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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 7/3/7132لة  9/4/3ذمارة : 

 
 

 7132ى سالَى (3) ذمارة دارايي رِينمايي
 

 مووضة بيَ مؤلَةتي
 

 ثاش يان ثيَش كة هةريَم حكومةتي دةزطاكاني و دام و وةزارةت فةرمانبةراني لة هةنديَك كراوة تيَبيين وةكو
 هاتين كؤتايي ثاشو وةرطرتووة مووضةيان بيَ مؤَلةتي 3046/ ساَلي ي( 32و44و4)ذمارة رِيَنماييةكامنان

 دةستبةكارببنةوة ئةوةي بيَ سةرةوة رِيَنماييةكاني ي ثيَ بة دةكةن مووضة بيَ مؤَلةتي داواي دووبارة ماوةكة
 -: رِادةطةيةنني ثيَتان بؤية

 ثيَشكةش داوايةك بارةدوو و دةستبةكارببنةوة ، مووضةكة بيَ مؤَلةتي ماوةي هاتين كؤتايي ثاش ثيَويستة -3
 ثيَويستة ياسايي ريَكاري ثيَضةوانةوة وبة سةرةوة رِيَنماييةكاني ي بةثيَ مووضة بيَ مؤَلةتي ثيَداني بؤ بكات

  بةر بطرييَتة
 رِاثؤرتي بة ،ثيَويستة بطةريَنةوة ناتوانن نةخؤشيةوة هؤي بة و تنآلوو دةرةوةي لة يةفةرمانبةران بؤئةو -7

 هةريَم حكومةتي ييةتيَنةرانو لةاليةن دواتر و بكريَتةوةتراس ثشت نيشتةجيَن ليَ كة ووَلاتةي ئةو ثزيشكي
 هةريَم  حكومةتي دةرةوةي ثةيوةندييةكاني فةرمانطةي اليةن لة ثةسةندكردني ثاش و بكريَت بؤ رِاستاندني

 . بدريَت ثيَ مووضةيان بيَ مؤَلةتي دةكريَت
 دةكريَت. جيَ بةجيَ 4/4/3042 بةرواري لة رِيَنمايية ئةم -1
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 1/3/7132لة  9/4/37ذمارة : 

 7132ى سالَى (7) ذمارة دارايي رِينمايي
 طريَبةست فةرمانبةري  مايف

 3044/ ساَلي ي( 3) ذمارة رِيَنماييمان بة ئاماذة و طريَبةست بة دامةزراو فةرمانبةراني ديبةرذةوةن ثيَناو لة
 فةرمانبةري كة دةكةين ئارِاستة روونكردنةوةتان ئةم دةكريَت ئارِاستةمان ثرسيارانةي ئةو زؤري لةبةر و

 -:هةية خوارةوةي مافانةي ئةم تةنها طريَبةست
 .لةساَليَكدا رؤذ سي( 20) ماوةي بة ئاسايي مؤَلةتي وةرطرتين -3
 ثزيشكي رِاثؤرتي ي ثيَ بة ثيَويست حاَلةتي لة و ساَليَكدا لة رؤذ( 8) ماوةي بؤ نةخؤشي مؤَلةتي وةرطرتين -7

 ساَليَكدا. لة رؤذ( 41) ماوةي بؤ ثةسةندكراو
 . مووضة بة رؤذ( 34) بؤماوةي دايكبوون لة ثيَش مؤَلةتي -1
 . مووضة بة رؤذ( 14) ماوةي بؤ  دايكبوون لة دواي مؤَلةتي -4
 مووضة نيو مؤَلةتي دوومانط( 3) ماوةي بؤ رِاستةوخؤ  دةكريَت دايكبوون لة مؤَلةتي هاتين كؤتايي ثاش -5

 .ثيَبدريَت
 .ساَليَكدا لة مانط يةك( 4) ماوةي بؤ مووضة بيَ مؤَلةتي وةرطرتين -2
 مةرجيَك بة ثيَويسنت زؤر كة حاَلةتانةي لةو بكريَت ناوةوة سةفةري و شاند طريَبةست فةرمانبةري دةكريَت -2

 طريَبةستة مووضة نةوةكو بكريَت خةرج برِوانامةكةي بنةرِةتي وضةيمو بنةمايي لةسةر داراييةكاني شايستة
  كردنيَك شاند هةر بؤ ثيَدةربكريَت كارطيَري فةرماني دةبيَت و كةي

 سةرةوة مةرجانةي ئةم ثةيوةندي و ثيَويست ثيَي بة فةرمانبةرةكة دامةزراندني طريَبةسيت لة ثيَويستة -8
 .بنوسريَتةوة و بكريَت رِةضاو

 . دةكريَت جيَ بة جيَ ةوة 4/4/3042بةرواري لة ةنماييرِيَ ئةم -

--------------------------------------------------------------------- 
 وةزارةتى دارايى و ئابوورى

 31/3/7132لة  9/4/311ذمارة : 

 7132ى سالَى (4) ذمارة دارايي رِينمايي
  روونكردنةوة

 نيساآل رِيَنماييةكاني كاتي لة 3042 ساَلي ي( 3و4) ذمارة رِيَنماييمان ووهةرد لة بةريَزتان بؤئاطاداري
 -:دةكريَتةوة رِاست خوارةوة شيَوةي بةم كة هةية ضاثي هةَلةي رِابردوو،

 ي( 4،44) ذمارةكاني لة ية برييت 3042/ ساَلي ي( 4)ذمارة رِيَنماييمان لة ئاماذةثيَكراو رِيَنماييةكاني -4
 .3046/ ساَلي ي (32) و 3041/ ساَلي

 3041/ ساَلي ي( 3) ذمارة لة ية برييت 3042/ ساَلي ي( 3) ذمارة رِيَنماييمان لة ئاماذةثيَكراو رِيَنمايي -3
 هةروةكو دةكريَت جيَ بة جيَ ةوة 4/4/3042 بةرواري لة 3042/ساَلي ي(3و4) ذمارة رِيَنمايي هةردوو -2

 . هاتوون ضؤن
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 ايى و ئابوورىوةزارةتى دار
 1/3/7132لة  9/4/31ذمارة : 

 
 

 7132ى سالَى (1) ذمارة دارايي رِينمايي
 خويَندن كريَيرِينمايي 

 
 هةريَمي لة ئةنفالكراوان شةهيد وكاري كةس( امتيازات) جياوطةكاني و ماف ياساي ي(2) ماددةي بة ثاَلثشنت

 بةندكراوكانى جياوطة لةياساي( شةشةم) ماددةي ةل(  ثيَنجةم ) برِطةي و 3002 ساَلي ي(9) ذمارة كوردستان
 سةرؤكايةتي فةرماني و نووسراوةكان بة وئاماذة 3044 ساَلي ي(44) ذمارة كوردستان سياسي رِاطرياواني و

 لة(1448) ذمارة و 4/44/3041 لة (8439) ذمارة و 46/2/3043 لة (2948 )ذمارة وةزيران ئةجنومةني
 -رِينماييةمان دةركرد: ئةم ، خويَندن كريَي كردنى خةرج ضؤنيةتي تينريَكخس بة تايبةت 1/43/3046

 زيندانياني و ئةنفالكراوةكان و شةهيدان كوري و كض و بؤهاوسةر نةآلسا خويَندني ي كريَ كردني خةرج يةكةم:
 دنخويَن قؤناغةكاني لةسةرجةم سياسيةكان زيندانية لة هةريةك منداَلةكاني لة يةكيَك يان خؤي  سياسي

 بةمةرجيَك خويَندن قؤناغةكاني لةسةرجةم ئةهليةكان و حكومي دامةزراوة لة دةخويَنن ثارة بة كة
  بيَت باورةثيَكراو زانسيت تويَذينةوةي و آلبا خويَندني وةزارةتيو  ثةروةردة وةزارةتي هةردوو لةاليةن

 سةرةوة ي(يةكةم) خالي نيزميميكا بةهةمان هةريَم يةئيدار دةرةوةي كوردستانيةكاني ناوضة بؤ دووةم:
 . دةكريَت لةطةَلدا مامةَلةيان

 هةريَم حكومةتي زانسيت تويَذينةوةيآل و با خويَندني وةزارةتي ريَنماييةكاني و ياسا بةثيَي وةرطرتن سيَيةم:
 . ناكريَت خةرج خويَندن كريَي ريَنمايية لةم بةدةر و دةبيَت

 .%( 400) بةريَذةي ريَتدةك خةرج خويَندن نةيآلسا كريَي ضوارةم:
 ساَلةي ئةم خويَندني ىكريَ بيَت( راسب) نةثةرِيَنيَت تيَ بةسةركةوتوويي خويَندني ساَلي قوتابي ئةطةر ثيَنجةم:
 . ناكريَت  خةرج بؤ

 بةدةستهيَناني حاَلةتي لة تةنها و خبويَنيَت ئةهلي زانكؤكاني لة جاريَك لة زياتر ناتوانيَت قوتابي :شةشةم
 .دةكريَت خةرج بؤ خويَندني كريَي بةرزتر امةيبرِوان

            وة بؤزانكؤيةكة لة قوتابي طواستنةوةي يان بةش بةطؤريين نادريَت رِيَطا شيَوةيةك بةهيض حةوتةم:
 ثيَ ريَطةيان زانسيت تويَذينةوةي وآلبا خويَندني وةزارةتي كة حاَلةتانةي لةو بةدةر ئةهلي تري كييةزانكؤ
 . دةدات

 خةرج بؤ خويَندني كريَي ، رازيكةر و ياسايي ثاساوي بةبيَ وةرطرتن مؤَلةت يان( تأجيل) دواخسنت شتةم:هة
 .ناكريَت
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 خويَندني وةزارةتي  ريَنماييةكاني ثيَي بة و( فصل) دةربكريَت خويَندن قؤناغيَكي لةهةر قوتابيةك هةر نؤيةم:
 دةركردني ثيَش قؤناغةكاني خويَندني ىكريَ ئةوا يَتةوةوةربطري تر زانكؤيةكي لة زانسيت تويَذينةوةي وآلبا
 .ناكريَت خةرج بؤ نويَيةكة زانكؤ لة

 .ناكريَت خةرج قوتابي بؤ تر خةرجييةكي هيض ، نةآلسا خويَندني كريَي لة جطة :دةيةم
 قوتابي لة زانكؤيةكةوة هةر  لةاليةن كة ثارةيةي ئةو كردني لةخةرج نية بةرثرس  هةريَم حكومةتي :يازدةهةم

 . دووةم خولي تاقيكردنةوةي  برِي لة وةردةطرييَت
 .ناكات خةرج قوتابيةك هيض بؤ تآلوو لةدةرةوةي خويَندن ثارةي هةريَم حكومةتي :هةمةدوازد

 بةشي بةمةرجيَك (دينار هةزار ثةجنا) تةنها( 10000) برِي بة  بوون نيشتةجيَ دةرماَلةي ثيَداني :سيَزدةهةم
 . مانطانة(  دينار هةزار ثةجنا ) تةنها( 10000)ي برِ بة خويَندن ودةرماَلةي  نةكرابيَت دابني بؤ ناوخؤي

 مانط شةش( 6) تاماوةي خويَندن ساَلي دةستثيَكي لة خويَندن خةرجي ثسوولةي ثيَشكةشكردني :ضواردةهةم
 . ناكريَت خةرج ثيَضةوانةوة بة و دةبيَت

 .بيَت تايبةمتةندةكانةوة بةريَوةبةرايةتية ريَي لة ويستةثيَ خةرجيية ئةم  ثسوولةي كردني ثيَشكةش :ةهةمثانز
وة لة رؤذنامةى  دةكريَت جيَبةجيَ بةدواوة و( 3042-3046) خويَندني ساَلي لة ريَنمايية ئةم :شانزدةهةم

  فةرمى )وةقايعى كوردستان( بآلودةكريَتةوة.
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 رايى و ئابوورىوةزارةتى دا
 31/3/7132لة  9/4/359ذمارة : 

 7132ى سالَى (5) ذمارة دارايي رِينمايي
 هاندانخةرجكردنى ثارةى  رِينمايي

 بةرذةوةندي ثيَناو لة و وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي رِاسثاردةي لةسةربةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة و 
 سةرجةم بؤ هاندان كردني بةخةرج برياردرا داراييان دؤخيوربا باشرتكردني و خويَندن ثرِؤسةي و طشيت

وةزارةتى  ميالكي يةتيةكانيكؤمةآل تويَذةرة و مامؤستايانياريدةدةرى قوتاخبانةكان و و قوتاخبانةكان بةرِيَوةبةري
 -:خوارةوة شيَوةي بةمثةروةردة 

 ياريدةدةري و قوتاخبانةكان بةريبةرِيَوة بؤ دينار ثةجناهةزار سةدو تةنها (410000) برِي كردني خةرج -4
 سةنتةري لةدةرةوةي كة قوتاخبانةكان تيةكاني يةآلكؤمة تويَذةرة و مامؤستايان و قوتاخبانةكان بةرِيَوةبةري
 دةكةن دةوام قةزاكان و ثاريَزطاكان

 رِيَوةبةريبة ريةياريدةد و قوتاخبانةكان بةرِيَوةبةري بؤ دينار هةزار تةنهاسةد( 400000) برِي كردني خةرج -3
 قةزاكان و ثاريَزطاكان لةسةنتةري كة قوتاخبانةكان يةتيةكانيآلكؤمة تويَذةرة و مامؤستايان و قوتاخبانةكان

 دةكةن دةوام
 .دةكةن دةوام و كاننقوتاخبانة ميالكي لةسةر كة دةكريَت خةرج سةرةوة تويَذةكاني بؤ تةنها هاندانة ئةم -2
 دةوام لةقوتاخبانةكان و تر دةزطاكاني و دام بؤ كراون تةنسيب كة ةوةناطريَت مامؤستايانة ئةو هاندانة ئةم -4

 .ناكةن
 كة دايكبوون لة ثيَش مؤَلةتي و ئاسايي مؤَلةتي لة جطة دةبرِدريَت مؤَلةتةكاندا لةسةرجةم هاندانة ئةم -1

 رؤذة( 34)
 خةرج بؤيان مانطةكة ماوةي بؤ ثيَضةوانةوة بة و بكةن تةواو هةفتانةيان بةشة وانةى مامؤستايان دةبيَت -6

  دةكريَت جيَبةجيَ ةوة 41/4/3042 يَكةوتيرِ لة برِطةية ئةم و ناكريَت
 .دةكريَت خةرج جيا ليسيت بة مانطانة هاندانة ئةم -2

وة لة  سةرةوة ي(6) خاَلي رِةضاوكردني بة دةكريَت جيَ جيَبة ةوة 4/43/3046 ريَكةوتي لة رِيَنمايية ئةم -8
 .وردستان( بآلودةكريَتةوةرؤذنامةى فةرمى )وةقايعى ك
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 32/3/7132لة  9/4/712ذمارة: 

 7132ى سالَى (2) ذمارة دارايي رِينمايي
لة ( 1442)ذمارة نووسراوى وةزارةتى دارايى و ئابوورى ئاماذة بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة بة
لة ( 4142 )ذمارةبانكى ناوةندى هةريَمى كوردستان لقى )هةوليَر و سليَمانى(  و نووسراوى 1/6/3046

خةرج كردنى ئةم برِة ثارانةى خوارةوة بؤ ئةو فةرمانبةرانةى كة لة دواى دةوامى برِياردرا بة 34/43/3046
بانكةكانى  فةرمى و رؤذة ثشووةكان دةميَنيَنةوة يان بة كارى طواستنةوةى سيوولةى نةختينةيى لة نيَوان

 -: ئةم رِيَنماييةمان دةركرد بةرِيَوةبةرايةتى طشتيتان هةَلدةسنت
 مانةوة لة دواى دةوامى فةرمى و رؤذة ثشووةكان . يةكةم:

بؤ ئةو فةرمانبةرانةى كة لة دواى دةوامى فةرمى يان رؤذة ثشووةكان هةَلدةسنت بة خةرج كردنى مووضةى ضني و 
مةرجيَك فةرمانى كارطيَرى مانةوة يان خةرج كردنى طوذمةكان ردستان بةانى حكومةتى هةريَمى كوتويَذةك

 دةرضيَت لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتى طشتى بانكة بازرطانيةكان يان بانكى ناوةندى لة حاَلةتى هةبوونى .
 رؤذانة  ب.بانك/                              فةرمانبةر/ رؤذانة                                    روونكردنةوة  

 دينار30000دينار                                 43000كار كردن لة دواى دةوامى                    .4

 دينار21000دينار                                  30000كاركردن لة رؤذانى ثشوو                     .3
سةنتةرى ثاريَزطا ئةم برِة ثارانةى خوارةوة خةرج بكريَت بؤ  لة كاتى طواستنةوةى ثارةى نةختينة لة ناو :دووةم

 هةر فةرمانبةريَك كة لةم ثرؤسةية بةشدارة .
ئةم فةرمانبةرةى كة رِادةسثيَردريَت بؤ هيَنانى ثارةى نةختينة لةطةلَ شوفيَر و ئةو ثاسةوانانةى كة ياوةريانن  - أ

 لة طواستنةوة .
 رؤذانة                                                               روونكردنةوة    

 دينار  30000                   خةزنةدار                                         .4

 دينار40000                     شوفيَر                                           .3

  دينار40000                      ثؤليس                                          .2

ئةو فةرمانبةرانةى كة ثةيوةسنت بة وةرطرتنى ثارةى نةختينة كة ثيَكهاتوون لة سةرثةرشتيارى ثرؤسةكة  - ب
 )بةرِيَوةبةرى طشتى( و بةرِيَوةبةرى خةزنة يان هةركةسيَكى تر و هةَلطرى كليل .

 برِى ثارة                                                          روونكردنةوة     
 دينار31000بةرِيَوةبةرى طشتى                                              .4

 دينار   30000  يَكى تر                        بةرِيَوةبةرى خةزنة و يان كةس .3

 دينار      30000                                هةَلطرى كليل                  .2
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( يةك هةزار دينار بؤ هةر فةردةيةك بؤ ئةو كريَكارانةى كة هةَلدةسنت بة هيَنانة 4000خةرج كردنى برِى ) - ج
 خوارةوة و باركردنى ثارةى نةختينة .

لة كاتى طواستنةوةى ثارةى نةختينة )متويل( لة بانكى ناوةندى بؤ بانكةكان ئةم برِة ثارانة خوارةوة  :يةمسيَ
 ن .ةرمانبةران كة لة ثرؤسةكة بةشدارفخةرج دةكريَت بؤ ئةو 

 برِى ثارة                                                     روونكردنةوة      
 دينار 21000                            بةرِيَوةبةرى طشتى                 .4

 نار دي 20000    سيَكى تر                  بةرِيَوةبةرى خةزنة يان هةر كة .3

 دينار     20000                                 هةَلطرى كليل                .2

 دينار 30000           ذميَريار                                            .4

 دينار 41000                              فةرمانبةرى ذميَريارى          .1

 دينار41000                                    فةرمانبةرى جارى          .6

 -طواستنةوةى ثارةى نةختينة لة نيَوان ثاريَزطاكان و قةزا و ناحيةكان : ضوارةم:
 -طواستنةوة لة هةوليَر بؤ سليَمانى و يان دهؤك و بة ثيَضةوانةوة : - أ

  برِى ثارة                                                 روونكردنةوة      
 دينار40000                                         .  بةرِيَوةبةرى طشتى   4

 دينار   21000                      . خةزنة دار                               3

 دينار 20000                               . شوفيَر                          2

 دينار31000                                   . ثؤليس                     4
 

 طواستنةوة لة هةوليَر و سليَمانى بؤ قةزا و ناحيةكان : - ب
 برِى ثارة                                                    روونكردنةوة      
 دينار20000                                        .  بةرِيَوةبةرى طشتى    4

 دينار   31000                      خةزنة دار                              .  3

 دينار 30000                                   . شوفيَر                      2

 دينار  41000                                       . ثؤليس                 4
 ى سيوولةى نةختينةيى :هيَزى ئامادة لة كاتى طواستنةوة - ج

 برِى ثارة                                                      روونكردنةوة      
 دينار31000                              ئةفسةر                          .  4

  دينار    41000                        ثؤليس                                  . 3
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 -بةرزترين رِادةى خةرج كردنى برِةكانى ئاماذة ثيَكراوى سةرةوة مانطانة نابيَت زياتر بيَت لة : ثيَنجةم:
 برِى ثارة                                                               روونكردنةوة      

 دينار 100000                                                                    بةرِيَوةبةرى طشتى     .   4

 دينار400000. بةرِيَوةبةرى خةزنة يان هةر كةسيَكى تر هةَلطرى كليل و دةستةى ثشكنني و ضاوديَرى      3

 دينار          200000ذميَرياروفةرمانبةرى ذميَريارى وفةرمانبةرى جارى وخةزنةدارو ئةفسةرى هيَزى ئامادة   .  2

 دينار    310000     ؤليس و كريَكار                                                             شوفيَر و ث.  4

ثشكنني بؤ دةستةى ثشكنني و ضاوديَرى لة بانكى ناوةندى لة كاتى دةرضوونيان بةم شيَوةى  كريَى :شةشةم
 -خوارةوة خةرج دةكريَت :

 ( بيست و ثيَنج هةزار دينار خةرج دةكريَت .31000ى)لة كاتى دةرضوون لة سةنتةرى شار رؤذانة برِ -4

 لة كاتى دةرضوون بؤ دةرةوةى شار شاند و سةفةرى ناوةوة خةرج دةكريَت .   -3
هةر كاتيَك دوو ناونيشان لة يةك فةرمانبةردا كؤبووبوويةوة , يةكيَك لة برِةكانى سةرةوةيان بؤ خةرج : حةوتةم

 دةكريَت .
ثيَويست ئةطةر ثؤلينةكانى سةرةوة لة يةك كةس زياتر بيَت بؤ هةر يةكيكيان بة  ثيَىلة حاَلةتيَكدا بة :هةشتةم

 جيا برِى ثارةكانى سةرةوة خةرج دةكريَت .
بؤ ئةو رؤذانةى كة بةرِيَوةبةرى بانك ئامادة نية ئةم برِ ثارانةى سةرةوة بؤ ئةو فةرمانبةرة خةرج دةكريَت : نؤيةم

 َلسانى بةم كارة .هةرجيَك فةرمانى هةبيَت بةكة ئةم كارة ئةجنام دةدات بة مة
جطة لةم برِانةى سةرةوة هيض برِة ثارةيةكى تر بة ناوى )شاند و سةفةر/ هاوكارى/ثاداشت و .... هتد (  دةيةم:

 بؤ ئةم فةرمانبةرانة خةرج ناكريَت لة برى هةَلسانيان بةم كارة .
 اكريَت .كار بة هيض رِيَنمايى و نووسراويَكى تر ن يانزةهةم:

وة لة رؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان( بةجىَ دةكريَت جيَئةم رِيَنمايية لة رؤذى دةرضوونيةوة  دوانزةهةم:
  .بآلودةكريَتةوة

 
 

 حممد قصدي رِابةر                                                                                                                   
 بةوةكالةت وةزارةت بريكاري                                                                                                                 
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 32/3/7132لة  9/4/712ذمارة : 

 7132ى سالَى (2) ذمارة دارايي رِينمايي
( لة 1442)ذمارة و ئاماذة بة نووسراوى وةزارةتى دارايى و ئابوورىةسةآلتةى ثيَماندراوة بةثيَى ئةو د

بريارماندا  3/6/3046لة  (262)ذمارةبةريَوةبةرايةتى طشتى بانكة بازرطانيةكان و نووسراوى  1/6/3046
رمى و رؤذة ثشووةكان خةرج كردنى ئةم برِة ثارانةى خوارةوة بؤ ئةو فةرمانبةرانةى كة لة دواى دةوامى فةبة

دةميَنيَنةوة يان بة كارى طواستنةوةى سيوولةى نةختينةيى لة نيَوان بانكةكانى بةرِيَوةبةرايةتى طشتيتان 
 -هةَلدةسنت :

 مانةوة لة دواى دةوامى فةرمى و رؤذة ثشووةكان . يةكةم:

 بة خةرج كردنى مووضةى ضني و بؤ ئةو فةرمانبةرانةى كة لة دواى دةوامى فةرمى يان رؤذة ثشووةكان هةَلدةسنت
تويَذةكانى حكومةتى هةريَمى كوردستان بة مةرجيَك فةرمانى كارطيَرى مانةوة يان خةرج كردنى طوذمةكان 

 دةرضيَت لة لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتى طشتى بانكة بازرطانيةكان يان بانكى ناوةندى لة حاَلةتى هةبوونى .

  ب.بانك/رؤذانة                         فةرمانبةر/ رؤذانة                                روونكردنةوة     

 دينار30000       دينار                      43000                أ.كار كردن لة دواى دةوامى فةرمى

 دينار21000        دينار                     30000ب.كاركردن لة رؤذانى ثشوو                    

لة كاتى طواستنةوةى ثارة لة نيَوان بانكةكان )رؤذانة و لةكاتى دةوامى فةرمى + رؤذانة و دواى  دووةم:
 دةوامى فةرمى + رؤذانى ثشوو ( 

بؤ ئةو فةرمانبةرانةى كة هةَلدةسنت بة طواستنةوةى ثارة لة نيَوان بانكةكان و ئةم خةرجييانة لةاليةن ئةو  -4
بؤ فةرمانبةرى  سيوولةى نةختينةيى بؤ رِةوانة دةكريَت بةم برِانةى خوارةوة واتة) بانكةوة خةرج دةكريَت كة

 ( بؤ دةضيَت . ئةو بانكانةى كة سيوولةى نةختينةيى

 برِى ثارة                                              روونكردنةوة
 دينار31000بةرِيَوةبةرى بانك                                     - أ

 دينار30000هةَلطرى كليل                                        - ب

 دينار 41000ذميَريار                                             - ج

 دينار  30000   خةزنةدار                                         - د
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 دينار 40000         شوفيَر                                      - ه

  دينار40000ؤليس                                            ث - و

    دينار40000كريَكار                                            - ز

فةرمانبةرى تايبةمتةندى ئةو بانكانةى كة سيولةى نةختينةيى رِةوانة دةكات ئةم برِانةى خوارةوةى بؤ خةرج  -3
 و بانكةى كة سيوولةى نةختينةيى ( رِةوانة دةكات .دةكريَت واتة ) بؤ فةرمانبةرانى ئة

 برِى ثارة / دينار                                              روونكردنةوة 
 43100                                     بةرِيَوةبةرى بانك     - أ

   40000                هةَلطرى كليل                             - ب

   2100      ريارى                                           ذميَ - ج

%( ى برِةكانى 10لة كاتى طواستنةوةى سيوولةى نةختينةيى لة ناو سةنتةرى ثاريَزطاكان رِيَذةى )  :يةمسيَ
 (خاىل دووةمى سةرةوة خةرج دةكريَت .3و4برِطةى)

  -:ثيَضةوانةوة بةناحيةكان و  قةزا و زطاكان بؤلة حاَلةتى طواستنةوةى ثارةى نةختينة لة ثاريَ  :ضوارةم
 برِى ثارة                                             روونكردنةوة

 دينار31000سةرثةرشتيارى ثرؤسةكة                           - أ

 دينار30000خةزنةدار                                           - ب

 دينار41000                          شوفيَر                    - ج

 دينار  41000             ثؤليس                                - د

 -بةرزترين رِادةى خةرج كردنى برِةكانى ئاماذة ثيَكراوى سةرةوة مانطانة نابيَت زياتر بيَت بؤ : ثيَنجةم:
  برِى ثارة                                                               ناونيشان 

 دينار210000                                                          بةرِيَوةبةر - أ

 دينار 310000       وئةفسةرى هيَزى ئامادة وخةزنةدار هةَلطرى كليل و ذميَريار - ب

 ناردي421000                                       شوفيَر و ثؤليس و كريَكار -ج

هةركاتيَك دوو ناونيشان لة يةك فةرمانبةردا كؤبوويةوة يةكيَك لة برِةكانى سةرةوةيان بؤ خةرج  شةشةم:
 دةكريَت .
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زياتر بيَت  بؤ هةر يةكيَكيان ى ثيَويست ئةطةر ثؤلينةكانى سةرةوة لة يةك كةس  لة حاَلةتيَكدا بةثيَ :حةفتةم
 جيا برِى ثارةكانى سةرةوة خةرج دةكريَت .بة

سةرةوة بؤ ئةو فةرمانبةرة خةرج نك ئامادة نية ئةم برِة ثارانةى بؤ ئةو رؤذانةى كة بةرِيَوةبةرى با :ةشتةمه
 دةكريَت كة ئةم كارة ئةجنام دةدات بة مةرجيَك فةرمانى هةبيَت بة هةَلسانى بةم كارة .

ثاداشت و ...  –هاوكارى  –جطة لةم برِانةى سةرةوة هيض برِة ثارةيةكى تر بة ناوى )شاند و سةفةر  :نؤيةم
 هتد( بؤ ئةم فةرمانبةرانة خةرج ناكريَت لة برِى هةَلسانيان بةم كارة .

 كار بة هيض ريَنمايى و نووسراويَكى تر ناكريَت .: دةيةم
ى فةرمى )وةقايعى كوردستان( و لة رؤذنامة جىَ دةكريَتيية لة بةروارى دةرضوونيةوة جيَبةئةم ريَنما: يانزةهةم

 . كريَتةوةدةبآلو
 

 حممد صديق رِابةر                                                                                                                   
 بةوةكالةت وةزارةت بريكاري                                                                                                                 
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 77/37/7132لة  35829ذمارة : 

 7132ى سالَى (2) ذمارة دارايي رِينمايي
 رِيَنمايي تايبةت بةنوسينطة طومرطيةكان

 بةمةبةسيت لفيدرا عرياقي حكومةتي و كوردستان هةريَمي حكومةتي نيَوان طومرطيةكاني نوسينطة بة تايبةت
 طومرطيةكاني نوسينطة لة طومرطي كةوتي و هةَلس و طومرطي كاري ريَكخستين و بازرطاني بواري بة برةودان

 -: ريَنماييةى خوارةوة ئةمبرِيارماندا بة دةركردنى  فيدرال عرياقي و هةريَم نيَوان
 .دةبيَت( طومرطي نوسينطةي) ناوي بة بازطةكان -4
 هةية كيشان بة ثيَويستيان كة بارانةي ئةو بؤ كيَشان بةمةبةسيت كردن كيَش قةثانيكي بة كاركردن -3

 .طومرطيةكان لةنوسينطة
 .دةكريَت دابني نوسينطةكة ثيَويسيت بةثيَي طومرطيةكان نوسينطة بؤ فةرمانبةر جيَطرو و ليَثرسراو -2
 طومرط بةرانيفةرمان نوسينطةو ثاراستين كاريان كة هةبيَت نوسينطانة لةو طومرط ليسيثؤ ثيَويستة -4

 .دةبيَت
 لة كة يانةيكاآل و وثةل كةل ئةو لةطةلَ كردن هةَلسوكةوت ضؤنيةتي وة كاركردن ئاليةتي بة سةبارةت -1

 خوارةوة شيَوةيةي بةم كوردستان هةريَمي ناو ديَنة نوسينطانةوة لةو و هاتوون عرياقةوة دةروازةكاني
 :بكريَت لةطةلَ هةَلسوكةوتيان

 و وةدرا ئةجنام بؤ طومرطيان كاري راقعيَ ناوةرِاسيت و خواروو طومرطيةكاني روازةدة لة كة بارانةي ئةو - أ
 ثشكنيين)بة ثيَويستيان ئةطةر كوردستان هةريَمي شارةكاني ناو بيَنة نوسينطانةوة لةو بةنيازن

 امئةجن بؤ ثشكنينيَكيان هةموو...( يان، جؤري كؤنرتؤلي ظيَتيَرنةري،كواليَيت تةندروسيت،كشتووكاَلي،
 (مطابق) واتا نةبوو دا طومرطي رةمسي لة جياوازي ئةطةر بكريَتةوة كةشف كانآلكا دروسيت بدريَت،دواي

 . وةربطرييَت ليَ ثشكنينيان كريَي و ثشكنني خزمةتطوزاريةكاني و دارايي ثولي و فؤرم بةهاي تةنها بوو
 دوايني بةثيَي بكريَت بؤ واوكةريانتة ثيَويستة هةبيَت طومرطي رةمسي لة جياوازي و كورتي و كةم ئةطةر - ب

 .كوردستان هةريَمي طومرطي ريَنماييةكاني ثيَناسةو

 ليذنةيةكةوة ريَطاي لة و طومرط بةريَوةبةري ئاطاداري بة دةرناضن ثشكنني لة كة يانةيآلكا و بابةت ئةو - ج
 . دةبردريَن لةناو

 رةوانةي بةنويَنةريَك بارةكة يَويستةث نةبوو نوسينطةكان تيآلدةسة لة طومرطي هةَلسوكةوتيَكي هةر -د
 . بكريَت طومرطيةكة بةريَوةبةرايةتية

 دةردةضيَت ثشكنينةكةي ئةجنامي تا دادةنريَن لةكؤطا و ثشكنينة بة ثيَويستيان كةي ثةالنةي و كةل ئةو -6
 .بدريَت ئةجنام بؤ طومرطي مامةَلةي دواتر  بيَت طومرطدا ضاوديَري ذيَر لة ثيَويستة
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 ئةو فةرمانبةراني اليةن لة رابطريَت بؤ رةسيديان دةبيَت رةسيد بة بكريَت ثيَويستة كة بارانةي ئةو -2
 .نوسينطة ليَثرسراوي ئاطاداري بة نووسينطانة

 ثةلة و كةل وآلكا بة تايبةتن و دةركراون كوردستان هةريَمي كةلة بكريَت طومرطيانة ريَنمايية بةو كار -8
 .نقةدةغةكراوةكا و بةخشراوةكان

 بؤ بةسةرداطرتين دةست راثؤرتي ثيَويستة نوسينطانة ئةو ديَنة كة قةدةغةكراو ثةليَكي و كةل هةموو -9
 .بكريَت بةريَوةبةرايةتيةكان رةوانةي طومرطي نويَنةريَكي بة و بكريَت ئامادة

 ومرطيط ثسولةي ثيَويستة ثةلةكان و كةل وآلكا بؤ طومرطي رةمسي لة جياوازيةكان وةرطرتنةوةي لةكاتي -40
 وةك دةرةوةدا ضوونة لةكاتي و بكريَت هاوثيَض عرياقي تري سةرةتاكاني لةطةلَ جياوازيةكان وةرطرتنةوةي

 .بكريَت هةذمار سةرةتا
 هيض دةطوازريَنةوة هةريَمةوة شارةكاني نيَوان لة تةنها كة ثةالنةي و كةل وآلكا بةو سةبارةت -44

 .ناكريَت بؤ طومرطي هةَلسوكةوتيَكي
 ئةضيَتة و تيَدةثةريَت هةريَم دةرةوةي شاريَكي ناو بة هةريَمةوة شاريَكي لة كة ثةالنةي و كةل وآلكا ئةو -43

 يان طومرطي خاَلي نزيكرتي لة ثةلةكان و كةل و كاآل خاوةني لةسةر ثيَويستة هةريَم تري شاريَكي
 شويَنةي ئةو ثسولةي يان طومرطي ثسولةي باردةكريَت ليَ بارةكةي كة شارةي ئةو طومرطي بةريَوبةرايةتي

 .بيهيَنيَت خؤيدا لةطةلَ و بدات ليَ مؤري طومرطيانة اليةنة لةو كرِيوة ليَي
 

 /تيَبيين
 .كريَتةوةدة وبآل كوردستان وةقايعي رؤذنامةي لة ريَنمايية ئةم-4
 . بكريَت ثيَ كاري طومرطيةكان نوسينطة بةكاربووني دةست و كردنةوة بةرواري لة ريَنمايية ئةم-3
 

 حممد صديق رِابةر                                                                                                                      
 بةوةكالةت وةزارةت اريبريك                                                                                                                      
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 وةزارةتى ناوخؤ
 31/3/7132لة  222ذمارة : 

 7132 سالَي( 3) ذمارة بةياني
 ضةسثاندن و ثةسةندكردنى حةرةمى طوندى مةميدان 

ئاماذة بة وة  3009َلى ( ى سا6خؤي ذمارة )ماندراوة لة ياساى وةزارةتى ناوتةى ثيَآلبةثيَى ئةو دةسة
 -، بريارماندا بة: 33/43/3046( لة 1210ى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة )نووسراوى سةرؤكايةت

( 6,9,1ضةسثاندن و ثةسةندكردنى حةرةمى طوندى )مةميدان( سةر بة ناحيةى شيَروان مةزن بةرِووبةرى) -
سةثيَندارة وةك لة نةخشةى هاوثيَضى نوسراوى  43( لة كةرتى /4دؤمن لة سةر ثارضة زةوى ذمارة )

 زطاى هةوليَر هاتوو و بةثىَ ى ياسا كارى كوذانةوة و دةست هةَلطرتن بكريَت .سةرةوةى ثاريَ
 ئةم بةيانة كارى ثيَدةكريَت لة رؤذى بآلو بوونةوةى لة رؤذنامةى )وةقايعى كوردستان(. -

 
 سنجاري كريم                                                                                                                                        

 ناوخؤ وةزيري                                                                                                                                        
 

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

 وةزارةتى ناوخؤ
 33/3/7132لة  298ذمارة : 

 
 7132 سالَي( 7) ذمارة بةياني

 

 فراوان كردن و طواستنةوةى طوندى كانى بةردينة
 

و ئاماذة بة نووسراوى  3009 ساَلي ي(6)ذمارة خؤناو وةزارةتي ياساي لة ثيَماندراوة تةيآلدةسة ئةو بةثيَي
 -:بةيارماندابرِوة لةبةر بةرذةوةندى طشتى  33/43/3046( لة 1210)ذمارة  سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران

/بةردينة( و 28كةرتى  426/4بةفراوان كردنى حةرةمى طوندى)كانى بةردينة( و بةرِووبةرى زةوى ذمارة ) -
 ى ياسا كارى كوذانةوة و دةست هةَلطرتن بكريَت .ى لة سةر نةخشةى طادسرتؤ و بةثيَضةسثاندن

 بوونةوةى لة رؤذنامةى )وةقايعى كوردستان(.ة كارى ثيَدةكريَت لة رؤذى بآلونئةم بةيا -

 
 

 سنجاري كريم                                                                                                                                     
 ناوخؤ وةزيري                                                                                                                                    
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 وةزارةتى ناوخؤ
 74/3/7132لة  3219ذمارة : 

 

  
 7132 سالَي( 1) ذمارة بةياني

 

 ثةسةندكردنى و ضةسثاندنى طوندى )طاينجى صالح الدين(
 

يَنمايى ئاماذة بة رِو  3009(ى ساَلى 6) ماندراوة لة ياساى وةزارةتى ناوخؤ ذمارةبةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَ
هةوليَر و ئاماذة بةنوسراوى ثاريَزطاى  3041(ى ساَلى 4كردن و طواستنةوةى شويَنى طوندةكان ذمارة )فراوان 
بةرذةوةندى طشتى  و لةبةر لة بةرهةبوونى طشت مةرجةكانى رِيَنمايى سةرةوة (40/4/3042لة  (232ذمارة )

 -: بةبرِيارماندا
طؤسك / قةزاى خةبات لة وربة ناحيةى كةر ( سة طاينجى صالح الدين ثةسةندكردنى حةرةمى طوندى ) -

( دؤمن لةسةر 48( دؤمن بة شيَوةى )22ثاريَزطاى هةوليَر و ضةسثاندنى لةسةر نةخشةى طادسرتؤ بة رِووبةرى )
( لة كةرتى 1رضة زةوى ذمارة )( دؤمن لة سةر ثا49طؤسك و )/كور68( لة كةرتى 1ثارضة زةوى ذمارة )

هاتوو ةش كة زةويةكى بةردةآلنية وةك نةخشةى هاوثيَضى نوسراوى سةرةوةى ثاريَزطاى هةوليَر شيوةر/69
 . بةثيَى ياسا كارى كوذانةوة و دةست هةَلطرتن بكريَتو

 . ةى )وةقايعى كوردستان(ئةم بةيانة كارى ثيَدةكريَت لة رؤذى بآلوبوونةوةى لة رؤذنام -

 
 

 

 سنجاري كريم                                                                                                                                         
 ناوخؤ وةزيري                                                                                                                                          
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 وةزارةتى ناوخؤ
 11/33/7132لة  39542ذمارة : 

 
 

 7132 سالَي( 32) ذمارة بةياني
 

  بابةعلي كؤني ديَ طوندي طواستنةوةي و كردن فراوان
 

و ئاماذة بة رِيَنمايى  3009 ساَلي ي(6)ذمارة خؤناو يوةزارةت ياساي لة ثيَماندراوة تةيآلدةسة ئةو بةثيَي
وة هةردوو نوسراوى ثاريَزطاى سليَمانى  3041(ى ساَلى 4فراوانكردن و طواستنةوةى شويَنى طوندةكان ذمارة )

وة لةبةر بةرذةوةندى طشتى 40/40/3046( لة 44410وة ) 6/44/3046( لة 44840ذمارة )
 -:بةبريارماندا

 ناحيةي بة سةر(  بابةعلي كؤني ديَ ) طوندي يَينو حةرةمي ثةسةندكردني و واستنةوةط و كردن فراوان -
          ذمارة زةوي ثارضة لةسةر دؤمن(  10،2،49) رِووبةري بة طادسرتؤ نةخشةي لةسةر  ضةسثاندني و بةكرةجؤ

 لةسةر دؤمن( 10،42،44) رِووبةري و داوة دةست لة كشتوكاَلي سيفةتي و نيةآلبةردة زةويةكي كة( 8/4) 
 سةرةوةي نوسراوي هاوثيَضي نةخشةي لة وةك ميَرد هةزار/ 36 كةرتي لة( 4/9) ذمارة زةوي ثارضة

 . بكريَت هةَلطرتن دةست و كوذانةوة كاري ياسا بةثيَي وهاتو سليَماني ثاريَزطاي

 ان(.ئةم بةيانة كارى ثيَدةكريَت لة رؤذى بآلو بوونةوةى لة رؤذنامةى )وةقايعى كوردست -

 
 
 

 سنجاري كريم                                                                                                                                      
 ناوخؤ وةزيري                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ( العدد712ذمارة )                                                                            –32 –                                                                        7132/ 13/3  

 وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
 

 7132ى سالَى (3) ذمارة بةياني

 سةرضاوةكاني و كشتوكالَ وةزارةتي ياساي دووةم برِطةي ثيَنجةم ماددةي لة ثيَماندراوة تةيآلدةسة ئةو ثيَي بة
 -: بة ندابريارما 3040 ساَلي ي(6)ذمارة  ئاو
.                        سالَ يةك(  4)  بؤماوةي تسوية هةَلةكاني كردنةوةي بةرِاست(  644 )ذمارة  برِياري دريذكردنةوةي -
 . كوردستان يعيوةقا ىرِؤذنامة لة وكردنةوةيبآل رِؤذي لة -

 عبدالستار جميد                                                                                   
 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                    

--------------------------------------------------------------------- 
 وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو

 
 7132ى سالَى (7) مارةذ بةياني

 

 ساَلي ي(6) ذمارة ئاو سةرضاوةكاني و كشتوكالَ وةزارةتي ياساي لة دراوة ثيَمان كة تةيآلدةسة ئةو ثيَي بة
   ذمارة رِيَنمايي هةمواركردنةوةي بة برِيارماندا دارستانةكان ثاراستين و طشيت بةرذةوةندي لةبةر ، 3040

 : وةخوارة شيَوةيةي بةم 3042 ساَلي ي(9)
 سالَ يةك ماوةي بؤ رِاطريابوو 3041 ساَلي ي(3)ذمارة بةياني بة كة ثيَكراو ئاماذة رِيَنمايي بة كاركردنةوة -4
.  هةية بازرطانيان و ثيشةسازي وةزارةتي مؤَلةتي كة كردن دروست رِةذوو كارطانةي بةو دةدريَت رِيَطة -3

 ي(9)ذمارة رِيَنمايي ي( 2 ) ماددةي لة كة ننبةكاربهيَ دارانة ئةو تةنها بةمةرجيَك بكةن دروست رِةذوو
 ثاواني و دارستان بةرِيَوةبةرايةتي بةردةوامي ضاوديَري و سةرثةرشيت لةذيَر ثيَدراوة ئاماذةيان 3042 ساَلي

 . كاربكةن ثاريَزطاكان
              خاَلي لة كة هؤكارانةي لةم يةكيَك بةهؤي بربِنةوة باخةكانيان درةخيت باخانةي خاوةن بةو دةدريَت رِيَطة -2

 لةذيَر رِةذوو بة بيكةن وة,  هاتووة دا 3042 ساَلي ي(9) ذمارة رِيَنمايي ي( 2 ماددةي) هةمان ي( 2) 
                   باخداري وة ثاوان و دارستان بةرِيَوةبةرايةتي هةردوو لة تايبةت كراو دياري ليَذنةيةكي سةرثةرشيت

              ئةم ساَليَك هةر ي( 44 و 40) مانطةكاني لة تةنها وة ثاريَزطاكان شتوكاَليك طشيت بةرِيَوةبةرايةتي لة
 سةرضاوةي وة هيَنراو بةرهةم رِةذووي برِي وة كردنةكة رِةذوو شويَين دياريكردني لةطةلَ بدريَت ئةجنام كارة

 .فرؤشنت
 . بيَت ية اييرِيَنم ئةم ثيَضةوانةي ناكريَت تر يةكي رِيَنماي ياساو بةهيض كار -4
 . دةكريَت ثيَ كاري(  كوردستان وةقايعي)  رِؤذنامةي لة دةرضوون رِؤذي لة -1

 عبدالستار جميد                                                                                                        
 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                                         
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 ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجىَ كردن ارةتىوةز

 31/37/7132لة  1221ذمارة : 
 

 7132( سالَي 5بةياني ذمارة )

انطةى كاروبارى كارطيَرى و ئاماذة بة نوسراوى سةرؤكايةتى ئةجنوومةنى وةزيران / سةرؤكايةتى ديوان / فةرم
( سةبارةت بة زياد كردنى كريَي كيَشانى  46/40/3046لة  4393دارايي / بةرِيَوةبةرايةتى ذميَريارى ذمارة )

 ( سيَ هةزار دينار .2000( تةنها يةك هةزار دينار بؤ )4000لة بارهةَلطرةكان لة )ئؤتومبيَ
 -: برِيارماندا بةدةركردنى ئةم بةيانةي خوارةوة

 يةكةم :
( سيَ هةزار 2000( تةنها يةك هةزار دينار بؤ )4000كردنى كريَي كيَشانى ئؤتومبيلة بارهةَلطرةكان لة )زياد

 دينار.
  دووةم :

  4/40/3046لة  4393جيَ بةجيَ كردنى دةقي هاتوو لة نوسراوى سةرؤكايةتى ئةجنوومةنى وةزيران بة ذمارة 
 ى ساَلي نويَ .                 يةكةم رِؤذي سةر 4/4/3042لة بةروارى 

 سيَيةم :
بةجيَكردنى هاوكارى و هةماهةنطي كردن لة جيَمةبةستى ي هةموو اليةنة ثةيوةندارةكان بةئاطاداركردنةوة

 دةقي هاتوو لة هةردوو برِطةى يةكةم و دووةم .
 ضوارةم :

 3043ى ساَلى (2)نى ياساي ذمارة سةرثيَضي كاران لة جيَبةجيَكردنى ئةم برِيارة بة ثيَي برِطة و ماددةكا
 تايبةت بة رِيَطا طشتييةكانى هةريَم سزا دةدريَن . 

  ثيَنجةم :
كارى  4/4/3042دواي باَلوكردنةوةي لة رِؤذنامةى فةرمى ) وةقايعى كوردستان( لة رِؤذى  بةيانةئةم 

 ثيَدةكريَت و دةكةويَتة بوارى جيَبة جيَكردن .
 
 

                                                                                                                  
 رةسول عبداهلل دةرباز                                                                                                        

 وةزيرى ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجىَ كردن                                                                                                     
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 7132ى سالَى (2) ذمارة بةياني

 

 ارةذم ئابووري و دارايي وةزارةتي ياساي لة(  دووةم برِطةي/ 42 ماددةي) لة ثيَماندراوة تةيدةسةآل ئةو بةثيَي
  -:  بة بريارماندا ، وة 3040 ساَلي ي( 1)
 مريي وخانووبةرةي باجةكان طشيت لةبةريَوةبةرايةتي ثشكنني و ووردبيين و ضاوديَري بةريَوةبةرايةتي كردنةوةي-

 7132ى سالَى (8) ذمارة بةياني
 ذمارة ئابووري و دارايي يوةزارةت ياساي لة(  دووةم برِطةي/ 42 ماددةي) لة ثيَماندراوة تةيآلدةسة ئةو بةثيَي

  -:  بة بريارماندا ، وة 3040 ساَلي ي( 1)
 . مريي خانووبةرةي و باجةكان طشيت بةريَوةبةرايةتي لة رِاستةوخؤ ليرَبيين بةريَوةبةرايةتي هةَلوةشاندنةوةي -

 
 حممد صديق رِابةر                                                                                                                      

 بةوةكالةت وةزارةت بريكاري                                                                                                                      
--------------------------------------------------------------------- 

 وةزارتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى
 7132 سالَي( 3) ذمارة بةياني

 ئاييين وكاروباري ئةوقاف وةزارةتي ياساي لة دووةم برِطةي شةشةم لةماددةي ثيَماندراوة تةيآلدةسة ئةو ثيَي بة
 -: بة بريارماندا 3002 ساَلي ي(44)ذمارة

 و ةجبةهةَل ثاريَزطاي لةسنوري( ةجبةهةَل ثاريَزطاي ةيعمر و حةج كاروباري بةريَوةبةرايةتي ) كردنةوةي
 . وةزارةتةكةمان ثيَكهاتةي بؤ زيادكردني

 عبداللة صادق وانيدثشت                                                                                    
 بةوةكالةت ئاييين كاروباري و ئةوقاف وةزيري                                                                                   

--------------------------------------------------------------------- 
 وةزارةتى داد

 7132ى سالَى (2) ذمارة بةياني
ت بةو ( وة ثاَلثش33/9/3046لة  1/126ئاماذة بةنوسراوى سةرؤكايةتى داواكارى طشتى ذمارة ) -

 3002(ى ساَلى 42دةسةآلتةى ثيَماندراوة بةثيَى ماددةى نؤيةم برطةى دووةم لة ياساى وةزراةتى داد ذمارة )
 -:برِيارماندا بة

 لة ثاريَزطاى هةَلةجبة. (داواكارى طشتى هةَلةجبة)رمانطةى ةكردنةوةى ف  -

 سنان ضلبى                                                                                                                                      

 وةزيرى داد                                                                                                                                     
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 وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
 66/1/6112يف  642قم : ر

( 521) االجتماعية الرعاية قانون من( 73) املادة اىل وباإلشارة( 501) املادة من( 2) الفقرة ألحكام استنادًا
 :االتية التعليمات إصدار قررنا املعدل 5890 لسنة

 

 6112  لسنة( 1) رقم
 البديلة األسرة تعليمات

 التعاريف :األوىل املادة
 -:ازاءها املبينة املعاني التعليمات هذه ألغراض اآلتية ملصطلحاتوا بالعبارات يقصد
 .العراق – كوردستان إقليم: األقليمأوالً: 

 .اإلقليم يف اإلجتماعية الشؤون و العمل وزارة:  الوزارة ثانياً:
 .قليماإل وإدارات حمافظات يف اإلجتماعية والتنمية للرعاية العامة املديرية:  العامة املديرية ثالثاً:
 .اإلقليم وإدارات حمافظات يف االجتماعية الرعاية مديرية:  املديرية رابعاً:

 كنفها يف ليعيش اليها يعهد ولكنه بايلوجيا، الطفل اليها ينتمي ال اليت األسرة هي:  البديلة األسرة خامسا:
 كانت سواء لوحدها املرأة أو الزوجة أو والزوجة الزوج من وتتكون, )  له البديلة الرعاية وتأمني حلمايته
 ( .حكمهن يف من أو أرملة أو مطلقة

 .عمره من عشرة الثامنة يكمل مل طبيعي شخص كل: الطفل سادساً:
 تعويضه و بديلة أسرة يف ومنائه الطفل لرتبية الضرورية واحلاجات املتطلبات تأمني: البديلة الرعاية سابعاَ:

 .حمددة وملدة يلوجيةالبا أسرته يف فقده الذي واحلنان بالعطف
 . البديلة الرعاية شعبة/ املديرية و الطلب مقدمي بني املوقع اإلتفاق هو:  البديلة الرعاية إتفاق ثامناً:
 .لديها الطفل إيداع حول البديلة واألسرة املديرية بني املربم اإلتفاق: الطفل إيداع عقد تاسعاً:

 :الثانية املادة
 سليمة تربية وتربيتهم األسرية بالرعاية املشمولني لألطفال املختلفة الرعاية انواع فريتو الي البديلة الرعاية تهدف

 .هلم البديلة املنزلية البيئة تهيئة خالل من وحنان عطف من فقدوه عما وتعويضهم
 : املدة حسب البديلة الرعاية أنواع :الثالثة املادة

 : اىل (البديلة األسرة يف الطفل بقاء) الرعاية مدة تنقسم
 .أشهر 1 اىل أقصى كحد وميتد:  الطارئ اإليداع أوالً:

 .سنوات 7 اىل أشهر 1 من أكثر:  قصرية ملدة اإليداع ثانياً:
 .عمره من عشرة الثامنة الطفل إكمال وحلني سنوات 7 من أكثر:  طويلة ملدة اإليداع ثالثاً:
 ، الطرفني بإتفاق األولية اجلامعية الدراسة إكماله حلني تهورعاي الطفل بكفالة اإلستمرار البديلة لألسرة جيوز رابعاً:

 .زواجها حلني لألنثى وبالنسبة
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 : البديلة بالرعاية الطفل لشمول توافرها الواجب الشروط :الرابعة املادة
 دأح هليةا إنعدام أو كان سبب ألي إحدهما أو الوالدين رعاية فقد أو أسرية مشاكل من يعاني الذي الطفل أوالً:

 .اخر موجب سبب ألي أو أواملتولي الوصي أو كالهما أو الوالدين
 .سنة عشرة مثانية عن عمره يقل أن ثانياً:
 . بديلة بأسرة إحلاقه قبل املديرية حتددها ملدة باألحداث اخلاصة الدولة دور إحدى يف يبقى أن ثالثاً:

 :اخلامسة املادة
 :ديلةالب األسرة يف توافرها الواجب الشروط :أوالً

 .اإلقليم يف مقيمة و عراقية - أ
 .القانونية باألهلية متمتعة  - ب
 .والسلوك السرية حبسن معروفة -ج
 . املعدية األمراض من ساملة - د

 .النية حسن فيها تتوفر وأن له البديلة الرعاية خدمات وتأمني الطفل إعالة على قادرة -هـ 
 .سنة 21 عن والزوجة الزوج من كل عمر يزيد أن - و

 : تقدميها الواجب ملستمسكاتا ثانياً:
 .  الطلب تقديم له حيق من أو احلياة قيد على كانا إذا معًا الزوجني قبل من موقع طلب - أ

 . املعلومات بطاقة و الشخصية األحوال بطاقة و العراقية اجلنسية شهادة  - ب
 . معتمدة خمتصة طبية جهة من صادر يـطب تقرير - ج
 . اآلسايش تأييد كتاب - د

 . حملكوميةا عدم شهادة -هـ 
 .اليهم امللحق الطفل تربية كيفية حول خاصة دورة الطلب مقدموا جيتاز أن ثالثاً:

 :البديلة الرعاية شعبة ومهام تشكيل :السادسة املادة
 :البديلة الرعاية شعبة تشكيل :أوالً
 :من تتالف( البديلة الرعاية شعبة)ـب تسمى املديريات يف شعبة بتشكيل الوزارة تقوم

 عن تقل ال اجملال هذا يف خربة وله إختصاص ذات أولية جامعية شهادةعلى  حاصل موظف: الشعبة مسؤول - أ
 .سنوات ثالث

 البديلة، الرعاية جمال يف تدريبهم ويتم العمل ملتطلبات وفقا عددهم حيدد: اإلجتماعيني الباحثني من عدد - ب
 :كاآلتي

 عن األسر عدد يتجاوز ال أن على( البديلة يةالرعا مقدمي) البديلة األسر مع بالعمل منهم عدد خيتص أن -5
 .باحث لكل أسرة( 51)

 يزيد ال أن على( املستفيدين) البديلة اأُلسر لدى املودعني األطفال مع بالعمل منهم آخر عدد خيتص وأن -2
 .طفاًل( 51)من أكثر مع تعاملهم
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 األسرة ضمن تكون ال أن على واألطفال األسر من عدد مع بالتعامل األجتماعي الباحث تكليف جيوز -7
 . ذاتها البديلة

 .وحجمه العمل وطبيعة متطلبات وفق وشهاداتهم مؤهالتهم حتدد املوظفني من عدد -ج 
 :الشعبة وواجبات مهام :ثانياً

 التقرير وكتابة تقييمها ، دراستها ، املطلوبة املستمسكات كافة بها مرفقًا وتسجيلها الطلبات إستالم - أ
 . البديلة الرعاية جلنة اىل لرفعها توصيةال مع بشأنها النهائي

 .الطلبات ملقدمي البديلة بالرعاية اخلاصة املعلومات تقديم - ب

 احلياتية اخلدمات وتقديم وتربيتهم األطفال مع التعامل كيفية على الطلبات مقدمي األسر بتدريب القيام - ج
 .هلم املختلفة

 . سريتها على احلفاظ و بالتعليمات شمولنيامل واألطفال البديلة باأُلسر خاصة وملفات سجالت مسك - د
 التزامها مدى على للوقوف عليها واإلشراف لديها املودعني واألطفال البديلة لأُلسر ميدانية زيارات إجراء -هـ

 اجلديدة البيئة مع الطفل تأقلم دون حتول اليت للمشاكل الالزمة واملعاجلات احللول وتقديم ، بتعهداتها
 .اربإستمر ومتابعتها

 مشاكلهعلى  والوقوف إرشاده, متابعته برعايته، املعنية اجلهات مع والتعاون املدرسة يف الطفل بزيارة القيام -و
 .مسؤوليه مع بالتنسيق وحلها

 .والطفل البديلة باألسرة اخلاصة الرعاية خطة مراجعة -ز 
 مصلحة تطلبت اذا طفلها مع واصلهاوت هلا الالزم الدعم وتقديم للطفل البايولوجية األسرة مع التواصل -ح 

 .ذلك الطفل
 بهذا املختصة واملنظمات املعنية باجلهات واإلتصال اليهم طفل إحلاق طلب مقدمي عن املعلومات جبمع القيام -ط 

 من الطفل لرتبية وإمكانياتهم مؤهالتهم على والوقوف املقدمة املعلومات من للتأكد املنطقة ووجهاء اجملال
 . ةكاف النواحي

 :السابعة املادة
 الرعاية شعبة من اليها واحملالة املقدمة الطلبات يف والبت للنظر العامة املديرية من بقرار جلنة تتشكل أوالً:

 :من البديلة،وتتكون
 .رئيسا     اإلجتماعية الرعاية مدير - أ

 .للرئيس نائبا          البديلة الرعاية شعبة مسؤول  - ب
 عضوا     قانوني موظف -ج
 عضوا    العامة املديرية عن ممثل -د
 عضوا               املديرية يف الصحية الشعبة مسؤول -هـ



 

 

 ( العدد712ذمارة )                                                                            –71 –                                                                        7132/ 13/3  

 وتدوين والوثائق املستمسكات بتوحيد يقوم ، االجتماعية الرعاية مدير ينسبه سكرتري لِّلجنة يكون ثانياً:
 .أنالش بهذا املتعلقة اأُلمور وكل التبليغات بإجراء ويقوم اإلجتماعات حماضر
 هذا يف العاملة املنظمات من املوثوقة اجلهات مع األمور ومناقشة ضروريًا تراه مبن اإلتصال لِّلجنة حيق: ثالثاً
 . املنطقة ووجهاء اجملال
 :رابعاً

 للشعبة الطلب وإعادة مُسببًا، يكون أن على رفضه أو األسرة طلب على املوافقة صالحية امُلشٌَكلة للِِّجنة - أ
                 مراعاة جيب و الطرفني بإتفاق األسرة لدي بقائه ومدة الطفل وجنس عمر وحتدد ، تبالتوصيا مرفقًا
                      شابات أو شباب وجود حالة كمراعاة البديلة األسرة لدى إيداعه عند وعمره الطفل حالة

                                    شعبة من وبتوصية ، البديلة األسرة لدى املودع الطفل لعمر ومتقاربني اجلنس يف مماثلني
 . البديلة الرعاية

 .  التقييم بتقرير مرفقًا ،  اليها الطلب ورود تأريخ من شهر خالل القرار إختاذ اللجنة على  - ب
 الغرض هلذا معد خاص منوذج مبوجب واملديرية األسرة بني إتفاق توقيع يتم الطلب على املوافقة حالة يف - ج

 . بديلة أسرة اىل اإلتفاق هذا مبوجب الطلب مقدم حولويت
 بقرار تبلغها تأريخ من يومًا( 51) مدة خالل العام املدير لدى التظلم فلها ، األسرة طلب رفض حالة يف - د

 .باتًا العام املدير قرار ويكون ، الرفض
 .ذلك األمر أقتضي كلما جلساتها اللجنة تعقد :خامساً

 

 : الثامنة املادة
 : البديلة األسرة وتهيئة إعداد إجراءات: أوالً

 . األسرة قبل من الطلب تقديم - أ
 . الطلب ملقدمي البديلة باألسرة اخلاصة التعليمات توضيح و شرح  - ب
 . البديلة الرعاية لشعبة الالزمة املستمسكات تقديم - ج
 .األسرة عن املعلومات مجع - د
 .والتقييم التدقيق بعد وتأهيلها اأُلسر تدريب -هـ
 . املعاملة يف والبت للنظر البديلة األسرة جلنة اىل واملستمسكات الطلب رفع - و
 . املديرية و األسرة بني إتفاق توقيع يتم الطلب على املوافقة حالة يف - ز
 

                عقد مبوجب البديلة األسرة اىل الطفل وتسليم إختيار يتم املديرية و األسرة بني اإلتفاق توقيع بعد :ثانياً
       هذه من السادسة للمادة وفقًا بواجباتها البديلة الرعاية شعبة تقوم ثم ومن,  الغرض هلذا معد

 . التعليمات
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 :التاسعة املادة
 بكيفية اخلاصة باملعلومات وتزويدها تأهيلها لغرض البديلة لأُلسر تدريبية دورات فتح البديلة الرعاية شعبة على
 اأُلسر هذه مع التواصل وكذلك كافة، احلياتية والنواحي وصحيًا وإجتماعيًا تربويًا لديها املودع الطفل تربية

 من تعرتضها اليت والعراقيل الصعوبات وتذليل مشاكلها وحل هلا الفنية واملساعدة اإلرشاد لتقديم بإستمرار
 .هلا امليدانية الزيارات خالل
 :العاشرة املادة
 املودع الطفل ظروف يف تغيريات إحداث تَطُلب حاالت يف ، املديرية موافقة إستحصال البديلة األسرة على :أوالً

 أو ،.......  أو الزواج على األقبال حالة أو مدرسته تغيري أو له جراحية عملية إلجراء كحاجته لديها
 . اإلقليم داخل حمافظات أو القطر خارج اىل سفرها ، سكنها حمل كنقل البديلة األسرة ختص ظروف

                إال أخرى ُأسرة أية أو البايلوجية ُأسرته اىل لديها املودع الطفل تسليم البديلة لألسرة حيق ال: ثانياً
 . املديرية مبوافقة

 .....أو وفاته أو فقدانه أو الطفل هروب حالة يف للشرطة مركز وأقرب املديرية إخبار البديلة األسرةعلى  :ثالثاً
 :عشرة احلادية املادة
 :اآلتية احلاالت يف مدته إستكمال قبل البديلة األسرة مع املوقع األيداع عقد إِنهاء العامة مديريةلل حيق
 عقد يف الواردة بتعهداتها اإللتزام وعدم البديلة بالرعاية اخلاصة والضوابط للشروط البديلة األسرة إنتهاك :أوالً

 .البديلة الرعاية ةشعب من وبتوصية واحدة ملرة وإنذارها إخطارها بعد اإليداع
 .كان سبب ألي اإليداع عقد إنهاء يف رغبتها وإعالن البديلة األسرة من طلب تقديم :ثانياً
 الرعاية شعبة من وبتوصية طفلها برعاية رغبتها يتضمن بطلب للطفل البايلوجية األسرة تقدمت إذا: ثالثاً

 . الفضلى الطفل مصلحة حيقق مبا الدولة دور يف الطفل إيداع اىل أدت اليت األسباب زوال بعد البديلة
 :عشرة الثانية املادة
 .( كوردستان وقائع) جريدة يف نشرها تأريخ من إعتبارًا التعليمات هذه تنفذ
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