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  مۆهارٓ عێراق
 ؤ کْردسخاىُەرێ
 كسەرۆ

 ارڕیب
 9109 ڵیسا ی(5)ەژهار

شىىّەاکایّحٕەەیاشىىا ەّىە(سەیّم)ەٌىىاسسە ەى(یّکّم)ەةىىەیّ ەةّپێىىٕەوّوەسەشىىّ حّىەپێٍاُىىلە وەەىّ
ەژٌىاەەەّسو ىەیّڕ ُىلُّوەىەیاشىاىسو ةەوەٌّْىٔ ەنا و ە 2005ەشىای ە (1)ەژٌىاەەەّْەێٍٕەکٔەسشخان

 ەیاشىىاىەةّوىىاوەُىاسُٕەوّوەیەویىىىاُّىەىّەشىىِٔەىەطىىاەەو ُىىّکانەیێىىلەڕایىانەە2019شىىایٕەە (3)
وەچاوپێخظاُلُّوەىەە2019ىەشایٕە(4)ةّەةەیاەٌانەژٌاەەەەعێا قە–ىّشّەکا وەەىّەّْەێٍٕەکٔەسشخانە
ە4/12/2019ەەێهّوح ەىّە(8)ەژٌاەەەواشای ەپّشُّلکاسُٕەىّەس ُىظخِٕىّەالیّنەپّەىٌّإُەکٔەسشخانەوە

 :وەُاەسُّوەىەةۆٌانە ەةەیاەٌانەس ەةّەسەەکاسُٕە
 

 9109 ساڵی ی(3) ژهارە یاسای
  شارەّاًییەماى سٌْری لە زەّییاًەی ئەّ خاّەًنردًی بە یاسای 

 عێراق - مْردسخاى ُەرێوی لە لەسەرمراّە زێدەڕۆییاى
 (: 0) هاددەی
ەوّوەُىظخّسێ ە(فعيٖ)ەناس ەەن ەةّەنّەنّشّیّەوّوەیاشایّ ەوّمەٌّةّشخّناُ ەةۆەیێلەڕاناە ە:یەمەم

ەحىٔنٍ ەةّەوّو ُّ ەیىانەطّەعىىّناُ  ەٌىا حگاەەیانەسەوشخها وە ەیێلەڕای ەةّەنّەوأُوەیّ
ەوىىأُوەنّس ەىّەیاشىىایّەوّمەسێتّسێهاسُىى ەىّنىىاح ەوەڕ شىىرێاسە وەەةّوێٔناسُىىىانەةىىۆەیاشىىا

 .ُىظخّسێَ
ەةّەُىظىخّسێتٔوُ ەوىأُو ە13/3/2018ەەێهّوحى ەپێضەوّونّشّ ەّْیّەةۆیانەطاەەو ُىىّنانە:دّّەم

ەسەویّتەٌىٔیه ەوەىّشىّەەەوىأُوەنّ ەیەویّ ەوّوەوىاوەُ ەةهُّّەسەوشخهاسووە ەیێلەڕای 
ەٌىاف ەیىانەەةێىجەحّو وەٌىٔیه ەچەسىاەطىاەەو ُىّ ەیىانەیظىخ ەنّەح ەس ٌّیە وەیّن ەّْەەیان

ەُىظىخّسێتٔونەىُّاوچّناُ ەوەطاەەو ُىىّنانەشِٔە ەُاوەةهّوێخّەوەةێج ەىّشّەەڕەفخاەناسُ 
 .یاشایّەوّمەحٔنٍّناُ ەوەٌّەجەةّپێ ەةێج

 :بەخاّەًنردى هەرجەماًی (: 9) هاددەی
ەةّپێىىى ەنّەُاوچاُّس ةێىىىجەىّوەوەطىىىاەەو ُىىّنان ەشىىىِٔە ەةهّوێىىىخّەیێىىىلەڕایىّنّەوىىىأُوەە:یەمەم

 .حّەواُها ونەُىظخّسێتٔونەةۆەطاەەو ُىىّنانەوەسەناە ەُّوظّ ەوەٌاشخّەپالن
 .ەەةّناەةٓێِاێجەُىظخّسێتٔونەٌّةّشخ ەةۆەسەووشخها وەەیەویّنّەىّشّەەوأُوە ەوّوە:دّّەم

ەیىىانەسەوشىىخها وە ەیێىىلەڕای ەةّەنّەوىىأُوەیّەوّوەُىظىىخّسێ ەناس ەەنىى ەةّەنّشىىّ ەوّوە:سێێێیەم
ەس و یّن ەڕ شرێاسە وە ەةّوێٔناسُىانەةّەیاشاەةّحٔنٍ ەوّو ُّ ەیانەطّەعىىّناُ  ەٌىا حگاە
 .ةهّنەپێظهّشۀُوشا و
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ەىّەڕاژەةىصىىجەوەشىىّسە(120)ەىّەنّەٌىىاوەیّكەىّەیاشىىایّ ەوّمەحٔنٍّنىىاُ ەةّپێىى ەس و نىىاەیّنّە:چێێْارەم
ەسەناێىج ەنىاەیێە ەیّنّ ەشىّەان ەواڕ شىخّ ەحێرّڕُّنىات ەیاشىایّەوّمەةّەناەةٔوُ ەڕێهّوح 
 .ىّوۆةگاێجەواوەُهاسنەةّەةّسەشخٓێِاُ ەةۆەپێٔیصجەةّیگُّاٌّ ەوەی ُىاە ەشّەسّمەةّسۆەێم

 .یەو ەپاەچّەىّیّكەییاحاەواوەُ ەةهاێخّەس و ناەەنّش ەُاةێجە:پێٌجەم
ەُاوەُىل ەىّەسووساەٌّحاەسووشّسە2م(200)ەىّەُّةێجەییاحاەةّواوەُها وەیەو ەەووةّە ەٌّەسّە:شەشەم

ەٌّحىاەشىّسەەشى ە2م(300)ەوەكّی ەُاوەُىل ەىّەسووسىاەٌّحىاەپُّشاەوەسووشّسە2م(250)ەوەپاەێزیا
 .ُاحىىّەُاوەُل ەىّەسووسا

 (: 3) هاددەی
ەالیُّّەوُّىىل ٌێخ ەوەناەیێایىّنىىان ەیّنّەشىىّەان ەیىىانەپاەێزیىىاەەشىىّەانایّح ەةّەىىىىەُّیّكە:یەمەم

ەوەنظىخٔنا ە وىاةٔوە ەوەس ە یى ەویىٔی ە ەیّطجەوەطاەەو ُ )ەوەی ەەحّناُ ەىّەپّیٔەُل ەەنان
ەسیِىىاةٔونەوەس و ناەیىّنىانەناسُ ەحاوحٔێەةٌّّةّشخ ەپێهلەْێِاێج ە(س سە واوەشّەچاوەناُ 

ەىّەالوەنى ەىىەُّیّنى ەّْیّەةىۆ ەىىىەُّەوەةّوىاوەُهاسن ەةىۆەپێٔیصىجەٌّەسّناُ ەْاحِّس ەىّ
 .پێٔیصخّنانەحّنِىهىىّەەێهاەەەس ُ ەوُّشامەةۆەپێهتٓێِێجەپّیٔەُل ەەنانەطاەەو ُىىّ

ەةّمەُاوّناُىىانە ُىظىخّسێتٔونەوىأُو ەةّەنىا وەەىّشىّەەیێىلەڕایىانەیەویىاُّ ەوّوەةّْا : دّّەم
 :سەوٌّڵێِاێجەطێٔەیّ

 :ُاو ەةّەسەویّتەىّەُّةٔونەشٔوسٌُّلەنّشاُّ ەوّوەةۆەى1
 .سیِاەەّْی ەەش ەةۆەّْی ەەپایسەە( 30000 ى 15000 )ەپاەێزیانانەُاوەُل ەىّەسووساەٌّحا ەیّكەةۆەأى
 .سیِاەەّْی ەەةۆپایسەەّْی ەەسەە( 15000 ى 10000 )ەنكّی ناەُاوەُل ەىّەسووساەٌّحا ەیّكەةۆەىەب
 .سیِاەەّْی ەەّْطجەةۆەّْی ەەپێِزە( 8000 ىە5000)ەُاحىىّنانەُاوەُل ەىّەسووساەٌّحا ەیّكەةۆەىەج
ە (%100)ەُاوى ەةّەحایتّحٍُّىلەوەەىىىەُّ ەالیّنەىّەسەویّتەىّەةىٔونەشىٔوسٌُّلەنّشىاُّ ەوّوەةۆەى2

 .سەوٌّڵێِاێجە یەویىّنّەڕ شخّكىِّ ەةّْا 
ەوُّىل ٌاُ ەنّمەوەوُّفىاىها و نەوەطىّْىل نەیّنى ەپيّەنّشٔناە ەیاشایّەوّمەس ە یىّناُ ەحٔنٍّەى3

 .ەُایاێخّوەەشُّگّە

ەوّوەشىىّەەىّەةّەناەەنىىانەیاشىىاەحٔنٍّنىىاُ ەپىىێوّو ُّ ەةّەیێىىلەەای ەڕووس ُىى ەحىىایّح ەىّە:سێێێیەم
ەٌىىٔیه ەیىىانە ەىّشىىّەەەسیهّیىىانەنّشىىاُ ەڕەفخىىاەناسُ ەٌىىاف ەوەسەویّحىىَەٌىىٔیه ەیەویىىىاُّ 
ەوىاوەُهاسُ ەةّ)ەیاشىا ە ةّپێەوە ە(حو)ەّْیلەوەطێخّوەۀٌیهایّحىانەیەویىاُّەوّوە ەحّو ون
ەّْەێىًەىّەةّەنىاەە 1970ەشىای ە (80)ەژٌىاەەەطىاەەو ُىىّناُ ەشىِٔە ەُاوەٌىایىّناُ ەیەویىّ
ەةّطىێه ەىّشىّەەیێىلەڕای ەڕووس ُ ەحایّح ەىّەةّ مە ەسەناێجەحۆٌاەەطاەەو ُىىّنانەةُّاو 
ەىّشىّەەیێىلەڕای ەةىِاناسنەةّەةّطّ ەوّوەوّو ە ەپێها وەەواٌاژەیانەىّشّەەوەەیەویىاُّ ەوّو

ەحۆٌاەناسُ ەسو  ەىّە ەیێلەڕاناەەنّشاُ ەةۆەةّواوەُهاسُ ەٌّةّشخ ەةّەسەناێجەوىفا یەنا وە
 .ەپێها وەەواٌاژە ەىّشّەەوەەیاشایّەوّوەةّپێ ەپّیٔەُلیل ەەطاەەو ُ ەةُّاو ەةّطّەوّم
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ەشىّەپێو ەوىأُوەنّەطٔێِ ەوّیّەەەەحتهاحّوەەواوەُهاسنەةّەس و ناە ەّْیّەةۆ ەطاەەو ُ ە:چْارەم
ەحێوىٔو ەشّەەىّەیێلەەایىّنّەوەووەسەناەیىّنان ەوەنّەح ەُّوظّ ەیانەٌاشخّەپالنەةۆەةێج

ەطىىٔێِێه ەىّەطىىاەەو ُ ەوەةهىىات ەپاطىىٍاوەنانەةّەڕەفخىىاەەّْیّەٌىىاف ەوەالسەةاێىىج ەیێىىلەڕاناە
ەەةى ەةّەُّةێىج ەییىاحاەسووسىاەٌّحىاەسووشىّسە2(م200)ەىّەەووةّە ەیەویّكەپىاەچّەةّەەُىظخّس 
ەوّو ەةٔوةێىىجەشىىٔوسٌُّلەپێظىىخاەیێىىلەڕاناەەوّیّەەوەسەنىىاحّوە ەیێىىلەڕاەكّەەةىىٔو ەةّە ٌىىتّە

ەةىۆەُىاوّنّ ەیاشىایّەوّمەە (2)ەوىای ە(سووەم)ەةىایّ ە(3)ەٌىاسسە ەىّەسیىاەیها وەةُّاوّناُ 
 .سەوٌّيێِاێج

 (:4) هاددەی
ەةىەیّ ەىّەْىاحٔوەوٌّڵێِا و ەیانەسیاەیها وەُاو ەپێل ُ ەةّەُّةێجەپاةُّلە ەیێلەڕاناەەنّش ەوّیّە

ەیاشىىىایّەوّمە ە(2)ەٌىىىاسسە ەىّەْىىىاحٔوەٌّەسّنىىىاُ ەیىىىانە ەیاشىىىایّەوّمە ە(3)ەە سٌىىىاسەىّە(سووەم)
ەطىاەەو ُ ەةُّاو ەوأُوەوەەوەةّیەو ەوأُوەنّەوەُاٌىِێجەةّواوەُهاسُ ەٌاف ەوّو ە ەُّیگاێخّوە
ەژٌىىاەەەسەویّتۀٌیهّنىىاُ ەةّناێىىل ُ ەوەفااطىىخَە)ەیاشىىا ەةّپێىى ەوە ەسەناێىىجەحۆٌىىاەەپّیٔەُلیىىل ە

ەوشىىجسەەةّْىىا ەفااطىىخِّنّ ەةّە ٌىىتّەەىّە ەسەفااطىىاێجەّْەێىىًەىّەةّەنىىاەە (1986ەشىىای ە (32)
 .واوەُّنّ ەةّەسەسەێجە( ىليعەٌصخحلث)ەحێهلە و ەةّەةٔوُ ەطایصخّەطێٔە ەةّەنا وەنان

 (:5) هاددەی
ە ەیاشىایّەوّمە (2)ەٌىاسسە ەىّە(طّطىّم)ەةەیّ ەىّەواٌاژەپێها وەەووةّە ەىّەیێلەنانەەووةّەەە:یەمەم

ەحاىّحێهل ۀٌّْوەىّەیەویىّنّەەووةّە ەٌّەسّ ەةّوە ەسەوٌّيێِاێجەةاوەە شخّكىِّ ەةُّاو 
ەسووساەٌّحاەشّسەچٔ ەە2م(400)ەىّەكّی نانەىّەوەسووساەٌّحاەشّسەەش ە2م(300)ەىّەپاەێزیانانەىّ
 .حێرّڕُّناتەسووساەٌّحاەشّسەِزپێەە2م(500)ەىّەُاحىىّنانەىّەو

ەّْژٌىاەەسەویّتەىّەسٌُّلوشٔەنّش ەةّەسەیاُگاێخّوەەیاشایّەوّمەحٔنٍّناُ ەنّەنّشّ ەوّوە:دّّەم
ەةىىەیّ ەىّەسیىىاەیها وەەووةّە ەنٌّخىىایَەىّەةىىٔوەییىىاحاەیێىىلەەایّنّەڕووةّە ەوّیّەەسەناێىىج

 .یاشایّەوّمە (2)ەٌاسسە ەىّە(طّطّم)
 (:6) هاددەی

ەوەسەیىاُگاێخّوەەیاشىایّەوّمەحٔنٍّنىاُ ەُاوچىاُّ ەوّوەةىۆە ەویىٔی ەەیّطىجەوەطاەەو ُ ەوەی ەەح 
ەوّمەةٔوُ ەةّەنىىاەەێهّوحىى ەىّەشىىایێمەىّەنّەٌىىاوەیّكەىّە ەُىىىىّەواٌاسەنا ویىىانەسیز یىِىى ەوەُّوظىىّ
 .سەناتەواٌاسەەحّنِىه ەپێل ویصخ ەوەسیز یَەوەُّوظّە ەحێرّەُّناتەیاشایّ
 (:7) هاددەی
 :سەناێجەحّەوانەطێٔەیّەةّمە ەیاشایّەوّمەةّپێ ەةّسەشخٓاحٔوەنانەس ْاحّ
ەسیز یىِ ەوەُّوظّەپێٔیصخىّناُ ەةۆەویٔی ەەیّطجەوەطاەەو ُ ەوەی ەەح ەةۆە (%ە30ە)ەەێەە ە:یەمەم

 .سەیاُگاێخّوەەیاشایّەوّمەحٔنٍّناُ ەُاوچاُّ ەوّو
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ەٌّةّشىىخ ەةّەّْەێىىًەیظىىخ ەوّیێىىِّ ەةىىۆەسەیّڕێِىىلەێخّوەەةّسەشىىخٓاحٔوەس ْىىاح ە (%ە70)ە:دّّەم
ەیاشىایّەوّمەحٔنٍّنىاُ ەنّەُاوچىاُّ ەوّوەةىۆە ەیظىخىىّنانەوزٌّحگٔی ەیىّەةۆە شخّناسُ واە

 .ەسەیاُگاێخّوە
 (:8) هاددەی
ە(وىأُوەەسى )ەیەویىّناُىىانەڕووواون ەیّنّناُل ەةّسو  ەیّكەڕژێٍّەىّشّەسەٌ ەنّەوأُو ُّ ەوّو

 .ةّواوەُلەناێجەیاشایّەوّمەحٔنٍّناُ ەةّپێ 
 (:9) هاددەی

ەپێهٓىاحّەڕەفخىاەناسُ ەیىانە ەواوەُىل ەێخ ەٌىاف ەنّەُىایاێخّوەەیەویاُّەوّوەیاشایّەوّمەحٔنٍّناُ 
ەوۆیىانەىّەسىگّە ەشىّەەنىا وەحّەیێىلەڕای ەحىاەنّشىاُ ەىّالیّنەوەىّشىّەەەُّحّوەیىّناُ ەوەوایىِ 
 .شٔسٌُّلةَەیاشایّەوّمەحٔنٍّناُ ەىّەسەحٔ َُنّ

 (:01) هاددەی
 .ةێجەُانۆكەیاشایّەوّمەحٔنٍّناُ ەىّیّ ەنّە ەُاناێجەةەیاەێمەیانەیاشای ەسەكێه ەْىچەةّەناە

 (:00) هاددەی
ەەسێتّسى ەیاشىایّەوّمەحهٌّٔنىاُ ەپّیٔەُلیىل ەەنانەالیُّّەوەوەییا نەٌُّ وُّشٔەىّشّەەپێٔیصخّ
 .ةهّن
 (:09) هاددەی
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەفّەٌىىىى ەەاژُىىىىاٌّ ەىّەةىىىىٔوُّوە وةاڵەەێهّوحىىىى ەىّەشىىىىا ەەشىىىى ە(3)ەٌىىىىاوە ەةىىىىۆەیاشىىىىایّەوّم

 .ەپێلەناێجەناە ە(نٔەسشخانەع وەكای)

 

 دەرچّْاًدى ُۆمارەماًی

ەّْەێٍىى ەسێىّنىىاُ ەطىىاەەەوەطىىاەاچهّەوەطىىاەەطاەشىىخاُىىّناُ ەشىىىٍا ەىّەپاەێزیىىاەیهاسنەپێِىىاوەىّ
ەفّە ٌّْهاسُىى ەوەیێىىلەڕای ەحایّحّنىىاُ ەچاەەشىىّەناسُ ەٌّةّشىىخ ەةّەوەعێىىا ق ەىىىەنٔەسشىىخان

ەیەٌىىِّ ەڕەوصىاُلُ ەوەیێىلەڕای ەةىۆەشىِٔەێمەس ُاُ ەواڕ شخّ ەةّەشّەەنىىّنان ەوزٌّحگٔی ەیىّ
ە.سەەچٔێِلە ەیاشایّەوّمەطاەەو ُىىّناُّوە ەىّالیّنەطاەەنانەٌاشخّەپالُ ەسێتّسێهاسُ 

ە
ە
  یێارزاًێب اىڤریچێً                                                                          
 خاىێْردسێم یوێرەێُ یمۆرەێێس                                                                      

 

 رێّلەُ
07/09/9109 
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 سێەرۆکایەحٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى 
 09/09/9109لە  00980ژهارە : 

 
 بڕیارٓ

 9109(ٓ ساڵٔ 38ژهارە ) 
 

ٌُّٔ ەوەییا ُ ەّْەێٍى ەنٔەسشىخانەىّەیاشا ەوُّشە(ّْطخّم)ەةّشجەةّوّحهاٌ ەٌاسسە ەپظج
ێهاسُى ەةەیىاە ەوُّشىٌُّٔ ەوەةٌّّةّشخ ەواشاُهاە ەسێتّسە ٌّْٔ ەنا وە1992 ەشای ە(3)ژٌاەە

وەىّشىىىّەەپێظىىىِىاە ەىىىىىەُّ ەپێهٓىىىاحٔوەةّەفّەٌىىىاُ ەوّمەە ە30/7/2019ىّەە(9)ژٌىىىاەەەەوەییىىىا ن
حىایتّتەةّەڕێهخصىخَەوەیّنخصىخِّوەەوەیّڕ ُىلُّوە ەە13/10/2019ىّەە(7603)شّەانایّحىىّەژٌىاەە

شىّەسّمەس ْاحّنىىانەةىىۆەوەی ەەحىى ەس ە یى ەوەوىىاةٔوە ەوەپێىىل چٔوُّوە ەحّەوىىاُها و ەوّەسىى ە
س ڕطىىىخِّوە ەىّشىىىّەەةٌِّىىىا ەپێل ویصىىىخ ەوەوەی ەەتەوەالیُّّنىىاُ ەُّةّشىىىخا وەةّەوەی ەەتەوە

وەە ە1940 ەشىای ە(28)ژٌىاەەە(ثكأُنەأغٔلە ىٍحاشتاتە ىعاٌ)وەةّیٔێاە ەیاشا ەە وّوىّویّحّنان
ە ە27/11/2019ىّەە(15)ىّةّەەڕاطِای ەنۆُٔوشى ەنۆةىٔوُّوە ەواشىای ەوُّشىٌُّٔ ەوەییىا نەژٌىاەە

 -:ةەیاەسە ەةّ

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

ە: ەوّمەةەیاەەەةّمەطێٔەیّ ەؤ ەەوەەسەةێجە(شێىّم)ةەیّ 
ىّەةىىاُهّەحهىىٌٔ ەوەوّْيىىّنىىانەنّەةىىۆەە(ىحصىىاةاتەغىىىلە )طىىىهاسُّوە ەڕەشىىىل ەوّژٌاەەنىىان -1

 ەوّمەةەیىاەەە(شىێىّم)ٌّةّشخ ەڕێەە ەواٌاژەپێىلە و ەوّوەس ْاحىاُّەنىا وُّحّوەەوەكەىّەةىەیّ ە
ە.ْاحٔوە

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

ە.ەوەەە1/12/2019واٌاژەپێهاسُ ەىّەحّە یوو ەپێل چٔوُّوەەىّە
وّوەس ْاحاُّەةّەطێٔە ەٌاُگاُّەچُّل ەةّەچّكەوەەیىا وەەچُّل ەە(حىصاة )سیاەیهاسُ ەوّژٌێا  -3

ە.ةلەێجەىّەحّە یوو ەپێل چٔوُّوە ەٌاُگاُّس ەەەوەواٌاژە ەپ ە ةّەُّوخىِّەوەەسەیىاێجە
وەی ەەتەیىىانەالیُّىى ەُّةّشىىخا وەسیىىاەیهاسُ ەسىىۆە ەوّەسىّنىىاُ ەىّشىىّەەوّوەةىىەەەس ْىىاحّ ە -4

ە.وەی ەەتەٌاُگاُّەّْیّح ەةّ
 .حۆٌاەناسُ ەوّوەوّەسىىاُّەىّەحّە یوو ەپێل ەچٔوُّوە ەٌاُگاُّەىّشّەەواشخ ەفػوەوەٌاسەنانە -5
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ە:سەناێَەەێهاە ُّ ەؤ ەەوەەسێتّس  ەشّەەوەەوّمەە(یّنّم)ةۆەٌّةّشخّناُ ەْاحٔوەىّەةەیّ ەە:دّّەم

ىّەّْفىخّ ەیّنٌّى ەشىّەەحا ەٌّْىٔوەٌاُگێىمەە(ثٌىز نە ىٍا سع)سەةێجەحّە یوو ەپێل چٔوُّوە -1
ە.ةِێاسەێجەةۆەةّڕێٔەةّە یّح ەیظخ ەژٌێاناە ەىّەوەی ەەح ەس ە ی ەوەواةٔوە ە

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

ە.ةّڕێٔەةّە یّح ەەیظخ ەژٌێاناە ە
سێگىاناسُىى ەىىصىىخ ەوّەسىىّنىىانەىّالیّنەةّڕێىىٔەةّە یّح ەیظىىخ ەژٌێانىىاە ەةىىۆەُّْێظىىخِ ە -3

ە (ثحتٔیبە ىٍٔ یُ)ّەىە(ەەنەیانەسێگۆەن ییاسناس)
پێٔیصخّەپێل چٔوُّوەەةهاێجەةىۆەىىصىخ ەشىّەسّمەوّوەفّەٌىاُتّەەوەناەٌُّىل ُّ ەنّەةّەطىێٔە ە -4

یاێتّشجەىّشّەەوّوەس ْاحّەس ٌّیە ونەىّەشّەەحا ەسەشختّناەةٔوُ ەناةىِّ ەُۆیٌّ ەحهىٌّٔح ە
ٌُّ ەّ ح ەشىىّەانایّح ەوُّشىىٔٓىىاەىّەسەشىىحُّە(نىىاح )وەە(یاێتّشىىج)وس ٌّیە ُىىلُ ەە ّْەێىىًە
ە.وەسەةێجەڕەی ٌُّل ەشّەانایّح ەوُّشٌُّٔ ەوەییا نەوەەةگىاێجەە وەییا ُّە

ە.سەپێظىِّ ەةّەسەو مەةێجەطٔێِگاەوە ەپێظىِّ ەٌاُگاُّەیاؤُاةێجەڕێەە ەسیاەیها و ەس ْاتە -5
 ەپاس طىىجەوەْاونىىاە ەوْاُىىل ُ ەفّەٌىىاُتّە نەىّشىىّەەڕێىىەە ەس ْىىاح ەسیىىاەیها وەىّەُىىوّەسهاس -6

ە.چٔ ەچێٔە ەیاشاەوەڕێٍِایىّناُ ەس ە ی ەناەپێها وەوُّشامەسەسەێجە
شىىىىّةاەەتەةّەپىىىىاەە ەپىخىىىىاكەوەكّەیەوەةىىىىاەةٔوەوەْاونىىىىاە ەس ە یىىىى ەوەەیىىىىىا وەىّەڕێهخىىىىا وەە -7

یّنگاحٔوەنىىىانەوەو حىىىانەوەیىىىىاەٌّحىىّەەُێٔسەویّحىىّنىىىانەوەڕێهخا وەنىىىاُ ەشىىىّەەةّەُّحّوە
پێٔیصىىىخّەپّیىىىەەو ەە وێاؤ ییىّنىىىاُ ەُىىىاووۆی ەوەسەەەنىىى ەوەّْەەسىىىۆەەەیىىىاەٌّحىىّن ەحىىىاە

 ەشىىىىای ە(28)ژٌىىىىاەەەە(ثأغىىىىٔلە ىٍحاشىىىىتاتە ىعاٌىىىى)ىّەیاشىىىىا ەە(22)وەە(6)ّْەسووەٌىىىىاسسە ە
 ەشىىای ە(1)ىّەیاشىىا ەةىىٔسسّ ەّْەێٍىى ەنٔەسشىىخانەژٌىىاەەە(3)وەٌىىاسسە ە  ەٌّْىىٔ ەنا وە1940
حىىىایتّتەةّەوەەیىىىاحَەوەطىىىێٔ ی ەوّەسهىىىاسنەە30/6/2019ىّەە(20)وەڕێٍِىىىای ەس ە یىىى ەژٌىىىاەەە2013

سو حىىىىاەحۆٌىىىىاەناسُ ەىّەحّە یوو ەپێىىىىل چٔوُّوە ەە نّەةىىىىۆەٌّْىىىىانەٌّةّشىىىىجەحّەوىىىىاُها وەە
ە.ٌاُگاُّە

پّیەەوناسُىى ەڕێٍِىىای ەوەی ەەحىى ەپالُىىل ُانەحىىایتّتەةّەسێتّسێهاسُىى ەیاێتّشىىخّەحهٌٔىىّنىىانە -8
ةىىۆەوّوەپىىەاژ ُّ ەنّەوُّشىىامەسەسەێىىَەىّشىىّەەڕێىىەە ەوّوەس ْاحىىاُّ ەنّەە2016 ەشىىای ە(2)ژٌىىاەە

ە.حّەواُها وەەىّەسو  ەوُّشاٌل ُ ەیظجەڕێهاەەناُ ەْاحٔوەىّەڕێٍِای ەواٌاژەپێها وە
سەشّ حٕەوّەسىاسنەىّشّەەوّوەڕێە ُّىەکّەىّەؤ ەەوەەْاحٔونەسو ىەسێتّسێىاسُٕەپێل ُٕەسێیەم: 

ُّةّشخا وەةّەوەی ەەتەەإُەشّەەوەەىّەالیّنەوەی ەەحّکانەوەالیُّّکإُشّەسّمەةەیّەوەوایّک
 ةّمەڕێە ُّەسەةێجەکّەىّەوظخّىەؤ ەەوەس ەْاحٔوە:
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وەواةٔوە ەڕێٍِىای ەپێٔیصىجەةىۆەواشىاُهاە ەەسێتّسێهاسُى ەةەیّنىاُ ەوّمەەس ە ی وەی ەەح ەە:چێْارەم
ە.ةەیاەەەسەەسەناتە

سەنّنەىّەەەەیظىىجەوەی ەەحّنىىانەوەالیُّّنىىاُ ەُّةّشىىخا وەةّەوەی ەەتەوّمەةەیىىاەەەسێتّسىى ە:پێێێٌجەم
وەىّەە ە(چىىٔ ەەم)س ە یىى ەوەوىىاةٔوە ەةّەپێىى ەةىىەیّ ەوەی ەەحىى ڕێهّوحىى ەسەەچىىٔوُ ەڕێٍِىىای ە

ە.ةاڵوەسەناێخّوەە(وەكایع ەنٔەسشخان) ەڕاژُاٌّ
ە

 یێارزاًێرّر بێەسێه                                                                  
 سێەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى                                                                     

 سەرچاّەٓ داُاث ّەزارەث ز
 ڕێژەکاى

 وەزارەتەکانبۆ خودى 
بۆ گەنجینەى گشتى 

 حکومەت

واوەس ُىاسُّوەەوەە1
ەُىظخّسێىاسن

ەپُّشاەىّشّسە%ە50ەپُّشاەىّەشّسە%ە50ەوێصخگّىەکێض
ەپُّشاەوەپێِزەىّشّسە%ە55ەەچوەوەپێِزەىّەشّسە%ە45ەحاكىگّىەپىظّشایى

ەّْطجەىّەشّسەە%ە8ەیظجەفّەٌاُگّکانەکاەەةاە2
ەىّشّسەسەُّوە%ە90ەْاُل نەسووەىّشّسە%ە2

ەطاەەو ُٕەوەە3
ەیّطخٔەیٔی ە

ەّْطخاەوەپێِزەىّشّسە%ە85ەپاُزەەىّەشّسە%ە15ەطاەەو ُىىّکان
ەّْطخاەىّشّسە%ە80ەةىصجەىّەشّسە%ە20ەواوەوەواوەەاکان

ەشّسەىّەشّسە%ە100ەشفاەىّەشّس% ە0ەفااطخِٕەیەوىەەوکَەوەٌخٍىز
ەچٔ ەەىّشّسەسەُّوە%ە94ەطّشەىّەشّسە%ە6ەکۆُخەاىٕەسۆەىەپالُل ُانە4

وّوكافەوەکاەوةاەىەە5
ەّْطخاەوەپێِزەىّشّسە%ە85ەەەىّەشّسپاُزە%ە15ەفۆەٌٕەحاسىىانەوایىِٕ

ەیٔ شخِّوەەوەیّیاُلنە6
ەپُّشاەىّشّسە%ە50ەپُّشاەىّشّسە% 50ەفەاکّواُّىەّْوىێاە
ەپُّشاەىّشّسە%ە50ەپُّشاەىّشّسە%ە50ەفەاکّواُّىەشيێٍإُ

ؤێِلُٕەةا ەوەە7
ەی ُصخٕەحٔێەیِّوەى

ەطّشجەوەسووەىّشّسە%ە62ەشٕەوەّْطجەىّشّسە%ە38ەسیٔ ُٕەوەی ەەت
ەشٕەىّشّسە%ە30ەحّفخاەىّشّسە%ە70ەی ُىۆەکۆُّکان
ەةىصجەىّشّسە%ە20ەّْطخاەىّەشّسە%ە80ەی ُىۆۀُێىّکان

ەُّوسەىّشّسە%ە90ەسەەىّشّسە%ە10ەحۆٌاەىەکۆٌراُىاکانەةایەیإُەوەپىظّشایىە8
ەحّفخاەىّشّسە%ە70ەشٕەىّشّسە%ە30ەفّەٌاُگّکانیظجەەحُّلەوشخٕە9
ەسەوەپێِزەىّشّسەُّو% ە95ەپێِزەىّشّسە%ە5ەحۆٌاەىەوأُوةّەەەس سە10

ەُاووۆە11
ەّْطخاەوەش ەىّشّسە%ە83ەحّڤلەەىّشّسە%ە17ەب.گ.ْاحٔوچۆ

ەسەوەپێِزەىّشّسەُّوە%ە95ەپێِزەىّشّسە%ە5ەڤىز ەوەُظىِگّکان
ەسەىّشّسەُّوە%ە90ەسەەىّشّسە%ە10ەکۆٌراُىاەوٌِّىىّکان

ەشفاەىّەشّسە%ە0ەشّسەىّەشّسە%ە100ەفااطگاکانەپّەوەەسەە12
ەسەوەچٔ ەەىّشّسەُّوە%ە95ەطّشەىّشّسە%ە6ەپالُل ُانە-کۆُخەاىٕەسۆەىەەس ە یٕەوەواةٔوەىە13
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 ٔ دادّەرٓێەًێەًجْهێئ
 4/09/9109لە  99ژهارە: 
ە

 ارێڕیێێب
 

ەەکىىّە(ە4/8/2015ەەىىىّە63وەە7/5/2013ەەىىىّە28ە)ەەژٌىىاەهەەە ەةىىّەُ ەس سوهەُشٌٔىىّەکىىاُ ەوّەسو  ەةەیاەهەەسو ەةىىّ
ەێٍ ەەْىىّەەىىىّەەوهەیؤوُىىّەح ەس سیاکىىاُ ەحێّٓەیّەاکاەە ەڕێىخصىىخِ ەشىىّەیىىىّە ەپّەەةىىاەهەەچىىٔونەسهەسه

ەە ەکاەیێا ەوەس ە ی ەوەیاشىای ەةىّەەٌاُگّەفّە/س ە ی ەەەس و  ەسیٔ ُ ەچاوسێا ەوەەشّەەىّەەکٔەسشخانەوه
ە ەةەیاەیاُل ەەُ ەس سوهۀٌّشُەُل ەیظخ ەوّەوهەەژهەەەةّەةّەەوەىّەە30/10/2019ەەىّەە(1132)ژٌاەەەۀُوشا ویان

ە:ەەەةٔونەةّەُگ ەواٌاسهەکۆ ەسهەەةّ
شىيێٍاُ ەە/وىێىاەەە ەْىّە ەُاوچىّەوهەیؤوُىّەحێّٓح ەس سیاکىاُ ەەەاکایّەشىّەەکانەىّەُلیىّەیٔهەط ەپّەةّە-1
ە.ە(ەکان و کاروباری یاسایی ندییە یوه شی پە بەە)ةگۆەسەێجەةۆەە(ەٌىانەەیّ/ەکٔكەکّە)ە/سْۆكە/
ە.ە( ع ەکٔەسشخانكایەوه)فّەٌٕە ەەڕاژُاٌّەەىّەەوهەەچٔوُىّەڕاژ ەەسهەەس ەةىاێجەىّەسێتّەوەةەیاەەەوّە-2

ە
ە

 بٌگیي قاسن هحود                                                                 
 ری  ی دادٍّێًَ ێًجْهَ ێرۆکی ئَ ێێس                                                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ّەزارەحٔ داد

 

 
 9109(ٓ ساڵٔ 5)  یأً ژهارٍ بَ

 

ەەح ەس سەژٌاەهەی ەهەیاشا ەوهەى(9)ەەٌاسسهەەمەىّە ەسووهەپێ ەةایّةّەە ەپێٍانەسە وهەشّ حّەوەسهەەپایرظجەةّ
ەکا ؤٌ ەّْە1971شای ە ە(43)ەەژٌاەهەەەهەیاشا ەحۆٌاەکاسُ ەوأُوةّەەىّە(36)ەەٌاسسهەوە2007 ەشای ە(13)
ح ەیظىخ ەحۆٌىاەکاسُ ەەە یىّەةّەەێٔهەةّەەی ەىىّەظىّ ەڕ وێەکىاە ەٌّْىەشىخّە ەسهەراەسهڕ شىەە ەةّەواٌاژهوە

ەە-:ةّەةایاەٌاُل ەوەە(ە30/10/2019ەەىّە1051)ەەژٌاەهەەەهەوأُوةّ
ە63ەح ەّەکىە2و1)ەەى ەژٌىاەهٔیەسووەٌىە ەْىّەەکاسُ ەکێظىّەشىّەةۆەچاەهە(ححایاەحٍٓىل )ُشاٌل ُ ەەوّ -

ۆٌىاەکاسُ ەح ەحّەە یىەةّەێٔهەە ەةّەشىِٔەەىىّەەشىجەکىا وهوەەسەوەشىّەە ەىّەیُٔل ەکۆُ ەةىاەهەەکّە(ەةىاەه
ە.ەەەةشّەیّە ەّْەەهەوأُوةّ

ە
  رسج احود عبداللََ ێف                                                                          
 ری دادێێزی ٍّ                                                                          
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 جوِْريت العراق
 إقلين مْردسخاى 

 الرئيس
 قرار

 9109( لسٌت 5رقن )
ىلأُنەەواشثەإكيً٘ەنٔەسشىخانەە( ىعاطاة)ٌَە ىٍاسةەە( ألوىٕ)وفلًاەىيػالح٘اتە ىٍٍِٔحثەىِاەفٖە ىفلاةە

 ەكىأُنەحٍي٘ىمە ألە ؽىٖە ىٍخشىاویەە2019ىصىِثەە(3) ىٍعللەوەةعلەإعاسةە ىلأُنەەكًەە2005ىصِثەە(1)ەكًە
وەإعىاسةە ىِرىاەە2019ىصِثەە(4) ىعا قەةلا ەُاە ىٍاكًەە–عي٘ٓاەؽٍَەحلوسە ىتيلٗاتەفٖەإكيً٘ەنٔەسشخانە

وەإعاسحىّەە4/12/2019ةخىرەٗ ەە(8)ەكىًەەةاىٍانەنٔەسشخانەوەٌػاسكخّەفٖەسيصخّە إلعخ٘اسٗثفّ٘ەٌَەكتوە
 :إىِ٘اە ەكاەُاەإغل ەە

ە

 9109( لسٌت 3القاًْى رقن )
 قاًْى حوليل األراضي الوخجاّز عليِا ضوي حدّد البلدياث

 في إقلين مْردسخاى ێ العراق
ە

 (: 0الوادة )
 ەأوەوەذخىّەە ىٍخشاویەألغا ضەْذ ە ىلأُنۀْە ىظخعە ىذيەٗصهَەفعيً٘اەفٖە ىل ەە ىٍظ٘لةەحشاوی ًەە:أوالً

 ەأوە ألطخاصە ىٍهيفەةإعاىخًٓەةحهًە ىلأُنەوعِلەحِف٘ذەْذ ە ىلىأُنەٗهُٔىٔنەشىانَِ٘ەە ىظاع٘ٔن
ە.ەفٖە ىل ە

 ە ألەضە ىٍظى٘لةەە13/3/2018ىيتيلٗاتەحٍي٘مە ىظخعە ىذيەط٘لەس ەً ەشهِ٘ثەةاىخشاویەكتوەحرەٗ ەەثانياً:
 ەٌيهىًاەحاٌىًاەأوەٌىرلاًلەةحلىٔقەەعي٘ٓاە ىل ەەو ىٍٍئنثەىيلوىثەأوەأٗثەٌؤشصثەىيلفاعە ىعامەأوە ىتيىلٗات

ە.ەْذ ە ىلأُن ىخػافەو ىٔ كعثەفٖەحلوسە ىتيلٗاتەؽٍَە ىٍِاـقە ىصهِ٘ثەةٍٔسبەطاوطەوأحهامە
  (: 9الوادة )

 : شرّط الخوليل
وكٔعە ىل ەە ىٍظى٘لةەحشىاویً ەس وىوەحىلوسە ىتيىلٗاتەؽىٍَە ىٍِىاـقە ىٍخػػىثەىيصىهَەةٍٔسىبەەأوالً:

ە ىخػًٍ٘ە ألشاشٖەو ىخػاًٌ٘ە ىخفػ٘ي٘ثەىيتيلٗات.
ە شخعٍالە ىل ەە ىٍظ٘لةەعيٕە ألەضەألغا ضە ىصهِٕ.ەثانياً:
حللًٗەـيبەححاٗايەٌَەكتوە ىظخعە ىذيەٗصهَەفعيً٘اە ىل ەە ىٍظ٘لةەحشاویً  ەأوەٌَەكتوەوەذخّەەثالثاً:

ە ىظاعَ٘٘ ەأوەٌَەكتوە ألطخاصە ىٍهيفەةإعاىخًٓەةحهًە ىلأُن.
ە(120)ٗٔسّە ىفيبەإىٕەەو٘سە ىٔحلةە إلس ەٗثەةٍٔسبەأحهامەْذ ە ىلأُنەوىاللەٌىلةەالەحخشىاویەەرابعاً:

ٌَەحرەٗ ەُفاذەْذ ە ىلأُن ەعيٕەأنەٗخؾٍَەسٍ٘عە ىٍعئٌىاتەو ىٔذىاوقە ىالیٌىثەٌاوثەوعظاَٗەًٌٗٔاە
ەىيحػٔلەعيٕە ىخٍي٘م.
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ەالەٗشٔیەحٍي٘مەٌللمە ىفيبەأنراەٌَەكفعثەأەضەو حلة.ەخامساً:
ە ەوەٌاوخٖەٌخىاەٌاةىعەفىٖەٌانىزە ىٍحافرىثە2م(200):ەٗظخاطەأنەالەحخشاویەٌصاحثە ألەضە ىٍٍيهثەسادساً
وذالذٍاوىثەٌخىاەٌاةىعەفىٖەٌانىزەە2م(300) ەوەووٍصَ٘ەٌخاً ەٌاةعًاەفىٖەٌانىزە ىلؾىا ٌاوخَ٘ەە2م(250)

ە ىِاح٘ث.
ەە(:3الوادة )

 ەوعؾىٔٗثە ىشٓىاتە ىٍعِ٘ىثەفىٖەوی ە تەەحظهوەىشِثەةاواشثە ىٍحافقەأوەەو٘سە ىٔحىلةە إلس ەٗىثە:أوالً
 ەىغاضەسە شىثە ىفيتىاتەە(لل ە ىعە ە ىزە عثەو ىٍٔ ەسە ىٍاو٘ثە ە ىٍاى٘ثەو الكخػاسە ىتيلٗاتەو ىص٘احث)

 ەوىيشِثەحظه٘وەىشانەفاع٘ثەفٖە ىتيلٗاتە ىٍعِ٘ثەىيل٘امەەو ىخرنلەٌَەححلقە ىظاوطە ىالیٌثەىيخٍي٘م
ەةاإلسا   تە ىفِ٘ثە ىالیٌث.

ە:ەححلسەكٍ٘ثە ألەضە ىٍخشاویەعي٘ٓاەةل ەەشهِ٘ثەعيٕە ىٔسّە آلحٖ:ثانياً
ە:ەىەىألطخاصەغ٘اە ىٍصخف٘لَٗەٌَە ىلوىثەةصعا1
ە.ەوٍصثەعظاەأىفًاەإىٕەذالذَ٘ەأىفەسِٗاەەىيٍخاە ىٍاةعە ىٔ حلەفٖەٌا نزە ىٍحافراتە(30000 -ە15000)ەأى

ەە.ەعظاةەآالفەإىٕەوٍصثەعظاەأىفەسِٗاەەىيٍخاە ىٍاةعە ىٔ حلەفٖەٌا نزە ألكؾ٘ثە(ە15000 -ە10000ە)بەىە
ە.ە ىٔ حلەفٖەٌا نزە ىِٔ حٖوٍصثەآالفەإىٕەذٍاُ٘ثەآالفەسِٗاەەىيٍخاە ىٍاةعەە(ە8000 -ە5000ە)سىەىە

ٌىَە ىلٍ٘ىثە ىحل٘ل٘ىثەىىألەضەعيىٕەە%(100)ىەةاىِصتثەىألطخاصە ىٍصخف٘لَٗەٌىَە ىلوىىثەحلىلەەةصىعاە2
ەأشاسە ىفيبەو ىعاضەٌَەكتوە ىيشِثە ىٍخخػث.

ەىەالەحظٍوە ألحهامە ىٍاى٘ثەىٓذ ە ىلأُنەذويە ىظٓل  ەو ىٍؤُفيَ٘ەٌَە ىلەسثە ألوىٕەوٌعٔكٖە ىخِلق.3
فٖەحاىثەوكٔعە ىخشاویەعيٕە ألە ؽٖە ىٍٍئنثەىيلوىثە ىٍرليثەةحقە ىخػىافەىيغ٘ىا ەأوە ىٍٍئنىثە:ەثالثاً

ٌيهًاەغافًاەوالفًاەألحهامە ىلٔ َُ٘ە ىِافذة ەٗخًەحىوەٌيه٘ىثەْىذهە ألە ؽىٖەوحصىشوەةاشىًە ىتيىلٗاتە
 ىِافىذەە(1970ىصىِثەە(80)كأُنەحٍي٘مە ألە ؽٖە ألٌ٘اٗثە ىٔ كعثەؽٍَەحىلوسە ىتيلٗىثەەكىًە)ةٍٔسبە

فٖە إلكيً٘ ەأٌاەفٖەحاىثەوكٔعە ىخشاویەعيٕەسز ەٌَەْذهە ألە ؽٖە ىٍظاەەإى٘ٓاەأعىاله ەف٘ىخًەإفىا یە
 ىشز ە ىٍخشاویەعي٘ٓاەةاىتِا ەىغاضەحٍي٘هّەىيٍخشاویەةعلەحصش٘وەْذ ە ىشىز ەةاشىًە ىتيلٗىثە ىٍعِ٘ىثە

ەةٍٔسبە ىلأُنە ىٍظاەەإىّ٘ەأعاله.
ذ ەنانەٌهانە ىل ەەٌخاىفىًاەىيخػىًٍ٘ە ألشاشىٖەأوە ىخػىاًٌ٘ە ىفاع٘ىثە:ەىيتيلٗثەەفؼەـيبە ىخٍي٘مەإرابعاً

و ىخفػ٘ي٘ث ەوٗز لە ىخشاویەعيٕەُفلثە ىٍخشاویە ىذيەٗحقەىىّە ىخػىافەةاىٍخيفىات ەوحلىٔمە ىتيلٗىثە
ٌىاوخٖەٌخىاەٌاةىعەسونەٌلاةىوەفىٖەە2م(200)ةخعٔٗؼە ىٍخشاویەةلفعثەأەضەالەحزٗىلەٌصىاحخٓاەعيىٕە

ەٗلىلەەىىّە ىىرٍَەةاألشىعاەە ىٍحىلسةەفىٖەٌِفلثەشهِ٘ث ەوإذ ەنانە ى ٍخشاویەٌصخف٘لً ەٌَەكتىوەعِلوىذي
ەٌَەْذ ە ىلأُن.ە(2) ىتِلەە(ذاُ٘اًە) ىفلاةەە(3) ىٍاسةە

ە
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 (:4الوادة )
ٌَەە(3)ٌَە ىٍاسةەە(ذاُ٘اًە)إذ ەىًەٗيخزمە ىظخعە ىٍخشاویەةلفعە ىرٍَە ىٍحلسەأوە ىٍللەە ىٔ ەسەفٖە ىفلاةە

 ەٗصىلؿەحلىّەفىٖە ىخٍي٘ىمەەٌىَەْىذ ە ىلىأُنە(2) ىظاوطە ىٔ ەسةەفٖە ىٍاسةەْذ ە ىلأُن ەأوەىًەحظٍيّە
كأُنەة٘عەوإٗشىاەەأٌىٔ لە ىلوىىثەەكىًە" ەوحتاعەةٍٔسبەەوحصشوە ىل ەەأەؽًاەوةِاً ەةاشًە ىتيلٗثە ىٍعِ٘ث

ە ەوٗصيًەىػاحتّەكٍ٘ثە ىٍِظآتەٌصخحلثە ىليعەٌَەةللە ىت٘ع.ە ىِافذەفٖە إلكيً٘ە"1986ىصِثەە(32)
ە(:5) الوادة

ٌىَەْىذ ەە(2)ٌىَە ىٍىاسةەە(شاسشىاًە):ەحللەە ىٍصاحاتە ىز وىلةەٌىَە ىٍصىاحثە ىٍظىاەەإى٘ٓىاەفىٖە ىفلىاةەأوالً
ە2م(300) ەعيىىٕەأنەالەحخشىىاویەٌصىىاحثە ألەضەفىىٖەنىىوە ألحىىٔ لەە ىلىىأُن ەةاىصىىعاە ىحل٘لىىٖە ىصىىاول
وٍصىٍاوثەە2م(500)ە ەوەأەةعٍاوثەٌخاەٌاةعەفىٖە ألكؾى٘ثە2م(400)ەذالذٍاوثەٌخاەٌاةعەفٖە ىٍحافراتەو

ەٌخاەٌاةعەفٖە ىِٔ حٖ.
:ەٗعلە ىظخعە ىٍظٍٔلەةرحهامەْذ ە ىلأُنەٌصخف٘لً ەٌَە ىلوىثەإذ ەناُجە ىٍصاحثە ىٍخشاویەعي٘ٓاەثانياً

ەٌَەْذ ە ىلأُن.ە(2)ٌَە ىٍاسةەە(شاسشاًە)حزٗلەعيٕە ىحلە ألسُٕەٌَە ىٍصاحثە ىٍحلسةەفٖە ىفلاةە
 (:6الوادة )

 ىصى٘احثەةإعىل سە ىخىا وؿەو ىخػىاًٌ٘ەو ىٍخفيتىاتە ىفِ٘ىثەىيٍِىاـقە ىٍظىٍٔىثەحلىٔمەوی ەةە ىتيىلٗاتەو
 ەوىاللەٌىلةەالەحخشىاویەشىِثەو حىلةەٌىَەەةرحهامەْذ ە ىلأُنەو ىخٖەى٘صجەىٓاەوا وؿەوحػاًٌ٘ەٌعىلة

ەحرەٗ ەُفاذەْذ ە ىلأُن.
 (:7الوادة )

ەحخػعە ىٔ ەس تە ىٍصخحػيثەةٍٔسبەْذ ە ىلأُنەعيٕە ىٔسّە آلحٖ:
ىٔی ەةە ىتيلٗاتەو ىص٘احثەىٍخفيتاتەوا وؿەوحػاًٌ٘ە ىٍِاـقە ىٍظٍٔىثەةرحهامەْذ ەە%(30)ُصتثەە:أوالً

ە ىلأُن.
ٌَە ىٔ ەس تە ىٍصخحػيثەفٖە ىخزِٗثە ىعاٌثەىإلكيً٘ەىغاضەحٔس٘ٓٓاەُحٔە ىخلٌاتەە%(70):ەحٔسعەثانياً

ە ىعاٌثەىيٍِاـقە ىٍظٍٔىثەةرحهامەْذ ە ىلأُن.
 (:8الوادة )

ە ىلوەە ىٍٓلٌثەفٖەعٓٔسە ألُرٍثە ىٍخعاكتثەةٍٔسبەأحهامەْذ ە ىلأُن.حٍيمەأە ؽٖە
 (:9الوادة )

الەحظٍوەأحهامەْذ ە ىلأُنە ألە ؽٖە ىٔ كعثەعي٘ٓاەحلٔقەٌيه٘ثەأوەحػافەىيٍهُٔاتە ىلِٗ٘ثەو ىلٌٔ٘ثە
وحًە ىخشاویەعي٘ٓاەٌَەكتوەأطخاصەآواَٗەفٍ٘اەعل ًْەح٘دەٍٗهَەىًٓەأنەٗصخف٘لو ەٌىَەأحهىامەْىذ ە

ە ىلأُن.
 (:01الوادة )

ەالەٗعٍوەةريەُعەكأُُٖەأوەكا ەەٗخعاەضەوأحهامەْذ ە ىلأُن.
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ە(:00الوادة )
ەعيٕەٌشيسە ىٔیە  ەو ىشٓاتەذ تە ىعالكثەحِف٘ذەأحهامەْذ ە ىلأُن.

 (:09الوادة )
ە.(وكاوعەنٔەسشخان)ذالثەشِٔ تەٌَەحرەٗ ەُظاهەفٖە ىشاٗلةە ىاشٍ٘ثەە(3)ٗعٍوەةٓذ ە ىلأُنەىٍلةە

 
 
 
 

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

ەىلأُن.ىخِف٘ذە ىخػًٍ٘ە ألشاشٖەىيٍلنەٌَەكتوە ىتيلٗات ەفللەطاعەْذ ە 
 
ە

                                                                                                          
 ێيارزاًێب اىڤریچيً                                                                                                                                        

 اىێخێێْردسێێم رئێيێس إقێێليێن                                                                      
 

 أربيل
07/09/9109 


