
 عيَساق هة طةي ٓةًوازكسدُةكاُى  –ياضاى حصبةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ 
 بةُاوى خواى طةوزةو ًئسةباْ

 بةُاوى طةهةوة
 ئةجنوًةُى ُيػتٌاُى كوزدضتاْ

 42: ذًازة بسِياز
 18/10/1993بةزوازى بسِياز:

ػِياشى ئةجنوًةُى وةشيساُى وةهةضةز ثيَ 1992(ى ضاهَى 1(ى ياضايى ذًازة )56(هةًاددةى )1بةثيَى حوكٌى بسِطةى )
 دا 10/10/1993(ى زِؤذى 11عرياق هةداُيػتِى ذًازة )_ٓةزيٌَى كوزدضتاُى عرياق. ئةجنوًةُى ُيػتٌاُىلوزدضتاُى 

 دةزكسدُى ئةَ ياضايةى دا.بسِيازى 
 

 ى ٓةًوازكساو1993( ى ضاهَى 17ياضايى ذًازة )
 عيَساق( -)ياضايى حصبةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاُى 

 
 دةى يةكةَ /ًاد 

ًةعِةويةو هةيةكطستِيَلى ئيختيازى ثيَم ديَت هةُيَواْ كؤًةهَة  حصب زيَلخساويَلى ضياضى خاوةْ كةضايةتيةكى
كؤياْ دةكاتةوةو كةضاُيَلى ضسوغتيدا كةضةُد بريو باوةزِو ئاًاجنيَلى ٓاوبةغى زاطيةُساوهةثسؤطساًى حصبدا

 ْ بٔيَِّ. غويَِى دميوكساتياُة بةدييآةوهَدةدةْ بةزِيَو
 ًاددةى دووةَ /

ٓةزٓاووالَتيةن هةٓاووالَتياُى ٓةزيٌَى كوزدضتاُى عيَساق و داُيػتواُى ٓةًيػةيى ئةَ ٓةزيٌَة،       .1
  2*ئةواُةى كةًةزجةكاُياْ تيَدا فةزآةًة ًافى بةغدازبووُى داًةشزاُدُى حصب طةهياْ ٓةية 

عرياق ياا ٓاةز كةضايَم ُيػاتة وآلتاى )ا اًاة( ياا         ٓةز ٓاووآلتيةن هةٓاووآلتياُى ٓةزيٌَى كوزدضتاُى. ٢
ضاهَى تةًةُى تةواو كسدباآء هئَاتيى ياضاى ٓةبيَت )االٓوياة اهااُوُياة( ًاافى     18ٓةًيػةيى تيدا ٓةباآء 

 ى بةثيَى ثةيسِةوة ُاوخؤكةى ٓةيةضوُةُاو ٓةز حصبيَمء هيَلػاُةوة

 

 ًاددةى ضيَيةَ/
ٓةز حصبيَم بؤى ٓةية بةتةواوى بةضةزبةضتيةوة ضاالكى خؤى بِويَِاآء  ضةزبةضتى داًةشزاُدى حصبةكاْ ًطؤطةزةء

ئةَ ياضاية ثازيَصطازى هةوة دةكات.

                                                 
 ن ئةم برطةية هةمواركرا .اياشاى دووةمني هةمواركردنى ياشاى حسبةك 2002(ى شاَلى 7لة ياشاى ذمارة )يةكةم بةثَيى دةقى ماددةى 2



 
 ًاددةى ضوازةَ/

 ًةزجى بريءباوةزِء ئاًاجنةكاُى حصب ئةًاُةى تيَداباآ:
 ضةضجاُدْء ثةزثيَداُى ئةو ًافء دةضتلةوتاُةى طةىل كوزدضتاُى عرياق بةدى ٓيَِاوْ.ا 1
دُى بريء باوةزِى دميوكساتىء زيَص هيَطستِى ئةو ًافاُةى ًسؤظ كة هةزاطةياُدُى جئااُى ًافاةكاُى   ضةضجاُا 2

ًسؤظء ثةمياْء باوةزُِاًةء بةياُِاًة ُيَو دةوهَةتيةكاُدا ديازى كساوْ، هاةو ًااوة دياازى كاساوةى بسِطةياةكى      
كاُىء هةطةغات حاهَيَلادا ُاباآ داخواشيةكاة     ضةزؤةوةدا بطةزِيَتةوة بؤ داًةشزيَِةزاْ بؤ تةواوكسدُى كةَء كوزِية

 هةيةن جاز شياتس بطةزِيَِسيَتةوة. 
غويَِى ئاغتياُةء دميوكساتياُةء باوةز ٓيَِااُّ بةدةضات بااو دةضاتلسدُى     بةدئيَِاُى ئاًاجنةكاُى بةزِيَوا 3

 بة ثيَى ثةُابسدْ توُدء تيرىء ئريٓابء هةخػتةبسدْ.اهطوطة(تداوي دةضةآلت )
 اُى غيَواشى دميوكساتياُة هةذياُى حصبايةتيدا.ا بةكازٓي4َِ
 ا بآلو كسدُةوةى دوبةزةكىء جياواشى هةزةطةشء ئايّء ًةشةبدا.5

 2*.بة ًةزجىَ بةزُاًةو ثيَسوَ ُاوخوَييةكةى ثيَضةواُةى ثيَسوى طػتى ُةبيَت .6
 ًاددةى ثيَِضةَ/

ْ حصب ثابةُدى زيَصهيَطستِى ًافء ء زيَلخاساوة ثيػاةيىء ًيوواى ياةكاْ     ضةزبةضتيةكاُى ٓاوآلتياْء حصباةكا
 دةباآ.

 ًاددةى غةغةَ/
 شزاُدُى حصب وضاالكى ُواُدْ ًةزجة .بوَ داًة

( ئةُاداَ  50داواكازييةكى ُووضساو دةدزيَت بةوةشيسى ُاوخؤ كةئةُداًاُى داًةشزيَِاةز واذؤيااْ كسدباىَ و هاة )    .1
( ضايَ كةًرتُةبيَ و، ٓاوالَتياُى 25تةًةُياْ هة)كةًرت ُةبّ و خويَِدُةوةو ُووضني بةتةواوى و بةباغى بصاُّ و 

(ٓاوالَتى كةًرتُةبيَت شؤزيِةياْ خويَِدُةوة و ُووضني بةباغى باصاُّ و تةًاةُياْ   500دؤضتيؼ كةذًازةياْ هة  )
(كةًرت ُةبيَت و، ئةُداَ و دؤضتيؼ ُابىَ بةتاواُيَلى ياْ كةتِيَلى ئابسِوبةز حوكٍ دزاباّ و، ُاغاَىَ هاة    18هة )
اُطةهيَلدا بةغداز بووبّ كةدةضةالَتى ضةزكوتلاز ثيالُى هةكوزدضتاُدا باؤ داُاابىَ. يااْ ئاةجناًى داباىَ،      تاو

ثَيويطتيػة ئةٓوييةتى ياضاييػى ٓاةبَى و هةطاةَي داواكسدُاى داًةشزاُدُةكاةدا بةزُاًاةى حصبةكاةو ثيَاسِؤى        
 3*ُاوخؤغى ثيَوةبيَ.

 ةب تةًاةْ ثيػاةو غاويَِى ُيػاتة جيَاى ٓاةز ئةُاداًيَلى        (ى بسطةى ضةزةوة ُاوو هة1داخواشيةكةى بسطة).2
 4*تيَدابىَ هةطةيَ ُاوى حصبةكة كة ُابىَوةن ُاوى ٓيض حصبيَلى تس بىَ.وٓةزدوَضتَليػى داًةشزيَِةزى 

.دةضتةى داًةشزيَِةز ثيَويطتة ٓاوالَتى طةهيَلى تيَدابيَ بة ُيػاتيٌاْ ثاةزوةز ُاضاساو باّ، و هةكوزدضاتاُدا       3
ى ئاغلساياْ هةذياُى ضياضى و كؤًةاليةتى و زِؤغَِرييدا ٓةبووبيَت،  ةُاعةتيَلى وةٓاى ىلَ باةدى  بةغدازييةك

                                                 
 ةمني هةمواركردنى ياشاى حسبةكان.ياشاى دوو 2002(ىصاَلى 7ئةم برطةية زيادكرابؤ ياشاكة بةثَيى دةقى ماددةى دووةم لة ياشاى ذمارة ) 2
ياشاى دووةمني هةمواركردنى ياشاى حسبةكان برطةى يةكةم لةمادةى شةشةم هةمواركرا بةم شَيوةيةي  2002( ى شاىَل 7( لة ياشاى ذمارة )1بةثَيى دةقى ماددةى شَي يةم برطةى ) 3

 شةرةوة .
(هةمواركرا 17ياشاى دووةمني هةمواركردنى ياشاى حسبةكان برطةى دووةم لةمادةى شةشةم ياشاى ذمارة ) 2002( ى شاىَل 7( لة ياشاى ذمارة )2بةثَيى دةقى ماددةى شَي يةم برطةى ) 4

 بةم شَيوةيةى شةرةوة .



بىَ كة ئةواُةى دةياُةويَت بةديَ ٓاوبةغى هةفةزًاُى ُيػتٌاُيدا بلةْ و ٓاوبةؽ بووُى ٓاوالَتياُيؼ هةذياُى 
ةْ، تيََيِاى جاؤزاو جاؤزى جاو سافى     ضياضى ٓةزيٌَدا هةضوازيَوةى بةزُاًةيةكى ضياضيى تايَةتيدا زِيَام  ا  

 5.*ُيػتةجىَ بووْ و كازى داًةشزيَِةزاْ و دؤضتةكاُيؼ دةكسىَ
 

 ًاددةى حةوت/
ثيَويطتة وةشيسى ُاوخؤ هةوة دهَِيابيَت كاةداواكازى داًةشزاُدُةكاة ئاةو ًةزجاُاةى باةجئَيَِاوة كاة          .1

(زِؤدا كةهاةزِؤذى فةزآاةَ باووُى    90دة ةكاُياْ هةًاددةى غةغةًى ئةَ ياضايةدا ٓااتووة، هاةًاوةى )  
ًةزجةكاُى داواكازيى داًةشزاُدُةكةوة دةضت ثىَ دةكات داواكازييةكة ٓةواهاةَى ئةجنوًاةُى وةشيساُاى    

 6*بلات.

دةبيَت وةشيسى ُاوخؤ داخواشيةكةى هةو ًاوةدياازى  ياضايةكاُى تيَداُةبوو ئةطةز داخواشيةكة ًةزجة        .2
بطةزِيَتةوة بؤ داًةشزيَِةزاْ بؤ تةواو كسدُاى كاةَ وكوزِيياةكاُى و هةطػات      ضةزةوةدا ( ى1كساوةى بسِطة )
 داخواشيةكةى هةيةن جاز شياتس بطةزيَِدزيتةوة . حاهَيَلدا ُابيَت

هةالى ثةضةُد كاسدْ ياا   ذى تؤًازكسدُى داخواشيةكةيةوة( زؤذدا هةزِؤ90ئةجنوًةُى وةشيساْ هةًاوةى ) .3
 7*بسِيازةكةدا ٓةبّ . هةحاهَةتى زةت كسدُةوةدا ٓؤيةكاُى هة بةزةت كسدُةوة بسِيازدةدا بةًةزجىَ

(ى ضاةزةوةى ئاةَ ًاددةياةدا دياازى كاساوة      3هةحاهَةتيَلدا داواكازييةكة هاةو ًاوةياةدا كةهةبسِطاةى )    .4
ُةبِسيَِدزايةوة و ًاوةكةؽ بةضةز ضوو، ئاةوا دةضاتةكة باؤى ٓةياة داواكازيياةن يةكطاةز ثَيػالةؽ        

(ى ًاددةكاةى  1ات، خؤئةطةز ٓات و ًاوةيةكى ٓاوتاى ئةو ًاوةيةى هةبسِكةى )بةئةجنوًةُى وةشيساْ بل
ضةزةوةدا ٓاتووة تيَجةزِى و داواكازييةكة ُةبسِيَِدزايةوة ، ئةوة هةَ بازةدا داواكازييةكة بةحوكٌى ياضاا  

 8*بة َويَ كساو دادةُسيَت.

 ةزةكاْ زِادةطةيِىَ.وةشيسى ُاوحؤ بسِيازةكةى ئةجنوًةُى وةشيساْ بةئةُداًة داًةشزيَِ .5

يااْ ثيَسِادةطةياةُسىَ   زِؤذةى بسِياازى زِةتلسدُاةوة   (زِؤذدا هاةو  30داًةشزيَِةزاْ بؤياْ ٓةياة هاةًاوةى )   .6
هاةالى دةضاتةى طػاتى دادطاايى     ُازِةشايى هةضةز بسِيازةكاةى ئةجنوًاةُى وةشياساْ باةزةت كسدُاةوة      

 دادطا بِربِ )بتات( دةبىَ. ثيَداضووُةوةى ٓةزيٌَى كوزدضتاُى عرياق دةزبسِْ و بسِيازى
 

 ًاددةى ٓةغتةَ /
حصب هةزِؤذى دةزضووُى ًؤهَةتةكةيةوة دةبيَتة خاوةُى كةضايةتى ًةعِةوى و بؤى ٓةية ضاالكى خؤى بِويَينَ و 

 هةثةيوةُدى ية ياضايى يةكاُيدا ئةو كةضة دةبيَتة ُويَِةزى كةثةيسِةوى ُاوخؤى ديازى دةكات .

 

 

                                                 
 زيادكرا .( بؤ ئةم مادةية 3ياشاى دووةميهة هةمواركردنى ياشاى حسبةكان برطةى ) 2002( ى شاىَل 7بةثَيى دةقى ماددةى شَي يةم لة ياشاى ذمارة ) 5
ياشاى  2002(ى شاَلى 7ياشاى يةكةمني هةمواركردنى ياشاى حسبةكان و دةقى ماددةى ضوارةم لة ياشاى ذمارة ) 1997( ى شاىل 2بةثَيى دةقى ماددةى يةكةم  لة ياشاى ذمارة ) 6

 هةمواركردنى ياشاى حسبةكان ئةم برطةية هةمواركرا .
 ياشاى يةكةمني هةمواركردنى ياشاى حسبةكان ئةم برطةية هةموار كرا . 1997( ى شاىل 2رة )بةثَيى دةقى ماددةى دووةم  لة ياشاى ذما 7
 ياشاى هةمواركردنى دووةم ياشاى حسبةكانى ئةم برطةية هةموار كرا . 2002(ى شاىل 7بةثَيى دةقى ماددةى ضوارةم  لة ياشاى ذمارة ) 8



 ًاددةى ُؤيةَ /

ٓةزيٍَ،ياًةهََةُدى يةكىَ هةثازيَصطاكاُى ٓةزيٍَ دةبيَتة بازةطاى ضةزةكى حيصب و بؤى ٓةية هق  ثايتةختى .1
 هةٓةزيٌَدا  بلاتةوة بةًةزجآ دةضةهَاتى ثةيوةُدى دازى ىلَ ئاطاداز بلسى َ.

 حيصب بؤى ٓةية هق هةدةزةوةى ٓةزيٌَدا بلاتةوة بةًةزجىَ دةضةهَاتى ثةيوةُدى دازى هيَ ئاطادازبلا. .2

 زِةمسى يةكاْ و داَ و دةشطاكاُى حوكٌةتدا بلاتةوة.يصب ُابىَ بازةطا هةفةزًاُطة ح .3

  ًاددةى دةيةَ /
ئةجنوًةُى  هةطةيَ حصبيَلى تسدا بةثيَى ثةيسِةوى ُاوخؤى ٓةزدوو حصب تيَلةيَ بةيةكرت بنب بةًةزجىَ حصب دةغيَ

 وةشيساُى ىلَ ئاطاداز بلسيَت .
 

ةضةز حصبةكة ٓةزطؤزِيِيَم هةثيَسِؤى ُاوخؤى ياْ بةزُاًةيةكةيدا بلسيَت، ثيَويطتة ه /يةَ  ياشدةًاددةى 
(زِؤذدا كةهةزِؤذى طؤزِيِةكةيةوة دةضت ثيَ دةكات ئةجنوًةُى وةشيساُى ىلَ ئاطاداز بلات ، 30هةًاوةى )

ئةجنوًةُى وةشيساُيؼ ئةطةز بؤى دةزكةت كة ئةو طؤزِيِة دةبيَتة ٓؤى هةدةضتداُى ًةبةضتى ُيػتٌاْ 
ثةزوةزيى داًةشزاُدُةكة ياْ خساثةى بؤثيَسِؤى طػتى و ئادابى طػتى هةٓةزيٌَدا دةبيَت، ئةوة هةو بازةدا بؤى 

( ثاشدة زِؤذدا كة هة زِؤذى  ئاطاداز كسد ُةوةى 15ٓةيةًؤهَتى حصبةكة بليَػيَتةوة، حصبةكةؽ بؤى ٓةية هةًاوةى )
 9*ى هيَ بدات و بسِيازى دادطاؽ بِربِة .دةضت ثىَ دةكات هة دادطاى ثيَداضووُوةى ٓةزيٍَ تاُة

 
 ًاددةى دواشدةيةَ /

دادطةزى بضِة ُاو حصبةكاُةوة و ُابيَت دادوةزاْ و ئةُداًاُى داواكازى طػتى و هيَلؤهَيِةوةزاُى  .1
ياضايةوة واش (زِؤذدا هةزِؤذى جيََةجىَ بووُى ئةَ 30ٓةزكاًيَلياْ هةحيصبيَلدا بىَدةبىَ هةًاوةى )

 يا هةحيصبةكةى بيَِىَ.هةفةزًاُةكةى 

ثيَػٌةزطةو ٓيَصةكاُى ئاضايػى ُاوخؤ ُواُدُى كازى حيصبايةتى هةداًوو دةشطاكاُى وةشازةتى كازوبازى  .2
  ةدة ةية .

 
 ًاددةى ضياشدةيةَ /       

 حصب ئةَ ًافاُةى دةبيَت
يؼ بؤى بةًوهَم كسدُى ٓؤيةكاُى زِاطةياُدْ بؤ وةدئيَِاُى ئاًاجنةكاُى خؤى. ئةجنوًةُى وةشيساُ .1

خؤئةطةز ٓاتوو هةتيطةيػتِى ُيػتٌاُى الى دا ياْ دذ بة ٓةية بةغيَوةيةكى كاتى ئةو ٓؤياُةى ىلَ بربِيَت
زِيَِويَِييةكاُىئةجنوًةُى ُيػتٌاُى كوزدضتاُى عرياق زِةفتازى كسدو ثيَويطت بةوة كسا كة ئةو ٓؤياُى 

ًةُى وةشيساْ بؤى ٓةية ٓةواهةَى دادطاكاُى بةغيَوةيةكى بةزدةواَ ىلَ بَةضرتيَ، ئةوة هةو بازةدا ئةجنو
10.*بلات
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ضاشداُى ٓةزكازو كسدازيَلى ياضايى و ًوهَلدازيَتى ٓةزًايَ و ًوهَليَلى طواشزاوةو ُةطواشزاوة بؤ  .2
 بةدئيَِاُى ًةبةضتةكاُى .

ضاشداُى كؤبووُةوةو خؤثيػاُداْ و ًاُطستّ بةئاغتى و بةثيَى ياضاو بةئاطادازى ودةضةهَاتى  .3
 ةُديداز.ثةيو

 زيَلخطتِى ًئسةجاْ و ئآةُط و كؤزِى ذياُدُةوةى بؤُةكاْ . .4

 كؤكسدُةوةى ثيتان و  َوهَلسدُى بةخػيؼ و يازًةتى ُاوخؤ. .5

 وبوهَلسدُى ًايَ و ًوهَلى عةيِى وكاؽ هةٓةز اليةُيَلى دةزةوةى ٓةزيٍَ بةزِةشاًةُديى ئةجنوًةُى وةشيساْ  .6
 11*دةبىَ.
 

  ًاددةى ضوازدةيةَ /
ضةُطةيةيةى كةهةبوجةى ٓةزيٌَدا بؤ حصبةكاْ دادةُسيَت ، بةثيَى بةُدو بةضتيًم كةئةجنوًةُى ئةو دة .1

 ُيػتٌاُى كوزدضتاُى عرياق بسِيازى دةدات دابةؽ دةكسيَت .
حصب خؤى ئةًواىل خؤى ٓةهَدةضوزِيَِىَ هةبوجةيةكى ضاالَُةوة كة بةثيَى ئةو ثيَسِؤ ذًيَسيازيية زِيَلدةخسيَت  .2

12*ةزًييةكاُى ٓةزيٍَ هةضةزى دةزِؤْ.كةفةزًاُطة ف
 

ذًيِسيازى حصب ًى كةض دةبيَت بؤضاوديَسى دازايى هةٓةزيٌَى كوزدضتاُى عريا داو، حصب ثيَويطتة هةضةزى  .3
ٓةزثازةيةكى هةدةزةوة ٓةبيَت ياْ بيةوىَ هةدةزةوة بئيَِىَ ياْ ٓةواهةَكسدُى  َويَ بلات دةضةالَتة 

 بلات .ثةيوةُدى دازةكاُى ىلَ ئاطاداز 

 
 

 
 ًاددةى ثاشدةيةَ /

 حصب ثابةُدى ئةَ كازاُة دةبيت:
 ُةبصكسدُى ئريٓاب بةٓةًوو غيَوةكاُييةوة . .1

 زِيَصطستّ هةياضاكاْ و ثازاضتِى ضةبةخؤيى دادوةزى . .2

 شى ُةبىَ و هيَى  ةدة ةية ضةكى بةثيَضةواُةى ياضاوة ٓةبىَ.اداَ و دةشطاضةزباشى و غيَوة ضةزب .3

 . ةواُةى بةزُاًة زِاطةيةُساوةكةى بيَيةن كةثيَض ضاالكىُةُواُدُى  .4

 زِيَصطستّ هةضيطتةًى طػتى داب و ُةزيتى طػتى . .5
 

حصب بؤى ٓةية بةثيَى حوكٌةكاُى ثيَسِؤى ُاوخؤى ، خؤى ٓةهََوةغيَِيَتةوة و هةًاوةى  ًاددةى غاشدةيةَ /
 13*ىَ دةكات وةشازةتى ُاوخؤى ىلَ ئاطاداز بلات .( زِؤذدا كة هةزِؤذى بسِيازداُى ٓةهَوةغاُدُةكةوة دةضت ث7ئةوثةزِى )
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 ًاددةى حةظدةٓةَ /

بةبسِيازيَلى دادطاى كةهةدادطاى ثةيوةُدي دازةوة دةزضووبىَ حصب ٓةهََوةغيَِسيَتةوة بةداوايةن دةغىَ 1.
دواى كةوةشازةتى ُاوخوَ هةضةزى كسدبيَتييةوة هةضةز ضةزثيَضى كسدُى حوكٌىَ هةحوكٌةكاُى ئةَ ياضاية ياْ 

(غةؽ ًاُط بةضةز داًةشزاُدُى حصبةكةدا بةبىَ ئةوةىئةو ضاالكيياُةى خؤى  اتةكاز كة 6تيَجةزِبووُى )
 14*دة ةكاُياْ هةثيَسِؤى ُاوخؤيدا ٓاتووة ياْ بةبىَ ٓؤكازى بةجىَ هةوًاوةيةدا هةضاالكيى خؤى بلةويَ.

 

لوزدضتاُى ةالى دةضتةى طػتى ثيَداضوُةوةى ٓةزيٌَىبسِيازى دادطا ًولةضى تاُووت هيَداُى ثيَداضوُةوة دةبيَت ه. 2
(زِؤذدا هةزِؤذى ثيَساطةياُدُى بسِيازى ٓةهَوةغاُةوةكة و بسِيازى دادطاى ثيَداضووُةوة 31عرياق هةًاوةى )
 بِربِ)بات(دةبيَت.

 
 

 ًاددةى ٓةذدةٓةَ/
 ثاكوى ثةيسِةوى ُاوخؤى هةحاهَةتى ٓةهَوةغاُدُةوةى حصبدا ًايَ وًوهَلى طواشزاوةو ُةطواشزاوةى بةثيَ

 دةدزيَت.
 
 

 ًاددةى ُؤشدةٓةَ/
ياضاية وة بازودؤخى هةطةيَ ُى ئةَ ودةبىَ ئةو حصباُةى كةٓةْ هةًاوةى ضىَ ًاُطدا هةزِؤذى جيََةجىَ بو

 حوكٌةكاُيدا بطوجنيَِّ.
 

 ًاددةى بيطتةَ/
 ياضايةدةزبلا. وةشيسى ُاوخؤ بؤى ٓةية زِيٌَِايى بؤ ئاضاُى جيََةجىَ كسدُى حوكٌةكاُى ئةَ

 
 

 ًاددةى بيطت و يةن /
 كاز بةٓيض دة يَم ُاكسيَ كة هةطةيَ حوكٌةكاُى ئةَ ياضايةدا ُاكؤن بلا .

 ًاددةى بيطت و دوو/
 دةبيَت ئةجنوًةُى وةشيساْ حوكٌةكاُى ئةَ ياضاية جيََةجىَ بلات .

 ًاددةى بيطت و ضىَ/
 يدا جيَ بةجىَ دةكسيَت.ئةَ ياضايةهةزِوَذى بالَو كسدُةوةىوةزِؤذُاًةى زِةمس
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 جةوٓةز ُاًيق ضامل
 ضةزؤكى ئةجنوًةُى ُيػتٌاُى كوزدضتاُى عرياق

 
 
 

هةطةيَ ٓةًوازكسدُةكاُى بةثيَى ياضااى   1993(ضاهَى 17ذًازة )عيَساق – ى ٓةزيٌَى كوزدضتاُىياضاى حصبةكاُ
ياضااى   2002( ضااهَى  7اى ذًازة )ياضاى يةكةًني ٓةًوازكسدُى ياضاى حصبةكاْ و ياض 1997( ى ضاهَى 2ذًازة )

 ةًني ٓةًوازكسدُى ياضاى حصبةكاْ .دوو
 

 ثاغلوَى يةكةَ :
 (( ى حصبةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ 1993(ى ضاهَى )17ياضاى دووةَ ٓةًوازكسدُى ياضاى ذًازة )دة ى )

 بةُاوى خواى طةوزةو ًئسةباْ 
 بةُاوى طةهةوة 
 7ذًازةى دةزضوو : 

 8/5/2002ووْ : زِوَذى دةزض
( 1991( ى ضااهَى ) 1( هاة ياضااى ذًاازة )   53( و ًاددةى )56(ى ًاددةى )10ثػت بةضنت بة حوكٌةكاُى بسِطةى )

ٓةًوازكساو ، و هةضاةز داواى وةشياسى ُااوخَو و ِزةشاًةُادى ئةجنوًاةُى وةشياساْ و ئاةو ياضااكازييةؽ كاة          
(يادا    7/5/2002) ( ى زِوَذى 4اضاايى ذًاازة )  ئةجنووًةُى ُيػاتٌاُى كوزدضاتاُى عيَاساق و هاة داُيػاتِى ئ     

( 1997(ى ضااهَى ) 10( ى ًاددةى دووةًى ياضااى ذًاازة )  3ئةجناًى داوة ، بةثيَى ئةو دةضةالَتةؽ كة بسِطةى )
 ثيٌَاْ دزاوة ، بسِيازى دةزكسدُى ئةَ ياضايةى خوازةوًاْ دا .

 ( 2002( ى ضاهَى )7ياضاى ذًازة )
 ( ى حصبةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ 1993(ى ضاهَى )17اضاى ذًازة )ياضاى دووةَ ٓةًوازكسدُى ي

 ًاددةى يةكةَ :
 ئةًةى خوازةوى ىلَ ديَت :و وةن  ( ى ًاددةى دووةَ ٓةًوازدةكسى1َبسِطةى )

ٓةزٓاووالَتيةن هةٓاووالَتياُى ٓةزيٌَى كوزدضتاُى عيَساق و داُيػتواُى ٓةًيػةيى ئةَ ٓةزيٌَة، ئةواُاةى  -1
 ْ تيَدا فةزآةًة ًافى بةغدازبووُى داًةشزاُدُى حصب طةهياْ ٓةية .كةًةزجةكاُيا
 :ًاددةى دووةَ 

 ( وةن ئةًةى خوازةوة :6ئةَ بسِطةى خوازةوة بوَ ًاددةى ضوازةَ شياد دةكسىَ ، و شجنريةكةى دةبيَت ) 
 . بة ًةزجىَ بةزُاًةو ثيَسوَ ُاوخوَييةكةى ثيَضةواُةى ثيَسوى طػتى ُةبيَت -6
 

 



 يَ يةَ :ًاددةى ض
 ( ى ًاددةى غةغةَ ٓةًواز دةكسىَ و وةن ئةًةى خوازةوةى ىلَ ديَت :1بسِطةى )

 بوَ داًةشزاُدُى حصب وضاالكى ُواُدْ ًةزجة .
( ئةُاداَ  50.داواكازييةكى ُووضساو دةدزيَت بةوةشيسى ُاوخؤ كةئةُداًاُى داًةشزيَِاةز واذؤيااْ كسدباىَ و هاة )    1

( ضايَ كةًرتُةبيَ و، ٓاوالَتياُى 25 بةتةواوى و بةباغى بصاُّ و تةًةُياْ هة)كةًرت ُةبّ و خويَِدُةوةو ُووضني
(ٓاوالَتى كةًرتُةبيَت شؤزيِةياْ خويَِدُةوة و ُووضني بةباغى باصاُّ و تةًاةُياْ   500دؤضتيؼ كةذًازةياْ هة  )

حوكٍ دزاباّ و، ُاغاَىَ هاة     (كةًرت ُةبيَت و، ئةُداَ و دؤضتيؼ ُابىَ بةتاواُيَلى ياْ كةتِيَلى ئابسِوبةز18هة )
تاواُطةهيَلدا بةغداز بووبّ كةدةضةالَتى ضةزكوتلاز ثيالُى هةكوزدضتاُدا باؤ داُاابىَ. يااْ ئاةجناًى داباىَ،      
ثَيويطتيػة ئةٓوييةتى ياضاييػى ٓاةبَى و هةطاةَي داواكسدُاى داًةشزاُدُةكاةدا بةزُاًاةى حصبةكاةو ثيَاسِؤى        

 ُاوخؤغى ثيَوةبيَ.
(ى بسطةى ضةزةوة ُاوو هة ةب تةًاةْ ثيػاةو غاويَِى ُيػاتة جيَاى ٓاةز ئةُاداًيَلى        1ة).داخواشيةكةى بسط2

 داًةشزيَِةزى وٓةزدوَضتَليػى تيَدابىَ هةطةيَ ُاوى حصبةكة كة ُابىَوةن ُاوى ٓيض حصبيَلى تس بىَ.
هةكوزدضاتاُدا   .دةضتةى داًةشزيَِةز ثيَويطتة ٓاوالَتى طةهيَلى تيَدابيَ بة ُيػتيٌاْ ثةزوةز ُاضاساو باّ، و   3

بةغدازييةكى ئاغلساياْ هةذياُى ضياضى و كؤًةالياةتى و زِؤغاَِرييدا ٓاةبووبيَت،  ةُاعاةتيَلى وةٓااى ىلَ      
بةدى بىَ كة ئةواُةى دةياُةويَت بةديَ ٓاوبةغى هةفةزًاُى ُيػتٌاُيدا بلةْ و ٓاوبةؽ بووُى ٓاوالَتيااُيؼ  

ضياضيى تايَةتيدا زِيَام  اةْ، تيََيِاى جاؤزاو جاؤزى      هةذياُى ضياضى ٓةزيٌَدا هةضوازيَوةى بةزُاًةيةكى 
 جو سافى ُيػتةجىَ بووْ و كازى داًةشزيَِةزاْ و دؤضتةكاُيؼ دةكسىَ.

 ًاددةى ضوازةَ :
 ( هة ًاددةى  حةوتةَ ٓةًوازدةكسيَّ وةن ئةًةياْ ىلَ ديَت :4( و بسِطةى )1بسِطةى)

داًةشزاُدُةكاة ئاةو ًةزجاُاةى باةجئَيَِاوة كاة       ثيَويطتة وةشياسى ُااوخؤ هاةوة دهَِيابيَات كاةداواكازى     -1
(زِؤدا كةهااةزِؤذى فةزآااةَ بااووُى 90دة ااةكاُياْ هااةًاددةى غةغااةًى ئااةَ ياضااايةدا ٓاااتووة، هااةًاوةى )

 ًةزجةكاُى داواكازيى داًةشزاُدُةكةوة دةضت ثىَ دةكات داواكازييةكة ٓةواهةَى ئةجنوًةُى وةشيساُى بلات .
(ى ضااةزةوةى ئااةَ ًاددةيااةدا ديااازى كااساوة 3ييةكااة هااةو ًاوةيااةدا كةهةبسِطااةى )هةحاهَةتيَلاادا داواكاز-4

ُةبسِيَِدزايةوة و ًاوةكةؽ بةضةز ضوو، ئةوا دةضتةكة بؤى ٓةية داواكازييةن يةكطةز ثيَػلةؽ بةئةجنوًةُى 
اتووة (ى ًاددةكاةى ضاةزةوةدا ٓا   1وةشيساْ بلات، خؤئةطةز ٓات و ًاوةيةكى ٓاوتاى ئةو ًاوةيةى هةبسِكاةى ) 

 تيَجةزِى و داواكازييةكة ُةبسِيَِدزايةوة ، ئةوة هةَ بازةدا داواكازييةكة بةحوكٌى ياضا بة َويَ كساو دادةُسيَت .
 ًاددةى ثيَِجةَ :

 ًاددةى ياشدةَ ٓةًوازدةكسيَت وةن ئةًةى خوازةوةى ىلَ ديَت .
(زِؤذدا 30ثيَويطتة هةضةز حصبةكة ٓةزطؤزِيِيَم هةثيَسِؤى ُااوخؤى يااْ بةزُاًةيةكةيادا بلسيَات، هاةًاوةى )     

كةهةزِؤذى طؤزِيِةكةيةوة دةضت ثيَ دةكات ئةجنوًةُى وةشيساُى ىلَ ئاطااداز بلاات ، ئةجنوًاةُى وةشياساُيؼ     
ى ُيػتٌاْ ثةزوةزيى داًةشزاُدُةكاة يااْ   ئةطةز بؤى دةزكةت كة ئةو طؤزِيِة دةبيَتة ٓؤى هةدةضتداُى ًةبةضت

خساثةى بؤثَيسِؤى طػتى و ئادابى طػاتى هةٓةزيٌَادا دةبيَات، ئاةوة هاةو باازةدا باؤى ٓةياةًؤَهتى حصبةكاة          



( ثاشدة زِؤذدا كة هة زِؤذى  ئاطاداز كسد ُةوةى دةضت ثاىَ دةكاات   15بليَػيَتةوة، حصبةكةؽ بؤى ٓةية هةًاوةى )
 ةزيٍَ تاُةى هيَ بدات و بسِيازى دادطاؽ بِربِة .هة دادطاى ثيَداضووُوةى ٓ

 ًاددةى غةغةَ :
 ةى ٓةًوازدةكسيَّ و وةن ئةًةى خوازةوياْ ىلَ ديَت :( هة ًاددةى ضياشد6( و بسِطةى )1بسِطةى )

 
بةًوهَم كسدُى ٓؤيةكاُى زِاطةياُدْ بؤ وةدئيَِاُى ئاًاجنةكاُى خؤى. ئةجنوًةُى وةشيساُيؼ بؤى ٓةياة  -1

يةكى كاااتى ئااةو ٓؤياُااةى ىلَ بربِيَتخؤئةطااةز ٓاااتوو هةتيطةيػااتِى ُيػااتٌاُى الى دا ياااْ دذ بااة بةغاايَوة
 زِيَِويَِييةكاُىئةجنوًةُى ُيػتٌاُى كوزدضتاُى عرياق زِةفتازى كسدو ثيَويطت بةوة كسا كة ئةو ٓؤياُى .

زِةشاًةُاديى ئةجنوًاةُى    وبوهَلسدُى ًايَ و ًوهَلى عاةيِى وكااؽ هةٓاةز الياةُيَلى دةزةوةى ٓاةزيٍَ بة      -6
 وةشيساْ دةبىَ .

 
 ًاددةى حةوتةَ :

 ًاددةى ضوازدةَ ٓةًوازدةكسيَت وةن ئةًةى خوازةوةى هيَديَت :
ئةو دةضةُطةيةيةى كةهةبوجةى ٓةزيٌَدا بؤ حصبةكاْ دادةُسيَت ، بةثيَى بةُادو بةضاتيًم كةئةجنوًاةُى    -1

 سيَت .ُيػتٌاُى كوزدضتاُى عرياق بسِيازى دةدات دابةؽ دةك
حصب خؤى ئةًواىل خؤى ٓةهَدةضوزِيَِىَ هةبوجةيةكى ضاالَُةوة كة بةثيَى ئةو ثيَسِؤ ذًيَسيازيية زِيَلادةخسيَت  -2

 كةفةزًاُطة فةزًييةكاُى ٓةزيٍَ هةضةزى دةزِؤْ .
 ذًيِسيازى حصب ًى كةض دةبيَت بؤضاوديَسى دازايى هةٓةزيٌَى كوزدضتاُى عريا داو، حصب ثيَويطتة هةضاةزى  -3

ٓةزثازةيةكى هةدةزةوة ٓةبيَت ياْ بيةوىَ هةدةزةوة بئيَِىَ ياْ ٓةواهةَكسدُى  َويَ بلات دةضةالَتة ثةيوةُدى 
 دازةكاُى ىلَ ئاطاداز بلات

 ًاددةى ٓةغتةَ :
 ًاددةى غاشدة ٓةًواز دةكسيَت وةن ئةًةى خوازةوةى ىلَ ديَت :
( زِؤذدا كاة  7ٓةهََوةغيَِيَتةوة و هةًاوةى ئةوثاةزِى ) حصب بؤى ٓةية بةثيَى حوكٌةكاُى ثيَسِؤى ُاوخؤى ، خؤى 

 هةزِؤذى بسِيازداُى ٓةهَوةغاُدُةكةوة دةضت ثىَ دةكات وةشازةتى ُاوخؤى ىلَ ئاطاداز بلات .
 ًاددةى ُوَيةَ :

 ( ى ًاددةى حةظدة ٓةًواز دةكسىَ و وةن ئةًةى خوازةوةى ىلَ ديَت :1بسِطةى )
دادطاى ثةيوةُادي دازةوة دةزضاووبىَ حاصب ٓةهََوةغايَِسيَتةوة بةداواياةن      دةغىَ بةبسِيازيَلى دادطااى كةهاة  1

كةوةشازةتى ُاوخوَ هةضةزى كسدبيَتييةوة هةضةز ضةزثيَضى كسدُى حوكٌىَ هةحوكٌةكاُى ئةَ ياضااية يااْ دواى   
كاة  (غةؽ ًاُط بةضةز داًةشزاُدُى حصبةكةدا بةبىَ ئةوةىئةو ضاالكيياُةى خؤى  اتاةكاز  6تيَجةزِبووُى )

 دة ةكاُياْ هةثيَسِؤى ُاوخؤيدا ٓاتووة ياْ بةبىَ ٓؤكازى بةجىَ هةوًاوةيةدا هةضاالكيى خؤى بلةويَ .
 

 

 



 ًاددةى دةيةَ :
 ثيَويطتة هةضةز ئةجنوًةُى وةشيساْ حوكٌةكاُى ئةَ ياضاية  ةُة بةز كاز .

 ًاددةى ياشدةيةَ :
 ا ، دةخسيَتة بةز كاز .ئةَ ياضاية هة زِوَذى بالَوكسدُةوةى هة وة ايعى كوزدضتاُد

 يظةد. زِوَذ ُوزى غاو 
 عيَساق –ضةزوَكى ئةجنووًةُى ُيػتٌاُى كوزدضتاْ 

 ثاغلوَى دووةَ )دة ى ياضاى يةكةًني ٓةًوازكسدُى ياضاى حصبةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاُى عيَساق(       

 1997(ى ضاهَى 2ياضاى ذًازة )       
 ٌى كوزدضتاُى عيَساق  ياضاى ٓةًوازكسدُى ياضاى حصبةكاُى ٓةزيَ

 1993(ى ضاهَى 17ذًازة )
 ًاددةى يةكةَ :

 ( ُةوةد زِوَذ90( ضى زوَذةوة دةكسيَت بة )30ئةو ًاوةيةى هة بسِطةى يةكى ًاددةى حةوتدا ٓاتووة دةطوَزيَت و هة )
. 

 ًاددةى دووةَ :
 ( ُةوةد زِوَذ .90ةوة دةكسيَتة )( ضى و ثيَِج زِوَذ45تدا ٓاتووة دةطوَزيَت و هة )وئةو ًاوةيةى هة بسِطةى حة

 ًاددةى ضيَيةَ :
 ئةَ ياضاية هة زِوَذى دةزضووُيةوة جىَ بة جىَ دةكسيَت و هة زِوَذُاًةى فةزًى دا بالَو دةكسيَتةوة .

                             

 

 

 جوٓةز ُاًق ضامل                                       
 زدضتاُى عيَساقضةزوَكى ئةجنووًةُى ُيػتٌاُى كو                          

 
 

 ثاغلوَى ضَيةَ )دة ى ياضا حصبةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ (

 

 عيَساق  –ى حصبةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ياضا
 بةُاوى خواى طةوزةو ًئسةباْ

 بةُاوى طةهةوة
 ئةجنوًةُى ُيػتٌاُى كوزدضتاْ

 42ذًازة بسِياز: 
 18/10/1993بةزوازى بسِياز:



وةهةضةز ثيَػِياشى ئةجنوًةُى وةشيساُى  1992(ى ضاهَى 1(ى ياضايى ذًازة )56(هةًاددةى )1حوكٌى بسِطةى )بةثيَى 
دا  10/10/1993(ى زِؤذى 11عرياق هةداُيػتِى ذًازة )_ٓةزيٌَى كوزدضتاُى عرياق. ئةجنوًةُى ُيػتٌاُىلوزدضتاُى 

 بسِيازى دةزكسدُى ئةَ ياضايةى دا.
 

 1993هَى ( ى ضا17ياضايى ذًازة )
 عيَساق( -)ياضايى حصبةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاُى 

 
 ًاددةى يةكةَ / 

حصب زيَلخساويَلى ضياضى خاوةْ كةضايةتيةكى ًةعِةويةو هةيةكطستِيَلى ئيختيازى ثيَم ديَت هةُيَواْ كؤًةهَة 
ؤياْ دةكاتةوةو كةضاُيَلى ضسوغتيدا كةضةُد بريو باوةزِو ئاًاجنيَلى ٓاوبةغى زاطيةُساوهةثسؤطساًى حصبداك

 ٓةوهَدةدةْ بةزِيَوغويَِى دميوكساتياُة بةديياْ بٔيَِّ. 
 ًاددةى دووةَ /

ٓةزٓاووالَتىَ يةن هةٓاووالَتياُى ٓةزيٌَى كوزدضتاُى عيَساق وتياى دا ُيػتةجىَ بىَ و ًةزجةكاُى تيَدا       .1
 ٓةبّ ًافى بةغدازيلسدُى داًةشزاُدُى حصبى ٓةية .

ووآلتياُى ٓةزيٌَى كوزدضتاُى عرياق يا ٓةز كةضيَم ُيػتة وآلتى )ا اًة( يا ٓةًيػةيى ٓةز ٓاووآلتيةن هةٓا2.
ضاهَى تةًةُى تةواو كسدباآء هئَاتيى ياضاى ٓةبيَت )االٓوية اهااُوُية( ًافى ضوُةُاو ٓةز  18تيدا ٓةباآء 

 حصبيَمء هيَلػاُةوةى بةثيَى ثةيسِةوة ُاوخؤكةى ٓةيةى

 ًاددةى ضيَيةَ/
داًةشزاُدى حصبةكاْ ًطؤطةزةء ٓةز حصبيَم بؤى ٓةياة بةتاةواوى بةضةزبةضاتيةوة ضااالكى خاؤى      ضةزبةضتى 

 بِويَِاآء ئةَ ياضاية ثازيَصطازى هةوة دةكات.
 

 ًاددةى ضوازةَ/
 ًةزجى بريءباوةزِء ئاًاجنةكاُى حصب ئةًاُةى تيَداباآ:

 اق بةدى ٓيَِاوْ.ا ضةضجاُدْء ثةزثيَداُى ئةو ًافء دةضتلةوتاُةى طةىل كوزدضتاُى عري1
ا ضةضجاُدُى بريء باوةزِى دميوكساتىء زيَص هيَطستِى ئةو ًافاُةى ًسؤظ كة هةزاطةياُدُى جئااُى ًافاةكاُى   2

ًسؤظء ثةمياْء باوةزُِاًةء بةياُِاًة ُيَو دةوهَةتيةكاُدا ديازى كساوْ، هاةو ًااوة دياازى كاساوةى بسِطةياةكى      
ْ بؤ تةواوكسدُى كةَء كوزِيةكاُىء هةطةغات حاهَيَلادا ُاباآ داخواشيةكاة     ضةزؤةوةدا بطةزِيَتةوة بؤ داًةشزيَِةزا
 هةيةن جاز شياتس بطةزِيَِسيَتةوة. 

ا بةدئيَِاُى ئاًاجنةكاُى بةزِيَوغويَِى ئاغتياُةء دميوكساتياُةء باوةز ٓيَِااُّ بةدةضات بااو دةضاتلسدُى     3
 بء هةخػتةبسدْ.دةضةآلت )تداوي اهطوطة(بة ثيَى ثةُابسدْ توُدء تيرىء ئريٓا

 ا بةكازٓيَِاُى غيَواشى دميوكساتياُة هةذياُى حصبايةتيدا.4
 ا بآلو كسدُةوةى دوبةزةكىء جياواشى هةزةطةشء ئايّء ًةشةبدا.5

 



 ًاددةى ثيَِضةَ/
حصب ثابةُدى زيَصهيَطستِى ًافءضةزبةضتيةكاُى ٓاوآلتياْء حصباةكاْء زيَلخاساوة ثيػاةيىء ًيوواى ياةكاْ      

 دةباآ.
 ةغةَ/ًاددةى غ

 بوَ داًةشزاُدُى حصب وضاالكى ُواُدْ ًةزجة .
( ئةُاداَ  50.داواكازييةكى ُووضساو دةدزيَت بةوةشيسى ُاوخؤ كةئةُداًاُى داًةشزيَِاةز واذؤيااْ كسدباىَ و هاة )    1

( ضايَ كةًرتُةبيَ و، ٓاوالَتياُى 25كةًرت ُةبّ و خويَِدُةوةو ُووضني بةتةواوى و بةباغى بصاُّ و تةًةُياْ هة)
(ٓاوالَتى كةًرتُةبيَت شؤزيِةياْ خويَِدُةوة و ُووضني بةباغى باصاُّ و تةًاةُياْ   500دؤضتيؼ كةذًازةياْ هة  )

(كةًرت ُةبيَت و، ئةُداَ و دؤضتيؼ ُابىَ بةتاواُيَلى ياْ كةتِيَلى ئابسِوبةز حوكٍ دزاباّ و، ُاغاَىَ هاة    18هة )
يالُى هةكوزدضتاُدا باؤ داُاابىَ. يااْ ئاةجناًى داباىَ،      تاواُطةهيَلدا بةغداز بووبّ كةدةضةالَتى ضةزكوتلاز ث

ثَيويطتيػة ئةٓوييةتى ياضاييػى ٓاةبَى و هةطاةَي داواكسدُاى داًةشزاُدُةكاةدا بةزُاًاةى حصبةكاةو ثيَاسِؤى        
 ُاوخؤغى ثيَوةبيَ.

(ى بسطةى ضةزةوة ُاوو هة ةب تةًاةْ ثيػاةو غاويَِى ُيػاتة جيَاى ٓاةز ئةُاداًيَلى        1.داخواشيةكةى بسطة)2
 15داًةشزيَِةزى وٓةزدوَضتَليػى تيَدابىَ هةطةيَ ُاوى حصبةكة كة ُابىَوةن ُاوى ٓيض حصبيَلى تس بىَ.*

.دةضتةى داًةشزيَِةز ثيَويطتة ٓاوالَتى طةهيَلى تيَدابيَ بة ُيػاتيٌاْ ثاةزوةز ُاضاساو باّ، و هةكوزدضاتاُدا       3
يدا ٓةبووبيَت،  ةُاعةتيَلى وةٓاى ىلَ باةدى  بةغدازييةكى ئاغلساياْ هةذياُى ضياضى و كؤًةاليةتى و زِؤغَِري

بىَ كة ئةواُةى دةياُةويَت بةديَ ٓاوبةغى هةفةزًاُى ُيػتٌاُيدا بلةْ و ٓاوبةؽ بووُى ٓاوالَتياُيؼ هةذياُى 
ضياضى ٓةزيٌَدا هةضوازيَوةى بةزُاًةيةكى ضياضيى تايَةتيدا زِيَام  اةْ، تيََيِاى جاؤزاو جاؤزى جاو سافى       

 ازى داًةشزيَِةزاْ و دؤضتةكاُيؼ دةكسىَ.ُيػتةجىَ بووْ و ك
 

 ًاددةى حةوت/
دةبىَ وةشيسى ُاوخوَ  وةشيسى ُاوخؤ هةوة دهَِيابىَ هةوةى كة داخاواشى يةكاةًى داًةشزاُادْ ئاةو ًةزجاة       .7

(زِوَذدا هة 30ياضايى ياُةى تيَداية كة هة ًاددةى غةغةًى ئةَ ياضايةدا ديازى كساوْ و ئةو ضا هة ًاوةى )
 ًازكسدُى يةوة داخواشى يةكة زةواُةى الى ئةجنووًةُى وةشيساُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بلا .زِوَذى توَ

ئةطةز داخواشيةكة ًةزجة ياضايةكاُى تيَداُةبوو دةبيَت وةشيسى ُاوخؤ داخواشيةكةى هةو ًاوةدياازى         .8
كوزِيياةكاُى و هةطػات   ( ى ضةزةوةدا بطةزِيَتةوة بؤ داًةشزيَِةزاْ بؤ تةواو كسدُاى كاةَ و  1كساوةى بسِطة )

 حاهَيَلدا ُابيَت داخواشيةكةى هةيةن جاز شياتس بطةزيَِدزيتةوة .

( زؤذدا هةزِؤذى تؤًازكسدُى داخواشيةكةيةوةهةالى ثةضةُد كاسدْ ياا   90ئةجنوًةُى وةشيساْ هةًاوةى ) .9
 ةبّ .بةزةت كسدُةوة بسِيازدةدا بةًةزجىَ هةحاهَةتى زةت كسدُةوةدا ٓؤيةكاُى هة بسِيازةكةدا ٓ

ئةطةز ضةزةزاى بةضةز ضوُى ئةو ًاوةية هة بسِطةى ضةزةوةى ئةَ ًادةيةدا دياازى كاساوة ٓايض بسِيازيَام      .10
 هةضةز داخواشيةكة ُةدزا وا دادةُسىَ كة داخواشى يةكة بة حوكٌى ياضا ثةضةُد كسا .

                                                 
 



 .وةشيسى ُاوحؤ بسِيازةكةى ئةجنوًةُى وةشيساْ بةئةُداًة داًةشزيَِةزةكاْ زِادةطةيِىَ  .11

(زِؤذدا هاةو زِؤذةى بسِياازى زِةتلسدُاةوة يااْ ثيَسِادةطةياةُسىَ      30داًةشزيَِةزاْ بؤياْ ٓةياة هاةًاوةى )   .12
ُاِزةشايى هةضةز بِسيازةكاةى ئةجنوًاةُى وةشياساْ باةزةت كسدُاةوة هاةالى دةضاتةى طػاتى دادطاايى          

 ت( دةبىَ.ثيَداضووُةوةى ٓةزيٌَى كوزدضتاُى عرياق دةزبسِْ و بسِيازى دادطا بِربِ )بتا
 

 ًاددةى ٓةغتةَ /
حصب هةزِؤذى دةزضووُى ًؤهَةتةكةيةوة دةبيَتة خاوةُى كةضايةتى ًةعِةوى و بؤى ٓةية ضاالكى خؤى بِويَينَ و 

 هةثةيوةُدى ية ياضايى يةكاُيدا ئةو كةضة دةبيَتة ُويَِةزى كةثةيسِةوى ُاوخؤى ديازى دةكات .

 

 ًاددةى ُؤيةَ /

دى يةكىَ هةثازيَصطاكاُى ٓةزيٍَ دةبيَتة بازةطاى ضةزةكى حيصب و بؤى ٓةية هق ثايتةختى ٓةزيٍَ،ياًةهََةُ .4
 هةٓةزيٌَدا  بلاتةوة بةًةزجآ دةضةهَاتى ثةيوةُدى دازى ىلَ ئاطاداز بلسى َ.

 حيصب بؤى ٓةية هق هةدةزةوةى ٓةزيٌَدا بلاتةوة بةًةزجىَ دةضةهَاتى ثةيوةُدى دازى هيَ ئاطادازبلا. .5

 هةفةزًاُطة زِةمسى يةكاْ و داَ و دةشطاكاُى حوكٌةتدا بلاتةوة.حيصب ُابىَ بازةطا  .6

 
 ًاددةى دةيةَ / 

حصب دةغيَ هةطةيَ حصبيَلى تسدا بةثيَى ثةيسِةوى ُاوخؤى ٓةزدوو حصب تيَلةيَ بةيةكرت بنب بةًةزجىَ ئةجنوًةُى 
 وةشيساُى ىلَ ئاطاداز بلسيَت .

 
 ًاددةى ياشدةيةَ  /

ئةجنوًةُى وةشيساْ هة ٓةز طوَزِيِيَم هة ثةيسةوى ُاوخوَ يا  ( زِوَذدا ئةجنوًةُى30)حصب دةغىَ هةطةيَ هة ًاوةى 
 هة بةزُاًةيدا هة زِوَذى زووداُى ىلَ ئاطاداز بلسىَ . 

 
 ًاددةى دواشدةيةَ /

ُابيَت دادوةزاْ و ئةُداًاُى داواكازى طػتى و هيَلؤهَيِةوةزاُى دادطةزى بضِة ُاو حصبةكاُةوة و  .3
(زِؤذدا هةزِؤذى جيََةجىَ بووُى ئةَ ياضايةوة واش 30هةحيصبيَلدا بىَدةبىَ هةًاوةى ) ٓةزكاًيَلياْ

 هةفةزًاُةكةى يا هةحيصبةكةى بيَِىَ.

ُواُدُى كازى حيصبايةتى هةداًوو دةشطاكاُى وةشازةتى كازوبازى ثيَػٌةزطةو ٓيَصةكاُى ئاضايػى ُاوخؤ  .4
  ةدة ةية .

 ًاددةى ضياشدةيةَ /
 دةبيَتحصب ئةَ ًافاُةى 

ئةو زِىَ و غويَِاُةى زاطةياُدُى ٓةبىَ كة بوَ بةدئيَِاُى ئاًاجنةكاُى بةثىَ ى ياضا زةضاوكساوةكاْ  .6
 بةكازياْ ديَِىَ .



ضاشداُى ٓةزكازو كسدازيَلى ياضايى و ًوهَلدازيَتى ٓةزًايَ و ًوهَليَلى طواشزاوةو ُةطواشزاوة بؤ  .7
 بةدئيَِاُى ًةبةضتةكاُى .

و خؤثيػاُداْ و ًاُطستّ بةئاغتى و بةثيَى ياضاو بةئاطادازى ودةضةهَاتى ضاشداُى كؤبووُةوة .8
 ثةيوةُديداز.

 زيَلخطتِى ًئسةجاْ و ئآةُط و كؤزِى ذياُدُةوةى بؤُةكاْ . .9

 كؤكسدُةوةى ثيتان و  َوهَلسدُى بةخػيؼ و يازًةتى ُاوخؤ. .10

ى ٓةزيٍَ بة ئاطادازى ى ئةجنووًةُى  وبوهَلسدُى ًاهَو ًوهَلى عةيِى وكاؽ هةٓةز اليةكةوة بىَ هة دةزةوة .7
 وةشيساْ .

  ًاددةى ضوازدةيةَ / 
ئةو بةخػيػةى هة بووجةى ٓةزيٌَدا بوَ حصبةكاْ تةزخاْ دةكسىَ بة ثىَ ى ضةُد ثيَواُةيةن كة 

 ئةجنووًةُى ُيػتٌاُى ديازى ى دةكا دابةؽ دةكسىَ .
 ًاددةى ثاشدةيةَ /

 حصب ثابةُدى ئةَ كازاُة دةبيت:
 ئريٓاب بةٓةًوو غيَوةكاُييةوة . ُةبصكسدُى .6

 زِيَصطستّ هةياضاكاْ و ثازاضتِى ضةبةخؤيى دادوةزى . .7

 داَ و دةشطاضةزباشى و غيَوة ضةزباشى ُةبىَ و هيَى  ةدة ةية ضةكى بةثيَضةواُةى ياضاوة ٓةبىَ. .8

 ُةُواُدُى ضاالكى يةن كةثيَضةواُةى بةزُاًة زِاطةيةُساوةكةى بيَ . .9

 ػتى داب و ُةزيتى طػتى .زِيَصطستّ هةضيطتةًى ط .10
 
 

 

 

  حصب بوَى ٓةية بةثىَ ى حوكٌةكاُى ثةيسةوى ُاوخوَى خوَى ٓةهَوةغيَِيَتةوة . ًاددةى غاشدةيةَ /
 ًاددةى حةظدةٓةَ /

دةغىَ حصب بة بسِيازيَلى دادوةزى و هةضةز داوا )دعوى ( يةكة كة وةشازةتى ُاوخوَى دةيلا بة ٓوَى ضةزثيَضى -1
 حوكٌةكاُى ئةَ ياضاية ٓةهََوةغيَتةوة . بةوة هة حوكٌيَم هة 

. بسِيازى دادطا ًولةضى تاُووت هيَداُى ثيَداضوُةوة دةبيَت هةالى دةضتةى طػتى ثيَداضوُةوةى ٓةزيٌَىلوزدضتاُى 2
(زِؤذدا هةزِؤذى ثيَساطةياُدُى بسِيازى ٓةهَوةغاُةوةكة و بسِيازى دادطاى ثيَداضووُةوة 31عرياق هةًاوةى )

 ةبيَت.بِربِ)بات(د

 
 ًاددةى ٓةذدةٓةَ/

هةحاهَةتى ٓةهَوةغاُدُةوةى حصبدا ًايَ وًوهَلى طواشزاوةو ُةطواشزاوةى بةثيَى ثةيسِةوى ُاوخؤى ثاكو 
 دةدزيَت.



 ًاددةى ُؤشدةٓةَ/
دةبىَ ئةو حصباُةى كةٓةْ هةًاوةى ضىَ ًاُطدا هةزِؤذى جيََةجىَ بووُى ئةَ ياضاية وة بازودؤخى هةطةيَ 

 وجنيَِّ.حوكٌةكاُيدا بط
 ًاددةى بيطتةَ/

 وةشيسى ُاوخؤ بؤى ٓةية زِيٌَِايى بؤ ئاضاُى جيََةجىَ كسدُى حوكٌةكاُى ئةَ ياضايةدةزبلا.
 ًاددةى بيطت و يةن /

 كاز بةٓيض دة يَم ُاكسيَ كة هةطةيَ حوكٌةكاُى ئةَ ياضايةدا ُاكؤن بلا .
 ًاددةى بيطت و دوو/

 ياضاية جيََةجىَ بلات .دةبيَت ئةجنوًةُى وةشيساْ حوكٌةكاُى ئةَ 
 ًاددةى بيطت و ضىَ/

 ئةَ ياضايةهةزِوَذى بالَو كسدُةوةىوةزِؤذُاًةى زِةمسيدا جيَ بةجىَ دةكسيَت.
 
 

 جةوٓةز ُاًيق ضامل                                                                               
 ضةزؤكى ئةجنوًةُى ُيػتٌاُى كوزدضتاُى عرياق

 ئاًادةكسدُى / ًافِاع ضويٌَاْ ًطتةفا حةضةْ


