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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 1/7/0202 ( لە64ژمارە )
 

 

(ی سـای  3مـارە )پشخبەسد بە ئەحكامـی ماددەی )ىەشحەم( لە یاسـای ئەنجـوومەنی وەزیرانـی ىەری ــی سوردسـحان ژ 

ىەری ـــــــــی لــــــــ    بــــــــا  بــــــــوارى  ڕاســــــــیە دراو بە ەوــــــــ ا وونەوەیى ژنەـڕاســــــــیاردەسانی ل ــــــــر ەســــــــەلو  ،ىەمــــــــوار راو 1990

 ینەنجــــــــومەئ ی   ەســــــــكرث سەڕیــــــــب یجیەساۆ ر ەســــــــ ەب 00/3/0202 ە( ل726) ەژمــــــــار  یرمــــــــانەف ەب كهــــــــاثوو وحان ەسوردســــــــ

، 1/7/0202( لە 30ی س بــــــــوونەوەی ئاســــــــاسی ئەنجــــــــومەنی وەزیــــــــران ژمــــــــارە )ـلەبەر ڕۆشـــــــــــــواسی س نووســــــــو ، رانیــــــــز ەو 

 :دا بە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری 

 :یەکەم

 یسانەویخشــەب ەیو مــاو  ەرگرثــوو ەو  وــانورىەبەو  ەیســحەد ەل ان ــث ڵەم ە  انوــورىەبەو  یـسـانەژ ڕۆ گشــد ە دێــبە. د1

 ی ژ ڕۆ  ەل ،ەبـــــوو  واوەث انگرثبوو یـــــر ەو  0226 ی ( ســـــا4) ەژمـــــار  وـــــانورىەبەو  یاســـــای سیشـــــواڕۆ  رەبەل ەبـــــا  و  ـــــومر   

 ەل انی اســـــای ی كـــــار ڕی  ا چورپەســـــ یـســــاج ەو ل د،یـــــبكر  ژمـــــارەئ رەســـــەل ان ـــــباج ەو ە ەویخشـــــەب ەیمـــــاو  یواوبـــــوونەث

 نیخشــــــــــەب یكیار ڕیــــــــــنووســــــــــراو و ب مــــــــــوو ەى ە ەویخشــــــــــەب ەیمــــــــــاو  یواوبــــــــــوونەث یدوا ەو ل د،ێــــــــــ  یگەردەو  رەرامــــــــــبەب

 .دیوا ر ێە ی و سار  ەو ەحێشەو ە ەڵى

و  اڵبـا یوـ نیخو  ەزارەجـیو  ی،و ئـابوور  سـیدارا ەزارەجـیسوردسحان، و  ەری ـیى ەل سیدارا ێری  اود یوانی)د ڕاسیاردنی. 0

 ی سـا ی(3) ەژمـار  ەیـڕەوی ە وبەجوكردنـیج ەل ەلە ـردنە  ( بـیشەسازی و ە یبازر ان ەزارەجیو  و  ی،زانست یژیوەوەیثو 

 ێری  ــاود یشـەیە ەنجــومەنی)ئ وكهووـانیو ەەژمارەسـان ى وردبیوـــیو  ێری  ـاود یشــەیە  ـادە ردنیە ەب یبەتثـا 0202

و  ســـــــــیدارا ەزانســـــــــح اڵیابـــــــــ ەی انگـــــــــایە ەب یبەتثـــــــــا و ڕیكارەـســــــــانی سوردســـــــــحان( ەری ــــــــــیى ەل ەژمارەـســــــــانى یوــــــــــیو وردب

 .ە یاری ەسانژم

 ەل 1985 ی ســـــا ی(0) ەژمـــــار  ەرامەتد  بـــــا  ەبەســـــحەسانیم  بـــــ یبازرـ ــــان  انووسگرثوــــــیث وــــــڕەوی )ە ەب ەســـــ نبخپش. 3

 ەســــەربــــا  ل ەژمــــار ردنیى  ( بــــ0219 ی ســــا ی(1) ەژمــــار  ەیــــڕەوی ە ەەوـــــیب ەمــــوار راوى وـــــرا ع-سوردســــحان ەری ـــــیى

و  ڕاســـــــتی ە  ەڵگەنـــــــامەیە و ب یبازرـ ــــــان ەفحەریكـــــــید ەرى ێشكەشـــــــكردنیە ەب ردن انەنـــــــ  ەابەران و باجـــــــ  ەورەگ

و  ڕاســـــد ە(  يالجسافــــ یر)الحقــــ  ە ــــ ثرەل ەماڵنــــ نیخ ەل ووــــانوازىەخــــاثەڕوو، و د ەدەســــوواثوو ب یداىــــاج يیدروســــح

 .ەڕووبا  ناخاث و انیە ەب ڕاسیە دراو ەالیەنل ەدەسوواثوو ب  قازانج یدروست

 ەرى ەبــــــــــــا  ل ەل وخ شــــــــــــبوونل ەیو  نووســــــــــــراوان ەرمــــــــــــانو ف ڕیــــــــــــارب ەوگشــــــــــــد ئ ڕاگرثوـــــــــــــیو  ەڵوەشــــــــــــان نەوەى. 4

بـا   ەل وخ شـبوونل ەوەیئ ەبەردرا بـن ل ەیوەن ی ارەسانـ اە یاسـا ەرەوەید ەل ەگەربن ئ ەر وو د ەر اوەیە ەووس

 ەنوـاو ث ەبێـدئاشـكرا د ییاسـاس ەقـ د ەب ەنوـاث وــرا ع  ـ رای ف ەسـحووری د ە( ل08) ەیمادد ە( لیە ەم) ڕگەیب ەەوـیب

 .ەدراو  وخ شبوونە ەل ێواوی اە ەل ە  ەبەسحانەیم ەمئ  ب
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 :و بىاری پەیىەهدی و گەیاهدن و گاز ەوته ی بىار  باج له: دووەم

 

 :و گاز ەوته ی بىار  باج له. 1

 ەزارەجــیو   زیــران،ەو  ەنجــومەنیئ ەرۆسیســ ەڕیــسب یبەثيیثــا یوگەی)نووســ یوەرانینــو  ەل ەزاشــار    وكــیث ڕاســیاردنی  أ(

 وـودەوڵەجین ی(یل یـد)د  میان ـایس  ن كردنـیوردب ڕۆژەیو ەـ ی،و ئـابوور  سـیدارا ەزارەجیو  ی ەسان،سروشح ەسامان

ـــــــانیداىــــــــات و خ  بــــــــ  ەبــــــــا  ل ەجیبــــــــاب ەســــــــەرل ڕاە رثوــــــــ  ە ردنیئامــــــــاد ەبەســــــــتیم ە( بەوتن ۆســــــــەیەر  ەرج  ەـس

 ەسوردســـحان ژمـــار  ەری ــــیى ەو ـ ــاز ل ەوتن یاســـای سیڕۆشـــوا ەبەرسوردســـحان ل ەری ــــیى ەل ەوثی ەـســانن یبەســـحەگر 

 Production Sharing) ەرىەمهووــــانب ەل ەشــــ كردنىاوب ەل یبەســــتیگر  ەرجەـســـانیو م ،0227 ی ســــا ی(00)

Contract ــــــــــــانیدارا ەرجەم ەگەڵل ەراورد ردن ـــــــــــــانسوردســـــــــــــحان و ب ەری ــــــــــــــیى ەبـــــــــــــا   ل یاســـــــــــــاسانی(، و  ەوئ ی ەـس

 ڕە ــــــــاو ردنی ەب یبەســــــــحانەگر  ەوسوردســــــــحان ىــــــــاثوو ل ەری ـــــــــیى ی ەـســـــــان ادار  یســــــــحەو مــــــــا  و شا یبەســـــــحانە،گر 

 یبەســــحەسان اگر  ەل  كانیزمــــانەیو م ڕیكــــار ەوئ یرەی ــــو  ەب ەبــــوار  ەمل ەنگیىاوســــ ەمــــایو بو یگشــــت ەرژەوەنــــ سیب

 ىاثوون.

لەناويشـــــــــ ان ا سوردســـــــــحان  ەری ــــــــــیى ەو ـ ــــــــاز ل ەوتن ەثگـــــــــوزارسیخسم ی بـــــــــوار  گشـــــــــد  میان اـســــــــانیس ەبێـــــــــدد  ب(

 یـەرگرثوــو ياســاي   ەثگــوزارسیخسم یش،و ئاســا  ك وریتیســ ەنــ ازیاری،ئ  نــی،و وردب ە یــاری )ژم ی بــوار   میان اـسـانیس

ـــــانب یاســــــا ەەوـــــــیب ووسســـــــدە  بــــــا ڤ ـــــــسا، و... ئەوانــــــ  ديكــــــ ( و   قــــــامەئ  ەل ەریە ى ڕاســـــــیاردنیو  ەن،بــــــ  ەرسارەـس

 ەڕیــــــوەبەرایەجیب ی ەسان،سروشــــــح ەســــــامان ەزارەجــــــیو  ەل  نــــــاوخ  ریو سانســــــ پشــــــكوین يیگشــــــح ەڕیــــــوەبەرایەجی)ب

 ەل  میان اـســانس  مـــاری ث يیگشـــح ەڕیـــوەبەرایەجیبو  ی،و ئــابوور  ســـیدارا ەزارەجـــیو  ەل ەرەو خـــانووب ەـســانباج يیگشــح

ـــان ەزارەجــــیو  ـــاز ەوتن ەثگوزاری ــــانەیخسم  میان ــــاس ەوئ ۆســــ ید ەب وــــ ا وونەوەە  ( بــــیشەســــازی و ە یبازرـ  و  ،و ـ 

 ڕۆژ شەســد( 62) ەل ە  ەیە مــاو  ەسوردســحان ل ەری ـــیى ەل ە ــردووەن  مــارث  یــانخ ی میان ایــانەس ەوئ ەبێــدد

ــــاتن ێـــــیەڕث ــــان میان  س ی مـــــار   ث یجیەراەبەو ەڕیـــــبلـــــ   ەنبـــــك  مـــــارث  یـــــانخ ەوەیـــــانندئا ادار ر  ڕۆژی  ەل ەـس  ەو ل اـس

   ەسان ـانو  اال  ەردەگ ــریدو  ەرامبەریـانب ووسسـدە یاسـاسی ڕیكـاری  وچەوانەوەەـ ەب ،بـا  یسانی ەثیەراەبەو ەڕیب

 .ڕادەگ ـرید

و وەزارەجـ  دارايـ  و ئـابوورى/  ی ەسانسروشـح ەسـامان ەزارەجـیو  ەمـاىەنگيیى ەب ەبەرىووـانو  ەسـحەید ەبێدد  (

ــــــانەباج یگشـــــــت یجیەراەبەو ەڕیـــــــب ــــــات لە 32لە مـــــــاوەیە   ە لە ) ی ـر  ـــــــم ەیر ەو خـــــــانووب ـس ــــــار ثێـــــــیەڕ نەـک ( ڕۆژی ـک

 ەـســـانیبوار  ەل  ەبەرىووــــانو  ڕۆژەـســـانیە ۆســــ ید ەبكــــات ب ووسســــدە ەوەیوــــ ا وونەڕیکەوجــــی گەیشــــحنی ئەم بڕیــــارە 

 یاســـــــای ە( لێـــــــوجەم)ە ەیمـــــــادد ەـســــــانیحو   وبەجوكردنـــــــیو ج ەرگرثـــــــووەو  ەســـــــحەیاند  ڵەجیمـــــــ ەو ـ ــــــاز   ەوتن

 ەســحكوكردنید ەىــاثوو   ایــ اث ەبــا  و  ــومر (   ەخشــیوەسانی)ب ەب یبەتثــا 0226 ی ســا ی(4) ەژمــار  ەبەرىووــانو 
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 یـەرگرثوــو  ڕۆژی  ە ن وــ ەساتە ەســدد ەنــی رد ەب ەرىەمهووــانب ڕۆژی  ەبــا  ل ەل وبــووردنل ڵســا ە( د12) ەیمــاو 

 .ەبەرىووانو   ڵەجیم

ــــارد ەری ــــــینـــــاو ى  بـــــ ەمەنیســـــووث ە ردنیىـــــاورد ی بـــــوار  ەل ە  ەســـــانەی  ەوئ ەبێـــــدد د( چ  ە ەن،سوردســـــحان ـس

 ەوئ ەرجوــ م ەب  انەیــانبازر ان   ە  ــاال ەوئ ەســەرل ەنبــ  ووسســدە  بــا  ەعــوەوی،م یــانبــن  یسروشــت ەســ ی 

  نرخــــ یــــاد ردنیز  ەرســــەل ەبێــــدن یگەری ەسیـســـار   چو ىــــ ەنبــــ    ەسان ــــان اال  ەدەســــوواثوویب یداىــــاج ەل ەبــــاج

 .ەساربەرب اڵثی انیىاوو  ەسەرل ەمەنیسووث

 

 :ەیاهدن )مۆبايل و ئينتەرهێت(و گ ەیىەهدیپ ی بىار باج له  .2

 ەســــح یانەئ ەل ە  ەنبــــك ەفــــ د ی ــــانەدارا یســــحەشا ەوسوردســــحان ئ ەری ـــــیى ەل ەیانــــ نگ  میان اـســـانیس ەبێــــدد ( أ

 ەوئ یـــان  میان ایـــانە،س ەوو ئ ەتحكـــوم ەشـــ یىاوب یبەســـتیگر  ەەوــــیسوردســـحان ب ەری ــــیى ەجیحكـــوم ەشـــ یب ە و 

 ەوەیـــانئا ادار ردن ەرەڕایســـ ە،بـــوو  ەڵە ە  ەســـەریانل ەوثـــندوا  یســـسا یـــان ڕەســـ  یـــانبـــا   ە و  ەیەـــاران ڕەبـــ

 ەرمی.ف ی نووسراو  ەب ەیان نو گ ەوە واسخو ەزارەجیو  ەنەالیل

 ەل ە   میان ایــــانەس ەمئ ەنـــ نەبوونیو ەاب ەنووســـراوان ەمئ یخســــحنیپشحگو  ەســـەرل ەردەوامبـــوونب ەگەری ئ ەل  ( ب

 ەزارەجــــیو  ەماىەنگ ـــــیى ەب ەیانــــ نو گ ەوە واســــخو ەزارەجــــیو  ەبێــــدد وــــ راوە،ە ەیــــانئاماژ  ەرەوەداســــ ی(أ) ڕگەیبــــ

  ەسـان حكوم ەرزەق ەدەسحخسـحنیب یاسـای ڕۆشـواسی ەربگریـد لەبەرو  ووسسدە یاساسی ڕیكاری  ی بوور و ئا سیدارا

 ڕاگرثوــــــی ەب ەیوەن یـــــ ارە وــــــڕی ەسانیو سارگ یاســـــاسی ڕیكـــــارە ەرەڕایســـــەمـــــوار راو، ى ی1977 ی ســـــا ی(56) ەژمـــــار 

 ە ەن.ەا حاو د ی انەدارا یسحەشا ەوئ ەسوثاو   میان اسانس  ـی اال 

 ەســــــحەید ەگەڵل ەیوەنــــــ یكردنە  سوردســــــحان بــــــ ەری ـــــــیى ەل ەیانــــــ نو گ ەوە واســــــخو ەزارەجــــــیو  ڕاســــــیاردنی (  

  بـــــا  ەسوردســـــحان ل ەری ــــــیى ەشـــــ یب یوكردنـــــیداب ەبەســـــتیم ەب  ـــــ رای ف ی(CMC) ەیوەنـــــ ی ەسانو ە ڕاگەیانـــــ ن

و  ربووانەشــــ اب ەیژ ڕیــــ ەسوردســــحان   ەری ـــــیى ەـســـارت ل ۆشــــحنیفر  ڕیــــژەی ەەوـــــیب  بایــــ م یـســـارج ەرســــ ۆشــــحنیفر 

 ەمئ ەوەیئ ەىـــ ی و ب ۆرەسوردســـحان ز  ەری ــــیى ەالعـــرا ( ل یـــنو ز   اســـو ،ئاس  ڕە ،)ســـ  میان اـســانیس ۆشـــحنیفر 

 یحەوە.بكر  ەر خ ەث ان اخسم ەل ووسسحیشەە ەدرید،د ەوەسوردسحان ەری ـیى اڵثی انیىاوو  ەالیەنل ەباج

 ەب وـــ ا وونەوەە ەرەوەنســـ ی( ) ڕگەیبـــ ەىـــاثوو ل  بـــا  ەرزاری ق ە   بایـــ م  میان اـســانیس ەســـەرل ووسســـحەە ( د

 ەوئ ەمكــــــــردنەوەی ونجــــــــاو و   ووەیەسیشــــــــ ە( بیون الــــــــ  ةج ولــــــــ ة)إعــــــــاد ەنبــــــــك ەرزەـســـــــانق ەوەیدان ەیخشــــــــح

 ەشكراوە.داب ەسەرل یسحەسانیق ە  ەیەیماو 



 

 قراـعێ ی كىردســـتان/ـهەرێم

 ئەهجىمەوی وەزیـران

 

 

 

 

 

 
 

 

 العراق إقليم كىردستـان/

مجلس الـــىزراء
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ـــــــانیس ەبێــــــــدد ( ه  ەزارەجــــــــیو  ەگەڵل ڕاســــــــحەوخ یان یبەســــــــتیگر  ە   نحەرنێــــــــد،ئ ەثگــــــــوزارسیخسم ی بــــــــوار   میان اـس

و  ســـــیدارا ەزارەجـــــیو  ەب ەنبـــــ  ووسســـــدە  بـــــا  ەیە،سوردســـــحان ى ەری ــــــیى ەجیحكـــــوم ەل  ەیانـــــ نو گ ەەو  واســـــخو

 .دەبێن ەثگوزاری ە ەخسم  و نرخ ڵوتیسوا ەسەرل یگەرسیسار  یساند ەرجو م ەب ی ئابوور 
 

 :  ەمسێي

فـراوان بـ  بـواری بـا  لە دەبێد وەزارەجی داراسی و ئابووری بە ىەماىەنگی وەزارەجـی ەننـ انان ەننو ـی گشـحگی  و بەر 

ســـــــەرەڕای ەوـــــــ ا وونەوەیەکی گشـــــــحگی  لە ســـــــەرجەم یاســـــــاکانی بـــــــا  لە ىەری ــــــــی  ،ىەری ــــــــی کوردســـــــحان دابڕیژیـــــــد

ی ەووسســـــد بـــــ  باجـــــ ەران و سی وەزیـــــاەی بـــــا  و ئاســـــان ار سکوردســـــحان لەســـــەر ەوـــــوەری نـــــود بە ئاڕاســـــحەی ىووـــــانەد

لە ســــەەان نی باجــــ ا و بەرگــــرثن لە خــــ دزیوەوە لە ســــامان و دابەشــــکردنەوەی داىــــات و ەەیڕەو ردنــــی دادەەروەری 

 .ەت لەم بوارە برەودان بە شەفاف دانی با  و 
 

 .ئەم بڕیارە جوبە ێ دە ەنسەرجەم وەزارەت و الیەنە ەەیوەن ی ارەکان  چىارەم:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 یبارزان مەسرور

 رانیز ەو  ینەنجومەئ یس ۆ ر ەس


