنٍە ٍڵجيە-ج

 ٍمەرێٌىدییٍەەوەرێٌىدیییٍەدەرچِوەندنەیدنەئٍوەًٍىەمٍەدەَدثِودەەدەردەچيەمٍالیٍنەوۆڵٍثپجتعەرەیتدنە
ەالیًٍگەئٍوٌگە ۆەفػۆفجيەوەودوٍڵٍپجکػدًگەثِێژەڵٍندن.

 جتتتە ػیکتتدرە،ەەالیًٍتتگەئٍوٌتتگەئٍوًتتدوچٍیٍەًتتِێیٍەئد تتددەرە کتتدثٍوەەمٍەنتتدثگە تتۆڕیٌگەفتتِێٌگەدە -4
 ندرنػدًیدن.

پد ًٍع ِوًگە ػیکدرە ٍەندرەنػدًگەثِێژەڵٍندنە ٍپجگەویکدًیؼمەوەرێککدرەندًگەَدثِوەمٍمەرێٌىتدییٍە -3
نٍەمٍ ٍ ەوە ٍرپػؾیدریٍثگەیدؾدیگەٍَڵعە ػنە ٍرەوتبٍرەَتدورِوثگەوەیٍنگتػثٌٍوەىە ػێبٍؾتجٍ

  یٌیکػدن.درورێٌىدییٍەەمٍەندثگەودوەىەوەرێککدرەندًگەئٍم
ًد جتە ػیکدرە ػێبٍؾتە کدتە ۆەیٍنجکگەدیکٍەثًٍیدە ۆەطِد ە ٍفعەر ِوەًٍ جتتەوەًد جتتەنتدرەەوە -5

ە ػێبٍؾتە کػێتە ٍەدیکۆویٌجگەنٍؾجکگەدیکٍەثًٍیدەنٍؾگەپٍیِەًعیعەرەًٍ جت.
 منمنئ پاونمویین گشتیینکامئ سنر الینمئ سێی م:

پجتتعەًگەوتتۆڵٍثگەفػۆفتتجٌگەثِێژەڵٍنتتدن،ەدە جتتتەوتتۆڵٍثٍنٍەیتتدنەرێگٍپجتتعەًٍنٍەئٍمەزەًیدرییتتدًٍە -2
–وەچِەرچجتِە ەنتدرنػدًگەمٍەفتِێٌٍەرتِ ػەفییٍنٍىەە ػیکتدرەنًٍدوًیقتدًگەورد ە)مٍطۆ گػێتە

 کتدتەمٍەوەثدەًد جتەطدوەنەوۆڵٍتەمٍەًدوچٍیٍنگەدیدریکػەو،ەندرەە( ًِع،ەًدشیٍ،ەقٍزە،ەقٍزە ەًدوەًع
ًدوچٍیٍنگەدیکٍە ٍاڵمەدەر درەىە ػیکدرەەؾٍرەنییٍندنەنٍەچِەرچجِە ەندرنػدًیدنەفػەوەًجتػەەەمٍە
ًتتدوچٍیٍکەیتتدنەپدرێؼ تتدیٍک،ەدە جتتتەچِەرچجتتِە ەندریتتدنە ٌِوؾتتيە تتۆەفػۆفتتجيەوەنتتدرەنػدًگە

 ثِێژەڵٍندنەمٍوەًدوچٍەرِ ػەفییدًٍىەنٍەندر ەثجعەەدەنٍنەنٍەمٍەوۆڵٍثٍندًیدنەدیدریکػەوە.
 دیدریکػدًگەٍَڵِێؿجٌگەئٍوٌگە ػیکدرەنٍ. -8
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الیًٍگەئٍوٌگ،ەوۆڵٍثگەفػۆفجٌگەثِێژەڵٍندنەدەدەتە ٍە قتە ػیکدرەنتدنەمٍەنتدثگە ٍرجگٍیدًتعًگە -4
ٍکەنٍوجتػەًٍ جتتەمٍەیٍکەؾتد ەپجیتدنەٓ قتەوٍررٍندًگەَدثِوەمٍمەوتددەیٍ،ەئٍمەوتۆڵٍثٍە ۆوتدوە
یدنە تۆەوتدوەیٍنگەدیتدریکػەوەنٍەدیتدر ەەدەدەرێتەوەمٍطۆوەەًِێعەنػێجٍوەەمٍالیٍنەالیًٍگەئٍوٌگ

 دەنػێتەمٍالیٍنەالیًٍگەئٍوٌگە ٍەرەوێژەمٍ ٍ ەوۆڵٍثپجعەرەوە ٍپجگەپجِیؿجگەئٍوٌگ.
الیًٍگەئٍوٌگەودفگەئٍوەىەٍَیٍەنٍەٍَرەندثجخەیدنەمٍەٍَرەشدڵٍثجخەدەوەەمٍەوۆڵٍثپجعرەوە کتدتە ٍە -3

وۆڵٍثٍنٍ ،ەوەمٍؾٍرەوۆڵٍثپیعرەوەەەرە ػثٌگەودوٍڵٍنػدنەمٍ ٍ ەٍَرە ػیکدرێخەوەٍَڵِەفدًعًٍوەى
وەمٍ ٍ ەپجقتتکٍشەنػدًتتگەەCMCىەرەؾتتجٍوطۆەرجبٍرجتتگە کتتدتەوەئد تتددەرنػدًٍوەىەدەؾتتجٍ

 الیٍنەالیًٍگەئٍوٌگەئٍ ٍرە کػێت.ەًگەرە ػثٌٍنٍەمٍبدەرَۆند
الیًٍگەئٍوٌگەٍَڵعەؾججتە ٍەئد ددەرنػدًٍوەىەوۆڵٍثپجعرەوە ٍفتجِە ەرەپتۆرثگەفٍروتگە ٍ قتتە -5

 .( ٍاڵڵًٍدوٍیٍ)ە ەپد ًٍع ِوًگەوۆڵٍثپیعرەوەندنە ٍمەرێٌىدییٍەدوەٍَروەَدەوٍوؾٍرپجچییٍندنە
 تۆمارکردمئ ونشواروهو و میکامیزمئ ون ونڵگنکردمئ منلیکترۆمئ: چْارەم:

دوە ەئٍوەىە ػیکتتدرەەوتتۆڵٍثگەپیتتددەنػدًگەفػۆفتتجٌگەثِێژەڵٍنتتدنە ٍدەؾتتتەدەَجٌجتتتەمٍال ەالیًٍتتگە
ە،ەثۆودرنػدنەدە جتە ٍمەفجِەیٍ ەطِەرەوەە جت:رێٌىدییٍئٍوٌگە ٍپجگەودددەىەؾٍرەوە ەئٍمە

طتدوەنە)غجػەقگەوە یدًگەەّدەر درەىەثِێژەڵگەئدؾدیگەوەدەثدیگ،ەپجِیؿجٍە گػۆفجتە ٍەَدوواڵثیدً -2
،ەئٍمە ػێبٍؾجٍ ەنٍەدێجٍنتدیٍوەەمٍەئًٍزتدوگەپػۆؾتٍىە ٍدیکتۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًتگ،ە(ًقیٌگٍ

ەجعەە جت: ٍالًگەنٍمەدە جتەئٍودًٍىەطِەرەوە ەث
ەوەمۆ ۆ ەوۆڵٍثپجعرەوەەوەژودرەىەثِێژەڵٍنٍ.ەًدو -ەأ

ؾتتٍر در ەرێکٍوثتتگەە(وەژوتتدرەىەثٍمٍفتتۆًگەًتتدو)زەًیدرییٍنتتدًگە ػیکتتدرەەیتتدنەًتتِێٌٍر ەفتتػۆشەە -ەب
 .(ًدوەە دزر دًییٍنٍى)فػۆفجٌٍنٍەەفِێٌگ ػێبٍؾجٍنٍەوەًدوًیقدنەوەًدو ەەّرێکظؿجٌ

  ٍفعەر ِوەمٍە ػێبٍؾجٍنٍە ٍمەفجِەیٍ:دەثدندًگە ٍفعەر ِو:ەثۆودرنػدًگەدەثدندًگە -ەج
 .ًدو ەثٍوەوەوەوجژوو ەمٍدەیکبِونەوەًدو ەدەیکگە ٍفعەر ِو 
 یتدنەە(ژوتدرەىەًدؾتٌدوٍ،ەژوتدرەىەثۆوتدر،ەژوتدرەىەالپٍڕە)زەًیدرییٍندًگەًدؾٌدوٍىە در ەفدرؾجدًگە

دًگەوۆڵٍثگەیدنەزەًیدرییٍنە(ژودرەىەًدؾدًعن-ژودرەىەًیقجیىدًگ)زەًیدرییٍندًگەندرثگەًیقجیىدًگە
فتتِفجػ ەیتتدنەزەًیدرییٍنتتدًگەپدؾتتٍپۆرت،ەنٍەالیًٍتتگەئٍوٌتتگەٍَڵعەؾتتججتە ٍەدیتتدریکػدًگەئٍوە

 طدًدًٍىەنٍەپجِیؿجٍە ٍەزەًیدرییٍندنەپ  کػێٌٍوەەمٍە ػێبٍؾجٍنٍ.
 ەئٍ ٍرە ٍفتتتعە ِوە( ٍڕەک،ەنتتتۆاڵن،ەوتتتد )ًدوًیقتتتدًگە ٍفتتتعەر ِو:ەًدوًیقتتتدًگە ٍەثٍوەوەثتتتگە،

 وەەًؼیکجػیيەطدڵگەًدؾػەوەدیدریعەنػێت.دەًیقجِو ەالدێیٍندنە ِوەئٍ
 (ئٍ ٍرەٍَ ِو)ئیىجڵگە ٍفعەر ِوە. 
 ە ٍدیکۆوجٌجکػدًگەدیکۆوجٌجٍندًگە ٍفعەر ِو:ە-د
 (ًدؾٌدوٍىە در ەفدرؾجدًگەیدنەندرثگەًیقجیىدًگەیدنەوۆڵٍثگەمجظتِڕیيەیتدنەپدؾتٍپۆرت)ە ٍەٍَرە

 .ڕوو ەرەًگدورەًگەدوو
 طۆرەک.ەفِروّندرثگەزەًیدر ەیدنە 
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ٌتعووەوەرەًگدورەًتگەوەر گیػێتتەوەپجِیؿتجٍەزۆرەیوێٌٍ ە ٍفتعەر ِو:ەپجِیؿتجٍە ٍفتجِەیٍنگەزە-َت
ەروونە جت.

ەپًٍزٍوۆر ە ٍفعەر ِو:ەپجِیؿجٍە ٍفجِە ەدیزیجدڵگە جتەوە ٍفجِە ەوێٌٍیگەًٍ جت:ە-و
 پًٍزٍوۆر ەئٍمیکجػۆًگەدە جتەثۆودر کػێتتە)پًٍزٍوۆر ەئٍمیکجػۆًگە ٍمەرێگدیٍەوەردە یػێت:ە

 .(د ەؾِوڕەًگەپًٍزٍندنە ۆەئٍوەىە قتەَجنٍەَجنکدرییٍندًگەٍَرەپًٍزٍیٍکەدەر چجتمٍەرێگ
 وۆڵٍثپجعرەوەپد ًٍعەە ٍەپٍی ەونػدًگەپًٍزٍوۆر ەئٍمیکجػۆًگە. 
 پًٍزٍوۆر ەپًٍزٍىە ٍورەىەدەؾجٍەچٍ ەوەردە یػێت،ەئٍ ٍرەًٍثِەًػەەوەر گیػێت،ەئٍوەەپًٍزٍە

رەەئٍویـەوەر گیػێتەئٍوەەپًٍزٍوۆر ەپًٍزٍىەوۆر ەدەؾجٍرەؾتەوەردە یػێت،ەئٍ ٍرەًٍثِەًع
وەردە یػیتتتەوەئٍ ٍرەًٍثِەًتتعرەەئٍوەەپًٍزٍوتتۆر ەپًٍتتزٍىەە(ؾتتبد ة)ەچٍ ەدەؾتتجٍەفتتٍَددە 
 دەؾجٍەرەؾتەوەردە یػێتەوە....ەَجع.ەفٍَددە 

 وۆڵٍثپجتتعرەوە ٍرپػؾتتیدرەەمٍەوفتتیدرنػدًٍوەىەًتتِێٌٍرەًگەفتتػۆشەوە ػیکدرەنتتدنە ٍەوەر ػثٌتتگە
ؾٍر در ەٍَڵؿدًیدنە ٍە ٍندرَجٌدًگەئدوجػەندنە تۆەوەر ػثٌتگەپًٍزٍوتۆرە ٍەەپًٍزٍوۆر ەؾٍرەوە

 فجِەیٍنگەثٍوەو.
ە.(نٍؾگەئدوەرەوەًیقجٍرێ)دیکۆوجٌجگەًقیٌگٍ ە ٍرندرەە-ز
دەر تتدرەىەثتتِێژەڵگەؾتتٍردەًیکٍرەنەپجِیؿتتجٍەثًٍیتتدە گػۆفتتػێجٍە یدًییٍنتتدنەًٍکەغجػەقییٍنتتدن،ە -8

ئٍمیکجػۆًتتتگەپجِیؿتتجٍە ٍالًتتگەنٍمەئٍوتتتدًٍىە ػێبٍؾتتجٍنٍشەمٍەپػۆؾتتٍىە ٍدیکتتۆوجٌجکػدًگە
ەطِەرەوەەمٍەطۆ گػێت:

 ىەؾٍرەوە.(أ،ەب،ەج،ەح/2)ٍَودنەزەًیدرییٍندًگەَدثِوەمٍە   ٍىە -ەأ
ر ِوەمٍە ػێبٍؾتجٍنٍە ٍمەفتجِەیٍەەزەًیدرییٍندًگە ٍفعەر ِو:ەثۆوتدرنػدًگەزەًیدرییٍنتدًگە ٍفتع -ەب

ەدە جت:
 (ٍ ٍرەثِەًعرەئقگەًدو ەدەیکی)ًدوەوەوجژوو ەمٍدەیکبِوًگە ٍفعەر ِو،ە. 
 (ژودرەىەپدؾٍپۆرت،ەرە ٍزًدوٍىە ٍفعەر ِو)زەًیدرییٍندًگەپدؾٍپۆرتە 
 ًدوًیقدًگە ٍفعەر ِو:ەفِێٌگەًیقجٍرجبِوًگەیدنەًؼیکجػیيەطتد ەمٍەفتِێٌگەًیقتجٍرجبِوًگەمٍە

 بِردؾجدن.ەگىێرٍَوەەغجػەق
  ٍدیکۆوجٌجکػدًگەدیکۆوجٌجٍندًگە ٍفعەر ِو:ەە-ج
 (رەًگدوڕەًگ)پدؾٍپۆرتە 
 دەر درەىەئٍوەًٍىە ٍفتجِەیٍنگەنتدثگەمٍەە(رەًگدوڕەًگ)ندرثگەًقیٌگٍەیدنەڤیؼەىەَدثٌٍژوورەوەە

 دەنٍن.ەبِردؾجدنەندرەگىێرٍَوەغجػەقە
رۆژەەوەدەنػێتەًِێە کػێجٍوەە ۆەیٍکەە(25)ودوە ەندرەنػدًگەثِێژەڵٍندًگەؾٍردەًیکٍرەنە ۆەودوەىەە-د

ەردرەوە ٍٍَودنەودوە.
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ثتتتِێژە ە گػۆفتتتجتە ٍەیٍکە ٍفتتتعەر ِوەە(3)کدثتتتعەەثًٍیتتتدەٍَودًمٍەەوۆڵٍثپجتتتعرەوەدەثِەًجتتتتە-َتتتت
 ٍوٍررجخەٍَرەثِێژەڵجخە ٍە ػێبٍؾتججکگەؾتٍر ٍطۆەثۆوتدرە کػێتت،ەرێگتدەًددرێتتەە(ؾٍردەًیکٍر)

عەر ِوەثًٍیدەمٍەفیٍکە ٍەمٍؾٍرەًدو ثِێژە ەزیدثػەثۆودرە کدتەمٍەؾیؿجٍوٍندًگەە(3)رێگٍپجعرەوەمٍە
ەەنػدنەوەدوو درەەپجعەًٍوە.دوە ەنۆثدییُدثٌگەودوە ەندر

دەر درەىەئٍوەثِێژەاڵًٍىەدەفػۆفػێتە ٍەنۆچبٍرەنەوەپًٍتد ٍرەن،ەوۆڵٍثپجتعرەوەپد ًٍتعەدە جتتە ٍە -4
ەثۆودرنػدنە ٍپجگە ٍدیکۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًگە ٍمەفجِەیٍ ەطِەرەوە:

ە.(ودوەە ٍؾٍرًٍچِو)ەUNدیکۆوجٌجگەە-أ
ە.(ودوەە ٍؾٍرًٍچِو)دیکۆوجٌجگەطیِەثگدەە-ب
دؾٌدوٍەیدنەدیکۆوجٌجگەًقیٌگٍەنٍەدەردەچجتەمٍەٍَردووەوەزەرەثگەًدوطۆ ەفیعڕەلەوەوەزەرەثگەًە-ج

ەًدوطۆ ەٍَرێىگەنِردؾجدن.
دیکتتۆوجٌجگەًقتتیٌگٍ ەە+پدؾتتٍپۆرتە)مٍنتتدثگەٍَ تتِوًگەدیکۆوجٌجٍنتتدًگەپًٍتتد ٍرەپجِیؿتتجگە ٍەە-د

ەدە جت.ە(ؾٍمىجٌٍر ٍڵگًٍدوٍ ە)ٍَیٍ،ەدەر درەىەغجػەقییدنەپجِیؿجگە ٍەە(ودوە ٍؾٍرًٍچِو
رێکٍوثتتگەنتتدرەنػدًگەثِێژەڵٍنتتدنە ٍەٍَوتتِوەرۆرەنتتدًیٍوەەدەدەًتتعرێتە ٍەرێکٍوثتتگەنتت یيەوە -3

ەنەٍَرەرێککتدرێکگەدیتکٍەًجِرێکظؿجٌگە ػێبٍؾجٍنٍەًٍکەرێککٍوثگەیٍنٍمە گجِ ۆ ەثٍمٍفۆًگە
 نٍە ٍفعەر ِوەئًٍزدویعەدەت.

ثتتِێژەڵگەئدؾتتدیگە تتۆەیٍکە ٍفتتتعەر ِوەە(7)رێگتتدەدەدرێتتتە ٍەرێگٍپجتتعرەوە ٍەفػۆفتتجٌگەثًٍیتتتدە -5
ثتِێژەڵگەە(7) ٍوٍررجخەٍَرەثِێژەڵجخە ٍە ػێبٍؾججکگەؾتٍر ٍطۆەثۆوتدرە کػێتت،ەًد جتتەزیتدثػەمٍە

ە(4)مٍەؾیؿجٍوٍندًگە تۆەیٍکە ٍفتعەر ِوەؾتٍر در ەفػۆفتجٌگەە(ًدندرەە+ندرەە)ئدؾدیگەثۆودر کدتە
 گەریدوەز.زیدثػەًٍ جتە ٍەٍَودنە ٍفعەر ِوەوە ػێبٍؾجە(دەثد)ثِێژەڵگە

ثدنِەە22)دەفػۆفػێيە ٍەدەز دەوەنۆوپدًیدندنەمٍەە(رىنة)دەر درەىەئٍوەثِێژەاڵًٍىەنٍە ٍەفجِە ەەنۆە -6
ە،ەپجِیؿجٍەرێگٍپجعرەوەپد ًٍعە جتە ٍمەرێککدرەًٍىەطِەرەوە:(ئدؾدیگەوەدەثد)ثِێژە ەە(839

ٍەوتتددەىەوە ٍپجتتگەدەقٌِوؾتتکػەوەمە(وظتتِل) ػێبٍؾتتجگەنتت یيەرێکتتعەطػێتە ٍەًتتدو ەرەؾتتپجػدرەوە . أ
ئٍمەە(تۆمییارکردمئ ونشییواروهو و میکییامیزمئ ون ونڵگنکردمییئ منلیکترۆمییئچتتِەرەم:ەە/جیٍمؾتت)

 ٌٌدوٍەوەًِوؾػەو ەرەؾپدردنەوەزًزیػەىەژودرەەفػۆفػەوەندن.جرێٌىدییٍەؾٍر در ە ٍڵ
 ٍڵگًٍتتدوٍەە+ًتتدو ە ٍڕێتتِە ٍر ەرجبٍرجکتتدرە)پجتتعەًگە ٍرەییٍنتتدًگەدەز تتدنٍە ٍەالیًٍتتگەئٍوٌتتگە . ب

 .(ًِوؾػەو ەرەؾپدردنە+ًدوًیقدنە+ًدو ەرەؾپجػدرەوەە+نەؾٍمىجٌٍرەند
وەە852)دەفػۆفػێيە ٍەدەز تدەوەنۆوپدًیدنتدنەمٍەە(رىنة)دەر درەىەئٍوەثِێژەاڵًٍىەنٍە ٍەفجِە ەەنۆە -7

ە،ەپجِیؿجٍەرێگٍپجعرەوەپد ًٍعە جتە ٍمەرێککدرەًٍىەطِەرەوە:(ئدؾدیگەوەدەثد)ثِێژە ەە(زیدثػ
ەئٍوٌگەپجـەفػۆفجٌگە ٍەدەز دەیدنەنۆوپدًیدنٍ.وەر ػثٌگەرەزەوًٍع ەالیًٍگەە-أ
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 ٍڵگًٍتتدوٍەە+ًتتدو ە ٍڕێتتِە ٍر ەرجبٍرجکتتدرە)پجتتعەًگە ٍرەییٍنتتدًگەدەز تتدنٍە ٍەالیًٍتتگەئٍوٌتتگەە-ب
ە(ًِوؾػەو ەرەؾپدردنە+ًدوًیقدنە+ًدو ەرەؾپجػدرەوەە+ؾٍمىجٌٍرەندنە

ەوِدەز دندًگەشکِوٍت.پجعەًگە ٍرەییٍندًگەنٍؾگەرەؾپجػدرەوە ٍەالیًٍگەئٍوٌگ،ەدەر درەىەدەە-ج
مٍندثگە ۆڕەًگەًدو ەرەؾپجػدرەوەیدنە ٍڕێِە ٍر ەنۆوپدًید،ەپجِیؿجٍەوۆڵٍثپجعرەوەئد ددەر ەالیًٍتگەە-د

ەئٍوٌگە کدثٍوەە ٍفجِەیٍنگەفٍروگ.
 ٍالیًٍتگەئٍوٌتگەنٍەزًزیػەژودرەنتدًگەثِێژەڵٍنتدًگەنٍەدە تیيەە(مٔؿتت)پجعەًگەطقجٍىەزەًیتدر ەە-َت

ەمٍطۆ گػێت.نػەوەە ۆەدەز دنٍە
وۆڵٍثپجتتعرەوەدەؾتتجٍ ٍر ەئٍوەەدەنتتدتەنٍەوٍررجتتخەمٍە ػێبٍؾتتجٍنٍەدە ٌجتتتەنٍەمٍ ٍ ەدەز تتدنٍەە-و

دەز تتدنٍەیتتدنە)ئًٍزدویتتعەدەتە تتۆە ٍدەؾتتجُجٌدًگەثِێژەڵٍنتتدًگەثٍمٍفتتۆنەوە ٍەدەقە ٌِوؾتتػێتە
ژودرەوۆ دیالًٍىە ۆیتدنەدەندتە ٍەپجعەًگەًدو ەفٍرودًبٍرەنەوەئٍوەە(یجکگل)نۆوپدًیدنٍەدەؾجٍ ٍر ە
ە،ە ٍالیًٍگەئٍوٌگ.(مٔؿت)ثٍرطدًکػەوەە ٍەفجِە ە

 درە د ەدەز دنٍەیتدنەەۆوۆڵٍثپجعرەوەدەؾجٍ ٍر ەئٍوەەدەندتە ٍەثٍرطدًکػدًگەثیىجخە ۆەًدردًیدنە ە-ز
نۆوپدًیتتدنٍە تتۆەثۆوتتدرنػدًگەثِێژەڵٍنتتدنە ٍپجتتگەویکتتدًیؼوگە ٍدیکتتۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًتتگەوە

ە ٍفجِە ەؾداڵًٍ.
نتدرەنػدًگەثتِێژەڵٍنٍە ٍالًتگەنٍمەەطدیدًتعًگدەر درەىەَجنٍندًگەدەز دندنەیدنەنۆوپدًیدندن،ەندثگە -8

،ەوەًد جتتتەثتتِێژەڵٍنٍەدە جتتتەثًٍیتتدەیٍکەنتتدثژوجػەەرەؾتتجٍوطۆەدوە ەرێکظؿتتجٌگە ػێبٍؾتتجٍنٍ
ندرە کػێتتتە ٍرەمٍەرێکظؿتتجٌگە ػێبٍؾتتجٍنٍ،ەیتتدنە ٍپجتتگەدەوەنتتدر ەئٍوەدەز تتدیٍ ەنٍە ػێبٍؾتتجگە

 دەندت.ەمٍ ٍڵعە
ە جتتتەنتتدرەنػدًگەطؼوٍثگتتِزەرییٍنٍە تتۆە ٍفتتعەر ِوەوٍررتتعەرە جتتتە ٍە ػێبٍؾتتجکػدًگەرەؾتتجٍوطۆەد -9

مٍنتدثگەفػۆفتجٌگەرەؾتجٍوطۆە تتۆەە( ػێبٍؾتجکػدًگەرەؾتجٍوطۆەمٍەًجتِەنەوۆڵٍثپجتعرەوەوە ٍفتتعەر ِو)
 .ردنەدە جت ٍفعەر ِو،ەوەمٍەندثگەفػۆفجٌیدنە ٍەدەز دندنەیدنەنۆوپدًیدندنەمٍەرێگد ەًِوؾػەو ەرەؾپد

 ٍەفػۆفتجٌگەثتِێژەڵٍە ٍندرَدثِوەنتدنەمٍەئتدوجػەەثدیبٍثییٍنتدًگەەترێکظؿجٌگە ػێبٍؾتجگەثتدیبٍ -22
وەدەثدەوەطؼوٍثگِزەرییٍندًگەدیکٍىەَدوفجِەەنٍەپجِیؿجگە ٍەثِێژە ەەMII-FIطؼوٍثگِزەرییٍندنە

ونشیواروهو و تۆمیارکردمئ چتِەرەم:ەە/ٍٔمجؾت)دەىەدٍَیٍە ۆەنتدرپجکػدًگ،ە ٍپجتگەَتدثِوەەمٍەوتد
ئٍمەرێٌىتدییٍەوەدەچجتجٍەژێػ تدر ەوٍرجەوەرێککدرەنتدًگەە(میکامیزمئ ون ونڵگنکردمیئ منلیکترۆمیئ

 َدثِوەمٍمەرێٌىدییٍ.
مٍندثگە ػێبٍؾجکػدنەپجِیؿجٍە ٍەئدوددە ِوًگەطتِد ەنٍؾتگەەدنپجِیؿجٍەمٍؾٍرە قتە ػیکدرەن -22

وەر ػثٌگەپًٍزٍەوتۆرەوەوێتٌٍ ە ٍفعەر ِوە جتەوە ٍرپػؾیدر ەیدؾدیگەثٍوەوەٍَڵعە ػنە ٍرەوبٍرە
زیٌعووەوەزەًیدرییٍنتدنەوەدیکۆوجٌجٍنتدًگە ٍفتعەر ِوە تۆەٍَوتدنەن یتدرەوەدەچجتجٍەژێػ تدر ەیدؾتدە
مٍ ٍرەوتتبٍرەالیًٍٍەئٍوٌتتگەوەیدؾتتدییٍندنەمٍەواڵتەمٍنتتدثگەروودەنەوەؾتتٍمىدًعًگەؾتتٍرپجچگەپتتجـە

 نۆثدییُدثٌگەودوە ەورد یٌیکػدنەنٍەَدثِوەەمٍمەرێٌىدییٍ.
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ەوگەرەدەؾجکػدًگە ػێبٍؾجٍنٍە ٍە ٍفعەر ِو:ویکدًیؼ -28
وۆڵٍثپجعرەوەپد ًٍعەدە جتەوێٌٍیٍنگەرەًگدورەًگەوەپٍؾًٍعنػەوەمٍە ػێبٍؾجگەئًٍزدوعرەوە ٍَۆ ەە-أ

پػۆؾتتٍىە ٍدیکتتتۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًتتگە ٍفتتتجِە ەن یٌتتتگەرەؾتتجٍوطۆەمٍە ػیکتتتدرە،ەرەدەؾتتتجگە
،ەنٍەثجیتتعەە قتتتە(ئٍ ٍرەٍَ تتِو)گ ٍفتتعەر ِوە کتتدتەیتتدنەًتتدردًگە ٍَتتۆ ەئیىٍیڵتتگەئٍمیکجػۆًتت

ە.مٍطۆ گػێتە( ػیکدرە،ەوۆر ەثدیبٍتە ٍەنۆوپدًیدنٍ)زەًیدرییٍندًگە
ًٍثِەًعرەەوێٌٍیٍکەمٍە ػێبٍؾجٍنٍە ٍفجِە ەرەؾجٍوطۆەرەدەؾجگە ٍفتعەر ِوە کػێتت،ەەكعەمٍندثجە-ب

مٍؾتٍرەەرەًگدورەًگەنٍەمۆ ۆ ەنۆوپدًیتدنٍىەگئٍوەەمٍؾٍرەوۆڵٍثپجعرەوەەپؿِومٍیٍنگەرەدەؾجکػدً
ە جتەرەدەؾجگە ٍفعەر ِوە کدتەوەئٍودًٍىەطِەرەوەىەثجعەە جت:

 .ژودرەىەثِێژەڵٍنٍ،ەًدو ەؾیدًگەوەوەژۆ ە ٍفعەر ِو،ەژودرەىەًدؾٌدوٍىە ٍفعەر ِو 
 یدنە ػیکدر ەرێگٍپجعرەوەە(وٌعوبەەمىبیػدت)ًدو ەًِێٌٍر ەفػۆفٍندنە 
 یدنەًدو ەًِێٌٍر ەفػۆفٍندن.ە ػیکدرًدوەوەوەژووەوەوۆر ە 
 .ٍرێکٍوثگەفػۆفجٌگەثِێژەڵٍن 
 وۆڵٍثپجعرەوە ٍڵجٌعەدەتە ٍەئدؾتدًکدریکػدنە قتتەرێِفتِێٌٍندًگەپجِیؿتتە تۆئٍوەىە ٍفتعەر ِوە

وێٌٍیٍنگەرەًگدوڕەًگەوەپٍؾًٍکػەو ە ػێبٍؾجٍنٍە ٍدەؾتجبُجٌجت،ە ٍپجتگەئٍوەىەنٍەدیتدریکػەوەە
 مٍؾٍرەوەەمٍندثگەؾٍردەًیکػدًگەیٍنجخەمٍە ٌکٍەؾٍرەنییٍندن.

ثپجعرەوەپد ًٍعەدە جتە ٍەرەدەؾجکػدًگەوێٌٍیٍنگەپٍؾًٍعنػەو ە ػێبٍؾجٍە ٍە ٍفتعەر ِوەمٍەوۆڵٍە-ج
رۆژەثجتتپٍڕەًٍنتتدتەمٍەرێکٍوثتتگەن یٌتتگەە22یٍنجتتخەمٍە تتٌکٍەؾتتٍرەنییٍندنەپتتدشەوتتدوەیٍکەنٍەمٍە

ەثِێژەڵٍنٍ.
وەمٍەٍَوِوەشدڵٍثٍندن،ەپؿِومٍ ەرەدەؾجکػدنەرجگػەوەىە ػێبٍؾجٍنٍەًیتیٍەوەدە جتتە ٍفتعەر ِە-د

ەئد ددەرە کػێجٍوەەمٍمە د ٍثٍ.
ە تتٍە ػێبٍؾتتجگەئًٍزدوتتعرەوە ٍَتتۆ ەپػۆؾتتٍى) ٍەپجتتعەًگە جتتتەەدەپد ًٍتتعثٍوەوەوۆڵٍثپجتتعرەوەە-َتتت

دیکۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًتگەمٍەدوە ەنتدرەنػدًگەثتِێژەڵٍنٍە ٍفتجِەیٍنگەروونەوەرەًگدوڕەًتگەوە
گەدەوەنػدًتتگ،ەنٍەثجیتتعەە قتتتە ٍەالیًٍٍەدەدوەرییٍنتتدنەمٍنتتدثە(پٍؾتتًٍعنػەوەمٍالیٍنەنۆوپدًیتتدنٍ

زەًیدریگەوەدەثدندًگەَدثِوەمٍمەرێٌىدییٍەمٍطۆ گػێت،ە ٍەپجچٍوەًٍوەەنۆوپدًیدنٍە ٍرپػؾیدرەدە جتە
مٍ ٍردەمەالیًٍٍەثدیبٍثىًٍعەندن،ەدەر درەىە ػیبٍؾجٍەرەثکػەوەندنەمٍالیٍنەوۆڵٍثپجعرەوەپجِیؿتجٍە

مٍ ٍ ەئد ددەرنػدًٍوەیتتدنە ٍەرەثکتتػدًٍوە ە تتعرێجٍەالیًٍٍەئٍوٌییٍنتتدنەیتتدنەالیًٍٍەدەدوەرییٍنتتدنە
 ػێبٍؾتتجٍنٍە ٍَتتۆ ەؾتتٍرپجچیکػدنەمٍەرێککدرەنتتدًگەئٍمەرێٌىتتدییٍەوەئدفتتکػەەنػدًتتگەَۆنتتدر ە

ە.(ئٍ ٍرەثِەًعرە)رەثکػدًٍوەنٍە
مٍ قتەشدڵٍثٍندنەًد جتە ػیکتدرەٍَڵبؿتججتە ٍەنتدرەنػدًگەٍَرەثِێژەڵجتخەمٍەرێتگٍىەئدوجػەنتدًگە -24

ًگەثتدیبٍتە ٍە ػیکتدرێکگەدیتکٍ،ەمٍؾتٍرەوۆڵٍثپجتعرەوەەپد ًٍتع جتە ٍە ٍدیکۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆ
،ە ػیکتدردیدریکػدًگەژودرەىەثٍمٍفتۆًگەەوثٍرطدًکػدًگەًدو ە ٍندرَجٌٍرەوەوفٍىەثجپٍڕ ەریدوەزە

ؾٍر در ەٍَڵٌٍ ػثٌگەزەًیدرییٍندنەیتدنەدیکۆوجٌجٍنتدًگەٍَرە ٍفتعەرە تِویٍکەمٍالیٍنە ػیکتدرەمٍە
  ۆەوۆڵٍثپجعرەو.دوە ەًدردًگە ػێبٍؾجٍنٍە
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رۆژەە22پتدشە)وۆڵٍثپجعرەوەپد ًٍعەەمٍەرێگد ەوۆڵٍثپجعەرەوەە ٍەپجقکٍفکػدًگەرەپۆرثجکگەودًگدًٍە -23
 ٍەالیًٍتتگەئٍوٌتتگەوە ٍفتتجِەیٍنگەفٍروتتگەنٍەثجیتتعەە قتتتەژوتتتدرەەە(مٍەنۆثتتدیگەٍَرەودًگجتتخ

ر در ەفػۆفػەوەندنەوە ػێبٍؾجٍەئٍمیکجػۆًٍندًیدنەمٍطۆ گػێتە ٍەفتجِەیٍیکگەثجػوثٍؾتٍل،ەؾتٍ
ە ػێبٍؾجٍەرەثکػەوەندن.

 رێککارەکامئ تۆمارکردن و منرجنکان و ننڵهەشامنوەی وریکار :(2)هاددەٓ
 : رێککارەکامئ تۆمارکردمئ وریکار ونم شێهەینی خهارەوە دەوێت:ی ک م

ب.نۆوپدًیتتدە/ ٍڕێتتِە ٍرەیٍثگە قتتجگەدیتتِەن/پجقکٍفتتکػدًگەدەوەنتتدرییٍکە تتۆەوەزەرەثتتگەًتتدوطۆ -2
ەوۆڵٍثپجعەنەوەئٍمەدیکۆوجٌجدًٍەمٍەمٍطۆ گػێتەوەَدوپجئە کػێت:ئٍوٌییٍندنەوە

ًِوؾػەوێکگەفٍروگەمٍالیٍنەوۆڵٍثپجعرەوەنٍە یؿٍمىجٌگەنٍە ٍەفٍروگەرێگٍپجعرەوەە ٍەفػۆفتجٌگە -أە
 ىەؾٍرەوەە کػێت.2/ثِێژەڵگەؾیه،ەَدوپجچگەدەوەندر ە   ٍ

ًدؾتٌدوٍىە تدر ەفدرؾتجدًّەوەندرثگەزەًیتدر ،ەنتدرثگەًیقتجیىدًگەیتدنە) ٍڵگًٍدوٍەؾٍمىجٌٍرەندنە -بە
ىە(2)َتتدوپجچگەدەوەنتتدر ە تت  ٍە(رە ٍزًتتدوٍىەغجػەقتتگەوەٍَرەدیکتتۆوجٌججکگەؾتتٍمىجٌٍر ەدیتتکٍ

 ؾٍرەوەە کػێت.
ەىەؾٍرەوەەدە جت.(2)ًِێکػدًٍوەىەؾداڵًٍىەرێگٍپجعەنە ٍپجگەطدڵگە -8

 : منرجنکان وهون ون وریکاردّّەم
غجػەقتگە جتتتەوەدەًیقتجِو ەٍَرێىتتگەەٍَڵگتػ ەرە ٍزًتدوٍىەغجػەقتتگە جتتەوەمٍەدەیتتخەوە تدونجکگ -2

 نِردؾجدنە جتە ٍپجگە ٍڵگًٍدوٍىەندرثگەزەًیدر .
 ؾد ەمٍەندثگەدەوەندر ە ِونە ٍە ػیکدر.ە(28)ثٍوًٍگەنٍوجػەًٍ جتەمٍە -8
 طدوەنەطِوڕەوفتەوەٍَڵؿِنٍوثگە ٍرزوە دشە جت. -4
 ٍڵگًٍتدوٍىەثدوەًبدرەًٍنػە جتە ٍەَیئەثتدوەنەوەنٍثٌجتخەوەشتِنهەًٍدرەە جتتە ٍپجقتکٍشەنػدًتگە -3

ەمٍە ٍرێِە ٍرەیٍثّە ٍڵگٍندًگەثدوەن.ە(غعمەوصکِویٍ)
 : ننڵهەشامومنوەە رێگنپێوامئ وریکارسێی م

 .طۆوەزەرەثّەًدورییٍکە ۆەدجقکٍشەنػدًّەدەوەنپوەزَجٌدًّە ٍەئدرەزووىەطۆىەمٍەرێگدىە -2
تەیتدنەًٍطۆفتکٍوثٌّەنٍەنٍە ٍەَتۆیٍوەەًٍثِەًجتتەندرەنتدًّەرجبٍرتێە کتدەنۆچگەدوەیگەنػدًگ -8

  ٍپجگەڕەپۆرثّەپؼیقکّ.
  ٍردەوەمە.ىەڕۆژە(42) ٍرێەَجقجٌّەندرەنٍىە ٍ ێەَیئەَۆیٍکە ۆەودوەىە -4
  ٍمەَۆندرەًٍىەطِەرەوە:ەپد ًٍعنػدًّە ٍەوەزَجٌدًّەندرەنٍى -3
ە ٍڵتتگٍ ًٍجتتتە ٍپجتتگەمجکتتۆڵیٌٍوەەوەٓوتتدًٍوەىەمٍنتتدرەنٍىەزیتتدنە ٍە ٍرژەوەًتتعىە قتتجّە گٍ -أە

 پجِیؿت.
 .ّەئد ػوو ٍرەٍرەئًٍزدوعەًّەثدوەًجکبمٍە ٍرەوٍرىەبدەرچِوًّەشِنىجخە ٍرەو -بە
ەپد ًٍعًٍ ِونە ٍەرێککدرەندًگەَدثِوەمٍمەرێٌىدییٍ. -جە
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 وندوادانهومئ جێبنجێکردمئ منم رێنمایینلیىمنە  :(3)هاددەٓ
وەچًٍتعەمیتژًٍیٍکەمٍەپدرێؼ تدنەوەقٍزەیٍکەەًتدشٍٔەوەەمٍەٍَرە ٍدوەدەچتِونپجکُجٌدًگەمیژًٍیٍنتگە -2

وەەًتِێٌٍر ەوەزەرەثتگە ِەؾتجٌٍوەەەپۆمیؽەوەئدؾتدیـ)ًِێٌٍرەًگەەٍَرێهەمٍئیعەرەەؾٍر ٍطۆندًگە
 ٍیدًعنەمٍەیٍنٍىەندر ج  ،ەئٍ ٍرەًِێٌٍر ەوەزەرەثگە ِەؾجٌٍوەوە ٍیدًعنەمٍەیٍنٍەنتدر ج ییٍنٍە

 تتۆەە ٍدوەدەچتتِوًگەرجبٍرجکػدًتتگەئٍمەە(ًٍ تتِوەئٍوەەًتتِێٌٍرێکگەیٍنٍەنتتدر ج ییٍنٍەدەدەًتتعرێت
 ئدؾدیـەدە ي.ە(ؾٍر ٍ)رێٌىدییٍەوەوە ٍؾجٍىە

 دەؾٍاڵتەوەئٍرکەوەپد ًٍعییٍندًگەئٍمەمیژًدًٍە ٍپجگەدەقٌِوؾکػەوەمٍمەرێٌىدییٍەدە جت. -8
دە یٌکػدًگەٍَرەپجعەویؿجییٍکەمٍەٍَ ِوەندنەوەویالکە ۆەئٍمەمیژًٍە ٍردەوەوٍەمٍالیٍنەوەزەرەثگە -4

 پجِیؿجگەمیژًٍندنًدوطۆەوەدەز د ەئدؾدیقگەٍَرێهە ۆەرجبٍرجکػدًگەئٍمەرێٌىدییٍە ٍپجگە
 ًٍدوەوەًدوًیقدنەوەژودرەەوۆ دینگەەە(ٍَروەَدەئٍپعەیجکػەو)پجِیؿجٍەمٍؾٍرەوۆڵٍثپجعرەوەمیؿججکگە -3

 قتە ػیکدرەنٍەرێگٍپجعرەونە ٍەفػۆفجٌگەثِێژەڵٍندنە ٍەٍَوِوەرۆرەنتدًییٍوەە تعەتە ٍەمیتژًٍىە
ەىەمیؿتتتجٍندنە،ەٍَروەَتتتدەمٍنتتتدثگەًتتتِێکػدًٍوج  بتتتدر ەگبتتتٍیٍبیٍىەؾتتتٍرەوەەمٍەٍَرە2 تتت  ٍە

  ٍ ٍردەوەوگەوپجعەًیدن.
ندر ەئٍمەمیژًٍیٍە ػیجییٍەمٍە ٍدوەدەچِونەوەپقکٌیٌگەٍَرەفتِێٌجکگەنت یيەوەفػۆفتجٌگەثتِێژەڵگە -5

 مجعەنػێتە ٍەرێگٍپجعرەوەنەوەرێگٍپجٌٍدرەوەًگەفػۆفجٌگەثِێژەڵگەؾیه.
نٍەیدنەیتتتدنەدەطؿتتتجٌیەێخرێگٍپجتتتعرەوەوەٍَرە ػیکدرێتتتخەمیتتتژًٍە تتتۆ ەٍَیٍە ٍەٍَڵِەفتتتدًعًٍوەى -6

ە(4)وتدوە ەەؾٍرپجچگەئٍمەرێٌىدییٍە کتدتە تۆەوتدوە ەٍَفتجٍیٍکەوەمٍنتدثگەدوو تدرەنػدًٍوەىەمٍ
ەمٍَتدثِوەمەگبتدًٍبژەردًجپەجتگپەٍ ەتێتبػەدێەپتەبتژەردنجوەپەەودًگەدەدەطػێت(2)ودًگ،ە ۆەودوە ە

 ًٍندتەرێگد ەپجٌددرێتەدەؾتە ٍندرە کدثٍوە.ەوەثدەؾٍرپجچییٍندنەچدرەؾٍرەییٌٍىدێر
دەطؿتتجٌگەٍَرەفتتِێٌجخەنٍەرێگٍپجتتعرەوەًٍ جتتتە ٍەفػۆفتتجٌگەثِێژەڵٍنتتدنەوەمیتتژًٍە تتۆ ەٍَیٍە تتٍە -7

 دەؾجبٍؾٍردە ػثٌگە قتەنٍمِپٍمٍندًگەثۆودرنػدنەوەفِێٌٍنٍ.
 ٍەرەوەًٍنػدًتگەؾتٍرپجچیکدرەنەمٍنتدثگەثۆوتدرنػدًگەثِێژەڵٍنتدنە ٍەدیکتۆوجٌجگەمیژًٍە ۆ ەٍَیٍە -8

ە ٍفعەر ِویٍنگەدیکٍە ۆەدەد د ەثدیبٍثىًٍع.ؾدطجٍەیدنەنٍؾجکگەدیکٍەمٍەریدثگە
 منحکامن دارایینکان :(4)هاددەٓ
 : رسهماتی ک م

پجتتٌذەؾتتٍدەٍَزەرەدیٌتتدرە ٍرەوتتبٍرەثۆوتتدرنػدنەوەرێگٍپجتتعەًگەٍَرەە(522,222) ە(رؾتتِودت) تت  ە -2
 .تێػی ەردەوخەمٍەوەزەرەثگەًدوطۆەێ ػیکدر

 ٍرەوتبٍرەًتِێکػدًٍوەىەؾتداڵًٍىەثۆوتدرنػدنەوەچِەرؾتٍدەٍَزەرەدیٌتدرەە(322,222) ە(رؾِودت)   ە -8
ەخەمٍەوەزەرەثگەًدوطۆ.ێرێگٍپجعەًگەٍَرە ػیکدر
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 (غرامات): پێبىاردمنکان دّّەم
ؾتتتێەونیتتتۆنەدیٌتتتدر ەغجػەقتتتگە تتتۆەٍَرەثِێژەڵجتتتخەمٍنتتتدثگەە(4,222,222)پجبژەردًتتتگە ػیکتتتدرە ٍە تتت  ە

 پد ًٍعًٍ ِوًیدنە ٍەرجبٍرجکػدًگەودددەندًگەئٍمەرێٌىدییٍ.
ئٍژوجػێکگە دًکگەەؾٍرەٍجێطػەدىەؾٍرەوەە(مەوەدووەمٍبیٍ)پجبژەردًدًٍ ە ػ ٍەوەرؾِودتەوئٍ:مێی س

دەنػێت:جەٍرط ٍمەفجِەیٍەوەەۆەًدوطەگثەزەرەوە ًدوەٍ ەثدیبٍت
ە.تێبػەدەرجٍطەۆًدوطە ػیزەوەنیٍالەٍمبٍەە ۆەؾٍرۆکەوەئًٍعەودًگەمیژًٍندن (%22)ە-أ

ە.تێبػەدەرجٍطەدًعنٍیوە ەەوٍ ِەؾجٌە ػیزەوەنیٍالەٍمە ۆەوەزەرەثگە ِەؾجٌٍوەە ٍیدًعن (%22)ە-ب
ەگثتەزەرەوەگبتدًٍرودًگٍفەگًەعجتپەرٍپەۆ تەۆًتدوطە ػیزەوەنیٍالەٍمًدوطۆەبٍە ۆەوەزەرەثگە (%ە42)ە-ج

ە.تێبػەدەرجٍطەۆًدوط
ەوەزەرەثگەدەرەیگەوەئد ِور .ە ۆ (%52)ە-د

منحکامن کۆتایینکان
  :(5)هاددەٓ
 ٍَتتیئەفتتجِەیٍکەًد جتتتەثتتِێژەڵگەؾتتیىگەئٍمیکجػۆًتتگە گػۆفتتجتەثًٍیتتدەمٍالیٍنە ػیکتتدرەوەە:ی ک م

ەرێگٍپجعرەوەمٍالیٍنەوۆمٍثپجعرەو.
رە ػثٌتتگە قتتتەثتتِێژەڵٍەنتتدرنػەووەنتتدرەًٍنػەوەنٍەمٍە دزەڕەنتتدنەدەفػۆفتتػێيە ٍ تتێەٍَ تتِوًگەە:دّّەم

ەرێگٍپجعەنە ٍەفػۆفٌیدنەمٍالیٍنەوۆڵٍثپجعرەو.
ەیًٍتتەدنۆیتتطە ًتتدوەٍ ەدنیتتبدًڵٍژەێثِەٍبەٍ دًیتتثاڵَدوەٍو ەتێتتدرەدەژۆرەٍؾتتتفە(62)ە ەوتتدوە:ســێی م
ەوٍئەگر تِوًٍپجثە وەدوەەدنۆیتطە ًتدوەٍ ەگوتدربػدًۆثەۆ تەنٍ تكەودربػدنۆثەگبدًٍ ٌكەگردەًٍؾ

 .تێػی ەەدڕەبدنییٍثگِزەرٍطؼوەەیٍودو
  :(6)هاددەٓ

(        وەقتتتدیػگەنِردؾتتتجدن)ئٍمەرێٌىتتتدییٍەمٍەرۆژ ەدەرچتتتِوًییٍوەەنتتتدر ەپجتتتعەنػێتەوەمٍەرۆژًتتتدوٍىە

ە اڵوەدەنػێجٍوە
ە
ە
ە

 رێث رئ حو د
ّەزیرًٓاّخۆ
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ّەزارەتٔخْێٌذًٔتااڵّتْێژیٌ ّەٓزاًستٔ
 4/22/0202ل 22661ژهارە:

ەغجػەقە–ەنِردؾجدنەٍَرێىگەمٍەطِێٌعنەوۆڵٍثگەپجعەًگەپٍی ەو ەمٍە(28)پدڵپقتە ٍەشِنىگەودددە ە
 :ڕێٌىدییٍەئٍمەدەرنػدًگە ٍە  یدردرەە،ە8282ەؾدڵگە (22)ەژودرە

 0202(یساڵی3ڕێٌواییژهارە)
عێراق–ڕێٌواییپێذاًیهۆڵ تیخْێٌذىل ُ رێویکْردستاى



فٍروتتدًگٍ ەطِێٌتتعنەوەپالًتتعەًدنەوەە/وەزەرەثتتگەطِێٌتتعًگە تتداڵەوەثتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتجگە(:2هــاددەی)
ثد ەوتتدًگگە ٍدوەدەچتتِونە ٍەٍَوتتدًٍَگگەفٍروتتدًگٍەپٍیِەًعیتتعەرەندًگەوەزەرەتەؾتتداڵًٍەمٍەؾتتٍرە

ئٍینِلەئٍمەزەًیدرییدًٍ ەطِەرەوەەئدوددەەدەندتەوەدەیٌجػێتە ۆەؾٍررٍمەوەزەرەثٍنتدنەوەالیًٍٍنتدًگە
ەًٍ ٍؾجػەوە ٍەوەزەرەتەوەمٍەودڵپٍڕ ەفٍروگەوەزەرەتە اڵو ەدەندثٍوە:

میؿتتتجگەئٍوەپؿتتتپۆرییدًٍەوەژوتتتدرە ەنِرؾتتتییٍندنەنٍەمٍەزەًکۆنتتتدًگەٍَرێىتتتگەنِردؾتتتجدنەە:ی ک م
دەؾجٍ ٍرنە ۆەطِێٌعًگەد نۆوگە تداڵەوەودؾتجٍرەوەدنجتۆرە،ەنٍەمٍالیٍنەفٍروتدًگٍ ەثتِێژیٌٍوەەوە

ەپٍرەپجعەنەئدوددەەدەنػێت.
ٍنەوەزەرەثگەطِێٌتعًگەمیؿجگەزەًکۆەوەدەوٍزرەوەندًگەطِێٌعًگە داڵەمٍەدەرەوە ەواڵتەنٍەمٍالیە:دّّەم

فتتیپدًٍ ەزەًکۆنتتدًگەە تتداڵەوەثتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتجگە تتدوەڕپجکػەون،ەمٍ ٍ ەمیؿتتجگەئٍوەؾتتکۆمٍر
ەدەرەوە ەواڵتەئٍ ٍرە ٍردەؾتە ِون.

 ڕێٌىدییٍندًگەیٍنؿدًکػدًگە  وەًدوٍندن.ە:سێی م
 پٍی ەەوەڕێٌىدییٍندًگەپجعەًگەوۆڵٍثگەطِێٌعن.ە:چْارەم

ەە(:0هاددەی)
 ەَتدوپجئە(2)وەزەرەتەوەالیًٍٍنتدًگەًٍ ٍؾتجػەوە ٍەوەزەرەتە ٍپجتگەفتۆروگەژوتدرەەؾٍررٍمەە:ی ک م

پؿپۆر ،ەژودرە ەنِرؾییٍندًگەطِێٌعن،ەرۆر ە)مٍ ٍ ەئٍمەڕێٌىدییٍەپجعەویؿجییٍندًگەطۆیدنەمٍە
ەدوەندت،ەپالًعەًدندەًجػنە ۆەوەزەرەثگەە(  وەًدوٍ،ەوە د ٍثگەثِێژیٌٍوە ەودؾجٍرًدوٍەوەثجؼ ەدنجۆرە

ە.دە جتەؾدڵجخەٍَوِو ە(یٍنٍمەندًًِگ)ودًگگەەنۆثدیگمٍەە ػیجییٍەپجعەویؿجییٍندنە ػثٌگوەر ۆە
وەزەرەثگەطِێٌتعًگە تداڵەوەثتِێژیٌٍوە ەزەًؿتجگەمٍ ٍ ەوەزەرەثتگەپالًتعەًدن،ەؾتداڵًٍەپالًجکتگەە:دّّەم

ًدوەًع ە ۆەژوتدرە ەنِرؾتییٍندًگەطِێٌتعنەوەپؿتپۆرییٍندنەوەرتۆر ە  وەًدوٍنتدنە تۆەؾتٍررٍمە
وەزەرەثٍنتتدنەوەالیًٍٍنتتدًگەًٍ ٍؾتتجػەوە ٍەوەزەرەتەئدوتتددەەدەنٍن،ەًد جتتتەمٍەدەرەوە ەئٍمەپتتالًٍە

گەطِێٌعنە عرێت،ەرگٍەمٍوەزەودمٍەفٍروییدًٍ ەنٍەمٍالیٍنەواڵثدنەوەزەًکۆەوەدەوٍزرەوەنتدًگەوۆڵٍث
طِێٌعًگە داڵەمٍەدەرەوە ەٍَرێهەدە ٍطقػێيەوەوەزەرەثتگەطِێٌتعًگە تداڵەوەثتِێژیٌٍوە ەزەًؿتجگە
ڕەیدًتتتعە ٍیًٍجت،ەیتتتدنەئٍوەزەوتتتدمٍەفٍروییتتتدًٍ ەنٍەمٍالیٍنەواڵثتتتدنەوەزەًکتتتۆەوەدەوٍزرەوەنتتتدًگە

عًگە تتداڵەمٍەدەرەوە ەٍَرێتتهەدە ٍطقتتػێيەیتتدنەڕەدە ٍیًٍتتػێي،ەوە تتدوەڕپجکػەونەمٍالیٍنەطِێٌتت
ەوەزەرەثگەطِێٌعًگە داڵەوەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگ.
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 ەئٍمەوتدددەیٍەئدوتدژە ەپجکتػەوە،ەمٍەوتدوەیٍکەنٍەؾتداڵًٍەمٍە(دووەم)ئٍوەپالًٍ ەنٍەمٍە ت  ٍ ەە:سێی م
ەرەتەوەالیًٍٍندًگەًٍ ٍؾتجػەوە ٍەوەزەرەثتگەمتێەثجپٍڕەًٍندت،ەؾٍررٍمەوەزە(ئددەر)نۆثدیگەودًگگە

ەئد ددەرەدەنػێجٍوە.
 تتۆەطِێٌتتعًگەدەرەوە ەواڵت،ەوەزەرەثتتگەپالًتتعەًدنەًتتدوەوەژوتتدرە ەئٍوەفٍروتتدًبٍرەًٍەدەدەثٍەە:چــْارەم

وەزەرەثگەطِێٌعًگە داڵەوەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگەنٍەمٍەپجقب نجگە ٍدەؾجُجٌدًگەوتۆڵٍثگەطِێٌعًتعەە
ثجپٍڕًٍنتدت،ە تۆەئٍوە ەە(شتِزەیػەن)ودوەیٍنعەەنٍەؾداڵًٍەمٍەنۆثدیگەودًگگەؾٍرنٍوثِوە ِون،ەمٍە

وەزەرەثتتتگەطِێٌتتتعًگە تتتداڵەوەثتتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتتجگەدۆؾتتتجگەطِێٌتتتعًیدنە تتتۆە کتتتدثٍوەەوەالیًٍٍە
ەپٍیِەًعیعەرەندًیـەڕێکدر ەپجعەًگەوۆڵٍثگەطِێٌعًیدنە ۆەئًٍزدمە عەنە ٍپجگەئٍمەڕێٌىدییٍ.

ە ەواڵت،ەثًٍُتدەپجتعەًگەالریٌٍ تِوًگەالیًٍتگەپٍیِەًعیتعەرەپجِیؿتجٍە تۆە ۆەطِێٌعنەمٍەًتدوەوە:پێٌج م
 ٍفتتعەریکػدنەمٍەپجقتتب نجگەوەر تتػثيەمٍەچِەرچجتتِە ەپالًتتگەپٍؾتتًٍعنػەوەوەئٍ ٍرەمٍشدڵٍثجکتتعەە
زیدثػەمٍەندًعیعێخەمٍەپجقب نجگەوەر تػثيەدەرچتِوەئٍوەە ٍپجتگەڕیؼ ًٍتع ەطتدڵگە ٍدەؾتجُدثِوەمٍە

ًکۆندنەئًٍزدمەئٍدرێت،ەثًٍُدەئٍوەًٍەوۆڵٍثگەطِێٌعًیدنەپێەدەدرێتتەپجقب نجگەوەر ػثيەنٍەمٍەزە
ەنٍەدەنٍوًٍەچِەرچجِە ەپالًگەپٍؾًٍعنػەوەوەئٍوەًیجػەوۆڵجٍیدنەپێەًددرێت.

ە(:1هاددەی)
یٍنتتگەمیژًٍ ٍفٍروتتدًگەوەزیتتػ ەپٍیِەًعیتتعەرەیتتدنەؾتتٍرۆنگەالیًٍتتگەًٍ ٍؾتتجػەوە ٍوەزەرەت،ەە:ی ک م

پجخەدێت،ە ٍؾٍرۆندیٍثگەفٍرودًبٍرێخەنٍەپتنٍنٍ ەمٍەە(گەطِێٌعن ەوۆڵٍثمیژًٍ)ًدوەًع ە ًٍدو ە
 ٍڕیِە ٍر ە قجگەنٍوجػەًٍ جتتەیتدنەئٍوەًٍ ەَدوثتد ەئٍوەپتنٍیٍنەمٍوەدەؾتجٍەوەدەز دیتدًٍ ەنٍە
 ٍڕێِە ٍر ە قجییدنەًیٍ،ەمٍ ٍ ەدووەئًٍتعەمەنٍەپتنٍ ەوەزیگییتدنەمٍە ٍڕێتِە ٍرەیتدنەَدوثتد ەئٍوە

نە ٍالیًٍتگەنٍمەٍَڵگتػ ە  وەًتدوٍ ە ٍنتدمۆریۆسە جتتەمٍە تِەر ەپنٍیٍەنٍوجػەًٍ جتەوەیٍنجکییتد
یدؾد،ەرگٍەمٍەوەزەرەثگەطِێٌتعًگە تداڵەوەثتِێژیٌٍوە ەزەًؿتجگەنٍەپجِیؿتجٍەؾتٍررٍمەؾتٍرۆکەوە

ەنٍەپنٍیدنەمٍە ٍڕێِە ٍر ە قجگەنٍوجػەًٍ جت.میژًٍئًٍعەودًگە
ەوە،ەوورد یٌتگەئٍوەدەوەندرییتدًٍە ەئٍمەوتدددەیٍەئدوتدژە ەپجکتػ(یٍنٍم)یٍ ەمٍە   ٍ ەمیژًٍئٍوەە:دّّەم

دەنتتتدتەنٍەمٍالیٍنەفٍروتتتدًبٍرەًگەالیًٍٍەپٍیِەًعیتتتعەرەندنە تتتۆەوتتتۆڵٍثگەطِێٌتتتعنەمٍەًتتتدوەوەەوە
دەرەوە ەواڵتەپجقکٍشەدەنتػێي،ەمٍ ٍ ەدڵٌیتد ِونەمٍەٍَ تِوًگەئٍوەوٍررتدًٍ ەنٍەمٍەپٍیت ەو ە

وەئٍمەڕێٌىتدییٍەە8282گە ەؾتدڵ(22)غجتػەقەژوتدرەە-پجعەًگەوتۆڵٍثگەطِێٌتعنەمٍەٍَرێىتگەنِردؾتجدن
 ەئٍمەڕێٌىتدییٍەَتدثِوە،ەدوەثتػەئٍمە(5)دیدر ەنػەونە ٍەڕەچدونػدًگەئٍوەپجِەرەًٍ ەنٍەمٍەودددە ە

یٍەڕەؾپدردەندًگە ٍەنۆًِوؾجخە تۆەوەزیتػ ەپٍیِەًعیتعەرەیتدنەؾتٍرۆنگەالیًٍتگەًٍ ٍؾتجػەوەمیژًٍ
ە ٍوەزەرەتە ٍرزدەندثٍوەە ٍوٍ ٍؾجگەپٍؾًٍعنػدًگ.
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یٍنتتگەَتتدو ٍشەمٍەًجتتِەنەمیژًٍ ٍەفٍروتتدًگەوەزیتتػ ەطِێٌتتعًگە تتداڵەوەثتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتجگەە:ســێی م
وەزەرەثتتتگەطِێٌتتتعًگە تتتداڵەوەثتتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتتجگەوەوەزەرەثتتتگەپالًتتتعەًدنەپجکتتتعەَجٌػێت،ە
 ٍؾتتٍرۆندیٍثگەفٍرودًبٍرێتتخەمٍەوەزەرەثتتگەطِێٌتتعًگە تتداڵەوەثتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتجگەنٍەپتتنٍنٍ ەمٍە

جػەًٍ جت،ە ۆەوورد یٌیکػدًگەئٍوەثدًدًٍ ەنٍمٍؾٍرەئًٍزدوگەپٍؾًٍعنػەو ە ٍڕێِە ٍر ە قجگەنٍو
ە ەئٍمەودددەیٍەپجقکٍشەدەنػێي.(دووەم)   ٍ ە
وەزیتػ ەپٍیِەًعیتعەرەیتدنەؾتٍرۆنگەالیًٍتگەًٍ ٍؾتجػەوە ٍوەزەرەتەوتۆڵٍثگەطِێٌتعنەمٍەە(:2هاددەی)

ًتتدوەوەەیتتدنەدەرەوە ەواڵتەدەدەتە ٍەفٍروتتدًبٍرە ٍەوتتِوچٍەوەدەروتتدڵٍەرجگیػەنتتدنە ٍپجتتگەیدؾتتدەوە
ەڕێٌىدییٍەندرپجکػەوەندن،ە ٍمەوٍرردًٍ ەطِەرەوە:

ِەرثػە جتە ٍپجتگەطقتجٍ ەنتدرپجکػەو ەپتنٍ ەدە جتەپنٍ ەوەزیگگەفٍرودًبٍر،ەمٍەپنٍەیٍکەوەطە:ی ک م
وەزیگگەوەوِوچٍ،ەنٍەمٍەپدفکۆ ەیدؾد ەوِوچٍ ەفٍروتدًبٍرەًگەدەوڵٍتەوەنٍرثتگە قتجگەژوتدرەە

ەدەەئدودژە ەپجکػەوە.(8228) ەؾدڵگە(88)
وەزیػەوەئٍوەًٍ ەنٍەمٍمەپنٍیٍدەن،ەئًٍعەودًگەپٍرمٍودنەوەئًٍزِوًٍگەپدرێؼ دنتدن،ەوەؾتٍرۆنگەە:دّّەم

،ەثتتدەمٍوە(ب/ تتداڵ)وەپتتنٍ ەە(أ/ تتداڵ) ج ییٍنتتدن،ەوەؾتتٍررٍمەفٍروتتدًبٍرەًگەطتتدوەنەپتتنٍ ەیٍنٍەندر
پنٍیٍدەنەًتدثِەًيەدەوە ەوتۆڵٍثگەطِێٌتعنە تکٍن،ەئٍ ٍرەدرێتژەە ٍەطِێٌتعنە تعەنە  وەًدوٍندًیتدنە
یٍنؿدنەًدنػێتەوەَتیئەوتدوەوەئیىجیدزەثجکیتدنەپجٌددرێتت،ەشِنىٍنتدًگەئٍمە ت  ٍیٍەشدڵٍثٍنتدًگە

ە (22)ەژوتدرەەغجػەقە–ِوًگەپٍی ەو ەپجعەًگەوۆڵٍثگەطِێٌعنەمٍەٍَرێىگەنِردؾجدنەپجـە ٍرندر 
 .ًد ػێجٍوەە8282ەؾدڵگ

فٍروتدًبٍرەدە جتتە  وەًتدوٍ ەمٍەزەًکتۆەیتدنەدەوٍزرەوەیٍکەوەر ػثبجتتەنٍەمٍالیٍنەوەزەرەثتگەە:سـێی م
نە تتۆەطِێٌتتعًگە تتداڵەوەثتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتجگە تتدوەڕپجکػەوە جتتتەوەڕەؾتتجدًعنەیتتدنەیٍنؿتتدًکػد

  وەًدوٍنٍیدنەنػە جت،ەوەدە جتە  وەًدوٍەوەپؿپۆر ەطِێٌتعًگەفٍروتدًبٍرەپٍیِەًتع ە ٍەپؿتپۆر ە
  وەًتتدوٍ ەطِێٌتتعنەوەنتتدر ەفٍروتتدًبٍرەوەەٍَ جتتت،ەفٍرودًگٍنٍفتتگەپجِیؿتتجگە ٍمە  وەًتتدوٍەوە

 پؿپۆرییٍەٍَ جت.
وٍثگەنػدەنتگەمٍەڕەژەەدووەؾد ەطؼە(8)فٍرودًبٍرەدە جتەمٍەڕۆژ ەدەوەنػدًگەوۆڵٍثگەطِێٌعنەە:چْارەم

ثٍوەونػد جتەپدشەوەر ػثٌتگەدوەیتیيە  وەًتدوٍ ەپٍؾتًٍعنػەو .ەمٍەشدڵٍثجکتعەەئٍ ٍرەفٍروتدًبٍرە
ە(8)ٍَڵگػ ە  وەًدوٍ ەد نۆوگە داڵ ەیٍکەؾدڵٍ ەئٍنددیىگە ِو،ەئٍوەە ۆەطِێٌعًگەودؾتجٍرەوتدوە ە

 رەدەنػێت.ؾد ەطؼوٍثگەنػدەنگەمٍەدوە ەوەر ػثٌگە  وەًدوٍ ە ٍندمۆریۆؾگە ۆەئٍژود
 ەمٍەیٍنجخەمٍەزەًکۆەوەدەوٍزرەوەندًگەطِێٌعًگە(قبِل)فٍرودًبٍرەدە جتەًِوؾػەو ەوەر ػثيەە:پێٌج م

  داڵە دوەڕپجکػەوەمٍالیٍنەوەزەرەثگەطِێٌعًگە داڵەوەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگە ٍدەؾجُجٌد جت.
ثگەطِێٌتتعنەفٍروتتدًبٍرەًدثِەًجتتتە تتۆە ٍدەؾتتجُجٌدًگە  وەًتتدوٍ ە ٍنتتدمۆریۆسەدەوە ەوتتۆڵٍە:ش شــ م

 مٍدەرەوە ەغجػەقە کدت.
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 ٌٍودنتتتدًگەپجقتتتب نێە ٍپجتتتگەؾیؿتتتجٍوگەطدڵبًٍتتتع ەدە جتتتتەمٍەؾتتتٍررٍمەوەزەرەتەوەە(:3هـــاددەی)
 الیًٍٍندًگەًٍ ٍؾجػەوە ٍەوەزەرەت،ە ٍمەفجِە ەطِەرەوەە جت:

ە

ئٍژودرنػدًگەڕێژە ەثجک ە ەًىػە ە  وەًدوٍ ە ٍندمۆریۆس،ە ۆەطِێٌعًگەودؾجٍرەثجک ە ەًىػە ەە:ی ک م
دەنػێتەوە ۆەطِێٌتعًگەدنجتۆرەەثجکت ە ەًىتػە ە ٍنتدمۆریۆسەرتدرەًگەە(0.3) ٍندمۆریۆسەردرەًگە

دەنػێتتت.ەمٍەشدڵٍثجکتتعەەئٍ ٍرەفٍروتتدًبٍرەٍَڵگتتػ ە  وەًتتدوٍ ەد نتتۆوگە تتداڵ ەیٍکەؾتتدڵٍ ەە(0.2)
ىگە تتِوەئٍوەەًىتتػە ەٍَوتتِەرنػەوەمٍە تتػ ەًىتتػە ە ٍنتتدمۆریۆسە ٍندردەَجٌػێتتت،ەًىتتػە ەئٍنتتددی

ە ۆەد نۆوگە داڵ.ە(:32) ۆە ٍندمۆریۆسەوەڕێژە ەە(:62)ٍَوِەرنػەوە ػیجییٍەمٍەڕێژە ە
ەنتتۆ })ئٍژوتتدرنػدًگەڕێتتژە ەڕیؼ ًٍتتع ەدەرچتتِوًگە ٍنتتدمۆریۆس،ەئًٍزتتدوگەئٍمەَدونجقتتٍیٍەە:دّّەم

 تۆەطِێٌتعًگەە({رە ەدەرچتِوەنژوتدەنتۆ ە/ندًعیتعەپتجـەدەرچِەًگەرە ژودە–ەدەرچِوەنەژودرە 
 دەنػێت.ە(25)دەنػێتەوە ۆەطِێٌعًگەدنجۆرەەردرەًگەە(45)ودؾجٍرەردرەًگە

ئٍژودرنػدًگەڕێژە ەؾداڵًگەطؼوٍت،ەمٍەٍَردووەطِێٌتعًگەودؾتجٍرەوەدنجتۆرەە تۆەٍَرەؾتدڵجکگەە:سێی م
مٍؾتتٍروو ەئٍوٍوەەَتتیئەطتتدڵگەزیتتدثػەؾتتد ەطتتؼوٍت،ەە(22)طتتد ەوەردە ػێتتتەثتتدنِەە(2)طتتؼوٍتە

 وەرًد ػێت.
ە(5) یؿتتەوەپجتٌذەؾتد ەە(85)ئٍژودرنػدًگەڕێژە ەثٍوٍن،ە ۆەطِێٌعًگەودؾجٍرەثتدنِەثٍوًٍتگەە:چْارەم

پجٌذەطدڵگەثٍوەوەوەردە ػێتەوەمٍەدوە ە یؿتەوەپجٌذەؾدڵیٍوەە ۆەٍَرەؾدڵجکگەزیدثػ ەثٍوٍنەًیِە
گەوەپجٌذەؾد ەوە ٍؾٍرەوەەَیئەطد ەوەرًد ػێتت.ە تۆەؾە(45)دەئٍ ٍزێتەوەمٍەثٍوًٍگەە(0.5)ًىػەە

پجٌذەطدڵگەثٍوەوەوەردە ػێتەوەمٍەدوە ەثٍوًٍگەە(5)ؾگەؾد ەە(42)طِێٌعًگەدنجۆرەەثدنِەثٍوًٍگە
چڵەؾد ەە(32)دەئٍ ٍزێتەوەمٍەثٍوًٍگەە(0.5)ؾگەؾدڵیٍوەە ۆەٍَرەؾدڵجکگەزیدثػ ەثٍوٍنەًیِەًىػەە

 وە ٍؾٍرەوەەَیئەطد ەوەرًد ػێت.

 ڕێژە طِێٌعًگەدنجۆرە ڕێژە طِێٌعًگەد نۆوگە داڵەوەودؾجٍر ژ
 :82 ثجک ە ەًىػە ە  وەًدوٍ ە ٍندمۆریۆس :42  ٍندمۆریۆسثجک ە ەًىػە ە  وەًدوٍ ە .2
 :25 ( ٍندمۆریۆس)ڕیؼ ًٍع ەدەرچِونە :45 ( ٍندمۆریۆس)ڕیؼ ًٍع ەدەرچِونە .8
 :22 ؾداڵًگەطؼوٍتەدوە ە ٍندمۆریۆس :22 ؾداڵًگەطؼوٍتەدوە ە ٍندمۆریۆس .4
 :5 ثٍوٍن :5 ثٍوٍن .3
 :22 زودًگەئیٌگنیؼ ثِەًؿجگە :22 ثِەًؿجگەزودًگەئیٌگنیؼ  .5
 :22 چدوپجکٍوثي :22 چدوپجکٍوثي .6
 :82 ثجک ە ەًىػە ە  وەًدوٍ ەودؾجٍر   .7
 :22 ( اڵونػەوە)ثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگە   .8

 :222 نۆ ە قجگەطدڵٍندن :222 نۆ ە قجگەطدڵٍندن 
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 ئٍژودرنػدًگەڕێژە ەثِەًؿجگەزودًگەئیٌگنیؼ ە ٍپێەئٍمەطقجٍیٍ ەطِەرەوەەدە جت:ە:پێٌج م
ەثدقیکػدًٍوە  (10)طد ەمٍە

IELTS 

ەثدقیکػدًٍوە 
TOEFL iBT 

ەثدقیکػدًٍوە 
TOEFL PBT 

ەثدقیکػدًٍوە 
PEARSON Academic (PTE) 

5 5 59 414 52 
6 5.5 66 467 59 
 67 497 73 6ە7

7.5 6.5 80 550 70 
 74 596 88 7ە8

 78 630ە96 7.5 8.5
 82 634 104 8ە9

9.5 8.5 112 660 86 
10 9 120 677 90 

ئٍژودرنػدًگەڕێژە ەثجک ە ەًىتػە ە  وەًتدوٍ ەودؾتجٍر،ە تۆەطِێٌتعًگەدنجتۆرەەثجکت ە ەًىتػە ەە:ش ش م
 دەنػێت.ە(0.2)ودؾجٍرەردرەًگە

ئٍژودرنػدًگەڕێژە ەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگە اڵونػەوەەمٍە ۆڤدر ەزەًؿتجگە تدوەڕپجکػەوەمٍالیٍنەە:ّت مح 
وەزەرەثتتگەطِێٌتتعًگە تتداڵەوەثتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتجگ،ە تتۆەطِێٌتتعًگەدنجتتۆرەە تتۆەٍَرەثتتِێژیٌٍوەیٍنگە

ثتِێژیٌٍوە ە اڵونتػەوە،ەمٍؾتٍروو ەئٍوٍوەەَتیئەطتدڵگەە(22)طد ەوەردە ػێتەثدنِەە(2) اڵونػەوەە
 وەرًد ػێت.ەزیدثػ
 ەئٍمەڕێٌىتتتدییٍەئدوتتتدژە ەپجکتتتػەوەە(4) ەوتتتۆڵٍثگەطِێٌتتتعنەنٍەمٍەوتتتدددە ەمیتتتژًٍمٍالیٍنەە:ُ شـــت م

 ەالوەنتگەپؿتپۆرەمیتژًًٍىتػە،ەوەدەنػێتتەە(22)چدوپجکٍوثيەئًٍزدمەدەدرێتە تۆەپجقکٍفتکدرەنەمٍە
 پجکبُجٌػێتەمٍەشدڵٍثجخەئٍ ٍرەژودرە ەپجقکٍفکدرەندنەزۆرە ِون.

ەفٍرودًبٍرە ەوۆڵٍثگەطِێٌعنەوەردە ػێتەدە جتەپد ًٍع ەئٍمەطداڵًٍ ەطِەرەوەە جت:ئٍوە(:4) هاددەی
ە(8)پد ًٍع ِونە ٍە ٍڵجٌٌدوٍەوە ػێبٍؾجگەثدیبٍتە ٍەوۆڵٍثگەطِێٌعنە ٍپجگەفۆروٍندًگەژوتدرەەە:ی ک م

ە ۆە ػێبٍؾت،ەنٍەَدوپجچگەئٍمەڕێٌىدییٍن.ە(4) ۆە ٍڵجٌٌدوٍەوەژودرەە
وٍرجەًییٍەپد ًٍعیگەطؼوٍثکػدنەمٍدوە ە ٍدەؾجُجٌدًگە  وەًدوٍەمٍەدەوِدەز دنتدًگەشکتِوٍثگەە:دّّەم

ٍَرێىتتگەنِردؾتتجدنەمٍٍَوتتدنەئٍوەفٍروتتدًگٍیٍە جتتتەنٍەمٍؾتتٍرەثددەەوتتۆڵٍثگەطِێٌتتعًٍنٍ ەمتتێە
وەر ػثِوە،ە ٍڵکتِە ٍپجتگەپجِیؿتجگەؾتِودەمٍەڕەژەنٍ ەوەردە یػێتتەمٍەفٍرودًگٍنتدًگەٍَرێىتگە

ق.ەفٍروتتدًبٍرەمٍنتتدثگە ِەؾتتجٌٍوە ەڕەژەنٍ ە تتۆەفٍروتتدًگٍیٍنگەثتتػ،ەؾتتٍررٍمەغجتتػە-نِردؾتتجدن
پد ًٍعییٍندًگەنٍە ٍپجگە ٍڵجٌٌدوٍەوە ػێبٍؾتەمٍؾٍریٍثگەدە ِەزرێجٍوەە ۆەئٍوەفٍرودًگٍیٍ ەنٍە
 ِەؾتتتجٌٍوەنٍ ە تتتۆەدەنػێتتتتەوەٍَرەئٍوەفٍروتتتدًگٍیٍشە ٍرپػؾتتتٍەمٍەرجبٍرجکػدًتتتگەثٍوەو ە

جگەفٍروتتدًبٍرەنٍ،ەًد جتتتە ِەؾتتجٌٍوە ەڕەژەەمٍمەشتتدڵٍثٍدەەمٍؾتتٍرە   ٍنتتدًگە ٍڵجٌٌتتدوٍەوە ػێبٍؾتت
 دەوە ەفٍرودًبٍرەنٍە جت.
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پجقکٍفکػدًگەدەؾجٍ ٍرێکگەدەرەیگەنٍە  ەنٍ ەالًگەنٍمە درثٍقتد ەثجچتِو ەطِێٌتعنەوەئٍوەە:سێی م
دەرودڵٍەوەطٍررییدًٍە جتەنٍەمٍودوە ەوۆڵٍثگەطِێٌعًٍنٍ ەوەریعە ػێت،ە ٍپجتگەفتۆروگەژوتدرەە

 ٍەَدوپجچگەئٍمەڕێٌىدییٍیٍ.نە(3)
مٍەئٍؾجۆ ػثٌگەٍَوِوەئٍوەثجچِوەەدەرەییدًٍ ەنٍەمٍودوە ەطِێٌعًٍنٍیتعەە تۆ ەطٍررکتػەوە،ەە:چْارەم

 ٍەوتتِوچٍ ەودًگدًٍفتتٍوەەمٍەشتتدڵٍثگەؾتتٍرًٍنٍوثي،ەرتتگٍەمٍەشدڵٍثٍنتتدًگەؾتتٍرًٍنٍوثيە ٍَتتۆ ە
ؼیقتکیگەپٍؾتًٍعنػەوەًٍطۆفییٍوەەنٍەڕێگػ جتەمٍ ٍردەوەوبتِونەمٍەطِێٌتعنە ٍپجتگەڕەپتۆرثگەپ

 ەپؼیقتتکگەفٍروتتگەپؿتتپۆرەوەەمٍەٍَرێىتتگەنِردؾتتجدن،ەوەیتتدنە ٍَتتۆ ەئٍوەشتتدڵٍثٍەمیتتژًٍمٍالیٍنە
 نجِپ ەًٍ ەنٍەدە ٌٍەڕێگػەمٍە ٍردەمە ٍردەوەوبِوًگەطِێٌعن.

 (:5هاددەی)
ەوەزیػەیدنەؾٍرۆنگەالیًٍگەًٍ ٍؾجػەوە ٍوەزەرەت،ەدەثِەًجتەوۆڵٍثگەطِێٌعًگەفٍرودًبٍرەدرێژەی ک م:

 کدثٍوەەمٍندثگەپجِیؿجعەەوەپدڵپقتتە ٍەپقتجگیػ ەدەوٍزرەوە ەطِێٌتعًگەفٍروتدًبٍر،ە ٍوٍررجتخە
فٍروتتتدًبٍرەپتتتجـەنۆثدییُتتتدثٌگەوتتتدوە ەوتتتۆڵٍثگەطِێٌتتتعًٍنٍ ەدەوەنتتتدر ەپجقتتتکٍشە کتتتدت،ەوە

ەدرێژنػدًٍوە ەوۆڵٍثگەطِێٌعًگەودؾجٍرەوەدنجۆرەە ٍمەفجِەیٍ ەطِەرەوەەدە جت:
فتتٍشەودًتتگەثجتتپٍڕەًٍنتتدتەمٍەڕێکٍوثتتگەە(6)ٍکەدە جتتتەنٍەمٍەدرێژنتتػدًٍوە ەیٍنٍمە تتۆەوتتدوەی -2

ەە جتدەرودڵٍەرجگیػەندنەد ەوۆڵٍثگەطِێٌعنەدەؾجپجعەندت،ە ٍوِوچٍ ە ٌٍڕەثگەونۆثدییُدثٌگەودوە
فٍشەودًگەدە جتەمٍەڕێکٍوثگەنۆثدییُدثٌگەدرێژنتػدًٍوە ەە(6)درێژنػدًٍوە ەدووەمە ۆەودوە ە -8

  ٌٍڕەثگەوەدەرودڵٍەرجگیػەندنەدە جت.یٍنٍمەدەؾجپجعەندت،ە ٍەوِوچٍ ە
فٍشەودًگەدە جتەمٍەڕێکٍوثگەنۆثدییُدثٌگەدرێژنتػدًٍوە ەە(6)درێژنػدًٍوە ەؾجیٍمە ۆەودوە ە -4

 دووەمەدەؾجپجعەندت،ە ٍ ێەوِوچٍەوەدەرودڵٍەدە جت.
ٍَرەفٍرودًبٍرێکگەوۆڵٍثپجعرەوە ۆەطِێٌعنەدوە ەثٍوەو ِوًگەودوە ەوتۆڵٍثگەطِێٌتعًٍنٍ ەوەە:دّّەم

 ەئٍمەوتدددەیٍەئدوتدژە ەپجکتػەوە،ەطِێٌتعًٍنٍ ەثٍوەوە(یٍنٍم)ئٍوەدرێژنػدًٍوەًٍ ەنٍەمٍە ت  ٍ ە
ًٍنػد جتەوە  وەًدوٍنٍ ە ٍدەؾتەًٍَجٌد جت،ەئٍوەە ٍەؾتٍرًٍنٍوثِوەدەدەًػێتتە ٍەڕەچتدونػدًگە

 ەئٍمەڕێٌىتتدییٍەوەوتتدوە ەطِێٌتتعًٍنٍ ە ٍە(6) ەوتتدددە ە(چتتِەرەم)ثٍنتتدًگەَتتدثِوەمٍە تت  ٍ ەشدڵٍ
 وۆڵٍثگە ێەوِوچٍەئٍژودرەدەنػێت.

فٍرودًبٍر ەوۆڵٍثپجعرەوە ۆەطِێٌعنەمٍەدەرەوە ەواڵتەودوە ەپجِیؿجگەپتێەدەدرێتتە تۆەە(:6هـاددەی)
ەِەرەوە:فجػ ِوًگەزودن،ەؾٍرەڕە ەودوە ەوۆڵٍثگەطِێٌعًٍنٍ،ە ٍمەفجِە ەط

ؾتێەوتدًگگەدیتکٍ ە تۆەە(4)فتٍشەودًتگ،ەوەدەنػێتتەە(6) ۆەطِێٌعًگەزودًگەئیٌگنیؼ ەوتدوە ەە:ی ک م
ەدرێژ کػێجٍوە.

 یدکەؾد ،ە ٍ ێەئٍوە ەودفگەدرێژنػدًٍوە ەٍَ جت.ە(2) ۆەطِێٌعًگەزودًٍندًگەدیکٍەودوە ەە:دّّەم
پتێەًددرێتتەئٍ ٍرەدەرچتِو ەفٍرودًبٍر ەوۆڵٍثپجعرەوە ۆەطِێٌتعن،ەوتدوە ەفجػ تِوًگەزوتدًگەە:سێی م

زەًکتتۆەیتتدنەدەوٍزرەوەیٍنتتگەطِێٌتتعًگە تتداڵ ەثتتدیبٍتە ٍوەواڵثٍە جتتتەنٍەطِێٌتتعًٍنٍ ەمتتێەثٍوەوە
دەندت،ەیدنەئٍ ٍرەدەرچِو ەزەًکۆەیدنەدەوٍزرەوەیٍنگەطِێٌعًگە داڵ ەثدیبٍتە ٍەزودًگەئٍوەواڵثٍە

  جتەنٍەطِێٌعًٍنٍ ەمێەثٍوەوەدەندت.
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وەًٍ ەطِێٌعًگە داڵەنٍەفٍرودًبٍر ەوۆڵٍثپجعرەوە ۆەطِێٌعنەًدچتدرەدەنٍنەئٍوەزەًکۆەوەدەوٍزرەە:چْارەم
  ەئٍمەودددەیٍەدە ٍطقػێي.(ؾجیٍم) ٍەطِێٌعًگەزودن،ەمٍە   ٍ ە

ودوە ەوتدًٍوە ەفٍروتدًبٍر ەوۆڵٍثپجتعرەوە تۆەطِێٌتعنەمٍەدەرەوە ەواڵتە ٍمەفتجِەیٍ ەە(:7هاددەی)
 طِەرەوەەدە جت:

ەر ەوۆڵٍثپجعرەوەمٍەواڵثگەطِێٌعنەًد جتەپچ پچػە جت.ودوە ەودًٍوە ەفٍرودًبٍە:ی ک م
 یٍکەؾدڵگەئٍنددیىگەنٍوجػەًٍ جت.ە(2) ۆەطِێٌعًگەودؾجٍرەودوە ەودًٍوەەمٍەە:دّّەم
 دووەؾدڵگەئٍنددیىگەنٍوجػەًٍ جت.ە(8) ۆەطِێٌعًگەدنجۆرەەودوە ەودًٍوەەمٍەە:سێی م

ئٍوەفٍرودًبٍرەًٍ ەنٍەپجـەرجبٍرجکػدًگەپٍی ەو ەپجعەًگەوۆڵٍثگەطِێٌعنەمٍەٍَرێىگەە(:22هاددەی)
ە  وەًدوٍیتتتدنەَدوؾتتتٍرەَتتتدوەڵگەوتتتۆڵٍثگەنتتتدثگەمٍە8282ەؾتتتدڵگە (22)ەژوتتتدرەەغجتتتػەقە–نِردؾتتتجدنە

ەئٍژوتتدرنػدًگەوٍ ٍؾتتجگە تتۆەئٍوەە  وەًتتدوٍنٍیٍثگ،ە ٍەپجِیؿتتجگەفٍروتتدًگٍنٍ ەوە ٍدەؾتتجُجٌدوە
پجِیؿجٍە ٍەًِوؾػەو ەفٍروگەمٍالیٍنەوەزەرەثٍنٍ ەیدنەالیًٍگەًٍ ٍؾجػەوە ٍەوەزەرەتەدوٍنٍ ە  وەً

ئدڕەؾجٍ ەوەزەرەثگەطِێٌعًگە داڵەوەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگە کػێت،ەثدنِەمٍالیٍنەوەزیػ ەطِێٌعًگە تداڵە
 وەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگەپٍؾًٍعە کػێت،ە ٍمەوٍرردًٍ ەطِەرەوە:

یتتتدًٍە ٍدەؾتتتتەَجٌد جتتتتەنٍەمٍالیٍنەوەزەرثتتتگەطِێٌتتتعًگە تتتداڵەوە  وەًدوٍندًیتتتدنەمٍوەزەًکۆە:ی ک م
ثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگەدەًپجٌػەوەەوەٍَوِوەوٍررٍندًگەدیکٍ ە ٍدەؾجُجٌدًگە  وەًتدوٍەوەڕەؾتجدًعنە

ەوەیٍنؿدًکػدًگە  وەًدوٍ ەثجعە جت.
پجِیؿتتجٍە  وەًتتدوٍنٍ ەمٍٍَوتتدنەپؿتتپۆر ە جتتت،ەوەمٍنتتدثگەدیتتدریکػەو ەوتتۆڵٍثگەَدوؾتتٍر ەە:دّّەم
 ِێٌعًگەثٍوەونػد جتەوە  وەًدوٍنٍ ە ٍدەؾجُجٌد جت.ط
َیئەپد ًٍع ِوًجکگەدەرەیگەمٍؾٍرەشکِوٍتەدروؾتتەًٍنتدتەثتدیبٍتە ٍەوتدوە ەثٍوەونػدًتگەە:سێی م

 طِێٌعًٍنٍ .
پد ًٍعە جتە ٍەطؼوٍثکػدنەمٍەدەوٍزرەوەندًگەشکِوٍثگەٍَرێىگەنِردؾتجدنەنٍەوەزەرەثٍنٍ ەە:چـْارەم

 ۆ ەدیدرەدەندتە ٍپجگەپجعەویؿجگەوەپؿپۆر ەوەڕەژەنٍ .یدنەالیًٍگەپٍیِەًعیعەرە 
ــٌج م مٍەڕۆژ ەدەرچتتِوًگەفٍروتتدًگەوەزەر ەثتتدیبٍتە ٍەپٍؾتتًٍعنػدًگە  وەًتتدوٍنٍ ەنٍەمٍالیٍنەە:پێ

 وەزەرەثگەطِێٌعًگە داڵەوەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگەدەردەچجت،ە  وەًدوٍنٍ ەئٍژودرەدەنػێت.
 ەًٍ ەشِنىٍندًگەئٍمەڕێٌىدییٍە جتپجچٍونٍە قجدًعًجخەًدنػێت  یدرەوەندرە ٍَیئەڕێٌىدیگەو(:22هاددەی)
ە(وەقتتدیػگەنِردؾتتجدن)ئٍمەڕێٌىتتدییٍەمٍەڕێکٍوثتتگە اڵونتتػدًٍوە ەمٍەڕۆژًتتدوٍ ەفٍروتتگەە(:20هــاددەی)

ەرجبٍرێەدەنػێت.
 

 د.ئارامهحوذقادر
ّەزیریخْێٌذًیتااڵّتْێژیٌ ّەیزاًستی
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(2فۆرهٔژهارە)
او بەوەزارەت بۆ پێدانى مۆڵەنى خوێندن  پێداویستى وەزارەت و الیەنەکانى نەبەستى

او بەوەزارەت )                                 (  وەزارەت / الیەنى نەبەستى

 بابەت/ بوارى توێژینەوە ژمارەى کورىس خوێندن پسپۆرى بڕوانامەجۆرى  ژ

1     

2     

                                                                                                                         
 مۆرو واژووى                                                                                                  

او بە                                                                                                    وەزارەتوەزیرى پەیوەندیدار/ سەرۆىک الیەنى نەبەستى
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(0فۆرهٔژهارە)
خوێندکار/  بەڵێنامەى قوتاب    

 )24) ( لە یاسای ڕاژەى شارستانى ژمارە55پاڵپشت بە حوکمەکانى ماددە )
ی

( ی هەموار کراو  ، وە لەسەر بنەماى 1665( ساڵ
او بەوەزارەت :                                 ێپێدانى مۆڵەنى خو  ( بۆ ماوەى )                                      ندن لەالیەن )وەزارەنى / الیەنى نەبەستى

( لە               ( بۆ بەدەست هێنانى بڕوانامەى )          25ێکەونى )     /     /   ( ساڵ ، بەپت ی نوورساوی ژمارە )                 ( لە ڕ 
ی )                              ( لە دەرەوەى / ناوەوەى کوردستان.  ژ ی

 زانکۆی  )                                          ( کۆلت 
نەى خوارەوەبم : 

ا
ن دەدەم پابەندی ئەم خاڵ  

 بەڵێ 
 کردن بە خوێندن و پابەند بوون بە ڕێنمانی و فەرمانەکانى جێبەجێکراو لەماوەى خویندنەکەم. دەست -1
ی زانکۆ یان 3دواى وەرگرتتى مۆڵەنى خویندن لەماوەی ) -2 ( ىس  مانگ لە ڕێکەونى دەست لە کار هەڵگرتنم لە کارەکەم ، پشتگتی

ەی تیایدا دەخوینم پێشکەش بەئەو ک ژ ی
 م بکەم بۆ دڵنیا بوون لەوەى کە دەستم بە خوێندن کردوە. وەزارەت یان شویتى کارەکەۆلت 

اوە بۆی ، وە بەهیچ شێوەیەک زانکۆ و بابەنى  -3 پابەند بوونم بە دەستکردن بە خوێندن لەو بابەتەى کە مۆڵەنى خویندنم پێبەخشژ
او بە  خوێندنەکەم ناگۆڕم ، بەن   وەرگرتتى ڕەزامەندی و نوورساوی فەریم وەزیری تایبەتمەند یان سەرۆىک الیەنى نەبەستى

 وەزارەت. 
ی ئەو زانکۆیەی تیایدا دەخوینم پێشکەش بە شویتى کارەکەم  -4 بۆ دڵنیا بوون لەوەى  مەبکلەکۆتانی هەر ساڵێیک خویندن پشتگتی

 بەردەوامم لە خویندنەکەم. 
زانکۆکەم پێشکەش بە شویتى کارەکەم دەکەم کە تیایدا هاتبێت  یتی پشتگڕاستەوخۆ دواى تەواو بوونى خوێندنەکەم نوورساوی  -5

 بڕوانامەم بەدەستم هیناوە. 
دواى کۆتانی هاتتى خوێندنەکەم دەست بکەمەوە بە کارى فەرمانبەریم و بەردەوام بم لە خزمەت کردنى لەسەر میالیک  -6

ت ، وە بەپت ی پێویستى ڕاژەکەم و حکومەت بۆ ماوەیەک کە لە دوو هێندەى ماوەى مۆڵەنى خویندنەکەم کەمتى نەبێ
ێم خزمەت بکەم.   بەرژەوەندی گشتى ئامادەم لەهەر  فەرمانگەیەىک حکومەت دابتى

اوە و یان وەکو هاوکارى بۆم خەرج کراوە بیگەڕێنمەوە  -7 ئامادەم کۆی گشتى ئەو مووچە و دەرماڵە و پارە و خەرجیانەى پێمبەخشژ
او بە وەزارەت( کە وەرمگرتووە لە ماوەى مۆڵەنى خوێندنەکەم ، لەم حالەتانەى بۆ شویتى کارەکەم )وەزارەت یان الیەنى نەب ەستى

 خوارەوە : 
 خوێندنەکەم هەڵوەشایەوە بەهۆی کۆتانی هینان )فصل( یان دەرکردن )عزل( لە ڕاژەکەم یان هەر  - أ

ئەگەر هاتوو مۆڵەنى
 هۆکارێیک تر. 

او بەوەزارەت.    ئەگەر وازم لە خوێندن هێنا بەن   ڕەزامەندی وەزارەت یان - ب  الیەنى نەبەستى
ئەگەر ئەو بڕوانەمەیەم بەدەست نەهێنا کە داواکراوە بەپت ی ئەم بەڵێننامەیە بەهەر هۆکارێک ، جگە لە نەخۆشیەک کە  - ت

ی بکرێت بە ڕاپۆرنى پزیشیک پەسەند   ڕێگربێت لە بەردەوایم خوێندن و  ئەنجامدانى تاقیکردنەوە ، ئەمەش دەبێت پشتگتی
مەند یان بارودۆخییک نەخوازراو )ظروف قاهرة( کە ڕێگربێت لەوەى قوتان  یان خوێندکار لە خویندنەکەى کراو تایبەت

 بەردەوام بێت. 
ئەگەر پابەند نەبووم بە خزمەت کردن لەسەر میالیک حکومەت ، دواى بەدەست هێنانى بڕوانامە یان دەستم لە کاری  - ث

ەواو بوونى ماوەى مۆڵەنى خویندنەکەم یان ئەو ماوەى کە پێویستە ( دواى تظيفةفەرمانبەرى کێشایەوە )استقلت من الو 
 ( شەشەم لەسەرەوە ئاماژە پێکراو. 6خزمەت بکەم بەپت ی برگەى )

ئەگەر دواکەوتم لە گەڕانەوە یان دەستکردنەوە بە کارى فەرمانبەرى دواى کۆتانی هاتتى ماوەى مۆڵەنى خوێندنەکەم بەپت ی  - ج
 بەکۆتانی هاتتى ماوەى درێژکردنەوەى مۆڵەتەکەم.  ئەو ماوەى مۆڵەتیم پێدراوە یان

 
 بەڵێندەر        

ن
         واژوو و ناوی سیاب

 کاروبارى یاساب        ناونیشان و ژمارەى موبایل   :        
ى
 بەڕێوەبەرایەب
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(1فۆرهٔژهارە)
ژهارە:0202ڕێک ّت//

 گرێبەستى خوێندن
 

او بە وەزارەت  .......................................................: الیەنى یەكەم/ وەزیری پەیوەندیدار / سەرۆىک دەستەی نەبەستى
 دووەم/ قوتان  خوێندكار )                                   

      الیەنى
ی
دراو بۆ خوێندنى باڵ ی

  (..................) ( نت 
 یەكەم/ پابەندبوونى الیەنى یەكەم

 یەكەم پابەند دەن   
نەی خوارەوە  الیەنى

ی
ە:بەم خاڵ

1- 

2- 

3-  
 دووەم/ پابەندبوونى الیەنى دووەم

 دووەم پابەند دەن   
نەی خوارەوە  الیەنى

ی
 :بەم خاڵ

كات لەو بوار و پسپۆرییەی كە مۆڵەنى خوێندنى بۆ پێدراوە وە پابەند بوون بە دەست پێكردن بە خوێندن بە زووترین   -2
 یەكەم و نەریتە گشتییەكان بە درێژانی ماوەی خوێندنەكەی

 .ڕێنماییەكانى مۆڵەنى خوێندن و بڕیارەكانى الیەنى

نى )          بە دەستهێنانى بڕوانامەی )                  ( لە بواری )                             -8
ی
( لە زانكۆی )                                  ( لە ووڵ

( بۆ ماوەی )    ( ساڵ وە دەست پێكردن بە خوێندن بەن   ی ئەوماوەیەی كە لە ئۆفەرەكە ئاماژەپێكراوە . ئەگەر هاتوو ئەو 
ە پارەیەی كە بۆی خەرجكراوە بەموچە بڕوانامەی بە دەست نەهێنا پێویستە بگەڕێتەوە بۆ خزمەتكردن وە كۆی گشتى ئەو بڕ 

م نەگەڕاییەوە پێویستە كۆی  
ی
ڵەكانەوە بیگەرێنێتەوە بۆ الیەنى یەكەم، ئەگەر هاتوو بڕوانامەكەی بە دەست هێنا بەڵ

َ
و دەرما

یا گشتى ئەو مووچە و دەرماڵە و هەر پارەیەك وەریگرتووە و بۆ خوێندنەكەی خەرجكراوە بیگەرێنێتەوە بۆ الیەنى یەكەم تەن
لە حاڵەنى نەخۆش بوون كە پاڵپشت بێت بە ڕاپۆرتێیک پزیشیک پەسەند كراو و باوەڕپێكراو لە الیەن دەزگاكانى وەزارەنى 

 .تەندروستى هەرێیم كوردستان

تەىسژ كە تێیدا دەخوێتى   -4
ی
 هەرێیم كوردستان و ئەو وڵ

ی
 . كارێك نەكات كە ببێتە هۆی زیان گەیاندن بە ناو و ناوبانیک

دووەم سەرپێچ  بڕگەكانى ئەم گرێبەستەی كرد یان حوكم درا بە كارێك لە جۆری تاوان یان كەتن )جنایە أو  ئەگەر الیەنى  -3
 بۆی هەیە تاك الیەنە كۆتانی بە خوێندنەكەی بێنێت و داوای لێبكات بە گەڕانەوەی 

جنح( ، الیەنى یەكەم یان رێپێدراوەكانى
ت وە داوای هەموو پارە خەرجكراوەكانى بكات

ی
 .ەوەبۆ وڵ

نى خوێندن و زانكۆ و پسپۆرییەكەی كە ئاماژەی پێكراوە لەم گرێبەستەدا، تەنیا  -5
ی
الیەنى دووەم پابەند دەبێت بە نەگۆڕیتى وڵ

نی مامۆستانی سەرپەرشتیار بێت،  لە حاڵەتێیک ناچارنی یان بەرژەوەندی گشتى بخوازێت بە مەرجێك ئەم كارەی بە پشتگتی
ئەگەر رەزامەندی الیەنى یەكەم و الیەنى پەیوەندیداری   لە بوار و بەىسژ خوێندن ناكرێلەگەڵ ئەوەشدا هیچ گۆڕانكاریەك 

 . لەسەر نەن   

الیەنى دووەم بۆی نییە زیاتر لەو ماوەی كە لەم گرێبەستدا ئاماژەی پێكراوە بمێنێتەوە تەنانەت ئەگەر لەسەر خەرج  خۆی  -6
یاخود   ستى پراكتییک و ڕاهێنان لەو بوارەی كە تێدا دەخوێتى  بێت، تەنیا لە حاڵەتێك كە ناچار بە مانەوە بێت بە مەبە

ی مامۆستای سەرپەرشتیار یان زانكۆكەی كە تێیدا  ڕێگریەك لەدەرەوەی ویستى خۆی بێت ، لەمەشدا پێویستە پشتگتی
ێت لەچوارچێوەی یاسا و رێنماییانە بەركارە  دەخوێتى   ڕ كان كە لەم پێشكەش بەالیەنى یەكەم بكات رەزامەندی لەسەر دەربت 

 و توێژینەوەی زانستیەوە دەرچووە
ی
 .بارەییەوە لە وەزارەنى خوێندنى باڵ

 دووەم پابەند دەن    -7
او بە   الیەنى بە خزمەتكردن لە دام و دەزگاكانى سەر بە وەزارەنى پەیوەندیدار / سەرۆی دەستەی نەبەستى

( 2..................( ڕاستەوخۆ دوای تەواو كردنى خوێندن بۆ ماوەی )وەزارەت )....................................................... 
نی و پێویستى الیەنى یەكەمە 

ژ اتتی
دوو هێندەی ماوەی مۆڵەنى خوێندنەكەی ، شوێتى خزمەتكردنەكەىسژ بە پت ی پالنى ستى

ەگەر هاتوو الیەنى دووەم لەمەشدا الیەنى یەكەم سەرپشك و ئازادە بە دەستنیشانكردنى شوێتى خزمەت بۆ الیەنى دووەم، ئ
م ئەم ماوەیەی كە ئاماژەی پێكراوە بە تەواوی خزمەنى نەكرد بە هەر هۆكارێیک 

ی
دوای بەدەستهێنانى بڕوانامەكە گەڕایەوە بەڵ

لە كاردابڕان یان دەست لە كاركێشانەوە یان دوورخراوە لە وەزیفەكەی، یان لە كانى خزمەتكردنى دەركەوت كە توانای وەك 
الیەنى دووەم كۆی گشتى بڕی ئەو پارەیەی كە لەماوەی مۆڵەنى خوێندنەكەی بۆی خەرجكراوە   ییە، دەن   پێویست ن

 .بگەڕێنێتەوە بۆ الیەنى یەكەم

نەی لەناوەڕۆىک فۆریم ژمارە ) -8
ی
( تایبەت بە مۆڵەنى خوێندن هاتووە كە 2الیەنى دووەم پابەند دەبێت بە هەموو ئەو خاڵ

 .خوێندكارتایبەتە بەڵێنامەی قوتان  / 
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 درێژكردنەوەی مۆڵەنى خوێندنى هەیە لەكانى پێویستى خوێندنەكەی لە چوار چێوەی یاسا و ڕێنماییە  -9
ى
الیەنى دووەم ماف

ی سەرپەرشتیار و زانكۆ پێشكەش بكات بەر لە لەوەی مۆڵەنى  بەركارەكان تایبەت بە مۆڵەنى خوێندن ، بەمەرجێك پشتگتی
  .خوێ،دنەكەی كۆتانی بێت

نى خوێندن لە چوارچێوەی یاسا و ڕێنماییەكانى مۆڵەنى خوێندن الیەنى دو  -22
ی
وەم پابەند دەبێت بە ماوەی مانەوە پێویست لە وڵ

 .و یەكسانكردنى بڕوانامەكان

 
  واژووی الیەنى دووەم 

  :قوتان  / خــوێندكار
  : ژ.مــۆبایل

 :ژ.پاسپۆرت
  :   ئیمـەیل

ین شوێن   :ناوونیشان و نزیكتى
 موبایل كفیل : ناو و ژمارەی 

 مەكیە نى یەال  یواژوو 
او ەبەن ەیستەد ىکۆ ر ە/ س دار یندەو ەیپ یر یز ەو   تەزار ەو  ەب ستى

 ەیكەكار   یاەڕ ر ەس

 


(أ-2فۆرهٔژهارە)

ت 
ا
 ناوخۆى وڵ

ن
 دەستەبەرى بۆ خوێندب

0202ڕێک ّت//
 ژهارە:

 
  

ى
 (تعهد الکفیل الضامن)بەڵێننامەى دەستەبەرى کەسایەب

ی ژمار )                                                            ( من کە لەخوارەوە واژووم کردوە  ە )                 پاڵپشت بە نوورساوی پشتگتی
                                                 )           بووم بە کەفییل  )                                                          ( لە ڕێکەونى  دەرچووە لە( 
 ، بەهۆی ئەوەى مۆڵەنى خو )                                    ( بەبڕى  ( 

ى
اف ی

لەالیەن)                                                               ندنى پێدراوە ێملیۆن دینارى عت 
 )                                                 (. لە بوارى (                          )بۆ بەدەست هینانى بڕو انامەى  (
ن دەدە   

  : م بەڵێ 
تایبەتمەند بەم  الیەنى بدەم بە گەنجینەى حکومەت لەسەر داواکارى ناوبراو کۆی گشتى ئەو پارەیەی دەکەوێتەى ئەستۆی      

لەکانى پابەند نەبوونى مۆڵەتپێدراو  بۆ خویندن بە ناوەڕۆىک ئەو بەڵێننامەی پێشکەىسژ کردوە بۆ بەدەست هێنانى  دەستەبەریە
 گوازراوە و نەگوازراوەم دەبم کە خاوەنداریەنى بۆ من دەگەڕێتەوە  بڕوانامەى داوکراو 

ی
، وە دەستبەردارى کۆی گشتى موڵک و ماڵ

ەم دەستەبەریە نوورساوە ، بەپت ی حوکمەکانى یاسای وەرگرتنەوەى قەرزە حکومیەکان ژمارە بۆ مەبەستى پێدانى ئەو بڕە پارەیەى ل
(56) 

ی
بن  یەکالکەرەوەتایبەتمەند و  الیەنى ، هەروەها ڕەزامەندم کە تەنها دادگاکانى کوردستان  ی هەموار کراو 1677ی ساڵ

، وە ئەو زانیارى و ناونیشانەى لە م دەستەبەریە سەبارەت بەناوەڕۆىک ئە کە دروست دەبێت لە  (الدعاوى)لەهەر داوایەک 
ڕ اگەیاندنێیک یاسانی و پابەندم بە  ی

خوارەوە هاتووە شوێتى دروست و بڕواپێکراوی منە بۆ ئەنجامدانى هەر ڕێکار و پت 
 .وم کردتایبەتمەند بەم دەستەبەریە لە حالەنى هەر گۆڕانکاریەک تیایدا ، بۆیە لەخوارەوە واژو  الیەنى ئاگادارکردنەوەى 

  : کفیل واژووى
 : کفیل ناوی

                          ناونیشان : 
ین شوێن  : نزیکتى
 : ژمارەى موبایل

 :  )کارنى نیشتمانى / پاسپۆرت)ژمارەى ناسنامە 
  ژمارەى فۆریم خۆراک : 

 ب.کاروباری یاسانی                                : کارنى زانیاری ژمارەى 
  : گەڕەک ژمارە موباییل موختاریناونیشان و 

  جۆری خو 
او بەپن  ت ندنەکە ێتێبینن / بڕی دەستەبەرى وەرگی 

ا
 : بەم شێوەیەی خوارەوەیە لەناوخۆی وڵ

 / ناوخۆ بڕی )ندنى ێخو  -
ی
ت بڕى ) ( دە ملیۆن دینار15،555،555دبلۆیم باڵ

ی
 دەرەوەى وڵ

ی
 (بیست ملیۆن دینار . 25،555،555/دبلۆیم باڵ

ت بڕی )35،555،555بڕی ) ناوخۆ  /ندنى ماستەر ێخو  -
ی
(پەنجا ملیۆن 55،555،555(ىس ملیۆن دینار/ خوێندنى ماستەر / دەرەوەى وڵ

 دینار. 
 / ندنى دکتۆرا ێخو / حەفتاو پێنج ملیۆن دینار ( 75،555،555)ناوخۆ / خوێندنى دکتۆرا  -

ی
 سەد و بیست (555،555،125ت )دەرەوەى وڵ

                                                                  ملیۆن دینار
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(ب-2فۆرهٔژهارە)
ت 

ا
 دەرەوەى وڵ

ن
 دەستەبەرى بۆ خوێندب

                                                                         0202ڕێک ّت//

 ژهارە:   




   داراب  دەستەبەرى 

(                               )                               بە کەفییل ( بووم                )                           من کە لەخوارەوە واژووم کردوە 

 )                                    ( بەبڕى  
ى
اف ی

بۆ بەرژەوەندی وەزارەنى )                                                           ( ملیۆن دینارى عت 

)                          بۆ بەدەست هینانى بڕو انامەى  لەالیەن)                                                               (ندنى پێدراوە ێبەهۆی ئەوەى مۆڵەنى خو 

 )                                                 (. رىلە بوا (

ی ژمار   (                 )                          لە( دەرچووە           )   لە ڕێکەونى  ە )              ( پاڵپشت بە نوورساوی پشتگتی

 (.                                      نیشانەى گلدانەوە )حجز( دانراوە لەسەر موڵیک ژمارە )                

  : ئامادەم  

کۆی گشتى ئەو پارەیەی دەکەوێتەى ئەستۆی ناوبراو بدەم بە گەنجینەى حکومەت لەسەر داواکارى الیەنى  تایبەتمەند بەم      

دن بە ناوەڕۆىک ئەو بەڵێننامەی پێشکەىسژ کردوە بۆ بەدەست هێنانى ێندەستەبەریە لەکانى پابەند نەبوونى مۆڵەتپێدراو  بۆ خو 

 گوازراوە و نەگوازراوەم دەبم کە خاوەنداریەنى بۆ من دەگەڕێتەوە 
ی

بڕوانامەى داوکراو ، وە دەستبەردارى کۆی گشتى موڵک و ماڵ

سای وەرگرتنەوەى قەرزە حکومیەکان ژمارە بۆ مەبەستى پێدانى ئەو بڕە پارەیەى لەم دەستەبەریە نوورساوە ، بەپت ی حوکمەکانى یا

(56) 
ی

بن  یەکالکەرەوەتایبەتمەند و  الیەنى ، هەروەها ڕەزامەندم کە تەنها دادگاکانى کوردستان  ی هەموار کراو 1677ی ساڵ

 ، وە ئەو زانیارى و ناونیشانەى لەسەبارەت بە ناوەڕۆىک ئەم دەستەبەریە کە دروست دەبێت   (الدعاوى)لەهەر داوایەک 

ڕ اگەیاندنێیک یاسانی و پابەندم بە  ی
خوارەوە هاتووە شوێتى دروست و بڕواپێکراوی منە بۆ ئەنجامدانى هەر ڕێکار و پت 

 تایبەتمەند بەم دەستەبەریە لە حالەنى هەر گۆڕانکاریەک تیایدا ، بۆیە لەخوارەوە واژووم کرد الیەنى ئاگادارکردنەوەى 

  : کفیل واژووى

 : کفیل ناوی

 ناونیشان : 

ین شوێن  : نزیکتى

 : ژمارەى موبایل

 :  )کارنى نیشتمانى / پاسپۆرت)ژمارەى ناسنامە  

 ب.کاروباری یاسانی                ژمارەى فۆریم خۆراک : 

 : کارنى زانیاری ژمارەى

  : گەڕەک ناونیشان و ژمارە موباییل موختاری 

 

  جۆری خو 
او بەپن  ت لە ندنەکە ێتێبینن / بڕی دەستەبەرى وەرگی 

ا
 : بەم شێوەیەی خوارەوەیە دەرەوەى وڵ

 بڕى )ندنى ێخو  -
ی
 (بیست ملیۆن دینار . 25،555،555دبلۆیم باڵ

 (پەنجا ملیۆن دینار. 55،555،555بڕی )ندنى ماستەر ێخو  -
 .سەد و بیست ملیۆن دینار (125،555،555)خوێندنى دکتۆرا  -
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 الرحينتسناللَالرحوي
تاسنالشعة

ترلواىكْردستاىـالعراق
7رقنالقرار:

 5/7/0202تأريخالقرار:
قرار

0202(لسٌة7رقن)
ويەەمٌظدمەەمعەطنْەمبػمىدنەە(43)وەەمىددةەە(88)ويەەمىددەەە(،ەطدوؿدًە،ەرە ػدًەخدًیدًە)ەمگقػةەأشكدمەإمّەەەؾجٌددەًە

معورثتٍەەالًجظد یتةەەمظدوؿتةەە(4)ەالغجیددیتةەرقتهەەبِردؾجدنەتەەمػػەق،ەقػرە ػمىدنەبِردؾجدنە زنؿتجٍ
ە:،ەودین7/9/8282ْوەمىٌػقعةە جأریضەە

ەقبِلەەؾجقدمةەأغودءە ػمىدنەبِردؾجدنەتەەمػػەقەەمىعررةەأؾىدءَهەويەغوِیةەەمنزدنەەالثیة:ە:أوالًەە
 .(ەمػالقدتەوەەمزدمیةەەمكِردؾجدًیة)ويەغوِیةەمزٌةەە(زیددەربدرەوصىع) -2
 .(ەمبنعیدتەوەمٌقلەوەالثمدالتەوەەمؿیدشة)ويەغوِیةەمزٌةەە(زبػيەەشىعەەؾىدغیل) -8
 .(ەمعەطنیةەوەألويەوەمىزدمؽەەمىصنیة)ويەغوِیةەمزٌةەە(َدور ە ٌدءەوصىع) -4
 .(ەمعفدعەغيەشقِقەەمىػأة)ويەغوِیةەمزٌةەە(فیػیيەیًِؽەغبعەهلل) -3
 .(ەمٌؼەَة)ويەغوِیةەمزٌةەە(فیػیيەەویيەغبعەمػؼیؼ) -5
 .(ەمػالقدتەوەەمزدمیةەەمكِردؾجدًیة)ويەغوِیةەمزٌةەە( ٍڵجيەەؾىدغیلەشدرگ) -6

ەإهدفةەأغودءە ػمىدنەبِردؾجدنەتەەمػػەقەەمىعررةەأؾىدءَهەەدًدهەەمگەەمنزدنەەالثیة:: ثانياً
 .(ەمبنعیدتەوەمٌقلەوەالثمدالتەوەەمؿیدشة)ەمگەمزٌةەە(فیػیيەیًِؽەغبعەهلل) -1
 .ەە(ەمعەطنیةەوەألويەوەمىزدمؽەەمىصنیة)ەمگەمزٌةەە(زبػيەەشىعەەؾىدغیل) -2
 .(ەمٌؼەَة)ەمگەمزٌةەە(دغیلەشدرگؾى ڵجيەە) -3

ە.(وقدئعەبِردؾجدن)ویٌقػەفگەەمزػیعةەەمػؾىیةەە7/9/8282ٌٓگغەَغەەەمقػەرەويەثأرٓضەلعورهەفْەە:ثالثاً -





د.ريْازفايقحسيي
 العراق-رئيسترلواىكْردستاى
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 تسناللَالرحويالرحين
تاسنالشعة

ترلواىكْردستاىـالعراق
22رقنالقرار:

 5/7/0202تأريخالقرار:
قرار

0202(لسٌة22رقن)
ەە(2)ەەمگقػةەشكهەإمّەەؾجٌددەًە ەە(2)ويەەمقدًِنەرقهەە(56)ويەەمىددة ەەەمىػعلە2998مؿٌة ويەە(أوالًە)وەمگقػة
ە ەەمػػەقە(77)ەمىددة ەت ەبِردؾجدن ەمبػمىدن ەەمعەطنْ ەەمٌظدم ەرنؿجٍەوي ەفْ ەبِردؾجدن ە ػمىدن ەألعر ،

ە،ەەمقػەرەەآلثْ:7/9/8282منعورةەەالًجظد ٔةەەمظدوؿةەەمىٌػقعةە جأرٓضەە(4)ەالغجٔددٓةەرقهە
 

ألغػەضەە( ژەرەطدمعەغبعەهلل)إمّەغوِەەمبػمىدنەە(وٌّەًبْەًددر)ثٌدطەوُدمەووظٔگةەؾكػثٔػەەمبػمىدنەە:أوالً
ە ەە(خدًٔدًە)ەمگقػة ەرقه ەەمػىل ە ػًدوذ ەەمعورةەە(4)وي ەوي ەەمددمدة ەمنؿٌة ەەمظػٓگٔة ەمنعورة ەالغجٔددي

ە.شمػەًەە7/9/8282ەالًجظد ٔةەەمظدوؿةەمنبػمىدنە جأرٓضە
ە.(وقدئعەبِردؾجدن):ەٌٓگغەَغەەەمقػەرەويەثأرٓضەلعورهەوٌٓقػەفْەەمزػٓعةەەمػؾىٔةەثانياً

ەە




د.ريْازفايقحسيي
 العراق-رئيسترلواىكْردستاى
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 الالئحةالتٌظويةالخاصةتاليةتيعالشرائح

  القامهموة المرجعوة :ە (I)ەمىددة
عەەمىِەدەتتجؼەويەوتت دمە(242)ەمعؾجِرٓةەەالثمدالتە ىِربەەمىددةەەىٌِشةەمُٔئةەەإلغالمەوتإنەەممالشٔدتەەمى

ەەإلغالمەةتَٔئەقعەطِالە،ەدفغتەمٌە8223ەمؿٌةە(65)ەػتويەألوە(5)ەقؿهتإمّەمەەًەوەؾجٌددەەمعؾجِرەويە(222)ەوە(224)
ەەمػػەقٔةەكِوةتتتەمصەغيۀًد ةەەمىعوًدتەوإلعەرەەالثمدالتۀدؾةتتتؾەظٔهتتتمجٌەەمصمػيەقتتتەمصەوەالثمدالت
ەەمػدوة.ەەمؿالوةەوعەوجِەفقە قكلەثػىلەەمقدًِنە ىِربەوؿجقنةەبىؤؾؿة

ە :والنطاق األنواف (II ). ەمىددة
ە :َِەەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەَغهەويەەمُعوەإن -2 
ە.ەمبٔعەوًقدطەءەمِبالەەردزەتەووٌسەەمىقجػبٔيە جؿزٔلەٓجػنقەفٔىدەمٍەەمىػطكەەمجؼەودتەثصعٓع -ەأ

 . دمىقجػبٔيەەمظدلةەەمجؿزٔلەوجطنبدتەوەغىنٔةەثٌظٔه -ەب
ەەمبٔدًدتەقِەغعەفْەەمىعطنةەەمىقجػبٔيەثؿزٔلەوػنِودتەفْەوەمجكدولەەمعقةەثصقٔق -ەت

 ەمظدلة دمىػطكمٍ
 .ەمقػەئسە ٔعەغىنٔةەفْەەمىٌدفؿةەثؿُٔلوثٌظٔه -ەث
ەەمىؿجُنكٔيەشقِقەٓوىيەوەهسەقدًًِْەإطدرەهىيەەمقػەئسە ٔعەغىنٔدتەوهبىەثٌظٔه -ەج

 .وەمىػطمٔيمٍ
ە.ەمقػەئسە بٔعەٓجػنقەفٔىدەەمبٔعەوًقدطەءەمِبالەەمجؼەودتەثصعٓع -ەح
ە.ەمػػەقەرىُِرٓةەفْەمُهەەمىػطمٔيەەالثمدالتەطعودتەوقعوْەغنّەەمالئصةەَغهەثطبق-8

ەالتعارهف(III).ەمىددة
ە:ٓجِربەأنەثأطغەەمىمطنصدتەەمجدمٔةەەمىػدًْەەمىصعدة،ألغػەضەَغهەەمالئصةەەمجٌظٔىٔةە 
 .ەمىػطكەٓػٌْۀَئةەەإلغالمەوەالثمدالت -2
ەجد ػةەەالمجؼەودتەەألؤٌةتتتتتەمصكِوةەەمػػەقٔةەەالثصددٓةەمىۀةەثػٌْەەمزُةەەمىظِمةەويەقبلتتتتتەمزُةەەألوٌ -8

ەألويەەەزُدزتتتجىدلە تتتألغػەضەَغهەەمالئصةەەمجٌظٔىٔةەفدنەَغهەەمزُةەثەو،ەەمقػبدتەەالثمدالتەەمىػطمة
ە.ەمِطٌْەەمػػەقْ

ەوألغػەضەَغهەەمالئصةەەمجٌظٔىٔةفدًُد،ەمىػطكەمٍەٓػٌْەوقعوْەطعودتەەالثمدالتەەمىػطمٔيەمُهە  -4
ە.ەمُدثفەەمٌقدلەبدفةەوفػبدتەەمُدثفەەمالؾنكْەەمدد تەبدفةەثجىدلە قػبدتەەەەە
ەًقطةەەمبٔعەٓػٌْەبلەفػدەٓىنكەەؾهەوؿجظعمەوبنىةەوػورەورُدزەەمجِخٔقەەالمكجػوًْمجگػٔلە/ەمِبٔل -3

ەەۀيەأوەألصدبەەوجٔدزەأوتتتػبدتەطدلةەأوەوِزغٔيەرئٔؿٔتتتثػِدەألفػەدەأوەفە،ەوِە ىتتتسەوفقدەمنتتتەمقػەئەەەە
ەمجْەمُدەەرثبدطەوبدفػە دمىػطمٔيەمُهەوالغػەضەَغهەەمالئصةەەمجٌظٔىٔةەثػػوەغنّەأًُدەەمىبٔػدتەەوػەبؼ

ە.ەمزُةەەمىٌظىةەمنػقع
ە.غيەؾنطةەەالئجالوەەمىٌصنةە8223ەمٌدفغەٓػٌْەەألوػەەممددرەفْەؾٌةەە(65)ەألوػەەمجقػٓػْەرقهە -5
ەەەمىقجػكەٓػٌْەأيەفػدەأوەوٌقأةەثزدرٓةەأوەرُةەشكِؤةە -6 فػوعەدومٔةەثجػدقعە قكلەوبدو

 ىدەفْەذمكەومٔؽەشمػەە،ەمىػطكمٍمغػضەەؾجظعەمەطعودثُدەەمىقعوةە ىِربەەمػطمةەەمىىٌِشة
 أوەأيەثػثٔبدتەوقد ُةطعودت،شؿد دتەأوەغقِدەەمعفعەەألرلەەەمعفعەەمىؿبقەوەبغمك

ە(ە B2B , short code data SIM cards E-gate, M2M)ە
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ەآلمٔةەەمىجبػةەفْەثِخٔقەغقِدەووؿجىؿكدتەەەثػٌْەألغػەضەَغهەەمالئصةە(ەمجِخٔقەەالمكجػوًْ)ەمجؿزٔلە -7
ەمبٔعەوثعوٓيوػنِودثٍەەإمّەوقػە(ەمىقجػك)ەمىقجػبٔيەەمكجػؤًدەوٓجهەغيەطػٓقەشوِرەەمقظكەەمىػٌْ

ەوەغيە،ەثٌظٔىُدە ػقعەەمكجػؤًدە ىدەفُٔدەلِرثٍەەمقظمٔةەوە مىجٍەەالمكجػؤًةەەمصٔةەوەوؿجىؿكدثٍەو
ە(ەمظدلةەوەمصكِؤة)ەەمىؤؾؿدتەقػبدتەەوطػٓقەثػدقعەەمىػطكەمٍ قكلەوبدفػەوعەەم

فػٓصةەالثمدلەەەمػقعەَِەغقعەەالفجػەكە ٔيەەمىقجػكەوەەمىػطكمٍەوەمغيەٓظِلەەمىقجػكەشقەەؾجظعەم -8
غىنٔةەەمجِخٔقەەألغػەضەَغهەەمالئصةەفُْەثجىدلە دمػقعەەمٌدثذەويەمٍەوەوەمظعودتەەمجْەٓقعوُدەەمىػطك

ەِە ىتتتتتەمقػوطەوەموەدةەفْەَغهەەمالئصةە دإلهدفةەإمّەالمكجػوًْەوجوىٌدەبدفةە ٔدًدتەەمىقجػكەەمىصع
ە.ەمجْەثٌظهەآمٔةەثٌگٔغهە ٔيەەمقػبةەوەەمىقجػك

ە.ەٓقمع ُدەەمقػٓصةەەمغبٔةەمِشعةەثػػٓفەەمىقجػكەE-SIM) اوUIMاو (SIMCardەمؿٔهەەفػٓصة -9
ەوكدمىدتەٓقمع ُدەەمقػٓصةەەمغبٔةەمِشعةەثػػٓفەەمىقجػكەوەمجْەالثػؾلەەوەثؿجقبلە(Data)تفػٓصةەەم-22

ەوثؿجظعمەالغػەضەًقلەەمبٔدًدتەفقى.
 االلتزامات.(IV)ەمىددة 
 -:ەەالمجؼەودتەەمػدوةەەمىػطكمٍ:اوالە
ەەمىؿؤومةەغيەقبِلەقعەوفقەهِە ىەَغهەەمالئصةەوتتتؤومةەغيەثعقٔقەەمػتتتمٍەٓكِنەەمزُةەەمىؿەەمىػطك -2

ەەثؿزٔلەەمىقجػكەوثگػٔلەەمظعوةەأوەإٓقدفُدەأوەثػنٔقُد ەمىؿؤومٔةەەمقدًًِٔةە ػعەوٓجصىلەەمىػطكەمٍە،
 فجػةەەمجعقٔق.ءەەًجُد

وٓزبە،ەػٓقەەمِبٔلەەوەًقطةەەمبٔعەەمىزدزةەويەەمزُةەەالؤٌةتتتٓنجؼمەەمىػطكەمٍە جگػٔلەەمقػەئسەغيەط -8
ثػنٔىدتەەمجِخٔقەەالمكجػوًْەەەتەوءقبلەثگػٔلەەمقػٓصةەثؿزٔلە ٔدًدتەەمىقجػكەوەثِخٔقُدەشؿبەإرػە

ٓصظػەغنّەەمىػطكەمٍەأوەەمِبٔلەفْەأيەشدلەويەەألشِەلەثگػٔلەأيەفْەَغهەەمالئصةەوەەەمِەردەذبػَدەو
ەتەەمقدًًِٔةەوەمىدمٔةە صقەءوە ظالفٍەٓجظغەەمىػطكەبدفةەەالرػەەفػٓصةەطالفدەموِە ىەَغهەەمالئصةە,

 ەمىػطكەمٍ.
أوەؼوٓعەەمقػەئسەمنىصدلەتتتتعەأوەثتتتتػدولەوغعمە ٔتتتتٓنجؼمەەمىػطمٔيەمُهەوە أيەشدلەويەەألشِەلەغعمەەمج -4

ُهەوؿؤومٔةەتتوە ظالفٍەٓجصىلەەمىػطمٔيەم،وەًقدطەەمبٔعەغٔػەەمىزدزٓيەويەقبلەەمزُةەەالؤٌةەمىكدثبەأ
 بدفةەەمجبػدتەەمقدًًِٔةەوەمىدمٔةەغيەأيەفػٓصةەثوبىەويەقبلەەمزُدتەەمىظِمةە ىِربەەمقدًِن.

ەالتةەەمِبتىكٔيەبدفتمٍە إمؼەمەوەثەقٔدمەەمىػطك -3 ەەمجِخٔققەًظدمەتتگػٔلەەمقػەئسەوفتعەغنّەثتًقدطەەمبٔەوء
 ەالمكجػوًْەشمػەەوەمىصعدةەفْەَغهەەمالئصةەەمجٌظٔىٔة.

نبدتەوٌسەەإلردزةەرؾىٔدەتتطةەەمبٔعەوطتتِبٔلەەوەًقتػنِودتەەمظدلةە دمتجقعٓهەەمىتقٔدمەەمىػطمٔيەمُهە  -5
ەدبِثٔةەرقهتتعەوعەەؾهەإالمەوەوؿجىؿكدثٍەەمتتالخْەممدشبەًقطةەەمبٔتەالؾهەەمدە،ەەالؾهەەمجزدريەمنِبدمة)

ِەنەەمِبٔلە قكلەبدولەوعەتتتغٌە،ە"كيتتتەنەو"ەەجؿنؿنٔةەمنزُدزتتتدزەەمجگػٔلەوعەەألرقدمەەمرقهەرُ،ەەمُدثف
ەرقهەغٌِەًٍەوەطجهەمٌقطةەەمبٔعەٓصِيەەؾهەەمىصلەوە،ەمبػٓعەەالمكجػوًْەمنِبٔلە،طةەەمبٔعتتتتتإشعەخٔدتەًق

زُةەىػطكەمٍەەغالمەەمتتتتتتوەفْەشدلەەؾجبعەلەەوەغطلەەمزُدزەفٔزبەغنّەەم،ەإمّەەمزُةەەالؤٌةە(ەمُدثف
 ەالؤٌة.

ەؾٌةە(28)ٓنجؼمەەمىػطكەمٍە ػعمەقبِلەثؿزٔلەەمقػەئسەمىيەثقلەأغىدرَهەغيەەمؿيەەمقدًًِْە -6 وويەَهە،
 ويەفدقعيەەألَنٔة
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ثىكيەەمزُةەەالؤٌةەويەەالطالعەە(Link)ىەفٌٔةەەتتتتتتٓنجؼمەەمىػطكەمٍە جؼوٓعەەمزُةەەالؤٌةە ِؾٔنةەر  -7
وهىيەًطدقەَغهەەمالئصةە ىدەفْەذمكەەظدلةە دمىقجػبٔيتتتتتتتتتتتغنّەرىٔعەقِەغعە ٔدًدتەەمىػطكەمٍەەم

ومٔؽەشمػەەەمٔةە ٔعەوثؿزٔلەەمقػەئسەوفقەەمجِخٔقەەالمكجػوًْەوەەمٔةەثقٔٔهەەمػقِدەفْەشدالتەەمقبِلە
وەەمگجػەتەەمؼؤٌةەەمظدلة ٍەەمجٌگٔتتتتتتغەغنّەەنەٓجهەوٌدققةەەمٔدتە،ەوەمػفنەوقِەغعە ٔدًدتەەمىقجػبٔي

 مىػطك. ٔيەەمزُةەەالؤٌةەوەەمىػطمٔيەمُهەوە صوِرەە
ٓنجؼمەەمىػطكەمٍە دططدرەەمزُةەەالؤٌةەقبلەأؾبِغٔيەويەقٔدمەەمِبٔلەأوەًقطةەەمبٔعە جغٔػەًطدقەەمػىلە -8

 ويەوٌطقةەرغػەفٔةەإمّەأطػى.
ُهەوًقدطەەمبٔعەەمجد ػةەمُهەغنّەإردزةە ٔعەتٓجصىلەەمىػطمٔيەمُهەوەوفقدەمالئصةەوؿؤومٔةەشمِلەوبالئ -9

وفْەشدلەغعمەشمِمُهەغنّەەإلردزةەفٔىٌعەغنّەەمىػطمٔيەةەەألؤٌةەتتتفػەئسەؾدرٓةەەمىگػِلەويەەمزُ
 مُهەبدفةەەمجػدولەوػُه.

وًقدطەەمبٔعەووػەبؼەەمظعودتەءەالتتتوەغٌدوٓيەەمِبءەٌقػەأؾىدتتتمٔيەمُهەەمقٔدمە تتتٓنجؼمەغنّەبدفةەەمىػط -22
قػەەمعغدٓدتەەمظدلةە دمٔةەغىلەەمجِخٔقەبدفةەتتتتتتوالًەغيەًتتتتتتػُدەەالمكجػؤًةەوەثصعٓدُدەفتتتتتتغنّەوِەق

 ػوًْەفْەثٌظٔهەغقِدەەمقػەئس.ەالمكج
ەءوىيەأؾىدتتتتثە(ەبلەەفُػە)ٓنجؼمەەمىػطمٔيەمُهەبدفةە جؼوٓعەەمىػطكەوەمزُةەەالؤٌةە جقدرٓػەفدونةە -22

ەبدفةەمِبال وًقدطەەمبٔعەەمجد ػةەمُهەفْەغىِمەەمػػەقەوەغٌدوٌُٓهەوًقدطەەالثمدلەەمظدلةە ُهەوەثصعدەء
 َغهەەمىػنِودتەويەقبلەەمزُةەەالؤٌة.

ەكەمٍە جٌگٔغەەالمجؼەودتەەالطػىەەمىقدرمُدەفْە ٌِدەَغهەەمالئصةەەمجٌظٔىٔةٓنجؼمەەمىػط -28
ە :ًقطةەەمبٔعە/:ەەالمجؼەودتەەمػدوةەمنِبٔلەەثاموا

ەغةەمبٔعەەمقػەئسەويەەمزُةەەالؤٌةتًدفە(ەرطمةە)ٓقجػطەغنّەەمِبٔلەأوەًقطةەەمبٔعەەمصمِلەغنّإردزةە -2
ەۀةتٌظٔىتجتهِە ىەَغهەەمالئصةەەمشؿبەەمىؼەومةەەمبٔعەوە(ەرُدزەەالويەەمِطٌْەەمػػەقْە) ەمنزُةەصقتوٓ،

ە.ەالردزةەفْەشدلەوظدمگةەًقطةەەمبٔعەەوەەمِبٔلءەەالؤٌةەەمغد
ە :فػوطەشمِلەەمِبٔلەوەًقطةەەمبٔعەغنّەإردزةە ٔعەەمقػەئس -8
ە.ەەمصمِلەغنّەأرُؼةەەمجِخٔقەەالمكجػوًْەمكلەوػطكمٍ -ەأ

ە.ەمٍەەمجؿزٔلەمعىەەمىػطك -ەب
ەممددرةەەەەالؤٌةەٓقوْە وػورةەەالمجؼەمە ُغهەەمالئصةەوەەمجػنٔىدتثِقٔعەثػُعەططْەرعٓعەمعىەەمزُةە -ەت

ە.أوەەمجْەثمعرەوؿجقبالًەغيەەمىػطكەأوەەمزُةەەالؤٌةەمبٔعەوەثعەولەەمقػەئس
ە.قٔدمەەمِبٔلەەوەًقطةەەمبٔعە دفػدرەەمزُةەەالؤٌةەفْەەمىٌطقةەەمزعٓعةەغٌعەثغٔٔػەوِقعەغىنٍ -4
ەمالئصةەوەەوفقەەالمٔةەوەەموِە ىەەمىٌمِصەغنُٔدەفْەَغهەەمجؼەمەەمِبٔلەەوەًقطةەەمبٔعە جگػٔلەەمقػەئس -3

ە.ٓجصىلەوؿؤومٔةەەمقدًًِٔةەغيەوعىەوطد قةەەمػقعەموِە ىەَغهەەمالئصةەەمجٌظٔىٔةەطاللفجػةەەمجعقٔق
ثٌظٔهەەووالٓزِزەمٍەەمجگػٔل،ە(ەمىقجػك)الٓزِزەمنِبٔلەەوەًقطةەەمبٔعەثٌظٔهەەمػقعەمغٔػەوقجػيەەمقػٓصةە -5

 ىقجػكەلدشبەەمػالقة.ەمػقِدە ىؿجىؿكدتەغٔػەەم
ە ::ەەالمجؼەودتەەمػدوةەمنزُةەەالؤٌةەثالثا

ىنُدەتتتتتتوثكِنەەمػطمةەەوەەالردزةەوصعدةە ػٌِەنەدقٔقەمٌقطةەەمبٔعەوًطدقەغ،ەوٌسەإردزەتە ٔعەەمقػەئس -2
ەأيەەًٍەالٓزِزەمٌقطةە ٔعەوزدزةەفْە(ەوػبؼەوصدفظةە،ەءقودە،ًدشٔةەە،قػٓةەە)قةەەمزغػەفٔةەهىيەەمىٌط
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ەەمػئٔؿٔٔيەەمغٓيەٓكِنەًطدقغىنُهەوەؾعەوءەأودە دمٌؿبةەمنِبالەوە،ەمػىلەفْەوٌطقةەأطػىەوٌطقةەوػٌٔةە
ەەمىٌدطقەفْەەمقػەئسەػٔلتتتتثگەوەعتتتتمبٔەنُهتتتتغىەًطدقەٓغبػەأنەفٔزبەوصدفظةەأوەقةتتتتدػەويەەوٌطتتتتألب

 .ەمىىٌِشةەەإلردزةەأوەەمػطمةەفْەفُٔدەٓػىنِنەەمجْەەمزغػەفٔة
 .ثصعٓعؾالوةەمىِقفەألوٌْمنِبٔل -8
ەەمِەردةەەمقػوطەبلەثصقٔقەشدلەفْەبدفةەەمبٔعەًقدطەءمنِبالەەمقػەئسە ٔعەإردزةەەالؤٌةەەمزُةەثىٌس -4

ەەمزُةەقبلەويەثنقدئٔدەثزعدەوەؾٌةەغيەالثقلەمىعةەگػِلتتتتتتەمىەؾدرٓةەإردزةەوثىٌس،ەىددةتتتتتتەمەَغهەفْەەەە
ۀٍتتتجوتتودثقەشؿبەوەەمىػطكەوعەقدورتت دمجەوەەالؤٌةەُةتتتەمزەقبلەويەثصعدەٌةتتػٔتتوەمىعةەەوەەألؤٌة

ەەمجٌظٔىٔةەوەەألؤٌةەەموػورة
ەأيەوعەػدولتتتتتتەمجە إٓقدوەمٍەوػطكەأيەثِرٍٔەەألشِەلەويەشدلەأيەأوەوقتە أيەوەەالؤٌةەمنزُةەٓصق -3

ە مِرةەەألوػەمُغەەەالوجددلەمُهەەمىػطمٔيەغنّەوٓزب،مٍەەمىىٌِشةەەإلردزةەءوإمغدە ٔعەًقطةەأوەوبٔل
ەەوكيەەالٓقدوەنەەؾبدبە جقعٓهەەمزُةەالؤٌةەقٔدمەوعەەمُٔئةەويەغنهەغنّەذمكەٓجهەغنّأنەوبدفػة

ە.ذمك
ءەثىكٔيەمِبالەمغػضەەمػىلەەوقدتەوەوغٌدوٌُٓدەوصدفظةەبلەفْەوػەبؼَدە جصعٓعەەألؤٌةەەمزُةەثقِم -5

ە ەألؤٌةەەمزُةەوػەبؼەوػەرػٍەويەەمبٔعەوًقدط
ەەمجؼەمەووعىەدمگدتتتەمىظەةتت كدفەدوريە قكلەرؾىٔةەدرٓػتت جقەمٍەەمىػطكەالمتت إغەەالؤٌةەُةتەمزەقٔدم -6

 ەمىػطمٔيەمُهە ُغهەەمالئصة.
ەااللكترومه التهثوق الوة و المشترك تسجول(V).ەمىددة

ەويە(IV)ەەمىددةەفْەمىدوردەوفقدًەەألؤٌةەەمزُةەويەەمقػەئسە ٔعەوؼەومةەإردزةەغنّەەمبٔعەًقطةەشمِلە ػع
ە :ٓنْەبىدەەمجؿزٔلەٓكِنەغنٍٔەوە،ەەمالئصةەَغه
ەەمصدلنٔيەەالردًبەوەەمػػەقٔٔيەمنىِەطٌٔيەثبدعەأنەٓزبەDataتەمەوفػەئسەجٔددٓةتەالغەمنقػەئسە دمٌؿبةە -2

ەوجوىٌدەأدًّەبصعەٓكِنەأنەٓزبەەالمكجػوًْۀقتتتتەمجِخەغىنٔةەويەەمٌدثذەەمػقعەفإنەغنٍٔەوە،ەەقدوةەغنّ
ە :ەمجدمٔةەەألوِر

ە.ەەمقػٓصةەرقهەإمّە دإلهدفةە ٍەەمظدصەوەمقػدرەمٍەەمىػطكەەؾه -ەأ
ەوع،ەمػقعەثٌظٔهەثدرٓضەإمّە دإلهدفةە(ەمُدثفەورقهەەالؾهەذبػ)ەەمىبٔػدتەوىدلەأوەەمبٔعەًقطةەوػنِودت -ەب

ە.(ەالؾهەمجزدري)ەەمبٔعەًقطةەەؾهەوەغٌِەن
ە :ٓنْەبىدەوەەمػقعەفْەەمىقجػكە ٔدًدتە:ەثؿزٔلەەمىقجػكە ٔدًدت -ەت

ە.ەألمەەؾهەوەەمىٔالدەثدرٓضەوەەمكدولەەمىقجػكەەؾه• 
ەوعەەمِطٌٔةەدقةتەمبطە ٔدًدتەأوە(ەەممصٔگةەرقهە،ەەمؿزلەرقهە،ەەمُِٓةەرقهە)ەەمىعًٔةەەألشِەلەَِٓةە ٔدًدتە•

ەەمزُةەثقِمەەنەغنّ،ەەەمؿگػەرِەزە ٔدًدتەەوەؿِقتتتەمەەردزةۀدًدتتتت ەەوە(ەەمجػػٓگْەەمػقهە)ەەمِطٌْەػقهتتتەم
ە.ەەمػقعەفْەەمبٔدًدتە ُغهەونؤَدەەمِەربەەمصقِلە جصعٓعەالشقدەەالؤٌة

ەطقةتتوٌەفْەجػكتتىقتەمەبدنەدمةتشەفْەوە،ە(ەدەرە،ەزقدقە،ەوصنةە)ەبدولە قكلەەمػٌِەنە:ەذبػەەمىقجػكەغٌِەنە•
ە.دەمةەًقطةەەقػبەثغبػەرٓگٔة

ە.ەمبػٓعەالمكجػوًْإنورع•
ە :ثِخٔقوؿجىؿكدتەمىقجػك -ەث
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دوْەتتتتتتتتونًِةە ِرُٔيەەألو)(رِەزەەمؿگػەبطدقةەەمِطٌٔةەەوەەردزةەەمؿِقەەوەمأوَِٓةەەألشِلەەمىعًٔةە)•
 ە(وەمظنگْ

ە. طدقةەمؿكيأوەمبطدقةەمجىٌِٓٔة•
ە.ەەمىػدمهەوەهصةەثكِنەأنەغنّەوونًِةەشَٔةە طػٓقةەثؤطغەأنە:ەٓزبەەمىقجػكەلِرة -ەج
ە :لِرٓةەمٔؿتەوەرقىٔةەثكِنەەنە:ەٓزبەەمىقجػكە مىة -ەح
ە طػٓقةەثعوٌُٓدەٓجهەأنەٓزبەەالمكجػؤًةەەمبمىةەإن":ەەمجدمٔةەە دمطػٓقةەەالمكجػؤًةەەمبمىةەثؤطغ•

ە".ەمِەشعەەإللبعەفْەەمصنىٔةەەمظطِطەوىٔؼەتەمزىٔعەشدوٓةەمجكِنەەإللبعەثعوٓػ
ەەمالئصةەَغهەؾػٓدنەثدرٓضەويەەفُػەؾجةەوعةەهىيەەمػقىٔةەەمبمىةە جطبٔقەمٍەەمىػطكەٓنجؼم•

ە.ەەمجٌظٔىٔة
ەثػغرەشدلەفْەوەەمٔىٌّەمنٔعەەإل ُدمە مىةەثؤطغەذمكەثػغرەشدلەفْەوەەمٔؿػىەمنٔعەەإل ُدمە مىةەثؤطغ•

ە.َكغەەوە،...ەەمٔىٌّەەمؿبد ةە مىةەثؤطغەذمكەثػغرەشدلەفْەوەەمٔؿػىەەمؿبد ةە مىةەثؤطغەذمك
ەفوالًەأغالهەەمبمىةەەطغە طػٓقةەءەمِبالەوەوبٔػدثُهەوىدنْەثِغٔةەغيەوؿؤومٔيەمُهەەمىػطمٔيەٓكِن•

ە.بدولە قكلەەمبمىةەثأطغەەمجْەەمىػعەتەوەەألرُؼةە دؾجظعەمەەمقٔدمەغي
ە.ەەمىغجػبەەوەمنىقٔهە دمٌؿبةەەمٌدفغةەەالقدوةەوخٔقة -ەخ
ەغىنٔةەويەەمػقعەفإنەغنٍٔەوە،ەشمػەًەەمػػەقٔٔيەغٔػەمنِەفعٓيەثبدعەأنەفٔزبەەمؼەئػٓيەمقػەئسە دمٌؿبة -8

ە :ەمجدمٔةەەألوِرەوجوىٌدًەأدًّەبصعەٓكِنەأنەٓزبەەالمكجػوًْەەمجِخٔق
ە.ەەمىددةەَغهەويەەمالئصةەَغهەويە(حە،ەجە،ەبە،ەأە(2/ەمگقػةەفْەەمىقدرمُدەەمبٔدًدتەًگؽ -ەأ

ە :ٓنْەبىدەوەەمػقعەفْەەمىقجػكە ٔدًدتە:ەثؿزٔلەەمىقجػكە ٔدًدت -ەب
ە.ە("ەنەوكي"ەؾهەەألمە)ەوەەمىٔالدەثدرٓضەوەەمكدولەەمىقجػكەەؾهە•
ە.(رٌؿٔةەەمىقجػك،ەرقهەەمزِەزە)ەەمؿگػەرِەزە ٔدًدتە•
ە.ەەمػػەقەفْەەإلقدوةەوكدنەغنّەدەمةەًقطةەەقػبەأوەەإلقدوةەوكدنە:ەذبػەەمىقجػكەغٌِەنە•

ە :ثِخٔقوؿجىؿكدتەمىقجػك  -ەت
ە.ە(ونًِة)ەەمؿگػەرِەز•
ە.ەەمػػەقەفْەەمىؤقجٔيەمنػدونٔيە دمٌؿبةە(ونًِة)ەەمعطِلەؾىةەەوەەإلقدوةە طدقة•

ە.ەفقىەوەشعةەوػةەمنجزعٓعەقد نةەِٓمە(25)ەەمؼەئػٓيەفػەئسەثگػٔلەوعةەثكِن -ەث
ەأنەغنّەأقمّەبصعەوەشعەآنەفْە(ەمؼەئػ)ەەمِەشعەمنىقجػكەفقىەفػەئسە(3)ە ٔعەمُهەمنىػطمٔيەٓؿىس -ەج

ەەر ػةەويەأبدػە جؿزٔلەمُهەمنىػطمٔيەالٓؿىسەوە،ەەألطػەغيەوٌگملە ػقعەفػٓصةەبلەثؿزٔلەٓجه
ە.ەەمجعوٓػەوإغددةەەمجگػٔلەوعةەءەًجُدەإال ػعەەمِەشعەمنىقجػكەأًظىجُدەفْەغقِد

ەجؿزٔلت دمەىدٓنْت ەجؼەمتەالمەمٍەەمىػطكەغنّەفدنەەمالرٔئٔيەوەەمٌدزشٔيەەمّەثبدعەەمجْەمنقػەئسە دمٌؿبة -4
ە :بىدٓنْەوەەالبجػوًْەەمجِخٔقەوفق

 .ەًدفغةەUNتەمەوخٔقةە -ەأ
 .ًدفغةەەمىظٔهەوخٔقة -ەب
ەفْەەمعەطنٔةەوزەرةەغيەەممددرةەەوەەالثصددٓةەەمعەطنٔةەوزەرةەغيەەممددرةەەالقدوةەوخٔقةەەوەَِٓة -ەت

 .بِردؾجدنەەقنٔه
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ەمنػػەقٔٔيە دمٌؿبةە،ە(ًدفغةەەقدوةەوخٔقةە+ەمؿگػەرِەز)ەفٔكِنەمالرئەەمىؿجىؿكدتەورِدەشدلەفْ -ەث
ە.ە(ەمىؿجىؿكدتەمدبِثٔة)ەفجكِن

ەەمػقعەثٌظٔهەوەءەمقػەەثدرٓضە...َِە)ە,زٓدرةەەغجٔددٓةە)ەەلٌدفُدە كدفةەەمقػەئسەثگػٔلەثدرٓضەٓػجبػ -3
ە.ەەمىقجػكە ٍەٓقِمەآطػەءەرػەەەيەەوەوكدمىةەأولەثدرٓضەومٔؽ

ەثؿزٔلەٓجهەأنەغنّەأقمّەبصعەەمِەشعەمنىقجػكەفقىەەغجٔددٓةەفػەئسە(7)ە ٔعەمُهەمنىػطمٔيەٓؿىس -5
ەويەأبدػەثؿزٔلەەألشِلەويەشدلە أيەمُهەمٔيتتتتمنىػطەالٓؿىسەوە،ەەألطػەغيەوٌگملە ػقعەفػٓصةەبل

ەەمّەدفةتت دالهە،ەەمِەشعەمنىقجػكەىجُدتأًظەفْەفػدمةەغٔػەأوەػدمةتفەبدًتەءؾِەەفػەئسەمؿبعەغقِدەؾبػة
ە.ەوٌگمنةە ػقِدەوەەمىقجػكەمٌگؽە(Data)فػەئسەخالخةە(4)ە ٔع

ەەغجٔددٓةەططِط)ەفػٓصةە(839ەمّەە22)ەويەەمقػبدتەوەمنىؤؾؿدتە دمزىنةەثبدعەەمجْەمنقػەئسە دمٌؿبة -6
ە :ەمجدمٔةە دموِە ىەەالمجؼەمەمٍەەمىػطكەغنّەفدنەوغنٍٔە،ە( ٔدًدتەەو

ەالئصةتتەمەَغهەوي (V/  1)ەددةتتەمىەفْەغنٍٔەمِصتودوٌەوشؿبەەمىظِلە دؾهەەمبٔعەغقعەٌظٔهتثەٓجه -ەأ
ە.ەمىبدغةەەألرقدمەثؿنؿلەوەەمجظِٓلەوبجدبەەمجػُع ە دإلهدفة

ەەؾهەمىظِل+ەەمدبِثٔةەوؿجىؿكدثٍە+ەەمجٌگٔغيەوعٓػَدەەؾه)ەەمىؤؾؿةە دومٔدتەەالؤٌةەەمزُةەثؼوٓع -ەب
ە.ە(ەمجظِٓلەبجدبە+ەەمػٌِەنە+

ەەوەەغجٔددٓةەططِطە)ەفػەئسە(852)ويەەبدػەوەمقػبدتەمنىؤؾؿدتە دمزىنةەثبدعەەمجْەمنقػەئسە دمٌؿبة -7
ە :ەمجدمٔةە دموِە ىەەالمجؼەمەمٍەەمىػطكەغنّەفدنەوغنٍٔە،ە( ٔدًدت

 .منىؤؾؿةەەمبٔعەقبلەەالؤٌةەەمزُةەوِەفقةەەؾجصمدل -ەأ
ەهتتەؾە+ەدبِثٔةتتەمەؿجىؿكدثٍتتوە+ەەمجٌگٔغيەوعٓػَدەەؾهە)ەؤؾؿةتەمىۀدتت دومەەالؤٌةەةتەمزُەثؼوٓع -ەب

ە.شكِؤةەبدًتەمىؤؾؿةەەذەەمنىظِلەەمىػنِودتەَغهەوثكِنە(ەەمجظِٓلەبجدبە+ەەمػٌِەنە+ەەمىظِل
ە.ەرؾىٔدەەالؤٌةەەمزُةەەفػدرەمٍەەمىػطكەغنّەفدنەەمقػبةەوعٓػەەوەەمىظِلەەؾهەثغٔػەشدلەفْ -ەت
ەمجنكەثظمٔمُدەٓجهەەمجْەەمجؿنؿالتەٓجوىيە(ExeclSheet) ٔدًْە زعولەەالؤٌةەەمزُةەثؼوٓع -ەث

ە.ەمىؤؾؿة
ەغنّەمِلتتتتەمصەثػومەەمجْەەمىؤؾؿةەوعەە ػەوٍەٓجهەەمغيەەمػقعەهىيەفػطە ِهعەمٍەەمىػطكەٓجكگلە -ەج

ەهتوەمػقەوِظگُٔهەء دؾىدەەالؤٌةەەمزُةە جؼوٓعەەمقػبةەەوەەمىؤؾؿةەثجكگل"ەبىدٓنْەوەەمُدثفەفػەئس
ە.ە".ExcelSheetرعولەهىيەمٍەەمىظمك

ەەمٔةەوفقەەمقػەئسەثؿزٔلەالثىدمەەمىؤؾؿةەوقػەەمّەەرؾدمٍەٓجهەفػٓقە جظمٔكەمٍەەمىػطكەٓجكگلە -ەح
ە.ەدوريە قكلەوەەالمكجػوًْەەمجِخٔق

ەوە،أدًّەبصعەەمػقعەثٌظٔهە ػعەوبدفػةەىتفقەوەشعةەؾدغةەَِەەمقػٓصةەمجگػٔلەەمىؿجغػقةەەمىعةەثكِن -8
ە دمٌؿبةەوػُدەەمىجػدقعەەمزُةەؤؾؿةتتتتتەمىەطنبەشؿبەەوە،ەەمػقعەظٔهتتتتتثٌەقبلەەمقػٓصةەثگػٔلەالٓزِز
ە.ەمىؤؾؿدتەمظطِط

ەمٍەەمىػطكە ٔيەوبدفػەثػدقعە)ەەمىبدفػەەمجػدقعەء إرػەەوقػوطەمنىقجػكەەمظعوةەثگػٔلەٓكِنەەنەٓزب -9
ە.ەمجظِٓلەبجدبەەغجىددەٓجهەمنىؤؾؿدتەەمبٔعەشدمةەفْەوە،ەمنىقجػكەەمىبدفػەەمبٔعەشدمةەفْە(ەەمىقجػكەو

ەوەMI-FIـ الەظعودتتت ەەمظدلةەُؼةتتەألرەفْەەمىؿجظعوةەستتەمقػەئە بٔعەەمظدلةەقِدتەمػەظٔهتثٌەٓكِن -22
ە(V/1)ەەمىددةەفْەودوصعدەوفقە،ەمقػٓصةەغىنُدەٓصجدجەەمجْەەمىقد ُةەەمظعودتەويەوغٔػَدەەمبٔدًدت

ە.ەمالئصةەَغهەفْەەمِەردةەەموِە ىەوەمنقػوطەثظوعەوەەمالئصةەَغهەوي
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ەەمىؿؤومٔةەٓجصىنِنەوەفظمٔدًەػكتتتتتتتەمىقجە صوِرەەمػقعەثٌظٔهەبدفةەەمبٔعەوًقدطەءەمِبالەغنّەٓزب -22
ەوەەمىقجػيەمٌگؽەوؿجىؿكدثٍەوەەمىقجػكەوػنِودتەوەەمصٔةەەممِرةەوەمىةتتتتتتەمبە أطغەبدونةًەەمقدًًِٔة

 ەءُدتەًجەقبلەەمىظدمگةەخبِتەغٌعەەمبنعەفْەقدًًِٔةتوەمەەألؤٌةەەمزُدتەأودمەدًِنتتەمقەنةتطدئەثصتەٓكِن
 .ەەمالئصةەَغهەفْەەمىقدرمُدەەمجعقٔقەفجػة

ە :آمٔةثؿنٔهەمىقجػكمنػقع -28
ەەمٌدثذەەمػقعەويەوومعقةەونًِةەًؿظةەەمقػٓصةەء قػەەقٔدوٍە ػعەقجػكتتەمىە جؿنٔهەمٍەەمىػطكەٓنجؼم -ەأ

ەوەمظجهەەمبٔعەًقطةەػنِودتتوەبدفةەوجوىٌدًەەمبٔعەًقطةەويەوبدفػە قكلەەالمكجػوًْەەمجِخٔقەغىنٔةەوي
ە.ەورعەەنەەالمكجػوًْە دمبػٓعەەرؾدمُدەەوە،ەەمقػبةەويەەمىػجىع

ەوللەەغجىددەمُهەەمىػطمٔيەغنّەفدًٍەوبدفػە قكلەەمػقعەويەًؿظةەەمىقجػكەثؿنٔهەثػغرەشدلەفْ -ەب
ە:ەەآلثْەٓجوىيەوەەمقػبةەفػدرەغنٍٔەونِنەەؾجالم

ە.ەەمىقجػكەَِٓةەرقهە،ەوثِقٔػٍە(خالخْ)ەەمىقجػكەەؾهە،ەەمقػٓصةەرقهە•
ە.ەمبٔعەًقطةەغٌِەن،ەەمبٔعەًقطةەأوەەمىػجىعەەمِبٔلەأوەەمىبٔػدتەوٌعوبەەؾهە•

ە.ەەمىبٔػدتەوٌعوبەەؾهەأوەەمبٔعەًقطةەلدشبەطجهەوەوثِقٔعەەؾه• 
ە.ەمقػٓصةە ٔعەثدرٓض•

ەوەونًِةەًؿظةەغنّەەمىقجػكەِلتتمصمەالزوةتتەمەەتءػەتتەإلرەةتتبدفۀُلتتجؿتت ەُهتمۀيتىػطمتەمەجػُعتٓ• 
ە.ەمػئٔؿٔة ەمىػەبؼەەشعەوػەرػجٍەغٌعەأغالهەودوصعدەوفقەوەەمػقعەويەألِمٔدەومعقة

ەوعةە ػعەەمػئٔؿٔةەەمىػەبؼەەشعەويەىقجػكتەمەإمّەػقعتەمەويەومعقةەًؿظةەجؿنٔهت ەمٍەەمىػطكەجؼمتٓن -ەت
ە.ەەمقػٓصةەءفػەەثدرٓضەويەأقمّەبصعەەٓدمە(22)

ە. غمكەەمىقجػكەەغالمەوٓجهەەألشِەلەويەشدلە أيەەمػقعەغيە عٓالًەەالؾجالمەوللەالٓػجبػ -ەث
ەوقتەػعت دؾەەمىظجمةەەألؤٌةەەألرُؼةەوەودئٔةتەمقەەمزُدتە جؼوٓعەثدودًەەمجؼەودًەمُهەەمىػطمٔيەٓنجؼم -ەج

ەٓكِنەأنەغنّەەمقػٓصةەثگػٔلە ػعەەالمكجػوًْەەمجِخٔقەغىنٔةەويەەمٌدثذە دمػقعەرؾىْەو قكلەوىكي
ەوەەمىػنِودتەبدفةەوجوىٌةەثكِنەأنەغنّەقبنُهەويەطنبُدەشٔيەەمقػبةەويەومعقدًەوەوەهصدًەوەونًِدً

ەو دمٌؿبة،ەەمىظجمةەەمزُدتەأودمەوؿؤومةەەمقػبةەثكِنە ظالفةەوەەمالئصةەَغهەفْەەمىقدرمُدەەمبٔدًدت
ەەمقودئٔةەەمزُدتەەوەەالؤٌةەمالرُؼةەثؼوٓعَدەٓجهەفدًٍەمٍەەمىػطكەقبلەويەەمىػفِهةەمنػقِد

ەؾببەمػفنەوع ٔدنەەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەَغهەهِە ىەمىظدمگجٍەەمػقعەرفنەثهە دًٍەوعەغالوُه
ەەەنەوكي

ەثِخٔقەأرُؼةەطاللەويەفػٓصةەأيەػٔلتتتتت جگەەمبٔعەًقطةەأوەەمِبٔلەقٔدمەەألشِەلەويەشدلە أيەالٓزِز -24
ەمكلەوػورەبنىةەوەوؿجظعمەەؾهە جظمٔكەەالمجؼەمەمُهەەمىػطمٔيەوغنّەأطػە ِبٔلەطدلةەەمكجػوًْ

ەأوەەمبٔعەًقطةەەشجگدظەغعمەغيەفوال،ەەمبٔعەًقطةەَدثفە ػقهەثصعٓعهەوەەألطػىەغيە ىػؼلە ٔعەًقطة
ە.مٍەەمىػطكەإمّەەمػقعەإرؾدلە ػعەوقجػكەأيەوؿجىؿكدتەأوە ىػنِودتەەمِبٔل

ەفُػەبلەًُدٓةەويەەٓدمە(22) ػع)ەفُػيەثقػٓػە جقعٓهەەمىػطكەطاللەوويەمُهەەمىػطمٔيەٓنجؼم -23
ەەالمكجػؤًةەوغقِدَدەەمىبدغةەەألرقدمەثگدلٔلەبدفةەٓجوىيەرؾىْەو قكلەەالؤٌةەەمزُةەإمّە(ثقِٓىْ
 ەمىػفِهة.ەەمػقِدەەمّە دالهدفة
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ە: البوامات قاعوة:ەە(VI) ەمىددة
نِودتەتتتقىلەغنّەبدفةەوػتتتگدظەغنُٔدەوثتتتىقجػبٔيەوەمصتتتقدغعةە ٔدًدتەمنءەەمىػطمٔيەمُهەإًقدغنتتّەە -2

طاللەەمظعوةەوگػنةە)ەمجؿزٔلەەمىعققةەوثگدلٔلەەمػقِدەمكلەوقجػكەمنىػطمٔيەمُهەفْەرىٔعەشدالثُهە
وعەثصعٓعەە(ەػنقةەووگمِمةەوًقلەغقِدەەالفجػەكەوثصِٓلەەمػقهەويەطاللەطعوةەەالشجگدظە دمػقهتتتتتوو

 َغهەەمظٔدرەتەويەطاللەەمزُةەەالؤٌة.
ە جِفٔػەػنقتتودٓجەبلەوەةتتٌٔتتەمگەكدًدتتتەإلوەوەدةتتەمصعٓۀةتتقٌتتەمجەەمىػعەتەثِفٔػەمُهۀيتىػطمتەمەغنّ -8

 ەالؤٌة.ەەمزُةەوجطنبدتەوەەمالئصةەَغهە ٌِدەثٌگٔغەٓوىيەو ىدەبدفةەەمبٔعەوًقدطەءمنِبالەەمعغه
 تفعولالخومة:ەە(VII)ەەمىددة

ەَغهەويە(V)ەەمىددةەفْەوەمىصعدةەەمػقعەثؿزٔلەوػنِودتەەبجىدلەإال ػعەەمقػٓصةەثگػٔلەالٓزِز -2
 ەمالئصة.

ەبىدەىقجػكتەمەثؿزٔلە ػعەرعٓعەقجػكتوەأليەەمؿٔهەقػٓصةتمەەمظعوةەگػٔلتثەمُهەمٔيتەمىػطەغنّەٓزب -8
ەەمالئصة.ەويە(V) ەمىددةەفْ

ەبصعەءەمقػەەدرٓضتتتثەويەەٓدمە(22)ەوعةەىيتتتوهەەمجؿزٔلە گقلەىقجػبٔيتتتەمەإططدرەمُهەەمىػطمٔيەغنّ -4
 ەەثدرٓضووقتەالططدرەويەؾدغة(38)ەطاللەەمجؿزٔلەەغددةەشدلغعمەفْەەمقػٓصةە دٓقدوەوەغالوٍەەقمّ

ەالتوقوقوتعلوقالخومةوفصلنا:ەە(VIII)ەمىددة.ە
ەوػنِودتەثعقٔقە(مُهەەمىػطمٔيەقبلەويەوظِمٔيەأفظدصەطاللەويەوفقى)ەمُهەەمىػطمٔيەغنّەٓزبە -2

 بىدٓنْ:ەەوەەمقػٓصةەثگػٔلە ػعەەمجؿزٔل
ەەمجأبعويونئبدفةەمصقِلەإلمؼەؤةەمىصعدةفْەمػقعوعىوطد قجٍموِە ىَغهەمالئصة. -ەأ

 ەمجأبعويأنەمىؿجىؿكدتەمىطنِ ةفْغىنٔةەمجؿزٔلوػفقة دمػقع. -ەب
 ەمگجػة.ەَغهەطاللەەمجعقٔقەمُهەەمىػطمٔيەغنّەوٓزبەەمجگػٔلەوقتەويەأٓدمە(22)ەەمجعقٔقەفجػةەثكِن -8
ةەەمىددەفْەبىدە)ەەمىقجػكەەططدرە ػعەوەەمىددةەَغهەويە(2)ەقػةتتەمگەدمگجٍتتمىظۀلتتەمجؿزەنترفەشدلەفْ -4

4/VIIەفْەػدلتتتتتەمگەغٔػەەمىقجػكەوػشنة)ەەمظعوةەثػنٔقەمُهەەمىػطمٔيەغنّەٓزبە،ە(ەەمالئصةەَغهەويە
 وبدفػة.ەو قكلە(ەەمگػدلە دمىقجػكەەمظدلةەەمجٌظٔىٔةەەمالئصة

ەمُهەەمىػطمٔيەغنّەٓزب،ە(ەؾدغةە38تتتتتتتەمە)ەەمجؿزٔلە إغددةەمنىقجػكەەمىىٌِشةەەمگجػةەءەًجُدەشدلەفْ -3
 .(ەمجعوٓػەوػشنة)ەەمظعوةەغيەەمقػٓصةەفمل

ەەمظدلةەظٔىٔةتتتەمجٌەەمالئصةەفْەەمجعوٓػەوػشنةە)ەەمظعوةەغيەىقجػكتتت دمەەمظدلةەصةتتتەمقػٓەفملەغٌعە -5
 فدًٍە:ە(ەەمگػدلە دمىقجػك

ە غمكەەمظدلةەەمظعوةەغيەەمىگمِمةەەمؿٔهە قػٓصةەەمىػثبىەەمػقهەەؾجظعەمەإغددةەمُهەمنىػطمٔيەٓصق -ەأ
 مٍ.ەأطػەإفػدرەأيەدونەويەەمىقجػك

ەغيەەمىگمِمةەەمؿٔهە قػٓصةەەمىػثبىەەمػقهەإلعەرەإلغددةەجؼەودتتەمەأٓةەمُهەمٔيتەمىػطەغنّەالٓجػثب -ەب
 .ەەمىقجػكە غمكەەمظدلةەەمظعوة

ەەمالئصةەإمّەثعوٓػَدەٓجهەەمجْۀهتتتەمؿەطدقدتتتت بەطةتتتەمىػثبەدمتتتەألرقەوإلعەرەەؾجظعەمەإغددةەوعتتتٓظ -6
 .ەەمگػدلە دمىقجػكەەمظدلةەظٔىٔةتەمجٌ
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ەتجوهوالتسجول:ە(IX) ەمىددة
ە:ەغٌعەەمىقجػبٔيە كدفةەەمظدلةەەمجؿزٔلەوػنِودتەثصعٓحەمٍەەمىػطكەغنّە -2
ە.وقتەأيەفْەەالؤٌةەەمزُةەأوەەمىػطكەطنبەغنّەء ٌد -ەأ

)ەمىددة)ەەمجعقٔقەوػشنةەغبِرەويەەمىقجػكەفقلەشدلەفْەمٍەەمىػطكەطنبەغنّەء ٌدً -ەب VI I I ە.ە.
ە.ەمجؿزٔلەثزعٓعەأوەًدرصةەثؿزٔلەغىنٔةەآطػەثدرٓضە ػعەوقتەأيەفْەەمىقجػكەويەطنب -ەت
ەعفعتتەمەەمّەىؿبقتەمەەمعفعەويەىتەمظەثصِٓلە،ەەمقػٓصةەونكٔةەًقلە،ەػٓصةتەمقەبعەلتەؾجە)ەشدالتەػعت  -ەث

ە.ە(ە دمػكؽەەوەەمالشق
ەصقتتوٓە(V)،ەددةتتەمىەفْەىدتتبەػنِودتتتەمىەصعٓحتتثەغٌعەؿزٔلتەمجەنٔةتغىەبدعتإثەُهتمەمٔيتەمىػطەغنّ -8

ە.آلطػەوقتەويەەمجؿزٔلەەتءإرػەەوەغىنٔةەثػعٓلەمنىػطك
ە(V)،ەەمىددةەفْەِەردةتتتتەمەؿزٔلتتتتەمجەمػىنٔةەدًتتتتوفقە دمىقجػكەەمظدلةەەمجؿزٔلەوػنِودتەثصعٓحەغٌع -4

 . ٌزدحەوزعدەەمىقجػكەثؿزٔلەفٔػجبػ
ەويەؾدغةە(38)ەطاللە ٍەەمظدلةەەمجؿزٔلەزعٓعتتثەغىنٔةەًزدحەغيەجػكتتەمىقەطدرتإطەمٍەەمىػطكەغنّ -3

 .ەەمجزعٓعەثدرٓض
ەمقل ملكوة الخط:ە(X) ەمىددة

ّەەمىػطمٔيەمُهەەمىِەفقةەغنّەوەمؿىدحە ٌقلەونكٔةەغقعەفػٓصةەويەوقجػكەإمّەأطػەفػٓطةە-2 ە: ٓجػٔيغن
ە :ەمصوِر -ەأ
 ەمطػوەەألولەَِەەمىدمكەەأللنْەەوەوبٔنٍەەلِمٔدەمنقػٓصةەوەمطػوەەمددًْەَِەەمغي)إودەشوِرەەمطػفٔيەە•ە

ەوػثبىە قكلەوبدفػە دمقػبة)فظمٔدًەإمّەوػبؼەەمبٔعەەمجد عەإمّەەمىػطمٔيەمُهەە(ؾجٌجقلەإمٍٔەەمقػٓصة   
ە.ػوًْأوەوقػەەمقػبةەەمػئٔؿْەوشؿبەەمٔةەەمجِخٔقەەالمكجە(ومٔؽەوبٔلەأوًقطةە ٔعە

ەەألؾبدبەويەؾببەوألي(ەمنقػٓصةەەأللنْەەمىدمكەَِەەألولەەمطػو)ەألولەەمطػوەشوِرەثػغرەفْشدلەأوە•
ەمنطػوەألولەەألومّەەمعررةەويأقدربەەمددًْەەمطػوەشدلبِنەفْەەمطػوەمددًْەإمّەەمىنكٔةەًقلەٓجهەفدًٍ

ەبدولەغدمەمىعةە دمػقعەوثغبػە كدػةەغنُٔدەٓجملەأرقدمەوطىؿةەذمكەودٓدبتە جقعٓهەٓقِمەأنەغنّەشمػەً
ەوەبدػەرلٔعەػبئةتتتثەەطػەودلەمنقػٓصةەشٔدزثٍەألخبدتەەمصدئؼەقبلەويەثقعمەأطػىەوػنِودتەەمّە دإلهدفة
ە.فقىەەمقػبةەوػەبؼەوفْەەالمكجػوًْەەمجِخٔقەوفقە،طالمُدەويەەالثمدلەٓجه وٌطقة

ەبجدبە إلعەرە ٌُٔدەفٔىدەەوەەالفػەدەەمّەەمزُدتەويەەمىنكٔةەثصِٓلەغىنٔةەثٌظهەەمصكِؤةەمنزُدتە دمٌؿبةە•
ەوەەمىنكٔةەثصِٓلەغىنٔةەەبىدلەمغػضەدتتەمزُەثنكەطػٓقەغيەرؾىْەوظِلەەمّەالمٍتتطەويەٓقدرەرؾىْ
ە.ەالمكجػوًْەەمجِخٔقەەمٔةەشؿب

ەثد عەوػٔيەرقهەثصِٓلونكٔةەمغػضەرؾىْەبجدبە إرؾدلەثقِمەەمصكِؤةەوەمزُدتەوەمقػبدتەەمىؤؾؿدتە•
ەٓزبەغٌعَدەەمگػدە دؾهەوثصِٓنٍەطعودثٍەءەًُدەەوەثقدغعهەغٌعەمٍەەمجد عەوەمىِظفەەمگػدەەەمّەوًقنٍەمُد

ە.ەەالمكجػوًْەەمجِخٔق ەمٔةەوفقەەمجؿزٔلەوە ٌگؿٍەەمىقجػكەشوِر
ەەمقػبةەمطدمبةەەومٔدتەثقعٓه)ەبىدٓنْەٓجهەەطػىەفػبةەەوەرُةەەمّەفػبةەەوەرُةەويەەمظطِطەونكٔةەًقلە•

ەوەرعٓعەغقعەثصػٓػەذمكەەمّەەهدفةەەمىنكٔةەثصِٓلەمغػضەەمقػبةەوعٓػەەوەەمىظِلەوبجدبەەمػقعەمجصِٓل
ەەمزُجٔيەوعەغقِدەمعٍٓەمٍەەمىػطكەەيەنە"ەالرقدمەەهدفةەەويەوىدًػجُدەغعمەەالطػىەەوەمزُةەەمقػبةەثقعم

ە.(ەەمددًٔةەەمزُةەەمّەەالومّ ەمزُةەويەثٌدزلەبجدبەو
ەونكٔةەثصِٓلەغىنٔدتەفْەەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەَغهەفْەەمِەردةەمنجعقٔقەەمالزوةەوەالشكدمەەمقػوطەثطبقە•

ە.ەمقػٓصة
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ەمجؿزٔلەەمىقجػكەەططدرەمٍەەمىػطكە دمجؼەمەٓكِنەەمقػەئسەؤمٔػەفدنەؾؿةوتتتؤەمەەوەەمقػبةەثِقفەشدلەفْە•
ە.ەمگجػةەَغهەءەًجُدە ػعەەمجؿزٔلەغعمەشدلەفْەەمقػٓصةە دٓقدوەوەغالوٍەەٓدمە(22)ەوعةەهىيە دؾىٍەەمقػٓصة

ەشوِرەدلتتتفْشە)ەوٌٍەططٔةەوِەفقةەوعەەمىٌقِلەەمىقجػكەإمّەەمٌدقلەەمىقجػكەويەەمٌقلەطنبەثقعٓه -ەب
ە.(ەمددًْەمنطػوەثػُعەٌٓظهەەمصوِرەغعمەشدلەوفْەەألولەەمطػو

ە.(ەوػشنةەمىقجػكفػدل)ەفػّدمةەەمقػٓصةەفُٔدەثكِنەەمجْەەمگجػةەطاللەەمٌقلەطنبەثقعٓه -ەت
ە.ەمنىقجػكەەمٌدرسەەمجؿزٔل -ەث
ە.ەەمالئصةەَغهە ىِربەەمىگػوهةەەالمجؼەودتە كدفةەءەمِفد -ەج
ەەمقِەغعوظدمگةەَغهەالثكِنەأنەفػٓطة،ەمقػەئسە ٌقلەٓجػنقەفٔىدەمُهەوأًظىةەمىػطمٔيە قِەغعەءەمِفد -ەح

ە.ەمالئصةەَغهە ٌِدەويە ٌعەألي
ەأيەإمّە دإلهدفةەةتەمالئصەَغهە ىِربەگػوهةتەمىەجؼەودتتەالمەمكدفةەددلتەالوجەمُهەىػطمٔيتەمەغنّەٓزب-8

ە.ەەمقػەئسەونكٔةەمٌقلەوؿجقبالًەثمعرەقعەأًظىةەأوەثػنٔىدت
ەخومةالمشتركوم:ە(XI) ەمىددة 
ەرىٔعەمىقجػبٔيەغٌعەەمِغْەمػفعوؿجِىەەمىٌدؾبةەەمعورٓةەوەمصىالتەەتءەإلرػەەەثظدذەغنّەمىػطكمُه -2

ەوە،ەوقتەەيەفْەەمىػطكەطنبەغنّەء ٌدًەوثجهەوثطبٔقُدەەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەَغهەوجطنبدتە قأنەمعُٓه
 ەمجِەللالرجىدغْ فْشؿد دتەەمقػٓصةەرقهەشِلەؾجظعەمەمىقجػكەە جِغٔةەەمظدلةەەمصىالتە وىٌُد

ە.ەمصمػەالەەمىددلەؾبٔلەغنّە
ەەتءإرػەەغي ەؾجگؿدر ەي  ظمِص ەمىقجػبٔي مظعوة وزدًْ ءغىال طعوة ثِفٔػ مُه ەمىػطك غنّ -8

ە. ەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەَغهەثطبٔقەغيەثٌقئەفكدوىەأيەومػفعەەمجؿزٔلەوثزعٓعەووجطنبدثٍەەمجؿزٔل
ەالمعلهمات سرهة:ە(XII) ەمىددة

ەثقعَغهەمىؿؤومٔةەشٔح،وؾػٓةە أودنەوصگِظةەەمجؿزٔلەوػنِودتەأنثكِنەهىدنەمُهەغنّەمىػطمٔي -2
ە.ەمبٔدًدتەمُغهەەالشجٔدطٔةەمنٌؿضە دمٌؿبةەەمصدلەوبغمك،ەغدثقُهەغنّ

ەوەەويەموىدنەەمىگػوهةەەتءوەإلرػەەەمىجظغةەەمظطِەتەغيەوگمنةەثقدرٓػەثقعٓهەمُهەەمىػطمٔيەغنّ -8
ە.مغمكەطنبُدەغٌعەەالؤٌةەەمزُةەوەەمىػطكەەمّ،ەەمىقجػكەثؿزٔلەؾػٓة

ەەمقدًًِْەەمٌگدذەەؾٌددەالئصةە ىِربەەمىگػوهةەوەمقػوطەەالمجؼەودتەمكدفةەەالوجددلەمُهەەمىػطمٔيەغنّ -4
 ەمىػنِودت.ەؾػٓةەغنّەەمىصدفظةەوؿأمةە قأنە دمبٔدًدتەەالشجگدظەو

ەعامةأحكام :ەە(XIII)ەمىددةە
ددةەثعوٓػەەمقػەئسەەالغجٔددٓةەوەەمؼەئػٓيەوەذمكەتتؼەمە دمگجػةەەمىصعدةەإلغتمٔيەمُهەەالمجتٓزبەغنّەەمىػط -2

 وفقەودوٌمِصەغنٍٔەفْەەمالئصةەەمجٌظٔىٔةەەمظدلةە دمىقجػكەەمگػدل
أوەثنگُدەأليەؾببەويەەألؾبدبەٓصقەمنىقجػكەإٓقدوەمقػٓصةە(ەمگػدمة)فْەشدلفقعەنەەمىقجػكەمنقػٓصةە -8

ٔؿٔةەوەەمظعودتەتتتت قكلەوؤقتەغٌعەەالثمدلە ىػبؼەطعوةەەمؼ دئيەەوەوػەرػةەوػەبؼەەمبٔعەەمػئەغيەەمػىل
ٔقەوػنِودتەو ٔدًدتەەمىقجػكەومصٔيەتەمىٌجقػةەوەغنّەەمىػطمٔيەمُهەإٓقدوەەمقػٓصةەوبدفػةًە ػعەثعق

أطػىەەمٔيەمُهەوثقعٓهەأورەقٍەەمدبِثٔةەەؾجالمەفػٓصةتتتتشوِرەەمىقجػكەفظمٔدًەإمّەوػبؼەثد عەمنىػط
نةەەمىطنِ ةەويەەمىقجػكەەمغيەٓػومەەٓقدوەتتوٓجهەثصعٓعەەالؾئە،قِدةەتتگةەإذەەبدًتەثدمگةەأوەوگت علەەمجدم

ە.فػٓصجٍەويەقبلەەمزُةەەالؤٌةەو دمجٌؿٔقەوعەەمىػطكەمٍ
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ەدمتتەرقەىِغةتتوزەەوەرقهەغيەبدفػتوەقكلت ەعوةتەمظە دٓقدوەمُهەەمىػطمٔيەثِرٍٔەەالؤٌةەمنزُةەٓصق -4
ە.ەەالؤٌةەثقعٓػەثُهەشؿبەوەەالؤٌةەمنوػورة

ەػدونةتوەقػٓصةتەمەَغهەػدولتوثەE-SIMەطعوةەغنّەصةتەمالئەغهتَەفْەدتىقدرمُتەمەەموِە ىەبدفةەثطبٔق -3
ە ػعدەوەالمجؼەمەەمػقعەظٔهتتثٌەوەجػوًْتتەالمكۀقتتەمجِخەظعەمت دؾجەػٔلتەمجگەشٔحەويەەالغجٔددٓةەەمقػەئس
ە.ەمِەشعەمنىقجػكە ٍەەمىؿىِح

ەەمجطبٔق(XIV).ەمىددة
ەدًتتوفقەرعٓعەوقجػكەأيەزٔلتتثؿەهىدنەمُهەەمىػطمٔيەغنّەٓجػٔيەىٔةتظٔتەمجٌەەمالئصةەَغهەإلعەرەغٌع -2

 .ەەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەَغهەفْەەمىصعدةەمنوِە ى
ەء عەُهتتمەمٔيتتىػطتەمەغنّەٓجػٔيەظٔىٔةتەمجٌەەمالئصةەَغهەإلعەرەثدرٓضەويەەفُػە(ە6ە)ەفجػةەءەًجُدەغٌع -8

 .ەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەَغهەفْەەمىصعدةەمنوِە ىەوفقدەەمصدمٔٔيەەمىقجػبٔيەبدفةەثؿزٔلەإغددة
ەدرٓضتتثەويەٌِەتتؾە(ە4ە)ەفجػةەطاللەەمصدمٔيەەمىقجػبٔيەبدفةەثؿزٔلەإبىدلەمُهەەمىػطمٔيەغنّەٓزب -4

 .ەمىددةەَغهەويە(8)ەەمگقػةەفْەەمىىٌِشةەەمگجػةەءەًجُد
ەووٌظىةەوججدمٔةەغنّدفػدتەەمصدمٔٔيەەمىقجػبٔيەبدفةەثؿزٔلەغىنٔةەثقؿٔهەمُهەەمىػطمٔيەغنّەٓزب -3

 .ەمػىنٔةەَغهەًزدحەوەثِەزنەموىدنەوذمكەەمىددةەَغهەويە(4)ەەمگقػةەفْەەمىصعدةەەمگجػةەطالل
ەغنّەمىػطكەفٔزبەؾببەأوأليەەمىقجػكەأورفنەإطگدقە ؿببەەمصدمْەەمىقجػكەثؿزٔلەغعمەشدلەفْ -5

ەوفقدًەەمقػٓصةەغيەەمظعوةەفملەأوەثػنٔقەمُهەەمىػطمٔيەغنّەٓزبەبىدەستتتتًدرەغٔػەثؿزٔنٍەەغجبدرەمٍ
 (VIII).ەەمىددةەفْەەمىبٌٔةەەتءمإلرػە

ەةءگدتتوەمكەػٔةتت دمِەقەجؿهتتثەوەمجْەوػورٓةتتەمەەتءػەتتوەإلرەىتەمظطەوهعەمُهۀيتەمىػطمەغنّەٓزب -6
 .ەەمالئصةەَغهەألشكدمەەالوجددلەموىدنەوەمگػدمٔة

ەَغهەفقػەتەثٌگٔغەٓظكەفٔىدەمُهەەمىػطمٔيەەمجؼەودتەثٌگٔغەثجد عەەمجْەەمزُةەَْەەالؤٌةەەمزُةەثكِن -7
 .ەەمىددة

ەالتوقوقواالمتثال:ە(XV) ەمىددة
ەمُهەەمىػطمٔيەويەأليە ُدەوجػنقەأطػەًظدمەأيەأوەەمىقجػبٔيۀدًدتت ەقدغعةۀقتثعقەەالؤٌةەمنزُةەٓصقە -2

ە.ەمجؿزٔلەوػنِودتەؾالوةەموىدن
ەفْەوەىػەرتت دؾجەٌظٔىٔةتتەمجەەمالئصةەمُغهەددمُهتتوەوجەمُهەەمىػطمٔيەثطبٔقەوػەقبةەەالؤٌةەُةتەمزەغنّ -8

ەەمقػبدتوەقٔدمەوعىەويەقتمنجصقەػنٌةتوەأوەوگدرئةۀةترقد ەؤعۀًةە زِالتەەمقٔدمەو وىٌُدەەمبنعەغىِم
ەوعى غيەقدًًِدًەودبجةەوەوگمنةەدورٓةە جقدرٓػەەمُٔئةەثؼوٓعەو،ەەالمجؼەمەويەەمبٔعەووٌدفغەًقدطەوەءەمِبال
 .ەەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەمُغهەفػبةەبلەەوجددل

ەەوجددلەويەمنجصققەوٌگمنةەأوەەالؤٌةەەمزُةەوعەوقجػبةۀةترقد ەؤعۀًةە زِالتەەمقٔدمەمنىػطكەٓصق -4
 .ەەمجٌظٔىٔةەەمالئصةە ُغهەەمبٔعەوٌدفغەوەًقدطەوەءوەمِبالەمُهەەمىػطك

ەوەەمػىلەمجؿُٔلەەمصدرةەغٌعەمُهەىػطكتتتەمەويەوثقدرٓػەوػنِودتەطنبەەالؤٌةەەمزُةەوەمنىػطكەٓصق -3
).ەمىددةەويە(2،8،4)ەمگقػەتەثٌگٔغەً XV) 

ەثگػضەأن،ەمنىػطكەەمػقد ٔةەەمنزدنەأوەەالؤٌةەەمزُةەقبلەويەەمىقعوةەغنّەمجقدرٓػەءو ٌدًەمنىػطكەٓصق -5
 .ەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەَغهەأشكدمەوعەمُهەەمىػطكەەوجددلەغعمەغنّەغقِ دت
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ەمىدەوظدمگةەثوبىەفػٓصةەأيەغيەغػەقْەدٌٓدرەونِٔنە(4)ەوقعەرَدەمٍەەمىػطكەغنّەودمٔةەغػەوةەفػض -6
ەفْەەمغػەوةەفػضە ػعەەالؤٌةەەمزُةەطنبەغنّەء ٌدەەمىظدمگةەوػدمزةەثكِنەەنەغنّەأدًدهەەمىِەدەفْەذبػ
ە: رعٓعەويەەمغػەوةەفػضەٓجهەفدًٍەەمىػطكەقبلەويەثصعدەفجػةەهىيەەمىػدمزةەغعمەشدل

/ەمىددة -أ (IV)(8)ە(6)ە(4)ە(8)ە/ەەوالًە 

 (22) (22) (9) (3) (4) (8) (2)(V)/ ەمىددة -ب

  فػەئس شدل فْ ەمددمدة ەمقػٓصة  ػع و، ەمؿد ػة ەمقػٓصة  ػع فػٓصة بل غنّ ثگػض (5)(V)/ ەەمىددة -ت
).ەمبٔدًدت         Data)ە

) (/8)ە(2)ەەمىددة -ث VII)ە
)(/4()8()2)ەەمىددة -ج  VIII)ە

) (/8)ەەمىددة -ح IX)ە
) (/2)ەەمىددة -خ X)ە
) (/5()3()8()2)ەەمىددة -د  XIII)ە
) (5()2)ەەمىددة -ذ XIV)ە
ەەًٍەەالمكجػوًْەەمجِخٔقەغىنٔةەويەەمٌدثذەەمػقعەمجعقٔقەمنقػبدتەەمىىٌِشةەەٓدمە(22)تتتتتەمەوعةەءەًجُدە ػع -7

ە ػعەفػدمةەفػٓصةەاليەەمالئصةەَغهەفْەەمىدبجةەەمػقعەشقِلەويەشقلەەيەفْەًقكەرِدەيەوەشدلەفْ
ە،ەمىقجػكە ٔدًدتەًقك،ەەمِبٔلەوػنِودتەًقك،ە مىةەورِدەغعم،ەشٔةەغٔػەلِرةەودالً)ەەمىعةەَغه
ەوبٔلەوويەغدئعٓةە عونەوگػلەەمظىەەغجبدرەٓجهەفدًٍە(ەالەمصمػەەمىددلەؾبٔلەغنّەوؿجىؿكدتەًقك
ە،ەمظىەغنّە(دٌٓدرەونِٔنە(4)ەوقعەرَدەودمٔةەغػەوةەفػضەەيەوػطكەەمِبٔلەبدنەوەنەوػطكەغٔػ

ەفْەەمىصعدةەمنوِە ىەوطد قجٍەووعىەەمػقعەثعقٔقەَِەەمىعةەَغهەءەًجُدە ػعەەمقػبةەوؿؤومٔةەەنەمكِن
 ە.ەمبٔعەًقطةەەوەەمِبٔلەەردزةەءوەمغدەوعەەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەَغه

ەەمىِەدە جطبٔقەەمقػبةەەمجؼەمەغعمەغيە(فػٓصةەبلەغنّەغػەقْەدٌٓدرەونِٔنە(4)ەوقعەرَدەودمٔةەغػەوة -8
((4)ە(8)  ( XIV) ەشؿبەوەأًگدًەەمىِەدەفْەەمىىٌِشةەەمىعةەء عەويەفُػ( 28)ەووْە ػعەفُػەبلەغيە/ 

ەەمىػطك.ەقبلەويەٓصعدەەمغيەەالرقدمەًطدق
ەمٌگؽەەمىجكػرةەەالًجُدبدتەشدالتەوطمِلد،ەەمىقعدةەەمظػووەەالغجبدرە ػٔيەثأطغەأنەمنىػطكەٓزِز -9

ە ىودغگةەەألوػەٓزِزەەمصدمةەَغهەفْەو،ەەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەَغهەفْەوصعدەودەوشؿبەەمغػەوةەوِهِع
ەەالؤٌة.ەەمزُةەويەطنبەغنّەء ٌدًەەو،ەەمغبػەەمؿد قةەەمػقِ دت

)ەمىددة XVI) ەؾػٓدنەمىگػِلءەألشكدمەالًجقدمٔةو ع.
ەەمنُٔئةەەالمكجػوًْەغنّەمىِقعەەوًقػَدەإغالًُدەويثدرٓضەەمىگػِلەثمبسؾدرٓةەەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەَغه -2
ەەمدد تەوەمالؾنكْەەمٌقدلەەمُدثفەفػبدتەثػدولەهِە ى)ەوصلەثصلەەمجٌظٔىٔةەەمالئصةەَغهەإشكدمەإن -8

ەوەع ٔە دمٔدتەەمظدلةەوەمجػنٔىدتە(وگػنةەغٔػەەمەوگػنةەبدًتەءؾِەەەمقػەئسە ٔػُهەغٌعەءەمِبالەوع
ەەمجٌظٔىٔة.ەەمالئصةەَغهەلعورەقبلەەلعەرَدەثهەەمجْەەمقػەئسەثؿزٔل

ەەمالئصةەَغهە ٌِدەمجٌگٔغەەمىجظغةەەثٍءەرػەەغيەەالؤٌةەەمزُةەەمّەوگملەثقػٓػەثقعٓهەمٍەەمىػطكەغنّ -4
ە.وگػِمُدەؾػٓدنەويەوەشعەفُػەووْە ػع
)ەمىددة XVII) ەمُدەأطػىە ٌِدەإهدفةەأوەەمالئصةەَغهە ٌِدەثغٔٔػەأوەثػعٓلە صقەەمىػطكەٓصجگظ ەمجػعٓل.

ەوعەمءٓجالەو ىدەەمٌدفغةەِۀًٌٍوقەرؤٓجٍەوعەٓجِەفقەو ىدەەمىػطكەمجقعٓػەتەوفقدًەەألوقدتەويەوقتەأيەفْ
ەەمِطٌٔة.ەەمىمنصة


