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بؤ /ضةزؤكايةتيي ثةزلةماني كوزدضتاى -عرياق
ب /زاثؤزتيَك لةبازةي مايف بةدةضت ييَهاني شانيازي لة يةزيَمي كوزدضتاى -عرياق
هًرٍُُ كازوبازٍ ياضايٌ زؤذٍ  /9ضُزًاوَش ٍ3822 /كىزدٍ بُزاًبُز بُ  ٍ3122/22/3:شايًين
كؤبىوُُوَيُكٌ طسٍَ دا بؤ هًَلؤهًَُِوَ هُ ثسؤذَ ياضاٍ (ًايف بُدَضت ًَِٓاٌُ شاًُازٍ هُ ُٓزيٌٌَ كىزدضتاْ-
عرياق) كُ هُ اليُْ ذًازٍَ ياضايًاٍُُ ثُزهًُاُتازاُُوَ ثًَصلُط كساوَ ،كُ هُ ثاط يُكًُني خىيَِدُُوٍَ هُ
ثُزهًُاُدا هُ داًُصتين ئاضايًاٍُُ ذًازَ ( ٍ)32هُ 3121/7/2:دا زَواٍُُ هًرُُكًُاْ كساوَ .دواٍ
طفتىطؤ و شُْ و كُو كسدْ ،هًرُُ بًُاٍُُ داديَّ طُيصت:
ًاددٍَ يُكَُ:
 -2دازِشتُِوٍَ ثًَصُكًٌ ًاددَكُ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ:
( ًُبُضت هَُ شازاواٍُُ داديَّ واتاكاٌُ بُزاًبُزياُُ بؤ ًُبُضيت ئَُ ياضايُ).
 -3هُ بسِطٍُ (دووََ)دا (ئُجنىًٌُُ ًُصتًٌاًٌُ كىزدضتاْ) بطؤزِدزيَت بُ (ثُزهًُاْ) هُبُز ئُوٍَ هُ
ثُزهًُاُُوَ بسِيازيَم دَزضىوَ بُ طؤزِيين ُاوَكُ هُ (ئُجنىًٌُُ ًُصتًٌاًٌُ كىزدضتاْ)ـُوَ بؤ (ثُزهًُاٌُ
كىزدضتاْ).
 -4هُ بسِطٍُ (ضًًََُ)دا طؤزِيين ُاوٍ دَشطاكُ هُ (دَشطاٍ زووُاكٌ)يـُوَ بؤ (ئُجنىًٌُُ شاًُازٍ).
 -5هُ بسِطٍُ (ضىازََ)دا (ضُزؤكٌ دَشطاٍ زووُاكٌ) بطؤزِدزيَت بُ (ضُزؤكٌ ئُجنىًُْ).
( -6شُشَُ) :دَضتُواذٍَ (دَضتُيُكٌ ًىهَلايُتٌ ياْ كازطًَسِيًُكٌ دٍ) كُ هُ دوايني ديَسٍِ بسِطُكُدا
ٓاتىوَ بطؤزِدزيَت بؤ (دَضتُيُن كُ خاوًَُُتٌ ياْ بُزِيَىٍَ دَبات).
 -7بسِطُكاٌُ (ذُوتَُ) و (ُٓشتَُ) و (ُؤيَُ) وَن خؤياْ دًًََُِِوَ.
شًَىَيٍُ
بَُ
يُكَُ
ًاددٍَ
دَكات
ثًَصًِاز
هًرُُ
(ًاددٍَ يُكَُ:
ًُبُضت هَُ شازاواٍُُ داديَّ واتاكاٌُ بُزاًبُزياُُ بؤ ًُبُضيت ئَُ ياضايُ:
يُكَُُٓ :زيٍَُٓ :زيٌٌَ كىزدضتاْ -عرياق.
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دادٍَ

دابسِيَرزيَتُوَ:

دووََ :ثُزهًُاْ :ثُزهًُاٌُ ُٓزيٌٌَ كىزدضتاْ.
ضًًََُ :ئُجنىًُْ :ئُجنىًٌُُ شاًُازٍ.
ضىازََ :ضُزؤن :ضُزؤكٌ ئُجنىًُْ.
ثًَِحَُ :شاًُازٍ (ئُثطتًٍ) :داتاٍ شازَكٌ ياْ ُىوضساو ياْ تؤًاز ياْ ئاًاز ياْ بُهَطُُاًٍُ ُىوضساو ياْ
ويَُِيٌ ياْ تؤًاز كساو ياْ بُ ئُهًلرتؤٌُ ضًَظ كساوَ ،ياْ بُ ُٓز شًَىاشيَلٌ دٍ.
شُشَُ :دَضتٍُ طصيتُٓ :ز وَشازَتًَم ياْ بُزِيَىَبُزايُتًًُكٌ طصيت و فُزًاُطُكاٌُ ضُز بُ ئُواْ ياْ
دَشطا و اليٌُُ ضُز بُ ذلىًُتٌ ُٓزيٌٌَ كىزدضتاْ و ثؤضيت ثازيَصطاز و ئُجنىًٌُُ ثازيَصطاكاْ و داطاكاْ
ياْ ُٓز دَضتُيُكٌ بُ دَضتىوز داًُشزا بًَت ياْ هُ ضايٍُ ئُودا ياْ ُٓز دَضتُيُن كُ ذلىًُتٌ ُٓزيٌٌَ
كىزدضتاْ خاوًَُُتٌ ياْ بُزِيَىٍَ دَبات ياْ بىدجٍُ دَداتٌَ.
ذُوتَُ :دَضتٍُ تايبُت :كؤًجاًُاكاٌُ ضُز بُ كُزتٌ تايبُت ياْ ُٓز دَضتُيُن كُ كاز ياْ باشزطاٌُ ياْ
ثًصُيُن بُزِيَىَ دَبات و خاوَْ كُضايُتًًُكٌ ياضايًُ.
ُٓشتَُ :فُزًاُبُزًُ :بُضت ُٓز كُضًَلُ كُ هُ اليُْ دَضتٍُ بُزثسضُوَ بؤ كازيَلٌ ًًُٓصُيٌ ياْ كاتٌ
و بؤ بُشُ كاتًَم ياْ كاتًَلٌ تُواو بُكاز ًَِٓدزاوَ.
ُؤيَُ :بآلو كسدُُوَ :واتُ شاًُازٍ بؤ ئُُدا ًاٌُ كؤًُيَ بُزدَضت بًَت بُ شًَىاشٍ طصتًٌ ًىًلني و بُ ًُٓىو
ئاًساشَكاٌُ ُاضساوٍ بآلو كسدُُوَ).
ًاددٍَ دووََ:
هًرُُ ثصتطريٍ هُ ًاددَكُ دَكات بُآلَ ثًَصًِاز دَكات بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(ًاددٍَ دووََ:
ئاًاجنٌ ئَُ ياضايُ بسيتًًُ هُ:
يُكَُ :بًَُٓص كسدٌُ طُهٌ كىزدضتاْ و دَوهًَُُُد كسدٌُ بُ شاًُازٍ.
دووََ :بُشدازٍ كسدْ هُ ضازَضُز كسدْ و بُزَُطاز بىوُُوٍَ ديازدٍَ طُُدَهٌَ و ثصتًىاٌُ كسدْ هُ
ثسَُطًجٌ دَضتجاكٌ.
ضًًََُ :ضُضجاُدْ و ثصتًىاٌُ كسدْ هُ ًًتؤدٍ دميىكساضٌ.
ضىازََ :دَضتُبُز كسدٌُ كُشًَلٌ باشرت بؤ ئاشاديٌ زا دَزبسِيّ هُ زيٌَ دابني كسدٌُ ًايف بُدَضت ًَِٓاٌُ
شاًُازٍ بؤ ٓاووآلتٌ.
ثًَِحَُ :دَضتُبُز كسدٌُ ًايف بُدَضت ًَِٓاٌُ ئُو شاًُازيًٍُ هُ الٍ دَضتُكاٌُ طصيت و تايبُتداْ بؤ
تًَلسِاٍ خُهَم).

ًاددٍَ ضًًََُ:
 بسِطٍُ (يُكَُ) :هًرُُ ثًَصًِاز دَكات زَت بلسيَتُوَ هُبُز ئُوٍَ هًرُُ هُطُيَ ئُوَدايُ كُ ثًَلٔاتٍُدٍ شياد ُُكسيَّ و ثوٍُ وَشيفًض هُ ُىٍَ ُُكسيَُِوَ ،ثًَىيطت بُ ُٓهَبرازدٌُ ئُجنىًًَُُلٌ ُىٍَ ُاكات
هُ ثُزهًُاُدا.
 بسِطٍُ (دووََ) :زَت كسدُُوٍَ هُبُز ئُو ٓؤياٍُُ هُ ضُزَوَدا ٓاتىوْ. بسِطٍُ (ضًًََُ) :ه ًرُُ ثًَصًِاز دَكات زَت بلسيَتُوَ ،ضىُلُ هًرُُ ثًَصًِازٍ كسدووَ وَشيسٍزؤشِبريٍ ببًَتُ ضُزؤكٌ ئُجنىًُْ و بُزِيَىَبُزاٌُ طصيت هُ ُُٓديَم وَشازَتًصدا تًًَدا ببُِ ئُُداَ.
 بسِطٍُ (ضىازََ) :ثًَصًِاز دَكُيّ زاثؤزتًَم ثًَصلُط بُ ثُزهًُاْ بلسيَت و بسِطُكُط دواٍ طؤزِيينزيصبُُدٍ بسِطُكاْ دابسِيَرزيَتُوَ.
 بسِطٍُ (ثًَِحَُ) :زَت بلسيَتُوَ و ،ثًَىيطت بُ ديازٍ كسدٌُ ًُزجُكاٌُ ئُُداَ بىوْ ُاكات.ثًَصًِاز دَكات ًاددَكُ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
بُشٌ دووََ:
ئُجنىًُْ و شًَىاشٍ ثًَلًَِٔاْ و دَضُآلتُكاٌُ

ًاددٍَ ضًًََُ:
يُكَُ :ئُجنىًُْ هُ ثًَِخ ئُُداَ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ ثًَم ديَت:
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وَشيسٍ زؤشِبريٍ /ضُزؤن.بُزِيَىَبُزٍ وَشازَتٌ داد /جًَطس.بُزِيَىَبُزٍ طصتًٌ ئاًاز هُ ُٓزيٌَدا /ئُُداَ.-بُزِيَىَبُزٍ فُزًاُطٍُ تُكُِهؤذياٍ شاًُازٍ /ئُُداَ.

- 6بُزِيَىَبُزٍ فُزًاُطٍُ زاطُياُدْ هُ وَشازَتٌ زؤشِبريٍ /ئُُداَ.
ٍ بؤ
دووََ :ئُجنىًُْ بُ الٍ كًُُوَ ًاُطٌ جازيَم كؤ دَبًَتُوَ و هُ كاتٌ ثًَىيطتًصدا دَكس َ
كؤبىوُُوَ باُطًَٔصت بلسيَت.
ضًًََُ :ئُجنىًُْ ُٓز شُط ًاُط جازيَم زاثؤزتًَم ثًَصلُط بُ ثُزهًُاْ دَكات.
ًاددٍَ ضىازََ:
 ثًَصًِاز دَكُيّ زيصبُُدٍ بسِطُكاْ بُ ُىوضني (يُكَُ ،دووََ ).....هُ بسٍ ( )....4 ،3 ،2دووبازَبلسيَُِوَ.
 بسِطٍُ (أ) هُ بُِضٍُ ثسؤذَكُ :هًرُُ ثًَصًِاز دَكات ئُو بسِطُيُ زَت بلسيَتُوَ ضىُلُ ثُيىَضتبىوْ بُ ياضا بُِضُيُ و ثًَىيطت بُ ُٓبىوٌُ دَقًَم ُاكات بؤ دووثات كسدُُوٍَ جًَبُجٌَ كسدٌُ
ياضا و زيصبُُدٍ ًاددَكاًُض بُ طىيَسٍَ ئُوَ بطؤزِدزيَّ.

 بسِطٍُ (ب)ًٓ :ض تًَبًًًُِكٌ هُ ضُز ًًُُ. بسِطٍُ (د) :هًرُُ ثًَصًِاز دَكات ثُيظٌ (فُزًًًُكاْ) كُ هُ ثاط (فُزًاُبُزاْ)دا ٓاتىوَ ال بدزيَت ودَضتُواذٍَ (هُ ثازاضتين ئَُ ياضايُ) بطؤزِدزيَت بُ (ضُبازَت بُ ًايف بًِني) و بسِطُكُط بَُ
شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
( بُشدازٍ كسدْ هُ ًُشق ثٌَ كسدٌُ فُزًاُبُزاُدا ضُبازَت بُ ًايف بًِني و كازايٌ ثًادَ كسدٌُ ئَُ
ياضايُ).
 بسِطٍُ (د) :هًرُُ ثًَصًِاز دَكات دَضتُواذٍَ (ثُيىَُديداز) بطؤزِدزيَت بُ (تايبُمتُُد) و بسِطٍُ(ثًَصًٍُِ تؤًُتبازاٌُ تًَدايُ) بطؤزِدزيَت بُ (بُهَطُكاٌُ تاواُباز كسدٌُ ضُزثًَضًلازاْ) و بسِطُكُط
بَُ شًَىٍَ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
( زٍَ ثًصاُداْ بُ دَضُآلتٌ تايبُمتُُد ضُبازَت بُو ذاهَُتاٍُُ بُهَطٍُ تاواُباز كسدٌُ
ضُزثًَضًلازاٌُ تًَدا دَزدَكُويَت بُ طىيَسٍَ ئَُ ياضايُ).
 بسِطٍُ (ه) :ثًَصًِاز دَكُيّ دَضتُواذٍَ (كُ هُ ضُزثًَضًًُوَ كُوتىوَتُوَ) بطؤزِدزيَت بُ (كُهُبازٍَ ضُزثًَضًلازاُُوَ ٓاتىوَ) و بسِطُكُط بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
( وَزطستين ضلاآلٍ ٓاتىو هُبازٍَ ضُزثًَضًلازاٌُ ئَُ ياضايُ و طستُِبُزٍ زيَلازٍ طىجناو).
 بسِطٍُ (و)ًٓ :ض تًَبًًًُِكٌ هُ ضُز ًًُُ. بسِطٍُ (ش) :ثًَصًِاز دَكُيّ بسِطُكُ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:( زيٌَِايٌ كسدٌُ ٓاووآلتًاْ بؤ باشرتيّ شًَىاش بؤ ثًادَ كسدٌُ ئُو ًافاٍُُ هَُ ياضايُدا ٓاتىوْ و
بآلوكساوٍَ ثُيىَُديداز هَُ بازَيُوَ دَزبلسيَت).
 بسِطٍُ (ح) :ثًَصًِاز دَكُيّ زَت بلسيَتُوَ ضىُلُ ثًَصلُط كسدٌُ ثسؤذَ ياضا بُ طىيَسٍَ ئُوًًلاًُصًُ دَبًَت كُ بُ دَق هُ ثُيسَِوٍ ُاوخؤٍ ثُزهًُاُدا ٓاتىوَ.
 بسِطُ (ط)ًٓ :ض تًَبًًًُِكٌ هُ ضُز ًًُُ. بسِطُ (ٍ) :ثًَصًِاز دَكُيّ بَُ شًَىَيُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:( دَضت تًَىَزداْ بؤ بُدَضت ًَِٓاٌُ شاًُازٍ هُ ذاهَُتٌ ُاتىاُايٌ هُ بُدَضت ًَِٓاًُدا بُ طىيَسٍَ
ئَُ ياضايُ هُ ثاط ثُُا بسدْ بؤ ئُجنىًُْ ،بؤشٌ ُٓيُ ضلاآل بؤ دادطاٍ تايبُمتُُد بُزش بلاتُوَ دذ
بُو اليُْ و كُضاٍُُ ئَُ ياضايُ ثًَصًَى دَكُْ).
ثًَصًِازيض دَكُيّ ًاددَكُ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(ئُجنىًُْ ئًٍُُ دادٍَ دَكات:
يُكَُ :دَزكسدٌُ زاضجازدَ بؤ ُىٍَ كسدُُوَ و ثازاضتين بُهَطُُاًُكاْ بؤ ئاضاْ كسدٌُ طُزِاُُوَ
بؤياْ.

دووََ :بُشدازٍ كسدْ هُ ًُشق ثٌَ كسدٌُ فُزًاُبُزاْ هُبازٍَ ًايف ئاطاداز بىوْ و كازايٌ ثًادَ
كسدٌُ ئَُ ياضايُ و كازيطُزيًُكاٌُ هُ كاتٌ ثًادَ بىوُدا.
ضًًََُ :زٍَ ًُصاُداْ بُ دَضُآلتٌ تايبُمتُُد ضُبازَت بُو ذاهَُتاٍُُ بُهَطٍُ تاوُباز كسدٌُ
ضُزثًَضًلازاْ دَزدَكُويَت بُ طىيَسٍَ ئَُ ياضايُ.
ضىازََ :وَزطستين ضلاآلٍ ٓاتىو هُبازٍَ ضُزثًَضًلازاٌُ ئَُ ياضايُ و طستُِبُزٍ زيَلازٍ طىجناو.
ثًَِحَُ :هًَلؤهًَُِوَ هُطُيَ دَضتُكاُدا هُ ذاهَُتٌ ٓاتين ضلاآلدا.
شُشَُ :زٍَ ًُصاُداْ بُ ٓاووآلتًاْ بؤ بُٓسًَُُد بىوًُاْ بُو ًافاٍُُ هَُ ياضايُدا ٓاتىوْ و
دَزكسدٌُ بآلوكساوٍَ ثُيىَُديداز هُو بازَيُوَ.
ذُوتَُ :ثًَصلُط كسدٌُ زاثؤزت بؤ ئُجنىًُْ بؤ طستُِبُزٍ زيَلازٍ ثًَىيطت هُبازَياُُوَ.
ُٓشتَُ :دَضت تًَىَزداْ بؤ بُدَضت ًَِٓاٌُ شاًُازٍ هُ ذاهَُتٌ ُاتىاُايٌ هُ بُدَضت ًَِٓاًُدا بُ
طىيَسٍَ ئَُ ياضايُ دواٍ ثُُا بسدُُ بُز ئُجنىًُْ ،بؤشٌ ُٓيُ ضلاآل بؤ دادطاكاٌُ تايبُمتُُد
بِىوضًَت دذ بُو اليُْ و كُضاٍُُ ئَُ ياضايُ ثًَصًَى دَكُْ هُ بُزدََ دادطاكاٌُ تايبُمتُُددا).
(بُشٌ ضًًََُ  -ضؤًُُتٌ طُيصنت بُ شاًُازٍ)
هًرُُ ثًَصًِاز دَكات ُاوٍ بُشُكُ بطؤزِدزيَت بُ (ضؤًُُتٌ بُدَضت ًَِٓاٌُ شاًُازٍ) هُ بسٍ
(ضؤًُُتٌ طُيصنت بُ شاًُازٍ).
ًاددٍَ ثًَِحَُ:
ثًَصًِاز دَكُيّ ثُيظٌ (كُس) بطؤزِدزيَت بُ ثُيظٌ (ٓاووآلتٌ) و بسِطُكُط بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ
دابسِيَرزيَتُوَ:
( ًُٓىو ٓاووآلتًًُن ًايف بًِني و بُدَضت ًَِٓاٌُ ئُو شاًُازيًٍُ ُٓيُ كُ دَضتُكاٌُ طصيت ُٓياُُ و
ئَُ ياضايُ بُ دَق باضٌ كسدووْ ُٓزوَٓا وَزطستين داُُ هُو بُهَطُُاًاٍُُ داواياْ دَكات).
ًاددٍَ شُشَُ:
يُكَُ :ثُيظٌ (ٓاووآلتٌ) خبسيَتُ جًٌَ ثُيظٌ (كُس)ـُو ،بسِطُكُط بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(يُكًَُُٓ :ىو كُضًَم ًايف ُٓيُ داوايُن ثًَصلُط بلات بؤ بُدَضت ًَِٓاٌُ شاًُازٍ هُ دَضتُيُكٌ
طصيت ياْ تايبُت هُطُيَ زَضاو كسدٌُ ذىكٌُكاٌُ ئَُ ياضايُ:
أ -تًُاشا دَكسيَت كُ ئاخؤ ئُو بُهَطُُاًُيٍُ شاًُازيٌ داواكساوٍ تًَدايُ هُ الٍ دَضتُ ُٓيُ ياْ ُا.
ب  -دَبٌَ دَضتٍُ طصيت داُُيُن هُو بُهَطُُاًُيٍُ داوا كساوَ ثًَصلُط بُ داواكاز بلات ئُطُز

هُ الٍ ُٓبىو).
دووََ :بسِطُكُ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(دووََ :دَبٌَ ًُٓىو دَضُتُيُكٌ طصيت ُٓز شُط ًاُط جازيَم زاثؤزتًَم هُ ًُٓىو دَشطاكاٌُ
زاطُياُدُدا بآلو بلاتُوَ ،تًًَدا زووٌُ بلاتُوَ:

أ -بىدجُكٍُ و ئُوٍَ هُ كاتٌ بآلو كسدُُوَكُدا هًٌَ ًاوَتُوَ.
ب -خُزجٌ و بؤضٌ خُزد دَكسيَت.
د -وزدَكازيٌ ئُو ثسؤذاٍُُ دَياُلات و ئُواٍُُ بُ ًُاشَ بًاُلات.
د -ئُو ضصاياُُ بؤ فُزًاُبُزاٌُ ضُزثًَضًلاز دَزضىوْ و ٓؤيُكاًُاْ.
ه -ئُو خصًُتطىشازيًٍُ ثًَصلُشٌ كسدووَ و ئُوٍَ بُ ًُاشَ ثًَصلُشٌ بلات و بُزوازٍ ثًَصلُط
كسدًُاْ.
و -ئُو ضلاآلياٍُُ ثًَصلُط كساوْ و ئُو زيَلازاٍُُ هُبازَياُُوَ طرياوُُتُ بُز.
ش -وَضف كسدٌُ ثُيلُزٍ دَضتٍُ ُاوبساو و ئُزن و كازوبازٍ دازايًاٍُُ.
ح -وَضفًَلٌ دَضُآلتُكاٌُ بُزثسضاٌُ دَضتُ و ئُزكُكاٌُ و ئُو زيَلازاٍُُ هُ دواٍ دَزكسدٌُ
بسِيازَكاٌُ كسدووٌُ.
ضًًََُ :ثًَصُكٌ بسِطُكُ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
( وَشازَتُكاْ زاثؤزتٌ ُادَوزٍ بآلو دَكُُُوَ ،ئًٍُُ داديٌَ تًَدا زووْ دَكُُُوَ.):
 بسِطُكاٌُ (أ و ب و ضىازََ) وَن خؤياْ دًًََُِِوَ.بُهَطُُاًُكاْ
ًاددٍَ ذُوتَُ:
 2ثًَ-صًِاز دَكُيّ زيصبُُدٍ بسِطُكاْ بُ ُىوضني (يُكَُ ،دووََ ).....هُ بسٍ ()....،3 ،2
بِىوضسيَُِوَ.
ً- 3اددَكُط بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(ًاددٍَ ذُوتَُ:
بؤ ًُبُضتُكاٌُ ئَُ ياضايُ:
يُكَُ :بُهَطُُاًُكُ ًُٓىو شاًُازيٌ تؤًاز كساو هُخؤ دَطسيَت ،بُ ضاو ثؤشني هُ شًَىٍَ ياْ
ضاوطٌ ياْ زؤذٍ ُىوضًُِوٍَ ياْ بازٍ ياضايًاٍُُ ،جا ض هُ اليُْ دَضتٍُ طصيت ياْ تايبُتُوَ
كُ ثازاضتىويُتٌ ُىوضسا بًَت ،ياْ ئُوٍَ ًَُٔين بًَت ياْ ُا.
دووََ :دَضتٍُ طصيت ياْ تايبُت بُهَطُُاًُ دَثازيَصيَت ئُطُز:
أ -بُ شًَىَيُكٌ كُضاُُ هُ بسٍ كُضًَلٌ دٍ ثازاضتبًَيت.
ب -ياْ كُضًَم هُ بسٍ ئُو بُهَطُُاًُكٍُ ثازاضتىوَ).
داوا كسدٌُ شاًُازٍ
ًاددٍَ ُٓشتَُ:
 2ثًَ-صًِاز دَكُيّ زيصبُُدٍ بسِطُكاْ بُ ُىوضني (يُكَُ ،دووََ )...هُ بسٍ ()...4 ،3 ،2
بِىوضسيَتُوَ.

 3ب-سِطٍُ (دووََ) :ثًَصًِاز دَكُيّ بسِطُكُ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(دووََ :دَضتٍُ طصيت ياْ تايبُت بؤٍ ُٓيُ منىوٍُُ داواكازٍ خباتُ بُز دَضت بُ ًُزجًَم ئُو
منىوُاُُ ًاوٍَ داواكازٍ دوا ُُخات ياْ ببُِ باز بُ ضُز شاٌُ داواكازاُُوَ).
 4ب-سِطٍُ (ضًًََُ) :ثًَصًِاز دَكُيّ بسِطُكُ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(ضًًََُ :داواكازيٌ شاًُازٍ بُ ُىوضني دَبًَت و ثًَصلُط بُ فُزًاُبُزٍ دَضتٍُ طصيت ياْ
تايبُت دَكسيَت ،داواكُط وزدتسيّ وزدَكازيٌ تًَدا بًَت ،كُ بُ ئُزكًَلٌ كَُ بصاُدزيَت كُ ئاخؤ
دَضتُ بُهَطُُاًُيُكٌ هُ اليُ كُ شاًُايٌ داوا كساوٍ تًَدايُ.
ًاددَكُط بَُ شًَىٍَ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(ًاددٍَ ُٓشتَُ:
يُكَُ :دَبٌَ ًُٓىو دَضتُيُكٌ طصيت و تايبُت فُزًاُبُزيَلٌ تايبُمتُُد ديازٍ بلات بؤ
وَزطستين داواٍ شاًُازٍ.
دووََ :دَبٌَ دَضتٍُ طصيت ياْ تايبُت منىوُُيُكٌ داواكازٍ خباتُ بُز دَضت بُ ًُزجًَم ئُو
منىوُاُُ ًاوٍَ داواكازٍ دوا ُُخُْ ياْ ببُِ باز بُ ضُز داواكازاُُوَ.
ضًًََُ :داواكازيٌ شاًُازٍ بُ ُىوضني دَبًَت و ثًَصلُط بُ فُزًاُبُزٍ دَضتٍُ طصيت ياْ تايبُت
دَكسيَت ،داواكازٍ وزدتسيّ وزدَكازيٌ تًَدا دَبًَت كُ بُ ئُزكًَلٌ كَُ دَشاُدزيَت كُ ئاخؤ دَضتُ
بُهَطُُاًُيُكٌ هُ اليُ كُ شاًُازيٌ داوا كساوٍ تًَدايُ.
ضىازََ :كُضًَم ُُتىاٌَُ داواكازيًُكٌ ُىوضساو ثًَصلُط بلات بؤ بُدَضت ًَِٓاٌُ شاًُازٍ ئُطُز
ُىوضني و خىيَِدُُوَ ُُشاًَُت ياْ بُ جُضتُ ُاتىاُايُ ،ئُوا دَتىاًَُت بُ شازَكٌ داواكازٍ ثًَصلُط
بلات و فُزًاُبُزَكُط دَيِىوضًَت ،كُ ُاوٍ داواكاز و ُاوٍ فُزًاُبُزَكُ و ئُزكٌ هُ دَضتُدا
دَطسيَتُ خؤ و داُُيُكٌ داواكازيًُكُط دَدزيَتُ خاوَُُكٍُ.
ثًَِحَُ :دَبٌَ دَضتٍُ طصيت ياْ تايبُت كُ داواكازيًُكٌ شاًُازيٌ ثٌَ دَطات ئُو داوايُ تؤًاز
بلات و بُهَطُدازٍ بلات هُ ذاهَُتٌ قبىويَ كسدْ و زَت كسدُُوَدا و تؤًاز ُُكسدًُض بُ زَت
كسدُُوَيُكٌ ُاياضايًاٍُُ داواكازيًُكُ دادَُدزيَت.
شُشَُ :دَبٌَ دَضتٍُ طصيت ياْ تايبُت هُ ُصيلرتيّ كاتٌ ًىًلًِدا وَآلًٌ داواكازيٌ شاًُازٍ
بداتُوَ و هُ ًاوٍَ ذُوت زؤذدا هُ بُزوازٍ وَزطستين داواكازيًُكُ و بؤشٌ ُٓيُ داواٍ دزيَر
كسدُُوٍَ ًاوَكُ بلات كُ هُ ًُٓىو ذاهَُتًَلدا هُ دَ زؤذ تًَجُزِ ُُكات.
ذُوتَُ :هُ ذاهَُتٌ ثًَصلُط كسدٌُ داواكازيًُن كُ شاًُازيٌ ثًَىيطيت تًَدايُ بؤ ثازاضتين ذياْ ياْ
ئاشاديٌ كُضًَلُوَ ،دَبٌَ دَضتُ هُ ًاوٍَ  35ضُعاتٌ دواتسدا وَآلَ بداتُوَ).
وَآلَ داُُوٍَ داوكازيًُكاْ

ًاددٍَ ُؤيَُ:
 2ب-سِطٍُ (يُكَُ) :طؤزِيين دَضتُواذٍَ (وَآلَ داُُوٍَ داواكازٍ) بُ (زَت كسدُُوٍَ داواكازٍ) و،
دَضتُواذٍَ (هُ زيٌَ ثٌَ زاطُياُدُُوَ)ط ال بدزيَت.
 بسِطٍُ (ب) هُ (يُكَُ) زَت بلسيَتُوَ. بسَِطٍُ (د) هُ (يُكَُ) زَت بلسيَتُوَ. 3ب-سِطٍُ (دووََ) :ثًَصًِاز دَكُيّ بسِطُكاٌُ (أ ،ب ،د) زَت بلسيَُِوَ و ئًٍُُ دادٍَ جًًَاْ
بطسيَتُوَ:
(دووََ :هُ ذاهَُتٌ قبىويَ كسدٌُ داواكازيدا دَبٌَ دَضتُ بُ شًَىَيُكٌ زاضتُوخؤ شاًُازٍ بدات).
 ًاددَكُط بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:(يُكَُ :هُ ذاهَُتٌ زَت كسدُُوٍَ داواكازيدا ،دَبٌَ زَت كسدُُوٍَ داواكازيٌ شاًُازٍ بُ ُىوضني بًَت
و ئًُاُُط بطسيَتُ خؤ:
أ -ئُو زَمسٍُ ضُثاوَ هُ ذاهَُتٌ ُٓبىوًُدا بُ ضُز ُٓز بسِطُيُن هُ بسِطُكاٌُ داواكازيًُكُدا،
ئُطُز ُٓبىو ،بُو شًَىاشاٍُُ كُ شاًُازيٌ بُزدَضتًاْ تًَدايُ.
ب -هُ ذاهَُتٌ زَت كسدُُوٍَ داواكازٍ بُ تُواوٍ ياْ بُشًَلٌ ،دَبٌَ دَضتُ ٓؤيُكاٌُ زَت
كسدُُوَ زووْ بلاتُوَ و بسِيازٍ زَت كسدُُوَكُط قابًوٌ تاُُ هًَداْ دَبًَت هُ بُزدًٌَ دَشطادا.
دووََ :هُ ذاهَُتٌ قبىويَ كسدٌُ داواكُدا ،دَبٌَ دَضتُ زاضتُوخؤ شاًُازٍ بدات).
ٓؤيُكاٌُ ُازدٌُ شاًُازٍ
ًاددٍَ دَيَُ:
 2ثًَ-صًِاز دَكُيّ ُاوًُصاٌُ بابُتُكُ هُ (ٓؤيُكاٌُ ثٌَ زاطُياُدٌُ شاًُازٍ)يُوَ بطؤزِدزيَت بُ
(ئاًساشَكاٌُ ُازدٌُ شاًُازٍ) ضىُلُ ًاددَكُ ئاًساشَكاٌُ ثٌَ زاطُياُدْ دَطسيَتُ خؤ ُُن
ٓؤيُكاٌُ ثٌَ زاطُياُدْ.
 3ثًَ-صًِاز دَكُيّ دووبازَ زيصبُُدٍ بسِطُكاْ بُ ُىوضني (يُكَُ ،دووََ ،ضًًََُ )...هُ بسٍ (،2
 )...4 ،3بِىوضسيَتُوَ.
- 4دووبازَ دازِشتُِوٍَ ًاددَكُ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ:
(ًاددٍَ دَيَُ:
يُكَُ :كاتًَم داواكازٍ ًُصاُُ بُ ثُضِد كسدًَُم دَدات ضُبازَت بُ شًَىاشٍ ُازدٌُ شاًُازٍ ،دَبٌَ
ئُو دَضتٍُ طصيت ياْ تايبُتٍُ كُ شاًُازٍ بُ دَضتُوَ دَدات ،بُ طىيَسٍَ ئُو ثُضِد كسدُُ
بًدات.
دووََ :دَبٌَ دَضتُ ،ض طصيت بًَت ياْ تايبُت بُدََ ئَُ داواكازيًاٍُُ داديَُِوَ بًَت هُ كاتٌ
خىاضتًِاُدا:

أ -داُُيُكٌ زَضُْ هُ بُهَطُُاًُكُ بُو ويَُِيٍُ ثصيت ثٌَ بُضرتاوَ ياْ ٌٓ ديلُ.
ب ً-ايف ديتين بُهَطُُاًُ هُ كاتٌ ثًَىيطتدا بُ بُكاز ًَِٓاٌُ ئُو ئاًساشاٍُُ وا باوَ دَضتُ ُٓيُتٌ.
دً -ايف كؤثٌ كسدٌُ بُهَطُُاًُكُ بُ بُكاز ًَِٓاٌُ ئاًًَسيَم كُ كُضُكُ خاوًَُُتٌ.
د -داُُيُكٌ كتىًت هُ ُاوَزؤكٌ بُهَطُُاًُكُ ،ضاث بًَت ياْ تؤًاز كساو ،بًِدزاو بًَت ياْ بًطرتاو،
ئُطُز ُُتىاُدزا بُ بُكاز ًَِٓاٌُ ئاًًَسٍ بُز دَضيت دَضتُ ئُو داُُيٍُ ئاًادَ بلسيَت.
ه -داُُيُكٌ كتىًت ثىختُ بًَت ياْ بُ ثؤهًًََِلٌ دٍ بؤ شًَىاشٍ بُهَطُُاًُكُ.
ضًًََُ :دَضتٍُ طصيت ياْ تايبُت بؤٍ ُٓيُ داوا كسدٌُ شاًُازٍ زَت بلاتُوَ بُو جؤزٍَ هُ اليُْ
خاوٌَُ داواكازيًُوَ داوا كساوَ كاتًَم:
أ -كُضُكُ بُ شًَىَيُكٌ شيَدَزِؤيًاُُ بُ ثًَضُواٍُُ ذىكٌُكاٌُ ئَُ ياضايُ دَضت هُ ثسؤضٍُ
كازايٌ وَزدَدات.
ب -ياْ دَبًَتُ ًايٍُ شياْ طُياُدْ بُ بُهَطُُاًُكُ.
ضىازََ :هُ ذاهَُتٌ ُٓبىوٌُ بُهَطُُاًُيُن بُ ضُُد شًاًَُم ،شاًُازيًُكُ بُ يُكًَم هُو شًاُاُُ
دَدزيَت ،بُ ثًٌَ ئُو شًاٍُُ كُ خاوٌَُ داوايُكُ ثُضِدٍ دَكات).
بىوٌُ بُهَطُُاكُ هُ الٍ دَضتٍُ ديلُدا
ًاددٍَ ياشدََ:
 2ثًَ-صًِاز دَكُيّ دوووبازَ زيصبُُدٍ بسِطُكاْ بُ ُىوضني (يُكَُ ،دووََ ،ضًًََُ )...هُ بسٍ (،3 ،2
 )...4بِىوضسيَتُوَ.
ً- 3اددَكُ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(ًاددٍَ ياشدََ:
يُكَُ :ئُطُز داواكازيًُن بؤ داوا كسدٌُ شاًُازٍ طُيصتُ دَضيت فُزًاُبُزٍ بُزثسس و طىًاٌُ كسد
هُوٍَ هُطُيَ ُٓز بُهَطُُاًُيُكٌ ثازيَصزاو هُ الٍ دَضتٍُ طصتًدا جىوت بًَت ،بؤٍ ُٓيُ هَُ
ذاهَُتُدا داواكازيًُكُ بؤ فُزًاُبُزَكُ بطًَسِيَتُوَ ،بؤ ئُوٍَ هُطُيَ ذىكٌُكاٌُ ئَُ ياضايُدا
بًطىجنًًََِت.
دووََ :كاتًَم فُزًاُبُز داواكازيًُكُ وَزدَطسيَت ،هُ ضُزيُتٌ هُوَ دهًَِا بًَت كُ ئاخؤ دَضتٍُ
طصيت ئُو بُهَطُُاًُيٍُ ُٓيُ كُ داوا كساوَ ياْ ُا ،ئُطُز هُ الٍ ُُبىو بُهَلىو هُ الٍ دَضتُيُكٌ
ديلٍُ طصتًدا بىو ،فُزًاُبُز ثُُا دَباتُ بُز:
أ -ياْ ئُو داواكازيًُ زَواُُ دَكاتُ الٍ ئُو دَضتٍُ طصتًًُ و بُ ئاطادازيٌ خاوٌَُ بُهَطُُاًُكُ
بُوٍَ زَواٍُُ كسدووَ.
ب -ياْ ئُوَتا زٍَ ثًصاٌُ خاوَْ داواكازيًُكُ دَدات بؤ الٍ ئُو دَضتٍُ طصتًًٍُ ئُو
بُهَطُُاًُيٍُ ثازاضتىوَ.

هُ زيٌَ ُٓزدوو ذاهَُتُكُوَ خاوٌَُ داواكازٍ بُ شًَىاشيَلٌ شووتس طُيصنت بُ شاًُازٍ ًطؤطُز دَكات.
ضًًََُ :كاتًَم داواك ازيٌ بُدَضت ًَِٓاٌُ شاًُازٍ زَواُُ دَكسيَتً ،اوٍَ وَآلَ داُُوَ هُ بُزوازٍ
زَواُُ كسدُُوَ دَضت ثٌَ دَكات.
ضىازََ :دَبٌَ ئُو دَضتُ تايبُتٍُ داواكازيٌ شاًُازٍ وَزدَطسيَت خاوٌَُ داواكازٍ هُوَ ئاطاداز
بلاتُوَ).

ثازاضتين بُهَطُُاًُ

ًاددٍَ دواشدََ:
هًرُُ ثًَصًِاز دَكات ًاددَكُ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
( دَبٌَ ًُٓىو دَضتُيُكٌ طصيت ئُو بُهَطُُاًٍُ هُ اليُتٌ بًجازيَصيَت بُ شًَىاشيَم كُ بُ ئاضاٌُ بُ
طىيَسٍَ ذىكٌُكاٌُ ئَُ ياضايُ ببًِدزيَّ).
ًُشق ثٌَ كسدٌُ فُزًاُبُزاْ
ًاددٍَ ضًَصدََ:
هًرُُ ثًَصًِاز دَكات ًاددَكُ مب شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
( دَبٌَ ًُٓىو دَضتُيُكٌ طصيت ًُشق ثٌَ كسدٌُ طىجناو بؤ فُزًاُبُزاٌُ ئُوٍَ ثُيىَُديٌ بُ ًايف
بًًُِِوَ ُٓيًُ ،طؤطُز بلات).
ثًَصلُط كسدٌُ زاثؤزت بؤ ئُجنىًُْ
ًاددٍَ ضىازدََ:
- 2دَضتُواذٍَ (هُ ثاٍ ضاالكًًُكاًُدا بُ طىيَسٍَ ذىكٌُكاٌُ ئَُ ياضايُ) خبسيَتُ ضُز ثُيظٌ (ضُُد
ًاُط) و دَضتُواذٍَ (بُ ًُزجًَم زاثؤزتُكُ ئُوَ بطسيَتُ خؤ هُبازٍَ) خبسيَتُ ضُز كؤتايٌ
ديَسَِكُوَ.
 3ب-سِطٍُ (أ) :زضتٍُ ثاط (فُزًاُبُز) تا كؤتايٌ ديَسَِكُ ال بدزيَت و دَضتُواذٍَ (ئُوٍَ بُ تُواوٍ
ياْ بُشُكٌ ثًٌَ زاشٍ بىوْ و ئُوٍَ زَت كساوَتُوَ).
 4ب-سِطٍُ (ب) :ثًَصًِاز دَكُيّ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
( ذًازٍَ ئُو داواكازيًاٍُُ بُ طىيَسٍَ ذىكٌُكاٌُ ئَُ ياضايُ بُ تُواوٍ ياْ بُشُكٌ زَت
كساوُُتُوَ).
 5ب-سِطٍُ (د) :ثًَصًِاز دَكُيّ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(بُزُٓهَطيت بُ ٓؤٍ زَت كسدُُوٍَ ثًَداٌُ شاًُازٍ).
 6ب-سِطٍُ (د) :ثًَصًِاز دَكُيّ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(ئُو زَمسٍُ داُدزاوَ هُ كاتٌ داوا كسدٌُ شاًُازيدا).
 7ب-سِطٍُ (ه) :هًرُُ ثصتطريٍ هَُ بسِطُيُ دَكات هُطُيَ الداٌُ ثُيظٌ (ذًازَ) هُ ضُزَتاٍ بسِطُكُدا.

 8ب-سِطٍُ (و) :هًرُُ ثصتطريٍ هَُ بسِطُيُ دَكات هُطُيَ الداٌُ ثُيظٌ (ذًازَ) بُز هُ ثُيظٌ (خىهُكاْ).
ًاددَكُط بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(ًاددٍَ ضىازدََ:
دَبٌَ دَضتُكاٌُ طصيت ُٓز ضىاز ًاُط جازيَم زاثؤزتًَم هُبازٍَ ضاالكًٌ خؤياْ بُ طىيَسٍَ
ذىكٌُكاٌُ ئَُ ياضايُ بؤ ئُجنىًُْ بُزش بلُُُوَ ،بُ ًُزجًَم زاثؤزتُكاْ ئًُاُُ بطسُُ خؤ:
أ -ذًازٍَ ئُو داواكازيًاٍُُ فُزًاُبُز بُ تُواوٍ ياْ بُشُكٌ ثًًَاْ زاشٍ بىوَ و ئُواٍُُ زَتًض
كساوُُتُوَ.
ب -ذًازٍَ ئُو داواكازيًاٍُُ بُ طىيَسٍَ ذىكٌُكاٌُ ئَُ ياضايُ بُ تُواوٍ ياْ بُشُكٌ زَت
كساوُُتُوَ.
د -بُزُٓهَطيت بُ ٓؤٍ زَت كسدُُوٍَ ثًَداٌُ شاًُازٍ.
د -ئُو زَمسٍُ هُ كاتٌ داوا كسدٌُ شاًُازيدا ضُثًَِدزاوَ.
ه -ئُو زاثؤزتاٍُُ بُ طىيَسٍَ بسِطٍُ دووََ و ضًًََُ و ضىازََ هُ ًاددٍَ شُشًٌُ ئَُ ياضايُ بآلو
كساوُُتُوَ.
و -ئُو زيَلاز و خىالٍُُ دَشط اٍ ُاوبساو بؤ ًُشق ثٌَ كسدٌُ فُزًاُبُزاٌُ بُ طىيَسٍَ ئَُ ياضايُ
طستىويُِتُ بُز و كسدووًُُتُوَ).
ُٓهَىازيّ (جًاكسدُُوَ)
ًاددٍَ ثاشدََ:
- 2بُُدَكاٌُ (ش ،ح ،ط) هُ بسِطٍُ (دووََ) ٍ ئَُ ًاددَيُ زَت دَكسيَُِوَ و بُ طىيَسٍَ ئُوَ زيصبُُد
دَطؤزِدزيَت.
 3ثًَ-صًِاز دَكُيّ ًاددَكُ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(ًاددٍَ ثاشدََ:
يُكَُُ :ابٌَ دَضتٍُ طصيت ياْ تايبُت ثًَداٌُ شاًُازٍ زَت بلاتُوَ بؤ ثازاضتين بُزذَوَُديًُن هُ
ئاشلسا بىوْ ،كُ ضُزووٍ بُزذَوَُديٌ طصتًًُوَ بًَت.
دووََ :دَضتٍُ طصيت ياْ تايبُت ًايف ُٓيُ ثًَداٌُ شاًُازٍ و كؤثٌ كسدٌُ بُهَطُُاًُ زَت بلاتُوَ
هُ ذاهَُتًَلدا ئَُ شاًُازياُُ ببُِ ًايٍُ:
أ -شياْ بُ بُزطسيٌ ًُصتًٌاٌُ و ئاضايصٌ ُٓزيٍَ بطُيًَُُت.
ب -كازيطُزيٌ ُُزيًٌَِ ُٓبًَت بُ ضُز داُىضتاًَُلدا كُ ُٓزيٍَ هُطُيَ ُٓز اليًَُُلٌ ديلُدا دَيلات.
ت -ئاشلسا كسدٌُ عُتاكاْ (العطاءات) و تىيَريُِوٍَ شاُطيت ياْ تُكًِلٌ كُ ئاشلسا كسدًُاْ دَبًَتُ
ًايٍُ ثًَصًَى كسدٌُ ًايف داُُز و ًايف ًىهَلايُتًٌ ٓصزٍ ياْ بُ كًَربِكًٌَ زَوا ياْ ئُوٍَ دَبًَتُ
ًايٍُ قاشاُخ ياْ شياٌُ ُازَِوا بؤ ُٓز كُس ياْ ثسؤذَيُن.

ث -ئاشلسا كسدٌُ تؤًازٍ كُس هُ بىازٍ فًَسكازٍ ياْ ثصيصلٌ ياْ فُزًاُبُزايُتٌ ياْ ذًطاب و
ذُواهٍَُ باُلٌ ياْ ًًٌَُِٔ ثًصُكٍُ.
د -بُزثا كسدٌُ ًُتسضٌ بؤ ضُز ذياٌُ ُٓز كُضًَم ياْ تُُدزوضيت ياْ ضُالًُتًٌ ئُو.
َ -كازيطُزيٌ ُُزيَين بُ ضُز ثُيىَُديٌ ُٓزيٍَ هُطُيَ دَوهَُتاْ ياْ ُٓزيٌَُكاْ ياْ زيَلدساوَكاْ.
بُشٌ ضىازََ
ذىكٌٌ طصيت
ًاددٍَ شاشدََ:
هًرُُ ثًَصًِاز دَكات:

زَضٍ

- 2ديازٍ كسدٌُ بسٍِ ئُو زَمسٍُ دَبٌَ هُ كاتٌ داوا كسدٌُ شاًُازيدا بدزيَت ،ضىُلُ بُ ثًٌَ دَضتىوز
زَضٍ ُاضُثًَِدزيَت و ًُٓىازيض ُاكسيَت تًُُا بُ ياضا ُُبًَت.
- 3ثصتطريٍ هُ ُاوَزؤكٌ بسِطٍُ ( )3دَكُيّ و ثًَصًِاز دَكُيّ دووبازَ دابسِيَرزيَتُوَ.
- 4ثصتطريٍ هُ زَت كسدُُوٍَ ئَُ بسِطُيُ دَكُيّ ،ضىُلُ وَشيسٍ دازايٌ دَضُآلتٌ دَزكسدٌُ
زيٌَِايٌ ُٓيُ و ثًَىيطت بَُ بسِطُيُ ُاكات .بَُ شًَىَيٍُ داديَض دووبازَ دابسِيَرزيَتُوَ:
(ًاددٍَ شاشدََ:
يُكَُ :دَبٌَ خاوٌَُ داواكازٍ بسٍِ ( )3111دوو ُٓشاز ديِازٍ عرياق زَضٍ بدات ،ضُزبازٍ
خُزجًٌ طُزِاْ بُ ًُزجًَم ئُو خُزجًًُ بُٓاٍ كسدازياٍُُ ثسؤضٍُ طُزِاْ بُ دواٍ شاًُازٍ و ئاًادَ
كسدْ و ثٌَ زاطُياُدٌُ تًَجُزِ ُُكات.
دووََ :ئَُ زَمسُ وَزُاطسيت كاتًَم داواكازٍ ثُيىَُديٌ بُ شاًُازيٌ كُس ياْ بُزذَوَُديٌ
طصتًًُوَ ُٓبىو).
كسٍَ و خُزجٌ
ًاددٍَ ذُظدََ:
هًرُُ ثًَصًِاز دَكات ئَُ ًاددَيُ زَت بلسيَتُوَ هُبُز ئُوٍَ ثًَىيطت ًًُُ ،ضىُلُ ضُزؤن و
ئُُداًاٌُ ئُجنىًُْ فُزًاُبُزٍ دَوهَُتّ.
بُزثسضايُتًٌ ضصاياُُ و ًُدٌَُ
ثًَصًِاز دَكُيّ ُاوًُصاٌُ ًاددٍَ (ُٓذدََ) هُ (بُزثسضايُتًٌ ضصاياُُ و ًُدًٌَُ ضصاكاْ)ـُوَ
بطؤزِدزيَت بُ (بُزثسضايُتًٌ ضصاياُُ و ًُدٌَُ).
ًاددٍَ ُٓذدََ:
ثًَصًِاز دَكُيّ:

 بسِطٍُ (يُكَُ) :ضصاٍ بُُد كسدُُكُ بلسيَتُ (يُن ًاُط) هُ بسٍ (ضٌ ًَاُط) و (يُن ضايَ) هُ بسٍ (دووضايَ).
 بسِطٍُ (أ) هُ (يُكَُ) :هًرُُ ثًَصًِاز دَكات بسِطُكُ زَت بلسيَتُوَ. بسِطٍُ (ب) هُ (يُكَُ) :هًرُُ ثًَصًِاز دَكات دووبازَ بَُ شًَىَيٍُ دادٍَ دابسِيَرزيَتُوَ:(ب -ئاًادَ ُُبىو بُهَطُُاًُ بدات ،ياْ زيٌَ هُ ديتين شاًُازٍ طست بُ ثًَضُواٍُُ ذىكٌُكاٌُ ئَُ
ياضايُ.
 بسِطُ (د) هُ (يُكَُ)ًٓ :ض تًَبًًًُِكٌ هُ ضُز ًًُُ. بسِطٍُ (د) هُ (يُكَُ)ًٓ :ض تًَبًًُِكٌ هُ ضُز ًًُُ .بَُ جؤزٍَ داديَض دابسِيَرزيَتُوَ:(ًاددٍَ ُٓذدََ:
يُكَُ :ضصاٍ بُُد كسدْ دَدزيَت بُ ًاوَيُن كُ هُ (يُن ًاُط) كًُرت و هُ (يُن ضايَ) شياتس ُُبًَت،
ُٓزوَٓا بُ غُزاًُيُن كُ هُ (ضُد و ثُجنا ُٓشاز ديِاز) كًُرت و هُ (ضٌَ ًوًؤْ ديِاز) شياتس ُُبًَت
ياْ بُ يُكًَم هَُ دوو ضصايُُٓ ،ز كُضًَم كُ:
أ -ئاًادَ ُُبىو بُهَطُُاًُ بدات ياْ زيٌَ هُ ديتين شاًُازٍ طست بُ ثًَضُواٍُُ ذىكٌُكاٌُ ئَُ
ياضايُ.
ب -ئاضتُُط كسدٌُ كازَكاٌُ ئُجنىًُْ.
د  -هُ دَزَوٍَ دَضُآلتٌ خؤٍ بُهَطُُاًٍُ فُوتاُد.
بُشٌ ثًَِحَُ
ذىكٌُكاٌُ كؤتايٌ

ًاددٍَ ُؤشدََ:
هًرُُ ثًَصًِاز دَكات ئَُ ًاددَيُ زَت بلسيَـتُوَ و زيصبُُدٍ ًاددَكاًُض بُ طىيَسٍَ ئُوَ
دَطؤزِدزيَّ.
ًاددٍَ بًطتًَُٓ :ض تًَبًًُِكٌ هُ ضُز ًًُُ.
ًاددٍَ بًطت و يُكًَُٓ :ض تًَبًًُِكٌ هُ ضُز ًًُُ.
ًاددٍَ بطت و دووََ :ثًَصًِاز دَكُيّ ثُيظٌ (دَزضىوٌُ) بُ (دَزضىواُدٌُ) بطؤزِدزيَت و بَُ
شًَىَيٍُ داديَض دابسِيَرزيَتُوَ:
(ئُوَ ياضايُ دواٍ ( ):1زؤذ هُ بُزوازٍ دَزضىواُدًًُُوَ كازٍ ثٌَ دَكسيَت).

ٓؤٍ دَزضىوٌُ
هُ ثًَِاو زيَلدطتين ثسؤضٍُ ثًَصلُط كسدٌُ شاًُازيٌ زاضتُقًُِ و ضُضجاُدٌُ بًُِاٍ دَضتجاكٌ
و ًايف ٓاووآلتٌ هُ بُدَضت ًَِٓاٌُ شاًُازٍ ،ئَُ ياضايُ دَزضىو.

لةطةلَ رِيَزدا...

د.زؤذاى عبدالقادز دشةيى
بسِيازدةزي ليَرنة

عمس عبدالسمحو على
ئةندام

كازدؤ حممد ثريداود
ئةندام

شريواى ناصح عبداهلل احليدزى

حاكم/عةونى بصاش

جيَطسي ضةزؤكي ليَرنة

عمس نوزةديهى
ئةندام

بسياى زشيد حطو
ئةندام

ضةزؤكي ليَرنة

طؤزاى ئاشاد حممد
ئةندام

عبداهلل حممدأمني
ئةندام

د .امحد ابساييم وةزتى
ئةندام

ئازام قـــادز
ئةندام

