بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى برِيار0 :
ميَذووى برِيار7102/9/01:
برِيارى
ذمارة ()0ى سالَى 7102

َى 1991ى هةمواركراو و ،ماددةى
َثشت بة حوكمى برطةى ( )8لة ماددةى ( )65لة ياساى ذمارة ()1ى سال
ثال
َى  1991هةمواركراو ،ثةرلةمانى كوردستان
( )12لة ثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة ()1ى سال
لة دانيشتنى نائاسايى رؤذى  1112/9/16دا ئةم برِيارةى دا:
يةكةم :ئةرك ءفةرمانى سكرتيَرى ثةرلةمان بةرِيَز (فخرالدين قادر عارف) بة دريَذايى ماوةى ئامادة نةبوونى
َشاد شكراهلل) دةسثيَردريَت.
لة ثةرلةماندا ،بة ئةندامى ثةرلةمان بةرِيَز (بيَطةرد دل
دووةم :ئةم برِيارة لة رِؤذى ثةسندكردنى لةاليةن ثةرلةمانةوة كارى ثآ دةكرآ ء لة رِؤذنامةى فةرمى
(وةقايعى كوردستان)دا بآلودةكريَتةوة.

جعفرإبراهيم ئيَمنيكي
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
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بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى برِيار7 :
ميَذووى برِيار7102/9/72:
برِيارى
ذمارة ()7ى سالَى 7102

َبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ى
ثشت بة حوكمى برطةى ( )1لة ماددةى ( )32ياساى هةل
َى 1991ى هةمواركراو ،و هةردوو ماددةى ( 22و  )26لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة
سال
َى  1991هةمواركراو ،ثةرلةمانى كوردستان  ،لةدانيشتنى ذمارة ()1ي ئاسايي رؤذى
()1ى سال
1112/9/12يدا برِيارى ئةمةى خوارةوةيدا-:
َكردنى وازهيَنانى (بيار طاهر سعيد ديواىل) لة ئةنداميةتى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق.
يةكةم :قةبوول
دووةم :ئةم برِيارة لة رِؤذي دةرضووني لة 1112/9/12ـةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رِؤذنامةي فةرميي
( وةقايعي كوردستان )دا بآلو دةكريَتةوة.

جعفرإبراهيم ئيَمنيكي
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
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بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى برِيار2 :
ميَذووى برِيار7102/9/21:
برِيارى
ذمارة ()2ى سالَى 7102

َبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ى
ثشت بة حوكمى برطةى ( )1لة ماددةى ( )32ياساى هةل
َى 1991ى هةمواركراو ،و هةردوو ماددةى ( 22و  )26لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة
سال
َى  1991هةمواركراو ،ثةرلةمانى كوردستان ،لةدانيشتنى ذمارة ()1ي ئاسايي رؤذى
()1ى سال
1112/9/21يدا برِيارى ئةمةى خوارةوةيدا:ـ
َكردنى وازهيَنانى بةرِيَز (فخرالدين قادر عارف) لةئةنداميةتى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق.
يةكةم :قةبوول
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني لة 1112/9/21ـةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي فةرميي
(وةقايعي كوردستان)دا بآلو دةكريَتةوة.

جعفرإبراهيم ئيَمنيكي
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
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بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى برِيار4 :
ميَذووى برِيار7102/9/21:
برِيارى
ذمارة ()4ى سالَى 7102

َبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ى
ثشت بة حوكمى برطةى ( )1لة ماددةى ( )32ياساى هةل
َى 1991ى هةمواركراو ،و هةردوو ماددةى ( 22و  )26لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة
سال
َى  1991هةمواركراو ،ثةرلةمانى كوردستان ،لةدانيشتنى ذمارة ()1ي ئاسايي رؤذى
()1ى سال
1112/9/21يدا برِيارى ئةمةى خوارةوةيدا:ـ
َكردنى وازهيَنانى بةرِيَز (فةرهاد حةمة صاحل) لةئةنداميةتى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق.
يةكةم :قةبوول
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني لة 1112/9/21ـةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي فةرميي
(وةقايعي كوردستان)دا بآلو دةكريَتةوة.

جعفرإبراهيم ئيَمنيكي
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
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بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى برِيار1 :
ميَذووى برِيار7102/9/21:
برِيارى
ذمارة ()1ى سالَى 7102

َثشت بة حوكمي ماددةكانى ( 29و  )33لة ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان -عيَراق ذمارة ()1ي
ثال
َي 1991ي هةمواركراو ،ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين ذمارة ()1ي رؤذي 1112/9/21دا ئةم برِيارةي
سال
دا:
يةكةم :قبوولكردني دةست لة كاركيَشانةوةي ئةم ئةندامانةي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق كة ناويان لة
خوارةوةدا هاتووة ،لةو ليذنانةي خوارةوة:
1ـ (طؤران ئازاد حممد) لة ئةنداميةتى ليذنةى كاروبارى ياسايى.
1ـ (ريواز فايق حسني) لةئةنداميةتى ليذنةى ثيشةسازى و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان.
دووةم :زياد كردنى ئةندامى ثةرلةمان (ريواز فايق حسني) بؤ سةر ليذنةى كاروبارى ياسايى.
سيَيةم :ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني لة 1112/9/21ـةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي فةرميي
(وةقايعي كوردستان)دا بآلو دةكريَتةوة.

جعفرإبراهيم ئيَمنيكي
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة 01212/4/9 :لة 7102/9/8

رِيَنمايى ذمارة ()77ى سالَى 7102
دارشتنةوة و ريَكخستنةوةى ثةيكةرى يةكةى ذميَرياريةكان

َثشت بة فةرمانى سةرؤك وةزيران ذمارة( )1888لة  1112/5/11و لة ضوارضيَوةى ثرِؤذةى ضاكسازى و
ثال
نويَكردنةوةى وةزارةتى دارايى و ئابوورى بةهؤى زؤرى يةكةى ذميَريارى لة كارطيَرية طشتيةكان و زيادبوونى
ذمارةى ئةو يةكة ذميَرياريانة بة بةردةوامى واى كردووة زياتر ثشت بةشيَوازى خةرج كردنى سيستةمى
َبةندى ببةسرتيَت  ،ثيَويست دةكات ثيَداضوونةوة و ديراسةتى ئةو يةكة ذميَرياريانة بكريَت بؤ مةبةستى
نامةل
بةرةوثيَش بردنى كةرتى طشتى و دووبارة دارِشتنةوةى ثةيكةرى ئةو يةكة ذميَرياريانة بةثيَى ثيَوةرى نوىَ و بة
رةضاوكردنى بارودؤخى دارايى و ئابوورى هةريَم .
ثيَويست دةكات ئةو يةكة ذميَرياريانة لة اليةن ذميَريارى كارامة و رِاهيَنراو بةرِيَوةبربيَت بؤ جيَبةجىَ كردنى
سيستةمى ذميَريارى نوىَ لة سةر بنةماى تؤماركردنى دووانةيى (القيد املزدوج) .
َبةندى لة ثارةدان
لة كاتيَك وةزارةتى دارايى و ئابوورى لة سةر ئةوةية كة ثشت ببةستيَت بة سيستةميَكى مةل
هاوسةنطى دةكات لة نيَوان نةختينةيى هةبووة و خةرجى ية لة ثيَشرتينةكانى (أولوية) حكومةتى هةريَم .
لة كاتيَكدا كة كردارةكان بة ئةلكرتؤنى دةكريَت  ،ئةمةش وا دةكات ثةيوةندييةكانى ثرؤسةى كاركردن بؤ
خةرجى و ثيَدانى ثارة خيَراتر بكات .
بؤ ئةم مةبةستة كارى ثيَويست ئةجنام بدريَت لة ريَطةى -:
 -1دارِشتنةوةى ثةيكةرى يةكة ذميَرياريةكان بةم شيَوةيةى خوارةوة -:
أ -هةر دامةزراوةيةك يان دةستةيةك سةر بة سةرؤكايةتى هةريَم يان ثةرلةمان يان ئةجنومةنى وةزيران بيَت
تةنها يةك يةكةى ذميَريارى دةبيَت .
ب -هةر بةرِيَوةبةرايةتيةكى طشتى لة هةر وةزارةتيَك يةك يةكةى ذميَريارى دةبيَت لة هةر ثاريَزطايةك .
ج -هةر ثاريَزطايةك يةك يةكةى ذميَريارى دةبيَت .
د -هةر سةرؤكايةتيةكى زانكؤ يةك يةكةى ذميَريارى دةبيَت .
ه -هةر بةرِيَوةبةرايةتيةكى طشتى تةندروستى يةك يةكةى ذميَريارى دةبيَت .
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 -1ثيَكهيَنانى ليَذنةى تةكنيكى دارِشتنةوةى ثةيكةرى يةكة ذميَرياريةكان لة هةر وةزارةتيَك و دام و
دةزطايةكى نةبةسرتاو بة وةزارةت بة سةرؤكايةتى بةرِيَوةبةرى ذميَريارى و ئةنداميَتى ( ذميَرياريَك و
وردبينيَك يان بةرِيَوةبةرى كارطيَرى و خؤيةتى ) بةثيَى هةبوونى ئةو ثسثؤرِيانة  ،بؤ مةبةستى يارمةتيدان و
ثيَشكةشكردنى ثيَشنيار و ئامادةكردنى بذاردةكان بؤ برِياردان لة اليةن ليَذنةى باآلى دارِشتنةوةى ثةيكةرى
َى ( )2دا هاتووة .
يةكة ذميَرياريةكان كة لة خال
 -2ليَذنةى باآلى دارِشتنةوةى ثةيكةرى يةكة ذميَرياريةكان لة وةزارةتى دارايى و ئابوورى لة بةرِيَوةبةرايةتى
طشتى ذميَركارى كة سةرؤكيَك و ( )3ئةندامى ثسثؤرن بؤ مةبةستى جيَبةجىَ كردنى دارِشتنةوةى ثةيكةرى
ريَكخراوةيى يةكة ذميَرياريةكان بة رةضاوكردنى ئةو ثيَوةرانةى لة سةرةوة ئاماذةيان بؤ كراوة ليَذنةى باآل
دةسةآلتى ضاو ثيَخشاندنةوة و هةآلويَركردنى هةبوونى يةكةى ذميَريارى هةية بة لة بةر ضاوطرتنى
هؤكارةكانى (سروشتى كار  ،قةبارةى كار  ،شويَنى جوطرافى ) لة كاتى ثيَويستدا .
َى ()2ى
 -3بؤ هةر روونكردنةوةيةكى ثيَويست ثرسيارةكانتان ئارِاستةى ليَذنةى تايبةمتةندى هاتوو لة خال
سةرةوة لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتيمان بكريَت .
 -6ئةم ريَنمايية لة رؤذى دةرضوونيةوة كارى ثيَدةكريَت و لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان) بآلودةكريَتةوة .

رِابـةر صـديـق مـحمـد
بريكارى وةزارةتى دارايى و ئابوورى بةوةكالةت
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة 00200/4/9 :لة 7102/9/07

رِيَنمايى ذمارة ()72ى سالَى 7102
رِيَنمايى تايبةت بةريَذةى ثاشةكةوتى مووضة

َةتى
َثشت بةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة و لةسةر رةزامةندى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران لة حال
ثال
جيَبةجيَكرنى سيستةمى ثاشةكةوت كردنى مووضة هةنديَك لة فةرمانبةران لةكاتى وةرطرتنى سةر مووضةى
ساآلنةيان  ،ريَذةى ثاشةكةوت كردنى موضةيان دةطؤرِيَت و زياتر دةبيَت بؤية-:
 -1ريَذةى ثاشةكةوت كردنى مووضةيان هةروةكو خؤى مبيَنيَتةوة و زياد نةكريَت واتة لةسةر بنةماى ريَذةى
ثاشةكةوتى ثيَش ثيَدانى سةر مووضة  ،مووضةيان خةرج بكريَت.
 -1ئةم ريَنماية لةبةروارى  1112/8/1و بةدواوة جآ بةجآ بكريَت و تةنها ئةو فةرمانبةرانة دةطريَتةوة كة
َى ()1112يان ثيَدراوة.
سةر مووضةى سال

رِابـةر صـديـق مـحمـد
بريكارى وةزارةتى دارايى و ئابوورى بةوةكالةت

7102 /01/01

– –8

ذمارة ( )702العدد

وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى
ذمارة 7912 :لة 7102/8/02

َي  1118ئةم
بةثيَي ئةو دةستةآلتةي ثيَمان دراوة لة سيستةمي ضاكسازي كؤمةآليةتي ذمارة ( ) 1ى سال
ريَنماييةي خوارةوةمان دةركرد :
رِيَنمايي ذمارة ()7ى سالَي 7102
مؤلَةتي سزادراوان لة فةرمانطةكاني ضاكسازي كؤمةآليةتي لة هةريَمي كوردستان

َكي عيَراقن و دانيشتوي
َةت هةموو ئةو سزادراوانة ( طةوران  ،نةوجةوانان ) دةطريَتةوة كة خةل
 -0ثيَداني مؤل
هةريَمي كوردستانن وة لة ضاكسازيةكاني هةريَمي كوردستان حوكم بةسةر دةبةن  ،جطة لةو سزايانةي كةلة
َي (  ) 2 ، 1 ، 1لة سيستةمي ضاكسازي دا هاتووة .
ماددةي (  ) 31خال
َةتةكة دةبيَت لة (  ) 6ثيَنج رؤذ تيَثةر نةكات جطة لة رؤذاني ضوون و هاتنةوة .
 -1مؤل
َيَك كةمرت نةبيَت ثاش
 -2ثيَويستة سزادراوةكة ضارةكي ماوةي حوكمي لة ناو ضاكسازي بةسةر بردبيَت كةلةسال
َةتةي ثيَ
ئةذماركردني كةمكردنةوةو ماوةي ئازادكردني بةمةرج وة هةر سيَ مانط جاريَك ئةم مؤل
دةدريَت.
 -3ثيَكهيَناني ليذنةيةك كة ثيَك بيَت لة ( تويَذةري كؤمةآليةتي و ياسايي و ذميَرياري ) بؤ ثيَشكةشكردني
راثؤرتي ثيَويست و ثةسةندكردني راثؤرتةكة بةكؤي دةنط و رةزامةندي بةرِيَوةبةر وة بؤ دياري كردني ثارةي
بارمتةي دياري كراو بة ثيَي ماوة و جؤري سزاكة .
 -6داناني كةفيليَكي كةسي ( شخصي ) ثةسةندكراو بيَت لة اليةن فةرمانطةي دادنووسي  .وة داناني بارمتةي
دارايي كة برييت دةبيَت لة ثارةي كاش لة بانك بةناوي بةرِيَوةبةرايةتي ضاكسازي ئةو شارةي ضاكسازي
ليَيةكة لة برِي (  ) 16بيست و ثيَنج مليؤن دينار زياتر نةبيَت وة لة برِي (  ) 6ثيَنج مليؤن دينار كةمرت
نةبيَت  .يان طلدانةوةي ( حجز ) خستنة سةر خانويةك كة نرخةكةي كةمرت نةبيَت لة برِي ثارةي دياري كراو
 .وة طةرِانةوةي بارمتةكة تةنها بة واذووي بةرِيَوةبةر دةبيَت .
َةت دراويَك دواكةوت لة طةرِانةوةي بؤ ضاكسازي كة لة (  ) 2سيَ رؤذ تيَثةرِ نةكات  ،بؤ
 -5هةر مؤل
َنيا بوو لة بووني هؤي
بةرِيَوةبةري طشيت ضاكسازي هةية ئةم ماوةية خباتة سةر ماوةي سزاكةي ئةطةر دل
َةت
َنيا نةبوو ئةوا ماوةكة دةخاتة سةر ماوةي سزاكة و مؤل
راستةقينة بؤ دواكةوتنةكة  .ئةطةريش دل
دانيشي بؤ ماوةيةك قةدةغة دةكات .
َةت  ،ثيَويستة
 -2هةر سزادراويَك بةثرت لة يةك تاوان سزادرابوو وة يةكيَك لةو سزايانة ريَطر بوو لة ثيَداني مؤل
َةتي ثيَ نةدريَت .
تا ئةو سزاية تةواو نةكات مؤل
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 -8هةر سزادراويَك كة دةست رةنطني بوو وة سودي بة ضاكسازي طةياند  ،بةرِيَوةبةري طشيت بؤي هةية لةسةر
َةت بداتة ئةو دةست رةنطينة بة مةرجيَك لةو
ثيَشنياري ليذنةي هونةري و رةزامةندي بةرِيَوةبةر  ،مؤل
َيَ تةنها يةك جار .
ماوةيةي كة لةم ريَنمايي ية دياري كراوة ثرت نةبيَت  ،سال
َةتي ليَ قةدةغة دةكريَت .
َةت ثيَشيَل كرد  ،مؤل
 -9هةر سزادراويَك بؤ (  ) 2سيَ جار هاتنةوةي لة مؤل
َةتداني سزادراوان كاريان ثيَ ناكريَت .
 -11ريَنماييةكاني ثيَشووي مؤل
 -11ئةم ريَنمايي ية جيَ بة جيَ دةكريَت لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي (وةقايعي كوردستان) .

حممد قادر حممد
وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى
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وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى
ذمارة 7918 :لة 7102/8/02

َي  1118وة بة ثيَي ئةو دةستةآلتةي
ئاماذة بة ماددةي (  ) 36لة سيستةمي ضاكسازي ذمارة (  ) 1ي سال
ثيَمان دراوة لة ماددةي (  ) 35هةمان سيستةم ئةم ريَنماييةمان دةركرد :
ريَنمايي ذمارة ()2ى سالَي 7102
كةل و ثةلي قةدةغةكراو بؤ ناو ضاكسازيةكان

 -1قةدةغةكردني ماددةي هؤشبةر بة هةموو جؤر و ثيَكهاتةكاني .
 -1قةدةغةكردني ثارة وخشلَ و زيَر جطة لة خةرجي طريفان كة دياري كراوة بة بري (  ) 61111ثةجنا هةزار
ديناري عيَراقي بؤ هةر مانطيَك .
 -2قةدةغةكردني هةموو ئاميَريَكي تؤماركردني دةنط و كاسيَت و فيلمي قةدةغةكراو و تةلةفزيؤن و ثلةي
ستيَشن و سةرجةم ئاميَرة ئةليكرتؤنيةكان و كارةبايي بة هةموو جؤريَك  ،جطة لةوانةي فةرمانطة دابينيان
دةكات .
 -3ثةرتووك و طؤظارو رؤذنامةو بآلوكراوةكاني قةدةغةكراو .
 -6ئاميَري برينكةر ( االالت اجلارحة ) وةك ( ضةقؤ  ،بؤكس  ،خةجنةر ) و ياري ئاطرين  ،جطة لةو ضةقؤيةي
كة ضاكسازيةكان دياري دةكةن بؤ سزادراوان بة مةرجي بةستنةوةي بة زجنريي يةك مةتري .
 -5قةدةغة كردني ئاميَري ثةيوةندي كردن بة هةموو جؤريَك جطة لةوةي فةرمانطة دابيين دةكات .
َيَندةران دابني
 -2قةدةغة كردني بردنة ذوورةوةي هةموو جؤرة خواردنيَك  ،تةنيا ئةوانةي كة لة اليةن بةل
دةكريَن بة ثيَي ناوةرِؤكي طريَبةست و خشتةي خؤراك .
 -8قةدةغةكردني بردنة ذوورةوةي هةموو جؤرة دةرمانيَك جطة لةوانةي لةاليةن ثزيشكةوة رةزامةندي لة سةر
دةدريَت .
 -9ئةم ريَنمايية جيَبةجيَ دةكريَت لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان).

حممد قادر حممد
وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى
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وةزارةتى ئةو قاف و كاروبارى ئايينى
ذمارة 7121 :لة 7102/9/01

َثشت بةو دةسةآلتةى لة ماددةى ( )1برِطة ( )11و ماددةى ( )2لة ياساى وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى
ثال
َى  1112ثيَماندراوة برِيارماندا بة دةركردنى ئةم رِيَنماييةى خوارةوة:
ئايينى ذمارة ( )11بؤ سال
رِيَنمايى ذمارة ()0ى سالَى 7102
رِيَنمايى تايبةت بة ثرسة

 -1رؤذانى ثرسة دوو رؤذة زياتر نةبيَت .
 -1كاتى ثرسة لة وةرزى هاوين  ،لة ريَكةوتى ( 6/1تا )9/ 21لة كات ذميَر ( )1:21بؤ ( )5:11دةبيَت
كاتى ثرسة لة وةرزى زستان لة رِيَكةوتى ( 11/1تا  )3/21لة كات ذميَر ( )1:21بؤ ( )3:11دةبيَت
 -2باشرتة قورئان خويَندن بةبىَ بةرامبةر بيَت ئةطةر ثارة وةرطريا رؤذانة لة ( )260111هةزار دينار زياتر
َند طؤشةوة .
نةبيَت و ذمارةى قورئان خويَنان هةر ضةند بيَت بة ئاميَرى بل
 -3بىَ مؤلةتى وةزارةتى ئةوقاف قورئان خويَن بؤى نية قورئانى ثريؤز لة ثرسةدا خبويَنيَتةوة بة هةماهةنطى
َة جىَ بة جىَ دةكريَت .
َةى قورئان خويَنان ئةم خال
لة طةلَ كؤمةل
 -6لة ثرسةدا جطة لة قورئانى ثريؤز  ،وةعز وتار نادريَت .
 -5بةرِيَوةبةرايةتى ئةوقافةكان و مامؤستايانى ئايينى و قورئان خويَنان ثةيوةست دةبن بةبرِيارةكان
َند طؤكان (مساعة) ئةوةندة بةرزبيَت ببيَتة هؤكارى بيَزارى و هةراسانى ميَوانانى ثرسة .
 -2نابيَت دةنطى بل
 -8بةمةبةستى ئاسنكارى لة كاتى بةخيَرهيَنانى ميَوانانى ثرسة ثيَويستة كورسيةكانى ناوهؤلَ واريَكبخريَت
ميوانانى ثرسة بةرامبةر خاوةن ثرسة بن .
َى ثرسة و بؤنةكان بةتايبةتى ثرسةى ئافرةتان
 -9داوا لة خيَر خوازان دةكةين كة هةولَ بدةن بؤ دروستكردنى هؤل
َدانى خيَوةت و رِةمشالَ لة طةرةكةكاندا .
بؤ ئةوةى دووربكةوينةوة لة هةل
 -11داوا لة بةرثرسان و كةسايةتيية كؤمةآليةتيةكان دةكةين كة ثشتطريى جيَبةجيَكردنى ئةم برِيارانة بن
كةلة بةرذةوةندى و خزمةتى طشتييداية .
 -11سةرجةم رِيَنماييةكان لة رِيَكةوتى ( )1112/8/1لة هةريَمى كوردستان جيَبةجىَ دةكريَت و لة رؤذنامةى
(وةقايعى كوردستان) بآلودةكريَتةوة.
تيَبينى :
أ  .ثرسة يةك رِؤذ دةبيَت لة شارى سليَمانى
ب  .ئةم ريَنمايانة قورئان خويَنى ئافرةتيش دةطريَتةوة .
د.ثشتيوان صادق عبداهلل
وةزيرى ئةوقاف وكاروبارى ئايينى بة وةكالةت
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ئةجنومةنى دادوةرى
ذمارة 440 :لة 7102/8/72

بـةيـان

ئاماذة بة برِيارى ئةجنومةنى دادوةرى ذمارة (  61لة  ) 1112/8/11وة بةو دةسةآلتةى كةبة ئةجنومةنى
َى  1112وة ئاماذة
دادوةرى دراوة بةثيَى ماددة( -23ضوارةم ) لة ياساى دةسةآلتى دادوةرى ذمارة ()12ى سال
بة رِاثؤرتى ضاوديَرى دارايى كة هاتووة بةثيَى نووسراوى ديوانى ضاوديَرى دارايى ذمارة ( )119/5لة
1112/2/12برِياردرا بة :
 -1ثيَدانى سةربةخؤى كارطيَرى بة بةشى ووردبينى لة دادطاى ثيَداضوونةوةى هةريَمى كوردستان وة
جيا كردنةوةى لة بةرِيَوةبةرايةتى ذميَريارى و لكاندنى رِاستةوخؤ بة سةرؤكى دادطاى ثيَداضوونةوةى هةريَم
وة ثةيكةرى رِيَكخستنى دادطاى ئاماذة ثىَ كراو رِاست بكريَتةوة لة سةر ئةو بنةماية .
 -1ئةو بةيانة جىَ بةجىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة .

ج.سةرؤك
بنطني قاسم حممد
ل/سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى
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وةزارةتى ناوخؤ
ذمارة 02444:لة 7102/01/4

بةياني ذمارة()01ى سالَي 7102
دريَذكردنةوةي ماوةي تؤماركردني تؤمارنةكراو بةثيَي ريَنماييمان ذمارة ()0ي سالَي 7102

َي  1112تايبةت بة ريَنمايي تؤماركردني ئؤتؤمبيلي تؤمارنةكراو كة لة
دوابةدواي ريَنماييمان ذمارة()1ي سال
رِؤذنامةي (وةقايعي كوردستان) ذمارة( )111لة  1112/5/5بآلوكراوةتةوة و لة ريَكخستين كاروباري طومرط
بؤ ئؤتؤمبيلةكان و لةبةر بةرذةوةندي طشيت برِياماندابة-:
دريَذكردنةوةى ماوةى برِطةى ( )1لة ماددةى ()8ى ريَنمايى سةرةوة:
 ئةم ريَنمايية تا 1112/11/21كاري ثيَدةكريَت لة دواي بآلوكردنةوةي لة رِؤذنامةي (وةقايعي كوردستان)و دةبيَت لةو ماوةية طشت ئةوئوتؤمبيالنةي ئةم رِيَنمايية دةيانطريَتةوة تؤماربكريَت.
كريم سنجاري
وةزيري ناوخؤ
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى
ذمارة 0:لة 7102/8/02
بةياني ذمارة ()0ى سالَي 7102

بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَماندراوة لة ( ماددةي ( / )2برِطةي  ) 1لة ياساى وةزارةتى كارو كاروبارى
َى 1112و كؤنووسى دانيشتنى ذمارة ()22ى ئةجنومةنى كارطيَرى خةزنةى
كؤمةآليةتى ذمارة ()11ى سال
خانةنشينى و دةستةبةرى كؤمةآليةتى بؤ كريَكاران بريارماندا بة -:
 هيَنانةكايةي (إستحداث) كردني بةشي دةستةبةري كؤمةآليةتي كريَكاران لة بةرِيَوةبةرايةتي كارو رِاهيَنانيثيشةيي /زاخؤ سةر بة بةريَوةبةرايةتي دةستةبةري كؤمةآليةتي بؤ كريَكاران دهؤك
 -ئةم بةيانة لة رؤذي دةرضووني لة ريَكةوتي 1112/8/12كارى ثيَدةكريَت.

حممد قادرحممد
وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةتي
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وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )5برِطةى ( )1لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()16ى
َى  1112برِيارماندا بة -:
سال
بةيانى
ذمارة ()22ى سالَى 7102

 كردنةوةي (ئةم هؤبانةي خوارةوة) لة بةشي كارطيَري لة ديواني بةرِيَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت هةوليَر. -1هؤبةي (دةركردةوة وةرطرتة).
 -1هؤبةي (ضاث و كؤثي).
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1112/8/12بةيانى
ذمارة ()28ى سالَى 7102

 كردنةوةي (بنكةي تةندروسيت جؤري  )Aلة ناحيةي حاجي ئؤمةران سةر بة بةريَوةبةرايةتي طشيتتةندروسيت هةوليَر.
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1112/8/12بةيانى
ذمارة ()29ى سالَى 7102

 كردنةوةي (بنكةي ضاوديَري تةندروسيت كةمثي قةمياوة) لة قةزاي شيَخان سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيتتةندروسيت دهؤك .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1112/9/11

د .رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـري تةندروسيت
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وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )5برِطةى ( )1لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()16ى
َى  1112برِيارماندا بة -:
سال
بةيانى
ذمارة ()41ى سالَى 7102

 كردنةوةي ( بنكةي ضاوديَري تةندروسيت كةمثي نرطزلية ) 1لة قةزاي شيَخان سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيتتةندروسيت دهؤك .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1112/9/11بةيانى
ذمارة ()40ى سالَى 7102

 كردنةوةي ( بنكةي ضاوديَري تةندروسيت كةمثي نرطزلية ( ) )1لة قةزاي شيَخان سةر بة بةرِيَوةبةرايةتيطشيت تةندروسيت دهؤك .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1112/9/11

د .رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـري تةندروسيت

7102 /01/01
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم القرار1 :
تاريخ القرار 7112/9/11 :
قــرار
رقم ( )1لسنة 7112

استناداً الحكام الفقرة ( )8من املادة ( )65من القانون رقم ( )1لسنة  1991املعدل ،واملادة ( )12من النظام
الداخلي لربملان كوردستان ـ العراق رقم ( )1لسنة  1991املعدل ،قرر الربملان جبلسته االستثنائية املنعقدة بتأريخ
 1112/9/16اآلتي:
أوالً :إناطة مهام سكرتري الربملان بعضوة الربملان السيدة (بيطةرد دلشاد شكراهلل ) طيلة فرتة غياب سكرتري
الربملان السيد (فخرالدين قادر عارف).
ثانياً :ينفذ هذا القرار أعتباراً من تاريخ اقراره من قبل الربملان وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

جعفر إبراهيم ئيمنيكي
نائب رئيس برملان كوردستان ـ العراق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم القرار7 :
تاريخ القرار 7112/9/72 :
قــرار
رقم ( )7لسنة 7112

استناداً حلكم الفقرة ( )1من املادة ( )32قانون انتخاب برملان كوردستان ـ العراق رقم ( )1لسنة  1991املعدل،
واملادتني ( 22و  )26من النظام الداخلي لربملان كوردستان رقم ( )1لسنة  1991املعدل ،قرر برملان كوردستان ـ
العراق يف جلسته االعتيادية املرقمة ( )1واملنعقدة بتاريخ  1112/9/12اآلتي:
أوالً :قبول استقالة (بيار طاهر سعيد ديوالي) من عضوية برملان كوردستان ـ العراق.
ثانياً :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  1112/9/12وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

جعفر إبراهيم ئيمنيكي
نائب رئيس برملان كوردستان ـ العراق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم القرار2 :
تاريخ القرار 7112/9/21 :
قــرار
رقم ( )2لسنة 7112

استناداً حلكم الفقرة ( )1من املادة ( )32قانون انتخاب برملان كوردستان ـ العراق رقم ( )1لسنة  1991املعدل،
واملادتني ( 22و  )26من النظام الداخلي لربملان كوردستان رقم ( )1لسنة  1991املعدل ،قرر برملان كوردستان ـ
العراق يف جلسته االعتيادية املرقمة ( )1واملنعقدة بتاريخ  1112/9/21اآلتي:
أوالً :قبول استقالة السيد (فخرالدين قادر عارف) من عضوية برملان كوردستان ـ العراق.
ثانياً :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  1112/9/21وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

جعفر إبراهيم ئيمنيكي
نائب رئيس برملان كوردستان ـ العراق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم القرار4 :
تاريخ القرار 7112/9/21 :
قــرار رقم ( )4لسنة 7112

استناداً حلكم الفقرة ( )1من املادة ( )32قانون انتخاب برملان كوردستان ـ العراق رقم ( )1لسنة  1991املعدل،
واملادتني ( 22و  )26من النظام الداخلي لربملان كوردستان رقم ( )1لسنة  1991املعدل ،قرر برملان كوردستان ـ
العراق يف جلسته االعتيادية املرقمة ( )1واملنعقدة بتاريخ  1112/9/21اآلتي:
أوالً :قبول استقالة السيد (فةرهاد محة صاحل) من عضوية برملان كوردستان ـ العراق.
ثانياً :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  1112/9/21وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

جعفر إبراهيم ئيمنيكي
نائب رئيس برملان كوردستان ـ العراق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم القرار1 :
تاريخ القرار 7112/9/21 :
قــرار
رقم ( )1لسنة 7112

استناداً اىل حكم املادتني ( 29و  )33من النظام الداخلي لربملان كوردستان ـ العراق رقم ( )1لسنة 1991
املعدل ،قرر الربملان جبلسته املرقمة ( )1واملنعقدة بتأريخ  1112/9/21اآلتي:
اوالً :قبول استقالة اعضاء برملان كوردستان ـ العراق املدرجة امساءهم ادناه من عضوية اللجان االتية:
1ـ (طؤران ئازاد حممد) من عضوية جلنة الشؤون القانونية.
1ـ (ريواز فايق حسني) من عضوية جلنة الصناعة والطاقة واملوارد الطبيعية.
ثانياً :اضافة عضوة برملان كوردستان ـ العراق (ريواز فايق حسني) اىل جلنة الشؤون القانونية.
ثالثاً :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  1112/9/21وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

جعفر إبراهيم ئيمنيكي
نائب رئيس برملان كوردستان ـ العراق
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وزارة الداخلية
رقم 11111 :يف 7112/9/11
بيان رقم ( )02لسنة 7102
التعديل االول لتعليمات منح اجازة شركات استرياد املستلزمات والتجهيزات
العسكرية رقم ( )8لسنة7101

اشارة اىل تعليمات منح اجازة شركات استرياد املستلزمات والتجهيزات العسكرية الرقم ( )8لسنة 1116
واملنشورة يف جريدة وقائع كوردستان رقم ( )191يف( )1116/11/6وحسب الصالحية املخولة لنا مبوجب قانون
وزارة الداخلية رقم ( )5لسنة  1119و ملقتضيات املصلحة العامة ،قررنا اصدار بيان تعديل التعليمات املذكورة
اعاله بالشكل االتي:
اوال-:

-0تضاف عبارة (وجتهيزات ومستلزمات الصيد ) اىل العنوان الرئيس وتقرأ كاآلتي :
(تعليمات منح اجازة شركات استرياد املستلزمات والتجهيزات العسكرية وجتهيزات ومستلزمات الصيد رقم ()8
لسنة )1116
 -1تضاف عبارة ( جتهيزات ومستلزمات الصيد ) وتأتي بعد عبارة ( املستلزمات والتجهيزات العسكرية )
اينما وردت يف التعليمات اعاله.
ثانيا :تضاف فقرات (11و 11و )11اىل  ،املادة االوىل من التعليمات اعاله وتصبح كاالتي:
 -11جتهيزات ومستلزمات الصيد :تلك املواد واملستلزمات اليت تستخدم الغراض الصيد من املواسم احملددة
وتشمل املالبس اخلاصة بالصيد وبنادق الصيد وذخريتها
 -11بندقية الصيد :هي بندقية الصيد غري االلية ذو السبطانة االحادية أو الثنائية بناظور عادي أو بدون
ناظور من عيار ( )11ملم .
 -11اخلرطوشة  :هي ذخرية بندقية الصيد من عيار ( )11ملم.
ثالثا :تضاف عبارة ( وهواة رياضة الصيد ) اىل املادة الثانية وتصبح كاآلتي .
(املادةالثانية :الغرض من اصدار هذه التعليمات هو لتنظيم استرياد التجهيزات واملستلزمات العسكرية اليت
تستخدم من قبل قوات الشرطة واألسايش والبيشمركة والشركات األمنية وهواة رياضة الصيد ومنع ادخاهلا اىل
اقليم كوردستان خالفا للتعليمات)
رابعاً :تضاف فقرة ( )3اىل املادة العاشرة من التعليمات اعاله تصبح كاالتي:
 -3اذاكانت املواد املستوردة هي بنادق الصيد أو ذخريتها جيب تقديم طلب للوزارة لغرض املوافقة وتنظيم شهادة
املستخدم النهائي .
خامسا :ينفد هذا البيان من تاريخ نشر يف جريدة (وقائع كوردستان).
كريم سنجاري
وزيرالداخلية
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وزارة الداخلية
رقم 11112 :يف 7112/9/72
بيان رقم ( )14لسنة 7112
التعديل االول لتعليمات تنظيم عمل مكاتب و شركات تعليم السياقة املرقم ( )2لسنة 7111

أستناداً اىل الصالحيات املخولة لنا وفق قانون وزارة الداخلية رقم( )5لسنة  1119وملقتضيات املصلحة العامة
واحلاقا بتعليمات تنظيم عمل مكاتب و شركات تعليم السياقة املرقم ( )2لسنة  1115املنشورة يف جريدة وقائع
َتية -:
كوردستان املرقم ( )193يف  , 1115/1/21قررنا اجراء التعديالت اال
اوالً :تعدل املادة الثانية وتقرا بالشكل االتي -:
املادة الثانية -:
اوالَ :يشرتط يف بناية املكتب مايلي -:
 -1جيب ان حيتوي املكتب على قاعة واحدة على االقل لغرض تلقي احملاضرات النظرية التقل مساحتها عن
( )21مرت مربع جمهزة بكافة الوساة التعلمية الالزمة اللقاء احملاضرات .
 -1غرفة ملدير املكتب و غرفة لألدارة والتسجيل .
 -2غرفة الستقبال املتدربني .
 -3تواليت عدد ( )1للنساء وعدد ( )1للرجال .
 -6ساحة للتدريب التقل مساحتها عن ( )511مرت مربع وفق نفس مواصفات ساحات االختبار العملي
للقيادة يف مديريات املرور و حيق لعد من اصحاب املكاتب ان يكون هلم ساحة واحدة صخصصة للتدريب
بالتناوب  ،وجيوز ملكاتب السياقة االستفادة من ساحات اختبار القيادة مديريات املرور مقابل رسوم حمددة
يف هذه التعليمات .
 -5سيارات للتعليم اليقل عددها عن سيارتني موديل السنة او السنتني اليت قبلها و كل سيارة تستعمل
لغرض التدريب مخس سنوات فقط و جيب تبديلها بعد ذلك .
 -2تعلق لوحة حتتوي على اسعار و ساعات االختبار امام انظار املشرتكني .
َ) متثل احلد االدنى للمواصفات .
ثانياَ :الشروط الواردة يف الفقرة (اوال
ثانيا -:تعدل املادة الثالثة الفقرة ( )1وتقرا بالشكل االتي -:
َ.
 .1ان اليقل عمره عن مثانية عشر عاما
ثالثا -:تعدل الفقره ( )5من املادة الرابعة وتقرا بالشكل االتي -:
 . 5يكون اللون االبيض هو اللون املعتمد لسيارات تعليم السياقة و يكتب على البابني األماميني اسم املركز و
عنوانه و رقم اهلاتف باللون االزرق ضع مستطيل اصفر مساحة ()11 x 31
رابعا -:تعدل الفقرة اوال  1 /من املادة الرابعة وتقرا بالشكل االتي -:
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 .1حاصل على اجازة سوق مضى على اصدارها مدة التقل على سنة واحدة .
خامسا -:تعدل الفقرة اوال  2 /من املادة السادسة وتقرا بالشكل االتي :
(اوالً-: . 2يقدم رسم هندسي مبوقع املكتب موضحا فيه مكونات املكتب و اماكن التدريب النظري و العملي مصدق
من قبل مهندس مدني و يصادق عليه يف نقابة املهندسني .
سادسا -:تصحح الفقرة ثالثا من املادة السادسة وتقرا بالشكل االتي-:
(ثالثا -:يرسل طلب منح االجازة بعد استكمال الشروط اىل وزارة الداخلية  /املديرية العامة للديوان  /مديرية
الشركات االمنية و منح االجازات )
َتي -:
َ وتكون كاال
سابعا -:تضاف الفقرة ( )2اىل املادة السادسة  /خامسا
( . 2يستويف مبلغ 11111عشرة االف دينار عن كل ساعة استخدام لساحة اختبار القيادة يف مديريات املرور)
ثامنا  -:تضاف الفقرات (1و2و3و )6اىل املادة الثانية عشر وتكون كاالتي -:
( . 1يغرم املكتب املخالف هلذه التعليمات من قبل مديرية املرور املختصة مببلغ ( )111111مائة الف دينار و
عند تكرار املخالفة يغرم مببلغ ( )111111مائتاً الف دينار ويغرم يف املخالف الثالثة مبلغ ()611111
مخسمائة الف دينار .
 . 2تسحب اجازة املكتب ملدة سنة اذا جتاوزت صخالفات املكتب ثالث مرات يف السنة الواحدة وحيتسب اول صخالفة
كتاريخ لبدأ سريان السنة .
 . 3تسري الغرامات املنصوص عليها يف هذه املادة على شركات تعليم السياقة .
 . 6تودع املبالغ املنصوص عليها يف املادة السادسة الفقرة خامسا واملادة السادسة عشر يف حساب مديرية
الشركات االمنية ومنح االجازات وتودع املبالغ االخرى يف حساب تطوير املرور .
تاسعا -:تضاف الفقرة سادساً اىل املادة العاشرة وتكون كاالتي -:
سادسا -:اذا ارتكب املكتب صخالفتني متتاليتني خالل سنة من اعادة فتح املكتب بعد سحب االجازة استناداً اىل
الفقرة ( )2من املادة (الثانية عشر)
املادة التاسعة عشرة:

ينفذ هذه البيان بعد مرور ( )91يوماً من تاريخ نشرة يف جريدة وقائع كوردستان .
كريم سنجارى
وزير الداخلية
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