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 کۆمارى عێراق
 هەرێمى کوردستان

 سەرۆک
 بڕیار

 2022(ى سـاڵى 3ژمـــارە )
ى یبە یرسەەەرێ سەەەەە کریە  (دەیەم)ێ مرددەێ (یەکەم)بەپێى ئەو دەسەەەەى ەێ پێدراوە وە بە بى ەێ   

ێ هەمو ەکر و و پر پشەەەە  بە یرسەەەەرکرەیا پەەبەمراى ٢٠٠٥ێ سەەەەر ى (١)هەەێدى کوەدسەەەەژرا ەمرەە 
 کردوویە ى، بىیرەمراو  بە دەەکرداى:  ١/١٢/٢٠٢١ێ ە ەێ (9)ى ئرسریا ەمرەە کوەدسژرا کە بە د ایشژن

 
 2021(ی ساڵی 18) یاسای ژماره

 عێراق -کوردستان یاساى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە هەرێمى 
 :(1ی )مادده

بەەیرا بۆ مەبەسەەەژى موکدەکراى ئەم یرسەەەریە، ئەم   ە وە و دەسەەەژەو ە اەێ او ەەوە مرارکراى بەە م
 :دە ەیەان

 .عێر ق -هەەێم: هەەێدى کوەدسژرا  :یەکەم
 وە  ەەت: وە  ەە ى ارواۆێ هەەێم. :دووەم
 وە یر: وە یرێ ارواۆێ هەەێم. :سێیەم
 .بەڕێوەبەە یە ى: بەڕێوەبەە یە ى کۆمپرایر ئەمنییە  ریبە ەکرا بە وە  ەەت :چوارەم
 .ە  ەەتفەەمراگەێ یرسریى: فەەمراگەێ یرسریى بە و :پێنجەم

کۆمپرایر: ئەو کۆمپرایر ئەمنییە  ریبە راەیە کە بە هەەێم د مە ە وە یرا بقى کۆمپرایریەکى  :شـــــــەشـــــــەم
مرەکر و یراى  ۆ مرەە  ەب کراى عێر مى ە یر پرا یرسەەەەرێ کۆم ێ ١997ێ سەەەەر ى (٢١)بە هەەێم بەپێى 

 .هەمو ەکر وێ بەەکرە بە هەەێم، و بەپێى موکدەکراى ئەم یرسریە مو ە وە وە
کرەمەاو: ئەو کەسەەەیە کە کرەێ ئەمنى بە کۆمپرایر، بەپێى  رێبەسەەژێەى پەسەەەاوکر و بە یەا  :ەمحەوت

 .ییەوە، دەکرتفەەمراگەێ یرسر
 .سە ى پرسەو اى: ئەو سە ەیە کە بۆ کرەەکراى پرسەو اى و ئەمنى بەکرەدێ  :هەشتەم

یرێ ئەمنا  ریبە ە بەپێى م :نۆیەم پرا کرەکرداى کۆم ێو اى  یرسەەەەریە، مو ەت: ڕێگەپ کراى ئەم  وکدە
 بە یەا وە  ەە ەوە.

 :ڕێکخستنىئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لە : (2ی )مادده
 .ڕێەرەەکراى پێو اى مو ەت بە کۆمپرایر بە هەەێم :یەکەم
کرەێ کۆمپرایر بۆ بەجێگەیراواى ئەەکەکراى و پرە سەەەەژنى  یرا و سەەەەەەومر ى کەسەەەەەکرا بە  :دووەم

 .ەکراى هەەێمچو ەچێوەێ یرسر بەەکرە
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بووایرا بە یرسر و چرودێرێ و پشەنین و بەدو د چوواى کرەێ کۆمپرایر بۆ مسۆ ەەکرداى پربەاو :سێیەم
 .ڕێندرییەکرا

ئەو ڕەسەەم و  ەەەاژییراەێ کە کۆمپرایر پربەاو بە پێشەەەەنەەەردایرا دەورێ ، و ئەو سەە  یراەێ  :چوارەم
 .بەکر ى سەەپێچیەردایو  دەسەپێنوەێن

 :(3ی )مادده
ىوومەاى ئەەرسەەەەەری ،  :یەکەم بێەە  بە هەەێم، بەبز ڕە  مەاەەوێ وە  ەەت، و  ەینەبوواى ئەا اەەر

 کۆمپرایریەکى ئەمنى د بدە ەێ  یرا بقێەى کۆمپرایریەکى ئەمنى بیراى  ۆمرە بەرێ .
 .اربێ  بەبز وەە ر نى مو ەت، هیچ کۆمپرایریەک ا مە گو  ەییە ئەمنییەکرا پێشەەش بەرت :دووەم
 :(4ی )مادده
 کارى وەرگرتنى موڵەت پێشکەش بە وەزارەت دەکرێت بەپێى ئەم مەرجانەى خوارەوە:داوا
 :ئە ەە کۆمپرایرکە ایشژیدراى بێ ، پێویسژە ئەمراەێ او ەەوە هروپێچى د و کرەییەکە بەرێ  :یەکەم

 بە گەارمەێ د مە ە اوا کە مەبەسژەکەێ  ێو  ڕوواەر بێژەوە.  -١
 .اروێ د مە ەێنەە اى -٢
 .( بدسرهدة)بەەێ ڕپێوە و و ئەاو مراى ئەاىوومەاى کرە ێىیى کۆمپرایرێ پشەو ە ێوەبەڕاروێ  -3
 .مەو  ەی اراووبەەەیەک کە بۆ برەە رێ کۆمپرایر  واىرو بێ  -4
بیسەەەەژێ  بە ارو و ەمرەە و جۆەێ ئەو چەک و کەبوپەبە سەەەەەەبر ییراەێ کە کۆمپرایر پێویسەەەەژى  -٥

 پێوەبێ ، بە ەڵ سەەچروەێ د بینەردایرا.
بەارو و جۆەێ ئەو ئو ومبێالاەێ کە کۆمپرایر اروەایراە یرا پێویسژى پێیراوەبێ  بە ەڵ ێ  یسژب -6

 .دیرەیەرداى چۆایە ى بەدەسژخسژنیرا
یرا بە ەڵ  -7 نرا کرەهێ اوێ بێژەف و فریەوێنسەەەەى بە کراى پەیوە ئرمێرە ارو و جۆەێ  ێ  بە  بیسەەەەژ

 .چۆایە ى بەدەسژخسژنى ئەو ئرمێر اە و اەسڵە ەکرایرا
ا -8 کرا بە هەەێم، وەک ی سەەەەرمەبە گە براەە مەومییە ێ  بە  برەمژەیەکى اەاژینە  ێ یەک پرەداى 

 .دوو سەد و پەاىر ملیۆا دینرە (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ەەەاژییەک بۆ بەەەەوەاوێ وە  ەەت، بە بىێ 
 :ئە ەە بقێەى کۆمپرایرێ بیراى بێ ، پێویسژە ئەمراەێ او ەەوە هروپێچى د و کرەییەکە بەرێن :دووەم

 .ۆمرەکرداى بقى کۆمپرایەکە بە یەا بەڕێوەبەە یە ى  شژا  ۆمرەێ کۆمپرایەکرا بە هەەێمرمەێ  بە گەا  -١
سەەەکى یرا ئەوەێ جێگەیرا   -٢ سژى د مە ە اوا و پەیىەوێ ارواۆێ کۆمپرایرێ  وێنەیەک بە  رێبە

 .دە رێژەوە
 .رەکر وە یریو   ۆموێنەیەک بە بە گەارمەێ  ۆمرەکرداى بقى کۆمپرایر بەهەە وى ێ  کە   -3
بیسەەژێ  بەاروێ ئەاو مراى کرە ێىیى کۆمپرایر و ڕە ە ارمەێ هەە یەکێەیرا و اروێ ئەو کەسەەراەێ   -4

 . بە جیر ى کۆمپرایر بەو ە کردا ڕ سپێردە وا
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یو    -٥ یر پرەداى بەڕێوەبەەێ با بە عێر ق، کە بەنەەەەێوەێ کردەیى   وێنەیەک بە اووسەەەەر وی ڕ سەەەە
 .ەچووبێ ، بە ەڵ ادوواەێ و ە ەکەێۆمپرایر دەکرە ێرێ ک ایشژەجێیە، بەجۆەێ  بە یەا

وێنەیەک بە دو یین ەمێرەێ کۆ ریا کۆمپرایر بە ەڵ دوو وێنە بە ڕ پۆە ى ئەاىوومەاى کرە ێىێ   -6
 .یرا دەسژەێ  شژى کە هروپێچ یرا پرنەۆێ ئەم ەمێر اەیە

  ەمەمەاى وەکرایرا و ەمرەەێ ئەو چەکراەێ کۆمپرایر پێویسەەەەژى پێیراوەبێ  بە ەڵ جۆە و ەمرە  -7
 .نوێنى دەوسژەردایرا

ەمرەەێ ئو ۆمبێلەکرا و جۆەەکراى و نەەوێنى دەوسەەژەردایرا و ەمرەەێ  ربلۆێ  ۆمرەکردایرا، بەو   -8
 .مەەجەێ بە فەەمراگەێ هر وچۆێ  ریبە دەاو بەاروێ کۆمپرایر  ۆمرە بەرێ 

مرەەێ  اىیرەیى و نەەەە  -9 کرا، کە جۆە و ە ئرمێرە بێژەبە ەردا و وێنى دەوسەەەەژاسەەەەژنەڕوویەوا 
ارا اەسەەەە اویەردا  ەە ێ ، بەمەەجێە   ەااەر بۆ پەیوە یرا بەاۆبگر کراى دیەە ڵە ە هواەەییە

 . کر بێ ، و ملەەچ دەبێ  بۆ پشەنینى ووەد بە یەا وە  ەە ەوە
کرا بە هەەێم، وەک  -١٠ براەە مەومییە ێ  بە  برەمە ەیەکى اەاژینە  ێ یەک پرەداى  ارمەێ سەەەە بە گە

 .پێنج سەد ملیۆا دینرەێ عێر مى (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠)ێ ەەت، بە بىوەاوێ وە   ەەەاژییەک بۆ بەەەە
ـــــــێیەم ێ ئەم مرددەیە د  (دووەم)ێ بى ەێ (6، ٥، 4،  3، ٢)پێویسەەەەژە ئەو بە گەارمراەێ بە ار ەکراى  :س

 .کۆمپرایرکە پەسەاوکر بێ  (موطن)دەمنووسەر وا بە ایشژیدراگەێ 
 :(5ی )مادده
ە ر نى د و کرەییەکە نەەەەسەەە  ڕ ە بە ڕێەەو ى وە (6٠)ێ پێویسەەەژە بەسەەەەە وە  ەەت بەمروە :یەکەم

 .کرەێ پێو اى مۆ ەتبىو اێژە د و 
و بە  ،بەمر ە ى ڕە ەرداەوەێ د و کرەيى، پێویسەەەژە بىیرەێ ڕە ەرداەوە اووسەەەر و و هۆد ەبێ  :دووەم

 .پر دە ڕ ە بە ڕێەەو ى بىیرەەکە، بە د و کرە ڕ دە ەیەاوەێ  (١٥)مروەیەک  یر ر اەبێ  بە 
 .د و کرە بەکر ى اەمراى هۆێ ڕە ەرداەوە بۆێ هەیە د و کرەییەکى اوێ پێشەەش بەرت :سێیەم
ئە ەە وە  ەەت بەسەەەە د و کرەییەکە ڕە  مەاو بێ ، ئەو  پێویسەەژە ئەم ڕە  مەاوییە بەد و کرە  :چوارەم

م ڕ بگەینێ ، بۆ پربەاوبووا بە پێو اا ڕەسەەەەدى مۆ ە ى دیرەیەر و کە بە اشەەەەژەێ پرنەەەەەۆێ ئە
سەەەەى ڕ ە بەڕێەەو ى پێى  ەیەەراەەواى  (3٠)یەد  هەەر ووە، بەمەەجێەە  بەمەەروەیەک وە بە یەەرسەەەەەر

ڕەسەەەەدەکە بو ت، و بەکر ى اەد اى ڕەسەەەەدەکە بەمروەی دیرەیەر ود   یەوە  یر راەبێ بەڕە  مەاو
 .بەبز پرسروێەى ڕەو ، ئەو  بىیرەێ پێو اى مو ە ەکە بە هە وەنروە د دەارێ 

 :(6ی )مادده
 یەک سرڵ دەدەێ . (١)ێ ئەم یرسرییە بۆ مروەێ (٥)و  (4)بەپێى هەەدوو مرددەێ   ەتمو :یەکەم
 :: مو ە ى کۆمپرایر بەپێى ئەم مەەجراەێ او ەەوە اوێ دەکرێژەوەدووەم
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پێشەەەەەنەەەەرداى د و کرەییەکى اووسەەەر و بە یەا بەڕێوەبەەێ ڕێپێوە وێ کۆمپرایر، وە بە ڕێگەێ   -١
 .سى ڕ ە بەکۆ ریى هر نى مۆ ەت (3٠)دەکرێ ، بەە بە   یروە بەڕێوەبەە یە ییەوە ئرڕ سژەێ

پێشەەەەەنەەەەرداى پشەەەژگیرییەک بە بەڕێوەبەە یە ى  شەەەژیى  ۆمرەکرداى کۆمپرایرکرا، کە  یریو    -٢
 .پشژى سژى بەەدەو مى کۆمپرایرکە بە کرەکردایو  بەرت

 .پێشەەنەرداى وێنەیەک بە  رێبەسژەکراى کۆمپرایر بەمروەێ کرەکردایو   -3
 .مەێ ئەسژۆپرکى بە بەڕێوەبەە یە ییە  ریبە دەاوەکراى برجەارە گب  -4
 .د اى ڕەسدى  اوێەرداەوەێ دیرەیەر و بەپێى اشژەێ پرنەۆێ ئەم یرسریە  -٥

 :(7ی )مادده
 کۆمپانیا پابەند دەبێت بە:

د بینەرداى هە و سگەێ ڕێەەر و بۆ چەکەکرا، کۆ ە بۆ کەبوپەف و  ەمەمەاییەکرا،  ۆڕەپرا بۆ  :یەکەم
 .و ۆمبێلەکراى بە دەەەوەێ اروچەکراى ایشژەجێبووائ
دەوسەەەەژەرداى د  ربەیسەەەەێ  بۆ  شەەەە  چر کییەکراى کۆمپرایر و سەەەەەەجەم ئەو   ایرەییراەێ  :دووەم

بە یەەرا کەەرەدەکەا، ئو ۆمبێەە،، چەک،  ەمەمەاى و پەیوەاەەو ەا بە کەەرەمەاەەو و ئەو اەێ  ر کە 
 .کەبوپەبەکراى

ێ  ر کە  ی کۆمپرایر کرەدەکەا، کە ەم کرەمەاو اى، و ئەو اەڕێەخسەەەژنى د سەەەیە بۆ سەەەەەج :ســــــێیەم
 .بەجۆەێ  د  رێ هەە یەکێەیرا بەاۆ بگرێ 

هەبوواى  ێنووسەەەەى بر ە راى کە بە یرسەەەەر بىیرەێ بێوە وە، و بەجۆەێ  وە ئەم  ۆمرەارمراەێ  :چوارەم
 -:او ەەوە ڕێەبخرت

ایەەر و چۆایە ى  ۆمەەرەاەەرمەێ چەک و کەبوپەبى دی  -١ کۆمپەەر  برداە دەەەوەێ چەکەکەەرا وەەێ 
 .بەکرەهێنرایرا

 . ۆمرەارمەێ جو ە و هر وچۆێ کرەمەاو ا و ئو ۆمبێلەکراى کۆمپرایر  -٢
 .هەە  ۆمرەارمەیەکى دیەە کە وە  ەەت د و ێ بەرت  -3

کە کۆمپرایر اروەایراە یرا  (دەع)  ایرەێ بو  ە وە  ەەت دەەبرەەێ ئەو ئو ۆمبێلە مە غراراەێ  :پێنجەم
 .هێنێ بەکرەیرا دە

وەە ر نى ڕە  مەاوێ پێشوەاژەێ وە  ەەت بەە بە  رێبەسژەردا بە ەڵ هەە کەس و  یەاێ ،  :شەشەم
مروەیەک وە بە  ێو اى وێنەیەکى  رێبەسەەەەژەکە بە وە  ەەت بە  پر دە ڕ ە بە ڕێەەو ى  (١٥)و پ

 .ئەاىرمو اى  ێپەڕ اەکرت
اەوەت بەسەەەدی  (%9٠)ەمژراەبێ  بە دەبێ  هرووى یراا ایشەەژەجێا هەەێم، ڕێیەیەك وە و :حەوتەم

شژدراا و وەمژراەبێ  بە  ورەمەاوەوراا بۆ سەدی ورەمەاوەوراا بۆ  (%7٠)وۆمپرایری ای مەفژر بە
 بقا وۆمپرایری بیراا، پێكباێنن.
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 .د اەمە ە اواى هیچ کرەمەاوێ  بەبز ڕە  مەاوێ وە  ەەت :هەشتەم
 ە ى  ریبەت بە کۆمپرایر کە بە یەا وە  ەەتپربەاوکرداى کرەمەاوەکراى بە پۆنەەەەینى جلوبە :نۆیەم

دیرەێ کر وە، و پێویسەەژە ئرڕم یرا بو ۆێ کۆمپرایر و ئرىێ کوەدسەەژراى بەسەەەەد ار بێ ، و اربێ  
پرا او اى کۆم کرەمە کراى جلوبەە ى  کرا و هێ ە ێ  بە ەڵ جلوبەە ى هێ ە ئەمنییە یر بێەچوو ب

 .پێشدەە ە
کرەمەاو اەوەڕ دەسەەەەژەرداەوەێ چەک و  ەمەمە :دەیەم یر بەدو ێ  اییەکرا بە یەا  پرا بە کۆ رێ کۆم

 .کۆ ریى هر نى هەە ئەەکێ 
ە هەە  رو اێ  ئر رد ەکرداەوەێ وە  ەەت و فەەمراگەکراى ئرسەەریشەەى پرەێ  رکرا سەەەبرەەت ب :یازدەیەم

 .کە بەسنوەێ کرەێ کۆمپرایر ڕوودەد ت یرا  ومراى ڕوود اى بێوەکرێ 
کەسەەەێ  یرا کۆمە ە کەسەەەێ ، بێىگە بەمر ە ى بەە ریەرداى  ى هێ  دەێ هەەبەکرەاەهێنرا :دوازدەیەم

ێ هەمو ەکر وێ بەەکرە ١969ێ سر ى (١١١)ڕەو ، بەپێى موکدەکراى یرسرێ س  د اى عێر مى ەمرەە 
 .ەە یرسریەکى دیەە کە جێگەێ بگرێژەوە و یرسرکراى دیەەێ پەیوەاویو ەیرا ه
سییراەێ دەەئەابەە م ( أمین)د نیرییەردا  :ســێەدەیەم ىرمى چر کییەکراى ڕوودەدەا،  ێ بەە بەو مە ر

 .کۆمپرایریەکى د نیریى مژدراەپێەر و بە هەەێم
 .پرنەۆێ ئەم یرسریەد اى ئەو ڕەسدراەێ بە ئەسژۆیە ى بەپێى اشژەێ  :چواردەیەم
 .ەدەوسژەرداى ارسنرمەێ کرەمەاو ا بە وە  ەەت و اوێەرداەوەێ بەنێوەیەکى سرىا :پازدەیەم

دەەکرداى ارسەەنرمەێ هە گر نى چەک بۆ کرەمەاو ا بە وە  ەەت و اوێەرداەوەێ بەنەەێوەێ  :شــــازدەیەم
 .سرىاە
دەەکرداى برجى بەکرەهێنراى ئو ومبێلى کۆمپرایر بە وە  ەەت و اوێەرداەوەێ بەنەەەەێوەێ  :حەڤدەیەم

 .سرىاە
 :(8ی )مادده

 -:قەدەغەیە كۆمپانیا ئەم كارانەی خوارەوە ئەنجام بدات
 .هەە چر کییەک بە دەەەوەێ چو ەچێوەێ پێشەەنەرداى ا مە گو  ەییە ئەمنییەکرا :یەکەم
 .بەکرەهێنراى چەک و  ەمەمەاى و ئرمێرەکراى پەیوەاویەردا بێىگە بەو بو ە اەێ ڕێگە پێوە وا :دووەم
 .رەیەر وەبەکرەهێنراى چەک و ئو ۆمبێلەکراى کۆمپرایر بە دەەەوەێ ئەو اروچراەێ بۆیرا دی :سێیەم
اەەروەاەەو ەێژى یەەرا بەکەەرەهێنەەراى هەە ئو ۆمبێلێەى مە غەەرا  ەااەەر بەو بەەرەەد  اەبێەە  وە بە  :چوارەم

ڕە  مەاەەوێ وە  ەەت هێنر بێژە اەەروەوەێ هەەێم ئە ەە هەەروەدەکر بێەە ، یەەرا بە یەا کەەرە ەێ 
 ە وە و بە یەا وە  ەە ەوە بەارو هەەێم کر بێژە مە غرا.مو 
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یرا مرمە ە پێەرداى چەکى ئر رینا مو ەت پێنەدە و و چەکى ا عەمبرەکردا دەسەەەەژو ەیا یر :پێنجەم
 .جەاگى و کەەەسژەێ نیرو بۆ  ەمینەوە یرا  ەمەمەاى

ەەێم یرا یەکێژى  ەف هەە چر کییەک ببێژە مریەێ هەڕەنەکردا بە ئرسری  و سەمرمگیرێ ه :شەشەم
 .و ارکەکەێ

 .رسەەبر ێدەوسژەرداى ڕێەخسژنێەى سەەبر ێ یرا ا :حەوتەم
ـــــــتەم هەە کرەێ  ببێژە مریەێ دەسەەەەژوەەد ا بە کرەوبرەێ ارواۆێ هەە وى ێەى دیەە یرا بێو اى  :هەش

 .بەەەەوەاوییەکرایرا
راى هەەروى یەەرا و هەە کەەرەێەە  ببێژە مەەریەێ دەسەەەەژەەوەێیێ کرداە سەەەەەە مەەر  و ئەەر  دییەکەە :نۆیەم

 .ایشژەجێبوو اا هەەێم
 ، جگە بەو دەمراچراەێ ملم  یر ر بێ(7,6٢)فیشەەەەەەکراى بە اروەاو ەێژى ئەو چەکەێ مەبرەەێ  :دەیەم

 .اۆ ملم  یر ر اییە (9)مەبرەەێ فیشەکەکرایرا بە 
 .وەاگێاروەاو ەێژى یرا بەکرەهێنراى چەکى ب :یازدەیەم
نوێنێەى دیەە بەبز  :دوازدەیەم نوێنێ  بۆ  سەەبر ێ بە  سژنەوەێ چەک و  ەمەمەاى و کەبوپەبى   و 

 .ێ وە  ەەتڕە  مەاوێ پێشوەاژە
 . و سژنەوەێ هەە   ایرەییەک کە پەیوەاوێ بە ئرسریشى هەەێدەوە هەیە :سێەدەیەم

 :(9ی )مادده
 :کارمەند پێویستە ئەم مەرجانەى تێدابێت

 :ئە ەە عێر مى بێ  :یەکەم
 .ایشژەجێى هەەێم بێ   -١
 .پەاىر سرڵ  یر ر اەبێ  (٥٠)بیس  و یەک سرڵ کەمژر اەبێ  و بە  (٢١) ەمەاى بە  -٢
 . و ارێ اوێنواەوە و اووسینى هەبێ  -3
بە پشەەەنینى  ەاوەوسەەژى دەەچووبێ ، بەپێى ڕ پۆە ى بێیاەیەکى پ یشەەەى پسەەپۆە بە وە  ەە ى  -4

 .وەوسژییراەێ کە وە  ەەت دیرەیراوەکرت ەاوەوسژى، و بەو مەەجە  ەا
  ایرەێ بە بەسەەکەو وویى بە اوبەکراى پەیدراگرێ پەەەپێو اى ئەمنى و کرە ێىێ و  ەکنوبۆجیرێ  -٥

 .وە  ەەت دەەچووبێ 
 .اروبراگ چرک بێ  و بە  رو اێ  یرا کە نێەى ئربىوبەە موکم اەدە بێ  -6
ێ ، چ بە ڕ ەەێ مەدەاى  -7 مرابەەێ مەومى اەب یرا فەە بر ێ، بەنەەەەێوەێ هەمیشەەەەەیى  یرا سەەەەەە

 . رێبەس 
ش بە سەەەز ملیۆا دینرەێ عێر مى، پێشەەەەە (3,٠٠٠,٠٠٠)دەسەەەژەبەەێەى کەسەەەى وەک برەمژە بە بىێ  -8

 .یرا ئەم بىە پرەەیە بەسەە ەمێرەێ وە  ەەت  ۆمرە بەرت ،وە  ەەت بەرت



 

 278ذمارة )العدد(   7  

 

25/1/2022 

 .ڕە  مەاوێ  یەاى ئەمنیى وەە ر بێ  بۆ د مە ە اواى -9
 .بەپێى یرسر بەەکرەەکرا بە هەەێمدەسژەبەەکر وبێ   -١٠
 .بەو او اەێ مەنا و ڕ هێنرا دەەبچێ  کە بە یەا وە  ەە ەوە ڕێەوەارێ  و جێبەجز دەکرێ  -١١
 :ئە ەە بیراى بێ  :ەمدوو

 .ڕە  مەاوێ وە  ەەت وەەبگرێ   -١
مەوت ملیۆا دینرەێ عێر مى پیشەەەەەەش  (7,٠٠٠,٠٠٠)دەسەەەەژەبەەێەى کەسەەەەى وەک برەمژە بە بىێ  -٢

 .  بەوە  ەەت بەرت یرا ئەم بىە پرەەیە بەسەە ەمێرەێ وە  ەەت  ۆمرە بەرت
ۆ ئرمردەکرداى کرەمەاو بەبەەدەم بە ێنرمەیەک بە یەا بەەێوەبەەێ بقى کۆمپرایر پێشەەش بەرێ  ب -3

ر ى د و کردایو ، و بەەپرسەەەیرەێژى کۆمپرایر بەنەەەێوەێ پێەەوەیى دەسەەەەى ە  ریبە دەاوەکرا بەک
 .  بەو کرد ە اەێ بە هەەێم ئەاىرمیرا دەد تێ دەبێ( ضرمن)
 :(10ی )مادده

 کۆمپانیا بۆى هەیە سەگى پاسەوانى بەکاربهێنێت بەم مەرجانەى خوارەوە:
 .جۆە و ەمرەەێ دیرەیەر وبێ  :یەکەم
 .ڕ هێنر وبێ  و بە گەارمەێ ڕ هێنراى بە ە و بێ  :دووەم

ـــــــێیەم ئە ەە هروەدەکر وبێ  پێویسەەەەژە پرسەەەەپۆڕت و بە گەارمەێ اروەاو ەێژى و سەەەەەەچروەێ  :س
 .هروەدەکرداى بە ە و بێ 

 .نوێنى  ریبەت بە بەاێوکرداى بۆ ئرمردەکر بێ  :چوارەم
 (11ی )مادده

ێ ئەم یرسەەەریە، وە یر بۆێ هەیە (8)و  (7)چیەرداى کومپرایر  بۆ موکدەکراى مرددەێ سەەەەەپێ بەکر ى
 :ەرە و س  ییراەێ او ەەوە بسەپێنێ ئەم ڕێ

 .ڕ  ر نى چر کى کۆمپرایر بۆ مروەیەکى کر ى :یەکەم
 .: هە وەنراواەوەێ مۆ ەتدووەم

ــــێیەم ە بەپێى مەبرەەێ پێشەەێلكرەیەوە دەسەەژبەسەەەەد  ر نى هەموو یرا بەنەەێەى بىە پرەەێ برەمژ: س
 .وبێەەو ەکراى

سەد هە  ە دینرە، بەە مبەە دو کەو نى هەە ڕ ەێ  بە اوێەرداەوەوێ  (١٠٠,٠٠٠)پێبی ەداێ  بەبىێ  :چوارەم
 .مو ەت

بیسەەەەە  و پێنج هە  ە دینەەرە، بەە مبەە دو کەو نى هەە ڕ ەێەە   (٢٥,٠٠٠)پێبی ەداێەە  بەبىێ  :پێنجەم
 . ۆمبێلەکراۆێ کرەمەاوەکرا و هە گر نى چەک و برجى ئبەاوێەرداەوەێ ارسنرمە
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 :(12ی )مادده
بەکر ى هە وەنەەەەراواەوەێ مو ە ى کۆمپرایر بەنەەەەێوەیەکى هەمیشەەەەەیى، یرا پرکژروکرداى  :یەکەم

کۆمپرایر بەبەە هەە هۆیەک بێ ، پێویسژە بەسەە کۆمپرایر  ش  مو ە ەکراى چەک و مو ە ەکراى 
 .رسنرمەکرا بۆ وە  ەەت بگەەێنێژەوەڕێگەپێو ا بە ئو ۆمبێ، و ا

نەس   (6٠)کژروکرداى ئرەە وومەاو اەێ کۆمپرایر، پێویسژە بەسەە کۆمپرایر بەمروەێ بەکر ى پر :دووەم
ڕ ە بە ڕێەەو ى پرکژروکرداى، بە ڕە  مەاوێ وە  ەەت سەەجەم چەک و  ەمەمەاى و ئرمێرە بێژەف 

یەەێ مو ە ەەوە و ، و بە پێچەو اەوە، بە یەا و ئۆ ۆمبێلە مە غەەراەکەەراى بێر نەەەەێژە  یەاێەى د
دریى وە  ەە ە کرا، و ئەمەش بەڕێن ئرنەەەەەر  دەفر نەەەەرێژە  یەاە مو ە وە وە یردکرداى  وە بە  

 .ڕێەوەارێ  کە وە یر دەەیوەکرت
ێ (دووەم)بەکر ى هە وەنراواەوەێ مۆ ە ى کۆمپرایر، وەک جێبەجێەرداێ  بۆ موکدى بى ەێ  :ســێیەم

سەەجەم چەک و  ەمەێ ئە(١١)مرددەێ  سەە کۆمپرایر  سژە بە سریە، پێوی مەاى و ئرمێرە بێژەف م یر
و ئۆ ۆمبێلە مە غەەراەکەەراى ڕ دەسەەەەە  بەەەرت، و دەبنە مو ەى وە  ەەت، و بىە پەەرەەێ بەەرەمژەی 

 .سپرەدەکر و بە ەمێرەێ وە  ەەت وەک د هر ێەى کۆ ریى بۆ  ەاىینەێ هەەێم  ۆمرەدەکرێ 
 :(13ی )مادده

، وە یر بۆێ (8)و  (7)ى موکدەکراى ئەم یرسەەەەریە جگە بە موکدى مرددەکراى چيەرداسەەەەەەپێ بەکر ى
سەەەەز ملیۆا دینرە کەمژر اەبێ  و بە  (3,٠٠٠,٠٠٠)هەیە کۆمپرایری سەەەەەەپێچیكرە بە پێبی ەداێ  کە بە 

 .بیس  ملیۆا دینرە  یر ر اەبێ  س  بو ت (٢٠,٠٠٠,٠٠٠)
 :(14ی )مادده
ێ ئەم یرسەەەریەد  دەمنووسەەەەر وا ڕێگراربن بە (١3)و  (١٢)و  (١١)ەکراى ە مرددڕێەرە و سەەە  یراەێ ب ئەو

ەرە، بە ب یرێ سەەەەەەپێچی پرا کراى رد و کرداى مەەەبوو بە کۆم چر کییە ىرما  اراەێ دەەئەا یر ێ ئەو  
 .ڕوودەدەا بەپێى موکدى یرسر بەەکرەەکرا

 :(15ی )مادده
ى  واو ر کە بە یرسەەر بەەکرەەکراى سەە  یەکى هەە سەە  کراى هر وو بەم یرسەەریەد ، ڕێگراربن بە سەەەپراوا

 .هەەێدو  هر بێ 
 :(16ی )مادده

هەە کەسەەەەێەى اروەا بەەەەوەاوێ دە و اێ   راە بەو بىیرە اەبو ت وە پر پشەەەە  بە موکدەکراى ئەم 
 .یرسریە دەەدەچن، بەپێى موکدەکراى یرسرێ ئەاىوومەاى نوە ێ بەەکرە بە هەەێم

 :(17ی )مادده
کرداى موکدەکراى ئەم یرسەەەەریە وەەدە یرێن، وەک د هر ێ  بۆ  ەاىینەێ بە پیردەپرە اەێ ئەو بىە 

سى بەسەدی بۆ وە  ەەت، بە مەبەسژى پەەەپێو اى  (%3٠)هەەێم  ۆمرە دەکرێن، بەمەەجێ  ڕێیەێ 
 .پێەار ەکراى و د بینەرداى پێو ویسژییەکراى  ەەارا بەرێ 
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 :(18ی )مادده
کە پێ  بەەکرەبوواى ئەم یرسەەریە د مە ە وە یرا  ئەمنى  ریبەت،کۆمپرایریەکى پێویسەەژە بەسەەەە هەە 

اەوەت ڕ ە بەڕێكەو ا چوواە بو ەی جێبەجێكرداا ئەم یرسەەەریە  (9٠) ۆمرەکر وە بە مروەیەک وە بە 
  ێپەڕاەورت، اۆی بە ەڵ موکدەکراى ئەم یرسریە بگواىێنێ .

 :(19ی )مادده
 .م یرسریە دەەبەرتموکدەکراى ئە ا جێبەجێەرداىپێویسژە وە یر ڕێندریى بۆ ئرسر

 :(20ی )مادده
 .پێویسژە بەسەە  یەاە پەیوەاویو ەەکرا موکدەکراى ئەم یرسریە جێبەجز بەەا

 :(21ی )مادده
 .کرە بە دەمى هیچ یرسر و بىیرەێ  ارکرێ  کە بە ەڵ موکدەکراى ئەم یرسریەد  ارکۆک بێ 

 :(22ی )مادده
 .جێبەجز دەکرێ  (وەمریعى کوەدسژرا)ەەمى وەێ بە ڕ ەارمەێ فڕێەەو ى باڵوکرداەئەم یرسریە بە 

 
 رچواندنكانی دههۆیه

هەەێم  دو ێ ئەوەێ ڕێگەدە  بە وۆمپەەرایەەروەەراا کەە ى  ەەریبەت کە ا مە گو  ەییە ئەمنییەکەەرا بە
کرەیگەەێ ڕ سەەەەژەواۆیرا پێشەەەەەەش بەەا، و بەبەە  راگى و هەسەەەەژیرەێ کرەێ ئەم کۆمپرایریراە و 

 .ەێم، ئەم یرسریە دەەچوێنوە و سەەومر ى  شژى و  ریبەت بە هە بەسەە  یرا
 
 
 
 
 

 نێچـيـرڤـان بـارزانــی
 ەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـانـسـ
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 ئەنجومەنى وەزیران
 12/10/2021لە  12276ژمارە : 

 29/9/2021( لە 116بڕیارى ژمارە )
س  بەم ش  بە نژەم)دەکراى مرددەێ ووپ سژرا  (هە سرێ ئەاىومەاى وە یر اى هەەێدى کوەد بە یر

سر ى (3)ەمرەە  سژرا  ١99٢ێ  سپرکى بە هەەێدى کوەد سژەێ دە شنیرەێ دە سەە پێ  –هەمو ەکر و ، بە
 عێر ق ، ئەاىومەاى وە یر ا بە کۆێ دەاگ بىیرەیو  بە:

ەاوە ى بە ڕووبواەوەێ  سەەەژەێ دەسەەەپرکى بۆ ڕووبەسەەەژر  یییا ایشەەەژدراى دە)پەسەەەەاوکرداى  -١
سژرا  سژر  ییییەکە  ریبەت بە (٢٠٢٥ -٢٠٢١)عێر ق  –هەەێدى کوەد نەۆێ  میەرای مى )، جگە بە پر

کە دو  ر دەسژەێ دەسپرکى بە هەەێدى کوەدسژرا بە هەمرهەاگى  (چرودێریەردا و بەدو د چووا
 م و بە جێبەجێەرداى سەەەژر  ییییەکە میەرایسەەەەىت و د مە ە وەکراى پەیوەاویو ە سەەەەەجەم دە

 نێو  ێ جێبەجێەرداى دیرەێ دەکرت، بە ڕەچروکرداى  ریبە دەاویا هەە د مە ە وە و دەسەى ێ .

ڕ سپرەداى سەە کى دیو ا و سەر ێرێ ئەاىومەاى وە یر ا و سەە کى فەەمراگەێ هەمرهەاگى و  -٢
دەسەەپرکى بە هەەێدى کوەدسەەژرا بە هەمرهەاگیەردا بە ەڵ سەەەە کى دەسەەژەێ بەدو د چووا بۆ 

 وەێ پەیوەاوێ سژى ڕەچروکرداى ئەو  ێبینى و سەەاىراەێ بە کۆبوواەوەکە ار اە ڕوو ئەوەامەبە
مەومە ى )ێ سەەەەژر  ییییەکە بەاەەروێ (١-٢-٢)بە ئەاىومەاى وە یر اەوە هەبێەە  کە بە بى ەێ 

 هر ووە. (هەەێدى کوەدسژرا
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پالاێەا  شەەەژگیری  ٢٠٢٥-٢٠٢١سەەەژرا واەوەی  ەاوە ا بە هەەێدا کوەدسەەەژر  ییی ایشەەەژیدراا ڕووبەڕووبو

د مە ە وەکراا هەەێدا کوەدسەەەەژراە بە پێنروی ئەوەی کە موکدى ایەت بە نەەەەێوەیەکا کرە  ر، نەەەەەفرفژر بۆ 
یەا دەسەەەەژەی ا مە ا بەەەەوەاویا  شەەەەژا بەڕێوەبچێ . ئەم سەەەەژر  ییە وەکو ئەەکا بە پێشەەەەینە بە  

ژا پەەبەمرا و سەەەە کریە یا هەەێم و مەومەت و ەدسەەژراەوە ئرمردەکر وە و پر پشەەدەسەەپرکیا هەەێدا کو
ئەاىومەاا د دوەەی و د مە ە وەکراا دیەەی فەەما و سەەەەیرسەەەەا و ارمەوما بە ە و یە  ر ببێژە ئەەکێەا 

 پێەەوەیا ایشژیدراا بۆ کوەدسژراێەا پێشەەو وو ر. 
 SWOT Analysisسو ت ە چو ە پێوەەی میژۆدی نیەرەیا ئەم سژر  ییە بەسەە بنەمری هە سێەژەەەکراا ارو 

 Opportunities، دەەفە ەکرا Weaknesses، ار ە  و  ەکرا Strengthsو  ە کوە ەر وەی ار ە بەهێ ەکرا 
نەکرا  سەە ئەو بنەمریراە ئرمراىەکرا ا Threatsو هەڕە سەاگراوایرا بۆ کر وە و دو  ر بە  سر واە ەوە هە  وو

ار وە ەڕوو.  Action Planبەەارمەی جێبەجێەردا بە دو ی هەە سەەەەێەژەە و بو ەێ   و پرنەەەەرا ڕ سەەەەژەواۆ
سر ا  سژرا بە  سژر  ییی ڕووبەڕووبوواەوەی  ەاوە ا بە هەەێدا کوەد سژر  ییە بە   ر  ٢٠١7د  رکراا ارو ئەو 

ەف نەەەەێوەی دیدەەراە و فۆکەس  رو  بە و بە  Qualitative Dataوەە یر وا کە د  ەەری جۆە یە ین  ٢٠٢١
 .(3١/٥/٢٠١7، بە ٢١١عا کوەدسژرا، ەمرەە يبىو اە، وەمر)ر واە ەوە د مە ە وە جۆە وجۆەەکرا کۆک
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بە پێشەەەکیا ئەم سەەژر  ییە پێنرسەەەی  ەاوە ا بە نەەێوەیەکا  شەەژا و بەو جۆەەش کە بە یرسەەری دەسەەژەی 
 ر بنەمرکراا ئەم سەە  کراا عێر ما هر ووە، ار وە ەڕوو. دو دەسەەپرکا بە پشەەژبەسەەژن بە دەمەکراا یرسەەری 

ار واە ەڕوو. ئەو بنەمر و ئرمراىە  شەەژییراە بوواە ە چو ەچێوەی  شەەژا بۆ ئەوەی  سەەژر  ییە و ئرمراىەکرا
نریا ئەو چو ەچێوە  شەەەەژییە بنووسەەەەرێنەوە و پالاا  کرا بەبەە ڕ نەەەە مراىا هەموو سەەەەێەژەەە ئر دو  ر 

 ىێیەێ .جێبەجێەردایرا بۆ د ب
هەە سەەەێەژەەێ  اووسەەەر وا بریژین بە بەجێەرداا ئەم سەەەژر  ییە کە بۆ  یەاەکراا پر پشەەە  بە پالاا جێ 

د مە ە وە فەەمییەکرا، م بە سەەەیرسەەەییەکرا و کۆمە ا مەدەاا و میویر و کەە ا  ریبەت و بە هەاوێ بو ەد  
رکەوێژە ئەسژۆی دەسژەی دەسپرکا، د مە ە وەی اێودەو ە ی . بەمەش جێبەجێەرداا ئەم سژر  ییە  ەایر ا

 و هروپەیدراێژییەکا ایشژیدراا. ەسژە دەبێژە یەکێ  بە هروپەیدراەکراا اربە ەو د
 کاتی جێبەجێکردنسەەر ە و بە پالاا جێبەجێەرداو  بۆ هەە سەەێەژەەێ   4مروەی جێبەجێەرداا سەەژر  ییەکە  

 ریا  ە کۆمە ێ   ۆڕ اەرەیا یرسریا و د مودە اووسر وە. بە پالاەکراا جێبەجێەرداو  بە مروەی ئەو چو ە سر
ا  ەاوە ا کەموەکەاەوە و ڕێونەەوێنەکرا چى دەکەاەوە بۆ سەە  د اا و فەەهەاگا ڕوودەدەا کە دەەفە ەکرا

 ئەو اەی  رو اە جۆە وجۆەەکراا  ەاوە ا ئەاىرم دەدەا.
 پەیام و دیدگای ستراتیژ

 پەیام:
رهەاگیا د مە ە وە و ڕووا و  ەاوەوسەە  و کرە  بە ڕێگری هەم بە پێنروی بەدیاێنراا موکدى ایە ییەکا چرک

کەەرەی اێودەو ە ا بە  یەا د مە ە وە اێودەو ە ییە پەەر پشەەەەژیەەەرەەکەەرا بۆ ایشەەەەژیدەەراییەکەەرا و هەەرو
ڕووبەڕووبوواەوە و بنەبىکرداا  ەاەوە ا بە جومگە هەسەەەەژیەرەەکەراا وى ەکەمەرا، بۆ پێشەەەەەەنەەەەەرداا 

ەەێدا کوەدسەەەژرا، ئەم نەەەێوە و پرە سەەەژنا مو   و مر ا  شەەەژا بە ه ا مە گو  ەیا  شەەەژا بە برنەەەژرین
 ەوە.سژر  ییە اووسر وە 

 دیدگا:
جرڕارمەی  ەەدوواا  ،٢٠٠٥پر پشەە  بە ڕێەەو ننرمەی اە ەوە یەکگر ووەکرا بۆ اەهێشەەژنا  ەاوە ا سەەر ا  -

، بە سەە بنەمری یرسری دەسژەی دەسپرکا هەمو ەکر و ەمرەە ٢٠٠٥، دەسژووەی عێر ق ١948مرفەکراا مر ڤ 
 و ەەکراا هەەێدا کوەدسەەەژرا کە پەیوەسەەەژن بە چرکسەەەر ی، نەەەەفرفیەتبەەکریرسەەەر ، و ٢٠١4ی سەەەر ا 7

هەەوەهر بەبەە ڕ ننریا کرەارمەی کربینەی اۆیەما مەومە ا هەەێدا کوەدسژرا کە یەکێ    ،بێپرسینەوە
مراىە سەەەەەەکییەکراا چرکسەەەر ی و اەهێشەەەژنا  ەاوە ییە، هەەوەهر بەبەە ویسەەەژا  شەەەژیا  ەبا بە ئر

 ر  ییە د ڕێیە وە.کوەدسژرا، ئەم سژ
 پێشەکی

مە سەەەیرسەەەییەکرا بوواا ە ەاوە ا دیرەدەیەکا جیاراییە و بە ڕێیەی جیرو   بە   ەینەی کۆمە گر و سەەەیسەەەژ
و ئەو هەوىاەی بۆ اەهێشژن  سر واوەی بە بو ەی  ەاوە یو  اوەوە ەمرەەی ئەو  وێیینەو ا١99٠هەیە. بە دو ی 

بە بەە بوواەوەیەکا  ەوەەد یە. د مە ە وە دیرەەکراا  دەێن،و بەەەاگرەبوواەوەی بەسەەەەەە ئرسەەەەژا دوایر دە
اوە  نرسەەەەەی  ە براەا اێودەو ە ا پێ فرفیە ا اێودەو ە ا و  یوەکو ڕێەخر وی نەەەەە را کردووە بە ار   ی

سە شژا بۆ بەەەەوەاوبەکرەهێنراا دە سەەوە ا   سری ەمرەە یىت و  سر ا 7ا  ریبە ا. بە یر سری ٢٠١4ی  ، یر
بە  ٢٠١١ی سەەر ا 3عێر ق ەمرەە -ری دەسەەژەی  شەەژیا دەسەەپرکا بە هەەێدا کوەدسەەژراهەمو ەی یەکەما یرسەە

مرددەکراا ...هەە  رو اێ  بەو  رو اراەی کە بە "بى ەی مەو ەم  رو اا  ەاوە ا پێنرسەەەەە کر وە بە  ٢مرددەی 
دەمیرا  ١969ی سەەەر ا (١١١)ی یرسەەەری سەەە  کراا عێر ما ەمرەە (٢96، ٢93، ٢9٠، ٢76، ٢7٥، ٢7٢، ٢7١، ٢34 ،٢33)
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ژین بە بەە ی،، ئیخژیالس و بەسەەەەەە کر وە و،  رو اەکراا پێشەەەەێلەرە بۆ ئەەکەکراا وە یێەی  شەەەەژا، کە بری
کەەراا نەەەەونەەەەژنەوەی مەەریە و د  ەەوەد ا ا فەەمەەرابەە ا بە سەەەەنووەی وە یێەکەەرایەەرا و،  ەەرو اەی ێەەوەڕ ی

، هەە  رو اێ  یەکێ  بێ  بە و (بەەدەسەەەەژەرداا ئەو سەەەەرمراراەی دەەئەاىرما  رو ا یرا کە نا  ەاوە ا)
بە یرسەەەەری  (١3٥)مرددەی ی (پێنىەم، نەەەەەنەەەەەم و مەو ەم)برەود اە  واوکر وەکراا دەمەر و بە بى ەکراا 

سریەکا ڕێەخ نەۆ س  د اا عێر ما هەمو ەکر و بە یر نروەی پر ر وی دەەچوو بە ئەاىومەاا موکدا هە وە
کراا ە. بە  وێرەی پۆبێنبەاویی"٢٠٠4 ی سەەر ا(٥٥)رەە ا هە وەنەەروە ەمیبە فەەمراا دەسەەەى ا ئییژیالفا کر 

ڕێەخر وی نەەەەەفەرفیە ا اێودەو ە ا کە سەەەەەرىاە بۆ پۆبێنەرداا  ڕێیە و ئەرسەەەەژا  ەاەوە ا بە دەو ە ەرا 
ڕێەخر وی اروبر و  ەاوە ا. وێى ی ئەوەی  ێر ق بە ڕی ی دەو ە راا پێشەەەەوەیە بەباڵویوەکر ەوە، هەمیشەەەە ع
کراا دیەەی عێر ق ارکرت، بە   ە ڕووەوە ئەم دوو هەەێدا کوەدسەەەەژرا و بەنەەەەە هیچ جیرکرەییەک بە اێو ا

 کیراە سیرسییە جیرو  ییرا هەیە.
و کۆمەىیە ا بە   ەێ  بە وى راا وەی و ەاوە ا بۆ ە کێشەەەیەکا  ەوەە بە بەەدەم  ەنەەەی سەەیرسەەا و ئرب

 مودە  رکرا، وە بەسەەەەە کرە یا دا ار پا بەجێاێشەەەژوی. بە هەەێدا کوەدسەەەژراو   ەاوە ا کرەیگەەد دوایر
و  ، ئرسەەە  و چۆایە ا ا مە گو  ەییە  شەەەژییەکراا یرسەەەریپەیوەاوی اێو ا دەسەەەەىت و اە  ، سەەەەەوەە

ئرب اراا د مودە  ر فەەمو ەنەەەەەی  ێو  پرکا و وەی بە د اپ هراا دەسەەەەژەی دەسەەەە کرا. ئەم بێەەو راە  ییە
 نەوە. د مە ە وەکراا دیەەی د وە بۆ ئەوەی ئەم سژر  ییە بنووس

 سر وە ەوە:وئەم سژر  ییە بۆ ئەم ئرمراىراەی او ەەوە او:ئامانجەکان 
 ریبە ییەکرا بە هەەێدا :  ەنەەەپێو اا دەسەەپرکا و بێپرسەەینەوە و نەەەفرفیەت بە د مودە  ر  شەەژا و یەکەم

 یرا پێیرا.یکوەدسژرا و بەە کرداەوەی مژدراەی هروى 
ووبوواەوەی  ەاەەوە ا بە سەەەەەە ئەەرسەەەەژا پەەوەەدەیا و ڕا ڕووبەیوە و هۆنەەەەیەەرەو: برەود ا بە کلژدووەم

 د مودە  ریا.
ەاوە ا بە ووبوواەوەی  ڕا نەەەفر  و ڕووبەی: جێگیرکرداا سەەژراو ەدە اێودەو ە ییەکراا موکدى اێژســــێیەم

 چو ەچێوەیا یرسریا و جێبەجێەردا و د دوەەیو .
دراێژیچوارەم هروپەی اوە ا بە ا: دەوسەەەەژەرداا  گرەبوواەوەی  ە کر بەەەا ا بە اێو ا د مە ە وە جۆە وجۆەە

 مەبەسژا چرودێریەرداا ئەد ی د مودە  رکرا و پر پشژیەردا بە جێبەجێەرداا ئەم سژر  ییە.
ا بێپرسەەەەینەوە و یەکالکرداەوەی کەیسەەەەەکەەراا  ەاەەوە ا بە ڕێا کەەرە یا : اێر کرداا پر سەەەەەکەەراپێنجەم

 ارپێویس . اسیرسی ا یرسریا وید مودە  رکراا د دوەەی و اەهێشژنا پرەێ بەاو
 ژیچوارچێوەی سترات

سێەژەە د بەش بووە. بە سێەژەەی یەکەم د مە ە وە فەەمییەکرا هە سەاگراوایرا  سز ئەم سژر  ییە بەسەە
سەە کریە  سەى ا جێبەجێەردا کە  سژرا، دە ا هەەێم و مەومە ا یبۆ کر وە کە بریژین بە پەەبەمراا کوەد

ژرا بەاۆیوە رێ. ەى ا د دوەەی و د مە ە وە سەەەەەەبەاۆکرا کە دیو اا ا دەسەەەەپرنەەەەر  هەەێدا کوەدسەەەە
سیۆاایرچرودێ سژەی مرفا مر ڤ و کۆمی سپرکا، دە سژەی دە سەەبەاۆی ا د ە یا، دە هە بی ەدا و  برىی 

سییەکرا و کۆمە گەی مەدەاا کە  سیر سێەژەەی دووەم  ریبەت کر وە بە پرە ە  سا بەاۆدە رێ . دو  ر  ڕ پر
بە کەە ا  و میویر بەاۆدە رێ. سەەەێەژەەی سەەەێیەم  ریبەت کر وە  گەی مەدەاایەکرا، کۆمەیپرە ە سەەەیرسەەە

ا سەەو ت، ار ە بەهێ  و  و  ەکرا و دەەفەت و یچێوەی نەەیەرەە ریبەت. بە هەە یەک بەم سەەێەژەە اە بە چو 
نەکرا بۆ هەە یەک بە د مە ە وەکرا برس کر وە و دو  ر ئرمراىەکرا ار و شو  پالیڕوو، بە کۆ راە ەهەڕە اا ی

 . پێشەەش کر وە ێەردا بۆ هەە یەکێەیراجێبەج
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 دامەزراوە فەرمییەکانسێکتەری 
 پەەبەمراا کوەدسژرا: ١.١
ـــــــرۆڤە:  یە و بە  یەا  ەبا کوەدسەەەەژراەوە یپەەبەمراا کوەدسەەەەژرا د مە ە وەیەکا هە بیێردە وی نەەەەەەع ش

د مە ە وەیەکا فرە  یەا کە ەوە بە ڕووی پێەار ەوە بە دەاگا اە   بۆ ە  ١99٢هە وەبیێردەێ. بە سەەەەر ا 
    یریو  کرە ا.جیرو  اکۆمە ێ  پرە ا سیرسی

بە بو ەی نەڕی  ەاوە یو ، پەەبەمرا دە و از بەڕێا دەەکرداا یرسری اوێ و هەمو ەکرداەوەی  بەهێەەکان: خاڵە
 شەەژنااەهێیرسەەر بەەکرەەکرا و چرودێریەرداا مەومەت کرە  بز. پەەبەمرا کۆمە ێ  یرسەەری بۆ چرکسەەر ی و 

 بێیاەیەکاپەەبەمرا . بە ڕووبەڕووبوواەوەی  ەاوە یو  پر پشژە بۆ  یەاا جێبەجێەرە  ەاوە ا دەەکردووە کە
 . ا  ەاوە ا بگێىێاەهێشژندە و از ڕ  ێەا کرە  بە  کە بۆ دەسژپرکا دەوس  کردووەهەمیشەیا 

ــان: یو  بە خــاڵە اوازەک اوە  ژرا بە بو ەی اەهێشەەەەژنا  ە مراا کوەدسەەەە چرودێروب پەەبە ا دەسەەەەەى ا ی ەی 
. م بە بە ئرسەەژا چروەڕو اا اە   اەبووە ئەەکە بە پێشەەینەکراا، هەاگروەکراا، کە یەکێەە بە و جێبەجێەردا

کەسەەە بەهێ ەکرایرا  ، ەوەەکرا بەەپرسەەە یەکەم و اروەا بىیرەەکراا اۆیرا اراێراە ارو پەەبەمرا. بەو جۆەە
ارو مەومەت یرا بە دەەەوەی پ ارو م بەکرایرا دەمێننەوەیرا دەڕ اە  ما . بەهۆی سەەەەیسەەەەژەەەبەمرا و بە 

کر وەی هە بی ەدا، هروسەەەاگا بە  وێرەی پسەەپۆڕی بەارو پەەبەمرا  ێەچووە و  یر ر ئەو اە دەاگ دەهێنن و 
 دەبنە ئەاو ما پەەبەمرا کە دە و ان وەکو کەسریە یا  شژا دەەبەەوا و سەەاىا اە   ڕ بەێشن.

ە ە وەکراا جێبەجێەرداا پەەبەمرا دەسەى ا چرودێریەرداا مەومەت و د م ،یرسر بە  وێرەی دەەفە ەکرا:
سەى ا بەەکرەکرداا  شوو، هەەوەهر دە سرکراا پێ سر و هەمو ەکرداەوەی یر سەى ا دەەچو اواا یر هەیە، دە

بە  ەوە دەەچووا، هەیە. دە و از ڤیژۆی سەەەەەە کا هەەێم ٢٠٠3یرسەەەەرکراا عێر ق کە بە دو ی  (ئینێر کرداا)
بەسەەەەەە سەەەەێا ئەاو مەکراا. پەەبەمرا بودجەیەکا  کر ا ڕە ەرداەوەی یرسەەەەرکرا  ێپەڕێنا بە دەاگا دوو

کراا  یر و د مە ە وە یو هروبەش بە ەڵ م ەرت بۆ پر ەەی  ارا ب  ریبە ا هەیە کە دە و از بەنەەەەێەا  ەە
ەێ ی و کۆمە گەی مەدەاا بۆ پر سەەەەەی هۆنەەەەیەەرەکرداەوەی اە ەە  و فەەمەەرابەە اا دەو ەت بۆ اۆپەەر

یکرە ا و سەەەەەاژەەی  وێیینەوەی پەەبەمرا بخرێنە ا مەت دە یە یەرداا  ەاوە ا. هەەوەهر دە و ارێ ڕ وێ
 وێیینەوەکردا بە بو ەەکراا  ەاوە ا. سەەەاژەەی  وێیینەوەی پەەبەمرا دە و از کۆاێر او و وەک نەەۆ  بۆ 

و کوە ە ە  ەە ا ڕ ننبیری سپۆت بە هەمرهەاگا بە  ەڵ و و ئەاىرمبو تهروکرەیەرداا پر سەی چرکسر ی 
ىو ە و  ر مرا ئر یر باڵو فیلدا  یو ەرت بۆ ئەوەی بە م مردە ب ئر اوە ا  گرەبوواەوەی  ە او بە بو ەی بەەەا یبە دە

سژەرداا  س  و ڕ ەارمەاووس و چر کو اراا کۆمە گەی  اهروپەیدرابەرێژەوە.  هەەوەهر دەو بەارو ئەکردیدی
 ر بەرت.ا فر و اژیمەدەاا بۆ پر سەی چرکسر 

شە سیرسییەکرا ببنە هۆی پێویسژە ڕەچروی ئەوە بەرێ کە هەم هەڕەشــەکان: وو کرت ئە ەەی ئەوە هەیە کە کێ
پەکخسەەەەژنا پەەبەمراا کوەدسەەەەژرا، وەکو ئەوەی پێشەەەەژر ئە مووا کر وە. هەەوەهر پەەبەمراژرە ا بە اێو ا 

 ێ  بەەەەوەاوییەکراا اۆیرا یرا بە  ێپەڕ اواا یرسەەر پێویسەەژەکرا کر اۆبو ەدااۆیرا ڕێەبەەوا بەسەەەە 
 مە رسییەوە. بەکرایرا دەکەواە م 

 ئامانجەکان و پالنی جێبەجێکردن
 :ئرمراىەکرا

پەەبەمرا هەمو ەکرداەوەی یرسەەەەرکرا و دەەچو اواا یرسەەەەری پێویسەەەە  بۆ پر پشەەەەژیەرداا پر سەەەەەکراا آ. 
 چرکسر ی و اەهێشژنا  ەاوە ا بەر ە کرەی بەپێشینەی اۆی.
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یرسەەری دەسەەژەی دەسەەپرکا، یرسەەری دیو اا بەمراا کوەدسەەژرا یرسەەرکراا وەکو پێویسەەژە پەەبۆ ادوواە: 
 چرودێریا د ە یا هەمو ە بەرێژەوە.

ب. پێ   ەو وبوواا سەەەر ا د ە یا، بودجەی  شەەەژا بۆ پەەبەمرا بنێردەێ  بۆ ئەوەی بە کر ا پێویسەەە  و 
 .ێ دیرەیەر ود  پەسنوبەر

و ە هەبێ  هروسەاگا ێ  بێ  ببۆ ئەوەی سیسژەما هە بی ەدا بە جۆەج. یرسری هە بی ەدا هەمو ەبەر ەوە 
 بە اێو ا پسپۆڕییەکرا بۆ پەەبەمرا بگەڕێنێژەوە.

پرکا، . د کرا و دەسەەەەژەی دەسەەەە مرهەاگا بە ەڵ   اەۆ اوکۆاێر او و بە هە بۆ  نەکشەەەەۆ  بەرێ و و کۆڕبە
  ا.اوە ە ی اەهێشژنا ێژو ۆکردا و ئەاىرمو اا   وێیینەوەی   اسژا بە بو ە

  یرسەەەری پوا  بە کر ا ێبە کۆمە  یراا ەمرەەی یرسەەەرکرا و چىکرداەوەیدەەبرەەی   ە. بێەۆ ینەوەی وەد ه
 بەرێ . و ،پێویسژ

کرەی و مرەەیەک ڕ وێی ێ  ە مرا بە جۆە یرا بە پەەبە کرا کرە ا و پسەەەەپۆڕییە مرەەی ڕ وێی ێو چوواەوە بە ە . پ
 کرەبەەا. ا بەوێو ا  ەاوە اەهێشژن ریبەت بە بو ەەکراا چرکسر ی و 

 بەجێکردن:پالنی جێ
کر ا  میژۆد دەەکەو ەکرا  یەاا پر پش  کۆد

 جێبەجێەردا
 اپەەبەمرا و سەە کریە ی آ

هەەێم و مەومەت و 
 ی دەسپرکادەسژە

فەە هرمەرداا  ەمینەیەکا 
یرسریا  واىرو بۆ اەهێشژنا 

  ەاوە ا

ا اێو ا یهەمرهەاگ
  یەاا پر پش 

٢٠٢٢-٢٠٢١ 

ا یریە و سەە ک پەەبەمرا ب
 مەومەتهەەێم و 

نەفرفیەت بە اەەجا و 
 ا یرسرید هرت، سەەوەە

ا اێو ا یهەمرهەاگ
 هەەدوو دەسەىت

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

پەەبەمراا کوەدسژرا، م بە  ج
سیرسییەکرا، کۆمیسیۆاا 

برىی سەەبەاۆی هە بی ەدا 
 و ڕ پرسا

 ێى اەوەی هروسەاگیا 
پسپۆڕییەکرا و سەەکەو نا 

ەە  یا بە بو ەە کەسراا اروەا نر
 جۆە وجۆەەکرا بۆ پەەبەمرا

هەمو ەکرداا یرسری 
 هە بی ەداەکرا

٢٠٢٢ 

پەەبەمرا و دەسژە و  د
   اەۆکرا

بەنو ەیەردا بە بەە کرداەوەی 
 ا دەە  ەاوە ایهۆنیرە

هەمرهەاگا بە ەڵ 
د مە ە وە 

 جۆە وجۆەەکرا

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

پەەبەمرا، ئەاىومەاا  ه
، دەسپرکاد دوەەی، دەسژەی 

راگەی هەمرهەاگا و ەەمف
بەدو د چووا بە ئەاىومەاا 
وە یر ا، د و کرەی  شژا و 

و ڕێەخر وە  ئەاىومەاا نوە 
 اێودەو ە ییە  ریبە دەاوەکرا

اەهێشژنا بەەیەکەەو نا 
 یرسریا

دە  رکراا پر پش  ئەو 
یرسریراە دیر سە دەکەا 

 نێک بخرکە پێویسژە یە

٢٠٢-٢٠٢١3 

اا ئەد ی پەەبەمرا بە کەردچر  ا پەەبەمرایسەە کریە  و
 بو ەی اەهێشژنا  ەاوە یو 

د اراا پێوەەی پسپۆڕی 
و بێار وویا بۆ 
 دەسژنیشراەرداا

 ڕ وێیکرەەکرا

٢٠٢٢ 
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 دەسەى ا جێبەجێەردا ١.٢
 ا هەەێدا کوەدسژرایسەە کریە  ١.٢.١

و ەکر و اروەا ی هەم٢٠٠٥ی سەەر ا ١دەسەەەى ا جێبەجێەردا و بە  وێرەی یرسەەری ەمرەە بەنەەێەە بە  :شــــرۆڤە
 بگێىێ.   ی و اەهێشژنا  ەاوە یو  ڕ ڵکۆمە ێ  دەسەى ا  راگە کە دە و از بە پرسا چرکسر

 ێرەپى ەەی بۆ چرکسەەر ی هەبووە و بێیاەی  ریبە ا بۆ ئەم بو ەە پێەاێنروە. بە ٢٠١١ار ە بەهێ ەکرا: بە سەەر ا 
ەهێشەەژنا مە ە وەیا بۆ چرکسەەر ی و ا،  ەمینەیەکا یرسەەریا و د ی بێیاەکراا چرکسەەر ی ڕ نەەنریا پێشەەنیر
  ەاوە ا سر  بوو. 

سەە کریە  خاڵە اوازەکان: سری  ا هەەێم، ئەو د مە ە وەیە کۆمە ێ  ڕ  ا  راگا جێبەجێەرەی یبە  وێرەی یر
بەىم ئەو جیرو  ییە سەەیرسەەییەی هەیە  ، ی بەرتبە کوەدسەەژرا هەیە کە دە و از هروکرەی پر سەەەی چرکسەەر

وێى ی ئەوەی چەاو سەەەەر ە وەکو د مە ە وە هەیە، بەىم هێشەەەەژر  گە ئەو ڕ  ە  و   بەرت.بەارو م بەکرا، ڕەا
 پەیەەەی کرە ێىیا د مە ە وەکە بە ڕووی بەڕێوەبەە یە ییەکرا وەکو پێویس   ەو و اەکر وە.

بە  ەداا سەە کا هەەێدا کوەدسژرا و بە  وێرەی هەمو ەی اوێا یرسرکە بە دو یین اوبا هە بی دەرفەتەکان:
   ەینەیا فر و اژر بەسەەەەە پێگەی ئەو د مە ە وەیە بەارو ییەکا ایشەەەژیدرای، کۆدەاگ٢٠١9بە سەەەر ا (١)ەمرەە 

سەە کریە  س  بوو.  سژرا دە و اێ  ڕ ڵ بە کۆکرداەوەی پرە ە یم بەکرا دەو سییەکرا ا هەەێدا کوەد سیر
سر ی بگێىێ . دە و اێ  ڕ  ێەا کرە  سەی چرک شژیەردا بە پر  سییەکرا کۆ بە یبۆ پر پ سیر کرداەوەی هێ ە 

سەە کا هەەێم  . بەو پێیەیهەبێ  ەی هەەێدا کوەدسژراوسینەوەی دەسژووبۆ  ەو وکرداا پر سەکراا او
اا یەکخسەەژن و ڕێەخسەەژنا هێ ی ڕ  ا برىی بە پر سەەەکر  سەەەە کا هێ ە چەکو ەەکراا هەەێدە، دە و اێ

 بەبەەئەوەیە. ە بۆ ئەم پر سەەەەەیە بەبرە ردو ی نەەەەەڕی د ع ،  ەمینەک  ،پێشەەەەدەە ەی کوەدسەەەەژرا هەبێ
  دە و اێەەسەەەەەە کا هەەێم پەیوەاەەوی و بینەا بە ەڵ دەو ەت و د مە ە وە اێودەو ە ییەکەەرا هەیە، 

 ئەو ەوسەەەژەرداا هەمرهەاگا بە ەڵەکا  ەوەەی پر سەەەەی چرکسەەەر ی بز بە کوەدسەەەژرا بەڕێا دیهروکرەی
 ە. اد مە ە و
 ێ  پەیوەاوی اێو ا هێ ە بەنەەو ەەکراا مەومەت ە هەە پرس و بربەئەوە هەیە بە سەەە ئە ەەی کان:هەڕەشـــــە

 . هەبێ   ەاوە ا اەهێشژناا اەەێنا بەسەە ڕ  ا ئەو د مە ە وەیە بە پر سەی ی ێەبچێ  و کرەیگەە
 

 جێبەجێکردنئامانجەکان و پالنی 
 ئرمراىەکرا:

 ە.یار ەکراا ئەم سژر  ی آ. پر پشژا د مە ە وەکراا جێبەجێەردا بەرت بە چرکسر ی و جێبەجێەرداا
 اب. کۆبوواەوەی دەوەی بە سەە کا م بە سیرسییەکرا بەرت بۆ ئەوەی ببنە بەنێەا  راگ بە هروپەیدراێژی

 ایشژیدراا دەە  ەاوە ا.
ەی هەەێدا وسەەەینەوەی دەسەەەژووبە پەبەکردا بە او و هروکرەییرا بێ  تهێ ە سەەەیرسەەەییەکرا بو  ااج. هر

 کوەدسژرا.
شژا مەومە  نژر بى اە ا هەەێم و د مە ە د. پر پ سر ی بر سەکراا چرک وەکراا چرودێری بەرت بۆ ئەوەی پر 

 پێشەوە بە ڕێگری هەمرهەاگیەردا بە ەڵ د مە ە وە اێودەو ە ییەکرا.
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 پالاا جێبەجێەردا:
کر ا  میژۆد دەەکەو ەکرا پر پش  یەاا  دکۆ

 جێبەجێەردا
هەەێم و  اسەە کریە ی آ

 مەومەت
 ااگەمرهەه بۆ چرکسر ی پر پشژا ایشژیدراا

 پش  پر اایە 
٢٠٢٥-٢٠٢١ 

سەە کریە ا هەەێم و م بە  ب
 سیرسییەکرا

فر و اەرداا بر اەی پر پشژا و 
 هروپەیدراا ایشژیدراا دەی  ەاوە ا

کۆبوواەوەی 
 دەوەی

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

هەەێم، پەەبەمراا  اسەە کریە ی ج
 کوەدسژرا، م بە سیرسییەکرا

ڕێا  پژەوکرداا د مودە  رکرا بە
کرا بە جیرکرداەوەی دەسەى ە
  وێرەی دەسژووە

هەمرهەاگا 
 یەاا 

  شپر پ

٢٠٢٢-٢٠٢١ 

ا هەەێم، یسەە کریە  د
فەەمراگەی پەیوەاوییەکراا 

اێودەو ە ییەکرا، دەەەوە،  یەاە 
 دەسژەی دەسپرکا

 یر رکرداا پر پشژا بۆ پر سەی 
ا یچرکسر ی بەڕێا وەە ر نا هروکرە

ە جۆە وجۆە بە د مە ە و
 اێودەو ە ییەکرا

هەمرهەاگا 
 یەاا 
 پر پش 

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

 مەومە ا هەەێدا کوەدسژرا١.٢.٢
ە بە جێبەجێەرداا یرسرکرا بە  شژا. د مە ە وە، بەەپرس ١99٢مەومە ا هەەێدا کوەدسژرا بە سر ا  شرۆڤە:

شژنا  ەاوە ا  هەاوێ پالاا جۆە وجۆەی  ریبەت بە د بە مروەی ڕ بردوو هەبووە  نەفرفاو موکدى اا اەهێ
بە کربینەی اۆیەمو ، اەهێشەەژنا  ەاوە ا بۆ ە یەکێ   .(3١/٥/٢٠١7، بە ٢١١ەمرەە  بىو اە، وەمریعا کوەدسەەژرا،)

ی (٢)ی و  ەی و یەکەم یرسەەرش کە بۆ ئەم مەبەسەەژە دەەچووە، یرسەەری ەمرەە بە کرەە بەپێشەەینەکراا بەەارمە
ر ە و بەاشین و ئیدژیر   ەکرا و اراەاشینا بە هەەێدا ە کە بە یرسری چرکسر ی بە مووچە و دەەم ٢٠٢٠سر ا 

پى ەەی یرسەەەەر   دە و اێمەومە ا هەەێدا کوەدسەەەەژرا بە  وێرەی یرسەەەەر  عێر ق اروار وە. -کوەدسەەەەژرا
 ا پەەبەمراا کوەدسژرا بەرت.پێشەەن

سژرا خاڵە بەهێەەکان:   کردووە. ئە موواا بە بەڕێوەبردا بە مۆارغا جۆە وجۆە پەیو مەومە ا هەەێدا کوەد
و  کرابەەدەو م پرە ە بەهێ ەکراا کوەدسژرا بە دەوسژەردا و سەەکرد یە ا کرداا کربینە د بە مروەی ڕ بردوو

کربینە ئر  یە یاکربەنەەەەو ەبووا، ئەمەش هێ ی بە  مرمگیری و  یرەد ا  او وە بۆ ئەوەی ڕێیەیەک بە سەەەەە بى
و   چرکسەەر ی بگێىێ کراا بو ەیداا یرسەەرپیشەەرابو ت. بە  وێرەی یرسەەر دە و از ڕ  ا  ەوەە بە جێبەجێەر

مرمە ەی ڕ سژەواۆی  مەومە ا هەەێدا کوەدسژراڕێگری بەرت بە  ەنەاەکرداا  ەاوە ا و دەەفە ەکراا. 
بە ەڵ اە   هەیە و دە و از بە میەرای ما چرودێری ارواۆیا،  وو دەسژا بگر ە کەموکوڕییەکرا. بە ڕووی 

 ەاەەوە ا و اەهێشەەەەژنا کەەرەمەاەەوە کە دە و ان بە پى ەەکەەراا  و اەەری مر یا، اەەروەا ەمەەرەەیەکا   ە 
دە و از بودجەیەکا پێویسەەەەە  بۆ  تمەومەبەە کرداەوەی هۆنەەەەیەەرەی ڕ ڵ بگێىا. بە ڕووی د ە ییەوە، 

ا  شژییەوە بە بەە وەد بە مەومە ا یاەهێشژنا دەەفە ەکراا  ەاوە ا  ەەارا بەرت. بە ڕووی ا مە گو  ە
سژر  ییی   شژا جەمروەەی بۆ پى ەەکراا  یعێر ق، پى ەەی  رد کردووە. بە راگا ئەاىرمو وە کە ئەمەش پر پ

ە کە دە و از بەە ری بە سەەەەەمرمگیری بەرت و اروەا هێ ی ڕووی سەەەەەەبر ییەوە اروەا هێ ی پێشەەەەدەە ەی
پۆبیو و ئرسەەەریشەەەە کە بە اروچەیەکا پىکێشەەەەد  ئرە مییەکا  ەوەەیرا د بینەردووە کە جێگری سەەەەەاىا 

ار ار ێەااە ەا  کراا دیەەیە و وەکو  بریەاا   ەی بە  ئەەێنا وچە یراەوە،  ارسەەەەر وە. بە ڕووی پێەەوە ە
د وە. ئەمەش کرەیگەەیا ئەەێنا  ەبا و ئیژنا کوەدسژراهسنرمەی فرەئرینا و مە وەی و پرە سژنا اروفرەکلژ

ەێدا کوەدسەەژرا بۆ سەەەە پر سەەەی سەەر  اا کۆمەىیە ا بە اێو ا پێەار ەکرا اۆیرا و بە ەڵ مەومە ا هە
 دەوس  کردووە.
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بردوو، دەەفە ا  ەاەەوە ا  خــــاڵە اوازەکــــان: یا بە ڕ  اۆ ێری اەەرو هۆی  و  ی چەەرود بوپبە و اەەروە بەەیەەو 
. کەەرەمەاەەو اا کەە ا  شەەەەژا بە دەەەوەی پێویسەەەەژا و بەبز ڕەچەەروکرداا و د مە ە وەکەەراا مەومە ەە

ا ەمرەەی ییژا کرەکردا کردووە.   ە مێەا دیرەیەر و د مە ە وا، ئەمەش کرەیگەەی بەسەەەەەە کو ەسەەەەیسەەەەژ
و  ەاکە دەو م ارک نبب فەەمرابەە اا کەە ا  شژا دەەفە ا دەوس  کردووە کە فەەمرابەەی بنویو ە دەوس 

چە وەەدە را. ئەم دیرەدەیە کرەیگەەی بەسەەەە ئەد ی فەەمرابەە ا بە  شەەژا کردووە و هەسەە  کردا بە ومو
م و د مە ە وەیەکا  ریبەت بۆ ەسەەەەیسەەەەژ نەەەەو ووە. بە پرڵ ئەمەبێو دی و اەبوواا بێپرسەەەەینەوە  یردی کرد

 . ەبووەهە سەاگراواا فەەمرابەە ا و پلەبەاوی ا
هەاوێ  بە و هەەموواا م با بەسەەەە  پێشەەوو ەبر ییەوە، هێشەەژر ئرسەەەو ەەکراا دوو ئیو ەەیابە ڕووی سەەە

 مە ە وەیا ەاەردا و بە دپر سەەەەی بێالی  ر ڕ دەیەک مروە، ەوەهێ ەکراا پێشەەەدەە ە و ئرسەەەری  و پۆبیسەەە
اەوت، هێشژر  ەییەوە، وێى ی د هر ا ارواۆیا و فر نژناوکرداا ئەو دە  ر هەسژیرە اە سسژە. بە ڕووی ئربو

مەومەت بە ەی دەوسەە  کردووە. وئربو جێگیریائەمەش ار ،بە ڕێیەیەکا  ەوەە پشەە  بە بەغو  دەبەسەەژرێ
سژر  ییی  س کەە ا ا مە گو  ەی پالاێەا  سژا چ وەکو پێوی بۆ  ەبووەا روەڕو اا و د او  یا اە  بە ئر

 . رێ سەەمریە و  ەی بە و ەاوەوسژا وپەەوەەدەد  ا کشژوکرڵ و ەن  و  و  ە وڕێگروبرابو ەەکرائەوەی بە
ا هێ ە یئە ەە سەەەەەەدەمێەە   ەاەەوە ا وەکو چەکا سەەەەیەەرسەەەەا بەکەەرەهێنر بز، ئەمى  کۆدەاگ دەرفەتەکـــان:

 ەاوە ا و سەەەەاسەەژنا پر سەەەی چرکسەەر ی بۆ ە دەەفە ێەا  ەوەە بە  اسەەیرسەەییەکرا و اە   بۆ دە یە ی
یرسەەەەری  راگ دەەچووا، مەومە ا  بە مروەی ڕ بردوود بەەدەم مەومە ا هەەێم  ر هەاگروی کرد ەی بنێ . 

یرا ئەوەی پێویسەەەەژا بە  یراە بىەاسەەەەێنز  یرسەەەەر ىرو بۆ جێبەجێەرداا ئەو  هەەێم دە و از  ەمینەی  وا
ەی بۆ ئرمردە بەرت و ڕەو اەی پەەبەمراا بەرت. ئەم یرسەەەەریراە  ەمینەی یرسەەەەریا و ە هەمو کردا هەیە، پى

شژناد مە ە وەیا  راگ بۆ  نەڕی د ع  و  ٢٠١4 ەاوە ا اۆش دەکەا. وێى ی ئەوەی بە دو ی  اەهێ بەهۆی 
کرێ  ەد، بەىم بە مۆارغێەا ارهەمو ەد   ێپەڕی، دووچرەی کێشە بووەوە مەیر اەکراا دیەە د اا کوەدسژرا

 و مەومەت پێو چوواەوەی جودی بە  وەکو دەەفە ا اۆهە سەەەەەاگراوا سەەەەەیربەرێ ئەم مۆارغەی ئێسەەەەژر
 اەەجییەکرا و کرە یا د مە ە وەکراا بەرت.  د هرت و

ـــــــەکان: کە  یر رە بە پێو ویسەەەەژیا د مە ە وەکرا بە  وێرەی سەەەەژراو ەدە ا ەمرەەی فەەمرابەە ا ی  ە هەڕەش
ە ر اا بەسەەەە بودجەی کوەدسەەژرا و کرەیگەەیا ار پیشەەا بەسەەەە ئەد ی ئیو ەیا رباێودەو ە ییەکرا، بۆ ە 

 ێەە ەرداا کرەەکراا م ب بە ەڵ مەومەت بۆ ە مە رسەەا بەسەەەە پر سەەەی  د مە ە وەکرا بەجێاێشەەژووە.
سر ی. س چرک شژا بە ڕێگری جۆە وجۆە ژدە سەەمریەد ەە اروەا بەەەەوەاوییە برىکرا بە کەە ا   ژێوەەد اا 

  ی کرەیگەەیا اەەێنا بەسەە کۆی پر سەی چرکسر ی دەوس  دەکرت.ەەئە 
 ئامانجەکان و پالنی جێبەجێکردن

 ئرمراىەکرا:
 : یەوەلە ڕووی ئیداری

بەڕێا هەمرهەاگا اێو ا د مە ە وەکراا مەومەت و  Self-Monitoring –بەهێ کرداا چرودێری ارواۆیا  .أ
مراگەی مرهەاگا و بەدو د چووا. فەە مراگەی هە چرودێرییەوە  فەە کراا  اروبر و دەکرێ بەڕێا د مە ە وە

 ا ارواۆیا بەارو کەە ا  شژا بەهێ  بەرت بۆ ئەوەی دەەفە ەکراا  ەاوە ا کەم ببنەوە. یپر سەی چرودێر
 ا بۆ ەمرەەیەکا  واىرو کە بە ەڵ د اا هەەێم بگواىێ .ب. کەمەرداەوەی وە  ەە ەکر

ە ر ن بە   ە جۆەی مەرداەوەی ڕ  ین، ئەمەش دەبێژە هۆی بەفر و اەرداا مەومە ا ئەبیەژر اا بۆ کەج. 
  ەاوە ا. 
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د. د  ینەوەی میەرای ما یرسەەەەریا و کرە ێىی کە ببێژە هۆی ئرسەەەەراەرەی بۆ ئەو فەەمرابەە اەی دەیراەوێ بە 
کەە ا  ریبەت ا مەت بەەا. بۆ ادوواە هەمو ەی ئەو مروەیە بەرێ  کە فەەمرابەەی کەە ا  شژا دەیەوێ 

  ا بز مووچە وەەبگرێ  بۆ ئەوەی بە کەە ا  ریبەت کرە بەرت.مۆ ە
بەە کرداەوەی ئرسژا پیشەیا فەەمرابەە اا کەە ا  شژا بەڕێا کرداەوەی اوبا جۆە وجۆەی ڕ هێنرا و ه. 

 یرسر و ڕێندرییەکراا  ریبەت بە ڕەفژرەی پیشەیا. جێبەجێەرداا
ما ەۆ یەکە ئیو ەییەکرا و پەیىەوکرداا سەەیسەەژکەمەرداەوەی ڕ  ین بەڕێا نەەۆڕکرداەوەی دەسەەەىت ب و. 

 یەک پەاىەەەیا. 
 . جێبەجێەرداا یرسەەر و ڕێندرییە بەەکرەەکرا  ریبەت بە ئر ۆ ۆڕی پۆسەەژە ئیو ەییەکرا و د مە ە اواا اە   

سژە ئیو ەییەکراا او ە وە یر و پۆسژە سیردییەکرا بەسەە بنەمری بێار وویا و پسپۆڕی و نرەە  یا بۆ پۆ
سر بەەکرەەکرا دووە ب سژراەی کە بە  وێرەی یر شەێنەی م با. بۆ ادوواە: یەکالکرداەوەی مروەی ئەو پۆ ە پ

  ەو و بووە. مروەیرا
 :یەوەریولە ڕووی ئابو

ایشژدراا و بەەھەما اۆمر ا و پشژبەاۆبەسژن، بۆ ئەوەی چیژر اە ەا کوەدسژرا ا یأ. بەھێ کرداا ئربووە
  .وەاەبنە مەیر اا جۆە وجۆەووبەڕووی ڕ

سەەچروەکراا د هرت بۆ ئەوەی بە پرڵ اەوت و بودجەی بەغو ،  سوودی هەەێدا ب. فر و اەرداا  سژرا  کوەد
ێ کراا دیەە وەەبگر چروە سەەەەرونەەەەژییە یر ر بە سەەەەەە چروەی د    ەرت بۆ و سەەەەەە یو  ب هرت پە یەەی د 

 ەی.وا ئربویسەمرمگیر
 ەکراا دیەە، وەکو کشژوکرڵ و پیشەسر ی ج. هەمو ەکرداا یرسری وەبەەهێنرا بە جۆەێ  وەبەەهێنرا بە کەە

دەکر ە اروەا سەەەەەچروەی هەەێم ەبا کرەی بەەدەو م بۆ اە   د بین دەکرت و و  ەنەەەژیرەی بەرێن کە ه
 .دیەەی د هرت

ەی و سەەمریە و  ەی دەکرت وکە کرەئرسراا  یر ر بۆ  ەنەی ئربوهەەێم ما براەا بە ەپێشخسژنا سیسژد. 
سەەەەمریە بەهێ  دەکرت و ڕێگری بە سەەپا کرداەوەی پرەە و جۆەەکراا  یە ما چرودێری و جوەو سەەیسەەژ

 دیەەی  ەاوە ا دەکرت.
نێو  ێ  کە یرەمە یوەە سژەما برج و  ومرگ بە  سی سژنەوەی  شژنا ه. ڕێەخ سر ی و اەهێ سەی چرک ی پر 

  ەاوە ا بێ .
نرو کەمەر براەا بۆ هەموو فەەمرابەە اا کەە ا  شەەەەژا بە پێ داەوەی دەەفە ەکراا و. کرداەوەی هەەمرەی 

  ەاوە ا بە کەە ا  شژیو .
 :یەوەلە ڕووی سیاسی

اەهێشەەەەژنا سەەەەیدری یەکخسەەەەژنەوەی  ەو وی جومگەکراا مەومەت و د مە ە وەکراا دیەەی ئیو ەی و أ. 
ێوەەد اا م با بە ژکۆاژر  ا م با بەسەەەەەە ئیەەو ەە و   اە سەەەەیەەرسەەەەییەکەەرا و ڕێگریەردا بە دەسەەەەژ

 .و کرەوبرەەکراا کەە ا  شژی
ئربو بە ێگریەرداڕ ب. ئە ەە وەکو هەە کۆمپرایر و  ،ەی و سەەەەەەمریە و  ەیوبەەپرسەەەەراا م با بە کێبىکێا 

ارو کێبىکێوە،  چرودێرسەەەەەەمریەد ەێەا دیەەش بێنە  یرا و یپێویسەەەەژە  کرا او بخرێژە سەەەەەە پى ەە ا  و
 . یژا بۆ کەس اەکرێ چروپۆنا بە بەفیى د ا و ار پا کو 

اج. هەو و ا بۆ فر و اەرد بە  ریبەت د هر ا اەوت بۆ ئەوەی مژدراەی  ،رواۆیااا نەەەەەفرفیەت بە د هر ا 
 . اە   و دەسەىت پژەو ر بێ
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دیەەی ارو مەومەت بەڕێا ڕەچروکرداا پێوەەەکراا بێار وویا  ه. جگە بە پۆسژە سیرسییەکرا، پۆسژەکراا
 و ئە مووا و پسپۆڕی بەبز بەبەەچروکرداا ئینژیدری سیرسا بەڕێوە ببرێن.

 :یەوەلە ڕووی سەربازی و ئەمنی
 د  بەرێ .م بریە ا بەارو پۆبیو، ئرسری  و پێشدەە ەڕێگر اەدەێ  کە  .أ
 پرسەو اا بەەپرسەکرا کە  واىرو بێ  بە ەڵ پر سەکراا چرکسر ی.دووبرەە ڕێەخسژنەوەی ەمرەەی  .ب

 ژژێوەەد ا بەەا.ەسد هێ ە ئەمنییەکرا بە ڕوود وە سیرسییەکرا و پر سەکراا هە بی ەداڕێگر اەدەێ  ج. 
 بە ڕووی ا مە گو  ەیا  شژییەوە: 

کراا  .أ اوە ا بە پر  ر مە یرەی دەە  ە برىجێەرداەوەی  و رە و  هۆنەەەە نواا  و  وە  ەە ا پەەوەەدە و اوێ
 هاندانی ئەنجامدانی توێژینەوەی زیاتر لەم بوارەدا.

 هراو اا  وێیینەوەکردا بە بو ەی چرکسر ی و اەهێشژنا  ەاوە ا. .ب
پر سەەەکراا چرکسەەر ی و اەهێشەەژنا  ەاوە ا بەارو و رەە ئرینییەکرا و چر کییە ئرینییەکراا  یو ا بەج.  راگ

 و کرەوبرەی ئرینا. وە  ەە ا ئەومر 
هروەدەکرداا دەەمرا و بریەاو اا  یر ر بە چرواشەەراواەوە بە کەە ا  ەاوەوسەەژا بە  ریبەت بە بو ەەکراا د. 

 اا د هر ەکراا ئەو کەە ە.اەاۆنخراە مەومییەکرا و چرودێریەرد
ننبیری بەەارمە و پال ننبیریا دەە  ەاوە ییەوە، وە  ەە ا ڕ  سر ی و ڕ  اا  واىرو ئرمردە ه. بە ڕووی کلژووە

بەرت. بەەارمەی هروبەنەەەەا هۆنەەەەیرەی بە اێو ا دەسەەەەژەی دەسەەەەپرکا و وە  ەە ا ڕ نەەەەنبیری و  و ا 
ەبەسەەژا  یردکرداا هۆنەەیرەیا دەە  ەاوە ا بەارو ڕێەخر وەکراا کۆمە گەی مەدەاا باێنرێژە کریەوە بە م

 اە   و بەارو فەەمراگەکراا دەو ەت.
اا نەفرفیەت و بێپرسینەوە بە کەە ەکراا  و سژنەوە و  ەیراوا و وەبەەهێنرا و. بەەدەو میو ا بە پەیىەوکرد

 بە مەبەسژا اەهێشژنا مۆەاەرەی.
 پالنی جێبەجێکردن

 :یەوەلە ڕووی ئیداری
کر ا  میژۆد دەەکەو ەکرا ر پش  یەاا پ کۆد

 جێبەجێەردا
فەەمراگەی هەمرهەاگا و  آ

بەدو د چووا، دەسژەی 
ا یچرودێردەسپرکا، دیو اا 

 ا  شژاید ە یا، د و کرە

بەهێ کرداا چرودێری ارواۆیا 
بۆ  مەومەتد مە ە وەکراا ارو بە

ئەوەی اۆیرا ڕێگری بە 
 دەەفە ەکراا  ەاوە ا بەەا

هەمرهەاگا  یەاا 
 پش پر 

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

پەەبەمراا کوەدسژرا،  ب
مەومە ا هەەێدا 

 کوەدسژرا

هەمرهەاگا  یەاا  د مودە  رکراچر کژربوواا ئەد ی 
 پر پش 

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

مەومە ا هەەێدا  ج
 فەەمراگەی)کوەدسژرا  

 ( ەکنۆبۆەیری   ایرەی

اێر کرداا ڕ ییەرداا کرەەکراا 
و بە  اە  ، کەمەرداەوەی ڕ  ین

ا رداا د مە ە وەکرائەبیەژر ایە
کە دەبێژە هۆی  مەومەت

 کەمەرداەوەی دەەفە ا  ەاوە ا

مەومە ا هەەێدا 
 کوەدسژرا

٢٠٢٥-٢٠٢١ 
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پەەبەمراا کوەدسژرا،  د
مەومە ا هەەێدا 

 کوەدسژرا

کەمەرداەوەی فشرە بە سەە کەەت و 
بودجەی  شژا، کرداەوەی دەەفەت 
بۆ ئەو اەی دەیراەوێ د هر ا  یر ر 

 ت بەدەسژباێننبە کەە ا  ریبە

یرسر  هەمو ەکرداا
 ریبە ەکرا و 

ڕێندرییەکراا وەە ر نا 
 مۆ ە ا بز مووچە

٢٠٢٢-٢٠٢١ 

فەەمراگەی هەمرهەاگا و  ه
بەدو د چووا، دەسژەی 
 دەسپرکا، وە  ەە ەکرا

ا یهۆنیرە بەە کرداەوەی ئرس  و
ا فەەمرابەە اا کەە ا یپیشەی

 شژا بۆ ئەوەی ئەەک و مرفەکراا 
ب  ان و بە دەەفەت اۆیرا برنژر 

دەوسژەردا بۆ  ەاوە ا 
 دووەبەەواەوە

هەمرهەاگا  یەاا 
پر پش  بۆ کرداەوەی 

اوبا بەەدەو م، 
ئر رد ەبووا و 
جێبەجێەرداا 

ڕەفژرەی  ڕێندرییەکراا
ا فەەمرابەە اا یپیشە

 کەە ا  شژا

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

پەەبەمراا کوەدسژرا،  و
ئەاىومەاا وە یر ا، 

وە  ەە ا ارواۆ، یەکە 
مەومە ە و ەی و ئی

 اۆجێییەکرا

کەمەرداەوەی ڕ  ین و 
نۆڕکرداەوە و د بەنەرداا 
ا یدەسەىت بە ئرمراىا ئرسراەرە

یرا و اەهێشژنا کەبێن یکرەی هروى 
 و دەەفەت بۆ  ەاوە ا

هەمرهەاگا  یەاا 
 پر پش 

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

مەومە ا هەەێدا   
کوەدسژرا، دەسژەی 

 دەسپرکا

اەمراەوەی کەسێ  بە    ە
سوود وەە ر ن بە  ژەکرا وپۆس

ئە مووا و و ەی اوێ بە مەبەسژا 
برنژر بەڕێوەچوواا کرەەکراا 

کەە ا  شژا. دەەفەت دەوسژەردا 
بۆ ئەو  و ار و و  اەی بە دەەەوەی 

 م بەکرا بە کۆمە گەد  هەا.

 ٢٠٢٥-٢٠٢١  یەاا پر پش 

 یەوەلە ڕووی ئابوری
کەەەەەەەر ەەەەەەەا  میژۆد دەەکەو ەکرا  یەاا پر پش  دکۆ

 جێەردابەجێ
آ، 

ب، 
 ج

وە  ەەت و دەسەەەەژە 
اەبەسەەەەژر وەکەەرا بە 
وە  ەەت کە د هر یرا 

 هەیە

بەەەریەاەەەو ا بە وەبەەهەەەێەەەنەەەرا بە 
کەە ەکراا کشەەژوکرڵ، پیشەەەسەەر ی، 

و هەو ەەو ا بۆ   ەنەەەەە  و  و  ە،
دەسژەبەەکردا و  یردکرداا د هرت 

بۆ ئەوەی  بە سەەەەێەژەەەکەەراا دیەە
سەەەەەەچەەروەی دیەەەەی د هەەرت بەەۆ 

ە بۆ اە    یرد کرا مەومەت و هەب
  بێ

 ٢٠٢٥-٢٠٢١ هەمرهەاگا  یەاا پر پش 
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پەەبەمراا کوەدسەەژرا،  د
مەەەەەومە ەەا هەەێەەدەەا 
کوەدسەەەژرا، مەومە ا 
بەغەەەەو ، بەەەەراەەەە  و 

د مە ە وە 
اەەێەەودەو ە ەەیەەیەکەەراەەا 

  ریبە دەاو

اێر کرداا ڕ ییەرداا کرەەکراا اە   
و کەەرەوبەەرەی بەەر ە ەەراا، کەمەرداەوەی 

دەبەەەێەەەژە هەەەۆی پەەەرەەی کەەەرش کە 
 فە ا  ەاوە امەرداەوەی دەەکە

 ٢٠٢٥-٢٠٢١ هەمرهەاگا  یەاا پر پش 

وە  ەە ەەەا د ە یەەەا و  ه
ئەەربەەووەی، دەسەەەەەژەی 
اا  یو  کا، د دەسەەەەەپەەر
یا بە  یا د ە  ێر چەەرود
مرهەاگا د مە ە وە  هە
 پەیوەاود ەەکراا دیەە

برج و  ڕێەخسەەەەژنەوەی سەەەەیسەەەەژەما 
 ومرگ بە نەەەەێو  ێەا نەەەەەفەەر  کە 

 د هر ەکرا ڕووا بن

 ٢٠٢٥-٢٠٢١ یەاا پر پش هەمرهەاگا  

پەەبەمراا کوەدسەەژرا،  و
مەەەەەومە ەەا هەەێەەدەەا 
کەەەەەەوەدسەەەەەەەەەژەەەەەەرا، 

 ئەاىومەاا د دوەەی

 ٢٠٢٥-٢٠٢١ هەمرهەاگا  یەاا پر پش  کەمەرداەوەی دەەفە ەکراا  ەاوە ا

 
 :یەوەلە ڕووی سیاسی

کەەەەەەەەر ەەەەەەەەا  میژۆد دەەکەو ەکرا  یەاا پر پش  دکۆ
 جێبەجێەردا

اا کوەدسەەەەژەەرا،  آ، ب پەەبەمەەر
مە ەەەا هەەێەەەدەەەا مەەەەەەەو

رە ە کەەەوەدسەەەەەەەژەەەرا، پەەە
 سیرسییەکرا

بەهەەێەە کەەرداەەا د مەەودە  ەەرکەەراەەا 
کوەدسەەەەژەەرا بۆ ئەوەی بە هەەێدا 

پیشەەەەەیا و دووە بە م بەەریە ا و 
او کرە بەەا و یبەەەەوە ا  ەسەەەە  

هەەێەەدەەا کەەوەدسەەەەەژەەرا بەهەەێەە  و 
 یەکگر وو بێ 

یرسەەەەری پێویسەەەە ،  دەەکرداا 
اا میسەەرما نەەەەە  و ەووکرد

ڕێەەگەەری بە اەەێەەو ا مەە بەکەەرا، 
ژێوەەد اا ژمەومەت بە دەسەەەە

 م با

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

اا کوەدسەەەەژەەرا،  ج پەەبەمەەر
مەەەەەەەومە ەەەا هەەێەەەدەەەا 

وە  ەە ەەا )کەەوەدسەەەەەژەەرا 
سەەەرمراە سەەەرونەەەژییەکرا، 

و  وە  ەە ەەەەا د ە یەەەەا
، دەسەەەەەەژەی (ئەەەربەەەووەی

دەسەەەەەەپەەەرکەەەا، دیەەەو اەەەا 
 چرودێریا د ە یا

کرداا نەەەەەفرفیەت بە د هرت و د یر
جەەەەا کە دەبەەەەێەەەەژە هەەەەۆی اەە

ا وە ا و کەمەرداەوەی دەەفە ا  ە
بەە کرداەوەی مژدەەراەی اە ەە  بە 

  ە وەکراا کەە ا  شژاد مە

ەمەرەە  جێبەجێەرداا یەرسەەەەەری
 اەوت و  ر ی ،٢٠٠7ی سەەەەر ا ٢٢

، عێر ق-کوەدسەەەەژەەرا هەەێدا
ا یباڵوکرداەوەی ڕ پۆە ا د ە ی

ئرمردەکرداا  د هرت و اەەجا،
 بودجەی سرىاە

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

مەەەەەەەومە ەەەا هەەێەەەدەەەا  ه
کوەدسەەەەەژەەرا، دەسەەەەەژەی 

 ادەسپرک

کەەرە کرداا ئەد ی د مودە  ەەرکەەراا 
کەە ەەا  شەەەەەژەەا، بەە بەەوواەوەی 

 مژدراەی اە   بە مەومەت

 ٢٠٢٥-٢٠٢١ هەمرهەاگا  یەاا پر پش 
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 لە ڕووی سەربازی و ئەمنییەوە:
کەەەەەەەر ەەەەەەەا  میژۆد دەەکەو ەکرا  یەاا پر پش  کۆد

 جێبەجێەردا
آ، 

ب، 
 ج

پەەبەمەەراا کوەدسەەەەژەەرا، مەومە ا 
 ا ارواۆ، وە  ەە)هەەێدا کوەدسژرا 

ئەاىومەاا  ،(وە  ەە ا پێشەەەەدەە ە
 کۆمیسەەیۆاا برىی ئرسەەریشەەا هەەێم،

 هە بی ەدا و ڕ پرسا سەەبەاۆی

جەەەیەەەرکەەەرداەوەی 
مەە ب بە  یەاەەا 
 سەەبر ی و ئەمنا

و پەیىەو و  دەەکرداا یرسەەەر
ا پەەێەەویسەەەەە ، ڕێەەنەەدەەریەە

هەمەەەو ەکەەەرداەەەا یەەەرسەەەەەەر 
ەەکرا ئە ەە پێویسەەە  بەەکر

یەکخسژنا هێ ەکراا  بووا،
پەەۆبەەیەەو بە ئەەرسەەەەەریەە  و 

  وێرەی یرسر

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

 خزمەتگوزاریی گشتییەوەلە ڕووی 
کەەەەەەەر ەەەەەەەا  میژۆد دەەکەو ەکرا  یەاا پر پش  دکۆ

 جێبەجێەردا
وە  ەە ەکەەەەەراەەەەەا  آ

پەەوەەدە، 
اەەوێەەنەەواەەا بەەرى، 

 دەسژەی دەسپرکا

بەە کرداەوەی هۆنەەەەیەەرەیا دەە 
 ەاەەەەەەەەوە ەەەەەەەەا بەاەەەەەەەەرو 

اەەوێەەنەەوکەەرە ا بە /مەەو ەەربەەیەەیەەرا
مەبەسەەەەەژەەا پەەوەەدەکەەرداەەا 

رکێەا دەسەەەەپەەرک و هەەراەەو اا  ەە
 یەەەردکەەەرداەەەا ئەاەەەىەەەرمەەەو اەەەا 

 ریبە دەاو   وێیینەوەی   اسەەەژا
 بەم بو ەەد .

 ٢٠٢٥-٢٠٢١ هەمرهەاگا  یەاا پر پش 

وە  ەە ا اوێنواا  ب
بەەەرى، دەسەەەەەەژەی 
دەسەەەەەەەەپەەەەەرکەەەەەا، 
اەەەروەاەەەوەکەەەراەەەا 

 بیرکرداەوە

 وێیینەوەی   اسەەەەژا  یردکرداا 
 بە بو ەەکراا چرکسر ی

ەو م بۆ د بینەرداا  ر اژا بەەد
بە بەەو ەی  ەەوێەەییەەنەوەکەەردا 

 اەهێشژنا  ەاوە ا

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

وە  ەە ا ئەومەەر   ج
ئرینا،  برەی  کرەو و 

 دەسژەی دەسپرکا

ئەەرە سەەەەژەکرداا هەەروى ییەەرا بۆ 
پر پشەەەەژا کردا بە پر سەەەەەکراا 
چەەرکسەەەەەر ی و دووەکەو نەوە بە 

 ا ەاوە 

 ٢٠٢٥-٢٠٢١ هەمرهەاگا  یەاا پر پش 

وە  ەە ەەەەەەەەەەەەەەەەا  د
 ەاەەەوەوسەەەەەەژەەەا، 

سژەی دەسپرکا، دە
رودێریا دیو اا چەە

 د ە یا

نەەەەەفرفیەت بە د هر ا ارواۆیا 
بە کەە ەەەا  ەاەەەوەوسەەەەەەژەەەا، 
پێشەەەەنەەەرداا ا مە گو  ەیا 
  ەاوەوسژا بە کو  یژییەکا بەە 

 ٢٠٢٥-٢٠٢١ هەمرهەاگا  یەاا پر پش 
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وە  ەە ەەەەەەەەەەەەەەەەا  ه
ڕ نەەنبیری و  و ا، 
دەسژەی دەسپرکا، 
ڕێەەەەەخەەر وەکەەراەەا 

 کۆمە گەی مەدەاا

کا هۆنەەەیرەی کرداا  رپەەوەەدە
 دەە  ەاوەڵ بەارو کۆمە گەد 

کەاەەەر ەکەەەراەەەا ڕ  ەیەەەراەەەوا و 
دە  رکراا چر  و باڵوکرداەوە 
بە هەموو جۆەەکراا پر پشەەەژا 
بە پر سەەەی چرکسەەر ی بەەا و 
نەکراا  یەاا  پر  ر مە هروبە

بەەز بەە اەەبەە پەەر ەەپشەەەەەە  بە
 باڵوبەەاەوە

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

وە  ەە ەەەەەەەەەەەەەەەەا  و
 ەەەو سەەەەەەژەەەنەوە و 

ەی  ەیراوا، دەسەەەژ
وەبەەهەەەەێەەەەنەەەەرا، 

 دەسژەی دەسپرکا

اەهەەێشەەەەەژەەنەەا مەەۆەاەەەەەرەی بە 
بو ەەکراا پەیوەاوی،  و سژنەوە، 
 ەیەەەراەەەوا و وەبەەهەەەێەەەنەەەرا و 
فیەت بە  اا نەەەەەفەەر کرد یىەو پە

 پى ەە و ا مە گو  ەییەکرا

 ٢٠٢٥-٢٠٢١ هەمرهەاگا  یەاا پر پش 

 دەسەى ا د دوەەی 3.١
 ( طبيا)دەسەەەى ا د دوەەی ئەەکا جێبەجێەرداا  بەپێا پرەاسەەیپا جیرکرداەوەی دەسەەەى ەکرا، :شــــرۆڤە

 یرسرکراە بە یەکسراا و د دپەەوەەی بە هەەێدا کوەدسژرا. 
عێر ق، -هەەێدا کوەدسژراا د دوەەییرسری دەسەى ا  ٢٠٠7سر ا  (٢3)ار ە بەهێ ەکرا: بەپێا یرسری ەمرەە 

سەى ە سەەبەاۆیە. پەیدراگەی د دوەە ئەم دە سری ەمرەە دا کوەا هەەێید مە ە وەییەکا  سژرا بە یر ی (7)د
د مە ە وە بۆ ئەوەی د دوەە و د و کرەی  شەەەژا بە نەەەێوەیەکا ئەکردیدا پز بگەیەاز. هەەوەهر  ٢٠٠9سەەەر ا 

بۆ دەوسەەەەژەرداا کردەی  ا  اەۆکرا هروکرەێەا دیەەبوواا ەمرەەیەکا   ەی کۆبێی و بەنەەەەەکراا یرسەەەەر بە 
سەی د دوەەیو . د سریا بۆ کرەکردا بە پر  سژە، یر نری شژا  و ار وەەەبرەەی ەیراێەا  چە و ومو بە د هر ا  

سژە بۆ د دوەە ا و کرەمەاو اا ئەو بو ەە د بینب نری نێوەیەکا بێالیەاراە ئەەکا اۆیرا  ەرێ دەەمر ەی   ر بە
 جێبەجێبەەا. 
ە یسەەبەاۆی ا د دوەەی سەەبەاۆیە، بەىم بە و میعو  ئەو ىوێى ی ئەوەی بەپێا یرسر دەسە خاڵە اوازەکان:

س  دەکرت.  سر دەو سەەوەەێژا یر شە بۆ  سژەما بە ەو وی پر کژی ە اەکر وە. ئەمەش کێ سی بەهۆی  و  یا 
سرییەکرا دو دەکەوا  ر دە ەاە پلەی بنبى. یەکێەا دکرە ێىییرا  یەکرا کەما ەمرەەی ییەە بە کەموکوڕد و  یر

ووا ڕشژر د مە ە وا، پێوەەەکراا د مە ە اوایرا د دوەەەکرا و بێەۆ ەە اا د دییە. هەاوێ بەو د دوەە اەی پێ
ە. اەبوواا د د ەەریەکا  ەەریبەت بە کەیسەەەەەکەەراا  ەاەەوە ا هۆکەەرەێەە بۆ دو کەو نا یەکالکرداەوە یای

اەبوواا چرودێری کرە یا و جێبەجێنەکرداا . ا بە  ەاوە ییەوە هەیەبەو کەیسراەی پەیوەاوییر د دبینییەکرا
سەە د دوەە ا نەاەکرداس  ی  واىرو بە ا ا کەمژەەاەم بە جێبەجێەرداا ئەەکەکرایرا هۆکرەێەا  رە بۆ  ە

 ەاوە ا. اەبوواا سیسژەمێەا بەهێ ی چرودێری بەسەە پرەێ ەە ا و ی کردووە کە بەنێ  بەو  وێیە ڕ  یرا 
 بە  یردبوواا دیرەدەی  ەاوە یو .هەبێ  

پێا د وە دە و از ڕ  ێەا کرەیگەە بگێىێ بە  ئەاىومەاا د دوەەی بەهۆی ئەو دەسەەەى راەی یرسەەر دەرفەتەکان:
ىروە  ر د دوەە ا و بەە دراگەی د دوەەی دەەفە ێەا  وا اوە ا. بوواا پەی گرەبوواەوە و اەهێشەەەەژنا  ە ەا

 پێبگەیەاوەێن و ژێوەەد اا سەەەیرسەەەاژدووە بە پێوەە و دەسەەە د و کرەی  شەەەژا بە نەەەێوەیەکا پیشەەەەیا و
 د بدە ەێن.
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وو بە د دبینییەکرا هەڕەنەیە بۆ سەمرمگیری و سەەبەاۆیا ەسراا دەسژى یشژدەسژێوەەد اا ک هەڕەشەکان:
ارسەەەەر ی و  ەنەەەەەپێو اا بەەدەو ما د د ر و د دوەەەکرا و ئەو  د دوەەی. اەبوواا پالاێەا  واىرو بۆ  و 

کرەیگەەی بەسەەەەەە کەسەەەەراەی کرە دەکەا،  ا پێویسەەەە  بۆ ید دوەە سەەەەژاپێشەەەەخسەەەەژنا  و ا بەم بو ەەد  
 .  ێڵێەهەکەکرایرا بەجێوەئجێبەجێەرداا 

ئەاىرم اەد اا پر سەی د دوەەی بە  مراا کوەدی کە  مراا فەەمییە و  مراا یەکەمە بە هەەێدا کوەدسژرا، 
 .هۆکرەێەا  رە بۆ ارڕوواا و ار نەفرفیەت و  ەاوە ا

 ئرمراىەکرا و پالاا جێبەجێەردا:
 ئرمراىەکرا:

 ا بە سەە بنەمری بێار وویا و سەەبەاۆیا.ا ئەاو مەکراو دیرەیەردا د مە ە اواا د د ری دەسژووەیأ. 
اوە ا کراا  ە اواا د د ریەکا  ریبەت بە کەیسەەەەە بە سەەەەوود وەە ر ن بە ئە موواا وى راا  ب. د مە ە 

 پێشەەو وو.
هەمو ەکرداەوەی یرسەەەری دەسەەەەى ا د دوەەی بۆ ئەوەی ئەاىومەاا د دوەەی و پەیەەەەکەی بە جۆەێ   ج.

بە ەڵ ئەەکەکەەراا بەو سەەەەەەدەمە بگواىێەە  و ڕ  ا ئەو دە  ەەر  راگە بە کۆمە گە و ڕێەبخرێژەوە کە 
 اەوەی  ەاوە ا کرە  ر بێ .پر سەکراا چرکسر ی و بەەەاگرەبوو

 .ا د دوەە ایکرداەوەی اوبا بەە کرداەوەی ئرس  و پەەەپێو اا   ایرە د.
ە. بەکوەدیەرداا کرەوبرەی د د رکراا هەەێدا کوەدسژرا بەبەە ڕ  ، یرسری ٢٠١4ی سر ا 6ننریا یرسری ەمرەە ه

 ەێدا کوەدسژراو . مراە فەەمییەکرا بە هە
بەە بەو د دوەە اەی کە دەسەەەەەبدێنوەێ کەمژەەاەما بە کرەەکرا ئەاىرم ابەە   ر نەبەەی ڕێەرەی یرسەەەەریا و.

 ، بۆ ادوواە ئینێر کرداا مراوواا ئیشر فا مە  ئا.دەدەا
 .پێوەەە اێودەو ە ییەکرا پێاە.  یردکرداا ەمرەەی د دوەە ا  ب 

 پالاا جێبەجێەردا:
کر ا  میژۆد دەەکەو ەکرا  یەاا پر پش  کۆد

 جێبەجێەردا
 دەسەى ا سیرسا بە أ

 وەو وێرەی دەسژ
هەمرهەاگا و ئیر دەی  فەە هرمەرداا سەەوەەی یرسر

 سیرسا
٢٠٢٥-٢٠٢١ 

پەەبەمرا و دەسەى ا  ب
د دوەەی و دەسژەی 

 دەسپرکا

ی ەکالکرداەوەاێر کرداا ی
 کەیسەکراا  ەاوە ا

هەمرهەاگا اێو ا  یەاا 
پر پش  بە ەڵ بوواا 

 ئیر دەی سیرسا

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

پەەبەمراا کوەدسژرا،  ج
 ئەاىومەاا د دوەەی

برنژر ڕێەخسژنەوەی ئەاىومەاا 
د دوەەی بۆ ئەوەی ئەەکەکراا بە 

 وێرەی سەەدەمەکە 
 بەڕێوەبەەێ 

 ٢٠٢٥-٢٠٢١ هەمرهەاگا  یەاا پر پش 

 ئەاىومەاا د دوەەی د
و   اەۆکرا و 

ڕێەخر وە 
و  ارمەومییەکرا

 دەسژەی دەسپرکا

بەە بوواا ئرس  و  و اسژا 
د دوەەەکرا و  یر ر چر کبوواا 

 دەسەى ا د دوەەی

کرداەوەی اوف و د اراا 
پێوەەی بەنو ەبوواا 
ئیل  ما بۆ د دوەە ا و 

ئەو اەی بەم بو ەەد  
 کرەدەکەا

٢٠٢٥-٢٠٢١ 
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ەمراا کوەدسژرا، ەبپە ەه
ئەاىومەاا د دوەەی، 
ئەکردیدیری کوەدی و 

 وە  ەە ا د د

کەمەرداەوەی هە ەی د دی و 
وەدبوواەوەی  یر ر پێ  

و بەدیاێنراا  بىیرەد ا
د دپەەوەەی  یر ر بە 

 جێبەجێەرداا یرسرکرا

هە سەاگراوا و 
بەدو د چوواا بەەدەو ما 

و   بىیرەی د دوەە ا
وەدبینیەردا بە 

رداا ئەو جێبەجێە
کرایرا یرسریراەی کە دەمە

ە  ەایر بە  مراا عەەەبا ب
 نێوەی فەەما بە بەەدەسژن.

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

پەەبەمراا کوەدسژرا،  و
 ئەاىومەاا د دوەەی

کەمەرداەوەی کە ەکەبوواا د و  
 یرسرییەکرا

کرداەوەی اوبا  یر ری 
پەیدراگەی د دوەەی و پرنرا 

، د مە ە اواا دەەچوو ا
راوواا ئینێر کرداا م

 مە  ئا.ئیشر فا 

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

برنژر بەڕێوەچوواا کرەوبرەی  د دوەەیئەاىومەاا   ،
 د دوەەی

 ٢٠٢٢-٢٠٢١ هەمرهەاگا  یەاا پر پش 

 پەیوەس  بە پر سەی اەهێشژنا  ەاوە ا د مە ە وە سەەبەاۆکرا 4.١
ــــرۆڤە: کوەدسەەژرا بۆ دەەچووە و ەمرەەیەک د مە ە وەی سەەەەبەاۆ هەا کە یرسەەری  ریبە یرا بە پەەبەمراا  ش

برىی  ا د ە یا، دەسەەەژەی دەسەەەپرکا، کۆمیسەەەیۆاایرودێراروەا  ریبە دەاوین بە کرەکردا وەکو دیو اا چ
هە بی ەدا و ڕ پرسەەەا. ئەم د مە ە و اە بە کەە ا  شەەەژیو  کرەدەکەا و اروەا پێگەی یرسەەەریا  سەەەەەبەاۆی

س  و اۆیران. سژا بەەا، پێوی شەێنەی م با و بۆ ئەوەی کرەەکرایرا بە دەو  یە ئەو د مە ە و اە بە دەە بە پ
 ێنوەێ.بەسەە بنەمری بێار وویا و پسپۆڕی و ئە مووا کرەمەاو و بەڕێوەبەەەکرایرا د بدە ە

 ا د ە یایدیو اا چرودێر ١.4.١
د مە ە وە. ئرمراىا پرەێ  رەی کرداە بە مو   و مر ا  شەژا بە  ٢٠٠8ی سەر ا ٢دیو ا بە یرسەری ەمرەە  شـــرۆڤە:

 شەەژا  ڕێگەی د نیربووا بە ئەاىرما چر کییەکراا ەمێریرەی و کرە ێىی و د نیربووا بە بەەکرەهێنراا د ە یا
 ۆی  ەەارا کر وە. بۆ ئەو مەبەسژراەی کە ب

سریا خاڵە بەهێەەکان: سری  ریبەت بە اۆی هەیە کە چو ەچێوەی د مودە  ریا و یر سەى ێەا فر و اا یر  و دە
.  و دەەفە ەکراا  ەاوە ا اەهێڵێ  ە یا  شەەەەژا بگێىێە چرودێری اەەجەرداا د پێو وە بۆ ئەوەی ڕ ڵ ب

 و سەەمریەی مر یا.بەهۆی ئەوەی سرىاێەە کرە دەکرت، بۆ ە اروەا ئە مووا 
ا یما کۆاا ەمێرکرەی و  و  ەوەکو پێویسەەە  ڕ  ا کرە ی اۆی اەبینیووە. بەهۆی سەەەیسەەەژ خاڵە اوازەکان:

ەی دە و و د ە یا کرەێەا  ەمدە ە. هەاوێ بو ەی د هرت وەکو اەوت  اا جوما براەا، چرودێریەردەسەەیسەەژ
دەسەەەەژا بە د هرت و اەەجییەکراا ار رت. بە دەەەوەی دەسەەەەەى ا چرودێریا د ە یا مرواە ەوە و دیو ا 

بەهۆی اەبوواا بودجەی سرىاەی مەومەت بە نێوەیەکا بەەدەو م، دیو ا ار و از پێو چوواەوە بە اەەجا 
 سر ا د مودە  رکرا بەرت. کۆ ریا

ــان: کرە  برەود اا اوێا دو ی نەەەەەڕی د ع  دیو ا دە و از  دەرفەتەک دەەفەت بقۆ ێژەوە بۆ ئەوەی ڕ  ا 
ا  ەاوە ا، دەەفە ە  ر اەهێشەەژنا ایشەەژیدراا بۆ یبە چرودێریەرداا اەەجا  شەەژا. بوواا کۆدەاگ  بگێىێ

 ەەبگرێ بۆ ئەوەی کرە یا اۆی بەە بەر ەوە.و ە ا وا اێودەیدیو ا سوود بە  و ار ارواۆییەکرا و هروکرە
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بەهۆی بەەدەو ما سەیدرکراا دوو ئیو ەەیا بە هەاوێ جومگەی موکدى اا کوەدسەژرا، مە رسەەا  هەڕەشـــەکان:
دەوسەەەەژەرداا بەەبەسەەەە  بەبەەدەم کرەەکراا دیو ا بۆ چرودێریەرداا اەەجا د ە یا  شەەەەژا هێشەەەەژر بە 

 ئرە د یە. 
 بەجێکردنئامانجەکان و پالنی جێ

 ئرمراىەکرا:
بە ڕووی یرسەەەریا و مر یا بۆ ئەوەی دەسەەەەى ا  ەو وی  چرودێری د ە یاا بەهێ کرداا  و ارکراا دیو ا .أ

کراا د ە یا  شەەەەژا هەبز و هیچ بو ە و د مە ە وەیەک ڕی پەڕ اەکر ێ . بۆ ئەمەش بەسەەەەەە اەەجییە
 پێویسژە یرسری دیو ا هەمو ەبەرێژەوە.

نەفرفیەت بە د .ب بۆ ئەوەی  یا د ە یابەڕێا بەدو د چوواەکراا دیو اا چرودێر  هرت و اەەجا یردکرداا 
 بو ە بۆ بەفیى د ا و  ەاوە ا اەمێنێژەوە.

کرەمەاو اەی بە دیو اا چرودێریا  کراا ئەو  ار نرا و بەە کرداەوەی  و  ج. کرداەوەی اوبا بەەدەو ما ڕ هێ
 د ە ییو  کرەدەکەا.

 پالاا جێبەجێەردا:
کر ا  میژۆد دەەکەو ەکرا  یەاا پر پش  دکۆ

 جێبەجێەردا
پەەبەمراا کوەدسژرا،  أ

مەومە ا هەەێدا کوەدسژرا، 
 ا د ە یایدیو اا چرودێر

کرە کرداا  یر ری دیو ا 
بۆ ئەوەی ڕ  ا اۆی بە 
  ەو وی جێبەجز بەرت

هەمو کرداا یرسرکەی، 
هەمرهەاگا و 
 پر پشژیەرداا

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

را، پەەبەمراا کوەدسژ ب
مەومە ا هەەێدا کوەدسژرا، 

 د ە یاا یدیو اا چرودێر

نەفرفیەت، اەهێشژنا 
 بو ە بۆ  ەاوە ا

هەمرهەاگا اێو ا  یەاا 
پر پش  بۆ ئەوەی 

نەفرفیەت بە د هرت و 
  اەەجا  یرد بەرێ

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

، ا د ە یایدیو اا چرودێر ج
دەسژەی دەسپرکا، ڕێەخر وە 
 اێودەو ە ییە پر پشژیەرەەکرا

 بوواا ئرس  و بەە
 و اسژا مر یا و 

 د مودە  ریا

اەوەی اوف و د اراا کرد
پێوەەی بەنو ەبوواا 
ئیل  ما بۆ ەمێریرە و 

 کرەمەاو اا دیو ا

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

 دەسژەی دەسپرکا ٢.4.١
د مە ە وە و  ٢٠١4ی سەەر ا 7هەمو ەکر و بە یرسەەری ەمرەە  ٢٠١١ی سەەر ا 3دەسەەژە بەپێا یرسەەری ەمرەە  شـــرۆڤە:

 کراا بۆ نەفرفیەت، بێپرسینەوە و اەهێشژنا  ەاوە ا دەسژنیشرا کر وە.دەسەى ە
چو ەچێوەیەکا  واىروی یرسەەەریا هەیە بۆ کرەکردا وەکو دە  ریەکا سەەەەەبەاۆ. دەسەەەژا  خاڵە بەهێەەکان:

ژر  و بەهێ کرداا کردو اواا سەەەە اروەا ە ە وەیا اۆید م پەیەەەیوە بە د مە ە  مروە کەمە بۆ ە  . بەو 
دەسەەژە  ەاوە ا بە هەمرهەاگا بە ەڵ د مە ە وەکراا دیەە بنێ .  اەهێشەەژنا ئەوەی هەاگرو بۆپێگەیەک بۆ 

ئەم مەبەسەەەژە  ئەەکا ئرمردەکردا و د ڕنەەەژنا پالاا سەەەژر  یییا اەهێشەەەژنا  ەاوە ا  ر ۆ ە ئەسەەەژۆ. بۆ
ىومەاا اوسەەەەر یەوە و بە  یەا ئەا ٢٠٢١ ر سەەەەر ا  ٢٠١7سەەەەژر  ییی ڕووبەڕووبوواەوەی  ەاوە ا بە سەەەەر ا 

ژرەی  دریا  ریبەت بە ڕەف اوێ ڕێن هر دەسەەەەژە هە اوە . هەەوە برى بۆ جێبەجێەرداا ڕ  ەیە وە یر ا بێیاەی 
 دووە ەوە.پیشەیا، نەفرفیەت و اۆپرەێ ی و ڕێەرەەکراا بێپرسینەوەی باڵوکر
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کرەمەاو اا بە بێەۆ ەەی د دی و  یپێویسژا   ەدەسژە  بە ڕووی سەەمریەی مر ییەوە هێشژر  خاڵە اوازەکان:
دیەە بۆ هە دە ەکراا بێەۆ ینەوە و اۆپرەێ ی و بەە کرداەوەی هۆنەەیرەی هەیە. بە ڕووی د ە ییەوە کێشەەەی 

و وەە ر نا ڕە  مەاویا  بوواا پرەێ بەاویە سوود وەە ر نا اردەوس  ببوواا بودجەیەکا  واىروی هەیە. 
ژە دەکرت. دەسژە بە ڕووی ئە موواا کرەەوە ڕێگری بە کرەەکراا دەس مەەجەع و ڕێپێو ا  بە هەاوێ کەیسو ،

اەبوواا د د ریەکا  ریبەت بە کەیسەەەەکراا   ر ەیە و پێویسەەەژا بە ڕ هێنراا بەەدەو ما سەەەژرفەکەی هەیە.
  بە دەەاگ یەکالببنەوە. ۆەە کەیسراەئەو ج ەاوە ا و ی کردووە کە 

بەهۆی فر و ابوواا پر پشەەەەژا بۆ  بە یرسەەەەر دەسەەەەەى یەا فر و اا کرەکرداا پێوە وە.دەسەەەەژە  دەرفەتەکان:
چرکسەەر ی بەارو م بەکرا و د مە ە وەکرا، دەسەەژە دە و از برنەەژر هەوڵ بو ت بۆ ئەوەی بە ڕووی یرسەەریا و 

کراا   ە وەییەوەد مە ار ەرت. د و ی ر اۆی بەهێ  و  ەرت. هەەوەهر د و   پێویسەەەە بودجەی  د بینەرداا ب ب
چر کییەکراا فر و اژر بەرت. دەسەەژە دە و از هەو ا  ر بدە ەێ  بەرت کە بێەۆ ەە و کرەمەاوی پێویسەەژا بۆ د

 یر ر بو ت بۆ ئەوەی بر اەی هروپەیدراێژا بە ەڵ  یەاە فەەمییەکرا و د مە ە وە سیرسا و کۆمە ا مەدەاا 
 نەڕی  ەاوە ا فر و اژر بەرت. بۆ

اا کوەدسەەژرا بۆ ئەوەی پالاەکرا بە  یەا د مە ە وە برىکر ەی اەهێشەەژنا  ەاوە ائیر د  و  ی هەڕەشـــــەکان:
سژە. ئەمە بۆ ە هۆکرەی  و   نەیەکا بەەدەو مە بەبەەدەم کرەەکراا دە سژە بن، هەڕە ا یببنە کرد ە و بەەجە

مژدراەی اە   بە کرە و پى ەەکراا دەسەەژەی دەسەەپرکا کە بە ئەاىرمو  دەبێژە هۆی کەمبوواەوەی پر پشەەژا. 
 مە ە وە فەەمییەکرا بۆ ئەوەی دەسژە بە ئەەکەکراا اۆی هە بسژز، روکرەی اەکرداا م بەکرا و دهەەوەهر ه

 د ،بە دەسەەژە د بیننەکرداا سەەەەچروەی مر یا پێویسەە  وەکو سەەژرفا کرەمە رسەەییەکا دیەەی بەەدەو مە. 
بە کەیسەەەەکرا ژێوەە اا  وەکا ژبۆ ە هۆی یەکالاەبوواەوەی کەیسەەەەکرا بە اێر یا، ئەمەش بو ە بۆ دەسەەە

 دەکر ەوە.
 نجەکان و پالنی جێبەجێکردنئاما

 ئرمراىەکرا:
بەهێ کرداا  و ارکراا دەسژە بە ڕووی یرسریا و مر یا بۆ ئەوەی دەسەى ا  ەو وی بەسەە د مە ە وەکرا  .أ

 هەبز و بە ئەەکەکراا اۆی هە بسژێ .
 کرا بە  وویا یەکالببنەوە.د مە ە اواا د د ریەکا  ریبەت بە کەیسەکراا  ەاوە ا بۆ ئەوەی کەیسە .ب
نەڕی  ەاوە ا  و ەاوە ا بۆ ئەوەی هروکرەی دەسژە بەرێ  اەهێشژنا اپێەاێنراا هروپەیدراا ایشژیدرای .ج

 سەیربەرێ. پێەەوەیاا یوەکو ئەەکێەا ایشژیدرا
 د.  ەەاراەرداا بودجەیەکا پێویس  بۆ جێبەجێەرداا ئەەکەکراا دەسژە.

سەەەژە بۆ ئەوەی بە برنەەەژرین نەەەێوە ئەەکەکراا یا بێەۆ ەە و کرەمەاو اا دەه. بەە کرداەوەی  و ار و بێار وو
 جێبەجز بەەا. و اۆیرا بە بەەەاگرەبوواەوەی  ەاوە ی

 پالاا جێبەجێەردا:
کر ا  میژۆد دەەکەو ەکرا  یەاا پر پش  دکۆ

 جێبەجێەردا
 پەەبەمراا کوەدسژرا، أ

مەومە ا هەەێدا 
 دەسژەی دەسپرکا کوەدسژرا،

کرە کرداا  یر ری دەسژە بە 
یا و  و ار مر یا و ڕووی یرسر

بۆ ئەوەی ڕ  ا  ،د مە ە وەکراا
 اۆی بە  ەو وی جێبەجز بەرت

، کرداا یرسرکەیەهەمو 
د مە ە اواا بێەۆ ەەی د د و 

کرەمەاوی دیەە بۆ ئەوەی 
کرەەکراا بە دەوسژا 

 بەڕێوەببرت.

٢٠٢٥-٢٠٢١ 
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پەەبەمراا کوەدسژرا،  ب
ئەاىومەاا د دوەەی، 

 دەسژەی دەسپرکا

رداەوەی اێر یا یەکالک
کەیسەکراا  ەاوە ا کە دەبنە 

هۆی بە بوواەوەی مژدراەی 
اە   بە پر سەکراا 

 چرکسر ی

هەمرهەاگا اێو ا  یەاا 
 پر پش 

٢٠٢٢-٢٠٢١ 
 

دەسژەی دەسپرکا و  ج
 هەموو د مە ە وەکراا دیەە

فر و اەرداا پر پشژا بۆ 
 پر سەکراا چرکسر ی

هەمرهەاگا هەموو 
د مە ە وەکرا بە ەڵ 

 دەسژە

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

پەەبەمراا کوەدسژرا،  د
مەومە ا هەەێدا 

 کوەدسژرا

برنژر بەڕێوەچوواا 
کرەوبرەەکراا دەسژە بە بو ەی 
 چرکسر ی و اەهێشژنا  ەاوە ا

 ەەاراەرداا بودجەیەکا 
 نیرو
 

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

دەسژەی دەسپرکا،  ه
ڕێەخر وە اێودەو ە ییە 

 پر پشژیەرەەکرا

برنژر بەڕێوەبرداا ئەەکرکراا 
 دەسژە

 ٢٠٢٥-٢٠٢١ وبا بەەدەو ما ڕ هێنراا

 

 کۆمیسیۆاا برىی سەەبەاۆی هە بی ەدا و ڕ پرسا 4.3.١
ی  4هە بی ەدا میەرای ما دەسژرودەسژەرداا نەەعیراەی دەسەى ە. ئەم کۆمیسیۆاە بە یرسری ەمرەە  شرۆڤە:

ڕ پرسەەەا بە هەەێدا د مە ە وە و  ئەەکا ئرمردەسەەەر ی و بەڕێوەبرداا پر سەەەەکراا هە بی ەدا و  ٢٠١4سەەەر ا 
 کوەدسژرا دە رێژە ئەسژۆ.

مردەکرەی و سەەەەپەەنەەژا و چرودێریا پر سەەەکراا ئەم کۆمیسەەیۆاە بە یرسەەر دەسەەەى ا ئر خاڵە بەهێەەکان:
دەاگو ا بە هەەێدا کوەدسەەەژراا بە ئەسەەەژۆد یە. سەەەەەبەاۆییەکا د مە ە وەیا هەیە بۆ د مە ە اواا  و ار 

 مر ییەکراا اۆی.
د مە ە اواا ئەاىومەاا کۆمیسەەیرە ا بە سەەەە بنەمری پیشەەەیا و پسەەپۆڕی اەبووە. ئەمەش  خاڵە اوازەکان:

ەەکراا دەار ە ەێر پرسەەەیرەەوە. ئەاىرما هە بی ەداەکرا دو ی هەە پر سەەەەیەکا دەاگو ا سەەەەەبەاۆیا کر
 دەەاگ دەکەوێ ، ئەمەش  و  یا پیشە ەەێژا و نەفرفێژیا پر سەکە پیشراوەد ت.

کرا: بودج کر ا پێویسەەەەژا بەبەەدەسەەەەژە بۆ بەڕێوەبرداا دەەفە ە ىرو و  اری مر یا  وا برش و  و  ەیەکا 
   و بێخەوش.هە بی ەداێەا نەفر

ـــــــەکان: ئە ەەی دەسەەەەژژێوەەد اا م بەکرا بە کرەوبرەی کۆمیسەەەەیۆا کە دەبێژە هۆی ئرە سەەەەژەکرداا  هەڕەش
ی و بەڕێوەچووا و چرودێری ئەاىرمەکراا دەاگو ا، هەیە. بەهۆی کەمژەەاەما بە نەەەەەفرفێژیا ئرمردەکرە

 و   بووە.پر سەکراا هە بی ەدا، مژدراەی هروى ییرا بە ئەاىرمەکراا هە بیەدا  
 

 ئامانجەکان و پالنی جێبەجێکردن
 ئرمراىەکرا:

د مە ە اوا و ئر و ۆڕی پۆسەەژەکراا ئەاىومەاا کۆمیسەەیرە ا و بەڕێوەبەەە  شەەژییەکرا بەسەەەە بنەمری  .أ
 پۆڕی.پیشەیا و بێار وویا و پس

 مسۆ ەەکرداا نەفرفیەت بە پر سەی دەاگو ا و ڕ  ەیراواا ئەاىرمەکرا. .ب
 چرودێریەرداا سەەچروەی د ە یا و اەەجیا هە دە ا پرە ە سیرسییەکرا بە  هە بی ەدا.ج. 

 جێبەجێەردا: پالاا
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کر ا  میژۆد دەەکەو ەکرا  یەاا پر پش  دکۆ
 جێبەجێەردا

 پەەبەمراا کوەدسژرا، أ
ىی سەەبەاۆی کۆمیسیۆاا بر

هە بی ەدا و ڕ پرسا، دەسژەی 
 دەسپرکا

پیشەیا بوواا 
 کۆمیسیۆا

د اراا پێوەەی پیشەیا 
و بێار وویا و پسپۆڕی 
 دووە بە ئینژیدری م با

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

کۆمیسیۆاا برىی سەەبەاۆی  ب
 هە بی ەدا و ڕ پرسا

هە بی ەداێەا پرک و 
نەفر  و  یردکرداا 

 مژدراەی اە  

دی ودێریەرداا وەچر
 پر سەکرا

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

کۆمیسیۆاا برىی سەەبەاۆی  ج
هە بی ەدا و ڕ پرسا، دیو اا 

 چرودێریا د ە یا

هێنراەدیا د دپەەوەەی 
و نەفرفیەت بە 

 هە دە ەکراا هە بی ەدا

ئرنەر کرداا 
سەەچروەکراا د ە یا 
 هە دە ەکراا هە بی ەدا

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

 ەااسیرسییەکرا و کۆمە گەی مەد. سێەژەەی پرە ە ٢
 پرە ە سیرسییەکرا: ٢.١

و کریەی سیرسا و ڕ  ا  ەوەە رپرە ە سیرسییەکرا بە کوەدسژرا یەکێەن بە کرە کژەەە سەەەکییەکراا ا شرۆڤە:
 بە پر سەی موکدى ایو  دە ێىا.

یووە. یرسەەری پرە ە بە دو ی ڕ پەڕینەوە ئەو کریەیە  ەنەەەی سەەیرسەەا و یرسەەریا بە اۆیەوە د خاڵە بەهێەەکان:
سییە سر ا ١7ەمرەە  کراسیر سژرا دەەچووە و هە بی ەدا بە  ١993ی  سا بە کوەد سیر سژنا فرەیا  بۆ ڕێەخ

 وێرەی یرسر بۆ دەسژرودەسژەرداا دەسەىت بەڕێوەدەچێ . بەمەش  رکىەوی و بىیرەی یەکالیەاە بە کریەی 
ی سر ا ٥ەمرەە  ، یرسری یا بە بودجەی  شژاا د ەیسژەم دەبێ . م بەکرا بۆ وەە ر نا پر پشژەسیرسیو  ئ

. پرە ە سیرسییەکرا بە نێوەیەکا پێگەیشژوو ر بە بەە وەد بە ڕ بردوو هە سوکەوت و یرا بۆ دەەچووە ٢٠١4
ارواۆ  دراەی بە  ی اە   دەوسەەەە  کردووە کە ئە موواا نەەەەەڕی  ێ  بە مژ کێبىکز دەکەا، ئەمەش جۆە

سا و ئیو ەی بۆ  دووبرەە اربێژەوە. ڕ ڵ بە پێگەیراواا سیر نێەن کردەی  د مە ە وە فەەمییەکرا دە ێىا و بە
 ەی دیدوکر سا.وا سیرسا و پەەەپێو اا کلژویبە پر سەی هۆنیرە

کێشەەەەیرا بە پر سەەەەکراا دیدوکر سەەەا ارواۆیا هەیە کە  یر ر اۆی بە بەسەەەژنا م بەکرا  خاڵە اوازەکان:
و ە جێبەجێەرداا پەیىەو ەبینێژەوە. هەەوەهر کێشە بکۆاگرە بە کر ا اۆی و دەسژرودەسژەرداا دەسەىت د

پى  ر ما کرەی م بەکرا هەیە کە اۆیرا بە کۆاگرەکرایرا پەسنویرا کردووە. وێى ی بوواا ەمرەەیەکا   ەی 
پرە ا سەەیرسەەا کە فرە م با هێنروە ە کریەوە، بە ڕووی ئریویۆبۆەیر و کرەکرداو  جیرو  ییەکا جەوهەەی بە 

ت و د ە یا م بەکرا، اەبوواا نەەەەفرفیەت بە ئەسەەەژوی د ە یا اەبوواا نەەەەفرفیەت بە د هر یە.یاێو ایراو  ا
م بەکرا بە نەەەێوەی جۆە وجۆە  بەەپرسەەەراا م با بو ەی  ەاوە ا بەارو ئەو د مە ە و اە دەوسەەە  کردووە.

اۆیرا  دەسەە  بە کرەوبرەی مەومە و ەی وەەدەدەا. بەڕێا پشەەەێنەی م بییەوە بەەپرسەەراا ئیو ەی بە اێو ا
دەدەا دەسەەە  بە کرەوبرەی د مە ە وە سەەەەەبەاۆکرای  وەەبوەا و هەموو پۆسەەەژە د بەنەەەوەکەا و هەوڵ 

ئیو ەییەکرا بەڕێا پشەێنەوە، بە بری ڕەچروکرداا بێار وویا و پسپۆڕی و ئە مووا، بە اێو ا اۆیرا د بەش 
ە ە وە فەەمییەکەەراا دیەە بەەا. ئەمەش کەەرەیگەەیا ار   بەسەەەەەە ئەد ی ئەو د مە ە و اە و هەموو د م

 ەجێوەهێڵێ .ب
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واە و ەاوە ا دەەفەت   ەا. بۆ اد اەهێشەەژناەکرا بە یبۆ چرکسەەر ی و بەنەەو ەی پرە ە سەەیرسەەی دەرفەتەکان:
ا  ەاوەوسژەوە پر سەی چرکسر ی و اەهێشژنا یپرە ە سیرسییەکرا دە و ان بە ڕێگری پەەوەەدەکا سیرس

 و ان کردەی دەە  ەاوەڵ و چرکسر یخو   ىا م بەکرایرا. هەەوەهر دە ەاوە ا اێر  ر بەەا و بیەەا بە ئرمرا
 بۆ د مە ە وە فەەمییەکرا کراویو بەەا.

ژێوەە اا ژدەسەە ،ئەوەی ڕ  ا پرە ە سەەیرسەەییەکرا بە نەەەڕی  ەاوە یو  دەار ە بەەدەم هەڕەنەەە هەڕەشــــەکان:
رداا پێەا برى بە کر ا کراویوکڕەچرواەکرداا نەەەیروێژا وەکو پرەاسەەەی ؛بەەدەو میراە بە کرەوبرەی  شەەەژیو 

بەکرەهێنراا کردەەکرایرا بەارو د مە ە وە فەەمییەکرا بۆ ئەوەی بە  ؛کردەەکرایرا بۆ کرەکردا بە کەە ا  شەەژا
اوی یرسەەەەا و م بییەوە هە سەەەەوکەوت بەەا اڕو اگەی بەەەەوە فر   ؛سەەەە ارنەەەەە پرەەیەکا   ەی  بوواا 

 .ا اەەێنا بەسەە پر سەی چرکسر ی بەجێباێڵزیبەبەەدەسژیرا دە و ارێ کرەیگەە
 ئامانجەکان و پالنی جێبەجێکردن 

 ئرمراىەکرا:
شژیکۆدەاگأ.  شژنا  ەاوە ا و پر پ سییەکرا بۆ اەهێ سیر سر ی بەڕێا و ەووکرداا یا هێ ە  سەی چرک ا پر 

هەەوەهر بەڕێا ئەو میسەەرمەوە پرە ە سەەیرسەەییەکرا بە ین بوەا کە  مەبەسەەژە. میسەەرمێەا نەەەەە  بۆ ئەم
ەاردەا و بە پلەی وە یر بەەەو او ەەوە، ئرسراەرەی دەکەا  ر مەومەت دەس  بە کرەوبرەی موکدە و ەی وە

بەڕێا سا ڤا و بە سەە بنەمری بێار وویا و پسپۆڕی و نرەە  یا بەڕێوەبەەەکرا د بدە ەێنز اەک بە سەە 
 بنەمری پشەێنەی م با.

بگواىز بە ەڵ  ب. ڕێەخسژنەوەی چو ەچێوەی یرسریا پر پشژا د ە یا پرە ە سیرسییەکرا بە نێوەیەک کە
 بنەمرکراا ئەم سژر  ییە.

 ا ارواۆیا م بەکرا بەڕێا ئەاىرمو اا کۆاگرەکرایرا بە و دەی اۆی.ی. پەەەپێو اا دیدوکر سج
 پالاا جێبەجێەردا:

کر ا  میژۆد دەەکەو ەکرا پر پش  یەاا  کۆد
 جێبەجێەردا

م بە  آ
سیرسییەکرا و 

ا یسەە کریە 
هەەێم و 
دەسژەی 
 دەسپرکا

، سیرسا بۆ پر سەی چرکسر ی پر پشژا
هەەوەهر کەمەرداەوەی دەسژژێوەەد اا 

م با بە ئیو ەە، ڕێگراۆنەردا  ر اە   بە 
سەە بنەمری بێار وویا و نیروێژا اەک  ەایر 

 پر پشژا م ب پۆسژا مەوما وەەبگرێ 

و  کۆبوواەوە
هەمرهەاگا اێو ا 

،  یەاا پر پش 
و ەووکرداا میسرما 

نەەە  بە اێو ا 
 رسییەکرام بە سی
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پەەبەمرا و  ب
م بە 

 سیرسییەکرا

هەمرهەاگا اێو ا  نەفرفیەت بە د ە یا م بە سیرسییەکرا
  یەاا پر پش 

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

م بە  ج
سیرسییەکرا و 

وە  ەە ا 
 ارواۆ

م بەکرا و وە  ەە ا  فرەیا سیرسا و دیدوکر سا ارواۆیا
 ارواۆ

٢٠٢٥-٢٠٢١ 
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 ااڕێەخر وەکراا کۆمە ا مەدە ٢.٢
سەاژەە و اروەاوی کلژو :شــرۆڤە ەی دە رێژەوە ود مە ە وەکراا کۆمە گەی مەدەاا ەمرەەیەکا   ە ڕێەخر و و 

 ا ەیرا.ەکراکوەدسژرا د مە ە وا و بەنو ەا بە کریە جۆە وجۆەکە بە یرسری جۆە وجۆە بە 
اوا بۆ دیرە خـاڵە بەهێەەکـان: یرا بۆ د مە ە  ئرسەەەەرا یرسەەەەریا  ەمراگەی ڕێەخر وە ەر وە. فەیچو ەچێوەیەکا 

ارمەومییەکرا ئەەکا  ۆمرەکردایرا دە رێژە ئەسەەژۆ بە ەڵ  ەمینەسەەر ی بۆ ئەوەی بە کر ا هەبوواا بودجە 
ەو نێ  بە اروی پەیدراا هروبەنەەەا و ەڕێە ٢٠١3یا بۆ پى ەەکرایرا دەسەەەژەبەە بەرت. سەەەر ا پر پشەەەژا د ە 

شژییەکرا و ڕێەخر وە ارمە سەى ە   نەپێو ا بە اێو ا دە سنوکر  ە سژرا پە  ،ومییەکرا بە پەەبەمراا کوەد
و اە اێو ا ئەو دوو  یەاە. بەنەەەەێەە  بەو ڕێەخر  اچو ەچێوەیەکا یەەرسەەەەەریا بۆ هەمەەرهەاگی بە کە بوو

 ا سیرسا. یچرکسر ی و اەهێشژنا  ەاوە ا و بەە کرداەوەی هۆنیرە ا ریبە دەاوا بە پر پشژی
ەەموواا سەەیرسەەا و م بەکراو  بە نەەێوەیەکا ارە سەەژەواۆ هەاوێ  بەو ڕێەخر و اە بەەێر ه خاڵە اوازەکان:

ێڵێ . اەبوواا پسەەەپۆڕی و بێار وویا ەها اەەێنا بەسەەەەە ڕ  یرا بەجێویهە سەەەوکەوت دەکەا کە کرەیگەە
ۆی ئرسەەەراا ەا دیەەی  و  . بەهێ ریبەت بەو بو ە اەی هەاوێ بەو ڕێەخر و اە کرەی  ێو  دەکەا بوواە ە ار 

، ڕێەخر وەکرا اۆیرا بوواە ە کێشەەەی   ەی بەبز ئەوەی ئەاىرما   ەیرا هەبز. راا ەێەخر وەک ۆمرەکردا
ا سەیرسەا بەکرەدەهێنوەێن. هەاوێ بەو یە و هەاوێىرە بۆ بەەەەوەاویسەەەچروەی د هرت و د ە ییرا ڕووا ای

 کردووە.ە وبو ەی  ەاوە ا دەوس  یووا ایپر پشژییە د ە ییراەی بەڕێەخر وە اێودەو ە ییەکرا وەەیوە را ڕ
اوە وە کە دەەفە ە بۆ ئەوەی ئەو  دەرفەتەکـــان: یرسەەەەەریا و د مە ە وەیا بۆ د  ئەم سەەەەێەژەەە چو ەچێوەی 

بە کەەرەی  یەەراڕێەخر و اە چەەر کەەراە و بەدەسەەەەژەر وەیا کەەرە بەەا. بوواا ەمەەرەەیەکا   ەی  ەاج کە مە 
هەەوەهر بوواا ەمرەەیەکا ر یا بۆ ئەم کەە ە  یرد دەکرت. اۆبەاشەەەا و ڕێەخر وەیا هەیە، سەەەەەمریەی م

ا ارواۆیا دەکرێ ببێژە ئرسەەراەرەی بۆ ئەوەی هەمرهەاگا بە اێو ایرا  یرد ببز یبەەچروی ڕێەخر وی ارمەوم
کرە  بە هە دە ەکراا اەهێشەەەەژنا  ەاوە ا. ئەو د مە ە و اە دە و ان سەەەەوود بە بوواا  بۆ بەنەەەەو ەیەرداا 

کراا اە کرا و ڕێەخر وە مئرە اسەەەەە کرا وەەبگرا کە بە  ەوە یەکگر ووە ارمەومییە اێودەو ە ییە ەوما و 
شژ سا کرە دەکەا، بۆ ئەوەی پر پ سژنا دیدوکر  شخ سژباێنن، بە یبو ەەکراا پێ ا د ە یا بۆ پى ەەکرایرا بەدە

ەبوواەوە و ا سەەیرسەەا بەەەاگری ریبەت بە بو ەی بەنەەو ەییەکا کرە  بە هە دە ەکراا بەە کرداەوەی هۆنەەیرە
 .اۆپرەێ ی بە  ەاوە ا

سییەکرا هەوڵ دەدەا بە هەموو بو ەێەو  کرە  بن و بە باڵوی  هەڕەشــەکان: سیر ڕێەخر وەکرا وەکو کۆپا م بە 
کرە و برس بەسەەە هەموو بربە ێ  دەکەا، ئەمەش بە بەهری پسەپۆەێژا و اۆ ەەاراەردا بۆ یەک سەێەژەە و 

وبوواا هەاوێ اە   و بە دەمێ  ببوواە سەەەەەەچروەی دەو ەمەاچر کا کەموەکر ەوە. بەنەەەەێەیرا بە سەەەەەە
کرەیگەەی ێوە ەاوە ا  اروە. هەاوێ بەو  ا الوا، ئەمەش  کرەی ڕێەخر وەیا د  ار پا بەسەەەەەە سەەەەومعەی 

ڕێەخر و اە پرنەۆی م با سیرسین و  یر ر وەکو د مە ە وەی سێبەە کرە دەکەا، بەمەش کرەەکرایرا دەچێژە 
 ئرە سژەکر و.  اەیەکا سیرسیو چو ەچێوەی بەەارمرا

 انجەکان و پالنی جێبەجێکردنئام
 ئرمراىەکرا:

دراێژأ.  هروپەی کرە  بە  کراا کۆمە گەی مەدەاا بۆ ئەوەی بەنەەەەو ەییەکا  ا یچر کژرکرداا ڕ  ا ڕێەخر وە
اەهێشەەژنا  ەاوە ا بەەا بە  ریبەت بەڕێا هراو اا ڕێەخر وەکرا  ر بە بو ەی دیرەیەر ود  کرە  اایشەەژیدرای

 بەەواەوە.بەەا و بەو  شژگیرییە دووە 
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او ا بە بەە کرداەوەی کو  بریە نراا دەسەەەەژەی  ب.  کرەکردا بەڕێا کرداەوەی اوبا بەەدەو ما ڕ هێ یژا 
 بەڕێوەبرداا ڕێەخر وەکرا.

ا اێو ا ڕێەخر وەکرا و یبۆ ئەوەی هەمرهەاگ ٢٠١3کرە کرداا بىیرەی پەەبەمراا کوەدسەەەەژرا بە سەەەەر ا ج. 
 د مە ە وە فەەمییەکرا فر و اژر بز.

ا دیرەیەر و ا مە ا یالیەاەرداا ڕێەخر وەکراا کۆمە گەی مەدەاا بۆ ئەوەی دوو بە ئەجێنو ی سەەیرسەەد. بێ
 کۆمە گەی کوەدسژرا بەەا.

ئەو سەە   ەیراواا ر ری چرودێری سەەەە ڕێەخر وەکرا بە  یەا د مە ە وە پەیوەاود ەەکرا و بەکرە کرداا  یه. 
 ا  ێوە الوا.بەەپرسراەی ڕێەخر وەکرا کە بە کەیسەکراا  ەاوە 

 ێنەرداا سرىاەی ڕێەخر وەکرا بۆ ئەوەی ئەو اەی چر کژرین و دەسپرکژرین ڕێەخر وا ڕێ یرا بێبگیرێبو. پۆ
 را اییە ڕێونوێنا یرسرییرا بەە ابەە بگیرێژە بەە.و ئەو اەش چر کیی

 ریبەت پەیوەس   بە ٢٠١١سر ا  (١) . جەاژەرداەوە بە جێبەجێەرداا یرسری ڕێەخر وە ارمەومییەکرا ەمرەە 
 بە هە وەنراواەوەی ئەو ڕێەخر و اەی بە بو ەەکەی اۆیراو  کرە  این.

 پالاا جێبەجێەردا:
کر ا  میژۆد دەەکەو ەکرا  یەاا پر پش  کۆد

 جێبەجێەردا
فەەمراگەی ڕێەخر وە ارمەومییەکرا و  آ

 دەسژەی دەسپرکا
پر پشژا ڕێەخر وەکرا بۆ 

 پر سەی چرکسر ی
و  کۆبوواەوە

اێو ا  اهەاگیهەمر
  یەاا پر پش 

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

فەەمراگەی ڕێەخر وە ارمەومییەکرا و  ب
و دیو اا چرودێریا  دەسژەی دەسپرکا

 د ە یا

یژا  بەە کرداەوەی کو 
 کرەکرداا ڕێەخر وەکرا

ا اێو ا یهەمرهەاگ
  یەاا پر پش 

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

پەەبەمرا و فەەمراگەی ڕێەخر وە  ج
 رکاارمەومییەکرا و دەسژەی دەسپ

کۆبوواەوە و چر کا   یردکرداا هەمرهەاگا
هروبەنا اێو ا 
  یەاا پر پش 

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

م بە سیرسییەکرا و دەسژەی دەسپرکا  د
 ارمەومییەکرا و فەەمراگەی ڕێەخر وە

 

فرەیا سیرسا و 
 ا ارواۆیایدیدوکر س

م بەکرا و وە  ەە ا 
 ارواۆ

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

، کراارمەومییە فەەمراگەی ڕێەخر وە ه
دەسژەی دەسپرکا، دیو اا چرودێریا 

 د ە یا، و وە  ەە ا ڕ ننبیری

اەهێشژنا  ەاوە ا بەارو 
 ێەخر وەکراڕ

هەمرهەاگا  یەاا 
 پر پش 
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کرا و ارمەومییە فەەمراگەی ڕێەخر وە و
 دەسژەی دەسپرکا

 چر کەرداا ڕێەخر وە
کرا بە ڕێگەی ارمەومییە

 کێبىکز بە اێو ایرا

اا هەمرهەاگا  یە
 پر پش 
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چر کەرداا ڕێەخر وە  کراارمەومییە فەەمراگەی ڕێەخر وە  
 ارمەومییەکرا

چرودێری و 
هەمرهەاگا  یەاا 

 پر پش 
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 میویر: 3.٢
کدى اا هەیە و ئەو ای  وکرەیگەەی بەسەە سیرسەت و م میویر بە دەسەى ا چو ەەم مسرب دەکرێ. شرۆڤە:

 بەجێوێڵن. کرەیگەەی بەسەە میویر
وسەەەەر وی کرغە  و ئەبیەژر اا و وا میویر، کە بێرە بە هەموو جۆەەکراا بینر و و بیسەەەەژر و و خاڵە بەهێەەکان:

نەر کرداا  یەکراکۆمەىیە ی ە ۆڕ سەى ا چو ەەم وێنر دەکرێ کە دە و از ڕ  ا کرە  بە ئر دە و رێ، وەکو دە
جێبەجێەرداا  ااێژیینا کەیسەکراا  ەاوە ا و چۆکەیسەکراا  ەاوە ا و بەدو د چووا بۆ پر سەکراا د دب

ئر  دی  یرسەەەەر بو ەی فر و اا  یر هەا کە بە  یو ژرا د مە ە وەی فرە و   ەی م کرا بگێىێ. بە کوەدسەەەە یرسەەەەر
کرەکردایرا بۆ دەسەەەژنیشەەەرا کر وە. ڕ ەارمەاووسەەەرا بە یرسەەەر پرەێ  رەیرا بز کر وە و مەود یەکا فر و اا 

سەکراا چرکسر ی بەرت. فرەمینبەەی میویرکرا ە دەکرێ ا مە ا پر پشژا پر ا کرەی میویریا هەیە کیئر  د
 دەکرێ بو ەی کێبىکز بەسەە ئەد ی برش بە  ریبەت بە بو ەی پر پشژا چرکسر ی فر و اژر بەرت.

سەە کرەەکرایرا    ە،  خاڵە اوازەکان: سا بە سیر سییەکرا و ئەجێنو ی  سیر سەە بە پرە ە  نێ  بە میویرکرا  بە
ا د دەاز. هەاوێەا دیەە بە نەەەێوەی ااێنا و ارە سەەەژەواۆ سەەەەە بە ەسەەەەە پەیرمەکرایربکرەیگەەی ئەمەش 

 روپا سەەەیرسەەەا جۆە وجۆەا کە ئرمراىەکرایرا براگەنەەەە بۆ ئەو ا و دە یە یەرداا اەیرەەکرایراە، ئەمراە بە 
دەکەا، ئەمەش  ا ڕواێنەە بە  مراێەا ئرسەە  ا م پەیىەویمیویری سەەێبەە ارسەەر وا و ئەجێنو یەکا سەەیرسەە

ێشەەنر ا دەبێژە هۆی فا پیشەەەیا و پر یکۆمەىیە ا بەجێوەهێڵز.  و   ا   بەسەەەە ئرنەەژیا اریکرەیگەە
باڵوکرداەوەی ڕ پۆەت و هەو ڵ و پەیرما اەنیرو و هەاوێىرە اربەەپرسیرە کە کرە بە مژدراەی اە   بە میویر 

 یردکرداا ەمرەەی و ڕ ەارمەاووسەەەرا  ەایر بۆ  دەکرت. بەو سەەەەەدەمەی ئێسەەەژرد ، هەاوێ بە دە  رکراا میویر
سەەد ایەرە و  ی  و کۆمێن  هەو ا بە ڕێو برداا اە   دەدەا بەڕێا باڵوکرداەوەی مراشێژا وەوەێنەە و 

ا سەەچروەی د ە ییرا، پەیرمەکرایرا دەار ە ەێر پرسیرەەوە.  بە پرڵ هەموو ئەمراە، یهەو  ا بێبنەمر. ارنەفرف
ێوەیەکا  ریبە ا وەکو ئەاىوماەبوواا د مە ە  یریا ب یو کرەی م کرەی ڕێەخسەەەەژنا  یر کە  یو  بە  ەاا م

 کوەدسژرا، بە ار ە  و  ەکراا ئەم بو ەەیە.
بەڕێا ئینژەەاێ  و  ۆڕە کۆمەىیە ییەکرا بە ئێسەەەژرد  میویر بە ئرسەەەراژر و بز سەەەراسەەەۆە اۆی بە  دەرفەتەکان:

ا پەیرمەکراا برنەەژر یگەەو دەەفەت سەەەیر بەرێ  ر کرەیهەموو مرڵ و کواىێەو  دەکرت، ئەمەش دەکرێ وەک
اوە اگ بە اەهێشەەەەژنا  ە برنەەەەا بە بەەدەمە کە بژو از ڕ  ێەا  ر یر دەەفە ا  یو گرت. م ا بگێىێ بەڕێا  ب

ا بەسەە ەیراا  شژا. هەاوێ بە میویرکرا اۆیرا وەکو یڕوواەرداەوەی دیوە ار پەکراا  ەاوە ا و کرەیگەە
یرا ئۆپ یری سەەەەەەبەاۆ  یو اوەدەا، بەمەش م ەرەی ۆ یسەەەەیۆا پیشەەەەر یری بنەۆ  یو کرەی م یر ر  دە و ان  

Investigative .بگێىا بۆ بەدو د چوواا کەیسەکراا  ەاوە ا 
ــــەکان: ژێوەە اا م بەکرا بە میویر، پەیرمەکراا بە  ڕێو  دەبرت و بەەارمە و ئرە سەەژەی سەەیرسەەا ژدەسەە هەڕەش

یر بە  یو یرا بە ڕ  ا م کرت کە دەکرێ   یرەاەبوواا  ێەەڵ دە هر د بو ت. هەەوە اوە ا  گرەبوواەوەی  ە بەەەا
س سێنز کە دە سژەکردا  یر ر بز. هەاوێ بە ژسەەچروەی د ە یا میویرکرا بو ەی ئەوە دەڕەا ژێوەەد ا و ئرە 

یرا یکەار ەکراا میویر بە ئرمراج اەەیەا ارنەەەرینەرداا هەموو سەەەیرسەەەەت و بەەارمەیەکن بۆ ئەوەی هروى 
اوێ، سەەەەۆسەەەەیرف میویر، دەە ری  یاەمێنز. اەبوواا هیچ جۆەە ڕێەخسەەەەژنێ  بۆ میویرمژدراەیرا بە هیچ 

 کرد  ەوە کە بەو پال ێۆەمراە بە بز بە گە هێرش بەرێژە سەە هەە کەسێ ، هەە  رو  و م ب و سیرسە ێ .
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 ئامانجەکان و پالنی جێبەجێکردن
 ئرمراىەکرا:

سەەەەبەاۆکرا و ئەەکا  دەسەەژەوەیەکا سەەەەبەاۆ وەکو د مە ە اواا ئەاىومەاا میویر کە دەبێژە د مە ە أ. 
 بریژا دەبز بە ڕێەخسژنا کرەوبرەی میویر بە کوەدسژرا بە هەمووجۆەەکراا.

ب. هەمو ەکرداا یرسەەەەرکراا  ریبەت بە  ەبەف یۆا و ڕ دیۆ و کرەوبرەی ڕ ەارمەو اا بە جۆەێ  کە ببنە یەک 
 جۆەەکراا میویر ڕێەبخەا. سر و هەموویر

ا بەەەاگرەبوواەوەی یا ایشژیدرایپێەرداا میویر وەکو یەکێ  بە ئەاو مە کرە کراا هروپەیدراێژ ج. بەنو ەی
  ەاوە ا بە پرڵ د مە ە وەکراا دیەە.

بەەا بۆ  کرە و فەەمراگەی میویر و   ایرەی ئەاىومەاا وە یر ا د. ئەاىومەاا میویر و وە  ەە ا ڕ نەەەنبیری
کرا ڕ ڵ بە کلژ یر یو اوە ا بگێىا. وەسەەەەر ی دەەوئەوەی م گریەوە   ە کرا بەو ڕێ یر یو ێ  هراا م  ر  بوە

بەە باڵوبەەاەوە وەکو نێوەیەک بە نێوەکراا بەنو ەیەردایرا بە اپەیرمەکراا دەسژەی دەسپرکا بز بەە 
 اەهێشژنا  ەاوە ا بە کوەدسژرا.

 پالاا جێبەجێەردا: 
کر ا  میژۆد دەەکەو ەکرا   یەاا پر پش کۆد

 جێبەجێەردا
راا کوەدسژرا و مەومە ا پەەبەم آ

 هەەێدا کوەدسژرا
ێەخسژنا ڕ

 کرەوبرەی میویر
د مە ە اواا ئەاىومەا 
 بەڕێا دەەچو اواا یرسر

٢٠٢-٢٠٢١3 

پەەبەمراا کوەدسژرا و مەومە ا  ب
 هەەێدا کوەدسژرا

ێەخسژنا ڕ
 کرەوبرەی میویر

یەکخسژنا پى ەە یرسر بۆ 
 یرسرکرا

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

  یردکرداا دەسژەی دەسپرکا ج
هەمرهەاگا و 

کرە کرداا ڕ  ا 
 میویر

هەمرهەاگا  یەاا 
 پر پش  بە ەڵ میویرکرا

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

، وە  ەە ا دەسژەی دەسپرکا د
ڕ ننبیری، فەەمراگەی میویر و   ایرەی 

ئەاىومەاا وە یر ا، ئەاىومەاا 
 کەار ەکراا ڕ  ەیراوا و میویرمیویر، 

بەنو ەییەکا 
کرە  ری میویر بە 
 نەڕی  ەاوە ا

مرهەاگا  یەاا هە
 پر پش 

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

  ریبەت: .کەە ا3
ـــــــرۆڤە: ەی هەەێم. ومەومەت د دەارێ  بۆ بوە اواەوەی ئربو اکەە ا  ریبەت بە هروبەنەەەەێەا سەەەەەەەکی ش

بەنو ەی دەکرت بە هە گر نا هەاوێ بەو فشرە اەی بەسەە کەە ا  شژا هەا بەڕێا د بینەرداا هەبا کرەی 
 کرەەوە. اوێ بۆ ئەو اەی دێنە بر  ڕی 

کەمەرداەوەی فشەەەەرەی کرە ێری و د مە ە اوا بەسەەەەەە مەومەت و کرداەوەی بو ەی اوێا - خاڵە بەهێەەکان:
ی ارواۆیا و ڕو د ھر ا ھەەێم بە بر   اری مەومە و  اەبووە. سەەەوڕ اەوەی پرەە  اسەەەژا و کرە ێری کە بە  و 

اەوەی بر  ڕ و بەە کرداەوە ئرسەەژا بیێوی کز و  ەنەەەکرداا بر  ەی ئر  د و بوە اوىبەە کرداەوەی ئرسەەژا کێب
 بە وى و . 
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ــان: کرە ێری و د  خــاڵە اوازەک کراا  چرودێری بەسەەەەەە کەە ا  ریبەت بە بو ەە   اسەەەەژا کە  ە یا واەبوواا 
یژا پى ەەکرا و ارخ و ئرسەەژا   اسەەژا هەیە. هەەوەهر بەهۆی اەبوواا چرودێرییەوە  کرەیگەەی بەسەەەە کو 

و بر  ڕ هەیە. بە  یەکا دیەە  ێەە ەرداا سەەەیرسەەەەت و بر  ڕ بە    اەمۆەاەرداا دەەفە ا ھەبپەەسەەەژا و 
پرڵ پۆسەەژەکرایرا بر ە راا دەکەا. ئەمەش و    ریبەت بە  یەا هەاوێ بە بەەپرسەەراا مەوما و م با کە بە

ەوەی دەکرت کە ئەو بەەپرسەەەەراە  فشەەەەرە بەەا بۆ وەە ر نا  ەاوەە و پى ەە، بە جێبەجێەرداو  بەەواە دەە
 چرودێری. بەنێ  بە کەە ا  ریبەت اۆی بە برج دەد ێژەوە.

ەکا کردەوە. بەمە پرەەیەکا یرسەەری وەبەەهێنرا دەەفە ا برنەەا بۆ سەەەەمریە و  ەی ارواۆیا و دەە دەرفەت:
ژرا بۆ ە سەەەەێەژەەێەا  بر  ڕ و پى ەەی جۆە وجۆە جێبەجز کر ا. کەە ا  ریبەت بە کوەدسەەەە ارو  هر ە    ە 

شبرداا کۆمەدەو ەمەاو و دە نو ەێەا کرە  بز بە بەەەوپێ سراواا بو ە و ھەبا کرەی   و از بە گە بەڕێا ڕەا
 یژا بەە .  یر ر و جێبەجێەرداا پى ەەی کو 

یژا  وەکو هەڕەنە بە سەە ڕ  ا کەە ا  ریبەت و کو  ڕوەی و بر  وێوەەد اا سیرسەت بە ئربژدەسژ :کانەشەهەڕ
ژەوە. بەو هۆیەوە برج بە مەومەت اردەێ، دەەفە ا سەەەەپیەرداەوەی کرەەکرایرا و دەەفە ا  ەاوە ا دەهێڵێ

 پرەەی بەدەسژار وو بە  ەاوە ا دەمێنێژەوە. 
 جێبەجێکردنئامانجەکان و پالنی 

 ئرمراىەکرا:
یرسەەری دیو اا چرودێری د ە یا هەمو ە بەرێژەوە بە نەەێوەیەک دیو ا دەسەەەى ا چرودێریەرداا بەسەەەە  .أ

 ە ا  ریبەت هەبێ .پى ەەکراا وەبەەهێنرا و کە
جەاژەرداەوە بە جێبەجێەرداا هەموو ئەو یەەرسەەەەەر و ڕێندەەرییەەراەی کە پەیوەاەەود ەا بە اەهێشەەەەژنا   .ب

 بەەیەکەەو نا بەەەوەاوییەکرا بە وە یێەی  شژیو .
سژ سی سژەج.  سی سژرا چر کژربز بۆ ئەوەی مرمە ە و کرەەکراا کەە ا  ریبەت بەڕێا  ما ەما براەا بە کوەد

 .براەییەوە بەرێ
س سژد. پەیىەوکرداا  نژر ڕێەبخرێ بۆ ەی سرکرەکردا بە کەە ا  ریبەت بر ما  ەئدینا ارچرەی و هەەوەهر بەیر

 ئەوەی کرێەرە و کرەمەاو اا ئەو کەە ە مرفەکرایرا   من بەرێ و فشرە بەسەە کەە ا  شژا کەمبەرێژەوە.
 پالاا جێبەجێەردا:

کەەەەەەەر ەەەەەەەا  میژۆد دەەکەو ەکرا  یەاا پر پش  کۆد
 ەرداجێبەجێ

ژرا و  آ  پەەبەمراا کوەدسەەەە
 ا د ە یایدیو اا چرودێر

فەە هەەرمەەەەەرداەەا نەەەەەفەەرفەەیەت و 
 اەهێشژنا دەەفە ا  ەاوە ا

پى ەە یرسەەر، یرا هەمو ەکرداا 
 یرسری  ریبە دەاو

٢٠٢٢-٢٠٢١ 

 ،پەەبەمەەراا کوەدسەەەەژەەرا ب
، ا د ە یایدیو اا چرودێر

 دەسژەی دەسپرکا

 بەەیەکەەەەو ەەنەەاێەەگەەریەەەەەرداەەا بە ڕ
 اەە بە  ەاوە یکە فۆەمێ بەەەەوەاوی

 سیرسا

 ٢٠٢٥-٢٠٢١ کرە کرداا یرسر بەەکرەەکرا

پەەبەمەەرا و مەەەەەومە ەەا  ج
کوەدسەەەەژەەرا و  دا  ێ هەە

 کەە ا  ریبەت

بۆ پى ەەکرا،  نەەەفرفیەت، کرەئرسەەراا
کرش کە  نراا  کرەهێ کەمەرداەوەی بە
سپیەرداەوەی  دەەفەت بۆ  ەاوە ا و 

 پرەە  یر ر دەکرت.

ئەەرسەەەەەراەەەرەیا یەەرسەەەەەریا و 
بەەەۆ ئەوەی ودە  ەەەریەەەا د مەەە

براەا پەەەی پز  سەەەەیسەەەەژدا 
 بوەێ 

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

پەەبەمەەراا کوەدسەەەەژەەرا،  د
مەەەەەەەومە ەەەا هەەێەەەدەەەا 

 کوەدسژرا
 

کەمەرداەوەی فشەەەرە بە سەەەەە کەە ا 
 شەەەژا، پرە سەەەژنا مرفا کرێەرە ا بە 

 کەە ا  ریبەت

هەمو ەکرداا یەەرسەەەەەری کەەرە، 
ئەەەرسەەەەەەراەەەەەەەرەی بەەەۆ ئەوەی 
فەەمرابەە ا بە کەە ا  شەەەەژا 

  ریبەت ا بى اە کەە

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

                                   



 

 278ذمارة )العدد(   36  

 

25/1/2022 

 وەزارەتى دارایی و ئابوورى
 19/1/2022لە  795ژمارە: 

، ١993ی سر ا (٢١)پر پش  بە مرددەی هەنژەم بە یرسری پێنرسەی  ومر ا هەەێدا کوەدسژرا ەمرەە 
ی ٢٠١٠ی سر ا (٢٢)مرەە جیاراا ەمرددەی دەیەم بە یرسری پێنرسەی  ومر ا سیسژەما هەمرهەاگا 

سری  ومر ا ەمرەە  (سێیەم/٢7٠)هەمو ەکر و، مرددەی  سر ا (٢3)بە یر ی هەمو ەکر و، بىیرەی ١984ی 
درا دە وە و ێ ەی پىا ئەو دەسەپێ، بە ٢٠١9ی سر ا (١3)ر ما فیوە ڵ ەمرەە ێەاا وە یر اا عمئەاىو

هەمو ەکرداەوەی ەێندریا  ومر ا ەمرەە  مراو  بەبە پێنروی ئرسەەەەراەرەی بۆ کرەوبرەی  ومر ا بىیرە
 . ٢٠٢٠ی سر ا (7)

 2020 (ی ساڵی7هەمواری یەکەمی رێنمایی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان ژمارە )
 -ئەم بەش و بى راەی او ەەوە هەمو ە دەکرێ  بەم نێوەیەی او ەەوە: :(1)ماددەی 

 (بەڕێوەبەەێ)ەو وونەەەەێ  ببرێ  و بە نەەەوێنى ئ ( شەەەژى)وونەەەەێ  (٢٠) اىیرە /بەشىىىى یەکەم -
 د بنرێ ,دو  ر ڕسژەکە وەک اۆێ بدێنێ   ر کۆ ریى .

بگۆەدەێ  و بەم  (پێنىەم و نەەەەەنەەەەەم)دەسەەەەژەو ەەێ مرددەێ  /ار ى چو ەەم /بەشىىىىى دووەم -
 .(پێنىەم و نەنەم)بى ەکراى  /مرددەێ پێنىەم)نێوەیەێ بز بەرێ  

بگۆەدەێ  و بەم نێوەیەێ بز بەرێ   (ەمدەیەم و یرا )مرددەکراى  /وە بە هەمرا ارڵ دەسژەو ەەێ -
 .(مەڤوەم /مرددەێ)

 ەسژەکە  ر کۆ ریا  ببرێ . ( یر ر اەبێ )بە دو ێ وونەێ  (4)یرە  اى /ار ى چو ەەم/بەنى دووەم -
 . ( یژى بێ ەەێ)ئەم دەسژەو ەەیە  یرد بەرێ   (9) اىیرە  /ار ى سێیەم /بەشى سێ یەم -
بەسەە ەمرەەکرا  ببرێ  ,سەبرەەت  )%(هێدرێ  (ھ -د-ج-ب-أ )بى ەکراى  (٥)ار ى /بەشى چوارەم  -

 یەکە بە ڕەسم بگۆڕدەێ  بۆ بەهر . بە بى ەکراى برجى دەە مەت ڕێ
دە د  ە  (١٠)ا پشەەەەەنین کرێ)بەم نەەەەێوەیەێ بز بەرێ   (ج)بى ەێ  (٥)ار ى /بە بەنەەەەى چو ەەم  -

 پوبى د ە یا و بەهریى فۆڕم .  ڵوەەبگیرێ  بۆ هەە بىێ  بە ە
ەنین بۆ ى پشکرێ) یرد بەرێ  بەم نێوەیە  (ح)بى ەی  ( )بە دو ێ بى ەێ  (٥)ار ى  /بەنى چو ەەم  -

کر ى برداە دەەەوەێ /یەک کغم (١) درس بە هر و  ب نەەەەەسەەەە  د  ە  (6٠)کیلوغر م بەەدێ  ر ا بە
 پوبى د ە یا و بەهری فۆەم . ڵوەەبگیرێ  بە ە

 یوو بەەدێ  ر ا )ئەم دەسژەو ەەیە  یرد بەرێ  ( ێى)بەدو ێ وونەێ  (6)ار ى  /بە بەنى چو ەەم -
 ێنێ   ر کۆ ریى.دو  ر ڕسژەکە وەک اۆێ بد (بەهرو  بدرس

 چو ە  ەا (4)سز  ەا بەرێ  بە (3)دەسژەو ەەێ سەەووێ  (4)بى ەێ /ار ى سێیەم/بەشى پێنجەم -
ەێ  ببرێ  , دو ێ وونەەە ( نەەەەێ  )وونەەەەێ  (7) اىیرە  (هەنەەەژەم  )ار ى /بە بەنەەەى پێنىەم -

  یرد بەری  دو  ر ڕسژەکە وەک اۆێ بدێنێ . ( نەو  )وونەێ  (ئرمێر اەێ )
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ئەم دەسەەەژەو ەەیە  یرد  (بەمەەجێ   )دو ێ وونەەەەێ  (أ /9 ) اىیرە /ار ى اۆیەم /ەمبەنەەەى پێنى -
 دو  ر ڕسژەکە  ر کۆ ریى ڕەش بەرێژەوە . (دەبێ  بە  اشرئى بدێنێژەوە  )بەرێ  

بە اشەەەەژەێ بەهەەرێ ئۆ ۆمبێلەکەەراى او ە مۆدیلى  (١٠)اىیرە   /اەەر ى اۆیەم /بەنەەەەى پێنىەم -
بەری  و ئەم دەسەەەەژەو ەەیە  یرد (١١)ێ  و  ە بەرێ  بە  اىیرە ەێگەپێوە و ار ێەى  ر  یرد بەر

 وە بە بییاە بەهرێ بۆ دیرەێ بەرێ . (ئۆ ۆمبێلى برەهە گر و ئرمێرێ بینرسر ێ و کشژوکر ى)
 (ڕێگریرا پز اردەێ  بۆ ارو هەەێم )دەسەەەەژەو ەەێ  (١4)رە  ینىی (اۆیەم)ار ى  /بەبەنەەەەى پێنىەم -

 . (پێویسژە پلۆمى  ومر ى بز بوەێ  )ەو ەەیە د بنرێ   ببرێ  بە نوێنەکەێ ئەم دەسژ
نى پێنىەم - نەێ  (١٥) اىیرەێ /ار ى اۆیەم /بە سژەو ەەیە  یرد  (دیرەێ کر وه )بە دو ێ وو ئەم دە

   ر ڕسژەکە وەک اۆێ بدێنێ   ر کۆ ریى.دو (ڕەسدى  ومر ى بز وەەبگیرێ  )بەرێ  
 (ەمرەەێ  نەەەەیرا بە ەڵ)دەسەەەژەو ەەێ   (هە ە  )دو ێ وونەەەەێ  /ار ى چو ەدە /بەنەەەى پێنىەم -

  ببرێ  دو  ر ڕسژەکە وەک اۆێ بدێنێ   ر کۆ ریى.
 .(بە ێن ارمە )ەدەي  بە ۆبگ (کەفربەت  )وونەێ  (١٥)بى ەێ  /ار ى بیس  و یەک/بەنى پێنىەم -
ڕێیەێ  )بە کۆ ریى ڕسەەەژەکە ئەم دەسەەەژەو ەەیە  یرد بەرێ  /ار ى بیسەەە  و چو ە/ێنىەمبەنەەەى پ -

 . (ەک س   بز وەەبگیرێ  ێ و%٢٥
نى پێنىەم - سز /بە سا و  نێوەیە  /ار ى  سژەو ەەیە  یرد بەرێ  بەم  سژەکە ئەم دە بە کۆ ریى ڕ

  -،ئە ەەبەمر ە ێەو  پێویس  بوو بە بێخوڕین هروەدەێ بەرت دەبێ  :
 ە ر سێر بوو پێویسژى بە ڕە  مەاوێ وە  ەە ى ارواۆ هەیە .کیلۆم  -
 کیلۆمە ر سێر اەبوو پێویسژى بە ڕە  مەاوێ بەڕێوبەە یە ى  شژى  ومرگ هەیە . -
بە کۆ ریى ڕسەەژەکە ئەم دەسەەژەوەە یە  یرد بەرێ   (6) اىیرە /ار ى سەەا و پێنج /بەنەەى پێنىەم -

 .(بەو ووى راەێ کە سر یراە دەدەا )
 یرد بەرێ  , دو  ر  (هە ەبىە)بە دو ێ وونەێ سلێدراى وونەێ  /ار ى چ، و چو ە /پێنىەمبەنى  -

 ڕسژەکە وەک اۆێ بدێنێ   ر کۆ ریى .
  ببرێ . (١١) بە اشژەێ جۆەێ سەەپێچى  ومر ى  اىیرە -بى ەێ أ /ار ى چو ەەم/بەشى شەشەم -
 . (١4)بەرێ  بە  (١3)ەە بە اشژەکەد  دو هەمین ەمر -أ-ار ى چو ەەم بى ەێ /بەنى نەنەم  -
نا یەکەم - شژا ار ا /بە سری   نژیرەی عیر ما بۆ دەەەوەی )بەرێ  بە  (٥)بى ەی/3٠ەێ صا  ە پر

 بیس  د  ە. (٢٠)دە د  ە بەرێ  بە  (١٠)ا پشەنین بە و کرێ (هەەێم
دەەەوەی ئۆ ۆمبێ، و پرصەەەا  ەنەەەژیرەی چووا بۆ )وونەەەەی پری  یرد بەرێ  و بەرێ  بە  (7)بى ەی  -

 .(هەەێم
ئۆ ۆمبێ، و پرصا  ەنژیرەی عیر ما  ەڕ اەوەی )وونەی پری  یرد بەرێ  و بەرێ  بە  (9)بى ەی  -

 .(بۆ ارو هەەێم
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دەبێ  نەەرەە  یا هەبێ  بە کۆمپیو ەە بە  ریبەت ) یردبەرێ   (ت)بى ەی /سەەز یەم/بەشىىی یانزە -
 .(بەەارمەی مریەر سۆف  و ەد

رەە  یا هەبێ  بە کۆمپیو ەە بە  ریبەت دەبێ  نەەەە)ردبەرێ   ی (ت)بى ەی /چو ەەم/بەنەەەەا یرا ە -
 .(بەەارمەی مریەر سۆف  و ەد

  ببرێ . (4)بى ەی /هەنژەم/بەنا یرا ە -
بەبەە ئەوەی   ببرێەە .کە  ەەریبە ە بەهەاەەرەدەکرداا بەەدی     ی،(١9) اىیرەی /بەنەەەەا دو ا ە -

 مەدەغەکر وە.
نەەەش سەەەد (6٠٠,٠٠٠)بەهری   یرد بەرێ  بە ( ئۆکسەەیوی  ین)بەاشەەژەکەد  بربە ا  /بەشىىی دوانزە -

 وەەبگیرێ . %(١٠)هە  ە  دینرە بەەێیەی 
 (مرفوە و فەەنەەا دەسەەژەردی بەکرەهر وو)بى ەیەکا اوێ  ریبەت بە هەارەدەکرداا /بەنەەا دو ا ە -

 وەەبگیرێ . %(١٠)دوو د  ە بەەێیەی (٢) یرد بەرێ  ،بۆ یەک کیلۆ ر م بەهر 
کە  (سەەژەی اۆنەەەر وی  ەو و یرا ایدچە اۆنەەەر وپێ)بە اشەەژەکەد  (١١) اىیرەی /بەنەەا دو ا ە -

یەک ملیۆا و پێنج سەەەەد هە  ە دینرە بەرێ  بە  (١,٥٠٠,٠٠٠)مۆ ە ا پیشەەەەسەەەر ی هەیە بەهرکەی بە 
 .%(٥)بەرێ  بە  %(8)یەک ملیۆا دینرە و ەێیەکەی بە  (١,٠٠٠,٠٠٠)

کە  (چە اۆنەەەر ووی  ەو و یرا ایدپێسەەژەی اۆنەەەر )بە اشەەژەکەد   (١٢) اىیرەی /بەنەەا دو ا ە -
یەک ملیۆا و پێنج سەەەەەد هە  ە دینرە بەرێ  بە  (١,٥٠٠,٠٠٠)یە بەهرکەی بە مۆ ە ا پیشەەەەەسەەەەر ی ای

 . %(١٠)یەک ملیۆا دینرە بە ەێیەی  (١,٠٠٠,٠٠٠)
ارەدەکرداا /بەنەەەەا دو ا ە - کرا)بى ەیەکا اوێ  ریبەت بە هە ئرمێرە یرا  ) ە اا مەکینە و  پیو 

 وەەبگیرێ . %(١٠)سەد و سا د  ە بەەێیەی  (١3٠)یەک  ەا بەهر  (١)ۆ ب  یرد بەرێ  ، ((پواژەکر و
کۆاە اەەیژەی ئرمێرە کرەەبریا )بى ەیەکا اوێ  ریبەت بە هەارەدەکرداا (/٢) اىیرە /بەنا دو ا ە -

شژەکە  یرد بەرێ  بەبەهری  (و ئەبیەژر ایەکرا بۆ  %(١٠)ەێیەی سز ملیۆا دینرە بە (3,٠٠٠,٠٠٠)بە ا
 یەک  ەا  .

دروەی فلژەەی )بى ەیەکا اوێ  ریبەت بە هەارەدەکرداا (/١8) اىیرە /بەنەەەەا دو ا ە - اۆ ا پرنەەەە
 بۆ یەک  ەا. %(٥)سەد د  ە بەەییەی  (١٠٠)بە اشژەکە  یرد بەرێ  بە بەهری  ((کرە ەی ئرسن

بە اشەەژەکە  یرد بەرێ  بە  (کرا  ی  ین )بى ەیەکا اوێ  ریبەت بە هەارەدەکرداا  /بەنەەا دو ا ە -
 بۆ یەک  ەا  .     %(١٠)سز ملیۆا دینرە بەەێیەی  (3,٠٠٠,٠٠٠)هری بەبەهری بە

ــــاددەی فەەمەەى                ئەم ەێەەنەەدەەریەەیە جەەێەەبەجەەز دەکەەرێەە  بەە ەی دەەچەەوواەەیەوە وە بەە ەاەەرمەی (:2)م
     باڵو دەکرێژەوە. (عا کوەدسژرایوەمر)

 ناب نوریەوات جئا
 دارایی و ئابووریوەزیری 
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 یی و ئابوورىوەزارەتى دارا
 24/1/2022لە  1012ژمارە: 

مرددەی  مرەە  (٥)پر پشەەەە  بە  یرسەەەەری  ومر ا ە ی هەمو ەکر و، بەپێا ئەو ١984ی سەەەەر ا (٢3)بە 
 -:درا دە وە بىیرەمراو  بە ێ ەی پىدەسە

 2022(ى ساڵى 1بڕیارى گومرگى ژمارە )
ێ  یلەکۆ بۆ ئەاىرم د اى بە مەە  (بنەەێ  ومر ى  یلەکۆ )د مە ە اواى بنەەێ  ومر ى بەاروێ  -١

 و ۆەێ بر ە راى .هە و و کەو ى  ومر ى و پێویس  بۆ ئرب
ێ (63)و بە بەبەە چرو ر نى بەاوەکراى مرددەێ  (7 – 6)دەسەى ەکراى بنەەکە بەپێى مرددەکراى  -٢

 یرسریى  ومر ى دیرەێ دەکرێ  .
  ومر ى  ەەمیراەوە . بنەەکە بە ڕووێ ئیو ەێ و د ە ییەوە دەبەسژرێژەوە بە بەەێوەبەە یە ى -3
 جێبەجز دەکرێ  . (وەمریعى کوەدسژرا)باڵوکرداەوەێ بە ە ەارمەێ فەەمى ئەم بىیرەە بە ڕ ەێ  -4
 

 ناب نوریەوات جئا
 وەزیری دارایی و ئابووری

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 وەزارەتى کارو کاروبارى کۆمەاڵیەتى                              

 2021(ی ساڵی 11بەیانى ژماره )
کرەو کرەوبرەێ  یرسەەەەری وە  ەە ابە  (٢)ێ بى ەێ (7)مرددەێ  بەپێا ئەو دەسەەەەەى ەی پێدراوە وە بە

 -یرەمراو  بە:، بى ٢٠٠7ێ سر ى (١٢)کۆمەىیە ى  ەمرەە 
کەەرداەەى هەەۆبەێ  ەەۆەێ پەەرە سەەەەەژەەنەەى کەەۆمەىیە ەەى بە  (أسەەەەەژەە ەەو  )هەەێەەنەەراەکەەریەێ  -

سەە بە بەەێوەبەە یە ى چرودێرێ و  ەنەپێو اى کۆمەىیە ى  (  اۆ،ئرکرێ،ئرمێوێ،نێخرا،سێدێ،)
سیەێ  ریبەت مە  کرا ب سەەجەم کرەەکراى کەمیەاو مرا بە ەووێ د  ر و د  سژى ڕ پەە اواى  ە مەبە

 د چوواى کرەەکرایرا.و بەدو 

 کرەێ پز دەکرێ . (وەمریعى کوەدسژرا)ئەم بەیراە بە ەێەەو ى باڵوکرداەوەێ بە ە ەارمەێ فەەمى  -

 2021(ی ساڵی 12بەیانى ژماره )
کرەو کرەوبرەێ  یرسەەەەری وە  ەە ابە  (٢)ێ بى ەێ (7)مرددەێ  بەپێا ئەو دەسەەەەەى ەی پێدراوە وە بە

 -، بىیرەمراو  بە: ٢٠٠7ێ سر ى (١٢)کۆمەىیە ى  ەمرەە 
کریەێ  - نراە اوا)کرداى هۆبەێ  (أسەەەەژ و  )هێ یر کرەو  (ڕ  ە سەەەەەە بە بەەێوەبەە یە ى  شەەەەژى 

 (دهۆک –ێدراى سل –هەوبێر  )بەەێوەبەە یە ى دەسژەبەەێ کۆمەىیە ى  /دەسژەبەەێ کۆمەىیە ى 

 کرەێ پز دەکرێ . (وەمریعى کوەدسژرا)ئەم بەیراە بە ەێەەو ى باڵوکرداەوەێ بە ە ەارمەێ فەەمى 

 کوێستان محمد عبدالله
 وەزیرى کار و کاروبارى کۆمەاڵیەتى
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 تەندروستى وەزارەتى 
بەیرسری وە  ەە ا  ەاوەوسژا ەمرەە  (بى ەی دووەم /نەنەم )بەپێا ئەو دەسەى ەی پێدراوە وە بە مرددەی 

 -: بىیرەمراو  بە  ٢٠٠7ی سر ا (١٥)

 

 2022( لسنة 1بیان رقم )
 

و  ٢٠٠7بسەەنة  (١٥)في مراوا و  ەة  بصەە ة في  مليم ووەدسەەژرا ەمم  (٢فقرة  / بسەەردسەەة )لدردة ب  سەەژنرد   
ض،  بخومرت  بص ية بلدىژدع في  مليم  صل ة  بعرمة و مسب برارمج و  ە نر بژقويم  ف ضيرت  بد بدقژ

  بعر ق مرەار : –ووەدسژرا 
 ن :بالدوية  ببريوبوجية بدرضي  بصوفية في و، م (منێذ صر )فژح 

 دي في  ەبي،رەێ  بژعلي مسژشێى ە  -١

 مسژشێى ئر  دێ  بژعليدي في دهۆك -٢

 مسژشێى نايو هيدن  بژعليدى في  بسليدراية -3

 
 

 2022(ى ساڵى 2بەیانى ژماره )
 بە سنوەێ ئیو ەەێ سەەبەاۆێ سۆە ا . ( ەاوەوسژى سۆە اى   شژ ێوەبەە یە ابەە )ی وهکرداە -
 .6/١/٢٠٢٢ەی دەەچوواییەوە ڕێەەو ا ئەم بەیراە جێبەجز دەکرێ  بە ە  -

 
 2022(ى ساڵى 3بەیانى ژماره )

 بە سنوەێ ئیو ەەێ سەەبەاۆێ   اۆ . ( ى  ەاوەوسژى   اۆ شژ ێوەبەە یە ابەە )ی وهکرداە -
 .6/١/٢٠٢٢ئەم بەیراە جێبەجز دەکرێ  بە ە ەی دەەچوواییەوە ڕێەەو ا  -

 
 2022(ى ساڵى 4بەیانى ژماره )

 بە بەەێوەبەە یە ى اۆپرە سژنى  ەاوەوسژى سلێدراى .  (هۆبەێ یرسریى  )ی وهکرداە -
 .١١/١/٢٠٢٢ئەم بەیراە جێبەجز دەکرێ  بە ە ەی دەەچوواییەوە ڕێەەو ا  -

 
 

 رزنجید. سامان حسین به
 ندروستیزیری تهوه
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 ة العراقجمهوری
 اقليم كوردستان

 الرئيس
 قرار

 2022( لسنة 3رقم )
بقراوا ەئرسة إمليم ووەدسژرا ەمم  ( بعرنرة)من  بدردة  ( و ) بددنومة بنر في  بێقرة بلصالميرت  وفقر

بژرەيخ  (9)على مر نرعە بربدرا ووەدسژرا في جلسژە   عژيردية  بدرمم  وبنرء بدعوف،  ٢٠٠٥بسنة  (١)
 ، مرەار إصو ە: ٢٠٢١\١٢\١

 2021( لسنة 18القانون رقم )
 العراق -في إقليم كوردستان  قانون الشركات األمنية الخاصة

 :(1) المادة
 :إ  ءهر  بدبينة  بدعراي  بقراوا أمكرم هذ  ألغر ض  آل ية بربدصطل رت و بژعربير يقصو

 .  بعر ق -ووەدسژرا  إمليم: اإلقليم: الًأو
 و  ەة  بو الية في  إلمليم.: الوزارة: اًثاني
 و ير  بو الية في  إلمليم.: الوزير: اًثالث
 مويرية  بشرورت  ألمنية  بخرصة في  بو  ەة. :المديرية: اًرابع

 :  بو ئرة  بقراواية في  بو  ەة.القانونية الدائرة: اًخامس
  إلمليم في مسىلة أجنبية نروة فرع أو  إلمليم في  ألمنية  بخرصة  بدؤسسة  بشروة: الشركة: اًسادس  

 بدوجب ف  بنرفذ في  إلمليم، و بدىر ة بدعو ١997 بسەەنة (٢١) ەمم  بعر مي  بشەەرورت مراوا بدوجب
 . بقراوا هذ  أمكرم

  بو ئرة مب، من مصەەوق عقو بدوجب يدرەس عدال أمنير في  بشەەروة  بذي  بشەەخ : المنتسىى : بعاًسااا
 . بقراواية

 .و ألمن  ب ر سة أعدرف في يسژخوم  بذي  بكلب: الحراسة كل : ثامناً
 .  بقراوا هذ   بخرصة من مب،  بو  ەة بدوجب أمكرم  بشروة  ألمنية راي  عد، : اإلجازة: تاسعاً
  :(2)المادة
 :تنظيم إلى القانون هذا يهدف

   إلمليم. في بلشرورت  إلجر ة منح إجر ء ت: أوالً
 في  بنرفذة  بقو اين إطرە في  ألنەەەەخری وأمو ف أەو ح ألد ء مارمار ومدرية  بشەەەەرورت عد،: ثانياً  

 . إلمليم
 بربقو اين و بژعليدرت.  قيوهر بضدرا  بشرورت ومژربعة أعدرف و ێژي  مر مبة: ثالثاً
 .مخربێژار عنو  ێرض  بژي و بعقوبرت بژقويدار،  بشرورت  لژ م  بژي و بضدرارت  برسوم: رابعاً
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 :(3)المادة
مو فقة  بعو إ   إلمليم في أجنبية أمنية نەەەروة فرع  سەەەىي، أو أمنية نەەەروة  أسەەەيو يىو   : أوالً

 وم مدراعة مىلو  آلسري . بو  ەة وع
  إلجر ة. على  ب صوف بعو إ   ألمنية  بخومرت  قويم نروة ألية يىو   : ثانياً
 :(4)المادة

 إلى الوزارة وفقا للشروط اآلتية: يقدم طل  الحصول على اإلجازة
 :يأ ي مر  بطلب مع يرفا أا يىب وطنية،  بشروة ورا  إذ  :أوالً

 .غرض  بشروة فيار مذووە  يكوا أا على  بژأسيو ناردة -١
 .مؤسسيار أسدرء -٢
 . بدسرهدة  بشروة في  إلد ەة مىلو أعضرء و  بدێوض  بدوير  سم -3
 .بلشروة مقر  يصلح عقرە سنو -4
 .  ىاي هر مصردە مع  بشروة   ژرجار  بژي  بعسكرية و بدعو ت  ألسل ة وأاو ع وعود بأسدرء مرئدة -٥
 . عليار  ب صوف ويێية   ويو مع   ژرجار أو  بشروة  دلكار  بژي  بدروبرت وأاو ع بأسدرء مرئدة -6
 هذه على  ب صوف ويێية مع  سژخو مار وموجرت  بالسلكية    صر ت أجا ة وأاو ع بأسدرء مرئدة -7

 .واصرئصار  ألجا ة
 بدبلغ  بو  ەة بصربح وضدرا  إلمليم في  ب كومية  بدصرە  أمو بوێ اقوي  أمين إيو ع ناردة -8

 .دينرە مليوا وادسين ژينمرئ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠)
 : يأ ي مر  بطلب مع يرفا أا يىب أجنبية بشروة فرعر ورا  إذ  :ثانياً

 .  إلمليم في  بشرورت  بدويرية  بعرمة بژسىي، بوێ  بشروة فرع  سىي، ناردة -١
 . مقرمادر يقوم مر أو  ألم بشروة  بو الي و بنظرم  بژأسيو عقو من اسخة -٢
 .في أي دوبة سى، فيار روة بش  سىي، فرع ناردة من اسخة -3
 .عنار بربژوميع  بدخوبين  ألنخری وأسدرء منام و، وجنسية  بشروة إد ەة أعضرء بأسدرء مرئدة -4
 ادوذج مع  بشروة إد ەة عن صردەة فعال فيە و بدقيم  بعر ق في  بێرع موير وژرب  خوي، من اسخة -٥

  وميعە.
  بعرمة  بايیة أو  إلد ەة مىلو ير قر من اسەەەخژين مع بلشەەەروة اژرمية مسەەەربرت  ار من اسەەەخة -6

 .  ب سربرت باذه  بدل ا أو  بدرفا
 . ومنشیار و ألعژوة وأەمرمار وأاو عار  بشروة   ژرجار  بژي  ألسل ة عود -7
 دو ئر في  بشەەروة برسەەم  سەەى، أا  سەەىيلار، على بومرت وأەمرم ومنشەەیار وأاو عار  بدروبرت عود -8

 .  بدخژصة  بدروە
س برألجا ة بيرا -9 ضدن لكية بال سلية وأەمرمار أاو عار يژ سل نیار  بژ صێر ار ومنر   ألارێ  بێنية ومو 

 .  بو  ەة مب، من  بوميا بلێ   و خضع فقط بال صرف مخصصة  كوا أا على
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 بدبلغ  بو  ەة بصەەربح وضەەدرا  إلمليم في  ب كومية  بدصەەرە  أمو بوێ اقوي  أمين إيو ع نەەاردة -١٠
 . عر مي دينرە مليوا ادسدرئة (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠)

  بدردة هذه من (ثراير)  بێقرة من (6، ٥، 4، 3، ٢) في  ببنود عليار  بدنصوی  بوثرئا  كوا أا يىب :ثالثا
  بشروة. موطن في مصومة

 :(5)المادة
 . سلدە  أەيخ من يومر سژين (6٠)موة  االف منح  إلجر ة طلب في  بب   بو  ەة على: أوالً

  إلجر ة طربب بە ويبلغ   ريرير ومسەەەەببر،  برفض مر ە يكوا اأ يىب  بطلب، ەفض مربة في :ثانياً  
 . بقر ە صووە  أەيخ من يومر ادو عشرة (١٥) على   يو   موة االف

 . برفض سبب  اژێرء عنو جويو طلب  قويم  إلجر ة : بطرببثالثاً
عاً   بوفع ة، بالبژ  م بدو فق باذه  إلجر ة طربب  بليغ عليار يژوجب  بطلب على  بو  ەة و فق  إذ  :راب

   موة االف يسەەەەودهر أا على  بقراوا، باذ   بدل ا  بىووف في  بد ودة  بو ەدة  إلجر ة ەسەەەەوم
عن دفع  برسەەەەم االف  بدوة  وعنو  خلێە بربدو فقة،  بليغە  أەيخ من يومر ثالثين (3٠) على   يو

 . غير  إلجر ة منح مشروع يعو مر ە عذە  بد ودة دوا
 :(6)المادة

 .و موة سنة بدوة  بقراوا هذ  من (٥)و (4)  بدرد ين وفا  إلجر ة  دنح: أوالً
 : آل ية بلشروط وفقر  بشروة إجر ة  ىود: ثانياً

 (3٠) مب،  بدويرية طريا عن  بو ير إبى يوجە بلشروة  بدێوض  بدوير مب، من   ريري طلب  قويم -١
 . إلجر ة  اژارء من يومر ثالثين

 .عدلار في  بشروة  سژدر ە فيە  ؤيو  بشرورت بژسىي،  بعرمة  بدويرية من  أييو  قويم -٢
 .عدلار موة االف  بشروة عقود من صوەة  قويم -3
 . بدخژصة  بضريبة مويريرت من  بذمة ناردة بر ءة -4
  بقراوا. باذ   بدل ا  بىووف بدوجب  بد ودة  بژىويو ەسوم دفع -٥

 :(7)المادة
 :يأتي بما الشركة تلتزم

  بدنرطا ارەج بدروبر ار وسەەەرمرت وأعژو ار بدعو  ار ومخر ا ألسەەەل ژار اظرمية مشەەەرجب  ايیة: أوالً
  بسكنية.

 و بعرملين بدنژسەەبيار  بدژعلقة  بدعلومرت وجديع  بشەەروة اشەەرطرت بىديع بيرارت مرعوة  أسەەيو: ثانياً
 و بدعو ت. و ألعژوة و ألسل ة و بدروبرت بويار

 منام. و مو و، عن بيرارت  ژضدن بعرملين بويارمنژسبيار و  بىديع أضربير  نظيم: ثالثاً 
 : آل ية  بسىالتمراوار، على  بوجە  بذي ينظم  مس   بوفر ر  بژىرەية  بدقرەة: رابعاً
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 .سل ة أل و سژخو م ار جإ وويێية  ألارێ  بشروة ومعو ت سل ة أل سى، -١
 .ومروبر ار  بشروة منژسبي ومروە مرورت سى، -٢
 . ەة بو   طلبار ارێأ سىالت يةأ -3

 . بشروة  سژخومار أو  دژلكار  بژي  بدصێ ة  بدروبرت عن ببيرارت  بو  ەة   ويو: خامساً
ساً    صوفساد سبقة  بدو فقة على :  ب     ويو ثم ومن جاة، أو نخ  أي مع  بژعرمو مب،  بو  ەة من  بد

 .إبر مە  أەيخ من يومر عشرة ادو (١٥)  ژىرو    موة االف  بعقو من بنسخة  بو  ەة
 إذ  منژسەەبيار من  بدرئة من  سەەعين (%9٠)عن   إلمليم في  بدقيدين  بدو طنين اسەەبة    ق، أا: سااابعاً

 .أجنبية بشروة فرعر ورا  إذ  منژسبيار من  بدرئة من سبعين (%7٠)وعن  وطنية  بشروة ورا 
 . بو  ەة مو فقة دوا منژسب أي  عيين عن   مژنرع: ثامناً
 نرەة أو عالمة وعليار  بو  ەة، مب، من و بد ود بربشروة  بخری  ب ي برە و ء منژسبيار إب  م: تاسعاً

 ومو ت  ألمنية  بقو ت ب ي مشربار منژسبي  بشروة  ي يكوا   أا على ووەدسژرا، وعلم  بشروة
 . ببيشدروة

 .و جب أي  اژارء بعو  بشروة مخ ا إبى وأعژو ام ألسل ژام منژسبيار  سليم: عاشراً
 أو  بشروة عد، موود ضدن  قع جريدة أية عن  بد رفظرت آسري  ودو ئر  بو  ەة إبالغ: عشر حادي

 .وموعار في يشژبە
  بوفرع مربة عو  فيدر أنخری مىدوعة أو نخ  أي ضو  بقوة  سژخو م عن   مژنرع :عشر ثاني

 آار مراوا أي أو  بنرفذ  بدعوف ١969 بسنة (١١١)ەمم   بعر مي  بعقوبرت مراوا أمكرم بدوجب  بشرعي
 . بصلة ذ ت  ألارێ و بقو اين م لە ي ،

 . إلمليم في معژدوة  أمين نروة بوێ اشرطر ار عن  بنرجدة  بدخرطر ضو  بژأمين :عشر ثالث
 . بقراوا باذ   بدل ا  بىووف بدوجب عليار  بدژر بة  برسوم  سويو :عشر رابع

 سنوير.إصو ە هوية  بدنژسبين في  بو  ەة و ىويوهر  :عشر خامس
 وير.إصو ە هوية مد،  بسالح بلدنژسبين في  بو  ەة و ىويوهر سن: عشر سادس
 إصو ە بطرمة  سژخو م مروبرت  بشروة في  بو  ەة و ىويوهر سنوير. :عشر سابع

 :(8)المادة
 :اآلتية باألفعال القيام الشركة على يحظر

  ألمنية.  بخومرت  قويم إطرە ارەج اشرط أي مدرەسة: أوالً
 بار.  بدسدوح  بدىر ت عو  فيدر    صر ت وأجا ة و ألعژوة  ألسل ة  سژخو م: ياًثان

 .بار  بد ودة  ألمرون ارەج  بشروة  سژخو م أسل ة ومروبرت: ثالثاً
 إذ   بو  ەة إبى  إلمليم بدو فقة إداربار  م مو  كن مر بم مصەەەەێ ة مروبة أية  سەەەەژخو م أو  دل : رابعاً 

  بو  ەة. مب، من مىر ة معرم، في  صێي ار د ا،  إلمليم  م أو مسژوەدة، ورا 
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 أو بالاێىرە  بقربلة  بدو د و  ب ربية و ألسل ة بار  بدرا  غير  بنرەية  ألسل ة ا ا أو مير ة: خامساً
 بار. و بژعرم،  بدێرمعرت

 .ضيەأە  و نعبە وموة أو  إلمليم  سژقر ە و أمن على  اويو  يشك، اشرط بأي  بقيرم: سادساً 
 عسكري. غير أو عسكري  نظيم أي إمرمة: سابعاً
 بدصرب ار.  بدسرس أو أارێ دوبة ألية  بو الية  بشؤوا في  بژوا، نأاە من عد، بأي  بقيرم: ثامناً
 مو طني  إلمليم و بدقيدين فيە. ومريرت مقوق على   عژو ء نأاە من عد، بأي  بقيرم: تاسعاً
 عيرە ي يو    بژي  بدسوسرت عو  ملم فيدر (7,6٢) على طلقر ار عيرە يوي   بژي  ألسل ة  مژالك: عاشراً

 .ملم  سعة (9) على طلقر ار
  بكر دة.  ألسل ة  سژخو م أو  مژالك: عشر حادي
  بو  ەة. من  بدسبقة  بدو فقة دوا آار إبى مكرا من  بعسكرية و بدعو ت و ألعژوة  ألسل ة اق،: عشر ثاني
 ومرت مژعلقة بأمن  إلمليم.اق، أي معل :عشر ثالث

 :يأتي المنتس  ما في يشترط: (9)المادة
 عر مير: ورا إذ : أوالً

 . إلمليم في مقيدر يكوا أا -١
 .سنة ادسين (٥٠) على ي يو و  إموێ وعشرين سنة (٢١) عن عدره يق،   أا -٢
 أا يكوا بە  بقوەة على  بقر ءة و بكژربة.  -3
 وبربشروط طبية مخژصة في و  ەة  بص ة ن بىنة قرير م بدوجب  بص ي  بێ   يىژر  أا  -4

 . بو  ەة   ودهر  بژي  بص ية
 .بنىرح  بو  ەة في  بدعلومرت و كنوبوجير و إلد ەي  ألمني  بژطوير معاو دوە ت  جژر  مو يكوا أا -٥
 .بربشر  مخلة جن ة أو م كوم بىنرية وغير  بسيرة مسن يكوا أا -6
 .بعقو أو د ئدية بصوەة  بعسكرية، أو  بدواية مة بخو مكومير، سو ء في موظێر يكوا   أا -7
 هذ  ميو أو عر مي إبى  بو  ەة، دينرە ماليين ثالثة (3,٠٠٠,٠٠٠)بدبلغ  نخصية وژأمين وێربة يقوم أا -8

 . بو  ەة مسرب على  بدبلغ
 . عيينە على  بىارت  ألمنية مو فقة على مرصال يكوا أا  -9
 في  إلمليم.بدوجب  بقو اين  بنرفذة  مضدوار يكوا أا -١٠
 . بو  ەة مب، من و نێذ  نظم  بژي  بژوەيبية  بووە ت يىژر  أا -١١

 ورا أجنبير: إذ : ثانياً
 . بو  ەة مو فقة على ي ص، أا -١
 هذ  ميو أو عر مي إبى  بو  ەة، دينرە ماليين سبعة (7,٠٠٠,٠٠٠)بدبلغ  نخصية وژأمين وێربة  قويم -٢

 . بو  ەة مسرب على  بدبلغ
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ومسؤوبية  طلبار عنو  بدخژصة أمرم  بسلطرت  بدنژسب بإمضرە  بشروة فرع رموي من  عاو  قويم -3
 .   إلمليم في ير كبە  بژي  ألفعرف عن  بژضرمن وجە على  بشروة

 :(10)المادة
 :اآلتية للشروط وفقا الحراسة كالب استخدام للشركة

 وعودهر. أاو عار   ويو :أوالً
 ب. بژوەي ناردة ومعە أا يكوا موەبر: ثانياً
 مسژوەد . ورا  سژير ده إذ  ومصوە  بدلكية ووثيقة  بسێر جو   معە يكوا أا :ثالثاً
 بژربيژە. اری مكرا إعو د: رابعاً

 :(11)المادة
 إلجر ء ت وفرض  بعقوبرت    خرذ بلو ير  بقراوا، هذ  من (8)و (7) بدرد ين  بأمكرم  بشروة إاالف عنو

  آل ية:
 مؤمژة. بدوة  بشروة اشرط ومف: أوالً

 . إلجر ة إبغرء: ثانياً
  وآثرەه.  إلاالف جسرمة مسب ج ء  أو  بژأمين وال مبلغ مصردەة: ثالثاً
 . إلجر ة  ىويو على  أاير يوم و، عن دينرە أبف مرئة (١٠٠,٠٠٠)مقو ەهر  غر مة فرض: رابعاً

ساً   هويرت  ىويو في  أاير يوم و، عن دينرە أبف وعشەەرين ادسەەة (٢٥,٠٠٠)مقو ەهر  غر مة فرض :خام
 . بدروبرت وبطرمرت  بسالح ومد،  بدنژسبين

 :(12)المادة
 جديع  بشروة إەجرع على ورا، سبب ألي  بشروة  صێية أو اارئية  بشروة بصوەة إجر ة إبغرء عنو :أوالً

 . بو  ەة إبى بلدروبرت و باويرت  بسدرح وإجر  ت  ألسل ة إجر  ت
صێية   : ثانياً شروة، عنو  بژ سل ةعلى  ب سلكية و ألجا ة و ألعژوة اژيرەية بار، بيع  أل  و بدروبرت  بال

صێ ة  بعرئوة بار ورفة بدو فقة  بو  ەة االف موة صێيژار إبىسژين يومر من  أ (6٠)  بد  جاة ەيخ  
فە أارێ ىر ة، وبخال ار م ب، من يژم بيع ارت  بعلني بربد  د  بو  ەة م ىر ة، وينظم بلى ب   بد  ذ

 . بو ير يصوەهر بژعليدرت
من هذ   بقراوا، على  بشەەروة  (١١)من  بدردة  (ثراير)عنو إبغرء إجر ة  بشەەروة،  طبيقر ب كم  بێقرة : ثالثاً

 ملكر  بالسەەلكية و بدروبرت  بدصەەێ ة  بعرئوة بار ورفة و صەەبح و ألجا ة و ألعژوة  ألسەەل ة  سەەليم
 . إلمليم بخ ينة ارئيرا إير د   بو  ەة مسرب في  بدودع بلو  ەة، ويقيو مبلغ  بژأمين

 (13) المادة
عن   ق،منە، بلو ير فرض غر مة    (8)و (7)عنو مخربێة أمكرم هذ   بقراوا، فيدر عو  مكم  بدرد ين 

  بشروة  بدخربێة. على دينرە مليوا عشرين (٢٠,٠٠٠,٠٠٠)على    يو و  دينرە ماليين ثالثة (٠٠٠,٠٠٠,3)
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 (14) المادة
 مطرببة من  بقراوا هذ  من (١3)و (١٢)و (١١)  بدو د في عليار  بدنصوی عقوبرتو ب  إلجر ء ت  دنع  

 . بنرفذة  بقو اين وفا أمكرم اشرطر ار عن  بنرجدة  ألضر ە عن بربژعويض  بدخربێة  بشروة
 (15) المادة

ي     وف  بعقوبرت  بو ەدة في هذ   بقراوا عن فرض أي عقوبة أنو و ەدة في  بقو اين  بنرفذة ف
  إلمليم.

 (16) المادة
 مىلو مراوا ألمكرم وفقر  بقراوا هذ  أمكرم بدوجب  بصردەة  بقر ە ت في  بطعن مصل ة ذي بك،

 . بنرفذ في  إلمليم  بشوەێ
 (17) المادة

 قيو  بدبربغ  بدژ صلة من  طبيا أمكرم هذ   بقراوا إير د  بخ ينة  إلمليم، على أا  خص  اسبة 
 ئة منار بلو  ەة بغرض  طوير  شكيال ار و أمين  مژيرجر ار.ثالثوا من  بدر (%3٠)

 (18) المادة
 هذ  ألمكرم وفقر أوضرعار  ر يب مسىلة مب، اێرذ هذ   بقراواو، نروة أمنية ارصة، مؤسسة أو  على

 . بقراوا هذ  اێرذ  أەيخ من يومر  سعين (9٠) على   يو   موة االف  بقراوا
 (19) المادة

  ە  بژعليدرت بژساي،  نێيذ أمكرم هذ   بقراوا.على  بو ير إصو
 (20) المادة

 على  بىارت ذ ت  بعالمة  نێيذ أمكرم هذ   بقراوا. 
 (21) المادة

 .و مر ە يژعرەض وأمكرم هذ   بقراواأمراوا أي   يعد، بن  
 (22) المادة

 .(ومرئع ووەدسژرا)ەيخ اشره في  بىريوة  برسدية أينێذ هذ   بقراوا من  
 

 ألسباب الموجبةا
 عد، واطوەة ألهدية  إلمليم، وبربنظر في  ألمنية بژقويم  بخومرت بسدرح بشرورت  بقطرع  بخری  بعو

 هذ  نرع  إلمليم، في  بعرمة و بخرصة و ألمو ف  بدو طنين أەو ح على  بدبرنر و أثيرهر  بشرورت هذه
 . بقراوا

 
 

 چـيـرڤـان بـارزانــیین
  ردسـتـانوكـ رئیس إقلیم
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 نقابة المحاسبين و المدققين
 23/1/2022( في 320)رقم :

 (١8)من  بدردة  بثربثة من مراوا اقربة  بد رسەەەەبين و بدومقين ەمم  (١)مر جرء في  بێقرة  ى سەەەەژنرد   ب
 :مرەار  صو ە هذ   بنظرم 4/١٠/٢٠١7في  (7)و مصردمة مىلو  بنقربة في م ضر  جژدرعار ەمم ٢٠٠٠بسنة 

 2022نة ( لس1نظام رقم )
 لي للمحاسبين القانونيينلمعهد العاالنظام األساسي ل

 اقليم كوردستان / العراق
 يقصو بربدصطل رت  بژربية مريلي: :(1)المادة

: هي  بايیة  بدؤسسة بلدعاو و ژوبى مژربعة ومصردمة جديع مر ە ت و  وصيرت  مشرفةهيئة الال: أوالً
 مىلو  بدعاو .

  بدىلو  بذێ يژوبى أد ەة  بدعاو .وهو  :مجلس المعهد: ثانياً
  بعر ق . -  مليم ووەدسژرا /:  بدعاو  بعربي بلد رسبين  بقراوايين  المعهد: ثالثاً
 . بعر ق - : اقربة  بد رسبين و بدومقين ألمليم ووەدسژرا النقابة: رابعاً

 بدعاو  بعربي  )بأسم   بقراوايةيؤسو معاو مژخص  بلوە سرت  بعلير في  بد رسبة  :(2)المادة
 .( بعر ق  -بلد رسبين  بقراوايين  مليم ووەدسژرا 

 ألهلية  بكرملة في  بژعرمو وأوژسرب  ب قوق و بدربي وبە  ييژدژع  بدعاو بر سژقالف   د ە: (3) بدردة
 .و بژدل  و  د،  ألبژ  مرت

 .ميكوا مقر  بدعاو في أەبي، وي ا بە فژح فروع في م رفظرت  ألملي :(4)المادة
 ياو   بدعاو  بى   قيا مريلي : :(5)المادة

 .( بد رسبين  بقراوايين) بژخصصية  بعلير في  بد رسبة و بژوميا  بدانية  أعو د  بكو دە  -١
  بژوميا. نظيم  بدؤ در ت و بنوو ت  بعلدية فى مىر ت  بد رسبة و  -٢
  عضيو واشر  بب و  و بوە سرت  بد رسبية و بژومقية. -3
سرت و بايیرت و بدعرهو  بد لية و   مليدية و بووبية بدر يخوم ەفع وێرءة  بژعروا مع  بدؤس -4

  بخريىين و بناوض بدسژوێ  بدانة فى ووەدسژرا  بعر ق.
 مىرفم على  مو   بژطوە ت فى لد رسبين  بقراوايين  طالعاب عو د  بووە ت  بژوەيبية  بدسژدرة  -٥

 بام. يو بدان ي بعلد بد رسبة و بژوميا وبدر يخوم   ە قرء بربدسژوێ 
 : التشكيالت االدارية للمعهد :(6)المادة

 :  ژأبف من : دشرفةايیة  ب ب:  أوالً
 .ەئيسر                        ( و من يدثلە) بعر ق  / اقيب  بد رسبين و بدومقين  مليم ووەدسژرا -١
 عضو   .                                                  دوژوە ه فى  بد رسبة  / يمدث، عن و  ەة  بژعليم  بعرب -٢
                    عضو   .                                          ( و من يدثلە)ەئيو  بىدعية  بعلدية بلد رسبين  بقراوايين  -3
.                           عديو  بدعاو                                                                                 -4  عضو  
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 ويژربف من ::  : مىلو  بدعاو ثانياً
م رسب مراواي ومر مب مسربرت  )أو  بژوميا   بعديو : نخصية مرملة بشاردة علير فى  بد رسبة -١

 فدر فوق وبە ابرة مانية. سژرذ مسرعو  يدوژوە ه مرم، بقب علدأو  ( ١صنف 
مرم، بشاردة علير فى  (نؤوا  بطلبة  / بژوەيب  /بب و   / بعلدية )ەؤسرء  بومو ت  بعلدية  -٢

 و مر مب مسربرت. يم رسب مراوا   ق، مر بژة  بعلدية عن أسژرذ مسرعو أو  بد رسبة 
 .مدث، عن  بطلبة في  بقضرير  بژى  خ   بطلبة -3

 . ىود بدو فقة  بايیة  بدشرفة:  كوا ەئرسة وعضوية مىلو  بدعاو مو ار  ەبع سنو ت  ثالثاً
   اژصرصرت و  بصالميرت :(7)المادة

   اژصرصرت و  بصالميرت  بژربية : دشرفةبايیة  ب :  أوالً
 .ەسم  بسيرسة  بعرمة  بدعاو -١
 . بدصردمة على اطة  بعد، بلسنة  بوە سية  بقردمة -٢
 . بدو فقة على مقژرح مىلو  بدعاو بێژح فروع فى  بد رفظرت -3
 .ت   مليدية و  بووبية بدو فقة على عضوية  بدعاو فى  بايیر -4
 . و عضو  بايیة بثلثى   صو ت بدصردمة على  عێرء  و  سژقربة ەئيو  -٥
  بدصردمة على  عێرء  و  سژقربة عديو  بدعاو بثلثى   صو ت . -6

 : بدىلو  بدعاو   اژصرصرت و بصالميرت  بژربية : ثانياً
  دشرفة. بايیة  ب سيير  موە  بدعاو وفا  بخطة  بسنوية  بدقره من مب،  -١
 .  مژ رارتمو عو   ويو   ويثار و بدصردمة على  بدنرهج  بوە سية و -٢
 .ومژطلبر ار بطلبة   ويو بر مج  وەيب  -3
 .منح  بشارد ت بلخريىين مدن أودلو  مژطلبرت و نروط  بوە سة -4

وبە  : يدرەس عديو  بدعاو جديع  ألاژصرصرت  بژي من نأاار ضدرا أد ەة  بدعاو و  قيا أهو فە ثالثاً
.....  (م رسب مراواى و مر مب مسربرت)بدسرعوة في  اىر  مارمە  (معروا) ب ا في  رنيح مسرعو 

 ويدرەس  بعديو  بصالميرت  بژربية
 . ألد ەة و ألنر   على  بدعاو و ألعو د بألمژ رارت و قييم اژرئىار وعرض أمژر مر ە على مىلو  بدعاو -١
 .مىلو  بدعاون مب،  ألمر بربصر  في  ب وود  بژي  خوف بە م -٢
ايیة  بأاژيرە  بدالورت  بژي  سرعوه في أاىر   ألعدرف  ألد ەية بلدعاو وفقر بلدالك  بذي  صردق عليە  -3

 .دشرفة ب
وفقر بدؤهالت ) و بدشرفين على  بب و   بژطبيقية وبىرا  بدنرمشة ةأمژر ح  بدالورت  بژوەيسي -4

 .( بعر ق -بعربي ألمليم ووەدسژرا و  ەة  بژعليم  بژوەيو و ألنر   و بدنرمشة بلوە سرت  بعلير في 
 . دثي،  بدعاو أمرم  بايیرت  برسدية وغيرهر -٥
 .ةأعو د  بژقرەير  بووەية و ب سربرت  بخژرمية بلسنة  بدربية  بدنصرم -6
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 :  عضرء  بايیة  بژوەيسية  رابعاً
 )رذ مسرعو و سژرذ و سژ (موەس دوژوە)يكوا  بژوەيو فى  بدعاو من مب، مدلة   بقرب  بعلدية  -١

 . و من هم بوەجژام ( ا  مكن ذب  على  بدالك  بو ئم
 و من مدلة  ألبقرب ) ا يسژعين بكردە  وەيسي من أعضرء  بنقربة من مرملى ناردة  بووژوە ه  لدعاوب -٢

 .و بد رسبين  بقراواين ( بعلدية أسژرذ مسرعو فدر فوق
مدن  وفر فيام مؤهالت    اژصری ود رضرين  سژعراة برسأ ذة  ارين من ذوێ  بخبرة وبلدعاو  -3

 . بژوەيو في  بوە سرت  بعلير
 .(يم رسب مراواناردة )و بژوميا  بد رسبة مق، فى مانية ناردة  على يدنح  بدعاو  :(8)المادة
  ژكوا مو ەد  بدعاو من : :(9)المادة

 .  مسرط  بوە سية -١
 .مر يرصو بژدويلە من مب،  بنقربة -٢
 .برسدية بدنح و ألعرارت   -3
 . بدرعية في  ألمليمو ألاظدة  بژبرعرت و بابرت  ألارێ و بژي  سدح بار  بقو اين  -4

 : بقبوف فى  بدعاو :(10)المادة
 يقب، فى  بدعاو           

 . ب رص، على ناردة جرمعية أوبية في علوم  بد رسبة أو مر يعردبار مصر  -١
وبخال  ذب  يژم ) % 6٠ىرمعية  ألوبية عن   يق، معوف  بژخرج بلدژقوم بلوە سة في  بوە سة  ب -٢

 .(مو فقة مىلو  بدعاو  سژ صرف
 . ( جر ء  بدقربلة  و  اژبرە  بقبوف)مو فقة مىلو  بدعاو على مبوبام بعو  بژأوو من  وفر  بشروط  -3

 :منرهج  بوە سة  :(11)المادة 
 بعلوم  بدسراوة  ألارێ في مىر ت  بد رسبة و بژوميا و ة بوە سة  بدو ضيع  ألسرسي ژضدن منرهج 

 و كوا موة  بوە سة أەبع سنو ت وودريلي:
 و ژضدن  بدو د  بژربية: ( بدرملة  ألوبى  ): مرملة  ألسرس  أوالً

    Eأصوف  بد رسبة  -١
  إلمصرء  بژطبيقي -٢
 ة ألد ەه  ألسژر  يىي -3
  إلمژصردية بنظرية  -4
 ١/ بژوميا  -٥

فر بويە نارده علدية أعلى من دەجة  ببكلوەيوس ويىو  أعێرء  بطربب من بعض هذه  بدو ضيع  ذ   و
 .و بدو فقة مىلو  بدعاو (على  ا    ق، موة  بوە سة فيار عن سنژين) في مو ضيع  ألاژصری
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 و ژضدن  بدو د  بژربية: ( بدرملة  بثراية  ):  بدرملة  بدژوسطة  ثانياً
  E بد رسبة  بدژوسطە  -١
  بد رسبة  بضريبية -٢
 E م رسبة  بژكربيف -3
 قراوا  بژىرەي ومراوا  بشرورت ب -4
 ٢ / بژوميا -٥

 و ژضدن  بدو د  بژربية : (ة بدرملة  بثربث):  بدرملة  بدژقومة  ثالثاً
  بد رسبة  ألد ەية -١
  E بد رسبة  بدربية  بدژقومة  -٢
  بنظرية  بد رسبية ومعريير  بد رسبة  بووبية -3
  بنظم  بد رسبية -4
 ( وميا مژقوم) 3 / بژوميا  -٥

يقوم  بطربب في هذه  بدرملة بكژربة ب ث  طبيقي في مق، : (ة بدرملة  بر بع) بب ث : مرملة  رابعاً
 ألاژصری  ژوفر فية ورفة نروط  بب ث  بعلدي وينرم  منرمشة علنية من مب، بىنة منرمشە علدية 

ة من ذوي  ألاژصری وودر هو  ب رف في منرمشرت طلب  (بضدنار  بدشر  ) ژأبف من أەبعە أعضرء 
 . إلمليمت  بعلير فى جرمعرت  بوە سر

في  بدر م،  بثال   - وەيب م رسبي و  وميقي  –على  بطربب  ا يژوەب االف موة  بوە سة  : خامساً
 .بك، سنة دە سية  (يوم عد، 3٠٠ *سرعة عد، بك، يوم  ٥)سرعة  4٥٠٠ (3و  ٢و  ١مرملة )
وبدعوف  ر ودي بلدر م،  بثال   %6٠:  بوەجة  بصغرێ بلنىرح في  بدر م،  بثال  وبك، مردة  سادساً

 .أيضر %7٠ بژطبيقي بدرملة  بب ث عن وعلى أا   ق، دەجة  قييم  بب ث  %7٠
   مژ را  بشرم، من مب، بىنة  شك، باذ   بعرض.  بعو  ا يژم مبوف  بب ث على  بطربب  ا يىژر:  بعاًسا

 ژربيةو بدنظدة من مب، جارت معژر  بار:على  بطربب أا يىژر  االف فژرة  بوە سة  بومو ت  ب:  اًمناث
 ة.دوەة في  بلغة  ألاكلي ي -١
  ا  مكن ذب . -(بلژطبيقرت  بد رسبية  بىره ة)دوەة في  ب رسوب  ألبكژرواي  -٢

  ألمسرط  بوە سية :  :(12)المادة
 دشرفةايیة  ب بيوفع  بطربب مسطر دە سير سنوير في بو ية و، سنة دە سية ي ود مقو ەه من مب،  -١

 بعرم فى   مليم وبدر يل م  دوي، اشرطە فقط وواە معاو  ي عى فى   ويوه  بوضع   مژصردوير
 ي .عربى غير ەب 

سية و مسب  قوير بك، مربة وبك، سنة دە  %٥٠بدىلو  بدعاو  ا يدنح  خێيض بنسبة     يو عن  -٢
  بدىلو
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ي هذ   بنظرم و  خرذ  بقر ە بدىلو  بدعاو  بنظر في  ية أموە مسژقبلية بم يرد ذورهر ف :(13)المادة 
  بدنرسب  و ەفع  وصية بشأاار  بي  بايیة  بدشرفة ومسب  ب ربة.

 .ضروەة في ذب بدىلو  بدعاو  صو ە  عليدرت  ساي،  نێيذ هذ   بنظرم  ا  ە یى  :(14)المادة 
 .(ومرئع ووەدسژرا)ينشر هذ   بنظرم في  بىريوة  برسدية  :(15)المادة 

 
 

 األسباب الموجبة
اظر  بلژطوە ت  ألمژصردية و بدربية  بكبيرة  بژي يشاوهر  ألمليم و بووە  بكبير  بذي  لعبە  ألسژثدرە ت 

ملة مربير و بدژ  يوة برسژدر ە  و ب رجة  بو الية و بخرەجية فيە و ب يردة  بكبيرة في عود  بشرورت  بعر
 بدىر ت و ارصة  بد رسبين  بقراوايين  بدل ة بلدالورت  بد رسبية و بژوميقية  بكێوءه بلعد، في هذه 

و مر مبي  ب سربرت  ومن أج، مو وبة  بژطوە ت  بعلدية و بعدلية  ألارێ بشك، عرم ، أە أينر فژح هذ  
من  بد رسبين  بقراوايين  بدؤهلين بشك، علدي وعدلي سليم من أج،  بدعاو بدر يضدن  ايیة  عو د 

ليم  بذي  يژىرو  عودهم مربير بضعة منام مضرفر  بيام عود  خطي  بنق   بكبير في أعو دهم في  ألم
ملي، من  بو فوين من ارەج  ألمليم ، وبدر يضدن ميرم  بخريىين بدژطلبرت  بعد،  بد رسبي و بدربي 

وبدر يسرهم في  ب ێرظ على مو ەد  ألمليم من  باوە   ألمليم وبدالورت م لية اربصة و بژوميقي في
 فع عىلة  بژقوم   مژصردي  بى   مرم بصوەة  وثر وێرءة و بضيرع ويسرعو في د

 
 
 
 

 بــيـقــن                                                                          
 نقابة المحاسبين والمدققين                                                                           

 


