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 وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى 
 41/4/4141لة  411ذمارة :

ياةتى مماارة   آل( لة ياسااى اااوديَ ى كةمة  501تةى كة ثيَمان دراوة لة ماددةى )آلبةثيَى ئةو دةسة
 ئةم ريَنماييةمان دةرك د : 5890( ساَلى 521)
  

 4141( ى سالَى 4ريَنمايى ذمارة )
 نى ئؤتيزم لة سةنتةرةكانى هةريَمى كوردستانآلنداشياندن و راهيَنان و فيَركردنى م

  : (4)ماددةى 
 مةبةست لةم زاراوة و دةستةوامانةى خوارةوة ، واتاكانى بةرامبةريانة بة مةبةستى ئةم ريَنمايية : 

 عرياق . -هةريَم : هةريَمى كوردستان  يةكةم :
 يَم . يةتى لة هةرآلوةزارةت : وةزارةتى كارو كاروبارى كةمة دووةم :

 يةتى لة هةريَم . آلوةزي  : وةزي ى كارو كاروبارى كةمة سيَيةم :
ياةتى  آلشاةثيَاانى كةمة شةبةرِيَوةبةراياةتى شتاتى : بةرِيَوةبةراياةتى شتاتى اااوديَ ى و       ضوارةم :

 رميان . شةثاريَزشاكان و ئياارةى 
 رميان . شةن لة ثاريَزشاكان و ئياارةى بةرِيَوةبةرايةتى : بةرِيَوةبةرايةتى ااوديَ ى كةمئةنااما ثيَنجةم :
 رميان . شةبةرِيَوةبةر : بةرِيَوةبةرى ااوديَ ى كةمئةناامان لة ثاريَزشاكان و ئياارةى  شةشةم :

 نى ئةتيزم . آلسةنتةر : سةنتةرى شيانان و راهيَنان و فيَ ك دنى مناا حةوتةم :
 لة شارةزايانى ئةم بوارة بة دةستنيتانك دنى  ليذنةى هونةرى : ليذنةيةكى ثسثةرِة ثيَكايَت هةشتةم :

 نى ئةتيزم . آلمناا
كة كاردةكاتاة ساةر كاارو     شةى ميَتكشةئةتيزم : بةشيَوةيةكى شتتى ب يتية لة تيَكضوونى  نؤيةم :

مى تةمةن ( هةمدة مانطى يةكة 59فةرمانةكانى ميَتك وة لة دةركةوتةكانياا لة ) ااالكى 
 كاتة سةر ئةم رةفتار و دةرهاويتتانةى خوارةوة :هةستى ثيَاةك يَت و كاردة

 يةتى .  آلنةبوون يان الوازى ثةيوةناى كةمة .5
 نةبوون يان الوازى ثةيوةناى زارةكى و نازارةكى .  .2

 بوونى رةفتارى دووبارة و يةك ِيَضكة .  .3

 ئامانج : : (4)ماددةى 
وو ريَككاريَك كة دةبيَتاة هاةى   نى ئةتيزم و ش تنةبةرى هةمآلرك دنى مافى منااشةدابينك دن و مسة

 رك دنى فيَ ك دن و راهيَنان و شيانانيان و تيَكةَلبوونيان بة ميانى ئاسايى كةمةَلطا . شةمسة
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 مةرجةكانى وةرش تن و داب ِان :   : (3)مادةى 
 مةرجةكانى وةرش تن :  يةكةم :  
 (سىَ سالَ كةمرتنةبيَت3ة )ى لتةمةن -3 نةخةشى شواسرتاوةى نةبيَت  -2 دانيتتووى هةريَم بيَت  -5

 دةستنيتان ك ابيَت لةاليةن ليذنةى هونةرى .  -4

  مةرجةكانى داب ِان : دووةم :
 لة دةستاانى يةكيَك لة مةرجةكانى وةرش تن .  .5

 ر دةركةوت دواكةوتنى مي ى توناى هةبوو . شةئة .2
 : (1)ماددةى 

دةشوازريَتة قوتاخبانةيةكى سةر بة وةزارةتى  ر منااَلةكة بةرةو ثيَتضوونى هةبوو لة رووى شيانانةوةشةئة
 ثةروةردة نزيك شويَنى نيتتةجىَ بوونى كة ثةلةكانى ثةروةردةى تايبةتى هةبيَت .

 دةوامى سةنتةر : : (5)مادةى 
لَ وةزارةتى تةناروستى ليذنةيةكى هونةرى هاوبةش ثيَكايَنيَت لة هاةر  شةوةزارةت بة هةماهةنطى لة

 يتان ك دنى منااَلى ئةتيزم ثيَكايَنيَت لة :  ثاريَزشايةك بة دةستن
 ن آلثزيتكى ثسثةرِى مناا -3ثزيتكى ثسثةرِى دةمار  -2ثزيتكى دةروونى ثسثةرِ  -5

 .ثسثةرِى راهيَنان لةسةر قسةك دن  -1يةتى  آلتويَذةرى كةمة -1تويَذةرى دةروونى   -4
 : (6)ماددةى 
 نة : آلدةوامى سا يةكةم :

 سااَلى  ى(30/1ى هةموو ساَليَك دةست ثيَاةكات تااوةكو ) (5/9ةنتةرانة لة )نة لةم سآلدةوامى سا

 دوات 
  هةفتانة :دةوامى  دووةم :

 ( رؤمة لة هةفتةيةكاا .  1دةوامى هةفتانةى سةنتةرةكان )   .5

                سةرلةبةيانى دةست ثيَااةكات تاا كاتاذميَ     ى (9( كاتذميَ  دةبيَت لة كاتذميَ  )1رؤمانة دةوام )  .2
 . ثاش نيوةرِؤ  (ى2)

 هةموو ثتووة فةرميةكان دةيانط يَتةوة .  .3
 :   (7)مادةى 
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سةنتةرةكان سةرثةرشتى دةك يَن لةاليةن سةرثةرشاتيارانى ثاةروةردةيى ثساثةرِ لاة دياوانى       يةكةم :
 وةزارةت و بةريَوةبةرايةتية شتتيةكان . 

خزمااةتى تةناروسااتى و راهيَنااان و شاايانان و بةرِيَوةبةرايااةتى كةمئةناااامان لااة ثاريَزشاكااان  دووةم :
لَ دابني ك دنى كةلوثةل شةنى سوودمةنا لةم سةنتةرانة دةكةن لةآلخوَشطوزةرانى ثيَتكةش بة مناا

و هةكارى فيَ ك دن و راهيَنان و شيانان بةيان كة يارمةتياةرن بة سةركةوتنى ث ؤسةى ثةروةردة و 
 .رةتةكانى تةنارووستى و ثةروةردةكارى وةزاشيانان لة رووى تيةرى و ث اكتيكى بة هاو

 : ستافى سةنتةر : (8)ماددةى 
 : ئةركةكانى ئةمانةني بيَت و ثسثةرِبيَت لةم بوارة ،بةرِيَوةبةر : هةَلط ى ب ِوانامةى زانكةيى سةرةتاي يةكةم :

ى ستافى سةنتةر ك دنى ئةركاالكي وبةرِيَوةاوون ودابةشبةرِيَوةب دنى سةنتةر و بةرث سياريةتى هةموو ا .5
 ثةميانطا لة ئةستةيةتى . هةر شتيَكى ت  كة ثةيوةستبيَت بةث ؤسةى شيانان لةو ااوديَ ى كارةكان و 

 بةرزك دنةوةى راثةرتى مانطانة بة بةرِيَوةبةرايةتى . .2

تةكانى آليارياةدةر : دةبيَت هةمان ب ِوانامة و شارةزايى بةرِيَوةبةرى هةبيَت و ئاةرك و دةساة   دووةم :
 بةرِيَوةبةرةوة ديارى دةك يَت .  ةاليةنل

 سيَيةم : تويَذةر : 
( دوو سالَ 2يةتى ، كة شارةزاييان لة )آلتويَذةريَكى كةمةيةنى كةم تويَذةريَكى دةروونى و هةبوونى بةال

 كةمرت نةبيت لة بوارى ثسثوَريةكةيان لة سةنتةرو دامةزراوة ثةروةردةييةكان و ئةركةكانيان ئةمانةن :
 سةك دنى بارى منااَلةكان . دي ا .5
 لَ خيَزانى منااَلةكان و سةردانى بةردةوام . شةهةماهةنطى لة .2
 ك دنةوةى دؤسيةى تايبةت بة منااَلةكان .  .3
 بةرزك دنةوةى راثةرت دةربارةى منااَلةكان .  .4
 هاوكارى ك دنى مامةستاكان .  .1

 ضوارةم : مامؤستا : 
( دوو سالَ كةمرت ناةبيَت ياان   2ةت بيَت و شارةزايى لة )دةبيَت دةراووى يةكيَك لة كةليذةكانى بنةر

( ااوار ساالَ كاةمرت    4دةراووى يةكيَك لة ثةميانطاكانى ثةروةردةيى و فيَ كارى بيَت  شارةزايى لة )
 بوونى :  ألشةشيانانى منااَلى ئةتيزم ، لةوة راهيَن اوبن لةسةر ثةروةردة وراهيَنان ونةبيَت 

 رى راهيَنان لةسةر قسةك دن بة منااَلى ئةتيزم .مامةستايةكى ثسثةر لة بوا .5

 بوونى مامةستايةكى ثسثةر لة بوارى مةسيقا . .2
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 ئةركةكانى مامةستا : -
 بة اارةسةرك دنى تاك هةر مامةستايةك فيَ ك دنى يةك يان دوو مناالَ لة ئةستة دةش يَت  . .5
كةن لة ث ؤسةكة لةو ب ِشانةى لَ يةكرتى دةشةمامةستايانى ثةلةكة ثيَكةوة هاوكاردةبن و بةشاارى لة .2

 كة دةبيَت بة كةمةلَ و ثيَكةوة ئةجنامى باةن لة ثيَناو سةركةوتن لة كارةكةيان .

تةرخانك دنى ماوةى نيو كاتذميَ  لة كةتايى دةوام بة دانانى ثالناى رؤمى دواتا  و ئاماادةك دنى     .3
 هةكارى فيَ ك دنى ثيَويست بةى . 

زانياريانةى رؤمانة دةداتة منااَلةكة و ناردنى بة خيَزانةكاةى باة    دانانى ثةرِاويَك بة نووسينى ئةو .4
 ئةوةى ئةوانيش بة كاريبهيَنن لة بوارى مامةَلةك دن و فيَ ك دن و شيانانيان . 

 هةَلسةنطانانى منااَلةكان لة رووى ئاستى فيَ بوون و بةرةوثيَتضوونةوة .  .1

هونةرة جوانةكان بيَات و راهيَن اوبيَات باة باشاى     راهيَنةرى هونةرى :  دةراووى ثةميانطاى  ثيَنجةم :
 نى ئةتيزم . آللَ منااشةلةسةر اةنيةتى مامةَلةك دن لة

 اارةسةركةرى س وشتى : ثزيتك بيَت و راهيَن اوبيَت لة بوارى اارةسةرى س وشتى .  شةشةم :
ارى ئاايتى و  ( دوو فةرمانبةر هةبيَت كاة ثساثةربن لاة باو    2: ثيَويستة ) ITفةرمانبةرى  حةفتةم :

 كةمثيوتةر ، ئةركةكانيان ئةمانةن :
 نى سةنتةر وةردةشرييَت . آلداخل ك دنى زانياريةكانى رؤمانة كة لة سةر مناا .5

شيك دنةوةى زانياريةكان و خستنةرِووى دةرةجنامةكان و  ئاشادار ك دنةى بةرِيَوةبةر و مامةستايان و  .2
 تويَذةران مانطانة . 

ب يتى دةبيَت لة فةرِمى ةت بة نووسني و بةكةمثيوتةر بة هةر منااَليَك كةدؤسيةيةكى تايبك دنةوةى  .3
 .دةنووس يَتزانياريةكان كة لةاليةن تويَذةرو مامةستايان رش تن و ب ِيارى ليذنةى ثزيتكى وراثةرت ووة

 بةريَك دنى نووس او و ئةرشيفى كارشيَ ِى .  .4

 ( ى بنةرِةتى بيت ، ئةركةكانى ئةمانةن :   8) ااوديَ  : ثيَويستة بةاليةنى كةم دةراووى  هةشتةم :
ااوديَ ى لة هةموو جيَطايةكى سةنتةر بوونى دةبيَت ، لة ريَ ِةو و شةرِةثان و باخضة و هةلاةكان و   .5

 ئاودةست ... هتا .
 ( اوار مناالَ ، يةك ااوديَ ى دةبيَت .  4هةر )  .2
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ذ ياان ثاةميانطاكانى مميَ ياارى بيَات باة      فةرمانبةرى مميَ يارى : دةراووى يةكيَك لة كةليا  نوَيةم :
 مةبةستى راش تنى داهات و خةرجيةكان و هاوسةنطيان لة سةنتةر . 

 دايةن : هةبوونى بةثيَى ثيَويست بة خاويَنك دنةوةى منااَلةكان .  دةيةم :
 نى سةنتةرثاك راش تى خزمةتطوزارى بةثيَى ثيَويست بةفةرمانبةرى ثاككةرةوة:هةبوونى فةرمانبةر: يازدةهةم

 ثاسةوان : دوو ثاسةوان ثيَويستة هةبيَت .  دوازدةهةم :
 باخةوان . سيازدةهةم :
 . طةفةرمانبةرى ث س ضواردةهةم :

 باَلةخانةى سةنتةرى ئةتيزم : : (1)ماددةى 
 دةبيَت تايبةمتةناى هةبيَت و جياوازبيَت لة هةموو سةنتةر و قوتاخبانةكانى ت  وةك لة خوارةوة دياريك اوة

 ( مةت  كةمرتبيَت و دةبيَت يةك نهةم بيَت . 100نابيَت رووبةرى لة )  يةكةم :
 ثيَويستة باخضةى شوجناوى هةبيَت .  دووةم :

 : دةبيَت لة دةرةوةى دةرشاى سةرةكى سةنتةر بيَت .  طةث س سيَيةم :
 .  ( م كةمرت نةبيَت 2ديوارةكانى دةرةوةى سةنتةر دةبيَت بةرزيةكةى لة )  ارةم :وض

 ( م كةمرت نةبيَت .  1×  4ثانتايى ثةلةكان : دةبيَت لة )  ثيَنجةم :
 ( م بة سةرةوة بيَت لةسةر زةوى .  5ثةجنةرةكان : دةبيَت لة بةرزايى )  شةشةم :

 ( سم دادةثةش يَت بة مةكيَت يان كةرةستةى ثالستيكى نةرم . 521ديوارةكانى تا بةرزايى ) حةفتةم :
كاةمرت ناةبيَت باة اااالكى وةرزشاى      (م 50×  4خةي سةنتةر : رووبةرةكةى لة )هةليَ ناو هةشتةم :

 ناوةوةى سةنتةر . 
لةاليةن  دةرشاى سةرةكى : ثيَويستة بةشيَوةيةكى ئةلكرتؤنى كاربكات و ثاسةردى هةبيَت تةنها نوَيةم :

 كارمةناانى سةنتةر بك يَتةوة . 
 هةبوونى دةرشاى ف ياكةوتن .  دةيةم :

 هةبوونى سيستةمى كاميَ ايى لة ناو سةنتةر بة ااوديَ ى هةموو جيَطايةكى سةنتةر .  :يازدةهةم 
 بوونى موورةكانى بةرِيَوةب دن وكارشيَ ى وخزمةتطوزارى بة ثيَى ثيَويست .   دوازدةهةم :

 بوونى هةردوو جةرى ئاودةستى شةرقى و غةربى لة ناو سةنتةر . سيازدةهةم :
 كانى تةناروستى لة بينايةكة .بوونى مةرجة ضواردةهةم :

 بوونى مةرجةكانى بةرِيَوةبةرايةتى بةرش ى شارستانى . زدةهةم : ثا
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 : شيَوازى ريَكخستنى ثةىل فيَ كارى ئةتيزم :   (41)ماددةى 
تةرخان ك دنى شةشةى بةرامبةر دةرشاى ثةل بة دؤالبةكانى ثاراستنى هةكارةكانى فيَ ك دن و  يةكةم :

نى ثةل و آللَ كةل و ثةلةكانى تايبةت بة منااشةنةى كةليَى دروست دةك يَن لةئةو ثيَااويستيا
تةرخانك دنى بةشاييةك لة تةنيتتيان بة هةَلواسينى  ألشةى جل هةَلواسينى منااَلةكان لةطةجيَ

 ثالنى رؤمانة و هةفتانة.ختتة و

 سةرجنى مناالَ رابكيَتيَت . تةرخان ك دنى شةشةى دووةم بة كةمثيتةرةكانى فيَ كارى نوىَ كة  دووةم :

تةرخان ك دنى شةشةى سيَيةم  بة ااالكية ث اكتيكيةكان لةاليةن مامةستايان و منااَلةكان لة  سيَيةم :
 راهيَنانةكانى فيَ كارى و شيانان . 

تةرخان ك دنى ناوةراستى موورى ثةل باة دانيتاتنى منااَلاةكان بةشايَوةى نياوة بازناةيى و        ضوارةم :
ن بةرامبةريان دةبن بةمةبةستى كةنرتؤل ك دن و بينني و بةشاارى ثيَك دنى هةموو مامةستاكا

 منااَلةكان لة وانة تيةرييةكان بة بةكارهيَنانى هةكارى فيَ ك دنى بين او بيسرتاو و بةرجةستة . 

 .اا هةبيَتثةلو ثةت و داو و وايةر لة شووشة درووستك او و تيذو ب ينااركةرلة نابيَت كةل و ثةىلثيَنجةم :
 بةرنامة و ث ؤش ام :  :(44)ماددةى 

لةبةرئةوةى منااَلى تووشبوو بة ئةتيزم حاَلاةتيَكى تايباةت و زةتةتاة بةياة شايَوازى مامةَلاةك دن       
َليان و ثةروةردة و راهيَنان و شيانانيان تايبةت دةبيَت بة بةكارهيَنانى ريَطاى فيَ ك دن و شيانان شةلة

ى شةاا ، بةية ث ؤش ام و بةرنامةكانى شيانانى تايبةت بةوان ب ييت دةبيَت لة ب ِ)تاك و كة ( لة يةك كات
تيةرى و ث اكتيكى كة لةاليةن ليذنةيةكى ثسثةرِ لة بوارى ثاةروةردةيي و فيَ كاارى و تةنارووساتى و    

 تانى ت  وةربطرييَت . آليةتيةوة دادةن يَ بة ئةم مةبةستة سوود لة شارةزايى وآلدةروونى و كةمة
 :(44)ماددةى 

لَ وةزارةتةكانى تةناروستى و ثةروةردة و كةمةَلة و ريَكخ اوةكانى تايبةت شةوةزارةت بة هةماهةنطى لة
 بة ئةتيزم ليذنةيةكى تايبةت ثيَكايَنيَت بة دانانى بةرنامةو ث ؤش ام ثيَكايَت لة : 

 ةروةردةيى و فيَ كارى شارةزاي ث -3ثزيتكى ثسثةر لة بوارى ئةتيزم  -2ثزيتكى دةروونى ثسثةرِ  .5

 كةسانى ثسثةر لةم بوارة . -1يةتى    آلتويَذةرى كةمة -1تويَذةرى دةروونى     -4
  :(43)ماددةى 

هةَلسةنطانان : كارشيَ ِى سةنتةر فةرِميَكى تايبةت بة هةَلسةنطانانى منااَلةكان ئامادة دةكات باة  
دةروونى و ثزيتكى دةروونى ، ئةم فةرمة يةتى و آلبةشاارى مامةستايانى ثسثةرِ و تويَذةرانى كةمة
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رؤمانة لةاليةن مامةستاى تايبةت بة منااَلةكةوة لة كةتايى دةوام ث ِدةك يَتةوة و ثيَتكةش بة بةشى 
( دةك يَت بة داخل ك دنيان لةسةر كةمثيوتةر و جياك دنةوة و شيك دنةوةيان ITزانياريةكانى سةنتةر )

وة بةرِيَوةبةى سةنتةر و مامةستايان و تويَذةران ، و لة كةتايى ساَلاا وة دةرةجنامةكان مانطانة دةدريَتة
دةرةجنامةكانى هةَلسةنطانانى كةتايى لةناو تةمارى تايبةت بة وةرش تناى قوتابياان تةماردةك يَات    

 باشة، مام ناوةنا( دادةن يَت.لَ تةمارى هةَلسةنطانانةكان كة بة دةستةوامةى ) زؤر باشة، شةلة
 :  (41)ماددةى 
 سةنتةر هةَلاةستيَت بة ك دنةوةى خوىل راهيَنان بة خيَزانى منااَلةكانى ئةتيزم .  يةكةم :

منااَلى ئةتيزم بة بةدوادااوونى  : هةبوونى هةماهةنطى بةردةوام لة نيَوان سةنتةر و خيَزانى دووةم
 .يَ سالَ يتتةتة سشةنةى هةستى ثيَاةك يَت و تةمةنيان نةآلرةوشى منااَلةكان و ئةو مناا

 :  (45)ماددةى 
 دةدريَت ثىَ وةزي ةوة اليةن لة تىآلدةسة كةسةى ئةو يان وة ايةتىكومةَل كاروبارى كارو وةزي ى يةكةم :

  تايبةت كةرتى لة ةكانسةنتةر كارةى هةية لة سةنانةوة و ك دنةوة ةتىموَل ثيَاانى تىآلدةسة، 
 دةك يَتةوة . نة نوىَآل( يةك ساَلة و سا5ماوةى مةَلةت ) دووةم :
 مةرجةكانى وةرش تنى مةَلةت : :(46)ماددةى 
 دانيتتووى هةريَم بيَت . يةكةم :
 رةزامةناى اليةنى ثةيوةناياار وةربط يَت .  دووةم :

 رةوشتى باش بيَت و حوكم نةدرابيَت بة هيض سزايةكى بةد رةوشتى  . سيَيةم :
 يةكانى ك دنةوةى سةنتةر . بةَليَن باات بة ثابةنابوونى بة ريَنماي ضوارةم :
 :(47)ماددةى 

لة هةر ثاريَزشايةك و ئياارةيةكى سةربةخةى هةريَم ، ليذنةيةك ثيَكايَت بة وةرش تن و دي اسةك دنى 
داواكارى بة بةدةست هيَنانى مةَلةتى ك دنةوةى سةنتةرى كةرتى تايبةت و سةرثةرشتى و بةدوادااوون 

 هةبوونى مةرجةكان ، وة ثيَكايَت لة : و ثتكنينى مةياانى و دَلنيابوون لة
 . ياسايى .  5
 يةتى يان تويَذةرى دةروونى . آل. تويَذةرى كةمة 2
 . نويَنةرى تةناروستى . 3
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 . كةسيَكى ثسثةرِ لةم بوارة .  4
 وةزارةت هةَلاةستيَت بة :  :(48)ماددةى 
 ك دنةوةى سةنتةرةكانى ئةتيزم لةسةر ئاستى هةريَم . : يةكةم 

 ثيَاانى مةَلةت بة ك دنةوةى سةنتةرةكانى ئةتيزمى تايبةت . ةم :دوو
 

 :(41)ماددةى 
لة كاتيَكاا خاوةنى سةنتةرى كةرتى تايبةت سةرثيَضى لة مةرجةكانى ثيَاانى مةَلةتى  يةكةم :

بةى هةية  دةدريَت ثىَ وةزي ةوة اليةن لة تىآلدةسة كةسةى ئةوك دنةوةى سةنتةر بكات ، وةزي  وةيان 
 م ريَككارانة بط يَتةبةر :ئة
 . ئاشادار ك دنةوة : 5
( مانط  5. داخستنى سةنتةرى كةرتى تايبةت دواى ئاشادار ك دنةوةى يةكةم ثاش تيَثةرِبوونى )  2
 ر بةردةوام بوو لةسةر سةرثيَضيةكان .شةئة

 ئةووةيان لة كاتى ليَسةنانةوةى مةََلةتى سةنتةرى كةرتى تايبةت لةسةر فةرمانى وةزي   دووةم :

، قوتابيةكانى سةنتةرى هةَلوةشاوة دابةش دةك يَت  دةدريَت ثىَ وةزي ةوة اليةن لة تىآلدةسة كةسةى
 بةسةر سةنتةرة حكوميةكانى  هاوشيَوةى .

 نةى خوارةوة :آلسةنتةر ثيَويستة ثابةنابيَت بةم خا :(41)ماددةى 
 يانانيان .طةنةخوَش بوون و زيان ثيَئاشادارك دنةوةى كةس و كارى سوودمةناان لة كاتى  يةكةم :
 ئاشادارك دنةوةى اليةنى ثةيوةناياار لة كاتى شواستنةوةى شويَنى سةنتةر لة بينايةكةوة بة دووةم :

 بينايةكى ت  ياخود ف اوان ك دنى بيناكة .
 .ى سةنتةراكك دنى سيستةمى ناوخةيئاشادارك دنةوةى اليةنى ثةيوةناياار لة كاتى شةرِانكارى و ا سيَيةم :
 : (44)ماددةى 

و لة رؤمنامةى ) وةقايعى كوردستان (  ئةم رِيَنمايية جىَ بة جىَ دةك يَت لة رِيَكةوتى دةراوونيةوة
 بآلودةك يَتةوة .
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 س جنيب عبداهللئاسؤ                                                                                                                  

 يةتىآلوةزيرى كارو كاروبارى كؤمة                                                                                                           
 
 
 
 
 وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو  

 31/44/4143لة  45151ذمارة : 
 4143(ي سالَي 41رِيَنمايي ذمارة )

 اني ثرِؤذةكاني ساماني ماسيتايبةت بة دامةزراندن و مؤلَةت ثيَد
ي ) دووةم ( لاة ياسااي وةزارةتاي    شاة بةثيَي ئةو دةسةآلتةي كة ثيَماناراوة لة ماددةي ) ثيَنجةم ( ب ِ

 ( ب ِيارماناا بة دةرك دني ئةم رِيَنمايية . 2050(ي ساَلي ) 1كتتوكالَ و سةرااوةكاني ئاو ممارة )
  رِيَنماييةكاني رِةزامةناي سةرةتايي و ثيَااني مةَلةت يةكةم :

 -رِيَنماييةكاني ثيَااني رِةزامةناي سةرةتايي بة دروستك دني ث ِؤمة:  - أ
تي لةرِيَطاي لقى كتتوكاَلى ناواةكة بة مةبةسيت آلثيَتكةش ك دني داواكاري لة اليةن هاو -5

ر داواكار زةوي لةبةردةستاابوو شةئة ،وةرش تين رِةزامةناي سةرةتايي دروستك دني ث ِؤمةكة 
 .بةشيَوةي موَلك يان ش يَبةست و زةوييةكة بةكةَلكي كتتوكالَ نةهيَت 

ر شةيان تاثةي زةوييةكة ئة ،ر لةسةر زةوي بةك يَ بووشةبوونى ش يَبةسيت زةوي )عقاإجيار( ئة  -2
زةوييةكة هاوبةش بوو .  رشةزةوييةكة موَلك بوو بةناوي داواكار , رِةزامةناي هاوبةشةكاني ئة

 لَ رِةزامةناي بةرِيَوةبةرايةتي زةوي وزار لة بةرِيَوةبةرايةتي شتيت كتتوكاَلي ثاريَزشا .شةلة
كةنووسي ثتكنيين سةرةتايي و هيَلكاري ثاراة زةوييةكة كةشتت دامةزراو )معاملةكان(ي  -3

(اوار 4ةيةك كة ثيَك هاتبيَت لة )كةرتةكةي لةسةر دياري ك ابيَت , ئامادة ك ابيَت لة اليةن ليَذن
ئةناام , بةرث سي بةشي يان هةبةي ساماني ماسي سةرؤكي ليَذنةكة دةبيَت وة بةئةنااميةتي 

 .ي كتتوكاَلي ناواةكةطةنويَنةريَكي )ساماني ئامةلَ و نويَنةري زةوي وزار و رِووثيَويَك( لة فةرمان
بةرِيَوةبةرايةتي شتيت كتتوكاَلي  /سايي هيَناني بةَليَن نامة لة بةرِيَوةبةرايةتي يا -4

 ثاريَزشاكةداواكار:
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 بةكار هيَناني زةوييةكة تةنها بة مةبةسيت دروستك دني ث ِؤمةكة بيَت . -أ
ث ِؤمةكة دروست دةك يَت لةدواي وةرش تين رِةزامةناي سةرةتايي و رِةزامةناي اليةنة ثةيوةناارةكان  -ب

 اوي بكات .وثيَويستة لةماوةي يةك ساَلاا تةو
 ئةجنام نةداني شةرِانكاري و نةف ؤشتين ث ِؤمةكة. -ج
ئاشادار ك دنةوةي بةرِيَوةبةرايةتي ساماني ماسي لةكاتي لةكار وةستاني دروستك دني ث ِؤمةكة وة  -د

 دةست نيتانك دني هةكارةكان .
 كار ثيَك دني ث ِؤمةكة.ثابةناي ياسا و رِيَنماييةكاني اليةنة ثةيوةناارةكان بيَت بةدروست ك دن و  -ه
رِيَطادان بة ليَذنةكاني بةدوادااووني سةر بة وةزارةت و نواناني ئاسانكاري بةيان بة اوونة ناو  -و

 ث ِؤمةكة لة هةركاتيَكاا بة مةبةسيت بةدوادااوون .
بة شتت جةري  حةوزي خةَلي و تةنها ثتكنيين ئاوئةجنامااني ثتكنيين ئاو و خاك بة ث ِؤمةكاني  -5

ةكة بة دروستك دني شياوي ئاو( بة دَلنيابوون لة داخ او ، كةنك ييت ، قةفةسي ث ِؤمةكاني ت )
 ث ِؤمةي ماسي.

ر لة شةبة حةوزي قةفةسي ثيَويستة رِةزامةناى بةرِيَوةبةرايةتي سةرااوةكانى ئاو وةربطرييَت ئة  -1
ر شةوةكان و كةشا ئاويةكان  ئةسنوورى رِووبار ث ِؤمةكة دروست بك يَت ياخود رِةزامةناى ب. بةناا

 ث ِؤمةكة لة بةنااوةكان دروست بك يَت .
نامانةي سةرةوة لةاليةن بةشي ساماني ماسي لة طةلَ ئةو بةَلشةبةرزك دنةوةي داواكارييةكة لة -7

بةرِيَوةبةرايةتي شتيت كتتوكاَلي ثاريَزشا بة بةرِيَوةبةرايةتي ساماني ماسي لة بةرِيَوةبةرايةتي 
نامةكان و شوجناني بةثيَي طةماني ئامةلَ و ظيَتيَ نةري , ثاش دي اسةت ك دني بةَلشتيت سا

 رِيَنماييةكان  دةك يَت بة رِةزامةناي سةرةتايي .
 -رِيَنماييةكاني ثيَااني مةلةت : - ب
بةِرَيوةبةرايةتي شتيت كتاتوكاَلي ثارَيزشاا نووسا او دةكاات باة وةرش تناى ِرةزامةنااى اليةناة          -5

 0ان لةسةر دروست ك دنى ث ِؤمةكة لةسةر ئةو ثاراة زةوييةي كة دياريك اوة ثةيوةناارةك
دواي وةرش تين رِةزامةناي اليةنة ثةيوةناارةكان و تةواوك دني ث ِؤمةكة داواكار ئاشااداري بةشاي    -2

ساماني ماسي لة  بةرِيَوةبةرايةتي شتيت كتتوكاَلي ثاريَزشاكةي  دةكات  بةتةواوك دني ث ِؤمةكة و 
 اواي مةَلةت ثيَاان دةكات .د
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 ةوة أ(3)خالي  لةاليةن هةمان ليَذنةيث ِؤمةكة و دياري ك دني ووزةكةي ئةجنامااني ثتكنيين كةتايي بة  -3
ثيَويستة ثةرمين لة اواردةوري ث ِؤمةكة دروست بك يَت ,و كةشاي ئاليك  و تاابلةي نيتااناةر و     -4

 ث ِؤمةي ماسي. تةمار ) سجل (ي هةبيَت لة هةموو جةرةكاني
زنامة و ناسانامةي بااري شارساتاني    شةهيَناني سيَ ويَنةي رِةنطاورِةنطي داواكار و فةتةكةثي رة -1

 لَ ثسوَلةي وةرش تين ثارةي مةَلةت ثيَاان .شة,لة
هةبووني سةرثةرشتيار بة ث ِؤمةكة بةمةرجيَك مةَلةتي كاارك دني ثيتاةيي هاةبيَت و ثتاتطريي      -1

سايَزدةهةم لةياسااي ثاراسا  و     (53ي )شاة ( ب 2ِنايكاوة باةثيَي ماادةي )  ك ابيَت لةاليةن ساة 
سااَلي  (ااواري   4ثةرةثيَااني بةروبوومي كتاتوكاَلي لاة هاةريَمي كوردساتاني عارياق مماارة )      

(2009.) 
نامةكاني سةرةوة طةويَنةى رِةسةن  يان  كةثي ثةسةناك اوي داواكاري و هةموو رِةزامةناي و بةَل -7

شي ساماني ماسي لة بةرِيَوةبةرايةتي شتيت كتتوكاَلي ثاريَزشا بة نووس او بةرز لةاليةن بة
دةك يَتةوة بة بةرِيَوةبةرايةتي ساماني ماسي لة بةرِيَوةبةرايةتي شتيت ساماني ئامةلَ و ظيَتيَ نةري 

 بة ثيَااني مةَلةت .
بةرايةتي ساماني ماسي ( ث ِؤمةكة لة بةرِيَوةبةرايةتي شتيت ساماني ئامةلَ و ظيَتيَ نةري )بةرِيَوة -9

 مةَلةتي ثيَاةدريَت .
نويَك دنةوةي مةَلةتي ث ِؤمةكة دووسالَ جاريَك لة بةشي ساماني ماسي لة بةرِيَوةبةرايةتي شتيت  :مدووة

كتتوكاَلي ثاريَزشاكان ئةجنام دةدريَت وة هةروةها ئاشادارك دنةوةي بةرِيَوةبةرايةتي ساماني ماسي لة 
 رايةتي شتيت ساماني ئامةلَ و ظيَتيَ نةري بة نويَك دنةوةكة .بةرِيَوةبة

 َمةرجةكاني ثرِؤذةي بةخيَوكردني ماسي لة حةوزي خؤل :- 
 سةرااوةي ئاوي ث ِؤمةكة بريي ئريتيوازي نةبيَت . -5
سيَ دؤمن كةمرت نةبيَت و رِووبةري ئاوي  ( 3رِووبةري شتيت زةوي تةرخانك او بة ث ِؤمةكة لة )  -2

 دوو دؤمن كةمرت نةبيَت . ( 2ؤمةكة لة ) ث ِ
حيةكان (كم لة سنوري شارةواني قةزا و نا 5(كم لة سنوري شارةواني ثاريَزشاكان و )  2دووري )  -3

(م لة شةقامي الوةكي و 500(م لة شةقامي سةرةكي و ) 510دووري )  كةمرت نةبيَت ,هةروةها
 م لة شونا كةمرت نةبيَت . (200)

 (م كةمرت نةبيَت . 200 ِؤمةي هاوشيَوة ) دووري لة ث -4
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 (م كةمرت نةبيَت . 200دووري لة ث ِؤمةكاني ساماني ئامةلَ )  -1
 (م كةمرت نةبيَت . 500دووري لة هيََلي كارةباي ثاَلةثةستة بةرز لة ) -1
امانة شت و شوزار, شويَنةوار , سشة, شارةواني و  طةوةرش تين رِةزامةناي ئةم فةرمانطانة ) مين -7

 س وشتيةكان ( . 
 : مةرجةكاني ثرِؤذةي بةخيَوكردني ماسي لة حةوزي قةفةس- 

 ئةم جةرة حةوزة لة ناو بةنااو ورِيَ ِةوة ئاويةكاناا دادةن يَت.
 كةمرت نةبيَت . 2(م 510رِووبةري ئاوي ث ِؤمةكة لة )  -5
 (م كةمرت نةبيَت . 3قوَلي ئاوةكة لة شويَين ث ِؤمةكة لة )  -2
 ؤمةكة رِيَط  نةبيَت لة كاري خاويَنك دنةوةي رِيَ ِةوي ئاوي و بةلةمةوان لة دةريااةو بةنااوةكان .ث ِ -3
 نابيَت لة كةناَلةكاني ئاوديَ ي دابن يَت . -4
 (م كةمرت نةبيَت . 200دووري لة ث ِؤمةي هاوشيَوة ) -1
 ارةباوة كةمرت نةبيَت .(كم لة خواروي بةرهةمهيَناني ك 5(م لة سةرةوة و )  100دووري )  -1
 (كم كةمرت نةبيَت .  5وتين ئاوي خواردنةوة لة سةرو و خواروي لة ) آلدووري ث ِؤمةكة لة ث ِؤمةي ثا -7
دةزشاكاني خزمةت شوزاري ) مووري كارشيَ ِي و كةشا و ...هتا . ( دةبيَت لة بةرزت ين ئاسيت بةرز  -9

 نةبيَت . بوونةوةي ئاوي دةريااة و رِووبارةكان كةمرت 
 شت و شوزار ( .شة,   طةوةرش تين رِةزامةناي ئةم فةرمانطانة ) مين -8

 داناني هيَماي رِووناك كةرةوة بة دةرخستين سنوور و ثانتايي ث ِؤمةكة لة شةودا .  -50
 : مةرجةكاني ثرِؤذةي بةخيَوكردني ماسي لة حةوزي كؤنكريت- 

( بة بةردةوام ئاوي ث ِؤمةكة لة  املكثفة الرتبيةني ا ِ ) يَت بة بةخيَوك دئةم جةرة حةوزة بةكاردةهيَن 
 شةرِانااية و لة ايمةنتة و بلةك دروست دةك يَت .

 2(م 300(دؤمن كةمرت نةبيَت و رِووبةري ئاوي لة )  5رِووبةري زةوي تةرخانك او بة ث ِؤمةكة )  -5
 كةمرت نةبيَت .

 ت .سةرااوةي ئاوي ث ِؤمةكة بريي ئريتيوازي نةبيَ -2
 (م كةمرت نةبيَت . 200دووري لة ث ِؤمةي هاوشيَوة )  -3
 (م كةمرت نةبيَت . 200دووري لة ث ِؤمةكاني ساماني ئامةلَ )  -4
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(كم لة سنوري شارةواني قةزا و ناحيةكان  5(كم لة سنوري شارةواني ثاريَزشاكان و )  2دووري )  -1
(م لة شةقامي الوةكي و  500سةرةكي و ) (م لة شةقامي  510كةمرت نةبيَت ,هةروةها دووري ) 

 (م لة شونا كةمرت نةبيَت . 200) 
سامانة  ،شويَنةوار ،شت و شوزار شةشارةواني و  ،طةوةرش تين رِةزامةناي ئةم فةرمانطانة ) مين -1

 س وشتيةكان ( .
 وانكاري :مةرجةكاني ثرِؤذةي بةخيَوكردني ماسي لة حةوزي داخراو و ثرِؤذةي بةرهةمهيَناني ماسي ج- 
 (دؤمن كةمرت نةبيَت. 5رِووبةري زةوي تةرخانك او بة ث ِؤمةكة )  -5 
سةرااوةي ئاوي ث ِؤمةكة دةك يَت بريي ئريتوازي بيَت لةبةر ئةوةي ئةم جةرة ث ِؤمانة ئاوي كةمي  -2

و ثيَويستة و هةمان ئاوي حةوزةكان دووبارة بةكاردةهيَن يَتةوة ثاش خاويَنك دنةوةي بة ئاميَ  
 رِيَطاي تايبةت .

 (م كةمرت نةبيَت . 200دووري لة ث ِؤمةي هاوشيَوة )  -3
 (م كةمرت نةبيَت . 200دووري لة ث ِؤمةكاني ساماني ئامةلَ )  -4
(م لة سنوري شارةواني قةزا و ناحيةكان  100(كم لة سنوري شارةواني ثاريَزشاكان و )  5دووري )  -1

 (م لة شةقامي الوةكي و 500(م لة شةقامي سةرةكي و )  510كةمرت نةبيَت ,هةروةها دووري ) 
 (م لة شونا كةمرت نةبيَت . 200) 

شت و شوزار , شويَنةوار , سامانة شة, شارةواني و طةوةرش تين رِةزامةناي ئةم فةرمانطانة ) مين -1
 س وشتيةكان ( .

 رؤمنامةى ) وةقايعى كوردستان ( و لة  ئةم رِيَنمايية جىَ بة جىَ دةك يَت لة رِيَكةوتى دةراوونيةوة
 بآلودةك يَتةوة .

 
 
 
 

 ثرؤفسيؤر سريوان بابان                                                                                     
 كالَ و سةرضاوةكانى ئاووةزيرى كشتو                                                                                       
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 ى و واوان نبـريوةزارةتى رؤش
 1/4/4141لة  411ذمارة : 

 4141(ى سالَى 4ريَنمايى ذمارة )
 لةهةريَمى كوردستان ريَنمايي ريَكخستنى فريكوانسى سثةيس

 ( TVكانى راديؤ و طة)مؤلَةتى كارى ويَست
( ى ساَلى 52ى و الوان ممارة )نباريوةزارةتى رؤش لة ياساى( 8ى شةثاَلثتت بة ماددةى )دووةم / ب 

دةراوو لة ثةرلةمانى  2007( ى ساَلى 31رى ممارة )شةو ياساى كارى رؤمنامة 2050
رى , بةو ثيَوانةيةى كة شةكوردستان/عيَ اق كة ئامامةى ك دووة بة ثيَناسةى رؤمنامةنووس و رؤمنامة

وسى لة دةزشا جةراوجةرةكانى ميايا و رى ب يتيية لة ثيتةى كارى رؤمنامةنوشةرؤمنامة
ياناناا ئةجنام دةدات ، شةرؤمنامةنووسيش ئةو كةسةية كة كارو ثيتةكةى لةدةزشا جةراوجةرةكانى را

يانان شةتا ئةو كاتةى ياساييَكى سةرتاسةرى تايبةت بة را يةب ِيارماناا بةدةرك دنى ئةم ريَنماي
 نمايية دةك يَت .لةهةريَمى كوردستاناا دةردةايَت كار بةم ريَ

 :  (4) ماددةى

 (الطيف الرتدديبةكارهيَنانى ف يكوانسى سثةيس )  
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 the frequencyحكومةتى هةريَمى كوردستان بة بةكارهيَنان لة بوارى )ف يكوانسى سثةيس

spectrum) : ئةم سياسةتة ثةي ِةو دةكات 
ة  هاوشيَوةى سامانة ( سامانيكى س وشتييthe frequency spectrum)ف يكوانسى سثةيس  -5

س وشتييةكانى ت ى ميَ زةوى و سةرزةوى و ميَ ئاو ، ئةو سامانة ثيَضةوانةى سامانة س وشتييةكانى 
 تان دياريك اوةو بة يةكسانى وةكو يةك.آلت  سنوورةكةى بة هةموو و

يكوانسييةكة ى ثيَارا ف يكوانسييةك بةكار بهيَنيَت ، ئةوا نابيَتة خاوةن ف طةهةر ميايايةك كة ريَ -2
بةَلكو مياياكة بةكاربةرى ف يكوانسييةكةية بة ماوةيةكى دياريك او و بةثيَى ياساو ريَنماييةكان ، 

 لةبارى ف ؤشتنى مياياكة، بةهيض شيَوةيةك ف يكوانسيةكة ناف ؤش ىَ و بازرشانى ثيَوة ناك يَت.
تة بوارى وةبةرهيَنان لةثيَناو )ف يكوانسى سثةيس( وةكو هةر سامانيَكى ت ى نيتتمانيية ، دةخ يَ -3

 بةرزك دنةوةى داهاتى نيتتماني .
مةرج نيية هةر ميايايةك  بة تةنها خاوةنى يةك )ف يكوانسى( بيَت بةَلكو بةثيَى ثيَويست  -4

ريَكاةخ يَت ، بةجةريَك لة هةنايَك باردا اةنا ميايايةك هاوبةش دةبن لة هةمان )ف يكوانسى( 
 بةآلم لةكاتى جياجيادا.

ئةم سستةم و ريَنماييانة دةبنة هاوكار و تةواوكةرى كارى دامودةزشا ياسايية فياراَلييةكان و  -1
 ( .CMCيانان و ثةيوةناييةكانى ع اق )شةياساكانى حكومةتى فياراَلى بةتايبةتيش دةستةى را

ة ثةيوةناييةكان حكومةتى هةريَمى كوردستان ريَز لة ب ِيار و راسثاردةكانى يةكيَتى نيَودةوَلةتى ب -1
(ITU دةش يَت و هانى حكومةتى فياراَليش دةدات كة ئيمزا لةسةر شتت ئةو ب ِيارو راسثاردةو )

 ريَككةوتنة نيَودةوَلةتييانة بكات كة تاكو ئيَستا نةك اوة. 
( كة خوازيارة تا كةتايي ITUلةسةر دوايني راسثاردةى يةكيَتى نيَودةوَلةتى بة ثةيوةناييةكان ) -7

ثةختى لةكاَلى ئةنةلةك لة جيهاناا نةميَنيَت ياخود كةمبيَتةوة، حكومةتى هةريَمى  2054ى ساَل
كوردستانيش هةوَلاةدات بة ث اكتيزةك دنى ئةم راسثاردةية كة لةقازاجنى ئاستبةرزى و كواليَتى 

 ميايا بيسرتاو و بين اوةكاناا دةشكيَتةوة.
يا ناوخة و بيانييانة دةدات كة كارى ثةختك دن حكومةتى هةريَمى كوردستان هانى ئةو كةمثان -9

ئاسان دةكةن بةتايبةتى لة بوارى كةك دنةوةى شتت رايةَلةكانى بيسرتاو و بين او لةثةختيَكى 
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هاوبةشاا )ثةختى اةثك( بةمةرجيَك ئاستيَكى بةرز لة دةنط و رةنط  ثيَتكةش بكةن و 
 . لةاوارايَوةى ياسادا مافةكانى كةثى رايت بثاريَزن

 :   (4)ماددةى 

 . بوارةكانى جيَبةجيَك دنى ئةم سيستةم و ريَنمايية
 ئةم ريَنماييانة لةجيَبةجيَك دناا ئةو بوارانة دةش يَتةوة :

 كانى سةرلةنوىَ ثةختك دنةوة(.طةرادية )لةكال ، سةتةاليت ، ويَست -5
 كانى سةرلةنوىَ ثةختك دنةوة(.طةتةلةفزيةن )لةكال ، سةتةاليت ، ويَست -2
 كانى ثةختى هاوبةش و اةثك ) باقة( تةلةفزيون و رادية.طةتاوةر و ويَست -3
 كةمثانياكانى تايبةت بة بوارى ريكالمك دن . -4
 . كةمثانياكانى بوارى ف ؤش  و بةك يَاانى ف يكوانسى سةتةاليت -1
 جيَطري و جوآلو. SNGكةمثانياكانى ف ؤشتنى ئاميَ ى ثةخش و تاوةر و  -1
 اكانى دؤبالمك دن و بآلوك دنةوةى بةرهةمة تةلةفزيةنى و راديةييةكان .كةمثاني -7
 . ى رادية و كةناَلة بيانى و عةرةبييةكانطةنوسين -9
 ورةى سةرشةقامةكان.شةسك ينى ريكالمك دنى  -8

 . DVB-Tثةختى تةلةفزيةنى دجييتالَ  -50
 ئةم ريَنمايية ئةم بوارانة ناش يَتةوة :

يانةى كة تايبةتن بة سستةمةكانى ثةيوةنايك دنى بيَتةل لةبوارةكانى سةربازى شتت ئةو ف يكوانس -5
 و هيَزةكانى ئاسايش و ناوخة. شةو ثيَتمةر

مةدةني و كتتوكاَلى و  شةف يكوانسيةكانى تايبةت بة ثةيوةناييةكانى تاوةرى ااوديَ يك دن لةف ِ -2
 سةربازييةكاناا .

 كانى خزمةتطوزارى ثةيوةنايك دن .ف يكوانسيةكانى تايبةت بة ثيَاةرة -3
 ف يكوانسيةكانى تايبةت بة ثيَاةرةكانى خزمةتطوزارى ئينتةرنيَت . -4

 :   (3)ماددةى 

 ميكانيزم و مةرجةكانى مةَلةت

   ميكانيزمى مةَلةتاان ى يةكةم :طةبرِ
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هةريَمى سرتاو لة ةَلةتى كارك دنى مياياى بين او و بيبةختينى مى والوان بةرث سة لةنباريوةزارةتى رؤش -5
 يانان شةلَ وةزارةتى ناوخة و وةزارةتى شواستنةوةو شةماهةنطى لةكوردستاناا بةهاوكارى و هة

ى و الوان نباريخاوةناارى ميايا ياخود اليةنى مةعنةوى كةخاوةنى مياياية لةوةزارةتى رؤش -2
اا بةرِوونى و بةدرووستى فةرمى داواكارى دامةزرانانى مياياى بيسرتاو و بين او ث ِ دةكاتةوة كةتياي
 فةرمى داواكارى(. – 5ئةم زانيارييانة تةمار دةكات كة لةفةرمةكةدا هاتووة )هاوثيَضى ممارة 

يانان( لة ماوةى كةمرت شةةوةو ثيَويستة هةردوو وةزارةتى هاوكار )وةزارةتى ناوخة و وةزارةتى شواستن
 ييةوة ئاراستةيان دةك يَت.نباريزارةتى رؤشمى داواكارييةكة باةنةوة كة لةريَى وةآلؤم وة( ر10لة)

سةرثةرشتيك دنى اليةنة تةكنيكيةكانى ثةختك دن بة ريَنماييةك لة اليةن وةزارةتى شواستنةوة و  -3
 و بين او. يانانةوة دةردةايَت و دةدريَت بة شتت مياياكانى بيسرتاوشة

 يَتةوة بةثيَضةوانةوة اليةنى ميايا مةَلةتثيَاان بةماوةى يةك ساَلةو ثيَويستة لةكاتى خةياا نويَ بك -4
 دوواارى ليَث سينةوةى ياسايي دةبيَت .

لةكاتى الدان و سةرثيَضيك دن لةريَنمايية ياساييةكانى ئةم سستةم و ريَنماييةدا، ميايا  -1
 سةرثيَضيكةرةكان دوواارى ليَث سينةوة دةبنةوة .

ؤمدا ثةختى ئةزموونى خةى بكات ر 80هةر ميايايةك دواى وةرش تنى مةَلةت ثيَويستة لةماوةى  -1
بةثيَضةوانةوة مةَلةتةكةيان بة هةَلوةشاوة هةممار دةك يَت ، هةروةها لةبارى وةستانى ثةخش 

رؤم لة وةستانى ثةخش مةَلةتةكةى  80ثيَويستة وةزارةتى ليَ ئاشاداربك يَتةوة بة ثيَضةوانةوة دواى 
 هةَلاةوةشيَتةوة.

 ارى :مةرجةكانى خاوةنا ى دووةم :طةبرِ
يانانى بيسرتاو و بين اوى ناوخةيي و جيهاني بةم مةرج و تايبةمتةنايية شةمةَلةتثيَاان بة دةزشاكانى را

 ياساييانة دةبيَت : 
 ساَلياا بيَت. 21تةمةنى خاوةنى مياياكة لةسةرووى  -5
نااريةكة بة ر خاوةشةثيَويستة خاوةناارى مياياكة لةهةريَمى كوردستاناا )كةسيَتى ياسايي( هةبيَت ئة -2

كيان و جوآلنةوة سياسيةكان و كةمثانياو دامةزراوةكانى ت ى كو ثارت واليةنيَكى مةعنةوى بوو وة
 ن لة هةريَمى كوردستاناا هةبيَتى مةدةنى، ثيَويستة ئةو اليةنانة مةَلةتى ياسايي كارك دنياطةكةمةَل

كى بيانى بوون ثيَويستة بةاليةنى ر خةَلشةخاوةناارى مياياكة )كةسان بن يان اليةنى مةعنةوى( ئة -3
 ثيَاانى مانةوةيان بةفةرمى لة هةريَمى كوردستاناا هةبيَت .طةو ريَطةكةم بةشةش مانط بةَل
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دواى وةرش تنى مةَلةت هةر شةرِانكارييةك لةخاوةنااريةتى مياياكةدا بك يَت ثيَويستة ثيَترت  -4
 و رةزامةناى بة خاوةنااريية نويَيةكة وةربطرييَت .ى و الوانى ليَ ئاشاداربك يَتةوةنباريوةزارةتى رؤش

 ثيَويستة خاوةناارى مياياكة بة فةرمى سةرمايةكةى بةمتيَوية تةماربكات : -1
 مليةن دينارى عيَ اقى كةمرت نةبيَت . 10بة خاوةنى سةتةاليت لة  -
عيَ اقى مليةن دينارى  30( لة DVB-Tبة خاوةنى ثةختى اةثك )باقة( و ثةختى سستةمى ) -

 كةمرت نةبيَت.
 مليةن دينارى عيَ اقى كةمرت نةبيَت. 21بة خاوةنى تةلةفزيةنى لةكالَ لة  - 
 مليةن دينارى عيَ اقى كةمرت نةبيَت . 51بة خاوةنى رادية لة  -
خاوةناارى مياياكة ثيَويستة راويَذكاريَكى ياسايي يان ثاريَزةريَك دةستنيتان بكات بة راويَذى  -1

 كاروبارى ياسايي مياياكةى .ياسايي و 
كانيان لة طةكارمةناانى ميايا و نوسين %10بة خاوةنااريية بيانييةكان ثيَويستة بةالنى كةم  -7

 تى هةريَمى كوردستان بن.آلهةريَمى كوردستاناا هاو
يانان هةمان ناويان هةبيَت و هةروةها نابيَت هةَلط ى هةمان ناوى شةنابيَت دوو دامةزراوةى را -9

ياياى ت ى جيهانى بيَت تةنها لةبارى وةرش تنى ئيمتياز نةبيَت ئةويش ثيَويستة بةشيَوةيةكى م
 ياسايي و راستةوخة بيَت لةنيَوان خاوةنى مياياكةو ميايا جيهانييةكة.

دواى وةرش تنى مةَلةتى فةرمى ، ثيَويستة خاوةناارى مياياكة لة دادنووساا لةشة و ناوى مياياكة  -8
 كةناَلةكةيان بةشيَوةيةكى ياسايي تةمار بكات . و خاوةناارى

خاوةنى مياياكة ثيَويستة ئةناازياريَك دامبةزريَنيَت كةتايبةمتةناى هةبيَت لةيةكيَك لةم بوارانةدا  -50
يانان ، كارةبا ، ئةليكرتؤنيك( ياخود كةسانيَك بيَت كةخاوةن ئةزموون بن و زيات  لةخوليَكى شة)

 رةدا بينيبيَت و بةاليةنى كةم هةَلط ى ب ِوانامةى دواناوةناى بيَت.ب ؤفيتناَليان لةو بوا
مةرج نيية خاوةنى مياياكة كةسيَكى مياياكاربيَت بةآلم ثيَويستة بةرِيَوةبةريَك بة مياياكةى  -55

 هةَلبذيَ يَت بةالنى كةم ثيَنج سالَ ئةزموونى لةبوارى ميايادا هةبيَت.
 يانان و ثةختك دن :شةتى رامةرجةكانى كواليَ ى سيَيةم :طةبرِ
 يانان :شةاليةنى كواليَتى را - أ

 ثيَويستة ميايا بين او و بيسرتاوةكان رةااوى ئةم خاآلنة بكةن :
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يانان بة نةريت و بةرمةوةناى شتتى لةاوارايَوةى ياسا كارثيَك اوةكانى هةريَمى شةزيان نة -5
 كوردستاناا.

 يةتى و خيَزان .آلكةمة دوور كةوتنةوة لةتيَكاانى ئاشتةوانى -2
زى و تونارِةويي و دةمارشرييي دةدةن شةثةختنةك دنى ئةو بةرنامةو ب ِشانةى كة هانى جياكارى رة -3

 ريي(.شةرى و نةتةوةيي و ناواةشةلةهةموو بوارةكانى مياناا )ئاينى و تايفة
 ييةكان.دووركةوتنةوة لةبةرثاك دنى قةي انى ئابوورى و شَلةمانانى بازارِة ناوخة -4
 ثةنانةب دنةبةر تةشهريك دن و جنيَودان و بيَزار )حتقري(ك دنى كةسان ، ياخود اليةنة مةعنةوييةكان . -1
 .طةبآلونةك دنةوةى هةوالَ و زانيارى بيَ بنةما و دوور لةراستى بةبيَ بوونى بةَل -1
 بآلونةك دنةوةى هيض هةواَليَك كة ثيَتيَلى ئازادى تاكةكان بكات . -7
 ةشيَوانانى زمانى كوردى و ثةيوةستبوون بةسةرااوةو بنةما سةرةكييةكانى زمانى كوردى.ن -9
ثابةنابوون بةو ياساو ريَسايانةى كةمايف بريمةناى و داهيَنان و )كةثى رايت( دةثاريَزن بةتايبةتى  -8

 ستان(.)ياساى مافى دانةر و مافة هاوسيَكانى لة هةريَمى كورد 2052(ى ساَلى 57ياساى ممارة )
          ( و 52-ثابةنابوون بةو سستةمةى كة نيتاناانى فيلم بة ثيَى تةمةنةوة ثةلني دةكات كة ) -50
ية، لةبارى نةبوونى هيج ئامامةيةك بة تةمةن ماناى ئةوةية كة فيلمةكة يان بةرنامةكة  (51 -)

 بة شتت تةمةنةكان شياوة.
ن بة ثةليَنك دنى بةرنامةو فيلمة نيتاناراوةكانيان بةسوود تيَبينى : ثيَويستة هةموو كةناَلةكان ثابةناب

 British Board of Filmوةرش تن لةو ثةليَنك دنةى كة ئةجنومةنى بةريتاني بة ثةليَنك دنى فيلم )

Classification (BBFC))  بةثيَى تةمةنى تةماشاكاران دياريك دووة، هةروةها ثيَويستة لةسةر
ى شةو 50ساَلييةوةية دواى كاتذميَ  51ى كة بة بينةرانى تةمةنى سةرووى كةناَلةكان كة ئةو فيلمانة

 . نيتانباريَت و دووبارةك دنةوةكةشى نةكةويَتة كاتى بةيانيان يان دواى نيوةرؤ و ئيَواران
               بةهيض شيَوةيةك ريَطا نادريَت ئةو فيلمانةى كة ثةرنةش افني ياخود توناوتيذى لةرادةبةدةر  
لة  59ياخود + 51(يان تيَاايةو دةكةونة خانةى +Excessive violence - املفرطالعنف  )

 شاشةكانى هةريَمى كوردستان نيتان باريَت .
 

 يانان :شةاليةنى كواليَتى  -ب
 ثيَويستة مياياكانى بين او و بيسرتاو ثابةنابن بةم خاآلنة:
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 يانان دةبيَت.شةى وةزارةتى شواستنةوة و ثاوةرى ثةختك دن بةثيَى رةزامةناى و ريَنماييةكان -5
          نااياشةكة لةوةزارةتى شواستنةوةو  تاوةرةكاني ثةختك دن بةثيَى ئةو ستانااردة دةبيَت -2

 دياريك اوة.

( ستاناارد بيَت بةثيَى ريَنماي و رةزامةناى وةزارةتى tvثيَويستة ئاميَ ةكانى ثةختى رادية و ) -3
 يانان.شةشواستنةوةو 

ثيَويستة ئاميَ ةكاني ثةختك دن ثارزونطاار )فلتةردار( بيَت و سستةمى فلتةر ك دنيتيان كارا  -4
 يانان ريَكاةخ يَت.شةبك يَت ، ئةوةش بةثيَى ريَنماييةكانى وةزارةتى شواستنةوةو 

ةو شتت مياياكان ثيَويستة ثابةنابن بةو ف يكوانسي و اةناآلنةى كة لةاليةن وةزارةتى شواستنةو -1
 يانانةوة بةيان ديارياةك يَت .شة
 يانانى دةنط و رةنط ثيَتكةش بكةن.شةثيَويستة لةسةر هةموو مياياكان ئاستيَكى بةرز لة -7

 

 مةنيتةرينط:  (1)ماددةى 
 

 يانان:شةمةنيتةرينط بة اليةنى تةكنيكى ثةخش و  -5
ةوة بةشيَكى نويَ دادةمةزريَت بة يانانشةيانان/ بةرِيَوةبةرايةتى شتتى شةلةاليةن وةزارةتى شواستنةوةو 

ناوى )بةشى مةنيتةرينط( لةو بةشة بة ثيَى سستةميَكى ثيَتكةوتوو ااوديَ ى اليةنةكانى 
             ى و نباريتةكنيكى ثةخش دةك يَت و هةفتانة راثةرتى ئاسايي بةشةكة دةدريَتة وةزارةتى رؤش

            رجةكانى ثةخش دةستبةجيَ وةزارةتىالوان هةروةها لةكاتى روودانى سةرثيَضيك دن لة مة
                ى و الوانى ليَ ئاشادار دةك يَتةوة بة ش تنةبةرى هةَلسوكةوتى ياسايي هةروةك اةن لة نباريرؤش

 )ماددةى ثيَنجةم(دا ديارك اوة .
 
 يانان:شةمةنيتةرينط بة اليةنى را -2

ى و الوان نباريين او دةكةويَتة ئةستةى وةزارةتى رؤشيانانى بيسرتاو و بشةااوديَ يك دنى رؤَلى را
يانان و ااث و شةلةريَى هةبةي )مةنيتةرينط( كةسةر بةبةشى ياسايي بةرِيَوةبةرايةتى شتيت را

كانييةتى لة ثاريَزشاكانى هةريَمى كوردستان ، لةم بةشةدا تيتك دةخ يَتة طةبآلوك دنةوةو فةرمان
ى ئةلكرتؤنى ثيَتكةوتووةوة هةموو يان بةشيَك لةثةختيان سةر كةناَلةكان و لةريَى ئاميَ 

تةماردةك يَت و لةكاتى بوونى سكاآلدا لةاليةن ليذنةيةكى تايبةت لة كةسانى ث ؤفيتنالَ ب ِيار 
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لةوةش ليذنةكة ثتت بةو راثةرتانةش دةبةستيَت كة  طةلةسةر سةرثيَضيك دنةكان دةدريَت، ج
نايكاى رؤمنامةنووسان و دامةزراوة ئةكادميييةكانى تايبةمتةنا لةاليةن )ثةرلةمانى كوردستان و سة

تى دادوةري(يةوة ئاراستةيان آليانان لة هةريَمى كوردستان  و داواكارى شتتى و دةسةشةبة را
 دةك يَت . 

كارى هةبةى مةنيتةرينط و ليذنةكة تةنها ااوديَ يك دنى ئةو دة خاَلة دةكات كة لة)ماددةى سيَيةم /  
 سيَيةم( دا هاتووة. ى شةب ِ

 ليذنةيةكى هاوبةش : 
ى و الوان و وةزارةتى شواستنةوةو نباريثيَويستة ليذنةيةكى هاوبةشى مةيااني لةهةردوو وةزارةتى رؤش

كانى ثةختى دةنط و رةنط ، لةكاتى كتوث دا ، طةيانان ثيَك بهيَن يت بة بةسةرك دنةوةى ويَستشة
 ةليكرتؤنيك ئةناام بيَت لة ليذنةكة.يانان يان ئشةثيَويستة ئةناازياريكى 

 

 :  (5)ماددةى 
لة بارى سةرثيَضيك دناا ، ميايا بيسرتاو و بين اوةكان رووبةرِووى ليَث سينةوةى ياسايي  سةرثيَضيك دن 

دةبنةوةو كة قورسرتينيان راش تنى ثةختى ئاسايية بةشيَوةيةكى كاتى ، ليَث سينةوة ياساييةكةش بةثيَى 
 كان دةشةرِيَت ، سةرثيَضيةكانيش دوو جةرن :جةرى سةرثيَضية

 

 سةرثيَضييةكانى تةكنيكى ثةختك دن : -5
يانان/ شةسةرثيَضييةكان لة سةر رؤشنايي راثةرتى )بةشى مةنيرتينط (ى وةزارةتى شواستنةوةو 

يى و الوانةوة ديارياةك يَت و نبارييانانةوة لةاليةن وةزارةتى رؤششةبةرِيَوةبةرايةتى شتتى 
كاتذميَ  لة  24ةوخة ئارِاستةى خاوةنى مياياكة دةك يَت و ثيَويستة لة ماوةى راست

 ئاشادارك دنةوةيان ، سةرثيَضيةكةيان بوةستيَن يَت و راستبك يَتةوة . 
 

 سةرثيَضييةكان ئةم بوارانةى ثةخش دةش يَتةوة   -
 

 نةبوون و دانةنانى ثارزونط )فلتةر( ياخود كارا نةك دنى. - أ
يانانةوة مةَلةتي شة يكوانس و بانا و شةثةالنةى كة لةاليةن وةزارةتى شواستنةوةو ثةختك دن لةو ف  - ب

 ثيَنةدراوة .

 بوونى ئاميَ ى ثةختك دنى ناستاناارد. - ج
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 يانان ريَطاى ثيَااوة .شةثةختك دن بة ثاوةرى زيات  لةوةى كة وةزارةتى شواستنةوةو  - د

 بوونى تاوةرى ناياسايي و تاوةرى ناستاناارد. - ه

 ى جوآلو و نةجوآلو بةبىَ مةَلةت . SNGنانى ئاميَ ى بةكارهيَ  - و
 ليَث سينةوةى ياسايي بة رادية سةرثيَضيكةرةكان

 ليَث سينةوةى ياسايي و اةنابارةبوونةوةي سةرثيَضييةكان بةمتيَوةية دةستثيَاةكات و هةَلاةكتيَت :
ارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة كارا نةك دنى فلتةر بة رادية بة يةكةم جار : ئاشادارك دنةوةيان بة ا -

 كاتذميَ . 24ماوةى 
 

كاتذميَ   24كارا نةك دنى فلتةر بة رادية بة دووةم جار: راش تنى ثةختى ئاسايي راديةكة بة ماوةى  -
 كاتذميَ . 24و ئاشادارك دنةوةيان بةاارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة ماوةى 

  49ر: راش تنى ثةختى ئاسايي راديةكة بة ماوةى كارا نةك دنى فلتةر بة رادية بة سيَييةم جا  -
 كاتذميَ . 24كاتذميَ  و ئاشادارك دنةوةيان بةاارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة ماوةى 

                  كارا نةك دنى فلتةر بة رادية بة اوارةمني جار: راش تنى ثةختى ئاسايي راديةكة بة ماوةى -
 كاتذميَ  . 24ن بةاارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة ماوةى كاتذميَ  و ئاشادارك دنةوةيا 72

 هةَلاةكتيَت .ياساييش بةثيَى ثيَوةرى سةرةوة لةبارى اةنا بارة بوونةوةى سةرثيَضى ، ليَث سينةوةى 
 ليَث سينةوةى ياسايي بة تةلةفزيةنة سةرثيَضيكةرةكان -

 وةية دةستثيَاةكات و هةَلاةكتيَت :ليَث سينةوةى ياسايي و اةنابارةبوونةوةي سةرثيَضييةكان بةمتيَ
بة يةكةم جار : ئاشادارك دنةوةيان بة اارةسةرك دنى  tvكارا نةك دنى فلتةر بة ئاميَ ى ثةختك دنى  -

 كاتذميَ . 24سةرثيَضييةكة بة ماوةى 
 

بة ماوةى  tvبة دووةم جار: راش تنى ثةختى ئاسايي  tvكارا نةك دنى فلتةر بة ئاميَ ى ثةختك دنى  -
 كاتذميَ . 24كاتذميَ  ئاشادارك دنةوةيان بة اارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة ماوةى   24

بة  tvبة سيَييةم جار: راش تنى ثةختى ئاسايي  tvكارا نةك دنى فلتةر بة ئاميَ ى ثةختك دنى  - 
  .كاتذميَ 24كاتذميَ  و ئاشادارك دنةوةيان بةاارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة ماوةى   49ماوةى 

بة  tvبة اوارةمني جار: راش تنى ثةختى ئاسايي  tvكارا نةك دنى فلتةر بة ئاميَ ى ثةختك دنى  -
 كاتذميَ . 24كاتذميَ  و ئاشادارك دنةوةيان بةاارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة ماوةى   72ماوةى 

 رةوة  هةَلاةكتيَت .لةبارى اةنا بارة بوونةوةى سةرثيَضى ، ليَث سينةوة ياساييش بةثيَى ثيَوةرى سة
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 ليَث سينةوةى ياسايي لة ثةختك دن بة ثاوةرى زيات :
 هةر تةلةفزيةنيَك يان راديةيةك لةو ثاوةرةى كة ريَطا ثيَاراوة زيات  ثةخش بكات ئةوا :

 كاتذميَ دا اارةسةرى سةرثيَضييةكةيان 24بة يةكةمني جار، ئاشاداردةك يَتةوة بة ئةوةى لةماوةى  -
 . بكةن

كاتذميَ  ثةختى ئاسايي دادةخ يَت و ئاشادارك دنةوةيان بة اارةسةرك دنى  49دووةمني جار ، بة  -
 كاتذميَ . 24سةرثيَضييةكة لة ماوةى 

كاتذميَ يش ثةختى ئاسايي دادةخ يَت و ئاشادارك دنةوةيان بةاارةسةرك دنى  72بة سيَيةمني جار ،  -
 كاتذميَ . 24سةرثيَضييةكة لة ماوةى 

اةنا بارة بوونةوةى سةرثيَضى ، سزاى داخستنى كاتي بة بةرنامة ئاساييةكانيش بةثيَى لةبارى  -
 ثيَوةرى سةرةوة  هةَلاةكتيَت .

 ليَث سينةوةى ياسايي لة ثةختك دنى بىَ مةَلةت :  -
 لةبارى ثةختك دنى رادية يان تةلةفزيةن بةبىَ مةَلةت )لةكالَ و سةتةاليت( دا:

كةم جار : ئاشادارك دنةوةيان بة وةستانانى دةستبةجيَى ثةخش و ثةختك دنى بيَ مةلةت ية -
 ش تنةبةرى ريَوشويَنى ياسايي بة وةرش تنى مةَلةت.

كاتذميَ  لة ئاشادارك دنةوةى يةكةم )ئاشادارك دنةوةيان  24ثةختك دنى بيَ مةلةت دواى تيَثةرِبوونى  -
 كة ثيَويستة يةكسةر ثةختةكة بوةستيَن يَت(.

كاتذميَ  لة دووةمني ئاشادارك دنةوة: ئاشادارك دنةوةى  24بيَ مةلةت دواى تيَثةرِبوونى  ثةختك دنى -
دادشا بة وةرش تنى فةرمانى خيَ او دةستبةجىَ بة راش تنى ثةخش و دةستبةسةراش تنى ئاميَ ى 

 ثةختةكةيان لةاليةن دةزشاكانى جيَبةجيَكار لةوةزارةتى ناوخة.
كانى مياياي طة( و نوسينSNGيَوشويَنة ياسايانة لةسةرئاميَ ةكانى )تيَبينى : ئةم هةَلسوكةوت و ر

 بيسرتاو و بين اوى بياني و سك ينى ريكالمك دنى بيَ مةَلةتيش بةهةمان ثيَوةر جيَبةجيَاةك يَت.
 ليَث سينةوةى ياسايي لة ثابةنا نةبوون بةثيَوةرة شتتييةكانى ريكالم : -

ضي بكات لةو ثيَوةرة شتتييةكانى كة لةماددةى هةشتةماا هةر ميايايةكى بيسرتاو و بين او سةرثيَ
هاتووة سةرةتا تةنها ئاشاداردةك يَتةوة بةوةستانانى دةستبةجيَى ريكالمةكة ، لةبارى شويَنةدان بة 

 24ئاشادارك دنةوةكةو سةرلةنوىَ بآلوك دنةوةى هةمان ريكالم، ثةختى ئاسايي مياياكة بة ماوةى 
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بوونةوةى هةمان سةرثيَضى،  ، هةروةها سةرلةنويَش ئاشاداردةك يَتةوة، بةاةنابارةكاتذميَ  دةوةستيَن يَت
 وةستانانى ثةختى ئاسايي اةنا جارة دةبيَتةوة .

 ليَث سينةوة ياسايي لة نويَنةك دنةوةى ساآلنةى مةَلةت: -
زشا لةبارى نويَنةك دنةوةى مةَلةت و  تيَثةربوونى مانطيَك بةسةر وادةى نويَك دنةوةكة ، دة

ر نويَنةك دنةوةكة اوار مانطى بةسةردا تيَثةرِيَت شةسةرثيَضيكارةكة بة فةرمى ئاشاداردةك يَتةوة ، ئة
 . ئةوا مةَلةتةكة هةَلاةوةشيَتةوةو ثيَويستة بةزووت ين كات ثةختةكة بوةستيَن يَت

 يانان .شةسةرثيَضييةكانى بوارى را -2
سةرثيَضييةكان ى سيَيةم(ى ئةم ريَنمايية شةب ِ سيَيةم /ئةم سةرثيَضيانة زيات  ثةيوةس  بة )ماددةى 

 لةاليةن اوار كةناَلى فةرمييةوة ديارياةك يَت بةم شيَوةية: 
والوان/ بةرِيَوةبةرايةتى شتتى  ىنباريراستةخة لةاليةن بةشى مةنيتةرينط لةوةزارةتى رؤش -أ

 يانان و ااث و بآلوك دنةوة.شةرا
 لةكاتى يةكالبوونةوةى كيَتة و سكاآلكان لةدادشادا. تى دادوةرى ، ئةويشآلدةسة -ب 
لةسةر فةرمانى داواكارى شتتيي لةهةريَمى كوردستان لةسةر بنةماى ئةم ريَنماييةو ئةحكامة  -ج

 شتتييةكانى ت ى وآلت.
 لةسةر داواى سةنايكاى رؤمنامةنووسانى كوردستان. -د

يَبةجيَك دنى ريَوشويَنى ياسايي بةرامبةر بة ي و الوانيش فةرمان دةردةكات بة جنباريوةزارةتى رؤش
 لَ جةرى سةرثيَضييةكة بة دوو شيَوة:شةميايا سةرثيَضيكارةكان بةشيَوةيةك كة شوجناو بيَت لة

راش تنى ثةختى ئاسايي بة ماوةى يةك هةفتة بة ئةو ميايايانةى كة بةثيَضةوانةى  سةرثيَضي )أ( : -
 (  كاريانك دووة. 1،  4،  3، 2، 5ةكانى ى سيَيةم/ خاَلشة)ماددةى سيَيةم / ب ِ

كاتذميَ  بة ئةو ميايايانةى كة  24سةرثيَضي )ب( : راش تنى ثةختى ئاسايي بة ماوةى   -
 (   كاريانك دووة.50،  8،  9،  7،  1ى سيَيةم / خاَلةكانى  شةبةثيَضةوانةى )ماددةى سيَيةم/ ب ِ

يَضيكارةكان لةب ى ثةختى ئاسايي ، بةدريَذايي ئةو تيَبينيةكى ش نط : ثيَويستة لةسةر ميايا سةرث
بكةن  ماوةية بةااثك اوى و روونى لةسةر سك ينى تةلةفزيةنةكةياناا فةرمانى وةستانانةكة ثةخش

سةرثيَضيةكةيان ةختى ئاسايي و هةكارى وةستانان و كةتياياا بةرِوونى ئامامةى بةماوةى وةستانى ث
 . ك ا بيَت
 :  (6)ماددةى 
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  مةَلةتباجى  
 :  باجى مةَلةتى  رادية   ى يةكةمطةبرِ
 باجى دةرهيَنانى مةلةتى رادية : -

 5/4مليةن دينارى عيَ اقي ، نويَك دنةوةى ساآلنةشى   50سةرتاسةرى )زيات  لة شار و دةظةريَك( : 
 ئةم ب ِةية. 

 5/4ساآلنةشى   مليةن دينارى عيَ اقى نويَك دنةوةى 1ناواةيي )كةمرت لة دوو شار و دةظةر(  : 
 . ئةم ب ِةية

 باجى دةرهيَنانى مةَلةتى سةرلةنوىَ ثةختك دنةوةى  رادية عيَ اقى و جيهانييةكان :  -
مليةن دينارى عيَ اقي ، نويَك دنةوةى  50ثةختك دنةوةى سةرتاسةرى )زيات  لة شار و دةظةريَك( : 

 ئةم ب ِةية.  5/4ساآلنةشى  
مليةن دينارى عيَ اقى نويَك دنةوةى  1دوو شار و دةظةر(  :  ثةختك دنةوةى ناواةيي )كةمرت لة

 ئةم ب ِةية. 5/4ساآلنةشى  

 tv:  باجى مةَلةتى ى دووةم طةبرِ
 (:DVB-Tباجى دةرهيَنانى مةَلةتى تةلةفزيونى لةكاأل )ئةنةلوك و  -

ئةم  5/4ساآلنةشى دنةوةى مليةن دينارى عيَ اقيية و نويَك 20سةرتاسةرى )زيات  لة شار و دةظةريَك( : 
 ب ِةية

 5/4مليةن دينارى عيَ اقيية و نويَك دنةوةى ساآلنةشى  50ناواةيي )كةمرت لة دوو شار و دةظةر(  : 
 ئةم ب ِةية.

ئةم  5/4مليةن دينارى عيَ اقييةو نويَك دنةوةى ساآلنةشى   40باجى دةرهيَنانى مةلةتى سةتةاليت :  -
 ب ِةية.
مليةن  52ةرلةنوىَ ثةختك دنةوةى تةلةفزيةنة عةرةبى و جيهانييةكان : باجى دةرهيَنانى مةلةتى س -

 ئةم ب ِةية. 5/4دينارى عيَ اقييةو نويَك دنةوةى ساآلنةشى 
مليةن دينارى عيَ اقييةو نويَك دنةوةى  51باجى مةَلةتى ثةختك دنى تةلةفزيونى اةثك :  -

 . ئةم ب ِةية 5/4ساآلنةشى  
لةاليةن كةمثانيا ريَطاثيَاراوةكان بةهةر  DVB-Tختك دنى تةلةفزيونى باجى ساآلنةى مةَلةتى ثة -

 هةزار دينارى عيَ اقيية.  100اةناَليَك 
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 ى جوآلو و جيَطري SNGباجى مةَلةتى   ى سيَيةم :طةبرِ
مليةن دينارى عيَ اقييةو نويَك دنةوةى  2جوآلو :  SNGباجي مةَلةتى بةكارهيَنانى ئاميَ ى  -

 ئةم ب ِةية. 5/4ساآلنةشى  
 و ئامانسةكانى هةوالَ tvجيهانيةكانى رادية و  طةباجى كارك دنى نوسين ى ضوارةم :طةبرِ

مليةن  1ى ميايا بيسرتاو و بين اوةكانى جيهانى لة هةريَمى كوردستان : طةباجى ك دنةوةى  نوسين -
 . ئةم ب ِةية 5/4دينارى عيَ اقييةو نويَك دنةوةى ساآلنةشى 

 مليةن دينار عيَ اقيية 2ب ِةكةى ى ئامانسة جيهانييةكانى هةوالَ ساآلنةيةو طةى نوسينباجى ك دنةوة -
 مليةن دينارى عيَ اقيية. 2باجى دامةزرانانى ئامانسة ناوخةييةكانى هةوالَ ساآلنةيةو ب ِةكةى  -

ةوانةى ) ئورةى سةرشةقام و باَلةخانةكان شةباجى كارك دنى سك ينى ريكالمك دنى  ى ثيَنجةم :طةبرِ
 ورةت ة(:شةقةبارةيان لة دوو مةت  

 باجى نويَك دنةوةى مةَلةتى ساآلنةى سك ينةكانى ريكالمك دن -
 مليةن دينارى عيَ اقى 5مةت    4زيات  لة 
 دينارى عيَ اقى 710000مةت     3زيات  لة 
 دينارى عيَ اقى 100000مةت     2زيات  لة 

 : (7)ماددةى 
ش فتةكان و ثةناب دنة بةر ياساو دةسةآلتى دادوةرى ، ئةم سستةم و  لةكاتى دروستبوونى ئاريتةو

لَ ياساى كارى رؤمنامةنووسى لةهةريَمى كوردستان و ياساى مافى دانةر و مافة شةريَنمايية هاوشان لة
هاوسيَكانى و ئةحكامةكانى ت ى شتيت دةبنة ثيَوةريَك بة ب ِياردان لةو ث سانةى كة دةايَتة بةردةم 

 .   ى دادوةرىتآلدةسة
 :  (8)ماددةى 

   شةك دنطةريكالم و بانثيَوةرة شتتييةكانى  
 ثيَويستة ريكالمى تةلةفزيةنى و راديةيي ئةو مةرجانة بط يَتةخة :

 ا كة تيَثةرِنةكات . 10هيض ريكالميَك لة  -4
و تةكنيكى ثيَويستة ش نطى بةاليةنى جوانناسى ريكالمةكة باريَت و نابيَت ئاستى هونةرى  -2

 ريكالمةكة دابةزيوو بيَت.

 .نةبيَتداطةر ئاشتةوانى خيَزان و كةمةَلتيفى لةسةطةرى نةريَنى و نيَطةثيَويستة ريكالمةكان كاري -3
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 . بكاتيةكى ت آلنابيَت ريكالمك دنةكة راستةوخة دمايةتى هيض كا -4

جويَن و قسةى بازارِى ت و يتى شتتياابيَثيَويستة شوتارى نيَو ريكالمةكان ثاراو و لةاوارايَوةى نةر -1
 تيَاا نةبيَت

خواردةمةنى روةردةو خويَنانى باآل و خةراك و بة ريكالمك دن بة بوارةكانى تةناروستى و ثة -1
 ثيَويستة وةزارةتة ثةيوةناياارةكان لةسةرى  رةزامةنابن.

ت كةلةاليةن لةشةظاريَكى ثزيتكى باوةرِثيَك او نةبيَ طةنابيَت ريكالم بة هيض دةرمانيَك بك يَت ج -7
 . وةزارةتى تةناروستييةوة ثتتطرييك ابيَت و رةزامةناى بة وةرشريابيَت

 .بك يَتبيانى  لةريكالمك دن بة نةخةشخانة تايبةتييةكاناا ريكالم بة هيض ثزيتكيَكىنابيَت  -9
تى ثيَويستة ريكالم بة هيض كاآليةك نةك يَت كة بةناياسايي هيَن ابيَتة هةريَمى كوردستان و بةكواليَ -8

 كونرتؤلاا تيَثةرنةبووبيَت.

 رة و مةى بةهةموو شيَوةيةك قةدةغةية.طةلةو جشةريكالمك دن بة نيَ  -50

كةى ئةو كاتانةى بة ريكالمك دن لةناو فيلم و دراماو زجنرية و بةرنامةكاناا بةكارديَت،  -55
ر ماوةى خولةك سيَ جا 10ثيَويستة بة هةرجاريَك لة ثيَنج خولةك تيَثةرِنةكات و بة كةمرت لة 

خولةك  10لة دةستثيَكى بابةتة منايتك اوةكة( ، بة ماوةى زيات  لة  طةريكالمك دن هةبيَت )ج
 لة دةستثيَكى بابةتة منايتك اوةكة(. طةاوارجار ماوةى ريكالمك دن هةبيَت )ج

نابيَت تولبارى ريكالمك دن لةيةك تولبار زيات  بيَت و ثيَويستة تةنها لة خوارةوةى سك ينةكةدا  -52
 لةو تةلةفزيةنانةى كة وينةى جوالويان نيية.  طةدابن يَت ج

 

 :  (1)ماددةى 

 لة تةلةفزيةن  SMSثيَوةرةشتتييةكانى  بةكارهيَنانى 
و بةرنامةكانى تةلةفزيةن ثيَويستة رةااوى ئةم ريَنماييانةى شةلةناو ب ِ SMSلةكاتى بةكارهيَنانى 

 خوارةوة بك يَت :
 يَت بةَلكو ثيَويستة ثيَترت لةاليةن اليةنى بةرث سى تايبةت بة يَك راستةوخة دانان SMSهيج  -5

SMS . ى تةلةفزيةنةكة خبويَن يَتةوة ئينجا دابن يَت 
يَك دانان يَت كة جنيَو يان قسةى ناشريين و دوور لة نةريتى شتتى و ياخود  SMSبةهيض جةريَك  -2

 زثةرستى باات.شةهانى توناوتيذى و رة
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دا ممارةى تةلةفةنى كةسان بآلوناك يَتةوة بة مةبةستى  SMS نامةكانى بةهيض جةريَك لةدووتويَي -3
 شةى بازرشانني.طةانة نةبيَت كة ريكالم و بان SMSيةكرتناسني ، تةنها ئةو 

لةو تةلةفزيةنانةى كة  طةلةسك ينةكةدا هةبيَت ج SMSثيَويستة تةنها يةك تولبار و ش يتى  -1
 ية. ويان نيآلويَنةى جو

 :  (41)ماددةى 
( وةقايعى كوردستان)رؤمنامةى و لة  رؤمى دةراوونييةوة جىَ بةجىَ دةك يَت ئةم ريَنمايية لة

 . ودةك يَتةوةآلب
 
 
 
 
 

 كاوة مةمحود                                                                                           
 ى و واواننبـريوةزيرى رؤش                                                                                             

 
 
 

 هؤكارى ثيَويست بؤ دةركردنى ئةم ريَنمايية
ورةى سياسي ، ئابوورى ، كةلتورى ، كةمةآليةتى و بازرشانى شةهةريَمى كوردستان بومانةوةيةكى  

ينيش هاودةم و تةواوكةرى ئةم بومانةوةو بةخةيةوة دةبينيَت ، ف اوانبوونى رةهةناةكانى رادةرب ِ
يانان و رادةرب ِين و نةبوونى شةثيَتكةوتنة مةزنةية ، بنةماى ئةم ثيَتكةوتنةش ثاراستنى ئازادى را

يانانى بيسرتاو و شةسانسةرة ، ئةم ثيَتكةوتنةى كة لة هةموو بوارةكاناا هةية وايك دووة بوارى را
ينيَت و رايةَلةكانى لة زؤربووناا بيَت بةجةريَك كة ثيَويست بةوة شةيةكى زؤر بةخةيةوة ببشةبين اويش 

دةكات ريَنماييةك دةربك يَت بة ئةوةى كارك دنى ئةو رايةآلنة بةريَنمايي لةسةر رؤشنايي ياساكانى 
ئةم ريَنماييانة هاناةريَكة بة ثتتطرييك دن و جيَطريك دنى كارى خب يَت ،  هةريَمى كوردستاناا ريَك

 يانانى بيسرتاو و بين اودا.شةالَ  و كواليَتى بةرز لة كارى راث ؤفيتن
 

 سةنديكاى دةرمانسازانى كوردستان
 44/4/4141لة  6ذمارة : 

 4141سالَى  ى(4نمايى ذمارة )رِيَ



 

 

( 174ذمارة )                                                                              – 49  –                                                                         4312/  1/ 03
 العدد

ساةنايكاى  ياسااى   2004سااَلى   ى(44)ثتت بةست بة دةقى ماددةى دةيةم لة ياساى مماارة  
نى سةنايكاى دةرمانسازانى كوردستان لة كةبوونةوةى ياسايى ئةجنوومة، دةرمانسازانى كوردستان 

 -ئةم رِيَنماييةى دةرك د :  55/5/2054( لة رِيَكةوتى  512خةى ممارة ) 
 اقاا ثيَويستة تاقيك دناةوةى توانساتيى   دةراووانى كةليَذة ئةهلييةكانى دةرمانسازيى لة ناو عيَ -5

كوردساتان  زانى جنوومةنى ساةنايكاى دةرمانساا  زانستيى لةاليةن ليَذنةيةكى زانستيى سةر بة ئة
 نة ثيتةى دةرمانسازيى لةهةريَم.دةستاا ووةرش تنيان بة ئةناام ئةجنام باةن بةمةبةستى 

 وة لاة رؤمناماةى )وةقاايعى كوردساتان(    جيَبةجىَ دةك ِيَات   ئةم رِيَنمايية لة رؤمى دةراوونييةوة -2
 . بآلودةك يَتةوة

 

 د.ئةمري شيت ضةلةبى                                                                                      
 نةقيبى دةرمانسازانى كوردستان                                                                                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 شت و طوزارطةوةزارةتى شارةوانى و 

 4143/ 41/44لة  457ذمارة : 
 بةيان

سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزي ان ممارة ب ِيارى دابةدواى ريَنمايى وةزارةمتان تايبةت بة جآ بةجآ ك دنى 
 7/55/2053( لة 570ان( ممارة )كةلة رؤمنامةى )وةقايعى كوردست 57/9/2055( لة 8012)

بآلوك اوةتةوة ، وة لةبةر ئةوةى ث ؤمة ياساى اارةسةرك دنى ش فتى زيادةرةوةى لة هةريَمى كوردستان 
باةخاوةن ك دناى ئاةو خاانووة      ئامادةك اوة و قةناغةكان تةواو بوة هةروةها لةبةر دةراوونى ياسااى 

ممارة رةوانيةكان لة هةريَمى كوردستان نوورى شاجآ يانةى دةكةونة حةرةمى شوناةكان لة ناو سنيتتة
جآ ك دنى ياسااى ساةرةوة لاة الياةن     بةت بة جآ بةو دةراوونى ريَنمايى تاي 2052(ى ساَلى 52)

 لَ ئةم ياسا و ريَنماييانة روونةدات شةسةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزي ان وة بة ئةوةى هيض هاودميةك لة
( 8012ايبةت بة ب ِيارى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزي ان ممارة )ب ِيارماناا بة رِاش تنى ريَنمايى ت -

 .57/9/2055لة
 ئةندازيار/ دلشاد شهاب حاجى                                                                                                 

 شت و طوزارطةوةزيرى شارةوانى و                                                                                                     
 دادوةزارةتى 

 4143(ى سالَى 44بةيانى ذمارة )
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( ى 53ى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى داد ممارة )شةبةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماناراوة لة )ماددةى نةيةم / ب ِ
  -وة ، ب يارماناا بة :  2007ساَلى 
      ى هةبةى خةيةتى بة بةشى خةيةتى لة بةريَوةبةرايةتى خةيةتى / ديوانى وةزارةت  . شةرين -
 

 4143(ى سالَى 44بةيانى ذمارة )
( ى 53ى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى داد ممارة )شةبةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماناراوة لة )ماددةى نةيةم / ب ِ

  -وة ، ب يارماناا بة :  2007ساَلى 
 ى سةرثةرشتيارى دادى لة دهةك طةةى ئةم بةشانةى خوارةوة لة نوسينك دنةو -
 بةشى خةيةتى و كارشيَ ى . -5

 بةشى مميَ يارى .  -2
 

 4143(ى سالَى 43بةيانى ذمارة )
( ى 53ى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى داد ممارة )شةبةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماناراوة لة )ماددةى نةيةم / ب ِ

  -يارماناا بة : وة ، ب  2007ساَلى 
 ك دنةوةى ئةم بةشانةى خوارةوة لة دادشاى كارشيَ ى هةوليَ   -
 ياسا  . بةشى  -4مميَ يارى بةشى  -3خةيةتى  بةشى -2كارشيَ ى  بةشى -5

 

 4143(ى سالَى 41بةيانى ذمارة )
( ى 53داد ممارة ) ى دووةم ( لة ياساى وةزارةتىشةبةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماناراوة لة )ماددةى نةيةم / ب ِ

  -وة ، ب يارماناا بة :  2007ساَلى 
 ك دنةوةى ئةم دوو هةبةى خوارةوة لة سةرؤكايةتى دةستةى سةرثةرشتيارى دادى  -2
 ( لة بةريَوةبةرايةتى كارشيَ ى .   IT. هةبةى ) 5
 . هةبةى ئامار لة بةريَوةبةرايةتى بةدوادااوون2

 

 

 4143(ى سالَى 45بةيانى ذمارة )
( ى 53ى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى داد ممارة )شةئةو دةسةآلتةى ثيَماناراوة لة )ماددةى نةيةم / ب ِ بةثيَى
  -وة ، ب يارماناا بة :  2007ساَلى 

 ك دنةوةى تيَبينةرايةتى تةمارك دنى خانووبةرة لة قةزاى ماوةت .  -
 شيَروان حةيدةرى                                                                                                        

 وةزيـرى داد                                                                                                         
 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
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 4143ى سالَى (47بةيانى ذمارة )

 

ى دووةم لة ياساى وةزارةتى دارايى و ئابوورى ممارة شة( ب 57ِماناراوة لة ماددةى )تةى ثيَآلبةثيَى ئةو دةسة
  -( وة ، ب يارماناا بة :2050( ى ساَلى )1)
( بة سةرؤكى ليَذنةى ووردبينى بة ااوثيَختانانةوة  مصطفىدانانى دادوةرى بةريَز) حمى الاين عباال تن  -

 ى بةريَز) سالم عباال تن حممود ( دادوةرى بارى كةسى هةوليَ  لة كيَتةكانى رةخنة ش تن لة جياتى دادوةر
 . 51/52/2053لة رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -

 
 

 بايز سةعيد حممد                                                                                                
 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                                                

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

 وةزارةتى ثةروةردة
 

 4141( سالَى 4بةيانى ذمارة )
 

لة ياساى وةزارةتى ثةروةردة  ممارة (  3ى شة/ ب  22ة لة )ماددةى اراوبةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَمان
 -بة :، ب يارماناا  هةموارك او 5882( ى ساَلى 4)
  . بة بةرِيَوةبةرايةتىبةشانة شةرينى ئةم   -

 بةشى كارشيَ ى  بة  بةريَوبةرايةتى كارشيَ ى . -5

 . ةكانيبةشى ثةيوةناييةكان بة بةريَوةبةرايةتى ثةيوةناي -2
 .5/2054/ 58 ى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتىلة رؤم -
 

 د.عصمت حممد خالد                                                                                                       
 ةروةردةـرى ثـوةزي                                                                                                        
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 وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى
 

 

 4143ى سالَى (46بةيانى ذمارة )
 

( لة ياساى وةزارةتاى كاارو    ى دووةمشةماددةى حةوتةم/ ب  بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماناراوة لة )
  -، ب يارماناا بة : 2007(ى ساَلى 52كاروبارى كةمةآليةتى  ممارة )

رمى ك يَكاران سةر بة ديوانى بة ريَوةبةرايةتى شةبةشى هيَلى  (  ك دنىاستحداثبة هيَنانةكايةى ) -
 شتتى كارو دةستة بةرى كةمةآليةتى .

 . 51/52/2053لة رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة ريَكةوتى  -
 
 

 

 

 

 
 
 

 4143ى سالَى (47بةيانى ذمارة )
 

ارةتاى كاارو   ( لة ياساى وةز ى دووةمشةةى حةوتةم/ ب مادد بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماناراوة لة )
  -، ب يارماناا بة : 2007(ى ساَلى 52ممارة )كاروبارى كةمةآليةتى 

ى لة بةرِيَوةبةرايةتيةكانى ااكسازى منان و منااآلن طة( ى هةبةى  دايةن استحداثهيَنانةكايةى )  -
ستى دابني ك دنى شويَنى حةوانةوة و سةر بة بةريَوةبةرايةتى شتتى ااكسازى كةمةآليةتى بة مةبة

 راشرياو . منااآلنى منانى سزادراو و  ااوديَ ك دنى

 . 2053/ 52/ 28رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت لة  -
 
 

 

 

 
 هلل ائاسؤس جنيب عبد                                                                                   

 وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى                                                                                        
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 وةزارةتى تةندروستى
 4143ى سالَى (444بةيانى ذمارة )

 ى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةناروساتى   شةتةى ثيَماناراوة لة )ماددةى شةشةم/ ب آلبةثيَى ئةو دةسة
  -، ب يارماناا بة : 2007( ساَلى 51ممارة )

تى تةناروساتى  ك دنةوةى )هةبةى ااكك دنةوةى ئااميَ ى ثزيتاكى( لاة باة بةرِيَوةبةراياةتى شتا       -
 شارةزوور.

         . 9/52/2053م بةيانة لة ريَكةوتى لة رؤمى دةراوونى ئة -
 

 4143ى سالَى (443بةيانى ذمارة )

بةشى اارةسةرى س وشتى و نةخةشيةكانى رِؤماتيزم(  )ةبوشتى( شةرينى )ناوى بةشى اارةسةرى س  -
 لة نةخةشخانةى هةوليَ ى فيَ كارى سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى شتتى تةناروستى هةوليَ  .

 . 9/52/2053لة رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
 

 

 4143ى سالَى (441بةيانى ذمارة )

لاة   شةهيااا ماالزم كا يم (    بنكاةى تةناروساتى   ة )بم( شةرينى) نةخةشخانةى شةهيا مالزم ك ي -
 وة سةر بة بةرِيََوةبةرايةتى  شتتى تةناروستى هةوليَ  .رِيَوةبةرايةتى تةناروستى شةقآلبة
 . 9/52/2053م بةيانة لة ريَكةوتى لة رؤمى دةراوونى ئة -

 

 4143ى سالَى (445بةيانى ذمارة )

 رميان   . شةى شتتى تةناروستى ك دنةوةى )بةشى ددان ( لة بةريَوةبةرايةت -

 . 2053/ 52/ 50رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت   -
 

 4143ى سالَى (446بةيانى ذمارة )

ك دنةوةى )سةنتةرى تيتكى شةهيا حمما تة اماني حمماا علاى( ساةر باة بةرَيوةبةراياةتى شتاتى         -
 .  تةناروستى شارةزوور

 . 2053/ 52/ 50رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت   -
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 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                 
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                   

 ارةتى تةندروستىوةز
 

ى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةناروساتى    شةتةى ثيَماناراوة لة )ماددةى شةشةم/ ب آلبةثيَى ئةو دةسة
  -، ب يارماناا بة : 2007( ساَلى 51ممارة )

 

 4143ى سالَى (447بةيانى ذمارة )

رايةتى شتتى تةناروستى ( لة بةريَوةبة ثيَاانى بةردةوامةبةشى فيَ ك دنى ثزيتكى و ثةر ك دنةوةى )  -
 رميان . شة

 . 2053/ 52/ 50 رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -
 

 4143ى سالَى (448بةيانى ذمارة )
  اةمان سةر ك دنةوةى ) بةشى بومانانةوةى دلَ ( لة نةخةشخانةى اةمان لة بةرِيَوةبةرايةتى تةناروستى -

 . رايةتى شتتى تةناروستى هةوليَ بة بةرِيَوةبة
2053/ 52/ 50رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -  

 

 4143ى سالَى (441بةيانى ذمارة )
( سةر بة  د.خاليا شةهيا نةخةشخانةى فيَ كارى ة )ب(  ) نةخةشخانةى شتتى شةهيا د.خالياشةرينى    -

 بةرِيَوةبةرايةتى شتتى تةناروستى كةية .
 .  55/52/2053لة رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى   -
 

 4143ى سالَى (431بةيانى ذمارة )
جبة مناآلنى هةَلةجبةى شةهيا ومناَلبوون وك دنةوةى )بانكى خوين( لة نةخةشخانةكانى ف ياكةوتنى هةَلة -

 .ةرايةتى شتتى تةناروستى شارةزوورنةخةشخانةى شةهيا شةوكةت حاجى متري سةر بة بةريَوةبو
 .51/52/2053روارى لة رؤمى دةراونى ئةم بةيانة لة بة -

 

 4143ى سالَى (434بةيانى ذمارة )

( لاة عةرباةت ساةر باة      ك دنةوةى ) بنكةى تةناروستى كاةمثى ئاوارةكاانى كاوردانى رِؤمائااوا     -
 بةريَوةبةرايةتى شتتى تةناروستى سليَمانى .

 .57/52/2053لة رؤمى دةراونى ئةم بةيانة لة بةروارى  -
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 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                          
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                 

 وةزارةتى تةندروستى

ى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةناروساتى    شةتةى ثيَماناراوة لة )ماددةى شةشةم/ ب آلةو دةسةبةثيَى ئ
  -، ب يارماناا بة : 2007( ساَلى 51ممارة )

 

 4143ى سالَى (434بةيانى ذمارة )
ك دنةوةى ) بنكةى تةناروستى مةرتكة ( لة بةريَوةبةراياةتى تةناروساتى دةربةناا ان ساةر باة        -

 يةتى شتتى تةناروستى سليَمانى .بةريَوةبةرا

 .57/52/2053لة رؤمى دةراونى ئةم بةيانة لة بةروارى  -
                                                                            

 4143ى سالَى (433بةيانى ذمارة )
الكى بةرِيَوةبةرايةتى شتتى شواستنةوةى )وةرشةى هةَلةجبة بة رِاهيَنانةوةى كةم ئةناامان( بة سةر مي -

 تةناروستى شارةزوور .

 .57/52/2053لة رؤمى دةراونى ئةم بةيانة لة بةروارى  -
 

 

 4143ى سالَى (431بةيانى ذمارة )
باة  ساةر باة     رؤوفجبةى شةهيا و شة هيا ى خوين ( لة نةخةشخانةكانى هةَلةك دنةوةى ) بانك  -

 .بةريَوةبةرايةتى  شتتى تةناروستى شارةزوور 
 .59/52/2053لة رؤمى دةراونى ئةم بةيانة لة بةروارى  -
 

 4143ى سالَى (435بةيانى ذمارة )

بة  سةر بة بة بةريَوةبةرايةتى  رؤوفيانان ( لة نةخةشخانةى شتتى شةهيا شةك دنةوةى  )هةبةى رِا -
 شتتى تةناروستى شارةزوور  . 

 .2053/ 52/ 30رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -
 

 4143ى سالَى (436يانى ذمارة )بة

 ةرايةتى شتتى تةناروستى هةوليَ ( لة نةخةشخانةى اةمان سةر بة بةرِيَوب هةبةى خزمة تطوزارى ك دنةوةى ) -
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 .2053/ 52/ 30رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -

 
            د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                     

 وةزيرى تةندروستى                                                                                                               
 

 وةزارةتى تةندروستى
 

( لة ياساى وةزارةتى تةناروستى    ى دووةمشةلة )ماددةى شةشةم/ ب ِ تةى ثيَماناراوةآلبةثيَى ئةو دةسة
  -، ب يارماناا بة : 2007( ساَلى 51ممارة )

4143ى سالَى (437بةيانى ذمارة )  
( لة  نةخةشخانةى رزشارى شارى هةوليَ  سةر  رطةسةنتةرى نةخةشيةكانى  هةرس و ج ك دنةوةى ) -

 هةوليَ  . بة بةريَوةبةرايةتى شتتى تةناروستى 

 .2053/ 52/ 30رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -
 
 

 4143ى سالَى (438بةيانى ذمارة )

 بةريَوةبةرايةتى شتتى تةناروستى شارةزوور .  لةك دنةوةى )هةبةى ددان(  -

 .2053/ 52/ 30رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -
 
 
 

 4143ى سالَى (431بةيانى ذمارة )

مااوةت ( ساةر بااة    ساةراوى  بنكاةى تةناروساتى مالوماة( و ) بنكااةى تةناروساتى    ك دناةوةى )  -
 بةريَوةبةرايةتى شتتى تةناروستى سليَمانى  . 

 .2053/ 52/ 30رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -
 
 
 

 4143ى سالَى (411بةيانى ذمارة )

 كةيةرايةتى شتتى تةناروستى بةريَوةبة ةلةجى و اارةسةرى س وشتى ( لةسةنتةرى رؤمات ك دنةوةى ) -

 .2053/ 52/ 30رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -
 

 4143ى سالَى (414بةيانى ذمارة )
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ك دنةوةى )هةبةى مميَ يارى  ( لة نةخةشخانةى ئاشتى شتتى لة بةريَوةبةرايةتى تةناروستى سةران  -
 سةر بة بةرِيَوبةرايةتى شتتى تةناروستى هةوليَ    . 

 . 2053/ 52/ 30راوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت رؤمى دة -
 

            د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                            
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                  

 
 وةزارةتى تةندروستى
ى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةناروساتى    شةتةى ثيَماناراوة لة )ماددةى شةشةم/ ب آلبةثيَى ئةو دةسة

  -، ب يارماناا بة : 2007( ساَلى 51ممارة )
 

 4143ى سالَى (414بةيانى ذمارة )

ةشاخانةى دةرووناى ساةر باة بةريَوةبةراياةتى شتاتى       ( لةنةخبةشى اارةساةرى مااآلن  ةوةى )ك دن -
 تةناروستى هةوليَ    . 

 .2053/ 52/ 30رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -

 
 4143ى سالَى (413بةيانى ذمارة )

روساتى ساةر باة    خةثاراساتنى تةنا  ( لة بةريَوةبةرايةتىشةثيَاانشةك دنةوةى )يةكةى ثالن دانان و  -
 بةرِيَوبةرايةتى شتتى تةناروستى سليَمانى    . 

 . 2053/ 52/ 30رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -
 

 4143ى سالَى (411بةيانى ذمارة )

شةرينى  )بةشى خةثاراستنى تةناروستى( بة) بةرِيَوةبةرايةتى خةثاراستنى تةناروستى رِاثةرِين ( سةر  -
 تتى تةناروستى رِاثةرِين    . بة بةريَوةبةرايةتى ش

 . 2053/ 52/ 30رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -

 
 4143ى سالَى (415بةيانى ذمارة )
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ةر باة  ك دنةوةى  )بةشى خةمآلناان ( لاة باة بةرَيوةبةراياةتى نااردن و دابةشاك دنى دةرماان سا         -
 ناروستى . بارى  تةناروستى لةديوانى وةزارةتى تةبةرِيَوبةرايةتى شتتى كارو

 .2053/ 52/ 30رؤمى دةراوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -

 
 

            د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                            
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                  

 
 

 وزارة الزراعة واملوارد املائية
 87/83/3182 يف 82731:  رقم

 احملافظة : دهوك
 مركز دهوك القضاء : 
 زاويته الناحية :

 املنطقة :  املزورى

 لالراضي الزراعية ةقرار تثبيت احلقوق التصرفي
والتعليمات  3002لسنة  23قانون رقم وجب مب

 وجبه ان حدود القطع هي كما مبينةــالصادرة مب
 الكادسرتو طةيف خار

 28رقم املقاطعة : 
 اسم املقاطعة : خروه

 8/81111مبقياس / 
 81/8/3183التأريخ  /

 القطعةم رق
 وشهرتها

 العائدية جنس القطعة الصنف
 املساحة

 احلقوق اجملردة
 دومن اولك مرت

 / كوخو3
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل ورثة سفر 
 عادل عبدال

- 9 9 
هلا حق الشرب من ماء العني املوجوده بداخلها 

 - 302 –ومتر منها املرتوكة 

 /جومكى 2
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

 اىل ورثة وزارة املالية وحق التصرف
 سفر عادل عبدال

- 51 5 

 -32-هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوكة 
/خرابى شيخ حممد 22من القاطعة اجملاورة)

الساقية املارة منها و  طةوكانى كوكا(بواس
 (32عليها حق اجملرى للساقية )

/ خ ابىَ 2
 كوخو

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

ة اىل ورث وزارة املالية وحق التصرف
 سفر عادل عبدال

- 2 4 
وعليها واجب  – 302 –متر منها املرتوكة 

 (50املرور للقطعة )

زةظيا / 9
 نزارى

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

اىل صديق  وزارة املالية وحق التصرف
 خورشيد عبدال

 -20-هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوكة  3 51 -
 - 302 –ومتر منها املرتوكة املارة جبانبها 

 /سةراةم53
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

اىل ورثة  وزارة املالية وحق التصرف
 نايف جاسم عبداهلل

- 54 4 

 -32-هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوكة 
/خرابى شيخ حممد و 22من القاطعة اجملاورة)

الساقية املارة منها و  طةكانى كوكا( بواس
 (32)عليها واجب اجملرى للساقية 
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 /سةراةم52
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

اىل ورثة  وزارة املالية وحق التصرف
 نايف جاسم عبداهلل

- 52 3 
 التوجد

 

 /سةراةم54
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

اىل ورثة  وزارة املالية وحق التصرف
 نايف جاسم عبداهلل

- - 52 

 -32-ة هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوك
/خرابى شيخ حممد و 22من املقاطعة اجملاورة)
الساقية املارة منها  طةكانى كوكا( بواس

 (32وعليها واجب اجملرى للساقية )

 مياغاناقة /51
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

اىل ورثة  وزارة املالية وحق التصرف
 سفر عادل عبدال

 23 –رتوكة( هلا حق الشرب من ماء العني )امل 4 33 -
 الساقية املاره جبانبها طةبواس -

 /سةراةم52
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

اىل ورثة  وزارة املالية وحق التصرف
 نايف جاسم عبداهلل

- 52 - 
 -23-هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

( وهلا حق 31و1وهلا حق اجملرى على القطعتني )
 (31املرور على القطعة )

 /سةرشوىل59َ
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

اىل صدقي  وزارة املالية وحق التصرف
 خورشيد عبدال

- 2 3 

 -23-هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(
الساقية املاره جبانبها وهلا حق املرور  طةبواس

 (31على القطعة )

/التكا 30
 عيسكا

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 حًاتسقى سي

اىل صدقي  وزارة املالية وحق التصرف
 خورشيد عبدال

- 51 2 
 -23-هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

الساقية املارة منها وهلا حق اجملرى  طةبواس
 (1واملرور على القطعة )

بةر  /35
 فتىَشةمز

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

اىل ورثة  وزارة املالية وحق التصرف
 م عبداهللنايف جاس

- 34 - 
 -23-هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

الساقية املارة جبانبها وهلا حق اجملرى و  طةبواس
 (1املرور على القطعة )

التكا  /33
 عيسكا

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

اىل صدقي  وزارة املالية وحق التصرف
 خورشيد عبدال

- 9 3 
 -23-عني )املرتوكة(هلا حق الشرب من ماء ال

الساقية املارة جبانبها وهلا حق اجملرى و  طةبواس
 (1املرور على القطعة )

 /قةدةمينا31
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

اىل صادق  وزارة املالية وحق التصرف
 خورشيد عبدال

- 5 3 

 -32-هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوكة 
خرابة شيخ حممد و /22من املقاطعة اجملاورة )

الساقية املارة جبانبها وهلا  طةكانى كوكا (بواس
 (52حق املرور على القطعة )

بةر  /31
 شوناى

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

اىل ورثة  وزارة املالية وحق التصرف
 نايف جاسم عبداهلل

5 50 53 

 -23-هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(
املارة جبانبها وعليها واجب  الساقية طةبواس

( وواجب املرور 52اجملرى و املرور للقطعة )
( وعليها واجب اجملرى للساقية 59للقطعة )

 (32املرقمة )

 (1على القطعة ) هلا حق املرور 20 51 -اىل ورثة  وزارة املالية وحق التصرفزراعية دميية مملوكة /بةرومىَ 32
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 وزارة الزراعة واملوارد املائية
 9/83/3182 يف 82221:  رقم

 حسني عبدال حممد تسقى مطرًا للدولة خ وة يىَ ديَم

/بةرومىَ 32
 خ وة

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

اىل صديق  وزارة املالية وحق التصرف
 خورشيد عبدال

- 50 2 

 -32-هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوكة
/خرابه شيخ حممد و 22من املقاطعة اجملاورة )

( املارة 32الساقية املرقمة ) طةكانى كوكا(بواس
 (20و39ق املرور على القطعتني )منها وهلا ح

/التكيَت 39
 نزارى

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

اىل صديق  وزارة املالية وحق التصرف
 خورشيد عبدال

5 35 55 
  - 20 -هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوكة 

ـ وعليها  305املارة جبانبها ومتر منها املرتوكة ـ 
 (32واجب املرور للقطعة )

بناية / 22
 ةمارسة خ و

مملوكة 
 للدولة

بناية مدرسة 
 خروه

 التوجد - 1 - وزارة املالية

طريق  /302
خروه  -بابلو
 ثيَاة -

مملوكة 
 للدولة

طريق عام 
خروه  –)بابلو
 ثيَدة ( -

 ( 2و9و2و3متر بالقطع املرقمة )  50 4 - وزارة املالية

 احملافظة : دهوك
 القضاء : مركز دهوك 

 املزورى / زاويته الناحية :

لالراضي الزراعية  ةقرار تثبيت احلقوق التصرفي
والتعليمات  3002لسنة  23قانون رقم وجب مب

يف  وجبه ان حدود القطع هي كما مبينةــالصادرة مب
 الكادسرتو طةخار

 39رقم املقاطعة : 
 اسم املقاطعة : كزو

 8/81111مبقياس / 

 القطعةم رق
 العائدية جنس القطعة لصنفا وشهرتها

 املساحة
 احلقوق اجملردة

 دومن اولك مرت

 / بةه ا3
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل   ورثة 
 حممد عثمان قاسم

- 5 5 

 - هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(
الساقية املارة منها وهلا حق  طةسبوا - 5

( وعليها حق 21,50املرور على القطعتني)
( وعليها حق اجملرى  5املرور للقطعة ) 

 (5,22للساقيتني )

/زةظيا 2
 بةه ا

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل  ورثة 
 علي حممد مصطفى

21 33 - 

 – رتوكة(هلا حق الشرب من ماء العني )امل
الساقية املارة منها وهلا حق  طةبواس - 22

( وعليها حق 21,50املرور على القطعتني )
 (22اجملرى للساقية )

 / بةه ا4
مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل حسني 
 - 50 - حسن عبداهلل

 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(
ية املارة منها وهلا حق الساق طةبواس - 22

( وعليها حق 21,50املرور على القطعتني )
 (22اجملرى للساقية )
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/ زةظيا 1
 كوتانكىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل حسني 
 حسن عبداهلل

21 2 - 

 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(
ا حق الساقية املارة منها وهل طةبواس – 22

( وعليها حق  21,50املرور على القطعتني ) 
 (22اجملرى للساقية )

 / بةه ا2
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل ورثة 
 عبداللطيف حممد علي

10 55 - 
 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

( ومتر 9وهلا حق اجملرى على القطعة ) – 5
 -305-ملرتوكة  منها ا

/ زةظيا 2
 كوتانكىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

اىل  وزارة املالية وحق تصرف
 جرجيس علي حممد سليم

31 52 - 
 5 هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

( ومتر منها 9وهلا حق اجملرى على القطعة ) 
 -305-املرتوكة 

/زةظيا 9
 بةه ا

مملوكة 
 للدولة

 بستان فاكهة
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف باعتبارها 
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل 
كل واحد من ورثة حممدصاحل امساعيل 
 امحد وورثة حممدطاهر  امساعيل امحد

10 3 3 

 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(
الساقية املارة جبانبها وعليها  طةبواس – 5

متر منها ( و2و2حق اجملرى للقطعتني ) 
 -302-و  -305-املرتوكتني 

 / كوتانكى53َ
مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل حسني 
 حسن عبداهلل

10 35 - 
 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

( وهلا 52وهلا حق اجملرى على القطعة )  – 5
 (52حق املرور على القطعة)

/  حسن 52
 مريا

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل حسني 
 حسن عبداهلل

21 2 3 

 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(
الساقية املارة منها وهلا حق  طةبواس – 5

(  وعليها حق اجملرى 50املرور على القطعة)
( وعليها حق اجملرى 53واملرور للقطعة )

 (5للساقية )

 اظيكىَ/ ئ34
مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف باعتبارها 
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل 
كل واحد من ورثة حممدصاحل امساعيل 
 امحد وورثة حممد طاهر  امساعيل امحد

21 30 - 

 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(
ها الساقية املارة جبانبها وعلي طةبواس – 29

( ومتر منها املرتوكة   32حق اجملرى للقطعة )
-301- 

/ عني 31
 زةالن

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل ورثة 
 عمر حجي عمر

 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة( 5 - 21
 (32وهلا حق اجملرى على القطعة ) – 29

/ عني 31
 زةالن

مملوكة 
 لةللدو

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف باعتبارها 
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل 
كل واحد من ورثة حممدصاحل امساعيل 
 امحد وورثة حممدطاهر  امساعيل امحد

- 1 - 
 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

وهلا حق اجملرى واملرور على القطعة  – 29
(32) 
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 /عني زةالن32
لوكة مم

 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف باعتبارها 
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل 
كل واحد من حسني حسن عبداهلل 

 وورثة عبداهلل حسن عبداهلل

31 5 5 

 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(
الساقية املارة جبانبها وعليها  طةبواس – 29

( وعليها حق 31طعة ) حق اجملرى واملرور للق
-( ومتر منها املرتوكة 31اجملرى للقطعة )

301- 

 /عني زةالن32
مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل ورثة 
 على حممد مصطفى

21 2 3 
 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

الساقية املارة جبانبها وعليها  طةبواس – 29
 - 301 –و  -305-لمرتوكتني حق املرور ل

 /  كلوخي39
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل سليمان 
 حجي عمر

-و  -35-و  -305-متر منها املرتوكات  5 50 -
301- 

 /كاظال44
مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف  باعتبارها 
واحدة تعود اىل حصتان منها حصة 

كل واحد من حسني حسن عبداهلل 
 وورثة عبداهلل حسن عبداهلل

10 2 5 
 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

الساقية املارة منها ومتر  طةبواس – 29
 -592-منها املرتوكة 

/ سةرىَ 41
 كوالنىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

 وزارة املالية وحق تصرف  ورثة حممد
 عثمان قاسم

21 2 5 
 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

الساقية املارة جبانبها ومتر  طةبواس – 29
 -302-منها املرتوكة 

/سينطىَ 13
 التا

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل سليمان 
 حجي عمر

31 1 2 

 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(
الساقية املارة منها وعليها  طةبواس – 29

( ومتر منها املرتوكة  14حق اجملرى للقطعة )
302- 

/سينطىَ 14
 التا

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل ورثة 
 علي حممد مصطفى

- 35 - 
 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

 ( 13) وهلا حق اجملرى على القطعة  – 29

/ ت اش 11
 مازى

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل ورثة 
 حممد عثمان قاسم

21 52 - 
 – هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

الساقية املارة جبانبها وهلا  طةبواس – 90
 (43,21حق اجملرى على القطعتني ) 

/زةظيا 11
 داودى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل ورثة 
 علي حممد مصطفى

ــ  هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة( 5 - -
 (11ــ وهلا حق اجملرى على القطعة ) 5

/ كانيا 12
 مري امساعيل

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

يونس وزارة املالية وحق تصرف اىل 
 علي حممد سليم

ــ  هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة( 5 5 31
 ( 11ــ وهلا حق اجملرى على القطعة )  5

/زةظيا 12
 دريَذ

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف  باعتبارها 
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل 
كل واحد من حسني حسن عبداهلل 

 وورثة عبداهلل حسن عبداهلل

21 55 5 

ــ  هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(
ــ وهلا حق اجملرى واملرور على القطعة )  5

10 ) 
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/ زةظيا 19
 طة مةال

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل ورثة 
 حجي عمر موسى

31 35 - 
ــ  هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

رى واملرور على القطعة ) ــ وهلا حق اجمل 5
10 ) 

 / جيما12
مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف  باعتبارها 
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل 
كل واحد من حسني حسن عبداهلل 

 وورثة عبداهلل حسن عبداهلل

- 1 - 

ــ  هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(
ى على القطعتني ) ــ وهلا حق اجملر 12

(  14( وعليها حق اجملرى للقطعة )  50و13
 ــ 305ومتر منها املرتوكة ــ 

 

 /جيما14
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل ورثة 
 ابراهيم حممد سليم علي

31 2 3 
ــ  هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

ى القطع املرقمة ) ــ وهلا حق اجملرى عل 12
 (  13و  12

/  بةر 22
 رةزكا

مملوكة 
 للدولة

بستان كروم 
 دميي

وزارة املالية وحق تصرف اىل ورثة 
 مصطفى طةعارف 

 (22هلا حق املرور على القطعة ) 50 4 -

/  شيفكا 21
عةمةر 
 ئاغاى

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل ورثة 
 حممد مصطفىعلي 

( وعليها حق 50هلا حق املرور على القطعة ) 53 2 -
 (22و2و3و5املرور للقطع املرقمة )

/ ب كا 25
 ثريموس

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

وزارة املالية وحق تصرف اىل باعتبارها 
ثالثة حصص منها حصة واحدة تعود 
اىل كل واحد من ورثة قاسم عبداهلل 

حممود عبداهلل عثمان  عثمان وورثة
 وورثة عثمان عبداهلل عثمان

 ( 50هلا حق املرور على القطعة )  1 1 -

/ ب كا 23
 ثريموس

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق تصرف باعتبارها 
ثالثة حصص منها حصة واحدة تعود 
اىل كل واحد من ورثة قاسم عبداهلل 

عثمان عثمان وورثة حممود عبداهلل 
 وورثة عثمان عبداهلل عثمان

- 51 5 
ــ  هلا حق الشرب من ماء العني )املرتوكة(

الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس 22
 (50املرور على القطعة )

 / كانيوكى24َ
مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

وزارة املالية وحق تصرف باعتبارها 
ستة حصص منها حصة واحدة تعود 
اىل كل واحد من سليمان حجي عمر 
وورثة عمر حجي عمر وورثة حممدصاحل 

امساعيل امحد وورثة حممدطاهر 
امساعيل امحد وحسني حسن عبداهلل 

 وورثة عبداهلل حسن عبداهلل

- 2 2 

 ( 50هلا حق املرور على القطعة ) 
 
 
 

– 402-
بابلو ا  طريق
 ثيَاة - كزو

 مرتوكة

 طريق عام
طريق بابلوـ )

 (يَاةث -كزو

 50 1 - تعود اىل وزارة املالية

 ( 21,50متر بالقطعتني ) 
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 بروفيسور سريوان بابان                                                                                                          

 ةالزراعة و املوارد املائيوزير                                                                                                             
 وزارة الزراعة واملوارد املائية

 9/83/3182 يف 82221:  رقم

– 402-  
بابلو ا  طريق
 ثيَاة - كزو

 مرتوكة
        طريق عام

طريق بابلوـ )
 ثيَاة -كزو

 ( 20و39و32و32و51متر بالقطع املرقمة ) 3 - - تعود اىل وزارة املالية

 طريق -301-
 بابلو ا كزو

 ثيَاة -
 مرتوكة

        طريق عام
طريق بابلوـ )

 ثيَاة -كزو
 (34متر بالقطعة ) - 54 40 تعود اىل وزارة املالية

– 402-  
بابلو ا  طريق
 ثيَاة - كزو

 مرتوكة
           طريق عام

طريق بابلوـ )
 ثيَاة -كزو

 ( 13و41متر بالقطعتني )  - 35 - تعود اىل وزارة املالية

 طريق -302-
 بابلو ا كزو

 ثيَاة -
 مرتوكة

           طريق عام
طريق بابلوـ )

 ثيَاة -كزو
 (42و  43و  21متر بالقطعة )  4 3 - تعود اىل وزارة املالية

 احملافظة : دهوك
 القضاء : مركز دهوك 

 الناحية : الدوسكى / مانكيش

وجب لالراضي الزراعية مب ةرفيقرار تثبيت احلقوق التص
وجبه ــوالتعليمات الصادرة مب 3002لسنة  23قانون رقم 

 الكادسرتو طةيف خار ان حدود القطع هي كما مبينة

 12رقم املقاطعة : 
 اسم املقاطعة : دركل شيخ

 8/3111،  8/1111مبقياس / 
م رق

 القطعة
 وشهرتها

جنس  الصنف
 العائدية القطعة

 املساحة
 ردةاحلقوق اجمل

 دومن اولك مرت

 مىةا 9
مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 سيحًا
 

ة املالية وحق التصرف اىل ورثة تعود اىل وزار
 مساعيل هادي امساعيلا

00

21 
54 00 

هلا حق الشرب من ماء االعني مرتوكة  قطعة 
وهلا حق  50وهلا اجملرى على االقطعة  52رقم 

املرور  و عليها حق 32املرور على القطعتني 
 2للقطعة 

42 
 مىةا

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى 
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة  
 جبار امحد ا مساعيل

21 05 05 

رقم قطعة هلا حق الشرب من ماء العني  مرتوكة 
      اجملرى و املرور على القطعتني  حق وهلا 52

 34و  31

اةم49
 ىَ

مملوكة 
 للدولة

ة زراعي
دميية 
تسقى 
 مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
حصة اىل ورثة امساعيل هادى  5( حصة منها 3)

 حصة اىل ورثة امني هادى امساعيل 5امساعيل و 

 ال يوجد 03 01 10

 515و  42و  25هلا حق املرور علي القطع  02 02 31 وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة  زراعية مملوكة  00
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دميية  للدولة مىةا
تسقى 
 مطرًا

 امساعيل سعيد امحد

 

مةا03
 ى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة  
 صاحل حممدا مساعيل

 

31 52 03 
وعليها  515و  42هلا حق املرور علي القطعتني 

 20حق املرور للقطعة 

مةا04
 ىَ

مملوكة 
 دولةلل

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف  باعتبارها 
حصة اىل ورثة سليم عبداحلليم  5( حصة منها 4)

حصة اىل ورثة حسن عبداحلليم حسن و  5حسن و 
حصة  5حصة اىل ورثة امحد عبداحلليم حسن و  5

 ال ورثة عبداهلل عبداحلليم حسن

 515ماء العني  القطعة من  املرورهلا حق  00 54 00

02 
 مى ةا

مملوكة 
 للدولة

زراعية  
تسقى 
 سيحَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف  باعتبارها 
حصة اىل ورثة سليم عبداحلليم  5( حصة منها 4)

حصة اىل ورثة حسن عبداحلليم حسن و  5حسن و 
حصة  5حصة اىل ورثة امحد عبداحلليم حسن و  5

 حلليم حسنال ورثة عبداهلل عبدا

  -322 –هلا حق الشرب من ماء املرتوكة رقم  02 01 31
 515وهلا حق املرور على القطعة 

02 
 مىةج

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف  
حصة اىل ورثة  3( حصة منها 1باعتبارها )

حصه اىل ورثة صاحل  3سعيد امحد امساعيل و 
حصة اىل ورثة امني هادى  5و  حممد امساعيل
حصة اىل ورثة امساعيل هادى  5امساعيل و 

 امساعيل
 

 22على القطعة  هلا حقا املرور 04 50 00

02 
 امىا

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف  
حصة اىل ورثة 5( حصة منها 4باعتبارها )

اىل ورثة صاحل  حصه5سعيد امحد امساعيل و 
امني هادى  حصة اىل ورثة5حممد امساعيل و 

حصة اىل ورثة امساعيل هادى 5امساعيل و 
 امساعيل

 

10 34 45 
 301و   – 304 –متر منها املرتوكتان املرقمتان 

 1و  1و  4و  2و  3و عليها حق املرور للقطع   –
 21و 52و 52و 2و

20 
 دركلى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 سيحَا

التصرف تعود اىل وزارة املالية وحق 
 ورثة حصة اىل5( حصة منها 3باعتبارها )

حصة اىل ورثة 5امساعيل هادى امساعيل و 
 امني هادى امساعيل

21 52 05 
 -322 –هلا حق الشرب من ماء املرتوكة رقم 

يها حق اجملرى الساقية املارة منها وعل طةبواس
 515 حق املرور على القطعةوهلا 322-للساقية 

20 
 دركلى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية  
تسقى 

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف  
حصة اىل ورثة 3( حصة منها 1باعتبارها )

حصه اىل ورثة صاحل 3سعيد امحد امساعيل و 
وعليها حق  515هلا حق  املرور على القطعة  30 09 31

 20و  25املرور للقطعتني   
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امني هادى  حصة اىل ورثة  5حممد امساعيل و  مطرَا
امساعيل هادى  حصة اىل ورثة 5امساعيل و 

 امساعيل

23 
 مريكة

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 سيحَا

اىل ورثة تصرف تعود اىل وزارة املالية وحق ال
 جبار امحد امساعيل

00 51 03 
هلا حق الشرب من ماء العني  مرتوكة قطعة رقم 

وعليها حق الساقية املارة منها  طةبواس 52
 52اجملرى للساقية 

24 
 مريكة

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
سقى 
 سيحَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف  اىل ورثة 
 جبار امحد امساعيل

10 01 04 
هلا حق الشرب من ماء العني  مرتوكة قطعة رقم 

الساقية املارة منها وعليها حق  طةبواس 52
 23ر للقطعة وعليها حق املرو 52اجملرى للساقية 

62 
 مريكة

مملوكة 
 للدولة

زراعية  
تسقى 
 سيحَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف  اىل ورثة 
 جبار امحد امساعيل

10 09 00 
هلا حق الشرب من ماء العني  مرتوكة قطعة رقم 

وهلا حق املرور  22هلا حق اجملرى على القطعة  90
 24و  21القطعتني 

62 
 مريكة

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 سيحَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 جبار امحد امساعيل

هلا حق الشرب من ماء العني  مرتوكة قطعة رقم  02 51 10
 22و هلا حق اجملرى على القطعة  90

66 /
 مريكة

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 سيحَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 محد امساعيلجبار ا

31 30 03 
هلا حق الشرب من ماء العني  مرتوكة قطعة رقم 

حق وعليها  515املرور على القطعة  و هلا حق 90
 22و  21اجملرى للقطعتني 

 كوىل90
مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية  
تسقى 
 مطرَا

با عتبار ها د اىل وزارة املالية وحق التصرف تعو
حل حممد صااىل ورثة  حصة 3منها  حصة( 55)

امساعيل حصة اىل ورثة سعيد امحد 3امساعيل و
ة اىل حص5ليم حسن وحصة ورثة سليم عبداحل5و

 حصة اىل ورثة5ورثة حسن عبداحلليم حسن و
حصة اىل وورثة عبداهلل  5و امحد عبداحلليم حسن
ى امساعيل هاد حصة  5عبداحلليم حسن و

هادى امساعيل و حصة اىل ورثة امين 5امساعيل و 
 جبار امحد امساعيل اىل ورثة حصة  5

 515هلا حق  املرور على القطعة  51 55 21

92 
كانى 
 خليفة

مملوكة 
 للدولة

ة يزراع
تسقى 
 سيحَا

با عتبار ها   تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف
اىل ورثة صاحل حممد حصة 3حصة( منها  55)

ل حصة اىل ورثة سعيد  امحد امساعي3امساعيل و
حصة اىل 5حسن وسليم عبداحلليم حصة اىل ورثة 5و

اىل ورثة امحد حصة 5و ورثة  حسن عبداحلليم حسن
ورثة عبداهلل  حصة اىل5عبداحلليم حسن و

ورثة امساعيل هادى  حصة اىل5عبداحلليم حسن و
ثة امني هادي امساعيل اىل ورحصة 5امساعيل و

 حصة اىل ورثة جبار امحد امساعيل5و

00 32 00 

 –املرتوكة رقم  لعنيا هلا حق الشرب من ماء
و عليها  94و هلا حق اجملرى على القطعة  -513

وهلا حق املرور على  91حق اجملرى للقطعة  
 515القطعة 

92 
كانى 
 خليفة

مملوكة 
 للدولة

زراعية  
تسقى 
 سيحَا

ها تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف  با عتبار 
صاحل حممد حصة اىل ورثة 3حصة( منها  55)

اىل ورثة سعيد  امحد امساعيل  حصة3و امساعيل 
10 59 00 

 –هلا حق الشرب من ماء العني  املرتوكة رقم 
  94و  91و هلا حق اجملرى على القطعتني  -513

 515وهلا حق املرور على القطعة 
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حصة 5اىل ورثة سليم عبداحلليم حسن و  حصة5و 
حصة اىل ورثة 5و اىل ورثة حسن عبداحلليم حسن

 عبداهللحصة اىل ورثة 5امحد عبداحلليم حسن و
حصة اىل ورثة امساعيل  5وليم حسن عبداحل

ة اىل ورثة  امني هادي حص5هادى امساعيل و
 ثة جبار امحد امساعيلحصة اىل ور5امساعيل 

 

بان330
 يى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرا

با عتبار ها   تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف
حصة اىل ورثة  صاحل حممد 5حصة( منها   55)

حصة اىل ورثة سعيد  امحد امساعيل 3امساعيل و 
حصة 5حصة اىل ورثة سليم عبداحلليم حسن و5و

حصة اىل ورثة 5اىل ورثة حسن عبداحلليم حسن 
 عبداهللحصة اىل ورثة 5امحد عبداحلليم  حسن و

حصة اىل ورثة اامساعيل  5عبداحلليم حسن  و
ثة  امني هادي حصة اىل ور5هادى امساعيل و

 حصة اىل ورثة جبار امحد امساعيل5امساعيل و

 اليوجد 04 34 10

343/ 
نها ال 
 دركلى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
حصة اىل  ورثة سليم حاجى  5( حصة منها 3)

 رمضان حاجى عمرحصة اىل ورثة  5عمر  و 
10 51 00 

  -322 –ق الشرب من ماء ااملرتوكة رقم هلا ح
وهلا حق املرور  جبانبهاالساقية  املارة  طةبواس

 515على القطعة ا 
344/ 
نها ال 
 دركلى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 سيحًا

رف باعتبارها تعود اىل وزارة املالية وحق التص
حصة اىل  ورثة حسن رشيد 5( حصة منها 3)

 دالرمحن رشيد امحدعبحصة اىل ورثة 5و   امحد
31 33 00 

  -322-هلا حق الشرب من ماء ااملرتوكة رقم 
الساقية  املارة منها عليها حق اجملرى  طةبواس

 515وهلا حق املرور على القطعة  -322-للساقية 

340/ 
نها ال 
 دركلى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 سيحَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
حصة اىل  ورثة على بكر فقى  5صة منها ( ح2)

حصة اىل ورثة  موسى بكر فقى علي و  5على و 
  بكر فقى على اىل ورثة صاحلحصة  5

00 33 00 
  -322 –هلا حق  الشرب من ماء ااملرتوكة رقم 

الساقية  املارة  جبانبها وهلاحق املرور  طةبواس
 515على القطعة ا 

342 /
واركى 
 ق ةجة

مملوكة 
 للدولة

زراعية  
 تسقى
 سيحًا

 باعتبارهاود اىل وزارة املالية وحق التصرف تع
حصة اىل ورثة صاحل حممد 3منها حصة(50)

امحد امساعيل  سعيد حصة اىل ورثة3امساعيل و
حصةاىل ورثة سليم عبداحلليم حسن 5و
حصة 5حسن عبداحلليم حسن و حصةاىل ورثة5و

 حصةاىل ورثة5عبداحلليم حسن و اىل ورثة امحد
حصة اىل ورثة 5داهلل عبداحلليم حسن وعب

اىل ورثة امني  حصة5امساعيل هادي امساعيل و
 هادي امساعيل

31 51 05 
وهلا -594-هلا حق الشرب من ماء املرتوكة رقم

 515حق املرور على القطعة 

342 
واركى 
 ق ةجة

مملوكة 
 للدولة

زراعية  
دميية 
 تسقى
 مطرا

 عتبارهاتعود اىل وزارة املالية وحق التصرف با
حصة اىل ورثة صاحل حممد امساعيل 3حصة(منها50)
حصةاىل 5حصة اىل ورثةسعيدامحد امساعيل و3و

حصةاىل ورثةحسن 5ورثة سليم عبداحلليم حسن و

 515هلا حق املرور على القطعة  50 02  21
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حصة اىل ورثة امحدعبداحلليم 5عبداحلليم حسن و
صةاىل ورثةعبداهلل عبداحلليم حسن ح5حسن و

حصة اىل ورثة امساعيل هادي امساعيل 5و
 امني هادي امساعيل ىل ورثةحصةا5و

342 
واركى 
 ق ةجة

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى
 سيحًا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
حصة اىل ورثة صاحل حممد 3حصة(منها50)

امحد امساعيل  سعيد حصة اىل ورثة3امساعيل و
 حصة5داحلليم حسن واىل ورثة سليم عب حصة5و

حصة اىل ورثة 5حسن عبداحلليم حسن و اىل ورثة
عبداهلل  اىل ورثة حصة5عبداحلليم حسن و امحد

امساعيل هادي  حصة اىل ورثة5عبداحلليم حسن و
 امني هادي امساعيل اىل ورثة حصة5امساعيل و

00 50 00 

من -594-هلا حق الشرب من ماء املرتوكة رقم
ة وهلا حق املرور على جران اجملاور49املقاطعة

 515القطعة 

346 
واركى 
 ق ةجة

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى
 سيحًا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
حصة اىل ورثة صاحل حممد 3حصة(منها50)

حصة اىل ورثةسعيدامحد امساعيل 3امساعيل و
 حصة5اىل ورثة سليم عبداحلليم حسن و حصة5و

حصة اىل ورثة 5ليم حسن واىل ورثةحسن عبداحل
عبداهلل  حصةاىل ورثة5عبداحلليم حسن و امحد

حصة اىل ورثة امساعيل هادي 5عبداحلليم حسن و
 امني هادي امساعيل  اىل ورثة حصة5امساعيل و

10 30 00 

من -594-هلا حق الشرب من ماء املرتوكة رقم
جران اجملاورة وهلا حق املرور على 49املقاطعة

 515القطعة 

349 
واركى 
 ق ةجة

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
حصة اىل ورثة صاحل حممد 3حصة(منها50)

امحد امساعيل  سعيد حصة اىل ورثة3امساعيل و
 حصة5اىل ورثة سليم عبداحلليم حسن و حصة5و

حصة اىل ورثة 5حسن عبداحلليم حسن و اىل ورثة
عبداهلل  حصةاىل ورثة5عبداحلليم حسن و امحد

حصة اىل ورثة امساعيل هادي 5عبداحلليم حسن و
 اىل ورثة امني هادي امساعيل حصة5امساعيل و

 ـدوجاليـ 03 02 21

300 
واركى 
 ق ةجة

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
ورثة صاحل حممد حصة اىل 3حصة(منها50)

سعيدامحد امساعيل  حصة اىل ورثة3امساعيل و
اىل ورثة سليم عبداحلليم حسن  حصة5و
حصة 5حسن عبداحلليم حسن و حصةاىل ورثة5و

اىل  حصة5عبداحلليم حسن و اىل ورثة امحد
حصة اىل ورثة 5عبداهلل عبداحلليم حسن و ورثة

اىل ورثة امني  حصة5امساعيل هادي امساعيل و
 اعيلهادي امس

 اليـوجـد 05 35 10

 اليـوجـد 02 55 00تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف زراعية مملوكة  303
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دميية  للدولة ك انى
 تسقى
 مطرا

حصة اىل ورثة   5حصة(منها 1) باعتبارها
حصة اىل ورثة  5امني هادي امساعيل  و
حصة اىل ورثة  3امساعيل هادي امساعيل و 

حصة اىل ورثة صاحل 3سعيدامحد امساعيل و
 امساعيل حممد

304 
 مش خى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
حصة اىل ورثة حسن رشيد امحد  5حصة(منها 3)

 حصة اىل ورثة عبدالرمحن رشيد امحد 5و 

 515هلا حق املرور على القطعة  52 52 00

300 
 مش خى

مملوكة 
 لةللدو

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 وحسن امحد عب

و عليها حق  515هلا حق املرور على القطعة  01 59 10
 521املرور للقطعة 

302 
 مش خى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 حسن امحد عبو

10 02 01 
-24-هلا حق الشرب من ماء املرتوكة رقم

الساقية املارة منها وعليها حق اجملرى  طةبواس
 24للساقية 

302 
 مش خى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 حممد صويف علي سعدي

00 00 05 

-24-هلا حق الشرب من ماء املرتوكة رقم
املارة منها وعليها حق اجملرى  الساقية طةبواس

و  522وهلا حق املرور على القطعتني  24للساقية 
515 

302 
 مش خى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصة اىل ورثة  امني  5حصة(منها 1باعتبارها)

حصة اىل ورثة  امساعيل هادي 5هادي امساعيل  و
حصة اىل ورثة سعيدامحد امساعيل  3امساعيل و 

 حصة اىل ورثة صاحل حممد امساعيل3و
 

 515هلا حق املرور على القطعة  02 01 00

302 
ثا ا 
 ئاشانك

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 حسن امحد عبو

 515هلا حق املرور على القطعة  03 34 31

306 
 سيلك

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرًا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
حصة اىل ورثة صاحل حممد 3منها حصة(55)

امحد امساعيل  حصة اىل ورثةسعيد3امساعيل و
 حصة5اىل ورثة سليم عبداحلليم حسن و حصة5و

حصة اىل 5حسن عبداحلليم حسن و اىل ورثة
 اىل ورثة حصة5ليم حسن وعبداحل ورثة امحد

حصة اىل ورثة 5عبداهلل عبداحلليم حسن و
اىل ورثة امني  حصة5امساعيل هادي امساعيل و

 515هلا حق املرور على القطعة  51 53 00
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حصة اىل ورثة جبار امحد 5هادي امساعيل و
 امساعيل

كا/309
 نى مال

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرًا

 الية وحق التصرف باعتبارهاتعود اىل وزارة امل
حصة اىل ورثة صاحل حممد 3منها حصة(55)

امحد امساعيل  سعيد حصة اىل ورثة3امساعيل و
 حصة5اىل ورثة سليم عبداحلليم حسن و حصة5و

حصة اىل 5اىل ورثةحسن عبداحلليم حسن و
 اىل ورثة حصة5عبداحلليم حسن و ورثة امحد

حصة اىل ورثة 5عبداهلل عبداحلليم حسن و
اىل ورثة امني  حصة5مساعيل هادي امساعيل وا

حصة اىل ورثة جبار امحد  5هادي امساعيل و 
 امساعيل

 515هلا حق املرور على القطعة  01 52 21

320 
 ك كى مال

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرًا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
د حصة اىل ورثة صاحل حمم3منها حصة(55)

امحد امساعيل  سعيد حصة اىل ورثة3امساعيل و
 حصة5اىل ورثة سليم عبداحلليم حسن و حصة5و

حصة اىل ورثة 5اىل ورثةحسن عبداحلليم حسن و
عبداهلل  اىل ورثة حصة5عبداحلليم حسن و امحد

حصة اىل ورثة امساعيل هادي 5عبداحلليم حسن و
اىل ورثة امني هادي امساعيل و  حصة5امساعيل و

 اىل ورثة جبار امحد امساعيلحصة 5

 515هلا حق املرور على القطعة  03 51 31

323 
كورة 
 خانة

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرًا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
حصة اىل ورثة صاحل حممد 3حصة(منها55)

امحد امساعيل  سعيد حصة اىل ورثة3امساعيل و
 حصة5م عبداحلليم حسن واىل ورثة سلي حصة5و

حصة اىل ورثة 5اىل ورثةحسن عبداحلليم حسن و
عبداهلل  اىل ورثة حصة5امحدعبداحلليم حسن و

حصة اىل ورثة امساعيل هادي 5عبداحلليم حسن و
اىل ورثة امني هادي امساعيل   حصة5امساعيل و

 حصة اىل ورثة جبار امحد امساعيل5و

 515هلا حق املرور على القطعة  01 50 00

324 
بانيا 
 دركلى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصة اىل ورثة 3منها حصة(55) باعتبارها

 سعيد حصة اىل ورثة3صاحل حممد امساعيل و
اىل ورثة سليم  حصة5امحد امساعيل و

حسن  اىل ورثة حصة5عبداحلليم حسن و
 ورثة امحدحصة اىل 5عبداحلليم حسن و
اىل ورثةعبداهلل  حصة5عبداحلليم حسن و

 515هلا حق املرور على القطعة  04 33 00
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حصة اىل ورثة امساعيل 5عبداحلليم حسن و
اىل ورثة امني هادي  حصة5هادي امساعيل و

 حصة اىل ورثة جبار امحد امساعيل5امساعيل و

320 
بانيا 
 دركلى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرًا

 عود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارهات
حصة اىل ورثة صاحل حممد 3منها حصة(55)

امحد امساعيل  سعيد حصة اىل ورثة3امساعيل و
 حصة5اىل ورثة سليم عبداحلليم حسن و حصة5و

حصة اىل ورثة 5حسن عبداحلليم حسن و اىل ورثة
عبداهلل  اىل ورثة حصة5عبداحلليم حسن و امحد

حصة اىل ورثة امساعيل هادي 5ن وعبداحلليم حس
اىل ورثة امني هادي امساعيل و  حصة5امساعيل و

 حصة اىل ورثة جبار امحد امساعيل 5

 ـدوجاليـ 12 51 00

322 
زةظيا 
 يس 

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرًا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
د حصة اىل ورثة صاحل حمم3منها حصة(55)

امحد امساعيل  سعيد حصة اىل ورثة3امساعيل و
 حصة5اىل ورثة سليم عبداحلليم حسن و حصة5و

حصة اىل ورثة 5حسن عبداحلليم حسن و اىل ورثة
عبداهلل  اىل ورثة حصة5عبداحلليم حسن و امحد

حصة اىل ورثة امساعيل هادي 5عبداحلليم حسن و
اىل ورثة امني هادي امساعيل و  حصة5امساعيل و

 ة اىل ورثة جبار امحد امساعيلحص 5

 515هلا حق املرور على القطعة  02 55 31

322 
زةظيا 
ك ى 
 مكوك

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرًا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
حصة اىل ورثة صاحل حممد 3منها حصة(55)

امحد امساعيل  سعيد حصة اىل ورثة3امساعيل و
 حصة5ورثة سليم عبداحلليم حسن واىل  حصة5و

حصة اىل ورثة 5اىل ورثةحسن عبداحلليم حسن و
عبداهلل  اىل ورثة حصة5امحدعبداحلليم حسن و

حصة اىل ورثة امساعيل هادي 5عبداحلليم حسن و
اىل ورثة امني هادي امساعيل و  حصة5امساعيل و

 حصة اىل ورثة جبار امحد امساعيل 5

 515القطعة  هلا حق املرور على 04 09 00

322 
زةظيا 
ك ى 
 مكوك

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرًا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
حصة اىل ورثة صاحل حممد 3منها حصة(55)

سعيدامحد امساعيل  حصة اىل ورثة3امساعيل و
 حصة5اىل ورثة سليم عبداحلليم حسن و حصة5و

حصة اىل ورثة 5و حسن عبداحلليم حسن اىل ورثة
عبداهلل  اىل ورثة حصة5عبداحلليم حسن و امحد

حصة اىل ورثة امساعيل هادي 5عبداحلليم حسن و
اىل ورثة امني هادي امساعيل و  حصة5امساعيل و

 515هلا حق املرور على القطعة  02 34 21
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 بروفيسور سريوان بابان                                                                                                          
 ةالزراعة و املوارد املائيوزير                                                                                                             

 
 وزارة الزراعة واملوارد املائية

 87/83/3182 يف 82732:  رقم

 حصة اىل ورثة جبار امحد امساعيل 5

326 
زةظيا 
 بازتيا

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
ية دمي

 تسقى
 مطرًا

   تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
حصة اىل ورثة  امني هادي  5منها  حصة ( 4)

حصة اىل ورثة  امساعيل هادي 5امساعيل  و
حصة اىل ورثة سعيدامحد امساعيل  3امساعيل و 

 حصة اىل ورثة صاحل حممد امساعيل3و

 - 302 –متر منها املرتوكة رقم  21 34 21

320 
شاش 
 كلوسىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
 تسقى
 مطرًا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
حصة اىل ورثة صاحل حممد 3منها حصة(55)

سعيدامحد امساعيل  حصة اىل ورثة3امساعيل و
 حصة5اىل ورثة سليم عبداحلليم حسن و حصة5و

حصة اىل ورثة 5حسن عبداحلليم حسن و اىل ورثة
عبداهلل  اىل ورثة حصة5عبداحلليم حسن و امحد

حصة اىل ورثة امساعيل هادي 5عبداحلليم حسن و
اىل ورثة امني هادي امساعيل و  حصة5امساعيل و

 حصة اىل ورثة جبار امحد امساعيل 5

 - 302 -متر منها املرتوكة رقم  09 59 31

 احملافظة : دهوك
 القضاء : مركز دهوك 

 املزورى / زاويته الناحية :

لالراضي الزراعية  ةقرار تثبيت احلقوق التصرفي
والتعليمات  3002لسنة  23قانون رقم وجب مب

يف  وجبه ان حدود القطع هي كما مبينةــالصادرة مب
 الكادسرتو طةخار

 11رقم املقاطعة : 
 شيَخ حممد و كانى بآاخراسم املقاطعة : 

 8/81111مبقياس / 

 القطعةم رق
 وشهرتها

 العائدية جنس القطعة الصنف
 املساحة

 احلقوق اجملردة
 دومن اولك مرت

مملوكة  / كةك شيَ ا2
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
باعتبارها حصتان منها حصة واحدة 

واحد من يونس  تعود اىل كل
عبداهلل حسن وورثة حممد حسني 

 عبداهلل

21 2 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
/كزو ( 39( من املقاطعة اجملاورة ) 5القطعة ) 

الساقية املارة جبانبها وهلا حق املرور  طةبواس
 ( 51على القطعة ) 
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/ بيستانىَ 1
 بةر ريبارى

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 ًاسيح

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
 اىل ورثة حسن عبداهلل موسى

21 2 - 
 - 32 -هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوكة 

الساقية املارة منها ومتر منها املرتوكة     طةبواس
-301- 

/ دةراظىَ 2
 شةعبىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
عتبارها حصتان منها حصة واحدة با

تعود اىل كل واحد من غازي ملو 
 حممد وورثة عبدالواحد ملو حممد

 

 – 32 -هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوكة  5 2 -
 - 599 –املارة جبانبها ومتر منها املرتوكة 

/ زةظيا 2
 نزارى

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

 التصرف  وزارة املاليةوحق تعوداىل
باعتبارهاحصتان منها حصة واحدة 
تعود اىل كل واحد من بشار رشيد 

 عبداهلل و شوكت عبداهلل حسن
 

 – 32 -هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوكة  5 2 21
 املارة جبانبها

/ بيستانىَ 53
 كانى كوكا

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
بارها حصتان منها حصة واحدة باعت

غازي  ريسثتعود اىل كل واحد من 
 ملو وورثة عبدالواحد ملو حممد

- 35 21 
 -51-هلا حق الشرب من ماء العني املرتوكة 

الساقية املارة منها ومتر منها املرتوكة    طةبواس
– 305 - 

 / خ ابةى52
مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وحق التصرف  اليةتعود اىل وزارة امل
 اىل خليل جاسم عبداهلل

21 
 
 

52 
 

- 
 
 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
/كزو ( 39( من املقاطعة اجملاورة ) 5القطعة ) 

الساقية املارة جبانبها وعليها واجب  طةبواس
 ( 35اجملرى للقطعة ) 

 / خ ابةى59
مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

املالية وحق التصرف  تعود اىل وزارة
 اىل مصطفى جاسم عبداهلل

- 
 
 

1 
 
 

- 
 
 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة( 
 طة/كزو( بواس39من املقاطعة اجملاورة )5القطعة 

الساقية املارة جبانبها وعليها واجب اجملرى 
 30للقطعة 

 / خ ابةى35
 

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

ة وحق التصرف تعود اىل وزارة املالي
 اىل مصطفى جاسم عبداهلل

- 
 
 

30 
 
 

- 
 
 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
/كزو ( 39( من املقاطعة اجملاورة )5القطعة )

( وهلا حق  52وهلا حق اجملرى على القطعة ) 
 ( 4املرور على القطعة ) 

/ كةك 33
 شيَ ا
 

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

 ة املالية وحق التصرفتعود اىل وزار
 اىل ورثة حجي علي حممد

- 3 5 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
/كزو 39( من املقاطعة اجملاورة ) 5القطعة ) 
الساقية املارة جبانبها وهلا حق  طة( بواس

 ( 51املرور على القطعة ) 

/ بةرومىَ 34
 بةر ريبارى

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
 اىل مصطفى جاسم عبداهلل

 ـــ 54 -
-هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوكة 

املارة جبانبها وهلا حق املرور على  -32
 ( 4القطعة ) 
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 بروفيسور سريوان بابان                                                                                                          
 ةالزراعة و املوارد املائير وزي                                                                                                            

 
 وزارة الزراعة واملوارد املائية

 87/83/3182 يف 82739:  رقم

/ بيستانىَ 31
 بةر ريبارى

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

  تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف
 ن عبداهلل موسىاىل ورثة حس

- 5 2 

 32 -هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوكة
الساقية املارة منها وعليها  طةبواس -

( ومتر منها 32واجب اجملرى للقطعة )
 -301-املرتوكة

/ بيستانىَ 32
 بةر ريبارى

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

 تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف
 لعلى امني امحد اىل

- 54 5 

 -هلا حق الشرب من ماء روبار املرتوكة
املارة جبانبها وهلا حق اجملرى على  -32

( وهلا حق املرور على القطعة 31القطعة )
(50) 

– 402- /
  -وبابل طريق)

خ ابى شيخ 
حمماوكانى 

 (خروه -كوكا 

مملوكة 
 للدولة

طريق عام                     
 – وطريق بابل)

خرابى شيخ 
وكا حممدوكانى ك

 خروه( -

 ( 50متر بالقطعة )  4 32 30 تعود اىل وزارة املالية

– 402- 
 طريق/)
خ ابى  -وبابل

شيخ 
حمماوكانى 

 (خروه -كوكا 

مملوكة 
 للدولة

طريق عام                     
  -وطريق بابل)

خرابى شيخ 
حممدوكانى كوكا 

 خروه( -

 ( 1231250)  متر بالقطع املرقمة 1 34 20 تعود اىل وزارة املالية

 احملافظة : دهوك
  العماديةالقضاء : 
 طسرسن الناحية :

لالراضي الزراعية  ةقرار تثبيت احلقوق التصرفي
والتعليمات الصادرة  3002لسنة  23قانون رقم وجب مب

 طةيف خار ما مبينةوجبه ان حدود القطع هي كــمب
 الكادسرتو

 12رقم املقاطعة : 
 اسم املقاطعة : بيدكارك

 8/1111مبقياس / 

 القطعةم رق
 الصنف وشهرتها

جنس 
 القطعة

 العائدية
 املساحة

 احلقوق اجملردة
 دومن اولك مرت

بياكار  / 4
 ميَ ي

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 

رف تعود اىل وزارة املالية وحق التص
اىل ورثة  (1منها ) ( حصة30باعتبارها )

21 35 02 
هلا حق الشرب من ماء االوادي ) مرتوكة (   

ة املارة جبانبها يقالسا طةبواس -11-املرقمة 
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 سيحًا
 

حصة اىل ورثة انور 1سفر مصطفى ابابكر و 
حصة اىل ورثة سعدون  3مصطفى ابابكر و 
حصة اىل ورثة عبدال  3شهباز حممد و 
حصة اىل ورثة حسن 3شهباز حممد و 

حصة اىل ورثة حسني حممد 3حممدشهباز و 
 على شهبازباثريحصة اىل ورثة  3شهباز و 

و متر منها املرتوكة  4وعليها حق املرور للقطعة 
- 502- 

 بياكار/0
 ميَ ي

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف  
اىل حصة  1( حصة منها 30باعتبارها )

حصة اىل  1ورثة سفر مصطفى ابابكر و 
حصة اىل  3ورثة انور مصطفى ابابكر و 

اىل ورثة  حصة3ورثة سعدون شهباز حممد و 
حصة اىل ورثة حسن 3عبدال شهباز حممد و 

حصة اىل ورثة حسني حممد 3حممد شهباز و 
 على شهباز باثريحصةاىل ورثة 3شهباز و 

00 00 02 

وكة  ( ي ) مرتهلا حق الشرب من ماء الواد
ة املارة منها يقالسا طةبواس -11-املرقمة 

ومتر منها  -11-وعليها حق اجملرى للساقية 
 - 502 -املرتوكة 

بياكار   /2
 ميَ ي

مملوكة 
 للدولة

بستان 
فاكه تسقى 

 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة عبدال 
 شهباز حممد

00 53 03 

وكة  ( هلا حق الشرب من ماء الوادي ) مرت
املارة جبانبها  الساقية طةبواس -11 -املرقمة 

 03وهلا حق املرور على القطعة 

 خمال /2
مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف  
حصة اىل  1( حصة منها 30باعتبارها )

حصة اىل  1ورثة سفر مصطفى ابابكر و 
اىل حصة  3ورثة انور مصطفى ابابكر و 

ة اىل ورثة حص3ورثة سعدون شهباز حممد و 
حصة اىل ورثة حسن 3عبدال شهباز حممد و 

حصة اىل ورثة حسني حممد 3حممد شهباز و 
 على شهباز باثريحصةاىل ورثة 3شهباز و 

21 34 05 

هلا حق الشرب من ماء الوادي ) مرتوكة  ( 
الساقية املارة منها  طةبواس -11 -املرقمة 

و عليها حق  11رى للساقية اجمل وعليها حق
   01 اجملرى للقطعة

 خمال/ 2
مملوكة 
 للدولة

زراعية 
تسقى 
 سيحَا

وزارة املالية وحق التصرف  باعتبارها تعود 
سفر حصة اىل ورثة  1( حصة منها 30)

حصة اىل ورثة   1مصطفى ابابكر و 
حصة اىل ورثة  3انورمصطفى ابابكر و 
 حصة اىل ورثة 3سعدون شهبازحممد و 

حصة اىل ورثة حسن  3عبدال شهبازحممد و 
حصة اىل ورثة حسن حممد  3حممد شهباز و 

 حصة الة ورثة بابري على شهباز 3شهباز 

10 53 03 

هلا حق الشرب من ماء الوادي ) مرتوكة  ( 
 1وهلا حق اجملرى على القطعة  -11 -املرقمة 

 031وهلا حق املرور على القطعة 

 مناسب/9
 شخص

مملوكة 
 لةللدو

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرَا

( 4ة املالية وحق التصرف  باعتبارها)وزار
رثة حممد صاحل حصة اىل و5حصة منها 

زيد حصة اىل ورثة حممد ابو5امساعيل حاجي و
اىل ورثة عثمان حممد حصة 5ل وامساعي
 حصة اىل ورثة على حممد امساعيل5امساعيل و

 031هلا حق املرور على القطعة  02 33 10
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30 /
 شخصي

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية  
تسقى 
 مطرَا

 طة وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 سعيد حاجي

 31هلا حقاملرور  على القطعة  04 51 21

كاني /30
 زركيتكى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية  
تسقى 
 مطرَا

وزارة املالية وحق التصرف اىل حممد صاحل 
 امساعيل حاجي

 طةر على اخلاركما هو مؤش 04 04 10

كاني 32
 زركيتكي

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية  
تسقى 
 مطرَا

حممد  ورثة وزارة املالية وحق التصرف اىل
 عمر حاجي

 طةكما هو مؤشر على اخلار 09 02 10

32 /
ثتت كن 
 ه ج

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية  
تسقى 
 مطرَا

( 30صرف  باعتبارها )وزارة املالية وحق الت
حصة اىل ورثة مرعان حسن 50حصة منها 
حصة اىل ورثة سفر مصطفى  1امساعيل و 
حصة اىل ورثة سعدون شهباز  5ابابكر و 

حصة اىل ورثة حسني حممد شهباز  5حممد و 
 5حصة اىل ورثة حسن حممد شهباز و  5و

حصة  5حصة اىل ورثة عبدال شهباز حممد و 
 على شهباز باثرياىل ورثة 

 031لى القطعة هلا حق  املرور ع 03 33 10

كاني /32
 زركيتكي

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية  
تسقى 
 مطرَا

( 3وزارة املالية وحق التصرف  باعتبارها )
حصة اىل ورثة  حممد صاحل  5حصة منها 

حصة اىل ورثة حممد  5حاجي و  امساعيل
 زيد امساعيلابو

 -12 –متر منها املرتوكة  04 34 31

كاني /32
 زركيتكي

مملوكة 
 لةللدو

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرَا

( 3وزارة املالية وحق التصرف  باعتبارها )
حصة اىل ورثة حبري حممد  5حصة منها 
حصة اىل ورثة موسى حممد  5امساعيل و 

 امساعيل

وعليها حق املرور  -12-متر منها املرتوكة  01 53 10
 59و 52للقطعتني 

كاني /36
 زركيتكي

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية   

 سقى مطرَاَت

ايوب اىل وزارة املالية وحق التصرف  اىل 
 عبدالرمحن سليمان

وعليها عق  52هلا حق املرور على القطعة  52 50 21
 059املرور للقطعة 

كاني /39
 زركيتكي

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية  

 تسقى مطرَا

هيم  ملالية وحق التصرف اىل ورثة ابراوزارة  ا
 سليمان عمر

 52و  52 حق املرور على القطعتنيهلا  02 00 00

كانى /40
 يكنريك

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية   

 تسقى
 مطرَا

( 30وزارة املالية وحق التصرف  باعتبارها )
اىل ورثة مرعان حسن  حصة50حصة منها 

ة اىل ورثة سفر مصطفى ابابكر حص1امساعيل و
حصة 5ة اىل ورثة سعدون شهباز حممد و حص5و 

حصة اىل ورثة 5وحممد شهباز اىل ورثة حسني 

 -12-رتوكة متر منها امل 03 53 00
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اىل ورثة عبدال حصة 5حسن حممد شهباز و
 على شهباز باثري  حصة اىل ورثة5حممد وشهباز

كانى /43
 كنريكي

مملوكة 
 للدولة

ة يزراع
دميية  
تسقى 
 مطرَا

( 30وزارة املالية وحق التصرف  باعتبارها )
سفر مصطفى ة اىل ورثة حص 1حصة منها 
ورثة سعدون شهباز  اىل حصة5ابابكر و 

ني حممد شهباز حصة اىل ورثة حس5حممد و 
و  ن حممد شهبازحصة اىل ورثة حس5و
 5و شهباز حممدحصة اىل ورثة عبدال 5

حصة 1و بابري علي شهباز ورثة  حصة  اىل
حصة اىل  1سعيد حاجى و  طةاىل ورثة 

 ورثة مولود عمر حاجى

 033 لقطعةلاملرور  عليها حق 02 01 31

كاني /44
 كنريكى

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية   
تسقى 
 مطرَا

( 30تصرف  باعتبارها )وزارة املالية وحق ال
حصة اىل ورثة سفر مصطفى 1حصة منها 

حصة ورثة سعدون شهباز حممد  5ابابكر و 
حصة اىل 5حصة اىل ورثة حسن حممد شهباز و5و

اىل ورثة  حصة حصة5ورثة حسني حممد شهباز و
بابري على الي ورثة حصة  5و شهباز حممدعبدال 
 1سعيد حاجى و  طةحصة اىل ورثة 1و شهباز

 حصة اىل ورثة مولود عمر حاجى

 035عليها حق املرور للقطعة 03 50 10

كانى /40
 كنريكي

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرا

( 30وزارة املالية وحق التصرف  باعتبارها )
اىل ورثة مرعان حسن  حصة 50 حصة منها

حصة اىل ورثة سفرمصطفى 1امساعيل و
ة اىل ورثة سعدون شهباز حممد حص5ابابكر و

حصة 5ن حممد شهباز ورثة حسحصة اىل و5و
ة اىل ورثة حص5 حممد شهباز ونياىل ورثة حس

 باثريحصة اىل ورثة 5عبدال شهباز حممد و
 على شهباز

 -503 -متر منها املرتوكة  04 05 31

كور  42
 مناال

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصة اىل   5( حصة منها 3باعتبارها )

حصة اىل  5ورثة  حجي سليمان حممد و 
 ورثة مسيحى ويسي مسيحي

 طةكما هو مؤشر على اخلار 55 02 31

كاني  46
 جوتيك

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحَا

زارة املالية وحق التصرف  اىل ورثة نورى و
 05 50 00 سليمان ابابكر 

–هلا حق  الشرب من ماء) ااملرتوكة ( املرقمة  

الساقية  املارة  جبانبها وهلاحق املرور  طةبواس  -11
 0 31على القطعة 

كاني 49
 جوتيك

مملوكة 
 للدولة

زراعية  
تسقى 
 سيحَا

باعتبارها وزارة املالية وحق التصرف  اىل تعود 
ة اىل ورثة سفر مصطفى حص1( حصة منها 30)

اىل ورثة انور مصطفى ابابكر و  حصة1ابابكر و 
حصة 3ز حممد و حصة اىل ورثة سعدون شهبا3

حصة اىل ورثة 3و حممد  شهباز عبدالاىل ورثة 
حصة 5حسن حممد شهباز وحسن شهباز حممد 

10 52 00 

رتوكة ( الوادي)م ن ماءهلا حق  الشرب م
الساقية  املارة  جبانبها  طةبواس  -11-املرقمة  

  0 31وهلاحق املرور على القطعة 
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 على شهباز باثرياىل ورثة 

كاني 00
 جوتيك

مملوكة 
 للدولة

زراعية  
تسقى 
 سيحَا

اىل وزارة املالية وحق التصرف  تعود 
حصة اىل ورثة  1( حصة منها 30باعتبارها )

نور حصة اىل ورثة ا 1سفر مصطفى ابابكر و 
 حصة اىل ورثة سعدون 3مصطفى ابابكر و 

حصة اىل ورثة عبدال شهباز  3شهباز حممد و 
حصة اىل ورثة حسن حممد شهباز و  3حممد و 

حصة 3حصة اىل ورثة حسني حممد شهباز  3
 على شهباز باثرياىل ورثة 

31 00 05 

هلا حق  الشرب من ماء الوادي ) ااملرتوكة ( 
اقية  املارة  الس طةبواس  -11–املرقمة  

 031جبانبها وهلاحق املرور على القطعة 

كاني  03
 جوتيك

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى
 سيحَا

تعود  اىل وزارة املالية وحق التصرف  
حصة اىل ورثة  1( حصة منها 30باعتبارها )

حصة اىل ورثة انور  1سفر مصطفى ابابكر و 
حصة اىل ورثة سعدون  3مصطفى ابابكر و 

حصة اىل ورثة عبدال شهباز  3مد و شهباز حم
حصة اىل ورثة حسن حممد شهباز و  3حممد و 

حصة 3حصة اىل ورثة حسني حممد شهباز  3
 على شهباز باثرياىل ورثة 

00 51 00 

هلا حق  الشرب من ماء الوادي ) ااملرتوكة ( 
الساقية  املارة  جبانبها  طةبواس  - 1 - املرقمة

  31و  21 وهلاحق املرور على القطعتني

ك ك  04
 خمل

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرا

اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها   تعود
حصة اىل ورثة سفر مصطفى 1حصة منها (30)

حصة اىل ورثة انور مصطفى ابابكر و 1ابابكر و 
حصة 3حصة اىل ورثة سعدون شهباز حممد و 3

ىل ورثة حصة ا3اىل ورثة عبدال شهباز حممد و 
حصة اىل ورثة حسني حممد  3حسن حممد شهباز و

 على شهباز باثريحصة اىل ورثة 3شهباز 

10 34 02 

 031هلا حق املرور على القطعة 

ك ك  00
 زيارت

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية 
تسقى 
 مطرا

اىل وزارة املالية وحق التصرف تعود
حصة اىل 1( حصة منها 30باعتبارها )

حصة اىل ورثة 1بابكر وورثة سفر مصطفى ا
حصة اىل ورثة 3انور مصطفى ابابكر و 

ىل ورثة حسني حصة ا3شهباز و حممد   حسن
 سعدونحصة اىل ورثة 3و  ز حممدحممد شهبا

عبدال شهباز  حصة اىل ورثة3و حممد شهباز
 على شهباز باثري حممد اىل ورثة

10 53 2 

 031هلا حق املرور على القطعة 

كا ك   02
 زياااارت

لوكة مم
 للدولة

زراعية 
دميية تسقى 

 مطرا

اىل وزارة املالية وحق التصرف  باعتبارها تعود 
حصة اىل ورثة سفر  1( حصة منها 30)

حصة اىل ورثة انور  1مصطفى ابابكر و 
ة اىل ورثة سعدون حص 3مصطفى ابابكر و 

حصة اىل ورثة عبدال شهباز 3شهباز حممد و 
 3ز و حصة اىل ورثة حسن حممد شهبا3حممد  

حصة اىل   3حصة اىل ورثة حسني حممد شهباز و 
 على شهباز باثريورثة 

00 55 01 

 031هلا حق املرور على القطعة 
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ك ك  02
 زيارت

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية تسقى 

 مطرا

الية وحق التصرف  باعتبارها اىل وزارة املتعود 
حصة اىل ورثة سفر مصطفى 1حصة منها (30)

ورثة انور مصطفى ابابكر و  حصة اىل1ابابكر و
حصة 3حصة اىل ورثة سعدون شهباز حممد و3

حصة اىل ورثة 3اىل ورثة عبدال شهباز حممد 
حصة اىل ورثة حسني حممد 3حسن حممد شهباز 

 على شهباز باثريحصة اىل ورثة 3شهباز و

00 02 03 

 031هلا حق املرور على القطعة 

02 
شاايف 
 بياكار

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 سقى سيحَات

الية وحق التصرف  باعتبارها اىل وزارة املتعود 
ة اىل ورثة سفر مصطفى حص1حصة منها (30)

اىل ورثة انور مصطفى ابابكر  حصة1ابابكر و
حصة 3حصة اىل ورثة سعدون شهباز حممد و3و

حصة اىل ورثة 3اىل ورثة عبدال شهباز حممد  
حصة اىل ورثة حسني حممد 3حسن حممد شهباز و

 على شهباز باثريحصة اىل ورثة 3و شهباز

10 53 03 

هلا حق  الشرب من ماء الوادي ) ااملرتوكة (  
الساقية  املارة  جبانبها  طةبواس  - 1 1–املرقمة  

وعليها حق املرور  31وهلاحق املرور على القطعة 
 025للقطعة 

شيف  02
 بياكار

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحَا

ية وحق التصرف  باعتبارها الاىل وزارة املتعود 
ة اىل ورثة سفر مصطفى حص1حصة منها (30)

اىل ورثة انور مصطفى ابابكر و  حصة1ابابكر و
حصة 3حصة اىل ورثة سعدون شهباز حممد و3

حصة اىل ورثة 3اىل ورثة عبدال شهباز حممد و
حصة اىل ورثة حسني حممد 3حسن حممد شهباز 

 ازحصة اىل ورثة باثري على شهب3شهباز و 

10 04 04 

هلا حق  الشرب من ماء الوادي ) مرتوكة ( املرقمة  
الساقية  املارة  جبانبها وهلاحق  طةبواس  - 1 1–

 31املرور على القطعة 

دارا  22
 ماسك

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية تسقى 

 مطرا

التصرف باعتبارها تعود اىل وزارة املالية وحق 
عمر  حصة اىل ورثة  خورشيد5(حصة منها 3)

حصة اىل ورثة مصطفى عمر 5مصطفى و
  مصطفى

00 00 02 

 - 502 –متر منها املرتوكة 

بيَ  26
 بليسك

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 09 51 00 سعيد بريموس خالد 

وعليها حق املرور  31هلا حق  املرور على القطعة 
 42للقطعة 

شيفا  22
رةزيَ 
 ش يف

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية تسقى 

 مطرا

الية وحق التصرف  باعتبارها اىل وزارة املتعود 
حصة اىل ورثة سفر مصطفى 1(حصة منها 30)

حصة اىل ورثة انور مصطفى ابابكر  1ابابكر و 
 3حصة اىل ورثة سعدون شهباز حممد و 3و 

 حصة اىل3وحصة اىل ورثة عبدال شهباز حممد 
صة اىل ورثة حسني ح3ورثة حسن حممد شهباز 

 على شهباز باثريحصة اىل ورثة 3حممد شهباز و

00 50 02 

 
 
 

  031هلا حق املرور على القطعة  

22 
كاااانى  
 شاظ كي

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية  

 تسقى مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
مسيحي    حصة اىل  ورثة 5( حصة منها 3)

حصة اىل ورثة حجى  5ويسي مسيحي و 
 سليمان حممد 

10 33 00 

 
  31و  34هلا حق املرور على القطعتني  

ش يَ  26
 شاليَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية  

 تسقى مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
حصة اىل  ورثة  امحد سليم  5( حصة منها 3)

 ورثة حممد عمر حاجي حصة اىل  5سعيد و 
00 50 05 

 
  طةكما هو مؤشر على اخلار
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 بروفيسور سريوان بابان                                                                                                               
 ةالزراعة و املوارد املائيوزير                                                                                                                     

 وزارة الزراعة واملوارد املائية

 2و31و49و42و3و2و22و41رقمة من القطع املمتر 53 34 00 وزارة املالية نيابة  عن اهالي قرية بيدكارك  طريق عام مرتوكة 300

شيف  02
 بياكار

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحَا

بارها الية وحق التصرف  باعتاىل وزارة املتعود 
حصة اىل ورثة سفر مصطفى 1(حصة منها 30)

حصة اىل ورثة انور مصطفى ابابكر  1ابابكر و 
 3حصة اىل ورثة سعدون شهباز حممد و 3و 

حصة اىل  3وحصة اىل ورثة عبدال شهباز حممد 
صة اىل ورثة حسني ح3ورثة حسن حممد شهباز 

 على شهباز باثريحصة اىل ورثة 3حممد شهباز و

10 53 03 

 
 

ا حق  الشرب من ماء الوادي ) مرتوكة ( املرقمة  هل
الساقية  املارة  جبانبها وهلاحق  طةبواس  - 1 1–

وعليها حق املرور القطعة  31املرور على القطعة 
025 

شيف  02
 بياكار

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
 تسقى سيحَا

الية وحق التصرف  باعتبارها اىل وزارة املتعود 
ورثة سفر مصطفى  ة اىلحص1(حصة منها 30)

انور مصطفى ابابكر  حصة اىل ورثة1ابابكر و 
حصة 3اىل ورثة سعدون شهباز حممد و   حصة3و

حصة اىل ورثة  3واىل ورثة عبدال شهباز حممد 
صة اىل ورثة حسني حممد ح3حسن حممد شهباز 

 على شهباز باثريحصة اىل ورثة 3شهباز و

10 04 04 

 
 

امرتوكة ( هلا حق  الشرب من ماء الوادي ) 
الساقية  املارة  جبانبها  طةبواس  - 1 1–املرقمة  

  31وهلاحق املرور على القطعة 

دارا  22
 ماسك

مملوكة 
 للدولة

زراعية  
دميية تسقى 

 مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
حصة اىل  ورثة  خورشيد  5( حصة منها 3)

حصة اىل ورثة مصطفى  5عمر مصطفى  و 
 عمر مصطفى

00 00 02 

 -502-متر منها املرتوكة 

بيَ  26
 بليسك

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية  
 تسقى مطرَا

تعود  اىل وزارة املالية وحق التصرف  اىل ورثة 
 09 51 00 سعيد بريموس خالد

و عليها حق املرور  31هلا حق املرور على القطعة 
 042للقطعة 

شيفا  22
رةزىَ 
 ش يف

مملوكة 
 ةللدول

زراعية 
دميية تسقى 

 مطرا

الية وحق التصرف  باعتبارها اىل وزارة املتعود 
ة اىل ورثة سفر مصطفى حص1(حصة منها 30)

اىل ورثة انور مصطفى ابابكر و  حصة1ابابكر و 
حصة  3حصة اىل ورثة سعدون شهباز حممد و3

حصة اىل ورثة  3اىل ورثة عبدال شهباز حممد و
ثة حسني حممد صة اىل ورح3حسن حممد شهباز 

 على شهباز باثريحصة اىل ورثة 3شهباز و 

00 50 00 

 031هلا حق املرور على القطعة 

كانى  22
 شاظ كي

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية تسقى 

 مطرا

التصرف باعتبارها تعود اىل وزارة املالية وحق 
حصة اىل  ورثة مسيحي 5( حصة منها 3)

حصة اىل ورثة حجي 5ويسي ومسيحي و
 ن حممد سليما

10 33 00 

   31و 34هلا حق املرور علي القطعتني 

ش ىَ  26
 شاليَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية 
دميية تسقى 

 مطرا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
حصة اىل  امحد سليم سعيد  5( حصة منها 3)

 حممد عمر حاجي  حصة اىل ورثة 5و 
00 50 05 

  طةكما هو مؤشر على اخلار

  32و31و49و42و3و2و22و41مترمن القطع املرقمة 53 34 00 وزارة املالية نيابة عن اهالي قرية بيدكارك  طريق عام مرتوكة 300
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 87/83/3182 يف 82731:  رقم

 احملافظة : دهوك
  مركز دهوكالقضاء : 
 يشالدوسكي / مانك الناحية :

لالراضي الزراعية  ةقرار تثبيت احلقوق التصرفي
والتعليمات الصادرة  3002لسنة  23قانون رقم وجب مب

 طةيف خار وجبه ان حدود القطع هي كما مبينةــمب
 الكادسرتو

 17رقم املقاطعة : 
 سرافكياسم املقاطعة : 

 8/1111مبقياس / 

 القطعةم رق
 وشهرتها

الصن
 ف

 العائدية جنس القطعة
 احةاملس

 احلقوق اجملردة
 دومن اولك مرت

/زةظيا 3
 كانى كةركىَ

مملوكة 
 للدولة

 تسقىزراعية 
 مطرَاَ

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصص منها حصة واحدة 2عتبارهابا

من حممد و علي ولدي تعوداىل كل واحد
 سيتو علي وورثة حازم سيتو علي

 501قصر منها ) مرتوكة (  9 1 -

 فك/ زرا4
مملوكة 
 للدولة

 تسقىزراعية 
سيحَا 

مغروسة 
باشجار 
 اسبيندار

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
صص منهاحصة واحدة ح1باعتبارها

 عطياومن امني وسعيد تعوداىل كل واحد
 عباسوحممد وفقى اوالد عبدالرمحن 

10 52 - 
-355-مرتوكة(هلا حق الشرب من ماء )

 الساقية املارة منها طةبواس

 /  زرافك0
مملوكة 
 للدولة

 تسقىزراعية 
سيحَا 

مغروسة 
باشجار 
 اسبيندار

ة وحق التصرف تعود اىل وزارة املالي
حصص منهاحصة واحدة 1باعتبارها

 عطياووسعيد تعوداىل كل واحدمن امني 
 وحممد وفقى اوالد عبدالرمحن عباس

21 2 - 
منها -355-مرتوكة(هلا حق الشرب من ماء )

 -500-مرتوكة 

بستانىَ / 2
 س كىَ

مملوكة 
 للدولة

 تسقىزراعية 
سيحَا 

مغروسة 
باشجار 
 اسبيندار

ة وحق التصرف تعود اىل وزارة املالي
حصة واحدة تعود حصص منها2باعتبارها

اىل كل واحد من حممد سيتو علي و علي 
 سيتو علي وورثة حازم سيتو علي

21 2 - 
واجب -355-مرتوكة(هلا حق الشرب من ماء )

 -500-و متر منها مرتوكة 1عة اجملرى للقط

/ بستانىَ 2
 كةلةكىَ

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 سيحًا تسقى

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصص منها حصة واحدة تعود 2باعتبارها

اىل كل واحد من حممد سيتو علي و علي 
 سيتو علي وورثة حازم سيتو علي

21 3 50 

واجب -355-مرتوكة(هلا حق الشرب من ماء )
-و متر منها مرتوكة     4 من القطعة اجملرى

500- 

/ ب كا 2
 جنيكا سور

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 سيحًا تسقى

وزارة املالية وحق التصرف اىل تعود اىل 
 مصطفى يوسف يعقوب

31 1 - 
واملرور -355-مرتوكة(هلا حق الشرب من ماء )
 25منها 

/بستانىَ 2
 مجيلي

مملوكة 
 للدولة

 تسقىة زراعي
سيحَا 

مغروسة 
باشجار 
 اسبيندار

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل 
 ورثة مجيل جادر سليمان

- 2 5 
اجملرى -355-مرتوكة(هلا حق الشرب من ماء )

 ومتر منها)مرتوكة( 50و9من القطعتني 
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/بيستانىَ 9
 بيتو

مملوكة 
 للدولة

 تسقىزراعية 
 سيحًا

صرف تعود اىل وزارة املالية وحق الت
احدة تعود حصص منها حصة و2باعتبارها

اىل كل واحد من حممد وعلي ولدي 
 علي وورثة حازم سيتو عليسيتو

10 53 5 

اجملرى -355-مرتوكة(هلا حق الشرب من ماء )
ومتر  2وعليها واجب اىل للقطعة 50من القطعة 

 -500-منها ) مرتوكة ( 

/ بةر 30
 زي ىَ

مملوكة 
 للدولة

 تسقىزراعية 
 سيحًا

عود اىل وزارة املالية وحق التصرف ت
حصة تعود اىل 2حصص منها 1هاباعتبار

ة تعود مجيل جادر سليمان حصة واحدورثة 
اىل كل واحد من حممد سيتوعلي و علي 

 عليسيتوعلي وورثة حازم سيتو

- - 3 

-355-مرتوكة(هلا حق الشرب من ماء )
الساقية املارة منها وعليها واجب من القطعة 

ومتر 2و9اجب اىل القطعتنيوعليها و 50
 -500-منها)مرتوكة(

 / كتيك33
مملوكة 
 للدولة

 تسقىزراعية 
 سيحًا

رف تعود اىل وزارة املالية وحق التص
تعود حصة واحدة حصص منها1باعتبارها

وحممد  عطياوسعيد من امني واىل كل واحد
 وفقى اوالد عبدالرمحن عباس

31 50 - 

جملرى ا-355-مرتوكة(هلا حق الشرب من ماء )
 21وعليها واجب اىل للقطعة 53من القطعة 

 25واملرور من القطعة 

34 /
بستانىَ 
 دةحلى

مملوكة 
 للدولة

 تسقىزراعية 
سيحَا 

مغروسة 
باشجار 
 اسبيندار

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل 
 ورثة اكرم كلش حيدر

- - 5 

من  -355-مرتوكة(هلا حق الشرب من ماء )
 21و55اجب اجملري للقطعتني وعليها و 2القطعة 

 2وعليها واجب اللقطعة  25واملرور من القطعة 

/شاخ 30
تيسكىَ 
بياةركار 
 زيابى

مملوكة 
 للدولة

بستان خوخ 
 سيحًا تسقى

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصة تعود اىل 30منها حصص 14باعتبارها

حممد و علي ولدي سيتو علي كل واحد من 
حصة تعود اىل 3لي ووورثة حازم سيتو ع

عبداهلل مصطفى يوسف وحصة واحدة تعود 
حسن  كل واحد من عبو حممد عبداهلل واىل

 علي عبداهلل

- 33 - 

 -355-هلا حق الشرب من ماء )املرتوكة(
ة املارة منها ومتر منها الساقي طةبواس

 ()مرتوكة

32 /
 شناكى

مملوكة 
 للدولة

مقام عليها 
دور قرية 
 سرافكي

 وجدالي - 53 - ة املالية ) قرية سرافكي(تعود اىل وزار

32 /
بستانىَ 
 خةموي

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 َايحس

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصص منها حصة واحدة تعود 2باعتبارها

اىل كل واحد من حممد و علي ولدي سيتو 
 علي وورثة حازم سيتو علي

- 52 - 

من  -355-هلا حق الشرب من ماء )املرتوكة(
وعليها املرور  33واملرور من القطعة 54القطعة

 52و54للقطعتني  

32 /
 شناكى

مملوكة 
 للدولة

مقام عليها 
دور قرية 
 سرافكي

 وجـدالي - 2 - تعود اىل وزارة املالية ) قرية سرافكي(

/بستان32
ىَ بةر 
 شوناي

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

رف اىل تعود اىل وزارة املالية وحق التص
 ورثة امحد خالد امحد

21 2 - 
من -355-هلا حق الشرب من ماء )املرتوكة(

اجب رووعليها املر 51و من القطعة  52القطعة 
 30و59اجملري للقطعتني 
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/بستان36
ىَ بةر 
 شوناى

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل 
 اكرم كلش حيدر

 واملرور-355-الشرب من ماء )املرتوكة(هلا حق  - 4 21
 30و59و52واجب اجملري املرقمة وعليها54للقطعة 

/بستان39
 ىَ بةر شونا

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف اىل 
 ورثة يوسف الوند حسني

- 9 - 
من -355-هلا حق الشرب من ماء )املرتوكة(

واجب  52و54و51رقمة اجملرى من  القطع امل
 -500-ومتر املرتوكة 35و30اجملرى للقطعتني 

40 /
بستانىَ بةر 

 ىشونا

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصص منها حصة واحدة تعود 2باعتبارها

اىل كل واحد من ترتعمرعبو ورمضان 
 صديق يوسف وورثة عبيد معروف امحد

21 9 - 

من -355-ا حق الشرب من ماء )املرتوكة(هل
 51و54و52و52و59اجملرى من  القطع املرقمة 

-ومتر منها) مرتوكة( 35وعليها واجب اجملرى 
500- 

/بستان43
ىَ ناظ 
 شوناى

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
باعتبارهاحصتان منها حصة واحدة تعود 

من ورثة فتاح حمو سليمان  اىل كل واحد
 وورثة سليمان موسى سليمان

- 4 - 
 و -355-هلا حق الشرب من ماء )مرتوكة(

 51و54و52و52و59و30اجملرى من  القطع املرقمة 
 ومتر

/قةسيل44
 ىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصص منهاحصة واحدة تعود 1بارهاباعت
وحممد  عطياوامني وسعيد ل واحد من اىل ك

 وفقى اوالد عبدالرمحن عباس

31 5 2 
من -355-ة(هلا حق الشرب من ماء )املرتوك

الساقية املارة منها وعليها واجب مرور 
 51للقطعة 

/زةظيا 40
 كوتةىلَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
ة واحدة تعود حصص منها حص2باعتبارها

اىل كل واحد من حممد و علي ولدي سيتو 
 علي وورثة حازم سيتو علي

من -355-هلا حق الشرب من ماء )املرتوكة( 5 30 21
 500الساقية املارة منها ومتر منها )مرتوكة(

/سةربيَا42
 كازيابىر

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 مطرًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصة تعود اىل 4منها حصص 20باعتبارها

وحممد  عطياووسعياكل واحدمن امني 
حصة 50وفقى اوالد عبدالرمحن عباس و

 تعود اىل ورثة سليمان موسى سليمان

 25هلا حق املرور من القطعة  2 52 10

42  /
 كوربابلك

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصة واحدة تعود  احصص منه1باعتبارها

وحممد  عطياوامني وسعيد اىل كل واحد من 
 وفقى اوالد عبدالرمحن عباس

 25هلا حق املرور من القطعة  2 1 -

42  /
باسكىَ 
كةلوكا 
 بازظانا

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
تعود اىل حصة 3حصص منها53 باعتبارها

حممد اوالد حسن وصاحل و كل واحد من على
من امساعيل حصة تعود اىل كل واحد2مسو و

 صاحل حسن وورثة امني عمر امساعيل

 25هلا حق املرور من القطعة  3 4 21

42  /
زةظياكانى 
 كةركىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصة تعود اىل 2حصص منها 53باعتبارها
تعود اىل  حصة1يمان عمر حممد وورثة سل

-355-هلا حق الشرب من ماء )مرتوكة( 2 4 -
 الساقية املارة جبانبها ومتر منها ) مرتوكة(
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حصة تعود 3ورثة سليمان حممد امساعيل و
اىل كل واحد من ورثة علي حممد امساعيل 

 ورثة رشيد حممد امساعيل

/ كانى  46
 كةرك

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

عود اىل وزارة املالية وحق التصرف ت
حصة تعود اىل 2حصص منها 53باعتبارها

كل واحد من امساعيل صاحل حسن وورثة 
حصة تعود اىل كل 3امني عمر امساعيل و

واحد من على و صاحل و حممد اوالد حسن 
 مسو

-355-هلا حق الشرب من ماء )مرتوكة( 2 2 31
 الساقية املارة جبانبها

49  /
اةموكىَ 

  ى سورزيَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصة تعود 2حصص منها  53 باعتبارها

تعود  حصة1اىل ورثة سليمان عمر حممد و
حصة 3اىل ورثة سليمان حممد امساعيل و

تعود اىل كل واحد من ورثة علي حممد 
 امساعيل ورثة رشيد حممد امساعيل

 -501-ا )مرتوكة(متر منه 53 1 21

00  /
 هظتى رمو

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصة واحدة تعود  حصص منها1باعتبارها

وحممد  عطياوامني وسعيد اىل كل واحد من 
 وفقى اوالد عبدالرمحن عباس

 25هلا حق املرور من القطعة  5 50 10

/ ريَيا  04
 باجلىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصة تعود اىل 3حصص منها 53باعتبارها

ي وصاحل و حممد اوالد حسن كل واحد من عل
ود اىل كل واحدمن امساعيل حصة تع2مسو و

 حسن وورثة امني عمر امساعيلصاحل 

 25هلا حق املرور من القطعة  1 51 10

/زةظيا 00
 ك ىَ بةنوكىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصة تعود اىل 3حصص منها 53باعتبارها

ي وصاحل و حممد اوالد حسن كل واحد من عل
ود اىل كل واحدمن امساعيل حصة تع2مسو و

 حسن وورثة امني عمر امساعيلصاحل 

 25هلا حق املرور من القطعة  1 33 -

/هذي ا 02
 ىَثري

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 مطرَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصة تعود اىل 3حصص منها 53باعتبارها

ي وصاحل و حممد اوالد حسن كل واحد من عل
من امساعيل حصة تعود اىل كل واحد2مسو و

 صاحل  حسن وورثة امني عمر امساعيل

 25هلا حق املرور من القطعة  4 9 10

02 /
 جنيكىَ

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة  
 تسقى سيحَا

تعود اىل وزارة املالية وحق التصرف 
حصص منهاحصة واحدة تعود 1باعتبارها

اىل كل واحد من صاحل و حممد و على اوالد 
حصة تعود اىل وورثة امني  2حسن مسو و

 عمر امساعيل

- 50 - 
-355-هلا حق الشرب من ماء )مرتوكة (

واملرور من القطعة  55واجب اجملرى من القطعة 
25 
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 بروفيسور سريوان بابان                                                                                                
 ةالزراعة و املوارد املائي وزير                                                                                                            

 وزارة الزراعة واملوارد املائية
 33/83/3182 يف 82112:  رقم

 احملافظة : دهوك
  مركز دهوكالقضاء : 
 زاويته / املزورى الناحية :

لالراضي الزراعية  ةقرار تثبيت احلقوق التصرفي
والتعليمات  3002لسنة  23قانون رقم وجب مب

يف  القطع هي كما مبينةوجبه ان حدود ــالصادرة مب
 الكادسرتو طةخار

 82رقم املقاطعة : 
 سرميسكىاسم املقاطعة : 

 8/3111مبقياس / 

 القطعةم رق
 العائدية جنس القطعة الصنف وشهرتها

 املساحة
 احلقوق اجملردة

 دومن اولك مرت

 / بةر كولي2
مملوكة 
 للدولة
 

زراعية تسقى 
 سيحًا

ىل ورثة وزارة املالية وحق التصرف ا
 عبدالعزيز ملو حممد     

21 52 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
وهلا حق  الساقية املارة منها طةــ بواس 20

حق املرور (وعليها22املرور على القطعة )
 20حق اجملرى للساقية املرقمة(وعليها9)للقطعة

زةظيا  /6
 ميَ كىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

ارة املالية وحق التصرف باعتبارها وز
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل كل 
واحد من  ورثة موسى حممد ابراهيم و 

      علي نبـياسيا 

31 30 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
الساقية املارة جبانبها وهلا حق  طةــ بواس25ــ

( وهلا حق اجملرى 22و2املرور على القطعتني )
 ( 9و1و4القطع املرقمة )  على

زةظيا  /30
 مةزن

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل كل 
واحد من مسعود عبداهلل امني وسعيد 

     طةحممد 

21 30 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
قية املارة جبانبها وهلا حق السا طةــ بواس25ــ

( وهلا حق اجملرى على 22املرور على القطعة )
 ( 55و9و1و4القطع املرقمة )

التيَت  /34
 حةظسىَ

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل غازي 
 ملو حممد

10 - 5 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
ساقية املارة منها وهلا حق ال طةــ بواس20ــ

( وعليها حق املرور 22املرور على القطعة )
( وعليها حق اجملرى 51و51و55للقطع املرقمة )

 ( 20للساقية املرقمة )

التا  /30
 بةرومي

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل كل 

من مسعود عبداهلل امني وسعيد  واحد
 طةحممد 

31 35 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
الساقية املارة  منها وهلا حق  طةــ بواس20ــ

(  وعليها حق املرور 22املرور على القطعة )
( وعليها حق اجملرى للساقية املرقمة 54للقطعة )

(20) 

زةظيا  /32
 مةزن

مملوكة 
 للدولة

سقى زراعية ت
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف  اىل ورثة 
 موسى حممد ابراهيم     

10 5 5 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
الساقية املارة جبانبها وهلا حق  طةــ بواس25ــ

( وعليها حق 52و22املرور على القطعتني )
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( وهلا حق 532و52و52املرور للقطع املرقمة )
 (22)اجملرى على القطعة 

زةظيا  /32
 متمش

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف  اىل ورثة 
 حممد امحد حممد    

10 50 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس 25

( وعليها حق 22و53املرور على القطعتني )
 (25مة )اجملرى للساقية املرق

زةظيا  /32
 بيهىَ

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف  اىل ورثة 
 عبداهلل سوار ابراهيم     

10 1 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة جبانبها وهلا حق  طةــ بواس 25

رى ( وهلا حق اجمل22و53املرور على القطعتني )
 (22على القطعة )

زةظيا  /36
 شيَخى

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف  اىل ورثة 
 عبدالعزيز ملو حممد     

31 1 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
( 22و52ــ وهلا حق اجملرى على القطعتني ) 25

 (  22و54و52)وهلا حق املرور على القطع املرقمة 

زةظيا  /40
 شريك

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف  اىل ورثة 
 عبدالعزيز ملو حممد     

31 1 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة جبانبها وهلا حق  طةــ بواس 25

رى ( وهلا حق اجمل22و59املرور على القطعتني )
 (22على القطعة )

ئاظ  /43
 كريكىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف  اىل ورثة  
        نبـيامحد حمى 

10 1 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
الساقية املارة جبانبها وهلا حق  طةــ بواس25ــ

رى ( وهلا حق اجمل22و32املرور على القطعتني )
 (22على القطعة )

ئاظ  /40
 كريكىَ

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف  اىل ورثة 
 عبدالعزيز ملو حممد     

10 52 5 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وعليها حق  طةــ بواس 20

 (  33و35املرور للقطعتني )

التيَت  /42
 خوارىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف  اىل ورثة 
 ابراهيم امحد حممد   

10 4 5 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
الساقية املارة جبانبها وهلا حق  طةــ بواس25ــ

 ( 22و22و31اجملرى على القطع املرقمة )

شيظا  /22
 قص وكا

مملوكة 
 دولةلل

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف  باعتبارها 
اربعة حصص منها حصة واحدة تعود 
اىل كل واحد من ورثة حممد امحد حممد 
وورثة ابراهيم امحد حممد  وورثة عبداهلل 

 سوار ابراهيم وورثة موسى حممد ابراهيم      

21 50 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس41ــ

( وعليها حق اجملرى 22املرور على القطعة )
 (41للساقية املرقمة )

شيظا  /22
 قص وكا

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 عبدالعزيز ملو حممد       

31 55 - 

ــ هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس 41

 (22املرور على القطعة )

شيظا  /29
 قص وكا

مملوكة 
 للدولة

زراعية دميية 
 تسقى مطرًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
ثالثة حصص منها حصة واحدة تعود 
اىل كل واحد من ابراهيم حممدسليم 

 (22هلا حق املرور على القطعة ) - 33 10
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امحد وورثة صاحل حممدسليم امحد وورثة 
 ونس حممدسليم امحد     ي

ئاظ  /20
 كىَطو

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
ثالثة حصص منها حصة واحدة تعود 
اىل كل واحد من ورثة عبداهلل سوار 

حممد علي  وورثة  طةابراهيم  وورثة 
 ي                ـعبداهلل امني جلب

31 1 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس532

( وعليها حق اجملرى 22املرور على القطعة )
 (532للساقية املرقمة )

كانيا  /24
 بن بةرى

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

 وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل كل 
واحد من ورثة حجي امحد حممد وورثة 

 حممد سليم امحد     

- 1 - 
هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 

الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس531
 (  22املرور على القطعة )

اةمىَ  /20
 بريىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

املالية وحق التصرف اىل مسعود وزارة 
 عبداهلل امني       

21 2 - 

هلا حق الشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس 532

( وعليها حق اجملرى 22املرور على القطعة )
 (532للساقية املرقمة )

زةظيا  /22
 اب اهيم

مملوكة 
 للدولة

بستان كروم 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ابراهيم 
 جاسم علي     

21 51 - 

هلا حق الشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس 532

( وعليها حق املرور 22املرور على القطعة )
( وعليها حق اجملرى للساقية املرقمة 11للقطعة )

(532) 

دان  /20
 ليشة

مملوكة 
 للدولة

بستان كروم 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل 
 حممدصاحل سعيد حممد صاحل             
- 50 - 

هلا حق الشرب من ماء روبار) املرتوكة ( 
الساقية املارة منها وعليها  طةــ بواس532ــ

( وهلا حق املرور 532حق اجملرى للساقية املرقمة )
 (19على القطعة )

23/ 
 صاركىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل نوري 
 سعيد حممد صاحل    

- 51 - 
هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 

الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس 13
 (  22املرور واجملرى على القطعة )

دان  /20
 ليشة

مملوكة 
 للدولة

بستان كروم 
 ًاتسقى سيح

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 - 1 - حسن علي محيد

) املرتوكة( ــ هلا حق الشرب من ماء روبار
  14ا حق اجملرى واملرور على القطعةــ وهل532

دان  /22
 ليشة

مملوكة 
 للدولة

بستان كروم 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 صاحل ابراهيم امحد

- 55 - 

لشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( ــ هلا حق ا
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس532

( وعليها حق اجملرى 19املرور على القطعة )
( وعليهاحق اجملرى للساقية 12واملرور للقطعة )

 (532املرقمة)
22/ 

 شوناكى
وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة بستان كروم مملوكة 

 حل حممد موسى     صا
هلا حق الشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( ــ  5 3 10

الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس 532
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( وهلا حق اجملرى على 29املرور على القطعة ) تسقى سيحًا للدولة
 (29و24القطعتني )

دان  /22
 ليشة

مملوكة 
 للدولة

بستان كروم 
 تسقى سيحًا

 طةوزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 مد علي     حم

10 33 - 

هلا حق الشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس 532

( وعليها حق 22و  22املرور على القطعتني )
 (532اجملرى للساقية املرقمة )

دان  /26
 ليشة

مملوكة 
 للدولة

بستان كروم 
 تسقى سيحًا

ة وزارة املالية وحق التصرف اىل ورث
 امحد محو عمر

31 50 5 
هلا حق الشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( 

الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس532ــ
 (22املرور على القطعة )

 كناك /63

مملوكة 
 للدولة

بستان كروم 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 صاحل علي ابراهيم     

10 50 5 
 20ء العني) املرتوكة ( ــ هلا حق الشرب من ما

( وهلا حق 539ــ وهلا حق اجملرى على القطعة )
 (  22املرور على القطعة )

اةم  /60
 شريكا

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
ثالثة حصص منها حصة واحدة تعود 
اىل كل واحد من مصطفى وممدوح 

ورثة عبدالقادر ولدي صاحل  عبدالقادر و
 صاحل عبدالقادر     

10 9 - 
هلا حق الشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( ــ 

ــ وهلا حق اجملرى واملرور على املرتوكة      532
 ــ    351ــ 

اةم  /62
 شريكا

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل عبداهلل 
 رشيد صديق          

- 1 - 
ا حق الشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( ــ هل

ــ وهلا حق اجملرى واملرور على املرتوكة      532
 ــ    351ــ 

اةم  /62
 شريكا

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
ثالثة حصص منها حصة واحدة تعود 
اىل كل واحد من مصطفى وممدوح 

قادر وورثة عبدالقادر ولدي صاحل  عبدال
 صاحل عبدالقادر     

10 50 - 
هلا حق الشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( ــ 

ــ  وهلا حق اجملرى واملرور على املرتوكة      532
    ــ 351ــ 

اةم  /62
 شريكا

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

 - 3 - وزارة املالية الغراض االصالح الزراعي      
لشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( ــ هلا حق ا

ــ  وهلا حق اجملرى واملرور على املرتوكة     532
 ــ    351ــ 

اةم  /62
 شريكا

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
تسقى 

 طةبالواس

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
ثالثة حصص منها حصة واحدة تعود 
اىل كل واحد من ورثة يونس عبداهلل 

ة عبداحلليم حسن امحد وورثة امحد وورث
 طيب عبدالرمحن امحد    

                  

10 52 3 

هلا حق الشرب من ماء البئر االرتوازي 
( وعليها حق 22الكائنة يف القطعة املرقمة )

( وهلا حق املرور 532اجملرى للساقية املرقمة )
 (22على القطعة )

اةم  /90
 تيوك

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 ًاسيح

وزارة املالية وحق التصرف اىل امحد 
 رشيد امحد   

21 52 - 

هلا حق الشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس 532

( وعليها حق اجملرى 22املرور على القطعة )
 (532للساقية املرقمة )
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زةظيا  /93
 عادلي

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

ارة املالية وحق التصرف اىل ورثة وز
 عادل حممد حسن     

10 51 - 

هلا حق الشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس 532

( وعليها حق اجملرى 22املرور على القطعة )
 (532للساقية املرقمة )

 

اةم  /92
 تيوك

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

ة املالية وحق التصرف اىل صادق وزار
 رشيد صديق     

- 9 - 

هلا حق الشرب من ماء روبار ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس 532

( وعليها حق اجملرى 92املرور على القطعة )
 (  532للساقية املرقمة )

 

ام  /92
 تيكي

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

ية وحق التصرف باعتبارها وزارة املال
ثالثة حصص منها حصة واحدة تعود اىل 

مد كل واحد من سعيد وحسني ولدي حم
 حسن          صاحل حسن وورثة حسن حممد صاحل

- 51 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس532

رى ( وعليها حق اجمل92املرور على القطعة)
 (532للساقية املرقمة )

اةم  /303
 كريكا

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
عشرين حصة منها مخسة حصة اىل كل 
واحد من حممدطاهر ومحيد ولدي حسني 
ظاهر وحصتان تعود اىل كل واحد من 
صادق وعبداهلل وصديق وسفر وجالل 

                      اوالد رشيد صديق    

- 1 9 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس500

( وعليها حق اجملرى 22املرور على القطعة )
 (  500للساقية املرقمة )

اةم  /304
 كريكا

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

ا وزارة املالية وحق التصرف باعتباره
عشرين حصة منها مخسة حصة اىل كل 
واحد من حممدطاهر ومحيد ولدي حسني 
ظاهر وحصتان تعود اىل كل واحد من 
صادق وعبداهلل وصديق وسفر وجالل 

 اوالد رشيد صديق                         

31 30 2 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
ا حق الساقية املارة منها وهل طةــ بواس500

( وعليها حق اجملرى 22املرور على القطعة )
 (  500للساقية املرقمة )

302/ 
 زيَوكىَ

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل صاحل 
 سليمان عثمان                     
19 4 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
ة املارة منها وعليها حق الساقي طةــ بواس502

( وهلا حق املرور 502اجملرى للساقية املرقمة )
 (  533و534على القطعتني )

302/ 
 زيَوكىَ

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل صاحل 
 سليمان عثمان                     
40 4 - 

( ــ هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة 
الساقية املارة منها  وهلا حق  طةــ بواس502

( وهلا حق اجملرى 533و534املرور على القطعتني )
 (  555على القطعة )

302/ 
 زيَوكىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 حممد عثمان حممد     

22 9 - 

( ــ هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة 
الساقية املارة جبانبها وهلا حق  طةــ بواس502

( وهلا حق املرور على 555اجملرى على القطعة )
 (  533و534القطعتني )
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306/ 
 زيَوكىَ

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل جميد 
 امحد ابراهيم                     
50 1 - 

اء العينني ) املرتوكتان( هلا حق الشرب من م
الساقية املارة  طةــ بواس530ــ  وــ 559ــ 

منها وهلا حق اجملرى على القطع املرقمة ) 
( وهلا حق املرور على القطعتني 531و552و551
( وعليها حق املرور للقطعتني 533و531)

 (  509( وعليها حق اجملرى للقطعة )509و502)

309/ 
 زيَوكىَ

مملوكة 
 للدولة

تان فاكهة بس
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل محيد 
 حسن علي                     

21 3 - 

هلا حق الشرب من ماء العينني ) املرتوكتان ( 
ــ وهلا حق اجملرى على القطع 530ــ وــ559ــ 

( وهلا حق املرور 531و552و551و502املرقمة )
 (  533و531و502) على القطع املرقمة

333/ 
 زيَوكىَ

مملوكة 
 للدولة

بستان فاكهة 
 تسقى سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 حسن حممد امني                          

52 51 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ  بواس502

( وعليها حق 533و534املرور على القطعتني )
( وعليها حق اجملرى 553و550ور للقطعتني )املر

 (502للساقية املرقمة )

334/ 
 زيَوكىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 حممد عثمان حممد     

20 2 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ بواس502
( 533و534و555ور على القطع املرقمة )املر

 (502وعليها حق اجملرى للساقية املرقمة )

330/ 
 زيَوكىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل جاسم 
 علي عبداهلل                               

42 2 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةــ  بواس502

( وعليها حق 533و534املرور على القطعتني )
 (   502اجملرى للساقية املرقمة )

332/ 
 زيَوكىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل صاحل 
 سليمان عثمان     

21 3 - 

هلا حق الشرب من ماء العني ) املرتوكة ( ــ 
الساقية املارة منها وهلا حق  طةبواســ 502

( وعليها حق 533و534املرور على القطعتني )
 (502اجملرى للساقية املرقمة )

332/ 
 زيَوكىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل صاحل 
 سليمان عثمان     

50 3 - 

هلا حق الشرب من ماء العينني ) املرتوكتان ( 
الساقية املارة  طةــ بواس530ــ و ــ 559ــ 

( 531و552منها وهلا حق اجملرى على القطعتني )
 (  533و531وهلا حق املرور على القطعتني )

332/ 
 زيَوكىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف اىل ورثة 
 حممد عثمان حممد     

33 50 - 

 ) املرتوكتان ( هلا حق الشرب من ماء العينني
الساقية املارة  طةـــ  بواس530ــ و ــ 559ــ 

( 533و531منها وهلا حق املرور على القطعتني )
( وهلا 551وعليها حق اجملرى واملرور للقطعة )

 (  531حق اجملرى على القطعة )

336/ 
 زيَوكىَ

زراعية دميية مملوكة 
 تسقى مطرًا

ورثة  وزارة املالية وحق التصرف اىل
 حممد عثمان حممد     

 (533و534هلا حق املرور على القطعتني ) - 1 30
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 للدولة

كةىل  /343
 كاشكىَ

مملوكة 
 للدولة

زراعية تسقى 
 سيحًا

وزارة املالية وحق التصرف باعتبارها 
حصتان منها حصة واحدة تعود اىل كل 

علي عبدالرمحن امحد وورثة واحد من 
 طيب عبدالرمحن امحد

شرب من ماء العني الكائنة بداخلها هلا حق ال 2 1 -
 (    533وهلا حق املرور على القطعة ) 


