بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
رِيَكةوتى برِيار5115/9/11 :

بـرِيـارى
ذمارة ()1ى سالَى 5115

ميكانيزمي طفتوطؤكردن و ثةسةندكردني ثرؤذةى ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان

َثشت بةحوكمي ماددةي ( )٤٩لة ثةيرِةوي ناوخؤى ثةرلةماني كوردستان – عيَراق ذمارة ()١ي
ثال
َي١٤٤١ي هةموار كراو و ،لة سةر ثيَشنياري ليذنةي كاتي بؤ ثيَداضوونةوة بة ثةيرِةوي ناوخؤ بةثيَي برِياري
سال
َي  ،١١١٩ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين ذمارة ()١ي ئاسايي خولي ثاييزة لة
ذمارة ()١٢ي سال
رِؤذي١١١٢/٤/١٢دا ئةم برِيارةي دا-:
ماددةي (: )1

هةر ئةنداميَكي ثةرلةمان بؤي هةية لة سةر هةر ماددةيةك يةكجار قسة بكات و دةبيَت لة ماوةي دوو خولةك
قسةكاني تةواو بكات ١
ماددةي (:)5

ثرؤذةي ثةيرِةوي ناوخؤ بةش بةش دةخويَندريَتةوة  ،ئينجا ماددة بة ماددةي ئةو بةشةي بةثييَ ريزبةندي
ماددةكان دةخريَتة طفتوطؤ  ،لة دواي تةواو بووني طفتوطؤ لة سةر ماددةكاني هةر بةشيَك  ،ئينجا ماددة بة
ماددة دةخريَتة دةنطدان ١
ماددةي (:)٣
هةر رِايةك بؤ ئةوةي خبريَتة دةنطدان دةبيَ بةاليةنى كةم لة اليةن سيَ ئةندامى ثةرلةمان ثشتطريي بكريَت.
ماددةي (:)٤

هةموو ثةيرِةوي ناوخؤى نويَ بةيةكةوة دةكةويَتة واري جيَ بة جيَ كردن و دواي ئةوةي هةموو ثةيرِةودةخريَتة

دةنطدان  ،ئينجا بة ثةسند كراو هةذماردةكريَت ١
ماددةي (:)5

ئةو ثؤَليَن كردنةي لة ثرؤذةي ثةيرِةوي نويَ كراوة بؤ ماددة و بةشةكاني ئةم ثةيرِةوة دةكريَت لة دواي تةواو
بووني طفتوطؤ لة سةري ليذنةي ثةيرِةو رِيزبةندي بةش و ماددةكان دابرِيَذريَتةوة.
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ماددةي (:)1

َةتانةى خوارةوة دةبيَت:
َى ثةيرِةوى لة كاتى طفتؤطؤكردنى ئةم ثرؤذةية تةنها لةو حال
ميكانيزمى وةرطرتنى خال
يةكةم :ئةطةر ثيَشيَلى يةكيَك لة ماددة و برِطةكانى ياسا بةركارةكان يان يةكيَك لة ماددة و برِطةكانى ثةيرِةوى
ناوخؤ كرا لةطةلَ ئاماذةكردنى بة ماددةكة.
دووةم :ئةطةر طفتوطؤكان لة بابةتى دانيشتنةكة دةرضوون.
سيَيةم :داواكردن بؤ دواخستنى طفتوطؤ لةسةر بابةتيَك و برِياردان لةسةر طفتوطؤكردن لةسةر بابةتيَكى دى يان
َوطؤر لة بةرنامةى كار.
ئال
َى ثةيرِةوى
َى ثةيرِةوى بةآلم ئاخاوتنى خال
ضوارةم :ئةطةر هةر ئةنداميَك داواى ئاخاوتنى كرد لة رِيَطةى خال
نةبوو سةرؤكى ثةرلةمان دةتوانيَت ئاخاوتنى ثآ بربِيَت و لة كاتى دووبارة بوونةوةى لةو دانيشتنةدا
َى ثةيرِةو .
هةليَكى ترى ناداتآ بؤ ئاخاوتن لة رِيَطةى خال
ماددةى (:)7

كـار دةكريَـت بةم ميكانيـزمة لة رؤذى دةرضـوونيةوة و لة رؤذنامةى فةرمـى ( وةقايعى كوردستان )دا
بآلودةكريَتةوة.

جعفر إبراهيم ئيَمينيكى
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان -عيَراق
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ئةجنومةنى دادوةرى
ذمارة  1155:لة 5115/9/51

لةبةر ثيَويسيت ديواني ئةجنومةني دادوةري وة ثشت بة حوكمي ماددة ٤٩/لة ياساي دةسةآلتي دادوةري ذمارة
َي  ١١١٢برِياردرا بةكؤي دةنطي ئامادةبووان بة دةركردني ئةو ثةيرِةوةي خوارةوة-:
()١٤ي سال
ثةيرِةوي ذمارة ()5ي سالَي 5115

َي  ١١١٢كة هةمواركراوةتةوة بةثيَي
هةمواركردني ثةيرِةوى ناوخؤي ئةجنومةني دادوةري ذمارة ( )١بؤ سال
برِيارةكاني ئةجنومةني دادوةري ذمارة ( ٢٢لة  ) ١١١١/٤/١٤و (/٢١لة/٢١()١١١٩/٤/١٢لة. )١١١٢/٢/٩
ماددة (:)1

َبةندي ) لة ديواني ئةجنومةني دادوةري .
كردنةوةي ( بةرِيَوةبةرايةتى ووردبيين نامةل
ماددة (:)5

جياكردنةوةي ( بةشي دةستةي ووردبيين ) بة هةر دوو هؤبةكةيةوة ( هؤبةي ووردبيين و هؤبةي كؤمثيوتةر)

َبةندي ولكاندني بةبةريَوبةرايةتي ئاماذةثيَكراو لة ماددة ()١ي
لة بةرِيَوبةرايةتي كاروباري ذميَرياري نامةل
سةرةوة.
ماددة (:)٣

جياكردنةوةي هةر دوو هؤبةي ( هونةري و ضاك كردنةوة ) لة بةرِيَوةبةرايةتى كاروباري كارطيَري وة لكاندنيان
بةبةرِيَوبةرايةتي خزمةتطوزاري .
ماددة (:)٤

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

أمحد عبداهلل زبري
سـةرؤكي ئةجنومةني دادوةري
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وةزارةتى داد
ذمارة  ٣7٣3/٣ :لة 5115/11/٤

َي  ( ١١١٤ياساي جيَ بة جيَ كردني ياساي
ثشت بةسنت بة حوكمي ماددة ( )٢لة ياساي ذمارة ()١٢ي سال
َي  ١١١١ئيتحادي لة هةريَمي كوردستان  /عيَراق ) وة بؤ
َةرةواني دادوةري ذمارة ()٢١ي سال
ئيمتيازاتي ليَكؤل
ئاسانكاري جيَ بةجيَ كردني حوكمةكاني ياساي ئاماذة ثيَكراو و سود وةرطرتن لة طشتاندني ئةجنومةني باآلي
دادوةري /عيَراق ذمارة (/١١٢٢٩ح )١١١١/لة  ١١١١/١١/١١و (/٩٤٤١ح )١١١٤/لة ١١١٤/٢/١١
وةزيري داد برِياري دا بة دةركردني ئةم رِيَنماييةي خوارةوة.
رِيَنمايي
ذمارة ()1ى سالَي 5115
رِيَنمايي جيَ بةجيَ كردني ياساي ذمارة ()17ي سالَي 511٣
ماددة (:)1

َةرةوةي دادوةري ( حمقق قضائي ) هاتووة لة ياساي ذمارة
لةبةر ئةوةي ناونيشاني ليَكؤلةرةوةي دادي بة ليَكؤل
َي  ١١١١بوَية ناونيشاني (ليَكؤلةرةوةي دادي) دةطؤريَت بؤ ( ليَكؤلةرةوةي دادوةري ) لة ميالكي
()٢١ي سال
وةزارةتي داد.
ماددة (:)5

َطراني ناونيشاني
َةي مةترسي بةبرِي (  ) ٢١١١١١ثيَنج سةد هةزار دينار خةرج دةكريَت بؤ هةل
أ -دةرمال
( ليَكؤلةرةوةي دادوةري ) مانطانة لة جياتي ( )%٢١لة مووضةي بنةرِةتيان.
َةي ثيشةيي بؤيان بة برِي ( )%٢٢مانطانة لة مووضةي بنةرِةتيان .
ب -خةرج كردني دةرمال
ماددة (:)٣

َةرةوةي
َطراني ناونيشاني ( ليَكؤل
َةي ئاماذة ثيَكراو لة ماددةي ()١ي سةرةوة خةرج دةكريَت بؤ هةل
دةرمال
دادوةري ) ئةطةر:
 -١لة دةزطاكاني سةر بة وةزارةتي داد يان هةر دادطايةكي كارطيَري سةر بة وةزارةتي داد لة هةريَمي
كوردستان كار بكات .
 -١تةنسيب كرابيَت يان تةنسيب بكريَت بؤ دةرةوةي وةزارةتي داد بة فةرماني وةزيري داد لة ثيَناو بةرذةوةندي
طشيت واتة لةسةر داواي خؤي نةبيَت .
ماددة (:)٤

َةي مةترسي يان ثيشةيي بةيةكةوة خةرج ناكريَت.
دوو دةرمال
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ماددة (:)5

َةتيَكي تر)
َةتي (ئاسايي و نةخؤشي ودايكايةتي و خويَندن و هةر مؤل
َةية لة كاتي وةرطرتين مؤل
ئةم دةرمال
خةرج دةكريَت تا ماوةي ( )٤١رِؤذ وة لةو ماوةية زياتر دةبرِدريَت.
ماددة (:)1

ئةم رِيَنمايية ليَكوَلةرةواني دادوةري كة لة ثةميانطاي دادوةري وةردةطرييَن دةطريَتةوة .
ماددة (:)7

َودةكريَتةوة ولة رِيَكةوتي  ١١١٢/١/١جيَبةجيَ
ئةم رِيَنمايية لة رِوَذنامةي فةرمى (وةقايعي كوردستان) بال
دةكريَت.

سـنان ضليب
وةزيـري داد
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ثةميانطةى دادوةرى
ذمارة  ٤1 :لة 5115/11/19

َثشت بة برِطةي نؤيةم لة ماددةي ثيَنج لة ياساي ثةميانطةي دادوةري هةريَمي كوردستان – عيَراق ذمارة ()٧
ثال

ساَلي  9002ئةم ريَنماييةمان دةركرد:
رِيَنمايي ذمارة ()1ى سالَي 5115
رِيَنمايي بةرزةفتكردني قوتابي ثةميانطةي دادوةري هةريَمي كوردستان – عيَراق
ماددةي (:)1

مةبةست لةم وشانةي خوارةوة بؤ مةبةسيت ئةم رِيَنمايية ئةم مانايانة دةطةيةنن كة لة بةرامبةريان دياري
كراوة.
يةكةم :ثةميانطة  :ثةميانطةي دادوةري هةريَمي كوردستان – عيَراق
دووةم  :ئةجنومةن  :ئةجنومةني ثةميانطةي دادوةري هةريَمي كوردستان – عيَراق
سيَيةم  :بةرِيَوةبةر  :بةرِيَوةبةري طشيت ثةميانطةي دادوةري هةريَمي كوردستان – عيَراق
ضوارةم  :قوتابي  :قوتابي ثةميانطةي دادوةري هةريَمي كوردستان – عيَراق
ماددةي (:)5

حوكمةكاني ئةم رِيَنمايية لةسةر قوتابيياني ثةميانطةي دادوةري هةريَمي كوردستان – عيَراق ثةيرةو دةكريَت .

ماددةي (:)٣

ثيَويستة لةسةر قوتابي ثابةندي ئةم ئةركانةي خوارةوة بيَت :
يةكةم :ثابةند بيَت بة ياسا و رِيَسا و رِيَنمايية بةركارةكان ،هةروةها ئةو فةرمانانةي لة ثةميانطةدا دةردةضن.
َسوكةوتي نةشياو نةكات كة ناوي ثةميانطة لة كةدار بكات .
دووةم :هةل
سيَ يةم :دووركةوتنةوة لة هةموو ئةو شتانةي كة لةطةلَ ثةيرِةوي ثةميانطة ناطوجنيَن و ثابةندبيَت بة
بةرزةفتكردنيَكي بةرز و ريَز لة كارطيَري و دةستةي وانة طوتنةوة و فةرمانبةران و ثةيوةندي
دؤستانةي نيَوان قوتابييان و هاوكاري يةكرت بكريَت .
َنيايي و سةقامطريي لة ثةميانطة بثاريَزيَت .
ضوارةم :سيستةم و دل
ثيَنجةم :ثاريَزطاري لة ثيَداويستيةكاني خويَندن وكةل وثةلي ثةميانطة بكات .
شةشةم :تيَكنةداني باش بةرِيَوةضووني رِيَرِةوي خويَندن .
ماددةي (:)٤

سزاي (ئاطاداركردنةوة)ي ئةو قوتابيية دةدريَت كة كاريطةري خراثي هةبيَت لةسةر ثةيوةندي دؤستايةتي لة
نيَوان قوتابيان .
ماددةي (:)5

قوتابي سزاي هؤشداري دةدريَت لةم بارانةدا -:
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َنةوةشابيَتةوة و ثوضةلَ نةكرابيَتةوة ثاشان
يةكةم :ئةطةر سزاي ئاطاداركردنةوةي ئارِاستة كرابيَت و هةل
رةفتاريَكي ديكة ئةجنام بدات  ،كة ثيَويست بكات جاريَكي ديكة سزاي ئاطاداركردنةوةي ئاراستة
بكريَت .
َنيايي و ئاراميي بشيَويَنيَت .
دووةم :ئةطةر سيستةم و دل
سيَيةم :ئةطةر قسةي ناشرين بة قوتابي يةك بليَت .
ضوارةم :ريَطريكردن وئامادةنةبوون بةبيَ ثاساويَكي طوجناو لة وانةكان يان ئةو ضاآلكيانةي كة خويَندني ثةميانطة
ثيَويسيت دةكات .
ثيَنجةم :سةرثيَضيكردني سيستةم و بةرزةفتكردني وانة طوتنةوة يان ئةو ضاآلكيانةي كة ثيَداويسيت خويَندنة لة
ثةميانطة .
ماددةي (:)1

سزاي سةرزةنشتكردن ئاراستةي قوتابي دةكريَت لةم بارانةدا -:
َنةوةشابيَتةوة و ثوضةل نةكرابيَتةوة ،ثاشان رةفتاريَكي وا
يةكةم :ئةطةر سزاي هؤشداري ئاراستة كرابيَت و هةل
ئةجنام بدات كة ثيَويست بكات سزاي هؤشداري ئاراستة بكريَت .
دووةم :ئةطةر قسةي ناشريين بة كارمةندي ثةميانطة بليَت ،جطة لة ئةنداماني دةستةي وانة طوتنةوة و
قوتابييان.
َةي نا ئةنقةست زيان بة كةل و ثةلي ثةميانطة بدات .
سيَيةم :ئةطةر بةهؤي كةمتةرخةمي و هةل
ضوارةم :ئةطةر سةرثيَضي سيستةمي تاقيكردنةوة و ئةو هيَمنيية بكات كة بؤ تاقيكردنةوة ثيَويستة .
ثيَنجةم :دامةزراندني هةر ريَكخراويَك لةناو ثةميانطة  ،يان تيايدا بةشدار بيَت يان هةر ضاالكيةكي ديكةي بة
كؤمةلَ كة سيستةمي ثةميانطة تيَكبدات .
َةخانة و دةزطاكاني ثةميانطة بؤ مةبةسيت جيا لة ئةو مةبةستاني كة بؤي ئامادةكراوة.
شةشةم :بةكارهيَناني بال
َنامة يان بةياننامةكان و يان كؤكردنةوةي واذوو يان كؤكردنةوةي
حةوتةم :دةركردن يان بآلوكردنةوةي هةوال
كؤمةك بةبيَ وةرطرتين رةزامةندي نووسراو لة ئةجنومةن .
َةتيشي هةبيَت .
َطرتين ضةك لةناو حةرةمي ثةميانطة هةر ضةند مؤل
هةشتةم :هةل
نؤيةم :ئةطةر رةفتاريَكي وا بكات ناوي ثةميانطة بشيَويَنيَت .
دةيةم :ئةطةر سةرثيَضي ريَك و ثيَكي بةريَوةضووني خويَندن بكات.
ماددةي (:)7

قوتابي سزاي دةركردني كؤتايي بؤ دةردةضيَت لةم بارانةدا -:
َنةوةشابيَتةوة و ثوضةلَ
يةكةم :ئةطةر لة ساآلكاني خويَندن دوو سزاي سةرزةنشتكردني ئاراستة كرابيَت و هةل
نةكرابيَتةوة  ،ئينجا رةفتاريَك بكات كة ثيَويست بكات سزاي سةرزةنشتكردني ئارِاستة بكريَت .
دووةم :ئةطةر بة كردار دةستدريَذي كردة سةر كارمةندي ثةميانطة جطة لة ئةنداماني دةستةي وانة ووتنةوة .
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سيَيةم :ئةطةر بة كردار دةست دريَذي كردة سةر يةكيَك لة ئةنداماني دةستةي وانة ووتنةوة .
ضوارةم :ئةطةر بة ئةنقةست زيان بة كةل و ثةلي ثةميانطة بكاربهيَنيَت .
ثيَنجةم :ئةطةر قسةي ناشرين بة يةكيَك لة ئةنداماني دةستةي وانة ووتنةوة بَليَت .
شةشةم :ئةطةر توندوتيذي دذي هاورِيَ قوتابيةكاني بطةيَنيت .
حةفتةم :ئةطةر سةمليَنرا كة ماددةي سةرخؤشكةر وماددةي بيَ هؤشكةري لةناو حةرةمي ثةميانطة بةكارهيَنا،
يان سةمليَنرا كة سةرخؤشة يان لة ذيَر كاريطةري ماددةي بيَ هؤشكةرداية لة ناو ثةميانطةدا.
هةشتةم :ئةطةر رةفتاريَكي ناشريين دذي رةوشت وئادابي طشيت لة ناو ثةميانطة يان لة دةرةوةي ئةجنام دا لةو
بؤنانةي كة ثةميانطة بةشداري تيَدا دةكات  ،يان كارو ضاالكي تيَدا ئةجنام دةدات.
نؤيةم :بة جينايةتيَك يان بة كةتنيَكي لة كةداركردني بة شةرةف حوكمي بةسةر دادرا.
دةيةم :ئةطةر يةكيَك لةو كردارانةي لة ماددةي شةشةمدا هاتووة دووبارة كردةوة .
َدان بؤ قؤثياكردن لة يةكيَك لةو وانانةي تاقي كردنةوةي تيَدا ئةجنام دةدا.
يازدةم :قؤثياكردن يان هةول
َطةي سةختة و ثوضةلَ لة ثةميانطة دا وةرطريا.
َثشت بة بةل
دوازدةم :ئةطةر سةمليَنرا كة بة ثال
َطةو برِوانامةكاني ثةيوةست بة ثةميانطة و بةكارهيَناني بؤ هةر مةبةستيَكي ديكة.
سيَزدةم :ساختةكردني بةل
ماددةي (:)3

دةكريَت دوو سزاي بةرزةفتكردني يان زياتر كة لةم ريَنمايةدا هاتوون بةسةر قوتابي بسةثيَنريَت .
ماددةي (:)9

يةكةم :سةثاندني ئةو سزايانةي كة لةم ريَنمايةدا هاتوون ريَطر نابيَت لةوةي كة سزاي ديكةي بة ثيَي ياساي
سزادان يان هةر ياسايةكي ديكةي سزاي ئارِاستةي بكريَت .
دووةم :ئةطةر داوايةكي سزايي لة دذي قوتابي بةرزبكريَتةوة بة هؤي كاريطةري لة دةرةوةي ثةميانطة خرابيَتة
َي ،ئةوكاتة ريَكاري بةرزةفتكردني دوادةخريَت هةتاكو يةكالييكردنةوةي داوا سزاييةكة.
ثال
ماددةي (:)11

يةكةم :ئةجنومةني ثةميانطة ليَذنةيةكي بةرزةفتكردني قوتابي ثيَكدةهيَنيَت بة سةرؤكايةتي جيَطري سةرؤكي
ئةجنومةن و بةرِيَوةبةري طشيت ثةميانطة و يةكيَك لة ئةنداماني ئةجنومةن لة ثةميانطة بؤ تاووتويَكردني
سةرثيَضيةكاني بةرزةفتةكاري كة قوتابيان ئةجنامي دةدةن  ،ئةجنومةن بؤي هةية ضاوثيَخشاندنةوة لة
ثيَكهيَناني ئةم ليَذنةية بكات هةركاتيَك ثيَويست بكات .
َينةوة لةوسةرثيَضيانة دةكات كة لة هةر دوو بةندي
دووةم :ليَذنةي بةرزةفتكاري بة شيَوةيةكي نووسراو ليَكؤل
شةشةم وحةفتةمي ئةم ريَنماييةدا هاتوون و بؤي هةية سةرثيَضكار و شاهيد داوا بكات هةركاتيَك ئةوةي
ثيَويست بوو ئامادةبن لة بةردةمي بةثيَي ثيَويست،و بؤ ليَذنة هةية هةموو هؤكاريَكي رةواي بةردةست
بة مةبةسيت زانيين راستيةكان،ثيَشنيازةكاني ثيَشكةش دةكات و بةرزيان دةكاتةوة بؤ ئةجنومةن.
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سيَيةم :ئةجنومةن برِياري ئاراستةكردني سزاي طوجناو دةردةكات بة ثيَي راسثاردةي ليَذنةي ئاماذةثيَكراو لة
برِطةي دووةمي ئةم ماددةية.
ضوارةم :دةكريَت تانة لة برِيارةكاني ئةجنومةن بدريَت بة ثيَي حوكمةكاني ياساي ئةجنومةني شوراي بةركار.
ثيَنجةم :ثيَشنيازةكاني ليَذنةكة بؤ ئةجنومةن مولزةم نني .
ماددةي (:)11

لةسةر سةرثيَضيكارة قةرةبووي ثةميانطة بكاتةوة لةو زيانانةي بة هؤي سةرثيَضييةكةيةوة بة كةل وثةلةكاني
ثةميانطةوة كةوتبيَت .
ماددةي (:)15

َدةواسريَت بؤ ماوةيةك كة كةمرت نةبيَت لة هةفتةيةك ،
برِياري سزادان لة تابلؤي ئاطادارييةكاني ثةميانطة هةل
قوتابي سزادراو بانط دةكريَت هؤكاري سزادانةكةي ثيَ رادةطةييَنريَت .
ماددةي (:)1٣

ئةم ريَنمايية لة ميَذووي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي (وةقايعي كوردستان) كاري ثيَ دةكريَت .

دادوةر
صـباح عـمر علـى
سةرؤكى ئةجنومةنى ثةميانطةى دادوةرى هةريَمى كوردستان
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وةزارةتى ناوخؤ
ذمارة  51999 :لة 5115/11/51

َي ١١١٤
بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَمان دراوة لة ماددة ( )٤برِطة ( )١لة ياساي وةزارةتي ناوخؤ ذمارة ()٢ي سال
و لةبةر بةرذةوةندي طشيت و بؤ ريَكخستين كاري كؤمثانيا ئةمنييةكان  ،برِيارماندا بة دةرضوواندني ئةم
ريَنماييةي خوارةوة-:
ريَنمايي ذمارة ( ) 5ي سالَي 5115
ريَنمايي ريَكخستين كاري كؤمثانيا ئةمنييةكان لة هةريَمي كوردستان
ثيَناسةكان
ماددةي (:)1

 -1وةزير :وةزيري ناوخؤي حكومةتي هةريَمي كوردستان
 -5كؤمثانيا :كؤمثانيا ئةمنييةكان كة لة سنوري هةريَمي كوردستان كار دةكةن.
َةتةي دةدريَت بة كؤمثانياي تايبةت بة كاري ئةمين لة هةريَمي كوردستان  ،داواي
 -٣مؤلَةت :ئةو مؤل
دامةزراندني ثيَشكةش كردووة لة بةريَوبةرايةتي طشيت توماركردني كؤمثانياكان.
َي كةساني سروشيت و معنوي بةثيَي طريَبةست لة نيَوان ئةو كةسانةو
 -٤كاري ئةمين :ثاراستين سةرو مال
كؤمثانياي ئةمين.
َةت ثيَدان لة وةزارةتي ناوخؤ.
 -5بةرِيَوةبةرايةتى :بةرِيَوةبةرايةتى كؤمثانيا ئةمنييةكان و مؤل
 -1ثاسةوان :ئةو كةسةي كة لة كؤمثانيا ئةمين توماركراوة وة لة اليةن وةزارةت باجي ريَطةثيَداني كاري بؤ
كراوة بؤ ثاسةواني كردن لة كةسي سروشيت و معنوي.
ماددةي (:)5

ئامانج لة دةركردني ئةم رِيَنماييانة ئةوةية :
َي كةساني سروشيت
 -١رِيَكخستين كاري كؤمثانيا ئةمنييةكان كة خزمةتي ثاسةواني و ثاراستين طيان و مال
و معنوي ثيَ دةسثيَردريَت بةرامبةر بريَك ثارة لة اليةن سوودمةندةوة دةدريَت.
 -١بة هيَزكردني ئاسايشي ناوخؤيي هةريَمي كوردستان لة رِيَطاي ئةو كارانةي ئةم كؤمثانيا ئةمنييانة ثيَي
َدةسيَت و نابنة جيَطرةوةي هيَزةكاني ئاسايشي ناوخؤ و ثيَشمةرطة و ئاسايش لة هةريَمي كوردستان.
هةل
مةرجةكاني مؤلَةت ثيَدان
ماددةي (:)٣

َةت بكات ئةم مةرجانة جيَبةجيَ بكات:
يةك :ثيَويستة لة سةر هةر كؤمثانيايةك ئةوةي داواي مؤل
 -١ثيَشكةشكردني داواكاريةك بؤ وةزارةتي ناوخؤ/بةرِيَوةبةرايةتى طشيت ديوان /بةرِيَوةبةرايةتى كؤمثانيا
َةت ثيَدان.
َةت ثيَدان بة مةبةسيت رِةزامةندي لةسةر مؤل
ئةمنييةكان و مؤل
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 -١داناني برِي (  ) ٢١,١١١$ثةجنا هةزار دؤالري ئةمريكي لة يةكيَك لة بانكةكاني هةريَم بة ناوي وةزارةتي
ناوخؤ وةك بارمتة (تأمينات).
 -٤ثيَشكةش كردني كؤنووسي دامةزراندني كؤمثانياكة.
 -٩كؤمثانياكة دةبيَت لةسةر ناوي هاونيشتمانييةكي كوردستان تؤمار بكريَت ودةكريَت هاوبةشي بياني هةبيَت
 -٢ناوي سةرجةم بةشداربووان لة ثشكةكاني كؤمثانيا و ( )CVيةكانيان ثيَشكةش بكات.
 -٢دياري كردني ضةك و ئؤتؤمبيَل بة دوو ليسيت جياواز ثيَشكةش بكريَت كة كؤمثانيا بة نيازة بيكرِيت بؤ
رِاثةراندني كارةكاني.
َةت ثيَدان ثيَيان
 -٢ثرِكردنةوةي فؤرميَكي تايبةت كة لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى كؤمثانيا ئةمنييةكان و مؤل
دةدريَت بؤ سةرجةم فةرمانبةر و ثاسةواناني كؤمثانياكة.
 -٢دةبيَت كؤمثانيا بةرِيَوةبةرايةتى تؤماركردني كؤمثانياكان تؤماركرا بيَت بة ثيَي ياساي كؤمثانياكاني
َي  ١٤٤٢هةمواركراو.
عيَراقي ذمارة ( )١١سال
َيَننامةي تايبةت بة ثابةندبوون بة هةموو مةرج وداواكارييةكاني تايبةت بةدامةزراندني
 -٤ثرِكردنةوةي بةل
كؤمثانياي ئةمين كة بة ثيَي كليَشةيةكي تايبةت لة اليةن وةزارةت رِيَك دةخريَت.
َة و دةكريَت نويَ بكريَتةوة.
َةت ثيَدان بؤ ماوةي يةك سال
دوو :مؤل
ماددةي (:)٤

 -١هيض كؤمثانيايةكي ئةمين بياني بؤي نيية لق لة هةريَمي كوردستان بكاتةوة.
َةت ثيَدراو بة ثيَي ئةم رِيَنماييانة بؤي نيية ياداشيت ليَك تيَطةيشنت واذو
 -١هيض كؤمثانيايةكي ئةمين مؤل
َةت ثيَدراو نةبيَت لة اليةن وةزارةت.
بكات لةطةلَ كؤمثانيايةك كة مؤل
 -٤نابيَت كؤمثانياي ئةمين هيض ضاالكييةكي تر ئةجنام بدات جطة لة كاري ئةمين واتة نابيَت زيادكردني
ضاالكي بؤ بكريَت.
ماددةي (:)5

نويَ كردنةوةي مؤلَةت

َةتي كؤمثانيا نويَ دةكريَتةوة بةم مةرجانةي خوارةوة:
مؤل
َةت
 -١ثيَشكةشكردني داواكارييةكي نووسراو بؤ وةزارةتي ناوخؤ  /بةرِيَوبةرايةتي كؤمثانيا ئةمنييةكان ومؤل
ثيَدان .
َي رابردوو بةزماني كوردي وثةسةندكرا بيت لةاليةن دادنووس
 -١ثيَشكةش كردني ويَنةك لة طريَبةستةكاني سال
 -٤ثشتطريي ئةستؤثاكي لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى باجي كؤمثانياكان.
َةت ثيَدان  /هؤبةي بةدواداضوون كة لة ريَطةي
 -٩ثشتطريي بةرِيَوةبةرايةتي كؤمثانيا ئةمنييةكان و مؤل
راثؤرتي سةرداني ليذنةكاني ثشكنني لة ريَك و ثيَكي كاري كؤمثانيا.
 -٢رةزامةندي وةزارةت لةسةر نويَ كردنةوة بةثيَي ثيَويست .
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ئةركةكاني كؤمثانيا ئةمنييةكان
ماددةي (:)1

ثيَويستة لةسةر كؤمثانيا ئةم ئةركانة جيَبةجيَ بكات:

 -١خراث بةكار نةهيَناني ئةو دةسةآلتةي ثيَي دراوة و بةكارهيَناني تةنيا بؤ ئةو مةبةستة بيَت كة لة
طريَبةسيت كاركردنيان دياري كراوة.
 -١هةماهةنطي لةطةلَ اليةنة ئةمنييةكان وةك ثؤليس و ئاسايش.
َنةطرتين ضةك لة دةرةوةي ئةركةكانيان.
 -٤هةل
 -٩بةكار نةهيَناني ضةك تةنيا لة حالةتي بةرطري لةخؤكردن نةبيَت.
 -٢ثيَشكةش كردني راثؤرتي مانطانة لةسةر كار و ضاالكييةكانيان بؤ بةرِيَوةبةرايةتى.
 -٢مةشق ثيَ كردني ثاسةوان بؤ ماوةي ( )٤١رؤذ كةمرت نةبيَت و فيَركردني ضؤنيةتي بةكارهيَناني ضةك و
ثاراستين كةساني سروشيت و معنوي و لة ذيَر سةرثةرشيت وةزارةت.
 -٢هيض ثاسةوانيَك نابيَت خبريَتة ناو ئةركةوة ثيَش كؤتايي مةشق و دةبيَت بة ثشتطريي بةرِيَوةبةرايةتى بيَت.
 -٢هةر كؤمثانيايةك دةبيَت جل و بةرطي تايبةت بة خؤي دروست بكات كة لة اليةن وةزارةت رةنطي بؤ
دةستنيشان دةكريَت و ئارمي كؤمثانيا لةسةر درابيَت هةروةها ناوي ثاسةوان يان ذمارةيةك كة ئاماذةي ثيَ
بكات لةسةر الي راسيت سنطي و لؤطوي كؤمثانيا لةسةر الي ضةثي بضةسثيَنيَت .
مافةكاني كؤمثانيا ئةمنييةكان
ماددةي (:)7

 -1كؤمثانيا بؤي هةية بةثيَي ثيَويست ثاسةوان و فةرمانبةر دامبةزريَنيت دواي وةرطرتين رةزامةندي وةزارةتي
ناوخؤ و جيَبةجيَ كردني مةرجةكاني تايبةت بةدامةزراندن .
 -١كؤمثانياي ئة مين بؤي هةية ببيتة خاوةن ضةك و تة قةمةني وئوتومبيَلي ئاسايي و طولة نةبرِ (درع) ثاش
ثيَشكةش كردني طريَبةسيت تايبةت بةو كارةي كة ئةجنامي دةدات.
 -٤خاوةنداريَيت ئوتومبيَلي طولة نةبرِ (درع) ناطوازريَتةوة تا ماوةي ثيَنج سالَ لة يةكةم تؤمار كردن.
َوةشانةوةي كؤمثانياي ئةمين هةموو ضةك و تةقةمةني كؤمثانيا دةبيَتة مولكي وةزارةتي
 -٩لةكاتي هةل
َةتي لة وةزارةت هةبيَت.
ناوخؤ ئةطةر نةيتواني بيَفروشيَتةوة بة كؤمثانيايةكي ئةمين تر كة مؤل
ضاوديَريكردني كؤمثانياكان
ماددةي (:)3

 -1لة هةر ثاريَزطايةك ليذنةيةكي ثشكنني ثيَك ديَت بة سةرؤكايةتي ئةفسةريَك لة بةرِيَوةبةرايةتى كاروباري
ناوخؤ و ئةفسةريَك لة بةريَوبةرايةتي ثؤليس وئةفسةريَك لة بةريَوبةرايةتي ئاسايشي ثاريَزطا بؤ ثشكنني و
بةدواداضووني كاري كؤمثانيا ئةمنيةكان.
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 -١ثيَويستة لة سةر ئةم ليذنةية بة بةردةوامي سةرداني كؤمثانيا ئةمنييةكان بكات و ئةو شويَنانةي كة
طريَبةستةكةي ليَ جيَبةجيَ دةكات .
 -٤لة كاتي بينيين هةر ثيَشيَلكاريةك لة اليةن كؤمثانيايةكي ئةمين ليذنةي ثشكنني بؤي هةية بة شيَوةيةكي
كاتي كؤمثانياي ئةمين داخبات بؤ ماوةي ( )١٢رِؤذ و دةكريَت يةك جار نويَ بكريَتةوة بة برِياري ثاريَزطار
و رِاثورتي تايبةت بةو ثيَشيَلكاريية بنيَريَت بؤ وةزارةت  ،ثيَويستة لةسةر بةريَوبةرايةتي بة زووترين كات
ئةم رِاثؤرتة خباتة بةردةسيت وةزير بؤ برِياري كؤتايي.
 -٩ثيَويستة لةسةر ئةم ليذنةية مانطانة راثؤرتي تايبةت بة بةدواداضوون بؤ كاري كؤمثانيا ئةمنييةكان لة
سنوري ثاريَزطاكةي ئامادة بكات و رِةوانةي بةرِيَوةبةرايةتى كؤمثانيا ئةمنييةكان لة وةزارةت بكات.
مةرجةكاني دامةزراندني كارمةنداني كؤمثانياي ئةمين
ماددةي (:)9

 -1تةمةني لة ( )١١سالَ كةمرت نةبيَت وة لة ( )٢١سالَ زياتر نةبيَت .
 -١دةرضووي سةرةتايي كةمرت نةبيَت .
 -٤خاوةن رةوشتيَكي باش بيَت و رِابردووي ثاك بيَت بة ثشتطريي بنكةي ثؤليسي شويَين نيشتةجيَبووني
كارمةند و بةرِيَوةبةرايةتى نةهيَشتين تاوان و بةرِيَوةبةرايةتى ئاسايش.
َطةي تاوان
 -٩هيض تاوانيَك و كةتنيَكي ئابرِو بر (خملة بالشرف) ئةجنام نةدابيَت بة ثشتطريي بةريَوبةرايةتي بةل
 -٢باري تةندروسيت و دةرووني باش بيَت و هيض نةخؤشييةكي جةستةيي ودةرووني نةبيَت بة ثشتطريي ليذنةي
ثزيشكي تايبةمتةند.

ماددةي (:)11

َةتي دامةزراندني كؤمثانياي ئةمين وةردةطرييَت.
 -١برِةثارةي سيَ مليون دينار بؤ ثيَداني مؤل
َةت وةردةطرييَت.
 -١برِةثارةي يةك مليون دينار بؤ نويَ كردنةوةي مؤل
 -٤برِةثارةي ضل هةزار دينار بؤ دروست كردني باجي هةركارمةنديَك وةردةطرييَت.
َطرتين ضةك وةردةطرييَت بةثيَي رِيَنمايي ثيَداني
َةتي هةل
 -٩برِةثارةي ثةجنا هةزار دينار بؤ دروست كردني مؤل
َي . ١١١٢
َةتي ضةك ذمارة ( )٤سال
مؤل
 -٢برِةثارةي سة د هةزار دينار بةرامبةر بة دروست كردني هةر باجيَك بؤ ئؤتؤمبيَلةكاني كؤمثانيا.
 -٢ئةو برِةثارانةي لة برِطةكاني (  ١و  ١و  ) ٤سةرةوة هاتووة لة حسابيَكي تايبةت دادةنريَت و بةكارديَت بؤ
ثةرةثيَداني كاري بةريَوبةرايةتي كؤمثانيا ئةمنييةكان ولةاليةن وةزيرةوة خةرج دةكريَت.

ماددةي (:)11يةكةم-:

سـزاكان

 -١وةزير بؤي هةية برِياري رِاطرتين ضاالكي كؤمثانياي ئةمين دةربكات بؤ ماوةيةكي كاتي كة لة يةك مانط
تيَثةر نةبيَت ئةطةر ئةم رِيَنماييانة ثيَشيَل بكات بة ثيَي راثؤرتي ليذنةي بةدواداضوون.
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 -١وةزير بؤي هةية كؤمثانياي ئةمين بة يةكجاري داخبات طةر ثيَشيَلكارييةكاني دووبارة كردةوة بة ثيَي
راثؤرتي ليذنةي بةدواداضوون.
 -٤وةزير بؤي هةية كؤمثانيا داخبات ئةطةر مةترسي دروست بكات لة سةر ئاسايشي هةريَمي كوردستان.
 -٩دةرضووني برياريَكي كوتايي لة دادطا بةداخستين.
دووةم :كؤمثانياي ئةمين بؤي هةية تانة لة برِيارةكاني برِطة ( )٤، ١، ١لة بةردةم دادطاي كارطيَري لة ماوةي
( )٤١رِؤذ لة دةرضووني ئةم برِيارة .
ماددةي (:)15

 -1هيض شويَن و كؤمثانيا و اليةنيَك بؤي نيية بةبيَ رةزامةندي وةزارةت كؤمثانياي ئةمين دامبةزريَنيت.
 -١هيض شويَن و كؤمثانيا و اليةن و كةس بؤي نيية ثاسةواني تايبةت هةبيَت يان كاري تايبةت بة كؤمثانياي
ئةمين بكات لة دةرةوةي ياسا و ريَنماييةكاني وةزارةتي ناوخؤ.
 -٤هةر شويَنيَك و اليةنيَك و كةسيَك( ،كارمةندي ئةمين) دابنيَت و كاري ئةمين ئةجنام بدات ئةم ريَككارانة
بةرامبةريان دةكريَت:
أ -ئاطادار كردنةوةي كة لة ماوةي ( )١٢رؤذ ئةو ثيَشيلكاريية نةهيَليَت و بة شيَوةيةكي ياسايي و بةثيَي ئةم
ريَنماييانة و لة ريَطاي كؤمثانيا ريَطة ثيَدراوةوة ئةم كارة ئةجنام بدات.
ب -دواي تيَثةربووني ئةو ماوةية كة لة برطة (أ) دياري كراوة ئةطةر ئةم ثيَشيلكارييانة بةردةوام بيت وةزير
بؤي هةية ئةو شويَنة داخبات بؤ ماوةي يةك مانط زياتر نةبيَت.
ج -ئةو ثيَشيلكاريية لة ريَطاي ثؤليس الدةبريَت .
د -طةر ثيَشيلكاريية بةردةوام بوو ئةو شويَنة دادةخريَت تا ئةو ثيَشيلكاريية الدةبات.
ه -وةزير بؤي هةية ئةو شويَن و اليةن و كةسانةي لة برطةكاني سةرةوة ئاماذةي ثيَ دراوة بداتةوة دادطاي
تايبةمتةند.
ماددةي (:)1٣

 -١ئةم ريَنماييانة لةسةر ئةو كؤمثانيانةش جيَبةجيَ دةكريَت كة ثيَش دةرضووني ئةم ريَنماييانة دامةزراون.
 -١ثيَويستة لةسةر ئةو كؤمثانيا ئةمنيانةي ثيَش دةرضووني ئةم ريَنماية دامةزراون بارودوخي خؤيان رِيَك خبةن
بة ثيَي ئةم رِيَنمايانة لةماوةي  ٢١رِؤذدا.
ماددةي (:)1٤

كار بة هيض ريَنمايي و نوسراويَك ناكريَت ثاش دةرضووني ئةم رِيَنمايية.

ماددةي (:)15

ئةم رِيَنماييانة كاري ثيَ دةكريَت دواي بآلوكردنةوةي لة رِؤذنامةي (وةقايعي كوردستان).
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وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى
ذمارة  135٤5/5 :لة 5115/9/9

َة خويَندني دكتؤرا لة زانكؤكاني هةريَمي كوردستان رِاطرياوة  ،لة ئيَستادا
بة هؤي ئةوةي نزيكةي ثيَنج سال

َطراني ماستةر لة زانكؤكاني هةريَمي كوردستان ضاوةرِواني هةلي خويَندني دكتؤرا دةكةن
ذمارةيةكي زؤر لة هةل
 ،دوابةدواي رِاويَذ لةطةلَ ئةنداماني ئةجنومةني وةزارةت ولة ثيَناو بةرذةوةنديي طشيت و بةمةبةسيت رِةخساندني
َي ( )١برِطةي
هةلي زياتر بؤ ثيَشكةشكاراني خؤيَندني دكتؤرا  .برِيارماندا بة هةمواركردني تةوةري يةكةم خال
َي ( )١١١٢تايبةت بة خؤيَندني دكتؤرا لة زانكؤ حكومييةكاني هةريَمي
(أ) لة رِيَنمايي ذمارة ( )١ي سال
كوردستان  ،بةم شيَوازةي الي خوارةوة:
رِيَنمايي ذمارة ()7ي سالَى 5115
رِيَنمايى هةمواركردنى ريَنمايى خويَندني دكتؤرا لة
زانكؤحكومييةكان ذمارة ()5ى سالَى 5115

 -5مةرجي توانسيت زمانى ئينطليزي :
أ -كةمرتين ئاسيت توانسيت زماني ئينطليزي بؤ خويَندني دكتؤرا بةم شيَوازة دةبيَت كة لة خشتةي هاوثيَضدا
ئاماذةى ثيَكراوة  ،لة كاتي ثيَشربكيَدا ثيَشكةشكاران بؤ كةمرتين منرةي توانسيت زماني ئينطليزي لةو
تاقيكردنةوة ستانداردانةي ئاماذةيان ثيَكراوة (ثيَنض) خالَ وةرةدةطرن  ،بةزيادبووني هةر ( )١،٢نيو منرةيةك
لة تاقيكردنةوةي (  ) I ELTSيان هاوتاكةي لة تاقيكردنةوةي ستانداردةكاني ديكةي توانسيت زمان ()١
خالَ وةردةطرن  ،هةر وةك لة خشتةكةدا رِوونكراوةتةوة.
بةآلم ئةطةر ثيَشكةشكار لة قوناغي ثيَشكةشكردندا كةمرتين منرةي يةكيَك لة تاقيكردنةوة ستانداردةكانى
توانسيت زماني ئينطليزي بةدةست نةهيَنابوو  ،ئةوا رِيَطاي ثيَ دةدريَت بضيَتة ثيَشربِكيَ و بةشداري
َي توانستى زماني ئينطليزي وةرناطريَت  ،ئةطةر
تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت بكات بةآلم لة ثيَشربكيَدا خال
لة ئةجنامي ثيَشربِكآ وةرطريا  ،ئةوا وةرطرتنةكةي مةرجدار ( )Condi ti onalدةبيَت و ثيَويستة لة ماوةي
شةش مانط لة دةستثيَكردني خويَندني دكتؤراكةي كةمرتين ئاسيت توانسيت زماني ئينطليزي بةدةست
بهيَنيَت  ،بة ثيَضةوانةوة بة سةرنةكةوتوو ئةذمار دةكريَت و سرِينةوةي ناوي بؤ ئةجنام دةدريَت  ،بؤ ئةم
َيَننامةي ياسايي لة بةرِيوةبةرايةتي ياسايي زانكؤكةي ثيَشكةش بكات .
مةبةستةش ثيَويستة بةل

د.يـوسف طـؤران
وةزيري خويَندني باآل و تويَذينةوةي زانسيت
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جؤرى تاقيكردنةوة
بوارى خويَندن

زانستة ثةتي و
سروشيت
ثراكتيكي و
ثزيشكيةكان
( العلوم الصرفة
والطبيعية
والتطبيقية
والطبية

زانستة
مرؤظايةتييةكان
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وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
ذمارة  371٣لة 5115/9/٣

َي ذمارة ()٩ي
َثشت برِطةي (حةوتةم) لة ماددةي ( )١لةياساي ثاراسنت و ثيَشخستين بةرووبومي كشتوكال
ثال
َكردني هاوردةي سةوزةو ميوةي جؤراوجؤر لةرووي ضةندايةتي وضؤنيةتي
َي ( )١١١٢و بؤ زياتر كؤنرتؤل
سال
َي و تةندروسيت وسةالمةتي هاووآلتيان ئةم ريَنماييانةي خوارةوةمان
وبةمةبةسيت ثاراستين بةرهةمي خؤمال
دةركرد -:
رِيَنماي ذمارة ()3ى سالَي 5115
تايبةت بةهاوردةكردني بةرهةمي سةوزةو ميوة بؤ هةريَمي كوردستان – عيَراق
ماددةي (:)1
مةبةست لةو زاراوانةي خوارةوة ئةمانةن -:

َةى سنوريةكان بيَت يان بازطةكان يان
 -1هاوردةكردن :هاوردةكردني بةرهةمي ووآلتاني دةرةوة .لةريَطةي خال
فرؤكةخانةكان.
َيانة دةطريَتةوة كة لة هةريَمي كوردستان
 -5كؤمثانيا كشتوكالَيةكان :طشت ئةو كؤمثانيا كشتوكال
تؤماركراون  ،هةروةها ئةو كؤمثانيايانةي كة لة ثاريَزطاكاني تري عيَراقي فيَدرالَ تؤماركراون وداواكاريان
َي عيَراقي فيدرال دةطاتة وةزارةتي كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو
وبةنوسراوي فةرمي وةزارةتي كشتوكال
لةهةريَمي كوردستان.
ماددةي (:)5
(مةرجةكاني هاوردةكردن)

َيةكان ء نوسينطةكاني خاوةن عةلوة بؤيان هةية هاوردةي بةرهةمي سةوزةو
 -1تةنها خاوةن كؤمثانيا كشتوكال
ميوة بكةن.
 -١دةبيَ مؤلةتي هاوردةكردني هةبيَت لة وةزارةتي بازرطانيء ثيشةسازي .
َي ثاريَزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان ،هةر  ٤مانط
 -٤رِيَطا ثيَداني هةبيَت لة بةرِيَوةبةرايةتى طشيت كشتوكال
جاريَك بةرهةمةكان دياري بكات وثابةند بيَت بةكاتي داناني باج لةوةرزي بةرهةمهيَنان ،ناوو برِي بةرهةم
و دةروازةي هاوردةكردن دياري كرا بيَ.
 -٩دةبيَ هاوردةكار برِوانامةي تةندروسيت بةروبوومي هاوردةي هةبيَت لةشويَين بةرهةمهيَنان كة ئةم بابةتانة
لةخؤدةطريَت -:
أ -سةالمةتة لة نةخؤشيةكان .
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ب -قرِكةري لةسةر بةكارنةهات بيَت ،ئةطةر بةكارهاتووة ض جؤريَكة وكةي بةكارهاتووة ،و ماوةي
سةالمةتي دياري بكريَت.ثشتطرييةكةي دياري بكات كة ئةو بةرهةمةي ناردوويةتي ثاش تةواوبووني
ماوةي سةالمةتي قرِكةرةكة نيَردراوة.
ت -دةستكاري بؤماوةيي ( تعديل وراثي ) لةسةر نةكرابيَت.
د -دةبيَت هؤرِمؤني طةشةكردن بةكارنةهاتبيَت لةبةرهةم هيَناني .
 -٢ريَكةوتي بةرهةمهيَناني لة  ٤/١ماوةي طشيت بةسةرضووني زياتر تيَثةر نةكردبيَت لةكاتي ثشكنيين لة
دةروازةكان.
 -٢دةبيَ لة مةنةفيَستةكة ئاماذة بةم زانياريانةي خوارةوة كرابيَت :
َطرو ناوي شوفيَرةكة لةطةلَ برِي بةرهةمي هاوردة .
أ -ذمارةي بارهةل
ب -مةنةفيَستةكة بةناوي كةسي داواكار بيَت .
َنيابوون .
َي لةثشت مةنةفيَستةكة درابيَت بؤ دل
ت -مؤري ثةسندكردني كةرةنتينةي كشتوكال
ماددةي (:)٣

 -1ثاش جيَبةجيَكردني مةرجةكان دةبيَ كةرةنتينة ثشكنيين خؤي ئةجنام بدات.
 -١دةبيَ ئؤتؤمؤبيَلي ساردكةرةوة بةكاربيَت بؤ طواستنةوةي ئةو بةرووبومانةي ثيَويسيت بةساردكةرةوة
هةبيَت.
َو بكريَت سةوزة
َبطريَت نابيَ بةرهةمةكان تيَكةال
َطريَك بؤي هةية تةنها يةك جؤر بةرهةم هةل
 -٤هةربارهةل
بةجيا ميوةش جيا.
َي بيَت ء بةثيَي
 -٩شيَوازي داطرتن (تعبئة)ي بةرهةمةكان ئةبيَ بةثيَي ريَنماييةكاني كةرةنتينةي كشتوكال
تايبةمتةندي هةر بةرهةميَك وةك :تؤر ،سندوق  ،كيس  ،نايلؤن.
 -٢ئةطةر بةرهةمي هاوردةكراو لة ثشكنني دةرنةضيَت دةبيَت بةثيَي ريَنما يي ية كارثيَكراوةكان سزا بدريَت.
ماددةي (:)٤

كار بةم رِيَنمايية دةكريَت لة رِؤذي بآلوكردنةوةي لة رِؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان) .

عبدالستار جميد
وةزيري كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو
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وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
ذمارة  33٣9لة 5115/11/1

َثشت بةو دةسةآلتةي ثيَماندراوة لة برِطةي (سيانزةم ) لة ماددةي (دووةم ) لة ياساي ثاراسنت و ثيَشخستين
ثال
َي  ١١١٢و بؤ رِيَكخستنةوةي كاري سةرثةرشتياريي ثرؤذةكان برِيارماندا
َي ذمارة ()٩ي سال
بةرهةمي كشتوكال
َى  ١١١١بةم شيَوةيةي خوارةوة :
بة هةمواركردنةوةي رِيَنمايي ذمارة ()١١ى سال
ريَنمايي ذمارة ( )9سالَي 5115
تايبةت بة هة مواركردني رِيَنماييةكاني سةرثةرشتيي ظيتيَرنيَريي ثرؤذة كان ذمارة ()11ي 5111
ماددةي (:)1

ماددةي ثيَنجةم لة رِيَنماييةكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةيةي خوارةوة دةخويَندريَتةوة :
َييةكان لة اليةن ليذنةكاني
َة ثيَكردن بة بةروبوومة ئاذةل
(مؤلَ و كؤمثانياكاني تايبةت بةبةرهةمهيَنان و مامةل
بةرِيَوةبةرايةتى ظيتيَرنيَري ثاريَزطا بةدواداضوونيان بؤ دةكريَت ).
ماددةي (:)5

ماددةيةك بؤ رِيَنماييةكة زياد دةكريَت بةم دةقانةي خوارةوة و دةبيَتة ماددةي هةذدةم لة رِيَنماييةكة:
 ( -1ليذنةيةكي باآل لة سةر ئاسيت وةزارةت بة سةرؤكايةتي نويَنةري وةزارت و ئةنداميَيت بةرِيَوةبةرايةتى
طشيت و سةنديكا و ليذنةيةكي فةرعي لة هةر ثاريَزطايةك و ئيدارة سةربةخؤكان ثيَكديَت بة سةرؤكايةتي
نويَنةري بةرِيَوةبةرايةتى ظيتيَرنيَري لةثاريَزطا و ئيدارة سةربةخؤكان و بة ئةنداميَيت نويَنةراني
َي ثاريَزطا و ئيدارة سةربةخؤكان و
بةرِيَوةبةرايةتى ساماني ئاذةلَ لة بةرِيَوةبةرايةتى طشيت كشتوكال
َسةنطاندن و بةدواداضووني كاري سةرثةرشتيارةكان و ثؤلينكردنيان بة ثيَي مةيداني كار
سةنديكاكان بؤ هةل
و ثرؤذةكان ة سةركةوتووييان لة كارةكان و برِياردان لةسةر دانان و البردنيان و ثيَشنياركردن بؤ سزادانيان ١
 -١لة سةر سةرثةرشتياري ظيتيَرنيَري ثرؤذةكاني ساماني ئاذةلَ و ماسي و كوشتارطة و كارطةكان ثيَويستة
مانطانة رِاثؤرتي سةردانيكردن و كاري سةرثةرشتيكردن بةرز بكةنةوة بؤ بةرِيَوةبةرايةتى ظيتيَرنيَري ثاريَزطا
َي ثاريَزطا و ئيدارة
و ويَنةي دةدريَتة بةرِيَوةبةرايةتى ساماني ئاذةلَ لة بةرِيَوةبةرايةتى طشيت كشتوكال
سةربةخؤكان و دواي وةرطرتين كاردانةوةكان بة ثيَشنيار و رِاسثاردةوة بةرز دةكريَتةوة بؤ بةرِيَوةبةرايةتى
طشيت ساماني ئاذةلَ و ظيتيَرنيَري و وةزارةتي كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو و دةبيَت ئةركةكانيان
َي  ١١١١دا هاتووة و لة رِاثؤرتةكانيان بة رِووني
جيَبةجيَ بكةن وةك لة رِيَنمايي ذمارة ( )١١سال
ئاماذةيان ثيَبكريَت  ،بة ثيَجةوانةوة ئةطةر هةر كةموكورِييةك لة كارةكانيان رِووبدات و سةردانييةكان
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بةثيَي ثيَويست نةكةن و رِاثؤرتي دروست لةسةر ئةركةكانيان بةرزنةكةنةوة و كةمتةرخةم بن لة كاري
سةرثةرشتيكردن ال دةدريَن و سةرثةرشتياري كةمتةرخةم تا ماوةي ( )٤سالَ بيَبةش دةبيَت لة كاري
سةرثةرشتياري و وةزارت سةرثةرشتياريَكي ديكة لة رِيَطاي ليَذنةكاني ثيَكهاتوو لة برطةي ()١ي ئةم
ماددةية لة شويَين دةستنيشان دةكات بة هةماهةنطي لة طةلَ خاوةن ثرِؤذة ١
 -٤ثيَويستة لة سةر ئةوانةي ئةزمووني سةر ثةرشتياريان نيية و ئارةزووي سةرثةرشتيارييان هةية بةشداري
خولي رِاهيَناني تايبةت بة كاري سةرثةرشتياري بكةن كة وةزارةت و سةنديكاكان رِيَكي دةخةن.
َسةنطاندني
 -٩بةرِيَوةبةرايةتى ظيتيَرنيَري ثاريَزطا لة رِيَطاي ليَذنةي ثيَكهاتوو لة برِطةي ()١ي ئةم ماددةية هةل
ليَهاتوويي شياندن بؤ سةرثةشتيار دةكات ئينجا رِيَطة بة سةثةرشتيار دةدريَت طريَبةسيت كاركردن ئةجنام
بدات و دةست بةكار بيَت )
ماددةي (:)٣

كـار بةم رِيَنـمايية دةكريَـت لة دواي (  ) ٤١رِؤذ لـة رِيَـكةوتي بـآلوكـردنـةوةي لة رِؤذنـامـةي فـةرمي
( وةقايعي كوردستان ) .

عبد الستار جميد
وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو
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وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
ذمارة  33٤1لة 5115/11/1

َي
َثشت بةو دةسةآلتةي ثيَماندراوة لة ماددةي (يانزةهةم) لة ياساي ثاراسنت و ثيَشخستين بةرهةمي كشتوكال
ثال
َي  ١١١٢ئةم ثالن وكارنامةية بؤبةرهةمهيَناني طؤشيت مريشك لةهةريَمي كوردستان
ذمارة ()٩ي سال
رِادةطةيةنني:
ريَنماي ذمارة ()11ى سالَي 5115
تايبةت بةبةرهةمهيَناني طؤشيت مريشك لة هةريَمي كوردستان – عيَراق

 -١ماوةي بةخيَوكردني مريشك لة ثرؤذةكاني مريشكي طؤشيت لة نيَوان  ٩١-٤٢رؤذ دةبيَت كة تيَكرِاي
كيَشي مريشكةكان زياتر نةبيَت لة ( )١كطم تاوةكو ( )١،٢كطم بة زيندوويي و ( )١،٩كطم تاوةكو()١
كطم بة ثاككراوةيي  ،ولة ثيَناو ثاراستين تةندروسيت طشيت و كةمكردنةوةي تيَضووي بةرهةمهيَناني
طؤشيت مريشك  ،وةزارةت ساآلنة ضاوخشاندنةوة بةم كيَشانةدا دةكات.
 -١سةرجةم سةربرِينخانةكان ثابةند دةكريَن بةو كيَشانةي لة برِطةي ( )١داهاتووة لةمةودوا مريشكي فريَش
دةخريَتة بازار لةاليةن سةربرِينخانةكان شان بةشاني مريشكي بةستوو.
 -٤لةسةر خاوةن ثرؤذةكان ثيَويستة ثابةند بن بة ماوةي دياريكراو بؤ راطرتين ثيَداني دةرمان بة مريشكةكان
ثيَش بة بازارِكردن بة ماوةي ( )٢رِؤذ.
َي ميكانيزمي بة
َثشيت كشتوكال
 -٩ئةركي وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاوة بةثيَي هةبووني بودجةي ثال
َي مسؤطةر بكات و بازارِ بؤ طؤشيت مريشكي سةربرِاو لة
َطةكاني خؤمال
بازارِكردني طؤشيت مريشكي كيَل
سةربرِينخانةكان بدؤزيتةوة بةو مةرجةي كيَشي مريشكةكان بة ثيَي برِطةي ()١ي ئةم بةيانة بيَت.
 -٢ضةند ليذنةيةك بةثيَي ثيَويست لة بةرِيَوةبةرايةتى ظيتيَرنيَري ثاريَزطا بؤثشكنيين ثرؤذةكاني مريشكي
طؤشيت ثيَش سةربرِين وبة بازارِكردن ثيَكديَت و ئةم ليذنانة ريَطا بة بازارِكردنيان دةدةن دواي ئةوةي
ثشتطريي دةكةن كة مريشكةكان سةالمةتن لة نةخؤشي و شياون بؤ خواردن
 -٢سةرثةرشتياراني هونةري و ظيتيَرنيَري ثرؤذةكان بةر ثرسن لة ضاوديَري كردني ثرؤذةكان و ثشتطريي كردني
مريشكةكان لة شياو بوون بؤ بة بازارِكردن.
 -٢لةكاتي ريَطةدان بة هاوردةي مريشكي بةستوو بؤ هةريَمي كوردستان مةرجة كيَشي مريشكةكان بة ثيَي
برِطةي ( )١ي ئةم رِيَنمايية بيَت.
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َثشتييةكاني
 -٢هةر خاوةن ثرؤذةيةك يان سةربرِينخانةيةك سةرثيَضي ئةم رِيَنمايية بكات بيَ بةشدةكريَت لة ثال
َى ذمارة
وةزارةت و بة ثيَي حوكمةكاني ماددةي ( )٤لة ياساي ثاراسنت و ثيَشخستين بةرهةمي كشتوكال
َي  ١١١٢سزا دةدريَت .
( )٩ي سال
َي و
 -٤لة ثيَناو تةندروستيي طشيت هاوآلتيياني هةريَمي كوردستان  ،سةنتةرةكاني رِيَنمايي كشتوكال
بةرِيَوةبةرايةتى رِاطةياندن لة وةزارةت و فةرمانطة ثةيوةنديدارةكان بةردةوام دةبن لة هؤشياركردنةوةي
هاوآلتييان و خاوةن ثرؤذةكان بؤ ثابةندبوون بة كيَشي مريشك وةك لةم رِيَنماييةدا هاتووة.
 -١١بةرِيَوةبةرايةتى طشيت ساماني ئاذةلَ و ظيتيَرنيَري وبةرِيَوةبةرايةتى طشيت كشتوكالَ و بةرِيَوةبةرايةتى
ظيَتيَرنيَري لة ثاريَزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان بةرثرسن لة جيَبةجيَكردن و بة دواداضووني ناوةرِؤكي ئةم
رِيَنمايية.
 -١١كـار بـةم رِيَنـمايية دةكريَـت لة دواي (  ) ٤١رِؤذ لـة رِيَـكةوتي بـآلوكـردنـةوةي لة رِؤذنـامـةي
فـةرمي ( وةقايعي كوردستان ) .

عبدالستار جميد
وةزيري كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو
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بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق

فةرمانى
ذمارة ()٣ى سالَى 5115
ثشت بةبرِياري ذمارة ( )٩دةرضووي رؤذي  ١١١٩/٢/٢ي ثةرلةماني كوردستان – عيَراق و ،بةثيَي حوكمي
َي ١٤٤١ي ثةرلةمان ،
برِطة ( )٤لة ماددةي ()٤٤ي ثةيرِةوي ناوخؤي ذمارة()١ي هةمواركراوي سال
ئةم ئةندامانةي خوارةوة لةليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان ئةم ئةرك و فةرمانانة دةطرنة ئةستؤ كة بةرامبةر
هةر يةكةيان دياري كراوة:
 -١ليذنةي وةرزش و الوان:
ظةمان فيصل سليم
سهراب ميكايل حممد

سةرؤكي ليذنة
برِياردةر

جعفر ابراهيم ئيَمينكي
جيَطري سةرؤكي ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
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وةزارةتى شارةوانى طةشت و طوزار
ذمارة  1٣5٤5 :لة 5115/11/55

بـرِيـار

َى
بةثيَي ئةو دةسةآلتةي كة ثيَماندراوة لة ماددةي ( )١١لة ياساي بةرِيَوةبردنى شارةوانيةكان ذمارة ()٢ى سال
()١٤٤٤ى هةمواركراو وة لةبةر فراوان بوونى سنورى شارةوانى سليَمانى بةهؤى بةرذةوةندى طشتى و تيَكةلَ
َثشت بةالرى نةبوونى
بوونى سنورى هةردوو شارةوانى (تاسلوجة و سليَمانى) بةر سنورى شارةوانى ناوبراو ثال
ثاريَزطاى سليَمانى بة نوسراويان ذمارة ( ٤١٢٢لة  )١١١٢/٢/١٢وة برِيارى ئةجنومةنى شارةوانى سليَمانى بة
ذمارة ( ٤٩٢لة  )١١١٢/٢/١٢وة برِيارماندابة -:
 -١لكاندني هةردوو شارةواني (تاسلوجة و سليَماني ) بة سةرؤكايةتي شارةواني سليَماني و بنكةي شارةواني
لة سليَماني دةبيَت.
 -١ئةوبرِيارة لة رِؤذي بآلوبوونةوةى لة رؤذنامةي رِةمسي ( وةقايعي كوردستان ) جيَ بةجيَ دةكريَت.

نةورؤز مةولوود حمةمةد ئةمني
وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
بةيانى ذمارة ()1ى سالَى 5115

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )١٢برِطةى ( )١لة ياساى وةزارةتى دارايى ئابوورى ذمارة ()٢ى
َى ( )١١١١برِيارماندا بة -:
سال
 طؤرينى ناوى (لقى سةنتةرى فيَركردن و ثةرةثيَدانى دارايى كارطيَرى و ئابوورى  /هةوليَر  /سليَمانى /دهؤك) بؤ ناوى (ناوةندى ثةرةثيَدانى كارطيَرِى و دارايى  /هةوليَر  /سليَمانى  /دهؤك) .

ريَباز حممد محالن
وةزيرى دارايى و ئابوورى
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
بةياني ذمارة ()1ي سالَي 5115

بةثيَي ئةو دةسةآلتةي كة ثيَماندراوة لة ماددةي (ثيَنجةم) برطةي دووةم لة ياساي وةزارةتي كشتوكالَ و
َي  ١١١١بريارماندا بة -:
سةرضاوةكاني ئاو ذمارة ()٢ي سال
 دريَذكردنةوةي برياري ( )٢١١بة راست كردنةوةي هةلةكاني تةسوية بؤ ماوةي يةك ( )١سالَ لة رؤذيبآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي وةقايعي كوردستان.

عبدالستار جميد
وةزيري كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى داد
بةياني ذمارة ()7ى سالَى 5115
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بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَماندراوة لة (ماددةي نؤيةم  /برِطةي دووةمي ) لة ياساي وةزارةتي داد ذمارة ()١٤
َي ( )١١١٢برِيارماندابة-:
سال
 كردنةوةي هؤبةي (ئةمالك) لة بةرِيَوةبةرايةتى كاروباري ياسايي لة ديواني وةزارةت ١سـنان ضليب
وةزيـري داد
وةزارةتى داد
بةياني ذمارة ()3ى سالَى 5115

بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَماندراوة لة ( ماددةي نؤيةم  /برِطةي دووةمي ) لة ياساي وةزارةتي داد ذمارة ()١٤
َي ( )١١١٢برِيارماندا بة-:
سال
 كردنةوةي هؤبةي (مووضة) لة بةرِيَوةبةرايةتى ذميَرياري لة ديواني وةزارةت.بةياني ذمارة ()9ى سالَى 5115

بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَماندراوة لة ( ماددةي نؤيةم  /برِطةي دووةمي ) لة ياساي وةزارةتي داد ذمارة ()١٤
َي ( )١١١٢برِيارماندا بة-:
سال
 كردنةوةي بةشي بةدواداضووني ياسا و بةشي داواكان لة بةرِيَوبةرايةتي كاروباري ياسايي لة ديواني وةزارةتكة ئةم هؤبانة لة خوارةوة لة خؤ دةطريَت-:
 -١بةشي بةدواداضوني ياسايي كة ئةم هؤبانةى خوارةوة لة خؤ دةطريَت -:هؤبةي كاروباري تؤماركردني
خانووبةرة.
 -١بةشي داواكان كة ئةم هؤبانةي خوارةوة لة خؤدةطريَت -:أ-
ب -هؤبةى ريَكخستين بريكارنامة و بةليَن نامةكان .

هؤبةي داواكاني ثاريَزطاكان.
سـنان ضليب
وةزيـري داد

--------------------------------------------------------------------وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برِطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة
َى  ،١١١٢برِيارماندابة -:
()١٢ى سال
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بةيانى ذمارة ()1٤ى سالَى 5115

 كردنةوةي ( بةشي خةمآلندني دةرمان ) لة بةرِيَوةبةرايةتى هيَنان و دابةشكردني دةرمان و ثيَداويسيتثزيشك سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشيت كاروباري تةندروسيت لة ديواني وةزارةت .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/٢/١١د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيري تةندروسيت

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برِطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة
َى  ،١١١٢برِيارماندابة -:
()١٢ى سال
بةيانى ذمارة ()11ى سالَى 5115

 بة طؤرِيين ( هؤبةي دةرماني شيَرثةجنة ) بؤ ( بةشي دةرماني شيَر ثةجنة ) لةبةرِيَوةبةرايةتى هيَنان و دابةشكردنى دةرمان وثيَداويسيت ثزيشكي لة بةرِيَوةبةرايةتى طشيت كاروباري تةندروسيت لة ديواني وةزارةت.
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/٢/٤١بةيانى ذمارة ()17ى سالَى 5115

 طؤرِيين ( يةكةي تاالسيميا ) بؤ ( سةنتةري تاالسيميا ) لة نةخؤشخانةي طوآلن لة ئاكريَ سةر بةبةرِيَوةبةرايةتى طشيت تةندروسيت دهؤك .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/٤/٢بةيانى ذمارة ()13ى سالَى 5115

 كردنةوةي ( هؤبةي ئةندازة ) لة نةخؤشخانةي هةوليَري فيَركاري سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشيت تةندروسيتهةوليَر لة ديواني هةوليَر.
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/٤/٢بةيانى ذمارة ()19ى سالَى 5115

َبةندي تةندروسيت شةهيد اجمد حاجي غالي سةر بة
 كردنةوةي ( هؤبةي نةخؤشية دريَذخايةنةكان ) لة مةلبةرِيَوةبةرايةتى طشيت كاروباري تةندروسيت شارةزوو .
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/٤/٢بةيانى ذمارة ()71ى سالَى 5115

 كردنةوةي ( بةشي رِاهيَنان وضارةسةري سروشيت ) لة ديواني بةرِيَوةبةرايةتى طشيت كاروباري تةندروسيتشارةزوو .
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/٤/٢5115 /11/5
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بةيانى ذمارة ()71ى سالَى 5115

 كردنةوةي ( هؤبةي نةشتةرطةري سينط و بؤريةكاني خويَن ) لة نةخؤشخانةي رزطاري فيَركاري سةر بةبةرِيَوةبةرايةتى طشيت تةندروسيت هةوليَر .
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/٤/٢د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيري تةندروسيت

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برِطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمـارة
َى  ،١١١٢برِيارماندابة -:
()١٢ى سال
بةيانى ذمارة ()75ى سالَى 5115

َبوون ) لة نةخؤشخانةي شةهيد خالد طةرمياني سةر بةبةرِيَوةبةرايةتى طشيت
 كردنةوةي ( هؤبةي منالتةندروسيت طةرميان.
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/٤/٢بةيانى ذمارة ()7٣ى سالَى 5115

 كردنةوةي (هؤبةي ميزةرِؤي ئافرةتان  female urologyلة نةخؤشخانةي ئافرةتان و لةدايك بوونيفيَركاري سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشيت تةندروسيت هةوليَر .
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/٤/٢بةيانى ذمارة ()7٤ى سالَى 5115

 كردنةوةى (ئةم دوو هؤبةى خوارةوة) لة ديوانى بةريَوةبةرايةتى طشتى هةوليَر-: -١هؤبةى ضاكردنةوةى ئاميَرى ثزيشكى سةربة بةشى ئاميَرى ثزيشكى.
 -١هؤبةى ضاكردنةوةى ئاميَرى خزمةتطوزارى سةر بة بةشى ئةندازة.
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/٤/١١بةيانى ذمارة ()75ى سالَى 5115

 كردنةوةى ( بةشى خؤثاراستنى تةندروستى ) لة بةريَوةبةرايةتى خؤثاراستنى تةندروستى سةر بةبةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى شارةزوور.
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/١١/٢بةيانى ذمارة ()71ى سالَى 5115

 كردنةوةى ( سةنتةرى بؤردى كوردستانى  ) Restorative dentistryسةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتىتةندروستى سليَمانى .
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 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/١١/٢بةيانى ذمارة ()77ى سالَى 5115

 كردنةوةى ( سةنتةرى ثسثؤرى ثيَست ) لة نهؤمى دووةمى بنكةى تةندروستى شادى سة بة بةرِيَوةبةرايةتىطشتى تةندروستى هةوليَر.
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .١١١٢/١١/١٤بسم اهلل الرمحن الرحيم

د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيري تةندروسيت

باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
قـرار رقـم ( )6يف 5162 /9/66
آلية املناقشة واملصادقة على مشروع النظام الداخلي لربملان كوردستان

استناداً إىل حكم املادة ( )2٩من النظام الداخلي لربملان كوردستان – العراق رقم ( )١لسنة  ١229املعدل ،
وبناءً على أقرتاح اللجنة املؤقتة ملراجعة النظام مبوجب القرار رقم ( )9٢لسنة  ، 90١٩أصدر برملان كوردستان
يف جلستة االعتيادية رقم ( )9للدورة اخلريفية  ،بتأريخ  ، 90١٢/2/١٢القرار اآلتي :

املادة (: )6

آلي عضو يف الربملان أن يتحدث حول أية مادة مرة واحدة  ،وجيب عليه إكمال حديثة خالل مدة دقيقتني 0
املادة (:)5
تتم قراءة مشروع النظام الداخلي فصالً فصالً  ،ثم تتم مناقشة مواد ذلك الفصل مادة تلو األخرى حسب
تسلسلها  ،وبعد انتهاء املناقشة حول مواد كل فصل  ،يتم التصويت عليها مادة مادة 0
املادة (:)٣
ألجل التصويت على أي رأي جيب أن يؤيد من قبل ثالثة من أعضاء الربملان يف األقل 0
املادة (:)٤

يدخل النظام الداخلي اجلديد كلة حيز النفاذ بعد أن يتم التصويت على النظام كله  ،عندها يعترب مصادقاً عليه

املادة (:)2

بعد االنتهاء من مناقشة مشروع النظام الداخلي اجلديد  ،ميكن إعادة صياغة التصنيف املتبع ملواد وفصول هذا
النظام من قبل جلنة النظام 0
املادة (:)6

تكون آلية قبول نقطة نظام عند مناقشة هذا املشروع فقط يف احلاالت اآلتية :
أوالً :إذا متت خمالفة إحدى مواد أو فقرات القوانني النافذة أو إحدى مواد أو فقرات النظام الداخلي مع اإلشارة
إلي املادة املعنية 0
ثانياً :إذا خرجت املناقشة عن موضوع اجللسة 0
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ثالثاً:طلب تأجيل املناقشة حول موضوع معني وأختاذ القرار مبناقشة موضوع آخر أو أجراء استبدال يف برنامج
العمل.
رابعاً :إذا طلب أي عضو أن يتحدث من خالل نقطة نظام  ،ولكن مل يكن حتدثاً بنقطة نظام  ،فلرئيس الربملان
قطع حديثه  ،ويف حالة تكراره ال يقوم بإعطائه فرصة أخرى للتحدث من خالل نقطة نظام 0
املادة (:)٧
يعمل بهذه اآللية اعتباراً من تاريخ إصدارها وتنشر يف اجلريدة الرمسية ( وقائع كوردستان ) .
جعفر إبراهيم ئيمنيكي
نائب الرئيس برملان كوردستان – العراق
املعهد القضائي
رقم ٤6 :يف 5162/61/69

أستناداً إىل البند تاسعاً من املادة اخلامسة من قانون املعهد القضائي يف إقليم كوردستان ـ العراق رقم ( )٧لسنة
 ،9002أصدرنا التعليمات اآلتية:
تعليمات رقم ( )6لسنة 5162
التعليمات األنضباطية لطلبة املعهد القضائي يف إقليم كوردستان ــ العراق
املادة االوىل :

يقصد بالكلمات األتية ألغراض هذا القانون املعاني املبينة ازاءها :
أوالً :املعهد :املعهد القضائي يف إقليم كوردستان – العراق.
ثانياً :اجمللس :جملس املعهد القضائي يف إقليم كوردستان – العراق .
ثالثاً :املدير :مديرعام املعهد القضائي يف إقليم كوردستان – العراق.
رابعاً :الطالب :طالب املعهد القضائي يف إقليم كوردستان – العراق .
املادة الثانية:

تسري أحكام هذه التعليمات على طالب املعهد القضائي يف إقليم كوردستان ــ العراق.
املادة الثالثة:

على الطالب التقييد بالواجبات اآلتية :
أوالً :التقيد بالقوانني واالنظمة والتعليمات النافذة واألوامر اليت يصدرها املعهد .
ثانياً :عدم االساءة إىل مسعة املعهد .
ثالثاً :جتنب كل ما يتنافى مع نهج املعهد وااللتزام بإنضباط عال وأحرتام األدارة و هيئة التدريس واملوظفني
وعالقات الزمالة والتعاون بني الطلبة .
رابعاً :عدم اإلخالل بالنظام والطمأنينة والسكينة يف املعهد.
خامساً :احملافظة على املستلزمات الدراسية وممتلكات املعهد .
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سادساً :عدم اإلخالل حبسن سري الدراسة .
املادة الرابعة:

يعاقب ( بالتنبيه ) الطالب الذي يسيء اىل عالقات الزمالة بني الطلبة.
املادة اخلامسة:

يعاقب الطالب باالنذار يف احلاالت اآلتية :
أوالً :إذا عوقب بالتنبيه الذي مل يسحب ومل يلغ ثم ارتكب فعال يستوجب املعاقبة بالتنبيه مرة أخرى
ثانياً :إذا أخل بالنظام والطمأنينة والسكينة يف املعهد .
ثالثاً :إذا جتاوز بالقول على احد الطلبة .
رابعاً :األمتناع أو التغيب دون عذر مبَرر عن حضور احملاضرات أو النشاطات اليت تقتضي متطلبات الدراسة
يف املعهد باملواضبة عليها.
خامساً :األخالل بالنظام و الضبط الذي تقتضيه الـمـحاضرات أو النشاطات اليت تقتضيها متطلبات الدراسة
يف الـمعهد.
املادة السادسة:

يعاقب الطالب بالتوبيخ يف احلاالت اآلتية :

أوالً :إذا عوقب بعقوبة االنذار الذي مل يسحب ومل يلغ ثم ارتكب فعالً آخر يستوجب املعاقبة باالنذار أيضاً .
ثانياً :إذا جتاوز بالقول على أحد منتسيب املعهد من غري أعضاء اهليئة التدريسية و الطلبة .
ثالثاً :إذا احدث اضراراً نتيجة اهمال أو خطأ غري متعمد مبمتلكات املعهد .
رابعاً :إذا أخل بنظام األمتحان و اهلدوء الواجب توافره فيه.
َل بنظام املعهد.
خامساً :قيامه بأنشاء أي تنظيم داخل املعهد أو املشاركة فيه أو يف أي نشاط مجاعي خي
سادساً :قيامه بأستعمال مباني أو منشأت املعهد لغري األغراض اليت أعدت هلا.
سابعاً :قيامه بإصدار أو توزيع نشرات أو منشورات أو مجع تواقيع أو تربعات دون احلصول على أذن مكتوب
من اجمللس.
ثامناً :قيامه حبمل السالح بأنواعه داخل حرم املعهد و لو كان جمازاً .
تاسعاً :اذا اساء اىل مسعة املعهد .
عاشراً :إذا اخلَ حبسن سري الدراسة.
املادة السابعة:

يعاقب الطالب بالفصل النهائي يف احلاالت اآلتية:
أوالً :إذا عوقب خالل سنني الدراسة بتوبيخني مل يسحبا ومل يلغيا  ،ثم أرتكب فعالً أخر يستوجب عقوبة التوبيخ .
ثانياً :إذا اعتدى بالفعل على منتسبـي املعهد من غري أعضاء اهليئة التدريسية.
ثالثاً :إذا أعتدى بالفعل على أحد أعضاء اهليئة التدريسية أو احملاضرين يف املعهد.
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رابعاً :إذا احدث عمداً اضراراً مبمتلكات املعهد.
خامساً :إذا جتاوز قوالً على احد اعضاء اهليئة التدريسية يف املعهد أو احملاضرين فيها.
سادساً :إذا استعمل العنف ضد زمالئه الطلبة.
سابعاً :إذا ثبت تعاطيه املسكرات أو املخدرات داخل حرم املعهد  ،أو ثبت كونه يف حالة سكر أو حتت تأثري
املخدر يف املعهد.
ثامناً :إذا أتى بفعل مشني مناف لألخالق واآلداب  ،داخل املعهد أو خارجه يف مناسبة يشرتك فيها املعهد أو
نشاط يقوم به.
تاسعاً :إذا حكم عليه جبناية أو جنحة خملة بالشرف .
عاشراً :إذا كرر احد االفعال املنصوص عليها يف املادة السادسة من هذه التعليمات .
حادي عشر :قيامه بالغش أو الشروع به يف اي مادة من املواد اليت ميتحن فيها.
ثاني عشر :إذا ثبت أن قبوله يف املعهد كان مستنداً إىل وثائق مزورة أو باطلة.
ثالث عشر :قيامه بالتزوير يف األوراق أو الوثائق و الشهادات املتعلقة باملعهد و أستعماهلا ألي غرض كان.
املادة الثامنة :

يـجوز اجلمع بني عقوبتني تأديبيتني أو أكثر من العقوبات املنصوص عليها يف هذه التعليمات.
املادة التاسعة:

أوالً :ال مينع فرض العقوبات املقررة يف هذه التعليمات على الطالب املخالف من فرض أي عقوبة أخرى نص
عليها قانون العقوبات ،أو أي نص عقابي آخر .
ثانياً :إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج املعهد فيكون النظر فيه إنضباطياً
مستأخراً إىل حني البت يف الدعوى اجلزائية.
املادة العاشرة :

أوالً :يؤلف جملس املعهد جلنة انضباط الطلبة برئاسة نائب رئيس اجمللس و مديرعام املعهد و أحد أعضاء اجمللس

يف املعهد تتوىل النظر يف املخالفات األنضباطية اليت يرتكبها الطالب ،و للمجلس أعادة النظر يف تشكيل
هذه اللجنة كلما دعت احلاجة.
ثانياً :تتوىل اللجنة األنضباطية التحقيق حتريرياً يف املخالفات املنصوص عليها يف املادتني السادسة و السابعة
من هذه التعليمات و هلا أستدعاء املخالف و الشهود كلما دعت احلاجة ،و هلا األستعانة بكافة الوسائل
املشروعة املتاحة للوصول إىل معرفة احلقائق .و تقدم توصيتها املسببة و ترفعها إىل اجمللس.
ثالثاً:يصدر اجمللس قراره بفرض للعقوبة املناسبةبناءاً على توصية اللجنةاملشار إليها يف البند ثانياًمن هذه املادة
رابعاً :جيوز الطعن يف قرارات اجمللس وفقاً ألحكام قانون جملس شورى اإلقليم النافذ.
خامساً :تكون توصيات اللجنة غري ملزمة للمجلس.
املادة احلادية عشر:
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على املخالف بتعويض املعهد عن األضرار اليت أصابت ممتلكات املعهد من جراء املخالفة.
املادة الثانية عشر:

يعلق قرار العقوبة يف لوحة اإلعالنات يف املعهد مدة ال تقل عن أسبوع  ،و يستدعى الطالب إلفهامه بأسباب
العقوبة .
املادة الثالثة عشر:

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية ( وقائع كوردستان ) .

وزارة الداخلية
رقم  55596 :يف 5162/61/56

القاضي
صباح عمر علي
رئيس جملس املعهد القضائي

استناداً اىل الصالحية املخولة لنا مبوجب املادة 3/الفقرة ١/من قانون وزارة الداخلية القليم كوردستان رقم
( )٢لسنة  9002وملقتضيات املصلحة العامة ولغرض تنظيم منح اجازة الشركات واملكاتب واحملال واملعامل
املتخصصة يف جمال السالمة العامة والدفاع املدني يف اقليم كوردستان  ،قررنا اصدار التعليمات اآلتية:
تعليمات رقم (  ) 6لسنة 5162
تعليمات منح اجازة الشركات واملكاتب واحملال واملعامل املتخصصة يف جمال
السالمة العامة والدفاع املدني يف اقليم كوردستان
املادة (:)6

يقصد بالعبارات اآلتية املعاني املبينة ازاءها الغراض تطبيق هذه التعليمات-:
 -١الوزير :وزير الداخلية القليم كوردستان.
 -١املكتب االستشاري :اجلهة االستشارية املختصة يف وزارة الداخلية.
 -٤كود البناء العراقي :هو جمموعة الشروط واملتطلبات وما يتبعها من أنظمة وتعليمات تنفيذية ومالحق
متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السالمة والصحة العامة.
 : NFPA -٩هو معيار من املعايري اهلامة بالسالمة و وسيلة من وسائل االنقاذ من احلرائق بشكل سريع و
معتمد من قبل الرابطة الوطنية للحماية من احلرائق واحلوادث يف الواليات املتحدة االمريكية.
 -٢اخلدمات اهلندسية :األعمال الفنية اليت ختدم غايات وأهداف الوقاية من احلرائق واحلوادث ،منها :املراجل
البخارية ،مواد محاية اهلياكل احلديدية ،مواد محاية الكابالت الكهربائية  ،أنظمة التهوية الطبيعية أو
امليكانيكية أو أنظمة زيادة الضغط واخلوانق  ،األبواب املقاومة للحريق واألبواب املانعة للدخان  ،إنارة
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الطوارئ وإنارة املخارج  ،املواد املبطئة النتشار اللهب مع عدم اإلخالل بالتعليمات والنظم اخلاصة باخلدمات
اهلندسية األخري.
 -٢املشروع الصغري ألنظمة اإلطفاء :املشروع الذي تكون املساحة اإلمجالية احملمية فيه مبرشات املياه التلقائية
اليت تقل عن 9000م.9
 -٢املشروع املتوسط ألنظمة اإلطفاء :املشروع الذي تكون املساحة اإلمجالية احملمية فيه مبرشات املياه التلقائية ما
بني 9000م٢000 –9م.9
 -٢املشروع الكبري ألنظمة اإلطفاء :املشروع الذي تكون املساحة اإلمجالية احملمية فيه مبرشات املياه التلقائية اكثر
من ٢000م.9
 -٤املشروع الصغري ألنظمة اإلنذار :املشروع الذي حيتوي على نظام إنذار يدوي و تلقائي وال تزيد مناطق احلرائق
الفعلية للكاشفات التلقائية عن ( )٩مناطق حريق.
 -١١املشروع املتوسط ألنظمة اإلنذار :املشروع الذي حيتوي على نظام إنذار يدوي و تلقائي و تكون مناطق
احلرائق الفعلية للكاشفات التلقائية بني ( )٢-٢مناطق حرائق.
 -١١املشروع الكبري ألنظمة اإلنذار :املشروع الذي حيتوي على نظام إنذار يدوي و تلقائي و تزيد مناطق احلرائق
الفعلية للكاشفات التلقائية عن ( )٢مناطق حرائق.
 -١١جلنة التفتيش  :تشكل جلنة يف كل حمافظة وادارة مستقلة يرأسها ضابط من مديرية الشؤون الداخلية
وعضوية كل من ممثل عن املكتب االستشاري خلدمات الدفاع املدني و مهندس من االدارة احمللية للمحافظة
او االدارة املستقلة و ضابط من مديرية الدفاع املدني و ممثل عن بلدية احملافظة.
 -١٤مواد السالمة العامة والدفاع املدني  :املواد املتعلقة بالوقاية واحلماية يف جمال السالمة العامة والدفاع
املدني واحملددة يف مالحق هذه التعليمات .
 -١٩دليل االستجابة للحوادث الطارئة  -:E.R.Gعبارة عن جمموعة من االجراءات الواجب اتباعها
ومراعاتها عند حصول حادثة كاحلرائق الكبرية  ،الكوارث الطبيعية  ،التسرب الكيميائي...اخل وحيوي
الدليل على رموز املواد الكيمياوية واملنتوجات النفطية اليت يتم نقلها بوسائط النقل املختلفة حبيث يتم
التعرف على نوع املادة املنقولة من خالل قراءة الرموز املثبتة على واسطة النقل بواسطة لوحات معدنية
ذات الوان حمددة.
املادة (:)5

الغرض من اصدار هذه التعليمات هو لتنظيم عمل مكاتب و شركات استرياد و حمالت بيع و شراء املواد و
االدوات و املعدات اخلاصة بالدفاع املدني يف اقليم كوردستان و منع دخول املواد الغري الصاحلة الي االقليم و
السيطرة النوعية على حركة هذه املواد و ذلك للحفاظ على ارواح و ممتلكات مواطين اقليم كوردستان .
املادة (:)٣

شروط منح اجازة الشركات املختصة يف جمال السالمة العامة والدفاع املدني-:
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 -١ايداع مبلغ قدره مخسون الف دوالر أمريكي من قبل الشركة املقدمة كتأمينات يف حساب وزارة الداخلية.
 -١تقديم طلب حتريري لوزارة الداخلية /املديرية العامة للديوان  /مديرية الشركات االمنية و منح االجازات عن
طريق املديرية العامة لتسجيل الشركات.
 -٤تقديم تعهد خطي مصدق من الكاتب العدل بااللتزام بكافة الشروط والضوابط املوضوعة من قبل وزارة
الداخلية مبوجب منوذج يعد هلذا الغرض من قبل وزارة الداخلية.
 -٩تقديم السرية الذاتية ملالك الشركة و محلة االسهم و املدير املفوض وحمامي الشركة ومدير احلسابات واملوظفني
العاملني يف الشركة.
 -٢تقديم عقد تأسيس الشركة.
 -٢ان التكون املواد املراد استريادها من املواد احملظورة دوليا او احملظورة مبوجب القوانني والتعليمات املعمول بها
يف اقليم كوردستان.
 -٢ان تستخدم املواد املستوردة لالغراض املدنية.
 -٢تقديم قائمة باملواد اليت تنوي الشركة استريادها وجماالت استخدامها.
 -٤جيب ان تكون للشركة مقر رئيسي ال تقل مساحته عن  ١00م.9
 -١١جيب ان يكون للشركة خمزن خارج حدود البلدية ومبساحة التقل عن  300مرت مربع وتتوفر فيه كافة شروط
الدفاع املدني واالحتياطات االمنية.
 -١١ان يكون نشاطها حمدداً يف جمال السالمة العامة والدفاع املدني  ،سواء أكان استرياد او تصدير او صيانة او
مقاوالت.
املادة (:)٤

شروط منح اجازة املكاتب االستشارية اهلندسية املتخصصة يف جمال السالمة العامة والدفاع املدني-:
 -١ان يكون املكتب مسجالً لدي نقابة املهندسني يف اقليم كوردستان.
 -١ان يكوم للمكتب مقر التقل مساحته عن  ٢0م. 9
 -٤ان يعمل لديه على االقل مهندس خمتص يف جمال تصميم انظمة السالمة العامة والدفاع املدني.
 -٩تقديم طلب لوزارة الداخلية/املديرية العامة للديوان/مديرية الشركات االمنية ومنح االجازات .
 -٢تقديم قائمة بامساء العاملني يف املكتب وسريهم الذاتية.
 -٢ايداع تأمينات مببلغ عشرة االف دوالر يف حساب وزارة الداخلية.
املادة (:)2

شروط منح اجازة مكاتب وحمالت تقديم اخلدمات الفنية والصيانة يف جمال السالمة العامة والدفاع املدني-:
 -١تقديم طلب لوزارة الداخلية/املديرية العامة للديوان/مديرية الشركات االمنية ومنح االجازات .
 -١ان يكون للمكتب او احملل مقر التقل مساحته عن  ٢0م. 9
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 -٤ان يعمل لديه على االقل مهندس خمتص يف اجملاالت الفنية وجمال الصيانة املتعلقة بأنظمة السالمة العامة
والدفاع املدني.
 -٩ان يعمل لديه فنيني خمتصني يف جمال اخلدمات الفنية والصيانة النظمة السالمة العامة والدفاع املدني التقل
خربتهم يف هذا اجملال عن ( )3سنوات .
 -٢تقديم قائمة بامساء العاملني يف املكتب وسريهم الذاتية.
 -٢تقديم مايثبت تسجيل احملل او املكتب لدي اجلهات املختصة .
 -٢ان يكون للمكتب اواحملل ورشة خاصة تتوفر فيه كافة املعدات الالزمة للعمل الفين والصيانة.
 -٢ايداع تأمينات مببلغ مخسة االف دوالر يف حساب وزارة الداخلية.
املادة (:)6

شروط منح اجازة معامل تعبئة مطايفء احلريق-:
-١

تقديم طلب لوزارة الداخلية/املديرية العامة للديوان/مديرية الشركات االمنية ومنح االجازات .
ان يكون للمعمل بناية التقل مساحته عن  ٩00م. 9
ان يعمل فيه على االقل مهندس خمتص يف اجملاالت الفنية اخلاصة بتعبئة وصيانة مطايفء احلريق.
ان يكون للمعمل خزانات خاصة مطابقة للمواصفات العاملية خلزن مواد التعبئة .

-٢
-٢

ان تكون مواصفات املعمل مطابقا للمواصفات العاملية او مواصفات منظمة  NFPAايهما افضل.
ان يعمل لديه فنيني خمتصني يف جمال اخلدمات الفنية والصيانة النظمة السالمة العامة والدفاع املدني التقل
خربتهم يف هذا اجملال عن ( )3سنوات .
تقديم قائمة بامساء العاملني يف املعمل وسريهم الذاتية.
تقديم مايثبت تسجيل املعمل لدى اجلهة املختصة.
ان يكون موقع املعمل ضمن حدود املنطقة الصناعية احملددة من قبل البلدية.

-١
-٤
-٩

-٢
-٢

-٤
املادة (:)8

مدة اجازة الشركة او املكتب او احملل او املعمل املختص يف جمال السالمة العامة والدفاع املدني سنة واحدة قابلة
للتجديد.

املادة (:)9

 -١حتدد نوعية ومواصفات ومناشيء وشروط استرياد أ و تعبئة أو تصنيع أو نصب أو تصميم مواد السالمة
العامة والدفاع املدني مبوجب جداول تفصيلية ملحقة بهذه التعليمات.
 -١يتم حتديث هذه اجلداول سنويا من قبل جلنة خمتصة تشكل يف ديوان الوزارة من خرباء وخمتصني يف جمال
السالمة العامة والدفاع املدني.
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 -٤الجيوز استرياد او تعبئة او تصنيع او نصب او تصميم اي من مواد السالمة العامة و الدفاع املدني خالفاً
للتعليمات املنصوص عليها يف اجلداول امللحقة بهذه التعليمات.
 -٩مينع ادخال اي من مواد السالمة العامة والدفاع املدني املخالفة للمواصفات احملددة يف اجلداول امللحقة من
املنافذ احلدودية او نقاط السيطرة مع احلكومة االحتادية.
املادة (:)61

 -١يتوىل املكتب االستشاري خلدمات الدفاع املدني فحص مجيع املواد اخلاصة بالدفاع املدني والسالمة العامة
يف املنافذ احلدودية و وضع الصق خاص مزود ب (بار كود) على املواد املطابقة للمواصفات.
 -١الجيوز بيع اي مادة من مواد السالمة العامة والدفاع املدني يف االسواق احمللية يف اقليم كوردستان مامل يكن
خمتوما بالصق صالحية النفاذ املنصوص علية يف الفقرة  ١من هذه املادة.
 -٤يتم امهال اصحاب املواد املخالفة للشروط واملواصفات احملددة يف هذه التعليمات او اجلداول امللحقة بها مدة
 ١80يوما بعد نفاذ هذه التعليمات لغرض تصريف هذه املواد او اخراجها من اقليم كوردستان.
املادة (:)66

 -١تشكل يف كل حمافظة او ادارة مستقلة جلنة تفتيش يرأسها ضابط من مديرية الشؤون الداخلية وعضوية كل
من ممثل املكتب االستشاري خلدمات الدفاع املدني على ان يكون خمتصاً يف جمال السالمة العامة والدفاع املدني
و مهندس من ادارة احملافظة او االدارة املستقلة و ضابط من مديرية الدفاع املدني و ممثل عن بلدية احملافظة.
 -١تتوىل اللجنة مهمة التفتيش الدوري والفجائي ملقار وخمازن الشركة اجملازة واحملال واملكاتب االستشارية
واملعامل لغرض التأكد من تطبيقها للتعليمات.
 -٤يف حال رصد اللجنة اية خمالفة حتق هلا اغالق مقر الشركة او املخازن التابعة هلا او املكتب االستشاري او احملل
او املعمل بصورة مؤقتة ملدة التزيد عن ( )١٢يوم و عليها ورفع تقريرها اىل الوزارة للبت فيه.
 -٩على املديرية يف الوزارة رفع تقرير جلنة التفتيش الي الوزير مرفقا بتوصيتها لغرض اصدار القرار املناسب.
املادة (:)65

 -١الجيوز استرياد اية مواد من مواد السالمة العامة و الدفاع املدني الي اقليم كوردستان اال من قبل
الشركات اجملازة من قبل الوزارة .
 -١يف حال ضبط اية مادة من املواد املشار اليها يف الفقرة  ١اعاله من قبل السلطات املختصة والغري جماز
باستريادها يتم ايداعها يف خمازن وزارة الداخلية بعد تنظيم حمضر اصولي بكمياتها وانواعها وحيال املخالف
الي حمكمة التحقيق وفقا للقانون.
 -٤تبقي املواد املضبوطة يف خمازن وزارة الداخلية حلني صدور قرار بات من احملكمة املختصة.
َ من املخالف كرسوم ختزين  ،واذا
 -٩يستويف مبلغ قدره ثالثون الف دينار عن كل طن من املواد املضبوطة يوميا
كان وزن املوادة اقل من طن واحد يستويف مبلغ عشرون الف دينار يومياً.
 -٢يتحمل املخالف اجور الشحن والنقل والتفريغ.
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املادة (:)6٣

اوالً :تستويف رسوم ادارية مقابل منح االجازة للشركات واملكاتب واحملال واملعامل املختصة يف جمال السالمة
العامة والدفاع املدني وكاآلتي-:

 -١مبلغ ثالثة ماليني دينار مقابل منح اجازة الشركة.

 -١مليون ونصف املليون دينار مقابل منح اجازة املكتب اهلندسي االستشاري.
 -٤مليون دينار مقابل منح اجازة معمل تعبئة املطايفء.

 -٩مخسمائة الف دينار مقابل منح اجازة املكتب او احملل.
ثانياً :يفتح حساب يف احدي البنوك تودع فيه املبالغ املشار اليها يف الفقرات (  ١و  9و  3و  ) ٩والفقرة ()٩
من املادة الثانية عشر و يستخدم لتطوير معهد الدفاع املدني و تصرف بأمر من الوزير.
املادة (:)6٤

 -١يف حالة فقدان احدى شروط منح االجازة يتم سحب اجازة الشركة او املكتب او احملل او املعمل واغالق مقرها
و خمازنها وملدة التزيد عن ثالثة اشهر،وعلى الشركة اعادة الوضع الي ماكان عليه قبل الفقدان  ،واذا مل
تتمكن من ذلك تلغي اجازة الشركة بقرار من الوزير.
 -١يف حال خمالفة الشركة او املكتب او احملل او املعمل هلذه التعليمات ومت تأييد املخالفة من قبل جلنة التفتيش يتم
انذارها بضرورة االلتزام بهذه التعليمات و رفع املخالفة خالل ( )١٢يوم و يف حالة عدم رفعها أو تكرار خمالفة
اخري يتم سحب االجازة وتوضع الشركة يف القائمة السوداء ملدة التقل عن سنة.
َ من تاريخ
َ للطعن امام احملكمة االدارية خالل ثالثون يوما
 -٤يكون القرار الصادر يف الفقرتني  9 ،١اعاله قابال
صدوره.
املادة (:)62

جيوز جتديد اجازة الشركة أو املكتب أو املعمل أو احملل وفقا للشروط التاليه :
 -١تقديم طلب حتريري.
-9
-3
-٩
-٢

ان تكون مجيع شروط منح االجازة املنصوص عليها يف هذه التعليمات مستوفية.
تأييد براءة الذمة الضريبية.
تأييد جلنة التفتيش املشكلة مبوجب هذه التعليمات بعدم وجود خمالفات.
قيامها باعماهلا بصورة متميزة للفرتة اليت سبقت طلب التجديد وفقاً للتعليمات.

املادة (:)66

اوالً :تلتزم املركبات اخلاصة بنقل املنتوجات النفطية و املواد الكيميائية بوضع لوحات الداللة ( )E.R.Gعلي
مقدمة و مؤخرة وجوانب املركبات.
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ثانياً :تتوىل مديريات املرور تطبيق الفقرة اوالً من هذه املادة و حتتجز املركبات اليت الحتمل لوحات الداللة
(.)E.R.G
املادة (:)6٧

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها يف جريدة وقائع كوردستان .

كريم سنجاري
وزيـر الداخلية

وزارة الداخلية
رقم  55595 :يف 5162/61/56

استناداً الي الصالحية املخولة لنا مبوجب املادة 3/الفقرتني ١/و  ١3من قانون وزارة الداخلية القليم كوردستان
رقم  ٢لسنة  9002وملقتضيات املصلحة العامة ولغرض تفعيل وتأسيس مركز خمتص بتطوير القدرات االمنية
واالدارية ملوظفي ومنتسيب الوزارة  ،قررنا اصدار التعليمات اآلتية:
تعليمات رقم ( )٧لسنة 5162
تعليمات مركز التطوير االمين واالداري يف وزارة الداخلية القليم كوردستان
التعاريف
املادة (: )6

يقصد بالتعابري و املصطلحات اآلتية املعاني املبنية أزاءها الغراض تطبيق هذه التعليمات:
أوالً :األقليم :أقليم كوردستان – العراق.
ثانياً :الوزارة :وزارة الداخلية إلقليم كوردستان ـ العراق.
ثالثاً :الوزير :وزير الداخلية إلقليم كوردستان ـ العراق.
رابعاً :املركز :مركز التطوير االمين واالداري.
خامساً:املدير :مدير مركز التطوير االمين واالداري .
املادة (: )5

يؤسس يف وزارة الداخلية مركز يسمي ( مركز التطوير االمين واالداري ) تكون له شخصية معنوية ويرتبط
بديوان الوزارة .
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أهداف املركز

املادة ( : )٣يهدف املركز إىل :
اوالً :رفع كفاءة الضباط و تزويدهم باملعارف العلمية والفنية و اإلدارية واالمنية احلديثة اليت تؤهلهم ألداء
واجباتهم بشكل أفضل .
ثانياً :إعداد االداريني لتولي الوظائف اإلدارية القيادية املختلفة يف وزارة الداخلية .
ثالثاً :تطوير مستوي الكادر اإلداري لوزارة الداخلية ممن هم بدرجة مدير فما فوق .
رابعاً :إعداد الدراسات و البحوث ذات العالقة بأختصاصات وزارة الداخلية مبا فيها الدراسات املتعلقة مبستويات
اجلرمية داخل اجملتمع و اقرتاح احللول املناسبة هلا .
خامساً :اإلعداد لعقد املؤمترات والندوات للوزارة تشارك فيها الكوادر ذوي اخلربة والكفاءة يف الوزارة و اخلرباء
من خارج الوزارة لدراسة ومناقشة خمتلف األمور و اجلوانب املتعلقة بتطوير أجهزة الوزارة .
هيكلية املركز

املادة ( :)٤يتكون املركز من االقسام التنظيمية االتية -:
اوالً :مدير املركز -:
يديراملركز موظف او ضابط بدرجة مدير حيمل شهادة البكالوريوس على االقل وال تقل خدمته الوظيفية عن
عشر سنوات و يعني بأمر من الوزير .
ثانياً :الشعب االدارية والعلمية :يدير هذه الشعب موظفون او ضباط من ذوي الكفاءة واالختصاص ويعاونهم
عدد من املوظفني وبالشكل االتي-:
 -١شعبة التخطيط واإلحصاء  :ويشغله موظف او ضابط حيمل على االقل شهادة البكالوريوس يف احدي
االختصاصات ذات العالقة .
 -9شعبة البحوث والدراسات  :يشغله موظف او ضابط حيمل على االقل شهادة البكالوريوس يف احدي
االختصاصات ذات العالقة.
 -3شعبة التدريب  :يشغله موظف او ضابط حيمل على االقل شهادة البكالوريوس يف احدي االختصاصات ذات
العالقة..
 -٩شعبة املكتبة  :يشغله موظف اومنتسب حيمل على االقل شهادة دبلوم يف ادارة املكتبات .
 -٢شعبة تقنية املعلومات ( : )ITيشغله موظف او ضابط حيمل على االقل شهادة البكالوريوس يف علوم
احلاسبات.
املادة (:)2

ميارس املدير املهام االتية :ـ
 -١إدارة الشؤون العلمية و األدارية و املالية للمركز.
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 -9رسم االسرتاتيجية العلمية للمركز.
 -3حتديد وتوزيع مهام وصالحات رؤساء الشعب.
 -٩اية اعمال اخرى تتطلبها ادارة املركز.
املادة (:)6

يصرف للتدريسني يف املركز اجور حماضرات ،على أن ال يقل عن ما هو مقرر للدراسات االولية يف اجلامعات
احلكومية يف اإلقليم وحسب الدرجة العلمية واستناداً الي التعليمات الصادرة بهذا الشأن من وزارتي املالية
واالقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي.
املادة (:)٧

 -6يتوىل املركز فتح دورات تطويرية للضباط يف خمتلف االختصاصات التقل مدة كل دورة عن شهر واحد.
 -9فتح دورات ملدراء النواحي املعينون قبل مباشرتهم ملهامهم ملدة التقل عن شهر .
َ.
 -3فتح دورات تطويرية للكوادر االدارية ممن التقل درجتهم عن (مدير) ملدة التقل عن  ١٢يوما
 -٩فتح دورات الرتفيع للموظفني ممن هم على املالك املدني ملدة التقل عن  ١٢يوم.
 -٢مينح املتخرجني بعد اكمال الدورة واجتياز االمتحان احملدد لكل دورة شهادة مشاركة .
 -٢فتح دورات للموظفني واملنتسبني من قوي االمن الداخلي من املعينني اجلدد لتعريفهم مبهامهم وواجباتهم و
حقوقهم الوظيفية.
املادة (:)8

َ ويسمح له باملشاركة يف الدور التكميلي.
 -١يف حال رسوب احد املشاركني يف نصف املواد يعترب مكمال
 -9يف حال رسوب املشارك يف اكثر من نصف املواد او يف الدور التكميلي يرفع امسه الي الوزير لغرض اصدار
العقوبة اليت يراها مناسبة.
 -3اذا كانت الدورة لغرض الرتفيع وفشل فيها يعاقب انضباطياً باحدي العقوبات املنصوص عليها يف قانون
انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ١٩لسنة  ١22١املعدل.
 -٩اذا كانت الدورة بهدف التهيئة الستالم منصب رئيس وحدة ادارية وعند فشله يف الدورة يؤخر استالمه
للمنصب مدةستة اشهر وجيب اشراكه يف دورة اخري مع مراعاة وجوب استبعاده من املنصب يف حال الفشل مرة
اخرى.
املادة (:)9

حتدد منهاج الدورات جلنة خاصة برئاسة املدير العام للديوان وعضوية كل من عميدي كلية الشرطة يف اربيل
والسليمانية ورئيس هيئة التفتيش االداري ورئيس هيئة تفتيش قوي االمن الداخلي واكادميي متخصص يف اجملال
االداري أو القانوني التقل درجته العلمية عن استاذ مساعد ومدير املركز.
املادة (:)61

تنفذ هذه التعليمات إعتباراً من تاريخ نشرها يف جريدة وقائع كوردستان.
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كريم سنجاري
وزير الداخلية

وزارة الداخلية
رقم  5559٣ :يف 5162/61/56

استناداً اىل الصالحية املخولة لنا مبوجب املادة  3 /الفقرة  ١ /من قانون وزارة الداخلية القليم كوردستان رقم ٢
لسنة  ، 9002قررنا اصدار التعليمات اآلتية:
تعليمات رقم ( )8لسنة 5162
تعليمات منح اجازة شركات استرياد املستلزمات و التجهيزات العسكرية
املادة (:)6

يقصد بالتعابري األتية املعاني املبينة ازاءها ألغراض تطبيق هذه التعليمات -:
 -١االقليم :اقليم كوردستان العراق.
 -١الوزارة :وزارة الداخلية القليم كوردستان.
 -٤الوزير :وزير الداخلية القليم كوردستان.
 -٩املديرية :مديرية الشركات األمنية ومنح االجازات يف وزارة الداخلية.
 -٢الشركة :الشركة الـمسجلة وفقا الحكام قانون تسجيل الشركات العراقي رقم ( )9١لسنة ( )١22٧املعدل
يف الـمديرية العامة لتسجيل الشركات يف اقليم كوردستان و اليت تـمنح رخصة العمل بـموجب هذه
التعليمات.
 -٢اجازة الشركة :رخصة متنح من قبل وزارة الداخلية خيوهلا حق استرياد التجهيزات واملستلزمات العسكرية يف
اقليم كوردستان وفقا للشروط والضوابط احملددة يف هذه التعليمات.
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 -٢اجازة احملل :رخصة متنح من قبل وزارة الداخلية لفتح حمل لغرض بيع التجهيزات واملستلزمات العسكرية يف
اقليم كوردستان وفقاً للشروط والضوابط احملددة يف هذه التعليمات.
 -٢جلنة التفتيش :جلنة تشكل يف كل حمافظة او ادارة مستقلة يرأسها مدير الشؤون الداخلية او من خيوله و
ممثلي الشرطة واالسايش .
 -٤التجهيزات واملستلزمات العسكرية -:املواد اليت تستخدم يف اجملاالت العسكرية عدا االسلحة بكافة انواعها
واحجامها ،العتاد العسكري،املتفجرات واملفرقعات،اجهزة االتصاالت بكافة انواعها،اجهزة حتديد املواقع
،النواظري الليلية.

املادة (:)5

الغرض من اصدار هذه التعليمات هو لتنظيم استرياد التجهيزات واملستلزمات العسكرية اليت تستخدم من
قبل قوات الشرطة واالسايش والبيشمركة والشركات االمنية ومنع ادخاهلا اىل اقليم كوردستان خالفا
للتعليمات .

املادة (:)٣

يشرتط ملنح إجازة استرياد املواد واملستلزمات العسكرية يف اقليم كوردستان ما يأتي:
 -١ايداع مبلغ قدره مخسون الف دوالر أمريكي من قبل الشركة املقدمة كتأمينات يف حساب وزارة الداخلية/
مديرية الشركات االمنية و منح االجازات.

 -9تقديم طلب حتريري لوزارة الداخلية /املديرية العامة للديوان  /مديرية الشركات االمنية و منح االجازات
تطلب فيها منح اجازة الشركة عن طريق املديرية العامة لتسجيل الشركات.

 -3تقديم تعهد حتريري مصدق من الكاتب العدل بااللتزام بكافة الشروط والضوابط املوضوعة من قبل وزارة

الداخلية مبوجب منوذج يعد هلذا الغرض من قبل الوزارة.
 -٩تقديم السرية الذاتية ملالك الشركة او محلة األسهم و املدير املفوض وحمامي الشركة ومدير احلسابات واملوظفني
العاملني يف الشركة .
 -٢تقديم عقد تأسيس الشركة .
 -٢ان التكون املواد املراد استريادها من املواد احملظورة دوليا او احملظورة مبوجب القوانني والتعليمات املعمول بها
يف اقليم كوردستان.

 -٧تقديم قائمة باملواد اليت تنوي الشركة استريادها .

 -8جيب ان تكون للشركة مقر رئيسي ال تقل مساحة البناية عن ١00م. 9

 -2جيب ان يكون للشركة خمزن لتخزين املواد اليت تستوردها خارج حدود البلدية ومبساحة التقل عن  300مرت
مربع وتتوفر فيه كافة شروط الدفاع املدني والسالمة العامة واالحتياطات االمنية وحتت حراسة مشددة .

املادة (:)٤

شروط منح حمالت بيع املستلزمات واملواد العسكرية-:

5115 /11/5
العدد

– –٤٣

ذمارة ()195

 -١تقديم طلب لوزارة الداخلية /املديرية العامة للديوان  /مديرية الشركات االمنية ومنح االجازات .
 -١ان يكون للمحل مقر ال تقل مساحته عن  ٢0م. 9
 -٤تقديم قائمة بامساء العاملني يف احملل وسريهم الذاتية.
 -٩ايداع تأمينات مببلغ مخسة االف دوالر يف حساب وزارة الداخلية.
املادة (:)2

مدة االجازة للشركات واحملالت سنة واحدة قابلة للتجديد وفقا لشروط التجديد احملددة يف هذه التعليمات.
املادة (:)6

جيوز جتديد اجازة الشركة او احملل وفقا للشروط اآلتية :
 -١تقديم طلب حتريري.
 -9ان تكون مجيع شروط منح االجازة املنصوص عليها يف هذه التعليمات مستوفية.
 -3تأييد براءة الذمة الضريبية.
 -٩تأييد جلنة التفتيش املشكلة مبوجب هذه التعليمات.
 -٢قيام الشركة او احملل باعماله وفق التعليمات والقوانني السارية يف الفرتة اليت سبقت طلب التجديد.
املادة (:)٧

 -١على الشركة او احملل وعند منحها االجازة من قبل الوزارة االلتزام بكافة القوانني والتعليمات .والشروط
والضوابط املعمول بها يف اقليم كوردستان.

 -١على الشركة او احملل االلتزام بتطبيق اي تعليمات جديدة تصدر الحقاً بعد منحها االجازة.
 -٤على الشركة تقديم الئحة بامساء اجلهات اليت طلبت املواد اليت تستوردها.

 -٩ال جيوز للشركة القيام بعمليات بيع من الباطن لشركات اخرى غري مسجلة ومرخصة مبوجب هذة
التعليمات.
املادة (:)8

على الشركة او احملل مسك السجالت اآلتية يف مقر الشركة او احملل :
 -١السجل التجاري .
 -١سجل احلسابات .

 -٤سجل تسجيل طلبات الـحصول على الـمواد اليت تستوردها الشركة او الذي يبيعه الـمـحل تتضمن
الكميات املباعة وانواعها ومواصفاتها وامساء وعناوين اجلهات واالشخاص الذين اشرتوا التجهيزات
والـمستلزمات .

 -٩سجل الصادرة والواردة .

 -٢سجالت االدخال واالخراج املخزني.
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 -٢دفرت وصوالت االستالم القبض.
 -٢سجل زيارات جلان التفتيش.
املادة (:)9

على الشركة تنظيم االستمارات وامللفات اآلتية:
اوالً :استمارة طلب احلصول على املواد اليت تستوردها الشركة واليت تنظمها من قبل الوزارة وترقم بارقام
تسلسلية وتدخل ضمن قاعدة البيانات واليت تنظم هلذا الغرض يف املديرية.
 -١امللف اخلاص بكل جهة تطلب احلصول علي املواد اليت تستوردها الشركة.
 -9ملف موظفي الشركة.
ثانياً :على الشركة تسجيل مجيع امللفات اخلاصة باجلهات اليت تطلب احلصول على املواد اليت تستوردها على
قرص مدمج ( )CDوارساهلا شهريا اىل املديرية لغرض تسجيلها يف قاعدة البيانات.
املادة (:)61

 -١جيب على الشركة تقديم طلب لغرض استرياد اية شحنة من املواد قبل شهر من التعاقد عليها وتدرج يف
الطلب نوع املواد وكمياتها  ،وبلد املنشأ ،والبلد املستورد منها ،والجيوز هلا التعاقد عليها اال بعد احلصول
على موافقة الوزارة.
 -9جيب ان تكون عملية دخول املواد اىل حدود االقليم ونقلها اىل خمازن الشركة حتت اشراف ورقابة االسايش
وتتحمل الشركة كافة نفقات الرقابة واالشراف.
 -3يتم الكشف على املواد املستوردة وفحصها يف النقاط احلدودية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات،
ويف حالة عدم مطابقتها مينع ادخاهلا وعلى الشركة اخراجها من اقليم كوردستان.
املادة (:)66

 -١الجيوز ادخال اية مواد اىل اقليم كوردستان اال من قبل الشركات الـمـجازة من الوزارة وبعد الـحصول
على املوافقة االمنية وفق الشروط املنصوص عليها يف املادة السابعة من هذه التعليمات.
 -9يف حال ضبط اية مواد غري مـجاز باسترياد هامن قبل السلطات الـمختصة يتم ايداعها يف مـخازن
الوزارة بعد تنظيم مـحضر اصولي بكمياتها وانواعها وحيال املخالف الي الـمـحكمة الـمختصة وفقا
للقانون.
 -3تبقى املواد املضبوطة يف خمازن الوزارة حلني صدور قرار بات من احملكمة.
َ من املخالف كرسوم ختزين  ،واذا
 -٩يستويف مبلغ قدره ثالثون الف دينار عن كل طن من املواد املضبوطة يوميا
كان وزن املواد اقل من طن واحد يستويف مبلغ عشرون الف دينار يومياً.
 -٢يتحمل املخالف اجور النقل والشحن والتفريغ.
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املادة (:)65

 -١تشكل يف مديرية الشؤون الداخلية يف كل حمافظة أو إدارة مستقلة جلنة خاصة يرأسها مدير الشؤون الداخلية
أومن خيوله و ضابطني من مديرية الشرطة و اآلسايش.
 -9تتولي اللجنة مهمة التفتيش الدوري والفجائي ملقار وخمازن الشركة او احملل لغرض التاكد من تطبيقها
للتعليمات.
 -3يف حال رصد اللجنة اية خمالفة جيوز هلا غلق مقر الشركة او املخزن او احملل ملدة ( )١٢يوماً قابل للتمديد
مرة واحدة بقرار من احملافظ او مشرف االدارة املستقلة وعلي اللجنة رفع تقريرها الي الوزارة خالل سبعة ايام
للبت فيه.
 -٩على املديرية رفع تقرير جلنة التفتيش الي الوزير مرفقا بتوصياتها لغرض اصدار القرار املناسب.
 -٢على اللجة ارسال تقرير نصف سنوي عن اعماهلا ونشاطاتها الي الوزارة.
املادة (:)6٣

 -١يف حالة فقدان احدى شروط منح االجازة يتم سحب اجازة الشركة او احملل واغالق مقرها وخمازنها وملدة
التزيد علي ثالثة اشهر ،وعلى الشركة او احملل اعادة الوضع الي ماكان عليه قبل فقدان احدى الشروط ،
واذا مل تتمكن من ذلك تلغي اجازة الشركة او احملل بقرارمن الوزير .
 -١يف حال خمالفة الشركة او احملل هلذه التعليمات ومت تاييد املخالفة من قبل جلنة التفتيش يتم انذارها بضرورة
االلتزام بهذه التعليمات و رفع املخالفة خالل ( )١٢يوم و يف حالة عدم رفعها أو تكرار خمالفة اخرى يتم سحب
االجازة وتوضع الشركة يف القائمة السوداء ملدة التقل عن سنة بقرار من الوزير.
 -9يكون القرار الصادريف الفقرتني  9،١اعاله قابالً للطعن امام الـمـحكمة االدارية خالل ثالثون يوماًمن
تاريخ صدوره .
املادة (:)6٤

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية .

كريم سنجاري
وزير الداخلية
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وزارة الداخلية
رقم  5559٤ :يف 5162/61/56

استناداً الي الصالحية املخولة لنا مبوجب املادة 3/الفقرة ١/من قانون وزارة الداخلية القليم كوردستان رقم ()٢
لسنة  9002وملقتضيات املصلحة العامة ولغرض تنظيم منح اجازة شركات استرياد و حمالت بيع اجهزة
االتصاالت الالسلكية وحتديد املواقع و نظم كامريات املراقبة  ،قررنا اصدار التعليمات اآلتية:
تعليمات رقم (  ) 9لسنة 5162
تعليمات منح اجازة شركات استرياد و حمالت بيع اجهزة االتصاالت
الالسلكية وحتديد املواقع و نظم كامريات املراقبة
املادة (:)6

يقصد بالتعابري االتية املعاني املبينة ازاء ها الغراض تطبيق هذه التعليمات- :
 -١االقليم :اقليم كوردستان العراق.
 -١الوزارة :وزارة الداخلية القليم كوردستان.
 -٤الوزير :وزير الداخلية القليم كوردستان.
 -٩املديرية :مديرية الشركات االمنية ومنح االجازات يف وزارة الداخلية.
 -٢الشركة :الشركة املسجلة وفقا الحكام قانون تسجيل الشركات العراقي رقم ( )9١لسنة ( )١22٧املعدل يف
املديرية العامة لتسجيل الشركات يف اقليم كوردستان و اليت متنح رخصة العمل مبوجب هذه التعليمات.
 -٢اجازة الشركة :رخصة متنح من قبل وزارة الداخلية خيوهلا حق استرياد اجهزة االتصاالت وحتديد املواقع يف
اقليم كوردستان وفقاً للشروط والضوابط احملددة يف هذه التعليمات.
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 -٢اجازة احملل :رخصة متنح من قبل وزارة الداخلية لفتح حمل لغرض بيع اجهزة االتصاالت وحتديد املواقع يف
اقليم كوردستان وفقا للشروط والضوابط احملددة يف هذه التعليمات.
 -٢جلنة التفتيش :جلنة مشرتكة تشكل يف كل حمافظة يرأسها ممثل مديرية الشؤون الداخلية و ممثلي عن
الشرطة واالسايش
 -٤اجهزة االتصاالت -:هي تلك االجهزة اليت تستخدم يف اجملاالت املدنية و العسكرية بكافة انواعها واحجامها
وتعتمد على نظم االتصال الالسلكي مثل اجهزة املوتوروال الثابتة والنقالة ومثيالتها  ،وتشمل اجهزة
االتصال اليت تعمل بنظام البث الفضائي (الستاليت) مثل جهاز الثريا ومثيالتها.
 -١١اجهزة حتديد املواقع(( -:GPSهي االجهزة اليت تستخدم لتحديد املواقع وميكن استخدامها يف اجملاالت
العسكرية واملدنية،والتشمل اجهزة املوبايل اليت حتوي على هذا النظام.
 -١١نظم كامريات املراقبة  :هي النظم اليت تستخدم يف املراقبة و تشمل الكامريات التلفزيونية بكافة انواعها
و اجهزة تشغيلها ( )D.V.Rمرتبطة أو بشكل منفصل.
املادة (:)5

يشرتط منح إجازة استرياد اجهزة االتصاالت الالسلكية وحتديد املواقع ونظم كامريات املراقبة يف اقليم كوردستان
ما يأتي:
 -١ايداع مبلغ وقدرة مخسون الف دوالر أمريكي يف حساب وزارة الداخلية /مديرية الشركات االمنية و منح
االجازات.

 -١تقديم طلب حتريري لوزارة الداخلية /املديرية العامة للديوان  /مديرية الشركات االمنية و منح االجازات عن
طريق املديرية العامة لتسجيل الشركات.

 -٤تقديم تعهد خطي مصدق من الكاتب العدل بااللتزام بكافة الشروط والضوابط املوضوعة من قبل وزارة
الداخلية مبوجب منوذج يعد هلذا الغرض من قبل الوزارة.
 -٩تقديم السرية الذاتية ملالك الشركة و محلة االسهم و املدير املفوض وحمامي الشركة ومدير احلسابات واملوظفني
العاملني يف الشركة .
 -٢تقديم عقد تأسيس الشركة .

 -٢ان التكون املواد املراد استريادها من املواد احملظورة دوليا او احملظورة مبوجب القوانني والتعليمات املعمول بها
يف اقليم كوردستان.

 -٢تقديم قائمة باملواد اليت تنوي الشركة استريادها .

 -٢جيب ان تكون للشركة مقر رئيسي ال تقل مساحة البناية عن  ١00م. 9

 -٤جيب ان تكون للشركة خمزن لتخزين املواد اليت تستوردها ومبساحة التقل عن  300مرت مربع وتتوفر فيه
كافة شروط الدفاع املدني واالحتياطات االمنية يف املناطق املخصصة للمخازن من قبل البلدية.
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املادة (:)٣

شروط منح اجازة حمل بيع اجهزة االتصاالت االسلكية وحتديد املواقع و نظم كامريات املراقبة-:
 -١تقديم طلب لوزارة الداخلية/املديرية العامة للديوان/مديرية الشركات االمنية ومنح االجازات .
 -9ان يكون للمحل مقر التقل مساحته عن  ٢0م. 9
 -3مسك سجل خاص ببيع املواد يتضمن امساء وعناوين االشخاص او اجلهات اليت قامت بالشراء من احملل
كذلك كميات املواد املباعة وانواعها وتفاصيلها.
 -٩تقديم قائمة بامساء العاملني يف احملل وسريهم الذاتية.
 -٢تقديم مايثبت تسجيل احملل لدى اجلهة املختصة .
 -٢ايداع تأمينات مببلغ مخسة االف دوالر باسم وزارة الداخلية.
املادة (:)٤

مدة االجازة للشركات واحملالت سنة واحدة قابلة للتجديد وفقا لشروط التجديد احملددة يف هذه التعليمات.
املادة (:)2

 -١على الشركة وعند منحها االجازة من قبل الوزارة االلتزام بكافة القوانني والتعليمات والشروط والضوابط
املعمول بها يف اقليم كوردستان.

 -١على الشركة االلتزام بتطبيق اي تعليمات جديدة تصدر الحقا بعد منح االجازة هلا .
 -٤على الشركة تقديم الئحة بامساء اجلهات اليت طلبت املواد اليت تستوردها الشركة .

 -٩ال جيوز للشركة القيام بعمليات بيع من الباطن لشركات اخرى غري مسجلة ومرخصة مبوجب هذة التعليمات.

 -٢الجيوز للشركة فتح فروع هلا خارج مقرها الرئيسي يف احملافظة املسجل فيها مقر الشركة اال مبوافقة وزارة
الداخلية.

املادة (:)6

على الشركة او احملل مسك السجالت اآلتية يف مقر الشركة او احملل :
 -١السجل التجاري .
 -9سجل احلسابات .
 -3سجل تسجيل طلبات احلصول على املواد اليت تستوردها الشركة او الذي يبيعه احملل .
 -٩سجل الصادرة والواردة .
 -٢سجالت االدخال واالخراج املخزني.
 -٢دفرت وصوالت القبض.
 -٧سجل زيارات جلنة التفتيش.
املادة (:)٧
5115 /11/5
العدد

– –٤9

ذمارة ()195

على الشركة تنظيم االستمارات وامللفات اآلتية:
اوالً :استمارة طلب احلصول على املواد اليت تستوردها الشركة واليت تنظم من قبل الوزارة وترقم بارقام
تسلسلية وتدخل ضمن قاعدة البيانات اليت تنظم هلذا الغرض يف املديرية .
 -١امللف اخلاص بكل جهة تطلب احلصول على املواد اليت تستوردها الشركة .
 -9ملف موظفي الشركة.
ثانياً :على الشركة تسجيل مجيع امللفات اخلاصة باجلهات اليت تطلب احلصول على املواد اليت تستوردها على
قرص مدمج ( )CDوارساهلا شهريا اىل املديرية لغرض تسجيلها يف قاعدة البيانات.
املادة (:)8

 -١جيب على الشركة تقديم طلب لغرض استرياد اية شحنة من املواد قبل شهر من التعاقد عليها على االقل
تبني يف الطلب نوع املواد وكمياتها ،وبلد املنشأ ،والبلد املستورد منها ،والجيوز هلا التعاقد عليها اال بعد
احلصول على موافقة الوزارة.
 -١يتم الكشف على املواد املستوردة وفحصها يف النقاط احلدودية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات
و يف حالة عدم مطابقتها مينع ادخاهلا وعلى الشركة اخراجها من اقليم كوردستان.
املادة (:)9

 -١الجيوز ادخال اية مواد اىل اقليم كوردستان اال من قبل الشركات اجملازة من الوزارة وبعد احلصول علي
املوافقة االمنية وفق الشروط املنصوص عليها يف املادة العاشرة من هذه التعليمات.
 -١يف حال ضبط اية مواد من قبل السلطات املختصة وغري جماز باستريادها يتم ايداعها يف خمازن وزارة الداخلية
بعد تنظيم حمضر اصولي بكمياتها وانواعها وحيال املخالف اىل احملكمة وفقا للقانون.
 -٤تبقى املواد املضبوطة يف خمازن وزارة الداخلية حلني صدور قرار بات من احملكمة.
َ من املخالف كرسوم ختزين ،
 -٩يستويف مبلغ قدره ثالثون الف دينار عن كل طن من املواد املضبوطة يوميا
ويستويف مبلغ عشرون الف دينار اذا كانت املواد بوزن اقل من طن واحد .
 -٢يتحمل املخالف اجور النقل و الشحن و التفريغ.
املادة (:)61

 -١تشكل يف مديرية الشؤون الداخلية يف كل حمافظة او ادارة مستقلة جلنة خاصة يرأسها مدير الشؤون الداخلية
اومن خيوله و وعضوين من ممثلي الشرطة و االسايش.
 -9تتوىل اللجنة مهمة التفتيش الدوري والفجائي ملقار وخمازن الشركة او احملل لغرض التأكد من تطبيقها
للتعليمات.
 -3يف حال رصد اللجنة اية خمالفة جيوز هلا اغالق مقر الشركة او املخزن او احملل بصورة مؤقتة ورفع تقريرها اىل
الوزارة للبت فيه.
 -٩على املديرية يف الوزارة رفع تقرير جلنة التفتيش اىل الوزير مرفقاً بتوصياتها لغرض اصدار القرار املناسب.
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املادة (:)66

 -١يف حالة فقدان احدى شروط منح االجازة يتم سحب اجازة الشركة او احملل واغالق مقرها و خمازنها وملدة
التزيد عن ثالثة اشهر و على الشركة او احملل اعادة الوضع اىل ماكان عليه قبل فقدان احدى الشروط  ،واذا
مل تتمكن من ذلك تلغي اجازة الشركة او احملل .
 -١يف حال خمالفة الشركة او احملل هلذه التعليمات ومت تأييد املخالفة من قبل جلنة التفتيش يتم اغالق الشركة او
احملل ووضعها يف القائمة السوداء ملدة التقل عن سنة.
َ للطعن امام احملكمة االدارية خالل ثالثون يوماً من
 -٤يكون القرار الصادر يف الفقرتني  9،١اعاله قابال
تأريخ صدوره.
املادة (:)65

جيوز جتديد اجازة الشركة او احملل وفقاً للشروط اآلتية :
 -١تقديم طلب حتريري.
 -9ان تكون مجيع شروط منح االجازة املنصوص عليها يف املادة الثالثة بالنسبة للشركات والرابعة بالنسبة
للمحال مستوفية عند طلب التجديد.
 -3تأييد براءة الذمة الضريبية.
 -٩تأييد جلنة التفتيش املشكلة مبوجب هذه التعليمات.
املادة (:)6٣

تستويف رسوم ادارية من قبل الوزارة مقابل منح االجازة للشركات واحملال املختصة يف جمال استرياد وبيع اجهزة
االتصاالت الالسلكية وحتديد املواقع و نظم كامريات املراقبة وكاآلتي-:

 -١مبلغ ثالثة ماليني دينار مقابل منح اجازة شركات االسترياد.
 -١مخسمائة الف دينار مقابل منح اجازة حمالت البيع.
املادة (:)6٤

تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية.

كريم سنجاري
وزير الداخلية
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وزارة الداخلية
رقم  55٣9٧ :يف 5162/61/5٧

استناداً الي الصالحية املخولة لنا مبوجب املادة  3 /الفقرة  ١/من قانون وزارة الداخلية القليم كوردستان رقم
( )٢لسنة  9002وملقتضيات املصلحة العامة ولغرض تنظيم عمل شركات متابعة شؤون اقامة االجانب يف اقليم
كوردستان ،قررنا اصدار التعليمات اآلتية:
تعليمات رقم (  )61لسنة 5162
تعليمات عمل شركات متابعة شؤون إقامة االجانب
املادة (:)6

يقصد بالتعابري اآلتية املعاني املبينة ازاءها الغراض تطبيق هذه التعليمات- :

 -١االقليم :اقليم كوردستان العراق.
 -١الوزارة :وزارة الداخلية القليم كوردستان.
 -٤الوزير :وزير الداخلية القليم كوردستان.
 -٩قانون االقامة :قانون إقامة االجانب رقم ( )١١8لسنة  ١2٧8املعدل.

 -٢وثيقة االقامة :وثيقة متنح للشخص االجنيب التقل مدة نفاذها عن ( )٢اشهر متنح لالقامة يف اقليم
كوردستان وفقاً لشروط و ضوابط قانون االقامة و تعليمات وزارة الداخلية.
 -٢تعليمات الفيزة  :يقصد بها تعليمات الفيزة االلكرتونية رقم ( )٩لسنة ( )90١٢واية تعليمات اخري معدلة
َ.
او الغية هلا تصدر الحقا

 -٢شركة متابعة شوؤن االقامة  :الشركة املسجلة وفقا الحكام قانون الشركات العراقي رقم(  )9١لسنة
( )١22٧املعدل يف املديرية العامة لتسجيل الشركات يف اقليم كوردستان و اليت متنح هلا رخصة العمل مبوجب
هذه التعليمات.
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 -٢اجازة الشركة  :رخصة متنح من قبل وزارة الداخلية للشركة خيوهلا حق متابعة شؤون اقامة االجانب يف اقليم
كوردستان وفقا للشروط والضوابط احملددة يف هذه التعليمات.
 -٤جلنة التفتيش  :جلنة تشكل يف كل حمافظة لغرض متابعة وتفتيش اعمال شركات متابعة شؤون إقامة
االجانب.

 -١١االجنيب :كل من ال حيمل اجلنسية العراقية.
املادة (:)5

يشرتط ملنح إجازة شركة متابعة شؤون اقامة االجانب يف اقليم كوردستان ما يأتي:
اوالً:

 -١تقديم طلب حتريري لوزارة الداخلية /املديرية العامة للديوان  /مديرية الشركات االمنية و منح االجازات عن
طريق املديرية العامة لتسجيل الشركات.
 -١ان يكون مالك الشركة او محلة االسهم من مواطين اقليم كوردستان .
 -٤ايداع تأمينات مببلغ قدره مخسون الف دوالر أمريكي يف حساب وزارة الداخلية.
 -٩تقديم تعهد حتريري مصدق من دائرة الكاتب العدل يتعهد فيه بااللتزام بكافة الشروط والضوابط املوضوعة
من قبل وزارة الداخلية مبوجب منوذج يعد هلذا الغرض من قبل الوزارة .
 -٢تقديم اوراق تسجيل الشركة الي املديرية العامة لتسجيل الشركات .
 -٢تقديم السرية الذاتية حلملة اسهم الشركة و املدير املفوض وحمامي الشركة ومدير احلسابات واملوظفني العاملني
يف الشركة .
 -٢تقديم عقد تأسيس الشركة .
ثانياً :مدة االجازة سنة واحدة قابلة لتجديد .
املادة (:)٣

 -١علي الشركة وعند منحها االجازة من قبل الوزارة االلتزام بكافة القوانني والتعليمات والشروط والضوابط
املعمول بها يف اقليم كوردستان فيما يتعلق بشؤون اقامة االجانب .
 -9علي الشركة االلتزام بتطبيق اي تعليمات جديدة تصدر الحقا بعد منح االجازة هلا .
 -3علي الشركة تقديم الئحة بامساء االشخاص اللذين سجلوا امسائهم لديها لغرض ترويج معامالت االقامة هلم
لدي دائرة االقامة اليت تقع الشركة ضمن حدودها االدارية .
 -٩ال جيوز للشركة القيام بعمليات نقل ملفات طاليب احلصول علي االقامة املسجلني لديها لشركات اخري .

املادة (:)٤

 -١جيب ان يكون للشركة مقر رئيسي ال تقل مساحته عن ١00م. 9
 -١جيب ان اليقل عدد املوظفني العاملني يف الشركة عن عشرة موظفني من ضمنهم املدير املفوض و مدير
احلسابات و حمامي الشركة.
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 -٤جيب ان يتفرغ املدير املفوض واحملاسب وموظفي الشركة تفرغا تاماً للعمل يف الشركة.
 -٩الجيوز تشغيل غري مواطين االقليم يف الشركة .
 -٢الجيوز للشركة فتح فروع هلا خارج مقرها الرئيسي يف احملافظة املسجل فيها مقر الشركة.
 -٢الجيوز للشركة ممارسة اي نشاط اخر الي جانب نشاطها املمنوح مبوجبها االجازة او القيام باضافة نشاطات
اخري للشركة.
 -٢الجيوز بيع اسهم الشركة او التنازل عنها الشخاص اخرين غري مسجلني يف عقد تاسيس الشركة اال مبوافقة
وزارة الداخلية.
املادة (:)2

اوالً :علي الشركة مسك السجالت التالية يف مقر الشركة :
 -١السجل التجاري .
 -9سجل احلسابات .
 -3سجل تسجيل االجانب طاليب االقامة .
 -٩سجل الصادرة والواردة .
 -٢دفرت وصوالت القبض.
 -٢سجل زيارات جلان التفتيش.
 -٧اية سجالت اخري يطلب من الشركة مستقبالً.
ثانياً :علي الشركة تنظيم االستمارات وامللفات التالية:
 -١استمارة طلب االجنيب للحصول علي االقامة يف االقليم واليت تنظم من قبل الوزارة وترقم بارقام تسلسلية
وتدخل ضمن قاعدة بيانات تنظم هلذا الغرض يف مديرية االقامة ضمن حدودها االدارية
 -9امللف الشخصي لكل شخص اجنيب يطلب متابعة شؤون اقامته يف االقليم.
 -3ملف موظفي الشركة.
املادة (:)6

الجيوز للشركات استيفاء مبلغ يزيد عن مائه الف دينار عراقي لكل شخص اجنيب سجل امسه لدي الشركة
لغرض قيامه شؤون اقامته و اليشمل هذا املبلغ رسوم االقامة احملددة مبوجب القانون و التعليمات.
املادة (:)٧

 -١يستويف مبلغ قدره ثالثة ماليني دينار عراقي عن منح االجازة للشركة من قبل وزارة الداخلية .
 -١يستويف مبلغ قدره مليون دينار عن جتديد االجازة لكل شركة من قبل وزارة الداخلية.
 -٤يفتح حساب باسم وزارة الداخلية يف احدي البنوك تودع فيه الرسومات احملددة مبوجب الفقرتني (١و )9من هذه
املادة و تصرف بأمر من الوزير لتطوير نظام الفيزة االلكرتونية واالقامة .
املادة (:)8
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َ للشروط اآلتية -:
جيوز جتديد اجازة الشركة وفقا
 -١تقديم طلب حتريري.
 -١ان تكون مجيع شروط منح االجازة املنصوص عليها يف هذه التعليمات مستوفية عند طلب التجديد.
 -٤تقديم براء ة الذمة الضريبية.
 -٩قيامها بنشاطاتها يف الفرتة السابقة بصورة متميزة حسب القوانني والتعليمات استناداً تقرير جلنة التفتيش
الـمختصة.
املادة (:)9

 -6جيوز للشركات متابعة مجيع اجراءات احلصول علي االقامة لالجنيب لدي مديرية االقامة ماعدا الفحوصات
املختربية اليت جتري باشراف مديرية االقامة .
 -5جيب علي الشركة ان حتدد امساء وكالءها املعتمدين لدي مديرية االقامة وتقديم قائمة بامسائهم علي ان
يكونوا من موظفي الشركة لغرض تنظيم بطاقات التعريف هلم من قبل مديريات االقامة .
املادة (:)61

اوالً :تشكل يف كل حمافظة او ادارة مستقلة جلنة تفتش خاصة يرأسها ضابط من مدير الشؤون الداخلية و
عضوية ضابطني من مديرييت االسايش واالقامة .
ثانياً :تتولي هذه اللجنة مهمة التفتيش الدوري والفجائي ملقر الشركة اجملازة لغرض مراجعة السجالت واالوراق
اخلاصة بطاليب االقامة والتأكد من تطبيق الشركة للتعليمات.
ثالثاً :يف حال رصد اللجنة اية خمالفة جيوز هلا غلق مقر الشركة بصورة مؤقتة ملدة التزيد عن ( )١٢يوماً و رفع
تقريرها خالل تلك املدة الي الوزارة للبت فيه.
املادة (:)66

 -6يف حالة خمالفة الشركة للشروط و الضوابط احملددة يف هذه التعليمات يتم انذارها بضرورة االلتزام بها و رفع
املخالفة خالل ( )١٢يوماً و يف حالة عدم رفعها أو تكرارها يتم سحب االجازة وتوضع الشركة يف القائمة
السوداء ملدة التقل عن سنة بقرار من الوزير.
 -5يكون القرار الصادر بوضع الشركة يف القائمة السوداء قابل للطعن امام احملكمة االدارية خالل ( )30يوماً
من تاريخ صدوره.
املادة (:)65

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها يف جريده وقائع كوردستان.

كريم سنجاري
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وزير الداخلية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق

أمـر
رقـم ( )٣لسنة 5162

استناداً الي قرار برملان كوردستان – العراق رقم ( )٩الصادر 90١٩/٢/٧وحكم الفقرة( )3من املادة( )32من
النظام الداخلي للربملان رقم ( )١لسنة ١229املعدل  ،يتوىل األعضاء الواردة امساؤهم يف اللجان الدائمية للربملان
أدناه املهام املؤشرة ازايَ كل منهم.
 -١جلنة الرياضة والشباب:
ظةمان فيصل سليم
سهراب ميكايل حممد

رئيساً للجنة
مقرر

جعفرابراهيم ئيمينكي
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نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق
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