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 م ـةرؤكايةتى هةريَـس
 04/8/0412لة  1401ذمارة 

 ىـى هةريَمفةرمانـ
 0412(ى سالَى 141ذمارة )

( ى هةموار كراو , وة لةسةر 4112( ى ساَلى )0ثاَلثشت بة ياساى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان ذمارة )
 -برِيارماندابة:4102 /7/7( رِيَكةوتى  626رِؤشنايى نووسراوى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة )

( طوند ثيَك ديَت , كة لة ليستى 94( لة سنورى ثاريَزطاى دهؤك , و لة )هيَنانةكايةى ناحيةى ) شيالدزآ  -
 هاوثيَضدا هاتووة بة طوندى  ) خاستوو ذورى ( دةست ثىَ دةكات و بة طوندى ) اوكا( كؤتايى ديَت .

 ة رؤذى دةرضونيةوة .ئةجنومةنى وةزيران ئةم فةرمانة جيَ بةجيَ دةكات ل -
 . (4102( ى ساَلى )7( ى مانطى )40لة هةوليَر نوسرا لة رؤذى )  -

 
 ىـارزانـعود بـمس                                                                                                                 

 تانـى كوردسـةرؤكى هةريَمـس                                                                                                                   
 

 
 

 طوند ذ طوند ذ طـونـد ذ طـونـد ذ طـونـد ذ طـونـد ذ

 شتينس 60 مرطاشى 62 بيَسةثى 29 ىباوان 22 بةريَزكى 07 خاستو ذورى 0
 تتم 64 ا ريَكانئاوك 66 ضةجميانى 21 سوريانى 22 سنجى 06 التكا 4
 زيوة 62 ريشرباخة 67 مازى 20 هرياشى 22 ئورةمارى 09 ديَوكىَ 2
 شيَخ مما 62 ثيَثةرخا 66 هلورى 24 شيئةرت 26 شامكى 41 ضىَ 2
 حاجى سفلى 62 مةمكا 69 بيارى 22 آزيَوك 27 خارى 40 ئةرتيس 2
 بيدة سفلى 66 وةرةخةل 71 دهيك غربى 22 هيلى 26 كوكرى 44 برياظدىل 6
 كنزانة 67 بيكروب 70 برجيَال 22 رةزطة 29 بيَدةى 42 هورةى 7
 سةرى ملى 66 كارفى 74 ريَشمة 26 شاجى 21 بيَزةىل 42 بةنستان 6
 بريا خدر 69 خالكة 72 فةقيا 27 سيتة 20 كاظلكى 42 مروانسى 9
 الباغة 91 هنشى 72 رةبا 26 آدةعلك 24 ساركا ريَكان 46 سيتو نيَروة 01
 سةروكانى 90 ناف سورى 72 باظىَ 29 بانسرى 22 تى ضةم 47 بريى 00
 اوكا 94 ميَزى 76 ئاتيَرا 61 هوسى 22 بريا ئيَكآ 46 دهيكى 04
   سثة 77 كونيشكا 60 ساركا زيَبار 22 بيَباكرى 49 رزىَ 02
   هيشة 76 شكةفتىَ 64 خاستو ذيَرى 26 ديَركى 21 ماميسا 02
   ميدان 79 بيَزيظة 62 سيدان 27 ركىقةس 20 مريةظا 02
   بالسينا 61 بلبل 62 دهيك شرقى 26 كيَرياديَرى 24 هوليانى 06
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 ئةجنومةنى دادوةرى 

 02/8/0412لة  88ذمارة 
 ارـرِيـب

( لة ياساى بةرثرسيار نةبوونى بةشداربووى بزوتنةوةى رزطارى خوازى طةىل 2ثشت بة حوكمى ماددة )
، ئةجنومةنى دادوةرى برِياريدا  4102(ى ساَلى 02ة رِووى سزايى و شارستانى ذمارة )عيَراق ل -كوردستان 

 -:بة كؤى دةنط بة دةركردنى ئةو رِيَنماييةى خوارةوة 
 

 . 0412(ى سالَى 12كردنى ياساى ذمارة ) ئاسانكارى جآ بة جآرِيَنمايى 
 

  1ماددة / 
ة لةسةر ئةو كةسةى كاريَكى ثيَضةوانةى ياساى ئةجنام لة كاتى ثيَشكةش كردنى سكاآل بؤ دادطاى ليَكؤلينةو

رشطيَرانةى بزوتنةوةى دابيَت ياخود داواى تؤمار كردبيَت لة دادطاى شارستانى لة ئةجنامى توندوتيذى شؤ
ى يةكةكانى عيَراق يان ئةوانةى هاوكار بوو ة هؤيةوة دذ بة رذيَمة يةك لة دوازى كوردستان يان برزطارى خوا
 2/7/0994تاكو  00/9/0960ليدا لة ثيَناو بةرطريكردن لةطةل و خاكى كوردستان لة بوون لة طة

بؤ روون  ثيَشمةرطة بكاتثيَويستة ثيَش وةرطرتنى رِيَكارةكانى ياسايى دادطا ثرسيار لة وةزارةتى كاروبارى 
 ن نا .( لة ياساى ئاماذة ثآ كراو يا0كردنةوة كة ئايا كيَشةكة طوجناوة لةطةلَ حوكمى ماددة )

 

  0ماددة / 
ثاش هاتنى وةآلمى وةزارةتى ئاماذة ثآ كراو كة رِةزامةندى ئةجنومةنى وةزيرانى لةسةر كرابيَت دادطا برِيارى 
طوجناو دةردةكات لة كيَشةكة يان داوايةكة بةثيَ ى ياسا بؤ هةردوو اليةنى داوا هةية تانةى ياسايى لة 

ى هةمواركراو 0970(ى ساَلى 42دادطةرى سزايى ذمارة )برِيارةكة بدةن بة ثآ ى ياساى بنةماكانى 
تايبةت بة  0969(ى ساَلى 62سةبارةت بة داوايةكانى سزايى وة بةثآ ى ياسا دادطةرى شارستانى ذمارة )

 داواكانى شارستانى .
  2ماددة / 

 وة . 9/7/4102ئةم رِيَنمايية جآ بة جآ دةكريَت لة رِيَكةوتى 
 

  0ماددة / 
 . (وقائعى كوردستان)ية بآلودةكريَتةوة لة رؤذنامةى ئةم رِيَنماي

  

 
 أمحد عبداهلل زبري                                                                                                        
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 ةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرىـس                                                                                                        

 
 ئةجنومةنى دادوةرى 

 0/5/0412لة  85ذمارة 
 

 ارـرِيـب
 

          4102(ى ساَلى07ياساى ذمارة ) 4102(ى ساَلى 07( لة ياساى ذمارة )2) ثشت بة حوكمى ماددة
ئيتحادى  4104( ى ساَلى 61ذمارة ) ) ياساى جىَ بةجىَ كردنى ياساى ئيمتيازاتى  ليَكؤلةرةوانى دادوةرى
سود  كراو وحوكمةكانى ياساى ئاماذة ثيَ لة هةريَمى كوردستان / عيَراق ( وة بؤ ئاسانكارى جيَبةجيَ كردنى

( لة  4104/ح/00622 عيَراق ذمارة ) / ى دادوةرىتن لة طشتاندنى ئةجنومةنى باآلوةرطر
كؤى دةنط بة ةنى دادوةرى برِياريدا بةئةجنوم 4102/ 00/6( لة4102//ح2921و )04/04/4104

 . رِيَنماييةى خوارةوة               دةركردنى ئةو 
 0412( ى سالَى  12كردنى ياساى ذمارة ) رِيَنمايى جيَ بة جيَ

  1ماددة/
هاتووة لةياساى ذمارة (  حمقق قضائى لةبةر ئةوةى ناونيشانى ليَكؤلةرةوةى دادى بة ليَكؤلةرةوةى دادوةرى )

ى دادوةرى ( لة وة) ليَكؤلةرةليَكؤلةرةوةى دادى ( دةطؤريَت بؤ بؤية ناونيشانى )  4104ى ساَلى (61)
رى ليَكؤَلينةوة هةَلسيَت بة ثيَ كاهةريَمى كوردستان وة ثيَوستة بة ميالكى ئةجنومةنى دادوةرى و دادطاكانى

 . ( بةو رِيَنمايية كة ثاشكؤية ) ملحقنةى ئةو بةَليَى 
 0ماددة/

 ثيَنج سةد هةزار دينار خةرج دةكريَت بؤ هةَلطرانى ناونيشانى (211111) ماَلةى مةترسى بةبرِىدةر - أ

 .لة مووضةى بنةرِةتيان  (%21)) ليَكؤلةرةوةى دادوةرى ( مانطانة لة جياتى  

 لة مووضةى بنةرِةتى مانطانة. (%72)خةرج كردنى دةرماَلةى ثيَشةيى بؤيان بةبرِى  - ب

 2 ماددة/
ماَلةى  ئاماذة ثيَكراو لة ماددةى دووى سةرةوة خةرج دةكريَت بؤ هةَلطرانى  ناونيشانى دةر -يةكةم:

 -)ليَكؤَلةرةوةى دادوةرى ( ئةطةر :
دادطاكانى ليَكؤَلينةوة كارى كردبيَت وةيان لة هةر دادطايةك يان فةرمانطةيةكى سةر بة ئةجنومةنى  لة - أ

 دادوةرى بيَت بؤ بةرذةوةندى طشتى .
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بيَت يان تةنسيب بكريَت بؤ دةرةوةى ئةجنومةنى دادوةرى بة فةرمانى سةرؤكى ئةجنومةنى تةنسيب كرا  - ب
 دادوةرى لةثيَناو بةرذةوةندى طشتى واتة لةسةر داواكارى خؤيان نةبيَت.

تى ئةوانةى دةسةآل ةدةرانى دادوةرى (دةرماَلةى ئاماذة ثيَكراو خةرج دةكريَت  بؤ) ياريد -دووةم:
ريان ثيَدراوة وةيان ثيَيان دةدريَت بة فةرمانى سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى ليَكؤلةرةوةى دادوة

   . وة كارى ليَكؤلةرةوةى دادوةرى بة فيعلى دةكةن
 0 ماددة/

 دوو دةرماَلةى مةترسى يان ثيشةى بةيةكةوة خةرج ناكريَت. 
 8 ماددة/

يةتى و خويَندن و هةر مؤَلةتيَكى تر و نةخؤشى و دايكا ئاسايى ) تىدةرماَلةية لةكاتى وةرطرتنى مؤَلةئةم 
 . دةبرِدريَت رِؤذ وة  لةو ماوةية زياتر 21خةرج دةكريَت تا ماوةى( 

 1ماددة/
 ئةو رِيَنمايية ليَكؤلةرانى دادوةرى كة لة ثةميانطاى دادوةرى وةرطرياون ناطريَتةوة.

 2ماددة/
رةيةك لة ليَكؤَلةرةوةكانى  دادوةرى ئةجنومةنى دادوةرى هةريَمى كوردستان وة لة كاتى ثيَويستدا ذما

( دة سالَ كةمرت 01ئةوانةى لة ميالكى دادطاكان كار دةكةن وة خزمةتى فيعليان  لة بوارى سزايى لة)
نةبيَت , بؤى هةية ثيَشنيار بكات بة دامةزراندنيان بة دادوةرى ليَكؤَلينةوة ياخود بة دادوةرى دادطاى 

% ى ذمارةيان تيَثةرِنةكات ثاش 2ؤلينى ضوارةم بة مةرجيَك كةتن بة ديارى كراوى )حصرًا( بة ث
لة خوليَكى تايبةت  دةرضوونيان لة تاقى كردنةوةى بة نووسني )حتريرى( و زارةكى و بةشدارى كردنيان

 . ( لة ثةميانطاى دادوةرى لة هةريَمى كوردستانتاهيلية)دورة 
 8ماددة/

سالَ بة سةرةوةية و  2الكى دادطاكان كاردةكةن و خزمةتيان لة تةنها )ياريدةدةرانى دادوةرى ( ئةوانةى لة مي
ثاش دةرضوونيان لة خوليَكى تايبةت كة لة اليةن ئةجنوومةنى دادوةرى وة ياخود لة اليةن ثةميانطاى دادوةرى 

 كدوةرى( بةثيَ ى ثيَويستى ميال)ليَكؤلةرةوةى داناونيشانيان دةطؤردريَت بؤمانط  2رِيَك دةخريَت بؤ ماوةى 
  5ماددة/

كانى ئاماذة ةم سةبارةت بة خةرج كردنى دةرماَلونيةوة جيَ بة جيَ دةكريَت  بةآلئةم رِيَنمايية لة رِؤذى دةرضو
 كارى ثيَدةكريَت  0/0/4102ى سةرةوة لة رِؤذى  4ثيَكراو لة ماددة /

  14ماددة/
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 .( وةقائعى كوردستان)ئةم رِيَنمايية باَلودةكريَتةوة لة رؤذنامةى 
 

 أمحد عبداهلل زبري                                                                                                       
 ةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرىـس                                                                                                        

 نامة بةلَني
 

 ةَليَن دةدةم كة ثابةندمببمن ليَكؤَلةرةوةى دادوةرى )                    ( كة لة خوارةوة واذووم كردوة 
ئةجنومةنى دادوةرى هةية ن و بة ثيَضةوانةوة بؤ سةرؤكايةتى بةو ئةركانةى لةم بةَليَنامةدا هاتوو

 انيَكى تر .ناونيشامن بطؤرِيَت لة ليَكؤَلةرةوةى دادوةرى بؤ هةر ناونيش
 

لة ماددةكانى  دةوامى فةرمى و جيَ بةجيَ كردنى كارى ليَكؤَلينةوة هةروةكو داريَذراوة ثابةندبوون بة -0
 .لة ياساى بنةماكانى دادطةرى سزايى لة ذيَر سةرثةرشتى دادوةرى ليَكؤَلينةوة 24و 20

ؤَلينةوة بة ثيَ ى ئةو ثابةندبوون بة كاتةكانى ئةركى ئيشطرى ثاش دةوامى رِةمسى لة دادطاى ليَك -4
 مى دادطاكة.ةليستةى كة دةردةضيَت لة قةَل

بةثيَ ى  هةريَمى كوردستان رِازيم كاربكةم لة هةردادطايةكى ليَكؤَلينةوة ياخود هةردادطايةكى تر لة -2
ثلة بةتاَلةكان لة ميالك وة ياخود تةنسيب كردمن لةاليةن سةرووى خؤمةوة بؤ هةر ليَذنةيةى 

 ن دةستةيةك .ليَكؤَلينةوة يا
 دووركةوتنةوة لة هةموو ئةوانةى طومان دةخةنة ئةركةكانى وةزيفيم و بيَ اليةنى ودةست ثاكيم. -0

 . لةفةرمانةكانى فةرمى سةرووى خؤم دةرنةضم -2
 

 بةريَوةبةرى كارطيَرى دادطا
 

 ناو/                                              ناو/
 واذوو/               مؤرى دادطا/                    

 رِيَكةوت/                                                
 
 

 ثةسةندكرا
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 واذووى دادوةرى يةكةم
 ناو /                                              

 / رِيَكةوت                                             

 
 ورةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاوةزا

 1/8/0412لة  8205ذمارة : 

 
 

 

 ثاريَزطا  / هةوليَر 

 ناوضة/ خؤشناو
 

 شةقآلوة  قةزا /
 ناحية / هريان

برِيارى ضةسثاندنى مافى زةوى و باغضةكانى 
 0442(ى سالَى 20) ذمارة بة ثيَى ياساى

هةروةك لة نةخشةى كادسرتؤ ديارى كراوة بة 
 / بركة ( 05ذمارة )

 

 05ذمارةى كةرت  / 
 

 كةرت / بركةناوى 
 1444/  1  ثيَوةر

 سيفةتةكانى  ئةوانى زةوى يان بؤ دةطةريَتةوة  ثؤلني  ذمارةى ثارضة ناوبانطى 
 مةتر

 ضوار طؤشة
 تيَبينى  مافى ديارةكان و هى ديكة دؤمن ئؤلك

 / زار طةرى 60
مولكى 
 دةوَلةت

 عبدهلل رشيد امحد قادر 
كشتوكالية 

 ثشتاوة
- 00 4 

لةسةةر   ةهةي مافى هاتووضؤى
 (64ثارضةى  زةوى ذمارة)

برِيارى  0/9/4101لة 
 لةسةر دراوة 

 طؤرى ثةمؤيان  /62
مولكى 
 مجال مولود امحد دةوَلةت

كشتوكالية 
 ثشتاوة

- 42 2 

هةةاتتو ضةةؤى لةثارضةةة زةوى  
( وة ريطةةا بةةدات 62)ذمةةارة

 (62بةزةوى ذمارة )

برِيارى  4101/ 46/7
 ثيَدراوة

 / رشكى مريسن 66
مولكى 

 صابر خدر حممد ةتدةوَل
كشتوكالية 

 ثشتاوة
- 09 40 

مافى هاتووضؤى لةسةر ثارضةى  
 (62زةوى ذمارة)

01/00 /4101 
 برِيارى ثيَدراوة

 / رشكى مريسن 66
مولكى 
 دةوَلةت

دهام  –على حممد محد امني 
 حممد محدامني

كشتوكالية 
 ثشتاوة

- 02 9 

مةةافى هاتووضةةؤى لةةةزةوى    
( وة ريطا بدات بةة  69ذمارة)

 (67ةوى ذمارة)ز

برِيارى  4101/ 44/6
 ثيَدراوة

/زةوى شيَخ  69
 مريى 

مولكى 
 دةوَلةت

 –صاحل قادر مصطفى 
 -همني قادر مصطفى

هنصد صادق شيَخ حممد 
زار صادق شَخ حممد خ –
 -حممدصبيحة مصطفى –

 –قادر  خدجية مصطفى
   –ر كانبى  امساعيل طاه

اسكندر  , ابراهيم , فرمظ )
 مسية, ,ريبوار  اسود, ,

 كضانى( كوران و  سارة

كشتوكاىل 
 ثشتاوة

- 07 02 

لةسةر ثارضةى   ىمافى هاتووضؤ
( وةمةةافى  71زةوى ذمةةارة )

 (66ريطا بدات بة زةوى ذمارة)

 
 
 
 

برِيارى  4101/ 47/9
 ثيَدراوة
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 )صادق امحد فقى صادق(

 /طردى سوىل 70
مولكى 
 دةوَلةت

 –حسني شيخ حممد صؤفى 
سعد , ) ا –حممد عزيز صاحل 

 خوجنة ر ,عبدالرمحن , غفو
    , خوناو ( كوران و كضانى 

 عزيز حسني ( )

 كشتوكاىل
 ثشتاوة

- 01 22 
مافى  هاتووضؤى  هةية  لةسةر 

 (021ثارضةى زةوى )

 
برِيارى  4101/ 6/01

 ثيَدراوة

/ زةوى شيخ 72
 مريى 

مولكى 
 دةوَلةت

 –ابراهيم هادى حممد امني 
 هادى سليمان هادى  

ىل شتوكاك
 ثشتاوة

- 40 06 

مةةافى  هاتووضةةؤى  لةةة زةوى  
( وة  ريطا بةدات  74ذمارة  )

 (72بة زةوى ذمارة)

 

برِيارى  4101/ 46/7
 ثيَدراوة

/ زةوى ضؤم 72
 قارؤش 

مولكى 
 دةوَلةت

 خليل على حسني 
كشتوكاىل 

 ثشتاوة
- 02 09 

مةةةافى  هاتووضةةةؤى  هةيةةةة  
 76لةسةرثارضةى زةوى ذمارة 

 برِيارى 4101/ 47/7
 ثيَدراوة

/ثاش طردى 77
 سوىل 

مولكى 
 دةوَلةت

نادر   -امحد حممد صؤفى  
شيَخ حممد صؤفى  خدجية 

جواهر ,  شيخة  محد امني )
عة , نافعة ( حمبو بة , قان

 كضانى ) صابر حممد( 

كشتوكاىل  
 ثشتاوة

- 06 44 

لة ثارضة زةوى هاتووضؤى مافى 
( وة مةافى ريَطةا   97ذمارة )

  (76) بدات بة زةوى ذمارة

 
 

برِيارى  4101/ 49/7
 ثيَدراوة

 / شيوة بداغ 76

 
مولكى  
 دةوَلةت

 – خضربديعة امساعيل 
  –روستم على امحد 

   صديق ثريؤت طه

كشتوكاىل 
 ثشتاوة

- 0 2 

مةةةافى  هاتووضةةةؤى  هةيةةةة  
لةسةرثارضةةةةى زةوى ذمةةةارة 

(66) 

برِيارى  4101/ 06/9
 ثيَدراوة

 / ضؤم قاروش   61
مولكى  
 دةوَلةت

 – خضرعلى امساعيل 
 صديق ثريؤت ه ط

كشتوكاىل 
 ثشتاوة

- 01 00 

افى  هاتووضةةةؤى  هةيةةةة  مةةة
زةوى  ذمةةةارة  لةسةرثارضةةةة

(79) 

برِيارى  4101/ 0/9
 لةسةر دراوة

 / زةوى مريط  90
مولكى 
 دةوَلةت

  –امحد حممد صؤفى 
 –خدجية شيخة محد امني 
 –نادر شيخ حممد صؤفى 
 –حسني شيخ حممد صؤفى 

شيخ حممد صؤفى ه فاطم
 –عائشة شيخ حممد صؤفى 
 –جواهر صابر حممد صؤفى 
 –حمبوبة صابر  حممد صؤفى 

–عة صابر حممد صؤفى قان

 حممد صؤفى –نافعة صابر 

 كشتوكاىل
 شتاوة

- 04 0 

مةةةافى  هاتووضةةةؤى  هةيةةةة  
-94لةسةرثارضةكانى   ذمارة)

92-91-66 ) 

 
 
 
 

40/00 /4101 
 برِيارى ثيَدراوة

  / طردى سوىل97
مولكى 
 انور صاحل  طاهر دةوَلةت

 كشتوكاىل 
 ثشتاوة

- 00 2 

لةةةزةوى مةةافى  هاتووضةةؤى  
( هةيةة وة مةافى   96) ذمارة

 77ريطا بدات بة زةوى ذمارة 

برِيارى  4101/ 49/7
 ثيَدراوة

برِيارى  4101/ 09/6اتووضةةةؤى  هةيةةةة  مةةةافى  ه 2 - -كشتوكاىل دهام  –على حممد محد امني مولكى  / طردى سوىل 96
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-92 -99لةةةزةوى  ذمةةارة ) ثشتاوة حممدمحدامني  دةوَلةت
( وة ريطا بةدات بةة   91-66

 (97زةوى ذمارة )

 ثيَدراوة

 ن/ ثشت رةزا014
مولكى 
 دةوَلةت

  -بديعة امحد قادر ) امحد 
محد  -مظفر -امسر -فرست 
 -ناهدة-مريم -خانزاد –

كوارن و  -طورى  -حليم
 امحد  مصطفىكضانى 

كشتوكاىل  
 تاوثش

- 00 2 

مةةةافى  هاتووضةةةؤى  هةيةةةة  
 -016لةسةرثارضة زةوىذمارة)

019-000) 

 
 

برِيارى  4101/ 4/9
 ثيَدراوة

 /  ثشت رةزان 012
مولكى 
 دةوَلةت

 حسني شيخ حممد صؤفى  
كشتوكاىل  

 ثشتاو
- 04 4 

مةةةافى  هاتووضةةةؤى  هةيةةةة  
  ذمارة لةسةرثارضة زةوى

(010- 019-000) 

 

برِيارى  4101/ 01/6
 دراوةثيَ

 / ثشت رةزان  016
مولكى 
 حسني شيخ حممد صؤفى   دةوَلةت

كشتوكاىل 
 4 02 - ثشتاوة

مةةةافى  هاتووضةةةؤى  هةيةةةة  
 (000-019) لةزةوى ذمارة

زةوى ذمةةارة وة ريطابةةدات بةةة
012 

برِيارى  4101/ 01/6
 ثيَدراوة

 /ثشت رةزان 017
مولكى 
 دةوَلةت

 حسني شيخ حممد صؤفى  
كشتوكاىل 

 ثشتاوة
- 09 0 

مةةةافى  هاتووضةةةؤى  هةيةةةة  
-004زةوى ذمةارة) ثارضةة  لة

وة ريطا بدات بة زةوى  (-002
 (012ذمارة )

 
برِيارى  4101/ 01/6

 ثيَدراوة       

 ستري ا / 044
مولكى 
 دةوَلةت

( 4اقى )ريبؤ هةردوو ع
بةش بؤ )على حممد محد امني 

( بةش بؤ )دهام حممد 0و )
 محد امني 

كشتوكاىل 
 بةراوة

- 0 - 

ى ئاو خواردنةوةى لة زةوى ماف
فى ( هةيةة وة مةا  67ذمارة )

هاتووضةةؤى لةةة زةوى ذمةةارة  
مةةةةةافى (هةيةةةةةة وة042)

 تيَثةةةربوونى جؤطةةاى ذمةةارة  
 ( لةسةرة 67)

 
 

برِيارى  4101/ 06/6
 ثيَدراوة

 0/4211بةثيَوةرى 

 / كانى مارة046
مولكى 
 دةوَلةت

( بةش 2قادر خدركة قادر )
 (بةش0خاليد على حسن )

 كشتوكاىل
 بةراوة

- 04 - 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لة 
( وة مةةافى 67زةوى ذمةةارة )

تيَثةةر بةةوونى جؤطةةاى ذمةةارة  
 ( لةسةرة67)

 
برِيارى  4101/ 06/9

 ثيَدراوة      
 0/4211بةثيَوةرى 

 استري  /047
مولكى 
 دةوَلةت

 حسني شيخ حممد صؤفى  
 بديعة مولود امحد

كشتوكاىل 
 بةراوة

42 2 - 

ؤى  هةيةةةة  مةةةافى  هاتووضةةة
( وة مافى 046زةوى ذمارة )لة

ئاو خواردنةوةى هةية لة زةوى 
  (67ذمارة )

 

برِيارى  4101/ 02/6
 ثيَدراوة      

 كانى سارة   046
مولكى 
 دةوَلةت

( بةش 2قادر ) كةقادر خدر
 ( بةش0خالد على حسني )

كشتوكاىل 
 بةراوة

- 02 - 

مةةافى  هاتووضةةؤ بةةدات بةةة  
 ثارضةةةةةةةةكانى ذمةةةةةةةارة

( مةةةافى ئةةةاو  047/049)
خواردنةةةوة لةةة كةةانى ذمةةارة  

( هةيةةةةةة وة مةةةةةافى 67)
تيَثةربوونى جؤطاى ئاوى ثارضة 

 لةسةرة (67زةوى ذمارة )

 
 

برِيارى  4101/ 09/9
 ثيَدراوة

 /كانى سارة049
مولكى 
 دةوَلةت

 حسني شيخ حممد صؤفى  
 بديعة مولود امحد

كشتوكاىل 
 بةراوة

- 6 - 
لةةة زةوى  مةةافى  هاتووضةةؤى 

هةية وة مافى ريطةا  ( 046)
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 (021بدات بة زةوى ذمةارة ) 
مةةافى ئةةاو خواردنةةةوةى لةةة  

 لةسةرة (67ثارضةى ذمارة )

برِيارى  4101/ 2/6
 ثيَدراوة     

 كانى سارة  /021
مولكى 
 دةوَلةت

 عمر حضر قادر
 كشتوكاىل 

 بةراوة
- 7 - 

لةةة زةوى مةةافى  هاتووضةةؤى 
( 049وة )( 046) ذمةةةةارة

ةوةى لة و خواردنهةية مافى ئا
( وةمةةافى 67كةةانى ذمةةارة )

ذمارة  تيََثةربوونى  ئاوى كانى
 لةسةرة( 67)

 
برِيارى  4101/ 09/9

 ثيَدراوة      

 / كانى سارد024
مولكى 
 دةوَلةت

 عباس امحد حممد
كشتوكاىل  

 بةراوة
42 01 - 

لةةة زةوى مةةافى  هاتووضةةؤى 
مافى وة ( هةية 022) ذمارة

و خواردنةوةى لة كانى ذمارة ئا
( وةمةةةافى تيََثةةةةربوونى 67)

جؤطاكانى بدات بة ثارضةكانى 
  - 026 – 022ذمةةةةةارة )

 لةسةرة( 027
 

 
 

42/00 /4101 
 برِيارى ثيَدراوة      

 / كانى سارة  022
مولكى 
 دةوَلةت

 ازاد امحد حممد

  

كشتوكاىل 
 بةراوة

42 06 - 

مافى ئاو خواردنةوةى لةةزةوى  
( هةيةةة وةمةةافى 67ذمةةارة )

ئاوى هةية لة زةوى تيَثةربوونى 
( وة ريَطا بةدات  024ذمارة )

 (026بة زةوى  ذمارة )

 
 

42/00 /4101 
 برِيارى ثيَدراوة      

 / كانى سارة026
مولكى 
 دةوَلةت

 على امساعيل خضر 
  امحد امساعيل خضر

كشتوكاىل  
 بةراوة

72 2 - 

 لة زةوىمافى ئاو خواردنةوةى 
( هةيةة وة مةافى   67ذمارة )

او بدات بة جؤطة تيَثةربوونى ئ
( وة مةةةافى 67ى ذمةةةارة )

هاتووضؤى هةية لة ثارضةكانى 
(وة 029/021/022ذمارة )

مافى هاتووضؤ بدات بةة زةوى  
 (020ذمارة )

 
 
 

برِيارى  4101/ 06/9
 ثيَدراوة      

 / كانى سارة  020
مولكى 
 دةوَلةت

( بةش بؤ )على حممد 4) 
( بةش بؤ 0و ) (محد امني

 ()دهام حممد محد امني

كشتوكاىل 
 بةراوة

- 06 - 

مافى ئةاو خواردنةةوةى   لةة    
( هةيةةة وة 67كةةانى ذمةةارة )

هةية لة مافى تيَثةربوونى ئاو 
(وة مةةافى 021زةوى ذمةةارة)

بدات بة زةوى ذمارة  هاتووضؤ
(009) 

 

 
برِيارى  4101/ 06/6

 ثيَدراوة      

 / كؤنة رةز021
مولكى 
 دةوَلةت

 –سعيد محد امني جرجيس 
 –فقى حممد محد 

 – خليل بايز خضر 

  -سيوة عبدالقادر امحد

 صبيعةعبدالقادر امحد 
 بديعة قادر امحد 

كشتوكاىل  
 ثشتاوة

- 7 02 

مافى هاتووضؤى لة زةوى ذمارة 
(012/029/002/026 /

( وة مافى ريَطا بدات بة 262
 (70ثارضة زةوى ذمارة )

برِيارى  4101/ 40/9
 ثيَدراوة  

 0/01111رى بةثيَوة
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 رازمية قادر امحد

 قزةوى مسا 060
مولكى 
 دةوَلةت

 جليل مصطفى حسني
كشتوكاىل 

 ثشتاوة
- 0 04 

لةةة  هةيةةة مةةافى هاتووضةةؤى
 064 ) ثارضةةةةكانى ذمةةةارة

/062 / 026 / 026 / 
( وة مافى ريَطا بدات بة  262
 (061زةوى ذمارة )ثارضة 

 
برِيارى  4101/ 46/6

 ثيَدراوة     
 0/01111بةثيَوةرى  

 ضورضة/طردى 074
مولكى 
 دةوَلةت

 حويز محد امحد 
كشتوكالية
 رةزى ديَم 

- 40 2 

مةةةافى  هاتووضةةةؤى  هةيةةةة  
(وة 070لةسةرثارضةى ذمارة)

 ريَطةةا بةةدات بةةة زةوى ذمةةارة
072 

برِيارى  4101/ 42/9
      لةسةر دراوة

 0/01111بةثيَوةرى 

 / كانى سفرؤك  072
مولكى 
 دةوَلةت

 حتسني حمى الدين حممد امني 
كاىل  كشتو

 ثشتاوة 
- 0 2 

ثارضة  مافى  هاتووضؤى  لةسةر
 ( 070/  074 زةوى ذمارة)

برِيارى  4101/ 0/6
 ثيَدراوة   

 

 / بردة بؤران 412
مولكى 
 نورؤز محد امحد  دةوَلةت

كشتوكاىل 
 ثشتاوة

21 0 - 
مافى  هاتووضؤى  هةيةة  لةة   

 (414زةوى ذمارة)

برِيارى  4101/ 42/9
 ثيَدراوة      

 ردة بؤران / ب412
 مولكى
 دةوَلةت

 هطفرحان سليمان 
كشتوكاىل 

 ثشتاوة
42 4 - 

مافى  هاتووضؤى  لةسةرثارضة 
( وة ريَطةةا 414زةوى ذمةةارة)

بدات بةة ثارضةة زةوى ذمةارة    
(412) 

برِيارى  4101/ 6/9
 ثيَدراوة

 / بردة بؤران 417

 
مولكى 
 دةوَلةت

 بكر رسول بكر 
كشتوكاىل 

 ثشتاوة
42 0 - 

ؤى  هةيةة  لةة   مافى  هاتووض
 (412زةوى ذمارة)

برِيارى  4101/ 06/6
 ثيَدراوة      

 / بردة بؤران 419
مولكى 
 ابراهيم  هادى حممد امني  دةوَلةت

كشتوكاىل 
 ثشتاوة

 نية - 0 21
برِيارى  4101/ 6/01

 ثيَدراوة      

 / مال باس 402
مولكى 
 خدر حممد اهللعبد دةوَلةت

كشتوكاىل  
 بةراوة

42 6 - 
ئاو خواردنةةوةى هةيةة   مافى 

  (هةية244لةكانى  ذمارة )

42/00 /4101 
 برِيارى ثيَدراوة      

 / زةوى سوىل 407
مولكى 
 دةوَلةت

 نورالدين صادق شيَخ حممد
 يونس صادق شيَخ حممد-

كشتوكاىل  
باغضةى 

 بةراوة

21 04 - 

مافى ئاو خواردنةةوةى هةيةة   
( هةيةة  244لةكانى ذمارة ) 
ى ئاوى كانى وة مافى تيَثةربوون

 ( بدات244ذمارة )

42/00 /4101 
 برِيارى ثيَدراوة      

 / ارزى طؤرى 446
مولكى 
 دةوَلةت

 -محة زياد مولود امحد
 امساعيل مولود امحد

كشتوكاىل  
 بةراوة

- 6 - 

مافى  هاتووضةؤى   لةة زةوى   
( هةية وة مافى 442ذمارة )

ذمارة   ئاو خواردنةوةى لة كانى
مافى ( هةية وة 266/429)
يَثةربوونى جؤطا بدات بة زةوى ت

( )مةافى جؤطةا   446ذمارة )
 (442هةية لة ثارضة ذمارة )

 
 

برِيارى  4101/ 7/9
 ثيَدراوة      

 / كانى سثيلك 420
مولكى 
 الدين حممد امني  حمىحتسني  دةوَلةت

كشتوكاىل  
 بةراوة

21 01 - 

مافى ئاو خواردنةوةى لةةكانى  
( هةية وة 429/266ذمارة ) 

افى  جؤطاى هةية لة ثارضةة  م
( وةجؤطةا  422ةوى ذمةارة ) ز

ذمةةارة بةةدات بةثارضةةة زةوى 

 
 

برِيارى  4101/ 6/01
 ثيَدراوة      
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424 

 /صؤفى  422
مولكى 
 دةوَلةت

 هجالل عزيز ط
كشتوكاىل 

 بةراوة
42 6 - 

مافى ئاو خواردنةوةى لة كانى  
(وة مافى جؤطاى 422ذمارة )

( 421لة ثارضة زةوى ذمارة )
ةية وة ريَطا بةدات بةة زةوى   ه

 (422ذمارة )

 
 

برِيارى  4101/ 6/9
       لةسةر دراوة

 / كانى فقيان 466
مولكى 
 دةوَلةت

 صلحية خورشيد مصطفى 
 

كشتوكاىل 
 ثشتاوة

42 7 -  
02/01 /4101 

 برِيارى ثيَدراوة      

 مريط  /474
مولكى  
 دةوَلةت

 -هنصد صادق شيَخ حممد
 –صبيحة مصطفى حممد 

 –زار صادق شيَخ حممد خ
 خدجية مصطفى قادر

كشتوكاىل 
 بةراوة

72 2 6 

هاتووضةؤى لةثارضةةى     مافى
(مافى ئةاو  469)زةوى ذمارة 

خواردنةوةى لةة كةانى ذمةارة    
(471) 

 
برِيارى  4101/ 49/9

 ثيَدراوة      

 / مريط472
مولكى  
 دةوَلةت

 -فاطمة امساعيل ابراهيم
–بلقيس صاحل رسول 

حممد  عثمان محد شيَخ
 محدامني جالل

 فاطمة محد محدامني
ابراهيم خدر  -حممود

 نورالدين -حممد
 يونس–صادق شيَخ حممد

 صادق شيَخ حممد

كشتوكاىل  
 بةراوة

21 00 4 

لة كانى مافى ئاو خواردنةوةى 
( هةية وة مافى  422ذمارة )

بدات بة ثارضة زةوى  ريَطا جؤطا
() وة 472/472ذمةةةةةارة )

بدات بة مافى تيَثةربوونى ئاو 
 (474)( و 466)زةوى ذمارة 

 

 
 

42/00 /4101 
 برِيارى ثيَدراوة

 مريط  /476

 
مولكى 
 دةوَلةت

 فاطمة محد حممود
كشتوكاىل  

 بةراوة
72 6 0 

مافى ئاو خواردنةوةى لة ثارضة 
( هةيةة وة  422زةوى ذمارة )

مافى هاتوو ضؤ و  تيَثةربوونى 
ئةةاوى هةيةةة لةةة ثارضةةة زةوى 

 (472/472ذمارة )

 
 

برِيارى  4101/ 2/00
 ثيَدراوة      

 كورة  / 412
مولكى 
 حممد عزيز صالع دةوَلةت

كشتوكاىل 
 بةراوة

72 01 - 

مةةافى ئةةاو خواردنةةةوةى لةةة   
/ 429هةردوو كةانى ذمةارة )  

( وة مةةافى هاتووضةةؤوى 266
هةية لةة ثارضةة زةوى ذمةارة    

( وة مافى تيَثةةربوونى  201)
 ثارضة زةوى ذمارة هةية لة ئاو 

وةمافى تيَثةر بةوونى   (212)
ئاو بدات بةة هةةردوو ثارضةة    

 (217/  472زةوى ذمارة )

 
 
 

برِيارى  4101/ 7/01
 ثيَدراوة      

 /بة رمااَلن  216
مولكى  
 دةوَلةت

 –صديق ثريؤت  هط
 –امحد حممد صؤفى 

 خدجية شيَخة محد امني  

كشتوكاىل 
 بةراوة

21 02 - 

مافى ئاو خواردنةوةى لة كانى 
هةية وة (266/ 429ذمارة )

هةية لة ثارضة  مافى هاتووضؤى
( وة مافى 419زةوى ذمارة )

تيَثةربوونى ئاو بدات بة ثارضة 
( وة مافى 217زةوى ذمارة )

جؤطاى هةيةة لةة ثارضةةكانى    

 
 
 

42/00 /4101 
 برِيارى ثيَدراوة      



  

 

( 069ارة )ذم                                                                              – 04  –                                                                         4102/  9/ 42
 العدد

 (201/212/212ذمارة )
 

 / زةوى عباس 202
مولكى 
 دةوَلةت

 ا  رسول اغا برايم اغ
كشتوكاىل 

 ثشتاوة
21 04 - 

مافى هاتووضؤ هةية لة ثارضة 
( كة جيَطاى 247زةوى ذمارة)

 طوندة
 

 
21/00 /4101 

 برِيارى ثيَدراوة

 كانى سوىل /244
مولكى 
 عبدلّلة رشيد امحد قادر  دةوَلةت

كشتوكاىل 
 بةراوة -

21 4 - 

مافى ئاو خواردنةوةى لةةكانى  
( هةية وة مافى 244ذمارة )

وونى جؤطا بدات بةزةوى ثيَثةرب
 (224ذمارة )

 
برِيارى  4101/ 7/9

 ثيَدراوة      

 / زةوى قةمشة 422

 
مولكى 
 دةوَلةت

 -فاطمة امساعيل ابراهيم
 –ابراهيم خدر حممد 

  –امحد رسول حممد  
- عزيز سيخة شيخ اهلل

 يونس صادق شيخ حممد 

   –نورالدين شيَخ حممد  -

كشتوكاىل 
 ثشتاوة

- 7 
04
7 

هاتووضؤى هةية لة ثارضة مافى 
( وة ريَطةا  461زةوى ذمارة )

 (422بدات بة زةوى ذمارة )

 
46/00 /4101 

 برِيارى ثيَدراوة 
      01111/  0ثيَوةرى 

/ كندى مام 422
 دؤشاو

مولكى  
 دةوَلةت

 حليمة حسن امحد
كشتوكالية 

 ثشتاوة
-- 6 0 

مافى هاتووضؤى هةية لةسةر 
/ 227)ذمارة ثارضةزةوى

429) 

برِيارة  20/6/4101
 لةسةردراوة

 / هةويَزى بةرد426

 

مولكى  
 دةوَلةت

 حيش حسن عمر
شكرى (  –حممد  –)حكيم 

كوران و كضانى عبداهلل محد 
 حممود

كشتوكالية 
 ثشتاوة

 

-- 6 06 
مافى هاتووضؤى هةية لةسةةر  

 (429/  227ثارضة زةوى ) 

 

 2/01/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 / قميشة427

 

مولكى  
 ةتدةوَل

 حيش حسن عمر
شكرى (  –حممد  –)حكيم 
 كضانىكوران و

 –عبداهلل محد حممود
-رامس -فرست-امحد -مظفر)

-حكيم -مريم -خانزاد
وران و طوىل ( ك-ناهدة

 محد حممود مصطفىكضانى 

 

 

كشتوكالية 
 ثشتاوة

 

 

-- 0 22 
ثارضة زةوى مافى هاتووضؤى لة 

 ( هةية429)

 

 

 2/01/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 /  قميشة461

 

مولكى  
 دةوَلةت

-نورالدين صادق شيَخ حممد
-يونس صادق شيَخ حممد

 -حممد خضررزاق 
 ب-عبداهلل خدرحممد

 -لقيس صاحل رسول
 محدامني جالل محدامني

 

كشتوكالية  
 ثشتاوة

 

-- 06 29 
 بة زةوى ذمارة ريَطا بدات 

 (222) 

 
 

 01/00/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 / زةوى كندان  274

 

كى  مول
 دةوَلةت

 صاحل عبداهلل قادر

 

كشتوكالية 
 بةراوة

 

-- 04 0 

مةةافى ئةةاو خواردنةةةوةى لةةةو 
كانيةةةى نةةاو خؤيةةةتى مةةافى 
هاتووضؤى لة ثارضة زةوى ذمارة 

 ( هةية264/  270) 

 

 6/04/4101لة
 بريارى ثيَدراوة
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 / زةوى كندان 272

مولكى  
 دةوَلةت

شكرى (  –حممد  –حكيم )
محد  كوران و كضانى عبداهلل

 حممود

كشتوكالية  
 ثشتاوة

 

- 06 0 

مافى هاتووضؤى لة زةوى ذمارة 
(272/276/270/264 )

 هةية

 2/01/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 / كندان  276

 

مولكى  
 دةوَلةت

-امسر-فرست-امحد-مظفر
-ناهدة-حكيم-مريم-خانزاد

طوىل( كوران و كضانى 
 محد حممود مصطفى

 

كشتوكالية 
 ثشتاوة

 

-- 01 6 

هاتووضؤى لة زةوى ذمارة  مافى
( هةية وة مافى 270-264)

 ريَطا بدات بة زةوى ذمارة 
 (272-277 ) 

 

 2/01/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 / كانى دروزن261

مولكى  
 زرار امحد قادر دةوَلةت

كشتوكالية 
 ثشتاوة

 

-- 02 7 
مافى تيَثةربوونى ريَطاى ذمارة      

 ( لة سةرة212)

 

 46/01/4101لة
 ثيَدراوة بريارى

/باسكى زةوى 264
 خرنوك 

 

مولكى  
 دةوَلةت

 صديق ثريؤت هط
 

 

كشتوكالية  
 ثشتاوة 

 

-- 7 02 
مافى هاتوو ضؤى ثارضة زةوى 

 ( لة سةرة 264ذمارة ) 

 

 9/01/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 / زةوى طردى262

 
مولكى 
 دةولةت

كاكة  –جبار حسن حسني 
 مةد حسن حسني

كشتوكالية 
 ثشتاوة

-- 02 01 

مةةافى هاتووضةةؤ بةةدات بةةة   
ثارضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكانى 

( لةسةةةرة 266/269/266)
وة مافى تيَثةةربوونى ريَطةاى   

 (لة سةرة212ذمارة)

 
 6/04/4101لة

 بريارى ثيَدراوة

 /زةوى طرد266

 
مولكى 
 دةوَلةت

 -مريم محيد امحد
 سارى محيد امحد

 

كشتوكالية 
 ثشتاوة

-- 7 7 

مافى هاتووضؤى لة سةر ثارضة 
( وة ريَطةا  262زةوى ذمارة )

 بدات بة زةوى ذمارة
 (266-269) 

 
 42/6/4101لة

 بريارى ثيَدراوة

 /زةوى بانى 267

مولكى 
 دةوَلةت

  –قادر خدركة قادر 
 قادر حضرعمر 

كشتوكالية 
 42 40 -- ثشتاوة

مافى هاتوو ضؤى لةسةر ثارضة 
 ( هةية229زةوى ذمارة ) 

 

 4/9/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 / زةوى طردى  466

ولكى م
 دةوَلةت

 –صابر خدر حممد 
 –امحد  مصطفىكافية 

 –نورالدين صادق شيَخ حممد 
 يونس صادق شيَخ حممد

 

كشتوكالية  
 ثشتاوة

-- 40 02 

مافى هاتووضؤى لة زةوى ذمارة 
( هةية وة ريَطا 266/  262)

 (269بدات بة زةوى ذمارة ) 

 
 46/00/4101لة

 بريارى ثيَدراوة

 /زةوى بانى294

مولكى 
 ازاد امحد حممد َلةتدةو

كشتوكالية 
 06 02 -- ثشتاوة

مافى هاتوو ضةؤى لةة ثارضةة    
 ( هةية229زةوى ذمارة ) 

 

 42/00/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 /كةندة طؤران292

 

مولكى 
 دةوَلةت

 فاخر انور صاحل

 

كشتوكالية 
 ثشتاوة

-- 02 02 

مافى هاتوو ضةؤى لةة ثارضةة    
( هةية وة 229زةوى ذمارة ) 

ت بةةة زةوى ذمةةارة ريَطةةا بةةدا
292 

 
 6/04/4101لة

 بريارى ثيَدراوة

 زةوى سرطؤر /492

 

مولكى 
 دةوَلةت

 فاخر انور صاحل

 

كشتوكالية 
 ثشتاوة

-- 09 9 

مافى هاتوو ضةؤى لةة ثارضةة    
( 262/260زةوى ذمةةةارة ) 

هةية وة ريَطا بةدات بةة زةوى   
 (296/297ذمارة )

 
 7/01/4101لة

 بريارى ثيَدراوة

دهام  –على حممد محدامني مولكى  يان/زةوى ناو ري296َ
 

 ى هاتوو ضؤى لة ثارضة ماف 2 06 --
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كشتوكالية  حممد محدامني دةوَلةت
 ثشتاوة

) زةوىذمارة
( هةية وة 292/262/260

ريَطا بدات بة زةوى ذمارة 
(297) 

 44/6/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 بانى رووبار /210

 
مولكى 
 دةوَلةت

 مجياة -صبيحة على ابراهيم
 -محدامني امحد

 كاميلة محد امني امحد

 

كشتوكالية 
 9 42 -- ثشتاوة

مافى هاتوو ضةؤى لةة ثارضةة    
( هةية وة 216زةوى ذمارة ) 

ريَطةةا بةةدات بةةة زةوى ذمةةارة 
(214) 

 
 2/6/4101لة

 بريارى ثيَدراوة

 /بانى رووبار 212
مولكى 
 دةوَلةت

سارى  –مريم محيد امحد 
 محيد امحد

كشتوكالية
  2 2 -- ثشتاوة

 

 42/6/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 / بانى رووبار212

      

مولكى 
 دةوَلةت

 -مصطفىصاحل قادر 
 طااهر -مصطفىهيمن قادر 
 مجيلة محدامني-كانبى مسايل

-اسةةةكندر-مظفااارامحةةةد)
-مسية-ريبوار-اسود-ابراهيم

كضانى صادق سارة(كوران و
 صادق امحد فقى

 

كشتوكالية  
  9 0 -- ثشتاوة

 

 47/9/4101لة
 ارى ثيَدراوةبري

 /بانى رووبار212

مولكى 
 دةوَلةت

 -صديق ثريؤت هط
-صديق ثةريؤت  هطسليمان 

 -كافيةنادرحسن
 اوقاف وةزارةتى

كشتوكالية 
  49 04 -- ثشتاوة

 

 9/6/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 زيرين دؤر /202
مولكى 
 دةوَلةت

 -خضرامحد امساعيل 
 -خضرناهدة  امساعيل 
 خضراديبة  امساعيل 

الية  كشتوك
  6 6 -- ثشتاوة

 

 4/9/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 بانى رووبار /202
مولكى 
 دةوَلةت

 مال امحد عبدالقادر مالامحد
 –جليل قادر امحد 

 امساعيله طامينة 

كشتوكالية 
  41 -- -- ثشتاوة

 

 40/9/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 بانى رووبار /206
مولكى 
 دةوَلةت

 -حسةةني مصااطفىايةةوب  
  –حسني  جبار حسن

 كاكة مةد حسن حسني

كشتوكالية 
 71 02 -- ثشتاوة

مافى هاتووضؤى ثارضةة زةوى   
 ( لة سةرة207ذمارة )

 

 40/00/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 زةوى  رووبار /207

مولكى 
 دةوَلةت

 -مصطفىصاحل قادر 
 -مصطفىهيمن قادر 

 -كانبى مسايل طاهر
 مجيلة محدامني امحد

-ابراهيم -اسكندر -مظفر)
سارة( -مسية-ريبوار-اسود

 كوران و كضانى

 صادق امحد فقى صادق 

 كشتوكالية
 ثشتاوة

-- 01 6 
مةةافى هاتووضةةؤى لةةة زةوى    

 ( لة سةرة206ذمارة )

 
 
 

 47/9/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 زيرين دؤر /244
مولكى 
 عزيز حسني شيَخ حممد دةوَلةت

كشتوكالية  
 2 04 -- ثشتاوة

مةةافى هاتووضةةؤى لةةة  زةوى   
 ( هةية242ذمارة )

 

 7/00/4101لة
 بريارى ثيَدراوة
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 كةر مردار /242

مولكى 
 عزيز حسني شيَخ حممد دةوَلةت

كشتوكالية 
 21 06 -- ثشتاوة

مةةافى ريَطةةا بةةدات بةةة زةوى 
( وة مةةةةافى 244ذمةةةةارة )

  تيَثةربوونى ريَطاى ذمارة 
 ( لة سةرة214) 

 
 9/00/4101لة

 بريارى ثيَدراوة

 طةرموكان /246
ى مولك

 دةوَلةت
 -نوزاد محد امحد
 حويز محد امحد 

كشتوكالية 
 21 -- -- ثشتاوة

ريَطا بدات بة زةوى ذمارة 
(222/224) 

 2/00/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 طةرموكان /241
مولكى 
 عبداهلل رشيد امحد قادر دةوَلةت

كشتوكالية  
 7 2 -- ثشتاوة

مافى هاتووضؤى لة سةر ثارضة 
 ( هةية249زةوى  ذمارة )

 

 04/6/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 زةوى قازيان /246
مولكى 
 دةوَلةت

-صةةبيحة علةةى ابةةراهيم 
-كاميلةةة محةةدامني امحةةد  

 مجيلةمحد امني امحد

كشتوكالية 
  04 -- -- ثشتاوة

 

 49/9/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

/كانى  227
 مصطفى

 

 

مولكى 
 دةوَلةت

 –ه طشريف عزيز 
 –ه طعزيز ه ط

 – هطجالل عزيز 
 - هطسليمان  رمحان

 – هط حممد سليمان
 هطهيوا سليمان 

 

كشتوكالية 
 ثشتاوة

-- 41 46 
مةةافى هاتووضةةؤى  هةيةةة لةةة 
ثارضةةةةةةة زةوى  ذمةةةةةةارة 

(229/222) 

 
 41/9/4101لة

 بريارى ثيَدراوة

/كانى  229
 مصطفى

 

مولكى 
 دةوَلةت

 لعلى حممود امحد

 

كشتوكالية 
 ثشتاوة

-- 02 09 

مافى هاتوو ضؤى هةية لة سةر 
( وة 222رضة زةوى ذمارة ) ثا

ريَطةةا بةةدات بةةة ثارضةةة زةوى 
 (221/227ذمارة )

 
 6/9/4101لة

 بريارى ثيَدراوة

 ثاش كاوالن /221

 

مولكى 
 دةوَلةت

قدرية عزيز -قادر هطخدجية  
-صربية عزيز مولود-مولود

 -محدية عزيز مولود
 -عبداهلل خدر مولود
 كريم عبداهلل محد 

 

 

كشتوكالية 
 06 09 -- ثشتاوة

مةةافى هاتووضةةؤى  هةيةةة لةةة 
ثارضةةةةةةة زةوى  ذمةةةةةةارة 

(229/222) 

 
 6/04/4101لة

 بريارى ثيَدراوة

 سثيلك /222
مولكى 
 دةوَلةت

 –جميد عواهلل حاجى امحةد  
 رشيد عبداهلل امحد 

كشتوكالية 
 46 7 -- ثشتاوة

يَثةةةربوونى ريَطةةاى  مةةافى ت
( لةةة 226) تايبةةةتى ذمةةارة

 سةرة

 

 21/6/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 /زةوى قةميشة 227

 

مولكى 
 دةوَلةت

 هطبرايم محد 

 

كشتوكالية 
 ثشتاوة

    -- --  24 

مافى هةاتوو ضةؤى هةيةة لةة     
( وة 229ثارضة زةوى ذمارة ) 

ريَطةةا بةةدات بةةة زةوى ذمةةارة 
(222/226) 

 
 06/6/4101لة

 بريارى ثيَدراوة

 /زيرين دؤر262

مولكى 
 دةوَلةت

 هاشم - همزة – برهان
ني شةيَخ  حممةد حسة  كورانى 

 حممد

 

كشتوكالية  
 ثشتاوة

-- 00 22 

مةةافى هةةاتوو ضةةؤى لةةة زةوى 
( هةية وة مافى 204ذمارة ) 

ريَطةةا بةةدات بةةة ثارضةةة زةوى 
 (206ذمارة )

 
 00/00/4101لة

 بريارى ثيَدراوة

 / هنجريان442
 

 

حةويز محةد   -محد امحدرؤزنو
 امحد

 
وةى لةةةة مةةةافى ئاوخواردنةةةة -- 06 72

هةةةةةةةردووكانى ذمةةةةةةارة  
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 د. عصمت حممد خالد                                                                                 
 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو بةوةكالةت                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مولكى 
 دةوَلةت

كشتوكاىل 
 بةراوة

( هةية وة مافى 429/266)
تيَثةةةربوونى جؤطةةا بةةدات بةةة 

 كانيةكانى ذمارة 
(446/442/266) 

 9/00/4101لة
 بريارى ثيَدراوة

 0/4211ثيَوةرى 

 

  سليَمانىثاريَزطا  / 
 

 شارباذيَر  قةزا /
 ناوةندناحية / 

برِيارى ضةسثاندنى مافى زةوى و باغضةكانى 
 0442سالَى (ى 20) ذمارة بة ثيَى ياساى

هةروةك لة نةخشةى كادسرتؤ ديارى كراوة بة 
 ( زية و كانى/  22ذمارة )

 

 22ذمارةى كةرت  / 
 

 زية و كانى ناوى كةرت / 
 

 
 ت

ذمارةى ثارضة 
 ناوبانطى

 سيفةتةكانى ئةوانى زةوى يان بؤ دةطةريَتةوة  ثؤلني
 مافى ديارةكان و هى ديكة   رووبةر

 مندؤ ئؤلك  مةتر
 

 م6( ثيَدا دةرِوات بة ثانى 62مرتؤكةى ) 6 - -كشتوكاىل وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى مملوكة  / ضةمى ئاشةكة 0 0

 وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
 1/8/0412لة  8202ذمارة : 
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 -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى : للدولة
 سوارة حممد امني  حممد رشيد  

 ثشتاو

4 
/ ضةمى بةر 4

 ئاشةكة
مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -نانى بؤ هاووآلتى :بة كارهيَ

 سوارة حممد امني حممد رشيد 

كشتوكاىل 
 6 - - بةراو

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ثارضةى 
( كانى ناودآ بة هؤى جؤطةى كانى ئاو 6)

 دخواتةوة

2 
/ ضةمى 2

 قةلبةزةكة

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 د امني حممد رشيدئاكؤ حمم

 
 7 - - باخى بةراو

مةةافى ئةةاو خواردنةةةوةى هةيةةة لةسةةةر  
( كانى ناودآ بة هؤى جؤطةةى  6ثارضةى)

 كانى ئاو دخواتةوة

2 
 / ضاَلة طةورة 2

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 كاروخ عبداهلل حممد امني

كشتوكاىل 
 2 07 - ثشتاو 

مافى هاتووضؤى هةية لةة سةةر ثارضةةى    
(2) 

2 

/ بةردةآلنى و 2
لةورِطاى طوندى 

 كانى كوزةَلة

أمريية 
 وةزارةتى دارايى و ئابوورى صرفة

 
 
 
 

 0046 09 - بةردةآلنى

مةةةةافى هاتووضةةةةؤى ثارضةةةةةكانى )   
46و42و40و41و09و06و00و01و2

و22و22و24و21و27و21و49و46و
رةوى ( لةسةروة مافى هاتوضؤى رِي26َو22

( لة سةرةوة مةافى  22ئاوديَرى ثارضةى )
( لة 26و26ريَرةوى ئاوديَرى ثارضةكانى )

( 62و62و64و61سةرةوة مةترؤكةةى ) 
(م وة مةترؤكةى 6ثيَدا دةرِوات بة ثانى )

 (م41ثيَدا دةرِوات بة ثانى ) 62و  60
6 

 / بةر حةوز 6
مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -نى بؤ هاووآلتى :بة كارهيَنا

 كافية امحد رشيد 

كشتوكاىل 
 0 - - بةراو

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ثارضةى 
( كانى ناودآ بة هؤى جؤطةى كانى ئاو 6)

 دخواتةوة
7 

 / بةرماآلن 7
مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 كافية امحد رشيد

 كشتوكاىل
 بةراو

- 7 0 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ثارضةى 
( كانى ناودآ بة هؤى جؤطةةى كةانى   6)

ناودآ ئاو دةخواتةوة، وة مافى هاتووضؤى 
 (9هةية لةسةر ثارضةى )

6 
 / كانى ناو دآ6

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 كانى ناو دآ

72 - - 
مةةةةةةافى ئةةةةةةاودانى ثارضةةةةةةةكانى 

 ( لةسةرة06و02و7و6و2و4)
 

9 
 / طوندى زية9

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 شويَنى طوند

 ( ى لةسةرة 7مافى هاتووضؤى ثارضةى ) 0 07 -

0
 / سآ كوضكة01 1

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 درخشان حممد امني حممد رشيد

كشتوكاَلى 
 (2مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى ) - 01 - ثشتاو

0
/ كانى سآ 00 0

 كوضكة سةرو
امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 

 - - 72 كانى ناو دآ
( 04مةةافى ئةةاو خواردنةةةوةى ثارضةةةى) 

لةسةةةةرة و بةةةؤ خواردنةةةةوةى خةةةةَلكى 
طوندةكةش بةكارديَت وة مافى هاتووضؤى 
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 العدد

 (2هةية لةسةر ثارضةى )
0
انى سآ / بةرك04 4

 كوضكة
مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 درخشان حممد امني حممد رشيد

 
كشتوكاَلى 

 بةراو
- 06 - 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ثارضةى 
( كانى سآ كوضكةوى سةرو بةةهؤى  00)

 جوطةى ناودآ 
 

0
2 

/ كانى سآ 02
 كوضكة خوارو

ة امريي
 وةزارةتى دارايى و ئابوورى صرفة

 كانى
72 - - 

بةةؤ ئةةاو خواردنةةةوةى خةةةَلكى طوندةكةةة 
 بةكارديَت

0
2 

مملوكة  / ثشتى ماآلن 02
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتيان :

قيوان سوارة حممد امني و كاروان 
 سوارة حممد امني بةيةكسانى 

 باخى ثشتاو

 (م6ثيَدا دةرِوات بةثانى ) -61 –مرتؤكة  2 - -

0
2 

مملوكة  / بةرماآلن02
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :
 جةتؤ حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 2 9 - بةراو

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ثارضةى 
 ( بةهؤى جؤطاكانى ناودآ ئاو دخواتةوة6)

ثيَدا دةرِوات بةة ثةانى   -61-وة مرتؤكةى
 (م6)

0
6 

/ بةر 06
 مزطةوت

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :
 جةتؤ حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 بةراو

- - 0 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ثارضةى 
ة ( بةهؤى جؤطاكانى ناودآ ئاو دخواتةو6)

ثيَدا دةرِوات بةة ثةانى   -61-وة مرتؤكةى
 م6
 

0
/ زةوى ية 07 7

 باريك
مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :
 جةتؤ حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 نى يةتى 2 9 - ثشتاو

0
/ شةخسة 06 6

 غةريبة
مملوكة 
 للدولة

فى وةزارةتى دارايى و ئابوورى ما
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 كارؤخ عبداهلل حممد امني

كشتوكاىل 
 (2مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى ) 01 6 - ثشتاو

0
 / دارة بةنةكة 09 9

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :
 اورنط حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 (2مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى ) 4 41 - ثشتاو

4
 / موشآ41 1

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :
 سوارة حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 (2مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى ) 6 02 - ثشتاو

4
مملوكة  / بانى باةكة40 0

 للدولة

ايى و ئابوورى مافى وةزارةتى دار
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :
 سوارة حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 (2مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى ) 4 06 - ثشتاو

4
 / زةوى كاريز44 4

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 خدر حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 نى يةتى 40 - - ثشتاو
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 العدد

4
مملوكة  / رةزى كاريَز42 2

 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 سةفني سوارة حممد امني 

 
 (2مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى ) 2 00 - باخى ثشتاو 

4
/ سةربةىل 42 2

 كاريَز
مملوكة 
 للدولة

و ئابوورى مافى  وةزارةتى دارايى
  -بة كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 هةَلطورد خدرحممد امني

 
 نى يةتى 0 - - باخى ثشتاو 

4
/ سةرثةىل 42 2

 كاريَزى مال خدر
مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :
 خدر حممد امني حممد رشيد

كشتوكاَلى 
 77 40 - ثشتاو

( 29و 24تووضةةؤى ثارضةةةى )مةةافى ها
 لةسةرة 

4
6 

/ زةوى كانى 46
 كوزةلة

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتيانى :

هيوا حممد امني حممد رشيد و  
هيَرش حممد امني حممد رشيد و 
ساالر حممد امني حممد رشيد 

 بةيةكسانى

 
 

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 (2تووضؤى هةية لةسةر ثارضةى )مافى ها 72 04 -

4
 / بانى باوكة47 7

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 سوارة حممد امني حممد رشيد 

كشتوكاىل 
 نى يةتى 6 06 - ثشتاو

4
 / كانى باوكة46 6

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -ؤ هاووآلتى :بةكارهيَنانى ب

 سوارة حممد امني حممد رشيد 

كشتوكاىل 
 (2مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى ) 00 07 - ثشتاو

4
 / ثيَش ماآلن 49 9

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 اورنط حممد امني حممد رشيد 

كشتوكاىل 
 (2ةية لةسةر ثارضةى )مافى هاتووضؤى ه 4 6 - ثشتاو

2
 / دآ كؤن21 1

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 كاروخ عبداهلل حممد امني 

كشتوكاىل 
 (2مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى ) 4 - - ثشتاو

2
/ كؤتةرة 20 0

 سوتاو
مملوكة 
 للدولة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 كاروخ عبداهلل حممد امني 

كشتوكاىل 
 6 06 - ثشتاو

ثيَدا دةرِوات بةة ثةانى    -62 -مرتؤكةى 
 م6

2
/ سةرثةىل 24 4

 كاريَزى مال خدر
مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 هةَلطورد خدر حممد امني 

 
 2 - - باخى ثشتاو

مافى هاتووضةؤى هةيةة لةسةةر ثارضةةى     
(42) 

2
/ كؤتةرة 22 2

 سوتاو
مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 كاروخ عبداهلل حممد امني 

 

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى 6 01 -

2
2 

/ كؤتةرة 22
 سوتاو

مملوكة 
 للدولة

فى وةزارةتى دارايى و ئابوورى ما
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 

كشتوكاىل 
 ثشتاو

 نى يةتى 9 07 -
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 كاروخ عبداهلل حممد امني 
2
2 

/ باخى كانى 22
 كوزةلة

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتيانى :

هيوا حممد امني حممد رشيد و هيَرش 
حممد امني حممد رشيد و ساالر حممد 

 ني حممد رشيد / بة يةكسانىام

 
 

 - 04 - باخى بةراو
مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ثارضةى 

 ( كانى كوزةلة وة مافى هاتووضؤ و 26)
 ( 2رِيَرِةوى ئاوديَرى هةية لةسةر ثارضةى )

2
6 

/ كانى 26
كوتةرة سوتاوى 

 سةرو

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى

 

 كانى
 نى يةتى - - 72

2
مملوكة  / ثيَشى ماآلن27 7

 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 اورنط حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 نى يةتى 0 - - ثشتاو

2
6 

مملوكة  / سوارى هؤ26
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 شيدجةتو حممد امني حممد ر

كشتوكاىل 
 بةراو

- 00 2 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ثارضةى 
كانى كةللة سور وة مافى هاتووضؤ و  26

( 2رِيَرِةوى ئاوديَرى هةية لة سةر ثارضةى )
ثيَدا دةرِوات بةة ثةانى   -61-وة مرتؤكةى

 م6
2
 /الخةرمانةكة29 9

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -ى بؤ هاووآلتى :بةكارهيَنان

 جةتؤ حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 م6ثيَدا دةرِوات بة ثانى  -61-مرتؤكةى  4 - - ثشتاو

2
/ قةبرستانى 21 1

 سوارى هؤ
 مرتوكة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
  -بةكارهيَنانى بؤ:

 ئةوقاف و كاروبارى ئاينى

قةبرستانى  
 نى يةتى 0 - - سوارى هؤ

2
 هؤ / سوارى20 0

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :
 جةتؤ حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 24 44 - بةراو

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ثارضةى 
 ( كانى سوارى هؤ27)

2
/الضةمى 24 4

 هةوارقارةمان
مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -كارهيَنانى بؤ هاووآلتى :بة

 سوريَن سوارة حممد امني 

 باخى بةراو
- 04 - 

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ثارضةى 
( كةةةانى سةةةوارى هةةةؤ وة مةةةافى 27)

 (22هاتووضؤى هةية لة سةر ثارضةى )
2
/ سوارى 22 2

هؤبةرى هةوار 
 قارةمان

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -نى بؤ هاووآلتى :بةكارهيَنا

 زاكروس فتاح حممد امني 

كشتوكاىل 
 46 01 - بةراو

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ثارضةى 
( 26( كانى سوارى هؤ وة ثارضةى )27)

كةةانى كةلةةة سةةور مةةافى هاتووضةةؤى    
 ( ى لةسةرة 27و  24ثارضةكانى )

2
/ باخى 22 2

 سوارى هؤ
مملوكة 
 للدولة

مافى وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 سوريَن سوارة حممد امني

 باخى ثشتاو
 نى يةتى 6 44 -

2
2 

/ بةرى 22
 هةوارقارةمان

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

كشتوكاىل 
 نى يةتى 4 02 - ثشتاو
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 سوريَن سوارة حممد امني
2
/هةوارقارةما26 6

 ن
لوكة مم

 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :
 ئاكؤ حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 02 44 - بةراو

مافى ئاو خواردنةوةى هةية لةسةر ثارضةى 
( كةةانى هةةةوار قارةمةةان وة مةةافى 27)

 (2رِيَرِةوى ئاوديَرى هةية لةسةر ثارضةى )
2
/ كانى هةوار 27 7

 قارةمان
امريية 
 وةزارةتى دارايى و ئابوورى صرفة

 
 كانى

72 1 1 

(ى 26مافى ئاو خواردنةةوةى ثارضةةى )  
لةسةةةرة بةةؤ ئةةاو خواردنةةةوةى خةةةَلكى  
طوندةكةش بةكارديَت وة مافى هاتووضؤى 

 (2هةية لةسةر ثارضةى )
2
 /ملةى حةماض26 6

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -ووآلتى :بةكارهيَنانى بؤ ها

 درخشان حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 نى يةتى 6 - - ثشتاو

2
 /ملةى حةماض29 9

مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 اورنط حممد امني حممد رشيد

كشتوكاىل 
 نى يةتى 00 40 - ثشتاو

2
1 

/طوندى كانى 21
 كوزةلة

امريية 
 صرفة

 (2مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى ) 2 07 - شويَنى طوند ةتى دارايى و ئابوورىوةزار

2
0 

/ كانى 20
كوتةرة سوتاوى 

 خوارو

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 كانى

72 - - 
بؤ ئاو خواردنةوةى خةلكى طوندى زيةة و  

 كانى كوزةلة بةكارديَت 

2
/كؤتةرة 24 4

 سوتاو
مملوكة 
 للدولة

رةتى دارايى و ئابوورى مافى وةزا
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :
 كاروخ عبداهلل حممد امني 

كشتوكاَلى 
 (2مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى ) 21 - - ثشتاو

2
امريية  / كانى بؤطةنة22 2

 صرفة
 وةزارةتى دارايى و ئابوورى

 كانى
72 - - 

بؤ ئاو خواردنةوةى خةَلكى طوندى زيةة و  
ة بةكارديَت وة مافى هاتووضؤى كانى كوزةَل

 (2هةية لةسةر ثارضةى )
2
/ الكانى 22 2

 بؤطةنة
مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :
 رزطار حممد امني حممد رشيد

كشتوكاَلى 
 (2مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى ) 01 04 - ثشتاو

2
/ بةرامبةر 22 2

 قارةمان هةوارة
مملوكة 
 للدولة

وةزارةتى دارايى و ئابوورى مافى 
 -بةكارهيَنانى بؤ هاووآلتى :

 سوريَن سوارة حممد امني 

كشتوكاَلى 
 (2مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةى ) 2 17 - ثشتاو

2
6 

 / كانى كوزةلة26
امريية 
 صرفة

 

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 

 
 كانى

72 - - 

( لةة  22ى ثارضةى )مافى ئاو خواردنةوة
سةةةرةو بةةؤ ئةةاو خواردنةةةوةى خةةةَلكى   
طوندةكةش بةكارديَت وة مافى هاتووضؤى 

 (2هةية لةسةر ثارضةى )
2
 / كانى 27 7

 سوارى هؤ
امريية 
 صرفة

  
72 - - 

مةةافى ئةةاو خواردنةةةوةى ثارضةةةكانى     
(ى لةةة سةةةرةو بةةؤ ئةةاو   22و24و20)

ى طوندةكةش بةكارديَت خواردنةوةى خةَلك
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 د. عصمت حممد خالد                                                                                   
 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو بةوةكالةت                                                                                

 
 
 
 
 

 عيَراق –ى كوردستان ثةرلةمان

وة مافى هاتووضؤى هةية لةسةر ثارضةةى   كانى وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
(22) 

2
6 

/ كانى كةلة 26
 سور

امريية 
 صرفة

 كانى وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
72 - - 

و  26مافى ئةاو خواردنةةوةى ثارضةةى )   
 (ى لةسةرة22

2
9 

/ لةوةرطاو 29
 دارستان

امريية 
 صرفة

لةورطاو  وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
 اندارست

- 6 42 
مافى هاتووضةؤى هةيةة لةسةةر ثارضةةى     

(42) 
6
/ ريَطاى زية، 61 1

 ضوارتا
امريية 
 صرفة

  وةزارةتى دارايى و ئابوورى 

 2 07 - ريَطا
بةةةةةةةةةةةةةةة ثارضةةةةةةةةةةةةةةةكانى 

( دةرِوات بةةة 29و26و06و02و02و2)
 م6ثانى 

6
0 

/ ريَطاى شيخ 60
 املارين ، ضوارتا

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
 

 م41( دةرِوات بة ثانى 2بة ثارضةى ) 9 - - ؤكةمرت

6
4 

/ ريَطاى 64
 ضةمياَلة، زية

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
 

 م6( دةرِوات بة ثانى 2بة ثارضةى ) 2 06 - مرتؤكة

6
2 

/ ريَطاى زية 62
 ، ميشوالن

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
 

 م6( دةرِوات بة ثانى 20و2بة ثارضةى ) 6 01 - مرتؤكة

6
2 

/ ريَطاى زية 62
 ، كانى بةن

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
 

 م6( دةرِوات بة ثانى  2و 0بة ثارضةى ) 2 40 - مرتؤكة

6
2 

/ ريَطاى 62
خةزينة شيخ 

 املارين

امريية 
 صرفة

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
 

 م 41ة ثانى ( دةرِوات ب2بة ثارضةى ) 2 06 - مرتؤكة
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 11/5/0412لة  2880ذمارة : 
 

 انـةيـب
 

 )ياساى باَلوكردنةوة لة رؤذنامةى0999( ى ساَلى 2ى ياساى ذمارة )(6)ى ثشت بة حوكمى ماددة
( لة 0بة عةرةبى لة برِطةى ))غرياملنقولة( وةقايعى كوردستان ( و لةبةرئةوةى رستةى  –فةرمى 
 –هةريَمى كوردستان  كان لةةياساى كؤمةَل )0992 ى ساَلى(06)ياساى ذمارة (ى )دووةمماددةى 

 ثةرِيوة. 20/01/0992( رؤذى 02( لة كاتى باَلوكردنةوةدا لة رؤذنامةى ثةرلةمان ذمارة)  عيَراق
 كة راست بكريَتةوة و دةقى برِطةى ناوبراو بةم شيَوةيةى خوارةوةية:ةبؤية بة بامشان زانى هةَل

وية وهلا َان تباشر مجيح نالحكام هذا القانون بالشخصية املعسس وفقًا تتمتع اجلمعية اليت تؤ -0
غري املنقولة لتحقيق وهلا حق متلك االموال املنقولة و صرفات التى التتعارض مع اهدافهاتال

 اغراضها.
 

بؤ ئاطادارى روونووسى )نسخة( ياساكة لة كاتى خؤيدا بةسةر وةزارةت و فةرمانطة حكومييةكاندا 
وةتةوة باَلوكرا 0992انى ثةرلةمانى ساَلى وة , وة هةروةها لة )برِطةى دووةم( ى ياساو برِيارةكطشتيَنرا

 . بووة بؤية بة ثيَويستمان زانى ئاماذةى ثيَبدةين ةو راست بووةو بة بيَ هةَل
                                                                            

 

 

 

 فرست امحد عبدهلل                                                                                      
 عرياق -سكرتيَرى ثةرلةمانى كوردستان                                                                                               
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 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 
 11/5/0412لة  2888ة : ذمار

 انـةيـب
 
 

) ياساى باَلوكردنةوة لة رؤذنامةى 0999( ى ساَلى 2( ى ياساى ذمارة )6ثشت بة حوكمى ماددة) 
لةة مةاددةى    4/  يةكةم وةقايعى كوردستان ( و لةبةرئةوةى هةَلةيةكى ماددى لة برِطةى ) –فةرمى 

                            بةدةسةةت هيَنةةانى زانيةةارى  ياسةةاى مةةافى   )4102( ى سةةاَلى 00( لةةة ياسةةاى ذمةةارة ) 07)
                        هةةاتووة و ( روويداوة,كةةة بةةة هةَلةةةناوى برِطةةةى نةةاوبراو     عيَةةراق-لةةة هةةةريَمى كوردسةةتان  

 )حةوتةمة(ى راستةكةشى ماددة
  -: وةبؤية بة ثيَويست زانرا هةَلةكة راستبكريَتةوةو, دةقةكة بةم شيَوةية خبويَندريَتة

 

                          تَيثةةةرينى ئةةةو ماوةيةةةى ديةةاريكراوة بةةؤ وةاَلمدانةةةوةى بةةة ثَيةةى مةةاددةى           ) 0يةكــةم/ 
 ( برِطةى ثيَنجةم / حةوتةم

 

 

 

 

 

 فرست امحد عبدهلل                                                                                      
 عرياق -سكرتيَرى ثةرلةمانى كوردستان                                                                                      
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 وةزارةتى داد 

 
 

 0412ى سالَى (18) بةيانى ذمارة
 

 

   ة ياسةايى وةزارةتةى داد   ) دووةم ( لة  ( برِطةة  نؤيةةم  تةى ثيَمان دراوة لةماددةى )آلبة ثيَى ئةو دةسة
 -( برِيارماندا بة :4117ساَلى )(ى 02ذمارة )

 

 . كردنةوةى تيَبينةرايةتى تؤماركردنى خانووبةرة لة شارؤضكةى قوشتةثة -

 
 

 0412ى سالَى (11) بةيانى ذمارة
 

-  

ة ياسايى وةزارةتةى داد                ) دووةم ( ل ( برِطة نؤيةم تةى ثيَمان دراوة لةماددةى )آلبة ثيَى ئةو دةسة
 -( برِيارماندا بة :4117ساَلى )(ى 02ارة )ذم

 

 كردنةوةى بةشى سكرتاريةت لة سةرؤكايةتى داواكارى طشتى . -
 
 
 
 

 0412ى سالَى (12) بةيانى ذمارة
 

-  

ة ياسايى وةزارةتةى داد                ) دووةم ( ل ( برِطة نؤيةم تةى ثيَمان دراوة لةماددةى )آلبة ثيَى ئةو دةسة
 -( برِيارماندا بة :4117) ساَلى(ى 02ذمارة )

 

 كردنةوةى فةرمانطةى دادنووسى لة ناحيةى جبيل . -

 
 
 

 دةرى شيَروان حةي                                                                                                                                     
 رى دادـوةزي                                                                                                                                        
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
 

 0412(ى سالَى 5بةيانى ذمارة )
 

وةزارةتى  دارايى و  بة ثيَى ئةو دةسةَلاتةى ثيَمان دراوة لةماددةى )حةظدةم( برِطةى) دووةم ( لةياسايى
 -( برِيارماندا بة :4101( بؤ ساَلى )2ئابوورى  ذمارة )

 ةرايةتى طشتى ذميَركارى بطؤرينى ناوى ئةو بةشانةى سةربة وةزارةتةكةمان/ بةريَو -
 

 

 ناوى بةريَوةبةرايةتى نوىَ ناوى بةشى كؤن ذ
 بةدواداضوون  ينةوةوةبةرايةتى ديراسات و ليَكؤلبةريَو بةشى ديراسات و ليَكؤلينةوة  0
 بةريَوةبةرايةتى ذميَركارى نامةلبةندى بةشى ذميَركارى نامةلبةندى  4

 

 

 
 0412(ى سالَى 14بةيانى ذمارة )

 

بة ثيَى ئةو دةسةَلاتةى ثيَمان دراوة لةماددةى )حةظدةم( برِطةى) دووةم ( لةياسايى وةزارةتى  دارايى و 
 -رِيارماندا بة :( ب4101( بؤ ساَلى )2ئابوورى  ذمارة )

 ةرايةتى طشتى خانةنشنيبطؤرينى ناوى ئةو بةريَوةبةرايةتيانةى سةر بة وةزارةتةكةمان/ بةريَو -
 

 ناوى بةريَوةبةرايةتى نوىَ ناوى بةريَوةبةرايةتى كؤن ذ
 بةريَوةبةرايةتى خانةنشينى سليَمانى  0بةريَوةبةرايةتى خانةنشينى سليَمانى / 0
 سليَمانى  ثيَشمةرطة/بةريَوةبةرايةتى خانةنشينى  2نةنشينى ثيَشمةرطة/بةريَوةبةرايةتى خا 4
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 بايز سةعيد حممد                                                                                                             
 ئابوورى و وةزيرى دارايى                                                                                                               

 
 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 

 
 

 0412(ى سالَى 11بةيانى ذمارة )
( بةش لة ياساى 27وة بة ثآى ماددةى ) 06/6/4102( لة 9202ئاماذة بة )بةيان(مان ذمارة )

 -برِيارماندا بة :ثآى ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة (ى هةموار كراو وة بة0964(ى ساَلى )002)
طؤرينى سةرؤك و ئةندامانى ليَذنةى ووردبينى بؤ ضاوثيَخشانةوةلة كيَشةكانى رةخنةطرتن لةباجى  -

 دةرامةت لةو بةريَزانةى لةخوارةوة ديارى كراوة.
 

 ليَذنة ناونيشان نوآناوى ليَذنةى  ناوى ليَذنةى كؤن
 سةرؤك دادوةر عبدالرمحن جافسالم  نوزاد كريم حكيم

 ئةندام ذميَريار عثمانسؤران رقيب  طيب معروف ابراهيم
 ئةندام 4طةجنينةى هةوليَر/ بةريَوةبةرى هيَمن شكر حممود عثمانصابر  خطاب

 سكرتيَرى ليَذنة بةرى.بةريَوة زياد رشاد قادر / سكرتيَرحة سعيدارشد طل
 

 
 0412(ى سالَى 10بةيانى ذمارة )

( لة ياساى 4( برطة )07بة ثآى ماددةى ) 01/6/4102( لة 6ذة بة )بةيان( مان ذمارة )ئاما
تةى بة ثيَى ئةو دةسةآل ( وة4101( ساَلى )2وةزارةتى دارايى و ئابوورى هةريَمى كوردستان ذمارة )

 -برِيارماندا بة :ن دراوة ثيَما
بةريَوةبةرايةتى  بةى سةريةشى ياسايبةتة بةكردنةوةى بنةوةى بةيانى سةرةوةمان كة تاندوةشاهةَل -

 . طشتى بوودجة
 

 0412(ى سالَى 12بةيانى ذمارة )
بة ثيَى ئةو دةسةَلاتةى ثيَمان دراوة لةماددةى )حةظدةم( برِطةى) دووةم ( لةياسايى وةزارةتى  دارايى و 

 -( برِيارماندا بة :4101( بؤ ساَلى )2ئابوورى  ذمارة )
 جنينةى هةلةجبة سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى ذميَركارى. كردنةوةى بةريَوةبةرايةتى طة -
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 بايز سةعيد حممد                                                                                                                   

 ئابوورى و وةزيرى دارايى                                                                                                               
 

 وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى 
 

 
 

 0412ى سالَى (14بةيانى ذمارة )
 

) دووةم ( لةياساى وةزارةتةى كةارو    ( برِطةى حةوتةم تةى ثيَمان دراوة لةماددةى )ثيَى ئةو دةسةآل بة
 -( برِيارماندا بة :4117( بؤ ساَلى )04) يةتى ذمارةكاروبارى كؤمةآل

 

ى ضاوديَرى و طةشةثيَدانى ( كردنى داينطةيةك سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشت استحداث هيَنانةكايةى ) -
 يةتى دهؤك / بةريَوةبةرايةتى ضاوديَرى و طةشةثيَدانى كؤمةاَليةتى لة ئاميَدى .كؤمةآل

 .6/6/4102لةبةروارى دةرضوونى ئةم بةيانة  -

 
 0412ى سالَى (11بةيانى ذمارة )

ى وةزارةتةى كةارو   )حةوتةم( برِطةةى) دووةم ( لةياسةا  بة ثيَى ئةو دةسةَلاتةى ثيَمان دراوة لةماددةى 
 -( برِيارماندا بة :4117( بؤ ساَلى) 04كاروبارى كؤمةاليةتى  ذمارة )

( سةر بة 006)يََلى فرياكةوتنى مندااَلن ذمارةكردنى هؤبةى ه( استحداث)هيَنانةكايةى  -
بةريَوةبةرايةتى ضاوديَرى كؤمةاَليةتى سليَمانى / تى طشتى ضاوديَرى و طةشةثيَدانى بةريَوةبةراية

 يةتى  سليَمانى .كؤمةآل
 .4/9/4102لةبةروارى دةرضوونى ئةم بةيانة  -

 
 0412ى سالَى (10بةيانى ذمارة )
ى وةزارةتةى كةارو   طةةى) دووةم ( لةياسةا  )حةوتةم( برِبة ثيَى ئةو دةسةَلاتةى ثيَمان دراوة لةماددةى 

 -( برِيارماندا بة :4117( بؤ ساَلى) 04كاروبارى كؤمةاليةتى  ذمارة )

( كردنى بةريَوةبةرايةتى ضاوديَرى و طةشةثيَدانى كؤمةآليةتى شيَخان سةر بة استحداثهيَنانةكايةى ) -
 بةريَوةبةرايةتى طشتى ضاوديَرى و طةشةثيَدانى كؤمةآليةتى دهؤك .



  

 

( 069ارة )ذم                                                                              – 49  –                                                                         4102/  9/ 42
 العدد

 .01/9/4102لةبةروارى دةرضوونى ئةم بةيانة 
 

 ب عبدهللئاسؤس جني                                                                                                   
 و كاروبارى كؤمةالَيةتى وةزيرى كار                                                                                                    

 
 وةزارةتى شارةوانى طةشت و طوزار

 

 0412بةيانى سالَى 
 

( لة ياسايى بةريَوةبةردنى شارةوانيةكان  0) ( برِطةى01بة ثيَى ئةو دةسةَلاتةى ثيَمان دراوة لةماددةى )
 -( هةمواركراو برِيارماندا بة :0992(ى ساَلى )6ذمارة )

 

 ( .4( بؤ ثلة )2شارةوانى وارماوة لة ثلة ) طؤرينى ثلةى-0
ئةم  برِيارة لة رِؤذى باَلبوونةوةى لةرِؤذنامةى رةمسيدا جىَ بة جيَ دةكريَت .         -2  

 
 

 ئةندازيار                                                                                                  
 دلشاد شهاب حاجى                                                                                                     

 وةزيرى شارةوانى و طشت و طوزار                                                                                                      
 

---------------------------------------------------------------- 
 

 وةزارةتى تةندروستى
 

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ) ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى 
  -و، بريارماندا بة : 4117(ى ساَلى 02ذمارة )

 
 

 0412(ى سالَى 82بةيانى ذمارة )
 .نةخؤشخانةى شار سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى ( لة ةبةشى طورضيلكردنةوةى )-
 . 44/7/4102رِيَكةوتى لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة  -
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 د.ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                          
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                  

 
 وةزارةتى تةندروستى

 

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ) ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى 
  -و، بريارماندا بة : 4117(ى ساَلى 02ذمارة )

 
 

 0412(ى سالَى 80بةيانى ذمارة )
قةرةويَلةى زاخؤ( بؤ )نةخؤشخانةى طشتى زاخؤ( لة قةزاى زاخةؤ   411طؤرينى ناوى )نةخؤشخانةى -

 . سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى دهؤك
 . 49/7/4102رِيَكةوتى لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة  -

 

دةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ) ماد
  -و، بريارماندا بة : 4117(ى ساَلى 02ذمارة )

 
 0412(ى سالَى 88بةيانى ذمارة )

رايةةتى طشةتى تةندروسةتى    كردنةوةى )ئةم هؤبانةى كة لة خوارةوة ئاماذةى ثيَكراوة( لةة بةريَوةبة -
، ذميَريارى خةرج ، ضاث و استنساخ ، سةرموضة ، رِاذة ، ) نووسينطةى بةريَوةبةرى طشتى رِاثةرِين

دؤسية ، مؤَلةت ، رؤشنبريى تةندروستى ، ثةرستارى ، خةزنةدار، ميالكات ، ئاميَرى ثزيشةكى ،  
 تويَذينةوةى زانستى ، ضاثكراوةكان ، كؤنرتؤىل عةمبارةكان ، هاتوو دةرضوو ( .

 . 49/7/4102لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة رِيَكةوتى  -

 
 

 

 0412(ى سالَى 82بةيانى ذمارة )
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كردنةوةى )هؤبةى رِاطةياندن( لة بةريَوةبةرايةتى تةندروستى شةقآلوة سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى -
 . تةندروستى هةوليَر

 . 20/7/4102رِيَكةوتى لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة  -

 
 د.ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                           

 وةزيرى تةندروستى                                                                                                            

 وةزارةتى تةندروستى
 

وة لة ) ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندرا
  -و، بريارماندا بة : 4117(ى ساَلى 02)

 
 

 0412(ى سالَى 88بةيانى ذمارة )
 

بازطةى ثيَنجويَن  ،هؤبةى بازطةكان( لة بازطةى كةَلةوانان ، بازطةى ميَرطةثان ، بازطةى عةربةتكردنةوةى )-
، بازطةى كةالر ، بازطةى كفرى سةر بةبةشى كاروبارى هونةرى ه طاسلوجمةقان ، بازطةى  ، بازطةى بانى

 لة ديوانى بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .
 . 20/7/4102كةوتى يَرِلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة  -

 
 
 

 
 
 

 0412(ى سالَى 85بةيانى ذمارة )
خوارةوة ئاماذةى ثيَكراوة( بؤ )بنكةى تةندروسةتى ئيشةكطرى    تةندروستيانةى كة لة ) ئةم بنكةطؤرينى -

 ( بيست و ضوار كاتذميَرى( سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .42)
 )بنكةى تةندروستى طةرمك ، بنكةى تةندروستى ضويَسة( لة قةزاى ثيَنجوين . -0
 )بنكةى تةندروستى مؤكةبة( لة قةزاى شارباذيَر . -4
 . 20/7/4102كةوتى يَرِرؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة  -

 
 

 
 
 
 

 0412(ى سالَى 54بةيانى ذمارة )
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ةى ثشكنني و بةدواداضوون( لة بةريَوةبةرايةتى تةندروستى دةربةندخيان سةر بة بةريَوةبةرايةتى كردنةوةى )هؤب-
 طشتى تةندروستى سليَمانى .

 . 20/7/4102كةوتى يَرِلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة  -

                                                                                                    
 

 د.ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                           
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                            

 
 وةزارةتى تةندروستى

 

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ) ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 
  -ندا بة :و، بريارما 4117(ى ساَلى 02)

 
 

 

 0412(ى سالَى 51بةيانى ذمارة )
طؤرينى ناوى )بةشى تةندروستى ذينطة( بؤ )بةشى كؤنرتِؤلكردنى ثةيس بةوونى ذينطةة لةة دام و دةزطةا       -

 حكوميةكان( لة ناو ديوانى وةزارةتى تةندروستى .

 . 09/6/4102كةوتى يَرِلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة  -

 
 

 0412( يف لسنة 50بيان رقم )
استنادَا اىل الصالحية املخولة لنا يف الفقرة الثانية من املادة السادسة من قانون وزارة صحة اقليم كوردستان املرقم 

 -( قررنا :4117( يف )02)
               ة ( يف ديوانيقسم صحة البيئة ( إىل ) قسم السيطرة على التلوث يف املؤسسات الصح تغري تسمية ) -

 يم كوردستان قلالوزارة الصحة 

 . 09/6/4102 اعتبارًا من تاريخ صدور هذا البيان -
 
 

 
 0412(ى سالَى 52بةيانى ذمارة )
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لة بةريَوةبةرايةتى تةندروستى شةةقالوة   ى ( لة نةخؤشخانةى ) ثريمام ( نوآكردنةوةى ) يةكةى ذميَريار -
 .  سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر

 . 42/6/4102كةوتى يَرِئةم بةيانة لة رؤذى دةرضوونى  -

 
 

 د.ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                         
 تةندروستىوةزير                                                                                                                              

 

 وةزارةتى تةندروستى
 
 

 

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ) ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 
  -و، بريارماندا بة : 4117(ى ساَلى 02)
 

 

 0412(ى سالَى 50بةيانى ذمارة )
 

 هؤبةى دةرمانسازى (  لة ناو ديوانى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى طةرميان  . كردنةوةى ) -
 . 42/6/4102كةوتى يَرِلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة  -
 

 

 0412(ى سالَى 58بةيانى ذمارة )
 

شتى تةندروستى كردنةوةى ) هؤبةى ئةندازة(  لة نةخؤشخانةى دةروونى هةوليَر سةر بة بةريَوةبةرايةتى ط -
                                                                          هةولَير.                                                                                                                     

 . 42/6/4102كةوتى يَرِلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة  -

 
 

 0412(ى سالَى 51ةيانى ذمارة )ب
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(  لة بةريَوةبةرايةتى تةندروستى  دةوروبةةرى شةار سةةر بةة     كردنةوةى )بنكةى تةندروستى  قةآلتى نوآ -
                                                                                                         بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةولَير.                                                                                      

 . 42/6/4102كةوتى يَرِلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة  -

 
 

 د.ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                                   
 تةندروستىوةزيرى                                                                                                                            

 

 
 وةزارةتى تةندروستى

 
ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ) 

  -و، بريارماندا بة : 4117(ى ساَلى 02)
 

 0412(ى سالَى 52ةيانى ذمارة )ب

                                                                                                                                                    كردنةوةى ) بةشى ئاميَرة ثزيشكيةكان (  سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى كؤية.                                            -
 . 46/6/4102كةوتى يَلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة رِ -

 

 0412(ى سالَى 58ةيانى ذمارة )ب

سةةر بةة بةريَوةبةرايةةتى     نةخؤشخانةى  فرياكةوتنى سؤران ( بؤ ) ران (نةخؤشخانةى سؤ طؤرينى ناوى ) -
                                                                                         طشتى تةندروستى هةولَير.                                                                                                      

 . 46/6/4102كةوتى يَلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة رِ -
 

 0412(ى سالَى 55ةيانى ذمارة )ب



  

 

( 069ارة )ذم                                                                              – 22  –                                                                         4102/  9/ 42
 العدد

طؤرينى ناوى )سةنتةرى ثزيشكى زانكؤ  (  بؤ )مةَلبةندى تةندروستى زانكؤ (   سةر بة بةريَوةبةرايةةتى   -
 طشتى تةندروستى سليَمانى .

 . 46/6/4102كةوتى يَلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة رِ -
 

 
 د.ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                                   

 تةندروستىوةزيرى                                                                                                                            

 

 
 وةزارةتى تةندروستى

 
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ) ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 

  -و، بريارماندا بة : 4117(ى ساَلى 02)
 

 0412(ى سالَى 144ةيانى ذمارة )ب

سةةنتةرى دلَ    -طورضيلةى دةستكرد( لة نةخؤشخانةى ثسثؤرِى نةشتةرطةرى فيَركارى نةوةى ) بةشى كرد -
                                                                     .                                                                                                                          هةوليَرسةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى 

 . 9/9/4102كةوتى يَلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة رِ -

 
 

 0412(ى سالَى 141ةيانى ذمارة )ب

كردنةوةى )هؤبةى دةرونى( لةة نةخؤشةخانةى تايبةنةنةدى سةوتان و نةشةتةرطةرى جوانكةارى سةةر بةة          -
 تةندروستى دهوك . بةريَوةبةرايةتى طشتى

 . 9/9/4102كةوتى يَلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة رِ -
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 0412(ى سالَى 140ةيانى ذمارة )ب

 كردنةوةى ) نةخؤشخانةى فرياكةوتن لة كةالر ( سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى طةرميان . -
 . 01/9/4102كةوتى يَلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة رِ -

 

 
 

 د.ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                                  
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                                   

 
 رئاسة جملس الوزراء 

 18/5/0412يف  5402رقم : 
 

العراق  رقم  -قانون جملس وزراء اقليم كوردستان ( من املادة الثامنة من 2فقرة )م الااىل أحكاستنادًا 
/ 46/7يخ  ( املنعقدة بتأر02االعتيادية رقم )  وزراء جبلستهاملعدل قرر جملس ال 0994( لسنة 2)

 اصدار النظام االتي :, 4102
 
 

 0412( لســنة  1رقـــم )  نظام
  العراق –نظام التعديل الثالث لنظام رئاسة جملس وزراء اقليم كوردستان 

 املعدل 0441( لسنة  1رقم ) 
 

ة ( لسن0العراق رقم ) -يضاف ما يلي اىل نظام رئاسة جملس وزراء اقليم كوردستان  املادة األوىل : 
 :  تكون املادة الثالثة والعشرون منهاملعدل و  4116

 

 دائرة االعالم واملعلومات : املادة الثالثة و العشرون :
 

للغات ايرأس الدائرة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية اولية يف االقل وجييد  اوالً :
حاصل على شهادة جامعية  مساعد بدرجة مدير عام , ة واالنكليزية ويكون لهالكوردية والعربي

 هذا اجملال .يف اولية يف االقل يف جمال االعالم واملعلومات و من ذوي اخلربة 
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وهو املسؤل الوحيد املكلف بالتحدث باسم  ،يكون رئيس الدائرة املتحدث الرمسي حلكومة االقليم  :ثانياً
 احلكومة و حيضر اجتماعات جملس الوزراء .

 

لرئيس الدائرة ختويل و ،رئيس جملس الوزراء  رئيس الدائرة مبوجب امر يصدرهيات : يتم حتديد صالحثالثاً
 . بعض صالحياته اىل مساعده

 

على الوزارات و الدوائر غري املرتبطة بالوزارة ارسال املعلومات اليت تطلبها الدائرة من ارقام  :رابعاً
 صول على املعلومات .واحصائيات و على هذه اجلهات تعيني اجلهة اليت تؤمن عملية احل

 
 

 . كون املادة الرابعة و العشرون منهيضاف ما يلي اىل النظام و ت املادة الثانية :
 

 : اهداف ومهام دائرة االعالم واملعلومات  املادة الرابعة و العشرون
 

 تعمل الدائرة على حتقيق االهداف االتية : اوالً :
 ال العمل االعالمي واملعلومات .تنفيذ سياسات وخطط جملس الوزراء يف جم ضمان (1

 

 ضمان عالنية وشفافية املعلومات اليت ختص حكومة االقليم .(4

جتاهات وقرارات حكومة االقليم وسياساتها و نشاطاتها و اعماهلا ازاء أالتعريف باخبار ومعلومات و (2
 القضايا املختلفة اليت تهم الرأي العام واملواطنني و وسائل االعالم .

  تقوم الدائرة باملهام ااًلتية : ثانياً :

 سياسات و االسرتاتيجية االعالمية واملعلوماتية حلكومة االقليم . وضع (1

 ايصال املعلومات الالزمة عن نشاطات و اعمال حكومة االقليم اىل الرأي العام واملواطنني . (4

الصحفية الدورية حول االشراف على العمل االعالمي يف رئاسة جملس الوزراء واقامة وتنظيم املؤمترات  (2
 نشاطات واعمال و قرارات جملس الوزراء .

 اقامة العالقات و االتصاالت الضرورية حلكومة االقليم مع وسائل االعالم احمللية والدولية. (2

توجيه الوزارات و الدوائر غري املرتبطة بالوزارة حول كيفية تعاملهم مع مالحضات وانتقادات وسائل  (2
 حلكومة.االعالم جتاه اعمال ا

 ة لرئيس جملس الوزراء.ياالشراف على املؤمترات الصحف (6
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 . )) االنرتنيت(( االشراف على املوقع الرمسى حلكومة االقليم على الشبكة املعلوماتية (7

 .اىل جملس الوزراء ورئيسه ونائبه  ير الدورية حول اعمال وانشطة الدائرةتقديم التقار (6

 . رئيسهاي مهام اخرى حيددها جملس الوزراء او  (5
 

 يضاف مايلي اىل النظام وتكون املادة اخلامسة والعشرون منه. املادة الثالثة:

ويتم حتديد مهامه  ، سها رئيس الدائرةأتشكل جلنة يف الدائرة باسم ) جلنة االعالم و املعلومات ير اوال:
  . واختيار اعضائه من قبل رئيس جملس الوزراء بالتشاور مع رئيس الدائرة

 يكون اهليكل التنظيمى للدائرة كاآلتي : ثانياً :
االعالم واملعلومات : يرأسها مدير حاصل على شهادة جامعية اولية يف االقل يف جمال االعالم  يةمدير -1

 واملعلومات .

 مديرية الشؤون الفنية و اللوجستية : يرأسها مدير حاصل على شهادة جامعية اولية يف االقل . -4

 

وزارات والدوائر غري املرتبطة بالوزارة : يرأسها مدير حاصل على شهادة مديرية متابعة معلومات ال -2
 جامعية اولية يف االقل .

اقليم كوردستان : يرأسها مدير حاصل على شهادة جامعية اولية يف  مديرية املوقع الرمسي حلكومة -2
 االقل يف جمال املعلومات .

الدائرة استحداث مديريات للدائرة او دجمها او  مسؤوللرئيس جملس الوزراء بناءًا على اقرتاح ثالثاً : 
 الغائها عند الضرورة .

 املادة الرابعة :
املعدل يف ضوء هذا  4116( لسنة 0يعدل تسلسل بقية ارقام مواد نظام رئاسة جملس الوزراء رقم )

 التعديل .
 املادة اخلامسة:

 وقائع كوردستان ( .ينفذ هذا النظام من تأريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية )  
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 ىـارزانـان بنيَضريظ                                                                                                         
 وزراءـس الـس جملـرئي                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 جملس القضاء
 02/8/0412يف  88رقم 

 
 رارـق

العراق  -ملسؤلية املساهم يف احلركة التحريرية لشعب كوردستان ا( من قانون عدم 2استنادًا حلكم املادة )
 قرر جملس قضاء اقليم كوردستان باالمجاع اصدار التعليمات 4102لسنة  (02) جزائيًا و مدنيًا رقم

 التالية .
 
 

 0412لسنة  12تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام القانون رقم 
 1املادة / 

احملاكم  عند تقديم الشكوى اىل حماكم التحقيق على من ارتكب فعاًل خمالفًا للقانون أو اقام دعوى لدى
كم العراقية املدنية بنتيجة العنف الثورى جراء احلركة التحريرية الكوردستانية او بسببها ضد انظمة احل

ولغاية  00/9/0960املتعاقبة واملتعاونني معها دفاعًا عن شعب وارض كوردستان للفرتة من 
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لبيان فيما اذا كانت القضية املرفوعة او  طةعلى احملكمة مفاحتة وزارة شؤون البيشمر 2/7/0994
 اءات القانونية .( من القانون من عدمة قبل اختاذ االجر0باحكام املادة )الدعوى املقامة مشمولة 

 

  0املادة / 
اختاذ ( اعاله على احملكمة 0اجلواب من الوزارة املذكورة املقرتنه مبوافقة جملس الوزراء يف املادة ) عند ورود

طعن متييزا يف القرار الصادر القرار املناسب يف الشكوى أو الدعوى وفق القانون وحيق لطرفى الدعوى ال
املعدل فيما خيص  0970( لسنة 42اصول احملاكمات اجلزائية رقم ) وفق هذا القانون مبوجب قانون

 فيما الدعاوى املدنية . 0969( لسنة 62املرافعات املدنية رقم )اجلزائية و وفق احكام قانون اوي دعال
 

  2املادة / 
 . 9/7/4102ذ هذه التعليمات اعتبارًا من تنف

 

  0املادة / 
 كوردستان . تنشر هذه التعليمات يف جريدة وقائع

 

   
 أمحد عبداهلل زبري                                                                                            

 اقالعر –رئيس جملس القضاء القليم كوردستان                                                                                       
 العراق  –ملان كوردستان بر

 11/5/0412يف  2880رقم : 
 
 بيان
 

وقائع  -)قانون النشر فى اجلريدة الرمسية0999( لسنة 2( من القانون رقم )6اىل حكم املادة ) استنادًا
( من املادة )الثانية( من القانون رقم 0)غري املنقولة( من الفقرة ) كوردستان(, ولسقوط مجلة العربية

العراق ( ) النسخة العربية( عند نشرها يف  -قانون )اجلمعيات القليم كوردستان  0992( لسنة 06)
 (02/01/0992( يف 02اجلريدة الربملان العدد )

 لذا فقد ارتؤي ان يصحح اخلطا باستكمال نص الفقرة املذكورة بالشكل 
 املادة الثانية
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وية وهلا َان تباشر مجيع نقانون بالشخصة املعتتمتع اجلمعية اليت تؤسس وفقَا الحكام هذا ال -(0الفقرة ) 
 .نقولة وغري املنقولة لتحقيق اغراضهاملالتصرفات اليت ال تتعارض مع اهدافها وهلا حق متلك االموال ا

علما بَان نسخة القانون املعممة على الوزارات والدوائر احلكومية يف حينه وكذالك املنشورة فى اجمللد 
 . ( كانت صحيحة وجاءت بدون نقص , مما اقتضى التنوية0992ت الربملان لسنة الثانى ) قوانني وقرارا

 
 
 
 

 فرست امحدعبداهلل                                                                                                
 العراق -سكرتري برملان كوردستان                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 العراق  –برملان كوردستان 
 11/5/0412يف  2888رقم : 

 بيان
 

وقائع  -)قانون النشر فى اجلريدة الرمسية0999( لسنة 2( من القانون رقم )6اىل حكم املادة ) دًااستنا
 4102نة ( لس00( من القانون رقم )07من املادة ) 4واًل/أوردستان(, ولورود خطًا مادي يف الفقرة )ك

         العراق( حيث جاءذكر املادة الثامنة سهوًا -قليم كوردستان)قانون حق احلصول على املعلومات فى إ
 .( السابعة يف الفقرة املذكورة والصحيح هى املادة )

 اخلطَاويقرْاالنص كاالتي: لذا فقد ارتؤي ان يصحح
 

 ( الفقرة خامسَاددة لالجابة وفق املادة السابعة / جتاوز املهلة احمل ) 0والً/أ
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 فرست امحدعبداهلل                                                                                                
 العراق -سكرتري برملان كوردستان                                                                                                

 


