




  

 

( 381ذمارة )                                                                              –3 –                                                                         4132/ 33/ 13
 العدد

 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
 عيَراق –هةريَمى كوردستان 

 سةرؤكايةتى هةريَم
 سةرؤك

 بةناوى طةلةوة
 بـرِيـار 

 4152 (ى سالَى51ذمارة )
 

 -(ى ياساى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان  11ماددةى ) (ى1ى ئةو دةسةآلتةى لة برِطةى )بةثيَ
ثيَمان دراوة، بريارماندا بة دةركردنى بريارى ذمارة ى هةمواركراو 5112ساَلى  (ى1ذمارة )عيَراق 

( لة 2عيَراق لة دانيشتنى ذمارة ) –كة ثةرلةمانى كوردستان  5112ساَلى  ى(52)
 ثةسةندى كردوة :  21/9/5112

         
 

      4152(ى سالَى 42برِيارى ذمارة )
 اق عيَر –ناونانى ثاريَزطاى هةلَةجبة بة ثايتةختى ئاشتى كوردستان 

 

 –( لة ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان 25ماددةى ) (ى1)ثشت بة حوكمةكانى برِطةى 
ى هةمواركراو و لةسةر داواى ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان 1995ى ساَلى (1عيَراق ذمارة )

 ا : ئةم برِيارةى د 21/9/5112رؤذى  (ى2ن لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة )، ثةرلةمانى كوردستا
 

 عيَراقة .  –كوردستان ئاشتى ثاريَزطاى هةَلةجبة ثايتةختى  يةكةم :
اليةنة ثةيوةنديدارةكان كؤنفراس و كؤرِ و كؤبوونةوة و مةراسيمى تايبةت بة بآلوكردنةوةى  دووةم :

حكومةت ، دةكةن و  ساز رؤشنبريى و ثةيامى ثيَكةوة ذيانى ئاشتيانة لةو ثاريَزطاية
  1ساآلنة بؤ ئةم مةبةستة ديارى دةكات  بودجةيةكى تايبةتى

ثيَويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران سةرجةم ئةو ثيَداويستيانة مسؤطةر بكات كة ثايتةختى  سيَيةم :
 ئاشتى دةخيوازيَت .

برِيارة جيَبةجىَ بكةن و سةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم ثيَويستة لة ضوارةم :
 نمايى ثيَويست بؤ ئاسان جيَبةجىَ كردنى حوكمةكانى دةربكةن . ريَثةيرِةو و 
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 حوكمةكانى ئةم برِيارةدا ناكريَت .  كار بة هيض دةقيَكى ناكؤك لةطةلَ ثيَنجةم :
ئةم برِيارة لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان( كارى ثيَ  شةشةم :

 دةكريَت . 
 
 

 مـسعود بـارزانـى                                                                                            
 عيَراق –سـةرؤكى هةريَمى كوردستان                                                                                               

 هةوليَر
42/51/4152 

 
 نهؤيةكانى دةرضوواند

سةر قوربانيانى ثاريَزطاى هةَلةجبة و ةوتةى تاوانةكانى جينؤسايد لةمكردنةوةى ليَكلة ثيَناو كة
 وة بؤ جيهان ، ئةم برِيارة دةرضويَندرا . شتى و ثيَكةوة ذيان لة كوردستانةطةياندنى ثةيامى ئا
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 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق –كوردستان ثةرلةمانى 
 بـرِيـار 

 4152 (ى سالَى42ذمارة )
ي ثةرلةمانى خؤ(ى ثيَرِةوى ناو24( و برِطةى )أ( لة ماددةى )27ثشت بةسنت بة حوكمى ماددة)

كة لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة هةمواركراو ، بةثيَى ئةوةش  ى1995(ى ساَلى 1كوردستان ذمارة )
  -عيَراقدا هاتووة برِيارماندا بة : –دستان ى ثةرلةمانى كور51/11/5112رؤذى  ى(5)

عيَراق لةم  –ثيَكهيَنانى ليذنةيةكى كاتى بؤ ثيَداضوونةوة بة ثيَرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان 
 بةريَزانةى ناويان لة خوارةوة هاتووة : 

 ئامينة زكري سةعيد  -1

 ظةمان فيصل سليم  -5

 فةرسةت سؤفى عةىل  -2

 بةهار مةمحود فةتاح  -2

 قادر فةتاح  قارةمان -2

 ريَواز فايق حوسيَن  -5

 طةشة دارا جالل  -7

 اهلل ئةبوبةكر عمر عبد -4

 سؤران عمر سةعيد  -9

 منى نيب نادر  -11

 وحيدة ياقو هرمز  -11

 باوةمري  مصطفىعمر  -15

 عبدالرمحن فارس عبدالرمحن  -12

كارى ثيَ دةكريَ و لة رؤذنامةى  5112/ 51/11ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونيةوة لة  دووةم:
 . ( دا بآلودةكريَتةوة وةقايعى كوردستان فةرمى )
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 يوسف حممد صادق                                                                                  
 عيَراق -سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                                                 

 ى خواى بةخشندة و ميهرةبانبةناو
 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 

 
 بـرِيـار 

 4152 (ى سالَى42ذمارة )
 

ى (1عيَراق ذمارة ) -مانى كوردستانخؤى ثةرلة( لة ثةيرِةوى ناو22كمى ماددةى )ثاَلثشت بة حو
ى رؤذى (4) شتنى ذمارةيثةرلةمانى كوردستان لة دان ، ى هةمواركراو1995ساَلى 
 دا ئةم برِيارةى دا: 54/11/5112

ريَتة سةر ئةو ليذنانةى نةى ثةرلةمان كة ناويان لة خوارةوةدا هاتووة دةخناوى ئةم ئةنداما يةكةم:
 ناوى هةريةكةيان هاتووة: بةرامبةر

 

 عمر صاحل عمر           ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان -1

 آليةتى و مندالَ و خيَزان كةذال هادى فقىَ         ليذنةى كاروبارى كؤمة -5
 

رؤذنامةى ةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة ـ54/11/5112 دةرضوونى لةرؤذى ئةم برِيارة لة  دووةم :
 يشدا بآلودةكريَتةوة.( فةرميى ) وةقايعى كوردستان

 
 
 
 
 
 

 مد صادقيوسف حم                                                                                  
 عيَراق -سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                                                 
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 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
 

 بةناوى طةلةوة 
 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 (21ذمارةى برِيار )
 51/55/4152رؤذى دةرضوونى 

 
 بـرِيـار 

 4152 (ى سالَى21ذمارة )
 

هةمواركراو ى 1995(ى ساَلى 1( لةياساى ذمارة )25ماددةى ) ( لة4ثاَلثشت بةحوكمى برطةى )
، هةمواركراو1995 ساَلى(ى 1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة)خؤى يرِةوى ناو( لة ثة52ماددةى ) ،و

 دا ئةم برِيارةى دا: 11/11/5112( رؤذى 11شتنى ئاسايى ذمارة)يثةرلةمانى كوردستان لة دان
 

ئةرك و فةرمانى سكرتيَرى ثةرلةمانى بةرِيَز )فخرالدين قادر عارف( بة دريَذايى ماوةى  يةكةم:
  ظاالفريد ابراهيم ( دةسثيَردريَت. بة ئةندامى ثةرلةمان بةريَز) ،نةبوونى لة ثةرلةماندا  ئامادة

انةوة كارى ثيَ دةكريَ و لة رِؤذنامةى فةرمى رِؤذى ثةسندكردنى لةاليةن ثةرلةم ئةم برِيارة لة دووةم:
 وةقايعى كوردستان ( دا بآلودةكريَتةوة. ) 

 
 
 
 
 
 

 يوسف حممد صادق                                                                                  
 عيَراق -سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                                                 
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 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان

 
 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 (2ذمارةى فةرمان : )
 2/55/4152رؤذى دةرضوونى : 

 
 

 فةرمان
 4152 (ى سالَى2ذمارة ) 

 

 ،عيَراق  –ةرلةمانى كوردستان ى ث52/9/5112دةرضووى رؤذى (ى 51ثشت بة برِيارى ذمارة )
كؤمسيؤنى ذنةى كاتى بؤ ثاآلوتنى ئةندامانى ئةجنومةنى كؤمسياران لةئةم ئةندامانةى خوارةوة لةلي

ئةم ئةرك و فةرمانانة دةطرنة ئةستؤ كة بةرامبةر  ،ى سةربةخؤى هةَلبذاردن و رِاثرسى باآل
 -: كراوةديارى  هةريةكةيان

 

 سةرؤك          حسني امساعيل حسني          -1

 د عبدالرمحن خؤشناو             جيَطرى سةرؤكئوميَ -5

 رابون تؤفيق معروف                   برِياردةر    -2
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 يوسف حممد صادق                                                                                  
 عيَراق -سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                                                 

 
 
 

 وةزارةتى ناوخؤ
 52/55/4152لة  44222ذمارة : 

ى وةزارةتى ناوخؤ ذمارة ماددةى سىَ برطةى يةكةم لة ياسا بةثيَى ئةو دةسةآلتةى كة ثيَمان دراوة لة
  -ييةى خوارةوة :ريَنمابريارمان بة دةركردنى ئةم  5119ساَلى (ى 5)

 4152سالَى  (4ريَنمايى ذمارة )
 ةى كةسى بيانىسيدؤريَنمايى طواستنةوةى 

 ثيَناسةكان  :ماددةى يةكةم 
كةسى بيانى لة  سيةىدؤسية رةوانةكردنى دؤمةبةست لة طواستنةوةى  -: سيةطواستنةوةى دؤ -1

  1يةك بؤ يةكيَكى تر لة ناو هةريَمبةريَوةبةرايةتى نشينطة

ئةو كارتةية كة دةدريَت بة كةسى بيانى بة مةبةستى مانةوة لة هةريَم كة لة  -رتى مانةوة :كا -5
 شةش مانط كةمرت نية . 

 هةريَمى كوردستانى عيَراق .  -هةريَم : -2

 ى حكومةتى هةريَمى كوردستان . وةزارةتى ناوخؤ -وةزارةت : -2

 ئةو كةسةية كة هةَلطرى رةطةزنامةى عيَراقى نيية . -بيانى : -2

طواستنةوةى دؤسيةى  مةبةست لة دةركردنى ئةم ريَنماييانة ريَكخستنى ريَكارةكانى ماددةى دووةم :
  1بيانى  كارىة بازرطانيكردن بة كريَكةسى بيانية بة شيَوةيةكى سيستماتيك وة ريَطرتن ل

و نابيَت يَمة لة دةسةآلتى بةريَوةبةرى طشتى رةطةزنامةى هةر دؤسيةطواستنةوةى  -ماددةى سيَيةم :
 ى . بيداتة خوارةوةى خؤ

بكات بؤ  ىسيةت داواى طواستنةوةى دؤدةتوانيَكريَكارى بيانى يان خاوةن كارةكةى  -ماددةى ضوارةم :
كةش كردنى داواكارييةك بؤ ئةو يَزطاكانى هةريَم لة ريَطاى ثيَشوان ثاركريَكارى بيانى لة نيَ

  -قامة( ثيَداوة بةم مةرجانةى خوارةوة :بةريَوةبةرايةتى نشينطةية كة كارتى مانةوةى )ا
 سىَ مانط بةسةر ثيَدانى كارتى مانةوةى )اقامة( تيَثةربووبيَت .  -1
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 كارتى مانةوةى بةسةر نةضووبيَت .  -5

سيةكةى بؤ بطوازريَتةوة ر لةو ثاريَزطايةى كة دةيةويَت دؤداواكراو بيَت لة اليةن خاوةن كاريَكى ت -2
 ت . لة الى دادنوس ثةسند كرابيَ وة طريَبةستى ئةجنام دابيَت وة

 ت وة لة الى دادنوس ثةسند كرابيَ ت لة اليةن خاوةن كارى نوآدةستةبةرى كةسايةتى كرابيَ -2

ةكةى ىلَ وة بؤ دةطوازريَتةوة سيتى كار لةو دوو ثاريَزطايةى كة دؤئاطادارى هةر دوو بةريَوةبةراية -2
  1ان يتى ئةجنام دانى ريَكارى ياسايى خؤبكريَت بة مةبةس

يَكدا يةك جار ئةجنام دةدريَت وة ساَلةكة لة بةروارى دوا طواستنةوةى لة ساَل دؤسيةطواستنةوةى  -5
 ئةذمار دةكريَت . 

  ةبةرهيَنان دةكريَتذةى وبؤ خاوةن كار يان كؤمثانيا يان ثرؤ دؤسيةطواستنةوةى  -: ماددةى ثيَنجةم
زطايةى كة داواى طواستنةوةى بؤ ئةو ثاريَ بيَتةوةمةرجيَك كؤمثانياكةى يان ثرؤذةكةى طواسرتابة

 دار ة ثشتطريى اليةنى حكومى ثةيوةنديب وةبؤ دةكات يان لقيَكى ىلَ كرابيَتة دؤسيةى
كارى ( لة ياساى 4دة)دمةبةست لة كريَكار و خاوةن كار ئةو كةسانةى لة ما -ماددةى شةشةم :

 ئاماذةيان ثيَدراوة. 1947ى ( ساَل71ذمارة)عيَراقى 
ثيَنجةم  دةى ضوارةم ودتية بيانيانةى كةلة مابؤ ئةو هاووآل دؤسيةطواستنةوةى  -ةى حةوتةم:مادد

ةم ئاماذةى سيَيدةى دماهةمان ئةو دةسةآلتةى كة لة بةنةدراوة دةكريَت بةبىَ مةرج وة ئاماذةيان ثيَ
 ثيَ دراوة.

 -دةى هةشتةم:دما
تةواوكردنى ىلَ كراوة دواى  سيةىنةوةى دؤى كة داواى طواستتيةثيَويستة لةسةر ئةو بةريَوةبةراية -1

ستى بةريَطاى ثؤبةرايةتى طشتى رةطةزنامة بكات ةكة رةوانةى بةريَوكارةكان دؤسيةطشت ريَ
 فةرمى بؤ وةرطرتنى رةزامةندى .

ةبةرايةتى بةريَو سيةكة رةوانةى ئةودؤكةسى بيانى ئاطاداردةكريَتةوة وة،واى وةرطرتنى رةزامةندىد -5
 طوازراوةتةوة ت كة دؤسيةكةى بؤنشينطةية دةكريَ

( 7) ت لة ماوةىكةسى بيانى دةتوانيَ دنةوةى داواكارى طواستنةوةى  دؤسية ،لةكاتى رةتكر -2
 تى طواستنةوة.ن دةسةآلرةكة بدات لة بةردةم هةماارؤذدا تانة لة بري

 -يةم:ماددةى نؤ
بكات نشينطةى كارتر ثاريَزطايةكى لة نةكات و  بةجيَ جيَ هةركريَكاريَك ئةم ريَنماييانة -1

 يَتةوة وة ديثورتى وآلتةكةى دةكريَت.ريليَوةردةط
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كريَكارى بيانى بةكاربهيَنيَت   ك بة ثيَضةوانةى ئةم ريَنماييانةمثانيايةك يان ثرؤذةيةهةر كؤ -5
 رت دةكريَت.كارةكة ديثؤ) بالك ليست ( و كريَ وةرةشةدةخريَتة ليستى 

 نماييانة.ناكريَت دواى دةرضووني ئةم ريَ نماييةككار بة هيض ريَ -ماددةى دةيةم:
 ( عى كوردستان) وةقايئةم ريَنماييانة لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى  -ماددةى يانزدةم:
 . كارى ثيَ دةكريَت

 كريم سنجارى                                                                                                               
 خؤوةزيرى ناو                                                                                                               

 وةزارةتى ناوخؤ
 52/55/4152لة  44252ذمارة : 

تي ناوخؤ ذمارة لة ياساى وةزارة( برِطة/ يةكةم  2) دةدتةى ثيَمان دراوة لة ماثيَى ئةو دةسةآلبة
ئةم  5112ساَلي  (ى45)لة ياساي هاتووضؤ ذمارة ( برطة/ب  25)و بةشي  5119ى ساَلي (5)

 ريَنماييةى خوارةوةمان دةركرد:
 4152سالَى  (2ريَنمايى ذمارة )

 ريَنمايي  يةكخسنت و داناني نرخي ثشكنني و ضؤنيةتي ثشكنيين توندوتؤلَي ئؤتؤمبيل
 ثيَناسةكان مادةى يةكةم:

 . وةزارةت: وةزارةتي ناوخؤي هةريَمي كوردستان -1

بةرِيَوةبةرايةتي: بةرِيَوةبةرايةتي ثؤليسي هاتووضؤى ثاريَزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكاني  هةريَمي  -5
 . كوردستان

كؤمثانياي ثشكنيين مةرجةكاني توندوتؤَلي ئؤتؤمبيل: مةبةسـت لـة كؤمثانيـاي ثشـكنيين      -2
ياسا و ريَنماييـة   ريَثيَدراوةو مؤلةتدراوة بةثيَى ةو كؤمثانيامةرجةكاني توندوتؤَلي ئؤتؤمبيل ئ

 كارثيَكراوةكاني هةريَمي كوردستان.

ئؤتؤمبيل  مةرجةكاني توندوتؤَلي وسةالمةتي: مةبةست لة مةرجةكاني توندوتؤَلي و سةالمةتي -2
ىَ هـيض  ية لة دَلنيابوون لةوةى كةوا هةموو ئاميَرةكاني ئؤتؤمبيل بة باشي كاردةكـات بـةب  بريت

 5112سـاَلي   (ى45)ضـؤي ذمـارة   مةرجةكاني كةلة ياساي هاتووكيَشةيةكي هونةري و بةثيَى 
 هاتووة

 مادةى دووةم:
 مةبةست لة دةركردني ئةم ريَنمايية:
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هاتووضؤ و بةمةبةسيت توندوتؤَلي ئؤتؤمبيلةكانى سةر شةقامةكان و كةمكردنةوةى رووداوةكاني  -1
 تيان .ثاراستين طياني هاووآل

خسنت و داناني نرخيَكي يةكطرتووى ثشكنيين توندوتؤَلي ئؤتؤمبيل بؤ طشت كؤمثانياكاني يةك -5
 ثشكنيين توندوتؤَلي ئؤتؤمبيل.

 ةم:مادةى سيَي
سـالَ لـة    (2كة مؤديَلةكانيان كةمرتة لـة )  نةى طشت ئةم ئؤتؤمبيالنةىثشكنيين دةوري ساآل -1

الفحص دوري سنوي لكافة املركبات ) .)مؤديلي ئةم ساَلةي كة ثشكنينةكةى بؤ ئةجنام دةدريَت(
 (.اليت تقل موديالتها عن ثالث سنوات عن موديل السنة اجلارية

 ( مانط جاريَك بؤ دَلنيابوون لةسةالمةتي.5ثشكنيين ئؤتؤمبيلةكاني فيَركردني شوفيَري هةر ) -5

 نرخي ثشكنيين دووبارة بؤ جاري دووةم بة نيوةى نرخـي ثشـكنيين يةكـةم دةبيَـت )لـةكاتي       -2
 نيين يةكةم( .كدةرنةضووني لة ثش

نرخي ثشكنيين دووبارة بؤ جاري سيَيةم بـة نيـوةى نرخـي ثشـكنيين دووةم دةبيَـت )لـةكاتي        -2
 نيين دووةم(.كدةرنةضووني لة ثش

ثيَويستة ئةجنامداني ثشكنيين تةئكيدي )ثشكنيين دووةم و سيَيةم و كة لة يةكـةم ثشـكنيين    -2
ط تيَثةرِنةكات لة دةرضووني ئةجنامي ثشـكنيين يةكـةم   سةركةوتوو نةبوو( لة ماوةى يةك مان

بةسةرنةكةوتوو و هةفتةيةك لة دةرضووني ئةجنامي ثشـكنيين دووةم بـة سـةرنةكةوتوو. ثـاش     
بةسةرضووني ئةم ماوانة ثشـكنينيةكة دووبارةدةكريَتـةوة سـةرلةنوىَ و بةتـةواوي بـؤ هـةموو       

 بةشةكاني ئؤتؤمبيلةكة.

 ني هةَلبطرييَت و ثيَشكةش بكريَت لة هةر ثشكنينيَكي داهاتوو.ثيَويستة بةَلطةنامةى ثشكن -5

 مادةى ضوارةم:
يةكخسنت و داناني نرخي ثشكنيين طشـت ئـةم ئؤتؤمبيالنـةى كـة لـة كؤمثانياكـاني ثشـكنيين        

ليسيت هاوثيَضي ئةم  (5) و سةالمةتيان بؤ دةكريَت بةثيَى توندوتؤَلي ئؤتؤمبيل ثشكنيين توندوتؤَلي
 ريَنمايية.

 ادةى ثيَنجةم:م
 لةسةر طشت كؤمثانياكاني تايبةت بة ثشكنيين ئؤتؤمبيلة كةوا ثابةندي نرخةكان بن . -5
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بةرِيَوةبةرايةتي ثؤليسي هاتووضـؤي ثاريَزطاكـان و ئيـدارة سـةربةخؤكاني هـةريَمي كوردسـتان        -5
هةَلدةستَيت بة سةرثةرشـيت كـردن و ضـاودَيري كردنـى كؤمثانياكـاني ثشـكنيين تونـدوتؤَلي        

 ئؤتؤمبيل لةرووي نرخ و جيَبةجيَكردني ريَنماييةكاني تايبةت بة توندوتؤَلي ئؤتؤمبيل.

 مادةى شةشةم:
 كار بة هيض ريَنماييةكي تر ناكريَت دواي دةرضووني ئةم ريَنمايية.

 مادةى حةفتةم:
 .ةى لة رؤذنامةى وةقايعي كوردستان ئةم ريَنمايية كاري ثيَ دةكريَت لة رؤذي باَلوبوونةو

 
 كريم سنجارى                                                                                                                

 خؤوةزيرى ناو                                                                                                               
 (5) لزراعية و االنشائية )شفل ، حفارة ، قاشطة(االالت ا

 

 االجور )الفحص االول(/ دينار النوع نوع اآللة ت
 51111 انشائية )صغرية(شفل ، حفارة ، قاشطة 1
 52111 انشائية )املتوسطة(شفل ، حفارة ، قاشطة 5
 22111 انشائية )الكبرية(شفل ، حفارة ، قاشطة 2
 22111 انشائية التخصصية الكبرية 2

 

 (4) حسب حمور االنشائية )كرين ، مضخة و خباطة  كونكريت(
 

 االول(/دينار االجور )الفحص احلمولة النوع نوع اآللة ت
 22111 طن 52 – 15 انشائية حمورين )تاك ويل( 1
 21111 طن 52 – 15 انشائية ثالث حماور )سكس ويل( 5
 22111 طن 21 – 55 انشائية ثالث حماور )سكس ويل( 2
 22111 طن فما فوق 21 انشائية اربع حماور 2
 51111 طن فما فوق 21 انشائية ست حماور 2

 

 (2) الباصات
 

 االجور )الفحص االول(/ دينار محولة النوع نوع الباص ت
 52111 راكب 51 – 11 نقل الركاب الباصات صغرية 1
 52111 راكب 21 – 55 نقل الركاب الباصات املتوسطة 5

 

 (2) الباصات الكبرية )حسب حمور(
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 )الفحص االول( االجور محولة النوع نوع الباص ت
 22111 راكب 21 – 21 نقل الركاب حمورين )تاك ويل( 
 22111 راكب 51 – 21 نقل الركاب ثالث حماور )سكس ويل( 

 

 (2) الشاحنات
 

 عدد احلمولة صنف الشاحنة
 حماور

 االجور االستخدام
 ل(/دينار)الفحص االو

 
 شاحنات صغرية

-  
5 

 5حمرك من 
 سلندر فما فوق

 
52111 

 21111 محل 5 طن 4 – 5 شاحنات متوسطة
 
 
 

 شاحنات ثقيلة

 22111 محل 5 طن فما فوق 4

 21111 محل 2 

 22111 محل 2 
 21111 محل 2 

 
الرتيلة و نصف 

 الرتيلة
 

 1 
5 
2 
2 

 
 محل

4111 
15111 
51111 
52111 

 

 (1) الكرفانات
 

 االجور )الفحص االول(/دينار النوع نوع اآللة ت
 2111 طن 1 – 5/1 عربة مسحوبة 1

 حمور 5عربة مسحوبة  5
 كل حمور اضايف

 11111 طن فما فوق 5
2111 

 11111  كرافان صغرية مسحوب 2

 حمور 5كرافان كبرية مسحوب  2
 كل حمور اضايف

 12111 
2111 

 كرافان صغري متحرك 2
 ثالجةاسعاف او 

 52111 

 حمور 5كرافان كبري متحرك  5
 اسعاف او ثالجة
 كل حمور اضايف

 22111 
2111 

 



  

 

ذمارة                                                                               –31 –                                                                         4132/ 33/ 13
 ( العدد381)

 (2) املركبات الصالون والصغرية والدراجات
 

 االجور )الفحص االول(/ دينار حمرك حماور املركبة
 
 صالون

 
_ 

 51111 سلندر 2حمرك
 52111 سلندر 5حمرك

 
 صالون

5 x 2 
2 x 2 

 51111 راكب 2

5 x 5 
2 x 2 

 52111 راكب 7

 51111 سلندر 2حمرك لغاية حمور 5 بيك اب
 2111   دراجات االلية الصغرية

دراجات االلية املتوسطة و دراجات 
 ذات العجالت الثالث

  4111 

دراجات االلية الكبرية مع دراجات 
 ذات اربع عجالت 

  11111 

 وةزارةتى داد
 41/55/4152لة  5221ذمارة : 

 
 4152( سالَى 51انى  ذمارة )بةي

 

 1994(ى ســاَلى 22شــت بــة حوكمــةكانى مــاددة )يــةك( لــة ياســاى دادنووســى ذمــارة )ثثاَل
 -برِيارماندابة:

ى لة خوارةوة ديـاريكراوة لـة   يةدياريكردنى كاتى دةوامى فةرمانطةى دادنووسى ئيَواران بةم شيَوة
 -رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة :

(ى دواى نيوةرؤ دةست 5( دةوامى فةرمى لة كاتذميَر )21/9و )( تاوةك1/2لةبةروارى ) -1
 ( ئيَوارة كؤتايى ثآ بيَت .7ثيَبكات وة لة كاتذميَر )

(ى دواى نيوةرؤ 1321( دةوامى فةرمى لة كاتذميَر )21/2( تاوةكو  )1/11لة بةروارى ) -5
 بيَت . ( ئيَوارة كؤتايى ثي2321َلة كاتذميَر ) دةست ثيَبكات وة 

 سـنان ضـلبى                                                                                                                              
 ةزيـرى دادو                                                                                                                             

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

 دارايى و ئابوورى تى ةوةزار
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 4152(ى سالَى 2بةيانى ذمارة )
 

( لة ياساى وةزارةتى دارايى و ئابوورى 5( برِطة )17)ماددةى لة دراوة  ئةو دةسةآلتةى ثيَمانبة ثيَى 
 -وة برِيارماندا بة : 5111ى (ى ساَل2ذمارة )

هةَلوةشاندنةوةى ئةو دوو فةرمانطةيةى سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى ذميَركارى كة لة خوارةوة  -
 ( 21/15/5112ناويان هاتووة لة ريَكةوتى )

 هةوليَر  5ايةتى طةجنينةى /بةريَوةبةر -1

 سليَمانى  2بةريَوةبةرايةتى طةجنينةى / -5

 
 

 ريَباز حممد محالن                                                                                                                   
 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                                                      

 

 ارةتى شارةوانى و طةشت و طوزاروةز
 2/55/4152لة  52225ذمارة: 

 بةيان
 

لـة ياسـاى بـةريَوةبردنى     (5و1لـة برطـةى )   (11)دراوة لـة مـاددةى   بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَما
هةمواركراو وة لةبةر بةرذةوةندى طشتى وة طةيشتنى (ى 1992ى ساَل)ى (5وانيةكان ذمارة )شارة

( كـةس  52112ةى سةنطةسةر لة سنورى ثاريَزطـاى سـليَمانى بـؤ )   يشتوانى شارؤضكمارةى دانذ
 -:بة برِيارماندا 

 ( .5( بؤ ثلة )2ةنطةسةر لة ثلة )طؤرينى ثلةى شارةوانى س -1

 .ئةم برِيارة لة رؤذى بآلوبوونةوةى لة رؤذنامةى رةمسيدا جىَ بة جىَ دةكريَت  -5
 نةورؤز مةولوود حمةمةد ئةمني                                                                                                     

 وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار                                                                                                      
----------------------------------------------------------------------- 

 وةزارةتى تةندروستى

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

 4152( سالَى 555بةيانى ذمارة )
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ى ئازادى فيَركارى  سةر بة بةريَوةبةرايةتى كردنةوةى )بةشى ثزيشكى فرياكةوتن( لة نةخؤشخانة -
 طشتى تةندروستى دهؤك  .

 . 55/11/5112ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -
 4152( سالَى 554بةيانى ذمارة )

) بنكةى تةندروستى دار بةرِولة( لـة ناحيـةى   و (  ركردنةوةى )بنكةى تةندروستى بيَستان سوو -
 تى طشتى تةندروستى سليَمانى  . يةةر بة بةرِيَوةبةراتاجنةرؤ س

 . 55/11/5112ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -
 

 4152( سالَى 552بةيانى ذمارة )

( لة مةَلبةنـدى تةندروسـتى شـةهيد     هؤبةى فرياكةوتنى خيَرا ( بؤ ) هؤىل منداَلبوون طؤرينى ) -
 وةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .رِيَباز سةر بة بةريَ

 . 55/11/5112ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -
 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                     

 وةزيـرى تـةنـدروستى                                                                                                           
 وةزارةتى تةندروستى

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

 4152( سالَى 552بةيانى ذمارة )

تى طشتى يةبةرِيَوةبةرا سؤران سةربة ( لة نةخؤشخانةى ئاشتى لة ى دلَةبةشى قةستةر كردنةوةى ) -
 تةندروستى هةوليَر.

 . 57/11/5112ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -
 

 4152( سالَى 551بةيانى ذمارة )
 تى طشتى تةندروستى هةوليَريةبةرِيَوةبةرا بة سةرةندروستى لةم كةمثانةى خوارةوة( دنةوةى )بنكةى تكر -

ــتى - ــةى تةندروس ــةمثى بنك ــة  -1 ك ــتةثة  -5بةحرك ــك  -2قوش ــرمة  -2كةورطؤس  -2باس
 .دارةشةكران

 . 54/11/5112ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -

 ( سالَى552بةيانى ذمارة )
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نى ناوى )بنكةى تةندروستى قولةرةيسى( بؤ )مةَلبةندى تةندروستى قولةرةيسى( لة ناو شارى طؤري -
 ايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .سليَمانى سةر بة بةريَوةبةر

 . 5/11/5112ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -

 ( سالَى551بةيانى ذمارة )
ى )بنكةى تةندروستى ئاوارةكانى نـاوخؤ( لـة شارؤضـكةى عةربـةتى خـواروو سـةر بـة        كردنةوة -

 ةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .بةريَوةب
 . 5/11/5112ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -

 ( سالَى552بةيانى ذمارة )
ياكةوتنى ) نةخؤشخانةى منداَلبوونى فر كارى ( بؤرطؤرِينى ناوى ) نةخؤشخانةى منداَلبوونى فيَ -

 سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى فيَركارى ( 
 . 5/11/5112ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -

 ( سالَى552بةيانى ذمارة )
يـةتى تةندروسـتى   بةريَوةبةرا ى نوى كؤطاكان ( لـة ) بنكةى تةندروستى بؤ كؤمةَلطاكردنةوةى  -

 خةبات سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر 
 . 5/11/5112ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -

 كةوت محة رشيد كريم د.رِيَ                                                                                                                    
 وةزيـرى تـةنـدروستى                                                                                                           

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 العراق –إقليم كوردستان 

 رئاسة االقليم      
 الرئيس         

 باسم الشعب
 4152لسنة  (51رقم ) قـرار

 –وفقًا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة  األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان 
العراق يف جلسته  –اصدره برملان كوردستان  قررنا اصدار القرار الذى 5002سنة ( ل1العراق رقم )

 :  5012( لسنة 53حتت رقم ) 30/9/5012( يف 3املرقمة )
 4152( لسنة 42)رقم  قـرار



  

 

ذمارة                                                                               –37 –                                                                         4132/ 33/ 13
 ( العدد381)

 العراق –تسمية حمافظة حلبجة عاصمة للسالم يف كوردستان 

العراق رقم  –( من قانون انتخاب برملان كوردستان 25)( من املادة 1)إستنادًا اىل أحكام الفقرة 
املعدل ، وبناًء على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء الربملان ، أصدر برملان  1995( لسنة 1)

 ، القرار اآلتي :  30/9/5012ريخ ( واملنعقدة بتأ3 جلسته االعتيادية املرقمة )كوردستان يف
 العراق .  –حمافظة حلبجة هي عاصمة السالم لكوردستان  أوالً :
تعقد اجلهات ذات العالقة املؤمترات والندوات واالجتماعات واملراسيم اخلاصة بنشر ثقافة ورسالة  :ثانياً

 حملافظة ، وختصص احلكومة سنويًا ميزانية خاصة هلذا الغرض . ا هالتعايش السلمي يف هذ
 مني كافة املستلزمات اليت تستوجبها عاصمة السالم . على جملس الوزراء تأ ثالثاً :
جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القرار وإصدار االنظمة والتعليمات  على رابعاً :

 .مه الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكا
 اليعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .  :خامساً
 يف اجلريدة الرمسية ) وقائع كوردستان ( .  ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره :سادساً

 ىـارزانـسعود بـم                                                                                                    
 العراق –رئيس اقليم كوردستان                                                                                                     

 هةولري
42/51/4152 

 االسباب املوجبة
جل ختفيف معاناة ضحايا حمافظة حلبجة جراء جرائم األبادة اجلماعية ) اجلينوسايد ( وايصال من أ

 . الم والتعايش السلمي من كوردستان اىل العامل ، فقد شرع هذا القراررسالة الس
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 قـرار
 4152 ( لسنة42رقم )



  

 

ذمارة                                                                               –38 –                                                                         4132/ 33/ 13
 ( العدد381)

( 1) ( من النظام الداخلي لربملان كوردستان رقم24( والفقرة)أ( من املادة )24استنادًا حلكم املادة)
 ( 5العراق االعتيادية املرقمة ) –ملعدل ، وبناًء على ماجاء يف جلسة برملان كوردستان ا 1995لسنة 

 مايلى: قرر 51/10/5012املنعقدة بتأريخ 
العراق من السادة املدرجة  –ملراجعة النظام الداخلي لربملان كوردستان تشكيل جلنة مؤقتة  والً:أ

 امسائهم أدناه : 
 سةعيد  كريذمينة ا -1

 سليم  ظةمان فيصل -5

 ى فرست صوفى عل -2

 تاح هار حممود فبة -2

 قارةمان قادر فةتاح  -2

  ريَواز فائق حسني -5

 طةشة دارا جالل  -7

 اهلل ابوبكر عمر عبد -4

 د سؤران عمر سعي -9

 منى نيب نادر  -11

 وحيدة ياقو هرمز  -11

 باوةمري  مصطفىعمر  -15

 عبدالرمحن فارس عبدالرمحن  -12

                    وينشر يف اجلريدة الرمسية 51/10/5012قراره يف من تأريخ إ يعترب القرار نافذًا ثانياًًً:
 ( . كوردستان ) وقائع

 يوسف حممد صادق                                                                                                  
 العراق –رئيس برملان كوردستان                                                                                                     

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

 باسم الشعب



  

 

ذمارة                                                                               –39 –                                                                         4132/ 33/ 13
 ( العدد381)

 العراق –برملان كوردستان 
 

 
 قـرار

 4152 ( لسنة42رقم )
 

( لسنة  1العراق رقم )  –( من النظام الداخلي لربملان كوردستان  22استنادًا حلكم املادتني ) 
  -االتي : 5012/ 10/  54( واملنعقدة بتأريخ 4الربملان  جبلسته املرقمة ) قرر ،املعدل  1995

ىل اللجان املؤشرة ازاء                العراق املدرجة امساؤهم ادناه ا –اضافة اعضاء برملان كوردستان  اوالً :
 كل منهم :

 جلنة شؤون الربملان             عمر صاحل عمر       -1
 ى                جلنة الشؤون  االجتماعية والطفل واالسرة هادى فق كةذال-5

 

                     وينشر يف اجلريدة الرمسية 54/10/5012يف  هينفذ هذا القرار من تاريخ اقرار :ثانياً
 وقائع كوردستان ( )

 
 
 
 

 
 يوسف حممد صادق                                                                                                  

 العراق –رئيس برملان كوردستان                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 باسم الشعب



  

 

ذمارة                                                                               –41 –                                                                         4132/ 33/ 13
 ( العدد381)

 العراق –برملان كوردستان 
 

 (21ار )رقم القر
 51/55/4152تأريخ القرار: 

 
 قـرار

 4152 ( لسنة21رقم )

 واملادة ،املعدل  1995( لسنة 1( من القانون رقم )25( من املادة )4استنادًا الحكام الفقرة )
، قرر الربملان املعدل  1995( لسنة 1) رقم العراق –( من النظام الداخلي لربملان كوردستان 53)

 تي :اآل 10/11/5012( واملنعقدة بتأريخ 10) رقمةجبلسته االعتيادية امل
 

فريد ابراهيم ( طيلة فرتة غياب سكرتري  ظاالناطة مهام سكرتري الربملان بعضوة الربملان السيدة ) إأوالً: 
 الربملان السيد )فخرالدين قادر عارف( .

                يف اجلريدة الرمسية  قراره من قبل الربملان وينشرمن تاريخ أ ينفذ هذا القرار أعتبارًا ثانياً:
 . ( ) وقائع كوردستان

 
 
 
 

 يوسف حممد صادق                                                                            
 عراقال –رئيس برملان كوردستان                                                                                

 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 



  

 

ذمارة                                                                               –43 –                                                                         4132/ 33/ 13
 ( العدد381)

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 (2رقم االمر )
 2/55/4152تأريخ االمر : 

 
 أمـر

 4152 ( لسنة2رقم )
 

 ، 5012/  9/  53( الصادر بتأريخ  51العراق رقم )  –برملان كوردستان  استنادًا اىل قرار
 يتوىل 

  اللجنة املؤقتة لرتشي  اعضاء جملس املفوضني يف املفوضية العليا األعضاء الواردة امساؤهم أدناه يف
 املهام املؤشرة ازاء كل منهم: ، ستفتاءألاملستقلة لأل نتخابات وا

 

 للجنة رئيسًا    حسني امساعيل حسني               -1
 للرئيس دالرمحن خوشناو            نائبًائوميد عب -5
 مقررًا    توفيق معروف                رابون -3
 
 

 
 

 يوسف حممد صادق                                                                                       
 العراق –رئيس برملان كوردستان                                                                                           

 
 
 
 


