لٍَّ
ًاّیگَ 


تَ
رلَهاًیكْردستاىـعێراق 
پَ 

ژهارٍیتڕیار 7:

هێژّّیتڕیار 0202/7/5:

ّهیِرٍتاى

خشٌذٍ


ًاّیخْایتَ

تَ

تڕیاری
ژهارٍ()7یساڵی 0202


پقتتتە ٍەشتتِبىگە ت ٍ ە(دووەم،ەچتتِەرەم،ەپجتتٌزٍم)ەمٍەوتتدددە ە()88ەوەوتتدددە ە()43ەمٍەپٍی ت ەو ە
ًدوطۆ ەپٍرمٍودًگەبِردؾجدن ەتەغجػەق،ەپٍرمٍودًگەبِردؾجدنەمٍەدەًیقجٌگەئدؾدیگەژودرەە( )4ەطِمگە

ٍَڵبژەردًگەپجٌزٍمەمٍەرێكٍوثگە8282/9/7ە ٍؾجػەەئٍمە یدرە ەطِەرەوە ەدە :ە

كَم:ەقبِو ڵكػدًگەدەؾتەمٍەبدربجقدًٍوە ەئٍمەئًٍعەودًٍ ەپٍرمٍودًگەبِردؾجدنەتەغجػەقەبٍەًدویتدنە
یَ 

َدثِوە،ەمٍمەمیژًدًٍ ەطِەرەوە :ە

( -2زیددەربدرەوصىع)ەمٍەئًٍعەویٍثگەمیژًٍ ە(پٍیِەًعییٍبدنەوەڕەوەًع ەبِردؾجدًگ) .ە

( -8زبػ ەەشىعەەؾىدغیل)ەمٍەئًٍتعەویٍثگەمیتژًٍ ە(فتدرەوەًگەوە ِەؾتجٌٍوەەوە ٍیدًتعنەوە ٍفتتەوە
ِزەر).

َ( -4دورێە ٌدءەوصىع)ەمٍەئًٍعەویٍثگەمیژًٍ ە(ًدوطۆەوەئدؾدیـەوەئًٍزِوًٍٍەطۆرجیٍبدن).

( -3فیػیيەیًِؽەغبعەهلل)ەمٍەئًٍعەویٍثگەمیژًٍ ە(دەبۆبیكػدنەمٍەودفگەئدفػەت).
( -5فیػیيەأویيەغبعەمػؼیؼ)ەمٍەوەئًٍعەویٍثگەمیژًٍ ە(دەؾپدبگ).

ٍ ( -6ڵجيەەؾىدغیلەشدرگ)ەمٍەئًٍعەویٍثگەمیژًٍ ە(پٍیِەًعییٍبدنەوەڕەوەًع ەبِردؾجدًگ).

دٍّّم :ەزیتتددبػدًگەئٍمەئًٍتتعەودًٍ ەپٍرمٍوتتدًگەبِردؾتتجدن ەتەغجتتػەقەبٍەًدویتتدنەَتتدثِوە،ەمٍمەمیژًتتدًٍ ە

طِەرەوە:

( -2فیػیيەیًِؽەغبعەهلل)ە ۆەمیژًٍ ە(فدرەوەًگەوە ِەؾجٌٍوەەوە ٍیدًعنەوە ٍفتەوە ِزەر).ە ە

( -8زبػ ەەشىعەەؾىدغیلە)ە ۆەمیژًٍ ە(ًدوطۆەوەئدؾدیـەوەئًٍزِوًٍٍەطۆرجیٍبدن).ەە
ٍ ( -4ڵجيەەؾىدغیلەشدرگ)ە ۆەمیژًٍ ە(دەؾپدبگ).

رێەدهبػێتتتەوەمتتٍەەرۆژًدوتتٍە ەفتتٍەروگە
ە
ســێی م:ەئتتٍەمە یتتدرهەەمتتٍەەڕۆژ ەدهەرچتتِوًیٍوەەمٍە8282/9/7ەرجبتتٍە
وه.
بػێجٍ ە
ە
وهقدیػگەبِردؾجدن)دەە اڵودهە
( ە
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لٍَّ
ًاّیگَ 


تَ
رلَهاًیكْردستاىـعێراق 
پَ 

ژهارٍیتڕیار 22:

هێژّّیتڕیار 0202/7/5:

پدڵپقتە ٍەەشِبىگە

ّهیِرٍتاى

خشٌذٍ


ًاّیخْایتَ

تَ

تڕیاری
ژهارٍ()22یساڵی 0202


مٍەیدؾد ەژودرەە( )2ەؾدڵگە 2998ەٍَوِەربػەوەوە ت ٍ ە
ەوددده ە()56ە ە
ە
ٍە ە()2

(یٍبٍم) ەوتتدددە ە()77ەمٍەپٍیتت ەو ەًتتدوطۆ ەپٍرمٍوتتدًگەبِردؾتتجدن ،پٍرمٍوتتدًگەبِردؾتتجدنەمٍە
دەًیقتتجٌگەئدؾتتتدیگەژوتتدرەە( )4ەطتتتِمگەٍَڵبژەردًتتگەپجتتتٌزٍمەمٍەڕێكٍوثتتگە8282/9/7ەئٍمە یتتتدرە ە

طِەرەوە ەدە:

كَم :ئٍركەوەفٍرودًگەؾكػثجػ ەپٍرمٍودنە(وٌگەًبگەًددر)ەثًٍُدە ۆە
یَ 


ٍ ە(دووەم) ە ٍرًدوٍ ەبدر ە

ژودرەە( )4ەئدؾدیگەطِمگەپدیؼە ەؾتدڵگەؾتجیٍمەمٍەطتِمگەپجٌزٍوتگەٍَڵبژەردًتگەپٍرمٍوتدنەمٍە
ڕێكٍوثگە،8282/9/7ە ٍەئًٍعەوگەپٍرمٍودنە( ژەرەطدمعەغبعەهلل)ەدەؾپجػدرێت.

ەفتتتتٍروگەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
ە
ە
رۆژًدوتتتتٍ
بػێتتتتتەوەمتتتتٍە
ە
ە
رێەده
متتتتٍەڕۆژ ەدەرچتتتتِوًیٍوەەرجبتتتتٍە
ئتتتتٍمە یتتتتدرهەە ە
ە
دٍّّم:

وه.
بػێجٍ ە
ە
وهقدیػگەبِردؾجدن)دەە اڵودهە
( ە
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سـ رۆکای تٔئ ًجْه ًّٔەزیراى 
ژهارە22012ل  0202/7/24


تڕیارٓژهارە(ٓ)222ساڵٔ 0202

پقتە ٍؾتە ٍەشِبىٍبدًگەودددە ە(ٍَەفجٍمە)ەمٍەیدؾد ەئًٍزِوًٍگەوەزیػەًگەٍَرێىگەبِردؾجدنە
ژودرەە( )4ەؾدڵگە2998ىەٍَوِەربػەوە،وەمٍ ٍرەرۆفٌدیگەبۆ تِوًٍوە ەئدؾتدیگەئًٍزتِوًٍگەوەزیتػەنە
ژودرەە(64ە)ەمٍ2ە8282/9/ەئًٍزِوًٍگەوەزیػەنە یدر ەدەە ٍ-:

ی ك م:ە ٍربتتتتدربػدًگەپٍیتتتت ەو ەرێكظؿتتتتجٌگەثتتتتدیبٍتە ٍەویكتتتتدًیؼوگەفػۆفتتتتجٌگەؾتتتتیىكدرتەەەەەەەەەەەەەەە
(ەمﻼئصتةەەمجٌظیىیتةەەمظدلتتةە دمیتةە یتعەەمقتتػەئس)ەمٍەٍَرێىتگەبِردؾتتجدنەبٍەمٍﻻیٍنەدەؾتتجٍ ە

فیتتعرەڵٔگەڕە ٍیدًتتعنەوپٍیِەًتتعیٍٔبدنەدەرچتتِوەەمٍەرێكٍوثتتگە اڵوبتتػدًٍوە ەمٍەرۆژًتتدوٍ ەەەەەەەەەەەەەەەەە
(وەقدیػگەبِردؾجدن)تٍوە .ە

دّّەم:ەڕەؾپدردًگەٍَردووەوەزەرەثگە ِەؾجٌٍوەوە ٍیدًعنەوەًتدوطۆە تۆەوەر ػثٌتگەرێكتدر ەپجِیؿتتە
ێبػدًتگەئٍمە
مٍودوەیٍكەبٍمٍە()62ەفٍؾتەڕۆژەثجپٍرەًٍبدتەمٍەڕێكٍوثگەبٍوثتٌٍە تِەر ەرجبٍرت ە
ێەف تۆرمەوە ٍرەیتتگە ٍەٍَوتتِوە
ی تدرەە تۆەقٍدەغٍبػدً تگەوتتدوٍڵٍبػدنە ٍەؾ تیىكدرثگەوۆ تتدینگە ت ە

رۆرەبدًیٍوە) 2 (SIMCARD,UIM,E-SIMە

ســێی م:پجِیؿتتجٍەمٍوٍودوەەثٍوەو ەزەًیتتدریّەب یتتدرەًگەؾتتتیىكدرتەدیتتدرە جتتتەوەمٍەٍَوتتدنەبدثتتتعەە
بۆوپدًیدبدًگەپجقکٍفکػدًّەطؼوٍثگِزەریّەپٍیِەًعّٓەوۆ دیتلەوەئیٌجٍرًجتتەوە ػیکدرەندًیتدنە
نٍەؾیىکدرثّەنۆوپدًیدندًّەوۆ دیلەدەفػۆفيەدە جتەًدؾػەوە يەوە ٍڵٌٌٔدوٍشە عەنەبٍەپد ًٍعنە
ێبػدً تگەئٍمە ی تدرەەوەمٍبتتدثگەؾٍرپجچیكػدًیق تیدًعەەڕوو ٍڕوو ەڕێكتتدر ەیدؾتتدیگەوە
ٍرجبٍر ت ە

قٍزەیگەدە ٌٍوە .ە

ێەفتۆرمەو ٍرەیتتیيەوەوٍررٍبتتدًگەَتتدثِوەمٍپٍیت ەو ەئدوتتدژەە
چــْارەم:ەڕە ػثٌتگەئٍوەؾتیىكدرثدًٍ ەبٍە ت ە
پجعرەوەمٍە

ٍ ە(یٍبٍم) ەؾٍرەوەەمٍەطۆًد ػن .ە

پێــٌج م:وەزەرەتەوەدەوٍزرەوەەپٍیِەًعیتتعەرەبدًگەٍَرێىتتگەبِردؾتتجدنەشِبىٍبتتدًگەئٍوەپٍیتت ەوەە
ێدەبٍنەوەرتتجگٍ ەَدوثدبدًیتتدنەمٍەشكتتِوٍثگەفیتتعرەڵگەدە تتػًٍوەە تتۆەوٍ ٍؾتتجٍبدًگە
رجبٍرتت ە

ێبػدًتتتگەپٍیتتت ەو ەئدوتتتدژەەپجتتتعرەوەمٍە تتت ٍ ە(یٍبٍم) ەؾتتتٍرەوەوەمٍەڕۆژًتتتدوٍ ەەەەەەەەەەەەەەەە
رجبٍرتتت ە
ە




(وەقدیػگەبِردؾجدنە)ە اڵودەبػێجٍوە ە

هـ سـرّرتارزاًـی 
سـ رۆكیئ ًجْه ًیّەزیراى
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ّەزارەتًٔاّخۆ 
ژهارە26527:ل  0202/7/27

مٍژێػەرۆفٌدیگە ٓدرىەنۆ ِوًٍوەىەژودرەە()64ىەئًٍزِووًٍگەوەزیػەنەمٍە8282/9/2ە ٍەژودرەە()222ەمتٍە

8282/9/2ەوەئدوتتتدژەە ٍە نۆًِوؾتتتگەنۆ تتتِوًٍوەىەًجتتتِەنەًتتتِێٌٍرەًگەوەزەرەثتتتگەًتتتدوطۆەوەوەزەرەثتتتگە
ِەؾجٌٍوەە ٍیدًعنەوەدەز د ەئدؾدیقگەٍَرێهەوە ٍڕێِە ٍرەیٍثگە قجگەئدؾتدیـ/ەٍَومجتػەوەئدوتدژەە

ٍە ٍاڵڵًٍدوٍىەرێکظؿجٌگەثدیبٍتە ٍەویکدًیؼوگەفػۆفجٌگەثِێژەڵگەؾیىگەئٍمیکجػۆًگە(ؾیهەنتدرت)ە

بٍەدەرچتتِوەەمٍەﻻیٍنەدەؾتتجٍىەرە ٍیدًتتعنەوە ٍیدًتتعًگەشکتتِوٍثگەغجػەقتتگەفیتتعڕە

()CMCەوە

رێٌىدییٍبدًگەوەزەرەثگە ِەؾجٌٍوەەوە ٍیدًعًگەشكِوٍثگەٍَرێىتگەبِردؾتجدنەوەمٍ ٍرە ٍرژەوەًتع ە
قجگ.ە یدرودًعەە ٍەدەرچِوەًعًگەەرێٌىتدیگەرێکظؿتجٌگەویکدًیؼوٍنتدًگەفػۆفتجٌگەثتِێژەڵگەؾتیىگە

ئٍمیکجػۆًگە(ەؾیهەندرت):

رێٌواییژهارە(ٓ)6ساڵی 0202
رێٌواییرێکخستٌیهیکاًیسه کاًیفرۆشتٌیتْێژاڵی(الشريحةااللكترًّية) 
سیویئ لیکترۆًی(سینکارت)ل ُ رێویکْردستاى 
هاددەٓ(:)2پێﻥاسﻦکان

ە وٍ ٍؾتەمٍمەدەؾجٍوەژەًٍىەطِەرەوەەودًدندًیدنەدیدریکػەوەە ٍرەوبٍریدنە ۆەرجبٍرجکػدًگەئٍمەرێٌىدییٍ .ە

 -١وەزارەت:وەزەرەثگەًدوطۆ ەٍَرێىگەنِردؾجدن .ە

 -٢الیﻦﻤییئ مﻦﻡﻥییئٍ :ڕێِە ٍرەیٍثییٍنتتدًگەئدؾدیقتتگەپدرێؼ د تتدنەوەئیتتعەرەەؾتتٍر ٍطۆندًگەٍَرێىتتگە
نِردؾجدن .ە

 -٣ﻡۆڵﻦتپێیییوراو:ە تتتػیجییٍەمٍەنۆوپدًیدنتتتدًگەپجقکٍفتتتکدرەًگەطؼوٍثگِزەرییٍنتتتدًگە ٍیدًتتتعنەنٍە
رێگٍپجتتعرەونەمٍەدەؾتتجٍىە()CMCەٓتتدنەوەزەرەثتتگە ِەؾتتجٌٍوەە ٍیدًتتعًّەشكتتِوٍثگەٍَرێىتتگە
بِردؾجدن .ە

 -٤ﻞییییىﻤﻦە وﻦدوادانیییﻩون:ەمیتتتژًٍىە ٍدوەدەچتتتِوًگەرجبٍرجکػدًتتتگەئٍمەرێٌىتتتدییٍەمٍە قتتتتەیٍنٍە
ندر ج ییٍندن .ە

 -٥وریکییار:ەەٍَرەنٍؾتتجخەطتتدوەًگەًتتدو ە ٍنتتدرَجٌٍرەوەوفتتٍىەثجتتپٍڕەوەئتتدوجػ ە ٍەدیکتتۆوجٌجکػدًگە
ئٍمیکجػۆًگە ۆەندرەنػدًگەثِێژەڵٍندنە(ؾیهەندرت)ە ٍپجتگەرێککتدرەەیدؾتدییٍندنەمٍەوۆڵٍثپجتعرەوەوە

ثۆودرنػدًگەمٍەوەزەرەثگەًدوطۆ .ە

 -٦وﻦشییواروﻩو:ەٍَرەنٍؾتتجخەیتتدنەدەوٍزرەوە ە دزر تتدًگەیتتدنەﻻیًٍتتگەشکتتِوگەیتتدنەًجتتِدەوڵٍثگەنٍە
ٍفجِەیٍنگەرەؾجٍوطۆە ػێبٍؾتەئًٍزدمەدەدەتەمٍ ٍ ەوۆڵٍثپجعرەوە ٍەوٍ ٍؾتجگە ٍندرَجٌتدًگە

طؼوٍثگِزەرییٍەپجقکٍفکػەوەندنە ٍپجگەوۆڵٍثٍنٍ  .ە
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 -٧تۆﻡارکردن (وﻦدیکۆﻡێﻥتکردﻤئ مﻦﻞیکترۆﻤئ):ە ػیجییٍەمٍەویکدًیؼوٍندًگەپٍی ەونتػەوەمٍەپػۆؾتٍ ە
ٍدیکتتتۆوجٌجکػدًگە ػێبٍؾتتتجٍندنەوەدیکۆوجٌجٍنتتتدًگەثتتتدیبٍتە ٍە ٍفتتتعەر ِوەنە ٍەفتتتجِەیٍنگە

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

پًٍزٍوۆر ەئٍمیکجػۆًتگەزیٌتعوو،ەدیکۆوجٌجٍنتدن)ەوەرێکظؿتجٌیدنەمٍە ػێبٍؾتججخ،ەیتدنەمٍەرێگتد ە
ػێبٍؾتتتتجکػدًگەﻻیًٍتتتتگەوۆڵٍثپجتتتتعرەوە ٍفتتتتجِەیٍنگەرەؾتتتتجٍوطۆەمٍ ٍ ەنۆوپدًیدنتتتتدنەیتتتتدنە

دەوِدەز دندنە( قجگەوەثدیبٍثگ) .ە

 -٨گرێبﻦست:ە ػیجییٍەمٍە ػێبٍؾججکگەَدو ٍشەمًٍجِەنە ٍفعەر ِوەوەوۆڵٍثپجتعرەوەوەنٍە ٍفتعەر ِوە
وتتدفگەپجتتعەدرێتە ٍە ٍندرَجٌتتدًگەثتتِێژەڵگە ٍیدًتتعنەوەطؼوٍثگتتِزەرەەپجقکٍفتتکػەوەندنەمٍﻻیٍنە
وۆڵٍثپجعرەو،ەٍَروەَدە ػیجییٍەمٍە ػێبٍؾججکگەئًٍزدوعرەوەمٍەرێگٍ ەپػۆؾتٍىە ٍدیکتۆوجٌجکػدًگە
ئٍمیکجػۆًگەنٍە قتەزەًیدر ەوەدەثدندًگە ٍفعەر ِوەمٍطۆەدە ػێتەؾٍر در ەوٍرجەوەرێککدرەندًگە

پٍیِەؾتە ٍەویکدًیؼوٍندًگەرجبٍرجکػدًگەمٍەًجِەنەنۆوپدًیدەوە ٍفعەر ِو .ە

-٩تﻩێىاڵﻪ سیﻠ:ەؾیهەندرت SIMەیدنە UIMەوەؾیىگەئٍمیکجػۆًگە .E-SIMە

-١1تﻩێىاڵئ داتا :Dataە ػیجییٍەمٍەثِێژەڵجکگەزیػەکە ۆەیٍنٍىەًدؾیٌگە ٍفتعەر ِوەنٍەَتیئەئدطدفجٌجتخە
ًٍەدەًجػێت،ەًٍەوەردە ػێت،ەثًٍیدە ۆەوٍ ٍؾجگە ِەؾجٌٍوەىەزەًیدرییٍندنە ٍندردەَجٌعرێت.

هاددەٓ( :)0ﻡﻦوﻦست ﻞﻦدەرکردﻤئ مﻦم رێﻥﻢاییﻦ 

وٍ ٍؾتەمٍەدەرچِوەًعًگەئٍمەرێٌىدییٍە ۆەرێکظؿجٌگەفػۆفجٌگەثِێژەڵگەؾیه وەًٍَجقجٌگەدیدردەىە
فػۆفجٌگەثِێژەڵگە ێەؾٍرەثدەوە ێەطدوەنەە ۆەرێگتػ ەنتػدًٍەمٍەطتػە ە ٍندرَجٌتدًگە تۆەئًٍزدوتعەًگە

ثدوەنەوەە ندر ەٍَڕەفٍنػدنەوەثۆقدًعنەوەثیػۆریؿجگەدەرٍَقە ٍەَدوواڵثیدًگەٍَرێىگەنِردؾتجدنەوە
نٍوکػدًٍوەىەثدوەًٍندًگە ٍندرَجٌدًگەئدوجػەندًگەپٍیِەًعیکػدن.

هاددەٓ( :)1پاوﻦﻤوییﻦکان

ی ک م :پاوﻦﻤوییﻦ گشتییﻦکاﻤئ ﻡۆڵﻦتپێوراو:

 -2ﻻیًٍگە ٍرپػؾیدرەەمٍەورد یٌگەنػدًگە ػێبٍؾجٍنٍە ٍپجگەرێککدرەندًگەئٍمەرێٌىدییٍەوە ٍرپػؾیدرەە
مٍ ٍرەوتتبٍرەوەر ػثٌتتگەثۆوتتدرنػدًگە ٍفتتعەر ِوەوەنتتدرەنػدنەیتتدنەوەؾتتجدًعنەیتتدنەٍَڵپٍؾتتدردًگە

طؼوٍثگِزەرییٍنتتتتدن،ەٍَروەَتتتتدە ٍرپػؾتتتتیدرەە ٍرەوتتتتبٍرەیدؾتتتتدەمٍەدوە ەنۆثدییُتتتتدثٌگەوتتتتدوە ە

ورد یٌیکػدًٍنٍ.

 -8دە جتەپد ًٍعە جتە ٍەندرەنػدًگەثِێژەڵٍندنەمٍەرێگد ە ػیکدرەمٍەﻻیٍنەﻻیًٍگەئٍوٌگەرێگٍپجتعرەوە،ە
پجِیؿجٍە ٍرەمٍەندرەنػدًگەثِێژەڵٍنٍ،ە قتەزەًیدرییٍندًگە ٍفعەر ِوەثۆودرە کػێتەوە ٍدیکۆوجٌتە
کػێتە(ثِخیق)ە ٍپجگەرێِفِێيەوەرێٌىدییٍنتدًگە ٍەدیکتۆوجٌجکػدًگ ئٍمیکجػۆًتگەنٍەَتدثِوەەمٍمە

رێٌىدییٍ،ەوەندرەنػدًگەٍَرەثِێژەڵجخە ٍدەرەمٍەرێککدرەندًگەَدثِوەمٍمەرێٌىدییٍەقٍدەغٍیٍەمٍە قتە

شدڵٍثٍندنەمٍﻻیٍنەوۆڵٍثپجعرەوەیدنە ػیکدرە.
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 -4مٍە قتەشدڵٍثٍندن،ەوۆڵٍثپجعرەوەپد ًٍعەە ٍەوتدوٍڵًٍٍنػدنەوەًٍفػۆفتجيەوەپجٌٍدەًتگەثِێژەڵٍنتدنە
ٍوەفِێيەوەًِوؾتیٌگدًٍىەنٍەرێگٍپجتعەًیدنەًیتیٍەمٍﻻیًٍتگەئٍوٌتگ،ە ٍەپتجچٍوەًٍوەەوۆڵٍپجتعرەوە

روو ٍڕوو ە قتە ٍدوەدەچِوًٍەیدؾدیگەوەدەرەییٍندنەدە جتجٍوەەمٍەشتدڵٍثگەدەؾجبٍؾتٍردە ػثٌگە

ٍَرەثِێژەڵجخەمٍﻻیٍنەﻻیًٍگەرەؾپجعرەوە ٍپجگەیدؾد.

ٍَ -3ڵؿدًگەوۆڵٍثپجعرەوە ٍەپد ًٍعنػدنەوەثِەًددەرنػدًگە ػیکدرەندنە ٍەندرەنػدًگەثِێژەڵٍنتدنەەثًٍیتدە
ٍپجگەؾیؿجٍوگە ٍەدیکۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًگەدیدریکػەوەمٍمەرێٌىدییٍ.

ٍَ -5ڵؿدًگەوۆڵٍثپجعرەوە ٍەپجقکٍفکػدًگەزەًیدرییٍندًگەثدیبٍتە ٍە ػیکدرەوەدەوەندرییٍندًگەپجعەًگە
وۆڵٍثگەفٍروگە ٍﻻیًٍٍەئٍوٌییٍندنەوەنِە(ًدو ە دزر دًگە ػیکدرەنٍ،ەًتدو ەؾتیدًگە ػیکتدرەەمٍ ٍ ە
ًتدو ەدەیکیتدنەوەدیکتتۆوجٌجٍەؾتٍمىجٌٍرەندن،ەژوتدرەىەثٍمٍفتتۆن،ەژوتدرەىەئتدوجػ ەنتتدرەنػدنەمٍ ٍ ە

ژودرەىەؾیػیدڵگەئدوجػەنٍە–ئٍ ٍرەٍَ جتت،-ەًدوًیقتدًگە ػیکتدرە ٍفتجِەیٍنگەثجػوثٍؾتٍلەمٍ ٍ ە

فِێٌگەثدًِپۆ –ەەشعەخیدتە-ە ە ػیکدر،ەئیىٍیڵگە ػیکدرەنٍ،ەوۆر ە ػیکدرەنٍەزەًیدرییٍنتدًگە(ًتدو ە
فِێٌٍنٍەوەًدوًیقدنەوەژودرەىەثٍمٍفۆن)ەمٍطۆە گػێت،وەدە جتەمٍندثگە ۆڕیيەیتدنەمٍنتدرنٍوثٌگە
ئدوجػ ەندرەنػدًٍنٍەﻻیًٍگەئٍوٌگەئد ددەر کػێجٍوە.

 -6پد ًٍعەە ٍەثۆودرًٍنػدًگەثِێژەڵٍندنەمٍؾٍرەئٍوەَدوواڵثییدًٍىەنٍەثٍوًٍیدنەًٍ ٍیقجۆثٍەثٍوًٍتگە
یدؾدیگەنٍە()28ەؾد ەوەٍَروەَدەئٍوەًٍىەفیدًگەیدؾدییدنەًییٍ.

 -7پد ًٍعەە ٍەپجعەنەوەئد ددەرنػدًٍوەىەﻻیًٍتگەئٍوٌتگە ٍەَتۆ ەمیٌکجکتگەَتًٍِر ە تۆەئٍوەىەﻻیًٍتگە
ئٍوٌگە جِەًجتە وەًججٍە قتەزەًیدرییٍندًگەوۆڵٍثپجعرەوەثدیبٍتە ٍە ٍفعەر ِوەنەمٍەچِەرچجِەىە

ئٍمەرێٌىدییٍەوەنِە(فػۆفجيەوەثۆودرنػدًگەثِێژەڵٍنتدنە ٍپجتگە ٍەدیکتۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًتگەوە
ویکدًیؼوگەٍَڵؿًٍگدًعًگە ػێبٍؾتجٍندنەمٍەٍَوتِوەشدڵٍثٍنتدًگەرەزەوًٍتع ِونەوەرەثکتػدًٍوەەوە

زەًیدرییٍنتتتدًگە ٍفتتتعەر ِوەن)ە تتتۆە گجۆ تتتۆنػدًگەویکدًیؼوٍنتتتدًگەرجبٍرجکتتتػدنەوەوتتتدوە ە

رجبٍرجکػدًٍنٍ ەمٍەًجِەنەﻻیًٍگەئٍوٌگەوەوۆڵٍثپجعرەوە ٍئدوددە ِوًگەوۆڵٍثپجعەر.

 -8پد ًٍعەە ٍەئد ددەرنػدًٍوەىەﻻیًٍگەئٍوٌگەپتجـەدووەٍَفتجٍەمٍەٍَڵؿتدًگە ػیکتدرەمٍنتدثگە تۆڕیٌگە
فِێٌیدنەمٍەفِێٌجکٍوەە ۆەفِێٌجکگەدیکٍ.

ٍ -9رپػؾیدرەە ٍپجگەئٍمەرێٌىدییٍوەەمٍندثگە ٍدەؾجٌٍَجٌدًگە( ػیکدرەنتدن)ەوتۆڵٍثگەﻻیًٍتگەئٍوٌتگ،ە
ودوٍڵٍنػدًگەوۆڵٍثپجعرەوەقٍدەغٍدەنػێتەمٍ ٍ ە( ػیکدرەندن).

 -22پد ًٍعەە ٍە اڵونتػدًٍوەىەًتدووەًدوًیقتدًگە قتتە ػیکدرەنتدنەوە ٌکٍنتدًگەطؼوٍثگتِزەر ەمٍؾتٍرە
پجگٍئٍمیکجػۆًٍندًیدنەوەًِێکػدًٍوەیدنە ٍ ٍردەوەوگ،ەؾٍر در ە اڵونتػدًٍوەىەریکاڵوتگەثتدیبٍتە
ٍەویکدًیؼوگەندر ە ٍەدیکۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًگەثدیبٍتە ٍەرێکظؿجٌگە ػێبٍؾجگەثِێژەڵٍندن.
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 -22پد ًٍعەە ٍەپجعەًگەرەپۆرثگەثجػوثٍؾٍلەٍَوِوەودًگجخە ٍەوۆڵٍثپجتعەروەﻻیًٍتگەئٍوٌتگەنٍە(ًتدو ە
قتە ػیکدرەندنەمٍەغجػەقەوەٍَرێىگەنِردؾجدنەوەًدوًیقدًیدنەوەَجنگەپٍیِەًتعیکػدًگەثتدیبٍت)ە

مٍطۆە گػێتەوەئٍمەزەًیدرییدًٍشەمٍﻻیٍنەﻻیًٍگەئٍوٌگەدیدریعەنػێت.

 -28پد ًٍعەە ٍەرجبٍرجکػدًگەپد ًٍعییٍندًگەدیکٍەنٍەمٍمەرێٌىدییٍدەەَدثِوە .ە
دّّەم :پاوﻦﻤوییﻦکاﻤئ وریکار

 -2وٍررٍەمٍؾٍرە ػیکدرەنٍەوۆڵٍثگەفػۆفجيە ٍدەؾجبُجٌيەمٍەﻻیًٍگەئٍوٌگە ۆەفػۆفجٌگەثِێژەڵٍنتدنە
ۆەپیددەنػدًگەفػۆفجيە ٍپجگەرێککدرەنتدًگەَتدثِوەمٍمەرێٌىتدییٍەەوەﻻیًٍتگەئٍوٌتگەوتدفگەئٍوەىە

ٍَیٍە ٍەٍَڵِەفدًعًٍوەىەوۆڵٍثٍنٍىەمٍندثگەؾٍرپجچیکػدنەمٍﻻیٍنە ػیکدر.

 -8وٍررٍندًگە ٍدەؾجُجٌدًگەوۆڵٍثگەفػۆفجٌگەثِێژەڵٍندنەمٍﻻیٍنە ػیکدر :ە

أ-ە ٍدەؾجظؿجٌگەئدوجػەندًگە ٍدیکۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًگە ۆەٍَرەوۆڵٍثپجعرەوێخ .ە

ب-ثۆودرنػدًگەمٍﻻ ەوۆڵٍثپجعرەو .ە

ج-ەوەژوونػدًگە ػێبٍؾججکگەًِوؾیٌٍنگەًِێەمٍﻻ ەﻻیًٍگەئٍوٌگەنٍە ٍڵجيە عەتە ٍەپد ًٍع ِوًییدنە
ٍمەرێٌىدییٍەەوەرێٌىدیییٍەدەرچِوەندنەیدنەئٍوەًٍىەمٍەدەَدثِودەەدەردەچيەمٍﻻیٍنەوۆڵٍثپجتعەرەیتدنە

ﻻیًٍگەئٍوٌگە ۆەفػۆفجيەوەودوٍڵٍپجکػدًگەثِێژەڵٍندن .ە

 -4دە جتتتە ػیکتتدرە،ەەﻻیًٍتتگەئٍوٌتتگەئٍوًتتدوچٍیٍەًتتِێیٍەئد تتددەرە کتتدثٍوەەمٍەنتتدثگە تتۆڕیٌگەفتتِێٌگە
ندرنػدًیدن.

 -3پد ًٍع ِوًگە ػیکدرە ٍەندرەنػدًگەثِێژەڵٍندنە ٍپجگەویکدًیؼمەوەرێککدرەندًگەَدثِوەمٍمەرێٌىتدییٍە
وە ٍرپػؾیدریٍثگەیدؾدیگەٍَڵعە ػنە ٍرەوتبٍرەَتدورِوثگەوەیٍنگتػثٌٍوەىە ػێبٍؾتجٍنٍەمٍ ٍ ە

رێککدرەندًگەئٍمەرێٌىدییٍەەمٍەندثگەودوەىەوورد یٌیکػدن.

ً -5د جتە ػیکدرە ػێبٍؾتە کدتە ۆەیٍنجکگەدیکٍەثًٍیدە ۆەطِد ە ٍفعەر ِوەًٍ جتتەوەًد جتتەنتدرەەوە
ػێبٍؾتە کػێتە ٍەدیکۆویٌجگەنٍؾجکگەدیکٍەثًٍیدەنٍؾگەپٍیِەًعیعەرەًٍ جت .ە

سێی م :پاوﻦﻤوییﻦ گشتییﻦکاﻤئ سﻦر الیﻦﻤئ مﻦﻡﻥئ

 -2پجتتعەًگەوتتۆڵٍثگەفػۆفتتجٌگەثِێژەڵٍنتتدن،ەدە جتتتەوتتۆڵٍثٍنٍەیتتدنەرێگٍپجتتعەًٍنٍەئٍمەزەًیدرییتتدًٍە
مٍطۆ گػێتە(ًدوًیقتدًگەورد ە ػیکتدرەنٍەوەچِەرچجتِە ەنتدرنػدًگەمٍەفتِێٌٍەرتِ ػەفییٍنٍىە–

ًِع،ەًدشیٍ،ەقٍزە،ەقٍزە ەًدوەًع)ەوەثدەًد جتەطدوەنەوۆڵٍتەمٍەًدوچٍیٍنگەدیدریکػەو،ەندرە کتدتەمٍە

ًدوچٍیٍنگەدیکٍە ٍاڵمەدەر درەىە ػیکدرەەؾٍرەنییٍندنەنٍەچِەرچجِە ەندرنػدًیدنەفػەوەًجتػەەەمٍە

ًتتدوچٍیٍکەیتتدنەپدرێؼ تتدیٍک،ەدە جتتتەچِەرچجتتِە ەندریتتدنە ٌِوؾتتيە تتۆەفػۆفتتجيەوەنتتدرەنػدًگە

ثِێژەڵٍندنەمٍوەًدوچٍەرِ ػەفییدًٍىەنٍەندر ەثجعەەدەنٍنەنٍەمٍەوۆڵٍثٍندًیدنەدیدریکػەوە.

 -8دیدریکػدًگەٍَڵِێؿجٌگەئٍوٌگە ػیکدرەنٍ.
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 -4ﻻیًٍگەئٍوٌگ،ەوۆڵٍثگەفػۆفجٌگەثِێژەڵٍندنەدەدەتە ٍە قتە ػیکدرەنتدنەمٍەنتدثگە ٍرجگٍیدًتعًگە
قتەوٍررٍندًگەَدثِوەمٍمەوتددەیٍ،ەئٍمەوتۆڵٍثٍە ۆوتدوەٍٓکەنٍوجتػەًٍ جتتەمٍەیٍکەؾتد ەپجیتدنە

دەدەرێتەوەمٍطۆوەەًِێعەنػێجٍوەەمٍﻻیٍنەﻻیًٍگەئٍوٌگەیدنە تۆەوتدوەیٍنگەدیتدریکػەوەنٍەدیتدر ە
دەنػێتەمٍﻻیٍنەﻻیًٍگەئٍوٌگە ٍەرەوێژەمٍ ٍ ەوۆڵٍثپجعەرەوە ٍپجگەپجِیؿجگەئٍوٌگ.

 -3ﻻیًٍگەئٍوٌگەودفگەئٍوەىەٍَیٍەنٍەٍَرەندثجخەیدنەمٍەٍَرەشدڵٍثجخەدەوەەمٍەوۆڵٍثپجعرەوە کتدتە ٍە
رە ػثٌگەودوٍڵٍنػدنەمٍ ٍ ەٍَرە ػیکدرێخەوەٍَڵِەفدًعًٍوەىەوۆڵٍثٍنٍ ،ەوەمٍؾٍرەوۆڵٍثپیعرەوەە

رەؾتتجٍوطۆەرجبٍرجتتگە کتتدتەوەئد تتددەرنػدًٍوەىەدەؾتتجٍىەCMCەوەمٍ ٍ ەپجقتتکٍشەنػدًتتگە

َۆندرەبدًگەرە ػثٌٍنٍەمٍەﻻیٍنەﻻیًٍگەئٍوٌگەئٍ ٍرە کػێت.

 -5ﻻیًٍگەئٍوٌگەٍَڵعەؾججتە ٍەئد ددەرنػدًٍوەىەوۆڵٍثپجعرەوە ٍفتجِە ەرەپتۆرثگەفٍروتگە ٍ قتتە
ؾٍرپجچییٍندنەوەٍَروەَدەوٍودە ەپد ًٍع ِوًگەوۆڵٍثپیعرەوەندنە ٍمەرێٌىدییٍە( ٍاڵڵًٍدوٍیٍ).

چْارەم :تۆﻡارکردﻤئ وﻦشواروﻩو و ﻡیکاﻤیزﻡئ وﻦ وﻦڵگﻦکردﻤئ مﻦﻞیکترۆﻤئ:

دوە ەئٍوەىە ػیکتتدرەەوتتۆڵٍثگەپیتتددەنػدًگەفػۆفتتجٌگەثِێژەڵٍنتتدنە ٍدەؾتتتەدەَجٌجتتتەمٍﻻ ەﻻیًٍتتگە

ئٍوٌگە ٍپجگەودددەىەؾٍرەوە ەئٍمەرێٌىدییٍ،ەثۆودرنػدنەدە جتە ٍمەفجِەیٍ ەطِەرەوەە جت :ە

 -2دەر درەىەثِێژەڵگەئدؾدیگەوەدەثدیگ،ەپجِیؿجٍە گػۆفجتە ٍەَدوواڵثیدًّەغجػەقگەوە یدًگە(طتدوەنە
ًقیٌگٍ) ،ەئٍمە ػێبٍؾجٍ ەنٍەدێجٍنتدیٍوەەمٍەئًٍزتدوگەپػۆؾتٍىە ٍدیکتۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًتگ،ە
ٍﻻًگەنٍمەدە جتەئٍودًٍىەطِەرەوە ەثجعەە جت :ە

ەأً -دوەوەمۆ ۆ ەوۆڵٍثپجعرەوەەوەژودرەىەثِێژەڵٍنٍ .ە

ب -ەزەًیدرییٍنتتدًگە ػیکتتدرەەیتتدنەًتتِێٌٍر ەفتتػۆشە(ًتتدوەوەژوتتدرەىەثٍمٍفتتۆًگ)ەؾتتٍر در ەرێکٍوثتتگە
ە
رێکظؿجٌّە ػێبٍؾجٍنٍەوەًدوًیقدنەوەًدو ەفِێٌگەفػۆفجٌٍنٍە(ًدوەە دزر دًییٍنٍى).

ج -دەثدندًگە ٍفعەر ِو:ەثۆودرنػدًگەدەثدندًگە ٍفعەر ِوەمٍە ػێبٍؾجٍنٍە ٍمەفجِەیٍ:
ە
ً دو ەثٍوەوەوەوجژوو ەمٍدەیکبِونەوەًدو ەدەیکگە ٍفعەر ِو.

 زەًیدرییٍندًگەًدؾٌدوٍىە در ەفدرؾجدًگە(ژوتدرەىەًدؾتٌدوٍ،ەژوتدرەىەثۆوتدر،ەژوتدرەىەﻻپٍڕە)ەیتدنە
زەًیدرییٍندًگەندرثگەًیقجیىدًگە(ژودرەىەًیقجیىدًگ-ژودرەىەًدؾدًعن)ەیدنەزەًیدرییٍندًگەوۆڵٍثگە
فتتِفجػ ەیتتدنەزەًیدرییٍنتتدًگەپدؾتتٍپۆرت،ەنٍەﻻیًٍتتگەئٍوٌتتگەٍَڵعەؾتتججتە ٍەدیتتدریکػدًگەئٍوە

طدًدًٍىەنٍەپجِیؿجٍە ٍەزەًیدرییٍندنەپ کػێٌٍوەەمٍە ػێبٍؾجٍنٍ.
ً دوًیقتتتدًگە ٍفتتتعەر ِو:ەًدوًیقتتتدًگە ٍەثٍوەوەثتتتگە( ٍڕەک،ەنتتتۆاڵن،ەوتتتد )،ەئٍ ٍرە ٍفتتتعە ِوە
دەًیقجِو ەﻻدێیٍندنە ِوەئٍوەەًؼیکجػیيەطدڵگەًدؾػەوەدیدریعەنػێت.
 ئیىجڵگە ٍفعەر ِوە(ئٍ ٍرەٍَ ِو).
 د-ە ٍدیکۆوجٌجکػدًگەدیکۆوجٌجٍندًگە ٍفعەر ِو :ە
ً ( دؾٌدوٍىە در ەفدرؾجدًگەیدنەندرثگەًیقجیىدًگەیدنەوۆڵٍثگەمجظتِڕیيەیتدنەپدؾتٍپۆرت)ە ٍەٍَرە
دووەڕوو ەرەًگدورەًگ.
 ندرثگەزەًیدر ەیدنەفِروّەطۆرەک.
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َت-ەوێٌٍ ە ٍفتعەر ِو:ەپجِیؿتجٍە ٍفتجِەیٍنگەزیٌتعووەوەرەًگدورەًتگەوەر گیػێتتەوەپجِیؿتجٍەزۆرە
روونە جت .ە

و-ەپًٍزٍوۆر ە ٍفعەر ِو:ەپجِیؿجٍە ٍفجِە ەدیزیجدڵگە جتەوە ٍفجِە ەوێٌٍیگەًٍ جت :ە

 پًٍزٍوۆر ەئٍمیکجػۆًگە ٍمەرێگدیٍەوەردە یػێت:ە(پًٍزٍوۆر ەئٍمیکجػۆًگەدە جتەثۆودر کػێتتە
مٍەرێگد ەؾِوڕەًگەپًٍزٍندنە ۆەئٍوەىە قتەَجنٍەَجنکدرییٍندًگەٍَرەپًٍزٍیٍکەدەر چجت).

 وۆڵٍثپجعرەوەپد ًٍعەە ٍەپٍی ەونػدًگەپًٍزٍوۆر ەئٍمیکجػۆًگە.

 پًٍزٍوۆر ەپًٍزٍىە ٍورەىەدەؾجٍەچٍ ەوەردە یػێت،ەئٍ ٍرەًٍثِەًػەەوەر گیػێت،ەئٍوەەپًٍزٍە
وۆر ەدەؾجٍرەؾتەوەردە یػێت،ەئٍ ٍرەًٍثِەًعرەەئٍویـەوەر گیػێتەئٍوەەپًٍزٍوۆر ەپًٍزٍىە

فتتٍَددە ەدەؾتتجٍەچٍ ە(ؾتتبد ة)ەوەردە یػیتتتەوەئٍ ٍرەًٍثِەًتتعرەەئٍوەەپًٍزٍوتتۆر ەپًٍتتزٍىە
فٍَددە ەدەؾجٍەرەؾتەوەردە یػێتەوە....ەَجع.

 وۆڵٍثپجتتعرەوە ٍرپػؾتتیدرەەمٍەوفتتیدرنػدًٍوەىەًتتِێٌٍرەًگەفتتػۆشەوە ػیکدرەنتتدنە ٍەوەر ػثٌتتگە
پًٍزٍوۆر ەؾٍرەوەە ؾٍر در ەٍَڵؿدًیدنە ٍە ٍندرَجٌدًگەئدوجػەندنە تۆەوەر ػثٌتگەپًٍزٍوتۆرە ٍە

فجِەیٍنگەثٍوەو.

ز-ەدیکۆوجٌجگەًقیٌگٍ ە ٍرندرە(نٍؾگەئدوەرەوەًیقجٍرێ) .ە

 -8دەر تتدرەىەثتتِێژەڵگەؾتتٍردەًیکٍرەنەپجِیؿتتجٍەثًٍیتتدە گػۆفتتػێجٍە یدًییٍنتتدنەًٍکەغجػەقییٍنتتدن،ە
ػێبٍؾتتجٍنٍشەمٍەپػۆؾتتٍىە ٍدیکتتۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًتتتگەپجِیؿتتجٍە ٍﻻًتتگەنٍمەئٍوتتتدًٍىە

طِەرەوەەمٍەطۆ گػێت :ە

ەأٍَ -ودنەزەًیدرییٍندًگەَدثِوەمٍە

ٍىە(/2أ،ەب،ەج،ەح)ىەؾٍرەوە.

ب -زەًیدرییٍندًگە ٍفعەر ِو:ەثۆوتدرنػدًگەزەًیدرییٍنتدًگە ٍفتعەر ِوەمٍە ػێبٍؾتجٍنٍە ٍمەفتجِەیٍە
ە
دە جت :ە

ً دوەوەوجژوو ەمٍدەیکبِوًگە ٍفعەر ِو،ە(ًدو ەدەیکیقگەئٍ ٍرەثِەًعرە).

 زەًیدرییٍندًگەپدؾٍپۆرتە(ژودرەىەپدؾٍپۆرت،ەرە ٍزًدوٍىە ٍفعەر ِو)

ً دوًیقدًگە ٍفعەر ِو:ەفِێٌگەًیقجٍرجبِوًگەیدنەًؼیکجػیيەطتد ەمٍەفتِێٌگەًیقتجٍرجبِوًگەمٍە
غجػەقەوەٍَرێىگەبِردؾجدن.

ج-ەە ٍدیکۆوجٌجکػدًگەدیکۆوجٌجٍندًگە ٍفعەر ِو:
 پدؾٍپۆرتە(رەًگدوڕەًگ)

 ندرثگەًقیٌگٍەیدنەڤیؼەىەَدثٌٍژوورەوەە(رەًگدوڕەًگ)ەدەر درەىەئٍوەًٍىە ٍفتجِەیٍنگەنتدثگەمٍە
غجػەقەوەٍَرێىگەبِردؾجدنەندرەدەنٍن.

د-ەودوە ەندرەنػدًگەثِێژەڵٍندًگەؾٍردەًیکٍرەنە ۆەودوەىە()25ەرۆژەەوەدەنػێتەًِێە کػێجٍوەە ۆەیٍکە
ردرەوە ٍٍَودنەودوە .ە
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َتتتت-ەوۆڵٍثپجتتتعرەوەدەثِەًجتتتتەمٍەٍَودًکدثتتتعەەثًٍیتتتدە()3ەثتتتِێژە ە گػۆفتتتجتە ٍەیٍکە ٍفتتتعەر ِوە
(ؾٍردەًیکٍر)ە ٍوٍررجخەٍَرەثِێژەڵجخە ٍە ػێبٍؾتججکگەؾتٍر ٍطۆەثۆوتدرە کػێتت،ەرێگتدەًددرێتتە
رێگٍپجعرەوەمٍە()3ەثِێژە ەزیدثػەثۆودرە کدتەمٍەؾیؿجٍوٍندًگەمٍؾٍرەًدو ەیٍکە ٍفعەر ِوەثًٍیدەمٍە
دوە ەنۆثدییُدثٌگەودوە ەندرەنػدنەوەدوو درەەپجعەًٍوە .ە

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

أ-ەدیکۆوجٌجگەUNە(ودوەە ٍؾٍرًٍچِو) .ە

ب-ەدیکۆوجٌجگەطیِەثگدە(ودوەە ٍؾٍرًٍچِو) .ە

ج-ەً دؾٌدوٍەیدنەدیکۆوجٌجگەًقیٌگٍەنٍەدەردەچجتەمٍەٍَردووەوەزەرەثگەًدوطۆ ەفیعڕەلەوەوەزەرەثگە
ًدوطۆ ەٍَرێىگەنِردؾجدن .ە

د-ەمٍنتتدثگەٍَ تتِوًگەدیکۆوجٌجٍنتتدًگەپًٍتتد ٍرەپجِیؿتتجگە ٍە(پدؾتتٍپۆرتە+ەدیکتتۆوجٌجگەًقتتیٌگٍ ە
ودوە ٍؾٍرًٍچِو)ەٍَیٍ،ەدەر درەىەغجػەقییدنەپجِیؿجگە ٍە( ٍڵگًٍدوٍ ەؾٍمىجٌٍر)ەدە جت .ە

 -3رێکٍوثتتگەنتتدرەنػدًگەثِێژەڵٍنتتدنە ٍەٍَوتتِوەرۆرەنتتدًیٍوەەدەدەًتتعرێتە ٍەرێکٍوثتتگەنتت یيەوە
رێکظؿجٌگە ػێبٍؾجٍنٍەًٍکەرێککٍوثگەیٍنٍمە گجِ ۆ ەثٍمٍفۆًگەًجِەنەٍَرەرێککتدرێکگەدیتکٍە

نٍە ٍفعەر ِوەئًٍزدویعەدەت.

 -5رێگتتدەدەدرێتتتە ٍەرێگٍپجتتعرەوە ٍەفػۆفتتجٌگەثًٍیتتتدە()7ەثتتِێژەڵگەئدؾتتدیگە تتۆەیٍکە ٍفتتتعەر ِوە
ٍوٍررجخەٍَرەثِێژەڵجخە ٍە ػێبٍؾججکگەؾتٍر ٍطۆەثۆوتدرە کػێتت،ەًد جتتەزیتدثػەمٍە()7ەثتِێژەڵگە

ئدؾدیگەثۆودر کدتە(ندرەە+ەًدندرە)ەمٍەؾیؿجٍوٍندًگە تۆەیٍکە ٍفتعەر ِوەؾتٍر در ەفػۆفتجٌگە()4ە

ثِێژەڵگە(دەثد)ەزیدثػەًٍ جتە ٍەٍَودنە ٍفعەر ِوەوە ػێبٍؾجگەریدوەز.

 -6دەر درەىەئٍوەثِێژەاڵًٍىەنٍە ٍەفجِە ەەنۆە(رىنة)ەدەفػۆفػێيە ٍەدەز دەوەنۆوپدًیدندنەمٍە(22ەثدنِە
)839ەثِێژە ە(ئدؾدیگەوەدەثد)،ەپجِیؿجٍەرێگٍپجعرەوەپد ًٍعە جتە ٍمەرێککدرەًٍىەطِەرەوە :ە

أ .ػێبٍؾتتجگەنت یيەرێکتتعەطػێتە ٍەًتتدو ەرەؾتتپجػدرەوە(وظتتِل)ەوە ٍپجتتگەدەقٌِوؾتتکػەوەمٍەوتتددەىە
(ؾتتجیٍم/ەچتتِەرەم:ەتۆﻡییارکردﻤئ وﻦشییواروﻩو و ﻡیکییاﻤیزﻡئ وﻦ وﻦڵگﻦکردﻤییئ مﻦﻞیکترۆﻤییئ)ەئٍمە
رێٌىدییٍەؾٍر در ە ٍڵجٌٌدوٍەوەًِوؾػەو ەرەؾپدردنەوەزًزیػەىەژودرەەفػۆفػەوەندن.

ب .پجتتعەًگە ٍرەییٍنتتدًگەدەز تتدنٍە ٍەﻻیًٍتتگەئٍوٌتتگە(ًتتدو ە ٍڕێتتِە ٍر ەرجبٍرجکتتدرە+ە ٍڵگًٍتتدوٍە
ؾٍمىجٌٍرەندنە+ەًدو ەرەؾپجػدرەوە+ەًدوًیقدن+ەًِوؾػەو ەرەؾپدردن).

 -7دەر درەىەئٍوەثِێژەاڵًٍىەنٍە ٍەفجِە ەەنۆە(رىنة)ەدەفػۆفػێيە ٍەدەز تدەوەنۆوپدًیدنتدنەمٍە(852ەوە
زیدثػ)ەثِێژە ە(ئدؾدیگەوەدەثد)،ەپجِیؿجٍەرێگٍپجعرەوەپد ًٍعە جتە ٍمەرێککدرەًٍىەطِەرەوە :ە

أ-ەوەر ػثٌگەرەزەوًٍع ەﻻیًٍگەئٍوٌگەپجـەفػۆفجٌگە ٍەدەز دەیدنەنۆوپدًیدنٍ .ە
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ب-ەپجتتعەًگە ٍرەییٍنتتدًگەدەز تتدنٍە ٍەﻻیًٍتتگەئٍوٌتتگە(ًتتدو ە ٍڕێتتِە ٍر ەرجبٍرجکتتدرە+ە ٍڵگًٍتتدوٍە
ؾٍمىجٌٍرەندنە+ەًدو ەرەؾپجػدرەوە+ەًدوًیقدن+ەًِوؾػەو ەرەؾپدردن) ە

ج-ەپجعەًگە ٍرەییٍندًگەنٍؾگەرەؾپجػدرەوە ٍەﻻیًٍگەئٍوٌگ،ەدەر درەىەدەوِدەز دندًگەشکِوٍت .ە

د-ە مٍندثگە ۆڕەًگەًدو ەرەؾپجػدرەوەیدنە ٍڕێِە ٍر ەنۆوپدًید،ەپجِیؿجٍەوۆڵٍثپجعرەوەئد ددەر ەﻻیًٍتگە
ئٍوٌگە کدثٍوەە ٍفجِەیٍنگەفٍروگ .ە

َت-ەپجعەًگەطقجٍىەزەًیتدر ە(مٔؿتت)ە ٍﻻیًٍتگەئٍوٌتگەنٍەزًزیػەژودرەنتدًگەثِێژەڵٍنتدًگەنٍەدە تیيە
نػەوەە ۆەدەز دنٍەمٍطۆ گػێت .ە

و-ەوۆڵٍثپجتتعرەوەدەؾتتجٍ ٍر ەئٍوەەدەنتتدتەنٍەوٍررجتتخەمٍە ػێبٍؾتتجٍنٍەدە ٌجتتتەنٍەمٍ ٍ ەدەز تتدنٍە
ئًٍزدویتتعەدەتە تتۆە ٍدەؾتتجُجٌدًگەثِێژەڵٍنتتدًگەثٍمٍفتتۆنەوە ٍەدەقە ٌِوؾتتػێتە(دەز تتدنٍەیتتدنە

نۆوپدًیدنٍەدەؾجٍ ٍر ە(یجکگل)ەدەندتە ٍەپجعەًگەًدو ەفٍرودًبٍرەنەوەئٍوەژودرەوۆ دیﻼًٍىە ۆیتدنە

ثٍرطدًکػەوەە ٍەفجِە ە(مٔؿت)،ە ٍﻻیًٍگەئٍوٌگ .ە

ز-ەوۆڵٍثپجعرەوەدەؾجٍ ٍر ەئٍوەەدەندتە ٍەثٍرطدًکػدًگەثیىجخە ۆەًدردًیدنە ۆە درە د ەدەز دنٍەیتدنە
نۆوپدًیتتدنٍە تتۆەثۆوتتدرنػدًگەثِێژەڵٍنتتدنە ٍپجتتگەویکتتدًیؼوگە ٍدیکتتۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًتتگەوە
ٍفجِە ەؾداڵًٍ .ە

 -8دەر درەىەَجنٍندًگەدەز دندنەیدنەنۆوپدًیدندن،ەندثگەطدیدًتعًگەنتدرەنػدًگەثتِێژەڵٍنٍە ٍﻻًتگەنٍمە
ثًٍیتتدەیٍکەنتتدثژوجػەەرەؾتتجٍوطۆەدوە ەرێکظؿتتجٌگە ػێبٍؾتتجٍنٍەدە جتتت،ەوەًد جتتتەثتتِێژەڵٍنٍە
ندرە کػێتتتە ٍرەمٍەرێکظؿتتجٌگە ػێبٍؾتتجٍنٍ،ەیتتدنە ٍپجتتگەدەوەنتتدر ەئٍوەدەز تتدیٍ ەنٍە ػێبٍؾتتجگە

مٍ ٍڵعەەدەندت.

 -9دە جتتتەنتتدرەنػدًگەطؼوٍثگتتِزەرییٍنٍە تتۆە ٍفتتعەر ِوەوٍررتتعەرە جتتتە ٍە ػێبٍؾتتجکػدًگەرەؾتتجٍوطۆە
( ػێبٍؾتجکػدًگەرەؾتجٍوطۆەمٍەًجتِەنەوۆڵٍثپجتعرەوەوە ٍفتتعەر ِو)ەمٍنتدثگەفػۆفتجٌگەرەؾتجٍوطۆە تتۆە
ٍفعەر ِو،ەوەمٍەندثگەفػۆفجٌیدنە ٍەدەز دندنەیدنەنۆوپدًیدندنەمٍەرێگد ەًِوؾػەو ەرەؾپدردنەدە جت.

 -22رێکظؿجٌگە ػێبٍؾتجگەثتدیبٍتە ٍەفػۆفتجٌگەثتِێژەڵٍە ٍندرَدثِوەنتدنەمٍەئتدوجػەەثدیبٍثییٍنتدًگە
طؼوٍثگِزەرییٍندنەMII-FIەوەدەثدەوەطؼوٍثگِزەرییٍندًگەدیکٍىەَدوفجِەەنٍەپجِیؿجگە ٍەثِێژە ە
ٍَیٍە ۆەنتدرپجکػدًگ،ە ٍپجتگەَتدثِوەەمٍەوتدددەىە(ؾتجٍٔم /ەچتِەرەم:ەتۆﻡیارکردﻤئ وﻦشیواروﻩو و

ﻡیکاﻤیزﻡئ وﻦ وﻦڵگﻦکردﻤیئ مﻦﻞیکترۆﻤیئ)ەئٍمەرێٌىتدییٍەوەدەچجتجٍەژێػ تدر ەوٍرجەوەرێککدرەنتدًگە

َدثِوەمٍمەرێٌىدییٍ.

 -22پجِیؿجٍەمٍؾٍرە قتە ػیکدرەندنەمٍندثگە ػێبٍؾجکػدنەپجِیؿجٍە ٍەئدوددە ِوًگەطتِد ەنٍؾتگە
ٍفعەر ِوە جتەوە ٍرپػؾیدر ەیدؾدیگەثٍوەوەٍَڵعە ػنە ٍرەوبٍرەوەر ػثٌگەپًٍزٍەوتۆرەوەوێتٌٍ ە

زیٌعووەوەزەًیدرییٍنتدنەوەدیکۆوجٌجٍنتدًگە ٍفتعەر ِوە تۆەٍَوتدنەن یتدرەوەدەچجتجٍەژێػ تدر ەیدؾتدە

مٍ ٍرەوتتبٍرەﻻیًٍٍەئٍوٌتتگەوەیدؾتتدییٍندنەمٍەواڵتەمٍنتتدثگەروودەنەوەؾتتٍمىدًعًگەؾتتٍرپجچگەپتتجـە

نۆثدییُدثٌگەودوە ەورد یٌیکػدنەنٍەَدثِوەەمٍمەرێٌىدییٍ.
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 -28ویکدًیؼوگەرەدەؾجکػدًگە ػێبٍؾجٍنٍە ٍە ٍفعەر ِو :ە

أ-ە وۆڵٍثپجعرەوەپد ًٍعەدە جتەوێٌٍیٍنگەرەًگدورەًگەوەپٍؾًٍعنػەوەمٍە ػێبٍؾجگەئًٍزدوعرەوە ٍَۆ ە
پػۆؾتتٍىە ٍدیکتتتۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًتتگە ٍفتتتجِە ەن یٌتتتگەرەؾتتجٍوطۆەمٍە ػیکتتتدرە،ەرەدەؾتتتجگە
ٍفتتعەر ِوە کتتدتەیتتدنەًتتدردًگە ٍَتتۆ ەئیىٍیڵتتگەئٍمیکجػۆًتتگ(ئٍ ٍرەٍَ تتِو)،ەنٍەثجیتتعەە قتتتە

زەًیدرییٍندًگە( ػیکدرە،ەوۆر ەثدیبٍتە ٍەنۆوپدًیدنٍ)ەمٍطۆ گػێت .ە

ب-ەمٍندثجكعەەًٍثِەًعرەەوێٌٍیٍکەمٍە ػێبٍؾجٍنٍە ٍفجِە ەرەؾجٍوطۆەرەدەؾجگە ٍفتعەر ِوە کػێتت،ە
ئٍوەەمٍؾٍرەوۆڵٍثپجعرەوەەپؿِومٍیٍنگەرەدەؾجکػدًگەرەًگدورەًگەنٍەمۆ ۆ ەنۆوپدًیتدنٍىەمٍؾتٍرە
جتەرەدەؾجگە ٍفعەر ِوە کدتەوەئٍودًٍىەطِەرەوەىەثجعەە جت :ە

 ژودرەىەثِێژەڵٍنٍ،ەًدو ەؾیدًگەوەوەژۆ ە ٍفعەر ِو،ەژودرەىەًدؾٌدوٍىە ٍفعەر ِو.
ً دو ەًِێٌٍر ەفػۆفٍندنە(وٌعوبەەمىبیػدت)ەیدنە ػیکدر ەرێگٍپجعرەوە
ً دوەوەوەژووەوەوۆر ە ػیکدرەیدنەًدو ەًِێٌٍر ەفػۆفٍندن.
 رێکٍوثگەفػۆفجٌگەثِێژەڵٍنٍ.

 وۆڵٍثپجعرەوە ٍڵجٌعەدەتە ٍەئدؾتدًکدریکػدنە قتتەرێِفتِێٌٍندًگەپجِیؿتتە تۆئٍوەىە ٍفتعەر ِوە
وێٌٍیٍنگەرەًگدوڕەًگەوەپٍؾًٍکػەو ە ػێبٍؾجٍنٍە ٍدەؾتجبُجٌجت،ە ٍپجتگەئٍوەىەنٍەدیتدریکػەوەە

مٍؾٍرەوەەمٍندثگەؾٍردەًیکػدًگەیٍنجخەمٍە ٌکٍەؾٍرەنییٍندن.

ج-ەوۆڵٍثپجعرەوەپد ًٍعەدە جتە ٍەرەدەؾجکػدًگەوێٌٍیٍنگەپٍؾًٍعنػەو ە ػێبٍؾجٍە ٍە ٍفتعەر ِوەمٍە
یٍنجتتخەمٍە تتٌکٍەؾتتٍرەنییٍندنەپتتدشەوتتدوەیٍکەنٍەمٍە22ەرۆژەثجتتپٍڕەًٍنتتدتەمٍەرێکٍوثتتگەن یٌتتگە

ثِێژەڵٍنٍ .ە

د-ە مٍەٍَوِوەشدڵٍثٍندن،ەپؿِومٍ ەرەدەؾجکػدنەرجگػەوەىە ػێبٍؾجٍنٍەًیتیٍەوەدە جتتە ٍفتعەر ِوە
ئد ددەرە کػێجٍوەەمٍمە د ٍثٍ .ە

َتتت-ەوۆڵٍثپجتتعرەوەثٍوەوەپد ًٍتتعەدە جتتتە ٍەپجتتعەًگە( ػێبٍؾتتجگەئًٍزدوتتعرەوە ٍَتتۆ ەپػۆؾتتٍىە تتٍە
دیکۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًتگەمٍەدوە ەنتدرەنػدًگەثتِێژەڵٍنٍە ٍفتجِەیٍنگەروونەوەرەًگدوڕەًتگەوە

پٍؾتتًٍعنػەوەمٍﻻیٍنەنۆوپدًیتتدنٍ)ە ٍەﻻیًٍٍەدەدوەرییٍنتتدنەمٍنتتدثگەدەوەنػدًتتگ،ەنٍەثجیتتعەە قتتتە
زەًیدریگەوەدەثدندًگەَدثِوەمٍمەرێٌىدییٍەمٍطۆ گػێت،ە ٍەپجچٍوەًٍوەەنۆوپدًیدنٍە ٍرپػؾیدرەدە جتە
مٍ ٍردەمەﻻیًٍٍەثدیبٍثىًٍعەندن،ەدەر درەىە ػیبٍؾجٍەرەثکػەوەندنەمٍﻻیٍنەوۆڵٍثپجعرەوەپجِیؿتجٍە
تتعرێجٍەﻻیًٍٍەئٍوٌییٍنتتدنەیتتدنەﻻیًٍٍەدەدوەرییٍنتتدنەمٍ ٍ ەئد ددەرنػدًٍوەیتتدنە ٍەرەثکتتػدًٍوە ە
ػێبٍؾتتجٍنٍە ٍَتتۆ ەؾتتٍرپجچیکػدنەمٍەرێککدرەنتتدًگەئٍمەرێٌىتتدییٍەوەئدفتتکػەەنػدًتتگەَۆنتتدر ە

رەثکػدًٍوەنٍە(ئٍ ٍرەثِەًعرە) .ە

 -24مٍ قتەشدڵٍثٍندنەًد جتە ػیکتدرەٍَڵبؿتججتە ٍەنتدرەنػدًگەٍَرەثِێژەڵجتخەمٍەرێتگٍىەئدوجػەنتدًگە
ٍدیکۆوجٌجکػدًگەئٍمیکجػۆًگەثتدیبٍتە ٍە ػیکتدرێکگەدیتکٍ،ەمٍؾتٍرەوۆڵٍثپجتعرەوەەپد ًٍتع جتە ٍە

ثٍرطدًکػدًگەًدو ە ٍندرَجٌٍرەوەوفٍىەثجپٍڕ ەریدوەزەوەدیدریکػدًگەژودرەىەثٍمٍفتۆًگە ػیکتدر،ە
ؾٍر در ەٍَڵٌٍ ػثٌگەزەًیدرییٍندنەیتدنەدیکۆوجٌجٍنتدًگەٍَرە ٍفتعەرە تِویٍکەمٍﻻیٍنە ػیکتدرەمٍە

دوە ەًدردًگە ػێبٍؾجٍنٍە ۆەوۆڵٍثپجعرەو.
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 -23وۆڵٍثپجعرەوەپد ًٍعەەمٍەرێگد ەوۆڵٍثپجعەرەوەە ٍەپجقکٍفکػدًگەرەپۆرثجکگەودًگدًٍە(پتدشە22ەرۆژە
مٍەنۆثتتدیگەٍَرەودًگجتتخ)ە ٍەﻻیًٍتتگەئٍوٌتتگەوە ٍفتتجِەیٍنگەفٍروتتگەنٍەثجیتتعەە قتتتەژوتتتدرەە
فػۆفػەوەندنەوە ػێبٍؾجٍەئٍمیکجػۆًٍندًیدنەمٍطۆ گػێتە ٍەفتجِەیٍیکگەثجػوثٍؾتٍل،ەؾتٍر در ە
ػێبٍؾجٍەرەثکػەوەندن .ە

هاددەٓ( :)2رێککارەکاﻤئ تۆﻡارکردن و ﻡﻦرجﻦکان و ﻧﻦڵﻩەشاﻤﻦوەی وریکار

ی ک م :رێککارەکاﻤئ تۆﻡارکردﻤئ وریکار وﻦم شێﻩەیﻦی خﻩارەوە دەوێت:

 -2پجقکٍفتتکػدًگەدەوەنتتدرییٍکە تتۆەوەزەرەثتتگەًتتدوطۆٍ /ڕێتتِە ٍرەیٍثگە قتتجگەدیتتِەن/ب.نۆوپدًیتتدە
ئٍوٌییٍندنەوەوۆڵٍثپجعەنەوەئٍمەدیکۆوجٌجدًٍەمٍەمٍطۆ گػێتەوەَدوپجئە کػێت :ە

ەأًِ -وؾػەوێکگەفٍروگەمٍﻻیٍنەوۆڵٍثپجعرەوەنٍە یؿٍمىجٌگەنٍە ٍەفٍروگەرێگٍپجعرەوەە ٍەفػۆفتجٌگە
ەب-

ثِێژەڵگەؾیه،ەَدوپجچگەدەوەندر ە

ٍ2/ىەؾٍرەوەە کػێت.

ٍڵگًٍدوٍەؾٍمىجٌٍرەندنە(ندرثگەزەًیتدر ،ەنتدرثگەًیقتجیىدًگەیتدنەًدؾتٌدوٍىە تدر ەفدرؾتجدًّەوە

رە ٍزًتتدوٍىەغجػەقتتگەوەٍَرەدیکتتۆوجٌججکگەؾتتٍمىجٌٍر ەدیتتکٍ)ەَتتدوپجچگەدەوەنتتدر ە ت ٍ()2ىە

ؾٍرەوەە کػێت.

ًِ -8ێکػدًٍوەىەؾداڵًٍىەرێگٍپجعەنە ٍپجگەطدڵگە()2ىەؾٍرەوەەدە جت .ە

دّّەم :ﻡﻦرجﻦکان وﻩون وﻦ وریکار

ٍَ -2ڵگتػ ەرە ٍزًتدوٍىەغجػەقتتگە جتتەوەمٍەدەیتتخەوە تدونجکگەغجػەقتگە جتتتەوەدەًیقتجِو ەٍَرێىتتگە
نِردؾجدنە جتە ٍپجگە ٍڵگًٍدوٍىەندرثگەزەًیدر .

 -8ثٍوًٍگەنٍوجػەًٍ جتەمٍە()28ەؾد ەمٍەندثگەدەوەندر ە ِونە ٍە ػیکدر.
 -4طدوەنەطِوڕەوفتەوەٍَڵؿِنٍوثگە ٍرزوە دشە جت.

 -3ثدوەًبدرەًٍنػە جتە ٍەَیئەثتدوەنەوەنٍثٌجتخەوەشتِنهەًٍدرەە جتتە ٍپجقتکٍشەنػدًتگە ٍڵگًٍتدوٍىە
(غعمەوصکِویٍ)ەمٍە ٍرێِە ٍرەیٍثّە ٍڵگٍندًگەثدوەن .ە

سێی م :ﻧﻦڵﻩەشاﻤوﻤﻦوەە رێگﻦپێواﻤئ وریکار

 -2وەزَجٌدًّە ٍەئدرەزووىەطۆىەمٍەرێگدىەپجقکٍشەنػدًّەدەوەندرییٍکە ۆەوەزەرەثّەًدوطۆ.

 -8نۆچگەدوەیگەنػدًگە یتدنەًٍطۆفتکٍوثٌّەنٍەنٍە ٍەَتۆیٍوەەًٍثِەًجتتەندرەنتدًّەرجبٍرتێە کتدتە
ٍپجگەڕەپۆرثّەپؼیقکّ.

ٍ -4رێەَجقجٌّەندرەنٍىە ٍ ێەَیئەَۆیٍکە ۆەودوەىە()42ەڕۆژىە ٍردەوەمە.

 -3پد ًٍعنػدًّە ٍەوەزَجٌدًّەندرەنٍىە ٍمەَۆندرەًٍىەطِەرەوە:

ەأ -وتتدًٍوەىەمٍنتتدرەنٍىەزیتتدنە ٍە ٍرژەوەًتتعىە قتتجّە گًٍٍٓجتتتە ٍپجتتگەمجکتتۆڵیٌٍوەەوە ٍڵتتگٍ ە
پجِیؿت.

ەب -دەرچِوًّەشِنىجخە ٍرەوبٍرىەمٍە ٍرەوبٍرەئًٍزدوعەًّەثدوەًجکّەئد ػوو ٍرە.
ەج -پد ًٍعًٍ ِونە ٍەرێککدرەندًگەَدثِوەمٍمەرێٌىدییٍ .ە
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هاددەٓ( :)3ﻞیىﻤﻦە وﻦدوادانﻩوﻤئ جێبﻦجێکردﻤئ مﻦم رێﻥﻢاییﻦ

 -2پجکُجٌدًگەمیژًٍیٍنتگە ٍدوەدەچتِونەمٍەٍَرەًتدشٍٔەوەەقٍزەیٍکەوەچًٍتعەمیتژًٍیٍکەمٍەپدرێؼ تدنەوە
ئیعەرەەؾٍر ٍطۆندًگەٍَرێهەمٍەًِێٌٍرەًگە(پۆمیؽەوەئدؾتدیـەوەەًتِێٌٍر ەوەزەرەثتگە ِەؾتجٌٍوەە
ٍیدًعنەمٍەیٍنٍىەندر ج

،ەئٍ ٍرەًِێٌٍر ەوەزەرەثگە ِەؾجٌٍوەوە ٍیدًعنەمٍەیٍنٍەنتدر ج ییٍنٍە

ًٍ تتِوەئٍوەەًتتِێٌٍرێکگەیٍنٍەنتتدر ج ییٍنٍەدەدەًتتعرێت)ە تتۆەە ٍدوەدەچتتِوًگەرجبٍرجکػدًتتگەئٍمە

رێٌىدییٍەوەوە ٍؾجٍىە(ؾٍر ٍ)ەئدؾدیـەدە ي.

 -8دەؾٍاڵتەوەئٍرکەوەپد ًٍعییٍندًگەئٍمەمیژًدًٍە ٍپجگەدەقٌِوؾکػەوەمٍمەرێٌىدییٍەدە جت.

 -4دە یٌکػدًگەٍَرەپجعەویؿجییٍکەمٍەٍَ ِوەندنەوەویﻼکە ۆەئٍمەمیژًٍە ٍردەوەوٍەمٍﻻیٍنەوەزەرەثگە
ًدوطۆەوەدەز د ەئدؾدیقگەٍَرێهە ۆەرجبٍرجکػدًگەئٍمەرێٌىدییٍە ٍپجگەپجِیؿجگەمیژًٍندن

 -3پجِیؿجٍەمٍؾٍرەوۆڵٍثپجعرەوەمیؿججکگە(ٍَروەَدەئٍپعەیجکػەو)ە ًٍدوەوەًدوًیقدنەوەژودرەەوۆ دینگەە
قتە ػیکدرەنٍەرێگٍپجعرەونە ٍەفػۆفجٌگەثِێژەڵٍندنە ٍەٍَوِوەرۆرەنتدًییٍوەە تعەتە ٍەمیتژًٍىە

تتت ٍە2ىەؾتتتٍرەوەەمٍەٍَرەیٍبٍیٍبتتتگەبتتتدر ج

ٍ ٍردەوەوگەوپجعەًیدن.

،ەٍَروەَتتتدەمٍنتتتدثگەًتتتِێکػدًٍوەىەمیؿتتتجٍندنە

 -5ندر ەئٍمەمیژًٍیٍە ػیجییٍەمٍە ٍدوەدەچِونەوەپقکٌیٌگەٍَرەفتِێٌجکگەنت یيەوەفػۆفتجٌگەثتِێژەڵگە
مجعەنػێتە ٍەرێگٍپجعرەوەنەوەرێگٍپجٌٍدرەوەًگەفػۆفجٌگەثِێژەڵگەؾیه.

 -6میتتتژًٍە تتتۆ ەٍَیٍە ٍەٍَڵِەفتتتدًعًٍوەىەٍَرە ػیکدرێتتتخەوەرێگٍپجتتتعرەوێخەیتتتدنەدەطؿتتتجٌییدنەنٍە
ؾٍرپجچگەئٍمەرێٌىدییٍە کتدتە تۆەوتدوە ەٍَفتجٍیٍکەوەمٍنتدثگەدوو تدرەنػدًٍوەىەمٍەوتدوە ە()4ە

ودًگ،ە ۆەودوە ە()2ودًگەدەدەطػێتەەوەپجبتژەردنەپتێەدەبػێتتە ٍەپجتگەپجبژەردًٍبتدًگەَتدثِوەمٍمە

رێٌىدییٍەوەثدەؾٍرپجچییٍندنەچدرەؾٍرەًٍندتەرێگد ەپجٌددرێتەدەؾتە ٍندرە کدثٍوە.

 -7میتتژًٍە تتۆ ەٍَیٍە تتٍەدەطؿتتجٌگەٍَرەفتتِێٌجخەنٍەرێگٍپجتتعرەوەًٍ جتتتە ٍەفػۆفتتجٌگەثِێژەڵٍنتتدنەوە
دەؾجبٍؾٍردە ػثٌگە قتەنٍمِپٍمٍندًگەثۆودرنػدنەوەفِێٌٍنٍ.

 -8میژًٍە ۆ ەٍَیٍە ٍەرەوەًٍنػدًتگەؾتٍرپجچیکدرەنەمٍنتدثگەثۆوتدرنػدًگەثِێژەڵٍنتدنە ٍەدیکتۆوجٌجگە
ؾدطجٍەیدنەنٍؾجکگەدیکٍەمٍەریدثگە ٍفعەر ِویٍنگەدیکٍە ۆەدەد د ەثدیبٍثىًٍع .ە

هاددەٓ( :)4مﻦحکاﻡﻦ داراییﻦکان

ی ک م :رسﻩﻡات
 -2تت

-8

ە(رؾتتِودت) ە()522,222ەپجتتٌذەؾتتٍدەٍَزەرەدیٌتتدرە ٍرەوتتبٍرەثۆوتتدرنػدنەوەرێگٍپجتتعەًگەٍَرە

ػیکدرێخەمٍەوەزەرەثگەًدوطۆەوەردە یػێت.

ە(رؾِودت) ە()322,222ەچِەرؾتٍدەٍَزەرەدیٌتدرە ٍرەوتبٍرەًتِێکػدًٍوەىەؾتداڵًٍىەثۆوتدرنػدنەوە

رێگٍپجعەًگەٍَرە ػیکدرێخەمٍەوەزەرەثگەًدوطۆ .ە
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دّّەم :پێبىاردﻤﻦکان (غراﻡات)
پجبژەردًتتتگە ػیکتتتدرە ٍە تتت

ە()4,222,222ەؾتتتێەونیتتتۆنەدیٌتتتدر ەغجػەقتتتگە تتتۆەٍَرەثِێژەڵجتتتخەمٍنتتتدثگە

پد ًٍعًٍ ِوًیدنە ٍەرجبٍرجکػدًگەودددەندًگەئٍمەرێٌىدییٍ.

سێی م:ئٍوەرؾِودتەوەپجبژەردًدًٍ ە ػ ٍ(یٍبٍمەوەدووەم)ىەؾٍرەوەەدەطػێجٍەؾٍرەئٍژوجػێکگە دًکگە
ثدیبٍتە ٍەًدو ەوەزەرەثگەًدوطۆەەوە ٍمەفجِەیٍەطٍرجەدەنػێت :

أ-ە( )%22ۆەؾٍرۆکەوەئًٍعەودًگەمیژًٍندنەبٍەمٍەﻻیٍنەوەزیػ ەًدوطۆەطٍرجەدەبػێت .ە

ب-ە( )%22ۆەوەزەرەثگە ِەؾجٌٍوەە ٍیدًعنەمٍەﻻیٍنەوەزیػ ە ِەؾجٌٍوەەوە ٍیدًعنەطٍرجەدەبػێت .ە

ج-ە(42ە )%ۆەوەزەرەثگەًدوطۆەبٍەمٍەﻻیٍنەوەزیػ ەًتدوطۆە تۆەپٍرەپجتعەًگەفٍرودًگٍبتدًگەوەزەرەثتگە
ًدوطۆەطٍرجەدەبػێت .ە

د-ە( )%52ۆەوەزەرەثگەدەرەیگەوەئد ِور  .ە

مﻦحکاﻡﻦ کۆتاییﻦکان 

هاددەٓ(:)5

ی ک م:ە ٍَتتیئەفتتجِەیٍکەًد جتتتەثتتِێژەڵگەؾتتیىگەئٍمیکجػۆًتتگە گػۆفتتجتەثًٍیتتدەمٍﻻیٍنە ػیکتتدرەوە
رێگٍپجعرەوەمٍﻻیٍنەوۆمٍثپجعرەو .ە

دّّەم:ە رە ػثٌتتگە قتتتەثتتِێژەڵٍەنتتدرنػەووەنتتدرەًٍنػەوەنٍەمٍە دزەڕەنتتدنەدەفػۆفتتػێيە ٍ تتێەٍَ تتِوًگە
رێگٍپجعەنە ٍەفػۆفٌیدنەمٍﻻیٍنەوۆڵٍثپجعرەو .ە

ســێی م:ەوتتدوە ە()62ەفٍؾتتتەرۆژەدەدرێتتتە ٍوەَدواڵثیتتدًٍ ەبٍەثِێژەڵٍبدًیتتدنە ٍەًتتدو ەطۆیتتدنەًتتیٍە
ؾٍردەًگە ٌكٍبدًگەثۆودربػدنە تكٍنە تۆەثۆوتدربػدًگە ٍەًتدو ەطۆیتدنەوەدوە ەثجپٍر تِوًگەئٍوە

ودوەیٍەطؼوٍثگِزەرییٍبدنەڕەدە یػێت.
هاددەٓ(:)6

ئٍمەرێٌىتتتدییٍەمٍەرۆژ ەدەرچتتتِوًییٍوەەنتتتدر ەپجتتتعەنػێتەوەمٍەرۆژًتتتدوٍىە(وەقتتتدیػگەنِردؾتتتجدن)
اڵوەدەنػێجٍوە ە
ە
ە
ە
رێث رئ حو د
ّەزیرًٓاّخۆ 
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ّەزارەتٔخْێٌذًٔتااڵّتْێژیٌ ّەٓزاًستٔ 
ژهارە22661:ل 0202/22/4

پدڵپقتە ٍەشِنىگەودددە ە()28ەمٍەپٍی ەو ەپجعەًگەوۆڵٍثگەطِێٌعنەمٍەٍَرێىگەنِردؾجدنە–ەغجػەقە

ژودرەە( )22ەؾدڵگە8282ە،ە یدردرەە ٍەدەرنػدًگەئٍمەڕێٌىدییٍ:

ڕێٌواییژهارە()3یساڵی0202
ڕێٌواییپێذاًیهۆڵ تیخْێٌذىل ُ رێویکْردستاى–عێراق 


هــاددەی(:)2ەوەزەرەثتتگەطِێٌتتعًگە تتداڵەوەثتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتجگ/ەفٍروتتدًگٍ ەطِێٌتتعنەوەپﻼًتتعەًدنەوە
ٍدوەدەچتتِونە ٍەٍَوتتدًٍَگگەفٍروتتدًگٍەپٍیِەًعیتتعەرەندًگەوەزەرەتەؾتتداڵًٍەمٍەؾتتٍرەثد ەوتتدًگگە

ئٍینِلەئٍمەزەًیدرییدًٍ ەطِەرەوەەئدوددەەدەندتەوەدەیٌجػێتە ۆەؾٍررٍمەوەزەرەثٍنتدنەوەﻻیًٍٍنتدًگە

ًٍ ٍؾجػەوە ٍەوەزەرەتەوەمٍەودڵپٍڕ ەفٍروگەوەزەرەتە اڵو ەدەندثٍوە :ە

ی ک م:ە میؿتتتجگەئٍوەپؿتتتپۆرییدًٍەوەژوتتتدرە ەنِرؾتتتییٍندنەنٍەمٍەزەًکۆنتتتدًگەٍَرێىتتتگەنِردؾتتتجدنە
دەؾجٍ ٍرنە ۆەطِێٌعًگەد نۆوگە تداڵەوەودؾتجٍرەوەدنجتۆرە،ەنٍەمٍﻻیٍنەفٍروتدًگٍ ەثتِێژیٌٍوەەوە

پٍرەپجعەنەئدوددەەدەنػێت .ە

دّّەم:ە میؿجگەزەًکۆەوەدەوٍزرەوەندًگەطِێٌعًگە داڵەمٍەدەرەوە ەواڵتەنٍەمٍﻻیٍنەوەزەرەثگەطِێٌتعًگە
تتداڵەوەثتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتجگە تتدوەڕپجکػەون،ەمٍ ٍ ەمیؿتتجگەئٍوەؾتتکۆمٍرەفتتیپدًٍ ەزەًکۆنتتدًگە

دەرەوە ەواڵتەئٍ ٍرە ٍردەؾتە ِون .ە

سێی م:ەڕێٌىدییٍندًگەیٍنؿدًکػدًگە وەًدوٍندن.

چْارەم:ەپٍی ەەوەڕێٌىدییٍندًگەپجعەًگەوۆڵٍثگەطِێٌعن.
هاددەی(:)0ە ە

ی ک م:ەؾٍررٍمە وەزەرەتەوەﻻیًٍٍنتدًگەًٍ ٍؾتجػەوە ٍەوەزەرەتە ٍپجتگەفتۆروگەژوتدرەە( )2ەَتدوپجئە
مٍ ٍ ەئٍمەڕێٌىدییٍەپجعەویؿجییٍندًگەطۆیدنەمٍە(پؿپۆر ،ەژودرە ەنِرؾییٍندًگەطِێٌعن،ەرۆر ە
وەًدوٍ،ەوە د ٍثگەثِێژیٌٍوە ەودؾجٍرًدوٍەوەثجؼ ەدنجۆرە)ەدەًجػنە ۆەوەزەرەثگەپﻼًعەًدن،ەدوەندتە

ۆەوەر ػثٌگەپجعەویؿجییٍندنە ػیجییٍەمٍەنۆثدیگەودًگگە(ندًًِگەیٍنٍم) ەٍَوِوەؾدڵجخەدە جت .ە

دّّەم:ە وەزەرەثگەطِێٌتعًگە تداڵەوەثتِێژیٌٍوە ەزەًؿتجگەمٍ ٍ ەوەزەرەثتگەپﻼًتعەًدن،ەؾتداڵًٍەپﻼًجکتگە
ًدوەًع ە ۆەژوتدرە ەنِرؾتییٍندًگەطِێٌتعنەوەپؿتپۆرییٍندنەوەرتۆر ە وەًدوٍنتدنە تۆەؾتٍررٍمە
وەزەرەثٍنتتدنەوەﻻیًٍٍنتتدًگەًٍ ٍؾتتجػەوە ٍەوەزەرەتەئدوتتددەەدەنٍن،ەًد جتتتەمٍەدەرەوە ەئٍمەپتتﻼًٍە

وۆڵٍث گەطِێٌعنە عرێت،ەرگٍەمٍوەزەودمٍەفٍروییدًٍ ەنٍەمٍﻻیٍنەواڵثدنەوەزەًکۆەوەدەوٍزرەوەنتدًگە
طِێٌعًگە داڵەمٍەدەرەوە ەٍَرێهەدە ٍطقػێيەوەوەزەرەثتگەطِێٌتعًگە تداڵەوەثتِێژیٌٍوە ەزەًؿتجگە
ڕەیدًتتتعە ٍیًٍجت،ەیتتتدنەئٍوەزەوتتتدمٍەفٍروییتتتدًٍ ەنٍەمٍﻻیٍنەواڵثتتتدنەوەزەًکتتتۆەوەدەوٍزرەوەنتتتدًگە

طِێٌتت عًگە تتداڵەمٍەدەرەوە ەٍَرێتتهەدە ٍطقتتػێيەیتتدنەڕەدە ٍیًٍتتػێي،ەوە تتدوەڕپجکػەونەمٍﻻیٍنە
وەزەرەثگەطِێٌعًگە داڵەوەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگ .ە
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سێی م:ەئٍوەپﻼًٍ ەنٍەمٍە ت ٍ ە(دووەم) ەئٍمەوتدددەیٍەئدوتدژە ەپجکتػەوە،ەمٍەوتدوەیٍکەنٍەؾتداڵًٍەمٍە
نۆثدیگەودًگگە(ئددەر)ەثجپٍڕەًٍندت،ەؾٍررٍمەوەزەرەتەوەﻻیًٍٍندًگەًٍ ٍؾتجػەوە ٍەوەزەرەثتگەمتێە

ئد ددەرەدەنػێجٍوە .ە

چــْارەم:ە تتۆەطِێٌتتعًگەدەرەوە ەواڵت،ەوەزەرەثتتگەپﻼًتتعەًدنەًتتدوەوەژوتتدرە ەئٍوەفٍروتتدًبٍرەًٍەدەدەثٍە
وەزەرەثگەطِێٌعًگە داڵەوەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگەنٍەمٍەپجقب نجگە ٍدەؾجُجٌدًگەوتۆڵٍثگەطِێٌعًتعەە

ؾٍرنٍوثِوە ِون،ەمٍەودوەیٍنعەەنٍەؾداڵًٍەمٍەنۆثدیگەودًگگە(شتِزەیػەن)ەثجپٍڕًٍنتدت،ە تۆەئٍوە ە
وەزەرەثتتتگەطِێٌتتتعًگە تتتداڵەوەثتتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتتجگەدۆؾتتتجگەطِێٌتتتعًیدنە تتتۆە کتتتدثٍوەەوەﻻیًٍٍە

پٍیِەًعیعەرەندًیـەڕێکدر ەپجعەًگەوۆڵٍثگەطِێٌعًیدنە ۆەئًٍزدمە عەنە ٍپجگەئٍمەڕێٌىدییٍ .ە

پێٌج م:ە ۆەطِێٌعنەمٍەًتدوەوە ەواڵت،ەثًٍُتدەپجتعەًگەﻻریٌٍ تِوًگەﻻیًٍتگەپٍیِەًعیتعەرەپجِیؿتجٍە تۆە
ٍفتتعەریکػدنەمٍەپجقتتب نجگەوەر تتػثيەمٍەچِەرچجتتِە ەپﻼًتتگەپٍؾتتًٍعنػەوەوەئٍ ٍرەمٍشدڵٍثجکتتعەە

زیدثػەمٍەندًعیعێخەمٍەپجقب نجگەوەر تػثيەدەرچتِوەئٍوەە ٍپجتگەڕیؼ ًٍتع ەطتدڵگە ٍدەؾتجُدثِوەمٍە

پجقب نجگەوەر ػثيەنٍەمٍەزەًکۆندنەئًٍزدمەئٍدرێت،ەثًٍُدەئٍوەًٍەوۆڵٍثگەطِێٌعًیدنەپێەدەدرێتتە
نٍەدەنٍوًٍەچِەرچجِە ەپﻼًگەپٍؾًٍعنػەوەوەئٍوەًیجػەوۆڵجٍیدنەپێەًددرێت .ە

هاددەی( :)1ە
ی ک م:ە ٍفٍروتتدًگەوەزیتتػ ەپٍیِەًعیتتعەرەیتتدنەؾتتٍرۆنگەﻻیًٍتتگەًٍ ٍؾتتجػەوە ٍوەزەرەت،ەمیژًٍیٍنتتگە
ًدوەًع ە ًٍدو ە(میژًٍ ەوۆڵٍثگەطِێٌعن)ەپجخەدێت،ە ٍؾٍرۆندیٍثگەفٍرودًبٍرێخەنٍەپتنٍنٍ ەمٍە
ٍڕیِە ٍر ە قجگەنٍوجػەًٍ جتتەیتدنەئٍوەًٍ ەَدوثتد ەئٍوەپتنٍیٍنەمٍوەدەؾتجٍەوەدەز دیتدًٍ ەنٍە
ٍڕێِە ٍر ە قجییدنەًیٍ،ەمٍ ٍ ەدووەئًٍتعەمەنٍەپتنٍ ەوەزیگییتدنەمٍە ٍڕێتِە ٍرەیتدنەَدوثتد ەئٍوە

پنٍیٍەنٍوجػەًٍ جتەوەیٍنجکییتد نە ٍﻻیًٍتگەنٍمەٍَڵگتػ ە وەًتدوٍ ە ٍنتدمۆریۆسە جتتەمٍە تِەر ە
یدؾد،ەرگٍەمٍەوەزەرەثگەطِێٌتعًگە تداڵەوەثتِێژیٌٍوە ەزەًؿتجگەنٍەپجِیؿتجٍەؾتٍررٍمەؾتٍرۆکەوە

ئًٍعەودًگەمیژًٍنٍەپنٍیدنەمٍە ٍڕێِە ٍر ە قجگەنٍوجػەًٍ جت .ە
دّّەم:ەئٍوەمیژًٍیٍ ەمٍە

ٍ ە(یٍنٍم) ەئٍمەوتدددەیٍەئدوتدژە ەپجکتػەوە،ەوورد یٌتگەئٍوەدەوەندرییتدًٍە

دەنتتتدتەنٍەمٍﻻیٍنەفٍروتتتدًبٍرەًگەﻻیًٍٍەپٍیِەًعیتتتعەرەندنە تتتۆەوتتتۆڵٍثگەطِێٌتتتعنەمٍەًتتتدوەوەەوە

دەرەوە ەواڵتەپجقکٍشەدەنتػێي،ەمٍ ٍ ەدڵٌیتد ِونەمٍەٍَ تِوًگەئٍوەوٍررتدًٍ ەنٍەمٍەپٍیت ەو ە

پجعەًگەوتۆڵٍثگەطِێٌتعنەمٍەٍَرێىتگەنِردؾتجدن-غجتػەقەژوتدرەە( )22ەؾتدڵگە8282ەوەئٍمەڕێٌىتدییٍە
دیدر ەنػەونە ٍەڕەچدونػدًگەئٍوەپجِەرەًٍ ەنٍەمٍەودددە ە( )5ەئٍمەڕێٌىتدییٍەَتدثِوە،ەدوەثتػەئٍمە

میژًٍ یٍەڕەؾپدردەندًگە ٍەنۆًِوؾجخە تۆەوەزیتػ ەپٍیِەًعیتعەرەیتدنەؾتٍرۆنگەﻻیًٍتگەًٍ ٍؾتجػەوە
ٍوەزەرەتە ٍرزدەندثٍوەە ٍوٍ ٍؾجگەپٍؾًٍعنػدًگ .ە
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ســێی م:ە ٍەفٍروتتدًگەوەزیتتػ ەطِێٌتتعًگە تتداڵەوەثتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتجگەمیژًٍیٍنتتگەَتتدو ٍشەمٍەًجتتِەنە
وەزەرەثتتتگەطِێٌتتتعًگە تتتداڵەوەثتتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتتجگەوەوەزەرەثتتتگەپﻼًتتتعەًدنەپجکتتتعەَجٌػێت،ە
ٍؾتتٍرۆندیٍثگەفٍرودًبٍرێتتخەمٍەوەزەرەثتتگەطِێٌتتعًگە تتداڵەوەثتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتجگەنٍەپتتنٍنٍ ەمٍە

ٍڕێِە ٍر ە قجگەنٍوجػەًٍ جت،ە ۆەوورد یٌیکػدًگەئٍوەثدًدًٍ ەنٍمٍؾٍرەئًٍزدوگەپٍؾًٍعنػەو ە
ٍ ە(دووەم) ەئٍمەودددەیٍەپجقکٍشەدەنػێي .ە

هاددەی(:)2ە وەزیتػ ەپٍیِەًعیتعەرەیتدنەؾتٍرۆنگەﻻیًٍتگەًٍ ٍؾتجػەوە ٍوەزەرەتەوتۆڵٍثگەطِێٌتعنەمٍە
ًتتدوەوەەیتتدنەدەرەوە ەواڵتەدەدەتە ٍەفٍروتتدًبٍرە ٍەوتتِوچٍەوەدەروتتدڵٍەرجگیػەنتتدنە ٍپجتتگەیدؾتتدەوە

ڕێٌىدییٍەندرپجکػەوەندن،ە ٍمەوٍرردًٍ ەطِەرەوە :ە

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

( )88ەؾدڵگە()8228دەەئدودژە ەپجکػەوە .ە

دّّەم:ە وەزیػەوەئٍوەًٍ ەنٍەمٍمەپنٍیٍدەن،ەئًٍعەودًگەپٍرمٍودنەوەئًٍزِوًٍگەپدرێؼ دنتدن،ەوەؾتٍرۆنگە
یٍنٍەندر ج ییٍنتتدن،ەوەؾتتٍررٍمەفٍروتتدًبٍرەًگەطتتدوەنەپتتنٍ ە( تتداڵ/أ)ەوەپتتنٍ ە( تتداڵ/ب)،ەثتتدەمٍوە
پنٍیٍدەنەًتدثِەًيەدەوە ەوتۆڵٍثگەطِێٌتعنە تکٍن،ەئٍ ٍرەدرێتژەە ٍەطِێٌتعنە تعەنە وەًدوٍندًیتدنە
یٍنؿدنەًدنػێتەوەَتیئەوتدوەوەئیىجیدزەثجکیتدنەپجٌددرێتت،ەشِنىٍنتدًگەئٍمە ت ٍیٍەشدڵٍثٍنتدًگە

پجـە ٍرندر ِوًگەپٍی ەو ەپجعەًگەوۆڵٍثگەطِێٌعنەمٍەٍَرێىگەنِردؾجدنە–ەغجػەقەژوتدرەە( )22ە

ؾدڵگە8282ەًد ػێجٍوە.

سـێی م:ە فٍروتدًبٍرەدە جتتە وەًتدوٍ ەمٍەزەًکتۆەیتدنەدەوٍزرەوەیٍکەوەر ػثبجتتەنٍەمٍﻻیٍنەوەزەرەثتگە
طِێٌتتعًگە تتداڵەوەثتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتجگە تتدوەڕپجکػەوە جتتتەوەڕەؾتتجدًعنەیتتدنەیٍنؿتتدًکػدنە تتۆە
وەًدوٍنٍیدنەنػە جت،ەوەدە جتە وەًدوٍەوەپؿپۆر ەطِێٌتعًگەفٍروتدًبٍرەپٍیِەًتع ە ٍەپؿتپۆر ە

وەًتتدوٍ ەطِێٌتتعنەوەنتتدر ەفٍروتتدًبٍرەوەەٍَ جتتت،ەفٍرودًگٍنٍفتتگەپجِیؿتتجگە ٍمە وەًتتدوٍەوە

پؿپۆرییٍەٍَ جت.

چْارەم:ەفٍرودًبٍرەدە جتەمٍەڕۆژ ەدەوەنػدًگەوۆڵٍثگەطِێٌعنە()8ەدووەؾد ەطؼوٍثگەنػدەنتگەمٍەڕەژەە
ثٍوەونػد جتەپدشەوەر ػثٌتگەدوەیتیيە وەًتدوٍ ەپٍؾتًٍعنػەو .ەمٍەشدڵٍثجکتعەەئٍ ٍرەفٍروتدًبٍرە

ٍَڵگػ ە وەًدوٍ ەد نۆوگە داڵ ەیٍکەؾدڵٍ ەئٍنددیىگە ِو،ەئٍوەە ۆەطِێٌعًگەودؾتجٍرەوتدوە ە()8ە

ؾد ەطؼوٍثگەنػدەنگەمٍەدوە ەوەر ػثٌگە وەًدوٍ ە ٍندمۆریۆؾگە ۆەئٍژودرەدەنػێت.

پێٌج م:ەفٍرودًبٍرەدە جتەًِوؾػەو ەوەر ػثيە(قبِل) ەمٍەیٍنجخەمٍەزەًکۆەوەدەوٍزرەوەندًگەطِێٌعًگە
داڵە دوەڕپجکػەوەمٍﻻیٍنەوەزەرەثگەطِێٌعًگە داڵەوەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگە ٍدەؾجُجٌد جت.

ش ش ـ م:ەفٍروتتدًبٍرەًدثِەًجتتتە تتۆە ٍدەؾتتجُجٌدًگە وەًتتدوٍ ە ٍنتتدمۆریۆسەدەوە ەوتتۆڵٍثگەطِێٌتتعنە
مٍدەرەوە ەغجػەقە کدت.
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هـــاددەی(:)3ە ٌٍودنتتتدًگەپجقتتتب نێە ٍپجتتتگەؾیؿتتتجٍوگەطدڵبًٍتتتع ەدە جتتتتەمٍەؾتتتٍررٍمەوەزەرەتەوە
ﻻیًٍٍندًگەًٍ ٍؾجػەوە ٍەوەزەرەت،ە ٍمەفجِە ەطِەرەوەە جت:

ژ

طِێٌعًگەد نۆوگە داڵەوەودؾجٍر

ڕێژە

ڕێژە

طِێٌعًگەدنجۆرە

 .2ثجک ە ەًىػە ە وەًدوٍ ە ٍندمۆریۆس

:42

ثجک ە ەًىػە ە وەًدوٍ ە ٍندمۆریۆس

:82

 .8ڕیؼ ًٍع ەدەرچِونە( ٍندمۆریۆس)

:45

ڕیؼ ًٍع ەدەرچِونە( ٍندمۆریۆس)

:25

 .4ؾداڵًگەطؼوٍتەدوە ە ٍندمۆریۆس

:22

ؾداڵًگەطؼوٍتەدوە ە ٍندمۆریۆس

:22

 .3ثٍوٍن

:5

ثٍوٍن

:5

 .5ثِەًؿجگەزودًگەئیٌگنیؼ

:22

ثِەًؿجگەزودًگەئیٌگنیؼ

:22

 .6چدوپجکٍوثي

:22

چدوپجکٍوثي

:22

.7

ثجک ە ەًىػە ە وەًدوٍ ەودؾجٍر

:82

.8

ثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگە( اڵونػەوە)

:22

نۆ ە قجگەطدڵٍندن

:222

نۆ ە قجگەطدڵٍندن

:222

ە

ی ک م:ەئٍژودرنػدًگەڕێژە ەثجک ە ەًىػە ە وەًدوٍ ە ٍندمۆریۆس،ە ۆەطِێٌعًگەودؾجٍرەثجک ە ەًىػە ە
ٍندمۆریۆسەردرەًگە()0.3ەدەنػێتەوە ۆەطِێٌتعًگەدنجتۆرەەثجکت ە ەًىتػە ە ٍنتدمۆریۆسەرتدرەًگە

()0.2ەدەنػێتتت.ەمٍەشدڵٍثجکتتعەەئٍ ٍرەفٍروتتدًبٍرەٍَڵگتتػ ە وەًتتدوٍ ەد نتتۆوگە تتداڵ ەیٍکەؾتتدڵٍ ە
ئٍنتتددیىگە تتِوەئٍوەەًىتتػە ەٍَوتتِەرنػەوەمٍە تتػ ەًىتتػە ە ٍنتتدمۆریۆسە ٍندردەَجٌػێتتت،ەًىتتػە ە
ٍَوِەرنػەوە ػیجییٍەمٍەڕێژە ە():62ە ۆە ٍندمۆریۆسەوەڕێژە ە():32ە ۆەد نۆوگە داڵ .ە

دّّەم:ەئٍژوتتدرنػدًگەڕێتتژە ەڕیؼ ًٍتتع ەدەرچتتِوًگە ٍنتتدمۆریۆس،ەئًٍزتتدوگەئٍمەَدونجقتتٍیٍە{(نتتۆ ە
ژودرە ەدەرچِوەنە–ەژودرە ەدەرچِەًگەپتجـەندًعیتع/ەنتۆ ەژوتدرە ەدەرچتِوەن)} ە تۆەطِێٌتعًگە
ودؾجٍرەردرەًگە()45ەدەنػێتەوە ۆەطِێٌعًگەدنجۆرەەردرەًگە()25ەدەنػێت.

سێی م:ەئٍژودرنػدًگەڕێژە ەؾداڵًگەطؼوٍت،ەمٍەٍَردووەطِێٌتعًگەودؾتجٍرەوەدنجتۆرەە تۆەٍَرەؾتدڵجکگە
طتتؼوٍتە()2ەطتتد ەوەردە ػێتتتەثتتدنِە()22ەؾتتد ەطتتؼوٍت،ەمٍؾتتٍروو ەئٍوٍوەەَتتیئەطتتدڵگەزیتتدثػە
وەرًد ػێت.

چْارەم:ەئٍژودرنػدًگەڕێژە ەثٍوٍن،ە ۆەطِێٌعًگەودؾجٍرەثتدنِەثٍوًٍتگە()85ە یؿتتەوەپجتٌذەؾتد ە()5ە
پجٌذەطدڵگەثٍوەوەوەردە ػێتەوەمٍەدوە ە یؿتەوەپجٌذەؾدڵیٍوەە ۆەٍَرەؾدڵجکگەزیدثػ ەثٍوٍنەًیِە

ًىػەە()0.5ەدەئٍ ٍزێتەوەمٍەثٍوًٍگە()45ەؾگەوەپجٌذەؾد ەوە ٍؾٍرەوەەَیئەطد ەوەرًد ػێتت.ە تۆە
طِێٌعًگەدنجۆرەەثدنِەثٍوًٍگە()42ەؾگەؾد ە()5ەپجٌذەطدڵگەثٍوەوەوەردە ػێتەوەمٍەدوە ەثٍوًٍگە
ؾگەؾدڵیٍوەە ۆەٍَرەؾدڵجکگەزیدثػ ەثٍوٍنەًیِەًىػەە()0.5ەدەئٍ ٍزێتەوەمٍەثٍوًٍگە()32ەچڵەؾد ە

وە ٍؾٍرەوەەَیئەطد ەوەرًد ػێت.
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پێٌج م:ەئٍژودرنػدًگەڕێژە ەثِەًؿجگەزودًگەئیٌگنیؼ ە ٍپێەئٍمەطقجٍیٍ ەطِەرەوەەدە جت:
طد ەمٍە()10

ثدقیکػدًٍوە
IELTS

TOEFL iBT

TOEFL PBT

5.5

66

467

59

6.5

80

7.5

 96ە

630

8.5

112

660

5
 7ە

6

 8ە

7

 9ە

8

10

9

7.5
8.5
9.5

ثدقیکػدًٍوە

ە

)PEARSON Academic (PTE

5

6

ە

ە

ثدقیکػدًٍوە

ثدقیکػدًٍوە

ە

59
73

414
497
550
596

88

634

104

677

120

52
67
70
74
78
82
86
90

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

ح ّت م:ە ئٍژودرنػدًگەڕێژە ەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگە اڵونػەوەەمٍە ۆڤدر ەزەًؿتجگە تدوەڕپجکػەوەمٍﻻیٍنە
وەزەرەثتتگەطِێٌتتعًگە تتداڵەوەثتتِێژیٌٍوە ەزەًؿتتجگ،ە تتۆەطِێٌتتعًگەدنجتتۆرەە تتۆەٍَرەثتتِێژیٌٍوەیٍنگە
اڵونػەوەە()2ەطد ەوەردە ػێتەثدنِە()22ەثتِێژیٌٍوە ە اڵونتػەوە،ەمٍؾتٍروو ەئٍوٍوەەَتیئەطتدڵگە

زیدثػەوەرًد ػێت.

ُ شـــت م:ەمٍﻻیٍنەمیتتتژًٍ ەوتتتۆڵٍثگەطِێٌتتتعنەنٍەمٍەوتتتدددە ە( )4ەئٍمەڕێٌىتتتدییٍەئدوتتتدژە ەپجکتتتػەوەە
چدوپجکٍوثيەئًٍزدمەدەدرێتە تۆەپجقکٍفتکدرەنەمٍە()22ەًىتػە،ەوەدەنػێتتەمیتژًٍ ەﻻوەنتگەپؿتپۆرە
پجکبُجٌػێتەمٍەشدڵٍثجخەئٍ ٍرەژودرە ەپجقکٍفکدرەندنەزۆرە ِون.

هاددەی (:)4ئٍوەفٍرودًبٍرە ەوۆڵٍثگەطِێٌعنەوەردە ػێتەدە جتەپد ًٍع ەئٍمەطداڵًٍ ەطِەرەوەە جت :ە

ی ک م:ەپد ًٍع ِونە ٍە ٍڵجٌٌدوٍەوە ػێبٍؾجگەثدیبٍتە ٍەوۆڵٍثگەطِێٌعنە ٍپجگەفۆروٍندًگەژوتدرەە()8ە
ۆە ٍڵجٌٌدوٍەوەژودرەە()4ە ۆە ػێبٍؾت،ەنٍەَدوپجچگەئٍمەڕێٌىدییٍن .ە

دّّەم:ەوٍرجەًییٍەپد ًٍعیگەطؼوٍثکػدنەمٍدوە ە ٍدەؾجُجٌدًگە وەًدوٍەمٍەدەوِدەز دنتدًگەشکتِوٍثگە
ٍَرێىتتگەنِردؾتتجدنەمٍٍَوتتدنەئٍوەفٍروتتدًگٍیٍە جتتتەنٍەمٍؾتتٍرەثددەەوتتۆڵٍثگەطِێٌتتعًٍنٍ ەمتتێە
وەر ػثِوە،ە ٍڵکتِە ٍپجتگەپجِیؿتجگەؾتِودەمٍەڕەژەنٍ ەوەردە یػێتتەمٍەفٍرودًگٍنتدًگەٍَرێىتگە

نِردؾتتجدن-غجتتػە ق.ەفٍروتتدًبٍرەمٍنتتدثگە ِەؾتتجٌٍوە ەڕەژەنٍ ە تتۆەفٍروتتدًگٍیٍنگەثتتػ،ەؾتتٍررٍمە
پد ًٍعییٍندًگەنٍە ٍپجگە ٍڵجٌٌدوٍەوە ػێبٍؾتەمٍؾٍریٍثگەدە ِەزرێجٍوەە ۆەئٍوەفٍرودًگٍیٍ ەنٍە
ِەؾتتتجٌٍوەنٍ ە تتتۆەدەنػێتتتتەوەٍَرەئٍوەفٍروتتتدًگٍیٍشە ٍرپػؾتتتٍەمٍەرجبٍرجکػدًتتتگەثٍوەو ە
ٍنتتدًگە ٍڵجٌٌتتدوٍەوە ػێبٍؾتجگەفٍروتتدًبٍرەنٍ،ەًد جتتتە ِەؾتتجٌٍوە ەڕەژەەمٍمەشتتدڵٍثٍدەەمٍؾتتٍرە

دەوە ەفٍرودًبٍرەنٍە جت.
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سێی م:ە پجقکٍفکػدًگەدەؾجٍ ٍرێکگەدەرەیگەنٍە ەنٍ ەﻻًگەنٍمە درثٍقتد ەثجچتِو ەطِێٌتعنەوەئٍوە
دەرودڵٍەوەطٍررییدًٍە جتەنٍەمٍودوە ەوۆڵٍثگەطِێٌعًٍنٍ ەوەریعە ػێت،ە ٍپجتگەفتۆروگەژوتدرەە

()3ەنٍەَدوپجچگەئٍمەڕێٌىدییٍیٍ.

چْارەم:ەمٍەئٍؾجۆ ػثٌگەٍَوِوەئٍوەثجچِوەەدەرەییدًٍ ەنٍەمٍودوە ەطِێٌعًٍنٍیتعەە تۆ ەطٍررکتػەوە،ە
ٍەوتتِوچٍ ەودًگدًٍفتتٍوەەمٍەشتتدڵٍثگەؾتتٍرًٍنٍوثي،ەرتتگٍەمٍەشدڵٍثٍنتتدًگەؾتتٍرًٍنٍوثيە ٍَتتۆ ە

ًٍطۆفییٍوەەنٍەڕێگػ جتەمٍ ٍردەوەوبتِونەمٍەطِێٌتعنە ٍپجتگەڕەپتۆرثگەپؼیقتکیگەپٍؾتًٍعنػەوە

مٍﻻیٍنەمیتتژًٍ ەپؼیقتتکگەفٍروتتگەپؿتتپۆرەوەەمٍەٍَرێىتتگەنِردؾتتجدن،ەوەیتتدنە ٍَتتۆ ەئٍوەشتتدڵٍثٍە

نجِپ ەًٍ ەنٍەدە ٌٍەڕێگػەمٍە ٍردەمە ٍردەوەوبِوًگەطِێٌعن.
هاددەی(:)5
ی ک م:ەوەزیػەیدنەؾٍرۆنگەﻻیًٍگەًٍ ٍؾجػەوە ٍوەزەرەت،ەدەثِەًجتەوۆڵٍثگەطِێٌعًگەفٍرودًبٍرەدرێژە
کدثٍوەەمٍندثگەپجِیؿجعەەوەپدڵپقتتە ٍەپقتجگیػ ەدەوٍزرەوە ەطِێٌتعًگەفٍروتدًبٍر،ە ٍوٍررجتخە

فٍروتتتدًبٍرەپتتتجـەنۆثدییُتتتدثٌگەوتتتدوە ەوتتتۆڵٍثگەطِێٌتتتعًٍنٍ ەدەوەنتتتدر ەپجقتتتکٍشە کتتتدت،ەوە

درێژنػدًٍوە ەوۆڵٍثگەطِێٌعًگەودؾجٍرەوەدنجۆرەە ٍمەفجِەیٍ ەطِەرەوەەدە جت :ە

 -2درێژنتتػدًٍوە ەیٍنٍمە تتۆەوتتدوەیٍکەدە جتتتەنٍەمٍە()6ەفتتٍشەودًتتگەثجتتپٍڕەًٍنتتدتەمٍەڕێکٍوثتتگە
نۆثدییُدثٌگەودوە ەوۆڵٍثگەطِێٌعنەدەؾجپجعەندت،ە ٍوِوچٍ ە ٌٍڕەثگەودەرودڵٍەرجگیػەندنەدە جت ە

 -8درێژنػدًٍوە ەدووەمە ۆەودوە ە()6ەفٍشەودًگەدە جتەمٍەڕێکٍوثگەنۆثدییُدثٌگەدرێژنتػدًٍوە ە
یٍنٍمەدەؾجپجعەندت،ە ٍەوِوچٍ ە ٌٍڕەثگەوەدەرودڵٍەرجگیػەندنەدە جت.

 -4درێژنػدًٍوە ەؾجیٍمە ۆەودوە ە()6ەفٍشەودًگەدە جتەمٍەڕێکٍوثگەنۆثدییُدثٌگەدرێژنتػدًٍوە ە
دووەمەدەؾجپجعەندت،ە ٍ ێەوِوچٍەوەدەرودڵٍەدە جت.

دّّەم:ەٍَرەفٍرودًبٍرێکگەوۆڵٍثپجعرەوە ۆەطِێٌعنەدوە ەثٍوەو ِوًگەودوە ەوتۆڵٍثگەطِێٌتعًٍنٍ ەوە
ئٍوەدرێژنػدًٍوەًٍ ەنٍەمٍە ت ٍ ە(یٍنٍم) ەئٍمەوتدددەیٍەئدوتدژە ەپجکتػەوە،ەطِێٌتعًٍنٍ ەثٍوەوە
ًٍنػد جتەوە وەًدوٍنٍ ە ٍدەؾتەًٍَجٌد جت،ەئٍوەە ٍەؾتٍرًٍنٍوثِوەدەدەًػێتتە ٍەڕەچتدونػدًگە

شدڵٍثٍنتتدًگەَتتدثِوەمٍە ت ٍ ە(چتتِەرەم) ەوتتدددە ە( )6ەئٍمەڕێٌىتتدییٍەوەوتتدوە ەطِێٌتتعًٍنٍ ە ٍە
وۆڵٍثگە ێەوِوچٍەئٍژودرەدەنػێت.

هـاددەی(:)6ەفٍرودًبٍر ەوۆڵٍثپجعرەوە ۆەطِێٌعنەمٍەدەرەوە ەواڵتەودوە ەپجِیؿجگەپتێەدەدرێتتە تۆە
فجػ ِوًگەزودن،ەؾٍرەڕە ەودوە ەوۆڵٍثگەطِێٌعًٍنٍ،ە ٍمەفجِە ەطِەرەوە :ە

ی ک م:ە ۆەطِێٌعًگەزودًگەئیٌگنیؼ ەوتدوە ە()6ەفتٍشەودًتگ،ەوەدەنػێتتە()4ەؾتێەوتدًگگەدیتکٍ ە تۆە
درێژ کػێجٍوە .ە

دّّەم:ە ۆەطِێٌعًگەزودًٍندًگەدیکٍەودوە ە()2ەیدکەؾد ،ە ٍ ێەئٍوە ەودفگەدرێژنػدًٍوە ەٍَ جت.

سێی م:ەفٍرودًبٍر ەوۆڵٍثپجعرەوە ۆەطِێٌتعن،ەوتدوە ەفجػ تِوًگەزوتدًگەپتێەًددرێتتەئٍ ٍرەدەرچتِو ە
زەًکتتۆەیتتدنەدەوٍزرەوەیٍنتتگەطِێٌتتعًگە تتداڵ ەثتتدیبٍتە ٍوەواڵثٍە جتتتەنٍەطِێٌتتعًٍنٍ ەمتتێەثٍوەوە
دەندت،ەیدنەئٍ ٍرەدەرچِو ەزەًکۆەیدنەدەوٍزرەوەیٍنگەطِێٌعًگە داڵ ەثدیبٍتە ٍەزودًگەئٍوەواڵثٍە
جتەنٍەطِێٌعًٍنٍ ەمێەثٍوەوەدەندت.
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چْارەم:ەئٍوەزەًکۆەوەدەوٍزرە وەًٍ ەطِێٌعًگە داڵەنٍەفٍرودًبٍر ەوۆڵٍثپجعرەوە ۆەطِێٌعنەًدچتدرەدەنٍنە
ٍەطِێٌعًگەزودن،ەمٍە

ٍ ە(ؾجیٍم) ەئٍمەودددەیٍەدە ٍطقػێي.

هاددەی(:)7ەودوە ەوتدًٍوە ەفٍروتدًبٍر ەوۆڵٍثپجتعرەوە تۆەطِێٌتعنەمٍەدەرەوە ەواڵتە ٍمەفتجِەیٍ ە

طِەرەوەەدە جت:

ی ک م:ەودوە ەودًٍوە ەفٍرودًبٍر ەوۆڵٍثپجعرەوەمٍەواڵثگەطِێٌعنەًد جتەپچ پچػە جت .ە
دّّەم:ە ۆەطِێٌعًگەودؾجٍرەودوە ەودًٍوەەمٍە()2ەیٍکەؾدڵگەئٍنددیىگەنٍوجػەًٍ جت.
سێی م:ە ۆەطِێٌعًگەدنجۆرەەودوە ەودًٍوەەمٍە()8ەدووەؾدڵگەئٍنددیىگەنٍوجػەًٍ جت.

هاددەی(:)22ەئٍوەفٍرودًبٍرەًٍ ەنٍەپجـەرجبٍرجکػدًگەپٍی ەو ەپجعەًگەوۆڵٍثگەطِێٌعنەمٍەٍَرێىگە
نِردؾتتتجدنە–ەغجتتتػەقەژوتتتدرەە( )22ەؾتتتدڵگە8282ەمٍەنتتتدثگەوتتتۆڵٍثگەَتتتدوەڵگەَدوؾتتتٍرە وەًدوٍیتتتدنە
ٍدەؾتتجُجٌدوەەوەفٍروتتدًگٍنٍ ەپجِیؿتتجگە ٍە وەًتتدوٍنٍیٍثگ،ەئٍوەە تتۆەوٍ ٍؾتتجگەئٍژوتتدرنػدًگە
وەًدوٍنٍ ەپجِیؿجٍە ٍەًِوؾػەو ەفٍروگەمٍﻻیٍنەوەزەرەثٍنٍ ەیدنەﻻیًٍگەًٍ ٍؾجػەوە ٍەوەزەرەتە

ئدڕەؾجٍ ەوەزەرەثگەطِێٌعًگە داڵەوەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگە کػێت،ەثدنِەمٍﻻیٍنەوەزیػ ەطِێٌعًگە تداڵە

وەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگەپٍؾًٍعە کػێت،ە ٍمەوٍرردًٍ ەطِەرەوە:

ی ک م:ە وەًدوٍندًیتتتدنەمٍوەزەًکۆیتتتدًٍە ٍدەؾتتتتەَجٌد جتتتتەنٍەمٍﻻیٍنەوەزەرثتتتگەطِێٌتتتعًگە تتتداڵەوە
ثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگەدەًپجٌػەوەەوەٍَوِوەوٍررٍندًگەدیکٍ ە ٍدەؾجُجٌدًگە وەًتدوٍەوەڕەؾتجدًعنە

وەیٍنؿدًکػدًگە وەًدوٍ ەثجعە جت .ە

دّّەم:ە پجِیؿتتجٍە وەًتتدوٍنٍ ەمٍٍَوتتدنەپؿتتپۆر ە جتتت،ەوەمٍنتتدثگەدیتتدریکػەو ەوتتۆڵٍثگەَدوؾتتٍر ە
طِێٌعًگەثٍوەونػد جتەوە وەًدوٍنٍ ە ٍدەؾجُجٌد جت.

سێی م:ە َیئەپد ًٍع ِوًجکگەدەرەیگەمٍؾٍرەشکِوٍتەدروؾتتەًٍنتدتەثتدیبٍتە ٍەوتدوە ەثٍوەونػدًتگە
طِێٌعًٍنٍ .

چـْارەم:ە پد ًٍعە جتە ٍەطؼوٍثکػدنەمٍەدەوٍزرەوەندًگەشکِوٍثگەٍَرێىگەنِردؾتجدنەنٍەوەزەرەثٍنٍ ە
یدنەﻻیًٍگەپٍیِەًعیعەرە ۆ ەدیدرەدەندتە ٍپجگەپجعەویؿجگەوەپؿپۆر ەوەڕەژەنٍ .

پێــٌج م:ە مٍەڕۆژ ەدەرچتتِوًگەفٍروتتدًگەوەزەر ەثتتدیبٍتە ٍەپٍؾتتًٍعنػدًگە وەًتتدوٍنٍ ەنٍەمٍﻻیٍنە
وەزەرەثگەطِێٌعًگە داڵەوەثِێژیٌٍوە ەزەًؿجگەدەردەچجت،ە وەًدوٍنٍ ەئٍژودرەدەنػێت.

هاددەی(:)22ندرە ٍَیئەڕێٌىدیگەو یدرەوە قجدًعًجخەًدنػێتەنٍپجچٍوەًٍ ەشِنىٍندًگەئٍمەڕێٌىدییٍە جت

هــاددەی(:)20ەئٍمەڕێٌىتتدییٍەمٍەڕێکٍوثتتگە اڵونتتػدًٍوە ەمٍەڕۆژًتتدوٍ ەفٍروتتگە(وەقتتدیػگەنِردؾتتجدن)ە
رجبٍرێەدەنػێت .ە

د.ئارامهحوذقادر
ّەزیریخْێٌذًیتااڵّتْێژیٌ ّەیزاًستی 
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پێبەخشاوە بۆی  ،وە بەهیچ شێوەیەک زانکۆ و بابەنى
ى
ژ
 -3پابەند بوونم بە دەستکردن بە خوێندن لەو بابەتەى کە مۆڵەن خویندنم
ى
ى
خوێندنەکەم ناگۆڕم  ،بەن وەر ى
گرتت ڕەزامەندی و نوورساوی فەریم وەزیری تایبەتمەند یان سەرۆىک الیەن نەبەستاو بە
وەزارەت.
ى
پشتگتی ئەو زانکۆیەی تیایدا دەخوینم پێشکەش بە شویت کارەکەم بکەم بۆ دڵنیا بوون لەوەى
لەکۆتان هەر ساڵێیک خویندن
-4
ی
ی
بەردەوامم لە خویندنەکەم.
 -5ڕاستەوخۆ دواى تەواو ى
ى
شویت کارەکەم دەکەم کە تیایدا هاتبێت
بوون خوێندنەکەم نوورساوی پشتگ یتی زانکۆکەم پێشکەش بە
بڕوانامەم بەدەستم هیناوە.
ى
ى
هاتت خوێندنەکەم دەست بکەمەوە بە کارى فەرمانبەریم و بەردەوام بم لە خزمەت کردن لەسەر میالیک
کۆتان
 -6دواى
ی
ى
ى
ى
بەپت پێویست ڕاژەکەم و
حکومەت بۆ ماوەیەک کە لە دوو هێندەى ماوەى مۆڵەن خویندنەکەم کەمت نەبێت  ،وە ی
گشت ئامادەم لەهەر فەرمانگەیەىک حکومەت ى
ى
دابتێم خزمەت بکەم.
بەرژەوەندی
ژ
ى
 -7ئامادەم کۆی گشت ئەو مووچە و دەرماڵە و پارە و خەرجیانەى پێمبەخشاوە و یان وەکو هاوکارى بۆم خەرج کراوە بیگەڕێنمەوە
ى
ى
الیەن نەب ى
ى
مۆڵەن خوێندنەکەم  ،لەم حالەتانەى
ەستاو بە وەزارەت) کە وەرمگرتووە لە ماوەى
شویت کارەکەم (وەزارەت یان
بۆ
خوارەوە :
ى
کۆتان هینان (فصل) یان دەرکردن (عزل) لە ڕاژەکەم یان هەر
مۆڵەن خوێندنەکەم هەڵوەشایەوە بەهۆی
أ -ئەگەر هاتوو
ی
هۆکارێیک تر.
ب -ئەگەر وازم لە خوێندن هێنا بەن ڕەزامەندی وەزارەت یان الیەنى
ى
نەبەستاو بەوەزارەت.
بەپت ئەم بەڵێننامەیە بەهەر هۆکارێک  ،جگە لە نەخۆشیەک کە
ت -ئەگەر ئەو بڕوانەمەیەم بەدەست نەهێنا کە داواکراوە ی
ى
ى
پشتگتی بکرێت بە ڕاپۆرن پزیشیک پەسەند
ئەنجامدان تاقیکردنەوە  ،ئەمەش دەبێت
ڕێگربێت لە بەردەوایم خوێندن و
ی
کراو تایبەتمەند یان بارودۆخییک نەخوازراو (ظروف قاهرة) کە ڕێگربێت لەوەى قوتان یان خوێندکار لە خویندنەکەى
بەردەوام بێت.
ى
ث -ئەگەر پابەند نەبووم بە خزمەت کردن لەسەر میالیک حکومەت  ،دواى بەدەست هێنان بڕوانامە یان دەستم لە کاری
ى
ى
مۆڵەن خویندنەکەم یان ئەو ماوەى کە پێویستە
بوون ماوەى
فەرمانبەرى کێشایەوە (استقلت من الوظيفة) دواى تەواو
بەپت برگەى ( )6شەشەم لەسەرەوە ئاماژە پێکراو.
خزمەت بکەم ی
ى
ى
بەپت
ج -ئەگەر دواکەوتم لە گەڕانەوە یان دەستکردنەوە بە کارى فەرمانبەرى دواى
کۆتان هاتت ماوەى مۆڵەن خوێندنەکەم ی
ی
ئەو ماوەى مۆڵەتیم پێدراوە یان بەکۆتان ى
هاتت ماوەى درێژکردنەوەى مۆڵەتەکەم.
ی
ن
واژوو و ناوی سیاب بەڵێندەر
ناونیشان و ژمارەى موبایل :
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فۆرهٔژهارە( )1
ڕێک ّت0202//ژهارە :
ى
گرێبەست خوێندن
ى
ى
نەبەستاو بە وەزارەت:.......................................................
الیەن یەكەم /وەزیری پەیوەندیدار  /سەرۆىک دەستەی
ى ی
ى
) ینتدراو بۆ خوێندن باڵ )(..................
الیەن دووەم /قوتان خوێندكار (
ى
ى
یەكەم/
الیەن یەكەم
پابەندبوون
ی
ى
الیەن یەكەم پابەند دەن بەم خاڵنەی خوارەوە :ە
-1
-2
-3
ى
ى
/
دووەم پابەندبوون الیەن دووەم
ی
ى
الیەن دووەم پابەند دەن بەم خاڵنەی خوارەوە:
-2
-8

-4
-3
-5

-6

-7

-8

ى
ى
خوێندن بۆ پێدراوە وە پابەند بوون بە
مۆڵەن
دەست پێكردن بە خوێندن بە زووترین كات لەو بوار و پسپۆرییەی كە
ى
ى
ى
ى
الیەن یەكەم و نەریتە گشتییەكان بە درێژ یان ماوەی خوێندنەكەی.
بڕیارەكان
مۆڵەن خوێندن و
ڕێنماییەكان
ی
ى
) لە ووڵ ىن (
) لە زانكۆی (
) لە بواری (
دەستهێنان بڕوانامەی (
بە
) بۆ ماوەی ( ) ساڵ وە دەست پێكردن بە خوێندن بەن ی ئەوماوەیەی كە لە ئۆفەرەكە ئاماژەپێكراوە  .ئەگەر هاتوو ئەو
ى
گشت ئەو بڕە پارەیەی كە بۆی خەرجكراوە بەموچە
بڕوانامەی بە دەست نەهێنا پێویستە بگەڕێتەوە بۆ خزمەتكردن وە كۆی
َ
ی
ى
الیەن یەكەم ،ئەگەر هاتوو بڕوانامەكەی بە دەست هێنا بەڵم نەگەڕاییەوە پێویستە كۆی
و دەرماڵەكانەوە بیگەرێنێتەوە بۆ
ى
ى
الیەن یەكەم تەنیا
گشت ئەو مووچە و دەرماڵە و هەر پارەیەك وەریگرتووە و بۆ خوێندنەكەی خەرجكراوە بیگەرێنێتەوە بۆ
گاكان وەزارەنى
حاڵەن نەخۆش بوون كە پاڵپشت بێت بە ڕاپۆرتێیک پزیشیک پەسەند كراو و باوەڕپێكراو لە الیەن دەز ى
ى
لە
ى
تەندروست هەرێیم كوردستان.
ی
ی
وڵ ژ
ى
دەخوێت.
تەىس كە تێیدا
كارێك نەكات كە ببێتە هۆی زیان گەیاندن بە ناو و ناوبانیک هەرێیم كوردستان و ئەو
الیەن دووەم سەرپێچ بڕ ى
ى
گەكان ئەم گرێبەستەی كرد یان حوكم درا بە كارێك لە جۆری تاوان یان كەتن (جنایە أو
ئەگەر
ى
ى
كۆتان بە خوێندنەكەی بێنێت و داوای لێبكات بە گەڕانەوەی
جنح)  ،الیەن یەكەم یان رێپێدراوەكان بۆی هەیە تاك الیەنە
ی
ی
ى
اوەكان بكاتەوە.
بۆ وڵت وە داوای هەموو پارە خەرجكر
ى ی
ى
نەگۆڕیت وڵ ىن خوێندن و زانكۆ و پسپۆرییەكەی كە ئاماژەی پێكراوە لەم گرێبەستەدا ،تەنیا
الیەن دووەم پابەند دەبێت بە
ى
مامۆستان سەرپەرشتیار بێت،
پشتگت ین
گشت بخوازێت بە مەرجێك ئەم كارەی بە
ناچارن یان بەرژەوەندی
لە حاڵەتێیک
ی
ی
ی
ى
ى
ژ
لەگەڵ ئەوەشدا هیچ گۆڕانكاریەك لە بوار و بەىس خوێندن ناكرێ ئەگەر رەزامەندی الیەن یەكەم و الیەن پەیوەندیداری
لەسەر نەن.
ى
الیەن دووەم بۆی نییە زیاتر لەو ماوەی كە لەم گرێبەستدا ئاماژەی پێكراوە بمێنێتەوە تەنانەت ئەگەر لەسەر خەرج خۆی
ى
بێت ،تەنیا لە حاڵەتێك كە ناچار بە مانەوە بێت بە مەبە ى
دەخوێت یاخود
ست پراكتییک و ڕاهێنان لەو بوارەی كە تێدا
ى
پشتگتی مامۆستای سەرپەرشتیار یان زانكۆكەی كە تێیدا
ویست خۆی بێت  ،لەمەشدا پێویستە
ڕێگریەك لەدەرەوەی
ی
ى
ى
دەربتێت لەچوارچێوەی یاسا و رێنماییانە بەركارەكان كە لەم
دەخوێت پێشكەش بەالیەن یەكەم بكات رەزامەندی لەسەر
ڕ
ى ی
ى
بارەییەوە لە وەزارەن خوێندن باڵ و توێژینەوەی زانستیەوە دەرچووە.
ى
الیەن دووەم پابەند دەن بە خزمەتكردن لە دام و دەز ى
ى
ى
گاكان سەر بە وەزارەن پەیوەندیدار  /سەرۆی دەستەی نەبەستاو بە
ى
كردن خوێندن بۆ ماوەی ()2
وەزارەت ( ).........................................................................ڕاستەوخۆ دوای تەواو
ى
خزمەتكردنەكەىس بە پت ى
ى
پالن ى
ژ
ست ی ژ
ى
ى
اتت ین و پێویست الیەن یەكەمە
شوێت
مۆڵەن خوێندنەكەی ،
دوو هێندەی ماوەی
ی
ى
ى
ى
ى
ى
الیەن دووەم
الیەن دووەم ،ئەگەر هاتوو
شوێت خزمەت بۆ
دەستنیشانكردن
الیەن یەكەم سەرپشك و ئازادە بە
لەمەشدا
ی
ى
ى
دوای بەدەستهێنان بڕوانامەكە گەڕایەوە بەڵم ئەم ماوەیەی كە ئاماژەی پێكراوە بە تەواوی خزمەن نەكرد بە هەر هۆكارێیک
ى
لە كاردابڕان یان دەست لە كاركێشانەوە یان دوورخراوە لە وەزیفەكەی ،یان لە ى
خزمەتكردن دەركەوت كە توانای وەك
كان
ى
ى
ى
مۆڵەن خوێندنەكەی بۆی خەرجكراوە
گشت بڕی ئەو پارەیەی كە لەماوەی
الیەن دووەم كۆی
پێویست نییە ،دەن
ى
الیەن یەكەم.
بگەڕێنێتەوە بۆ
ی
ى
ى
الیەن دووەم پابەند دەبێت بە هەموو ئەو خاڵنەی لەناوەڕۆىک فۆریم ژمارە ( )2تایبەت بە مۆڵەن خوێندن هاتووە كە
تایبەتە بەڵێنامەی قوتان  /خوێندكار.
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
پێویست خوێندنەكەی لە چوار چێوەی یاسا و ڕێنماییە
لەكان
خوێندن هەیە
مۆڵەن
الیەن دووەم ماف درێژكردنەوەی
-9
مۆڵەن خوێندن  ،بەمەرجێك پشتگتی سەرپەرشتیار و زانكۆ پێشكەش بكات بەر لە لەوەی مۆڵەنى
ى
بەركارەكان تایبەت بە
ی
كۆتان بێت .
خوێ،دنەكەی
ی
ی
ى
ى
ى
ى
الیەن دووەم پابەند دەبێت بە ماوەی مانەوە پێویست لە وڵن خوێندن لە چوارچێوەی یاسا و ڕێنماییەكان مۆڵەن خوێندن
-22
ى
و یەكسانكردن بڕوانامەكان.
واژووی الیە ىن یەكەم
وەزیری پەیوەندیدار  /سەرۆىک دەستەی نەبە ى
ستاو بە وەزارەت
سەرەڕای كارەكەی

ى
الیەن دووەم
واژووی
قوتان  /خــوێندكار :
ژ.مــۆبایل :
ژ.پاسپۆرت:
ئیمـەیل :
ى
ناوونیشان و نزیكتین شوێن :
ناو و ژمارەی موبایل كفیل :


فۆرهٔژهارە(-2أ) 
ا
ن
خوێندب ناوخۆى وڵت
دەستەبەرى بۆ
ڕێک ّت 0202//
ژهارە:
ى
بەڵێننامەى دەستەبەرى کەسایەب (تعهد الکفیل الضامن)
پشتگتی ژمارە (
) پاڵپشت بە نوورساوی
من کە لەخوارەوە واژووم کردوە (
ی
ى
) بووم بە کەفییل (
ێکەون دەرچووە لە (
) لە ڕ
ى
مۆڵەن خوێ ى
ى
ندن پێدراوە لەالیەن(
عتاف  ،بەهۆی ئەوەى
دینارى
ملیۆن
)
(
بەبڕى
)
ی
ى
).
) لە بوارى (
) بۆ بەدەست هینان بڕو انامەى (
ن
بەڵێ دەدەم :
ى
ى
کۆی گشت ئەو پارەیەی دەکەوێتەى ئەستۆی ناوبراو بدەم بە گەنجینەى حکومەت لەسەر داواکارى الیەن تایبەتمەند بەم
ى
ى
ى
ژ
هێنان
پێشکەىس کردوە بۆ بەدەست
نەبوون مۆڵەتپێدراو بۆ خویندن بە ناوەڕۆىک ئەو بەڵێننامەی
لەکان پابەند
دەستەبەریە
ی
ى
ى
بڕوانامەى داوکراو  ،وە دەستبەردارى کۆی گشت موڵک و ماڵ گوازراوە و نەگوازراوەم دەبم کە خاوەنداریەن بۆ من دەگەڕێتەوە
ى
ى
ى
حوکمەکان یاسای وەرگرتنەوەى قەرزە حکومیەکان ژمارە
بەپت
بۆ
مەبەست پێدان ئەو بڕە پارەیەى لەم دەستەبەریە نوورساوە  ،ی
ی
ى
ى
()56ی ساڵ 1677ی هەموار کراو  ،هەروەها ڕەزامەندم کە تەنها دادگاکان کوردستان الیەن تایبەتمەند و یەکالکەرەوە بن
لەهەر داوایەک (الدعاوى) کە دروست دەبێت لە سەبارەت بەناوەڕۆىک ئەم دەستەبەریە  ،وە ئەو زانیارى و ناونیشانەى لە
ى
ى
یاسان و پابەندم بە
پت اگەیاندنێیک
شوێت دروست و بڕواپێکراوی منە
خوارەوە هاتووە
ی
بۆ ئەنجامدان هەر ڕێکار و ی ڕ
ى
ى
ئاگادارکردنەوەى الیەن تایبەتمەند بەم دەستەبەریە لە حالەن هەر گۆڕانکاریەک تیایدا  ،بۆیە لەخوارەوە واژووم کرد.
واژووى کفیل :
ناوی کفیل :
ناونیشان :
ى
نزیکتین شوێن :
ژمارەى موبایل :
ى
ژمارەى ناسنامە ( ى
نیشتمان  /پاسپۆرت ( :
کارن
ژمارەى فۆریم خۆراک :
ژمارەى ى
یاسان
ب.کاروباری
کارن زانیاری :
ی
ناونیشان و ژمارە موباییل موختاری گەڕەک :
ا
ن
ت
تێبین  /بڕی دەستەبەرى وەرگیاو بەپن جۆری خوێندنەکە لەناوخۆی وڵ بەم شێوەیەی خوارەوەیە :
ی
ی
ی
ى
 خوێندن دبلۆیم باڵ  /ناوخۆ بڕی ( )15،555،555دە ملیۆن دینار /دبلۆیم باڵ دەرەوەى وڵت بڕى ()25،555،555بیست ملیۆن دینار .ی
ى
 خوێ ىندن ماستەر  /ناوخۆ بڕی ()35،555،555ىس ملیۆن دینار/
خوێندن ماستەر  /دەرەوەى وڵت بڕی ()55،555،555پەنجا ملیۆن
دینار.
ی
ى
ى
 خوێندن دکتۆرا  /ناوخۆ ( )75،555،555حەفتاو پێنج ملیۆن دینار  /خوێندن دکتۆرا  /دەرەوەى وڵت ( )125،555،555سەد و بیست
ملیۆن دینار
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فۆرهٔژهارە(-2ب) 
ا
ن
خوێندب دەرەوەى وڵت
دەستەبەرى بۆ
ڕێک ّت0202//
ژهارە:




دەستەبەرى داراب
) بووم بە کەفییل (
من کە لەخوارەوە واژووم کردوە (
) ملیۆن دینارى عت ىاف بۆ بەرژەوەندی وەز ى
ارەن (
بەبڕى (
ی
مۆڵەن خوێ ى
ى
ندن پێدراوە لەالیەن(
بەهۆی ئەوەى
) لە بوارى (
پشتگتی ژمارە (
پاڵپشت بە نوورساوی
ی

)
)
ى
هینان بڕو انامەى (
) بۆ بەدەست

).
ى
ێکەون (
) لە ڕ

نیشانەى گلدانەوە (حجز) دانراوە لەسەر موڵیک ژمارە (

)

) دەرچووە لە (
).

ئامادەم :
ى
ى
گشت ئەو پارەیەی دەکەوێتەى ئەستۆی ناوبراو بدەم بە گەنجینەى حکومەت لەسەر داواکارى الیەن تایبەتمەند بەم
کۆی
پێشکەىس کردوە بۆ بەدەست هێنانى
ى
ى
ژ
دەستەبەریە لەکان پابەند نەبوون مۆڵەتپێدراو بۆ خوێندن بە ناوەڕۆىک ئەو بەڵێننامەی
ی
ى
ى
گشت موڵک و ماڵ گوازراوە و نەگوازراوەم دەبم کە خاوەنداریەن بۆ من دەگەڕێتەوە
بڕوانامەى داوکراو  ،وە دەستبەردارى کۆی
ى
ى
ى
بەپت حوکمەکان یاسای وەرگرتنەوەى قەرزە حکومیەکان ژمارە
بۆ
مەبەست پێدان ئەو بڕە پارەیەى لەم دەستەبەریە نوورساوە  ،ی
ی
ى
ى
()56ی ساڵ 1677ی هەموار کراو  ،هەروەها ڕەزامەندم کە تەنها دادگاکان کوردستان الیەن تایبەتمەند و یەکالکەرەوە بن
لەهەر داوایەک (الدعاوى) کە دروست دەبێت سەبارەت بە ناوەڕۆىک ئەم دەستەبەریە  ،وە ئەو زانیارى و ناونیشانەى لە
ى
ى
یاسان و پابەندم بە
پت اگەیاندنێیک
ی
خوارەوە هاتووە شوێت دروست و بڕواپێکراوی منە بۆ ئەنجامدان هەر ڕێکار و ی ڕ
ى
ى
حالەن هەر گۆڕانکاریەک تیایدا  ،بۆیە لەخوارەوە واژووم کرد
الیەن تایبەتمەند بەم دەستەبەریە لە
ئاگادارکردنەوەى
واژووى کفیل :
ناوی کفیل :
ناونیشان :
ى
نزیکتین شوێن :
ژمارەى موبایل :
ى
ژمارەى ناسنامە ( ى
نیشتمان  /پاسپۆرت ( :
کارن
یاسان
ب.کاروباری
ی

ژمارەى فۆریم خۆراک :
ژمارەى ى
کارن زانیاری :
ناونیشان و ژمارە موباییل موختاری گەڕەک :

ا
ن
تێبین  /بڕی دەستەبەرى وەرگیاو بەپن جۆری خوێندنەکە لە دەرەوەى وڵت بەم شێوەیەی خوارەوەیە :
ی
 خوێ ىندن دبلۆیم باڵ بڕى ()25،555،555بیست ملیۆن دینار .
ى
 خوێندن ماستەر بڕی ()55،555،555پەنجا ملیۆن دینار.ى
خوێندن دکتۆرا ( )125،555،555سەد و بیست ملیۆن دینار.
-
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تاسنالشعة  
ترلواىكْردستاىـالعراق 
رقنالقرار 7:
تأريخالقرار0202/7/5:

تسناللَالرحويالرحين

قرار 
رقن()7لسٌة 0202
،ەطدوؿد)ەويەەمىددەە()88ەوەەمىددةە()43ەويەەمٌظدمەەمعەطنْەمبػمىدنە
ًە
خدًید،ەرە ًە
ػد
ەؾجٌددەەإمّەأشكدمەەمگقػةە( ًە
ًە
بِردؾجدن ەتەەمػػەق،ەقػرە ػمىدنەبِردؾجدنە زنؿتجٍەەﻻغجیددیتةەرقتهە()4ەمعورثتٍەەﻻًجظد یتةەەمظدوؿتةە

وەمىٌػقعةە جأریضەە،8282/9/7ەودینْ :ە

ەەأوالً:ەقبِلەەؾجقدمةەأغودءە ػمىدنەبِردؾجدنەتەەمػػەقەەمىعررةەأؾىدءَهەويەغوِیةەەمنزدنەەﻻثیة :ە
( -2زیددەربدرەوصىع)ەويەغوِیةەمزٌةە(ەمػﻼقدتەوەەمزدمیةەەمكِردؾجدًیة).

( -8زبػيەەشىعەەؾىدغیل)ەويەغوِیةەمزٌةە(ەمبنعیدتەوەمٌقلەوەﻻثمدﻻتەوەەمؿیدشة).
َ( -4دور ە ٌدءەوصىع)ەويەغوِیةەمزٌةە(ەمعەطنیةەوەألويەوەمىزدمؽەەمىصنیة).

( -3فیػیيەیًِؽەغبعەهلل)ەويەغوِیةەمزٌةە(ەمعفدعەغيەشقِقەەمىػأة).
( -5فیػیيەەویيەغبعەمػؼیؼ)ەويەغوِیةەمزٌةە(ەمٌؼەَة).

ٍ ( -6ڵجيەەؾىدغیلەشدرگ)ەويەغوِیةەمزٌةە(ەمػﻼقدتەوەەمزدمیةەەمكِردؾجدًیة).

ثانياً :إهدفةەأغودءە ػمىدنەبِردؾجدنەتەەمػػەقەەمىعررةەأؾىدءَهەەدًدهەەمگەەمنزدنەەﻻثیة :ە
( -1فیػیيەیًِؽەغبعەهلل)ەەمگەمزٌةە(ەمبنعیدتەوەمٌقلەوەﻻثمدﻻتەوەەمؿیدشة).
( -2زبػيەەشىعەەؾىدغیل)ەەمگەمزٌةە(ەمعەطنیةەوەألويەوەمىزدمؽەەمىصنیة).ەە

 ( -3ڵجيەەؾىدغیلەشدرگ)ەەمگەمزٌةە(ەمٌؼەَة).

 ثالثاً:ەٌٓگغەَغەەەمقػەرەويەثأرٓضەلعورهەفْە8282/9/7ەویٌقػەفگەەمزػیعةەەمػؾىیةە(وقدئعەبِردؾجدن) .ە
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تاسنالشعة  
ترلواىكْردستاىـالعراق 
رقنالقرار 22:
تأريخالقرار0202/7/5:

تسناللَالرحويالرحين

قرار 
رقن()22لسٌة 0202

ﻻً) ەويە
ەؾجٌددە ەإمّ ەشكه ەەمگقػة ە( )2ەوي ەەمىددة ە( )56ەوي ەەمقدًِن ەرقه ە( )2ەمؿٌة ە 2998ەەمىػعل ەوەمگقػة ە(أو ە
ًە
ەمىددة ە( )77ەوي ەەمٌظدم ەەمعەطنْ ەمبػمىدن ەبِردؾجدن ەت ەەمػػەق ،ەألعر ە ػمىدن ەبِردؾجدن ەفْ ەرنؿجٍە
ەﻻغجٔددٓةەرقهە()4ەمنعورةەەﻻًجظد ٔةەەمظدوؿةەەمىٌػقعةە جأرٓضە،8282/9/7ەەمقػەرەەآلثْ :ە

أوالً :ەثٌدطەوُدمەووظٔگةەؾكػثٔػەەمبػمىدنە(وٌّەًبْەًددر) ەإمّەغوِەەمبػمىدنە( ژەرەطدمعەغبعەهلل)ەألغػەضە
خدًٔد) ەوي ە ػًدوذ ەەمػىل ەرقه ە( )4ەەﻻغجٔددي ەمنعورة ەەمظػٓگٔة ەمنؿٌة ەەمددمدة ەوي ەەمعورةە
ەمگقػة ە( ًە
شمػە .ە
ًە
ەﻻًجظد ٔةەەمظدوؿةەمنبػمىدنە جأرٓضە8282/9/7ە

ثانياً:ەٌٓگغەَغەەەمقػەرەويەثأرٓضەلعورهەوٌٓقػەفْەەمزػٓعةەەمػؾىٔةە(وقدئعەبِردؾجدن) .ە

ەە 
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الالئحةالتٌظويةالخاصةتاليةتيعالشرائح

ەمىددة ):(Iە اﻞﻢرجﻌﻭﺔ اﻞﻗاﻤﻩﻤﻭﺔ

إنەەممﻼشٔدتەەمىتىٌِشةەمُٔﺌةەەﻹغﻼمەوەەﻻثمدﻻتە ىِرﺐەەمىددةەەمعؾجِرٓةە()242ە دمتتجؼەويەوتتعەەمىِەدە
( )224ەوە()222ەويەەمعؾجِرەوەؾجٌدد ًەەإمّەمتقؿهە()5ەويەألوتػە()65ەمؿٌةە8223ەەمٌتدفغە،ەقعەطِﻻۀَﺌتةەەﻹغﻼمە
وەﻻثمدﻻتەەمصتتتقەەمصمػيەمجٌتتتظٔهەؾتتتٔدؾةەەﻻثمدﻻتەوإلعەرەەمىعوًدتۀًد ةەغيەەمصتتتكِوةەەمػػەقٔةە

بىﺆؾؿةەوؿجقنةە ىِرﺐەەمقدًِنەثػىلە قكلەوجِەفقەوعەەمؿﻼوةەەمػدوة .ە

ەمىددة ) .( IIاﻷﻧواﻑ واﻞﻥﻄاﻕ  :ە

 -2إنەەمُعوەويەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەَِ  :ە

ەأ -ثصعٓعەەمجؼەودتەەمىػطكەمٍەفٔىدەٓجػنقە جؿزٔلەەمىقجػبٔيەووٌسەەردزەتەەمِبﻼءەوًقدطەەمبٔع .ە

ب -ثٌظٔهەغىنٔةەوەوجﻄنبدتەەمجؿزٔلەەمظدلةە دمىقجػبٔي.
ە

ت -ثصقٔقەەمعقةەوەمجكدولەفْەوػنِودتەثؿزٔلەەمىقجػبٔيەەمىعطنةەفْەقِەغعەەمبٔدًدتە
ە
ەمظدلة دمىػطكمٍ

ث -ثؿُٔلوثٌظٔهەەمىٌدفؿةەفْەغىنٔةە ٔعەەمقػەئس.
ە

ج -ثٌظٔهەوهبىەغىنٔدتە ٔعەەمقػەئسەهىيەإطدرەقدًًِْەوەهسەٓوىيەشقِقەەمىؿجُنكٔيە
ە
وەمىػطمٔيمٍ.

ح -ثصعٓعەەمجؼەودتەەمِبﻼءەوًقدطەەمبٔعەفٔىدەٓجػنقە بٔعەەمقػەئس .ە
ە

-8ثﻄبقەَغهەەمﻼئصةەغنّەوقعوْەطعودتەەﻻثمدﻻتەەمىػطمٔيەمُهەفْەرىُِرٓةەەمػػەق .ە
ەمىددة).(IIIاﻞتﻌارﻬﻒ ە

ألغػەضەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەٓ،جِرﺐەأنەثأطغەەمىمﻄنصدتەەمجدمٔةەەمىػدًْەەمىصعدة :ە

 -2ەمىػطكەٓػٌْۀَﺌةەەﻹغﻼمەوەﻻثمدﻻت.

 -8ەمزُةەەألوٌتتتتتٔةەثػٌْەەمزُةەەمىظِمةەويەقبلەەمصكِوةەەمػػەقٔةەەﻻثصددٓةەمىتتتتتجد ػةەەﻻمجؼەودتەەألؤٌةە
مقػبدتەەﻻثمدﻻتەەمىػطمةە،ەوەألغػەضەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەفدنەَغهەەمزُةەثتتجىدلە ت تزُدزەەەألويە

ەمِطٌْەەمػػەقْ .ە

 -4ەمىػطكەمٍەٓػٌْەوقعوْەطعودتەەﻻثمدﻻتەەمىػطمٔيەمُهە،وألغػەضەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةفدًُد ە

ەەەەەثجىدلە قػبدتەەمُدثﻒەەمٌقدلەبدفةەوفػبدتەەمُدثﻒەەمﻼؾنكْەەمدد تەبدفة .ە

 -3ەمِبٔل/ەًقﻄةەەمبٔعەٓػٌْەبلەفػدەٓىنﻚەەؾهەوؿجظعمەوبنىةەوػورەورُدزەەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْمجگػٔل ە

ەەەەەمقػەئتتتسەوفقدەمنتتتوِە ىە،ەثػِدەألفػەدەأوەفتتتػبدتەطدلةەأوەوِزغٔيەرئٔؿٔتتتٔيەأوەألصدبەەوجٔدزەأوەەە
وػەبؼەەمىبٔػدتەەمجْەمُدەەرثبدطەوبدفػە دمىػطمٔيەمُهەوﻻغػەضەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەثػػوەغنّەأًُدە
ەمزُةەەمىٌظىةەمنػقع .ە

 -5ەألوػەەمجقػٓػْەرقهە()65ەەمٌدفغەٓػٌْەەألوػەەممددرەفْەؾٌةە8223ەغيەؾنﻄةەەﻻئجﻼوەەمىٌصنة .ە

 -6ەمىقجػكەٓػٌْەأيەفػدەأوەوٌقأةەثزدرٓةەأوەرُةەشكِؤةەەو

ەدومٔةەثجػدقعە قكلەوبدفػوعە

ەمىػطكمٍمﻐػضەەؾجظعەمەطعودثُدەەمىقعوةە ىِرﺐەەمػطمةەەمىىٌِشة ،ىدەفْەذمﻚەومٔؽەشمػەە

ەمعفعەەمىؿبقەوەبغمﻚەشؿد دتەأوەغقِدەەمعفعەەألرلە،أوەأيەثػثٔبدتەوقد ُةطعودت
ە( B2B , short code data SIM cards E-gate, M2Mە) ە
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 -7ەمجؿزٔلە(ەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْ)ەثػٌْەألغػەضەَغهەەمﻼئصةەەآلمٔةەەمىجبػةەفْەثِخٔقەغقِدەووؿجىؿكدتە
ەمىقجػبٔيەەمكجػؤًدەوٓجهەغيەطػٓقەشوِرەەمقظكەەمىػٌْ(ەمىقجػك)ەإمّەوقػەەمبٔعەوثعوٓيوػنِودثٍە
ەمكجػؤًدە ىدەفُٔدەلِرثٍەەمقظمٔةەوە مىجٍەەﻻمكجػؤًةەەمصٔةەوەوؿجىؿكدثٍەوەثٌظٔىُدە ػقعە،ەوەغيە

طػٓقەثػدقعەەمىػطكەمٍ قكلەوبدفػەوعەەمقػبدتەەوەەمىﺆؾؿدتە(ەمظدلةەوەمصكِؤة) ە

 -8ەمػقعەَِەغقعەەﻻفجػەكە ٔيەەمىقجػكەوەەمىػطكمٍەوەمغيەٓظِلەەمىقجػكەشقەەؾجظعەمەفػٓصةەﻻثمدلە
وەمظعودتەەمجْەٓقعوُدەەمىػطكەمٍەوەألغػەضەَغهەەمﻼئصةەفُْەثجىدلە دمػقعەەمٌدثذەويەغىنٔةەەمجِخٔقە
ەﻻمكجػوًْەوجوىٌدەبدفةە ٔدًدتەەمىقجػكەەمىصعدةەفْەَغهەەمﻼئصةە دﻹهدفةەإمّەەمقػوطەوەموتتتتتِە ىە
ەمجْەثٌظهەﺁمٔةەثٌگٔغهە ٔيەەمقػبةەوەەمىقجػك .ە

 -9فػٓصةەەەمؿٔه) SIMCardﺍﻭUIMﺍﻭ (E-SIMەٓقمع ُدەەمقػٓصةەەمغبٔةەمِشعةەثػػٓﻒەەمىقجػكە .ە

-22فػٓصةەەمت()Dataەٓقمع ُدەەمقػٓصةەەمغبٔةەمِشعةەثػػٓﻒەەمىقجػكەوەمجْەﻻثػؾلەەوەثؿجقبلەوكدمىدتە
وثؿجظعمەﻻغػەضەًقلەەمبٔدًدتەفقى .ە

ەمىددة(.)IVاالﻞتزاﻡات

ەاوال:ەەﻻمجؼەودتەەمػدوةەەمىػطكمٍ-:

 -2ەمىػطكەمٍەٓكِنەەمزُةەەمىؿتتتﺆومةەغيەثعقٔقەەمػتتتقعەوفقەهِە ىەَغهەەمﻼئصةەوەەمىؿﺆومةەغيەقبِلە
ثؿزٔلەەمىقجػكەوثگػٔلەەمظعوةەأوەإٓقدفُدەأوەثػنٔقُدە ،ەوٓجصىلەەمىػطكەمٍەەمىؿﺆومٔةەەمقدًًِٔةە ػعە

ەًجُدءەفجػةەەمجعقٔق.

ٓ -8نجؼمەەمىػطكەمٍە جگػٔلەەمقػەئسەغيەطتتتػٓقەەمِبٔلەەوەًقﻄةەەمبٔعەەمىزدزةەويەەمزُةەەﻻؤٌة،ەوٓزﺐە
قبلەثگػٔلەەمقػٓصةەثؿزٔلە ٔدًدتەەمىقجػكەوەثِخٔقُدەشؿﺐەإرػەءەتەوەثػنٔىدتەەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْە

وەەمِەردەذبػَدەفْەَغهەەمﻼئصةەوەٓصظػەغنّەەمىػطكەمٍەأوەەمِبٔلەفْەأيەشدلەويەەألشِەلەثگػٔلەأيە

فػٓصةەطﻼفدەموِە ىەَغهەەمﻼئصةە,ەوە ظﻼفٍەٓجظغەەمىػطكەبدفةەەﻻرػەءەتەەمقدًًِٔةەوەمىدمٔةە صقە
ەمىػطكەمٍ.

ٓ -4نجؼمەەمىػطمٔيەمُهەوە أيەشدلەويەەألشِەلەغعمەەمجتتتتػدولەوغعمە ٔتتتتعەأوەثتتتتؼوٓعەەمقػەئسەمنىصدلەأوە
ەمىكدثﺐەأوەًقدطەەمبٔعەغٔػەەمىزدزٓيەويەقبلەەمزُةەەﻻؤٌة،وە ظﻼفٍەٓجصىلەەمىػطمٔيەمتتُهەوؿﺆومٔةە
بدفةەەمجبػدتەەمقدًًِٔةەوەمىدمٔةەغيەأيەفػٓصةەثوبىەويەقبلەەمزُدتەەمىظِمةە ىِرﺐەەمقدًِن.

 -3قٔدمەەمىػطكەمٍە ﺈمؼەمەوەثتىكٔيەبدفتةەەمِبتﻼء ەوەًقدطەەمبٔتعەغنّەثتگػٔلەەمقػەئسەوفتتقەًظدمەەمجِخٔقە
ەﻻمكجػوًْەشمػەەوەمىصعدةەفْەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔة.

 -5قٔدمەەمىػطمٔيەمُهە تجقعٓهەەمىتػنِودتەەمظدلةە دمتِبٔلەەوەًقتتﻄةەەمبٔعەوطتتنبدتەوٌسەەﻹردزةەرؾىٔدە

(ەﻻؾهەەمجزدريەمنِبدمةە،ەەﻻؾهەەمدتﻼخْەممدشﺐەًقﻄةەەمبٔتتعەوعەەؾهەإﻻمەوەوؿجىؿكدثٍەەمتتدبِثٔةەرقهە

ەمُدثﻒ،ەرقهەرُدزەەمجگػٔلەوعەەألرقدمەەمتتتجؿنؿنٔةەمنزُدزەە"ەنەوتتتكي"ە،ەغٌتتتِەنەەمِبٔلە قكلەبدولەوعە
إشعەخٔدتەًقتتتتتﻄةەەمبٔع،ەەمبػٓعەەﻻمكجػوًْەمنِبٔل،ەطجهەمٌقﻄةەەمبٔعەٓصِيەەؾهەەمىصلەوەغٌِەًٍەوەرقهە

ەمُدثﻒ)ەإمّەەمزُةەەﻻؤٌة،ەوەفْەشدلەەؾجبعەلەەوەغﻄلەەمزُدزەفٔزﺐەغنّەەمتتتتتتىػطكەمٍەەغﻼمەەمزُةە

ەﻻؤٌة.

ٓ -6نجؼمەەمىػطكەمٍە ػعمەقبِلەثؿزٔلەەمقػەئسەمىيەثقلەأغىدرَهەغيەەمؿيەەمقدًًِْە()28ەؾٌة ،ەوويەَهە
ويەفدقعيەەألَنٔة
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ٓ -7نجؼمەەمىػطكەمٍە جؼوٓعەەمزُةەەﻻؤٌةە ِؾٔنةەر تتتتتتىەفٌٔةەە()Linkەثىكيەەمزُةەەﻻؤٌةەويەەﻻطﻼعە
غنّەرىٔعەقِەغعە ٔدًدتەەمىػطكەمٍەەمتتتتتتتتتتتظدلةە دمىقجػبٔيەوهىيەًﻄدقەَغهەەمﻼئصةە ىدەفْەذمﻚە
ومٔؽەشمػەەەمٔةە ٔعەوثؿزٔلەەمقػەئسەوفقەەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْەوەەمٔةەثقٔٔهەەمػقِدەفْەشدﻻتەەمقبِلە

وەمػفنەوقِەغعە ٔدًدتەەمىقجػبٔي،ەغنّەەنەٓجهەوٌدققةەەمٔدتەەمجٌگٔتتتتتتغەوەەمگجػەتەەمؼؤٌةەەمظدلة ٍە
ٔيەەمزُةەەﻻؤٌةەوەەمىػطمٔيەمُهەوە صوِرەەمىػطك.

ٓ -8نجؼمەەمىػطكەمٍە دطﻄدرەەمزُةەەﻻؤٌةەقبلەأؾبِغٔيەويەقٔدمەەمِبٔلەأوەًقﻄةەەمبٔعە جﻐٔػەًﻄدقەەمػىلە
ويەوٌﻄقةەرﻐػەفٔةەإمّەأطػى.

ٓ -9جصىلەەمىػطمٔيەمُهەوەوفقدەمﻼئصةەوؿﺆومٔةەشمِلەوبﻼئتُهەوًقدطەەمبٔعەەمجد ػةەمُهەغنّەإردزةە ٔعە
فػەئسەؾدرٓةەەمىگػِلەويەەمزُتتتةەەألؤٌةەوفْەشدلەغعمەشمِمُهەغنّەەﻹردزةەفٔىٌعەغنّەەمىػطمٔيە
مُهەبدفةەەمجػدولەوػُه.

ٓ -22نجؼمەغنّەبدفةەەمىػطتتتمٔيەمُهەەمقٔدمە تتتٌقػەأؾىدءەوەغٌدوٓيەەمِبتتتﻼءەوًقدطەەمبٔعەووػەبؼەەمظعودتە
غنّەوِەقتتتتتتػُدەەﻻمكجػؤًةەوەثصعٓدُدەفتتتتتتوﻼًەغيەًتتتتتتقػەەمعغدٓدتەەمظدلةە دمٔةەغىلەەمجِخٔقەبدفةە
ەﻻمكجػوًْەفْەثٌظٔهەغقِدەەمقػەئس.

ٓ -22نجؼمەەمىػطمٔيەمُهەبدفةە جؼوٓعەەمىػطكەوەمزُةەەﻻؤٌةە جقدرٓػەفدونةە(ەبلەەفُػە)ەثتتتتوىيەأؾىدءە
بدفةەمِبﻼء ەوًقدطەەمبٔعەەمجد ػةەمُهەفْەغىِمەەمػػەقەوەغٌدوٌُٓهەوًقدطەەﻻثمدلەەمظدلةە ُهەوەثصعدە

َغهەەمىػنِودتەويەقبلەەمزُةەەﻻؤٌة.

ٓ -28نجؼمەەمىػطكەمٍە جٌگٔغەەﻻمجؼەودتەەﻻطػىەەمىقدرمُدەفْە ٌِدەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔة ە

ﺛاﻤﻭاە:ەەﻻمجؼەودتەەمػدوةەمنِبٔلە/ەًقﻄةەەمبٔع  :ە

ٓ -2قجػطەغنّەەمِبٔلەأوەًقﻄةەەمبٔعەەمصمِلەغنّإردزةە(ەرطمةە)ەًدفتغةەمبٔعەەمقػەئسەويەەمزُةەەﻻؤٌةە
(ەرُدزەەﻻويەەمِطٌْەەمػػەقْە)ەمىؼەومةەەمبٔعەوەشؿﺐەهِە ىەَغهەەمﻼئصةەەمتجتٌظٔىتٔةە ،ەوٓتصقەمنزُةە
ەﻻؤٌةەەمﻐدءەەﻻردزةەفْەشدلەوظدمگةەًقﻄةەەمبٔعەەوەەمِبٔل .ە

 -8فػوطەشمِلەەمِبٔلەوەًقﻄةەەمبٔعەغنّەإردزةە ٔعەەمقػەئس  :ە
ەأ -ەمصمِلەغنّەأرُؼةەەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْەمكلەوػطكمٍە .ە

ب -ەمجؿزٔلەمعىەەمىػطكەمٍە .ە
ە

ت -ثِقٔعەثػُعەطﻄْەرعٓعەمعىەەمزُةەەﻻؤٌةەٓقوْە وػورةەەﻻمجؼەمە ُغهەەمﻼئصةەوەەمجػنٔىدتەەممددرةە
ە
أوەەمجْەثمعرەوؿجقبﻼًەغيەەمىػطكەأوەەمزُةەەﻻؤٌةەمبٔعەوەثعەولەەمقػەئس .ە

 -4قٔدمەەمِبٔلەەوەًقﻄةەەمبٔعە دفػدرەەمزُةەەﻻؤٌةەفْەەمىٌﻄقةەەمزعٓعةەغٌعەثﻐٔٔػەوِقعەغىنٍ .ە

 -3ەمجؼەمەەمِبٔلەەوەًقﻄةەەمبٔعە جگػٔلەەمقػەئسەوفقەەﻻمٔةەوەەموِە ىەەمىٌمِصەغنُٔدەفْەَغهەەمﻼئصةەوە

ٓجصىلەوؿﺆومٔةەەمقدًًِٔةەغيەوعىەوﻄد قةەەمػقعەموِە ىەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەطﻼلفجػةەەمجعقٔق .ە

 -5ﻻٓزِزەمنِبٔلەەوەًقﻄةەەمبٔعەثٌظٔهەەمػقعەمﻐٔػەوقجػيەەمقػٓصةە(ەمىقجػك)،ەوﻻٓزِزەمٍەەمجگػٔلوثٌظٔهە
ەمػقِدە ىؿجىؿكدتەغٔػەەمىقجػكەلدشﺐەەمػﻼقة.

ﺛاﻞﺜاە:ەەﻻمجؼەودتەەمػدوةەمنزُةەەﻻؤٌة  :ە

-2وٌسەإردزەتە ٔعەەمقػەئس،ەوثكِنەەمػطمةەەوەەﻻردزةەوصعدةە ػٌِەنەدقٔقەمٌقﻄةەەمبٔعەوًﻄدقەغتتتتتتىنُدە
هىيەەمىٌﻄقةەەمزﻐػەفٔةە(ەقػٓةە،ەًدشٔةە،ەقودءە،ەوػبؼەوصدفظةە)ەأيەەًٍەﻻٓزِزەمٌقﻄةە ٔعەوزدزةەفْە
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وٌﻄقةەوػٌٔةەەمػىلەفْەوٌﻄقةەأطػىە،ەوەأودە دمٌؿبةەمنِبﻼءەەمػئٔؿٔٔيەەمغٓيەٓكِنەًﻄدقغىنُهەوەؾعەوە

ألبتتتتدػەويەەوٌﻄتتتتقةەأوەوصدفظةەفٔزﺐەأنەٓغبػەًﻄدقەغىتتتتنُهەمبٔتتتتعەوەثگتتتتػٔلەەمقػەئسەفْەەمىٌدطقە
ەمزﻐػەفٔةەەمجْەٓػىنِنەفُٔدەفْەەمػطمةەأوەەﻹردزةەەمىىٌِشة.

 -8ثصعٓعؾﻼوةەمىِقﻒەألوٌْمنِبٔل.

 -4ثىٌسەەمزُةەەﻻؤٌةەإردزةە ٔعەەمقػەئسەمنِبﻼءەًقدطەەمبٔعەبدفةەفْەشدلەثصقٔقەبلەەمقػوطەەمِەردة ە

ەەەەفْەَغهەەمتتتتتتىددةە،وثىٌسەإردزةەؾدرٓةەەمىتتتتتتگػِلەمىعةەﻻثقلەغيەؾٌةەوەثزعدەثنقدئٔدەويەقبلەەمزُةە
ەألؤٌةەەوەمىعةەوتتػٔتتٌةەثصعدەويەقبلەەمزتتُةەەﻻؤٌةەوە دمجتتقدورەوعەەمىػطكەوەشؿﺐەودثقتتجوتتٍٔە

ەموػورةەەألؤٌةەوەەمجٌظٔىٔة ە

ٓ -3صقەمنزُةەەﻻؤٌةەوە أيەوقتەأوەأيەشدلەويەەألشِەلەثِرٍٔەأيەوػطكەمٍە ﺈٓقدوەەمجتتتتتتػدولەوعەأيە
وبٔلەأوەًقﻄةە ٔعەوإمﻐدءەەﻹردزةەەمىىٌِشةەمٍ،وٓزﺐەغنّەەمىػطمٔيەمُهەەﻻوجددلەمُغەەەألوػە مِرةە

وبدفػةەغنّأنەٓجهەذمﻚەغنّەغنهەويەەمُٔﺌةەوعەقٔدمەەمزُةەﻻؤٌةە جقعٓهەەؾبدبەەﻻٓقدوەنەەوكيە
ذمﻚ .ە

 -5ثقِمەەمزُةەەألؤٌةە جصعٓعەوػەبؼَدەفْەبلەوصدفظةەوغٌدوٌُٓدەوەەوقدتەەمػىلەمﻐػضەثىكٔيەمِبﻼءە
وًقدطەەمبٔعەويەوػەرػٍەوػەبؼەەمزُةەەألؤٌة ە

 -6قٔدمەەمزتُةەەﻻؤٌةە ﺈغتتﻼمەەمىػطكەمٍە جقتتدرٓػەرؾىٔةە قكلەدوريە كدفتتةەەمىظتتدمگدتەووعىەەمجؼەمە
ەمىػطمٔيەمُهە ُغهەەمﻼئصة.

ەمىددة).(Vتﺴﺠﻭﻝ اﻞﻢشترﻙ و اﻞﻭﺔ اﻞتﻩﺛﻭﻕ االﻞﻜتروﻤﻫ ە

ػعەشمِلەًقﻄةەەمبٔعەغنّەإردزةەوؼەومةە ٔعەەمقػەئسەويەەمزُةەەألؤٌةەوفقدًەمىدوردەفْەەمىددةە()IVەويە

َغهەەمﻼئصةە،ەوەغنٍٔەٓكِنەەمجؿزٔلەبىدەٓنْ  :ە

-2ە دمٌؿبةەمنقػەئسەەﻻغتجٔددٓةەوفػەئسەەمتDataەٓزﺐەأنەثبدعەمنىِەطٌٔيەەمػػەقٔٔيەوەەﻻردًﺐەەمصدلنٔيە

غنّەەقدوةە،ەوەغنٍٔەفﺈنەەمػقعەەمٌدثذەويەغىنٔةەەمجِختتتتٔقەەﻻمكجػوًْەٓزﺐەأنەٓكِنەبصعەأدًّەوجوىٌدە
ەألوِرەەمجدمٔة  :ە

ەأ -ەؾهەەمىػطكەمٍەوەمقػدرەەمظدصە ٍە دﻹهدفةەإمّەرقهەەمقػٓصةە .ە

ب -وػنِودتەًقﻄةەەمبٔعەأوەوىدلەەمىبٔػدتە(ذبػەەﻻؾهەورقهەەمُدثﻒ)ە دﻹهدفةەإمّەثدرٓضەثٌظٔهەەمػقع،وعە
ە
غٌِەنەوەەؾهەًقﻄةەەمبٔعە(ەﻻؾهەمجزدري) .ە

تٔ -دًدتەەمىقجػكە:ەثؿزٔلە ٔدًدتەەمىقجػكەفْەەمػقعەوەبىدەٓنْ  :ە
ە

• ەؾهەەمىقجػكەەمكدولەوەثدرٓضەەمىٔﻼدەوەەؾهەەألم .ە

•ە ٔدًدتەَِٓةەەألشِەلەەمىعًٔةە(ەرقهەەمُِٓةە،ەرقهەەمؿزلە،ەرقهەەممصٔگةە)ەأوە ٔدًدتەەمبﻄتدقةەەمِطٌٔةەوعە
ەمت تػقهەەمِطٌْە(ەەمػقهەەمجػػٓگْە)ەەوە ت تٔدًدتەەردزةەەمت تؿِقەەوە ٔدًدتەرِەزەەمؿگػە،ەغنّەەنەثقِمەەمزُةە
ەﻻؤٌةەﻻشقدە جصعٓعەەمصقِلەەمِەرﺐەونﺆَدە ُغهەەمبٔدًدتەفْەەمػقعە .ە

•ەغٌِەنەەمىقجػكە:ەذبػەەمػٌِەنە قكلەبدولە(ەوصنةە،ەزقدقە،ەدەرە)ە،ەوەفْەشتدمةەبدنەەمتىقتتجػكەفْەوٌتتﻄقةە
رٓگٔةەثغبػەەقػبەًقﻄةەدەمة .ە

•ەمبػٓعەﻻمكجػوًْإنورع .ە

ث -ثِخٔقوؿجىؿكدتەمىقجػك  :ە
ە
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•(َِٓةەەألشِلەەمىعًٔةەأوەمبﻄدقةەەمِطٌٔةەەوەەردزةەەمؿِقەەورِەزەەمؿگػە)(ونًِةە ِرُٔيەەألوتتتتتتتتدوْە
وەمظنگْ)ە

• ﻄدقةەمؿكيأوەمبﻄدقةەمجىٌِٓٔة .ە

ج -لِرةەەمىقجػكە:ەٓزﺐەأنەثﺆطغە ﻄػٓقةەشَٔةەوونًِةەغنّەأنەثكِنەوەهصةەەمىػدمهە .ە
ە
ح -مىةەەمىقجػكە:ەٓزﺐەەنەثكِنەرقىٔةەوەمٔؿتەلِرٓة  :ە
ە

•ثﺆطغەەمبمىةەەﻻمكجػؤًةە دمﻄػٓقةەەمجدمٔةەە":إنەەمبمىةەەﻻمكجػؤًةەٓزﺐەأنەٓجهەثعوٌُٓدە ﻄػٓقةە
ثعوٓػەەﻹلبعەمجكِنەشدوٓةەمزىٔعەوىٔؼەتەەمظﻄِطەەمصنىٔةەفْەەﻹلبعەەمِەشع " .ە

•ٓنجؼمەەمىػطكەمٍە جﻄبٔقەەمبمىةەەمػقىٔةەهىيەوعةەؾجةەەفُػەويەثدرٓضەؾػٓدنەَغهەەمﻼئصةە
ەمجٌظٔىٔةە .ە

•ثﺆطغە مىةەەﻹ ُدمەمنٔعەەمٔؿػىەوەفْەشدلەثػغرەذمﻚەثﺆطغە مىةەەﻹ ُدمەمنٔعەەمٔىٌّەوەفْەشدلەثػغرە
ذمﻚەثﺆطغە مىةەەمؿبد ةەەمٔؿػىەوەفْەشدلەثػغرەذمﻚەثﺆطغە مىةەەمؿبد ةەەمٔىٌّە...،ەوەَكغە .ە

•ٓكِنەەمىػطمٔيەمُهەوؿﺆومٔيەغيەثِغٔةەوىدنْەوبٔػدثُهەوەەمِبﻼءە ﻄػٓقةەەطغەەمبمىةەأغﻼهەفوﻼًە
غيەەمقٔدمە دؾجظعەمەەألرُؼةەوەەمىػعەتەەمجْەثأطغەەمبمىةە قكلەبدول .ە

خ -وخٔقةەەﻻقدوةەەمٌدفغةە دمٌؿبةەمنىقٔهەەوەەمىﻐجػبە .ە
ە

 -8دمٌؿبةەمقػەئسەەمؼەئػٓيەفٔزﺐەأنەثبدعەمنِەفعٓيەغٔػەەمػػەقٔٔيەشمػەًە،ەوەغنٍٔەفﺈنەەمػقعەويەغىنٔةە
ەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْەٓزﺐەأنەٓكِنەبصعەأدًّەوجوىٌدًەەألوِرەەمجدمٔة  :ە

ەأً -گؽەەمبٔدًدتەەمىقدرمُدەفْەەمگقػة)2/ەأە،ەبە،ەجە،ەح)ەويەَغهەەمﻼئصةەويەَغهەەمىددةە .ە

بٔ -دًدتەەمىقجػكە:ەثؿزٔلە ٔدًدتەەمىقجػكەفْەەمػقعەوەبىدەٓنْ  :ە
ە
•ەەؾهەەمىقجػكەەمكدولەوەثدرٓضەەمىٔﻼدەوە(ەؾهەەألمە"ەنەوكي ")ە .ە
•ە ٔدًدتەرِەزەەمؿگػە(رقهەەمزِەزە،ەرٌؿٔةەەمىقجػك) .ە

•ەغٌِەنەەمىقجػكە:ەذبػەوكدنەەﻹقدوةەأوەەقػبەًقﻄةەدەمةەغنّەوكدنەەﻹقدوةەفْەەمػػەقە .ە

ت -ثِخٔقوؿجىؿكدتەمىقجػك  :ە
ە
•رِەزەەمؿگػە(ونًِة)ە .ە

• ﻄدقةەەﻹقدوةەەوەؾىةەەمعطِلە(ونًِة)ە دمٌؿبةەمنػدونٔيەەمىﺆقجٔيەفْەەمػػەقە .ە

ث -ثكِنەوعةەثگػٔلەفػەئسەەمؼەئػٓيە()25ەِٓمەقد نةەمنجزعٓعەوػةەوەشعةەفقىە .ە
ە

جٓ -ؿىسەمنىػطمٔيەمُهە ٔعە()3ەفػەئسەفقىەمنىقجػكەەمِەشعە(ەمؼەئػ)ەفْەﺁنەوەشعەبصعەأقمّەغنّەأنە
ە
ٓجهەثؿزٔلەبلەفػٓصةە ػقعەوٌگملەغيەەألطػە،ەوەﻻٓؿىسەمنىػطمٔيەمُهە جؿزٔلەأبدػەويەەر ػةە

غقِدەفْەأًظىجُدەمنىقجػكەەمِەشعەإﻻ ػعەەًجُدءەوعةەەمجگػٔلەوإغددةەەمجعوٓػە .ە

 -4دمٌؿبةەمنقػەئسەەمجْەثبدعەەمّەەمٌدزشٔيەوەەمﻼرٔﺌٔيەفدنەغنّەەمىػطكەمٍەەﻻمتجؼەمە تىدٓنْە دمتجؿزٔلە
وفقەەمجِخٔقەەﻻبجػوًْەوەبىدٓنْ  :ە

ەأ -ەوخٔقةەەمتUNەًدفغةە.

ب -وخٔقةەەمىظٔهەًدفغة.
ە

تَِٓ -ةەەوەوخٔقةەەﻻقدوةەەممددرةەغيەوزەرةەەمعەطنٔةەەﻻثصددٓةەەوەەممددرةەغيەوزەرةەەمعەطنٔةەفْە
ە
ەقنٔهەبِردؾجدن.
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ث -فْەشدلەورِدەەمىؿجىؿكدتەمﻼرﺊەفٔكِنە(رِەزەەمؿگػ+ەوخٔقةەەقدوةەًدفغة)ە،ە دمٌؿبةەمنػػەقٔٔيە
ە
فجكِنە(ەمىؿجىؿكدتەمدبِثٔة)ە .ە

ٓ -3ػجبػەثدرٓضەثگػٔلەەمقػەئسە كدفةەەلٌدفُدە(ەەغجٔددٓةە,زٓدرةە(ەَِ...ەثدرٓضەەمقػەءەوەثٌظٔهەەمػقعە
ومٔؽەثدرٓضەأولەوكدمىةەەوەەيەەرػەءەﺁطػەٓقِمە ٍەەمىقجػكە .ە

ٓ -5ؿىسەمنىػطمٔيەمُهە ٔعە()7ەفػەئسەەغجٔددٓةەفقىەمنىقجػكەەمِەشعەبصعەأقمّەغنّەأنەٓجهەثؿزٔلە

بلەفػٓصةە ػقعەوٌگملەغيەەألطػە،ەوەﻻٓؿىسەمنىػطتتتتمٔيەمُهە أيەشدلەويەەألشِلەثؿزٔلەأبدػەويە

ؾبػةەغقِدەمؿبعەفػەئسەؾِەءەبدًتەفتػدمةەأوەغٔػەفػدمةەفْەأًظتىجُدەمنىقجػكەەمِەشعە،ە دﻻهتتدفةەەمّە
ٔعە()4ەخﻼخةەفػەئس)(Dataەمٌگؽەەمىقجػكەوە ػقِدەوٌگمنةە .ە

 -6دمٌؿبةەمنقػەئسەەمجْەثبدعە دمزىنةەمنىﺆؾؿدتەوەەمقػبدتەويە(22ەەمّە)839ەفػٓصةە(طﻄِطەەغجٔددٓةە
ەوە ٔدًدت)ە،ەوغنٍٔەفدنەغنّەەمىػطكەمٍەەﻻمجؼەمە دموِە ىەەمجدمٔة  :ە

ەأٓ -جهەثتٌظٔهەغقعەەمبٔعە دؾهەەمىظِلەوشؿﺐەودوٌتمِصەغنٍٔەفْەەمىتتددةە( )V / 1ويەَغهەەمتتﻼئصةە
دﻹهدفةە ەمجػُعەوبجدبەەمجظِٓلەوەثؿنؿلەەألرقدمەەمىبدغة .ە

ب -ثؼوٓعەەمزُةەەﻻؤٌةە دومٔدتەەمىﺆؾؿةە(ەؾهەوعٓػَدەەمجٌگٔغيە+ەوؿجىؿكدثٍەەمدبِثٔةە+ەؾهەمىظِلە
ە
+ەەمػٌِەنە+ەبجدبەەمجظِٓل)ە .ە

 -7دمٌؿبةەمنقػەئسەەمجْەثبدعە دمزىنةەمنىﺆؾؿدتەوەمقػبدتەەبدػەوي()852ەفػەئسە(ەطﻄِطەەغجٔددٓةەەوە
ٔدًدت)ە،ەوغنٍٔەفدنەغنّەەمىػطكەمٍەەﻻمجؼەمە دموِە ىەەمجدمٔة  :ە

ەأ -ەؾجصمدلەوِەفقةەەمزُةەەﻻؤٌةەقبلەەمبٔعەمنىﺆؾؿة.

ب -ثؼوٓعەەمزُتةەەﻻؤٌةە دومتٔدتەەمىتﺆؾؿةە(ەەؾهەوعٓػَدەەمجٌگٔغيە+ەوتتؿجىؿكدثٍەەمتتدبِثٔةە+ەەؾتتهە
ە
ەمىظِلە+ەەمػٌِەنە+ەبجدبەەمجظِٓلە)ەوثكِنەَغهەەمىػنِودتەمنىظِلەەذەەبدًتەمىﺆؾؿةەشكِؤة .ە

ت -فْەشدلەثﻐٔػەەؾهەەمىظِلەەوەوعٓػەەمقػبةەفدنەغنّەەمىػطكەمٍەەفػدرەەمزُةەەﻻؤٌةەرؾىٔدە .ە
ە

ث -ثؼوٓعەەمزُةەەﻻؤٌةە زعولە ٔدًْ)(ExeclSheetەٓجوىيەەمجؿنؿﻼتەەمجْەٓجهەثظمٔمُدەمجنﻚە
ە
ەمىﺆؾؿة .ە

ج-ەٓجكگلەەمىػطكەمٍە ِهعەفػطەهىيەەمػقعەەمغيەٓجهەە ػەوٍەوعەەمىﺆؾؿةەەمجْەثػومەەمصتتتتمِلەغنّە
ە
فػەئسەەمُدثﻒەوەبىدٓنْە"ثجكگلەەمىﺆؾؿةەەوەەمقػبةە جؼوٓعەەمزُةەەﻻؤٌةە دؾىدءەوِظگُٔهەوەمػقتهە
ەمىظمكەمٍەهىيەرعول "ExcelSheet.ە .ە

ح-ەٓجكگلەەمىػطكەمٍە جظمٔكەفػٓقەٓجهەەرؾدمٍەەمّەوقػەەمىﺆؾؿةەﻻثىدمەثؿزٔلەەمقػەئسەوفقەەمٔةە
ە
ەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْەوە قكلەدوريە .ە

 -8ثكِنەەمىعةەەمىؿجﻐػقةەمجگػٔلەەمقػٓصةەَِەؾدغةەوەشعةەفقتىەوبدفػةە ػعەثٌظٔهەەمػقعەبصعەأدًّ،ەوە

ﻻٓزِزەثگػٔلەەمقػٓصةەقبلەثٌتتتتتظٔهەەمػقعە،ەەوەشؿﺐەطنﺐەەمىتتتتتﺆؾؿةەەمزُةەەمىجػدقعەوػُدە دمٌؿبةە

مظﻄِطەەمىﺆؾؿدت .ە
ٓ -9زﺐەەنەٓكِنەثگػٔلەەمظعوةەمنىقجػكەوقػوطە ﺈرػەءەەمجػدقعەەمىبدفػە(ەثػدقعەوبدفػە ٔيەەمىػطكەمٍە
وەەمىقجػكە)ەفْەشدمةەەمبٔعەەمىبدفػەمنىقجػكە،ەوەفْەشدمةەەمبٔعەمنىﺆؾؿدتەٓجهەەغجىددەبجدبەەمجظِٓل .ە
ٓ -22كِنەثٌتظٔهەەمػتقِدەەمظدلةە بٔعەەمقػەئتتسەەمىؿجظعوةەفْەەألرتتُؼةەەمظدلةە تتظعودتەﺍﻟـ MI-FIەوە
ەمبٔدًدتەوغٔػَدەويەەمظعودتەەمىقد ُةەەمجْەٓصجدجەغىنُدەمقػٓصةە،ەوفقەودوصعدەفْەەمىددةە()1/Vە
ويەَغهەەمﻼئصةەوەثظوعەمنقػوطەوەەموِە ىەەمِەردةەفْەَغهەەمﻼئصة .ە
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ٓ -22زﺐەغنّەەمِبﻼءەوًقدطەەمبٔعەبدفةەثٌظٔهەەمػقعە صوِرەەمىقجتتتتتتتػكەفظمٔدًەوەٓجصىنِنەەمىؿﺆومٔةە
ەمقدًًِٔةەبدونةًە أطغەەمبتتتتتتمىةەوەەممِرةەەمصٔةەوەوػنِودتەەمىقجػكەوەوؿجىؿكدثٍەمٌگؽەەمىقجػيەوە

ٓكِنەثصتەطدئتنةەەمقتتدًِنەأودمەەمزُدتەەألؤٌةەوەمتقدًًِٔةەفْەەمبنعەغٌعەخبِتەەمىظدمگةەقبلەەًجتُدءە

فجػةەەمجعقٔقەەمىقدرمُدەفْەَغهەەمﻼئصةە.

 -28ﺁمٔةثؿنٔهەمىقجػكمنػقع  :ە

ەأٓ -نجؼمەەمىػطكەمٍە جؿنٔهەەمىتتقجػكە ػعەقٔدوٍە قػەءەەمقػٓصةەًؿظةەونًِةەوومعقةەويەەمػقعەەمٌدثذە
ويەغىنٔةەەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْە قكلەوبدفػەويەًقﻄةەەمبٔعەوجوىٌدًەبدفةەوتػنِودتەًقﻄةەەمبٔعەوەمظجهە
ەمىػجىعەويەەمقػبةە،ەەوەەرؾدمُدە دمبػٓعەەﻻمكجػوًْەەنەورعە .ە

ب -فْەشدلەثػغرەثؿنٔهەەمىقجػكەًؿظةەويەەمػقعە قكلەوبدفػەفدًٍەغنّەەمىػطمٔيەمُهەەغجىددەوللە
ە
ەؾجﻼمەونِنەغنٍٔەفػدرەەمقػبةەوەٓجوىيەەآلثْە :ە

•ەرقهەەمقػٓصةە،ەەؾهەەمىقجػكە(خﻼخْ)ەوثِقٔػٍە،ەرقهەَِٓةەەمىقجػكە .ە

•ەەؾهەوٌعوبەەمىبٔػدتەأوەەمِبٔلەەمىػجىعەأوەًقﻄةەەمبٔعە،غٌِەنەًقﻄةەەمبٔع .ە
• ەؾهەوثِقٔعەوەطجهەلدشﺐەًقﻄةەەمبٔعەأوەەؾهەوٌعوبەەمىبٔػدتە .ە
•ثدرٓضە ٔعەەمقػٓصة .ە

• ٓتجػُعەەمتىػطمتٔيەمتُهە تتجؿتتُٔلەبدفتتةەەﻹرتتػەءەتەەمتتﻼزوةەمصمتتِلەەمىقجػكەغنّەًؿظةەونًِةەوە
ومعقةەألِمٔدەويەەمػقعەوەوفقەودوصعدەأغﻼهەغٌعەوػەرػجٍەەشعەەمىػەبؼ ەمػئٔؿٔة .ە

تٓ -نتجؼمەەمىػطكەمٍە تجؿنٔهەًؿظةەومعقةەويەەمتػقعەإمّەەمتىقجػكەويەەشعەەمىػەبؼەەمػئٔؿٔةە ػعەوعةە
ە
()22ەەٓدمەبصعەأقمّەويەثدرٓضەفػەءەەمقػٓصةە .ە

ث -ﻻٓػجبػەوللەەﻻؾجﻼمە عٓﻼًەغيەەمػقعە أيەشدلەويەەألشِەلەوٓجهەەغﻼمەەمىقجػكە غمﻚ .ە
ە

جٓ -نجؼمەەمىػطمٔيەمُهەەمجؼەودًەثدودًە جؼوٓعەەمزُدتەەمقتودئٔةەوەەألرُؼةەەألؤٌةەەمىظجمةە دؾتػعەوقتە
ە
وىكيەو قكلەرؾىْە دمػقعەەمٌدثذەويەغىنٔةەەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْە ػعەثگػٔلەەمقػٓصةەغنّەأنەٓكِنە

ونًِدًەوەوەهصدًەوەومعقدًەويەەمقػبةەشٔيەطنبُدەويەقبنُهەغنّەأنەثكِنەوجوىٌةەبدفةەەمىػنِودتەوە

ەمبٔدًدتەەمىقدرمُدەفْەَغهەەمﻼئصةەوە ظﻼفةەثكِنەەمقػبةەوؿﺆومةەأودمەەمزُدتەەمىظجمةە،و دمٌؿبةە

منػقِدەەمىػفِهةەويەقبلەەمىػطكەمٍەفدًٍەٓجهەثؼوٓعَدەمﻼرُؼةەەﻻؤٌةەەوەەمزُدتەەمقودئٔةە

وعەغﻼوُهە دًٍەثهەرفنەەمػقعەمىظدمگجٍەهِە ىەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەوع ٔدنەؾبﺐەمػفنە
ەنەوكيە ە

 -24ﻻٓزِزە أيەشدلەويەەألشِەلەقٔدمەەمِبٔلەأوەًقﻄةەەمبٔعە جگتتتتتػٔلەأيەفػٓصةەويەطﻼلەأرُؼةەثِخٔقە
ەمكجػوًْەطدلةە ِبٔلەأطػەوغنّەەمىػطمٔيەمُهەەﻻمجؼەمە جظمٔكەەؾهەوؿجظعمەوەبنىةەوػورەمكلە

ًقﻄةە ٔعە ىػؼلەغيەەألطػىەوەثصعٓعهە ػقهەَدثﻒەًقﻄةەەمبٔعە،فوﻼەغيەغعمەەشجگدظەًقﻄةەەمبٔعەأوە
ەمِبٔلە ىػنِودتەأوەوؿجىؿكدتەأيەوقجػكە ػعەإرؾدلەەمػقعەإمّەەمىػطكەمٍ .ە

ٓ -23نجؼمەەمىػطمٔيەمُهەوويەطﻼلەەمىػطكە جقعٓهەثقػٓػەفُػيە( ػع()22ەەٓدمەويەًُدٓةەبلەفُػە

ثقِٓىْ)ەإمّەەمزُةەەﻻؤٌةەو قكلەرؾىْەٓجوىيەبدفةەثگدلٔلەەألرقدمەەمىبدغةەوغقِدَدەەﻻمكجػؤًةە
دﻻهدفةەەمّەەمػقِدەەمىػفِهة.
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ەمىددة ()VIە:ەﻖاﻋوة اﻞبﻭاﻤات  :ە

-2ەغنتتّەەمىػطمٔيەمُهەإًقدءەقدغعةە ٔدًدتەمنت تىقجػبٔيەوەمصت تگدظەغنُٔدەوثت تقىلەغنّەبدفةەوػت تنِودتە
ەمجؿزٔلەەمىعققةەوثگدلٔلەەمػقِدەمكلەوقجػكەمنىػطمٔيەمُهەفْەرىٔعەشدﻻثُهە(طﻼلەەمظعوةەوگػنةە

ووتتتتتػنقةەووگمِمةەوًقلەغقِدەەﻻفجػەكەوثصِٓلەەمػقهەويەطﻼلەطعوةەەﻻشجگدظە دمػقهە)ەوعەثصعٓعە
َغهەەمظٔدرەتەويەطﻼلەەمزُةەەﻻؤٌة.

 -8غنّەەمتىػطمتٔيەمُهەثِفٔػەەمىػعەتەەمجتتقٌتتٔةەەمصعٓتتدةەوەەﻹوتتكدًدتەەمگتتٌٔتتةەوەبلەودٓجتتػنقە جِفٔػە
ەمعغهەمنِبﻼءەوًقدطەەمبٔعەبدفةەو ىدەٓوىيەثٌگٔغە ٌِدەَغهەەمﻼئصةەوەوجﻄنبدتەەمزُةەەﻻؤٌة.

ەمىددةە()VIIە:ەتﻔﻌﻭﻝاﻞﺨوﻡﺔ

 -2ﻻٓزِزەثگػٔلەەمقػٓصةەإﻻ ػعەەبجىدلەوػنِودتەثؿزٔلەەمػقعەوەمىصعدةەفْەەمىددةە()Vەويەَغهە
ەمﻼئصة.

ٓ -8زﺐەغنّەەمىػطتمٔيەمُهەثتگػٔلەەمظعوةەمتقػٓصةەەمؿٔهەأليەوتقجػكەرعٓعە ػعەثؿزٔلەەمتىقجػكەبىدە
فْەەمىددة ()Vەويەەمﻼئصة .ە

 -4غنّەەمىػطمٔيەمُهەإطﻄدرەەمت تىقجػبٔيە گقلەەمجؿزٔلەوهت تىيەوعةە()22ەەٓدمەويەثت تدرٓضەەمقػەءەبصعە

ەقمّەوەغﻼوٍە دٓقدوەەمقػٓصةەفْەشدلغعمەەغددةەەمجؿزٔلەطﻼلە()38ؾدغةەويەثدرٓضووقتەﻻطﻄدرە

ەەمىددة)VIII(.ە:ەاﻞتوﻖﻭﻕوتﻌﻟﻭﻕاﻞﺨوﻡﺔوﻓﺼﻟﻨا ە

-2ەٓزﺐەغنّەەمىػطمٔيەمُهە(وفقىەويەطﻼلەأفظدصەوظِمٔيەويەقبلەەمىػطمٔيەمُه)ەثعقٔقەوػنِودتە
ەمجؿزٔلە ػعەثگػٔلەەمقػٓصةەوەبىدٓنْ:ە

ەأ -ەمجأبعويونﺊبدفةەمصقِلەﻹمؼەؤةەمىصعدةفْەمػقعوعىوﻄد قجٍموِە ىَغهەمﻼئصة .ە

ب -ەمجأبعويأنەمىؿجىؿكدتەمىﻄنِ ةفْغىنٔةەمجؿزٔلوػفقة دمػقع.
ە

 -8ثكِنەفجػةەەمجعقٔقە()22ەأٓدمەويەوقتەەمجگػٔلەوٓزﺐەغنّەەمىػطمٔيەمُهەەمجعقٔقەطﻼلەَغهەەمگجػة.

 -4فْەشدلەرفتنەەمجؿزتتٔلەمىظتتدمگجٍەەمگتتقػةە()2ەويەَغهەەمىددةەوە ػعەەطﻄدرەەمىقجػكە(ەبىدەفْەەمىددةە

VII/4ەويەَغهەەمﻼئصةە)ە،ەٓزﺐەغنّەەمىػطمٔيەمُهەثػنٔقەەمظعوةە(وػشنةەەمىقجػكەغٔػەەمگتتتتتػدلەفْە
ەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەەمظدلةە دمىقجػكەەمگػدلە)ەو قكلەوبدفػة.

 -3فْەشدلەەًجُدءەەمگجػةەەمىىٌِشةەمنىقجػكە ﺈغددةەەمجؿزٔلە(ەەمتتتتتتت38ەؾدغةە)ەٓ،زﺐەغنّەەمىػطمٔيەمُهە
فملەەمقػٓصةەغيەەمظعوةە(وػشنةەەمجعوٓػ).

 -5ەغٌعەفملەەمقػٓت تصةەەمظدلةە دمت تىقجػكەغيەەمظعوةە(ەوػشنةەەمجعوٓػەفْەەمﻼئصةەەمجٌت تظٔىٔةەەمظدلةە
دمىقجػكەەمگػدلە)ەفدًٍە:

ەأٓ -صقەمنىػطمٔيەمُهەإغددةەەؾجظعەمەەمػقهەەمىػثبىە قػٓصةەەمؿٔهەەمىگمِمةەغيەەمظعوةەەمظدلةە غمﻚە
ەمىقجػكەويەدونەأيەإفػدرەأطػەمٍ.

ب -ﻻٓجػثﺐەغنّەەمىػطتمٔيەمُهەأٓةەەمتجؼەودتەﻹغددةەإلعەرەەمػقهەەمىػثبىە قػٓصةەەمؿٔهەەمىگمِمةەغيە
ە
ەمظعوةەەمظدلةە غمﻚەەمىقجػكە.

ٓ -6ظتتتوعەإغددةەەؾجظعەمەوإلعەرەەألرقتتتدمەەمىػثبتتتﻄةە بتتتﻄدقدتەەمؿتتتٔهەەمجْەٓجهەثعوٓػَدەإمّەەمﻼئصةە
ەمجٌتظٔىٔةەەمظدلةە دمىقجػكەەمگػدلە.
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ەمىددة): (IXەتﺠوﻬواﻞتﺴﺠﻭﻝ ە
-2ەغنّەەمىػطكەمٍەثصعٓحەوػنِودتەەمجؿزٔلەەمظدلةە كدفةەەمىقجػبٔيەغٌعە :ە
ەأٌ -دءەغنّەطنﺐەەمىػطكەأوەەمزُةەەﻻؤٌةەفْەأيەوقت .ە
بٌ -دًءەغنّەطنﺐەەمىػطكەمٍەفْەشدلەفقلەەمىقجػكەويەغبِرەوػشنةەەمجعقٔقە(ەمىددة( VI I I .ە .ە
ە
ت -طنﺐەويەەمىقجػكەفْەأيەوقتە ػعەثدرٓضەﺁطػەغىنٔةەثؿزٔلەًدرصةەأوەثزعٓعەەمجؿزٔل .ە
ە
ث -تػعەشدﻻتە(ەەؾجتبعەلەەمقتػٓصةە،ەًقلەونكٔةەەمقػٓصةە،ەثصِٓلەەمظتىەويەەمعفعەەمتىؿبقەەمّەەمتتعفعە
ە
ەمﻼشقەەوە دمػكؽە)ە .ە
 -8غنّەەمىػطتمٔيەمتُهەإثتبدعەغىتنٔةەەمجتؿزٔلەغٌعەثتتصعٓحەەمىتتػنِودتەبتتىدەفْەەمىتتددةە(V)،ەوٓتتصقە
منىػطكەثػعٓلەغىنٔةەوەإرػەءەتەەمجؿزٔلەويەوقتەآلطػ .ە
 -4غٌعەثصعٓحەوػنِودتەەمجؿزٔلەەمظدلةە دمىقجػكەوفقتتتتدًەمػىنٔةەەمجتتتتؿزٔلەەمتتتتِەردةەفْەەمىددةە(V)،ە
فٔػجبػەثؿزٔلەەمىقجػكەوزعدە ٌزدح.
 -3غنّەەمىػطكەمٍەإطتﻄدرەەمىقتتجػكەغيەًزدحەغىنٔةەثتتزعٓعەەمجؿزٔلەەمظدلةە ٍەطﻼلە()38ەؾدغةەويە
ثدرٓضەەمجزعٓعە.
ەمىددة): (Xەﻤﻗﻝ ﻡﻟﻜﻭﺔ اﻞﺨﻂ ە

-2ەٓجػٔيغنّەەمىػطمٔيەمُهەەمىِەفقةەغنّەوەمؿىدحە ٌقلەونكٔةەغقعەفػٓصةەويەوقجػكەإمّەأطػەفػٓﻄة :ە
ەأ -ەمصوِر  :ە

ە•ەإودەشوِرەەمﻄػفٔيە(ەمﻄػوەەألولەَِەەمىدمﻚەەأللنْەەوەوبٔنٍەەلِمٔدەمنقػٓصةەوەمﻄػوەەمددًْەَِەەمغي

ؾجٌجقلەإمٍٔەەمقػٓصة)ەفظمٔدًەإمّەوػبؼەەمبٔعەەمجد عەإمّەەمىػطمٔيەمُهە(وػثبىە قكلەوبدفػە دمقػبةە

ومٔؽەوبٔلەأوًقﻄةە ٔعە)ەأوەوقػەەمقػبةەەمػئٔؿْەوشؿﺐەەمٔةەەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْ .ە

•ەأوەفْشدلەثػغرەشوِرەەمﻄػوەەألول(ەمﻄػوەەألولەَِەەمىدمﻚەەأللنْەمنقػٓصةە)وأليەؾبﺐەويەەألؾبدبە

فدًٍەٓجهەًقلەەمىنكٔةەإمّەەمﻄػوەمددًْەفْەشدلبِنەەمﻄػوەەمددًْەويأقدربەەمعررةەەألومّەمنﻄػوەألولە
شمػەًەغنّەأنەٓقِمە جقعٓهەودٓدبتەذمﻚەوطىؿةەأرقدمەٓجملەغنُٔدە كدػةەوثغبػە دمػقعەمىعةەغدمەبدولە

دﻹهدفةەەمّەوػنِودتەأطػىەثقعمەويەقبلەەمصدئؼەألخبدتەشٔدزثٍەمنقػٓصةەودلەەطػەثت تػبﺌةەرلٔعەوەبدػە

وٌﻄقة ٓجهەەﻻثمدلەويەطﻼمُد،ەوفقەەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْەوفْەوػەبؼەەمقػبةەفقى .ە

•ە دمٌؿبةەمنزُدتەەمصكِؤةەثٌظهەغىنٔةەثصِٓلەەمىنكٔةەويەەمزُدتەەمّەەﻻفػەدەەوەفٔىدە ٌُٔدە ﺈلعەرەبجدبە
رؾىْەٓقدرەويەطتتﻼمٍەەمّەوظِلەرؾىْەغيەطػٓقەثنﻚەەمزُتدتەمﻐػضەەبىدلەغىنٔةەثصِٓلەەمىنكٔةەوە

شؿﺐەەمٔةەەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْ .ە

•ەەمىﺆؾؿدتەوەمقػبدتەوەمزُدتەەمصكِؤةەثقِمە ﺈرؾدلەبجدبەرؾىْەمﻐػضەثصِٓلونكٔةەرقهەوػٔيەثد عە
مُدەوًقنٍەەمّەەمگػدەەوەمىِظﻒەەمجد عەمٍەغٌعەثقدغعهەەوەەًُدءەطعودثٍەوثصِٓنٍە دؾهەەمگػدەغٌعَدەٓزﺐە
شوِرەەمىقجػكە ٌگؿٍەوەەمجؿزٔلەوفقەەمٔة ەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْە .ە

•ەًقلەونكٔةەەمظﻄِطەويەرُةەەوەفػبةەەمّەرُةەەوەفػبةەەطػىەٓجهەبىدٓنْە(ثقعٓهەەومٔدتەەمقػبةەمﻄدمبةە
مجصِٓلەەمػقعەوبجدبەەمىظِلەەوەوعٓػەەمقػبةەمﻐػضەثصِٓلەەمىنكٔةەەهدفةەەمّەذمﻚەثصػٓػەغقعەرعٓعەوە

ثقعمەەمقػبةەەوەمزُةەەﻻطػىەغعمەوىدًػجُدەويەەەهدفةەەﻻرقدم"ەەيەنەەمىػطكەمٍەمعٍٓەغقِدەوعەەمزُجٔيە

وەبجدبەثٌدزلەويەەمزُة ەﻻومّەەمّەەمزُةەەمددًٔةە) .ە
•ەثﻄبقەەمقػوطەوەﻻشكدمەەمﻼزوةەمنجعقٔقەەمِەردةەفْەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەفْەغىنٔدتەثصِٓلەونكٔةە
ەمقػٓصة .ە
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•ەفْەشدلەثِقﻒەەمقػبةەەوەەموتتتﺆؾؿةەفدنەؤمٔػەەمقػەئسەٓكِنە دمجؼەمەەمىػطكەمٍەەطﻄدرەەمىقجػكەمجؿزٔلە
ەمقػٓصةە دؾىٍەهىيەوعةە()22ەەٓدمەوەغﻼوٍە دٓقدوەەمقػٓصةەفْەشدلەغعمەەمجؿزٔلە ػعەەًجُدءەَغهەەمگجػة .ە

ب -ثقعٓهەطنﺐەەمٌقلەويەەمىقجػكەەمٌدقلەإمّەەمىقجػكەەمىٌقِلەوعەوِەفقةەطﻄٔةەوٌٍە(ەفْشتتتدلەشوِرە
ە
ەمﻄػوەەألولەوفْەشدلەغعمەەمصوِرەٌٓظهەثػُعەمنﻄػوەەمددًْ) .ە

ت -ثقعٓهەطنﺐەەمٌقلەطﻼلەەمگجػةەەمجْەثكِنەفُٔدەەمقػٓصةەفػّدمةە(وػشنةەمىقجػكفػدلە) .ە
ە
ث -ەمجؿزٔلەەمٌدرسەمنىقجػكە .ە
ە

ج -ەمِفدءە كدفةەەﻻمجؼەودتەەمىگػوهةە ىِرﺐەَغهەەمﻼئصةە .ە
ە

ح -ەمِفدءە قِەغعەوأًظىةەمىػطمٔيەمُهەفٔىدەٓجػنقە ٌقلەەمقػەئس،فػٓﻄةەأنەﻻثكِنەَغهەەمقِەغعوظدمگةە
ە
أليە ٌعەويە ٌِدەَغهەەمﻼئصة .ە

ٓ-8زﺐەغنّەەمتىػطمٔيەمُهەەﻻوجتددلەمكدفةەەﻻمتجؼەودتەەمىتگػوهةە ىِرﺐەَغهەەمﻼئصتةە دﻹهدفةەإمّەأيە
ثػنٔىدتەأوەأًظىةەقعەثمعرەوؿجقبﻼًەمٌقلەونكٔةەەمقػەئسە .ە

ەمىددة): (XIەخوﻡﺔاﻞﻢشترﻛﻭﻣ ە

 -2غنّەمىػطكمُهەەثظدذەەﻹرػەءەتەوەمصىﻼتەەمعورٓةەەمىٌدؾبةەمػفعوؿجِىەەمِغْەغٌعەرىٔعەمىقجػبٔيە
معُٓهە قأنەوجﻄنبدتەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەوثﻄبٔقُدەوثجهە ٌدًءەغنّەطنﺐەەمىػطكەفْەەيەوقتە،ەوە

وىٌُدەەمصىﻼتەەمظدلةە جِغٔةەەمىقجػكەشِلەؾجظعەمەرقهەەمقػٓصةەفْشؿد دت ەمجِەللﻻرجىدغْ

ەغنّەؾبٔلەەمىددلەﻻەەمصمػ .ە

 -8غنّ ەمىػطك مُه ثِفٔػ طعوة غىﻼء وزدًْ مظعوة ەمىقجػبٔي ظمِص ەي ەؾجگؿدر غيەإرػەءەتە
ەمجؿزٔلەووجﻄنبدثٍەوثزعٓعەەمجؿزٔلەومػفعەأيەفكدوىەثٌقﺊەغيەثﻄبٔقەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔة .ە

ەمىددة): (XIIەسرﻬﺔ اﻞﻢﻌﻟﻩﻡات ە

 -2غنّەمىػطمٔيەمُهەهىدنەأنثكِنەوػنِودتەەمجؿزٔلەوصگِظةە أودنەوؾػٓة،شٔحەثقعَغهەمىؿﺆومٔةە
غنّەغدثقُهە،وبغمﻚەەمصدلە دمٌؿبةەمنٌؿضەەﻻشجٔدطٔةەمُغهەەمبٔدًدت .ە

 -8غنّەەمىػطمٔيەمُهەثقعٓهەثقدرٓػەوگمنةەغيەەمظﻄِەتەەمىجظغةەوەﻹرػەءەتەەمىگػوهةەموىدنەەويەوە
ؾػٓةەثؿزٔلەەمىقجػكە،ەمّەەمىػطكەوەەمزُةەەﻻؤٌةەغٌعەطنبُدەمغمﻚ .ە

 -4غنّەەمىػطمٔيەمُهەەﻻوجددلەمكدفةەەﻻمجؼەودتەوەمقػوطەەمىگػوهةە ىِرﺐەﻻئصةەەؾٌددەەمٌگدذەەمقدًًِْە
وەەﻻشجگدظە دمبٔدًدتە قأنەوؿأمةەەمىصدفظةەغنّەؾػٓةەەمىػنِودت.

ەمىددةە)(XIIIە:ەأحﻜام ﻋاﻡﺔ ە

ٓ -2زﺐەغنّەەمىػطتمٔيەمُهەەﻻمجتؼەمە دمگجػةەەمىصعدةەﻹغتتددةەثعوٓػەەمقػەئسەەﻻغجٔددٓةەوەەمؼەئػٓيەوەذمﻚە
وفقەودوٌمِصەغنٍٔەفْەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەەمظدلةە دمىقجػكەەمگػدل

 -8فْەشدلفقعەنەەمىقجػكەمنقػٓصةە(ەمگػدمة)أوەثنگُدەأليەؾبﺐەويەەألؾبدبەٓصقەمنىقجػكەإٓقدوەمقػٓصةە
غيەەمػىلە قكلەوﺆقتەغٌعەەﻻثمدلە ىػبؼەطعوةەەمؼ دئيەەوەوػەرػةەوػەبؼەەمبٔعەەمػئتتتتٔؿٔةەوەەمظعودتە
ەمىٌجقػةەوەغنّەەمىػطمٔيەمُهەإٓقدوەەمقػٓصةەوبدفػةًە ػعەثعقتٔقەوػنِودتەو ٔدًدتەەمىقجػكەومصٔيە

شوِرەەمىقجػكەفظمٔدًەإمّەوػبؼەثد عەمنىػطتتتتمٔيەمُهەوثقعٓهەأورەقٍەەمدبِثٔةەەؾجﻼمەفػٓصةەأطػىە
علەەمجدمتگةەإذەەبدًتەثدمگةەأوەوگتتقِدةە،ەوٓجهەثصعٓعەەﻻؾﺌتتنةەەمىﻄنِ ةەويەەمىقجػكەەمغيەٓػومەەٓقدوە

فػٓصجٍەويەقبلەەمزُةەەﻻؤٌةەو دمجٌؿٔقەوعەەمىػطكەمٍ .ە
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ٓ -4صقەمنزُةەەﻻؤٌةەثِرٍٔەەمىػطمٔيەمُهە دٓقدوەەمظتعوةە تقكلەوتبدفػەغيەرقهەەوەوزتتىِغةەەرقتتدمە
منوػورةەەﻻؤٌةەوەشؿﺐەثقعٓػەثُهەەﻻؤٌةە .ە

 -3ثﻄبٔقەبدفةەەموِە ىەەمتىقدرمُتدەفْەَتغهەەمﻼئتصةەغنّەطعوةەE-SIMەوثتػدولەَغهەەمتقػٓصةەوتػدونةە
ەمقػەئسەەﻻغجٔددٓةەويەشٔحەەمجگتػٔلە دؾجتظعەمەەمجِختتٔقەەﻻمكتتجػوًْەوەثٌتتظٔهەەمػقعەوەﻻمجؼەمە ػعدە
ەمىؿىِحە ٍەمنىقجػكەەمِەشع .ە

ەمىددة).(XIVەمجﻄبٔق ە

 -2غٌعەإلعەرەَغهەەمﻼئصةەەمجٌتظٔتىٔةەٓجػٔيەغنّەەمىػطمٔيەمُهەهىدنەثؿتتزٔلەأيەوقجػكەرعٓعەوفقتتدًە
منوِە ىەەمىصعدةەفْەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةە.

 -8غٌعەەًجُدءەفجػةە(ە6ە)ەەفُػەويەثدرٓضەإلعەرەَغهەەمﻼئصةەەمجٌتظٔىٔةەٓجػٔيەغنّەەمتىػطتتمٔيەمتتُهە عءە
إغددةەثؿزٔلەبدفةەەمىقجػبٔيەەمصدمٔٔيەوفقدەمنوِە ىەەمىصعدةەفْەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔة.

ٓ -4زﺐەغنّەەمىػطمٔيەمُهەإبىدلەثؿزٔلەبدفةەەمىقجػبٔيەەمصدمٔيەطﻼلەفجػةە(ە4ە)ەؾتٌِەتەويەثتتدرٓضە
ەًجُدءەەمگجػةەەمىىٌِشةەفْەەمگقػةە()8ەويەَغهەەمىددة.

ٓ -3زﺐەغنّەەمىػطمٔيەمُهەثقؿٔهەغىنٔةەثؿزٔلەبدفةەەمىقجػبٔيەەمصدمٔٔيەغنّدفػدتەوججدمٔةەووٌظىةە
طﻼلەەمگجػةەەمىصعدةەفْەەمگقػةە()4ەويەَغهەەمىددةەوذمﻚەموىدنەثِەزنەوەًزدحەَغهەەمػىنٔة.

 -5فْەشدلەغعمەثؿزٔلەەمىقجػكەەمصدمْە ؿبﺐەإطگدقەأورفنەەمىقجػكەأوأليەؾبﺐەفٔزﺐەغنّەمىػطكە
مٍەەغجبدرەثؿزٔنٍەغٔػەًدرتتتتسەبىدەٓزﺐەغنّەەمىػطمٔيەمُهەثػنٔقەأوەفملەەمظعوةەغيەەمقػٓصةەوفقدًە
مﻺرػەءەتەەمىبٌٔةەفْەەمىددةە).(VIII

ٓ -6زﺐەغنّەەمىػطمتٔيەمُهەوهعەەمظﻄتىەوەﻹرتتػەءەتەەمتتوػورٓةەوەمجْەثتتجؿهە دمِەقتتػٔةەوەمكتتگدءةە
وەمگػدمٔةەموىدنەەﻻوجددلەألشكدمەَغهەەمﻼئصةە.

 -7ثكِنەەمزُةەەﻻؤٌةەَْەەمزُةەەمجْەثجد عەثٌگٔغەەمجؼەودتەەمىػطمٔيەمُهەفٔىدەٓظكەثٌگٔغەفقػەتەَغهە
ەمىددةە.

ەمىددة): (XVەاﻞتوﻖﻭﻕواالﻡتﺜاﻝ ە

-2ەٓصقەمنزُةەەﻻؤٌةەثعقتٔقەقدغعةە تٔدًدتەەمىقجػبٔيەأوەأيەًظدمەأطػەوجػنقە ُدەأليەويەەمىػطمٔيەمُهە
موىدنەؾﻼوةەوػنِودتەەمجؿزٔل .ە

 -8غنّەەمزتُةەەﻻؤٌةەوػەقبةەثﻄبٔقەەمىػطمٔيەمُهەوەوجتتددمُهەمُغهەەمﻼئصةەەمجتتٌظٔىٔةە دؾجتتىػەرەوەفْە

غىِمەەمبنعەو وىٌُدەەمقٔدمە زِﻻتەؤعۀًةەرقد تٔةەوگدرﺌةەأوەوتػنٌةەمنجصقتقەويەوعىەقٔدمەەمقػبدتوە

ەمِبﻼءەوەًقدطەووٌدفغەەمبٔعەويەەﻻمجؼەمە،وەثؼوٓعەەمُٔﺌةە جقدرٓػەدورٓةەوگمنةەوەودبجةەقدًًِدًەغي وعىە

ەوجددلەبلەفػبةەمُغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةە.

ٓ -4صقەمنىػطكەەمقٔدمە زِﻻتەؤعۀًةەرقد تٔةەوقجػبةەوعەەمزُةەەﻻؤٌةەأوەوٌگمنةەمنجصققەويەەوجددلە
ەمىػطكەمُهەوەمِبﻼءەوەًقدطەوەوٌدفغەەمبٔعە ُغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةە.

ٓ -3صقەمنىػطكەوەەمزُةەەﻻؤٌةەطنﺐەوػنِودتەوثقدرٓػەويەەمت تىػطكەمُهەغٌعەەمصدرةەمجؿُٔلەەمػىلەوە
ثٌگٔغەًەمگقػەتە()2،8،4ەويەەمىددة ).( XV

ٓ -5صقەمنىػطكەو ٌدًءەغنّەمجقدرٓػەەمىقعوةەويەقبلەەمزُةەەﻻؤٌةەأوەەمنزدنەەمػقد ٔةەمنىػطكە،أنەثگػضە
غقِ دتەغنّەغعمەەوجددلەەمىػطكەمُهەوعەأشكدمەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔة.
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 -6فػضەغػەوةەودمٔةەغنّەەمىػطكەمٍەوقعەرَدە()4ەونِٔنەدٌٓدرەغػەقْەغيەأيەفػٓصةەثوبىەوظدمگةەمىدە
ذبػەفْەەمىِەدەأدًدهەغنّەەنەثكِنەوػدمزةەەمىظدمگةە ٌدءەغنّەطنﺐەەمزُةەەﻻؤٌةە ػعەفػضەەمﻐػەوةەفْە
شدلەغعمەەمىػدمزةەهىيەفجػةەثصعدەويەقبلەەمىػطكەفدًٍەٓجهەفػضەەمﻐػەوةەويەرعٓع :ە
أ -ەمىددة)/ (IVەەوﻻًە/ە()8ە()4ە()6ە()8
ب -ەمىددة))22( )22( )9( )3( )4( )8( )2( /(V
ت -ەمىددةە) )5( /(Vثگػض غنّ بل فػٓصة ػع ەمقػٓصة ەمؿد ػة ،و ػع ەمقػٓصة ەمددمدة فْ شدل فػەئس
ەمبٔدًدت ) .( Dataە
ث -ەمىددةە()2ە( ( VII) /)8ە
ج -ەمىددةە( ( VIII) /)4()8()2ە
ح -ەمىددةە( ( IX) /)8ە
خ -ەمىددةە( ( X) /)2ە
د -ەمىددةە( ( XIII) /)5()3()8()2ە
ذ -ەمىددةە( ( XIV) )5()2ە
 -7ػعەەًجُدءەوعةەەمتتتتت()22ەەٓدمەەمىىٌِشةەمنقػبدتەمجعقٔقەەمػقعەەمٌدثذەويەغىنٔةەەمجِخٔقەەﻻمكجػوًْەەًٍە
فْەشدلەوەرِدەيەًقكەفْەەيەشقلەويەشقِلەەمػقعەەمىدبجةەفْەَغهەەمﻼئصةەﻻيەفػٓصةەفػدمةە ػع ە
َغهەەمىعةە(ودﻼًەلِرةەغٔػەشٔةە،غعمەورِدە مىةەً،قكەوػنِودتەەمِبٔلەً،قكە ٔدًدتەەمىقجػك،ە
ًقكەوؿجىؿكدتەغنّەؾبٔلەەمىددلەﻻەمصمػە)ەفدًٍەٓجهەەغجبدرەەمظىەوگػلە عونەغدئعٓةەوويەوبٔلە
غٔػەوػطكەوەنەبدنەەمِبٔلەوػطكەەيەفػضەغػەوةەودمٔةەوقعەرَدە()4ەونِٔنەدٌٓدر)ەغنّەەمظى،ە
مكِنەەنەوؿﺆومٔةەەمقػبةە ػعەەًجُدءەَغهەەمىعةەَِەثعقٔقەەمػقعەووعىەوﻄد قجٍەمنوِە ىەەمىصعدةەفْە
َغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەوعەوەمﻐدءەەردزةەەمِبٔلەەوەًقﻄةەەمبٔع.ە
 -8غػەوةەودمٔةەوقعەرَدە()4ەونِٔنەدٌٓدرەغػەقْەغنّەبلەفػٓصة)ەغيەغعمەەمجؼەمەەمقػبةە جﻄبٔقەەمىِەدە
()8ە() ( XIV) / )4ەغيەبلەفُػە ػعەووْە( )28فُػەويە عءەەمىعةەەمىىٌِشةەفْەەمىِەدەأًگدًەوەشؿﺐە

ًﻄدقەەﻻرقدمەەمغيەٓصعدەويەقبلەەمىػطك .ە

ٓ -9زِزەمنىػطكەأنەثأطغە ػٔيەەﻻغجبدرەەمظػووەەمىقعدةە،وطمِلدەشدﻻتەەﻻًجُدبدتەەمىجكػرةەمٌگؽە
وِهِعەەمﻐػەوةەوشؿﺐەودەوصعدەفْەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةە،وەفْەَغهەەمصدمةەٓزِزەەألوػە ىودغگةە
ەمػقِ دتەەمؿد قةەەمغبػە،ەوە ٌدًءەغنّەطنﺐەويەەمزُةەەﻻؤٌة .ە

ەمىددة( XVI) .ەألشكدمەﻻًجقدمٔةو عءؾػٓدنەمىگػِل ە

َ -2غهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەثمبسؾدرٓةەەمىگػِلەويثدرٓضەإغﻼًُدەوًقػَدەەغنّەمىِقعەەﻻمكجػوًْەمنُٔﺌةە ە

 -8إنەإشكدمەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔةەثصلەوصلە(هِە ىەثػدولەفػبدتەەمُدثﻒەەمٌقدلەوەمﻼؾنكْەەمدد ت ە
وعەەمِبﻼءەغٌعە ٔػُهەەمقػەئسەؾِەءەبدًتەوگػنةەەمەغٔػەوگػنة)ەوەمجػنٔىدتەەمظدلةە دمٔدتە ٔعەوە
ثؿزٔلەەمقػەئسەەمجْەثهەەلعەرَدەقبلەلعورەَغهەەمﻼئصةەەمجٌظٔىٔة .ە

 -4غنّەەمىػطكەمٍەثقعٓهەثقػٓػەوگملەەمّەەمزُةەەﻻؤٌةەغيەەرػەءەثٍەەمىجظغةەمجٌگٔغە ٌِدەَغهەەمﻼئصةە
ػعەووْەفُػەوەشعەويەؾػٓدنەوگػِمُد .ە

ەمىددة( XVII) .ەمجػعٓل ٓصجگﻆەەمىػطكە صقەثػعٓلەأوەثﻐٔٔػە ٌِدەَغهەەمﻼئصةەأوەإهدفةە ٌِدەأطػىەمُدە

فْەأيەوقتەويەەألوقدتەوفقدًەمجقعٓػەتەەمىػطكەو ىدەٓجِەفقەوعەرﺅٓجٍەوقِۀًٌٍەەمٌدفغةەو ىدەٓجﻼءمەوعە
ەمىمنصةەەمِطٌٔة .ە
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