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 وةزارةتى داد
 8/5/7112لة  3/365ذمارة : 

(ى ساَلى 11( لة ياساى وةزارةتى داد ذمارة )1( برِطةى )9ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى )
 -:برِيارماندا بة دةركردنى ئةم ثةيرِةوةى خوارةوة  7002

 

 7112(ى سالَى 5ثةيرةوى ذمارة )
 خانووبةرة تؤماركردني طشيت بةرِيَوةبةرايةتي ناوخؤي ثةيرِةوي

 
                                                                                                                               -:(1) ماددةي

 حوكمة ةوئ وة ، خانووبةرة رةفتارةكاني تؤماركردني بة تايبةمتةندن ، خانووبةرة تؤماركردني فةرمانطةكاني
         ثاشينةكاني و رةسةن خانووبةرةي مافانةي ئةو لةطةلَ ، وةرطرتووة بنربِيان و كؤتايي ثلةي دادوةرييانةي

      طشيت وةضةي بؤ مافانةي ئةو ،و هاتوون ئةواندا حوكمةكاني لة ( والتبعية األصلية العقارية احلقوق )
 .  دةطوازريَنةوة( العام اخللف)
 

 -:(7) ماددةي
            بةكالؤريؤسي برِوانامةي كة طشيت بةرِيَوةبةريَكي ، خانووبةرة تؤماركردني طشيت بةرِيَوةبةرايةتي -

         لة هةبيَت كارامةيي بةكردار تـدةبيَ كة ، دةكات سةرؤكايةتي بيَت هيَناـبةدةست ياسا لة
      سالَ دة(  10) لة ماوةكةي و يَتهةب ياسايي شارةزايي وة ، خانووبةرة تؤماركردني ئيشوكارةكاني

 . نةبيَت كةمرت
 مامةَلةكان طةياندني ئةجنام بة لة وةزير بة بةرامبةر بةرثرسيارة خانووبةرة تؤماركردني طشيت بةرِيَوةبةري -

            الوةكييةكاني فةرمانطة و فةرمانطةكةي كارةكاني ضاوديَري دةبيَت ، رِيَساكان و ياسا بةطويَرةي
 بةرزكردنةوةي و بردن ثيَش بةرةو بؤ ثيَويست ريَوشويَين وة ، بكات طشتييةكةي بةرِيَوةبةرايةتيية بة ةرس

 . بطريَتةبةر ئاستيان
    ثةيوةست لةكاروباري و بكات وةزير بة راويَذ طرنطةكان كيَشة و ثرس لة كة ، هةية طشيت بةرِيَوةبةري بؤ -

     تيايدا كة ، بكات وةزير بة ثيَشكةش نةآلسا راثؤرتي ، رِوو ةخبات بؤ روونكردنةوةي فةرمانطةكةي بة
          ثيَداويستييةكان رووي لة كارةكان و ئيش بةرِيَوةضووني ضؤنيةتي و كارمةندةكاني فةرمانطةو رةوشي

 .بكات ديارييان و رِوو خباتة كارةكان و ئيش باشرتكردني و ضاكسازييةكان و داواكارييةكان و
 

 -:(3) ماددةي
 هاتووة لةخوارةوة فةرمانطانةي و بةش و بةرِيَوةبةرايةتي لةو ، خانووبةرة تؤماركردني طشيت بةرِيَوةبةرايةتي

 -:ثيَكديَت
 -:ثيَكديَت هؤبانة و بةش و بةرِيَوةبةرايةتي ، لةم طشيت بةرِيَوةبةرايةتي ديواني -:يةكةم
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  -: ليَوردبوونةوة بةرِيَوةبةرايةتي -1

 ليَهاتوويي و شارةزايي و بيَت لةياسا بكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري كة ، بةرِيَوةبةر ثلةي بة فةرمانبةريَك
 و ئيش لة كارامةيي ئةوةي يان هةبيَت، خانووبةرة تؤماركردني كارةكاني ياساو لةبواري كارامةيي و

 سةرؤكايةتي تنةبيَ كةمرت سالَ دة(  10) لة ماوةكةي كة ، هةبيَت خانووبةرة تؤماركردني كارةكاني
       بةرِيَوةبةرايةتيية ئةم وة . دةدةن يارمةتي فةرمانبةر ذمارةيةك لةطةلَ زياتر يان ياريدةريَك ، دةكات

 . ثيَكديَت ئامار بةشي و زانيارييةكان تؤماركردني هؤبةي و تؤمارةكان هؤبةي لة
 

 -: هةَلدةسيَت خوارةوة كارانةي بةم ليَوردبوونةوة بةرِيَوةبةرايةتي
 نيشانةي داناني و لةسةري ثيَويستةكان زانياريية ثيَداني و تؤمارةكان لة(  املناقالت) طوازتنةوة ئةجنامداني - أ

 . تؤمارةكان ثاراستين و طلدانةوة
 فةرمانطةكاني ي(  دووةم ويَنةي)  خانووبةرة تؤمارةكاني سةرجةم(  وخزن ادخال) هةَلطرتين و تيَكردن - ب

 .ثيَشكةوتوو سكانةري ئاميَري لة ثاراستنيان و كؤمثيوتةر لة ، خانووبةرة تؤماركردني
 و ليَوردبوونةوة هؤبةكاني نةيآلسا مانطانةو ئامارةكاني خشتةي و ئيشوكارةكان خشتةي ريَكخستين - ج

 ديكةو بةرِيَوةبةرايةتييةكاني هؤبةكاني لةاليةن ، هاتووة بؤيان كة خشتةكاني سةرجةم ووردبينكردني
 . تايبةمتةند بةاليةني ثيَداني و يةكخستنيان وة خانووبةرة، ردنيتؤمارك فةرمانطةكاني

  -:ياسايي كاروباري بةرِيَوةبةرايةتي -7
 ياساو لة ،كارامةيي بيَت ياسا لة بكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري ،كة بةرِيَوةبةر ثلةي بة فةرمانبةريَك

 هؤبةي لة بةرِيَوةبةرايةتيية ئةم وة ، دةكات سةرؤكايةتي هةبيَت خانووبةرة تؤماركردني وكارةكاني ئيش
 .  ثيَكديَت ليَكؤَلينةوة هؤبةي و داواكان هؤبةي و بةدواداضوون و ثشكنني

 

 -:هةَلدةستيَت خوارةوة كارانةي بةو ياسايي كاروباري بةرِيَوةبةرايةتي
 . ثيَيدةدريَت طشيت بةرِيَوةبةري لةاليةن كة كةيسانةي و بابةت ئةو لةسةر رِا دةربرِيين -1

 و تيَنووسةكان ثيَشكةشكردني و ووردبينيكردن و ريَكخسنت و ئامادةكردن سةرثةرشتيكردني -7
    داوايانةي ئةو سؤراغكردني و بةدواداضوون و ( القانونية والوكاالت اللوائح)  ياسايي بريكارنامةكاني

 تؤماركردني ةكانيفةرمانط ياسايي نويَنةرايةتيكردني سةرثةرشيت وة ، دادطاكان لة دةكريَنةوة بةرز
 لة اليةنيَكن  خانووبةرة تؤماركردني فةرمانطةكاني كة دادوةرييةكان، اليةنة و دادطاكان لة خانووبةرة

 . ثيَيانةوة ثةيوةست ياساييةكاني ريَطا بةدواداضووني وة ، داواكان
 ضوونيبةدوادا لةكاتي ، هةية ثشكنينةوة بة ثةيوةندييان كارانةي ئةو هةموو سةرثةرشتيكردني -1

 بةدواداضووني و ، دارايي ضاوديَري و دادي سةرثةرشتياري دةستةي لة ، دادي سةرثةرشتياراني راثؤرتةكاني
 .دةكات دادي سةرثةرشتياراني راسثاردةكاني جيَبةجيَكردني
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 يبةرِيَوةبةرايةتييةكان هؤبةكاني و بةرِيَوةبةرايةتييةكان بؤ ياسايي رِاويَذي و تويَذينةوة ثيَشكةشكردني -4
 .بةرِيَوةبةرايةتييةكان بة سةر فةرمانطةكاني و خانووبةرة تؤماركردني

 ، دةستةبةرةكان و بةَليننامةكان و طريَبةستةكان ، رِاستاندني بة هةَلدةستيَت ياسايي كاروباري بةرِيَوةبةري -5
 . وردستانك هةريَمي لة بةركار( 1991) ساَلي ي( 11) ذمارة دادنووسي لةياساي نؤيةم ماددةي بةطويَرةي

  -:هونةري كاروباري بةرِيَوةبةرايةتي -1
 دوو لة خويَندنةكةي كة دبلؤم يان شارستاني ئةندازةي لة بكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري كة فةرمانبةريَك

 و ئةندازة ئيشوكارةكاني لة كارامةيي و شارةزايي وة ، ئامادةيي خويَندني لةدواي ، نةبيَت كةمرت سالَ
 ويَنةكيَش و رووثيَوكار و ئةندازيار لة ثيَويست ذمارةيةكي وة ، دةكات سةرؤكايةتي هةبيَت رووثيَوي
 و ويَنةكيَشان هؤبةي و ثالندانان هؤبةي و هونةري ووردبيين هؤبةي لة بةرِيَوةبةرايةتييةكة ، دةدةن ياريدةي

 . ثيَكديَت نةخشةكان
 -:دةستيَتهةَل خوارةوة كارانةي بةو هونةري كاروباري بةرِيَوةبةرايةتي

 ديكة هونةرييةكاني ئيشوكارة و رةفتاركردن مامةَلةكاني و ويَنةكان و نةخشةكان و هونةري ووردبينكردني - أ
 وة ، خانووبةرة تؤماركردني فةرمانطةكاني و ليَوردبوونةوة بةرِيَوةبةرايةتي لةاليةن ، دةنيَردريَت بؤيان كة ،

 .دةردةبرِيَت لةسةر تيَبينييةكاني
 يةكيآلكا هةر و ئةندازةييةكان ثيَداويستيية و ثةلةكان و كةل و ئامرازةكان و ئاميَرةكان ئامادةكردني - ب

   هونةريية ريَطا بةطويَرةي هونةرييةكان كارة بةرِيَوةضووني باش دابينكردني بؤ ، ديكة ثيَويسيت
 بةكارهيَنانيان ضؤنيةتي ضاوديَركردني وة خانووبةرة تؤماركردني فةرمانطةكاني بة ثيَدانيان و ، مؤديَرنةكان

 . ثاراستنيان و
 بةرزكردنةوةي و هونةرييةكان فةرمانبةرة رِاهيَناني بؤ ، رِاهيَنان خوولةكاني كردنةوةي ثيَشنياركردني - ج

 . ليَهاتوويان ئاسيت
  كارة وسةرجةم ويَنةكان و نةخشة ريَكخستين و ئامادةكردن بة ثةيوةستة كارانةي ئةو هةموو ضاوديَركردني - د

 فةرمانبةرة بةهؤي طوندةكان شارؤضكةو شارو بؤ نةخشةكان ئامادةكردني و ريَكخسنت و رييةكانهونة
 . هونةرييةكان

 وثةلي كةل و ئامرازةكان و ئاميَرةكان و دامةزراوةكان و خانةكانآلبا ضاككردنةوةي سةرثةرشتيكردني - ه
 ، هونةري لةرووي ديكة ةوانيئ و ئاطركةوتنةوة نةهيَشتين و ضؤكردنآلقة و طةرمكةرةوة و ساردكةرةوة
 . كارطيَرِي بةرِيَوةبةرايةتي لةطةلَ هةمانطي و بةهاوكاري

  -:خؤيةتي بةرِيَوةبةرايةتي -4

 سةرؤكايةتي بيَت كارطيَرِي لة دبلؤم يان بكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري كة بةرِيَوةبةر ثلةي بة فةرمانبةريَك
 سةرمووضة و بةرزي ثلة هؤبةي و دؤسيةكان هؤبةي و ميالكات هؤبةي لة بةرِيَوةبةرايةتيية ئةو وة دةكات،
 . ثيَكديَت
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 -: هةَلدةسيَت خوارةوة كارانةي بةو خؤيةتي بةرِيَوةبةرايةتي
 و خانةنشينكردن راذةو بة هيَنان كؤتايي و دامةزراندن و طوازتنةوة و سةرمووضة و بةرزي ثلة و مؤَلةتةكان -أ 

          ثةيوةندار كارةكاني و ئيش طشت ،وة كارانةوة بةو دةرضوو ةكانيبرِيار و فةرمانةكان ثيَرِاطةياندني
 . سزاكان جيَبةجيَكردني و ثيَرِاطةياندن لةطةلَ ( املوظفني انضباط)  فةرمانبةران بةرزةفتكردني بة

 رِاثؤرتي بةستين و دؤسيةكان ثوختةي ضةسثاندني و فةرمانبةران كةسيةتي دؤسيةي ثاراستين و ريَكخسنت -ب 
 .بؤيان ايبةتت

 .فةرمانبةران تةمةني ضةسثاندني -ج 
 . راذة دةفتةري ريَكخستين و ئامادةكردن -د 
 . فةرمانبةران كةسي ناسنامةي ريَكخستين -ه 
 بةرِيَوةبةرايةتي بة سةر فةرمانطةكاني و طشيت بةرِيَوةبةرايةتي ديواني ميالكي تؤمارةكاني ئامادةكردني -و 

 . فةرمانبةران ثؤلينكردني و طشيت
  -:كارطيَرِي ةبةرايةتيبةرِيَو -5

 ئةوةي يان ، كارطيَرِي لة دبلؤم يان بكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري كة بةرِيَوةبةر ثلةي بة فةرمانبةريَك
 بيَت ئامادةيي برِوانامةي هةَلطري كةم بةاليةني و هةبيَت كارطيَرِي بواري لة بةرفراواني شارةزاييةكي
 هؤبةي كؤمثيوتةر هؤبةي و خزمةتطوزارييةكان بةشي لة رايةتييةبةرِيَوةبة ئةو وة ، دةكات سةرؤكايةتي

 . ثيَكديَت  كؤطا هؤبةي و دةركردة وةرطرتةو
 

 -: هةَلدةسيَت خوارةوة كارانةي بةو كارطيَرِي بةرِيَوةبةرايةتي
 .فةرمانبةران دةوامي ضاوديَريكردني -1
 . خاويَين و ثاك(  صيانة) ضاككردنةوةو ضاوديَريكرني -7
 ، دةكات نةخوازراوةكان رِووداوة هةموو لة ثيَكهاتةكاني فةرمانطةو سةالمةتي لةسةر سةرثةرشيت -1

 .فةرمانطة ديكةي هؤبةكاني و بةش بةهاوكاري

 .ئةركةكانيان ضاوديَريكردني و خزمةتطوزاري فةرمانبةراني بةسةر ئيشوكار دابةشكردني -4

 . فةرمانطة ثرسطةي سةرثةرشتيكردني -5

 . دةرضوو و هاتوو ةكانيثةرِاو كاروباري ريَكخستين -6

 بةرِيَوةبةرايةتي بؤ هاتوو مامةَلةكاني و ثةرِاوةكان بة ثيَويست تؤمارةكاني بةدةستطرتين و ريَكخسنت -2
 .ثؤلينكراوي بة دؤسيةكان لة ثاراستنيان و دةردةضن ثةرِاوانةي ئةو وة طشيت،

 و بةش و بةرِيَوةبةرايةتي بة سةر ديكةي فةرمانطةكاني لة هاتوو ثؤستةكاني و مامةَلةكان دابةشكردني -1
 . تايبةمتةندي بةثيَي طشيت بةرِيَوةبةرايةتي ديواني هؤبةكاني
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 ئةو هةموو وة ، تؤماركردنيان و ثيَكهاتةكانيان ثاراستين و ثيَكردنيان و ريَك و كؤطا كاروباري ريَكخستين -9
 ثيَداويسيت كاَلاو و ثةلةكان و لكة و ئامرازةكان و ئاميَرةكان وةرطرتين و ثيَدان بة ثةيوةنديان كارانةي

 و هةَلطرتن و تؤمارةكان لة تؤماركردنيان و هةية تد..........  دؤالب ميَزو و كورسي ثةرِاوطةو
 . خانووبةرة تؤماركردني فةرمانطةكاني هؤبةو بؤ ئامادةكردنيان و ضاككردنةوة و ثاراستنيان

  -: ذميَرياري بةرِيَوةبةرايةتي -6
 ذميَرياري لة دبلؤم يان ذميَرياري لة بكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري كة بةرِيَوةبةر ةيثل بة فةرمانبةريَك

 ثيَويست ذمارةيةكي وة ، دةكات سةرؤكايةتي هةبيَت ذميَرياري و دارايي كاروباري لة شارةزايي  و ، بيَت
 و ووردبينان يان ارانذميَري ياريدةدةري يان ذميَرياران كة دةدةن، ياريدةي ذميَرياري فةرمانبةراني لة

 .  ثيَكديَت بوودجة هؤبةي و ذميَرياري هؤبةي لة ذميَرياري بةرِيَوةبةرايةتي وة ، بن ديكة فةرمانبةراني
 -: هةَلدةستيَت خوارةوة كارانةي بةو ذميَرياري بةرِيَوةبةرايةتي

 . طشيت وودجةيب ئامادةكردني و طشيت خةرجييةكاني و داهات ذميَركاري ريَكخستين و ديسثلينكردن -1
 . ةخانووبةر تؤماركردني فةرمانطةكاني بةسةر دابةشكردنيان و بةهاكان بة ثةرِاوة ثاراستين -7

 ( . الرمسية االختام) فةرمي مؤرةكاني ريَكخستين و سةرثةرشتيكردن -1

 . كريَيةكان خةرجكردني و بةكريَطرتن و  كريَ كاروباري ضاوديَريكردني -4

 ئةطةر دةربارةيانةوة ثيَويست ريَكاري طرتنةبةري وة مانطانة رجييةكانيخة و داهات خشتةي ووردبينكردني -5
 . دياييكراو كاتي لة ثةيوةندار بةاليةني داني و خشتةكان يةكخستين وة ، بوو ثيَويست

 

  -: ذميَرياري ووردبيين هؤبةي  -2

 بةرِيَوةبةرايةتي ونا لة ة-( داهاتةكان و خةرجييةكان) ذميَرياري كارةكاني سةرجةم ووردبينكردني ئةركةكةي
 . خانووبةرة تؤماركردني فةرمانطةكاني لة ووردبيين كارةكاني بةدواداضووني و سةرثةرشتيكردن و طشيت

 -( : I.T )زانياري تةكنةلؤجيايي هؤبةي -1

 . ثيَكديَت فةرمانبةران لة ثيَويست ذمارةيةكي و نهيَين خامةي و سكرتيَر لة -:تايبةت نووسينطةي -9
 -: ئةوانةن خانووبةرة تؤماركردني طشيت بةرِيَوةبةرايةتي ةكانيفةرمانط -:دووةم 
 -:قةزاكان و ثاريَزطاكان لة خانووبةرة تؤماركردني بةرِيَوةبةرايةتييةكاني - أ

 ياساو لة كارامةيي و ، بيَت ياسا لة بكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري كة بةرِيَوةبةر ثلةي بة فةرمانبةريَك
 سةرؤكايةتي نةبيَت كةمرت سالَ حةوت(  2) لة كة بؤماوةيةك هةبيَت خانووبةرة نيتؤماركرد ئيشوكارةكاني

 .      كار ثيَويسيت بةثيَي دةدةن يارمةتي ياريدةدةر لة ذمارةيةك وة دةكات،
 -:ثيَكدين خوارةوة هؤبانةي لةو بةرِيَوةبةرايةتييةكان سةرجةم  -

 تؤماركردن هؤبةي 

 دؤسيةكان هؤبةي  
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 ذميَرياري هؤبةي  

 هونةري هؤبةي  

 خؤيةتي و كارطيَري هؤبةي  

 ياسايي هؤبةي  

 ذميَرياري ووردبيين هؤبةي  

 طلدانةوة هؤبةي  

 كؤمثيوتةر هؤبةي  

 تؤمارةكان هؤبةي . 
 . داد وةزيري لةاليةن بةيانيَك بةدةركردني ئيشوكار بةرذةوةندي ثيَناو لة ، ثيَكبهيَنريَت ديكة هؤبةي دةكريَت-
  -: نامةَلبةندي بوونةوةيليَورد دةستةكاني -ب

 طشيت بةرِيَوةبةري فةرماني بة بةرِيَوةبةرايةتييةكان سةنتةري لة نامةَلبةندي ليَوردبوونةوةي دةستةكاني
 وة ، خانووبةرة تؤماركردني طشيت بةرِيَوةبةرايةتي بة بيَت ثةيوةست كارةكانيان دةبيَت ، ثيَكدةهيَنريَت

 هونةري ئةندامي يةك(  1) و ئةندام دوو(  7) لة كة ثيَكديَت دةستة ميئةندا لة ذمارةيةك دةستةو لةسةرؤكي
 . نةبيَت كةمرت

 و ديَت بؤيان  تيَبينةرايةتييةكان و بةرِيَوةبةرايةتييةكان لة كة مامةَلانةي ئةو ووردبينكردني-: ئةركةكانيان
 ياساو لةطةلَ كة لةوةي نيابووندَل بؤ ، مانطانة خانووبةرةي تؤمارةكاني دووةمي ويَنةي لةطةلَ هاوتاكردني

 . هاوتان بةركارةكان ريَنمايية
 -: ناحيةكان قةزاو لة خانووبةرة تؤماركردني تيَبينةرايةتييةكاني -ج

 ئيشوكارةكاني ياساو لة كارامةيي و ، بيَت ياسا لة بكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري كة فةرمانبةريَك
    كارامةيي و شارةزايي يان ، نةبيَت كةمرت سالَ  سيَ(  1) لة كة كبؤماوةية ، هةبيَت خانووبةرة تؤماركردني

     ، كةم بةاليةني مآلبة ، نةبيَت كةمرت سالَ(  5) لة كة هةبيَت خانووبةرة تؤماكردني ئيشوكارةكاني لة
    تيسةرؤكاية بة تيَبينةرايةتييةكان وة.  دةكات سةرؤكايةتي بيَت ئامادةيي برِوانامةي هةَلطري دةبيَت

          ثيَويست  ذمارةيةكي وة هونةري و ذميَرياري و كارطيَرِي كاروباري بةرثرساني يارمةتيداني و تيَبينةر
 خانووبةرة تؤماركردني بةرِيَوةبةري كة ياساييةكاني دةسةَلاتة هةموو تيَبينةر وة.  ثيَكديَت فةرمانبةران لة

 تؤماركردني بةرِيَوةبةري بؤ تةنها ، ياسا بةدةقي كة نةيلةوا بيَجطة ، دةهيَنيَت بةكاري دةكات ثيادةي
 .ديارييكراوة خانووبةرة

 -:(4) ماددةي 
 بةرِيَوةبةرةكاني بة بدات تةكانيآلدةسة لة هةنديَك ، هةية بؤي خانووبةرة تؤماركردني طشيت بةرِيَوةبةري -1

 .طشيت بةرايةتيبةرِيَوة بة سةر خانووبةرةي تؤماركردني بةرِيَوةبةرةكاني يان ، ديوان
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 طويَرةي بة ياساكان جيَبةجيَكردني ئاسانكاري بؤ دةربكات ثيَويست ريَنمايي هةية بؤي طشيت بةرِيَوةبةري -7
 . هةمواركراوةكاني و( 1921) يساَل ي( 41)  ذمارة خانووبةرة تؤماركردني ياساي حوكمةكاني

 -:(5) ماددةي
 لة بةرِيَوةبةرةكان و ، خانووبةرة تؤماركردني طشيت يبةرِيَوةبةرايةت ديواني لة بةشةكان بةرِيَوةبةري -1

 تؤماركردني تيَبينةرايةتييةكاني لة تيَبينةرةكان و ، خانووبةرة تؤماركردني بةرِيَوةبةرايةتييةكاني
 وة. فةرمانطةكانيان لة بكةن دابةش كارمةندةكانيان بةسةر ئيشوكارةكان و ئةرك هةية بؤيان ، خانووبةرة

  خانووبةرة تؤماركردني طشيت بةرِيَوةبةري بة بةرامبةر بةرثرسيارن سةرةوة تيَبينةرةكاني و نبةرِيَوةبةرةكا
 بةرِيَوةبةري بة بةرامبةر بةرثرسيارة تيَبينةر وة ، فةرمانطةكانيان كارةكاني بةرِيَوةضووني ضؤنيةتي لةسةر

 .كارطيَرِييةوة لةاليةني ثةيوةندار خانووبةرةي تؤماركردني
 و ليَهاتوويي لةسةر ثيَويست و دياريكراو لةكاتي طشيت بةرِيَوةبةري بؤ تايبةت راثؤرتي ةيبةرزكردنةو -7

 ريَوشويَنانةي  ئةو دةربارةي ثيَشنيارةكانيان لةطةلَ ، كارةكانيان بةرِيَوةضووني لةمةرِ فةرمانبةرةكان تواناي
 . بةر بطرييَتة ثيَويستة

 . كارمةندةكانيان لةسةر طشيت يَوةبةريبةرِ بؤ نةآلسا نهيَين راثؤرتي بةرزكردنةوةي -1
 -:(6) ماددةي

 . جيَيةجيَدةكريَت (كوردستان وةقايعي) رةمسي رؤذنامةي لة وكردنةوةيآلب ريَكةوتي لة ثةيرِةوة ئةو
 
 
 
 

 ىـلبـنان ضــس                                                                                                                         
 رى دادـوةزي                                                                                                                        
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 خويَندنى باآل وتويَذينةوةى زانستى وةزارةتى 
 9/5/7112لة  6221ذمارة : 

 7112 سالَي ي(  1) ذمارة رِيَنمايي

 دكتؤرا خويَندني ي(7115) سالَي ي(7) ذمارة ريَنمايي دووةمي هةمواري
 ساَلي لة كة( مرؤظايةتيةكان زانستة) بواري دكتؤراي خويَندني خويَندكاراني/قوتابيان بةرذةوةندي ثيَناو لة

 ريَنمايي لة( 7 خاَلي/ارةمضو تةوةري) بة سةبارةت وةرطرياوان، هةريَم زانكؤكاني لة( 7016-7015) خويَندني
      بواري دكتؤراي خويَندكاري/قوتابي هاتووة تيايدا كة دكتؤرا خويَندني ي(7015) ساَلي ي(7) ذمارة

 هةليَنجراو زانسيت تويَذينةوةي دوو( 7) دكتؤراكةي، تيَزي تاوتويَكردني ثيَش مةرجة( مرؤظايةتيةكان زانستة)
         Impact Factor)  كاريطةري فاكتةري كة نيَودةوَلةتي انسيتز طؤظاريَكي لة دكتؤراكةي تيَزي لة

 -: بة برياردرا .وبكاتةوةبآل رؤيتةرز تؤمسن بةثيَي هةبيَت
 

( مرؤظايةتيةكان زانستة) بواري بة تايبةت ي(7 خاَلي/ضوارةم تةوةري) لة كة ي مةرجة ئةو هةمواركردنةوةي -1
 و هاتووة لةسةرةوة ئاماذةثيَكراو دكتؤرا خويَندني ي(7015) ساَلي ي(7) ذمارة ريَنمايي لة كة

 ذمارة ريَنمايي ي(7 خاَلي/ضوارةم تةوةري) لة كة تويَذينةوة وكردنةوةيبآل مةرجي هةمان جيَبةجيَكردني
( 75/5/7016) لة( 1109) ذمارة وةزارةت نووسراوي بة كة دكتؤرا خويَندني ي(7016) ساَلي ي(5)

( 7) دكتؤراكةي تيَزي تاوتويَكردني ثيَش مةرجة مرؤظايةتيةكان زانستة بواري بؤ هاتووة تيايدا كة دةرضووة
 طؤظاريَكي لة يةكةم تويَذينةوةي كة وبكاتةوةبآل دكتؤراكةي تيَزي لة هةَليَنجراو زانسيت تويَذينةوةي دوو

( معتمد) كراوباوةرثيَ زانسيت طؤظاريَكي لة دووةميان تويَذينةوةي و وبكاتةوةبآل( حمكم) نيَودةوَلةتي
 تيَزةكةي زمانةواني هةَلسةنطاندني ئةجنامداني ثيَش تويَذينةوةكة هةردوو مةرجة و وبكاتةوةبآل
 . نادريَت ئةجنام بؤ دكتؤراكةي تيَزي تاوتويَكردني ثيَضةوانةوة بة وبكاتةوة،بآل

 

 و دةطريَتةوة( مرؤظايةتيةكان زانستة) بواري دكتؤراي خويَندكاري/قوتابي تةنها هةمواركردنة ئةم -7
( ثزيشكيةكان زانستة و ثراكتيكيةكان و سروشيت و ثةتي زانستة) بواري دكتؤراي خويَندكاري/قوتابي

 . دةكريَت جيَبةجيَ لةسةر وةرطرتنيان ساَلي ريَنماييةكاني لة هاتوو مةرجي هةمان و ناطريَتةوة
 

 .دةكريَت جيَبةجيَ( كوردستان وةقايعي) رؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل ريَكةوتي لة ريَنمايية ئةم -1

 
 

                                                                                                                                        
                        رانطـؤ يوسف.د                                                                                

 زانسيت وتويَذينةوةي آلبا خويَندني وةزيري                                                                      
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 وةزارةتى كشتوكالَ وسةرضاوةكانى ئاو 
 76/4/7112( لة 7511ذمارة )

 7112(ى سالَى 3ى ذمارة )بةيان
( لة ياساى وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى 7( برِطةى )5ماندراوة لة ماددةى )ثيَكة بةثيَى ئةو دةسةآلتةى 

 -برِيارماندا بة: 7010(ى ساَلى 6ئاو ذمارة )
ثةيوةست كردنةوةى ) بةريَوةبةرايةتى ضةسثاندنى ماف و رِيَكخستنى خاوةنداريةتى ( بةهةموو بةش و  -1

 كشتوكاَلى (.هؤبةكانى بة )بةريَوةبةرايةتى طشتى زةوى و زارى 

 ئةو بةيانة لة رؤذى دةرضوونى جيَبةجآ دةكريَت . -7
 عبدالستار جميد                                                                                                 

 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                                   
 

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

 76/4/7112( لة 7511ذمارة )
 7112(ى سالَى 4ى ذمارة )بةيان

( لة ياساى وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى 7( برِطةى )5راوة لة ماددةى )ثيَماندكةبةثيَى ئةو دةسةآلتةى 
 برِيارماندا بة : 7010(ى ساَلى 6ئاو ذمارة )

 كردنةوةى ئةو بةريَوةبةرايةتيانةى كة لة خوارةوة دياركراون لة ثاريَزطاى هةَلةجبة : -1

 بةريَوةبةرايةتى دارستان و ثاوان لة ثاريَزطاى هةَلةجبة . -أ 

 وةبةرايةتى ئاوديَرى لة ثاريَزطاى هةَلةجبة .بةريَ  -ب 

 بةريَوةبةرايةتى تويَذينةوةى كشتوكاَلى لة ثاريَزطاى هةَلةجبة .  -ج 

لة كاتى ئيَستا دا ئةو بةريَوةبةرايةتيانة لة رووى ذميَرياريةوة سةر بة )بةريَوةبةرايةتى طشتى كشتوكاَلى  -7
 ثاريَزطاى هةَلةجبة ( دةبن .

 دةرضوونى جيَبةجآ دةكريَت .ئةو بةيانة لة رؤذى  -1
 عبدالستار جميد                                                                                                                 

 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                                                                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9/5/7112( لة 7282ذمارة )
 7112ى سالَى (5ى ذمارة )بةيان

( لة ياساى وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى 7( برِطةى )5ثيَماندراوة لة ماددةى )كة بةثيَى ئةو دةسةآلتةى 
 -برِيارماندا بة: 7010(ى ساَلى 6ئاو ذمارة )

 )بةريَوةبةرايةتى ظيَتيَرنةرى ( لة ثاريَزطاى هةَلةجبة .كردنةوةى  -1

 ية لةرووى ذميَرياريةوة سةر بة بةريَوةبةرايةتى ظيَترينةرى سليَمانى دةبيَتلةكاتى ئيَستادا ئةو بةريَوةبةرايةت -7

 ئةو بةيانة لة رؤذى دةرضوونى جيَبةجآ دةكريَت . -1
 عبدالستار جميد                                                                                                                                         

 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                                                                                               
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 وةزارةتى تةندروستى
(ى 15( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة )7( برِطةى )6اوة لة ماددةى )بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندر

 -برِيارماندا بة : 7002ساَلى 
 7112(ى سالَى 9بةيانى ذمارة )

كردنةوةى )بنكةى تةندروستى كةمثى ديبةطة دوو ( لة ناحيةى ديبةطة سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى  -
 تةندروستى هةوليَر .

 .77/7/7012دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ  -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 7112 سالَى ى(11) ذمارة بةيانى
( لة ناحيةى خازر سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى  M 7كردنةوةى )بنكةى تةندروستى كةمثى حسن شام   -

 تةندروستى هةوليَر .

 .4/1/7012ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى  -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 7112 سالَى ى(11) ذمارة نىبةيا
كردنةوةى )بنكةى تةندروستى كةمثى هةرشةم ( لةسنورى ناحيةى عنكاوة سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى   -

 تةندروستى هةوليَر .

 .11/4/7012ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى  -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 7112 سالَى ى(17) ذمارة بةيانى
( لة سنورى قةزاى محدانية سةر بة بةريَوةبةرايةتى  U 1وستى كةمثى حسن شام كردنةوةى )بنكةى تةندر  -

 طشتى تةندروستى هةوليَر .

 .11/4/7012ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى  -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 7112 سالَى ى(13) ذمارة بةيانى
ناحيةى بنطرد ( سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى  –كردنةوةى بنكةى تةندروستى لة ) طوندى دؤلةبى   -

 تةندروستى رِاثةرين .

 .11/4/7012ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى  -
 

 كريمريَكةوت محة رشيد                                                                                                     
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                     
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 وةزارةتى تةندروستى
(ى 15( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة )7( برِطةى )6بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى )

 -برِيارماندا بة : 7002ساَلى 
 7112 سالَى ى(14) ذمارة بةيانى

كردنةوةى )بنكةى تةندروستى كةمثى بةحركة ( لةسنورى ناحيةى بةحركة سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى   -
 دروستى هةوليَر .تةن

 .11/4/7012ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى  -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 7112(ى سالَى 15بةيانى ذمارة )
ناحيةى ديبةطة سةر بةبةريَوةبةرايةتى طشتى سنورى نكةى تةندروستى كةمثى ديبةطة( لة كردنةوةى )ب -

 تةندروستى هةوليَر .

 .17/4/7012ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى  -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 7112(ى سالَى 16بةيانى ذمارة )
 طشتى تةندروستى طةرميان .كردنةوةى )مةَلبةندى تةندروستى طوآللة( سةر بةبةريَوةبةرايةتى  -

 .71/4/7012ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى  -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 7112(ى سالَى 12بةيانى ذمارة )
 كردنةوةى )مةَلبةندى تةندروستى شةهيدان( سةر بةبةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى طةرميان . -

 .71/4/7012كةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَ -

 
 
 

 كريمريَكةوت محة رشيد                                                                                                     
 وستىوةزيرى تةندر                                                                                                     
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 رئاسة جملس الوزراء
 9/1/9152يف  5291رقم : 

 9152( 511رقم )قرار 
املعدل ، و  9112( لسنة 3إستنادًا ألحكام الفقرة )الثالثة( من املادة )الثامنة( من قانون جملس الوزراء رقم )

من  (و أحكام الفقرة ) الثالثة املعدل ، 2002( لسنة 9أحكام املادة الثالثون من نظام رئاسة جملس الوزراء رقم )
( لسنة 7العراق رقم ) –املادة )السادسة( من قانون إستقطاب األموال عن طريق اإلقرتاض يف إقليم كوردستان 

، و لغرض إستحداث دائرة خاصة بتنظيم و إدارة مجيع الديون العامة ، و إجراء املتابعة و التنسيق 2092
العراق قرر جملس الوزراء يف إجتماعه اإلعتيادية  –األخرى يف إقليم كوردستان خبصوص اإللتزامات املالية العامة 

 -إصدار القرار اآلتي : 97/4/2097( و املنعقد يف 22املرقم )
 -( :5املادة )

( ديرية إدارة و تنسيق الدين العاممنسيق و إدارة الدين العام تسمى )تستحدث يف رئاسة جملس الوزراء مديرية لت
 رئيس جملس الوزراء .و ترتبط ب

  -(:9املادة )
 من األقسام التالية :مديرية تتألف 

 قسم إدارة و تنسيق العمليات . :أوالً
 قسم إدارة تنفيذ عمليات التمويل . :ثانياً

 -:(3املادة )
 يتوىل كل من األقسام املشار اليها يف املادة الثانية من هذا القرار املهام التالية :

 نسيق العمليات :إدارة و ت :اوالً
إعداد جدول التسديدات )أي األقساط و الفوائد و املصاريف ( السنوية املستحقة بالعمالت األجنبية و  -أ 

الدينار العراقي جلميع القروض و غريها من اإللتزامات املالية أو القروض العامة و املعقودة بكفالة حكومة 
 اإلقليم و عمليات التمويل اخلاصة بعائدات النفط .

التنسيق مع اجلهات املعنية مبا فيها وزارة املالية و االقتصاد و وزارة الثروات الطبيعية إلعداد املعامالت   -ب 
 املالية الالزمة للتسديدات املستحقة .

إدارة القروض أو غريها من اإللتزامات املالية أو القروض املعقودة بكفالة حكومة اإلقليم مبوجب قانون رقم  -ج 
 بالعمالت األجنبية أو الدينار العراقي . و 2092( لسنة 7)

مراقبة عمليات تسديد القروض أو غريها من اإللتزامات املالية أو القروض املعقودة بكفالة حكومة اإلقليم  -د 
بالعمالت األجنبية أو الدينار العراقي وفقًا جلدول التسديدات و ذلك بالتنسيق مع وزارة املالية و االقتصاد ، 

 املعلومات العائدة هلا .و توثيق و حفظ 

 احلصول على املعلومات العائدة اىل كافة أنواع اإللتزامات املالية العامة األخرى من اجلهات املعنية.  -ه 
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 إدارة برنامج معلوماتي لنظام الدين العام لتسجيل الديون و التحليل املالي . -و 

 ة األخرى .إعداد بيانات إحصائية متعلقة بالديون العامة و اإللتزامات املالي -ز 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن إختصاصات قسم إدارة و تنسيق العمليات . -ح 

 إدارة تنفيذ عمليات التمويل : :ثانياً
إبداء الرأي يف مشاريع إتفاقيات القروض أو غريها من اإللتزامات املالية و القروض املعقودة بكفالة حكومة  -أ 

 .2092( لسنة 7صة وفقًا ألحكام قانون رقم )اإلقليم أيًا كانت اجلهة و ذلك أمام اللجنة املخت

توفري املساعدة التقنية للجنة املختصة يف املفاوضات مع املؤسسات املالية املقرضة و إختيار أفضل العروض   -ب 
 من ناحية الشروط و اإللتزامات .

املالية و القروض  توفري املساعدة التقنية للجنة املختصة يف تنفيذ عمليات اإلقرتاض و غريها من اإللتزامات  -ج 
 . 2092( لسنة 7املعقودة بكفالة حكومة اإلقليم وفقًا ألحكام قانون رقم )

 وجهة التخصيص .وتقييم مدى كفاءة إتفاقيات القروض يف ما خيص املبالغ و الشروط و  -د 

 . املاليةرصد العمليات املالية و أمناط األسواق  -ه 

 رصد و تسجيل عمليات القطع يف األسواق النقدية . -و 

 إعداد تقارير حول عمليات التمويل أو اإلفرتاض املنفذة . -ز 

 على وضعية الدين العام وكلفته عمليات التمويلملالية لإلقليم مبا يف ذلك تأثريضمان اإلنسجام مع السياسة ا - ط

 أية مهام أخرى تدخل ضمن إختصاصات قسم إدارة تنفيذ عمليات التمويل . - ي
 -(:4املادة )
زراء و نائبه صالحية تعيني األشخاص من ذوي اخلربة و اإلختصاص لتولي الوظائف لدى لرئيس جملس الو أوالً :

مديرية إدارة و تنسيق الدين العام عن طريق التعاقد ، و حتدد الواجبات و حقوق املتعاقدين مبوجب العقد ، و 
 ذلك إضافة اىل املوظفني الدائميني على مالك احلكومة .

( أعاله ، يف صالحياته و واجباته لنفس األحكام اليت خيضع له 9شار إليه يف الفقرة )خيضع املتعاقد امل ثانياً :
 املوظف على املالك الدائمي .

يتوجب على مديرية إدارة و تنسيق الدين العام التواصل الدائم مع اللجنة املختصة وفقًا ألحكام  -(:1املادة )
قارير دورية عن وضعية الدين العام و جدولة التسديدات مع و رفع ت 2092( لسنة 7( من القانون رقم )2املادة )

 ( من هذا القرار .3مراعات ما جاء يف الفقرة )ب( من املادة )
تعترب مديرية إدارة و تنسيق الدين العام املشكلة مبوجب هذا القرار مرحلة إنتقالية اىل حني  -(:6املادة )

 ضمن تشكيالت وزارة املالية و االقتصاد يف إقليم كوردستان .إستحداث وحدة إدارية خاصة إلدارة الدين العام 
 لرئيس جملس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار . -(:2املادة )
)وقائع اجلهات املعنية تنفيذ أحكام هذا القرار من تاريخ نشره يف جريدة  على مجيع الوزارات و -(:8املادة )

 . كوردستان(
 نيضريظان بارزاني                                                                                                                        

 لس الوزراءرئيس جم                                                                                                                         
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 رئاسة جملس الوزراء
 9/1/9152يف  5296رقم : 

 9152لسنة ( 516قرار رقم )
يف حرم القرى ضمن حدود البلديات يف إقليم متليك الدور السكنية الواقعة  إستنادًا اىل املادة الثامنة من قانون

و السياحة ، قرر جملس الوزراء  ح وزارة البلدياتا، و بناًء على إقرت 2092( لسنة 92العراق رقم ) –كوردستان 
 إصدار التعليمات اآلتية : 97/4/2097( و املنعقد يف 22يف إجتماعه اإلعتيادي املرقم )

 9152( لسنة 5تعليمات رقم )
 العراق -تعليمات متليك الدور السكنية الواقعة يف حرم القرى ضمن حدود البلديات يف إقليم كوردستان

 -(:5املادة )
داخلية و بالتنسيق مع وزارة البلديات والسياحة حرم القرى بعد توسيعها و الواقعة داخل حدود حتدد وزارة ال

طة كادسرتو ، و ذلك بعد إستحصال مصادقة رئاسة جملس رالتصاميم األساسية للبلديات و باإلعتماد على خا
م قانون ) متليك الدور السكنية الوزراء ، على أن تؤخذ بنظر اإلعتبار احلدود اجلديدة للقرى إلغراض تنفيذ أحكا

 . 2092( لسنة 92العراق ( رقم ) –الواقعة يف حرم القرى ضمن حدود البلديات يف إقليم كوردستان 
 -(:9املادة )

( مخسة عشر الف دينار للمرت 920000( أربعمائة مرت مربع ، بسعر )2م400متلك مساحة األرض و حلد ): أوالً
( عشرة أالف دينار للمرت املربع 900000ة مركز احملافظة أو اإلدارة املستقلة ، و )املربع الواحد ضمن حدود بلدي

( مخسة أالف دينار للمرت املربع الواحد ضمن حدود بلدية الناحية ، 20000الوحد ضمن حدود بلدية القضاء ، و )
زاد عن ذلك و حلد مساحة  ( ثالثة أالف دينار للمرت املربع الواحد ضمن حدود البلديات األخرى . وما30000و )

%( مخسني باملائة من السعر السائد ضمن حدود بلدية مركز احملافظة أو 20( مثامنائة مرت مربع ، بسعر )2م000)
%( 90%( مخسة و  عشرون باملائة من السعر السائد ضمن حدود بلدية القضاء ، و )22اإلدارة املستقلة ، و )

 دود بلدية الناحية .عشرة باملائة من السعر السائد ضمن ح
( مثامنائة مرت مربع ، تسجل املساحة الزائدة بإسم البلدية املعنية بدون 2م000اذا زادت املساحة عن ) :ثانياً

 عوض .
 -:(3املادة )

بقرار  2092( لسنة 92تشكل اللجان املشار اليها يف الفقرة )أواًل و ثانيًا( من املادة الثانية من قانون رقم )
 اسة جملس الوزراء .يصدر من رئ

 -:(4املادة )
( ستة أشهر من 2للمشمولني بأحكام هذا القانون أو ورثتهم الشرعيني تقديم طلب بالتمليك خالل مدة ) :أوالً

 ( من هذه التعليمات .3تأريخ تشكيل اللجان املختصة املشار اليها يف املادة )
ستندات التالية لغرض إثبات عائدية الدار موضوع على طالب التمليك أن يرفق مع طلب التمليك ، امل :ثانياً

 التمليك :
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 تأييد خمتار القرية . -أ 

 شهادة شاهدين من أهالي القرية . -ب 

 تعهد مصدق من الدائرة املعنية أو كاتب العدل .  -ج 

 -(:1املادة )
قبل اللجنة خالل  إذا مل يقدم طالب التمليك أو ورثته الشرعيني طلب التمليك ، أو مل يسدد بدل التمليك املقرر من

 ( ستة أشهر من تأريخ تشكيل اللجان ، يسقط حقه يف التمليك .2مدة )
 -(:6املادة )

( 30البدء بالعمل خالل مدة ) 2092( لسنة 92على اللجان املشكلة مبوجب املادة الثانية من قانون رقم ) - أ
 ثالثون يومًا من تأريخ صدور قرار تشكيلها .

ة و البلديات اإلعالن بكافة الوسائل املتاحة عن تشكيل اللجان و البدء على رؤساء الوحدات اإلداري  - ب
 بإجراءات التمليك فور بدء اللجان بأعماهلا .

 -(:2املادة )
و بالتنسيق مع  2092( لسنة 92على اللجان املشكلة مبوجب الفقرة )أواًل( من املادة الثانية من قانون رقم )

، إعداد التصاميم التفصيلية و املستلزمات الفنية الالزمة  تسجيل العقاريالعمراني و دوائر الدوائر التخطيط 
لغرض املصادقة النهائية عليها من قبل وزارة البلديات  2092( لسنة 92للمناطق املشمولة بقانون رقم )

 والسياحة و رئاسة جملس الوزراء .
 -(:8املادة )

يت أصدرت قرارات بتمليكها ألصحابها وفقًا لقانون رقم على دوائر التسجيل العقاري تسجيل الدور السكنية ال
 و التعليمات الصادرة مبوجبه . 2092( لسنة 92)

 -(:2املادة )
الواقعة يف حرم القرى و الدور اليت أثار أبنيتها قائمة ضمن مات على الدور السكنية القائمة وتطبق هذه التعلي

، و أيضًا على القرى  2092( لسنة 92لغاية نفاذ قانون رقم )حدود البلديات و اليت مل يتم متليكها ألصحابها 
 القائمة و اليت ستضم مستقباًل اىل حدود البلديات ، حسب القوانني و التعليمات النافذة .

 -(:51املادة )
 اليعمل بأي نص قانوني أو قرار أو تعليمات يتعارض مع أحكام هذه التعليمات .

 -(:55املادة )
 لعالقة تنفيذ أحكام هذه التعليمات .على اجلهات ذات ا

 -(:59املادة )
 تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان( .

 ينيضريظان بارزان                                                                                                                        
 رئيس جملس الوزراء                                                                                                                         
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 العدلوزارة 
 8/1/9152يف  3/361رقم : 

 2007( لسنة 93العدل رقم )( من قانون وزارة 9( و الفقرة )1إستنادًا اىل الصالحية املخولة لنا مبوجب املادة )
 -قرر اصدار النظام االتية :

 
 9152( لسنة 1نظام رقم )

 النظام الداخلي للمديرية العامة للتسجيل العقاري
 -:(5)املادة 

ختتص دوائر التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية و األحكام القضائية احلائزة درجة البتات و ما يف 
 وق العقارية األصلية و التبعية و انتقال هذه احلقوق اىل اخللف العام.حكمها الوارد على احلق

 -:(9)املادة 
مديرية التسجيل العقاري العامة ،يرأسها مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس يف القانون على ان يكون  -

 وات،له ممارسة فعلية يف اعمال التسجيل العقاري و له خربة قانونية مدة ال تقل عن عشر سن
يكون مدير عام التسجيل العقاري مسؤواًل امام الوزير عن اجناز املعامالت وفق القوانني و األنظمة و عليه  -

 مراقبة اعمال دائرته و الدوائر الفرعية التابعة هلا و اختاذ التدابري الالزمة لتطويرها ورفع مستواها،
ان يعرض عليه كل ما يستوضحه من األمور املتعلقة للمدير العام ان يستشري الوزير يف القضايا املهمة و  -

بالدائرة ، وان يقدم اليه تقريرًا سنويَا يبني فيه وضع الدائرة و منتسبيها و كيفية سري االعمال من مجيع 
 املتطلبات و االصالحيات و التحسينات اليت يراها ضرورية.

 -:(3)املادة 
 ديريات و االقسام و الدوائر األتية :تتألف املديرية العامة للتسجيل العقاري من امل

  ديوان املديرية العامة ،يتكون من املديريات و االقسام و الشعب األتية : أوالً :
 -مديرية التدقيق : -5

يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة بكلوريوس يف القانون و له خربة و كفاءة و ممارسة يف جمال القانون   
ري ، أو ممن مارس أعمال التسجيل العقاري ملدة ال تقل عن عشر سنوات و يساعده و أمور التسجيل العقا

معاون أو اكثر و عدد كاف من املوظفني . وتتألف من شعبة السجالت  و شعبة تسجيل املعلومات وقسم 
 األحصاء.

 تقوم مديرية التدقيق باألعمال األتية:
 الزمة عنها و تأشري احلجوزات و احملافظة على السجالت.اجراء املناقالت يف السجالت و اعطاء املعلومات ال - أ

ادخال و خزن كافة السجالت العقارية )النسخ الثواني( لدوائر التسجيل العقاري يف احلاسبات األلكرتونية و  - ب
 احملافظة على اجهزة السكانرات املتطورة.
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رية التدقيق و تدقيق مجيع اجلداول تنظيم جداول األعمال و اجلداول األحصائية الشهرية و السنوية لشعب مدي - ج
الواردة اليها من قبل شعب املديريات األخرى و دوائر التسجيل العقاري و توحيدها و ايداعها اىل اجلهات 

 املختصة.
  -مديرية الشؤون القانونية : -9

التسجيل  يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة بكلوريوس يف القانون و له  ممارسة يف القانون و أعمال
 العقاري. و تتألف من شعبة التفتيش و املتابعة و شعبة الدعاوي            و شعبة التحقيق

 تقوم مديرية الشؤون القانونية باألعمال األتية:
 البت يف القضايا اليت تودع اليها من قبل املدير العام ألبداء الرأي فيها . -1
لوائح و الوكاالت القانونية و متابعة تعقيب الدعاوي اليت اآلشراف على اعداد و تنظيم و تدقيق و تقديم ال -7

تقام لدى احملاكم و اآلشراف على متثيل دوائر التسجيل العقاري لدى احملاكم و اجلهات القضائية و اليت تكون 
 دوائر التسجيل العقاري طرفًا فيها و مراجعة الطرق القانونية بشأنها.

فتيش من خالل متابعة تقارير  املشرفني العدليني يف هيئة األشراف اآلشراف على كل ما يتعلق بأمور الت  -3
 العدلي و الرقابة املالية و متابعة تنفيذ توصيات املشرفني العدليني .

 تقديم املشورة و الدراسات القانونية اىل املديريات و شعب مديريات التسجيل العقاري و الدوائر التابعة هلا. -4

 الكتاب قانون من التاسعة املادة مبوجب والكفاالت والتعهدات العقود تصديق يةالقانون الشوؤن مدير يتولي -5
  . االقليم يف النافذة 9110 لسنة(  33)  رقم العدول

  -مديرية الشؤون الفنية: -3
يرأسها موظف حاصل على شهادة بكلوريوس يف اهلندسة املدنية أو دبلوم ال تقل مدة الدراسة عن سنتان 

راسة االعدادية مع خربة أو ممارسة يف األمور اهلندسية و املسح يعاونه عدد كاف من املهندسني و تقومييتان بعد الد
 شعبة التدقيق الفين و شعبة التخطيط و   شعبة الرتسيم و اخلرائط .    املساحني و الرسامني ، و تتألف من

 تقوم مديرية الشؤون الفنية باألعمال األتية:
ط و مرتسمات املعامالت التصرفية واألعمال الفنية األخرى ، اليت حتال اليها  او التدقيق الفين تدقيق خرائ - أ

 تردها من مديرية التدقيق و دوائر التسجيل العقاري و ابداء مالحظاتها عنها .
اعداد املكائن و االالت و اآلدوات و املواد و اللوازم اهلندسية و بقية املواد الالزمة  لضمان سري األعمال  - ب

ة حسب الطريقة الفنية احلديثة و تزويد دوائر التسجيل العقاري بها ، و مراقبة كيفية استعماهلا و الفني
 احملافظة عليها.

 اقرتاح  فتح الدورات التدريبية لتدريب املوظفني الفنيني ورفع كفاءتهم. - ج
يم و تهيئة اخلرائط مراقبة كل ما يتعلق بتهيئة و تنظيم اخلرائط و املرتسمات لكافة االعمال الفنية و تنظ - د

 للمدن و القرى و القصبات بواسطة املوظفني الفنيني .
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األشراف على صيانة األبنية و املنشأت و املكائن و األالت و األدوات و مواد التربيد و التسخني و مكافحة  - ه
 احلرائق و غريها من الناحية الفنية باألشرتاك مع مديرية األدارة .

  -مديرية الذاتية: -4

موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة بكلوريوس أو دبلوم يف األدارة ، و تتألف من شعبة املالكات و  يرأسها
 شعبة االضابري و شعبة الرتفيع و العالوة.

 تقوم مديرية الذاتية باألعمال األتية:
و القرارات  األجازات و الرتفيعات و العالوات و النقل و التعني و انهاء اخلدمة و التقاعد و تبليغ األوامر - أ

 الصادرة بذلك و كل ما يتعلق بأنضباط املوظفني مبا فيها تبليغ و تنفيذ العقوبات .
 تنظيم و حفظ األضابري الشخصية للموظفني و تثبيت خالصاتها و ربط التقارير اخلاصة بها . - ب
 تثبيت اعمار  املوظفني  - ج
 تهيئة و تنظيم دفاتر اخلدمة  - د
 تنظيم اهلويات الشخصية للموظفني  - ح
 اعداد سجالت كاملة ملالك ديوان املديرية العامة و الدوائر التابعة هلا و تصنيف املوظفني. - خ
  -مديرية األدارة : -2

يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة بكلوريوس او دبلوم يف األدارة أو ممن له خربة واسعة يف جمال 
ف من قسم اخلدمات و شعبة الصادرة و الواردة و األدارة على ان يكون من خرجيي األعدادية على األقل،و تتأل

 شعبة الكومبيوتر و شعبة املخزن.
 تقوم مديرية األدارة باألعمال األتية :

 مراقبة دوام املوظفني  -9
 مراقبة الصيانة و النظافة -2
 ئرةعب يف الداالشة وحمتوياتها من مجيع االخطار والكوارث بالتعاون مع االقسام واألشراف على سالمة الدائر -3
 توزيع العمل على موظفي اخلدمات و مراقبة اعماهلم   -4
 األشراف على استعالمات الدائرة . -2
 تنظيم أمور األوراق الصادرة و الواردة -2
تنظيم و مسك السجالت الالزمة لألوراق و املعامالت الواردة اىل املديرية العامة و الصادرة منها و حفظها  -7

 يف اضابري مصنفة
 ملعامالت على مديريات و شعب ديوان املديرية العامة حسب العائدية .توزيع املخابرات و ا -0
تسجيلها و كل ما يتعلق بأعمال  تنظيم امور املخازن و تنسيقها و ترتيبها و جردها و حفظ حمتوياتها و -1

يف داع و تسلم املكائن و األالت و األدوات و املواد و اللوازم و األثاث و القرطاسية و غريها و تسجيلها اي
 سجالتها و خزنها و احملافظة عليها و صيانتها و جتهيز الشعب و دوائر التسجيل العقاري بها.
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  -مديرية احلسابات : -2

يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة بكلوريوس يف احملاسبة أو دبلوم يف احملاسبة وله خربة يف االمور 
احلسابيني كمحاسبني او معاوني حماسبني او مدققني و موظفني املالية و احلسابية و يساعده عدد كاف من املوظفني 

 اخرين . و تتألف من شعبة احلسابات و شعبة امليزانية.
 -تقوم مديرية احلسابات باألعمال االتية :

 ضبط حسابات االيرادات و النفقات العامة و اعداد امليزانية العامة . -9
 تسجيل العقاري .حفظ األوراق ذات الثمن و توزيعها على دوائر ال -2
 االشراف و تنظيم االختام الرمسية . -3
 مراقبة امور االجيار و االستئجار و صرف بدالتها . -4
تدقيق جداول االيرادات و املصروفات الشهرية و اختاذ االجراءات االصولية بشأنها ان اقتضى االمر و توحيد  -2

 هذه اجلداول و ايداعها اىل اجلهات املختصة يف مواعيدها .
  -: التدقيق احلسابي شعبة -7

مهمتها تدقيق مجيع اعمال احلسابات )املصروفات و االيرادات( يف مركز املديرية العامة و اشراف و متابعة 
 اعمال التدقيق يف دوائر التسجيل العقاري التابعة هلا .

 (:IT) شعبة تكنلوجيا  املعلومات -0
 اف من املوظفني.:و يتألف من السكرتري و القلم السري و عدد كاملكتب اخلاص -1

 -دوائر املديرية العامة للتسجيل العقاري و هي : -ثانياً:
يراسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة  -مديريات التسجيل العقاري يف احملافظات و االقضية : - أ

بكالوريوس يف القانون و له ممارسة يف القانون و اعمال التسجيل العقاري ملدة التقل عن سبع سنوات و 
 عده عدد من املعاونني حبسب مقتضيات العمل.يسا

 -و تتألف كل مديرية من الشعب االتية :
  شعبة التسجيل 

  شعبة االضابري 

  شعبة احلسابات 

  الشعبة الفنية 

  شعبة االدارة و الذاتية 

  الشعبة القانونية 

  شعبة تدقيق احلسابات 

  شعبة احلجوزات 

  شعبة الكومبيوتر 

  شعبة السجالت 
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 يل شعب اخرى ملقتضيات مصلحة العمل ببيان من وزير العدل .و جيوز تشك -
هيئات التدقيق الالمركزية:تشكل هيئات التدقيق يف مراكز املديريات بأمر من املدير العام على ان تبقى   - ب

اعماهلا مرتبطة مبديرية التسجيل العقاري العامة و تتألف من رئيس اهليئة و عدد من األعضاء اليقل عن 
 ضو فين .اثنني و ع
تدقيق املعامالت الواردة اليها من املديرية و املالحظيات التابعة هلا ومطابقتها مع النسخة  -مهمتها :

 الثانية للسجالت العقارية الشهرية للتأكد من مطابقتها للقوانني والتعليمات املرعية .
على شهادة بكالوريوس يف  يرأسها موظف حاصل -مالحظيات التسجيل العقاري يف االقضية و النواحي : -ج

القانون و له ممارسة يف اعمال التسجيل العقاري مدة التقل عن ثالث سنوات او ممن له خربة و ممارسة يف اعمال 
التسجيل العقاري مدة ال تقل عن مخس سنوات على ان يكون حاصاًل على شهادة األعدادية على األقل. و 

 لي االمور االدارية و احلسابية و الفنية ، و عدد كاف من املوظفني .تتألف من املالحظ رئيسًا ، ويساعده مسؤو
و ميارس املالحظ مجيع الصالحيات القانونية اليت ملدير التسجيل العقاري ممارستها عدا ما نص القانون حصرها 

 مبدير التسجيل العقاري .

 -:(4)املادة 
مدراء الديوان او مدراء التسجيل العقاري التابعة ملدير عام التسجيل العقاري ختويل  بعض صالحياته اىل  -9

 هلا.
للمدير العام اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ القوانني مبوجب احكام قانون التسجيل العقاري املرقم  -9

 و تعديالته. 9179لسنة  43
 -:(1)املادة 

دراء يف مديريات التسجيل العقاري لكل من مدراء األقسام يف ديوان املديرية العامة للتسجيل العقاري و امل -9
ي دوائرهم و يكون ـو املالحظني يف مالحظيات التسجيل العقاري توزيع االعمال و الواجبات على منتسب

املدراء و املالحظني املذكورين مسؤولني امام مدير عام التسجيل العقاري عن سري اعمال دوائرهم ، و يكون 
 العقاري املرتبط به من الناحية األدارية. املالحظ مسؤواًل امام مدير التسجيل

رفع تقارير خاصة اىل املدير العام من وقت الخر عن كفاءة و مقدرة املوظفني عن سري اعماهلم مع مقرتحاتهم  -2
 حول التدابري الواجب اختاذها .

 رفع التقارير السرية السنوية عن املنتسبني اىل املدير العام . -3
 -:(6)املادة 

 ام من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان( .ينفذ هذا النظ
 
 

 نان جليبـس                                                                                                                                     
 وزير العدل                                                                                                                                     

 


