


 

 11/7/8112 832)العدد(  ذمارة 1

 

 میهرەبان بەخشندەو خودای بەناوی
 

 گەلەوە بەناوی
 عێراق ـ كوردستان پەرلەمانی

  8: بڕیار  ژمارەی
 03/6/9302: بڕیار  مێژووی

 
 

 ارـڕیـب
 9302(ى ساڵى 8) ژمارەی

 

 ، عێراق ـ كوردستان پەرلەمانی ناوخۆی ەویپەیڕ لە (7) ماددەی ی(چوارەم) بڕگەی حوكمی بە پشت 
 :دا خوارەوەی بڕیارەی ئەم 03/6/9309 ۆژیڕ ی(9) ژمارە ئاسایی دانیشتنی لە كوردستان پەرلەمانی

 

 :یەكەم
 لە عێــراق ـــ كوردســتان پەرلەمــانی پێنجەمــی هە بژاردنــی خــولی لە یەكەم ســا ی بەهــارەی خــولی 

 .01/7/9309 تا درێژدەكرێتەوە ، پێدێت كۆتایی 03/6/9309
 :دووەم

 .بكات جێبەجێ بڕیارە ئەم پەرلەمان سەرۆكایەتی پێویستە 
  :سێیەم
 دا(كوردستان وەقایعی) فەرمی رۆژنامەی لە و دەكرێت جێبەجێ (0/7/9309) رۆژی لە بڕیـارە ئــەم

 .باڵودەكرێتەوە
 
 
 
 

 أبراهیم فرید الڤا.د                                                    
 عێراق - كوردستان لەمانیرپە ەرۆكیـس                                                     

 
 
 
 
 
 



 

 11/7/8112 832)العدد(  ذمارة 8

 

 میهرەبان بەخشندەو خودای بەناوی
 

 گەلەوە بەناوی
 عێراق ـ كوردستان پەرلەمانی

 2: بڕیار  ژمارەی
 03/7/9302: بڕیار  مێژووی

 
 ارـڕیـب

 9302(ى ساڵى 2) ژمارەی
 

 ماددەی هەمواركراو، ی0999 سا ی ی(0) ژمارە یاسای لە (16) ماددەی ی(4) بڕگەی حوكمی بە پشت
 ئاسایی دانیشتنی لە كوردستان پەرلەمانی  هەمواركراو ی0999 سا ی ی(0) ژمارە یاسای ی(شەشەم)

 :دا خوارەوەی بڕیارەی ئەم 03/7/9309 رۆژی ی(00) ژمارە
 كابینەی پۆســتەكانی پڕكردنەوەی بۆ هاتووە لەخوارەوە ناویان كە بەڕێزانەی بەم  متمانەدان :یەكەم

 :هاتووە خوارەوە لە شیوەیەی بەم كوردستان هەرێمی نۆیەمی وەزاری
 
 وەزیران ئەنجومەنی سەرۆكی                    بارزانی مستەفا مسعود مەسرور -1
 وەزیران ئەنجومەنی سەرۆكی جێگری                تا ەبانی الدین حسام جەالل قوباد  -2
 داد وەزیری                           عبداهلل احمد فەرسەت -3
 پێشمەرگە كاروباری وەزیری                       عبداهلل اسماعیل شۆرش -4
 ناوخۆ وەزیری                                   خالد احمد رێبەر -5
 ئابووری و دارایی وەزیری                 نوری جەناب ئاوات -6
 تەندروستی وەزیری                    بەرزنجی محمد حسین سامان -7
 پەروەردە وەزیری                 صالح حمەسعید ئاالن -8
 نیشتەجێكردن و ئاوەدانكردنەوە وەزیری                                  حمەسا ح عبدالكریم دانا -9

 گوزار و گەشت و شارەوانی وەزیری                    عەونی عوسمان ساسان  -11
 زانستی توێژینەوەی و بااڵ خوێندنی وەزیری                      قادر محمد ئارام  -11
 پالندانان وەزیری                              محمود رشید دارا -12
 كۆمەاڵیەتی كاروباری كارو وەزیری                         عبداهلل محمد كوێستان -13



 

 11/7/8112 832)العدد(  ذمارة 3

 

 الوان و روشنبیری وەزیری                     علی سعید محمد -14
 وئەنفالكراوان شەهیدان كاروباری وەزیری                                        محمد محمود عبداهلل -15
 ئاو سەرچاوەكانی و كشتوكاڵ وەزیری                          تا ەبانی شكراهلل دلشاد بێگەرد -16
 پیشەسازی و بازرگانی وەزیری                        قەرەنی سعید موسلیم كمال  -17
 گەیاندن و گواستنەوە وەزیری                          عبدالمسیح جوهر ئانو  -18
 ئایینی كاروباری و ئەوقاف وەزیری              عبداهلل صادق پشتیوان  -19
 كارەبا وەزیری                      صالح محمد كمال  -21
 هەرێم وەزیری                        شوانی سعید سالم خالد  -21
 هەرێم وەزیری                                سلیم معروف ئایدن -22
 هەرێم وەزیری                                  ابراهیم فرید ڤاال  -23

      
 لە و  دەكرێ  جێبەجێ 03/7/9309 رێكەوتی لە یاساییانەوە سوێندخواردنی رۆژی لە بڕیارە ئەم: دووەم

 .باڵودەكرێتەوە دا(كوردستان وەقایعی) فەرمی رۆژنامەی
 
 
 

 صالح حمە احمد هێمن                                                   
 (هەورامی هێمن)                                                   

 پەرلەمـانی ســـەرۆكی جێــگری                                                    
 راقعێ ـ كوردستان                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11/7/8112 832)العدد(  ذمارة 4

 

 میهرەبان بەخشندەو خودای بەناوی
 

 گەلەوە بەناوی
 عێراق ـ كوردستان پەرلەمانی

  0:  رمانەف ژمارەی
 8/7/9302: رمانەف مێژووی

 
 

  رمانەف
 9302(ى ساڵى 0) ژمارەی

 

 حوكمیعێراق و  –ى پەرلەمانى کوردستان 09/0/9309ى دەرچووى رۆژى (4)یارى ژمارە ڕب بە پشت 
 پەرلەمان  : ناوخۆی ەویپەیڕ ى(92) ماددەیلە  (چوارەمسێیەم ، ) بڕگەی

 

پێشــمەرگە و نــاوخۆ و  )را بە ســەرۆکى لیــژنەى ردهە بژێــ  (محمــد محمــد علــى  ینــ رێڤ )بەرێــز   -
   . (ئاسایش و ئەنجومەنە خۆجێییەکان 

 
 
 
 
 
 

 أبراهیم فرید الڤا.د                                                    
 عێراق - كوردستان لەمانیرپە ەرۆكیـس                                                     
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 وەزارەتى ناوخۆ
 03/6/9302لە  00631ژمارە: 

 

 بە و 9339 ســا ی ی(6) ژمــارە نــاوخۆ وەزارەتــی یاســای لە دراوە پێمــان دەســەاڵتەی بەو پا پشــت
 بڕیارمانــدا ، ئۆتۆمبێــل بــۆ (LPG) غــاز سیســتەمی دانــانی چــۆنیەتی رێكخســتنی مەبەســتی

 :خوارەوە ێنماییانەیڕ ئەم بەدەرچواندنی
 

 9302 ساڵی ی(0) ژمارە ڕێنمایى
  ئۆتۆمبێل بۆ (LPG) غاز سیستەمی دانانی بە تایبەت ێنماییڕ

 

  :ئۆتۆمبێل بۆ (LPG) غاز سیستەمی شوێنی دانانی مەرجەكانی -( :0) ماددەی
 لە بێـت تۆمـاركراو كۆمپانیـاێكی لئۆتۆموبێـ بـۆ دادەنێت غاز سیستەمی كە شوێنەی ئەو پێویستە.0

 .ئۆتۆمبێل بۆ (LPG) غاز سیستەمی دانانی لە بێت بریتی كاری تەنها و ناوخۆ وەزارەتی
 مەتیاڵسـە بەمەبەستی كاركردن بۆ بێت گۆنجاو و بێت مۆ ەتدار سیستەم دانانی شوێنی پێویستە.9

 .كاركردن شۆینی لە مەتیالسە بنەمەكانی ەوكردنیپەیڕ و تیانواڵهاو
 پشـكنین دانـی ئەنجام بۆ دادەنێت پارێزگاكان چوار هەر لە تایبەتمەند ژنەیەكیلی ناوخۆ وەزارەتی.0
 .كاركردن شوێنی ی(كشف)

  :ئۆتۆمبێل بۆ (LPG) غاز سیستەمی ریجۆ مەرجەكانی -( :9) ماددەی
  : بگرێت خۆ لە خااڵنە ئەم بەكارهێنراو غازی سیستەمی پێویستە

 . هەبێت  ISO ایزو بە گەنامەی پێویستە غاز سیستەمی .0
  .هەبێت OBD ئیلكترونی میشكی دەبێت .9
 هەسـتیاری بـۆ هەبێـت غـاز لێچـوونی ئەگەر ئەوەی بـۆ هەبێـت (Map Sensor) نەخشەی دەبێت .0

 لیكـــونترۆ سیســـتەمە ئەم ئەوە  نەكـــرد كـــاری (OBD) ئیلكترونـــی سیســـتەمی ئەگەر ئەوەی
 .نەدات روو نەخوازراو رووداوێكی هیچ تاكو بكات لێچوونەكە

 پستن یژمارە رەچاوی واتە بێت لئۆتۆمبێ بزوێنەری توانا جۆرو بەپێی غازەكە سیستەمی دەبێت .4
 . پستنەكان ژمارەی بەپێی بكرێت رەچاو دەبێت بێت تۆربو ئەگەر هەروەها بكرێت (0،4،1،6،2،03)

 سیســتەمی پێویســتە هەبێــت راســتەوخۆی نــۆزلی یــان (كــابریتر) كابرولێــت لەكەئۆتــۆمبێ ئەگەر .1
 . دابنرێت بۆ تایبەتی

ــزین سیســتەمی نابێــت .6  و مەتیالســە رووی لە چــونكە بكرێــت دەســتكاری شــێوەیە  بەهــیچ بەن
 . دەبێت پارێز ژینگە هەروەها مەترسیدارە تەندروستی

 دوو لە دەبێـت هەرەوەهـا بێـت ستیكالپ نابێت واتە بێت شزریپۆ جۆری لە دەبێت غازەكە تانكی .7
ـــۆ هەبێـــت گەرمـــای هەســـتیاری سیســـتەمی هەروەهـــا نەبێـــت كەمتـــری مەتیالســـە ڤـــالڤی  ب

 . لئۆتۆمبێ رووداوی مەترسیەكانی لە دووركەوتنەوە
 شكاندنی بەرگەیی واتە بێت باوەرپێكراو مزی جۆری لە غاز سیستەمی بەكارهاتووی بۆری دەبێت .2

 . هەبێت



 

 11/7/8112 832)العدد(  ذمارة 6

 

 -( :0) ماددەی
 نـاو بخـاتە غـاز سیسـتەمی پشكنینی بڕگەی (ئۆتۆمبێل توندوتۆ ی پشكنینی) كۆمپانیای پێویستە -0

 .بڕوانامەكەی
 ئەو جــامی سـەر بخــاتە پێویسـت ئـارمی پێویســتە (ئۆتۆمبێـل تونــدوتۆ ی پشـكنینی) كۆمپانیـای -9

 تــر ئەوانــی چــونكە بێــت رێپیــدراو مۆلەكــان لە ئەوەی بــۆ هەیە غــازی سیســتەمی كە لەئۆتۆمــوبێ
 .مەترسیدارە

 -( :1) ماددەی
 لە كوردسـتان هەرێمـی نـاو بێـتە یاسـایی بەشـێوەیەكی غاز سیستەمی وپەلی كەل هەموو پێویستە

 .سنووریەكان خا ە
 -( :5) ماددەی

 شـوێنەكە پەیوەندیـدار یەنـیال پێویسـتە ئەوە سەرەوە رێنمایانەی بەم نەبوو پابەند شوێنێك هەر -0
 یەكجــاری بە شــوێنەكە و نــاكرێتەوە نەكــات  جێبەجــێ رێنمــاییە ئەم بڕگەكــانی تــا و دابخــات

 .دادەخرێت
 .دەدرێت سزا دینار نۆملی دە (0303330333) بڕی بە سەرپێچی بوونەوەی دووبارە كاتی لە -9

 -( :6) ماددەی
 .زەمینی ژێر گەراجی بچێتە بدرێت غاز ئۆتۆمبێلی بە رێگە نابێت -0
 . قەبارەكەی زیادكردنی مەبەستی بە بكرێت لەحیم پێكەوە (LPG) غازی تانكی دوو نابێت -9
 نابێــت واتە ، تــانكیەوە بە بلكێرێــت پلێــت بە غــاز تــانكی دروســتكەری كۆمپانیــای زانیارییەكــانی -0

 .بنووسرێت بەبۆیاخ
 بـوارەدا لەم بـن پسـپۆر كەسـانی ئۆتۆمبێل بۆ غاز سیستەمی بەستنی بە هە دەستن كەسانەی ئەو -4

  .هەبێت تایبەتیان بروانامەی وە
 -( :7) ماددەی

 هەر لەسەر رێنماییە ئەم كردنی  جێبەجێ بەدواچوونەوەی بەردەوامی بە تایبەت كیلیژنەیە پێویستە
 .بكات پارێزگا (4)

 -( :8) ماددەی
 سیســتەمە ئەم دانانــانی شــوێنی و تیــاناڵهاوو شارســتانی بەرگــری بەرێوەبەرایەتیەكــانی پێویســتە

  .رێنمایە ئەم لەسەر بكەن شیارهۆ
 -( :2) ماددەی

ـــاییە ئەم ـــاری دەرچـــوونی ۆژیڕ لە رێنم ـــێ ك ـــت  پ ـــامەیڕۆ لە و دەكرێ ـــایعیەو) ژن ـــتان ق  (كوردس
 .باڵودەكرێتەوە

 

 

 
 سنجاری کریم                                                          
 ناوخۆ وەزیری                                                          
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 وەزارەتى ناوخۆ
 9/7/9302لە  00896ژمارە: 

 

 بە بڕیارماندا ، 9339 سا ی ی(6) ژمارە ناوخۆ وەزارەتی یاسای لە دراوە پێمان دەسەاڵتەی بەو پا پشت
 :خوارەوە رێنماییانەی ئەم دەرچواندنی

 

 9302ساڵی  ى( 1ێنمایی ژمارە ) ڕ
، هاوردەكرنی ئوتومبێلی  ماڵ، لێدانی رێك كەل وپەل) ێنمایی رێگەپێدانی ئەمنی تایبەت بە هاوردەكردنیڕ

 ( عێراق، هاتووچۆی ئوتومبێل بۆ دەرەوەی هەرێم و  قەلغان )درع(
 

 پێناسەكان ( :0) ماددەی

 .: هەرێمی كوردستانی عێراق هەرێم -0
 : وەزارەتی ناوخۆی حكومەتی هەرێمی كوردستان وەزارەت -9
 .: بەرێوەبەرایەتی كۆمپانیا ئەمنییەكان و مو ەت پێدانبەرێوەبەرایەتی -0
 : بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی پارێزگاكانی هەرێمهاتووچۆ بەڕێوەبەرایەتییەكانی -4
 : گشت ئەو كەل و پەل و ماددە و پێداویستییانەی كە هاوردە دەكرێن و گواستنەوە ولوپە كەل -1

 .ەزامەندی ئەمنی هەیەڕفروشتن عەمباركردنی پێویستی بە 
یـان كەسـی سروشـتی و  : فەرمانگەی میری یان كومپانیا یـان كـارگە یـان شـوێنداواكار الیەنى -6

 .(NGO) ێكخراوی نیودەو ەتی یانڕمەعنەوی یان 
ەزامەنـدی ڕگر كە پێویسـتیان بە  یـان بـارهە  یان ئۆتۆمبێلی كرێ (نقەلغا): ئۆتۆمبێلی ئۆتۆمبێل -7

 .هەیە بۆ هاتووچۆ كردن بۆ دەرەوەی سنووری عێراق
 ێنماییەڕمەبەست لەم ( : 9) ماددەی

ل كردنی رێگەپیدانی ئەمنی بۆ ئەو كەل و ڕۆنتۆێكخستن و كڕێنماییە بۆ ڕمەبەست لە دەركردنی ئەم 
نەی هاتووچۆكردنیـــان پێویســـتی اڵنەی كە هـــاوردە دەكـــرێن و گواســـتنەوەیان و ئەو ئۆتـــۆمبێاڵپە
ئەمنــی هەیە وكــۆنتڕۆڵ كردنــی شــێوازی بەكارهێنــانی تەنهــا بــۆ ئەو مەبەســتەی بــۆی  ڕەزامەنــدىبە

 .(استخدام مزدوج)یەنەیان هەیە النەی كە بەكارهێنانی دوو اڵداواكراوە و بە تایبەت ئەو كەلوپە
 

 ێگەپێدانڕمەرجەكانی ( : 0) ماددەی
 :ێگەپێدانی كەل و پەلڕ:  یەكەم

 .ێنماییەڕێگای وێب سایتی تایبەت بەم ڕداواكار لە الیەنىپێشكەش كردنی داواكارییە  لە  -0
 .ێنماییە دانراوەڕاری كە لە وێب سایتی تایبەت بەم پڕكردنەوەی ئەپلیكەیشنی تایبەت بە داواك -9
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 :بە گەنامەی خوارەوەهاوپێچ كردنی ئەم  -0
كراوی كۆمپانیا یان نووسراوی فەرمانگەی میری یـان رێكخـراو یـان   مو ەتی تۆماركردنی نوێ - أ

ناسـنامەی بـاری شارسـتانی، ڕەگەزنـامە یـان كـارتی نیشـتمانی ، )بە گەنامەی كەسـی داواكـار 
 .( كارتی زانیاری

  .پاكانەی باج  - ب
 .هاوردەكردنی دەكاتنەی كە داواكاری اڵلیستی ئەو كەلوپە - ت

ێنماییەكـان ڕویستی پێیەتی قەدەغە بێت بە پێی داواكار پێ الیەنىنەی كە اڵنابێت ئەو كەل و پە -4
 .یان یاسا ناوخۆیی و نیودەو ەتییەكان

لەسەر  (كشف)ژنەیە  پێك دەهێنێت بە مەبەستی ئەنجامدانی دەرخستە یوەزارەتی تایبەتمەند ل -1
ستی د نیـابوون لە پێداویسـتی فعلـی و شـێوازی بەراوە بەمەئەو شوێنەی كە كەلوپەلی بۆ داواك

    .بەكارهێنان و عەمباركردن
 بەكارهێنانی ێگەپێدانی هاتووچۆی ئۆتۆمبێل بۆ دەرەوەی هەرێم و عێراق وشێوازیڕمەرجەكانی  : دووەم
 ێنماییەڕكار كە لە وێب سایتی تایبەت بەم یەنی داواالیەن الپێشكەش كردنی داواكارییە  لە  -0

 .دانراوە
 .پڕكردنەوەی ئەپلیكەیشنی تایبەت بە داواكاری كە لە وێب سایتی وەزارەت دانراوە  -9
دەبێت ئۆتۆمبێل لەسەر ناوی شوفێر تۆماركرا بێت یان بریكارنـامەی پەسـەندكراوی خـاوەنی  -0

 .ئۆتۆمبێلەكەی هەبێت و هاوپێچ بكرێت
ی گشـتی شـوفێر و هەروەهـا ەنگاورەنگی سا یانەی ئۆتۆمبێل و مـۆ ەتڕهاوپێچ كردنی كۆپی  -4

مۆ ەتی شوفێری نێودەو ەتی كە لە بەڕێوەبەرایەتییەكانی هاتووچۆی هەرێم دەرچوو بێت بۆ 
 .نەی كە باج دەیانگرێتەوەاڵئەو ئۆتۆمبێ

 .پاكانەی باجی ئۆتۆمبێل ئەگەر ئۆتۆمبێلەكە ژمارەی پارێزگاكانی هەرێم بێت -1
 .گر دەگرێتەوە و بارهە  نە تەنها ئۆتۆمبێلی كرێئەم رێگەپێدا -6
دەكـرێتەوە بە هەمـان   شـەش مانـ  نـوێ (6)نە بـۆ مـاوەی اڵرێگەپێدانی ئەمنی ئەم ئۆتـۆمبێ -7

 . مەرجەكانی رێگەپێدان
 . ەو دەكرێتڕپێی ئەو رێكارانەی كە ئێستا پەیفەرمانگەی گومرگی پەیوەندیدار بە ڕەزامەندى -2

 : لە ناوەوەی هەرێم و عێراقم لەسەر ئوتومبێل الكیمەرجەكانی ڕەزامەندى لێدانی ر: یەمسێ
 . داواكارییەكە ڵلەگەم الكیرهاوپێچ كردنی نموونەی  -0
 . یەنی داواكارالهاوپێچ كردنی پاكانەی باجی  -9
 . دەكرێتەوە  ێكار نوێڕم الكیان بۆ ماوەی یە  ساڵ و بە هەمان ررێگەپێد -0
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 : (1) ماددەی
نەی كەپێویستیان اڵینی ئەو كەل و پەڕكۆژ لە ڕبیست  (93)اكار دەبێت پێش ماوەی یەنی داوال یەكەم:

 . ئەمنی هەیە، داواكاری پێشكەش بكات ڕەزامەندىبە 
بەرێوەبەرایەتی كۆمپانیا ئەمنیەكان و مو ەت  /بەرێوەبەرایەتی گشتی دیوان /: وەزارەتی ناوخۆدووەم

ت تێدا بێ پێدان پاش ووردبینی كردنی داواكارییەكە و ئەگەر داواكارییەكە گشت مەرجەكانی
   .یەنی پەیوەندیدارەكان بكاتالۆژی كار رەوانەی ڕ (9)پێویستە لە ماوەی 

 بیست رۆژی كاركردن ،كار لەسەر داواكارییەكە دەكات 93) پەیوەندیدار دەبێت لەماوەی الیەنى: یەمسێ
 .مو ەتیەم لەو ماوەیەدا وەاڵمی نەدایەوە ئەوا نابێتە رێگر لە پێدانی سێبرگەی  الیەنى: ئەگەر چوارەم
 : (5) ماددەی

پێـدانییان بـۆ كـراوە دەبێـت لە نـاو هەرێـم پشـكنینی د نیـابوون لە  نەی كە داوای رێگەاڵئەو ئۆتۆمبێ
ــت لە ــۆی بكرێ ــۆمبێلی ب ــدوتۆ ی ئۆت ــانی تون ــاتووچۆی ئەو المەرجەك ــانی ه یەن بەڕێوەبەرایەتییەك

ڕەچـاوكردنی شـوێنی   بـێاردەهێنـدرێت یـان كـاری لێـدەكات بەپارێزگایەی كە ئۆتۆمبێلەكەی لـێ بەك
 .تۆماركردن لە هەرێم یان لە پارێزگاكانی تری عێراق

 :(6) ماددەی
ــ  ــل كە بەپێ ــاوخۆ   ىئەو كەل و پەل و ئۆتۆمبێ ــی ن ــانی وەزارەت ــا ی  (0000309020601)رێنماییەك  9301س

 .ێنماییە پێشكەش بكاتڕەكرێت دەبێت داواكاری بەپێی ئەم هاوردە د
 : (7) ماددەی

وانامەی ڕازرگانی هاوردە دەكرێن پێویستە بوپەل و ماددە و پێداویستیانە كە بە مەبەستی بئەو كەل 
) وانامەیڕیان ب (المنشأ ةشهاد)شوێنی دروستكەر  COC /  .بێت ڵلەگە (التأكید ةشهاد 

 :(8) ماددەی
 .ماتی كارگێری وەردەگیرێتوسەد هەزار دینار وە  رس (0330333)بۆ هەر داواكارییە  كۆژمەی  -0
مبێلێك وەردەگیرێت بۆ لێدانی ۆتۆر سا ی جارێك بۆ هەر ئسەد هەزار دینا  سێ (0330333)بڕی  -9

 .ی سەرەوە(0)م سەرەڕای برگەی اڵریك
أ وەردەگیرێـت و /07ەی لی سـەرەوە دیـاری كـراوە بە پسـو(900)هەردوو بڕی پارەی كە لە برگەی  -0

بــۆ  % 93دارایــی و ئــابووری و بــۆ وەزارەتــی  % 23)دەخــرێتە ســەر حیســابی وەزارەتــی نــاوخۆ 
ێگەپێدان بەكاردێـت و ڕەبەرایەتی كۆمپانیا ئەمنیەكان و بۆ پەرەپێدانی بەرێو (وەزارەتی ناوخۆ

 .بە ڕەزامەندی وەزیر خەرج دەكرێت
 :(2) ماددەی

ڕەزامەنــدى هەیە لە خشــتەكانی پاشــكوی نەی كە قەدەغەیە یــان پێویســتییان بە اڵئەو كەل و پە -0
 . هاتووەێنماییە ڕئەم 
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 الیەنىئەم خشتانە بە بەردەوامی گورانكاری بەسەردا دێت و پێویستە وەزارەتی ناوخۆ ئاگاداری  -9
 . پەیوەندیدار بكات لە هەر گۆڕانكارییە 

یەنە الگواستنەوە و عەمباركردن و شێوازی بەكارهێنانی كەل و پەلـی كیمیـاوی لەژێـر چـاودێری  -0
 . ئەمنیە پەیوەندیدارەكان دەبێـت

ێنماییە رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان و رێكخراوە نێودەو ەتییەكان و قونسـلخانەكان و ڕئەم  -4
ێگــای وەزارەتــی نــاوخۆ ڕمنیەكــانی حكــومەت نــاگرێتەوە و لە یەنە ئەالئەنجــومەنی ئاســایش و 

 . داواكارییەكان پێشكەش دەكرێت
 : (03) ماددەی

اڵتیان ، وێب سایتێكی ئەلكترونی وهاووەزارەتی ناوخۆ بۆ ئاسانكاری پێشكەش كردنی داواكاری  -0
 . دادەمەزرێنیت و گشت داواكارییەكان لە رێگای ئەم وێب سایتە پێشكەش دەكرێت

ی سەرەوە داواكاری بە شێوەیەكی ئاسایی پێشكەش (0)تا دەست بەكاربوونی وێب سایتی برگە  -9
 . ەتلە دیوانی وەزار (بەرێوەبەرایەتی كومپانیا ئەمنیەكان و مۆ ەت پێدان)بە 
 : (00) ماددەی

 (قـایعی كوردسـتانەو)ژنامەی ڕۆدەكرێت و لە   دەرچوونی كاری پێۆژی ڕئەم رێنماییە لە  -0
 . باڵودەكرێتەوە

 . ێنمایی و بەیان و نوسراوێك ناكرێتڕێنماییە كار بە هیچ ڕدوای دەرچوونی ئەم  -9
 
 

 
 
  

 سنجاری کریم                                                          
 ناوخۆ وەزیری                                                          
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 9302(ى ساڵى 1خشتەى پاشکۆى رێنمایى ژمارە )
 

 تێبینی مادده ت
 وەزارەتی ناوخۆ هەیە ڕەزامەندىئەو ماددانەی پێویستیان بە

  اوکردنڕکەل و پەلی  1

پارچەی یەدەگی چە ، دووربینی سەر  کەل و پەلی جوانكارى چەک 2
 چە ، كەل و پەلی پاككردنەوەی چە 

 جل و بەرگ و پێداویستی سەربازی 3
 قناع، خودە، درع،بەدلە،پۆستاڵ، لۆگۆی

سەربازی و ئەمنی لە كاتێكدا برەكەی لە 
 (پۆستاڵ و بەدلە)دانە زیاتر بوو بۆ  (0)

کیيە مەدەنیەکان اڵیارییە ئاگرینەکان وچەک و پێداویستی چا 4
  هەموو جۆرەکانیەوەماددە تەقێنەرە و دەنگیەکان بەو 

  ئۆتۆمبێلی درع بەهەموو کەل و پەلەکانیەوە 5
  سەگی پۆلیسی 6
 اسعاف، حریق، پۆلیس فەرارەی ئۆتۆمبێلی فریاکەوتن 7
  تابلۆی ئۆتۆمبێل 8

9 
ئامێری کردنەوەی دەرگای ئۆتۆمبێل و دروستکردنی سوئیچ و 

  دۆزینەوەی کۆدی ئۆتۆمبێل

 ئەگەر برەكەی لە یە  دانە زیاتر بوو چەکی تاپڕ، توتو 11
  ئامێری دروستکردنی ختم و مۆر 11
  پولی فسفۆری 12
  فرۆکەی بێ فرۆکەوان 13
  کەل و پەلی یەدەكی فرۆکە، سندوقی ِرەش 14
  کلیلی کردنەوەی دەرگای قاسە 15
)کامێرای حراری 16  PTZ)   زیرەکی  
  کامێرای چاودێری 17
  دووربینی شە و، دووربینی حەراری 18
  ئامێری دۆزینەوەی مین 19
  ئامێری دۆزینەوەی کانزاکان 21
  کردنی پارەی تەزویر و زێڕ و پاسپۆرت ئامێری کەشف 21
  پەیکەری کەسایەتیەکان 22
 گشت حزبەكان یەنەکاناڵلۆگۆ و ئااڵ و ئاڕمی  23

کااڵ و کەل و پەلی تایبەت بە قونسو خانەکان و گشت  24
  رێکخراوە جیهانیەکان
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  بلوتوزی بچوکی گوێ 25
 دەستی ، دیوار ، سەرمێز کاتژمێری بە کامێرا 26

27 
ئاميرى تەنەسووت و  94بە سيمكارت و ترا   (GPS)ئاميرى 

(GPS)ى ئوتومبيل  

  ئامێرەکانی دەن  تۆمارکردن بەهەمووجۆرەکانی 28
 رادار ئامێری ئاگادارکردنەوەی فرۆکە 29

کەل و پەلی لێزەری ئەگەرپلەی گەرميیەکەی کاریگەری زۆری  31
  هەبوو لە سەرماددەکان

 ئامێری بێتەلی دەستی و ئۆتۆمبێل ئامێری بێتەل 31
 بۆ هەر كەسێك یە  دانە رێگە پێدراوە سورەیا 32
  بەهەمووجۆرەکانیەوەئامێری پەخشی راستەوخۆ و کێبڵ  33

ئامێری راگرتنی شەبەکە و بەدالەی تەلەفۆن  34
  بەهەمووجۆرەکانی

  ئامێری پشکنینی جەستە 35
  ئامێری پشکنینی تەقەمەنی 36
  ئامێری پشکنینی ماددەی هۆشبەر 37
) ئامێری 38 X-Ray)   بەهەمووجۆرەکانیەوە 

39 
و  (بورج رسیڤەر و سێرڤەر و ئەنتێن و راوتەر و )ئامێری

  هەرئامێرێکی تر کەبتوانرێت ببەسترێتەوە بەقەمەر صناعی

 كالوكشتوەزارەتی  +ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ  دەرمانی قڕکەر 41
 كالوكشتوەزارەتی  +ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ  دار و درەخت و گوڵ و نەمام 41

 كالوكشتوەزارەتی  +ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ  تۆو بەقالیات و سەوزە و میوە 42

 كالوكشتوەزارەتی  +ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ  ئامێرى کەل و پەلی کشتوکا ی 43

 كالوكشتوەزارەتی  +ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ  گشت ئاژەڵ و پەلەوەرەکان و ماسی زینە 44

 كالوكشتوەزارەتی  +ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ  خۆراکی ئاژە ی 45

 كالوكشتوەزارەتی  +ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ  گۆشتی بەستوو 46

 كالوكشتوەزارەتی  +ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ  دەرزى و دەرمانی وزە بەخش 47

 كالوكشتوەزارەتی  +ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ  پەڕەشووت بەهەموو جۆرەکانیەوە 48

 كالوكشتوەزارەتی  +ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ  بەلەم و غەواص و ئۆتۆمبێلی بچووک کە بە بەنزین کاردەکات 49

 كالوكشتوەزارەتی  +ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ  سکۆتەری ژێرئاو لەگە ڵ تیروکەوانی پێشکەوتوو 51

  %71حامض الكبريتيك المركز  51
  %61حامض النتريك  52
  البوتاسيومنترات  53
  نترات الصوديوم 54
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  مونيوماڵنترات ا 55
  نترات الرصاص 56
  نترات اليوريا 57
  حامض الليمون 58
  حامض الخلبك 59
  كبريتات النحاس 61
  كبريتات الصوديوم 61
  مونيوم و كلوريد البوتاسيوماڵكلوريد ا 62
  كبريتيت هيدروجين الصوديوم 63
  الزنبق 64
  اليود 65
  هيدروكسيد الصوديوم 66
  سيتون تركيزاڵا 67
  اليوريا 68
  هيدروكسيد البوتاسيوم 69
  لمنيوماڵبودرة ا 71
  بودرة المغنسيوم 71
  بودرة الكبريت 72
  بودرة الفحم 73
  معدن الصوديوم 74
  كبريت أصفر الزراعى  75
  فازلين 76
  (وقود الديزل)الكاز  77
  كلورات البوتاسيوم 78
  نشارة الخشب 79
  (وكسجيناڵبيروكسيد ا)وكسجين اڵماء ا 81
    كهربائيةاڵأس 81
  كلورات الصوديوم 82
  بنزين 83
  ميثانول 84
  هكسامين 85
  كربونات الصوديوم 86
  لمنيوماڵاوكسيد ا 87
  لمنيوماڵكبريتات البوتاسيوم ا 88
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  كاربونات الكالسيوم 89
  هايبو كلوريد الكالسيوم 91
  كبريتات الكالسيوم 91
  حامض الكاربونيك 92
  كلوكوز 93
  كرافيت 94
  مونيوماڵبيركلورات ا 95
  نيليناڵا 96
  رابع كلوريد الكربون 97
  الستريك 98
  النكسترين 99
  الفور مالديهايد 111
  سداسي مثيلين رباعى امين 111
  الهيدرازين 112
  يزوبروبيلىاڵالكحول ا 113
  (بيضاڵالنفط ا )الكيروسين  114
  أوكسيد الرصاص 115
  نتروبنزين 116
  نتروميثان 117
  البنتارثيريتول 118
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 سەندیکاى ژمێریاران و وردبینان
 93/6/9302لە  1603ژمارە: 

 

 ژمـارە كوردسـتان هەرێمـی /وردبینـان و ژمێریـاران سـەندیكای یاسای ئەحكامی لە هاتوو بە پا پشت
 بەرواری لە (4) ژمـــارە كۆبـــوونەوەی لە ســـەندیكا ئەنجـــومەنی ڕەزامەنـــدی وە (9333) ســـا ی ی (02)
 : خوارەوە ڕێنماییەی ئەم دەرچوواندنی بە بریاڕماندا (1/1/9309)

 
 9302  ساڵی ی(0) ژمارە ڕێنمایی

 عێراق – كوردستان هەرێمی لە ووردبینی كۆمپانیای دامەزراندنیتایبەت بە 
 

  داواكار (المهنة ممارسة إجازة) پیشەیی كاری دانی ئەنجام مۆ ەتی وەرگرتنی بەمەبەستی -0
 بۆ كراوە دیاری تێدا یاسایی مەرجەكانی كە بكات كەش پێش بە گەنامانە ئەو هاوپێچ بە پێویستە

 ژمێریاران سەندیكای - وردبینی كۆمپانیای بۆ - پیشەیی كاری ئەنجامدانی مۆ ەتی پێدانی لێژنەی
 . وردبینان و

 و التضامنیة) سنوردار و هاوئەر  كۆمپانیاكانی بۆ دەدرێت پیشەیی كاری ئەنجامدانی مۆلەتی -9
 پیشەیی كاری دانی ئەنجام بۆ بن شیاو دامەزرێنەر ئەندامەكانی گشت مەرجێك بە (المحدودة

 كراو. هەموار وە (0997) سا ی ی (90) ژمارە كۆمپانیاكان یاسای بەپێی
 بۆ لێژنە لە ئامادەبوون بۆ دەكات داواكاری خاوەن بانگهێشتی مۆ ەت پێدانی بە تایبەت لێژنەی -0

 ئەنجومەنی بۆ ڕاسپاردەكانی بەرزكردنەوەی مەبەستی بە پێویست ڕوونكردنەوەی پێدانی
 .بكرێت پەسند تا (چاوپێكەوتن بەرواری لە) رۆژ سی (03) ماوەی لە سەندیكا

 بە (المختصة القطاعیة الجهة) پەیوەندارە پسپۆری الیەنی تاكە وردبینان و ژمێریاران سەندیكای -4
 كردنی  بەجێ  جێ بە پەیوەست ڕێنماییەكانی بەپێ كۆمپانیاكان دامەزراندنی مۆلەتی پێدانی
  . كراو هەموار ی(0997) سا ی (90) ژمارە كۆمپانیاكان یاسای

 دەكرێت ووردبینی تر كۆمپانیایەكی الیەن لە ووردبینی كۆمپانیاكانی ژمێریاری كردنی ووردبین -1
 چاودێری الیەن لە یان (بكرێت كۆمپانیا دوو نێوان لە خزمەتگوزاریە ئەم  ئا وگۆڕی نابێت)

  .بێت یە  پلەی لە ژمێریاری
 مساهما  ) ئەندام یان دار پشك زیاتر كۆمپانیا یە  لە (ژمێریاری چاودێری) یاسایی ژمێركاری نابێت -6

  . هەرێم لە نیشینگەیی مەرجەكانی بوونی ڕەچاوكردنی لەگەڵ عێراق ناوخۆی لە بێت (وا  ضع او
 لەسەر واژووی كە هاوبەشەی ئەو ئەستۆی دەكەوێتە ژمێریاری چاودێری راپۆڕتی بەرپرسیاریەتی -7

 . كراو ووردبین سا ی (میزانیة) تەرازووی بە تایبەت كردوە ژمێریاری چاودێری ڕاپۆرتی
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 ووردبینی كۆمپانیاكانی كارەكانی وە ( دوو و یە  پۆلینی) ژمێریاری چاودێری كاری ڕێكخستنی  -2
 كۆمە ەی الیەن لە ووردبینی دەسەاڵتی پێدانی و كردن سەرپەرشتی وە  (المحدودة و ةامنیالتض)

  .دەبێت وردبینان و ژمێریاران سەندیكای لەگەڵ بەهەماهەنگی یاسایی ژمێركارانی زانستی
 مۆ ەتی ئەگەر هەرێم لە بەكاركردن نادرێت (لقەكانی یان) ووردبینی كۆمپانیایەكی بەهیچ ڕێگە -9

 . كوردستان هەرێمی وردبینانی و ژمێریاران سەندیكای الیەن لە نەبێت كاركردنی
 سوود هەیە بۆی كاركردن مۆ ەتی بەخشینی لێژنەی ڕێنمایە ئەم كردنی بەجێ جێ ئاسانكاری بۆ -03

 بە هەموارەكانی وە (المهنة ممارسة امظن) پیشەیی كاری دانی ئەنجام سیستەمی لە وەربگرێت
 .ڕێنماییە لەم نەهاتووە كە بڕگانەی ئەو بۆ تایبەت

  جێبەجێ (كوردستان وەقایعی) فەرمی رۆژنامەی لە باڵوكردنەوەی رۆژی لە رێنماییە ئەم  -00
 .دەكرێت

 
 
 

 
 ەنیـەنجومـئ                                                    

 وردبینانی و ژمێریاران سەندیكای                                                    
 كوردستان هەرێمی                                                    
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 دادوەری ئەنجومەنی
 03/6/9302 لە 0005:  ژمارە

 بەیان
 -:بڕیارماندابە 9337ی سا ی (90)لە یاسای دەسەاڵتی دادوەری ژمارە  (2)پشت بەحوكمی ماددە 

 
  یەكەم:

ۆژ لە بەرواری ڕ (03)عێــراق بــۆ مــاوەی  –دەســت پێكردنــی پشــووی دادگاكــانی هەرێمــی كوردســتان 
(0/7/9309). 

  دووەم :
ــدییان بە  ــانەی پەیوەن ــینەوە  )ئەو كێش ــاری كەس ــانی و ب ــتانی و بازرگ ــاری شارس هەیە كە لە  (كاروب

 . خوارەوە هاتووە بە كێشە و داوای بەپەلە دادەنرێن
  و پێراگەیاندنی یاسایی ( طيحتیاالاالحجز  )گڵدانەوەی یەدەگ و (الدعوی  ضةعری )وەرگرتنی داوانامە  -0
كتێبــی یەكەمــی یاســای دادبینــی شارســتانی نەی دەروازەی دەیەم لە اڵئەو كێشــە و پرســە بەپە  -9

 . دیاری كردوون 0969ی سا ی (20)ژمارە 
ك یـا ێـكردنـی بریار  ای دواخسـتنی جێبەجـێئەو داوایانەی گڵدانەوەی سەرەتایی تێدایە یـا داو  -0

 . مامەلەیەكی تێدا دەكات
 (  الاستم )داوای میری بۆ مو ك سەندنەوە   -4
 . قەدەغە دەكرێت لە چوونەدەرەوەی هەرێم لێكراو ئەو داوایانەی داوا -1
 . و هەر داوایەكی تری لێی بكەوێتەوە (سالاف)داوای مایە پوچ بوون   -6
 . و پاكتاوكردنی وەقف و چۆ كردنی بەكرێدراو (شفعە  )داوای هە گرتنەوەی و لێك كرینەوە   -7
حقوق السقی )وكە و هاتووچون اڵداواكانی تایبەت بە مافەكانی ئاودان و رێگەی جۆگەلە و سوو  -2

 . (ارتفاق )مافەكانی  (جری و المسیل و المرور مو ال
 . داوای پاكتاوكردنی كۆمپانیا و ئەو داوایانەی لێی دەبنەوە -9
 ( تەمەن ، ناو ، نازناو)داواكانی راست كردنەوەی  -03
 . یەنەالەسمی یان نیمچە رەسمی دەزگا گشتیەكان تیایدا ڕئەو داوایانەی فەرمانگەی  -00
 (نسبمشاهدة طفل و )ەچەلە  ڕو دیتنی منداڵ و  (انەضح)و دایەنی  (نفقە)داواكردنی خەرجی بژێوی  -09
 . ( بات الرشدثا )داواكانی سەلماندنی پێگەیشتووی لێهاتووی  -00
 . (ىوص)و پێ سپێرداو  (قیم)دانی سەركار الداواكانی  -04
 . نەی لێیان دەكەونەوەالنی دابەشكردنی میرات و ئەو مامەداواكا -01
 . دانابێت ىئەو داوایانەی یاسایە  بەپەلە -06
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 سێیەم :
لەماوەی داوا ە دا هاتووە ، دادگا بۆی هەیە (بەیان)جگە لەو داوا و كێشانەی لە بڕگەی دووەمی ئەو  

 -: ت ئەگەرێنیپشووی دادگاكان بب
 . زیان دەكەوێتەوە دەركەوت لە دواخستنی داواكە ادگابۆ د -أ 
 . داواكە داوای دادبینی لە كاتی پشووی دادگاكان بكەن الیەنىهەردوو  -ب 
 . داواكە گەیشتبووە قۆناغی كۆتایی -ج 

  چوارەم :
 . گشت مامەلەكانی دادگا لەكاروباری ئاسایی خۆیان لەكاتی پشووی دادگاكان بەردەوام دەبن

 
 
 

 بنگین قاسم محمد کتانی                                                
 دادوەری ئەنجومەنی سەرۆكی                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 وەزارەتى تەندروستى

 9302(ى ساڵى 93ژمارە ) بەیان
 تەندروسـتی وەزارەتـی یاسـای لە (9 بـڕگەی /شەشـەم مـاددەی)لە پێماندراوە دەسەاڵتەی ئەو بەپێی
  -: بە بریارماندا ، وە 9337 سا ی ی (01) ژمارە

  . هەولێر تەندروستی گشتی بەڕێوەبەرایەتی بە سەر (نتیكاڵئەت گوندی لە تەندروستی بنكەی) كردنەوەی -
  . 01/1/9309 رێكەوتی ەوەدەرچوونی رۆژی لەئەم بەیانە جێبەجێ دەکرێت  -

 
 

 9302(ى ساڵى 90ژمارە ) بەیان
 تەندروسـتی گشتی لەبەڕێوەبەرایەتی (هەناسە كۆئەندامی نەخۆشیەكانی سەنتەری) كردنەوەی -

 ژنـان ی(0)قاوشـی شـوێنی لە (هـێمن دكتـۆر شـەهید)فێركـاری هەنـاوی نەخۆشخانەی/سلێمانی
 .    عیراق و كوردستان هەرێمی ئاستی لەسەر

                                       . 93/1/9309 رێكەوتی ەوەدەرچوونی رۆژی لەئەم بەیانە جێبەجێ دەکرێت  -
 
 

 د. رێکەوت حمە رشید کریم                                              
 وەزیرى تەندروستى                                              
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 باسم الشعب
 العراق -برلمان كوردستان 

 8: القرار رقم 
 03/6/9302: القرار تأريخ 

 
 قرارال

 

برلمــان مــن النظــام الــداخلي لبرلمــان كوردســتان، قــرر  (7)مــن المــادة  (رابعــال )ســتنادال لحكــم الفقــرة ا
 تي:الا 03/6/9309والمنعقدة بتاريخ  (9)كوردستان ـ العراق في جلستە المرقمة 

 

 : الأو
نتخابية الخامسة لبرلمان كوردستان ـ العراق المنتهية الولى للدورة االتمديد الدورة الربيعية للسنة ا 

 .01/7/9309، لغاية 03/6/9309في 
 :ثانيا

 . القرارعلى رئاسة البرلمان تنفيذ هذا  
 :اثثال

 . (وقائع كوردستان)الرسـمية  جريدةالر في ـنشوي 0/7/9309من تاريخ نافذال  رارهذا الق يعتبر 
 

 

 

 

 فريد ابراهيم الاڤد.                                            
 العراق –رئيس برلمان كوردستان                                               
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 باسم الشعب
 العراق -برلمان كوردستان 

 2: القرار رقم 
 03/7/9302: القرار تأريخ 

 
 قرارال

 
مـن  (السادسـة)المعدل والمادة  0999لسنة  (0)من القانون رقم  (16)من المادة  (4)استنادال لحكم الفقرة 

والمنعقدة  (00)كوردستان ـ العراق في جلستە المرقمة المعدل ، قرر برلمان  0999لسنة  (0)القانون رقم 
 اآلتي: 03/7/9309بتاريخ 

 
ــيم  :أوال ــة الوزاريــة التاســعة القل ــاه لشــغل مناصــب الكابين ــواردة أســمائهم أدن مــنح الثقــة بالســادة ال

 كوردستان، وعلى الوجە اآلتي: 
 رئيسال لمجلس وزراء اقليم كوردستان              فا بارزانى      مستەسرور مسعود ەم -0
 نائبال لرئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان        تالەبانىقوباد جالل حسام الدين  -9
 وزيرال للعدل      رست احمد عبداهلل     ەف -0
 الپيشمەرگەوزيرال لشؤون       رش اسماعيل عبداهلل  شۆ -4
 وزيرال للداخلية               ر احمد خالد          ەبرێ -1
 وزيرال للمالية واالقتصاد                                            ناب نورى    ەئاوات ج -6
 وزيرال للصحة                      رزنجىەسامان حسين محمد ب -7
 وزيرال للتربية                           سعيد صالحئاالن حمە -2
 وزيرال لإلعمار واإلسكان                الحدانا عبدالكريم حمەص -9
 وزيرال للبلديات و السياحة     ساسان عوسمان عونى  -03
 وزيرال للتعليم العالي والبحث العلمي     ئارام محمد قادر                -00
 وزيرال للتخطيط    دارا رشيد محمود                  -09
  والشؤون االجتماعيةوزيرال للعمل                    ستان محمد عبداهللیكو -00
 وزيرال للثقافة والشباب               محمد سعيد على     -04
 وزيرال لشؤون الشهداء والمؤنفلين            عبداهلل محمود محمد  -01
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 وزيرال للزراعة والموارد المائيةتالەبانى                    رد دلشاد شكراهللبێگە -06
 وزيرال للتجارة والصناعة                        ەنى رەكمال مسليم سعيد ق -07
 وزيرال للنقل واالتصاالت                       انو جوهر عبدالمسيح           -02
 وزيرال لألوقاف والشؤون الدينية                               شتيوان صادق عبداهللپ -09
 للكهرباءوزيرال               كمال محمد صالح                -93
 وزيرال لالقليم                خالد سالم سعيد شوانى       -90
 وزيرال لالقليم                    ئايدن معروف سليم                -99
 وزيرال لالقليم                    ال فريد ابراهيم                ڤا -90

 
وينشـــــر فـي الجريـدة  03/7/9309ينفذ هذا القرار اعتبارال من تأريخ اداءهم اليمين القانونية فـي  :ثانيا

 .(وقائع كوردستان)الرسمية 

 

 
 

 صالح من احمد حمەهي                                                       
 ورامى(هە)هيمن                                                       

 نائب رئيس برلمان كوردستان ـ العراق                                                       
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 باسم الشعب
 العراق -برلمان كوردستان 

 0:  االمررقم 
 8/7/9302:  االمرتأريخ 

 
 أمــر

 9302( لسنة 0رقم )
 

ثالثـال و )حكـم الفقـرة و  09/0/9309بتـأريخ  الصادر (4)العراق رقم  –الى قرار برلمان كوردستان ستنادال ا
 : برلمانلمن النظام الداخلي ل (92)من المادة  (رابعال 

 
و المجـالس  واألمـن ە و الداخليـةالبيشـمرگ )رئيسال للجنـة  (محمد محمد على ین رێڤ)انتخب السيد  -

 .(المحلية 
 

 

 

 

 

 فريد ابراهيم الاڤد.                                            
 العراق –رئيس برلمان كوردستان                                               
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 نقابة المحاسبين والمدققين
 93/6/9302في  1603رقم: 

 (02)اقلـيم كوردسـتان  ى العـدد  /استنادا الى ماجاء في احكام قانون نقابـة المحاسـبين و المـدققين 
...... تقـرر  (1/1/9309)و المنعقـدة فـي  (4)و موافقـة مجلـس النقابـة فـي جلسـتها المرقمـة  (9333)لسنة 

 اصدار التعليمات التالية: 
 9302( لسنة/0رقم ) تعليمات
 العراق القليم كوردستان حساباتال تأسيس شركات تدقيق

تؤيد توافر الشروط ألمنصوص عليها  التي بالوثائق المهنة معززة ممارسة اجازه على الحصول طلبات تقدم -0
والمـدققين  المحاسبين نقابة  –لشركات التدقيق  –المهنة  ممارسة في هذه التعليمات الى لجنة منح اجازة

. 
مؤسسيها من المـؤهلين  جميع يكون ان على (المحدودة و التضامنية) للشركات المهنة ممارسة تمنح اجازه -9

 المعدل .  (0997)لسنة  (90)ووفقا لقانون الشركات رقم  المهنة لممارسة
 و و االستيضاح عـن مـاتراه وـروريا امامها للحضور الطلب أصحاب استدعاء االجازة الخاصة بمنح لللجنة -0

 عليە . للمصادقة –من تاريخ المقابلة  –يوما  (03) ثالثين خالل النقابة مجلس توصيتها الى رفع عليها
القطاعية  المختصة  ات العالقـة فيمـا يتعلـق بمـنح االجـازة  الجهة  هي والمدققين المحاسبين نقابة تكون -4

 المعدل  (0997)لسنة  (90)للشركات الموسسة بموجب هذه التعليمات الغراض تطبيق قانون الشركات رقم 
او  (و اليجوز تبادل هذا الخدمة بـين شـركتين )حسابات شركة التدقيق من قبل شركة تدقيق أخرى تدقق  -1

 من قبل مراقب حسابات من الصنف االول .
في اكثر من شركة واحـدة داخـل  (عضوا)ان يكون مساهما  (مراقب الحسابات)اليجوز للمحاسب القانوني  -6

 االقامة في االقليم .العراق مع االخذ بنظر االعتبار توفر شرط 
 مراقـب تقريـر علـى بـالتوقيع قـام الـذ  المسـؤول الشـريك مسـؤولية مـن الحسـابات مراقـب تقرير يكون -7

 بالميزانية للسنة موووعة التدقيق  . الحسابات الخاص
 (التضـامنية و المحـدودة)واعمال شركات التدقيق  (الصنف االول و الثاني)تنظم اعمال مراقبي الحسابات  -2

نقابـة شراف عليها و صالحيات التدقيق من قبل الجمعية العلمية للمحاسـبين القـانونين بالتنسـيق مـع و اال
 .المحاسبين والمدققين

نقابـة من قبـل  (مجازة)االقليم مالم تكن مرخصة بالعمل  في العمل (او فروعها) الية شركة تدقيق اليسمح -9
 القليم كوردستان العراق .  المحاسبين والمدققين

االستفادة من نظام ممارسة (لشركات التدقيق )لتعليمات للجنة منح اجازة المهنةتسهيل تنفيذ هذه ا لغرض -03
 مهنة مراقبة و تدقيق الحسابات و تعديالتە و خاصة في الفقرات التي لم يتم  كرها في هذه التعليمات .

   (وقائع كوردستان)تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية  -00
 جملــس

 نقابة احملاسبني و املدققني / اقليم كوردستان


