بةناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان
هةريَمى كوردستانى عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك
بةناوى طةلةوة
بـرِيـار
ذمارة ()11ى سالَى 2015

بةث يَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي ()1ي ماددةي ( )10ي ياساي سةرؤكايةتي هةةريَيي كرردسةنا –
َ ئةو ئةةو ياسةاكارييةى
َي  2005ى هةةمراركراو ثيَيةا دراوةوب بةة ثال
عيَراق ذمارة ()1ى سةال
ثةرلةماني كرردسنا  -عيَراق كردويةتي لة دانيئنين ذمةارة ( )11لةة 2015/5 /20بريارمانةاا
بةدةركردني-:
ياساى ذمارة ()6ى سالَى 2015
ياساي هةمواري دووةمي جيَبةجيَكردني ياساي باري كةسيةتي
ذمارة ()188ي سالَي 1959ي هةمواركراو لة هةريَمي كوردستان ـ عيَراق
ماددةى (:)1

َي 1959ي هةمرار كراو
برِطةي ( )4لة ماددةي () 57ي ياساي باري كةسيةتي ذمارة ()188ي سال
لة هةريَيى كرردسنا لة كاردةخريَت و ئةمةي خرارةوة جيَي دةطريَنةوة:
-4

َةكانيا هةية لة ثاش جيابرونةوة و نةماني
أ ة هةريةك لة دايك و باوك مايف بينني وب مانةوةي مناال
ثةيرةناي هاوسةرطريي وب نةماني يةكيَكيا ب ئةو مافة بنةضةكانيش دةطريَنةوة.
ب ة تةنها دايةني مناالَ (باوك يا دايك)ب لة دواي نةماني ئةوانيش ئةو كةسةي مايف دايةني هةية
بة ثيَي ياسا بةركارةكا سةرثةرشو ثةروةردة و فيَركرد و براري كممةآليةتي مناالَ تا تةمةني
( )18هةذدة سالَ دةكات.
ج ة بينني لة ماوةي شريةخمرياا لة مانطيَكاا دووجار دةبيَت لة شريَنيَك كة لةسةري ريَك دةكةو ب
لة حالةتي ريَك نةكةوتنب لة شريَنيَك دةبيَت كة دادطا برِياري لةسةر دةدات.
د ة لة ثاش شريةخمري كات وشريَين مانةوة بةثيَي ريَكةوتين هةردووال دةبيَتب لة حالةتي ريَك
نةكةوتن مانةوة هةفنانة ( )24بيست وضرار كاتذمري بةسةريةكةوة دةبيَت لة شريَنيَك كة كةسي
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داواكاري بينني (غري حاضن) دياري دةكات بة ثيَي بةرذةوةناي دايةنكراوب ثاش كمتايي هاتين
بينينةكة دةبيَ دايةنكراو بااتةوة دةسو داية بة ثيَضةوانةوة تا مانطيَك مايف بينيين نابيَت.
ه ة ئةطةر داية ريَطةي لة بينيين دايةنكراو طرت بةبيَ ثاساوي رِةوا لةالية جيَبةجيَكاري داد
ئاطادار دةكريَنةوةب ئةطةر دووبارةي كردةوة بةثيَي برِياري دادطاي تايبةمتةنا بم ماوةي مانطيَك
دايةني دةطرازريَنةوة بم ئةو كةسةي كة بةثيَي ياساي بةركار ئةو مافةي ثيَاةدريَت.
و ة سةفةركردني دايةنكراو بم دةرةوةي وآلت تةنها بةرِةزامةناي دايك و باوك دةبيَتب لة كاتي
نةمانياناا كةسي داية بةثيَي ياسا ئةو مافةي دةبيَتب هةر اليةكيا سةفريا ثيَكرد دةبيَت
َيَننامةيةك باات كة ثابةنا بيَت بة طةرِانانةوةي بم وآلت.
بةل
ز ة ئةناامي داواكاري طئو لة دادطاي باري كةسياا ضاوديَري بة ضاكي جيَبةجيَكردني برِطةكاني
سةرةوة دةكات و لةكاتي بروني سةرثيَضيئاا ريَكاري ياسايي ثيَريست وةردةطريَت.
ماددةى (:)2

اليةنة ثة يرةناياارةكا ريَنيايي ثيَريست دةردةكة بم ئاسا جيَبةجيَكردني ئةم ياساية.

ماددةي (:)3

كار بة هيض دةقيَكي ياسايي يا برِياريَك ناكريَت كة لةطةأل حركيةكانى ئةم ياساية ناكمك بيَت.
ماددةي (:)4

ثيَريسنة لةسةر ئةجنرمةني وةزيرا و اليةنة ثةيرةناياارةكا حركيةكان ي ئةم ياساية جيَبةجيَ بكة .
ماددةي (:)5

ئةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميي ( وةقايعي كرردسنا ) جيَبةجيَ دةكريَت.
مـسعود بارزانـي
سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق

هةوليَر
2015/6/17

هؤيةكانى دةرضوواندن

لة ثيَناو ثاراسنت و فةراهةم كردني مافةكاني منااأل و ثيَااني دةرفةتي يةكسا بة باوك و دايك بةم
َةةة كانيا وب جيَبةةةجيَكردني بنةةةماكاني شةةةريعةت و جارِنامةةة و ثة اننامةةة
ثةةةروةردةي مناال
َةتيةكاني تايبةت بة مافةكاني مةرؤ و مةايف منةااآل وب ضارةسةةركرد و كةمكردنةةوةي
نيَردةول
دةرهاويَئنة نةريَنييةكاني جيابرونةوة لةسةر منااآل ب ئةم ياساية دانرا.
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بةناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان
هةريَمى كوردستانى عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك
بةناوى طةلةوة
بـرِيـار
ذمارة ()12ى سالَى 2015

بةث يَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي ()1ي ماددةي ( )10ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَيي كرردسةنا –
َ ئةو ئةةو ياسةاكارييةى
َي 2005ى هةةمراركراو ثيَيةا دراوةوب بةة ثال
عيَراق ذمارة ()1ى سةال
ثةرلةماني كرردسنا – عيَراق كردويةتي لة دانيئنين ذمارة ( )15لة  2015/6/16برِيارماناا
بةدةركردني-:
ياساى ذمارة ()7ى سالَى 2015
ياساى راكيَشانى ماية لة رِيَطاى قةرزكردن لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق
ماددةى يةكةم:

مةبةسو ئةم ياساية لةم ووشةو دةسنةواذانةي داديَن ماناكاني بةرامبةريانة:
يةكةم :هةريَم :هةريَيي كرردسنا ة عيَراق.
دووةم :ئةجنرمةني وةزيرا  :ئةجنرمةني وةزيراني هةريَم.
سيَيةم :ثةرلةما  :ثةرلةماني كرردسنا ة عيَراق.
ماددةى دووةم:

يةكةم :ئةجنرمةنى وةزيرا ت ةخريل دةكريَت بة راكيَئانى ماية لة سةرضاوةى ياسايي و دارايي ثاك لة
ريَطةى قةرزكرد و قةرز وةرطرتن وب يا طةرةننيكردنى قةرزب يا ثرؤسةى ترى هاوشيَرة بة
بةهايةك كة لة هةيض كاتيَكةاا سةةرجةمي لةة ( )5,000,000,000ثيَةن مييةار دؤالرى
ئةمريكى زياتر نةبيَت .
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دووةم :مة رجة سةرجةم قةرز وةرطرتنةكا ب يا طةرةننيةكا ب يا هةر ثرؤسةةيةكى تةرى هاوشةيَرة
ت َي ةرِى ئةو برِة نةكةة ب كةة لةة برِطةةى (يةكةةم)ى ئةةم ماددةيةةدا باسةكراوة وب دانةةوة
يةةا طةةةرةننيكردنى دانةةةوةى رسةةرمات و سةةرودو خةرجييةةةكا و ئةةةو برِانةةةى تةةر كةةة
ثيَيةوة بةسرتاونةتةوة لةنيَر دةسةةآل تى ئةجنرمةةنى وةزيةرا دايةة كةة لةةم ياسةايةدا روو
كراوةتةوةوب ئةم برِانةش لة نيَر بةرزة ئاسنى باسكراو لة برِطةى (يةكةةم)ى ئةةم ماددةيةةدا
هةذمار ناكريَن.
ماددةى سيَيةم:

دةكريَت ئةو مايانةى رادةكيَئريَن وب يا ئةو قةرزة طةرةننيكراوانةى دةردةكريَن:

يةكةم :بةهةر دراويَكى بيانى بيَت لة سنرورى ئةو برِةى لة برِطةى (يةكةم)ى ماددةى دووةمي ئةةم
ياسايةدا باسكراوة وب لةسةر بنةماى نرخةكانى ثارةطمرِينةوةى كارثيَكراو لة ريَكةوتى بةسننى
قةرزكردنةكة ب يا طةرةننيكردنى قةرزةكة بةطريَرةى حركيةكانى ئةم ياساية تةنها ئةطةر بة
نروسني لةسةر ريَكةوتيَكى تر ريَككةوتنب.
َةةى دارايةي
َنيابرونى ترب يا كاغةزب يا قةوال
دووةم :لة شيَرةى قةرزى دةرةكىب يا ئاسانكاري دل
دةركراو لة بازارِة دةرةكييةكاني ريَكخراوب يا ريَكنةخراو.
سـيَيةم :لةةة ريَطةةةى يةةةك ثرؤسةةة ب يةةا لةةة ريَطةةةى زجنةةرية ثرؤسةةةيةكى بةيةةةك بةسةةرتاوب يةةا
نيَةةرا نةبةسةةرتاودا وب لةةةو سةةنرورةى لةةة برِطةةةى ( يةكةةةم )ى مةةاددةى دووةمةةي ئةةةم
ياسايةدا باسكراوة.
ماددةى ضوارةم:

حكرمةتي هةريَم ثابةنةاة بةة دانةةوةى ئةةو مايانةةى راكيَئةراو ب يةا قةةرزة طةةرةننيكراوةكا
بةةةثيَى حركيةةةكانى ئةةةم ياسةةاية ب بةةةثيَي مةةةرج و مةةاوةي ديةةاريكراو لةةة ريَككةةةوتن و
َطةنامةكا .
بةل

ماددةى ثيَنجةم:

يةكةم :ئةجنرمةنى وةزيرا ليذنةيةكى تايبةت ثيَك دةهيَنيَت لةة (سةةرؤكى ئةجنرمةةنى وةزيةرا و
جيَطرةكةى و وةزيرى دارايي و ئابرورى وب هةر وةزيريَكي تر) و بة ي ةكةوة رِادةس يَردريَن بةة
دةسةآل تى دياريكردنى حركم و مةرجةكانى هةر ثرؤسةيةك لة ثرؤسةكانى راكيَئانى مايةب يا
هةر طةرةننيكردنيَكى قةرزب هةروةها دانروسنا كرد بةة سةيتةتى ئةةوةى كةةوا نريَنةةرى
2015 /6/25

– –4

ذمارة ( )189العدد

َطةنامةكا و هةر هةمرار كردنيَكيا
ئةجنرمةنى وةزيرانن وب بةسننى سةرجةم ريَككةوتن و بةل
بةو شيَرةيةى بةرذةوةناى طئنى دةسنةبةر دةكات وب خسةننة بةرارى جيَبةةجيَ كردنةةوةوب
بةرثرسيَنى ئةم ليذنةيةش لةبةردةم ئةجنرمةنى وةزيراناا ثيَكةوةيي (تضامين) دةبيَت.
دووةم :بة برِياريَكى ئةجنرمةنى وةزيرا ثيَئرةخنة حركم و مةرجةكانى هةر راكيَئانيَكى مايةب يا
طةرةننيكردنى قةرز لة نيَرانيئياناا بم منرونة (دراوى منيانةثيَكراوب بةرزة تيَكرِاى سرودب يا
تيَكرِاى سرودى بنةرِةت وب برِى بنةرِةت و ريَكةوتى شايسنةبرو ) بةو شيَرةيةى بةرذةوةنةاى
طئنى دةسنةبةر دةكاتب ديارى دةكريَت.
ماددةى شةشةم:

يةكةم :ئةجنرمةنى وةزيرا سةرجةم ئةو ريَكارانة دادةنيَت كةوا بةرذةوةناى طئنى دةسنةبةر دةكة
َرطمرِكردنى دراو و بةرهةمةة داراييةةكا ب
وب كة ثةيرةسنة بة بةةرِيَرةبردني ثرؤسةةكانى ئةال
دووبارة ثارةثيَاا (متريل) ب دريَذكردنةوة ب دووبارة دارِشننةوةي قةرزةكةب يةا كةرِينب يةا
دووبارة كريِنى بةناوى هةريَم و بةنريَنةرايةتى ئةوب هةر قةرزيَك لة قةرزةكا ب يا ثابةنةايي
طريَاراوى تر وب يا هةر يةك لةو طةرةننية دةركراوانةى نيَر ئةو برِةى لة ماددة دووةمي ئةم
ياسايةداو بةثيَ ى حركيةكانى دةقي لةسةر كراوة.
دووةم :ئةجنرمةنى وةزيرا ليذنةيةكى تايبةت ثيَك دةهيَنيَت لةة (سةةرؤكى ئةجنرمةةنى وةزيةرا و
جيَطرةكةى و وةزيرى دارايي و ئابرورى وب هةر وةزيريَكي تر) و بةي ةكةوة را دةس يَردريَن بةة
دةسةآل تى طرتنةبةرى ئةو ريَكارانةى لة برِطةةى ( يةكةةم )ى ئةةم ماددةيةةدا باسةكراو وب
َطةنامةةكا و هةةر هةةمراركردنيَكى تايبةةت ثيَيانةةوة
بةسننى سةرجةم ريَككةةوتن و بةل
بةو شيَرةيةى بةرذةوةناى طئنى دةسنةبةر دةكات وب خسةننة بةرارى جيَبةةجيَ كردنةةوةوب
َطةنامةكا و
ثيَااني دةسةآلتي واذؤكرد بة وةزيري دارايي و ئابروري لةسةر ريَككةوتن و بةل
بةرثرسةةةةيَنى ئةةةةةم ليذنةيةةةةةش لةبةةةةةردةم ئةجنرمةةةةةنى وةزيرانةةةةاا ثيَكةةةةةوةيي
( تضامين ) دةبيَت.
سيَيةم :هيَنانةكايةي فةرمانطةيةك لة وةزارةتي دارايي و ئابروري بة ناوي ( فةرمانطةي بةرِيَرةبردني
مايةةةي راكيَئةةراو ) ب كةة ة فةرمانبةةةريَك بةةةرِيَرةي دةباتبكةةة ثيةةةي لةةة بةرِيَرةبةةةري
طئو زياتر نابيَت.
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ماددةى حةوتةم:

َاةسنيَت بة دياريكردنى بةرزترين تيَكرِاى سرودب يا تيَكرِاى سرودى بنةرِةت و
ئةجنرمةنى وةزيرا هةل
رسرمات و عيرلة كا بة رةضاو كردني كيَربِكيَ لةنيَرا سةرضةاوةكاني راكيَئةاني مايةةب يةا هةةر
َةكةبروة لةسةةر هةةر
سروديَك ب يا دةسكةوتيَك ب يا داهاتيَكى تر كةوا شايسنة دةبيَتب يا كةل
مايةيةك كة رادةكيَئريَت ب يا هةر قةرزيَكى طةرةننيكراو بةةثيَى حركيةةكانى ئةةم ياسةاية بةةو
شيَرةيةى بةرذةوةناى طئنى دةسنةبةر دةكاتب ئةم دةسةآلتةش ميكةض نابيَت بم هيض بةرزة تيَكرِايةك
ب يا هةر كمتيَكى ترى هاترو لة هةر ياسايةكب يا ثيَرِةويَك ب يا ريَنياييةةكى تةرى بةةركار لةة
هةريَياا لةكاتي بةسنين ريَككةوتننامةكة.
ماددةى هةشتةم:

برِي بنةرِةت (أصلي) و سرود و برِة شايسنةكاني تري سةر هةةر مايةيةةك لةةو مايانةةي لةوانةيةة
رابكيَئريَن و سةرجةم ئةو برِانةي بةثيَي هةر طةرةننيكردنيَكي بةسرتاو بةثيَي ئةم ياسةاية شايسةنة
َطةنامةكاني كة لةم برارةدا هةريَم طريَيةا دةدات ميكةةض نةابن بةم
دةبن و طئت ريَككةوتن و بةل
رسرماتي ثرولي دارايي ب يا ليَ برِيين هةر برِيَك ب يا باجيَكي تري هاترو لة هةر ياسايةك ب يا
ثيَرِةويَك ب يا ريَنياييةكى ترى بةركار لة هةريَياا.
ماددةى نؤيةم:

ثيَريسنة لةسةر ئةجنرمةني وةزيرا و وةزارةتي دارايي و ئابروري و وةزارةتي ثالنةاانا بةرِي مايةة
راكيَئراوة كة بم ثرؤذةكاني ذيَرخاني ئابروري و وةبةرهيَنا بةشيَرةيةكي دادثةروةرانة خةرج بكةة ب
دواي راسناناني لة الية ثةرلةمانةوة.
ماددةى دةيةم:

دةكريَت ئةو ناكمكيانةى لة ئةجنامى ثيادة كردنةى حركيةةكانى ئةةم ياسةاية و ئةةو ريَككةةوتن و
َةةتى
طريَبةسنانةى بةثيَى ئةم ياساية دةب ةسرتيَن ضارةسةر بكةريَن لةة ريَطةةى ناوبةذيرانيي نيَردةول
بةطريَرةى ئةوةى بةرذةوةناى طئنى ثيَريسنى دةكات.
ماددةى يازدةم:

كار بة هيض ياسايةكب يا برِياريَكب يا هةر دةقيَكى ترى ناكمك لةطةلَ حركيةكانى ئةةم ياسةايةدا
ناكريَت.
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ماددةي دوازدةم:

ثيَريسنة لةسةر ئةجنرمةنى وةزيرا و اليةنة ثةيرةناياارةكا حركيةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكة
وب ثيَرِةو و ريَنيايي ثيَريست بم ئاسا جيَبةجيَكردنى دةربكة .

ماددةى سيَزدةم:

ئةم ياساية لة ريَكةوتى بآل وكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى (وةقايعى كرردسنا ) جيَبةجيَ دةكريَت.

مـسعود بارزانـي
سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق
هةوليَر
2015/6/ 21

هؤيةكانى دةرضوواندن

َ ئو كردنى بارى دارايةي هةةريَيى كرردسةنا و بةةردةوامى ثرؤسةةى طةشةةثيَاا و
لة ثيَناو ثال
ثيَئخسنت بةو شيَرةيةى بةرذةوةناى طةىل كرردسنا دةسنةبةر بكاتب ئةم ياساية دانرا.
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بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق

بـرِيـار
ذمارة ()33ى سالَى 2014

َ ئت بة حركيى ماددةكانى ( 39و  ) 44لة ثةيرِةوى نةاوخمى ثةرلةةمانى كرردسةنا – عيَةراق
ثال
َى  1992ى هةمراركراو بثةرلةمانى كرردسنا لة دانيئننى ذمةارة ()21ى رؤذى
ذمارة ()1ى سال
2014/12/31دا ئةم برِيارةى دا:
يةكةم :زيادكردنى ئةناامى ثةرلةمانى كرردسنا – عيَراق بةريَز ( باثري كامال سيييا ) بةم سةةر
ليذنةى كاروبارى ثةرلةما .
دووم :ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضرونى لة 2014/12/31ةةوة جيَبةجآ دةكريَت و لة رؤذنامةى فةرمى
( وةقايعى كرردسنا )يئاا بآلودةكريَنةوة.

يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
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وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى
ذمارة 3246 :لة 2015/6/1

َي 2002ي ثةرلةمانى كرردسنا – عيَراق برِيارماناا بةدةركردني
َ ئت بة برِياري ذمارة ()4ي سال
ثال
ئةم ريَنياييةى خرارةوة-:
رِيَنمايي ذمارة ()2ي سالَي 2015
تايبةت بة دياري كردني ماف و ئةركي سةرثةرشتيار
(مشرف)ي مزطةوتةكان
ماددةي يةكةم:

َاةسنيَت بة سةرثةرشو كردني مزطةوتيَك
سةرثةرشنيار ( مئرف )ي مزطةوت ئةو كةسةية كة هةل
كة دروسو كردوة لةسةر ئةركي دارايي خمي لةسةر زةويةكي حكرمةتي هةريَيي كرردسةنا ثةاش
رِةزامةناي وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئاييين.
ماددةي دووةم:

ئةرك ومافةكاني سةرثةرشنيار ئةمانةي خرارةوةية:
يةكةم :مافةكان:

 -1سةرثةرشنيار بة هةماهةنطي لةطةلَ وةزارةتي ئةوقاف ثيَئنياري ناويَكي طرجناوو شةرعي دةكة
و لة الية وةزيري ئةوقاف ثةسنا دةكريَت .
 -2سةرثةرشنيار مايف بةدواداضر و سةرثةرشو كردني ثاك و خاويَين و ثاراسنين كةل و ثةلي ناو
َي بمنة ئايينييةكاني هةية.
مزطةوت وهمل
َسرراناني ئيش وكاري
 -3سةرثةرشنيار مايف هةية ذووريَك لة ناو مزطةوت تةرخا بكات بم هةل
مزطةوت بةمةرجيَك كاريطةري نةبيَت لةسةر ذووري ثيَش نريَذ و وتار خريَن.
 -4دواي رةزامةناي وةزارةتي ئةوقاف ب سةرثةرشنيار مايف ئةوةي هةية طريَبةست لةطةلَ خزمةت
طرزاريَك يا زياتر بكات لةسةر ئةركي دارايي خمي بةثيَي ثيَريست بم رِاثةراناني كاروباري
َي بمنة ئايينييةكا .
خزمةت طرزاري مزطةوتةكة يا همل
 -5مايف تنازل كردني هةية لة كاري سةرثةرشنياري بم كةسيَكي تري شياو ثاش تاقي كردنةوةي لة
ئةجنرمةني زانسو و ثةسةناكردني لةالية وةزيري ئةوقاف.
 -6ماف و ئةركي سةرثةرشنيار دةطرازاريَنةوة بم مرياتطرةكاني بةمةرجيَك مرياتطرةكة لةالية
ئةجنرمةني زانسو ثةسنا بكريَت .
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 -7مايف داواكردني كردنةوةي خرلي خريَنا و لةبةر كردني قررئاني ثريؤزي هةية بةمةرجيَك طئت
ثيَااويسو و شريَين هةبيَت.
دووةم:ئةركةكان:

َي بمنة ئاينيةكا و تمماركردني لة
 -1دابني كردني كةل و ثةل و ثيَااويسنيةكاني مزطةوت و همل
ثةراوطةي تايبةت .
 -2بة دواداضرني بةردةوام بكات بم ثاراسنت و ضاككرنةوةي ثيَااويسنيةكاني مزطةوت لة براري ئاو و
كارةبا و ئاوةرؤ و سرتةمةني ....هنا.
 -3سةرثةرشنيار لة وةرطرتين هةر كةل و ثةليَك لة خيَرخرازا بم مزطةوت ب ئاطاداري
بةريَرةبةرايةتي ئةوقايف سنروةرةكةي بكاتةوةب بةمةبةسو تمماركردني لة ثةراوطةي كةل و ثةل
(سجل االثاث)
 -4سةرثةرشنيار ثابةنا بيَت بة فةرما و ريَنيايي تايبةت بة ريَكخسنين مزطةوتةكا كة لةالية
وةزارةتي ئةوقاف و بةريَرةبةرايةتييةكا دةردةضيَت.
 -5سةرثةرشنيار ثابةنا بيَت بةو بريارانةي كة وةزيري ئةوقاف دةرياةكات بم طراسننةوة و تةنسيب
كردني ثيَش نريَذ و ووتارخريَن بم مزطةوتةكةي.
 -6سةرثةرشنيار ئاطاداري بةريَرةبةرايةتي سنرورةكةي يا وةزارةتي ئةوقاف بكاتةوة بةشيَرةي
نروسني لةهةر طرفنيَكي ئيااري يا رووداني كاريَكي نةخرازراو بم ضارةسةركردني ب وةنابيَت يةك
اليةنانة برياري لةسةر باات .
 -7نابيَت بة بيَ وةرطرتين رةزامةنايي بةريَرةبةرايةتي سنرورةكةي و وةزارةتي ئةوقاف برار بة خيَر
خرازي تر باات بم نمذة كردنةوةي مزطةوت ب تةنانةت ئةطةر ثيَريسنيش برو.
ماددةي سيَيةم:

 -1بةهيض شيَرةيةك نابيَ ثيَش نريَذ و وتارخريَن لة الية خيَرخراز يا سةرثةرشنيارةوة دابنريَت
ياخرد مةرجي داناني دابنيَت يا ثيَطريي (إصرار) لة سةر داناني بكات ب تةنها ئةطةر وةزيري
ئةوقاف ثةسةناي ثيَئنيارةكةي كرد.
 -2سةرثةرشنيار مايف ثيَاا و ليَرةرطرتنةوةي خانروي مزطةوت لة ثيَش نريَذ و وتار خريَين نيية ب بة
بيَ رِةزامةناي وةزارةتي ئةوقاف.
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ماددةي ضوارةم:

 -1لة كاتي ئةجنامااني هةر سةرثيَضيةك ب ثاش ئاطاداركردنةوةي سةرثةرشنيار لة ماوةي يةك
َني باات لة بةريَرةبةرايةتيةكاني
مانط لة بةرواري ئاطاداركردنةوةي ب سةرثيَضيةكة نةهيَييَت و بةل
كاروباري ياسايي سةر بة وةزارةت كة دووبارةي ناكاتةوة.
َنةطرت يا
 -2ئةطةر لة ماوةي دياري كراوي برِطةي سةرةوة ب سةرثةرشنيار سةرثيَضيةكةي هةل
َيَناا لة دووبارة نةكردنةوةي ب لةالية ئةجنرمةني زانسو يا لة رِيَطةي
(امنناع)ي كرد لة بةل
دادطا مايف سةرثةرشو كردني ليَاةسةناريَنةوة.
 -3لةكاتي الداني سةرثةرشنيار ب بةريَرةبةرايةتي ئةوقايف سنرورةكة ئةم ئةركة لة ئةسنم دةطريَت
تاسةرثةرشنياريَكي تري طرجناو لة الية وةزيري ئةوقاف دةست نيئا دةكريَت.
ماددةي ثيَنجةم:

َيَن باات كة ثابةنا بيَت بةم رِيَنياية ب ثيَش
ثيَريسنة خيَرخراز لة بةريَرةبةرايةتي كاروباري ياسايي بةل
َي بمنة ئايينةكا .
دةرضرني رةزامةناي ريَطة ثيَااني دروست كردني مزطةوت يا همل

ماددةي شةشةم:

كاربةهيض ريَنياييةكي تر ناكريَت كة ثيَئرت دةرضروبيَت.
ماددةي حةوتةم:

ئةم رِيَنيايية جيَبةجيَ دةكريَت لة رِؤذي بآلوبرونةوةي لة رِؤذنامةي (وةقايعي كرردسنا ) .

كمال مسلم سعيد
وةزيري ئةوقاف و كارو باري ئاييين
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وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
ذمارة 5414 :لة 2015/6/9

َ ئت بةو دةسةآلتةي ثيَياناراوة لة ياساي وةزارةتى كئنركالَ سةرضاوةكانى ئاو ذمارة
ثال
َي -: 2011
َي  2011ب بريارماناا بة هةمراركردنةوةي رِيَنيايي ذمارة ()9ي سال
()6ى سال
رِيَنمايى ذمارة ()6ى سالَى 2015
تايبةبة هةمواركردنةوةى رِيَنمايى ثيَداني مؤلَةتي دامةزراندني
ثرؤذةي قارضك ذمارة ()9ي سالَي 2011

يةكةم :برِطة ( )4لة ريَنيايةكة هةمراردةكريَت وة بةم شيَرةي خرارةوة:
َةكا لة ( )6همل
لةكاتي بةرهةم هيَناني قارضك لةسةر زةوي (أرضي) ب دةبيَت ذمارةي همل
َام لةكاتي بةرهةم هيَناني
َيَك رووبةرةكةي (20ب5ب )5مةتر نةبيَت ب بةل
كةمرتنةبيَت و هةر همل
َةكا لة ( )3هملَ كةمرت نةبيَت
قارضك لةسةر رةفة (رفرف) ريَطة دةدريَت بةمةرجيَك ذمارةي همل
بةهةما رِووبةر وة ذمارةي رةفةكا لة ( )4رةفة كةمرت نةبيَت لةسةر يةك ب لةطةلَ دانا و دابني
َةكا لة هةردوو جمرةكةدا وةك ( كارةبا ب ئاو ثرذيَنةر ب كرنرتولي
كردني تةواوي ثيَريسو همل
َةكة و ثاقذكرد رؤذانة) .
ثيَريست بم راطرتين كةش و هةواي همل
دووةم :ئةم ريَنيايية لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى (وةقايعى كرردسنا ) جآبةجيَ دةكريَت.

عبدالستار جميد
وةزيري كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو
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ئةجنومةنى دادوةرى
ذمارة 1015/8/3:
ريَكةوتى 2015/6/14 :

بـةيـان

َي 2007ب برِيارماناا بة-:
ثئت بة حركيي ماددة ( )8لة ياساي دةسةآلتي دادوةري ذمارة 23ي سال
يةكةم :دةست ثيَ كردني ثئروي دادطاكاني هةريَيي كرردسنا – عيَراق بم ماوةي ( )30رؤذ لة
بةرواري .2015/7/1
دووةم :ئةو كيَئانةي ثةيرةناييا بة (كاروباري شارسناني و بازرطاني و باري كةسينةوة) هةية كة لة
خرارةوة هاتروة بة كيَئة و داواي بة ثةلة دادةنريَن-:
 -1وةرطرتين داوانامة( عريضة الدعوى ) وطياانةوةي يةدةط ( احلجزاالحتياطي ) و ثيَراطةياناني
ياسايي .
 -2ئةوكيَئة وثرسة بة ثةالنةي دةروازةي دةيةم لة كنيَيب يةكةمي ياساي دادبيين شارسناني ذمارة
َي 1969دياري كردوو .
()83ي سال
 -3ئةو داوايانة طياانةوةي سةرةتايي تيَااية يا داواي دواخسنين جيَبةجيَكردني برِياريَك يا
مامةلةيةكي تيَاا دةكات .
 -4داواي مريي بم مرلك سةنانةوة(اسنيالك).
 -5ئةو داوايانة داواليَكراو قةدةغة دةكريَت لة ضرونة دةرةوةي هةريَم.
 -6داواي مايةثرض برو (افالس) و هةر داوايةكي تر ليَ ي بكةويَنةوة.
َطرتنةوةي و ليَك كرِينةوة (شتعة) و ثاكناوكردني وةقف و ضملكردني بة كريَاراو .
 -7داواي هةل
 -8داواكاني تايبةت بة مافةكاني ئاودا و ريَطةى جمطةلة و سروالوكة و هاتروضر ( حقرق السقي
واجلري واملسيل واملرور ) مافةكاني (ارتتاق).
 -9داواي ثاكناوكردني كمم انيا و ئةو داوايانةى ليَي دةبنةوة.
 -10داواكاني راست كردنةوةي ( تةمة ب ناو ب نازناو )
 -11ئةو داوايانةي فةرمانطةي رمسي يا نييضة رمسي دةزطا طئنيةكا تيادا اليةنة.
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 -12داواكردني خةرجي بذيَري (نتقة) ودايةني (حضانة) ودينين مناالَ ورةضةلةك (نسب).
 -13داواكاني سةملاناني ثيَطةيئنروي ليَهاتروي (اثبات الرشا).
 -14داواكاني الداني سةركار (قيم) وثيَ س يَردراو ( وصي ).
 -15داواكاني دابةشكردني مريات و ئةو مامةآلنةي ليَيا دةكةونةوة.
 -16ئةو داوايانةي ياسايةك بة ثةلة دانابيَت.
سيَيةم:

جطةلةو داوا و كيَئانةي لة برطةي دووةمي ئةو (بةيا ) داهاتروة ب دادطا بمي هةية داوا لة ماوةي
ثئروي دادطاكا ببينيَت ئةطةر-:
أ -بمدادطا دةركةوت لة دواخسنين داواكة زيا دةكةويَنةوة.
ب -هةردوو اليةني داواكة داواي دادبيين لةكاتي ثئروي دادطاكا بكة .
ج -داواكة طةيئنبروة قمناغي كمتايي.
ضوارةم:

طئت مامةلةكاني دادطا لة كاروباري ئاسايي خميا لة كاتي ثئروي دادطاكا بةردةوام دةبن .

امحد عبداهلل زبري
سـةرؤكي ئةجنومةني دادوةري
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وةزارةتى داد

بةيانى ذمارة ()4ى سالَى 2015

بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَياناراوة لة (ماددةي نميةم /برِطةي دووةم) لة ياساي وةزارةتي داد ذمةارة
َي ( )2007برِيارماناا بة-:
()13ى سال
َرةشانانةوةي تيَبينةرايةتي تمماركردني خانروبةرةي بيارة لة ناحيةي بيارة .
هةل
بةيانى ذمارة ()5ى سالَى 2015

بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَياناراوة لة (ماددةي نميةم /برِطةي دووةم) لة ياساي وةزارةتي داد ذمةارة
َي ( )2007برِيارماناا بة-:
()13ى سال
كردنةوةي تيَبينةرايةتي تمماركردني خانروبةرة لة ناحيةي خررمالَ.
د.ثشتيوان صادق عبداهلل
وةزيـري داد بة(وةكالةت)

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

وةزارةتى ثةروةردة

بةيانى ذمارة ()1ى سالَى 2015

بةثيَي نروسراوي وةزارةتي ناوخم ذمارة ( )7743لة  2015/4/14برياردرا بة -:
 كردنةوةي يةكةي بةرطري شارسناني لة ديراني وةزارةت و طئت بةريَرةبةرايةتي طئو ثةروةردةيثاريَزطاكاني هةوليَر /دهمك  /سييَياني /طةرميا و بةريَرةبةرايةتي ثةروةردةي كةركرك /بةشي
خريَناني كرردي و بةرِيَرةبةرايةتي ضاثخانةي وةزارةت لة هةوليَر و سييَياني و بةريَرةبةرايةتي
تةلةفزيمني ثةروةردةيي و بةريَرةبةرايةتي طئو ئةزمرونةكا كة سةر بة كاروباري خزمةت
طرزاري بيَت و دياريكردني فةرمانبةراني بة سرود وةرطرتن لة فةرمانبةري خزمةت طرزاري و
ثيئةييةكا بةثيَ ي ئةم ريَذةي كة لة نروسراوي وةزارةتي ناوخم لةسةرةوة ئاماذةى ثيَ كراوة
هاتروة و لةخرارةوة دياري كراوة.
 -1ئةو فةرمانطةي ذمارةي فةرمانبةريا لة 100فةرمانبةر زياترة( )10-8فةرمانبةر
 -2ئةو فةرمانطةي ذمارةي فةرمانبةريا لة  100-20فةرمانبةر زياترة( )7فةرمانبةر
 -3ئةو فةرمانطةي ذمارةي فةرمانبةريا لة  50 -25فةرمانبةر زياترة( )6فةرمانبةر
 -4ئةو فةرمانطةي ذمارةي فةرمانبةريا لة  25فةرمانبةر زياترة( )5-3فةرمانبةر.
د.ثشتيوان صادق عبداهلل
وةزيـري ثةروةردة
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
بةيانى ذمارة ()5ى سالَى 2015

بةثيَى ئةو دة سةآلتةى ثيَيا دراوة لة ماددةى ( )17برِطةى دووةم لةة ياسةاى وةزارةتةى دارايةى و
َى ( )2010برِيارماناابة -:
ئابرورى هةريَيى كرردسنا ذمارة ()5ى سال
 -1جياكردنةوةي بةريَرةبةرايةتي خانروبةرةي مريي لة بةريَرةبةرايةتي طئو باجةكا وخانروبةرةي مريي
 -2طمريين ناوي بةريَرةبةرايةتي طئو باجةكا وخانروبةرةي مريي بمبةريَرةبةرايةتي طئو باجةكا
 -3لكاناني بةريَرةبةرايةتيةكاني خانروبةرةي مريي بة بةريَرةبةرايةتي طئو ديرا .
ريَباز حممد محالن
وةزيرى دارايى و ئابوورى
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دة سةآلتةى ثيَياناراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى تةناروسنى
َى 2007ب برِيارماناابة -:
ذمارة ()15ى سال
بةيانى ذمارة ()45ى سالَى 2015

 طمرِيين ناوي ( نةخمشخانةي فرياكةوتين كةالر ) بم ( نةخمشخانةي فرياكةوتين شةهيا هةذار )سةر بة بةرِيَرةبةرايةتي طئو تةناروسو طةرميا .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضرونيةوة لة ريَكةوتى .2015/6/3بةيانى ذمارة ()46ى سالَى 2015

 كردنةوةي (سةننةري جرانكاري ثزيئكي ()IPL –Germanyي تايبةت لة شاري هةوليَر بةمةرجيَكثابةنا بن بة طئت رِيَنياييةكاني وةزارةتي تةناروسو و ذينطةيي وة سةنايكاي ثزيئكاني
كرردسنا .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضرونيةوة لة ريَكةوتى .2015/6/3بةيانى ذمارة ()47ى سالَى 2015

 كردنةوةي (سةننةري جرانكاري ثزيئكي لبناني  -كرردي)ي تايبةت لة شاري هةوليَر بةمةرجيَكثابةنا بن بة طئت رِيَنياييةكاني وةزارةتي تةناروسو وذينطةيي وةسةنايكاي ثزيئكاني كرردسنا

 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضرونيةوة لة ريَكةوتى .2015/6/3د .ريَكةوت محة رشيد
وةزيرى تةندروستى
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وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَياناراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى تةناروسنى
َى 2007ب برِيارماناابة -:
ذمارة ()15ى سال
بةيانى ذمارة ()48ى سالَى 2015

 كردنةوةي (نمرينطةي طةرِؤكي تايبةتي خيَرخرازي ثزيئكي) ي تايبةت لة شاري هةوليَربةمةرجيَك ثابةنا بن بة طئت رِيَنياييةكاني وةزارةتي تةناروسو و ذينطةيي وة سةنايكايي
ثزيئكاني كرردسنا .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضرونيةوة لة ريَكةوتى .2015/6/3بةيانى ذمارة ()49ى سالَى 2015

 كردنةوةي (سةننةري جرانكاري ثزيئكي ساردثيياا)ي تايبةت لة شاري هةوليَر بةمةرجيَك ثابةنابن بة طئت رِيَنياييةكاني وةزارةتي تةناروسو و ذينطةيي وة سةنايكاي ثزيئكاني كرردسنا .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضرونيةوة لة ريَكةوتى .2015/6/3بةيانى ذمارة ()50ى سالَى 2015

 كردنةوةي (سةننةري ضارةسةري سروشو)ي تايبةت لة شاري هةوليَر بةمةرجيَك ثابةنا بن بةطئت رِيَنياييةكاني وةزارةتي تةناروسو و ذينطةيي وة سةنايكاي ثزيئكاني كرردسنا .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضرونيةوة لة ريَكةوتى .2015/6/3بةيانى ذمارة ()51ى سالَى 2015

َبرو لة شاري هةوليَر
 كردنةوةي (سةننةري هةوار)ي تايبةت بم ثس مرِى ئافرةتا ومناالبةمةرجيَك وثابةنا بن بة طئت رِيَنياييةكاني وةزارةتي تةناروسو و ذينطةيي وة سةنايكاي
ثزيئكاني كرردسنا .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضرونيةوة لة ريَكةوتى .2015/6/3د .ريَكةوت محة رشيد
وةزيرى تةندروستى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة االقليم
الرئيس
باسم الشعب
قـرار
رقم ( )11لسنة 2015

وفقا للصالحيا ت املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان –
العراق رقم ( )1لسنة  2005املعدل و بناءاً على ما شرعه برملان كوردستان – العراق يف جلسته املرقمة
( )11يف  2015/5/20قررنا إصدار:
قانون رقم ( )6لسنة 2015
قانون تعديل تطبيق الثاني لقانون األحوال الشخصية
رقم ( )188لسنة  1959املعدل يف اقليم كوردستان ـ العراق
املادة (:)1

يوقف العمل يف اقليم كوردستان بالفقرة ( )4من املادة ( )57من قانون األحوال الشخصية رقم ()188
لسنة  1959املعدل وحيل حملها مايلي:
-4

أ ـ لكل من األبوين حق مشاهدة أطفاهلما واقامتهم عندهما بعد الفرقة وانقضاء العالقة الزوجية،
ووفاة أحدهما ،ويشمل هذا احلق أصوهلما.
ب ـ لألب أو األم احلاضن األشراف على شؤون احملضون االجتماعية وتربيته وتعليمه حلني بلوغه الثامنة
عشرة من العمر ،وبعد وفاتهما تنتقل ذلك اىل من له حق احلضانة وفق القوانني النافذة.
ج ـ يف فرتة الرضاعة تكون املشاهدة مرتني يف الشهر يف احملل الذي يتم االتفاق عليه ،ويف حالة عدم
االتفاق تكون يف احملل الذي تقرره احملكمة.
د ـ بعد فرتة الرضاعة يكون وقت وحمل االقامة وفق ًا ألتفاق الطرفني ويف حالة عدم االتفاق تكون االقامة
اسبوعياً ( ) 24أربع وعشرون ساعة متواصلة يف حمل حيدده طالب املشاهدة (غري احلاضن) حسب
مصلحة احملضون ،وبعد انتهاء املشاهدة جيب عليه اعادة احملضون اىل احلاضن ،وخبالفه حيرم من حق
املشاهدة ملدة شهر واحد.
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هـ -إذا منع احلاضن مشاهدة احملضون دون عذر مشروع ،يتم إنذاره من قبل املنفذ العدل ،ويف حالة
تكراره تنتقل احلضانة بقرار من احملكمة املختصة ملدة شهر واحد اىل الشخص الذي مينح له هذا احلق
مبوجب القانون النافذ.
و ـ يكون سفر احملضون اىل خارج البلد مبوافقة االبوين فقط ،ويف حالة وفاتهما يكون للشخص احلاضن
مبوجب القانون هذا احلق ،ويف حال ة سفره مع أي واحد منهما ،ينبغي عليه تقديم تعهد بااللتزام
باعادته اىل البلد.
ز ـ يراقب عضو االدعاء العام يف حمكمة األحوال الشخصية حسن تنفيذ الفقرات أعاله ويف حالة حصول
خمالفة يتخذ االجراءات القانونية الالزمة.
املادة (:)2

تصدر اجلهات ذات العالقة التعليمات الالزمة لستهيل تنفيذ هذا القانون.
املادة (:)3

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

املادة (:)4

على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

املادة (:)5

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

مـسعود بارزانــى
رئيــس اقليـم كوردستان ـ العـراق
هةولري
2015/6/17

األسباب املوجبة

بغية محاية وضمان حقوق الطفل وإعطاء فرص متساوية لألبوين لرتبية أطفاهلما ،وتنفيذ أسس
الشريعة واالعالنات واملعاهدات الدولية اخلاصة حبقوق االنسان وحقوق الطفل ،ومعاجلة وتقليل اآلثار
السلبية للفرقة على األطفال ،فقد شرع هذا القانون.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة االقليم
الرئيس
باسم الشعب
قـرار
رقم ( )12لسنة 2015

وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان –
العراق رقم ( )1لسنة  2005املعدل و بناءاً على مــا شرعه برملان كوردستان – العراق يف جلسته
املرقمة ( )15يف  2015/6/16قررنا إصدار:
قانون رقم ( )7لسنة 2015
قانون استقطاب األموال عن طريق االقرتاض يف إقليم كوردستان – العراق
املادة االوىل:

يقصد باملصطلحات والعبارات اآلتية املعاني املبينة إزاءها ألغراض هذا القانون:
أوالً :اإلقليم :إقليم كوردستان – العراق.
ثانياً :جملس الوزراء :جملس وزراء اإلقليم.
ثالثاً :الربملان :برملان إقليم كوردستان – العراق.
املادة الثانية:

أوالً :خيول جملس الوزراء باستقطاب األموال من مصادر قانونية ومالية نظيفة عن طريق االقرتاض
واالستدانة و /أو ضمان الديون أو غريها من العمليات املماثلة بقيمة إمجالية ال تزيد يف كل
األحوال على ( )5,000,000,000مخسة مليارات دوالر أمريكي.
ثانياً :يشرتط أن ال يتجاوز مجيع االقرتاضات أو الضمانات أو أية عملية أخرى مماثلة املبلغ املذكور يف
الفقرة (أوالً) من هذه املادة ،ويكون تسديد أو ضمان تسديد الرسوم والفوائد واملصاريف واملبالغ
األخرى املرتبطة بها ضمن اختصاصات جملس الوزراء املبينة يف هذا القانون ،وال حتتسب هذه
املبالغ ضمن احلد األعلى املذكور يف الفقرة (أوالً) من هذه املادة.
2015 /6/25

– –20

ذمارة ( )189العدد

املادة الثالثة:

جيوز أن تكون األموال اليت يتم استقطابها و /أو الديون املضمونة اليت يتم إصدارها:
أوالً :بأية عملة أجنبية يف حدود املبلغ املذكور يف الفقرة (أوالً) من املادة الثانية من هذا القانون ،وعلى
أساس أسعار الصرف السارية بتأريخ إبرام االقرتاض أو ضمان الدين حسب أحكام هذا القانون ما
مل يتم االتفاق على تأريخ آخر حتريرياً.
ثانياً :يف شكل قروض خارجية أو غريها من التسهيالت االئتمانية أو أوراق أو سندات مالية صادرة
يف األسواق اخلارجية املنظمة أو غري املنظمة.
ثالثاً :عرب عملية واحدة أو سلسلة من العمليات املرتابطة أو غري املرتابطة فيما بينها وضمن احلد
املذكور يف الفقرة (أوالً) من املادة الثانية من هذا القانون.
املادة الرابعة:

تلتزم حكومة اإلقليم بتسديد األموال املستقطبة أو الديون املضمونة مبوجب أحكام هذا القانون ،وفق ًا
للشروط واآلجال احملددة يف االتفاقات والوثائق.

املادة اخلامسة:

أوالً :يشكل جملس الوزراء جلنة خاصة من (رئيس جملس الوزراء ونائبه ووزير املالية واالقتصاد ،وأي
وزير آخر) ويفوضون جمتمعني باختصاص حتديد أحكام وشروط أي عملية استقطاب لألموال ،أو أي
ضمان لدين ،وكذلك التفاوض بصفتهم ممثلني عن جملس الوزراء ،وإبرام مجيع االتفاقات والوثائق
وأي تعديل عليها مبا حيقق املصلحة العامة ،ووضعها قيد التنفيذ ،وتكون مسؤولية هذه اللجنة
أمام جملس الوزراء تضامنية.
ثانياً :حتدد بقرار من جملس الوزراء مسبقاً أحكام وشروط أي استقطاب لألموال أو ضمان دين مبا
فيها على سبيل املثال (العملة املعتمدة ،ومعدل الفائدة األقصى أو معدل الفائدة األساس،
واملبلغ األساس وتأريخ االستحقاق) ومبا حيقق املصلحة العامة.
املادة السادسة:

أوالً :يضع جملس الوزراء كافة اإلجراءات اليت حتقق املصلحة العامة ،واملتعلقة بإدارة عمليات تبادل
العمالت واملشتقات املالية ،وإعادة التمويل ،والتمديد ،وإعادة هيكلة أو شراء أو إعادة شراء
باسم اإلقليم ونيابة عنه ،أي قرض من القروض ،أو غريها من االلتزامات املعقودة ،أو أي من
الضمانات الصادرة ضمن املبلغ املنصوص عليه يف املادة الثانية من هذا القانون ومبوجب أحكامه
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ثانياً :يشكل جملس الوزراء جلنة خاصة من (رئيس جملس الوزراء ونائبه ووزير املالية واالقتصاد ،وأي
وزير آخر) ويفوضون جمتمعني باختصاص اختاذ اإلجراءات املذكورة يف الفقرة (أوالً) من هذه املادة،
وإبرام كافة االتفاقات والوثائق وأي تعديل عليها خبصوص ذلك مبا حيقق املصلحة العامة ،ووضعها
قيد التنفيذ ،وإعطاء اختصاص التوقيع على االتفاقات والوثائق لوزير املالية واالقتصاد ،وتكون
مسؤولية هذه اللجنة أمام جملس الوزراء تضامنية.
ثالثاً :استحداث دائرة يف وزارة املالية واالقتصاد باسم (دائرة إدارة األموال املستقطبة) ،ويديرها
موظف ال تزيد درجته على مدير عام.
املادة السابعة:

حيد د جملس الوزراء معدل الفائدة األقصى أو معدل الفائدة األساس والرسوم والعموالت مع مراعاة
املنافسة بني مصادر استقطاب األموال ،أو أي فوائد أو مردود أو عائدات أخرى سوف تستحق ،أو
مرتاكمة على أي أموال يتم استقطابها أو أي دين مضمون مبوجب أحكام هذا القانون مبا حيقق املصلحة
العامة ،وال خيضع هذا االختصاص ألي معدل أقصى أو أي قيود أخرى واردة يف أي قانون أو نظام أو
تعليمات أخرى نافذة يف اإلقليم عند أبرام االتفاق.
املادة الثامنة:

ال خيضع املبلغ األصلي والفائدة وغريها من املبالغ املستحقة على أي من األموال اليت قد يتم
استقطابها ومجيع املبالغ اليت سوف تستحق مبوجب أي ضمان مربم وفقاً هلذا القانون  ،وكافة االتفاقات
والوثائق اليت يربمها اإلقليم يف هذا اجملال  ،لرسم الطابع املالي  ،أو استقطاع أي مبلغ أو غريها من
الضرائب الواردة يف أي قانون أو نظام أو تعليمات أخرى نافذة يف اإلقليم.
املادة التاسعة:

على جملس الوزراء ووزارة املالية واالقتصاد ووزارة التخطيط صرف املبالغ املستقطبة ملشاريع البنى
التحتية واالستثمار بشكل عادل  ،بعد تصديقه من قبل الربملان.

املادة العاشر:

جيوز حل النزاعات اليت تنشأ نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون واالتفاقات والعقود اليت تربم مبوجبه
عن طريق التحكيم الدولي حسبما تقتضيها املصلحة العامة.

املادة احلادية عشر:

ال يعمل بأي قانون أو قرار أو أي نص آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.
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املادة الثانية عشر:

على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون ،وإصدار األنظمة والتعليمات
الالزمة لتسهيل تنفيذه.
املادة الثالثة عشر:

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

مـسعود بارزانــى
رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق

هةولري
2015/6/21

األسباب املوجبة

بغية دعم الوضع املالي إلقليم كوردستان وإدامة عملية التنمية والتطوير على الوجه الذي حيقق
مصلحة الشعب الكوردستاني ،فقد شرع هذا القانون.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق

قـرار
رقـم ( )33لسنة 2014

استناداً اىل حكم املادتني ( 39و  )44من النظام الداخلي لربملان كوردستان – العراق رقم ( )1لسنة
 1992املعدل  ،قرر الربملان لجلسة املرقمة ( )21و املنعقدة بتأريخ  2014/12/31اآلتي :
اوالً :اضافة عضو برملان كوردستان – العراق لسيد ( باثري كامال سليمان ) اىل جلنة شؤون الربملان.
ثانياً :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  2014/12/31وينشر يف اجلريدة الرمسية
(وقائع كوردستان).

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق
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