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 کۆمارى عێراق
 هەرێمى کوردستان

 سەرۆک
 بڕیار

 2022(ى سـاڵى 1ژمـــارە )
ى یڕە یاسەەەەام سەەەەە  کایەپ (دەیەم)م ماددەم (یەکەم)بەپێى ئەو دەسەەەەە پەم پێراوە لوە ڕە ب  ەم 

م هەمول کرلو و پا پشەەەە  بە یاسەەەەاکا یا پە ڕەماوى ٢٠٠٥م سەەەەا ى (١)هە ێرى کو دسەەەەژاا ەما ە 
 کردوویەپى، ب یا ماوەل بە دە کردوى:  9/١١/٢٠٢١م   ەم (6)کو دسژاا کە ڕە دلویشژنى ئاسایا ەما ە 

 

 2021(ی ساڵی 15) یاسای ژماره
  1984ساڵی  (ی30رە )هەمواری پیادەكردنی یاسای بازرگانی عێراقی ژمایاساى 

 عێراق –لە هەرێمی كوردستان 
 :(1ی)مادده

یادەکردوى دەکرێ ، و ب  ەیەکا بە روىیرەم (24)ماددەى  یاسەەەەاکە هەمول م پ یاد  (یەکەم)ی  بۆ ر
ەول ەوە  ێوەیەم  ێژەوە و بەم ىەەەە ێرەەەەەر پر ە وى دول ب  ەکەەا ىیرەم  و ێیە ر پ کرێەە ، و بەو دە

 :دەەوێنە ێژەوە
 :یەکەم

عێرلق، الیەوى پایبەپرەوە دەبێ  بە  -وەرل ەپى بار  اوى و پیشەەەەەسەەەەارم ڕە هە ێرى کو دسەەەەژاا -١
 .پۆما کردوى واوم بار  اوى و ەێرخسژنى پۆما وامەم بار  اوى

ئەوىوومەوى وەریرلا ئە کى پێرهاپەکاوى وەرل ەت، ڕە ەووم ەێرخسەەەژنى پۆما وامەم بار  اوى و  -٢
  ەوێک ەێرەەەات كە بۆ ئەم مەبەسژە دە یەەكات.پێەلوى واوم بار  اوى، بە پەی

 :(2ی)مادده
ماددە  (یەکەم)دەقى ب  ەم  ێ ، و بەم ىەەەەێوەیەم (25)ڕە  یادەکردوى دەکر یاسەەەەاکە هەمول م پ م 

 :ەول ەوە دەەوێنە ێژەوە
ێگ ڕە ە   م:یەکە ما ب ات، بەمە ل بار  اوا پۆ واوی  كاا  بار  اوییە واوە  كا ی  ما  پێویسەەەەژە پۆ

حوكرەكاوا ئەم یاسەەایە  ووىاوبێ ، و ەەپا ب اپەوە ئە ە  پێوەولوەی بێ ، هە وەها پێویسەەژە 
یبەت بە وەەاوە  كرلوەی پەەا بەو ب یەەا ەكەی ڕە  پ ردوەوەدل،  كردا و ەە پۆمەەا  ڕەهە دوو بەەا ی 

 كە بۆ ئەم مەبەسژە دە یەەكات، بەوب اپەوە.بار  اوییەكاا، 
 :(3ی )مادده

 :ی یاساکە هەمول م پیادەکردوى دەکرێ ، و بەم ىێوەیەم ەول ەوە دەەوێنە ێژەوە(26)ماددەى 
عێرلق ئە کەکاوى هاپوو ڕەم یاسەەەەایە،  -وەرل ەپى بار  اوى و پیشەەەەەسەەەەارم ڕە هە ێرى کو دسەەەەژاا 

 پەیوەس  بە پۆما کردوى واوە بار  اوییەکاا و پۆما وامەم بار  اوى دە رێژە ئەسژۆ.
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 :(4ی )مادده
کاوى  کاا)دەسەەەەژەولەە بار  اوى و پیشەەەەەسەەەەارییە بار  اوى و )و  (ەوو ە  یەکێژى  شەەەەژا ەوو ە 

، ٢9، ٢7)کە ڕە ماددەکاوى  (ەوو م بار  اوى و پیشەەەسەەارم پایبەپرەوە)و  (پیشەەەسەەارییە عێرلقییەکاا
وەرل ەپى )م یاسەەەاکە هاپووا، دە ۆەد ێە بە دەسەەەژەولەەم (36)م ماددەم (دووەم)و ب  ەم  (3٢، 3١

 (عێرلق –بار  اوى و پیشەسارم ڕە هە ێرى کو دسژاا 
 :(5ی )مادده

ەەسەەەەرى پایبەت بە پۆما کردوى واوە بار  اوییەکاا و پۆما کردا ڕە پۆما وامەم بار  اوى و هەموو 
بابەپەکاوى پەیوەوەیەل  پێیەوە بە ەێنرایى دیا یەەکرێ ، کە وەریرم بار  اوى و پیشەەەەەسەەەەارم ڕە 

 –عێرلق، بە هەماهەوگى ڕە ە  وەریرم دل لیى و ئابوو م هە ێرا كو دسەەژاا  –هە ێرى کو دسەەژاا 
 عێرلق دە یەەکات.

 :(6ی )مادده
 پێویسژە ڕەسە  الیەوە پەیوەوەیەل ەكاا حوكرەكاوا ئەم یاسایە لێبەلێ ب ەا.

 :(7ی )مادده
 ۆك بێ .كا  بە دەقا هیچ یاسا و ب یا ێگ واكرێ  كە ڕە ە  حوكرەكاوا ئەم یاسایەدل واك

 :(8ی )مادده
وامەی یە ما  یاسەەەەایە ڕە ەێ ەوپا بەوكردوەوەی ڕە ە ە ژاا)ئەم  قایعا كو دسەەەە دل لێبەلێ (وە

 دەكرێ .
 

 رچواندنكانی دههۆیه
بەمەبەسەەژا ەێ خسەەژنەوەی پۆما وامەی بار  اوا و پۆما كردوا واوە بار  اوییەكاا و ەلسەەپا دوا بە 

سایە الیەوێ ا یە ما كە وەرل ەپا  سژاا ەەەەە عێ لق، ئەم یا ساریە ڕە هە ێرا كو د شە بار  اوا و پی
 دە چوێنە ل.

 
 
 
 
 

 نێچـيـرڤـان بـارزانــی
 سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان
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 کۆمارى عێراق
 هەرێمى کوردستان

 سەرۆک
 بڕیار

 2022(ى سـاڵى 2ژمـــارە )
ى یڕە یاسەەەەام سەەەەە  کایەپ (دەیەم)ماددەم م (یەکەم)بەپێى ئەو دەسەەەەە پەم پێراوە لوە ڕە ب  ەم 

م هەمول کرلو و پا پشەەەە  بە یاسەەەەاکا یا پە ڕەماوى ٢٠٠٥م سەەەەا ى (١)هە ێرى کو دسەەەەژاا ەما ە 
 کردوویەپى، ب یا ماوەل بە دە کردوى:  9/١١/٢٠٢١م   ەم (6)کو دسژاا کە ڕە دلویشژنى ئاسایا ەما ە 

 
 2021(ی ساڵی 16) یاسای ژماره

 بەرهەمهێنان و هاوردەكردنی بنەتۆ و شەتڵ، و تۆماركردن، پەسەندكردنیاساى 
 عێراق –و پارێزگاریكردن لە تەرزە كشتوكاڵییەكان لە هەرێمی كوردستان 

  :(1ی )مادده
 اای ە لمبەماواکاوى ب ەوەەول  مەولەلوەسەەەژەدئەم رل لوە و  ،یەاسەەەای مەئ کاوىەحوکر سەەەژىەبەم ۆب
 :وەەیە ەد
 .رلقێکو دسژاا ەە ع رىێ ەه :مێرەه :مەکیە
 ێم. ەئاوم ه کاوىە چاوەو س  کشژوکا پىەرل ە: وتەزارەو: مەدوو
 .مێ ەئاوم ه کاوىە چاوەو س  کشژوکا رمیرە: وریزەو: مێیەس

 .ڕە وەرل ەت ى کشژوکا ەێنوێنا وە وەنیژێپو ىی شژ پىیە لەبەوەەێب: گشتى تىیەراەبەوەڕێب: مەچوار
 .ز اکااێپا  ى کشژوکا ى شژ پىیە لەبەوەەێ: بڵکشتوکا یگشت تىیەراەبەوەڕێب: مەنجێپ
ــ  اپیە لەبەوەەێب ەب ەڕۆ پەبن وەکردوىەسەو پ نااێمهە هەب پىیە لەبەوەەێ: بتىیەراەبەوەڕێب :مەشــەش

 .ى کشژوکا ەێنوێنا وە وەنیژێ شژى پو
 ار،یپ سەەەک،یو ،ۆل وم،ە  مۆپەبن کەو  ێکا دەب کەووە ادبوووىیر ۆب ەک ەیەىەەەەب وە: ئۆتەبن: مەوتەح

 .پر رىێ ۆل  ەو ه ەپاپەپ ،ەلڕرب
ـــــــتەه  ىەیمەاوۆب نىێو ەەاو  مەهوو پىڵەسەەەەەە ىێپەب ۆیە كەپەبن مەپل ىێڕ سەەەەە ەبە: مەپل: مەش

 . ێکرەەیا ید
 مۆوەەلسژە رمێو چاود  ىژىە پەس رێەەڕ ،مەک  ر رى ێب ەب ەک ەیەوۆپ وە: ئرەوکێخەب وىۆت: مۆیەن

 . ێنە ێهەد مە هەب ،کااۆرلور اای کااەوەنیژێپو اپیە لەبەوەەێب ەڕ کەووە  مەوکێەەب
  اای کاا ییەکشەەەەژوکا ەوەنیژێپو مەگەێ ەڕ  ەوکێەەب ومۆپ ەڕ ەک ەیەوۆپ وە: ئتىەڕەبن وىۆت :مەیەد

پاوۆک ایەالەڕ کا ەڕ وەەپرەبیپا امیم  ىەیماوۆب وومە ەو ڕ  ،ێنرێهەد مە هەب ى بول م کشەەەەژو
 .ررلوێپەەو باو ما کرلوۆپ ومۆپ ەب  لو دەب ەیەه نىێئاسژى ەاو ەی رپرەب
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وەوى پ ەڕ ەک ەیەوۆپ وە: ئمارکراوۆت وىۆت: مەیەازدیــ ە ڕ ە،رید ما کرلومۆپ ومۆپ اای تەەەبن ومۆچا
و ئاسەەژى   ،ێنرێهەد مە هەب ىەیوروو ا میلووپ ایەالەڕ اای کاا ییەکشەەژوکا ەوەنیژێپو ەێگەی
 ە. رەب ىەیماوۆب پىڵەسەە وومە ەڕ نىێەاو

 پىڵەسەەەەەە ەو ب ،ەوەییەمەەاوۆب وومە ەڕ ەکوووەیەڕ نىێەەەاو کىەووە کە ێەەمۆ: کرزەت :مەیەدوازد
 .ەوەژێکرەادیل ک،ەووە  مۆل مااەپرم ه کاوىە رەپ ەڕ ررلویا ید

ـــــ  ۆب ، ێبەد ادیو ر  ێنە ێچەد کااەمامگەو ەڕ ەک ەییەشەەەیمەه اای لوۆە  کىەووە: ڵتەش   : مەیەزدێس
 .ەل یچاالکى کشژوکا ەکردوى ڕ س ەو د سژاەبار  اوى و د سژىەبەم

 ومۆپ اایەە مەەا کرلوۆپ ومۆپ اایەە تەەەبن ومۆپ ەڕ ەک ەیەوۆپ وە: ئکراوێپەڕب  او وىۆت: چواردەیەم
 ىەیماوۆب پىڵەسەەەەەو ە ، ێنرێهەد مە هەب ىەیورووو ا میلووپ ایەالەڕ ە،رید وەکرلومەسەەەەەپ

 . ێکرەەیدەب ەلێچاوە لوم پ  رمەپ مەوێهاوى
 ەڕ ەک ەکاوەوەکرلوەسەەەەپ  ییەکشەەەژوکا ە رەواوم پ سەەەژىی: ڕکانڵییەکش   توکا ەرزەت رىەبڕێ: مەیەپازد
 کاا ییەکشەەەەژوکا ە رەپ ەڕ رردایز ا ێو پا  وەکرداەسەەەەەو پ ما کرداۆپ ۆب شەەەەژراوىیو مەژوێڕ
 . ێچە دەد
ـــازد و  ،ى بول م کشەەژوکا ەب ەپەبیپا ،ەسەەژیوەقارلوج و مۆەە بەسەە رىێرخرلو: ەێ(ISTA) اس  تیئ: مەیەش

راەێو  وەی ەپ ەو ، و سەەەەا دلتەد ۆپەبول م بن شەەەەبردوىێپوە ەب ە روگى ب  دل،ەبول  مەڕ وێو ىین
 .کاتە دەد

سای ىێپ ەب ر لوەدلم امیمپاوۆ: کایمپانۆک: مەیەدەڤح  ناوىێمهە هەب پىۆ ەم ەسژیوێپ كە کاا،ە کا ەب ا
 . ێبەه اوىی دووکەه اای کردوىەهاو د اای ۆپەبن

پا  وەکرداەسەەەەەپ ،ما کرداۆپ ەب ەپەبیپا کىەیەژوی: ڕاڵبا ىەژنیل :مەیەژدەه  ە رەپ ەڕ رردایز ا ێو 
کو دسەەژاا و  رىێ ەه ەڕ  ووىاو ۆیپەبن ىەەرردوىەو دلب ادکردایر ،ەلاێپە ەو پ کاا ییەکشەەژوکا

 .ەرێوڕەه ەڕ مە اکەبا  و رلقێع
 :(2ی )مادده

  مىەی پىۆ ەم گامەێ ەڕ ،کاوىەرا ەێو  ، ڵپەو ى ۆپەبن ناوىێمهە هەب یە،اسای مەئ کاوىەحوکر ىێپەب
 . ێبەد

 :(3ی )مادده
 :کانىەکارڕێو  ڵتەو ش ۆتەبن نانىێمهەرهەب رمىەف تىۆڵەم نانىێستهەدەب کانىەرجەم
 ناوىێمهە هەب پىۆ ەم   رپنىەو سژىەبەم ەب پىیە لەبەوەەێب ۆب کیەدلولکا  ىرردوىەشرێپ :مەکیە

 .ڵپەو ى ۆپەبن
 : ێ رەد ۆەەڕ ەوەەول  مەماوەئ ەکیەدلولکا  :مەدوو
 .ەێمهە هەب شاوىیواو و واوو -١
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 .ەلگێک نىێىو -٢
 .ڵپەو ى ۆپەبن مەو پل  رەو پ  ۆل -3

 گرپنىێکر ەب اای ررداێپوپەسەەەوکە مایى ه اای ژىێوەل ەەاو مەوامەگە ب ىەەەرردوىەشەەەرێپ :مێیەســـــ
 .ەکییەوەر
 بە رب ەەاپەوە،  شەەەەژى پىیە لەبەوەەێب ۆب ایەەمپەەاوۆدلولکەەا م کبەەێوەبە لیەپا  ەسەەەەژیوێپ :مەچوار
 .تۆ ەم ەلوىێپ سژىەبەمەب

ی شەەەەژى ب پىیە لەبەوەەێب ەسەەەەژیوێپ :مەنجێپ  کردوىەوەوەسەەەەەپ اای وەکردوىەسەەەەەپ ەبەلت ب ا  
 مە و  مە ەئ ەو ڕ ،ەکیەدلولکەەا    رپنىەو وپىەرەێ ەڕ ەە سەەەەى  (3٠) مەمەەاو ەڕ ەکیەدلولکەەا 

 . ێکرەد ەما ەئ وەکرلوەسەپ ەب ەکیەدل، دلولکا ررلویا ید مەماو ەڕ ەوەدلوەو
ـــــــ ـــــــەش  ەیەه مۆو دلولکا  ب ،ەوەژێبرروووە ەیکۆیەه  ێبەد کرلەو وەەسەەەەپ ەکییەدلولکا   ە ەئ :مەش
 شیریرەو ەسژیوێو پ برات، ریرەو ەب شەشرێپ کرداەو وەەسەپ ا م یب ەڕ ەوە پاوە (١٥) مەماوەڕ
 ەوە ەکالکیە ەب ەکەپاو ەوەدلوەو مە و  مە ەئ ەو ڕ ،ەوەبەلپ ەکەپاو مىە و ەە سى  (3٠) مەماو ەڕ
 . ێکرەد ەما ەئ  ەەێڕەپاو وەمەوە ەەب ەڕ

ىەەەەەپڵ  و ۆپەبن ناوىێمهە هەب پىۆ ەم  ە لمبەب نا ید رل ەه وىاەپ (٥٠,٠٠٠)م ب  ێبەدلولکا  د:مەوتەح
 تبەل

 :(4ی )مادده
 وەکرلوەسەەەو پ ما ۆپ  با مەژویڕ ەڕ ەسەەژیوێپ ، ێنێبه مىە هەب ەاریو ەدلولکا  ب مۆیەپەبن وەئ :مەکیە

 . ێب
 کیە ەڕ مە هەب  مۆل کیە ۆب ى کشەەەەژوکا  رمەپ کیە ەڕ اپریر ناوىێمهە هەب ەب  ێواد  ەگەێ :مەدوو

 .ەگێڵک
  ێواب کەیەوێى چیه ەب  ،ێکا دەب ا کرلوید رىێ رەپ مۆپەبن ناوىێمهە هەب ۆب مەیەگێڵک وەئ :مێیەس

 دل چاوە لبێ .شووێپ ى سا ەڕ ، ۆل مااەهەڕ ،پر رىێ رەپ ەب
 : ێبەه مەپاوڵەسەو ە  جەم مەئ ۆپەبن ناوىێمهە هەب ۆب  ەاوررلوەپ ومەر ەسژیوێپ:(5ی )مادده

  مەووبە و ەاک  مۆل ول،ەو ه شەک ،لو رلیى مەوپەرە ه وومە ەڕ ەکەگێڵک اای ەکیەوەر :مەکیە
 .ەکۆیەپەبن  رمەو پ  ۆل ىێپ ەب  ،ێ ووىاو ب ەگێڵک

 مەژەێ ەک مەناوێىەەو وەئ تەبیپا ەب  ێبەه ولمىە دەو ب سەە یوێئاوم پ مە چاوەسەە ەکیەوەر :مەدوو
 .ەمەک ااینیبا لا با 

ـــــــ  (اوە رێپ ژاوىیپ) ەک مە ووبوماوەب وەئ ۆب ۆپەبن ناوىێمهە هەب کاوىەگێڵک ولاێدوو م و :مێیەس
 وىاەو پ دەسەە (م١٥٠) (ەیەود ژاوىیپ) ەک مە ووبوماوەب وەئ ۆو ب پرەم وىاەو پ دەدوو سەە (م٢٥٠)
 . ێب پرەم
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 : (6ی )مادده
 دەبێت: ەوەخوار ىەکارانڕێ مەئ پابەندی ۆتەبن رىەنێمهەرهەب

ەاومەکیە ماورردوىەو د ەوەنرردوێ:  هاپووە هەب مۆپەبن   هاەپ م ىامەئ ەکا  او وەڕ و  ەک  ێد ەد و
 .ەیەه اایر لوەەدلم پىۆ ەم

 کەەاوىییەنرەەاەێ ىێپ ەب ،تەبی وىەەەەى پەەا ەڕ مهەەاپووە هەب مۆپەدل رپنى بن اایەەقووپووەەاا  ەڕ :مەدوو
 .بەەێوەبە لیەپا

ـــــــ   ەب تەبیپا کاوىیەا یرلو مووەو ه  ێب کسەەەەاایە کااەو  وىەەەە کااەقووپو شەەەەىێک  ێبەد :مێیەس
 . ێسرلبووو  ەسەڕ مەکۆیەپەبن
 سەەەەژىیوێپ ىێپەب  ێبەه مۆپەپا لسەەەەژنى بن ەب تەبیپا  امۆک ۆپەبن  مەنێمهە هەب  ێبەد :مەچوار

 .ەکۆیەپەبن  مۆل
 : (7ی )مادده

 : ەل نیتیبر بەڕێوەبەرایەتی کانىەالتەسەو د رکەئ
 .تەبیپا ىڵبێڕ ەلوىێو ڕ ۆپەبن  مەنێمهە هەب ایەالەڕ مهاپووە هەب مۆپەبن مەپل ا کردوىید :مەکیە
 .مهاپووە هەب مۆپەبن ۆب ەیاگیپاق نىیوپشرن ،ۆپەبن ناوىێمهە هەب کاوىەگێڵک نىیپشرن :مەدوو
 لبووا.کرەنێلەبێل کااە لەهاپوو م  ە ەئ کردوىەنێپەەو باو ۆپەبن مەوەپرردوەە :مێیەس

  .برات مهاپووە هەچاوە لو و ب  رمەو پ  ۆل کووووىەیەڕ چاومەە  ێبەد ىەیگێڵک  مەپشرن :مەچوار
 :(8ی )مادده

 ێاپەب ڵپەو ىەەە ۆپەبن کردوىەهاو د پىۆ ەم ،تەبیپا  پىەک اکاوىیمپاوۆک  ەسەەەەڕ ەسەەەژیوێپ :مەکیە
 .نەێبسژەدەب یەاسای مەئ کاوىەحوکر

و   ێکردە بەەێوەبە لیەپا ەب شەشرێدلولکا م پ ڵپەى اای ۆپەبن کردوىەهاو د سژىەبەم ە: بمەدوو
 ێ .بدەەلە   ەڕ ىىەوەەول  مەاویسیەلوێپ مەئ

 .ایمپاوۆک شاوىیواو و واوو -١
 س یب (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) م ب ەب تەرل ەو وەمەوە ەەب ۆب کااەباور ەڕ کێکیە ەڕ ىی ەبەسژەد بە گەوامەی -٢

 .نا ید ایۆمل
 ەڕ ەک مەاویەەایەەمپەەاوۆک وەئ ۆب مەەا کرداۆو پ کەەااۆییەوەەاوە ایەەمپەەاوۆک ۆب ر لوەەەاەدلم مەولوەەام ب -3

 .مێ ەه ەڕ ەیاویب امیمپاوۆڕقى ک اای رلقەێع مەرید ز اکاوىێپا 
 .اکاایمپاوۆک پىە لمەبالى د پاکىۆسژەئ -4
 .ڵپەو ى ۆپەبن نىێمهە هەب وىەسەە ر امەد اای ایمپاوۆو ک مۆە ولاێو سژىەبێ ر -٥
 .ەێمهە هەب ر امەد اای ایمپاوۆک  ەسەڕ ررلوێپەەباو  مەرلوسژى و هوو کىیەدلپا مووەه -6
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ـــــــ  پىیە لەبەوەەێب ۆب ەوەژێبرر  رەب ەکیەدلولکا   ێبەد ایمپاوۆک مە ەمام ەڕ ابوواین دولم د :مێیەس
 . شژى

 ەکیەدلولکا  کردوىەوەوەسەپ اای وەکرداەسەپ ەب ا بەلت ی شژى ب پىیە لەبەوەەێب ەسژیوێپ :مەچوار
 ەوەدلوەو مە و  مە ەئ ەو ڕ ،ەکیەدلولکەەا    رپنىەو وپىەرەێ ەڕ ەە سەەەەى  (3٠) مەمەەاو ەڕ

 . ێکرەد ەما ەئ وەکرلوەسەپ ەب ەکیەدلولکا 
 ەپاو ەیەه مۆدلولکا  ب ،ەوەژێبرر وواە مەکۆیەه ەسەەژیوێپ کرلەووەەسەەەپ ەکییەدلولکا   ە ەئ :مەنجێپ

 ەڕ شیریرەو ەسەەەژیوێو پ ،ەە  ەپارد (١٥) مەماو ەڕ ،ریرەو المەڕ بەلت کرداەوەوەسەەەەپ ا م یب ەڕ
 ەوە ەکالکیە ەب ەکەپاو ،ەوەدلوەو مە و  مە ەئ ەو ڕ ،ەوەبەلپ ەکەپاو مىە و ەە سى  (3٠) مەماو
 . ێکرەد ەما ەئ ەەێڕ ەپاو وەمەوە ەەب ەڕ
و  ۆپەبن کردوىەهاو د پىۆ ەم  ە لمبەبەلت ب نا ید رل ەه وىاەپ (٥٠,٠٠٠) م ب  ێبەدلولکا  د :مەشـــــەشـــــ

 ڵ.پەى
 : (9ی )مادده

 :تێدابەڵگ ەل ىەنامانەگەڵب مەئ کراوەهاورد ىڵتەو ش ۆتەبن ەستیوێپ
 .ە چاوەس مەولوام ب :مەکیە
 .ڵپەو ى ۆپەبن وە وسژىەپ پىەالمەس مەولوام ب :مەدوو
ــ شرن مەولوام ب :مێیەس شرن وپىەرەێ کێ لەمەب ە، چاوەس پىو و رردوىێپەەباو نىیپ  ێس (3) ەیپ

 وپىەرەێ ەدل سژاا و پاولا ڕ مۆپەبن ۆماوگ ب شەى (6) و، ىەیلگێک  ووبومىەب مۆپەبن ۆماوگ ب
 .کاتەوەەپێپ ەل یوەەوەیى پیسنو   رمەمڕە  مەوەواوەهاپن

وام ب :مەچوار ژایئ) کاوىەپڵەسەەەەەە ىێپ ەب ەیو پشەەەەرن پىەالمەسەەەە مەول  ەڕ ، بەمە لێگ( ISTAسەەەە
 . ێ چووبەد وە( ISTAسژایئ) ایەالەڕ ررلوێپەەباو کىەیەگیپاق

 :(10ی )مادده
 .کاتەەیا ید کرداەهاو د سژىەبەم ۆى بی وسنو  رمەم تەرل ەو :مەکیە
  ێبەەل، درلقێع پرم ز اکاوىێکو دسەەژاا و پا  رىێ ەه ولاێو ەڕ ڵپەو ىەە ۆپەبن مەوە ولسەەژن :مەدوو

 .ەوەژێ ولر ەد مۆب ەک  ێب ە  ەڕ مەویەال وەئ و تەرل ەو بوووىەنیوسرلوم ال وو
 .یەلشژنەیکاپى   ەڕ کرلوەهاو د ىڵپەو ى ۆپەبن نىیپشرن ەڕ ە پرسەب بەەێوەبە لیەپا :مێیەس

 ەڕ ومە  کردوىەبەەارل ەهەەاپنى ب ىیپەەاۆدولم ک کەیەیژەه ،ۆو ل ومە  مۆپەبن کردوىەهەەاو د :مەچوار
 . ێد ەد کرداەهاو د ەب ەگەێ كاوووا یەكەمماوگى  ىیپاۆک و پا کاتەەێپ س ەد کااۆلیسا

 :(11ی )مادده
 ،اەبرەهاو د کرلوەوەوەسەەەەپ مۆپەبن ەیەه ااۆیب کااۆو رلور کاا ییەکشەەەژوکا ەوەنیژێپو  مەوژەسەەە
 . شژى پىیە لەبەوەەێئا ادل م ب ەو ب ەوەنیژێپو سژىەبەم ۆب وهاەپ



 

 277ذمارة )العدد(   8  

 

20/1/2022 

 :(12ی )مادده
 تەرل ەو ەڕ کاا ییەکشەەژوکا ە رەپ ەڕ رردایز ا ێو پا  وەکرداەسەەەپ ،ما کرداۆپ م با مەژویڕ :مەکیە

کا رمیرەو پىیەکا  ەسەەەە ەب ما  ژىێوەلمەو ئ  کشەەەەژو کاایالیل ەبول  ەڕ رلەىەەەەا  کەیەە  ا
 ،مەەا کرداۆپ سەەەەژىەبەم ۆب ، ێەەبەو اپریەەر وەەەلمەئ ەدولوز (١٢) ەڕ کێەە لەم ەب ، ێەەنرێهەرەەەێپ
 .کااەهاپوو مە هەب  ییەکشژوکا ە رەپ ەڕ رردایز ا ێو پا  وەکرداەسەپ

شژوکا ە رەپ ەڕ رردایز ا ێو پا  وەکرداەسەپ ،ما کرداۆپ ەب  ێسژەەە ه ەژویڕ :مەدوو  مە هەب  ییەک
 .مەوە  رپنەو و ىررداەدلب ،ادکردایر پىیەوۆ ووىاو و چ ۆیپەبن ەلوىێپە ەو پ ،کااەهاپوو

ـــــــ   ول مەب ەو ڕ  ە،سەەەەا ەد (١٠) وهاەپ رە لوێڕ اای ەچەبن اای  رەپ  ەسەەەەەڕ وەمەزبێپا  مەماو :مێیەس
 مەماو ەک کااەەژەد   رمەپ ەڕ ە، لگکاتەەێپ سەەەە ەد ما کرداۆدلولکا م پ ىەەەەرردوىەشەەەەرێپ

 . ەسا س یب (٢٠) اایوەەزبێپا 
 :(13ی )مادده

 نا ید ایۆملدە  (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ەو ڕ  ێبەو مژرەک نا ید ایۆمل نجێپ (٥,٠٠٠,٠٠٠)ە ڕ ەک کێبژل دوێپ ەب :مەکیە
  سەەەا کیە (١) ەو ڕ  ێبەو مژرەماوگ ک ێسەەە (3) ەڕ ەک بۆ ماوەیەك وەکرداەب ەب اای،  ێبەو اپریر
 ەوەەول  مەاویوێ پەسەە مەڕ کێکیە هە كەسەەێگ سەەزلدەد ێ ، اای دووکەه ەب اای  ،ێبەو اپریر
 :بەلت وىامەئ

 .تۆ ەم بوووى ێبەب ڵپەو ى ۆپەبن کردوىەهاو د اای نااێمهە هەب -١
 .کرداەهاو د کاوىە لەم مەولوەوێپ ەب ڵپەو ى ۆپەبن کردوىەهاو د -٢ 
 .کرلوەهاو د ىڵپەو ى ۆپەبن ە  ەڕ  ێبەهاوپا و ەک ە ەه ىیا یو رلو ەورووو ەلوىێپ -3
 ۆ.پەبن  مەپشرن ۆد وسژرردا ب وگەئاسژ -4
 . ێکرلب ۆب ىەیگیپاق نىیپشرن مەوەئ ێب ۆپەبن ىژنى و یر نااێمهە هەب -٥

واوبردوى  ەڕ اای  کرداەسەەەەەچا  ووومێپ ،ەیەمادد مەم ئ(مەکیە) مە  حوکرى ب لمەە ەسەەەە :مەدوو
و  نااێ هرهەب پى ەو مو ،را یوێ پەسەە مۆسەەژەئ ەژێوەکەد مهاپووە هەب اای کرلوەهاو د مۆپەبن

 . ەوەژێوىەەە ه کردوىەهاو د
 :(14ی )مادده

 مەوەىاوەوەوە ه ۆب ریرەو ۆب ا کردایشنێپ سژىەبەم ەب ، ێنە ێهەرەێپ تەرل ەو ەڕ کەیەژویڕ :مەکیە
 ەدل:وەەول  مەبا لو مەڕ ڵپەو ى ۆپەبن کردوىەهاو د اای نااێمهە هەب پىۆ ەم

 مە  ب ەڕ ەەل کوىامەئ مەاوییوێ پەس وەڕ کێکیە ڵپەو ى ۆپەبن کا مەهاو د اای ەێمهە هەب  ە ەئ -١
 .دل هاپووایەاسای مەم ئ(١3) مەم مادد(مەکیە)
 . ێبب مەکەپروە  دل مەسژبەد ریرەو وەمەرلمەە ێبەب ڵپەو ى ۆپەبن نىێمهە هەب  ە ەئ -٢
 . ێب مەکەگێڵک  دل مەسژبەد ڵپەو ى ۆپەبن نىێمهە هەب  ە ەئ -3
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 .مەکیەوەر گرپنىێکرەب سژىەبێ ر  چووىەسەب -4
 کاوىییەنراەێو   جە شەەە  م رردوىێلەبێل ەڕ بووەو ولمە دەب ڵپەو ىەەە ۆپەبن نىێمهە هەب  ە ەئ -٥
 .تەرل ەو

 .دیا یەەكرێ  ەوەریرەو ایەالەڕ یانراەێ ەب ەکەژویڕ مەرهاپێو پ  کەئ :مەدوو
 :(15ی )مادده
 .کاتە دەد یەاسای مەئ کاوىەحوکر رردوىێلەبێئاساا ل ۆب ىینراەێ ریرەو

 :(16ی )مادده
 .اەبر ێلەبێل یەاسای مەئ کاوىەحوکر کااەەل یوەەوەیپ ەویەال ەسژیوێپ

 :(17ی )مادده
 . ێواکوک ب دلیەاسای مەئ کاوىەحوکر ە  ەڕ ەک  ێواکر کێا  یو ب اسای چیه قىەد ەب کا 

 :(18ی )مادده
وامە  ەڕ مەوەکردووەب وپىەرەێ ەڕ یەاسەەەەای مەئ ژاا عىیقاەو) یە ما مەە  ێلەبێل دل،(کو دسەەەە
 . ێکرەد
 
 
 
 

 رچواندنكانی دههۆیه
 مەڕ تەبیپا  پىەهاوەلوى ک و ،ڵپەو ىەەەە پوەبن کردوىەو هاو د نااێمهە هەب رخسەەەەژنىەێ ناوێپ ەڕ

  ییەکشەەەەژوکەەا ە رەپ ەڕ رردایز ەەا ێو پەەا  وەەەکرداەسەەەەەو پ مەەا کرداۆپ سەەەەژىەبەم ەب و دل،ەبول 
 .نە لێ چووەد یەاسای مەئ کاا،ەمهاپووە هەب
 
 
 

 نێچـيـرڤـان بـارزانــی
 سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان
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 کۆمارى عێراق
 هەرێمى کوردستان

 سەرۆک
 2022(ى سـاڵى 4ژمـــارە )ى بڕیار

ى یڕە یاسەەەەام سەەەەە  کایەپ (دەیەم)م ماددەم (یەکەم)بەپێى ئەو دەسەەەەە پەم پێراوە لوە ڕە ب  ەم 
م هەمول کرلو و پا پشەەەە  بە یاسەەەەاکا یا پە ڕەماوى ٢٠٠٥م سەەەەا ى (١)هە ێرى کو دسەەەەژاا ەما ە 

 کردوویەپى، ب یا ماوەل بە دە کردوى:  ٢3/١١/٢٠٢١م   ەم (7)کو دسژاا کە ڕە دلویشژنى ئاسایا ەما ە 
 2021(ی ساڵی 17) یاسای ژماره

 نی یاسای هەمواری یەكەمی یاسای بزربووەكان لە هەڵمەتەكا
 1999(ی ساڵی 3لەناوبردنی بەكۆمەڵی گەلی كوردستانی عێراق ژمارە )

 ( 1ی )مادده
یاسەەەەاكە(یەكەم) مەمادد ۆب (6) مەریروى ەب ب  ەیەك  ەوەەول  مەیەوێىەەەە مەو ب  ێکرەد ادیر ی 

 :هوەژێنە ێەوەد
 رىێ ەه مەەل یئ مەوە ەد کاوىییەکو دسەەەەژاو ەکو دسەەەەژاا و واوچ رىێ ەه ەڕ ئەو كەسەەەەاوەی -6

ژاا ڕ ىامىەئ ەکو دسەەەە و  پىیەاڤمرو ەو دە ب (ەیسەەەەاۆنیل) روەمە مۆپاولوى ک کاوىەپە رەه و
سژى ریپ رخرلومەێ ایەالەڕ وىامە لوەئ وگ،ەل کاوىەپاولو و  رلقێع ەڕ سالمىیئ پى ەوەد واوەب  

س و   ،ێورەدلد اایلا دلوى بز بووو ژوومێم ەب 3/8/٢٠١4 وپىەرەێبز بووا،  (دلعش) ەب رلوىام وا
چول   (4) بوووىەەپێپ ەب مەکەسەەژەبەو کات و م کاوىۆیەه وومە ەڕ اایوووسەەەچا  دولمەب لاەە 
 کۆپایا هاپووە.  اوەلیبز بووو  ەسەب  سا
یاسەەەەایە : ( 2ی )مــادده پێویسەەەەژە ئەوىومەوا وەریرلا و الیەوە پەیوەوەیەل ەكاا، حوكرەكاوا ئەم 

 ب ەا.لێبەلێ 
 كا  بە دەقا هیچ یاسا و ب یا ێگ واكرێ  كە ڕە ە  حوكرەكاوا ئەم یاسایەدل واكۆك بێ . :(3) یمادده
دل لێبەلێ (وەقایعا كو دسەژاا)ئەم یاسەایە ڕە ە ەی بەوكردوەوەی ڕە ە ەوامەی یە ما  :(4ی )مادده

 دەكرێ .
 رچواندنكانی دههۆیه

 ڕىە  اوىیوکا م قو باوسەەەەەک  وومەووبە مەاوییاسەەەەای ە ریژ وەئ  کردوىەسەەەەەچا  سەەەەژىەبەمەب
 ەک مەپاولواو وەئ وىامىەئ ەڕ ،ەوەپەبوو ییەكاانیو ئا ىەیوەپەو ەرهاپێپ مە لەسەەەەەب و کو دسەەەەژاا

 مەەلوا، ئیوىامەئ (دلعش) ەو ىام واسرلو ب رلقێع ەڕ سالمىیئ پى ەوەد واوەب  سژى ریپ رخرلومەێ
 .نرلێ چووەد یەاسای

 نێچـيـرڤـان بـارزانــی
 سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان
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 وەزارەتى ناوخۆ 
 15/12/2021لە  25500 ژمارە :

 
 2021(ی ساڵی 9رێنمایی ژمارە )

 رێنمایی پلە بەرزكردنەوەی ئەفسەران و دانانیان لە پایەكان
 

 -:بە لمبە یاا دیا ی كرلوەمەبەس  ڕەم رل لولوەی ەول ەوە ئەو ماوایاوەی كە : (1ی)مادده

  عێرلق - :  هە ێرا كو دسژااهەرێم -١
 .وەرل ەپا واوەۆی ح ومەپا هە ێرا كو دسژاا :وەزارەت -٢
 .: پیاوی پۆڕیس ڕە پلەی مالرم بە ەو سە ەوەئەفسەر -3
بە ێوبە لیەپییە  شەەژیەكاوا ئەیسەەە و کا مەوەلا ڕەسەەە  میالکى : ناوخۆ ئاس  ایش  ی هێزەكانی -4

هاپووچۆ،  پاا و ەێزلا، دیولوا ەپۆڕیس،  ئایرە وەوپیژی دەی  گا بوووەوەی پو وامە، بە ەو ە ەر
رێرەڤەەاوى ، یە مەەاوەەەەیا پێشەەەەرە  ەی  و وەرل ەپا وەەاوەۆ و بە ێوەبە لیەپا  شەەەەژا وەەاوەۆ

كا وبا ی پا لسەەژنا دلم و دەر ا یە ماوەەیا پێشەەرە  ەی بە  ری و یریاكەوپە، بە ێوەبە لیەپا 
 .وەوپییەكاا

 . وەرل ەپا واوەۆدیولوى ژوەی با ی پلە بە ركردوەوەی ئەیسە لا ڕە یڕ :بااڵ ژنەییل -٥
سەنگاندن فۆرمی -6 سە  ڕە ەووی پولواكاوا كا كردا، هەڵ سەوگاوەوا ئەی : یۆ مێ ا پایبەپە بە هە 

 .وەپەوە وسژا لەسژەیا كە ڕە پاى ۆی ئەم  ێنراییە   ێنرل
گا -7 مان یا ی ڕەدیولوا وەرل ەپا پەی كا  ێری وپەكنەڕۆلیای رلو ێەلوا ئەمنا و گای پە ەپ راو : پەی

 .واوەۆ
 :(2ی)مادده

شا  سای سە لوا هێزەكاوا ئا سژنا پلە بە ركردوەوەی ئەی س  ڕە دە كردوا ئەم  ێنراییە  ێ خ مەبە
سەەیسەەژەمێ ا هە سەەەوگاوەوا سەەژاوەل د كە ڕە ەوكردوا  واوەۆ ڕە هە ێرا كو دسەەژاا ڕە  ێگای پەی

 ا رلوسژا بنیاد ورلوە بە ىێوەێگ ئەیسە  بگاپە ئاسژێگ كە ىایسژەی پلە بە ركردوەوە ێیسە  بنەما
 .  ا پیشەیا پەوە وس ێیو پیاا ب ات ڕە سە  بنەماوبێ  وە ریاپر بژولوێ  ەزمەپا ها

 
 مەرجە گشتیەكانی پلە بەرزكردنەوەی ئەفسەران

 

ك بۆ پلەیێ ا بە رپر پێویسەەەەژە ئەم مە لەەاوەی یەبۆ پلە بە ركردوەوەی ئەیسەەەەە  ڕە پلە:(3ی)مـــادده
 -:ەول ەوەی پێەل بێ 

ماوەیەی كە ڕە ەول ەوە دیا ی كرلوە بەپێ -١ ێەلیە ئەو  ڕە  (9)ەی دماد ىپێویسەەەەژە ڕەو پلەیەی كە پ
 -:  ی پەولو كردبێ ٢٠١١سا ا  (١8)یاسای  لەە و ەاوەوشینا هێزەكاوا ئاسایشا واوەۆ ەما ە 
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 سا  پلە ە
 سا  3 مالرما دوو بۆ مالرما یەك ١
 سا  3 وقیبمالرما یەك بۆ  ٢
 سا  4 وقیب بۆ  لئە 3
 سا  4  لئە بۆ مقەم 4
 سا  4 مقەم بۆ عقیە ٥
 سا  4 عقیە بۆ عریە 6
 سا  6 عریە بۆ ڕیول 7
 سا  6 ڕیول بۆ یریق 8
 .پێوە ەكاوا هە سەوگاوەا كە ڕە یۆ ما پاى ۆی ئەم  ێنراییە دیا ی كرلوە پێپە ێ پێویسژە ڕە  -٢
ئە)پێویسەەەەژە ئەیسەەەەە  ڕە پلەی  -3 پا  ل پاقی ردوەوەی پلەبە ركردوەوەی ئەیسەەەەە لا كە  (مالرم  ڕە 

 .بەىێوەی ئەڕی ژر وا ئەوىام دەد ێ  دە بوێ 
سەەەژا ڕە بول ی كا ی ەۆیەل ئەوىام پوێژینەوەیەكا رلو (مقەم پا ڕیول)ئەیسەەەە  ڕە پلەی پێویسەەەژە  -4

ڕە یاسەەای  لەە  (١٠) ەی دووەم ڕە ماددەی  بەپێا ب (لڕ فاءة)بەلت، كە وەك پێوە ێگ بۆ ڕێهاپوویا 
 .دیا ی كرلوە ٢٠١١ا  ی سا(١8)و ەاوەوشینا هێزەكاوا ئاسایشا واوەۆ ەما ە 

ئەیسەەە  كە دەبێ  بەپێا ئەم پێویسەەژە ڕە ەووی لەسەەژەییەوە  ووىاو بێ  بە پایبەپا كێشەەا  -٥
 .هاوكێشەیەی ەول ەوە بێ 

 = ۆیلك (١٠)  +               =  ١٠٠ –ڕە پلەی مالرم بۆ مقەم : د ێژی بە ساوژیرەپر  أ
 = ۆیلك (١٥)  +                    = ١٠٠ –ڕە پلەی عقیە پا ڕیول : د ێژی بە ساوژیرەپر  ب

 .دە بوێ  (چاویل ە چاویل ە و بێ)پێویسژە ڕە پش نینا چاو بە  -6
  مەرجە تایبەتیەكانی پلە بەرزكردنەوە

 :(4ی)مادده
 :(لیوا بۆ فریق)پلەی  : یەكەم
 .دە چووی كۆڕیژی پۆڕیس یاا كۆڕیژی سە باری بێ  یاا ب اڕۆ یوسا هەبێ  -١
 .پەوها وەریری واوەۆ پلەی بە ردەكرێ  بۆ یە یق ئە ە  ئەیسە  بێ  -٢
پوێژینەوەی رلوسەەەژا ڕە بول ی كا ی ەۆیەل وووسەەەیبێ  و ماوەی وێولا هە   سەەەێ (3)پێویسەەەژە  -3

 .پوێژینەوەێگ ساڕێگ كەمژر وەبێ  و ڕە هە سەوگاوەوا پوێژینەوەكاا سە كەپوو بێ 
 :(عمید بۆ لیوا)پلەی  :دووەم

 .دە چووی كۆڕیژی پۆڕیس یاا كۆڕیژی سە باری بێ  یاا ب اڕۆ یوسا هەبێ  -١
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 :وەئەم پۆسژاوە دەیاوگرێژە -٢
 .بە ێوەبە ی  شژا .أ

 .سە  كا دەسژەی پش نیە .ب
 .سە  كا دلد ای هێزەكاوا ئاسایشا واوەۆ .ت
 .سە  ك یاا ئەوەلما دلد ای پێەلچوووەوەی هێزەكاوا ئاسایشا واوەۆ .پ
 .سە  كا دلولكا ی  شژا .ج
ماوەی وێولا هە  دوو پوێژینەوەی رلوسەەەەژا ڕە بول ی كا ی ەۆیەل وووسەەەەیبێ  و  (٢)پێویسەەەەژە  -3

 .ك ساڕێگ كەمژر وەبێ  و ڕە هە سەوگاوەوا پوێژینەوەكاا سە كەپوو بێ یەپوێژینەوە
 :(عقید بۆ عمید)پلەی  : سێیەم

مادەیا بێ  بە  شەەەە   -١ ئا یاا دە چووی  باری بێ   یاا كۆڕیژی سەەەەە  دە چووی كۆڕیژی پۆڕیس 
 .ا ئەیسە لوا با  بێ ڕبەىەكاا بە مە لێگ دە چووی ەو

سژە پۆسژا بە ێوەبە  بێ  ڕە بە ێوەبە لیەپیەكاوا  -٢ سژاوا، )پێوی ىا  پۆڕیس، هاپووچۆ، بە  ری 
پۆڕیسەەا كا ەبا، پۆڕیسەەا دل سەەژاا و ەینگە، پووەوپیژی، وشەەینگە، ەە ەروامە، كا پا ویشەەژراوا، 

بێ  ڕە پا ێز ا و ئیەل ە سە بەەۆكاا، یاا بە ێوەبە ی بە ێوەبە لیەپا  (پاسپۆ ت، كا پا رلویا ی
ڕە بە ێوەبە لیەپیە  شەەژیەكاا، ئەوەلم یاا دلولكا ی  شەەژا بێ  ڕە دلد ای هێزەكاوا ئاسەەایشەەا 
ش نیە، یاا بە ێوەبە ی كا وبا ی واوەۆ ڕە پا ێز اكاا یاا  سژەی پ ش نە  بێ  ڕە دە واوەۆ ، یاا پ

  .ئیەل ە سە بەەۆكاا بێ 
 :(مقدم بۆ عقید)پلەی  : چوارەم

یاا -١ ێ  بە  شەەەە   دە چووی كۆڕیژی پۆڕیس  مادەیا ب ئا یاا دە چووی  ێ   باری ب كۆڕیژی سەەەەە 
 .ئەیسە لوا با  بێ  ەوڕابەىەكاا بە مە لێگ دە چووی 

 .بە ێوەبە ی بەش یاا ئەیسە ی هۆبە بێ  -٢
 :(رائد بۆ مقدم)پلەی  : پێنجەم

ئامادەیا بێ  بە  شەەەە   -١ دە چووی كۆڕیژی پۆڕیس یاا كۆڕیژی سەەەەە باری بێ  یاا دە چووی 
 .ئەیسە لوا با  بێ  ەوڕابەىەكاا بە مە لێگ دە چووی 

 .ئەیسە ی هۆبە بێ  -٢
 :(نقیب بۆ رائد)پلەی  : شەشەم

سە باری بێ  یاا دە چووی ئامادەیا بێ  بە  ش  بەىەكاا  دە چووی كۆڕیژی پۆڕیس یاا كۆڕیژی 
 .ئەیسە لوا با  بێ  ەوڕابە مە لێگ دە چووی 

 :(مالزمی دوو بۆ مالزمی یەك و بۆ نقیب)پلەی  : حەوتەم
سە باری بێ  یاا دە چووی ئامادەیا بێ  بە  ش  ب ەىەكاا دە چووی كۆڕیژی پۆڕیس یاا كۆڕیژی 

 .ئەیسە لوا با  بێ  ەوڕابە مە لێگ دە چووی 
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 ژینەوە و تاقیكردنەوەی پلە بەرزكردنەوەێتو
 :(5ی)مادده
  :توێژینەوەی پلە بەرزكردنەوە :یەكەم

پوێژینەوەی پلەبە ركروەوە بۆ ئەو ئەیسەەەە لوەی كە دەیاوگرێژەوە  ەولوەی یەكێگ ڕەو رلو ۆیاوەی  -١
سەوگاوەوا دئەم مای (3) ەی  كە واویاا ڕە ب دەیە دیا ی كرلوا ڕە الیەا پەیراوگا بە مەبەسژا هە 

بە ێوەبە لیەپا هێزەكەاوا  ۆپوێژینەوەكەاویەەاا و وەا دوا دە ئەوىەەاما هە سەەەەەوگەەاوەەوەكەیەاا ب
 .ئاسایشا واوەۆ ڕە الیەا پەیراوگا

مەەاوەەگ پێش ەشەەەەژەی  (4)پێویسەەەەژە ئەیسەەەەە ی پوێژە  ڕە  ێگەەای روىیرەی پێەەەلچوووەوە  -٢
 ركردوەوە پوێژینەوەكەی  ەولوە ب ات بە مەبەسژا وا دوا بۆ هە سەوگاوەا، بە پێوەولوەوە پلەبە

 .مایا پلەبە ركردوەوەی ڕەو ەشژەیە دول دەكەوێ  بۆ ەشژەی دولپر
 -: پوێژینەوەی پلەبە ركردوا ئەو ئەیسە لا  ەولوەی ئەم رلو ۆیاوەی ەول ەوە دەكرێ  -3

 ۆواوی رلو  ە ۆواوی رلو  ە
  لاۆس 6 صالح لڕەیە ١
 ەلپە یە 7 كۆده ٢
  ە میاا 8 راواێسل 3
 ۆرلە 9 هە ەبىە 4
 چە مو ١٠ كۆیە ٥

 .كەمژر بە دەس  وەهێنێ  ڕە هە سەوگاوەوا رلو ۆ (%7٠)پێویسژە پوێژینەوەی ئەیسە   -4
یۆ مێ ا پایبەت بە هە سەەەەەوگاوەوا پوێژینەوەی ئەیسەەەەە  ڕە الیەا پەیراوگا  ێگ دەەرێ  وە  -٥

هاوپێوا پوێژینەوەكە دەكرێ  بە مەبەسەەەەژا پۆما كردوا دە ئەوىامەكاوا هە سەەەەەوگاوەا ڕەو 
 .یۆ مەدل ڕە الیەا رلو ۆ

پێویسژە پەیراوگا پوێژینەوەی پلەبە ركردوەوەی ئەیسە لا بە پۆسژا وهێنا  ەولوەی رلو ۆ ب ات  -6
ەوەكەدل وە بە پۆسەەەژا وهێنا دولی البردوا واوی پوێژە  وە هە  ئاماەەیەك بە پوێژە  ڕە واو پوێژین

  .دە ئەوىامەكەی وە بگرێژەوە
سەەژایە كە هە سەەەوگاوەا بۆ پوێژینەوەكاا دەكات ۆهە سەەەوگاوەا بۆ ئەو مام برێگ پا ە وەك كرێ -7

ەە ج دەكرێ  بەپێا  ێنراییەكاوا وەرل ەپا ەوێنەوا با  و پوێژینەوەی رلوسەەەەژا و وەرل ەپا 
  .دل لیا و ئابوو ی

 :مەرجەكانی توێژینەوە : دووەم
 .الپە ە ریاپر بێ  (٢٠)كەمژر بێ  وە وابێ  ڕە ( A4)الپە ەی (١٥)پوێژینەوە وابێ  ڕە  -١
 .پوێژینەوە بە رماوا كو دی یاا عە ەبا یاا ئینگلیزی بێ  -٢
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 . (١٢)بێ  و بۆ هەولمش (١4)قەبا ەی ووسینا پوێژینەوەكە بۆ مەپە  -3
 .ئەیسە ی پوێژە  بێ پوێژینەوە ڕە بول ی كا  كردوا  -4
 .(پە پووك ،  ۆڤا ی رلوسژا ، سایژا ئەڕی ژر وا)پێویسژە سە چاوەی رلوسژا بەكا بێنێ  وەك  -٥
 -: پێویسژە پوێژە  ئاماەە بە سە چاوەكاوا ب ات بە  لس  و د وسژا بەم ىێوەی ەول ەوە -6
،   اپ كردا ، سەەەاواوی پە پووك یاا  ۆڤا ی رلوسەەەژا ، واوی وووسەەەە  ، ەما ەی چاپ ، ىەەەوێنا چ .أ

 .الپە ە
اوەی ئەڕی ژر وا پێویسەەژە ئاماەە بە واوی پوێژینەوە ، واوی وووسەەە  ، واوی چسەەەبا ەت بە سەەە  .ب

 .سای  بە پەولوی ، بە ول ی دولیە سە دلوا سایژەكە بە ێ 
ب -7 پوێژە   ەچەەاوی ئەو مە لەەاوەی ئەم  ێ ا  وگەەا  هە  ئەیسەەەەە   ەیە وەكەەات ڕە الیەا پەیرەەا

 .   ەی پێ دەد ێ  كەم و كو یەكاوا چا ەسە  ب ات (١٥)وە دە یەپا  دە ە ێنرێژەوە
ئەیسە  یاا یە ماوبە  كە هە گری برولوامەی  (3)ژوەیەكا رلوسژا ڕە پەیراوگا پێگ دێ  كە ڕە یڕ :سێیەم
یابووا ڕە لێبەلێ كردوا  (ماسەەەەژە ) كەمژر وەبە پێەلچوووەوە بە پوێژینەوەكاا دەكەا بۆ د ن

  .مە لەكاا ڕە الیەا ئەیسە ی پوێژە 
 تاقیكردنەوەی ئەلیكترۆنی پلە بەرزكردنەوەی ئەفسەران

 :(6ی)مادده
 ل یاا ۆدكژ)ڕیژوەیەكا رلوسەەەەژا پێگ دێ  بە سەەەەە  كایەپا ئەیسەەەەە ێگ كە هە گری برولوامەی  -١

وامەی ئەیسەەەەە  كە هە گری برول (4)كەمژر وەبێ  بە ئەوەلمێژا  (عقیە)بێ  و پلەی ڕە  (ماسەەەەژە 
بە بۆ دیا ی كردوا ئەو بابەپاوەی كە پێویسەەەەژە بۆ بە ركردوەوەی پولوای  ( ل یاا ماسەەەەژە ۆدكژ)

 .ئەیسە  و ىیاوەویاا بۆ پلەبە ركردوەوە ، و دلواا و پێەلچوووەوە بە پرسیا ەكاوا پاقی ردوەوە
بابەپ (6)ی سەەەەە ەوە هە  (١) ە  ڕیژوەی ب -٢ وەوا  گا ێگ كۆدەبێژەوە بۆ هە سەەەەەو لا  وگ  كاوا ما ە

پاقی ردوەوەكە و ریادكردا یاا كەم ردوا بابەپەكاا ، و هە سەوگاوەوا پرسیا ەكاوا پاقی ردوەوە 
 . و ریادكردا یاا كەم كردوا پرسیا ەكاا

ىژا كردوا ئەوىام دلوا پاقی ردوەوەكاا ڕە پا ێز اكاوا يڕ سێ -3 سە پە  هەوڕێر )ژوە پێگ دێ  بۆ 
ئەیسەەەەە  پێگ دێ  بە یە ماوێ ا وەرل ی و بۆ هە ەشەەەەژەیەكا  (٥)كە ڕە  (ك و سەەەەلێراواۆو ده

 . د ێەۆژوەكاا دە يپلەبە ركردوەوە ڕ
 :(7ی)مادده

سەەەەیسەەەەژەمێ ا پەاقی ردوەوەی ئەڕی ژر وا دلدەمەر ێە  ڕە بە ێوەبە لیەپیەكەاوا هەاپووچۆ ڕە  -١
پیۆ ی  پا ێز اكاوا هە ێرا كو دسژاا بە سوود وە  رپە ڕە سیسژەما ئەڕی ژرووا پاقی ردوەوەی

 . مۆ ەپا ىویێری
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پرسەەەەیا ەكاوا پاقی ردوەوەی پلەبە ركردوەوەی ئەیسەەەەە لا بە هە دوو رماوا كو دی و عە ەبا  -٢
 .(لەژیا لت)دەبێ  بە ىێولری هە بژل دا 

 شەەە  پرسەەەیا ەكاا و وە مەكاا دەەرێژە سەەەە  سەەەایژا وەرل ەپا واوەۆ بە مەبەسەەەژا سەەەوود  -3
 .  وە  رپنا ئەیسە لا ڕە پرسیا ەكاا

 :(8ی)دهماد
پرسیا  بەلپەوە ڕە ماوەی  (٥٠)بۆ هە  پاقی ردوەوەیەكا پلە بە ركردوەوە ئەیسە  دەبێ  وە ما  -١

 .وررە دەبێ  (٢)یەك كاپژمێردل و هە  پرسیا ێگ ڕەسە  
دە چوووا ئەوىاما پاقی ردوەوەكاا ڕە هەماا ىوێنا ئەوىامەلوا پاقی ردوەوەكاا بەىێولرێ ا  -٢

دەكرێژەوە و دولپر دەوێرد ێەە  بۆ ڕەسەەەەە  ىەەەەەاىەەەەەیەكا پەەایبەت بەوئەڕی ژر وا دەبێەە  
 .بە ێوەبە لیەپا هێزەكاوا ئاسایشا واوەۆ ڕە دیولوا وەرل ەت

ڕە حا ەپا دە وەچوووا ئەیسەەەە   (ەوڕا دووەم/ەوڕا یەكەم )ەوڕا دەبێ   (٢)پاقی ردوەوەكە  -3
 . ە ە دەچێژە ەوڕا دووەم (7)دولی 

ڕا پاقی ردوەوە دە وەچێ  ئەول بە سەەە وەكەوپوو دلدەوە ێ  و بۆ ەو (٢)ئە ە  ئەیسەەە  ڕە هە   -4
 . ىەش ماوگ پلە بە ركردوەوەی دول دەكەوێ  (6)ماوەی 

  .دەبێ  (%7٠)كووررەی دە چووا ڕە پاقی ردوەوە  -٥
 

 دانانی ئەفسەر لە پایەكان
 :(9ی)مادده

 .بەپێا ئەو مە لاوەی كە ڕەم  ێنراییە دیا ی كرلوە دەبێ  (ڕیول)پلەی  -١
دەبێ  ڕە پایەی بە ێوبە ی یەكێگ ڕە بە ێوبە لیەپیەكاوا هێزەكاوا ئاسایشا واوەۆ  (عریە)پلەی  -٢

یاا بە ێوبە ی بە ێوبە لیەپا یاا ئەوەلم یاا دلولكا ی  شەەەەژا ڕە دلد ای هێزەكاوا ئاسەەەەایشەەەەا 
 . واوەۆ یاا پش نە  ڕە دەسژەی پش نیە بێ 

بە ێوەبە ی بەش بێ  ڕە یەكێگ ڕە بە ێوبە لیەپیەكاوا هێزەكاوا دەبێ  ڕە پایەی  (عقیە)پلەی  -3
 .ئاسایشا واوەۆ

دەبێەە  ڕە پەەایەی بە ێوەبە ی بەش یەەاا ئەیسەەەەە ی هۆبە بێەە  ڕە یەكێەەگ ڕە  (مقەەەم)پلەی  -4
 .بە ێوبە لیەپیەكاوا هێزەكاوا ئاسایشا واوەۆ یاا ئەیسە ی بن ە یاا ووسینگە بێ 

ئە)پلەی  -٥ پایەی ئەیسەەەە ( ل ێ  ڕە  كاوا دەب ێ  ڕە یەكێگ ڕە بە ێوبە لیەپیەكاوا هێزە ە ی هۆبە ب
ئاسایشا واوەۆ یاا ڕە یەكێگ ڕە بە ێوبە لیەپیە  شژیەكاوا وەرل ەپا واوەۆ یاا ئەیسە ی بن ە 

 .یاا ووسینگە بێ 
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هیج پایەیێگ ڕە ئاسژا بە ێوبە لیەپا یاا بەش یاا هۆبە وە وا رێ  پەوها  (مالرم پا وقیب)پلەی  -6
ی پۆڕیس ڕە هێزەكاوا ئاسەەەایشەەەا واوەۆ یاا بە ێوبە لیەپیە  شەەەژیەكاا یاا وەك وەك ئەیسەەەە 

 .ئەیسە ی ڕێ ۆڕینەوە ەزمەت دەكات
 .دەیە بە وەكاڕەت دلواورێ د اوەی ئەم ما هیج ئەیسە ێگ ڕە دە ەوەی ئەو ب -7

 :(10ی)مادده
ماددەی  -١ ێگ ڕە ولوەی كە ڕە  پایەی كاپا چۆل بوووا  ێ   هەىەەەەژەمڕە  ێە لوە دەكر یاا پ ماەە ئا

 .ئەیسە ێگ بە وەكاڕەت دلبنرێ  بۆ پ كردوەوەی ئەو پۆسژە بە ىێوەێ ا كاپا
ماوگ پ ب رێژەوە و  (3)پێویسژە ئەو پۆسژە یاا ئەو پایەی كە بە وەكاڕەت پ كرلوەپەوە ڕە ماوەی  -٢

ێوەێ ا هەمیشەەەیا دلبنرێ  ڕە الیەا ئەو الیەوەی كە ئەو دەسەەە پەی كەسەەێ ا ىەەایسەەژە بە ىەە
 . هەیە

ماوەیەی كە ڕە ب -3 یا ی كرلوە پێپەەبوو و ئەو پۆسەەەەژە بە هەمیشەەەەەیا  ئە ە  ئەو   ەی دووەم د
ینەوەی ێوڕێپ  پروەكرلیەوە ئەول وەریری واوەۆ یە ماوێگ دە دەكات بە پ كردوەوەی ئەو پایە ڕە ە

 . كەمژە ەەمیاسایا ڕە 
ئەم ماددەیە پۆسژا بری ا ی وەرل ەت و  لوێژكا  و بە ێوبە ی  شژا وا رێژەوە كە چەسپاوەویاا  -4

 .ڕە دەسە پا سە  كایەپا ئەوىومەوا وەریرلا و سە  كایەپا هە ێرا كو دسژاوە
 :(11ی)مادده

 :ئەیسە لا ڕەم ماولوەی ەول ەوە ڕە پۆسژەكاویاا دەمێننەوە -١
 ماوە پۆس  ە
 چول  سا  بە ێوەبە ی بە ێوەبە لیەپا یاا لێگری بە ێوەبە ی  شژا ١
 دوو سا  بە ێوەبە ی بەش ٢
 وەهێشژنا پاولا، بار  اوا كردا بە مر ڤ،)ئەیسە ی ووسینگەی  3

 (بە وگا بوووەوەی پووەوپیژی دەی ئایرەپاا
 دوو سا 
 

 دوو سا  ئەیسە ی هۆبە یاا ئەیسە ی بن ە 4
  

شا واوەۆ بەدە ا ڕە ب  ەی دلولكا ی  -٢ سای سە  ك و ئەوەلماوا دلد ای هێزەكاوا ئا شژا و  ی (١) 
 .دەكرێ   لو ا یاا پێۆسە ەوە و ڕە كاپا پێویس  بە یە ماوا وەریر  

ی (١)پا پشەە  بە ەلپو پا پشەەژگیری بە ێوەبە ی ەلسەەژەوەۆ وەریر بۆی هەیە ئەو ماولوەی ب  ەی  -3
 .سە ەوە د ێژ ب اپەوە
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ژوەیێ ا پایبەت بە هە سەەاوگاوەا پێگ دەهێنرێ  بەپێا ئەو یێوەبە لیەپیێ ا  شەەژا ڕڕە هە  بە  -4
وەە د ژا واوەۆ بەپێا سەەەە وەا پێوە لوەی كە ڕە الیەا وەرل ەپا  گا كاوا هە سەەەەەو ی وێودەو ەپیە

 .دلدەورێ  كە ڕە پاى ۆی ئەم  ێنراییە دلورلوە
پا واوەۆ دەكرێ  پێش كۆپایا وەی ئەیسەەە لا  ەولوەی وەرل ە دە ئەوىاما هە سەەەوگاوەوا سەەا -٥

 .سا 
سەەەەەوگاوەویاا بۆ ئەوىام دەد ێ  و بە  ێنراییەكا  ژوەێ ا پایبەت هەیپلە پایبەپەكاا ڕە الیەا ڕ -6

  .پایبەت ڕە الیەا وەرل ەپا واوەۆ  ێگ دەەرێ 
 :(12ی)مادده

پلەیەەاا  ەپا ەوێنەەەیەەاا وە  رپووە بەپێا یەەاسەەەەەا و  ێنرەەاییەكەەاا ۆئەو ئەیسەەەەە لوەی كە م -١
و دەبێەە   شەەەەە  مە لەكەەاوا پلە بە ركردوەوە  (دلەەە /مالرم پەەا  لئەەە)بە ردەكرێژەوە ڕە پلەی 

 .ب ەا لێبەلێ
ئەو ئەیسەەەەە لوەی كە مو ەپا ەوێنەەەویەەاا وە  رپووە بەپێا یەەاسەەەەەا و  ێنرەەاییەكەەاا پلەیەەاا  -٢

یە)بە ردەكرێژەوە ڕە پلەی  پا عر قەم  ە /م كاوا پلە بە ركردوە (دل ێ   شەەەە  مە لە وە و دەب
پایەیاا  لێبەلێ نەا  یاا بە مەبەسەەەەژا ەوێ ب ەا، و بە مە لێگ پێش دەسەەەە  ڕەكا  هە گرپن

 .هەبووبێ  بەپێا ماددەی چول ەما ئەم  ێنراییە
 :(13ی)مادده

ی یەسەەەە دلپابەیسەەەەێ ا پایبەت بە رلویا ی ئەیسەەەەە لا ڕە وەرل ەپا واوەۆ د وسەەەە  دەكرێ  و د
  . ئەیسە لوا وەرل ەپا واوەۆ پێەل دلە  دەكرێ

 :(14ی)مادده
 .كا  بە هیج  ێنرایا و بەیاا و یە ماا و ووسرلوێگ واكرێ  دولی دە چوووا ئەم  ێنراییە -١
راییە ڕە   ەی دە چووویەوە لێبەلێ -2 وامەی  ئەم  ێن ێ  و ڕە ە ە ژاا)دەكر قایعا كو دسەەەە  (وە

 .بەودەكرێژەوە
 
 

 دــــمــەر أحــبـــرێ
 وەزیرى ناوخۆ
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 وەزارەتى کارەبا                             
 2022(ی ساڵی 1یاری ژماره )رب

وە ئاماەە بە  ٢٠٢١م سەەەەا ى (6)بەپێا ئەو دەسەەەەە پەی پێراوە لوە ڕە یاسەەەەای وەرل ەپا کا ەبا ەما ە 
 ب یا ماوەلبە: ٢٠/١٢/٢٠٢١ڕە  (١6٢3١)وووسرلوم سە  کایەپى ئەوىومەوى وەریرلا ەما ە 

ڕە  ێنرایا  (4)ی پاىەەەەرۆم ەما ە (٥) ی ەما هەشەەەەژە با پۆڕا میری ڕەی کا هکەورەا یەنا ی ۆ  -١
دینا  بۆ  (8٠)دینا ەوە بۆ  (١8٠) ێنرایا مە لەکاوى پێەلوى وورەم کا ەبا ڕە  ٢٠٢١م سا ى (٢)ەما ە 

 .(kwh)هە یەک 
 (قایعا کو دسەەەەژااوه)ما  ی یە  ەوامە و ڕە ١/٢/٢٠٢٢دەکرێ  ڕە  ێرەوپى  ئەم ب یا ە لێبەلێ -٢

 . وهکرێژەبەوده
 کمال محمد صالح  /ئەندازیار 

 وەزیرى کارەبا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 وەزارەتى ناوخۆ 
 4/1/2021لە  250 ژمارە :

 2022(ی ساڵی 1ژمارە ) بەیانى
 ا ماوەل یب كو دسژاا ارێ ەه اوە وسژەپ اشیئاسا اپا لسژن ناوێپ ەڕو  ا شژ اوە وسژەپ یاسای ەپش  ب پا
 : ەاوەیب مەئ ا چوولوەوەد ەب

 ەیدوو  لە  ەه ەب تەحروم ا لوە ماوبە شەەەە  ی ایەال ەڕ ەیاكسەەەەڤ ا  رپنەو ەیولد ەیوەژكردوێ: د  مەكیە
 ایژە رەو ب ا شەەەژ اوە وسەەەژەپ یاسەەەای ێاپەب ەوەولوەوێپ ەب ٢٠/١/٢٠٢٢پا  ی بارەو سەەە اىەەەا سەەەژاو

 . ێكرەد  ە ەڕ ااە ەیمام ت ەوەد ا لوە ماوبەی
 اایشەەینیاكسەەڤ اكا پ  ە ەئ ا لایىەەژە  مووەه ۆب كااییەسەەنو  ەەاڕ ەڕ وا  ۆك انیپشەە ن اوىامەلوە: ئمەدوو

 ەواكات دووبا  س یوێپ ولەئ  ێدلب وىامەئ رێكاپژم (48) شێپ اایوا  ۆك اسژێپ ەك ەیولوەڕ ەلگ  ێبەه
 . ێب ر ااۆیب ياانیپش ن

ـــــــ  كااییەرێكا  ە كیە ە  ەڕ اوگەماهەه ەب انيیئا یو كا وبا  وقافەئ اپەرل ەو ەلیا ی ب  با ەیژوی: ڕمێیەس
 .  ب اتەدلهاپوو د اەلو   ەڕ دلوااەپرس اپەبابەسە  ڕ تەبیپا یانراێ 
 اكا پ اای  ێب وىامەلەئ اایوا  ۆك اسەەژێپ اایىەەژە  ەڕ رێكاپژم (48) شێپ  ێبەد یا یىەەژە  ا:  روپمەچوار

 . ێبەه ااینیاكسڤ
 یە شژ ەنێىو مووەه ەڕ (ە رپووە وەو اای ە  رپووەو ااینیاكسڤ ەیولوەئ) اایپ  ش  هاو ەسژیوێ: پمەنجێپ

و  اكاایكومپاو كاا،یەبار  او ەنێىەەەەو سەەەەژو لو ،ی   ،ێما ك كاا،یەح وم ە ماوگەی) كەو كااەدلەرلو
 .زاێبپا  اایولوێو یپرەم (١,٥) یودلەماسگ و م اسژنەب ەب وەبەەپاب (تەبیپا ا پەك یپر اكاوەنێىو

ـــــــ ـــــــەش                     كەب ات و كاایە شەەەەژ ەنێىەەەەو ا دلوەسەەەە  ێواد  ێپ ەیگێ  گێسەەەەەك چیه ١/٢/٢٠٢٢ یدول ە: ڕمەش
 ێبەب (كااەوۆب ۆ او ه اكاایمپاوۆك كاا،یەبار  او ەنێىەەەو سەەەژو لو ،ی   ،ێما ك كاا،یەح وم ە ماوگەی)
 . ێچووبە وەسەب رێكاپژم (48) ەك وا  ۆك اسژێپ اوىامەلوەئ اای ەیاكسڤ اكا پ ابوووەه

 
 مــــدــرێـــبــەر أح

 وەزیرى ناوخۆ
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 وەزارەتى ناوخۆ 
 10/1/2022لە 825 ژمارە :

یا ماوەل بە  ب ٢٠٠9ی سا ا (6)پا پش  بەو دەسە پەی پێراا د لوە ڕە یاسای وەرل ەپا واوەۆ ەما ە 
 :دە چوولوەوا ئەم بەیاوە

 2022(ی ساڵی 2ژمارە )  بەیانى
  تایبەت بە رێكخستنی كاری كومپانیاكانی 2021(ی ساڵی 3رێنمایی ژمارە )هەمواری یەكەمی 

  )هاوردەكردن و گواستنەوە و فروشتنی ئۆتۆمبێل( و پێشانگاكانی فرۆشتنی ئۆتۆمبێل
 

ماددەی : (1ی)مـــادده ماددەیە و  (چوارەم)هەمواركردنەوەی  ند بڕگەیەك بۆ ئەم  یادكردنی چە و ز
 :بڕگەكانی تری بەم شێوەیەی خوارەوەرێكخستنەوەی 

 رێبەسەەژێ ا سەەژاوەل دی یروىەەژنا ئۆپۆمبێ  ڕە الیەا وەرل ەپا واوەۆ  ێگ دەەرێ  بە رماوا  -١
 .كو دی و عە ەبا

ىەەەەژنا ئۆپۆمبێ   ىەەەەژنا ئۆپۆمبێ  ڕە كاپا یر پێویسەەەەژە  شەەەە  كۆمپاویا و پێشەەەەاوگاكاوا یر -٢
 .بەكا بهێنێ  بۆ ئۆپۆمبێلا ەما ە كاپا یاا پۆما كرلوی سە ەوە (١) رێبەسژا ب  ەی 

باوك، دلیگ ، كو  ،  )ىەەژنا ئۆپۆمبێلا پۆما كرلو ڕە واو ئەوەلماوا ەێزلا  یە و یر سەەەبا ەت بە ك -3
وا ڕە  دەكرێ  بە  رێبەسژێ ا ئەڕی ژر ۆ ولسژنەوەی ەاولوەل ێژا ب (كچ ، ەوىگ، برل و هاوسە 

پرەمەوە بۆیاا  ێگ دەەرێ  و پەسەەەەوە دەكرێ  بە  سەەەوماپا بە ێوەبە لیەپا هاپووچۆی پایبە
واسنامەی با ی كەسایەپا یاا  )دیا ی كرلو، بە مە لێگ پەیوەوەی ەێزلوا بە بە گەوامەی یە ما 

 .بسەڕرێنرێ  (كا پا ویشژراوا 
ىەەەەرێە  دەیر سەەەەەبا ەت بەو ئۆپۆمبێالوەی پابلۆی هە ێم كە ڕە ىەەەەا ەكاوا پری عێرلقە و ڕەوێ -4

ی ۆوا كە ڕە بە ێوەبە لیەپا هاپووچ دەكرێ  بە  رێبەسژا ئەڕی ژر ۆەوەی ەاولوەل ێژا ب ولسژن
ی پا ێز اكاوا پری عێرلق بە وىیا  دلویشژو یر یا  و پایبەپرەوە بۆی  ێگ دەەرێ  بە مە لێگ ك

ىەەژنەكە ڕە هە ێم  یە و یر و ك (اقە لڕسەە ەطب)بە  سەەوماپێ ا دیا ی كرلو بەپێا كا پا رلویا ی 
 .لبێ وەكر

هیچ  رێبەسژێ ا پر لگە ڕەو  رێبەسژاوەی كە ڕەم ماددەیە دیا ی كرلوا ڕە بە ێوەبە لیەپیەكاوا  -٥
ىەەەژنا ئۆپۆمبێ  بۆ یەكەم لا  یاا یر ىەەەژنا ئۆپۆمبێلا  هاپووچۆ كا ی پێ واكرێ  ڕە كاپا یر

 .پۆما كرلو
 :شێوەیەی خوارەوەبەم  (هەشتەم)لە ماددەی  (2)هەمواركردنەوەی بڕگەی : (2ی)مادده

ما كرلو ڕە بە ێوەبە لیەپیەكاوا هاپووچۆی هە ێم كە بەپێا ئەم  ێنراییە ۆهە  ئۆپۆمبێلێ ا پ -١
  ە ڕەولەووكردوا  رێبەسژا یر ىژنا ئۆپۆمبێ   ولسژنەوەی  (6٠)ىرێ  پێویسژە ڕەماوەی  دەیر

ە ەەم ئەو پێبژل دلوە یا ، بە پێوەولوەوە الیەوا كەمژ ىیا  بۆ ك ەاوەوەل یەپا بۆ ب رێ  ڕە یر
 .دەدلت كە ڕەم  ێنراییە دیا ی كرلوە
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 :بەم شێوەیەی خوارەوە (هەشتەم)لە ماددەی  (3)هەمواركردنەوەی بڕگەی : (3ی)مادده
هە  دوو الیەوا  رێبەسەەەە  بۆیاا هەیە  رێبەسەەەە  هە وەىەەەەێنێژەوە، و پێویسەەەەژە سەەەەە دلوا  -3

پایبەپرەوە ب ەا بۆ  هاپووچۆی  وەوەوەی  رێبەسەەەە  و پێەلوا ب ی بە ێوەبە لیەپا  هە وەىەەەەا
  .ی ئەم بەیاوە دیا ی كرلوە(ىەىەم)ڕە ماددەی  (٥)پێبژل دوەكە كە ڕە ب  ەی 

 :بەم شێوەیەی خوارەوە (نۆیەم)هەمواركردنەوەی ماددەی :(4ی)مادده
هاو دەی ىەەەەژنا ئۆپۆمبێ  ئەو ئۆپۆمبێالوەی كە  مپاویای هاو دەكردا یاا یرۆپێویسەەەەژە ڕەسەەەەە  ك

واوی كۆمپاویا  (١٢٠)كردووە دولی پێپە بوووا ماوەی    ە ڕەسەەەەە  دلە  كردوا ئۆپۆمبێ  ڕەسەەەەە  
 .ىرلبێ  ڕەو ماوەیەدل، و ئەم ماددەیە پەوها ئۆپۆمبێلا پایبەت دە رێژەوە ما ی ب ات ئە ە  وەیرۆپ

ڕەم  (8/یەكەم) ەی  ب و ریادكردوا (دەیەم)ڕە ماددەی  (7/یەكەم)هەمول كردوەوەی ب  ەی :(5ی)مادده
 :ماددەیە بەم ىێوەیەی ەول ەوە

سەەەەد هەرل  دینا  وەك  سەەەوماپا پشەەە نینا ڕەو كۆمپاویا یاا پێشەەەاوگاوەی كە ڕەم  (١٠٠.٠٠٠)ب ی  .7
 .كردوەوەی مو ەپا كا كردا  ێنراییە دیا ی كرلوا وە دە یرێ  بە مەبەسژا وە  رپە و ووێ

وا ڕە  وەك  سەەەەومەەاپا  ێ خسەەەەژنا  رێبەسەەەەژا ئەڕی ژرپەەاوزدە هەرل  دینەەا   (١٥.٠٠٠)ی  ب .8
ی ئەم بەیاوە (یەكەم)ڕە ماددەی  (4.3)بە ێوەبە لیەپیەكاوا هاپووچۆ بۆ ئەو ئۆپۆمبێالوە كە ڕە ب  ەی 

   .دیا ی كرلوا
ـــادده و و زی  ادكردنی بڕگەی  (دەیەم)لە م  اددەی  (4,3,2,1/دووەم)هەمواركردنەوەی بڕگەی :(6ی)م

 :ماددەیە بەم شێوەیەی خوارەوەبۆ ئەم  (6.5)
ىژنا  دە هەرل  دینا    ەلوە وەك پێبژل دوا دولكەوپە ڕە پەسەوەكردوا  رێبەسژا یر (١٠.٠٠٠)ب ی  -١

 .ئۆپۆمبێ  كە ڕە الیەا الیەوا كەمژە ەەم دەد ێ 
نا    ەلوە وەك پێبژل دوا دولكەوپە ڕە ووێ كردوەوەی م (٥٠.٠٠٠)ب ی  -٢ ىا هەرل  دی كا ی ۆپەو  ەپا 

ىەەەەژنا ئۆپۆمبێ  و ووێ  و پێشەەەەاوگای یر (ىەەەەژنا ئۆپۆمبێ  هاو دە و هێناا و یر)مپاویای كۆ
 .ىژنا ئۆپۆمبێ  دی یرۆوەكردوەوەی ك

لادە و  (٥٠.٠٠٠)ب ی  -3 ێگ ڕەسەەەەە   رایش كردوا هە  ئۆپۆمبێل نا  وەك پێبژل دوا و ىا هەرل  دی پەو
 .البردوا سە پێوا  سژەكاا ڕە ەۆى

دینا    ەلوە وەك پێبژل دا بۆ هە  ئۆپۆمبێلێگ دەد ێ  ڕە الیەا كۆمپاویای سا هەرل   (3٠.٠٠٠)ب ی  -4
شاوگای یر (ىیا  هاو دەكە  یاا یر)   ە  (١٢٠)ىژنا ئۆپۆمبێ  ڕە كاپا پێپە بوووا ماوەی  و پێ

 .مبێ  و پۆما وەكردواۆپۆڕە سە  هاو دەكردوا ئ
ىاوەوە (٢٠.٠٠٠)ب ی  -٥ س  هەرل  دینا  وەك پێبژل دوا هە وە ىژنا ئۆپۆمبێ  بی سژا یر  وەی  رێبە

 .بە  ەرلمەوەی هە  دووال یاا هەبوووا هە ە ڕە پ كردوەوەی رلویا ییەكاوا  رێبەس 
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هە  كۆمپاویا یاا پێشاوگای یر ىژنا ئۆپۆمبێ  دوو  رێبەسژا یر ىژە یاا ریاپر بۆ ئۆپۆمبێلێگ  -6
 د هەرل  دینا  پێبژل دوا پێپێنج سە (٥٠٠.٠٠٠)هە وەىاوەوەوەی  رێبەسژا پێشوو ب ی  ب ات بەبێ
 .دەكرێ 

 :بەم شێوەیەی خوارەوە (یانزدەیەم)لە ماددەی  (3,2,1)هەمواركردنەوەی بڕگەی :(7ی)مادده
و هە   ٢٠٢١ی سەەا ا (7)پێویسەەژە كۆمپاویای هاو دەكردوا ئۆپۆمبێ  پابەوە بێ  بە  ێنرایا ەما ە  -١

پر دە دەچێەە  پەەایبەت بە  پر كە دول ئۆپۆمبێەە  و  ێنرەەاییەكا  مە لەكەەاوا هەەاو دەكردوا 
 .بە پرسیا ەپا سە پێوا كردوا  ێنراییەكاا دەكەوێژە ئەسژۆی

كۆمپاویای  ولسەەەەژنەوەی ئۆپۆمبێ  هیچ بە پرسەەەەیا ەپا هەبوووا سەەەەە پێوا ڕە  ێنراییەكاوا  -٢
ا سەەەەنوو ی ئە ە  ئۆپۆمبێلەكاا ڕە پشەەەە نیە  هاو دەكردوا ئۆپۆمبێ  واكەوێژە ئەسەەەەژۆ و ڕە ەا

ووا پێویسەەەژە ڕەسەەەە  كۆمپاویای  ولسەەەژنەوە ئەو ئۆپۆمبێلە بگە ێنێژەوە بەپێا  ێنرایا دە وەچ
 .٢٠٢١ی سا ا (7)ەما ە 

ئۆپۆمبێ  هاو دە ب ات و  شەە  بە پرسەەیا ەپا  سەەێ (3)كەسەەا سەەروىەەژا بۆی هەیە سەەا وە  -3
 .هەبوووا سە پێوا ڕە  ێنراییەكاا دەكەوێژە ئەسژۆی ئەو كەسە

 :بەم شێوەیەی خوارەوە (سیانزدەیەم)بۆ ماددەی  (3،4)ڕگەی زیادكردنی ب: (8ی)مادده
دەكرێ  و ڕە بە ێوەبە لیەپیەكاوا  ئەوىام د لوا كا ی پێ ٢/١/٢٠٢٢ئەو  رێبەسژاوەی كە پێش  -3

پەسەوە  ٢٠٢١ی سا ا (3)ڕە  ێنرایا ەما ە  (6/ب  ەی یەكەم /ماددەی دەیەم)پێا هاپووچۆ بە
  .دەكرێە

وا سزلی دولكەوپنیاا كەوپووپەسە   هۆی وەبوووا  رێبەسژا ئەڕی ژرئۆپۆمبێالوەی كە بەئەو  -4
 .١٥/3/٢٠٢٢پا  ٢/١/٢٠٢٢دەبەەشرێە ڕەو سزلیاوە ڕە بە ول ی 

 :بەم شێوەیەی خوارەوە (چواردەیەم)هەمواركردنی ماددەی : (9ی)مادده
ی سا ا (3)ما  ب ەا بەپێا  ێنرایا ەما ە ۆەۆیاا پ ١٥/3/٢٠٢٢مپاویا و پێشاوگاوە پا ۆپێویسژە ئەو ك -١

٢٠٢١. 
ئەو كۆمپاویا و پێشاوگایاوەی كە كێشەی باج یاا ەاوەوەل یەپا یاا كێشەی  رێبەسژیاا هەیە  -٢

الیەوا پەیوەوەیەل  ڕە ح ومەت   ئەو كێشاوە ڕە ە 3١/١٢/٢٠٢٢دەد ێ  و پێویسژە پا  كۆدیاا پێ
 .چا ەسە  ب ەا

دەكرێ  و ڕە   ەوامەی وەقایعا كو دسژاا  ئەم بەیاوە ڕە   ەی دە چووویەوە لێبەلێ :(10ی)همادد
 بەودەكرێژەوە.

 
 مــــدــرێـــبــەر أح

 وەزیرى ناوخۆ
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 وەزارەتى داد
 2022(ى ساڵى 1بەیانى ژماره )

م (١3)ڕە یاسەەەام وەرل ەپى دلد ەما ە  (9)پا پشەەە  بەو دەسەەەە پەم پێراوە لوە بەپێى ئەحرامى ماددەم 
کەرلەۆ بوو بە  (٢8/7/٢٠٢١ڕە  ١٠7)ەما ە  /پش  بە ب یا م سە  کایەپى ئەوىومەوى وەریرلا  و ٢٠٠7سا ى 

 -ب یا ماوەل بە : ئیەل ەم سە بەەۆ وە ڕە پێناو بە ەەوەوەم  شژى

 . (رلەۆ  پا چاودێری واکاماا ڕە لیەپێبینە)ی وهکردوە-١
بەئە-٢ وەم  بە  ەی ده ڕە یا ڕەلێ ده چوووا لێ ێ  و  مەە کر وا یە ە ژااوه) ما ی   (قایعا کو دسەەەە

 . وهکرێژەدهەوب
 

 حمد عبداللهأرست فه
 زیری دادوه

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تەندروستى ەتى وەزار
ڕەیاسای وەرل ەپا پەوە وسژا ەما ە  (ب  ەی دووەم /ىەىەم )بەپێا ئەو دەسە پەی پێراوە لوە ڕە ماددەی 

 -: ب یا ماوەل بە  ٢٠٠7ی سا ا (١٥)

 

 2021(ى ساڵى 61بەیانى ژماره )
پا  شژا  لیەبە ێوهبە   بەەۆىاوا سوپاا و لولورا ی سەبۆ وە (ی ئیرا لپا ەوىخاوەوە )ی وهکردوە -

 .وە وسژا هە وڕێر  پە
 .١4/١٢/٢٠٢١ئەم بەیاوە لێبەلێ دەکرێ  ڕە   ەی دە چوووییەوە ەێرەوپا  -

 2021(ى ساڵى 62بەیانى ژماره )
وە - فذصەەەەرف)ی وهکرد بەبۆ ده  (من پای بایلۆلا  ماوا  بە  ڕەوە ت  ی   یە ەوىەەەەا صەەەەەی ڕەهە   م ک 

 .  وهی ەول هەۆىخاوەوە
 .(ا. ىهیە هێرە یێرکا م ڕە سلیراوى) (ا. ئارلدم یێرکا م ڕە دهۆک) (ا.  ر ا م یێرکا م ڕە هەوڕێر )
 .١4/١٢/٢٠٢١ئەم بەیاوە لێبەلێ دەکرێ  ڕە   ەی دە چوووییەوە ەێرەوپا  -

 2022(ى ساڵى 1بەیانى ژماره )
 .پاادلیک بووا و ئایره ی ەول کو ک بۆ ڕەىخاوەۆەوە ڕە (ە وێورا ەەی بهۆبە)ی وهکردوە -
 .١١/١/٢٠٢٢ئەم بەیاوە لێبەلێ دەکرێ  ڕە   ەی دە چوووییەوە ەێرەوپا  -

 
 رزنجید. سامان حسین به

 ندروستیزیری تهوه
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 ة العراقجمهوری
 اقليم كوردستان

 الرئيس
 قرار

 2022( لسنة 1رقم )
ڕقاووا  ئاس  إقليم كو دسژاا  قم  (لڕعاىرة)مە لڕرادة  (لوال  )ڕلصالحيات لڕررنوح  ڕنا یي لڕفقرة  ویقا  

بژا يخ  (6) على ما ىرعە برڕراا كو دسژاا یي للسژە لالعژيادي  لڕررقم وبناء  لڕرعەل،  ٢٠٠٥ڕسن   (١)
 ، قر وا إصەل : ٢٠٢١\١١\9

 2021( لسنة 15القانون رقم )
 قانون تعديل تطبيق قانون التجارة العراقي 

 العراق -في إقليم كوردستان  1984( لسنة 30رقم )
 :(1)المادة

، ويعاد پسلس  لڕفقرلت لڕژاڕي  (أوال  )وپضاف إڕيها یقرة بژسلس  قاووا لڕمە  (٢4)لڕرادة يعەل پطبيق 
 :لآلپيڕها، وپقرأ على لڕولە 

 : أوالً
 لڕژىا ي لڕعرلق لڕىه  لڕرخژص  بژسىي  لألسراء  -یي إقليم كو دسژاا  لڕصناع پعە ورل ة لڕژىا ة و -١

 وپنظيم لڕسى  لڕژىا ي.
ينظم مىلس لڕور لء، مهام پش يالت لڕورل ة مە واحي  پنظيم لڕسى  لڕژىا ي ومنح لالسم لڕژىا ي،  -٢

 بنظام یصە ه ڕهذل لڕغرض.
 ( 2) المادة

 پقرأ على لڕولە لآلپي:قاووا ولڕ مە (٢٥)لڕرادة مە  (أوال  )يعەل پطبيق وص لڕفقرة 
: على مسەەەى  لألسەەەراء لڕژىا ي  أا يقيە لالسەەەم لڕژىا ي إال كاا مولیقا  ألح ام هذل لڕقاووا، وأا أوالً

ألسەەراء يریضەەە إا كاا مخاڕفا  ڕها، وأا ينشەەر قرل ه یي حاڕ  لڕقيە أو لڕری  یي لڕنشەەرة لڕخاصەە  با
 لڕژىا ي ، ولڕژي يصە ها ڕهذل لڕغرض.

 (3) المادة
 :لآلپيمە لڕقاووا وپقرأ على لڕولە  (٢6)يعەل پطبيق لڕرادة 

لڕعرلق، لڕرهام لڕول دة یي هذل لڕقاووا یيرا يژعلق  -پژوڕى ورل ة لڕژىا ة ولڕصناع  یي إقليم كو دسژاا 
 بژسىي  لألسراء لڕژىا ي  ولڕسى  لڕژىا ي.

 (4) المادة
لڕغرف لڕژىا ي  )بعبا لت  (لڕعرلق -ورل ة لڕژىا ة ولڕصناع  یي إقليم كو دسژاا )پسژبەل عبا ة 

لڕغری  لڕژىا ي  ولڕصناعي  )و (لالپحاد لڕعام ڕلغرف لڕژىا ي  ولڕصناعي  لڕعرلقي )و (ولڕصناعي 
 مە لڕقاووا. (36)مە لڕرادة  (ثاويا  )ولڕفقرة  (3٢، 3١، ٢9، ٢7)لڕول دة یي لڕرولد  (لڕرخژص 
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 (5) المادة
پحەد لڕرسوم لڕخاص  بقيە لألسراء لڕژىا ي  ولڕقيە یي لڕسى  لڕژىا ي وك  ما يژعلق بها، بژعليرات 

لڕعرلق باڕژنسيق مع ورير لڕراڕي  ولالقژصاد یي  -يصە ها ورير لڕژىا ة ولڕصناع  یي إقليم كو دسژاا 
 لڕعرلق. -إقليم كو دسژاا 

 (6) المادة
 على لڕىهات الت لڕعالق  پنفيذ أح ام هذل لڕقاووا. 

 (7) المادة
 .و قرل  يژعا ض وأح ام هذل لڕقاوواأقاووا أي ال يعر  بنص 

 (8) المادة
 .(وقائع كو دسژاا) يخ وشره یي لڕىريەة لڕرسري  أينفذ هذل لڕقاووا مە پ

 
 
 

 األسباب الموجبة
وپسىي  لألسراء لڕژىا ي  وإسناد لألمر إڕى له   سري  مژرثل  یي بغي  إعادة پنظيم لڕسى  لڕژىا ي 

 ورل ة لڕژىا ة ولڕصناع  یي إقليم كو دسژاا ەە لڕعرلق، ىرع هذل لڕقاووا.
 
 
 
 

 

 چـيـرڤـان بـارزانــیین
            ردسـتـانوكـ رئیس إقلیم
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 ة العراقجمهوری
 اقليم كوردستان

 الرئيس
 قرار

 2022لسنة ( 2رقم )
ڕقاووا  ئاسەە  إقليم كو دسەەژاا  (لڕعاىەەرة)مە لڕرادة  (لوال  )ڕلصەەالحيات لڕررنوح  ڕنا یي لڕفقرة  ویقا  
 (6) على ما ىەەرعە برڕراا كو دسەەژاا یي للسەەژە لالعژيادي  لڕررقم وبناء  لڕرعەل،  ٢٠٠٥ڕسەەن   (١) قم 

 ، قر وا إصەل : ٢٠٢١\١١\9بژا يخ 
 

 2021( لسنة 16القانون رقم )
 قانون إنتاج واستيراد البذور والشتالت وتسجيل واعتماد

 العراق -وحماية األصناف الزراعية في إقليم كوردستان 
  :(1) المادة

 باڕرصطلحات ولڕعبا لت لآلپي  ألغرلض أح ام هذل لڕقاووا لڕرعاوي لڕربين  إرلئها:يقصە 
 لڕعرلق. -: إقليم كو دسژاا اإلقليم: أوالً

 : ورل ة لڕز لع  ولڕرول د لڕرائي  یي لإلقليم.الوزارة: ثانياً
 : ورير لڕز لع  ولڕرول د لڕرائي  یي لإلقليم.الوزير: ثالثاً
 : لڕرەيري  لڕعام  ڕلبحوث ولإل ىاد لڕز لعي یي لڕورل ة.العامة المديرية: رابعاً

 : لڕرەيري  لڕعام  ڕلز لع  یي لڕرحایظات.للزراعة العامة المديرية: خامساً
 : مەيري  إوژاج ولعژراد لڕبذو  لڕژابع ڕلرەيري  لڕعام  ڕلبحوث ولإل ىاد لڕز لعي.المديرية: سادساً
لڕذي يسژخەم ڕژ اثر لڕنبات مث  بذو  لڕحنط ، ولڕشعير، ولڕعەس، ولڕبص ، : لڕىزء البذور: سابعاً

 ولڕفسيل ، ولڕبطاطا وأي ووع آەر.
 : د ل  لڕبذو ، و لڕژي پحەد حسب لڕرولصفات لڕفني  ولڕنقاوة لڕو لثي .الرتبة: ثامناً
ىرة ڕرربي لڕنبات یي : لڕبذو  لڕژي پنژج ب ري  قليل  لەل  پح  إىرلف و قاب  مباالمربي بذور: تاسعاً

 مەيري  لڕبحوث أو لڕىامعات.
: لڕبذو  لڕژي پنژج مە بذو  لڕرربي مە ەالل لڕبحوث لڕز لعي  أو مە قب  لڕشركات األساس بذور: عاشراً

قاوة مقا و   ي  پحژوي على أعلى د لات لڕن ناحي  لڕو لث لڕرخژصەەەە  یي لڕرىال لڕز لعي، ومە لڕ
 ولڕرعژرەة.باڕبذو  لڕرسىل  

: لڕبذو  لڕژي پنژج مە ر لع  بذو  لألساس أو بذو  مسىل  أەرم، عە طريق المسجلة البذور: عشر حادي
 لڕبحوث لڕز لعي  أو مە قب  یالحيە مژريزيە، وپژريز بە ل  وقاوة و لثي  عاڕي .

بخصائص معين  عە : مىروع  وباپي  وقي  مژراثل  مە لڕناحي  لڕو لثي  وپژريز الصنف: عشر ثاني
 لألصناف لألەرم ڕذلت لڕنوع لڕنباپي.
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: وباپات مژغيرة أو دلئري  پز ع وپژ اثر یي لڕرشاپ  ڕغرض لڕژىا ة ولڕژەلول یي الشتالت: عشر ثالث
 لڕنشاطات لڕز لعي .

: لڕبذو  لڕژي پنژج مە بذو  لألساس أو بذو  مسىل  أو بذو  مصەق  أەرم، المصدقة البذور: عشر  رابع
 قب  یالحيە مژريزيە، وپژویر یيها لڕصفات لڕو لثي  لڕرراثل  ڕلصنف لڕرز وع یيها.  مە
: قائر  أسراء لألصناف لڕز لعي  لڕرصەق  لڕژي پصە  مە ڕىن  الزراعية األصناف دليل: عشر خامس

 پسىي  ولعژراد وحراي  لألصناف لڕز لعي .
 بحي ، مخژص  باڕرىال لڕز لعي، پهژم بژطوير مىال : منظر  مسژقل  غير (ISTA) ايستا: عشر سادس

 لڕبذو ، وپصە  سنويا  أوظر  وپعليرات لەيەة یي هذل لڕرىال.
: لڕشرك  لڕرؤسس  برولب لڕقولويە لڕنایذة، ويىب أا پحر   ەص  إوژاج لڕبذو  أو الشركة: عشر  سابع 

 لسژيرلدها أو كليهرا.
ي  ولعژراد وحراي  لألصناف لڕز لعي ، وپطوير وإكثا  : ڕىن  مخژص  بژسىالعليا اللجنة: عشر ثامن

 وپوريع لڕبذو  لڕرالئر  یي إقليم كو دسژاا ولڕعرلق، ومقرها یي أ بي .
  :(2) المادة
 أح ام هذل لڕقاووا.وإلرلءلپها مە ەالل إلارة  سري  برولب  إوژاج لڕبذو  ولڕشژالت ي وا
 :(3) المادة

 البذور والشتالت وإجراءاتها: نتاجرسمية إلإجازة شروط الحصول على 
 لڕرەيري  ڕغرض لڕحصول على إلارة إوژاج لڕبذو  ولڕشژالت.طلب إڕى   پقەيم: أوالً

 : يژضرە لڕطلب ما يأپي:ثانياً
 رنژج.لڕلسم وعنولا  -١
 .لڕحق موقع  -٢
 ولڕشژالت. ووع وصنف و پب  لڕبذو  -3
 عقە إيىا  لأل ض.لڕرل ي  أو حق لڕژصرف أو  سنەپقەيم  :اًلثثا

 .لڕرەيري  لڕعام  ڕغرض منح لإللارةلڕشرك  إڕى  یع طلب : على لڕرەيري  رابعاً
مە  ثالثيە يوما   (3٠)ەالل مەة لڕطلب على لڕرەيري  لڕعام  إصەل  قرل ها باڕرولیق  أو  ی   :خامساً

 ، ویي حاڕ  عەم لڕب  یي لڕرەة لڕرحەدة، يعە لڕطلب مولیقا  عليە.پأ يخ پسلرها ڕلطلب
 لڕورير ەالل مەةلڕری  ڕەم على قرل   لڕطعەطاڕب ڕلوبياا لڕسبب، يىب لڕطلب یي حاڕ   ی  : سادساً
ڕ  عەم لڕب  ، ویي حاثالثيە يوما   (3٠)ەالل مەة  طعەلڕب  یي لڕ، وعلى لڕورير يوما  ەرس  عشر  (١٥)

 یيە يعە لڕطعە محسوما  ڕرصلح  لڕطاعە.
 ەرسيە أڕف دينا  مقاب  إلارة إوژاج لڕبذو  ولڕشژالت. (٥٠,٠٠٠): على لڕطاڕب دیع مبلغ سابعاً
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 :(4) المادة
 .لڕعلياڕەم لڕلىن  لڕژي ينوي لڕطاڕب إوژالها مسىل  ومصەق   يىب أا پ وا لڕبذو : أوالً

 یي وفس لڕحق . مە لڕرنژج ولحە ڕنوع ولحەر لعي ال يسرح بإوژاج أكثر مە صنف : ثانياً
: يىب أا ال ي وا لڕحق  لڕرسژخەم إلوژاج بذو  صنف معيە، مز وعا  بصنف آەر مە وفس لڕنوع، ثالثاً

 یي لڕسن  لڕسابق .
 :(5) المادة

 والخصائص اآلتية: الشروط يجب أن تتوفر في األرض المخصصة إلنتاج البذور
مە واحي  لڕروقع لڕىغرلیي و لڕرناخ و ووع لڕژرب  و مسەەەەاح   ا  مناسەەەەب أو لڕحق  أا پ وا لأل ض :أوالً

 .حسب ووع وصنف لڕبذو  لڕحق 
لڕالرم ولڕرسژرر وەاص  یي لڕرولقع لڕژي پژريز باوخفاض وسب  مصە  ڕلراء لأل ض أا ي وا یي :ثانياً

 لألمطا  یيها.
 ەلطي ) مائژيە وەرسەەەيە مژرل  ڕلرحاصەەەي  (م٢٥٠) لڕرسەەەایات بيە حقول إوژاج لڕبذو  وا پأا  :ثالثاً

 .(لڕژلقيح الپي ) ڕلرحاصي  ومائ  وەرسيە مژرل   (م١٥٠)و ،(لڕژلقيح
 :(6) المادة

 باتباع اإلجراءات اآلتية: منتج البذور یلتزم
 یقط. لڕرىارةیي لڕرعام  لڕرنژى   پنقي  وپعفير لڕبذو إلرلء  :أوالً

 پعليرات لڕرەيري .پ ييس لڕبذو  لڕرنژى  یي أكياس مناسب  حسب پعبئ  أو  :ثانياً
 لڕخاص  باڕبذو . ڕرعلوماتمطبوع  عليها لريع لو ،لألكياس مژساوي أورلا لڕعلب و أا پ وایىب  :ثالثاً
 ووع لڕبذو .لحژيالات لڕبذو  حسب  ڕحراي مخارا ەاص  یىب أا ي وا ڕرنژج لڕبذو   :رابعاً

 :(7) المادة
 تتمثل مهام واختصاصات المديرية فيما يأتي:

 .لڕبطاق  لڕخاص  بهالڕبذو  وڕصق  نژجلڕرنژى  مە قب  م ڕبذو لپحەيە  پب  : أوالً
 حقول إوژاج لڕبذو ، ولڕفحص لڕرخژبري ڕلبذو  لڕرنژى . پفژيش :ثانياً
  ی  لڕبذو  وعەم پصەيقها یي حاڕ  عەم پویر لڕشروط یيها.: ثالثاً
 : على لڕرفژش لڕحقلي مرلعاة مەم پطابق لألوولع ولألصناف لڕرز وع  ولڕرنژى .رابعاً

 :(8) المادة
لسەەژيرلد لڕبذو  ولڕشەەژالت برولب أح ام هذل : على ىەەركات لڕقطاع لڕخاا لڕحصەەول على إلارة أوالً

 لڕقاووا.
 : پقەم طلب لسژيرلد لڕبذو  أو لڕشژالت إڕى لڕرەيري  على أا پژضرە لڕرژطلبات لآلپي :ثانياً

 لسم وعنولا لڕشرك . -١
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 عشريە مليوا دينا . (٢٠,٠٠٠,٠٠٠)ەطاب ضراا مە أحە لڕبنوك ڕرصلح  لڕورل ة بربلغ  -٢
ڕلشەەركات لڕەلەلي ، ولڕژسەەىي  ڕلشەەركات یي محایظات لڕعرلق لألەرم أو ڕفروع ىەەهادة لڕژأسەەيس  -3

 لڕشركات لأللنبي  یي لإلقليم.
 برلءة لڕذم  مە ضريب  دە  لڕشركات. -4
 لڕعقە لڕربرم بينها وبيە لڕشرك  أو لڕرؤسس  لألصلي  لڕرنژى  ڕلبذو  ولڕشژالت. -٥
 و لڕرؤسس  لڕرنژى .لريع لڕبياوات لڕعلري  ولڕفني  لڕرصەق  عە لڕشرك  أ -6

 : بعە لڕژأكە مە معامل  لڕشرك  پریع لڕطلب إڕى لڕرەيري  لڕعام .ثالثاً
مە  ثالثيە يوما   (3٠)ەالل مەة : على لڕرەيري  لڕعام  إصەەەەەل  قرل ها باڕرولیق  أو  ی  لڕطلب رابعاً 

 ، ویي حاڕ  عەم لڕب  یي لڕطلب يعە مولیقا  عليە.پأ يخ پسلرها ڕلطلب
 لڕورير ەالل مەةلڕری  ڕەم على قرل   لڕطعەطاڕب ڕلوبياا لڕسبب، يىب لڕطلب حاڕ   ی   یي: خامساً
، ویي حاڕ  عەم لڕب  ثالثيە يوما   (3٠)ەالل مەة  طعەلڕب  یي لڕ، وعلى لڕورير يوما  ەرس  عشر  (١٥)

 یيە يعە لڕطعە محسوما  ڕرصلح  لڕطاعە.
 ەرسيە أڕف دينا  مقاب  إلارة لسژيرلد لڕبذو  ولڕشژالت. (٥٠,٠٠٠): على لڕطاڕب دیع مبلغ سادساً
 (9) المادة

 لبذور والشتالت المستوردة الشهادات اآلتية:مع ايجب أن ترفق 
 ىهادة لڕرنشأ.: أوالً

 ولڕشژالت. صح  لڕبذو سالم  وهادة : ىثانياً
ثالث  أىەەهر ڕبذو   (3)ڕبلە لڕرنشەەأ ىەەريط  أا ال يژىاور پأ يخ لڕفحص  لڕرعژرە ىەەهادة لڕفحص: ثالثاً

ڕلرنفذ لڕحەودي  هادەوڕ، مە پأ يخ سەەەژ  أىەەەهر ڕبذو  لڕغابات ولڕررلعي (6)لڕرحاصەەەي  لڕحقلي ، و
 لڕرعني.

صفات  :رابعاً سالم  ولڕفحص ویقا  ڕرول سژا )ىهادة لڕ صاد ة عە مخژبرلت  (ISTAلي ىريط  أا پ وا 
 .(ISTAليسژا )ە قب  معژرەة م

 (10) المادة
 پحەد لڕورل ة لڕرنفذ لڕحەودي ڕغرض لالسژيرلد. :أوالً

وباقي محایظات لڕعرلق إال بعە لڕحصەەەول كو دسەەەژاا  إقليم ولڕشەەەژالت بيە  يىور وق  لڕبذو : الثانياً
   لڕورل ة ولڕىه  لڕژي پنق  إڕيها.على مولیق

 لڕرسژو دة عنە وصوڕها. یحص لڕبذو  ولڕشژالت: پژحر  لڕرەيري  مسؤوڕي  ثالثاً
شعي : يبەأرابعاً سژيرلد بذو  لڕحنط  ولڕ سبوع ولحە مە ل سويق ر بعە أ سايلوهات ڕحنط  للوژهاء پ یي لڕ

 .كاووا لألولويسرح باسژيرلدها ڕغاي  وهاي  ىهر 
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 (11) المادة
 ، وبعە إبالغ  ،ألغرلض بحثي لڕرصەەەەەق   لسەەەەژيرلد لڕبذو ڕررلكز لألبحاث لڕز لعي  ولڕىامعات حصەەەەرل 

 لڕرەيري  لڕعام .
 (12) المادة

: پشەە   لڕلىن  لڕعليا ڕژسەەىي  ولعژراد وحراي  لألصەەناف لڕز لعي  یي لڕورل ة برئاسەە  ورير لڕز لع  أوالً
لثني عشر عضول،  (١٢)على أا ال يزيە عەدهم على  وعضوي  عەد مە لڕخبرلء یي لڕرىاالت لڕرخژلف 

 .ڕغرض پسىي  ولعژراد وحراي  لألصناف لڕز لعي  لڕرنژى 
: پقوم لڕلىن  بژسەەەەىي  ولعژراد وحراي  لألصەەەەناف لڕز لعي  لڕرنژى ، وپطوير لڕبذو  لڕرالئر ، ثانياً  

 وكيفي  إكثا ها وپوريعها وپسلرها.
عشەەەر سەەەنولت یقط، پبەأ مە پأ يخ پقەيم طلب  (١٠)أو لڕهىيە : مەة حراي  لڕصەەەنف أو لألصەەە  ثالثاً

 عشريە سن . (٢٠)لڕژسىي ، عەل أصناف لألىىا  یژ وا مەة حرايژها 
 (13) المادة

عشەەەرة مالييە  (١٠,٠٠٠,٠٠٠)ەرسەەە  مالييە دينا  وال پزيە على  (٥,٠٠٠,٠٠٠)يعاقب بغرلم  ال پق  عە  :أوالً
أو ب لژا لڕعقوبژيە، ك   ،سەەەەن  (١)ثالث  أىەەەەهر وال پزيە على  (3)پق  عە  مەة ال، أو باڕحبس دينا 

 ىخص ل پ ب إحەم لڕرخاڕفات لآلپي :
 .لڕشژالت بەوا لڕحصول على لإللارةولسژيرلد لڕبذو   وأإوژاج  -١
 لسژيرلد لڕبذو  ولڕشژالت ەالیا  ڕشروط لالسژيرلد. -٢
 لڕبذو  ولڕشژالت لڕرسژو دة.پقەيم عينات ومعلومات غير صحيح  وغير مطابق  مع  -3
 إعاق  مفژش لڕبذو . -4
 إوژاج وبيع لڕبذو  دوا یحصها مخژبريا . -٥

لڕرخاڕف وفقات معاڕى  أو إپالف لڕبذو  يژحر  مە هذه لڕرادة،  (أوال  )یضال  عە ح م لڕفقرة  :ثانياً
 لڕرسژو دة أو لڕرنژى ، وپلغى إلارة إوژالها ولسژيرلدها.

 (14) المادة
پشەەەە   ڕىن  یي لڕورل ة، ڕغرض پقەيم لقژرلح إڕى لڕورير إلڕغاء إلارة إوژاج أو لسەەەەژيرلد لڕبذو  : أوالً

 ولڕشژالت یي لڕحاالت لآلپي :
مە  (أوال  )إال ل پ ب لڕرنژج أو لڕرسەەەەژو د ڕلبذو  ولڕشەەەەژالت إحەم لڕرخاڕفات لڕول دة یي لڕفقرة  -١

 مە هذل لڕقاووا. (١3)لڕرادة 
 لڕشژالت عە مشروعە دوا مولیق  لڕورير.إال پنارل منژج لڕبذو  و -٢
 إال پنارل منژج لڕبذو  ولڕشژالت عە حقلە. -3
 لوژهاء عقە إيىا  لأل ض. -4
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 عەم لڕژزلم منژج لڕبذو  ولڕشژالت بژنفيذ لريع ىروط وپعليرات لڕورل ة. -٥
 : پحەد مهام وپش يالت لڕلىن  بژعليرات مە لڕورير.ثانياً

 (15) المادة
 سهي  پنفيذ أح ام هذل لڕقاووا.يصە  لڕورير پعليرات ڕژ

 (16) المادة
 على لڕىهات الت لڕعالق  پنفيذ أح ام هذل لڕقاووا.

 (17) المادة
 ال يعر  بنص أي قاووا أو قرل  يژعا ض وأح ام هذل لڕقاووا.

 (18) المادة
 .(وقائع كو دسژاا)ينفذ هذل لڕقاووا مە پأ يخ وشره یي لڕىريەة لڕرسري  

 
 
 
 

 الموجبةاألسباب 
بغي  پنظيم إوژاج ولسەەەەژيرلد لڕبذو  ولڕشەەەەژالت، وپشەەەەىيع لڕقطاع لڕخاا یي هذل لڕرىال، وڕغرض 

 پسىي  ولعژراد وحراي  لألصناف لڕز لعي  لڕرنژى ، ىرع هذل لڕقاووا.
 

 
                                                                                                                  

 
 

 چـيـرڤـان بـارزانــیین
            ردسـتـانوكـ رئیس إقلیم
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 ة العراقجمهوری
 اقليم كوردستان

 الرئيس
  قرار

 2022( لسنة 4رقم )
ڕقاووا  ئاسەە  إقليم كو دسەەژاا  (لڕعاىەەرة)مە لڕرادة  (لوال  )ڕلصەەالحيات لڕررنوح  ڕنا یي لڕفقرة  ویقا  
 (7) على ما ىەەرعە برڕراا كو دسەەژاا یي للسەەژە لالعژيادي  لڕررقم وبناء  لڕرعەل،  ٢٠٠٥ڕسەەن   (١) قم 

 ، قر وا إصەل : ٢٠٢١\١١\٢3بژا يخ 
 2021( لسنة 17قانون رقم )

 اإلبادة الجماعية لشعبقانون التعديل األول لقانون المفقودين في حمالت 
 1999( لسنة 3كوردستان العراق رقم ) 

 ( 1) المادة
 مە لڕقاووا، وپقرأ على لڕولە لآلپي: (لألوڕى)إڕى لڕرادة  (6)پضاف یقرة بژسلس  

لڕرفقودوا یي إقليم كو دسژاا ولڕرناطق لڕ و دسژاوي  ەا ج إدل ة إقليم كو دسژاا وژيى   .6
ولڕىرلئم ضەەە لإلوسەەاوي  ولرلئم لڕحرب لڕررپ ب   (لڕىينوسەەايە)لڕىراعي  حرالت لرلئم لإلبادة 

، (دلعش)مە قب  لڕژنظيم لإل هابي ما يسرى باڕەوڕ  لإلسالمي  یي لڕعرلق ولڕشام لڕرعروف بەەەەە 
پأ يخا  إلعالا یقەلوهم، وأا لڕژحري عە مصەەيرهم قە لسەەژنفذت وسەەائلە  3/8/٢٠١4ويعژبر پأ يخ 

 أ بع سنولت على یقەلوهم. (4)ومەپە و غايژە برضي 
 ( 2) المادة

 على مىلس لڕور لء ولڕىهات الت لڕعالق  پنفيذ أح ام هذل لڕقاووا.
 (3) المادة

 ال يعر  بنص أي قاووا أو قرل  يژعا ض وأح ام هذل لڕقاووا.
 (4) المادة

 .(وقائع كو دسژاا)ينفذ هذل لڕقاووا مە پأ يخ وشره یي لڕىريەة لڕرسري  
 الموجبةاألسباب 

ڕغرض معاڕى  لإلى اڕيات لڕقاوووي  لڕژي پوللە اوي ضحايا ىعب كو دسژاا بىريع م وواپە لڕقومي  
ولڕەيني ، لڕنالر  عە لڕىرلئم لڕررپ ب  مە قب  لڕژنظيم لإل هابي ما يسەەەەرى باڕەوڕ  لإلسەەەەالمي  یي 

 ، ىرع هذل لڕقاووا.(دلعش)لڕعرلق ولڕشام لڕرعروف بە 
 

 چـيـرڤـان بـارزانــیین
            ردسـتـانوكـ رئیس إقلیم

                                                                


