بةناوى خوداى بةخشندة و ميهرةبان
هةريَمى كوردستان  -عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك

بةناوى طةلةوة
بـرِيـار
ذمارة ()2ى سالَى 2102

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى لةبرِطةى()1ى ماددةى ()11ى ياساي سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان -
َثشتى ئةو ياساكارييةى
َى5112ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو  ،بة ثال
عيَراق ذمارة ()1ى سال
ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق كردويةتى لة دانيشتنى ذمارة ( )3لة 5112/2/13برِيارماندا بة
دةركردنى :

ياساى ذمارة ( )0ى سالَى 2102
ياساي هةمواركردنى سيَيةمى ياساي سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان – عيَراق
ذمارة()0ى سالَى 2112ى هةمواركراو
ماددةى يةكةم :

برِطةى (دوازدةيةم) لة ماددةى (دةيةم)ى ئةم ياساية هةمواردةكريَت و ،بةم شيَويةى خوارةوة
دةخويَنريَتةوة:
ثاش ناونانى لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة ،كانديدى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران رادةسثيَريَت بؤ
ثيَكهيَنانى كابينةى وةزارى لة ماوةيةكدا كة لة ( )31رؤذ تيَثةرِنةكات .

ماددةى دووةم :

ثيَويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن .

ماددةى سييَةم :

كار بة هيض دةق و ياسايةكى ديكة ناكريَت ثيَضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بيَت .

ماددةى ضوارةم :

ئةم ياساية لة رؤذى دةرضونيةوة جيَبةجىَ دةكريَت و لة رؤذنامةى فةرمى (وةقايعى كوردستان)
َودةكريَتةوة.
بال

هةوليَر
2102/2/20

مـسعــود بـارزانــى
ســةرؤكى هـةريَمـى كـوردسـتان

هؤكارةكانى دةرضوواندنى ئةم ياساية

بة مةبةستى طوجناندن لةطةلَ سيستةمى سياسى  ،دميوكراتيى ثةرلةمانى  ،ئةم ياساية دةرضويَندرا
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بةناوى خوداى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
بـرِيـار
ذمارة ()7ى سالَى 2102
برِيارى هةمواركردنى هةشتةمى ثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
ذمارة ()0ى سالَى 0992

َى 1445ى هةمواركراو ،
ثشت بة حوكمةكانى ماددةى ( )42لة ثةيرِةوى ناوةخؤى ذمارة()1ى سال
لةسةر ثيَشنيارى ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق  ،ثةرلةمان لة دانيشتنى
ئاسايى ذمارة()2ى رؤذى5112/2/51ى برِياريدا بة -:
ماددةى يةكةم :

ماددةى()33ى سى وهةشتةمى هةمواركراوى ثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمان هةمواردةكريَت و بةم
شيَوةية دةخويَندريتةوة :
يةكةم  :تايبةمتةندى ليَذنةكان :
َدةستيَت بة ديراسةكردنى ثرِؤذة ياسا و ثيَشنيارى
 -0هةر ليَذنةيةك لة ليَذنة هةميشةييةكان هةل
ثرِؤذة ياسا كة ثةيوةنديدارة بة تايبةمتةنديةتى ليذنةكة و دةربرِينى بريوراى خؤى لةسةرى و  ،هةر
َة دةكريَت كة ثةيوةنديدارة
بابةتيَكى تر كة لةاليةن دةستةى سةرؤكايةتيةوة بؤى هةوال
بةتايبةمتةندييةكانى بةثيَى ئةم ثةيرِةوة .
َسةنطاندن دةكات بؤ رةوشى كارى دامودةزطا
 -4هةر ليذنةيةك بةدواداضوون وضاوديَرى و هةل
ثةيوةنديدارةكان بةثيَى تايبةمتةنديةتى خؤى .
دووةم  :ليذنة هةميشةييةكان بةم شيَوةيةى خوارةوة ثيَكدةهيَنريَن :
 -1ليذنةى كاروبارى ياسايى .
 -5ليذنةى داراييى وكاروبارى ئابوورى و  ،وةبةرهيَنان .
 -3ليذنةى ناوخؤ وئاسايش و ئةجنومةنة خؤجيَيةكان .
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َدارى و ئاوديَرى و بةنداوةكان .
 -2ليذنةى كشتوكالَ و ئاذل
 -2ليذنةى داكؤكى كردن لة مافةكانى ئافرةت .
 -6ليذنةى ثةروةردة و خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى .
 -7ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة .
َيةتى و مندالَ و خيَزان .
 -3ليذنةى كاروبارى كؤمةال
 -4ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجيَكردن .
 -11ليذنةى ثةيوةندييةكان و كاروبارى رةوةندى كوردستانى .
 -11ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى .
 -15ليذنةى كاروبارى ثيَشمةرطة و شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد و زيندانيانى سياسى .
 -13ليذنةى مافةكانى مرؤظ .
 -12ليذنةى ثيشةسازى و وزة و سةرضاوة سروشتيةكان .
 -12ليذنةى ئاسةوار و  ،خزمةتطوزاريةكانى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزار .
 -16ليذنةى بازرطانى و ثاراستنى مافةكانى بةكاربةر .
 -17ليذنةى وةرزش و الوان .
 -13ليذنةى دةسثاكى ( نةزاهةت )
َطاى مةدةنى .
 -14ليذنةى كاروبارى كؤمةل
 -51ليذنةى رؤشنبريى و راطةياندن و هونةر .
 -51ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان .
 -55ليذنةى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةريَم .
ماددةى دووةم :

كار دةكريَت بةم هةمواركردنة لة رؤذى دةرضوونيةوة و لة رؤذنامةى فةرمى ( وةقايعى كوردستان ) دا
َودةكريَتةوة .
بال
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يوسف حممد صادق
سـةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
ذمارة  0221/2/3لة 2102/1/01
بـةيـان

َى  1444ياساى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى
ثشت بة حوكمى ماددة ()3ى ياساى ذمارة ()2ى سال
َةى ضاث لة كوردى وعةرةبى ياساى ذمارة ( )1ى
فةرمى (وةقايعى كوردستان) و  ،لةبةر ئةوةى هةل
َى ( 5112ياساى هةمواركردنى سيَيةمى ياساى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان – عيَراق
سال
َةكان راست بكريَنةوة و ،دةقةكان
َى  5112هةمواركراو )  ،بؤية بة ثيَويست زانرا هةل
ذمارة ( )1سال
بةم شيَوةى خوارةوة خبويَندريَتةوة -:
 -1ماددةى يةكةمى ياساكة بة كوردى بةم شيَوةى خوارةوةية:
برِطةى (دوازدةيةم ) لة ماددةى (دةيةم)ى ئةم ياساية هةمواردةكريَت و ،بةم شيَوةيةى
خوارةوة دةخويَنريَتةوة-:
ثاش ناونانى لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة ،كانديد بؤ سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران رادةسثيَريَت بؤ
ثيَكهيَنانى كابينةى وةزارى لة ماوةيةكدا كة لة ( )31رؤذ تيَثةرِنةكات .
 -5ماددةى يةكةمى ياساكة بة عةرةبى بةم شيَوةى خوارةوةية:
تعدل الفقرة (الثانية عشر) من املادة (العاشرة) من القانون ،وتقرأ كاآلتي :
بعد تسميته من قبل برملان كوردستان  ،يكلف املرشح لرئيس جملس الوزراء بتشكيل الوزارة فى مدة
يوما
التتجاوز ( )31ثالثني ََ
 ( -3االسباب املوجبة ) بةم شيَوةى خوارةوةية :
متاشيا مع متطلبات النظام السياسي  ،الدميقراطي الربملاني  ،فقد شرع هذا القانون .
ََ

4102 / 6 /01

– –2
العدد

ذمارة ()071

فخرالدين قادر عارف
سكرتري برملان كوردستان  -العراق
وةزارةتى داد

َى 5115
َثشت بة حوكمى ماددةكانى(  32و  33و 34و) 21لة ياساى ذمارة ()16ى سال
ثال
َى  1443لة
ياساى جيَبةجيَكردن و هةمواركردنى ثيادةكردنى ياساى دادنووسانى ذمارة ()33ى سال
هةريَمى كوردستان – عيَراق بريارماندا بة دةركردنى ئةم ريَنماييةى خوارةوة :
ريَنمايى ذمارة ()0ى سالَى 2102
رِيَنمايى تؤماركردنى ئاميَرةكان

ماددة )0( :

ئةم ئاميَرانةى خوارةوة دةكةونة ذيَر حوكمى ئةم ريَنماييانة:ـ
أ -بةرهةمهيَنةكانى ووزةى ميكانيكى (مولدات الطاقة امليكانيكية).
ب -بةرهةمهيَنةكانى ووزةى كارةبايى (مولدات الطاقة الكهربائية).
ج  -ئةو دةزطايانةى بؤ طواستنةوة و طؤرينى ووزةى ميكانيكى و ووزةى كارةبايى بةكارديَن لةكاتى
َى و ئاميَرى هةموو جؤرة مةبةستيَكى تر
ئيش ثىَ خستنى ئاميَرى ثيشةسازى و كشتوكال
بةكارديَن كة ئةم برِطةية بزويَنةر و بطؤرو ئاميَرى كارةباييش دةطريَتةوة تةنها ئةوانة نةبىَ بة
دةقيَكى تايبةتى جودا كراونةتةوة.
د -ئةو دةزطايانةى بةهؤى ووزةى ميكانيكى يان ووزةى كارةبايى ئيش دةكةن وةكو ئةو ئاميَرانةى
َن و ضاندن و دروونةوة و
لة ثيشةسازى و كشتوكالَ و مةبةستى تر بةكار ديَن ئةمةش ئاميَرى كيَال
رسنت و ضنني دةطريَتةوة لةطةلَ هةموو ئةو ئاميَرانةى لة كارطة ميكانيكةكان بةكار ديَن وةكو
نةخشة داريَذو كون ليَكةر و مشار تةنيا ئةوانة نةبىَ كة بة دةقيَكى تايبةتى جودا كراونةتةوة.
ماددة ()2

َطةنامانةى خوارةوة دةبنة بنةما بؤ تؤماركردنى ئاميَرةكان يان بنةما بؤ ئةو ماف و مافة
ئةم بةل
تايبةتيانةى لةو تؤماركردنةوة ثةيدا دةبن.
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أ -ئةو طريَبةست وبةليَندةرايةتى وقةواآلنةى كرِينى ئاميَرةكة دةسةمليَنن لة كؤمثانيايةكى ناسراو يان
لةو اليةنةى ىلَ ى كرِاوة.
َةت ثيَدانى كرِينى ئاميَر بة اليةنيَكى فةرمى يان هةر
َةت ثيَدانى ثرؤذة دامةزراندن يان مؤل
ب -مؤل
َةت ثيَدانة دةربكات.
اليةنيَكى تر كة بةفةرمى ريَطةى ثىَ درابىَ ئةم مؤل
ج -ئةو قةواآل نةى وةرطرتنى مافيَك يان مافيَكى تايبةتى دةسةمليَنن لةسةر ئاميَرةكة ئةويش ئةطةر
ثةسةند كرابوون لة اليةن دادنووس يان هةر اليةنيَكى ترى تايبةمتةند ياخود ئةو كةسةى واذووى
لةسةركردبوو دانى بة ناوةرؤكةكةى دةنا.
َيَندةرايةتى و قةواآلنةى طواستنةوةى ماف يان مافى تايبةتى لةسةر
د -ئةو طريَبةست و بةل
ئاميَرةكة دةسةمليَنن كة لة كةسيَكةوة بؤ كةسيَكى تر ئةويش بة ريَطايةك لة ريَطاية ياساييةكانى
َنيايى لةبةرامبةر
وةكو كرين يان مريات ليَطرتن يان بةخشني يان وةسيةتكردن يان دابينكردنى دل
قةرز يان حةوالةكردنى قةرزلة اليةن ئةو كةسةى بة ثيَى ياسا بةدةستى هيَنا بىَ بؤ كةسيَكى ترى
حةوالة بكات.
ماددة )3( :

ثيَويستة لةسةر داواكارى تؤماركردن فؤرمى تؤماركردنى ئاميَر ثيَشكةش بكا بؤ دادنووس ئةويش
َنةى خوارةوة دةطريَتة خؤ-:
بة ثىَ ى منوونةى ذمارة ( )1كة ئةم خاال
أ -فؤرمى تؤمار كردن لة دوو الثةرِة ثيَك ديَت بة ثيَوانةى ( )31×51سم .
ب -لة الثةرِةى يةكةم شويَن و ئةو جيَطايةى ىلَ دةنووسرىَ كة ئاميَرةكةى ىلَ جيَطريكراوة لةطةلَ
ناوى كارطة يان كؤمثانياكة لةطةلَ هةموو ئةو ماف و مافى تايبةتى و بةلطةنامانةى لة بنةرةتدا
ثشتيان ثىَ بةسرتاوة،ئةويش بةم شيَوةى خوارةوة ريَك دةخريَت -:
يةكةم :خانةيةك بؤ نرخى تؤماركردن و كريَى نؤرين و خةمالندن.
دووةم  :خانةيةك بؤ وةرطرتنى مريانة.
َةكة و ئةجنامدانى طواستنةوة لة تؤمارة كؤنةكة.
سيَيةم  :خانةيةك بؤ تؤماركردنى مامةل
ج -لة الثةرِةى دووةم جؤرو ئاكارى ئاميَرةكة دةنووسرىَ لةطةلَ نرخى كرين و هةموو ئةو
خةمالندنانةى لةسةرى ئةجنام دراوة بةم شيَوةى خوارةوة-:
يةكةم :خانةيةك بؤ دةستةى طشتى باجةكان و هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكانى تر.
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دووةم :خانةيةك بؤ ئةو رةفتارانةى لةسةر ئاميَرةكة ئةجنام دراون لةطةلَ دان ثيَدانانى اليةنة
ثةيوةنديدارةكان لةبةردةمى داد نووسدا.
َةكة.
سىَ يةم :خانةيةك بؤ ثةسةند كردنى دادنووس ئةويش لة دواى تةواو بوونى مامةل
َكو لة دؤسيةى تايبةتى ئةو ثرؤذةية يان كارطة كة
د -نابىَ فؤرمى تؤماركردن لةناو بربدرىَ  ،بةل
َدةطريىَ كة تيَدا تؤماركراوة ئةويش لة دواى ئاماذة دان بة تؤماركردنى كؤتايى تيَدا.
هةل
ماددة )2( :

كاتىَ دادنووس فؤرمى تؤماركردنى ئاميَر يان ماف و مافة تايبةتيةكانى ثةيدا بوو لة تؤمار كردنيان
بة ثيَى منوونةى ذمارةى ()1ى دةضيَتة ثيَش ثيَويستة لةسةرى ئةم ريَكارانةى خوارةوة ئةجنام بدات .
أ -ووردبينى كردنى هةموو زانيارية نووسراوةكانى ناو فؤرمى تؤماركردن بؤ هاوريَكبوونى
ئاكارةكانى لةطةلَ بةلطة نامة بةديارخراوةكان.
ب -رةوانةكردنى داواكارى تؤماركردن بؤ ئةو اليةنانةى ثةيوةنديدارن ئةويش بؤ وةرطرتنى رةزامةندى
ئاسايى لة سةر تؤماركردن يان طواستنةوةى مولكدارى يان ضةسثاندنى ئةو ماف و مافة
تايبةتيانةى دةكةويَتة سةر ئاميَرةكة.
ج -ئةجنامدانى نؤرين لةسةر ئاميَرةكة بؤ ضةسثاندنى ئاكارةكانى و ضةسثاندنى نرخةكةى .
َوكردنةوةى ئاطادارييةك بة ثيَى منوونةى ذمارة ( )2لة رؤذنامةيةكى ناوةخؤى رؤذانة يان
د -بال
َوكردنةوةية
َوبيَتةوة ئةوا ئةو بال
هؤكارى ترى ئاطادار كردنةوة ياخود ئةطةر نةكرا لة رِؤذنامةكان بال
لة شويَنة طشتيةكان بىَ ئةويش ثوختةيةك لة داواكارى تؤماركردن بطريَتةخؤ داوا لة هةموو ئةو
كةسانة بكات كة مافيان تيَدا زةرةرمةندة تاكو بة ريَطاى ياسايى لة ماوةى ثازدة رؤذ لة دواى
رؤذى ئاطاداريةكة داوايةك بداتة دادنووس  ،ئةو كةسةى نارةزايى لةسةر تؤماركردن دةبىَ بؤ
سةملاندنى مافى خؤى رِادةسثيَردرىَ سةردانى دادطاى تايبةمتةند بكات بةو مةرجةى لة ماوةى
َطةيةك لة دادطا بهيَنىَ بةوةى نارةزايى داوة ،بة ثيَضةوانةوة كارى تؤماركردن
حةوت رؤذ دةبىَ بةل
َطةى هيَنا لةسةر ئةوةى نارِةزايى طرتووة ئةوا ريَكارةكانى
َم ئةطةر بةل
كؤتايى ثىَ دىَ .بةال
تؤماركردن دوا دةخرىَ تاكو ئةوكاتةى حوكمةكة ثلةى بنربِ وةردةطرىَ.
َوكردنةوة لة رؤذنامةكان كةمرتة يان ئةو ئاميَرانةى نويَن و
ه  -ئةو ئاميَرانةى نرخيان لة خةرجى بال
َةى
َة دةكةن يان مامةل
لة شويَنى تايبةتى و نووسينطة و ئةو كؤمثانيانة كرِاون بةم شيَوةية مامةل
بارزطانى كردن و فرؤشتنى ئاميَريان هةية يان بريكاردارى فةرمييان لة اليةن ئةو كؤمثانيانة
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هةية ئةو ئاميَرانة ئامادة دةكةن يان ئةو ئاميَرة هةناردة دةكةن يان لقى ئةو كؤمثانيانةن بة
بازرطانى ئاميَر ناسراون ئةوانة هةموو لة بآلوكردنةوةى ئاطادارى تؤماركردن الدةدريَن  ،بؤ ئةم
مةبةستةش ئةو ئاميَرانة بة نوىَ دادةندرىَ كة لة سةد و هةشتا رؤذ زياتر تيَنةثةرِيبىَ بةسةر
َوكردنةوة جودا دةكريَنةوة كة لة فةرمانطة
بةروارى كرينى هةروةها ئةو ئاميَرانةش لة بال
فةرمييةكان و كؤمثانيا طشتيةكان دةكرِدريَن
ماددة )2( :

أ -تؤماركردنى ئاميَر لة تؤمارى ئاميَرةكان دةبيَت بة ثيَى منوونةى ذمارة ( )5بىَ كة دادنووس
لةكاتى تؤماركردن ثشت بةو زانيارانة دةبةستىَ لة فؤرمى داواكارى تؤماركردندان ئةويش لة دواي
ثيَدانى مريانةى ياسايى و دان ثيَدانانى اليةنةكانى ثةيوةنديدار و وةرطرتنى واذووةكانيان لة
فؤرمى داواكارى تؤمار كردن و تؤمارى ئاميَرةكان .
َيَك بةرةنووسى يةك لةدواي يةك رةنووسدار دةكريَت و ريَكةوتى
ب -تؤمارى ئاميَرةكان بؤ هةر سال
تؤماركردن و رةنووسى الثةرةى تيَدا دةنووسرىَ .

ماددة )1( :

أ -دادنووس برِوا نامةيةك دةداتة اليةنة ثةيوةنديدارةكان و ئةو كةسةى ماف يان مافى تايبةتى
َكدارى ماف و ئةو رِةفتارانةى
َكدارى ئاميَرةكةو مول
لةسةر ئاميَرةكة هةية كة ئةو بروانامةية مول
تيَداية كة ئةجنام دراون ئةويش بة ثيَى منوونةى ذمارة ( )3كة زانيارى برِوانامةكة بةتةواوى ريَكة
لةطةلَ زانيارى ناو تؤمارى ئاميَرةكة.
َدةطرييَت .
ب  -دانةيةك لة برِوانامةى تؤماركردن لة دؤسيةى تايبةتى هةل
ج  -ئةم ريَنماية جيَبةجآ دةكريَت لةدواى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى (وةقايعى كوردستان) .



شيَروان حةيدةرى
وةزيرى داد 
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وةزارةتى داد
بةريَوةبةرايةتى طشتى فةرمانطةكانى داد
فةرمانطةى دادنووسى /
ثاريَزطاى
قةزا – ناحية
ناوى طةرِةك
َخانة
كؤالن – باال
ذمارةى ثارضة
كةرتى
ماف و ئيمتيازاتةكان
َدانةوة
خاوةن طل
َدانةوة لةسةر دانراو
طل
َدانةوة
جؤرى طل
رِيَذةى ئةوثشكانةى
َدانةوةيان خراوةتة سةر
طل
بةروارى دةست ثيَكردن
بةروارى تةواو بوون
برِى ثارةى ويَنة ( هةزار دينار )
ذمارةى طشتى ( )
بةروار 511 / /
واذوى ئةمني صندوق

منونةى ( )1دادنووس
َة ( تؤماركردنى ئاميَرةكان)
جؤرى مامةل
داواكردنى فؤرمى تؤماركردنى ئاميَر
ذمارةى دؤسية
ناوى كارطة يان كؤمثانيا
َتةكانى
ناوى خاوةندار و ماف و دةسةال

َطة نامةكان
رِوون كردنةوة وبةل
-0
-4
-3
-2
-1

دينار فلس

ذميَريارى

بةروار 511 / /
ثارةى ثول
واذؤ ومؤر و ناوى فةرمانبةرى ذميَريارى

برِى ثارةى ثشكنني

4102 / 6 /01

داواكارى تؤماركردن
ناوى تةواو
كؤى خةمليَندراو
ذمارةى ثسولة /
) ذمارةى طشتى :
ثارةى رةسم (

كؤى طشتى
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)

َةكة تؤمار كرا بة ذمارة (
مامةل
بةروار 511 / /
َةكة طواسرتاوة تؤمارى ثيَشوو لةبةروارى
مامةل
511 / /

ذمارةى طشتى () .........
بةروار 511 / /
ئةمني صندوق
َندن ثاشان ئاطادارى
َةكة بنيَردريَتة ثشكنني و خةمال
مامةل
دادنووس

فةرمانبةرى تايبةمتةند /

منونةى ( )1دادنووس
ذ

نرخى كرين  /دينار

جؤرى ئاميَرةكة و ئاكارةكانى و سةرضاوةكة

نرخى خةمليَندراو/دينار

1
5
3
2
2
6
7
3
4
11

نؤرين لةسةر ئاميَرةكة/ئاميَرةكان ئةجنام درا كة ووردةكارى و ئاكارةكانيان ديارى كراوة  ،نرخةكةى خةمليَندرا كة لة تةنيشتى
نووسراوة دةكةويَتة بوارى ثسثؤرى ئاميَرةكان لة فةرمانطةكة .
فةرمانبةرى تايبةمتةند

ليَزان

داواكارى تؤماركردن

ريَكةوتى نؤرين

دادنووس

ثةسةندكردنى اليةنة ثةيوةنديدارةكان
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ئةو رِةفتارانةى لةسةر ئاميَرةكان كراوة لةطةلَ دان ثيَدانان

َثشت بةو بروانامة و
خاوةنداريَتى ئاميَرةكة  /ئاميَرةكان تؤمار كرا لةسةرةوة جؤر و ئاكاريان ديارى كراوة ئةويش ثال
َطةنامانةى ديارى كراوة بةثيَى دةقى ياسا و ريَنمايية دةرضووةكان
بةل

دادنووس

فةرمانبةرى تايبةمتةند
وةزارةتى داد
بةريَوةبةرايةتى طشتى فةرمانطةكانى داد
فةرمانطةى دادنوس /

منوونة( )5دادنووس
ذمارةى دؤسية:
تؤمارى ئاميَرةكان

تؤمارى ئيستا
ريَكةوت

ذمارة

تؤمارى ىلَ طواسرتاوةتةوة
بةرط

ثاريَزطا

ريَكةوت بةرط

ذمارة

تؤمارى بؤ طواسرتاوة
بةرط

ذمارة ريَكةوت

ناوى خاوةن و ريَذةى ثشكةكان  /ناوى كارطة يان كؤمثانيا

قةزا و شارؤضكة
َخانة
شةقام/باال
طةرةك
ماف و مافةتايبة تيةكان و طلدانةوةكان

ثارضة
بارمتة دانة
كةرت

جؤرى بارمتة و رِيَذى
َدانةوةى تر
طل
جؤرى ئاميَر و ئاكارو دروست بوونى

بارمتة وةرطر
ريَكةوتى دةست ثىَ كردن
و تةواو بوون
َدانةوة
ريكةوتى هةلطرتنى طل
َسوكةوت ئةجنامدارو دان ثيَدان
هةل

جؤرى ئاميَرو ئاكارى دروست بوونى
جؤرى سوتةمةنى كة ئيشى ثىَ دةكريَت
هيَزى ئةسثى
قةبارة و مؤديل
مةبةستى بةكارهيَنانى
هةر زانياريةكى تر يارمةتى
جياكردنةوة دةدات
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ثارةى كرين
نرخى خةمليَنراو
رةمسى تؤمارةكان
دينار
فلس

تؤماركردن -:
لةسةر ئةو ريَكارانةى هاتووة لة فؤرمى تؤماركردن ذمارة ( ) ئةم ئاميَرة تؤمار كرا
َطةنامة و بروانامانةى بةثيَى ياسا دةرضوو لةرِيَكةوتى / /
َثشت بةو بةل
ثال

جؤرى رةسم
رةمسى دادنوسى
رةمسى ثول
كؤى طشتى/

فةرمانبةرى تؤمار
داد نووس
مؤرى فةرمى

رةمسةكة وةرطريا بةثسولةى
ذمارة /
ريَكةوت /
واذووى فةرمانبةرى تايبةمتةند

وةزارةتى داد
بةريَوةبةرايةتى طشتى فةرمانطةكانى داد
فةرمانطةى دادنوس /

منوونة( )3دادنووس
ذمارةى دؤسية:
برِوانامةى تؤماركردنى ئاميَر

تؤمارى ئيستا
ذمارة

تؤمارى ليىَ طواسرتاوةتةوة

بةروار بةرط
/

ذمارة

ئةوتؤمارى بؤ طواسرتاوة
بةروار

بةرط

ذمارة

بةروار

بةرط

41 /

ثاريَزطا

ناوى خاوةن و برِى ثشكةكان  /ناوى كارطة يان كؤمثانياكة :

قةزا  /ناحية
ماف و ئيمتازياتةكان و طلدانةوةكان :

طةرِةك
كؤالن  /تةالر

بارمتة دانةر

شتى بارمتة دانراو

ثارضة

جؤرى بارمتة و برِةكةى

بةروارى دةستثيَكردن و
كؤتايى هاتن

كةرت
جؤر و وةسفةكانى ئاميَر

َدانةوةكة
بةروارى الدانى طل

َدانةوةكانى تر
طل

ئةو دةستكاريانةى ئيستا ئةجنام دةدريَن

جؤرى ئاميَرو وةسفةكانى و
بنضينةكةى
جؤرى سوتةمةنى /هؤكارى
ئيشثيَكردنى و توانا بة ئةسث
قةبارة و جؤر و مؤديل و ذمارة
ئةو مةبةستةى كة ئاميَرةكة
بؤى بةكاردةهيَنريَت
هةر زانياريةك كةيارمةتى
جياكردنةوةى مةكينةكة بدات
4102 / 6 /01

– –04
العدد

ذمارة ()071

جيَطرةوةى كرِين
بةهاى خةمليَندراو لةبةروارى
تؤماركردندا
رسوماتى برِوانامة
فلس

دينار

جؤرى رِسومات /تؤماركردنى ئاميَرةكان
رِسوماتى دادنوسى
رِسوماتةكة وةرطريا بة ثسولة
رِسوماتى ثوول
ذمارة:
بةروار41 / / :
كؤى طشتى

ئةم برِوانامةية رِيَكخرا ثاش تةواوكردنى رِيَورِةمسةكانى تؤماركردن لة
َطةنامةكان و بةطويَرةى ياساى دةرضوو و
تؤمارى تايبةتدا بةثيَى بةل
ثةسةندكراو بةثيَى داواكاريةكة لة 41 / /

فةرمانبةرى تؤمار

دادنووس

ناوى فةرمانبةرى ذميَريارى

وةزارةتى داد
بةريَوةبةرايةتى طشتى فةرمانطةكانى داد
فةرمانطةى دادنوس /

منوونة( )2دادنووس
ذمارةى دؤسية:
ئاطادارى تؤماركردن

) لة ريَكةوتى / /
بة ثيَى ئةو داواكاريةى ثيَشكةش بةو فةرمانطةية كراوة لةاليةن (
) كة خاوةنداريةتى بؤ ئةو دةطةريَتةوة و
كة تيَدا داواى تؤماركردنى (
51
) داندراوة و لة خوارةوة ئاكارةكانى نووسراوة هةر كةسيَك
ئاميَرةكة ئيستا لة (
َطة بؤ ئةم
ثةيوةنديدار بىَ بةم ئاميَرة ثيَويستة ريَطاية ياساييةكان بطريَتةبةر بؤ سةملاندنى و بةل
فةرمانطةية بةرزبكاتةوة ئةويش بؤ رِاطرتنى تؤماركردن لة ماوةى ( )12رِؤذ لة رِؤذى دواى
َوكردنةوة ئةو كاتة تؤماركردنةكة لة دواخستوو دادةندرىَ تا ئةو كاتةى داوايةكة نارةزايى
بال
دةيطريَتةوة .
لةاليةن دادطاى تايبةمتةند لة ماوةى ( )7رِؤذ يةكاليى دةكريَتةوة بة ثيَضةوانةوة ئاميَرةكة و
ئامرازةكان  ،ئاميَرةكة بة ناوى داواكارى تؤماركردن تؤمار دةكريَن بة ثيَى ياساي ذمارة ()16ى
َى  1443و
َى  5115ياساى جيَبةجآ كردن و ثيادةكردنى ياساى دادنووسان ذمارة 33ى سال
سال
برِوانامةى تؤماركردنى ثىَ دةدرىَ .
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دادنووس
ئاكارةكان

وةزارةتى تةندروستى
ذمارة  7232 :لة 2102/2/21

بة ثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ()7ى ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()12ى
َى  5117برِيارماندا بة دةركردنى ئةم رِيَنماييةى خوارةوة -:
سال
ريَنمايي ذمارة ()0ي سالَي 2102
تايبةت بة توَماركردني لق و كوَمثانياكاني خزمةتطوزاري ثزيشكي كوَمثانيا نةوتيةكان ،
طواستنةوةي نةخوش لةناو هةريَم  ,ناردني نةخؤش بؤ دةرةوةي وآلت

يةكةم  :ريَنمايية طشتييةكان -:
 -1ثيَشكةش كردني برِوانامةي توَماركردن لة وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي حكومةتي هةريَمي
كوردستان .
 -5سةرثةرشيت و ضاوديَري ئةو كوَمثانيايانة لة اليةن وةزارةتي تةندروسيت دةبيَت .
 -3ثيَوستة كوَمثانياكة ثابةند بيَت بة ثاراستين نهيَين نةخوَش و نةدركاندني تةنها بؤ ئةو اليةنةي
كة نةخوَش ئاطادارة و رِةزامةندة لةسةري .
َةت هةر ( )5سالَ جاريَك دةبيَت .
 -2نويَكردنةوةي مؤل
دووةم  :ريَنمايية تايبةتييةكان :
 توَماركردن و كردنةوةي لقي خزمةت طوزاري ثزيشكي تايبةت بة كوَمثانيا نةوتيةكان :4102 / 6 /01
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أ -ثيَداويستيةكاني كاركردني كوَمثانيا -:
 -1كوَمثانيا ثيَويستة نووسينطةي تايبةتي خوَي هةبيَت رِوبةرةكةي لة ( 511م) كةمرت نةبيَت وة
شويَين وةستاني بة اليةني كةم ( )3ئةمبوالنسي هةبيَت .
 -5ثيَويستة كوَمثانيا بؤ طشت كيَلطة نةوتيةكاني كاركردن ئةمبوالنس دابني بكات كة دةبيَت بةثيَى
تايبةمتةندي بةرِيَوةبةرايةتي كردة ثزيشكيةكاني وةزارةتي تةندروسيت بيَت .
 -3دابني كردني ثزيشك و كارمةندي تةندروسيت وة شويَين حةوانةوةيان لة هةركيَلطةيةك .
 -2كؤمثانيا ثيَوستة طريَبةسيت تايبةتي هةبيَت لةطةلَ نةخوَشخانة تايبةتةكان بؤ ضارةسةركردني
نةخوَشةكان .
 -2نابيَت كوَمثانيا نةخوَشةكان بطوازيَتةوة بؤ بنكة تةندروستيةكان و نةخوَشخانة حكوميةكان .
 -6دةبيَت كوَمثانيا دةرمان و كةل و ثةل و ثيَداويسيت ثزيشكي بة كوالييت بةرز و ثيَويستة لةناو
هةريَمي كوردستان دابني بكات بؤ ضارةسةري نةخوَشةكاني ناوطريَبةست .
ب -دامةزرندني ثزيشك و كارمةندي تةندروسيت -:
 -1ثيَويستة كوَمثانياكة ثيَش ( )5مانط لة هاتين كارمةنداني ( ثزيشك  ,ثزيشكي ددان  ,دةرمان
َطةنامةكاني داواكار ثيَشكةش بة ليَذنةي
ساز  ,كارمةندي تةندروسيت ,هتد  ).....طشت بةل
َسةنطاندن بكات لة ديواني وةزارةت .
باآلي هةل
 -5ستايف ثزيشكي كوَمثانيةكاني خزمةت طوزاري تةندروسيت تةنها بؤيان هةية خزمةت طوزاري
تةندروسيت دابني بكةن بؤ كوَمثانيا نةوت و غاز كة طريبةستيان لةطةلَ كردوون .
 -3بةلطةنامة ثيَويستةكان بؤ ثزيشك و كارمةندي بياني :
َخانةي والتةكةي
َيؤزخانةي عيَراق لةو ووآلتة ياخود كونسول
أ -بروانامةكة ثةسةند كرابيَت لةاليةن بال
لة عيَراق يان لة كوردستان .
ب -ثيَشكةش كردني (  ) c.vتايبةت بة داواكار .
ج -ويَنةيةك لة كوَثي ثاسثورت و برِوانامة .
د -داواكار ئةستؤثاكي ( براءة الذمة ) بهيَنيت لةم كوَمثانيايانةي ياخود ئةم نةخوَشخانةي كة كاري
تيَدا دةكات لة ووآلتي خؤي .
َي
َطةنامة ثيَويستيةكان بؤ ثزيشك و كارمةندي خؤمال
 -2بةل
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أ -ثشتطريي سةنديكاي ثةيوةنديدار .
ب -ثيَشكةش كردني (  ) C.Vتايبةت بة داواكار و برِوانامةكةي .
ت -داواكار ئةستؤثاكي ( براءة الذمة ) بهيَنيَت لةم كؤمثانيا يان ئةو نةخؤشخانةي كة كاري تيَدا
دةكات .
ث -نابيَت ثزيشكي نيشتةجيَى خوالو يان نيشتةجيَى ديَرين بيَت .
 دامةزراندني كؤمثانياي خزمةتطوزاري ثزيشكي طواستنةوةي نةخؤش لة ناو هةريَم : -1ثيَويستيةكان بؤكردنةوةي كؤمثانيا -:
أ -نووسينطةي تايبةتي هةبيَت و شويَين وةستاني ( )3ئةمبؤالنسي هةبيَت .
ب -اليةني يةكةم كؤمثانيا دةبيَت ( )3ئةمبوالنسي هةبيَت كة دةبيَت بة ثيَى ريَنماييةكاني
بةريَوةبةرايةتي كردة ثزيشكةيةكان لة ديواني وةزارةت بيَت .
ت -بؤ هةر ئةمبوالنسيَك اليةني كةم ( )5كارمةندي ثزيشكي هةبيَت كة دةبيَت دةرضووي يةكيَك
لةم دةزطايانة بيَت ( كؤليذي ثةرستاري  ,ثةميانطاي ثزيشكي  ,ئامادةيي ثةرستاري ) بيَت .
ث -دةبيَت كؤمثانياكة لة ذيَر بةرثرسايةتي دكتؤر بيَت بةاليةني كةم خزمةتي ( )6سالَ كةمرت نةبيَت
و تايبةت بة فرياطوزاري بيَت و نابيَت لة كؤمثانيايةكي تر كار بكات .
ج -دةبيَت ثزيشكةكة ثشتطريي سةنديكاي ثزيشكاني كوردستاني هةبيَت .
ح -ثيَويستة كؤمثانيا كؤطاي تايبةت بة دةرمان و ثيَداويسيت ثزيشكي هةبيَت بةم تايبةمتةنديانةي
خوارةوة -:
 -1رووبةري كؤطا ()51م كةمرت نةبيَت .
 -5كاشي ريَذ بيَت .
 -3سةقفي سانةوي بيَت .
 -2سيستةمي ئاطر كوذيَنةوةي تيَدابيَت .
َطرتين دةرمان .
 -2ئاميَري ساردكةرةوةي بؤ هةل
 -5ضؤنيةتي كاركردني كؤمثانيا -:
أ -كؤمثانيا نابيَت طريَبةست لةطةلَ هيض كؤمثانيايةكي تر بكات ( نةوت  ,غاز  ,ثاآلوطة ) .
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َطةنامةيان بؤ بكريَت لة وةزارةتي
ب -لة كاتي هيَناني كارمةندى ثزيشكي بياني دةبيَت يةكساني بةل
خويَندني باآل ثيَش دةست بةكار بوون .
ت -دابني كردني دةرمان و ثيَداويسيت ثزيشكي بؤ خزمةت كردني نةخؤش لة اليةن كؤمثانيا دةبيَت
لة ناو هةريَم دابني بكريَت .
 ئةو كؤمثانيايانةي لة بواري خزمةتطوزاري ناردنة دةرةوةي نةخؤش كاردةكةن -: -1ثيَويستة كؤمثانياكة تؤمار كراو بيَت لة وةزارةتي ثيشةسازي و بازرطاني حكومةتي هةريَمي
كوردستان .
 -5ثيَويستة نووسينطةيةكي شياوي هةبيَت بؤ راثةراندني كارةكان كة رووبةرةكةي لة ()111م
كةمرت نةبيَت .
 -3بةريَوةبةري ريَطة ثيَدراوي كؤمثانيا بةرثرس دةبيَت لة بةرامبةر ياسا لة كاتي رووداني هةر
سةرثيَضييةك لة ناردنة دةرةوةي نةخؤش .
 -2ثيَويستة كاركردني كؤمثانيا لة ذيَر ضاوديَري ثزيشك بيَت بة مةرجيَك ماوةي خزمةتي لة ()6
سالَ كةمرت نةبيَت ويَنةيةكي لة طريَبةسيت كاركردني هةبيَت لةطةل كؤمثانياكة دا .
 -2ضاوديَري و بةدواداضووني كارةكان لة اليةن ليذنةيةكي تايبةتي ريَطة ثيَدران و بةريَوةبةرايةتي
ثشكنني و بةدواداضوون ئةجنام بدريَت .
 -6ثيَويستة كؤمثانيا ساآلنة ئاماريَك بة ذمارةي نةخؤش و جؤري نةخؤشيةكاني ثيَشكةش بكات بة
ليذنةي ريَطة ثيَدراوي تايبةت لة وةزارةت .
 -7ثيَويستة نةخؤش راثؤرتي ثزيشكي ثسثؤري هةبيَت كة دةتوانيَت طةشتةكة ئةجنام بدات .
 -3ثيَويستة نرخي تيَضووي خزمةتطوزاريةكة لة اليةن كؤمثانياوة روونبكريَتةوة بؤ نةخؤش و
َطة نامةي ثيَويست بة تيَضووةكان بدريَت بة نةخؤش ثيَش ناردني نةخؤش بؤ
ويَنةيةك لة بةل
دةرةوةي ووآلت .
َبطريَت بؤ سوود
َطةنامةكاني ثةيوةست بة نةخؤش لة ئةرشيفي كؤمثانيا هةل
 -4ثيَويستة سةرجةم بةل
وةرطرتين لة كاتي ثيَويست .
 -11كؤمثانيا بةرثرسة لة جيَ بة جيَ كردني ريَو شويَين ثيَويست بؤ دابني كردني ظيزا و شويَين
َي ( لة كاتي ثيَويست ) .
مانةوة بؤ نةخؤش و هاوةل
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سيَيةم  :ئةم ريَنمايية جآ بةجيَ دةكريَت لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى
(وةقايعى كوردستان) .

د .رِيَكةوت محة رشيد
وةزيرى تةندروستى

وةزارةتى ناوخؤ
بةيانى ذمارة ()2ى سالَى 2102

ئاماذة بة نوسراوى ثاريَزطاى سليَمانى ذمارة( 7753لة  )5112/2/3و لةبةر بةرذةوةندى طشتى
بريارماندا بة -:
َةجبة/ناحيةى بيارة و
 ثةسةندكردنى حةرةمى نويَى طوندى (سةروةزةن) سةر بة قةزاى هةلضةسثاندنى لةسةر نةخشةى كادسرتؤ بة رووبةرى( )4دؤمن لةسةر ثارضة زةوى ذمارة ()33
َطرتن بكريَت .
لة(كةرتى / 61دةطا شيَخان) بةثيَى ياساكارى كوذانةوة ودةست هةل
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى . 5112/2/13كريم سنجارى
وةزيرى ناوخؤ
------------------------------------------------------------------وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى
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بةيانى ذمارة ()0ى سالَى 2102

بة ثيَى ئةم دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة مادةى شةشةم برطة دووةم لة ياساى وةزارةتى ئةوقاف و
َى (  ) 5117برِيارماندا -:
كاروبارى ئايينى ذمارة ( )11بؤ سال
 -1تيَبينةرايةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى قةزاى ئاميَدى كة ثيَشرت هةبوو بكريَتة بةريَوةبةرايةتى
ئةوقاف و كاروبارى ئايينى قةزاى ئاميَدى سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى ئةوقاف و كاروبارى
ئايينى ثاريَزطاى دهؤك .
 -5ئةم بةيانة كارثيَدةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى. 5112/2/51
بةيانى ذمارة ()2ى سالَى 2102

 -1تيَبينةرايةتى ئةوقاف وكاروبارى ئايينى قةزاى سيميل كةثيَشرت هةبوو بكريَتة بةريَوةبةرايةتى
ئةوقاف و كاروبارى ئايينى قةزاى سيميل سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى ئةوقاف و كاروبارى
ئايينى ثاريَزطاى دهؤك .
 -5ئةم بةيانة كارثيَدةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى. 5112/2/51
كامل حاجى على
وةزيرى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى
وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى
بةيانى ذمارة ()3ى سالَى 2102

بة ثيَى ئةم دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة مادةى شةشةم برطة دووةم لة ياساى وةزارةتى ئةوقاف و
َى (  ) 5117برِيارماندا -:
كاروبارى ئايينى ذمارة ( )11بؤ سال
 -1بةرزكردنةوةى ثلةى بةشى ثشكنني و بةدواداضوون بؤ بةرِيَوةبةراتى ثشكنني و بةدواداضوون لة
ديوانى وةزارةت .
 -5ئةم بةريَوةبةراتية رِاستةوخؤ سةر بة ثشكيَنةرى طشتى وةزارةمتان دةبيَت لة هةيكةىل تةنزميى وةزارةت
 -3ئةم بةرِيَوةبةراتية بؤ كاروبارى ثةميانطاكانى سةر بة وةزارةمتان دةبيَت .
 -2ئةم بةيانة كارثيَدةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى. 5112/2/51
كامل حاجى على
وةزيرى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ، 5117بريارماندا بة -:
ذمارة ( )12سال
بةيانى ذمارة ()22ى سالَى 2102

 برِيارماندا بة كردنةوةى (بنكةى تةندروسـتى هيـواى شـةهيدان) سـةر بةبةرِيَوةبـةراتى طشـتىتةندروستى هةوليَر .
 لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/57بةيانى ذمارة ()23ى سالَى 2102

َشؤى /
َشؤ لة ناحيةى هةل
َبةندى تةندروستى هةل
 بة كردنةوةى (هؤبةى ضاوديَرى دايكايةتى) لة مةلقةزاى ثشدةر سةر بةبةرِيَوةبةراتى طشتى تةندروستى رِاثةرين .
 لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/53بةيانى ذمارة ()22ى سالَى 2102

 -بةكردنةوةى (نؤرينطةى راِويَذكارى سينط و هةناسة) سةر بةبةرِيَوةبةراتى طشتى تةندروستى هةوليَر

 -لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/53

رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيرى تةندروستى
وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطة ى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ، 5117بريارماندا بة -:
ذمارة ( )12سال
بةيانى ذمارة ()22ى سالَى 2102

 بة كردنةوةى ( بنكةى تةندروستى لة جؤرى  ) Aلة طةرةكى شارةوانى سةر بة بةريَوةبةرايةتىطشتى تةندروستى هةوليَر .
 لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/53بةيانى ذمارة ()21ى سالَى 2102

 برِيارماندا بة طؤرينى ( نةخؤشخانةى دلَ ) بؤ ( نةخؤشـخانةى ثسـثؤرِيةكانى دلَ ) سـةر بـةبةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .
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 لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/53بةيانى ذمارة ()25ى سالَى 2102

 بة كردنةوةى (بنكةى تةندروستى زنطةنان) لـة طونـدى زمطـةنان  /ناحيـةى دارةتـو  /قـةزاىبةردةرِةش سةر بة بةرِيَوةبةراية تى طشتى تةندروستى دهؤك .
 لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/6بةيانى ذمارة ()29ى سالَى 2102

 بــة كردنــةوةى ( هؤبــةى تاقيطــة ) لــة بــةرِيَوة بةرايــةتى خؤثاراســتنى تةندروســتى ســةربةبةرِيَوةبةراية تى طشتى تةندروستى سليَمانى .
 لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/51بةيانى ذمارة ()11ى سالَى 2102

 بــة كردنــةوةى ( بنكــةى تةندروســتى جيهــاد ) لــة كــةرتى تةندروســتى م ـور ســةر بــةبةريَو ةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر .
 لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/51د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى
وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ، 5117بريارماندا بة -:
ذمارة ( )12سال
بةيانى ذمارة ()10ى سالَى 2102

 برِيارماندا بة طؤرينى (هؤبةى ددان ) بؤ ( بةشى تةندروستى ددان ) سةر بة بةريَوةبةرايةتىطشتى تةندروستى سليَمانى .
 لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/51بةيانى ذمارة ()12ى سالَى 2102

 برِيارماندا بة كردنةوةى (هؤبةى دايةنطا) لة نةخؤشخا نةى شةهيد ئاسؤى ضاو وميَشك و دةمارسةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .
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 لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/51بةيانى ذمارة ()13ى سالَى 2102

 برِيارماندا بة كردنةوةى (بةشى فيَركردنى ثزيشكى وثةرةثيَدانى بةردةوام) لة بة بةريَوةبةرايةتىطشتى تةندروستى سليَمانى .
 لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/57بةيانى ذمارة ()12ى سالَى 2102

 برِيارماندا بة كردنةوةى (ئةم سيَ هؤبةى خوارةوة ) لة ثةميانطا ى ثزيشكى دادوةرى هةوليَر سةربة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر.
 -1هؤبةى ياسايى  -5هؤبةى رِاطةياندن  -3هؤبةى تويَذينةوةى زانستى .
 لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/57بةيانى ذمارة ()12ى سالَى 2102

 برِيارماندا بة كردنةوةى (بنكةى تةندروستى جؤرى( ) Aلة طةرِةكى شادى سةر بة بةريَوةبةرايةتىطشتى تةندروستى هةوليَر .
 لة رؤذى دةرضوونى ئة م بةيانة لة ريَكةوتى. 5112/2/57د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى
بسماهللالرمحنالرحيم 
إقليمكوردستان–العراق 
رئاسةاالقليم 
الرئيس 
باسمالشعب 
قـرار 
رقم()2لسنة 2102

وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان –
العراق رقم ( )1لسنة  5002املعدل وبناءاََ على ما شرعه برملان كوردستان – العراق يف جلسته
املرقمة ( )3يف  5012/2/13قررنا إصدار:
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قانونرقم()0لسنة 2102
قانونالتعديلالثالثلقانونرئاسةاقليمكوردستانالعراق 
رقم()0لسنة2112املعدل 
املادةاألوىل :

تعدل ال فقرة (الثانية عشر) من املادة ( العاشرة) من القانون  ،وتقرأ كاآلتي :
بعد تسميته من قبل برملان كوردستان  ،يكلف املرشح لرئيس اجمللس الوزراء بتشكيل حكومة يف مدة
ال تتجاوز ( )30ثالثني يوماََََ.

املادةالثانية :

على اجلهات ذات العالقة تنفيذ هذا القانون .

املادةالثالثة :

اليعمل بأ ي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون .
املادةالرابعة :

ينفذ هذا القانون اعتباراََ من تاريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان) .

هةولري
2102/2/20

مـسعــود بـارزانــى
ســةرؤكى هـةريَمـى كـوردسـتان
االسباباملوجبة 

متاشياََ مع متطلبات النظام السياسى  ،الدميقراطي برملانى  ،فقد شرع هذا القانون.
بسماهللالرمحنالرحيم 


باسمالشعب 
برملانكوردستان–العراق 



قـرار 
رقم()7لسنة 2102
قرارالتعديلالثامنللنظامالداخليلربملانكوردستان–العراقرقم()0لسنة 0992
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استناداً ألحكام املادة ( ) 42من النظام الداخلي رقم ( )1لسنة  1445و بنااءاً علاى ماا عرضاة
العدد القانوني من أعضاء الربملان كوردستان – العراق  ،قرر الربملان جبلسته االعتيادية املرقمة ()2
واملنعقدة بتأريخ  5012 / 2 / 50مايلي -:
املادةاالوىل :

تعدل املادة ( ) 33الثامنة والثالثون املعدلة من النظام الداخلي للربملان و تقرأ كاآلتي :
أوالً :اختصاصات اللجان :
 -0تقوم كل جلنة من اللجان الدائمة بدراسة مشروع القانون واقرتاح مشروع القانون ذات الصلة
باختصاصات اللجنة وبيان رأيها حوله  ،وكل موضوع آخر يتم إحالته إليها من قبل هيئة الرئاسة له
عالقة باختصاصاتها وفق هذا النظام .
 -4تقوم كل جلنة باملتابعة والرقابة والتقييم ألوضاع عمل املؤسسات ذات العالقة باختصاصات تلك
اللجنة .
ثانياً :يتم تشكيل اللجان الدائمة على الوجه اآلتي :
 -0جلنة الشؤون القانونية .
 -4جلنة املالية وشؤون االقتصاد  ،واالستثمار .
 -3جلنة الداخلية واألمن واجملالس احمللية .
 -2جلنة الزراعة وتربية احليوانات والري والسدود .
 -1جلنة الدفاع عن حقوق املرأة .
 -6جلنة الرتبية والتعليم العالي والبحث العلمي .
 -7جلنة الشؤون الصحة والبيئة .
 -8جلنة الشؤون االجتماعية والطفل واالسرة .
 -9جلنة االعمار واالسكان .
 -01جلنة العالقات وشؤون الرعايا الكوردستانيني .
 -00جلنة االوقاف والشؤون الدينية .
 -04جلنة شؤون الثيشمةرطة والشهداء وضحايا اجلينوسايد وسجناء السياسني .
 -03جلنة حقوق االنسان .
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-02
-01
-06
-07
-08
-09
-41
-40
-44

جلنة الصناعة والطاقة واملوارد الطبيعية .
جلنة اآلثار  ،وخدمات البلديات والنقل واالتصاالت والسياحة .
جلنة التجارة و محاية حقوق املستهلك .
جلنة الرياضة والشباب
جلناااة النزاهااااة
جلنة شؤون اجملتمع املدني
جلنة الثقافة واالعالم والفن .
جلنة شؤون الربملان .
جلنة املناطق الكوردستانية خارج ادارة االقليم .

املادةالثانية :

يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ اصداره و ينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان) .

 يوسفحممدصادق 
رئيـــسبرملانكوردستان–الـعراق 





وزارةالعدل 

أستنادا اىل احكام املواد (32و 33و34و )20من قانون رقم ( )11لسنة  5015قانون إنفاذ و
تعديل تطبيق قانون كتاب العدول رقم ( )33لسنة 1443يف اقليم كوردستان  -العراق قررنا أصدر
التعليمات اآلتية -:
تعليماترقم()0لسنة 2102
4102 / 6 /01

– –41
العدد

ذمارة ()071

تعليماتتسجيلاملكائن 
املادة )0(:
ختضع املكائن التالية ألحكام هذه التعليمات -:
أ -مولدات الطاقة امليكانيكية .
ب -مولدات الطاقة الكهربائية .

ج -األجهاازة املساات دمة لنقاال او لوياال الطاقااة امليكانيكيااة او الكهربائيااة و تسا ها لتش ا يل
االالت املستعملة يف الصناعة و الزراعة و مجيع املقاصد األخرى و تشامل احملركاات و احملاوالت و
األجهزة الكهربائية اال ما استثنى بنص خاص.
د -األجهزة اليت تشت ل بواسطة الطاقة امليكانيكية او الكهربائية كاآلالت املستعملة يف الصاناعة و
الزراعة و املقاصد األخرى و تشمل آالت احلرث و الزرع و احلصاد و الدواس و ال ازل و النسايو و
مجيع اآل الت املستعملة يف املعامل امليكانيكية كامل رطة و املثقب و املنشار اال ما اساتثنى منهاا
بنص خاص.
املادة )2(:

تعترب الوثائق التالية أساسا لتسجيل املكائن او احلقوق و اإلمتيازات املرتتبة عليها-:

أ -العقود واملقاوالت او السندات اليت تثبت شراء املاكناة مان شاركة معروفاة او مان اجلهاة الايت
إشرتاها منها.
ب -إجازة تأسيس املشروع او إجازة شراء املاكنة من جهة رمسية او أية جهة خمولة رمسيا بإصدار تلاك

اإلجازة.
ج -السندات اليت تثبت إكتساب اي حق او إمتياز على املاكنة إذا كانت مصدقة من الكاتب العدل
او من مرجع خمتص او كان الذي وقعها يعرتف مبضمونها .
د -العقود و املقاوالت و السندات املثبتة انتقال حق او امتياز على املاكنة من ش ص اىل آخر بإحدى
الطرق القانونية كالشراء او اإلرث او اهلبة او اإليصاء او اإلرتهان او التأمني لقاء الدين و حوالته
ممن إكتسبه قانونا اىل ش ص اخر.
املادة )3(:
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على طالب التسجيل تقديم إستمارة لتسجيل املاكنة اىل الكاتب العدل وفقا للنموذج رقم ( )1امللحق
بهذه التعليمات تتضمن ما ياتي -:
أ -استمارة التسجيل من صفحتني من قياس ( )30×50سم.
ب -يدرج يف الصفحة األوىل املوقع واملنطقة املنصوبة فيها املاكنة و أسم املعمل او الشركة و احلقوق و
اإل متيازات و الوثائق اليت إعتمدت أساسا يف التسجيل تنظم وفقا ملا يأتي -:
أوال -حقل لثمن إستمارة التسجيل و أجور الكشف و التقدير .
ثانيا -حقل إلستيفاء رسم التسجيل .
ثالثا -حقل لتسجيل املعاملة و إجراء املناقلة من السجل القديم .
ج  -يدرج يف الصفحة الثانية نوع و أوصاف املاكنة و بدل الشراء و التقديرات اجلارية عليها وفقا ملاا
يأتي -:
أوال -حقل للهيئة العامة للضرائب و اجلهات األخرى ذات العالقة .
ثانيا -حقل للتصرفات اجلارية على املاكنة و إقرار أطراف العالقة أمام الكاتب العدل .
ثالثا -حقل لتصديق الكاتب العدل بعد إكمال املعاملة .
د -ال جيوز إتالف استمارة التسجيل و لفظ يف اإلضبارة اخلاصة للمشروع او املعمل املسجلة فيه بعاد
تأش قيد التسجيل النهائي فيها .
املادة )2(:
على الكاتب العدل عند تقديم إستمارة تسجيل املاكنة او احلقوق و اإلمتياازات املرتتباة عليهاا وفاق
النموذج رقم ( )1ا مللحق بهذه التعليمات ان يت ذ االجراءات اآلتية -:
أ -تدقيق مجيع املعلومات املثبتة يف إستمارة التسجيل ملطابقة مواصفاتها مع املستندات املربزة.
ب -إحالة طلب التسجيل اىل اجلهات ذات العالقة إلستحصال املوافقة األصولية على طلب التسجيل

او نقل امللكية او تثبيت احلقوق و ا إلمتيازات املرتتبة على املاكنة .
ج -إجراء الكشف على املاكنة لتثبيت مواصفاتها و قيمتها .

د -نشر إعالن وفقا للنموذج رقم ( ) 2امللحق بهذه التعليماات يف إحادى الصاحف احمللياة اليومياة او
وسائل اإلعالن االخرى او يف احملالت العامة او تعذر نشارها يف الصاحف يتضامن مل صاا لطلاب
التسجيل يدعو فيه كل من جيد مساسا حبقوقه مراجعة الطرق القانونية خالل مخسة عشر يوما من
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تاريخ اليوم التالي لنشر اإلعالن بطلب يقدم ممن له حق على املاكنة اىل الكاتاب العادل و يكلاف
املعرتض على اجراءات التسجيل مبراجعة احملكمة امل تصة إلثبات حقه على أن يقدم إستشهادا من
احملكمة بوقوع اإلعرتاض من قبله خالل سبعة أيام من تاريخ اإلعرت اض و بعكسه يعترب التساجيل
باتا ،اما اذا أبرز اإلستشهاد املؤيد لالعرتاض فيتم استئ ار إجراءات التسجيل حلني إكتساب احلكم
درجة البتات .
ه  -يستثنى من نشر إعالن تسجيل املكائن الايت ال تتحمال قيمتهاا ن فقاات النشار يف الصاحف او
املكائن اجلديدة اليت مت شرائها من احملالت املت صصة و املكاتب و الشركات اليت تتعامل بذلك و
اليت هلا تعامل جتاري ببيع و شراء املكائن و هلا وكاالت رمسية من الشاركات اجملهازة أو املصادرة
للمكائن أو فروع ال شركات املعروفاة بتجاارة املكاائن  ،و تعتارب املاكناة جديادة ال ضاراض هاذه
التعليمات املاكنة اليت مل ميضي على تاريخ شراؤها اكثر من مئة و مثانني يوما و اليت يتم شرائها
من الدوائر الرمسية و الشركات العامة .
املادة )2(:
أ -يتم تسجيل املاكنة يف سجل املكائن وفقا للنماوذج رقام ( ) 5امللحاق بهاذه التعليماات و يساتند
الكاتب العدل يف التسجيل على املعلومات الواردة يف استمارة طلاب التساجيل بعاد دفاع الرسام
القانوني و إقرار ذوي العالقة و إستحصال تواقيعهم يف إستمارة طلب التسجيل و سجل املكائن

ب -يرقم سجل املكائن بأرقام متسلسلة لكل سنة يثبت فية تاريخ التسجيل و رقم الصفحة .
املادة)1(:
أ -يزود الكاتب العدل ذوي العالقة و من له حق او إمتياز على املاكنة  ,بشهادة تتضمن ملكيتها و
احلقوق و التصرفات اجلارية عليها وفقا للنموذج رقم ( ) 3امللحق بهذه التعليمات و تكون الشهادة
مطابقة للمعلومات الواردة يف سجل املكائن .
ب -يتم حفظ نس ة من شهادة الت سجيل يف اإلضبارة امل تصة .

املادة )7(:
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية ( وقائع كوردستان ) .


شريواناحليدري 
وزيرالعدل 

وزارة العدل
مديرية العامة للدوائر العدلية
دائرة الكاتب العدل /
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طلبإستمارةتسجيلماكنة 
احملافظة

رقم االضبارة

القضاء الناحية

اسم املصنع او الشركة

اسم احلى واحمللة
اسم املالك وحق التصرف

الزقاق /املبنى
رقم القطعة
املقاطعة
احلقوق واالمتيازات
الراهن
املرتهن
نوع الرهن
مقدار االسهم
املرهونة

الوثائق واملستسكات
-0
-4
-3
-2
-1
طالب التسجيل
االسم الكامل

تاريخ االبتداء
تاريخ االنتهاء

مبلغ االستمارة  :الف دينار
العدد العمومي
التاريخ

القيمة القدرة

الرسوم

استوفى الرسم بالوصل /
رسم كاتب العدل والعدد العمومي
رسم الطابع
التاريخ / /

فلس دينار

توقيع امني الصندوق
أجور الكشف

توقيع واسم املوظف احلسابى واخلتم

العدد العمومي
التأريخ
أمني الصندوق
احالة املعاملة اىل الكشف و التقدير ثم
االعالن
الكاتب العدل

اجملموع
سجلت املعاملة بالعدد
اجريت املناقلة يف السجل السابق بتاريخ

التأريخ

اجللد
املؤظف امل تص

منوذجرقم()0الكاتبالعدل
4102 / 6 /01

– –49
العدد

ذمارة ()071

نوع واوصاف املكائن
ت

بدل الشراء

نوع املاكنة واو صافها واملنشاّ
فلس

0
4
3
2
1
6
7
8
9
0

القيمة املقدرة
فلس

دينار

دينار

1

مت اجراء الكشف على املاكنه  /املكائن املبينه تفاصيلها واو صافها وقدرت قيمتها املبينة ازائها وهي ضمن االختصاص
املكاني للدائرة :
الوظف امل تص

طالب التسجيل

اخلب

تاريخ الكشف

كاتب العدل

نصديق اجلهات االخرى ذات العالقة

التصرفات اجلارية على املكائن واالقرار

لقد مت تسجيل ملكية املاكنة  /املكائن املبني نوعها واوصافها أعاله أستناداً اىل الوثائق واملستندات املبينة انف ًا وبامقاتض مانص عليه
القانون والتعليمات الصادرة بتاريخ / /

املوظف امل تص
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وزارة العدل
مديرية العامة للدوائر العدلية
دائرة الكاتب العدل /

منوذجرقم()4الكاتبالعدل 
رقم األضبارة /
سجلالـمكائن

السجل احلاىل
اجللد

العدد التاريخ

السجل املنقول منه
التاريخ

السجل املنقول اليه
العدد

اجللد

احملافظة

التاريخ

اجللد

اسم املالك ومقدار االسهم  /اسم الصنع او الشركة :

القضاء والناحية
احلى /احمللة
الزقاق/املبنى

احلقوق واالمتيازات واحلجوزات:

القطعة

الراهن

املرتهن

املقاطعة

نوع الرهن ومقداره

تاريخ االبتداء واالنتهاء

احلجوزات االخرى

تاريخ رفع احلجز

التصرفات اجلارية واالقرار

نوع واوصاف املاكنة
نوع املاكنة واو صافها واملنشيا
نوع الوقود واسطة التش يل القدرة باحلصان
احلجم والطراز
ال رض الذى تسعمل الجله
اية معلومات تساعد على متييزها
بدل الشراء
القيمة املقدرة
الرسوم التسجيل
فلس

دينار

نوع الرسم
رسم الكاتب العدل
رسم الطابع
اجملموع

استوفى الرسم الوصل
العدد/
التاريخ/
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توقيع املوظف احلسابي
وزارة العدل
مديرية العامة للدوائر العدلية
دائرة الكاتب العدل /

منوذجرقم()3الكاتبالعدل 
رقم األضبارة /
شهادةتسجيلماكنة 

السجل احلاىل

السجل املنقول منة
اجللد االعدد

العدد التاريخ

التاريخ

احملافظة

السجل املنقول الية
العدد

اجلد

اجللد

التاريخ

اسم املالك ومقدار االسهم  /اسم الصنع او الشركة :

القضاء والناحية
احلى /احمللة
الزقاق/املبنى

احلقوق واالمتيازات واحلجوزات:

القطعة

الراهن

املرتهن

املقاطعة

نوع الرهن ومقداره

تاريخ االبتداءواالنتهاء

احلجوزات االخرى

تاريخ رفع احلجز
التصرفات اجلارية

نوع واوصاف املاكنة
نوع املاكنة واو صافها واملنشأ
نوع الوقود /واسطة التش يل القدرة باحلصان
احلجم والطراز
ال رض الذى تسعمل من اجله
اية معلومات تساعد على متييزها
بدل الشراء
القيمة املقدرة بتأريخ التسجيل
الرسوم الشهادة
فلس

دينار

نظمت هذه الشاهدة بعد اكمال مراسيم التسجيل يف السجل
املت صص استناداً الوثائق واملستندات ومبقتضي القانون
الصادر و صدقت حسب الطلب فى
/ /

نوع الرسم
رسم الكاتب العدل
رسم الطابع
اجملموع

استوفى الرسم بالوصل
العدد
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التاريخ

موظف التسجيل

اسم املوظف احلسابي

وزارة العدل
مديرية العامة للدوائر العدلية

الكاتب العدل

منوذجرقم()2الكاتبالعدل 
رقم األضبارة /

دائرة الكاتب العدل /
اعــالنتسجيل

)

بناءً على الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل (

)
) العائدة له واملنصوبة حاليا فى (
واملؤرخ يف  41 / /املتضمن طلب تسجيل (
واملدرجة أوصافها فى أدناه فعلى من له عالقة بها وبأدواتها املوصوفة أن يراجع الطرق القانونية
الثبات ذلك وابرأز استشهاد هلذه الدائرة ب ية ايقاف التسجيل خالل مدة مخسة عشر يوما من اليوم
التاىل التاريخ النشر ويعترب التسجيل متأخرا حلني حسم الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة أيام لدى احملكمة
امل تصة وبعكسه سيتم تسجيل وأدواتها باسم طالب التسجيل وفقا لقانون رقم ( )06لسنة 4104
قانون إنفاذ و تعديل تطبيق قانون كتاب العدول رقم ( )33لسنة  0998يف اقليم كوردستان وتعطى
له شهادة التسجيل .

الكاتبالعدل 

االوصاف
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