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 اِىٗٛ قإٌُ العىن-3
 اجلصاٞ اجلٍاٟ٘ ٔاالدازٙ الحرتاً قٕاعد قإٌُ العىن -4
 عود العىن -5
 د العىنعٍاصس عو -6
 خداٟص عود العىن -7
 الجصاواخ العاون ٔصاحة العىن -8
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سفاِٗٛ ثعسٖف الطالة ااُ ِد  ِرا الوإٌُ ِٕ ثٕظٗف العىن يف خدوٛ عىمٗٛ اٍاٞ االقجداد الٕطين وَ اسن الاهلد  وَ املادٚ 
 ٔحتطو ظسٔ  احلٗاٚ

 :حمجٕٝ العٗمى٘ لمىادٚ
 

يف حٗاٚ ال سد ٔاجملجىع ٔاُ العىن ِٕ حق لكن وٕاطَ قادز عمْٗ اػسٔط ٔفىس  وجكاف٠ىٛ اىو     اِىٗٛ العىناُ ٖجعس  الطالة عمٜ  
لكن وٕاطَ يف الجدزٖة عمىٜ   املٕاطٍو مجٗعا دُٔ متٗٗص اطبة اجلٍظ أ العس  أ المػٛ أ الدَٖ ٖٔرتثة عمٜ ذلك اثاحٛ ال سصٛ

الٍػاط املّين يف احلدٔد اليت ثسمسّا الدٔلٛ حلشي ٌٕٔع العىن يف كن قطاع وّين ٔثعسٖف الطالة االٕضاٟن الىيت ثمشىا الّٗىا    
الدٔلٛ لجخوٗق االواُ االسجىاع٘ لالفساد يف وٕاسّٛ املداطس االسجىاعٗٛ اليت حيددِا الوىإٌُ عدىٕهلي عمىٜ اعاٌىاخ ٌودٖىٛ      

  ٍٗٛ يف وواان اغرتاكاخ ٖدفعّا اصخات العىن ٔالعىاهٔعٗ
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 الطؤاه ٔاجلٕات الٍىٕذس٘
 (قإٌُ العىن ٔالضىاُ االسجىاع٘) 

 ملبادٙٞ االضاضٗٛ اليت ٖوًٕ عمّٗا قإٌُ العىنوا ِ٘ ا/1ع
 ّٖد  ِرا الوإٌُ اىل ثٕظٗف العىن يف خدوٛ عىمٗٛ اٍاٞ االقجداد الٕطين وَ اسن السفاِٗٛ ٔحتطو ظسٔ  احلٗاٚ-1ج:
ٍظ أ العس  ٖضىَ ِرا الوإٌُ حق العىن لكن وٕاطَ قادز عمْٗ اػسٔط ٔفس  وجكاف٠ٛ او املٕاطٍو مجٗعا دُٔ متٗٗص اطبة اجل-2

أ المػٛ أ الدَٖ ٖٔرتثة عمٜ ذلك اثاحٛ ال سصٛ لكن وٕاطَ يف الجدزٖة عمٜ الٍػاط املّين يف احلدٔد اليت ثسمسّا الدٔلٛ حلشىي  
 ٌٕٔع العىن يف كن قطاع وّين

 العىن ٔاسة وودع ميمْٗ الػس  ٔثطجمصوْ ضسٔزٚ املػازكٛ يف اٍاٞ اجملجىع ٔثطٕٖسٓ ٔاشدِازٓ-3
لمجىجع اذىاز الوإٌُ لمعاون عمٜ اُ حيدن عمٜ اسس لطد حاساثْ االضاضٗٛ ٔميكٍْ وَ اعالٛ اضسثْ ٖٔجٗح لْ ال سصٛ  ٖك ن ِرا-4

 وا ٖجخوق وَ ثودً اقجدادٙ 
 :وا ِ٘ االِدا  اليت ٖطعٜ الّٗا الجدزٖة املّين 2ع

اع العىن اػٗٛ اوداد قطاعاخ العىن مبا حتجاج الْٗ ج:أال /اعداد العىاه املبجدٟو ٔثدزٖبّي ٔثصٖٔدِي ااخلرباخ ال ٍٗٛ جلىٗع إٌ
 وَ وّازاخ فٍٗٛ ذاخ اخجدا  

 داٌٗا/ثطٕٖس املطجٕٝ ال ين لمعىاه املّسٚ ٔزفع وطجٕٝ ك اٟجّي املٍّٗٛ ٔاالٌجاسٗٛ 
 :عس  عود العىن وبٍٗا اِي وا جية اخ حيجْٕٖ ِرا العود3ع

فْٗ العاون ااداٞ عىن وعو لداحة العىن ثبعا لجٕسّٗاثْ ٔادازثْ ٖٔمجىصً فٗىْ   عود العىن ِٕ اث ا  او العاون ٔصاحة العىن ٖمجصً 
 صاحة العىن ااداٞ االسس املج ق عمْٗ لمعاون وا حيجْٕٖ ِرا العود

جية اُ ٖكُٕ العود وكجٕاا ٔحيدد فْٗ ٌٕع العىن ٔووداز االسىس ٔيف حالىٛ عىدً كجااىٛ العوىد فممعاوىن اُ ٖذبىح العوىد ٔاحلوىٕ           -1
 الٍاغ٠ٛ عٍْ ظىٗع طس  االدباخ

ن عمىٜ اُ  جيٕش اخضاع العاون لالخجباز ل رتٚ ال ثصٖد عمٜ دالدٛ غّٕز لػسض الجذبح وَ ك اٟجْ املٍّٗٛ ٔضمٕكْ ٔاٌضباطْ يف العى-2
 ٍٖص عمٜ ذلك يف العود

ال جيٕش حتدٖد ودٚ لمعود يف االعىاه ذاخ الطبٗعٛ املطجىسٚ اال اذا اقجضح وجطمباخ العىن االضجعاٌٛ اعىاه اضافٗو ل ىرتٚ ٔعىىن   -3
 وعٍٗو

الىرٙ ثوجضى٘ طبٗعىٛ    ٖكُٕ العود الرٙ ٍٖدة عمٜ عىن وَ طبٗعٛ وؤقجٛ أ وٕمسٗٛ عودا حمدد املدٚ ٖٔساد االعىن املٕقح العىىن  -4
 ثٍ ٗرٓ ٔادماشٓ ودٚ حمددٚ  

ٔحالح دُٔ ذلك اضبات ال ٖد لْ فّٗىا اعجىرب كاٌىْ ادٝ عىمىْ ٔاضىجخق      اذا حضس العاون يف الٕقح احملدد لمعىن ٔكاُ وطجعدا لمعىن -5
 اسسٓ
 الضىاُ االسجىاع٘( :ٌاقؼ العبازٚ االثٗٛ)اضجخوا  وصاٖا ضىاُ املسض ِٕ حق وَ حوٕ  العاون املٍدٕ  عمْٗ يف قا4ٌُٕع

 لضىاُ االسجىاع٘  ج:غسٔط اضجخوا  وصاٖا ا
 مشٕه العاون االضىاُ الدخ٘:العاون ٖطجخق املصاٖا املوسزٚ قإٌٌا يف حالٛ املسض مبشسد مشٕلْ االضىاُ االسجىاع٘-1
 دبٕخ ٔاقعٛ املسض:ٖجي ادباخ املسض االػّادٚ الطبٗٛ الٌّا ٔاقعٛ وادٖٛ-2
الضىاُ ٔاجلّٛ املػسفٛ عمٜ عالج العاون:وٕدٝ ِىرا الػىسط حسوىاُ العاوىن وىَ الضىىاُ الدىخ٘ يف حالىٛ          اثباع ثعمٗىاخ داٟسٚ-3

 خمال جْ الجعمٗىاخ اخلاصٛ اعالسْ
 عدً سٕاش اغجػاه العاون املسٖض خاله فرتٚ املسض:ِرا احلعس ٍٖدس  اىل العىن املاسٕزالرٙ ٖؤدٝ ملدمخٛ الػري وطموا -4
 ه دالز ضٍٕاخ وَ اضجخواقّا شكن طمة ٖودوْ صاحة االضجخوا  أ وَ ميذمْ قإٌٌا ٖعجرب قاطعا لمجوادًاملطالبٛ ااملصاٖا خال-5
 :قٗي وع الجعمٗن العبازٚ االثٗٛ)اصااٛ العاون ادٍاٞ العىن جية اُ ٖسسع اىل ضبة خازس٘ ٌجٗشٛ ٔاقعٛ خازس5ٛٗع
ٕ    ج: َٖ اجلطىىاٌ٘ أ العضىٕٙ لمىجضىسز ٔال ّٖىي اذا كىاُ ال عىن       ٖوجض٘ اُ ٖكُٕ ضبة احلادز قٕٚ خازسٗٛ اٙ ضىة خىازس٘ وىَ الجكى

اجيااٗا أ ضمبٗا وادٖا أ غري حمطٕع فود ٖكُٕ صداوا أ اٌّٗازا أ اٌ شازا أ حدٔز حسٖق أ اوجٍاعىا وىَ ازضىاه ِىٕاٞ اىل عاوىن      
 طٗٛ أعدبٗٛ وٍشي أ اىل غاٟص حتح املاٞ ان اُ ثٕسْٗ عبازاخ قاضٗٛ ٖعجرب حاددا اذا ٌجشح عٍْ صدوٛ ٌ 

ِٕ عٍدس اضاض٘ لالصااٛ عاون ٖطوط وَ وكاُ عاه عٍد قٗاوْ اجدمٗح عطن يف اضالك الكّسااٞ ٖٔىٕدٙ ذلىك اىل    اُ ال عن اخلازس٘
 .اُ ال عن اخلازس٘ ٍِا ِٕ الطوٕط اوا الضسز اجلطىاٌ٘ فّٕ الٕفاٚ أ العاِٛ اليت ٌػاخ عَ الطوٕطٔفاثْ أ اصااجْ اعشص داٟي 
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 ثرسياري تاقيكردنةوةي كؤتايى

                     (20 14-2013) ساَلي خوَيهدني 

 
 / ثسضياز يةكةم + ووالَم1ث

 
 ( ضىَ لةمانةى خوازةوة ديازى بلةو يةلَةكانيض زِاضت بلةزةوة:3أ/  زِاضت و  يةلَةى )

 
 وةزطستو و نيوة مووضةى يةية. لة كاتى مؤلَةتى دايلايةتى و لة دايم بووى  ئافسةتى كسيَلاز مافى مؤلَةت .1

 ووالَم/ يةلَةية، دةبيَت مووضةى تةواوى ثىَ بدزيَت.

 لة ييض كاتيَلدا خاوةنلاز ناتوانيَ بة تةنًا ازادةى خؤى كؤتايى بة طسيَبةضتى كاز بًيَهيَت.  .2

 املصسوع. تكليص العنل يف حالة. 2. حالة تصفية املصسوع 1ووالََِم/ يةلَةية، دةتوانيَت لة دوو حالةتدا: 

 ئةطةز لةبةزذةوةندى كسيَلازدا بوو ئةوا دةتوانسيَت زِيَللةوتو بلسيَت لةضةز خمالفةكسدنى زِيَطاكانى ياضاى كاز. .3

 ووالَم/ زِاضتة

 عهصسى تبعية لة طسيَبةضتى كاز تةنًا كسيَية، ئةو كسيَيةى كة خاوةنلاز دةيدات بة كسيَلاز. .4

 شساف و تو جيًيصى تيَدا بيَت بةزانبةز بة كسيَلاز لة اليةى خاوةى كاز.  ووالَم/ جطة لة كسىَ دةبيَت ا          

 
 ئةمانةى خوازةوة: ب/ جياواشى بلة لة نيَواى

 
 التبعية الكانونية و التبعية االقتصادية يف قانوى العنل. .1

 كسيَلاز لةبةز ضاو دةطرييَت؟ ووالَم/ لة تبعيةى قانونى عهصسى أشساف و توجيٌ يةية بةالَم لة تبعيةى اقتصادى تةنًا كسىَ ى

 املصايا العيهية و املصايا الهكدية فى الضاى الصخى فى حالتى احلنل و الوالدة. .2

 مصايةى عيهى بسيتية لة ضازضةزكسدنى كسيَلاز و ضاوديَسى كسدى و ثيَدانى عيالج     ووالَم/

...................................................................................................................................
............... 

 / ثسضيازى دووةم2ث
 

 ( ضىَ لةم خاالَنةى خوازةوة يةلَبريَسة :3أ/ ووالَمى  زِأضت بؤ )
( ثاشدة ضالَ 15)حوكنةكانى ياضاى تاشة ثيَطةيصتواى جىَ بة جىَ نابيَت بةضةز : أ. ئةو كسيَلازانةى كة تةمةنياى لة  .1

شياتسة. ب. ئةوانةى كة لة كةط و يةواى خيَصانيدا كاز دةكةى. ج. ئةوانةى كة كازدةكةى بةبىَ مؤلَةتى دايم و باوكياى. 
 د. ئةو كسيَلازانةى كة كازدةكةى لة كازطةكانى زِضنت و ضهني.

 عيَساق-كوزدضتاى يةزيَني حلومةتي

 شانطيت تويَريهةوةي بالَاو خويَهدني وةشازةتي

 ضؤزاى  شانلؤي 

 ياضا  فاكةليت
 ياضا  بةشي 

 بابةت: ياساى كار و دَلهياى كؤمةاَليةتى 

       سَى يةمقؤناغي: 

 خولي:                               

 رَيكةوت:

 كات ذمَير:
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 11%             ج.   5%     ب.  12تة زِيَرةى: أ. كسيَلاز تاوةكو مافى دلَهيايى كؤمةالَيةتى )ضناى االجتناعى( يةبيَت ثيَويط .2
 %  لة كسيَلةى دابهيَت لة دائريةى دلَهيايى كؤمةالَيةتى )ضناى االجتناعى(.       9%    د.   

 طسيَبةضتى كاز طسيَبةضتيَلى: أ. ملصةم جلانبيهة. ب. أذعانة. ج. معاوضةية. د. أجبازية. .3

( دة زِؤذ 10ألغْا   دةبيَت كاتيَم: أ. تاوانيَلى جهخةى ئةجنامدا. ب. بؤ ماوةى ) مؤلَةتى كازكسدى لة كسيَلازى بيانى .4
 نةيات ضةز كاز. ج. ئةو شانيازى بةلَطةنامانةى كة ثيَصلةشى كسدووى نادزوضت بووى. د. ناوى خؤى طؤزى بةبىَ يؤ.

  

 
 

 ب/ ئةم بؤشاييانةى خوازةوة ثس بلةزةوة:
 1ئاطادازكسدنةوةى خاوةنلاز كؤتايى بة طسيَبةضتى كاز بًيَهيَت لة دوو حالةتدا:   كسيَلاز مافى ئةوةى يةية كة بةبىَ .1

 .....................................................2 ......................................................... 
 اى لة شةواندا بسيتني لة  :ئة جياكسدنةوانة )أضتجهاءات( ى كة زِيَطة دةدات بة كازكسدنى ئافسةت .2

 1  ..............................2  ...............................3  ........................4 ......................... 
 

...................................................................................................................................
.......... 

 / ثسضيازى ضىَ يةم3ث
 

يةكيَم لة زِيَطاكانى كازثيَلسدنى تاشة ثيَطةيصتواى بسيتية لة كةمرتيو تةمةنى تاشة ثيَطةيصتوو )احلد االدنى لطو العنل( كة 
 ( يةذدة ضالَة.11( ثاشدة ضالَة، وة شؤزتسيو تةمةنيصى )15)

ةزةوة، بة كوزتى باس لة زيَطاكانى تسى كازثيَلسدنى تاشةثيَطةيصتوو )أحلام تصغيل االحداث( بلة لة لة ذيَس ئةم  زِيَطايةى ض
 عيَساق.   

..............................................................................................................................
.............. 

 ضوازةم/ ثسضيازى 4ث
 

 ووالَمى ئةم ثسضيازانة بة كوزتى بدةزةوة:
 ئةو حالةتانة ضني كة بة يؤيةوة كسيَلاز تيَيدا بىَ بةط دةكسيَت لة قسةبوكسدنةوة و ثاداشت؟   .1

طسيَبةضتى كاز بة مسدنى خاوةنلاز كؤتايى نايةت مةطةز ئةوةى كةضايةتى خاوةنلاز خاوةى أعتباز بيَتت، بتةالَم    .2
 سيَبةضتةكة زِاضتةوخؤ كؤتايى ديَت. مةبةضت ضية لةمة؟ شى بلةزةوة و منونةى بؤ بًيَهةزةوة.بة مسدنى كسيَلاز ط

دةضتةالَتةكانى وةشيس ياى ئةو كةضةى كة وةشيس دةضتةالَتى ثيَداوة ضتني لتة مامةلَتةكسدى بةزانبتةز كؤمجانيتاى       .3
 ثيَصلةشلازى )شسكة املطتكدمية( كسيَلازى بيانى؟

 

 

 

 ())بة هيواي سةركةوتو(
 


