مۆهارٓ عێراق
ُەرێؤ کْردسخاى
سەرۆك

بڕیار
ژهارە()5ی ساڵی 9109

ةّپێىىٕەوّوەسەشىىّ حّىەپێٍاُىىلە وەەىّەةىىەیّ ە(یّکّم)ىەٌىىاسسە ە(سەیّم)ەىّەیاشىىا ەشىىّەاکایّحٕە

ّْەێٍٕەکٔەسشخانەژٌىاەەە( )1ەشىای ە 2005ەٌّْىٔ ەنا و ەوەسو ةّسو ىەیّڕ ُىلُّوەىەیاشىاىەژٌىاەەە

( )3ەشىىایٕە2019ە ەیاشىىاىەةّوىىاوەُىاسُٕەوّوەیەویىىىاُّىەىّەشىىِٔەىەطىىاەەو ُىىّکانەیێىىلەڕایىانە
ىّشّەکا وەەىّەّْەێٍٕەکٔەسشخانە–ەعێا قەةّەةەیاەٌانەژٌاەەە()4ىەشایٕە2019ەوەچاوپێخظاُلُّوەىە

ىّەالیّنەپّەىٌّإُەکٔەسشخانەوەپّشُّلکاسُٕەىّەس ُىظخِٕەواشای ەژٌاەەە()8ەىّەەێهّوح ە2019/12/4ە

وەُاەسُّوەىەةۆٌانە ەةەیاەٌانەس ەةّەسەەکاسُٕە:

هاددەی (:)0

یاسای ژهارە ()3ی ساڵی 9109
یاسای بە خاّەًنردًی ئەّ زەّییاًەی لە سٌْری شارەّاًییەماى
زێدەڕۆییاى لەسەرمراّە لە ُەرێوی مْردسخاى  -عێراق

یەمەم:ەیێلەڕاناە ەةۆەٌّةّشخّناُ ەوّمەیاشایّ ەوّوەنّشّیّەنّەةّەناس ەەن ە(فعيٖ)ەُىظخّسێ ەوّوە

وأُوەیّەنّەةّەیێلەڕای ەسەوشخها وە ەیانەٌىا حگاەەطّەعىىّناُ ەیىانەوّو ُّ ەةّەحىٔنٍ ە

یاشىىاەةىىۆەةّوێٔناسُىىىانەڕ شىىرێاسە وەەوەىّنىىاح ەسێتّسێهاسُىى ەوّمەیاشىىایّەىّەوىىأُوەنّس ە

ُىظخّسێَ.

دّّەم:ەطاەەو ُىىّنانەةۆیانەّْیّەوّونّشّ ەپێضەەێهّوحى ە2018/3/13ەوىأُو ەُىظىخّسێتٔوُ ەةّە
یێلەڕای ەسەوشخهاسووە ەةهُّّەوىاوەُ ەوّوەیەویّ ەوىأُوەنّ ەىّشىّەەەوەٌىٔیه ەسەویّتە

یانەّْەەس ٌّیە وەیّن ەنّەح ەیظىخ ەیىانەطىاەەو ُىّ ەسىاەچەٌىٔیه ەحّو وەةێىجەەیىانەٌىاف ە

ڕەفخاەناسُ ەىّشّەەةێج ەوەةهّوێخّەُاوەشِٔە ەطاەەو ُىىّنانەوەىُّاوچّناُ ەُىظىخّسێتٔونە

ةێجەةّپێ ەٌّەجەوەحٔنٍّناُ ەوّمەیاشایّ.
هاددەی ( :)9هەرجەماًی بەخاّەًنردى:

یەمەم:ەوىىىأُوەەیێىىىلەڕایىّنّەةهّوێىىىخّەشىىىِٔە ەطىىىاەەو ُىىّنان ەوەىّوەُاوچاُّس ةێىىىجەنّەةّپێىىى ە
ٌاشخّەپالنەوەُّوظّ ەوەسەناە ەطاەەو ُىىّنانەةۆەُىظخّسێتٔونەحّەواُها ون.

دّّەم:ەوّوەوأُوە ەىّشّەەیەویّنّەسەووشخها وەەةۆەٌّةّشخ ەُىظخّسێتٔونەةّناەةٓێِاێج.ەە

سێێێیەم:ەوّوەنّشىىّ ەةّەناس ەەنىى ەُىظىىخّسێ ەوّوەوىىأُوەیّەنّەةّەیێىىلەڕای ەسەوشىىخها وە ەیىىانە
ٌىا حگاەەطّەعىىّناُ ەیانەوّو ُّ ەةّحٔنٍ ەیاشاەةّەةّوێٔناسُىانەڕ شرێاسە وە ەس و یّن ە
ُٔوشا وەپێظهّشەةهّن.
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چێێْارەم:ەس و نىىاەیّنّەةّپێ ى ەحٔنٍّنىىاُ ەوّمەیاشىىایّ ەىّەٌىىاوەیّكەنّەىّە()120ەشىىّسەوەةىصىىجەڕاژەىّە
ڕێهّوح ەةّەناەةٔوُ ەوّمەیاشىایّەحێرّڕُّنىات ەواڕ شىخّ ەشىّەان ەیّنّ ەنىاەیێە ەسەناێىج ە

ةّسۆەێمەشّەسّمەی ُىاە ەوەةّیگُّاٌّ ەپێٔیصجەةۆەةّسەشخٓێِاُ ەةّەواوەُهاسنەىّوۆةگاێج.

پێٌجەم:ەُاةێجەنّش ەس و ناەەةهاێخّەواوەُ ەییاحاەىّیّكەپاەچّەیەو .

شەشەم:ەٌّەسّەەووةّە ەیەو ەةّواوەُها وەییاحاەُّةێجەىّە()200م2ەسووشّسەٌّحاەسووساەىّەُاوەُىل ە
پاەێزیاەوە()250م2ەسووشّسەوەپُّشاەٌّحىاەسووسىاەىّەُاوەُىل ەكّی ەوە()300م2ەشى ەەشىّسەٌّحىاە

سووساەىّەُاوەُل ەُاحىىّ.
هاددەی (:)3

یەمەم:ەىىىىەُّیّكەةّەشىىّەانایّح ەپاەێزیىىاەەیىىانەشىىّەان ەیّنّەناەیێایىّنىىان ەوەوُّىىل ٌێخ ەالیُّّە
پّیٔەُل ەەنانەىّەوەی ەەحّناُ ە(طاەەو ُ ەوەیّطجەویىٔی ە ەس ە یى ەوەوىاةٔوە ەنظىخٔنا ەوە

شّەچاوەناُ ەواو ەس س)ەپێهلەْێِاێج ەةٌّّةّشخ ەحاوحٔێەناسُ ەس و ناەیىّنىانەوەسیِىىاةٔونە

ىّەْاحِّس ەٌّەسّناُ ەپێٔیصىجەةىۆەةّوىاوەُهاسن ەوەىىىەُّەةىۆ ەّْیّەىىەُّیّنى ەالوەنى ەىّە
طاەەو ُىىّەپّیٔەُل ەەنانەپێهتٓێِێجەةۆەوُّشامەس ُ ەەێهاەەەحّنِىهىىّەپێٔیصخّنان.

دّّەم :ةّْا ەوّوەیەویىاُّ ەیێىلەڕایىانەىّشىّەەنىا وەەةّەوىأُو ەُىظىخّسێتٔون ەُاوّناُىىانەةّمە
طێٔەیّەسەوٌّڵێِاێج:

1ىەةۆەوّوەنّشاُّ ەشٔوسٌُّلەُّةٔونەىّەسەویّتەةّەُاو :

أىەةۆەیّكەٌّحا ەسووساەىّەُاوەُل ەپاەێزیانانە(  15000ى ) 30000ەپایسەەّْی ەەةۆەش ەّْی ەەسیِاە.

بەىەةۆەیّكەٌّحا ەسووساەىّەُاوەُل ەكّی نانە(  10000ى ) 15000ەسەەّْی ەەةۆپایسەەّْی ەەسیِاە.

جەىەةۆەیّكەٌّحا ەسووساەىّەُاوەُل ەُاحىىّنانە(5000ەى ) 8000ەپێِزەّْی ەەةۆەّْطجەّْی ەەسیِاە.

2ىەةۆەوّوەنّشىاُّ ەشىٔوسٌُّلەةىٔونەىّەسەویّتەىّەالیّنەىىىەُّ ەحایتّحٍُّىلەوەەةّەُاوى ە( )%100ە
ةّْا ەڕ شخّكىِّ ەیەویىّنّ ەسەوٌّڵێِاێج.

3ىەحٔنٍّەس ە یىّناُ ەوّمەیاشایّەنّشٔناە ەپيّەیّنى ەطىّْىل نەوەوُّفىاىها و نەوەنّمەوُّىل ٌاُ ە
شُّگّەەُایاێخّوە.ە

سێێێیەم:ەىّەحىىایّح ەڕووس ُىى ەیێىىلەەای ەةّەپىىێوّو ُّ ەحٔنٍّنىىاُ ەیاشىىاەةّەناەەنىىانەىّەشىىّەەوّوە
یەویىىىاُّ ەٌىىٔیه ەسەویّحىىَەوەٌىىاف ەڕەفخىىاەناسُ ەنّشىىاُ ەسیهّیىىانەىّشىىّەەە ەیىىانەٌىىٔیه ە

حّو ونە ەوّوەیەویىاُّۀٌیهایّحىانەّْیلەوەطێخّوەە(حو)ە ەوەةّپێ ەیاشىا ە(ةّەوىاوەُهاسُ ە
یەویىّەٌىایىّناُ ەُاوەشىِٔە ەطىاەەو ُىىّناُ ەژٌىاەەە( )80ەشىای ە 1970ەةّەنىاەەىّەّْەێىًە

ةُّاو ەطاەەو ُىىّنانەحۆٌاەەسەناێجە ەةّ مەىّەحایّح ەڕووس ُ ەیێىلەڕای ەىّشىّەەةّطىێه ە

وّوەیەویىاُّ ەىّشّەەوەەواٌاژەیانەپێها وەە ەوّو ەوّوەةّطّ ەةّەةىِاناسنەیێىلەڕای ەىّشىّەە

نا وەەوىفا یەسەناێجەةّەٌّةّشخ ەةّواوەُهاسُ ەةۆەنّشاُ ەیێلەڕاناەە ەىّەسو ەحۆٌاەناسُ ە

وّمەةّطّەةُّاو ەطاەەو ُ ەپّیٔەُلیل ەەةّپێ ەوّوەیاشایّەىّشّەەوەەواٌاژە ەپێها وەە.
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چْارەم:ەطاەەو ُ ەةۆ ەّْیّەس و ناە ەةّەواوەُهاسنەەەحتهاحّوەەوّیّەەطٔێِ ەوىأُوەنّەشىّەپێو ە
ةێجەةۆەٌاشخّەپالنەیانەُّوظّ ەنّەح ەوەووەسەناەیىّنان ەوەیێلەەایىّنّەىّەشّەەحێوىٔو ە

یێىىلەڕاناەەالسەةاێىىج ەوەٌىىاف ەّْیّەڕەفخىىاەەةّەپاطىىٍاوەنانەةهىىات ەوەطىىاەەو ُ ەىّەطىىٔێِێه ە

ُىظخّس ەەةّەپىاەچّەیەویّكەەووةّە ەىّە(200م)2ەسووشىّسەٌّحىاەسووسىاەییىاحاەُّةێىج ەةّەةى ەە

ةّە ٌىىتّەەكّەەةىىٔو ەیێىىلەڕاەسەنىىاحّوە ەوەوّیّەەیێىىلەڕاناەەپێظىىخاەشىىٔوسٌُّلەةٔوةێىىجەوّو ە

ةُّاوّناُ ەسیىاەیها وەىّەٌىاسسە ە()3ەةىایّ ە(سووەم)ەوىای ە( )2ەەوّمەیاشىایّەُىاوّنّ ەةىۆە

سەوٌّيێِاێج.
هاددەی (:)4

وّیّەەنّش ەیێلەڕاناەە ەپاةُّلەُّةێجەةّەپێل ُ ەُاو ەسیاەیها وەیانەوٌّڵێِا و ەْىاحٔوەىّەةىەیّ ە

(سووەم)ەىّەٌىىىاسسە ە()3ە ەوّمەیاشىىىایّە ەیىىىانەٌّەسّنىىىاُ ەْىىىاحٔوەىّەٌىىىاسسە ە()2ە ەوّمەیاشىىىایّە
ُّیگاێخّوەە ەوّو ەٌاف ەةّواوەُهاسُ ەُاٌىِێجەوەوأُوەنّەةّیەو ەوەوأُوەوەەةُّاو ەطىاەەو ُ ە

پّیٔەُلیىىل ەەحۆٌىىاەەسەناێىىجە ەوەةّپێى ەیاشىىا ە(ەفااطىىخَەوەةّناێىىل ُ ۀٌیهّنىىاُ ەسەویّتەژٌىىاەەە

( )32ەشىىای ە )1986ەةّەنىىاەەىّەّْەێىىًەسەفااطىىاێجە ەىّەةّە ٌىىتّەەفااطىىخِّنّ ەةّْىىا ەسەوشىىجە
نا وەنانەةّەطێٔە ەطایصخّەةٔوُ ەةّەحێهلە و ە(ٌصخحلثە ىليع)ەسەسەێجەةّەواوەُّنّ .

هاددەی (:)5

یەمەم:ەەووةّەەەیێلەنانەىّەەووةّە ەواٌاژەپێها وەىّەةەیّ ە(طّطىّم)ەىّەٌىاسسە ە( )2ەوّمەیاشىایّە ە

ةُّاو ەە شخّكىِّ ەةاوەسەوٌّيێِاێجە ەةّوەٌّەسّ ەەووةّە ەیەویىّنّەىّۀٌّْوەحاىّحێهل ە
ىّەپاەێزیانانەىّە()300م2ەش ەەشّسەٌّحاەسووساەوەىّەكّی نانەىّە()400م2ەچٔ ەەشّسەٌّحاەسووساە
وەىّەُاحىىّنانەىّە()500م2ەەپێِزەشّسەٌّحاەسووساەحێرّڕُّنات.

دّّەم:ەوّوەنّشّ ەنّەحٔنٍّناُ ەوّمەیاشایّەسەیاُگاێخّوەەةّەنّش ەشٔوسٌُّلەىّەسەویّتەّْژٌىاەە

سەناێىىجەوّیّەەڕووةّە ەیێىىلەەایّنّەییىىاحاەةىىٔوەىّەنٌّخىىایَەەووةّە ەسیىىاەیها وەىّەةىىەیّ ە

(طّطّم)ەىّەٌاسسە ە( )2ەوّمەیاشایّ.
هاددەی (:)6

وەی ەەح ەطاەەو ُ ەوەیّطىجەویىٔی ەە ەةىۆەوّوەُاوچىاُّ ەحٔنٍّنىاُ ەوّمەیاشىایّەسەیىاُگاێخّوەەوە

ُّوظىىّەوەسیز یىِ ى ەواٌاسەنا ویىىانەُىىىىّە ەىّەٌىىاوەیّكەنّەىّەشىىایێمەىّەەێهّوح ى ەةّەنىىاەةٔوُ ەوّمە

یاشایّەحێرّەُّناتە ەُّوظّەوەسیز یَەوەپێل ویصخ ەحّنِىه ەواٌاسەەسەنات.
هاددەی (:)7

س ْاحّەةّسەشخٓاحٔوەنانەةّپێ ەوّمەیاشایّە ەةّمەطێٔەیّەحّەوانەسەناێج:

یەمەم:ەەێەە ە(ە30ە )%ەةۆەوەی ەەح ەطاەەو ُ ەوەیّطجەویٔی ەەةۆەپێٔیصخىّناُ ەُّوظّەوەسیز یىِ ە
وّوەُاوچاُّ ەحٔنٍّناُ ەوّمەیاشایّەسەیاُگاێخّوە.
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دّّەم:ە(70ە )%ەس ْىىاح ەةّسەشىىخٓاحٔوەسەیّڕێِىىلەێخّوەەةىىۆەوّیێىىِّ ەیظىىخ ەّْەێىىًەةّەٌّةّشىىخ ە
واە شخّناسُ ەةۆەوزٌّحگٔی ەیىّەیظىخىىّنانە ەةىۆەوّوەُاوچىاُّ ەنّەحٔنٍّنىاُ ەوّمەیاشىایّە
سەیاُگاێخّوەە.

هاددەی (:)8

وّوەوأُو ُّ ەنّەىّشّەسەٌ ەڕژێٍّەیّكەةّسو ەیّنّناُل ەڕووواون ەیەویىّناُىىانە(سى ەەوىأُو)ە
ةّپێ ەحٔنٍّناُ ەوّمەیاشایّەةّواوەُلەناێج.
هاددەی (:)9

حٔنٍّناُ ەوّمەیاشایّەوّوەیەویاُّەُىایاێخّوەەنّەٌىاف ەواوەُىل ەێخ ە ەیىانەڕەفخىاەناسُ ەپێهٓىاحّە
وایىِ ەوەُّحّوەیىّناُ ەىّشىّەەەوەىّالیّنەنّشىاُ ەحىاەیێىلەڕای ەنىا وەحّەشىّەە ەسىگّەىّەوۆیىانە
نّسەحٔ َُەىّەحٔنٍّناُ ەوّمەیاشایّەشٔسٌُّلةَ.

هاددەی (:)01

ناەەةّەْىچەسەكێه ەیاشای ەیانەةەیاەێمەُاناێجە ەنّەىّیّ ەحٔنٍّناُ ەوّمەیاشایّەُانۆكەةێج.
هاددەی (:)00

پێٔیصخّەىّشّەەوُّشٌُّٔ ەوەییا نەوەالیُّّەپّیٔەُلیىل ەەنانەحهٌّٔنىاُ ەوّمەیاشىایّەسێتّسى ەە

ةهّن.

هاددەی (:)09

وّمەیاشىىىىایّەةىىىىۆەٌىىىىاوە ە()3ەشىىىى ەەشىىىىا ەىّەەێهّوحىىىى ەةاڵوةىىىىٔوُّوە ەىّەەاژُىىىىاٌّ ەفّەٌىىىى ەەەەەەەەەەەەەەەەەە
(وەكایع ەنٔەسشخان)ەناە ەپێلەناێج.ە

ُۆمارەماًی دەرچّْاًدى

ىّەپێِىىاوەپاەێزیىىاەیهاسنەىّەشىىىٍا ەطاەشىىخاُىىّناُ ەطىىاەەوەطىىاەاچهّەوەطىىاەەەسێىّنىىاُ ەّْەێٍ ى ە
نٔەسشىىخانەىىىەعێىىا ق ەوەةّەٌّةّشىىخ ەچاەەشىىّەناسُ ەحایّحّنىىاُ ەیێىىلەڕای ەوەفّە ٌّْهاسُىى ە

وزٌّحگٔی ەیىّەشّەەنىىّنان ەةّەواڕ شخّ ەس ُاُ ەشىِٔەێمەةىۆەیێىلەڕای ەوەڕەوصىاُلُ ەیەٌىىِّ ە

سێتّسێهاسُ ەٌاشخّەپالُ ەطاەەنانەىّالیّنەطاەەو ُىىّناُّوە ەوّمەیاشایّەسەەچٔێِلە  .ە
ە
ە
ًێچیرڤاى بێارزاًێی
سێێەرۆمی ُێەرێوی مێْردسێخاى
ُەّلێر
9109/09/07
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سێەرۆکایەحٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى
ژهارە  00980 :لە 9109/09/09
بڕیارٓ
ژهارە ( ٓ)38ساڵٔ 9109

پظجەةّشجەةّوّحهاٌ ەٌاسسە ە(ّْطخّم)ەىّەیاشا ەوُّشٌُّٔ ەوەییا ُ ەّْەێٍى ەنٔەسشىخانە
ژٌاەە( )3ەشای ە1992ۀٌّْ ەنا و ەوەةٌّّةّشخ ەواشاُهاە ەسێتّسێهاسُى ەةەیىاە ەوُّشىٌُّٔ ە
وەییىىىا نەژٌىىىاەەە()9ەىّە2019/7/30ە ەوەىّشىىىّەەپێظىىىِىاە ەىىىىىەُّ ەپێهٓىىىاحٔوەةّەفّەٌىىىاُ ەوّمە
شّەانایّحىىّەژٌىاەە()7603ەىّە2019/10/13ەحىایتّتەةّەڕێهخصىخَەوەیّنخصىخِّوەەوەیّڕ ُىلُّوە ە
شىّەسّمەس ْاحّنىىانەةىىۆەوەی ەەحى ەس ە یى ەوەوىىاةٔوە ەوەپێىىل چٔوُّوە ەحّەوىىاُها و ەوّەسى ە

وەی ەەتەوەالیُّّنىىاُ ەُّةّشىىىخا وەةّەوەی ەەتەوەس ڕطىىىخِّوە ەىّشىىىّەەةٌِّىىىا ەپێل ویصىىىخ ەوە

وّوىّویّحّنان ەوەةّیٔێاە ەیاشا ە(كأُنەأغٔلە ىٍحاشتاتە ىعاٌث)ەژٌىاەە( )28ەشىای ە1940ە ەوە
ىّةّەەڕاطِای ەنۆُٔوشى ەنۆةىٔوُّوە ەواشىای ەوُّشىٌُّٔ ەوەییىا نەژٌىاەە()15ەىّە2019/11/27ە ە

ةەیاەسە ەةّ-:

یەمەم:ە سەشخِىظاُهاسُ ەٌىهاُىزٌ ەپىاسەناسُ ەوەی ەەحّنانەوەالیُّّناُ ەُّةّشخا وەةّەوەی ەەتەةۆە
سەشّ ح ەوّەسهاسنەىّشّەەوّوەڕێەەیّ ەنّەةۆیانەسیاەیها وەەىّەس ْىاح ەُاووۆیىىانەةّپێى ە

ةەیّ (شێىّم) ەوّمەةەیاەەەةّمەطێٔەیّ ەؤ ەەوەەسەةێجە :ە

 -1طىىىهاسُّوە ەڕەشىىىل ەوّژٌاەەنىىان(ەغىىىلە ىحصىىاةات)ەىّەةىىاُهّەحهىىٌٔ ەوەوّْيىىّنىىانەنّەةىىۆە
ٌّةّشخ ەڕێەە ەواٌاژەپێىلە و ەوّوەس ْاحىاُّەنىا وُّحّوەەوەكەىّەةىەیّ ە(شىێىّم) ەوّمەةەیىاەەە

ْاحٔوە .ە

 -2یٔ شخِّوە ەڕەشىل ەوّوەحصاةاُّ ەةەیّ ( )1ەشّەەوەەةىۆەشىّەەوّژٌێىا ەوەی ەەحى ەس ە یى ەوە
وىىىىاةٔوە ەنّەىّالیّنەةّڕێىىىىٔەةّە یّح ەیظىىىىخ ەژٌێانىىىىاە ەسیاەیىىىىلەناێجەوەحۆٌىىىىاەناسنەوە

واٌاژەپێهاسُ ەىّەحّە یوو ەپێل چٔوُّوەەىّە2019/12/1ەەوەە .ە

 -3سیاەیهاسُ ەوّژٌێا (حىصاة )ەوّوەس ْاحاُّەةّەطێٔە ەٌاُگاُّەچُّل ەةّەچّكەوەەیىا وەەچُّل ە
ةّەُّوخىِّەوەەسەیىاێجە ەوەواٌاژە ەپ ەەةلەێجەىّەحّە یوو ەپێل چٔوُّوە ەٌاُگاُّس ە .ە

 -4سیىىاەیهاسُ ەسىىۆە ەوّەسىّنىىاُ ەىّشىىّەەوّوەةىىەەەس ْىىاحّ ەوەی ەەتەیىىانەالیُّىى ەُّةّشىىخا وە
ةّوەی ەەتەٌاُگاُّەّْیّح ە .ە

 -5حۆٌاەناسُ ەوّوەوّەسىىاُّەىّەحّە یوو ەپێل ەچٔوُّوە ەٌاُگاُّەىّشّەەواشخ ەفػوەوەٌاسەنانە.
5119/15/54
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دّّەم:ەةۆەٌّةّشخّناُ ەْاحٔوەىّەةەیّ ە(یّنّم) ەشّەەوەەوّمەەێهاە ُّ ەؤ ەەوەەسێتّس ەەسەناێَ :ە
 -1سەةێجەحّە یوو ەپێل چٔوُّوە(ٌىز نە ىٍا سعث)ەىّەّْفىخّ ەیّنٌّى ەشىّەەحا ەٌّْىٔوەٌاُگێىمە
ةِێاسەێجەةۆەةّڕێٔەةّە یّح ەیظخ ەژٌێاناە ەىّەوەی ەەح ەس ە ی ەوەواةٔوە ە .ە

ٌ -2ىىىىىاُّوە ەوّژٌێاەنىىىىىاُ ەحىىىىىایتّتەةّەڕێىىىىىەە ەس ْاحّنىىىىىانەوەطىىىىىىهاسُّوە ەڕەشىىىىىىل ەوّوە
وّژٌێىىىىىا ُّەىّەةىىىىىاُهّەحهٌٔىىّنىىىىىانەوەُىىىىىاەسُ ەةىىىىىۆەوەی ەەحىىىىى ەس ە یىىىىى ەوەوىىىىىىاةٔوە /ە

ةّڕێٔەةّە یّح ەەیظخ ەژٌێاناە ە .ە

 -3سێگىاناسُىى ەىىصىىخ ەوّەسىىّنىىانەىّالیّنەةّڕێىىٔەةّە یّح ەیظىىخ ەژٌێانىىاە ەةىىۆەُّْێظىىخِ ە
(ییاسناسنەیانەسێگۆەن ەە)ەىّە(حتٔیبە ىٍٔ یُث) ە

 -4پێٔیصخّەپێل چٔوُّوەەةهاێجەةىۆەىىصىخ ەشىّەسّمەوّوەفّەٌىاُتّەەوەناەٌُّىل ُّ ەنّەةّەطىێٔە ە
یاێتّشجەىّشّەەوّوەس ْاحّەس ٌّیە ونەىّەشّەەحا ەسەشختّناەةٔوُ ەناةىِّ ەُۆیٌّ ەحهىٌّٔح ە

ّْەێىىًە ەوس ٌّیە ُىىلُ ە(یاێتّشىىج)ەوە(نىىاح )ەحُّٓىىاەىّەسەشىىّ ح ەشىىّەانایّح ەوُّشىىٌُّٔ ە
وەییا ُّە ەوەسەةێجەڕەی ٌُّل ەشّەانایّح ەوُّشٌُّٔ ەوەییا نەوەەةگىاێجە .ە

ُ -5اةێجەڕێەە ەسیاەیها و ەس ْاتەطٔێِگاەوە ەپێظىِّ ەٌاُگاُّەیاؤسەپێظىِّ ەةّەسەو مەةێجە .ە

 -6وّەسهاسُ ى ەپاس طىىجەوەْاونىىاە ەوْاُىىل ُ ەفّەٌىىاُتّە نەىّشىىّەەڕێىىەە ەس ْىىاح ەسیىىاەیها وەىّە
چٔ ەچێٔە ەیاشاەوەڕێٍِایىّناُ ەس ە ی ەناەپێها وەوُّشامەسەسەێجە .ە

 -7شىىىىّةاەەتەةّەپىىىىاەە ەپىخىىىىاكەوەكّەیەوەةىىىىاەةٔوەوەْاونىىىىاە ەس ە یىىىى ەوەەیىىىىىا وەىّەڕێهخىىىىا وەە
ُێٔسەویّحىىّنىىىانەوەڕێهخا وەنىىىاُ ەشىىىّەەةّەُّحّوەەیّنگاحٔوەنىىىانەوەو حىىىانەوەیىىىىاەٌّحىىّە

وێاؤ ییىّنىىىاُ ەُىىىاووۆی ەوەسەەەنىىى ەوەّْەەسىىىۆەەەیىىىاەٌّحىىّن ەحىىىاە ەپێٔیصىىىخّەپّیىىىەەو ە

ّْەسووەٌىىىىاسسە ە()6ەوە()22ەىّەیاشىىىىا ە(أغىىىىٔلە ىٍحاشىىىىتاتە ىعاٌىىىىث)ەژٌىىىىاەەە( )28ەشىىىىای ە

 1940ەٌّْىىٔ ەنا وە ەوەٌىىاسسە ()3ەىّەیاشىىا ەةىىٔسسّ ەّْەێٍىى ەنٔەسشىىخانەژٌىىاەە( )1ەشىىای ە

2013ەوەڕێٍِىىىای ەس ە یىىى ەژٌىىىاەە()20ەىّە2019/6/30ەحىىىایتّتەةّەوەەیىىىاحَەوەطىىىێٔ ی ەوّەسهىىىاسنە
نّەةىىىىۆەٌّْىىىىانەٌّةّشىىىىجەحّەوىىىىاُها وەە ەسو حىىىىاەحۆٌىىىىاەناسُ ەىّەحّە یوو ەپێىىىىل چٔوُّوە ە

ٌاُگاُّە .ە

 -8پّیەەوناسُ ى ەڕێٍِىىای ەوەی ەەح ى ەپالُىىل ُانەحىىایتّتەةّەسێتّسێهاسُ ى ەیاێتّشىىخّەحهٌٔىىّنىىانە
ژٌىىاەە( )2ەشىىای ە2016ەةىىۆەوّوەپىىەاژ ُّ ەنّەوُّشىىامەسەسەێىىَەىّشىىّەەڕێىىەە ەوّوەس ْاحىىاُّ ەنّە
حّەواُها وەەىّەسو ەوُّشاٌل ُ ەیظجەڕێهاەەناُ ەْاحٔوەىّەڕێٍِای ەواٌاژەپێها وە .ە

سێیەم :پێل ُٕەسەشّ حٕەوّەسىاسنەىّشّەەوّوەڕێە ُّىەکّەىّەؤ ەەوەەْاحٔونەسو ىەسێتّسێىاسُٕە
شّەسّمەةەیّەوەوایّکإُەشّەەوەەىّەالیّنەوەی ەەحّکانەوەالیُّّکإُەُّةّشخا وەةّەوەی ەەتە
ةّمەڕێە ُّەسەةێجەکّەىّەوظخّىەؤ ەەوەس ەْاحٔوە:
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ڕێژەکاى
ز

 1ە

ّەزارەث
واوەس ُىاسُّوەەوە

ُىظخّسێىاسن ە

 2ە کاەەةا ە

 3ە

طاەەو ُٕەوە ە

یّطخٔەیٔی ە ە

 4ە پالُل ُان ە
 5ە

وّوكافەوەکاەوةاەىە

وایىِٕ ە

 6ە یٔ شخِّوەەوەیّیاُلن ە

 7ە

ؤێِلُٕەةا ەوە

سەرچاّەٓ داُاث

بۆ خودى وەزارەتەکان

بۆ گەنجینەى گشتى
حکومەت

وێصخگّىەکێض ە

50ە%ەپُّشاەىّەشّس ە

50ە%ەپُّشاەىّشّس ە

حاكىگّىەپىظّشایى ە

45ە%ەچوەوەپێِزەىّەشّس ە

ە55ە%ەپُّشاەوەپێِزەىّشّس ە

8ە%ەّْطجەىّەشّسە ە

یظجەفّەٌاُگّکان ە

2ە%ەسووەىّشّسەْاُل ن ە

90ە%ەُّوەسەىّشّس ە

طاەەو ُىىّکان ە

15ە%ەپاُزەەىّەشّس ە

85ە%ەّْطخاەوەپێِزەىّشّس ە

واوەوەواوەەاکان ە

20ە%ەةىصجەىّەشّس ە

80ە%ەّْطخاەىّشّس ە
100ە%ەشّسەىّەشّس ە

فااطخِٕەیەوىەەوکَەوەٌخٍىز ە 0ە %شفاەىّەشّس ە
کۆُخەاىٕەسۆەى ە

6ە%ەطّشەىّەشّس ە

94ە%ەُّوەسەچٔ ەەىّشّس ە

فۆەٌٕەحاسىىان ە

15ە%ەپاُزەەىّەشّس ە

85ە%ەّْطخاەوەپێِزەىّشّس ە

فەاکّواُّىەّْوىێاە ە

% 50ەپُّشاەىّشّس ە

50ە%ەپُّشاەىّشّس ە

فەاکّواُّىەشيێٍإُ ە

50ە%ەپُّشاەىّشّس ە

50ە%ەپُّشاەىّشّس ە

سیٔ ُٕەوەی ەەت ە

38ە%ەشٕەوەّْطجەىّشّس ە 62ە%ەطّشجەوەسووەىّشّس ە

ی ُىۆەکۆُّکان ە

70ە%ەحّفخاەىّشّس ە

30ە%ەشٕەىّشّس ە

ی ُىۆۀُێىّکان ە

80ە%ەّْطخاەىّەشّس ە

20ە%ەةىصجەىّشّس ە

 8ە ةایەیإُەوەپىظّشایى ە

حۆٌاەىەکۆٌراُىاکان ە

10ە%ەسەەىّشّس ە

90ە%ەُّوسەىّشّس ە

 9ە حُّلەوشخٕ ە

یظجەفّەٌاُگّکان ە

30ە%ەشٕەىّشّس ە

70ە%ەحّفخاەىّشّس ە

 10ە س س ە

حۆٌاەىەوأُوةّەە ە

5ە%ەپێِزەىّشّس ە

95ەُّ %وەسەوەپێِزەىّشّس ە

ب.گْ.احٔوچۆ ە

17ە%ەحّڤلەەىّشّس ە

83ە%ەّْطخاەوەش ەىّشّس ە

ڤىز ەوەُظىِگّکان ە

5ە%ەپێِزەىّشّس ە

95ە%ەُّوەسەوەپێِزەىّشّس ە

کۆٌراُىاەوٌِّىىّکان ە

10ە%ەسەەىّشّس ە

90ە%ەُّوەسەىّشّس ە

 12ە پّەوەەسە ە

فااطگاکان ە

100ە%ەشّسەىّەشّس ە

0ە%ەشفاەىّەشّس ە

 13ە س ە یٕەوەواةٔوەى ە

کۆُخەاىٕەسۆەىە-ەپالُل ُان ە

6ە%ەطّشەىّشّس ە

95ە%ەُّوەسەوەچٔ ەەىّشّس ە

حٔێەیِّوەىەی ُصخٕ ە

 11ە ُاووۆ ە

چێْارەم:ەوەی ەەح ەس ە ی ەوەواةٔوە ەڕێٍِىای ەپێٔیصىجەةىۆەواشىاُهاە ەەسێتّسێهاسُى ەةەیّنىاُ ەوّمە
ةەیاەەەسەەسەناتە .ە

پێێێٌجەم:ە یظىىجەوەی ەەحّنىىانەوەالیُّّنىىاُ ەُّةّشىىخا وەةّەوەی ەەتەوّمەةەیىىاەەەسێتّسىى ەەەسەنّنەىّە
ڕێهّوح ى ەسەەچىىٔوُ ەڕێٍِىىای ەوەی ەەح ى ەس ە ی ى ەوەوىىاةٔوە ەةّەپێ ى ەةىىەیّ (چىىٔ ەەم)ە ەوەىّە

ە

ڕاژُاٌّ ە(وەكایع ەنٔەسشخان)ەةاڵوەسەناێخّوە .ە
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ئێەًجْهێەًێٔ دادّەرٓ
ژهارە 99 :لە 9109/09/4
ە

بێێڕیێار
کىىّە
ىىىّە2015/8/4ە)ە ە
ىىىّە2013/5/7ەوە63ە ە
ژٌىىاەهە(ە28ە ە
ە
ُشٌٔىىُّ ەس سوهەە ەةىىّەە
ە
سو ەةىىّەەسو ەةەیاەهەکىىاُ ەوّە

ْىىّەێٍ ە
ىىىّە ە
وهە ە
یؤوُىىّ ە
ە
یّح ەس سیاکىىاُ ەحێّٓە
یىىىّە ەڕێىخصىىخِ ەشىىّەەاکا ە
ەپّ ە
ەةىىاەه ە
ە
ە
ەچىىٔونەسه
ە
سه
ەٌاُگّ ەکاەیێا ەوەس ە ی ەوەیاشىای ەةىّەە
ە
شّەەس و ەسیٔ ُ ەچاوسێا ەوەس ە ی ە/ە ە
فّ
ىّە ە
کٔەسشخانەوهە ە
ە

ٌُّٔ ەس سوهەە ەةەیاەیاُل ە
وهُل ەیظخ ەوّەُش ە
ەژه ە
ەەةّ ە
ةّ ە
وەىّە ە
ىّە2019/10/30ەە ە
ُٔوشا ویانەژٌاەەە()1132ەە ە

ةٔونەةّە:ە ە
ە
ةّەکۆ ەسهەُگ ەواٌاسهە
ە

ەْىّەوىێىاە/ەشىيێٍاُ ە
ە
ە
ەُاوچىّ
یؤوُىّ ە
وه
ە
ەاکایّح ەس سیاکىاُ ە ە
حێّٓ
ە
کانەىّە ە
شىّ
ە
ە
ُلیىّ
ةّط ەپّە ە
یٔه
-1ە ە
یّەٌىانە)ەةگۆەسەێجەةۆە(ەبەشی پەیوهندییەکان و کاروباری یاساییە).ە ە
کّەکٔك /ە
/سْۆكە/ە(ە ە

وهكایع ەکٔەسشخان) .ە ە
ڕاژُاٌّ ەفّەٌٕە( ە
ە
ىّە
وهە ە
ەچٔوُىّ ە
ە
سێتّس ەةىاێجەىّەەڕاژ ەەسهە
ە
وّوەةەیاەەە
-2ە ە
ە
ە
بٌگیي قاسن هحود
سێێَرۆکی ئێًَجْهێًَێی دادٍّری
------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ّەزارەحٔ داد
بَیأً ژهارٍ ( ٓ)5ساڵٔ 9109
ٌاسسهە()9ىەیاشا ەوهەی ەهەح ەس سەژٌاەهەە
ە
مەىّە
ەسووه ە
ە
وەسهشّ حّە ەپێٍانەسە وهەەةّپێ ەةایّە
پایرظجەةّە ە
ە

ژٌاەهە( )43ەشای ە1971ۀٌّْ ەکا وە
ە
ەهە
ىّەیاشا ەحۆٌاەکاسُ ەوأُوةّە ە
ٌاسسهە()36ە ە
ە
( )13ەشای ە2007ەوە
ةّە یىّەح ەیظىخ ەحۆٌىاەکاسُ ە
ەێٔه ە
ةّ ە
ظىّی ەىىّەە ە
شىخّ ەڕ وێەکىاە ەٌّْى ە
ەسه ە
راەسه ە
ە
ەةّەڕ شى
واٌاژه ە
ە
وە

ىّە2019/10/30ە)ەوەةایاەٌاُل ەةّە-:ە ە
ژٌاەهە(1051ە ە
ە
ەهە
وأُوةّ ە
ە

ەْىّەسووەٌىٔیى ەژٌىاەهەە(1و2ەکىەّەح ە63ە
ە
شىّەکاسُ ەکێظىّە
ةۆەچاەه ە
ە
وُّشاٌل ُ ە(ححایاەحٍٓىل )ە
 ەةّە یىەّح ەحۆٌىاەکاسُ ە
ێٔه ە
ەةّە ە
ىىّەشىِٔە ە
شىّەەسەووشىجەکىا وهەە ە
ەىّە ە
کّەیُٔل ەکۆُ ەةىاەهە ە
ةىاەه)ە ە
ە

ە

ةشّە.ە ە
یّ ە
ەّْ ە
ە
وأُوةّ ە
ەه
ە

فێَرسج احود عبداللَ
ٍّزیێێری داد
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جوِْريت العراق
إقلين مْردسخاى
الرئيس

قرار
رقن ( )5لسٌت 9109

ً
وفلاەىيػالح٘اتە ىٍٍِٔحثەىِاەفٖە ىفلاةە( ألوىٕ)ەٌَە ىٍاسةە( ىعاطاة)ەىلأُنەەواشثەإكيً٘ەنٔەسشىخانە

ەكًە()1ەىصِثە2005ە ىٍعللەوەةعلەإعاسةە ىلأُنەەكًە()3ەىصىِثە2019ە ەكىأُنەحٍي٘ىمە ألە ؽىٖە ىٍخشىاویە
عي٘ٓاەؽٍَەحلوسە ىتيلٗاتەفٖەإكيً٘ەنٔەسشخانە–ە ىعا قەةلا ەُاە ىٍاكًە()4ەىصِثە2019ەوەإعىاسةە ىِرىاە

فّ٘ەٌَەكتوەةاىٍانەنٔەسشخانەوەٌػاسكخّەفٖەسيصخّە إلعخ٘اسٗثەەكىًە()8ەةخىرەٗ ە2019/12/4ەوەإعاسحىّە
ە

إىِ٘اە ەكاەُاەإغل ەە:

القاًْى رقن ( )3لسٌت 9109
قاًْى حوليل األراضي الوخجاّز عليِا ضوي حدّد البلدياث
في إقلين مْردسخاى ێ العراق

ە

الوادة (:)0

ً
ىذيەٗصهَەفعي٘اەفٖە ىل ەە ىٍظ٘لةەحشاویًەە ەأوەوەذخىّە
أوالً:ە ىٍخشاویەألغا ضەْذ ە ىلأُنۀْە ىظخعە
ىظاع٘ٔنە ەأوە ألطخاصە ىٍهيفەةإعاىخًٓەةحهًە ىلأُنەوعِلەحِف٘ذەْذ ە ىلىأُنەٗهُٔىٔنەشىانَِ٘ە

فٖە ىل ەە .ە

ثانياً:ەىيتيلٗاتەحٍي٘مە ىظخعە ىذيەط٘لەس ە ً ەشهِ٘ثەةاىخشاویەكتوەحرەٗ ە2018/3/13ە ە ألەضە ىٍظى٘لةە
ً
ً
ەحاٌىاەأوەٌىرل ً
الەةحلىٔقە
ەٌيهىا
عي٘ٓاە ىل ەەو ىٍٍئنثەىيلوىثەأوەأٗثەٌؤشصثەىيلفاعە ىعامەأوە ىتيىلٗاتە

ىخػافەو ىٔ كعثەفٖەحلوسە ىتيلٗاتەؽٍَە ىٍِاـقە ىصهِ٘ثەةٍٔسبەطاوطەوأحهامەْذ ە ىلأُنە .ە

الوادة (:)9
شرّط الخوليل :

أوالً:ەوكٔعە ىل ەە ىٍظى٘لةەحشىاوی ً ەس وىوەحىلوسە ىتيىلٗاتەؽىٍَە ىٍِىاـقە ىٍخػػىثەىيصىهَەةٍٔسىبە
ىخػًٍ٘ە ألشاشٖەو ىخػاًٌ٘ە ىخفػ٘ي٘ثەىيتيلٗات .ە

ثانياً:ە شخعٍالە ىل ەە ىٍظ٘لةەعيٕە ألەضەألغا ضە ىصهِٕ .ە

ً
ىذيەٗصهَەفعي٘اە ىل ەە ىٍظ٘لةەحشاوی ً ەأوەٌَەكتوەوەذخّە
ثالثاً:ەحللًٗەـيبەححاٗايەٌَەكتوە ىظخعە
ىظاعَ٘٘ ەأوەٌَەكتوە ألطخاصە ىٍهيفەةإعاىخًٓەةحهًە ىلأُن .ە

رابعاً:ە ٗٔسّە ىفيبەإىٕەەو٘سە ىٔحلةە إلس ەٗثەةٍٔسبەأحهامەْذ ە ىلأُنەوىاللەٌىلةەالەحخشىاویە()120ە
ً
ٌاوثەوعظاَٗەٌٗٔاەٌَەحرەٗ ەُفاذەْذ ە ىلأُن ەعيٕەأنەٗخؾٍَەسٍ٘عە ىٍعئٌىاتەو ىٔذىاوقە ىالیٌىثە
ىيحػٔلەعيٕە ىخٍي٘م .ە

5119/15/54
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خامساً:ەالەٗشٔیەحٍي٘مەٌللمە ىفيبەأنراەٌَەكفعثەأەضەو حلة .ە

سادساً:ەٗظخاطەأنەالەحخشاویەٌصاحثە ألەضە ىٍٍيهثە()200م2ەٌاوخٖەٌخىاەٌاةىعەفىٖەٌانىزە ىٍحافرىثە ەوە
ً
()250م2ەٌاوخَ٘ەووٍصَ٘ەٌخا ً
ەٌاةعاەفىٖەٌانىزە ىلؾىا ە ەو()300م2ەوذالذٍاوىثەٌخىاەٌاةىعەفىٖەٌانىزە
ىِاح٘ث .ە

الوادة (:)3ە ە

أوالً:ەحظهوەىشِثەةاواشثە ىٍحافقەأوەەو٘سە ىٔحىلةە إلس ەٗىثە ەوعؾىٔٗثە ىشٓىاتە ىٍعِ٘ىثەفىٖەوی ە تە
( ىتيلٗاتەو ىص٘احثە ە ىٍاى٘ثەو الكخػاسە ە ىزە عثەو ىٍٔ ەسە ىٍاو٘ثە ە ىعلل)ە ەىغاضەسە شىثە ىفيتىاتە
و ىخرنلەٌَەححلقە ىظاوطە ىالیٌثەىيخٍي٘مە ەوىيشِثەحظه٘وەىشانەفاع٘ثەفٖە ىتيلٗاتە ىٍعِ٘ثەىيل٘امە

ةاإلسا تە ىفِ٘ثە ىالیٌث .ە

ثانياً:ەححلسەكٍ٘ثە ألەضە ىٍخشاویەعي٘ٓاەةل ەەشهِ٘ثەعيٕە ىٔسّە آلحٖ :ە

1ىەىألطخاصەغ٘اە ىٍصخف٘لَٗەٌَە ىلوىثەةصعاە :ە
ً
وٍصثەعظاەأىفاەإىٕەذالذَ٘ەأىفەسِٗاەەىيٍخاە ىٍاةعە ىٔ حلەفٖەٌا نزە ىٍحافراتە .ە
أىە(15000ە)30000 -ە

بەىە(ە10000ە15000 -ە)ەعظاةەآالفەإىٕەوٍصثەعظاەأىفەسِٗاەەىيٍخاە ىٍاةعە ىٔ حلەفٖەٌا نزە ألكؾ٘ثە.ە ە

سىەىە(ە5000ە8000 -ە)ەوٍصثەآالفەإىٕەذٍاُ٘ثەآالفەسِٗاەەىيٍخاە ىٍاةعە ىٔ حلەفٖەٌا نزە ىِٔ حٖە .ە

2ىەةاىِصتثەىألطخاصە ىٍصخف٘لَٗەٌىَە ىلوىىثەحلىلەەةصىعاە()%100ەٌىَە ىلٍ٘ىثە ىحل٘ل٘ىثەىىألەضەعيىٕە
أشاسە ىفيبەو ىعاضەٌَەكتوە ىيشِثە ىٍخخػث .ە

 3ىەالەحظٍوە ألحهامە ىٍاى٘ثەىٓذ ە ىلأُنەذويە ىظٓل ەو ىٍؤُفيَ٘ەٌَە ىلەسثە ألوىٕەوٌعٔكٖە ىخِلق .ە

ثالثاً:ە فٖەحاىثەوكٔعە ىخشاویەعيٕە ألە ؽٖە ىٍٍئنثەىيلوىثە ىٍرليثەةحقە ىخػىافەىيغ٘ىا ەأوە ىٍٍئنىثە
ً
ً
ً
ەوالفاەألحهامە ىلٔ َُ٘ە ىِافذة ەٗخًەحىوەٌيه٘ىثەْىذهە ألە ؽىٖەوحصىشوەةاشىًە ىتيىلٗاتە
ەغافا
ٌيها

ةٍٔسبە(كأُنەحٍي٘مە ألە ؽٖە ألٌ٘اٗثە ىٔ كعثەؽٍَەحىلوسە ىتيلٗىثەەكىًە()80ەىصىِثە)1970ە ىِافىذە
فٖە إلكيً٘ ەأٌاەفٖەحاىثەوكٔعە ىخشاویەعيٕەسز ەٌَەْذهە ألە ؽٖە ىٍظاەەإى٘ٓاەأعىاله ەف٘ىخًەإفىا یە
ىشز ە ىٍخشاویەعي٘ٓاەةاىتِا ەىغاضەحٍي٘هّەىيٍخشاویەةعلەحصش٘وەْذ ە ىشىز ەةاشىًە ىتيلٗىثە ىٍعِ٘ىثە
ةٍٔسبە ىلأُنە ىٍظاەەإىّ٘ەأعاله .ە

ً
ەەٌخاىفىاەىيخػىًٍ٘ە ألشاشىٖەأوە ىخػىاًٌ٘ە ىفاع٘ىثە
رابعاً:ەىيتيلٗثەەفؼەـيبە ىخٍي٘مەإذ ەنانەٌهانە ىل
و ىخفػ٘ي٘ث ەوٗز لە ىخشاویەعيٕەُفلثە ىٍخشاویە ىذيەٗحقەىىّە ىخػىافەةاىٍخيفىات ەوحلىٔمە ىتيلٗىثە

ةخعٔٗؼە ىٍخشاویەةلفعثەأەضەالەحزٗىلەٌصىاحخٓاەعيىٕە()200م2ەٌىاوخٖەٌخىاەٌاةىعەسونەٌلاةىوەفىٖە
ٌِفلثەشهِ٘ث ەوإذ ەنانە ىٍخشاویەٌصخف٘ل ً
ەٌَەكتىوەعِلوىذەٗلىلەەىىّە ىىرٍَەةاألشىعاەە ىٍحىلسةەفىٖە
ي
ە

ذاُ٘ا)ە ىتِلە()2ەٌَەْذ ە ىلأُن .ە
ىٍاسةە()3ە ىفلاةە( ًە
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الوادة (:)4

ذاُ٘ا)ەٌَە ىٍاسةە()3ەٌَە
إذ ەىًەٗيخزمە ىظخعە ىٍخشاویەةلفعە ىرٍَە ىٍحلسەأوە ىٍللەە ىٔ ەسەفٖە ىفلاةە( ًە

ْذ ە ىلأُن ەأوەىًەحظٍيّە ىظاوطە ىٔ ەسةەفٖە ىٍاسةە()2ەٌىَەْىذ ە ىلىأُنە ەٗصىلؿەحلىّەفىٖە ىخٍي٘ىمە
ً
ەەأەؽاەوةِا ً ەةاشًە ىتيلٗثە ىٍعِ٘ثە ەوحتاعەةٍٔسبە"كأُنەة٘عەوإٗشىاەەأٌىٔ لە ىلوىىثەەكىًە
وحصشوە ىل

()32ەىصِثە"1986ە ىِافذەفٖە إلكيً٘ە ەوٗصيًەىػاحتّەكٍ٘ثە ىٍِظآتەٌصخحلثە ىليعەٌَەةللە ىت٘ع .ە

الوادة ( :)5ە

شاسشىا)ەٌىَە ىٍىاسةە()2ەٌىَەْىذ ە
ًە
أوالً:ەحللەە ىٍصاحاتە ىز وىلةەٌىَە ىٍصىاحثە ىٍظىاەەإى٘ٓىاەفىٖە ىفلىاةە(
ىلىىأُن ەةاىصىىعاە ىحل٘لىىٖە ىصىىاولە ەعيىىٕەأنەالەحخشىىاویەٌصىىاحثە ألەضەفىىٖەنىىوە ألحىىٔ لە()300م2ە

ذالذٍاوثەٌخاەٌاةعەفٖە ىٍحافراتەوە()400م2ەأەةعٍاوثەٌخاەٌاةعەفىٖە ألكؾى٘ثە ەوە()500م2ەوٍصىٍاوثە

ٌخاەٌاةعەفٖە ىِٔ حٖ .ە

ثانياً:ەٗعلە ىظخعە ىٍظٍٔلەةرحهامەْذ ە ىلأُنەٌصخف٘ل ً ەٌَە ىلوىثەإذ ەناُجە ىٍصاحثە ىٍخشاویەعي٘ٓاە
شاسشا)ەٌَە ىٍاسةە()2ەٌَەْذ ە ىلأُن .ە
ًە
حزٗلەعيٕە ىحلە ألسُٕەٌَە ىٍصاحثە ىٍحلسةەفٖە ىفلاةە(
الوادة (:)6

حلىٔمەوی ەةە ىتيىلٗاتەو ىصى٘احثەةإعىل سە ىخىا وؿەو ىخػىاًٌ٘ەو ىٍخفيتىاتە ىفِ٘ىثەىيٍِىاـقە ىٍظىٍٔىثە
ةرحهامەْذ ە ىلأُنەو ىخٖەى٘صجەىٓاەوا وؿەوحػاًٌ٘ەٌعىلةە ەوىاللەٌىلةەالەحخشىاویەشىِثەو حىلةەٌىَە

حرەٗ ەُفاذەْذ ە ىلأُن .ە
الوادة (:)7

حخػعە ىٔ ەس تە ىٍصخحػيثەةٍٔسبەْذ ە ىلأُنەعيٕە ىٔسّە آلحٖ :ە

أوالً:ەُصتثە()%30ە ىٔی ەةە ىتيلٗاتەو ىص٘احثەىٍخفيتاتەوا وؿەوحػاًٌ٘ە ىٍِاـقە ىٍظٍٔىثەةرحهامەْذ ە
ىلأُن .ە

ثانياً:ەحٔسعە()%70ەٌَە ىٔ ەس تە ىٍصخحػيثەفٖە ىخزِٗثە ىعاٌثەىإلكيً٘ەىغاضەحٔس٘ٓٓاەُحٔە ىخلٌاتە
ىعاٌثەىيٍِاـقە ىٍظٍٔىثەةرحهامەْذ ە ىلأُن .ە

الوادة (:)8

حٍيمەأە ؽٖە ىلوەە ىٍٓلٌثەفٖەعٓٔسە ألُرٍثە ىٍخعاكتثەةٍٔسبەأحهامەْذ ە ىلأُن .ە

الوادة (:)9

الەحظٍوەأحهامەْذ ە ىلأُنە ألە ؽٖە ىٔ كعثەعي٘ٓاەحلٔقەٌيه٘ثەأوەحػافەىيٍهُٔاتە ىلِٗ٘ثەو ىلٌٔ٘ثە

وحًە ىخشاویەعي٘ٓاەٌَەكتوەأطخاصەآواَٗەفٍ٘اەعل ًْەح٘دەٍٗهَەىًٓەأنەٗصخف٘لو ەٌىَەأحهىامەْىذ ە
ىلأُن .ە

الوادة (:)01

الەٗعٍوەةريەُعەكأُُٖەأوەكا ەەٗخعاەضەوأحهامەْذ ە ىلأُن .ە
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الوادة ( :)00ە

عيٕەٌشيسە ىٔیە ەو ىشٓاتەذ تە ىعالكثەحِف٘ذەأحهامەْذ ە ىلأُن .ە

الوادة (:)09

ٗعٍوەةٓذ ە ىلأُنەىٍلةە()3ەذالثەشِٔ تەٌَەحرەٗ ەُظاهەفٖە ىشاٗلةە ىاشٍ٘ثە(وكاوعەنٔەسشخان) .ە

األسباب الوْجبت

ٌَەأسوە ىحفاظەعيٕە ىٍعىاىًە ىحؾىاەٗثەىيٍىلنەو ىلػىتاتەو ألەٗىافەفىٖەإكيىً٘ەنٔەسشىخانەىە ىعىا ق ە
وىغاضەٌعاىشثەحاالتە ىخشاویەوحٔف٘اە ىخلٌاتە ألشاش٘ث ەةاحشاهەوؽعەحلەىيخشاویەوحٓ٘ئثە ألەؽى٘ثە

ىخِف٘ذە ىخػًٍ٘ە ألشاشٖەىيٍلنەٌَەكتوە ىتيلٗات ەفللەطاعەْذ ە ىلأُن .ە
ە

ًيچیرڤاى بێارزاًێي
رئێيێس إقێێليێن مێێْردسێێخێاى
أربيل
9109/09/07
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