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 :ماددةى يةكةمني
 بؤ وةبةضتةكانى ئةوياضاية ئةوانةى خوازةوة لةبةز ضاو دةطريَيت.  : يةكةم

, شيو, ثالتني( بكات بة ثيشةةى خةؤى و بيكةِسى و    شَيِس) خشَنيةز يةكى دةطسَيتةوة كة ثيشةضاشى  :يهطسشَيِس -ا
   .خاوةى كازة كاز بكات از بَيت يا بؤبيفسؤشَى ض خاوةى ك

 ئةةوي   كةة عةيازى تَيدا بَيت نؤ  الني كةمكساوانةى كةبسيتية لةو ثازضة كانصا دزوضت  ةكاى:شَيِس داِزشتة -ب
 ثاكر. شَيِسى (بةش لة يةشازدا 573)كاتة ةد
شيةوى   (0666ةش لةة  بة  066)َيةرةى  دزوضةت كساوانةةى كةةالنى كةةم زِ     ئةوثازضةة كانصايةة   شيويةةكاى:  داِزشةتة . ج

 .بَيت داثاكرى تَي
 هى ثاكرى تَيداية.يثالت (0666بةش لة  036)ئةو ثازضة كانصايانةى كة النى كةم  ثالتيهةكاى : داِزشتة - د
 

 كةوتى لة طةَلدا دةكسَيت.طويةَل (كَيشى طسام)يةكةى  ةب دووةم:
 

 دووةمني:ماددةى 
ى بةة دةضةت   يهطةس شَيِسة دةبَيةت وؤَلةةتى ئةماوةدانى ثيشةةى     هطس بة ثَيى ئةو وةزجانةى خةوازةو يشَيِسيةكةم: 
 بَيهَيت: 

 .دةبَيت خصوةتى ضةزباشى تةواوكسدبَى ياى لَيى بوزدزا بَيت –ا 
 ثَيشةنطايةكى بةةز ضاويشةى  كة خشَنو و فسؤشتهى يدةبَيت شوَيهَيكى ديازيكساو ضةز بة خؤى يةبَى بؤ كِس -ب

 .ةكاى يةبَيتخشَمبؤ منايشى 
دةضةةَيت و دةشطةةاى  َيوةى ليرنةيةةةكى تايتةةةت بةةةِزةلةةة اليةةدةزضةةوو بَيةةت كةةة  يةةةكسدنةوةلةةةو تا ي دةبَيةةت -ج

 كؤنرتؤىل جؤزى ثَيكى دَيهَيت.و ثَيوانة ضاشى  ناوةندى 
 دةبَيت وانةوة )ا اوة( ى لة دةزووةى واَلت وةزنةطستتَيت. -د

شطايةة  ةزش كسدنةوةى داواكازيةك بؤ ئةو دةبة ب ئةوةش كاتةوةدةيةزدووضاَه جازَيك وؤَلةتةكةى نوَى  دووةم:
كةةى  تةةوة. بةة ثَيوةةوانةى ئةوةة وؤَلةتة    دةبَى وؤَلةتةكةى تَيدا نةوَى بكا  ضاَه و لةواوةى ضواز وانطى يةكةوى

نةكسدنةوةكةةى بةؤ   ناوةندى ثشت طريى بكات بةوةى كة نوَى  شطاىيةَلدةوةشَيتةوة تةنًا ئةو كاتة نةبَى كة دة
 هطسةكة بووة.يشَيِسوة كة بَى خواضتى طةزَيتةيؤكازَيك دة



 ) التصاوات( يةووو ئةو وابةضتةيانةىتةوة لةضةزيةتى كة وةوةشاةى كة وؤَلةتةكةى يةَليهطسشَيِسئةو  :يةمَيض
يةة  واددةى ئةةو  (دوو)ؤذةى كةة لةة بسطةةى    ؤذدا جَى بةة جةَى بكةات لةةو زِ    ِز (06) كة لةضةز شانيةتى لة واوةى

هطسى يةَلطَيت بةز لة وةزطستهةى وؤَلةةتى تةاشة بةة بةزشكسدنةةوةى      يشَيِسبيت بةكازى ديازى كساوة .يةزوةيا نا
 ؤذةى كة باضى لَيوة كسا.ِز (06)دواى ئةو ةل داوكازيةك
بةؤى   شطةا يةة يةاتووة , دة  واددةى ئةةو  ( يةكةةم )بسطةةى  ةلة كاتى نةوانى يةكَيك لةو وةزجانةى كةة ل  ضوازةم:

لةضةةزى يةةووو    وةشةَيهَيتةوة و وؤَلةةت ثَيدزاوةكةة ثَيويطةتة    َلةتةكةة يةلَ ؤويةازَيكى بةَلطةة دازةوة   يةية بة بِس
 دا ديازى كساوة. (ضَى)بسطةى  لة جَى بكا لةو واوةى كةكازانةى كة دةكةوَيتة ئةضتوى جَيتة

   :نيماددةى شَييةم
وو يةا لةة واَلةةوة    و شيةو ثالتةني بفسؤشةسَى و بازوتةة دابهةسَى يةا بةؤ فسؤشة   سَيتةة زِ         شَيةسِ ةكانى خشةمَ نابَيةت  

ئةو كاتة نةبَى كة بة عةيازى ياضايى وؤز كسابَيةت و يةةكَيك لةةو    طريى بة وةبةضتى فسؤش  تةنًا ئةطةز يةَل
   .ووةتئةو ياضادا يا ياوثَيوى (يةكى)  نيشانانةى ثَيوة بَيت كة لة خشتةى ذوازة

 : نيمماددةى ضوارة
طريى بؤ وةبةضةتى  ش  مناي  بكسَيو ياى يةلََؤسَى ياى بؤ فسثالتهيةكاى بفسؤش و  ى و شيوىشَيِسة خشَمنابَيت 
ى لةة اليةةى   هياوسط و ثؤضةتة دةزبًَيهةسَى تةةنًا لةةدواى ثشةكهي     يةزوةيا نابَيت لةة ذَيةس دةضةتى طةو      .فسؤش 

 ضةةزة ةانة نةبَيت كة وؤزى يةكَى لة دةوَلةتة بيانيةةكانياى ل خشَم, تةنًا ئةو ةكاىخشَم كسدنى وؤزفةزوانطةى 
 هسَيت.َيدزوضتيى نيشانةكةى بطةمل شيسة بِسيازى وةو ب

 ى ثَيهجةمني:ماددة
نةةكساو دةيَيةهو, بؤيةاى يةيةة دووبةازة يةةنازدةى دةزةوةى       وؤز ثالتيهى و يوشو  شَيِسى خشَمبؤ ئةوكةضانة كة 

نطةةى  فةزواةكاى دةكَيشةسيو و بةة وةؤزى    َم, لةم حاَلةتةى دوايةدا خشة  كسدى ثَيشكةشى بكةىوة يا بؤ وؤزبكةنة
كسدى دةكسَيةت كةة   ى وةؤز فةزوانطةة وةؤز دةكةسَيو و لةضةةز خةةزجى ئةةو كةضةة ِزةوانةةى         ثؤضتةطووسط ياى 

ةتكةسدةوة لةضةةز بهةةواى نةةبوونى وةةزجى      انةى ِزخشةمَ كسدى ئةةو  فةزوانطةى وةؤز ةكة ى يَيهاوة. ئةطةزخشَم
ثؤضةتة بةؤ    يةا  طةووسط  ةزوانطةةى فَيتةةوة بةؤ   َيسدزندووبازة لةضةز خةزجى ئةو كةضة دةتياياندا ئةوا ياضايى 

, ئةةةو وةختةةة بةياضةةاى كةةااَل   ئةةةوةى لةةة جيةةاتى شةةكاندنةوةياى دووبةةازة بةةؤ دةزةوةى واَلت يةةةنازدةى بكاتةةةوة 
 .طوكةوتياى لة طةَه دةكسَيتطةِزَيهدزاوةكاى يةَل

ة بةةدةزى, بةةاَلم   انةى بؤ ضةفازةتةكاى ِزةوانة كساوى لة اليةى واَلتةكانيانةوة لة حكووى ئةةو واددةية  خشَمئةو 
وو بةةؤ ئةةةو انةى لةاليةةةى طةشةةتيازانةوة لةبةةةز كةةساوى ) بةةة كةةاز يَيهةةساوى( ئةةةوا دةبَيةةت  سَيهةةة زِ  خشةةَمئةةةو 



كةةاتى فسؤشةةتهياى لةةة عةةرياه. يةةةزوةيا ثَيويطةةتة لةضةةةز   ةوسطيةةاى لةضةةةز بةةدزَيت لةة ةمسةةى طووةبةضةةتة تةةا ِز
 نةدزا بوو .ةمسةكةى بدةى ئةطةز انة دةكِسى ِزخشَمئةوانةى كة ئةو 

 ماددةى شةشةمني:
 بؤى يةية لة بةيانَيكدا ئةم بِسيازانة بدات : يسشوة

 خشةةَنانةةةى كةةة لةةة ئةةةماوى ثسؤضةةةى دزوضةةت كسدنةةى  شَيِس خؤَلةةةكسدنى ثاككسدنةةةوةى ئةةةو  ةدةغةةة -0
وةؤز   فةزوانطةةى ادةضةتى  ِزيةيةة   شَيةسِ  خؤَلى ةكةاى كةة ضةى   يهطسشَيِسدةزدةضَيت و ناضاز كسدنةى طشةت   

 ةنةوةو  بة ثَيى نسخى بِسياز ىَل دزاو نسخةكانياى بدةى.كسدنى بك
 شَيةسِ ثاكسدنةةوةو طةؤزيهى بةؤ ثازضةةى      و ةكاىشَيِسة خؤَل وةزطستهى وؤزكسدى بة فةزوانطةى يةَلطانى  -2

فسؤشتهةوى بةؤ   و يهةى خؤىاضتةبةو ِزَيطةيةى كة بة كاز ى دَيهَى يةزوةيا وؤز كسدنى بة عةيازى ِز
 ياز ىَل دزاو.ثيَى نسخى بِسافيدةيو بة بانقى ِز

ةكاى وةك تاكةةة اليةةةى بةةؤ وةبةضةةتى ئةماوةةدانى  ثسؤضةةةى      خشةةَموةةؤزى   فةزوانطةةةى  اضةةجازدنى ِز -5
 .ةكاىشَيِسة خشَمثاكسدنةوةى 

َيةى  ثيَيهساوانةةى كةة ياواَلتيةاى بةة     ة بةة كاز شَيةسِ ة خشةمَ كسدى بةة كِسيهةى ئةةو    َيجَيدانى  دةضتةى وةؤز ِز -4
ةكة بةةؤ خشةةَمو طةةؤزيهى  بةةة ثاككسدنةةوة  فةزوانطةيةةةو و يةَلطةانى ئةةةو  وِز ةنةةةدةخي نسخةى ئةةةو كاتةةة 

 افيدةيو.اضتة يهةى خؤى و فسؤشتهى بة بانقى ِزو وؤز كسدى بة عةيازى ِز شَيِسثازضة 

و شيةةو و شَيةةِسيةةاى ثازضةةة   اىةكخشةةَمادةضةةتكسدنةوةى فةةةزواى ثَيةةدانى اليةنةةة تايتةاةنةةدةكاى بةةة زِ    -3
كسدى بةة ثَيةى   وؤز فةزوانطةىطةميهةى بؤ  يى  ذَيس دةضت كساوةكة نة كة لة اليةى ئةواثالتيهةكاى 

 افيدةيو.يهياى بؤ ثازضة و دووبازة وؤزكسدى و فسؤشتهياى بة بانقى ِزنسخى باو بؤ ثاككسدنةو طؤِز

 
 ماددةى حةوتةمني:

شيةوى دازَيةر    وشَيةسِ يةاى جؤزةكةانى    و شيةو و ثالتيهةةكاى   شَيةسِ ة خشَميةووو كةضَيك بؤى يةية ئةو يةكةم: 
بكةات بةؤ ثشةكهني و وةؤز كةسدى و دَلهيةا        خشةنَ كسدنى وةؤز  فةزوانطةةى َيكةلةكةياى ثَيشكةشةى  نةكساو يا ت

, بة وةزجَى لةطةَلياندا داواكازيةك بة دةضتخةتى خؤى ثَيشةكةش بكةاو تَييةدا جةؤزى     ة عةيازةكةىبووى ل
 .ةزجى داواكازةكةلةضةز خ وؤزكسدنى بؤ بكاتئةو  كانصاية دياز بكات كة دةيةوَى ثشكهني و 

 فةزوانطةةةدووةم: دةشةةَى داواى دووبةةازة ضةةاو خشةةاندنةوة بةةة ئةماوةةةكانى ثشةةكهني بكسَيةةت لةةة اليةةةى       
دووبةازة لةضةةةز   , ئةوكاتةةةبةزشكسدنةةوةى داواكةةازى ثشةكهيهةكة  ؤذى ؤذ لةةة ِزكسدى لةة وةةاوةى ثةانصة زِ  وةؤز 



اشى نةةبووى و دووبةازة   ة وةةزجَيك داواكةازى زِ  خةزجى داواكازةكة ثسؤضةى ثشكهيهى بؤ ئةمام دةدزَيت ب
 ةكاى بَيت.خشَمادةضتكسدةوةى ثشكهيهةوةكة بةز لة ِز

 
 ماددةى هةشتةم :
 بةم جؤزةى خوازةوة دةبَيت: خشَنعةيازة ياضايةكانى 

 ةكاىشَيِسة خشَم -0

 .ٍةشازلة (بةش 6/916) (ياٌ 22)عةياز  _ا
 ( بةش  لة ٍةشاز.875ياٌ ) (21)عةياز  _ب
 ( بةش لة ٍةشاز750( ياٌ )18ياز )عة _ج
 بةش لة ٍةشاز. (3/583( ياٌ )14عةياز )_د
 ( بةش لة ٍةشاز.500( ياٌ )12عةياز )_ه
 ( بةش لة ٍةشاز375( ياٌ )9عةياز ) _و
 

 ة شيىيةكاٌ:خشَل

 ( بةش لة ٍةشاز.900) - أ
 ( بةش لة ٍةشز.800) - ب

 ( بةش لة ٍةشاز600) - ت

 
 ثالتًيًةكاٌ: ةخشَل -2

  زلة ٍةشا ش( بة850)
 

 ماددةى نؤيةمني :
لةيؤة  عؤةياز    و جؤؤز  يؤة   اىةى كة دةخىاشزَى كازى ثشكيني و مؤزكسدىًاٌ بؤؤ بكسَيؤد دةبًَؤد لؤة    خشَلئةو  يةكةو:     
 يطسة ثًَشكةشى دةكات.سيٍةزوةٍا دةبًَد ئةمة لةو بةَلطةىامةية ضةضجاو بًَد كة شَي بً.
ثًَىيطة  , ئةواٌ دةزكةوت لة دوو عةيازى بة دوايةكدا ٍاتىوىنيةكاخشَلئةطةز لة ئةجنامى شى كسدىةوةى  دووةو:     
شَيِسييطسة كة ضؤةز  ةكاٌ لة دوو عةيازى بةدواي يةكدا ٍاتىوٌ ئةوا خشَلالو ئةطةز دةزكةوت كة .بةةكة بشكًَيسَيدخشَل
كسدىى ئةو ضصاياىةى كة لةماددةى ضاوةلةطةَل ز بكسَيد ياٌ بشكيًيسَيً.مؤز ك دةكسَيد لةوةى كة بةعةيازى كةمرتثش

 ثاىصةى ئةو ياضاية ٍاتىوة.
طؤة  ةكاٌ لةضؤةزوى ئؤةو عةيازةدايؤة كؤة لؤة بةلَ     خشؤلَ ئةطؤةز لؤة ئؤةجنامى شؤًكسدىةوة دةزكؤةوت كؤة عؤةيازى         ضًًَةو:    
 دةكسَيد كة لة بةَلطة ىامةكةدا ٍاتىوة.كةدا ٍاتىوة ئةوا بةو عةيازة مؤزىامة



يينايًؤةى كؤة لؤةو    ةكاٌ بؤة ثًَؤى ئؤةو زِ   خشؤلَ ز كؤسدٌ ٍةَلدةضؤََى بؤة ثشؤكيني و مؤؤز كسدىؤى       مؤؤ  فةزماىطؤةى  ضىازةو:    
 ةكاٌ كساوة .خشَلكة بؤ   ًاىة كةمرت ىةبًَؤدياضاداية ٍاتىوة بة مةزجَى عةيازةكةى لة الىى كةمى ئةو عةيازة ياضاي

اضؤَةيًيةى  ىةزَيؤرزاوةكاٌ و بؤة عؤةيازى زِ   كسدٌ ٍةَلدةضََى بة مؤزكسدىى ثازضةو جؤزة دامؤز فةزماىطةى ثًَيجةو :    
 خؤياٌ مؤزياٌ دةكات.

 
 ى دةيةمني:ماددة
كؤة ثًَكَؤاتىوٌ لؤة ضؤةىد بةشؤًَكى بةيةكؤةوة       ةكؤة يؤا ثالتًيًيةكؤة    شَيِسة خشؤلَ عؤةيازى طشؤد بةشؤةكاىى     ددةبًَؤ يةكةو:
 ى كةمرت ىةبًَد.لة عةيازى ياضاي )حلًه( ةى كة بؤ بةيةكةوة ىىضاىدٌ بةكاز دَيدشَيِس ئةو ,بةضرتاو
 ةكة شياتس ىةبى .خشَلىابًَد ضاو ثؤشني لة عةيازدا بكسَيد ئةطةز كةو و كىزتًةكة لة دوو لة ٍةشازى  دووةو:

 
 :نيماددةى يانسةم

بة ثًَى ئةو ياضاية دةفَةزى تؤمازى تايبؤةتى ٍؤةبًَد بؤؤ تؤمؤاز كسدىؤى ئؤةو ثازضؤةو         زاو لةضةز مؤَلةت ثًَد ثًَىيطَة 
ًَ اىةى كؤؤة ٍةخشؤؤَل  فةزماطؤؤةىضؤؤةىداٌ شاىًؤؤازى تؤؤس كؤؤة  و عؤؤةيازو ضةزضؤؤاوةياٌ لؤؤة طؤؤةَل  ش يؤؤةتى بؤؤة جؤزةكاىًؤؤاٌ و كؤؤ
 دةكات . ماددةكسدٌ بؤى ئامؤز
 

 ماددةى دوانسةمني:
   ًَ ىضؤَة لةضؤةزى يؤا مؤطات طسةكؤةى يؤا ئؤةو كةضؤةى كؤة بؤة ثًَؤى ياضؤا             لة كاتى واش ًٍَياىى مؤَلةت ثًَؤدزاو يؤا مسدىؤى ث

 ىضًد.كازى ثًَ ئةجنامداىىبكاتةوة بؤ  خشَلؤزكسدىى مفةزماىطةى ة ىىضني ئاطادازى دةطسَيَةوة ب شىَييًاٌ
 

    ماددةى شيسدةمني:
( كة كساوةتة ثاشؤكؤى ئؤةو   2) ى خشَةى ذمازةياز ىَل دزاو وةزدةطسيد بة ثًَةضه و كسَيكاىى بِسمؤزكسدٌ ِز فةزماىطةى
 ياضاية.

 
 فةزماىطؤؤةىئؤةو  فةزماىبةزاىؤؤةى   ت )تؤؤةخىيل ( بداتؤؤةالةى داد بؤؤؤى ٍةيؤؤة دةضؤ شيؤس وة ماااددةى ضااواردةمني:

دةكات بؤ لًَكؤلًيةوة لةو تاواىاىةى كة دذ  ًاٌكسدٌ لةواىةى كة دةزضىوى كؤلًجى مافً و وةشازةت دةضد ىًشاىمؤز
 بةو ياضاىة ئةجناو دةدزَيد.

 

 ماددةى ثانسةمني:  
َيؤؤك كؤؤة ييطسشَيِسزةوة بطسيَؤؤة بؤؤةز لؤؤة بةزامبؤؤةز ٍؤؤةز  يةكؤؤةو: فةزماىطؤؤةى مؤؤؤزكسدٌ دةتؤؤىاىَى ئؤؤةو زَي و شؤؤىَيياىةى خؤؤىا  

 لةطةَل ثةيىةضد بىوىى بة دةيةكاىى ديكةى ضصاداٌ. ية بكاتئةوياضا ىى حىكنةكاىضضةزثًََ



ثًَضؤؤًةكة  زاضؤؤَةى ضةزثًَضؤؤى كازةكؤؤة دةكسَيؤؤد كؤؤة تًًَؤؤدا داوا دةكسَيؤؤد ضؤؤة  اكًَشؤؤاٌ بؤؤة ىىضؤؤساوَيك كؤؤة ئازِ ا: ضؤؤةزىر ِز
 دووبازة ىةكاتةوة.

ادزوضَةكاىى ى وتةكةطىاضَةى ضةزثًَضى كازةكة دةكسَيد و تًًَدا ٍةَل)طةف ( بة ىىضساوَيك كة ئاِزئاطادازكسدىة  ب :
َيؤى شؤىَيياىةى كؤة لؤة بسطؤةى      ئةطؤةز ىؤا بؤة ثًَضؤةواىةوة ئؤةو زِ      وةةى ىةكاتؤ ادةطةيةىسَيد دووبؤازة ىًشاٌ دةكسَي و ثًَى ِز

 جًَبةجَى دكسَيددا ٍاتىوة بةضةزيدا يةئةو ماددة )ج( ىبسطةى 
َيطؤستً لؤة ئةجنامؤداىى    َيطؤةى زِ ئةمؤةش لؤة زِ   -ِسييطؤس لؤة ثًشؤةكةى   بىوىى شَيمبةزدةواج : يةدةغةكسدىى 

َيكؤؤؤى تؤؤؤس لؤؤؤة  ييطسشَيِسثًشؤؤؤةكةى بؤؤؤؤ ماوةيؤؤؤة  كؤؤؤة لؤؤؤة ضؤؤؤَى مؤؤؤاىَ شيؤؤؤاتس ىؤؤؤةبَى وة ىؤؤؤابَى لةوماوةيؤؤؤةدا    
كؤؤة ىؤؤابَى لؤؤة  ى ىَل وةزدةطسَيَؤؤةوةى كسدىؤؤى مؤَلةتةكؤؤةضؤؤًَثشؤؤىَييةكةيدا كؤؤاز بكؤؤات. لؤؤةكاتى دووبؤؤازة ضةز

 .شةش ماىَ شياتس بَى
دا بؤؤة ييطؤؤسشَيِسَيطؤؤةى دةزضؤؤىواىدىى حىكنًَؤؤك دةكسَيؤؤد بةضؤؤةز   ةش لؤؤة ِزمؤؤئة -د: كًَشؤؤاىةوةى مؤَلؤؤةت  

, دواى ئؤؤةوةى حىكنةكؤؤةى  دوا ثلؤؤةى خؤؤؤى  كؤؤسدٌ لؤؤة بةزامبؤؤةز شؤؤةزةفى ثًشؤؤةكةى َيؤؤصى تؤؤاواىى بؤؤَى ِز
 ثًَيادزَيَةوة تا مَناىةكةى خؤى وةزدةطسَيَةوة. . ٍةزوةٍا مؤَلةتةكةىوةزدةطسَيد

ؤذ لؤةو  لؤة بسطؤةى يةكؤةمى ئةوماددةيؤة لؤة مؤاوةى ثؤاىصة زِ        (ج) َلىبؤى ٍةية بة ثًَى خؤا  ييطسشَيِسدووةو: 
بؤةزشز بكاتؤةوة لةضؤةز بِسيازةكؤةى      شيؤس ؤذةى كة لة بسيازةكؤة ئاطؤاداز كساوةتؤةوة ىؤاِزةشايى خؤؤى بؤؤ وة      ِز

 زةوة .ئةومةضةلة يةكالكة يش بؤشيسِسيازى وةفةزماىطةى مؤزكسدٌ  ب
 

 ماددةى شانسةمني :
ئةوياضؤاية بكؤؤات بةحؤؤةبظ كسدىؤؤى ماوةيؤؤة   ضؤؤصا   (11)ٍؤةز كةضؤؤًَك ضةزثًَضؤؤى حىكنؤؤةكاىى مؤؤاددةى   

اتس يؤ ش 250( دييؤاز كؤةمرت ىؤةبى و لؤة     50دةدزَيد كة لة شؤةش مؤاىطى شيؤاتس ىؤةبًَد يؤا بؤة مةبلؤةغًَكى )       
 بةيةكةوة. ىةبى يا ٍةزدوو ضصاكة

 
 ماددةى حةظدةمني : 

ةكاىى بكات ض بة ِزَيطةى خطَية ضةز بًَؤد يؤا بؤة طؤؤِزيً يؤا ٍؤةز       َلاىكازية  لة مؤزى خشٍةزكةضَى طؤِز
بؤؤِسة بؤؤة َيطةيؤؤةكى تؤؤس بؤؤة حؤؤةبظ كؤؤسدٌ ضؤؤصا دةدزَيؤؤد بؤؤؤ ماوةيؤؤة  كؤؤة لؤؤة ضؤؤَى ضؤؤاَل شيؤؤاتس ىؤؤةبَى يؤؤا   بؤؤة ِز

كؤؤةمرت ىؤؤةبى يؤؤا ٍؤؤةزدوو ضؤؤصاكة    دييؤؤاز 250ىؤؤةبَى لؤؤة   شيؤؤاتس دييؤؤاز  500ثازةيؤؤة  ضؤؤصا دةدزَي كؤؤة لؤؤة   
ة ثؤَى  اىة بؤ فسؤشنت خباتة ِزوو يا بةمةبةضؤَى فسؤشؤنت و مامةَلؤ   خشَلئةو بةيةكةوة. ٍةزوةٍا ٍةزكةضَى 

 كسدٌ الى خؤى طلى دايةوة ئةوا ٍةماٌ ضصا دةياىطسَيَةوة.
 



 ماددةى هةذدةيةمني :
ضىاز( لؤةو ياضؤايةدا بؤة دووضؤاَل حؤةبظ كؤسدٌ       ,ضَى  ,ٍةز كةضَى ضةزثًَضى حىكنى ماددةكاىى )دوو 

كؤةمرت  دييؤاز   200اتس بؤَى و لؤة   يؤ ش 500دييؤاز    لؤة  ضصا دةدزَيد يا بة بِسة ثازة  ضصا دةدزَيد كة ىؤابىَ   
 ىةبَى . يا ٍةزدوو ضصاكة بةيةكةوة .

 
 ى نؤزدةمني :ماددة

ًشؤةيى لؤة   مخبؤات بؤؤ مؤاوةى كؤاتى يؤا ٍة     يطسى داِسَيًَيًَةوة دوكاىى شيشىةمؤَلةت ٍةَلدادطا بؤى ٍةية 
  يطسةكة لةضةز ٍةز تاواىًَك كة لةو ياضادا ٍاتىوة.شَيِسيكاتى حىكنداىى لةضةز 

 ماددةى بيصتةمني : 
ضؤاودَيسى, بؤيؤاٌ    و َيجًَدزاوٌ بؤؤ كؤازى ثشؤكيني   زماىطةى مؤزكسدٌ ئةواىةى ِز يةكةو: فةزماىبةزاىى فة 

َيؤؤى شؤؤالىة دةضؤؤد بةضؤؤةزدا بطؤؤسٌ كؤؤة ىاياضؤؤايً دةتؤؤىاىً ِزخئؤؤةو و ٍؤؤةمىو ييطؤؤسشَيِسٍةيؤؤة بضؤؤية دوكؤؤاىى 
 اضايى لةو بازةيةوة بطسىة بةز.يشىَييى 

ى كؤؤة طىمؤؤاٌ ىَل كؤؤساودا طؤؤست دةبًَؤؤد لؤؤة طةجنًيةيؤؤةكى ثؤؤِس لؤؤة   خشؤؤَلدووةو: وةخَؤؤَى  دةضؤؤًَاٌ  بةضؤؤةز 
 بةز دةو دادطا.كسَيد ياٌ دةضًََة كاتةى لًَكؤلًيةوةى لة بازةوة دةًبطسٌ تا ئةو ئةماىةت ٍةَل

اىة كؤة لؤة بسطؤةى دووةمؤدا     خشؤلَ ضًًَةو: ئةطؤةز لؤة لًَكؤلًيؤةوة يؤا لؤة دةشطؤا ضؤةكًَيسا كؤة عؤةيازى ئؤةو           
 دةكسيد و ئةطةز ىا دةشكًَيسيً .ئةوا مؤز ية عةيازى ياضاينيماددةىاوياٌ ٍاتىوة لةو 

وةكاىًؤاٌ تؤؤا ئةوكاتؤؤةى  دةضؤد بةضؤؤةزدا ططاوةكؤاٌ لؤؤة دواى شؤكاىدىًاٌ ىادزَييؤؤةوة خا    ةخشؤؤَلضؤىازةو : 
ؤذى دةضؤؤىوىى بسيؤاز يؤؤا حؤؤىكنى  ش مؤاىَ لؤؤة زِ كؤؤاىى دةدزيؤً بؤؤة ثًَؤ, ياضؤؤا, ئةطؤؤةز لؤةماوةى شؤؤة   خةزجًؤؤة و ةضؤه ِز

ةضؤه و  ىؤس  دةفسؤشؤسَيً و لؤة ىسخةكؤةى زِ    يً بؤةزشتس  ةكة بة شؤًَىةى شيؤاد كسدىؤى ئاشؤكسا بؤة     خشَلكؤتايى ىةدزَيً ئةوا
ةكةى تسيشى دةدزَيَةوة خاوةىةكةى , ٍةزوةٍا فةزماىطةى مؤزكسدٌ بؤؤ ٍةيؤة   بِس كاىى تسى ىَل دةطًَسدزَيَةوة خةزجًة

اىة كؤةمرتة لؤة ثؤازةى    خشؤلَ ت كة ىسخى ئةو وَيَةوة بةثًَى ىسخى باوى ئةو وةخَة, ئةطةز دةزكةاىة بكِسخشَلئةو جؤزة 
ةكاىى بؤؤ  زطستيؤى يؤةزش  حؤىكنى ياضؤاى وة  و  كؤةى وةزدةطًَسَيَؤةوة  ىةةضه و خةزجًةكاىى ئةوا جًاواشيةكةى لة خاوةِز

 ىةبىو بِسى جًاواشيةكةى بدات. دةماَى دةكسَيد لةو كاتةى كة ئاحكىمةت لة بةزامبةز جًَبةج
ة دةضد بةضةزدا ططاوةكاٌ بؤ دةوَلةت دةطةِزَيَةوة لة كاتًَؤك كؤة  كةضؤًَك خؤؤى ىؤةكسد      خشَلدازيًَى ثًَيجةو : خاوةى

كؤةزةوة  الى كة لة دادطؤاوة بةشؤًَىةيةكى يةك  ةؤذى وةزطستيى  ئةو بِسيازبة خاوةىى دواى تًَجةز بىوىى ضاَلًَك بةضةز ِز
 دةزضىوة.

 
 ماددةى  بيصت و يةكةمني:

 ئةماىةى خىازةوة لة حىكنى ئةو ياضا بةدةزٌ :



 تى طشَى شىَييةواز .ىةبةزايةَي بة ز ثًَشيًاشىو شيى ثالتني بة ثشد بةضنت بة شَيِسلة  ة شىَييةوةازيةكاٌخشَليةكةو: 
عؤطا  و يؤا    ىخؤاك  ىؤاو  بؤؤ ةٌ كؤة دَيؤً   ىو شيى ثالتيني كة ٍؤى ئؤةو طةشؤًَازا   شَيِسىاباشزطاىًةكاٌ لة  ة كةضةخشَلةو: دوو

 ىةبةزايةتى طشَى طىمسطةكاٌ.َيِزى بةَيينايدةضية دةزةوةى عطا  بة ثًَى ِز
 و دووةمني: ى بيصتماددة

 و ياضاية .ةجَى كسدىى حىكنةكاىى ئة جًَبةدةزبكات بؤ كاز ئاضاىى لَيينايى ثًَىيطد بؤى ٍةية ِز شيسوة 
 ى بيصت و شَيةمني:ماددة

كؤة لةضؤةز   دةوةشؤًََةوة  ياىؤةش ٍةلَ اَيينو ٍؤةمىازكسدىى و ئؤةو زِ   1970ضؤاَلى   188ى ذمؤازة  خشؤلَ ياضاى مؤؤزكسىى  
 ياضاى ىاو بساو كساوة.

 ى بيصت و ضوارةمني :ماددة
 بةجَى كسدٌ.ًَةمسًدا ديَة جؤذىامةى ِزكسدىةوى لة ِزاَلوؤذى بئةو ياضاية لة ِز

 

 

 
  
 

 
 


