بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
هةريَمى كوردستانى عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك

بةناوى طةلةوة
برِيارى ذمارة ()8ى سالَى 1025

بةثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي ()1ي ماددةي ()11ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان –
َثشيت ئةو ياساكارييةى
َي 5112ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو ،بة ثال
عيَراق ذمارة ()1ى سال
ثةرلةماني كوردستان – عيَراق كردويةتي لة دانيشتين ذمارة ( )6لة  5112/4 /1برِيارماندا
بةدةركردني-:
ياساى ذمارة ()1ى سالَى 1025
ياساى سندوقى كوردستان بؤ داهاتة نةوتى و طازييةكان

ماددةى (:)2

بةشى يةكةم
ثيَناسةكان

يةكةم :مةبةستى ئةم ياساية لةم دةستةواذة و زاراوانةى خوارةوة ،ماناكانى بةرامبةريانة:
 -2هةريَم :هةريَمى كوردستان ـ عيَراق.
 -1ثةرلةمان :ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق.
 -3ئةجنومةنى وةزيران :ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَم.
 -4وةزارةت :وةزارةتى سامانة سروشتييةكانى هةريَم.
َى
 -5ياساى نةوت و طاز :ياساى نةوت و طازى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()55ى سال
.5112
 -6ئةجنومةن :ئةجنومةنى هةريَمى كاروبارى نةوت و طاز لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق ،كة بةثيَى
ماددةى (ضوارةم)ى ياساى نةوت و طاز ثيَكهيَنراوة.
 -7سندوق :سندوقى كوردستان بؤ داهاتة نةوتى و طازييةكان لة هةريَمدا كة بةثيَى حوكمةكانى ئةم
ياساية دامةزراوة.
 -8دةستة :دةستةى بةرِيَوةبردنى سندوقى كوردستان بؤ داهاتة نةوتى و طازييةكان لة هةريَمدا.
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دووةم :ثيَناسةكانى هاتوو لة ماددةى (يةكةم) لة ياساى نةوت و طاز كة ثةيوةسنت بةم ياساية بةركار
دةبن ،ئةطةر ناكؤك نةبن لةطةلَ حوكمةكانيدا.
ماددةى (:)1

بةشى دووةم
ضوارضيَوةى ثيادةكردنى ياسا

حوكمةكانى ئةم ياساية ثيادة دةكريَن لةسةر:
يةكةم :داهاتى دارايى بة دةستهاتووى رِاستةوخؤ و نارِاستةوخؤ بةطويَرةى حوكمةكانى ياساى نةوت و
طاز و ياساى ديارى كردن و وةرطرتنى شايستة داراييةكانى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق لة
َى 5112ى ثةيوةست بة نةوت و طاز و بةرهةمةكانى
داهاتة ئيتيحادييةكان ذمارة ()2ى سال
و ،بةثيَى ئةوةى لة ماددةى (هةشتةم)ى ئةم ياسايةدا هاتووة و ،هةر ثرؤسةيةكى نةوتى و
طازى كة ئةجنومةن برِيارى لةسةر بدات.
دووةم :داهاتى دارايى هاتوو لة حكومةتى ئيتيحادى كة راستةوخؤ ثةيوةستة بة نةوت و طاز و
بةرهةمةكانى جطة لة ثشكى هةريَم لة بودجةى طشتى ئيتيحاديدا.
ماددةى (:)3

بةشى سيَيةم
ثيَكهيَنانى سندوق و دةستةى بةرِيَوةبردنى

َثشت بة حوكمى ماددةى (ثازدةيةم) لة ياساى نةوت و طاز ،سندوقيَك بة ناوى (سندوقى كوردستان
ثال
بؤ داهاتة نةوتى و طازييةكان لة هةريَم) دادةمةزريَت و ،كةسايةتى مةعنةوى و سةربةخؤيى دارايى و
كارطيَرِيي هةية و ،لة رِووى ريَكخستنةوة سةر بة ئةجنومةنى وةزيران دةبيَت.

ماددةى (:)4

يةكةم :دةستةيةك بةناوى (دةستةى بةرِيَوةبردنى سندوقى كوردستان بؤ داهاتة نةوتي و طازييةكان)
ثيَكديَت و بةرِيَوةبردنى سندوق لة ئةستؤ دةطريَت و مافى هةية سةرجةم رةفتاركاريية
ياساييةكان بؤ مةبةستةكانى ئةم ياساية ئةجنام بدات و ،سةرؤكةكةى نويَنةرايةتى سندوق
دةكات لة بةردةم ثةرلةمان و دادطا و سةرجةم اليةنةكانى ديكة.
دووةم :دةستة ثيَك ديَت لة:
 -1سةرؤكى دةستة بة ثلةى وةزير.
 -5جيَطرى سةرؤكى دةستة بة ثلةى بريكارى وةزارةت.
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 -2بةرِيَوةبةرى طشتى سندوق .
 -4نويَنةرى وةزارةت كة شارةزايى هةبيَت لة بوارى نةوت و طاز و ،ثلةى وةزيفى لة بةرِيَوةبةرى
طشتى كةمرت نةبيَت (ئةندام).
 -2نويَنةرى وةزارةتى دارايى و ئابوورى كة شارةزايى هةبيَت لة بوارى دارايى و ئابوورى و ،ثلةى
وةزيفى لة بةرِيَوةبةرى طشتى كةمرت نةبيَت (ئةندام).
 -6ثسثؤرِيَكى ئابووري و دارايى (ئةندام).
 -2ثسثؤرِيَكى ياسايى (ئةندام).
ماددةى (:)5

يةكةم :ثيَويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَم ،لة ماوةى ( )01نةوةد رؤذ لة ريَكةوتى
بةركاربوونى ئةم ياسايةدا هةماهةنطى بكات لةطةلَ ئةجنومةن بؤ ثيَشكةشكردنى كانديدى
ليَهاتوو بؤ هةر يةك لةو ثؤستانةى كة لة برِطةى (دووةم)ى ماددةى (ضوارةم)ى ئةم ياسايةدا
هاتووة.

دووةم:

1ــ ئةندامانى دةستة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثاش ثةسند كردنيـان بـة زؤرينـةى رِةهـاى
ئةندامانى ثةرلةمان بؤ ماوةيةك كة زياتر نةبيَت لة ( ) 4ضوار سالَ دادةمةزريَن و ،شياون بؤ
يةكجار نويَكردنةوة بةهةمان ريَكارة باسكراوةكان و ،ئةوانةى ئةو وةزيفانةيان ثـرِ كردؤتـةوة
ثاش تةواو بوونى ماوةى ديارى كراو دةطةرِيَندريَنةوة سةر كارةكانى ثيَشوويان بةر لة ئةستؤ
طرتنى ئةم وةزيفانة.
5ـ سةرؤكى دةستة لةبةردةم ثةرلةماندا ئةم سويَندة دةخوات:
َسؤزييةوة ثاريَزطارى لة يةكيَتى طةل و سامان و خاكى
(بةخوداى مةزن سويَند دةخؤم كة بة دل
كور دستانى عيَراق بكةم و ثابةند مب بة ياسا).
سيَيةم :مةرجة لة دامةزراندنى هةر يةك لة سةرؤك و جيَطرةكةى و بةرِيَوةبةرى طشيت سندوق و
ئةندامانى دةستة ،جطة لة نويَنةرانى هةردوو وةزارةتى سامانة سروشتييةكان و وةزارةتى
دارايى و ئابوورى سةربارى بوونى مةرجة طشتييةكانى دامةزراندن لة وةزيفةى طشتييدا ،بةالى
َطرى برِوانامةى زانكؤيى بةرايي بن لة بوارى ثسثؤرِي دةستة و خاوةن شارةزايي بن لة
كةم هةل
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بوارى ثسثؤرِي دةستة بؤ ماوةيةك كةمرت نةبيَت لة ( )11دة سالَ بةنيسبةت سةرؤك و ()2
حةوت سالَ بةنيسبةت جيَطرى سةرؤك و بةرِيَوةبةرى طشيت سندوق و ئةندامةكان.
ضوارةم :ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية كةسانيَك لةوانةى خاوةن شارةزايى و ثسثؤرِيني لةسةر
ثيَشنيارى ئةجنومةن بةسيفةتى راويَذكاريي دامبةزريَنيَت و ماف و ثابةندييةكانيان و ذمارةيان
بةثيَى طريَبةست و بةطويَرةى ثيَرِةوى ناوخؤى دةستة ،كة ئةجنومةنى وةزيران ثةسندى دةكات،
ديارى دةكريَن.
ماددةى (:)6

بةستنى كؤبوونةوةى دةستة بة ئامادةبوونى ( )2/5دوو لةسةر سيَى ئةندامةكانى دةبيَت و
برِيارةكانى بة زؤرينةى رِةهاى ئةندامةكان دةردةكريَن.

ماددةى (:)7

دةستة ئةمانةى خوارةوة لة ئةستؤ دةطريَت:
يةكةم :تؤماركردن و دؤكيوميَنتكردنى سةرجةمى داهاتةكانى نةوت و طازى هةريَم ،كة بة طويَرةى
حوكمةكانى ئةم ياساية دةستدةكةون لة سندوقدا ،هةروةها بةرِيَوةبردن و مسؤطةركردنى
طواستنةوةيان بؤ ذميَرةى وةزارةتى دارايى و ئابوورى ،ثاش ئةوةى بةثيَى ماددةى
()15دوازدةمى ئةم ياساية لةسةر ثيَشنيارى دةستة و برِيارى ئةجنومةنى وةزيران و
ثةسةندكردنى ثةرلةمان ،تةرخان دةكريَن.
دووةم :وردبينيكردنى جولةى طشت داهاتةكانى نةوت و طازى هةريَم لة سندوقدا بةثيَى ضاوديَرى
نيَوخؤيى ،لةطةلَ دةركردنى راثؤرتى مانطانة لة بارةيانةوة.
َكيةكانى سندوق دةربارةى
سيَيةم :ساآلنة ئاشكراكردنى طشت ئةو داتايانةى تايبةتن بة ذميَرة و ضاال
سثاردن و راكيَشان و وردبينى كردنيان بة بةكارهيَنانى كؤمثانياى ذميَرياريي جيهانيي
ليَهاتوو متمانة ثيَكراو ،دواتر بةرزكردنةوةى راثؤرتى ناوبةناو بؤ ئةجنومةنى وةزيران كةوا
ضاالكى و راثؤرتى كؤمثانياكانى ذميَرياريي جيهانى ثووخت دةكاتةوة لةطةلَ دةرخستنى
راوبؤضوونى خؤى لةسةر ئةم راثؤرتانة.
ضوارةم :مسؤطةركردنى شةفافيةت و دركاندن لة ثرؤسة داراييةكان لة كاتى ئةجنامدانى ريَكار و
ثرؤسةكانى ذميَركارى بة طويَرةى ستاندةرى ذميَرياريي ثةيرِةوكراوى جيهانى و ئاستى
ثيادةكردنيان لةسةر طشت ذميَرةكانى سندوق كة لةم ياسايةدا باسكراون.
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َنةى بداتة ثةرلةمان و،
ثيَنجةم :ثيَويستة لةسةر دةستة راثؤرتةكانى خؤى بة شيَوةى مانطانة و ساال
بؤ راى طشتى ئاشكرايان بكات.
بةشى ضوارةم
بةرِيَوةبردنى داهاتةكانى نةوت و طاز
ماددةى (:)8

دةستة وةرطرتنى ئةمانةى خوارةوة لة ئةستؤ دةطريَت:
يةكةم :كؤى داهاتة شايستة وةدةستهاتووةكانى هةريَم لة هةناردةكردن و فرؤشتنى نةوت و طاز بة
طويَرةى طريَبةستةكانى نةوت و طاز.

َكانةكان لة
دووةم :سةرجةم ثيَبةخشني و ثاداشتةكانى هاتوو لة طريَبةستةكانى نةوت و طاز و مؤل
كاتى شايستة بوونياندا ،لة نيَوانيشياندا ثاداشتةكانى واذووكردن و بةرهةمهيَنانى طريَبةستة
َييةكان ،ثاداشتةكانى ذيَرخاني ئابوورى و ،برِةكانى
نةوتييةكان لةطةلَ كؤمثانيا بيانى و خؤمال
تةرخانكراو بؤ ثاراستنى ذينطة و داهاتى ديكة بة طويَرةى ئةوةى لة ياساى نةوت و طاز و
ياساكانى ديكةى ثةيوةنداردا هاتووة.
سيَيةم :كؤى داهاتةكانى بةرهةمة نةوتى و طازييةكان.
ضوارةم :داهاتى دارايى هاتوو لة حكومةتى ئيتيحاديي كةوا راستةوخؤ ثةيوةستة بة نةوت و طاز و
بةرهةمةكانيان جطة لة ثشكى هةريَم لة بودجةى طشيت ئيتيحاديدا.
ثيَنجةم :ئةو برِانةى وةك شايستة بؤ هةريَم هاتوون لةوةى تايبةتة بة نةوت و طازةوة ئةويش
بةطويَرةى حوكمةكانى ياساى دياريكردن و وةرطرتنى شايستة داراييةكانى هةريَمى كوردستان ـ
َى  ،5112لةطةلَ رةضاوكردنى برِطةى
عيَراق لة داهاتة ئيتيحادييةكان ذمارة ()2ى سال
(ضوارةم)ى سةرةوةى ئةم ماددةية.
شةشةم :ئةو داهاتانةى كة لة ئةجنامى وةبةرهيَنان بةسةرمايةى سندوقةكة وةدةستديَن.
حةوتةم :هةر داهاتيَكى ترى ثرِؤسةى نةوت و طاز كة لةم ماددةيةدا ئاماذةى بؤ نةكراوة.
ماددةى (:)9

يةكةم :ذميَرةى ئةم سندوقة ذميَرةيةكى داخراوة و خةرجى ليَناكريَت تةنها بؤ مةبةستى كؤكردنةوةى
داهاتةكانة.
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دووةم :ضةند ذميَرةيةكى جؤراوجؤر بؤ سندوق دةكريَـتةوة ،ض بة دينارى عيَراقى بيَت ،يان هةر
دراويَكى بيانى لة لقى بانكى ناوةنديى عيَراقي لة هةريَمدا ،يان هةر بانكيَكى ديكةى
حكومى كة ئةجنومةنى وةزيران ثاش ثةسةندكردنى لقى بانكى ناوةنديي لة هةريَمدا
َيدةبذيَريَت ،بة مةبةستى سثاردنى طشت داهاتةكانى نةوت و طاز كة لةم ياسايةدا دةقيان
هةل
لةسةر كراوة.
سيَيةم :ثيَويستة لةسةر دةستة ريَنمايي ثيَويست بؤ جوالندن و سثاردنى برِةكان لة نيَوان ذميَرةكانى
سةر بة سندوق ثاش ثةسةندكردنى لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ،دةربكات.
ضوارةم :دةستة دةسةآلتى هةية ذميَرةيةكى تايبةت لة بانكة ئةهليةكان بكاتةوة تةنها بؤ مةبةستى
وةبةرهيَنان بةسةرمايةى سندوقةكة بةثيَى ياسا كارثيَكراوةكان.
ماددةى (:)20

وةزارةت شايستة داراييةكانى كؤمثانياكانى بوارى نةوت و طاز لة هةريَمى كوردستاندا ديارى دةكات
و ،لةاليةن دةستةى سندوقةوة وردبينى بؤ دةكريَت و ،لةاليةن ئةجنومةنةوة رةزامةندى لةسةر دةدريَت
َنةدا تةرخانكردنى بؤ دةكريَت و ،ثةرلةمان ثةسندى دةكات.
و ،لة بودجةى ساال

ماددةى (:)22

سندوقيَك بةناوى (سةندوقى نةوةكانى داهاتووى كوردستان) دادةمةزريَت ،كة بةرِيَوةبردن و
دراوثيَدانى بة ياسايةك ريَكدةخريَت كة لة ماوةى ( )15دوازدة مانط تيَنةثةرِيَت لة ريَكةوتى
بةركاربوونى ئةم ياسايةدا دةردةكريَت ،تيايدا ريَذةيةكى دياريكراو لة داهاتة نةوتي و طازييةكانى
َنةدا جيَطري دةكريَت.
وةرطرياو بةثيَى ياسا بؤ نةوةكانى داهاتوو دةسثيَردريَت و لة بودجةى ساال
بةشى ثيَنجةم
دابةشكردنى داهاتةكانى سندوق
ماددةى (:)21

يةكةم :داهاتةكاني نةوت و طاز كة لة سندوقدا دةسثيَردريَن و بةثيَي حوكمةكاني ئةم ياساية
وةرطرياون  ،لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بةثيَي مةرج و ستاندةري هاتوو لة ياساي نةوت و
َنة و ثةسةندكردني لةاليةن ثةرلةمانةوة،
طازدا ،ثاش تةرخانكردني ئةم برِانة لة بودجةي ساال
بةم شيَوةيةي خوارةوة دابةش دةكريَن:
َنةي هةريَم.
 -1دراوثيَداني بودجةي طشيت بة طويَرةي ياساي بودجةي طشيت ساال
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 -5ذميَرةي (سندوقي نةوةكاني داهاتوو) بةطويَرةي حوكمةكاني ماددةي ( )11يازدةمى ئةم
ياساية.
َثشيت كردني ذيَرخاني ئابوري كةرتي نةوت
 -2دراوثيَداني وةزارةت ثاش رةزامةندى ئةجنومةن بؤ ثال
و طاز لة هةريَمدا لة كاتي ثيَويستيدا و ،قةرةبوو كردنةوةي خاوةنى ئةو زةوييانةى بؤ ثرِؤسةكانى
َكانةي لة ئةجنامي
نةوت و طاز تةرخان دةكريَن و ،قةرةبووكردنةوةى ئةو كةس و اليةن و مول
ثرؤسة نةوتيي و طازييةكاندا زيانيان ثيَ دةطات.
َى ()11ى برِطةى (يةكةم) لة ماددةى
َثشتيكردني سندوقي ذينطةي دامةزراو بةثيَي خال
 -4ثال
( )22سي و حةوت ياساي نةوت و طاز.
َيةتى كة بةثيَى ياسا
 -2دراوثيَدانى ريَذةيةكى ديارى كراو لة داهاتى سندوق بؤ دةستةبةرى كؤمةال
ريَك دةخريَت.
 -6دراوثيَدانى ريَذةيةكى ديارى كراو لة داهاتى سندوق بؤ طةشة ثيَدانى ذيَرخانى كشتوكالَ كة
بةثيَى ياسا ريَك دةخريَت.
 -2تةرخانكردنى برِى ( )5دوو دؤالر بؤ هةر بةرميليَك نةوتى بةرهةمهاتوو وةك ثرتؤدؤالر بؤ هةر
قةزايةك كة نةوتى ليَ دةردةهيَنريَت.
َيَكي رؤذ ذميَريي ،وةك يةكيي داهاتةكاني نةوت و طاز و
دووةم :لة سةرةتاي نيوةي دووةمي هةر سال
تةرخانكراوة فيعليةكاني ذميَرةكاني سندوق ئةجنام دةدريَت و ،ذميَرةكاني سندوق لةسةر ئةم
بنةماية و بةثيَي ياسا و ثيَرِةوةكاني بنةماكاني ذميَرياري متمانة ثيَكراو لة هةريَمدا ،ئةجنام
دةدريَن.
سيَيةم :كارةكاني دةستة و ذميَرةكاني سندوق ملكةض دةبن بؤ ضاوديَرى ثةرلةمانى كوردستان و
ديوانى ضاوديَريي دارايي هةريَم.
ضوارةم :دةستة بةرثرسياريَتى خؤي بةثيَي ئةو ثرنسيث و ستاندةرانةي تايبةتن بة دةسثيَشخةري
شةفافيةت لة ثيشةسازيية دةرهيَنكارةكاني هاتوو لة سةرضاوةي ( Extractive Industries
)Transparency Initiativeي ناسراو بة ( )EITIثيادة دةكات و ثيَويستة شياو و هاوتةريب
بن لةطةلَ شيَوازة هةرة باشةكاني ثيشةسازيية نةوتييةكان.
بةشي شةشةم
حوكمي كؤتايي
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ماددةى (:)23

ئةجنومةني وةزيران ثيَرِةويَك بؤ ئاسان جيَبةجيَكردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةردةكات.

ماددةى (:)24

هةيكةلي كارطيَرِي سندوق بة ثيَى ثةيرِةو دياري دةكريَت كة بة ماوةيةك لة ( )42ضل و ثيَنج رؤذ لة
ريَكةوتي ثيَكهيَناني دةستة تيَثةرِ نةكات ،دةردةكريَت.
ماددةى (:)25

كار بة هيض دةقيَكي ياسايي يان برِياريَكي ناكؤك لةطةلَ حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكريَت.

ماددةى (:)26

َوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان)دا جيَبةجيَ دةكريَت.
ئةم ياساية لة ريَكةوتي بال

مـسعود بارزانـي
سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق
هةوليَر
1025/4/30

هؤيةكانى دةرضوواندن

بةمةبةستى بة دامةزراوةيى كردنى كةرتى نةوت و طاز لة هةريَمى كوردستان كة بة شيَوةيةك بيَت
داهاتةكانى ثرؤسة نةوتى و طازييةكان بة باشرتين شيَوة كؤ بكريَنةوة و ،ثشتيوانى شةفافيةت و
طةشةى ئابوورى هةريَمى كوردستان بيَت ،ئةم ياساية دةرضوويَندرا.
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وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى
ذمارة  2908لة 1025/4/18

َي ( )1092ئةم رِيَنماييةي
َثشت بة ئةحكامي ماددةى ( )52لة ياساي كار ذمارة ()21ي سال
ثال
خوارةوةمان دةركرد:
رِيَنمايي ذمارة ()1ي سالَي 1025
كاركردني كريَكاراني بياني لة هةريَمي كوردستان – عيَراق

ماددةى يةكةم:

بةشي يةكةم
ثيَناسة و ريَككارةكان

يةكةم  :هةريَم  :هةريَمي كوردستان _ عيَراق.
َيةتى لة هةريَم.
دووةم  :وةزارةت  :وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةال

سىَ يةم  :وةزير  :وةزيرى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى لة هةريَم.
َطري رِةطةزنامةي عيَراقي نةبيَت و ئارةزووي كاركردن بكات لة
ضوارةم  :بي اني  :هةركةسيَك كة هةل
هةريَمي كوردستان  -عيَراق بة سيفةتي كريَكار لة كةرتي تايبةت يان تيَكةآلو يان هاريكاريي
ثيَنجةم  :كار :هةر ضاالكييةك بيَت كة لةاليةن كةرتي تايبةت يان تيَكةآلو يان هاريكاريي ئةجنام
بدريَت .
َطةنامةيةكي فةرمية لةاليةن وةزارةتةوة دةردةضيَت بةثيَي منوونةيةك كة بؤ
َةتي كار  :بةل
شةشةم  :مؤل
ئةم مةبةستة ئامادةكراوة و ماف دةداتة كريَكار بوَ كاركردن لة هةريَم .
حةفتةم  :كؤمثانياي هيَناني كريَكار  :هةر كؤمثانيايةكي تؤماركراو بةشيَوةيةكي فةرمي كة
خاوةنةكةي كةسيَكي عيَراقيي دانيشتووي هةريَم بيَت و رِيَثيَدراو بيَت لةاليةن وةزارةتةوة بة
هيَناني كريَكاري بياني لة دةرةوة بةثيَي ياساكاني كارثيَكراو .
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هةشتةم  :كؤمثانيا يان ثرؤذةي كارثيَكةري كريَكاري بياني  :هةر كؤمثانيايةكي تؤماركراو يان
َةت ثيَدراو كة كريَكاري بياني بةكار بهيَنيَت بةثيَي ياسا و رِيَنماييةكاني
ثرؤذةيةكي مؤل
كارثيَكراو.
َطةنامةيةكي فةرمية لةاليةن وةزارةتةوة
َةتي كؤمثانيا بوَ هيَناني كريَكارى بيانى  :بةل
نؤيةم  :مؤل
دةردةكريَت بةثيَي منوونةيةك كة بؤ ئةم مةبةستة ئامادةكراوة و ماف دةداتة كؤمثانياي
هيَنةر بوَ هيَناني كريَكاري بياني .
دةيةم  :كارى ناومالَ  :ئةو كارةى كة لةناو خيَزاندا ئةجنام دةدريَت وةكو كاريَكى سروشتى كة
ئةندامانى خيَزان خؤيان دةتوانن بيكةن وةكو كارى (خاويَن كردنةوة و ضيَشت ليَنان و شوشنت و
هى تر. )..
يازدةهةم  :كريَكارى ناومالَ  :هةر كةسيَك بةكرىَ طريابىَ بوَ كارى ناومالَ (كاركردن لةمالَ) لة
ضوارضيَوةى طريَبةستى كاردا ،ئةطةر هاتوو (ثياو بىَ يان ذن).
َةكةى خؤى بةرامبةر
دوازدةهةم  :خاوةن مالَ  :هةر كةسيَكى سروشتى كة كريَكاريَك بةكارديَنىَ لةمال
بةكرىَ .
ماددةى دووةم:

َةتي هيَناني كريَكار لةاليةن وةزيرةوة يان هةركةسيَكي رِيَثيَدراو لةاليةن وةزيرةوة ،
يةكةم  :مؤل
دةدريَتةكؤمثانيايةكة دواي دةستةبةركردني مةرجةكاني هاتوو لةو رِيَنمايية.
َة و دةكريَت نويَ بكريَتةوة لةسةر داواي خاوةنةكةي
َةتي هيَناني كريَكار يةك سال
دووةم  :ماوةي مؤل
بةاليةني كةم مانطيَك ثيَش بةروارى كؤتايي هاتين ماوةكةي .
سيَيةم  :ئةم برِة ثارانة لة كؤمثانياي هيَناني كريَكارى بيانى لة هةريَم وةردةطرييَن بةم شيَوةيةي
خوارةوة:
َةتي هيَناني كريَكارى
 -1برِي ( )101110111يةك مليؤن دينار وةردةطرييَت لة برِي ثيَداني مؤل
بيانى.
َةتةكة بؤ
 -5برِي ( ) 2110111ثيَنج سةد هةزار دينار وةردةطرييَت لة برِي نويَ كردنةوةي مؤل
َيَك.
ماوةي سال
ماددةى سيَيةم:
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َةتي كاركردنى كريَكارى بيانى لةاليةن وةزيرةوة يان هةركةسيَكي رِيَثيَدراو لةاليةن
يةكةم :مؤل
وةزيرةوة  ،دةدريَتة كريَكارى بياني بةثيَي مةرجةكاني هاتوو لةو رِيَنمايية.
َة و بةثيَي ثيَويسيت نويَ دةكريَتةوة لةطةلَ رِةضاوكردني ئةو
َةتى كار يةك سال
دووةم  :ماوةي مؤل
مةرجانةي لةو رِيَنماييةدا هاتوون و ثيَويستة كةسي بياني لة ريَطةى خاوةنكارةكةيةوة داواي
َةتةكةى بكات بة اليةني كةم مانطيَك ثيَش بةروارى كؤتايي هاتين
نويَكردنةوةي مؤل
ماوةكةي .
َةتي كار كردن.
سيَيةم :كريَكاري بياني مايف ئةوةي نية بضيَتة سةر كار ثيَش بةدةست هيَناني مؤل
ماددةى ضوارةم :

نابيَت خاوةنكار لة كةرتي تايبةت و تيَكةآلو و هاريكاري  ,كار بة هيض بيانييةك بكات ئةطةر
َةتي كاركردني بةدةست نةهيَنابيَت بةثيَي ئةو مةرج و رِيَككارانةي لةو رِيَنماييةدا دياري كراون.
مؤل

ماددةى ثيَنجةم :

لةكاتي رةزامةندبوون لةسةر داواكارى هيَناني كريَكاري بياني و نويَ كردنةوةي مؤلةتي كاركردن,
ثيَويستة رةضاوي ئةمانةي خوارةوة بكريَت :
يةكةم  :ثيَويسيت هةريَمي كوردستان بة دةسيت كارى كريَكاري بياني لة ذيَر رِؤشنايي ثيَويسيت
َنيابوون لةم
بازارِي كار و داواكاري وثيَداويستيةكانى هةر ثاريَزطايةك  ،ئةويش دواي دل
داواكاريانة لةريَطاى بةرِيَوةبةرايةتيةكاني كار.
دووةم :ثشتطريي كردني فةرمانطةكان و اليةنة تايبةمتةند و ثةيوةنديدارةكان  ,وة ثيَشكةش كردني
بةلطةنامةي ثيَويست بة الري نةبوونى كاركردني كةسي بياني لةناو هةريَم .
ماددةى شةشةم :

يةكةم  :ثيَويستة لةسةر ئةو كؤمثانيا و خاوةن ثرِؤذانةي كة كار بة كريَكاري بياني دةكةن ،
طريَبةست بكةن لةطةلَ كريَكاري بياني كارثيَكراو بةثيَي ياساكاني كار و خانةنشيين و
دةستةبةري كؤمةآليةتي كريَكاران و ئةو رِيَنماييانةى لة وةزارةت دةرضووة.
دووةم :طريَبةسيت كار بة رِةزامةندي بةرِيَوةبةرايةتيةكاني كار نوىَ دةكريَتةوة و ثيَرِاطةياندني
بةرِيَوةبةرايةتى طشيت كار و دةستةبةري كؤمةآليةتي .
سيَيةم :نابيَت كؤمثانيا هيض برِة ثارةيةك وةربطريَت لة بةرامبةر نويَكردنةوةي طريَبةسيت كار.
ماددةى حةوتةم :
5105 /5 /01

– –00
العدد

ذمارة ()081

هةر كةسيَكي بياني نيشتةجيَى هةريَم بيَت و كارتى نيشتةجيَبوونى هةبيَت كةمرت نةبيَت لة شةش
مانط و بيةويَت لة هةريَم كار بكات ثيَويستة ئةم رِيَككارانةى خوارةوة بطريَتةبةر بؤ بةدةست
َةتى كاركردن -:
هيَنانى مؤل
يةكةم  :ثيَشكةشكردني داواكارييةكي نووسراو بؤ بةرِيَوةبةرايةتيةكاني كار وةيان لةرِيَي ئةو
خاوةنكارةي كة دةيةويَت كاري ثيَبكات.
َطةنامةي ياسايي كة تيايدا هاتنة ذوورةوةي بؤ ناو هةريَم و
دووةم  :ثيَشكةش كردني بةل
نيشتةجيَبووني بة شيَوةيةكي ياسايي ضةسثيَندرا بيَت.
سيَيةم  :ثيَويستة داواكارييةكة طشت ئةو زانيارييانة لةخؤوة بطريَت كة ثةيوةنديدارن بة ليَهاتوويي
َطةنامةي ثيَويست كة ناو و رِةطةزنامة و
َثشت بيَت بة برِوانامة و بةل
كريَكار و ثال
َطةنامةى بىَ تاوانى و جؤري كار و ماوةي كاركردن و ناوي خاوةنكارةكةي و ناونيشاني
بةل
تةواوى تيابيَت .
َدةسيتَ بة ثيَشكةش كردني دةستةبةرى دادى بؤ كريَكارة
ضوارةم  :كؤمثانيا يان خاوةنكار هةل
بيانييةكة و بةرثرسيار دةبيَت ليَي تا ئةو كاتةي طريَبةستى كارةكةى تةواوبيَت .
ماددةى هةشتةم :

َةت ثيَدراو بؤ هيَناني كريَكاري بياني ،ثيَويستة برِي ( )$21111ثةجنا هةزار دؤالري
كؤمثانياي مؤل
ئةمريكي وةك دةستةبةري بانكي لة بانكة حكووميةكان دابنيَت بةم شيَوةيةي خوارةوة:
( )$51111بيست هةزار دؤالري ئةمريكي بةشيَوةي نةخيت و برِي ( )$21111سي هةزار دؤالري
ئةمريكي وةك نامةى دةستةبةرى (خطاب ضمان) لة ذيَر ذميَريَكي تايبةتي بةرِيَوةبةرايةتيةكاني كار،
ئةم برِة ثارةية خةرج دةكريَت لةاليةن ليذنةيةكي ثيَكهيَنراو بة سةرؤكايةتي بةرِيَوةبةري كار و
ئةنداميَيت هةر يةك لة بةرِيَوةبةرايةتي نشينطة و يةكيَيت سةنديكاكاني كريَكاران ،ئةمةش لةكاتي
ثابةند نةبووني كؤمثانيا بة ياسا و رِيَنماييةكانى دةرضوو و لةكاتي ثيَويستدا .وة لةكاتي خةرج
كردني هةر برِة ثارةيةك لة مايةي ئاماذةثيَكراو  ،ثيَويستة لةسةر كؤمثانيا قةرةبووي ئةو برِة
بكاتةوة بؤ ذمارةي ذميَريةكة لةماوةي ( )12ثازدة رِؤذدا.
ماددةى نؤيةم :
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ث يَويستة لةسةر كؤمثانياكانى هيَنانى كريَكارى بيانى و خاوةن ثرؤذةكاني وةبةرهيَنان و هوتيَل
وضيَشتخانة ثيَنج ئةستيَرةكان و بةرةو سةرةوة كة ئارةزوو دةكةن كار بة كريَكاري بياني بكةن،
رِةضاوي ئةم رِيَككارانةى خوارةوة بكةن:
يةكةم :

أ -داواكارييةكي نووسراو ثيَشكةشى بةرِيَوةبةرايةتيةكاني كار بكةن لة ثاريَزطاكان لةطةلَ ليستيَكي
هاوثيَض كة زانياري تةواوي لةخؤ طرتبيَت لةبارةي كريَكارة بيانيانةكان و ليَهاتووييان كة
دةيانةويَت بيانهيَننة ناو هةريَم .
ب -هةستان بة رِاطةياندن بؤ دوو جار لة ماوةى ( )12رؤذدا لة رِاطةياندنى بينراو و خويَندراو
سةبارةت بة ثيَويستييان بة كريَكار و لةطةلَ ديارى كردنى جؤر و شويَين ثرؤذةكة وجوَرى كار و
برِى كريَ و ذمارةي كريَكار و ثسثؤرى و ليَهاتوويي داواكراو.
ج -ثيَشكةش كردنى دانةيةك لة كؤثى طريَبةستى كار لة نيَوان اليةنة ثةيوةنديدارةكان .
د -لة سةر خاوةن ثرؤذةكاني وةبةرهيَنان ئةوانةي كار بة كريَكاري بياني دةكةن برِيَك ثارة كة لةنيَوان
( )$211ثيَنج سةد دؤالر تا( )$1111هةزار دؤالر دابنيَن بؤ هةركريَكاريَك بةثيَى خةرجى
َتةكةى وةكو بارمتة لة بانكة حكومييةكان بؤ دةستةبةركردنى مايف كريَكاري بياني و
وال
طةرِاندنةوةي بؤ وآلتي خؤي دواي كؤتايي هاتين ماوةي طريَبةستةكةي يان نويَكردنةوةكةي .وة
كؤى برِى دانراو لة ( )$52111بيست و ثيَنج هةزار دؤالر زياتر نةبيَت.
ه -نابيَت كؤمثانياي هيَناني كريَكار ,كريَكاراني بياني بةكار بهيَنيَت بؤ كاري رِؤذانة و بازرطانيان
ثيَوة بكات.
و -نابيَت خا وةن ثرؤذةي وةبةرهيَنان هيض كريَكاريَك بداتة هةر كؤمثانيايةك يان ثرؤذةيةكي تر
بةرامبةر برِيَك ثارة يان هةر جؤرة قازاجنيَك.
َةت ثيَدراوةكان و خاوةن ثرؤذةكاني وةبةرهيَنان  ،بةرثرسن و دةستةبةرن لة
دووةم  :كؤمثانيا مؤل
كريَكاراني هيَنراو لةكاتي هاتنة ذوورةوةيان بؤناوخاكي هةريَم تا ئةو كاتةي بة شيَوةيةكي
يةكجارةكي دةروَن .
سيَيةم  :ئةطةر لة طريَبةسيت كار بوَ بياني بة رِووني ئاماذةي ثيَنةكرا بيَت ،ثيَويستة لةسةر كؤمثانيا
يان خاوةنكار ثليتيَكي طةشتكردن لةسةر ئةركي خؤي بداتة بيانيةكة بؤ ئةو وآلتةي كة ليَي
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هيَنراوة ئةطةر لةكارةكةى نة ثضرِا بيَت ثيَش كؤتايى هاتنى ماوةى طريَبةستةكةى بةهةر
هؤيةكى ناياسايى.
َةي كة كار بة كريَكارة
ضوارةم  :لةكاتي مردني كريَكاري بياني ،ثيَويستة لةسةر كؤمثانيا يان ئةو مال
بيانيةكة دةكات:
أ -ثيَرِاطةياندني كؤمثانياي هيَنةر و بةرِيَوةبةرايةتييةكاني كار و نزيكرتين بنكةي ثؤليس لة
ماوةيةك كة زياتر نةبيَت لة ( )54كاتذميَر.
ب -لةسةر كؤمثانياى هيَنةر و خاوةن ثرِؤذة وةبةرهيَنةرةكان ثيَويستة هةسنت بة مامةلةكانى
َبسنت بة ئامادةكاري بؤ
َطةنامةى كؤضكردن بؤ كريَكارى مردووة و هةروةها هةل
دةركردنى بةل
طواستنةوةي ت ةرمةكةي بؤ ووآلتةكةي يان شويَين نيشتةجيَي بة ثيَي رِيَورِةمسي ئايين خؤي بة
مةرجيَك ثيَضةوانة نةبيَت لةطةلَ ئةوةي كة لة هةريَم كاري ثيَدةكريَت  .و ئةطةر كؤمثانيا بة
َنةستا ،ثيَويستة لةسةر بةرِيَوةبةرايةتيةكاني كار بة هةماهةنطي
ئةركي طواستنةوةي تةرمةكة هةل
لة طةلَ بةرِيَوةبةرايةتيةكاني نشينطة و سةنديكاى كريَكاران ئةو كارة ئةجنام بدةن لةسةر بارمتةى
(تأمينات) دانراوى كوَمثانيا لة بانكة حكومييةكان.
ماددةى دةيةم :

ثيَويستة لةسةر كريَكاري بياني ثابةند بيَت بةمانةي خوارةوة:
َةتةكةي ئةطةر نويَ نةكرايةوة.
يةكةم  :وازهيَنان لةكار لةكاتي كؤتايي هاتين ماوةي مؤل
َةتةكةي رِادةسيت خاوةنكارةكةي بكات لةكاتي كؤتايي هاتين طريَبةستةكة يان لةبةر هةر
دووةم  :مؤل
هؤيةكي ديكةى ياسايي بؤ ئةوةى بطةريَندريَتةوة بؤ بةرِيَوةبةرايةتيةكانى كار.
ماددةى يازدهةم:

ثيَويستة لةسةر كؤمثانيا و ثروَذةكانى كارثيَكةرى كريَكارى بيانى ثابةندبن بةمانةي خوارةوة:
يةكةم  :تؤماريَكي هةبيَت كة زانياري ثيَويسيت دةربارةي كريَكاراني بياني لةخؤوة طرتبيَت.
َى وةك ياريدةدةري كريَكاراني بياني ,ئةوانةي كريَكاري تةكنيكني لة
دووةم  :دانانى كريَكاراني خومال
ثرؤذةكان كة ليَهاتووييةكانيان طوجناو بيَت لةطةلَ ليَهاتوويي كريَكارة بيانييةكان بؤ مةشق
ثيَكردنيان لةسةر ئةو كارانة لة ماوةى كاركردنةكةياندا .
سيَيةم :
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أ -لةكاتي طؤرِيين شويَين كاركردني كريَكاري بياني ثيَويستة رِةزامةندي فةرمي بةدةست بيَينَ لة
بةرِيَوةبةرايةتيةكاني كار و نشينطة لةطةلَ ديارى كردني هؤي طؤرِيين شويَنةكة بةثيَي مةرجةكاني
ياسايي و ئةو ريَنماييانةى كة لةم بارةيةوة دةرضوون.
ب -ئاطادار كردنةوةي بةرِيَوةبةرايةتيةكاني كار لة كاتي وازهيَناني كريَكاري بياني لةكارةكةي يان
َةتةكةي يان بةجيَ هيَشتين هةريَم
لةكاتي كؤتايي هاتين رِاذةكةى يان كؤتايي هاتين ماوةي مؤل
َطةنامةي
َةتي كاركردنةكة بطةرِيَنيَتةوة بؤ اليةنةكاني سةرةوة بؤ ئةوةى بةل
 ،بؤية دةبيَت مؤل
ثضرِاني ثةيوةندي ثىَ بدريَت بةثيَي ياسا.
ماددةى دوازدهةم :

وةزيري كار ،يان ئةو كةسةي كة ريَثيَدراوة لة اليةن وةزيرةوة بوَى هةية :
َةتي هيَناني كريَكارى بيانى)ي كؤمثانياكان بؤ ماوةي ( )6شةش
يةكةم :وةستاندني كاركردن بة (مؤل
مانط لة كاتي ثابةند نةبووني كؤمثانيا بة ياسا و رِيَنمايية كارثيَكراوةكان دواي ئاطادار
كردنةوة بؤ يةك جار.
َةتي هيَناني كريَكاراني بياني) لة كؤمثانيا دواي بةجيَهيَناني برِطةي سةرةوة
دووةم  :سةندنةوةي (مؤل
لةكاتي سةرثيَضى كردن ياسا و رِيَنماييةكاني دةرضوو  ،و بةرِيَوةبةرايةتى تؤمارى
َةتةكةى
كؤمثانياكان رِابطةيةنريَت كة هيض ئةستؤثاكيةك بؤ ئةو كؤمثانياية نةكريَت كة مؤل
ليَ وةرطرياوة و بةرثرسيارةتى ئةو كريَكارانةى كة هيَناويةتى لةئةستؤى دةميَنيَت تا
تةواوكردنى سةرجةم ثابةنديةكانى كة لةسةريةتى  ،وةيان ريَكةوتنيَك لةطةلَ كؤمثانيايةكى
َةت ثيَدراو بكات كة هةموو كريَكارة هيَنراوةكان وئةو
هيَنةرى كريَكارى ترى مؤل
بةرثرسياريةتييةى كةلةسةريةتى بطريَتة ئةستوَى خوَى .
َنةسيتَ بة
َةتي ثيَدراو بؤ هيَناني كريَكاراني بياني ئةطةر كؤمثانيا هةل
سيَيةم  :سةندنةوةي مؤل
َةتةكة.
هيَناني كريَكاراني بياني لةماوةي ( )1يةك سالَ لة بةروارى دةرضووني مؤل
َةتي هيَناني كريَكاري بياني ليَسةنراوةتةوة بةهؤى سةرثيَضىكردنى
ضوارةم  :ئةو كؤمثانيايةي مول
َةتيَكى نوآ ترى نية ،
ياسا وثةيرةو وريَنماييةكان  ،مايف ثيَشكةشكردنى داواكارى بؤمول
َةتةكة.
تةنها دواى ثيَثةربوونى ( )1يةك سالَ لةو بةروارةى سةندنةوة مول
ماددةى سيَزدةهةم:
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َدةوةشيَتةوة لةكاتي داواكردني لةاليةن كؤمثانياوة
َةتي كؤمثانيا بؤ هيَناني كريَكاري بياني هةل
مؤل
ثاش ثابةند بووني تةواوي كؤمثانيا بة ياسا و رِيَنمايية كارثيَكراوةكان و ئةستؤثاكى  ،وةيان
َيَن بدات بة لة ئةستؤ طرتنى هةموو ئةو كريَكارانةى كة لة
َةت ثيَدراو بةل
كؤمثانيايةكى ترى مؤل
َى دا ,وة اليةنى دووةم سةرجةم
َوةشيَنراوةكة دابوو بة رِيَككةوتنى لةطةل
َةت هةل
ئةستؤى كؤمثانيا مول
َوةشيَنراوةكةية.
ثابةندى و بةرثرسيارةتيةكان لةئةستؤ دةطريَت كة ثةيوةندةى بةكؤمثانيا هةل
ماددةى ضواردةهةم :

َدةوةشيَتةوة لة هةر كاتيَكدا بيَت لةم بارانةي خوارةوة:
َةتي كاركردن هةل
يةكةم  :مؤل
َةتى كار نادروست بوون.
َطةنامةكان لةسةر داواكردني مؤل
أ -ئةطةر دةركةوت زانياري و بةل
ب -ئةطةر بووني كريَكاري بياني ببيَتة هؤي زيان طةياندن بة بةرذةوةندي طشيت.
َي هيَنا و
ج -ئةطةر خاوةنكار بةشيَوةيةكي ناياسايي كؤتايي بة طريَبةسيت كريَكاريَكي خومال
كريَكاريَكى بيانى لة شويَنى دانا ,وة كريَكاري يةكةم هةمان ليَهاتوويي و مةرجةكاني كاركردني
هةبيَت كة كريَكاري دووةم هةيةتي.
َةت ريَطرنية لة رِةوانةكردني كريَكاري بياني يان خاوةنكار بؤ دادطاكان
َوةشاندني مؤل
دووةم  :هةل
َةكاني برِطةي يةكةمى
َساون بة يةكيَك لةوسةرثيَضيانةى كة لة خال
ئةطةر سةمليَنرا كة هةل
سةرةوةدا هاتووة.
بةشي دووةم:
بةندة تايبةتةكان بة كريَكاراني بواري خزمةتطوزاريي ناو ماآلن

ماددةى ثازدةهةم :ثابةندبوونى كريَكارى ناو مالَ :
يةكةم  :ثابةند دةبيَت بة ئةجنامداني ئةو كارانةي كة خاوةن مالَ داوايان دةكات كة طوجناون لةطةلَ
سروشيت كارةكةي و هةروةها دذي بنضينة ياساييةكان و دابونةرييت طشيت نني.
َةى كة كاري تيَدا دةكات  ,و ثاريَزطارى كردنى كةل وثةل
دووةم  :ثاراستنى تايبةمتةندييةكاني ئةو مال
َةكة تةنانةت ئةطةر لةويَش نةما .
و نهيَنييةكاني ناو مال
َةتي خاوةن مالَ .
َةكة لة كاتةكاني كاركردندا بة بيَ مؤل
سيَيةم  :ثابةند بوون بة جيَنةهيَشتنى مال
ضوارةم  :بؤي نية دواي كاتذميَر ()11ي شةو لة شويَنة طشتييةكان وثارك و مؤلَ بيَت ئةطةر يةكيَك
َدا نةبوو ،بة هةر هوَيةك بيَت.
لة ئةنداماني خيَزانةكةي لةطةل
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َةكة راي كرد بيَ ئةوةي خاوةن مالَ هؤكاري ئةو راكردنة بيَت ،
ثيَنجةم  :ئةطةر كريَكارةكة لة مال
ئةوا طشت بةرثرسياريَتيية ياساييةكاني دةرةجنامي ئةو كارة دةكةونة ئةستؤي خؤي لةطةلَ
تيَضووةكاني طةرِانةوةي بؤ ووآلتةكة.
ماددةى شازدةهةم :بةرثرسياريَتييةكاني خاوةن مالَ:
يةكةم  :خاوةن مالَ ثابةند دةبيَت بة ئةجنامداني ئةو ريَككارانة بةرامبةر بة كريَكارى ناومالَ لةو
بارانةى خوارةوةدا:
َيدا.
أ -ثابةندبوون بة ثيَداني كريَي مانطانةي كريَكارةكة بة ثيَى ئةو طريَبةستةى لةطةل
ب -هةستان بةطةياندني بؤ نزيكرتين نةخؤشخانة لة كاتي روودانى ثيَكان لةكاتي كاركردن وةيان بة
هؤيةوة بوَ ضارةسةركردنى وة ثيَرِاطةياندني رووداوةكة بة (بةرِيَوةبةرايةتي كار و كؤمثانياي هيَنةر
و نزيكرتين بنكةي ثؤليس) .
ج -لة شويَين جيَنشينى بةردةوام يان كاتيي خؤي و خيَزانةكةي كاري ثيَ دةكات و هيض كةسيَكيش
بؤي نية فةرماني كاركردني ثيَبدات جطة لة خاوةن مالَ و ئةنداماني خيَزانةكة.
َةتي ساآلنةى.
د -ثيَداني مافةكاني لة ثشووي هةفتانة و ثشووة فةرمييةكان و مؤل
َةى لةطةلَ بكريَت و طشت ثيَداويستية طوجناوةكاني كاركردن و مةرجةكانى بؤى
ه -بة ريَزةوة مامةل
دابني بكات و دابني كردنى طشت ثيَداويستيةكانى خودي كريَكارةكةش لة خؤراك و ثؤشاك و
خواردنةوة و تةرخانكردني ذووريَكي تايبةتى طوجناو بوَى كة هؤكارةكاني حةوانةوة و نووستين
تيَدا بيَت.
و -مانطانة دوو جار ،خةرجى هؤكاري ثةيوةنديكردني كريَكارةكة بة خيَزانةكةي دابني بكات بة
شيَوةيةك كة هةر جاريَك لة ( )51خولةك كةمرت نةبيَت ،و كريَكارةكة بؤى هةية لة سةر ئةستؤي
خةرجى خؤي ثةيوةنديي زياتريش بكات.
دووةم  :لةسةر خاوةن مالَ  ،اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئاطادار بكاتةوة ( بةرِيَوةبةرايةتي كار و
كؤمثانياي هيَنةر و بةرِيَوةبةرايةتي نشينطة ) لة كاتي راكردني كريَكار يان ونبووني  ،لة
ماوةيةك كة زياتر نةبيَت لة ( )54كاتذميَر لةو كاتةى كة بة رووداوةكة دةزانيَت.
ماددةى حةظدةم :ثابةندييةكانى كؤمثانياي هيَناني كريَكاري خزمةتطوزاريي ناوماآلن:
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َدةستيَت بة ناردني نووسراويَكي فةرمي بؤ بةرِيَوةبةرايةتييةكاني كار
يةكةم  :كؤمثانياي هيَنةر هةل
لة ثاريَزطاكان  ،تيَيدا داواي ثيَداني رةزامةندي دةكات لةسةر هيَناني كريَكاراني
َدا هاوثيَض دةكات:
َطةنامانةى خوارةوة لةطةل
خزمةتطوزاري ناوماآلن  ،ئةم بةل
أ -ويَنةيةك لة داواكاري خاوةن مالَ كة ثيَشكةشي كؤمثانياي كردووة ،ئةطةر زياتر لة يةك داواكاري
هةبوون ئةوا دةيانكاتة يةك ليست.
ب -ويَنةيةك لة طريَبةسيت هيَناني كريَكاري بياني كة لة نيَوان خاوةن مالَ و كؤمثانياكة  ،لةطةلَ
طشت ثيَداويستية فةرمييةكانى كة ئاماذة ثيَكراوة لة (ماددةى ثيَنجةم /برِطةي دووةم) و
(ماددةى حةوتةم  /برِطةي ضوارةم) ى سةرةوة.
َةكة كة تيَيدا طشت زانياري و ليَهاتووييةكاني روون
ج -ويَنةيةك لة سيظي( )c.vكريَكاري ناومال
كرابنةوة.
َةكة هاوثيَض دةكريَن.
َطةنامانةي سةرةوة لة سةر ( (CDيةك دادةنريَن لةطةلَ مامةل
طشت ئةو بةل
دووةم  :لة كاتي طةيشتين كريَكاري بياني بؤ ناو هةريَم ،ثيَويستة كؤمثانياي هيَنةر ئةمانةى
خوارةوة ئةجنام بدات :
أ -دابني كردنى جىَ و شويَنى طوجناو بؤ كريَكارةكة.
ب -ئةجنامداني ثشكنينة ثزيشكيية ثيَويستةكان بؤ كريَكارةكة لة يةكيَك لة نةخؤشخانةكاني هةريَم
كة باوةرثيَكراو بيَت لة اليةن وةزارةتي تةندروستييةوة .وة ئةطةر دةركةوت كة نةخؤشييةكي
درِمي هةية ياخود بوونى نيشانةكانى دووطيانى لة ئافرةتة كريَكارةكة  ،ئةوا ثيَويستة
كؤمثانياكة لة ماوةي ( )54كاتذميَردا بيطةرِيَنيَتةوة ئةو ووآلتةكةي كة ليَى هيَنراوة.
َةكاني كريَكارةكة لة ماوةيةك
ج -سةرداني كردني فةرمانطة ثةيوةنديدارةكان بؤ تةواوكردني مامةل
كة لة ( )12رؤذ تيَنةثةرِيَت ،لة روَذى طةيشتنى .
د -رادةستكردني كريَكارةكة بؤ خاوةن مالَ لة ماوةيةك كة زياتر نةبيَت لة ( )2رؤذ دواي طةيشتين
َنيابوون لة بيَووةيي و ئةجنامداني ثشكنينة ثزيشكيية ثيَويستةكان  ،و ناكريَ بة
بؤ هةريَم دواي دل
هيض شيَوةيةك الي خؤي بيهيَليَتةوة وةيان رادةسيت كةسيَكي ديكةي بكات.
سيَيةم  :ثيَويستة لةسةر كؤمثانياي هيَنةر طشت زانياري و ئامارةكان لة بارةي كريَكارة هيَنراوةكاني
بداتة بةرِيَوةبةرايةتييةكاني كار لة ثاريَزطاكان و بةدواداضووني بةردةواميان بؤ بكات .
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بةشى سيَيةم:
ئةحكامة طشتييةكان
ماددةى هةذدةهةم :

ثيَويستة ثيَش يةك ( )1مانط لةكؤتاييهاتين طريَبةستةكة ،بةرِيَوةبةرايةتييةكاني كار ئاطادار
بكريَنةوة ،ئةطةر بيةويَت طريَبةستةكة نويَبكاتةوة يان نوىَ نةكاتةوة.
ماددةى نؤزدةهةم:

َي ديكة و بة ثيَي
ماوةي طريَبةست دوو سالَ دةبيَت و ساآلنة نويَ دةكريَتةوة و بؤ ماوةى سيَ سال
ثيَويست ،و نويَكردنةوةكةش بةم شيَوةية دةبيَت:
يةكةم  :لة كاتي رةزامةندبوونى هةردوو اليةن (خاوةن مالَ و كريَكار) لةسةر نويَكردنةوة ،لةسةر
كريَكارةكة داواكارييةك ثيَشكةش بكات سةبارةت بة رازيبووني لةسةر نويَكردنةوةكة ،و
كؤمثانياي هيَنةريش داواكاريي نويَكردنةوةكة ثيَشكةشي بةرِيَوةبةرايةتييةكاني كار دةكات
لة ثاريَزطاكان.
دووةم :لة كاتي رازيبووني هةردوو اليةني سةرةوة لةسةر نويَكردنةوةكة  ،كؤمثانياى هيَنةر بؤي
نيية ئةو نويَكردنةوةية رةت بكاتةوة.
سىَ يةم :لة كاتى ثيَويستى زؤر  ،بةريَوةبةرى طشيت كار و دةستةبةري كؤمةآليةتي دةسةالتى
َى ترى هةية وةكو دواترين ماوة.
نويَكردنةوةى طريَبةستةكة بؤماوةى يةك سال
ماددةى بيستةهةم :

نابيَت كريَكار بهيَندريَت و كارى ثىَ بكريَت تةمةنى لة ( )19سالَ كةمرت بيَت .

ماددةى بيست و يةكةم:

ماوةى تاقى كردنةوةى كريَكار بةثيَى ياسا ( )01نوَهةت رِؤذة.

ماددةى بيست و دووةم:

لةكاتى طواستنةوةى شويَنى كؤمثانيا بؤ شويَنيَكى تر ثيَويستة ئاطادارى بةريَوةبةرايةتى كار بكريَت.
ماددةى بيست و سىَ يةم :دابرِانى
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َةى كة بةكريَى
لةكاتى رازي نةبوونى كريَكارةكة لة بةردةوام بوون بة كاركردن لة الى خاوةن ئةو مال
طرتووة بة بىَ بوونى هؤكاريَكى رةوا و ثيَش تةواوبوونى طريَبةستةكةى ئةم ريَ و شويَنانةى خوارةوة
لةبةرامبةرى دةطرييَتةبةر:
َتةى كة ليَى هاتووة.
َوةشاندنةوةى طريَبةستةكةى و ناردنةوةى بؤ ئةو وال
يةكةم  :هةل
دووةم  :قةدةغةكردنى هاتنى بؤ ناو هةريَم جاريَكى تر لة اليةن هةر كؤمثانيايةك بيَت.
ماددةى بيست و ضوارةم:

لةكاتى رةزامةند نةبوونى كريَكارةكة بة نوىَ كردنةوةى طريَبةستى كوَتايى هاتووة لةطةلَ خاوةن ئةو
َةى كة بةكارى هيَناوة بة بىَ بوونى هؤكاريَكى رةوا ،مافى كاركردنى نية لةاليةن هيض خاوةن
مال
َيَكى تر.
مال
ماددةى بيست و ثيَنجةم:

بة ثيَى ئةحكامى ماددةى ( /54دووةم )ي لة ياساي كاري كارثيَكراو هةر اليةنيَك سةرثيَضى
ماددةى ( )52ى هةمان ياسا و ئةم ريَنماييانة بكات سزا دةدريَت .
ماددةى بيست و شةشةم:

ئةمانةي خوارةوة لة ئةحكامى ئةم رِيَنماييانة بةدةر دةبن و نايانطريَتةوة:
يةكةم  :كريَكاراني دام و دةزطا نيَودةولةتيةكان و نيَردراوة ديبلؤماتكارةكان و قونسوخلانة بيانيةكانى
ريَثيَدراو لة هةريَم.
دووةم  :ئةو بيانيانةي ياسا و رِيَكةوتنامة و ثةمياننامة نيَودةولةتيةكان كة حكومةت اليةنيَكة تيايدا
رِيَطة ثيَدراون بة ئةجنامداني كارةكانيان لة هةريَم .
سيَيةم  :ئةو بيانيانةي لة الي حكومةت كار دةكةن.
ماددةى بيست و حةوتةم:

َدةوةشيَتةوة.
َي ( )5112هةل
رِيَنماييةكاني ذمارة ( )2ي سال
ماددةى بيست و هةشتةم:

ئةم رِيَنمايية لةبةرواري بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي (وةقايعي كوردستان) جيَبةجيَ دةكريَت.
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حممد قادر حممد
وةزيرى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى

دةستةى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة
ذمارة  692 :لة 1025/4/18

َي
بةثيَى حوكمةكاني ماددةى ()11ى لة ياساي دةستةي ثاراسنت و ضاككردن ذينطة ذمارة ()2ي سال
 5111و برِطةكاني 1و5و2و 2لة ماددةي ( )21و ماددةى ( )22و ماددةي ()42ى لة ياساي
َي  5119ئةم
ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةريَمي كوردستاني عرياق ذمارة ()9ي سال
ريَنماييانةي خوارةوةمان دةركرد :
ريَنمايي ذمارة ()2ي سالَي 1025
ريَنمايي تايبةت بة رِاوكردن و ثاراستين ئاذةلَي كيَوي و بالَندةكان
بةشي يةكةم
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ماددةي (:)2

ئاماجنةكان و ثيَناسةكان

ئاماجنةكان :
ئاماجني ئةم ريَنماييانة بؤ ئةم خاآلنةي خوارةوةية:
َةكان و شويَين حةوانةوةيان .
 -1ثاراستين سروشت و ثاريَزطاري كردن لة رةطةزي ئاذةل
َةي راوضياني كوردستان بة ئةجنامداني راوكردن بة ثيَ ي
 -5ضؤنيةتي ريَطةدان بة ئةنداماني كؤمةل
ئةم مةرجانةي لةم ريَنماييانةدا هاتووة .
ماددةي (:)5
ثيَناسةكان:
مةبةست و واتاي ئةم زاراوانةي خوارةوة لة بةرامبةريان دياري كراوة :
َندة كيَويةكان
َي كيَوي  :ئةو طيانلةبةرانةن كة لةسةر وشكايي دةذين وةكو شريدةرةكان و بال
 -1ئاذةل
َي بةرضاويان هةية لة ثاريَزطاري كردن لة
َي نةكراون يا درِندةن و ووشكاويةكان كة رؤل
كة مال
هاوسةنطي ذينطةيي و ثيَداويستةكاني ذياني مرؤظ دابني دةكةن .
َة كيَويةكانة  ،وة
َندة و ئاذةل
 -5راوكردن :كرداريَكة كة تيَيدا مةبةست ليَ ي دةستكةوتين بال
َندةكانة  ،وةكاركردنة بؤ
َة كيَويةكان و بال
ئامانج لةم ريَنمايية ريَكخسنت و ضاككردني ضرِي ئاذةل
بةردةوام بووني ئةو سامانة بؤ بةكارهيَناني مادي و مةعنةوي و شارستاني و طةشتياري و
زيندةطي لةسةر بنةماي زانسيت .
َي كيَوي
 -2راوضي  :ئةو كةسةية بةياسا ريَ ثيَدراوة بؤ بةشداربوون لة ضاوديَري كردني ساماني ئاذةل
و جيَ بةجيَ كردني ثالني راوكردن لةسةر بنةماي زانسيت ذيرانة .
َةيةكة لة اليةن كةساني تايبةت و ئارةزوومةنداني راو دامةزراوة بةثيَي
َةي راوضيان  :كؤمةل
 -4كؤمةل
ثةيرِةوي ناوخؤ ضاالكيةكانيان لة هةريَمي كوردستان ئةجنام دةدةن .
 -2ثاريَزراوي سروشيت :ئةو ناوضةيةية كة هةموو ضاالكيةكي مرؤيي تيَدا قةدةغة دةكريَت بؤ
َندة و رووةكةكان بة تايبةت ئةوانةي هةرِةشةي
ثاريَزطاري لة جؤرة جياوازةكاني ئاذةلَ و بال
لةناوضوونيان لةسةرة .
بةشي دووةم
مةرجةكاني راوكردن
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ماددةي (:)3

َةتي ياسايي لة دةستةي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة .
 -1بة دةسهيَناني مؤل
 -5بةكارنةهيَناني تفةنط و تةقيَنةرةوةكان بة هةموو جؤرةكانيان .
 -2بةكارنةهيَناني قرِكةرةكان و ذةهرةكان .
 -4بةكارنةهيَناني تةزووي كارةبا .
 -2بةكارنةهيَناني ئؤتومبيل و رووناكي دةسيت يان رووناكي بةهيَز (بالجيكتؤر) .
 -6راو نةكردن لة ناو ثاريَزراوة سروشتيةكان .
َنةي راوكردنيان ريَثيَدراوة .
 -2بةكارهيَناني تفةنطي تايبةت بة راوكردن و ئةو ئاذةال
 -9راونةكردن لة وةرزةكاني زاوزيَ .
َندانةي كة لة ماددةى ()9ي ئةم ريَنماييانة هاتووة تةنيا داو بةكار
 -0بؤ راوكردني ئةو بال
دةهيَنريَت
 -11بؤراوكردني كةرويَشك كة لة ماددةى ()9ي ئةم ريَنماييانة هاتووة تةنيا تاجني (تاذي)
بةكاردةهيَنريَت .
 -11راونةكردن لةكاتي شةو واتة ( لة ثيَش خؤرئاوابوون تا خؤرهةآلتن قةدةغةية ).
 -15راونةكردن لةسةر كانياوةكان و ضةم و رووبارةكان.
ماددةي (:)4

َة كيَويةكانة كة راوكردنيان قةدةغةية و برِي سزاكانيان لة كاتي
ثاشكؤي ذمارة ( )1ليسيت ئاذةل
َندةكيَويةكانة كة راوكردنيان
راوكردنيان بةرامبةريان دياريكراوة ثاشكؤي ذمارة  5ليسيت بال
قةدةغةية و برِي سزاكانيان لة كاتي راوكردنيان بةرامبةريان دياريكراوة.
بةشي سيَيةم
سةرثيَضي يةكان و سزاكان

ماددةي (:)5

َندانةي لة ثاشكؤكاني 1و 5دا هاتووة ثيَضةوانةي ئةم
 -1راوكردني هةر جؤريَك لةو ئاذةلَ و بال
ريَنماييانةية وة برِي ئةو سزايانةيان بةسةردا دةسةثيَنريَت كة لة بةرامبةريان دياري كراوة  ،جطة
لةو جؤرانةي كة لة ماددةى ()9ي ئةم ريَنماييانةدا هاتووة .
َندانةي لة حالةتي هيَلكة كردن دان  ،سزاكان
َي كيَوي ئاوس و ئةو بال
 -5لة كاتي راوكردني ئاذةل
دووبةرامبةر دةبن .
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َندةكان ( بةتالَ بيَت يان هيَلكة و بةضكةي تيَدابيَت ) قةدةغةية  ،ئةطةر
 -2تيَكداني هيَالنةي بال
َندةكة دةسةثيَنريَت بةسةر ئةجنامدةرةكةي .
روويدا نرخي بال
َندة وخشؤكةكان لة ناو هيَالنةكانيان يان لةدةرةوةي دا
 -4شكاندني يا بةدةستهيَناني هيَلكةي بال
َندةكة يان خشؤكةكة دةبيَت .
قةدةغةية  ،لة كاتي رووداني دا برِي سزاكة نرخي بال
 -2دووركةوتنةوة لة راوي بيَ سنوور (هةرِةمةكي) بؤ ثاريَزطاري كردن لة سةر ذينطة و ذياني كيَوي .
َة دةطمةنةكان
َنط و مامز و ئاسك و وورض و كةمتيار و جؤرةكاني تري ئاذةل
 -6راوكردني ثل
َي .
قةدةغةية بؤ ثاراستين ساماني ئاذةل
َندانةي كة ناتوانن بطةرِيَنةوة بؤ سروشت بة هةر هؤيةك بيَت دواي ئازاد كردنيان
 -2ئةوئاذةلَ و بال
لة اليةن راوضيةكانةوة يان طواستنةوةيان بؤ دةرةوةي هةريَم  ،هةمان ئةو سزايانة بةسةر
سةرثيَضيكارةكان دا دةسةثيَنريَت كة لة بةرامبةريان دياري كراوة لة ثاشكؤي ذمارة1و. 5
 -9لة كاتي دووبارةبونةوةي سةرثيَضييةكان لةاليةن سةرثيَضي كاراني ئةم ريَنماييانة  ،برِي
سزادانةكة كةلةبرِطةي ()1ي ئةم ماددةيةدا هاتووة دوو بةرامبةر دةبيَت
 -0هةركةسيَك لة فةرمانبةراني ذينطة يان ثيَشمةرطةكاني ثاراستين ذينطة يان ثؤليسي دارستان و
ذينطة راوبكات سزاكةي دوو بةرامبةر دةبيَت يان لة ثيشةكةي دووردةخريَتةوة
ماددةي (:)6

َةتي راوكردن
مةرجةكاني ثيَداني مؤل
َةت دةكات ثيَويستة ئةم ثيَدويستانة بهيَنيَت
 -1ئةو كةسةي داواي مؤل
أ-ناسنامةي باري شارستاني.
ب-رةطةزنامةي عيَراقي .
ج -كارتي زانياري .
د -ثيَويستة دانيشتووي هةريَمي كوردستان بيَت.
 -5داواكاريةكة ثيَشكةش بة فةرمانطةي ذينطةي ثاريَزطاكان و ئيدارةكان دةكريَت.
 -2ثشتطريي وةزارةتي كشتوكاأل وسةرضاوةكاني ئاو.
َةي رِاوضياني كوردستان.
 -4ثشتطريي كؤمةل
َيَننامةي لةبةشي ياسايي دةستةي ثاراسنت وضاككردني ذينطة بدات بؤ ثابةندبوون بة
 -2بةل
ريَنماييةكاني ذينطةيي .
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َةتي رِاو 1210111سةد و ثةجنا هةزار دينارة.
 -6رةمسي ثيَداني مؤل
ماددةي (:)7

َةتةكة تةنيا بؤ يةك وةرزي رِاوكردنة.
 -1مؤل
َندةية .
َي كيَوي يان بال
َةتةكة تةنيا بؤ يةك جؤر لة ئاذةل
 -5مؤل
َةتةكة لةاليةن سةرؤكي دةستة دةدريَت .
 -2مؤل
َةتةكة ساآلنة نوآ دةكريَتةوة .
 -4مؤل
َةتةكة 220111حةفتاو ثيَنج هةزار دينارة
 -2رةمسي نوآ كردنةوةي مؤل
َةت نةدات يان نويَ ي نةكاتةوة بةثيَي بارودؤخي ذينطةيي
 -6دةسةآلتي ذينطةيي بؤي هةية مؤل
َة كيَويةكان.
َندةكان يان ئاذةل
بال

ماددةي (:)8

 -1راوي كةوو سويَسكة
أ -لة  6/1تا 2/1لة هةموو ساليَك.
ب -لة 15/1تا 5/1لة هةموو ساليَك .
 -5راوي كةرويَشك  11/1تا  5/1لة هةموو ساليَك.
ماددةي (:)9

هةر كةسيَك ثيَضةوانةي ئةم ريَنماييانة بيَت ريَكاري ياسايي بةرامبةري دةطرييَتةبةر.
ماددةي (:)20

َي كيَوي وةكو طورط و ريَوي و بةراز يان هةرطيانلةبةريَكي تر ببيَتة هؤي زيان طةياندن
ئةطةر ئاذةل
َي يان باخضة و شيناييةكان ثيَويستة فةرمانطةي ذينطةي ثاريَزطاكان وئيدارةكاني ليَ
بة ساماني ئاذةل
ئاطادار بكريَتةوة بؤ ضارةسةركردني كيَشةكان و ضؤنيةتي قةدةغة كردني يان خؤ رزطاركردن
لةوئاذةآلنة بة هةماهةنطي لةطةأل وةزارةتي كشتوكاأل و سةرضاوةكاني ئاو و وةزارةتي ناوخؤ ئةجنام
بدريَت .
ماددةي (:)22

دةست بةسةر هةموو هؤيةكان و مادةكاني بةكارهاتوو لة رِاوكردني ريَثيَنةدراو دةطريَت بؤ دةستةي
ثاراسنت و ضاككردني ذينطة .
ماددةي (:)21
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َةت بة راوكردني سنووردار بؤ مةبةسيت ليَكؤلينةوةي زانسيت بؤ اليةني ثةيوةنددار يان دةستةي
مؤل
ذينطة و فةرمانطةكاني دةدريَت .
ماددةي (:)23

بؤ رةضاوكردني سروتة ئايينيةكان ريَطا بة مةسيحيةكان دةدريَت بة راوكردني ذمارةيةكي سنوودار لة
َيةكان دةطةيةنن .
بةراز ساآلنة بة تايبةتي ئةوانةي زيان بة كيَلطة كشتوكال
ماددةي (:)24

ئةو برِة سزايانةي لة رةسم و غةرامةكان وةردةطرييَن لة ذميَرةي صندوقي ذينطة دادةنريَت لةريَطاي
فةرمانطةي ذينطةي ثاريَزطاكان و ئيدارةكان يان دةستةي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة ي هةريَم.

ماددةي (:)25

ثيَويستة لةسةر هةريةك لة(فةرماندةيي ثيَشمةرطةي ثاراستين ذينطة)و (بةرِيَوةبةرايةتي ثؤليسي
دارستان وذينطة)ريَكارة كاني بةرزةفت كردن لةطةلَ سةرثيَضيكاراني ئةم رينماييانة ئةجنام بدات.
ماددةي (:)26

جطة لةو سزايانةي لةم ريَنماييانةدا باس كراون  ،ريَكاري ياسايي تر بةثآ ي برِطةي يةكةم لة

َي  5119بةرامبةر سةرثيَضي كار دةطرييَتة بةر .
ماددةى  45لة ياساي ذمارة 9ي سال
ماددةي (:)27

كار بةم ريَنماييانة دةكريَت لةرؤذي دةرضوونيةوة.
ماددةي (:)28

ئةم ريَنمايية لة رؤذنامةي فةرمي( وةقايعي كوردستان) بآلودةكريَتةوة .
صمـد حممد حسني
سـةرؤكي دةسـتة
ئاذالَةكيَويةكان

ثاشكؤى ()2

احليوانات الربية

ناوى كوردى

ناوى عةرةبى

ناوى ئينطليزى

ناوى زانستى

نرخى يةك دانة بةدينار

االسم الكردى

االسم العربى

االسم االينكليزى

االسم العلمى

سعرلعدد الواحد بالدينار

1

ثلَنط

منر

Leopard

Panthera pardus

 01مليون

2

تاذ ثلَنط

فهد

Cheetah

Acinonyx
jubatus

 01مليون

ذ
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3

وورض قاوةيى

الدب البنى

Brown Bear

Ursus arctos

 01مليون

4

وورضى رةش

الدب االسوداالسيوى

Asian Black
Bear

5

شظر  -شوكا

انثى االيل

Roe Deer

6

ئاسك

غزال

Jebeer Gazelle

7

مامز

غزال

Goitered
Gazelle

Ursus
thibetanus
Capreolus
capreolus
Gazella
bennettii
Gazella
subgutturosa

 01مليون

 01مليون

8

مةروبةرانى كيَوى

اخلروف الربى

Wild Sheep

Ovis orientalis

 01مليون

9

كةلَ و بزنة كيَوى

املاعز الربى

Wild Goat

Capara aegagrus

 01مليون

11

ثشيلةى كيَوى

القط الوحشى

Wild Cat

Felis i silvestris

 0مليون

11

ثشيلةى كاراكال

القط الوشق

Caracal

Caracal caracal

 0مليون

12

بةراز

خنزير

Wild Boar , pig

Sus scrofa

511,111

13

ريَوى

ثعلب

Common Fox

Vulpes vulpes

311.111

14

ريَوى بيانى

ثعلب الرمل

Sand Fox

Vulpes
rueppellii

511.111

15

سيخور

دعاج

Indian Crected
Porcupine

Hystrix indica

511.111

16

مسورة

سنجاب

Persian Squirrel

Sciurus
anomalus

011.111

17

قارابةشة-طوركةن

Meles meles

011.111

18

ذوذك

القنفذ

European
Badger
Brandts
Hedgehog

19

كةرويَشك

االرنب

European Hare

21

سةطى ئاوى

الكلب املانى

European Otter

21

كةمتيار

ضبع

Striped Hyaena

22

طورط

ذئب

Wolf

23

ضةقةلَ

واوى

Golden Jackal

24

مشكى خورما

فأر التمر

25

خشوَكةكان بة هةموو جوَرةكانى يةوة 0

ثاشكؤى ()2

Paraechinus
hypomelas
Lepus
europaeus
Lutra lutra
hyaena

 01مليون

011.111
511.111
511.111

Hyaena

511.111

Canis

511.111

Canis dureus

511.111

Herpestesed
wardsii

511.111

lupus

Indian Grey
Mongoose
الزواحف بانواعها

 01مليون

011.111

بالَندة كيَويةكان

الطيور الربية

ناوى كوردى

ناوى عةرةبى

ناوى ئينطليزى

ناوى زانستى

نرخى يةك دانة بةدينار

االسم الكردى

االسم العربى

االسم االينكليزى

االسم العلمى

سعرلعدد الواحد بالدينار

1

شةهيَن

شاهني

2

َةبان
بال

الصقر الغزال

Peregrrine
Falcon
Saker
Falcon

Falco peregrinus

 01مليون

Falco cherrug

 01مليون

ذ

5105 /5 /01

– –57
العدد

ذمارة ()081

3

سىَ كوذة

شاهني مغربى

4

لةيل

شويهني (البيق)

5

6

هةلوَيةكان * هةلوَى ماسى طري
انواع
الشاهني*الصقور*النصور

7
8

ضرك

حبارى

قوى بيَدةنط

التم الصامت

فالمينكو
(سوورةقورينط)

12

مريشكة كيَوى

13

َك (سثى)
كةل

البجع االبيض

بوكةس

الوزة احلمراء

15

Common
Carne
Houbara
Bustard
Mute Swan

هةمووجوَرةكانى قوو
Greater
النعام الكبري
Flamingo
طهويج اسو قفقازى

14

هةمووجوَرةكانى قازةكان

Caucasian
Black grouse
Pelican
White
Red
brerasted
Goose

16

كةوى دةرى

17

ثوَرِ

حجل او درج اسود

18

زرة ثوَر

حجل درج رمادى

Black
Francolin
Grey Partride

19

حاجى لةق لةق

لقلق ابيض

White Stork

22
23
24
25

Chlamydotis
undulata
Cygnus olor

 5مليون

Phoenicopterus
roseus
Lyrurus
Mlokosiewiczi
Pelrcanus
onocrotalus
Branta ruficollis

Tetraogallus
caspius
Francolinus
francolinus
Francolinus
pondicerianus
Ciconia ciconia

Pleskes
العقع االمحر
َة سوورة
قشقةل
Groundjay
َةبةكة  -قةلةرةشة
َة  -قةل
جوَرةكانى ديكةى قازوو -قازوودندوكزةرد –قازوومة -قذاوكة  -قشقةل
Tadorna ferruginea
Ruddy
بط ابو فروة
سوورةقانك
Shelduck
Numenius
– Slender
الكراونى املاء رفيح املنقار
ئةمحةد
tenuirostris
billed Curlew
راوكةردةندةك باريَك
Porphyrio
Purple
فرفر (سحنون)
تاوسة (مريشكى
Porphyrio
Gallinule
ارجوانى (الربهان)
زةلكاو)
pleskie

مراوى سةرسثى
5105 /5 /01

ابو مروحة – بط ابيض

 3مليون
 5مليون

* انواع البط

تدرج الثلج القزوينى

21

Grus grus

 3مليون

 3مليون
511.111
 3مليون
 5مليون
 0مليون

Snowocok

21

Falco biarmicus

 01مليون
 01مليون

شينةقورنط

11

Falco subbuteo

 01مليون

Lanner
الصقر احلر
الجني
falcon
هةموو جوَرةكانى * هةلوَ * بازةكان *باشوكةكان *شةهيَنةكان * داالشةكان * شةم قارةكان*

الكركرى الرمادى

9
11

Barbay
Falcon
Hobby

Falco pelegrinoides

 01مليون

White
Headed
– –58
العدد

Podoces

Oxyura
Leucocephala

 5مليون
311.111
311.111
 0مليون
011.111
011.111
511.111
311.111
011.111
411.111
ذمارة ()081

Duck

26

مراوى سثيلكة

شرشري اخلطط

Marbled Teal

27

مينا

مينة اعتيادى

Common
Mynah

28

Mamaronetta
angustirostris
Acridotheres tristis

هةموو جوَرةكانى مراوى ديكةى

051.111
411.111

29

كةو

احلجل الرمادى  -القبج

chukar

Alectoris chukar

011.111
051.111

31

زةركةو

احلجل

31

سويَسكة

احلجل سى سى

32

هةويَردة

Ammoperdix
grisoegularis
Coturnix coturnix

051.111

السمان(السلوى)

Common
partridge
See-see
prtiridge
Quail

Perdix perdix

051.111

33

كورِكورةى بةرزط
خةيى

قطا ليشتنستني

Lichtensteins
Sandgrouse

Pterocles
lichtensteinii

34
35
36
37

هةموو جوَرةكانى قةتىَ * انواع قطا
كوَترة شينة

محام جبلى

051.111
011.111
011.111

Rock Dove

Columba Livia

هةمووجوَرةكانى كوَتر -كوَترةطاية -كوَترة نةخشينة -قومرى رِوَذهةالتى -انواع احلمام
Sturnus Vulgaris
Starling
الزرزورالشائع
َة
رةشوَل

011.111
011.111
011.111

وةزارةتى دارايى و ئابوورى
بةيانى ذمارة ()3ى سالَى 1025
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بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَماندراوة لة (ماددةي  /12برطةي  )5لة ياساي وةزارةتي دارايي و ئابووري
َي ( )5111برِيارماندا بة:
ذمارة ( )2سال
 -1جياكردنةوةي بةريَوةبةرايةتي دةروازةكان و كؤمةلطاكان لة بةريَوةبةرايةتي طشيت طومرط
 -5بةستنةوةيان بة بةريَوةبةرايةتي طشيت ديوان لة رووي كارطيَري و داراييةوة
َطا و دةروازةكان راستةوخؤ ثةيوةست دةبن بة وةزيري داراييةوة.
 -2بةريَوةبةري كؤمةل
ريَبازحممد محالن
وةزيري دارايي و ئابووري
----------------------------------------------------------------------------

وةزارةتى كاروبارى شةهيدان و ئةنفال كراوةكان
بةيانى سالَى 1025

َي 5111ي هةمواركراو ،وة ئاماذة بةرِةزامةندي سةرؤكايةتي
َثشت بة ياساي ذمارة ()11ى سال
ثال
ئةجنومةني وةزيران ذمارة (  )104لة  5112/1/15بةثيَي ئةو دةسةآلتانةي ثيَمان دراوة برِيارماندا
بة:

َةى زينداني كراو و رِاطرياوي سياسي و
 -2دياري كردني بةرواري كؤتايي بؤ وةرطرتين مامةل
رِزطاربواني شاآلوي ئةنفالي كوردستان بةم شيَوةية خوارةوة-:
أ -بؤ هاووآلتياني هةريَمي كوردستان دانيشتوي هةريَم تاماوةي ( )5دوو مانط
ب -بؤهاووآلتياني هةريَمي كوردستان دانيشتوي دةرةوةي هةريَم بؤ ماوةي ( )2سيَ مانط
 -1ئةم بةيانة لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي (وةقايعى كوردستان) جيَ بة جيَ دةكريَت

حممود حاجي صاحل
وةزيري كاروباري شةهيدان و ئةنفال كراوةكان

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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إقليم كوردستان – العراق
رئاسة االقليم
الرئيس
باسم الشعب
قـرار
رقم ( )8لسنة 2115

وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان –
العراق رقم ( )1لسنة  5112املعدل و بناءاً على ما شرعه برملان كوردستان – العراق يف جلسته
املرقمة ( )6يف  5112/4/1قررنا إصدار:
قانون رقم ( )2لسنة 2115
قانون صندوق كوردستان للعائدات النفطية والغازية
الفصل األول
املادة (:)1

التعاريف

أوالً :يقصد بالعبارات واملصطلحات اآلتية ألغراض هذا القانون املعاني املبينة إزاءها:
 -1اإلقليم :إقليم كوردستان – العراق.
 -5الربملان :برملان كوردستان – العراق.
 -2جملس الوزراء :جملس وزراء اإلقليم.
 -4الوزارة :وزارة الثروات الطبيعية لإلقليم.
 -2قانون النفط والغاز :قانون النفط والغاز إلقليم كوردستان – العراق رقم ( )55لسنة 5112.
 -6اجمللس :اجمللس اإلقليمي لشؤون النفط والغاز يف إقليم كوردستان – العراق ،املشكل مبوجب
املادة (الرابعة) من قانون النفط والغاز.
 -2الصندوق :صندوق كوردستان للعائدات النفطية والغازية يف اإلقليم ،املؤسس مبوجب أحكام هذا
القانون.
 -9اهليئة :هيئة إدارة صندوق كوردستان للعائدات النفطية والغازية يف اإلقليم.
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ثانياً :تعتمد التعاريف الواردة يف املادة (األوىل) من قانون النفط والغاز واملتعلقة بهذا القانون
مامل يتعارض وأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني

نطاق سريان القانون
املادة (:)2

تسري أحكام هذا القانون على:
أوالً :الواردات املالية املستحصلة بصورة مباشرة وغري مباشرة حسب أحكام قانون النفط والغاز وقانون
حتديد واستحصال املستحقات املالية إلقليم كوردستان – العراق من الواردات االحتادية رقم ( )5لسنة

 5103واملتعلقة بالنفط والغاز ومشتقاتهما ،وفقاً ملا جاء يف املادة (الثامنة) من هذا القانون ،وأي
عملية نفطية وغازية يقررها اجمللس.
ثانياً :الواردات املالية املتأتية من احلكومة االحتادية املتعلقة مباشرة بالنفط والغاز ومشتقاتهما من غري
حصة اإلقليم من املوازنة العامة االحتادية.
الفصل الثالث

تشكيل الصندوق وهيئة إدارته
املادة (:)3

استناداً إىل حكم املادة (اخلامسة عشر) من قانون النفط والغاز ،يؤسس صندوق باسم (صندوق
كوردستان للعائدات النفطية والغازية يف اإلقليم) ،ويتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي
واإلداري ،ويرتبط تنظيمياً مبجلس الوزراء.

املادة (:)4
أوالً :تشكل هيئة باسم (هيئة إدارة صندوق كوردستان للعائدات النفطية والغازية) تتوىل إدارة

الصندوق  ،وهلا حق إجراء كافة التصرفات القانونية ألغراض هذا القانون ،وميثل رئيس اهليئة
الصندوق أمام الربملان وااحماكم وكافة اهجهات األخرى.
ثانياً :تتألف اهليئة من:

 -0رئيس اهليئة بدرجة وزير.
 -5نائب رئيس اهليئة بدرجة وكيل وزارة.
 -3مدير عام الصندوق.
 -4ممثل عن الوزارة له خربة يف جمال النفط والغاز ،وال تقل درجته الوظيفية عن مدير عام (عضواً).
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 -5ممثل عن وزارة املالية واالقتصاد له خربة يف جمال املالية واالقتصاد ،وال تقل درجته الوظيفية عن
مدير عام (عضواً).
 -1خبري اقتصادي ومالي (عضواً).
 -7خبري قانوني (عضواً).
املادة (:)5

أوالً :على جملس وزراء اإلقليم التنسيق مع اجمللس خالل مدة ( )91تسعني يوماً من تاريخ نفاذ هذا
القانون ،لتقديم مرشح مؤهل لكل من الوظائف الواردة يف الفقرة (ثانياً) من املادة (الرابعة) من
هذا القانون.
ثانياً:

 -0يعني أعضاء اهليئة من قبل جملس الوزراء بعد مصادقة األغلبية املطلقة ألعضاء الربملان ملدة ال
تزيد على ( )4أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة وبنفس اإلجراءات املذكورة ،ويعاد شاغلي
هذه الوظائف بعد انتهاء املدة ااحمددة إىل أعماهلم األصلية قبل توليهم هذه الوظائف.
 -5يؤدي رئيس اهليئة اليمني اآلتية أمام الربملان:
(أقسم باهلل العظيم أن أحافظ بإخالص على وحدة شعب كوردستان العراق وثرواته وأراضيه وأن
ألتزم بالقانون).
ثالثاً :يشرتط يف تعيني كل من الرئيس ونائبه ومدير عام الصندوق وأعضاء اهليئة ،عدا ممثلي وزارة
الثروات الطبيعية ووزارة املالية واالقتصاد ،إضافة إىل توافر الشروط العامة للتعيني يف الوظيفة
العامة ،أن يكون حاصالً يف األقل على شهادة جامعية أولية يف جمال اختصاص اهليئة وله اخلربة
يف جمال اختصاص اهليئة مدة ال تقل عن ( )01عشر سنوات بالنسبة للرئيس ،و( )7سبع
سنوات بالنسبة لنائب الرئيس ومدير عام الصندوق واألعضاء.
رابعاً :جمللس الوزراء تعيني أشخاص بصفة استشارية من ذوي اخلربة واالختصاص بناءً على اقرتاح
اجمللس ،وحتدد حقوقهم والتزاماتهم وعددهم مبوجب العقد وحسب النظام الداخلي للهيئة الذي
يصادق عليه جملس الوزراء.
املادة (:)6

تعقد اهليئة اجتماعاتها حبضور ثلثي أعضائها وتتخذ قرارتها باألغلبية املطلقة ألعضاءها.

املادة (:)7

تتوىل اهليئة ما يأتي:
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أوالً :تسجيل وتوثيق إمجالي عائدات النفط والغاز لإلقليم واليت تستحصل مبوجب أحكام هذا القانون
يف الصندوق ،وكذلك إدارة وضمان حتويلها إىل حساب وزارة املالية واالقتصاد ،بعد أن يتم
ختصيصها وفقاً للمادة ( )05من هذا القانون بناءً على اقرتاح اهليئة وقرار جملس الوزراء
ومصادقة الربملان عليها.
ثانياً :تدقيق حركة مجيع عائدات النفط والغاز لإلقليم يف الصندوق مبوجب الرقابة الداخلية ،مع إصدار
تقارير شهرية بشأنها.
ثالثاً :الكشف عن مجيع البيانات اخلاصة حبسابات ونشاطات الصندوق سنوياً فيما خيص اإليداع
والسحب وتدقيقها باستخدام شركات حماسبية عاملية مؤهلة ومعتمدة ،ومن ثم رفع تقارير دورية
إىل جملس الوزراء تلخص نشاطات وتقارير شركات ااحماسبة العاملية مع بيان رأيها على تلك
التقارير.
رابعاً :ضمان الشفافية واإلفصاح عن العمليات املالية عند القيام باإلجراءات والعمليات احلسابية
حسب املعايري ااحماسبية املتبعة عاملياً ومدى تطبيقها على مجيع حسابات الصندوق املذكورة يف
هذا القانون.
خامساً :على اهليئة تزويد الربملان بتقاريرها بصورة شهرية وسنوية ،وكشفها للرأي العام.
الفصل الرابع
إدارة عائدات النفط والغاز
املادة (:)8

تتوىل اهليئة استحصال ما يأتي:
أوالً :جمموع العائدات املس تحقة واملستحصلة لإلقليم من تصدير وبيع النفط والغاز مبوجب عقود النفط
والغاز.
ثانياً :مجيع املنح واملكافآت املتأتية من عقود النفط والغاز وحقوق الريع (مولكانه )Royalty ،عند
استحقاقها ،ومنها مكافآت التوقيع واإلنتاج عن العقود النفطية مع الشركات األجنبية
وااحملي ة ،ومكافآت البنى التحتية ،واملبالغ املخصصة حلماية البيئة وغريها من العائدات حسبما
جاء يف قانون النفط والغاز والقوانني األخرى ذات العالقة.
ثالثاً :جمموع عائدات املنتجات النفطية والغازية.
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رابعاً :العائدات املالية املتأتية من احلكومة االحتادية واملتعلقة مباشرة بالنفط والغاز ومشتقاتهما من
غري حصة اإلقليم من املوازنة العامة االحتادية.
خامساً :املبالغ املتأتية كمستحقات اإلقليم فيما خيص النفط والغاز وحسب أحكام قانون حتديد
واستحصال املستحقات املالية إلقليم كوردستان ـ العراق من الواردات االحتادية رقم ( )5لسنة
 ،5103مع مراعاة الفقرة (رابعاً) أعاله من هذه املادة.
سادساً :العائدات املستحصلة نتيجة استثمار رأس مال الصندوق.
سابعاً :أي عائدات أخرى لعمليات النفط والغاز مل تؤشر إليها يف هذه املادة.
املادة (:)9

أوالً :يكون حساب هذا الصندوق حساب ًا مغلق ًا وال يتم اإلنفاق منه والغرض منه مجع العائدات فقط.
ثانياً :تفتح حسابات خمتلفة للصندوق ،سواءً بالدينار العراقي أم أي عملية أجنبية يف فرع البنك
املركزي العراقي يف اإلقليم،أو أي بنك حكومي آخر خيتاره جملس الوزراء بعد مصادقة فرع البنك
املركزي يف اإلقليم ،لغرض إيداع مجيع عائدات النفط والغاز املنصوص عليها يف هذا القانون
ثالثاً :على اهليئة إصدار التعليمات الالزمة لتحريك وإيداع املبالغ بني احلسابات التابعة للصندوق بعد
مصادقتها من قبل جملس الوزراء.
رابعاً :للهيئة صالحية فتح حساب خاص يف البنوك األهلية لغرض االستثمار برأمسال الصندوق فقط
مبوجب القوانني النافذة.
املادة (:)11

حتدد الوزارة املستحقات املالية للشركات النفط والغاز يف إقليم كوردستان ،وتدقق من قبل هيئة
الصندوق ،ويوافق عليها اجمللس ،ويتم التخصيص هلا يف املوازنة السنوية ،ويصادق عليها الربملان.
املادة (:)11

يؤسس صندوق باسم (صندوق أجيال املستقبل لكوردستان) ،وينظم إدارته ومتويله بقانون يصدر خالل
مدة ال تتجاوز ( ) 05اثين عشر شهراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ،يودع فيه نسبة معينة من
العائدات النفطية والغازية املستحصلة مبوجب القانون ألجيال املستقبل وتثبت يف املوازنة السنوية.
الفصل اخلامس
توزيع عائدات الصندوق

املادة (:)12
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أوالً :توزع عائدات النفط والغاز اليت تودع يف الصندوق واملستحصلة مبوجب أحكام هذا القانون ،من
قبل جملس الوزراء وفقاً للشروط واملعايري الواردة يف قانون النفط والغاز ،بعد ختصيص تلك املبالغ
يف املوازنة السنوية ومصادقة الربملان عليها ،على الوجه اآلتي:
 -0متويل املوازنة العامة حسب قانون املوازنة العامة السنوية لإلقليم.
 -5حساب (صندوق أجيال املستقبل) مبوجب أحكام املادة ( )00احلادية عشرة من هذا القانون.
 -3متويل الوزارة بعد موافقة اجمللس لدعم البنى التحتية لقطاع النفط والغاز يف اإلقليم عند احلاجة،
وتعويض أصحاب األراضي املخصصة لعمليات النفط والغاز ،وتعويض األشخاص واهجهات
واألمالك املتضررة جراء العمليات النفطية والغازية.
 -4دعم صندوق البيئة املؤسسة مبوجب البند ( )01من الفقرة (أوالً) من املادة ( )37السابعة
والثالثني من قانون النفط والغاز.
 -5متويل نسبة معينة من عائدات الصندوق للضمان االجتماعي وينظم ذلك بقانون.
 -1متويل نسبة معينة من عائدات الصندوق لتنمية البنى التحتية للزراعة وينظم ذلك بقانون.
 -7ختصيص مبلغ ( )5دوالرين لكل برميل من النفط املنتج كبرتودوالر لكل قضاء يتم فيه استخراج
النفط.
ثانياً :تتم يف بداية النصف الثاني من كل سنة تقوميية مطابقة عائدات النفط والغاز
والتخصيصات الفعلية يف حسابات الصندوق ،وجتري حسابات الصندوق على أساس ذلك
ومبوجب قوانني وأنظمة أصول ااحماسبة املعتمدة يف اإلقليم.
ثالثاً :ختضع أعمال اهليئة وحسابات الصندوق لرقابة برملان كوردستان وديوان الرقابة املالية يف
اإلقليم.
رابعاً :متارس اهليئة مسؤوليتها مبوجب املباديء واملعايري اخلاصة مببادرة الشفافية يف الصناعات
االستخراجية الواردة يف مصدر ()Extractive Industries Transparency Initiative
املعروف بـ ( )EITIوجيب أن يكون معقو ًال ومواكباً لألساليب املثلى يف الصناعات النفطية.
الفصل السادس
األحكام اخلتامية
املادة (:)13

يصدر جملس الوزراء نظاماً لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
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املادة (:)14

حيدد اهليكل اإلداري للصندوق مبوجب النظام الذي يصدر يف مدة ال تتجاوز ( )45اربعة وخسمون
يوماً من تاريخ تشكيل اهليئة.

املادة (:)15

ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

املادة (:)16

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره يف اهجريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

مـسعود بارزانــى
رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق

هةوليـر
2115/4/31

األسباب املوجبة

لغرض مأسسة قطاع النفط والغاز يف إقليم كوردستان بالصورة اليت تؤدي إىل اهجمع األمثل لعائدات
عمليات النفط والغاز ودعم الشفافية والتنمية االقتصادية إلقليم كوردستان ،فقد شرع هذا القانون.
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وزارة العمل والشؤون االجتماعية
رقم  1918يف 2115/4/28

إستنادًا ألحكام املادة ( )52من قانون العمل رقم ( )21لسنة ( )1092أصدرنا التعليمات اآلتية :
تعليمات رقم ( )2لسنة ٥١٠٢
ممارسة األجانب العمل يف إقليم كوردستان -العراق

الفصل األول  :التعاريف واإلجراءات
املادة األوىل :

أوالً  :اإلقليم  :إقليم كوردستان _ العراق
ثانياً  :الوزارة  :وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية يف اإلقليم .
ثالثاً  :الوزير  :وزير العمل والشؤون اإلجتماعية يف اإلقليم .
رابعاً  :األجنيب  :كل شخص الحيمل اهجنسية العراقية و يرغب العمل فى اإلقليم بصفة عامل يف
القطاع اخلاص أواملختلط أو التعاوني .
خامساً  :العمل  :كل نشاط ميارس من قبل القطاع اخلاص أواملختلط اوالتعاوني .
سادساً  :إجازة العمل  :وثيقة رمسية تصدرعن الوزارة وفق منوذج يعد هلذا الغرض ومتنح العامل حق
ممارسة العمل يف اإلقليم .
سابعاً  :الشركة املستقدمة  :كل شركة مسجلة رمسياً ومملوكة من قبل عراقي من سكنة اإلقليم
وجمازة من قبل الوزارة بإستقدام العمالة األجنبية من اخلارج وفقاً للقوانني املرعية .
ثامناً  :الشركة املستخدمة أو املشروع املستخدم للعمالة األجنبية  :كل شركة مسجلة أو مشروع
جماز رمسياً تستخدم العمالة األجنبية وفقاً للقوانني والتعليمات املرعية .
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تاسعاً  :إجازة اإلستقدام للشركة  :وثيقة رمسية تصدرعن الوزارة وفق منوذج يعد هلذا الغرض ومتنح
الشركة املستقدمة حق أستقدام العمالة األجنبية .
عاشراً  :العمل املنزلي  :العمل املؤدى يف أسرة واملتعلق باألداء الطبيعي هلا واليت من املمكن أن
يتواله أفراد األسرة بأنفسهم كأعمال التنظيف والطبخ والغسيل وغريها .
حادي عشر  :العامل املنزلي  :أي شخص مستخدم يف العمل املنزلي يف أطار عالقة عمل  ،سواء كان
ال أو إمرأة .
رجَ
ثاني عشر :صاحب املنزل  :كل شخص طبيعي يستخدم عامالً يف منزله لقاء أجر .
املادة الثانية :

أوالً  :متنح إجازة اإلستقدام للشركة من قبل الوزير أومن خيوله بعد توفر الشروط الواردة يف هذه
التعليمات .
ثانياً  :مدة إجازة اإلستقدام سنة واحدة وجتدد بطلب من صاحبها قبل شهرعلى األقل من تاريخ
إنتهاء نفاذها .
ثالثاً  :تستوفى املبالغ اآلتية من الشركات املستقدمة يف اإلقليم كما يلي :
أ -مبلغ قدره ( )11110111مليون دينارعن بدل منح أجازة اإلستقدام .
ب -مبلغ قدره ( )2110111مخسمائة ألف دينار عن جتديدها ملدة سنة واحدة .
املادة الثالثة :
أوالً  :متنح إجازة العمل للعمال األجانب من قبل الوزير أومن خيوله وفق الشروط الواردة يف هذه

التعليمات .
ثانياً :مدة إجازة العمل سنة واحدة وجتدد وفق متطلبات احلاجة مع مراعاة ما ورد بهذه التعليمات
وعلى الشخص األجنيب أن يطلب جتديدها عن طريق صاحب عمله قبل شهر على األقل من تاريخ
أنتهاء نفاذها .
ثالثاً :الحيق للعامل األجنيب اإللتحاق بالعمل قبل حصوله على إجازة العمل .
املادة الرابعة :

حيظر على صاحب العمل يف القطاع اخلاص واملختلط والتعاوني تشغيل أي أجنيب مامل يكن قد حصل
على إجازة العمل وفق ًا للشروط واإلجراءات ااحمددة بهذه التعليمات .
املادة اخلامسة :

عند املوافقة على طلب إستقدام العمالة األجنبية وجتديد إجازة العمل جيب مراعاة مايلي :
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أوالً  :مدى حاجة اإلقليم اىل األيدي العاملة األجنبية على ضوء ما يتطلبه سوق العمل وحسب
متطلبات كل حمافظة بعد التثبُت من ذلك من قبل مديريات العمل .
ثانياً  :تأييد الدوائرواهجهات املختصة املعنية وتقديم املستمسكات املطلوبة بعدم وجود مانع من عمل
الشخص األجنيب يف اإلقليم .
املادة السادسة :

أوالً  :على الشركات وأصحاب املشاريع املستخدمة للعمالة األجنبية إبرام العقد مع العامل األجنيب
املستخدم وفقاً لقوانني العمل والتقاعد والضمان األجتماعي للعمال والتعليمات الصادرة عن
الوزارة .

ثانياً  :يتم جتديد عقد العمل مبوافقة مديريات العمل وإشعار املديرية العامة للعمل والضمان
االجتماعي بذلك .
ثالثاً  :الجيوزللشركة املستقدمة إستالم أي مبلغ مقابل جتديد عقد العمل .
املادة السابعة :

على الشخص األجنيب املقيم يف اإلقليم وحاصل على بطاقة اإلقامة التقل مدتها عن ستة أشهر والذي
يريد مزاولة العمل فى اإلقليم  ،إتباع اإلجراءات اآلتية لغرض احلصول على أجازة العمل -:
أوأل  :أن يتقدم بطلب حتريري اىل مديريات العمل أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله.
ثانياً  :تقديم املستمسكات القانونية التى تثبت كون دخوله اإلقليم وإقامته فيها بصورة قانونية .
ثالثاً  :جيب أن يتضمن الطلب مجيع املعلومات التى تتعلق مبؤهالته موثقاً بالشهادة واملستندات
املطلوبة مع بيان أمسه وجنسيته وشهادة عدم ااحمكومية ونوع العمل ومدته وأسم صاحب العمل
وعنوانه الكامل .
رابعاً  :تقوم الشركة أو صاحب العمل بتقديم كفالة عدلية للعامل األجنيب ويكون مسؤوالً عنه اىل
حني إنتهاء عقد عمله .
املادة الثامنة :

على الشركة اجملازة إلستقدام العمالة األجنبية إيداع مبلغ قدره ( ) $21111مخسون ألف دوالر كفالة
بنكية يف البنوك احلكومية وبالشكل اآلتي :
( ) $ 51111عشرون ألف دوالر منها نقداً و (  ) $ 21111ثالثون ألف كخطاب ضمان حتت
حساب خاص ملديريات العمل ويتم الصرف من هذا املبلغ من قبل هجنة يتم تشكيلها برئاسة  :مدير
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العمل وعضوية كل من مديرية اإلقامة و أحتاد نقابات العمال  ،وذلك يف حال عدم إلتزام الشركة
بالقوانني والتعليمات النافذة وعند وجوب ذلك  ،ويف حال صرف أي مبلغ من الرصيد املذكور على
الشركة تعويض املبلغ إياه اىل الرقم احلسابي خالل مدة ( )12مخسة عشر يوم ًا .
املادة التاسعة :

على الشركات املستقدمة و أصحاب املشاريع االستثمارية والفنادق واملطاعم ذات اخلمسة جنوم فما
فوق واليت تروم تشغيل األيدي العاملة األجنبية إتباع اإلجراءات اآلتية :
أوالً :

أ -تقديم طلب حتريري اىل مديريات العمل يف ااحمافظات مرفقاً بقائمة تتضمن املعلومات الكاملة عن
العمال األجانب ومؤهالتهم الذين تروم إستقدامهم اىل اإلقليم .
ب -القيام باألعالن مرتني خالل ( 12يوم) يف وسيليت إعالن مرئية ومقروءة عن حاجتها اىل العمال
مع بيان طبيعة ومكان املشروع ونوع العمل واألجور وعدد العمال واإلختصاص واملؤهال ت
املطلوبة .
ج -تقديم نسخة من عقد العمل بني األطراف املعنية .
د -على اصحاب املشاريع االستتثمارية املستخدمة للعمال األجانب إيداع مبلغ يرتاوح مابني (
 )$211مخسمائة دوالر اىل (  )$1111ألف دوالر عن كل عامل وحسب كلفة موطنه وذلك
كتأمينات يف البنوك احلكومية لضمان حقوق العامل األجنيب وإعادته اىل بلده بعد أنتهاء مدة
عقد عمله أوجتديده و أن ال يزيد جمموع املبلغ املودع على ( )$52111مخسة وعشرون ألف دوالر
.
ه -حيظر على الشركة املستقدمة تشغيل العمال األجانب بأعمال يومية واإلجتاربهم .
و -حيظرعلى صاحب مشروع إستثماري إعطاء أي عامل اىل أية شركة أو مشروع آخر مقابل مبلغ
من املال أو منفعة أي ًا كانت نوعها .
ثانياً  :تكون الشركات اجملازة و أصحاب املشاريع األستثمارية مسؤولة وضامنة عن العمال
املستقدمني عند دخوهلم أراضي اإلقليم وحلني مغادرتهم إياها بشكل نهائي .
ثالثاً  :ما مل يرد يف عقد العمل لألجنيب صراحة  ،على الشركة أو صاحب العمل إعطاء األجنيب
الذي أتى به اىل اإلقليم على نفقته تذكرة سفر اىل البلد الذي إستقدم منه ما مل يكن قد
إِنقطع عن العمل قبل إنتهاء مدة العقد لسبب غريمشروع .
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رابعاً  :يف حالة وفاة العامل األجنيب :على الشركات و أصحاب املنازل املستخدمة للعمالة األجنبية :
أ -أشعارالشركة املستقدمة ومديريات العمل وأقرب مركز شرطة بذلك خالل مدة ال تتجاوز()54ساعة
منه
ب -على الشركات املستقدمة و أصحاب املشاريع اإلستثمارية القيام بإجراء معاملة إستصدار شهادة
وفاة للعامل املتوفى و جتهيزه ونقل جثمانه اىل موطنه األصلي أو حمل إقامته وفق مراسيم وطقوس
ديانته على أن ال تتعارض مع املعمول به يف اإلقليم ويف حالة عدم قيام الشركة بنقل جثمانه فعلى
مديريات العمل بالتنسيق مع مديريات اإلقامة و نقابات العمال القيام بهذه املهمة وعلى حساب
التأمينات املودعة من قبل الشركة يف البنوك احلكومية .
املادة العاشرة :

يتوجب على العامل األجنيب ما يأتي :
أوالً  :التخلي عن العمل عند إنتهاء مدة نفاذ إجازة العمل ما مل جتدد .
ثانياً  :ان يسلم اإلجازة اىل صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل أوألي سبب قانوني آخر بغية
إعادتها اىل مديريات العمل.
املادة احلادية عشر :

َتي :
يتوجب على الشركات و املشاريع املستخدمة للعمالة األجنبية ما يا

ال تدون فيه املعلومات الالزمة عن العمال األجانب .
أوالً :أن متسك سج ً
ثانياً :أن ختصص عماالً حمليني مساعدين للعمال األجانب  ،الفنيني من العاملني يف املشروع تتناسب
مؤهالتهم مع مؤهالت العمال األجانب للتدريب على عملهم خالل مدة العمل .
ثالثاً :

أ -عند تغيري مكان عمل العامل األجنيب جيب احلصول على املوافقات الرمسية من مديريات العمل
واإلقامة مع بيان سبب التغيري ووفق ًا للشروط القانونية والتعليمات الصادرة بهذا الصدد.
ب-إخبارمديريات العمل عند ترك العامل األجنيب العمل أوعند إنتهاء خدمته أو إنتهاء مدة إجازة
عمله أو مغادرته لإلقليم  ،وعليه إعادة إجازة العمل اىل اهجهات أعاله وتزويده بوثيقة قطع
العالقة وفق ًا للقانون .
املادة الثانية عشر :

للوزير أو من خيوله :
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أوالً :إيقاف العمل بإجازة اإلستقدام للشركة ملدة ( )6ستة أشهر عند خمالفتها للقوانني والتعليمات
النافذة بعد إنذارها ملرة واحدة .
ثانياً :سحب إجازة اإلستقدام للعمالة األجنبية من الشركة بعد إستنفاذها الفقرة أعاله عند خمالفتها
للقوانني والتعليمات الصادرة ومفاحتة مديرية تسجيل الشركات بعدم تربئة ذمة الشركة
املسحوب منها اإلجازة و تبقى مسؤوليتها عن العمال الذين إستقدمتهم حلني إكماهلا كافة
اإللتزامات املرتتبة عليها  ،أو األتفاق مع شركة إستقدام أخرى مرخصة بتبين كافة عماهلا
املستقدمني واملسؤولية املرتتبة على ذلك .
ثالثاً  :سحب إجـازة الشركة املمنوحة إلستقدام العمالة األجنبية إذا مل تقم الشركة بإستقدام العمال
األجانب خالل ( )1سنة واحدة من تاريخ صدورها .
رابعاً  :ال حيق للشركة املسحوب منها األجازة بسبب خمالفتها للقوانني واألنظمة والتعليمات  ،التقدم
بطلب ترخيص جديد إال بعد مرور سنة واحدة على تأريخ سحبها .
املادة الثالثة عشر :

يتم إلغاء إجازة اإلستقدام للعمالة األجنبية للشركة عند طلبها بعد التأكد من إلتزامها الكامل
بالقوانني والتعليمات النافذة وبراءة ذمتها  ،أوأن تتعهد شركة مرخصة أخرى بتبين كافة العمال الذين
هم بذمة الشركة امللغاة ترخيصها باألتفاق معها وتتحمل الثانية كافة اإللتزامات واملسؤوليات املتعلقة
بالشركة امللغاة .
املادة الرابعة عشر:

أوالً :تلغى إجازة العمل فى إي وقت كان فى األحوال اآلتية :
أ -إذا ثبُتَ أن املعلومات واملستندات عن طلب إجازة العمل غري صحيحة .
ب -إذا أصبح وجود العامل األجنيب مضرا ًباملصلحة العامة .
ج -إذا أنهى صاحب العمل عقد عمل عامل حملي بصورة خمالفة للقانون وشغٌل حمله عامالً أجنبيَا
وكان األول يتمتع بنفس كفاءة وشروط العمل التى يتمتع بها الثاني .
ثانياً  :الحيول إلغاء إجازة العمل من إحالة العامل األجنيب أو صاحب العمل اىل ااحماكم عند ثبوت
خمالفتهما إلحدى الفقرات من (أوالً) أعاله .
الفصل الثاني
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األحكام اخلاصة بالعاملني يف جمال اخلدمة املنزلية

املادة اخلامسة عشر :إلتزامات العامل (العاملة) املنزلي :
أوالً  :يلتزم بأداء األعمال اليت يطلبها صاحب املنزل واليت تتفق مع طبيعة عمله والتتعارض مع
قواعد النظام واآلداب العامة .
ثانياً :احلفاظ على خصوصية املنزل الذي يعمل فيه وااحمافظة على ممتلكاته وأسراره حتى بعد تركه أياه
ثالثاً :اإللتزام بعدم ترك املنزل يف أوقات العمل بدون إذن صاحب املنزل .
َ بدون صحبة
رابعاً  :الجيوز له التواجد يف األماكن العامة واحلدائق واملتنزهات وأماكن التسوق ليال
أحد أفراد األُسرة ألي سبب كان .
خامساً  :يتحمل العامل يف حال هروبه من املنزل دون ان يكون صاحب املنزل هو السبب  ،املسؤولية
القانونية الكاملة اليت ترتتب على ذلك وتكلفة عودته اىل بلده .
املادة السادسة عشر:

إلتزامات صاحب املنزل :
أوالً  :يلتزم صاحب املنزل بإختاذ اإلجراءات املذكورة أدناه جتاه العامل املنزلي يف احلاالت اآلتية :
أ -اإللتزام بدفع األجرالشهري للعامل وفق العقد املربم معه .
ب -القيام بإيصاله اىل أقرب مستشفى يف حالة إصابته أثناء العمل أو من جراءه لعالجه و إبالغ
(مديرية العمل والشركة املستقدمة وأقرب مركز شرطة) بذلك .
ج -القيام بإستخدامه يف مكان إقامته املعتادة أو املؤقتة مع أُسرته والحيق ألحد سوى صاحب املنزل
وأفراد أسرته إصدارأوامرالعمل للعامل .
د -منحه إستحقاقه من الراحة األسبوعية والعطل الرمسية و اإلجازة السنوية .
ه -معاملته ب إحرتام وتوفري مجيع متطلبات العمل الالئق وشروطه و تأمني مجيع إحتياجاته من مأكل
وملبس ومشرب وختصيص غرفة خاصة مالئمة له تتوفر فيها وسائل النوم والراحة .
و -تأمني وسيلة إتصال هاتفية للعامل بأهله على نفقته مرتني يف الشهر شرط أن ال تزيد مدة املكاملة
على ( )51عشرون دقيقة يف كل مرة،وللعامل احلق يف إجراء مكاملات أضافية على نفقته اخلاصة.
ثانياً :على صاحب املنزل تبليغ اهجهات املعنية (مديرية العمل  ،الشركة املستقدمة  ،مديرية اإلقامة)
يف حالة هروب العامل من املنزل أو فقده خالل مدة التتجاوز()54ساعة من تأريخ العلم بذلك
املادة السابعة عشر:
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إلتزامات الشركة املستقدمة لعمال اخلدمة املنزلية :
أوالً  :تقوم الشركة املستقدمة بتوجيه كتاب رمسي اىل مديريات العمل يف ااحمافظات  ،تطلب فيها
املوافقة على إستقدام عمال اخلدمة املنزلية مرفق ًا مبا يلي :
أ -نسخة من طلب صاحب املنزل واملقدم اىل الشركة املستقدمة  ،وإذا كان أكثرمن طلب فيتم تنظيمها
بقائمة موحدة.
ب -نسخة من عقد إستقدام العامل املنزلي بني الشركة و صاحب املنزل  ،واملستلزمات الرمسية املشار
اليها يف املادة (اخلامسة) الفقرة (ثانياً) و املادة (السابعة) الفقرة (رابعاً) أعاله .
ج  -نسخة من ( )C.Vالعامل املنزلي متضمناً كافة املعلومات واملؤهالت عنه  .ومجيع هذه
املستلزمات املذكورة أعاله يتم طبعها على ( )CDوترفق مع املعاملة
ثانياً  :عند وصول العامل املنزلي اىل اإلقليم  ،على الشركة املستقدمة القيام مبا يلي :
أ -تأمني سكن مناسب له .
ب -إجراء الفحوصات الطبية الالزمة له يف إحدى مستشفيات اإلقليم املعتمدة لدى وزارة الصحة ،
وإذا تبني بأنه مصاب مبرض معدي أو وجود عالمات محل لدى العاملة  ،على الشركة إعادته
(إعادتها ) اىل البلد املستقدمة منه خالل ( )54ساعة .
ج -مراجعة اهجهات و الدوائراملعنية إلكمال معامالته خالل مدة التتجاوز ( )12يوماً من تاريخ
الوصول .
د -تسليم العامل املنزلي اىل صاحب املنزل خالل مدة أقصاها ( )2ثالثة أيام من وصوله اىل
اإلقليم بعد التأكد من سالمته وإجراء الفحوصات الطبية الالزمة ،وال جيوز اإلحتفاظ به ألي سبب
كان أو تسليمه اىل شخص أخر.
ثالثاً :

على الشركة املستقدمة تزويد مديريات العمل يف ااحمافظات كافة املعلومات واإلحصاءات كل ثالثة
أشهرعن العمالة املستقدمة من قبلها ومتابعتهم بأستمرار.
الفصل الثالث
أحكام عامـة

املادة الثامنة عشر :

يشرتط إشعار مديريات العمل قبل شهر من إنتهاء مدة العقد  ،سواء أُريد جتديد العقد أم ال .
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املادة التاسعة عشر :

تكون مدة العقد سنتني و جتدد سنوياً وملدة ( )2ثالث سنوات أخرى وحسب احلاجة ويتم التجديد على
الشكل اآلتي :
أوالً  :يف حالة أتفاق الطرفني (صاحب املنزل و العامل) على األخري تقديم طلب مبوافقته على التجديد
 ،وتقوم الشركة املستقدمة بتقديم طلب جتديد العقد اىل مديريات العمل يف ااحمافظات .
ثانياً :الحيق للشركة املستقدمة رفض طلب التجديد يف حالة إتفاق الطرفني أعاله على ذلك .
ثالثاً  :يف حاالت الضرورة القصوى خيول مدير عام العمل والضمان األجتماعي بتجديد العقد سنة
واحدة أخرى كحد أقصى .
املادة َالعشرون :

ال جيوز إستقدام و إستخدام عامل يقل عمره عن ( )19سنة.

املادة احلادية والعشرون:

َ.
مدة إختبار العامل وفق القانون ( )01تسعون يوما
املادة الثانية والعشرون :

يف حالة نقل مقر شركة من مكان إىل آخر عليها إشعار مديرية العمل بذلك.

املادة الثالثة والعشرون :

يف حالة إمتناع العامل اإلستمرار بالعمل لدى صاحب املنزل الذي يستخدمه بدون عذرمشروع وقبل
إنتهاء عقد عمله تتخذ اإلجراءات اآلتية حبقه :
أوالً  :إلغاء عقد عمله وتسفريه اىل البلد املستقدم منه .
ثانياُ  :حظر إستقدامه مرة أخرى اىل اإلقليم من قبل أية شركة أخرى .
املادة الرابعة والعشرون :

يف حالة عدم موافقة العامل املنتهي عقده جتديد العقد مع صاحب املنزل الذي
إستخدمه دون سبب مشروع  ،الحيق له العمل لدى صاحب منزل آخر.

املادة اخلامسة والعشرون:

يعاقب مبوجب أحكام املادة (( )54ثانياً) من قانون العمل النافذ كل من خيالف أحكام املادة ()52
من القانون ذاته و هذه التعليمات .
املادة السادسة والعشرون :

يستثنى من أحكام هذه التعليمات :
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أوالً :العاملون لدى اهليئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات األجنبية املعتمدة يف اإلقليم .
ثانياً :األجانب الذين تسمح هلم القوانني واإلتفاقيات واملعاهدات الدولية التى تكون احلكومة طرفا
فيها مبمارسة األعمال يف اإلقليم .
ثالثاً :األجانب العاملني لدى احلكومة .
املادة السابعة والعشرون :

تلغى التعليمات رقم ( )٣لسنة (. )٣١٠٣
املادة الثامنة والعشرون :

تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها يف جريدة وقائع كوردستان .

حممد قادر حممد
وزير العمل والشؤون االجتماعية
هيئة محاية و حتسني البيئة
رقم 691 :يف 2115/4/28

استناداً اىل احكام املادة  11من قانون هيئة محاية وحتسني البيئة رقم  2لسنة 5111وفقرات
1و5و2و 2من املادة 21واملادة 22واملادة  42من قانون محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان
العراق رقم  9لسنة  5119اصدرنا التعليمات التالية :
تعليمات رقم ( )1لسنة 2115
تعليمات خاصة بالصيد ومحاية احليوانات الربيةوالطيور
الفصل االول
االهداف والتعاريف
املادة (: )1

االهداف :تهدف هذه التعليمات اىل :
 -1محاية الطبيعة وااحمافظة على االجناس احليوانية وموائلها .
 -5كيفية منح اعضاء مجعية صيادى كوردستان ممارسة عملية الصيد وفق شروط معينة املذكورة يف
هذه التعليمات.
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املادة (: )2

التعاريف :يقصد بالتعابري التالية املعاني املبية ازاءها الغراض هذه التعليمات :
 -1احليوانات الربية  :حيوانات تعيش على اليابسة ويقصد بها اللبائن والطيور الربية غري االليفة او
املفرتسة والربمائيات حيث انها تلعب دوراً حيوياً يف احلفاظ على التوازن البيئى وتلبية احتياجات
االنسان املعيشية .
 -5الصيد:العملية التى يتم اويقصد فيها احلصول على الطيور واحليوانات الربية  ،والغرض منها
تنظيم وحتسني كثافة احليوانات الربية والطيور والعمل على دميومة واستمرارية هذه الثروة الستغالهلا
مادياً ومعنوياً وحضاري ًا وسياحي ًا وحيوي ًا على اسس علمية .
 -2الصياد :الشخص املرخص قانونياً لالشرتاك يف العناية بثروة احليوانات الربية وتنفيذ خطة الصيد
على اسس علمية حكيمة .
 -4مجعية الصيادين  :وهي مجعية مؤسسة من قبل املختصني وهواة الصيد بنظام داخلي ملمارسة
واظهار نشاطاتها يف اقليم كوردستان-العراق.
 -2ااحممية الطبيعية  :املنطقة اليت حترم فيها كافة انواع النشاطات البشرية للمحافظة على االنواع
املختلفة من احليوانات والطيور و النباتات وخاصة املهددة باالنقراض .
الفصل الثاني
شروط الصيد
املادة (: )3

 -1احلصول على رخصة قانونية فى هيئة محاية وحتسني البيئة.
 -2عدم استعمال البنادق واملتفجرات بانواعها املختلفة .
 -3عدم استعمال املبيدات والسموم .
 -4عدم استعمال التيار الكهربائي.
 -5عدم استعمال السيارات واالضواءاليدوية او االضواء الكثيفة ( البالجكتورات ).
 -6مينع الصيد داخل ااحمميات الطبيعية.
 -7استعمال البنادق اخلاصة بالصيد للحيوانات املسموحة صيدها.
 -8مينع الصيد يف موسم التكاثر .
 -9تستخدم املصيدة يف صيد الطيور الوارد ذكرها يف املادة  9من هذه التعليمات.
 -11تستخدم الكلب السلوقي يف صيداالرانب الوارد ذكرها يف املادة  9من هذه التعليمات.
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 -11مينع الصيد يف الليل(اي مينع قبل غروب الشمس حتى الشروق).
 -12مينع الصيد على الينابيع واهجداول املائية واالنهر.
املادة (: )4

قائمة احليوانات الربية املمنوع صيدها ومثن الغرامة يف حالة القيام بالصيد يف اللمحق رقم 1
قائمة الطيور املمنوع صيدها ومثن الغرامة يف حالة القيام بالصيد يف اللمحق رقم 5
الفصل الثالث
املخالفات واالجراءات
املادة (: )5

 -1صيد اى نوع من احليوانات والطيور املذكورة يف امللحقني 1و 5خمالف هلذه التعليمات و يفرض عليه
الغرامة املالية املبينة ازاء كل منها .بأستثناء مامذكور يف املادة  9من هذه التعليمات.
 -5يف حالة صيد احليوانات الربية وهي يف مرحلة احلمل والطيور وهي يف مرحلة التبيض  ،تتضاعف
الغرامة املفروضة .
 -2مينع ختريب عش الطيورالفارغة اواليت توجد فيها البيوض واالفراخ ويف حالة حدوثه تفرض غرامة
مثن الطيور .
 -4منع كسر او احلصول على بيوض الطيور والزواحف يف عشها او خارجه  ،ويف حالة حدوثه تفرض
غرامة مثن الطيور او الزواحف .
 -2االبتعاد عن الصيد اهجائر حفاظا على البيئة واحلياة الربية
 -6مينع صيد النمورو الغزالن والدببة والضباع وغريها من احليوانات النادرة حفاظا على الثروة
احليوانية .
 -2احليوانات والطيور اليت لن تتمكن من العودة اىل الطبيعة الي سبب بعد اطالقها من قبل
الصياد او نقلها اىل خارج االقليم تفرض على مرتكبيها الغرامات املذكورة يف امللحقني 1و.5
 -9يف حالة تكرار املخالفة من قبل املخالفني هلذه التعليمات تتضاعف العقوبات الواردة يف الفقرة 1من
هذه املادة.
 -0من قام بعملية الصيد من موظفي البيئة او افراد قوات ثيشمرطة اخلاصة حبماية البيئة او من
افراد شرطة الغابات والبيئة يعاقب بفرض غرامات مضاعفة أو ابعاده من الوظيفة .
املادة ( : )6شروط منح اجازة الصيد
 -1على طالب االجازة جلب املستمسكات االتية :
أ -هوية االحوال املدنية.
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ب -شهادة اهجنسية العراقية .
ج -بطاقة املعلومات .
د -ان يكون من سكنة اقليم كوردستان.
 -5يقدم الطلب اىل دائرة بيئة ااحمافظات.
 -2تأييد من وزارة الزراعة واملوارد املائية.
 -4تأييد مجعية صيادي كوردستان .
 -2تقديم تعهد يف القسم القانونى يف هيئة محاية وحتسني البيئة لاللتزام بالتعليمات البيئية.
 -6رسوم منح االجازة 1210111مائة ومخسون الف دينار .
املادة (: )7

 -1االجازة لفصل صيد واحد فقط .
 -5االجازة لنوع واحد من احليوانات او الطيور فقط .
 -2متنح االجازة من قبل رئيس اهليئة .
 -4جتدد االجازة سنوياً.
 -2رسوم جتديد االجازة  220111مخسة وسبعون الف دينار.
 -6للسلطة البئية عدم منح االجازة او عدم جتديدها حسب احلالة البيئية للطيور او احليوانات الربية .
املادة ( : )8مواسم الصيد :
 -1صيد القبج واحلجل
من  6/1لغاية 2/1
من  15/1لغاية  5/1من كل سنة
 -5صيد االرانب من 11/1لغاية  5/1من كل سنة .
املادة (: )9

من خيالف هذه التعليمات تتخذ حبقه االجراءات القانونية
املادة (: )11

اذا سببت احليوانات الربية مثل الذئب والثعلب واخلنزير وغريها يف احداث اضرار يف الثروات احليوانية
او املزروعات او البساتني  ،جيب ابالغ دوائر البيئة يف ااحمافظات ملعاهجة املشكلة وكيفية منع أو التخلص
من تلك احليوانات بالتنسيق مع وزارة الزراعة واملوارد املائية و وزارة الداخلية .
املادة (: )11
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تستوىل على كل الوسائل واملواد املستعملة يف الصيد الغري املسموح به حلساب هيئة البيئة.
املادة (: )12

يسمح بالصيد ااحمدود الغراض البحوث العلمية من قبل اهجهات املعنية او هيئة البيئة ودوائرها .

املادة (: )13

ملراعاة العادات الدينية يسمح للمسيحيني بصيد عدد حمدود من اخلنازير سنوياً وخاصة اخلنازير التى
تسبب احداث اضرار يف املزروعات مبوافقة هيئة محاية وحتسني البيئة يف االقليم .
املادة (: )14

تستوفى املبالغ الواردة من الرسومات والغرامات اعاله حلساب صندوق البيئة عن طريق دوائر البيئة
يف ااحمافظات واالدارات او هيئة محاية وحتسني البيئة يف االقليم.
املادة (: )15

على كل من (قيادة ثيشمرطة محاية البيئة) و (مديرية شرطة الغابات والبيئة )القيام باالجراءات
االنضباطية مع املخالفني هلذه التعليمات.
املادة (: )16

عدا العقوبات التى ذكرت يف هذه التعليمات ،يتخذ حبق املخالف االجراءات القانونية وفق الفقرة اوال
من املادة  45من قانون رقم  9لسنة . 5119
املادة (: )17

تعترب هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها .
املادة (: )18

تنشر هذه التعليمات يف اهجريدة الرمسية ( وقائع كوردستان ) .
ملحق ()2

صمـد حممد حسني
رئيـس اهليئة

ئاذالَةكيَويةكان

احليوانات الربية

ناوى كوردى

ناوى عةرةبى

ناوى ئينطليزى

ناوى زانستى

نرخى يةك دانة بةدينار

االسم الكردى

االسم العربى

االسم االينكليزى

االسم العلمى

سعرلعدد الواحد بالدينار

1

ثلَنط

منر

Leopard

Panthera pardus

 01مليون

2

تاذ ثلَنط

فهد

Cheetah

Acinonyx
jubatus

 01مليون

3

وورض قاوةيى

الدب البنى

Brown Bear

Ursus arctos

 01مليون

4

وورضى رةش

الدب االسوداالسيوى

Asian Black
Bear

5

شظر  -شوكا

انثى االيل

Roe Deer

6

ئاسك

غزال

Jebeer Gazelle

Ursus
thibetanus
Capreolus
capreolus
Gazella
bennettii

 01مليون

ذ
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7

مامز

غزال

Goitered
Gazelle

Gazella
subgutturosa

 01مليون

8

مةروبةرانى كيَوى

اخلروف الربى

Wild Sheep

Ovis orientalis

 01مليون

9

كةلَ و بزنة كيَوى

املاعز الربى

Wild Goat

Capara aegagrus

 01مليون

11

ثشيلةى كيَوى

القط الوحشى

Wild Cat

Felis i silvestris

 0مليون

11

ثشيلةى كاراكال

القط الوشق

Caracal

Caracal caracal

 0مليون

12

بةراز

خنزير

Wild Boar , pig

Sus scrofa

511,111

13

ريَوى

ثعلب

Common Fox

Vulpes vulpes

311.111

14

ريَوى بيانى

ثعلب الرمل

Sand Fox

Vulpes
rueppellii

511.111

15

سيخور

دعاج

Indian Crected
Porcupine

Hystrix indica

511.111

16

مسورة

سنجاب

Persian Squirrel

Sciurus
anomalus

011.111

17

قارابةشة-طوركةن

Meles meles

011.111

18

ذوذك

القنفذ

European
Badger
Brandts
Hedgehog

19

كةرويَشك

االرنب

European Hare

21

سةطى ئاوى

الكلب املانى

European Otter

21

كةمتيار

ضبع

Striped Hyaena

22

طورط

ذئب

Wolf

23

ضةقةلَ

واوى

Golden Jackal

24

مشكى خورما

فأر التمر

25

ملحق ()2

خشوَكةكان بة هةموو جوَرةكانى يةوة 0

Paraechinus
hypomelas
Lepus
europaeus
Lutra lutra
hyaena

511.111
511.111

Hyaena

511.111

Canis

511.111

Canis dureus

511.111

Herpestesed
wardsii

511.111

lupus

Indian Grey
Mongoose
الزواحف بانواعها

011.111

011.111

بالَندة كيَويةكان

الطيور الربية

ناوى كوردى

ناوى عةرةبى

ناوى ئينطليزى

ناوى زانستى

نرخى يةك دانة بةدينار

االسم الكردى

االسم العربى

االسم االينكليزى

االسم العلمى

سعرلعدد الواحد بالدينار

1

شةهيَن

شاهني

2

َةبان
بال

الصقر الغزال

Falco cherrug

 01مليون

3

سىَ كوذة

شاهني مغربى

Falco pelegrinoides

 01مليون

4

لةيل

شويهني (البيق)

Peregrrine
Falcon
Saker
Falcon
Barbay
Falcon
Hobby

Falco peregrinus

 01مليون

Falco subbuteo

 01مليون

5

الجني

الصقر احلر

Falco biarmicus

 01مليون

ذ

6

Lanner
falcon

هةموو جوَرةكانى * هةلوَ * بازةكان *باشوكةكان *شةهيَنةكان * داالشةكان * شةم قارةكان*
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هةلوَيةكان * هةلوَى ماسى طري
انواع
لشاهني*الصقور*النصور

7

شينةقورنط

الكركرى الرمادى

8

ضرك

حبارى

قوى بيَدةنط

التم الصامت

9
11
11

هةمووجوَرةكانى قوو
Greater
النعام الكبري
Flamingo

فالمينكو
(سوورةقورينط)

12

مريشكة كيَوى

طهويج اسو قفقازى

13

َك (سثى)
كةل

البجع االبيض

بوكةس

الوزة احلمراء

14
15

Common
Carne
Houbara
Bustard
Mute Swan

هةمووجوَرةكانى قازةكان

Caucasian
Black grouse
Pelican
White
Red
brerasted
Goose

16

كةوى دةرى

17

ثوَرِ

حجل او درج اسود

18

زرة ثوَر

حجل درج رمادى

Black
Francolin
Grey Partride

19

حاجى لةق لةق

لقلق ابيض

White Stork

22
23
24

Lyrurus
Mlokosiewiczi
Pelrcanus
onocrotalus
Branta ruficollis

Tetraogallus
caspius
Francolinus
francolinus
Francolinus
pondicerianus
Ciconia ciconia

Pleskes
العقع االمحر
َة سوورة
قشقةل
Groundjay
َةبةكة  -قةلةرةشة
َة  -قةل
جوَرةكانى ديكةى قازوو -قازوودندوكزةرد –قازوومة -قذاوكة  -قشقةل
Tadorna ferruginea
Ruddy
بط ابو فروة
سوورةقانك
Shelduck
Numenius
– Slender
الكراونى املاء رفيح
ئةمحةد
tenuirostris
billed Curlew
املنقار
راوكةردةندةك باريَك
Porphyrio
Purple
ارجوانى (الربهان) فرفر
تاوسة (مريشكى
Porphyrio
Gallinule
(سحنون)
زةلكاو)
ابو مروحة – بط ابيض

White
Headed
Duck
Marbled Teal
Common
Mynah

25
26

مراوى سثيلكة

شرشري اخلطط

27

مينا

مينة اعتيادى

28

Phoenicopterus
roseus

pleskie

مراوى سةرسثى

هةموو جوَرةكانى مراوى ديكةى
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* انواع البط

تدرج الثلج القزوينى

21

Chlamydotis
undulata
Cygnus olor

 5مليون

 3مليون
511.111
 3مليون
 5مليون
 0مليون

Snowocok

21

Grus grus

 3مليون

Podoces

Oxyura
Leucocephala
Mamaronetta
angustirostris
Acridotheres tristis

 5مليون
311.111
311.111
 0مليون
011.111
011.111
511.111
311.111
011.111
411.111
051.111
411.111
011.111
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29

كةو

احلجل الرمادى  -القبج

chukar

Alectoris chukar

051.111

31

زةركةو

احلجل

31

سويَسكة

احلجل سى سى

32

هةويَردة

Ammoperdix
grisoegularis
Coturnix coturnix

051.111

السمان(السلوى)

Common
partridge
See-see
prtiridge
Quail

Perdix perdix

051.111

كورِكورةى بةرزط

قطا ليشتنستني

Lichtensteins
Sandgrouse

Pterocles
lichtensteinii

33
34
35
36
37

خةيى
هةموو جوَرةكانى قةتىَ * انواع قطا
كوَترة شينة

محام جبلى

011.111
011.111

Rock Dove

Columba Livia

هةمووجوَرةكانى كوَتر -كوَترةطاية -كوَترة نةخشينة -قومرى رِوَذهةالتى -انواع احلمام
Sturnus Vulgaris
Starling
الزرزورالشائع
َة
رةشوَل
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