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 شـةرؤكايةتى ئةجنومةىى وةزيراٌ
 

 16/5/2016لة  2165ذمارة: 
 

                   كىسدطتاْ ُٓسيٌٌَ وَصيشاٌُ ُٓجنىوًٌُُ ياطاٍ هُ ُٓشتَُ ًاددٍَ بُُٓذلاًٌ بُطنت ثصت
 هُ (38) رًاسَ وَصيشاْ ُٓجنىًٌُُ بشِياسٍ سِؤشِايٌ هُبُس و ، ًُٓىاسكشاو 1992 اىلط ٍ(3) رًاسَ

 هُبُسواسٍ( 13) رًاسَ وَصيشاْ ُٓجنىًٌُُ ٓاطايٌ كؤبىوُُوٍَ كؤُىوطٌ سِؤشِايٌ هُبُس و ، 5/4/2016
 هُ ( 1579 ) رًاسَ ُىوطشاوياْ بُ ٓابىوسٍ و داسايٌ وَصاسَتٌ ٍثًَصًِاس هُطُس و ، 2/5/2016

 -:بُ بشِياسدسا 21/2/2016
 
 

 برِياري
 2016ى شالَى (83) ذمارة

 

 ثضيصلاٌُ) ، ًىوضُ بٌَ ًؤَهُتٌ ثًَذاٌُ بُ تايبُت 5/4/2015 هُ( 38)ًاسَر وَصيشاْ ُٓجنىًٌُُ بشِياسٍ -1
 داسايٌ وَصاسَتٌ سِيٌَِايًُكاٌُ بشِياسَكُ و هُ ٓاتىو ًُسجُكاٌُ سَِضاوكشدٌُ بُ دَطشيَتُوَ يض( ظًتًَشُُسٍ

 بشياسَكُ. جًَبُجًَلشدٌُ ٓاطاُلاسٍ بُ تايبُت ٓابىوسٍ
 دَسبلات. بشياسَ َُٓ جًَبُجًَلشدٌُ ٓاطاُلاسٍ بؤ ثًَىيظت سِيٌَِايٌ ًَتدَتىاُ ٓابىوسٍ داسايٌ و وَصاسَتٌ -2

 َُٓ بشِياسَ هُ سيَلُوتِ بآلوكشدُُوَّ هُ سِؤرُاًُّ فُسًِ )وَقايعِ كىسدطتاْ( جًَبُجآ دَكشيَت. -3

 
 
 
 

  بارزاىي اظاٌريىيَض                                                                                              
  وةزيراٌ ئةجنومةىي ةرؤكيـش                                                                                                
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 ئابوورى و وةزارةتى دارايى 
 15/5/2016لة  9/4/4503ذمارة: 

 سِيٌَِايًٌاْ بُ ٓاًارَو  2010طاَهِ  ّ(5سّ رًاسَ)داسايِ و ٓابىو ِ( هُ ياطاّ وَصاسَت2بُ ثًَِ ًاددَ)
 ُٓجنىًٌُُ طُسؤكايُتٌ ُىوطشاوٍ بُ ثاَهجصتتايبُت بُ طىاطتُِوَّ سِارَ و  2016  اىلط (16ّ)رًاسَ

 -:دَسكشدُِ َُٓ سِيٌَِايًُ بُ بشِياسدسا دَسضىوَ 22/2/2016 هُ( 910)رًاسَ وَصيشاْ
 2016(ى شالَى 21) ذمارة رِيَينايي

 ياْ وَصاسَت ًُٓاْ ضىاسضًَىٍَ هُ ارَسِ طىاطتُِوٍَ دَكشيَت و طُسَوًَاْ سيٌَِايٌ ٍ(2) اىلخ ًىاسكشدٌُُٓ 
 .ياطايًُكاْ يَلاسٍسِ طشتُِبُسٍ و ثًَىيظيت ثًٌَ بُ بلشيَت طُسبُخؤكاُذا دَطتُ و فُسًاُطُ

--------------------------------------------------------------------- 
 ئابوورى و ةزارةتى دارايى و

     17/5/2016لة  9/4/4626ذمارة: 

 سِيٌَِايًٌاْ بُ ٓاًارَو  2010طاَهِ  ّ(5( هُ ياطاّ وَصاسَتِ داسايِ و ٓابىوسّ رًاسَ)2بُ ثًَِ ًاددَ)
 (81)رًاسَ وَصيشاْ ُٓجنىًٌُُ بشياسٍ بُ ثاَهجصتو ٓؤتؤًبًَى خُسجٌتايبُت بُ   2016  اىلط (14ّ)رًاسَ

 -:دَسكشدُِ َُٓ سيٌَِايًُّ خىاسَوَ  بُ بشياسدسا ، دَسضىوَ 3/2/2016 هُ
 2016(ى شالَى 22) ذمارة رِيَينايي

 ًبًَوُٓؤتؤ بؤ طىتًٌُُُ كشدٌُ دابني و سيٌَِايٌ طُسَوًَاْ ٍ( دووََ) اىلخ ٍ(5) بشطٍُ  ًُٓىاسكشدٌُ -
  .1/5/2016 بُسواسٍ هُ ذَكشيَتثًَّ كاسَُٓ سِيٌَِايًُ ،  دَبًَت خىاسَوَ شًَىاصٍَ بَُ خضًُتطىصاسيًُكاْ

                                                     :بُُضيّ جؤسٍ ٓىتؤًبًَوٌ/1 

                                                  :طاص جؤسٍ ٓىتؤًبًَوٌ -2
 ليتر نى به مه بڕى سوته تر كيلومه ر ى بزوێنه باره قه ى پيستون ژماره ژ
 1 9 1.8تاكو   1.3 4 1
 1.5 9 2.7تاكو    1.9 4 2
 1 7 3.7تاكو  3.3  6 3
 1.5 7 4.6تاكو  3.8 6 4

  1 6 5.3تاكو  4.5 8 5
 1.5 6 5.7تاكو  5.1 8 6
 1.5 5  و زياتر 13 7

 رِابةر صديق حمند                                                                                                                                
 بريلارى وةزارةت بةوةكالةت                                                                                                                        

  ليتر   نى به مه بڕى سووته تر كيلومه ر ى بزوێنه باره قه ى پيستون ژماره ژ
 1.5 9 1.8تاكو   1.3 4 1
  2 9 2.7تاكو    1.9 4 2
 1.5 7 3.7تاكو  3.3  6 3
 2 7 4.6تاكو  3.8 6 4
 1.5 6 5.3تاكو  4.5 8 5
  2 6 5.7تاكو  5.1 8 6
 2 5  و زياتر 13 7
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
 31/5/2016لة  9/4/5249ذمارة: 

 
 
 

 بشِياسٍ بُ ثاَهجصتو  2010(ّ طاَهِ 5( هُ ياطاّ وَصاسَتِ داسايِ و ٓابىوسّ رًاسَ)2) بُ ثًَِ ًاددَ
بشِياسًاُذا  16/5/2016 هُ (2165) رًاسَ ُىوطشاوياْ 2/5/2016 هُ (83)رًاسَ وَصيشاْ ُٓجنىًٌُُ

  -بُدَسكشدُِ َُٓ سِيٌَِايًُّ خىاسَوَ:
 

 2016(ى شالَى 23) ذمارة يَيناييرِ
 هُ ٓاتىو تايبُمتُُذٍ ًُسجُكاٌُ و ًاوَ بُثًٌَ دَطشيَتُوَ(  ظًَتًَشُُسٍ ثضيصلاٌُ ) ضًُىو بٌَ ًؤَهُتٌ -

 . 2016 اىلط ٍ(14) رًاسَ سيٌَِايًٌاْ ٍ(يُكَُ) اىلخ و( 4) رًاسَ سيٌَِايًُكامناْ

 . دَكشيَت بُجٌَ جٌَ(  كىسدطتاْ وَقايعٌ ) سؤرُاًٍُ هُ طُسَوَ بشِياسٍ وكشدُُوٍَبآل بُسواسٍ هُ  -
 

 رِابةر صديق حمند                                                                                                                       
 بريلارى وةزارةت بةوةكالةت                                                                                                                        

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

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى  
 1/6/2016لة  9/2/5330ذمارة: 

 

 فُسًاُِ بُ ثاَهجصتو  2010(ّ طاَهِ 5( هُ ياطاّ وَصاسَتِ داسايِ و ٓابىوسّ رًاسَ)2) بُ ثًَِ ًاددَ
كُ 3/7/2014( هُ 4131(ّ فُسًاًُاْ رًاسَ )5و خاَهِ ) 23/5/2016 هُ (2294) رًاسَ َصيشاْو طُسؤن

  -:بُ بشِياسدسا ثًَلشاوَ كاسٍ( 2) اىلخ 2015(ّ طاَهَََِ 3بُ سِيٌَِايًٌاْ رًاسَ )
 

 2016(ى شالَى 24) ذمارة رِيَينايي
( 12) بؤ ًاُط شُط( 6) هُ طُسَوَياْ ٌُفُسًا( 5) اىلخ هُ كشاوَ دياسٍ كُ ًاوَيٍُ ُٓو كشدُُوٍَ دسيَز

 هُ دًَشْ ياْ دَبّ شًُٓذ كُ ُٓواٍُُ دَسًاَهٍُ و ًىوضُ ثًَذاٌُ بُسدَواًٌ ًُبُطيت بُ ًاُط دواُضَ
 . سيَلذَخشيَت بؤ دؤطًًُكاًُاْ تا ثًَصٌُسطُ ًَٓضَكاٌُ

 
 

 رِابةر صديق حمند                                                                                                                       
 بريلارى وةزارةت بةوةكالةت                                                                                                                        



 

 

 ( العدد198ذمارة )                                                                           –4 –                                                                        2016/ 12/6

 وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى
 19/4/2016لة  1330ذمارة : 

( هُ ياطاٍ ًافْ ًٌٓتًاصاتٌ كًُُُٔذاَْ خاوَْ ثًَذاويظيت تايبُت 18ثصت بُطنت بُ ُٓذلاًِ ًاددٍَ )
 عًَشاق، َُٓ سِيٌَِايًًُاْ دَسكشد : –هُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ   2011( ّ طاَهِ 22رًاسَ )

 

 2016ى شالَى (2رِيَينايى ذمارة )
 خاوةٌ ثيَداويصيت تايبةت لة ٍةريَنى كوردشتاٌ  ىداو وء ئينتيازاتي كةمئة تايبةت بة ماف

 -(:1)ةي دماد
كًُُُٔذاَ و خاوَْ ثًَذاويظتًُكاٌُ تايبُت هُ كىًَُكٌ كًُُُٔذاًٌ طىودًُُذ دَبًَت بُ ثًَِ َُٓ ًُسد و 

 ثًَىَساُُّ خىاسَوَ :

ت كُ تًايذا ُاوّ ضىاسّْ دَبًَت َُٓهـطشّ ُاطِاًُّ كًُُُٔذاَ ياْ خاوَْ ثًَذاويظتِ تايبُت بًَ يةكةو:
شّْ جؤسّ كًُُُٔذاًِْ سيَزَّ ثُكلُوتُكُّ تًَذا تؤًاسكشا بًَت كُ هُ اليُْ ب. ط.ضاوديَ

 يَضطاكاْ دَسدَضًَت. يُتِ ثاسطُشُثًَذاُِ كؤًُآل
يَىَبُسايُتًُ طصتًُكاٌُ تُُذسوطيت سيَزٍَ ثُكلُوتُيٌ هُاليُْ هًَزُُيُكٌ ثضيصلٌ ثظجؤس هُ بُسِ دووةو:

 سدَكشيَت دواٍ جًَـطريبىوٌُ . ديا
 يُكًَم هَُ ذاَهُتاُُّ خىاسَوَّ هُطُسٍ جَِ بُ جَِ بلشيَت هُو سِيَزاُُْ بُسَو رووس: شيَيةو:

 % 60 تاالطًٌا و %65 جُطتٍُ بضويَين أ
 %60 ًٌٓؤفًوًا ص %65 ُابًِاياْ ب
 %80 ٓؤتًضَ ح %70 ُابًظتاْ د
 %60  شًضوفرييًِاٍ تىُذ ط %65  بريكؤي د
 %80ًًَصم ًٓفوًحٌ ّ %80 ًُُطؤي ه

هُ ياطاّ رًاسَ  ُٓوكُطاٍُُ كُشايظتُْ بُ ًٌٓتًاصاتُ داسايًُكاْ  بُثًَِ بشِطُكاُِ ًاددَّ شُشَُ  ضوارةو:
 ُذاَ و خاوَْ ثًَذاويظتِ تايبُت( تايبُت بُ ًاف و ًٌٓتًاصاتِ ك2011ًُُٔ( ّ طاَهِ )22)
 تِ فُسًاُبُس هُ كُستِ طصتِ : كًُُُٔذاَ  و خاوَْ ثًَذاويظتِ تايبُ - أ

 %( و طُسَوَتش بًَت .70بؤ طىودًُْ بىوُِ هُ بشِّ ثُكلُوتُيِ  ، دَبًَت سيَزَّ ثُكلُوتُِكُّ  )
ُٓطُس ٓاتىو  ًىوضُكٍُ  صياتش  كًُُُٔذاَ و خاوَْ ثًَذاويظتِ تايبُتِ كاسًُُذ هُ كُستِ  تايبُت :  - ب

ُستِ طصتِ ، بؤ طىودًُُذ بىوُِ هُبشِّ ثُكلُوتُيِ ، بًَت هُ كًُرتيّ سادَّ ًىوضُّ فُسًاُبُسّ ك
 %( و طُسَوَتش بًَت .70دَبًَت سيَزَّ ثُكلُوتُِكُّ )

خاوَْ دآاتِ جًَطش : ُٓطُس  دآاتُكُّ هُكًُرتيّ سادَّ ًىوضُّ فُسًاُبُسّ كُستِ طصتِ صياتشبًَت ،  - د
 %( و طُسَوَتش بًَت .70ُِكُّ )بؤ طىودًُُذ بىوُِ هُبشِّ ثُكلُوتُيِ  ، دَبًَت سيَزَّ ثُكلُوت
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(  طاأل بؤ 55ياتش هُ )طُباسَت بُكُطاُِ بُطاآلضىو : بؤ طىودًُُذبىوْ هُبشِّ ثُكلُوتُيِ ، تًُُُِ ص - د
%( وطُسَوَتش 70طاأل بؤ ثًاواْ( ُاو  تؤًاس ُاكشيَت ، تُُٔا ُٓطُس سيَزَّ ثُكلُوتُِكُّ  )60و ٓافشَتاْ 

بُسكُوتًَِلِ ساطتُوخؤ  ثُكلُوتُِكُ دسوطت بىو بًَت و بُثًَِ  بشِياسّ ووداويَم ياْ بًَت و هُُٓجناًِ سِ
 هًَزُُّ ثضيصلِ .

كًُُُٔذاَ و خاوَْ ثًَذاويظتِ تايبُتِ  بُدَس هَُ خاآلُُّ طُسَوَ ،  بُ  ٓاطايِ و بُ طىيَشَّ سيَزَكاُِ   - ه
اْ هُطَُهذا دَكشيَت  بؤ شايظتُيِ (ٍ َُٓ  سِيٌَِايًُ ًاًَُهُي طًًََُ طٍُ )(/ بشِ يُكَُ ) ًاددَّٓاتىو هُ 

 و طىودًُُذ بىوًُاْ . 
 يةكةو:  -(:2)ةي دماد

( طٍ بؤ ثًاواْ 142( طٍ بؤ ٓافشَتاْ ْ )137( طايَ بًَت، باآلٍ هُ)18ُٓسكُطًَلٌ ثًَطُيصتىو تًٌُُُ ) -أ 
 %( بؤياْ دادَُشيَت.50-40كىستُ باآل دادَُذسيَت، سيَزٍَ ثُكلُوتين هُ ًَُىاْ ) ، بُ

حتدد سسن١ طُسَوَ ُٓطُس ٓاتىو كىستُ باآلكُ هُكاتٌ دياسيلشدٌُ جىآلُُوٍَ جىًطُكاٌُ ) اىلسِاٍ خطُسَ -ب 
 %( بؤياْ دادَُشيَت..74-51( طىونْ ًاًِاوَُذٍ بًَت ، سيَزٍَ ثُكلُوتين هُ ًَُىاْ )املفاصٌ

ذٌُ جىًطٍُ هُطُيَ ُٓطُس ٓاتىو هُكاتٌ دياسيلشدٌُ جىآلُُوٍَ جىًطُكاْ صؤس تىُذ بًَت، ُٓسوَٓا شًَىاُ -د 
 %( بؤياْ دادَُشيَت.100-75بًَت، سيَزٍَ ثُكلُوتين هًَُُىاْ )

 دووةو: 
هًزُُكاٌُ ثضيصلٌ بُسيَىَبُسايُتًُ طصتًُكاٌُ تُُذسوطيت:  هُ كاتٌ داُاٌُ سيَزٍَ ثُكلُوتّ بؤ كىستُباآلكاْ 

 سَضاوٍ ذاَهُتٌ )دَسووٌُْ عُقَوٌ( بلُْ . 
 -(:3)ةي دماد

اًِ كؤ ُاكشيَتُوَ و تًُُا بُسصتشيّ سيَزَ ُٓرًاسدَكشيَت  بؤ طىودًُُذبىوْ هُ كىًَُكُكُ هُ سيَزٍَ كًُُُٔذ
 ُٓسذاَهُتًَلِ طُسَوَ.

 -(:4)ةي دماد
 ُٓس طىودًُُذيَم دواٍ ُٓوٍَ كىًَُكٌ بؤ تُسخاُلشا: 

اواكشدٌُ، ( شُط ًاُط هُطُس يُكرت كىًَُكُكٍُ وَسُُطشيَت، ثاشاْ طُسايُوَ بؤ د6ُٓطُس تا ) يةكةو:
 كىًَُكُ ًاُطاُُكاٌُ بؤ دَطُسيَتُوَ. 

م هُطُس يُكرت كىًَُكُكٍُ وَسُُطشيَت، ُٓوا كىًَُكُكُ ًَاه( شُط ًاُط تا ط6ُٓطُس ثاط ) دووةو:
سادَطرييَتْ دَكشيَت بُ )ًُٓاُُت( و ُٓطُس بًاُىوٍ ياطايٌ ثُطِذكشاوٍ ثًَصلُط كشد ُٓوا 

 َصاًُُذٍ وَصاسَتٌ داسايٌْ ٓابىوسٍ .كىًَُكُكٍُ بؤ دَطُسيَِذسيَتُوَ بُ سِ

صياتش هُطُس يُكرت كىًَُكُكٍُ وَسُُطشيَت بُُٓس بًاُىويُن ُٓوا كىًَُكُكٍُ  طاهًَمبُآلَ ُٓطُس هُ  شيَيةو:
دَبشيَتْ دَبًَتُ دآات بؤ خُصيٍَُِ ذلىًُتٌ ُٓسيٍَ،  بؤ ُٓوٍَ كًُُُٔذاَ دووباسَ طىودًُُذ بًَتُوَ 

 سٍ ثًَصلُط بلات. دَبَِ طُسهُ ُىٍَ داواكا
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 -(:5)ةي دماد
ُٓو كُطاُُّ ذىكٌُكاُِ ًاددٍَ )يُكَُ( دَياُطشيَتُوَ ، ًايف كؤًُكًَلِ طُسباسياْ ُٓيُ كُ بَُ شًَىَيُ 

 سيَزٍَ ثُكلُوتّ( .  xيُتِ كؤًُآل دَبًَت )كؤًُكِ ثاساطتين
%( = x60 150000يُ دَبًَت ) % بًَت ُٓوَ ٓاوكاسيًُكُ بَُ شًَى60َبؤ منىوُُ: ُٓطُس سيَزٍَ ثُكلُوتُيٌ 

 ُىَُٓت ُٓصاس ديِاس. 90000
 -(:6)ةي دماد

ُٓو كُطاٍُُ ًىوضُ هُ ذلىًُتِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ وَسدَطشْ و ذىكٌُكاُِ ًاددٍَ )يُكَُ( دَياُطشيَتُوَ ، 
ثاساطتِِ  بشِّ كؤًُكًِايف وَسطشتِِ هُبشِّ كًُُُٔذاًًاْ ُٓيُ و يُكظاُُ بُ دوو هُطُس طَِ ّ             

 ( ُٓصاس ديِاسَ. 100( ُٓصاس ديِاسَ، ُٓوا بشٍِ كًُُُٔذاًًاْ )150يُتِ. كُهُ ًَٓظتادا ُٓو بشَِ )كؤًُآل
 -(:7)ةي دماد

 تُسخاْ كشدْ بؤ ضاوديَشّ كشدُِ كًُُُٔذاَ )خؤتُسخاُلُس(:

ت تُسخاْ كشد كُ ُُٓس كُطًَم خؤّ بؤ ضاوديَشّ كشدُِ كًُُُٔذاًًَم ياْ خاوَْ ثًَذاويظيت تايب يةكةو:
ُاتىاَُِ بُدََ خىاطتِ ٓاطايًاُُّ رياُِ خؤيُوَ بضًَت، ُٓسوَٓا بؤ بُجَِ طُياُذُِ ثًَىيظتًًُكاُِ و 
ضاوديَشّ كشدُِ ثًَىيظتِ بُ كُطًَلُ ًًُٓصُ هُطَُهًذا بًَت، ًافِ ُٓيُ طىود هُ كىًَُكٌ خؤ تُسخاْ 

 ٓاًارَ ثًَلشاو. 2011 اىل(ٍ ط22) كشدْ ببًًَِت، بُ ثًَِ ًاددٍَ ُٓشتَُ هُ ياطاٍ رًاسَ
ًُسد ًُُ كَُ ُُٓذاَ ياْ خاوَْ ثًَذاويظيت تايبُت طىودًُُذٍ كىًَُكٌ كًُُُٔذاًٌ بًَت، بَُهلى دووةو: 

  ًايف ُٓيُ خؤتُسخاُلُسٍ بؤ دابني بلشيَت.

 مةرجةكاىي كةشي خؤتةرخاىلةر: -(:8)ةي دماد

 بُتىاُاو طىجناو بًَت بؤ ضاوديَشيلشدٌُ كُطٌ كًُُُٔذاَ.  ثًَىيظتُ هُسِووٍ جُطتُيٌ و دَسووًُُوَ يةكةو:

ثوٍُ خضًايُتٌ صؤس ُضيم بًَت هُ كًُُُٔذاَ و هُ ُُٓذاًاٌُ خًَضاُُكٍُ خؤٍ بًَت، ُٓطُس ُُبىو ًِٓحا  دووةو:
هُ دَسَوٍَ خًَضاُُكٍُ بًَت بُ ثًَِ ثوٍُ ُضيلِ خضًايُتٌ، وَ شىيَين ًُصتُجًَبىوٌُ ُضيم بًَت هُ 

( دواصدَ طايَ دَبَِ دايلٌ خؤٍ ببًَتُ 12ُذاَ ، وَ بؤ كًُُُٔذاًٌ ًِذايَ هُخىاس تًٌُُُ )كًُُٔ
 خؤتُسخاُلُس بؤ بُخًَىكشدٌُ. 

خؤ تُسخاُلُس دَبَِ بُهًَِِاًُ بذات كُ ًٓض كاسيَلِ تش ُُكات، ُٓطُس دوايٌ دَسكُوت كُ كاسٍ تش  شيَيةو:
 دَكات ُٓوَ:

 وَشًَِذسيَتُوَ. ًؤَهُتٌ خؤتُسخاُلشدُُكٍُ َُٓهذَ -أ 
 بُغُساًُيُن طضا دَدسيَت بُثًَِ ًاددٍَ )دَيَُ(ٍ َُٓ سِيٌَِايًُ. -ب 

ُابًَت ًٓض كُطًَم هُيُن كاتذا خؤٍ بؤ بُخًَىكشدٌُ صياتش هُ دوو كًُُُٔذاَ تُسخاْ بلات .وَدَبًَت ُٓو  -د 
 دوو كًُُُٔذاًُ هُ يُن ًاَهذا بّ .

 

2 

3 
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 -(:9)ةي دماد
% بًَت، كُ هُاليُْ هًَزٍُُ ثضيصلًُوَ 100طيت بُخًَىكشدْ دَبًَت بُسيَزٍَ سيَزٍَ ثُكلُوتّ بؤ ًُبُ يةكةو:

%( 80دياسٍ دَكشيَت، وَ بؤ ُُخؤشًُكاٌُ ) ٓؤتًضَ و ًُُطؤيَ و بريكؤيَ( دَبًَت سيَزٍَ ثُكلُوتُِكُ )
 وطُسَوَتش بًَت.

 دووةو:
شٍْ طُشُثًَذاٌُ كؤًُآليُتٌ بُ هًزُُيُكٌ باآل ثًَم دًََِٓذسيَت هُ بُسيَىَبُسايُتًُ طصتًُكاٌُ ضاوديَ - أ

طُسؤكايُتٌ بُسيَىَبُسٍ طصيتْ بُ ُُٓذاًًُتٌ ُٓسيُن هُ بُسثشطٌ ياطايٌْ تىيَزَسيَلٌ كؤًُآليُتٌْ 
 دَسووٌُ بؤ ثًَىيظت بىوٌُ كَُ ُُٓذاَ بُ خؤتُسخاُلُس وَ دَطتًِصاْ كشدٌُ كُطٌ خؤتُسخاُلُس. 

آليُتِْ دَسووٌُ بُ بشِياسٍ بُسيَىَبُسٍ طصيت ضاوديَشٍْ هًزُُيُن ثًَم دًََِٓشيَت هُ تىيَزَساٌُ كؤًُ - ب
طُشُثًَذاٌُ كؤًُآليُتٌ بًُُبُطيت بُدواداضىوٌُ كاسٍ خؤتُسخاُلشدْْ بُسصكشدُُوٍَ سِاثؤستٌ تايبُت 

 بؤ هًزٍُُ باآلّ ٓاًارَثًَلشاو و بُسثشطًاسَ هُو صاًُاسٍ وَُٓهظُُطاُذُاٍُُ كُ ثًَصلُشٌ دَكات . 

 -(:10)ةي دماد
 حوكنة شساييةكاٌ:

( ثًَِض طُد ُٓصاس ديِاس كًُرت ُُبًَت و هُ 500,000بُ غُساًُيُن طضا دَدسيَت كُ هُ ) يةكةو:
( يُن ًوًؤْ ديِاس صياتش ُُبًَت، بؤ ُٓس كُطًَم خؤّ بؤ ضاوديَشّ كشدُِ كًُُُٔذاًًَم 1,000,000)

هُ بُجَِ طُياُذُِ ُٓسكُكُيذا ياْ خاوَْ ثًَذاويظتًًُكِ تايبُت تُسخاْ كشابًَت و كًُتُسخًُِ 
دَكات ياْ هُ بُجَِ طُياُذُِ ُٓوَّ بؤ جًَبُجَِ كشدُِ ُٓو ُٓسكُ ثًَىيظتُ، طُسباسّ بشِيِِ 

 قُسَبىوكشدُُوَو طُسِاُذُُوٍَ ًىوضٍُ ًاوٍَ سِابشدووٍ ًؤَهُتٌ خؤتُسخاْ كشدُُكُّ.  

كشاوَكاْ هُ ُٓسيٌَذا، بُ غُساًُيُن طضا دَدسيَت  ويَشاّ ثًَصًَى ُُكشدُِ ياطا وسيَظاْ سيٌَِايًُ كاس ثَِ دووةو:
( ثاصدَ ًوًؤْ ديِاس صياتش 15,000,000( ثًَِض ًوًؤْ ديِاس كًُرت ُُبًَتْ هُ )5,000,000كُ هُ )

ُُبًَت، خاوَُِ ُٓو ثشِؤرَيُّ كُ ثُيىَطت ُابًَت بُ ًُسدْ ًىاطُفاتِ جًٔاُِْ تُكًِلِْ 
بًِا و داًُصساواُُّ كُ دسوطتًاْ دَكات ُٓبّ، بُو جؤسَّ كُ ُُٓذاصَيِْ تُالسطاصّ كُ دَبَِ هُو 

 هُطُيَ ذاَهُتِ كُطاُِ كًُُُٔذاَ ياْ خاوَْ ثًَذاويظتًِ تايبُتذا ُاطىجنًَّ.
 -(:11)ةي دماد

 هُدواٍ دَسضىوٌُ َُٓ سِيٌَِايًُ كاس بُ ًٓض سِيٌَِايًُكٌ ثًَصىوتش ُاكشيَت.  

 -(:12)ةي دماد
 .ُوَودَكشيَتبآل رّ دَسضىوٌُ كاسٍ ثَِ دَكشيَت وهُ سِؤرُاًُّ وَقايعِ كىسدطتآَُْ سِيٌَِايًُ هُ سِؤ 

                                                                                                                                                         
 حمند قادر حمند                                                                                                         

 وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي                                                                                                           
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 وةزارةتى تةىدروشتى
 16/5/2016لة  4575ذمارة : 

 

ثاَهجصت بُ ذىكٌُكاُِ ُٓس دوو بشِطُّ ) دواصدََُٓ و بًظتَُ ( هُ ًاددَّ دووًَِ ياطاّ وَصاسَتِ 
يٌَِايًُكاُِ ٓاوسدَكشدُِ دَسًاْ و سِو  2007( بؤ طاَهِ 15تُُذسوطتِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ رًاسَ )

ًٌايِ و بلرتيؤهؤريًُكاْ وًاددَكاُِ تايبُت ثًَذاويظتِ ثضيصلِ و ثًَذاويظتًًُكاُِ تاقًطُيِ و ًاددَ كً
ِ و ًاددَ كاسا و ُاكاسَكاْ و ٓاًًَشَكاُِ خضًُتطىصاسيِ ثضيصل ِ واسّ ثضيصلِ دداْ و ٓاًًَشّ ثضيصلبُ بى

و دَسًاُِ طًايِ و تُواوكُسّ   ًاددَكاُِ ثًَضاُُوَ كُ هُ ثًصُطاصّ و بُسًًَُِٓٔاُِ دَسًاْ بُكاسديَّ
 -بُدَسكشدُِ َُٓ سيٌَِايًُّ خىاسَوَ : ، بشياسًاُذا خؤسان

 

 2016(ى شالَى 1رِيَينايى ذمارة )
 -(:1)ماددةى 

سيَت بُ دَد تؤًاسكشدْ و ثًَذاُِ ًؤَهُتِ ٓاوسدَكشدْ هُ اليُْ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاُُوَ
يظتًًُ ثضيصلًًُكاْ و و تُواوكُسّ خؤسان و دَسًاُِ طًايٌ و ثًَذاو كؤًجاًُاكاُِ ٓاوسدَكشدُِ دَسًاْ

ثًَذاويظتًًُ تاقًطُيًُكاْ و ًاددَ كًًٌاويًُكاْ و بُكرتيؤهؤريًُكاْ و ًاددَكاُِ تايبُت بُ بىاسّ ثضيصلِ 
دداْ و ٓاًًَشَكاُِ ثضيصلًِ و ٓاًًَشّ ثضيصلٌ و خضًُتطىصاسيًُ ثضيصلًُكاْ و ًاددَ كاساكاْ و ُاكاساكاْ و 

 يِ و بُسًًَُِٓٔاُِ دَسًاُذا بُ كاسديَّ:ًاددَكاُِ ثًَضاُُوَ كُ هُ ثًصُطاص
 -(:2)ماددةى 

 -:مةرجةكاىى تؤماركردٌ
 -داواكاس دَبًَت َُٓ بَُهطُُاًاُُ ثًَصلُط بلا: . أ

 ُىوطشاويَلِ ثصتطريّ هُ طُُذيلاّ ثُيىَُذيذاس بُ دَطتذاُُ ثًصُ هُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاُِ عرياق . -1

 ًىَهلذاسيًُتِ يا طشيَبُطتِ كشَّ .بَُهطُُاًُكاُِ تايبُت بُ ُىوطًِطُ وَن طُُُدّ  -2

 ُاوّ باصسطاُِ بُُاو بُسيَىَبُسّ دَطُالتجًَذساو. -3

 داواكاس ثًَىيظتُ َُٓ  ثًَىيظتًًاُُ ٓاًادَ بلا : . ب
كًُرت بَِ و رًاسَّ رووسَكاًُصِ هُ طَِ  2( َ 60ُىوطًِطُيُن بؤ كاس تًَذاكشدْ كُ ُابَِ سووبُسَكُّ ) -1

 رووس كًُرت ُُبَِ.

ُٓس يُكُ هُ دَسًاْ و ثًَذاويظتًُ ثضيصلًًُكاْ و ًاددَ  ًَشيَلِ كؤًجًىتُس كُ تايبُت بَِ بُتؤًاس و ٓاً -2
 كاُِ تاقًطُيِ و كًًٌايِ و بُكرتيؤهؤرّ و ًاددَكاُِ تايبُت بُ بىاسّ ثضيصلِ دداْ.

شلشْ بُ داُاٌُ سَِيف تايبُت بؤ منايصلشدٌُ منىوُُكاْ ودَطتُبُسكشدٌُ ٓاًًَشَكاٌُ طاسكشدُُوَو ُٓواخؤ -3
ثًَِ سووبُسّ رووسَكُ وٓاًًَشٍ ٓاطشكىريًُِوَ كُ ُابٌَ هُ ٓاًًَشيَم كًُرت بٌَ،  ُٓسوَٓا ثًَىيظتُ صَويٍُِ 

 ُىوطًِطُكُ كاشريِيَز يا طشاًُت بًَت.
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 ُاوٍ كىًجاًُاكُ بُصًاُُكاٌُ كىسدٍ وعُسبٌ وًِٓطوًضٍ َُٓهىاطشٍَ. -4

 ذسوطتِ ُٓسيٌَذا تاصَ دَكشيَتُوَوسدَكشدْ هُ وَصاسَتِ تُُُٓسدوو طايَ جاسيَم تؤًاسكشدُِ كؤًجاًُاكاُِ ٓا . ت

 -(:3)ماددةى 
 -شيَوازي كؤطاكردٌ :

ثًَىيظتُ داواكاس طُجنًُِّ )كؤطاّ( ثًَىيظت دابًِبلا بؤ ثاساطتِِ دَسًاْ و ثًَذاويظتًُ ثضيصلًًُكاْ و  -1
ّ ثضيصلِ دداْ بُ شًَىَيُن ًاددَكاُِ تاقًطُيِ و كًًٌايِ و بُكرتيؤهؤرّ و ًاددَكاُِ تايبُت بُ بىاس

كُ هُطُيَ ثوُّ تشطِاكًِ ُٓو ًادداُُدا بطىجنَِ و بُثًَِ ُٓو سيٌَِايًاُُّ كُ هُ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ 
كًُرت بًَت و  2(200َدَسضىوْ، بُ ًُسجَِ ُابَِ سووبُسّ طُجنًُِكُ ) فشاواُِ عًُباسكشدُِ ( هُ )

ذا بًَت هُ سووّ ثوُّ طُسًًِ و شَِ و سووُاكِ و ُٓسدوو ًُسجُ تُُذسوطتِ و صاُظتًًُكاًُصِ تًَ
 ُٓواخؤشلشدْ و طاسدكشدْ و دابًِلشدُِ ٓاًًَشَكاُِ ٓاطش كىريَُِوَ و بِلُّ تُختُ ياْ ٓاطّ .

بُسيَىَبُسايُتًًُكاُِ خاَهُكاُِ طِىوس هُ ُٓسيٍَ دَبَِ طُجنًُِّ تايبُت دَطتُبُس بلُْ كُ سَضاوّ  -2
اْ تًادا بلشَّ بؤ ثاساطتِِ ُٓو ًادداُُّ هُطُسَوَ ُاوياْ ٓاتىوَ بُ ثًَِ ًُسجُ صاُظتِ و ٓىُُسيًُكاًُ

( KMCAسيٌَِايًُكاُِ بُسيَىَبُسايُتِ كؤُرتِوَهِ جؤسّ بؤ دَسًاْ و ثًَذاويظتِ و ٓاًًَشَ ثضيصلًًُكاْ )
س دواّ هُ وَصاسَتِ تُُذسوطتًذا، َُٓ خاَهُ طِىوسيًاُُط بؤياْ ًًُُ ًٓض ًاددَيُن تُطوًٍ بلُْ ًُطُ

 ( ُُبَِ.KMCAسَصاًُُذّ بُسيَىَبُسايُتِ )
كؤًجاًُاّ ٓاوسدَكاس دَبَِ باسودؤخِ ثًَىيظت بؤ عًُباسكشدُِ دَسًاْ و ثًَذاويظتِ ثضيصلًِ و ًاددَ  -3

تاقًطُيًُكاْ و ًاددَ كًًٌايِ و بُكرتيؤهؤريًُكاْ و ًاددَكاُِ تايبُت بُ بىاسّ ثضيصلِ دداْ هُ كاتِ 
 ثًَِ سيٌَِايًُكاُِ كؤًجاًُاّ بُسًًَُّٓٔ دَطتُبُس بلا.ُذا و بُطىاطتُِوَيا

 -(:4)ماددةى 
 -مةرجةكاىى ثاكةتبةىديى:

ثًَذاويظتًُكاُِ دَسًاْ و  دَبَِ ثاكُتُكاْ تىُذ قاميلشابّ و ثتُو دسوطتلشابّ و بُثًَِ ثًَىَسيٌ -1
و ًاددَكاُِ تايبُت بُ  ثًَذاويظتًُ ثضيصلًًُكاْ و ًاددَ تاقًطُيًُكاْ و كًًٌايِ و بُكرتيؤهؤريًُكاْ

بىاسّ ثضيصلِ دداْ بّ و هُطُيَ سَضاوكشدُِ سيَلىثًَم كاسيًُكاُِ كؤًجاًُاّ وَبُسًَُِٓس هُ داطشتُِوَ و 
ثاكُتبُُذّ ُُٓذَّ ًاددَدا جطُ هُواُُّ هُ طُسَوَ باطلشاْ و بُو ًُسجُّ كُ طىاطتُِوَياْ بُ بَِ صياْ 

دؤخُكاُِ طىاطتُِوَ كُ سيٌَِايًُكاُِ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ و هًَلُوتًِاْ دابني بلشَّ و بُثًَِ باسو
 كؤًجاًُاكاّ بُسًًَُّٓٔ دَطًِصاُلشاوْ.

ِ يا تاقًطُيِ يا ًاددَكاُِ تايبُت بُ بىاسّ َسًاًَُم يا ثًَذاويظتًُكِ ثضيصلهُ طُس ُٓس ثاكُتُ د -2
 -ثضيصلِ دداْ ثًَىيظتُ َُٓ صاًُاسيًاُُّ هُ طُس بَِ :

 اصسطاًُِ دَسًاُُكُ .ُاوّ صاُظتًِ و ب . أ

 بشِّ ًاددَ كاساكاُِ ُاوّ . . ب
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 ثوُّ تشطِاكِ . . ت
 ُاوّ ووالتِ طُسضاوَ.  . ث
 (.batch numberبُسواسٍ دسوطتلشدْ و بُطُسضىوْ و رًاسٍَ باس ) . د
 شًَىاصّ بُكاسًَِٓاُِ. . ح
 شًَىاصّ َُٓهطشتِِ . . خ

ًُسد ًُُ ُاوّ كاسطُّ ُاوّ كؤًجاًُاّ دسوطتلُس ياْ ُاوّ َُٓهطشّ ًافِ باصاسكشدُِ هُطُس بًَت ) . د
هُطُس ثاكُتِ دَسَوَّ دَسًاْ ُٓبًَت ُٓطُس  "Manufactured byبُسًًَُُِٓٔس"

ّ  CPP"ُٓبًَت ياْ ًَِٓاُِ Leaflet, Secondary label , primary labelهُطُس"
 دَسًاُُكُ كُ كاسطُّ دسوطتلشدُِ دَسًاُُكٍُ تًادا ٓاًارٍَ ثًَلشابًَت ، ُٓوَ ثُطُُذَ.

سيًُ داواكشاواُُ كُ هُطُس بُسطِ دَسَوَ و ُاوَوَ  و ثُخصِاًُّ ُاوَوَ ُىطشاوْ دَبَِ بُ اليُُِ ُٓو صاًُا . ر
 كًُُوَ بُ يُكَِ هُ صًاُُكاُِ كىسدّ يا عُسَبِ يا ًِٓطوًضّ بِىوطشيَّ.

 ُٓس صاًُاسيًُن هُطُس ثاكُتِ دَسًاْ ُىوطشا بًَت ، ُابًَت بظشيَتُوَ. . س

 -(:5)ماددةى 
اّ سيَجًذساو بُ ثًَِ َُٓ سيٌَِايًاُُ دَسًاْ و ًاددَ ثضيصلًًُكاْ و ثًَذاويظتًًُ تاقًطُيِ و ثًَىيظتُ كؤًجاًُ

 -ًاددَ كًًٌايِ بُكرتيؤهؤريًُكاْ و ًاددَكاُِ تايبُت بُ بىاسّ ثضيصلِ دداْ تُُٔا بذاتُ :

 داَ و دَصطا تُُذسوطتًًُكاُِ طُس بُ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ. -1
ويظتًًُ ثضيصلِ  و ًاددَ تاقًطُيِ و ًاددَ كًًٌايِ و بُكرتيؤهؤريًُكاْ كؤطاكاُِ ) دَسًاْ و ثًَذا -2

يَىَبُسايُتِ طصتِ كاسوباسّ تُُذسوطتِ هُ ًاددَكاُِ تايبُت بُ بىاسّ ثضيصلِ دداْ ( كُهُ اليُْ بُسِ
ًاْ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ ياْ هُاليُْ طُُذيلاّ دَسًاُظاصّ كىسدطتاُِ عرياقُوَ ًؤَهُت

 ثًَذسا بَِ.
 ُُخؤشداُُ وبِلُ تُُذسوطتًًُ تايبُتًُكاْ وَ تاقًطُ تايبُتُكاْ كُ ًؤَهُتِ فُسًًاْ ُٓيُ. -3

يَلدشاو و داَ و دَصطا خًَشخىاصيًُكاْ كُ ًؤَهُتًاْ هُ وَصاسَتٌ تُُذسوطيت وَسطشتىوَ و تُُٔا بؤ كاسّ سِ -4
 خًَشخىاصّ و ًشؤيًُ هُ ُاو ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ.

 -:(6)ماددةى 
ثًَىيظتُ كؤًجاًُاّ ٓاوسدَكاس طًظتَُ و  تؤًاسطاّ تايبُتِ ُٓبًَت وَ بؤ ُٓوَّ طصت صاًُاسيًُكاُِ ًادَ 
ٓاوسدَكشاوَكاُِ تًَذا بِىوطشٍَ وَ دَبًَت داُُّ هًظتُ سَِطُُُكاُِ كشِيّ الّ خؤّ بجاسيَضيَت وَ َُٓ هًظتاُُ 

و ياْ ُٓس اليًَُُلٌ تش كُ KMCA ُسيَىَبُسايُتِ دَكُوُُوَ بُس ثصلِني هُ اليُْ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ/ب
 هُاليُْ وَصيشٍ تُُذسوطيت سِيَطُثًَذساو بًَت.

 -(:7)ماددةى 
ُٓطُس كؤًجاًُاّ ًؤَهُت ثًَذساو ثابُُذ ُُبىو بَُ سِيٌَِايًاُُ ُٓوا بؤ ًاوَّ يُن ًاُط ٓؤشذاسّ ثًَذَدسيَت وَ 

 ايُوَ ُٓوا ًؤَهُتِ ٓاوسدَكشدُُوَكُّ َُٓهذَوَشًَتُوَ .ُٓطُس طُسثًَضًًُكُ بُسدَواَ بىو ياْ دووباسَ كش
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 -(:8)ماددةى 
ًؤَهُتِ ٓاوسدَكشْ بُ كؤًجاًُُكاُِ ٓاوسدَكشْ و  KMCA وَصاسَتٌ تُُذسوطيت/ بُسيَىَبُسايُتِ   -1

دابُشلشدْ و فشؤشتِِ دَسًاْ و ثًَذاويظتِ ثضيصلًٌ و ًاددَ تاقًطُيًُكاْ و ًاددَ كًًٌايِ و 
كاْ و ًاددَكاُِ تايبُت بُ بىاسّ ثضيصلِ دداْ و دَسًاٌُ طًايٌ و تُواوكُسٍ خؤساكٌ بَُ بُكرتيؤهؤريًُ

 شًَىَيُ دَدات:
 دَسًاُظاص ًؤَهُتِ ٓاوسدَكشدُِ دَسًاْ و ثًَذاويظتِ ثضيصلِ ثًَذَدسيَت. . أ

 سيَت.ثضيصلِ دداْ يا دَسًاُظاص ًؤَهُتِ ٓاوسدَكشدُِ ًاددَكاُِ تايبُت بُ بىاسّ ثضيصلِ دداْ ثًَذَد . ب

ثضيصلِ ثظجؤسّ تاقًطُيِ يا دَسًاُظاص يا بايؤهؤرّ  يا كًًٌايِ ًؤَهُتِ ٓاوسدَكشدُِ ًاددَ تاقًطُيِ  . ت
 و ًاددَ كًًٌايِ و بُكرتيؤهؤريًُكاُِ ثًَذَدسٍَ بُ ثًَِ سيٌَِاًًُُكاُِ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ ُٓسيٍَ.

 ٌَ دَدسيَت.ثضيصم ياْ دَسًاُظاص ًؤَهُتٌ ٓاوسدَكشدٌُ ثًَذاويظيت ثضيصلٌ ث . ث

طايَ خضًُتِ كشداسياُُ هُ  5ًُسجُكاُِ خضًُت كشدْ بؤ بشِطُ ) أ ، ب ، ت ( ّ طُسَوَ بشيتًًُ  هُ  -2
 بىاسّ ثظجؤسيًُكاًُاْ بُ ًُسجًَم دَبَِ هُ طُُذيلا ثُيىَُذيذاسَكاُِ ُٓسيٍَ تؤًاسكشابّ.

كاْ و تاقًطُيًُكاْ و كًًٌايِ ٓاوسدَكشدُِ دَسًاْ بًُُٓىو جؤسَكاًُُوَ هُ طُيَ ثًَذاويظتًُ ثضيصلًًُ -1
و بُكرتيؤهؤريًُكاْ و ًاددَكاُِ تايبُت بُ بىاسّ ثضيصلِ دداْ و ًاددَ كاسا و ُاكاساكاْ ًاددَكاُِ 
ثًَضاْ كُهُ ثًصُطاصيِ و بُسًًَُِٓٔاُِ دَسًاُذا بُكاسديَّ بُ دياسيلشاوّ هُ سيَطُّ ًؤَهُتِ 

 ( دَسضىوبَِ. KMCA/ بُسيَىَبُسايُتِ ) ٓاوسدَكشدُُوَ دَكشٍَ كُ هُ وَصاسَتٌ تُُذسوطيت

ثًَىيظتُ ُٓو كؤًجاًُايُّ داواكاسيًُكُ ثًَصلُط دَكا هُ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ تؤًاس  -2
 كشابَِ.

 -(:9)ماددةى 
 -ًُسجُكاُِ ُٓو دَسًاُاُُّ كُ ًؤَهُتِ ٓاوسدَكشدْ دَياُطشيَتُوَ : يةكةو:

 ّ ثُطُُذكشدُِ دَسًاْ ثُطِذكشابَِ.َطتُّ باآلدَسًاُُكُ هُ اليُْ د ثًَىيظتُ . أ
 ت.دا ُٓبًَ National Drug listكُيُوَ هُ Dosage)ثًَىيظتُ دَسًاُُكُ بُ ) . ب

 دَبَِ ُٓو كاسطُيُّ دَسًاْ دسوطتذَكات هُ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ ُٓسيٍَ ياْ عًَشاق تؤًاكشابًَت . . ت

اقًطُيٌ بفشؤششَّ تُُٔا دواّ ُٓجناًذاُِ شًلاسّ ُابَِ دَسًاْ و ثًَذاويظتِ ثضيصلًِ و ًاددٍَ ت: دووةو
 تاقًطُيِ و وَسطشتين ًؤَهُتِ فشؤشنت.

دَبَِ ٓاوسدَكاس َُٓ ثًَذاويظتًًُ تاقًطُياُُّ خىاسَوَ بؤ ثصلًِِِ داو ودَسًاْ ٓاًادَ بلا هُ كاتِ    شيَيةو:
 ثًَذاُِ ًؤَهُتِ ٓاوسدَكشدُذا :

 .(Working or Reference Standards)ًاددَ ثًَىَسيًُكاُِ دَسًاْ  . أ
شًَىاصّ شًلشدُُوَّ دَسًاْ كُهُ اليُْ كاسطٍُ دسوطتلُسَوَ ثُطِذ كشابَِ و بُصًاُِ ًِٓطوًضّ  . ب

(Method of Analysis of Finished Product) 
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خُطَوُتُكاُِ دَسًاْ كُهُ اليُْ كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔوَ ثُطِذكشابَِ و بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ  . ت
(Specifications of Finished Product). 

هُكاتِ ُُبىوُِ ُٓس ًاددَيُن ياْ ُٓس ثًَذاويظتًُكِ تش بؤ شًلشدُُوَّ دَسًاْ ُٓوا دَبًَت كؤًجاًُاّ  . ث
 ٓاوسدَكاس دابًِِ بلات.

َُٓهذَطتًَت بُ وَسطشتِِ منىوُُ دواّ تُواو كشدُِ  KMCAيَىَبُسايُتِ تًٌِ منىوُُ وَسطشتّ هُ بُسِ . د
 ت ،ث(.خاَهُكاُِ ثًَصىو )أ ، ب ، 

 KMCAًُٓىو خُسجًًُكاُِ ثصلًُِِ تاقًطُيًُكاُِ دَسًاْ كُهُ اليُْ بُسيَىَبُسايُتِ  -ضوارةو:
 داوادَكشيَت دَكُويَتُ ُٓطتؤّ ٓاوسدَكاسَوَ .

 ًُسجُكاُِ ثًَصلُشلشدُِ داواكاسيِ بُ ًُبُطتِ وَدَطتًَِٔاُِ ًؤَهُتِ ٓاوسدَكشدْ: -ثيَيجةو :
 و بُثًَِ سيٌَِايُكاْ كُ ًُٓاْ هُ خؤيذا بطشيَت: (KMCA)َبُسايُتِ داواكاسيًُكِ فُسًِ بؤ بُسيَى -1
 ُاوّ صاُظتِ و باصسطاُِ دَسًاُُكُ. . أ

 شًَىاصّ دَسًاُظاصيًُتِ ثًَلٔاتُّ دَسًاُُكُ و سيَزَّ ثًَلٔاتُّ ُٓس ًاددَيُن . ب

 (dosage form and strength) 

 سضاوَ.ُاو و ُاوًُصاُِ تُواوّ كؤًجاًُاّ بُسًًَُّٓٔ و والتِ طُ . ت

 بشِّ داواكشاو بؤ ٓاوسدَكشدْ ، بُ رًاسَ و ُىوطني. . ث

ثًَصلُشلشدُِ منىوُُ هُو دَسًاُاُُّ كُ هُ داواكاسيًُكُدا ٓاتىوْ ) ثاكُتُكُّ ، دَسًاُُكُ خؤّ و  -2
 ثُخصِاًُكُّ ُاوَوَّ( .

اُاُُّ ُو دَسًـاصَ بلشيَتُوَ بؤ ٓـتُتِ ٓـاوسدَكشدُُكُ يُن طاَهُ كـُدَشآ ؤَهـًًـاوَّ  شةشةو:
، ًاوَّ ًؤَهُتُكُ تُُٔا  ( هُ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ تؤًاسّ كؤتايِ تؤًاسكشاوَ)

شُط ًاُط دَبًَت بؤ ُٓو دَسًاُاُُّ كُ تؤًاسكشدُِ طُسَتايًاْ ُٓيُ هُ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ 
 .KMCAيٌَِايًُكاُِ ذلىوًُتِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ كُ ُىٍَ دَكشيَتُوَ بُ ثًَِ سِ

 حةوتةو:
خضًُتطىصاسيًُ ثضيصلًًُكاْ وَ ثًَذاويظتًُكاُِ و تُواوكُسّ خؤساكِ و دَسًاُِ ٓاًًَشّ ثضيصلًِ و  . أ

طًايِ و ًاددَّ جىاُلاسيُ دَسًاُظاصيًُكاْ ُاكُوُُ بُس ًؤَهُتِ ٓاوسدَكشدُُوَ هُبُس ُٓوَّ تؤًاس 
 دَسدَضًَت . KMCAيَىَبُسايُتِ كُهُ بُسِثًَذاُِ ٓاتُِ ُاوَوَ دَبَِ  ٍَُُكشاوَ بَُهلى ثًَىيظتًاْ بُ سِ

بُثًَِ سِيٌَِايًُكاْ ًؤهُتِ ٓاوسدَكشدُِ  KMCAهُ كاتِ تؤًاسكشدُِ كاسطُّ تايبُت بُ خاَهِ )أ( هُ  . ب
 (. اجاصَ اطترياد ) ثًَذَدسيَت

 -(:10ماددةى )
َكاُِ تايبُت بُ بىاسّ كاتَِ دَسًاْ و ثًَذاويظتِ ثضيصلِ و تاقًطُيِ و كًًٌايِ و بُكرتيؤهؤريًُكاْ و ًادد

ثضيصلِ دداْ دًََِٓشيَتُ ُاوَوَّ ُٓسيٌَِ كىسدطتاُِ عرياق ثًَىيظتُ كؤًجاًُاّ ٓاوسدَكاس داواكاسّ 
 بلات كُ َُٓ بَُهطُُاًاُُّ تًَذابًَت. KMCAيَطُثًَذاْ ثًَصلُط بُ بُسيَىَبُسايُتِ سِ
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 يةكةو:
بؤ ُٓسجاسيَم ًَِٓاُِ دَسًاْ هُ  (Certificate of Analysis)بَُهطُُاًُّ شًلشدُُوَّ سَِطُْ  .1

كاتًَلذا ُٓطُس ثصلًِِِ بؤ بلشيَت كُ هُ اليُْ كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔسّ دَسًاُُكُوَ بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ 
 ".:Batch Noبًَت بؤ ًُٓىو "

 ثُطِذ كشابًَت.  (Certificate of Origin)تِ طُسضاوَ بشِواُاًُّ ووآل .2

 (، Invoiceهُطُيَ ) (Packing list)هًظتِ ثاكُتبُُذّ  .3

 (.Art Workًَِٓاُِ منىوُُ ياْ ) .4

 " تًَجُسُُكات.Shelf Life% "50هُ  دووةو:

 "ثًَىيظتُ:Free Medical Sampleهُ كاتِ ًَِٓاُِ منىوُُّ سيَلالًِ"شيَيةو : 
 Not“"وَ بُ سِووُِ بِىطشيَت  Free Medical Sample هُطُس ثاكُتِ دَسًاُُكُ ُىوطشابًَت" . أ

for sale”  
 .KMCAويَُِيُن هُ ُىوطشاوّ سيَطُثًَذاْ بذسيَت بُ بُشِ ضاوديَشّ باصاسِّ بُسيَىَبُسايُتِ  . ب

صياتش ُُبًَت كُ كؤًجاًُا  (quantity) % كؤّ طصتِ ُٓو بش10َِهُ  (quantityثًَىيظتُ بشَِكُّ) . ت
 .طاهًَمداواّ دَكات بؤ ًاوَّ 

" Cosmo pharmaceuticsتاًًُِكاْ و"كاتًَم دَسًاُِ طًايِ و تُواوكُسّ خؤساكِ و ظً :ضوارةو
دًََِٓذسيَتُ ُاوَوَّ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ ثًَىيظتُ ٓاوسدَكاس داواكاسّ سيَطُثًَذاْ ثًَصلُط بُ 

 بلات كُ َُٓ بَُهطُُاًُّ تًَذابًَت: KMCA بُسيَىَبُسايُتِ

 ". Certificate of Analysis بَُهطُُاًُّ شًلشدُُوَ " . أ
 ثُطِذ كشابًَت.  (Certificate of Origin)بشِواُاًُّ والتِ طُسضاوَ  . ب

 (.Invoiceهُطُيَ ) (Packing list)هًظتِ ثاكُتبُُذّ  . ت

 (.Art Workًِٓاُِ منىوُُّ دَسًاْ ياْ ) . ث

   Free Sale Certificate . د

" دًََِٓذسيَتُ ُاوَوَّ ُٓسيٌَِ Controlled Medicineكاتًَم دَسًاُِ كؤُرتؤيَ كشاو" ثيَيجةو:
بلات كُ  KMCA يَىَبُسايُتِيَطُثًَذاْ ثًَصلُط بُ بُسِٓاوسدَكاس داواكاسّ سِ كىسدطتاْ ثًَىيظتُ

 َُٓ بَُهطُُاًُّ تًَذابًَت:

 ُىوطشاوّ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ كُ ُاو و بشِّ ًاددَكُّ تًَذابًَت. . أ
 .Controlled Medicineدَسًاُُكُ هُ هًظتِ ظًًَِا ُٓبًَت وَن  . ب

 اًذاُِ كاسّ ثًَىيظت.ويَُِيُن بؤ ضاوديَشّ باصاسِ بؤ ُٓجن . ت

سيَطُثًَذاْ بَُ شًَىَيُ دَبًَت بؤ سيَلدشاوَ ذلىوًِ ُاذلىوًًُكاْ بؤ ُٓو دَسًاُاُُ و كُي و  :شةشةو
 ثُالُُّ كُ بًُُبُطتِ كاسّ ًشؤيِ ٓاوسدَدَكشيَت كُ َُٓ بَُهطُُاًاُُّ ثًَىيظتُ :
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 ُىوطشاوّ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ ذلىًُتِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ. . أ
 ن هُ بشِواُاًُّ تؤًاسكشدُِ سيَلدشاوَكاْ.ويَُِيُ . ب

 .( COO , COA , Packing list , Invoiceويَُِيُن هُ ) . ت

َُٓ دَسًاُاُُ ياْ كُي و ثُالُُ ثصلًًِِاْ بؤ ُاكشيَت تُُٔا ثصت دَبُطرتيَت بُو دؤكًؤًًَِتاُُّ كُ  . ث
 ثًَصلُط كشاوَ بؤ سيَطُثًَذاْ.

 اّ دَسضىوُِ ُٓجناًِ شًلشدُُوَّ تاقًطُ.ثًَذاُِ ًؤَهُتِ  بُكاسًَِٓاْ دو حةوتةو:
 -(:11ماددةى )

ُٓطُس دَسكُوت ُٓو دَسًاْ و يا ًاددَ و يا ٓاًًَشَ ٓاوسدَكشاواُُّ هُ دَسَوَّ ُٓسيٍَ ًُسجِ تُواوياْ تًَذا  
ًُُ ياْ هُطُأل ًُسجُكاُذا ُاطىجنًَت يا هُ ثصلًِِِ تاقًطُّ كؤُرتؤَهِ جؤسّ دَسُُضىوْ يا طاختُ بىوْ ، 

 -وَصيش يا ُٓوَّ دَطُآلتِ ثًَذَدات بؤّ ُٓيُ َُٓ طضاياُُ يا يُكًَلًاْ بظُثًَينَ :
( 26ثاَهجصت بُ ًاددَّ ) دَطتبُطُسداطشتًِاْ ياْ هُُاو بشدًُاْ ياْ ُاسدُُوَياْ هُطُس ُٓسكِ ٓاوسدَكاس -1

ّ دَطت داُُ ( هُ ياطا50( هُ ًاددَّ )4وبشِطُّ ) 1981طاَهِ  89هُ ياطاٍ تُُذسوطتِ طصتِ رًاسَ 
 1970(ّ 40ثًصُيِ رًاسَ )

 َُٓهىَشاُذُُوَّ ًؤَهُتِ ٓاوسدَكشدُُكُ. -2
ُٓطُس ٓاوسدَكشدُِ دَسًاُِ ُُطىجناو هُطُيَ ًُسجُكاُذا ياْ دَسُُضىو هُ ثصلًِِِ تاقًطُيِ بؤ طآ جاس  -3

َهُتِ دووباسَ بؤوَ ُٓوا ُاوّ ٓاوسدَكاسَكُّ دَخشيَتُ هًظتِ سَِشُوَ هُطُأل َُٓهىَشاُذُُوَّ ًؤ
 ٓاوسدَكشدُُكُ .

 -(:12)ماددةى 
ثًَىيظتًُكاُِ ُُخؤشداُُ و يا بِلُ تُُذسوطتِ و ثظجؤسيًُكاْ كُ هُ خىاسَوَ ٓاتىوَ بُ طىيَشَّ ثظجؤسّ 

بُ طىيَشَّ   خؤّ كُ بؤ ًُبُطتِ تايبُتِ بُكاسدًََِٓشيَّ هُ سيَطُّ وَدَطتًَِٔاُِ ًؤَهُتِ ٓاوسدَكشدُُوَ
شيَّ هُ دواّ ثًَصلُط كشدُِ داواكاسيًُن بؤ َُٓ ًُبُطتُ هُطُيَ ًُصاُذاُِ ٓؤكاس و ًاددَّ ُىَيَُ دابني دَك

 بَُهطُ صاُظتِ و ثضيصلًًُكاْ بُ بشّ دياسيلشاو :
 و ضاُذُِ دداْ . ـُُخؤشداُُكاْ ياْ بِلُكاُِ ضاُذُِ ُُٓذاًُكاُِ ًشؤظ - أ

 ُُخؤشداُُ ياْ بِلُ ثظجؤسيُكاُِ ضاسَطُسكشدْ. - ب

 تايبُتُكاُِ ضاسَطُسكشدُِ ُُخؤشًًُكاُِ شًَشثُجنُ.ُُخؤشداُُ ياْ بِلُ  - ت

 ُُخؤشداُُ ياْ بِلُكاُِ ُُشتُسطُسيِ و قُطتُسَّ ديَ. - ث

 -(:13)ماددةى 
دابُط  تًُُا هَُ باسدؤخاٍُُ خىاسَوَدا سِيَطُ بًَُِٓاُُ ُاوَوٍَ دَسًاْ و ثًَذاويظتِ ثضيصلِ دَدسيَت و

بٌَ بُ( KMCA ) و بُسيَىَبُسايُتٌ كىُرتؤَهٌ جؤسٍ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ دَكشيَت هُريش طُسثُسشيت 
 -ثصلِني:
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 ُٓو دَسًاُاُُّ كُتايبُمتُُذْ وَ ُىوطشاوّ وَصاسَتِ تُُذسوطتًاْ ُٓيُ. -1
يَلدشاوَكاٌُ ُُتُوَ يُكطشتىوَكاْ و سيَلدشاوَ ًَُىدَوَهُتًُ خًَشخىاصيٌ و ًشؤيًُكاْ بًُُسجٌَ سِ -2

شدُُكٍُ بؤ طُس داًىدَصطا سَِمسٌ ياْ تايبُتُ باوَسِ ثًَلشاوَكاْ دَسًاُُكُ ثُطِذكشاوبٌَ وبُخصني ودابُشل
 بًَت و بُبٌَ بُساًبُسيض.

ُُخؤشداُُكاْ و كؤًَُهطُ ثضيصلًًُكاْ و ُؤسيِطُ ثضيصلًًُ تايبُتًًُكاْ و شىيَُِ تايبُتًًُكاُِ  -3
طِىسداس ، ُابَِ  ذا  بؤ ُٓس ًاددَيُن و بُ بشِيَلِ صؤسطاهًَلكاسكشدْ و تًُُا بؤ ًاوَّ يُن جاس هُ 

اطتِ ) ثًَذاويظتًُ ثضيصلًًُكاْ و ًاددَكاُِ تاقًطُيِ و دابُشبلشَّ و بفشؤششَّ و بُثًَِ ثًَىيظتِ سِ
ًاددَكاُِ تايبُت بُ بىاسّ ثضيصلِ دداْ و ٓاًًَشّ ثضيصلِ و ٓاًًَشَ خضًُتطىصاسيًُ ثضيصلًًُكاْ 

 دَطشيَتُوَ ( .

سدطتاُذا كاسدَكُْ بُ ًُبُطتِ بُكاسًَِٓاُِ تًُُا هُ اليُْ كؤًجاًُا بًاًًُُكاُِ كُ هُ ُٓسيٌَِ كى -4
كاسًُُذَكاًُاُُوَ و بُبشِيَلِ دياسيلشاوَوَ و بُ طُسثُسشتِ ثضيصلِ بِلُيُكِ تُُذسوطتِ طُس بُ 

 كؤًجاًُاكُ .

ٓاوسدَكشدُِ دَسًاُُكاْ هُاليُْ ُُخؤشُوَ بُ شًَىَيُكِ ساطتُوخؤ يا هُ سيَطُّ كؤًجاًُايُكِ  -5
او هُ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ ُٓسيٍَ بُو ًُسجُّ ًُٓىو صاًُاسيًُكاْ طُباسَت بُ دَسًاُُكاْ و تؤًاسكش

و ُابَِ داواكاسّ دَسًاُُكُ هُ ثًَىيظتًًُ  (KMCA)ساضًَتُّ سَمسِ ثضيصم بذسيَّ بُ بُسيَىَبُسايُتِ 
 ْ.ساطتُكاُِ ُُخؤط تًَجُسِ

 -(:14)ماددةى 
ثضيصلِ و خضًُتطىصاسّ ثضيصلِ و ٓاًًَشَ خضًُتطىصاسيُ  ٓاوسدَكشدْ يا كشِيِِ ٓاًًَشّ يةكةو:

 -ثضيصلًًُكاْ هُ باصاسَ خؤجًًًَُكاْ هُ اليُْ دَصطاكاُِ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ :
 ثًَىيظتُ ٓاًًَشَكاْ بُكاسُُٓاتنب يا الطايِ ُُكشابُِوَ يا طاختُ و ُاسَِطُْ ُُبّ . .1
 (ISO,CEبُسًًَُُِٓٔسَكُ ثًَصلُط دَكشيَّ وَكى)بشِواُاًُكاُِ باشِ كاسطُ   هُطُيَ داواكاسيًُكُدا .2

 يا ُٓس بشِواُاًُيُكِ باوَسِثًَلشاوّ ًَُىدَوَهُتِ تش .

 -ُٓو بشِواُاًُ داواكشاواُُ بؤ ُٓس ٓاًًَشيَم:  .3

 هُاليُْ والتِ طُسضاوَ ثُطِذ كشابَِ . (Certificate of Origin)بشِواُاًُّ والتِ طُسضاوَ  . أ

كُ هُ كاسطُّ  Qualification Operation )شايظتُيِ بُكاسًَِٓاْ  ) بشِواُاًُّ ثُطِذ كشاوّ  . ب
 بُسًًَُُِٓٔوَ دَسضىوبَِ.

دَسضىو هُ كاسطُّ  (Operation Validation)بشِواُاًُّ ثُطِذ كشاوّ شايظتُيِ ثًَىاُُيِ  . ت
 بًًَُُِٓٔاْ .

 بؤ ُٓس ٓاًًَشيَم. Serial Number) (رًاسَّ صجنريَيِ  .4
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ًًَشّ ثضيصلِ و خضًُتطىصاسيًُ ثضيصلًًُكاْ و كُي و ثُىل ثضيصلِ هُ اليُْ كُستِ ٓاوسدَكشدُِ ٓا دووةو:
 -تايبُتُوَ:

ًَِٓاُُرووسَّ ٓاًًَشّ ثضيصلٌ و خضًُتطىصاسيًُ ثضيصلًًُكاْ و كُي و ثُىل  بؤ سيَطُثًَذاْ -1
َتِ تُُذسوطتِ يَطُّ ُٓو كؤًجاًُاوَ دَبًَت كُ تؤًاسكشاو بًَت هُ وَصاس" هُ سَِطتًصَات ايطب١ٝثضيصلِ"

 ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ.

"وخضًُتطىصاسيًُ ثضيصلًًُكاْ  ايطب١ُٝابًَت ٓاًًَشّ ثضيصلًًُكاْ و كُي و ثُىل ثضيصلِ"ًظتوضًات  -2
 ٓاوسدَكشاوَكاْ الطايِ كشاو ياْ طاختُ بّ.

" بًُُبُطتِ وَدَطتًَِٔاُِ سيَطُثًَذاْ بؤ ًَِٓاُُرووسَّ ٓاًًَشَ ثضيصلًًُكاْ و كُي و ثُىل ثضيصلِ -3
 KMCA"و خضًُتطىصاسيًُ ثضيصلًُكاْ ثًَىيظتُ داواكاسّ فُسًِ ثًَصلُط بُ  ايطب١ًٝظتوضًات 

 بلشيَت و هًظتًَم ٓاًادَبلشيَت ًُٓاُُّ خىاسَوَّ تًَذابًت:

 ُاوّ تُواوّ ٓاًًَشَكُ. . أ

 وَطفًَلِ تُواو بؤ ٓاًًَشَكُ. . ب

 طايَ". 3 ُبًَت هُ ًاوًَّؤديَوِ ٓاًًَشَكُ و ثاشلؤكاُِ و بُسواسّ دسوطتلشدُِ كُ"صياتش ُ . ت

 ".Serial Numberرًاسَّ صجنريَّ" . ث

 ُاو و ُاوًُصاُِ تُواوّ كؤًجاًُاّ بُسًًَُّٓٔ و ووالتِ طُسضاوَ. . د

 بشَِكُّ. . ح

 يَطُثًَذاُِ ًَِٓاُُرووسَوَ ٓاوثًَض دَكشيَت هُطُيَ بشِواُاًُكاُِ شايظتُّ كاسطُّ بُسًًَُّٓٔ وَكىسِ -4
"ISO ,CE ِتشّ باوَسثًَلشاوّ ًَُىدَوَهُتِ." ياْ ُٓس بشِواُاًُيُك 

 هُطُيَ ُٓس ٓاًًَشٍ ثضيصلِ و خضًُتطىصاسيًُ ثضيصلًًُكاْ و كُي و ثُىل ثضيصلِ ثًَىيظتُ: -5

هُ اليُْ رووسّ باصسطاُِ هُ " كُ Certificate Of Originتِ طُسضاوَ دَكشٍَ"داواّ بشِواُاًُّ ووآل . أ
 تِ بُسًًَُُِٓٔس ثُطُُذكشاوبًَت.ووآل

 Packing List . ب
 Invoice . ت

ثًَىيظتُ ويَُِّ ٓؤسجًِاي ثًَصلُط بلشيَت ُٓطُسُا ُٓوا ويَُِّ كؤثِ ثًَصلُط بلشيَت هُطُيَ ثًَذاُِ بَُهًَِاًُ  
 سؤردا ويَُِّ ٓؤسجًِاي ثًَصلُط بلشيَت. 30كُ هُ ًاوَّ KMCA هُ ٓؤبُّ ياطايِ 

ىو دَدسيَت هُ اليُْ ُُخؤشداُُكاْ سيَطُ بُٓاوسدَكشدُِ ٓاًًَشَكاُِ تاقًطُّ و ثضيصلِ ُىٍَ ياْ بُكاسٓات -6
و ُؤسيِطُ ثضيصلًًُ تايبُتًُكاْ ، بُ شًَىَيُكِ طِىسداس و بُثًَِ ُٓو سِيٌَِايًاُُّ كُ كاسياْ ثٌَ دَكشيَت 
و تًُُا بؤ ًُبُطتِ كاسّ تايبُتِ خؤياْ و ُابًَت ًاًَُهُّ كشِيّ و فشؤشنت و دابُط كشدًُاْ ثٌَ بلشيَت ، 

 اُِ ثظجؤس و ٓىُُسّ و ثضيصلِ دابني بلشيَت بؤ بُكاسًَِٓاُِ ٓاًًَشّ ٓاوسدَكشاو.بًُُسجًَم دَبًَت كُط
ثًَىيظتُ ٓاوسدَكاس تؤًاسيَلِ تايبُتِ بلاتُوَ و ًُٓىو سِووُلشدُُوَ تُواوَكاُِ طُباسَت بُ ٓاًًَشَكُّ  -7

 سَتِ تُُذسوطتِ.تًايذا ُىوطشابًَت و َُٓ تؤًاسَ دَكُويَتُ ريَش ثصلِني و ووسدبىوُُوَ هُ اليُْ وَصا
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 -(:15)ماددةى 
ًُسجُ تايبُتُكاُِ تؤًاسكشدُِ كؤًجاًُاكاْ هُ بىاسّ ٓاًًَشَ ثضيصلًِ و ٓاًًَشَ خضًُتطىصاسيًُ 

 -ثضيصلًًُكاُُوَ :
صاسيًُ ثضيصلًًُكاْ بُ ثضيصم ياْ و ٓاًًَشَ خضًُتطىاُِ ٓاوسدَكشدُِ ٓاًًَشَ ثضيصلًِ سيَجًَذ -1

شّ ثضيصلِ ياْ ًًلاًُم ياْ كاسَبا ( دَدسٍَ هُو كؤًجاًُايُّ كُهُ ُُٓذاصياسيَلِ ثظجؤس هُ ) ٓاًًَ
              وَصاسَتِ تُُذسوطتِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاُذا تؤًاسكشاوَ بُو ًُسجُّ خضًُتِ هُ بىاسّ ثظجؤسيًُكُيذا 

                 طايَ كًُرت ُُبَِ هُ طُُذيلاّ ثضيصلاْ ياْ ُُٓذاصياساًُصذا تؤًاسكشابَِ و داًُصتىٍ  (3)هُ 
 كىسدطتاْ بًَت.ُٓسيٌٌَ 

 بشِواُاًُّ داًُصساُذْ هُ بىاسّ باصسطاُلشدُِ ٓاًًَشَ ثضيصلًِ و ٓاًًَشَ خضًُتطىصاسيًُ ثضيصلًُكاْ . -2

 ُٓجناًذاُِ تًَشواُني هُ اليُْ هًَزُُيُكِ وَصاسّ تايبُتُوَ بؤ دَسخظتِِ تىاُا و قُباسَّ كؤًجاًُاكُ . -3

 َ بَُهطُُاًُّ ثًَصلُط بلات .ثًَىيظتُ كؤًجاًُاكُ ُٓ -4
طريّ دسوطتِ دَسضىوُِ بشيلاسيًُتِ باصسطاُِ هُاليُْ كؤًجاًُاّ بُسًًَُِِٓٔ ٓاًًَشَكاْ هُ طُيَ تثص - أ

ثًَصاُذاُِ ًاوَّ بشيلاسيًُكُوَ ثُطُُذيض كشابَِ هُ اليُْ وَصاسَتِ ثُيىَُذيذاسَوَ يا هُاليُْ 
 تِ طُسضاوَدا.ِ كىسدطتاْ هُ ووآلُسايُتِ ُٓسيٌَؤصخاُُّ عرياقِ ياْ ُىيَِاهّب

دَطت ًُصاُلشدُِ ثظجؤسيًُتِ وَ بىاسّ ًٓصلشدُِ كؤًجاًُاكُ وَبُثًَِ ُٓو بشيلاسيُتًًُ باصسطاًًُُوَ  - ب
 كُ ثًًَاُذساوَ .

طُيَ ثًَصاُذاُِ ثظجؤسّ يَضطاسيٌ و رًاسَّ كاسًُُذاُِ هُُاوًُصاُِ ُىوطًِطُّ ياْ دَصطاّ ثاس - ت
 ائًَِاوْ.الُُّ كُ سآًَِاًُاْ تًادا كشدووَ و ُٓو الياُُّ سِبشِواُاًُكاًُاْ و ُٓو خى

 كًُرت ُُبًَت. 2(100َُاوو ًُصاُِ عًُباس )طؤطا( يا عًُباسَكاُِ طُس بُكؤًجاًُاكُ كُ هُ ) - ث

 تؤًاسكشدُُكُ تُُٔا بؤ ًاوَّ دوو طاَهُ هُ بُسواسّ دَسضىوُِ فُسًاُِ وَصاسٍ بُ تؤًاسكشدُِ كؤًجاًُا. - د
 

 كة لة اليةٌ وةزارةتى تةىدروشتى  KMCAكارطةى بةرٍةمَيَيةرى دةرماٌ لة تؤماركردىى 
 عيَراقى فيدرال تؤمارىةكراوة

 -(:16)ماددةى 
تؤًاسكشدْ هُ سِيَطاٍ كؤًجاًُايُكٌ دَسًاْ دَبًَت كُ تؤًاسكشاوبًَت هُ وَصاسَتٌ تُُذسوطيت ُٓسيٌٌَ  -1

 ُسًًَُّٓٔ دَبًَت.كىسدطتاْ وَ ياْ هُ سِيَطاٍ ُىيَُِسايُتِ كؤًجاًُاّ ب
 لُوتِ ُىوطشاوَكُ دياسّ كشابًَتكُ تًايذا رًاسَ و سِيَ(KMCA)اسّ تؤًاسكشدْ ثًَصلُط بلشيَت بُداواك -2

 (. Index list هًظيت ُٓرًاسكشدٌُ بَُهطُُاًُ ثًَصلُط كشاوَكاْ ) -3

ثشِ بلشيَتُوَ و ًؤس و وارؤ كشابًَت هُاليُْ كُطِ  KMCA (Form A1) فؤسًِ تؤًاسكشدُِ  -4
 هًَجشطشاوّ كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔسّ دَسًاْ و ثُطُُذكشابًَت هُ اليُْ دَصطاٍ ثُيىَُذيذاس.
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( باوَسِثًَلشاو كُ ًاوٍَ بُطُس ُُضىبًَت ، دَسضىوبًَت و ثُطُُذكشاوبًَت هُاليُْ GMPبشِواُاًُّ ) -5
اْ ُىيَُِسايُتِ ؤصخاُُّ عرياق ياهّتِ بُسًًَُُِٓٔس و بَُذيذاس و وَصاسَتِ دَسَوَّ ووآلدَصطاٍ ثُيى

 ذلىًُتِ ُٓسيٍَ هُو ووالتُ و بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ بًَت.

 Ministry Of Health and)( باوَسِثًَلشاو و ثُطُُذكشاو Valid GMPويَُِيُن هُ بشِواُاًُّ ) -6

Ministry of Foreign Affairs of the country of origin and Iraq 

embassy)    ْويَُِيُن هُ بشِواُاًُ ، يا(ّCPP) Certificate of Pharmaceutical 

product  الّ كًُِ بؤ دوو بُسًُِٓ كاسطُ بُالَ ُٓطُس كاسطُكُ تُُٔا يُن دَسًاْ بُسَُٓ بًًََِٔت
و بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ ثُطُُذ بلشيَت هُ WHO( ثًَىيظت دَكات هُطُس فؤسًاتِ CPPتُُٔا يُن )

 اليُْ دَصطاّ ثُيىَُذيذاس

(Health Authority ,Ministry of foreign affairs and Iraq embassy in the 

country of origin   ْكُ دَسضىوبًَت هُ يُكًَم هُ ووالتُ سَِطُُُكا)(Reference Country 

كُ هُ خىاسَوَ ٓاًارَياْ ثًَلشاوَ ُٓوا ثًَىيظت بُ ثصلِني ُاكات بُ ثًَضُواُُوَ دَبًَت ثصلًِِِ بؤ ُٓجناَ (
 :بًُُبُطتِ تؤًاسكشدْ  KMCAتًٌِ ثصلِني هُ بُسيَىَبُسايُتِ  بذسيَت هُ اليُْ

:Reference Countries 
 ( FDA ) USA. 

 ( EMEA ) European Union or one of its countries. 

 ( MHRA) UK. 

 ( HPFB ) Health Products and Food Branch, therapeutic products 
Directorate of Canada. 

 ( MHLW ) Ministry of Health, Labor and Welfare/Pharmaceutical and 
Medical Safety Bureau (Japan). 

 ( TGA ) Australia. 

 Swiss medic. 

 ( GCC ) Gulf Countries Central Registration.  

 ويَُِيُن هُ سِاثؤستِ دواتشيّ ثصلًِِِ كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔسّ دَسًاْ كُ ثُطُُذ كشابًَت هُاليُْ دَصطاّ -7
 ثُيىَُذيذاس.

( هُ ووآلتٌ  Manufacturing license ًؤَهُتٌ بُسًًَُِٓٔاٌُ كاسطٍُ بُسًًَُُِٓٔس ) -8
بُسًًَُُِٓٔس ثُطُُذكشاوبًَت هُاليُْ دَصطاٍ ثُيىَُذيذاس و وَصاسَتِ دَسَوَّ ووالتِ بُسًًَُُِٓٔس و 

 ًَُِٔس.ؤصخاُُّ عرياق ياْ ُىيَُِسايُتِ ذلىًُتِ ُٓسيٍَ هُ ووالتِ بُسًُٓاهّب

تجًَذساو )كتاب اهتدىيى( هُ كؤًجاًُاّ بُسًًَُُِٓٔس بؤ داواكاس بؤ تؤًاسكشدْ هُ ُىوطشاوّ دَطُآل -9
(KMCAو ثُطُُذكشابًَت هُ اليُْ رووسٍ باصسطاٌُ و وَصاسَتٌ دَسَوَ و ب )ّؤصخاٍُُ عًَشاق هُ ووآلتٌ اه

 بُسًًَُُِٓٔس.
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 تِ بُسًًَُُِٓٔس.ْ هُ ووآلاسكشدهًظتِ دَسًاُُكاْ بُ رًاسَ و سِيَلُوتِ تؤً -10

 كىسدطتاْ بؤدَسًاُظاصّ داواكاس ُىوطشاوّ ثصتطريّ ياْ ويَُِيَم هُ ُاطِاًُّ طُُذيلاّ دَسًاُظاصاُِ  -11

 -(:17)ماددةى 
 ميلاىيسمى تؤماركردٌ:

 (.KMCAبُ تؤًاسكشدْ ثًَصلُط دَكشيَت بُ ٓؤبُّ ثُيىَُذيُكاُِ ) ظتبَُهطُُاًُكاُِ ثًَىي -1
 ( ضىاسدَ سِؤر.14َُٓهظُُطاُذُِ بَُهطُُاًُكاْ ُٓجناَ دَدات هُ ًاوَّ )ٓؤبُّ تؤًاسكشدْ،  -2

( 14ُٓطُس بَُهطُُاًُكاْ تُواو بىو، داواكاس ٓاطاداس دَكشيَتُوَ بؤ ثًَذاُِ سطىوًِ تؤًاسكشدْ هًُاوَّ ) -3
 ضىاسدَ سِؤر هُ سِؤرّ ٓاطاداسكشدُُوَ.

 ( دَكشيَت.KMCAبُ هًزُُّ تؤًاسكشدُِ ) ثاط وَسطشتِِ سطىوًِ تؤًاسكشدْ، بَُهطُُاًُكاْ ثًَصلُط -4

ُٓطُس هُ ًاوَّ يُن ًاُط هُ سِؤرّ ٓاطاداسكشدُُوَ، داواكاس سطىوًِ تؤًاسكشدُِ ُُدات، بَُهطُُاًُكاْ  -5
 هُُاو دَبشيَت و داواكاس دَبًَت داواكاسّ و بَُهطُُاًُّ ُىَّ ثًَصلُط بلات.

( سِؤرَ هُ 30ُْ هًزُُّ تؤًاسكشدْ بُاليُُِ صؤسَوَ )كاتِ ثًَىيظت بؤ َُٓهظُُطاُذُِ بَُهطُُاًُكاْ هُالي -6
 سِيَلُوتِ ثًَذاُِ سطىوًِ تؤًاسكشدْ.

( بؤّ ُٓيُ ُٓس بَُهطُُاًُيَم KMCAهُ كاتِ َُٓهظُُطاُذْ، هًزُُّ َُٓهظُُطاُذُِ بَُهطُُاًُكاْ هُ ) -7
ًَىيظتُ بَُهطُُاًٍُ تش كُ ياْ صاًُاسّ داوابلات بُ ُىوطشاو ثًَصلُط بُ اليُُِ داواكاس دَكشيَت. داواكاس ث

هًَِ داوادَكشيَت هُاليُْ يُكُّ تؤًاس ياْ هًزُُّ تؤًاس و بُدَس هُواُُّ طُسَوَ هُ كاتِ َُٓهظُُطاُذْ، 
 ثًَصلُشِ بلات بُ ُىوطشاوّ فُسًِ بُاليُُِ صؤسَوَ هُ ًاوَّ شُط ًاُط.

شيَت و دَبًَت داواكاسّ تؤًاسكشدْ (ّ طُسَوَ جَِ بُجَِ ُُكشا، بَُهطُُاًُكاْ هُُاودَب7ُٓطُس بشِطُّ ) -8
 دووباسَ بلشيَتُوَ.

 -(:18)ماددةى 
 ( يُ.KMCAتُُٔا اليُُِ هًَجشطشاوّ تؤًاسكشدْ هُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ، ) -1
 ( دَبًَت.KMCAثصلًِِِ كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔس بُثًَِ سِيٌَِايًُكاُِ ) -2

و ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ ُٓطُس كاسطُكُ فشَ تُُٔا بُسًُِٓ كاسطُّ تؤًاسكشاو، سِيَطُّ ثًَذَدسيَت بًَتُ ُا -3
 دَوَهُتِ بًَت.

 دّ ياْ عُسَبِ ياْ ًِٓطوًضّ بًَتتؤًاسكشدْ دَبًَت بُ صًاُِ كىسدْ و بَُهطُُاًُّ ثًَصلُشلشاو بؤداواكش -4

 بَُهطُُاًُ صاُظتًُكاْ دَبًَت بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ بًَت. -5

 َ.كاتِ تؤًاسكشدْ ، كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔسّ خؤًاَهِ هُثًَصرت -6

طايَ جاسيَم ُىيَذَكشيَتُوَ ، هُكاتِ بُطُسضىوُِ بُسًًَُُِٓٔسّ دَسًاْ ُٓس ثًَِخ  تؤًاسكشدُِ كاسطُّ -7
 ُىٍَ داوا دَكشيَت GMP، بؤ ُىيَلشدُُوَّ تؤًاسّ كاسطُ بشِواُاًُّ  GMPبشِواُاًُّ 

 ُٓطُس كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔس فشَ دَوَهُتِ بىو، كاسطُكاْ بُ جًا تؤًاس دَكشيَت. -8
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 -(:19)ددةى ما
(  ..Labeler,Packager,Marketing Authorization Holder,etcتؤًاسكشدُِ كاسطُّ:)

بًُُٓاْ سِيٌَِايٌ تؤًاسكشدْ كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔس بُ ًُسجًَم ُٓو كاسطُيُّ كُ دَسًاُِ بؤ دسوطت دَكات 
 تؤًاس كشابًَت.

 -(:20)ماددةى 
طُ بؤ دَسًاُِ تايبُت كُ دسووطت دَكشيَت بؤ كاسطُّ ( هُ ًَُىاْ دوو كاسContractهُ كاتِ بىوُِ )

 Health( )ثُطُُذ كشاو بًَت هُ اليُْ دَطُالتجًَذساوّتُُذسوطتِ )GMPتؤًاسكشاو ثصت ببُطرتيَت بُ )

Authority ْو وَصاسَتِ دَسَوَ هُطُيَ باَهىيَضخاُُّ عًَشِاق ياْ ُىيَُِسايُتِ ذلىًُتِ ُٓسيٌَِ كىسدطتا )
( )ثُطُُذ كشاو بًَت هُ ًَُىاْ ُٓسدوو كاسطُ( وَ ُٓرًاس Contractسًًَُُِٓٔس،هُطُيَ ًَِٓاُِ )هُ ووالتِ بُ

 بلشيَت بُ كؤًجاًُاّ ثصت ثَِ بُطرتاو بؤ ُٓو دَسًاُاُُّ كُ طشيَبُطت ُٓيُ هُ ًَُىاًُاْ.
 -(:21)ماددةى 

ت بًُاُُّ خىاسَوَ بؤ تؤًاسكشدُِ هُ كاتِ بىوُِ صياتش هُ يُن طايت بؤ كؤًجاًُاّ تؤًاسكشاو ، ثصت ببُطرتيَ
 طايتُكاُِ تش:

1- Declaration letter  ( ُْهُ اليُْ كؤًجاًُاّ تؤًاسكشاو  رووسّ باصسطاُِ ثُطُُذ كشاو بًَت هُالي )
 كُ َُٓ طايتُ طُس بُ ًُٓاْ كؤًجاًُايُ.

2- Valid GMP (ِثُطُُذ كشاو بًَت هُ اليُْ دَطُالتجًَذساوّ تُُذسوطتHealth Authority و )
وَصاسَتِ دَسَوَ هُطُيَ باَهىيَضخاُُّ عًَشِاق ياْ ُىيَُِسايُتِ ذلىًُتِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ هُ ووالتِ 

 بُسًًَُُِٓٔس.

 سطىوًِ تؤًاسكشدُِ كاسطُكاْ. -3
 

 ( كة تؤماركراوبيَت لة اليةٌ KMCAتؤماركردىى كارطةى بةرٍةمَيَيةرى دةرماٌ لة )
 وةزارةتي تةىدروشيت عيَراقي فيدرِالَ

 

 -(:22)ماددةى 
 مةرجةكاٌ:

تؤًاسكشدْ هُ سِيَطاٍ كؤًجاًُايُكٌ دَسًاْ دَبًَت كُ تؤًاسكشاوبًَت هُ وَصاسَتٌ تُُذسوطيت ُٓسيٌٌَ 
كىسدطتاْ وَ ياْ هُ سِيَطاٍ َُٓهبزاسدٌُ ُىيَُِسايُتِ كاسطُّ بُسًًَُّٓٔ بُ شًَىَيُكٌ فُسًٌ كُ َُٓهطشٍ 

 ت و ثوُيُكٌ وَصيفٌ ُٓبًَت .ُاطِاًٍُ باسٍ شاسطتاٌُ عًَشاقٌ بًَ
 -(:23)ماددةى 

 

 بةلَطةىامةى ثيَويصت:

( كُ تًايذا رًاسَ و سِيَلُوتِ ُىوطشاوَكُ دياسّ KMCAداواكاسّ تؤًاسكشدْ ثًَصلُط بلشيَت بُ ) -1
 كشابًَت.
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 .عًَشاق تُُذسوطيت وَصاسَتٌ هُ كاسطُكُ تؤًاسكشدٌُ بشِواُاًٍُ -2
 ٍ بُطُس ُُضىبًَت.كُ ًاوَ GMPويَُِيُن هُ بشِواُاًٍُ  -3

( هُ كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔس بؤ داواكاس بؤ تؤًاسكشدْ هُ  كتاب اهتدىيى تجًَذساو )ُىوطشاوّ دَطُآل -4
(KMCAو ثُطُُذكشابًَت هُ اليُْ رووسٍ باصسطاٌُ و وَصاسَتٌ دَسَوَ و ب )ّؤصخاٍُُ عًَشاق هُ ووآلتٌ اه

 بُسًًَُُِٓٔس.

 اًُّ طُُذيلاّ دَسًاُظاصاُِ كىسدطتاْ بؤ دَسًاُظاصّ داواكاس.ُىوطشاوّ ثصتطريّ ياْ ويَُِيَم هُ ُاطِ -5
 

 -(:24)ماددةى 
 

 ميلاىيسمى تؤماركردٌ:
 

 (.KMCAبَُهطُُاًُكاُِ ثًَىيظت بُ تؤًاسكشدْ ثًَصلُط دَكشيَت بُ ٓؤبُّ ثُيىَُذيُكاُِ ) -1
 دَ سِؤر.( ضىاس14ٓؤبُّ تؤًاسكشدْ، َُٓهظُُطاُذُِ بَُهطُُاًُكاْ ُٓجناَ دَدات هُ ًاوَّ ) -2

( 14ُٓطُس بَُهطُُاًُكاْ تُواو بىو، داواكاس ٓاطاداس دَكشيَتُوَ بؤ ثًَذاُِ سطىوًِ تؤًاسكشدْ هًُاوَّ ) -3
 ضىاسدَ سِؤر هُ سِؤرّ ٓاطاداسكشدُُوَ.

 ( دَكشيَت.KMCAثاط وَسطشتِِ سطىوًِ تؤًاسكشدْ، بَُهطُُاًُكاْ ثًَصلُط بُ هًزُُّ تؤًاسكشدُِ ) -4

ُط هُ سِؤرّ ٓاطاداسكشدُُوَ، داواكاس سطىوًِ تؤًاسكشدُِ ُُدات، بَُهطُُاًُكاْ ُٓطُس هُ ًاوَّ يُن ًا -5
 هُُاو دَبشيَت و داواكاس دَبًَت داواكاسّ و بَُهطُُاًُّ ُىَّ ثًَصلُط بلات.

( سِؤرَ هُ 30كاتِ ثًَىيظت بؤ َُٓهظُُطاُذُِ بَُهطُُاًُكاْ هُاليُْ هًزُُّ تؤًاسكشدْ بُاليُُِ صؤسَوَ ) -6
 ثًَذاُِ سطىوًِ تؤًاسكشدْ. سِيَلُوتِ

، بؤّ ُٓيُ ُٓس بَُهطُُاًُيَم ياْ صاًُاسّ داوابلات بُ  KMCAهُ كاتِ َُٓهظُُطاُذْ ٓؤبُّ تؤًاس هُ  -7
ُىوطشاو ثًَصلُط بُ اليُُِ داواكاس دَكشيَت. داواكاس ثًَىيظتُ بَُهطُُاًٍُ تش كُ هًَِ داوادَكشيَت هُاليُْ 

هُ كاتِ َُٓهظُُطاُذْ، ثًَصلُشِ بلات بُ ُىوطشاوّ فُسًِ بُاليُُِ  ٓؤبُّ تؤًاس بُدَس هُواُُّ طُسَوَ
 صؤسَوَ هُ ًاوَّ شُط ًاُط.

(ّ طُسَوَ جَِ بُجَِ ُُكشا، بَُهطُُاًُكاْ هُُاودَبشيَت و دَبًَت داواكاسّ تؤًاسكشدْ 7ُٓطُس بشِطُّ ) -8
 دووباسَ بلشيَتُوَ.

 -(:25)ماددةى 
 ( يُ.KMCAُٓسيٌَِ كىسدطتاْ، ) تُُٔا اليُُِ هًَجشطشاوّ تؤًاسكشدْ هُ -1

 ( دَبًَت.KMCAثصلًِِِ كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔس بُثًَِ سيٌَِايًُكاُِ ) -2

 كؤًجاًُاّ دابُشلشدْ ياْ كاسطُّ ثاكلُتلشدُِ -3

( Packager/Labeler ,Batch releaser, Marketing Authorization Holder )
 دَسًاْ تؤًاس دَكشيَت.
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و، سِيَطُّ ثًَذَدسيَت بًَتُ ُاو ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ ُٓطُس كاسطُكُ فشَ تُُٔا بُسًُِٓ كاسطُّ تؤًاسكشا -4
 دَوَهُتِ بًَت.

 داواكشدْ و بَُهطُُاًُّ ثًَصلُشلشاو بؤ تؤًاسكشدْ دَبًَت بُ صًاُِ كىسدّ يا عُسَبِ يا ًِٓطوًضّ بًَت. -5

 بَُهطُُاًُ صاُظتًُكاْ دَبًَت بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ بًَت. -6

 بُسًًَُُِٓٔسّ خؤًاَهِ هُثًَصرتَ. كاتِ تؤًاسكشدْ ، كاسطُّ -7

هُكاتِ بُطُسضىوُِ  تؤًاسكشدُِ كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔسّ دَسًاْ ُٓس طٌَ طايَ جاسيَم ُىيَذَكشيَتُوَ -8
 ُىٍَ داوا دَكشيَت. GMP، بؤ ُىيَلشدُُوَّ تؤًاسّ كاسطُ بشِواُاًُّ  GMPبشِواُاًُّ 

 اْ بُ جًا تؤًاس دَكشيَت.ُٓطُس كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔس فشَ دَوَهُتِ بىو، كاسطُك -9
 

 (KMCA)تؤماركردىى كارطةى بةرٍةمَيَيةرى ثيَداويصتى ثسيشلى و تاقيطة لة 

 -(:26)ماددةى 
 مةرجةكاٌ:

تؤًاسكشدْ هُ سِيَطاٍ كؤًجاًُايُكٌ دَسًاْ دَبًَت كُ تؤًاسكشاوبًَت هُ وَصاسَتٌ تُُذسوطيت ُٓسيٌٌَ 
ش و ثًَذاويظيت ثضيصلٌ ياْ هُ سِيَطاٍ ُىيَُِسايُتِ كؤًجاًُاّ كىسدطتاْ وَ ياْ كؤًجاًُاٍ ٓاوسدَكشدٌُ ٓاًًَ

 بُسًًَُّٓٔ.
 -(:27)ماددةى 

 بةلَطةىامةى ثيَويصت:
 لُوتِ ُىوطشاوَكُ دياسّ كشابًَتكُ تًايذا رًاسَ و سِيَ(KMCA)اسّ تؤًاسكشدْ ثًَصلُط بلشيَت بُداواك -1
 (.Index listهًظتِ ُٓرًاسكشدُِ بَُهطُُاًُ ثًَصلُشلشاوَكاْ ) -2
ثشِبلشيَتُوَ و ًؤس و وارؤ كشابًَت هُاليُْ كُطِ هًَجشطشاو هُ  KMCA (Form B) فؤسًِ تؤًاسكشدُِ  -3

 كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔس و ثُطُُذكشاوبًَت هُاليُْ دَصطاٍ ثُيىَُذيذاس.

( ياْ ISO( ياْ )GMP( وَن )Quality assuranceتاصَتشيّ بشِواُاًُّ دَهًِابىوُِ جؤسّ ) -4
ثُطُُذ بلشيَت هُاليُْ دَصطاّ ثُيىَُذيذاس و وَصاسَتٌ دَسَوَ و ،  بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ ٓاوشًَىَياْ 

 ؤصخاٍُُ عًَشاق هُو ووآلتُ.اهّب

بشِواُاًُّ تؤًاسكشدُِ كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔس هُ ووالتِ بُسًًَُُِٓٔس بُ فُسًِ و بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ  -5
 ؤصخاٍُُ عًَشاق هُو ووآلتُ.اهّسَتٌ دَسَوَ و بثُطُُذ بلشيَت هُاليُْ  دَصطاٍ ثُيىَُذيذاس و وَصا

 كاتاهؤط ياْ هًظتِ بُسًُُٓكاُِ كؤًجاًُاكُ بُ شًَىَيُكِ طصتِ. -6

ُىوطشاوّ دَطُالتجًَذساو )كتاب اهتدىيى( هُ كؤًجاًُاّ بُسًًَُُِٓٔس بؤ داواكاس بؤ تؤًاسكشدْ هُ  -7
(KMCAثُطُُذكشابًَت هُاليُْ رووسٍ باصسطاٌُ و وَصاسَتٌ دَس )ؤصخاٍُُ عًَشاق هُو ووآلتُ.اهَّوَ و ب 

 ُىوطشاوّ ثصتطريّ ياْ ويَُِيَم هُ ُاطِاًُّ طُُذيلا بؤ داواكاس. -8
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 -(:28)ماددةى 
 ميلاىيسمى تؤماركردٌ:

 (.KMCAبَُهطُُاًُكاُِ ثًَىيظت بُ تؤًاسكشدْ ثًَصلُط دَكشيَت بُ ٓؤبُّ ثُيىَُذيُكاُِ ) -1
 ( سؤر.14اًُكاْ ُٓجناَ دَدات هُ ًاوَّ )ٓؤبُّ تؤًاسكشدْ، َُٓهظُُطاُذُِ بَُهطُُ -2

ُٓطُس بَُهطُُاًُكاْ تُواو بىو، داواكاس ٓاطاداس دَكشيَتُوَ بؤ ثًَذاُِ سطىوًِ تؤًاسكشدْ هًُاوَّ ًاوَّ  -3
 ( سِؤر هُ سِؤرّ ٓاطاداسكشدُُوَ.14)

 َكشيَت.( دKMCAثاط وَسطشتِِ سطىوًِ تؤًاسكشدْ، بَُهطُُاًُكاْ ثًَصلُط بُ هًزُُّ تؤًاسكشدُِ ) -4

ُٓطُس هُ ًاوَّ يُن ًاُط هُ سِؤرّ ٓاطاداسكشدُُوَ، داواكاس سطىوًِ تؤًاسكشدْ ُُدات، بَُهطُُاًُكاْ  -5
 هُُاو دَبشيَت و داواكاس دَبًَت داواكاسّ و بَُهطُُاًُّ ُىَّ ثًَصلُط بلات.

( سِؤرَ هُ 30سَوَ )كاتِ ثًَىيظت بؤ َُٓهظُُطاُذُِ بَُهطُُاًُكاْ هُاليُْ هًزُُّ تؤًاسكشدْ بُاليُُِ صؤ -6
 سِيَلُوتِ ثًَذاُِ سطىوًِ تؤًاسكشدْ.

( بؤّ ُٓيُ ُٓس بَُهطُُاًُ ياْ KMCAهُ كاتِ َُٓهظُُطاُذْ، هًزُُّ َُٓهظُُطاُذُِ بَُهطُُاًُكاْ هُ ) -7
 صاًُاسّ داوابلات بُ ُىوطشاو ثًَصلُط بُ اليُُِ داواكاس دَكشيَت.

ِ داواكشاوَ هُاليُْ يُكُّ تؤًاس ياْ هًزُُّ تؤًاس و بُدَس داواكاس دَبًَت ُٓس بَُهطُُاًُيُكِ تش كُ هًَ -8
هُواُُّ طُسَوَ هُ كاتِ َُٓهظُُطاُذْ، ثًَىيظتُ ثًَصلُشِ بلات بُ ُىوطشاوّ فُسًِ بُاليُُِ صؤسَوَ هُ 

 ًاوَّ يُن طايَ.

 (ّ طُسَوَ جَِ بُجَِ ُُكشا، دَبًَت داواكاسّ تؤًاسكشدْ دووباسَ بلشيَتُوَ.8ُٓطُس بشِطُّ ) -9

 -(:29)ماددةى 

 ( يُ.KMCAتُُٔا اليُُِ هًَجشطشاو بؤ تؤًاسكشدْ هُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ، ) -1

 (.KMCAبُسًُُٓكاُِ ثًَذاويظتِ ثضيصلِ و ثًَذاويظتِ تاقًطُ، ثًَىيظتِ بُ تؤًاسكشدْ ًًُُ هُ ) -2
 ًِطوًضّ بًَت.داواكشدْ و بَُهطُُاًُّ ثًَصلُشلشاو بؤ تؤًاسكشدْ دَبًَت بُ صًاُِ كىسدّ يا عُسَبِ يا ٓ -3

 بَُهطُُاًُ صاُظتًُكاْ دَبًَت بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ بًَت. -4

 هُ كاتِ تؤًاسكشدْ، كؤًجاًُاّ بُسًًَُُِٓٔسّ خؤًاَهِ هُثًَصرتَ. -5

 تؤًاسكشدُِ كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔسّ ثًَذاويظتِ ثضيصلِ تُُٔا بؤ يُن جاسَ. -6

و ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ ُٓطُس كؤًجاًُاكُ فشَ تُُٔا بُسًُِٓ كاسطُّ تؤًاسكشاو سِيَطُّ ثًَذَدسيَت بًَتُ ُا -7
 دَوَهُتِ بًَت.

 تؤماركردىى كارطةى بةرٍةمَيَيةرى تةواوكةرى خؤراكى و دةرماىى طيايى و اظيتامييةكاٌ
(Food supplement, Herbals , Vitamins and Cosmo pharmaceutics) لة (KMCA) 

 -(:30)ماددةى 
 مةرجةكاٌ:

ًُايُكٌ دَسًاْ دَبًَت كُ تؤًاسكشاوبًَت هُ وَصاسَتٌ تُُذسوطيت ُٓسيٌٌَ تؤًاسكشدْ هُ سِيَطاٍ كؤًجا
 كىسدطتاْ.
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 -(:31)ماددةى 
 بةلَطةىامةى ثيَويصت:

( كُ تًايذا رًاسَ و سِيَلُوتِ ُىوطشاوَكُ دياسّ KMCAداواكاسّ تؤًاسكشدْ ثًَصلُط بلشيَت بُ ) -1
 كشابًَت.

 (.Index list) هًظتِ ُٓرًاسكشدُِ بَُهطُُاًُ ثًَصلُشلشاوَكاْ -2
ثشِبلشيَتُوَ و ًؤس و وارؤ كشابًَت هُاليُْ كُطِ هًَجشطشاو هُ  KMCA (Form) فؤسًِ تؤًاسكشدُِ  -3

 كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔس و ثُطُُذكشاوبًَت هُاليُْ دَصطاٍ ثُيىَُذيذاس.

( ياْ ISO( ياْ )GMP( وَن )Quality assuranceتاصَتشيّ بشِواُاًُّ دَهًِابىوُِ جؤسّ ) -4
ىَياْ  بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ،  ثُطُُذ بلشيَت هُاليُْ دَصطاّ ثُيىَُذيذاس و وَصاسَتٌ دَسَوَ و ٓاوشًَ

 ؤصخاٍُُ عًَشاق هُو ووآلتُ.اهّب

تِ بُسًًَُُِٓٔس بُ فُسًِ و بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ دُِ كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔس هُ ووآلبشِواُاًُّ تؤًاسكش -5
 ؤصخاٍُُ عًَشاق هُو ووآلتُ.اهّو وَصاسَتٌ دَسَوَ و بثُطُُذ بلشيَت هُاليُْ  دَصطاٍ ثُيىَُذيذاس 

 كاتاهؤط ياْ هًظتِ بُسًُُٓكاُِ كؤًجاًُاكُ بُ شًَىَيُكِ طصتِ. -6

( هُ كؤًجاًُاّ بُسًًَُُِٓٔس بؤ داواكاس بؤ تؤًاسكشدْ هُ  كتاب اهتدىيى تجًَذساو )ُىوطشاوّ دَطُآل -7
(KMCAثُطُُذكشابًَت هُاليُْ رووسٍ باصسطاٌُ و وَصاس )ؤصخاٍُُ عًَشاق هُو ووآلتُ.اهَّتٌ دَسَوَ و ب 

 ُىوطشاوّ ثصتطريّ ياْ ويَُِيَم هُ ُاطِاًُّ طُُذيلا بؤ داواكاس. -8
 

 -(:32)ماددةى 
 ميلاىيسمى تؤماركردٌ:

 

 (.KMCAبَُهطُُاًُكاُِ ثًَىيظت بُ تؤًاسكشدْ ثًَصلُط دَكشيَت بُ ٓؤبُّ ثُيىَُذيُكاُِ ) -1
 ( سؤر.14بَُهطُُاًُكاْ ُٓجناَ دَدات هُ ًاوَّ ) ٓؤبُّ تؤًاسكشدْ، َُٓهظُُطاُذُِ -2

ُٓطُس بَُهطُُاًُكاْ تُواو بىو، داواكاس ٓاطاداس دَكشيَتُوَ بؤ ثًَذاُِ سطىوًِ تؤًاسكشدْ هًُاوَّ ًاوَّ  -3
 ( سِؤر هُ سِؤرّ ٓاطاداسكشدُُوَ.14)

 دَكشيَت. (KMCA)ثاط وَسطشتِِ سطىوًِ تؤًاسكشدْ، بَُهطُُاًُكاْ ثًَصلُط بُ هًزُُّ تؤًاسكشدُِ  -4

ُٓطُس هُ ًاوَّ يُن ًاُط هُ سِؤرّ ٓاطاداسكشدُُوَ، داواكاس سطىوًِ تؤًاسكشدْ ُُدات، بَُهطُُاًُكاْ  -5
 هُُاو دَبشيَت و داواكاس دَبًَت داواكاسّ و بَُهطُُاًُّ ُىَّ ثًَصلُط بلات.

( سِؤرَ هُ 30يُُِ صؤسَوَ )كاتِ ثًَىيظت بؤ َُٓهظُُطاُذُِ بَُهطُُاًُكاْ هُاليُْ هًزُُّ تؤًاسكشدْ بُال -6
 سِيَلُوتِ ثًَذاُِ سطىوًِ تؤًاسكشدْ.

( بؤّ ُٓيُ ُٓس بَُهطُُاًُ ياْ KMCAهُ كاتِ َُٓهظُُطاُذْ، هًزُُّ َُٓهظُُطاُذُِ بَُهطُُاًُكاْ هُ ) -7
 صاًُاسّ داوابلات بُ ُىوطشاو ثًَصلُط بُ اليُُِ داواكاس دَكشيَت.
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ش كُ هًَِ داواكشاوَ هُاليُْ يُكُّ تؤًاس ياْ هًزُُّ تؤًاس و بُدَس داواكاس دَبًَت ُٓس بَُهطُُاًُيُكِ ت -8
هُواُُّ طُسَوَ هُ كاتِ َُٓهظُُطاُذْ، ثًَىيظتُ ثًَصلُشِ بلات بُ ُىوطشاوّ فُسًِ بُاليُُِ صؤسَوَ هُ 

 ًاوَّ يُن طايَ.

 شيَتُوَ.(ّ طُسَوَ جَِ بُجَِ ُُكشا، دَبًَت داواكاسّ تؤًاسكشدْ دووباسَ بل8ُٓطُس بشِطُّ ) -9
 

 -(:33ماددةى )
 

 ( يُ.KMCAتُُٔا اليُُِ هًَجشطشاو بؤ تؤًاسكشدْ هُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ، ) -1

 داواكشدْ و بَُهطُُاًُّ ثًَصلُشلشاو بؤ تؤًاسكشدْ دَبًَت بُ صًاُِ كىسدّ يا عُسَبِ يا ًِٓطوًضّ بًَت. -2
 بَُهطُُاًُ صاُظتًُكاْ دَبًَت بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ بًَت. -3

 Cosmoاسطُّ بُسًًَُُِٓٔسّ تُواوكُسّ خؤساكِ و دَسًاُِ طًايِ و ظًتاًًُِكاْ تؤًاسكشدُِ ك -4

pharmaceutics .َتُُٔا بؤ يُن جاس 

تُُٔا بُسًُِٓ كاسطُّ تؤًاسكشاو سِيَطُّ ثًَذَدسيَت بًَتُ ُاو ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ ُٓطُس كؤًجاًُاكُ فشَ  -5
 دَوَهُتِ بًَت.

 تؤماركردىى دةرماٌ
 

 -(:34)ماددةى 
 

هُكاتِ تؤًاسكشدُِ ُٓو داو دَسًاُاُُّ كُ هُ بُغذا تؤًاسكشاوَ ، ُٓطُس ٓاتىو تؤًاسكشدُِ طُسَتايِ  :ةويةك
ثٌَ دسابىو هُ بُغذا ُٓوا تؤًاسكشدُِ طُسَتايِ و ًؤَهُتِ ًَِٓاُِ ثٌَ دَدسيَت ، وَ هُكاتِ ثًَذاُِ 

 دَدسيَت.تؤًاسكشدُِ كؤتايِ ُٓوا تؤًاسكشدُِ كؤتايِ و ًؤَهُتِ ًَِٓاُِ ثٌَ 
هُكاتِ تؤًاسكشدُِ دَسًاْ هُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ كُ تؤًاسكشدُِ طُسَتايِ ُٓبًَت هُ وَصاسَتِ : دووةو

 تُُذسوطتِ عًَشاق ثًَىيظتُ  ًُٓاُُّ خىاسَوَ دابني بلشيَت:

       ( كُ هُ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ  بٝإ َٛقف ايتطذٌٝ االبتدا٥ٞ ُىوطشاوّ بشِياسّ طُسَتايٌ تؤًاسكشدْ ) -1
 عًَشاق دَسضىو بًَت.

 .KMCAبشِواُاًُّ تؤًاسكشدُِ كاسطُّ بُسَُٓ ًَُِٓس هُ بُسِيَىَبُسايُتٌ  -2
 بشِواُاًُّ تؤًاسكشدٌُ دَسًاْ هُ وَصاسَتٌ تُُذسوطيت عًَشاق. -3

 (.CDبَُهطُُاًُكاُِ تؤًاسكشدُِ طُسَتايٌ دَسًاْ بُ شًَىَّ ) -4
                KMCAثًَصلُط كشاو بُ بُسِيَىَبُسايُتٌ  (CD)ُ ُىطشاوّ بَُهًَِِاًُ كُ تًايذا سِووُبلشيَتُوَ ك -5

                     ًُٓاْ صاًُاسّ تًَذايُ دَسباسَّ دَسًاُِ تؤًاسكشاوٍ طُسَتايٌ كُ ثًَصلُط كشاوَ بُ وَصاسَتِ 
 تُُذسوطتِ عًَشاق.

 ًَِٓاُِ منىوُُيُكِ دَسًاْ كُ داواكشاوَ بؤ تؤًاسكشدُِ طُسَتايٌ. -6
 .KMCAِ سِطىًِ تؤًاسكشدٌُ طُسَتايٌ دَسًاْ بؤ بُسِيَىَبُسايُتٌ ثًَذاُ -7
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هُكاتِ تؤًاسكشدُِ دَسًاْ هُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ كُ تؤًاسكشدُِ كؤتايِ ُٓبًَت هُ وَصاسَتِ  :شيَيةو
 تُُذسوطتِ عًَشاق ثًَىيظتُ  ًُٓاُُّ خىاسَوَ دابني بلشيَت:

اهتظحًى اهِٔآٌ( كُ هُ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ عًَشاق  ُىوطشاوّ بشِياسّ كؤتايِ تؤًاسكشدْ )بًاْ ًىقف -1
 دَسضىو بًَت.

 .KMCAبشِواُاًُّ تؤًاسكشدُِ كاسطُّ بُسَُٓ ًَُِٓس هُ بُسِيَىَبُسايُتٌ  -2
 بشِواُاًُّ تؤًاسكشدٌُ كؤتايِ دَسًاْ هُ وَصاسَتٌ تُُذسوطيت عًَشاق. -3

 .( CDدوطًٍُ تؤًاسكشدٌُ دَسًاْ بُشًَىٍَ ) -4
ًُٓاْ  KMCA( ثًَصلُط كشاو بُ بُسِيَىَبُسايُتٌ CDًُ كُ تًايذا سِووُبلشيَتُوَ كُ )ُىطشاوّ بَُهًَِِا -5

 صاًُاسّ تًَذايُ دَسباسَّ دَسًاُِ تؤًاسكشاو كُ ثًَصلُط كشاوَ بُ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ عًَشاق.

 ًَِٓاُِ منىوُُيُكِ دَسًاْ كُ داواكشاوَ بؤ تؤًاسكشدُِ كؤتايِ. -6
 .KMCAكؤتايِ دَسًاْ بؤ بُسِيَىَبُسايُتٌ  ثًَذاُِ سِطىًِ تؤًاسكشدٌُ -7

تُ سَِطُُُكاْ كُ هُ شابًَت بُآلَ هُ يُكًَم هُ ووآلتِ بُسًًَُُِٓٔس تؤًاس ُُكُٓطُس دَسًاًَُم هُ ووآل ضوارةو:
( شًلشاوَتُوَ تؤًاس كشابًَت ُٓوا تؤًاس دَكشيَت هُ بُسيَىَبُسايُتِ 6ًاددَّ شاصدََُٓ خاَهِ )

KMCA . 

يٌَِايًُكاُِ جُكاُِ تؤًاسكشدُِ دَسًاْ كُ هُ بُغذا تؤًاسُُكشاوَ ، ُٓوا بُ ثًَِ سًُِس ثيَيجةو:
 .تؤًاس دَكشيَت KMCAبُسيَىَيُسايُتِ 

 -(:35)ماددةى 
يٌَِايِ تىًَاسكشدُِ دَسًاْ و كاسطُّ بُسًًَُُِٓٔس ُٓس ثًَِخ طايَ جاسيَم دَبًَت ُىيَبلشيَتُوَ بُثًَِ سِ

 .KMCAبُسيَىَبُسايُتِ  
 -(:36)ددةى ما

 ًُٓىاس كشاو ُاكشيَت و بَُُٓهىَشًَِذساو ُٓرًاس دَكشيَت. 2011(ّ طاَهِ 1يٌَِايٌ رًاسَ )كاس بُ سِ
 -(:37)ماددةى 

 َِ كشدْ .جًَبُجكشدُُوَّ هُ سِؤرُاًُّ وَقايعِ كىسدطتاْ دَضًَتُ بىاسّ َُ سِيٌَِايًُ هُ سِيَلُوتِ بآلوٓ
 
 
 

 د.ريَلةوت محة رشيد كريه                                                                                                      
 وةزيرى تةىدروشتى                                                                                                    
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 ميَرةباٌ بةخشيدةو خوداي بةىاوي
 
 

  ةوةطةل بةىاوي
 عيَراق – كوردشتاٌ ثةرلةماىي

 

 27/4/2016لة  4/3/853ذمارة: 
 

 اٌـةرمـف
 

 2015(ى شالَى 4ذمارة )
 

 بُثًٌَ ، و عًَشاق – كىسدطتاْ ثُسهًُاٌُ  ٍ 16/6/2014 سؤرٍ دَسضىوٍ ٍ( 9) رًاسَ بشِياسٍ بُ ثصت
 ثُسهًُاْ ٍ 1992 اىلط كشاوٍ ًُٓىاس ٍ( 1) رًاسَ ُاوَخؤٍ ثُيشَِوٍ ٍ( 39) ًاددٍَ هُ( 3) بشِطُ ذىكٌٌ

 كُ ُٓطتؤ دَطشُُ فُسًاُاُُ و ُٓسن َُٓ ثُسهًُاْ ًًُٓصُيًُكاٌُ هًزُُ هُ خىاسَوَ ُُٓذاًاٍُُ َُٓ ،
 -:كشاوَ دياسٍ ُٓسيُكُياْ بُساًبُس

 

 : ثُسهًُاْ كاسوباسٍ هًزٍُُ -1
  هًزُُ طُسؤكٌ                   فتاح قادس قاسًَاْ

  بشِياسدَس                     امحذ ًذيُِايىب
 
 

 
 
 

 ئيَنييلي ابراٍيه جعفر                                                                                                          
  كوردشتاٌ ثةرلةماٌ شةرؤكي جيَطري                                                                                                            
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 وةزارةتى داد
 2016 اىلش( 7) ذمارة تايبةت بةياىي

 اىلط ٍ(13) رًاسَ داد وَصاسَتٌ ياطاٍ هُ دووََ طٍُبشِ/  ُؤيَُ هًُاددٍَ دساوَ ثًٌاْ  دَطُآلتُّ ُٓو بُثًٌَ
 -:بُ  بشياسًاُذا 2007
 كشدٌُ جًَبُجٌَ بُسيَىَبُسايُتٌ)  و( تُقتُق كشدٌُ جًَبُجٌَ يُتٌبُسيَىَبُسا)  كشدُُوَئ طًَشاُُوَو -1

 2016(ّ 7) تايبُت بُياٌُبُ  كُ ُٓوٍَ ،دواٍ ُٓوهًَش كشدٌُ جًَبُجٌَ بُسيَىَبُسايُتٌ هُ( سَواُذوص
 .َُٓهىَشابىوُُوَ

 .دَكشيَتَِ جًَبُج 15/5/2016 دَسضىًُُوَ سؤرٍ هُ بُياُُ َُٓ -2
  ضليب ياٌـش                                                                                                                       

 داد ريـوةزي                                                                                                                       
--------------------------------------------------------------------- 

 وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى
 2016 اىلش( 2) ذمارة بةياىي

 كاسوباسٍ كاسو وَصاسَتٌ ياطاٍ هُ دووََ طٍُبشِ/  ذُوتَُ هًُاددٍَ دساوَ ثًٌَاْ كُ تٍُدَطُآل ُٓو بُثًٌَ
 -:بُ ُذاياسًابشِ 2007 اىلط ٍ(12) رًاسَ  يُتٌكؤًُآل

 آًَِاٌُسِ كاسو بُسيَىَبُسايُتٌ هُ بؤكشيَلاساْ يُتٌكؤًُآل دَطتُبُسٍ بُشٌ ٍ(إضتشداخ) ًَِٓاُُكايٍُ
 بُ دَبًَت طوًٌَاٌُ/  كشيَلاساْ بؤ يُتٌكؤًُآل دَطتُبُسٍ كاسو بُسيَىَبُسايُتٌ بُ طُس طُسًًاْ/ثًصُيٌ

 . كشيَلاساْ كشدٌُ دَطتُبُسٍ ًُبُطيت
 .5/2016/ 15 دَسضىوًُُوَ سؤرٍ هُ دَكشيَتجآ جًَبُ بُياُُ َُٓ

 حمند قادر حمند                                                                                                            
 يةتيكؤمةآل كاروباري كارو وةزيري                                                                                                            

--------------------------------------------------------------------- 
 وةزارةتى تةىدروشتى

/ بشِطُّ دووََ ( هُ ياطاّ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ رًاسَ  بُثًَِ  ُٓو دَطُآلتُّ ثًٌَاُذساوَ هُ )ًاددَّ شُشَُ
  -، بشِياسًاُذابُ :2007(ّ طاَهِ 15)

 2016شالَى ى (1) ذمارة بةياىى
 طُس فًَشكاسٍ بىوٌُ دايم هُ و ٓافشَتاْ ُُخؤشداٍُُ هُ(  خىيَّ باُلٌ ٓؤبٍُ)  كشدُُوٍَ بُ بشِياسًاُذا -

 .  ُٓوهًَش تُُذسوطيت طصيت بُسِيَىَبُسايُتٌ بُ
 .5/1/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -

 د.ريَلةوت محة رشيد كريه                                                                                                                      
 وةزيرى تةىدروشتى                                                                                                                     
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 وةزارةتى تةىدروشتى
/ بشِطُّ دووََ ( هُ ياطاّ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ رًاسَ  بُثًَِ  ُٓو دَطُآلتُّ ثًٌَاُذساوَ هُ )ًاددَّ شُشَُ

  -، بشِياسًاُذابُ :2007(ّ طاَهِ 15)
 2016شالَى ى (2) ذمارة بةياىى

 طصيت بُسِيَىَبُسايُتٌ بُ طُس فًَشكاسٍ سِاثُسِيين ُُخؤشداٍُُ هُ(  ياطايٌ ٓؤبٍُ)  كشدُُوٍَ بُ بشِياسًاُذا -
 .  ُٓوهًَش تُُذسوطيت

 .5/1/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -

 2016شالَى ى (3) ذمارة بةياىى
ٌ  دداٌُ ثضيصلٌ سٍطُُتُ)  بؤ (  عُهٌ ذاجٌ فايُقٌ  تُُذسوطيت بِلٍُ)  ينطؤسِي بُ بشِياسًاُذا -  فايـُق

 .   طوًٌَاٌُ تُُذسوطيت طصيت بُسِيَىَبُسايُتٌ بُ طُس(   عُهٌ ذاجٌ
 .5/1/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -

 2016شالَى ى (5) ذمارة بةياىى
 وَ ، خـىاسَوَ  ٓؤباٍُُ هَُ يَتد ثًَم كُ(  تُُذسوطيت ضاوديَشٍ بُشٌ) بؤ(  ُاوَخؤ باصاسٍ بُشٌ) طؤسيين -

ٌ  بـؤ  خؤسان ضاوديَشٍ بُسِيَىَبُسايُتٌ هُ تُُذسوطيت ضاوديَشٍ بُشٌ طىاطتُِوٍَ ٍ  بُسيَىَبُسايـُت  كاسوبـاس
 . وَصاسَت ديىاٌُ هُ تُُذسوطيت كاسوباسٍ طصيت يَىَبُسايُتٌبُسِ بُ طُس تُُذسوطيت ثاساطتين

 . ٓارََهٌ بُسوبىوًٌ -3 طصتًُكاْ شىيَُِ ضاوديَشٍ -2 خؤسان ضاوديَشٍ -1 ٓؤبٍُ
 .9/2/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -

 2016 شالَى ى(6) ذمارة بةياىى
ّ  ثابُُـذ  و بًُـُسجًَم  ُٓوهًَش شاسٍ هُ تايبُت ٍ(ًُطا طُُتُسٍ) كشدُُوٍَ - ُ  بـ ٌ  طصـت  بـ  سِيٌَِايًـُكاُ

 . كىسدطتاْ ثضيصلاٌُ طُُذيلاٍ وَ ٌيريِطُ و تُُذسوطيت وَصاسَتٌ
 .29/2/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -

 2016 شالَى ى(7) ذمارة بةياىى
 و بًُـُسجًَم   دٓؤن شاسٍ هُ تايبُت ٍ( جىاُلاسٍ بؤ (Renova skin center طُُتُسٍ) كشدُُوٍَ -

 . كىسدطتاْ ثضيصلاٌُ طُُذيلاٍ وَ ٌيريِطُ و تُُذسوطيت ٌوَصاسَت سِيٌَِايًُكاٌُ طصت بُ بّ ثابُُذ
 .29/2/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -

 2016 شالَى ى(8) ذمارة بةياىى

 . سشاسَصوو تُُذسوطيت طصيت بُسيَىَبُسايُتٌ هُ(  دَسًاْ كؤطاٍ بُشٌ ) كشدُُوٍَ -
 .29/2/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ تدَكشيَ ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -
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 وةزارةتى تةىدروشتى
/ بشِطُّ دووََ ( هُ ياطاّ وَصاسَتِ تُُذسوطتِ رًاسَ  بُثًَِ  ُٓو دَطُآلتُّ ثًٌَاُذساوَ هُ )ًاددَّ شُشَُ

  -، بشِياسًاُذابُ :2007(ّ طاَهِ 15)
 2016 شالَى ى(9) ذمارة بةياىى

 طصت بُ بّ ثابُُذ و بًُُسجًَم ُٓوهًَش شاسٍ هُ تايبُت ٍ(    جىاُلاسٍ بؤ طوًلؤس ُسٍطُُت) كشدُُوٍَ -
 . كىسدطتاْ ثضيصلاٌُ طُُذيلاٍ وَ ٌيريِطُ و تُُذسوطيت وَصاسَتٌ سِيٌَِايًُكاٌُ

 .29/2/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -

 2016 شالَى ى(10) ذمارة بةياىى

ْ ٓاوا بُشٌ ) كشدُُوٍَ - ُ  طـُس (  سَكـا ٌ  بـ ٌ /  خؤثاساطـنت  بُسيَىَبُسايـُت ٍ  طصـيت  بُسيَىَبُسايـُت  كاسوبـاس
 . وَصاسَت ديىاٌُ هُ تُُذسوطيت

 .29/2/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -

 2016شالَى ى (11) ذمارة بةياىى
ُّ تُُذسطتِ شًُٓذ ًآٌىْ دَباغ ( بؤ ) طُُتُسّ شًُٓذ ًآٌىْ دَبـاغ (  بشِياسًاُذا بُ طؤسِيِِ ) بِل -

 طُس بُ بُسيَىَبُسايُتِ طصتِ تُُذسوطتِ ُٓوهًَش .

 .16/3/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -

 2016شالَى ى (12) ذمارة بةياىى
 . ُٓوهًَش تُُذسوطيت طصيت بُسيَىَبُسايُتٌ بُ طُس(  طمكُوسطؤ كًُجٌ تُُذسوطيت بِلٍُ)  كشدُُوٍَ -
 .29/3/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -

 2016شالَى ى (13) ذمارة بةياىى
 . ُٓوهًَش تُُذسوطيت طصيت بُسيَىَبُسايُتٌ بُ طُس(  صاطشؤس تُُذسوطيت بِلٍُ)  كشدُُوٍَ -
 .18/4/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت آث كاسّ بُياُُ َُٓ -

 2016شالَى ى (14) ذمارة بةياىى
 . ُٓوهًَش تُُذسوطيت طصيت بُسيَىَبُسايُتٌ بُ طُس( ًَٓزا تُُذسوطيت بِلٍُ)  كشدُُوٍَ -
 .18/4/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -

 2016شالَى ى (15) ذمارة بةياىى
                  ( بـؤ  كُ ثًَم ديَـت هـَُ ٓؤباُـُّ خـىاسَوَ     بُشِ طُسضاوَ ًشؤيًُكاْ ) ٓؤبُكاٌُ ينطؤسِي بُ بشِياسًاُذا -

ٍ  -2 ٓىُُسٍ و كاسطًَشٍ و تُُذسوطيت و ثضيصلٌ ًًالكٌ ثُسَثًَذاٌُ -1 ) ُ  ٓؤبـُ ٍ  -3ُٓيلُهًـ  ٓؤبـُ
  0 وَصاسَت ديىاٌُ هُ داُاْ ثالْ طصيت بُسيَىَبُسايُتٌ بُ سطُ ثالْ بُسِيَىَبُسايُتٌ هُ(  قًاطٌ ًًالكٌ
 ٓؤبُّ ًًالكِ ثضيصلِ. -3ٓؤبُّ ًًالكِ كاسطًَشّ و ٓىُُسّ  -2ٓؤبُّ ًًالكِ تُُذسوطتِ  -1

 .26/4/2016 يَلُوتِسِ هُ دَسضىوًُُوَ ؤرّسِ هُ دَكشيَت ثآ كاسّ بُياُُ َُٓ -
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 وزارة الداخلية
 2/7/2261يف  5577رقه : 

 

 (6) زقِ نٛزدضتإ القًِٝ ايداخ١ًٝ ٚشاز٠ قإْٛ َٔ (1)ايفكس٠ (3)املاد٠ مبٛدب يٓا املدٛي١ ايصالس١ٝ اىل اضتٓادًا
 -:اآلت١ٝ ايتعًُٝات اصداز قسزْا ايعا١َ، املصًش١ ٚملكتطٝات 2002 يط١ٓ

 
 

 2261( لسية 5نات رقه )يعلت
 نينات عنل امليظنات داخل خمينات الالجئني واليازحيعلت

 
 

 ـاريفالتع
 :اشا٤ٖا املب١ٓٝ  املعاْٞ ،ايتعًُٝات ٖرٙ تطبٝل ،الغساض االت١ٝ باملصطًشات ٜكصد :االولي املادة
 . ايعسام نٛزدضتإ اقًِٝ: االقًِٝ اوالً:
 . ايعسام نٛزدضتإ القًِٝ ايداخ١ًٝ ٚشاز٠: ايٛشاز٠ :ثاىياً
 . ايٓاشسني ٚ ايالد٦ني خمُٝات َدٜس١ٜ: املدٜس١ٜ :ثالجاً
  االقًِٝ يف املطذ١ً ايدٚي١ٝ أٚ احمل١ًٝ االْطا١ْٝ املٓعُات أٚ املدْٞ اجملتُع َٓعُات َٔ َٓع١ُ أ١ٜ: املٓع١ُ :رابعاً

 . يًكإْٛ ٚفكًا
 َكِٝ ٚ ايعسام خازز َٔ االقًِٝ اىل دتأ أدٓبـٞ شدص نٌ ايتعًُٝات ٖرٙ تطبٝل الغساض: ايالد٤ٞ :خامساً

 .خازدٗا اٚ  ايالد٦ني ُٝاتخم اسد٣ يف زمس١ٝ ٚ دا١ُ٥ بصف١
 َكِٝ ٚ ايعسام َٓاطل اسد٣ َٔ ْصح عساقٞ شدص نٌ ٖٛ ايتعًُٝات ٖرٙ تطبٝل الغساض:  ايٓاشح :سادساً

 . .خازدٗا اٚ ايٓاشسني خمُٝات اسد٣ يف زمس١ٝ ٚ دا١ُ٥ بصف١
 .املدٜس١ٜ ٘ٝعً تشسف يرٟٚا أٚايٓاشسني ايًذ٤ٛ ٞـطايب اٜٛا٤ ٚ الضتكباٍ املدصص ٚ املعد املهإ:  املدِٝ:سابعاً
 ٚتٛثٝل ٚخازدٗا املدُٝات داخٌ املٓعُات عٌُ تٓعِٝ ٖٛ ايتعًُٝات ٖرٙ اصداز َٔ ايػسض: الجاىية املادة

 اذته١َٝٛ ٚادتٗات املٓعُات تًو بني ايعالق١ ٚتٓعِٝ نٛزدضتإ اقًِٝ يف اذته١َٝٛ املٛضطات ٚبني بٝٓٗا ايتعإٚ
 .  اعُاهلُا يف تداخٌ سصٍٛ َٚٓع

 : ملادةالجالجةا
 شؤٕٚ َدٜس١ٜ) باضِ َدٜس١ٜ ايالد٦ني أٚ يًٓاشسني خمُٝات فٝٗا تٛدد َطتك١ً ٚاداز٠ حمافع١ نٌ يف تطتشدخ :اوالً

 بٗرٙ املًشل ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ مبٛدب املطتك١ً االداز٠ َشسف أٚ باحملافغ تستبط( ايٓاشسني ٚ ايالد٦ني خمُٝات
 .ُاتعًٝايت

 :اآلت١ٝ ملٗاّا املدٜس١ٜ تتٛيٞ :ثاىياً
 .املع١ٝٓ ادتٗات َع بايتٓطٝل ٚايٓاشسني ايالد٦ني بشؤٕٚ املتعًك١ ايعا١َ ايطٝاضات اقرتاح -1
 ٚغري اذته١َٝٛ ٚاملٓعُات املتشد٠ االَِ َٚٓعُات ٚخازد٘ املدِٝ يف ايعا١ًَ املٓعُات َع ايتٓطٝل -2

 .املدتص١ اذته١َٝٛ
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 املدٜس١ٜ يدٟ ٚاملطذًني املدُٝات ٚداخٌ خازز االقًِٝ يف ٚايٓاشسني ايالد٦ني شؤٕٚ اداز٠ ع٢ً ايعٌُ -3
 .املع١ٝٓ ٚاملٓعُات

 داخٌ املتٛادد٠ ايسض١ُٝ ادتٗات اٚ املٓعُات قبٌ َٔ يًُدُٝات االضاض١ٝ ارتدَات تٛفري ع٢ً االشساف -4
 .ٚخازد٘ املدِٝ

 ٚايٓاشسني ايالد٦ني اىل املكد١َ ١االْطاْٝ املطاعدات الضتكباٍ ايالش١َ ٚاالدسا٤ات ايعٌُ ضري ع٢ً االشساف -5
 .املاذم١ ادتٗات قبٌ َٔ ٚخازد٘ املدِٝ داخٌ

 

 :الرابعة املادة
 املؤضطات ممجًٞ َٔ نٌ عط١ٜٛ ٚ املدٜس١ٜ َدٜس ٜسأض٘ خاص اضتشازٟ بٛزد َدٜس١ٜ نٌ يف ٜشهٌ :اوالً

 .املطتك١ً االداز٠ اٚ احملافع١ يف ايعالق١ ذات اال١َٝٓ ادتٗات ٚ اذته١َٝٛ
 املؤضطات بني املشرتى ٚايتعإٚ ايتٓطٝل َٓاقش١ يػسض ايطسٚز٠ عٓد اٚ شٗسًٜا االضتشازٟ ايبٛزد جيتُع :ىياًثا

 باملدِٝ املتعًك١ االَٛز َٔ ٚغريٖا تٓفٝرٖا املساد ايرباَر ٚدزاض١ املدِٝ داخٌ ايعا١ًَ ٚاملٓعُات اذته١َٝٛ
 . ايتصدٜل يػسض االداز٠ َشسف اٚ افغاحمل اىل ٚتٛصٝاتٗا ايبٛزد ادتُاعات حماضس تسفع :ثالجاً

 

 امليظنات عنل ةيال و شروط
 : اخلامسة املادة
 اضتشصاٍ ٚ اذته١َٝٛ غري املٓعُات دا٥س٠ يف تطذًٝٗا بعد اال املدُٝات يف ايعٌُ َٓع١ُ ألٟ الجيٛش :اوالً

 . املطتك١ً االداز٠ اٚ احملافع١ اداز٠ َٛافك١
 .  ايداخًٞ ْعاَٗا يف عًٝٗا املٓصٛص اذتدٚد ضُٔ املٓع١ُ ْشاطات تهٕٛ إٔ جيب :ثاىياً
 َسفكًا املدِٝ داخٌ يًعٌُ ايداخ١ًٝ ايشؤٕٚ/ املطتك١ً االداز٠ اٚ احملافغ اىل طًب تكدِٜ املٓع١ُ ع٢ً :ثالجاً

 َٔ ْطذ ٚ ايرات١ٝ ضريِٖ ٚ َٛظفٝٗا بامسا٤ قا١ُ٥ ٚ بٗا قاَت اييت ايطابك١ ٚايٓشاطات ايداخًٞ بٓعاَٗا
 . سِٖضف دٛاشات

 .املدِٝ داخٌ ايعا١ًَ املٓعُات ملٛظفٞ خاص١ تعسٜف١ٝ بطاقات املدٜس١ٜ تٓعِ :رابعاً
 .املدٜس١ٜ مبٛافك١ اال حمًٞ َٛظف اٟ تعٝني يًُٓع١ُ الجيٛش :خامساً
 . املتشد٠ يالَِ ايتابع١ املٓعُات ع٢ً املاد٠ ٖرٙ اسهاّ التطسٟ :سادساً
 :السادسة املادة
 االداز١ٜ سدٚدٖا ضُٔ املدِٝ ٜكع ٚاييت ايص١ً ذات اذته١َٝٛ ٚاملؤضطات ايدٚا٥س َع ٓطٝلايت املٓع١ُ ع٢ً :اوالً

 بشؤٕٚ املتعًك١ املدِٝ خازز متازضٗا اييت يًٓشاطات بايٓطب١ اذتاٍ نرا ٚ متازضٗا اييت ايٓشاطات خبصٛص
 .املدُٝات خازز ايطانٓني ٚايٓاشسني ايالد٦ني

 ٚ ايصش١ٝ ٚ االدتُاع١ٝ اجملاالت يف َٓٗا نٌ اختصاص ٚسطب املدِٝ داخٌ  ايعٌُ  يًُٓعُات جيٛش :ثاىياً
 املتعًك١ ايٓشاطات عدا ايكا١ْْٝٛ املشٛز٠ تكدِٜ ٚ االْطا١ْٝ املطاعدات ٚ ٚايرتب١ٜٛ ايجكاف١ٝ ٚ االقتصاد١ٜ

 .ايكطا٤ ٚ ٚاآلضاٜش ايداخًٞ االَٔ قٟٛ باختصاصات
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 املتعًك١ ايدزاضات ٚ ايبشٛخ ادسا٤  اخسٟ د١ٗ اٟ اٚ َعٗد ٚأ انادمي١ٝ َؤضط١ أٚ َٓع١ُ ال١ٜ الجيٛش :ثالجاً
 املؤضط١ ٚ املدٜس١ٜ َٛافك١ اضتشصاٍ بعد اال اجملاالت ناف١ يف املدُٝات يف ايٓاشسني ٚ ايالد٦ني باٚضاع

 . اختصاصٗا ضُٔ ايدزاض١ أٚ ايبشح ٜهٕٛ اييت اذته١َٝٛ
 املٓع١ُ ْشاط ٜهٕٛ اييت اذته١َٝٛ املؤضط١ ٚ املدٜس١ٜ ىلا ْشاطاتٗا  عٔ شٗسٟ تكسٜس تكدِٜ املٓع١ُ ع٢ً :رابعاً

 . اختصاصٗا ضُٔ
 خازز املكُٝني ٚايالد٦ني يًٓاشسني اختصاصٗا سطب املطاعدات تكدِٜ ع٢ً ايعٌُ يًُٓع١ُ جيٛش :خامساً

 .ارتاَط١ املاد٠ يف املب١ٓٝ ايشسٚط ٚبٓفظ ايٓشاطات بتًو املدٜس١ٜ اعالّ شسٜط١ املدُٝات
 االحالة و تقبالاالس قواعد

 : السابعة املادة
 ٚ َشانًٗا سٌ ٚ دسمي١ التشهٌ ٚ املطاعد٠ تطًب اييت اذتاالت اضتكباٍ اختصاصٗا ضُٔ ٚ يًُٓع١ُ جيٛش :اوالً

 . يًشاي١ ايطسٚز١ٜ املع١ْٛ تكدِٜ
 ٚ مي١دس تشهٌ ٚ املٓع١ُ َٔ املطاعد٠ تطًب اييت اذتاالت اضتكباٍ اختصاصٗا ضُٔ ٚ يًُٓع١ُ جيٛش :ثاىياً

 عًٝ٘ اجملين اقساز بشسط قاًْْٛا َكاَ٘ ٜكّٛ َٔ أٚ عًٝ٘ اجملين َٔ بشهٟٛ اال ادتصا١ٝ٥ ايدعٟٛ فٝٗا الحتسى
 :االت١ٝ ادتسا٥ِ يف ادتصا١ٝ٥ ايدعٟٛ حتسٜو يف زغبت٘ بعدّ خطٝا

 .ايشدص١ٝ االسٛاٍ يكإْٛ خالفا ايصٚدات تعدد اٚ ايصٚد١ٝ شْا -6
 عا١َ خبد١َ َهًف ع٢ً ٚقعت قد ادتسمي١ تهٔ مل اذا االٜرا٤ اٚ ايتٗدٜد اٚ االضساز افشا٤ اٚ ايطب اٚ ايكرف -2

 . بطبب٘ اٚ بٛادب٘ قٝاَ٘ اثٓا٤
 عًٝ٘ اجملين نإ اذا َٓٗا املتشص١ً االشٝا٤ سٝاش٠ اٚ االستٝاٍ اٚ االَا١ْ خٝا١ْ اٚ االغتصاب اٚ ايطسق١ -3

 حبل َجك١ً اٚ ادازٜا اٚ قطا٥ٝا عًٝٗا شاحمذٛ االشٝا٤ ٖرٙ تهٔ ٚمل فسٚع٘ اٚ اصٛي٘ اسد اٚ يًذاْٞ شٚدا
 .اخس يشدص

 . َشدد بعسف َكرت١ْ غري ادتسمي١ ناْت اذا ايدٚي١ اَٛاٍ عدا ختسٜبٗا اٚ االَٛاٍ اتالف -4
 تسى اٚ حمصٍٛ فٝٗا ازض اٚ يًصزع َٗٝأ٠ اٚ َصزٚع١ ازض يف املسٚز اٚ ايدخٍٛ اٚ املًو سس١َ اْتٗاى -5

 . فٝٗا تدخٌ اذتٝٛاْات
 . اذتعا٥س اٚ ايبطاتني اٚ املباْٞ اٚ ايبٝٛت اٚ ايٓكٌ ٚضا٥ط ع٢ً االخسٟ االشٝا٤ اٚ االسذاز زَٞ -6
 .َٓٗا املتطسز َٔ شهٟٛ ع٢ً بٓا٤ اال حتسٜهٗا عدّ ع٢ً ايكإْٛ ٜٓص اييت االخسٟ ادتسا٥ِ -7

 غري َٔ ستهب١امل ادتسمي١ ناْت اذا املدِٝ داخٌ املدتص١ ادت١ٗ اىل ٘ٝعً اجملين اساي١ املٓع١ُ ع٢ً جيب :ثالجاً
 ( .ثاًْٝا) ايفكس٠ يف عًٝٗا املٓصٛص

 ابدٟ اذا املدِٝ داخٌ املدتص١ ادت١ٗ اىل فٛزًا املٓع١ُ َطاعد٠ طًب ايرٟ ٘ٝعً اجملين اساي١ املٓع١ُ ع٢ً: رابعاً
 .السكًا ادتصا١ٝ٥ ايدعٟٛ حتسٜو يف زغبت٘
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  املشه١ً سٌ ٚنٝف١ٝ املكد١َ ارتد١َ ْٛع١ٝ ٚبٝإ تطتكبًٗا ساي١ نٌ عٔ َفصٌ تكسٜس تكدِٜ املٓع١ُ ع٢ً: خامساً
 املدِٝ داخٌ ساي١ بهٌ املدتص١ ٚادت١ٗ  املدٜس١ٜ اىل شٗسًٜا  اذتاالت عٔ شٗسٟ ٚاسصا٤  اضبٛع نٌ َس٠

   ٚض١ًٝ با١ٜ ْشسٖا ٚالجيٛش تطتكبًٗا اييت اذتاالت بٝاْات ضس١ٜ ع٢ً باذتفاظ املٓع١ُ تًتصّ :سادساً
 . تطتكبًٗا اييت اذتاالت َشانٌ سٌ يف باملٓعُات االضتعا١ْ  دتص١امل اال١َٝٓ يًذٗات :سابعاً

 
 

 ختامية احكاو
                                                    : الجامية املادة
 -: االت١ٝ االدسا٤ات املدايف١ املٓع١ُ حبل تتدر ايتعًُٝات ٖرٙ اسهاّ خمايف١ ساي١ يف :اوالً

  ازتهبتٗا اييت باملدايف١ املطتك١ً االداز٠ َشسف اٚ احملافغ قبٌ َٔ  حتسٜسًٜا  املٓع١ُ ازبإشع ٜٚهٕٛ:  االْراز-1
 . َطتكباًل ذيو تهساز َٔ ٚحترزٖا

 َٔ بكساز شٗس ملد٠ املٓع١ُ ْشاط ٜعًل االٚيٞ املدايف١ َٔ ض١ٓ خالٍ خمايف١ ا١ٜ تهساز  ساٍ يف: ايٓشاط لع٣ًت-2
 .املطتك١ً االداز٠ َشسف اٚ احملافغ

 املٓع١ُ متٓع ٚايجا١ْٝ االٚيٞ املدايفتني َٔ ض١ٓ خالٍ ايجايج١ يًُس٠ خمايف١ ا١ٜ تهساز ساٍ يف: ايٓشاط َٓع-3
 َشسف اٚ احملافغ بكساز املدِٝ داخٌ املٓع١ُ َكس غًل ٜٚتِ املدُٝات مجٝع  داخٌ ْشاط اٟ ممازض١ َٔ ْٗا٥ٝا
 املطتك١ً االداز٠

 ناْت اذا املدتص١ احملانِ اىل املدايف اساي١ َٔ( 3,2,1) ايفكسات يف عًٝٗا املٓصٛص ايعكٛبات المتٓع-4
 . َادٟ ضسز عٓٗا دمِ أٚ دٓا٥ٞ طابع ذات املدايف١

 اسد ٜهٕٛ إ ع٢ً ايٓشاط َٓع تطتٛدب خمايف١ ازتهاب ساٍ يف املدٜس١ٜ قبٌ َٔ خاص١ دت١ٓ تشهٌ :ثاىياً
 املطتك١ً االداز٠ َشسف اٚ احملافغ اىل تٛصٝتٗا ايًذ١ٓ تسفع ثِ َٚٔ يًتشكٝل قاًْْٛٝا َٛظفًا اعطا٥ٗا
 .املٓاضب ايكساز الصداز

 اقًِٝ سه١َٛ عًٝٗا تشسف اييت ٚايٓاشسني ايالد٦ني خمُٝات مجٝع يف ايعا١ًَ املٓعُات مجٝع ع٢ً :التاسعة املادة
 .ْفاذٖا تازٜذ َٔ ًَٜٛا( 30) َد٠ خالٍ ايتعًُٝات ٖرٙ َع اٚضاعٗا تهٝٝف نٛزدضتإ

 .نٛزدضتإ ٚقا٥ع دسٜد٠ يف ْشسٖا تازٜذ َٔ اعتبازًا ايتعًُٝات ٖرٙ تٓفر :العاشرة املادة
 

 
 
 

 سيجاري كريه                                                                                                                                    
 الداخلية وزير                                                                                                                                      
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--------------------------------------------------------------------- 
 الرحيه الرمحً اهلل بصه

  شعبال باشه
  العراق-كوردشتاٌ برملاٌ

 27/4/2016لة  4/3/853:  رقه
 رـأم

 2015( لصية 4رقه )
 املاد٠ َٔ( 3) ايفكس٠ ٚسهِ  6/2014/ 16 بتأزٜذ ايصادز( 2) زقِ ايعسام – نٛزدضتإ بسملإ قساز اىل اضتٓادًا

 ايدا١ُٝٝ٥ ايًذإ يف اهِٖامس ايٛازد٠ األعطا٤ املعدٍ 1222يط١ٓ( 1) زقِ يًربملإ ايداخًٞ ايٓعاّ َٔ( 32)
 :َِٓٗ نٌ اشائ املؤشس٠ املٗاّ أدْاٙ يًربملإ

 : ايربملإ شؤٕٚ دت١ٓ -1
 يًذ١ٓ ز٥ٝطًا               فتاح قادز قازَإ
 َكسز٠ً               امحد اٜٛب َد١ٜٓ

 
 ىنييلئي ابراٍيه جعفر                                                                                                          

  كوردشتاٌ برملاٌ رئيض ىائب                                                                                                             

 احملافغ اٚ َشسف االداز٠ املطتك١ً

 َدٜس شؤٕٚ خمُٝات ايالد٦ني ٚ ايٓاشسني

 

 ايبٛزد االضتشازٟ

 

 ايطهستري

 

قطِ االداز٠ٚ 
 ايرات١ٝ

 

قطِ خمُٝات 
 ايالد٦ني

 

قطِ ايتٓطٝل 
 املتابع١ايتدطٝط ٚ

 

قطِ خمُٝات 
 ايٓاشسني

قطِ 
 اذتطابات

 

قطِ تهًٓٛدٝا 
 ITاملعًَٛات 
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 وزارة الداخلية
 5/7/2261يف  5847رقه :

 
 

 2261( لسية 7بيان رقه )
( ، قسزْا 1املاد٠ ثايجأ ايفكس٠ ) 2002( ض6١ٓيصالس١ٝ املدٛي١ يٓا ٚفل قإْٛ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ زقِ )أضتٓادًا اىل ا

 اصداز ايبٝإ االتٞ : 
 ٚ أعاد٠ صٝاغتٗا بايشهٌ االتٞ: 2015( يط١ٓ 10ُات زقِ)ع٣ًايػا٤ املاد٠ ايطادض١ َٔ ت اوالً:

 املادة السادسة عشر:
 أدٓبـٞ( َا١٥ ٚ مخط١ ٚ ضبعٕٛ ايف دٜٓاز يهٌ شدص 175,000عٔ) الجيٛش يًشسنات اضتٝفا٤ َبًؼ ٜصٜد -6

ضذٌ امس٘ يد٣ ايشسن١ يػسض َتابع١ شؤٕٚ اقاَت٘ ٚالٜشٌُ ٖرا املبًؼ زضّٛ االقا١َ احملدد٠ مبٛدب ايكإْٛ ٚ 
 . ايتعًُٝات

سن١ عٔ نٌ ( اعالٙ َٔ ايش1( مخط١ ٚ عشسٕٚ ايف دٜٓاز َٔ املبًؼ احملدد يف ايفكس٠)25,000ٜطتٛيف َبًؼ ) -2
/أ يف سطاب 37طًب اذتصٍٛ ع٢ً االقا١َ عٔ طسٜل ايشسن١ نسضّٛ اداز١ٜ ٚ تٛدع بٛصٌ  أدٓبـٞشدص 

 َدٜس١ٜ االقا١َ املدتص١ 

 ٜٓفر ٖرا ايبٝإ َٔ تأزٜذ ْشسٙ يف دسٜد٠ ٚقا٥ع نٛزدضتإ . ثاىياً:
 

 
 
 سيجاري كريه                                                                                                                                 

 الداخلية وزير                                                                                                                                  
 


