
 
 
 
 
 

 (1)عيَشام  -ياطاى ٖةيَبزاسدْى ثةسيةَاْى نوسدطتإ

 (2) دْةناْىٖةَواس نش يةطة1992ٍ( ى طايَى 1رَاسة )
 

عيَشام ئةّ _عيَشام، طةسنشدايةتى طياطيى بةسةى نوسدطتإ _يةبةس ثيَذاويظيت بةسرةوةْذى طةىل نوسدطتإ
 ياطايةى خواسةوةى دةسنشد:

 
 

  1992( ى طايَى 1ياطاى رَاسة )
 عيَشام -ياطاى ثةسيةَاْى نوسدطتإ 

 
 دةسواصى يةنةّ                                                                                
 ثيَهٗاتةى ئةجنوَةٕ                                                                           

 
 َاددةى يةنةّ:

 (3)عيَشام ية طةدو ياصدة ئةْذاّ ثيَهذيَت.  -ٕثةسيةَاْى نوسدطتا
                                                 

( بؤ طايََى 1عيَشام رَاسة ) -نوسدطتإثةسيةَاْى ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ بؤ ياطاى ٖةيَبزاسدْى  2004( بؤ طايََى 47(ى ية ياطاى رَاسة )1ئةو َاددةية ٖةَواسنشا بة ثيَى َاددةى ) -1

1992 . 

 
( بؤ طايََى 1عيَشام رَاسة ) -نوسدطتإثةسيةَاْى ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ بؤ ياطاى ٖةيَبزاسدْى  2004( بؤ طايََى 47(ى ية ياطاى رَاسة )1ئةو َاددةية ٖةَواسنشا بة ثيَى َاددةى ) -2

1992 . 

 
( بؤ طايََى 1عيَشام رَاسة ) -نوسدطتإثةسيةَاْى ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ بؤ ياطاى ٖةيَبزاسدْى  2004( بؤ طايََى 47(ى ية ياطاى رَاسة )1)ئةو َاددةية ٖةَواسنشا بة ثيَى َاددةى  -3

1992 . 



 

 
 

 َاددةى دووةّ:
 ٖةيَبزاسدْةنإ بة دةْطذاْى ْٗيَٓى ساطتةوخوَ بة ثيَى طيظتةَى ييظتى نشاوةى طٓوسداس ئةجناّ دةدسيَت . .

 َاددةى طآ:
 عيَشام._ئةْذاَى ثةسيةَإ دةبيَتة ْويَٓةسى طةىل نوسدطتإ 

 (4)َاددةى ضواسةّ:
ئةْذاَيَتى ثةسيةَإ و فةسَاْبةسيَيةتى طؼتى بةيةنةوة نؤبهشيَٓةوة، ٖةس فةسَاْبةسيَهى طؼتى نة بووة ْاػىَ -1

ئةْذاّ يةسِؤرى طويَٓذخواسدْيةوة يةبةسدةّ ثةسيةَإ بة واصٖيَٓةس ية فةسَاْطةنةى دادةْشىَ و ثيَويظتة يةطةسى 
 اَبةس وةصيفةنةى.طهشتاسيةتى ثةسيةَإ ئاطاداسبهاتةوة ية ٖةيَويظتى خؤى بةس

و ئةْذاَيَتى ئةجنوَةْيَهى ٖةيَبزاسدةى طةس بة داَودةصطاناْى سهوَةتى ٖةسيَِ ثةسيةَإ ْاػىَ ئةْذاَيَتى -2
بةيةنةوة نؤبهشيَتةوة، ثيَويظتة يةطةس ئةْذاّ، يةَاوةى ٖةػت سؤردا، يةسؤرى سِاطةياْذْى ئةجناَى 

بزيَشىَ، ئةطةس ئةوة ْةنات، ئةوة بة ٖةيَبزيَشى ئةْذاَيَتى ئةّ ٖةيَبزاسدْةنةوة يةنىَ ية دوو ئةجنوَةْةنة ٖةيَ
 ثةسيةَاْة دادةْشيَت و ثةسيةَإ ئاطاداسدةنات.

 ( 5)َاددةى ثيَٓذةّ: 
َوَاسةطةى ئةسى و فشَاْى سضبى وطةْذيها و سيَهدشاوة ، و  ٖةَوو ئةْذاَاْى ثةسيةَإ خؤيإ تةسخاْذةنةٕ

ْشيَت و، يةطةٍَ َةبةطتى ئةّ ياطاية دا ةصيفى و طةْعتهاسى و ثيؼةيى داْادةَاوةسيةنإ بة َوَاسةطةى ناسى و
 .ثيَضةواْة ْيية
 دةسواصةى دووةّ

                                                                                                                                                                                
 

 
 (ٖةَواسنشاوة1ياطاى سةوتةَى ٖةَواسنشدْى ياطاى رَاسة )2013(طايَى 15َاددةية بة َاددةى )يةنةَى(ياطاى رَاسة):ئةو 4*

بآلونشايةوة، ية سِؤرى دةسضواْذْيةوة  15/8/1998( سؤرى 37)ياطاى ٖةَواسنشدْى دووةّ( ٖةَواسنشاو، ية سِؤرْاَةى ثةسيةَإ رَاسة ) 1998(ى طايََى 5بةَاددةى يةنةَى ياطاى رَاسة ) -4
 دا بة ديَبةديَهشاو داْشا . 29/4/2009ية 

 
دا بآلونشايةوة، ية سِؤرى دةسضواْذْيةوة 15/8/1998(ى 37)ياطاى ٖةَواسنشدْى دووةّ( ٖةَواسنشاو، ية سِؤرْاَةى ثةسيةَإ رَاسة ) 1998(ى طايََى 5بة َاددةى ضواسةَى ياطاى رَاسة ) -5

 دا بة ديَبةديَهشاو داْشا. 29/4/1998ية 

 



 ثةسيةَإٖةيَبزاسدْى 
 

 بةػى يةنةّ                                                                                     
 دةطتةناْى ٖةيَبزاسدٕ                                                                               

 

 (6)َاددةى ػةػةّ 
بة ياطايةى، دةطتةيةنى باآلى طةسبةخؤ ثيَهذةٖيَٓشيَت بؤ طةسثةسػتى ٖةيَبزاسدْةنإ و بةسِيَوةبشدْى ناسةناْى 

ٖةيَبزاسدٕ ية ٖةسيَُذا ةسنةصةناْى َٖةيَبزاسدٕ ية ٖةسيَُى نوسدطتاْي عيَشاقذا، خؼتةى دةْطذةسإ ئاَادةدةنات، 
دةطتٓيؼاْذةنات، سِيَُٓايى ثيَويظت بؤ ئاطاْهشدْى سِةوػى ٖةيَبزاسدْةنإ دةسدةنات، طةسؤى و ئةْذاَةناْى 

 ييزْةطةىل ْاوةْذةناْى ْاوصةد دةنات.

 ( 7)َاددةى )ػةػةّ(دووباسة 
يَطةى دةطتةى بايَاى ٖةيَبزاسدْةناْى ثةسيةَاْى نوََظيوَْى بايَاى طةسبةخوَى ٖةيَبزاسدْةنإ دةضيَتة ديةنةّ: 
عيَشام نة يةّ ياطايةدا ٖاتووة بوَ طةسثةسػتيهشدْى ٖةيَبزاسدْةناْى ثةسيةَإ و بةسيَوةبشدْى بة ثيىَ –نوسدطتإ 

(ى طايَى 11(ى ياطاى نوََظيوَْى بايَاى طةسبةخوَى ٖةيَبزاسدْةناْى رَاسة )2(ى َاددةى )4سونُةناْى بشِطةى )
 عيَشاقذا .–،تاوةنو ثيَهٗيَٓاْى دةطتةى بايَاى طةسبةخوَى ٖةيَبزاسدٕ و ساثشطى ية نوسدطتإ 2007
 

دووةّ: نؤَظيؤْى باآلى طةسبةخؤى ٖةيَبزاسدْةنإ، بؤى ٖةية ثةيشِةو و سيَُٓايية تايبةتةناْى خؤى بةطةس 
ةيةطةٍَ سونُةناْى ئةّ ياطايةدا عيَشام ثةيشِةو بهات بةدؤسيَو ن_ٖةيَبزاسدْةناْى ثةسيةَاْى نوسدطتإ 

 ثيَضةواْة ْةبٔ.
طيَيةّ: نؤَظيؤْى باآلى طةسبةخؤى ٖةيَبزاسدْةنإ، طةيشنشدْى ئةو ْانؤنى و ْاسةصايياْة دةطشيَتة ئةطتؤ نة ية 

 َياْةى ئاَادةنشدٕ و ديَبةديَهشدْى سِيَهاسةناْى ٖةيَبزاسدْةناْذا سِوودةدةٕ.
عيَشام ، يةطىَ دادوةسى ْاتةسخإ )غري _ادطاى ثيَذاضووْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتإضواسةّ: دةطتةيةنى دادوةسى ية د

َتفشغني( ثيَو دةٖيَٓشيَت بؤ طةيش نشدْى ئةو تاْوتاْةى نةيةاليةٕ دةطتةى ٖةيَبزاسدْةنإ يإ يةاليةٕ تانةنةى 
                                                 

 دا بآلونشايةوة.19/12/2004( ى 53رْاَةى فةسَى رَاسة ))ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ( ٖةَواسنشاو، يةسِؤ 2004(ى طايًَى 47بةَاددةى دووةّ يةياطاى رَاسة ) -6

 
َاددةى ػةػةَى دووباسةنشاو ية ياطانةدا، بةثيَى َاددةى سةوتةَى ياطاى ٖةَواسنشاوة . 2013(طايَى 15(بةثيىَ دةقى َاددةى )دووةّ(ية ياطاى رَاسة )7)بشِطةى يةنةَى َاددةى   -7

 دا صيادنشاوة(. 25/3/2009ية  2009ى ى طاي29َٖةَواسنشدْى ضواسةّ )ياطاي رَاسة 

 



نؤَظيؤٕ داوة، بشِياسةناْيؼى  خةيَو يإ قةواسةنإ صةسةسَةْذةناْةوة بؤى دةْيَشدسيَت و تاْةيإ ية بشِياسةناْى
 بٓربِدةبٔ.

 (8)َاددةى سةوتةّ 
عيَشام دةنات، بؤى ٖةية، _دةطتةى باآلى طةسبةخؤ نة طةسثةسػتى ٖةيَبزاسدْةناْى ثةسيةَاْى نوسدطتإ 

ضؤْيَتى و ػيَواصى طةسثةسػتى ٖةيَبزاسدْةنإ ية يةنة ناسطيَشِييةنإ و ثيَهٗيَٓاْى ييزْةنإ يةْاوةْذةناْى 
 ةيَبزاسدٕ دياسيبهات.ٖ

 َاددةى ٖةػتةّ
ٖةيَبزاسدٕ، بةطةسؤنايةتى دادوةسيَو يإ ديَطشى داواناسى طؼتى يإ ياطاْاطيَو، ْويَٓةسيَو ية َةسنةصى ييزْةى 

 ٖةس ييظيتَ ية ييظتةناْى ٖةيَبزاسدٕ ثيَهذيَت.
 

 
 بةػى دووةّ                                                          
 ْاوضةناْى ٖةيَبزاسدٕ                                                   

 

 (9) َاددةى ْؤيةّ
 دةْطذاْذا.َةسنةصيَهى ٖةسيَُى نوسدطتاْى عيَشام بةيةى ْاوضةى دةْطذإ دادةْشيَت، دابةػذةنشيَت بةطةس ضةْذ  
 

 (10)َاددةى دةيةّ 
 ئيًػانشاوة

 َاددةى ياْضةٖةّ
بةثيَى ئةو ثشةْظيجاْةى نة دةقةناْيإ يةّ ياطايةدا ٖاتووٕ ية ثةسيةَإ بؤ ئةْذاَيَتى  دةْطذاْى تةواونةس

 ٖةَوو بةػةناْى عيَشام دواى ْةَاْى نؤطح و تةطةسة دةنشيَت نة ئيَظتا ْاتواْشىَ ٖةيَبزاسدْيإ تيابهشيَت .
                                                 

 )ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ( ٖةَواسنشا. 2004(ى طايَى 47بةَاددةى طيَيةّ يةياطاى رَاسة ) -8

  
 ( ٖةَواسنشا.1992(ى طايََى 1)ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ و ياطاى رَاسة ) 2004(ى طايََى 47بة َاددةى ضواسةَى ياطاى رَاسة ) -9

 
 )ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ( ئيًػانشا  2004(ى طايََى 47ددةى ثيَٓذةّ ياطاى رَاسة )بة َا -10



 يةّبةػى طيَ                                                              
  ناتى ٖةيَبزاسدْةنإ                                                           

 

 (11)َاددةى دواْضةٖةّ 
، يإ بة ثةسيةَإ وادةى دةْطذإ، بةبشِياسى طةسؤنى ٖةسيَِ ية َاوةى ثاْضة سِؤردا ية بةسواسى نؤتايى َاوةى  

ؤى، دياسدةنشيَت، بةس يةوادةى دياسيهشاويؽ بة َاوةيةى نة ية بة ٖةيَوةػاْذْةوةى خثةسيةَإ دةسضووْى بشِياسى 
 يةى َاْط نةَرت ْةبيَت، ية دةصطاناْى سِاطةياْذْةوة بةطةس ٖاوآلتياْذا بآلودةنشيَتةوة )داسِدةدسيَت(. 

 (12)َاددةى طياْضةٖةّ 
 عيَشاقذا ية يةى سِؤردا دةبيَت. –دةْطذإ ية ٖةَوو اليةنى نوسدطتإ

 (13)ٖةّ َاددةى ضواسدة
 ئيًػا نشاوة

 بةػى ضواسةّ                                                                      
 تؤَاسي دةْطذةسإ                                                                   

 

 (14)َاددةى ثاْضةٖةّ 
دةنشئَ و  ٖةيَبزاسدٕ ئاَادةَةسنةصةناْى ْطذإ، بةثيَى بؤ ٖةسيَُى نوسدطتإ، خؼتة بةْاوى دةْطذةسإ بؤ دة 
سِيضبةْذى ثيتة ئةظةدييةنإ سِيَهذةخشئَ نةثيؼةو ْاوْيؼإ و بةسواس و ديَطةى يةدايهبووْيإ تيا  ثيَىبة

بؤ تؤَاسنشاوة. ئةطةس ية تواْادا ْةبوو ئةوة بهشيَ، ئةو ناتة دةطتةى باآل بؤى ٖةية سِيَطةيةنى تشى ية باستش 
 وةديٗيَٓاْى َةبةطتى ثيَويظت دياسيبهات. 

                                                 
 ( )ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ( ٖةَواسنشا. 2004(ى طايََى )47بة َاددةى ػةػةّ ية ياطاى رَاسة ) -11

 
 واسةّ( ئيًػانشا. )ياطاى ٖةَواسنشدْى ض 15/3/2009ية  2009(ى طايََى 2بة َاددةى دووةَى ياطاى رَاسة ) -12

 
 .2009( طايََى 1عيَشام رَاسة )–ياطاي ٖةَواسنشدْى ضواسةّ بؤ ياطاى ٖةيَبزاسدْى ثةسيةَاْى نوسدطتاْى  2009( طايََى 2( ية ياطاي رَاسة)2(ئيًػانشا بة ثيَى َاددةى )14َاددةي ) -13

 
 ْى طيَيةّ( ٖةَواسنشا. )ياطاى ٖةَواسنشد 2004(ى طايََى 47بة َاددةى سةوتةَى ياطاى رَاسة ) -14

 



 (15)َاددةى ثاْضةٖةّ دووباسة 
دةطتةوارةى تؤَاسى دةْطذةسإ ديَطاى دةطتةوارةى )خؼتةى دةْطذةسإ( دةطشيَتةوة ية ٖةسديَطايةنى ئةّ ياطايةدا 

 ٖات بيَت.

 (16)َاددةى ػاْضةٖةّ 
دةْطذاْذا، َةسنةصةناْى بةطةس إ اوى دةْطذإ، تؤَاسةن( سؤر ثيَؽ َاوةى دياسيهش15نةّ )ى دةطتةى باآل بة الْ
دةنات بؤ ئةوةى ية تابًؤى تايبةت بةّ َةبةطتة بة ٖاوآلتياْى سِابطةيةْآ بة َةسدآ بة َؤسى  ية ٖةسيَِ دا دابةؾ

طشيَت، يةطةأل سةضاونشدْى ئةوةى يةَاددةى واطةياْذْةنةػى يةطةس بٓو، بةسواسى سِو دةطتةى باآل َؤسبهشئَ
 ثاْضةيةَذا ٖاتووة. 
 َاددةى سةظذةٖةّ

ياطاى سةوتةّ  2013(ى طايَى 15ئةّ َاددة ٖةيَوػيَٓذسايةو بة ثيَى دةقى َاددةى طيَيةّ ية ياطاى رَاسة)
 . 1992(ى طايَى 1ٖةَواسنشدْى ياطاى رَاسة )

 (17) َاددةى ٖةردةٖةّ
ية خؼتةى دةْطذةساْذا ية برينشابيَت بؤى ، ْاوةنةى فةساٖةّ بيَت و ٖةسنةطيَ َةسدةناْى دةْطذاْى تيَذا .1

ٖةية داوا بهات ْاوْووغ بهشيَ، ٖةس دةْطذةسيَهيؽ بؤى ٖةية داواى ْاوْووطهشدْى ٖةس ٖاوآلتييةى بهات نة 
خشابيَ، يإ داواى نوراْةوةى ْاوى ٖةس ٖاوآلتيةى بهات ية خؼتةى دةْطذةساْذا بة ْاسِةوا  بةْاسِةوا ْاوى ثؼتطويَ

 ، ئةَاْةؾ ية َاوةى دة سؤر دا دةبيَ ية سؤرى ساطةياْذْى خؼتةناْى دةْطذةساْةوة. ْاوى ْوطشابيَ
دةْطذاْى ثةيوةْذيذاسى يةطةٍَ َةسنةصى اى ييزْةى داواناسييةنة ثيَؼهةؾ بة دةطتةى باآل دةنشيَ، دةبيَ سِ .2

 دةناتةوة.  ةوة، يةنالييبيَت. دةطتةى باآل، يةَاوةى طيَ سؤر صياتش ْةبىَ، ية سِؤرى ثيََِهةػهشدْى داوان
 بةػى ثيَٓذةّ                                                                           

 َةسدةناْى دةْطذةس و ثايَيَوساو                                                           

                                                 
 ، صيادنشا.2009(ى طايََى 2َاددةى ثاْضةيةّ )دووباسة( بةثيَى َاددةى ْؤيةَى ياطانة )ياطاى ٖةَواسنشدْى ضواسةّ( رَاسة ) -15

 
 )ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ( ٖةَواسنشا. 2004(ى طايَى 47بة َاددةى ٖةػتةَى ياطاى رَاسة ) -16

 
ية  2009(ى طايََى 2( )ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ( ٖةَواسنشا. ٖةَواسنشدْى ضواسةَى ياطاى رَاسة )2004(ى طايََى )47ة، بة ثيَى َاددةى ْؤيةَى ياطاى رَاسة )(ى ئةّ َاددةي2بشِطةى ) -17
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 َاددةى ْؤصدةٖةّ
، ض َىَ، بؤى ٖةية ببيَتة دةْطذةس يإ ثايَيَوساو ئةطةس ئةو َةسداْةى عريام، ض ْيَش–ٖةس ٖاوآلتييةنى نوسدطتإ

 تيَذا فةساٖةَبيَت نةبة دةم يةّ ياطايةدا ٖاتووٕ.
 َاددةى بيظتةّ

 عريام بيَ، ٖةردة طايََى تةواونشدبيَت. -َةسدة دةْطذةس يةٖاوآلتياْى نوسدطتإ

 (18) َاددةى بيظتء يةى
 :فةساٖةّ بيَت تى ثةسيةَإ ئةّ َةسداْةى خواسةوةى ثيَويظتة ثايَيَوساو بؤ ئةْذاَيَ

 عريام بيَت و، ييَى ْيؼتةدىَ بيَت.  –ية ٖاوآلتياْى نوسدطتإ  -1
 تةواو و ػياو بيَت طةيؼتبيَتة تةَةْى بيظت و ثيَٓر طاٍََ.  -2
 بة ضانى خويَٓذٕ و ْوطني بضاْيَت.  -3
 سِةوػت و ئادابى طؼتى و دةطتجانى  اليذابيَت .دةسميةيةى سونُى طذٔ ْةدسابىَ نة ية  بة دؤسة  –4
 . سونُى طذٔ ْةدسابىَ نوػتٓى دةطئةْكةطت و دصىدةسميةى بة -5 
دةطةآلتى طةسنوتهاسى ية  يةو دةسمياْة دا بةػذاسى ْةنشدبىَ نة بةػذاسى ئةجناَذاْي ئةو تاواْاْةي –6

 نوسدطتإ دا ثالْى بؤ داْابآ يإ ئةجناَى دابآ.
 بةػى ػةػةّ                                                                           

 خؤ ثاآلوتٔ                                                                              

 (19) ةَّاددةى بيظتء دوو
ى تايبةت بة ْاوى ثايَيَوساوةناْى خؤى عريام دا بؤى ٖةية، ييظتيَه -طياطى ية ٖةسيَُى نوسدطتإنياْيَهى . ٖةس 1

، ْاوى و % (نةَرت ْةبيَت30تيَذابيَت ية )  ئافشةتى  يةطةس ئاطتى نوسدطتإ عريام ثيَؼهةػبهات نةسيَزةيةى
يةثةسيةَاْذا ئافشةتإ ثايَيَوساوةناْيؽ بةػيَوةيةى سِيض بةْذ نشابٔ نة ْواْذْى سِيَزةى ْاوي بشاوى 

 ( ثايَيَوساو نةَرتْةبٔ. 3رَاسةى ثايَيَوساوةنإ ية ٖةس ييظتيَهى ٖةيَبزاسدْذا ية ) دةطتةبةسبهات، بة َةسدىَ

                                                 
 .1992( بؤ طايََى 1عيَشام رَاسة )-ْى ضواسةّ بؤ ياطاى ٖةيَبزاسدْى ثةسيةَاْى نوسدطتإٖةَواسنشد 2009( طايََى 2( ية ياطاى رَاسة )3( ٖةَواسنشا بة ثيَى َاددةي )2بشِطةى ) -18

 
( بة ثيَى 1(. بشِطةى )25/3/2009ية  2009(ى طايََى 2(ى ئةّ َاددةية، بة ثيَى َاددةى ٖةػتةَى ياطاى )ٖةَواسنشدْى ضواسةَى ياطانة( ٖةَواسنشا، بة ثيَى )ياطاى رَاسة )2بشِطةى ) -19

(ى 5دا بةّ ػيَوةيةى ييَٗات. بة َاددةى يةنةّ ية ياطاى رَاسة )25/3/2009ية  2009(ى طايََى 1)ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ( ياطاى رَاسة ) 2004(ى طايََى 47دةى دةيةّ ية ياطاى رَاسة )َاد
 (دا ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ( ٖةَواسنشا. 13/5/2009ية ) 2009طايََى 

 

AKO_Cc
Note
كؤتاى ئافرهتان 



( سِؤر ية بةسواسى سِاطةياْذْى وادةى ٖةيَبزاسدٕ ثيَؼهةؾ بةطةسؤنايةتي 15ييظتى ثايَيَوساوةنإ ية َاوةى ) .2
 ةى بيظت و يةنةَذا داوانشاوٕ. دةطتةى باآل دةنشيَت و ٖةَوو بةيَطةْاَةيةنى ثيَوة دةيهيَٓشيَ نة ية َادد

 (20)َاددةى بيظتء طآ 
دةطتةى باآل ية َاوةى بيظت و ضواس ناريَش ية ثيَؼهةػهشدْى داواناسيةنإ طةيشيإ دةنات و يةناليإ  -11

  دةناتةوة، بشِياسةنةػى ية َاوةى دوو سِؤردا بة داواناسى ثاآلوتٓةنة و بة ْويَٓةسى ييظتى ثةيوةْذيذاس سادةطةيةْآ.
داواناسى ثاآلوتٓةنة بؤى ٖةية يةَاوةى دوو سِؤردا ية َيَزووى ثيَشِاطةياْذْةنةيةوة، ية بةسدةَى دادطاى  -2

 ثيَذاضووْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتاْذا تاْة ية بشِياسةنةى دةطتةى باآل بذات. 
 اْةييَذاْةنة دةسدةنات.دادطاى ثيَذاضوْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتإ، يةَاوةى دوو سِؤردا بشِياسى بٓربِ يةطةس ت -3
ثةيوةْذيذاسةنإ، يةسِؤرى ساطةياْذْى بشياسةنإ ية تابًؤى ساطةياْذْى ئةو اليةْةى دةسيضواْذووٕ، بة  -4

 ثيَشاطةيةْشاو دادةْشئَ. 
دةطتةى باآل، ية سِيَطاى دؤس بة دؤسى سِاطةياْذْةوة، ييظتةناْى ثايَيَوساوإ سادةطةيةْيَت، يةتابًؤى  -5
ٖةيَبزاسدْذا، يةْاوضةى ٖةيَبزاسدْةنةدا، الْى نةّ ثيَؽ دواْضة سِؤر ية وادةى دةْطذإ َةسنةصيَهى ذْى ٖةس اطةياْسِ

 ٖةيَذةواطشئَ.
 بةػى سةوتةّ                                                           
 بزاسدٕثشِوثاطةْذةى ٖةيَ                                                    

 (21)َاددةى بيظتء ضواس 
ثشِوثاطةْذةى ٖةيَبزاسدٕ، ية طٓوسى ياطا و طيظتُى طؼتى و ئادابذا ئاصادة، بةَةسدآ دةطتةى باآلى  

 بهات.صأَ ٖةيَبزاسدْةنإ ثشةْظيجى ٖةىل يةنظإ بؤ ٖةَوو ييظتةناْى نيَربنآ 

 (22)َاددةى بيظتء ثيَٓر 
( 48يَو ثاؾ سِاطةياْذْى ييظتى ثايَيَوساوةنإ دةطتجيَذةنات، بةس ية )يةنةّ: ثشِوثاطةْذةى ٖةيَبزاسدٕ، سِؤر

 طةعات ية دةطتجيَهشدْى دةْطذاْةوة دةوةطتىَ. 
                                                 

 )ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ ٖةَواسنشإ(.  2004(ى طايََى 4ةّ َاددةية، بة َاددةى ياصدةيةَى ياطاى رَاسة )( ئ2،3بشِطةى ) -20

 
 )ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ( ٖةَواسنشا.2004(ى طايََى 47بة َاددةى دواصدةيةّ ية ياطاى رَاسة ) -21

 
 )ياطاى ٖةَواسنشدْى ثيَٓذةّ( ئيًػانشاو، ئةو َاددةيةى طةسةوة ديَطةى طشتةوة. 13/5/2009ية  2009(ى طايََى 5بةَاددةى دووةّ يةياطاى رَاسة ) -22

 



دووةّ: نؤَظيؤٕ، بة دسيَزايى َاوةى سيَطةثيَذساوى ثشِوثاطةْذةى ٖةيَبزاسدٕ، ئةو ديَطاياْة دةطتٓيؼاْذةنات نة 
 قةدةغةية، سيهالَى دةْطذاْيإ تيَذا ْانشيَت. سِيَطةى ثشِوثاطةْذةى ٖةيَبزاسدْيإ تيَذا
طياطيةنإ نة ية ٖةيَبزاسدْذا بةػذاسدةبٔ، سِيهالَةناْى دةْطذإ نةياْة طيَيةّ: ثيَويظتة يةطةس ٖةَوو 

 ثانبهةْةوة، بةثيَى سيَُٓايةنإ نة نؤَظيؤٕ دةسيذةنات. 
 ضواسةّ: 

يَطاناْى ناس و فشَإ، قةدةغةية بؤ ناسى سيضبى و ٖةسيَِ و ٖةَوو د دائريةناْى،و بيٓاى وةصاسةتةنإ .1
 سيهالَى ٖةيَبزاسدٕ. 

ٖةسيَِ، دةطةآلتةناْى خؤديَي )احملًية(، ثيَطةى وةصيفة، يإ داٖاتى دائريةناْى ْابآ فةسَاْبةساْى  .2
ضةناْى ئاطايؼى ٖةسيَِ، يإ ئاَشِاص و دةصطاناْى ٖةسيَِ بؤ بةسرةوةْذى خؤيإ، يإ بؤ ٖةس ثايَيَوساويَو. بة ٖيَ

 ْاوخؤ، طةسباصيؼةوة، بؤ ٖةيَبزاسدٕ يإ بؤ ناسنشدْة طةس دةْطذةسإ بةناسبيَٓٔ. 
 ثيَٓضةّ:

ٖيض ثايَيَوساويَو، ْاػآ، ْةخؤى يا بةٖؤى نةطيَهى تشةوة، ية سِؤرى دةْطذاْذا، بةسْاَةى ناس يإ  .1
 وة.دةْطذإ، يإ ٖةس ػتيَهى تش بآلوبهاتة ثًيَتى  بآلونشاوة، يإ

(، يةسِؤرى ًىٖةسيَِ، يإ ئةْذاَاْى دةطةآلتةناْى خؤديَي )احملًدائريةناْى ْاػآ ٖيض ناسَةْذيَهى  .2
 دةْطذاْذا، بةسْاَةى ناس، بةخؤى يإ بة ٖؤى نةطى تشةوة بآلوبهاتةوة.

ٓشآ، يإ ْاػآ بة ْاوى ثايَيَوساويَهةوة نةية نةػفى ثايَيَوساوةناْذا ْاوى تؤَاسْةنشاوة، سيهالّ داب .3
 دابةػبهشيَت. ثًيَت بةسْاَةى ناس بآلوبهشيَتةوة، يإ بآلونشاوة و 

ػةػةّ: قةدةغةية، ثايَيَوساوةنإ، ٖةس سيهالَيَهى ٖةيَبزاسدٕ بهةٕ نة دةْطذةسإ ٖةيَبدةيَةتيَٓآ يإ طضييإ 
 ييَبهات، يإ ػيَواصى بشيٓذاسنشدْى ٖةطتى تيَذابيَت، يإ دويَٓذاْى تيَذابيَت. 

ئةوقاف يإ ية وتةّ: قةدةغةية، ية َويَو و َايَى طؼتى، يإ ية بودةى وةصاسةتةنإ، يإ ية َويَو و َايَى سة
 دةسةنى ٖيض ػتيَو خةسدبهشيَت. َويو وَايَى ثؼتطريى 

، يإ ٖةس نةياْيَو )ثيَهٗاتةيةى ( ٖةػتةّ: قةدةغةية، ٖةسسضبيَو يإ طشوثيَو، يإ سيَهدشاويَو، يإ 
 يإ ٖةس نةطيَو، ٖةس ػيَواصيَهي فؼاس يإ تشطاْذ، يإ بةنافشنشدٕ، يإ بة خائيٓهشدٕ بة ناسبٗيَٓيَت.اليةْيَو، 

 
 

 بةػى ٖةػتةّ                                                        



 دةْطذإ                                                             
 َاددةى بيظتء ػةؾ

ئةّ طويَٓذةى  -ٖةيَبزاسدٕ و ئةْذاَةناْيؼى، دادوةسو ديَطشى داواناسى طؼتى ْةبآَةسنةصى ؤنى ييزْةى طةس
 خواسةوة ثيَؽ دةطتهشدٕ بة ئةسنةناْيإ، ية بةسدةّ ييزْةى ْاوضةنةدا دةخؤٕ:

 «بة خواى طةوسة طويَٓذ دةخؤّ، نةناسةنةّ بةساطتى و ئةَيٓى و بياَليةْيةوة ديَبةديَبهةّ»
 ةى بيظتء سةوتَادد

دةطتةى باآل سيَُٓايى دةسدةضويَٓآ، بةثيَى ئةو سِيُٓايية ػيَوة و قةباسةى طٓذوقةناْى ٖةيَبزاسدٕ، ػيَواصى داخظنت 
 و نشدْةوةيإ دياسيذةنات. 
 َاددةى بيظتء ٖةػت

 ٖةيَبزاسدٕ ضاثذةنات و طٓذوقةناْيإ ئاَادةدةنات. ثًيَتةناْى دةطتةى باآل  
 (22)*ةّيَاددةى بيظتء ْؤ

يةنةّ : ية دواى ديَٓيابووٕ ية ييَٗاتةيى دةْطذةس، يةوةى ٖةيَطشى سةطةصْاَةى عيَشاقية ،ثظوويةى دةْطذاْى  
 سِادةطت دةنشيَت و ْاوى ْيؼاْة دةنشيَت و بوَثيَطةى دياسيهشاو بوَ دةْطذإ سيَُٓايى دةنشيَت .

ى ية ثظوويةى دةْطذاْذا ْووطشاوٕ ْيؼاْة بهات و ْاوى دووةّ:دةْطذةس بوَى ٖةية ْاوى يةنيَو يةو قةواسة طياطياْة
 يةنيَو ية ثاييَوساواْى ٖةَإ قةواسة ْيؼاْة بهات يإ تةْٗا قةواسة طياطيةنة ْيؼإ بهات .

ثؼت ببةطتيَت بةوةى دةطتٓيؼاْى دةنات بوَ  ٖةية طيَيةّ :ئةو دةْطذةسةى خويَٓذْةوةو ْووطني ْاصاْيَت بوَى
 دةْطذاْةنة . ثشنشدْةوةى ثظوويةى

 ضواسةّ: ْويَٓةسايةتيهشدٕ ية دةْطذاْذا سيَطةى ثيَٓادسيَت .
 

 (23)ييةّ َاددةى ط

يةنةّ :طةسوَنى ييزْةى بٓهةى ٖةيَبزاسدٕ ثاساطتٓى سيَههاسيى ية بٓهةنةى ية ئةطتوَ دةطشيَت ،وة بوَى ٖةية تةْٗا 
ة ٖةسيَُذاو ئةو سيَهاساْة بطشيتةبةس نةوا باؾ ثؼت ببةطتيَت بة ثوَييظى خوَدييةتى طةس بة وةصاسةتى ْاوةخوَ ي

 بةسيَوةضووْى ٖةيَبزاسدْةنإ و دسوطتيإ َظوَطةس بهات .
دووةّ :ٖيَضةناْى ئاطايؼى ْاوةخوَو ضةنذاسةنإ بوَيإ ْية بضٓة ْيَو بٓهةناْى ٖةيَبزاسدٕ تةْٗا يةطةس داواناسى 

 طةسوَنى ييزْةوة ْةبيَت .
 

                                                 

 ( ٖةَواسنشاوة 1،ياطاى سةوتةّ ٖةَواسنشدْى ياطاى رَاسة) 2013(طايَى 15(بةَاددةى )ضواسةَى (ياطاى رَاسة)22)*
 ٖةَواسنشا.  1992(ى طايَى1بوَ ياطاى رَاسة ) ةّسةوت ياطاى ٖةَواسنشدْى 2013(ى طايََى 15ية ياطاى رَاسة )ثيَٓذةّ بةَاددةي  -23
 



 َاددةى طىء يةى
دةدات نة ية باسةى ثشؤطةى ٖةيَبزاسدْةوة ثيَؼهةػيهشابيَت، ػهايةتيَو يةطةس ٖةَوو سنةص سونِ َةييزْةى 

 ئةَةؾ بة بشِياسيَهى ثاطاوداس نة ية ثشؤتؤنؤيَيَهى تايبةتذا تؤَاسيذةنات.
 َاددةى طىء دوو

 اؾت،دةطتةى بايَثشوَطةى دةْطذإ ،طةعات ٖةػتى بةياْى دةطت ثيَذةنات و،طةعات ٖةػتى ئيَواسة نوَتايى ديَ
 بوَى ٖةية،بةبةيآْاَةيةى وادةى ديهة دةطت ْيؼإ بهات يةو طةعاتةى بوَ دةْطذاْةنة داْشاوة تيَجةس ْةنات.

 يَيةّ َاددةى طىء ط
، نؤتايى ثشؤطةى دةْطذإ َةسنةصية ناتى تةوابووْى وادةى دياسيهشاوى ثشؤطةى دةْطذإ، طةسؤنى ييزْةى 

ى ٖةيَبزاسدْةنةدا تؤَاسيذةنات، بة ئاَادةبووْى ْويَٓةساْى ييظتةناْى نيربِنآ بةئاػهشا، سِادةطةيٓآ، ية ثشؤتؤنؤيَ
 طٓذوقةنإ دةنشيَٓةوة و دةْطةنإ ديادةنشيَٓةوة.

 َاددةى طىء ضواس
 خواسةوة بة بؤؾ دادةْشئَ:ثًيَتاْةى ئةّ 
 ثيَوةْةبآ.َةسنةصى َؤسى ييزْةى ثًيَتةى ئةو -1
ايةنى بؤ ٖيض ييظتيَهى ثايَيَوساوى تيَذا ْةبآ، يإ طوَإ خباتة طةس دؤسى ٖةيَبزاسدْى ٖيض ٖيَُ ثًيَتةى ئةو -2

 يةنآ ية ييظتةنإ.

 (24)َاددةى طىء ثيَٓر 
ييزْةناْي  بٓهةناْى  ٖةيَبزاسدٕ  ٖةيَذةطنت  بة سيَهدظتٓى نوَْووطى  واروو نشاو ية اليةٕ خوَياْةوة بوَ 

طةْاَة تايبةتةناْى ثشوَطةى ٖةيَبزاسدْى يةطةيَذا ٖاوثيَض دةنشيَت و ية ئةجناَةناْى دةْطذإ و طةسدةّ بة يَ
صةسفيَهى داخشاوى َوَسنشاو بة َوَسةنةى خوَى دادةًْشيَت بوَ طجاسدْى ية الى نوََيظوَْى بايَاى طةسبةخوَ، و داْةيةنى 

دةدسيَتة قةواسة بةػذاسبووةناْى نوَْووطى نوَتايى نة يةاليةٕ ْويَٓةساْى قةواسة بةػذاسبووةناْةوة واروونشاوة 
 ٖةيَبزاسدٕ .

 (25)َاددةى طىء ػةؾ 
 يةنةّ :تيَهشاي ٖةيَبزاسدٕ بة ثيَى ئةّ َيهاْيضَةى خواسةوة دياسى دةنشيَت :

                                                 
 ٖةَواسنشا. سةوتةّ  )ياطاى ٖةَواسنشدْى  2013ى طايََى 15ية ياطاى رَاسة )ػةػةّ بةَاددةى  -24

 
 (ٖةَواسنشا. (1سةوتةّ بوَ ياطاى رَاسة) )ياطاى ٖةَواسنشدْى2013(ى طايََى 15ية ياطاى رَاسة )سةوتةّ  بةَاددةى -25

 



دووباسة(ى ئةّ ياطايةدا ئاَارةيإ بوَ  36نوَى طؼتى دةْطة دساوة دسوطتةناْى ئةو ثيَهٗاتاْةى ية َاددةى ) -1
طةس رَاسةى ئةو نوسطياْةى بوَ ٖةس ثيَهٗاتةيةى تةسخإ نشاوة بوَ دةسٖيَٓاْى تيَهشايى  نشاوة دابةؾ دةنشيَتة

 ٖةيَبزاسدٕ بوَى .

ئةو دةْطاْةى دةَيَٓةوة دابةؾ دةنشيَٓةوة طةس رَاسةى نوسطيةناْى ثةسيةَإ ثاؾ ىلَ نةَهشدْةوةى رَاسةى  -2
دةسٖيَٓاْى تيَهشاي ٖةيَبزاسدْى ئةو قةواساْةى  (ى طةسةوة ئاَارةى بوَ نشاوة ،بو1َئةو نوسطياْةى ية بشطةى )

 دووباسة(ى ئةّ ياطاية ْاياْطشيَتةوة .36سونُةناْى َاددةى )

 
دووةّ :رَاسةى ئةو نوسطياْةى نةوا ٖةس قةواسةيةى بةدةطتيٗيَٓاوة بة ثيَى ئةّ َيهاْيضَةى خواسةوة دياسى 

 دةنشيَت :
يٗيَٓاوٕ بةطةس تيَهشاى ٖةيَبزاسدٕ ، نة بةثيَى بشَطةى دابةػهشدْى ئةو دةْطاْةى ٖةس قةواسيةى بةدةطت -1

 )يةنةّ(ى طةسةوة دةسٖيَٓشاوة ،بوَ دياسيهشدْى رَاسةى ئةو نوسطياْةى قةواسة ثةيوةْذاس بة دةطتيٗيَٓاوةٕ .

ية سايةتى دةطتٓةنةوتٓى تيَهشايى ٖةيَبزاسدٕ ية اليةٕ ٖيض قةواسيةنى نيَربنيَهاس يةطةس ئةو نوسطياْةى  -2
دووباسة( ئاَارةيإ بوَ نشاوة ،ئةوا يةى نوسطى دةبةخؼشيَتة ئةو قةواسةيةى نةوا صياتشئ 36اددةى )ية َ

 دةْطى ية ْيَو ثيَهٗاتةنةدا ٖيَٓاوة .

طيَيةّ :ئةو نوسطياْةى ية ئةجناَى دةطتهةوتٓى َاوة دةْط نة ْةطاتة تيَهشاى ٖةيَبزاسدٕ بة بةتايَى دةَيَٓيَتةوة 
 ساْةى نةوا صوَستشئ َاوة دةْطيإ بةدةطتٗيَٓاوة و بة ػيَوةيةنى يةى ية دواى يةى .دةبيَتة ٖى ئةو قةوا

 
 

 (26)َاددةي طى و ػةؾ دووباسة 
 يةنةّ: ثيَٓض نوسطى بؤ نًذإ طشيإ ئاػوسى تةسخاْذةنشىَ ثايَيَوساواْى ئةو ثيَهٗاتةية نيَربِنيَى يةطةسدةنةٕ. 

 شيَت، ثايَيَوساواْى ئةو ثيَهٗاتةية نيَربِنيَى يةطةسدةنةٕ. دووةّ: ثيَٓض نوسطى بؤ توسنُإ تةسخاْذةن
 طيَيةّ: يةى نوسطى بؤ ئةسَةٕ تةسخاْذةنشيَت، ثايَيَوساواْى ئةو ثيَهٗاتةية نيَربِنيَى يةطةسدةنةٕ. 

 (27)َاددةى طىء سةوت 
                                                 

دا، نة بشيتيية ية ضواس بشِطة، ثاػإ بشِطةى ضواسةَى  25/3/2009ية  2009(ى طايََى 2ى دووباسة( بؤ ياطانة صيادنشا بة ثيَى َاددةى ٖةػتةَى ياطاى رَاسة ) ػةػةّوطىَ )َاددةى  -26

  13/5/2009ية  2009(ى طايََى 5ئيًػانشا بة ثيَى ٖةَواسنشدْى ثيَٓذةّ، رَاسة )

 
 ( ٖةَواسنشا. سةوتةّ  )ياطاى ٖةَواسنشدْى 2013(ى طايََى 15اطاى رَاسة )ية يٖةػتةّ بةَاددةى  -27
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ْطاْةى ٖةس يةنيَهيإ بة يةنةّ : ْاوى ثايَيَوساواْى قةواسةنة دووباسة سيضبةْذ دةنشيَٓةوة بة طويَشةى ئةو دة 
دةطتيٗيَٓاوةو نوسطيةناْيإ ثىَ دةبةخؼشيَت طةسةتا بةوةى بةسصتشئ دةْطى بة دةطتٗيَٓاوة تاوةنو دياسيهشدْى 

 طةسدةّ ئةو نوسطياْةى قةواسةنة بةدةطتيٗيَٓاوٕ .
(ى ياطانةدا 22دةى )(ى َاد1دووةّ :ية سايةتى ْةٖاتٓةنايةى سيَزةى تةسخاْهشاو بوَ ئافشةتإ نة ية بشِطةى )

ٖاتووة ، ئةوا رَاسةى ثيَويظتى ئافشةتإ ية ْيَوإ ئةو بشاواْةى ية )يةنةّ(ى طةسةوة ئاَارةيإ بوَ نشاوة بة طويَشةى 
 ئةو دةْطاْةى بةدةطتياْٗيَٓاوة ، ثيَؽ دةخشئَ .

 طيَيةّ :
اْةى ثةسيةَاْى نة بشدويةتيةوة  دةطتةى بايَا ئةو سيَزة طةدييةى ٖةس قةواسيةى بةدةطتيٗيَٓاوةو ئةو نوسطي -1

 سادةطةيةْيَت .

 عيَشام سادةطةيةْيَت . –دةطتةى بايَا ْاوى بشاوةناْى ئةْذاَيَتى ثةسيةَاْى نوسدطتإ  -2

 
 َاددةى طى و ٖةػت

دةطتةى باآل بؤي ٖةية ٖةيَبزاسدٕ ية ٖةس ْاوةْذيَهى دةْطذإ ٖةيَبوةػيَٓيَتةوة ئةطةس دةسنةوت نة طضى يإ 
 ى تيَذانشاوةو ناسيطةسى ٖةبووة يةطةس ئةجناَى ٖةيَبزاسدْةنإ. فشِوفيًََ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دةسواصةى طيَيةّ                                                                   
 ئةْذاَيَتى ية ئةجنوَةْذا                                                             

 بةػى يةنةّ                                                                     
                                                                                                                                                                                

 



 ثاسطنت ء ثاداػتةنإ                                                           
 

 َاددةى طىء ْؤ:
ئةْذاَى ثةسيةَإ، ٖةس سِاو بؤ ضوْيَو دةسبربِىَ، يإ باطى ٖةس سِووداويَو بهات ية ناتى ناسنشدْى ية 

 ةسيةَاْذا، بةسثشطياس ْابيَت. ث
 َاددةى ضٌ:

ْاػىَ ٖيض ئةْذاَيَو بةبىَ سِةصاَةْذيى ثةسيةَإ بطريى بةٖؤى ٖةس تاواْيَو بىَ ية َاوةى بةطتٓى  -1
 .ية دةطت قةوَابىَئةجنوَةْذا، تةْيا يةو باسة ْةبىَ نة تاواْيَهى 

بة ٖؤى ٖةس تاواْيَهةوة بطريى بةبىَ يةَاْذا ثةسْابىَ ٖيض نةطيَو ية ئةْذاَإ ية َاوةى خويي بةطتٓى  -2
 وةسطشتٓى سِةصاَةْذى طةسؤنى ثةسيةَإ تةْيا يةو باسةدا ْةبىَ نة تاواْيَهى ئةجناَذابيَت. 

 (28)َاددةى ضٌء يةى 
طةسؤى وديَطشى طةسؤى و طهشتيَشو ئةْذاَاْى ثةسيةَإ، َاْطاْة، ثاداػتيَو وةسدةطشٕ نة ثةسيةَإ 

 .دةطتٓيؼاْى دةنات
 َاددةى ضٌء دوو

 َاوةى ئةْذاَيَتيى ثةسيةَإ بؤ َةبةطتى طةسَووضةو بةسصنشدْةوةو خاْةْؼيٓى ئةرَاسدةنشيَت.  -
ئةطةس يةنيَو ية ئةْذاَاْى ثةسيةَإ، يةناتى خضَةتهشدْى ية ثةسيةَاْذا، يإ بة ٖؤى ئةوةوة مبشىَ، ئةوا  -2

 (29)سيةَإ بشِةنةى دةطتٓيؼاْذةنات َووضةى خاْةْؼيٓى بؤ خيَضاْةنةى دةبشِدسيَتةوةو ثة
 
 
 
 

 بةػى دووةّ                                                                       

                                                 
 دا بآلونشاوةتةوة. 1992(ى َاْطى تؼشيٓى يةنةَى 2نة ية ثةسيةَاْةوة دةسضووة، ية سِؤرْاَةى )ثةسيةَإ( رَاسة ) 13/9/1992(ى سِؤرى 13تيَبيٓى: بشِياسى رَاسة) -28

 
(ى طايََى 12دا، ٖةَواسنشدْى دووةَى بة ياطاى رَاسة ) 25/3/2004ية  2004(ى طايََى 35، ٖةَواسنشدْى يةنةَى رَاسة )1999(ى طايََى 13ةَإ رَاسة )ياطاى خاْةْؼيٓى ئةْذاَاْى ثةسي -29

 بآلونشاوْةتةوة. 28/7/2008( ية 89و رَاسة ) 4/9/2004( ية 49نة ٖةسدوونيإ ية سِؤرْاَةى فةسَيى )وةقايعى نوسدطتإ( رَاسة ) 29/6/2008ية  2008

 



 نؤتاييٗاتٔ بةئةْذاَيَتى                                                             
 

 يَيةَّاددةى ضٌء ط
 باساْةى خواسةوة نؤتاييذيَت ئةْذاَيَتى ثةسيةَإ ية يةنىَ يةّ

 نؤتاييٗاتٓى َاوةى ثةسيةَإ يإ ٖةيَوةػاْةوةى.  -1
 واصٖيَٓاْى ئةْذاّ، ية سِؤرى قبويَهشدْى يةاليةٕ ثةسيةَاْةوة بة صؤسيٓةى دةْط ناسى ثيَذةنشىَ.  -2
بة صؤسيٓةى دوو  ئةطةس يةنيَو ية َةسدةناْى ثاآلوتٓى بؤ ئةْذاَييَت ثةسيةَإ تيَذاْةبوو، ثةسيةَاْيؽ -3

 يةطةس طيَى دةْطى ئةْذاَة ئاَادةبووةناْى بشِياسى يةطةسبذات. 
 عوصسى َةػشوع ئاَادةْةبووْى ئةْذاّ ية طىَ داْيؼتٓى يةطةسيةى بةبىَ  -4
 َشدْى ئةْذاّ.  -5

 (30) ةَّاددةى ضٌ و ضواس
 ئةّ َاددةية ئيًػا نشاوة .

 
 
 
 
 
 

 دةسواصةى ضواسةّ                                                                          
 سةوػى ناس ية ثةسيةَإ                                                                    

 
 ذةّ َاددةى ضٌ و ثيَٓ

                                                 
تةوة، اليةْى خاوةٕ ييظتةنة بة ثيَى سونُى َاددةنة تةواوةنة )ئةطةس يةنيَو ية نوسطيةناْى ئةجنوَةٕ ضؤيَبوو، ثايَيَوساويَهى ديهة، يةٖةَإ ييظت ديَى ئةْذاَةنةى ثيَؼوو دةطشيَ -30

 1992(ى طايََى 1)ياطاى يةنةّ ٖةَواسنشدْى ياطاى رَاسة ) 1994(ى طايََى 4بة َاددةى يةنةّ يةياطاى رَاسة )( ية َاددةى طى و سةوتةَى ئةّ ياطاية دةطتٓيؼاْيذةنات(، ثاػإ 2بشِطة )
 و ئيًػانشا. ى ٖةَواسنشا1992(ى طايََى 1)ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةَى ياطاى رَاسة ) 2004(ى طايََى 47ٖةَواسنشا. ثاػإ َاددةنة ٖةَووى بة ثيَى َاددةى سةظذةيةّ ية ياطاى رَاسة )

 



تى ثيَويظتذا يةٖةوييَش دةبةطرتىَ، دةػىَ يةٖةسػويَٓيَهى دى ببةطرتىَ نةثةسيةَإ يةناثةسيةَإ نؤبووْةوةناْي 
 دةطتٓيؼاْيبهات.

 (31) ةَّاددةى ضٌء ػةػ
ٖةسيَِ بؤ َةسطووَى ثةسيةَإ داْيؼتٓى يةنةَى دةبةطتىَ يةَياْةى دة سؤرى ثاؾ دةسضووْى 

ْةنشا،ئةوا، يةيةنةّ سؤرى ثاؾ نؤتاييٗاتٓى َاوةى ْاوبشاو،  باْطٗيَؼتءنؤبوْةوةى، بةآلّ ئةطةس باْطٗيَؼت
 نؤدةبيَتةوة. يةوةخؤ

 تةّ ةى ضٌء سةوَادد
ئةجنوَةٕ يةنةَني داْيؼتٓى بةطةسؤنايةتيى بةتةَةْرتئ ئةْذاّ دةبةطتىَ، ئةْذاَةناْى ئةّ طويَٓذةى 

 خواسةوة دةخؤٕ.
 عيَشام ءبةسرةوةْذية باآلناْى بهةّ(. -)بةخواى طةوسة طويَٓذةخؤّ نةثاسيَضطاسى يةنيَتى طةٍءخانى نوسدطتإ

 ةَّاددةى ضٌء ٖةػت
نةّ داْيؼتٓيذا، بةسيَطةى دةْطذاْى ْٗيَٓى، طةسؤىءديَطشى طةسؤىء طهشتيَشى ثةسيةَإ، بة ثةسيةَإ يةية

 صؤسيٓةى سةٖاي دةْطى ئةْذاَاْى ئةجنوَةٕ ٖةيَذةبزيَشىَ.

 (32) يةَّاددةى ضٌء ْؤ
 ْة يةدووابةطتٓى دةطتٓيؼاْذةنات، بةَةسدىَ طايَةوسةناْى يةنةّ: ثةسيةَإ يةداْيؼتٓى يةنةَيذا، وادةى 

 نةَرت ْةبيَت. دةوسة 
دووةّ: طةسؤنى ثةسيةَإ، يإ اليةْى نةّ طيَيةنى رَاسةى ئةْذاَةناْى، بؤيإ ٖةية داواى بةطتٓى داْيؼتٓى 

 ْائاطايى بهةٕ، نؤبووْةوةنةؾ تةْيا بؤ طةيشنشدْى ئةوبابةتاْة دةبيَت نة يةباْطٗيَؼتةنةدا دياسنشاوٕ.
اتى ثيَويظتء يةطةس داواى طةسؤنى ٖةسيَِ يإ يةطةس داواى طةسؤنى طيَيةّ: طةسؤنى ثةسيةَإ بؤى ٖةية، يةن

 ئةجنووَةْى وةصيشإ داواى بةطتٓى داْيؼتٓى ْائاطايى بهات.
دةى طؼتيى ٖةسيَُى تيَذا دةخشيَتة بةسضاوى ثةسيةَإ، نؤتايى ْايةت،ثاؾ دضواسةّ: ئةو خويةى بو
 ثةطةْذنشدْى بودةنة ْةبىَ.

                                                 
 ٖةَواسنشا. 2009-3-25(ى طايََى 2َاددةي ضٌءػةػةّ بةثيَى َاددةى ثيَٓذةّ يةياطاى ٖةَواسنشدْى ضواسةَى رَاسة) -31

 
 دا ٖةَواسنشا2009-3-25ية  2009( ى طايََى 2( بةَاددةي ػةػةّ يةياطاى ٖةَواسنشدْى ضواسةّ رَاسة )49َاددةى ) -32

 



 (33) يةَّاددةى ثةجنا
داْيؼتٓى ثةسيةَإ ْابيَتة داْيؼتٓيَهى ياطايى بةئاَادةبووْى صؤسيٓةى ئةْذاَةناْى ْةبيَ، بشِياسةناْيؼى  -1

نةبةثيَى ياطا ثيَويظتى بةصؤسيٓةيةنى تايبةت دةبيَت، سايَةتاْةى بةصؤسيٓةى ئاَادةبووةنإ دةدات، بةدةس يةو 
 دةناتةوة.إ قوسغ اليةنيئةطةس دةْطةناْيؽ يةنظإ بووٕ، ئةوا دةْطى طةسؤى 

 ثشؤرةياطانإ، َاددة بةَاددة دةْطيإ يةطةس دةدسيَت. -2

 (34) ةَّاددةى ثةجناو يةن
 َاوةى ثةسيةَإ ضواسطايََة، يةيةنةّ داْيؼتٓيةوة دةطتجيَذةنات، يةدوا داْيؼتٓى طايََى ضواسةَذا نؤتايى ديَت. 
 

 وةّ َاددةى ثةجناو دو
ةػىَ يةطةسداواى طةسؤنى ثةسيةَإ يإ اليةْى نةّ ضواسيةنى ئةْذاَةناْى داْيؼتٓةناْى ثةسيةَإ ئاػهشإ، د

 سِةصاَةْذيى ئةجنوَةٕ بة صؤسيٓةى ئاَادةبووةنإ، داْيؼتٓةنة ْٗيَين بيَت.
 

 يَيةّ َاددةى ثةجناو ط
ةى ،يإ دة ئةْذاّ ية ئةْذاَةناْى بؤيإ ٖةية ثشؤرٖةيَكوالوةدةطةآلتى ديَبةديَهشدٕ نة يةئةجنوَةْةوة 

ياطانإ ثيَؼٓياصبهةٕ.ثشؤرة ياطاؾ وتويَزى يةطةسْانشىَ بةس يةوةى ييزْةى تايبةتىءثظجؤس طةيشى ْةنات، 
 ٖةسثشؤرةيةنيؽ ثةسيةَإ سةتيبهاتةوة، يةَياْةى ٖةَإ خوىل بةطتٓى ئةجنوَةٕ ثيَؼهةؾ ْانشيَتةوة.

 
 سةّ َاددةى ثةجناو ضوا

ى ثةيشِةوى ْاوخؤى ثةسيةَإ ثشطياسء ييَجشطيٓةوة ئاسِاطتةى ٖةس ئةْذاَيَهى ثةسيةَإ بؤى ٖةية بةثيَ -1
بهات يةو بابةتاْةى نةدةنةوْة ضواسضيَوةى ناسو دةطةآلتةناْيإء ئةواْيؽ ديَبةديَهشدٕ ئةْذاَاْى ئةجنوَةْى 

ويظتذا وتويَز دةبىَ يةَاوةى سةوت سِؤر يةسِؤرى ثيَشِاطةياْذْياْةوة. وةآلَى بذةْةوةء يةْاو ثةسيةَاْذا، يةناتى ثيَ
 يةطةس بابةتى ييَجشطيٓةوةنة دةنشىَ.

                                                 
 ٖةَواسنشا. 1992(ى طايََى1ياطاى ٖةَواسنشدْى دووةَى ياطاى رَاسة) 1998(ى طايََى 5دةي دووةَى ياطاى رَاسة)(ى َاددةنة بةَاد1بشطةى ) -33

 
 )ياطاى ٖةَواسنشدْى دووةَى ياطانة(ٖةَواسنشا. 1998(ى طايََى 5ئةّ َاددةية بةَاددةى طيَيةَى ياطاى رَاسة ) -34

 



ضواسيةنى ئةْذاَاْى ثةسيةَإ بؤيإ ٖةية داواناسى ٖؤناس ثيَؼهةػبهةٕ بؤ بشِوا ييَظةْذْةوة ية  -2
ئةجنووَةْى وةصيشإ، يإ يةنىَ يةئةْذاَاْى، ئةجنوَةْيؽ تاَاوةى سةوت سؤر يةَيَزووى ثيَؼهةػهشدْيةوة 

 ز يةطةس ئةّ داواناسية ْةنات دواى دووسؤر يةوتويَز ئيٓذا دةْطى يةطةسدةدسىَ.تيَٓةثةسيَت وتويَ
ئةطةس ثةسيةَإ بشِواى يةدةطةآلتى ديَبةديَهشدٕ يإ ية طةسؤنةنةى بهؼيَتةوة، ئةوا، دةبىَ دةطتبةدىَ  -3

 واصٖيَٓاْى خؤى ثيَؼهةػبهات.
 

 ذةّ َاددةى ثةجناو ثيَٓ
 يةْاو ئةجنوَةْذا دةطشيَتة ئةطتؤ. ْيضاّ  ذةطشيَتةوة، ثاساطتٓىطةسؤنى ئةجنووَةٕ يإ ئةوةى ديَي

 
 دةسواصى ثيَٓذةّ                                                                    

 ئةسىء دةطةآلتةناْى ئةجنوَةٕ                                                        
 

 (35) ةَّاددةى ثةجناو ػةػ
 ةسيةَإ، ئةّ ئةسىءدةطةآلتاْةى خواسةوة ديَبةديَذةنات:ث
 ياطاداْإ. -1
عيَشام، -بشِياسدإ يةطةس سيَهةوتٓةنإ، يةنالنشدْةوةى نيَؼة ضاسةْووطظاصةناْى طةىل نوسدطتإ -2

 .)َةسنةصى(دياسيهشدْى ثةيوةْذيى ياطايى يةطةٍَ دةطةآلتى ْاوةْذى
يَبةديَهشدٕ، نة ئةويؽ دةطةآلتى دةطتٓيؼاْهشدْى ئةْذاَاْى طةسؤنى دةطةآلتى دهشدْى دةطتٓيؼاْ -3

 دةطةآلتةنةى ٖةية يةْيَوإ ئةْذاَاْى ثةسيةَإ يإ نةطاْى تشدا.
 َتُاْةدإ بةدةطةآلتى ديَبةديَهشدٕ، يإ ييَظةْذْةوةى. -4
 بشياسدإ يةطةس بودةى طؼتىء ثالْةناْى طةػةثيَذإ. -5
 تى ديَبةديَهشدٕ.ضاوديَشى داْإ يةطةس دةطةآل -6
 ثيَهٗيَٓاْى ييزْةى دؤسبةدؤس بؤ ييَهؤيَيٓةوة يةٖةس ناسوباسيَهى بيةوىَ. -7

                                                 
( دادةسضووة نة: ثةسيةَإ خؤى دةبيَتة َةسدةعى طياطى ء دةطتوسى بؤ يةنالنشدْةوةى َةطةيةناْى ضاسةْووطى طةىل 2005-7-5(ية )1بشِياسيَو ية ثةسيةَاْى نوسدطتاْةوة بةرَاسة ) -35

 29/12/2005( ية 58سة )رَاعيَشام. ودياسيهشدْى ثةيوةْذى دةطتوسى يةطةٍَ دةطةآلتى فيذسايَى نؤَاسى عيَشام ئةّ بشِياسة يةسؤرْاَةى فةسَى )وةقايعى نوسدطتإ(بة–نوسدطتإ 
 بآلونشاوةتةوة.

 



 داْاْى ثةيشِةوى ْاوخؤى، دياسيهشدْى َيالنات، بشِياسدإ يةطةس بودةنةىء داَةصساْذْى ناسَةْذةناْى. -8
 يَى ثةيشِةوى ْاوخؤى.ثيَهٗيَٓاْي ييزْة ٖةَيؼةيى و ناتييةنإ ية ئةْذاَاْى ئةجنوَةٕ بة ث -9
داْاْى سِيَظا )بٓضيٓة( بؤ تؤَةتباسنشدٕ و دادطايهشدْى ئةْذاَةناْى، ية ناتى ػهاْذْى ئةو طويٓذةى نة  -10

 خواسدووياْة. 
يةنالنشدْةوةى ئةو تاْاْةى نة ثيَؼهةػهشاوٕ ية باسةى دسوطتيى ٖةيَبزاسدْى ئةْذاَةناْى، ئةْذاَيَتيؽ بة  -11

 يةطةس طيَى ئاَادةبوواْةوة ْةبىَ، ٖةيَٓاوةػيَتةوة.  صؤسيٓةى دةْطى دوو
 
 
 
 

 دةسواصةى ػةػةّ                                                                  
 تاواْةناْى ٖةيَبزاسدٕ                                                             

 

 (36) ةَّاددةى ثةجناو سةوت
نةطىَ، بةيآْاَة، يإ ويَٓة يإ بآلونشاوةى تايبةتى ٖةيَبزاسدٕ ية دةسةوةى ديَطا تايبةتةناْى يةنةّ: ٖةس

 ٖةيَبواطىَ، بؤ َاوةيةى طضاى بةْذنشدٕ دةدسىَ يةيةى َاْط صياتش ْةبىَ.
دووةّ: ٖةس نةطىَ يةسونُى بشِطةناْى )ضواسةّ، ثيَٓذةّ، ػةػةّ، سةوتةّ(ى َاددةى بيظت وثيَٓذةَى ئةّ 

طاية البذا،بة بةْذنشدٕ طضادةدسيَت بؤ َاوةيةى يةيةى َاْط نةَرت ْةبيَت، بة غةساَةيةنيؽ نة ية يةى ًَيؤٕ يا
 ديٓاس نةَرت ْةبيَت و ية ثيَٓر ًَيؤٕ ديٓاسيؽ صياتش ْةبيَت.

ٖةصاس  ( طةد100000( َاْط نةَرت ْةبيَت، بة غةساَةيةنيؽ ية )6طيَيةّ: بةبةْذنشدٕ طضا دةدسىَ بؤ َاوةيةى ية )
 (ثيَٓر طةد ٖةصاس ديٓاسصياتش ْةبيَت، ٖةسنةطىَ:500000ديٓاس نةَرت ْةبيَت و ية )

دسؤى ية ْةخؼةناْى ٖةيَبزاسدْذا ْووطى، يإ بة ئةْكةطت خظًَةتى بة ئةْكةطت ْاويَهى يإ ضةْذ ْاوى، يإ -1
 و بة ثيَضةواْةى سونُةناْى ئةّ ياطاية ْاويَهى ْةْووطى.

 اويَهى تشى، بةبىَ بووْى َةسدةناْى ياطايى بٓووطىَ يإ بيظشِيَتةوة.ْاوى خؤى، يإ ْ-2

                                                 
 ئيًػانشا،ْاوةسؤنى ئةّ َاددةية ديَطاى طشتةوة. 13/5/2009ية  2009(ى طايََى 5(ية ياطةنة، بةَاددةى ضواسةَى ياطاى ٖةَواسنشدْى ثيَٓذةَى ياطاى ثةسيةَإ رَاسة )57َاددةى ) -36

 



ية ٖةيَبزاسدْذا دةْطى خؤى بذا و بؼضاْىَ نة ْاوةنةى ية تؤَاسى دةْطذةساْذا بة ثيَضةواْةى ياطا ْووطشاوة، -3
 يإ ئةو َةسدة ياطايياْةى ية دةطتذاوة نة ثيَويظنت بؤ بةناسٖيَٓاْى َافى دةْطذإ.

 ْكةطت بةْاوى نةطيَهى تشةوة دةْطبذات.بة ئة-4
 ْٗيَٓى دةْطذاْى دةْطذةسيَو ئاػهشابهات بةبىَ سِةصاَةْذى.-5
 َافى دةْطذاْى خؤى ية داسيَو صياتش بةناسبيَٓىَ.-6
ئاسةصووى دةْطذةسيَهى ْةخويَٓذةواس بطؤسِىَ، ْاوى نةطيَو بٓووطىَ يإ ئاَارة بة ٖيَُايةى بذات نة ئةو -7

 ة ْةيويظتبىَ، يإ ٖةس دةْطذةسيَهى ية َافى دةْطذإ بة طريٖيَٓابىَ )عشقٌ(.ْةخويَٓذةواس
 خؤى ية صياتش يةيةى باصْةدا، يإ ية صياتش يةيةى ييظتى ٖةيَبزاسدْذا ثاآلوتبىَ.-8
 ية ناتى ديانشدْةوةى دةْطةناْذا طضيى نشدبىَ.-9

 ْةبىَ، يةيةى طايََيؽ صياتش ْةبىَ، ٖةسنةطىَ: ضواسةّ: بةبةْذنشدٕ طضا دةدسيَت بؤ َاوةيةى يةيةى َاْط نةَرت
بةْكةطت دةطتذسيَزى بهاتة طةس ويَٓةى ثايَيَواسةنإ يإ بةسْاَةناْيإ نة ية ديَطاى تايبةتى خؤياْذا  -1

يهيَٓشاوٕ، بؤ طوودى نةطيَهى تش يإ اليةْيَهى تش، بؤ ئةوةى صيإ بةو ثايَيَوَساوة بطةيةْىَ، يإ ناسيطةى يةطةس 
 طةى ٖةيَبزاسدْةنة ٖةبىَ.ثشؤ
ئةطةس سِايطةياْذ، نة ثايَيَوساويَو ية ثشؤطةى ٖةيَبزاسدْةنة نؼاوةتةوةو دةػيضاْى نة دسؤدةنات بةآلّ  -2

 .َةبةطت ئةوة بوو نة ناس ية دةْطذةسإ بهات يإ دةْطةناْى ئةو ثايَيَوساوة بؤ الى خؤى سِابهيَؼيَت
ئةو ئاَشاصاْةى دةْطذإ، نة بة ياطا سِيَطاى ثيَذساوة، بة طشِيٓةوة يإ  بةٖةس ٖؤيةى، دةطتذسيَزى بهاتة طةس -3

 بة دسِاْذٕ يإ بةٖةس ٖؤيةنى تش
 ثيَٓذةّ: بةبةْذنشدٕ بؤ َاوةيةى طضا دةدسيَت، يةيةى طاٍََ نةَرت ْةبيَ، ٖةس نةطىَ:

ةى نة خؤى دةيةوىَ، يإ سِيَطةى ٖيَض، يإ ٖةسِةػة بةناسبيَٓىَ بؤ سِيَطةطشتٔ ية دةْطذاْى نةطيَو بةو ػيَوةي-1
 .ثيَٓةدات دةْطبذات

يإ بيداتة ثيَؼى يإ بةيَيَٓى بذاتى بؤ  نة طووديَهى بذاتىَغةيشى ئةو بذات بةٖةس دةْطذةسيَو يإ بة  بةيَئَ-2
 ئةوةى بة باسيَهى دياسيهشاو بيٗيَٓيَتة دةْط، يإ سيَطةبطشيَت يةوةي دةْطبذات.

خؤى يةو نةطةى نة خضَةتى طؼتيي ثشؤطةناْى  غةيشى داواى بهات، بؤ خؤى، يإ بؤ طووديَو قبويَبهات يإ-3
 ٖةيَبزاسدْى نةوتؤتة طةسػإ. 

دةْطوباطى دسؤ ية باسةى سِةوػتى ثايَيَوساويَهةوة يإ ية باسةى ْاوباْطيةوة، يةْاو دةْطذةساْذا بآلوبهاتةوة يإ -4
 ةس سِاى دةْطذةسإ دةسباسةى ئةجناَةناْى دةْطذاْةنة. داسِى بؤ بذات، بؤ ئةوةى ناسيطةسى ٖةبيَت يةط



بة ثيَضةواْةى سونُةناْى ئةّ ياطاية، بة ضةنةوة، يإ بةتيػةوة )طالح داسح( بضيَتةوة ْاو باسةطاى -5
 تايبةتى دةْطذاْةوة. 

اَةناْى ية دؤئ، يإ تةػةس بذات يإ دةطتذسيَزى بهاتة طةس ييزْةى ٖةيَبزاسدْةنإ، يإ يةنىَ ية ئةْذ-6
 ناتى ثشؤطةى دةْطذاْذا. 

طٓذوقةناْى دةْطذإ، يإ خؼتةناْى دةْطذإ، يإ ٖةس بةيَطةْاَةيةى خشاخ بهات نة ثةيوةْذيى بة -7
 ثشؤطةى ٖةيَبزاسدْةنةوة ٖةبيَت. 

 ىَ. دسومشةناْى ئائ، يإ َايَةناْى خواثةسطتى بؤ ناسى سيضبى يإ بؤ ثشِوثاطةْذةى ٖةيَبزاسدٕ بةناسبيَٓ-8
(طةد ٖةصاس ديٓاس 100000بؤ َاوةيةى طضادةدسىَ يةيةى طاٍََ نةَرت ْةبىَ، بة غةساَةيةنيؽ ية )سةثع ػةػةّ: بة 

 (ثيَٓر طةد ٖةصاس ديٓاس صياتش ْةبىَ، ٖةس نةطىَ:500000نةَرت ْةبىَ، ية )
إ بيؼاسيَتةوة، يإ ية طٓذوقةناْى دةْطذإ، يإ وةسةقةناْى دةْطذإ، يإ تؤَاسةناْى دةْطذاْى ٖةبىَ، ي-1

 .ْاوياْبةسيَت يإ خشاثيإ بهات، يإ تيَهياْبذات، يإ بياْذصىَ، يإ ئةجناَةنإ بةٖةس سِيَطةيةى بطؤسِيَت
 .بةٖيَض، يإ بةٖةسِةػة، ية ئاصاديى ٖةيَبزاسدٕ يإ ية ثةيشِةوى ٖةيَبزاسدٕ البذات-2

-ٖةيَبزاسدْذادةسميةناْى ية دةسميةيةى طياطى ية ٖةس  ئةطةس طةمليٓشا قةواسةيةنيسايَةتيَهذا سةوتةّ: ية 
( ثةجنا 50000000تيَوةطال، ئةوا بةغةساَةيةنى داسايي طضا دةدسىَ بشِةنةى ) -نة دةقةنةى يةّ ياطايةدا ٖاتووة

 ًَيؤٕ ديٓاس بيَت.
ذةنشىَ، ية ٖةيَبزاسدْذا بة دةطتيٗيَٓاوة بيَبةػَةسنةصى طياطى، يةو دةْطاْةى نة ية نةياْى ٖةػتةّ: 
ٖةيَبزاسدْذا تيَؤةطال نة دةقةناْيإ ية بةْذةناْى )يةنةّ، ثيَٓذةّ،  دةسمياْةىيةو  دةسميةيةى سايَةتيَهذا ية

 (ى ئةّ ياطايةدا ٖاتووٕ. 25ػةػةّ، سةوتةّ، ٖةػتةّ(ى َاددةى )
بيظت و ثيَٓر ًَيؤٕ ْؤيةّ: طضادةدةسىَ بة بةْذنشدٕ و بة غةساَةيةنيؽ ية دة ًَيؤٕ ديٓاس نةَرت ْةبىَ، ية 

 .(ى ئةّ ياطاية البذات25ديٓاسيؽ صياتش ْةبىَ ٖةس نةطىَ ية سونُى بشِطةى )ٖةػتةّ(ى َاددةى )
طياطى، َيًيؼياى ضةنذاسى ٖةبىَ ية بةػذاسبووْى نةياْيَهى )ثيَهٗاتةيةنى (دةيةّ: ٖةس سيضبيَو، يإ ٖةس 

 .ٖةيَبزاسدٕ بيَبةػذةنشيَت
ياطى بةٖيَض يإ بة ٖةسِةػةى بة ناسٖيَٓاْى ٖيَض، بؤ بةسرةوةْذى خؤى، يإ ية درى طنةياْيَهى ياصدةيةّ: ٖةس 

غةيشى خؤى، ْاوضةيةنى ٖةيَبزاسدٕ داخبات، ية بةػذاسبووْى ٖةيَبزاسدْةنإ و ية رَاسدْى دةْطةنإ 
 بيَبةػذةنشيَت.



دا دةدسىَ، ٖةس نةطىَ ٖةويَبذات تةواوى بةطةسدةسميةى دواصدةيةّ: بةدةس ية سونُةنإ سيَظا طؼتييةنإ، طضاى 
 َاددةناْى تاواْةناْى ٖةيَبزاسدٕ نة دةقةناْيإ يةّ ياطايةدا ٖاتووٕ ثيَؼيًَبهات. 

 
 دةسواصةى سةوتةّ                                                            
 اْي تشئةسهاَةن                                                            

 (37) ةَّاددةى ثةجناو ٖةػت
نؤَظيؤْى باآلى طةسبةخؤى ٖةيَبزاسدْةنإ ية عيَشام، ديَطةى دةطتةى باآلى ٖةيَبزاسدْةناْى ثةسيةَاْى 

عيَشام نة يةّ ياطايةدا ٖاتووة دةطشيَتةوة بؤ طةسثةسػتييهشدٕ و بةسِيَوةبشدْي ٖةيَبزاسدْةناْى خوىل -نوسدطتإ
 .ةبشدْىوبةسيَو دووةَى ثةسيةَإ

 (38) يةَّاددةى ثةجناو ْؤ
عيَشام، نة ية دةسةوة دادةْيؼٔ )املكيُني( َافى بةػذاسبووْيإ ية -ٖاووآلتياْى ٖةسيَُى نوسدطتإ
 عيَشاقذا ٖةية.-ٖةيَبزاسدْةناْى ثةسيةَاْى نوسدطتإ

  (39) ةَّاددةى ػةطت
ةسيَِ )ثيَؼُةسطة( و طوثا، ناسَةْذاْى ثشؤطةى دةْطذاْى ناسَةْذاْى ٖيَضةناْى ئاطايؼى ْاوخؤ، صيَشةظاْى ٖ

ْةخوَػداْةنإ و بةْذخياْةنإ وبةْذنشاو و سونُذساوةنإ، ية ضةْذ ْاوةْذيَهى تايبةت بة خؤيإ 
ئةجناَذةدسيَت نة دةطتةى نؤَظيؤْى باآلى طةسبةخؤى ٖةيَبزاسدْةنإ بة ٖاوئاٖةْطى يةطةٍَ وةصاسةتة 

بة َةسدىَ ثيؽ ضًوٖةػت ناريَش ية وادةى دةطتجيَهشدْى ٖةيَبزاسدْةنإ  ثةيوةْذيذاسةناْذا دةطتٓيؼاْياْذةنات،
 ئةجناَبذسيَت. 

                                                 
ياطاى ٖةَواسنشدْى طيَيةّ، بةثيَى َاددةى ْؤصدةٖةّ ناس بة  2004(ى طايََى 47ةناْي تش( بةثيَى َاددةى ٖةردةَى ياطاى رَاسة)ئةّ َاددةية صيادنشاوة بؤ دةسواصةى سةوتةَى )ئةسهاَ -37

ت و يةنةَى ياطانة ديَبةديَهشا ية يَى َاددةى بيظٖيَض دةقيَو ْانشيَت ئةطةس ْانؤى بيَت يةطةٍَ ئةّ ياطايةدا و بةثيَى َاددةى بيظتةّ، يةطةس ئةجنوَةْى وةصيشاْة ديَبةديَى بهات، بةث
سِؤرْاَة )وةقايعى نوسدطتإ( بآلونشاوةتةوة، دواى َاددةى ٖةردةيةّ صيادنشاوةنة بةثيَى َاددةى )سةوتةّ(ى ياطاى  19/12/2004( ية 23و ية رَاسةى )21/11/2004بةسواسى دةسنشدْى ية 

دا ديَبةديَهشا )تيَبيٓى َاددةى ػةػةَى دووباسة ية ٖةَواسنشدْى ضواسةَى 25/3/2009ٖةَواسنشاوة نؤْةنةى طشتةوة و ية  دةسضوويَٓذسا ديَطاى 25/3/2009ية  2009(ى طايََى 2رَاسةى )
 0نشا 13/5/2009(ية 5بهشيَت( و ٖةَواسنشدْى ثيَٓذةّ بة ياطاى رَاسة ) 25/3/2009ية  2009ى طايََى 2ياطانة رَاسة 

 
ئةّ َاددةية صيادنشا بؤ ياطانة و سِيضبةْذى َاددةنإ سيَهدشإ بة طويَشةى َاددة  25/3/2009ية  2009(ى طايََى 2شدْى ضواسةّ رَاسة )بةثيَى َاددةى دةيةَى ياطاى ٖةَواسن -38

 صيادنشاوةنإ.

 
 ئةّ َاددةية صيادنشا. 25/3/2009ية  2009(ى طايََى 2بةثيَى َاددةى ياصدةيةَى ٖةَواسنشدْى ضواسةَى ياطانة رَاسة ) -39

 



 (40)َاددةى ػةطتءيةى 
 ٖةيَوةػيَٓذسايةوة .*يةنةّ: 
 :ٖةيوةػيَٓذسايةوة .*دووةّ 
يَهى ديهة ئةطةس نوسطية بة تايَةنة ٖى ييظتيَو بوو نة ثايَيَوساوى ْةَابىَ، ئةوا نوسطيةنة بؤ ثايَيَوساو -طيَيةّ:

ية قةواسةيةنى طياطى ديهة تةسخاْذةنشىَ نة نةَرتئ سِادةى رَاسةى ئةو دةْطاْةى بة دةطتٗيَٓاوة نة بؤ 
 ثشِنشدْةوةى نوسطييةى ثيَويظتة، بة ثيَضةواْةؾ نوسطييةنة بة بةتايَى دةَيَٓيتةوة. 

هة ديَى بطشيَتةوة، َةطةس يةو باسةدا نة ضواسةّ : ئةطةس نوسطية بةتايَةنة تايبةت بوو بة رٕ، َةسز ْيية رْيَهى دي
 ناسيطةسى يةطةس سِيَزةى ْويَٓةسايةتى رْاْذا ٖةبىَ. 

ية سايةتى طويَٓذ ْة خواسدْى  ثايَيَوساوى ٖةيَبزيَشدساو  بوَ ثةسيةَإ ية َاوةى دياسيهشاو دا بةبىَ  :(41ثيَٓذةّ 
َافى ئةْذاَيةتى ْاَيَٓىَ و ثايَيَوساويَهى ديهة بة ثيَى   ( سوَر ية َيَزووى ْاوبشاو90ٖيض ٖوَيةنى سةوا ، ئةوا دواى )

 ياطا ػويَٓى دةطشيَتةوة  .

                                                 
دووةَى *يةنةّ و *وة بشطةى )* دةسنشا ياطاى ٖةَواسنشدْى ثيَٓذةَى ياطانة بؤ ئةّ َاددةية صياد نشا. 13/5/2009نة ية  2009(ى طايََى 5ة ثيَى َاددةى ثيَٓذةَى ياطاى رَاسة )ب -40

 1992ى طايَى 1اسنشدْى ياطاى رَاسة ياطاى سةوتةَى ٖةَو2013( ى طايَى 15ٖةيوةػيَٓذسايةوة بة ثيَى دةقى َاددةى )دةيةّ(ية ياطاى رَاسة )
وةقائعى نوسدطتإ ية 109ية رَاسة نة  ياطاى ػةػةَني ٖةَواسنشدٕ  13)ياطاى رَاسة 1992ى طايَى  1بشِطةى ثيَٓذةّ بوَ ئةو َاددةية صيادنشا بةثيَى ػةػةَني ٖةَواسنشدْى ياطاى رَاسة  -41
 بًَاو نشاوةتة 15/3/2010
 ياطاى سةوتةَني ٖةَوسانشدٕ صيادنشاوة  2013(ى طايَى 15قى َاددةى )ْوَيةّ(ية ياطاى رَاسة )ئةّ َاددةية بة ثيىَ دة-42

 
، ٖةَواسنشدْةنإ دةقيإ تيَذاية، نة ئةجنوَةْى وةصيشإ و اليةْة 13/5/2009و ثيَٓر ٖةَواسنشدْةناْى تانو سؤرى  1992(ى طايََى 1*تيبَيٓى طؼتى ية باسةى ياطاى رَاسة ) -43

 ذيذاسةنإ دةبىَ سونُةناْى ئةّ ياطاياْة ديَبةديَبهةٕ و نة ية َيَزووةناْياْةوة بة ديَبةديَهشاو دادةْشئَ. ثةيوةْ
 دةسنشا ياطاى ٖةَواسنشدْى ثيَٓذةَى ياطانة ئةّ َاددةية صياد نشا.  13/5/2009نة ية  2009( ى طايََى 5* بة ثيَى َاددةى ثيَٓذةّ ياطاى رَاسة )

دا  15/9/1992( ية 1ية سؤرْاَةى بةسةى نوسدطتاْى ديَبةديَهشاو ثاػإ سؤرْاَةى )ئةجنوَةٕ( ية رَاسة ) 8/4/1992ية َيَزووى بآلونشدْةوةى ية  1992(ى طايََى 1* ياطاى رَاسة )
 بآلونشايةوة. 

 بآلونشاوةتةوة. 25/12/1994(ى سؤرى 23يَهشاوة و ية سؤرْاَةى ثةسيةَإ بة رَاسة )ديَبةد 14/12/1994(ة ية َيَزووى دةسضووْى ية 1994(ى طايَى )4* ٖةَواسنشدْى يةنةّ بؤ ياطانة رَاسة )
ةوة بة ديَبةديَهشاو  29/4/1998بووةو ية سؤرى دةسضووْى ية  15/8/1998(ى سؤرى 37بووة، ئةو ية سؤرْاَةى ثةسيةَاْى رَاسة ) 1998(ى طايََى 5* ٖةَواسنشدْى دووةّ بؤ ياطانة نة رَاسة )

 داْشا.
بآلونشاوةتةوة و ية سؤرى دةسضووْيةوة  19/12/2004( ى سؤرى 53بوو ئةو ية سؤرْاَةى فةسَى )وةقايعى نوسدطتإ(ى رَاسة ) 2004(ى طايَى 47ٖةَواسنشدْى طيَيةَى ياطانةؾ نة بة رَاسة ) *
 بة ديَبةديَهشاو داْشاوة.  21/11/2004ية 

 بآلونشاوةتةوة.  4/5/2009(ى سؤرى 98ديَبةديَهشاوة و ية سؤرْاَةى فةسَى و )وةقايعى نوسدطتإ( ية رَاسة ) 25/3/2009ية سؤرى  2009ى (ى طاي2ََرَاسة )نة* ٖةَواسنشدْى ضواسةَى ياطانة 
َةى فةسَى )وةقايعى نوسدطتإ( ية رَاسة و ية سؤرْا 14/5/2009دا بة ديَبةديَهشاو دادةْشىَ ية سؤرى 13/5/2009ية، ية سؤرى 2009(ى طايََى 5رَاسة )نة* ٖةَواسنشدْى ثيَٓذةَى ياطانة 

 بآلونشايةوة.  1/6/2009(ى سؤرى 100)

ية ى سؤرى (109ية، ية سؤرى بة ديَبةديَهشاو دادةْشىَ ية سؤرى و ية سؤرْاَةى فةسَى )وةقايعى نوسدطتإ( ية رَاسة )2009(ى طايََى 13رَاسة )نةياطانة  ىػةػةَ* ٖةَواسنشدْى 
  بآلونشايةوة. 15/3/2010

 ية، ية سؤرى بة ديَبةديَهشاو دادةْشىَ ية سؤرى و ية سؤرْاَةى فةسَى )وةقايعى نوسدطتإ( ية رَاسة )ى سؤرى بآلونشايةوة.2013(ى طايََى 15ياطانة نة رَاسة )سةوتةَى ٖةَواسنشدْى *



 
 
 
 

 َاددةي ػةطت و دووةّ
دواى تيَجةسِبووْي طىَ َاْط بةطةس نؤتايى ٖاتٓى ٖةيَبزاسدْةنإ، طوىَ يةو داواناسيياْةى ْاطريىَ نة ية ئةجناَى 

 ٖةيَبزاسدْةناْةوة دسوطتبووٕ. 
 و طيَيةَّاددةى ػةطت 

ْابىَ ٖيض ضةنذاسيَو يإ ٖيَضيَهى ضةنذاس بضيَتة ْاو ثةسيةَإ يإ ية ْضيو دةسطاناْى ديَطريبىَ َةطةس بة 
 داوانشدْيَو ية طةسؤنى ثةسيةَإ. 

 (42َاددةى ػةطت و ضواسةّ
ةية ثش دةنشيَتةوة ية سايَةتى بةتايَُاْى ٖةس نوسطييَو ، ئةوا ية اليةٕ ثاييَوساوْى ئةو قةواسةيةى خاوةٕ نوسطيةن

، ئةويؽ بة بةخؼيٓى بةو ثاييَوساوةى صوَس تشئ دةْطى بةدةطتٗيَٓاوة ، وة ية سايةتى يةنظإ بووْى دةْطةناْى 
ثاييَوساواْذا ئةوا ثشنشدْةوةى نوسطية بةتايَةنة بة طويَشةى ئةو يةويةتى سيضبةْذى ْاوةنإ ية ييظتة 

 بٓةسةتيةنةوة دةبيَت .
 
 

 يَٓذةّ َاددةى ػةطت و ث

ئةو ياطاياْةى نة ية ثةسيةَإ دةسدةضٔ ية سؤرْاَةى تايبةتى بآلودةنشيَٓةوة نة خؤى دةسيذةنات و ية سِؤرى 
 بآلونشدْةوةيؼيإ ديَبة ديَذةنشئَ، ئةطةس َيَزوويةنى دى بؤ دةطتٓيؼإ ْةنشابىَ. 

 (43 َاددةى ػةطت و ػةػةّ :
 ى )بةسةى نوسدطتاْى( بةديَبةديَهشاو دادةْشىَ. ئةّ ياطاية ية سِؤرى بآلونشدْةوةى ية سِؤرْاَة

 ى نوسدى دةسضويَٓشا.  2692ى ْةوسؤصى طايََى 19(ص بةساَبةس 8/4/1992ية سِؤرى ضواس ػةممةى سِيَهةوتى ) 
 طةسؤنايةتيى طياطيى بةسةى نوسدطتإ 

                                                 

 
  

  



 يةنيَتيي ْيؼتُاْيى نوسدطتإ   دالٍ تايَةباْى -
 تى نوسدطتإ ثاستى دميونشا َظعود باسصاْى  -
 ثاستى طؤطياييظتى نوسدى )ثاطؤى(  عةبذويَآل ئاطشئ  -
 عيَشام –ثاستى طؤطياييظتى نوسدطتإ  سةطوٍَ َاَةْذ  -
 سيضبى ػوعى نوسدطتإ   عضيض حمُذ  -
 ثاستى طةىل دميونشاتى نوسدطتإ  طاَى عبذايشمحٔ  -
 نوسدطتإ صةمحةتهيَؼاْى ثاستى  قادس عضيض  -
 بضوتٓةوةى دميونشاتى ئاػوسى  ف يعكوب يوط -

 1992( ى طايََى 1ٖؤناسة ثيَويظتةنإ بؤ داْاْى ياطاى رَاسة )
 عيَشام _ياطاى ثةسيةَاْى نوسدطتإ 

سهوَةتى عَيشام ، يةّ دواييةدا ناسيَهى ئةوتؤى نرشد نرة يرة َةوبرةس ػرتى وا سِووى ْرةداوة ، ئرةوةبوو بِشيراسى دا         
ةسإ( ية ْاوضةى نوسدطتإ   بهيَؼيتةوة، بةَةؾ بؤػاييةنى سهوَى و ياطا نراسيى  ئيذاسةناْى خؤى )دايةسةوفشَاْب

بَى ويٓة ى  ْايةوة و، بةسةى نوسدطتاْى نة ية طةييَرذا يرة داْوطرتاْذا بروو خظرتة برةسدةّ باسودؤخيضرهى ئراَيؤصو         
ناسوباسى سِيَو خبشىَ بؤ ئرةوةى  ئةصَووْيَهى طشإ ، ضوْهة ٖةس نؤَةيَطةيةى ئادةَيضادى تيَذا بيَت ، ْاضاس ثيَويظتة 

ياطا، طةسوةس بىَ و عةدايةت بةسثابىَ و ، خؤساى و دةسَإ دةطةبةسبىَ و ، ئاطايؽ و َاف و َويضو و َاٍَ و ئراصادى و  
ريإ و سوسَةتى ٖاوالتيإ ثاسيَضساو بيَت . ئةَاْةؾ بة نؤػؼى تةْيا نرةغ )ايفرشدي( صاَرٔ ْانشيضرٔ ًَُالْرىَ و      

ذا دةبىَ . ئةّ دؤخة ثيَويظتى بة نؤػؼى ٖاوبةػة بؤ سِيَهدظنت و بةسيَوةبشدْى ناسوبراسى نؤَةيَطرة و   ئاراوةى ىلَ ثةي
 داطةثاْذْى سونُى ياطاو عةدايةت ، ئةَةؾ ية سِيَطاى ْويَٓةساْى طةيةوة ديَتة دةطت .
اوات و ئوَيَرذى داو سؤر ساو برؤ   ئادةَيضاد ، ٖةس ية نؤْةوة داْى بة دميونشاتيذا ْاوة، نة ػيواصيَهى ضانى دةسبشِيٓى ئ

ضووْى نؤَةٍَ و ٖةيَبزاسدْى ْويَٓةسى خؤيةتى نة سونِ وئيذاسة بطشيتة ئةطتؤ  ئةّ ثشِةْظيجة طةملاْذوويةتى نة بؤ 
ناس ثيَهشدٕ ضانةو ، ػايةْى ئةصَوْةو، ٖريض ثشْظريجيَهيؽ برة دسيَرزايى ضراخةناْى َيرزوو برة قرةدةس ثيَرشؤى          

، تا  واى ىلَ ٖات ، بوو بة سِيَظاو سضةى ديٗاْى ئرةَشؤ، ئرةّ ديٗاْرةى نرة الثرةسةناْى      دميونشاتى خؤساطش ْةبووة
سِريَُى ديهتاتؤسيى تيَذا دةثيَضشيَتةوة ، ثايةناْى طيظتةَيَهى ديٗاْيى ْرويَى يرة درىَ دادةَرةصسىَ نرة يةطرةس دوو       

 دييةناْى ئادةَيضاد )َشؤظ(( .نوضهةى بٓضيٓةيى ساطريئ، ئةَاْةٕ: )دميونشاتى و، سِيَضْإ ية َاف و ئاصا
(  نة و تة خؤ و ، ػاْى داية برةس ئرةو   Defactoبةسةى نوسدطتاْى ، نة خؤى دةطتةالضتى واقيعى طؤسِةثاْةنةية )

ئةصَووْة طةخت و طشاْة، نة سهوَةتى عيَشام ، بؤى بة دىَ ٖيؼت ، يةبةس ئةوة، بةسةى نوسدطتإ بشِياسى دا نة برة  
 ػإ بذاتة بةس ئةو ئةسناْةو ، بة نشدةوة ثيَطةيةْيَتة . طياْيَهى طةسدةَياْة، 

عَيشام.يةّ ثيَٓاوةػرذا،ٖةْطاوى يةنرةّ يرةّ ناسواْرةدا ئةوةيرة نرة ئرةّ        _واقيعى ئةّ رياْةى ئيَظتاى نوسدطتإ 
ضهةى نؤًََهاية ثا ٖةيَطشىَ و بطاتة ناسواْى ديٗاْى خاوةٕ ػاسطتاْى بؤ صآَهشدْى ئةوةى نة بٓاغةى يةطةس دوو نو

دميونشاتى و سِيَضييَٓإ ية َاف و ئاصادييةناْى ئادةَيضاد دا َةصسيَٓىَ نةبةيَطةْاَةو سِيَظاناْى ْيَو دةويَةتى بٓياتيإ 



عيَشام دةتواْىَ ناسو براسى خرؤى برة ثيَرى ئرةو      _ْاوة، ٖةسوةٖا بؤ ئةوةؾ بة ديٗاْى بظةمليَٓني نة طةىل نوسدطتإ
 ْى ثيَذاْاوة ٖةيَظوسِيَٓىَ و بةسِيَوةى ببات.ثشةْظيجاْةى نة ديٗاْى ئةَشِؤ دا

(دا بة ثيَى ثيَشِؤي ْاو خؤى بشِياسى وابروو ئةجنوَرةْيَهى ْيؼرتُاْى نوسدطرتاْيى     1988بةسةى نوسدطتاْى،يةطايَى)
ظرا نرة   ثيَهةوة بٓىَ،سِاو ئاسةصووى طةىل نوسدطتإ دةس بربِيَ و نًيًى ضاسةْوطى بؤ بذؤصسيَتةوة ،بةالَّ باسو دؤخ  ْةسِةخ

ئةو بشِياسةى ية صةَيٓةى واقعيذا بة نشداس ديَبةدىَ بهات تةْيا يةو دووطايَةى بةس يرة برةس خوداْرة ػرهؤَةْذةنةى      
(داْةبىَ،دواى ئةوةؾ ٖةس بؤى ْةنشا،يةبةس ئةو ناسةطاتة يةى ية دوا يةناْةى نة يةطةس يرةى  1991بةٖاسى طايَى )

ٍَ سهوَرةتى         وبة خيَشايى دةقةوَإ و ،نرؤسِةوة طؼتييةَيَ  زووييةنةػرى بةطرةسدا ٖرات و، ئرةو داْوطرتاْةؾ يةطرة
عيَشاقذا نة بوو بةسيؼيُاْةوة، تا ئيَظتاؾ  ٖيض ئاواتيَهى بةسةى نوسدطتإ بؤ وةديٗيَٓراْى  داخواصيرةناْى  طرةىل    

ٌَ و دةطرتدةسِؤ نشد رإ         _نوسدطتإ  و ،يرةو   عَيشاقى وةدةطت ْةٖيَٓا  ئرةوة بروو سهوَرةتى عيَرشام نوترة فشِوفيَر
بةيَيَٓاْةؾ ثةػيُإ دةبؤوة وة نة ية طةسةتاى داْوطتاْةناْذا ثيَُاْى دابوو ،ويَشِاى ئرةوةؾ فؼراسى ٖةَرة درؤسى      
طةسباصى و ئابوسى و داسايى و ئيذاسى و دةسووْى خظتة طةس نوسدو نوسدطتإ و،ية نةَرتئ سوسَةت و َافى َشؤظ نة ية 

ذاْشاوة الى داوثؼت طويَى خظت ، يةبةس ٖةَوو ئةواْةو، يةبةس ئرةوةؾ  نرة   ديٗاْى ػاسطتاْى دا،ئاطاييةو داْى ثيَ
ثيَشِؤى دميونشاتى بشيتية ية سونِ و فةسَاْشِاْيى طةٍ و بةسِيَوة بشدْى ناسو باسى طةٍ ية سيَطاى ْويَٓةساْةوة نة خؤى 

بة صجنرية سِيَهاسيَو سرونُى ياطرا برةسثا    بة ػيَوةيةنى ئاصاد ٖةيَياْبزيَشةىَ و، ٖةَوو دةطةالَتيَهيإ ثيَذةطجيَشىَ نة 
بهةٕ و نؤَةيَى دةصطاو سِيَهدشاوى ثظجؤسِو تايبةمتةْذى يىَبيَتةدى و. برة ثيَرى ثشةْظريجي  ديانشدْرةوةى ٖةسطرىَ      

 ٕ عيَرشام  _دةطةالَتى تةػشيعى و ديَبةديَهاسى  و دادوةسى، بؤػايى ياطايى ثشِبهةْةوةو،ئيذاسةى ناسوباسى نوسدطرتا
ٍَ سهوَرةتى َةسنرةصى دةطرت ْيؼرإ بهرةٕ... يرةو ٖرةَوو ْيؼراْةؾ برة          ثيَهةوة بٓ ًئ و ، دؤسى ثةيوةْذى يةطة

ٖةيَبزاسدْيَهى ئاصاد و يةنةو ِساطت و دميرونشاتى ْرةبَى ْرانشَى و ْايةترةدى، درا برؤ وةديٗيَٓراْى  ئرةو ئراوات و           
 عيَشام ، ئةّ ياطاية تةػشيع نشا.   _ئاَاجناْةى  طةىل نوسدطتإ

 
 
    

 (ى  19ص سِيَهةوتى )8/4/1992طةسنشدايةتى طياطيى بةسةى نوسدطتاْى                              
 ى نوسدى2692ْةوسؤصى طايَى                             
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 . 1994يةنةّ ياطاى ٖةيَبزاسدْى ثةسيةَاْى نوسدطتإ طايَى ( ى ياطاى ٖةَواسنشدْي 4ياطاى رَاسة )دةقى  (2)
 ياطاى ٖةَواس نشدْى دووةَى ياطاى ٖةيَبزاسدْى ثةسيةَاْى نوسدطتإ. 1998( ى طايَى 5ياطاى رَاسة )دةقى  (3)
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 1992 عريام -نوسدطتإ ْيؼتُاْى ئةجنوَةْى ٖةيَبزاسدْى ياطاى
ّ  عرريام  نوسدطرتاْى  برةسةى  طياطرى  طةسنشدايةتى عريام نوسدطتاْى طةىل ذيةناْىبةسرةوةْ بٓةَاى يةطةس  ئرة
 بررة بةساَبررةس ى8/4/1992 يررة نوسدطررتاْى بررةسةى سؤرْاَررةى يررة بآلونشدْررةوةى سؤرى يررة نررة دةسنررشد، ياطررايةى



ٕ ) سؤرْاَرةى  يرةنى  يرةرَاسة  ثاػررت  ، ديَهشدْرةوة ةب دريَ  قؤْاغى ضووة نوسدى ى2692/ْةوسؤص/19  يرة ( ئةجنوَرة
 .*داية خؤى َتُاْةى نوسدطتإ ثةسيةَاْى بةَةؾ بآلونشايةوةو دا15/9/1992

 1992 طايَى بؤ( 1) رَاسة ياطاى
 عريام نوسدطتاْى ْيؼتُاْى ئةجنوَةْى ٖةيَبزاسدْى ياطاى

 
 يةنةّ دةسواصى
 ئةجنوَةٕ ثيَهٗاتةى

 :يةنةّ َاددةى
ء ْةبيَت نةَرت ئةْذاّ( 100) ية رَاسةيإ نة ثيَهذيَت وئةْذاَيَ ضةْذ ية عريام نوسدطتاْى ْيؼتُاْى ئةجنوَةْى

 .طةسْؼيٓيَو ٖةصاس طى ٖةس بؤ ْويَٓةس يةى بٓةَاى يةطةس
 :دووةّ َاددةى

 .دةضيَت بةسِيَوة ساطتةوخؤ ْٗيَٓى طؼتى ٖةيَبزاسدْى بةػيَوةى ٖةيَبزاسدْةنإ
 :طآ َاددةى
 .دةنات عريام نوسدطتاْى طةىل ْويَٓةسايةتى ئةجنوَةٕ ئةْذاَى
 :ضواسةّ َاددةى

 يةناسنيَؼراوة  بةدةطرت  طؼرتى  فةسَاْبرةسى ء ٖرةبيَت  طؼرتى  وةصيفةيةنى ئةجنوَةٕ ئةْذاَيَهى ٖيض ْاػيَترر 1
 .دةخوات ئةجنوَةْذا يةبةسدةّ طويَٓذ تيايذا َيَزووةى يةو دادةْشيَت
 .بيَت ٖةيَبزيَشدساو تشى هىئةجنوَةْيَ ٖيض ئةجنوَةْةو ئةّ ئةْذاَى ناتذا يةيةى ئةْذاَيَو ٖيض ْاػيَترر 2
ٕ  خؤيإ ْاوخؤ ئاطايؼى ٖيَضةناْى ئةفظةساْى  و ناسطيَشِيةنإ يةنة طةسؤنى ْاػيَترر 3  ئةْرذاَيَتى  برؤ  بجرايَيَو

 .ْةنيَؼٓةوة وةصيفةناْيإ ية دةطت ئةطةس ئةجنوَةٕ
 يةسيَطاى يإ ببةطتيَت يَةتذادةو يةطةأل ثةميإ خؤى ئةْذاَيَتيذا يةَاوةى ئةجنوَةٕ ئةْذاَيَهى ٖيض ْاػيَترر 4

 .تايبةت بةسرةوةْذى بؤ بهات ئةْذاَيَرتيةنةى ئيظتيػالىل ْابيت ٖةسوةى تشةوة، نةطاْى

 :ثيَٓذةّ َاددةى
  دةنةٕ تةسخإ خؤيإ ئةجنوَةْذا يةْاو ئةْذاَيَتيإ ناسى بؤ تةْٗا ئةجنوَةٕ ئةْذاَاْى ٖةَوو

 دووةّ دةسواصةى
 ئةجنوَةٕ ٖةيَبزاسدْى
 يةنةّ بةػى
 ٖةيَبزاسدٕناْى دةطتة

 
 

 :ػةػةّ َاددةى
                                                 

 ثارلةمانى كوردستان بآلوكراوةتةوة. ( رؤذنامةى ئةجنومةن, زماحناَلى ِرةمسى11/9/1991( ى رؤذى ) 1ئةم ياساية لةذمارة )  *



 ٖةيَبزاسدْررةنإ نشدْررى طةسثةسػررتى بررؤ دةنشيَررت دسوطررت برراآل دةطررتةيةنى نوسدطررتاْى بررةسةى بررةبشِياسى
ٕ  يةى ثًة دادوةسيَهى وبةطةسؤنايةتى ٕ  تيَٗةيَضروْةوة  ْاوضرةى  طؼرتى  داوانراسيَهى  ئةْرذاَيَتى  دوو،و ثًرة  يرا  يرا

 :دةبات بةسِيَوة ئةسناْة ئةّء ديَت ثيَو ناسطيَشِى، ْويَٓةسيَهىء نوسدطتاْى سةىبة ْويَٓةساْىء ديَطشةنةى
 ٖةيَبزاسدٕ ْاوضةناْى دياسيهشدْى .1

 .تيَياْذا ٖةيَبزاسدٕ بةسيَوةضوْى نشدْى طةسثةسػتى بؤ ٖةيَبزاسدٕ ْاوضةناْى ييزْةناْى ثيَهٗيَٓاْى .2
 سيَطايةى ئةوء نات دياسىهشدْىء ٖةيَبزاسدْةنإ بةسِيَوةضوْى ئاطاْهاسى بؤ سيَُٓايىء صاْياسى دةسنشدْى .3
 . ٖةيَذةبزيَشدسيَت ثآ ٖةيَبزاسدْى ييزْةناْى ئةْذاَاْىء طةسؤى نة

 :سةوتةّ َاددةى
 نراسطيَشِيى ء نوسدطرتاْى  برةسةى  ْويَٓةساْىء دادوةسيَو بةطةسؤنايةتى ٖةيَبزاسدٕ ْاوضةناْى ييزْةى ثيَهٗيَٓاْى
 .ثيَهذةٖيَٓٔ ٖةيَبزاسدٕ طةْتةسةناْى زْةىيي خؤياْةوة يةسيَى نةئةَاْيؽ
 :ٖةػتةّ َاددةى
 ْويَٓرةسى ء ياطاْاطيَوء طؼتى داواناسى ديَطشيَهى يإ دادوةس بةطةسؤنايةتى ٖةيَبزاسدٕ طةْتةسيَهى ٖةس ييزْةى

 .ثيَهذيَت  ٖةيَبزاسدٕ ييظتيَهى ٖةس
 
 
 
 
 دووةّ بةػى
 ٖةيَبزاسدٕ ْاوضةناْى

 ْؤيةّ: َاددةى
 .ْةبيَت نةَرت ْاوضة يةضواس بةػيَوةيةى ٖةيَبزاسدٕ ْاوضةى طةس دابةػذةنشيَتة امعري نوسدطتاْى
 :دةيةّ َاددةى
 ْاوضةنة ييزْةى بةيآْاَةى بةطويَشةى نة ٖةيَبزاسدٕ طةْتةسى طةسرَاسةيةى دابةػذةنشيَتة ٖةيَبزاسدٕ ْاوضةى

 .دةبيَت
 :ياْضةٖةّ َاددةى

ٕ  بٓةَاياْرةى  ئرةو  بةطويَشةى جنوَةٕئة ئةْذاَيَتى بؤ تةواونةس ٖةيَبزاسدْى  بةػراْةى  يرةو  ييَروةنشاوة  باطريا
ّ  بةسبةطرتةنإ،  ْةَاْى يةدواى بذسيَت، ئةجناّ تيَذا ٖةيَبزاسدْيإ ْاتواْشيَت نةئيَظتا عريام نوسدطتاْى  ئرةجنا
 .دةدسيَت

 طيَيةّ بةػى
 ٖةيَبزاسدْةنإ ناتى

 :دواْضةٖةّ َاددةى



 ديراسى  يرةناتى  برةس  ساطةياْذْةوة ٖؤناسةناْى يةسيَطاى نوسدطتاْى بةسةى اسيَهىبشِي بةطويَشةى ٖةيَبزاسدٕ ناتى
 .بآلودةنشيَتةوة ْةبيَت، نةَرت َاْطيَو ية نة بةَاوةيةى نشاو،

 :طياْضةٖةّ َاددةى
 .دةدسيَت ئةجناّ سؤردا يةيةى عرياقذا نوسدطتاْى ْاوضةناْى طةسدةّ ية دةْطذإ
 :ضواسدةٖةّ َاددةى
ٕ  سؤردا ثراْضة  يةَاوةى بشِياسيَو ٖةيَوةػاْةوةى، يإ ئةجنوَةْةنة َاوةى ووْىتةواوب يةناتى  طرةسؤنى  يةاليرة
 دةطرت  ٖةيَوةػراْةوةيةوة  يإ ئةجنوَةْةنة َاوةى ٖاتٓى نؤتايى يةسؤرى نة دةسدةضيَت ديَبةديَهشدْةوة دةطةآلتى
ّ  اددةىَ ئةسهاَى بةطويَشةى ْوآ ئةجنوَةْى ٖةيَبزاسدْى ناتى تيايذاء ثيَذةنات ّ  دواْضةٖرة  ديراسى  ياطراية،  يرة
 .دةنشيَت

 ضواسةّ بةػى
 دةْطذةسإ خؼتةناْى

 :ثاْضةٖةّ َاددةى
ٕ  طرةْتةسةناْى  بةطويَشةى دةْطذةسإ ْاوى خؼتةى ٖةيَبزاسدٕ ْاوضةيةنى ٖةس بؤ  نرة  ئاَادةدةنشيَرت  ٖةيَبرزاسد
 بةضرةْذ  طشترووةو  يرةخؤ  بوْيراْى  ةدايوي ػويَٓى َيَزووء ْاوْيؼإ ثيؼةوء سيَهدشاوٕ ئةظةدى ثيتةناْى بةثيَى
 نرةخؤى  ترش  سيَطايرةنى  ٖةس دةتواْيَت باآل ييزْةى ئةوا ْةنشا ئةَة ئةطةسء دةْيَشدسيَت ْاوضةنة ييزْةى بؤ نؤثيةى
 .داوانشاو َةبةطتى بةديٗيَٓاْى بؤ بةس بيطشيَتة دةصاْيَت، بةػياوى
 :ػاْضةٖةّ َاددةى
ٕ  برؤ  ئةطرتؤ  دةطشيَترة  طرةْتةسةناْذا  بةطرةس  ٕخؼتةنا دابةػهشدْى ناسى ْاوضة، ييزْةى  يرةو  بآلونشدْرةوةيا
ّ  نرةالْى  دةبيَرت  بةَاوةيرةى  ئةَرةؾ ء ئاَادةنشاوٕ َةبةطتة ئةو بؤ نة بؤسداْةدا  يرةناتى  سؤر يرةثاْضة  برةس  نرة

 ةوةيإبآلونشدْ َيَزووى ديَطرينشدْى ْاوضةنةو ييزْةى بةَؤسى َؤسنشدْيإ دوابةدواى بيَت، دةْطذاْةنة هشاوىيدياس
 .ثاْضةٖةّ َاددةى ْاوةسؤنى سةضاونشدْى يةطةأل
 
 

 :سةظةٖةّ َاددةى
 ديراسى  براآل  دةطرتةى  برةياْيَهى  برة  ثيَهٗاتةنرةى  دؤسو نةػيَوةو دةْطذإ ناستيَهى ػاسطتاْى باسى فةسَاْطةى
 يرةناتى  خؤى تىنةطيَ دةْطذةس بةَةسديَو نشدبيَت، تةواو طايَى ٖةردة نةتةَةْى ٖاوآلتيةى ٖةس دةداتة دةنشيَرت،
 .بظةمليَٓيَت دةْطذاْذا
 :ٖةردةٖةّ َاددةى

 دةْطذةساْرذا،  يةخؼرتةى  فةساَؤػهشابيَت ْاوى تؤَاسنشدْىء بيَت تيَذا دةْطذةسى َةسدةناْى  نةطيَو ٖةس بؤرر 1
 نرة  هاتب ٖاوآلتيةى ٖةس ْاوى صيادنشدْى داواى ٖةية دةْطذةسيَو ٖةس بؤ و بهات، ْاوى تؤَاسنشدْى داواى دةتواْيَت
 يةخؼرتةى  بةْاسرةم  نة بهات ٖاوآلتيةى ٖةس ْاوى صيادنشدْى داواى يإ فةساَؤػهشاوة ْاوى تؤَاسنشدْى بةْاسةم

 .دةْطذةساْةوة خؼتةى بآلونشدْةوةى يةبةسواسى سؤردا دة يةَاوةى طشِدساوةتةوة، دةْطذةساْذا



 ْرةنات  تيَجرةسِ  سؤر يةطرآ  نرة  ةَاوةيةنذاي يةنالنشدْةوةى بؤ دةنشيَت ْاوضةنة ييزْةى بة ثيَؼهةؾ داوانةرر 2
 .دةبيَت سةٖا داوانة هشدْةوةىييةنالي بشِياسى داوانةوةو ثيَؼهةػهشدْى يةبةسواسى

 ثيَٓذةّ بةػى
 ثايَيوساو دةْطذةسو َةسدةناْى

 :ْؤصدةٖةّ َاددةى
 َةسداْرةى  ئةو ئةطةس ساو،ثايَيَو يإ دةْطذةس ببيَتة َآ، يإ بيَت ْيَش ٖةية عريام نوسدطتاْى ٖاوآلتيةنى ٖةس بؤ

 .ييَوةنشاوة باطيإ ياطايةدا يةّ نة تيَذابيَت
 :بيظتةّ َاددةى
 .نشدبيَت تةواو طايَى ٖةردةء بيَت عريام نوسدطتاْى ٖاوآلتى دةْطذةس َةسدة
 :يةىء بيظت َاددةى

 :ئةجنوَةٕ ئةْذاَيَتى بؤ ثايَيَوساو َةسدةناْى
 .تيايذا بيَت داْيؼتوء بيَت عريام نوسدطتاْى ٖاوآلتى .1
 .طايَى طى تةَةْى طةيؼتبيَتةء ٖةبيَت تةواوى ػايظتةيى .2
 .بضاْيَت بةتةواوى ْوطني خويَٓذْةوةو .3
 (.ْةصاٖةت) ثانيضةيىء طؼتى ئادابىء بةػةسةف يةنةداس بةتاواْى ْةدسابيَت سونِ .4

 .دصى يإ بةئةْكةطت نوػتٓى بةتاواْى بةْذنشدٕ بة ْةدسابيَت سونِ .5
ٕ  ثالْرى  ثانتاونةس دةطةآلتى تاواْاْةى ةوي ْةنشدبيَت بةػذاسى .6 ٕ ء بؤداْراو  ئرةجناَى  يةنوسدطرتا
 .داوٕ

 ػةػةّ بةػى
 ثاآلوتٔ خؤ

 :دووء بيظت َاددةى
ٕ  سرضب  ٖرةس رر 1 ٕ  ضرني  يرا ٕ  ئاػروسيى  توسنُإ،عرةسةب، ) ْةترةوةيى  نةَيٓةيرةنى  يرا  ٖةسنةَيٓةيرةنى  يرا
 يرةخؤ  عرريام  نوسدطرتاْى  ئاطرتى  يةطةس وساوةناْىثايَيَ نةْاوى بهات ثيَؼهةؾ خؤى تايبةتى ييظتى دةتواْيَت(تش

 .طشتبيَت
 نرراتى بآلونشدْررةوةى يررةسؤرى نررة دةبيَررت سؤردا دة يررةَاوةى ثايَيَوساوةنررإ ييظررتى ثيَؼهةػررهشدْىررررر 2

ء بيظرت  يرةَاددةى  بةيَطةْاَاْرةى  ئةو بةثؼتئةطتوسيى باآل دةطتةى طةسؤنى بؤ ثيَذةنات دةطت ٖةيَبزاسدْةناْةوة
 .ثيَويظتة ايةداياط ئةّ يةنى

 
 
 

 :طآء بيظت َاددةى



ٕ  دةناترةوةو  يرةناليى  داوا طةعاتذا ضواسء بيظت يةَاوةى باآل دةطتةىرر 1  ْويَٓرةسى  ثرايَيَوةسو  داوانراسى  ثاػرا
 .دةناتةوة ئاطاداس دووسؤردا يةَاوةى يةبشِياسةنةى دياسيهشاو ييظتى
 دةطتةى يةبشِياسى تاْة يةبشِياسةنة، ئاطاداسنشدْةوةى زوىيةَيَ دووسؤردا يةَاوةى دةتواْيَت ثايَيَوةس داواناسىرر 2
 . بذات نوسدطتإ تيَٗةيَضوْةوةى دادطاى يةالى باآل
 دوو يرةَاوةى  تاْةنة دةسباسةى يةنالنةسةوة بشِياسيَهى ٖةيةتى تةَيضييةى طيفةتة بةو تيَٗةيَضوْةوة دادطاىرر 3
 .دةسدةنات سؤردا
 يةَيَررزووى طررةسةوة ييَوةنشاوةنرراْى برراغ بررةبشِياسة اطاداسنشابيَتٓررةوةئ ثةيوةْررذداسةنإ وادادةْشيَررترررر 4

 .دةسيهشدووة اليةْةى ئةو ئاطاداسيةناْى بؤسدى يةْاو بآلونشدْةوةيإ
ّ  الْى ثايَيَوساوةنإ ييظتى ساطةياْذْةوة ٖؤناسةناْى يةسيَطاى باآل دةطتةىرر 5  ثريَؽ  سؤر دواْرضة  برةَاوةى  نرة
ّ  برؤ  نرة  برؤسدةدا  يرةو  ٖةسوةى ة،بآلودةناتةو دةْطذإ ناتى  ْراو  ٖةيَبرزاسدْى  طرةْتةسيَهى  يةٖرةس  َةبةطرتة  ئرة

 .بآلودةناتةوة ئاَادةنشاوة ٖةيَبزاسدٕ ْاوضةناْى
 سةوتةّ بةػى

 ٖةيَبزاسدٕ ثشِوثاطةْذةى
 ضواسء بيظت َاددةى

 بٓرةَاى  نوسدطتاْى بةسةى بةَةسديَو ئادابذا،ء طؼتى طيظتةَى ياطاو يةطٓوسى ئاصادة ٖةيَبزاسدٕ ثشوثاطةْذةى
 .بهات دابني نيَبةسنيَهاسةناْذا ييظتة يةْيَوإ يةٖةيذا ٖاوتايى
 

 :ثيَٓرء بيظت َاددةى
ٌ  ثريَؽ ء ثيَرذةنات  دةطرت  ثايَيَوساواْرةوة  ْاوى ييظتى بآلونشدْةوةى دواى يةسؤرى ٖةيَبزاسدٕ ثشوثاطةْذةى ء ضر

 .ثآديَت نؤتايى دةْطذإ ثشؤطةى يةدةطتجيَهشدْى طةعات ٖةػت
 ٖةػتةّ بةػى

 دةْطذإ
 :ػةؾء بيظت َاددةى
 بررةس طؼررتيةنإ داوانرراسة ديَطشاْررى يررةدادوةسو دطررة ئةْذاَررةناْىء ٖةيَبررزاسدٕ طررةْتةسى ييزْررةى طررةسؤنى

 :خواسةوةية ػيَوةيةى بةّ نة ْاوضةنةدا، ييزْةى يةبةسدةّ دةخؤٕ طويَٓذيَو ئةسنةناْيإ يةثشانتيضةنشدْى
 "ديَبةديَبهةّ بياَليةْىء ئةَاْةتء بةساطتطؤيى سةنةّنا طةوسة بةخواى دةخؤّ طويَٓذ"

 :سةوتء بيظت َاددةى
ٕء دةْطرذا  طرٓذوقةناْى  قرةباسةى  ػريَوةو  يَطاياْرةوة يةسِ ترا  دةسدةنات ثيَويظت صاْياسىء سيَُٓايى باآل دةطتةى
 .بهشيَت دياسى نشدْةوةيإء داخظنت ضؤْيةتى
 :ٖةػتء بيظت َاددةى
ٕ  ئاَادةنشدْىء دةْطذإ ناستةناْى نشدْى ةضاخب ٖةيَذةطتيَت ْاوضة ييزْةى ء صاْيراسى  برةطويَشةى  طرٓذوقةنا

 .باآل دةطتةى سيَُٓاييةناْى



 :ْؤء بيظت َاددةى
ٕ  ٖةيَبرزاسدْى  بؤ دةْطذإرر 1  نةػريَوةو  ٖةيَبزاسدْةنرةدا  نراستى  يرةْاو  دةبيَرت  ْوطريٓةوة  يرةسيَطاى  ييظرتةنا

 .دةسيذةنات باآل ةطتةىنةد دةبيت بةياْيَو بة ثشِنشدْةوةىء ضوَْيةتى
 .بهاتةوة ثشِ بؤ ناستةنةى بهات تش نةطيَهى ية داوا ،دةتواْيَت ْاصاْيَت ْوطني خويَٓذْةوةو دةْطذةسةى ئةورر 2
 .ْانشيَت قبوأل يةدةْطذاْذا ْويَٓةسايةتىرر 3

 :طى َاددةى
ٕ  طةْتةسى ييزْةى طةسؤنى ّ  ثاساطرتٓى  ٖةيَبرزاسد  ئرةو  دةتواْيَرت  طرتؤو،و ئة دةطشيَترة  يةطرةْتةسةنةيذا  ْيرضا
 ْاوخؤو ٖيَضةناْى ْابيَتء دةنات طةالَةتيإء ٖةيَبزاسدْةنإ بةسِيَوةضوْى باؾ نةصةَاْةتى بطشيَتةبةس سيَوػويَٓاْة
 .ْةبيَت ييزْةنة طةسؤنى داواى يةطةس تةْٗا دةْطذاْةوة طةْتةسةناْى ْاو بضٓة ضةنذاسةنإ
 :يةىء طى َاددةى
ء ٖةيَبزاسدٕ بةثشؤطةى طةباسةت دةنشيَت ثيَؼهةػى دةنؤيَيَتةوةنة ْاَةيةى صىْاسِا يةٖةس طةْتةس ييزْةى
 .دةنشيَت ديَطري تايبةتذا يةنؤْوطيَهى ٖؤداس بةبشِياسيَهى
 :دووء طى َاددةى
 دةطرتةى ء ثيَرذيَت  نؤتايى ئيَواسة ٖةػتى يةطةعاتء ثيَذةنات دةطت بةياْى ٖةػتى يةطةعات دةْطذإ ثشؤطةى

 .داْشابووٕ دةْطذإ بؤ ْةنات تيَجةسِ ناتزَيَشاْة يةو نة بهات دياسى تش ناتى بةياْيَو ةب دةتواْيَت باآل
 :طآء طى َاددةى
ٕ  ثشؤطرةى  ٖاتٓى نؤتايى طةْتةسةنة ييزْةى طةسؤنى دةْطذاْذا، دياسيهشاوى ناتى بووْى تةواو يةطةأل  دةْطرذا

 ديرا  ئاػرهشا  بةػيَوةيةنى دةْطةنإ دةنشيَٓةوةو إطٓذوقةنء دةنات ديَطريى ٖةيَبزاسدْذا يةنؤْوطىء سادةطةيةْيَت
 .نيَبةسنيَهاسةنإ ييظتة ْويَٓةسى بووْى بةئاَادة دةنشيَٓةوة

 
 :ضواسء طى َاددةى
 :دادةْشئَ ثوضةأل بة خواسةوة ناستاْةى ئةّ
 .طةْتةسةنة ييزْةى َؤسى بة ْةنشاو َؤس ناستىرر 1
 ٖةيَبرزاسدْى  بؤ دياسة ثيَوة طةسييَتيَهذاْى ناستاْةى ئةو يإ وساوإثايَيَ ييظتيَهى ٖيض بؤ ٖيَُاْةنشاو ناستىرر 2
 .يةييظتةنإ يةنآ

 :ثيَٓرء طى َاددةى
ٕ  ئةجناَةناْى يةطةس وارؤنشاو نؤْووطى بةئاَادةنشدْى ٖةيَذةطنت طةْتةسةنإ ييزْةىرر 1  دةخيةْرة ء دةْطرذا
 .اوضةنةْ ييزْةى دةيذةْة طةْتةسةنةو بةَؤسى َؤسنشاو داخشاوو صةسفى
 برةئاَادةنشدْى  ٖةيَذةطنت طةْتةسةنإ، بةيَطةْاَةناْىء ئةجناَةنإ نؤنشدْةوةى دواى ْاوضةنإ ييزْةىرر 2

 .باآل دةطتةى دةيذةْةء ييزْةنةيإ بةَؤسى َؤسنشاو وارؤنشاوو نؤْوطى
 :ػةؾء طى َاددةى

 .ٖةيَبزاسدٕ اىتيَهشِ دةسٖيَٓاْى بؤ دةنشيَت نوسطيةنإ دابةػى دةْطذةسإ دةْطى نؤىرر 1



 بررؤ دةنشيَررت ٖةيَبررزاسدٕ تيَهررشِاى دابةػررى ٖيَٓرراوة بةدةطررتى ييظررتيَو ٖررةس دةْطاْررةى ئررةو طررةسدةَىرررر 2
ّ  سةضراونشدْى  يةطرةأل  ٖيَٓراوة  بةدةطرتى  دياسيهشاو ييظتيَهى ٖةس نوسطياْةى ئةو رَاسةى دةطتٓيؼاْهشدْى  دوو ئرة

 .خواسةوة الى خايَةى
 دةْطرةناْى  يةئةجنوَةْرذاو  ْابيَرت  ْويَٓرةسى  ْرةٖيَٓابيَت  بةدةطرت  ْطرذةساْى دة دةْطى ى%7 ييظتيَو ٖةسرر 3

 .طةسنةوتٓةناْيإ سيَزةى بةطويَشةى ٖيَٓاوة بةدةطت طةسنةوتٓيإ ييظتاْةى ئةو بةطةس دابةػذةنشيَت
 يَىبةتا بة ٖةيَبزاسدٕ تيَهشِاى نةْاطةْة ئةوتؤوة( باقى) َاوة بوْى بةٖؤى نة بةتاآلْةى نوسطية ئةورر 4

 .ٖةية َاوةيإ نةطةوسةتشئ ييظتاْةى ئةو دةدسيٓة يةى يةدواى يةى بةػيَوةى دةَيَٓٓةوة،
 :سةوتء طى َاددةى

 .بآلودةناتةوة ٖيَٓاوة بةدةطتى ييظتيَو ٖةس نوسطياْةى ئةوء طةدى سيَزةى باآل ييزْةى .1
 بةّ ييظتةنةيةو ةخاوةْىن ديَذةٖيًََشيَت اليةْة ئةو بؤ ثايَيَوساوإ ْاو طةسنةوتواْى ٖةيَبزاسدْى .2

 :دةبيَت خواسةوة ػيَوةيةى
 يةى دواى ية يةى -أ
 دةطتٓيؼاْهشدٕ -ب
 قوسعة -ز
 .بآلودةناتةوة عريام نوسدطتاْى ْيؼتُاْى ئةجنوَةْى ئةْذاَيَتى بؤ طةسنةوتوإ ْاوى باآل دةطتةىرر 4

 َاددةى طى وٖةػتةّ:
ى ٖةيَبزاسدٕ ٖةيَوةػيَٓيَتةوة ئةطةس دةسنةوت غةؾ يا فيًَى دةطتةى بايَا بوَ ٖةية ٖةيَبزاسدْى ٖةس َةيَبةْذيَه
 تيَذا نشاوة وناسدةناتة طةس ئةجناَةناْى ٖةيَبزاسدٕ

 طيَيةّ دةسواصى
 ئةجنوَةْذا ية ئةْذاَيَتى
 يةنةّ بةػى
 ثاداػتةنإء سةؿاْةنإ

 :ْؤء طى َاددةى
 يررةناتى دةسيررذةخات واقعاْررةى ةوئرر يررإ دةيررذات بريوساياْررةى ئررةو دةسبرراسةى ْانشيَررت يةئةْررذاّ ثشطررياس

 .يةئةجنوَةْذا ناسةنةى نتيضةنشدْىاثش
 
 
 

 :ضٌ َاددةى
ٕ  ئةْذاَيَهى ٖيض ْابيَترر 1 ٕ  بهشيَرت  َوالسةقرة  ئةجنوَرة  بةطرتٓى  يرةناتى  تاواْيَهرةوة  برةٖؤى  بطرييَرت  يرا

 تاواْةنرةوة  اَرذاْى ئةجن بةطرةس  نرة  ْرةبيَت  باسةدا يةو تةْٗا ئةجنوَةٕ سيَجيَذاْى بةبآ ئةجنوَةْذا خويةناْى
 .دةطرييَت



ٕ  خويرةناْى  يرةدةسةوةى  بطرييَرت  يإ بهشيَت َوالسةقة ئةجنوَةٕ ئةْذاَيَهى ٖيض ْابيَترر 2  برةٖؤى  ئةجنوَرة
 تاواْةنرةوة  ئةجناَرذاْى  نةبةطرةس  ْرةبيَت  سايَةترةدا  يرةو  تةْٗا ئةجنوَةٕ طةسؤنى سيَجيَذاْى بةبآ تاواْيَهةوة
 .دةطرييَت
 :يةىء ضٌ َاددةى
ٕ  َاْطاْرة  ثاداػرتيَهى  ئةْذاَرةناْى ء طهشتيَشةنةىء ديَطشةنةىء ئةجنوَةٕ يةطةسؤنى يةى ٖةس  نرة  وةسدةطرش
 .دةنشيَت دياسى ئةجنوَةْةوة يةاليةٕ
 :دووء ضٌ َاددةى

 .دةنشيَت ئةرَاس خاْةْؼيٓهشدٕ بةسصنشدْةوةو طاآلْةو طةسَوضةى بةَةبةطتى ئةجنوَةٕ ئةْذاَى خضَةتىرر 1
ٕ  خضَةترذا  ئةجناَذاْى يةناتى دا يةدةطت طياْى ئةجنوَةٕ ةئةْذاَاْىي يةنيَو ئةطةسرر 2  ٖؤيرةوة،  برةو  يرا
 .دةنات دةطتٓيؼاْى نةئةجنوَةٕ دةبشِدسيَتةوة خيَضاْةنةى بؤ خاْةْؼيٓى َوضةيةنى ئةوا

 دووةّ بةػى
 بةئةْذاَيَتى ٖاتٔ نؤتايى

 :طآء ضٌ َاددةى
 :خواسةوةدا باساْةى يةّ ويةيةنيَ ديَت يةئةجنوَةْذا ئةْذاَيَتى بة نؤتايى

 .ٖةيَوةػاْةوةى يإ ئةجنوَةْةنة بةَاوةى ٖاتٔ نؤتايىرر 1
ٕ  قبويَهشدْيرةوة  يةَيَزووى دادةْشيَت بةديَبذيَهشاوء  ئةْذاّ يةناسنيَؼاْةوةى دةطترر 2  ئةجنوَةْرةوةء  يةاليرة

 .ئاَادةبووإ  صؤسيٓةى بةدةْطى
 ئاَادةبوو ئةْذاَاْى طآيةنى بةصؤسيٓةى نةئةجنوَةٕ جنوَةٕ،ئة ئةْذاَيَتى يةَةسدةناْى يةنيَو ْةَاْىرر 3

 .دةدات يةطةس بشِياسى
 .َةػشوع ثاطاويَهى بوْى بةبآ ئةجنوَةْذا يةنى يةدواى يةى داْيؼتٓى يةطآ ئةْذاَيَو ْةبووْى ئاَادةرر 4
 .ئةْذاّ َشدْىرر 5

 :ضواس و ضٌ َاددةى
ٕ  تشى ثايَيَوساويَهى ئةوا وبو بةتاأل ئةجنوَةٕ نوسطيةناْى ية يةنيَو ئةطةس  نرة  ػرويَٓى  دةخشيَترة  ييظرت  ٖرةَا
ّ  سرةوتى  طرىو  يرةَاددةى ( 2) بشِطرةى  بةطويَشةى ييظتةنةية نةخاوةْى ٖةيَذةبزيَشدسيَت اليةْةوة ئةو يةاليةٕ  ئرة
 .ياطاية

 ضواسةّ دةسواصةى
 يةئةجنوَةْذا ناسةنإ بةسِيَوةضوْى

 :ثيَٓر و ضٌ َاددةى
 .ٖةيَبزيَشيَت تش ديَطايةنى ٖةس دةػيَت ثيَويظتذا يةناتىء دةبةطتيَت خؤى ؼتٓةناْىداْي يةٖةوييَش ئةدوَةٕ
 :ػةؾء ضٌ َاددةى

 ٖةيَبرزاسدٕ،  ئةجناَرةناْى  بآلونشدْرةوةى  سؤرى دةيرةَني  دةى يةطرةعات  خرؤى  نؤبوْةوةى يةنةَني ئةجنوَةٕ
 .دةبةطتيَت



 :سةوتء ضٌ َاددةى
 :دةخؤٕ طويَٓذة ئةّ ئةْذاَإ دةبةطتيَتء ئةْذاّ ثريتشئ ةتىبةطةسؤناي خؤى نؤبوْةوةى يةنةَني ئةجنوَةٕ

 "باآلناْى بةسرةوةْذيةء عريام نوسدطتاْى خانىء طةٍ يةيةنيَتى بهةّ ثاسيَضطاسى طةوسة بةخواى دةخؤّ طويَٓذ"
 :ٖةػتء ضٌ َاددةى

 سةٖراى  بةصؤسيٓرةى  يَشطهشتء طةسؤى ديَطشىء طةسؤى ْٗيَٓى دةْطذاْى بةسيَطاى يةنةَيذا يةداْيؼتٓى ئةجنوَةٕ
 .ٖةيَذةبزيَشيَت ئةْذاَاْى
 :ْؤء ضٌ َاددةى

 يةطرايَيَهذا  بةَرةسديَو  دةنرات  دةطتٓيؼإ نؤبوْةوةناْى خويةناْى ناتى يةنةَيذا يةداْيؼتٓى ئةجنوَةٕرر1
 .ْةبيَت نةَرت خوٍ يةدوو
 داْيؼرتٓيَهى  بةطرتٓى  ؼرتى باْطيَ ٖةية بؤيإ ئةجنوَةٕ ئةْذاَاْى رَاسةى ضاسةنى يإ ئةجنوَةٕ ةسؤنىرر ط2

 باْطيَؼرتةنةى  دياسيهشاواْرةى  بابةترة  ئرةو  بةطةيشنشدْى دةبيَت تايبةت باسةدا يةّ نؤبوْةوةنةء بهةٕ ْائاطايى
 .يةطةسنشاوة

 دةطرةآلتى  طرةسؤنى  داواى يةطرةس  بهرات  ْائاطايى داْيؼتٓيَهى بةطتٓى داواى دةتواْيَت ئةجنوَةٕ طةسؤنىرر 3
 .ويظتذاثيَ يةناتى ديَبةديَهشدٕ
 :ضةجنا َاددةى

ٔ  ساطرت  ئةجنوَةٕ داْيؼتٓةناْىرر 1  وبشِياسةنراْى  ْرةبيَت،  ئةْرذاَاْى  صؤسيٓرةى  برةئاَادةبووْى  ترةْٗا  ْراب
ء دةويَرت  تايبرةتى  نةصؤسيٓةيةنى ْةبيَت باساْةدا يةو تةْٗا وةسدةطرييَت، ئاَادةبووإ سةٖاى بةصؤسيٓةى ئةجنوَةٕ
 .دةبيَت يةنالنةسةوة طةسؤى ةْطىد بريوسِاناْذا بووْى يةنظإ يةناتى
 .دةضيَت بةسِيَوة بةَاددة َاددة ياطانإ ثشؤرةى يةطةس دةْطذإرر 2
 
 

 :يةى ثةجناو َاددةى
 طرايَى  دوانؤبوْرةوةى  ٖراتٓى  برةنؤتايى ء ثيَرذةنات  دةطت داْيؼتٓيةوة يةيةنةَني طايَةو طآ ئةجنوَةٕ َاوةى
 .ديَت نؤتايى طيَيةَى
 

 :دوو ثةجناو َاددةى
ٔ  ْٗيَٓرى  دةػيَت ئاػهشايةو ئةجنوَةٕ يؼتٓةناْىداْ ٕ  طرةسؤنى  داواى يةطرةس  بر ٕ  ئةجنوَرة  نرة  رَاسةيرةى  يرا

 .ئاَادةبوإ صؤسيٓةى بةسةصاَةْذىء ْةبيَت نةَرت ئةْذاَإ رَاسةى يةضاسةنى
 :طآ ثةجناو َاددةى
ٕ  ةىثرشؤر  ٖةيرة  يةئةْرذاَاْى  دة بؤ يإ يةئةجنوَةٕ بوو دسوطت ديَةديَهشدْى دةطةآلتى بؤ  ثيَؼرٓياس  ياطرانا
ٕ  يةبيٓيٓى بةس ْانشيَت طةيش ياطا ثشؤرةىء بهةٕ ٕ  ثشؤرةيرةى  ٖرةس  تايبةمتةْرذةوةو  ييزْرةى  يةاليرة   ئةجنوَرة

 .بةسدةَى ْاخشيَتةوة داْيؼتٓةناْذا خويةى ئةو ٖةَإ يةَاوةى تش داسيَهى سةتيهشدةوة



 :ضواس ثةجناو َاددةى
 بةساَبرةس  ييَجشطريٓةوة  ثشطرياسو  دةتواْيَت ئةجنوَةٕ ْاوخؤى يشِةوىثة بةثيَى ئةجنوَةٕ ئةْذاَيَهى ٖةَوورر 1

ٕ ء ئرةسى  ضواسضريَوةى  دةضرٓة  بابةتاْرةى  بةو طةباسةت بهات ديَبةديَهشدٕ دةطةآلتى ئةْذاَاْى ء دةطرةآلتةناْيا
ٕ  نرشد  ثيَويظتى طةسء ئاطاداسنشدْةوةيإ يةسؤرى سؤردا سةوت يةَاوةى بذسيَتةوة وةآلَيإ دةبيَت  يةطرةس  طفتوطرؤنشد
 .ديَبةدآدةنشيَت ئةجنوَةْذا يةْاو ييَجشطيٓةوةنة بابةتى
ٕ  ثيَؼهةؾ ٖؤداس داوايةنى ٖةية ئةجنوَةٕ ئةْذاَاْى ضاسةنى بؤرر 2  َتُاْرة  بةوةسطشتٓرةوةى  طرةباسةت  بهرة

 برووْى  تيَجةسِ ىدوا ْانات داواية ئةو يةطةس طفتوطؤ ئةجنوَةٕ يةئةْذاَاْى، يةنيَو يإ ديَبةديَهشدٕ يةدةطةآلتى
 .دةنشيَت يةطةس طفتوطؤى بةتةواوى سؤر دوو ئةوةى ثاؾ دةدسيَت يةطةس دةْطىء ْةبيَت بةطةسيذا سؤر سةوت
ٕ  ديَبةديَهشدٕ يةدةطةآلتى َتُاْة بشِياسيذا ئةجنوَةٕ ئةطةسرر 3  دةبيَرت  ئرةوا  وةسطشيَترةوة  يةطرةسؤنةنةى  يرا

 .بهات ثيَؼهةؾ يةناسنيَؼاْةوةنةى دةطت يةنظةس
 :ثيَٓر ثةجناو َاددةى
 .ئةطتؤ دةطشيَتة ئةجنوَةْذا ْاو ية ْيضاّ ثاساطتٓى دةنات ْويَٓةسايةتى ئةوةى يإ ئةجنوَةٕ طةسؤنى

 ثيَٓذةّ دةسواصى
 ئةجنوَةٕ دةطةآلتةناْىء ئةسى

 :ػةؾ ثةجناو َاددةى
 :دةنات ثشانتيضة خواسةوة دةطةآلتاْةىء ئةسى ئةّ ئةجنوَةٕ

 .داْإ ياطا .1
 ديراسيهشدْى ء عريام نوسدطتاْى طةىل ضاسةْوطظاصةناْى َةطةيةء ثةميآْاَةنإ يةطةس  بشِياسدإ .2

 .ْيَوةْذيذا دةطةآلتى يةطةأل ياطايى ثةيوةْذى
 دةطةآلتةنةى ئةْذاَاْى داية يةدةطةآلتى نة دآبةدآنشدٕ دةطةآلتى طةسؤنى نشدْى ْيؼإ دةطت .3

 .بهات ْيؼإ دةطت تش يةنةطاْى يإ ئةجنووَةٕ ئةْذاَاْى يةْيَوإ
 .ديَبةديَهشدٕ يةدةطةآلتى َتُاْة وةسطشتٓةوةىء ثيَذإ َتُاْة .4
 .ثةسةطةْذٕ ثالْةناْىء طؼتى بوددةى يةطةس بشِياسدإ .5
 .ديَبةديَهشدٕ دةطةآلتى ناسةناْى نشدْى ضاوديَشى .6
 .بيَت باؾ ثيَى َةطةيةيةى يةٖةس ييَهؤيَيٓةوة ئةجناَذاْى بؤ ييزْة ثيَهٗيَٓاْى .7
 .فةسَاْبةساْى داَةصساْذْىء َيالنةناْى بوددةو دياسيهشدْىء خؤى بؤ ْاوخؤ ةوىثةيشِ داْاْى .8
 .ْاوخؤ ثةيشِةوى بةطويَشةى يةئةْذاَةناْى ناتىء ٖةَيؼةيى ييزْةى ثيَهٗيَٓاْى .9

ٕ (نشدْرى  دادطرايى ء تاواْبراسيى  بٓةَاناْى داْاْى .11 ٕ  يةسايَرةتى  ئةْرذاَا  طرويَٓذةى  يرةو  الداْيرا
 .خواسدووياْة

 ئةْرذاَيَتى ء ئةْذاَإ ٖةيَبزاسدْى بةساطتى طةباسةت دةنشيَت ثيَؼهةػى تاْاْةى ئةو ػيهشدْةوةى .11
 .دةسيذةنةٕ ئاَادةبوإ طيَيةنى نةصؤسيٓةى بةبشِياسيَو تةْٗا ْانشيَتةوة ثوضةأل ئةْذاَيَو ٖيض

 ػةػةّ دةسواصةى



 ٖةيَبزاسدٕ تاواْةناْى
 :سةوت ثةجناو َاددةى
 :نة وٖةسنةطيَ بةبةْذنشدٕ دةدسيَت طضا
ٕ  نةطيَو ٖةيَبزاسدْى بؤ بةناسٖيَٓابيَت توْذوتيزى فيأَلو سيَطاى يإ ٖةيَدةيَةتاْذبيَت بةثاسة دةْطذةساْىرر 1  يرا

 .يةٖةيَبزاسدْى سيَطةطشتٔ
ٕ  خظتبيَت يةناسى يإ طٓذوم طةس نشدبيَتة دةطتذسيَزى يإ بيَت دصى طٓذوقىرر 2  بةناسترةناْى  ئةوناساْرةى  يرا

 ياطراى  سنيَفرى  ريَرش  دةنةويَترة  ئةَاْةٖرةَووى  ئةجناَذابيَت، تاواْى بةسثيَطشتٓيةوة بةٖؤى يإ نشدبيَت دةْطذإ
 .طضاداْةوة

 .تؤَاسنشدبيَت بةئةْكةطت ٖةيَبزاسدْذا يةخؼتةى ْاوى داسيَو ضةْذرر 3
 .دابيَت دةْطى ضةْذداسيَورر 4
 ..ييَهشاوة اواىد دةْطذةسةوة يةاليةٕ نة ْوطيبيَت ييظتة يةو دياواصى ييظتيَهىرر 5

 .سيَطايةى بةٖةس طشتبيَت دةْطذةسيَو يةدةْطذاْى سيَطاىرر 6
 .داْابيَت بؤ بةسبةطتى يإ طشتبيَت ٖةيَبزاسدْةنإ ضوْى يةبةسيَوة سيَطاىرر 7
 .دةْطةناْذا ديانشدْةوةى يةناتى نشدبيَت طاختةناسىرر 8
 .نشدبيَت بزاسدٕٖةيَ بةثشوثاطةْذةى ثةيوةطتذاس يةئةسهاَةناْى طةسثيَضىرر 9

 
 سةوتةّ دةسواصةى
 َوتةفةسيكة ئةسهاَى

 :ٖةػت ضةجناو َاددةى
 تةْٗا مبيَٓيَتةوة دةسطاناْى ْضيو يإ ئةجنوَةْةوة،وة ْاو بضيَتة ةيْي بؤى ضةنذاس ٖيَضيَهى يإ ضةنذاسيَو ٖيض
 .ْةبيَت ئةجنوَةٕ طةسؤنى داواى يةطةس

 :ْؤ ثةجناو َاددةى
 تررةواوبوْي بةطررةس طررآَاْط تيَجررةسِبووْى دواى دةنررشئَ ثيَؼررهةؾ بزاسدْررةنإٖةيَ يةطررةس داواياْررةى ئررةو

 .ييَٓاطرييَت طويَيإ ٖةيَبزاسدْةنإ،
 :ػةطت َاددةى
 بةديَبةديَهشاوء دةسيذةنات نةئةجنوَةٕ بآلودةنشيَٓةوة تايبةتذا يةسؤرْاَةيةنى ئةجنوَةٕ دةسنشاوةناْى ياطا
 .داْةْشابيَت ديَبةديَهشدْى بؤ تش َيزوويةنى ٖيض طةس بآلونشدْةوةياْةوة يةسؤرى دادةْشيَت
 :يةىء ػةطت َاددةى
 ...نوسدطتاْيذا بةسةى يةسؤرْاَةى بآلونشدْةوةيةوة يةسؤرى دادةْشيَت بةديَبةديَهشاو ياطاية ئةّ

 
 
 

 نوسدى ى2692/ْةوسؤصى/19 بة بةساَبةس صايٓى ى8/4/1992 سيَهةوتى ضواسػةممةى يةسؤرى دةسنشا
 نوسدطتاْى بةسةى طياطىتى طةسنشاية



 نوسدطتإ ْيؼتيُاْى يةنيَتيى    تايَةباْى دةالٍ
 نوسدطتإ دميونشاتى ثاستى  باسصاْى ةطعودَ

 (ثاطؤى)نوسدطتإ طؤطياييظتى ثاستى    ئاطشئ عةبذويآَل
 عريام يةنوسدطتاْى طؤطياييظت ثاستى    َاَةْذ سةطوأل
 نوسدطتإ ػيوعى سضبى  حمةَةد عةصيض
 نوسدطتإ دميونشاتى طةىل ثاستى  عةبذويشةمحإ طاَى
 نوسدطتإ صةمحةتهيَؼاْى سضبى   عةصيض قادس

 ئاػوسى دميونشاتى بضوتٓةوةى  يوطف يةعكوب
 

 
 
 

 ٖوَيةناْى دةسضواْذْى ئةّ ياطاية
يراسى دا  سهوَةتى عَيشام ، يةّ دواييةدا ناسيَهى ئةوتؤى نرشد نرة يرة َةوبرةس ػرتى وا سِووى ْرةداوة ، ئرةوةبوو بشِ       

ئيذاسةناْى خؤى )دايةسةوفشَاْبةسإ( ية ْاوضةى نوسدطتإ      بهيَؼريتةوة، بةَرةؾ بؤػراييةنى سهروَى و ياطرا      
ناسيى بىَ ويٓة ى  ْايةوة و، بةسةى نوسدطتاْى نة ية طةييَذا ية داْوطتاْذا بوو خظتة بةسدةّ باسودؤخيضرهى ئرايَؤصو   

ئادةَيضادى تيَذا بيَت ، ْاضاس ثيَويظتة ناسوباسى سِيَو خبشىَ بؤ ئرةوةى   ئةصَووْيَهى طشإ ، ضوْهة ٖةس نؤَةيَطةيةى
ياطا، طةسوةس بىَ و عةدايةت بةسثابىَ و ، خؤساى و دةسَإ دةطةبةسبىَ و ، ئاطايؽ و َاف و َويضو و َاٍَ و ئراصادى و  

صاَرٔ ْانشيضرٔ ًَُالْرىَ و     ريإ و سوسَةتى ٖاوالتيإ ثاسيَضساو بيَت . ئةَاْةؾ بة نؤػؼى تةْيا نرةغ )ايفرشدي(  
ئاراوةى ىلَ ثةيذا دةبىَ . ئةّ دؤخة ثيَويظتى بة نؤػؼى ٖاوبةػة بؤ سِيَهدظنت و بةسيَوةبشدْى ناسوبراسى نؤَةيَطرة و   

 داطةثاْذْى سونُى ياطاو عةدايةت ، ئةَةؾ ية سِيَطاى ْويَٓةساْى طةيةوة ديَتة دةطت .
تيذا ْاوة، نة ػيواصيَهى ضانى دةسبشِيٓى ئاوات و ئوَيَرذى داو سؤر ساو برؤ   ئادةَيضاد ، ٖةس ية نؤْةوة داْى بة دميونشا

ضووْى نؤَةٍَ و ٖةيَبزاسدْى ْويَٓةسى خؤيةتى نة سونِ وئيذاسة بطشيتة ئةطتؤ  ئةّ ثشِةْظيجة طةملاْذوويةتى نة بؤ 
برة قرةدةس ثيَرشؤى     ناس ثيَهشدٕ ضانةو ، ػايةْى ئةصَوْةو، ٖريض ثشْظريجيَهيؽ برة دسيَرزايى ضراخةناْى َيرزوو      

دميونشاتى خؤساطش ْةبووة، تا  واى ىلَ ٖات ، بوو بة سِيَظاو سضةى ديٗاْى ئرةَشؤ، ئرةّ ديٗاْرةى نرة الثرةسةناْى      
سِريَُى ديهتاتؤسيى تيَذا دةثيَضشيَتةوة ، ثايةناْى طيظتةَيَهى ديٗاْيى ْرويَى يرة درىَ دادةَرةصسىَ نرة يةطرةس دوو       

 ةٕ: )دميونشاتى و، سِيَضْإ ية َاف و ئاصادييةناْى ئادةَيضاد )َشؤظ(( .نوضهةى بٓضيٓةيى ساطريئ، ئةَاْ
(  نة و تة خؤ و ، ػاْى داية برةس ئرةو   Defactoبةسةى نوسدطتاْى ، نة خؤى دةطتةالضتى واقيعى طؤسِةثاْةنةية )

ٕ بشِياسى دا نة برة  ئةصَووْة طةخت و طشاْة، نة سهوَةتى عيَشام ، بؤى بة دىَ ٖيؼت ، يةبةس ئةوة، بةسةى نوسدطتا
 طياْيَهى طةسدةَياْة، ػإ بذاتة بةس ئةو ئةسناْةو ، بة نشدةوة ثيَطةيةْيَتة . 

عَيشام.يةّ ثيَٓاوةػرذا،ٖةْطاوى يةنرةّ يرةّ ناسواْرةدا ئةوةيرة نرة ئرةّ        _واقيعى ئةّ رياْةى ئيَظتاى نوسدطتإ 
ؤ صآَهشدْى ئةوةى نة بٓاغةى يةطةس دوو نوضهةى نؤًََهاية ثا ٖةيَطشىَ و بطاتة ناسواْى ديٗاْى خاوةٕ ػاسطتاْى ب



دميونشاتى و سِيَضييَٓإ ية َاف و ئاصادييةناْى ئادةَيضاد دا َةصسيَٓىَ نةبةيَطةْاَةو سِيَظاناْى ْيَو دةويَةتى بٓياتيإ 
ثيَرى ئرةو   عيَشام دةتواْىَ ناسو براسى خرؤى برة    _ْاوة، ٖةسوةٖا بؤ ئةوةؾ بة ديٗاْى بظةمليَٓني نة طةىل نوسدطتإ

 ثشةْظيجاْةى نة ديٗاْى ئةَشِؤ داْى ثيَذاْاوة ٖةيَظوسِيَٓىَ و بةسِيَوةى ببات.
(دا بة ثيَى ثيَشِؤي ْاو خؤى بشِياسى وابروو ئةجنوَرةْيَهى ْيؼرتُاْى نوسدطرتاْيى     1988بةسةى نوسدطتاْى،يةطايَى)

بؤ بذؤصسيَتةوة ،بةالَّ باسو دؤخ  ْةسِةخظرا نرة    ثيَهةوة بٓىَ،سِاو ئاسةصووى طةىل نوسدطتإ دةس بربِيَ و نًيًى ضاسةْوطى
ئةو بشِياسةى ية صةَيٓةى واقعيذا بة نشداس ديَبةدىَ بهات تةْيا يةو دووطايَةى بةس يرة برةس خوداْرة ػرهؤَةْذةنةى      

(داْةبىَ،دواى ئةوةؾ ٖةس بؤى ْةنشا،يةبةس ئةو ناسةطاتة يةى ية دوا يةناْةى نة يةطةس يرةى  1991بةٖاسى طايَى )
ٍَ سهوَرةتى          و بة خَيشايى دةقةوَإ و ،نرؤِسةوة طؼتييةََيزووييةنةػرى بةطرةسدا ٖرات و، ئرةو داْوطرتاْةؾ يةطرة

عيَشاقذا نة بوو بةسيؼيُاْةوة، تا ئيَظتاؾ  ٖيض ئاواتيَهى بةسةى نوسدطتإ بؤ وةديٗيَٓراْى  داخواصيرةناْى  طرةىل    
شام نوترة فشِوفيَرٌَ و دةطرتدةسِؤ نشد رإ  و ،يرةو      عيَشاقى وةدةطت ْةٖيَٓا  ئرةوة بروو سهوَرةتى عيَر    _نوسدطتإ 

بةيَيَٓاْةؾ ثةػيُإ دةبؤوة وة نة ية طةسةتاى داْوطتاْةناْذا ثيَُاْى دابوو ،ويَشِاى ئرةوةؾ فؼراسى ٖةَرة درؤسى      
ية  طةسباصى و ئابوسى و داسايى و ئيذاسى و دةسووْى خظتة طةس نوسدو نوسدطتإ و،ية نةَرتئ سوسَةت و َافى َشؤظ نة

ديٗاْى ػاسطتاْى دا،ئاطاييةو داْى ثيَذاْشاوة الى داوثؼت طويَى خظت ، يةبةس ٖةَوو ئةواْةو، يةبةس ئرةوةؾ  نرة   
ثيَشِؤى دميونشاتى بشيتية ية سونِ و فةسَاْشِاْيى طةٍ و بةسِيَوة بشدْى ناسو باسى طةٍ ية سيَطاى ْويَٓةساْةوة نة خؤى 

و، ٖةَوو دةطةالَتيَهيإ ثيَذةطجيَشىَ نة بة صجنرية سِيَهاسيَو سرونُى ياطرا برةسثا    بة ػيَوةيةنى ئاصاد ٖةيَياْبزيَشةىَ 
بهةٕ و نؤَةيَى دةصطاو سِيَهدشاوى ثظجؤسِو تايبةمتةْذى يىَبيَتةدى و. برة ثيَرى ثشةْظريجي  ديانشدْرةوةى ٖةسطرىَ      

ٕ دةطةالَتى تةػشيعى و ديَبةديَهاسى  و دادوةسى، بؤػايى ياطايى ثشِبهةْةوةو،ئيذ عيَرشام  _اسةى ناسوباسى نوسدطرتا
ٍَ سهوَرةتى َةسنرةصى دةطرت ْيؼرإ بهرةٕ... يرةو ٖرةَوو ْيؼراْةؾ برة           ثيَهةوة بًٓئ و ، دؤسى ثةيوةْذى يةطة
ٖةيَبزاسدْيَهى ئاصاد و يةنةو ِساطت و دميرونشاتى ْرةبَى ْرانشَى و ْايةترةدى، درا برؤ وةديٗيَٓراْى  ئرةو ئراوات و           

 يَشام ، ئةّ ياطاية تةػشيع نشا.   ع_ئاَاجناْةى  طةىل نوسدطتإ
 
 
    

 (ى  19ص سِيَهةوتى )8/4/1992طةسنشدايةتى طياطيى بةسةى نوسدطتاْى                              
 ى نوسدى2692ْةوسؤصى طايَى                             

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ثاػهوَى/دووةّ
 
 
 

 1994 طايَى ى(4) رَاسة ياطاى
 1992 طايَى ى(1)رَاسة عريام نوسدطتاْى ْيؼتُاْى ئةجنوَةْى ياطاى يةنةَى نشدْىٖةَواس ياطاى

 َيٗشةبإ طةوسةو خواى بةْاوى
 طةٍ بةْاوى

 عريام نوسدطتاْى ْيؼتُاْى ئةجنوَةْى
 34:بشِياس رَاسةى
 14/12/1994:بشِياس َيَزووى

 بشِياس
 ئرةو  برةطويَشةى   و1992 طرايَى  ى(1) رَاسة اىياط ػةػى ثةجناو َاددةى ية( 1) بشِطةى بةئةسهاَى بةثؼتبةطنت

ٕ  ئةجنوَةٕ يةئةْذاَاْى ياطايى رَاسةيةنى ثيَؼٓياسةى  نوسدطرتاْى  ْيؼرتُاْى  ئةجنوَرةْى  نرشدووة،  ثيَؼرٓياسيا
 :دا خواسةوةى ياطايةى ئةّ دةسنشدْى بشِياسى دا14/12/1994 سؤرى ى(16) يةداْيؼتٓى عريام

 1994 طايَى ى(4) رَاسة ياطاى
 1992 طايَى ى(1)رَاسة عريام نوسدطتاْى ْيؼتُاْى ئةجنوَةْى ياطاى يةنةَى ٖةَواسنشدْى ياطاى

 :يةنةّ َاددةى
 :دةخويَٓذسيَتةوة خواسةوة الى ػيَوةيةى بةّء دةنشيَت ٖةَواس 1992 طايَى ى(1)رَاسة ياطاى ضواسىء ضٌ َاددةى
ٕ  ترشى  اويَهىثرايَيَوس  ئرةوا  بروو  برةتاأل  ئةجنوَةٕ يةنوسطيةناْى يةنيَو ئةطةس  ديَطراى  دةضريَتة  ييظرت  ٖرةَا

 ى(2)يةبشِطةى ئةوةى بةطويَشةىء ٖةيَذةبزيَشدسيَت ييظتةنةية خاوةْى اليةْةى ئةو يةاليةٕ نة ثيَؼوو، ئةْذاَةنةى
 .ٖاتووة ياطايةدا ئةّ سةوتىء طى َاددةى

 :دووةّ َاددةى
 .تْانشيَ ياطاية ئةّ ئةسهاَةناْى ثيَضةواْةى تشى دةقيَهى بةٖيض ناس

 :طيَٗةّ َاددةى



 .بآلودةنشيَتةوة سةمسيذا يةسؤرْاَةى دةسضوْيةوةو يةسؤرى ثيَذةنشيَت ناسى ياطاية ئةّ
 طامل ْاَيل دةوٖةس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثاػهوَى )طيَيةّ(

 بةْاوى خواى بةخؼٓذةو َيٗشةبإ

 بةْاوى طةٍ

 عيَشام-ئةجنوَةْى ْيؼتُاْى نوسدطتإ

 13رَاسةى بشِياس 

 29/4/1998سِوَر

 بشِياس                               



دا ثييَُإ دساوةو يةطةس  1997(ى طايَى10(ى َاددةى دووةّ ية ياطاى رَاسة)3ثؼت بةو  دةطةيَاتةى نة ثيَى بشِطةى)
دا ياطاناسى  26/4/1998( ى سِوَرى 11عيَشام ية داْيؼتٓى رَاسة)-ئةو بٓةَاية نة ئةجنوَةْى ْيؼتُاْى نوسدطتإ

 ئةّ بشِياسةَإ دةسٖيَٓا. نشدوةو

 1998(ى طايَى5ياطاىزَاسة)                                    

 (1992(ى طايَى1)ياطاى دووةّ ٖةَواسنشدْى ياطاى رَاسة)

 َاددةى يةنةّ:

 َاددةى ضواسةّ ٖةَواس دةنشيَت  و بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:

َإ طؼتيةنإ  ثيَهةوة نوَْانشيَتةوة،فةسَاْبةسى طؼتى بة دةطت ئةْذاَيةتى ئةجنوَةٕ وئةْذاَيةتى فةس -1
ية ناس نيَؼشاوة سظيَب دةنشىَ يةو سِوَرةوة ى نة يةبةساَبةس ئةجنوَةْذا طويَٓذ دةخوا،يةطةسيةتى نة 

 طهشتاسيةتى ئةجنوَةٕ ية ٖةيَويَظتى فةسَاْبةسايةتيةنةى ئاطاداس بهاتةوة.
اَيتى ية يةنيَو ية ئةجنوَةْة ٖةيَبزيَشدساوة ثةيوةْذاسةنإ بة ْابىَ ئةْذاَيةتى ئةجنوَةٕ وئةْذ -2

فةسَاْطة و داَةصساوةناْى سهوَةتى ٖةسيَِ نوَبهشيَتةوة،ئةْذاّ ية طةسيةتى نة يةنيَو يةو ئةجنوَةْاْة 
ةّ ٖةيَبزيَشىَ ية َاوةى ٖةػت سِوَر ية داسداْى ئةجناَةناْى ٖةيَبزاسدٕ،ئةطةس واى ْةنشد بة ٖةيَبزاسدةى ئ

 ئةجنوَةْة سظيَب دةنشىَ و ئةجنوَةْيؽ بةَة ئاطاداس دةنشيَتةوة.

 َاددةى دووةّ:

 بشِطةى يةنةّ ية َاددةى ثةجنا ٖةَواس دةنشىَ و بةّ ػيَوةيةى خواسةو دةخويَٓذسيَتةوة:

َادةبووْى داْيؼتٓى ئةجنوَةٕ ياطايى ْابيَت ئةطةس صوَسيٓةى ئةْذاَةناْى ئاَادةْةبٔ،ئةجنوَةٕ بشَياسةناْى بة ئا
صوَسيٓةى ئةْذاَةناْى دةدا،يةو باساْةدا ْةبىَ نة صوَسيٓةى تايبةتى ثيَويظتة ،بةطويَشةى ياطا،يةناتى يةنظإ 

 بووْى دةْطةناْيؽ دا بةالى دةْطى طةسوَنذا دادةيةْطىَ.

 َاددةى طيَةّ:

 َاددةى ثةجناو يةى ٖةَواس دةنشيَت  و بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:

ةى ئةجنوَةٕ ضواس طايَة،ية يةنةّ داْؼتٓيةوة  دةطت ثيَذةنات وبة بةدوائ  داْيؼنت ية طايَى ضواسةّ  دا دوَاٖى َاو
 ثيَذيَت.

 َاددةى ضواسةّ:



 َاددةى ثيَٓذةّ ٖةَواس دةنشيَت  و بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:

نشدووة ئةجناَذاْى ئيؽ وناسى سضبايةتى يإ  ٖةَوو ئةْذاَاْى ئةجنوَةٕ بوَ ناسى ئةجنوَةٕ خوَيإ تةسخإ 
ْيكابى يإ سيَهدشاوة دةَاوةسييةنإ بة ئةجناَذاْى وةصيفة يا دةطت سةْطيٓى يإ ثيؼةيى سظيَب ْانشىَ و يةطةٍَ 

 َةبةطتى ئةّ ياطاية دا ٖاو در ْية.

 َاددةى ثيَٓذةّ:

 وَرْاَةى سِمسى دا ثةخؽ دةنشىَ .ئةّ ياطاية ية َيَزووى دةسضوْيةوة  دىَ بة دىَ دةنشىَ و ية سِ

 

 دوٖش ْاَل طامل

 عيَشام-طةسوَنى ئةجنوَةْى ْيؼتُاْيى نوسدطتإ

        

 
 
 
 
 
 

 ثاػهوَى )ضواسةّ(
 بةْاوى خواى بةخؼٓذةو َيٗشةبإ

 بةْاوى طةٍ

 عيَشام-ئةجنوَةْى ْيؼتُاْى نوسدطتإ
 47رَاسةى دةسٖيَٓإ:
 21/11/2004سِوَرى دةس ٖيَٓإ:
(و،يةطةس داواى 1992(ى ٖةَواس نشاوى طايَى)1(ية ياطاى رَاسة)53(ى َاددةى)1 بة سونُى بشِطةى )ثؼت بةطنت

عيَشام و يةطةس ئةو ياطاناسييةؾ نة ئةجنوَةٕ ية -رَاسةى ياطايى ية ئةْذاَاْى ئةجنوَةْى ْيؼتُاْى نوسدطتإ
(ى َاددةى دووةَى 3ةو دةطةيَاتةؾ نة بشِطةى )(دا ئةجناَى داوةو بة ثيَى ئ20/11/2004)(ى سِوَرى 54داْيؼتٓى رَاسة)
 ثيَُاْى داوة ،بشِياسى دةسٖيَٓاْى ئةّ ياطايةى خواسةوةَإ دا:1997(ى طايَى 10ياطاى رَاسة)



 2004(ى طايَى 47ياطاى رَاسة)                          
 ى ٖةيَبزاسدْى 1992ايَى (ى ٖةَواسنشاوى ط1ياطاى طيَيةّ ٖةَواسنشدْى ياطاى رَاسة)                  

 عيَشام-ئةجنوَةْى ْيؼتُاْيى نوسدطتإ                                                
 َاددةى يةنةّ:

 َاددةى يةنةّ ٖةَواس دةنشيَ و،بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:
 ئةْذاّ ثيَهذيَت((طةو ياصدة 111عيَشام ية )–َاددةى يةنةّ:ئةجنوَةْى ْيؼتُاْيى نوسدطتإ )

 َاددةى دووةّ:
 َاددةى ػةػةّ ٖةَواس دةنشيَت و بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:

)َاددةى ػةػةّ:بةثيَى ياطايىَ ،ٖةيئةتيَهى بايَاى طةسبةخوَ،بوَ طةس ثةسػتى ٖةيَبزاسدْةنإ و ٖةيَظوسِاْذْى 
ةٖيَٓشيَ،ئةّ ٖةيئةتة ييظتةناْى ٖةيَبزيَشةسإ عيَشام ،ثيَهذ–ضاالنيةناْى ٖةيَبزاسٕ،ية ٖةسيَُى نوسدطتإ 

ئاَاددة دةناو،َةسنةصةناْى ٖةيَبزاسدٕ ية ٖةسيَُذا دياس دةناو،سيَُٓايى ثيَويظتيؽ بوَ طاْانشدْى سِةوػى 
 طةسوَنإ و ئةْذاَاْى ييزْة طةىل َةسنةصةناْى ٖةيَبزاسدٕ ،دةسدةٖيَٓىَ( ٖةيَبزاسدْةنإ و ْاوصةدنشدْى

 :َاددةى طيَيةّ
 َاددةى سةوتةّ ٖةَواس دةنشيَ و،بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:

عيَشام دةنات،بوَى  –)ٖةيئةتى بايَاى طةسبةخوَ نة طةسثةسػتى ٖةيَبزاسدْةناْى ئةجنوَةْى ْيؼتُاْيى نوسدطتإ 
هاو ،ييزْة طةىل ٖةية، ػيَوةو ػيَواصى طةسثةسػتى ٖةيَبزاسدْةنإ ية ضواسضيَوةى يةنة ئيذاسييةناْذا  دياسب

 َةسنةصةناْى ٖةيَبزاسدْيؽ ثيَهبٗيَٓىَ(
 َاددةى ضواسةّ:

 َاددةى ْوَيةّ ئيًػا دةنشىَ و،ئةَةى خواسةوة ديَتة ديَى :
عيَشام بة يةى ْاوضةى ٖةيَبزاسدٕ ية قةيةّ دةدسىَ و،دابةؾ دةنشىَ بةطةس َةسنةصطةىل –)ٖةسيَُى نوسدطتإ  

 ٖةيَبزاسدْذا(
 َاددةى ثيَٓذةّ:

 اددةى دةيةّ ية ياطانة ئيًػا دةنشىَ.َ
 َاددةى ػةػةّ:

 
 ٖةَواس دةنشيَ و،بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:ية ياطانة َاددةى دواصدةّ 

)ية ثاصدة سِوَرى ثاؾ تةواو بووْى َاوةى ئةجنوَةٕ ،يإ ناتى خوَى بةبشَياسى َ،خوَى ٖةيَوةػيَٓيَتةوة،وادةى 
وَنى ٖةسيَِ دياس دةنشيَ، و ية سيَطاناْى سِاطةياْذْةوة،بةطةس ٖاوويَاتياْذا ،بةس ية وادةى ٖةيَبزاسدٕ بة بشِياسى طةس

 دياسنشاو ،بة َاوةيةى بًَاو دةنشيَتةوة ية َاْطيَو نةَرت ْةبيَت(
 َاددةى سةوتةّ:

 َاددةى ثاصدة ٖةَواس دةنشيَ و،بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:



،بوَ ٖةسيَُى نوسدطتإ ،بةثيَى َةسنةصةناْى ٖةيَبزاسدٕ ئاَادة دةنشئَ و بة ثيَى ثيتى  )ييظتةناْى ْاوى دةْطذةسإ
ئةظةدى سيض دةنشىَ و ثيؼةو ْاوْيؼإ و بةسواسى ػويَٓى ية دايو بووْى تيَذا دةْوطشىَ ،ئةطةس ئةوةؾ ْةيوا ، ئةوة 

 يةو باسةدا
 وَصيَتةوة(ذةدةطتٗيَٓاْى ئةّ َةبةطتة بٖةيئةى بايَا بوَى ٖةية ،سيَطايةنى ديهة ى يةباس بوَ و 

 َاددةى ٖةػتةّ:
 َاددةى ػاصدة ٖةَواس دةنشيَ و،بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:

)ٖةيئةى بايَا،دابةػهشدْى ييظتةنإ، بةطةس َةسنةصةناْى ٖةيَبزاسدْذا،ية ٖةسيَُذا دةطشيَتة ئةطتوَى خوَى و،بة 
 ئاَادة دةنشئَ و ضةطح دةنشئَ ،تا ٖاوويَاتيإ بتوأْ ٖةس ٖيض ْةبىض ثيَؽ يةوسةطةييَهذا ،نة بوَ ئةّ َةبةطتة

ثاصدة سِوَر يةوادةى دةْطذإ ،ييظتةنإ ببيٓٔ ، بةَةسديَهيؽ َوَسى ٖةيئةى بايَايإ ييَذسابىَ و بةسواسى 
 ئيعالْهشدْةنةػى ثيَوة دياسبىَ، يةطةٍ سةضاونشدْى دةقى َاددةى ثاصدة(

 َاددةى ْوَيةّ:
 ( يةَاددةى ٖةردة ٖةَواس دةنشيَ و،بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:2شِطة)ب
 
داوانة ية طةٍَ سِاى ييزْةى َةسنةصى ثيَوةْذيذاسى ٖةيَبزاسدٕ ، ثيَؼهةؾ بة ٖةيئةى بايَا دةنشىَ و، ٖةيئةى -2)

وة دةطت ثىَ دةنا،طةيشى دةناو يةناليى بايَاؾ ية َاوةيةنذا، ية طىَ سِوَر ْةتشاصىَ، نةية سِوَرى ثيَؼهةػهشدْى داوانة
 دةناتةوة (

 َاددةى دةيةّ:
 ( يةَاددةى بيظت ودووى ياطانة ٖةَواس دةنشيَ و،بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:1بشِطة)

 )ٖةس سيضبىَ،يا ٖةس طشوثىَ ية نوسدطتاْذا ،بوَى ٖةية ييظتَهى تايبةت بة خوَى ثيَؼهةؾ بهات ْاوى ثاييَوساوةناْى
%(نةَرت ْةبىَ 25ية ضواسضيَوةى نوسدطتاْى عيَشاقذا تيَذا بيَت،بةَةسدىَ سيَزةى ئافشةتى تيَذا بىَ ،ية )،خوَى 

و،ْاوى ثايَيَوساوةناْيؽ بة دوَسىَ سيض نشابىَ  نةالْى نةَى ْاوى يةى ثاييَوساوى ئافشةت  ية ْاو ضواس ْاواْذا ٖةبيَت 
دةنشئَ تا نوَتايى ييظتةنة بة  ةػذا ْاوةنإ ٖةس بةو ػيَوةية سِيضو ية ْاو ضواس ْاوةنةى ثيَؼةوةى ييظتةن

 َةسديَهيؽ ٖةس ييظتَهى ٖةيَبزاسدٕ ية ضواس ثايَيَوساو نةَرت ْةبىَ(
 َاددةى ياصدة:

 و،بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة: ٖٔةَواس دةنشيَ بيظت و طىَ ( يةَاددةى2،3)ىبشِطةٖةسدوو
ية دادطاى ثيَذاضوْةوةى)ايتُييض(ى ٖةسيَُى نوسدطتإ تاْة ية بشِياسى ٖةيئةى بايَا بذات  خوَثاييَو بوَى ٖةية-2)

 ،يةَاوةى دوو سِوَر نة ية سِوَرى تةبًيػى بشِياسةنةوة دةطت ثىَ دةنات(
 ةٖيَىَ(دادطاى ثيَذاضوْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتإ بشِياسيَهى بٓربِ،دةسباسةى ئةو تاْةية ية َاوةى دوو سِوَردا دةس د-3)

 َاددةى دواصدةّ:
 

 َاددةى بيظت وضواس  ٖةَواس دةنشيَ و،بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:



)ثشوثاطةْذةى ٖةيَبزاسدٕ،ية طٓوسى ياطاو ثيَشِوَى طؼتى و ئادابذا ،طةسبةطتة،بةَةسدىَ ٖةيئةى بايَاى 
 ا(ٖةيَبزاسدٕ، ٖةيَى ضوْيةى بوَ ٖةَوو ييظتة سِنابةسةنإ دةطتةبةس به

 َاددةى طياصدةّ:
 

 بيظت وٖةػت  ٖةَواس دةنشيَ و،بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة: َاددةى
 )َاددةى بيظت و ٖةػت:ٖةيئةى بايَا ناستةناْى ٖةيَبزاسدٕ ية ضاخ دةداو، طٓذوقةناْى دةْطذإ ئاَادة دةنا(

 َاددةى ضواسدةّ:
 ةوة دةخويَٓذسيَتةوة:طى و ثيَٓر ٖةَواس دةنشيَ و،بةّ ػيَوةى خواس َاددةى

:ييزْة طةىل َةسنةصةناْى ٖةيَبزاسدٕ ،ئةجناَةناْى دةْطذإ ية سِةػٓوططةييَهذا بة ئيُضاى خوَى )َاددةى طى و ثيَٓر
ثيَض طؼت بةيَطة ْاَةناْى تايبةت بة بضاظى ٖةيَبزاسدْيإ يةطةٍَ دادةْىَ ية ْاو صةسفيَهى داخشاوى وسيَو دةخات و ٖا
 خوَى ،بة ٖةيئةى بايَا دةطجيَشىَ( َوَسنشاو بة َوَسى
 َاددةى ثاصدة:

 ( يةَاددةى طى وػةؾ ٖةَواس دةنشيَ و،بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:3بشِطة)
ئةطةس سضبىَ يةْاو نوََةيَة سضبيَهذا نة ٖةَوويإ بة ْاوى يةى ْةتةوةوة سنابةسى دةنةٕ -3)

ْذى )َعذٍ(ٖةيَبزاسدٕ بةدةطت ْةٖيَٓا ئةوة يةو باسةدا ناّ )توسنُإ،نًذإ،ئاػوسى ،ئةسَةْى،عةسةب(َآَاوة
 ،نوسطيةنى دةدسيَتىَ( سضب ية سضبةناْى ئةو ْةتةوةية دةْطى ٖيَٓابىَ

 َاددةى ػاصدةّ:
 ( يةَاددةى طى وسةوت ٖةَواس دةنشيَ و،بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:2بشِطة)

بة ثيَى ،اوةناْى ٖةس ييظتىَ، بةطةس ثاييَوساوةناْى ييظتةنة ٖةيئةى بايَا،ثاؾ دابةػهشدْى نوسطيية بش-2)
اَييةتى ئةجنوَةْى ذئةويةويةتى صجنريةى ْاوةناْى ثاييَوساواْى ييظتةنة ئةو دا ئةواْة سِادةطةيَٓىَ نة ئةْ

تى ْيؼتُاْيى نوسدطتاْى عيَشاقيإ بة دةطت ٖيَٓاوة،ٖةسوةٖا دواى ئةوةؾ ثشنشدْةوةى نوسطية ضوَيَةناْى ييظ
ٖةيَبزاسدٕ ،بة ثيَى صجنريةى ْاوةناْى ييظتةنة دةبىَ و،ْاػىَ اليةْى خاوةٕ ييظتةنةؾ نوسطى ية ٖيض 

 ثاييَوساويَهى خوَى بهيَؼيَتةوة،بةٖةس ٖوَيةى ،دةبىَ ببىَ(
 َاددةى سةظذةّ:

 (ئيًػا دةنشى44ََاددةى )
 َاددةى ٖةردةّ:

 تةَى سونُة تاى و تةسانإ)املتفشقة(ئةّ َاددةيةى خواسةوة دةخشيَتةوة طةس دةسواصةى سةو
نوََيظاسيةتى بايَاى طةسبةخوَى ٖةيَبزاسدْةناْى عيَشام بوَ طةسثةسػتى خوىل دووةَى ٖةيَبزاسدْى ئةجنوَةْى 

 عيَشام و بةسيَوةبشدْيؼى نة يةّ ياطايةدا ٖاتووة ديَطاى ٖةيئةى بايَا دةطشيَتةوة.–ْيؼتُاْى نوسدطتإ 
 ة:دَاددةى ْوَص
 ىَ ثيَضةواْةى سونُةناْى ئةّ ياطاية بيَت ْاخشيَتة بةس ناس.ٖةس دةق

 َاددةى بيظت:



 ثيَويظتة يةطةس ئةجنوَةْى وةصيشإ سونُةناْى ئةّ ياطاية خبةْة بةسناس.
 َاددةى بيظت و يةى:

 ئةّ ياطاية ية سِوَرى دةسٖيَٓاْيةوة دةخشيَتة بةس ناسو،ية )وةقائيعى نوسدطتإ(دا بًَاو دةنشيَتةوة
 
 د.سِوَرْوسى ػاوةيع                                                                                                                       
   

 عيَشام -طةسوَنى ئةجنوَةْى ْيؼتُاْى نوسدطتإ                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثاػهوَى ثيَٓذةّ/
 

 بةْاوى خوداى بةخؼٓذةو َيٗشةبإ
 بةْاوى طةيةوة

 ئةجنوَةْى ْيؼتُاْيى نوسدطتإ ر عيَشام
  

ى ٖةَواسنشاو 2005ى طايَى 19عيَشام رَاسة )–(ى ياطاى طةسوَنايةتى ٖةسيَُى نوسدطتإ 10(ى َاددةى )1بةثيَى بشِطةى )
دا نشدبووَإ 2009( طايَى 3عيَشام صوَسبةى صوَسى ئةو ثيَؼٓياساْةى ية بشِياسى رَاسة ) –وسدطتإ ،دواى ئةوةى ثةسيةَاْى ن

 بشِياسَاْذا بة دةسنشدْى 25/3/2009(ى ية 2بوَى بةٖةْذ وةسطشتٔ ية داْيؼتٓى ئاطايى رَاسة )
 
 2009(ي طايَي 2ياطاي رَاسة )

 وَةْى ْيؼتُاْى نوسدطتإ ر عريامياطاى ٖةَواسنشدْى ضواسةَى ياطاى ٖةيَبزاسدْى ئةجن
 ى ٖةَواسنشاو1992(ى طايَى 1رَاسة )



 
  َاددةى يةنةّ:

عريام(, دةطشيَتةوة نة ية  -ثةسيةَاْي نوسدطتإ ر عريام( ػويَين )ئةجنوَةْي ْيؼتُاْيي نوسدطتإْاوى يةنةّ: )
 ذا ٖاتووة. ي ٖةَواسنشاوو ياطا ناسثيَهشاوةنإ ية ٖةسي1992َُ(ي طايَي 1ياطاي رَاسة )

دووةّ: طؼت ئةو صاساوةو دةطتةواراْةي يةّ ياطايةو ئةو ياطاياْةدا ٖاتووٕ نة ية ٖةسيَُذا ناسيإ ثيَذةنشيَ, ٖةَواس  
 دةنشئَ بة دوسيَ نة سيَو بهةويَ يةطةأل ئةو ٖةَواسنشدْةي يةبشِطة )يةنةَي( طةسةوةدا ٖاتووة.

 َاددةى دووةّ:
 أل دةنشيَتةوة.َادةي ضواسدةّ ية ياطانة ثووضة

 :َاددةىظيَيةّ
 ( ية َاددةى )بيظت ويةى( ئةّ ياطاية ٖةَواس دةنشىَ و بةّ دؤسةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة: 2بشِطةي ) 
 ر ػياوي تةواو بيَت )ناٌَ االًٖية( و بيظت و ثيَٓر طايَي ية تةَةٕ تةواو نشدبيَت."2"

 َاددةي ضواسةّ:
 وو ( ئةّ ياطاية ٖةَواس دةنشيَ و بةّ ػيَوةية دةخويَٓذسيَتةوة:( ية َاددةي )بيظت و د1بشِطةي )   
بؤي ٖةية ييظتيَهي تايبةت بة خؤي ثيَؼهةؾ بهات نة ْاوي ثاييَوساوةناْي يةطةس ئاطيت  سيضب و دةطتةيةى ٖةس  

خبا ئةّ سيَزةيةي % نةَرت ْةبيَ وصجنريةي ْاوةنإ بة دؤسيَ سيَو 30عريام تيابيَ, بةَةسديَ سيَزةي رٕ ية  -نوسدطتإ
 رْإ دةطتةبةس بهات, بةَةسديَ رَاسةي ثاييَوساوإ يةٖةس ييظتيَهي ٖةيَبزاسدٕ ية طىَ نةَرت ْةبيَت."

 
 
 

 َاددةى ثيَٓذةّ:
 َاددةى )ضٌ و ػةػةّ( ئةّ ياطاية ٖةَواس دةنشىَ و بةّ دؤسة دةخويَٓذسيَتةوة:

ةسضووْى َةسطووَى ٖةسيَُى بؤ باْطٗيَؼت نشدْي طاصدةدا و ثةسيةَإ يةنةَني داْيؼتٓى يةَاوةى )دة( سؤردا دواى د
 يةناتى دةسْةضووْى باْطٗيَؼتةنة بؤى، ئةوا ية سؤرى دواى نؤتايى ئةّ َاوةية نؤدةبيَتةوة.

 َادةي ػةػةّ:
 َاددةى )ضٌ و ْؤيةّ( ئةّ ياطاية ٖةَواس دةنشىَ و بةّ دؤسة دةخويَٓذسيَرتةوة:

ةَى دا وادةى دةوسةناْى بةطتٓى دةطت ْيؼإ دةنات، بةَةسدىَ طاآلْة ية دوو دةوسة ثةسيةَإ يةداْيؼتٓى يةن يةنةّ:
 نةَرت ْةبىَ.

طةسؤنى ثةسيةَإ يإ ضةْذ ئةْذاَيَو رَاسةيإ ية طيَيةني ئةْذاَاْى نةَرت ْةبيَ بؤيإ ٖةية باْطٗيَؼيت  دووةّ:
ئةو بابةتاْة دةنات نة ية باْطٗيَؼتةنةدا دياس  ثةسيةَإ بهةٕ بؤ نؤبووْةوةى ْائاطايى و نؤبووْةنة تةْيا طةيشى

 نشاوٕ.
طةسؤى بؤى ٖةية يةطةس داواى طةسؤنى ٖةسيَِ ياخود طةسؤنى ئةجنوَةْى وةصيشإ باْطٗيَؼت بؤ بةطتٓى  طيََيةّ:

 داْيؼتٓيَهى ْائاطايى بهات, ية ناتى ثيَويظتذا.



 يةَإ تانو ثةطةْذ ْةنشيَت نؤتايى ثيَ ْايةت.ئةو خويةى بوددةى طؼتى ٖةسيَِ دةخشيَتة سوو ية ثةسضواسةّ: 
 َاددةى سةفتةّ:

دووباسة( وبةّ ػيَوةي -َاددةي ٖةردةَي صيَذةنشاو بة طيَيةّ ٖةَواسنشدْي ياطانة ٖةَواسدةنشيَ ودةبيَتة )َاددةي ػاصدة
 خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:

 َاددةي ػةػةّ )دووباسة(:  
ةيَبزاسدْةناْي عرياقي ػوييَن )دةطتةي باآل بؤ ٖةيَبزاسدْةناْي ثةسيةَاْي )نؤَظيؤْي باآلى طةسبةخؤ بؤ ٖ يةنةّ:
عريام( دةطشيَتةوة, نة يةّ ياطايةدا ٖاتووة بؤ طةسثةسػتيهشدْي ٖةيَبزاسدْةناْي خويي ٖةيبزاسدْي طيَ -نوسدطتإ

ْى باآلى ٖةيَبزاسدٕ رَاسة ( ياطاى نؤَيظيؤ4(ى َاددةى)2بشِطةى )سونُةناْى يةَى ثةسيةَإ وبةسيَوةبشدْي، بةثيَ 
 .2007(ى طايَى 11)

نؤَظيؤْي باآل بؤي ٖةية ئةو ثةيشِةوو سيَُٓايية تايبةتياْةي خؤي يةطةس ٖةيَبزاسدْةناْي ثةسيةَاْي  دووةّ:
 ."داياطايةئةّ عريام ديَبةديَ بها بةدؤسيَ ْانؤى ْةبٔ يةطةٍ سونُةناْي -نوسدطتإ
نةيةناتى ئاَادةنشدٕ و  دةنات  ئةو ْانؤنى و ْاسةصايياْة طةيشى  ٖةيَبزاسدْةنإنؤَيظيؤْى باآلى طةسبةخؤى  طيَيةّ:

 .دةدةٕديَبةديَهشدْى سيَهاسةناْى ٖةيَبزاسدْةنإ سوو
 تةسخإ  ْا دةطتةيةنى دادوةسى يةطىَ دادوةسىعيَشام –ية دادطاى ثيَذاضووْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتإ  ضواسةّ:

و تانة تانةى خةيَو يإ ية اليةٕ نةياْة دةطتةى ٖةيَبزاسدْةنإ  تاْاْةى نة ية  طةيش نشدْى ئةوبؤثيَهذةٖيَٓشى 
 صةسةس َةْذةناْةوة يةباسةى بشِياسةناْى نوََيظيوَْةوة بوَى ٖةوايَة دةنشئَ بشِياسةناْيؽ بٓربِٕ . 

 
 

 َاددةى ٖةػتةّ:
 دووباسة(:ئةّ َاددةية بؤ ياطانة صيَذة دةنشيَ و بؤي دةبيَتة َاددةي )طي وػةؾ/ 

 " َاددةي طي وػةػةّ: ) دووباسة(
 ثيَٓر نوسطي تةسخإ دةنشيَ بؤ نًذإ طشيإ ئاػووسي نة ثاييَوساواْي ئةو ثيَهٗاتاْة نيَربِنيي يةطةس دةنةٕ. يةنةّ:
 ثيَٓر نوسطي تةسخإ دةنشيَ بؤ توسنُإ نة ثاييَوساواْي ئةو ثيَهٗاتةية نيَربِنيي يةطةس دةنةٕ. دووةّ:

 يةى نوسطى تةسخإ دةنشىَ بؤ ئةسَةٕ نة ثاييَوساواْى ئةو ثيَهٗاتةية نيَربِنيى يةطةس دةنةٕ. :طيَيةّ 
 دةْطذةساْي ئةو ثيَهٗاتاْةي باطهشإ ثايَيَوساوي ثيَهٗاتةنة ٖةيَذةبزيَشٕ." ضواسةّ: 

 َاددةي ْؤيةّ:
 سة(:ئةّ َاددةية بؤ ياطانة صيَذة دةنشيَ و بؤي دةبيَتة َاددةي )ثاصدةّ/دووبا 
 "َاددةي ثاصدةّ: )دووباسة( 

دةطتةوارةي )توَاسي دةْطذةسإ( ػوييَن دةطتةوارةي )خؼتةناْي ٖةيَبزاسدٕ( دةطشيَتةوة ية ٖةس ػويَٓةني ئةّ ياطايةدا 
 ٖاتبيَت."

  َاددةي دةيةّ:



اسدْةناْى ثةسيةَاْى ٖاووآلتياْى ٖةسيَُى نوسدطتإ ئةواْةى ْيؼتةدئَ يةدةسةوةيذا َافى بةػذاسى نشدْيإ ية ٖةيَبز
 نوسدطتإ ر عرياقذا ٖةية.

   َاددةي ياصدةّ:
ثشؤطةى دةْطذاْى ناسَةْذاْى ٖيَضةناْى ئاطايؽ و ْاوخؤ ثاطةواْى ٖةسيَِ) ثيَؼُةسطة( و طوثاو ناسَةْذاْى 
ؤْى ْةخؤػداْةنإ و ضانظاصييةنإ و ْةخؤػةنإ و بةْذنشاوةنإ يةبٓهةناْى دةْطذاْى تايبةت دةطتةى نؤَيظي

باآلى طةسبةخؤى ٖةيَبزاسدْةنإ بةٖةَاٖةْطى يةطةٍَ وةصاسةتةناْى تايبةمتةْذ دةطتٓيؼإ دةنات بةَةسدى بةس ضٌ 
 و ٖةػت ناتزَيَش يةناتى ئةجناَذاْى ٖةيَبزاسدْةنإ بهشيَ.

 َاددةى دواصدةّ:
 ةدآ بهةٕ.ثيَويظتة ئةجنوَةْى وةصيشإء اليةْة ثةيوةْذيذاسةنإ سونُةناْى ئةّ ياطاية ديَب

 
 

 َاددةى طيَضدةّ:
 (وة ديَبةدآ دةنشيَت ء ية سِؤرْاَةى فةسَى )وةقائعى نوسدطتإ( دا بالَودةنشيَتةوة.25/3/2009ئةّ ياطاية ية سِؤرى )

 
 

 
 
   َظعودباسصاْى              

 عيَشام نوسدطتإ ر  ٖةسيَُىطةسؤنى                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثاػهوَى ػةػةّ/
 

 بةْاوى خوداى بةخؼٓذةو َيٗشةبإ

 عيَشام–ٖةسيَُى نوسدطتإ 
 طةسوَنايةتى ٖةسيَِ



 طةسوَى
 بةْاوى طةيةوة                                                          

 2009(ي طايَي 9اسة )بشِياسى رَ                                                           
 2009(ي طايَي 5ياطاي رَاسة )

 
(ى ى طايَى 1عيَشام رَاسة )–(ى ياطاى طةسوَنايةتى ٖةسيَُى نوسدطتإ 10(ى بشِطةى )يةنةّ( ى َاددةى )2بةثيَى خايَى)

ئاطايى  عيَشام نشدوويةتى ية داْيؼتٓى –ى ٖةَواسنشاو ، وبة ثايَجؼتى ئةو ياطاناسييةى ثةسيةَاْى نوسدطتاْى 2005
 بشِياسَاْذا بة دةسنشدْى :13/5/2009( ية 13رَاسة  )

 
 2009(ي طايَي 5ياطاي رَاسة )

 ياطاى ٖةَواسنشدْى ثيَٓذةَى ياطاى ٖةيَبزاسدْى ثةسيةَاْى نوسدطتإ ر عريام
 ى ٖةَواسنشاو1992(ى طايَى 1رَاسة )

 
 َاددةى يةنةّ:

 دةنشيَت و بةّ ػيَوةية دةخويَٓذسيَتةوة: (يةَاددةى بيظت و دووةّ ية ياطانة ٖةَواس2بشِطةى )
ييظتى ثايَيَوساوةنإ ية َاوةى ثاصة سِؤر دا ية سِوَرى سِاطةياْذْى ناتى ٖةيَبزاسدْةناْةوة ثيَؼهةؾ بةطةسؤنى دةطتةى 

 طؼتى دةنشيَت، يةطةٍَ ئةو  بةيَطةْاَة ثيَويظتاْةى ية َاددةى بيظت و يةنةَى ئةّ ياطايةدا ٖاتووٕ .
 وةّ:َاددةى دو

 َاددةى بيظت و ثيَٓذةَى ئةّ ياطاية ٖةيَذةوةػيَتةوة ئةَةى خواسةوة ديىَ دةطشيَتةوة:
( ناتزَيَش ثيَؽ 48يةنةّ: سيهالَى ٖةيَبزاسدٕ، يةسِؤريَ دواى سِاطةياْذْى ييظتى ثايَيَوساوةنإ دةطتجيَذةنات، بة)

 دةطتجيَهشدْى دةْطذاْةوة نوَتاى ديَت. 
ٓاْة دةطتٓيؼا دةنات نةْابىَ سيهالَى ٖةيَبزاسدٕ و ٖةيَواطشاوى داسْاَةى ٖةيَبزاسدْى دووةّ: نؤَظيؤٕ،ئةو ػويَ

 تيَذا بةناس بٗيَٓشيَت ئةَةؾ  بة دسيَزايى ئةو َاوةيةى نة سىَ بة سيهالَى ٖةيَبزاسدٕ دةدسيَ
زاسدٕ البةسٕ ،ئةَةؾ طيَيةّ:  يةطةس قةواسة طياطيية بةػذاسبووةناْى ٖةيَبزاسدْةنإ ٖةيَواطشاوى سيهالَى ٖةيَب

 بة ثيَى ئةو سيَُٓايياْةى نة نوََيظوَٕ دةسيإ دةنات.  
 ضواسةّ: 

بةناسٖيَٓاْى ئةو بيٓايةتاْةى نة وةصاست و فةسَاْطاناْى ٖةسيَِ و ٖةَووػويَٓة ناْى ناسنشدٕ و  .1
 فةسَاْبةسيةتى بوَ ناسى سضبى يا سيهالَى ٖةيَبزاسدٕ قةدةغة دةنشىَ.  

َاْبةساْى فةسَاْطةناْى ٖةسيَِ و  دةطةيَاتاسيةتى خوَدييةتى ْادسيَت ثيَطةى فةسَاْبةسيةتى سىَ بة فةس .2
خوَيإ ياخود داٖاتى ٖةسيَِ ياخود ٖوَيةناْى يا دةصطاناْى بوَ بةسرةوةْذى خوَيإ يا ٖةس ثاييَوساويَو بةناسبٗيَٓٔ بة 

 سيهالَى ٖةيَبزاسدٕ  ياخود ناستيَهشدْى دةْطذسإ ٖيَضةناْى ئاطايؼى ْاوخوَ و دةصطا طةسباصيية ناْيؼةوة بوَ 



 ثيَٓضةّ:
.ْابىَ ٖيض ثايَيَوساويَو، سِؤرى دةْطذإ، بةسْاَةى ناس يإ ياخود بآلونشاوة، يإ ثًيَت يا بةيَطةْاَةى ديهة 1

 بةخوَى يا بة غةيشى خوَيةوة بًَاو بهاتةوة .
ا ئةْذاَاْى دةطةآلتةناْى خؤديَيةتى  ،سِؤرى دةْطذاْذا، ْابىَ ٖيض ناسَةْذيَو ية فةسَاْطةناْى  ٖةسيَِ، ي .2

 بةسْاَةى ناس، بةخؤى يإ بة ٖؤى غةيشى خوَيةوة تشبآلوبهاتةوة.
ْابىَشيهالّ  يإ يإ بةسْاَةى ناس يإ بآلونشاوة يإ ثًيَت بةْاوى ثاييَوساويَو بًَاو بهشيَتةوة نةية توََاسى  .3

 ثاييَوساوةناْا توََاس ْةنشابىَ .
ػةػةّ: قةدةغةية، ثايَيَوساوةنإ، سيهالَيَ ٖةيَبزاسدْى وا  بهةٕ نة خةيَةتاْذٕ و فيٌََ ىلَ نشدْى دةْطذةساْى 

 تيَذابىَ ياخود ػيَواصى بشيٓذاس نشدٕ يإ ْاو صساْذٕ ية سيهالَى ٖةيَبزاسدْذا بةناس بٗيَٓٔ . 
تى يإ ية بوَددةى وةصاسةتةنإ يإ ية َايَى وةقف سةوتةّ: خةسز نشدْى ثاسة بوَ سيهالَى ٖةيَبزاسدٕ ية َايَى طؼ

 يإ ية ثاسةى  ثتطريى دةسةنى قةدةغةية .
ٖةػتةّ:ْابىَ ٖيض سضبيَو يإ نوََةيَيَو يإ سِيَهدظتٓيَو يإ قةواسةيةى يإ نةطةنإ يإ ٖةس اليةْيَو 

 ة خائني داْإ بة ناسبٗيَٓيَت.ػيَوةيةى ية ػيَوةناْى ثايةثظتوَ يإ تشطاْذٕ  ، يإ بةنافشداْإ ، يإ ب
 
 
 

 َاددةى طيَيةّ:
 (ية َاددةى طى و ػةػةّ)دووباسة(ئةّ ياطاية ٖةيَذةوةػيَتةوة4بشِطةى)

 َاددوة ضواسةّ:
يةنةّ: ٖةسنةطيَو ، بةيآْاَة، يإ ويَٓة يإ بآلونشاوةى ٖةيَبزاسدْى تايبةت  ية دةسةوةى ئةو ػويَٓاْةى 

 تةسخإ نشاوة ، بؤ َاوةيةى بةْذدةنشىَ نة يةَاْطيَو  صياتش ْةبيَت.ٖةيَبواطيَت نةبوَ ٖةيَواطني 
 

دووةّ: ٖةس نةطيَو طةسثيَضى  سونُى بشِطةناْى )ضواسةّ، ثيَٓذةّ، ػةػةّ، سةوتةّ(ى َاددةى بيظت وثيَٓذةَى 
، غةساَةيةنيؼى ئةّ ياطاية نشد،بوََاوةيةى  بةْذ نشىَ نةية َاْطيَو نةَرت ْةبيَ و ية ػةؾ َاْط صياتش ْةبيَى و

 ييَوةسدةطرييَ نة ية يةى ًَيؤٕ ديٓاس نةَرت ْةبيَت و ية ثيَٓر ًَيؤٕ ديٓاسيؽ صياتش ْةبيَت.
 



طيَيةّ:  ٖةس نةطيَو ئةَاْةى خواسةوةى نشد بوَ َاوةيةى بةْذ دةنشىَ نة ية ػةؾ  َاْط نةَرت ْةبىَ و 
(ثيَٓر طةد ٖةصاس ديٓاسصياتش 500000نةَرت ْةبيَت و ية )( طةد ٖةصاس ديٓاس 100000غةساَةيةنيؼى ييَوةسدةطرييَ نةية )

 ْةبيَ، :
بة ئةْكةطت ْاويَو يا ْاوةنإ يإ طيفاتى قةيَبى ية خؼتةى دةْطذةسإ  توََاس نشد يإ بة ثيَضةواْةى -1

 سونُةناْى ئةّ ياطاية ْاويَهى تيادا ْةْوطى .
ى ثيَويظت توََاسنشد و دةسنةوت نة بةَة دةصاْىَ و ٖةس ْاوى خؤى، يإ ْاويَهى تشى، بةبىَ بووْى َةسدى ياطاي-2

 نةطيَهى  ديهةؾ نة ْاويَهى توََاس ْةنشد يإ طشِييةوة .  
ية ٖةيَبزاسدْذا دةْطى خؤى بذا و دةػضاْىَ نة ْاوى بةثيَضةواْةى ياطا ية تؤَاسى دةْطذةساْذا توََاسنشاوة ، -3

 دةطت داوة .    يإ َةسدة ياطاييةناْىُافى دةْطذاْى خوَى  ية
 بة ئةْكةطت بةْاوى نةطيَهى تشةوة دةْطبذات.-4
 ْٗيَٓى دةْطذةسيَهى بةبىَ سِصاَةْذى خوَى ئاػهشا نشد . -5
 َافى خوَى  ية يةى ٖةيَبزاسدٕ ية داسيَو صياتش بةناسٖيَٓا.-6
نشد نة َةبةطتى دةْطذةس ويظتى  دةْطذةسيَهى ْةخويَٓذةواس ى طؤسِىَ، ْاويَهى ْووطى يإ ئاَارة بةْيؼاْةيةى -7

 نة ْةبووة يإ نوَطجى خظتة ثيَؽ ٖةس دةْطذةسيَهةوة بوَ ئةوةى َافى ٖةيَبزاسدٕ بةناس ْةٖيَٓيَت.
 ية ثرت ية باصْةيةى يإ ييظتيَهى ٖةيَبزاسدٕ  خوَى ثايَاوت .-8
 ية ناتى دودانشدْةوةى دةْطةناْذا طضيى)تضويش( نشد.-9 

اسةوة بهات بوَ َاوةيةى بةْذ دةنشىَ  نة ية َاْطيَو نةَرت ْةبىَ و ية طايَيَهيؽ ضواسةّ: ٖةسنةطيَو ئةَاْةى خو
 صياتش ْةبىَ : 

بةْكةطت دةطتذسيَزى نشدة طةس ويَٓةى ثايَيَواسةنإ يإ بةسْاَةناْيإ نة ية ػويَٓى تايبةتى ٖةيَواطشاوٕ ، بؤ  -1
صيإ طةياْذٕ بةو ثاييَوساوة يإ ناستيَهشدْة ية سةوتى سيظابى نةطيَهى  ديهة يإ اليةْيَهى دياسى نشاو بةَةبةطتى 

 ثشوَطةى ٖةيَبزاسدٕ .
نؼاْةوةى ثاييَوساويَو يإ صياتش ى ية ثشوَطةى ٖةيَبزاسدٕ سِاطةياْذ و دةػيضاْى نة ئةو ناسة سِاطت ْيية،  -2

 خوَى .  ئةَةؾ بة َةبةطتى ناستيَهشدٕ يةطةس دةْطذةسإ يإ طوَسِيٓى دةْطةناْى ثاييَوساوبوَ
دةطت دسيَزى نشدْةطةس ٖوَيةناْى سيهالَى ٖةيَبزاسدٕ ،ئةوةى نة بة ياطا سَيَى ثيَى دساوة ،يةبةس ٖةس ٖوَيةى  -3 

 بىَ ض داى طشِيٓةوة يإ بة دسِائ يإ بة ػتى تش يإ ٖةس دةطتهاسييةنى يةّ دوَسة .
 دسيَ، نةيةطايََيَو  نةَرت ْةبيَ،:ثيَٓذةّ: ٖةس نةطيَو  ئةَاْةى خواسةوة بهات  بةَاوةيةى طضا دة



ٖيَضو، ٖةسِةػةى بؤ سِيَطةطشتٔ ية دةْطذةس  بةناسٖيَٓا تا ْةتواْىَ بة ػيَوةيةنى دياسيهشاو َافى خوَى ية -1
 دةْطذإ  دا بةناسبٗيٓىَ يإ ية دةْطذإ قةدةغةى نشد .

إ غةيشى ئةو بطةيةْيَت تانو بة ػيَوةيةنى طةس ػتيَهى دا يإ خظتيةسِوو يإ بةيَيَٓيذا طووديَو بة دةْطذةس ي -2
 دياسيهشاو دةْط بذات يإ ية دةْطذاْى قةدةغةبهات .

ئةطةس طووديَهى  قبووٍ َ نشد يإ بوَ خوَى داواى نشد يإ بوَ غةيشى خوَى، يةواْة نة بة خضَةتى طؼتى ية -3
 ثشوَطةى ٖةيَبزاسدْذا ساطجيَشدساوٕ . 

يَو دةْطذةساْذا يةطةس سِةوػى يةنيَو ية ثاييَوساوإ يإ ْاو باْطى بًَاو نشدةوة يإ ئةطةس ٖةوايَى ْاساطتى ية ْ-4
 ثةخؼى نشد بة َةبةطتى ناستيَهشدٕ ية بريوسِاى دةْطذةسإ ية ئةجناَى ٖةيَبزاسدْذا .  

طايةوة نة بةضةنةوة يا ٕ بة ضةنيَهى بشيٓذاسنةس بة ثيَضةواْةى سونُةناْى ئةّ ياطاية، ضووة ْاو ئةو باسة -5
 بوَ ٖةيَبزاسدْةنإ تةسخإ نشاوة .

دٓيَودإ ، يإ توََةتى ٖةيَبةطت يإ  دةطت دسيَزى نشدة طةس ييزْةى ٖةيَبزاسدْةنإ، يإ يةنيَو ية -6
 ئةْذاَاْى ية ناتى ثشؤطةىٗةيَبزاسدْذا. 

ى نة ثةيوةْذى بة ثشوَطةى تيَهذاْى طٓذوقةناْى دةْطذإ، يإ خؼتةناْى ٖةيَبزاسدٕ ،يإ ٖةس بةيَطةْاَةية-7
 ٖةيَبزاسدْةوة ٖةبىَ .

دسومشةناْى ئايٓيةنإ ، يإ ػويَٓةناْى ثةسطتٓى بوََةبةطتةناْى ناسى سضبى يا سيهالَى ٖةيَبزاسدٕ بةناس -8
 ٖيَٓا . 

، ػةػةّ: ٖةس نةطيَو ئةَاْةى خواسةوة ئةجناّ بذات بوَبة َاوةيةى بةْذ دةنشىَ نة ية طايََيَو  نةَرت ْةبىَ
(ثيَٓر طةد ٖةصاس ديٓاس صياتش 500000(طةد ٖةصاس ديٓاس نةَرت ْةبىَ، ية )100000غةساَةيةنيؼى ييَوةس دةطرييَت نة ية )

 ْةبىَ،:
دةطتى بةطةس ناغةصةناْى دةْطذإ ياخود خؼتةناْى دةْطذةساْذا طشت يإ ػاسديةوة يإ ْةيٗيَؼت يإ ية  -1

 ٖةس سِيَطايةى ية سِيَطانإ ئةجناَةنةياْى طوَسِىْاوى بشدٕ  يإ تيَهيذإ يإ دصيٓى يإ بة
 ئاصادى ٖةيَبزاسْى تيَهذا يإ ية سيَطاى بة ناسٖيَٓاْى ٖيَض يا ٖةسةػةوة طيظتةَةنةى تيَهذا . -2

 

سةوتةّ: ئةطةس دةسنةوت قةواسةى طياطى بةػذاسى ية ئةجناَذاْى ٖةس تاواْيَو ية تاواْةناْى ٖةيَبزاسدْذا   
(ثةجنا 50,000000ّ ياطايةدا ٖاتبىَ ،ئةوا غةساَةيةنى داسايى ىلَ وةس دةطريىَ نة بشِةنةى )نشدبىَ و، دةقى ية

 ًَيوَٕ ديٓاس.



. ٖةػتةّ: قةواسةى طياطى يةو دةْطاْة بىَ بةؾ دةنشىَ يةو بٓهةى ٖةيَبزاسدْة نة يةنيَو ية تاواْةناْى 
(ى ئةّ 25ػةػةّ،سةوتةّ،ٖةػتةّ(َاددةى )ٖةيَبزاسدْى ئةجناَذابىَ نة دةقى ية بشِطةناْى)يةنةّ،ثيَٓذةّ،

 ياطايةدا ٖاتووة.
(ى ئةّ ياطاية بهات، ئةوا بةْذ دةنشىَ و 25ْؤيةّ:  ٖةس نةطيَو طةسثيَضى سونُى بشِطةى )ٖةػتةّ( ى َاددةى )

ؽ صياتش (بيظت و ثيَٓر ًَيوَٕ ديٓاسي25(دة ًَيوَٕ ديٓاس نةَرت ْةبيَت و ية)10غةساَةيةنيؼى ىلَ وةسدةطريىَ نة ية )
 ْةبىَ.

دةيةّ: ٖةس سيضبيَو، يإ ٖةس قةواسةيةني طياطى، َيًيؼياى ضةنذاسى ٖةبىَ ية بةػذاسبووْى ٖةيَبزاسدٕ 
 بيَبةػذةنشيََ.

ياصدةيةّ: ٖةس قةواسةيةنى طياطى ية بةػذاسبووْى ٖةيَبزاسدْةنإ و رَاسدْى دةْطةنإ بىَ بةؾ دةنشىَ ئةطةس 
 ٓاْى ٖيَض بوَ بةسرةوةْذى خوَى يإ دطة ية خوَى ْاوضةيةنى ٖةيَبزاسدْى داخظت .    بةٖيَض يإ بة ٖةسِػةى بةناسٖيَ

دواصدةيةّ:  ٖةويَذإ بوَ ئةجناَذاْى تاواْةناْى ٖةيَبزاسدٕ نة دةقةناْيإ يةّ ياطايةدا ٖاتووة بةدةس ية 
   سونُة ناْى بٓةَا طؼتيةنإ بةطضاى تاواْى تةواو طضا دةدسىَ.

 
 :َاددةى ثيَٓذةّ

 )َاددةيةنى صيادةية(
يةنةّ: ئةطةس ئةْذاَى ثةسيةَإ يةبةس ٖةس ٖوَيةى نوسطييةنةى يةدةطتذا ،ئةوا ثاييَوساوى دواى ئةو ية ييظتةنةى 

خوَى بة طويَشةى ئةو تةستيبةى تيَيذا ٖاتووة،ديَى دةطشيَتةوة،ئةَةؾ بةضاو ئةو ييظتاْةوة نة ٖاوبةْذييإ 
 ْةنشدووة.

يَهى ثةسيةَإ ية بةس ٖةس ٖوَيةى نوسطيةنةى ية دةطتذا،ئةوا ثايَيَوساوى دواى ئةو ية ٖةَإ دووةّ: ئةطةس ئةْذاَ
 قةواسةى طياطى نة ٖاوبةْذى ية ْاو ييظتى ٖةيَبزاسدْى ٖاوبةْذدا نشدووة ديىَ دةطشيَتةوة. 
وَ ثاييَوساويَهى ديهة ية طيَيةّ:ئةطةس نوسطيية بةتايَةنة ٖى ييظتيَو بوونة ثاييَوساوى ْةَابىَ،ئةوا نوسطييةنة ب

قةواسةيةنى طياطى ديهة تةسخإ دةنشىَ نة نةَرتئ سِادةى رَاسةى ئةو دةْطاْةى بة دةطت ٖيَٓاوة نة بوَ ثشِنشدْةوةى 
 نوسطييةى ثيَويظتة و، بة ثيَضةواْةوةؾ نوسطييةنة بة بةتايَى دةَيَٓيَتةوة.

و ،َةسز ْيية ئافشةتيَهى ديهة ديَى بطشيَتةوة ،َةطةس يةو ضواسةّ:ئةطةس نوسطيية بةتايَةنة تايبةت بة ئافشةت بو
 باسةدا نة ناسيطةسى يةطةس سِيَزةى ْويَٓةسايةتى ئافشةتاْذا ٖةبىَ.

 َاددةى ػةػةّ:
 ثيَويظتة يةطةس ئةجنوَةْى وةصيشإ و اليةْة ثةيوةْذيذاسةنإ سونُةناْى ئةّ ياطاية ديَبةدىَ بهةٕ.

 
 َاددةى سةوتةّ:



 سِوَرى دةسضووْيةوة ديَبةدىَ دةنشىَ و ية سِوَرْاَةى فةسَى )وةقايعى نوسدطتإ(دا بًَاو دةنشيَتةوة ئةّ ياطاية ية
 
 
 
 
 

 
 َظعودباسصاْى
 عيَشام –طةسوَنى ٖةسيَُى نوسدطتإ 

14   /5/2009 
 نوسدى2709/طويَاْى/ 24

 
 
 
 

 ٖوَية ثيَويظتيةناْى دةسضواْذْى ئةّ ياطاية
ْى ٖةيَبزاسدْيَهى ثاى و بيَطةسد ية ٖةسيَُذا و ية بةس ئةوةى تاواْةناْى ٖةيَبزاسدٕ و بوَ َظوَطةس نشدْى ئةجناَذا

طضاناْيإ وسدْني و ية ثيَٓاو توْذنشدْى طضاى تاواْةناْى ٖةيَبزاسدٕ ثاؾ سِووٕ بووْةوةى سايَةتةناْيإ وية 
ْةى نة سِيَطا ية ثاى و خاويَٓى و سِووْيةتيية ثيَٓاو ئاطٓهشدْى ئةجناَذاْى ٖةيَبزاسدْةنإ و بوَ سِاَايَيٓى ئةو نوَطجا

 نةى دةطشٕ ،ئةّ ياطاية دةسنشا.
 
 
 

  ثاػهوَى سةوتةّ /                                             
 ياطاى ٖةيَبزاسدْى ثةسيةَاْى نوسدطتإ 1992(ى ٖةَواسنشاو ى طايَى 1ػةػةَني ٖةَواسنشدْى ياطاى رَاسة )

 
 
 

 بةْاوى بةخؼٓذةو َيٗشةبإ                                                               

 ٖةسيَُى نوسدطتاْى عيَشام

 طةسوَنايةتى ٖةسيَِ



 طةسوَى

 بةْاوى طةيةوة

 بشِياس

 2009(طايَى 25رَاسة)

 عيَشام–ياطاى ٖةَواسنشدْى ػةػةَى ياطاى ٖةيَبزاسدْى ثةسيةَاْى نوسدطتإ 

 1992ى طايَى (ى ٖةَواسنشاو1رَاسة)

(ى 1عيَشام (ى رَاسة)–(ى )ياطاى طةسوَنايةتى ٖةسيَُى نوسدطتإ 10(ى َاددةى )1بةثيَى ئةو دةطةيَاتةى ية بشِطةى)
عيَشام نشدويةتى ية  –ى ٖةَواسنشاو ثيَُإ دساوة ،بة ثايَجؼتى ئةو ياطاناسييةى ثةسيةَاْى نوسدطتإ  2005طايَى 

 بشياسَاْذا بة دةسنشدْى : 26/10/2009( ية 8داْيؼتٓى رَاسة )

 2009( ى طايَى 13ياطاى رَاسة)

 عيَشام –ياطاى ٖةَواسنشدْى ػةػةَى ياطاى ٖةيَبزاسدْى ثةسيةَاْى نوسدطتإ 

 1992( ى ٖةَواسنشاوى طايَى 1رَاسة )

 َاددةى يةنةّ :

صياد نشاوة  2009ى طايَى  (5َاددةى ثيَٓذةّ نة بةثيَى ٖةَواسنشدْى ثيَٓذةَى ياطاى ثةسيةَاْى نوسدطتإ رَاسة)
 ،بشِطةيةنى بة صجنريةى )ثيَٓذةّ ( وةى ئةَةى  خواسةوة بوَ صياد دةنشيَت  :

ثيَٓذةّ : ية سايةتى طويَٓذ ْة خواسدْى  ثايَيَوساوى ٖةيَبزيَشدساو  بوَ ثةسيةَإ ية َاوةى دياسيهشاو دا بةبىَ ٖيض 
وبشاو  َافى ئةْذاَيةتى ْاَيَٓىَ و ثايَيَوساويَهى ديهة بة ثيَى ياطا ( سوَر ية َيَزووى ْا90ٖوَيةنى سةوا ، ئةوا دواى )

 ػويَٓى دةطشيَتةوة  .

 َاددةى دووةّ:

 سونُةناْى ئةّ ياطاية ،ئةواْة دةطشيَتةوة نة ية خوىل طيَيةَى ٖةيَبزاسدْةوة بوَ ئةْذاَيَتى ثةسيةَإ ثاييَوساوٕ .

 َاددةى طيَيةّ :

 ذيذاسةنإ ، سونُةناْى ئةّ ياطاية ديَبةدىَ بهةٕ .ثيَويظتة يةطةس اليةْة ثةيوةْ



 َاددةى ضواسةّ :

ئةّ ياطاية ية بةسواسى دةس ضوواْذْيةوة ديَبةدىَ دةنشيَت و ،ية سِوَرْاَةى فةسَى )وةقائعى نوسدطتإ ( دا بًَاو 
 دةنشيَتةوة  .

 َظعود باسصاْى                                                                                                                                    

 عيَشام –طةسوَنى ٖةسيَُى نوسدطتإ                                                                                                                        

 ٖةوييَش 

 ى نوسدى  2709/طةيَاسيَضاْى /5

 ضىى كو   1431/دي القعدة /8

 ى صايييٓى 2009/تؼشيٓى يةنةَى /27

 بًَاو نشاوتةوة 15/3/2010(وةقائعى نوسدطتإ (ية 109ية رَاسة )

 

 

 
  ثاػهوَى ٖةػتةّ/                                             

 ياطاى 1992(ى طايَى 1رَاسة ) تإٖةيَبزاسدْى ثةسيةَاْى نوسدط ياطاىسةوتةَني ٖةَواسنشدْى ياطاى 

 
 
 

 طةسوَنايةتى ٖةسيَِ

 طةسوَى

 بةْاوى طةيةوة

 بشِياس

 2013(طايَى 14رَاسة)



 عيَشام–ياطاى ٖةَواسنشدْى سةوتةَى ياطاى ٖةيَبزاسدْى ثةسيةَاْى نوسدطتإ 

 1992(ى ٖةَواسنشاوى طايَى 1رَاسة)

(ى 1عيَشام (ى رَاسة)–ياطاى طةسوَنايةتى ٖةسيَُى نوسدطتإ (ى )10(ى َاددةى )1بةثيَى ئةو دةطةيَاتةى ية بشِطةى)
عيَشام نشدويةتى ية  –ى ٖةَواسنشاو ثيَُإ دساوة ،بة ثايَجؼتى ئةو ياطاناسييةى ثةسيةَاْى نوسدطتإ  2005طايَى 

 بشياسَاْذا بة دةسنشدْى :19/6/2013( ية 33داْيؼتٓى رَاسة )

 2013( ى طايَى 15ياطاى رَاسة)

 عيَشام –سةوتةَى ياطاى ٖةيَبزاسدْى ثةسيةَاْى نوسدطتإ  ىَواسياطاى ٖة

 ٖةَواسنشاوى 1992( ى طايَى 1رَاسة )

 َاددةى يةنةّ:
 )َاددةى دووةّ(ى ياطانة ٖةَواس دةنشيَت و بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة :
َى ييظتى نشاوةى طٓوسداس ئةجناّ َاددةى دووةّ:ٖةيَبزاسدْةنإ بة دةْطذاْى ْٗيَٓى ساطتةوخوَ بة ثيَى طيظتة

 دةدسيَت .
 َاددةى دووةّ:

 بشِطةى )يةنةّ(ى َاددةى )ػةػةَى دووباسة(ى ياطانة ٖةَواس دةنشيَت و بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة:
 َاددةى ػةػةّ )دووباسة(:

ى ٖةيَبزاسدْةناْى ثةسيةَاْى يةنةّ:نوََظيوَْى بايَاى طةسبةخوَى ٖةيَبزاسدْةنإ دةضيَتة ديَطةى دةطتةى بايَا
بوَ طةسثةسػتيهشدْى ٖةيَبزاسدْةناْى ثةسيةَإ و بةسيَوةبشدْى بة ثيىَ  عيَشام نة يةّ ياطايةدا ٖاتووة–نوسدطتإ 

(ى طايَى 11(ى ياطاى نوََظيوَْى بايَاى طةسبةخوَى ٖةيَبزاسدْةناْى رَاسة )2(ى َاددةى )4سونُةناْى بشِطةى )
 عيَشاقذا .–ٓاْى دةطتةى بايَاى طةسبةخوَى ٖةيَبزاسدٕ و ساثشطى ية نوسدطتإ ،تاوةنو ثيَهٗي2007َ

 َاددةى طيَيةّ :
 )َاددةى سةظذةّ(ى ياطانة ٖةيَذةوةػيَٓذسيَتةوة .

 َاددةى ضواسةّ:
 َاددةى )بيظت و ْوَيةّ(ى ياطانة ٖةَواس دةنشيَت و بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة :

 :يةَّاددةى بيظت و ْوَ
ثظوويةى دةْطذاْى سِادةطت يةنةّ : ية دواى ديَٓيابووٕ ية ييَٗاتةيى دةْطذةس، يةوةى ٖةيَطشى سةطةصْاَةى عيَشاقية ،

 دةنشيَت و ْاوى ْيؼاْة دةنشيَت و بوَثيَطةى دياسيهشاو بوَ دةْطذإ سيَُٓايى دةنشيَت .
وويةى دةْطذاْذا ْووطشاوٕ ْيؼاْة بهات و ْاوى دووةّ:دةْطذةس بوَى ٖةية ْاوى يةنيَو يةو قةواسة طياطياْةى ية ثظ

 يةنيَو ية ثاييَوساواْى ٖةَإ قةواسة ْيؼاْة بهات يإ تةْٗا قةواسة طياطيةنة ْيؼإ بهات .



ثؼت ببةطتيَت بةوةى دةطتٓيؼاْى دةنات بوَ ٖةيةطيَيةّ :ئةو دةْطذةسةى خويَٓذْةوةو ْووطني ْاصاْيَت بوَى 
 ةنة .ثشنشدْةوةى ثظوويةى دةْطذاْ

 ضواسةّ: ْويَٓةسايةتيهشدٕ ية دةْطذاْذا سيَطةى ثيَٓادسيَت .
 َاددةى ثيَٓذةّ :

 : )َاددةى طييةّ(ى ياطانة ٖةَواس دةنشيَت وبةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة
 َاددةى طييةّ:

ت ،وة بوَى ٖةية تةْٗا يةنةّ :طةسوَنى ييزْةى بٓهةى ٖةيَبزاسدٕ ثاساطتٓى سيَههاسيى ية بٓهةنةى ية ئةطتوَ دةطشيَ
ثؼت ببةطتيَت بة ثوَييظى خوَدييةتى طةس بة وةصاسةتى ْاوةخوَ ية ٖةسيَُذاو ئةو سيَهاساْة بطشيتةبةس نةوا باؾ 

 بةسيَوةضووْى ٖةيَبزاسدْةنإ و دسوطتيإ َظوَطةس بهات .
ةيَبزاسدٕ تةْٗا يةطةس داواناسى دووةّ :ٖيَضةناْى ئاطايؼى ْاوةخوَو ضةنذاسةنإ بوَيإ ْية بضٓة ْيَو بٓهةناْى ٖ

 طةسوَنى ييزْةوة ْةبيَت .
 َاددةى ػةػةّ:

 َاددةى)طى و ثيَٓذةّ(ى ياطانة ٖةَواس دةنشيَت و بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة :
 َاددةى طى و ثيَٓذةّ :

اليةٕ خوَياْةوة بوَ واروو نشاو ية  ييزْةناْي  بٓهةناْى  ٖةيَبزاسدٕ  ٖةيَذةطنت  بة سيَهدظتٓى نوَْووطى 
ئةجناَةناْى دةْطذإ و طةسدةّ بة يَطةْاَة تايبةتةناْى ثشوَطةى ٖةيَبزاسدْى يةطةيَذا ٖاوثيَض دةنشيَت و ية 
صةسفيَهى داخشاوى َوَسنشاو بة َوَسةنةى خوَى دادةًْشيَت بوَ طجاسدْى ية الى نوََيظوَْى بايَاى طةسبةخوَ، و داْةيةنى 

ةاليةٕ ْويَٓةساْى قةواسة بةػذاسبووةناْةوة واروونشاوة دةدسيَتة قةواسة بةػذاسبووةناْى نوَْووطى نوَتايى نة ي
 ٖةيَبزاسدٕ .

 َاددةى سةوتةّ :
 َاددةى )طى و ػةػةّ(ى ياطانة ٖةَواس دةنشيَت و بةّ ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة :

 َاددةى طى و ػةػةّ :
 اْيضَةى خواسةوة دياسى دةنشيَت :يةنةّ :تيَهشاي ٖةيَبزاسدٕ بة ثيَى ئةّ َيه

دووباسة(ى ئةّ ياطايةدا ئاَارةيإ  36ئةو ثيَهٗاتاْةى ية َاددةى ) نوَى طؼتى دةْطة دساوة دسوطتةناْى-1
بوَ نشاوة دابةؾ دةنشيَتة طةس رَاسةى ئةو نوسطياْةى بوَ ٖةس ثيَهٗاتةيةى تةسخإ نشاوة بوَ دةسٖيَٓاْى 

 تيَهشايى ٖةيَبزاسدٕ بوَى .
ثاؾ ىلَ نةَهشدْةوةى  ئةو دةْطاْةى دةَيَٓةوة دابةؾ دةنشيَٓةوة طةس رَاسةى نوسطيةناْى ثةسيةَإ-2

(ى طةسةوة ئاَارةى بوَ نشاوة ،بوَ دةسٖيَٓاْى تيَهشاي ٖةيَبزاسدْى ئةو 1رَاسةى ئةو نوسطياْةى ية بشطةى )
 . دووباسة(ى ئةّ ياطاية ْاياْطشيَتةوة36قةواساْةى سونُةناْى َاددةى )

 
دووةّ :رَاسةى ئةو نوسطياْةى نةوا ٖةس قةواسةيةى بةدةطتيٗيَٓاوة بة ثيَى ئةّ َيهاْيضَةى خواسةوة دياسى 

 دةنشيَت :



دابةػهشدْى ئةو دةْطاْةى ٖةس قةواسيةى بةدةطتيٗيَٓاوٕ بةطةس تيَهشاى ٖةيَبزاسدٕ ، نة بةثيَى بشَطةى -1
 َاسةى ئةو نوسطياْةى قةواسة ثةيوةْذاس بة دةطتيٗيَٓاوةٕ .)يةنةّ(ى طةسةوة دةسٖيَٓشاوة ،بوَ دياسيهشدْى ر

نيَربنيَهاس يةطةس ئةو  ية سايةتى دةطتٓةنةوتٓى تيَهشايى ٖةيَبزاسدٕ ية اليةٕ ٖيض قةواسيةنى -2
دووباسة( ئاَارةيإ بوَ نشاوة ،ئةوا يةى نوسطى دةبةخؼشيَتة ئةو قةواسةيةى نةوا 36نوسطياْةى ية َاددةى )

 ْطى ية ْيَو ثيَهٗاتةنةدا ٖيَٓاوة .صياتشئ دة
طيَيةّ :ئةو نوسطياْةى ية ئةجناَى دةطتهةوتٓى َاوة دةْط نة ْةطاتة تيَهشاى ٖةيَبزاسدٕ بة بةتايَى دةَيَٓيَتةوة 

 دةبيَتة ٖى ئةو قةواساْةى نةوا صوَستشئ َاوة دةْطيإ بةدةطتٗيَٓاوة و بة ػيَوةيةنى يةى ية دواى يةى .
 

 َاددةى ٖةػتةّ:
 َاددةى )طى وسةوتةّ(ى ياطانة ٖةَواس دةنشيَت و بة ػيَوةى خواسةوة دةخويَٓذسيَتةوة :

 َاددةى طى و سةوتةّ :
يةنةّ : ْاوى ثايَيَوساواْى قةواسةنة دووباسة سيضبةْذ دةنشيَٓةوة بة طويَشةى ئةو دةْطاْةى ٖةس يةنيَهيإ بة 

بةوةى بةسصتشئ دةْطى بة دةطتٗيَٓاوة تاوةنو دياسيهشدْى دةطتيٗيَٓاوةو نوسطيةناْيإ ثىَ دةبةخؼشيَت طةسةتا 
 طةسدةّ ئةو نوسطياْةى قةواسةنة بةدةطتيٗيَٓاوٕ .

(ى ياطانةدا 22(ى َاددةى )1ية سايةتى ْةٖاتٓةنايةى سيَزةى تةسخاْهشاو بوَ ئافشةتإ نة ية بشِطةى )دووةّ :
شاواْةى ية )يةنةّ(ى طةسةوة ئاَارةيإ بوَ نشاوة بة طويَشةى ٖاتووة ، ئةوا رَاسةى ثيَويظتى ئافشةتإ ية ْيَوإ ئةو ب

 ئةو دةْطاْةى بةدةطتياْٗيَٓاوة ، ثيَؽ دةخشئَ .
 طيَيةّ :
دةطتةى بايَا ئةو سيَزة طةدييةى ٖةس قةواسيةى بةدةطتيٗيَٓاوةو ئةو نوسطياْةى ثةسيةَاْى نة -1

 بشدويةتيةوة  سادةطةيةْيَت .

 عيَشام سادةطةيةْيَت . –ناْى ئةْذاَيَتى ثةسيةَاْى نوسدطتإ دةطتةى بايَا ْاوى بشاوة-2
 

 َاددةى ْوَيةّ :
ية اليةٕ ثاييَوساوْى ئةو قةواسةيةى خاوةٕ نوسطيةنةية ثش دةنشيَتةوة  ية سايَةتى بةتايَُاْى ٖةس نوسطييَو ، ئةوا

سايةتى يةنظإ بووْى دةْطةناْى  ، ئةويؽ بة بةخؼيٓى بةو ثاييَوساوةى صوَس تشئ دةْطى بةدةطتٗيَٓاوة ، وة ية
ثاييَوساواْذا ئةوا ثشنشدْةوةى نوسطية بةتايَةنة بة طويَشةى ئةو يةويةتى سيضبةْذى ْاوةنإ ية ييظتة 

 بٓةسةتيةنةوة دةبيَت .
 َاددةى دةيةّ :

 بشِطةى )يةنةّ ( و )دووةّ( ى َاددةى )ػةطت ويةى (ى ياطانة ٖةيَذةوةػيَٓةوة .
 َاددةى ياصدةيةّ :

 ناس بة ٖيض دةقيَهى ياطايى يإ بشِياسيَهى ْانوَى يةطةٍَ سونُةناْى ئةّ ياطايةدا ْانشيَت .
 َاددةى دواصدةّ :



 ثيَويظتة ية طةس ئةجنوَةْى وةصيشإ و اليةْة ثةيوةْذيذاسةنإ سونُةناْى ئةّ ياطاية ديَبةدىَ بهةٕ .
 َاددةى طيَضدةّ :

بةدىَ دةنشيَت و ية سوَرْاَةى فةسَى )وةقايعى نوسدطتإ (دا بًَاو دةنشيَتةوة ئةّ ياطاية ية سيَهةوتى دةس ضواْذْى ديَ
. 
 

 َظعودباسصاْى                                                                                                            
 طةسوَنى ٖةسيَُى نوسدطتإ                                                                                               

 ٖوَيةثيَويظتهاسةنإ 
عيَشام ،ئةو ا ئةّ  –بوَ خوَطوجناْذٕ ية طةٍَ ثيَذاويظتيةناْى طيظتةَى ٖةيَبزاسدْى ْويَى ثةسيةَاْى نوسدطتإ 

 ياطاية دةس ضويَٓذسا .
 ٖةوييَش 

3/7/2013 

 بًَاو نشاوتةوة11/7/2013إ (ية (وةقائعى نوسدطت166ية رَاسة )

 طًيَُإ َظتةفا سةطةَٕافٓاغ ئاَادةنشدْى / 
 ديَطشى طةسوَنى ئةجنووَةْى نوََظياسإ




