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 بةناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان
 

 هةريَمى كوردستانى عيَراق
 سةرؤكايةتى هةريَم     

 سةرؤك             
 

 بةناوى طةلةوة
  ارــرِيــب 
 1111( سالَى 1ذمارة )

                ( عيَةطق   -يدسةد  سةةكايديةةى رةةكيَكى يسكدسة د      (   21(  مةدددة    2بةثيَى ئةو دةسةةتةة  ةةة بطةىةة               
            عيَةطق    –  رةمسقكيطقو ثَيكةد  دكقوةوببةة ثدَةتىة ى ئةةو يدسةديدكيية  ثةكةةةمددى يسكدسة د          1112سدَةى  ( 2ذمدكة  

 يدكمدددق بة دةكيطددى :بطة 21/21/1121( ةة 12يطدويةةى ةةدقديى نى ذمدكة  
 

 1111(ى سالَى 11ياساى ذمارة )
 عيَراق –ةريَمى كوردستان ياساى ثيَشينةى هاوسةرى لة ه

 

عيَطق  بةىسيَطة  حسيكةيددى ئةم يدسدية بسدتدة بطةٍِة ثدكةيةك ةةضسقكضةيَسة    –حكسمةةى رةكيَكى يسكدس د   ماددةى يةكةم :
دقبني يطددى ثيَىينة  ردوسةك  بؤ ئةو ردووتةيددة  ئدكةزوو دةية   بسدجة  ىى ى رةكيَم ةةكخد  دةيدت ب بؤ

 . وةكيبطط 
  

 : ثيَىينة  ردوسةك  بةىسيَطة  ئةم بنةمديددة دةدكيَت  ددةى دووةم :ما
 

 . عيَطق  بيَت وةيَيدق ديى ةجىَ بيَت –دةبىَ ئةو يةسة  دقوق  ثيَىينة دةيدت بردووتةيى رةكيَكى يسكدس د   يةكةم :
 دقوقيدك  ثيَىينة ةةمةدى رةذدة سدَةى ةةوقو يطدبيَت . دووةم :
 ةس ى ردوسةكيى ةةال  دقدىديددى ةديبةمتةدد  رةكيَم يطدبيَت .دةبىَ ىطيَب سيَيةم :
 ددبآ سسود  ةةثيَىينةيةيى ديكة  ردوسةك  وةكىطةبيَت . ضوارةم :
 بآ .ةك بسو ددبآ خدوة  ثلة  ةديبةت ئةىةك فةكمددب ثيَنجةم :
 ذ  و ثيدو بؤ مةبةس ى مدفى ثيَىينة بةيةك يةس دقدةددكيَن . شةشةم :

 

سدتدة ثيَىينة  ردوسةك  بةو جؤكة  ةةىةلَ رةةسمةكجى ئدبسوكيدق دةىسجنيَت ب ةةبسدجةة  ىىة يدق ديةدك      م :ماددةى سيَية
 دةيطيَت .

 

 ريض سسوديَكى يدسديى ددضيَ ة سةك ثيَىينة  خةكج يطقو . ماددةى ضوارةم :
 

مدوة  ى ةة بطة  ثيَىينة يد  ئةوة  يةىلَدةى مطددى دقوقيدك  ثيَىينة بةك ةةدقدةوة  ب مريقةططةيدةةحدَةة ماددةى ثيَنجةم :
 . دةبةخىطيَت
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ةة حدَةةةى ةةت  يد  جيدبسدةوة يد  بةةدلَ يطددى ىطيَبةس ى ردوسةك  ةة ديَسق  ذ  و ميَطد ب ثيَىينة  خةكج  ماددةى شةشةم :
ةيددى يدسديددى يدك يطقو ةة دقوقيدكةية  وةكدةىرييَ ةوة ب ية بة قةكزيَكى دديدب دقدةدطيَت ب بةىسيَطة  حسيك

 وةكىطةنةوة  قةكز  حكسمةت .رةكيَم سةبدكةت بة  ثآ يطقو ةة
 

 يةس مدفى ثيَىينة  ديية بيَجطة ةةوقدة  يةيةمني ىطيَبةس ى ردوسةكييددة . ماددةى حةوتةم :
 

  ددى ئةم يدسدية دةكبكدتى حسيكةيدةبآ وةزقكةةى دقكقيى و ئدبسوك  كيَنكديى ثيَسيست بؤ ئدسد  جيَبةجآ يطدد ماددةى هةشتةم :
  

 دةبآ ئةجنسمةدى وةزيطق  و اليةدددى ثةيسةدديدقك حسيكةيددى ئةم يدسدية جيَبةجآ بكة  . ماددةى نؤيةم :
 

 ئةم يدسدية ةة كاذ  بآلويطددةوة  ةة كاذددمة  فةكميى   وةقديعى يسكدس د  ( دق جيَبةجآ دةيطيَت . ماددةى دةيةم :
 
 
 
 
 
 

 مسعود بارزانى
 عيَراق –كى هةريَمى كوردستان سةرؤ

 
 
 

 -: يَرهـــــةولـــ
 

   زقيينى .1122/يددسودى دووةم/ 21
   يسكد  .1121طقدةبةدك/ةةةةفة/ب11
 .  يؤضى 2321/سةةةةةفةةةةةك/22

 
 

 
 هؤيةكانى دةرضوواندنى ئةم ياساية

س ة ب ية ةدةةة ييَىةيةيى بةكجئيس ددق بسو ىخيَزق  بندغة  يؤمةَةة ب ىطف ى ثيَكهيَنددى و ردوسةك  ةة رةةسمةكج          
ةسيَذيَكى فطقوقدى الوقدى فةكمددبةك و ردوتةيددى يةم دةكقمةت دةىطيَ ةوة ب ةةبةك ئةوة  رةك ردووتةييةك مةدفى ردوسةةك  و   

 ثيَكهيَنددى خيَزقدى رةية و ب ةة ثيَندو سسوك يطددى بدك  ئةم ييَىةية ب ئةم يدسدية دةضسويَندكق .
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 ناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان بة
 

 هةريَمى كوردستانى عيَراق
 سةرؤكايةتى هةريَم     

 سةرؤك             
 بةناوى طةلةوة 

 ار ــرِيــب
 1111( سالَى 1ذمارة )

                         عيَةةطق   –(  يدسةةد  سةةةكايديةةى رةةةكيَكى يسكدسةة د    21(  مةةدددة  2بةةةثيَى ئةةةو دةسةةةتةة  ةةبطةىةةة             
             عيَةطق    –ةةةمددى يسكدسة د    كثةةو , بةثدَةتىة ى ئةةو يدسةديدكيية       رةةمسقكيطقو ثيَكةد  دكقو  1112(  سدَةى 2ذمدكة  

 بطةيدكمدددق بةدةكيطددى : 11/21/1121( ةة21يطدويةةى ةةدقديى نى ذمدكة  
 

 اقعيَر –ى ثةرلةمانى كوردستان 1111(ى سالَى 1برِيارى ذمارة )
 

 ئيقطقكيطددى بسودجة  ةديبةت بةثى طري  يطددى ثدكيَزىديد  ية ردوثيَضى ئةم بطةيدكةية . يةكةم :
 

 عيَطق  . –ئيقطقكيطددى ثيَىنيدكةيددى ةيَذدة  يدكوبدك  دقكقيى و ئدبسوك  ةةثةكةةمددى يسكدس د   دووةم :
 

 ئةم بطةيدكة جيَبةجىَ بكة  .ثيَسيس ة ئةجنسمةدى وةزيطق  و اليةدددى ثةيسةدديدقك  سيَيةم :
 

( ثيَدةيط َ و ةةكاذددمة  فةكمى   وةقديعى يسكدس د   يدك  11/21/1121ئةم بطةيدكة ةةكاذ  ئيقطقكيطدديةوة ةة  ضوارةم :
 بآلودةيطيَ ةوة .

 
 
 
 

 مسعود بارزانى 
 عيَراق -سةرؤكى هةريَمى كوردستان 

 
 

 -: يَرهـــــةولـــ
 

 قيينى .  ز1122/يددسودى دووةم/22
   يسكد  .1121دق /ةةةدةبةة/كي22َ
   يؤضى .2321ةك/ةةةةفةةةة/س11
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 1111تةواوكارى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان بؤسالَى 
 طوذمةى ثرؤذةكان  بة دؤالر طوذمةى ثرؤذةكان مليؤن دينار ذمارةى ثرؤذكان ثاريَزطا ذمارة
 333321 223211 221 رةوةيَط 1
 113126 113111 221 سليَكددى 1
 213161 123221 21 ىةكميد  3
 113122 613121 62 درؤك 4

 111.122 141.112 343 كؤى طشتى
 

 خانووى شةهيد و ئةنفالكراوةكان
 طوذمةى ثرؤذةكان مليؤن دينار ذمارةى خانووى ثاريَزطا ذمارة
 113211 111 رةوةيَط / درؤك 1
 213111 2121 سليَكددى 1

 21.111 1111 كؤى طشتى
 

 خشتةى ثرؤذةكانى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان

 ذمارة
ماوةى  ناوى ثرؤذة

 ثرؤذة
ثرؤذة  طؤذمةى

 / مليؤن دينار

 ثاريَزطاى هةوليَر

 131 111 دكوست يطددى كيَطديةك ةة ددو شدكاضكة  بلىَ / بدكزق  1

1 
مة حةفدكة و جةط و قدةعة شؤفةىل بؤيكدت و دة 1ئدميَط و سةيدكة  زبل رةَةططةن و  6يطين و دقبني يطددى 

 2,211 211 ( ةة رةوةيَط2,1,2,3,2,1قشجدك بؤ شدكة وقدى  

 661 161 دكوس كطددى مدكجدت بؤ يدكيطد  ئدكقكقت ةة سةالحةدين 3

4 
ذووك بؤ قسةدخبددةيددى  خةددة ةة شةريدقدى كيَطد  خمكسك,قةت  دسآ ةة بنةسآلوة,ىةكةةيى  21دكوس كطددى 

 211 221 ةة سةالحةدين(كاشنبري ,ثريمدم 

5 
دقبني يطد  و دكوست يطددى ةدسة ,كةمتة, يؤدكطيَت ةة جيدةى ةدسة  ثالس يكى بؤ شةقدمة سةكييةيددى 

 63 11 رةوةيَط

 21 11 يؤدكطيَت يطددى يؤت  ةة يةكةيى زيسةك, دزيك قسةدخبددة  سؤكك ةة شقآلوة 2
 16 211 بةكحسشرت(-عنكدوة بؤ سةك كيَطد   ئيفطقز ىسقس نةوة  قةثددى جيَطط  ئيفطقز( دزيك بدزىة  1
 26 211 رةةكؤةينى شسيَنةوقك ةةمةزقكىة  ىةكةيى عةكةب 2
 1 11 دكوست يطددى ذووكيِك بؤ خددسو  مةال  مزىةوةى شقآلوة 3
 22 211 م ةةديىت رؤةيَل كاةددد11دكوست يطددى شةقدميَكى  11
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 12 21 ةةوقو يطددى مزىةوةى حدجى ئؤمةكق  11
 21 11 ةدخبددة  ئةَةكددىى ضيكةدى دةست يطد بؤ ىؤكةثددى قسدكوست يطدد 11
 1 21 سؤكق  ةدد يؤتديَك ةة ىةكةيى جنديد  ةةةيَكةَةة كيَذيطددى ض 13
 1 21 دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى ةة ىةكةيى كقثةكين ثىت قسةدخبددة  رةَةسيَست بةشى دووةم 14
 21 11 يؤكآ ةة ددحية  سةالحةدين –دقكةبزمدكة  –بةكبيد   ضديكطددةوة  كيَطد  15
 22 32 دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى ةة ىةكةيى بةردك ةة ددحية  بة حطية 12
 61 211 يؤدكطيَت يطددى ضةدد شةقدميَك ةة ىةكةيى شؤكش ةة قةزق  كوقددوز 11
 232 211 ةكةييَكى شدكاضكة  سيدةيد دكوست يطد  ويؤدكطيَت يطددى شةقدمة ددوخؤييةيددى ضةدد ى 12

13 
طددى خزمةت ىسزقك  ىةش يدك   يةثط,ئدودةست,مةس ةبة  دقديىنت,حدوية  ثدمشدوة,ةدبلؤ  كيَنكد ( ةة دقبني ي

 213 232 شسيَنة ىةش يدكيةيددى ثدكيَزىد  رةوةيَط

 262 131 ئدوديَط  مآىسل ةة ىسدد  مدوةةد  / ددحية  حدجى ئؤمةكق  11
 211 131 يم/ ددحية  قسش ةثة22ى شطغة بةدكيَذ  بةس  –وس كطددى كيَطد  ىسدد  بةكدبط دك 11

11 
دكيَذيطددةوة  ةؤك  ئدو وبةس ددى ةةىةل بريةيددى ىةكةيى شدكةوقدىبيةم ئةددقمبفةكمددبةكق  يةسنةزق  وةدكيَذ 

 611 261 سويطددةوة  ةؤك  ئدو وبةس ددى ةةىةل بريةيددى ىةكةيى بطقيةةى ددحية  دقكةة

 32 211 ( ةة ئيفطقز1ب 2ضديكطددةوةو ثةكةثيَدقدى سيس ةمى يدكةبد  ثطاذة  ئدو  ئيفطقز    13

14 
( حصدكاك / 2( ذووك ةة ىةكةيى زيال  يةكةى  2( بري ودكوست يطددى  2دكيَذيطددةوة  ةؤك  ئدو وةيَدقدى  

 221 211 بةشى دووةم

 11 11 بةردك  دسآ ثىت ىطد   يلك مىك(دكيَذيطددةوة  ةؤك  ئدو ةة ىةكةيى  15
 111 211 (  بددقوة2دكيَذيطددةوة  ةؤك  ئدو وةيَدقدى بري ةة ىةككةيى زقىطاس   12
 1,211 211 دكوست يطددى شةقدمة ددوخؤييةيددى ديلكد  / سؤكق  11
 2,121 111 سؤكق  -  دخزمةت ىسزقك  شةقدمة ددوخؤييةيددى ىسدد  ديلزيد  وبددةي 12
 2,112 111 سؤكق  -خزمةت ىسزقك  شةقدمة ددوخؤييةيددى ىةكةيى ديددد  يؤ   13

31 
(م بؤ ىسدد  ددويةددقدى خسقكوو 611   دكوست يطددى دوو ئدوبةك  سةددوقى ةةىةل دووكيَطد  الوةيى بةدكيَذ

 11 11 الح قةدينسة –

 131 211 (يم0.75يدق ( بةدكيَذ   بةك  مة –ضديكطددةوة  كيَطد   قةسطآ  31
 111 212 (يم /قةسطآ / ضؤمد 232زة( بةدكيَذ   ( بؤكيَطد  ىسدد   وةةDBSDينى  ضديكطددةوة ودقثؤشينى بةض 31
 113 211 (يم ةة ددحية  رريق  / شقآلوة236دكوست يطددى كيَطد  ىسدد   ددودقكايد ( بةدكيَذ    33
 23 11 مسيال -بيكؤك ( ةة ىسدد  ئدشى compositeدكوست يطددى ثطديَكى جؤك    34
 11 11 (م بؤ ىسدد  زيَسة  وةكةآ22(م بةدكيَذ   2×2دكوست يطددى ئدوبةكيَكى سةددوقى سآ ضدوة   35
 312 261 سآ يدديد  / ضؤمد  –دكوست يطددى كيَطد  يددى ستى  32
 111 211 ك بة قةزق  سؤكق (يم سة31بةدكيَذ   ضؤمد ( –ضديكطددةوة  ضةدد جيَطديةك ةةسةك كيَطد  سةكةيى  سؤكق   31
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 132 221 (يم11ثددكد ( بةدكيَذ    –بدسكة يدكي ة  –مةيطدق   –دكوست يطددى شددةيد  بؤكيَطد   قةدديل  32
 21 11 ىسقس نةوة  ةيَكةَةة  قري  ةة يدكىة  قري   قةةةو ( بؤ ثطاذة  قريةدويطددى كيَطد   ةطقدزيت( 33
 113 212 ثة ةكددة و عةودقال  و برية عدكةبد ( ىسكىد   ديليزيد  و ىةيددددى يدكةبد بؤ ىسددةيددى 41

41 
( ثؤل قسةدخبددة  ىسدد  سةيدق  دؤذةدكطددةوة ودكوست يطددى سآ ئدودةست بؤ يؤمةةطد  3دكوست يطددى  

 211 11 شةريد فدخري ميَطىةسؤك  دؤذةدكطددةوة  قسةدخبددة  ةدكين

41 
سى بؤ ثةكوةكدة  رةوةيَط مسقد قوىل( ( كةحلة  دوو ية12111دى  س كطديطينى يةل و ثةىل ةديبةت بؤ دكو

 121 21 بؤ يدىة  دقكةدشى ب.ط ثةكوةكدة  رةوةيَط

 111 11 ثيَسيست بؤ قسةدخبددةيددى شدك  رةوةيَط دقبني يطددى يةل وثةىل 43

44 
دقكةدشى ثةكوةكدة  رةوةيَط و يط َ   دكوست يطد  كةحلة ةة ىةل يةل و ثةىل ثيَسيست بؤ يدكمةددقدى يدكىة  

 216 211 ثيَسيس يةيددى ئدميَطةيددى يدكىةية

45 
ةم                      دكوست يطددى ئدوكا وةيَكةةة كيَذيطد  ويؤدكطيَت يطددى شةقدمةيددى ىةكةيى يةيؤ / قؤددغى دوو

جآبةجآ  1111دقدى ديندك ةة بسودجة  ثةكةثيَ 2,231,221,111قؤددغى يةيةم بة ىسذمةو   :ةيَبينى
 يطقوة

121 2,111 

 11 12 ويَس طة  دقكبةكوو بؤ شيسقشؤك –كقييَىددى ةؤك  ئدو ةة ثطاذة  ئدو  يؤية  42

41 
كخسنت وةيَكةةةكيَذ يطد  وئدوةكا بؤ بةشى ددوخؤيى ثةميددطد  ةةينيكى / ةةةبةدد وكيَ ىدكوست يطددى سيدج

 11 12 يؤية

 2,611 111 ىسدد  سآ بةكدق  دكوست يطددى شة قدمى سةكةيى 42
 2,211 111 دكوست يطددى شةقدمةيددى ددوضة  ىطدجسةيدك 43
 366 261 (م ةةديىت وثىت زقدكؤ  ةسكيى11يَكى  دمدكوست يطددى شةق 51
 162 111 دكوست يطددى شةقدمةددوخؤييةيد  ةة ددوضة  ثيىةسدز  بدشسوك 51
 212 11 ت عةالفةيد دكوست يطددى شةقدمةيددى ددو يؤىديددى ثى 51
 62 21 دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى ةة ىةكةيى كوودديى ثىت دوقددوةدد  كودديى يضد  53
 111 11 دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى بؤ ىةكةيى  ىطدحمكد( 54
 211 12 قةزق  خةبدت ةدكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى ةة ىةكةيى يىت ويدل ة 55
 21 61   ةسوةةيى ةة ىةكةيى خددزقد دزيك قسةدخبددة  رةةسيستدكوست يطددى ئدوةكا 52
 12 61 دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى يؤدكطيَ ى ةة ىةكةيى يسكدس د  دزيك دةخؤشخددة  سةكدةم 51

52 
دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى ةة ىةكةيى ئدزقد  دزيك بدخضة  سدوقيددى ميال  ثىت وةزقكةةى ددوةخؤ  

 12 11 يؤ 

 11 11 دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى ةة ىةكةيى بةكبدخضد   بةشى دووةم( ةة كوقددوز 53
 62 12 دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى ةة ىةكةيى ةةيطقوة دزيك بدخضة  خددزقد 21
 111 11 دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى ةة ىةكةيى ئةفسةكق  ةةبةكدةم مزىةوةى جالل خليل 21
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 111 211 ئدوةكا  ةسوةةيى ةة ىةكةيى مدمؤس ديد  دزيك قسةدخبددة  ئدسؤدكوست يطددى  21
 211 11 دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى ثالس يكى دزيك قسةدخبددة  ديى كد  ةة ىةكةيى شيَخ قهلل 23
 322 111 دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى ةة ىةكةيى دةوكاز /قةزق  كوقددوز 24
 122 11 وةةيى بؤ ىةكةيى ىةوكةزين ةة ددحية  خةةيفد دكوست يطددى ئدوةكا  ةس 25

22 
سنةزق  بةدكيَذ  ة ىسدد  شدئؤمةك سةك بة ددحية  ية(م ة2×2دكوست يطددى ئدوبةكيَكى سةددوقى دووضدوة  

 21 32 (م22 

 11 11 دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى يؤدكطيَ ى ةة ىةكةيى يسيَس د  دزيك مزىةوةى كاس م كةسسل 21
 211 12 دكوست يطددى ئدوةكا ةة ىةكةيى ديى كد  دزيك قسةدخبددة  زقدست 22
 61 12 دكوست يطددى ئدوةكا يؤدكطيَ ى ةة يؤمةةطدي  وقو( ةة شدكاضكة  سةالحةددين 23
 223 211 دكوست يطددى ئدوةكا  ةسوةةيى ةة ىةكةيى ئدزقدي ةة شدكاضكة  كوقددز 11
 2,611 121 ا  ةسوةةيى ةة ىةكةيى يسدةىسكط/ قؤددغى دووةمدكوست يطددى شةقدمةيددى وئدوةك 11
 2,111 111 دكوست يطددى شةقدمةيددى ددوخؤ ةة ىةكةيى ذيد  / قؤددعى دووةم 11
 112 261 دكوست يطددى شةقدمى جيد جيد ةة ددوضة  ثيىةسدز  بدشسوك / قؤددغى دووةم 13
 212 12 دكوست يطددى شةقدم ةة ىةكةيى ذيد  ةة رةوةيَط 14
 222 211 رةوةيَط – ةدكوست يطددى شةقدمى جيد جيد ةة ىطدةكةش 15
 611 111 دكوست يطددى شةقدم و ئدوةكا ةة ىةكةيى يسدة ىسكط/ قؤددغى يةيةم 12
 111 131 دكوست يطددى شةقدمى جيد جيد ةةعدقةة  دس َ ةة رةوةيَط 11
 121 211 يةكيسك –سةك كيَطد  رةوةيَط خزمةت ىسزقك  شةقدم و ئدوةكا بؤ ىةكةيى شةريدق  ةة 12
 2,132 111 ( / قؤددغى دووةم163يةكةى  –دكوست يطددى شةقدمة ددوخؤييةيد  ةةىةل ئدوةكا ةة ىةكةيى  ددز ددز  13
 2,111 111 ( / قؤددغى يةيةم163يةكةى  –دكوست يطددى شةقدمة ددوخؤييةيد  ةةىةل ئدوةكا ةة ىةكةيى  ددز ددز  21
 216 261 نت و دؤذةدكطددةوة  ضةدديؤتديَك ةة ىةكةيى صالح قةدينكيَكخس 21
 2,112 111 وةزيطق  / قؤددغى دووةم  (1دكوست يطددى شةقدمة ددوخؤييةيد  ةةىةل ئدوةكا ةة ىةكةيى   21
 211 62 (م بةكقمبةك زقدكؤ  جيهد 11ضديكطددةوة  شةقدمى   23
 11 12 1ددوىةكقجى شدكةوقدى / دكوست يطددى بيندية  بةشى خزمةةطسزقك   24
 161 211 دزينخددة  خدك  كيَطد  مسصلى يؤ (ةضديكطددةوةو ثةكثيَدقدى شةقدمى ثىت ب 25
 121 261 1ىةكةيى بةردك  دسآ / قؤددغى  بؤددوخؤ وئدوةكا  ىدكوست يطددى شةقدمةيدد 22

21 
ى مزىةوةى شيَخ عبدقهلل عبدقةقددك ضديكطددةوة  شةقدمةيددى ددوخؤ ةة ىةكةيى كزىدك  ثىت ئدسديىى ىى 

 111 211 بةكزجنى ةةىةل ئدوةكا

 211 211 ةة ىةكةيى يسكق  ددوخؤ يطددةوة وصب يطددى شةقدمةيددى 22
 221 211 دكوست يطددى سةقيفة بؤ بدزقك  يسكق  23
 12 12 (م211قيى  خمكسك ةة ىةكةيى بةردك  يؤ  بة دكيَذ –يطددةوة ودكوست يطددى شةقدمى سةكةيى رةوةيَط  31
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 122 211 دكوست يطددى ئدوةكا ويؤدكطي كطددى شةقدمةيددى ددوخؤ ةة ىةكةيى ةسكة  31
 2,111 111 خزمةت ىسزقك  ئدوةكاو شةقدم بؤ ىةكةيى ردويدك  ةة دزيك بةحطية 31

33 
 (سطوالشرق اال)دكوست يطددى شةقدم و ئدوةكاةةىةل ىؤكينى ةؤك  ئدو ةة ىةكةيى خددةقد ةةديىت يؤمتدديد  

 321 261 ريةذدد  وبدزقك  شيَخ قهلل ةة رةوةيَطبدزقك  ث

 636 121 دكوست يطددى شةقدم و ئدوةكا ةةىةل ةؤك  ئدو ةة ىةكةيى سةيدقوة ثىت بدخضة  بطوسك 34

35 
طيى يؤ  و بدزقك  قد  ةةديىت ىسمدكوست يطددى شةقدم و ئدوةكاةةىةل ىؤكينى ةؤك  ئدو ةة ىةكةيى سيَ د

 111 211 يدةك بةقدل وكيَز يطددى يريبس ؤ  ةة ىؤكةبددى سةوزة فطاشد حة

 231 111 مزىةةى بدقالدى ةة رةوةيَطودكوست يطددى شةقدم و ئدوةكا ةة ىةكةيى سةيدقوة دزيك مزىةوةى عبدقهلل ركزة  32
 31 11 دكوست يطددى بيندية  يدىيَط  ةعجيل / قؤددغى دووةم 31
 211 221 و ئدوةكا ةة ىةكةيى خددقد دةوكوبةك  قسةدخبددة  ديى كد  ةةىةل ىؤكينى ةؤك  ئدودكوست يطددى شةقدم  32
 331 11 دكوست يطددى شةقدم و ئدوةكا ةةىةل دقدددى ةؤك  ئدو ةة ىةكةيى مندكة ثىت قسةدخبددة   ميديد( 33

111 
زيك مزىةوةى شيَخ مةالكةشيد ةة دكوست يطددى شةقدم و ئدوةكا ةةىؤكةبددى ةةكة فطاشد  ةةىةكةيى ةةيطقوة د

 111 211 رةوةيَط

 112 11 ىةيددددى يدكةبد بؤيدكىة  غدز يؤمةَةطد  بةس ؤكة 111
 212 221 بةشى يةيةم عنكدوة / 163بةشى دووةم +  –ىةيددددى يدكةبد بؤىةكةيى كقس ى  111
 121 111 ( ىةكةك ةة سؤكق 1ىةيددددى يدكةبد بؤ   113
 222 211 خمكسك - ةديبةى –ةؤك  يدكةبد  دسآ بؤ ىسدد  حةسة  بةط دقمةزكقدددى  114
 213 211 خةةيفد  –( يى ظى بؤ ىسدد  داةة ةيَسس 22ىةيددددى ريَلى   115
 11 62 شةقدمى خؤشندو –  شةقآلوة ضدكةسةكيطددى بدكزاك 112
 111 211 ىةيددد  يدكةبد بؤىسدد  دوين سةالحةدين/ شقالوة 111
 261 221   يدكةبد بؤىسدد  ىطدالدكة سةعيد وىطدالدكة مةجيد/قسش ةثةىةيددد 112
 226 221 (  ئدزقك ةة يةسنةزق  /بةشيَكة22دقمةزكقدددى ةؤك  يدكةبد  دسآ بؤ ىةكةيى   113
 132 211 يدكةبد بؤىسدد   ةدةةجدكب بدسكةيدكي ةب قةالةةجن رةكيىب ثريوةكمد ب يةةةيني يلؤ( رةكيط/ شقآلوة ىىةيدددد 111
 616 221 ضدوةب سسسآ( يؤيةوىةيددد  يدكةبد بؤىسدد   مسدقسىل ىطةك بمسدقسىل سةك 111
 221 221 شقآلوة -دةكخس ة  زيَدةيى بؤ ةؤك  كوودديى كيَطد  شؤكش  111
 21 12 سيدةيد  –يدكةبد بؤىسدد  ددومريىد   ىىةيدددد 113
 2,211 121 ةةيد ةبد بؤىسدد  مةيدك ىىةيدددد 114
 211 211  ردويدك ( ( مدىل ىةكةيى بيَطيؤت611كقييَىددى ريَلى يدكةبد بؤ   115
 211 211 بؤىةكةيى شةريدق  كيَطد  يةكيسك كقييَىددى ريَلى يدكةبد 112

111 
ىةيددددى يدكةبد بؤ ثطاذة  ئدو  ددحية  ئدش ى و دةكريَنددى فيدةكيَكى دس َ ييَبل ةةويَس طة  بديسك بؤ 

 211 211 يدسةد ةك  ميد
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 311,53 كؤى طشتى ثاريَزطاى هةوليَر
  

 

 ثاريَزطاى سليَمانى
 ثرؤذةكانى بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى سليَمانى 
 232 11 ةة شةيطةية 1م121دكوست يطددى ةددكى يؤدكطيَ ى  1
 221,2 111 كةقييَىد  و دؤذةدكطددةوة  ةؤكة  ئدو  ددوشدك  سليَكددى 1
 262 11 212( ةة ىةكةةيى سةيسق  22,21,21,26بؤك  ئدو بؤ يؤتدى ذمدكة   ىؤكةين و كةقييَىددى 3
 221 11 " دي ديَلةوة ةة ىةكةةيى وَةسبة21" ةة بؤك  6كةقييَىددى بؤك   4

5 
عبدقةكطيم ةة ىةكةةيى  قهللىؤكةين و كةقييَىددى بؤك  ئدو بؤ ضةدد يؤتديَك و بةشيَك ةة شةقدمةيددى خري

 211 12 111سليَكددى دسآ 

 222 21 (211و ضةدد يؤتديَك ةة ىةكةةيى رندكيَن  21بؤ شةقدمى رةكيَم  ئدو كةقييَىددى بؤك  2

1 
كةقييَىددى بؤك  سةكةيى ةة ةددكى ىطدة ىطةوآ وة بؤ ىةكةةيةيددى ئدزقد  و خةبدت و زمنديؤوةدقدددى فةورة  

 2,623 211 حةكيق بؤ بةشيَكى شةقدمى مةةيك حمكسد  شةست مةةط (

2 
وةبؤ ةددكى رةددكيَن و دكوست يطددى فةورة  ئدىط يسذقدددةوة p.w.j " ةةثطاذة  21كةقييَىددى بؤك  سةكةيى 

 113 121 ةةسةك ريَلةية .

 2,221 211 سليَكددى( –"( دي ديلَ ةة بةشيَك ةة شةقدمى سةكةيى  قةكةدقغ 21كةقييَىددى بؤك    3
 211 12 ( وة بؤ ةددكى شدك  جسق  .23ة ةة شةقدمى بؤةد   "( دي ديلَ ة21كةقييَىددى بؤك    11
 61 32 ( يددى ىةكةةيى يددى ستيكة ال  يدكىة  غدزةية .21ىؤكةين و كةقييَىددى بؤك  ئدو بؤ ضةدد يؤتديَك ةة   11
 132 11 ( .121كةقييَىددى بؤك  ئدو بؤ ضسدد يؤتديَك ةة ىةكةةيى رةوقك  ةدزة   11
 121 61 ةة شيَخ حمى قةدين 1م121ةددكى يؤدكطيَ ى  دكوست يطددى 13

 12211 كؤى طشتى بةرِيَوةبةرايةتى ئاو
 

 ذةكانى ثاريَزطاى سليَمانى / كارطيَرِى و خؤجآ يةتىؤثر 
 11 11 ثطاذة  ئدو  ىسدد  دقود بآلغ ةة بةيطةجؤ 1
 211 11 ثطاذة  ئدو  ىسدد  دقكبةكوو ةةددحية  بةيطةجؤ 1
 62 12   ىسدد  دقك  زقينيثطاذة  ئدو 3
 211 11 دكوست يطددى ةؤك  ئدو  ىسدد  ىةوكة قةت( 4
 211 11 ديزقينى ثطاذة  ئدو ةة سنسك  ددحية  وقكمدوق. 5
 11 11 ثطاذة  ضةمى يدكيَز, رةَةبجة  شةريد 2
 211 11 ةةوقكمدوق ( ىسدد1كوست يطددى ةؤك  ئدو بؤ  د 1
 211 11 بؤ وقكمدوق 2م(211دكوست يطددى ةددكى ئدو   2
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 222 12 ثديكطددةوة  يدكيَزةيددى يةددكوآ  3
 2,121 321 ئدو  قةزق  شدكةزووك  رةَةةجبة  ةدزة(  11
 11 62 ةيَدقدى بري ةة ىسدد  ئدَةةسيدو و رةكمن  11
 112 12 ىةيددددى ريََلى ئدو بؤ ىةكةةيى مةوةةو  ةة وقكمدوق  11
 121 211 ثطاذة  ئدو  عةكبةت  13
 26 21 كةقييىددى ةؤك  ئدو بؤ ىسدد   ئدوةية( ةةددحية  ريَطا  ثىدةك( 14

 6,226 يؤ  ىى ى يدكىيَط  و خؤجىَ يةةى
 

 ثرؤذةكانى بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى دةوروبةرى سليَمانى
 21 22 يطةينى بؤك  ئدو  ثؤىل ئةسيلني بؤ ىسدد  مريقوة ةة مدوةت 1
 211 12 ةكةةيى ذقكقوةكةقييَىددى ةؤك  ئدو بؤ ى 1
 312 11 كوست يطددى ذووك بؤيد  بؤ ىةكةةيى كاذرةتت ةة ضسقك قسكدةدىةكةةك و  3بري بؤ  3بةس نى 3
 21 21 ضسقكقسكدة –كةقييَىددى ةؤك  ئدو بؤ ئؤكدوىد  ضؤمد   4
 611 221 ىةكةةيى كةقدية 21ىةيددددى ئدو بؤ  5
 11kv 11 311مؤةيدة   2ووك+ذ2بري + 2+  2م211ةددكى 2دكوس كطددى  2
 132 212 ثطةاذة  ئدو بؤ كةقدية 1
 261 11 بري بؤ ىسدد  سةكدقك ئدوق 2ةيَدقدى  2
 23 31 بري  ىسدد  ضدوط 3
 111 11 كةقييَىددى ةؤك  ئدو  ىةكةةيى شةميَطقدةيد  11
 226 61 سقكقسكةدةكةقييَىددى ةؤك  ئدو جؤك  ثؤىل ئة سيلني بؤ ىسدد  قةسطاك سةك بة ددحية  ض 11
 22 21 دكوست يطددى ةؤك  ئدو بؤ ىةكةةيى شةريدق  ةة سيدصدد  11

13 
ةة ىةكةةيى بةك ييَس ودكوس كطددى ذووكيَكى بري ودقدددى  2م121ىةيددددى ثطةاذة  ئدو  سةكقو بة ةددكى 

 211 221 ثةمث

 211 11 ةوقكمدوقبةردك  دوو بديزقوة ة 2م211دكوست يطددى ةؤكة  ئدو ةةىةلَ ةددكى  14
 126 211 ثطاذة  ئدو بؤ قةتدزآ و ىسددةيددى 15
 222 11 م ةة عةكبةت2111 نةوة  بؤك  ددقلى بيَس د  سسك سىسق 12
 211 21 ثطاذة  ئدو  ددحية  ةةيية دةكبةدد  بدزيد  11
 216 12 ( بةيطةجؤ2-12دةكخس ةو ديزقينى ةؤك  ئدو    12
 311 211 د ىةكةةييَك ةة رةَةةجبة  شةريددةكخس ة  كةسةدى ئدو  ضةد 13
 12 21 ثطاذة  ئدو  ىسدد  بةشدكةةى خسقكوو 11
 22 31 كةقييَىددى ئدو بؤ ىةكةةيى يسكد  ةة بة يطةجؤ 11
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 13 21 ثيَدقويس ى ئدو  ددحية  خةةةيد  11
 13 21 رةةكةدددى بري  مدىل وةكزشى 13
 213 211 ثطاذة  ئدو  ىسدد  ئدكيىة 14
 212 211 ثيَنج بري  قسلَ يددى حةيدت ب قسكة كةش , ييَليسيةيددى ىؤيذ, ددوشدخد  قةزق  ثيَنجسيَن 15
 22 22 رةَةكةدد  بري  ئدو  ضةمة كةةش 12
 22 22 رةَةكةدد  بري  ئدوة يسكةآ 11

 52232 كؤى طشتى بةريَوةبةرايةتى ئاوى دةوروبةرى سليَمانى
 

 يةتى شارةوانى شارى سليَمانىثرؤذة ثيَشنياركراوةكانى سةرؤكا
 2,211 211 ئةزمطة قؤددغى يؤةد  121ىةيددددى ثطاذة  خزمةةطسزقك  بؤ ىةكةةيى  1
 21,111 211 ةةوقو يدال  دكوس كطددى كيَطد  رةوقكو شدكو كةووددك يطددةوة  شةقدمى رةوقك  شدك 1
 3,161 211 ووةمبةشى د 216ىةيددددى ثطاذة  خزمةةطسزقك  بؤ ىةكةةيى مةشخةت   3
 1,131 161 بةشى دووةم 211ىةيددددى ثطاذة  خزمةةطسزقك  بؤ ىةكةةيى كاذرةتت  4

 132231 كؤى طشتى ثرؤذة ثيَشنياركراوةكانى سةرؤكايةتى شارةوانى شارى سليَمانى
 

 ثرؤذةكانى وةبةر هيَنان لة تةواو بووندان
 3,321 211 طين س ى  دةكةوة  ثطاذة(ثطاذة  ئدو+ كيَطدو ئدوةكا  ثطاذة  ديى ةجآ   ى 1
 1,113 121 ثطاذة  ئدو+ كيَطدو ئدوةكا  ثطاذة  ةبند  س ى  دةكةوة  ثطاذة( 1
 2,211 211 ثطاذة  ئدو+ كيَطدو ئدوةكا  ثطاذة  ديية س ى  دةكةوة  ثطاذة( 3
 2,111 211 ثطاذة  خزمةةطسزقك  و كيَطدو ئدوةكا  يؤمةَةطد  ديى ةجآ   دةكبةددخيد  4
 123 221 ثطاذة  + خزمةةطسزقك  و كيَطدو ئدوةكا  ديى ةجآ   يفط  5

 112332 كؤى طشتى وةبةر هيَنان لة تةواو بووندان
 

 ثرؤذةكانى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كارةباى سليَمانى
 221 61   ثدكيى ئدزقد 16ضديسدز  ةؤكة  يدكةبد  فيدةك   1
 226 61   يدكيَزةوشك16ضديسدز  فيدةك   1
 16 12 2( يسكدسدت/111ىةيددددى يدكةبد بؤ ىةكةةيى   3
 212 211 ىةيددددى يدكةبد بؤ ىةكةةيى ئدبآلخ 4
 211 12 ىةيددددى يدكةبد بؤ ىةكةةيى بدوةىيلد  ةة كةقثةكةين 5
 12 21   كةةثةكةين6ىةيددددى يدكةبد بؤ يةكةى  2
 221 62   زيَطةينؤك1ىةيددددى يدكةبد بؤ ىةكةةيى  1
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 23 21   كةزىدك 21ضديسدز  حمدويلة   2
 13 32   كةقثةكةين 21يةكةى  212ةةكخددكطددى عدمسود بؤىةكةةيى  3
 11 22 (ةيد 211دقمةزكقدددى ةؤكة  ةسآ بؤىةكةةيى كةزىدك  يةكةى   11
 266 211 كةووددك يطددةوة  شةقدمى ضسقكضطق 11
 211 221 كةووددك يطددةوة  شةقدمى ىطدةبطةقوةية 11
 223 62 ىةيددددى يدكةبد بؤ ىسدد  ذقةة  سةفةك 13
 61 11 ىسدد  ةدزةدآ يدكةبد  دؤذةدكطددةوة  ةؤكة  14
 226 31 دكوس كطددى يدكةبد  ىسدد  شريةبةكة  15
 11 32 يدكةبد بؤ بةشيَك ةة ىةكةةيى ئدش ى ةة سةيدسدد  12
 62 32 ىةيددددى يدكةبد بؤ بة شيَك ةة ىةكةةيى قدز  11
 311 11 كةووددك يطددةوة  شةقدمى رةوقك  شدك 12

 12113 كؤى طشتى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كارةباى سليَمانى
 

 ثرؤذةكانى بةريَوةبةرايةتى طشتى كارةبا
 36 21 جبة  شةريدةىةيددددى يدكةبد بؤ ىسدد  شةشكى سةكوو ةة رةَة 1
 261 62 يَنجسيَنىةيددددى يدكةبد بؤ ىةكةةيى كةقثةكةين ةة ث 1
 11 21 كقييَىددى يدكةبد و دقدددى حمدويلة بؤ رةكدوو ىسدد  قةكةديدغد 3
 12 22 ( خددسو  ةدزة ةة ىةكةةيى كةقثةكةين ةة ددحية  سريوق 21ىةيددددى يدكةبد بؤ   4
 211 11 دؤذةدكطددةوة  يدكةبد ىةكةةيى سريوق  دوو+رةَةةجبةيةيد  ةة رةَةة جبة  ةدزة 5
 221 221 يددددى يدكةبد بؤ ىةكةةيى رةددكاك ةة قةتدزآىة 2
 316 211 ىةيددددى يدكةبد بؤ ىةكةةيى ةدزة ةة ضسقك قسكةدة 1

2 
ىةيددددى يدكةبد بؤ ىةكةةيةيددى  ئةكيسقز , بدمنيل, مليك شد, مةيدق , سريوق (و ىةيددددى يدكةبد بؤ ريَلى 

22kv   2,211 111 1فيدةك 

 316 211 بؤ ىةكةةيةيددى ةدزة ةة سةكوضدوة ىةيددددى يدكةبد 3
 23 21 ىةكمك ددحية  ىةيددددى يدكةبد بؤ خددسوة ةدزةيددى 11
 661 221 ضديسدز  يؤمةَةطةيددى شكدكةة 11
 211 61 ثطاذة  ىةيددددى يدكةبد بؤ ىسدد  بةشدكةةى خسقكوو 11
 323 221 ىةيددددى يدكةبد بؤ ىةكةةيى ئدسسودة ةة ضةمضةمدأل 13
 221 61 ىةيددددى يدكةبد بؤ ىةكةةيى شدكةودى و فةكمددبةكق  ةة ددحية  شسق  14
 362 211 ىةيددددى يدكةبد بؤ ىؤمةَةطد  مسديل بةط ةة ددحية  شسق  15

 52152 كؤى طشتى بةريَوةبةرايةتى طشتى كارةبا
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 ثرؤذةكانى بةريَوةبةرايةتى طشتى شارةوانيةكان
 1,131 121 كةزىدك  ةة يةالك ئدوةكةا  ىةكةةيى 1
 212 131 دكوس كطددى ديسقك  كقىط و قريةدو يطددى ىةكةةيى قمحدئدوق 1
 2,111 111 صلسجةةدةة  Dئدوةكةا  كةيَطدسدز  زادى  3
 1,131 121 ئدوةكةا  كةيَطدسدز  بؤ ىةكةةيةيددى سةكدةم + شدكةوقدى + ئدش ى ةة كةقدية 4
 1,131 121 ز  بؤ يؤتدةيد   كةزىدك (ئدو و ئدوةكةا و كةيَطدسد 5
 2,221 121 ئدو و ئدوةكةا و كةيَطدسدز  بؤ يؤتدةيد   ثيَنجسيَن( 2
 1,131 121 ئدو و ئدوةكةا و قري و شؤس ة بؤ ئيفطقزةيددى بدوةيؤضةك + يددى شيَخ 1
 2,221 121 ئدو و ئدوةكةا و كةيَطدسدز  بؤ يؤتدةيد   خددةقني( 2
 2,111 111 ا و كةيَطدسدز  بؤ يؤتدةيد   بةكدةقدكةمد (ئدو و ئدوةكة 3
 2,222 112 ثطاذة  ئدو وئدوةكةا دكووست يطددى شؤس ةو ةيَكةَةة كيَذيطددى ىةكةةيى ئدزقد  ةة ذقكةوة 11
 21 21 ةيددى كةقثةكةين221ةيَكةَةة كيَذيطددى جيديطقوة   11
 1,131 121 طوو كيَطدسدز  بؤ يؤتدةيددى زادى يةيى ثرية مةى 11

 122211 كؤى طشتى بةريَوةبةرايةتى طشتى شارةوانيةكان
 

 دابني كردنى كةل و ثةل
 1,311 111 دقبني يطددى يةل و ثةل بؤ قسةدخبددةيددى شدك  سليَكددى 1

 
 132331 كؤى طشتى ثاريَزطاى سليَمانى

 
 طةرميان

  قةزاى كةالر 

1 
كةةيى يةالك يؤ   ئدوةكةا و قريةدو( ةةىةلَ دكوس كطددى يةك ثطد  ةةوقويدك  ثدمشدوة  خزمةت ىسزقك  ىة

 2,616  ثةكةينةوة  ثيددة

 2,621  يم 632كةزىدك  بةدكيَذ   –سديد  دوورةمى كيَطد  يةالك  ثطاذة  ةيَكةَةة كيَذةيطددى 1
 2,111  ( يم2ثطاذة  بة دووسديديطددى شةقدمة ىى ى ىةكدةىؤزينة بة دكيَذ    3
 221  ينى مسقدويةكس ة  ثدك كةقىطةنى ئدو بؤ بةكةيَسةبةكقيةةى ئدو  يةالكيطة 4
 211  دكوست يطددى ئدوةكةا  سةكةيى بؤ ددحية  ثيبدز 5
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 111  ( ثؤىل 3( قسةدخبددة   2دكوست يطددى   2
 111  دكوست يطددى ثيَسةك يدك  حمدويلةيددى قةكز  يدبددى  1
 212  ىةكميددى   ندىديددى بةكةيَسةبةكقيةةى ىى ى ثةكوةكدةيةكس ةو ثيَدقويس يةيددى خسيَ 2
 61  زةمدوةددىة( –بؤ ىسدد   قةتةةبزق   Type – E( بنكة  ةةددكوس ى 1دكوست يطددى   3
 61  يسكدةمري  ئةمحد(  –بؤ ىسدد   ةيلةيؤ  قةةةددةك  Type – E( بنكة  ةةددكوس ى 1دكوست يطددى   11

 22122 ياركراوةكانى قةزاى كةالركؤى طشتى ثرؤذة ثيَشن
 

 قةزاى ضةمضةمالَ
 2,122  ( ثؤىل 1( ثؤىل و  26 ( قسةدخبددة  1دكوست يطددى   1
 111  (2ىةيددددى يدكةبد بؤ ىةكةةيى ئدسسدة  ئةدفدةةيد  بةشى  1
 211  دؤذةدكطددةوة  ريَلى يدكةبد بؤ ددو ددحية  ئدغجةةةك 3
 221  ؤ ىةكةةيى قددك يةكةمى يؤ  ىط بقدكوس كطددى ديسقك  كة 4

5 
 –عزيزقددك( ةديس كيَطد  قري  سةدطدو  –ةسية   -ديزقدى كةيَطد  ىسددةيددى بندك  ىل يةةة  ف دح رؤمةك

 223  يم21قددكيةكةم بة دكيَذ  

 211  قري ةدويطددى بةشيَك ةة ىةكةةيةيددى شؤكةش 2
 361  ( ثؤىل 1( قسةدخبددة   2دكوست يطددى   1
 311  دكوس كطددى شؤس ةو بيهدكةؤ  بؤ شةقدم و يؤتدةيددى سةدطدو 2
 316  بؤ ددحية  ةةيية  يدية مةدد ئدو ثطاذةيددى 3
 311  دؤذةدكطددةوة  ريَلى يدكةبد بؤ ددو ددحية  شؤكش 11
 261  ثيَدقويس يةيددى يؤةيذ  ثةكوةكدة  بنةكةةةى ضةمضةمدأل 11
 213  ية  شسق ثطاذة  ضدكةسةك  ئدو  ددح 11
 231  قددكيةكةميةيد  ةة ددحية  شسق  و كةقييَىددى ةؤكة  ئدو ةة ىةكةةيةيددى شةريدق  13
 231  دةكخس ة  ةديبةت بةكةقييَىددى ةؤكة  ئدو بؤ ىةكةةيى شةريدق  14
 16  دد  سةكقةتىةيددددى يدكةبد بؤ ىس 15
 66  شى يؤةديىصيددة يطددى ةؤكة  ئدو  ىةكةةيى ثرييدديةيد  بة 12
 16  ( خددسو  فةكمددبةكق  و بةكةيَسةبةك  ددحية  سةدطدو11ىةيددددى يدكةبد بؤ   11
 12  ضةمضةمدلَةة كةقييَىددى ةؤكة  ئدو ةة ىةكةةيى شةريدق  12
 21  ثطاذة  ىؤكقدكدك  ةة يؤةيذ  ثةكوةكدة  بنةكةةةى ةة ضةضكةمدلَ 13
 23  شؤكشمسفةكييةيد  ةة   ئدو ةة ىةكةةيىكةقييَىددى ةؤكة 11

 12543 كؤى طشتى ثرؤذة ثيَشنياركراوةكانى قةزاى ضةمضةماأل
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 قةزاى كفرى
 3,116  ددصدحل -دكوست يطددى شةقدمى دووسديد  قةزق  يفط   1
 121  دكوست يطددى بيند  ويَس طة  مؤبديلى يؤَةةجؤ 1
 212  ني( ثؤىل بؤ ىسدد  سيدحس1دكوست يطددى قسةدخبددة    3
 232  ىةيددددى يدكةبد بؤ ىسدد  بنةية  خةثةيسيَط 4

 42232 كؤى طشتى ثرؤذة ثيَشنياركراوةكانى قةزاى كفرى
 

 قةزاى خانةقني
 311  دؤذة  يطددةوة  ريَلى يدكةبد بؤ ددو ددحية  ميدق  و بةشيَك ةة ىسددةيددى 1
 162  ىةيددددى يدكةبد بؤ ىسدد  متة ةة ددحية  بةمؤ 1
 211  دكوست يطددى يدكيطد  ثيَنج يدك  زقدى  فسةسدأل( بؤ ىسدد  صدحل ئدغد 3
 11  خددسو  فةكمددبةكق  و بةكةيَسةبةك  ددحية ةة قؤكةةسو11ىةيددددى يدكةبد بؤ  4
 21  دؤذة  يطددةوةيطددى قسةدخبددة  بيَلسوةة 5

 325 كؤى طشتى ثرؤذة ثيَشنياركراوةكانى قةزاى خانةقني
 112331 تى طةرميانكؤى طش

 
 ثاريَزطاى دهؤك

 ثرؤذيَن ئاظا ذيَر زةظى 
 12 211 ثطاذآ ئدظد ىسددآ مدظددد ل بدةيَلىَ 1
 122 221 ثطاذآ ئدظد ويَس طةرد يدكةبآ ل يسقشآ 1
 61 211 ثطاذآ ئدظد ىسددآ خسكزق ل ئةةقسشآ 3
 61 211 ثطاذآ ئدظد ىسددآ يةكسدف ل ئةةقسشآ 4

 451 ر زةظىكؤى طشتى ئاظا ذيَ
 

 ثرؤذيَن ئاظا دةوروبةريَن دهوكآ 
 121 221 ثطاذآ ئدظد دىةل يسالدد دوو بريق ددحيد ىةكدةسني 1
 221 211 ثطاذآ ئدظد ىسددآ سكطين 1
 21 11 سةخبيَط يطدد ثطاذآ ئدظد ىسددآ بيَدرآ 3



  
                                                                                                                   وردســــــــــــــــتانــجــــــــــــــريدة وقـــــــــــــــائع ك                     ـايعي كــــــوردســـــــتانــامةي وةقـــــــرِؤذنــــــ

 

 211العـدد(   –) ذمـارة                                           21                                                                                 1122 / 1 / 12

 

 411 كؤى طشتى  ئاظا دةوروبةريَن دهوكآ
 
 
 

 ثرؤذيَن ئاظا دهوكآ
 22 21 ويةكةةكق بس بطيند جددقيطيند دو 1
 12 21 يطيند ميكسةكةيآ جبيك يد يسدكطيَ ى 1
 21 21 يطيند دوو حدديليت جبيك 3
 33 21 يطيند دوو ثةمتيَت بد  4
 21 21 قمبري 221يطيند دوو مةيينيَن ةةحيكآ ديزل  5
 221 11 يطيند دوو ةطومبيَليَن بيك قب ضدكةة  بس ظةىسقس ند يلسك  2
 11 11 ليَن بيك قب دووةةدى بس سةخبيَط ند دوو ةطومبيَيطي 1
 261 11 يطيند دوو حةفدكيَت جة  سى 2

 524 كؤى طشتى ئاظا دهوكآ
 

 ضيَكرنا ثرؤذيَن جورة و جور ل قةزا بةردةرةش
 213 211 كوددريكطدد جدديَن يةةةيآ 1
 611 212 قيَطيطدد دوو ييلسمرتيَن جدديَن بةكدةكةش 1
 123 212 كيَكيَن ددفخؤ ل كوظيد  قيَطيطدد 3
 312 211 قيَطيطدد كيَكيَن ددفخسيى ل يةةةيآ 4
 212 261 قيَطيطدد كيَكيَن ددفخسيى ل دقكةةسو 5
 121 261 يسالدد دوو بريق دىةل ةسكق ئدظآ ل بةكدةكةش 2
 211 261 يسالدد بريةيآ دىةل ةسكق ئدظآ ل كوظيد 1
 11 11 شييند يطيَنةيى بس ئدظد بةكدةكة 2
 221 11 ىةرددددد يدكةبآ بس رسال بةكدةكةش 3
 211 111 ضيَكطدد سسةينيت ئدظطيَذ ل بةكدةكةش 11

 32111 كؤى طشتى ضيَكرنا ثرؤذيَن جورة و جور ل قةزا بةردةرةش
 

 ثرؤذيَن دةظةرا باتيَلىَ 
 212 221 ل بدةيلىَ  ئدظىَ يسالدد برييَن ئريةسقز  دىةل ثطوذآ 1
 16 12 برييَن ئدظى ل ىسددآ بدجد ىةددقال و ةسوسددد يسالدد  1
 211 211 ىسردكةند ةسكق ئدظآ ل ىسددآ مسديلند ظد 3
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 61 211 كيَكد ىسددآ بدجد دةكقظ و بدةقسس ذيَط  دنسةخبيَطيط  و ثدكقس  4
 452 كؤى طشتى دةظةرا باتيَلىَ

 
 

 ثرؤذين دةظةرا زاخو
 211 211 لكةبةكآيسالدد بريةيآ دىةل ةسكق ئدظآ ل ة 1
 21 21 ىةرددددد يدكةبآ بس ىسددآ دوالو بيزةرى و دةشت مط  1
 121 221 ىةرددددد ةسكق ئدظآ ل ةلكةبةكآ و ريزل و يدكيز و بديطمد و جةم يسكيى و بدةيفد 3
 221 211 قرييطدد جددق دددظ سنسكآ شدكةوقديآ 4
 11 11 فةكشكطدد ةيكةةة  ل دةظةكيَن جسدق ل زقخؤ 5
 11 21 يسدكطي كطدد جددق ةدخآ سيكدةكد و ييَس ة 2
 12 21 دسيذةدكطدد بدغضى ةدخآ ئدش ى 1
 22 21 بس ثطوذآ ئدظد زقخس 21 -21ةدقكيَن  2يطيند  2
 21 21 سةكوبةكيطدد ردةن و ضسودآ ز مزىةف د كةمحد  ةد دوكيددد ثيَىةسدز  3
 21 11 سةكوبةكيطدد جدديَن ردةن و ضسودآ ل زقخؤ 11
 21 32 ضيَكطدد سسةيند ل ةدخآ وةالت 11
 12 11 م161ضيَكطدد سسةيند ل ةدخآ كيدفد دوو ب دكيذةريد  11
 16 11 ضيَكطدد سسةيند ل ةدخآ ئةيلسل 13
 221 221 ىةرددددد يدكةبآ بس ىسددآ كيَسق  و بةكزيَكآ 14

 12112 كؤى طشتى دةظةرا زاخو
 

 ثروذيَن جورة و جور
 1,111 212 221ئدميَديآ ب دكيَذةريد  فطةركطدد مدخةىلَ 1
 1,211 212 فطايخددد درسك يد ديف دةوةةةى ديزقينىَ 1
 2,111 212 ضيَكطدد كيكد جددق جسود سديد  ل زقوي ة دددظ سنسك  شدكة وقدية زقوي ة 3
 2,112 111 1م213111ضيَكطدد بدكيد ىى ى ل سيَكيَليَ بطوبةكآ  4
 3,211 211 خطشنيد( ةدظةكق قدديديد –كيدفد  –شدكيد  –يةىل بدك  -شيَخ خدك  -سدديَن   سيند خدديد بس ى 121ئدظد يطدد  5

2 
خطشنيد(  –كيدفد  –شدكيد  –يةىل بدك  -شيَخ خدك  -ىةرددددد ئدظآ و يدكةبآ و كيَكآ بس ىسدديَن   سيند 

 1,121 212 ةدظةكق قدئيديد

 2,611 212 ئةدفدال قسددغد ئيَكآدسيذةدكطدد يةهلد دزقكةيآ بس بريةوةكييَت   1
 211 261 جسقدكدكيد بدذيَطآ درسيآ 2
 111 131 خدديد ةدةظدكق بدمةكدآ 21دسيذةدكطدد  3
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 211 211 بةكفطةيطدد و بدشكطدد ةسكق ئدظد ىسددآ بددكد سةك ب ددحيد بدمةكدآ 11
 11 211 دآبةكفطةيطدد و بدشكطدد ةسكق ئدظد ىسددآ شيَخ مةمد سةك ب ددحيد بدمةك 11
 22 21 ىةرددددد ئدظآ بس خددييَت دس  ردةينة ئدظديط  ل ددحيد بدمةكدآ 11
 221 211 قرييطدد جدديَت ددفخسيى ل ددحيد بدمةكدآ 13
 111 131 ضيَكطدد ئدظطيَذق صندوقى ل شدخكآ دزيك مزىةف د حجى قمحد 14
 1,211 212 ئدظديطدد دةخسشخددد دةكوودى ل درسيآ 15
 2,321 261 يةل و ثةال بسقةةدخبدديَت دس  ردةينة ئدظديطدديطيند  12
 131 362 خدديد ةسةكسنكآ 211بس خددييَت ئدظديطدد ب و كيك ثطوذيَت خزمةت ىسزقك  ئدظ و يدكة 11
 131 212 خدديد بس ئدينجييَت ئسةيَال سسالظ و شسقد212بس ثطوذآ ئدظديطدد خزمةت ىسزقك  ئدظ و يدكةب و كيك  ثطوذيَت 12
 6,111 212 خدديد ل دةظةكق سيَكيَلىَ 112بس ثطوذآ دسيذدكطدد خزمةت ىسزقك  ئدظ و يدكةب و كيك  ثطوذيَت 13

 412113 كؤى طشتى
 

 ثروذين دةظةرا شيَخان
 121 131 ثطوذآ ئدظد بس ىةكييَن دس  ل ددحيد قةسطويآ  1
 231 211 ش يط  ل سةك فةكمددبةكق ددحيد قةسطويآ .( ثدكضيَن ئةكد  ئةويَن ردةينة دقبة311ىةرددددد يدكةبآ بس   1
 216 211 ضيَكطدد كيَكيَن ىةكةييَن دس  ل ددحيد قةسطويآ 3
 211 131 ئدظديطدد رسال رةةكةف ند ل يسمةةطةرد يةةةيضى 4
 321 211 ضيَكطدد جدديَن ددفخس  ل شيَخد  5

 12511 كؤى طشتى دةظةرا شيَخان
 

 ثروذيَن دةظةرا ئاكرآ 
 211 211 م ل ئديطآ121قرييطدد جدديَن ددفخسيى بدكيذةريد 1
 221 221 م611ظةيط  و كقئيَخس ند ةيكةةة  ل جددق دووسديد  بس ىةكةيد سةكرلدق  و شةريدق  ب دكيذةريد  1
 221 11 م2111ظةيط  و قرييطدد جددق خةدةمى ل ةدخآ سةكرلدق  و ئدةةيى ب دكيَذةريد 3

 12111 كؤى طشتى دةظةرا ئاكرآ
 

 خانيا ل دةظةرا ئاميَديآ و سيَميَلىَ 1413ئاظاكرنا و نويذةنكرنا 
 1,116 211 خدديد ةسةكسنكآ 211ئدظديطدد  1
 2,121 212 كآخدديد ل ئينيى 121ئدظديطدد  1
 1,123 211 خدديد بس ئدينجييَت ئسةيَال سسالظ و شسقد 212ئدظديطدد  3
 2,111 212 رييآ و شيَالدزآخدديد ةديَطةةسيآ و س 221ئدظديطدد  4
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 616 111 خدديد ةئدميَديآ 31ئدظديطدد  5
 2,111 121 خدديد ةقةدشى 13ئدظديطدد  2
 2,121 212 خدديد بس سةكوك خيَزقديَت ئدينجى ل يسمةةطدرد يسقدآ 223ئدظديطدد  1
 1,261 211 خدديد بس شةريديَن دةظةكق ئدميَديآ 211ئدظديطدد  2
 2,311 212 دديد ل ىدبيَطيآ و خسكبنيآ و س كسكيآ و دوس ةيد ويدديد شطينخ 261ئدظديطدد  3
 1,221 221 (يم غطبى سيَكيَكلىَ  ئدوقكة (21خدديد ل دةظةكق سيَكيَلىَ ةة جمكع مدوكدد ةة   112دسيذةدكطدد  11

11 
 -قةكقري  -جد بةكقف بد -بدةقسس  -خددى بس ىسدديَن  يست  3خدديد ل دةظةكق سليَظددةيد رةك  21ئدظديطدد 

 –خددى بس ىسدديَن  ئدسيهآ  2قةكودة( ورةك  –ثيَبزدآ  –يددى عطب  -ردجيد  -يسقشآ  -ييَلة ستى 
 ىطةش(

221 111 

 2,123 212 خدديد ةديَطةةسيآ و سرييآ و شيالدزآ 221ثطوذيَت خزمةت ىسزقك  ئدظ يةرطةب و كيك بس ثطوذآ ئدظديطدد  11

13 
خدديد بس سةكوك خيَزديَت ئدينجى ل  221  ئدظ يةرطةب و كيك بس ثطوذآ ئدظديطدد ثطوذيَت خزمةت ىسزقك
 122 212 يسمةةطةرد يسقدآ .

 222313  كؤى طشتى ثاريَزطاى دهوك 23
 1412111 كؤى طشتى ثاريَزطاكان

 
 عَيراق –ثَيشنيارةكانى ليذنةى كاروبارى دارايى و ئابوورى ثةرلةمانى كوردستان 

 
ى ةيَذدة ثيَىنيدك دةية  يةةةمةودوق ئةم ثدكقدة ية ثدَةتىنت بؤ ثةكةثيَدقدى رةكيَم يؤبكطيَ ةوةو بةيدك بهيَنطيَت بةؤ  يؤ  ئةددقمدد .2

ثطاذة  سرتقةيذ  ىةوكةو ىطدط و ثيَسيست بؤ رةكيَكى يسكدس د  ب ضسدكة بسدجة  ثةكةثيَدقدى ثدكيَزىديد  ةةضةدد سةكضدوةيةيةوة 

ك بؤ ئةم مةبةس ة ديَت رةكوةرد ةةبسدجة  حكسمةةى رةكيَكى يسكدس دديش بطةة ثدكةيةيى ةط ةةكخد  ديَت وةك ةةبةغدقوة بسدجةية

دةيطيَت بؤ رةمد  مةبةست ب بؤية ثيَكد  بدشة ئةم بسدجةية يؤبكطيَ ةوةو بةيدكبهيَنطيَت بؤ ثطاذة  سرتقةيذ  و ىةطدط دةةوةك   

 بةثةكةةوقزةيى سةكف بكطيَت .

 

مددى ةيَذدة يددقش يَكيد  دسوسيسة بةدةست وخةةى خؤيد  دةةيَن ىسمدمند  ةةسةك ئةو بطةة ثدكةية رةية يةزاك ضةدد بةكيَزيَك ةةئةددق .1

 زيدةطة ب وة ةةوبدكةيةوة كوودكطددةوةيد  دةويَت   يددقش ةية ردوثيَض يطقوة ةةىةلَ يؤدسوسةيةمدددق ( .
 

حكسمةةى رةكيَكى يسكدسة د  بةؤ ثدكيَزىديةد  ةةةجيدةى بسدجةة       دقوق دةيطيَت يةئةم بسدجةية ددو بنطيَت بةبسدجة  ثدَةتى ى  .2

 ةةوقويدك  ثةكةثيَدقدى ثدكيَزىديددى رةكيَم .
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( ةيديدق ردةسوة   فطقودكطددى دةكوقزة  ئدميَد  2سةبدكةت بةثطاذةيددى ثدكيَزىد  درؤك / ثطاذة جؤكقو جؤكةيد  / زجنرية  ذمدكة   .3
( دوو مليدكو حةوت سةدو حةف د مليؤ  ديندك , ةةكقسة يدق ئةمةة جيَطةد     1,111,111  م( وةبةىسذمة 221بةدكيَذقيى  

ثطسيدكةو ةَيذدةيةمد  دقوق  كوودكطددةوة  زيدةط دةيدت دةكبدكة  ئةةم خدَةةة ب ضةسدكة ئةةم بةطةة ثةدكة ةةةكخددكطقوة زاكة بةؤ         
 م( .221دكوس كطددى دةكوقزةيةك بةدكيَذيى ةةدهد  

 
 

( دوو مليةدكو دوو  161166111( خددسو دكوست دةيطيَت ةةسةكسةدط بةةبطة    211(دق ردةسوة يةوق  21ةةزجنرية  ذمدكة   .2

( رةشت مليدك ديندك  ةةط ةةةكخددكطقوة بةؤ    6سةدو شةست و رةشت مليؤ  ديندك , يةضى ةةرةمد  خدَةدق ردةسوة يةوق بطة   

زيكة  ضسقك ئةوةددة  بطةة ثدكة  ةةكخددكطقو بؤ دكوسةت  ( خددسوة , ية دةيدةة د211ىةيددددى خزمةةطسقزقك  بؤ رةمد  ئةو  

 يطد  و ئدوةدقدكطددةوة  ئةو خددسقدة , ئةمةش خؤ  ةةخؤيدق جيَطد  ثطسيدك  ئيَكةية وة دقوق  كوودكطددةوة  زيدةط دةيةين .

 

 1321د  و دؤذة  يطدد ( ةةخى ةدق ةةخددة    ئدظديط21( خددسو ةةدةظةك  سيكيَل ةةزجنرية  ذمدكة  112دؤذة  يطددةوة    .1

خددسو ل دةظةكق ئدميَد  و سيكيَلىَ ( يةضى شسيَنى دكوست يطدديد  ديدك  دةيطقوة ئديد ةةض شدكاضكة يد  ىسدديَك دكوست دةيطيَن 

  , رةكوةرد شيَسة  سةكف يطددى ئةم بطةة ثدكةية بزقدني ئديد بةشيَسة  ةةددةكة يد شيَسة  بةخىينة يد  بةرةك شيَسةيةيى ةطة ؟

 

( ةةقةزق  ضةمضةمدلَ 11626622سةبدكةت بةثطاذةيددى دةظةك  ئيدقكة  ىةكميد  ةيَبينيكد  رةية ةةسةك ثطاذةيددى زجنرية    .1

 ةةذيَط ددو  كقييَىددى ةؤك  ئدو بةبىَ دةست ديىد  يطددى شسيَنى ثطاذةية .

 

ثدكيَزىديددى رةكيَم ب وة ةةسةكجةمى ئةو بطةة ثدكةية  ئةوة  زيدةط سةكجنى ئيَكة  كقييَىدوة ئةوةية يةةة يؤ  سةكجةم ثطاذةيددى  .6

ية بؤيد  ةةكخد  يطقوة ريض بطةيك يد  ريض ىسذمةيةك ةةكخد  دةيطقوة بؤ يةكةى يى سيدلَ ب ةةددوضة جيدجيديددى يسكدس د  ب بؤية 

ب ضسدكة رةمسومد  بديةخ و ىطدطى  ةيَذدةيةمد  ثيَىنيدك دةيدت ةةبسدجة  ددوبطقودق بةشيَكى بؤ يةكةى يى سيدلَ ةةكخد  بكطيَت

 ئةم يةكةة دةزقدني .

 

( ثطاذة دسسطقوة ب يةضى يؤ  كقسة ةقينة   11ةةالثةكة  يةيةمى خى ةيةدق يؤ  ذمدكة  ثطاذةيددى ثدكيَزىد  سليَكددى بة   .1

 ( ثطاذة .231( ثطاذةية ب وقةة يؤ  سةكجةم ثطاذةيد  رةمسو  بسو بة  221ثطاذةيد   
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ذمارةى ثارضةو 
 ناوبانطى

ئةو كةسانةى زةويان بؤ دةطةريَتةوة  ثؤلني
 سيفةت )عائدية(

 رووبةر
مةتر  مافة دياريةكان وةهى ديكة

 دووجا
 دؤمن ئؤلك

 / زةو  مدمؤس د2
خدوةددقكيةةى 

 دةوَةةت
وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 

 (11ك ثدكضة  ةةسة مدفى ردةسوضؤ 22 12 - زةو  ديَكى عيَطققية  زبري مجيل على( سةكبةخؤ

 / ىسدد  يدوقديد 1
خدوةددقكيةةى 

 دةوَةةت
وةزقكةةى دقكقيى وة دكوست يطقوةيد  مسةكى 

 سطفة بؤ خدوةدةيدديد  دةىةكيَ ةوة .
 - - 21 

ةةسةكيةةى مدفى ةيَتةكبسودى جؤىة بؤ ثدكضة 
(  جؤىةةة  11( بةرؤ  ثدكضة  21( و  22 

 ئدو  يددى ذدد (

 / بةك ئةشكةفت2

ةةى خدوةددقكي
 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 ( بةش دقدطقوة 62112عيَطققيددة   

 بةش عبدقهلل ةسفيق على 6111
 بةش يطيم حمكد شطيف على  2211

 بةش حسني بديز محة شطيف 21111
 بةش سعد  صدد  صدحل 2321
 بةش مطعى صدد  صدحل 2326
 بةش جميد حمكد شطيف على 6211
 جبدك محة شطيف على    بةش6361
 بةش صديق محة شطيف على  1162
 بةش زبري مجيل على 1621
 بةش دسزقد قسعد على 2612
 بةش شريزقد قسعد على 3111
 ةسفيق طاهربةش صبدح  2111

 كؤى طشتى 62112

 (11مدفى ردةسوضؤ ةةسةك ثدكضة   212 21 21 زةو  ديَكى

خدوةددقكيةةى  / زةو  بةيطةى 3
 دةوَةةت

ى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم وةزقكةة
 عيَطققية  ريسق عكط عزيز( سةكبةخؤ 

 (11مدفى ردةسوضؤ ةةسةك ثدكضة   11 2 - زةو  ديَكى

 / يددى زيَلسو2

خدوةددقكيةةى 
 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 عيَطققية  حسني بديز محة شطيف( سةكبةخؤ 

زةو  بةكقو 
دةضيَندكيَت 
بة بةكوبسمى 

 ردوينة

- 21 2 
مدفى ئدو خسقكددةوة  رةية ةةيددى ددو خؤ  وة 

 (11مدفى ردةسو ضؤ ةةسةك ثدكضة  

 / زةو  دقكآ1
خدوةددقكيةةى 

 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 عيَطققية  على عزيز ةسفيق( سةكبةخؤ 

 زةو  ديَكى
 ديةةى 2 12 -

 (11مدفى ردةسوضؤ ةةسةك ثدكضة   6 6 - زةو  ديَكىوةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم ددقكيةةى خدوة / سةكيةوك يؤةط1

  الَ و سةرضاوةكانى ئاووةزارةتى كشتوك
  11/1/1111لــــة  1111ذمـــــارة : 

 33 : ذمارةى كةرت 1111(ى سالَى 21ئاطادارى برِيارى ضةسثاندنى مافى زةوى و باغضةكان بةثيَى ياساى ذمارة ) ثاريَزطا : هةوليَر 
 كاوانيان  : ناوى كةرت ةكان ئاطادارميان بآلوكردةوة لةم ثارضانةى خوارةوة ثشت بةسنت بةدةرضوونى برِيارةكانى ضةسثاندنى مافى زةوى و باغض قةزا : خةبات  

 110111/  1: ثيَوةر  رةشةكران(ا/د33سنوورى ثارضةكان هةر وةك لةنةخشةى كادسرتؤ ديارى كراوة بةذمارة ) ناحية : دارةشةكران
 
 

:  ريَكةوتى دةرضوونى 
11/11/1113 
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 عيَطققية  عبدهلل ةسفيق على( سةكبةخؤ  دةوَةةت

 / سؤكقو6
خدوةددقكيةةى 

 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 ةسفيق( سةكبةخؤ  ظاهرعيَطققية  فدكس 

 يَكىزةو  د
 (11مدفى ردةسوضؤ ةةسةك ثدكضة   32 21 -

 / سؤكقو1
خدوةددقكيةةى 

 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 عيَطققية  قمسدعيل عزيز ةسفيق( سةكبةخؤ 

 زةو  ديَكى
 (11مدفى ردةسوضؤ ةةسةك ثدكضة   22 1 -

خدوةددقكيةةى  / يسدة يةم يدك21
 دةوَةةت

و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم  وةزقكةةى دقكقيى
 عيَطققية  جميد حمكد شطيف على( سةكبةخؤ 

 (11مدفى ردةسوضؤ ةةسةك ثدكضة   2 22 - زةو  ديَكى

خدوةددقكيةةى  / يسدة يةم يدك22
 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 عيَطققية  جميد حمكد شطيف على( سةكبةخؤ

 ديةةى 3 23 - زةو  ديَكى 

 / سةك ئةشكةفت21
خدوةددقكيةةى 

 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 طاهرعيَطققية  حمكد ةسفيق على و صبدح 

 ةسفيق( بةديسةيى
 (11مدفى ردةسوضؤ ةةسةك ثدكضة   21 22 - زةو  ديَكى

 / سؤكةبد 22

خدوةددقكيةةى 
 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 ( بةش دقدطقوة  1216عيَطققية  
 بةش سليم عبدقهلل سليم2116
 بةش قمحد حدكس محدقمني 111
 بةش صدحل صدد  صدحل 112
 بةش سدمى صدد  صدحل 112

 يؤ  ىى ى 1216

 212 2 - زةو  ديَكى 
ةةسةكيةةى مدفى ةيَتةكبسودى كيَطد  ذمدكة 

 11) 

 بدسكد  23

خدوةددقكيةةى 
 دةوَةةت

مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم  وةزقكةةى دقكقيى و
 ( بةش دقدطقوة1212عريققيددة  

 بةش شيخ قمحد حدكس محدقمني  2221 
  عثمان بةش عبدقةلة شسكو 212
 بةش سليم عبدقةلة سليم  211

 كؤى طشتى  1212

 ديةةى  61 21 - زةو  ديَكى 

 زةو  مسد  22

خدوةددقكيةةى 
كةف دكيطد  بؤ ئةم  وةزقكةةى دقكقكيى و مدفى دةوَةةت

 عريققية  جميد حمكد شطيف على ( سةكبةخؤ

 زةو  بةكقو
دةضيندكيَت 
بة بةكوبةمى 
 ردوينة 

( وة مدفى ئدو 11مدفى ردةسوضؤ ةةسةك ثدكضة   - 1 12
 خسقكددةوة  ةةيددى ذدددة 

 / بةكىسدد 21 

خدوةددقكيةةى 
وةزقكةةى دقكقيى ومدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم  دةوَةةت

 دة  جبدك محة شطيف على ( سةكبةخؤ عريققيد

زةو  بة كقو 
دةضيندكيَت 
بة بةكوبسمى 
 ردوينة 

- 3 2 
 مدفى ئدو خسقكددةوة  رةية ةةيددى ذدد 

( وة 1وة مدفى ةيَتةكبسودى جؤىة ةة ثدكضة  
 ( 11مدفى ردةسوضؤ ةةسةك ثدكضة  

 / داىل حدجى شيَخ 26

خدوةددقكيةةى 
 دةوَةةت

كةف دكيطد  بؤ ئةم وةزقكةةى دقكقيى و مدفى 
 عريققيددة 

 ( بةش دقدطقوة3112 
 قرط ةسفيق على طبةش  221
 بةش زبريمجيل على 221

 بةش ركزة عزيز ةسفيق  2316
 بةش حمكد ةسفيق على  2221

 216 12 - زةو  ديَكى 
ةةسةكيةةى مدفى ةيَتة كبسودى كةيَطد  ذمدكة 

 ( 222(و 61(و 12(و 66 
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 بةش قمسدعيل عزيز ةسفيق على  321
 بةش عبدقةلة ةسفيق على  212
 بةش جميد حمكد شطيف على 121

 كؤى طشتى  3112

 / يةوك ي ك 21
خدوةددقكيةةى 

 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 (11مدفى ردةسوضؤ ةةسةك ثدكضة   2 2 - زةو  ديَكى  عريققية  يطيم حمكد شطيف على ( سةكبةخؤ

 / ددوبةدد  11

ددقكيةةى خدوة
 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 ( بةش دقدطقوة 112عريققيددة  

 بةش جبدك محة شطيف على  212
 بةش خسطو عبدقةلة شسكو  11

  كؤى طشتى112

 6 12 - زةو  ديَكى 
ةةسةكيةةى مدفى ةيَتةكبسودى كةيَطد  ذمدكة 

 11) 

 / ىؤكة ئؤمةك 12

خدوةددقكيةةى 
 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 ظاهرعريققيددة  عبدقهلل ةسفيق على و فدكس 

 ةسفيق( بةديسةيى

زةو  بة كقو 
دةضيندكيَت 
بة بةكوبسمى 

 ردوينة

- 23 2 
مدفى ئدو خسقكددةوة  رةية ةةيددى ددوخؤ  
 يددى ثسدط( وة ةةسةكيةةى مدفى ةيَتةكبسودى 

 (12كيَطد  ذمدكة  

خدوةددقكيةةى  حدجى شيَخ / داىل 11
 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 عريققية  ركزة عزيز ةسفيق( سةكبةخؤ

 (11مدفى ردةسوضؤ ةةسةك ثدكضة   3 22 - زةو  ديَكى

 / حدجى شيَخ 12

خدوةددقكيةةى 
 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
شريزقد و دسزقد يسك  عريققيددة  حمكد سليم و 
 قسعد على( بةيةيسددى

زةو  بة كقو 
دةضيندكيَت 
بة بةكوبسمى 

 ردوينة

- 1 1 
مدفى ئدو خسقكددةوة  رةية ةةيددى ددو خؤ  
 يددى حدجى شيَخ( وةمدفى ردةسوضؤ ةةسةك 

 (11ثدكضة  

 / زةو  يسك 12َ
خدوةددقكيةةى 

 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
ريققيددة  قمحد و شيَخ قمحد يسك  حدكس ع

 محدقمني( بةديسةيى

 ديةةى  21 1 - زةو  ديَكى

 / ىطد  مةال ئددةم11
خدوةددقكيةةى 

 دةوَةةت

وةزقكةةى دقكقيى و مدفى كةف دكيطد  بؤ ئةم 
 عريققية  زبري مجيل على( سةكبةخؤ

 21 13 - زةو  ديَكى
ةةسةكيةةى مدفى ةيَتةكبسودى كيَطد  ذمدكة 

 11 ) 

 / ثدوق  11

خدوةددقكيةةى 
 دةوَةةت 

ةةجيدةى خةَةكى  –وةزقكةةى دقكقيى عريق  
 ىسدد  يدوقديد  

بةكدةالدة 
ددىسجنىَ بؤ 
يدك  

يى سيدَةى 
بةيدكديَت 
بؤةةوةكىد  
خةَةكى 
ىسدد  
 يدوقديد 

- 11 2612 

ةةسةكيةةى مدفى ردةسوضؤ بؤ ثدكضةيددى ذمدكة 
 2-2-3-2-1-6-1-21-22-21-22-

21-21-11-12-13) 
وة ةةسةكيةةى مدفى ةيَتةكبسودى جؤىة  ئدو  
يددى ذدد  وة ئةم بةجيَكدوقدة  ية ذمدكةيدديد  

 16-222-221-11-13-12-23-61-
 ( بةددويدق ةيَدةثةكيَت 11-232

 
 

 مجيل سليمان حيدر
 اوةكانى ئاووةزيرى كشتوكالَ و سةرض
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 وةزارةتـى دارايـى وئـابـوورى
 11/1/1111ة ـــل 442ارة : ـــذم
 

 بـــةيــان
 

بةةةةثيَى مةةةدددة  حةظةةةدة بطةىةةةة  دووةم ةةيدسةةةديى وةزقكةةةةةى دقكقيةةةى وئةةةدبسوك  رةةةةكيَكى يسكدسةةة د                                       
 -وةبةةثيَى ئةةو دةسةةتةةة  ثيَةكد  دكقوة بةطةيةدكمةددةدق بةة : (1121(  سةدَةةى  2ذمةدكة 

             

 دَةنيديى جؤك  ( ةةديسقدى وةزقكةت وةبةس ددةوة  بةدسوسينطة  وةزيط .كيَسةبةكقيةةى يطددةوة  بة   
 
 
 
 

 بـايـز سـعـيد مـحـمـد
 وةزيرى دارايى وئابوورى

 
 
 

 وةزارةتـى دارايـى وئـابـوورى
 3/1/1111ة ـــل 1111ارة : ـــذم
 

 بـــةيــان
 

سةةةديى وةزقكةةةةةى دقكقيةةةى وئةةةدبسوك  رةةةةكيَكى يسكدسةةة د                          بةةةةثيَى مةةةدددة  حةظةةةدة بطةىةةةة  دووةم ةةيد             
 -وةبةةثيَى ئةةو دةسةةتةةة  ثيَةكد  دكقوة بةطةيةدكمةددةدق بةة : (1121(  سةدَةةى  2ذمةدكة 

             

   بةدكى ثيىةسدز  ةةرةوةيَط و درؤك سةكبة بةكيَسةبةكقيةةى ىى ى بةدكى كقفيدةين .يطددةوة 
 
 
 
 

 بـايـز سـعـيد مـحـمـد
 وةزيرى دارايى وئابوورى
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 دادى ــــــــوةزارةتـ
 11/1/1111لة  151ذمارة : 

 
 (1بـةيـانى ذمارة )

 

 1111  سدَةى 22ئةو دةسةتةة  ثيَكدددكقوة بةثيَى   مدددة  دؤيةم / بطةىة دوو ( ةةيدسد  وةزقكةةى دقد ذمدكة   بةثيَى           
 -ةدق بةة :بةطةيةدكمةدد( 

             

   فةكمددطة  دقددسوس ةةددحية  بيَ سقةة .يطددةوة 
 
 
 
 

 دادوةر
 رشـــــيد  رؤوف
 دادرى ـــــوةزي

 
 

 نـــــاوخـــــؤى رةتـــــوةزا
 1/1/1111لة  1331ذمارة : 

 
 

 (2) بـــةيــان
 

 زقديدك    شدكةزووك ( .ىؤكينى ددو  دسوسينطة  زقديدك    رةَةةجبة  ةدزة ( بؤ ددو  دسوسينطة  
             

 
 
 
 

 كــريــم ســنجـارى
 نــاوخـــؤرى ــوةزي
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 طوزارشارةوانى وطةشت ووةزارةتى 
 12/1/1111ة ـلـــ 1354ـارة : ــذمـ
 

 بـــةيــان
 

(  سةدَةى  1ذمةدكة    بةثيَى ئةو دةسةتةة  يةثيَكد  دكقوة ةةمدددة    حةوةةم ( ةةيدسد  بةةكيَسةبطددى شةدكةوقديةيد          
 -  رةمسقكيطقو بطةيدكمدددق بة :2112

 

 يطددةوة  شدكةوقدى بسزق  ةةقةزق  شيَخد  سةكبة ثدكيَزىد  درؤك . .2
 ( . وةقديعى يسكدس د ئةم بةيددة جىَ بةجىَ دةيطيَت ةةكاذ  بآلويطددةوة  ةةكاذددمة     .1

             
 
 

               

 ئةندازيار 
 ىمصطفمسري عبداهلل 

 شارةوانى و طةشت وطوزاروةزيرى 
 

 
 

 طوزارشارةوانى وطةشت ووةزارةتى 
 31/1/1111ة ـلـــ 1423ـارة : ــذمـ
 

 بـــةيــان
 

(  سةدَةى  1بةثيَى ئةو دةسةتةة  يةثيَكد  دكقوة ةةمدددة    حةوةةم ( ةةيدسد  بةةكيَسةبطددى شةدكةوقديةيد  ذمةدكة            
 -بة :   رةمسقكيطقو بطةيدكمدددق2112

 

 يطددةوة  شدكةوقدى ةةىسدد    خةةدك َ ( ةةقةزق  شيَخد  سةكبة ثدكيَزىد  درؤك . .2
 ( . وةقديعى يسكدس د ئةم بةيددة جىَ بةجىَ دةيطيَت ةةكاذ  بآلويطددةوة  ةةكاذددمة     .1

 
 

               
 ئةندازيار 

 مصطفىمسري عبداهلل 
 شارةوانى و طةشت وطوزاروةزيرى 
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 لرمحن الرحيمبسم اهلل ا
 

 العراق –إقليم كوردستان 
 ليم ـة االقـاسـرئ     

 الرئيس          
 

 بأسم الشعب
 رارــق

 1111لسنة ( 1رقم )
 1112( لسنة 2رقم )العراق  –للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة االوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان  وفقًا

  قررنا اصدار : 21/21/1121( يف 12) العراق يف جلسته املرقمة –رعه برملان كوردستان على ماش املعدل وبناءًا
 

  1111( لسنة 11قانون رقم ) 
 العراق  –قانون سلفة الزواج يف اقليم كوردستان 

 

سلفة الزواج للمواطنني ضمن امليزانية العامة لالقليم لتأمني  ويًاسن العراق مبلغًا –ختصص حكومة اقليم كوردستان  وىل :املادة األ
 1الحكام هذا القانون  الراغبني يف احلصول عليها تنفيذًا

 

 تدفع سلفة الزواج وفق الضوابط االتية :  املادة الثانية : 
 

 1العراق وساكنا فيها  –ان يكون طالب السلفة من مواطين اقليم كوردستان  :أوالً
 1أمت طالب السلفة الثامنة عشرة من عمره  :اًثاني
 1ان يربم عقد الزواج لدى احملاكم املختصة يف االقليم  :ثالثاً
 1من سلفة زواج اخرى  ان اليكون مستفيدًا : رابعاً
 1 اب الدرجات اخلاصة اذا كان موظفًااال يكون من اصح :خامساً
 1يعترب الزوج والزوجة حبكم شخص واحد الغراض استحقاق السلفة  :سادساً

 

 1يف املوازنة العامة مبا يتالئم مع الظروف االقتصادية الزواج سنويًا  سلفة حتدد املادة الثالثة :
 

 1التستويف اية فوائد قانونية عن السلفة املدفوعة  املادة الرابعة :
 

 1يف حالة وفاة طالب السلفة قبل تسديدها يعفى الورثة من مبلغ السلفة او عما تبقى منها  املادة اخلامسة :
 

فوعة من طالبها واليت يف حالة حصول الطالق او التفريق او فسخ عقد الزواج بني الزوجني تستحصل السلفة املد املادة السادسة :
 1الحكام القوانني النافذة يف االقليم خبصوص حتصيل الديون احلكومية  تعترب دينًا ممتازًا وفقًا

 

 1اليستحق السلفة غري عاقدي الزواج االول  املادة السابعة :
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 1احكام هذا القانون  اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ على الوزارة املالية واالقتصاد دة الثامنة :املا
 

 1على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون  املادة التاسعة :
 

 1كوردستان (  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية ) وقائع املادة العاشرة :
 
 
 
 
 
 
 

 مسعود بارزانى
 العراق –رئيس اقليم كوردستان 

 
 
 
 
 

 -: هـــــةولـــري
 

 ميالدية .1122/كانون الثاني/21
 كوردية .1121/بةةةفةطقدةبدك/11
 هجرية . 2321/ صــــــفـر /22
 
 
 
 
 
 

 االسباب املوجبة
 الظروف الراهنة مشكلة شاخصة تشمل شرةحة واسعة من الشباب سرة اساس اجملتمع وتشكل صعوبة تكوينها والزواج يفاال        

املشكلة ، فقد شرع  ة هذهاج وتكوين االسرة وللتخفيف من وطأاملوظفني واملواطنني حمدودي الدخل ومبا ان لكل مواطن احلق يف الزو
 . هذا القانون
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 العراق –إقليم كوردستان 
 ليم رئاسة االق       

 الرئيس           
 باسم الشعب

 رارـــق
 1111( لسنة 1رقم )

( لسـنة  2العـراق رقـم )   –وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردسـتان       
 قررنا إصدار : 11/21/1121( يف 21العراق يف جلسته املرقمة ) –املعدل و بناءًا على ما شرعة برملان كوردستان  1112

 
 العراق –الصادر من برملان كوردستان  1111( لسنة 1قرار رقم )

 

 إقرار املوازنة اخلاصة لدعم احملافظات املرفقة بهذا القرار . أوالً :
 

 العراق . –إقرار مقرتحات جلنة الشؤون املالية و االقتصادية لربملان كوردستان  ثانياً :
 

 جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ هذا القرار .على  ثالثاً :
 

 وينشر يف اجلريدة الرمسية ) وقائع كوردستان ( . 11/21/1121يعترب القرار نافذا إعتبارا من تأريخ اقراره يف  رابعاً :
  

 
 
 

 مسعود بارزانى 
 العراق  –رئيس اقليم كوردستان 

 
 
 

 -: هـــــةولـــري
 

 ميالدية . 1111/كانون الثاني/11
 كوردية . 1111/دق ةةةدةةبةكي/11
 هجرية . 1431ر/ــــفـــــــ/ص12
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 1111التكلميلي لتطوير احملافظات لسنة 

 مبالغ املشاريع بالدوالر مبالغ املشاريع/ مليون دينار عدد املشاريع احملافظة ت 
 333321 223211 221 اربيل  1
 113126 113111 221 السليمانية 1
 213161 123221 21 ارة كرمياناد 3
 113122 613121 62 دهوك 4

 111.122 141.112 343 اجملموع الكلي
 

 

 دور الشهداء واملؤنفلني
 مبالغ املشاريع / مليون دينار عدد الدور احملافظة ت
 113211 111 اربيل  1
 213111 2121 السليمانية  1

 21.111 1111 اجملموع الكلي
 

 ت
 اسم املشروع

مدة 
 املشروع

مبلغ املشروع 
 مليون دينار

 حمافظ اربيل

 131 111 انشاء طريق يف بلدة بلي / بارزان  1

1 
 ( شفالت بويكات واسنان حفارة وجك وقالعة اشجار ولبلديات1( آليات وسيارة رفع النفايات و )6شراء وتأمني )

 2,211 211 ( يف اربيل   2-1-2-3-2-1) 

 661 161 ارارات يف صالح الدين  انشاء مدرجات مللعب 3

4 
 ( غرفة ملدارس ) خندة يف شهيدان طريق خممور ، قالي نوي يف بنصالوة ، حي روشنبريي بريمام21انشاء )

 211 221  ( يف صالح الدين 

 63 11 تأمني ووضع طسات , رمبة , كونكريت بداًل عن الطسات البالستيكية يف شوارع اربيل الرئيسية  5
 21 11 زقة يف حي زيور , قرب مدرسة سورك يف شقالوة صب أ 2
 16 211 برحوشرت(  –نقل ميزان جيكر )افراز( بالقرب من سيطرة عنكاوة اىل طريق )افراز  1
 26 211 حفر اثار يف مزار حي العرب  2
 1 11 انشاء غرفة المام مسجد شقالوة  3
 22 211 ( م جبوار فندق روتانا11انشاء شارع ) 11
 12 21 اكمال مسجد حاج عمران  11
 21 11 وضع الثيل الصناعي لساحة املدرسة االملانية  11
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 1 21 اكساء عدد من ازقة حي جنديان خبليط الرمل واحلصى يف سوران  13
 1 21 انشاء جماري انبوبية يف حي رابرين حلف مدرسة هلويست / القسم الثاني  14
 21 11 كوري يف ناحية صالح الدين   -رداربزما –تصليح طريق بربيان  15
 22 32 انشاء جماري انبوبية يف حي بهار يف ناحية حبركة  12
 61 211 صب عدد من شوارع حي شورش يف قضاء رواندوز  11
 232 211 انشاء وصب الشوارع الداخلية لعدد من احياء بلدة سيكان  12

13 
 ارشادية ( ة,مصطبات جلوس,حاويات نفايات,لوحات مرافق صحي , كربات تأمني اخلدمات السياحية )
 213 232 اربيلفى األماكن السياحية يف 

 262 131 مشروع ري ميكوى يف قرية ماوتان / ناحية حاج عمران  11
 211 131 كم /ناحية قوشتبة 22وادي شرغة بطول  –انشاء طريق قرية بردبر  11

11 
 كسنزان وتوسيع شبكة توزيع املياة)حي شارواني,كماندام،فرمانربان(  توسيع شبكة توزيع املياة وربطها مع آبار

 611 261 وربطها مع آبار حي برايةتى /ناحية دارتو 

 32 211 ( يف االفراز1-2تصليح وتطوير املنظومة الكهربائية ملشروع ماء اآلفراز ) 13
 221 211 ( حصاروك /القسم الثانى 2ن املقاطعة )( غرفة ف حي زيال2( آبار وانشاء )2توسيع شبكة توزيع مياة وحفر ) 14
 11 11 توسيع شبكة توزيع املياة يف حي بهارى نوي خلف تلة )كللك مشك(  15
 111 211 ( باداوة2حي زاكروس ) يع شبكة توزيع املياه وحفر بئر يفتوس 12
 1,211 211 انشاء الشوارع الداخلية حلي ديلمان /سوران  11
 2,121 111 و الشوارع الداخلية لقرييت ديلزيان و بادليان /سوران  خدمات الطرق 12
 2,112 111 خدمات الشوارع الداخلية حلي ديانا القديم / سوران  13
 11 11 ( م لقرية ناوكنداني خوارو / صالح الدين 611انشاء جمريني للصرف الصحي الصندوقي مع طريقني ثانويني بطول ) 31
 131 211 ( كم 1,12بري ميدان ( بطول ) –ري تصليح طريق ) قس 31
 212 111 (DBSDجوامان واكساءه بطبقة ) –(كم/قسري 2,2تصليح طريق قرية )ولزي ( بطول ) 31
 113 211 ( كم يف ناحية هريان / شقالوة 2,6انشاء طريق قرية )ناوداروكان ( بطول ) 33
 23 11  ( يكور / مسيالن( يف قرية ) آشي ب  compositeانشاء جسر من نوع ) 34
 11 11 ( م يف قرية زيدي ورتي 22( م بطول )2×2انشاء جماري صندوقي للصرف الصحي بثالثة منافذ )  35
 312 261 سيكانيان / جومان  – ستيانشاء طريق كاني  32
 111 211 (كم التابع لقضاء سوران 31جومان( بطول )-تصليح بعض أماكن يف الطريق الرئيسي )سوران 31
 132 221 كم 11بانكان ( بطول  –باسكا اريتة  –مكردان  –انشاء مساند لطريق ) قنديل  32
 21 11 نقل خليط االسفلت من معمل اسفلت قتوي اىل مشروع اكساء طريق ال)ترانزيت( 33
 113 212 ايصال كهرباء اىل قرى ) ديليزيان وكوركان وبلكان وعودالن وبريعاربان (  41
 211 11 ( غرف ملدرسة قرية سيدان , تعمري وانشاء ثالثة مرافق صحية جملمع الشهيد فاخر مريكه سورى , تعمري مدرسة تارين 3ء )انشا 41
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 121 21 ( رحلة لشخصني لرتبية اربيل ) مواد اولية ( ملعمل جنارة املديرية العامة لرتبية اربيل 12111شراء مواد خاصة لصنع )  41
 111 11 الضرورية ملدارس مدينة اربيل تامني املواد  43
 216 211 الت املعمل رة تربية اربيل ومواد الضرورية آلاجرة صنع رحالت واملواد الضرورية ملنتسيب معمل جنا 44

45 
حلة الثانية )مالحظة مت تنفيذ املرحلة األوىل مببلغ ملرل واحلصى وصب شوارع حي ككوك/انشاء جماري وفرش الرم

 2,111 121 (1111( دينار من ميزانية التطور /2,231,221,111)

 11 12 حمطة داربرو اىل شيواشوك –مد شبكة توزيع املياه يف مشروع ماء كويسنجق  42
 11 12 انشاء سياج اسالك شائكة وتنظيم وفرش الرمل واحلصى وجماري القسم الداخلي للمعهد الفين /كويسنجق 41
 2,611 111 سيربدان انشاء الشارع الرئيسى لقرية  42
 2,211 111 انشاء شوارع منطقة كردجوتيار  43
 366 261 ( م جبانب و خلف اجلامعة الرتكية 11انشاء شارع ) 51
 162 111 انشاء الشوارع الداخلية يف املنطقة الصناعة اجلنوبية  51
 212 11 انشاء الشوارع داخل املخازن خلف العالفني  51
 62 21 وبية يف حي روناكي خلف ثانوية روناكي للبنات انشاء جماري انب 53
 111 11 انشاء جماري انبوبية يف حي كرد حممد  54
 211 12 انشاء جماري انبوبية يف حي كشتوكال يف قضاء خبات  55
 21 61 انشاء جماري انبوبية يف حي خانزاد بالقرب من مدرسة هلويست  52
 12 61 يف حي كوردستان بالقرب من مستشفي سردم انشاء جماري انبوبية كونكريتية 51
 12 11 انشاء جماري انبوبية يف حي آزادي بالقرب من روضة ميالق خلف املبين القديم لوزارة الداخلية  52
 11 11 انشاء جماري انبوبية يف حي برباخجان )القسم الثانى(يف رواندوز 53
 62 12 من حديقة خانزاد انشاء جماري انبوبية يف حي ترياوة بالقرب  21
 111 11 انشاء جماري انبوبية يف حي افسران امام جامع جالل خليل  21
 111 211 انشاء جماري انبوبية يف حي ماموستايان بالقرب من مدرسة آسو 21
 211 11 ن مدرسة نيشتيمان يف حي شيخ اهللانشاء جماري انبوبية بالستيكية بالقرب م 23
 322 111 بوبية يف حي نوروز / قضاء رواندزانشاء جماري ان 24
 122 11 انشاء جماري انبوبية حلي كوره زين يف ناحية خليفان  25
 21 32 (م 22( م يف قرية شا اومر التابعة لناحية كسنزان بطول )2×2انشاء قنطرة صندوقية مبنفذين ) 22
 11 11 روستم رسول انشاء جماري انبوبية بالصب يف حي كويستان بالقرب من مسجد  21
 211 12 انشاء جماري يف حي نيشمان بالقرب من مدرسة زانست  22
 61 12 انشاء جماري بالصب يف جممع )واو( يف بلدة صالح الدين  23
 223 211 انشاء جماري انبوبية يف حي آزادي يف بلدة رواندز  11
 2,611 121 الثانية انشاء شوارع و جماري انبوبية يف حي كونة كورك /املرحلة  11
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 2,111 111 يان/املرحلة الثانية ذانشاء الشوارع الداخلية يف حي  11
 112 261 انشاء شوارع متفرقة يف املنطقة الصناعية اجلنوبية /املرحلة الثانية  13
 212 12 يان  يف اربيل ذانشاء شوارع يف حي  14
 222 211 رشه/اربيل انشاء شوارع متفرقة يف كرده 15
 611 111 كورك/املرحلة االولي  انشاء شوارع وجماري يف حي كونه 12
 111 131 انشاء شوارع متفرقة يف حي )عداله نوي ( يف اربيل  11
 121 211 كركوك  –خدمات شوارع وجماري حلي الشهداء على طريق اربيل  12
 2,132 111 رحلة الثانية ( امل163قاطع  -انشاء الشوارع الداخلية مع اجملاري يف حي )نازناز 13
 2,111 111 (  املرحلة االوىل  163قاطع  –انشاء الشوارع الداخلية مع اجملاري يف حي ) نازناز  21
 216 261 تنظيم و جتديد عدد من األزقة يف حي صالح الدين  21
 2,112 111 /وزيران /املرحلة الثانية 1انشاء الشوارع الداخلية مع اجملاري يف حي  21
 211 62 ( م مقابل جامعة جيهان 11تعمري شارع ) 23
 11 12 1انشاء مبين قسم اخلدمات داخل مرآب البلدية / 24
 161 211 تصليح وتطوير الشارع الكائن خلف حمطة تعيبئة خاك )طريق املوصل القديم ( 25
 121 261 1انشاء الشوارع الداخلية واجملاري حلي بهاري نوي /املرحلة / 22
 111 211 خلف االسايش العامة جامع شيخ عبداهلل عبدالقادر برزجنى مع اجملاري  دك كزىتصليح لشوارع الداخلية يف حي  21
 211 211 فتح وصب الشوارع الداخلية يف حي كوران  22
 221 211 انشاء سقيفة لسوق كوران  23
 12 12 (م 211طول )خممور يف حي بهاري كون ب –فتح وانشاء الطريق الرئيسي اربيل  31
 122 211 اري وصب الشوارع الداخلية يف حي تورق انشاء جم 31
 2,111 111 خدمات جماري وشوارع يف حي هاوكارى قرب حبركة 31

33 
 و سوق بريةزدد  شركة الشرق اآلوسط /سوق ديل شبكة توزيع املياء يف حي خانقاه جبوارانشاء شوارع و جماري وتب

 321 261 شيخ اهلل يف اربيل 

 636 121 انشاء شوارع وجماري مع شبكة توزيع املياء يف حي سيداوة خلف حديقة بروسك 34

35 
 العلوة القدمية وسوق حيدر بقال ورص الكربستون  توزيع املياء يف حي سيتاقان جبوارانشاء شوارع و تبديل شبكة 

 111 211 يف ساحة باعة اخلضر 

 231 111 يداوة بالقرب من مسجد عبداهلل همزة وجامع باقالني يف اربيلانشاء شوارع و جماري يف حى س 32
 31 11 انشاء املبين االداري لتعجيل / املرحلة الثانية 31
 211 221 انشاء شوارع و جماري يف حى خانقاه ما حول مدرسة نيشتمان مع تبديل شبكة توزيع الياه 32
 331 11 اه يف حى منارة خاف مدرسة ميديايانشاء شوارع و جماري مع مد شبكة توزيع امل 33
 111 211 انشاء شوارع و جماري يف ساحة بيع اخلضار يف حي ترياوة بالقرب من مسجد شيخ مال رشيد يف اربيل 111
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 112 11 ايصال الطاقة الكهربائية اىل معمل غاز جممع بستورة 111
 212 221 عنكاوة / القسم األول 163اني + القسم الث -ايصال الطاقة الكهربائية اىل حي راسيت  111
 121 111 ايصال الطاقة الكهربائية اىل تسع احياء يف سوران 113
 222 211 خممور -ديبكة  – بطتأسيس شبكة توزيع جديدة للكهرباء لقرية حسن  114
 213 211 خليفان  –( كي يف اىل قرية دولة تيسو 22ايصال خط ) 115
 11 62 شارع خوشناو –شقالوة  معاجلة )بارزوري( 112
 111 211 شقالوة -صالح الدين  –ايصال الطاقة الكهربائية اىل قرية دوين  111
 261 221 ايصال الطاقة الكهربائية اىل قرية كردالنكة سعيد وكردالنكة جميد / قوشتبة 112
 226 221 / القسم األولاذار يف كسنزان  22تأسيس شبكة جديدة لتوزيع الطاقة الكهربائية يف حي  113
 132 211 (شقالوة -ايصال الطاقة الكهربائية اىل قرى )تاجلار / باسكة كاريتة / قالجتن هركي/ بريورمان / كلكني كلو ، حرير 111
 616 221 / مساقوىل سروجاوة / سوسي( كويسنجق ىطةكايصال الطاقة الكهربائية اىل قرى )مساقوىل  111
 221 221 شقالوة –األنارة طريق شورش كشف اضايف لشبكة  111
 21 12 سيدكان – مريىد ايصال الطاقة الكهربائية اىل قرية ناو  113
 2,211 121 ايصال الطاقة الكهربائية اىل قرية ملكان 114
 211 211 ( منزل يف حي بريكوت )هاوكارى(611مد خط الطاقة الكهربائية اىل ) 115
 211 211 طريق كركوك –اىل حي شهدان  مد خط الطاقة الكهربائية 112
 211 211 ايصال الطاقة الكهربائية اىل مشروع ماء ناحية اشيت واخرج فيدر كيبل جديد من حمطة باكور اىل سنرتميديا 111

 311,53 اجملموع الكلي حملافظة اربيل

  
 مشاريع مديرية ماء السليمانية

 232 11 شكركة 1(م121انشاء خزان كونكرييت ) 1
 221,2 111 مد وجتديد شبكة توزيع املياه يف مركز مدينة السليمانية 1
 262 11 212( يف حي سيوان 26، 21، 21، 22تبدل ومد انابيب املياه اىل األزقة املرقمة ) 3
 221 11  وَةسبة" ديكتايل يف حي 21" من انبوب 6مد انابيب  4
 211 12 111رع خرياهلل عبدالكريم يف حي سليمانى نوى تبديل ومد أنابيب مياه لعدد من األزقة يف شا 5
 222 21 (211وعدد من ازقة حي هندرين ) 21شارع هريم  اىل مد أنابيب مياه 2

1 
 ( اىل أحياء )ازادى و خبات وزمناكو( ووضع فوهات ىطدة ىطو مد انبوب رئيسى من خزانة )

 2,623 211 حريق جلزء من شارع امللك حممود )الستني مرتي(

2 
 ( اىل خزانة هندرين وانشاء فوهات اطفاء احلرائق على خط P.W.J" من مشروع )21مد انبوب مياه رئيسي 

 113 121 االنبوب

 2,221 211 سليمانية( –الشارع الرئيسي )قرداغ  من "( دكتايل من جزء21مد انبوب ) 3
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 211 12 )شارى جوان( ( اىل خزانة 23"( دكتايل من جزء من شارع بوتان )21مد انبوب ) 11
 61 32 ( كاني حي كاني سبيكة عند معمل الغاز21تبديل ومد انابيب املياه لعدد من األزقة يف ) 11
 132 11 (121مد انابيب املياه لعدد من األزقة يف حي هوارى تازة ) 11
 121 61 يف شيخ حمي الدين 1(م121انشاء خزان كونكرييت ) 13

 12211 املاءاجملموع الكلي ملديرية 
 

 مشاريع حمافظ السليمانية / االدارة واحمللية 
 11 11 مشروع ماء قرية داربرو يف ناحية داود بالغ يف بكرة جو 1
 211 11 مشروع ماء قرية داربرو يف ناحية بكرة جو 1
 62 12 مشروع ماء قرية داري زاين 3
 211 11 (قطية ىسكة قالانشاء شبكة توزيع املياه ) 4
 211 11 وارماواصميم مشروع ماء يف حدود ناحية ت 5
 11 11 ، حلبجة الشهيدة ى يدكيزكضوع رمش 2
 211 11 ( قرى يف وارماوا1انشاء شبكة توزيع املياه يف ) 1
 211 11 ل)وارماوا( 1(م211انشاء خزان ماء ) 2
 222 12 تنظيف كهاريز كناروي 3
 2,121 321 ماء قضاء شهرزور )حلبجة اجلديدة( 11
 11 62 حفر بئر ماء يف قرييت )ألة سياو( و )هرمي( 11
 112 12 ايصال خط مياه حلي مولوي يف وارماوا 11
 121 211 مشروع ماء عربت 13
 26 21 مد شبكة توزيع املياه اىل قرية )أوكة(يف ناحية هريؤ )بشدر( 14

 6,226 اجملموع كلي لألدارة واحمللية
 

 ف السليمانيةمشاريع مديرية ماء اطرا
 21 22 شراء أنابيب )بولي اسيلني( للمياه لقرية )مرياوة( يف ماوت 1
 211 12  ذقكقوةمد شبكة توزيع املياه حلي  1
 312 11 ( احياء وبناء غرف هلا يف حي روز هالت يف جوار قرنة3( ابار ل)3ربط ) 3
 21 21 قرنةضسمد  جسقك مد شبكة توزيع املياه اىل جممع  4
 611 221 حي يف رانية 21يصال املياه اىل ا 5
 kv 11 311 60  مولدات  2أبار +  2+  2م211خزانات  2انشاء  2
 132 212 ع ماء لرانيةومشر 1
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 261 11 أبار لقرية سردار أوا2حفر 2
 23 31 ضدوكبئر ماء  3
 111 11 مد شبكة ماء حي مشريانكان 11
 226 61 يلني( اىل قرية قسروك التابعة لناحية جوارقرنةمد شبكة توزيع املياه نوع )بولي اس 11
 22 21 انشاء شبكة توزيع املياه حلي شهيدان يف سيد صادق  11
 211 221 ( يف حي بركيو و بناء غرفة بئر ووضع مضخة2م121ربط مشروع ماء سراو باخلزان ) 13
 211 11 ا يف وارماوا( بهارى دوو / بايزاو2م211انشاء شبكة توزيع املياه و خزان ) 14
 126 211 مشروع ماء لقلعة دزة وقراها 15
 222 11 م( يف عربت2111نقل انا بيب ناقل بيستان سور ) 12
 211 21 مشروع ماء ناحية تكية دربند بازيان 11
 216 12 ( بكره جو2-12كشف وتصميم شبكة ماء ) 12
 311 211 هيدةالكشوف األصلية ملاء عدد من أألحياء يف حلبجة الش 13
 12 21 ع ماء قرية )بشارتي خوارو(ومشر 11
 22 31 مد املياه اىل حي كوردي يف بكره جو 11
 13 21 مستلزمات ماء ناحية خلكان 11
 13 21 حفر بئر البيت الرياضي 13
 213 211 مشروع ماء قرية أريشة 14
 212 211 ، ناوشاخان( قضاء بنجوين مخسة آبار عميقة )كاني حيات ، قوره رش ، كيليويةكانى كويز 15
 22 22 حفر بئر ماء مجة رش 12
 22 22 حفر بئر ماء كورتي 11

 52232 اجملموع الكلي ملديرية ماء اطراف السليمانية
 

 سة بلدية السليمانيةاملشاريع املقرتحة لرئا
 2,211 211 ازمر املرحلة األخرية  121ايصال مشاريع خدمات اىل حي  1
 21,111 211 م انشاء طريق هوار وشار وانارة شارع هواري شارامتا 1
 3,161 211 القسم الثاني 216ايصال مشاريع خدمية اىل حي مشخالن  3
 1,131 161 القسم الثاني 211ايصال مشاريع خدمية اىل حي روزهالت  4

 132231 اجملموع الكلي للمشاريع املقرتحة لرئاسة بلدية السليمانية
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 يع األستثمار قيد األمتاممشار

 3,321 211 سيت )خارج املشروع( ىطينمشروع ماء + طرق وجماري مشروع اسكان  1
 1,113 121 مشروع ماء + طرق وجماري مشروع لبنان سيت )خرج املشروع( 1
 2,211 211 مشروع ماء + طرق وجماري مشروع ديه سيت )خارج املشروع( 3
 2,111 211 مع دربنداخان السكينمشروع خدمات وطرق وجماري جم 4
 123 221 مشروع ماء + خدمات وطرق وجماري اسكان كفري 5

 112332 موع الكلي لتسستثمار قيد األمتاماجمل
 

 مشاريع املديرية العامة لكهرباء السليمانية
 221 61 بارك آزادي - 16حات شبكة كهرباء الفيدر يتصل 1
 226 61 كاريزه وشك -16تصليحات الفيدر  1
 16 12 2( كوردسات / 111ايصال الطاقة الكهربائية اىل حي ) 3
 212 211 ايصال الطاقة الكهربائية اىل حي ابالخ  4
 211 12 ايصال الطاقة الكهربائية اىل حي باوه كيلدي يف رابرين 5
 12 21 رابرين -6ايصال الطاقة الكهربائية اىل حي قاطع  2
 221 62 زيرينوك -1ية اىل حي ايصال الطاقة الكهربائ 1
 23 21 رزكاري -21تصليحات احملولة  2
 13 32 رابرين 21قاطع  212ختصيص أعمدة اىل حى  3
 11 22 (211انشاء شبكة جديدة اىل حي رزكارى قاطع ال) 11
 266 211 انارة شارع جوارجرا 11
 211 221 ىطدة بطقويةانارة شارع  11
 223 62 ذقَةة  سفطية اىل قرية ايصال الطاقة الكهربائ 13
 61 11 جتديد شبكة توزيع الطاقة الكهربائية لقرية تازه دي 14
 226 31 انشاء شبكة كهرباء قرية شريبري 15
 11 32 ايصال الكهرباء اىل جزء من حي آشيت يف سيد صادق 12
 62 32 ايصال الكهرباء اىل جزء من حي قاضي 11
 311 11 انارة شارع هواري شار 12

 12113 اجملموع الكلي للمديرية العامة لكهرباء السليمانية
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 مشاريع املديرية العامة للكهرباء

 36 21 ايصال الطاقة الكهربائية اىل قرية )ششك سرو( يف حلبجة الشهيدة 1
 261 62 ايصال الطاقة الكهربائية اىل حي رابرين يف بنجوين 1
 11 21 ولة لقرييت قرنياغيامد الطاقة الكهربائية ونصب حم 3
 12 22 ( منزل جديد يف حي رابرين يف ناحية سريوان21ايصال الطاقة الكهربائية اىل ) 4
 211 11 + حلبجيةكان يف حلبجة اجلديدة1جتديد كهرباء حي سريوان /  5
 221 221 ايصال الطاقة الكهربائية اىل حي هناروك يف قلعة دزه 2
 316 211 ائية اىل حي جديد يف جوارقرنةايصال الطاقة الكهرب 1

2 
 ايصال الطاقة الكهربائية اىل احياء )اركوازى ، بامنيل ، مليك شا ، ميدان ، سريوان( وأيصال الطاقة الكهربائية 

 2,211 111 1( الفيدر /22kvاىل خط )

 316 211 ايصال الطاقة الكهربائية اىل األحياء اجلديد يف سروجاوة 3
 23 21 ىطوكلطاقة الكهربائية اىل املنازل اجلديدة يف ناحية ايصال ا 11
 661 221 حات جممع شكارتهيتصل 11
 211 61 مشروع ايصال الطاقة الكهربائية اىل قرية )بشارتي خوارو( 11
 323 221 ايصال الطاقة الكهربائية اىل حي آسوده يف مججمال  13
 221 61 و فرمانربان يف ناحية شوان ايصال الطاقة الكهربائية اىل حي شارواني 14
 362 211 ايصال الطاقة الكهربائية اىل جممع مسايل بك يف ناحية شوان 15

 52152 اجملموع الكلي للمديرية العامة للكهرباء
 

 مشاريع املديرية العامة للبديات
 1,131 121 جماري حي رزكاري يف كالر 1
 212 131 د آوا انشاء جدار ساند واكساء شوارع حي امح 1
 2,111 111 جماري طرقات الزون يف طاسلوجة 3
 1,131 121 جماري و طرقات ألحياء )سردم + شارواني + آشيت( يف رانية 4
 1,131 121 ماء وجماري وطرقات ألزقة رزكاري  5
 2,221 121 ماء وجماري وطرقات ألزقة )بنجوين( 2
 1,131 121 + كاني شيخ يسضك باوماء وجماري وكساء وأرصفة اىل املفرزات يف 1
 2,221 121 ماء وجماري وطرقات ألزقة )خانقني(  2
 2,111 111 (ةمد قدك وجماري وطرقات ألزقة )بردهماء  3
 2,222 112 ذقكقوةمشروع ماء وجماري وانشاء ارصفة واكساء السبيس يف حي آزادي يف  11
 21 21 يف رابرين 221اكساء السبيس يف املفرزات  11



  
                                                                                                                   وردســــــــــــــــتانــجــــــــــــــريدة وقـــــــــــــــائع ك                     ـايعي كــــــوردســـــــتانــامةي وةقـــــــرِؤذنــــــ

 

 211العـدد(   –) ذمـارة                                           21                                                                                 1122 / 1 / 12

 

 1,131 121 طرقات ألزقة الزون واحد بريه مكرون 11
 122211 اجملموع الكلي للمديرية املعامة للبلديات

 
 تأمني أثاث

 1,311 111 تأمني األثاث ملدارس مدينة السليمانية 1
 

 132331 اجملموع الكلي حملافظة السليمانية
 

 كرميان
  قضاء كتسر 
 2,616   حي )كالري كون( جماري واكساء جسر واحد لعبور املشاةامتام املتبقى من اخلدمات يف 1
 2,621  (كم62بطول ) دكيكزى املمر الثاني لطريق كالر  مشروع اكساء السبيس 1
 2,111  (كم2مشروع طريق املمرين للطريق العام كرده كوزينة بطول ) 3
 221  رشراء مواد وأدوات احملافظة على نظافة املاء ملديرية ماء كال 4
 211  ة لناحية بيبازإنشاء اجملاري الرئيسي 5
 111  ( صفوف 3( مدارس ذات )2إنشاء ) 2
 111  إنشاء مقاييس حموالت القروض اليابانية 1
 212  مستلزمات وحاجيات مدارس املديرية العامة لرتبية كرميان 2
 61  ه(زماوندك –( لقرييت )قالت بزان Type – E( مركز صحي )1انشاء ) 3
 61  كورد مريي امحد( –)تيكوي قلندر  ( لقرييتType – E( مركز صحي )1انشاء ) 11

 22122 اجملموع الكلي للمشاريع املقرتحة لقضاء كتسر
 

 ضمضمالقضاء 
 2,122  ( صفوف 1( صف و )26( مدارس ذات )1انشاء ) 1
 111  ( 2الكهربائية اىل حي اسودة ) االنقال القسم  –امليال الطاقة  1
 211  الكهربائية لناحية اغجلر  –جتديد خطوط الطاقة  3
 221  انشاء جدار ساند حلي ) قادر كرم كوى (  4

5 
 عزيز قادر ( حتى الطريق العام –توكن  –تصاميم طريق قرى ) بنار كل ( اليت تبدء من ) فتاح هومر 

  ( كم21قادر كرم ( بطول )  –) سنكاوء  
 223 

 211  د من احياء شورش اكساء عد 2
 361  ( صفوف 1( مدارس ذات )2انشاء )  1
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 311  انشاء ارصفة وبيهارتون لشوارع وازقة سنكاو  2
 316  مشاريع املياه لناحية تكية كاكه مند  3
 311  جتديد خطوط الطاقة الكهربائية لناحية شورش  11
 261   ضكضكدل احتياجات كلية تربية األساس / 11
 213  مشروع معاجلة ماء ناحية شوان  11
 231  مد شبكة توزيع املياه  13
 231  كشف خاص مبد شبكة توزيع املياه اىل حي شهيدان  14
 16  امليال الطاقة الكهربائية اىل قرية سرقال  15
 66  القسم االخري  –صيانة شبكة توزيع مياه حي بريياديه كان  12
 16  ( منزل للموظفني ومدير ناحية سنكاو 11ة اىل )ايصال الطاقة الكهربائي 11
 12   ضكضكدل مد شبكة توزيع املياه يف حملة شهيدان يف 12
 21   ضكضكدل االساس يف –مشروع تغريات يف كلية الرتبية  13
 23  مد شبكة توزيع املياه يف حملة موفريةكان يف شورش  11

 12543 مجما اجملموع الكلي للمشاريع املقرتحة لقضاء مج
 

 قضاء كفري
 3,116  ناصاحل  –انشاء طريق مبجرين لقضاء كفري  1
 121  انشاء مبنى حمطة موبايل كوجلو  1
 212  ( صفوف لقرية سيد حسني 1انشاء مدرسة ب)  3
 232  ايصال الطاقة الكهربائية اىل قرية ) بنكه ى خبه كوير (  4

 42232 اء كفرياجملموع الكلي للمشاريع املقرتحة لقض
 

 قضاء خانقني
 311  جتديد خطوط الطاقة الكهربائية اىل ناحية ميدان وبعض القرى التابعة هلا  1
 162  ايصال الطاقة الكهربائية اىل قرية ) مته( يف ناحية مبو  1
 211  انشاء ملعب مخاسي ) فوتسال ( لقرية صاحل اغا  3
 11  يف قورةتو  –دارا للموظفني ومدير الناحية ( 11ايصال الطاقة الكهربائية اىل )  4
 21  جتديد مدرسة قرية بيلوله  5

 325 اجملموع الكلي للمشاريع املقرتحة لقضاء خانقني
 
 

 حمافظة دهوك
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 مشاريع املياه اجلوفية 
 12 211 يف باتيل  مدظدددمشروع ماء قرية  1
 122 221 مشروع ماء حمطة الكهرباء يف كوشي  1
 61 211 شروع ماء قرية خورزا يف القوش م 3
 61 211 مشروع ماء قرية كرساف يف القوش  4

 451 اجملموع الكلي للمياه اجلوفية
 

 مشاريع مياه اطراف دهوك 
 121 221 مشروع ماء مع حفر بئران يف ناحية كرده سني  1
 221 211 مشروع ماء قرية سكرين  1
 21 11 تصليح مشروع ماء قرية بيدهي  3

 411 اجملموع الكلي ملياه اطراف دهوك
 

 مشاريع املياه
 22 21 شراء كرتان لقشط الشوارع  1
 12 21 شراء كسارة صغرية للصب  1
 21 21 شراء حادلتان صغريتان  3
 33 21 شراء منفاخي هواء  4
 21 21 ( امبري 221شراء ماكينيت حليم ديزل ) 5
 221 11 لنقل الكلور ( طن 3شراء سيارتني بيك اب ) 2
 11 11 ( طن للتصليحات 1شراء سيارتني بيك اب ) 1
 261 11 شراء حفارتني )جي سي (  2

 524 اجملموع الكلي ملشاريع املياه
 

 قضاء بردرش –تنفيذ مشاريع خمتلفة 
 213 211 انارة شوارع كلك  1
 611 212 ( كيلو مرت من شوارع بردرش 1اكساء ) 1
 123 212 ارع الداخلية يف روفيا اكساء الشو 3
 312 211 اكساء الشوارع الداخلية يف كلك  4
 212 261 اكساء الشوارع الداخلية يف دارتو  5
 121 261 حفر بئران مع شبكة توزيع املياه يف بردرش  2
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 211 261 حفر بئر واحد مع شبكة توزيع املياه يف روفيا  1
 11 11 شراء رافعة ملاء بردرش  2
 221 11 ايصال الطاقة الكهربائية اىل قاعة بردرش  3
 211 111 انشاء جماري صرف صحي يف بردرش  11

 32111 اجملموع الكلي للمشاريع املختلفة يف قضاء بردرش
 

 مشاريع منطقة باتيل 
 212 221 حفر ابار ارتوازية مع مشروع ماء يف باتيل  1
 16 12 وتوسانا حفر ابار مياه يف قرييت باجدكنداال  1
 211 211 تبديل شبكة توزيع املياه يف قرية مسايالفا  3
 61 211 طريق قرييت باجد دراف وبالقوس زيري  –تصليح ومحاية  4

 452 اجملموع الكلي ملشاريع باتيل
 

 مشاريع منطقة زاخو
 211 211 حفر بئر واحد مع شبكة توزيع املياه يف تلكربي  1
 21 21 هربائية اىل قرى ) دوال , بيزهي ,دشت مري ( ايصال الطاقة الك 1
 121 221 ايصال شبكة توزيع املياه اىل قرى ) تلكربي , هيزل , كاريز , باكرما , جم كوركي , باتيفا (  3
 221 211 اكساء شوارع يف حدود البلدية  4
 11 11 فرش السبيس يف مناطق خمتلفة يف زاخو  5
 11 21 حي كيسته صب شارع حي سيمالكا و 2
 12 21 جتديد حديقة حي اشيت  1
 22 21 ملشروع ماء زاخو  21-21( طخم 2شراء ) 2
 21 21 ترتيبات مرورية من مسجد رمحن اىل مفرق الصناعة  3
 21 11 ترتيبات طرقات املرور يف زاخو  11
 21 32 انشاء جماري يف حي والت  11
 12 11 (م 161)بطول  1انشاء جماري يف حي ركافا / 11
 16 11 انشاء جماري يف حي ايلول  13
 221 221 ايصال الطاقة الكهربائية اىل قرييت ريوان وبرزيكي  14

 12112 اجملموع الكلي ملنطقة زاخو
 

 ع املختلفةياملشار
 1,111 212 م 221توسيع مدخل العمادية بطول  1
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 1,211 212 تصاميم مطار دهوك الدولي  1
 2,111 212 يق ذوممرين يف زاويته داخل حدود بلدية زاويته انشاء طر 3
 2,112 111 1( م 21,111انشاء حديقة عامة يف سيميل مبساحة )  4
 3,211 211 ( دارا لقرى ) سينا , شيخ خدر , كلي بدر , شاريا , ركافا , خرشنيا ( يف منطقة فائدة 121انشاء ) 5

2 
لطرق اىل قرى ) سينا, شيخ خدر , كلى بدر , شاريا , ركافا , خر شنيا( يف ايصال املاء والطاقة الكهربائية وا

 منطقة فائدة 
212 1,121 

 2,611 212 تعمري قلعة نزاركي لذكرى االنفال املرحلة االوىل  1
 211 261 تزيني )جتميل ( مدينة دهوك  2
 111 131 ( بيتا يف منطقة بامرني 21تعمري ) 3
 211 211 مياه قرية بانكا التابعة لناحية بامرني  توسيع وتصليح شبكة 11
 11 211 توسيع وتصليح مشروع مياه قرية )مما(التابعة لناحية بامرني  11
 22 21 ايصال املياه للبيوت املبنية حديثا يف ناحية بامرني  11
 221 211 اكساء الشوارع الداخلية يف ناحية بامرني  13
 111 131 خكي بالقرب من جامع حاجي امحد انشاء جمرى صندوقي يف شا 14
 1,211 212 انشاء مستشفى لالمراض النفسية يف دهوك  15
 2,321 261 شراء اثاث للمدراس املبنية حديثا  12
 131 362 منزال يف سرسنك  211مشاريع خدمية ) ماء , كهرباء , طرق ( ملشروع بناء  11
 131 212 منزال لنزالء فندق سوالف والشقق  212شروع بناء مشاريع خدمية ) ماء, كهرباء ,طرق ( ل 12
 6,111 212 ( منزال يف منطقة سيميل 112مشاريع خدمية ) ماء , كهرباء , طرق ( ملشروع اعمار ) 13

 412113 اجملموع العام للمشاريع اخلتلفة
 

 مشاريع منطقة شيخان
 121 131 مشاريع ماء الحياء جديدة يف ناحية قسروك  1
 231 211 ( قطعة ارض موزعة على املوظفني يف ناحية قسروك 311ايصال الطاقة الكهربائية اىل ) 1
 216 211 انشاء الطريق لالحياء اجلديدة يف ناحية قسروك  3
 211 131 بناء قاعة مناسبات يف جممع كلكجي  4
 321 211 انشاء الشوارع الداخلية يف شيخان  5

 12511 يخان  اجملموع الكلي ملنطقة ش
 
 

 مشاريع منطقة اكري )عقرة( 
 211 211 ( م يف عقره 121اكساء الشوارع الداخلية بطول ) 1
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 221 221 ( م 611فتح وفرش السبيس يف الشارع ذو ممرين يف حي سرهلدان وحي شهيدان بطول ) 1
 221 11 ( م 2111يى بطول ) ئدةةفتح واكساء الطريق اخلدمي يف حي سرهلدان وحي  3

 12111   اجملموع الكلي ملنطقة اكري ) عقرة (
 

 منزال يف منطقيت اميدي وسيميل 1413بناء وجتديد 
 1,116 211 ( منزال يف سرهنك 211انشاء ) 1
 2,121 221 منزال يف انيشكي  121انشاء  1
 1,123 211 منزال لنزالء فندق سوالف والشقق  212انشاء  3
 2,111 221 لوك وسريي وشيالدزه منزال يف دير 221انشاء  4
 616 111 منزال يف اميدي ) العمادية (  31انشاء  5
 2,111 121 منزال يف قدش  13انشاء  2
 2,121 221 منزال لرؤساء االسر الساكنة يف جممع كواني  223 انشاء 1
 1,261 211 منزال لشهداء منطقة اميدي ) العمادية (  211انشاء  2
 2,311 221 نزال يف كابريكي وخوربيين وستكوركي ودروستكا وكانيا شرين م 261انشاء  3
 1,221 221 منزال يف منطقة سيميل  112جتديد  11

11 
( منازل لكل من قرى ) كوىل,بالقوش , باجدباف , فرفري ,كيله 3منزال يف منطقة سيلفانيا كل ) 21انشاء 

 ( منازل لكل 2( وكل ) سيب , كوشي , هاجيا, كاني عرب , بيبزتي , قروده
 من قرى ) اسيهيي كرش ( 

221 111 

 2,123 212 انشاء منزال يف ديرلوك وسريي وشيالدزه  221ع خدمية ) ماء , كهرباء , طرق ( ملشروع يمشار 11
 122 212 منزال لرؤساء االسر الساكنة يف جممع كواني  223ع خدمية ) ماء كهرباء ,طرق ( ملشروع انشاء يمشار 13

 352551 منزال يف منطقيت اميدي وسيميل 1413اجملموع الكلي النشاء 
 222313 اجملموع الكلي حملافظة دهوك
 1412111 اجملموع الكلي للمحافظات

 
 
 
 
 
 
 

 العراق –مقرتحات جلنة الشؤون املالية و االقتصادية لربملان كوردستان 
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ًا , املبالغ املعتمدة لتطوير االقلـيم وتصـرف علـى املشـاريع السـرتاتيجية      يقرتح اعضاء اللجنة باالمجاع ان جتمع من االن فصاعد .2

والكبرية اهلامة والضرورية القليم كوردستان , ألن ميزانية تطوير احملافظات تصدر من عدة جهات , فتصدر من بغداد ميزانية هلذا 

الغرض ايضًا , لذا نرى من االصوب ان جتمع هذه الغرض , كما واخصص مبلغ من املال من ميزانية حكومة اقليم كوردستان هلذا 

 عمل يف بناء املشاريع السرتاتيجية املهمة واحليلولة دون بعثرتها .تامليزانية وتس

 

باكثر من  ويقدرون املبلغ املبلغ ارلقد كتب عدد من اعضاء اللجنة احملرتمني مذكرة خبط ايديهم , يقولون فيها بأنهم يف شك من مقد .1

 ون بتوضيح االمر ) علمًا ان املذكرة ارتفقت مبسودات احملضر ( .ذلك , ويطالب

 

 يطلب ان تسمى هذه امليزانية مبيزانية دعم حمافظات حكومة اقليم كوردستان بداًل من امليزانية املكملة لتطوير حمافظات االقليم . .2

( جيـري توسـيع بوابـة ئاميـدى بطـول      2رقـم ) وفيما يتعلق مبشاريع حمافظة دهوك ) املشـاريع املختلفـة ( فقـد ورد يف التسلسـل      .3

( مليارين وسبعمائة وسبعني مليون دينار , ويف احلقيقة فأن هذا يدعو اىل التساؤل , لذا تـدعو  1,111,111م(بدفعة )221)

 م( ازيد من الالزم .221جلنتنا اىل ايضاحات اكثر حول هذه النقطة , فهذا املبلغ املعتمد النشاء بوابة بطول )

 

( مليارين ومائتني ومثانيـة  1,116,111مببلغ قدره ) سطسنط( دارًا يف 211نة جيري انشاء )أ (21رد يف التسلسل رقم )لقد و .2

وستني مليون دينار , يف حني ورد يف نفس رقم التسلسل بأنه قد مت ختصيص مبلغ مثانية مليارات دينار اخرى اليصال اخلدمات لنفس 

ساوي اربعة اضعاف تقريبًا للمبلغ املخصص النشاء وخدمات تلـك الـدور , وهـذا يـدعو اىل     ( دارًا.وهذا ي211الدور البالغة )

 التساؤل , لذا نطلب ايضاحات اكثر .

 

( 1321( من اجلدول يف حقل ) اعمار واستحداث )21( دارًا يف منطقة سيميل الوارد يف التسلسل رقم )112جيري استحداث ) .1

قصبة او يف قرية يكون , واملطلوب ان نعرف كيفية  اية حني مل ةحدد مكان انشاء هذه الدور يفدارًا يف مناطق ئاميدى وسيميل ( يف 

 صرف هذا املبلغ من املال , أهو بشكل مقاوالت ام بصفة هدايا او باية صفة اخرى ؟
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  ضكضكدل( اخلاصة بقضاء 11,26,22املشاريع الواردة يف التسلسل )، فلنا مالحظات حول  ىةكميد وفيما يتعلق مبشاريع ادارة  .1

 حتت عنوان مد شبكة املياه ، دون تعيني مكان املشروع .

 

ومما يزيد يف جلب انتباهنا هو ان جمموع مشاريع حمافظات االقليم ، ومن جمموع املبالغ املخصصة هلا ، مل اخصص اى مبلغ او دفعة  .6

تنا ان اخصص من امليزانية املذكورة قسم منهـا لقطـاع الزراعـة    لقطاع الزراعة يف املناطق املختلفة من كوردستان . لذا تقرتح جلن

 ،فاجلميع نعرف قيمة واهمية هذا القطع .

 

شروعًا ، يف حـني ان اجملمـوع احلقيقـي لتلـك     م( 11ورد يف الصحفة االوىل من اجلدول ان جمموع مشاريع حمافظة السليمانية هو )  .1

 ( مشروعًا .231اريع كافة يساوي )( مشروعًا ، أي أن، جمموع املش221املشاريع هو )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــجــــلــــس الـقـــضــاء
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 11/1/1111يف  441رقم : 
 
 1111( لسنة 1تعليمات رقم )

 

) قانون تعويض املوقوفني واحملكومني عند  1121( لسنة 22استنادًا اىل احكام املادة الثامنة من القانون رقم )         

  1فراج يف اقليم كوردستان ( فقد اصدرنا التعليمات التالية الرباءة واال
 

  : ملادة االوىلا
تشكل جلنة يف كل حمكمة من حماكم االستئناف برئاسة رئيس حمكمة االستئناف وعضوية قاضيني من قضاتها ببيان 

تعجلة يف طلبات من رئيس جملس القضاء بناء على ترشيح من رئيس حمكمة االستئناف , تتوىل النظر بصورة مس

التعويض للمشمولني بأحكام القانون املذكور من املوقوفني واحملجـوزين تعسـفيا عنـد رفـض الشـكوى أو الـرباءة       

 ءة يف اقليم كردستان .اواالفراج أو غلق التحقيق واحملكومون دون سند قانونى أو احلكم بالرب
 

  : املادة الثانية
ة االستئناف حمل إقامة طالب التعويض أو احلجز أو التوقيف أو احلكم تقدم طلبات التعويض اىل اللجان يف حمكم

متضمنا بيان اجلهة التى قررت احلجز أو التوقيف واملدة التى أمضاها من التوقيف أو احلجز اوأية معلومـات  

ملدنيـة  لتاليـة )هويـة أحـوال ا   متكن اللجنة من طلب االوراق التحقيقية أو الدعوى اجلزائية وجيب ربط الوثائق ا

الوفاة  ويف حالة بني بالتعويض أو صورة قيد االحوال املدنية و دليل أثبات مهنة طالب التعويض ودخلةللمطال

لية حالة األصابة كافة التقارير الطبية االو ويف ربط القسام الشرعى وحجة الوصاية عند وجود قاصرين للمتويف

 (.والنهائية وتقدير درجة العجز
 

 :  ةثالثاملادة ال
 تها .االيستوفى أى رسم عن املطالبة بالتعويض أمام جلان التعويض وعن الطعن بقرار

 
 
 
 
 

 :  ةرابعاملادة ال
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اء ري، تسـتعني يف ذلـك بـاخل   نبات التعويض بتقدير التعويض االدبـى واملـادى وهلـا ا   تتوىل اللجان النظر يف طل

اب قرار اللجان فيها أجور اخلرباء بعد إكتس ض مباواملختصني واألطباء وتتحمل حكومة االقليم تبعات التعوي

 درجة البتات .

 

 :ةامساملادة اخل
من قبل وزير املاليـة   متييزا لدى اهليئة العامة حملكمة متييز أقليم كردستان فيةيكون قرار اللجان قابال للطعن  

قرار اللجنة أو تمييز تصديق وحملكمة ال بة التبلغ من تاريخ و طالب التعويض خالل ثالثني يومًاه أاضافة لوظيفت

 أو ختفيض التعويض املقدر أو زيادته ويكون قرارها بهذا الشأن باتا . نقضه كال أو جزءًا
 

 :  ةسادساملادة ال
 القـرارات  راض صرف املبـالغ احملكـوم بهـا يف   ندات الصرف وتنظيم الشيك الغتقوم وزارة املالية بتهيئة مست

 اليها مبوجب كتاب رمسي من اللجنة بناء على طلب ذوي العالقة . ة املرسلةيعاملكتسبة الدرجة القط
 

 :  ةسابعاملادة ال
 تنفذ هذه التعليمات إعتبارًا من التاريخ نشر القانون اعاله يف جريدة وقائع كوردستان .

 
 
 
 
 
 
 

 العراق -رئيس جملس قضاء اقليم كوردستان 
 أمحد عبداهلل زبري

 


