




 

 19/7/2018 226)العدد(  ذمارة 1

 ميهرةبان بةخشندةو خوداى بةناوى
 

 طةلةوة بةناوى
 عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني

  9  :دةرضوون ذمارةى
 7/7/2018: دةرضوون ميَذووى

ى هةمواركراو و، لةسةر داواى 1991(ى ساَلى 1(ى ياساى ذمارة )65( لة ماددةى )1حوكمى برِطةى )ثشت بة 
(ى 1ى ئاسايى ذمارة )ن، و لةسةر ئةو ياساكارييةش كة ثةرلةمان لة دانيشت ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان

تةش كة لة برِطةى )سيَيةم(ى )ماددةى يةكةم( لة ياساى آل، بةثيَى ئةو دةسة ئةجناميداوة و 15/5/1112رؤذى 
 ، برِيارى دةركردنى ئةم ياسايةي دا: تى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دراوةآلدةسةبة 1112(ى ساَلى 1ذمارة )

 

 2018(ى سالَى 5ياساى ذمارة )
 بةركاركردني ياساي هةمواري بيستةمي ياساي ميالكات ياساى

 لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق ي هةمواركراو1960(ي سالَي 25ذمارة )
 (:1ماددةي )

ي هةمواركراو، لة هةريَمي كوردستان ـ عيَراق 1951(ي ساَلي 16ميالكات ذمارة )هةمواري بيستةمي ياساي 
 بةركاردةكريَت و كار بة حوكمةكاني دةكريَت.

 (:2ماددةى )
 ثيَويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.

 (:3ماددةى )
 يي يان برِياريَكي ناكؤك لةطةلَ حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكريَت.كار بة هيض دةقيَكي ياسا

 (:4ماددةي )
 وبوونةوةي لة رؤذنامةي فةرمي )وةقايعي كوردستان(دا جيَبةجيَ دةكريَت.آلئةم ياساية لة رِؤذي ب

 
 

 
 هؤيةكانى دةرضواندن
 ياساكة لةهةريَمدا، ئةم ياساية دةرضويَندرا.بةمةبةستى دياريكردني ناونيشاني وةزيفي و، لةثيَناو جيَبةجيَكردني 
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 ميهرةبان بةخشندةو خوداى بةناوى
 طةلةوة بةناوى

 عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني
  10  :دةرضوون ذمارةى
 7/7/2018: دةرضوون ميَذووى

ى هةمواركراو و، لةسةر داواى 1991(ى ساَلى 1(ى ياساى ذمارة )65( لة ماددةى )1حوكمى برِطةى )ثشت بة 
(ى 1)ى ئاسايى ذمارة ن، و لةسةر ئةو ياساكارييةش كة ثةرلةمان لة دانيشت ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان

تةش كة لة برِطةى )سيَيةم(ى )ماددةى يةكةم( لة ياساى آل، بةثيَى ئةو دةسة ئةجناميداوة و 15/5/1112رؤذى 
 ، برِيارى دةركردنى ئةم ياسايةي دا: تى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دراوةآلبةدةسة 1112(ى ساَلى 1ذمارة )

 
 2018(ى سالَى 6ياساى ذمارة )

 ـنةهيَشتين بازرطاني كردن بة مرؤظبةركاركردني ياساي  ياساى
 لة هةريَمي كوردستان ـ عيَراق 2012(ي سالَي 28ذمارة )

 (:1ماددةي )
لة هةريَمي كوردستان ـ عيَراق بةركاردةبيَت  1111(ي ساَلي 12ذمارة ) ـياساي نةهيَشتين بازرطاني كردن بة مرؤظ

 و، كار بة حوكمةكاني دةكريَت.
 (:2ماددةى )

فةرمانطةكاني هةريَمي كوردستان ـ عيَراق و ئةوانةي خاوةن ثؤسنت تياياندا، جيَطةي دامةزراوة و دامةزراوة و 
 فةرمانطةكاني ناوةندي و ئةوانةي خاوةن ثؤسنت تياياندا، لة هةرشويَنيَكي ئةم ياسايةدا هاتنب دةطرنةوة.

 (:3ماددةى )
 ية جيَبةجيَ بكةن.ثيَويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياسا

 (:4ماددةي )
 كار بة هيض دةقيَكي ياسايي يان برِياريَك ناكريَت كة لةطةلَ حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤك بيَت.

 (:5ماددةي )
 وبوونةوةي لة رؤذنامةي فةرمي )وةقايعي كوردستان(دا جيَبةجيَ دةكريَت.آلئةم ياساية لة رِؤذي ب

 هؤيةكانى دةرضواندن
نةهيَشتين تاوانةكاني بازرطاني كردن بة مرؤظ و بةرةنطاربوونةوةي شويَنةوارة ترسناكةكاني تاوانةكة و لة ثيَناو 

 سزاداني تاوانباران و ثاراستين شكؤي تاكةكان و جيَبةجيَكردني ياساكة لة هةريَمدا، ئةم ياساية دةرضويَنرا.
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 ميهرةبان بةخشندةو خوداى بةناوى
 

 طةلةوة بةناوى
 عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني

  12  :دةرضوون ذمارةى
 7/7/2018: دةرضوون ميَذووى

 

، لةسةر داواى  ى هةمواركراو و1991(ى ساَلى 1(ى ياساى ذمارة )65( لة ماددةى )1حوكمى برِطةى )بة ثشت
(ى 1ى ئاسايى ذمارة )نذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان، و لةسةر ئةو ياساكارييةش كة ثةرلةمان لة دانيشت

تةش كة لة برِطةى )سيَيةم(ى )ماددةى يةكةم( لة ياساى ذمارة آل، بةثيَى ئةو دةسة ئةجناميداوة و 1/2/1112رؤذى 
 -، برِيارى دةركردنى ئةم ياسايةي دا:تى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دراوةآلبةدةسة 1112(ى ساَلى 1)
 

 2018(ى سالَى 7ياساى ذمارة )
 2006(ي سالَي 3ياساي كارثيَكردن بة ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة )

 لة هةريَمي كوردستان ـ عيَراق

 (:1ماددةي )
 .1115(ي ساَلي 3كاركردن بة حوكمةكاني ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة )

 (:2)ماددةى 
 ثيَويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.

 (:3ماددةى )
 .ودةكريَتةوة لة رؤذنامةي فةرمي )وةقايعي كوردستان(آلئةم ياساية كارثيَدةكريَت لة رؤذي دةرضووني و ب

 
 

 هؤيةكانى دةرضواندن
تياني هةريَم و دابينكردني آلو موَلكي هاو تاوانةكاني تريؤر و ثاراستين سةرومالَلة ثيَناو بةرةنطاربوونةوةي 

 ئاسوودةيي و سةقامطرييان ئةم ياساية دةرضويَنرا
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جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى                        سةرؤكى ثةرلةمانى                                  سكرتيَرى ثةرلةمانى
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 ميهرةبان بةخشندةو خوداى بةناوى
 

 طةلةوة بةناوى
 عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني

  13  :دةرضوون ذمارةى
 9/7/2018: دةرضوون ميَذووى

  
ى هةمواركراو و، لةسةر داواى 1991(ى ساَلى 1(ى ياساى ذمارة )65( لة ماددةى )1حوكمى برِطةى )ثشت بة   

(ى 3ى ئاسايى ذمارة )نثةرلةمان لة دانيشتذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان، و لةسةر ئةو ياساكارييةش كة 
تةش كة لة برِطةى )سيَيةم(ى )ماددةى يةكةم( لة ياساى آلئةجناميداوة و، بةثيَى ئةو دةسة 1/2/1112رؤذى 

    تى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دراوة، برِيارى دةركردنى ئةم ياسايةي دا:آلبةدةسة 1112(ى ساَلى 1ذمارة )
 2018(ى سالَى 8ياساى ذمارة )

 راق لة هةريَمي كوردستان ــ عيَ ياساي هةموارى سيَيةمى  ياساي ثاريَزةرايةتي
 1999(ي سالَي 17ذمارة )

 

 (:1ماددةي )
 (ي ياساكة زياد دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:3بؤ ماددةي ) زبةندي )ضوارةم(برِطةيةك بة ري

ماوةى ثاريَزةرايةتى كردن بة رِاذةيةكى شايستة دادةندريَت بؤ مةبةستةكانى دامةزراندن و سةرموضة و ثلة  ضوارةم:
 (.قطاع خمتلطبةرزكردنةوةى خانةنشينى لة فةرمانطة فةرميةكان و كةرتى هاوبةش ) 

 (:2ماددةى )
 شيَوةية دةخويَندريَتةوة:(ي ياساكة زياد دةكريَت و بةم 4زبةندي )دةيةم( بؤ ماددةي )برِطةيةك بة ري

هةَلطرِى رِةطةزنامةى عيَراقي بيَت و لة كوردستانى عيَراق بةشيَوةيةكى هةميشةيي نيشتةجىَ بيَت، لةطةلَ  دةيةم:
 (املعاملة باملثلرةضاوكردني ثرةنسيثي مامةَلةكردني ضوونيةك )

 (:3ماددةى )
 ندريَتةوة:(ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخوي5َماددةى )
 (:6ماددةى )

نابيَت نيَوانى ئةنداميَتيي سةنديكاو وةزيفة طشتييةكان يان سةنديكا ثيشةييةكانى ديكة يان هةر  يةكةم:
 سةنديكايةكى ديكةى ثاريَزةران كؤبكريَتةوة.

ثيَويستة سةرؤك و ئةندامانى ئةجنوومةنى سةنديكا و سةرؤكى لقةكان خؤيان تةرخان بكةن بؤ كارى سةنديكا  دووةم:
 و، كارى ثاريَزةرايةتى نةكةن لةو ماوةيةدا.
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 (:4ماددةي )
 ( ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:11ماددةى )
 (:11ماددةى )

 ئةجنوومةنى سةنديكا بنةما و ثيَوةرةكانى قبولَ كردن و تؤماركردن لة سةنديكا ديار دةكات. يةكةم:
سةنديكا مافى هةية ثةميانطةيةك يان ناوةنديَكى تايبةت لةسةر بنةماى زانستى يان ثيشةيى دامبةزريَنيَت بؤ  دووةم:

لة سةنديكا يان ئةوانةى ئةندامن تيايدا،  ئامادةكردن و رِاهيَنان و شياندنى ئةوانةى دةيانةويَت ببنة ئةندام
ئةجنومةنى سةنديكا ثيَرِةويَك دةردةكات بؤ ريَكخستنى كاروبارى ئةوانةى كة حوكمى ئةم برِطةية 

 دةيانطريَتةوة. 
بة رِِِةضاوكردنى حوكم و بنةماكانى هاتوو لة برِطةكانى )يةكةم( و )دووةم(ى ئةم ماددةية، ثاريَزةران بةثيَى  سيَيةم:
 ( لةو ناوانةى خوارةوة ثيَكديَت:االقدميةاونوسران و ثيَش يةكرتى )ن

 ناوى ثاريَزةر ) رِاويَذكار(. -1
 ناوى ثيادةكار )املمارسون(. -1
 ناوى ثاريَزةرة مةشقكارةكان )املتمرنني(. -3

 (:5ماددةي )
 دةخويَندريَتةوة:( ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية 13برِطةى )يةكةم( ى ماددةى )

نة بةرامبةري بةشداربوون و رسوماتي برياردراو لة ماوةي هةردوو مانطي كانووني آلثيَويستة ثاريَزةر سا يةكةم:
%( بيست و ثيَنض لة 16، لة كاتي دواكةوتن لة وادةي دياريكراو، ريَذةي ) دووةم وشوباتي هةر ساَليَك بدات

 نةي بؤ زياد دةكريَت.آلسةدي بةرامبةر بةشداربوون و رسوماتي سا
 (:6ماددةي )

 ( هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:15برِطةى ضوارةمى ماددةى )
، فةرمانطةكانى دادوةريي يان بةرِيَوةبةرايةتييةكانى ماف لة  ، داواكارى طشيت ماوةى رِاذة لة دادطاكان ضوارةم:

ةوة لة كؤليَذى ياسا، لة دواى وةرطرتنى برِوانامةى بةكالؤريؤس يةكيَك لة فةرمانطةكانى هةريَم يان وانةووتن
 لة ياسا يان ئةوةى هاوتايةتى، بؤ مةبةستةكانى ثلةبةندى دةقكراو لةم ياساية هةذمار دةكريَت.

 (:7ماددةي )
 (ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:16برِطةى )يةكةم(ى ماددةى )

ثيَويستة لةسةر ئةو كؤمثانيا نيشتيمانيي )ثشكدار بيَت يان خاوةن بةرثرسيَتيي سنووردار( و بيانييانةى لة  يةكةم:
، لةطةلَ ئةو بانك و كارطانةى لة وةزارةتى ثيشةسازى و  ، يان لقييان هةية لة هةريَم هةريَم كار دةكةن

، طريَبةست لةطةلَ ثاريَزةريَك  ريَكخراوةكان دةستةى طشيت وةبةرهيَنان تؤماركراون و تؤرِةكانى راطةياندن و
 يان زياتر بكات بؤ ثيَشكةشكردنى راويَذي ياسايي. 
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 (:8ماددةي )
 (ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:15ماددةى )
 (:26ماددةى )

              ريَكخستنى طريَبةستى دامةزراندنى، تؤمار بكريَت هةتا  ، نيشتيمانيي يان بياني نابيَت هيض كؤمثانيايةك 
 ، تؤماركردنى يان تؤماركردنى لقةكةى اليةنى كةم لةاليةن ثاريَزةريَكى ثيادةكارةوة )ممارس( رِيَكنةخرابيَت.

 (:9ماددةي )
 ( هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:36برِطةى )دووةم(ى ماددةى )

 دووةم:
( دوو مليؤن دينار يان ئةوةى 101110111ى دة لةسةداى بةهاى حوكم ثيَدراو بةو مةرجةى لة )%(11بة ريَذةى ) -1

 هاوتايةتى زياتر نةبيَت.
( 101110111%(ى ثيَنج لةسةداى بةهاى بةرامبةرى بةخاوةنكردن )استمالك( بةو مةرجةى لة )6بة ريَذةى ) -1

 يةك مليؤن دينار يان ئةوةى هاوتايةتى زياتر نةبيَت.
( دوو 1610111( سةد هةزار دينار يان ئةوةى هاوتايةتى و زياتر نيية لة )1110111بةوةى كةمرت نيية لة ) -3

سةد وثةجنا هةزار دينار يان ئةوةى هاوتايةتى لة بارى كةسيَتيي و ئةو دةعوايانةى بةهاكةيان ديار نيية و لةو 
 ت.دةعوا سزاكارييانةى تيايدا تيَرِوانني بؤ مافى مةدةنى دةكريَ

 (:10ماددةي )
 (ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:39برِطةى )يةكةم(ى ماددةى )

، طريَبةستةكة الى سةنديكا بة  ثاريَزةر دةتوانيَت طريَبةستيَكى نووسراو لةطةلَ بريكار بؤكراو )موكل( بكات يةكةم:
( ثازدة هةزار دينار 160111ى رةمسيَكى برِِِاوة بةبرِى )ئامادةبوونى هةردووال ثةسةند دةكريَت بةرامبةر دان

 يان ئةوةى هاوتايةتى.
 (:11ماددةي )
 ( ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:42ماددةى )
 (:42ماددةى )

ةنديكا هةر دةستةى طشتيي سةنديكا لة كؤنطرةيةكى طشتيدا كؤدةبيَتةوة لةسةر بانطهيَشتى ئةجنومةنى س يةكةم:
( سيَ سالَ جاريَك ئةويش لة ريَطةى نيَردةكان )مندوبني( كة ريَذةكةيان لة اليةن ئةجنومةنى سةنديكا دياري 3)

 دةكريَت و بة هةَلبذاردن دياري دةكريَن.
لةو  كؤنطرة بة ئامادةبووني زؤرينةي رةهاي نيَردةكان دةبةسرتيَ بة ثيَضةوانةوة بؤ رؤذي دواتر دوادةخريَ و دووةم:

( يةك لةسةر سيَي نيَردةكان دةبةسرتيَ بة ثيَضةوانةوة لةاليةن ئةجنومةني 1/3حاَلةتةدا بة ئامادةبووني )
 ( سي رؤذ تيَثةرنةكات.31، بةمةرجيَ لة ) سةنديكاوة كاتيَكي تري طوجناو بؤ بةستين كؤنطرة ديار دةكريَت
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هةَلبذاردني )سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةني سةنديكا(ديار كؤنطرة ريَكةوت و ضؤنيةتي وادةي ئةجنامداني سيَيةم:
بردني كاروباري رؤذانةي دةكات و تاوةكو هاتين وادةكة ئةجنومةني سةنديكا بةردةوام دةبيَت تةنها بؤ بةريَوة

 .سةنديكا
ذمارةي ياسايي دةستة طشيت سةنديكا بؤ هةَلبذاردني )سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةني سةنديكا( بة  ضوارةم:

ئامادةبووني زؤرينةي رِةهاي ئةنداماني تؤماركراو ديَتة ئاراوة و بة ثيَضةوانةوة هةَلبذاردن دوادةخريَت بؤ رؤذي 
لةسةر سيَي ذمارةى ئةندامة تؤماركراوةكان و  ( يةك1/3دواتر و ذمارةي ياسايي ديَتة ئاراوة بة ئامادةبووني )

لةكاتي نةهاتنة ئاراي ئةم ذمارةيةش سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةني سةنديكا بةردةوام دةبن لة كارةكانيان بؤ 
( يةك لةسةر سيَى ئةندامان ئامادةنةبوون 1/3( سيَ مانط ريَذةى )3( سيَ مانط ئةطةر هاتو دواي )3ماوةي )

 ئامادةبووان هةَلبذاردن ئةجنامدةدريَت. ئةوا بةرِيَذةى
 (:12ماددةي )
 ( ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:49ماددةى )
 (:49ماددةى )

ت و تايبةتكارييانةى خوارةوة دةكانييةوة لة كؤنطرة ئةم دةسةآلدةستةى طشتيي سةنديكا لة ريَطةى نيَر يةكةم:
 ثيادة دةكات:

ى كارةكانى ئةجنومةنى سةنديكاو ثةسةندكردن و برِياردانى ذميَرة كؤتاييةكانى بودجةى ثيَشوو و طفتوطؤكردن -1
 ( سيَ ساَلى داهاتوو ئامادةى دةكات.3برِياردانى بودجةى نويَ كة ئةجنومةنى سةنديكا بؤ )

تيَرِوانني لةو ثيَشنيارانةى تيَرِوانني و يةكاليى كردنةوة لة كاروبارى ثاريَزةران كة لة خشتةى كاردا هاتوون و  -1
 ثيَشكةشى كراون لة طشت ئةو شتانةى ثةيوةندارن ثيَيةوة.

 ثيَشنيارى هةمواركردنى رسومات و هاوبةش و ثيَبذاردن بؤ سةنديكاو سندوقى خانةنشينيي. -3
 برِيارةكانى كؤنطرةى طشيت ثابةندن و بة زؤرينةى ئةندامة ئامادةبووةكان دةردةكريَت. -4

سةرثةرشتيار لةسةر كارةكانى كؤنطرة بانطهيَشتى دةستةى طشيت دةكات بة تةواوى ئةندامة دةستةى  دووةم:
نةيان داوة بؤ هةَلبذاردنى سةرؤكي سةنديكا و آلتؤماركراوةكانى لة تؤمار و ئةوانةى بةرامبةرى بةشداربووني سا

ركراوة و لة رووى كارطيَرِي و ئةندامانى ئةصَلى و يةدةطى ئةجنومةنى سةنديكا لةو رؤذةى بؤ ئةم مةبةستة ديا
تةكنييكى ريَكى دةخات و مافى نيية دةستبخاتة نيَو ريَرِةوى هةَلبذاردنةكان يان ئةجنامةكانى و، ضةند 
دادوةريَك لة دادطاى تيَهةَلضوونةوةى تايبةمتةندى ناوضةكة سةرثةرشتى ئةجنامدانى هةَلبذاردن دةكةن و 

 جيَطري دةكةن و رِايدةطةيةنن. كؤنووسةكانى ريَكدةخةن و ئةجنامةكانى
دادطاى تةمييزى هةريَم تايبةمتةند دةبيَت بة تيَرِوانني بةشيَوةى بةثةلة لةو تانانةى ثيَشكةش دةكريَن لةسةر  سيَيةم:

( ثازدة رؤذ ثيَشكةش بكريَن كة لة رؤذى دواى رِاطةياندنى 16ثرؤسةى هةَلبذاردنةكان كة ثيَويستة لة ماوةى )
ذاردنةكان دةست ثيَدةكات و برِيارى دادطا لةم بارةيةوة ملكةض دةبيَت بؤ تانةليَدانى لة الى ئةجنامى هةَلب

 ( ثازدة رؤذدا.16دةستةى طشتيي دادطاى تةمييز لة ريَطةى داواكردنى راستكردنةوة ئةويش لة ماوةى )
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 (:13ماددةي )
 دةكريَن و بةم شيَوةية دةخويَندريَنةوة:( ى ياساكة هةموار 61هةردوو برِطةى )يةكةم( و )دووةم(ى ماددةى )

( 1/3نيَردراوى كؤنطرةى طشيت بةشيَوةيةكى نائاسايي لة ناوةندى سةنديكا كؤدةبنةوة لةسةر بانطهيَشتى ) يةكةم:
 ( يةك لةسةر سيَى ئةندامة تؤماركراوةكانى.1/3دوو لةسةر سيَى ئةجنومةنةكةى يان )

( يةك لةسةر سيَى نيَردةكان لة 1/3ايي بة ئامادةبوونى بةالى كةم )ذمارةى ياسايي كؤبوونةوةى نائاس دووةم:
ئةندامانى كؤنطرة ديَتة ئاراوة، بة ثيَضةوانةوة بؤ رؤذى دواترى دوادةخريَت و لة كاتى نةهاتنة ئاراى ئةم 

 ذمارةية ئةوا كؤبوونةوةكة هةَلدةطرييَت.
 

 (:14ماددةي )
 هةموار دةكريَت و بةم شيَوةيةى دةخويَندريَتةوة:(ى ياساكة 62برِطةى )يةكةم(ى ماددةى )

دامةزراندنى فةرمانبةر و كارمةندان بةشيَوةي طريَبةست بؤ راييكردنى كارةكانى سةنديكا و كؤتايي  يةكةم:
ثيَهيَنانى راذةكانيان بةشيَوةيةك مةرجةكانى دامةزراندن و مووضة و بنةماكانى بةرزكردنةوةى هاتوو لة ياساى 

 دةنى رِةضاو بكريَت.رِاذةى مة
 

 (:15ماددةي )
 (ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:56ماددةى )

ى بةرزةفتةيي بة نووسراو لة اليةن سةرؤكى سةنديكا يان سةرؤكى داواكارى طشيت يان هةر آل(: سكا56ماددةى ) 
دةجوليَندريَت لةم حاَلةتةش بريكاربؤكراو بارمتةيةك دادطايةك يان اليةنيَكى فةرميي يان لة اليةن بريكاربؤكراو 

( سي هةزار دينارة يان ئةوةى هاوتايةتى، ئةطةر لة دةعواكةى خاوةن ماف 310111)تأمينات( دةدات برِةكةى )
 دةرضوو ئةوا بؤى دةطيٍَردريَتةوة، بةثيَضةوانة وةك داهاتيَكى كؤتايي بؤ سةنديكا تؤمار دةكريَت.

 (:16ماددةي )
 ي دووبارة( و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:12دةيةك بؤ ياساكة زياددةكريَت بة ريَزبةندى ) ماد

 (ي دووبارة:12ماددةى )
ثاريَزةرة راويَذكارةكان يان ئةوانةى ثيادةكارن )ممارس( دةتوانن نووسينطةى تايبةت بةخؤيان يان هاوبةش لة  يةكةم:

 جيَطركراوة، بكةنةوة.كردنيان كة لة الى سةنديكا رشويَنى كا
                       دةكريَت نووسينطة بةناويَكى تايبةت بةخؤى بكريَت كةوا لة تؤماريَكى تايبةت لة الى سةنديكا  دووةم:

                 تؤمار دةكريَت ئةويش لة دواى ئةو ريَكارانةى سةنديكا بة ريَنمايي ديارى دةكات و ئةجنومةنةكةى برِيارى 
 ةر دةدات.لةس
 (:17ماددةي )

بةشيَك بؤ ياساكة زياد دةكريَت بة رِيزبةندي )بةشى دةيةم( لة ذيَر ناونيشانى )كؤمثانياكانى ثاريَزةرايةتيي(، 
 ريَزبةندي بةشي دةيةمي ياساكة دةبيَتة )بةشي يازدةم(:
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 بةشي دةيةم
 (ي دووبارة:22ماددةى )

ثاريَزةرانى رِاويَذكار بؤيان هةية كؤمثانيايةكى مةدةنى ثيشةيي بؤ ثاريَزةرايةتى و راويَذكاريي ياسايي  يةكةم:
دامبةزريَنن بة سيفةتى هاوبةشيى ثيَكةوةيي لة رووى نةياريي و بةرثرسيَتييةوة بةرامبةر بةكةسانى ديكة لة 

يَشكةش كردنى راويَذى ياسايي و بؤيان نيية يةك نووسينطة يان زياتر بة مةبةستى ثاريَزةرايةتى كردن و ث
نويَنةرايةتى ئةو اليةنانة بكةن كةوا بةرذةوةندييةكانيان دذ بةيةكة و بؤيان هةية ثاريَزةرايةتى بكةن لة 

 ، بةطويَرةى بةندةكانى ئةو ريَككةوتنةى لة نيَوانيان واذووكراوة. ضوارضيَوةى كؤمثانيا يان لة دةرةوةى
ةسايةتي مةعنةوى هةية و مافى هةية ثيشةى ثاريَزةرايةتى بكات لة رؤذى تؤماركردنيةوة لة كؤمثانيا ك دووةم:

تؤمارى كؤمثانيا مةدةنييةكان لةالى بةشى كؤمثانياكان لة سةنديكا لةدواى ثةسةندكردنى ئةجنومةن لةسةر 
 ثيَرِةوى بنةرِةتى و طريَبةستى دامةزريَنةرى كؤمثانياكة.

ة ناويَكى طوزارةى شياو دةبيَت بة ثيشةكة يان ناوى هةموو هاوبةشةكانة يان ناوى ناوى كؤمثانياك سيَيةم:
يةكيَكيانة لةطةلَ )هاوبةشةكانى( و بةردةوام دةستةواذةى )كؤمثانياى مةدةنيي ثيشةيي ثاريَزةرايةتى( يان 

 )كؤمثانياى ثاريَزةرايةتي( لةدواى ديَت. 
 ضوارةم:

ةكانى مةطةر نى لة كؤمثانيا بيَتة خوارةوة بؤ كةسانى جطة لة هاوبةشهيض هاوبةشيَك مافى نيية لة مافةكا -1
 رةزامةنديي نووسراوي هةموويانةوة بيَت.بة

هةر هاوبةشيَك مافى هةية لة كؤمثانيا بيَتة دةرةوة لة دواى ئاطادار كردنةوةى هاوبةشةكانى لةم بارةيةوة بةالى  -1
 ( سىَ مانط.3كةم بةر لة )

تة هاوبةش لة زياتر لة يةك كؤمثانيا لةو كؤمثانيايانةى لةم ياسايةدا دةقييان ثاريَزةر مافى نيية ببيَ -3
 لةسةركراوة.

ثاريَزةر مافى نيية لة كؤمثانيا بة هاوبةش مبيَنيَتةوة ئةطةر لة ثيادةكردنى ثيشة قةدةغة كرابيَت يان ناوى لة  -4
 خشتةى ثاريَزةران لةبةر هةر هؤيةك بيَت، رةشكرابيَتةوة.

لة كاتى نةبوونى دةق بؤ ضارةسةرى حاَلةتى ثيَويست لة كؤمثانياكانى ثاريَزةرايةتيى مةدةني دةكريَت بؤ  ثيَنجةم:
 حوكمةكانى هاتوو لة ياساى مةدةني و ياسا بةركارةكانى ديكةى ثةيوةندار طةرانةوة بكريَت.

هةَلوةشاندنةوةو ثاكتاوكردنى سةرؤكي سةنديكا  يان ئةوةى نويَنةرايةتى دةكات طرتنةبةرى ريَكارةكانى  شةشةم:
 كؤمثانياى مةدةنيي ثاريَزةرايةتي بةثيَى ياساى ثاريَزةرايةتى و ريَنماييةكانى لة ئةستؤ دةطريَت.

ئةجنومةنى سةنديكا بؤى هةية ريَنمايي ثيَويست دةربارةى بةيانى طريَبةستى دامةزراندنى كؤمثانيا و  حةوتةم:
 ، دةربكات. ى سةنديكا و هةَلوةشاندنةوةى يان ثاكتاوكردنىضؤنيةتى ريَكارةكانى تؤماركردنى لةال
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، خؤماَلى بيَت يان بياني  ثيَويستة لةسةر طشت ئةو كؤمثانيايانةى ثاريَزةرايةتى كة لة هةريَم كار دةكةن هةشتةم:
نماييةى كة ثيَشرت بةثيَى ياساى ديكة دامةزراون، بارى ياسايي خؤيان بةثيَى حوكمةكانى ئةم ياساية و ئةو ريَ

( شةش مانط لة بةركاربوونى ئةم ياساية بطوجنيَنن و هةموارى بكةن. 5بةثيَى ئةم ياساية دةردةضن لة ماوةى )
 (.املعاملة باملثللةطةلَ رِةضاوكردنى بنةماى مامةَلةى ضوونيةك )

ركارةكان وةسفكراوة بؤ كؤمثانياكانى ثاريَزةرايةتى وةك كةسايةتييةكى مةعنةوى ئةو اليةنانة كة لة ياسا بة نؤيةم:
مةبةستةكانى بريكارنامةيي و ثيَرِِِاطةياندنى ياسايي و دادبيين و طشت ئةو كاروبارانةى كة ثةيوةنديدارن بة 

 ثيشةى ثاريَزةرايةتى كردنةوة تةنها لةو حاَلةتانة نةبيَت كة تيايدا ناكريَت.
 (:18ماددةي )

 ي دووبارة( و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:44ماددةيةك بؤ ياساكة زياددةكريَت بة ريَزبةندى ) 
 (ي دووبارة:44ماددةى )

 هةر ثاريَزةريَك كةسى ثلة يةكى دادوةر بيَت لةاليةن ئةو دادوةرة داواكةى نابينريَت. 
 (:19ماددةي )

 ي دووبارة( و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:14ماددةيةك بؤ ياساكة زياددةكريَت بة ريَزبةندى ) 
 (ي دووبارة:14ماددةى )

 سةنديكا بؤى هةية:
خاوةن ثيَداويستى تايبةت يان ئةوانةى منداَلى خاوةن ثيَداويستى تايبةتيان هةية لة رسوومات و بةشدارى  يةكةم:
 نةى سةنديكا ببةخشريَت.آلسا
 بةخشش )منحة( بدات بة ثاريَزةرى خاوةن ثيَداويستى تايبةت.  دووةم:
 يى بدات بة ثاريَزةرى خاوةن ثيَداويستى تايبةت. : قةرزى نةختينةسيَيةم

 (:20ماددةي )
دةستةواذةى )سةرؤكى سةنديكا( جيَطةى دةستةواذةى )نةقيبى ثاريَزةران( دةطريَتةوة لة هةر شويَنيَكى ياساى 

 ثاريَزةرايةتي هاتبيَت.
 (:21ماددةي )

 كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات. ئةجنومةنى سةنديكا بؤى هةية ريَنمايى ثيَويست بؤ ئاسان جيَبةجيَ
 (:22ماددةي )

 كار بة هيض دةقيَكى ياسايى يان برِياريَكى ناكؤك لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكريَت.
 



 

 19/7/2018 226)العدد(  ذمارة 11

 (:23ماددةي )
 ثيَويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجىَ بكةن.

 (:24ماددةي )
 وبوونةوةى لة رِؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان(دا جيَبةجىَ دةكريَت.رِؤذى بآلئةم ياساية لة 

 
 

 هؤيةكانى دةرضواندن
 

لة ثيَناو بةرزكردنةوةى ئاستى ثيشةيى و زانستى كارى ثاريَزةرايةتى ئةندامانى سةنديكا و ثةيرِةوكردنى 
شكةوتن و ثةرةسةندنانةى لةم بوارةدا هاتؤتة بةرضاوطرتنى بنةماكانى دميوكراسيةت و خؤطوجناندن لةطةلَ ئةو ثيَ

 كايةوة، ئةم ياساية دةرضويَندرا.
 
 
 
 

يوسف حممد صادق                                       جعفر ابراهيم ئيَمينكى            بيَطةرد دلشاد شكراهلل  
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى                        سةرؤكى ثةرلةمانى                                  سكرتيَرى ثةرلةمانى

 عيَراق  –كوردستان                              عيَراق –كوردستان            عيَراق                                -كوردستان 
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 ميهرةبان بةخشندةو خوداى بةناوى
 

 طةلةوة بةناوى
 عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني

  14  :دةرضوون ذمارةى
 9/7/2018: دةرضوون ميَذووى

 

ى هةمواركراو و، لةسةر داواى 1991(ى ساَلى 1(ى ياساى ذمارة )65( لة ماددةى )1حوكمى برِطةى )ثشت بة
(ى 3ئاسايى ذمارة )ى نذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان، و لةسةر ئةو ياساكارييةش كة ثةرلةمان لة دانيشت

تةش كة لة برِطةى )سيَيةم(ى )ماددةى يةكةم( لة ياساى ذمارة آل، بةثيَى ئةو دةسة ئةجناميداوة و 1/2/1112رؤذى 
 تى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دراوة، برِيارى دةركردنى ئةم ياسايةي دا:آلبةدةسة 1112(ى ساَلى 1)
 

 2018(ى سالَى 9ياساى ذمارة )
 ضوارةم ياساى سندوقى خانةنشينيي ثاريَزةران لة هةريَمى كوردستان ــ عيَراقياساى هةموارى 

 1999(ى سالَى 18ذمارة ) 
 (:1ماددةي )
 ( لة ياساكة زياددةكريَت بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:1زبةندي  )ضوارةم( بؤ ماددةي )ة ريبرطةيةك ب

لةطةلَ ئةجنومةنى سةنديكاى ثاريَزةرانى كوردستان بةرنامة و كاروبارةكاني  دةستة بة هةماهةنطي ضوارةم:
 ريَكدةخات بةجؤريَك كة  لةبةرذةوةندى ئةندامانى سةنديكا بيَت.

 (:2ماددةى )
 ( لة ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:3ماددةى )
 (:3ماددةى )

( سيَ ئةندامي  يةدةط ثيَكديَت كة نويَنةرايةتى هةر 3( سىَ ئةندامى ئةصَلى و )3دةستةى سندوق لة ) يةكةم:
 يةك لة ئةندامى دادوةريي و وةزارةتى دارايي و سةنديكاى ثاريَزةران دةكةن.

دةكات لة  دةستة لة اليةن نويَنةري ئةجنومةني دادوةريةوة سةرؤكايةتي دةكريَت كة نوينةرايةتي سندوق: دووةم
 بةردةم دادطاكان و فةرمانطةكاني تر.

يَت، وةزارةتى دارايي و رئةجنومةنى دادوةري ئةندامي ئةصَلى و يةدةط لة نيَو دادوةرانى ثلة يةكدا دةثاَليَو :سيَيةم
يَت  بة مةرجيَك ثلةي وةزيفيان لة رئابووري ئةندامي  ئةصَلى  و يةدةط لة نيَو فةرمانبةرانيدا دةثاَليَو

ريَوةبةري طشيت كةمرت نةبيَت، سةنديكاي ثاريَزةران ئةندامي ئةصَلى و يةدةط لة نيَو ثاريَزةرة بة
 يَت.رراويَذكارةكانيدا دةثاَليَو

 (:3ماددةى )
 ( لة ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:4برِطةى )ثيَنضةم(ى ماددةى )
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شيَوةي طريَبةست بؤ راييكردني كاروبارةكاني دةستة و كؤتايي مةندان بةندنى فةرمانبةران و كاردامةزرا ثيَنجةم:
ثيَهيَناني راذةكانيان بة جؤريَك مةرجةكاني دامةزراندن و دياريكردني مووضة و بنةماكاني بةرزكردنةوةي 

 هاتووة لة ياساي راذةي مةدةني رةضاوبكريَت.
 (:4ماددةي )

 ار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:(ي ياساكة هةمو5برِطةى )دووةم(ى ماددةى )
 دووةم: 

نة بةيةكجار لة ماوةى مانطةكاني  كانونى دووةم و آلثاريَزةر هاوبةشي )االشرتاك( بةشداربوون لة سندوقي سا -1
%(ي سي و ثيَنج لة سةدا ئابوونةي 36شوباتى هةر ساَليَك دةدات و، لة باري دواكةوتن لة وادةى دياري كراو )

 نةي دةخريَتة سةر.آلسا
( سةد و ثةجنا هةزار ديناريان لي 1610111ئةو ثاريَزةرانةي كة دةبنة ئةندامي سةنديكا بؤ يةكةم جار برِي ) -1

 وةردةطرييَت، ثيَدانى ئةو برِة ثارةية بة بةشداري كردني ثاريَزةر لة سندوقةكة ئةذمار دةكريَت.
 (:5ماددةي )

 (ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:13ماددةى ) هةردوو برِطةى )يةكةم( و )سيَيةم( لة
ثاريَزةر خانةنشني دةكريَت ئةطةر بة راثؤرتى ليذنةى ثزيشكى فةرمي سةمليَندرا كة دووضارى نةخؤشييةك  يةكةم:

( دوازدة 11) هاتووة تا رِادةى ثةككةوتة كردووة لة ثاريَزةرايةتى كردن و ماوةى ثاريَزةرايةتي كردنيشى بة
نةى بؤ راذةكةى آلسالَ  دادةندريَت ئةطةر لةم ماوةية كةمرت بيَت و بةرامبةرةكانى بةشداربوونى ئةو سا

( ثيَنج هةزار دينار 6111زيَدةكراوة لة سةنديكا و لة سندوق ليَى وةردةطرييَت بةو مةرجةى لةسةر بنةماى )
 بؤ هةر مانطيَك خانةنشني بكريَت.

( ثازدة سالَ دادةندريَت ئةطةر لةم ماوةية كةمرت بيَت و كؤضى 16ماوةى ثاريَزةرايةتى كردنى ثاريَزةر بة ) سيَيةم:
( لةسةر ئةو بنةماية تةرخان دةكريَت و عيالهدوايي بكات و، مووضةى خانةنشينى بؤ خيَزان و منداَلةكانى )
يَت بةرامبةر بةو ماوةيةى ماوة ياساييةكةى بةرامبةرةكانى بةشداربوونى لة سةنديكا و سندوق ليَ وةرناطري

 ثيَى تةواوكراوة.

 (:6ماددةى )
 (ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:14ثيَشةكى ماددةى )

 بةتةنها ئةو وادانةى داديَن بة وادةى ثاريَزةرايةتى كردن دادةندريَن بؤ مةبةستةكانى خانةنشينى ئةطةر ثاريَزةر لة برِى
 ئةو وادانة بةرامبةرةكانى هاوبةشي بةشداربوونى لة سةنديكا و سندوق بدات.

 (:7ماددةى )
 (ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:16برِطةى )دووةم(ى ماددةى )

ةى خانةنشينيان ئةو ثاريَزةرانةى لة هةريَمى كوردستان ثيَش بةركاربوونى ئةم ياساية خانةنشني كراون، مووض دووةم:
( ضوار هةزار دينار بةرامبةر هةر مانطيَكى ماوةى خانةنشينى و، 4111بؤ تةرخان دةكريَت لةسةر بنةماى )

 بؤ ئةم مةبةستةش دوايني بةشى مانط بة مانطيَكى تةواو دادةندريَت.
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 (:8ماددةي )

 وة:(ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية خوارةوة دةخويَندريَتة15ماددةى )
 (:16ماددةى )

دةكريَت نيَوانى مافةكانى خانةنشيين ثاريَزةرايةتى و هةر مافيَكى خانةنشينى ديكة كؤبكريَنةوة بةضاو  :يةكةم
ثؤشني لة سةرضاوةكةى بةو مةرجةى كؤى طشتيان زياتر نةبيَت لةو مووضةيةى ثاريَزةر لة سندوق شايستةى 

 د هةزار دينار زياتر نةبيَت.( يةك مليون و هةشت سة1211111دةبيَت و لة هةر حاَلةتيَكيش بيَت لة )
مووضةى خانةنشينى هاتوو بؤ ثاريَزةرى خانةنشينكراو لة وةزيفةيةكى ديكة لةو مووضةيةى خانةنشيين كة  :دووةم

 شايستةى دةبيَت كةم دةكريَتةوة بةطويَرةى حوكمةكانى ئةم ياساية. 
 (: 9ماددةي )

 و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:(ي ياساكة هةموار دةكريَت 12برِطةى )يةكةم(ى ماددةى )
: ئةطةر ثاريَزةر يان ثاريَزةرى خانةنشينكراو كؤضى دوايي كرد ئةوا مافةكانى خانةنشينى لة رؤذى مردنييةوة يةكةم

( دةطوازريَتةوة و لةم حاَلةتةش حوكمةكانى خانةنشينبوونى خيَزاني هاتوو لة ياساى عيالهبؤ خيَزان و منداَلةكانى )
 ةدةنى ثيادة دةكريَت.خانةنشينى م

  (: 10ماددةي )
 (ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:11ماددةى )
 بةدةر لة حوكمةكانى ماددةكانى ثيَشوو دةستة هةَلدةستيَت بة بةخشينى: (:21ماددةى )

( حةفت سةد و ثةجنا هةزار دينار بؤ خيَزانى ئةو 261111مووضةيةكى خانةنشينى كةمرت نةبيَت لة ) -يةكةم
 عيَراق شةهيد بوون. –ثاريَزةرانةى لة خةباتي بزووتنةوةى رزطارخيوازى كوردستان 

ريَزةرانةى لة ( شةش سةد هةزار دينار بؤ خيَزانى ئةو ثا511111مووضةيةكى خانةنشينى كةمرت نةبيَت لة ) -دووةم
و تا دةرضوواندنى ياساى  13/11/1991تى ناوةندي لة ئيدارةى كوردستان لة آلدواى وازهيَنانى دةسة

 ، كؤضى دواييان كردووة. 1999(ى ساَلى 12سندوقى خانةنشيين ثاريَزةران ذمارة )
 (:11ماددةى ) 
 دةخؤيَندريَتةوة:(ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية 11ماددةى )

 (:22ماددةى )
ي سةنديكاى ثاريَزةرانى كوردستان يَم ثيَش ثيَكهيَنانى ليذنةى كاتماوةى ثاريَزةرايةتى كردن لة دةرةوةى هةر -يةكةم

بؤ مةبةستةكانى ئةم ياساية هةذمار دةكريَت ئةويش بؤ ئةو ثاريَزةرانةى لة  3/1/1993لة ريَكةوتى 
 تؤمار كراون. 9/4/1113سةنديكا ثيَش ريَكةوتى 

تؤمار كراون لةوانةى داواى  9/4/1113ثيَويستة لةسةر ئةو ثاريَزةرانةى لة سةنديكا كةوا ثيَش  -دووةم
خستنةسةرى ماوةى ثاريَزةرايةتى كردنيان دةكةن لة الى سةنديكاى ثاريَزةرانى هةريَمى كوردستان بؤ 

 نة لة سةنديكا و سندوق بدةن.آلسا مةبةستى خانةنشينكردن، بةرامبةرةكانى بةشداربوونى ئةو
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 (: 12ماددةى ) 
 كار بة هيض دةقيَكى ياسايى يان برِياريَكى ناكؤك لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكريَت.

 (: 13ماددةى )  
 ثيَويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدار حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجىَ بكةن.

 (:  14ماددةى )  
 وبوونةوةى لة رِؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان(دا جيَبةجىَ دةكريَت.آلب ئةم ياساية لة رِؤذى

 

 

 هؤيةكاني دةرضواندن
 

لةثيَناو ثاراستين ماف و دابني كردني ذيانيَكي شايستة بؤ ثاريَزةران و خيَزانةكانيان، بة لةبةر ضاوطرتين ثةرةسةندن 
 دةرضويَندرا. و طؤرِانكاريية كؤمةآليةتي وئابوورييةكان، ئةم ياساية

 

 

 

 

يوسف حممد صادق                                       جعفر ابراهيم ئيَمينكى            بيَطةرد دلشاد شكراهلل  
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى                        سةرؤكى ثةرلةمانى                                  سكرتيَرى ثةرلةمانى

 عيَراق  –كوردستان                              عيَراق –كوردستان            عيَراق                                -كوردستان 
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 ميهرةبان بةخشندةو خوداى بةناوى
 

 طةلةوة بةناوى
 عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني

  11  :بريار ذمارةى
 26/6/2018: برِيار ميَذووى

 ارـرِيـب
 2018(ى سالَى 11ذمارة )

(ي ساَلي 1راق ذمارة )( لة ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ـ عي44َو  39ثاَلثشت بة حوكمي ماددةكانى )
 -دا ئةم برِيارةي دا:15/5/1112( لة رؤذي 1ذمارة )ي هةمواركراو، ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين 1991

 يةكةم:
راق كة ناويان لة خوارةوةدا قبوولكردني دةست لة كاركيَشانةوةي ئةم ئةندامانةي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَ 

 هاتووة، لةو ليذنانةي خوارةوة:
 ـ )سعيد حممد سعيد( لة ئةنداميةتى ليذنةى مافةكانى مرؤظـ. 1
 ـ )مستةفا امحد محد( لةئةنداميةتى ليذنةى ئةوقاف و كاروباري ئايين. 1

 دووةم:
 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق كة ناويان لة خوارةوةدا هاتووة لةو ليذنانةي خوارةوة: زيادكردنى ئةم ئةندامانةي

 جينؤسايد و زيندانياني سياسي.هيدان و قوربانياني ة)سعيد حممد سعيد( بؤ سةر ليذنةى كاروباري ثيَشمةرطة وشـ 1
 ـ )مستةفا امحد محد( بؤ سةر ليذنةى كشتوكالَ و ئاذاَلداري و ئاوديَرى و بةنداوةكان.2

 سيَيةم:
ةرميي )وةقايعي ـةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي ف15/5/1112ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني لة 

 دةكريَتةوة.كوردستان(دا بآلو
 
 

 جعفر إبراهيم ئيَمينكى                                                                                    
 جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق                                                                                   
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 وردبينان سةنديكاى ذميَرياران و
 2018/ 9/7لة  10181ذمارة: 

 2018( سالَى 1ريَنمايى ذمارة )
 كاركردنى ضاوديَراني ذميَريارى مؤلَةت ثيَدراو لة هةريَمى كوردستان

 1111(ى ساَلى 12ردستان ذمارة )ثاَلثشت بة هاتوو لة حوكمةكانى ياساى سةنديكاى ذميَرياران و وردبينانى كو
 

 -نةى خوارةوة بن :آلى ئةم خادراو لة هةريَمى كوردستان ثابةندذميَريارى مؤلةت ثيَثيَويستة ضاوديَرانى  -1

بة هةموو توانايةكيان بةثىَ ثيَوةرةكانى هونةرى و ثيشةيى كارثيَكراو لة هةريَمى ةكان جيَهيَنانى ئةركبة - أ
بةكارى  ثةيوةستى راثؤرتةكان و ئامادةكردنى وردبينى ارىكوردستان و عيَراق ، هةروةها ئةجنامدانى ك

كةسانةى كة شارةزان و ضاالكن لة  وئةيان ضاوديَرى ثيشةيى ثيَويست لةاليةن خودى خؤيان  ووردبينى بةثيَ ى
 بة شيَوةى راستةوخؤ .ان بوارى وردبينى كار دةكةن لة ذيَر سةرثةرشتي

هةر بةرذةوةنديةكى تاكة دةبيَت لة هزريانةوة سةربةخؤبن ، بىَ اليةن بن بة شيَوةيةكى بابةتى بةدةر بن لة  - ب
كةسى كة دةبيَتة ريَطرى اليةنى بابةتى و ئةمانةتى كارى ثيشةيى . دةبيَت راستيةكان بة دروستى خبةنة رِوو ، 
هةروةها ئازاد بيَت لة هةر ناديدة و دذة بةرذةوةنديةكان و بةدوور بيَت لة ثةيوةندييةكان و هةَلويَستةكان كة 

 ثيشةييةكان. كاريطةرى دةكاتة سةر برِيارة

ةكان لة نيَوان يشةيية ثينئةريَ يةثابةند بيَت بة ياسا و ريَسا ثيادةكراوةكان و ئاطاداربيَت لة ثاراستنى ثةيوةند - ج
رةوشتى ثيشةيى لة كةردار  كة ارى كردن لة هةر كاريَكبةشدئةندامان لةطةلَ خؤ بة دوور طرتن لة هاندان و 

 ماندوو بوونى بة ثىَ ى ريَنماية ثةيرةوكراوةكان. ثاثةند بيَت بة دياركردنىبكات هةروةها 

، بة  ئةجنام دةدات رِاثؤرتى بارودؤخى دارايى ضاالكيةكانى و  ى كة كارى وردبينىةاليةن وثيَويستة داوابكات لة - د
شيَوةى سيستةمى بة لة اليةن سةنديكاى ذميَرياران وردبينان بؤ تةواو كردنى رِاثؤرتةكان  ثةسةندكردنى 

 .)ئوصولي(

طة و بابةتةكانى هاتوو كارثيَكراو لة هةريَمى بنضينةى رةوشتى ثيشةيى بة سةرجةم برِ تةواوىبة بيَت  ثابةند - ه
 كوردستان و عيَراق .

 

كار بة هيض راثؤرتيَكى دارايى  ناكريَت كة دةرضوو بيَت لةاليةن نووسينطةكانى ضاوديَران و ريَكخةرانى  -1
ة كاركردن لة هةريَمى كوردستان ئةطةر هاتوو ثةسةند نةكرابيَت لةاليةن ةت ثيَدراون بذميَريارى ئةوانةى مؤَل

 سةنديكا .

 لةسةر اليةنى ثةيوةندار ثيَويستة ئاسانكارى ثيَويست بكات بؤ مةبةستى جىَ بةجىَ كردنى ئةم ريَنمايانة. -3

 عى كوردستان( .يكرنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى )وةقاوآلجيَ بةجيَ دةكريَت لة بةروارى ب ئةم رِيَنمايية -4

 ئةجنومةنى سةنديكاى                                                                                                             
 ذميَرياران و وردبيناني كوردستان                                                                                                               
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 عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني

 8/7/2018لة  4/3/1566ذمارة: 
 
 
 

 
 

 

 2018ى سالَى بةيان

وقايعى )وكردنةوة لة رؤذنامةى فةرمى آل)ياساى ب 1999(ى ساَلى 4(ى ياساى ذمارة )2حوكمى ماددة )ثشت بة
)ياساى هةموارى  1112(ى ساَلى 1عةرةبى ياساى ذمارة )كوردستان( و، لةبةر ئةوةى هةَلةى ضاث لة كوردى و 

لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق(،  1114(ى ساَلى 25ياساى هاتووضؤى ذمارة ) يةكةمى هةموارى جيَبةجيَكردنى
  بؤية بةثيَويست زانرا هةَلةكان راست بكريَنةوة و، دةقةكان بةم شيَوةيةى خوارةوة خبويَندريَتةوة:

 (ى ياساكة بة زمانى كوردى بةم شيَوةيةى خوارةوةية:3)دووةم( لة ماددةى )ـ برِطةى 1
(، استهتار(، يان بيَ باكي )رعونةدووةم: ئةطةر تاوانةكة ئةجنامدرابوو لة كاتي ليَخوريين سوارؤيةكة بة سةركيَشي )

و بيَت، يان يارمةتي ئةو يان شوفيَرةكة لة ذيَر كاريطةري ماددةيةكي سةرخؤشكار )مسكر(، يان هؤشبةر )خمدر( بو
كةسةي نةدابيَت كةوا تاواني ليَكراوة، يان داواي يارمةتي نةكردبيَت بؤي لةطةلَ بووني تواناي يارمةتيداني، ئةوا 

( سيَ سالَ زياتر نةبيَت وة بة 3سزاكةي دةبيَتة بةندكردن )احلبس( بؤ ماوةيةك لة يةك سالَ كةمرت نةبيَت و لة )
( يةك مليؤن وثيَنج سةد هةزار 1611111( يةك مليؤن دينار كةمرت نةبيَت و لة )1111111ثيَبذاردنيَك كة لة )

 دينار زياتر نةبيَت، لةطةلَ ليَراكيَشانةوةي مؤَلةتي ليَخورين بؤ ماوةيةك لة يةك سالَ كةمرت نةبيَت.
 (ى ياساكة بة زمانى عةرةبي بةم شيَوةيةى خوارةوةية:3ـ برِطةى )دووةم( لة ماددةى )1

 عن تقل ال بغرامة و سنوات ثالث( 3) على تزيد وال واحدة سنة عن تقل ال مدة احلبس العقوبة كونثانيًا: ت
، مع سحب إجازة السوق ملدة ال دينارومخسمائة ألف  مليون( 0511111) على تزيد والمليون دينار ( 0111111)

 خمدر وأ مسكر تأثري حتت السائق كان وأ استهتار أو برعونة ملركبةا قيادة ثناءأ اجلرمية ارتكبت ذاإ تقل عن سنة واحدة
 .ذلك من متكنه مع املساعدة له يطلب مل أو اجلرمية عليه وقعت من مبساعدة يقم مل وأ

 
 
 
 

 

 شكراهللبيَطةرد دلشاد                                                                                                    
 انىثةرلةمــكرتيَري  ـس                                                                                                    

 عرياق ـتان ـكوردس                                                                                                   
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 ئةجنومةنى دادوةرى
 25/6/2018لة  1041ذمارة: 

 

 2018ى سالَى انبـةيـ
  -برِيارماندا بة : 1112ى ساَلى (13)تى دادوةرى ذمارة آل( لة ياساى دةسة2حوكمى ماددةى)ثشت بة
 يةكةم :

 (  1/2/1112رؤذ لةبةروارى ) (31) عيَراق بؤماوةى -شووى دادطاكانى هةريَمى كوردستاندةست ثىَ كردنى ث

 دووةم :
هةية كة لة خوارةوة هاتووة بة  ئةو كيَشانةى ثةيوةندييان بة )كاروبارى شارستانى و بازرطانى و بارى كةسينةوة (

  -كيَشة و داواى بة ثةلة دادةنريَن :
 ثيَراطةياندنى ياسايى .( و احلجز االحتياطي) ( و طلدانةوةى يةدةطعريضة الدعوىوةرطرتنى داوانامة) -1

ى (23)ئةو كيَشة و ثرسة بة ثةالنةى دةروازةى دةيةم لة كتيَبى يةكةمى ياساى دادبينى شارستانى ذمارة -1
 ديارى كردوون . 1959ساَلى

ئةو داوايانة طلدانةوةى سةرةتايى تيَداية يا داواى دواخستنى جيَبةجيَكردنى برياريَك يا مامةلةيةكى تيَدا  -3
 دةكات .

 ( استمالكمريى بؤ مولك سةندنةوة) داواى -4

 ئةو داوايانة داواليَكراو قةدةغة دةكريَت لة ضوونة دةرةوةى هةريَم . -6

 ى بكةويَتةوة .ن )افالس( و هةر داوايةكى تر ليَداواى ماية ثوض بوو -5

 ( و ثاكتاوكردنى وةقف و ضؤَلكردنى بة كريَدراو .شفعةداواى هةَلطرتنةوةى و ليَك كرينةوة) -2

حقوق السقى وا اجلرى واملسيل ) تايبةت بة مافةكانى ئاودان و ريَطةى جؤطةلة و سووالوكة و هاتووضون داواكانى -2
 ( مافةكانى )ارتفاق( واملرور

 داواى ثاكتاو كردنى كؤمثانيا و ئةو داوايانةى ليَى دةبنةوة . -9

 نازناو (  ،ناو  ،داواكانى راست كردنةوةى )تةمةن  -11

 رمسى يان نيمضة رمسى دةزطا طشتيةكان تيادا اليةنة .ئةو داوايانةى فةرمانطةى  -11

 ( و ديتنى مندالَ و رةضةلةك )نسب( حضانة( و دايةنى)نفقةداواكردنى خةرجى بذيَوى) -11

 ( .اثبات الرشدداواكانى سةملاندنى ثيَطةيشتووى ليَهاتووى ) -13

 ( وصىداواكانى الدانى سةركار)قيم( و ثىَ سثيَرداو )  -14

 ريات و ئةو مامةالنةى ليَيان دةكةونةوة .داواكانى دابةشكردنى م -16

 دانابيَت . ىئةو داوايانةى ياسايةك بة ثةلة -15
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 سيَيةم :
 جطة لةو داوا و كيَشانةى لة برِطةى دووةمى ئةو )بةيان(ة داهاتوو دادطا بؤى هةية داوا لة ماوةى ثشووى 

 . ببينيَت ئةطةردادطاكان 
 دةكةويَتةوة . بؤ دادطا دةركةوت لة دواخستنى داواكة زيان - أ

 هةردوو اليةنى داواكة داواى دادبينى لة كاتى ثشووى دادطاكان بكةن . - ب
 داواكة طةيشتبووة قؤناغى كؤتايى . -ج

 ضوارةم:
 طشت مامةلةكانى دادطا لة كاروبارى ئاسايى خؤيان لة كاتى ثشووى دادطاكان بةردةوام دةبن .

 

 

 ج/سةرؤك                                                                                                                       
 حممدبنطني قاسم                                                                                                                       

 سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى ل/                                                                                                          
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 وةزارةتى ناوخؤ
 25/6/2018لة  8698ذمارة: 

 
 

 2018( سالَى 9بةيانى ذمارة )
 

 هةلَوةشاندنةوةى بةيانى تايبةت بة خةرج كردنى سوتةمةنى بة سيستةمى كارتى ئةليكرتؤنى بؤ 
 2018 (ى سالَى4) ئؤتومبيَلةكانى وةزارةتى ناوخؤ ذمارة

 

تايبةت بة فرؤشتنى ئؤتؤمبيَلةكانى حكومى و ئةليكرتؤنى كردنى  1112(ى ساَلى 1لةبةر دةرضونى ريَنمايى ذمارة)
( و كاركردنى بة  14/1/1112لة  114خةرج كردنى سوتةمةنى كة لة رؤذنامةى وةقايعى كوردستان ذمارة )

  -ريَنماييةكى طشتطري برِيارماندا بة :

تايبةت بة خةرج كردنى سوتةمةنى بة سيستةمى  1112(ى ساَلى 4ذمارة ) نبةيامناهةَلوةشاندنةوةى  يةكةم :
لة  111كارتى ئةليكرتؤنى بؤ ئؤتؤمبيلةكانى وةزارةتى ناوخؤ كة لة رؤذنامةى وةقايعى كوردستان ذمارة )

 وكراوةتةوة .آل( ب14/1/1112
 تةوة لة رؤذى دةرضوونيةوة كارى ثيَدةكريَت .لة رؤذنامةى ) وةقايعى كوردستان ( بآلودةكريَئةم بةيانة  دووةم :

 
 

 ارىـم سنجـريـك                                                                                                           
 ؤـخوةزيـرى نـاو                                                                                                          
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 

 الشعب باسم        
 العراق – كوردستان برملان

 9: اإلصدار رقم
 7/7/8102: اإلصدار تأريخ

، وبناًء على ما عرضه  املعدل 0991( لسنة 0( من القانون رقم )55( من املادة )0حكم الفقرة )استنادًا إىل 
( بتأريخ 0، وبناًء على ما شرعه الربملان يف جلسته االعتيادية رقم ) العدد القانوني من أعضاء الربملان

( من )املادة األوىل( من القانون رقم ، ومبوجب السلطة املمنوحة لرئاسة الربملان مبوجب الفقرة )ثالثًا 15/5/1102
 ، قرر إصدار القانون اآلتي: 1102( لسنة 1)

 8102( لسنة 5القانون رقم )
 قانون إنفاذ قانون التعديل العشرين لقانون املالك

 املعدل 0991( لسنة 85رقم )
 العراق -يف إقليم كوردستان 

 (: 0املادة )
، ويعمل  العراق –، يف إقليم كوردستان  املعدل 0951( لسنة 15)ينفذ التعديل العشرين لقانون املالك رقم 

 بأحكامه.
 (: 8املادة )

 على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
 (:3املادة )

 ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
 (:4املادة )

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

 
 األسباب املوجبة

  لغرض حتديد العناوين الوظيفية ومن أجل تنفيذ القانون املذكور يف اإلقليم، فقد شرع هذا القانون.
 
 

يوسف حممد صادق                                                        جعفر ابراهيم ئيمينكى                    بيَطةرد دلشاد شكراهلل                 
 العراق -كوردستان رئيس برملان            العراق -نائب رئيس برملان كوردستان            العراق -كوردستان  سكرتري برملان
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 

 الشعب باسم        
 العراق – كوردستان برملان

 01: اإلصدار رقم
 7/7/8102: اإلصدار تأريخ

 
املعدل، وبناًء على ما عرضه  0991( لسنة 0( من القانون رقم )55( من املادة )0استنادًا إىل حكم الفقرة )

( بتأريخ 0العدد القانوني من أعضاء الربملان، وبناًء على ما شرعه الربملان يف جلسته االعتيادية رقم )
السلطة املمنوحة لرئاسة الربملان مبوجب الفقرة )ثالثًا( من )املادة األوىل( من القانون رقم ، ومبوجب 15/5/1102

 ، قرر إصدار القانون اآلتي:1102( لسنة 1)
 

 8102( لسنة 9القانون رقم )
 قانون إنفاذ قانون مكافحة االجتار بالبشر

 العراق -يف إقليم كوردستان  8108( لسنة 82رقم )
 (: 0املادة )

 العراق، ويعمل بأحكامه. –يف إقليم كوردستان  1101( لسنة 12فذ قانون مكافحة االجتار بالبشر رقم )ين
 (: 8املادة )

العراق وشاغلي املناصب فيها حمل املؤسسات والدوائر االحتادية وشاغلي  –حتل مؤسسات ودوائر إقليم كوردستان 
 املناصب فيها أينما ورد ذكرها يف هذا القانون.

 (: 3دة )املا
 على اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

 (:4املادة )
 ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

 (:5املادة )
  ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(.

 
 األسباب املوجبة

بالبشر واحلد من اآلثار اخلطرية هلا ومعاقبة اجملرمني ومحاية كرامة األفراد وتنفيذ بغية القضاء على جرائم االجتار 
  القانون املذكور يف اإلقليم، فقد شرع هذا القانون.

 
يوسف حممد صادق                                                        جعفر ابراهيم ئيمينكى                    بيَطةرد دلشاد شكراهلل                 

 العراق -كوردستان رئيس برملان            العراق -نائب رئيس برملان كوردستان            العراق -كوردستان  سكرتري برملان
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 

 الشعب باسم        
 العراق – كوردستان برملان

 08: اإلصدار رقم
 7/7/8102: اإلصدار تأريخ

املعدل، وبناًء على ما عرضه  0991( لسنة 0( من القانون رقم )55( من املادة )0استنادًا إىل حكم الفقرة )
( بتأريخ 1العدد القانوني من أعضاء الربملان، وبناًء على ما شرعه الربملان يف جلسته االعتيادية رقم )

املمنوحة لرئاسة الربملان مبوجب الفقرة )ثالثًا( من )املادة األوىل( من القانون رقم ، ومبوجب السلطة 0/2/1102
 ، قرر إصدار القانون اآلتي:1102( لسنة 1)

 
 8102( لسنة 7القانون رقم )

 8119( لسنة 3قانون العمل بقانون مكافحة اإلرهاب رقم )
 العراق -يف إقليم كوردستان 

 
 (: 0املادة )

 .1115( لسنة 3ون مكافحة اإلرهاب رقم )يعمل بأحكام قان
 (: 8املادة )

 على جملس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
 (:3املادة )

 ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(.
 

 األسباب املوجبة
 

وممتلكات مواطين اإلقليم وإرساء الطمأنينة واالستقرار فقد شرع هذا  لغرض مكافحة جرائم اإلرهاب ومحاية أرواح
 القانون.

 

 

 

يوسف حممد صادق                                                        جعفر ابراهيم ئيمينكى                    بيَطةرد دلشاد شكراهلل                 
 العراق -كوردستان رئيس برملان            العراق -نائب رئيس برملان كوردستان            العراق -كوردستان  سكرتري برملان
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 

 الشعب باسم        
 العراق – كوردستان برملان

 03: اإلصدار رقم
 9/7/8102: اإلصدار تأريخ

 

املعدل، وبناًء على ما عرضه العدد  0991( لسنة 0)( من القانون رقم 55( من املادة )0استنادًا إىل حكم الفقرة )
، 1/2/1102( بتأريخ 3القانوني من أعضاء الربملان، وبناًء على ما شرعه الربملان يف جلسته االعتيادية رقم )

، 1102( لسنة 1ومبوجب السلطة املمنوحة لرئاسة الربملان مبوجب الفقرة )ثالثًا( من )املادة األوىل( من القانون رقم )
 قرر إصدار القانون اآلتي:

 
 8102( لسنة 2القانون رقم )

 قانون التعديل الثالث لقانون احملاماة
 0999( لسنة 07العراق رقم ) –يف إقليم كوردستان 

 (: 0املادة )
 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:3تضاف فقرة بتسلسل )رابعًا( إىل املادة )

تعترب مدة ممارسة احملاماة خدمة جمزية ألغراض التعيني والعالوة والرتفيع والتقاعد يف الدوائر الرمسية والقطاع  رابعاً:
 املختلط.

 (: 8املادة )
 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:4تضاف فقرة بتسلسل )عاشرًا( إىل املادة )

وردستان العراق بصورة دائمة، مع مراعاة مبدأ املعاملة عاشرًا: أن يكون حاماًل للجنسية العراقية ومقيمًا يف ك
 باملثل.
 (: 3املادة )

 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:5تعدل املادة )

 (:5املادة )
 ال جيوز اجلمع بني عضوية النقابة والوظائف العامة أو النقابات املهنية األخرى أو أية نقابة أخرى للمحامني. أوالً:

 على رئيس وأعضاء جملس النقابة ورؤساء الفروع التفرغ ألعمال النقابة، وعدم ممارسة احملاماة يف هذه املدة. ثانياً:
 (: 4املادة )

 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:00تعدل املادة )
 (:00املادة )

 حيدد جملس النقابة أسس ومعايري القبول والتسجيل يف النقابة. أوالً:
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للنقابة احلق يف تأسيس معهد أو مركز خاص على أسس علمية أو مهنية إلعداد وتدريب وتأهيل الراغبني يف  ثانياً:
 االنتماء إىل النقابة أو املنتمني إليها، ويصدر جملس النقابة نظامًا لتنظيم أمور املشمولني بأحكام هذه الفقرة.

)أواًل( و)ثانيًا( من هذه املادة، يتألف سجل احملامني وفق مع مراعاة األحكام واألسس الواردة يف الفقرتني  ثالثاً:
 التسجيل واألقدمية من األمساء اآلتية:

 أمساء احملامني املستشارين.  -0
 أمساء احملامني املمارسني. -1
 أمساء احملامني املتمرنني. -3

 (: 5املادة )

 اآلتي: ( من القانون وتقرأ على الوجه03تعدل الفقرة )أواًل( من املادة )
على احملامي دفع بدل االشرتاك والرسوم املقررة سنويًا خالل شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة، وعند  أوالً:

 %( مخسة وعشرين من املائة من بدل االشرتاك والرسوم السنوية.15التأخر عن املدة احملددة، تضاف إليها نسبة )
 (: 9املادة )

 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:05ة )تعدل الفقرة )رابعًا( من املاد
حتتسب مدة اخلدمة يف احملاكم، واإلدعاء العام، والدوائر العدلية أو مديريات احلقوق يف إحدى دوائر اإلقليم أو  رابعاً:

التدريس يف كليات القانون، بعد نيل شهادة البكالوريوس يف القانون أو ما يعادهلا، ألغراض التدرج املنصوص 
 يه يف هذا القانون.عل

 (: 7املادة )

 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:15تعدل الفقرة )أواًل( من املادة )
على الشركات الوطنية )املساهمة أو ذات املسؤولية احملدودة( واألجنبية العاملة يف اإلقليم، أو اليت هلا فرع يف  أوالً:

ة الصناعة واهليئة العامة لالستثمار وشبكات اإلعالم واملنظمات، اإلقليم، والبنوك واملعامل املسجلة لدى وزار
 التعاقد مع حمام أو أكثر لتقديم املشورة القانونية.

 (: 2املادة )

 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:15تعدل املادة )
 (: 15املادة )

يسها وتسجيلها أو تسجيل فرعها من ال جيوز تسجيل أية شركة، وطنية كانت أو أجنبية، إال بعد تنظيم عقد تأس
 قبل حمام ممارس يف األقل.
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 (: 9املادة )

 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:35تعدل الفقرة )ثانيًا( من املادة )
 ثانياً:

( مليوني دينار أو ما 101110111%( عشرة من املائة من قيمة احملكوم به على أن ال تزيد على )01. بنسبة )0
 يعادهلا.

( مليون دينار أو ما 001110111%( مخسة من املائة من قيمة بدل االستمالك على أن ال تزيد على )5. بنسبة )1
 يعادهلا.

( مائتان ومخسون ألف 1510111( مائة ألف دينار أو ما يعادهلا وال يزيد على )0110111. مبا ال يقل عن )3
 حمددة القيمة ويف الدعاوى اجلزائية اليت يتم البت فيها دينار أو ما يعادهلا يف األحوال الشخصية والدعاوى غري

 باحلق املدني.
 (: 01املادة )

 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:39تعدل الفقرة )أواًل( من املادة )
للمحامي االتفاق مع موكله بعقد حتريري، ويصدق العقد لدى النقابة حبضور الطرفني مقابل دفع رسم مقطوع  أوالً:

 ( مخسة عشر ألف دينار أو ما يعادهلا.050111قداره )م
 (: 00املادة )

 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:42تعدل املادة )
 (:42املادة )

( ثالث سنوات وذلك 3جتتمع اهليئة العامة للنقابة يف مؤمتر عام بناء على دعوة جملس النقابة مرة واحدة كل ) أوالً:
 من خالل مندوبني حتدد نسبهم من قبل جملس النقابة وخيتارون باالنتخاب.

 هذه احلالة ينعقد حبضور ينعقد املؤمتر حبضور األغلبية املطلقة للمندوبني وخبالفه يؤجل إىل اليوم التالي ويف ثانياً:
( 31( ثلث عدد املندوبني وخبالفه حيدد جملس النقابة موعدًا آخرًا مناسبًا لعقد املؤمتر، على أن ال يتجاوز )0/3)

 ثالثني يومًا.
حيدد املؤمتر تأريخ وكيفية إجراء انتخاب )الرئيس وأعضاء جملس النقابة( وحلني حلول هذا التأريخ يستمر جملس  ثالثاً:

 النقابة إلدارة الشؤون اليومية للنقابة فقط.
يتحقق النصاب القانوني للهيئة العامة للنقابة النتخاب )الرئيس وأعضاء جملس النقابة( حبضور األغلبية  رابعاً:

( 0/3املطلقة لألعضاء املسجلني وخبالفه يؤجل االنتخاب إىل اليوم التالي ويتحقق النصاب القانوني حبضور )
( ثالثة 3عضاء املسجلني، وعند تعذر ذلك يستمر الرئيس وأعضاء جملس النقابة يف أعماهلم ملدة )ثلث عدد األ

( الثالث جترى االنتخابات 3( ثلث عدد األعضاء بعد مضي مدة األشهر )0/3أشهر، وعند عدم حضور )
 بنسبة احلاضرين.
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 (: 08املادة )

 :( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي49تعدل املادة )
 (:49املادة )

 متارس اهليئة العامة للنقابة من خالل مندوبيها يف املؤمتر السلطات واالختصاصات اآلتية: أوالً:
. مناقشة أعمال جملس النقابة وتصديق وإقرار احلسابات اخلتامية للميزانية السابقة وإقرار املوازنة اجلديدة اليت 0

 املقبلة.( الثالث 3يعدها جملس النقابة للسنوات )
                 . النظر يف شؤون احملامني الواردة يف جدول األعمال وحسمها والبت يف االقرتاحات املقدمة إليها يف كل ما 1

 يتعلق بذلك.
 . اقرتاح تعديل الرسوم واالشرتاكات والغرامات للنقابة وصندوق التقاعد.3
 األعضاء احلاضرين.. تكون قرارات املؤمتر العام ملزمة وتصدر بأغلبية 4

تدعو اهليئة املشرفة على أعمال املؤمتر اهليئة العامة بكامل أعضائها املسجلني يف السجل واملسددين لبدل  ثانياً:
االشرتاك السنوي النتخاب رئيس النقابة واألعضاء األصليني واالحتياط جمللس النقابة يف اليوم احملدد هلذا 

اإلدارية والفنية وال حيق هلا التدخل يف سري االنتخابات أو نتائجها، ويشرف الغرض وتقوم بتنظيمه من الناحية 
                  قضاة من حمكمة االستئناف املختصة يف املنطقة على إجراء االنتخابات وتنظيم حماضرها وتثبيت

 نتائجها وإعالنها.
 

ة االنتخابات واليت جيب ختتص حمكمة متييز اإلقليم بالنظر بصورة مستعجلة يف الطعون املقدمة حول عملي ثالثاً:
( مخسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي إلعالن نتائج االنتخابات ويكون قرار احملكمة يف 05تقدميها خالل مدة )

هذا اخلصوص خاضعًا للطعن فيه لدى اهليئة العامة حملكمة التمييز عن طريق طلب التصحيح وذلك خالل مدة 
 ( مخسة عشر يومًا.05)

 

 (: 03املادة )

 ( من القانون وتقرءان على الوجه اآلتي:51تعدل الفقرتان )أواًل( و)ثانيًا( من املادة )
( 0/3( ثلثي جملسها أو )1/3جيتمع مندوبو املؤمتر العام بصورة استثنائية يف مركز النقابة بناء على دعوة ) أوالً:

 ثلث األعضاء املسجلني.
 

( ثلث عدد املندوبني من أعضاء املؤمتر يف األقل، 0/3تثنائي حبضور ): يتحقق النصاب القانوني لالجتماع االسثانياً
 وخبالفه يؤجل إىل اليوم التالي وعند تعذر حتقق هذا العدد ينفض االجتماع.
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 :(04املادة )
 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:52تعدل الفقرة )أواًل( من املادة )

 

يق العقد لتسيري أعمال النقابة وإنهاء خدماتهم على أن تراعى يف ذلك تعيني املوظفني واملستخدمني عن طر أوالً:
 شروط التعيني والرواتب وأسس الرتفيع الواردة يف قانون اخلدمة املدنية.

 (: 05املادة )

 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:55تعدل املادة )
 (: 55املادة )

رئيس النقابة أو رئيس اإلدعاء العام أو أية حمكمة أو جهة رمسية أو من حترك الشكوى االنضباطية حتريريًا من قبل 
( ثالثون ألف دينار أو ما يعادهلا، تعاد له إن كان حمقًا 310111املوكل ويف هذه احلالة يدفع املوكل تأمينات قدرها )

 يف دعواه، وخبالفه تسجل إيرادًا نهائيًا للنقابة.
 (: 09املادة )

 املكرر( وتقرأ على الوجه اآلتي: 02انون بتسلسل )تضاف مادة إىل الق
 ( املكرر:02املادة )

 للمحامني املستشارين أو املمارسني فتح مكاتب خاصة بهم أو مشرتكة هلم يف حمل عملهم املثبت لدى النقابة. أوالً:
النقابة ت اليت حتددها جتوز تسمية املكتب باسم خاص به يسجل يف سجل خاص لدى النقابة وذلك بعد اإلجراءا ثانياً:

 بتعليمات ويقرها جملسها.
 (: 07املادة )

يضاف فصل إىل القانون بتسلسل )الفصل العاشر( وحتت عنوان )شركات احملاماة(، ويغري تسلسل )الفصل العاشر( من 
 القانون اىل )الفصل احلادي عشر(:

 ( املكرر:22املادة )
للمحامني املستشارين تأسيس شركة مدنية مهنية للمحاماة واالستشارات القانونية بصفة شركاء متضامنني  أوالً:

خصومة ومسؤولية جتاه الغري يف مكتب واحد أو أكثر لغرض ممارسة احملاماة وتقديم االستشارات القانونية وال 
ة احملاماة يف إطار الشركة أو خارجها حسب جيوز هلم متثيل األطراف اليت هلا مصاحل متعارضة وجيوز هلم ممارس

 بنود االتفاق املوقع بينهم.
للشركة شخصية معنوية وحيق هلا ممارسة مهنة احملاماة من يوم تسجيلها يف سجل الشركات املدنية لدى قسم  ثانياً:

 الشركات يف النقابة بعد مصادقة اجمللس على نظامها األساسي وعقد تأسيسها.
سم الشركة من اسم علم الئق باملهنة أو من أمساء مجيع الشركاء أو اسم أحدهم مع عبارة )وشركائه( يتكون ا ثالثاً:

 وتتبع دائمًا بعبارة )شركة مدنية مهنية للمحاماة( أو )شركة حماماة(.
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 رابعاً: 
 كاء.. ال حيق ألي شريك التنازل عن حقوقه يف الشركة لغري الشركاء إال باملوافقة اخلطية جلميع الشر0
 ( ثالثة أشهر يف األقل.3. ألي شريك حق اخلروج من الشركة بعد إخطار شركائه بهذا األمر قبل )1
 . ال حيق للمحامي أن يكون شريكًا يف أكثر من شركة واحدة من الشركات املنصوص عليها يف هذا القانون.3
مزاولة املهنة أو شطب امسه من جدول احملامني ألي . ال حيق للمحامي أن يبقى شريكًا يف الشركة إذا كان قد منع من 4

 سبب كان.
عند عدم وجود نص ملعاجلة حاالت ضرورية يف شركات احملاماة املدنية ميكن الرجوع إىل األحكام الواردة يف  خامساً:

 القانون املدني والقوانني النافذة األخرى ذات العالقة.
اختاذ إجراءات حل وتصفية الشركات املدنية للمحاماة مبوجب قانون  يتوىل رئيس النقابة أو من ينوب عنه سادساً:

 احملاماة والتعليمات الصادرة مبوجبه.
جمللس النقابة إصدار التعليمات الالزمة حول بيان عقد تأسيس الشركة وكيفية إجراءات تسجيلها لدى النقابة  سابعاً:

 وحلها وتصفيتها.
املة يف اإلقليم، احمللية أو األجنبية، املؤسسة سابقًا مبوجب قوانني أخرى، تكييف على مجيع شركات احملاماة الع ثامناً:

( ستة أشهر من نفاذ 5وتعديل أوضاعها القانونية مبوجب أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة مبوجبه خالل مدة )
 هذا القانون. مع مراعاة مبدأ املعاملة باملثل.

كشخصية معنوية هي اجلهة املوصوفة يف القوانني النافذة ألغراض التوكيالت والتبليغات  تاسعًا: تعترب شركات احملاماة
 القانونية واملرافعة ومجيع الشؤون املتعلقة مبمارسة مهنة احملاماة إال يف احلاالت اليت يتعذر فيها ذلك.

 (: 02املادة )

 ي:املكرر( وتقرأ على الوجه اآلت 44تضاف مادة إىل القانون بتسلسل )
 ( املكرر:44املادة )

 ال تنظر دعوى احملامي من قبل القاضي الذي يكون قريبًا له من الدرجة األوىل.

 (: 09املادة )

 املكرر( وتقرأ على الوجه اآلتي: 14تضاف مادة إىل القانون بتسلسل )
 ( املكرر:14املادة )
 للنقابة:

ي االحتياجات اخلاصة من الرسوم وبدل االشرتاك السنوي إعفاء ذوي االحتياجات اخلاصة أو من له طفل من ذو أوالً:
 يف النقابة.

 إعطاء منحة للمحامي من ذوي االحتياجات اخلاصة. ثانياً:
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 إعطاء قرض نقدي للمحامي من ذوي االحتياجات اخلاصة. ثالثاً:
 (: 81املادة )

 قانون احملاماة.حتل عبارة )رئيس النقابة( حمل عبارة )نقيب احملامني( أينما وردت يف 
 (: 80املادة )

 جمللس النقابة إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
 (:88املادة )

 ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
 (: 83املادة )

 على اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
 (:84املادة )

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

 األسباب املوجبة
 

من أجل رفع املستوى املهين والعلمي ملهنة احملاماة لدى أعضاء النقابة والعمل مببادئ الدميقراطية ومراعاتها ومواكبة 
  التطورات واملستجدات احلاصلة يف هذا اجملال، فقد شرع هذا القانون.

 
 
 

يوسف حممد صادق                                                        جعفر ابراهيم ئيمينكى                    بيَطةرد دلشاد شكراهلل                 
 العراق -ن كوردستارئيس برملان            العراق -نائب رئيس برملان كوردستان            العراق -كوردستان  سكرتري برملان
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 الشعب باسم        
 العراق – كوردستان برملان

 04: اإلصدار رقم
 7/7/8102: اإلصدار تأريخ

املعدل، وبناًء على ما عرضه العدد  0991( لسنة 0( من القانون رقم )55( من املادة )0استنادًا إىل حكم الفقرة )
، 1/2/1102( بتأريخ 3القانوني من أعضاء الربملان، وبناًء على ما شرعه الربملان يف جلسته االعتيادية رقم )

، 1102( لسنة 1ة )ثالثًا( من )املادة األوىل( من القانون رقم )ومبوجب السلطة املمنوحة لرئاسة الربملان مبوجب الفقر
 قرر إصدار القانون اآلتي:

 
 8102( لسنة 9القانون رقم )

 قانون التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد احملامني
 0999( لسنة 02العراق رقم ) –إلقليم كوردستان 

 (: 0املادة )
 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:1)تضاف فقرة بتسلسل )رابعًا( إىل املادة 

 تنظم اهليئة براجمها وشؤونها بالتنسيق مع جملس نقابة حماميي كوردستان مبا يضمن مصلحة أعضاء النقابة. -رابعًا
 (: 8املادة )

 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:3تعدل املادة )
 (: 3املادة )

( ثالثة أعضاء احتياط ميثلون كاًل من أعضاء 3ة أعضاء أصليني و)( ثالث3تتألف هيئة الصندوق من ) -أوالً
 القضاء ووزارة املالية ونقابة احملامني.

 يرأس اهليئة ممثل جملس القضاء وميثل الصندوق أمام احملاكم والدوائر األخرى. -ثانياً
ترشح وزارة املالية واالقتصاد يرشح جملس القضاء العضو األصلي واالحتياط من بني قضاة الدرجة األوىل، و -ثالثاً

العضو األصلي واالحتياط من بني موظفيها على أن ال تقل درجتهما الوظيفية عن مدير عام، وترشح نقابة 
 احملامني العضو األصلي واالحتياط من بني احملامني املستشارين.

 (: 3املادة )
 ه اآلتي:( من القانون وتقرأ على الوج4تعدل الفقرة )خامسًا( من املادة )

تعيني املوظفني واملستخدمني عن طريق العقد لتسيري أعمال اهليئة وإنهاء خدماتهم على أن تراعى يف ذلك  -خامسًا
 لواردة يف قانون اخلدمة املدنية.شروط التعيني وحتديد الرواتب وأسس الرتفيع ا

 (: 4املادة )
 الوجه اآلتي:( من القانون وتقرأ على 5تعدل الفقرة )ثانيًا( من املادة )

 



 

 19/7/2018 226)العدد(  ذمارة 33

 ثانياً:
يدفع احملامي بدالت االشرتاك يف الصندوق للسنة دفعة واحدة خالل شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة، ويف  -0

 %( مخسة وثالثني من املائة من بدل االشرتاك السنوي.35حالة التخلف عن املوعد احملدد تضاف إليها نسبة )
( مائة ومخسون ألف دينار، 0510111إىل النقابة ألول مرة مبلغ قدره ) يستوفى من احملامني الذين ينتمون -1

 ويعترب دفع املبلغ املذكور بداًل الشرتاك احملامي يف الصندوق.
 (: 5املادة )

 ( من القانون وتقرءان على الوجه اآلتي:03تعدل الفقرتان )أواًل( و)ثالثًا( من املادة )
حيال احملامي على التقاعد إذا ثبت بتقرير من جلنة طبية رمسية إصابته مبرض أعجزه عن ممارسة احملاماة وتعترب  أوالً:

( اثنيت عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك وتستوفى منه بدالت االشرتاك يف النقابة 01مدة ممارسته للمحاماة )
( مخسة آالف دينار لكل 5111تقاعد على أساس )والصندوق للسنوات املضافة إىل خدمته على أن حيال على ال

 شهر.
( مخس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك وتويف، وخيصص الراتب 05تعترب مدة ممارسة احملامي للمحاماة ) ثالثاً:

التقاعدي لعياله على هذا األساس وال يستوفى منه بدالت االشرتاك يف النقابة والصندوق عن املدة اليت أكملت 
 ة القانونية.بها املد

 (: 9املادة )
 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:04تعدل مقدمة املادة )

تعترب املدد اآلتية حصرًا مدة ملمارسة احملاماة ألغراض التقاعد إذا دفع احملامي عنها بدالت االشرتاك يف النقابة 
 والصندوق.

 (: 7املادة )
 القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:( من 05تعدل الفقرة )ثانيًا( من املادة )

ثانيًا: خيصص الراتب التقاعدي للمحامني الذين أحيلوا على التقاعد يف إقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون على 
( أربعة آالف دينار عن كل شهر من املدة التقاعدية، ويعترب هلذا الغرض اجلزء األخري من الشهر شهرًا 4111أساس )
 كاماًل.

 (: 2) املادة
 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:05تعدل املادة )

 (:05املادة )
جيوز اجلمع بني احلقوق التقاعدية للمحاماة وأية حقوق تقاعدية أخرى بغض النظر عن مصدرها على أن ال يزيد  أوالً:

( مليون ومثامنائة ألف 002110111جمموعها على الراتب الذي يستحقه احملامي يف الصندوق وال يزيد بأي حال على )
 دينار.
يتم طرح الراتب التقاعدي املتأتي للمحامي املتقاعد من وظيفة أخرى من الراتب التقاعدي الذي يستحقه  ثانياً:

 حسب أحكام هذا القانون.
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 (: 9املادة )
 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:02تعدل الفقرة )أواًل( من املادة )

امي أو احملامي املتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية يوم وفاته إىل عياله، ويف هذه احلالة تطبق أحكام أواًل: إذا توفى احمل
 التقاعد العائلي الواردة يف قانون التقاعد املدني.

 (: 01املادة )
 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:10تعدل املادة )

 (:10املادة )
 متنح اهليئة:استثناًء من أحكام املواد السابقة 

( سبعمائة ومخسون ألف دينار لعوائل احملامني الذين استشهدوا من جراء 2510111راتبًا تقاعديًا ال يقل عن ) أوالً:
 العراق. –نضال احلركة التحررية لكوردستان 

السلطة املركزية ( ستمائة ألف دينار لعوائل احملامني املتوفني بعد ختلي 5110111راتبًا تقاعديًا ال يقل عن ) ثانياً:
 .0999( لسنة 02ولغاية صدور قانون صندوق تقاعد احملامني رقم ) 13/01/0990عن إدارة كوردستان يف 

 (: 00املادة )
 ( من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:11تعدل املادة )

 (:11املادة )
كيل اللجنة املؤقتة لنقابة حماميي حتتسب ألغراض هذا القانون مدة ممارسة احملاماة خارج اإلقليم قبل تش أوالً:

 .9/4/1113وذلك للمحامني املسجلني يف النقابة قبل تأريخ  3/0/0993كوردستان بتأريخ 
من الذين يطلبون ضم مدة حماماتهم لدى نقابة  9/4/1113يستوجب على احملامني املسجلني يف النقابة قبل  ثانياً:

 حماميي إقليم كوردستان لغرض التقاعد تسديد بدالت االشرتاك لتلك السنوات يف النقابة والصندوق.
 ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. (:08املادة )
 على اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.(: 03املادة )
 ريدة الرمسية )وقائع كوردستان(.ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره يف اجل (:04املادة )

 
 

 األسباب املوجبة
والتغريات من أجل محاية حقوق احملامني وتهيئة حياة الئقة بهم وبعوائلهم، مع األخذ بنظر االعتبار املستجدات 

 االجتماعية واالقتصادية، فقد شرع هذا القانون.
 

يوسف حممد صادق                                                        جعفر ابراهيم ئيمينكى                    بيَطةرد دلشاد شكراهلل                 
 العراق -كوردستان رئيس برملان            العراق -نائب رئيس برملان كوردستان            العراق -كوردستان  سكرتري برملان
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 باسم الشعب       
 برملان كوردستان ـ العراق

 00رقم القرار:  
 9/8102/ 89تاريخ القرار:

 
 قــرار

املعدل،  0991( لسنة 0لربملان كوردستان ـ العراق رقم )( من النظام الداخلي 44و  39استنادًا اىل حكم املادتني )
 اآلتي:  15/5/1102( واملنعقدة بتأريخ 0قرر الربملان جبلسته املرقمة )

 
 قبول استقالة اعضاء برملان كوردستان ـ العراق املدرجة امساءهم ادناه من عضوية اللجان االتية:  اوالً:

 االنسان. ـ )سعيد حممد سعيد( من عضوية جلنة حقوق0

 ـ )مصطفى امحد محد( من عضوية جلنة االوقاف و الشؤون الدينية.1

 اضافة اعضاء برملان كوردستان ـ العراق املدرجة امساءهم ادناه اىل اللجان االتية. ثانياً:

 والشهداء وضحايا اجلينوسايد، وسجناء السياسيني.  الثيشمةرطةـ )سعيد حممد سعيد( اىل جلنة شؤون 0

 ى امحد محد( اىل جلنة الزراعة وتربية احليوانات والري والسدود.ـ )مصطف1

 وينشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(. 15/5/1102ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  ثالثاً:
 
 
 

  ئيمنيكيجعفر إبراهيم                                                                                    
 نائب رئيس برملان كوردستان ـ العراق                                                                                     
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 نقابة احملاسبني واملدققني
 9/7/8102يف  01020رقم 

 8102لسنة ( 0)تعليمات رقم 
 احلسابات اجملازيني بالعمل يف اقليم كوردستان  مراقيبعمل 

 1111( لسنة 02استنادا اىل ماورد يف احكام قانون نقابة احملاسبني واملدققني رقم )
 اجملازيني بالعمل يف اقليم كوردستان االلتزام مبايلي:ي احلسابات ـمراقب على -0

ل بها يف االقليم والعراق وأجناز عملية التدقيق موواملهنية املعتأدية املهام بكل اجتهاد وعناية وفقا للمعايري الفنية  - أ
يف  ءةو من قبل اشخاص يتمتعون باخلربة أو الكفاأالتقارير املتعلقة بها بالعناية املهنية الالزمة بنفسه إعداد  و

 . ه املباشرلون حتت اشرافمجمال التدقيق ويع

ًا وان يكون متجردًا من أية مصلحة ذاتية قد حتيده عن ان يكون مستقال ذهنيًا و حياديًا شكليا و موضوعي - ب
وان يقوم بعرض احلقائق بامانة وان يتحرر من اى تضليل او  واالمانة يف اي عمل مهين يقوم به املوضوعية

 تضارب يف املصاحل وان يتجنب العالقات واملواقف اليت تؤثر على قراراته املهنية.

ص على خلق وحفظ عالقات مهنية واجيابية بني االعضاء مع جتنب تشجيع او االلتزام بالتشريعات النافذة واحلر - ج
 االسهام يف اى عمل قد يسىء اىل مسعة املهنة وااللتزام بتحديد اتعابه وفقا للتعليمات النافذة.

أن يطلب من اجلهة اليت قام بتنفيذ عملية التدقيق هلا وكتابة تقريره حول وضعها املالي ونتيجة نشاطها  - د
 يقها من قبل نقابة احملاسبني واملدقيقني الكتمال شكلها النظامي واالصولي.بتصد

 االلتزام التام بقواعد السلوك املهين بكافة املواد والفقرات الواردة فيه واملعمول بها يف االقليم و العراق. - ه

يف اقليم كوردستان  اليعمل باي تقارير مالية صادرة من قبل مكاتب مراقب و منظمي احلسابات اجملازين بالعمل -1
 ما مل تكن مصدقة من قبل النقابة.

 اجلهات ذوي العالقة  ابداء التسهيالت الالزمة لغرض تنفيذ هذه التعليمات. على -3

 ينفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(. -4

 

 

                                         
 سـجمل                                                                       

 نقابة احملاسبني واملدققني/ اقليم كوردستان                                                                        

 
                                                    

 

 


