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 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان

 هةريَمى كوردستانى عيَراق
 سةرؤكايةتى هةريَم                

 سةرؤك          
 بةناوى طةلةوة

 2015سالَى  ى(4ذمارة )ى برِيار

 -ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان (10(ي ماددةي )1تةى لة برِطةي )ثيَي ئةو دةسةآلبة
بريارماندا بة دةركردنى بريارى   ، ى هةمواركراو ثيَمان دراوة 2005اَلي ى س(1عيَراق ي  ذمارة )

عيَراق لة دانيشتنى دةسثيَكى خوىل بةهارة   - كة ثةرلةمانى كوردستان 2015ساَلى  ى(1ذمارة )
 ثةسةندى كردوة : 3/3/2015لة 

  برِيار
 ردستان ـ عيَراقوتن و ثةسةندكردنى قائمقام و بةرِيَوةبةرى ناحية لة كوبرِيارى ثاآل 

 مةبةست لةم دةستةواذانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة:  يةكةم:
 ئةجنومةنى وةزيران: ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان. ـ1
 وةزارةتى ناوخؤ: وةزارةتى ناوخؤى هةريَمى كوردستان.  ـ2
ي 2009(ى ساَلى 3اق ذمارة )ياساى ثاريَزطاكان: ياساى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان ـ عيَر  ـ3

 هةمواركراو. 

 دووةم:  
عيَراق بة هـةمان ئـةو مـةر  و ثوـة و ئـةر  و       -قائمقام و بةرِيَوةبةرى ناحيةكانى كوردستان   -1

دةسةالتانةى لة ياساى ثاريَزطاكان دةق نووس كراون بة زؤرينةى رِةهـاى ئةنـدامانى ئةجنومـةنى    
( رؤذ دواى ثيَشـكة   15دةكريَن لة مـاوةى )  ق ثةسةندثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان ـ عيَرا 

 كردنى ناوى ية  ثاَليَوراو لةاليةن ثاريَزطار.

( رؤذدا نـاوى  15، ثاريَزطار لة ماوةى ) ئةطةر ثاَليَوراوةكة زؤرينةى ثيَويستى بة دةست نةهيَنا  -2
يكانيزمة بةردةوام ، ئةو م كانديديَكى تر بة هةمان ميكانيزم رةوانةى ئةجنومةنى ثاريَزطا دةكات

 دةبيَت تا كانديد دةنطى ثيَويست بةدةست ديَينَ. 

ناوى ثةسـةندكراو لـة رَيطـةى ثارَيزطـا بـةرز دةكرَيتـةوة بـؤ وةزارةتـى نـاوخؤ بـة مةبةسـتى              -3
( رؤذ لـة  15بةرزكردنةوةى بؤ ئةجنومةنى وةزيران بؤ دةركردنى فةرمانى دامةزراندن لة ماوةى )

 رؤذى ثةسةندكردنى. 
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 م:سيَية
  قائمقام و بةرِيَوةبةرى ناحيةكان لة ذيَر ضاوديَرى ئةجنومةنى ثاريَزطاكانى هةريَمي كوردستاندا دةبن ـ1

، بةهةمان ميكانيزمى ضاوديَرى كردنى ثاريَزطار وة  لة برِطةى )دووةم(ى مـاددةى ةةةـةمى   
 ياساى ثاريَزطاكان ئاماذةى بؤ كراوة. 

كوردستان ـ عيَراق لةاليةنى كارطيَرِييةوة ثةيوةست دةبـن بـة     قائمقام و بةرِيَوةبةرى ناحيةكانى ـ2
وةزارةتى ناوخؤ لةرِيَطاى ثاريَزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان، ثاريَزطار يان وةزيرى ناوخؤ بؤي هةية 

( دوو 2/3كارالدانيان بة رةزامةندى )بةرِيَوةبةرى ناحية بكات، لةسةر  داواى الدانى قائمقام يان
 نطى ئةندامانى ئةجنومةنى ثاريَزطا دةبيَت. لةسةر سيَى دة

 ضوارةم:  
ئةم برِيارة جيَبةجيَ دةكريَت تا كاتى هةَلبذاردنى خوىل داهاتووى ئةجنومةنى ثاريَزطا و قـةزا و   ـ1

(ى 4ناحيةكان، بةثيَى ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثاريَزطا و قةزا و ناحيةكانى هةريَم ذمارة )
 او. ى هةمواركر2009ساَلى 

 ئةم برِيارة ثاريَزطاى هةَلةجبة ناطريَتةوة.  ـ2
لةسةر ئةجنومةنى وةزيران، وةزارةتى ناوخؤ و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ثيَويستة حوكمةكانى   ثيَنجةم:

  ئةم برِيارة جيَبةجيَ بكةن.
ــةم: ــةرمي     شةش ــةى ف ــة رؤذنام ــت و ل ــةجيَ دةكريَ ــوونيةوة جيَب ــة رؤذى دةرض ــارة ل ــةم برِي                        ئ
  ودةكريَتةوة.( بآل وةقايعى كوردستان )

 
 مـسعود بارزانـي                                                                                                                             

 سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق                                                                                                
 هةوليَر 

16  /3 /2015  
 هؤيةكانى دةرضوواندن

بةهؤى ئةجنام نةدانى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى قةزا و ناحيةكانى هةريَمى كوردستان بةثيَى ياساى ذمارة 
 . ندراي هةمواركراو، ئةم برِيارة دةرضوي2009َ(ى ساَلى4)
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 وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى
 

 18/3/2015لة  9/5623ذمارة : 
 

 كؤنووسي لةسةر(  آلبا خويَندني و زانسيت كاروباري / ضوارةم تةوةرةي /1 برطةى ) رِؤةنايي لةبةر
 بة درادرابوو،بريار ئةجنام( 22/2/2015ى )لةريَكةوت وةزارةت ئةجنومةني ي(4) ذمارة كؤبوونةوةي
 :خوارةوة ةيَوةيةي بةم كوردستان هةريَمي حكومييةكاني لةزانكؤ دكتؤرا خويَندني ريَنمايي دةركردني

 هةريَمي حكومييةكاني زانكؤ لة دكتؤرا خويَندني زياتري طةةةثيَداني و طشيت بةرذةوةندي ثيَناو لة 
 ، دةردةكات دكتؤرا خويَندني ريَنمايي زانسيت تويَذينةوةي و آلبا خويَندني وةزارةتي ، كوردستان
 بةرز ثرِؤسةي بةرِةضاوكردني دكتؤرا خويَندني يهةَل رِةخساندني لة بريتيية ريَنمايية لةم ئامانج
  . زانسيت تويَذينةوةي و خويَندن كواَلييت رِاطرتين

 

 2015 سالَي ي(2) ذمارة رِيَنمايي
 كوردستان يهةريَم حكومييةكاني زانكؤ لة دكتؤرا خويَندني رِيَنمايي

 

 و( كوردستان هةريَمي حكومييةكاني زانكؤ لة دكتؤرا خويَندني) ريَنماييةكاني و مةر  :يةكةم
 خالَ رِيَذةي بةثيَي رِيزبةندي سيستمي ثيَوةرةكاني و ثيَشكةةكاران نيَوان لة ثيَشربِكيَ رِيَكخستين

 :ماستةر و بةكالؤريؤس ي(معدل) منرة تيَكرِاي -1
 لة جطة) كردن ثيَشكة  بؤ مةرجة بةكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري بؤ%( 60) يمنرة تيَكراي -أ 

 كؤمنرة تيَكرِاي رةضاوي كة دةرمانسازي، و ددان ثزيشكي و ثزيشكي كؤليَذةكاني دةرضوواني
 و دةبيَت ي(خالَ) سفر( 0) واتة وةرناطريَت خالَ هيض%( 60) منرةي تيَكرِاي بؤية ، (ناكريَـت

 منرةكةي تيَكرِاي ثيَشكةةكار ئةطةر منونة بؤ)  دةكريَت زياد بؤ خاَلي ية  منرةية  رهة بةزيادبووني
 (.وةردةطريَت خالَ ثيَنض( 5) ئةوا بوو ثيَنض و ةةست%( 65)
 خالَ هيض كؤمنرةية ئةو بؤية ، ثيَشكةةكردن بؤ ثيَويستة%( 70) ماستةر منرةي تيَكرِاي -ب

 زياد بؤ خاَلي ية  منرةية  هةر زيادبووني بة و ةبيَتد ي( خالَ) سفر( 0) واتة وةرناطريَت،
  ثيَنض( 5) ئةوا بوو ثيَنض حةفتاو%( 75) منرةكةي تيَكرِاي ثيَشكةةكار ئةطةر منونة بؤ) دةكريَت

 ماستةر منرةي تيَكرِاي لةطةلَ بةكالؤريؤس منرةي تيَكرِاي خاَلي هةردوو دواتر .وةردةطريَت خالَ
 .ثيَشكةةكار منرةي تيَكرِاي كؤكراوةي خاَلي دةبيَتة و كؤدةكريَتةوة

 كةمرت نيو لة و دةكريَت ئةذمار تةواو منرةي بة بيَ زياتر يان منرة نيو كة حاَلةتةدا لةو/ تيَبيين
 .الدةدريَت

 :ثيَشكةةكردن كاتي لة ئينطويزي زماني توانسيت ئاسيت مةرجي -2
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 دكتؤرا،/ آلبا خويَندني بؤ ثيَشكةةكردن بؤ مةرجة كة ئينطويزي زماني توانسيت ئاسيت كةمرتين -أ 
( 5) ئاستانة لةو يةكيَك هةر بؤ ثيَشكةةكار هاتووة، خوارةوةدا خشتةي لة كة ةيَوةيةية بةم
 ئايوتس منرةي نيو( 0,5) هةر زيادبووني بة و دةرضوونة ئاسيت نزمرتين كة وةردةطريَت، خالَ ثيَنج

 خشتةي لةم وةكو دةكريَت، زياد بؤ تري خاَلي دوو( 2) تر تاقيكردنةوةكاني لة بةرامبةرةكاني و
 :رِوونكراوةتةوة خوارةوةدا

 

 بوارى خويندن

وةرطرتنى خالَ بؤ هةر  جؤرى تاقيكردنةوة
يةكيَك لة 

 IELTS تاقيكردنةوةكان
TOEFL 

(IBT) 

TOEFL 

( PBT ) 

Pearson 

Academic 
( PTE ) 

 و ثةتي زانستة
 و سروةيت
 و ثراكتيكي
 نثزيشكيةكا

 الصرفة العلوم)
 والطبيعية

 (والطبية والتطبيقية

4 40 450 36 5 

4,5 48 473 41 7 

5 56 495 47 9 

5,5 64 518 52 11 

6 72 541 58 13 

6,5 80 564 63 15 

7 88 586 68 17 

7,5 96 609 74 19 

8 104 632 79 21 

8,5 112 654 85 23 

9 120 677 90 25 

زانستة 
 ةتييةكانمرؤظاي

3,5 32 427 32 5 

4 40 450 36 7 

4,5 48 473 41 9 

5 56 495 47 11 

5,5 64 518 52 13 

6 72 541 58 15 

6,5 80 564 63 17 

7 88 586 68 19 

7,5 96 609 74 21 

8 104 632 79 23 

8,5 112 654 85 25 

9 120 677 90 27 

 

 هةريَمي حكومييةكاني زانكؤ ئينطويزي زماني سيَنتةري برِوانامةي ثيَشكةةكار ئةطةر -ب
 .ثيَدةدريَت خاَلي ثيَنض( 5) ئةوا دةرضووبيَت خولةكةدا لة و هيَنابيَت بةدةست كوردستاني
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 تيَزي تاوتويَكردني لة بةر و دكتؤرا خويَندني خولي يةكةم بؤ دكتؤرا خويَندني تةواوكردني ثيَش - 
 بؤ بةرزبكاتةوة ئينطويزي زماني توانسيت ئاسيت دكتؤرا ويَندكاريخ/ قوتابي ثيَويستة دكتؤراكة،

 ئايوتس ةةةي ي(6)و(مرؤظايةتيةكان زانستة) بواري بؤ بةرامبةرةكاني و ئايوتس يثيَنض ي(5)
 تاوتويَكردني ثيَضةوانةوة(.ثزيشكيةكان و وتةتبيقي سروةيت و ثةتي زانستة)بؤبواري وبةرامبةرةكاني

 دكتؤراكةي خويَندني ياسايي لةماوةي مةرجة ئةم تاجيَبةجيَكردني ريَتناد ئةجنام تيَزةكةي
              حكوميةكاني زانكؤ زماني سيَنتةرةكاني لة ئينطويزيان زماني خولي كة كانديدانةي ئةو -د

                 كةمرتين بة دةكريَت هاوتا خوالنة لةو بةةداريكردنيان ئةوا بينيوة كوردستان هةريَمي
                 ضواري( 4) بة دةكريَت هاوتا واتة دكتؤرا خويَندني بؤ ثيَشكةةكردن بؤ ثيَويست منرةي

 تاقيكردنةوةي منرةي نيوي و سيَ( 3,5) و زانستييةكان ثسثؤرِيية بؤ  IELTS تاقيكردنةوةي
IELTS خويَندني تةواوكردني لة بةر ةيَوة بةهةمان مرؤظايةتييةكان، ثسثؤرِيية بؤ                  
  ينطويزيـئ انيـزم يتـتوانس ستانداردةكاني تاقيكردنةوة لة يةكيَك ثيَويستة دكتؤرا

(TOEFL-IBT, TOEFL-PBT, IELTS, PEARSON Academic-PTE  ) بواري بؤ و بدةن ئةجنام 
         بواري بؤ بةرامبةرةكاني، و ئايوتس يثيَنض( 5) بؤ بةرزبكاتةوة ئاستيان( مرؤظايةتيةكان زانستة)
 بة ، بةرامبةرةكاني و ئايوتس ةةةي( 6( )ثزيشكيةكان و وتةتبيقي سروةيت و ثةتي زانستة) 

 ياسايي ماوةي لة مةرجة ئةم جيَبةجيَكردني تا نادريَت ئةجنام تيَزةكةي تاوتويَكردني ثيَضةوانةوة
 . دكتؤراكةي خويَندني

 /تيَبيين
                     وة  ئينطويزي زماني توانسيت ستانداردي تاقيكردنةوةي ئةجنامداني بة سةبارةت -أ

(IELTS  ، TOEFL )ئةو ثيَويستة ، عيَراق ديكةي ةارةكاني و كوردستان هةريَمي دةرةوةي لة 
 تاقيكردنةوةي سةرةكي بنكةي لقةكاني لة بيَت لقيَك دةدريَت ئةجنام ليَ تاقيكردنةوةي سيَنتةرةي

(IELTS و TOEFL )فةرمي ساييت ويَب بة ثشت دةبيَت مةبةستة  ئةم بؤ و                  
(IELTS و TOEFL )هةبيَت ةارة لةو سيَنتةرة ئةو لقي كة درابيَت ئاماذة تيايدا و ببةسرتيَت 
 .داوة ئةجنام ليَ تاقيكردنةوةي ثيَشكةةكار كة

 خوليان ئةوانةي بؤ هةريَمدا حكومييةكاني زانكؤ لة ئينطويزي زماني سيَنتةري برِوانامةي -ب
 خولةكةدا لة و نةبووبيَت كةمرت كاتذميَر( 160) لة خولةكة ماوةي بينيوة،بةمةرجيَك
 لة حكومييةكان زانكؤ ئينطويزي زماني سةنتةري برِوانامةي بة ثةيوةست دةرضووبيَت،ماوةي
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        سةبارةت هةروةها دةكريَت، ئةذمار دواوة بة سالَ ضوار( 4) ماوةي بؤ ةوةـ(1/1/2011)
          سالَ دوو( 2) ماوةي بؤ و نةضووبيَت بةسةر ماوةكةي ثيَويستة ئةليكرتؤني تاقيكردنةوةي بة
 .دةكريَت ئةذمار(  تاقيكردنةوة ريَكةوتي بنةماي لةسةر )
 و ئينطويزي ثسثؤري لة ماستةرن و بةكالؤريؤس) برِوانامةي هةَلطري ثيَشكةةكارانةي ئةو - 

 بةدةست ئاست هةمان و بدةن ئةجنام ئينطويزي زماني توانسيت تاقيكردنةوةي تةثيَويس( وةرطيَران
 .ثيَكراوة ئاماذةي سةرةوة خالةكاني لة كة بهيَنن

 ئةجنامي(  دةكريَتةوة داهاتوو ساَلي يان سالَ ئةم كة ) دكتؤرا خويَندني يةكةمي خولي بؤ -د
 هةريَمي حكوميةكاني زانكؤ لة كة ئينطويزي زماني سيَنتةرةكاني لة خويَندن كؤرسةكاني
 بؤ ثيَشكةةكار ثيَويستة داهاتوو خولةكاني بؤ مآلبة دةكريَت، ئةذمار دةخويَندريَن كوردستان
 كة جيهاني ستاندةردةكاني تاقيكردنةوة لة هاوتاكةي يان ئايوتس تاقيكردنةوةي دكتؤرا خويَندني

 زانستة) بواري بؤ ثيَشكةةكردن رجيمة وة بدةن، ئةجنام وةزارةمتان لةاليةن باوةرِثيَكراوة
 بواري بؤ و بهيَنن دةست بة هاوتاكةي يان ئايوتس تاقيكردنةوةي يثيَنض( 5( )مرؤظايةتيةكان

 لة هاوتاكةي يان ئايوتس ةةةي( 6( )ثزيشكيةكان و ثراكتيكي و سروةيت و ثةتي زانستة)
 .بهيَنن بةدةست ديكة ستاندةردةكاني تاقيكردنةوةي

 :زانسيت توانسيت يكردنةوةيتاق مةرجي -3
 لةم دةربضيَت خوازيار مةرجة و ئةجنامدةدريَت%(100) لة زانسيت توانسيت تاقيكردنةوةي -أ 

 ،(بهيَنيَـت دةست بة تاقيكردنةوة بؤ تةرخانكراو منرةي 100 لة منرة 50 واتة) تاقيكردنةوةية
 ي%( 50) و طشيت سثؤريث لة زانسيت توانسيت تاقيكردنةوةي ثرسيارةكاني%( 50) ثيَويستة

 بيَت بوارةكةي ووردي ثسثؤري لة ثرسيارةكان تري
 خويَندن كورسي نيية بؤي زانكؤية  هيض هةروةها ناكريَتةوة، ثرِ مايةوة بةتالَ كورسي ئةطةر -ب

 . وةزارةتةوة لةاليةن ثةسةندكراو ثالني بؤ بكات زياد
 ميآلوة زانستيدا توانسيت كردنةوةكانيتاقي ثرسياري ثيَشكةةكردني لةطةلَ ثيَويستة/ تيَبيين
 .بكريَت ثيَشكة  ثرسيارةكان منونةيي

 :  تةمةن مةرجي -4
 تةمةني نابيَت واتة ناكريَت، تةرخان بؤ خاَلي هيض مآلبة ثيَشكةةكردن، بؤ مةرجة تةمةن ميضي -أ

 مامؤستاياني بؤ بيَت  زياتر( لةدايكبوون ساَلي بنةماي لةسةر) سالَ ثيَنض ثةجناو( 55) لة خوازيار
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 ثيَشكةةكاراني بة سةبارةت. ثيَشكةةكردندا كاتي لة آلبا خويَندني وةزارةتي كارمةنداني و زانكؤ
 . دةبيَت ثاراليَل ةيَوازي بة خويَندنةكةيان آلبا خويَندني وةزارةتي دامودةزطاكاني دةرةوةي

 خويَندني وةزارةتي بة سةر نةيكارمةندا و مامؤستا ئةو دةكريَت دكتؤرا خويَندني خولةي ئةم بؤ -ب
 بةسيستمي ثيَوةرةكان هةمان بة ثيَشربكيَ بضنة سالَ ثيَنج ثةجناو( 55) لة زؤرترة تةمةنيان و نآلبا

 .ثاراَليَلَ
 : خزمةت نيآلسا مةرجي -5

 رؤذي دوايني ريَكةوتي تا ماستةر برِوانامةي بةدةستهيَناني دواي فعوي خزمةتي ساَلي دوو بووني
 كة ثيَشكةةكارةي ئةو بؤ ناكريَت تةرخان خالَ هيض بؤية. ثيَشربكيَ ضوونة بؤ مةرجة ردنثيَشكةةك

 هةر زيادبووني بة مآلبة هةية، خزمةتي سالَ دوو( 2) تةنها ماستةر خويَندني تةواوكردني دواي
 .يَتنةب زياتر خالَ دة( 10) لة مةرجيَك بة دةكريَت، زياد بؤ خاَلي ية ( 1) ئةوا خزمةت ساَليَكي

 :زانسيت وكراوةيآلب -6
 برِواثيَكراو زانسيت طؤظاريَكي لة وكردنةوةآلب بؤ ثةسةندكراو يان وكراوةآلب تويَذينةوةيةكي هةر بؤ
 دةستهيَناني بة دواي مةرجيَك بة دةدريَت ثيَشكةةكار بة خالَ ثيَنض( 5( )حمكم يان معتمد)

 .نةبيَت( مستل) هةَليَنجراو ماستةرةكةي نامةي لة و بيَت ماستةرةكةي برِوانامةي
 :بةردةوام زانستخوازي و مامؤستا هةطبةي -7

 جؤري دَلنيايي منرةي لة بريتيية كة ثيَوةر دةبيَتة مامؤستا هةطبةي لة خويَندن ساَلي دوايني منرةي
 هةطبةي لة منرةي ضوار( 4) خوازيار ئةطةر منونة بؤ)  خالَ وةرطرتين بؤ بةردةوام زانستخوازي ومنرةي

 بةردةوام زانستخوازي بة سةبارةت هةروةها.  (دةدريَت ثيَ خاَلي ضوار( 4) ئةوا هةبيَت مامؤستا
 .دةكريَت ثةيرِةو ةيَوة هةمان
 رِيزبةندي و خوازياران خاَلةكاني كؤي دةبيَتة سةرةوة ثيَوةرانةي ئةو بؤ خاَلةكان كؤي/ تيَبيين

 . ثيَشربِكيَ خاَلةكاني
 يهةَلطر ياخود عيَراقن ديكةي ةارةكاني دانيشتووي كة ةةكارانةيثيَشك بةو سةبارةت :دووةم

 :نني عيَراقي رةطةزنامةي
 ثاراليَل سيستمي بة دكتؤرا خويَندني بؤ هةية ثيَشكةةكردني مايف هةريَم دةرةوةي لة عيَراقي تيآلهاو -1  
 عيَراقي طةزنامةيرة يهةَلطر واتة) عيَراقن دةرةوةي دانيشتووي كة خوازيارانةي بةو سةبارةت -2

 . ثاراليَل سيستمي بة هةية كردنيان ثيَشكة  مايف( نني
 :دكتؤرا خويَندني بةرِيَوةضووني ثرِؤسةي :سيَيةم
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 دكتؤرايان خويَندني كة بةةانةي لةو بكةن ئامادة  دكتؤرا خويَندني ثالني زانكؤكان ثيَويستة -1
 بووني بةثيَي واتة ، هةية بةردةواميان ثيَداويسيت ئيَستا  و كؤن سيستةمي بة كراوةتةوة تيَدا

 ثيَداويستية بووني و ريَنماييةكان بةثيَي ثيَويست زانسيت ثوةي بة ثسثؤر مامؤستاي
 سيَ( 3) و ثرؤفيسؤر ية ( 1) بووني مةرجي وةكو)  دكتؤرا خويَندني بؤ ديكة زانستييةكاني
 (.هتد..و بة  لة ياريدةدةر ثرؤفيسؤري

 مامؤستايانةي ئةو لةاليةن دكتؤرا خويَندني بؤ( أولي) سةرةتايي زةَليَكيثرِؤثؤ و ناونيشان -2
 سةرثةرةتياري سيستةمةدا لةم نيية مةر  ، دةكريَت ثيَشكة  هةية تيكردنيانسةرثةرة مةرجي
 ثرِؤثؤزةَلة و تويَذينةوةكان ناونيشاني تةنها ثيَشكةةكردندا قؤناغي لة ، هةبيَت دةرةكي

 بة ثرِؤثؤزةَلةكان وردةكاري خويَندكار /قوتابي وةرطرتين دواي ، ةنريَترادةطةي سةرةتاييةكان
 .ئامادةدةكريَن خويَندكار /قوتابي و سةرثةرةتيار نيَوان لة هةماهةنطي

 مرؤظايةتييةكان بةةة و زانستيةكان بةةة خويَندكاري /قوتابي خويَندنةكةيدا ماوةي لة دةكريَت -3
 نيَوان لة فةرمي رةزامةندييةكي بةثيَي تآلو دةرةوةي بضيَتة مانط ةة ( 6) تا سيَ( 3)

 و خويَندنة جؤرة ئةو سيستمي بة ئاةنابوون مةبةسيت بة ، دةرةوة زانكؤكةي و سةرثةرةتيار
 خويَندكاري /قوتابي دةرةوةي ضوونة ليَرةدا زانكؤية، لةو تويَذينةوةكةي لة بةةيَك ئةجنامداني

 بة سةرثةرةتيار بؤ دةرةوة ضوونة و دةبيَت( Sabbatical Leave) سيستةمي بةثيَي دكتؤرا
 بة برِطةية ئةم واتة. نةكات تيَثةر مانطيَك لة مةرجيَك بة دةبيَت( إيفاد) ةاندكردن ةيَوازي
 . تآلو دةرةوةي نةضنة سةرثةرةتيار و خويَندكار/قوتابي دةكريَ  و دةكريَت جيَبةجيَ( جواز)  ةيَوةي
, نةبوو دةرةكي زانكؤي بؤ دةرةوة ضوونة بة ثيَويسيت خويَندكار/قوتابي ةرئةط حاَلةتيَكدا لة/تيَبيين
 .تآلو دةرةوةي بضيَتة ناكات ثيَويست سةرثةرةتياريش ئةوا
 ئةجنومةني تيآلدةسة لة  ، سالَ سيَ (3) لة بريتيية سيستمةدا لةم دكتؤرا خويَندني ماوةي -4

 ئةجنومةني تيآلدةسة لة و بكاتةوة دريَذي يةكةم جاري بؤ مانط ةة ( 6) ماوةي بؤ كة كؤليَذة
 بة ثيَويستدا كاتي لة بكاتةوة، دريَذي دووةم جاري بؤ مانط ةة ( 6) ماوةي بؤ زانكؤية

 .بكريَتةوة دريَذ ثيَنجةم ساَلي بؤ دةكريَت وةزارةت رِةزامةندي
 ريَطاي لة ةيةه ئةوةي مايف زانسيت تويَذينةوةي و سرتاتيجي ديراساتي بؤ كوردستاني دةستةي -5

 .بكات ثيَشكة  ثرِؤثؤزةلَ زانكؤكانةوة
 :دكتؤرا برِوانامةي وةرطرتين زانستييةكاني ثيَداويستيية : ضوارةم
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 كؤرسةكاني خويَندنةكةيدا يةكةمي وةرزي لة دكتؤرا كانديدي ثيَويستة: كؤرسةكان وةرطرتين -1
 بؤ ئامادةكاري كؤرسي لة دةبيَ ييتبر كة وةربطريَت( يةكة15 تا 12 نيَوان لة) دكتؤرا خويَندني

 زانسيت بةةي و سةرثةرةتيار اليةن لة كة خويَندنةكة، وردي ثسثؤري و تويَذينةوةكة ئةجنامداني
 .دةكريَت دةستنيشان

 هةر لة نةبيَت كةمرت%( 60) لة منرةكةي دا كؤرسةكان تاقيكردنةوةي لة خويَندكار/ قوتابي مةرجة   
 .نةبيَت كةمرت%( 70) لة ي(معدل) كؤمنرة  تيَكراي كؤرسةكاندا تاييكؤ لة و بابةتانة لةو ية 
 زانستة و ثراكتيكييةكان و سروةيت و ثةتي زانستة) بواري لة دكتؤرا خويَندكاري/قوتابي -2

 دوو( 2) تيَزةكةي تاوتويَكردني ثيَش مةرجة ،(مرؤظايةتييةكان زانستة) بواري لة و( ثزيشكيةكان
 فاكتةري كة نيَودةوَلةتي زانسيت طؤظاريَكي لة دكتؤراكةي تيَزي لة ةَليَنجراوه زانسيت تويَذينةوةي
 .وبكاتةوةآلب رؤيتةر تومسن ثيَي بة هةبيَت( Impact Factor) كاريطةري

 و بوارةكةيدا لة مةعريفة بةرهةمهيَناني لة بيَيت رِةسةن بةةدارييةكي دكتؤرا تيَزي ثيَويستة -3
 بةثيَي ثسثؤرِةوة، ليَذنةيةكي لةاليةن تيَزةكة زانسيت طفتوطؤي لة تدةبيَ برييت هةَلسةنطاندنيش
 يةكةكاني ذمارةي نابيَت واتة ، (يةكةية 50 تا 45) دكتؤرا تيَزي زانسيت طفتوطؤي رِيَنماييةكاني

 . بيَت كةمرت يةكة ةةست( 60) لة دكتؤرا
 : طشتييةكان تيَبينيية : ثيَنجةم

 . بيَت ثسثؤرِي لةية  ماستةري و بةكالؤريؤس امةيبرِوان ثيَشكةةكار ثيَويستة -1
 وةزارةتي داموودةزطاكاني دةرةوةي و آلبا خويَندني وةزارةتي لة ماستةر برِوانامةي هةَلطراني -2

 . بكةن ثيَشكة  سيستمة ئةم بؤ داواكاري دةتوانن آلبا خويَندني
 بؤيان كاتيَك ، (زماالت) يان( عثاتب) نيَردراوان ةيَوةي بة يان مرؤيي تواناسازي وةرطرياواني -3

 خويَندني وةزارةتي ثةسةندكراوي فةرمي نووسراوي ) هاتوو ئةطةر بكةن، ثيَشكة  داخوازي هةية
 لةم ثاةطةزبوونةوةيان كةوا ثيَدرا يان ( رؤةنبريييةكان ثةيوةنديية و نيَردراوان فةرمانطةي /آلبا

 .بسةمليَينَ خويَندنانة جؤرة ئةم و بةرنامةية
 ةيَوازيَكي هةر بة يان و دةرةوة بؤ نيَردراوان مرؤيي تواناسازي ثرِؤطرامي ثيَي بة كانديدانةي ئةو -4

 جيا هؤكاري بة نةكردووة تةواو خويَندنيان و طةرِاونةتةوة ئيَستادا لة( زماالت) و( بعثات)وةكو تر
 . ةرِانةوةيانط بةسةر سالَ سيَ( 3) تيَثةربووني تا نيية ثيَشكةةكردنيان مايف جيا،

 تا نةبن تةواو دؤكيوميَنتةكان سةرجةم ئةطةر ، وةرناطرييَت ثيَشكةةكردن مامةَلةيةكي هيض -5
 توانسيت تاقيكردنةوةي لة بةةداربووني مايف خوازيار ثيَضةوانةوة بة ، ثيَشكةةكردن رؤذي دوايني
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 آلبا خويَندني و انستز كاروباري بؤ زانكؤكان سةرؤ  ياريدةدةري فةرمانطةي ، نابيَت زانسيت
 .دؤكيوميَنتةكان كردني وردبيين لة بةرثرسيارن

  دارايي اليةني :شةشةم
 طشت نآلبا خويَندني وةزارةتي دامةزراوةكاني و زانكؤكان ميالكي لةسةر كانديدانةي ئةو بؤ -1

 اَلةتيح لة. كردؤتةوة دكتؤراكةي خويَندني كة دةبيَت زانكؤية ئةو ئةستؤي لة ثرِؤذةكة تيَضووي
 زانكؤ ميالكي لةسةر دكتؤرا خويَندكاري/قوتابي ئةطةر تازةكان، زانكؤ بؤ كورسي تةرخانكردني

+ سةرثةرةتيار و تاوتويَكردن ليذنةي ثاداةيت وةكو) خويَندنةكة تيَضووي ئةوا وةرطريا، نويَيةكان
 .دةبيَت سوودمةند زانكؤي ئةستؤي لة( تويَذينةوةكة خةرجي و ضاثكردن خةرجي

 بوودجةي تةواوي نآلبا خويَندني وةزارةتي دامةزراوةكاني ميالكي دةرةوةي لة كانديدانةي ئةو -2
 كاتي لة ثيَويستة بؤية دةبيَت، خؤيان وةزارةتةكاني ئةستؤي لة دكتؤراكةيان خويَندني

 خةرجكردني لةسةر رِةزامةندي بة ئاماذة وةزارةتةكةي نةبووني الري نوسراوي بةدةستهيَناني
 ئةستؤي لة خويَندنةكة بوودجةي تةواوي ثيَضةوانةوة بة. بدريَت خويَندنةكة ويتيَضو
 .دةبيَت ثاراليَل بةةيَوةي خؤي خويَندكار/قوتابي

 بؤيان دانةمةزراون، حكومي دةزطايةكي و فةرمانطة هيض لة كة ماستةر برِوانامةي انيهةَلطر -3
 .ثاراليَل ةيَوازي بة بكةن ثيَشكة  داواكاري هةية

 /يَبيينت
 بؤ تةنها( دةكريَتةوة داهاتوو ساَلي يان سالَ ئةم كة) دكتؤرا خويَندني ةيةي(وجبة) خولة ئةم -1

 هةريَمي حكومةتي زانسيت تويَذينةوةي و آلبا خويَندني وةزارةتي بة سةر كارمةنداني و مامؤستايان
 .دةبيَت ريَنمايية لةم هاتوو ةيَوةي بة تر خولةكاني بؤ مآلبة ، دةكريَت تةرخان كوردستان

آل         با خويَندني وةزارةتي لةاليةن زانكؤكان دكتؤراي/آلبا خويَندني ثالني ثةسةندكردني دواي -2
 وةرطرتين ثرِؤسةي بة دةستثيَكردن و رِاطةياندن بؤ ئازادن زانكؤكان زانستييةوة، تويَذينةوةي و

 .دكتؤرا خويَندكاراني و قوتابيان
 بة هاوتاية كة)  ثزيشكيةكان ثسثؤرية بؤ كوردستاني بؤردي لة خويَندكاران و نقوتابيا وةرطرتين -3

 كراوة ثيَشنياز بؤردةوة ئةجنومةني اليةن لة كة دةبيَت ريَنماييانة ئةو ثيَي بة(  دكتؤرا برِوانامةي
 .كراوة ثةسةند وةزارةتةوة لةاليةن و
 .يَـتثيَدةكر كاري دةرضوونيةوة رِيَكةوتي لة رِيَنمايية ئةم

 ؤرانـط فـوسـي. د                                                                                             
 زانسيت تويَذينةوةي وباآل  خويَندني وةزيري                                                                                            
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 تى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستىوةزارة
 

 18/3/2015لة  9/5624ذمارة : 
 

 كؤنووسي لةسةر(  باآل خويَندني و زانسيت كاروباري/  ضوارةم تةوةري/2 ) برطةي رِؤةنايي لةبةر
 . درابوو ئةجنام( 22/2/2015) رِيَكةوتي لة وةزارةت ئةجنومةني ي( 4) ذمارة كؤبوونةوةي

 ييةةيَوة بةم زانسيت طؤظاري دةركردني بؤ سةرةكييةكان ريَنمايية و  مةر  دنيدةركر بة برياردرا
 -:خوارةوة

 

 2015 سالَي ى(3) ذمارة ريَنمايي
 زانسيت طؤظاري دةركردني بؤ سةرةكييةكان رِيَنمايية و مةرج

 

 و آلاب خويَندني وةزارةتي لةاليةن ثيَدراو مؤَلةت زانكؤيةكي اليةن لة زانسيت طؤظاري دةركردني -1
 باوةرِثيَكراوةوة ميـئةكادي زانسيت دةزطايةكي يان ، كوردستان هةريَمي زانسيت نةوةييتويَذ

 . بدات ئةجنام زانسيت تويَذينةوةي كة دةبيَت
 كةم اليةني بة و وبكريَتةوةآلب ئةلكرتؤنيش بة و دةربضيَت ثيَك و رِيَك و دةوري ةيَوةيةكي بة -2

 ئةوا ساَليَك ماوةي بؤ طؤظارةكة وةستاني كاتي لة ، تدةربضيَ ليَ ذمارةي دوو( 2) نةآلسا
  ئةطةردووبارة ، وةزارةت بؤ بةرزدةكريَتةوة زانكؤوة ئةجنومةني اليةن لة رِوونكردنةوة ثيَشوةختة

 .  هةَلدةةيَتةوة دةرضوونةكةي مؤَلةتي ئةوا وةةبوو

 . نداب بةرز زانسيت ئاستيَكي لة ثيَشكةةكراوةكان تويَذينةوة دةبيَت -3
  plagiarism - الفكري الاالنتح) ثرؤسةي تويَذينةوةكان هةَلسةنطاندني ثيَش ثيَويستة -4

 . تويَذينةوةكان هةموو بؤ ئةجنامبدريَت
 . دةبيَت خوارةوة ةيَوةي بةم راويذكاري و نووسةران دةستةي -5
 ئةندام نجثيَ( 5) لة ذمارةيان كة دةبيَت ي( التحرير اهليئة) نووسةران دةستةيةكي طؤظاريَك هةر - أ

 دكتؤرايان برِوانامةي تريان دووانةكةي( 2) و ياريدةدةر ثرِؤفيسؤري سيانيان( 3) و نةبيَت كةمرت
  طؤظارةكة بوارةكاني جياي جيا ثسثؤري لة هةبيَت

 جيا ثسثؤري لة نةبيَت كةمرت ئةندام حةوت( 7) لة ذمارةيان كة راويَذكاري دةستةيةكي هةبووني  - ب
 نةبيَت كةمرت( ياريدةدةر ثرؤفيسؤري)ثوةي لة زانستيان ثوة مةرجيَك بة كةطؤظارة بوارةكاني جياي

 . هةبيَت ي(للمجلة لليونسكو الدولي الرتقيم إعتماد -ISSN) نيَودةوَلةتي تؤماري ذمارةي -6
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 يان ناوةرِؤكي و بيَت ئاةكرا و رِوون دةبيَت زانسيت تويَذينةوةي وكردنةوةيآلب رِيَنماييةكاني -7
 . بدريَت ثيَ ئاماذةي ظارةكةطؤ بةرطي لةسةر

 : دةبيَت خوارةوة ةيَوةيةي بةم دةرضوون وساَلي بةرط -8
 و ئةكادميييةكة دةزطا و زانكؤ طؤظارو ناوي بة ئاماذة رووني بة طؤظارةكة بةرطي لةسةر دةبيَت - أ

 . بدريَت طؤظارةكة بةرطي و ذمارة
 .زاييين و ورديك ساَلنامةي بة بدريَت طؤظارةكة دةرضووني ساَلي بة ئاماذة -ب
 طؤظاري بة( مبدئي) سةرةتايي دةرضووني مؤَلةتي وةآلبا خويَندني وةزارةتي ئةجنومةني لةاليةن -9

 رِاسثاردة زانسيت طؤظاري دةركردني بة تايبةت ليَذنةي ئةوةي دواي ئةمة  دةدريَت زانسيت
 .دةكات

 طؤظارةكة لة ويَنةية  و دةردةكات سفر( 0) ذمارة  دةبةخشيَريت ثيَ مؤَلةتي كة طؤظاريَك هةر -10
 مؤَلةتي بةخشيين بؤ بكريَت بؤ دووبارةي هةَلسةنطاندني ئةوةي بؤ دةكريَت وةزارةت رِةوانةي

 .ةيَوةية بةم وةزارةتةوة ومةنيئةجن لةاليةن يشةييهةم ةيَوةي بة كؤتايي دةرضووني
 ئاسيت بةرزكردنةوةي ؤب دةدريَت هةولَ زانسيت طؤظاريَكي هةر سفري( 0) ذمارة دةرضووني دواي  - أ

 .نيَودةوَلةتييةكان فاكتةرة بة بةسنت ثشت بة طؤظارةكة
 طؤظارةكة ي( 1) ذمارة ئةوا دةرنةضوو هةَلسةنطاندن لة طؤظاريَك هةر سفري( 0) ذمارة ئةطةر - ب

 . دةرناضيَت
 مارةيذ سفريش( 0) ذمارة تويَذينةوةكاني هةَلسةنطاندن، لة سفر( 0) ذمارة دةرضووني لةكاتي - 

 . زانسيت ثوةي بةرزكردنةوة بؤ بةكارديَن هةَلدةطرن طؤظارةكة يةكي( 1)
 بكريَتةوة طؤظارةكة دةرضووةكاني ذمارة بة ثيَداضوونةوة جاريَك دووسالَ( 2) هةر ثيَويستة -11

 .وةزارةت جؤري دَلنيايي يآلبا ليذنةي بةةداريكردني بة وةزارةتةوة لةاليةن
  تر زانكؤكاني بؤ دابنريَت زانستييةكان دةزطا دامو و كخانةثةرتو لة يتزانس طؤظاري ثيويستة -12

 .ثيَدةكريت كاري دةرضوونيةوة رِؤذي لة رِيَنمايية ئةم      
 
 
 

 ؤرانـط فـوسـي. د                                                                                             
 زانسيت تويَذينةوةي وآلبا خويَندني وةزيري                                                                                            
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 ئةجنومةنى دادوةرى 
 23/2/2015لة  122ذمارة :

 
 

 انـرمـةف
 

 نيثةرلةما نووسراوي بة ثشت وة17/2/2015 لة( 7) ذمارة دادوةري ئةجنومةني برِياري بة ئاماذة
( 23746) ذمارة خؤناو وةزارةتي نووسراوي وة 28/12/2014 لة( 4/3/5019) ذمارة كوردستان

 ، دادطا بةكردنةوةي دهؤ  ثاريَزطاي سنوري لة باتيفا ناحيةي ثيَويسيت لةبةر وة ، 4/12/2014 لة
 2007 ساَليى (23) ذمارة دادوةري تيدةسةآل ياساي لة ضوارةم - 14/ماددة حوكمي بة ثشت وة

 -: بة برِياردرا

 .باتيفا ناحيةي مةَلبةندي لة( باتيفا) بةرايي دادطاي(  احداث ) كردنةوةي -1

 .دةبيَت دهؤ  اوضةين تيَهةَلضوونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي بة سةر دادطاية ئةو -2

 

 

 زبري عبداهلل أمحد                                                                                                         

                دادوةري ئةجنومةنى ةرؤكيـس                                                                                                            
---------------------------------------------------------------------------- 

 وةزارةتى داد
   

 2015سالَى  ى(3بةيانى ذمارة )
لة ( 5/626)خانووبةرة ذمارة  طشتى تؤماركردنى ئاماذة بةنوسراوى بةريَوةبةرايةتى -

(ى ساَلى 43( لة ياساى تؤماركردنى خانووبةرة ذمارة )36وة ثاَلثشت بة ماددةى )1/3/2015
 -ى هةمواركراو برِيارماندا بة :1971

 . كةالر( 102   3حترير التمهيدى ( بؤ موَلكى ذمارة ) ئةجنامدانى ) -
 
 

 
 سـنان ضـلبى                                                                                                                                

 وةزيـرى داد                                                                                                                                
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 وةزارةتى تةندروستى
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى ةةةةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   

  -، بريارماندابة :2007(ى ساَلى 15ذمارة )

 2015 سالَى ى(8بةيانى ذمارة )
 بـة  سـةر ( رِاذان تةندروسـيت  بنكـةي ) بـؤ (  هـةوليَر دةةتى  تةندروسيت بنكةي)  ناوي طؤريين -

 . هةوليَر تةندروستى طشيت بةريَوةبةرايةتي

 .3/3/2015ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى   -
 

 2015سالَى  ى(9بةيانى ذمارة )
 دا دووسـالَ  مـاوةي  لة مةرجيَك بة هةوليَر ةاري لة تايبةت ي( تاران نةخؤةخانةي)   كردنةوةي -

 وة ذينطةيي و تةندروسيت وةزارةتي رِيَنماييةكاني طشت بة نثابةند و بكةن دروست نةخؤةخانةية 
 .كوردستان ثزيشكاني سةنديكاي

 .3/3/2015ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -

 2015سالَى  ى(10)بةيانى ذمارة 
 طشـيت  بةرِيوةبةرايـةتي بـة   سةر فيَركاري هةوليَري نةخؤةخانةي لة( ياسايي هؤبةي) كردنةوةي -

 .  هةوليَر تةندروسيت
 .3/3/2015كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى انةئةم بةي -

 2015 سالَى ى(11) ذمارة بةيانى
 لـة  هـةوليَر  ةـاري  لـة  تايبـةت  ي( ضـاو  تـؤرِي  يينبـر  ضاو بؤ ئةمريكي سةنتةري)  كردنةوةي -

 .  هةوليَر نةخؤةخانةي
 .3/3/2015كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى انةئةم بةي -

 2015 سالَى ى(12) ذمارة بةيانى
 هـةردوو  لـة ( ةـيَرثةجنة  ضارةسـةري  سـةنتةري ) بـؤ ( ةـيَرثةجنة  ضارةسـةري  بةةةكاني) طؤريين -

 .  دهؤ  لة ئازادي و هةوليَر لة طاريرِز نةخؤةخانةي
 .3/3/2015كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى انةئةم بةي -

 
 كريم رشيد محة رِيَكةوت.د                                                                                                                    

 تـةنـدروستى وةزيـرى                                                                                                                   
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 وةزارةتى تةندروستى
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى ةةةةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   

  -، بريارماندابة :2007(ى ساَلى 15ذمارة )

 2015(ى سالَى 13بةيانى ذمارة )
 ةـاري  نةخؤةـخانةي  لـة (  خـوارةوة  هؤبانـةي  لةم ديَت كة ثيَك بيَهؤةكاري بةةي)  كردنةوةي -

 .    سويَماني تةندروسيت طشيت بةرِيوةبةرايةتي  سةربة فيَركاري
 . فرياكةوتن -3،  رجطة ضاندني و هةرس  -2طةورة ،  نةةتةرطةري -1  بيَهؤةكاري هؤبةي

 .3/3/2015ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -
 2015(ى سالَى 14بةيانى ذمارة )

 طشتيةكاني بةرِيَوةبةرايةتية  لةطشت(  ددان و دةم تةندروسيت بةةي) بؤ( ددان هؤبةي)  طؤريين -
 .  وةزارةت بة سةر

 .3/3/2015دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى -
 2015 سالَى ى(15) ذمارة بةيانى

 طشـت  لـة ( هةناسـة  و سينط نةخؤةيةكاني يةكةي)بؤ(  تدرن رِيَكخةري يةكةي)  ناوي طؤريين -
 . بةوةزارةت سةر تةندروستيةكاني طشتية بةرِيَوةبةرايةتية

 .3/3/2015ى ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوت -
 2015 سالَى ى(16) ذمارة بةيانى

 تةندروسيت طشيت بةرِيوةبةرايةتي لة(   histopathology هيستؤثاسؤلؤجي  بةةي)   كردنةوةي -
 .طةرميان 

 .3/3/2015ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -
 2015 سالَى ى(18) ذمارة بةيانى

 بـة  سـةر  دةروونـي  نةخؤةـخانةي  لـة (  ذميَريـاري  هؤبـةي )  بـؤ (  ريذميَريا يةكةي)  طؤريين -
 . هةوليَر تةندروسيت طشيت بةرِيَوةبةرايةتي

 .8/3/2015ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -

 
 كريم رشيد محة رِيَكةوت.د                                                                                                                  

 تـةنـدروستى وةزيـرى                                                                                                                
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 العراق –إقليم كوردستان 

 رئاسة االقليم      
 الرئيس         

 باسم الشعب
 قـرار 

 2015( لسنة 4رقم )
 

 -وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان 
العراق يف اجللسة  -قررنا اصدار القرار الذى اصدره برملان كوردستان  2005( لسنة 1العراق رقم )

 :2015( لسنة 1حتت رقم ) 3/3/2015، يف  االفتتاحية للدورة الربيعية
 

 قرار
 العراق -الرتشيح واملصادقة على القائمقام ومدراء النواحي يف كوردستان 

 

 يقصد بالعبارات اآلتية املعاني املبينة إزاءها: أوالً:
 جملس الوزراء: جملس وزراء إقليم كوردستان. -1
 دستان.وزارة الداخلية: وزارة الداخلية يف إقليم كور -2
 .2009( لسنة 3قانون احملافظات: قانون احملافظات يف إقليم كوردستان ـ العراق رقم ) -3

 

 ثانياً: 

العـراق بالرـروو والـدر ات وامل ـام      –يصادق على القائمقـام ومـدراء النـواحي يف كوردسـتان      -1
اء جمـالس  واالختصاصات ذات ا املنصـو  علي ـا يف قـانون احملافظـات باألةلبيـة املطلقـة ألع ـ       

( يومًا من تاريخ تقديم اسم مرشح واحد من 15احملافظات يف إقليم كوردستان ـ العراق خالل مدة )
 قبل احملافظ.

( يومًا اسـم مرشـح رخـر    15إذا مل حيصل املرشح على األةلبية املطلوبة، يرسل احملافظ خالل مدة ) -2
ة إىل حني حصول املرشح علـى األصـوات   مبو ب اآللية ذات ا إىل جملس احملافظة، وتستمر هذه اآللي

 املطلوبة.
يتم رفع االسم املصادق عليه عن طريق احملافظ إىل وزارة الداخلية لغرض رفعه إىل جملس الوزراء  -3

 ( يومًا من تاريخ املصادقة عليه.15إلصدار أمر التعيني خالل مدة )
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 ثالثاً: 

احملافظات يف إقليم كوردستان، مبو ب رلية مراقبة خي ع القائمقام ومدراء النواحي إىل رقابة جملس  -1
 احملافظ ذات ا حسبما هو مرار إلي ا يف الفقرة )ثانيًا( من املادة السادسة من قانون احملافظات.

العراق من الناحية اإلدارية بوزارة الداخلية عن  –يرتبط القائمقام ومدراء النواحي يف كوردستان  -2
املستقلة، وللمحافظ أو وزير الداخلية طلـب عـ ل القائمقـام أو مـدير      طريق احملافظات واإلدارات

 . الناحية ويكون ذلك مبوافقة ثلثي أصوات أع اء جملس احملافظة
 

 رابعاً:

ينفذ هذا القرار إىل حني انتخاب الدورة التالية جملالس احملافظات واألق ية والنواحي، مبو ب قانون  -1
 املعدل. 2009( لسنة 4 ية والنواحي يف اإلقليم رقم )انتخاب جمالس احملافظات واألق

 ال يرمل هذا القرار حمافظة حلبجة. -2
 ، ووزارة الداخلية واجل ات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القرار. على جملس الوزراء خامساً:
 ينفذ هذا القرار من تاريخ إصداره وينرر يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(. سادساً:

 

 

 

 مـسعود بارزانــى                                                                                                       
 العـراقرئيـــس اقليـم كوردستان ـ                                                                                                            

 
 
 

 رـهةوليَ
16  /3  /2015 

 

 

 

 األسباب املوجبة

( لسنة 4نظرًا لعدم إ راء انتخابات جمالس األق ية والنواحي يف إقليم كوردستان مبو ب القانون رقم )
 املعدل، لقد مت إصدار هذا القرار. 2009
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 وزارة الثروات الطبيعية
 24/2/2015يف  2117رقم 

 
ألقليم  قانون النفط والغاز ( من60و 53املادتني ) حيات املخولة لنا مبو بإىل الصال ًاإستناد

 :ةقررنا إصدار التعليمات التالي ،2007( لسنة 22العراق رقم )/كوردستان
 

  2015لسنة  (1)تعليمات رقم 
 حول تقيم األثر البيئي للعمليات النفطية

 

 تعاريفال
 زائ ا ألةراض هذه التعليمات:إاني املبينة يقصد بالتعابري التالية املع املادة األوىل:

 الطبيعية يف حكومة أقليم كوردستان. ثرواتتعين وزارة ال :الوزارة -1

 الطبيعية  يف حكومة أقليم كوردستان. ثرواتيعين وزير ال :الوزير -2
و يعين "امُلرغلني" فيما يتعلق بأية  2007لسنة  (22)له املعنى الذي أعطاه قانون رقم  :غل شَاملُ -3

أو خليطًا من  شخصًا طبيعيًا أو معنويًامُرَغل واحد وقد يكون  من من اكثر مكونة عمليات
 "هي" أو "هم" كما هو معمول به. تعين "هو" أو "هو" فإن ا كلمة األثنني وعند إستخدام

تت من مجيع مكونات احمليط احليوي مبا يف ذلك اهلواء و األرض واملاء و احلياة النباتية  :البيئة -4
بفعل  ةناجت تغيرياتحليوانية و الفعاليات اإل تماعية و اإلقتصادية واملمتلكات الثقافية و أي وا

و الطبيعية و أي   ء أو تركيب  ةاإلنساني ةطبيعية وأية  وانب أخرى للبيئ األنسان و أية موارد 
 .لذلك ًابين ا و تفسر كلمة "بيئي" طبق العالقة مما سبق ذكره و

 وأو النراطات أالعمليات  نيعين أي تغيري يف البيئة ناجتة ع "البيئي رأو"األث على البيئة: األثر -5
قصري أو  تراكمي, , وترمل أي أثر مباشر أو ةري مباشر, ثانوي أوسألهاملتعلقه بامل الظروف

 و" و"تؤثر يف" ي و تفسر "يؤثر يف"بـمد, دائمي أو مؤقت, أجيابي أو سلمتوسط أو طويل األ

 أثار" طبقاً  لذلك.

 عملية تت من:: تقييم األثر البيئي -6

حتديد التأثريات اإلجيابية والسلبية اهلامة ألية عمليات نفطية معينة على البيئة و التنبؤ ب ا و  - أ
  .تقييم ا

 إلدارة و ختفيف أية (الترغيليةالتصميمية و  مبا يف ذلك اخليارات)حتديد األ راءات املناسبة  - ب
 للعمليات, و إن أمكن جتنب ا. هامة سلبية تأثريات بيئية 
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 املعلومات ال رورية لتس يل اخلطوات املذكورة يف البندين )أ( و )ب( من هذه الفقرة. مجع - ج

البيئي  األثر تقييمل يعين جمموعة من الوثائق اليت تعرض إستنتا ا  :تقرير تقييم األثر البيئي -7
 أدناه: كما هو مُدرج

 هلذه التعليمات و اإلرشادات.تُقدم إىل الوزارة وفقًا  - أ
األدارة البيئية الوزارة مبو ب هذه التعليمات مبا يف ذلك خطة  ددهاحتتوي على املعلومات اليت حت  - ب

 للعمليات. ةللمراقبة و اإلدارة و ختفيف و جتنب التأثريات البيئيأخرى  إ راءات و أية

على األرض أو  إ راء أي تغيرين يت ميعين القيام بأي نراو بالنسبة للعمليات النفطية  :بدء -8
وتفسر "بدأ" و "بدأت" طبقًا  العمليات ةراضأو إستخدام أية معدات ثقيلة أل أية تراكيبإقامة 
 .لذلك

 .2007( لسنة 22هلا التعريف الذي ذكر يف القانون رقم ) :العمليات النفطية -9

 تعين العمليات النفطية. :عمليات -10

حتددها الوزارة,  مدة دم من قبل الوزارة تطالب امُلرَغل ضمنتعين طلب مق :تكميليةطلب معلومات  -11
 رَغل أوامل لتجنب الرك و قد تستو ب أ راء تقييمات إضافية من قبلوبتوفري معلومات أضافية 

 ختفيفية أو إدارية أو رقابية.  ديدة إقرتاح إختاذ إ راءات

 ذه ب ( املرفق1( من اجلدول )12تعين اخلطة املرار إلي ا يف الفقرة ) :ةخطة اإلداره البيئي -12
 التعليمات. 

تغيريًا  ، فيما يتعلق بالتأثريات البيئية, أو أية تغيريات يف مثل هذه التأثريات :تعين "هام -13
حجمه  ًا نظرًا إىل وهريو هذا التغيري قد يكون  ، ًا يف البيئة وهرياحملتمل أن يكون من  أو  وهريًا

ة املستقبلِة ويف حالة و ود أي خالف أو شك فيما خيص كون البيئ حساسية أو أو مدته أو كثافته
 الق ية. حسم ةوزارلل ،ًاالتأثري هام

من هذه  (26الوزارة مبو ب املادة ) تصدر من قبلتعين اإلرشادات التقنية اليت  :اإلرشادات -14
 التعليمات.

 يعين يوم تقوميي.: يوم  -15

 طبقًا لذلك. "أشخا  " جيوز أن يكون شخصًا طبيعيًا أو معنويًا و تفسر :شخص -16
يكون ألية كلمة أوعبارة أخرى مستخدمة يف هذه التعليمات و اليت خصص هلا معنى  لثانية: املادةا

 املعنى نفسه الوارد يف القانون املذكور. 2007لسنة  (22يف القانون  )
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 أهداف التعليمات

البيئي للعمليات  سبة لتقييم األثرهذه التعليمات حتدد شروو الوزارة وأ راءات ا بالن املادة الثالثة:
تؤدي إىل تقليل  ةأنت اء هذه العمليات بطريقو ت دف إىل ضمان تصميم و ترغيل  ا كما أن، النفطية

 األضرار اليت تصيب البيئة.
 

 اإللتزام بتقديم تقرير مقبول حول تقييم األثر البيئي
ة عرر والعررون والثانية و العررون من هذه السابع إال بقدر ما تسمح به أحكام املواد املادة الرابعة:

 مل يكن املرغل: عمليات ما و األستمرار بأيةال جيري البدء أ،  التعليمات
 لتعليمات و اإلرشادات.ا هلذه تلك العمليات, وفقًالقد قدم تقرير تقييم األثر البيئي إىل الوزارة  -1

 ذلك التقرير.لش ادة قبول سارية املفعول  حيمل -2

 من هذه التعليمات: تقييم األثر البيئي امُلَقدمَ مبو ب املادة الرابعةتقرير امسة:املادة اخل
 ت من:يجيب أن  -1

كما هو منصو  عليه يف  من هذه التعليمات )1( معلومات كتلك املرار إلي ا يف اجلدول - أ
 اإلرشادات.

رة من أ ل تقييم يف اإلرشادات أو بطريقة أخرى تطلب ا الوزا حُددتمعلومات أخرى كتلك اليت   - ب
 للعمليات بركل صحيح . األثر البيئي

و أن ال يت من أية  ، موضوعيًا للمعلومات املطلوبة و دقيقًا وكاماًل جيب أن يكون عرضًا -2
 معلومات م للة أو خاطئة.

األثر البيئي أو معلومات ذات صلة  بعد تقديم تقرير وقتإذا ما أدرك املرغل يف أي  املادة السادسة:
بأن التقرير أو املعلومات األخرى  ، تكميلية( مبا يف ذلك أي رد على طلب معلومات)  وزارةإىل ال

 ةري دقيقة ئمًادا النظر عما إذا كان التقرير أو املعلومات األخرى بغض) املقدَمة ةري دقيقة أومُ للة
جيب على  ، طة(حصول تغيري يف العمليات أو ظروف ا احملي أو مُ للة أو أصبحت على هذا احلال بعد 

 امُلرَغل:
و أبأن التقرير أو املعلومات األخرى ةري دقيقة  دراكهيف ة ون مخسة أيام من إ ، إبالغ الوزارة -1

  .مُ للة
سحب أو تصحيح تقرير تقييم األثر البيئي أو املعلومات ذات الصلة, يف ة ون ثالثني يومًا من  -2

 (.د تسمح به الوزارة يف الظروف األستثنائيةأو خالل أية  فرتة اضافيًا ق) باألمر دراكهإ تأريخ
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من  فقط ، وتنفيذ أية دراسة أو تقييم ذو صلة ، إعداد تقرير تقييم األثر البيئييتم  املادة السابعة:
أشخا  ذوي خربة متكن م من إعداد التقرير أو تنفيذ الدراسة أو التقييم بطريقة  قبل شخص أو

 رشادات. هذه التعليمات و األكفوءة و م نية و تتماشى مع متطلبات 
)مبا فيه أي مُلحق أو نسخة  يقوم بإعداد تقرير تقييم األثر البيئي شخص معنويأي  املادة الثامنة:

 هلذه التعليمات جيب أن يكون مسجاًل لدى الوزارة وفقًا لإلرشادات. شخص أخرلغرض إمتثال  مُنقحة(
 
 

 مراجعة الوزارة لتقرير تقييم األثر البيئي
 

 ثر البيئي امُلقدم إلي ا و ترسل ردها إىل امُلرَغللألتقرير تقييم  أي تقوم الوزارة بدراسة ملادة التاسعة:ا
 .تكميليةرفض أو طلب معلومات كتاب قبول أو  بأصدارش ادة

 كل ش ادة قبول صادرة بناًء على هذه التعليمات: يفيررتو  املادة العاشرة:
يف تقرير تقييم األثر البيئي و أية معلومات  املقدمةمعلومات أن جيري تنفيذ العمليات وفقًا لل -1

و إدارية و رقابية و  ةأن تتوافق مع أية ا راءات ختفيفي و ، امُلرَغل إضافية مُقدَمة من قبل
 . يف الوثائق املقدمةإ راءات بيئية أخرى 

 . أية شروو أخرى تعتربها الوزارة مالئمة -2

إذا أعتربت  ألي تقرير تقييم األثر البيئي ة أن تصدر كتابًا بالرفضجيوز للوزار املادة احلادية عشر:
 بأن:
 تقرير تقييم األثر البيئي ال يتوافق مع هذه املعلومات أو اإلرشادات. -1

احملدد من قبل  املرغل مل يذعن أو مل يذعن بركل كامل لطلب املعلومات التكميلية يف التأريخ -2
 .الوزارة

سوف يتم إختاذها هي ةري كافية لتخفيف أو مراقبة أو إدارة التأثريات اإل راءات املتخذة أو اليت  -3
 للعمليات بركل مُرضي.ة البيئي

 تنت ي صالحية ش ادة القبول و تفقد سريان ا القانوني يف احلاالت التالية: املادة الثانية عشر:
قى الوزارة بعد ثالث سنوات من تأريخ إصدارها فيما خيص أية عمليات مقرتحة إذا ما مل تتل -1

 .من هذه التعليمات ( من املادة الثالثة عرر1بالعمليات مبو ب الفقرة )بالبدء  إشعارًا

 عند إنت اء العمليات اليت صدرت من أ ل ا ش ادة القبول.  -2

 رغل.عند سحب تقرير تقييم األثر البيئي من قبل امُل -3
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 األدارة و املراقبة
نفطية واليت ُقدَم تقرير تقييم األثر البيئي حوهلا و صدِرَت فيما خيص أية عمليات  املادة الثالثة عشر:

 جيب على امُلرَغل: ، برأن ا مبو ب هذه التعليمات ش ادة قبول
 لعمليات )ما مل يكن قد سبق له أن بدأ عند وقت إصدارعند البدء باإشعار الوزارة حتريريًا  -1

 ذكور(.الوزارة علمًا ب ذا األمر يف الوقت امل أنه أحاو الر ادة و

و أية شروو أخرى من هذه التعليمات ( من املادة العاشرة 1اإلذعان للررو الذي تفرضه الفقرة ) -2
 القبول. ش ادة  يف تفرض

يومًا على األقل من حدوث أية  30تقديم ملحق لتقرير تقييم األثر البيئي إىل الوزارة قبل  -3
من  من املمكن أحباط اخُططت هلا أو  وهي تغيريات ،احمليطة ب ا الظروف العمليات أو تغيريات يف

و امللحق ،  البيئية احملتملة أو الفعلية للعمليات التأثريات تؤدي إىل تغيريهام يف قبل امُلرَغل وقد
 جيب أن:

 علوماتاملللتغيريات و تقييم لتأثريات ا البيئية, مبا يف ذلك  بركل كافِ حيتوي على وصف مفصل - أ
 .كما هو منصو  عليه يف األرشاداتلتعليمات ا هذه يف( 1) كتلك املبينة يف اجلدول

 حيتوي على معلومات كتلك اليت تكون ضرورية لتحديث تقرير تقييم األثر البيئي يف ضوء - ب
 امللحق. موضوع التغيريات اليت هي

 البيئية اإلرشادات( ألية خطة لإلدارة بقدر ما قد تكون حمددة يفعلى األقل واملرا عة الدورية ) -4

 إبالغ الوزارة األخرى لتخفيف و إدارة و مراقبة التأثريات البيئية امُلقدمة إىل الوزارة و والفقرات

 تغيريات قد تطرأ على اخلطط و اإل راءات املذكورة. حتريريًا بأية

ون التام مع أنرطة الوزارة التنظيمية و الرقابية و التدقيقية اليت تُمارس بناًء على القانون االتع -5
 . اأو قرارات تندرج حتتَ أخر أي ترريع أو أو هذه التعليمات 2007  لسنة (22رقم )

هو  ضمان اإلمتثال هلذه التعليمات والفقرات املتعلقة بالبيئة كما من أ ل تقييم و املادة الرابعة عشر:
 جيوز للوزارة: 2007( لسنة 22مذكور يف قانون )

 ص العمليات النفطية.القيام كما تراء, بأية أنرطة رقابية وتدقيقية فيما خي -1
 مطالبة امُلرَغل يف أي وقت كان بت ويد الوزارة باملعلومات اليت تراها الوزارة ضرورية. -2

فيما يتعلق بأية عمليات ختص تلك اليت أصدرت الوزارة برأن ا ش ادة قبول  املادة اخلامسة عشر:
العمليات )مبا يف ذلك الظروف  حصل يف قد تغيريًا هامًافأذا رأت الوزارة بأن مبو ب هذه التعليمات, 
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يجوز للوزارة مطالبة ف تقرير تقييم األثر البيئي املو ود ةري كافِ  عل أو قد  علتاحمليطة ب ا( مما 
 تقرير تقييم األثر البيئي بأكمله أو   ء منه ملعاجلة  ذلك القصور.بتنقيح امُلرَغل 

ن أي عمليات أادة القبول الصادرة برـيف أي وقت, سحب ش  ، جيوز للوزارة املادة السادسة عشر:
 بأن: الوزارة يف إحدى هذه احلاالت إذا ما إقتنعت ، نفطية )وعندئذ تفقد الر ادة مفعوهلا القانوني(

من هذه  امُلرَغل قد فرل باإلمتثال لأللت امات الواردة يف املادة السادسة أو املادة الثالثة عرر -1
 .التعليمات

 .مو ودة( من املادة احلادية عرر من هذه التعليمات 3( أو الفقرة )1ة )األسباب الواردة يف الفقر -2

من هذه  ( من املادة اخلامسة2تقريرتقييم األثر البيئي الذي ترتبط به الر ادة ال يتوافق مع فقرة ) -3
 .التعليمات

ر من هذه حينما تسحب الوزارة ش ادة القبول مبو ب املادة السادسة عر املادة السابعة عشر:
العمليات من دون  مواصلةفيما خيص العمليات النفطية اجلارية, جيوز للمُرَغل اإلستمرار يف لتعليمات ا

 .ويف الفرتة احملددة يف ش ادة الرفض الرابعة من هذه التعليماتللمادة  من قبلِه ك خرقلأن يكون هنا
 نتقاليةإ حكامإ

يات النفطية يف أقليم كوردستان سواءًا أن تطبق هذه التعليمات على مجيع العمل :املادة الثامنة عشر
الذي تكون فيه هذه التعليمات سارية  من قبل التأريخقد بدأت أو مل تبداء  العمليات كانت هذه
 املفعول.

هذه  فيه تكون التأريخ الذيفيما يتعلق بأية عمليات نفطية واليت بدأت من قبل  املادة التاسعة عشر:
 :التعليمات سارية املفعول

الوزارة بأن التقرير  أقتنعترة واأن قدم تقرير تقييم األثر البيئي إىل الوز لمُرَغللا كان قد سبق إذ -1
دارة, فأن أحكام وافية للتخفيف و الرقابة و األوللتأثريات البيئية للعمليات  وايف تقييم حيتوي على

التأريخ الذي تصبح   يومًا منتسعنيذلك التقرير يف ة ون  خيص الوزارة ستصدر ش ادة قبول فيما
 التعليمات سارية املفعول. فيه هذه

أن قدم تقرير تقييم األثر البيئي إىل الوزارة ولكن الوزارة مل تقتنع بأن  لمُرَغلل إذا كان قد سبق -2
وافية للتخفيف و الرقابة و  و أحكامللتأثريات البيئية للعمليات أ تقييم وايف حيتوي على التقرير

ني يومًا من التأريخ الذي تصبح فيه هذه تسعيف ة ون  امُلرَغل حبقيقة األمر غدارة, فأن ا ستبلاأل
نَقح حسب امُلبيئي ر الثاألتقرير تقييم  تقديم امُلرَغلفيجب على     التعليمات سارية املفعول
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)إال إذا حددت الوزارة موعد  من ذلك األشعار يومًا عررينيف ة ون مئة و  ةرااألصول إىل الوز
 أخر(.

رة فيما خيص العمليات, يتو ب عليه امُلرَغل قد قدم تقرير تقييم األثر البيئي إىل الوزاذا مل يكن إ -3
رة يف ة ون مئة و مثانني يومًا من التأريخ الذي تصبح ااألثر البيئي إىل الوز تقييم تقرير تقديم

 التعليمات سارية املفعول. فيه هذه

اليت تنطبق علي ا املادة التاسعة عررمن هذه التعليمات جيوز أن تستمر العمليات  املادة العشرون:
 :من هذه التعليمات للمادة الرابعة من دون خرق

 خالل الفرتة اليت: -1

 قدأو  من هذه التعليمات ( من املادة التاسعة عرر1مبو ب الفقرة ) قد تصدر الوزارة ش ادة قبول - أ
من املادة  )2(لبيئي امُلنقح مبو ب الفقرة تقييم األثر ا تقريرتقديم  إىل باحلا ةامُلرَغل   تُبلغ

 التاسعة عرر.

جيب على امُلرَغل تقديم تقرير تقييم األثر البيئي أو تقرير تقييم األثر البيئي امُلنقح مبو ب الفقرة  - ب
 .من هذه التعليمات من املادة التاسعة عرر (3 (أوالفقرة )2(

أو التقرير تقييم األثر البيئي  ألثر البيئيتقييم ا على تقريراألخري إىل أن تعطي الوزارة ردها -2
 امُلنقح.

تقييم األثر البيئي أو تقرير  فيما يتعلق بأية عمليات تتطلب تقديم تقرير املادة احلادية و العشرون:
تتطبق املادة الرابعة إىل  ، من هذه التعليمات البيئي امُلنََقح مبو ب املادة التاسعة عرر تقييم األثر
و الثالثون من هذه التعليمات  ثانيةو من املادة السادسة و العررون إىل املادة الر عة عراملادة الساب

 أن:ك
هي إشارات إىل تقرير تقييم األثر البيئي أو تقرير  "تقرير تقييم األثر البيئي"مجيع اإلشارات إىل  -1

 .تالتاسعة عرر من هذه التعليماالبيئي امُلنقح مُقدَم مبو ب املادة  تقييم األثر
لكال التأثريات  هي"املقرتحة"أو "احملتملة"مجيع اإلشارات إىل التأثريات أو اإل راءات أو األعمال  -2

 اإل راءات أو األعمال احلالية واملستقبلية. أو
 مجيع اإلشارات إىل بدء العمليات هي إشارات إىل اإلستمرار يف العمليات. -3

أو تقرير  تقييم األثر البيئي كتاب رفض برأن تقريرإذا ما أصدرت الوزارة  املادة الثانية و العشرون:
, فأن العمليات اليت ر من هذه التعليماتقدَم مبو ب املادة التاسعة عراملتقييم األثر البيئي امُلنَقح 
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عند إنت اء فرتة تقديم طلب أعادة النظر مبو ب املادة الثالثة  خيص ا كتاب الرفض جيب أن تتوقف
و  امسةيومًا من تأريخ قرار الوزارة مبو ب املادة اخلمات أو يف ة ون ثالثني والعررون من هذه التعلي

 , أي ما أحدث.كتاب الرفض بتأييدمن هذه التعليمات العررون 

 إعادة النظر يف إجابات الوزارة و قرارتها
 :ارجيوز للمُرَغل أن يقدم طلب للوزارة بإعادة النظر يف قرارها بإصد املادة الثالثة و العشرون:

 .من هذه التعليمات رفض مبو ب املادة التاسعةالكتاب  -1
( 2تقرير تقييم أثر بيئي مُنَقح مبو ب املادة اخلامسة عرر أو الفقرة ) املرغل بتقديم إشعار يطالب -2

 التاسعة عرر من هذه التعليمات. من املادة

  ر من هذه التعليمات.مبو ب املادة السادسة عر ش ادة القبول سحببإشعار  -3
من هذه  ( من املادة العاشرة2 ادة قبول حتتوي على شرو  أو أكثر بناًء على الفقرة )ش -4

 .التعليمات

 جيب: من هذه التعليمات أي طلب مبو ب املادة الثالثة و العررون املادة الرابعة و العشرون: 
  ادة.أن يُقدم يف ة ون ثالثني يومًا من تأريخ إستالم امُلرَغل للكتاب أو اإلشعار أو الر -1
 بأسباب تقديم الطلب. مو  أن حيتوي على بيان واضح و  -2
 املسائل ملعاجلةميكن أن ترمل تقرير تقييم األثر البيئي امُلنَقح  اليتوثيقة داعمة, و يرفق بأيةأن  -3

 القرار الذي هو حتت إعادة النظر. إىل  أدت اليت

من هذه  املادة الثالثة و العررون مبو ب مقدم تنظر الوزارة يف أي طلب عشرون:الاملادة اخلامسة و 
 و تتخذ قرارًا برأن ا يف ة ون ثالثني يومًا, و يكون القرار ن ائيًا.التعليمات 

 أحكام تكميلية                                                 

 الوزارة: املادة السادسة والعشرون:  
ديم تقاريرتقييم األثر البيئي, مبا يف ذلك تصدر إرشادات فنية تُبني متطلبات ا وا راءات ا لتق -1

 متطلبات حمتوى هذه التقارير و شكل و طريقة تقدمي ا.
تصدر إرشادات فنية فيما يتعلق بتسجيل )مبا يف ذلك إلغاء تسجيل( أشخا  معنويني لغرض  -2

 التعليمات. الثامنة من هذه اإلمتثال للمادة

 ر من تنفيذ هذه التعليمات.قد تصدر إرشادات فنية فيما يتعلق بأي  انب أخ -3
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اإلرشادات الفنية الصادرة مبو ب املادة السادسة و العررون من هذه  املادة السابعة و العشرون:
 التعليمات:

 قد تفرض متطلبات خمتلفة على أنواع خمتلفة من العمليات النفطية. -1
بني العمليات على قد تفرض بركل خا  متطلبات وفقًا لعمليات الفصل وحتديد النطاق اليت متي   -2

 أساس طبيعت ا أو أثرها البيئي .

 قد حتتوي على أحكام أنتقالية أو مؤقتة اليت تعتربها الوزارة مناسبة.  -3

ميكن للوزارة أن تسمح ألية منظمة أو هيئة حكومية أو أي شخص من عامة  و العشرون: ثامنةاملادة ال
واملقدمة للوزارة وردودها اليت مات املتعلقة الرعب بتفحص أية تقارير تقييم األثر البيئي و املعلو

تصدر برأن هذه التقارير, إال بالقدر الذي تعتربوه الوزارة م رًا باملصلحة العامة أو باملصاحل اخلاصة 
 املرروعة.

و  2007( لسنة 22أي خرق هلذه التعليمات يُعترب خرقًا للقانون رقم ) و العشرون: تاسعةاملادة ال
 ملسؤولية مبو ب القوانني املعمول ب ا.سيؤدي إىل حتمل ا

 يكون امُلرَغل مسؤواًل بركل كامل عن: ، فيما يتعلق بأية عمليات معينة :الثالثوناملادة 
يف أي تقرير تقييم األثر البيئي أو معلومات ذات صلة مقدمة  أو ةري دقيقة  للةمعلومات مُ أية -1

 إىل الوزارة.

 ات.ميلعتيات مبا يتوافق مع هذه الالعمل إستمرارأي فرل يف ضمان بدء و  -2
من  الذي يقدم طلب تسجيل مبو ب املادة الثامنة الرخص املعنوييتحمل  الثالثون: احلادية و املادة

رة اأو م للة أو زائفة يقدم ا إىل الوزخاطئة املسؤولية الكاملة عن أية معلومات  هذه التعليمات
 فيما يتعلق بتسجيله.

 تعترب أية وثيقة ، على العكس من ذلك ،ما مل يقدم املرغل دلياًل قاطعًا ثون:و الثال ثانيةاملادة ال
 ترسل ا الوزارة إىل امُلرَغل مبو ب هذه التعليمات واألرشادات بأن ا أستلمت من قبله:

 إذا ما ُأرسلت الوثيقة بالربيد األلكرتوني أو سَُلمَت باليد. ،فورًا -1
 تأريخ إرسال الوثيقة إذا ما أرسلت بواسطة الربيد. يف اليوم اخلامس من أيام العمل من بعد -2

 إعتبارًا من تأريخ نررها يف وقائع كوردستان. التعليماتتنفذ هذه  و الثالثون: الثالثةاملادة 

 

 شيت هوراميأد.                                                                                                     

 الطبيعية الثرواتوزير                                                                                                         
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 درج يف تقرير تقييم األثر البيئيـُ(: معلومات ت1جدول رقم )
 

 ( من هذا اجلدول.12( إىل )2ملخص ةري فين للمعلومات املتوفرة مبو ب الفقرات ) -1
 مبا يف ذلك:،  وصف للعمليات -2
تصميم ا و حجم ا و متطلبات إستخدام  من ضمن ا،  املي ات الفي يائية للعمليات بأكمل ا - أ

 األرض.
 ،ضوضاء ، )تلوث املياه و اهلواء و الرتبة املتوقعة يات و اإلنبعاثات األخرىانوع و كمية النف - ب

 ليات.الناجتة عن العم إخل( ، إشعاع ، حرارة ، ضياء ، ذبذبة
 قبل بدء تلك العمليات ملنطقة اليت يقرتح بدء العمليات في اا املو ودة يف وصف للخوا  البيئية -3

 مبا يف ذلك:
 ستخدامات األرض و املناخ و السماتإبيانات حول البيئة الفي يائية مبا يف ذلك اجلغرافية احمللية و  - أ

 هلواء.خصائص املياه و نوعيت ا و ال وضاء و نوعية ا اجليولو ية و
 وصف للتنوع األحيائي احمللي واحلياة النباتية واحليوانية. - ب
 مبا يف ذلك السكان احملليني و األنرطة ، وصف للسياق اإلنساني و اإل تماعي اإلقتصادي - ج

 الثروات في االثقافية )مبا  واملتوقعة مستقبليًا واملمتلكاتاإل تماعية التأرخيية و  اإلقتصادية
من املناطق االستجمامية و السياحية( و املمتلكات املادية ) و املناظر التأرخيية واألثرية و املعمارية
 الرواسب املعدنية(.املوارد املائية و  واملوارد الطبيعية )مبا يف ذلك البنية التحتية( ضمن ا

إنعكاسية  حتملة للعمليات على البيئة )مبا يف ذلك ضخامة و تكرار ووصف للتأثريات اهلامة امُل -4
املعقول إعتبارها حمتملة و كافة التأثريات اهلامة  تستو ب تغطيةاملتبادلة( واليت  وعالقت ا تأثرياتال

 من أ ل جتنب الرك: ، ذلك العمليات مبا يف أن تنتج عن
إستخدامات ا  أية نراطات يتم القيام ب ا أو تراكيب  يتم نصب ا أو تغيريات تطرأ على األرض أو - أ

 بالعمليات. يتعلق فيما

 يات و إستخدام للموارد الطبيعية.او نف م ايقاتأية تفريغات و إنبعاثات و  - ب
حتمال حدوث ا مثل التسربات و احلرائق و حوادث ُأخرى )مبا أية تأثريات تسبب أحداث مل يُخَطط أل - ج

 (.وقوع اوصف ألنواع من هذه األحداث و تقييم إلحتمالية  ذلك يف 
 من أ ل: تُتخذ راءات إوصف ألية  -5



  

 

 ( العدد184ذمارة )                                                                              –28 –                                                                         2015/ 4/ 2

 اهلامة الناجتة عن العمليات. السلبيةو ختفيف التأثريات البيئية  جتنب - أ
 ية صحة و سالمة العاملني وعامة الناس من أي أذى يتسبب نتيجة لو ود هذه العمليات.امح - ب

 األستجابة ألية حرائق أو تسريبات أو حوادث أخرى. - ج

من         الناجتة اخلطرية( ة وةرياخلطري الصلبة والسائلة يات )مبا يف ذلك الف التاإدارة النف تقليل و - د
 العمليات.

 خفض التأثريات البيئية احملتملة الناجتة عن وقف العمليات بركل كلي أو   ئي. -هـ

التكنولو ية التصميمية,  وصف للخيارات الرئيسية اليت درس ا امُلرغل فيما خيص املي ات -6
من هذا اجلدول واإلشارة  )5(نة يف الفقرة يف ذلك ما يتعلق باال راءات املبي مبا والعملية للعمليات

 اإلعتبار. مع أخذ تأثريات ا البيئية يف نظر ، لألختيارات املتخذة إىل األسباب الرئيسية
وصف لألحكام الترريعية واألحكام القانونية األخرى ذات الصلة باألداء البيئي للعمليات  -7
 التعليمات. إىل هذهإمتثاهلا و
 عند إعداد تقريرتقييم األثر البيئي. قدمتوصف ألية إسترارة  -8
مبا يف ذلك  تقييم األثر البيئي, تقرير املستخدمة ألعدادالبيئي واملن جية ر وصف لعملية تقييم األث -9

 فذت كج ء من تلك العملية و وصف لتقييم املخاطر و أي تنبؤات أودراسات نُ ة مسوحات أو أي أية

 ات البيئية اهلامة.تقييم التأثري طرق أخرى استخدمت لتحديد و
اإلشارة إىل أية مصاعب )عج  فين أو اإلفتقار إىل اخلربة( وا   ا امُلرغل يف مجع املعلومات   -10

 املطلوبة.
 أمساء و ش ادات األشخا  األساسني ممن ساهموا يف إعداد تقرير تقييم األثر البيئي. -11
  :خطة األدارة البيئية حتتوي على  -12
هامة على  سلبيةمراقبة و منع و ختفيف أية تأثريات  واليت ترمل رَغلأهداف اإلدارة البيئية للمُ  - أ

 البيئة.

 هداف.وصف لألعمال املقرتحة لتحقيق تلك األ  - ب

 ترتيبات حلفظ السجالت و إعداد التقارير و تدقيق و مرا عة و حتديث خطة اإلدارة البيئية. - ج

 .املنرأةميم و خطط تص (موقع العمليات )مبا يف ذلك إحداثيات اخلريطة ةطيخر
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 وزارة البلديات والسياحة
 26/3/2015يف  16رقم : 

اىل الصالحيات املخولة الينا مبو ب أحكام الفقرة )ثالثا( من املادة )سابعا( من قانون وزارة  إستنادًا
الصادر من برملان إقليم كوردستان العراق و قانون تنظيم  2010( لسنة12البلديات والسياحة رقم )

قررنا اصدار التعليمات  1983( لسنة 49كاتب ووكاالت السفر والسياحة العراقي رقم )شركات وم
 التالية:

 والسياحة السفر وكاالت و ومكاتب شركات ترخيص تعليمات
 العراق -كوردستان إقليم يف

 (2015) لسنة( 1) رقم
 :يقصد بالتعابري التالية املعاني املبينة إزاءها ألةراض هذه التعليمات: اوالً

 (.2010( لسنة )12القانون: قانون وزارة البلديات والسياحة رقم )
 1983 لسنة( 49) رقم العراقي والسياحة السفر ووكاالت ومكاتب شركات القانون االحتادي: قانون تنظيم

 إقليم كوردستان العراق. اإلقليم:
 وزارة البلديات والسياحة. الوزارة:
 وزير البلديات و السياحة الوزير:

 اهليئة العامة للسياحة. يئة:اهل
 رئيس اهليئة العامة للسياحة. رئيس اهليئة:

 املدير العام لسياحة احملافظات وإدارة كرميان. املديرالعام:
 جملس إدارة اهليئة. اجمللس:

 أي شخص طبيعي )معنوي( أو اعتباري. الشخص:
 شركة السياحة والسفر. الشركة:
 الوكالة السياحية. الوكالة:

 املكتب السياحي. ب:املكت
 ا من قبل مسجل الرركات والقيام تقوم اهليئة مبنح إ ازة ممارسة امل نة للرركة اليت يتم تأسيس :ثانياً

 . بتأسيس الوكاالت واملكاتب
 :ثالثاً

  م ام الرركات: - أ
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مع بيع تذاكر السفر بانواع ا املختلفة او تبديل ا وتأمني التذاكر للسياح واملسافرين بالتعاون  -1
 مؤسسات وشركات النقل.

 إ راء احلجوزات يف الفنادق داخل االقليم وخار ه. -2
العمل مع مكاتب تأ ري السيارات وشركات النقل السياحي املتخصصة لتامني هذه اخلدمة للسياح  -3

 واملسافرين .
 بيع التذاكر للم ر انات والنراطات السياحية داخل اإلقليم. -4
من السياح واملسافرين لقاء اخلدمات السياحية املقدمة هلم وفقا للقوانني قبول النقد األ نيب  -5

 واالنظمة املعمول ب ا.
  .واملسافرين للسياح التاشريات تأمني -6
السياح واملسافرين وامتعت م لدى شركات التامني العاملة يف اإلقليم وفقا للقوانني واالنظمة  تأمني -7

 املعمول ب ا.
 السياحية بركل فردي أو مجاعي داخل اإلقليم وخار ه.تنظيم الرحالت  -8
أية م ام ختتص ب ا الرركة وتتعلق بالنراو السياحي الوارد يف عقد التاسيس مع و وب موافقة  -9

 اهليئة.
 م ام الوكاالت:   - ب

 .اإلقليم وخارج داخل السفر تذاكر وصرف بيع -1

 .اإلقليم وخارج داخل الفنادق يف احلجوزات إ راء -2

 .السياحية والنراطات للم ر انات التذاكر بيع -3

 .واملسافرين للسياح التأشريات تأمني -4

 .خار ه و اإلقليم داخل مجاعي أو فردي بركل الرحالت السياحية تنظيم -5

 السياحي.  والرتويج التسويق بأعمال القيام -6

 م ام املكاتب: -ج
 .اإلقليم  داخل السفر تذاكر وصرف بيع  -1
 . اإلقليم وخارج داخل الفنادق يف جوزاتاحل إ راء -2
 . السياحية والنراطات للم ر انات التذاكر بيع  -3
 واملسافرين. للسياح التأشريات تأمني  -4
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إستقبال السياحة الوافدة وتنظيم رحالت سياحية بركل فردي أو مجاعي داخل اإلقليم وتقديم   -5
عامالت الرمسية  مع اجل ات ذات العالقة املعلومات والنررات السياحية عن اإلقليم ،والسري يف امل

 إلستقبال ومغادرة السياح.
 توفري األدالء السياحيني املرخصني من قبل اهليئة اىل الرركات والوكاالت.  -6

على الرركات أو الوكاالت اليت تقوم بتنظيم رحالت سياحية عال ية اىل خارج اإلقليم احلصول  رابعا:
لصحية ذات العالقة قبل البدء بأعمال تلك الرحالت وإشعار على عدم املمانعة من الدوائر ا

 اهليئة بذلك.
 خامسا:

الجيوز ألية شركة أو وكالة أو مكتب إستغالل إسم السياحة أو م اولة أي عمل من االعمال املرار  -1
 الي ا يف هذه التعليمات إال بعد احلصول على إ ازة تصدر من اهليئة.

  ازة( للغري إال مبوافقة حتريرية صادرة من اهليئة.الجيوز التنازل عن الرتخيص )اال -2
للرركات والوكاالت اجملازة عدا املكاتب مبو ب هذه التعليمات إنراء فروع هلا يف أحناء اإلقليم بعد  -3

إستكمال الرروو واليت جيب توفرها يف املكتب الرئيسي والواردة يف الفقرة احلادية عرر من هذه 
 . التعليمات

الراةب يف احلصول على اال ازة طلبا اىل املدير العام للسياحة يف احملافظة وفق منوذج معد يقدم  سادسا:
وللمدير العام املوافقة عليه أو رف ه السباب مربرة ومدونة بعد دراسة تقرير جلنة  ، هلذا الغرض

قدم التفتيش املعدة هلذا الغرض خالل مدة عررون يوما من تاريخ التقديم   ويف حالة رف ه مل
الطلب حق االعرتاض لدى رئيس اهليئة مباشرة خالل ش ر من تاريخ تبليغه بقرار الرفض 

 ويكون قرار رئيس اهليئة ن ائيا.
 سابعا:

يتم إستيفاء رسوم الرتخيص )اال ازة( للمكتب الرئيسي والفرعي ) للرركة أو الوكالة( واملكاتب  -1
 مبو ب التعليمات املالية النافذة يف االقليم.

مدة الرتخيص ) اال ازة ( مل اولة نراو أية شركة أو وكالة او مكتب ثالث سنوات حتسب من  تكون -2
تاريخ صدورها،على أن يقدم كل سنة براءة ذمة صادرة من دوائر ال ريبة اىل اهليئة ودفع رسوم 

 الرتاخيص وجتديد الكفالة املصرفية سنويا.
 ثامنا: مهام املدير العام للسياحة:

 العام للسياحة يف كل حمافظة ما يلي:يتوىل املدير 
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املكتب مبصادقة رئيس اهليئة،و  النظر يف طلب الرتخيص ملمارسة امل نة للرركة وإ ازة الوكالة و -1
 اجمللس . يقرها اليت السنوية للخطة وفقا

النظر يف شكوى السائح أو املسافر ضد الرركة أو الوكالة او املكتب وحتديد التعوي ات اليت  -2
تاسع –تحقون ا يف مثل هذه احلاالت حسب تقدير اللجنة املركلة هلذا الغرض وفق احكام الفقرة يس

 اوال من هذه التعليمات. -عرر

لسنة  49فرض الغرامات على الرركة أو الوكالة  أو املكتب عند خمالفت ا الحكام قانون رقم/ -3
        سياحي على أن ال ت يد علىواحكام  هذه التعليمات أو عند اإلساءة اىل النراو ال 1983

( من 7( من املادة)3) ( مخسمائة ألف دينار يف كل مرة استنادا اىل احكام الفقرة 500000) 
القانون املذكور مع عدم االخالل باالحكام العقابية املنصو  علي ا يف القوانني األخرى النافذة يف 

 . اإلقليم

 الثة اش ر تفرض ةرامة تاخريية وفق تعليمات وزارة املالية يف االقليميف حالة تأخري جتديد اال ازة ملدة ث -4
تعفى الرركة او الوكالة اواملكتب من الغرامة املنصو  علي ا يف الفقرة ) رابعا( أعاله بعد  -5

استحصال موافقة اجل ات املختصة يف حالة  الظروف القاهرة بناء على األدلة املقدمة وبعد حتقق 
 صة على صحت ا.  الدائرة املخت

على الرركة والوكالة واملكتب واليت ترةب يف إستغالل سيارات وحافالت ألةراض السفر تاسعا: 
والسياحة أن حتصل على موافقة اهليئة ، واحلصول على عدم ممانعة اجل ة املختصة يف وزارة النقل 

ض السفر والسياحة واملواصالت بالكرف على السيارات واحلافالت للتأكد من صالحيات ا ألةرا
وتلت م بتدوين اسم الرركة أو الوكالة او املكتب  علي ا ويتو ب ت ويدها جب از مكربات صوت 

 وصيدلية طوارئ ومينع إستخدام احلافلة يف حالة عدم إحتواءها على تلك املعدات.
واء كانت لرئيس اهليئة أو من خيوله من جلان التفتيش دخول أية شركة أو وكالة او مكتب س عاشرا:

جمازة أم طالبة لال ازة للكرف علي ا، وله التحقق يف أي موضوع يعتقد أن الرركة أو الوكالة 
 او املكتب  هلا عالقة ب ا وعلى املسؤولني في ا تس يل هذه امل مة.

 العامة  حادي عشر: الشروط
واليت تقوم بأية  نراو للحصول على الرتخيص أو )إ ازة ممارسة امل نة( للرركة او الوكالة او املكتب  

من األنرطة السياحية الواردة يف هذه التعليمات االلت ام بالرروو االتية باإلضافة اىل الرروو اخلاصة 
 ( من هذه التعليمات:12الواردة يف الفقرة )
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على طالب الرتخيص للوكالة واملكتب أن يكون عراقي اجلنسية ،وحيق لغري العراقيني اي ا احلصول  -1
قات اخلار ية لالقليم وأما من دائرة العال  ازة على ان يكون طلبه مرفقا بكتاب تاييدعلى اال

طالب ترخيص الرركة سواءا كان عراقيا أم أ نبيا فيجب أن يكون مسجال لدى مديرية تسجيل 
 الرركات يف اإلقليم.

 هذه التعليمات .ان يكون طالب اال ازة مؤهال للعمل يف القطاع السياحي ومتفرةا وفقا الحكام  -2

توفري مكان مستقل مل اولة النراو السياحي  ويف موقع مناسب ومؤثث تاثيثا  يدا يتناسب و  -3
 طبيعة العمل السياحي. 

أن يتخذ مكتبا الئقا ومستقال ماليا واداريا, ويقدم نسخة من عقد االجيار أو امللكية ساري املفعول -4
 للمدة احملددة قانونا.

 سكات األصولية املطلوبة للرركات والوكاالت واملكاتب.    تقديم املستم -5

على الوكالة اواملكتب تقديم تأييد لالسم التجاري الصادر من ةرفة جتارة احملافظة ساري املفعول  -6
 مبينا فيه حج  االسم.

ثة ( ثال3,000,000( مخسة ماليني دينار باسم الرركة و )5,000,000) تقديم كفالة مصرفية مببلغ -7
ماليني دينار باسم الوكالة او املكتب ل مان القيام باعماهلا والت امات ا على الو ه االكمل ول مان 

 .داء االعمال مبو ب هذه التعليماتاستحصال الغرامات والتعوي ات الناجتة عن التقصري يف إ
 تقديم تع د يت من ما يلي: -8
 ج السياحية.ت ويد ال بائن ببيانات كاملة وصحيحة عن الربام -أ

 .بالركوى الرد على الركاوى اليت تقدم للمديريات العامة للسياحة خالل اسبوع من تاريخ إعالمه -ب

ت ويد دوائر السياحة بأية مستندات أو بيانات أو إحصاءات تتعلق بالرأن السياحي ترى الدائرة  -ج
 بأن ا ضرورية لالطالع علي ا.

 ل وبأي تغري يطرأ يف هذا الرأن.إعالم الدائرة باسم املدير املسؤو -د
 عدم اصدار اي دليل او خارطة تتصل بالدعاية السياحية اال بعد ا ازت ا من اهليئة.-هـ

أن ميسك سجالت معتربة ألعماهلا ، وتكون تلك السجالت خاضعة لرقابة جلان التفتيش السياحية  -9
 ازة على املطبوعات واملراسالت و وضع اسم الرركة أو الوكالة أو املكتب و رقم وتأريخ منح اال

 الصادرة عن ا.
 الرروو اخلاصة للحصول على الرتخيص )اال ازة(: ثاني عشر:
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أن يكون لدى الرركة أو الوكالة نظام حج  دولي مطابق ملقاييس صناعة السفر أو أي نظام توزيع  -1
أي نظام رخر خالل ثالثة ( أو تقديم تع د بتوفري مثل هذا النظام أو   General Distribute)  عام

 اش ر من تاريخ املوافقة على منح اال ازة.

التع د مبراعاة ما يلي لدى قيام املعتمد ببيع الربامج السياحية اليت ينظم ا بنفسه أو تلك اليت  -2
 تقدم ا شركات اخلطوو اجلوية اليت ميثل ا:

 ( من هذه التعليمات.15إصدار منوذج حج  وفقا لنموذج احلج  املنصو  عليه يف الفقرة )  - أ
 شراء بطاقات السفر من وكيل معتمد يف اإلقليم.  - ب

 عدم بيع بطاقات سفر عائدة خلطوو طريان  وية ةري ممثلة بوكيل معتمد يف اإلقليم. -ج

 على كل شركة او وكالة توفري دليل سياحي مرخص من اهليئة ومسجل لدى املكاتب. -د

لوكاالت واملكاتب من قبل اهليئة ضمن إطار منظمات يتم دعم نراطات الرركات وا ثالث عشر:
 . اجملتمع املدني

 جيب على منظمي الرحالت السياحية اخلار ية والداخلية مراعاة مايلي: رابع عشر :
تنفيذ مجيع عناصر الرحالت الواردة يف املطبوعات االعالنية أو يف منوذج احلج  وفقا لنموذج  -1

 ( من هذه التعليمات.15ية الواردة يف الفقرة )إستمارة احلج  للرحالت السياح

 تقديم خدمات بديلة معادلة ألي تغري يف عناصر الرحلة شريطة موافقة ال بون اخلطية علي ا. -2

رد قيمة أي تغري أو نقص يف عناصر الرحلة وإعادة املبالغ املدفوعة اىل ال بون يف حالة عدم  -3
 موافقته علي ا.

 رة احلج  للرحالت السياحية:منوذج إستما خامس عشر:
 -بيانات ال ) شركة أو الوكالة أو املكتب (:

 إسم الرركة أو الوكالة أو املكتب:

 العنوان :

 اهلاتف:

 الفاكس:

 املوقع االلكرتوني ) الويب سايت(:

 الربيد االلكرتوني ) اإلمييل(:

 رقم لالتصال يف احلاالت الطارئة: 

 بيانات ال بون ) املسافر(:
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 الكامل :االسم 

 رقم االتصال للحاالت الطارئة.

 تكاليف الرحلة :

 إمجالي التكاليف :

 املبلغ املدفوع مقدما.

 الرصيد وتأريخ االستحقاق. 

 مر ع احلج  ) الكومبيوتر (:
 الو  ة                               الو  ة الرئيسية:    

 منفذ اخلروج :

 : وقت وتاريخ املغادرة

 لرحلة الربية  أو البحرية:اخلط اجلوي أو ا

 الدر ة:       رقم الرحلة                      

 مدة الرحلة ) عدد الليالي واأليام (

 نوع اإلقامة ) إسم الفندق وتصنيفه أو البديل (:

 فئات ا: عدد الغرف احملجوزة و

 ترتيب و بات الطعام:

 طلبات معينة ) ةري م مونة  (: 

 يف ذلك رسوم اإللغاء والرروو اليت تل م ال بون سداد تلك الرسوم. معلومات وشروو احلج  مبا

 توقيع ال بون مع ممثل الرركة  وذكر للتأريخ والساعة. 

يف حال إيقاف العمل بالرتخيص) اال ازة ( أو إلغائ ا تصدر اهليئة إعالنا بذلك وينرر يف  سادس عشر:
 صرفية.الصحف احمللية، وتستقطع أ ور النرر من الكفالة امل

لل يئة ان تصدر موافقة مبدئية ملمارسة النراو السياحي للج ة الطالبة لال ازة وملدة  سابع عشر:
 ثالثة أش ر جتدد ملرة واحدة  حلني استكمال الرروو اخلاصة مبنح اال ازة.

بأي  مع عدم االخالل بأحكام القوانني النافذة،الجيوز للرركة أو الوكالة أو املكتب القيام ثامن عشر:
 .    عمل من أعمال املنافسة الغري املرروعة

 تاسع عشر: 
، بأمر من املدير  تركل جلنة  للنظر يف الركاوى املقامة ضد الرركات أو الوكاالت أو املكاتب :أوالً

العام ، من موظف قانوني وموظف من الرؤون السياحية وممثل رابطة الرركات السياحية مع 
 واصالت.ممثل عن وزارة النقل وامل
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 -للجنة و بعد مصادقة رئيس اهليئة إلغاء اال ازة يف إحدى احلاالت التالية: :ثانياً
 فقدان اي من شروو منح اال ازة. -1
بعد صدور و منح اال ازة من اجل ة املختصة و مل ي اول العمل خالل مدة ت يد على سنة من تاريخ  -2

 . صدورها دون عذر مرروع

او الوكالة الكثر من مرتني فيما يتعلق مب اولة اعمال السياحة و اخلدمات  صدور حكم على الرركة -3
 املكملة هلا و اقتناع اللجنة بعدم  دوى استمرار الرركة مبمارسة نراطات ا.

 تنازل الرركة او الوكالة عن اال ازة جل ة اخرى دون موافقة و علم اهليئة. -4
 د على ستة اش ر دون عذر مرروع تقتنع به اللجنة.التوقف عن م اولة اعمال السياحة ملدة ت ي -5
 عدم تقديم الرركة تقرير تنفيذ خطة عمل ا واملعلومات اخلاصة برحالت ا واعماهلا  ملدة ستة اش ر.  -6

عند تكرار املخالفة الحكام هذه التعليمات أو أية قرارات تصدر من اهليئة الكثر من مرتني  :ثالثاً
وبعد مصادقة املدير العام أن ترفع الطلب اىل رئيس اهليئة اليقاف خالل ثالث سنوات ،للجنة 

العمل بإ ازة ممارسة امل نة للرركة أو الوكالة أواملكتب ملدة ال ت يد على ثالثة أش رللمرة االوىل 
 وسحب ا ن ائيا يف حالة التكرار.

ك و ينرر يف الصحف احمللية يف حالة ايقاف العمل باال ازة او الغائ ا يصدر الوزير بيانا بذل :رابعاً
وختصم ا ور النرر من مبلغ الكفالة املصرفية اخلاصة بالرركة او املكتب او الوكالة يف حالة 
امتناع ا عن تسديده نقدا وعلي ا اكمال مبلغ الكفالة مبقدار ما خيصم من ا خالل مدة 

 (مخسة عرر يوما من تاريخ التبليغ.15)
ملكتب حق االعرتاض على قرار اللجنة املتخذ مبو ب الفقرتني ثانيا و للرركة أو الوكالة أو ا عشرون:

ثالثا من املادة التاسع عرر من هذه التعليمات لدى رئيس اهليئة خالل مخسة عرر يوما من 
تاريخ اعالم ا حتريريا، وله البت يف  املوضوع وإصدار القرار املناسب حوهلا ويكون قرار رئيس 

 اهليئة ن ائيا.
 شرون:واحد وع

 تصدر اهليئة القرارات اإلدارية الالزمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
 اثنان وعشرون: 

 تنرر هذه التعليمات يف  ريدة ) وقائع كوردستان ( ويعمل ب ا من تأريخ نرره.
 

 نوروز مولود حممد امني                                                                                                                      
 ر البلديات والسياحةـوزي                                                                                                                      

   


