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 ِرَينماييةكانى ليذنةى ِراوَيذكارى بؤ نيشتةجَي دَيزينى ددان 

  
ثًَش ثًَشكُشكزدنِ يُر داواكاريُك بىَ لًذنُّ رِاويَذكارّ تكايُ ئُم رِيَهنايًانةُّ وةىارَوَ   

 -خبىيَهُوَ :
 / بزِطُّ يُكُم

 402وَسارَتِ تُندروصتِ يُريَنِ كىردصتاى بُ) فُرمانِ وَسارّ  -: لًذنُّ رِاويَذكارّ.  أ
ّ تُندروصتِ يُولًَز بةىَ ثًَة    بُريَىَبُرايُتٌ طشيت ( دَصَُلاتِ بُوشًىَ بُ 28/1/2008لُ )

 -يًَهانِ لًذنُيُك بُ ناوّ لًذنُّ رِاويَذكارّ بىَ ضاووشاندى بُ :
 لُ بُشُ سانضتًُ ثشيشكًُكاى .دداى داواكاريُكانِ ثًَشكُشكزدى بىَ نًشتُجًٌَ ديَزيهِ  .1

كةُ مةاوَّ مُشةدكزدنًاى تةُواو     دداى طىَرِيهِ ناونًشانِ ثشيشكانِ نًشتُجًَِ ديَزيهةِ   .2
 . ِ ..........لددداى كزدوَ بىَ ثشيشكِ شارَساّ 

دَسطةةا لةةُ  دداى يَزيهةةِدَصتهًشةةانكزدنِ شةةىيَهِ كةةاركزدنِ ثشيشةةكِ نًشةةتُجًَِ د  .3
 بىَ مُشدكزدنًاى . تُندروصتًُكاى

 ( . تغري فزع)  دداى  طىَرِيهِ بُشِ نًشتُجًَِ ديَزيهِ .4

5.    ِ بةُ ممةارَو نةاوّ بُشةُ      دداى رِيَكخضتهِ وشتُّ ثًَىيضتًُكاى لةُ نًشةتُجًَِ ديَزيهة
 سانضتًُكاى .

يضت وَيُر بابُتًَكِ تز كةُ  دَركزدنِ رِيَهنايٌ وَ نىيَكزدنُوَّ رِيَهنايًُكاى بُ ثًَِ ثًَى .6
 ُوَ يُبًَت لُ بىارّ نًشتُجًَِ ديزيَهِ .ِ ددانثُيىَندّ بُ ثشيشكان

 -: شىيَو و بُروارّ كىَبىنُوَكانِ لًَذنُّ رِاويَذكارّب . 
لًذنُّ رِاويَذكارّ كىَبىنُوَكانِ شُش مانط جاريَة  ئةُمام دَدال لةُ ديةىانِ      .1

ئاطةادار   ِ دداىتُندروصتِ يةُولًَز و بةُ نىصةزاوز ثشيشةكان     بُريَىَبُرايُتٌ طشيت
 دَكاتُوَ لُ بُروارّ 
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 بَماو دَكزيَتُوَ . بُريَىَبُرايُتٌ طشيت كىَبىنُوَكاى وَ يُروَيا لُ صُر ماَلثُرِّ 

بُروارو كاتِ شىيَهِ كىَبىنُوَّ لًذنُّ رِاويذكارّ يُمىو صاَلًَ  بةُم شةًَىَيُّ    .2
 -وىارَوَ دَبًَت :

رِوَمّ يُكُمِ مانطِ ئُيمىول ضاوثًَكُتو دَكزيَت وَ بُر لةُ كىَتةايٌ    10لُ  .أ 
 مانطٌ ئُيمىول ئُمامُكاى ئاشكزا دَكزيَت .

ّ تُندروصةتِ يةُولًَز   بُريَىَبُرايةُتٌ طشةيت   (ّ بُيانِ لُ 10كاتذمًَز )لُ   .ب 
 ضاوثًَكُوتو دَكزيَت .

 
 -: بَُلطُنامُكانِ ثًَىيضت بىَ ثًَشكُش كزدىج. 
تكايُ ئُم رِيَهنايًانُ ثُيزَِو بكةُ ز بًخىيَهةُوَ كةُ لةُ     -رِيَهنايًُكانِ لًذنُّ رِاويَذكارّ :. 1

 وىارَوَ ئامامَّ ثٌَ كزاوَ ثًَش ثًَشكُشكزدنِ داواكُل .
2    ِ ئًَةةةزَ  كمًةةة  بكةةةُ    -: دداى . وشةةةتُّ بُشةةةُكاى لةةةُ نًشةةةتُجًَِ ديَزيهةةة

(www.dohhawler.org ُز ثاشاى دَضًتُ الثُرَِّ لًذن ) ِرِاويذكارّ بىَ سانًه ّ
ئُو بُشانُّ كُ دَبًَت ثزِّ بكُيتُوَ وَ ئُطُر يُر بُشةًَ  لةُم وشةتُيُ نُنىصةزابىو     
بَُلام لُ فةىَرمِ ثًَشكُشةكزدنُكُل داوال كزدبةىو ز ئةُوا داواكةُل ثشةت طةىٍَ        

 دَوزيَت .
كةةُ    ئًَةةزَ كمًةة  ب -: ِ دداى. فةةىَرمِ تايتةةُل بةةُ ثًَشكُشةةكزدى بةةىَ نًشةةتُجًَِ ديَزيهةة3

(www.dohhawler.org  ز ثاشاى دَضًتُ الثُرَِّ لًذنُّ رِاويذكارّز ثاشاى) 
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 فؤرمُكُ دابُسيَهُو  ثزِّ بكُرَوَو بًهًَزَ بىَ ئُم ناونًشانُ      
       (nderini@dohhawler.org .) 
4   ِ ِ  . فةةىَرمِ تايتةةُل بةةُ طةةىَرِيهِ بُشةة                         : ئًَةةزَ كمًةة  بكةةُ   دداى نًشةةتُجًَِ ديَزيهةة

 (www.dohhawler.org    ُز ثاشاى دَضًتُ لًذنُّ رِاويَةذكارّز ثاشةاى فىَرمُكة)
 دابُسيَهُ وَ ثزِّ بكُرَوَوَ بًهًَزَ بىَ ئُم ناونًشانُ

      (nderini@dohhawler.org .) 
 . دَبًَت بزِوانامُّ دَرضىوى لُ كىَلًَذ بُ ) منزَوَ ( بهًَزدريَت بىَ ئُم ناونًشان5ُ

     )nderini@dohhawler.org(   َوزيَت.ئُطًها داواكاريُكُ ثشت طىٍَ د 
 
 -: رِيَهنايٌ تايتُل بُ رِوَمّ ضاوثًَكُوتو و فىَرمِ داواكارّد. 
بةُ  دداى لُ فىَرمِ داواكارّ ز يُروانُيُك لُ داواكارٍ بُشُكانِ نًشتُجًَِ ديَزيهةِ   .1

بُتاَلِ بُ جٌَ بًًَمزَيَت ياى بُ بُشًَ  بهىصزيَت كُ لُ وشةتُّ بُشةُكانِ نًشةتُجًَِ    
( ئةُممار   G.D.Pناوّ نُياتتىو ئةُوا وانُكةُ بةُ شةارَساّ طشةتِ  )      دداى ديَزيهِ 

 دَكزيَت .

 -: دداى كُ داواكارّ  ثًَشكُش دَكال بىَ نًشتُجًَِ  ديَزيهِ دداى ئُو ثشيشكِ .2
 نابًَت لُ وىيَهدنِ باَلا وَرطريابًَت ) لُ ناوَوَ و دَرَوَّ يُريَنِ كىردصتاى (. .أ 

ّ يُمىو صاَلًَ  ماوَّ ثمُبُندّ تُواو كزدبًَت بُ 1/11 لُ دَبًَت لُ بُروارّ .ب 
يةاى  دداى مُبُصتِ وَرطزتهةِ داواكةارّ بةَى وَرطةرياى لةُ نًشةتُجًَِ ديَزيهةِ        

سيادكزدنِ منزَ بَى ئُوانةُّ كةُ لةُ ثمُبُنةدّ منزَيةاى بةَى سيةاد دَكزيَةت يةاى          
رِوَميَكةًش  سيادكزدنِ منزَ بىَ مُبُصتِ كةارطًَزِّ ) واتةا ثةاش ئةُو بةُروارَ بةُ       

كًَربِكًَكةزدى بةىَ وَرطةرياى لةُ نًشةتُجًَِ      داواكاريُكانًاى وَرناطرييَت بُ مُبُصتِ 
 (.  دداى ديَزيهِ

mailto:nderini@dohhawler.org
http://www.dohhawler.org/
mailto:nderini@dohhawler.org
mailto:nderini@dohhawler.org
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3.  ِ ز دوو رِوَم ثةًَش   دداى ثاش تُواو بىونِ ماوَّ ثًَشكُش كزدى بىَ نًشتُجًَِ ديَزيهة
ثًَشةكُش   بُروارّ ضاوثًَكُوتهِ لًذنُّ رِاويَذكارّ ز لًضتِ ئُو ناوانُّ كُ داواياى

 -كزدوَ بىَ لًذنُّ رِاويَذكارّ لُ صُر ماَلثُرِماى بَماودَكزيَتُوَ:
 بُ مُبُصتِ دَلهًابىوى لُ طُيشتهِ يُمىو داواكاريُكاى بىَ لًذنُّ رِاويَذكارّ  . أ

 يُروَيا دَلهًابىوى لُ يُر سانًاريُكِ يَُلُ ئُطُر لُ لًضتُكُدا يُبًَت. وَ
 داوايُكِ ناردبىو ز دداى ئُطُر لُ ماوَّ ثًَشكُش كزدى بىَ نًشتُجًَِ ديَزيهِ  . ب

وَ ناوَكُ لُ لًضتُكُدا نُبىو وَ بتىانًَت بًضةُيًَهًَت كةُ داواكةُّ لةُ مةاوَّ      
ياصايٌ ناردووَ ئُوا داواكُّ لًَىَردَطًَزيَت ز بةُ ثًَةةُوانُوَ لةُ دواّ مةاوَّ     

 يُك داواكارّ نىٍَ وَرناطرييَت.ثًَشكُشكزدنِ ياصايٌ بُ يًض شًَىَ
لةةُ مةةاوَّ  ةةُول رِوَم لةةُ رِوَمّ ضةةاوثًَكُوتهِ لًَذنةةُّ  ِ دداىيةةُر ثشيشةةكًَك .4

رِاويَذكارّ مايف صكاَلاّ يُيُ لُ يُر سانًاريُكِ يَُلُ كُ ياوََلانِ ئُمامًاى دابًَت 
 ّ نىصةزاو   ياى لُ ثزوَصُّ ضاوثًَكُوتهُكُ ئُمام درابًَتز وَ ئُم صكاَلايُ بُ شةًَىَ

دَدريَت بُ بُشِ ثالى بىَ تاوتىٍَ كزدنِ لةُ اليةُى لًذنةُّ رِاويَةذكارّ ز ئةُطًها      
 .صكاَلاّ سارَكٌ و ضاوثًَكُوتو بُ يًض شًَىَيُك كارّ ثٌَ ناكزيَت

لُ رِوَمّ ضاوثًَكُوتهِ لًذنُّ رِاويَذكارّ ز داواكار ئُطةُر لةُ ئةارَسووّ يُكةُم      .5
لُو بُشُّ كُ نُيهىوصًىَو كزاوَ نًُز واتا ئةُو   وَرنُطريا ناتىانًَت كًَربكٌَ بكال

بُشةةانُّ كةةُ كًَربِكًَةةٌ لةةُ صةةُرَ ناتىانًَةةت داواّ بكةةال ئُطةةُر لةةُ وانةةُّ    
ئارَسووَكانِ نُيهىوصًتًَتز بُ ثًَةةُوانُوَ دَتىانًَةت ئةُو بُشةُ داوا بكةال كةُ       

 كًَربِكًَِ لُ صُر نًُ و كزاوَيُ.

ِ ئُطُر داواكار وَرطةريا لةُ نًشةتُجَِ ّ      .6 ز لةُ مةاوَّ مانطًَة  لةُ     دداى ديَزيهة
دَرضىونِ فُرمانِ كارطًَزِّ بىَ وَرطريانِ دَصت بُكار نُبىو ) ئُطُر يىَكارَكانِ 

بُكارنُبىونِ كارطًَزّ نُبىو بَُلام تاكُ كُصةِ بةىو ( ئةُوا وَرطزتهةِ لةُ       دَصت



 

5 

 

ر ناكزيَت كةُ  نًشتُجًَِ ديَزيهِ يَُلدَوَشًَتُوَ وَ لُ دوا رِوَم ئُو منزَيُّ بىَ ئُمما
 لُ ثمُبُندّ بىَّ سياد دَكزيَت) ب ل صىَراى ز ب ل ضىَماى ز ب ل بارساى (.

ئُو داواكارانُّ سانًارّ يَُلُ دَدَى لُ كاتِ ثًَشكُش كزدى بىَ نًشتُجًَِ ديَزيهِ  .7
 ئُوا لًذنُّ مايف لًَتىردنِ يُيُ لُو بُشُّ كُ لًٌَ وَرطريابًَت.دداى 

 

 -و رِيَهنايًُكاى : بزِطُّ دووَم /بزِيارَكاى
 -:رِيَهنايًُ طشتًُكاى

صةالَ نًشةتُجَِ ّ     يةُك دَبًَت صٌَ صالَ وشمُتِ تةُواو كزدبًَةت )    ِ دداىثشيشك .1
ثمُبُندّ ( وَكى مُرجًَ  بىَ ثًَشكُشكزدى بىَ نًشتُجًَِ ديَزيهِ  دوو صالَوىالو ز 

تز كةُ   ددانِ جطُ لُوانُّ ثًَشكُش دَكُى بىَ ثشيشكِ دادوَرّ وَ يُر بُشًَكِ
 بُ بُرمَوَندّ طشتِ دَسانًَت .  بُريَىَبُرايُتٌ طشيت 

)بُ ثٌ وشتٍُ ديار كزاوَ لُ دوو صاَلُ  يُك ياى  دداى ماوَّ نًشتُجَِ ّ  ديَزيهِ .2
 و يُر مىََلُتًَ  لُو ماوَيُ دَبًَت قُرَبىو بكزيَتُوَ.فُرمانٌ كارطًَزٍ(

3.  ّ ِ      دداى  ئُو ثشيشكُ نًشتُجٌَ ديَزيهانةُ  دداى كةُ داواّ طةىَرِيهِ بُشةِ نًشةتُجًَِ  ديَزيهة
   -:دَكُى دَبًَت

 فؤرِمِ تايتُل ثزِبكُنُوَ كُ لُ ماَلثُرِماى دَصت دَكُويَت.    .أ 

 صُروَكِ بُشِ وىَّ بُ رِاشكاوّ رِاّ وىَّ بدال لُ صُر فىَرمُكُ.  .ب 

 شارَساّ. ددانٌ ثاشاى دَطىاسريَتُوَ بىَ بهكُّ تُندروصتِ وَكى ثشيشكِ  .ج 

لُ نشيكرتيو يُلٌ لًذنُّ رِاويَذكارّ داياتىو دَتىانًَت داواكارّ ثًَشةكُش    .د 
بكاتُوَ بىَ ئُو بُشانُّ نًشتُجًَِ  ديَزيهِ كُ كزاوَيُ )ئُطُر ماوَّ ثمُبُندّ 
لُ شىيَهُ دوورَكاى بىو بًَت منزَكُّ بىَ ئُممار ناكزيَت بُ مُبُصتِ وَرطرياى 

 بىَ نًشتُجٌَ ّ  ديَزيهِ(.
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بةُرس ناكزيَتةُوَ لةُ     دداى نًشتُجًَِ ديَةزي   شًَىَيُك داواكارّ ثشيشكانِبُ يًض  .4
اليةةُى كةةارطًَزِّ نُوىَشةةخانُكاى و صةةُروَكِ بُشةةُ سانضةةتًُكاى بةةُ مُبُصةةتِ   
دريَذكزدنُوَّ ماوَّ مُشة  كزدنًةاىز لةُ كةاتِ تةُواو بةىونِ مُشة  كةزدى ز         

َ لُكاتِ دَرضىونًاى لُ تاقًكزدنُوَّ بريدوَسّ وكزدارّ بىَياى ئُمام دَدريَتز و
ِ لدة  -دداى  تاقًكزدنُوَكُ ئُوا ناونًشةانًاى دَطىَرِيَةت بةىَ ثشيشةكِ شةارَساّ      

ز وَ ئُوَّ لُ تاقًكزدنُوَ دَرنُضًَت بىَ ماوَّ صٌَ مانطٌ تةز لةُ شةىيَهِ    )....( 
 ( صٌَ مانطِ تز جاريَكِ تز تاقٌ دَكزيَتُوَ .3وىَّ مُش  دَكالز وَ ثاش)

 ل  ئُوانُّ كُ ماوَّ نًشتُجًَِ ديَزي  تُواو دَكُى:  ددانِ ثشيشكِ شارَساّ .5

هًشاى دَكال بُ ثًَةِ   ُندروصتِ يُولًَز شىيَهُكُّ دَصتتبُريَىَبُرايُتٌ طشيت    .أ 
 بُرمَوَندّ طشتِ .

دَسطةا  ئُم بُشانُّ وىارَوَ لةُ نًشةتُجًَِ ديَزيهةِ شةىيَهِ كاركزدنًةاى لةُ        .ب 
تُندروصةتِ  بُريَىَبُرايُتٌ طشةيت  دَبًَت ياى يُر شىيَهًَ  كُ  تُندروصتًُكاى

ضارَصةةُر كزدنةةٌ دداى زنُشةةتُرطُرٍ   يةةُولًَز دَصتهًشةةانًاى دَكةةال )   
رِاصةتكزدنُوٍَ دداى ز  ز ِ دداىمهةداَلاى ز بُشةٌ تًشةك   ددانةٌ  ثىوكزبُشٌ 

 (. ( طب الفمدروصتكزدنٌ دداى ز ثشكهني )

ِ     ئُطُر ثًَىيضت بُ كزدنُوَّ يُر  .6 ز  دداى بُشةًَ  بكزيَةت بةىَ نًشةتُجًَِ  ديَزيهة
دَبًَت ثًَشهًاريَ  ثًَشكُش بكزيَت لُ اليُى ئُو ثشيشكُ ثضثىَرَِّ كُ صُرثُرشةتِ  

دَكةال لةُو بُشةُ نىيًَةُ ز تًًَةدا       دداى  مُشدكزدنِ ثشيشكانِ نًشتُجًَِ ديَزيهِ
 -ئُمانُّ وىارَوَ بهىصزيَت :

مارَّ نُوىَشِ مانطانُ ز بىَ ضٌ ثًَىيضةتُ  يىَكارَكانِ كزدنُوَّ ئُم بُشُ ) م .أ 
 ز ...يتد(.
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كةُ صُرثُرشةتِ مُشة  كزدنةِ     دداى  ممارَ و ناوّ ئُو ثشيشكُ ثضثىَرِانُّ   .ب 
 ثشيشكِ نًشتُجًَِ ديَزيهِ دَكُى.

كُ ثًَىيضتُ وَربطرييَو لُ نًشةتُجًَِ ديَزيهةِ لةُ     ِ دداىممارَّ ئُو ثشيشكان  .ج 
 ماوَّ صاَلًَكدا .

بةىارّ وىيَهةدنِ باَلةاّ لةُ سانكىَكةانِ نةاوَوَ و دَرَوَّ        دَبًَت ئُو بُشُ .د 
يُريَنِ كىردصتاى بىَّ بزَِوضًَت ز واتا بُ بٌَ بىونِ يُل  ئُم جىَرَ نًشتُجٌَ 

 ديَزيهًُ ناكزيَتُوَ .

دَبًَت ثزوَطزامِ مُش  كزدى بُ مانط ديارّ كزابًَت ) لُ ض بُشًَ  وضُند مةانط   .ه 
 مُش  بكال ( .

 يةُك مانط ) كُ صةاَلِ   دووىونُوَّ لًذنُّ رِاويَذكارّ بُ  دَبًَت ثًَش كىَب .و 
ّ يةةُمىو صةةاَلًَ  ( ئةةُم  7/9جةةار كىَبىونةةُوَّ وةةىَّ طةةزٍَ دَدال لةةُ 

داواكاريانُ بُ نىصةزاوّ فةُرمِ لةُ اليةُى نُوىَشةخانُّ ثُيىَنديةدار بةُرس        
تىٍَ لُ بُشِ ثالى بىَ تةاو  يُولًَز تُندروصتِبُريَىَبُرايُتٌ طشيت بكزيَتُوَ بىَ 

 كزدنِ لُ لًذنُّ رِاويَذكارّ .

ِ  بىَ ياندانِ ثشيشكانٌ دداى  .7 لةُ وَسارَتةِ    دداى  بىَ كاركزدى لُ بةىارّ ثشيشةك
(  مديرية االمور الطبية العامةثًَشنُرطُ / بُرِيَىَبُرايُتِ كاروبارّ ثشيشكِ طشتِ ) 

وَ بىَ تايتُمتُند كزدنِ ضارَصُركزدنِ ثًَشنُرطُ لُ دَسطا تُندروصةتًُكانِ صةُر   
بُ وَسارَتِ ثًَشةنُرطُز دَكزيَةت ئةُو ثشيشةكانُّ كةُ ئارَسوويةاى يُيةُ داواّ        

 -طىاصتهُوَّ رِامَ بكُى بىَ وَسارَتِ ثًَشنُرطُ بُم رِيَهنايًانُّ وىارَوَ :
ثشيشةكِ نًشةتُجًَِ وةىالو دَتةىانو      مُشدكزدنًاى وَكةى يُك صالَ لُ ماوَّ  .أ 

داواكارّ ثًَشكُش بكُى بىَ طىاصتهُوَّ رِامَ بةىَ بُرِيَىَبُرايةُتِ كاروبةارّ    
 ( لُ وَسارَتِ ثًَشنُرطُ . مديرية االمور الطبية العامةثشيشكِ طشتِ ) 
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ٌَ وىالوانةُّ كةُ مةاوَّ نًشةتُجًَِ وىالويةاى تةُواو          .ب  ئُو ثشيشكُ نًشةتُج
صةةتهُوَّ رِامَيةاى دَبًَةةت وىَيةةاى تُنضةًو بكةةُى بةةىَ   نةُكزدووَ زدواّ طىا 
تُندروصتِ يُولًَز بىَ تُواو كزدنِ وشمُتِ مُشدكزدنًاى بُريَىَبُرايُتٌ طشيت 
 بىَ ماوَّ دوو صالَ .

 صالَ مُشدكزدى وَكى ثشيشكِ نًشتُجًَِ  يُكدواّ تُواوكزدنِ ماوَّ  .ج 

تُندروصةتِ  بُريَىَبُرايةُتٌ طشةيت   وىالو دَتىانو دَصت لُ كار يَُلتطزى لُ 
 مُبُصتِ طىاصتهُوَّ رِامَياى بىَ وَسارَتِ ثًََِشنُرطُ . يُولًَز بُ

الوحددد  نةةاوبزاو لةةُ يُكةةُ صةةُرباسيُكاى)  دداى  مةةاوَّ وشمةةُتِ ثشيشةةكِ  .د 
( بُماوَّ ثمُبُندياى بىَ ئُممار دَكزيَت بُ مُبُصتِ ثًَشكُش كزد ى  العسكرية

بىَ نًشتُجٌَ ّ  ديَزيهِ ياى وىيَهدنِ باَلا ) ئُم وشمُتةُ بةُ نىصةزاوّ فةُرمِ     
بُرِيَىَبُرايُتِ كاروبارّ ثشيشكِ طشتِ / وَسارَتِ ثًَشنُرطُ دَبًَت ثاَلثشت 

 كزابًَت( .

ُ لةُ مةاوَّ مُشة  كزدنًةاى وَكةى ثشيشةكِ       ئُو ثشيشكُ نًشتُجٌَ ديَزيهانُّ كة  .8
بُيانًاى وَ لُماوَّ ئًَشكطزياى لةُ كةُرتِ تايتةُل كةار      دداى  نًشتُجًَِ ديَزيهِ

  -بكُى ئُوا :
 ( دَكزيَو . اعفاءلُو بُشُ )  .أ 

بىَ كاركزدى بىَ مةاوَّ   دداىناونًشانًاى دَطىَرِيَت بىَ ثشيشكِ شارَساّ  .ب 
 صاَلًَ  لُ بهكُ تُندروصتًُكاى . 

 دداىدواّ صاَلًَ  لُ دَصةت بةُ كةاربىونِ وَكةى ثشيشةكِ شةارَساّ        .ج 
جاريَكِ تز مايف ثًَشكُشكزدنِ دَبًَةت بةىَ نًشةتُجًَِ ديَزيهةِ وَمةاوَّ      
ثًَشىوّ لُ نًشتُجًَِ ديَزيهةِ بةىَ يةُممار ناكزيَةت بُوشمةُل ز ئُطةُر       

 ثًَشكُشًشِ كزد بىَ يُماى بُش لُ نًشتُجًَِ ديَزيهِ .
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( لةُ نًشةتُجًَِ ديَزيهةِ     اعفااء ثًَىيضنت بىَ لًَتةىردى )   ئُو بَُلطانُّ كُ .د 
  -ئامامَ بُ بزِطُّ ) أ ( :

رِاثةةىَرتِ نىصةةزاوّ صةةُروَكِ ثشيشةةكانِ نًشةةتُجًَِ طشةةتِ / يةةاى   .1
 صُروَكِ ثشيشكانِ نًشتُجًَِ نُوىَشخانُكاى .

بُريَىَبُرايةُتٌ طشةيت   رِاثىَرتِ بُشِ ثشكهني وَ بُدواداضىونُوَ لُ   .2
 ُولًَز .تُندروصتِ ي

 رِاثىَرتِ كارطًَزّ ئُو نُوىَشخانُيُّ كُ لًَِ كاردَكال .  .3

بُريَىَبُرايُتٌ طشةيت  صُردانِ يُر تًنًَكِ ثشيشكِ ياى ثشكهني لُ   .4
 تُندروصتِ يُولًَز .

 
 
 

  -؟؟: منزَ بىَ كٌَ سياد دَكزيَت

بُ مُبُصتِ بايُوداى بُ صُرجُم ئُو ثشيشكانِ دداى كُ مةاوَّ ثمُبُنةدّ تةُواو     .9
دَكُى لُ نُوىَشةخانُ و بهكةُ تُندروصةتًُكانِ نشية  صةهىور وَ يةُروَيا ئةُو        
شىيَهانُّ كُ دوورّ شارىز ضُند منزَيُكًاى دَدريَتِ و دَوزيَتُ صُر ئُو منزَيةُّ  
كُ لُ صاَلِ كىَتايٌ وىيَهدنِ كىَلًَذّ ثشيشكِ دداى بُ دَصتِ يًَهةاوَ تةاكى بتًَتةُ    

بُشُكانِ نًشةتُجًَِ  ديَزيهةِ وَ بةُم شةًَىَيُّ     ياندَريَ  لُ كاتِ وَرطزتهًاى لُ 
 -وىارَوَ :

( ثًَهج منزَ بىَ ئةُو ثشيشةكِ دداى كةُ مةاوَّ ثمُبُنةدّ تةُواو       5ثًَدانِ )  .أ 
دَكُى لُ )بُرِيَىَبُرايُتِ تُندروصتِ صىَراى جطةُ لةُ بهكةُّ تُندروصةتِ     

 صًدَكاى(.
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ماوَّ ثمُبُنةدٍ  (  ُول ونًى منزَ بىَ ئُو ثشيشكانِ دداى كُ 7,5ثًَدانِ )   .ب 
تةةُواو دَكةةُى لةةُ ) بُرِيَىَبُرايةةُتِ تُندروصةةتِ بةةارساى ز  بُرِيَىَبُرايةةُتِ   

 تُندروصتِ ضىَماى ز بهكُّ تُندروصتِ صًدَكاى ( .

 بُرِيَىَبُرايُتًُ تُندروصتًُكانِ تز يًض سيادَيُكِ منزَ نايانطزيَتُوَ .  .ج 

 

دوانشَ مانطِ فعمةٌ بةىَ    (12ئُوانُّ كُ سيادَّ منزَ دَيانطزيَتُوَ دَبًَت )  .د 
لةُو شةىيَهُّ كةُ     (ماوَّ ثمُبُندياى تةُواو كزدبًَةت  ) لُ ثشيشكانِ دداى 

 ئامامَّ ثٌَ كزاوَ لُ صُرَوَ ز ئُطُر كُمرت بىو سيادَّ منزَ نايانطزيَتُوَ .

بىَ ياندانِ ثشيش  و ثشيشكِ دداى بىَ كاركزدى لُ بىارّ كةارطًَزِّ ز ضةُند    .10
وزيَتُصُر ئةُو منزَيةُّ كةُ لةُ صةاَلِ كَىتةايٌ وىيَهةدنِ        منزَيُكًاى دَدريَتِ و دَ

 -بُ دَصتًاى يًَهاوَ بُم رِيَهنايًانُّ وىارَوَ : دداى كىَلًَذّ ثشيشكِ
ئُم سيادَ منزَيُ بُكار دَيًَهزيَت بُمُبُصتِ دياريكزدنِ شىيَهِ كةاركزدى لةُ    أ.

دواّ تةُواوكزدنِ وىيَهةدنِ    ّ دداىماوَّ ثمُ بُندّ وَكى   ثشيشكِ ثضةثىَر 
باَلاو بُدَصت يًَهانِ بزِوانامُّ ثضثىَرّ ياى بُ مُبُصتِ وَرطرياى لةُ لدةُكانِ   

 نًشتُجَِ ّ ديَزيهِ .

ئةةُو ثشيشةةكانُ دَطزيَتةةُوَ كةةُ بُرِيَىَبةةُرّ بُرِيَىَبُرايُتًةةُكانِ تُندروصةةتِ  ب.
. ل دَرَوَّ شةةارى )ب ل شةةُقَماوَ ز   ب.ل بةةارساى ز ب. ل صةةىَراى ز ب 

  -ضىَماى ز ب. ل دَوروبُرّ شار ز كُرتِ تُندروصتِ مُمخىور ( ياى :
ِ  ددانِ صُروَكِ ثشيشكانِ  ج. نًشةتُجٌَ   نًشتُجًَِ طشتِ و صةُروَكِ ثشيشةكان
وصةُنتُرٍ  )نُوىَشخانُّ رِسطةارّ فًَزكةارّ(    دَسطا تُندروصتًُكاى و لُ   دداى

   ثشيشكٌ ثضثؤرٍ دداى .
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 ِ دداىُرِيَىَبُرايةُتِ تُندروصةتِ يةاى صةُروَكِ ثشيشةكان     دَبًَت بُرِيَىَبُرّ ب د.
 هًشانكزدنِ بىَ لًَثزصزاويَتِ . فُرمِ كارطًَزِّ يُبًَت بُ دَصت فُرمانِ

 

دَبًَت بُ اليُنِ كُمُوَ صاَلًَ  وشمُتِ فًعمٌ )دوانشَ مةانط(ّ يةُبًَت لةُو     ه.
 ثىَصتُ .

ود مُنةدبًَت لةُو منزَيةُ بةىَ     تُنًا بىَ يُك جار ثشيشكِ لًَثزصزاو دَتىانًَت صةى و. 
نشيكرتيو يُلٌ ) واتا ئُطُر ثشيشكِ ثمُبُند بىو منزَكُ بىَ وَرطرياى لُ نًشةتُجَِ  

بىََّ ئُممار دَكزيَت زثشيشكُكُ ناتىانًَةت داواّ دواوضةتهُوَّ    دداى ّ  ديَزيهِ
وَرطزتهِ ئُم منزَيُ بكال بُمُبُصةتِ صةىود  وَرطةزتو لةُ كةاتِ دابُشةكزدنِ       

 ثضثىَر بىَ دَسطا تُندروصتًُكانِ دَرَوَّ شار ( .  ثشيشكانِ
 

 

ئُوكُصةةٍُ منزَكةةُ  رِيَةةذَّ منةةزَ سيادَكةةُ بةةُم شةةًَىَيُّ وةةىارَوَ دَبًَةةت  س. 
 ٍفُرمانٌ كارطًَزٍ بُريَىَبُرايُتٌ طشيت تُندروصيت يةُولًَز وَردَطزيَت ثًَىيضتُ 

  -:يُبًَت لُدَصتهًشاى كزدنٌ ثىَصتُكُّ لُ 
بُرِيَىَبُرايُتًُ تُندروصتًُكاى ) ب .ل دَوروبُرّ شار ز ب .بُرِيَىَبُرّ 1

.ل شُقَماوَ ز ب .ل صىَراى ز ب. ل ضةىَماى ز ب. ل بةارساى ز كةُرتِ    
 ( ثًَهج منزَ .5تُندروصتِ مُمخىور ( ) 

 (ثًَهج منزَ .5) دداى طشيت صُروَكِ ثشيشكانِ نًشتُجَِ ّ. 2
 منزَ . صٌَ( 3شخانُكاى )نُوىَ دداى لُ. صُروَكِ ثشيشكِ نًشتُجٌَ ّ 3

ضاونُوشاندى بُ داواكارّ ثشيشكِ شارَساّ ل  بةُ مُبُصةتِ وَرطزتهةِ لةُ      .11
شةارَساّ    -دداى  نًشتُجٌَ ّ  ديَزيهِ ز وَ ئُو ثشيشكُّ كُ ناونًشانِ ثشيشكِ

  لدُز مافِ وَرطزتهِ لُ نًشتُجٌَ ّ  ديَزيهِ نًُ .


