سـةرؤكايةتى هةريَم
ذمارة  :د 116-لة 5162/9/3

فةرماني هةريَمي
ذمارة ()625ى سالَى 5162

َي ٥٠٠٢ي هةمواركراو ،
َثشت بة ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان ذمارة ()١ي سال
ثال
ولةسةر رؤشنايي نووسراوي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )٥٥٢لة رِيَكةوتي
( ) ٥٠١٢/٥/١١برِيارماندا بة-:
َةجبة.
 ثضرِاندني ناحيةي (بةمؤ) لة ئيدارةي طةرميان و بةستنةوةي بة ثاريَزطاي هةل -ئةم فةرمانةجيَبةجآ دةكريت لة رؤذي دةرضوونييةوة.

مسعـود بـارزاني
سـةرؤكي هةريَمي كوردستان

هةوليَر
5162/9/6
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة  65535 :لة 5162/9/3

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى هةشتةم لة ياساى ثيَناسة طومرطى هةريَمى كوردستان ذمارة
َى ١9٥1ى هةمواركراو .
َى  ١991وة ماددةى ( )٥7٠ى ياساي طومرطى عيَراقى ذمارة ()٥1ى سال
()٥١سال
برِيارماندا بة دةركردنى ئةم رِيَنماييانةى خوارةوة:
ريَنمايى ذمارة ()2ى سالَى 5162
رِيَنمايى طومرطى
بةشى يةكةم
ئةحكامى طشتى

َى  ١991هةموو كاآلو بابةتةكانى ناو
 -6بة ثيَى ياساى ثيَناسة طومرطى هةريَمى كوردستان ذمارة ()٥١ى سال
خشتةى باجي طومرطى هةريَم وئةو بةشانةى ثيَناسةى عيَراقى كةلة هةريَمدا كاريان ثىَ دةكرىَ  ،ديارى
كراون  ،بةو ريَذةية رةمسى طومرطيان ىلَ وةردةطرييَت كة بةرامبةر بةهاكانى ديارى كراوة لة ناو ثيَناسةى
طومرطيدا لة كاتى هاووردةكردنى بؤ ناو هةريَم .
 -٥هةموو كةل و ثةلَ وكاآليةك لة كاتى دووبارة ضوونة دةرةوةى ( اعادة التصدير ) بةريَذةى ( )%١رِةمسى
طومرطيان ىلَ وةردةطرييَ ت لة بةهاى ناو خشتةى باجي طومرطى هةريَمى كوردستان  ،بةمةرجيَك سةرةتاى
هاتنة ناوةوةى هةبيَت  ،جطة لة و كةل و ثةآلنةى كة لةكاتى هاتنة ناوةوة بةخشراون يان ئةوانةى بة ريَذةى
( )% ١باجيان ىلَ وةرطرياوة يان  ،ثيَويستة لةكاتى ضونةدةرةوةيان بةريَذةى ( )%٢لة بةهاى ناو ثيَناسة
رةمسى طومرطيان ىلَ وةربطرييَت .
 -1هةموو ئةو كةل و ثةلَ و كااليانةى كة لةكاتى هةناردةكردن دا ثيَويستيان بة رةزامةندى اليةنى
ثةيوةنديدار و سةرةتاى هاتنة ناوةوةى هةية وةك ئاميَر و ثيَداويستةكانى بوارى نةوت وكانزا سروشتيةكان و
َى و ظيَتيَرنةرى و ئاميَر و ثيَداويستيةكانى دامةزراندنى
ئاميَر و ثيَداويستةكانى ثزيشكى و كشتوكال
كارطةى بةرهةم هيَن و ئةو كاآليانةى كة تايبةتن بة ريَكخراوة خيَرخوازى و مرؤييةكان بة ريَذةى ()%١
رةمسى طومرطى ىلَ وةر بطيَريَت .
 -1هةموو بةرهةميَكى ناوخؤى هةريَم بة ريَذةى ()%١ى لة بةهاى ثيَناسةى طومرطى رِةمسى طومرطى ىلَ
وةردةطرييَت لةكاتى هةناردةكردنى (ضوونةدةرةوة)دا  ،وة لةكاتى بوونى بةهاى جياواز لة ثيَناسةدا بة هؤى
كةمرتين بةهاى شويَنى دروست كراو (املنشأ) رةضاو دةكريَت و دةكريَت بة بنةما بؤ ديارى كردنى باجى
طومرطى.
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 -٢هةموو ئةو كاآلو كةل وثةآلنةى كة هاوردةو هةناردة دةكريَت ثيَويستة لة اليةن بازرطان يان خاوةن بارةكة
رِاطةياندنى طومرطى (التصرحية الطمرطية) ثيَشكةش بة طومرط بكات و برِ وجؤر وضةندى وخةسلةتةكانى
كاآلكةى بة تةواوى و بة ووردى تيَدا ديارى بكات .
َة طومرطية سنووريةكان فؤرمى ضوونة دةرةوةى بؤ كراوة يان
 -6هةموو ئةو كاآلوكةل وثةآلنةى لةدوا بنكةو خال
ثسولةى (17أ) هةية فؤرمةكة يان ثسولةكة تةنها بؤ ماوةى ()9٠نةوةت رؤذ كارى ثىَ دةكرىَ وة لةو
ماوةية دا بارةكة بةكريَى ثشكنني دةطوازريَتةوة .
َى ١9٥1ى عيَراقى هةموار كراو كة
 -7بة رةضاو كردنى ماددة و برِطةكانى ياساى طومرطى ذمارة ()٥1ى سال
تايبةتن بة ( بةها – القيمة )  ،هةموو ئةو بابةت و كةل و ثةآلنةى كة هاوردة دةكريَن و لة ثيَناسةى
طومرطيدا بةهاى بؤ ديارى نةكراوة  .ثيَويستة بة بةهاى ناو بروانامةى ليسيت كرين ( ئينظويس ) بةهاكةى
ئةكةر لةطةلَ بارةكة هةبيَت بكريَت بة بنةما وةئةطةر لةطةلَ بارةكة نةبيَت ثيَويستة لةاليةن (ليذنةى ديارى
كردنى بةها) كة بؤ ئةم مةبةسـتة لة طومرطةكان ثيَك دةهيَنريَت  ،ليذنةكةش ثيَويستة دةورى بيَـت و
هةميشةيى نةبيـَت  ،وة لةثيَنـض كةس ثيَكهاتبيَت و بةاليةنى كةم سىَ كةس بةهاكة ثةسةند بكات.
 -٥هةموو دةزطا و كارطةيةكى بةرهةمهيَن كة ديَنة ناو هةريَم بةرِيَذةى  %١لة بةهاى ثيَناسةدا رِةمسى
طومرطى ليَوةردةطرييَت .بةمةرجيَك مؤلةت يان رةزامةندى دامةزراندنى كارطةى لةاليةن بةريَوةبةرايةتى
طشتى طةشةثيَدانى ثيشةسازى بة نوسراوى رمسى بؤ بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط هيَنابيَيت وة ثيَويستى
بة هةبونى مؤلةتى هاوردة نية .بةآلم ئةطةر مؤلةتى ثيشةسازى و رةزامةندى نةبوو ئةوة بة ريَذةى  %٢لة
بةهاى ثيَناسةدا رِةمسى طومرطى ىلَ وةردةطرييَت .
َى و ئاميَرى ريَطاوبان لةكاتى ضونةدةرةوةيان بةريَذةى
 -9ئاميَر و (مكائن) ئؤتؤمبيَل و ماكينةى كشتوكال
َوةشانةوةى تابلؤكةى لة بةريَوةبةرايةتية هاتووضوةكانى هةريَم
( )%١باجى طومرطيان ليَوةردةطرييَت هةل
هةروةك لة بةشى ثيَنجةم (بةشى ئؤتؤمبيَل)ى ئةم ريَنماية روون كراوةتةوة .
 -١٠ئةو كةل و ثةلَ و كاآليانةى كة لة دةروازةو بنكة فةرمييةكانى طومرط هةناردةى دةرةوة دةكريَن ثيَويستة
َةتى هةناردةى لة اليةن وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى هةبيَت( .جطة لةو كاآليانةى كة لة دةروازةو
مؤل
بنكة طومرطيةكان هاوردة دةكريَن و كارى طومرطيان بؤ ناوةوة و دةرةوة لة يةك كات بؤ ئةجنام دةدريَت و
دواتر رِاستةوخؤ لة ذيَر ضاوديَرى طومرط و لة سنوريَكى تر هةناردةى دةرةوة دةكريَنةوة).
 -١١هةر كاآل و كةل و ثةلَ و ئاميَريَك كة لةكةدار (معيوب) بوو يان ئةوةى دةطةرِيَتةوة بؤ شويَنى ليَهاتوو
َةى لةطةلَ دةكريَت .:
بةم شيَوةية مامةل
أ -تا ماوةى( )9٠نةوةد رؤذ كريَى ثشكنينى ليَوةردةطرييَت.
ب -لة ( ) 9٠نةوةد رؤذ بةسةرةوة رِةمسى طومرطى بةرِيَذةى %١ى ليَوةردةطريىَ .
َيك بةبرِى ( )%1لة رِةمسى طومرطى وةردةطرييَت.
 -١٥باجى دةرامةت بؤ هةركةل و ثةل
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َة.
 -١1بةهاى فؤرم بةبرِى ( )1٠٠٠سىَ هةزار دينار وةردةطرييَت بؤ يةك مامةل
 -١1رِةمسى ثوىل دارايى بةبرِى (  ) ١٢٠٠هةزاروثيَنج سةد دينار وةردةطرييَت بؤ يةك مامةلة.
 -١٢كريَى ثشكنينى تةندروستى(  ) ١٢٠٠٠ثانزة هةزار دينار بؤ يةك ئؤتؤمبيَل وةردةطرييَت وة بؤ يةك
مامةلة لة فرؤكةخانةكان.
َى(  )7٢٠٠حةوت هةزارو ثيَنج سةد دينار بؤ يةك ئؤتؤمبيَل وةردةطرييَت وة
 -١6كريَى ثشكنينى كشتوكال
بؤ يةك مامةلة لة فرؤكةخانةكان.
 -١7كريَى ثشكنينى بةيتةرى(  ) ١٢٠٠٠ثانزة هةزار دينار بؤ يةك ئؤتؤمبيَل وةردةطرييَت بؤ يةك مامةلة
لة فرؤكةخانةكان .
َة.
 -١٥كريَى (عمولةى بانك)(  ) 1٢٠٠ضوار هةزاروثيَنج سةد دينار وةردةطرييَت بؤ يةك مامةل
 -١9كريَى تاقيطةى بيناسازى (  )7٢٠٠حةوت هةزارو ثيَنج سةد دينار وةردةطرييَت بؤ يةك ئؤتؤمبيَل وة بؤ
يةك مامةلة لة فرؤكةخانةكان .
َطر برِى ( )١٢٠٠٠ثانزة هةزار دينار
 -٥٠كريَى ثشكنينى كؤنرتؤىل جؤرى بؤ هةر ئؤتؤمبيَليَكى بارهةل
وةربطرييَت .
تيَبينى /خالةكانى (  ) ٥٥,٥١,٥٠,١9,١٥ ،١7ئةم كريَيانة لةكاتيَكدا وةرئةطرييَن كةثشكنني/
وخزمةتطوزاريةكة ئةجنام درابن لةاليةن فةرمانطة تايبةمتةندةكاني خوَيانةوة.
 -٥١داشكاندن بةرِيَذةى(  ) %٥٢لة رةمسى طومرطى بؤ سةرجةم ئةو كةل وثةآلنةى كة لةرِيَطةى فرؤكةخانةكانى
هةريَمى كوردستانةوة هاوردة دةكريَن  ،بةآلم لة كاتى رِوودانى سةرثيَضى واتة دروست بوونى كيَشةى
َى ١9٥1ى عيَراقى هةموار كراو يةكاليى دةكريَتةوة و
طومرطى بةثيَى ياساى طومرطى ذمارة ()٥1ى سال
داشكاندنيان بؤ ناكريَت .
َيَك لة رِيَطاى فرؤكةخانةكانى هةريَم هاتبيَتة ناو حةرةمى طومرطى و رِاستةوخؤ
 -٥٥هةر كاآل وكةل و ثةل
بةفرؤكةيةكى تر برِواتة دةرةوةى عيَراق بةكريَى ثشكنينى ( ) ١٠٠٠٠دة هةزار دينار و بةهاى فؤرم و ثوىل
َةيةك .
دارايى ليَوةردةطرييَت بؤ هةر مامةل
-٥1
َطر تاكو محولةى دووتةن (داخل)
أ -كريَى ثشكنني (  ) ٢٠٠٠ثيَنج هةزار دينار بؤ ئؤتؤمبيَلى بارهةل
وةردةطرييَت وة هةروةها(  )١٠٠٠٠دةهةزار دينار بؤ ئؤتؤمبيَلى دوو تةن محولة بةسةرةوة وةردةطرييَت
َى دةطةريَنةوة لة
َطرانةى بة بةتال
هةروةها هةمان برِى كريَى ثشكنني وةردةطرييَت بؤ ئةو ئؤتؤمبيَلة بارهةل
دةروازة سنوريةكان .
ب -سةبارةت بةفرؤكة خانةكان تاكو كيَشى ( )٥تةن لة كاآل ( )٢٠٠٠ثيَنض هةزار دينار وةردةطرييَت لة ()٥
تةن زياتر ( )١٠٠٠٠دة هةزار دينار وةك كريَى ثشكنني وةردةطرييَت.
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 -٥1كريَى ثشكنينى دةرةوةى ناوضةى طومرطى (احلرم الطمرطى)بؤ كاآلو ئؤتؤمبيَل و ئاميَر( ) ٥٢٠٠٠بيست
وثيَنج هةزار دينار وةردةطرييَت بؤ هةركاريَكى ثشكنني.
 -٥٢هاوردةكردن وهةناردةكردنى بةرهةمة نةوتيةكان ثيَويستى بة رِةزامةندى وةزارةتى سامانة سروشتيةكان
هةية جطة لة رِؤن وطريزو سؤيل ورِؤنى بريَك .
َكةندنى بريى نةوت وكانزا سروشتيةكان ثيَويستى بة
 -٥6هاوردةكردن وهةناردةكردنى ئاميَروثيَداويستى هةل
رِةزامةندى وةزارةتى سامانة سروشتيةكان هةية .
 -٥7هاوردةكردنى غازى فريؤن لة جؤرى  HCFC / R22ثيَويستى بة دةستةى ثاراسنت و ضاك كردنى
ذينطةى هةريَم هةية و ثيَويستة برِةكةى بؤ ديارى كرابيَت .
 -٥٥هاوردةكردن و هةناردةكردنى دةرمان و ئاميَر و ثيَداويستى ثزيشكى دةبيَت رِةزامةندى وةزارةتى
تةندروستى هةبيَت دواتر كارى طومرطى بؤ ئةجنام دةدريَت.
 -٥9لة كاتى هاتنى ئاميَرى ثزيشكى وئاميَرى ظيَتيَرنةرى بؤ ناو هةريَم ئةطةر نةبةخشرابوو بةريَذةى ()%١
باجى طومرطى ىلَ وةردةطرييَت دواى وةرطرتنى رِةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدار.
 -1٠هاوردةكردنى ئاميَرى جوانكارى ثزيشكى بةريَذةى ( )%١رةمسى طومرطى ىلَ وةردةطرييَت بةمةرجيَك
ثشتطريى اليةنى تةندروستى هةبىَ كة ئاميَرةكة بؤ جوانكارية.
 -1١هاوردةكردن و هةناردةكردنى كاآل و كةل و ثةلَ و ثيَداويستى سةربازى ثيَويستى بة رةزامةندى اليةنى
ثةيوةنديدار هةية .
َى و ظيَتيَرنةرى لة سنوريَكى ديارى كراو بؤ ناو هةريَم
 -1٥لةكاتى هيَنانى ثيَداويستى تةندروستى و كشتوكال
و راستةوخؤ لةسنوريَكى تر دةضيَتةوة دةرةوةى هةريَم دواى (وةرطرتنى رةزامةندى اليةنى ثةيوةندى
دارةكانى تايبةت بةجؤرىَ ثيَداويستيةكة) بؤ هاتنة ناوةوة و ضونة دةرةوةى ودواى كارى كةشف وطومرطى
كة بةثيَى ثيَناسة بؤ ئةجنام دةدريَت و راستةوخؤ بة نويَنةر لةذيَر ضاوديَرى طومرط برِواتةوة بؤ دةرةوةى
هةريَم .
 -11هةموو ئةو رِيَنمايانةى كة لة وةزارةت و اليةنة ثةيوةندى دارةكانى وةكو ( وةزارةتى تةندروستى و ناوخؤ
و كشتوكالَ و بازرطانى و ثيشةسازى و دةستةى طشتى كؤنرتؤىل جؤرى و دةستةى ذينطةثاريَزى و بانقى
ناوةندى هةريَم  ....هتد) دةردةضن و ثةيوةنديان بةاليةنى طومرطيةوة هةية  ،ثيَويستة دواى رةزامةندى
لةاليةن وةزارةتى دارايى و ئابوورى هةريَم و دواى طشتاندنى لةاليةن بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط ،
لةسةرجةم طومرط و دةروازةكان جىَ بةجىَ بكريَت .
 -11هةموو ئةو كاآل و بابةتانةى كة دةكةونة ناو بةرنامةى ثشكنينى ثيَش هاووردةكردن كة لة اليةن كواليَتى
كؤنرتؤلةوة ئامادةكراوة  ،ثيَويستة برِوانةمةكانيان ( )COCكة لة اليةن كؤمثانيا ثشكنةرةكان ثىَ دراوة
 ،لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى يان بنكةى كواليَتى كؤنرتؤلةوة رِاستاندنيان بؤ بكريَت و دواتر كارى طومرطى بؤ
5162 /9/61

– –2

ذمارة ( )696العدد

بابةتةكة ئةجنام بدريَت وة ثيَويستة ويَنةيةك لة برِوانامةكة ( )COCو ريَليس ديكؤميَنت كؤثى بكريَ و
هاوثيَضى مةنةفيَست يان ثسولةى طومرطى (17أ) بكريَت و بدريَت بةخاوةن كاآلكة (خاوةن بار).
َ ى ئؤكسجني بؤ دةرةوة ثيَويستى بة مةنةفيَست وسةرةتاى تةواو هةية كة بيسةمليَنيَـت
 -1٢طومرط كردنى بوتل
لة دةرةوة هاتووة.
 -16هةموو ئةو بابةتانةى كة ثيَوةرةكانيان بةكيَش ديارى كراوة بةكيَشى طشتى (الوزن القائم) طومرط
دةكريَت  ،جطة لةو كةل و ثةآلنةى لة ريَطاى فرؤكةخانة ديَنة ناو هةريَم كيَشيان سوكة بةآلم بة قةبارة
طةورةن لةاليةن ليذنةيةكةوة لة بةريَوةبةرايةتى طومرطى فرؤكةخانةى ناوبراو ثيَك بهيَنريَت بؤ طةرانةوةى
بؤسةر كيَشى دروستى خؤى.
َكةندن ودامةزراندنى كارطةي بةرد و كانزا طران
 -17هاوردةكردن وهةناردةكردنى ئاميَرو ثيَداويستى هةل
بةهاكان ثيَويستى بة رِةزامةندى وةزارةتى ثيشةسازى هةريَم هةية.
 -1٥هاوردةكردن و هةناردةكردنى كربيتى ثيشةسازى ثيَويستى بة رةزامةندى وةزارةتى سامانةسروشتيةكان
هةية .
 -19هاوردةكردنى تةنةر ثيَويستة لة دةبةى بضووك بة قةبارةى ( ١لرت تاكو  ٥٠لرت)ى ثالستيكى بيَ و نابىَ لة
بةرميل و تانكةر هاوردة بكريَت .
 -1٠بؤ دةست بةسةراطرتن و هيَنانى (هيَما) نيشانةى بازرطانى (عالمة جتارية)ثيَويستة.:
أ -بازرطان رِةزامةندى وةزارةتى بازرطـانى و ثيشةسـازى حكومـةتى هـةريَمى كوردسـتانى هـةب َى وة ئـةو
ه يَمايانةى كة لة وةزارةتى بازرطانى حكومةتى عيَراقى تؤمار كراون ثيَويستة لة اليةن وةزارةتى بازرطانى
و ثيشةسازى هةريَم رِةزامةندى و راستاندنى بؤ بكريَت و دواى ثةسندكردنى جىَ بةجىَ بكريَت و كارى ثيَ
بكريَت .
ب -ئةو هيَمايانةى كةلةاليةن وةزارةتى بازرطانى هةريَم ت ؤمارنةكراون بازرطـان و كؤمثانياكـان ئـازادن لـة
هاوردةكردنى .
ج -ئةو هيَمايانةى كة تؤماركراون لةاليةن وةزارةتى بازرطانى هةريَم و لةكاتى هاوردةكردنيان لةاليةن بازرطان
و كؤمثانياكان كة رةزامةندى هيَنانيان نى يةو بةناوى ئةوانةوة تؤمار نـةكراون  ،ثيَويسـتة لـة هـةمان
شويَ نى ليَهاتوو رةوانةى دةرةوة بكريَنةوة دواى وةرطرتنى بةليَن نامةكة جاريَكى تر ئةو هيَمايانة هاوردة
نةكاتةوة بؤ ناو هةريَم.
 -1١بؤ ئةوةى برجنى بةشة خؤراك (حصة متوين ) هةناردةى دةرةوة نةكريَت و كؤنرتؤىل بة قاضاغ بردنى بكريَت
 ،ريَطا نادريَت بة بردنة دةرةوةى ئةو برجنةى كة بةشة خؤراكى هاووآلتيانة و لةاليةن وةزارةتى بازرطانيةوة
دابةش دةكرىَ  ،وة جؤر و هاوشيَوةكةى لةكاتى بردنةدةرةوةدا ثيَويستة سةرةتاى هاتنةناوةوة و رةزامةندى
اليةنى بازرطاني و مؤلةتى هةناردةى هةبيَت.
5162 /9/61

– –1

ذمارة ( )696العدد

 -1٥سةبارةت بة رةمسى طومرطى لة دةروازةى (ئيرباهيم خليل و بامشاخ و ثةرويَز خان وحاجى ئؤمةران و
فرؤكةخانةكانى هةريَمى كوردستان) دةتوانن بة دؤالر وةريبطرن هةر دؤالريَك بةرامبةر بةو نرخة دةبيَـت كة
لة اليةن بانكةوة هةفتانة ديارى دةكريَت.
 -11وةرطرتنى ريَذةى  % ٢لة بةهاى طومرطى لةكاتى هاتنة ناوةوة بة ناوى (سندوقى كؤمةك بؤ توشبوانى
نةخؤشى شيَر ثةجنة ) لة بابةتةكانى وةكو جطةرة و توتن و خواردنةوة كحوليةكان بة هةموو جؤرةكانيةوة.
 -11هاتن و رؤيشتنى ثيَنوس وكاتذميَرى بة كاميَرا و هاو شيَوةكانى ثيَويستى بةرةزامةندى وةزارةتى ناوخؤ
هةية جطة لةو كامريا ضاوديَريانةى كة لة ماآلن و شويَنة طشتيةكان بةكار ديَت .
 -1٢ئةطةر لةهةر بةريَوةبةرايةتيةكى طومرطى باريَك كارى طومرطى بؤ دةرةوةى هةريَم بؤ ئةجنام درا لةو
َى وةربطرييَت.
بةريَوةبةرايةتيةى كة دوا خاىل سنووريية  ،دواى ثشكنني تةنها كريَى ثشكنينى ل
 -16لةكاتى هاتنة ناوةوةى كةل وثةلَ و كاآل بؤ ناو دةروازة فةرميةكان لةسةر داواى بازرطان راستةوخؤ
طةريَندرايةوة لةهةمان دةروازة بؤ يةك تةن( ٢٠٠٠ثيَنض هةزار دينار) كريَى ثشكنني وةربطرييَت.
َةتةكةى تةواو بووبيَت بة ريَذةى ()%٥٢ى
 -17هةربازرطانيَك مؤلةتى هاوردةى نةبيَت يان برِى رِةصيدى مؤل
رةمسى طومرطى سزا دةدريَت.
 -1٥لةكاتى بةسةر ضوون (تةواو بوونى) برِى مؤلةتى هاوردن  ،بةريَوةبةرايةتية طومرطيةكان دةسةالتيان هةية
تاكوو ريَذةى  %٥٠لة برِى مؤلةتى هاوردن بؤ كةل و ثةلَ كاالكان وة بةريَذةى  %٢٠بؤ جطةرة لةكاتى
ثيَويست زياد بكريَت تاكو بازرطان مؤلةتى هاوردنةكة نوىَ دةكاتةوة دواتر ئةو برِة لة رةسيدى مؤلةتة
نويَيةكة دادةطرييَت بة مةرجيَك بةروارى مؤلةتةكة بةسةر نةضووبيَت وة ئةم كارة تةنها بؤ يةك جار و يةك
مؤلةت ئةجنام دةدريَت .
َى دواى رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديداركارى طومرطى بؤ ئةجنام
 -19لةكاتى هيَنانى ثةينى كيميايى كشتوكال
دةدةريَت.
 -٢٠أ /لة كاتى هاوردةكردنى بابةتى خواردةمةنى بؤ ناو هةريَم ئةطةر لة ثشكنينى تةندروستى جارى يةكةم
نةشياوبيَت و لة تاقيطةكان دةرنةضيَت  ،ئةوا بةثيَى ماددةى ( )6٥برطةى ( )٥ياساى طومرطى
َى  ١9٥1ريَطاى ثىَ دةدريَت بطةريَتةوة شويَنى ليَهاتوو لةو ماوةيةى كة ئيدارةى
ذمارة()٥1ى عيَراقى سال
َيَن نامة  ،يان لةناو بربدريَت لةسةر
طومرط ديارى دةكات و لة ذيَر ضاوديَرى طومرط و دواى وةرطرتنى بةل
خةرجى خاوةنةكةى و حمضرى تةلف كردنى بؤ بنوسريَت.
ب  /لة كاتى هاوردةكردنى هةر كاآل يةك بة تايبةتى خواردةمةنى ئةطةر بة شيَوةى ناياسايى بيَتة ناو هةريَم و
بةروارى بةكارهيَنانى بةسةرضوو بيَت ثيَويستة دةستى بةسةردا بطرييَت و لةناو بربدريَت (تلـف) بكريَـت
بةئامادة بوونى خاوةنةكةى يان وةكيلةكةى و لةسةر خةرجى خاوةنةكةى.
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َى قةدةغةكراو بةماددةى ( ) 6٥لـة ياسـاى طـومرطى عيَراقـى ذمـارة
ج /دةسةالتى (تلف) كردنى كةل و ثةل
َى  ١9٥1لةاليةن ليذنةى تايبةمتةندةوة ئةجنام بدريَت  ،ثيَويستى بة رِةزامةندى بةرِيَوةبةرايةتى
()٥1ى سال
طشتى طومرط ناكات و مانطانة بةشيَوةى ئامار ئاطادارى بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط بكريَتـةوة لـة
كارةكان .
د /ئةو كاآل يانةى كة دةستيان بةسـةر طـرياوة لـة كؤطـاى طومرطـةكان وة زوو بةسـةر دةضـن يـان بـةروارى
بةسةرضوونيان زؤرى نةماوة راستةوخؤ بةريَوةبـةرى طومرطـةكان دةسـةآل ت دارن بـة ئةجنامـدانى كـارى
ثيَويست بةثيَى ياساو ريَنمايى طومرطى ثيَش ئةوةى بةروارى كاآلكان تةواو بيَت .
َطر و ئاميَريَك بؤى هةية ( )7٥سةعات لةناو حةرةمى طومرطى يان دةروازة
 -٢١هةموو ئؤتؤمبيَليَكى بارهةل
فةرمية نيَودةولةتيةكان مبيَنيَتةوة  ،ثاشان ( )١٠٠٠٠٠سةد هةزار دينار سزا بدريَت بؤ هةر ()٥1
سةعاتيَك بةمةرجيَك هؤى دواكةوتنةكةى لة بازرطانةوة بيَت.
 -٢٥ئةو ئاميَرانةى كة بؤ دامةزراندنى كارطة بةرةزامةندى وةزارةتى ثيشةسازى ديَنة ناو هةريَم لةكاتى
طةرانةوةى ثيَويستى بة رةزامةندى وةزارةتى ناوبراو هةية .
 -٢1لةكاتى هاوردةكردنى ئاسنى ثيشةسازى وةك ( زاوية  ،ضةنةل  ،راستة ،ئاسنى ضوار طؤشة  ،ثليَت ،
شيش  ،شيلمان و جؤرةكانى تر ) بؤ ناو هةريَم  ،وة دووبارة ضوونةدةرةوةى ثيَويستة بة نويَنةرى راستةوخؤ
برِوات بة هيض شيَوةيةك لة شارةكانى هةريَم دانةطرييَت تا دوا خالة فةرميةكانى طومرطى سةر سنوور ( ئةم
ريَنمايية بة مةبةستى ثالثشتى كردنى بةرهةمى كارطةو ثيشةسازيةكانى ناوخؤى هةريَمة) .
 -٢1ئةو برِة كيَبل و تيَلة حناس (مس) و ئةلةمنيؤم و تةىل فافؤنةى كة كؤنةو بةكارهاتوون و بة زيادكردنى
ئاشكرا لة بةريَوةبةرايةتية طشتيةكانى كارةباى هةريَم دةكرِيَنةوة لة سنورى طومرطى ثةيوةنديدار ثشكنينى
بؤ بكريَت دواتر باجى طومرطيان ليَوةر دةطرييَت بةثيَى جؤرى بابةتةكة .
 -٢٢كارطةكانى بةرهةم هيَن لة هةريَمى كوردستان كة مؤلةتى دامةزراندن و كاركردنيان ثى دراوة لة اليةن
بةريَوةبةرايةتى طشتى طةشةثيَدانى ثيشةسازى  ،لة كاتى هاوردةكردنى كةرستةى خاو بؤ بةرهةمةكانيان
باجى طومرطيان ىلَ وةردةطرييَت بة ريَذةى  % ١بةمةرجيَيك لة ثيشةسازى برِى كةرستةى خاوى ثيَويست بؤ
ديارى كرابيَت (تقدير احلاجة) بةثيَى برِيارى ليذنة و ثيَويستى بة مؤلةتى هاوردة نية .
 -٢6لةكاتى هاوردةكردنى طؤظار و كتيَب و  CDسى دى ثرِ كراو وة ثةرتوكى فيَركارى بؤ خويَندنطاو قوتاخبانة
و ثةميانطا و زانكؤكان ثيَويستى بة رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدارهةية (جطة لة بابةتةكانى ثةراوطة
(قرطاسية) بة هةموو جؤرةكانيةوة كة ثيَويستى بة رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدارنية و بةثيَى ثيَناسة
لةكاتى هاووردة كردن و هةناردة كردندا رةمسى طومرطيان ليَوةردةطرييَت .
 -٢7هاوةردةكردنى بةرطى ضاث كراو لة دةرةوة بؤ بةرهةمةكانى كارطةى ناوخؤ دةبيَت بةروارى لةسةر نةبيَت
وة مولةتى كارطةى هةبيت .
5162 /9/61

– –6

ذمارة ( )696العدد

 -٢٥لةكاتى هاوردةكردنى ماددة و ئاميَرى تيشك دةر (مواد املشعة) ثيَويستى بة رةزامةندى اليةنى (ذينطة
ثاريَزى) هةية.
 -٢9هةموو ئةوكاآل و كةل و ثةآلنةى كة لةاليةن كؤمثانياى ثؤستى كةرتى تايبةت هاوردة و هةناردة دةكريَت
بةثيَى جؤرى كاآلكة كة رةمسى طومرطيةكةى لةناو ثيَناسةى طومرطيدا ديارى كراوة بؤناو هةريَم يان
َى كةسيَتى و ديارى و خةآلت (االمتعة الشخصية
دةرةوةى هةريَم  ،ىلَ وةردةطرييَ جطة لة كاال و كةل و ثةل
واهلدايا والتربعات) كة بازرطانى و كرين و فرؤشتنيان ثى ناكريَت و برِ و جؤر و كيَشةكةكانيان (زؤركةم و
سنوردارن ) .
 -6٠هةر ريَنمايى و طؤرانكاريكى ترى بوارى طومرطى لة داهاتوو لة دواى ئةم ريَنمايية تازةية دةردةض َي و
طشتاندنى ثىَ دةكريَت ثيَويستة .:
أ -بةروارى كارثيكردنةكةى ديارى كرابيَت .
ب -لةسةرةتا بة ئيميَل رةوانةى سةرجةم بةريَوةبةرايةتية طومر طيةكان بكريَت و دواتريش بة نوسراوى فةرمى
ئاراستةيان بكريَت .
ج -لةسةر تؤرى ئةنتةرنيَت لة سايتى طومرط بآلوبكريَتةوة .
َواسني (لوحة االعالنات) هةلبواسريَت .
د -لة كاتى طةيشتنى بة بةريَوةبةرايةتية طومرطيةكان لة تابلؤى هةل
بةشى دووةم
ليَخؤشبوون لة باجى طومرطى ( اآلعفاءات )

َى ١9٥1ى هةموار كراو وة ماددةى حةوتةم لة ياساى
بةثيَى ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ()٥1ى سال
َى ( )١991تايبةت بة ليَخؤشبوون لة باجى طومرطى
ثيناسةى طومرطى هةريَمى كوردستان ذمارة ()٥١ى سال
(االعفاْ ات) وة هةر ياسايةكى ترى تايبةت بةو ليَخؤشبوونة دةرضوو بيَت .ثيَويستة رةضاوى ئةم خاآلنةى
خوارةوة بكريَت :
 -١هةموو بابةتةكانى كة ليَخؤشبوونيان (بةثيَى ياسا ) لة باجى طومرطى بؤ كراوة  ،لة كاتى هاتنة نـاوةوة
باجى طومرطى و باجى دةرامةتى ليَوةرناطرييَت تةنها كريَى ثشكنينيان ىلَ وةردةطرييَت.
 -٥هةموو ئةو كاال و بابةتانةى كة ليَخؤشبوونيان بؤ كراوة لة كاتى ضوونة دةرةوة دا ( هةناردة كردن) بةريَذةى
( )% ٢رةمسى طومرطى ىلَ وةردةطرييَت .
 -1لةكاتى رِوو دانى سةرثيَضى لةاليةن بازرطان  ،بؤ يةكالكردنةوةى كيَشة طومرطيةكانى تايبةت بـةو كـاآل و
كةل و ثةآل نةى كة ليَخؤشبوونيان بؤ كراوة  ،كار بة بةهاى ناو خشتةى ثيَناسةى طومرطى هةريَم و ياساى
َى ١9٥1ى هةمواركراو دةكريَت .
طومرطى عيَراقى ذمارة ()٥1ى سال
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 -1هةموو ئاميَر و كةل و ثةلَ و كاآل يةك كة بؤ دام و دةزطاكانى حكومةتى هةريَم و حكومةتى عيَراق ديَت
و ئةطةر بةثيَى (ياسا) ليَخؤشبونى بؤ كرابيَت لة ب اجى طومرطى و رِةزامةندى و ةزارةتى دارايـى هـةريَمى
هةبيَ  ،ثيَويستة رِةضاوى ئةم مةرجانةى خوارةوة بكريَت-:
أ -وةزارةتى ثةيوةنديدار بة واذووى جةنابى وةزير يان بريكارى وةزارةت نووسراو ئاراستةى وةزارةتى دارايـى و
ئابوورى بكات بة مةبةستى ليَخؤشبوون لة رِةمسى طومرطى.
ب -دةبيَت ليستى ثيَداويستيةكانى كة مةبةسـتة لـة طـومرط ببةخشـريَن هاوثيَضـى نوسـراوةكة بكريَـت و
مؤركرابىَ لة اليةن وةزارةتى داواكار .
َ ى سةرةوة بةزمانى كوردى يان عةرةبى بةرؤشنايى لةو ليستةدا ديارى
ج -جؤرو برِى ليستةكانى ناو براوى خال
بكريَت وةهاوثيَض بكريَت.
 -٢كانزايية طران بةهاكان ( زيَر -زيو -ثالتني -ئةملاس ) لةكاتى هاتنى بؤناو هةريَمى كوردستان ليَخؤشبونيان
َةكانى بةشى ضوارةمى ريَنمايةكانى طومرط بكريَت .
لة باجى طومرطى بؤ دةكريَت  ،وة رةضاوى خال
 -6طاز وايل و بةنزين و نةوت و غازى شل لةكاتى هاتنى بؤ ناو هةريَم ليَخؤشبوون لة باجى طـومرطى دةيـان
طريَتةوة بةمةر جيَك رِةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدارى هةبيَت.
 -7خواردةمةنيةكان( :شةكر ،رِؤن  ،برنج ،ئارد  ،زة يتى شل  ،طةمن  ،شريى ووشكى (تايبةت) بة منداآلن وة
خواردنى تايبةتى منداآل نى ساوا لة بابةتى سريالك و  .....هتد.
 -٥دةرمانى مرؤيى و ثيَداويستى ثزيشكى هة موو جؤريَك جطة لة ئاميَر(أجهزة)ى ثزيشـكى كـة بـة ريَـذةى
( )% ١رةمسى طومرطى ليَوةر دةطرييَت بةمةرجيَك رِةزامةندى وةزارةتى تةندروستى هةبيَت.
َى
َةوةر (بةيتةرى) و دةرمانى لة ناو بردنى نةخؤشـى كشـتوكال
 -9دةرمانى لةناو بردنى نةخؤشى ئاذةلَ و ثةل
َى هةبيَت.
بةمةرجيَك رِةزامةندى وةزارةتى كشتو كال
َى ثروثاطةندةكة و
َ ى ثرِوثاطةندة (دعاية)كة كرين و فرؤشتنى ثيَوة ناكريَت و ثيَويستة كةل و ثةل
 -١٠كةل و ثةل
ئةو كاآل يةى ثروثاطةندةى بؤ دةكرىَ ثيَكةوة لة نا ويةك هؤكارى طواستنةوة (وسااط النقل) وةك فرؤكـة و
َى ثروثاطةندةكة لة
َطرةكانى تر  ....هتد باركرابيَت بة مةرجيَك كةل و ثةل
شاحينات و كؤنتيَنةر و بارهةل
يةك تةن زياتر نةبيَت وة ئةطةر لة يةك تةن زياتر بوو يان ئةطةر بةتةنها باركرابيَت ثيَويستة كارى طومرطى
َ ى ثروثاطةندةى تايبةت بة (جطةرة) كا هاتنة ناوةوةى بـةثيَى ياسـاى
بؤ ئةجنام بدريَت جطة لة كةل و ثةل
َى ( ، )٥٠٠7قةدةغةية .
(مكافحة التدخني)ى هةريَمى كوردستان ذمارة ()1١ى سال
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 -١١كةل و ثةلَ و كاآل ى هاوردةكراو لة اليةن اليةنة بيانيةكان بة مةبةسـتى بةشـدارى كـردن لـة ثيَشـانطا
نيَودةولةتيةكان كة لة عيَراق و هةريَم دةكريَنةوة كة بؤ ثرو ثاطةندة و خوان و ئاهةنط و خستنة روو و جوان
كردنى لة طؤشةى ثيشانطاكة دادةندريَن  ،بةخشراون لة باجى طومرطى بةمةرجيَك كؤى رةمسى طومرطيـة
َى
بةخشراوةكة  ،هةروةك لة برِ طةى ضوارةم لة ماددةى ()١61ى ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ( )٥1سال
١9٥1ى هاتووة .
 -١٥منونةى بازرطانى (العينات التجارية ) ليَخؤشبوون لة باجى طومرطى دةطريَتةوة .
َى كةسيَتى (االمتعة الشخصية) و ( اثاثى ناو مال )جطة لـة (ئؤتؤمؤبيَـل) لـةكاتى هـاوردة
 -١1كةل و ثةل
َى  ١9٥1بةخشراون لة باجى
كردنياندا بةثيَى ماددةى () ١6٥ى ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ( )٥1سال
طومرطى  ،وة لةكاتى ضوونة دةرةوةدا بة ريَذةى  % ٢رةمسى طومرطى ليَوةر بطرييَت .
 -١1كةل وثةلَ و ثيَداويستى سوتةمةنى فرؤكةخانة و كؤمثانياى فرؤكةوانى ناوخؤى و دةرةكى بةمةرجيَك لة
سنورى فرؤكةخانة هاوردةبكريَت و لة سنورى فرؤكةخ انة نةضيَتة دةرةوة بة رةضاو كردنى برِطةى (أ) يةكةم /
َى  ١9٥1وة بؤ ثالثشتيةك بؤ بوذانـةوة
لة ماددةى () ١66ى ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ()٥1ى سال
اليةنى فرؤكةوانى و فرؤكةخانةكانى هةريَمى كوردستان .
 -١٢ثةرتوك ورؤذنامةو طؤظار و كتيَبى ئاينى ئةلكرتؤنى بة مةرجيَك رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدارى هةبيَت
ليَخؤشبوون دةيانطريَتةوة .
 -١6ئةو كةل و ثةآل نةى لة ريَطـاى ثؤسـتةى حكومـةتى هـةريَمى كورد سـتان هـةناردة و هـاوردة دةكـريَن
ليَخؤشبوون لة رةمسى طومرطى دةيان طريَتةوة و تةنها كريَى ثشكنينى ىلَ وةردةطرييَت.
 -١7مةرِوماالت و طاو طؤلك ( رةشةووالغ ) ليَخؤشبوون لة باجى طومرطى دةطريَتةوة بةمةرجيَك رةزامةندى
اليةنى ثةيوةنديدارى هةبيَت .
َ ى وةك ( خواردةمةنى و جل و بةرط و دةرمان و ثيَداويستى ثزيشكى و ظيَتيَنةرى و مةرِ
 -١٥كاآل و كةل و ثةل
و ماآل ت ) كة لة ريَنمايى ناويان هاتو وة و بةخشراون لة رةمسى طومرطى ثيَويستة لة كاتى هاوردةكردنـدا
(مؤلةتى هاوردةكردنيان) هةبيَت وة ئةطةر ئةو مؤلةتةيان نةبوو ئةوة بةبرِى  % ٥٢لة رةمسى كاالكـة سـزا
دةدريَت .
َى وةك ( كانزا طران بةهاكان ثةرتوك و طؤظار  ،بةرهةمـة نةوتيـةكان وةك طازوايـل و
 -١9كاآل و كةل و ثةل
بةنزين و نةوت و غازى شل ) كة لة ريَنمايى ناويان هاتوة و بةخشراو ن لـة رةمسـى طـومرطى ثيَويسـتيان
بة مؤلةتى بازرطانى نية .
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 -٥٠لةكاتي هاووردةكردني كةل و ثةلَ و كاآل بؤ كؤمثانياكان و كةرتي تايبةت و هاووآلتيان كـة طريَبةسـتى
ئةجنامدانى ثرؤذةيان هةية لةطةلَ حكومةتى هةريَم وة بة ثشتطريى اليةنى ثةيوةنديدار بة شيَوةي (كاتى)ي
كةفالةت يان تأميناتيان ليَ وةردةطرييَت بؤ ماوةي ( )١يةك سالَ وة دةكريَت ماوةكـةي دريَـذ بكريَتـةوة
لةاليةن وةزارةتى دارايى وةردةطرييت ئةمةش لةسةر داواي وةزارةتى ثةيوةنديدار بة نوسراوي فةرمي .
يةكةم:ليَخؤشبوونى (بةخشني) وةزارةت و دام و دةزطاكانى حكومةتى هةريَم و حكومةتى ناوةندى (فيدرالَ) لة باجى طومرطى:

 -١ليَخؤشبوونى وةزارةت و دام و دةزطاكانى حكومةتى هةريَم :

َى ١9٥1ى هةموار كراو
أ -ئاماذة بة برِطةى يةكةم لة ماددةى ( )٥٠لة ياساى طومرطى عيَراقى ()٥1ى سال
َى  ، ١991هةموو كةل و
وة ماددةى حةوتةم لة ياساى باجى طومرطى هةريَمى كوردستان ذمارة()٥١ى سال
ثةلَ و كاآل يةك (كة لة اليةن ) يان ( بؤ ) فةرمانطة و دام ودةزطاكانى دةولةت و كةرتى طشتى كةرتى
تيَكةآلو و ريَكخراوةكان هاوردةى دةكةن ،ثيَويستة رةمسى طومرطى و باجةكانى بؤ ئةو كةل و ثةلَ و كااليانة
بدات ،تةنها لةو حالةتة نةبيَت كة بة دةقيَكى ياسايى تايبةت لةو رةسم و باجانة ليَخؤشبوونيان بؤ كرابيَت
َى ١9٥1ى
ب -بةثيَى برِطةى يةكةم  /ب لة ماددةى ( )١٢٢ى ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ( )٥1سال
هةموار كراو  ،لة كاتى هاوردةكردنى هةر كاآل و كةل و ثةَليَك كة وةك هاوكاري و يارمةتى و بةخشني
(اهلبات والتربعات ) دةيهيَنن بؤ رِيَكخراوة خيَرخوازةكان يان دام ودةزطا مرييةكان و رةزامةندى اليةنى
ثةيوةنديداريان هةية  ،بةخشراون لة هةموو باجةكان و تةنها كريَى ثشكنينيان ىلَ وةردةطرييَت بة مةرجيَك
َة هاوردةكراوةكان بةناوى ئةو وةزارةتة يان فةرمانطةية يان
سةرةتاكانى (بةلطانةمةكان) كةل و ثةل
ريَكخراوة خيَرخوازةكة بيَت وة بةكارهيَنانيشى لة اليةن ئةو وةزارةتة يان فةرمانطة يان ريَكخراوة
خيَرخوازةكة بيَت .
ج -ئةو دام و دةزطا و ثرؤذانةى (بةثيَى ياسا) ليَخؤشبونيان لة رِةمسى طومرطى بؤ كراوة ،لةكاتى هاوردةكردنى
كةل و ثةلَ كة تايبةتة بةخؤيان نةك فرؤشنت و بازرطانى ثيَوةكردن  ،ثيَويستى بة مؤلةتى بازرطانى (نى ية).
بؤ منوونة  :ثرؤذةكانى وةبةرهيَنان  ،دةزطاكانى خيَرخوازى  ،وةزارةتى سامانة سروشتيةكان  ،سةرجةم
َى كةسيةتى (االمتعة الشخصية) ،
ثيَداويستية ديبلؤماسيةكان  ،هاوكارية مرؤييةكان  ،كةل و ثةل
ثيَداويستى فرؤكةوانى ناوخؤ .
 -٥ليَخؤشبوونى وةزارةت و دام و دةزطاكانى حكومةتى ناوةند (عيَراق) :

َى ١9٥1ى هةمواركراو
ئاماذة بة برِطةى يةكةم لة ماددةى ( )٥٠لة ياساى طومرطى عيَراقى ()٥1ى سال
هةموو كةل و ثةلَ و كاآليةك (كة لة اليةن ) يان ( بؤ ) فةرمانطة و دام ودةزطاكانى دةولةت و كةرتى طشتى
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كةرتى تيَكةآل و و ريَكخراوةكان هاوردةى دةكةن  ،ثيَويستة رةمسى طومرطى و باجةكانى بؤ ئةو كةل و ثةلَ و
كااليانة بدات ،تةنها لةو حالةتة نةبيَت كة بة دةقيَكى ياسايى تايبةت لةو رةسم و باجانة دةبةخشريَت  ،ئاماذة
بة ناوةرؤكى نووسراوى وةزارةتى دارايى عيَراق  /دةستةى طشتى طومرطى عيَراقى ذمارة ( )١٥٥66لة
 ٥٠١١/9/7كة وةزارةتى دارايى و ئابوورى هةريَم بة نووسراوى ذمارة ( )99٢9لة  ٥٠١١/١٠/١1رةزامةندى
لةسةر كردوة – وة لةكاتى بةخشيندا (بةياسا) كار بةم خاآلنةى خوارةوة بكريَت :
أ -ليستى كاآلكان رِوون و ئاشكرابىَ وة ماددةكان تيَدا دياربيَت وة ذمارة و ثيَوانة و كيَش بة وردى روون
َنيابوون لة برِو جؤرى وردة كارى
كرابيَتةوة  ،لة هةمان كات دا وةرطريِدرابيَتة سةر زمانى عةرةبى بؤ دل
كاآلكان.
ب -ووردبينى تةواو لةليستى موَركراو بة موَرى زيندوو و رِاستى و درووستى هاوثيَضةكان لة كاتى هاتنى
نووسراو لة دةستةى طشتى طومرطى عيَراقى فيدرال.
ج -هةموو نوسراويكي بةخشني تةنها بو ماوةى 6مانط كاري ثآ ئةكريَت.
د -ثيَويستة نووسراوةكانى بةخشني وينةيةك لة طريَبةستةكاندا هاوثيض بيت و ئاماذة درابيَت كة كةل و ثةلَ يان
كاآلكة ليَخؤشبونيان لة باجى طومرطى بؤ كراوة .
دووةم :ليَخؤشبوونى كؤمثانياكاني نةوت و وةزارةتى سامانة سروشتيةكان لة باجى طومرطى :

هةموو ئةو كةل و ثةلَ و كاآل يانةى كة لة اليةن كؤمثانيا و بةليَندةرةكانى نةوت كة طريَبةستيان لةطةلَ
وةزارةتى سامانة سروشتيةكان هةية  ،هاوردةدةكريَن ثيَويستة رةمسى طومرطى بؤ ئةو كةل و ثةلَ و
كاآل يانة بدات تةنها لةو حالةتة نةبيَت كة بةياسا يان دةقيَكى تايبةت لةم رةسم و باجانة بةخشرابيَت ،
وة دةبيَت لة طريَبةستةكاندا ئاماذةى ثيَدرابيَت .
سيَيةم :ليَخؤشبوونى ريَكخراوة خيَرخوازةكان و ناحكوميةكانى هةريَم :

َةتيةكان لةكاتي هاووردةكردني ثيَداويستيةكان بة مةبةستى يارمةتى و
أ -طشت ريَكخراوة خيَرخوازية نيَودةول
بةخشني و هاوكاري مرؤيي بؤ ناو هةريَم و عيَراق لة ريَطاى دةروازةكانى هةريَمةوة دةبةخشريَن لة رةمسى
َى ()١9٥1ى هةمواركراو بة
طومرطى بةثيَى ماددةى ( )١٢٢لة ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ()٥1ى سال
مةرجيَك سةرؤكى يةكةى ئيدارى ناوضةكة ثشتطريى ىلَ بكات بة نوسراوى فةرمى كة بريتني لة هةرضوار
َةجبة ) لةطةلَ سةرؤكى ئيدارةى طةرميان و راثةرين و اليةنى
ثاريَزطارى ( هةوليَر -سليَماني -دهؤك -هةل
ثةيوةنديدار.
َى  ٥٠١١لة ماددةي ( )١1برِطةى (، )1
ب -بةثيَى ياساي ريَكخراوة ناحكوميةكانى هةريَم ذمارة ( )١سال
دةزطا و ريَكخراوة ناحكوميةكانى ناوخؤ (هةريَم) دةبةخشريَن لة رةمسى طومرطى بةمةرجيَك ئةو ريَكخراوة
ناوى تؤماركرابيَت لة فةرمانطةي ريَكخراوة ناحكوميةكان مةبةست لة هاوردةكردن كارى خيَرخوازى و
بةخشني بيَت .
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ضوارةم :ليَخؤشبوونى دةستةكانى دبلؤماسي و كونسولطةرييةكان لة باجى طومرطى:

بؤ بةخشينى طشت سةفارةت و كونسولطةرى وكةسايةتية دبلؤماسيةكان لةرِةمسى طومرطى و سةرجةم باجةكانى
تر بؤ هةر كةل و ثةلَ و كااليةك كة هاوردةى دةكةن بؤ بةكار هيَنانى شةخصى يان بةكارهيَنانى رةمسى (بيَجطة
لةكاآلى خؤراكى ومةشروباتى روحى وجطةرة) ثيَويستة رةضاوى ماددةكانى ()١6٠،١٢9،١٢٥،١٢7,١٢6ى
َى  ١9٥1هةمواركراو بكريَت وة هةر بةخشينيَك بؤ ئةم مةبةستة
ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ()٥1ى سال
ثيَويستة بة ئاطادارى وةزارةتى دةرةوةى عيَراق يان فةرمانطةى ثةيوةنديةكانى دةرةوةى هةريَم يان وةزارةتى
ناوخؤ بيَت  ،وة ئةو كاآليانةى كة هاوردةى دةكةن ثيَويستة لةطةلَ ثيَداويستى راستةقينةيان بؤ ئةو كاآليانة
بطوجنيَت و وة وةزيرى دارايى بؤى هةية كة رادةيةك بؤ ئةو برِة كااليانة دابنيَت و سنوردارى بكات.
ثيَنجةم :ليَخؤشبوونى ثرؤذةكانى وةبةرهيَناني هةريَم و عيَراق بةم شيَوةية دةبيَت:

أ -ليَخؤشبوونى ثرؤذةكانى وةبةرهيَنانى هةريَم :

َى ()٥٠٠6
 -١سةرجةم ثرؤذةكانى وةبةرهيَنان بةثيَى ياساى وةبةرهيَنانى هةريَمى كوردستان ذمارة ()1ى سال
دةبيَت مؤلةتى وةبةرهيَنانيان لة هةريَم هةبيَت .
َى
 -٥بةثيَى برِطةى ثيَنجةم لة ماددةى ثيَنجةم لة ياساى وةبةرهيَنانى هةريَمى كوردستان ذمارة ()1ى سال
َة سةرةتاييةكان (املواد االولية) كة لة اليان كؤمثانيا و بةليَندةرةكانى
( )٥٠٠6هةموو كةل و ثةل
وةبةرهيَنانةوة بة مةبةستى بةرهةم هيَنان هاوردة دةكريَن  ،بؤماوةى ( )٢ثيَنج سالَ ليَخؤشبوونى لة
َة سةرةتايةكان لةاليةن دةستةى طشتى
باجى طومرطى بؤ دةكريَت بةمةرجيَك برِو جؤرى كةل و ثةل
وةبةرهيَنانةوة ديارى كرابيَت  ،دواى ماوةى ديارى كراو ثيَويستة بةثيَى ياسا و ريَنمايةكانى طومرط
َدابكريَت .
مامةلةى لةطةل
َى
 -1بةثيَى برِطةى شةشةم لة ماددةى ثيَنجةم لة ياساى وةبةرهيَنانى هةريَمى كوردستان ذمارة 1ى سال
 ، ٥٠٠6وةبةرهيَن كة مؤلةتى وةبةرهيَنانى هةريَمى هةية لةكاتى هاوردةكردنى هةموو ثيَداويستيةكانى
ثرؤذةكةى لة ئاميَر و دةزطاو ثيَداويستيةكانى تر (األت و األليات و املعدات واألجهزة) لةدةروازةكانى
سنورى هةريَمى كوردستان دةبةخشريَن لة هةموو باجى طومرطى بةمةرجيَك بؤ ثرؤذة وةبةرهيَنانةكةى
بةكارى بهيَنيَت .

ب -ليَخؤشبوونى ثرؤذةكانى دةستةى وةبةرهيَنانى حكومةتى فيدرال:

َى  ٥٠٠6وة ثشت بةسنت بة بةندةكانى ئةو ياساية
بةثيَى ياساي وةبةرهيَنانى عيَراقى ذمارة ()١1ى سال
سةرجةم ثرؤذةكانى وةبةرهيَنانى بةخشراون لة رِةمسى دووبارة ئاوةدان كردنةوةى عيَراقى كة رِيَذةكةى ()%٢ى
رةمسى طومرطى .
شةشةم :ليَخؤشبوونى اليةنى سةربازى و هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤ :

َى ١9٥1ى هةمواركراو هةموو كةل و ثة َل
بةثيَى ماددةى ( )١6١لة ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة  ٥1سال
و كاال و ضةك و ثيَداويستى سةربازى و بابةتى (تةندروستى سةربازى) و هؤيةكانى طواستنةوة و جل وبةرطى
سةربازى و ئةمنى  ..هتد  ،ليَخؤشبوون لة رةمسى طومرطى دةيانطريَتةوة بةمةرجيَك رةزامةندى اليةنى
ثةيوةنديدارى هةبيَت .
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بةشى سيَيةم :كاآل و كةل و ثةلَة قةدةغةكراوةكان

َى  ١9٥1و
ئاماذة بة برِطةى نؤزدةم و بيستةم لة ماددةى يةكةم لة ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ()٥1ى سال
لةبةرضاو طرتنى هةموو ئةو نووسراو و ريَنماييانةى اليةنة ثةيوةنديدارةكان سةبارةت بة هةناردة كردن و
َة قةدةغةكراوةكان ثيَويستة .:
هاووردةكردنى كاآل و كةل و ثةل
يةكةم -ئةم بابةتانة ضوونة دةرةوةيان قةدةغةية:

 -1دراوى عيَراقى .

 -٥كانزا و بةردة طران بةهاكان.
 -1مةرِ وماآلت و ئاذةىلَ دةطمةن (نادر).
 -1بابةت ى يارمةتى مرؤيى و ئةوانةى رِيَـكخراوةكان و دةزطاكانى مريى دابةشى دةكةن.
 -٢ئاسنة شكاو /ووردة ئاسن  /تةىل درِكاوى هةموو جؤريَك.
 -6شيَلمان /شيشى(سةبة)ى مسلح /ئاسنى دروستكراوى خام هةموو جؤريَك جطة لـة وانـةى كـة لـة كـاتى
هاوردةكردنا راستةخؤ بة نويَنةر دةرواتةوة دةرةوةى هةريَم.
 -7كةل وثةلَ ويةدةطى كؤنةى ئؤتؤمبيَل و ئـاميَر (مكـائن)  ،جطـة لةوانـةى بةشـيَوةى ترانزيَـت هـاتووةو
دةرِواتةوة دةرةوةى هةريَم .
 -٥هةر ئؤتؤمبيَل يك بةروارى دروست كردنى لة ( )1٠سالَ زياتر بيَت .
 -9بردنة دةرةوةى دارى برِاو و خةلؤز (رِةذوو) (جطة لة سثيدار) قةدةغةيةو ثيَويستى بة رةزامةندى اليـةنى
ثةيوةنديدار هةية.

دووةم  -ئةم بابةتانة هاتنيان بؤ ناو هةريَم قةدةغةية:

 -١هةيكةىل برِاوةى ئؤتؤمبيَل .
 -٥بةرميلى كؤنة .
 -1عةالطةى رِةش جطة لة عةالطةى طةورةى زبلَ.
 -1يارى ئاطرين (العاب نارية) وةك فيشةكةشيَتة و دةمة قاضان و ساضمةكانى.
 -٢دةمانضةى موَروو هاويَذو ضةقؤى حةربةو خةجنةر بؤكس و دارالستيك و دارى شةرِ.
 -6ذةهرى ماسى.
َـى كؤنة.
 -7دةبةى ثالستيكى بةتال
 -٥ضةورى و دونطى مةرِ.
 -9اليتى ليَزةرى /اليتى زينؤنى ئؤتؤمبيَل  +هؤرنى هةوايى ئوتؤمبيَل .
 -١٠جطةرةى ئةلكرتؤنى .
َ ى راوكردن بة هةموو جؤرةكانيةوة .
 -١١كةل و ثةل
 -١٥ثيَنوسى حربى سينى بؤ ساختةكارى .
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 -١1ضاكسازى بةنزين تةنها بة رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدارنةبيَت .
 -١1سةرة منظمةى بطلى غاز دروست كراوى ووآلتى ضني (صني) .
 -١٢ثيَداويستى دامةزراندنى كارةباى كؤنةى بةكارهاتوو .
 -١6قةدةغةكردنى هاوردةكردنى غازى فريؤن لة جؤرةكانى ( )HCFC/ R11وة ( )CF2C/R12ضـونكة
كاريطةرى خراثى هةية لةسةر لةناوبردنى ضينى ئؤزؤن (كة ئةوةش لةسةر ريَنمايى و داواكارى دةسـتةى
ثاراستنى ذينطةى هةريَمى كوردستان) .
 -١7لةسةر داواى وةزارةتى ئةوقاف هيَنانى منارةى مزطةوت دروستكراوى ئاسـن ئيَرانـى نـوك تيـذ لةسـةر
شيَوازى توركى قةدةغةية بؤ ناو هةريَم.
 -١٥بتلي غازي ماآلن ( بةتالَ وثرِ).
سيَ يةم -ئةم بابةتانةى هاتن و رِؤيشتنيان قةدةغةية:

 -١ماددة بيَهؤشكةرةكان (خمدرات).
 -٥ضةك و تةقةمةنى.
 -1بابةتى شويَنةوار (طاثار)
 -1دةست نووسى كؤن (خمطوطات).
 -٢ماد دةى كيمياوى (مزدوج )و ماددة تيشكدةرةكان.
-6مادد ةى ئةسيتيك ئةنهايدرايد.
 -7ويَنة و تابلؤ و ئةفالمى سيَكسى
بةشى ضوارةم :بةردو كانزاى طران بةها  /دراو

 -١لةكاتى هاتنى طةشتيارانى بيانى بؤ ناو هةريَم ثيَويستة فؤرمى تايبةت يان بؤ رِيَك خبريَت بؤ ئةو برِة زيَـرِو
دراو وطةوهةر وبةردى طران بةهاو (ئةملاس) كة لةطةلَ خؤيان دا دةيانهيَنن لة دةروازة سنورية طومرطيةكان
و فرؤكةخانةكان بؤ ئةوةى لةكاتى طةرانةوةى هةمان برِ لةطةلَ خؤيان ببةنةوة دةرةوةى هةريَم .
 -٥هةر هاووآلتيةكى عيَراقى كة نيشتةجىَ ى دةرةوةية بؤى هةية تةنها برِى () ٥٢٠دوو سةد و ثةجنا طرام زيَر
لةطةلَ خؤى بيباتة دةرةوة .
 -1هةر هاووآل تيةكى دانيشتووى عيَراق يان هةريَم لةكاتى سةفةر كردنى كـاتى (ئـيش و كـار) بـؤ دةرةوةى
ووالت بؤى هةية برِى ( )٢٠ثةجنا طرام زيَر يان ( )٢٠ثةجنا طرام زيو لةطةلَ خؤى ببات .
َى  ٥٠٠1وة
 -1بة لةبةرضاوطرتنى ماددةى ضوارةمى ياسايى بانكى مةركةزى عيَراقـى ذمـارة ()٢6ى سـال
َى  ٥٠٠1عيَراقـى  ،هةرهاووالتيـةكى
ثابةند بوون بة ياسايى سثى كردنـةوةى دراو ذمـارة ()91ى سـال
عيَراقى يان بيانى لةكاتى سةفةركردنى بؤ دةرةوةى عيَ راق وةطةرِانةوةى بؤى هةية بةم رِيَذةيـةى خـوارةوة
دراو لةطةلَ خؤى ببات و بهيَنيَتةوة.
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أ -برِى ( ) $١٠٠٠٠دة هةزار دؤالرى ئةمةريكى ياخود هةر دراويَكى بيانى كة دواى ئالوطؤركردنى ثارة كة بة
دؤالر لة ( )١٠٠٠٠دؤالر زياتر نةبىَ لةطةلَ ( ) ٥٠٠٠٠٠دووسةد هةزار دينارى عيَراقى .
ب -ئةطةر برِى ثارةى ئاماذة ثيَكراو لةو رِيَذةية زياتر بوو كة لةخاىل (أ) داهاتووة لةكاتى ضوونة دةرةوةو هاتنة
ناوةوة ب ؤ عيَراق يان هةريَم دةبيَت لةريَطاى بانقى ناوةندى عيَراق يان هةريَم بطوازريَتـةوة وة لـةدةروازةى
سنووريةكان بةناوى كةسى ثةيوةنديدار بيَت .
َى بردنة دةرةوةى يـان
ج -ئةطةر برى ثارةى ئاماذة ثيَكراو لةو برِة زياتر بوو كةلة خاىل (أ) داهاتووة وة هةول
هاوردةكردنى درابيَت بة شيَوةيةكى نا ياسايى و قاضاغ ثيَويستة ثارةكة لة بانقى ناوةندى هةريَم بةشـيَوةى
أمانات دابنرىَ و ثاشان لةو بةريَوةبةرايةتية ط ومرطيةى كة ثارةكةى ىلَ دةستطري كردوة بكريَت بة كيَشةى
َى  ١9٥1ى عيَراقى هةموار كراو يةكاليى بكريَتةوة .
طومرطى و بةثيَى ياساى طومرطى ذمارة ()٥1ىسال
 -5برِى ( ) ٥٢٠٠٠بيست و ثيَنج هةزار دينار وةر بطرييَت وةك كريَى ثشكنني بؤ ( ) ١يةك كيلؤ غرام زيَـر .
لةكاتى هيَن ان و بردنى بةمةبةستى ريَكخستنى ئامار .
 -6برِى ()٢٠٠٠ثيَنج هةزار دينار وةربطرييَت وةك كريَ ى ثشكنني بؤ يةك كيلؤغرام زيو لةكاتى هيَنان و بردنى
بةمةبةستى ريَكخستنى ئامار.
 -7بابةتةكانى ئةملاس و بةردى طران بةها لةكاتى هيَنان و بردن برِى ( )٢٠٠٠٠ثةجنا هةزار دينار وةك كريَى
ثشكنني وةردةطرييَت بؤ ( ١كغم) بةمةبةستى ريَكخستنى ئامار .
 -8لةكاتى هاوردةكردنى زيَر ثيَويستى بة ثشكنينى كؤنرتؤىل جؤرى هةية .

 -9لةكاتى بردنةدةرةوةى زيَرى شكاو وة هيَنانةوةى دواى ضاككردنةوة ثيَويستة رِةضاوى ئةم خاالنةى خوارةوة
بكريَت:

أ -لةهةر طةشتيَكدا بازرطان بؤى هةية تةنها برِى (٢٠كغم) لة زيَر لةطةلَ خؤى ببات بؤ دةرةوة وة بؤ زيو تابرِى
كةفالةكةى بيباتة دةرةوة .
َى وةربطرييَت وة بؤ طةرانةوةى دةبيَت
ب -بؤ (١كغم) زيَر برِى ( )١٢,٠٠٠,٠٠٠ثانزة مليؤن دينار كةفالةتى ل
لة ماوةى ( )6٠شةست رؤذ دا بيَت وة هيض كةفيليَكى ترى ليَوةرناطرييَت تاكو ئةم برِةى ثاكتاو نةكات كة
بردويةتى .
َى وةربطرييَت.
ج -بؤ (١كغم)زيو ( ) ٢٠٠,٠٠٠ثيَنج سةد هةزار دينار كةفالةتى ل
د -بؤ ( ١كغم) بةردى طران بةها ( ) 1٠،٠٠٠،٠٠٠سى مليؤن دينار كةفالةتى ىلَ وةربطرييَت .
 -١٠طةشتيارى بيانى بة هيض شيَوةيةك بؤى نية زيَرو زيو وسةرجةم بةردو كانزا طرانبـةهاكان بباتـة دةرةوةى
هةريَم جطة لةوةى لةكاتى هاتنى رايطةياندوة و بؤى تؤماركراوة..
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 -١١لةكاتى روودانى سةرثيَضى بؤ زيَر و بابةتةكانى  ،كيَشةكةى رةوانةى دادطاى طومرطى بكريَت بؤ يةكاليى
كردنةوةى جطة لةو ك يَشانةى كة ثةيوةندى بة راطةياندنى طومرطى (بيان التصرحية) هةية هةروةك لة بةشى
شةشةم برِطةى ()1ى خاىل (د  ) 1 -ى ئةم ريَنمايية طومرطية ديارى كراوة .
بةشى ثيَنجةم :ئؤتؤمبيَل و ئاميَر

يةكةم:
ئةو ئؤتؤمؤمبيَ ل و ئاميَرانةى كة لة سنوورةكانى ترى عيَراق ديَنة نـاو هـ ةريَمى كوردسـتان بـة مةبةسـتى
َنيابوون لةسةرةتاكانى ئؤتؤمؤمبيَ لةكة و بةراوردكردنى بة ئؤتؤمؤمبيَلةكة كارى ياسايى بؤ
تؤماركردن ثاش دل
ئةجنام دةدريَت لةاليةن بةرِيـَوةبةرايةت ى طومرطى ثةيوةنديدارةوة وة رِة ضاوى ئةم خاالنةى خوارةوة دةكريَت-:
أ -مةنةفيستى عيَراقى ويَ نةى رِةسةن (أصلى) و شيَوةو مؤرى هيض طومانى لةسةرنةبيَت.
ب -ثسوولةى دووبا رة ئاوةدانكردنةوةى عيَراق ( أعادة اعمار )ى لةطةلَ بيَت.
ج -ثسوولةى حماسبة (17أ)ى وةرطرتنى باجى طومرطى لةطةلَ بيَت.
َكدارى خاوةنةكةى
د -بةلـيَن نامةيةك لة فةرمانطةى طومرط بةشى ياسا بؤسةملاندنى دروستى سةرةتاكان مول
رِيَك خبريَت.
ه -ذمارةى الشةى (شاصى) رِةسةن بيَت و دةستكارى نةكرابىَ و نةبرِابيَتةوة .
و -جياوازى رِةمسى طومرطى ىلَ وةر بطرييَت ،ئةطةر جياوازى طومرطى هةبوو.
ز -ضةسثاندنى خةسلةتةكانى( تثبيت مواصفات ) بؤ دةكريَت بة كريَى ثشكنني .
َ نيا بوون لة راستى و دروستى (صحة صدور ) سةرةتاكان ثيَويستة بةريَوةبةرايةتى طشـتى هاتووضـؤى
ح -بؤ دل
هةريَم لةالى خؤيةوة ئاطادارى اليةنى ثةيوةنديداربكات بؤ ئةم مةبةستة .
دووةم :
ريَطا دةدريَت بة كةل و ثةلَ و يةدةطى ئؤتؤمبيَل و ئاميَرى نوىَ بضيَتة دةرةوةى هةريَ م بةمةرجيَك مةنةفيَستى
هةبيَت و سةرةتاكان بيسةمليَنى كة لةدةرةوة هاتوون .
سيَيةم :
َيَ ك موَديَل دةطؤريَت وة مؤديليَك سةر دةكةويَت لـةكاتى
بؤ ثةيرِةوكردنى مؤديَل لة بةروارى  9/١ى هةموسال
هاتنى ئؤتؤمبيَل وئاميَر بؤ ناوهةريَمى كوردستان .
ضوارةم :
لةكاتى هاوردةكردن ثيَويستة بازرطان مؤلةتى هاوردةى تايبةت بة ئؤتؤمبيَلى هةبيَت  ،جطة لةو ئؤتؤمبيَالنةى
كة بة ليَخورين ديَت .
ثيَنجةم:
َى جؤرى هةية  .جطة لة ئؤتؤمبيَلى زرى ثؤش
لةكاتى هاوردةكردنى ئؤتؤمبيَل ثيَويستى بة رةزامةندى كؤنرتؤل
َطر لة سةروى ( )1تةن .
(درع) و ئؤتؤمبيَلى بارهةل
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شةشةم :
سةبارةت بةو ئؤتؤمبيَل وئاميَرانةى لة دام ودةزطاكانى مريى دةفرؤشريَن بة زيادكردنى ئاشكرا ئةطةر ئاماذة
نةدرابوو بة و ةرطرتنى باجى طومرطى  ،دةبيَت ثةيرِةوى ئةم خاآلنةى خوارةوة بكريَت-:
أ -ئةو ئؤتؤمبيَل وئاميَرانةى تؤماركراون لةبةريَوةبة رايةتى هاتووضؤ كانى هةريَم كرِابىَ بـؤ مـريى وثـاش
ضةندسالَ دةفرؤشريَتةوة بة زيادكردنى ئاشكرا .دةبيَت مولـَكداريةكةى بضةسثيَت بؤ ئـةو كةسـةى كـة
كرِ يويةتى بةئاطادارى بةريَوةبةرايةتى هاتووضؤ.
ب -ئةوئؤتؤمبيَل وئاميَرانةى لةدةرةوة هاتوون و تؤمار نةكراون لةبةريَوة بةرايةتى هاتووضؤكانى هةريَم ،كرِابن
بؤدةزطاكانى مريى ثاشان فرؤشرابن بةزيادكرنى ئاشكرا دةبيَت بة ثيَى ئةومةرجانة كة لة زيادكرنى ئاشكرا
برِيارى لة سةر دراوة كارى بؤ ئةجنام بدريَت .
ج -ئةو ئوتومبيَل و ئاميَرانةى ذمارةى مرييان بةستووة كـة دةفرؤشـريَنةوة بـة زيـادكردنى ئاشـكرا ئةطـةر
َيَك
َى  ١99٢كةمرت نةبوو بة تؤمـار دةفرؤشـيَن وة لةطـةلَ تيَثـةربوونى هـةر سـال
مؤديلةكانيان لة سال
َ وةشاوة (تةرقني قيد) دةفرؤشيَت .
مؤديَليَك بةرز دةكريَتةوة لة خوار ئةو مؤديلة بة هةل
د -ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى بة زيادكردنى ئاشكرا دةفرؤشريَن مؤديلةكانيان بةثيَى رِيَنمايية كارثيَكراوةكان
كارى تؤماريان بؤ ئةجنام دةدريَت دواى وةرطرتنى رِمسى طومرطى بةثيَى ثيَناسـة كـة لـة اليـةن ( هيَـزى
عيَراقى يان كوردستان يان ريَكخراوةكان يان هةر اليةنيَكى ترى نا حكومى ) دةفرؤشريَن دواى وةرطرتنى
رِةزامةندى وةزارةتى ناوخؤ و دارايى.
حةوتةم:
ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى الشة و كابينةيان ليَك جياناكريَتةوة واتة (بةلةمن) برِاوةتةوة ئةوة دةبيَت تةنها بؤ
هةلوةشانةوة بيَت لة ريَطاى دادطاى طومرطى برِيارى لةسةر بدريَت .
هةشتةم :
ضؤنيةتى ضارةسةركردنى كيَشة طومرطيةكانى تايبةت بة ئؤتؤمؤمبيَ ل وئاميَر كة طؤرِانكارى تيَدا دةكريَت لـة
بةرِيَوةبةرايةتيةكانى هاتووضوَ ئاراستةى هةرسىَ بةرِيَوةبةرايةتية طومرطيةكانى (هةوليَر /دهـؤك  /سـليَمانى)
دةكريَت.
أ -ئةو ئؤتؤمؤمبيَ ل وئاميَرانةى طؤرِانكارى لة كابينـةى (قمـارة)  ،الشـة (شاصـى)  ،كرابيَـت بةمـةرجيَك
بةلـَطةنامةى رِةمسيان هةبيَت تةنها الشة و ثليَتةكةى رةسةن بيَـت ضةسـثاندنى خةسلــَةتةكانيان (تثبيات
مواصفات) يان بؤ دةكريَت و كريَى ثشكنينيان ليَوةردةطرييَت بةبرِى ( ) 7٢٠٠حةوت هةزار و ثيَـنج سـةد
دينار.
ب -ئةو ئؤتؤمبيَال نةى الشة (شاصى) و قةمارةيان جياوازنية واتة يةك ثارضةن ئةطةر ثليَتى قةمارةى كةوتبوو
ثيَويستة درومشى(شعارى) طومرطى لةالى شوفيَربدريَت بةسزاى طومرطى.
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ج -ئةو ئؤتؤمؤبيالنةى تؤمار ك رابوون لة بةريَوةبةرايةتى هاتووضؤى (هةوليَر -سليَمانى -دهـؤك) مامةلــَةى
مراندنيان واتة (ترقني قيد)يان بؤ دةكريَت لةالية ن خاوةنةكانيانةوة ئةطةر الشةيان رةسةن بيَت يـان دةسـت
كارى كرابيَت يان برِ ابيَتةوة دةبيَت رةزامةندى وةزارةتى ناوخؤ /بةريَوةبةرايةتى طشتى هاتووضـؤى هـةبيَت
ئينجا بةريَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنددار كارى ياساى بؤ ئةجنام دةدات بة بىَ ناردن بؤ دادطاى طـومرطى
ثاشان بةريَوةبةرايةتى هاتوو ضؤى ثةيوةنديدارى ىلَ ئاطادار دةكاتةوة كارى هة لوةشاندنةوةى بؤ ئةجنام دةدات
َنامة (سنوى) هةية تؤمارن لة بةريَوةبةرايةتى هاتووضؤكان  ،الشة(شاصى)
د -ئةو ئؤتؤمؤمبيَ ل وئاميَرانةى سال
و كابينة (قمارة) يان جياوازة واتـة لةيـةك جيادةكريَتـةوة ئةطـةر شاصـيان برِابيَتـةوة يـان ذمارةكانيـان
دةستكارى كرا بيَت هيض كاريَكييان بؤ ئةجنام نادريَت تةنهادةبىَ لة رِيَطاى دادطاى طـومرطى بيَـت بـةثيَى
َسوكةوتى لةطةلَ بكريَت .
ياساى سزادانى عيَراقى هةل
ه -ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى كابينة ( قةمارةيان ) ليَك جيا دةكريَتةوة لةطةلَ الشةى كابينةى طـؤرِاوة يـا
كابينةى برِاوةتةوة يان ثليتةى كابينةى دةست كارى كردوة و ئةوا دةبيَت رِةوانةى دادطاى طومرطى بكريت .
نؤيةم:
َوةشاندنةوة بيَت
ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى الشة و كابينةيان ليَك جيا ناكريَتةو برِاونةتةوة دةبيَت تةنها بؤ هةل
بةمةرجيَ ك خاوةنى داوا بكات لة فةرمانطةى داد نووسى كفالةت بدات ئينجا كارى ياسايى لـة فةرمانطـةى
طومرطى ثةيوةنديدار بؤ بكريَت بة رةزامةندى وةزارةتى ناوخؤ.
دةيةم:
بؤ ئةجنامدانى كا رى طومرطى يان ياسايى بؤ ئةو ئوتؤمبيَالنةى كة تؤماركراون ثاشان طؤرانكاريان تيَدا نةكريت،
سز اكةيان بةم شيوةيةى خوارةوة دةبيت .
 -١طؤرينى رِةنطةكةى (اللون) بؤ ئةو ئؤتؤمبيَال نـةى كـة دواى تؤمـاركردن ئـةجنام ئـةدريت ()%٥ى رةمسـى
طومرطيةكةى × ( )٥دةكريَت.
 -٥ئةو ئوتؤمبيَالنةى كة الشة (شاصى) و كابينة ( قمارة ) يان جياواز نية (بةلـةمن) دةسـكارى ثليتـةيان
كرابيَ ت وة ذمارةى حفريان رةسةن بيت  %٥وةرمسى طومرطى × ٥دةكريَت.
 -1دةسكارى ثليتةى كابينة ( قمارة ) لة ئةجنامى كؤن بون يان دةعم ...هتد ذمارة شاصى قمارة يان جياوازة
( ) % ٢رِةمسى طومرطيةكةى × ٥دةكريَت.
 -1ئةطةر ذمارةى الشة(شاصى) دةستكارى كرابيَت لة ئةجنامى دةعم يا ن خؤركةو كـؤن بـوون يـان طـؤرينى
شاصى بةشيَوةى ياسايى( )%١٠رةمسى طومرطى × ٢دةكريَت .
 -٢ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة ذمارةى (شاصى) يان رةسةنة و زياتر لة جيَ طةيةك ثليتى قمارةيان هةية لة كـاتى
كةوتنى يةكيك لة ثليتةكان ،تةنها ضةسثاندنى خةسلةتةكانى (تثبيت مواصفات) بؤ بكريَت .
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 -6ئةو ئؤتؤمبيَال نةى كة الشةو كابينةيان كة ليك جياناكريتةوة (بةلةمن) زياتر لة جيطةيةك ذمارةى شاصى
و ثليتةيان هةية ئةطةر دةسكارى يةكيَ ك لة ذمارةكان كرابوو لة جيَ طةكةى تر رةسةن بوو  ،ئؤتؤمبيَلةكةش
برِ اوة نةبوو ضةسثاندنى لة خةسلةتةكانى (تثبيت مواصفات) بؤ بكريَت .
 -7ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة بةشيَ وةى ناياسايى دةسكارى ذمارةى (شاصى) يان كراوة يان شاصى طؤراوةو سةرةتا
( اوليات) ى ياسايى نية بة ياساى سزادانى عيَراقى مامةلة لةطةلَ بكريَت .
 -٥ئةو ئؤتؤمبيَالنةى بةهاكةيان لة ثيَ ناسةدا نية ثليتةكةيان كةوتووة ( )%٢رةمسى طومرطى ×( )٥دةكريَـت
بةهاكةى بةليذنة ديارى دةكريَت .
 -9بؤدى لؤرى  ،بؤدى طةآلبة  ،عارةبانةى تةنكةر ،عارةبانةى فالت ئةطةر دروسـتكراوى نـاوخؤ بيَـت يـان
لةشارةكانى ترى عيَراق دروست كرابيَت ،بة ثيَى ثيَناسة رةمسى طومرطيةكةى ديارى دةكريَت  ،دواتر بةرِيَذةى
( ) %١٠رِةمسى طومرطيةكةى × ( )1دةكريَت .
لةكاتى ئةجنام دانى كارى ياسايى ،وةك سزا بة مةرجىَ ئةو طؤرِانكارية ذمارة و درومشى طومرطى ىلَ بدريَت.
 -١٠الشةى عارةبانة ئةطةر ثليَتةكةى دةست كارى كرابوو وة حفرى الشةى رةسةن نةبوو ياخوت حفرى الشةو
ثليَتةكةى دةست كارى كرابو و ثيَويستة رةوانةى دادطاى طومرطى بكريَت .
 -١١ئةطةر حةفرى الشةى عةرةبانة رةسةن بوو وة ثليَتةى نةبوو ضةسثاندنى خةسلةتةكانى بؤ دةكريَت بة كريىَ
ثشكنني .
 -١٥عارةبانةى تريَلة كة دروستكراوى بيانية و سةرةتاى نية و ذمارةى الشةى رِةسةنة و دةستكارى نـةكراوة
دةبىَ رِ ةزامةندى وةزارةتى ناوخؤى هةبيَت ئينجا كارى تؤمـارى بـؤ دةكريَـت  ،بةهاكـةى دةخـةمليَنريَت
بةرِيَذةى(  ) %٢بةهاكةى رِةمسى طومرطى ىلَ وةردةطرييَت .
 -١1هةر عارةبانةيةك ئةطةر حفرى الشةى نةبوو الشةى تةنها ثليَت بوو ثليَتةكة رةسةن بـوو ثليَتةكـةى بـؤ
بكريَ ت بة ذمارة و درومشى طومرطى لةبةر ئةوةى ثليَتةكةى قابيلى كةوتن و ليَبوونةوةية.
 -١1الشةى عارةبانةى (تريلة) ئةطةر ذمارةى الشةى لةسةر حةفر و ثليَتة بوو حةفرةكةى رةسةن بـوو بـةآلم
ثليَتةكةى دةستكارى كرابوو يان كةوتبوو تةنها كريَى ثشكنينى ليَوةر دةطرييَت ثنتة و درومشى ىلَ نادريَت
ذمارةى رةسةنى سةر عارةبانةكةى بؤ دةضةسثيَندريَت .
يازدة:
أ -طؤرينى كابينة (قمارة) يان الشة (شاصى) قةدةغةية جطة لةو كابينة (قمارة) يان الشة كـة سـةرةتايان
هةية كة دةيسةمليَنىَ لة دةرةوة هاتووة يان بة نووسراوى ترقني قيد لة مةزادى ئاشكرا كرِاوة ثاشان كابينة
كؤنةكة ثان بكريَتةوة وة الشة كؤنةكة ثارضة ثارضة بكريَت لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةندى دار.
َطر لة دةرةوةى هةريَم كؤنووسى ثشكنينى بؤ رِيَك دةخريَت لةاليةن
ب -بؤ هيَنانى كابينةى ئؤتؤمبيَلى بارهةل
ليذنةى هاوبةشى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ط ومرط و بةرِيَوةبةرايةتى طشـتى هاتووضـؤ ثاشـان بـة نووسـراو
ئارِاستةى ئةو دةروازةية دةكريَت كة كابينةكةى ىلَ ديَتة ناو هةريَم.
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دوازدة:
ئةو ئؤتؤمبيَل و ئامريانةى بىَ ذمارةن و بىَ سةرةتان وةزارةتى ناوخوَ داوا دةكات تؤمار بكريَن يان تؤمار كراون
َسوكةوتيان
َى ( )٢هةل
َى ( )٥٠٠1و بةثيَى رِيَنماييةكانى بةشى ثيَنجةم خال
بةثيَى بآلونامةى ذمارة ()6ى سال
لةطةلَ دةكريَت وة ئةطةر دةستكارى ذمارةى الشةيان (شاصى) كرابوون دةبىَ رِةوانةى دادطاى طومرطى بكريَن .
سيَزدة:
ئةو ئؤتؤمبيَال نةى تؤمار كراون لة بةرِيَوةبةرايةتى هاتووضؤَى شار ةكانى هةريَمى كوردسـتان خـاوةنى دةيـةو َى
بيباتة دةرةوةى هةريَم بةيةك جارى ثاش وةرطرتنى رِةزامةندى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى هاتووضـوَ وةرطرتنـةوةى
ساآل نة و تابلوَ و كوذانةوةى سةرةتاكان بةثيَى ثيَناسة باجى طومرطيان ىلَ وةردةطرييَت وة ئةطةر مؤديليان لة
خوار ثيَناسةى طومرطى بوو بةهاكةى دةخةمليَنريَن بةرِيَذةى ( )% ١رِةمسى طومرطى ىلَ وةردةطرييَت .
ضواردة:
َة وةك ثامشاوة وةكو (اثار) قةدةغةية بضيَتة دةرةوةى هةريَم .
ئةو ئؤتؤمبيَالنةى تةمةنيان ( )1٠سال
ثانزة:
َة لة ذمارةى الشةيان لةطةلَ مةنةفيَستةكةى
ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى ديَنة ناو هةريَمى كوردستان ئةطةر هةل
هةبيَت لة بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى ( هةوليَر و دهوَك و سليَمانى ) بؤيان رِاست بكريَتةوة بة مةرجيَك ئةو ذمارة
َةية كاريطةرى لة سةر طوَرِينى موَديل نةبيَت وة ئؤتؤمبيَلى كيلؤ مةتر سفر ئةطةر ( )1سىَ ذمارةى الشة
هةل
َة بيَت ثيَويستة رِةوانـةى
َة بوون يان هةشتةمني ذمارة كة مؤديل ديار دةكات هةل
سةرةتاي يةكةى ثيَكةوة هةل
دةروازةى ئةو سنوورة بكريَتةوة كة ليَوةى هاتؤتة ناو هةريَم بؤ رِاست كردنةوةيان .
شازدة:
بؤ هيَنانى ئؤتؤمبيَل ى زريثؤش (درع) بؤ ناو عيَراق و هةريَم ثيَويستة رِةضاوى ئةم خالَ و مةرجانةى خـوارةوة
بكريَت بؤ هةر كةسيَك و هةر كؤمثانيايةك -:
أ -وةزيرى ناوخؤ بؤى هةية دةسةآل ت بدات بؤ رِيَطاثيَدانى هاووردنى ئؤتؤمبيَلى زريثؤش (درع) .

ب -ئؤتؤمبيَل ى ناوبراو لة برِطةى (أ) تؤمار دةكريَت لة تؤمارطةى تايبةتى برِوادار لة بةرِيَوةبةرايةتى طشـتى
هاتووضوَى عيَراق يان هةريَم لة ماوةى ( ) 1٠سى رِؤذ لة بةروارى هاتنى .
ج -ثيَويستة فةرمانطةكانى مريى و هاووآل تيان و كؤمثانياكانى كةرتى تايبةت و تيَكـةآلو وةاليةنـةكانى تـر
هةسنت بة تؤماركردنى ئؤتؤمبيَل ى زريثؤش (درع) كة تايبةتة بة خؤيان وة ثيَشوو تر تؤمار نـةكراوة يـان
طوَرِانى بة سةردا هاتووة (حتوير) لة ئؤتؤمبيَل ى ئاسايى بؤ زريثؤش لة تؤمارطةيةكى تايبةتى باوةرِثيَكراو

لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى هاتووضؤ.
د  -ثيَويستة رِةزامةندى بةرِيَوةبةرى طشتى هاتووضوَ يان دةسةآل ت ثيَدراو وةربطرييَت لة كـاتى طواسـتنةوةى
َك يةتى زريثؤش لة فرؤشيار بؤ كرِيار وة هةروةها (حتوير) كردنى ئؤتؤمبيَلى ئاسايى بـؤ ئؤتـؤمبيَلى
مول
زريثؤش يان طوَرِينى بؤ ناوى كةسيَكى تر .
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َى
ه -بةرِيَوةبةرى طشتى هاتووضوَ بؤى هةية برِيارةكانى (احكـام) ى ياسـايى هاتووضـوَى ذمـارة ()٥6ى سـال
( )٥٠٠1جىَ بة جىَ بكات لة سةر ئةو كةسانةى سةرثيَضى لةو برِيارة دةكةن .
و -لةكاتى طؤرِينى ئؤتؤمبيَل ى ئاسايى بؤ زريثؤش دةبيَـت ئؤتؤمبيَل ةكـة بنيَردريَتـة بةرِيَوةبةرايـةتى طشـتى
طومرط بةثيَدانى رةزامةندى لة بةريَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدار ثشكنينى لة سةر بكريَت وة رِةسـم
لةو ثارضانةى كة طوَردراوة وةربطرييَت.
ز -برِيارةكة ئةو ئؤتؤمبيَل ة زريَثؤشانة ناطريَتةوة كة بةشيَوةى هيَنانى كاتى (ادخال كمرك مؤقت) هاتؤتة نـاو
هةريَم بة مةرجيَك بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط ئاطادارى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى هاتووضوَ بكـات بـةو
ذمارة كاتية و جؤرو ذمارةى الشةو مؤديَلةكةى دراوةتة ئؤتؤمبيَل ى ديارى كراو وة ناونيشانى ئةو اليةنةى
كة بةكارى دةهيَنىَ لة ماوةى ( )1٠رؤذ .
ر -وةزارةتى ناوخؤ بة هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتى دارايى رِيَنماى ثيَويست دةردةكةن بؤ ئاسانكارى جىَ بةجىَ
كردنى برِيارةكة .
ح -بؤ ئؤتؤمبيَلى زريثؤش كاتىَ طؤرِانكا رى تيَدا دةكريَت (دووقات) سزاى ىلَ وةردةطرييَ .
حةظدة:
ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى ذمارةى الشةيان دةستكارى كراوة يان بؤ هةر طوَرانكاريةكى تر رِةوانـةى دادطـاى
طومرطى دةكريَن الى خاوةنةكانيان مبيَنيَتةوة ثاش وةرطرتنى كةفالةتى دادنووس بة بةهاى ئؤتؤمبيَلةكة تاوةكو
كيَشةى لة دادطاى طومرطى تةواو دةبيَت .
هةذدة:
ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى ديَنة ناو هةريَم ثاشان خاوةنةكانيان رِةخنةيان هةية لة سةر مؤديلةكانيان ثيَويستة
بؤ ضارةسةر كردنى كيَشةكانيان سةردانى ئةو دةروازةيـة بكـةن كـة ئؤتؤمبيَل ةكـةى ليَوةهاتؤتـة نـاو هـةريَم
بةمة رجيَك ديارى كردنى مؤديلةكةى لةسةر ثيَكهاتةكانى نةبيَت .
نؤزدة:
أ -ئةو ئؤتؤمبيَال نةى كة طةشتياران لة كاتى هاتنيان بؤ ناو هةريَم لةطةلَ خؤيان دةهيَنن مؤديلةكانيان لة خوار
مؤديلى رِيطا ثيَدراوة ئةطةر خاوةنةكةى نةيويست بيطةرِيَنيَتةوة دةبيَ تـةنازول بكـات دةسـتى بـة سـةر
دادةطرييَت و (مصادرة) دةكريَت بةثيَى ياسايى طومرطى عيَراقى .
ب -هةر ئؤتؤمبيَليَـك طةشـتيار لةطـةلَ خـؤى دةيهيَنيَـت مـؤديلى ريَطـا ثيَـدراوة خاوةنةكـةى داوادةكـات
َطةنامانة هةية :
نةيطةريَنيَتةوة ثيَويستى بةو مةرج و بةل
 -١دةبىَ بة ليَخورين هاتبيَت .
 -٥مةرجةكانى كواليتى كؤنرتؤىل هةبيَت .
 -1سالنامةى رةسةن كة بيسةمليَنىَ كة بةناوى ئةو كةسةية .
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َطانامةى عيَراقى هةبيَت .
 -1ئةو كةسة ثيَويستة عيَراقى بيَت و بةل
 -٢بة وةكالةت نابيَت و بؤ كؤمثانياش نابيَت .
 -6ثيَويستى بة مؤلةتى هاوردن نية .
بيست:
أ -دانانى ليذنةى ها وبةش لة نيَوان بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى (هةوليَر /دهؤك /سليَمانى) و بةرِيَوةبةرايةتيةكانى
هاتووضؤى ثةيوةنديدار بؤ ضارةسةركردنى هةر كيَشةيةكى ئؤتؤمبيَل كة رِؤذانة ديَتة ثيَش .
ب -بؤ هةر ثيَشهاتيَك و كيَشةيةكى ئؤتؤمبيَل و ئاميَر لة دةروازة سنووريةكان ديَتة ثيَش بة ليذنةى هاوبةش
لة ئاستى ثاريَزطاكان لةطةلَ دةروازة سنوريةكان بريارى لة سةر دةدةن وة ئةطةر نةتوانرا ضارةسةرى بكةن بة
ليذنةى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى طومرط و بةرِيَوةبةرايةتى طشتى هاتووضوَ برِيارى لة سةر دةدةن .
بيست و يةك:
َطر و ئاميَ رانةى كة ديَنة ناو هةريَم ذمارةى الشةيان خؤركة ليَى داوة و رِةسةنة هةنديَك
ئةو ئؤتؤمبيَلة بارهةل
ذمارةيان ديارة مؤديلةكةيان ريَطاثيَدراوة ثيَويستة لة سةرةتاكانى لةو دةروازةيةى كة ليَى ديَتـة نـاو هـةريَم
ئاماذةى ثىَ بدريَت لة ناو مةنةفيَست وة ئةطةر مؤديل لةسةر ذمارةى الشة ديارى بكريَـت ذمارةكـانى ديـار
نةبوون ريَطاى ثيَنادريَت
بيست و دوو:
ئةو هاووآلتيانةى كة بة ئؤتؤمبيَل ى تايبةتى خؤيان ديَنة ناو هةريَمى كوردستان بةثيَى ئةم خاآلنـةى خـوارةوة
َدا بكةن -:
َسوكةوتيان لةطةل
هةل
 -١لة جياتى وةرطرتنى ثاسةثؤرت مؤريَكى تايبةتى بة هيَنانى ئؤتؤمبيَل لة ثاسةثؤرتةكةيان بدريَت لةاليةن
بنكةى ثاسةثؤرتةوة وة جؤرو مؤديل و ذمارةى الشة لةسةر ثاسةثؤرتةكةى تؤمار بكريَت .
َةتةكانيةوة لة فؤرميَكى تايبةت
 -٥لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتى طومرطةوة ثشكنينى ئؤتؤمبيَلةكة بة خةسل
رِيَك خبريَت.
 -1لةكاتى طةرِانة وةيان لة هةر دةروازةيةكى زةمينى و ئامسانى و دةريايى رِيطايان ثىَ نةدريَت لة ضوونة
دةرةوةيان تاكو ئؤتؤمبيَلةكة دةطةرِيَننةوة .
 -1لةكاتى هاتنة ذوورةوةى ئؤتؤمبيَلى طةشتيارى بيانى /بؤ ناو هةريَم ناو نيشانى تةواوى وةربطرييَت ذمارةى
ثاسثؤرت و ذمارةى مؤبايل خبريَتة سةر فؤرمى ثشكنينى ئؤتؤمبيَلةكة .
بيست و سىَ:
دةفتةرى ريَثيَدانى طةرِانى ئؤتؤمبيَل (دفرت رخصة جتوال السيارات) .
ئةو هاوآلتيانةى دانيشتووى هةريَمى كوردستانن بة ئؤتؤمبيَلى تايبةتى خؤيان سةفةر دةكةن بؤ دةرةوةى هةريَم
بؤ ثيَدانى دةفتةرى طةرِانى ئؤتؤمبيَل (رخصة جتوال) لة بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدار رِةضاوى ئةم
خاآلنةى خوارةوة بكريَت :
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َطرى رِةطةزنامةى عيَراقى بن .
 -1ثيَويستة خاوةنى ئؤتؤمبيَل و بريكارةكانى هةل
 -٥دةبيَت ئؤتؤمبيَلةكة لة بةرِيَوةبةرايةتيةكانى هاتووضؤى شارةكانى هةريَم تؤمار كرابيَت .
 -1ثيَويستة خاوةنى ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة لة هةريَمى كوردستان دةردةضن داواكارى ثيَشكةش بة
بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدار بكةن بؤ ثيَدانى دةفتةرى رِيَثيَدانى طةرِانى ئؤتؤمبيَل .
َدانةوة (عالمة حجز) لة سةر ئؤتؤمبيَلةكة دادةنريَت لة بةرِيَوةبةرايةتى هاتووضوَى ثةيوةنديدار ،
 -1نيشانةى طل
َنيابوون لة
دواى ئةوةى بةرِيَوةبةرايةتى طومرط نووسراويَك ئاراستةى ئةو بةرِيَوةبةرايةتية دةكات  ،بؤ دل
َةى فرؤشنت وبةناو كردن بؤ ئؤتؤمبيَلةكة تا وةكو بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى
سةرةتاكان و ئةجنام نةدانى مامةل
ثةيوةنديدار ئاطاداريان دةكاتةوة لةطةرِانةوةى ئؤتؤمبيَلةكة .
 -٢بؤ ئؤتؤمبيَل ى مريى دةبيَت نووسراوى فةرمى لة وةزارةتى داواكار ئارِاستةى بةرِيَوةبةرايةتى طومرط بكريَت
بة واذووى وةزير يان بريكارى وةزير .
 -6خاوةن ئؤتؤمبيَل بؤى هةية داوا لة بةرِيَوةبةرايةتى طومرط بكات بؤ طؤرِينى ناوى شوفيَرةكان و ثيَدانى
دةفتةريَكى ريَثيَدانى طةرِانى نوىَ بة مةرجيَك بةهاى ديارى كراوى دةفتةرةكة بدات .
 -7لةكاتى ثوضةلَ كردنةوةى دةفتةرى طةرِانى ريَطا ثيَدانى ئؤتؤمبيَل ثيَويستة خاوةنى ئؤتؤمبيَل يان
بريكارةكةى ئامادةبيَت .
 -٥لةكاتى تازةكردنةوةى طةرِانى ئؤتؤمبيَل ثيَويستة كةفيلةكةى ئامادة بيَت لة بةريَوةبةرايةتى طومرطى
ثةيوةنديدار.
 -9برِة ثارةى ديارى كراو وةردةطرييَت بؤ ريَكخستنى دةفتةرى رِيَثيَدانى طةرِانى ئؤتؤمبيَل بةم شيَوةى خوارةوة:
َطرو كرىَ  ،برِى ( )٥٠,٠٠٠هةشتا هةزار دينار وةر دةطرييَت بؤ دةفتةرى ()7٥
أ -بؤ ئؤتؤمبيَلى بارهةل
حةفتاو دوو سةفةرى .
َطر و كرىَ و تايبةت  ،برِى ( )1٠,٠٠٠سى هةزار دينار وةر دةطرييَت بؤ دةفتةرى
ب -بؤ ئؤتؤمبيَلى بارهةل
( )٥١بيست و يةك سةفةرى .
ج  -بؤ ئؤتؤمبيَلى تايبةت يان كرىَ  ،برِى ( )٥٠,٠٠٠بيست هةزار دينار وةر دةطرييَت بؤ دةفتةرى ( )١يةك
سةفةرى .
ثيَدان و نوىَ كردنةوة

د -كريَى ثشكنني وةردةطرييَت  ،بةبرِى ( ) 7٢٠٠حةفت هةزارو ثيَنج سةد دينار لةكاتى
و ثوضةلَ كردنةوةى دةفتةرى رِيَثيَدان .
ه  -لةكاتى دةرضوون و طةرِانةوةى ئؤتؤمبيَل لة دةروازةكان كريَى ثشكنينى بة برِى ( )7٢٠٠حةوت هةزار و
ثيَنج سةد دينارى ىلَ وةردةطرييَت .
َةى وون بوونى بؤ بكريَت لة
و -لةكاتى وون كردنى دةفتةرى رِيَثيَدانى طةرِانى ئؤتؤمبيَل دةبيَت مامةل
فةرمانطةى ثؤليس بة برى  7٢٠٠٠دينار دواتر سزاى وون بوونى دةفتةرةكةى ىلَ وةردةطرييَت .
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ز -دواى ( )١يةك مانط لة بةسةرضوو نى ماوةى دةفتةرةكة سزاى دواكةوتن بؤ هةر رؤذيَك برِى يةك هةزار
دينار وةردةطرييَت .
ر -ئةو هاووآلتيانةى دةفتةرى طةرِانى ئؤتؤمبيَليان (رخصة التجوال) دةرهيَناوة و هيض سةفةريَكيان ثىَ
نةكردووة لة هةر رِيَكةوتيَك بيَت لة سزاى دواكةوتنيان دةبوردريَن .
ح -لةكاتى نةطةرِانةوةى ئؤتؤمبيَل ةكة دواى ئاطادار كردنةوةى خاوةنةكةى لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى طومرط
ئةطةر خاوةنةكةى لة ماوةى مانطيَك دواى ئاطادار كردنةوة ثابةند نةبوو بةطةرِانةوةى ئؤتؤمبيَلةكةى
َى ( )١9٥1رِيَوشويَنى ياسايى بةرامبةر
بةثيَى ماددةى()١9٥-١9١ى ياسايى طومرطى ذمارة ( )٥1سال
دةطرييَتة بةر .
خ -بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى دةروازة فةرميةكان بؤيان هةية دةفتةرى يةك سةفةرى ريَثيَدان بدةن بةو
ئؤتؤمبيَالنةى تايبةتن لة دواى طةرِانةوةيان دةفتةرةكةيان ىلَ وةردةطرييَتةوة .
ن -ئةو ئؤتؤمبيَالنةى دةفتةرى رِيَثيَدان وةردةطرن  ،ئةطةر لة دةرةوةى ووآلت دةستى بةسةر داطريا بة تؤمةتى
دزيارى ياخود هةر تاوانيَكى تر ثيَويستة بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةندار بطةرِيَتةوة بؤ برِيارى دادطا ،
دواتر رِةزامةندى بةرِيَوةبةرى طشتى طومرط ثىَ وةربطريَت بؤ ثوضةلَ كردنةوةى (إبطال) دةفتةرةكة .
س -ئةو هاووآلتية بيانيانةى كة لة كوردستان نيشتةجيَن وة ئؤتؤمبيَلي هةريَمى كوردستانيان بة ناوة يان
بةناوى كؤمثانياكةيانة رِيَطايان ثىَ دةدريَت بؤ سةفةر كردن بؤ دةرةوةى هةريَم كة وةزارةتى ناوخؤى هةريَم
رِةزامةندى دابوو بة نووسراويان ذمارة ( )١٥167لة  ٥٠١١/6/6وة بة نووسراوى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى
طومرط بة ذمارة ( )6٥٠٥لة  ٥٠١١/6/٥7طشتاندن كراوة بة مةرجيَك كفالةت بدات ئؤتؤمبيَلةكة
بطةرِيَنيَتةوة  ،ئينجا دةفتةرى رِيَطاثيَدانى (رخصة جتوال)ى ثيَبدريَت .
ع -بةهاى ئؤتؤمبيَلةكة بةثيَى خشتةى ديارى كراوى ناو ئةم ريَنمايية ديارى دةكريَت وةكارى كةفالةت و
َى ١99٥ى عيَراقى ديارى دةكريَت .
كةفيلةكة بةثيَى ياساى داد نووسى ذمارة ()11ى سال
خشتةى ديارى كردنى بةهاى ئؤتؤمبيَل بوَ دةفتةرى طةرِانى ئؤتؤمبيَل
ئؤتؤمبيَلى صالوَن هةموو جؤريَك  +استيشن نزم

١

موَديل

 ٥٠٠٠بؤ خوارةوة

 ٥٠٠١تاوةكو ٥٠٠9

 ٥٠١٠تاوةكو ٥٠١٥

 ٥٠١1بؤ ٥٠١1

بةها

 1مليوَن

 6مليوَن

 ٥مليوَن

 ١٠مليوَن

ئؤتؤمبيَلى استيشن (بلَند)

٥

موَديل

 ٥٠٠٢بوَخوارةوة

 ٥٠٠6تاوةكو ٥٠١٠

 ٥٠١١تاوةكو ٥٠١٥

 ٥٠١1بؤ ٥٠١1

بةها

 6مليوَن

 ٥مليوَن

 ١٠مليوَن

 ١٥مليوَن
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ئؤتؤمبيَلى تويوتا الندطروز استيشن لةم بابةتانة طران بةها بيَت

1

موَديل

 ٥٠٠٢بوَخوارةوة

 ٥٠٠6تاوةكو ٥٠١٠

 ٥٠١١تاوةكو ٥٠١٥

 ٥٠١1بؤ ٥٠١1

بةها

 ٥مليوَن

 ١٠مليوَن

 ١٥مليوَن

 ١٢مليوَن

ئؤتؤمبيَلى بار هةلَطر هةموو جوَريَك جطة لة ثيك اب

1

موَديل

 ٥٠٠٠بؤخوارةوة

 ٥٠٠١تاوةكو ٥٠٠1

 ٥٠٠٢تاوةكو ٥٠٠٥

 ٥٠٠9بؤ ٥٠١1

بةها

 ٥مليوَن

 ١٠مليوَن

 ١٥مليوَن

 ١٢مليوَن

ئؤتؤمبيَلى ثيكاب هةموو جؤريَك

مؤديل

 ٥٠٠٠بؤ خوارةوة

 ٥٠٠١بؤ ٥٠٠1

 ٥٠٠٢بؤ٥٠٠٥

 ٥٠٠9بؤ ٥٠١1

بةها

 6مليؤن دينار

 ٥مليؤن دينار

 ١٠مليؤن دينار

 ١٥مليؤن دينار

َى  ٥٠١1بؤ سةرةوة برِى ( )١,٠٠٠,٠٠٠يةك مليؤن دينار دةضيَتة سةر
تيَبينى /بؤ هةر مؤديليَك لة دواى سال
بةهاكةى .
بيست و ضوار:

عارةبانة ئةطةر حةفرى الشةى نةبوو تةنها ثليَتةى هةبوو وة ثليَتةكةشى دةستكارى كرابوو لة سنوورةكان
رِيَطايان ثىَ نةدريَت بؤ ناو هةريَم .
بيست و ثيَنض:

ئةو ئؤتؤمبيَل و ثاسانةى وةكو طةشتيار ديَنة ناو هةريَمى كوردستان بةم شيَوةيةى خوارةوة رِةمسى طومرطى
هاتنة ذوورةوةى كاتيان ىلَ وةردةطرييَت-:
أ -بؤ ئؤتؤمبيَلى كرىَ و تايبةت :

باجى هاتنة ذوورةوةى كاتى ( )١٠دة دؤالر
فؤرم
ثوىل دارايى
كريَى بانك
كريَى ثشكنني
ب -بؤ ئؤتؤمبيَلى ثاص -:
باجى هاتنة ذوورةوةى كاتى

( )١٢,٠٠٠ثانزة هةزار دينار
( )1٠٠٠سىَ هةزار
( )١٢٠٠هةزار و ثيَنج سةد
( )1٢٠٠ضوار هةزار و ثيَنج سةد

( )٥دوو دؤالر
( )١يةك دؤالر
( )1سـىَ دؤالر

( )7٢٠٠حةوت هةزار و ثيَنج سةد

( )٢ثيَنج دؤالر
( )٢٠ثةجنا دؤالر

( )6٠,٠٠٠شةست هةزار

فؤرم
ثوىل دارايى
كريَى بانك

( )٥دوو دؤالر
( )١يةك دؤالر
( )1سىَ دؤالر

( )1٠٠٠سىَ هةزار
( )١٢٠٠هةزار و ثيَنج سةد
( )1٢٠٠ضوار هةزار و ثيَنج سةد

كريَى ثشكنني

( )٢ثيَنج دؤالر

()7٢٠٠حةوت هةزار و ثيَنج سةد
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َى سةرةوة ديارى كراوة بؤ ماوةى ( )1٠رؤذ رِيطايان ثىَ دةدريَت ئةطةر
ج -ئةو ئؤتؤمبيَل و ثاسانةى وةك لةخال
لةو ماوةيةى بؤيان ديارى كراوة دوا بكةون بؤ هةر رؤذيَك برِى ( )1٠٠٠سىَ هةزار دينار سزايان ليَوةر
دةطرييَت .
د -ئةو هاووآلتية بيانيانةى بة ئؤتؤمبيَلى تايبةتى خؤيان ديَنة هةريَمى كوردستان و كار دةكةن يان
كؤمثانيايان هةية ريَطايان ثيَدةدريَت بؤ ماوةى شةش مانط مبيَننةوة بة مةرجيَك ماوةى ئيقامةكةيان
يةكسان بيَت و بةسةر نةضووبيَت .
بيست و شةش:

 -١هيَنانى جامى ئؤتؤمبيَلى زريثؤش (درع) دةبىَ رِةزامةندى وةزارةتى ناوخؤى هةريَمى هةبيَت بةثيَى
ثيَناسةى طومرطى رِةمسى طومرطى ليَوةردةطرييَت .
 -٥دواى وةرطرتنى رِةزامةندى وةزارةتى ناوخؤ ئؤتؤمبيَلى زريثؤش (درع) دووجار (دووقات) رِةمسى طومرطى َ
ىل
وةردةطرييَت كة لة ثيَناسةدا ديارى كراوة .
بيست و حةوت:

لةكاتى هيَنانى ئؤتؤمبيَلى كةلةثور بؤ ناو هةريَم دةبيَت بةثيَى ئةو مةرجانةى كة لة خوارةوة ديارى كراوة -:
 -١رِةزامةندى وةزارةتى ناوخؤى هةبيَت .
 -٥نابيَت تةمةنى ئؤتؤمبيَلةكة لة( )1٠ضل سالَ كةمرتبيَت .
 -1دةبيَت ذمارةى الشةى رِةسةن بيَت .
 -1لة كاتى وةرطرتنى رِةمسى طومرطى بةثيَى ثيَناسةى طومرطى  ،بة دوايني مؤديل هةذمار بكريَت و دوو
بةرامبةرى ىلَ وةربطرييَت .
َطةنامةى رِةسةنى ئةو ووآلتةى هةبيَت كة ليَى هاووردة كراوة .
 -٢بةل
َيَننامة لة خاوةنى وةربطرييَت كة مافى كةسى بة سةرةوة نية .
 -6بةل

بيست و هةشت:

لةكاتى هاتنى ئؤتؤمبيَل ى صالوَن و استيشنى بةكارهاتوو لة دةرةوةى هةريَم بوَ ناو هةريَم كار بة ليستى كوَدى
دووةىل بكريَت يان ئةو سةرةتايانةى لةطةلَ ئؤتؤمبيَلةكةدان لة كاتى ثشكنينى ئؤتؤمبيَلةكة (مةنشةئةكةى)
ديار بكريَت .

بيست و نؤ:

َطة نامةى ووآلتى دروستكةر
لةكاتى هاتنى ئؤتؤمبيَلى صالوَن و استيشن كيلؤ مةتر سفر بؤ ناو هةريَم دةبىَ بةل
(شهادة املنشأ)ى لةطةلَ دابيَت يان لة ناو فؤرمى ثشكنني بروانامةى ( )COCئاماذة بؤ ووآلتى دروستكةر
كرابيَت .

سى:

َى بوَ ناو هةريَم
َطرى بةكارهاتوو و نوىَ لةطة َل ئاميَرى ئينشائى و كشتوكال
لةكاتى هاتنى ئؤتؤمبيَلى بارهةل
ئةطةر لة كوَد ووآلتى دروستكةرى (بلد املنشأ) ديار نةبوو بة ليذنةيةك شويَنى دروستكةرى دياربكريَت بة
بةراوورد لةطةلَ سةرةتاكان .
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سى و يةك:

َطريَك لة كاتى هاتنى بؤ ناو هةريَم دةبىَ ذمارةى الشةى رِةسةن بيَت .
أ /هةموو ئؤتؤمبيَل و بارهةل
سى و دوو:

سةبارةت بةو ئؤتؤمبيَالنةى بة شيَوةيةكى كاتى ديَنة ناو هةريَم لةاليةن هاووآلتى بيانى ياخود هاووآلتى
عيَراقى كة لة دةرةوةى هةريَم دةذين رِةضاوى ئةم خاآلنةى خوارةوة بكريَت بؤ جىَ بة جىَ كردن -:
 -١ئةو هاووآلتيةى ئؤتؤمبيَلةكةى هيَناوةتة ناو هةريَم بؤ ماوةى ( )٥دوو مانط رِيَطاى ثىَ بدريَت ثاش ئةو
ماوةية ئةطةر خاوةنةكةى دوا كةوت ثاشان طةرِايةوة بؤ ئةو سنوورةى كة ليَوةى هاتووة برِى ()1,٠٠٠
سىَ هةزاردينارى ليَوةربطرييَت بؤ هةر رِؤذيَك وةكو سزاى دواكةوتن .
 -٥ئؤتؤمبيَل بة شيَوةى كاتى كة هاتؤتة ناو هةريَم ئةطةر ماوةى ياساييةكةى ( )٥دوو مانطى تةواو
نةكردبوو بة دةست يةكيَكى تر بوو دةبيَت  ،دةستطري بكريَت لة اليةن ثؤليسى هاتووضؤ و هةر
مةفرةزةيةكى تر رِةوانةى نزيكرتين بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى بكريَت بةبرِى ( )٢٠٠,٠٠٠ثيَنج سةد هةزار
دينار سزا بدريَت بةآلم دةبيَت خاوةنة رِةسةنةكةشى ئامادة بيَت ئينجا ئؤتؤمبيَلةكةى ثىَ دةدريَتةوة بةآلم
بؤ ئةو هاووآلتيانةى كة يةك خيَزانن بةيةكةوةن لة دةرةوةى هةريَم ديَنةوة ئؤتؤمبيَلةكة بةدةست هةر
كةسيَكيان بيَت ئةم سزاية نايان طريَتةوة .
 -1ئةطةر ئؤتؤمبيَلةكةى فرؤشتبوو يان خاوةنةكةى نةى طةرِاندبؤوة وة ماوةى ياسايى ( )٥دوو مانطى
بةسةرضوو بوو ثيَويستة دةستطري بكريَت لة اليةن ثؤليسى هاتووضؤ و هةر مةفرةزةيةكى تر ثاشان رةوانةى
َى ()١9٥1
نزيكرتين بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى بكريَت بةثيَى ياسايى طومرطى عيَراق ذمارة ()٥1ى سال
ماددةى ( )٥٠٥سزا بدريَت وة بةهاى ئؤتؤمبيَلةكة لة اليان ليذنةيةكةوة ديارى بكريَت لة طومرطى
ثةيوةنديدار.
 -1ئةو ئؤتؤمبيَال نةى بة شيَوةى كاتى كة هاتؤتة ناو هةريَم ثاشان دةطةرِيَتةوة بؤ دةرةوةى هةريَم جاريَكى تر
لة اليةن هاووآلتيةكى تر دةهيَنريَتةوة بؤ هةريَمى كوردستان دةبىَ ئؤتؤمبيَلةكة لةم ووآلتة بهيَنريَت كة
تؤمار كراوة  ،وة سةرةتاكان بةناوى ئةو كةسةوة بيَت كة ئؤتؤمبيَلةكة ديَنيَت .
 -٢هةر ئؤتؤمبيَليَك مؤديلى رِيَطا ثيَدراو نةبوو وة لة دةرةوة (اسقاط) كرابوو لة دةرةوة رِيَطاى ثىَ نادريَت
بةشيَوةى كاتى داخيلى ناو هةريَم بكريَت .
 -6بؤ ئةو هاووآلتيانةى كة لة بوارةكانى خويَندنى باآل (مامؤستاى زانكؤ) ياخود وةبةرهيَنةر (مستثمر) يان
لةو شيَوةية لة دةرةوةى هةريَم دةذين رةطةزنامة بيانيان هةية كة لة هةريَمى كوردستان كار دةكةن ثاش
وةرطرتنى سةرةتاكان و هيَنانى نووسراو لةاليةن وةزارةتى خويَندنى باآل بة واذووى وةزير يان بريكار
وةبةرهيَنةر نووسراوى سةرؤكى دةستةى وةبةرهيَنان هةتا كؤتايى كارةكةى بة رِةزامةندى بةرِيَوةبةرايةتى
طشتى طومرط ئؤتؤمبيَلةكانيان لة البيَت و سالَ بة سالَ نوسراوى نويَكردنةوة بهيَنن ئينجا بؤيان نوىَ
دةكريَتةوة .
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سى و سىَ:

لة كاتى هاتنى ئؤتؤمبيَل و ئاميَر بؤ ئةجنام دانى ثرِؤذة لة ناو هةريَم لة اليةن كوَمثانياكانةوة دةبيَت بة
رِةزامةندى وةزارةتى ثةيوةنديدار يان دةستةى وةبةرهيَنان بيَت ثاشان بة رِةزامةندى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى
طومرط نوسراويان بؤ دةكريَت وة لة دةروازة سنووريةكان كةفالةتيان ىلَ وةردةطرييَت وة بوَ هةر ئؤتؤمبيَل و
ئاميَريَك برِى ( ) $٢٠ثةجنا دؤالرى ئةمريكى مانطانة ليَيان وةربطرييَت ئينجا ريَطايان ثيَدةدريَت بة ثيَي ئةو
ماوةيةى لة طريَبةست ديار كراوة وة لةكاتى طةرانةوةيان ثيَويستة رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديداربهيَنيَت .
سى و ضوار:

ئةو هاووآل تية عيَراقيانةى لة دةرةوة دةذين ثاسةثوَرتى عيَراقيان هةيةو ئيقامةى دةرةوةى ووآلتيان هةية لة
كاتى هاتنيان بة ئؤتؤمبيَلى تايبةتى خوَيان بوَ ناو هةريَم تةنها ثاسةثوَرت و ئيقامةكةى ىلَ وةربطرييَت .
سى و ثيَنض:

هيض كوَمثانيايةك بوَى نية ئؤتؤمبيَل هاووردة بكات بؤ ناو هةريَم بة ليَخورِين تةنها دةبيَت بةشحن هاووردةى
بكات .
سى و شةش:

هاتنى ئؤتؤمبيَل و ئاميَر لة دةرةوةى هةريَم لة هةموو دةروازةكانى هةريَمى كوردستان بة يةك شيَوة بيَت وة
َنامةى بيانى بؤ ووآلتانى ئةوروثا و ئةمريكا بؤ ووآلتانى عةرةبى
سةرةتاكانى ئؤتؤمبيَل و ئاميَرةكان وة (سال
فاتوورة يان (شهادة تسفري) لةطةلَ فؤرمى ثشكنني و ثسوولةى ثارة وةرطرتنةكة لةطةلَ سةرةتاكان(أالوليات)
َبطرييَت .
هةل
سى حةوت:

بؤ ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى دينة سنورةكانى هةريَمى كوردستان رةضاوى ئةم خاالنةى خوارةوة بكةن :
 -١ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى ديَنة سنوورةكانى بةرِيَوةبةرايةتيةكةتان بؤ طومرط كردن نابىَ دابطرييَت لة سةر
َطرةكة تاوةكو كارى طومرطى تةواو دةبيَت.
ئؤتؤمبيَلى بارهةل
 -٥ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى برِيارى طةرِانةوةيان دةدريَت دةبىَ ثيَش طةرِانةوةيان ئاطادارى هةموو
سنوورةكانى تر بكاتةوة .
 -1ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى ذمارةى الشةيان ضاثى دةرةوةية و ثليَتى قةمارةى كةوتووة يان دةستكارى كراوة
يان مؤديليان ريَطا ثيَدراو نية يان لةبةر هةر هؤيةكى تر كة بريارى طةرانةوةيان بؤ دةردةضيَت لة هةر يةك
َيَن نامةى ىلَ وةربطرييَت كة بيطيَريَتةوة و نةيباتة هيض سنووريَكى تر وة
لة سن ورةكان دةبىَ لةو سنوورة بةل
بة ثيَضةوانةوة خؤى بةر ثرس دةبيَت بةرامبةر ياسا ئةطةر ثابةند نةبوو بردية سنووريَكى تر بكريَتة كيَشةى
َسوكةوتى ياسايى
َى ()١9٥1ى هةمواركراو هةل
طومرطى و بةثيَى ياساى طومرطى ذمارة ()٥1ى سال
َدا بكريَت .
لةطةل
َطةنامةى ئؤتؤمبيَل و ئاميَرةكة رةسةن (اصلى) بيَت .
 -1داواكردنى بةل
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أ -بؤ ئؤتؤمبيَلى كيلؤمةتر سفر دةبىَ برِوانامةى ووآلتى دروست كةر (شهادة منشأ)ى هةبيَت .
َطةنامةى ئةو ووآل تةى هةبيَت كة ليَى هـاتووة بـة فـةرمى
َنامة بةل
ب  -بؤ ئؤتؤمبيَل ى بةكارهاتوو دةبىَ سال
سةرةتاكانى لة ووآل تى هاتوو كوذابيَتةوة واتا (اسقاط) كرابيَت .
سى و هةشت:

أ  -ئؤتؤمبيَلى ثاس لة ( ١٢تاوةكو  ) ١9نةفةر هاتنة ذورةوةى بة هةموو شيَوةيةك قةدةغةية.

ب -هاتنى ئؤتؤمبيَل ى جام رةش يان ئةوانةى جامةكانيان وةك ئاويَ نةية كةس لـةناوى ديـار نيـة بـة هـةموو
جؤرةكانى قةدةغةية .
سى و نؤ:

َطرى
َ طرانةى هاتووضؤى دةرةوةى هةريَم دةكةن ذمارةى كاتني و تؤمار نـةكراون يـان هـةل
سةبارةت بةو بار هةل
تابلؤى ثاريَزطاكانى عيَراقن بةم شيَوةى خوارةوة رةفتارى لةطةلَ دةكريَت
 -١ئةو ئؤتؤمبيَالنةى هةلطرى ذمارةى كاتى ( دهؤك  ،سليَمانى  ،هةوليَر )ن ريَطايان ثيَنةدريَت كار بكـةن
هةتا تؤمار دةكريَن لة بةريَوةبةرايةتيةكانى هاتووضؤى هةريَم.
َ طرى تابلؤى ثاريَزطانى عيَراقن كارتى زانياريـان ثيَـدراوة ئاسـايية كـار بكـةن
 -٥ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة هةل
وريَطايان ليَنةطرييَت .
َطرى (فحص مؤقت) بة هةمان برطةى( ) ١يةك ريَطاى ثيَنةدريَت هةتا تؤمار دةكريَت لة
 -1ئؤتؤمبيَلى بارهةل
سنوورى حكومةتى ناوةندى و كارتى زا نياريان ثيَدةدريَت لة هةريَم وةكو برِطةى ( )٥دوو.
ضل:

أ -هةرئؤتؤمبيَليَك لة بنةرةتدا ذمارةى الشةى حةفر نةبوو (جطة لة مواصفاتى ئـةمريَكى) تـةنها ثليَتـةى
هةبوو بة مةرجيَك ثليَتةكةى رةسةن بيَت ومؤديلى ريَطا ثيَدراو بيَت  .كارى طومرطى بؤ ئةجنام دةدريَت .
ب -هةر ئاميَريَك لة بنةرةتدا ذمارةى الشةى بة حةفر نةبوو تةنها ثليَتةى هةبوو بة مةرجيَك ثليَتةكةى رةسةن
بيَت ومؤديلى ريَطا ثيَدراو بيَت كارى طومرطى بؤ ئةجنام دةدريَت ورةوانةى طومرطى ثةيوةنديداردةكريَت بؤ
ثيَدانى دروشم و ذمارةى هةريَم بؤ الشةكةى .
ضل و يةك:

ريَ طا نادريَت بة هاوردةكردنى ئؤتؤمبيَل ى زيان ثىَ طةيشتوو و ليَدراو (املتضررة واملدعوماة) بـؤ نـاو عيَـراق و
هةريَمى كوردستان هةرضةندة نوىَ و مؤديلةكةش ريَطاثيَدراو بيَت .
ضل و دوو:

ئةو هاوالتية عيَراقيانـةى لـة دةرةوةى ووالت لةسـةفارةتةكان كـار دةكـةن لـةكاتى طةرانـةوةيان بـؤ ووآلت
بةيةكجارى دةتوانن ئؤتؤمبيَل يَك بؤخؤيان بهيَنن بؤ ريَطا ثيَدانى مؤديلةكةيان دةبـىَ ( )٢ثيَـنض سـالَ بةسـةر
بةروارى دروست كردنى زياتر تيَثةر نةكردبيَت .
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ضل و سى:

ئةو ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى بؤ ثرؤذةكان ديَنة ناو هةريَمى كوردستان و مؤديليان ريَطا ثيَدراوة بةثيَى ريَنمايى
وة كؤمثانيا داواى تؤماركردن دةكات دةبيَت نووسراوى اليةنى ثةيوةنديدار بهيَنيَت ثاشان بةريَوةبةرايةتى طشتى
َسوكةوتيان لةطةلَ دةكريَت لةو سنورةى هاتؤتة ناو هـةريَم وةكـو ئـةو
طومرط رةزامةندى دةدات و ئينجا هةل
ئؤتؤمبيَل و ئاميَرانةى كة يةكةم جار ديَن بؤ طومرك كردن لةرووى سةرةتاو ذمارةى الشةيان .

ضل و ضوار:

هاتنى ماتؤرسكيلى دوو تاية و سىَ تاية بؤ ناو هةريَم قةدةغةية تةنها ماتؤر سكيلى ضـوار تايـة نـةبيَت كـة
هاتنى ئاسايية .
ضل وثيَنض:

بؤ ئةو هاووآلتيانةى كة لةدةرةوةى ووآل ت دةذين و هاوسةرى يةكرتن واتا (ذن و ميَردن) بة ئؤتؤمبيَلى تايبةتى
خؤيان ديَنةوة ناو هةريَمى كوردستان ئؤتؤمبيَل ةكة لةسةر ناوى يةكيَكيانة و ئةوةيرتيان مامؤستاى زانكؤ و لةم
شيَوانةية بةمةرجيَك وةكالةتى بةرامبةرةكةى هـةبيَت وة نوسـراوى اليـةنى ثةيوةنديـداربيَنيَت بةمةبةسـتى
نويَكردنةوةى ماوةى مانةوةى .
ضل و شةش:

سزاى طومرطى سةبارةت بةدةستكارى كردنى ذمارةى الشةى عارةبانةى ( تةنكر ،قالب  ،لؤرى  ،لةم شيَوةية )
بةم شيَوةيةى خوارةوة دةكريَت:
 -١لةكاتى دةسكارى كردنى ذمـارةى الشـةى عارةبانـةى (تـةنكر  ،قـالب  ،لـؤرى  ،لـةم شـيَوةية) سـزاى
طومرطيةكةى بؤ ئةم سةرثيَضية بةثيَى جؤرى (دعوى) كة لة هةردادطايةك بة جؤريَك برِيارى لةسةر دةدريَت
و يةك ناخريَت.
بةشى شةشةم
رِيَنمايى جىَ بةجىَ كردنى ياساى طومرطى ذمارة ()53ى سالَى 6964ى عيَراقى هةموار كراو تايبةت بة تاوان و سةرثيَضةكانى
طومرط (اجلرائم الكمركية) وة ضؤنيةتى يةكاليى كردنةوةى كيَشة طومرطيةكان.

َى دةست بةسةر داطرياو داشكاندنى طومرطى لة بةهاو رِةمسى
 -١لةكاتى رِوودانى سةرثيَضى  ،كاآل و كةل و ثةل
َكو برِى بةهاو رِةمسى طومرطى ناو ثيَناسةى طومرطى بةتةواوى كارى ثىَ دةكريَت.
طومرطى ب ؤ ناكريَت و بةل
َى (  )١9٥1عيَراقـى
 -٥رِيَنماييةكانى تايبةت بة جىَ بةجىَ كردنى ياساى طومرطى ذمـارة( ) ٥1ى سـال
بؤيةكآلكردنةوة ى كيَشةطومرطيةكان لة طشت بةريَوةبةرايةتية طومرطيةكانى هةريَم بةم شيَوةي خوارةوة-:
أ -دةسةآل تى بةرِيَوةبةرايةتيةكانى طومرط بؤيةكآل كردنةوةى كيَشة طومرطيةكانى هاوردةكردنى كـاآل بـؤ نـاو
هةريَم تا بةهاى ( ) ٥٢,٠٠٠,٠٠٠بيست و ثيَنج مليؤن دينار بؤ سةرجةم بةريَوةبةرايةتيةكان بيَـت جطـة
لةبةريَـوةبةرايةتى طومرطى (ابراهيم خليل و بامشاخ) كة دةسةآل تى يةكالكردنةوةى كيَشةكانى طومرطى تـا
بةهاى ( ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ثةجنا مليؤن دينار بيَت  ،لةو برِة زياتر ثيَويستة كيَشةكة بؤ يةكالكردنةوة رِةوانةى
دادطاى طومرطى ثةيوةنديدار بكريَت.
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ب -دةسةآل تى بةريَوةبةرايةتية طومرطيةكان بؤ يةكاليكردنةوةى كيَشة طومرط يةكانى هةناردةكردنى كـاال بـؤ
دةرةوةى هةريَم رِةمسى طومرطى تا برِى ( ) ١,٠٠٠,٠٠٠يةك مليؤن دينار بؤ سةرجةم بةريـَوةبةرايةتيةكان
و برِى ( ) ٥,٠٠٠,٠٠٠دوو مليؤن دينار بؤطومرطى (ابراهيم خليل) وة لةو برِة زياتر ثيــَويستة كيَشـةكة
رِةوانةى دادطاى طومرطى ثةيوةنديدار بكريَت.
َ ةوةرى زيندوو ،بابةتى خيَرا بةسةرضوو ،بابةتى خيَرا طرِطرتـوو بةهاكـةى هةرضـةندبيَت
ج -مةرِ وماآلت  ،ثةل
َى ()١9٥1
لةاليةن بةرِيـَوةبةرايةتى ثةيـوةنديدار بـةثيَى ياسـاى طـومرطى عيَراقـى ذمـارة( )٥1ى سـال
يةكآليى دةكريَتةوة.
د -بؤ يةكاليكردنةوةى ئةو كيَشة طومرطيانةى كة تايبةتة بةو ئؤتؤمبيَالنةى كة جيَسازى (دفن) هةية ثيَويستة
كيَشةكةى رةوانةى دادطاى طومرط بكريَت .
َى ١9٥1
 -1برِى ئةو ثارانةى كة لة ماددةكانى (٥١٢تا  ) ٥٥٠كة لة ياساى طومرطى ذمـارة ()٥1ى سـال
عيَراقى هةمواركراو دا هاتووة كةتايبةتن بةتاوانة جؤراوجؤرةكان برِى سزاكان جـارانى (كـةرةتى) (١٢٠
)سةدو ثةجنا دينارى ثارةى نوىَ دةكريَت
َى ١9٥1ى هةمواركراو
 -1بة لةبةرضاوطرتنى ماددةى ( ) ٥66لة ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ()٥1ى سال
َة دةست بةسةر طرياوةكـان (حاصا بيا
كؤى سزا طومرطيةكان وة سةرجةمى ثارةى فرؤشتنى كةل و ثةل
االموال املصادرة) بةم شيَوةية دةبيَت .:
 ()%٢٠ى بؤ داهاتى كؤتايى حكومةت و ()%٢٠ى ترى كةبةشى دةستطريكار انة بةم شيَوةية دابةش دةكريَت: رِيَذةى  % ٥٢بؤدةست طريكاران (مصادرين)دةبيَت . رِيَذةى  % ١٢بؤسندوقى ادخار دةبيَت – لةكاتى ثيَويست خةرج بكريَت بؤ فةرمانبةرانى طومرط . ريَذةى  % ٥٢لة بةشى مصادرين بؤ موخبري ديارى دةكريَت . -٢لة كاتى رِوودانى سةرثيَضى واتة دروست بوونى كيَشةى طومرطى ثيَويستة بةو رِيَذةى كةبةرامبةر بةهاكةى
ديارى كراوة لةناو ثيَناسةى طومرطيدا بكريَتة بنةما بؤ ديارى كردنى رِةمسى طومرطيةكةى
 -6كريَى خزمةت ط وزارى و سزاى سةرثيَضى طومرطى بةم شيَوةية وةربطيَريَت .
برِى سزا/هةزار دينار

أ -سزاى سةرثيَضيةكانى طومرطى

٥٢٠,٠٠٠ – ٥٢,٠٠٠
 -١سزاى سةرثيَضى ريَنمايى طومرطى (خمالفة التعليمات)
 ٥٢,٠٠٠بيست ثيَنج هةزار
 -٥سزاى زياد كردن  /طؤرينى ناوى بازرطان لةسةر جةمةرة(مةنةفيَست)
 ١,٠٠٠بؤ يةك رؤذ دواكةوتن دواى تيَثةربوونى ( )1٠رؤذ
 -1سزاى كؤتايى دةفتةرى ريَثيَدان
١٠,٠٠٠
 -1سزاى دةست كارى كردن لةسةر مةنةفيَست جطة لة ناوبراوةكان(جةمةرة)
 1,٠٠٠سىَ هةزاربؤيةك رِؤذ
 -٢سزاى دواكةوتنى ئؤتؤمبيَلى سالؤنى بيانى دواى ( )1٠رؤذ
٥٢,٠٠٠
 -6سزاى نةهيَنانى مةنةفيَست
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٢٠,٠٠٠
 -7سزاى مؤر نةكردنى ثاسةثؤرت
َطرى بيانى لة كاتى طةرانةوةى دواى ( )1٠رؤذ  ٢٠٠٠بؤيةك رؤذ
 -٥سزاى دوا كةوتنى ئؤتؤمبيَلى بار هةل
7٢,٠٠٠
 -9سزاى وونبوونى دةفتةرى ريَثيَدان .
٥٢,٠٠٠
٥٢,٠٠٠
١٠,٠٠٠

 -١٠سزاى وونبوونى فيشةى كؤمثيوتةرى هاتن
 -١١سزاى وونبوونى فيشةى تةرازوى هاتن
 -١٥سزاى وونبوونى نووسراوبؤ بةر َيَوةبةرايةتى هاتوو ضؤ

٥٢,٠٠٠
َةى طومرطى و ثسولةكان.
 -١1سزاى وونبوونى ناسنامةى (باج)وة سزاى وونبونى مامةل
٥٢,٠٠٠
 -١1سزاى راستكردنةوةى ذمارة /ناوى شوفيَر لة كاتى طةرانةوة
1٠,٠٠٠
 -١٢سزاى مؤرنةكردنى دةفتةرى ريَثيَدان
 ١٠,٠٠٠دة هةزار دينار
 -١6سزاى دواكةوتنى نوىَ كردنةوةى مؤلةتى بريكار
و يارى دةدةرى دةرهيَنةرى طومرطى
 -١7تيَثةرينى ئةو ئؤتؤمبيَالنةى لة ريَطايةكى ترةوة ديَن

دواى ( )١٠رؤذ لة تةواو بوونى مؤلةتةكة
 1٠,٠٠٠هةزار دينار

َى ١9٥1ى هةموار كراو
ب -بة لةبةرضاو طرتنى ماددةى ( ) ١69لة ياساى طومرطى عيَراقى ذمارة ()٥1ى سال
ئةم كريَية خزمةتطوزاريانة وةردةطرييَت .:
كريَى خزمةتطوزارى

 -١كريَى لةناوبردنى كةول وثةلَ
 -٥كري َى عةمبار كردن(لةكؤطا) بؤ يةك رؤذ بؤ هةر تةنيَك

طوذمةى ثارة /هةزار/دينار

 ١٠٠سةد دينار بؤيةك كطم
 1٠٠٠سىَ هةزار

 -1كري َى دانان و باركردنى شؤفةل و حةفارة و ئاليات
 -1كريَى دانان و باركردنى كةل وثةلَ
 -٢كريَى زةوى بؤ دانانى ئؤتؤمبيَل لة بنكةى ثؤليس
 -6نرخى دةفتةرى راطةياندنى طومرطى  ٢٠الثةرة

 ٢٠,٠٠٠ثةجنا هةزار
 ٢,٠٠٠بؤيةك تةن
 ٢,٠٠٠بؤيةك رؤذ
 ١٢,٠٠٠ثانزة هةزار دينار

بةشى حةوتةم :كشتوكالَى و ئاذةلَى

َـَى هةريَم لةكاتى ضوونة دةرةوةى ثيَويستى بةرِةزامةندى ثاريَزطارى ئةو ثاريَزطاية
 -١بةرووبومى كشتوكال
َى
هةية كة بةروبومةكةى ىلَ دةضيَتة دةرةوة بة هةماهةنطى لةطةلَ بةريَوةبةرايةتى طشتى كشتوكال
ثاريَزطاكة .
 -٥مةرِوماآل ت لةكاتى هاوردةكردنى بؤ ناو هةريَم وة هةناردةكردنى بؤ دةرةوةى هةريَم ثيَويستى بةرِةزامةندى
اليةنى ثةيوة نديدار هةية وة ثيَويستة بؤ ئةم مةبةستة رةضاوى ريَنماييةكانى ظيَتيَرنةرى بكريَت .
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 -1لةوةرزى بةرهةمهيَنانى سةوزة و وميوةى هةريَمى كوردستان رِةضاوى بةرذةوةندى جوتياران دةكريَت
بةهةماهةنطى لةطةلَ ريَنماييةكانى وةزارةتى كشتوكالَ.
َـَى (زراعى) ونةخؤشى ئاذةلَ (ظيَتيَرنةرى) ثيَويستى
 -1هيَنان وبردنة دةرةوةى دةرمان و ثيَداويستى كشتوكال
بةرِةزامةندى وةزارةتى كشتوكالَ واليةنى ثةيوةنديدار هةية.
 -٢طواستنةوةو بردنة دةرةوةى دارى برِاو و خةلـَووز(رِةذوو) قةدةغةية ئةطةر نـووسراوى اليةنى ثةيوةنديدارى
ثىَ نةبيَت جطة لة سثيندار.
َى ناوخؤى عيَراق و هةريَم بةرِيَذةى ( )%١رِةمسى طومرطيان
 -6لةكاتى ضوونة دةرةوةى بةرووبومى كشتوكال
ليَوةردةطرييَت بةثيَى ئةو بةهايانةى كة لة ثيَناسةدا ديارى كراوة جطة لة(طةمن و جؤ)كة ثيَويستيان
بةمؤلةتى هةناردن و رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدارهةية.
 -7لةكاتى ثيَطةيشتنى بةرهةمى ناوخؤى طةمن و جؤ و وةرطرتنى لةاليةن سايلؤكان ،هيَنانى طةمن و جؤ بؤ
ئاليك لةدةرةوةى هةريَم ثيَويستة رةنط بكريَت وة بةريَذةى ( )%١٢كةمرت نةبيَت بؤ ئةوةى مامةلةى كرِين
و فرؤشتنى ثىَ نةكريَت.
بةشى هةشتةم :تأمينات وكةفالة

 -١لةكاتى بردنةدةرةوة ى ئاميَر و( مكائن) و (أجهـزة) بـؤ مةبةسـتى ضـاككردنةوةى لـة دةرةوة ى هـةريَم
تأميناتى ليَوةردةطرييَت بة ريَذةى ( )%٢ى بةهاكةى تا دةطةريَندريَتةوة بةمـةرجيَك مـاوةى طةرِانـةوةى
ديارى بكريَت لةال يةن بةريَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدار.
 -٥لةكاتى هيَنانى ثيَداويستى ثرؤذةكان و (كةل و ثةلَ و كـاآلى ثيَشـانطاكان) و جيَبـةجيَكردنيان لةاليـةنى
كؤمثانياكانةوة كة ثة يـوةست نامة( تأميناات ياان خطااب نامان) يـان هةيـة لةطـةلَ دام دةزطاكـانى
حكومةتى هةريَم دا ثيَويستة تأميناتيان ليَوةربطرييَـت بـةبرِى رِ ةمسـى طومرطيةكـةيان تـا تـةواوبوونى
ثرِؤذةكانيان تا دةيان طيَريَتةوة جطة لة ئاميَرو ئؤتؤمبيَل كة ثيَويستة ذمارةى كاتيان بؤ تةرخان بكريَت .
 -1لةكاتى وةرطرتنى تأمينات بؤ بردنةدةرةوةى هةر كاآل و كةل وثةلَ و ئاميَريَك كةضوونة دةرةوةى قةدةغة
نية بةم شيَوةيةى خوارةوة مامةلـَةيان لةطةلَ دةكريَت:
أ -وةرطرتنى تأمينات بةبرِى رِةمسى طومرطيةكةى .
ب -ديارى كردنى ماوةى طةرِانةوة وة دةكريَت ئةم ماوةية دريَذ بكريتةوة لةسةر داواكـارى خـؤى بةمـةرجيَك
كةمرتبيَت لة ماوةى ثيَشوو .
ج -لةكاتى نةطةرِانةوة لةماوةى ديارى كراو دةكريَت بة داهاتى كؤتايى .
د -ئةم كارة لةبةشى ياسا ئةجنام دةدريَت و ريَك دةخريَت.
َيَك
َني نامة) و( كفالـ ة) يان (تأمينـات) بـؤ بردنـةدةرةوةى هـةركاآل وكـةل ثـةل
 - 1لةكاتى وةرطرتنى ( بةل
وئا ميَريَك كة ضوونةدةرةوة ى قةدةغة ية بؤ هةر مةبةستيَك بيَت ثاشان بطةريَتةوة بةم شـيَوةى خـوارةوة
َدا دةكريَت-:
َةى لةطةل
مامةل
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أ -وةرطرتنى (كفالة نامنة ) يان (تأمينات ) بة بةهاى بابةتةكة.
ب -ديارى كردنى ماوة بؤ طةرِانةوةى كاآلكة .
ج -دةكريَت ئةم ماوةية دريَذ بكريَتةوة بةرةزامةندى ئةطةر داواكاريةكة رِةوا بوو تةنها بؤ يةكجار بةمـةرجيَك
ماوةكةى كةمرت بيَت لة ماوةى ثيَشوو تر .
د -ئةطةر بابةتةكة طةرِاندرايةوة بةآلم دواكةوت لة ماوةى ديارى كراو بةرِيذةى ( )% ١لة بةهاكـة ى بـؤ هـةر
مانطيَك سزا دةدريَت بةمةرجيَك ماوةكةى لة ( ) 9٠نةوةت رؤذ تيَثةر نةبيَت .
َى
ه -ئةطةر بابةتةكة نةطةرِاندرايةوة دةبيَت بة كيَشةى طومرط ى بة ثيَى ياسايى طومرطى ذمـارة ()٥1ىسـال
َدا دةكريَت .
َسوكةوتى لةطةل
 ١9٥1ى عيَراقى هةمواركراو هةل
بةشى نؤيةم :ريَنمايى (ترانسيَت  )Transitتيَثةرين  /العبور

لة عيَراق و هةريَمى كوردستاندا ( لة كاتى كار كردن ورِيَطةدان بة سيستةمى بازرطانى ترانسيَت ) ثيَوستة
َى
رِةضاوى هةموو ماددة ياسايى يةكانى تايبةت بة ترانسيَت ( العبور ) لة ياساى طومرطى ذمارة ()٥1ى سال
 ١9٥1هةمواركراوى عيَراق بكريَت وة طواستنةوةى كاآلكان بة شيَوةى ترانزيَت ئةويش دوو جؤرى هةية -:
يةكةم  :ترانسيَتى نيَو دةولةتى (دةرةكى) ( تيَبينى  :لةكاتى ئيستادا لة هةريَمى كوردستان كار بةم سيستةمة
بازرطانية ناكريَت ) .ئةم جؤرة طواستنةوةية بةرنامةيةكى طواستنةوةى نيَو دةولةتية بؤ سةرجةم
جؤرةكانى كاآل كان لة ذيَر ضاوديَرى طومرط لة هةر ووالتيَك كة تيَيدا تيَثةر دةبيَت وة ئةم جؤرة
طواستنةوةية لة نيَوان سىَ ووآلت كةمرت نابىَ وة هةر ووآلتيَك بةثيَى ياساى طومرطى باجى ترانسيَت
وةردةطرييَت بةو مةرجانةى خوارةوة -:
 -١بازرطان داواى مؤلةت دةكات بؤ تيَثةرِاندنى كاآلك ةى بة شـيَوةى ترانسـيَت لـة (بةريَوةبةرايـةتى طشـتى
طومرط) .لة داواكاريةكة بابةتةكان بةتيَر وتةسةىل ناودةبات و لةطةلَ داواكاريةكة مةنةفيَسـت وبـةيانى
ترانسيَت كةمةبةستة بةناو خاكى عرياقدا بباتة دةرةوة ئامادة دةكات .
 -٥بةليَن نامةى بانك يان ضةكى زامني (خطاب نمان) بة بةهاى كاآل كة ثيَشكةش دةكات.
 -1بازرطان بةليَن نامةى برِوا ثيَكراو لة دادنووس بدات وةثيَشكةشى طومرطةكانى بكات كة ملكةضة بؤ هةر
زيانيَك كة بةرةنطارى كاآلكةى ببيَت لة ناوخاكى عيَراق.
 -1تةئميناتى بازرطان دةدريَت ةوة كة ثشتطريى هيَنا لة دةروازة ى سنوور بة نووسراوى فةرمى كةوا كاآلكة لة
دةروازةى عرياق دةرضووة.
 -٢دةزطاى طومرطى بةر ثرس نية لة هةر زيانيَك كة بةرةنطارى كاآل ى ترانسيَت دةبيَت لة كاتى طواستنةوةى
لة نووسينطةى طومرطيَك بؤ نووسينطةى طومرطيَكى تر.
 -6لة ماوة ى ( 7٥سةعات) دةبيَت كاآل ى ترانسيَت لة طومرطى هاتوو (دخول) بطاتـة طـومرطى دةرضـوونى
سنوورى.
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 -7رةمسى ترانسيَت بة رِيَذةى ( )%١لة بةهاى كةآلكان وةردةطرييَ .
 -٥كاآل ى ترانسيَت بة ثاسةوانى ثؤليسى طومرطةكان رةوانة بكريَـت تـاكو دةروازةى دةرضـوونى سـنوورى وة
دةبيَت ثشتطريى دةروازة طومرطيةكة وةربطريَت بة نووسراو.
 -9رِةزامةندى وةزارةتى طواستنةوة/كؤمثانياى طشتى طواستنةوةى سةر زةوى ( نقـل بـرى) هـةبيَت الريـان
نةبيَت بؤ ئةو كاآليانةى بة ترانـسيَت برِوات.
دووةم -:ترانسيَتى ناوخؤيى (داخلى):
بةرنامةيةكى ترى طواستنةوةية بؤ كاالى هاوردةكراو لةيةك ووآلت  ،لةخاليَكى طومرطى سنوور(هاتن) بؤ
طومرطى مةبةست لةشارةكانى هةمان ووآلات وة بؤ زياتر شارةزا بوون و ضؤنيةتى طواستنةوةى كاآلوكةوثةلَ بة
شيَوة ترانسيَتى ناوخؤ ثيَويستيمان بة زانيارى لةسةر ثلؤمى طومرطى و ضؤنيةتى بةكارهيَنانى و ئةو كااليانةى
كة ثلؤم دةكريَت هةية و ئةركةكانى طومرط لةو بوارةدا ضى ية  ،ثيَويستة ديارى بكريَت هةروةك لة خوارةوة
رِوون كراوةتةوة-:
سيَيةم -:ثيَناسةى ثلؤمى طومرطى :
َطر ةكان و كؤنتيَنـةرةكان
يةكيَكة لةو ئامرازانةى كة طومرط بةكارى دةهيَنيَت بؤ داخسـتنى (قفـل) بارهـةل
لةكاتى طواستنةوة بة مةبةستى ثاراسنت و سةالمةتى و بةريَكردنى كاآل كان لة ذيَر ضاوديَرى طومرطى هاتن بـؤ
طومرطى مةبةست.
شيَواز و ضؤنيةتى بةكارهيَنانى ثلؤمى طومرطى :
 -١سةرةتا ثةيكةرى ئةسلى بةدةستيَك دةطرين و ثاشان بة دةستيَ كى تر تةىل ثلؤمةكة بة كةليَنى تةنيشـتى
ثلؤمةكة تيَثةرِ دةكةين رايدةكيَشني تا بة ثيَى ثيَويست توند دةبيَت .

َنيا دةبني
 -٥نووكى بورغيةكة دةخةينة ناو كةليَنى سةرةوةى ثلؤمةكة و ئةوةندة دةيسورِيَنني تا ئةو رِادةى دل
لة توند بوونى تةلةكة.
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َنيا بوون لة بةسنت و توندى تةىل ثلؤمةكة ثاشان بورغيةكة الر دةكةينةوة بة مةبةستى ليَكردنةوةى
 -1دواى دل
سةرى بورغيةكة ،بةم شيَوةية كردارى ثلؤم كردنةكة كؤتايي ديَت.

ضوارةم -:مةرجةكانى بةكارهيَنانى ثلؤمى طومرطى :
َطر ةكان و كوَنتيَنةرةكان طوجناوبن بؤ كارى ترانسـيَتى نـاوخؤيى و ثلـؤم كردنيـان وة نابيَـت
 -١دةبيَت بارهةل
َطرةكان سةر كراوة بن .
بارهةل
َطر ةكان درِاو يان كونى تيَدا بيَت و ئةطةر كونى تيَدا
 -٥نابيَت بة هيض شيَوةيةك كؤنتيَنةرةكان و ضادرى بارهةل
بيَ ت  ،دةستى مرؤظ بةناويدا تيَثةر نةبيَت ئةوا الى طومرط ثةسةند دةكريَت .
َطر ة ضادرةكان دةبيَت يةك ثارضة و لة ثؤآل دروستكراو بيَت و تةلةكةش ليَكرِاكيَشانى نـةبيَت
 -1تةىل بارهةل
وةك الستيك .
َطرة كان بة شيَوةيةك بيَت دةسـتى
َقةكان و سةرةوةى بؤدى بارهةل
َقةكان  ،وة نيَوان ئةل
 -1دةبيَت ناوبةينى ئةل
مرؤظى ثيَدا نةروات تا نةطات بة كاآل كان بة مةبةستى دةرهيَنانيان.
َطر ةكان دةبيَت لةحيم كرابن نابيَت بة بؤرغى بةسرتابن .
 -٢ئةلقةكانى دةوروبةرى ضادرى بارهةل
َطر ةكان و كوَنتيَنةرةكان ل ةحيم بيَت و نابيَت بـة
 -6دةبيَت الوالوى (نرمادة) دةرطا و كيلؤنى دةرطاى بارهةل
بؤرغى بةسرتابيَت.
َطر ةكان و دةرطاى كوَنتيَنةرةكان .
 -7ثلؤمى طومرطى دةدريَت لة كيلؤن وشويَنى داخستنى دةرطاى بارهةل
ثيَنجةم -:ئةوكاآليانةى كة ثلؤم دةكريَن :
 -١كاآلى ترانزيَتى -:ئةو كةل وثةآل نة دةطريَتةوة كة بة شيَوةى ترانسـيَتى (دةرةكـى و نـاوةكى) هـاوردة و
هةناردة دةكريَن .
 -٥كاآلى مةرجدار -:ئةو كةل وثةآل نة دةطريَتةوة كة هاوردة و هةناردة كردنى ثيَويستى بة رةزامةندى اليةنى
ثةيوةنديدار هةية .
شةشةم -:ئةركةكانى طومرطى هاتن (سةرةتايى):
َةيةك بة
 -١ثرِكردنةوةى بةَليَن نامة لة اليةن بازرطان يان نويَنةرى بازرطان ب ؤ ئةوةى وةك خاوةن بار هيض مامةل
كاآل كان نةكريَت تاكو ئةجنامى ثشكنني لة تاقيطةكان دةردةضيَت.
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 -٥لة اليةن خاوةن بار رِاطةياندنى طومرطى ثرِدةكريَتةوة بة تةواوى رِوونكردنةوة لةسـةر كاآلكـان دةدات بـة
َةكان.
طومرطى هاتوو لة رووى (ذمارة  ،جؤر و كيَش)ى كةل وثةل
َةكان.
 -1ثشكنني بكريَت لة اليةن فةرمانبةرانى طومرط بؤ كاآلكان لة رووى(ذمارة  ،جؤر و كيَش)ى كةل و ثةل
 -1منوونةيةكى كاآل كة وةردةطرييَت بة ئامادةبوونى نويَنةرى فةرمانطـةى ثةيوةنـدارو بازرطـان يـان نويَنـةرى
بازرطان تاكو ثشكنينى تاقيطةى بؤ بكريَت .
َطر ةكان لة رووى شياوى بؤ كـارى ترانسـيَتى  ،هـةر يـةك لـة
 -٢ثاش ثشكنينى تةواو بؤ كؤنتيَنةرو بارهةل
دةرضةكان و د ةرطاكانيان ثلؤم دةكريَن بةئامادةبوونى خاوةن كاآل لةطةلَ نويَنةرى ئاسايشى ئابوورى .
 -6تأمينات لة خاوةن كاآل وةربطرييَت بة برِى رةمسى طـومرطى بـؤ كاآل كـة  ،كاتيَـك ئـةجنامى ثشـكنني بـة
(ئةريَنى) باشة دةرضوو يان خاوةن كاآل رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدارى هيَنا ئـةوا تأميناتةكـة دةكريَتـة
داهات  ،ئةطةر ئةجنامى ثشكنني بة (نةريَنى) باش نةبوو ئةوا تأميناتةكة دةدريَتةوة بة خاوةن كاآل تةنها
كريَى ثشكنينى ىلَ وةردةطرييَت و دةبيَت كاالكة بطةريَندريَت ةوة بؤ شويَنى هاوردةكراو يان بة ليذنة لةناو
بربدريَت بة رةزامةندى و ئامادةبوونى خاوةن كاآل يان نويَنةرى بازرطان ،دةبيَت كريَـى خزمـةتطوزارى ىلَ
وةربطرييَت لةكاتى لةناوبردن.
 -7ثرِكردنةوةى فؤرمي تايبةتى ثشكنينى ترانسيَتى بة مةبةستى تؤماركردنى سةرجةم زانيارييةكان .
 -٥دةست نيشانكردنى طومرطى مةبةست و ديارى كردنى كات و ريَطاى ترانسيَتى بؤ طواستنةوةى كاآلكان .
 -9ريَطة ثيَدانى ئاسايشى ئابوورى بؤ كاآل كة وةربطرييَت بؤ ئاسانكارى لة بازطةكان .
حةوتةم -:رووداوة ضاوةروان نةكراوةكانى ريَطا:
َطرةكة تيَ كضوو يان رووداوى هاتووضؤى بةسةردا هات دةبيَت بة زووترين كات
 -١ئةطةر هاتوو لة ريَطادا بارهةل
ىل ئاطـادار بكريَتـةوة ريَكـارى ثيَويسـت بطرييَتةبـةر وةكـو طواسـتنةوةى كـاآل بـؤ
نزيكرتين طـومرطى َ
َطر ةكة لـة اليـةن نويَنـةرى طـومرط و
َطريَكى ترئةطةر ثيَويست بو و دووبارة ثلؤم كردنةوةى بارهةل
بارهةل
ئاماذة ثيَك ردنى لة فؤرمى ثشكنينى ترانزيَتى.
 -٥ئةطةر هاتوو ثلؤمةكة شكابوو يان طؤرانكـارى بةسـةردا هـاتبوو ئـةوا طـومرط لةطـةلَ خـاوةن بارةكـة
َـةكان
َ ةكان دةكةن ئةطةر طؤرِان بةسةر ( كيَش  ،جؤر و ذمـارة )ى كـةل وثةل
ثشكنينيَكى تر بؤ كةل وثةل
نةهاتبيَت ئةوا ثةسةند دةكريَتةوة لة الى طو مرط و رةوانةى شويَنى مةبةست دةكريَت .
 -1ئةطةر هاتوو طؤرِان بةسةر (كيَش  ،جؤر و ذمارة)ى كةل وثةَل ةكان هاتبيَت ئةوا دةبيَت بـة ثيَـى ياسـاى
طومرطى سزا بدريَت و دةست بةسةر كاآل كةدا بطرييَت تاكو كيَشةكة يةك ال دةبيَتةوة .
هةشتةم -:ئةركةكانى طومرطى مةبةست :
َطر ةكة لة رووى ذمارةى تابلؤ و جؤرةكةى .
 -١ثشكنينى بارهةل
 -٥ثشكنينى ثلؤمةكان لة رووى كؤد و سةالمةتى .
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 -1ثابةند بوون بةريَطا و ماوةى طواستنةوةى كاآلكان .
 -1طواستنةوةى كاآل بؤ كؤطا بة نويَنةرى طومرط .
 -٢داخسنت (قفل) يان ثلؤم كردنى دةرطاي كؤطا .
نؤيةم -:سزاى سةرثيَضى كار:
َطر ةكة كرابوو وة ئةم دةستكارى كردنةش بة ئريادةى
ئةطةر هاتوو دةستكارى ثلؤمةكان يان هةر بةشيَكى بارهةل
خاوةن كاآل كة بوو دةرئةجنام دةركةوت كةوا نيازثاكى(حسن النية ) تيَدا نية ئةوا بة ثيَى ياساى طومرطى ذمارة
َى  ١9٥1عيَراق سزا دةدريَت .
٥1سال
ثلؤمى كؤنتيَنةرى

ثلؤمى تةىل(سيمى)
كؤنتيَنةرى يةك دةرطا

كؤنتيَنةرى ضةند دةرطا
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بةشى دةيةم:

ريَنمايى بازارِى ئازاد ()Duty free

لةطةلَ رةضاو كردنى هةموو ئةو ماددة و برِطة ياساييانةى بةشى ضوارةم  /ناوضةى بازارى ئازاد  /كة لةياسـاى
َى  ١9٥1عيَراقى هةمواركراو داهاتوون ثيَويستة :
طومرطى ذمارة()٥1ى سال
يةكةم :وةبةرهيَن (املستثمر ) هةموو ثيَداويسـتى يـةكانى دامةزرانـدنى بازارِةكـة دابـني بكـات لـة ثيَنـاوى
دريَذةثيَدانى بازارِةكة و ثيَويستة تةئمينى بينا و كاالى بازارةكة بكات .
دووةم :هةر كؤمثانيايةك كار بكات لةبازارى ئازاد دةبيَت بةثيَى مةرجةكانى ياسـاى طـومرطى ذمـارة()٥1
َى ( ) ١9٥1كاربكات وةلةذيَر ضاوديَرى تةواوى دةزطاى طومرطدابيَت.
سال
سيَيةم :كارى فرؤشنت لة بازارى ئازاد بؤ كةسانى بيانى و عيَراقى دةبيَت لة كاتى ضوونة دةرةوة و طةرِانةوة بؤ
ناو ووآل ت بةم مةرجانةى خوارةوة .:
 -١فرؤشنت لة ذيَر سةرثةرشتى طومرط دةبيَت .
 -٥فرؤشنت بة ثارةى ناوخؤ و ثارةى بيانى (دؤالر و يؤرؤ) دةبيَت .
 -1بةخشني لة رةمسى طومرطى بؤ كةسةكة خؤيةتى و ناكريَت ئةو كةسة ئةو بةخشينةى وازى ىلَ بهيَنيَت بـؤ
كةسيَكى تر.
 -1رِيَطا نادريَت كاآل بةشيَوةى كؤ (مجلة) بفرؤشريَت بؤ ناو هةريَم .
 -٢كارمةندانى بازارى ئازاد و كارمةندانى تر بؤيان نية كاال لة بازارى ئازاد بكرِن.
ضوارةم :هةر كااليةكى بيانى كة ديَتة ناو بازارى ئازاد و لة بازارى ئازاد دةردةضيَت رِةمسى طـومرطى و هـيض
باجى ترى ىلَ وةرناطريَن تةنها كريَى خزمةت طوزارى نةبيَت  .وة بازارى ئازاد بؤى هةية ئةو كااليانةش
بفرؤشيَت كة لة ناوخؤ بةرهةم هيَنراون.
َى ( )١9٥1و ياسـا و
ثيَنجةم :هـةموو ئـةو كااليانـةى كـة بـةثيَى ياسـاى طـومرطى ذمـارة ( )٥1ى سـال
ريَنماييةكانى تر قةدةغةكراون ريَطانادريَت بيَتة ناو بازارى ئازاد .
شةشةم :بازارى ئازاد لةذيَر سةرثةرشتى و ثشكنينى طومرطى د ةبيَت بـة بـةردةوامى و سةرثةرشـتى هـةموو
كاريَكى هاتنة ناوةوة و ضوونةدةرةوةى كاالكان دةكات لة بازارةكةدا.
حةوتةم :هيض كااليةك نايةتة ناو بازارى ئازادو لة بازار دةرناضيَت تا دةسةآل تى طومرطى ريَطاى ثىَ نةدات .
هةشتةم :بة هيض شيَوةيةك ريَطا نادريَت كاال لةناو بازار بةكاربهيَنريَت .
نؤيةم :ئةو كاآل يانةى كة لة بازارى ئازاد دةهيَنريَنة دةرةوة بةمةبةستى بةكارهيَنان و فرؤشتنى لة بازارةكانى
ناوخؤ ثيَويستة رةمسى طـومرطى و باجـة سـةثيَنراوةكانى ليَـوةر بطرييَـت بـةثيَى ياسـاو ريَنماييـةكار
ثيَكراوةكان .
دةيةم :وةبةرهيَن مافى خؤي ةتى ئةو كااليانة لة ناوببات كـة بـؤ بـةكارهيَنان ناشـيَت و لـةناو بازارةكةدايـة
بة مةرجيَك لةذيَر سةرثةرشتى طومرط بيَت و كؤنووسى تايبةتى بؤ ريَك خبريَت .
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يانزةيةم :ثيَويستة وةبةرهيَن كةفالةى مةسرةفى بةبرِى ( ) ٢٠٠٠٠٠٠ثيَنض مليؤن دينارى عيَراقى ثيَشكةش
بة طومرط بكا ت بةمةبةستى مسؤطةركردنى جىَ بةجىَ كردنى ريَنمايى وياسا طومرطيةكان .
دوانزةيةم :ثيَويستة وةبةرهيَن تيانووس و ليستى تايبةتى هةبيَت بؤ كاالكان بةو شيَوازةى كة طـومرط بـؤى
ديارى دةكات و برِيارى لةسةر دةدات .
سيانزةيةم :هةركااليةك كة بؤ بازارى ئـازاد هاتبيَـت ئةطـةر راسـتةوخؤ نةهاتـة نـاو بازارةكـةوة واتـة لـة
سنوورةكانى ترةوة هاتبيَتة ناو هةريَم ثيَويستة بةريَوةبةرايةتى ثةيوةنديدار كارى كةشفى بؤ ئةجنام
بدات و تيانووسة تايبةتةكانى بازارةكة تؤمارى بكات كة بؤ ئةم مةبةستة رِادةطرييَت .
ضواردةيةم :بةريَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةن ديدار كارى ثيَويست ئةجنام دةدات بؤ جىَ بةجىَ كردنى ئةو خاآلنةى
كة لةسـةرةوة هـاتوون و بـةثيَى دةسـةآل تةكانى و لـةكاتى نـةبوونى دةسـةآلت بـؤ هـةر خاليَـك
بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط ئاطادارابكاتةوة .
ثانزةيةم :بازارى ئازاد ثابةند دةبيَت بة مةرجةكانى هاوردة .
بةشى يازدةم :رِيَنمايى دةرهيَنةرى طومرطى (وكيل اخراج طومرطى)

َى ١9٥1ى عيَراقى هةمواركراو
بة لةبةرضاوطرتنى ماددة و برِطةكانى ياساى طومرطى ذمارة ()٥1ى سال
تايبةت بة (دةرهيَنةرى طومرطى – االخراج الكمركى) بةتايبةتيش لة برِطةى دووةم لة ماددةى ()١7٢ى
ياساكةدا ها تووة كة بة برِيارى وةزيرى دارايى مةرجةكانى ثيَدانى مؤلةتى دةرهيَنةرى طومرطى و ئةركةكانى
وةكيلى اخراج طومرطى ديارى دةكريَت وةك لة خوارةوةدا هاتووة .:
يةكةم :بةرِيَـ وةبةرى طشتى طومرط مؤلةتى ثيشةى بريكارى دةرهيَ نةرى طومرطى (وكيل اخراج طومرطى) بؤ
يةك سالَ دةدا ت بؤ هةموو كةسيَكى ئاسايى و كؤمثانيا ئةطةر ئةو مةرجانةى تيَدابيَت كةلةم رِيَنماييةدا
هاتووة.
َ دةسـتيَت بةثيَـدانى مؤلـةتى ثيشـةى ياريـدةدةرى بريكـارى
دووةم :بةرِيَـوةبةرى طـومرطى ثةيوةنديـدار هةل
دةرهيَنةرى طومرطى ئةطةر ئةو مةرجانةى تيَدابيَت كةلةم رِيَنماييةدا هاتووة .
سيَيةم :مةرجةكانى ثيَدانى مؤلةتى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى بؤ كةسى ئاسايى كة داواكارى ثيَشـكةش
دةكات-:
أ -ئةبيَت عيَراقى بيَت و دانيشتووى هةريَم بيَت.
ب  -تةمةنى لة ( )١٥سالَ كةمرت نةبيَت.
ج  -بةاليةنى كةم دةرضووى ئامادةيى يان هاوشيَوةى ئامادةيى بيَت .
د -ئةستؤ ثاكى (براء ذمة ) باجى دةرامةت بهيَنيَت.
ه -ئةبيَت بةلـَ يَن نامة بدات كة ثةيوةستة بةدانى هةموو رسومات و سزايةك كة دةكةويَتة سةر (موةكيلةكة)
واتة بازرطان يان كؤمثانيا.
ز -داواكار ئةبيَت داواكةى لة بةرِيَوةبةرايةتى طومرطى ثةيوةنديدار ثيَشكةش بكات بةثيَى ثيَويست.
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ضوارةم :مةرجةكانى كاركردنى ثيشةى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى.
َـة
أ -ثيَويستة نوسينطةيةكى هةميشةيى هةبيَت لةناو حةرةمى كؤمةلطا يان حـةرةمى طـومرطى يـان خال
سنورية طومرطيةكان يان ئةو شارةى كة حةرةمى كؤمةلطا يان طومرط لة سنورى يةكة ئيداريةكةى داية
َبواسيَت كة نـاو و ثيشـةو ذمـارةى مؤلةتةكـةى
كة ضاالكى تيَدا ئةجنام دةدات و ثيَويستة تابلؤيةك هةل
تيَدابيَت.
ب -ب ثيَويستة تةنها ثيشةى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى بكات وةكارمةندى دةولةت نةبيَت.
ج -ثيَويستة بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى )خطاب نمان( بةبرِى ( )٥٠٠٠٠٠٠دوومليؤن دينار بهيَنيَت .
د -ثيَويستة ياريدةدةرى دةرهيَنةرى طومرطى )خطاب نمان( بةبرِى (  )١٠٠٠٠٠٠يةك مليؤن دينار بهيَنيَت.
ه -بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى مؤلةتى ثىَ دةدريَت لةبةرامبةر برِى (  ) ٢٠٠٠٠٠ثيَنج سةد هةزاردينار وة
ياريدةدةرى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى مؤلة تى ثىَ دةدريَت لة بةرامبةر ( )٥٢٠٠٠٠دوو سـةدو ثـةجنا
َيَ ك نوىَ دةكريَتةوة بةبىَ بةرامبةر.
هةزار دينار وةك رِةمس ى دةرهيَنانى مؤلةت و هةموو سال
َيَ ك لة برِى كاركردنى بريكارى دةرهيَنةرى
و -برِى ( )7٠٠٠٠٠حةوت سةد هةز ار دينار وةردةطرييَت بؤ هةرسال
طومرطى وةك رةمسى كاركردنى بريكارى دةرهيَنةر.
َيَك لة برِى كاركردنى ياريدةدةرى بريكـارى
ز -برِى ( ) 1٠٠٠٠٠سىَ سةد هةزار دينار وةردةطرييَت بؤ هةرسال
دةرهيَنةرى طومرطى وةك رةمسى كاركردنى ياريدةدةرى دةرهيَنةر.
َ ةتى ثيشةى ياريدةدةرى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى:
ثيَنجةم :مةرجةكانى ثيَدانى مؤل
أ – عيَراقى بيَت و دانيشتووى هةريَم بيَت .
ب -اليةنى كةم دةرضووى سةرةتايى بيَت شارةزايى هةبيَت لةم بوارةدا.
ج -تةمةنى ( )١٥سالَ كةمرت نةبيَت .
د -تةنها كارى ياريدةدةرى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى بكات وةكارمةندى دةولةت نةبيَت.
ه -نابيَت لةالى بريكاريَك زياتر كار بكات.
و -ياريدةدةر نابيَت بة دواداضوون لةسةر مامةلـَة طومرطيةكان بكات لة هؤبةو بةشـةكانى طومرطـةكان كـة
ثيَويست دةكات بريكار خؤى ئامادةبيَت لة كارة ياسايةكان .
شةشةم:

أ -مةرجةكانى بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى دةسةثيَنريَت بةسةر ئةو كؤمثانيايانـةى كـةكارى دةرهيَنـةرى
طومرطى دةكةن كة بةريَوةبةرى ريَطة ثيَدراو ( مادير مفاو ) يـا هـةر كـة سـيَكى تـر كـة كؤمثانيـا
بةريَوةدةبات.
ب -هةمان مةرجةكانى دةرهيَنةرى طومرطى دةسةثيَنريَت بةسةر نويَنةرى كؤمثانيا طشتى يـةكانى دةولــَةت
بةمةرجيَك بة نووسراويَكى فةرمى لة اليةن بةريَوةبةرى طشتى كؤمثانياكةى رِيَطاى ثىَ درابيَت .
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حةوتةم :بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى ثابةند دةبيَت بة.:
أ -بةرثرسة لة دروستى سةرةتاو بةلـَطة نامةكانى كة لة جياتى بازرطان يان كؤمثانيا ثيَش كةش دةكـات وة
ثيَويستة بريكار نامة ( الوكالاة) خباتة رِوو تا لة بةريَوةب ةرايةتى طومرطى ثةيوةندي دار كارى دةرهيَنـان بـؤ
بابةتةكة ئةجنام بدات .
ب -ثيَويستة تيانووسيَكى تايبةتى تؤمارى هةبىَ و بة مـؤرى بةريَوةبةرايـةتى طـومرطى مؤركرابيَـت لـة و
سنوورةى كةكارى تيا دةكات وة هةموو زانياريةكانى دةرهيَنانى طومرطى تيادا تؤمار دةكريَت بة ذمارة و
زجنرية لةطةلَ ئاماذة ثيَدان بة ذمارةى مةنةفيَست ( بيان طمرطى ) وة ئةم تيانووسة دةثاريَزريَت بؤ ماوةى
() ٢ثيَنج سالَ بؤ ئةوةى دةزطاى ضاوديَرى كارى وردبينى لةسةربكات.
ج  -بريكار ثيَويستة لة سنوورى يةك بةريَوةبةرايةتى كارى دةرهيَنانى طومرطى بكات وة بةريَوةبةرايةتى طشتى
َ ةت بدات بةكاركردن لة سنوورى بةريَوةبةرايةتى يةكى تـريش بةمـةرجيَك ثاسـاوى
طومرط بؤى هةية مؤل
ياسايى هةبيَت و هةمان ئةو برِة ثارانة لةو بةرِيَوةبةرايةتيةش دابنىَ لة برِ ى خؤى و ياريدةدةرةكانى .
د -بةبىَ رِةزامةندى بةرِيَوةبةرايةتى طومرط بؤى نى ية هيض كةسيَك خباتة كار .
ه -بةليَ ن نامةيةكى دةست نووسى ثيَشكةش دةكـات كـة ثابةنـد دةبيَـت وة بةرثرسـياردةبيَت لةوكارانـةى كـة
ياريدةدةرةكانى دةيكةن وة لةكاتى تازةكردنةوةى ناسنامةى ياريدةدةرةكان هة مان بةليَن نامة ثيَشكةش دةكات
هةشتةم :بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى بؤى هةية ( ) 1سىَ ياريدةدةر خباتةكار وة لةوةزياتر بؤى هةية داواكارى
ثيَشكةش بكات بؤ بةريَوةبةرى طشتى طـومرط لـة رِيَطـاى بةريَ وةبـةرى طـومرطى ثةيوةنديـدارةوة
بة مةرجيَك بيسةمليَنيَت كة ثيَويستى بة و ذمارة ية زياترة لة ياريدةدةر.
َةتي كاركردن تيابيَـت وة
َةت ثيَويست ة هةمان مةرجةكاني تايبةت بة ثيَداني مول
نؤيةم :بؤتازة كردنةوةى مول
ئ ةستوثاكي طشت باجةكان وبةشةكاني طشيت طومرطى ثيَشكةش بكات.
دةيةم :دواى تةواو بوونى مؤلةتى كاركردن و ثيشةى دةرهيَنان  ،بريكارى دةرهيَنةرى طومرطى و ياريدةرةكانى
باجى تايبةتى ثى دةدريَت .
يازدة :طؤ رينى ناونيشانى ياريدةدةرى دةرهيَنةرى طومرطى بؤ دةرهيَنـةرى طـومرطى (وكيـل اخـراج) بـةثيَى
مةرجةكان ئةم دةسة آلتة بدريَتة بةريَوةبـةرى طـومرط بةمةبةسـتى ئاسـانكارى و ويَنةيـةك بدريَتـة
بةريَوةبةرايةتى طشتى طومرط .
دوازدة :سزاكان-:
أ -١ -هؤشدارى (آنذار).
 -٥رِيَطرتن لة كاركردن بة مةرجيَك لة ( ) 6مانط زياتر نةبيَت و لةدةسةآل تى بةريـَوةبةرايةتيةكانى طومرطى
دةبيَت بةمةرجيَك بة ليذنةبيَت .
َوةشاندنةوةى مؤلـَةت بةيةكجارى لة دةسةآل تى بةريَـوةبةرايةتى طشتى طـومرطى و بةريــَوةبةرايةتى
 -1هةل
طومرطةكان دةبيَت .
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ب -هةر سزايةك كة لة اليةن بةرِ يَـوةبةرايةتيةكان ئاراسـتةى بريكاريـان ياريـدةدةرى بريكـارى دةرهيَنـةرى
طومرطى دةكريَت سةرثيَضى كار بؤى هةية لة ماوةى ( )١٢رِؤذ دا تانة بطريَت و ثيَشكةش بة بةرِيـَوةبةرى
طشتى طومرط بكات لـة بـةروارى ئاطاداركردنـةوةى بـة سـزاكة برِيـارى بةريَوةبـةرى طشـتى طـومرط
يةكالكة رةوة دةبيَ و مافى تانةى ناميَنيَت .
ج -هةرسزايةك كة لة اليةن بةريَوةبةرى طشتى طومرط ئاراستةى بريكار يان ياريدةدةرى بريكارى دةرهيَنةرى
طومرطى دةكريَت سةرثيَضى كار بؤى هةية تانة لة بريارةكة بطريَـت لـة مـاوةى ( )١٢رِؤذ لـة بـةروارى
ئاطاداركردنةوةى تانةكة ثيَشكةش بة وةزيرى دارايى وئابوورى دةكريَت و برِيارى وةزير يةكالكةرةوة دةبيَت
و مافى تانة طرتنى ناميَنيَت.
بةشى دوازدةم :ليستى ضوونةدةرةوةى(هةناردةكرنى) ئةو كةل و ثةلَ و بابةتانةى كة هاوردةنني.
ذ

١
٥
1

بابةت

مس و زةردى قالـَب  -خؤماىل و
ستاندار
فافؤن و قورقومشى قالب –خؤماىل و
ستاندةر
كيَبل و تةىل مس و زةرد ثارضة
ثارضةى كؤنةى بةكار هاتوو فةل

ثيَوةر

رِةمسى طومرطى

بةهاى بابةت بؤ يةك تةن
تةنها بؤ يةكاليى كردنةوةى كيَشة طومرطيةكان

١تةن

 ٢٠٠,٠٠٠ثيَنج سةد هةزاردينار

 ٢٠٠٠,٠٠٠ثيَنج مليؤن دينار

 ١تةن

 ٥٢٠,٠٠٠دووسةد و ثةجنا هةزار
دينار

 ٥٠٠٠,٠٠٠دوو مليؤن دينار

١تةن

 ٢٠٠,٠٠٠ثيَنج سةد هةزار دينار

 ٢٠٠٠,٠٠٠ثيَنج مليؤن دينار

كيَبل و تةىل مس كة لة مةزادى
1

ئاشكرا لة كارةباى هةريَم

١تةن

 ٢٠٠,٠٠٠ثيَنج سةد هةزار دينار

 ٢٠٠٠,٠٠٠ثيَنج مليؤن دينار

دةكردريَتةوة
٢

كيَبل و تةىل فافؤن و ئةلةمنيوم
كؤنةى بةكار هاتوو ثارضة ثارضةو فةل

١تةن

6

كيَبلَ و تةىل فافؤن و ئةلةمنيؤم كة
لة مةزادى ئاشكرا لة كارةباى هةريَم
دةكردريَتةوة

 ١تةن

 ٥٢٠,٠٠٠دوو سةد و ثةجنا هةزار
دينار

٥,٠٠٠,٠٠٠دوومليؤن دينار

7

ثاترى شكاو

١تةن

 ١٥٢,٠٠٠سةد وبيست و ثيَنج
هةزار دينار

 ٥٠٠,٠٠٠هةشت سةد هةزار دينار

٥

ستيلى سكراب

١تةن

 ١7٢,٠٠٠سةدو حةفتا و ثيَنج

١,٢٠٠,٠٠٠يةك مليؤن و ثيَنج سةد هةزار

9

ئاهني قالب (حةوجؤش)

١تةن

١٠

قورقوشم

١تةن

هةزار دينار
 7٢,٠٠٠حةفتا و ثيَنج هةزار
دينار
 ٥٠٠,٠٠٠دوو سةد هةزار دينار

دينار
1٠٠٠,٠٠٠ضوار مليؤن دينار

١١

كؤنة راديَتةى شكاو بة هةموو
جؤرةكانى

١تةن

 ٥٥٢٠٠٠دوو سةدو بيست و ثيَنج
هةزار دينار

 1 ،٢٠٠٠٠٠سىَ مليؤن و ثيَنج سةد هةزار
دينار
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١٥

١1

بةرهةمة نةوتيةكان
(دواى رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدار)
كربيتى ثيشةسازى
(دواى رةزامةندى اليةنى ثةيوةنديدار)

١ ٢٠٠٠ثانزة هةزار دينار دواى
١تةن

١تةن

رةزامةندى وةزارةتى سامانة
سروشتيةكان.
 ٢٠٠٠بينج هةزار دينار دواى

لة كاتى بوونى كيَشةى طومرط بةهاى
رِاستةقينة بؤ ()١يةك تةن وةربطرييَت.
 ٢٠٠٠٠٠ثيَنج سةد هةزار دينار

رةزامةندى اليةنى ثةيوةندى دار

١1

كاغةزى كارتؤنى كؤنة

١تةن

 ٥٠٠٠دوو هةزار دينار

 1٠٠٠٠ضل هةزار دينار

١٢

كؤنة الستيك و ثالستيك

١تةن

 ١٠٠٠هةزار دينار

 1٠٠٠٠سى هةزار دينار

١6

شوشةى شكاو – ثامشاوةى شووشة

١تةن

 ١٠٠٠هةزار دينار

 1٠٠٠٠سى هةزار دينار

تيَبينى//
 -١ئةو رةمسةى كة بةرامبةر بابةتةكان ديارى كراوة (رةمسى مقطوعة) و لة كاتى هةناردةكردنى بابةتةكة
وةردةطريىَ هيض ثةيوةنديةكى ريَذةيى بةو بةهايانةوة نية كة بةرامبةر بابةتةكة ديارى كراوة .
 -٥ئةو بةهايةى كة بةرا مبةر جؤرى كانزا و بابةتةكان كة لة ليستى سةرةوةدا ديارى كراوة بةهاى بازارو
بازرطانى ثيَوةكردنن (تةنها ) لةكاتى دةستطري كردن و بؤ يةكاليى كردنةوةى كيَشةى طومرطى لةسةر ئةو
جؤرة كانزا و بابةتانة كارى ثىَ دةكريَت نةك بؤ كارى طومرط كردن ضونكة طومرط كردنيان بةثيَى ئةو
رةمسة طومرطية ( مقطوعة ) دةبىَ كة بةرامبةر بابةت و كانزاكان ديارى كراوة .
 -1هةموو بةرهةميَكى هةريَم كة لةسةرةوة ناويان نةبراوة بةرِيَذةى ( )%١ى بةهاى ثيَناسةى طومرطى رِةمسى
طومرطى ليَوةردةطرييَت بؤ ضوونةدةرةوة ،لةكاتى بوونى بةهاى جياواز لة ثيَناسةكةدا بة هؤى جؤرى
مةنشةئةكان كةمرتين بةهاى شويَنى دروست كراو (املنشاء) رِةضاو دةكريَت و دةكريَت بة بنةما بؤ ديارى
كردنى باجى طومرطى.
 -1بؤ وةرطرتنى باجى طومرطى لةسةر ثامشاوةى كورة بؤ هةر بابةتيَك بة ريَذةى ( )%٢٠لة رةمسى
قالبةكةى طومرطى ليَوةربطرييَت بةثيَى خشتةى بةشى ( )١٥لةم ريَنمايةدا .
 ئةم رِيَنمايية جيَبةجيَ دةكريَت لة دواى ( )١٠دة رِؤذ لة رِيَكةوتى بآلوكردنةوةى لة رِؤذنامةى فةرمى(وةقايعى كوردستان).

ريَباز حممد حةمالن
وةزيـرى دارايى و ئابوورى
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وةزارةتى تةندروستى
ذمارة  65269 :لة 5162/6/66

َي ٥٠٠7
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )7لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()١٢ى سال
بريارماندا بة دةركردنى ئةم رِيَنماييانةى خوارةوة :
رِيَنمايى ذمارة ()3ى سالَى 5162
تايبةت بة ثيَدانى مؤلَةتى دامةزراندن و كاركردنى كارطة بؤ ثيشةسازى ثيَداويستيية ثزيشكيةكان
ماددةى (:)6

ثيَناسةى زاراوةكان بةم شيَوازةى خوارةوةية:
َةت ثيَدراوة بة ثيَي ياساي سةنديكاى دةرمانسازان.
 -١دةرمانساز :ئةندامى سةنديكاى مؤل
 -٥هةريَم :هةريَمي كوردستانى عيَراق.
 -1وةزارةتى تةندروستى :وةزارةتى تةندروسيت هةريَمي كوردستانى عيَراق.
 -1وةزيري تةندروستى :وةزيرى تةندروسيت هةريَمي كوردستانى عيَراق.
 : KMCA -٢بةريَوةبةرايةتى كؤنرتؤلكردنى دةرمان و ئاميَر و ثيَداويستية ثزيشكييةكان لة هةريَمى
كوردستان.
َةتى دامةزراندنى كارطة بؤ ثيشةسازى ثيَداويستية ثزيشكييةكان.
َةتى دامةزراندن :مؤل
 -6مؤل
 -7سةنديكاى دةرمانسازان :سةنديكاى دةرمانسازاني هةريَمى كوردستانى عيَراق.
 -٥دةرمانسازى :زانستى دةرمانسازى ثيشةسازى.
 -9ثيَداويستية ثزيشكييةكان.
A medical device is an instrument, apparatus, implant, in vitro reagent, or similar
or related article that is used to diagnose, prevent, or treat disease or other
conditions, and does not achieve its purposes through chemical action within or
on the body (which would make it a drug).
Medical devices vary greatly in complexity and application. Examples range from
simple devices such as tongue depressors medical thermometers, and disposable
gloves.

ماددةى (:)5
هةموو كةسيَكي سروشتى يان مةعنةوى بؤي هةية داواكارى ثيَشكةش بة دةستةى وةبةرهيَنان يان وةزارةتى
َةتى دامةزراندنى كارطة دواى وةرطرتنى رِةزامةندى وةزارةتى
ثيشةسازى بكات بةمةبةستى وةرطرتنى مؤل
تةندروستى بةثيَي مومارةسةكردنى دروستكردنى دةرمانى باش و نويَ كراو .
- Class 1 According to ISO.
- Class 2 & 3 According to cGMP.

وة وةزارةتى تةندروستى اليةنى بةرثرس دةبيَت لةرِووى هونةرى و كواليَتيةوة بؤ بةرهةم هيَنراو دواى ثيَدانى
َةتى دةستثيَكردنى بةرهةمهيَنان بة
مؤل
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- CLASS I: devices present the lowest potential risk and do not require a license.
Examples of class 1 devices include elastic bandages, examination gloves, and
hand held surgical instruments.
- CLASS II: devices require the manufacturer's declaration of device safety and
effectiveness. Examples of class 2 devices include acupuncture needles, powered
wheelchairs, infusion pumps, surgical drapes and an implantable radiofrequency
transponder system for patient identification and health information.
- CLASS III & IV: devices present a greater potential risk and are subject to indepth scrutiny. Examples of class 3 devices that currently require a premarket
notification include implantable pacemaker, pulse generators, HIV diagnostic
tests, automated external defibrillators, and endosseous implants.

ماددةى (:)3

ثيَدانى رِةزامةندي سةرةتايي سةبارةت بة دامةزراندنى كارطة ،ثةيوةستة بةم مةرجانةى خوارةوة:

 -١ثيَشكةشكردنى داواكارى دامةزراندن بة دةستةى وةبةرهيَنان يان وةزارةتى ثيشةسازى:

أ -ناوى كارطة )ثيَويستة حجز بكريَت لةالى يةكيَتى ذوورةكانى بازرطانى و ثيشةسازى هةريَم).
ب-شويَنى كارطة (ثاريَزطا).

ت -ليسيت تايبةت بة جؤرى ئةو ثيَداويستية ثزيشكييانةى كة كارطةكة بةرهةميان دةهيَنيَت.

ث -ئامادةكردنى تويَذينةوةى سوودى ئابوورى (دراسة جدوى) بؤ ثرؤذةى ( )F.Sو دةبيَت ئةم تويَذينةوةية مؤر
و واذؤي اليةنى ئامادةكار و اليةنى ووردبيين و خاوةنى ثرؤذةكةى لةسةر بيَت

ج -ئامادة كردني دؤسيةى ثرؤذةكة :دةبيَت ئةم دؤسيةية مؤر و واذؤى اليةنى ئامادةكار و اليةنةى ووردبيين و

خاوةنى ثرؤذةكةى لةسةر بيَت .هةروةها ثيَويستة دؤسيةكة ئةمانةى خوارةوة لةخؤ بطريَت:
 .iديزاينى سةرةتايى ( )concept designو ( )general site designوة ثيَويستة ويَنةيةكي ضاثكراوى رِةنطاو
رِةنط و ويَنةيةكى سةر ( )CDكة تيَيدا وةسفيَكى كورتكراوة بؤ ئةم تايبةمتةندانةى خوارةوة لةخؤ بطريَت:
 -١ثارضة سةرةكييةكانى كارطةكة.
 -٥شيَوازي بينا و دةرطا و ثةجنةرة و زةوى و ديوار و سةقفةكان .
َة كردن لةطةلَ ذاوةذاو و تؤز.
 -1رووناكي و ضؤنيةتى مامةل
 -1هيَلةكانى بةرهةمهيَنان.
 -٢كؤطاي تايبةت بة كةرةستةى خاو و كةرةستةى بةثاكيَضكردن و بةرهةمى كؤتايى.
 -6يةكةى ضارسةر كردنى ئاو (ئاوي بيَ خويَ).
 -7يةكةى ضارةسةر كردني ثامشاوةكان بةهةموو جؤرةكانيةوة.
 -٥سيستةمى ساردي و طةرمي و هةواسازى .HVAC
 -9رِووبةرة سةوزةكان.
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َثشتى خزمةتطوزاى) و
 .iiليسيت كةرةستة و ئاميَرةكانى بةشةكانى (بةرهةمهيَنان و تاقيطة و سيستةمةكانى ثال
تايبةمتةندييةكانيان.
.

ح -ناوي دةرمانسازى بةرثرس (بةريَوةبةرى هونةرى) كارطةكة ثيَويستة ئةم مةرجانةى خوارةوةى هةبيَت:

َةتى مومارةسةكردنى ثيشةى دةرمانسازى ثيَدرا بيَت.
 .iثيَويستة ئةندامى سةنديكاى دةرمانسازان بيَت و مؤل
 .iiنابيَت خاوةنى يان بةريَوةبةرى هيض شويَنيكي تر بيَت و ثيَويستة ئةمةش لة اليةن سةنديكاوة ثشتطريى
بكريَت.
 .iiiثيَويستة مومارةسةى ثيشةى دةرمانسازى كردبيَت بؤ ماوةى ( )١٢سالَ بةالي كةمةوة ،يان ئةزموونى
هةبيَت لة بوارى ثيشةسازى دةرمانسازى بؤ ماوةى ( )٢سالَ بةالي كةمةوة ،يان برِوانامةى دةرمانسازى
هةبيَت بؤ ماوةى ( )1سالَ بةالي كةمةوة.
 .ivثيَويستة تةفةروغى كردبيَت لة كاركردن لة كةرتى حكومى.

خ -زانيارى كةسى ( )CVسةبارةت بة اليةنى نةخشةكيَش و جيَبةجيَكارى ثرؤذةكة.

د -سةرضاوة و كواَليَيت و تايبةمتةندييةكانى كةرةستةي خاو كة بةكارديَت لة ثيشةسازى بةرهةمهيَنانى
ثيَداويستية ثزيشكييةكان.
ماددةى (:)4

ثيَداويستى و مةرجةكانى دامةزراندنى كارطة:

 -١مةرجة طشتييةكان:
أ -ثيَويستة ث رؤذةكة دوور لة شويَنى دانيشتووانى ضرِ بيَت و بةثيَي نةخشةى شارستانييةى شار كة لةاليةن
وةزارةتى شارةوانى برِيارى لةسةر درابيَت.
ب -دةبيَت نةخشة و جيَبةجيَكردن و بةكارخستنى كارطةكة بةثيَي ثيَوةرى جيهاني ( )ISOبيَت ،وة بةثيَى
مومارةسةكردنى بةرهةمهينانى باش ( )cGmpبيَت.
ت -رِووبةرى ثرؤذةكة نابيَت لة (٥٢٠٠م )٥كةمرت بيَت و دةبيَت لة  %٥٠ئةم رِووبةرةش سةوزايى بيَت لةو
زةوييةى كة بؤ ثرؤذةكة ديارى كراوة.
ث -دةبيَت بةشةكانى كارطيَرى و بازرطانى جيابكريَتةوة لة بةشةكانى ترى كارطةكة.
ج -دةبيَت بيناى كارطةكة بة ئةندازةيةك دروست بكريَت كة رِيَطربيَت بةرامبةر بة هاتنة ذوورةوةى حةشةرات و
َى قرتيَنةر.
ئاذةل
ح -بوونى يةكةى ضارةسةر كردنى ئاوي قورس لة كارطةكةدا و دةبيَت تؤرِى ئاوةرِؤى كارطةكة بة تؤرِى
ئاوةرِؤكانى شارةوانى ببةسرتيَت.
خ -ثابةند بوون بة طشت رِيَنماييةكانى بةرطرى شارستانى.
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د -داب ينكردنى سةرضاوةى كارةباى جيَطرةوة بؤ بةردةوام بوونى ثرؤسةى بةرهةمهيَنان لة كارطةكةدا لة كاتى
ثضرِانى تةزووى كارةبا و هةروةها دةبيَت ئاميَرى  UPSبؤ بةشة هةستيارةكانى كارطةكة دابني بكريَت.
ذ -ئامادة كردنى كارمةندان لة رِووي زانستى تةندروستى و ئامادة كردنى برِوانامةى تةندروستى تايبةت بة
سةالمةتى كارمةندان.
ر -دابينكردنى تؤمارةكان بؤ ئةمانةى خوارةوة:
 .iكةرةستةى خام.
.ii
.iii
.iv
.v

كةرةستةى بة ثاكيَضكردن (ثرِكردن و رِووثؤشكردن).
كارثيَكردنى ( )batch recordبؤ هةر بةهةمهيَنراويَك.
ئةجنامداني كؤنرتؤلي بةردةوام بؤ طشت ئاميَر و كةرةستةكان و سيستةمةكانى نيَو كارطةكة.
برِوانامةى شيكارى.

 -٥مةرجة تايبةتةكان:
أ -دةبيَت ئةو هؤآلنةى كة كةرةستةى ثاكذكراو تيايدا بةرهةم دةهيَنريَت بةتةواوى جيا بكريَنةوة لةو هؤآلنةى
كة تيايدا كةرةستةى ثاكذنةكراو بةرهةم دةهيَنريَت.
َى بةرهةمهيَنان و رِيَطاكانى ثاكذكردنةوةى ثيَويست و ئةو كةرةستانةى كة دةبنة هؤى
ب -دةبيَت هؤل
دروستبوونى هةستيارى لة بيناكة بةتةواوى جيابكريَنةوة لة بيناكانى دروستكردنى بةرهةمةكانى تر.
َةكانى
ج -دةبيَت بةربةستى شووشةيي دابندريَت بةمةبةستى ئاسانكردنى ثرؤسةى ضاوديَرى كردنى هؤل
بةرهةمهيَنان بةبىَ ضوونة ذوورةوة.
ماددةى (:)2

َطةكان كة ثيَشكةشكراوة بةثيَي ماددةى ( ٥و  )1لة اليةن وةزارةتى
ثاش ديراسةكردنى دؤكيوميَنت و بةل

َطةكان طوجناوة لةطةلَ مةرجةكانى ثيَشوو وة
َنيابوون لة رِاستى و دروستى بةل
تةندروستييةوة ( )KMCAوة دل
دواى دابينكردني زةوى لة اليةن وةزارةتى شارةوانى يان كشتوكالَ و وةرطرتنى رِةزامةندي دةستةى ثاراستنى
َةتى دامةزراندنى
ذينطة و وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان بؤ ئامادةكردنى ذيَرخانى (ئاو ،كارةبا ،ئاوةرؤكان) ،مؤل
كارطةكة لة اليةن دةستةى وةبةرهيَنان ياخود وةزارةتى ثيشةسازى بة ئاطادارى وةزارةتى تةندروستى دةدريَت.
ماددةى (:)1

َةتى دامةزراندنى كارطة مةرجة نةخشةى كؤتايي كارطةكة ( )Final Designبة دوو ويَنة
بؤ وةرطرتنى مؤل
ئامادة بكريَت  ،ويَنةيةكى ضاثكراو و رِةنطاو رِةنط بيَت ،ويَنةيةكى لةسةر ( )CDبيَت و ثاشان ثةسةند
بكريَت لة اليةن وةزارةتى تةندروستى ( )KMCAوة ئةمانة لةخؤ بطريَت-:
 -١ثيَويستة نةخشةكانى تةالرسازى و شارستانى و كارةبا و ميكانيكى مؤرو واذؤ بكريَت لة نيَوان ئةو اليةنةى
كة ئامادة و وردبينى بؤ كردووة لةطةلَ خاوةن ثرؤذةكة.
 -٥ثيَويستة ثيَناسةيةكى وردو تيَروتةسةلَ بؤ ئةمانةى خوارةوة بكريَت:
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أ -تايبةمتةندييةكانى سيستةمى ساردي و طةرمي و هةواسازى ( )HVACو ثيَوةرةكانى كؤنرتِؤلكردنى ثلةى
طةرمي و شيَ و طوشارى نيَو كارطةكة.
َي جؤرى (.)QCL
ب -بةش و كارمةندانى تاقيطة و كؤنرتؤل
ت -بةش و كارمةندانى تاقيطةكانى تويَذينةوة و ثةرةسةندن (.)R&D
ث -سيستةمى كارطيَرى بيناكان (.)BMS
ج -ثرِؤسةى بة دؤكيوميَنتكردن و بة ئةرشيف كردن.
ح -خشتةى برِي كةرةستةكانى تايبةت بة ثرؤذةكة.
خ -سيستةمةكانى ثاراسنت لة كارةساتةكان و بةرطرى شارستانى.
د -سيستةمى ثةيوةندي ناوةكى و دةرةكى.
ذ -ثرؤسةى لةناوبردنى ثامشاوة ثيشةسازييةكان لة جؤرى طازي و شلةمةني و رِةقى بةشيَوةى تةندروستى.
ر -ئاميَرةكانى بةرهةمهيَنان و وزةكانيان.
َييت) (.)QA
َنيايي جؤرى (كوال
ز -سيستةمى دل
س -رِيَطاكانى ئامادةكارى و بةرهةمهيَنان.
ش -سةرضاوة زانستييةكاني تايبةت بة بةرهةمهيَنانى ثيَداويستية ثزيشكييةكان.
ماددةى (:)7

َةتى دامةزراندنى كارطةكة ثيَويستة خاوةن ثرِؤذة ئةمانةى خوارة جيَبةجيَ بكات-:
 -١لة رِيَكةوتى ثيَدانى مؤل
أ -دةبيَت خاوةن ثرِؤذةكة لة ماوةى نةوةد رؤذدا دةست بكات بة جيَبةجيَكردنى ثرِؤذةكة ،طةر دةسيت ثيَ
نةكرد ،ئةو كات هؤشدارى بؤ رِةوانة دةكريَت و داواى ليَ دةكريَت لة ماوةى يةك مانط لة رِؤذى تةواو
بوونى ماوةى نةوةد رِؤذ ةكة دةست بة ئةجنامدانى ثرِؤذةكة بكات ،بة ثيَضةوانةوة ،ثاش تةواو بوونى ماوةى
َةتى دامةزراندنةكة ثوضةلَ دةكريَتةوة.
هؤشدارييةكة مؤل
ب -ثيَشكةشكردنى رِاثؤرتة وةرزييةكان (هةر سيَ مانط جاريَك) بة ليذنةى هونةرى سةبارةت بة قؤناغةكانى
تةواوكردنى كارى ثرِؤذةكة و ئةو كؤست و بةربةستانةى كة دةبنة هؤى دواكةوتنى تةواوبوونى ثرِؤذةكة
لةماوةى ديارى كراو.
َةتى كؤتايى  ،ليذنةى هونةرى دةسةآلتى ئةجنامدانى بةدواداضوونى هةية بؤ ثرِؤذةكة.
 -٥لة رِؤذي ثيَدانى مؤل
بةدواداضوونةكةش بةم شيَوازةى خوارةوة ئةجنام دةدريَت:
أ -ئةجنامداني ثشكنيين خووىل و لة ناكاو.
ب -ثرسياركردن لة اليةني زانستى بيَ اليةن بةمةبةستى وةرطرتنى بؤضوونيَكي زانستييانة لةكاتى ثيَويست.
ماددةى (:)6

َةتى دةستكردن بة بةرهةمهيَنان لة اليةن وةزارةتى تةندروستى ( )KMCAو بة ئاطادارى دةستةى
مؤل
َةت دةست دةكريَت بة كارثيَكردنى رِاستةقينةى ثرِؤذةكة بةمةبةستى
وةبةرهيَنان دةبةخشريَت .ثاش ثيَدانى مؤل
بةرهةمة بازرطانيةكان بةم شيَوازةى خوارةوة:
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 -١تةواوكردنى جيَبةجيَكردنى داواكارييةكانى ماددةى ضوارةم و ثيَنجةم و شةشةم.
 -٥ثيَشكةشكردنى دؤسيةى سةرةكى شويَنى ثرؤذةكة ( )Site Master Fileبة ليَذنةى هونةرى.
 -1ئ ةجنامداني ثشكنينى مةيدانى كؤتايي لةسةر بةشةكانى كارطةكة لة اليةن ليذنةيةكى ثسثؤر
( )Professional Inspectorبةمةبةستى ثيَدانى رِةزامةندى لةسةريان.
ماددةى (:)9

َطة و رِاثؤرت و نةخشة و زانياريي و ديراساتةكان كة ئاماذةيان ثيَدراوة لة ماددةي ( )١وة تا ماددةى
طشت بةل
( ) 7وة ثيَشكةشى ليذنةى هونةرى كراوة نهيَنني و نابيَت بة هيض شيَوةيةك بةكةسى تر رِابطةيَندريَت ،تةنها لة
َةتى جيَبةجيَكردنى ماددةى حةوتةم (/٥ب) نةبيَت.
حال
ماددةى (:)61

 -١هاوردةكردنى ئةو كةرةستانةى كة لة خوارةوة ئاماذةيان ثيَدراوة ثةيوةستة بة وةرطرتنى رِةزامةندى و

َةتى فةرمى .KMCA
مؤل
أ -كةرةستةي سةرةتايى ضاالك و ناضاالكى كؤنرتؤلَ كراو.
ب -كةرةستة كيمياويية بةكارهاتووةكانى ثرؤسةى بةرهةمهيَنان و شيكارى.
ت -كةرةستة ثيَوانةيية بةكارهاتووةكانى ثرؤسةى شيكارى و تاقيطةيى.
ث -كةرةستةكانى ثاكيَضكردن (ثرِكردن و رِووثؤشكردن).
ج -بةرهةمة نيمضة بةرهةمهيَندراوة ( )semi finished productsكؤنرتِؤل نةكراوةكان ،بةمةرجيَك
كؤمثانياى بةرهةمهيَن تؤمار كراوبيَت لة عيَراق يان لة كوردستان.
َةتى هاوردة
 -٥هاوردةكردنى ئةو كةرةستانةى كة لة خوارةوة ئاماذةيان ثيَدراوة ثةيوةستة بة وةرطرتنى مؤل
كردن و ثشت بة رِةزامةندي فةرمي وةزارةتى تةندروستى عيَراقي فيَدرالَ.
أ -كةرةستة خاوة ضاالكة كؤنرتِؤلكراوةكان.
ب -كةرةستةى كيمياويية كؤنرتِؤلكراوةكان.
َكردنى ماددة
َةتى كؤنرتؤل
ج -كةرةستة نيمضة دروستكراوة كؤنرتِؤلكراوةكان لةاليةن ليذنةى نيَودةول
هؤشبةرةكان.
ماددةى (:)66

 -١دةبيَت تؤمارةكانى تايبةت بة كةرةستة خامة ضاالك و ناضاالكة بةكارهيَندراوةكان لة بةرهةمهيَنان ئةم
زانياريانةى خوارةوة بطريَتة خؤ:
أ -ناوى زانستى و بازرطانى كةرةستةكان (ئةطةر هةبوو).
ب -بةروارى دروستكردن و بةسةرضوونى
ت -ذمارةى كارثيَكردنى سةرةكى و الوةكى.
َةتةكة.
َةتى هاوردةكردن و ناوى اليةنى ريَكخةرى مؤل
ث -ذمارة و ريَكةوتى مؤل
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ج -ريَكةوتى كردنةوةى ثشتيواني بانكي يان ذمارة و ريَكةوتى ثسولةكة.
ح -برِوانامةى شيكارى ووآلتى بةرهةمهيَن.
خ -ئةجنامةكانى ئةو تاقيكردنةوانةى كة كارطةكة ئةجنامي دةدات وة تايبةمتةنديية برِواثيَكراوةكان لة ثرِؤسةى
َسةنطاندنةكة.
َسةنطاندن و ئةجنامةكانى هةل
هةل
د -برِوانامةى بةرهةمهيَن (منشا).
 -٥نابيَت بة هيض شيَوةيةك كةرةستةى خامى ضاآلك و ناضاآلك (فعال و غري فعال) لةناوةوةى هةريَم بكرِدريَت
َطةكانى تايبةت بةم كةرةستانة بة ليَذنةى هونةرى.
َةى ثيَ بكريَت بة بيَ ثيَشكةشكردنى بةل
يان مامةل
ماددةى (:)65

دةبيَت خاوةن ثرؤذةكة ئةمانةى خوارةوة جيَبةجيَ بكات:
 -١دامةزراندنى بةرِ يَوةبةرة سةرةكييةكان كة لةخوارةوة ئاماذةيان ثيَدراوة كة ماوةى ئةزموونيان لة بوارى
ثسثؤريةتييان لة دوو سالَ كةمرت نةبيَت يان ماوةى ئةزموونيان لة بوارى ثيشةسازى ثيَداويستية
ثزيشكييةكان لة ثيَنض سالَ كةمرت نةبيَت.
َنياي جؤرى.
أ -بةريَوةبةرى دل
ب -بةريَوةبةرى بةرهةمهيَنان.
ت -بةريَوةبةرى تاقيطةكاني كؤنرتِؤىل جؤرى.
 -٥نابيَت كةسيَك ببيَتة بةريَوةبةرى دوو بةش يان زياتر لةو بةشانةى كة لة برِطةكانى (/١أ-ب-ج) ئاماذةيان
ثيَدراوة.
َينةوةى سةملاندن (دراسات الثبوتية) لة ناو كارطةكة بةشيَوةى بةردةوام بؤ بةرهةمةكان.
 -1ئةجنامداني ليَكؤل
 -1ثيَدانى ويَنةيةك لةو نووسراوة فةرمييانةى كة لةطةلَ وةزارةتى تةندروستى عيَراقى فيدرِالَ ئالوطؤر دةكرِيَن
بة وةزارةتى تةندروستى .KMCA/
 -٢ثيَدانى رِاثؤرتى وةر زى سةبارةت بة ضارةسةركردنى ئاوى ئاوةرؤكان و جؤرى ئةو ئاوةى كة بةكارديَت لة
ثرؤسةى بةرهةمهيَنان و تاقيكرنةوةكانى سةالمةتى ذينطةيي بة وةزارةتى تةندروستى .KMCA
 -6ثةنا بردنة بةر تازةترين ريَبازة جيهانيةكان بؤ ئةجنامدانى ثشكنيين ثيَداويستية ثزيشكييةكان و
دابينكردنى نويَرتين سةرضاوةى زانستى.
 -7ئةجنامدانى ثشكنيين بةردةوام بةثيَي خشتةي كات بؤ ئاميَرى تاقيطةكان و بةرهةمهيَنةرةكان و
خزمةتطوزارييةكان.
 -٥نابيَت بةبيَ رِةزامةندي و ئاطادارى  KMCAثيَكهاتةكان يان شيَوازى يان رِةنطى ثاكيَضةكان يان ثؤستةرة
دةرةكييةكاني طرياوةكان بطؤردريَت.
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ماددةى (:)63
ثيَويستة دةرمانسازى بةرثرس (بةرِيَوةبةرى هونةرى) ئةمانةى خوارةوة جيَبةجيَ بكات:
َينةوةى بابةتى هونةرى وزانستى تايبةت بة
 -١دةبيَت بةردةوام ئامادة بيَت بةمةبةستى وتويَذو ليَكؤل
كارطةكة.
 -٥ماوةى ئامادة نةبوونى لة كارطةكة بة شيَوةى بةردةوام (لةدواى يةك) نابيَت لة ( )١٢رؤذ زياتر بيَت و ئةم
َدا نابيَت زياتر لة سىَ جار دووبارة ببيَتةوة.
ئامادة نةبوونةش لة ماوةى يةك سال
 -1ئةطةر ذمارةى ئامادةنةبوونةكانى زياتر بيَت لةو ماوةيةى كة لة خاىل دووةمى ئةم ماددةيةدا ئاماذةى
َى
ثيَدراوة ،ئةوا دةبيَت دةرمانسازيَكى بةرثرسى تر بة هةمان ئةو مةرجانةى كة لة ماددةى سيَيةمى خال
(ح) دا ئاماذةى ثيَدراوة لة شويَنى دامبةزريَت بؤ ئةو كاتانةى كة ئامادة نابيَت.
ماددةى (:)64

 -١دةبيَت ثرؤسةى بةرهةمهيَنان بةم شيَوازةى خوارةوة بيَت:
أ -دةبيَت طشت قؤناغةكانى ثرؤسةى بةرهةمهيَنان ،لة قؤناغي وةرطرتنى كةرةستة خاوةكان و ثرؤسةى
ثاكيَضكردن و ثرؤسةى ئامادةكارى تاكو دةطاتة قؤناغي ناوةندى و كؤتايى بةرهةمهيَنان  ،برِوا ثيَكراو
بيَت .لة هةمان كاتدا ثرؤسةى ثاكيَضكردن و شيكاركردن و كؤطاكردنى بةرهةمةكان لة كؤطا بةثيَي
مةرجةكانى بةرهةمهيَنانى دةرمانى باش ( ISOلة كالسى يةكةم  )cGMPلة كالسى دووةم و سيَيةم و
ضوارةم بيَت.
ب -دةبيَت طشت قؤناغةكانى بةرهةمهيَنان لة نيَو سنوورى كارطةدا ئةجنام بدريَن  ،هةر لة قؤناغى وةرطرتن و
ئامادة كردنى كةرةستة خاوةكان تاكو قؤناغى بةرهةمهيَنانى كؤتايى و ثاكيَجكردن.
ت -دةبيَت ثيَداويستية ثزيشكييةكان كة بةرهةمدةهيَنريَن ئةم تايبةمتةنديانةى خوارةوةى تيَدا بيَت:
 .iدةبيَت ثرؤسةى ثرِكردن و رِووثؤشكردن و شيَوازى كةتةلؤطى ناو بةرهةمةكان طوجناو بيَت لةطةلَ
تايبةمتةندييةكانى ( )KMCAيان تايبةمتةندييةكانى وةزارةتى تةندروستى عيَراقى.
 .iiوةرطرتنى رِةزامةندي ( )KMCAسةبارةت بة نةخشة و ناوةرِؤكى بةرطى دةرةكى و كةتةلؤطى ناو كةرةستة
و دةرمانة بةرهةمهيَنراوةكان لة برِيارى تؤماركردن.
ث -هةبوونى كؤدى تايبةت بؤ هةر طرياوةيةكى دةرمانسازى ،وة خبريَتة سةر ذمارةى كارثيَكردنى ئةو طرياوةية.
 -٥دةبيَت ثرؤسةى بةرهةمهيَنان بؤ بةرذةوةندى كةسى تر بةثيَي ئةم مةرجانةى خوارةوة بيَت:
أ -ئةجنامدانى طريَبةستيَك لة نيَوان هةر دوو اليةن (كارطة و سودمةند).
ب -ثيَشكةشكردنى ويَنةيةك لة طريَبةستةكة بة ) )KMCAبةمةبةستى وةرطرتنى رِةزامةندية فةرميةكان ثيَش
دةستثيَكردني قؤناغي جيَبةجيَكردن.
َةت ثيَدراو لة اليةن وةزارةتى
ت -مةبةست لة زاراوةى كارطة ئاماذة دانة بة كارطةى دامةزراو و مؤل
تةندروستى لة هةريَمى كوردستان بؤ دةستكردن بة بةرهةمهيَنان.
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ث -مةبةست لة سووندمةندبوون ئةمانةى خوارةوةية:
.iكارطة عيَراقييةكانى كةرتى طشتى و تايبةتى و تؤماركراو لة ( )KMCAيان وةزارةتى تةندروستى عيَراق.
 .iiكؤمثانيا و نووسينطة زانستييةكان كة لةاليةن ( )KMCAيان وةزارةتى تةندروستى عيَراقى تؤماركراون.
َةتى ثيَدرابيَت لة
َي بةرهةمهيَناني ثيَداويستية ثزيشكييةكان كةوا طريَبةسيت لةسةر كراوةكان مؤل
ج -دةبيَت هيَل
اليةن ()KMCAيةوة.
ح -نابيَت بةرهةمهيَنان لة اليةن هيض كارطةيةكى بياني بؤ بةرذةوةندي كارطةى دامةزراو لة هةريَمى كوردستانى
عيَرِاق ئةجنام بدريَت.
ماددةى (:)62

بةكارهيَنانى هةر ثيَداويستيةكى ثزيشكي قةدةغة دةكريَت ئةطةر هاتوو سةمليَندرا كة بةثيَضةوانةى
ثيَوةرة زانستييةكان بةرهةمهيَندراون.

ماددةى (:)61

 -١طشت ئةو ثيَداويستية ثزيشكييانةى كة لة طارطة كوردستانيةكان بةرهةم دةهيَندريَن ثشكنني و
َسةنطاندنى بؤ ئةجنام دةدريَت لة اليةن تاقيطةكانى  KMCAوة رِيَطة بة هيض بةرهةميَك نادريَت خبريَتة
هةل
َة ثيَكردن تاوةكو برِوانامةى شيكارى وةرنةطريَ.
بازنةى مامةل
 -٥دةبيَت كارطة ئةم ئةركانةى خوارةوة جيَبةجيَ بكات:
َسةنطاندن و شيكارى ثيَويستى بؤ ئةجنام
أ -ثيَنض كارثيَكراوى يةكةم لة هةر بةرهةميَكي ثزيشكي ثرؤسةى هةل
دةدريَت لة اليةن تاقيطةكانى .KMCA
ب -ئةطةر ئةجنامى تاقيكردنةوةكان بةم شيَوازانةى خوارةبوون:
 .iطوجناو بوون لةطةلَ تايبةمتةندييةكان ،كارثيَكردنى ديكة بة شيَوةيةكى هةرِةمةكي لة منوونةكاني نيَو كؤطا يان
شويَنةكاني فرؤشنت وةردةطرييَت و تاقيكرنةوةي شيكاريان بؤ ئةجنام دةدريَت.
 .iiئةطةر كارثيَكةريَك يان زياتر لة ثشكنيندا دةرنةضوو ،ئةوا دةبيَت ثشكنني بؤ (دة) كارثيَكةريَكى تر يةك
بةدواى يةك ئةجنام بدريَت بة زؤرةمليَيانة (انافية اجبارية).
 .iiiئةطةر سيَ كارثيَكةر لة ثشكنينى يةك بةدواى يةكى تاقيطةييدا دةرنةضوو ،ئةوا تؤمارى ثيَداويستية
َدةوةشيَندريَتةوة.
ثزيشكييةكةى هةل
 -1ثيَويستة كارطةكة طشت ئةجنامة شيكارييةكان ثيَشكةشى  KMCAبكات بة ليستيَك لة ئةجنامةكانى
شيكارى ثيَداويستيية ثزيشكييةكان لةطةلَ كارثيَكردنة بةرهةم هيَنراوةكان.
َةتى سةرنةكةوتنى بةرهةميَك يان زياتر ئةو كات ثيَويستة كارطة ثةنا بباتة بةر ئةم رِيَكارانةى
 -1لة حال
خوارةوة:
أ -دةست بةسةرداطرتنى برِى بةرهةمةكة.
ب -لة ناوبردنى برِي ئةو بةرهةمة.
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ماددةى (:)67

 -١دةبيَت بازاركردنى ثيَداويستية ثزيشكييةكان بةم جؤرةى خوارةوة بيَت:
َةتى بةرهةمهيَنان لة وةزارةتى تةندروستى هةريَم.
أ -وةرطرتنى مؤل
ب -تؤماركردنى كارطةكة لة  KMCAيان وةزارةتى تةندروستى عيَراق.
ت -وةرطرتنى برِوانامةى شيكارى بؤ هةر كارثيَكردنيَك و بؤ هةر ثيَداويستيةكى ثزيشكى.

 -٥رِيَطةدان بؤ بة بازارِكردنى ثيَداويستية ثزيشكيةكان لة نيَو سنوورةكانى هةريَمى كوردستان ثيَش تةواو
بوونى ثرؤسةى تؤمار كردن ثةيوةستة بةم ثابةنديانةى خوارةوة:

1. Letter of Authorization.
2. Device Description.
3. Detailed information of Design Verification and Validation Documents.
4. Approval and marketing in country of origin or one of reference countries.
5. Declaration of no safety issues globally.
6. The primary and secondary labels on the medical device and its packaging.
;)7. The instructions for use (where applicable
;)8. The patient information leaflet (where applicable
9. Information on the sterilization method(s) and sterilization validation Standard.
10. The ISO 1348s quality management system certificates for the
;- Manufacturing site
- Sterilization site; and
- Contract manufacturer site.

ماددةى (:)66

هةناردةكردنى ثيَداويستيية ثزيشكيية بةرهةمهيَنراوةكانى كارطة خؤمالييةكان بؤ دةرةوةى سنوورى عيَراق
بةثيَي رِيَنمايية كارثيَكراوةكان لة اليةن وةزارةتى تةندروستى هةريَمى كوردستان و بةرِةزامةندى  KMCAدةبيَت.

ماددةى (:)69

لي ذنةى هونةرى هةموو شةش مانط جاريَك ثرؤسةى ثشكنيين خووىل و بةردةوام ئةجنام دةدات بةمةبةستى
ديارى كردنى رِيَذةى ثابةند بوون بة ثيَوةرى ريَكخراوى جيهاني ( )ISOو مومارةسةكردنى دروستكراوى باش
(.)cGMP
ماددةى (:)51

َةتانةى خوارةوة:
 -١دةبيَت كارطة ثيَداويستيية ثزيشكييةكة لة بازارةكان بكيَشيَتةوة لةم حال

َةتى دةرنةضوونى ثيَداويستيية ثزيشكييةكان لةو تاقيكرنةوانةى كة ئةجنام دةدريَن لة دواى بة
أ -لة حال
بازاركردنيان لة ئةجنامى طؤرانكارية فيزيكي و بايؤلؤجي و كيمياويةكان.

َطة زانستيية تازةكان ئةوةيان خستةرِوو كة بةكارهيَنانى يةكيَك يان هةنديَك لة ثيَداويستية
ب -ئةطةر بةل
ثزيشكييةكة جيَطاى مةترسيية لةسةر تةندروستى مروظـ.

ت -لةكاتى هةبوونى كاريطةرى الوةكى بة هؤى بةكارهيَنانى ثيَداويستية ثزيشكييةكة.
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-٥

أ-
ب-
ت-

ثاش ئةجنامداني ثرؤسةى كيَشانةوةى ثيَداويستية ثزيشكييةكان لة نيَو بازارةكاندا ،دةستةى وبةرهيَنان
َثشت
ئاطادار دةكريَتةوة سةبارةت بةم كيَشانةوةية بةطويَرةى فةرمانى كارطيَرى دةرضوو لة  KMCAوة ثال
َطةى زانستى ثرؤسةى كيَشانةوةكة بةثيَي ئةم هةنطاوانةى خوارةوة ئةجنام دةدريَت:
بة بةل
رِاطرتنى بةكارهيَنان و ناردنى ثيَداويستية ثزيشكييةكان بؤ نيَو بازارِةكان.
كيَشانةوةى ثيَداويستية ثزيشكييةكة لة نيَو بازارةكان.
َطة زانستييةكان ئةوةيان سةملاند كة
لةناوبردنى ثيَداويستيةكان بةثيَى رِيَنماييةكان لة كاتى هةبوونى بةل
كةرةستةكان مةترسيدارن لةسةر ذيانى مؤرظـ.

ماددةى (:)56

َةتى مومارةسةكردنى بةرهةمهيَنان (بةطويَرةى ماددةى  1٢لة ياساي ثيادةكردنى ثيشةى
نويَكردنةوةى مؤل
دةرمانسازى) بةم شيَوازةى خوارةوة دةكريَت:
َيَك.
 -١لة مانطي كانوني دووةم لة هةر سال
َطانةى خوارةوة ثيَشكةش بكريَت:
 -٥ثيَويستة ئةم بةل
أ -ثيَشكةشكردنى داواكاري فةرمي بة  KMCAلة اليةن دةرمانسازى بةرثرس (بةرِيَوةبةرى هونةرى)
َةتى ساآلنة.
بةمةبةستى نويَكردنةوةى مؤل
َةتى ساآلنة كة ئامادة دةكريَت لة اليةن ليَذنةى هونةرى هاوبةشى
ب -ثرِكردنةوةى فؤرمي نويَكردنةوةى مؤل
ثيشةسازية ثزيشكيةكان لة اليةن .KMCA
ت -ليستيَك بةناوى ثيَداويستية ثزيشكيةكان كة تؤماركرابيَت لة ليستى  KMCAياخود لة ليستى وةزارةتى
تةندروستى عيَراقى.
َةكانى بةرهةمهيَنان  ،ئةوانةى كار دةكةن و ئةوانةى وةستاون و
ث -ثيَدانى زانيارى سةبارةت بة طشت هيَل
هؤيةكانى وةستانيان.
َي نويَى داهاتوو.
ج -ثالني بةرهةمهيَناني بؤ سال
ح -ليستى تايبةت بة جؤرى ئاميَر و كةرةستةى تاقيطةكان و ذمارةيان و ناوى بةرثرسي تاقيطة و تواناكانى.
خ -بةريَوةبةرى بةرهةمهيَنان و تواناكانى.
َنيايى جؤرى و تواناكانى.
د -بةريَوةبةرى دل
ذ -ذمارةى كارمةندانى كارطةكة.
ر -ليسيت ئاميَرةكانى كارطةكة و تواناى بةرهةمهيَنانيان.
ز -ناونيشانةى شويَنى باوةرثيَكراوى فرؤشتنى ثيَداويستية ثزيشكيةكان.
 -1ئةجنامداني ثشكنينى مةيداني بؤ كارطةكة لةاليةن ليذنةى هونةرى.
َطانةى كة لة برِطةى ( )٥هاتووة بؤ ئةو ماوةيةى كة لة
َةتى ثيَشكةش نةكردنى ئةو بةل
 -1لة حال
َى ()١ى ماددةكةدا ئاماذةى ثيَدراوة لةاليةن كارطةكةوة:
خال
أ -هؤشدارى دةدريَتة كارطةكة دواى  1٠رؤذ لة ريَكةوتى تةواو بوونى ماوةى نويَكردنةوة.
ب -هؤشدارى دةدريَتة كارطةكة دواى  6٠رؤذ لة ريَكةوتى تةواو بوونى ماوةى نويَكردنةوةكة.
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ت -ثاش تيَثةر بوونى ماوةى  9٠رِؤذ لةسةر رِيَكةوتى تةواو بوونى ماوةى نويَكردنةوة  ،كارطةكة دادةخريَت.
ماددةى (:)55

ليَذنةى هونةرى بؤي هةية ئةم كارانةى خوارةوة ئةجنام بدات:
 -١ئةجنامداني ثيَداضوونةوةى ساآل نة بؤ ئةم رِيَنماييانة و ثيَشنياركردن و هةمواركردنى طوجناو بؤ خزمةتكردنى
ثيشةسازى ثيَداويستية ثزيشكيةكان لة هةريَمى كوردستان لةكاتى ثيَويست.
 -٥ضاوثيَخشاندنةوة بة رِاثؤرتة جياوازةكان كة ثةيوةندى بة ثيشةسازى ثيَداويستية ثزيشكييةكانى
كوردستانةوة هةية.
 -1وةرطرتنى رِاويَذى ثسثؤرانى بوارى ثيشةسازى ثيَداويستيية ثزيشكييةكان لة هاووآلتى و بيانى لةكاتى
ثيَويست  ،بةبيَ دركاندنى زانياريية نهيَنيةكانى تايبةت بة كارطةكان.
 -1ثيَشنياركردنى ئةجنامدانى طؤرانكارى طوجناو لة ثيَكهاتة و ذمارةى ئةندامانى ليَذنة بؤ ئةوةى لة ئاستى
قةبارةو ضؤنيةتى كارةكاندا بيَت.
ماددةى (:)53

 -6ثيَكهيَنانى ليَذنةى هونةرى بةمةبةستى ثةيرِةوكردنى ئةم دةسةآلتانةى خوارةوة تاوةكو ثرؤسةى
بةرهةمهيَنان دةست ثيَدةكات.
أ -نويَنةرى وةزارةتى تةندروستى :KMCA/
 .iدةرمانسازي خاوةن ئةزموون لة بوارى ثيشةسازى ثيَداويستية ثزيشكيةكان و دةبيَت ذمارةيان  1كةس بيَت.
 .iiئةندازيارى خاوةن ئةزموون لة بوارى ثيشةسازى ثيَداويستية ثزيشكيةكان و دةبيَت ذمارةيان  ٥كةس بيَت.
.iiiكيمياطةرى خاوةن ئةزموون لة بوارى ثيشةسازى ثيَداويستية ثزيشكيةكان ) ١كةس(.
 .ivزيندةوةرزاني خاوةن ئةزموون لة بوارى ثيشةسازى ثيَداويستية ثزيشكييةكان) ١كةس(.
ب -نويَنةرى وةزارةتى ثيشةسازى ( ١كةس).
ت -نويَنةرى دةستةى وةبةرهيَناني هةريَمي كوردستاني عيَراق ( ١كةس).
َييةكان بؤ ئةو ماوةيةى كة دةست ثيَدةكات ثاش ريَكةوتى
 -٥ثيَكهيَنانى ليَذنةى بةدواداضووني كارطة خؤمال
َةتى بةرهةمهيَنان و دةبيَت طشت ئةندامةكانى سةر بة وةزارةتى تةندروستى بن.
ثيَدانى مؤل

ماددةى (:)54

هةر كةس يَك سةرثيَضي بكات لةم رِيَنماييانة سزاكانى نيَو ماددةى ( )٢1لة ياساي مومارةسةكردنى ثيشةى
َى ( )١97٠بةسةريدا دةسةثيَندريَت.
دةرمانسازي ذمارة ( )1٠بؤسال

ماددةى (:)52

ئةم رِيَنمايية لة رِيَكةوتى بآلوكردنةوةى لة رِؤذنامةى(وةقايعي كوردستان)دةضيَتة بوارى جيَبةجيَ كردن.
د.ريَكةوت محة رشيد كريم
وةزيرى تةندروستى
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وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى
ذمارة  2139 :لة 5162/6/61

َي
َةكاني بةساآلضووان ذمارة ()٥ي سال
بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَماندراوة لة ماددةي ()١9ي ثةيرِةوي مال
( )٥٠١1ئةم ريَنماييةمان دةركرد -:
ريَنمايي ذمارة ()4ي سالَي 5162
تايبةت بة مالَةكاني بةساآلضووان
ماددةي (:)6

مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة و ماناكانيان كة لة بةرامبةريان هاتووة بؤ جيَبةجيَ كردني ئةم ريَنمايية:
يةكةم :هةريَم :هةريَمي كوردستان _ عيَراق.
دووةم :وةزارةت  :وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي هةريَم.
سيَيةم :وةزير :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي هةريَم.
ضوارةم :بةريَوةبةرايةتي طشيت :بةريَوةبةرايةتي طشيت ضاوديَري وطةشةثيَداني كؤمةآليةتي لةثاريَزطا و
ئيدارةكاني هةريَم.
ثيَنجةم :بةرِيَوةبةري طشيت :بةرِيَوةبةري طشيت ضاوديَريء طةشةثيَداني كؤمةآليةتي لة ثاريَزطاو ئيَدارةكاني
هةريَم.
شةشةم :بةساآلضوو :هةر كةسيَك تةمةني لة ( )6٠سالَ كةمرت نةبيَت بؤ ثياو وة لة ( )٢٢سالَ كةمرت نةبيَت بؤ
ئافرةت وة ثيَويسيت بة ضاوديَري هةبيَت.
حةوتةم :بةساآلضووي ثةككةوتة :هةر بةساآلضوويَك كة ناتوانيَت بة دةم خواسيت ئاساييانةي ذياني خؤي بضيَت
هةروةها بؤ جيَ بة جيَ طةياندني ثيَداويستةكاني و ضاوديَري كردني ثيَويسيت بة كةسيَكة هةميشة
َي بيَت.
لةطةل
َي بةساآلضووان :ئةو شويَنةي كة بؤ حةوانةوةي بةساآلضووان دابني كراوة.
هةشتةم :مال
نؤهةم :هؤبةي تويَذةران :هؤبةي تويَذةراني كؤمةآليةتي كة ئةرك و كارةكاني لة برِطةي دووةمي ماددةي ١١ي
َةكاني بةساآلضووان هاتووة.
ثةيرِةوي مال
ماددةي (:)5

َي بةساآلضووان:
َةتي كردنةوةي مال
ضؤنيةتي وةرطرتين مؤل
َةت ثيَشكةش دةكريَت لة بةريَوةبةرايةتي طشيت ضاوديَري و طةشةثيَداني كؤمةآليةتي /
يةكةم :داواكاري مؤل
َةت دةكةن  ،بة دوو ويَنة بة ثيَي ئةو
بةشي ثةيوةنديدار  ،لة اليةن ئةو كةس و اليةنانةي داواي مؤل
َطةنامانةي خوارةوة لة
منوونةيةي كة وةزارةت ئامادةي دةكات كة تيايدا طشت ئةو زانياري و بةل
خؤدةطريَت:
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أ -ويَنةيةك لة ناسنامةي باري شارستاني لةطةلَ سيَ ويَنةي كةسي.
َطةنامةي بيَ تاواني.
ب -بةل
ج -الري نةبووني ئاسايش.
َةتي تةندروسيت كة لة اليةني ثةيوةنديدار دةرضووبيَت.
د -ويَنةيةك لة مؤل
َةكة.
َطةنامةي تةندروسيت بؤ كارمةنداني نيَو مال
ة -ويَنةيةك لة بةل
َكي خؤي بوو يان طريبةسيت بة كريَ طرتن ئةطةر شويَين
َكايةتي ئةطةر داواكار مول
َطةي مول
و -ويَنةيةك لة بةل
َةكة بةكريَ بوو.
مال
ماددةي (:)3

ليذنةيةك بة برياري بةريَوةبةري طشيت ثيَك دةهيَندريَت لة ناوةندي هةر ثاريَزطايةك وة ئيدارةيةكي هةريَمي
َدةستيَت بة
كوردستان .لة فةرمانبةراني ثسثؤر لة (تويَذةري كؤمةآليةتي ،ياسايي و تةندروسيت) كة هةل
َنيابوون لة مةرجةكاني ئاماذةثيَكراو لة سيستةم و ريَنماييةكاني دةرضوو ،بةو
َةكة بؤ دل
ثشكنيين شويَن بؤ مال
ثيَ ية راسثاردةكان بةرز دةكريَنةوة.
ماددةي (:)4

َةكاني بةساآلضووان لة :
َةكاني بةساآلضووان ثيَك ديَت بة ثيَي ماددةي ( )١١لة ثةيرِةوي مال
ميالكي مال
يةكةم  :بةريَوةبةر و دوو ياريدةدةر .
دووةم  :ذمارةيةك تويَذةري كؤمةآليةتي بةثيَي ثيَويسيت ئيش وكار و قةبارةي مالَ و ذمارةي سودمةندان .
سيَيةم :ثزيشك و ياريدةدةري ثزيشك بةمةبةسيت ئةجنامداني ثشكنني بؤ سودمةندان وضارةسةركردنيان .
ضوارةم  :ذمارةيةك فةرمانبةري كارطيَري و دارايي بةثيَي ثيَويست و قةبارةي ئيش و كارةكان .
َسان بةثيَشكةشكردني خزمةتطوزاري ثيَويست بؤ ما َل و
ثيَنجةم  :ذمارةيةك فةرمانبةري خزمةتطوزار بؤ هةل
سودمةنداني وةك فةرمانبةري (خزمةتطوزار ،ثاسةوان،ضيَشت ليَنةر ،شوفيَر) .
ماددةي (:)2

َيء دةنطة دةنط و ذينطةي ثيس ء هةر
َي بةساآلضووان دةبيَت لة شويَنيَكي ئارام و دوور لة جةجنال
مال
ماددةيةكي زيان بةخش بة تةندروسيت ء سةالمةتي بيَت .
ماددةي (:)1

َةت:
َي بةساآلضووان بؤ مةبةسيت ثيَداني مؤل
َةخانةي مال
مةرجةكاني بال
يةكةم :ثيَكهاتةي باآلخانةكة لة كةرةستةي بيناسازي هةميشةيي بيَت و رِةضاوي مةرجةكاني تةندروسيت و
ذينطةيي و ثيَوةري طشيت كرابيَت.
دووةم:باآلخانةكة لةنهؤمي زةميين بيَت و طوجناو بيَت لةطةلَ تواناكاني سوودمةندان و لةمانةي خوارةوة
ثيَك بيَت -:
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َي ثيَويست و طوجناو و تةندروستةوة بةمةرجيَك بؤ هةر بةساآلضوويَك
أ -ذووري تايبةتي نووسنت بة كةل و ثةل
( )٢م ٥تةرخان كرابيَت .باشرتيش واية هةر دوو كةس يان سيَ كةس لة يةك ذوور بن (بةدةر لةو
َيَكي تايبةت دابني بكريَتء تيايدا طشت
بةساآلضووانةي كة زؤر ثةككةوتةن كة باشرت واية هؤل
ثيَداويستيةكاني بةساآلضوو لة خؤ بطريَت).
ب -ذووري يةكةي ثزيشكي كةسةرجةم ثيَداويستييةكاني فرياكةوتين سةرةتاييء ئاميَرة تةندروستيية
َةثةستؤ و رِيَذةي شةكرة و...هتد) لةخؤ بطريَت.
ثيَويستةكاني (وةكو ئاميَري ثيَواني ثال
َي تايبةت بؤ ثشووداني بةساآلضووان كة تيايدا ئاميَري تةلةفزيؤن و ئةو ياريانةي بةساآلضوو ئارةزووي
ج -هؤل
ليَ يةتي بؤ كات بةسةر بردن هةبيَت.
د -طةرماو و ئاودةسيت تةندروسيت طوجناو لةطةلَ ذمارةي بةساآلضووان.
َي وةرزش بة ئامريي وةرزشي طوجناو لةطةلَ سروشيت بةساآلضووان ،بؤ مةبةسيت ئةجنامداني ضاالكي
ه -هؤل
وةرزشي سووك.
و -ذووري نان خواردني تةندروست جيا لة ضيَشتخانة ،لةطةلَ سةرجةم كةلء ثةلَء ئاميَرو ثيَداويستييةكاني.
ز -باخضةيةكي طوجناو لةطةلَ ذمارةي سوودمةندان بؤ ئةوةي بةساآلضووان تيايدا ثشو بدةن.
ماددةي (:)7

َةكاني بةساآلضووانةكة:
لةسةر مال
يةكةم:

َي بةساآلضوواني هةبيَت كة سةرجةم زانيارييةكاني
أ -ئامادةكردنء ريَكخستين تؤمارةكاني ثيَويست بةمال

بةساآلضوان لة خؤبطريَتء ،ملكةض بيَت بؤ ثشكننيء ضاوديَريء بةدواداضوون.
َطةنامةو راثؤرتء...هتد بةساآلضوو لة
ب -ريَكخستين دؤسيةي تايبةت بةهةر بةساآلضوويَك كة سةرجةم بةل
خؤبطريَت .
دووةم :مايف وةزارةتة ثابةندي بكات بة جيَبةجيَ كردني رِيَكاري ثيَويست بؤ دةستةبةري و سةالمةتي
بةساآلضووان.
سيَيةم :ئاطادار كردنةوةي خانةوادةي بةساآلضووان لةكاتي نةخؤشي يان بووني هةر طرفتيَك.
ماددةي (:)6

َي  ، ٥٠١1لة
بةهةآلويَردكردني ئةحكامي ماددةي ( )٢لة ثةيرةوي خانةي بةساآلضوان ذمارة ( )٥لة سال
دةستةآلتي وةزير داية بةساآلضوو وةربطريَت بة لةبةرضاوطرتين باري تايبةت ( جةستةيي و كؤمةآليةتي ) كة
احكامي برطةكاني ( أ و ج) لة ماددةي ئاماذة ثيَ كراو  ،بةسةريدا جيَ بة جيَ نةكريَت .
ماددةي (:)9
َةكة بطؤرِدريَت يان بطوازريَتةوة يان فراوان بكريَت بة ب َي وةرطرتين رِةزامةندي
يةكةم  :نابيَت ناوي مال

بةرِيَوةبةري طشيت.
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َةتيَكي نويَي تر نةبيَت ،
َةت ناكريَت بؤ كةسيَكي تر تةنها بة دةركردني مؤل
دووةم  :فرؤشنت ء دةستبةرداري مؤل
بةو مةرجانةي كة لة سيستةم و رِيَنمايةكاندا هاتووة.
ماددةي (:)61

َي بةساآلضوان و دةنيَردريَت بؤ بةريَوةبةرايةتي طشيت بؤ
خشتةي خواردني رؤذانة  ،ريَكدةخريَت لة اليةن مال
َي بةساآلضوان ثيَويستة رؤذانة جيَ بةجيَي بكةن.
مةبةسيت ثةسةندكردني  ،وة لةسةر مال

ماددةي (:)66

َي بةساآلضوواني حكومي:
سةبارةت بة مال
َي بةساآلضووان هةموو ثيَداويستييةكاني سوودمةندان بة خؤرايي دابني دةكات لة شويَين نيشتةج َي
يةكةم :مال
َةكة.
بوون و جل و بةرط و خؤراك و خةرجي طريفانء هةر ثيَداويستييةكي تر لة كاتي مانةوةي لة مال
دووةم :وةرطرتين بةساآلضووي خاوةن داهاتيَكي جيَطري بة كريَيةكي مانطانة كة برِةكةي ( )1٠٠٠٠٠سيَ سةد
هةزار دينار دةبيَت بة مةرجيَك برِي ثارةي ماوة لة داهاتةكةي كةمرت نةبيَت لة برِي ثارةي هاوكاري
تؤري ثاراستين كؤمةآليةتي (كة لة ئيَستادا ( )١٢٠٠٠٠سةدو ثةجنا هةزار دينارةء مايف وةرطرتين
خةرجي طريفاني نابيَت كة لة برِطةي (يةكةم)ي ئةم ماددةيةدا هاتووة.
بؤ منوونة  :ئةطةر داهاتي بةساآلضوويَك ( )٥٠٠,٠٠٠دووسةد هةزاردينار بوو تةنها ( )٢٠٠٠٠ثةجنا هةزار
دينار دةدات.
سيَيةم :ئةو بةساآلضووةي هاوكاري تؤرِي ثاراستين كؤمةآليةتي وةردةطريَت هاوكارييةكةي دةبرِدريَت ،دواي
َي بةساآلضووان.
وةرطرياني لة مال
ماددةي (:)65

َةكاني بةساآلضووان كة بريتيية لة ثيَشكةشكردني خزمةت و
يةكةم  :بةمةبةسيت جيَ بةجيَكردني ئاماجني مال
ضاوديَري لة سةرجةم بوارةكاني كؤمةآليةتيء تةندروسيتء رؤشنبريي و..هتد ،هةروةها بووني ثةيوةندي
َطا بة طشيت  ،بؤ ئةوةي هةميشة وةك
بةردةوامي بةساآلضوو لةطةلَ كةس ء كارو هاورييةكاني و كؤمةل
َطادا هةست بة بووني خؤي بكات  ،لةسةر هؤبةي تويَذةران ثيَويستة
تاكيَكي كارا لة نيَو طؤمةل
َةكاني بةساآلضووانء راو
ثةيوةندي هاوريَيةتي رِاستةوخؤيان هةبيَت لةطةلَ سوودمةنداني مال
بؤضوونةكانيان وةرطرنء بةشدارييان ثيَبكةن لةو كارو بابةتانةي ثةيوةنديدارن بة بةساآلضووان ،هةروةها
ثةيوةندييان هةبيَت لةطةلَ كةسء كاري بةساآلضوو بة مةبةسيت ريَكخستين سةرداني بةردةوامي
َي بةساآلضووان.
كةسء كاري بةساآلضوو بؤ مال
َن ،لة سةر هؤبةي تويَذةران ثيَويستة
َةكاني بةساآلضووان جيَ دةهيَل
دووةم  :سةبارةت بةو سودمةندانةي كة مال
َنةوة ،هةروةها بةردةوام يارمةتي بدريَن بؤ
سةردانيان بكةنء لة باري دةروونيء كؤمةآليةتييان بكؤل
ثتةوكردني ثةيوةنديية خيَزانييةكان لةطةلَ كةسء كاريانء ،يارمةتي بدريَن لة كاتي بووني هةر كيَشةو
طرفتيَك.
5162 /9/61

– –15

ذمارة ( )696العدد

ماددةي (:)63

َةت بة هؤي سةرثيَضي كردني ياساو سيستةم و ريَنمايي داوا
هيض كةسيَك بؤي نية دواي كيَشانةوةي مؤل
َةت.
َةتي نويَ تاكو تيَثةرِبووني دوو سالَ بةسةركيَشانةوةي مؤل
ثيَشكةش بكات بؤ وةرطرتين مؤل
ماددةي (:)64
ئةم رِيَنمايية جيَبةجيَ دةكريَت لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي (وةقايعي كوردستان).
حممد قادر حممد
وةزيري كار و كاروباري كؤمةآليةتي
--------------------------------------------------------------------

وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي
بةريَوةبةرايةتي طشيت ضاوديَري و طةشةثيَداني كؤمةآليةتي/
داواكاري ثيَداني مؤلةتي مالَي بةساآلضووان

َةت دةكات.
ئةو اليةنةي داواي مؤل
ناونيشانى شويَنى اليةنةكة  .......................ذمارةى تةلةفؤن ..........................
َةت وةرطرتن......................................................
ناوي رِيَثيَدراو بة كاري مؤل
َةت .................................................
ثةيوةندي بةاليةني داواكاري ثيَداني مؤل
َةكة .................................
َةكة  ..........................ناونيشانى مال
ناوى مال
َك .......................................
َةكة  ................................مول
تابلؤي مال
بةكريَ .....................................رووبةري طشيت .....................................
رووبةري بيناكة...........................................................................
) ضيشتخانة
) شويَين نان خواردن ( ،
) هؤلَ ( ،
) ذوور( ،
َةكة ثيَك ديَت لة (
مال
 ............................................ئاودةست ................................................
رِووبةري باخضة.........................دةورووبةري طةر هةبوو................................
َةكة  ............................سوودمةند .......................................
تواناي مال
َةكة ........................................................
كارمةندي خزمةتطوزاري ناو مال
َةت وةرطرتن:
رِيَثيَدراو بةكاري مؤل
واذوو:
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وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى
ذمارة  4697 :لة 5162/6/66

بةثشت بةسنت بة ئةحكامي ماددةي ( )١١لة ياساي سةندووقي ثشتيواني ثرِؤذة بضوكةكاني الوان ذمارة ()٥ي
َي  ٥٠١١ئةم ريَنماييةمان دةركرد-:
سال

ماددةي (: )6

ريَنمايي ذمارة ()2ي سالَي 5162
ريَنمايى تايبةت بة سندوقي ثشتيواني ثرِؤذة بضوكةكاني الوان

ئةو زاراوانة ئةم مانايانة دةطةيةنن :
 -١هةريَم :هةريَمي كوردستان _ عيَراق .
 -٥وةزارةت :وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي هةريَم .
 -1وةزير :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي هةريَم .
 -1سةندوق :سةندوقي ثشتيواني ثرِؤذة بضوكةكاني الوان لة هةريَم .
 -٢ئةجنوومةن :ئةجنوومةني بةريَوةبردني سةندوقي ثرِؤذة بضوكةكاني الوان بة ثيَي ئةحكامي ماددةي ضوارةم
لة ياساي سةندوق ثيَكهاتووة .
َسةنطاندن و خةمالندني
َدةستيَت بة هةل
 -6ليذنةى سوودي ئابوري(اجلدوي االقتصادي)  :ئةو ليذنةى كة هةل
ثرِؤذةكان لة رووي ئابووري يةوة .
 -7ثرِؤذة :ئةو ثرؤذانةن كة سةرمايةكانيان لة  1٠مليؤن دينار تيَثةر نةكات لة بوارةكاني (خزمةتطوزاري ،
َي  ،طةشت و طوزار ) .
ثيشةسازي  ،كشتوكال

ماددةي (: )5
يةكةم  :سوودمةنداني ثرِؤذة -:

 -١دةرضوواني ناوةندةكاني راهيَنان و شياندني ثيشةيي و ئامادةيية ثيشةييةكان و ثةميانطاكاني تةكنيكي و
زانكؤكان .
 -٥خاوةن ثيَداويستية تايبةتةكان :بةمةرجيَك بتوانيَت ثرِؤذة ئةجنام بدات .
 -1سوودمةنداني تؤري ثاراستين كؤمةآليةتي .
 -1ئةو الوانةي كة بروانامةيان نيةو بةالم تواناي بةريَوةبردني ثرِؤذةيان هةية .
 -٢ئةوانةي ثرِؤذةيان هةية و دةيانةويَت طةشةي ثيَ بدةن بة مةرجيَك هةلي كاري نويَ دابني بكةن.
دووةم  :مةرجةكان -:
 -١هاووالتي نيشتةجيَي هةريَم بيَت .
 -٥تةمةني لة نيَوان ( )1٢ -١6سالَ بيَت .
 -1نابيَت كارمةند بيَت لة دةزطا حكوميةكان و كةرتي تايبةت .
 -1بيَ كار  :خاوةن تواناي دارايي الوازيان سنووردار بيَت .
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سيَيةم  :بواري ثرِؤذةكان -:
ئةو ثرؤذانةي كةوا دةبنة مايةي طةشةي ئابووري هةريَم و كةم كردنةوةي بيَكاري ،لة مانة -:
َي  ،خزمةتطوزاري و طةشت و طوزار ...،هتد .
ثيشةسازي  ،بازرطاني  ،كشتوكال
ماددةي ( : )3ضؤنيةتي قةرزدان و برِي قةرزةكة -:

 -١بةرزترين ئاسيت قةرز ( )١٢,٠٠٠,٠٠٠ثانزة مليؤن دينارة .

 -٥خةمالندني بري ثارةي ثيَويست بؤ ثرِؤذةكة كة لة اليةن ليذنةى سوودي ئابووري (اجلدوي االقتصادي)
دةبيَت.
 -1داني قةرز بة دوو قؤناغ دةبيَت -:

أ -قؤناغي يةكةم  :بة ريَذةي ( )%٢٠ي قةرزةكة دةدريَت لة دواي طريَبةستةكة و دةبيَت لة ماوةي ( )9٠رؤذ
دةست بة كار بيَت ،بة ثيَضةوانةوة قةرزةكةي ليَ وةردةطرييَتةوة بةبيَ هؤشداري .
ب -قؤناغي دووةم  :ريَذةي( )%٢٠ي قةرزةكةي ثيَي دةدريَت لة دواي جيَبةجيَ كردني قؤناغي يةكةم.
ماددةي ( : )4ميكانيزمي وةرطرتين قةرز -:
يةكةم  :داواكاري :
 -١ثركردنةوةي وةرطرتين فؤرمي ذمارة ( )١بؤ داواكردني قةرز .
 -٥ثيَشكةش كردني بةلطةنامة فةرميييةكان لة اليةن قةرز وةرطر و كةفيلةكةي بة ثيَي ئةوةي لة فؤرمةكةدا
هاتووة .
دووةم  :هةبووني دةستةبةريَك لة اليةن ئةو كةسةي كة قةرزةكة وةردةطريَت بة يةكيَك لةمانة:
َةي
َة جيَبةجيَ كردن (تنفيذي) لةسةر زةوي نيشتةجيَ يان خانووبةرة يان هةر مولكيَك كة قةوال
 -١كؤمثيال
(سند) هةبيَت بة مةرجيَك بةهاي كؤمثيالةكراوةكة لة قةرزةكة زياتر بيَت .

 -٥فةرمانبةريَكي مريي يان زياتر بة مةرجيَك مووضةكةيان بةهاي ثشكةكان(قس ) بكات .

سيَيةم  :ثاش هةلسةنطاندني ثرِؤذةكة و خةمالندني لة اليةن ليذنةى سوودي ئابووري و ثةسند كردني لة اليةن
سةرؤكي ئةجنوومةن  ،طريَ بةست لةطةلَ قةرز وةرطر واذوو دةكريَت.
ضوارةم  :ثيَداني ( )%٢٠طوذمةي قةرزي خةمليَندراو بة قةرز وةرطر بؤ دةستثيَكردن بة ثرِؤذةكة و دواي ئةجنام
داني ( )%٢٠ريَذةي كارةكةي كة لة ماوةي ( )9٠رؤذ تيَثةر نةكات  ،ئةوا قؤناغي دووةمي قةرزي ثيَ
دةدريَت .
ماددةي ( :)2ضؤنيةتي طةراندنةوةي قةرز -:
َة .
يةكةم  :ماوةي طةراندنةوةي قةرزةكة شةش سال

 -١قيستةكان شةش مانط جاريَك ليَي وةردةطرييَتةوة بة يةكساني جطة لة قيسيت يةكةم دواي تيَثةربوني
ساليَك لة وةرطرتين قؤناغي يةكةم .
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 -٥قةرز وةرطر لةسةريةتي ثشكةكان لة ماوةي ( )6٠شةست رؤذ لة بةرواري دةسثيَكردني مافداريةكة
(االستحقاق) بطةريَنيَتةوة وة لة كاتي دواكةوتن لة طةراندنةوةي لة مةوداي برياردراو سوودمةند ثابةند
دةبيَت بة داني ثيَبذاردني دواكةوتن كة برِي ( )1٠٠٠سيَ هةزار دينار لة جياتي هةر رؤذيَك دواكةوتن
مانطي يةكةم و برِي ( )٢٠٠٠ثيَنض هةزار دينار لة جياتي هةر رؤذيَك دواكةوتين لة مانطي دووةم و لة
كاتي ثابةند نةبوني لة دانةوةي ثشكةكان لة ماوةي دياري كراوي سةرةوة ثيَويستة بةيةك جار بري ثارةي
وةرطرياو بداتةوة بة بيَ هؤشداري ثيَشوةخيت و بةثيَي ياسا .

 -1ئةجنوومةن بؤي هةية بريار بدات بة ليَبوردني لة ثيَبذاردني هاتوو لة برطةي (دووةم) ي ئةو ماددةية ،
هةمووي يان بةشيَكي ئةطةر هؤيةكاني دواكةوتين قةرز وةرطر لة داني ثشكةكاني مافداري (املستحق) لة
مةوداكاني برياردراو لةو ريَنماية دةطةريَتةوة بؤ بارودؤخي نةخوازيار كة نةتوانريَت ثشكةكة بطةريَنيَتةوة
لة كاتي دياري كراودا بةمةرجي بووني نياز ثاكي .

دووةم  :لة كاتي مردني ئةو كةسةي قةرزةكةي وةرطرتووة ئةطةر هاتوو مرياتطرة ياساييةكاني.
ماددةي ( : )7تواني بةريَوةبردني ثرِؤذةكة يان هةبيَت  ،ئةوا يةكيَكيان ديَتة شويَين سوودمةندةكة.
ماددةي (: )1

ثرِؤذةكان ثةسند دةكريَت لة اليةن سةرؤكي ئةجنوومةني سةندوق

َي()٥٠١١
ثشت بةسنت بة ثةيرةوي بةريَوةبردني سةندوقي ثشتيواني ثرِؤذة بضووكةكاني الوان ذمارة ()٥سال
َدةسنت بة جيَ بةجيَ كردني ئةم
بةريَوةبةرايةتي سةندوق لة وةزارةت و نووسينطةكاني لة ثاريَزطاكان هةل
ريَنمايية.

ماددةي (: )2

َدةوةشيَتةوة لةطةلَ هةمواركراوةكان و ئةو ريَنماييانةي بة فةرماني
َي ( )٥٠١١هةل
ريَنمايي ذمارة ( )٥سال
وةزاري دةرضوون .

ماددةي (:)9

ئةم ريَنمايية جيَ بةجيَ دةكريَت لة ريَكةوتي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي (وةقايعي كوردستان).

حممد قادر حممد
وةزيري كار و كاروباري كؤمةآليةتي

5162 /9/61

– –11

ذمارة ( )696العدد

وةزارةتى خويندنى باآل و تويذينةوةى زانستى
ذمارة  67919 :لة 5162/9/3

َثشت بة حوكمي ماددة () 1٠دووةم لة ياساي زانكؤ تايبةتةكان لة هةريَمي كوردستان – عيَراق ذمارة
ثال
َي ( )٥٠١1برِياردرا بة دةركردني ئةم ريَنماييانةي خوارةوة سةبارةتي بة دامةزراندني ثةميانطةي
()٥ي سال
تايبةت:

يةكةم:

رِيَنمايي ذمارة ()2ي سالَي 5162
ثةميانطة تايبةتةكان

 -١دةكريَت ثةميانطةي تايبةت لة هةريَم بكريَنةوة كة ئةمانةي خوارةوةيان هةبيَت
أ -دةستةي دامةزريَنةر
ب -دةستةي ئةمينداران
ث -ئةجنومةني ثةميانطة
ت -راطري ثةميانطة
ح -ئةجنومةني بةش يان لق لة ثةميانطة
خ -دةستةي وانة طوتنةوة
َةخانةي طوجناو و دةستةبةري دارايي و ثيَداويستييةكاني ثرِؤسةي خويَندن
ج -بال
 -٥ئةمانةي سةرةوة دابيندةكريَن بة شيَوةيةكي طوجناو لةطةلَ بارودؤخي ثةميانطةكةو بة ثيَي مةرجةكاني
َنيايي جؤري و ريَككار ( الضواب )ي زانسيت و كارطيَرِيَ و دارايي و لة ذيَر دةسةآلتي (ملكةضي)
دل
َسةنطاندني وةزارةتي خويَندني باآلو تويَذينةوةي زانسيت دةبيَت بةرةضاوكردني ئةوةي ثيَشةنطي بؤ
هةل
ثةميانطة ثيشةيي و تةكنيكييةكان دةبيَت و بةثيَي ثيَويسيت هةريَمي كوردستان – عيَراق .

دووةم:

َةتي هةية بة ثةميانطة .
 -١تةنها وةزارةتي خويَندني باآلوتويَذينةوةي زانسيت لةهةريَم مايف بةخشيين مؤل
َةتة ساآلنة نؤيَ دةكريَتةوة لةاليةن وةزارةتي خويَندني باآلو تويَذينةوةي زانسيت.
 -٥ئةم مؤل
 -1لةكاتي ثيَشكةش كردني ثرؤثؤزةل بةمةبةسيت كردنةوةي ثةميانطة دةبيَت مريانةيةكي (رسم) ي طوجناو
َاو تويَذينةوةي زانسيت وة ئةطةر
بةبري طوجناو ( )١٥دوانزة مليَؤن دينار بدريَتة وةزارةتي خويَندني بال
رِةزامةندي بدريَت ياخود نةدريَت لةسةر ثرؤثؤزةلةكة ئةم برِة ثارةية ناطةريَندريَتةوة دةخريَتة سةر سندوقي
وةزارةت بة ثيَي ماددةي /شةشةم /يةكةم ٥-لةياساي وةزارةتي خويَندني باآلو تويَذينةوةي زانسيت ذمارة
َي ()٥٠٠٥ي
()١٠ي سال
 -1ئةطةر ثرؤثؤزةلي كردنةوةي هةر ثةميانطةيةك ثةسندكرا لةاليةن وةزارةتي خويَندني باآلو تويَذينةوةي زانسيت
ئةوا دةبيَت برِي ( )٢٠ثةجنا مليَؤن دينار بدريَتة وةزارةتي خويَندني باآلو تويَذينةوةي زانسيت و دةخريتة
سةر سندوقي وةزارةت بةثيَي ماددةي  /شةشةم /يةكةم –  ٥لة ياساي وةزارةتي خويَندني باآلوتويَذينةوةي
َي () ٥٠٠٥
زانسيت ذمارة()١٠ي سال
َةتي لة ثةميانطة هةية ئةطةر ثاثةندى مةرج وريَككار( الضواب ) ي برِيار
 -٢وةزارةت مايف وةرطرتنةوةي مؤل
لةسةر دراوةكان نةبيَت .
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سيَيةم:

َسةنطاندني ئةداي ثةميانطة تايبةتةكان دةطريَتة
َنيايي جؤري لة وةزارةت ئةركي هةل
دةزطاي سةرثةرشيت و دل
ئةستؤي خؤي بةثيَي ياساو ريَسا و ريَنمايية ثةيرةوةكراوةكان.
ضوارةم:

َي ( )٥٠١1تايبةت بة زانكؤ
 -١كاروباري دارايي ثةميانطة ملكةضي ريَككارييةكاني ياساي ذمارة()٥ي سال
تايبةتةكان دةبن و ذميَركارييةكانيشيان وردبيين دارايي دةكريَن بة ثيَي ياسا ثةيرةوةكان .
 -٥ثةميانطة تايبةتةكان ثابةند دةبن بة داني مريانة – الرسوم بة بري( )%1داهاتي طشيت بة سندوقي
وةزارةتي خويَندني باآلو تويَذينةوةي زانسيت بةثيَي حوكمي ماددةي /شةشةم /يةكةم ٥-لةياساي وةزارةتي
َي (. )٥٠٠٥
خويَندني باآلو تويَذينةوةي زانسيت ذمارة ()١٠ي سال

ثيَنجةم:

ثةميانطة تايبةتةكان ثابةند دةبن لة ئاست وةزارةت بةخستنة بةردةسيت طشت ئةو ثيَداويستيانةي يارمةتيدةري
وةزارةتن بؤجيَبةجيَكردني ئةركةكاني بة تايبةتيش ئةمانةي خوارةوة.
 -١ثالني وةرطرتين ساآلنة بؤ ثشت رِاستكردنةوةي.
 -٥كريَي ساآلنةي خويَندن كة لة قوتابيان و خويَندكاران وةردةطرييَت.
َسةنطاندنيان.
 -1ثرِؤطرامةكاني خويَندن و طؤرِانكارييةكاني و بةدواداضوون و جيَبةجيَكردنيان و هةل
 -1ريَذة و ثيَوةرةكاني دةرضوون و دةرنةضوون كة هاوثيَضي سيستمي تاقيكردنةوةكان دةبيَت.
شةشةم:

ئةو برِوانامانةي ثةميانطة دةيانبةخشيَت هاوتاي ئةو برِوانامانةن كة هاوشيَوةيان لة ثةميانطة حكومييةكان
دةيانبةخشن بة مةرجيَك لةاليةن وةزارةتةوة ثشت راستبكرينةوة.
حةوتةم:
َدةستيَت بة وةرطرتين ئةو سكاآليانةي دذ بة ثةميانطة تايبةتةكان ثيَشكةش دةكريَن كة ثةيوةندييان
وةزارةت هةل
بة وةرطرتن و تاقيكردنةوةكان و سزا ريَككارييةكان كة بةسةر قوتابيان /خويَندكاران دةسةثيَندريَن يان
سرينةوةيان لة تؤمار يان رةخنة طرتن لة بةخشيين نازناو و برِوانامةي زانسيت
هةشتةم:

َي ( )٥٠١1ي تايبةت بة زانكؤ تايبةتةكان لة هةريَم و ياساي وةزارةتي
حوكمةكاني ياساي ذمارة ( )٥ي سال
َي ( )٥٠٠٥جيَبةجيَ دةكريَن سةبارةت بةهةر دؤخيَك كة
خويَندني باآلو تويَذينةوةي زانسيت ذمارة ( )١٠ي سال
لةم ريَنماييانةي برِطةي تايبةتي نةبيَت.
َي خويَندني ( )٥٠١6 -٥٠١٢ثةيرةودةكريَن بآلوكردنةوةيان لة رؤذنامةي
نؤيةم /ئةم ريَنماييانةي لة سال
َي  ٥٠١1تايبةت بة زانكؤ تايبةتةكان لةهةريَم
(وةقايعى كوردستان) وةتا هةمواركردني ياساي ()٥ي سال

د.يـوسـف طـؤران
وةزيري خويَندني بالَاو تويَذينةوةي زانسيت
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دةستةي سةربةخؤي مايف مرؤظـ
ذمارة 636 :لة 5162/6/65

َى ٥٠١٠ى ياساى دةستةى
َثشت بةماددةى سىَ وبرِطة ( )7لةماددةى ضوارى ياساى ذمارة ( )1سال
ثال
سةربةخؤى مافى مرؤظـ ئةم رِيَنمايانةى خوارةوةمان دةركرد-:
رِيَنمايى ذمارة ()6ى سالَى 5162
رِيَنمايةكانى سكاآل

ماددةى (:)6مةبةست و واتاى ئةم زاراوانةى خوارةوة لةبةرامبةريان ديارى كراوة:
دةستة :دةستةى سةربةخؤى مافى مرؤظ لةهةريَمى كوردستان.
نوسينطة :نوسينطةكانى مافى مرؤظ لةثاريَزطاو قةزاو ناحيةكانى هةريَمى كوردستان.
ماددةى (:)5

وةرطرتنى ئةوسكاآلنةى كة لةسةرثيَشيَلكاريةكانى مافى مرؤظـ وئةوثرسانةى ثةيوةنديان بةياسا كارثيَكراوةكان
ورِيَكةوتنامة وبةندةكانى مافى مرؤظةوة هةية و لةياساى دةستةداهاتووة.

ماددةى (:)3

َنيابوون لةوةى كةثيَشيَلكارى
لةكاتى وةرطرتنى سكاآل دةستة يان نوسينطة خويَندنةوةى ياسايى بؤدةكات بؤدل
مافى مرؤظى تيَداية داواكارى طشتى يان اليةنى ثةيوةندارى ىلَ ئاطاداردةكاتةوة.
ماددةى (:)4

َنيابوون لة رِاستيةكانى بةهةماهةنطى لةطةلَ بةشةكانى ترى
بةشى سكاآل ديراسةى سكاآلكان دةكات بؤدل
ناودةستة يان نوسينطة بةثيَى ثةيوةندى ثيَشيَلكاريةكةى مافى مرؤظ بةبةشةكةوة وةك ( بةشى ئافرةتان مندالَ ،
بةشى بةندخيانةكان ) وهةربةشيَكى تر.
ماددةى (:)2

وةرطرتنى سكاآل لةكةسى ئاسايى كةهاووآلتى كوردستان بيَت يان بيانى بيَت و بةشيَوةيةيةكى ياسايى
نيشتةجيَى هةريَمى كورستان بيَت.
ماددةى (:)1

َى مةدةنى يان هةراليةنيَكى تر،كة
َةو ريَكخراوةكانى كؤمةل
وةرطرتنى سكاآل لةكةسى معنوى وةك كؤمةل
بةفةرمى لةهةريَمى كوردستان تؤماركراوة.
ماددةى (:)7

سكاآل كار دةتوانيَت بةشيَوةيةكى رِاستةوخؤ لةرِيَطةى نوسراو يان ثؤستى ئةليكرتؤنى يان هةرهؤكاريَكى ترى
ثةيوةندى كردن سكاآل تؤمار بكات بيداتة دةستة يان نوسينطة وفؤرِمى سكاآلى بؤ ثرِدةكريَتةوة و زانياريةكانى
كةسى سكاآلكار بةثيَى ياسا ثاريَزطارى ليَدةكريَت.
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ماددةى (:)6

دةكريَت لةبرِى سكاآلكاربريكار يان وةىل يان وةصى سكاآل تؤماربكات يان كةسوكارى سكاآل بؤكراو تاثلةى
ضوارلةخزمايةتى دواى سةلـماندنى خزمايةتيةكةى.
ماددةى (:)9

َطةيةكى تايبةت بةثيَشيَلكاريةكةى ثيَشكةش بةدةستة يان نوسينطة بكات
ثيَويستة سكاآلكارهةربةل
َطةكان لةبةشى سكاآل لةطةلَ سكاآلكةى بةنهيَنى دةثاريَزرىَ.
هةمووبةل
ماددةى (:)61

بةهيض شيَوةيةك سكاآلى سكاآلكار و فؤرمى سكاآل هاوثيَض ناكريَت لةطةلَ نوسراوةكانى دةستة كةئاراستة
دةكريَت بؤاليةنة ثةيوةندارةكان.

ماددةى (:)66

هةموسكاآلكان لةسنورى نوسينطةكان وةردةطرييَن ولةحالةتى لةناكاو و ثيَويستى دةكريَت سكاآلى نوسينطةى
سنوريَك لةسنوريَكى تر وةربطرييَت .
ماددةى (:)65

لةدةستة ولة نوسينطة تؤماريَك ئامادة دةكريَت وةكو داتا ئةو زانياريانة لةخؤدةطريَت (ناوى سكاآلكار ،
ذمارةى سكاآل  ،رِيَكةوتى سكاآل  ،ذمارةى مؤبايل  ،تيَبينى  ،يان هةرزانياريةكى تر لةطةلَ جؤرى ثيَشيَلكارى
مافى مرؤظـ .
ماددةى (:)63

لةدةستةو لةنوسينطة تؤماريَكى هاريكارى ئامادة دةكريَت بؤئةوكةسانةى كةوا سةردانى دةستةيان نوسينطة
دةكةن تةنها بؤ بةدواداضوون و ثرسياركردن هاتوون ياخود داواكاريةكةيان ناطاتة ئاستى سكاآلى مافى مرؤظـ ،
بةهةمان تؤمارةكةى سةرةوة زانياريةكان تؤماردةكريَت.
ماددةى (:)64

هةر سكاآليةك ثةيوةندى رِاستةوخؤى بةدادطاوة هةبيَت دةستة رِيَنمايى سكاآلكار دةكات كة لةرِيطةى دادطاوة
سكاآلكة تؤماربكات و ياسا رِيَرِةوى خؤى بطريَتة بةر،دةستة دةست لةكاروبارى ئةوثرسانة وةرنادات
كةثةيوةنديان بةدادطاوة هةية.
ماددةى ( :)١٢ئةم ريَنمايية لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان) جيَبةجآ دةكريَت .

ضياء بطرس صليوا
سـةرؤكى دةستةى سةربةخؤى مافى مرؤظـ
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ئةجنومةنى دادوةرى
ذمارة 6392 :لة 5162/6/61

بـرِيـارى ذمارة ()15

لةبةر ثيَويسيت ديواني ئةجنومةني دادوةري وةثشت بة حوكمي ماددة 11/لة ياساي دةسةآلتي دادوةري ذمارة
َي  ٥٠٠7برِياردرا بة كؤي دةنط بة دةركردني ئةو ثةيرِةوةي خوارةوة.
()٥1ي سال
ثةيرِةوي ذمارة ()6ى سالَي 5162

َي  ٥٠٠٥كة هةمواركراوة بةثيَى
هةمواركردني ثةيرِةوي ناوخؤي ئةجنومةني دادوةري ذمارة()١ى سال
برِيارةكاني ئةجنومةني دادوةري ذمارة ( )76لة  ٥٠١١/9/١1وة ( )6٥لة . ٥٠١1/9/١7

ماددة(:)6

كردنةوةي (بةرِيَوةبةرايةتي تةكنةلؤجياي زانياري  )ITلة ديواني ئةجنومةني دادوةري كة ثيَك ديَت لةم هؤبانةي
خوارةوة.
يةكةم :بةرِيَوةبردني بنضينةيي (سيَرظةر و هاوثيَضةكاني ).
دووةم :سةنتةري مةشق و رِاهيَنان.
سيَيةم :بةشي ضاككردنةوة و نيتؤرك.
َيكةيشن.
ضوارةم :بةرِيَوةبردني داتا بةيس و ئةبل
ماددة(:)5
ئةو بةرِيَوةبةرايةتية رِيزبةندي ( )١١يانزةي بؤ دابنريَت لةدواين ثةيرِةوي ناوخؤي هةمواركراوي ئةجنومةني
دادوةري كة لة سةرةوة ئاماذةي ثيَ كراوة
ماددة(:)3

ئةو برِيارة جيَ بةجيَ دةكريَت لة رِؤذي دةرضوونيةوة و لة رِؤذنامةي (وةقايعي كوردستان) بآلودةكريَتةوة.

أمحد عبداهلل زبري
سـةرؤكي ئةجنومةني دادوةري
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ئةجنومةنى دادوةرى
ذمارة 6394 :لة 5162/6/61

بـرِيـارى ذمارة ()13

َضوونةوة لة هةريَمي كوردستان وة ثشت بة حوكمي ماددة 11/لة
لةبةر ثيَويسيت سةرؤكايةتي دادطاكاني تيَهةل
َي  ٥٠٠7ئةجنومةني دادوةري برِياريدا بةكؤي دةنط
ياساي دةسةآلتي دادوةري ذمارة( )٥1ي سال
َضوونةوة لة هةريَمي كوردستان .
بةهةمواركردنى ثةيكةري رِيَكخستين دادطاكانى تيَهةل
َضوونةوة لة
 -6كردنةوةي (بةرِيَوةبةرايةتي تةكنةلؤجياي زانياري  )ITلة ديواني سةرؤكايةتى دادطاكانى تيَهةل
هةريَمى كوردستان كة ثيَك ديَت لةم هؤبانةي خوارةوة.
يةكةم /بةرِيَوةبردني بنضينةيي (سيَرظةر و هاوثيَضةكاني).
دووةم /سةنتةري مةشق و رِاهيَنان.
سيَيةم /بةشي ضاككردنةوة و نيتؤرك.
َيكةيشن.
ضوارةم /بةرِيَوةبردني داتا بةيس و ئةبل
َضوونةوة
 -٥ئةو بةرِيَوةبةرايةتية رِيزبةندي ( )١٥دوانزةي بؤ دابنريَت لة ثةيكةري رِيَكخستين دادطاكاني تيَهةل
لة هةريَمي كوردستان كة دةرضووة بة ثيَي برِياري ئةجنوومةني دادوةري ذمارة ( )٥٥لة . ٥٠١1/٢/7
 -1ئةو برِيارة جيَ بةجيَ دةكريَت لة رِؤذي دةرضوونيةوة و لة رِؤذنامةي وةقائعي كوردستان بآلودةكريَتةوة .

أمحد عبداهلل زبري
سـةرؤكي ئةجنومةني دادوةري
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وةزارةتى داد
بةياني ذمارة ()1ى سالَى 5162

بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَماندراوة لة (ماددةي نؤيةم  /برِطةي دووةمي ) لة ياساي وةزارةتي داد ذمارة ()١1
َي ( )٥٠٠7برِيارماندا بة-:
سال
َوةشانةوةي تيَبينةرايةتي تؤماركردني خانووبةرةي رِاثةرين
 هةلسـنان ضليب
وةزيـري داد
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى ثةروةردة
بةياني ذمارة ()3ى سالَى 5162

بةثيَى ئةو دةسةآلتةي كة ثيَماندراوة لة برِطةي ( )1ماددةي ()٥٥ى ياساى هةمواركراوى وةزارةتي ثةروةردة
َي ( )١99٥برِيارماندابة-:
ذمارة ( )1سال
 كردنةوةي بةرِيَوةبةرايةتي زماني كوردي لة ديواني وةزارةت سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت ثرِؤطراموضاثةمةنييةكان بيَت .
 لةرؤذي دةرضووني ئةم بةيانة لة رِيَكةوتي .٥٠١٢/٥/١٠بةياني ذمارة ()4ى سالَى 5162

بةثيَى ئةو دةسةآلتةي كة ثيَماندراوة لة برِطةي ( )1ماددةي ()٥٥ى ياساى هةمواركراوةى وةزارةتي ثةروةردة
َي ( )١99٥برِيارماندابة-:
ذمارة ( )1سال
 بةطؤريين بةشي ووردبيين بؤ بةرِيَوةبةرايةتي ووردبيين لة ديوانى وةزارةت . لةرؤذي دةرضووني ئةم بةيانة لة رِيَكةوتي .٥٠١٢/٥/٥7د.ثشتيوان صادق عبداهلل
وةزيـرى ثـةروةردة
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى
بةياني ذمارة ()3ىسالَى 5162

بةثيَ ي ئةو دةسةآلتةي ثيَماندراوة لة (ماددةي حةوتةم /برِطةي دووةم) لة ياساي وةزارةتي كار و كاروباري
َي ( )٥٠٠7برِيارماندا بة-:
كؤمةآليةتي ذمارة ()١٥ى سال
 هيَنانةكايةي (استحداث)ي بةشي دةستةبةري كؤمةآليةتي بؤكريَكاران لة سؤران سةر بة بةريَوةبةرايةتيدةستةبةري كؤمةآليةتي بؤ كريَكاران  /هةوليَر بةمةبةسيت دةستةبةري كردني كريَكاران لةو دةظةرة .
 -ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .٥٠١٢/7/٥7

حممد قادر حممد
وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي
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وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى
بةياني ذمارة()6ى سالَي 5162

بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَماندراوة لة (ماددةي  /6برِطةي دووةمي ) لة ياساي وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري
َي ( )٥٠٠7برِيارماندا بة-:
ئاييين ذمارة()١١ى سال
َوةشاندنةوةي تيَبينةرايةتي ئةوقاف و كاروبارى ئايينى ثريمام و طةرِاندنةوةي ميالكي فةرمانبةراني بؤ
 -١هةل
سةر ميالكي بةرِيَوةبةرايةتي ئةوقايف شةقآلوة.
 -٥بةرِيَوةبةرايةتي ئةوقايف شةقآلوة لة ريَطاي ليذنةيةك طشت بابةتي دارايي و كارطيَرِي وكةل و ثةلةكان
وةردةطريَتةوة.
َوةشانةوةي ئةو فةرمانبةرانةي بة شيَوةي تةنسيب لةسةر ميالكي تيَبينةرايةتي ناوبراو بؤ شويَين
 -1هةل
خؤيان .
 -1ئةم بةيانة كاري ثيَ دةكريَت لةرؤذي دةرضونيةوة .
كمال مسلم سعيد
وةزيري ئةوقاف و كاروباري ئاييين
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى شارةوانى و طةشت وطوزار
ذمارة  65556 :لة 5162/9/63
بةيانى سالَي 5162

بةثيَي ئةو دةسةآلتةي كة ثيَمان دراوة لة ماددةي ( 6و  ) 7لةياساي بةريَوةبردني شارةوانيةكان ذمارة
َي  )١991هةمواركراو بريارماندا بة -:
(6ي سال
 -١كردنةوةي شارةواني (بريفكا) لة قةزاي ئاميَدي سةر بة ثاريَزطاي دهؤك .
 -٥ئةم بةيانة جيَ بةجيَ دةكريت لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي (وةقايعي كوردستان).

نةورؤز مةولود حممد ئةمني
وةزيرى شارةوانى و طشت و طوزار
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة
َى  ،٥٠٠7برِيارماندابة -:
()١٢ىسال
بةيانى ذمارة ()27ى سالَى 5162

 كردنةوةي (بنكةي تةندروسيت ليَالظـ سيت) سةر بة بةريَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت دهؤك . ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .٥٠١٢/6/٥1د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيري تةندروسيت
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وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووة م ) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة
َى  ،٥٠٠7برِيارماندابة -:
()١٢ىسال
بةيانى ذمارة ()26ى سالَى 5162

 طؤرِيين ( كةرتي تةندروسيت خممور ) بؤ ( بةرِيَوةبةرايةتي تةندروسيت خممور ) سةر بة بةريَوةبةرايةتي طشيتتةندروسيت هةوليَر .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .٥٠١٢/6/٥1بةيانى ذمارة ()29ىسالَى 5162

 طؤريين (يةكةي بينيين سيةكان) بؤ (هؤبةي بينيين سيةكان ) لة نةخؤشخانةي رِزطاري فيَركاري سةربة بةريَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت هةوليَر.
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .٥٠١٢/6/٥1بةيانى ذمارة ()11ى سالَى 5162

 كردنةوةي ( نؤرينطةي نةخؤشي هؤرِمون و كويَرة رذيَنةكانهةوليَرى فيَركاري سةر بة بةريَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت هةوليَر .
 -ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .٥٠١٢/7/١

ENDOCRINOLOGY

) لة نةخؤشخانةي

بةيانى ذمارة ()16ى سالَى 5162

 كردنةوةي ( سةنتةري زانسيت هيوا ) لة نةخؤشخانةي هيواسةر بة بةريَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيتسليَماني .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .٥٠١٢/7/١بةيانى ذمارة ()15ى سالَى 5162

 كردنةوةي ( ئةم بنكة تةندروستيانةي خوارةوة ) لة كةمثةكاني قةزاي شيَخان سةر بة بةريَوةبةرايةتي طشيتتةندروسيت دهؤك .
بنكةى تةندروستى كةمثى  -١طةرماظا  -٥ئيسيان  -1شيَخان .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .٥٠١٢/7/١1بةيانى ذمارة ()13ى سالَى 5162

 كردنةوةي هؤبةي ( تةواوكاري و بةدواداضووني كارةكاني ثرِؤذةكاني وةزارةتةكان و ثاريَزطاي سليَماني ) لةبةرِيَوةبةرايةتي ئةندازة سةر بة بةريَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت سليَماني .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .٥٠١٢/٥/1د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيري تةندروسيت
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وزارة الصحة
رقم  02521 :يف 2105/8/00

استناداً اىل احكام املادة ( )7من قانون وزارة الصحة رقم ( )51لسنة  7007اصدرنا التعليمات االتية-:
تعليمات رقم ( )3لسنة 2105
تعليمات أجازة تأسيس وعمل مصنع لصناعة املستلزمات الطبـية
املادة (:)0

يقصد بالكلمات التالية العبارات املذكورة ازاطها:
 -5الصيدالني :عضو النقابة اجملاز مبوجب قانون نقابة الصيادلة
 -7االقليم :اقليم كوردستان العراق
 -3وزارة الصحة :وزارة صحة أقليم كوردستان العراق
 -4وزير الصحة :وزير صحة أقليم كوردستان العراق
 :KMCA -1مديرية السيطرة على االدوية واالجهزة واملستلزمات الطباية يف كوردستان.
 -6أجازة التأسيس :اجازة تأسيس وأنشاء مصن للمستلزمات الطباية.
 -7نقابة الصيادلة :نقابة صيادلة اقليم كوردستان العراق.
 -8الصيدالنيات :علم الصيدلة الصناعية.
 -9املستلزمات الطباية.
A medical device is an instrument, apparatus, implant, in vitro reagent, or similar or
related article that is used to diagnose, prevent, or treat disease or other conditions, and
does not achieve its purposes through chemical action within or on the body (which would
)make it a drug

املادة (:)2

لشخص الطبايعي او املعنوي تقديم طلب اىل هيئة االستثمار او وزارة التجارة و الصناعة ملنحه أجازة تأسيس
مصن بعد موافقة وزارة الصحة مبوجب ممارسات التصني الدواطي اجليد احملدثة ( .) cGMP
- Class I , II , III , IV According to ISO 13485:2003
. CLASS I :devices present the lowest potential risk and do not require a licence
Examples of class 1 devices include elastic bandages,examination gloves,and hand held
.surgical insturments
- CLASS II: devices require the manufacturer's declaration of device safety and
effectiveness. Examples of class 2 devices include acupuncture needles, powered
weelchairs,infusion pumps,surgical drapes and an implantable radiofrequency
.transponder system for patient identification and health information
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- CLASS III & IV: devices present a greater potential risk and are subject to in-depth
scrutiny. Examples of class 3 devices that currently require a premarket notification
include implantable pacemaker , pulse generators , HIV diagnostic tests, automated
external defibrillators, and endosseous implants.

وان تكون وزارة الصحة اجلهة املسؤولة من الناحية الفنية والنوعية للمنتج بعد حصول املصن على اجازة البدأ
باالنتاج.
املادة (:)3

يشرتط ملنح املوافقة االولية لتأسيس املصن ما ياتي:
 -5تقديم طلب تأسيس املصن اىل هيئة االستثمار او وزارة التجارة و الصناعة:
أ -اسم املصن (ان يكون حمجوزا يف ااحاد الرر للتجارة والصناعة االقليم)
ب -موق املصن (احملافظة)
ت -قاطمة بامساء املستلزمات طباية اليت سينتجها املصن
ث -دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع ( )F.S.على ان تكون موقعة وخمتومة من قب اجلهة اليت اعدتها
ودققتها وصاحب املشروع.
ج -ملف املشروع موق وخمتوم من قب اجلهة اليت اعدتها ودققتها وصاحب املشروع ويتضمن ما ياتي:
 .iالتصميم االبتداطي ( )concept designو ( )general site planنسخة ملونة مطبوعة ونسخة
على قرص مدمج  CDو تتضمن وصف خمتصر ملواصفات ما ياتي:
 -5االجزاء الرطيسية للمصن
 -7االبنية واالبواب والشبابيك واالرنية واجلدران والسقو
 -3االناءة والتعام م الضوناء والربار
 -4اخلطوط االنتاجية
 -1خمازن املواد االولية ومواد التعبئة والترليف واملنتج النهاطي
 -6وحدة معاجلة املاء (املاء اخلالي من االمالح)
 -7وحدة معاجلة الفضالت بانواعها
 -8نظام التدفئة والتربيد والتهوية HVAC
 -9املساحات اخلضراء
 .iiقاطمة باجهزة ومكاطن اقسام ( االنتاج  ,املخترب ,االنظمة اخلدمية الساندة ) ومواصفاتها
ح -اسم الصيدالني املسؤول ( املدير الفين ) عن املصن  ,ويشرتط فيه ما يأتي:
 .iان يكون عضو يف نقابة الصيادلة ويكون جماز مبمارسة مهنة الصيدلة.
 .iiال ميلك وال يدير اي حم اخر بتأييد من النقابة.
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 .iiiان يكون لدية ممارسة يف مهنة الصيدلة ملدة ال تق عن  51سنة او ممارسة يف مهنة صناعة االدوية ال تق
عن  1سنوات او حاص على شهادة االختصاص يف الصيدالنيات لفرتة ال تق عن  3سنوات.
 .ivان يكون متفرغ من العم يف القطاع احلكومي.
خ -السرية الذاتية للجهة املصممة واملنفذة للمشروع.
د -مصادر ونوعية ومواصفات املواد االولية املقررة استخدامها يف صناعة املستلزمات الطباية .
املادة (:)4

املتطلبات والشروط الالزمة النشاء املصن ما ياتي:
 -5الشروط العامة
أ -ان يكون موق املشروع بعيدا عن املناطق األهلة بالسكان وحسب التصميم العمراني للمدينة واملقررة من قب
وزارة البلديات
ب -جيب تصميم وتنفيذ وتشري املصن حسب معايري املنظمة العاملية (  ) ISOو ممارسات التصني اجليد
(.)cGmp
ت -جيب ان ال تق مساحة املشروع عن  7100م 7وعلى ان ال تق املساحات اخلضراء عن  %70من مساحة
االر املخصصة للمشروع.
ث -جيب ان تكون االقسام االدارية والتجارية معزولة عن اقسام املصن االخرى.
ج -ان تكون ابنية املصن مصممة بشك مين دخول القوار واحلشرات.
ح -وجود وحدة معاجلة املياه الثقيلة ووحدة معاجلة املخلفات الصناعية الساطلة ومراعات قوانني وتعليمات اجلهة
املختصة .
خ -اتباع مجي شروط وتعليمات الدفاع املدني.
د -توفري الطاقة الكهرباطية البديلة لتشري املصن عند انقطاع التيار الكهرباطي وجتهيز املصن بواسطة منظومة
 UPSيف االقسام احلساسة.
ذ -تاهي العاملني علميا وصحيا للعم يف املصن م توفري الشهادات الصحية اخلاصة بسالمة العاملني.
ر -توفري سجالت ملا ياتي:
 .iاملواد االولية.
 .iiمواد التعبئة والترليف .
 .iiiالتشريالت ( )batch recordلك منتج.
 .ivاملعايرة الدورية لالجهزة واملكاطن واالنظمة املوجودة يف املصن .
 .vشهادات التحلي .
 -7الشروط اخلاصة .
أ -جيب ان تكون قاعات انتاج املستلزمات املعقمة منفصلة كليا عن قاعات انتاج املستلزمات الرري معقمة.
5162 /9/61

– –76

ذمارة ( )696العدد

ب -جيب ان تكون قاعات انتاج املواد املثرية للتحسس يف ابنية منفصلة كليا عن ابنية االنتاج االخرى.
ت -ون قواط زجاجية تسه املراقبة والسيطرة على القاعات االنتاجية بدون الدخول اليها.
املادة (:)5

بعد دراسة الوثاطق واملستمسكات املقدمة مبوجب املادتني  7و  3من قب وزارة الصحة( )KMCAوالتأكد من
سالمتها ومطابقتها للشروط املذكورة وبعد ختصيص االر من قب الوزارت واجلهات املعنية واستحصال موافقة
هيئة محاية البيئة والوزارات ذات العالقة لتجهيز البنى التحتية (ماء ,كهرباء ,جماري)
يتم منح اجازة تأسيس املصن من قب هيئة االستثمار او وزارة جتارة و الصناعة م مراعاة وجود االسم
والعالمة التجارية بعلم وزارة الصحة.
املادة (:)6
يشرتط ملنح اجازة تأسيس مصن تقديم ملف التصميم النهاطي ( )final designللمصن بنسختان نسخة
ملونة مطبوعة ونسخة على قرص مدمج  CDوان يتم تصديقه من قب وزارة الصحة  KMCAويتضمن
ما يأتي:
 -5املخططات املعمارية واملدنية والكهرباطية وامليكانيكية والصحية خمتومة وموقعة من قب اجلهة اليت اعدتها
ودققتها و صاحب املشروع.
 -7وصف شام ودقيق ملا ياتي:
أ -مواصفات نظام التدفئة والتربيد والتهوية ( ) HVACومقاييس السيطرة على احلرارة والرطوبة والضر يف
املصن .
ب -اقسام وكوادر خمتربات السيطرة النوعية (.)QCL
ت -اقسام وكوادر خمتربات البحث والتطوير(.)R&D
ث -نظام ادارة االبنية ()BMS
ج -عمليات التوثيق واالرشفة.
ح-
خ-
د-
ذ-

جدول الكميات اخلاص باملشروع.
انظمة احلماية من الكوارث والدفاع املدني.
انظمة االتصاالت الداخلية واخلارجية.
عملية التخلص وبشك صحي من املخلفات الصناعية الرازية والساطلة والصلبة.

ر -املكاطن االنتاجية وطاقاتها.
ز -نظام نمان اجلودة (.)QA
س -طرق التحضري واالنتاج
ش -املصادر العلمية املتبعة يف عملية انتاج املستلزمات الطباية.
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املادة (:)7
 -5من تأريخ منح أجازة تأسيس املصن على صاحب املشروع ما يأتي:
أ -البدأ بتنفيذ املشروع خالل مدة اقصاها تسعني يوما وخبالفة ينذر صاحب املشروع للبدأ خالل فرتة اقصاها شهر
واحد من تاريخ نهاية مدة التسعون يوما وتلرى االجازة بعد مدة االنذار.
ب -تقدي م تقارير فصلية (ك ثالث اشهر) اىل اللجنة الفنية حول مراح اجناز العم يف املشروع والتلكؤات
واملعوقات ان وجدت واليت قد تؤدي اىل تأخري امتام املشروع يف املدة املقررة.
 -7يتم متابعة تنفيذ املشروع من قب اللجنة الفنية من تأريخ منح االجازة النهاطية وكما ياتي:
أ -القيام بالتفتيش الدوري واملفاجئ.
ب -استشارة جهة علمية ثالثة حمايدة لرر ابداء الرأي العلمي عند احلاجة.
املادة (:)8

متنح اجازة البدء باالنتاج من قب وزارة الصحة  KMCAبعلم هيئة االستثمار و وزارة التجارة والصناعة
ويتم البدء بالتشري الفعلي للمشروع الغرا االنتاج التجاري بعد ما ياتي:
 -5امتام تنفيذ املتطلبات الواردة يف املواد الرابعة واخلامسة والسادسة.
 -7تقديم ملف الرطيسي للموق ( )site master fileاىل اللجنة الفنية.
 -3اجراء الكشف املوقعي النهاطي على اقسام املصن من قب
 ) inspectorsواعطاء موافقتها عليه.

جلنة متخصصة ( professional

املادة (:)9

تعترب مجي املعلومات واملخططات واملستمسكات والدراسات والتقارير الواردة يف املواد اوال اىل سابعا واملقدمة
اىل اللجنة الفنية ,سرية ال جيوز مشاركتها م جهة ثالثة فق يف حالة تنفيذ املادة السابعة ( .2.ب)
املادة (:)01

 -5خيض استرياد املواد املدرجة ادناه اىل اجازات االسترياد واملوافقات الرمسية من ال :KMCA
أ -املواد االولية الفعالة و غري الفعالة الرري املسيطر عليها.
ب -املواد الكيمياطية املستخدمة يف االنتاج والتحلي .
ت -املواد القياسية املستخدمة يف التحالي املختربية.
ث -مواد التعبئة والترليف.
ج -املواد الشبه املصنعة (  ) semi finished productsغري املسيطر عليهاا بشارط ان تكاون الشاركة
املصنعة مسجلة يف العراق او كوردستان.
 -7خيض استرياد املواد املدرجة ادناه اىل اجازات االسترياد واملوافقات الرمسية الصادرة من وزارة الصحة العراقية
االاحادية.
أ -املواد االولية الفعالة املسيطر عليها.
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ب -املواد الكيمياطية املسيطر عليها.
ت -املواد شبه املصنعة املسيطر عليها من قب اللجنة الدوليه للسيطرة على املخدرات.
املادة (:)00

 -5جيب ان احتوي السجالت اخلاصة باملواد االولية الفعالة وغري الفعالة املستخدمة يف التصني على ما يأتي:
أ -اسم املادة العلمي والتجاري (ان توفر).
ب -تاريخ الصن والنفاذ.
ت -ارقام التشريالت الرطيسية والفرعية.
ث -رقم وتأريخ اجازة االسترياد وجهة االصدار.
ج -تأريخ فتح االعتماد او رقم وتأريخ الفاتورة.
ح -شهادة احلي بلد املنشا.
خ -نتاطج الفحص من قب املصن واملواصفات املعتمدة يف عملية التقييم ونتاطج التقييم.
د -شهادة املنشا.
 -7ال جيوز شراء او تداول اي مادة اولية فعالة او غري فعالة داخ االقليم بدون تقديم مستمسكات هذه املواد اىل
اللجنة الفنية.
املادة (:)02

جيب على صاحب املشروع مايأتي:
 -5تعيني املدراء الرطيسيني املذكورين ادناه من ذوي اخلربة الفعلية يف جمال االختصاص ال تق عان سانتان او يف
جمال صناعة املستلزمات الطباية ال تق عن مخس سنوات.
أ -مدير نمان اجلودة
ب -مدير االنتاج
ت -مدير خمتربات السيطرة النوعية
 -7عدم مج منصبني او اكثر من املناصب املذكورة يف ( 5ا,ب,ت) من هذه املادة يف شخص واحد.
 -3اجراء دراسات الثبوتية للمنتجات داخ املصن وبشك مستمر.
 -4تزويد وزارة الصحة  KMCAبنسخة مان املخاطباات الرمسياة الايت جتارى ما وزارة الصاحة العراقياة
االاحادية.
 -1تزويد وزارة الصحة  KMCAبتقارير فصلية حول معاجلات مياه الصر الصحي واملاء الداخ يف االنتاج
وفحوصات السالمة البيئية.
 -6اعتماد احدث الطرق العلمية لفحص املستلزمات الطباية م توفري احدث املصادر.
 -7معايرة االجهزة واملكاطن املختربية واالنتاجية واخلدمية بشك مستمر وحسب جدول زمين لك منها.
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 -8عدم تريري الرتكيبة او التعبئة او الترليف او امللصق اخلاارجي او اللاون الي مستحضار بادون اعاالم واخاذ
موافقة ال .KMCA
املادة (:)03

على الصيدالني املسؤول (املدير الفين) ما ياتي:
 -0ان يكون متواجدا باستمرار ملناقشة وحبث املواني الفنية والعلمية اخلاصة باملصن .
 -2عدم الرياب عن املصن ملدة اكثر من  51يوما بصورة متواصلة وان ال يتكرر هذا الرياب الكثر من ثالث
مرات يف السنة التقوميية الواحدة.
 -3يف حالة الرياب لفرتات اكثر من اليت هي مذكور يف  7من هذه املادة ,جيب تعيني صيدالني مسؤول بدال عنه
يف فرتة الرياب ويكون قد حقق نفس الشروط املذكورة يف املادة الثالثة ( 5ح).

املادة (:)04

 -5جيب ان تكون العملية االنتاجية كما ياتي:
أ -تكون موثقة ابتداطا من استالم املواد االولية و التعبئاة والترلياف ومارورا بعملياات التصاني الوساطية
وانتهاءا باملنتج النهاطي وعملية الترليف والتحلي واخلزن حسب شروط التصني الدواطي اجليد cGMP
) و حسب معايري املنظمة العاملية (  ISOللكالس االول و الثاني و الثالث والراب
ب -ممارسة كافة املراح االن تاجية داخ املصن من استالم واحضري املواد االولية اىل املنتج النهاطي والترليف.
ت -جيب ان تكون املستلزمات الطباي ة املنتجة احم املواصفات االتية:
 .iالتعبئة والترليف والنشرة الداخلية.
 .iiحاص على موافقة ال ( ) KMCAعلى تصميم ومضمون الرال اخلارجي والنشرة الداخلية ومثبت يف قرار
التسجي .
ث -وجود رمز خاص لك مستلزم طباي يضا اىل رقمة التشريلة يدل عليه.
 -7جيب ان تكون عملية التصني للرري كما ياتي:
أ -بني طرفني على اساس عقد يتم ابرامه بينهما ( املصن واملستفيد).
ب -تزود ال  KMCAبنسخة من العقد للحصول على املوافقات الرمسية قب البدء بالتنفيذ.
ت -يقصد باملصن  ,املعم املنشا يف اقليم كوردستان العراق واحلاص على اجازة البدء باالنتاج مان قبا وزارة
صحة االقليم.
ث -يقصد باملستفيد ما ياتي:
 .iاملصان العراقية يف القطاع العام واخلاص واملسجلة يف ال ( ) KMCAاو وزارة الصحة العراقية.
 .iiالشركات واملكاتب العلمية املسجلة يف ال ( ) KMCAاو وزارة الصحة العراقية.
ج -ان يكون اخل االنتاجي للمستلزمات املطلوب التعاقد عليه جماز من قب ال (.)KMCA
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ح -الجيوز التصني لصاحل املعم املنشا يف اقليم كوردستان العراق من قب اي مصن اجنباي.
املادة (:)05

يتم من اي مستلزم طباي يف حال ظهور ادلة علمية مضادة وخمالفة للمعلومات العلمية واالستطبابات املستخدم
الجله.
املادة (:)06

 -5ختض مجي املستلزمات الطباي ة املعقمة املنتجة يف املصان الكوردستانية للفحص والتقييم من قب خمتربات
ال  KMCAوال يسمح بتسويق او بي اي مستلزم طباي بدون احلصول على شهادة التحلي .
 -7جيب على املصن ما ياتي:
أ -خضوع التشريالت اخلمسة االوىل من اي مستحضر طباي اىل عملية التقييم والتحلي االلزامية مان قبا
خمتربات ال .KMCA
ب -اذا كانت النتيجة كما ياتي:
 .iمطابقة للمواصفات ختض التشريالت التالية اىل عملية الفحص العشواطي للنماذج املاخوذة من خمازن املصن
او منافذ البي .
 .iiفش تشريلة او اكثر فيتم فحص عشر تشريالت متتالية انافية اجبارية.
 .iiiيف حال فش ثالث تشريالت متتالية يف الفحص املختربي يتم ايقا انتاج املستلزم الطبااي حلاني معاجلاة
اسباب الفش .
 -3يقوم املصن بتزويد ال  KMCAبقاطمة بنتاطج احلي املستلزمات الطباي ة ولكافة التشريالت املنتجة.
عند فش احد املستلزمات الطباي ة على املصن يتم حجز و اتال الكمية بالتعااون ما اجلهاات املختصاة
واملعنية.
املادة (:)07

 -5جيب تسويق املستلزمات الطباية بعد ما ياتي:
أ -احلصول على اجازة البدء باالنتاج من وزارة صحة االقليم.
ب -يسمح بتسويق املستلزمات الطباي ة يف حدود اقليم كوردستان حسب الضواب االتية
1. Letter of Authorization
2. Device Description
3. Detailed Information of Design Verification and Validation Documents
4. Approval and marketing in country of origin or one of reference countries.
5. Declaration of no safety issues globally
6. The primary and secondary labels on the medical device and its packaging.
;)7. The instructions for use (where applicable
;)8. The patient information leaflet (where applicable
9. Information on the sterilization method(s) and sterilization validation Standard.
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10. The ISO 13485 quality management system certificates for the
;- Manufacturing site
- Sterilization site; and
- Contract manufacturer site

 -7با حلصول على شهادة احلي لك تشريلة ولك مستلزم طباي.
املادة (:)08

يتم تصدير املستلزمات الطبااي ة املنتجاة يف املصاان احمللياة اىل خاارج العاراق مبوافقاة ال  KMCAوحساب
الضواب املعمول بها يف وزارة الصحة يف اقليم كوردستان.
املادة (:)09

تقوم اللجنة الفنية بعمليات تفتيش دورية ومستمرة ك ستة اشهر للتاكد من التازام مبعاايري املنظماة العاملياة
( ) ISOو ممارسات التصني اجليد ( .) cGMP
املادة (:)21

 -5على املصن سحب املستلزم الطباي من السوق يف احلاالت االتية:
أ -فش املستلزمات الطباي ة يف التحلي املختربي نتيجة الترريات الفيزياطياة والكيمياطياة والبايولوجياة بعاد
التسويق.
ب -ظهور ادلة علمية جديدة تثبت عدم سالمة تداول املستلزم الطباي على صحة االنسان.
ت -ظهور اعرا جانبية نتيجة استخدام املستلزم الطباي.
 -7يتم سحب املستلزمات الطباي ة من السوق واعالم هيئة االستثمار و وزارة التجارة والصاناعة حساب امار
اداري صادر من ال  KMCAواستنادا اىل االدلة العلمية وحسب اخلطوات االتية:
أ -ايقا صر وتسويق املستلزمات الطباية يف السوق فورا.
ب -سحب املستلزم الطباي من منافد التسويق.
 -3يف حال وجود دالط على كون املستلزمات الطباي ة ميث خطر على االنسان يتم اتالفه وحسب الضواب .
املادة (:)20

جتدد اجازة ممارسة التصني (ما يعادل املادة  31من قانون مزاولة مهنة الصيدلة) كما ياتي:
 -5خالل شهر كانون الثاني من ك سنة تقوميية
 -7تقديم الوثاطق التالية:
أ -طلب رمسي اىل ال  KMCAلتجديد االجازة السنوية للمصن من قب الصيدالني املسؤول ( املدير الفين).
ب -م ء استمارة جتديد االجاازة السانوية املعادة مان قبا اللجناة الفنياة املشارتكة للصاناعات الطبااية يف ال
.KMCA
ت -قاطمة بامساء املستلزمات الطباية.
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ث -انواع اخلطوط االنتاجية العاملة واملتوقفة اواسباب التوقف.
ج -اخلطة االنتاجية للسنة التقوميية اجلديدة.
ح -قاطمة باجهزة املخترب واعدادها واسم مسؤول املخترب ومؤهالتة.
خ -مدير االنتاج ومؤهالته.
د -مدير نمان اجلودة ومؤهالته.
ذ -عدد العاملني يف املصن .
ر -قاطمة مبكاطن املصن م طاقاتها االنتاجية.
ز -عنوان املنفذ التسويقي للمستلزمات الطباية .
 -3اجراء الكشف املوقعي على املصن من قب اللجنة الفنية.
 -4يف حال عدم تقديم املصن الوثاطق املطلوبة يف  7خالل الفرتة املذكورة يف  5من هذه املادة:
أ -ينبه املصن بعد مرور  30يوما من تاريخ انتهاء مدة التجديد .
ب -ينذر املصن بعد مرور  60يوما من تاريخ انتهاء مدة التجديد .
ت -يرلق املصن بعد مرور  90يوما من تاريخ انتهاء مدة التجديد .
املادة (:)22

حيق للجنة الفنية ما ياتي:
 -5اجراء مراجعة سنوية على ه ذه التعليمات واقرتاح التعديالت املناسبة مبا خيدم صناعة املستلزمات الطبااية
الكوردستانية عند الضرورة.
 -7النظر بالتقارير املختلفة ذات العالقة بصناعة املستلزمات الطبايةالكوردستانية.
 -3استشارة ذوي االختصاص من احملليني واالجانب يف صناعة املستلزمات الطباية عناد الضارورة بادون املاس
بسرية املعلومات اخلاصة باملصان .
 -4اقرتاح اجراء التعديالت املناسبة على هيكلية وعدد اعضاء اللجنة مبا يتناسب م حجم ونوعية العم اليت
تقوم به.
املادة (:)23

 -5تشكي جلنة فنية وتكون مهمتها حلني البدا باالنتاج مما ياتي:
أ -ممثلي وزارة الصحة ال KMCA
 .iصيادلة ذوي خربة يف صناعة املستلزمات الطباية عدد . 3
 .iiمهندسني ذوي خربة يف صناعة املستلزمات الطباية عدد . 7
 .iiiكيمياطيني ذوي خربة يف صناعة املستلزمات الطباية عدد .5
 .ivبايولوجيني ذوي خربة يف صناعة املستلزمات الطباية عدد .5
ب -ممث عن وزارة التجارة و الصناعة عدد .5
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ت -ممث عن هيئة استثمار اقليم كوردستان العراق عدد .5
 -7تشكي جلنة ملتابعة املصان احمللية لفرتة ما بعد اجازة البدا بالتصني ويتشك اعضاطها من وزارة الصاحة
فق .
املادة (:)24

تطبق حبق املخالف هلذه التعلميات العقوبات الوارد ة يف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم  40لسنة  5970املادة
(. ) 13
املادة (:)25

تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تأريخ نشرها يف جريدة وقاط كوردستان .

د .ريكةوت محة رشيد كريم
وةزيـر الصحـة
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اهليئةاملستقلة حلقوق االنسان
رقم  039 :يف 2105/8/02

استناداً اىل املادة الثالثة والفقرة السابعة من املادة الرابعة من قانون اهليئة املستقلة حلقوق االنسان يف أقليم
كوردستان رقم ( )4لسنة  7050اصدرنا التعليمات االتية-:
تعليمات رقم ( )0لسنة 2105
تعليمات الشكاوى
املادة (-:)0

يقصد باملصطلحات أدناه املعاني املبينة أزاءها:
اهليئة :اهليئة املستقلة حلقوق االنسان يف أقليم كوردستان.
املكتب :مكاتب حقوق االنسان يف حمافظات وأقضية ونواحي كوردستان .
املادة (:)2

تلقي الشكاوي حول أنتهاكات حقوق اآلنسان والقضايا ذات العالقة بالقوانني الوطنية النافذة والتفاقيات
والبنود املتعلقة حبقوق االنسان واملذكورة يف قانون اهليئة .
املادة (:)3

تقوم اهليئة أواملكتب بالدراسة القانونية للشكوى للتأكدمن وجود أنتهاكات حلقوق اآلنسان فيه واخبار االدعاء
العام أواجلهات ذات العالقة به.
املادة (:)4

يقوم قسم الشكاوى بدراسة الشكاوى والتأكد من صحتها بالتعاون م االقسام االخرى يف اهليئة أواملكتب حسب
عال قة أنتهاك حقوق االنسان بالقسم كقسم (املرأة والطف و قسم السجون ) أوأي من االقسام االخرى .
املادة (:)5

تلقى الشكاوى من املواطن االعتيادي الكوردستاني أو االجنيب املقيم يف كوردستان .
املادة (:)6

تلقي الشكاوي من الشخص املعنوي كاجلمعيات ومنظمات اجملتم املدني أو أية جهة أخرى مسجلة بشك رمسي
يف كوردستان.
املادة (:)7

يستطي املشتكي أن يقدم شكواه اىل اهليئة أواملكتب كتابة أوعن طريق الربيد االلكرتوني أو أية وسيلة أخرى
لألتصاالت ,وميال له أستمارة الشكوى واحافظ اهليئة أواملكتب على املعلومات املقدمة هلا حسب القانون.

5162 /9/61

– –67

ذمارة ( )696العدد

املادة (:)8

للوكي أوالولي أوالوصي أوأقرباء املشتكي حتى الدرجة الرابعة م أثبات تلك الدرجة أن يسج الشكاوى
نيابة عن املشتكي.
املادة (:)9

على املشتكي أن يقدم أية أدلة عن أنتهاك حقوق االنسان له اىل اهليئة أواملكتب واحتفظ قسم الشكاوى بسرية
ورقة الشكوى وكافة االدلة.
املادة (:)01

الترفق ورقة الشكوى وأستمارة الشكوى م كتب اهليئة املوجهة اىل اجلهات املعنية.
املادة (:)00

تتلقى املكاتب الشكاوى يف احلدوداالدارية ملناطق عملها ويف احلاالت الطارطة والضرورية ميكن للمكتب أن يستلم
شكوى عاطدة اىل حدودمكتب أخر وعند الضرورةترف اىل اهليئة.
املادة (:)02

أعدادسج يف اهليئة واملكاتب حيتوى على البيانات واملعلومات مث أسم املشتكي,رقم الشكوى,تأريخ الشكوى

,رقم املوباي ,مالحظات,أوأية عالقة أخرى بنوع االنتهاك حلقوق االنسان.
املادة (:)03

أعداد سج أخر مساعد يف اهليئة واملكتب لالشخاص املراجعني لألستفسار واملتابعة أوالذين التعد طلباتهم
شكوى حلقوق األنسان .وتسج املعلومات والبيانات كما هي يف السج األول.
املادة (:)04

الشكوى التى هلا عالقة مباشرة باحملاكم للمشتكى أن يقدم شكواه اليها كي يأخذالقانون جمراه فالتتدخ اهليئة يف

الشؤون والقضايا التى هلا عالقة باحملاكم.
املادة ( :)04ينفذ هذا التعليمات اعتباراً من تأريخ نشره يف اجلريدة ( وقاط كوردستان )

ضياء بطرس صليوا
رئيس اهليئة املستقلة حلقوق األنسان
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