وةزارةتى كاروبارى شةٍيداٌ و ئةىفاللراواٌ
ذمارة  5218 :لة 2015/12/16

َجؼت بُو دَطُآلتٍُ ثًٌَاُذساوَ هُ ًاددٍَ ُٓػتَُ هُ ياطاٍ ًاف و ئًٌتًاصاتٌ كُغ و كاسٍ ػًُٓذ و
ثاه
ٌَ ً ُٓ ّ2007ىاسكشاو هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ – عًَشاق دا  ،بؤ ئاطاُلاسٍ
ئُُفاهلشاوَكاْ رًاسَ ( ٍ)9طاه
جٌَ بُجٌَ كشدٌُ ذىكٌُكاٌُ ئَُ ياطايُ بشياسًاُذا بُ دَسكشدٌُ ئَُ سيٌَِايًُ-:
ريَينايي ذمارة ( )1شالَي 2015
ياشاي ماف و ئينتيازاتي كةس و كاري شةٍيد و ئةىفاللراوةكاٌ ذمارة ()9ي شالَي 2007
ٍةمواركراو لة ٍةريَني كوردشتاٌ – عيَراق دا
ماددةي (:)1

ُٓ -1سكُطًَم ٓاوكاسٍ وياسًُتٌ دَسٍ ثًَؼٌُسطُ و ئاطايؼٌ ُاوخؤ بًَت هُ كاتٌ بُسطشٍ ياْ بُ ٓؤٍ
سووبُسووبىُُوٍَ ضُكذاساُُ و سووبُسوبىوُُوٍَ تريرؤسطتاْ ياْ بُ ٓؤياُُوَ ػًُٓذ بىوْ  ،بُ ػًُٓذٍ
طُُطُس تؤًاس دَكشيَت 0
ًَٓ -2ضَكاٌُ (ثًَؼٌُسطُ ُ ،اوخؤ  )ING،كُ هُ ئُجناًٌ كاسٍ تريرؤسطي ياْ سووبُسووبىوُُوٍَ ضُكذاساُُ
ػًُٓذ دَبّ بُ دوا ثوُ و ئُو ًىوضُيٍُ كُ هُ كاتٌ خضًُتلشدٌُ دا وَسيطشتىوَ  ،بُ ػًُٓذّ طُُطُس
تؤًاسدَكشيَّ .
َطشتُِوَ كاسبلات و هُ ئُجناًٌ ئُسكٌ فُسًٌ و بُٓؤٍ تُقًُِوٍَ
ُٓ -3س ثًؼُوَسيَم كُ هُ بىاسٍ ًني ُٓه
ًني ياْ تُقًٌُُُ تشَوَ طًاْ هُ دَطت بذات  ،بُ ػًُٓذٍ طُُطُس تؤًاس دَكشيَت 0
 -4كَُ ئُُذاًٌ طُُطُس دواٍ ًشدٌُ  ،بُ ػًُٓذٍ طُُطُس تؤًاس دَكشيَت.
 -5أُٓ -س كُطًَم ثًَؼٌُسطُ ياْ خُباتطًَشٍ طًاطٌ بًَت و هُ دَسئُجناًٌ ئًُاُُ ئاواسٍَ ووآلتاٌُ
دَوسووبُس بىوبًَت هُ ئاواسَيٌ تا  1993/12/31كؤضٌ دوايٌ كشدبًَت  ،بُ ػًُٓذٍ طُُطُس
تؤًاسدَكشيَت.
ب -كُغ و كاسٍ ثًَؼٌُسطُ و خُباتطًَشٍ طًاطٌ ياْ ُٓس ٓاووآلتًُن كُ ئاواسٍَ ووآلتاٌُ دَوسووبُس بىوُُ
هُ ئاواسَيًذا تا  1993/12/31كؤضٌ دوايٌ كشدبًَت  ،بُ ػًُٓذٍ ٓاووآلتٌ تؤًاسدَكشيَت .
 -6أُٓ -س ٓاووآلتًُن هُ سيَلُوتٌ  1991/3/31تاوَكى  1991/7/1هُ ئُجناًٌ كؤسَِوَ ًوًؤًًُُكٍُ
َلِ كىسدطتاْ كؤضٌ دوايٌ كشدبًَت  ،بُ ػًُٓذ ٓاووآلتٌ تؤًاسٍ دَكشيَت 0
خُه
َلٌ كىسدطتاْ بُ ٓؤٍ سووبُسووبىوُُوٍَ ًَٓضَكاٌُ سِريٌٌَ هُ
بُٓ -سكُطًَم هُ كاتٌ كؤسَِوَ ًوًؤًُُكٍُ خُه
ُاوضىو ػًُٓذ بىوبًَت  ،بُ ػًُٓذٍ طُُطُس تؤًاس دَكشيَت 0
ُٓ -7سكُطًَم هُ سيَلُوتٌ  1975/5/1تاوَكى  1978/12/31هُ دووسخشاوَيٌ بؤ ُاوَسِاطت و باػىسٍ
عًَشاق كؤضٌ دوايٌ كشدبًَت  ،بُػًُٓذٍ ٓاووآلتٌ تؤًاسدَكشيَت.
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ُٓ -8س كُطًَم هُ كاتٌ جُُطٌ عًَشاق و ئًَشاْ بُ بؤسدوًاٌُ فشرؤكُ ياْ تؤثباساْ طًاٌُ هُ دَطت دابًَت ،
بًُُسجًَم ضُكذاسٍ سِريٌٌَ ثًَؼىو ُُبىو بًَت و ًىوضٍُ خاُُُؼًين ُُبًَت  ،بُػًُٓذٍ ٓاووآلتٌ تؤًاسٍ
دَكشيَت.
ٌَ  1991بُ بؤسدًاْ ياْ تؤثباساٌُ ئًَشاْ و تىسكًا ووآلتاٌُ تش طًاٌُ هُ دَطت
ُٓ -9سكُطًَم هُ ثاؾ طاه
دابًَت  ،بُ ػًُٓذٍ ٓاووآلتٌ تؤًاس دَكشيَت.
ُٓ -10س كُطًَم بُٓؤٍ ثامشاوٍَ ضُن و تُقًٌُُُ سِريٌٌَ بُعظٌ هُ ُاو ضىو طًاٌُ هُ دَطت دابًَت  ،بُ
ًُسجًَم ضُكذاسٍ سِريٌٌَ ثًَؼىو ُُبىوبًَت  ،بُ ػًُٓذٍ ٓاووآلتٌ تؤًاس دَكشيَت 0
َُجبُ و ُاوضُكاٌُ تشٍ كىسدطتاْ كُ ًىوضٍُ تايبُت
ُٓ -11س كُطًَلٌ بُسكُوتىوٍ ضُكٌ كًًٌايٌ هُ ُٓه
بُ بُسكُوتىاٌُ ضُكٌ كًًٌايٌ وَسدَطشيَت هُ دواٍ ًشدٌُ بُ ػًُٓذٍ جًِىطايذ تؤًاسدَكشيَّ  ،وَ ئُو
كُ طاُُؾ كُ ثًَؽ دَسضىوٌُ ًىوضٍُ تايبُت بُ بُسكُوتىواٌُ ضُكٌ كًًٌايٌ هُ ً 2012/3/12شدووْ
و بُثًٌَ ساثؤستٌ ثضيؼلٌ بُسكُوتُِكٍُ ثؼرتاطت كشابًَتُوَ بُ ػًُٓذٍ جًِؤطايذ تؤًاسدَكشيَّ.
ماددةي (:)2

 -1ئُطُس ٓاوطُسّ ػًُٓذ ٓاوطُسطريٍ ُُكشدبًَتُوَ بَُ ػًَىَيٍُ خىاسَوَ ػايظتُ (ػًُٓذاُُ)ٍ ثًَذَدسيَت:
ٌَ ػًُٓذ هُ رياُذا ًابًَت ئُوا ػايظتُ (ػًُٓذاُُ) كُ بُ يُكظاٌُ هُ ًَُىاْ
أ -ئُطُس دايم و باون و ًِذاه
ٌَ ػًُٓذ و ٓاوطُسَكٍُ دابُؾ دَكشيَت 0
دايم و باون و ًِذاه
ٌَ ػًُٓذ هُ رياُذا ًُُابًَت وَ خىػم ياْ بشاٍ هُ رياُذا ًابًَت ئُوا
ب -ئُطُس دايم و باون و ًِذاه
ٓاوطُسّ ػًُٓذ ًُٓىو ػايظتُّ (ػًُٓذاُُ)كُ .
 -2ئُطُس ٓاوطُسٍ ػًُٓذ ٓاوطُسطريٍ كشدبًَتُوَ  ،بَُ ػًَىَيٍُ خىاسَوَ ػايظتُ (ػًُٓذاُُ)ٍ ثًَذَدسيَت.
ٌَ ػًُٓذ هُ رياُذا ًابًَت ئُوا ػايظتُ (ػًُٓذاُُ) كُ بُ يُكظاٌُ هُ ًَُىاْ
أ -ئُطُس دايم و باون و ًِذاه
ٌَ ػًُٓذ و ٓاوطُسَكٍُ دابُؾ دَكشيَت 0
دايم و باون و ًِذاه
ٌَ ػًُٓذ هُ رياُذا ًُُابًَت وَ خىػم و بشاٍ هُ رياُذا ًابًَت ئُوا ػايظتُ
ب -ئُطُس دايم و باون و ًِذاه
(ػًُٓذاُُ) كُ بُ يُكظاٌُ هُ ًَُىاْ ٓاوطُس خىػم و بشاٍ ػًُٓذ دابُؾ دَكشيَت0
د -ئُطُس دايم و باون و ًِذايَ و خىػم و بشاٍ ػًُٓذ هُ رياُذا ًُُابًَت ئُوا ٓاوطُسٍ ػًُٓذ ًُٓىو
ػايظتُ ( ػًُٓذاُُ ) كُ وَسدَطشيَت 0
ماددي (:)3

ٌَ تُواو كشدبًَت بُ ثُكلُوتُ دادَُشيَت بؤ بىوْ بُ واسغ.
ُٓ -1سكُطًَم تًٌُُُ ( )63ػُطت و طٌَ طاه
 -2خىػم و بشاٍ ػًُٓذٍ(طُُطُس ياْ ٓاووآلتٌ) ئُطُس ثُكلُوتُ بّ و ثوٍُ ثُكلُوتُكُياْ هُ %65
كًُرت ُُبًَت بُدَس هُ ًُسجُكاْ دَتىاُّ ػايظتٍُ (ػًُٓذاُُ) وَسبطشْ
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 -3ئُطُس هُ خًَضاًَُم دا صياتش هُ ػًُٓذيَلٌ (طُُطُس ياْ ٓاووآلتٌ) ُٓبًَت هُ كاتٌ ُُبىوٌُ واسطٌ ثوُ
يُكٌ ػًُٓذ ئُوا خىػم و بشاٍ ػًُٓذ بُدَس هُ ًُسجُكاْ دَتىاُّ ػايظتُ(ػًُٓذاُُ) يُن وَسبطشْ وَ
بُ يُكظاٌُ هُ ًَُىاًُاُذا دابُؾ دَكشيَت .
 -4ئُطُس هُ خًَضاًَُم دا صياتش هُ ػًُٓذيَلٌ (طُُطُس ياْ ٓاووآلتٌ) ُٓبًَت هُ كاتٌ ُُبىوٌُ واسطٌ ثوُ
يُكٌ ػًُٓذ وَ تُُٔا خىػلًَم ياْ بشايُكٌ ػًُٓذ هُ رياُذا ًابًَت ئُوا خىػلُكُ ياْ بشاكُ بُدَس هُ
ًُسجُكاْ دَتىاًَُت ػايظتُ (ػًُٓذاُُ) يُن وَسبطشيَت .
 -5ئُطُس هُ خًَضاًَُم دا صياتش هُ ػًُٓذيَلٌ (طُُطُس ياْ ٓاووآلتٌ) ُٓبًَت ئُوا ػايظتُ (ػًُٓذاُُ) كُ
كؤدَكشيَتُوَ و بُ يُكظاٌُ هُ ًَُىاْ ًظتُذُقُكاُذا دابُؾ دَكشيَت .
ماددةي (:)4

( بشا و خىػم )ٍ ػًُٓذٍ طُُطُس وَ (كىسِ و كض ياْ بشا و خىػم )ٍ ػًُٓذٍ ٓاووآلتٌ دَبًَت بُهًَّ
ُاًُيُن بُ بشٍِ ( )3000000طٌَ ًوًؤْ ديِاس بًًََِٔت كُ ًٓض ًىوضُيُكٌ ذلىًٌ وَسُاطشيَت بؤ طُملاُذٌُ
ٌَ (ً )5،2اددٍَ طًًََُ هُ ياطاٍ ًُٓىاسٍ طٌَ يًٌُ ياطاٍ ًاف و ئًٌتًاصاتٌ كُغ و كاسٍ ػًُٓذ و
خاه
ٌَ  2007هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ – عًَشاق.
ئُُفاهلشاوَكاْ رًاسَ( ّ)9طاه
ماددةي (:)5

ٌَ يُكَُ هُ ياطاٍ ًُٓىاسٍ طًًًٌَُ
هُ كاتٌ ثًَذاٌُ ًاف و ئًٌتًاصاتُكاٌُ ًاددٍَ ضىاسََ بشِطٍُ يُكَُ خاه
ٌَ  2007هُ ُٓسيٌٌَ
ياطاٍ ًاف و ئًٌتًاصاتٌ كُغ و كاسٍ ػًُٓذ و ئُُفاهلشاوَكاْ رًاسَ ( ٍ)9طاه
كىسدطتاْ – عًَشاق ئُوا بُ ػًَىَيُكٌ يُكظاْ هُ ًَُىاْ ًظتُذُقُكاُذا دابُؾ دَكشيَت.
ماددةي (:)6

ٌَ طًًًَُِ بشِطٍُ يُكًٌُ ًاددٍَ ضىاسََ هُ ياطاٍ ًُٓىاسٍ طٌَ يًٌُ ياطاٍ ًاف و
بشِطٍُ (د) هُ خاه
ٌَ  2007هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ  -عرياق
ئًٌتًاصاتٌ كُغ و كاسٍ ػًُٓذ و ئُُفاهلشاوَكاْ رًاسَ( ٍ)9طاه
تُُٔا ػًُٓذٍ ٓاووآلتٌ دَطشيَتُوَ
ماددةي (:)7

كاس بًُٓض سِيٌَِايًُن ياْ بشِياس و فُسًاًَُم ُاكشيَت كُ ُاكؤن و ثًَضُواٍُُ ئَُ سيٌَِايًُ بًَت
ماددةي (:)8

ئَُ سيٌَِايًُ هُ سرؤرٍ بآلوكشدُُوٍَ هُ سرؤرُاًٍُ (وَقايعٌ كىسدطتاْ) جًَبُجآ دَكشيَت .
حمنود حاجي صاحل
وةزيري كاروباري شةٍيداٌ و ئةىفاللراواٌ
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وةزارةتى شارةواىى و طةشت و طوزار
ذمارة  97 :لة 2015/12/22

َجؼت بُو دَطُآلتاُُّ كُ ثًٌَاُذساوَ بُ طىيَشَّ ئُذلاًِ بشِطُّ (  )3هُ ًاددَّ ( )7هُ ياطاّ وَصاسَتِ
ثاه

َِ  ، 2010بشِياسًاُذا بُدَسكشدُِ ئُو سيٌَِايًاُُّ خىاسَوَ-:
ػاسَواُِ و طُػت و طىصاس رًاسَ ( ّ)12طاه
رِيَينايي ذمارة ()2ى شالَى 2015
ريَينايى ثيَداىي مؤلَةتى مةي فرؤشنت (فرؤشطا ،بارِ ،كؤطا)
ماددةي ( :)1ثيَياشةكاٌ:

َُتٌ فشرؤػتين ًٍُ
َُتً :ؤه
ً -1ؤه
 -2دَطتُ :دَطتٍُ طؼي طُػت و طىصاس
 -3فشرؤػطا :ػىيَين فشرؤػتين ًٍُ بُ تان
 -4كؤطا :ػىيَين عًُباس كشدْ و فشرؤػتين ًٍُ بُ كؤ
 -5باسِ:ػىيَين خىاسدُُوٍَ ًٍُ بُ ػًَىٍَ سِاطتُوخؤ
َُت ثًَذساو بُ باصسطاٌُ كشدْ و فشرؤػتين ًٍُ بُ تان ياْ بُكؤ ياْ فشرؤػتين
َُت :كُطٌ ًؤه
 -6خاوَْ ًؤه
ًٍُ بؤ خىاسدُُوٍَ ساطتُوخؤ هُ باسَِكاْ.
ماددةي (:)2

َُت دَكُْ ثًَىيظتُ ئُو ًُسجاٍُُ خىاسَوَياْ ُٓبًَت-:
ئُو ٓاووآلتًاٍُُ كُ داواّ وَسطشتين ًؤ ه

َطشٍ سَِطُصُاًٍُ عًَشاقٌ بًَت
ُٓ -1ه
َُت بذسيَتُ ٓاووآلتٌ بًاٌُ ئُواٍُُ ووآلتُكُياْ ثُمياُِاًٍُ ٓاوػًَىَياْ ُٓيُ هُطُيَ عًَشاق
 -2دَكشٍَ ًؤه
هُو بىاسَ.
ماددةي (:)3

َُتٌ فشرؤػتين ًٍُ ُٓبًَت ثًَىيظتُ ثًَؼرت بُػذاسٍ
ُٓس كُطًَم ئاسَصووٍ وَسطشتّ ياْ ُىٍَ كشدُُوٍَ ًؤه
خىهٌ سِآًَِاْ بلات كُ هُاليُْ دَطتُ سِيَم دَخشيَت و كاتُكٍُ دياسٍ دَكشٍَُٓ،س كُطًَم بشِواُاًٍُ ئُو
َُتًاْ
َُتٌ ئاًارَ ثًَلشاوٍ ثًَِادسٍَ  ،بُآلَ بؤ ئُواٍُُ ثًَؽ دَسضىوٌُ ئَُ سيٌَِايًُ ًؤه
خىهٍُ ُُبًَت ًؤه
ًََم بُطُس بُسواسٍ دَسضىوٌُ
وَسطشتىوَ ئُو ًُسجُ هُطُسياْ جًَبُجٌَ دَكشيَت ثاؾ تًَجُسبىوٌُ ًاوٍَ طاه
ئَُ سيٌَِايًُ.
ماددةي (:)4
بةربةشتةكاىي بةدةشتَيَياىي مؤلَةت:

 -1تًُُْ :

َُ ياْ كُوتىُُتُ ريَش طُسثُسػي بؤياْ ًُُ ثًؼٍُ باصسطاٌُ
أ -ئُو كُطاٍُُ كُ تًًُُُاْ هُ خىاس  21طاه
كشدْ بُ ًٍُ بلُْ .
2015 /12/30

– –4

ذمارة ( )193العدد

بُ -ابٌَ تًٌُُُ كاسًُُذاٌُ باسِو فشرؤػطا و كؤطاكاٌُ فشرؤػتين ًٍُ هُ  21طايَ كًُرت بًَت.
 -2قُدَغُكشدْ:
َُت ئُو كُطاُُ دَطشيَتُوَ كُ ذىكٍ دساوْ بُ ئُجناًذاٌُ تاواٌُ
قُدَغُكشدٌُ ًًُٓؼُيٌ بؤ وَسطشتين ًؤه
َُ كشدْ بًُاددٍَ توًان و ًاددَ ٓؤػبُسَكاْ.
(ئابشووبُس) ( ادتسا ِ٥املخً ١باألخالم ٚاالداب ايعاَ )١ياْ ًاًُه
ماددةي (:)5
مةرجةكاىي شويًَ و ىاوىيصاٌ:

 -1ػىيَُِكُ دَبًَت هُطُس ػُقاًٌ باصسطاٌُ بًَت و تًَلُآلو ُُبًَت.
 -2ػىيَُِكُ ُابًَت هُُاو خاُىو ياْ طُسَِكٌ ًُؼتُجٌَ بىوْ بًَت.
 -3دووسٍ ػىيَُِكُ:
أ -هُ ػىيَُِ ئايًُِ ثريرؤصَكاْ وَن ًضطُوت و كًُُظُ و ًُصاسطُ و هُ ُاذًُكاْ ُابًَت هُ ًُ 200تش كًُرت
بًَت و هُ قُصا و طُُتُسٍ ثاسيَضطاكاْ هُ ًُ 150تش كًُرت بًت
ب -هُ ػىيَُِ ثاسيضساوَكاْ وَن قىتاخباُُ و ُُخؤػخاُُ ُابًَت هُ ًُ 100تش كًُرت بًَت و ػًَىاصّ دَسَوٍَ
ػىيَُِكُ دَبًَت بطىجنًَت هُطُيَ تايبُمتُُذٍ قىتاخباُُ بؤ ئُو ػىيَِاٍُُ كُ دووسياْ هُ قىتاخباُُ هُ ًَُىاْ
 100بؤ ًُ 200تشَ ئُو دووسيُؾ هُ ثُسريّ بؤ ثُسريّ ُٓرًاس دَكشيَت.
 -4صَوٍ ػىيَُِكُ ثًَىيظتُ سِووثؤؾ كشابًَت بُ ًاددَيُكٌ (ثان و جىاْ) .
 -5ثًَىيظتُ ًُٓىو ػىيَُِكاْ ًُسجٌ طُالًُتًًاْ تًَذا بُدٍ بلشٍَ و ئُطُس كاسَطاتُ هُُاكاوَكاْ تًَذا
سَِضاو بلشيَت و ثابُُذ بّ بُطؼت سِيٌَِايًُكاٌُ بُسطشٍ ػاسطتاٌُ .
 -6بًُٓض ػًَىَيُن ُابًَت دَسواصَيُكٌ ساطتُوخؤ ُٓبًَت هُ ًَُىاْ فشرؤػطا و باسِو كؤطا .
 -7قُباسٍَ ػىيَُِكُ ثًَىيظتُ بُو ػًَىَيُ بًَت :
أ -فشرؤػطا :دَبٌَ كؤٍ سِووبُسٍ بُكاسًَِٓشاو بؤ داُاٌُ كاآل هُ ًُ 12تش دووجا كًُرت ُُبًَت و هُ ًُ 50تش
دووجا صياتش ُُبًَت.
ب -باسِ:دَبٌَ ػىيَين داًُؼتين كشِياسَكاْ هُ ًُ 30تش دووجا كًُرت ُُبًَت .
د -كؤطاُ :ابٌَ هًُُ 24تش دووجا كًُرت بًَت .
ماددةي (:)6
مةرجةكاىي بةدةشتَيَياىي مؤلَةت:

َُت
ًُ-1سجُ طؼتًُكاٌُ بُدَطتًَِٔاٌُ ًؤه
أًَِٓ -اٌُ سَِصاًُُذٍ بُسثشطٌ يُكٍُ ئًذاسٍ ساطتُوخؤ و ػاسَواٌُ ثُيىَُذيذاسٍ ػىيَُِكُ ئُطُس ػىيَُِكُ
هُ طِىوسٍ ػاسَواٌُ بىو
َلًُتٌ بًِاكُ ياخىد طشيَبُطي بُكشٍَ طشتين ػىيَُِكُ هُطُ َي كؤثًًُن هُ طُُُدٍ
بًَِٓ -اٌُ طُُُدٍ ًؤه
َلًُتٌ جًَطاكُ و بشِواُاًُّ باسٍ ػاسطتاٌُ خاوَُُكٍُ .
ًىه
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دًَِٓ -اٌُ ُىوطشاويَم بُالسٍ ُُبىوٌُ رووسٍ باصسطاٌُ هُطُس ُاوٍ ػىيَُِكُ دواٍ وَسطشتين سَِصاًُُذٍ
دَطتُ هُطُس ُاوَكٍُ .
دًَِٓ -اٌُ ئُطتؤثاكٌ باجٌ دَساًُت .
َُت بُكاس بًَِٔشيَت بؤ ضُُذ ػىيَين جًاواص.
َُت تُُٔا بؤيُن ػىيَّ دَبًَت و ُابًَت ًُٓاْ ًؤه
هً -ؤه
َُت بُ ًُسجًَم هُ ًُٓاْ ثاسيَضطا ُُبًَت ياْ هُ
َُتٌ ُٓبًَت تاكى ً 3ؤه
و -دَكشٍَ كُطًَم صياتش هُ يُن ًؤه
جؤسٍ جًاواص بًَت ( فشرؤػطا ،باسِ  ،كؤطا)
َُ و ثًَىيظتُ ُىٍَ بلشيَتُوَ  .ئُطُس ُىٍَ ُُكشايُوَ هُ ًاوٍَ طٌَ ًاُط هُ
َُت تُُٔا بؤيُن طاه
صً -ؤه
َىَػاوَ دادَُشٍَ
َُتُكُ بُ ُٓه
بُسواسٍ تُواو بىوٌُ ئُوَ ًؤه
ًُ -2سجُ تايبُتُكاْ بُ ُٓس جؤسيَم -:
َُتٌ كشدُُوٍَ
َُتٌ فشرؤػتين ًٍُ بُ تان ثًَىيظتُ ثًَؼىَخت داواكاس ًؤه
أ -فشرؤػطا -:بؤ بُدَطتًَِٔاٌُ ًؤه
ًَلٌ ًابًَت بؤ بُطُس ضىوٌُ
دوكاٌُ ُٓبًَت كُ بُالٍ كًٌُ طاه
َُتٌ كشدُُوٍَ
َُتٌ فشرؤػتين ًٍُ بُ كؤ ثًَىيظتُ ثًَؼىَخت داواكاس ًؤه
ب-كؤطا -:بؤ بُدَطتًَِٔاٌُ ًؤه
ًَلٌ ًابًَت بؤ بُطُسضىوٌُ .
كؤطاٍ ُٓبًَت كُ بُالٍ كًٌُ طاه
َُتٌ فشرؤػتين ًٍُ بؤ خىاسدُُوٍَ سِاطتُوخؤ (االطتٔالن املباػش ) ثًَىيظتُ
د -باسِ -:بؤ بُدَطًَِٔاٌُ ًؤه
ًََلٌ ًابًَت بؤ بُطُس ضىوٌُ
َُتٌ كشدُُوٍَ سيَظتىساُي ُٓبًَت كُ بُالٍ كَُ طاه
ثًَؼىَخت داواكاس ًؤه
د -سيَظتىساُي ثوُ ُاياب (ثًَِخ ئُطتًَشَ ) بؤٍ ُٓيُ ًٍُ بؤ خىاسدُُوٍَ ساطتُوخؤ ثًَؼلُؾ بلات
بُسَضاوطشتين بشِطُكاٌُ ( ً ٍ )3،2،1اددٍَ ثًَِحًٌُ ئَُ سيٌَِايًُ

ماددةي (:)7
ىويَلردىةوةي مؤلَةت:

َُت و ُابًَت
َُت تاصَ بلشيَتُوَ بُ ثًَؼلُؾ كشدٌُ داوايُن هُ اليُْ خىدٍ خاوَْ ًؤه
 -1ثًَىيظتُ طاآلُُ ًؤه
بُ ػًَىٍَ وَكاهُت بًَت.
ًَِٓ -2اٌُ ئُطتؤ ثاكٌ باجٌ دَساًُت.
َُتاٍُُ وَسطرياوْ هُ ثًَؽ داُاٌُ ئَُ سِيٌَِايًاُُ ئُوَ كاسٍ ثًَذَكشٍَ تا كؤتايٌ
 -3طُباسَت بُو ًؤه
َُتُكاًُاْ دَبًَت بُ ثًٌَ بشِطُكاٌُ ئَُ سِيٌَِايًُ بًَت بُ ثًَضُواُُ
َُتُكُياْ و ُىٍَ كشدُُوَ بؤ ًؤه
ًؤه
َذَوَػًَتُوَ و تُُٔا باسَِكاْ ًاوٍَ ( )3طٌَ ًاُطًاْ ثًَذَدسيَت هُ دواٍ دَسضىوٌُ ئَُ
َُتُكٍُ ُٓه
ًؤه
َُتُكُياْ بُ ثًٌَ بشطُكاٌُ ئَُ سيٌَِايًُ.
سِيٌَِايًاُُ بؤ ُىيَلشدُُوٍَ ًؤه

ماددةي (:)8
دةشتبةرداربووىي مؤلَةت:

َُتُكٍُ بًَت بؤ كُطًَلٌ تش بَُ ًُسجاٍُُ خىاسَوَ-:
َُتٌ فشرؤػتين ًٍُ دَتىاٌَُ دَطتبُسداٌُ ًؤه
خاوَْ ًؤه
 -1دَطت بُسداسبىوْ (تِاصي) هُ سِيَطاٍ بُسيَىَبُسايُتٌ ياطايٌ فُسًاُطُكاٌُ طُػت و طىصاسَوَ بلشيَت.
 -2سَِصاًُُذٍ دَطتُ وَسبطرييَت.
2015 /12/30

– –6

ذمارة ( )193العدد

َُتٌ ًٍُ فشرؤػتين تًَذا ُٓبًَت.
 -3كُطٌ تُُاصي بؤ كشاو دَبٌَ ًُٓىو ًُسجُكاٌُ وَسطشتين ًؤه
ماددةي (:)9
مةرجةكاىي مةي فرؤشنت:

َبطرييَّ بُ ثًٌَ تايبُمتُُذياْ بُبٌَ ئاًًَشٍ طاسدكُسَوَ ،وَ ُٓسوَٓا ثًَىيظتُ
 -1ثًَىيظتُ خىاسدُُوَكاْ ُٓه
سَيف طىجناو و جىاْ دابِذسٍَ بؤ منايؼلشدٌُ جؤسَكاٌُ خىاسدُُوَ.
 -2ثًَىيظتُ ُشخ دابِشٍَ هُطُس خىاسدُُوَكاْ بُػًَىَيُكٌ سِووْ و ئاػلشا .
ًُٓ -3ىو جؤسَكاٌُ ًٍُ دَبًَت ًُُُفًَظي ُٓبًَت و كؤُرتِرؤهٌَ جؤسٍ كشا بًَت و هُ كؤطايُكٌ سِيَجًَذساو كشِابًَت.
 -4قُدَغُكشدٌُ فشرؤػتين ًُٓىو جؤسَكاٌُ خىاسدُُوٍَ فُي.
ماددةي (:)10
كاتةكاىي واآلكردٌ و داخصنت:

 -1كاتٌ كشدُُوٍَ ػىيَُِكاْ بَُ ػًَىَيُ دَبًَت :
َُتًاْ وَسطشتىوَ
أ -فشرؤػطاكاْ هُ كاتزًًَش ( ٍ)11بُياٌُ تا ( ٍ)9ػُو  ،بُآلَ ئُو فشرؤػطاياٍُُ كُ ًؤه
ثًَؽ بُسواسٍ دَسضىوٌُ ئَُ سِيٌَِايًاُُ وَ ُضيلّ هُ ػىيَُِ ثريرؤصَكاْ ياْ هُ ػىيَُِ ثاسيَضساوَكاْ ئُوَ
تُُٔا بؤياْ ُٓيُ كشاوَ بّ هُ ًَُىاْ كاتزًًَش ( ٍ)6ئًَىاسَ تا( ٍ)9ػُو.
َُتًاْ وَسطشتىوَ ثًَؽ
ب -باسَِكاْ هُ كاتزًًَش (ًُ ٍ )12ىَسِرؤ تا ( ٍ )11ػُو .بُآلَ ئُو باسِاٍُُ كُ ًؤه
بُسواسٍ دَسضىوٌُ ئَُ سيٌَِايًاُُ وَُضيلّ هُ ػىيَُِ ثريرؤصَكاْ ياْ هُ ػىيَُِ ثاسيَضساوَكاْ ئُوَ تُُٔا بؤياْ
ُٓيُ كشاوَ بّ هُ ًَُىاْ كاتزًًَش ( ٍ)8ئًَىاسَ تا( ٍ)11ػُو .
د -كؤطاكاْ هُ كاتزًًَش ( ٍ )9بُياٌُ تا( ٍ )2دواٍ ًَُىَسِرؤ .
د -سِرؤراٌُ ُٓيين فشرؤػطا و باسَِكاْ ُابٌَ بلشيَُِوَ تا كاتزًًَش ( ٍ )3ثاؾ ًُىَسِرؤ .
 -2كاتٌ داخظتين باسِ و فشرؤػطا دسيَزدَكشيَتُوَ بؤ ًاوٍَ يُن كاتزًًَش هُ وَسصٍ ٓاويّ وَ ُٓسوَٓا هُ
ػُواٌُ ثًَِخ ػُممُ هُطُس ُٓيين .
 -3وَسصٍ ٓاويّ بؤ ئُو سِيٌَِايًاُُ بشيتًُ هُو ًاوٍَ كُ دَكُويَتُ ًَُىاْ  4/1تا. 10/1
 -4دَكشٍَ كاتٌ داخظنت بطؤسدسيَت بُ ػًَىَيُكٌ (بُدَس) بُ سَِصاًُُذٍ ثاسيَضطا و ئًذاسَ طُسبُخؤكاْ
 -5داخظتين باسِ و فشرؤػطُكاْ هُ بؤُُ ئايًًُِكاُذا بُ سِيٌَِايٌ تايبُتٌ يُكُ ئًذاسيُكاْ دَبًَت
 -6دياسٍ كشدٌُ كاتٌ واآلكشدْ و داخظتِِ باسَِكاٌُ ُاو ٓؤتًَوٌ ( )5-4ئُطتًَشَ ُاطشيَتُوَ.
ماددةي (:)11
مةرجةكاىي فرؤشنت:

َُ قُدَغُيُ .
 -1ثًَذاْ و فشرؤػتين خىاسدُُوَ بُو كُطاٍُُ تًًُُُاْ هُ خىاسووٍ  18طاه
ًُ -2سجٌ تايبُت بُ ُٓس جؤسيَم .
أ -فشرؤػطا-:
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 -1دَتىاٌَُ ًٍُ بفشرؤػٌَ تُُٔا بُ تان و بؤٍ ًُُ بُ كؤ بفشرؤػٌَ .
 -2خىاسدُُوَ هُ ُاو فشرؤػطا قُدَغُيُ بُ ًُٓىو جؤسيَم.
ُ -3اتىاُآ خىاسدْ و ًُصَ ياْ ُٓس كاآليُكِ تش بفشرؤػٌَ جطُ هُ ضُسَصات (ًلظشات) .
ب -باسِ-:
 -1دَتىاٌَُ ًٍُ بفشرؤػٌَ تُُٔا بُ تان و بؤٍ ًُُ بُ كؤ بفشرؤػٌ
ُ -2اتىاٌُ خىاسدْ و ًُصَ ياْ ُٓس كاآليُكٌ تش بفشرؤػٌَ بؤ خىاسدْ (اطتٔالن) هُ دَسَوٍَ باس.
د -كؤطا-:
 -1دَتىاٌَُ ًٍُ بفشرؤػٌَ تُُٔا بُ كؤ بؤٍ ًُُ بُ تان بفشرؤػٌَ .
 -2خىاسدُُوَ هُ ُاو كؤطا قُدَغُيُ بُ ًُٓىو جؤسيَم .
ُ -3اتىاٌَُ خىاسدْ و ًُصَ ياْ ُٓس كاآليُكٌ تش بفشرؤػٌَ .
ماددةي (:)12
مةرجة طصتيةكاٌ:

َبىاطشيَت كُ ُاوٍ ػىيَُِكٍُ تًَذا تؤًاس كشا بًَت بُ صًاٌُ كىسدٍ و صًاُُكاٌُ تش
 -1ثًَىيظتُ تابوؤيُن ُٓه
 -2ثًَىيظتُ تؤًاسيَم (طحى) دابِشيَت بؤ تًَبًُِكاٌُ هًزُُ ثؼلًِين بُسِيَىَبُسايُتٌ طؼي طُػت وطىصاسٍ
ثُيىَُذيذاس.
 -3ثُيشَِوكشدٌُ ُٓس سيٌَِايًُن كُ هُ دَطتُ دَسدَضًَت.
ماددةي (:)13
شةرثيَضي خاوةٌ مؤلَةت:

َطشتين طُسثًَضٌ
ُٓس كُطًَم طُسثًَضٌ ًاددَكاٌُ ئَُ سِيٌَِايًُ بلات طضا دَدسٍَ بُ ئاطاداسكشدُُوَ بؤ ُٓه
بؤ ًاوٍَ ( )15سِرؤر و هُ كاتٌ دووباسَ بىوُُوَ ياخىد بُسدَواَ هُطُس ثًَضٌ بؤ ًاوٍَ (ً )1اُط ػىيَُِكُ
دادَخشيَت.
َُتُكٍُ ثىضُ َي دَكشيَت هُ اليُْ دَطتٍُ طؼي
هُ كاتٌ بُسدَواَ بىوْ هُطُس ثًَضٌ بؤ جاسٍ ط ٌَ يَُ ًؤه
طُػت و طىصاس .

ماددةي (:)14
دةشةآلت:

دَطتٍُ طؼتِ طُػت و طىصاس بؤٍ ُٓيُ بُػًَم هُ دَطُآلتُكاٌُ خؤٍ ببُخؼٌَ بُبُسِيَىَبُسايُتًُ طؼتًُكاٌُ
طُػت وطىصاسٍ هُ ثاسيَضطاكاْ و ئًذاسٍَ طُسبُخؤكاْ ،

ماددةي (:)15

ئَُ سيٌَِايًُ كاسٍ ثًَذَكشيَت هُ بُسواسٍ بآلوكشدُُوٍَ هُ سرؤرُاًٍُ (وَقايعِ كىسدطتاْ) .
ىةورؤز مةولود حمند ئةمني
وةزيرى شارةواىى و طةشت و طوزار

2015 /12/30

– –8

ذمارة ( )193العدد

ثةرلةماىى كوردشتاٌ – عيَراق
ذمارة  5937/3/4:لة 2015/12/14

بـةيـاٌ

ٌَ (  ( )1999ياطاٍ بآلوكشدُُوَ هُ سرؤرُاًٍُ فُسًٌ
ثؼت بُذىكٌٌ ًاددَ (  ٍ) 8ياطاٍ رًاسَ ( ٍ)4طاه
ٍَُ ضاث هُ بشِطٍُ ( دووََ )ٍ ًاددٍَ ( ثًَِحَُ ) دَقٌ كىسدٍ هُ
وَقايعٌ كىسدطتاْ ) و ،هُ بُس ئُوٍَ ُٓه
ٌَ  ( 2006ياطاٍ وَصاسَتٌ كاسَباٍ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ – عًَشاق )  ،بؤيُ بُثًَىيظت
ياطاٍ رًاسَ ( ٍ)5طاه
َُكاْ ساطت بلشيَتُوَ و  ،دَقُكُ  ،بَُ ػًَىَيٍُ خىاسَوَ خبىيَِذسيَتُوَ :
صاُشا ُٓه
 -1بشِطٍُ ( دووََ )ٍ ًاددٍَ ( ثًَِحَُ )ٍ ياطاكُ بُ كىسدٍ بَُ ػًَىَيٍُ خىاسَوَيُ :
وَصيش بؤٍ ُٓيُ  ،بؤ طاُا بُ كاسخظتين ذىكٌُكاٌُ ئَُ ياطايُ سِيٌَِايطُهٌ ثًَىيظت دَسبًَين .

جعفر إبراٍيه ئيَنييلي
جيَطري شةرؤكي ثةرلةماىي كوردشتاٌ -عيَراق
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وةزارةتى داد
بةياىى ذمارة ()11ى شالَى 2015

ٌَ
بُثًٌَ ئُو دَطُآلتٍُ ثًٌَاُذساوَ هُ (ًاددٍَ ُؤيَُ  /بشِطٍُ دووََ) هُ ياطاٍ وَصاسَتٌ داد رًاسَ ( )13طاه
( )2007بشِياسًاُذا بُ -:
 كشدُُوٍَ ٓؤبٍُ ًىوضُ هُ ( بُسيَىَبُسايُتٌ رًًَشياسٍ ) هُ بُسيَىَبُسايُتٌ طؼي ثُمياُطٍُ دادوَسٍ.بةياىى ذمارة ()12ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ ئَُ دوو ٓؤبٍُ خىاسَوَ هُ بُسيَىَبُسايُتٌ سِآًَِاْ و ثُسَثًَذاْ هُ ديىاٌُ وَصاسَت .يةكةوٓ :ؤبٍُ تىيَزيُِوَ و ثُسَثًَذاٌُ كاسطًَشٍ ( ايبشح ٚايتطٜٛس االداز.) ٟ
دووةوٓ :ؤبٍُ طُػُثًَذاٌُ ًشرؤيٌ ( ايتُٓ ١ٝٝايبشس. ) ١ٜ
بةياىى ذمارة ()13ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ ٓؤبٍُ ًىوضُ هُ بُسِيَىَبُسايُتٌ طؼي تؤًاسكشدٌُ خاُىوبُسَ.بةياىى ذمارة ()14ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ بُػٌ ُاطِاًُّ فُسًاُبُساْ هُ بُسِيَىَبُسايُتٌ ئايي هُ ديىاٌُ وَصاسَت .بةياىى ذمارة ()15ى شالَى 2015

 -1بُطتُِوٍَ ئًؽ و كاسٍ تؤًاسكشدٌُ خاُىوبُسَ هُ طِىسٍ ُاذًٍُ بِطشد بؤ طُس بُسيَىَبُسايُتٌ
تؤًاسكشدٌُ خاُىوبُسٍَ ساًُُ .
 -2بُطتُِوٍَ ئًؽ و كاسٍ تؤًاسكشدٌُ خاُىبُسَ  ،هُ طِىسٍ ُاذًٍُ خذساْ بؤ طُس تًَبًُِسايُتٌ
تؤًاسكشدٌُ خاُىبُسَّ ضىاسقىسُُ.
 كشدُُوٍَ ئَُ بُؾ و ٓؤباٍُُ خىاسَوَ هُ بُسيَىَبُسايُتٌ ثُيىَُذيًُكاْ هُ ديىاٌُ وَصاسَت .يةكةو :بُػٌ ثًَشاطُياُذْ و ٓؤػذاسيلشدُُوَ (قطِ ايتبًٝػات ٚاالْرازات).
َطُُاًُ ُاوخؤيًُكاْ ( شعب٘ تصدٜل ايطٓدات ايداخً. ) ٘ٝ
دووةوٓ :ؤبٍُ ثُطُُذكشدٌُ بُه
َطُُاًُ بًاًُُكاْ ( شعب ١تصدٜل ايطٓدات االدٓب.) ٘ٝ
شيَ يةوٓ :ؤبٍُ ثُطُُذكشدٌُ بُه
َطشتين بُسايًُكاْ ( شعب ١االزشٝف ).
ضوارةوٓ :ؤبٍُ ُٓه
بةياىى ذمارة ()17ى شالَى 2015
-

كشدُُوَّ ٓؤبُّ درؤطًُ هُ بُسيَىَبُسايُتِ خؤيُتِ هُ ديىاُِ وَصاسَت .
بةياىى ذمارة ()18ى شالَى 2015

 كشدُُوَّ ئَُ دوو ٓؤبُّ خىاسَوَ هُ بُسيَىَبُسايُتِ كاسوباسّ ياطايِ هُ طُسرؤكايُتِ داواكاسّ طؼتِ .ٓ -1ؤبُّ ثًَذاضىوُُوَ ٓ -2ؤبُّ ئاًاس
شـياٌ ضميب
وةزيري داد
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وةزارةتى ثةروةردة

بةياىى ذمارة ()5ى شالَى 2015

ٌَ
بُثًٌَ ئُو دَطُآلتٍُ ثًٌَاُذساوَ هُ ( ًاددٍَ  /22بشِطٍُ  ) 3هُ ياطاٍ وَصاسَتٌ ثُسوَسدَ رًاسَ ( ّ)4طاه
(ًُٓ ّ)1992ىاسكشاو بشِياسًاُذا بُ-:
 كشدُُوٍَ ٓؤبُيُن هُ بُسيَىَبُسايُتٌ طؼي ثُسوَسدٍَ ثاسيَضطاكاْ ُٓ /وهًَش /دٓؤن  /طوًٌَاٌُ/طُسًًاْبُُاوٍ ( ٓؤبٍُ قىتاخباُُ ئًظالًًًُكاْ ) بُ ًُبُطي سِاثُسِاُذٌُ كاسَكاًُاْ.
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/10/7بةياىى ذمارة ()6ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ بُسِيَىَبُسايُتًُن بُُاوٍ ( بُسِيَىَبُسايُتٌ خىيَِذٌُ ئًظالًٌ ) هُ ديوىاٌُ وَصاسَت طوُس بوُبُسِيَىَبُسايُتٌ طؼي فًَشكشدٌُ بُِسَتٌ و باخضٍُ ًِذاآلْ بًَت .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/11/12بةياىى ذمارة ()7ى شالَى 2015

َِ  2013و بُثًٌَ ئُو دَطُآلتٍُ ثًٌَاُذساوَ هُ ( ًاددٍَ  /22بشِطٍُ ) 3
دوابُدواّ بُيامناْ رًاسَ ( ّ)1طاه
ٌَ (ًُٓ ّ)1992ىاسكشاو بشِياسًاُذا بُ-:
هُ ياطاٍ وَصاسَتٌ ثُسوَسدَ رًاسَ ( ّ)4طاه
 كشدُُوٍَ ( ثُمياُطاٍ سِآًَِاْ و طُػُثًَذاٌُ ثُسوَسدَيٌ ) هُ بُسيَىَبُسايُتٌ ثُسوَسدٍَ قُصاٍ ئاًًَذٍطُس بُ بُسيَىَبُسايُتٌ طؼي ثُسوَسدٍَ دٓؤن .
 -ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/12/1

د.ثصتيواٌ صادق عبداهلل
وةزيري ثةروةردة
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايييى
بةياىى ذمارة ()2ى شالَى 2015

ٌَ
َجؼت بُ بشِطُ دووٍَ ًاددَّ ػُػَُ هُ ياطاٍ وَصاسَتِ ئُوقاف و كاسوباسّ ئايًِِ رًاسَ ( ّ)11طواه
ثاه
( )2007وَ هُ بُس ثًَىيظي كاس بشِياسًاُذا بُ-:
 -1كشدُُوٍَ تًَبًُِسايُتٌ ئُوقاف و كاسوباسٍ ئايًين ُاذًٍُ طُالذُدديّ ( ثريًاَ )
 -2ئَُ تًَبًُِسايُتًُ طُس بُ بُسِيَىَبُسايُتٌ ئُوقاف و كاسوباسٍ ئايًين ػُقآلوَ دَبًَت هُ طِىسٍ
بُسيَىَبُسايُتٌ طؼي ئُوقاف و كاسوباسّ ئايًين ثاسيَضطاٍ ُٓوهًَش 0
 -3ئَُ بُياُُ كاسٍ ثٌَ دَكشٍَ هُ بُسواسٍ دَسضىوًُُوَ0 2015/12/14
د .ثصتيواٌ صادق عبداهلل
وةزيري ئةوقاف و كاروباري ئاييين بةوةكالةت
2015 /12/30
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وةزارةتى كصتوكالَ و شةرضاوةكاىى ئاو
بةياىى ذمارة ()2ى شالَى 2015

ٌَ
بُثًٌَ ئُو دَطُآلتٍُ كُ ثًٌَاْ دساوَ هُ ياطاٍ وَصاسَتِ كؼتىكايَ و طُسضاوَكاُِ ئواو رًواسَ ( ٍ)6طواه
 2010و هُ بُس بُسرَوَُذٍ طؼي بشِياسًاُذابُ -:
َُتٌ كاتٌ بؤ دسوطت كشدٌُ سَروو بؤ ًاوٍَ ( )1يُن طايَ.
 ساطشتين سِيٌَِايٌ ًؤه هُ سِرؤرٍ بآلوكشدُُوٍَ هُ سِرؤرُاًٍُ وَقايعٌ كىسدطتاْ.عبد الصتار جميد
وةزيري كصتوكالَ و شةرضاوةكاىي ئاو
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى ئاوةداٌ كردىةوة و ىيصتةجآ كردٌ
ذمارة  7150:لة 2015/12/9
بةياىي ذمارة ( )1شالَي 2015

َِ  2012ياطواّ سِيَطوا
بُ ثًٌَ ئُو دَطُآل تُّ كُ ثًٌَاْ دساوَ هُ ًاددَّ ( ّ)25ياطاٍ رًواسَ ( ّ)3طواه
طؼتًًُكاُِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ – عًَشاق وَ ئاًا رَ بُ بشِطُّ (دووََ و طٌَ يَُ )ّ ًاددَّ يُكَُ هُ بُػوِ
َجؼت بُ كؤُىوطِ ٓاوبُػِ ًَُىاْ وَصاسَتِ ئاوَداْ كشدُُوَ و ًُؼتُجَِ كشدْ و وَصاسَتِ
يُكًُِ ياطاكُ  ،ثاه
ُاوخؤ و وَصاسَتِ داسايِ و ئابىوسّ  ،وَ دواٍ ثُطِذ كشدٌُ ًاطتُس ثالُِ سِيَطا وباُُكاٌُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ
بشِياسًاُذا بُ دياسّ كشدُِ سِيَطا طؼتًًُكاْ ه ُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ بَُ ػًَىَيُّ خىاسَوَ:
يةكةو:

رِيَطاي خيَرا  /ئُو سِيَطا طؼتًًُيُ كُ تايبُت بؤ ٓاتىوضؤٍ ئؤتؤًبًى ُُخؼُّ بؤ كًَؼشاوَ و داًُصساوَ .
َم و طاًاُِ ٓاوػاْ و ُض يلِ خؤّ ُاكات واتُ (ػىسَداسَ) ًُ ،وداّ ٓاتىوضؤّ ئؤتؤًبًوٌ
خضًُت بُ ًىه
تًايذا جًاكشاوَتُوَ  ،وَ هُ ًُٓاْ ئاطتذا يُكرت ُابشِْ  ،ئَُ جؤسَ سِيَطايُ هُ ًاطتُس ثالُِ سِيَطاوباُِ
كىسدطتاْ داُشاوَ (وَ هُ ثالْ دايُ هُدآاتىو هُ كىسدطتاْ دسوطت بلشيَت) .
دووةو :

رِيَطا شةرةكي يةكاٌ  /ئَُ سِيَطا قريتاو كشاواُُيُ كُ (دوو طايذْ ياْ يُن طايذ) كُ ػوواسو ػوواسرؤضلُكاْ بُ
َُ
َتاُِ دساوطٌَ بُ يُكُوَ دَبُطتًَتُوَ هُ سِيَطاٍ خاه
يُكُوَ دَبُطتًَتُوَ ُٓسوَٓا ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ و وال
طِىسيُكاْ  .وَن هُ خؼتُّ خىاسَوَ دياسٍ كشاوْ.
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 -1ثاريَسطاى ٍةوليَر :
رًاسّ

ص

ُاوّ سِيَطا

1

ُٓوهًَش  -خُبات

2

2

ُٓوهًَش  -ثشدٍَ

2

3

ُٓوهًَش  -خمٌىس

4

أُٓ -وهًَش  -كُطُِصاْ
ب -كُطُِصاْ  -كؤيُ -طًَشِياُِ
(درؤكاْ -بًَظتاُُ )

5

ا -طًَشِياٌُ طىيَش  -بِجًَشيَض
ب -بِجًَشيَض  -طىيَش

6

سِيَطا

جؤسّ سِيَطا

ص

ُاوّ سِيَطا

دوو طايذ

11

طؤساْ ًًَ -شطُطؤس -
ضاًُ  -ػًَشواْ ًاصْ

يُن طايذ

دوو طايذ

12

طؤساْ  -طًذَكاْ

يُن طايذ

دوو طايذ

13

طؤساْ  -سِواُذوص

يُن طايذ

ا -دوو طايذ

14

ب -يُن طايذ
ا -دوو طايذ
ب -يُن طايذ

آُ -وهًَش  -بُطتؤسَ  -كؤسٍَ -
ػُقآلوَ ً -اًُ جُهلُ
ب -بُطتؤسَ  -طُالذُدديّ -

3

رًاسَّ
سِيَطا

15

دوو طايذ

16

طُسّ بُسدّ  -طًذكاْ /

جؤسّ سِيَطا

يُن طايذ

سِيَطاّ كُرَن
صاسطُىل  -كاوهؤكاْ -
جىُذياْ/باصُُيِ

يُن طايذ

يُن طايذ

خُهًفاْ  -باهًظاْ

كؤسَِّ
7

طًَشِياُِ ًاًُجُهلُ ُٓ -سيش-
طجًوم  -خُهًفاْ  -طؤساْ -

3

يُن طايذ

11

دوو طايذ

كؤيُ  -داوداوَ  -دوكاْ

ضؤًاْ  -ذاجِ ئؤًُساْ  -طِىوس
8

طًَشِياُِ ًاًُجُهلُ  -باطشًُ -
طًَشِياُِ قُُذيى  -ثشدّ قُُذيى

دوو طايذ

11

كؤيُ  -تُق تُق

يُن طايذ

9

طًَشِياُِ قُُذيى  -طًَشِياُِ ُٓسيش

يُن طايذ

11

بُطتؤسَِ  -خاهىاْ -
ئًفشاص  -خُبات

يُن طايذ

10

طجًوم  -خُالْ  -سِيَضاْ  -بوَِ -
َِذَ
باسصاْ  -ثشدّ باه

يُن طايذ

22

بُطتؤسَِ  -طؤًُطجاْ

يُن طايذ

 -2ثاريَسطاى شميَناىى
ز

ىاوى ريَطا

1

طوًٌَاٌُ -تاطوىجُ -باصياْ -
تُكًُ -ضًُضًُايَ – باٌُ
ًُقاْ  -قُسَ ُٓجنري-
كُسكىن

2

ضًُضًُايَ  -ابشآًٍ اغا

ذمارةى

جؤرى ريَطا

ز

ىاوى ريَطا

ريَطا
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4

ذمارةى

جؤرى ريَطا

ريَطا

دوو طايذ

8

طوًٌَاٌُ  -تاجنُسِرؤ

4

دوو طايذ

يُن طايذ

9

تاجنُسِرؤ  -عُسبُت -واسًاوَ

4

دوو طايذ

– –13
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تاطوىجُ  -ثريًَُطشوْ -

3

درؤكاْ

4

درؤكاْ  -ضِاساْ  -ضىاسقىسُُ
 -سِاًُُ

5
6
7

دوو طايذ

10

دوو طايذ

11

واسًاوَ  -دَسبُُذخياْ  -ثًَباص
 -كُالس

يُن طايذ

4

تاجنُسِرؤ  -صسطىيَض  -قُسَداغ -
طُُطاو

يُن طايذ

 -قادسكُسََ  -سِيَطاٍ بُغذاد

سِاًُُ  -راساوَ

يُن طايذ

12

راساوَ  -قُالدصٍَ

دوو طايذ

 13طُيذ طادق  -ػاُُدَسّ -
ثًَِحىيّ
َجاسيَض-
ُاه

قُالدصٍَ ًَٓ -شرؤ

يُن طايذ

14

دوو طايذ

تاجُسِرؤ  -طُيذ طادق

يُن طايذ
يُن طايذ

َُجبُ
طُيذ طادق ُٓ -ه

 -3ثاريَسطاى دٍؤك
ذمارةى
ريَطا

ز

ىاوى ريَطا

1

دٓىن  -صاويتُ  -طىساتىكا

دوو طايذ

2

طىاسَتىكا -طشطِم -ئاًًَذٍ-
َِذا
ديَشَهىن  -ثشدّ باه

يُن طايذ

10

3

دٓىَن  -صاخى  -ابشآًٍ اخلوًى

دوو طايذ

11

2

ابشآًٍ خوًى  -دووسياُِ

4

ديشَبىوْ

جؤرى ريَطا

ز

ىاوى ريَطا

9

باعُدسَّ  -ػًَف ػشيّ -
سوظًا  -بُسدَسؾ

دوو طايذ

سوظًا  -ثشدّ طىثاي

يُن طايذ

سوظًا  -ئاكشَّ  -ثشدّ

دوو طايذ

قُُذيى

دوو طايذ

12

بُسدَسَؾ  -كُهُن

يُن طايذ

يُن طايذ

13

ًفشق ػًغ ػشيّ ُ -اوَساْ

دوو طايذ

دوو طايذ

14

كُهُن  -ثشدّ خاصس

15

بُسدَسَؾ  -ثشدّ ًِذاْ -
دوسياُا بعؼًكُ

5

طشػني  -ديَشَبني  -ثشدّ طرًَوُ

6

ئاهىكا  -فايذَ  -بُدسيم

7

بُدسيلَِ  -باعُدسَّ

يُن طايذ

8

دٓىن  -باعُدسَّ

يُن طايذ

2

ذمارةى
ريَطا

جؤرى ريَطا

2

دوو طايذ
يُن طايذ

شيَيةو :
رِيَطا الوةكيةكاٌ  :ئَُ سِيَطا قريتاو كشاواُُيُ ياْ قريتاو ُُكشاواُُيُ كُ (يُن طايذْ) هُ ًَُىاْ ػاسرؤضلُكاْ دسوطت كشاوَ

ُٓسوَٓا تؤسٍ سِيَطا طُسَكًُكاْ بُيُكُوَ دَبُطتًَتُوَ ُٓ .سوَن هُ خؼتُّ خىاسَوَ دياسٍ كشاوْ.

 -1ثاريَسطاي ٍةوليَر
ىاوى ريَطا

ز

1
2

ز

ىاوى ريَطا

عُُلاوَ  -بُذشكُ  -بُسذىػرت-

29

ثريداود  -ػًَخ ػًَشواْ  -عُويَُِ

57

عُُلاوَ – طُصُُ  -ئًفشاص

30

ًىستلُ  -قىضُبوباغ  -قؤسِيتاْ

َِ مساقىىل -
 58طىالون  -دوه
بًَظتآًُُ /ضرؤث

ػاخؤالئَّ  -ئًفشاص كًُاي

2015 /12/30

 -طًَشِياُِ دَهُطىي
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ز

ىاوى ريَطا

طؤًُطجاْ  -طىالون  -طُسرؤتُ
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3

عُُلاوَ  -كُسِن  -ثريصيّ

 4طُصُُ  -قُالُضؤغاْ  -طًَبرياْ -
كاُِ قشراهُ
 5بُسذىػرت -كُوسوطؤطم  -سِيَطاّ
(خُبات  -ئًفشاص )

6

قىػتُثُ  -بًَظتاُُ  -ديَطُهُ

 7بًَظتاُُ  -كاُِ بضسَ  -قُػكُ -
ثشدٍَ

8

سِيَطاٍ كؤٌُ (ُٓوهًَش  -ثشدٍَ )

9

ًُمخىوس  -قُساد

10

ئُطرابُهُن  -طًَبرياْ  -قىػتُثُ

َُ -
 11سِيَطاّ تشِاُضيَت  /كاُِ قشراه
سِيَطاّ طىيَش  -سِيَطاّ ًُمخىس

12

خُبات  -طفُيُ  -خاهِذ

13

ثريَفات  -درؤسَّ  -سِيَضاْ

31

َُ  -قىسِػاغوى  -قىػتُثُ
دووكُه

 59ثشدّ قُُذيى  -بًَخٌُ  -كاٌُ
كؤهم

 32سِيَطاٍ طىيَش -قؼوَُ/طشد عاصَباْ 60 -
ػًُاًم

33

ًىستلُ  -بًَظتاُُ

َذاغاْ -
ٌَ خىاسوو  -داه
 34دَهىطىه
ػًَشاوٍَ طُسوو

 35خاهىاْ وطىًُهًاْ  -طُسوّ
دَالالْ  -ضشَِ

 36طؤساْ ُٓ -طِاْ  -طُسوّ بًَؼَِ
َِ عٌش ئاغا  -مسًالْ
 -دوه

37

َِ سِرؤطتَِ
بُسطوني  -مسًَالْ  -درؤه

 38مسًَالْ  -طُالهُ  -س ِيَطاّ
طُسَكِ ( طؤساْ  -ضؤًاْ )
 39ثشدّ سَِػذوس  -قُطشَّ -
َُيًاْ
َِ باه
طًَشِياُِ كؤجاس  -درؤه
 40ثشدّ ذافًض  -خاُُقا -
َِ ػًُٓذاْ
بؤكشيظلاْ  -درؤه

 41بُسصيَىَ ً -اوهًاْ  -دَسطُهُ -
َِ خاُُقا
سِيَطاّ درؤه

14

طؤسَِتى  -ػاُُدَس

42

ضؤًاْ  -خؤػلاْ -ئًََِِ

61
62
63

ًاًُجُهلُ  -فشيض ٓ -رياْ
طُسرؤتُ  -ئُطجًِذاسَ
ئاقىباُِ طُسوو  -كُوَستًاْ
صياسَتِ كؤسَِّ  -طُالذُدديّ

 64بُسبًاْ  -داسَبضًاسَ  -صياسَتِ
كؤسَِّ  -ئارطُ  -كؤسَِّ
 65بُسبًاْ  -ثاُلاْ  -باطلُكاسيتُ
 -قُُذيى

66

َِذ
سِيَطا ّ طشِاو  -طُسّ بو

67

سِيَطاّ ًُالئؤًُس  -خاُضاد

 68طُسكُُذ خُيالُِ  -سِيَطاّ
طُسَكِ دَػتِ ُٓسيش
 69ثشدّ تُُطُتىس  -بُسّ ُضاسّ -
ثشدّ بوَِ
 70صسطىص  -ئارطُ  -ديىيّ  -سَِصطُ
 -باباجًحم  -دَػتِ ُٓ -سيش

15

كىساْ  -كاُِ بؤت  -بًَذياي

43

َظاكؤ  -طىجاس
درؤه

71

صسطىص  -بابُجًحم  -يُن ًاال

16

ػًَشواْ ًُصْ  -طًَولِ ً -ريرؤص

44

طؤالٍ وَستٌَ  -وَستٌَ  -بُسطىي

72

داوداوَ  -تُق تُق

45

سواُذص  -درؤىل ئاكؤياْ

 73تُق تُق  -طًَطشتلاْ  -بُطتِ
ػُهغُ  -قُػكُ

18

ػاوساوَ  -ديَوضياْ

46

طوِ عوِ بط  -بًَخايَ  -سواُذص

74

19

ٓاودياْ  -كُوُُطىُذ  -دَػتِ

47

َلاْ
طؤساْ  -خُه

20

خُالْ ُُ -واخني ٓ -اودياْ

48

طؤجاس  -ضِرياْ

21

كُهُكني  -ضًاّ بُُِ ُٓسيش

49

22

خُهًفاْ  -طشيَؼٌُ  -خُالْ

50

ئُػلُوتىاْ ًُ -سِاْ  -ثرياْ -
بُسًًضَ

طاسداو  -ذظكًَى

23

خُهًفاْ  -ضًاّ كؤسَِن

51

ضاًُ  -ثرياْ  -طًَشِياُِ بُسًًضَ

 17ذظكًَى  -ػًَشرؤكًاْ  -ضًاّ
قُهُُذَس

ٓريتَِ  -طًَشِياُِ بُسًًضَ
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75

داوداوَ  -ثشدّ طؤثتُثُ
تُق تُق  -ػًىَطىس

 76ثشدّ سِوباسّ كؤيُ  -ػًىاػؤن -
سِيَطاّ (ُٓوهًَش -كؤيُ )

77

ضؤَ ذًذس ُ -اطشاوَ

 78ػًَخ ًًُىدياْ  -صيُِتري-
باهًظاْ

79

طًذكاْ  -طُىل هًتاْ  -كؤهًت
ذمارة ( )193العدد

24

َاوَ ٓ -رياْ ًٓ -ضرؤث
ػُقو

52

ًًَشطُطىس  -ثرياْ

25

جُرًُلاْ  -قُسَقاضني

53

جُهٌ ُ -اصَُني  -كؤهلُ سَِؾ

26

قُسَقاجني  -باوَخُالْ  -جُسطُصَوٍ -
كىدَسياْ ُٓ-باباْ  -طُسوّ دَالالْ -

27

ُٓباباْ  -باطلُكاسيتُ

28

بُِطالوَ  -باخضُ  -ضًُشطُ -
سِيَطاّ (بًَظتاُُ  -ديَطُهُ)

 54دَسبُُذّ ػُقالوَ ً -اوَساْ -
طُسكُُذ خُيالُِ
َُ  -الطُ -
َاوَ  -تشطاه
 55ػُقو
ضِرياْ

56

 80طًذكاْ  -دَػتِ ًَٓشتَِ -
هًَولاْ

81

طًذكاْ  -روريوُ ًَٓ -شدْ

82

طًذكاْ  -درؤىل صَسصَّ  -بُسبضيّ

 83ذىجشاْ ُ -اوكُُذاْ  -طُسكُُذ
خُيالُِ

طؤًُطجاْ  -ذىجشاْ

-2ثاريَسطاى شميَناىى
ىاوى ريَطا

ذ

ىاوى ريَطا

ذ

ذ

ىاوى ريَطا

صًَُقٌ  -طريواْ  -باوَكؤضُن

 39قُسَطؤهٌ طُسوو  -بًَظتاْ طىوس
 -كاُِ ثاُلُ

كاُِ ػُيتاْ  -ئاغحُهُس

َُجبُّ تاصَ ً -ىاُِ كؤْ -
ُٓ 21ه
طُساو

 40طوًٌَاٌُ  -كاُِ طؤساْ -قضهُس -
طىسداؾ

ٌَ كؤْ ُٓ -ياطٌ ئًظلاْ
تُيِاه

 22ثًَحىيّ  -طُسًم  -طىساو -
طؤخالْ

41

4

َيٌ  -كاُِ طُوسَ
ئُال

23

ثًَِحىيّ  -ذظّ ئاوا  -بامشاخ

42

درؤهلاْ  -عًظا بُط

5

ضًُضًُايَ  -ػؤسؾ  -طُُطاو

24

سِيَطاٍ طُيشاْ بُُذ

43

كىيشَكاُِ  -تؤبضاوَ

 6ضًُضًُايَ  -تُكًُّ جُباسّ -
قادس كُسََ

25

1
2
3

7
8

تُكًُ  -ئاغحُهُس  -طؤثتُثُ

20

طوًٌَاُِ  -صَسدَبٌ  -ضىاستا

َْ
طُُطاو  -باُِ خًَال

 26صَسدَبٌ  -كاٌُ طاسد -
َُطىوسّ باساو
درؤه

قُسَداغ  -طؤػُْ

27

 9قُسَداغ ُُ -وتَِ  -ػًىّ قاصّ -
باوَ كؤػني

28

 10قُسَداغ  -طًَىطًَِاْ  -باوَ كؤػني
 -دَسبُُذخياْ

29

ضىاستا  -طًىَيى  -ديَشَّ طُسوو
ضىاستا  -طُسطري

44

باسيلُ  -عًظا بُط  -كُهُػًَشَ

دوكاْ  -طاثًوؤْ ًُ -وكُبُ

 45ضُق ضُق  -قُيىاُِ طُوسَ -
ًُوكُبُ

46
47

بِطشد  -دَسبُُذّ سِاًُُ
بِطشد  -كىيَشَكاٌُ

َجاسيَض
ضىاستا  -صَالْ ُ -اه

 48سِاًُُ  -طُسكُثلاْ  -كُوبًِِ
خىاسوو

11

َُ ُاو ٓ -ؤسيَّ
دَسبُُذخياْ  -راه

30

سِيَطاٍ تىًَُوِ ثًَؼشَو

49

ػلاستُ  -بًَتىاتُ  -باسِرؤر

12

َُ
ٓؤسيَّ  -كاُِ راه

31

طًتُن  -تاجنُسِرؤ (عُسبُت)

50

طُُطُطُس  -باساوّ طُسوو

كُالس ًُ -يذاْ

 32قُالضىاالْ ً -اوَت ُٓ -جنريَ
طىوسَ ًُ -سِوَّ  -ديَشيٌَ طُسوو

ثًَباص ًُ -يذاْ

33

13
14
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ًاوَت  -ياهُُكؤص
– –16

51
52

َلىهُ
راساوَ  -كىه
كىالسَ  -بُهلىسِاوَ
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15

كُالس  -كفشّ

16

ًُيذاْ  -قُسَضَُ  -قؤسَِتىو

17

سِيَطاٍ ُاو جىي

18

سِيَطاٍ سِصطاسّ

َُ
 19ػاُُيُسّ -خىسًايَ  -بًاسَ -تُويَو

 34بُسدَ ػني  -كىُُ ًاطٌ  -سِيَطاٍ 53
ًاوَت

 35دَػي خاٌُ ً -اوَت  -طِىسّ
عًَشاق وئًَشاْ

36
37

قوًحُ  -بًظُملًَّ

54

َؼؤ
بُسد بُسد ُٓ -ه
طشد ًُيتُس  -كُويُ

 55طشد ًُيتُس  -ػًًٌََِ طُسوو -
ُاوصَُط

سيَطاٍ كُهُكُوَ

 38س ِيَطاٍ بُسصجنُ

-3ثاريَسطاى دٍؤك
ىاوى ريَطا

ذ

1

طُسطِم  -ئًِؼلَِ

 2طىاسَتىكا  -بُسئاػَِ -
طجًِذاسَّ-طًاسَّ  -ضًُاُلَِ -
كاُِ ًاصَّ  -ػوًا  -ئُتشوؾ

3

ئاػُوا  -طاسَ  -بُسئاؾ

 4طلشيَِِ  -باًُسَُِ  -ئُسادَُِ -
ئًِؼلَِ

ذ

ىاوى ريَطا

ً 33اُطًَؽ  -كىفوَِ  -بُُذا -
داوديُ  -ػشتَِ

34

دوسياُا كىسا ً -اُطًَؽ -
باطًَشات

 35دوسياُا ًاُلًؽ  -بُسوػلا
طعذوُِ  -دوطُسَّ

ذ

ىاوى ريَطا

 65بالْ  -بافلَِ  -ػًُٓا ً -لريغ
 -توذيف

66

طُسطُىلَ  -ئاًادا  -جبًى

 67طشدَطني ًُ -هلَِ  -صيولُ -
طُسدَسياْ

 36باُا طىسَّ  -ػاوسيم ُ -اظذاسا 68 -
بشوذُجُسا  -ئُهِذكَِ  -ضشاَُِ

طشدَطني  -ثشدّ كؼتاف  -سوظًا

 5باًُسَُِ  -ػشتِ  -دَِٓ  -كاَُِ
بُالظَِ  -بابريَّ  -بشيفلا

 37كُسبوِ  -بًَؼِلَِ  -بابىخلَِ -
باُا طىسَّ

 69كًع قوعُ  -صيَولاْ ًُ -ضُيِ -
كاًُالْ

ًُٓضا  -دوكُسَّ  -باتًفا

 38باجوىس  -قاسقاساظا  -بشجًِِ -
صيَىَ

70

 7كاُِ بُالظَِ  -بوًضاْ  -باصَّ -
كاُِ ًُصَُِ  -تًؼًُبًم

 39صاويتُ  -بابوى  -كضو  -ثًذَ -
بًَذوي  -ئُتشيؽ

71

ًً 8ظلا  -دَسطُىلَ ًًظا بُن -
ػًالصا ًٓ -ظَِ  -خشابًا -
ئًلٌاهُ

40

 9ئىسًاَُِ  -بِاظِ ٓ -ذيَُِ -
طاسا طُصُلَِ

 41طًَشِياٌُ بًَظشَّ  -باجوىس -
بُُذاوّ دٓىن

73

قٌشّ  -ئُدَُِ  -طُسَسو  -ئىسَ

 42طذ دٓىن  -ثريوًُسا  -هًِاظا -
باخشًُفا

74

باصيعا ٓ -شوسَّ

 43دوسياُا ػًغ ػشيّ  -عني طفَِِ
 -الهؽ  -دوسياُا ئُتشوؾ

75

6

10
11
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صاويتُ  -بادَّ  -طِذوسَّ -
بُُذاوّ دٓىن
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72

هلاْ  -دوسِياُا طشدَطني
كُهُكضِ  -دوسيؼاْ
ضًُُ  -باسَواْ  -دذوُسَّ
دوهًضاْ  -طشيلا  -كُهُطضِ
ًريطًذا  -باطلُ ديَشَّ
طىطِاوا ً -ريباهًا
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12
13

كاُِ ًاطَِ  -مشايال  -طشواُؽ -

 44ذُطُْ ئاظا  -ئُسًؼت  -ئىصًاُا 76

كاُِ ًاطَِ  -دوسَّ  -طُسصيَشّ

 45ئاهىكا  -ػاسيا  -طًتلَِ -
ثًَشًىغ  -سكاظا

جظش باهىكا

ً -اُطًَؽ

 14كاُِ ًاطَِ ً-ايَِ -بًَذَِٓ -ئىسَ

46

طُسطِم  -كىًُهطُٓا ئاصادّ -
طُىل طُسَطى  -طُس طُظشًًَ -شطُتِ

47

15

 16ئاًًَذّ  -ئاًًَذّ ُىَّ -
ُٓظِذكا  -ثريوصاُا

48

ئاًًَذّ  -كاًُا ًُال  -سووباسّ

49

 18ئاًًَذيَِ  -كاًُا طِحَِ  -بُسَّ
طًوَِ

50

 19ثشدّ باهِذا  -ئاظا ًاسن  -طًذا
 ضَُ جَِ  -ثًَبُسخا  -دوكُسًَّٓ -ى

51

17

20

 -ابشآًٍ صال

ديَشاهىن ٓ -اسيلا  -بًاظا -
طُساَُِ  -ديىكَِ ٓ -وىسا

 21طًَشِياٌُ ػُسًّ  -دوسياُا ػىػَِ
 -دوسيِاُا خشدغ  -ئاكشَّ

22

ئاكشَّ  -ئاهُسَؾ  -طشدَطني

52

بُُذاوا  -توخؽ  -ئاهكىؾ

78

ئُظشيلَِ  -طُىل كىستطَِ

 79طًَشِياٌُ قُسَُاغ  -كشبذَو -
داسَتى  -بًًِاْ  -بؼشياْ  -كُهُن

ضًُاْ  -طُىل سًِاْ  -تًِلَِ
طُىل سًاْ  -بشيفلا  -باهتُ
باطًَشات  -خشابًا  -خىسثًًَِِ
باطًَشات  -طىُذن ُبِ ً -اُطًَؽ
سَػاُلَِ  -باًَُِ  -بًَِاسيِلَِ
 -بًَذوي

81
82
83
84

داسَتى  -طىًُصَسد  -طشدَثاْ
هلاْ  -باريَشَ
قُطشون  -كِذَّ
كُهُكضِ  -بشدَسؾ
طًَشِياٌُ دسيّ  -ثشدّ بريبىب

 54باًَُِ  -ؿىسيا  -كاُِ باطلا -
خُسصا  -بًبىصَّ

86

 24ديِاستُ  -ضًايَِ ثريغ  -ثريَ
كُثشا  -ثشدّ بوَِ

56

25

ديِاستُ  -باًؼٌؽ

57

26

طًَشِياٌُ طشبًؽ  -طشبًؽ رووسّ

58

ػلُفتِ  -ضَُ سَبتلَِ -
بًوٌُُذٍَ
ئُتشوؾ  -ػوًا  -طُسَّ كاًُلا
خىسثًَِِ  -كاُِ باطلا  -خُسصا
ًشيَبا  -قُطشون  -ثشدّ ذظًًََِِ

 27ثريَكُثشا ُٓ -سْ ٓ -ىيلَِ -
ضاسبىت  -باًَُِ

59

28

 60طًَشِياٌُ ذظًًََِِ  -دوسياُا
ػُسًّ  -باكشًاْ  -بًَوٌُُذَّ -
كُػلاظا  -دو ثشَّ
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80

ثشدّ كُهُن  -صُطى

 53ئُتشوؾ  -بولًَف  -بًَبىصَّ -
ُٓطُِكا

 23طًَشِياٌُ صَُتُ  -صَُتُ -
طُسطُىلَ  -كاُِ تىص  -طُسكُُذاي
 -بًَخٌُ

صَُتُ  -ثشدّ صَُتُ رًاسَ 3

ئاكشَّ  -خوني

 85باهكىغ  -ئاطًَِٔ  -تشطزَّ -
دوسِياُا طُىل صاخى

55

 -طشبًؽ ريَشّ

77

باًؼٌؽ  -طظَِ  -دوثشَّ

قُطشون  -خوًولاْ

– –18

87
88
89
90
91
92

ًٓضاظا  -دَسكاس
هًَعى  -ئاظ طُُِ  -دوسياُا باتًفا
صاخى  -طشصيىن  -بًتاطِ
باتًَى  -خشاب ديٍَ
طًًٌََى ً -ظرييم
طًًٌََى  -خاُلَِ
باجًلا  -قُسَوال  -ثًَؼابري -
ديشَبىْ
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29

ئاكشَّ  -كُػلا  -صيَشاظ -

61

طُويالْ

93

باكشًاْ  -كُػلاظا

ديٌَلا  -ؿىسيا  -ػًالْ  -كؼاْ
 -باُلا

30

جبًى ً -ضاس جبًى

62

طًَشِياٌُ طُىل خذيَذا  -باعُدسَّ

94

دسكاسعُجٍ  -ػشاُؽ

31

جبًى  -طُويالْ

63

ًشيَبا  -خِع  -طُىل خذيذا

95

صاخى  -تاوكَِ  -كىفلَِ

32

جبًى  -طُسَّ طادا  -ئاًادا

 64طًَشِياٌُ ُظشا  -ئاصاَخ ٓ -شًاؾ
 بالْ  -توُ  -كُظشَ طىس -ًشيبا

96

صاخى  -باتًفا  -بشبفلا  -كاُِ
ًاطَِ

ضوارةوُٓ :سضِ سِيَطاّ تش ُٓيُ هُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ ثًَِاطُ دَكشيَّ بُ (ٌٓ ديلُ).
َذَطتًَت بُصياد
ثيَيجةو :هُ كاتِ ثًَىيظتذا وَ بُ ثَِ ّ قؤُاغ وَصاسَتِ ئاوَداْ كشدُُوَ و ًُؼتُجَِ كشدْ ُٓه
كشدٌُ بشِطوُّ ُوىَّ وًُٓىاسكشدُوُوٍَ ئوَُ بُياُوُ هُبوُس سِرؤػوِايِ بُسرَوَُوذّ طؼوتِ و هُضىاسضوًَىَّ
ياطاٍ طُسَوَ.
شةشةو :ئَُ بُياُوُ هوُ سِرؤرّ دَسضوىًُُوَ جوٌَ بوُجٌَ دَكشيَوت وَ هوُ سِرؤرُاًوُّ (وَقوايعِ كىسدطوتاْ)
بآلودَكشيَتُوَ.

دةرباز عبداهلل رشول
وةزيرى ئاوةداٌ كردىةوة و ىيصتةجآ كردٌ
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وةزارةتى تةىدروشتى

بُثًَِ ئُو دَطُآلتُّ ثًٌَاُذساوَ هُ (ًاددَّ ػُػَُ /بشِطُّ دووََ ) هُ ياطاّ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ رًاسَ
َِ  ،2007بشِياسًاُذابُ -:
( ّ)15طاه
بةياىى ذمارة ()78ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ ( يُكٍُ طُُتُسٍ ثوُهٌ دَطوتلشد ) هوُ ُُخؤػوخاٍُُ طوىآلْ هوُ قوُصاّ ئواكشٍَ طوُس بوُبُسِيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطي دٓؤن .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/10/19بةياىى ذمارة ()79ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ ( طُُتُسٍ ُُخؤػًُكاٌُ ًوًُم ) هوُ ُُخؤػوخاٍُُ ئافشَتواْ و هوُ دايوم بوىوْ طوُس بوُبُسيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطي ُٓوهًَش .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/10/28بةياىى ذمارة ()80ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ ( ثؤهًلوًِلٌ ثظجؤسٍِ ) هُ بِلٍُ تُُذسوطي قُآلٍ ُىآ هُ بُسيَىَبُسايُتٌ تُُذسوطي دَػيُٓوهًَش طُسبُ بُسيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطي ُٓوهًَش .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/10/28بةياىى ذمارة ()81ى شالَى 2015

َلايُتٌ ) هُ بُػٌ ياطايٌ طُسبُ بُسِيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطي ػاسَصووس .
 كشدُُوٍَ ( ٓؤبٍُ ًىه ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/10/28بةياىى ذمارة ()82ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ ( بُػٌ ضاسَطُسٍ طشوػي ) هُ بُسِيَىَبُسِايُتٌ كاسوباسٍ ثُسطتاسٍ وًاًاٌُ طُس بُ ب.ط.ثالْ داُاْ هُ ديىاُِ وَصاسَت .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/11/2بةياىى ذمارة ()83ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ ( ٓؤبٍُ وَسطشتين دَسًواْ ) هوُ ُُخؤػوخاٍُُ ٓوُُاوٍ فًَشكواسٍ ػوًُٓذ دٓ.وًٌَّ طوُسبُبُسيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطي طوًٌَاُِ .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/11/22د.رِيَلةوت محة رشيد كريه
وةزيري تةىدروشيت
2015 /12/30
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وةزارةتى تةىدروشتى

بُثًَِ ئُو دَطُآلتُّ ثًٌَاُذساوَ هُ (ًاددَّ ػُػَُ /بشِطُّ دووََ ) هُ ياطاّ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ رًاسَ
َِ  ،2007بشِياسًاُذابُ -:
( ّ)15طاه
بةياىى ذمارة ()84ى شالَى 2015
َُجبٍُ ػًُٓذ).
 -طؤسيين ُاوٍ (بُسيَىَبُسايُتٌ تُُذسوطي ػاسَصووس) بؤ (بُسيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطي ُٓه

 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/11/22بةياىى ذمارة ()85ى شالَى 2015

َطاٍ ُٓوهًَش بؤ ثضيؼلٌ دداْ ) طُس بُ بُسيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطي ُٓوهًَش .
 كشدُُوٍَ كؤًُه ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/11/22بةياىى ذمارة ()86ى شالَى 2015

 طؤسيين ( ٓؤبٍُ دداْ ) بوؤ ( بُػوٌ تُُذسوطوي دََ و دداْ ) هوُ بُسِيَىَبُسايوُتٌ طؼوي كاسوبواسٍتُُذسوطي ُٓوهًَش .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/11/22بةياىى ذمارة ()87ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ ( ٓؤبٍُ ًًالكات ) هَُ بُسِيَىَبُسايُتًُ تُُذسوطتًاٍُُ خىاسَوَ طُس بُ بُسِيَىَبُسايُتٌ طؼيتُُذسوطي ُٓوهًَش.
 بُسيَىَبُسايُتِ تُُذسوطتِ -1خُبات-2دَػتِ ُٓوهًَش-3ػكآلوَ  -4طؤساْ -5ضؤًاْ -6باسصاْ  -7خمٌىس ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/12/7بةياىى ذمارة ()88ى شالَى 2015

 طؤسِيين ُاوٍ (بِلٍُ تُُذسوطوي درؤًًوض) بوؤ(بِلوٍُ تُُذسوطوي درؤًًوضرؤ )1وَ كشدُوُوٍَ (بِلوٍُتُُذسوطي درؤًًض )2هُ كًُجٌ دوًًض هُ قُصاٍ طًًٌَى طُس بُ بُسِيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطي دٓؤن
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/12/7بةياىى ذمارة ()89ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ ( ئَُ بِلُ تُُذسوطتًاٍُُ خىاسَوَ ) طُس بُ بُسِيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطي دٓؤن . بِلٍُ تُُذسوطي  -1طىيالْ بؤ ثُُابُساْ..هُ كًُجٌ ثُُابُساْ هُ طىُذٍ طىيالْ هُ قُصاٍ بُسدَسَِؾ .َطٍُ خاُلٌَ هُ قُصاٍ طًًٌََىَ .
 -2خاُلٌَ بؤ ئاواسَكاْ..هُ كؤًُه
 -3بُسدَسَِؾ بؤ ئاواسَكاْ ..هُ كًُجٌ ئاواسَكاْ هُ قُصاٍ بُسدَسَِؾ .
 -ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/12/7

د.رِيَلةوت محة رشيد كريه
وةزيري تةىدروشيت
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وةزارةتى تةىدروشتى

بُثًَِ ئُو دَطُآلتُّ ثًٌَاُذساوَ هُ (ًاددَّ ػُػَُ /بشِطُّ دووََ ) هُ ياطاّ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ رًاسَ
َِ  ،2007بشِياسًاُذابُ -:
( ّ)15طاه
بةياىى ذمارة ()90ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ (طُُتُسٍ بوؤسدٍ كىسدطوتاٌُ) هوُ ُاوبًِواٍ طوُُتُسٍ ػؤسػوٌ دداُوٌ فًَشكواسٍ طوُس بوُبُسِيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطي طوًٌَاٌُ .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/12/7بةياىى ذمارة ()91ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ (ٓؤبٍُ كاسوباسٍ ياطايٌ طشيبُطتُكاْ) و (ٓؤبٍُ بُدواداضىوُُوٍَ طشيبُطتُكاْ) طُس بُ بُػٌطشيَبُطتُكاْ هُ بُسِيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطي طوًٌَاٌُ .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/12/13بةياىى ذمارة ()92ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ (ٓؤبٍُ ضاوديَشٍ ضشِ) هُ ُُخؤػخاٍُُ ئافشَتاْ و هُ دايم بىوٌُ فًَشكاسٍ طُس بُ بُسِيَىَبُسايُتٌطؼي تُُذسوطي ُٓوهًَش .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/12/22بةياىى ذمارة ()93ى شالَى 2015

 طؤسِيين ُاوٍ (طُُتُسٍ سِآًَِاْ و ثُسَثًَذاٌُ تُُذسوطي) بؤ(طوُُتُسٍ ثُسَثًَوذاٌُ ثًؼوُيٌ بوُسدَواَ )CPDطُس بُ بُسِيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطي ُٓوهًَش .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/12/22بةياىى ذمارة ()94ى شالَى 2015

 كشدُُوٍَ (ٓؤبٍُ خىيَّ ًُيّ) هُ ُُخؤػخاٍُُ ػاسٍ فًَشكاسٍ طُس بُ بُسِيَىَبُسايُتٌ طؼي تُُذسوطيطوًٌَاٌُ .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/12/22بةياىى ذمارة ()95ى شالَى 2015

َطٍُ ثضيؼلٌ دداٌُ ثظجؤسٍِ طًذ ؿادق) طُس بُ بُسِيَىَبُسايوُتٌ طؼوي تُُذسوطوي
 كشدُُوٍَ (كؤًُهػاسَصووس .
 ئَُ بُياُُ كاسّ ثآ دَكشيَت هُ سِرؤرّ دَسضىوًُُوَ هُ سِيَلُوتِ .2015/12/22د.رِيَلةوت محة رشيد كريه
وةزيري تةىدروشيت
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وزارة الداخلية
رقه ;  349:4يف 3126/22/23
تعلينات رقه (3126 )22
تعلينات منح اجازة شركات اشترياد املتفجرات واملفرقعات

اضتٓاداً اىل ايصالس ١ٝاملخٛي ١يٓا مبٛدب املاد )3( ٠ايفكس َٔ 1/٠قاْٚ ٕٛشاز ٠ايداخً ١ٝالقً ِٝنٛزدضتإ زقِ ()6
يطٓٚ 2009 ١ملكتطٝات املصًش ١ايعاَٚ ١يػسض تٓعَٓ ِٝح اداش ٠شسنات اضترياد املتفذسات ٚاملفسقعات يف
اقً ِٝنٛزدضتإ  ،قسزْا اصداز ايتعًُٝات اآلت: ١ٝ
املادة االوىل ;-

ٜكصد بايتعابري اآلت ١ٝالغساض تطبٝل ٖر ٙايتعًُٝات املعاْ ٞاملب ١ٓٝاشا ٤نٌ َٓٗا-:
 -1األقليه; اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام.
 -2الوزارة; ٚشاز ٠ايداخً ١ٝألقً ِٝنٛزدضتإ.
 -3الوزير; ٚشٜس ايداخً ١ٝألقً ِٝنٛزدضتإ.
 -4املديرية; َدٜس ١ٜايشسنات االََٓٓٚ ١ٝح االداشات يف ٚشاز ٠ايداخً.١ٝ
 -5الشركة; ايشسن ١طايب ١ايتطذٚ ٌٝفكا يكاْ ٕٛتطذ ٌٝايشسنات ايعساق ٞزقِ ( )21يطٓ )1997( ١يف
املدٜس ١ٜايعاَ ١يتطذ ٌٝايشسنات يف اقً ِٝنٛزدضتإ  ٚاييت متٓح زخص ١ايعٌُ مبٛدب ٖر ٙايتعًُٝات.
 -6اجازة الشركة; زخص ١متٓح َٔ قبٌ ٚشاز ٠ايداخً ١ٝخي ٍٛايشسن ١سل اضترياد املتفذسات ٚاملفسقعات يف اقًِٝ
نٛزدضتإ ٚقفا يًشسٚط ٚايطٛابط احملدد ٠يف ٖر ٙايتعًُٝات .
 -7جلنة التفتيش; دتَٓ ١شرتن ١تشهٌ يف نٌ ستافع ١بس٥اضَ ١دٜس ايشؤ ٕٚايداخً ١ٝا َٔ ٚخيٛي٘  َٔ ٚممجًٞ
االضاٜش ٚايدفاع املدْ.ٞ
 -8املتفجرات; ٖ ٞتًو املٛاد اييت تطتخدّ فكط يف االغساض املدْ ، ١ٝناألعُاٍ األْشاٚ ١ٝ٥ايصٓاعٚ ،١ٝتهٕٛ
عً ٢شهٌ َطشٛم ا ٚعذ ١ٓٝحبٝح ميهٔ تعب٦تٗا يف سفس ايتفذري ٚ،تطتخدّ ٖر ٙاملٛاد يف تٓفٝر املشازٜع
االْشا ١ٝ٥نايطسم ٚاالْفام ٚاعُاٍ املٓادِ ٚتهطري ايصخٛز ٚايتفذري حتت املا.٤
 -9املفرقعات; ٖ ٞاملٛاد املتفذس ٠اييت تطتخدّ الغساض ايرتفٚ ٘ٝايتطً ٖٞٚ ١ٝعباز ٠عٔ عبٛات َٔ غالف
نازت ْٞٛاٚ ٚزق ٞستش ٠ٛمبٛاد َتفذسَ ٠جٌ ايبازٚد ٚايط .ًًٕٛٝٝنُا ختتًف ايٛاْٗا ٚاشهاهلا ٚاسذاَٗا
فُٓٗا االضطٛاَْٗٓٚ ١ٝا املجًجَٗٓٚ ١ا ايهبريٚ ٠ايصػري ، ٠تٓبعح َٓٗا شسازات ْازٚ ١ٜاصٛات ٚالحتدخ
اضسازا عٓد اْفذازٖا.
املادة الجانية;

ايػسض َٔ اصداز ٖر ٙايتعًُٝات ٖ ٛيتٓع ِٝاضترياد املٛاد املتفذس ٠اييت تطتخدّ يف اجملاالت املدْٚ ١ٝاملٛاد
املفسقع ١اييت تطتخدّ الغساض ايتطًٚ ١ٝاملٓاضبات ايعاَٚ ١ارتاصَٓٚ ١ع ادخاهلا اىل اقً ِٝنٛزدضتإ خالفا
يًتعًُٝات.
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املادة الجالجة;

ٜشرتط ملٓح إداش ٠اضترياد املتفذسات ٚاملفسقعات يف اقً ِٝنٛزدضتإ َا:ًٜٞ
 -1إ ٜٛدع َبًؼ ٚقدز ٙمخط ٕٛايف دٚالز أَسٜه ٞيف سطاب ٚشاز ٠ايداخً.١ٝ
 -2تكد ِٜطًب حتسٜس ٟيٛشاز ٠ايداخً / ١ٝاملدٜس ١ٜايعاَ ١يًدٜٛإ َ /دٜس ١ٜايشسنات االََٓٓٚ ١ٝح االداشات عٔ
طسٜل املدٜس ١ٜايعاَ ١يتطذ ٌٝايشسنات تطًب فٗٝا َٓح اداش ٠ايشسن.١
 -3تكد ِٜتعٗد خطَ ٞصدم َٔ ايهاتب ايعدٍ بااليتصاّ بهاف ١ايشسٚط ٚايطٛابط املٛضٛع َٔ ١قبٌ ٚشاز٠
ايداخً ١ٝمبٛدب منٛذز ٜعد هلرا ايػسض َٔ قبٌ ايٛشاز. ٠
 -4تكد ِٜايطري ٠ايرات ١ٝملايو ايشسنٚ ١محً ١االضِٗ ٚاملدٜس املفٛض ٚستاَ ٞايشسنَٚ ١دٜس اذتطابات ٚاملٛظفني
ايعاًَني يف ايشسن ١عً ٢إ ٜه ٕٛمجٝعِٗ َٔ َٛاطين االقًِٝ
 -5تكد ِٜعكد تأضٝظ ايشسن.١
 -6إ الته ٕٛاملٛاد املساد اضتريادٖا َٔ املٛاد احملعٛز ٠دٚيٝا ا ٚاملـشعٛز ٠مبٛدب ايكٛاْني ٚايتعًُٝات املعُ ٍٛبٗا
يف اقً ِٝنٛزدضتإ
 -7إ تطتخدّ املٛاد املطتٛزد ٠يالغساض املدْ ١ٝفكط.
 -8تكد ِٜقا ١ُ٥باملٛاد اييت تٓ ٟٛايشسن ١اضتريادٖا ٚزتاالت اضتخداَٗا.
 -9جيب إ ته ٕٛيًشسنَ ١كس زٝ٥ط ٞال تكٌ َطاس ١ايبٓا ١ٜعٔ .2ّ 100
 -10جيب إ ٜه ٕٛيًشسن ١شتصٕ رتصٕ املتفذسات ٚاملفسقعات خازز سدٚد ايبًدٚ ١ٜمبطاس ١التكٌ عٔ َ 300رت
َسبع ٚتتٛفس ف ٘ٝناف ١شسٚط ايدفاع املدْٚ ٞايطالَ ١ايعاَٚ ١االستٝاطات االَٓٚ ١ٝحتت سساضَ ١شدد.٠
املادة الرابعة ;-

َد ٠االداش ٠ضٓٚ ١اسد ٠قابً ١يًتذدٜد ٚفكا يشسٚط ايتذدٜد احملدد ٠يف ٖر ٙايتعًُٝات.
املادةاخلامصة;-

 -1عً ٢ايشسنٚ ١عٓد َٓشٗا االداش َٔ ٠قبٌ ايٛشاز ٠االيتصاّ بهاف ١ايكٛاْني ٚايتعًُٝات ٚايشسٚط ٚايطٛابط
املعُ ٍٛبٗا يف اقً ِٝنٛزدضتإ.
 -2عً ٢ايشسن ١االيتصاّ بتطبٝل ا ٟتعًُٝات ددٜد ٠تصدز السكا بعد َٓشٗا االداش.٠
 -3عً ٢ايشسن ١تكد ِٜال٥ش ١بامسا ٤ادتٗات اييت طًبت َٔ ايشسن ١املٛاد اييت ضتطتٛزدٖا.
 -4ال جيٛش يًشسن ١ايكٝاّ بعًُٝات بٝع َٔ ايباطٔ يشسنات اخس ٣غري َطذًَ ٚ ١سخص ١مبذب ٖر ٙايتعًُٝات.
املادة الصادشة;-

أوالً; عً ٢ايشسنَ ١طو ايطذالت ايتاي ١ٝيف َكسٖا.
 -1ايطذٌ ايتذاز.ٟ
 -2ضذٌ اذتطابات
 -3ضذٌ تطذ ٌٝطًبات اذتص ٍٛعً ٢املٛاد اييت تطتٛزدٖا ايشسن١
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 -4ضذٌ ايصادزٚ ٠ايٛازد.٠
 -5دفرت ٚصٛالت ايكبض.
 -6ضذٌ شٜازات دتٓ ١ايتفتٝش.
ثانياً; عً ٢ايشسن ١تٓع ِٝاالضتُازات ٚاملًفات ايتاي:١ٝ
 -1اضتُاز ٠طًب اذتص ٍٛعً ٢املٛاد اييت تطتٛزدٖا ايشسنٚ ١املٓعُ َٔ ١قبٌ ايٛشازٚ ٠تسقِ بأزقاّ تطًطً١ٝ
ٚتدخٌ ضُٔ قاعد ٠ايبٝاْات اييت تٓعِ هلرا ايػسض يف املدٜس.١ٜ
 -2املًف ارتاص بهٌ دٗ ١تطًب اذتص ٍٛعً ٢املٛاد اييت تطتٛزدٖا ايشسن.١
ًَ -3ف َٛظف ٞايشسن.١
ثالجاً :عً ٢ايشسن ١تطذ ٌٝمجٝع املًفات ارتاص ١بادتٗات اييت تطًب اذتص ٍٛعً ٢املٛاد ايت ٢تطتٛزدٖا عً٢
قسص َدَر (ٚ )CDازضاهلا شٗسٜا اىل املدٜس ١ٜيػسض تطذًٗٝا يف قاعد ٠ايبٝاْات .
املادة الصابعة;-

 -1جيب عً ٢ايشسن ١تكد ِٜطًب يػسض اضترياد ا ١ٜششٓ َٔ ١املٛاد قبٌ شٗس َٔ ايتعاقد عًٗٝا ٚتبني يف
ايطًب ْٛع املٛاد ٚنُٝاتٗا ٚ ،بًد املٓشأ ٚ ،ايبًد املطتٛزد َٓٗاٚ ،الجيٛش هلا ايتعاقد عًٗٝا اال بعد اذتصٍٛ
عً ٢املٛافك َٔ ١ايٛشاز. ٠
 -2جيب إ ته ٕٛعًُ ١ٝدخ ٍٛاملٛاد اىل سدٚد االقًْٚ ِٝكًٗا اىل شتاشٕ ايشسن ١حتت إشساف ٚزقاب ١االضاٜش
ٚتتشٌُ ايشسن ١نافْ ١فكات ايسقابٚ ١االشساف.
ٜ -3تِ ايهشف عً ٢املٛاد املطتٛزدٚ ٠فشصٗا يف ايٓكاط اذتدٚد َٔ ١ٜقبٌ خبري املتفذسات يًتأند َٔ َطابكتٗا
يًُٛاصفات  ٚايتعًُٝات ٚ ،يف ساي ١عدّ َطابكتٗا ميٓع ادخاهلا ٚعً ٢ايشسن ١اخسادٗا َٔ اقً ِٝنٛزدضتإ.
املادة الجامنة;-

 -1الجيٛش ادخاٍ اَٛ ١ٜاد َتفذس ٠اَ ٚفسقع ١اىل اقً ِٝنٛزدضتإ اال َٔ قبٌ ايشسنات اجملاش َٔ ٠ايٛشازٚ ٠بعد
اذتص ٍٛعً ٢املٛافك ١االَٓٚ ١ٝفل ايشسٚط املٓصٛص عًٗٝا يف املاد ٠ايطابعٖ َٔ ١ر ٙايتعًُٝات.
 -2يف ساٍ ضبط اَٛ ١ٜاد َتفذس ٠اَ ٚفسقع َٔ ١قبٌ ايطًطات املختصٚ ١غري زتاش باضتريادٖا ٜتِ اٜداعٗا يف
شتاشٕ ٚشاز ٠ايداخً ١ٝبعد تٓع ِٝستطس اصٛي ٞبهُٝاتٗا ٚاْٛاعٗا ٚحياٍ املخايف اىل احملهُ ١املختصٚ ١فكا
يًكاْ. ٕٛ
 -3تبك ٢املٛاد املطبٛط ١يف شتاشٕ ٚشاز ٠ايداخً ١ٝذتني صدٚز قساز بات َٔ احملهُ.١
ٜ -4طتٛيف َبًؼ ٚقدز ٙمخط ٕٛايف دٜٓاز عٔ نٌ طٔ َٔ املٛاد املطبٛطً َٜٝٛ ١ا َٔ املخايف نسض ّٛختص، ٜٔ
ٚاذا نإ ٚشٕ املٛاد اقٌ َٔ طٔ ٚاسد ٜطتٛيف َبًؼ ثالث ٕٛايف دٜٓاز عٔ نٌ .ّٜٛ
ٜ -5تشٌُ املخايف ادٛز ايششٔ ٚايٓكٌ  ٚايتفسٜؼ.
املادة التاشعة;-

ٜ -1طتٛفَ ٢بًؼ ٚقدز ٙثالثَ ١الٜني دٜٓاز عٔ َٓح االداش ٙيًشسن َٔ ١قبٌ ٚشاز ٠ايداخً. ١ٝ
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ٜ -2طتٛفَ ٢بًؼ ٚقدز ًَٕٛٝ ٙدٜٓاز عٔ جتدٜد االداش ٙيهٌ شسن َٔ ١قبٌ ٚشاز ٠ايداخً.١ٝ
ٜ -3فتح سطاب باضِ ٚشاز ٠ايداخً ١ٝيف اسد ٣ايبٓٛى تٛدع فٗٝا ايسضَٛات احملدد ٠مبٛدب ايفكستني (َٔ )2،1
ٖر ٙاملادٚ ٠ايفكس َٔ )4( ٠املاد ٠ايجآَٚ ١تصسف بأَس َٔ ايٛشٜس يتطٜٛس ايٛشاز. ٠
املادة العاشرة;-

 -1تشهٌ يف َدٜس ١ٜايشؤ ٕٚايداخً ١ٝيف نٌ ستافع ١ا ٚادازَ ٠طتكً ١دتٓ ١خاص ١بس٥اض ١ضابط َٔ َدٜس١ٜ
ايشؤ ٕٚايداخً ٚ ١ٝعط ١ٜٛنٌ َٔ ضابط َٔ ايشسط ٚ ١االضاٜش  ٚايدفاع املدْ.ٞ
 -2تتٛىل ايًذٓ ١َُٗ ١ايتفتٝش ايدٚزٚ ٟايفذا ٞ٥ملكاز ٚشتاشٕ ايشسن ١اجملاش ٠يػسض ايتاند َٔ تطبٝكٗا
يًتعًُٝات.
 -3يف ساٍ زصد ايًذٓ ١ا ١ٜشتايف ١حيل هلا غًل َكس ايشسن ١ا ٚاملخاشٕ ايتابع ١هلا بصٛزَ ٠ؤقت ١ملد ٠التتذاٚش
( ّٜٛ )15قابٌ يًتذدٜد ملد ٠مماثًٚ ١ملسٚ ٠اسد ٠بكساز َٔ احملافغ اَ ٚشسف االداز ٠املطتكً ٚ ١عًٗٝا زفع
تكسٜسٖا خالٍ ضبع ١اٜاّ يًٛشاز. ٠
 -4عً ٢املدٜس ١ٜيف ايٛشاز ٠زفع تكسٜس دتٓ ١ايتفتٝش اىل ايٛشٜس َسفكا بتٛصٝتٗا يػسض اصداز ايكساز املٓاضب.
املادة احلادية عشر;-

 -1يف ساٍ فكدإ اسد ٣شسٚط َٓح االداشٜ ٠تِ ضشب اداش ٠ايشسنٚ ١اغالم َكسٖا  ٚشتاشْٗا ٚملد ٠التصٜد عٔ
ثالث ١اشٗس ٚ ،عً ٢ايشسن ١اعاد ٠ايٛضع اىل َانإ عً ٘ٝقبٌ ايفكدإ ٚاذمل تتُهٔ َٔ ذيو تًػ ٢اداشتٗا ٚ
بكساز َٔ ايٛشٜس.
 -2يف ساٍ شتايف ١ايشسن ١هلر ٙايتعًُٝات ٚمت تاٜٝد املخايف َٔ ١قبٌ دتٓ ١ايتفتٝش ٜتِ غًل ايشسنٚٚ ١ضعٗا يف
ايكا ١ُ٥ايطٛدا ٤ملد ٠التكٌ عٔ ضٓٚ ١بكساز َٔ ايٛشٜس .
ٜ -3ه ٕٛايكساز ايصادز يف ايفكستني  2،1اعال ٙقابال يًطعٔ أَاّ احملهُ ١االداز ١ٜخالٍ ثالثَٜٛ ٕٛأًَ تازٜخ صدٚزٙ
املادة الجانية عشر;

ٜتِ جتدٜد اداش ٠ايشسنٚ ١قفا يًشسٚط ايتاي:٘ٝ
 -1تكد ِٜطًب خط.ٞ
 -2إ ته ٕٛمجٝع شسٚط َٓح االداش ٠املٓصٛص عًٗٝا يف ٖر ٙايتعًُٝات َطتٛف ١ٝعٓد طًب ايتذدٜد .
 -3تأٜٝد بسا ٠٤ايرَ ١ايطسٜب. ١ٝ
 -4تأٜٝد دتٓ ١ايتفتٝش املشهً ١مبٛدب ٖر ٙايتعًُٝات .
املادة الجالجة عشر;-

تٓفر ٖر ٙايتعًُٝات َٔ تازٜخ ْشسٖا يف ادتسٜد ٙايسمس.١ٝ
كريه شنجاري
وزير الداخلية

2015 /12/30

– –26

ذمارة ( )193العدد

برملان كوردشتان – العراق
رقه ;  6:48/4/5يف 3126/23/25
بياٌ

اضتٓادآ اىل سهِ املاد َٔ ) ٨ ( ٠ايكاْ ٕٛزقِ (  ) ٤يطٓ ( ٩١١١ ١قاْ ٕٛايٓشس يف ادتسٜد ٠ايسمسٚ – ١ٝقا٥ع
نٛزدضتإ ) ٚ ،يٛزٚد خطآ َطبع ٞيف ايٓطخ ١ايهٛزد ١ٜيف ايفكس ( ٠ايجاْ َٔ ) ١ٝاملاد ( ٠ارتاَط َٔ ) ١قإْٛ
زقِ ( )٥يطٓ ( ٦٠٠٦ ١قاْٚ ٕٛشاز ٠ايهٗسبا ٤القً ِٝنٛزدضتإ – ايعسام ) يرا فكد ازتؤ ٟإ تصشبح
االخطاٚ ٤تكسأ ايٓص ناالت: ٞ
 -1ايفكس( ٠ايجاْ َٔ ) ١ٝاملاد( ٠ارتاَط َٔ ) ١ايكاْ ٕٛناالت: ٞ
دووََ  :وَصيش بؤٍ ُٓيُ  ،بؤ طاُا بُكاسخظتين ذىكٌُكاٌُ ئَُ ياطايُ سِيٌَِايطُهٌ ثًَىيظت دَسبًَين .
جعفرابراهيه ئينينلي
نائب رئيض برملان كوردشتان – العراق
--------------------------------------------------------------------وزارة الداخلية
رقه ;  381::يف 3126/23/31
بيان رقه ( )4لصنة3126
تعديل تعلينات رقه ( )7لصنة  3126تعلينات منح اجازة الشركات وامللاتب واحملال واملعامل املتخصصة يف دلال
الصالمة العامة والدفاع املدني يف اقليه كوردشتان

اضتٓاداً اىل ايصالس ١ٝاملخٛي ١يٓا مبٛدب املاد / 3( ٠ايفكس َٔ ) 1/ ٠قاْٚ ٕٛشاز ٠ايداخً ١ٝالقً ِٝنٛزدضتإ زقِ
( )6يطٓٚ 2009 ١ملكتطٝات املصًش ١ايعاَ ١قسزْا اصداز ايتعدٜالت اآلت: ١ٝ
 -2اضاف ١ايفكسات ( )8(ٚ )7(ٚ )6(ٚ )5اىل املاد ٠ايجايج ١عشس َٔ تعًُٝات زقِ  6يطٓ 2015 ١املٓشٛز ٠يف
دسٜدٚ ٠قا٥ع نٛزدضتإ بعددٖا ( )192ايصادز ٠يف ( 5تشس ٜٔايجاْ ) 2015 ٞناآلت: ٞ
َ -6بًؼ ًَ ٚ ٕٛٝمخطُا ١٥ايف دٜٓاز عساقَ ٞكابٌ جتدٜد اداش ٠ايشسن. ١
َ -6بًؼ  750000ضبعُا ٚ ١٥مخطُ ٕٛايف دٜٓاز عساقَ ٞكابٌ جتدٜد اداش ٠املهتب اهلٓدض ٞاالضتشاز. ٣
َ -7بًؼ  500000مخطُا ١٥ايف دٜٓاز عساقَ ٞكابٌ جتدٜد اداشَ ٠عٌُ تعب ١٦املطاف0 ٧
َ -9بًؼ  300000ثالمثا ١٥ايف دٜٓاز عساقَ ٞكابٌ جتدٜد اداش ٠املهتب ا ٚاحملٌ 0
ٜٓ -3فر ٖرا ايبٝإ َٔ تازٜخ ْشس ٙيف ادتسٜد ٠ايسمسٚ( ١ٝقا٥ع نٛزدضتإ) .
كريه شنجاري
وزير الداخلية
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وزارة الداخلية
رقه ;  381:8يف 3126/23/31
بيان رقه ( )5لصنة3126
تعديل تعلينات رقه ( )9لصنة 3126
تعلينات منح اجازة شركات اشترياد املصتلسمات والتجويسات العصلرية

اضتٓاداً اىل ايصالس ١ٝاملخٛي ١يٓا مبٛدب املاد 3 ( ٠ايفكس َٔ ) 1/ ٠قاْٚ ٕٛشاز ٠ايداخً ١ٝالقً ِٝنٛزدضتإ زقِ
( )6يطٓٚ 2009 ١يـُكتطٝات املصًش ١ايعاَ ١قسزْا اصداز ايتعدٜالت اآلت: ١ٝ
 -2اضافَ ١اد ٠ددٜد ٠اىل تعًُٝات زقِ  9يطٓ 2015 ١املٓشٛز ٠يف دسٜدٚ ٠قا٥ع نٛزدضتإ بعددٖا ()192
ايصادز 5( ٠تشس ٜٔايجاْ ٚ )2015 ٞتصبح املاد ٠ايجايج ١عشس ٚ ،املاد ٠ايجايج ١عشس تصبح ايسابع ١عشس ،
ٚاملاد ٠ايسابع ١عشس تصبح املاد ٠ارتاَط ١عشس ناآلت: ٞ

املادة الجالجة عشر ;-

تطتٛف ٢زض ّٛاداز َٔ ١ٜقبٌ ايٛشازَ ٠كابٌ َٓح ٚجتدٜد اداش ٠يًشسنات ٚاحملاٍ ناآلت-: ٞ
 -1ثالثَ ١الٜني دٜٓاز عساقَ ٞكابٌ َٓح اداش ٠ايشسن. ١
 ٚ ًَٕٛٝ -2مخطُا ١٥ايف دٜٓاز عساقَ ٞكابٌ جتدٜد اداش ٠ايشسن. ١
 )500000( -3مخطُا ١٥ايف دٜٓاز عساقَ ٞكابٌ َٓح اداش ٠احملاٍ .
 )300000( -4ثالمثا ١٥ايف دٜٓاز عساقَ ٞكابٌ جتدٜد اداش ٠احملاٍ .
ٜٓ -2فر ٖرا ايبٝإ َٔ تازٜخ ْشس ٙيف ادتسٜد ٠ايسمسٚ( ١ٝقا٥ع نٛزدضتإ) .

كريه شنجاري
وزير الداخلية
---------------------------------------------------------------------------

وزارة الداخلية
رقه ;  381:9يف 3126/23/31

بيان رقه ( )6لصنة3126

تعديل تعلينات رقه ( ):لصنة 3126
تعلينات منح اجازة شركات اشترياد و ذلالت بيع اجوسة االتصاالت الالشللية وحتديداملواقع و نظه كامريات املراقبة

اضتٓاداً اىل ايصالس ١ٝاملخٛي ١يٓا مبٛدب املاد 3( ٠ايفكس َٔ )1/ ٠قاْٚ ٕٛشاز ٠ايداخً ١ٝالقً ِٝنٛزدضتإ زقِ ()6
يطٓٚ 2009 ١ملكتطٝات املصًش ١ايعاَ ١قسزْا اصداز ايتعدٜالت اآلت: ١ٝ
 -1اضاف ١ايفكستني ( )4(ٚ )3اىل املاد ٠ايجايج ١عشس َٔ ٠تعًُٝات زقِ  9يطٓ 2015 ١املٓشٛز ٠يف دسٜدٚ ٠قا٥ع
نٛزدضتإ بعددٖا ( )192ايصادز ٠يف ( 5تشس ٜٔايجاْ ) 2015 ٞناآلت-: ٞ
َ -3بًؼ ًَ ٕٛٝدٜٓاز عساقَ ٞكابٌ جتدٜد اداش ٠شسن. ١
َ -4بًؼ  300000ثالخ َا ١٥ايف دٜٓاز َكابٌ جتدٜد اداش ٠ستٌ .
ٜٓ -2فر ٖرا ايبٝإ َٔ تازٜخ ْشس ٙيف ادتسٜد ٠ايسمسٚ ( ١ٝقا٥ع نٛدضتإ ) .
كريه شنجاري
وزير الداخلية
2015 /12/30
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