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هاددٍی (:)1

٤ا٧اٞىا٧ەەة٩ر ٤تى٩ەریانە
ە
وهە
ـىخ٩و ە ٩٧ەیەعى ٬رهە ە
وەده ە
وى٩مەز ر وهەە ە
مەیاـىای،٩ە ە
ە
ە
ٞا٧ەەو٩
ە
ـخەەض٩٥ٞ٬
ةۆە ٩٤ە
ة٩
ە

ی -:٦٧٩ە
ده ە ٩ە
ە

:ە٩٪رێ٥ەە٬ٞردـخانە-ەْێؽ ق.ە ە
یَكَم:ەّْرێً ە

٧ەەوهزیؽ ٧ەە٩٪ەرێ٥ەە٬ٞردـخانە-ەْێؽ ق .ە
ە
ە
٧ش٩٤٬
ـ٩رەٞەە ە
و٩
دٍّّم:ەشّرۆنیەئُّجٌُّٔیەوهزیران:ە ە

و٩ـخۆٞؽ وەحیایػ ەزیىا٧ەەةى٩ەە ٬٤ىٝەوە
ـەە ٩١ە
ە
٩ٞە ە
٩ٞ
ی٩ە ە
ح ٩ە
وەوهز رهە ە
زیؽیەو ٩ە
ە
طێیَم:ەوهزیریەتایتّتٍُّد ە
:ەوه
یا٧ػوه .ە
ە
٤ا ەەدهەو ٩ەتە ٩ە

تە٩ٞە
ە
وهز رهە
ة٩ە ە
ی٩ە ە
ة٩ـخؽ وهە ە
٧ەە ٩٧ە
ە
ە
وەالی٩
ە
رەٞەەو٩
چْارٍم:ەشّرۆنیەالیُّیەُّةّشتراوەةّەوهزارهت ە
:ەـ٩
یا٧ػوه .ە
ە
و٩ـخۆٞؽ وەحیایػ ەزیا٧ەەة٩ەەٝ ٬٤ەوە٤ا ەەدهەو ٩ەتە ٩ە
ـەە ٩١ە
ە
ە
٩ٞ

و٩ـىخۆٞؽ وەحیایىػ ە١ى٩ەەـى٬٨ریە
ـەە ٩١ە
ە
٩ٞە ە
٩ٞ
ی٩ە ە
پێٌجَم:ەپارێزگاریەتایتّتٍُّد:ەپارێؾ اریەو٩ەوەپارێؾ ای٩ە ە
یا٧ػوه .ە
ە
٩ٞەٞار ێ یی٩ەٞا٧یػ ەزیا٧ەەة٩ەەٝ ٬٤ەوە٤ا ەەدهەو ٩ەتە ٩ە
دی٧ ٬ەەپارێؾ اەوەی٩ە ە

ة٩ـىىخؽ وەةىى٩ەە
٧ەە ٩٧ە
ە
ح٧٩٥ىىػ،ەـىى٩ەرەٞەەالیىى٩ە
وهزیىىؽیەحایت٩ە ە
ریٞ٩ىى٩ەە١ىى٩ەە ە
:ە ٩٪ە
شَشــَم:ەدهشههّاڵتیەتایتّتٍُّههد ە
وه .ە
ؽێخ ٩ە
ە
وهز رهەتەوەپارێؾ ارەدهە
ە

وە٧ى٩ە ى ٬زر وهەە
رس٩مە ٬٤ىٝەوە٤ىا ەە لىخەەوەحایتى٩ەحە،ە ى ٬زر وهەە ە
:ەـ ٩ە
حَّتَم:ۀٌڵمەو ٌاڵی دهوڵّت ە
وه،ەٞى٩ە
ە
ە
ڕێخى٩
ٞانەده ە٩
ە
ە
لىخیی٩
وییى٩ە
ە
 ٩٤ە
ْ٩٨
ـى٩ە ە
تەیىانە ٩ٞە
ە
ةۆەدهو ٩ە
ە
عاوه٧ػ رێخەەە
ە
،ە٩ٞە
وه ە
ؽێخ ٩ە
ە
ە
ده
كىێ٬هیەٞؽد ریىەە
ە
یٞ٩ەەڕ ـخ٩ەوعۆەةۆەـ٬ودیە لخەەیانەةۆەد ٬٤دهەز ایى٩ەٞەە لىخەەة٩ە
كێ٬ه ە
ە
ە
ة٩
اـا،ەح٩رعاٟ٧ؽ وهە .ە
ە
یانەة٩پێەەی
ە
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ٞا٧ەە٪ى٩رێ٣ە
ە
ە
ـىخ٬ریی٩
ـ٩رە٤یالٞىەەد ٤ى٩ەزر وهەە ە
ده
ٞەە ٩١ە
ە
زی ٩ٙە
ی٩
وه ە
ـێٝە٩ٞە ە
ە
:ە ٩٪ە
رە٩ٞ
َُشتَم:ەفّرٌاُتّر ە
٤یل٩یەەیانە ؽێت٩ەـج .ە
ە
ە
یە٩٪
ە
كێ٬ه
پێفتێؽدر ةێج،ەة٩ە

ـىخ٬رییٞ٩ا٧ەە
ە
عؾ٤ى٩حەەد ٤ى٩ەزر وهەە ە
ده
ە
رٞێٟەە١ى٩ە
ە
ە
ـىێٝەوى٩
:ە ٩٪ە
رە٩ٞ
ًۆیَم:ەڕاشپێردراوەةّڕاژهی گشتی ە
یٞ٩ەەدیاریٟؽ و .ە
٩٪رێ٣ەپێفتێؽدر ةێجەةۆە٤اوهە ە
ە

وهە
ة٩ـىخەە١ێٟۆ ی٨ى٩ە ە
ةىۆە ٩٤ە
ە
مەیاـىای٩ە
ە
ە
ٞا٧ەەو٩
ە
پێەەض٩٥ٞ٬
نە٩ٞە ە
ة٩
وە١یژ٧ا ٩٧ە
ە
دٍیـَم:ەىیژُّیەىێهۆڵیِّوه ە
:ەو٩
٩ٞوێج،ەپێٟػێ .٦ە
تەده ە
ە
یەة٩ەٝ ٬٤ەوە٤ا ەەدهەو ٩ە
وەزیا٧ا ٩٧ە
ە
ە
٩١

رەیىانە٩ٞـىا٧ەە
ە
ە
ر٤ا٧تى٩
الیى ٩ە
نە٘٩
 ٩١ە
ٞى٩ە ە
یى٩ە ە
وەزیا٧ا ٩٧ە
ە
وهەوەپێتژ رد٧ەەو٩ە
یاسدٍیَم:ەىّئّشتۆنردن:ە ە٩ڕ ٧ػ٩٧ە ە
٩ٞوێج .ە
تەده ە
ە
ڕ ـتێؽدر وەة٩ەڕ ەهەیە لخەەة٩ەرەٝ ٬٤ەوە٤ا ەەدهەو ٩ە

هاددٍی ()0

ة٩رەٝ ٬٤ەوە٤ىا ەە
ـخۆە٩ٞە ە
ە
عؽێخ٩ە ە
و٩
ە
وەزیا٧ا ٩٧ە
یەده
ە
ە
٪ایەو٩
ر٤ا٧ت٩رەیانەڕ ـتێؽدر وەة٩ەڕ ەهەیە لخە،ەة٩ە
ە
ە
٘٩

٤خ٩رعىى٩ە٤ە،ەیىىانەپلخێ٬ێغفىىخ٦ەیىىاع٬دە
٩ٜ٧ـىىج،ەیىىانە٩ٞە ە
و ٩ە
٪ۆیە ٩٪ىى٩ەیەةىى٩ەە ە
ە
دهو ىى٩ەتەٞىى٩ەوح٬ون،ەةىى٩ە
ە
رٞارهٞان .ە
ە
وەوەڕێ٥٨ایی٩ە ە
ة٩
ە
ـ٩رپێچیٟؽد٧ەەیاـاەوەة یارەوەپێ هە
ە

هاددٍی ()3
١ى٩ە
وهە ە
ـىتێؽێج،ە١یژ٧ى٩یە١ێٟۆ ی٨ى٩ە ە
ە
یە٩٪رەٞا٤یانەڕ یػهە
ە
٧ػەیانەو ٩ە
وه
ە
ـ ٩حەەحایت٩ە ە
ح٩٥
ده ە
پێ٬یفخ٩ە ە
ە
یَكَم:ە
ر٤ا٧تى٩ر ٧ەەعىاوهەنە
ە
ةێج،ەوەدووەو٧٩ػ مە٩١ەە ە
٘٩
ە
ە
٤خؽە٩٧
ة ٩ە
رە٩ٞ
ڕێ٬ه ە
ة ٩ە
زیٙەە٩١ە ە
ە
ە
یەوه
رەٞێٝە٩ٞە ە
پ٩٢
ە
ە
ـ٩
یەةى٩ر یەەز ٟ٧ىۆیەە
ە
ٞێٟیانەعاوهنەة و ٧ا٤ى٩ە
ە
رس ٩ە
یەی٩
وە ٩٤ە
كارهز یەەوەپفتۆڕیەەپێٟت٫ێ٨ێج،ەة٩ە ە
ە

ةێجە٩١ەیاـاد  .ە
ە

٧ىػیە٪اوـى٩ر یؽیەیىانە
ە
پ ٩ە
ی٬ه
ٞى٩ە ە
وهە ە
یانەو٧٩ػ ٤ەە١یژ٩٧ەیە١ێٟۆ ی٩٨ە ە
ە
رەكە
ـێٝەةتێخ٩ەـ ٩ە
ە
ە
٧اةێجە٩ٞ
دٍّّم:ە
ـخۆٞؽدنە٩٪ةێج .ە
ە
ـخەە ٩١ە
و٩
ە
حەەحاەپ٩٢یەچ ٬ریە٩١ە ە٩ڵەد و ٞؽ وەةۆە٩٤ە ە
ة٩
ە
ە
عؾ٤ای٩

ة٬و،ەدهٞؽێىىجەةىىۆەعێؽ ٞؽد٧ىىەە
ە
و٩ـىىخۆٞؽدنە٪ىى٩ە
 ٩١ە
یٞ٩ەەحایتىى٩ەتەةىى٩ەە ە
و ٩ىى٩ەرەزیىىاحؽە١ىى٩ەەدەـىىیی٩ە ە
شههێیّم:ە ە
وهەپێٟت٫ێ٨ێج .ە
كە١یژ٩٧یە١ێٟۆ ی٩٨ە ە
ە
٧ػەزیاحؽە٩١ە ە
ی٩
ە
حەەحایت ٩ە
ح٩٥
ە
ده ە
ـ٩
پؽەـ٩یەحێ و ٧ی٨یان،ە ە
ە

هاددٍی ()4

٩١ە()٧ە
كە٩ٞە ە
ی ٩ە
٤اوه ە
،ە٩١ە ە
وح٬وه ە
ە
ە
تە٩ٞ
یە٩ٞەحیایػ ەزیانەة٩ەەٝ ٬٤ەوە٤ا ەەدهەو ٩ە
ی٬ه٧ػیػ رهە ە
پ ٩ە
ر٤ا٧ێ٩ە ە
ە
و ٩ە
وە٘٩
ە

وه .ە
ٞاح ٩ە
ح٧٩٥ػەوا اد رەدهە ە
حەەحایت ٩ە
ە
ٞات،ەده ە
ـ٩
ە
حێت ٩ە
ڕ٩٧
٩ٞە ە
ڕێ٩ٟوحەەز ٧ی٨ەەڕوود وهە ە
وتەڕەەە٩١ە ە
ە
ە
ض٩

هاددٍی ()5
ر٤ا٧ت٩رەیانەڕ ـىتێؽدر وەةى٩ەڕ ەهەیە
ە
وه ە
،ە٘٩
ی٬ه٧ػیػ رهە ە
یەپ ٩ە
ر٤ا٧ێ ٩ە
ە
ڕێێ ٩ە
یە٘٩
٩١ە ە
وهە ە
١یژ٩٧یە١ێٟۆ ی٩٨ە ە
یَكَم:ە ە
ردهمە
ةى ٩ە
ة٬ونە١ىٞ٩اتەوەكى٬ێ٨ەەدیىاریٟؽ وە٩١ە ە
ە
ە
ـىخەەوا٤ىاده
 ٩٤ە
ة٩
كىێ٬هیە٬٧وـىؽ و،ەةى٩ەە ە
ە
ە
لخە،ەة٩

تەةى٩ەپێ
ە
،ەوەةىۆە٪ى٩رەڕێٟىىارێٟەەحىؽیەپێ٬یفىجەـى٩ە ە
ةاره
ە
ٞاحى ٩ە
وه
ٞى٩د ەوا اد ردهە ە
١ێژ٧ى ٩ە
ە

سێػهٞؽێ.٦ە ە
ە
ە
رێ٣ەسێت٩
ە
ٞا٧ەە٩٪
ە
رٞاره
ە
ٞا٧ەەیاـاەة٩
وا٤ادهة٬ون،ەڕێفاە لخیی٩ە
ە
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و٩ـىخۆٞؽدنەوە
 ٩١ە
ٞا٧ەە٩ٞـەەد و ٞؽ وەةى٩ەە ە
ە
٩ٞە ە
وح٩
ةێج،ەوە١یژ ٩٧ە
ە
ە
یە٬٧وـی٦ەده
ە
كێ٬ه
وهە ە
ة٩
دٍّّم:ە١ێٟۆ ی٩٨ە ە
یە٩ٞەةۆە
٧ا٩٤ەوەز ٧یارییا٩٧ە ە
ێ ٩ە
وەپ٩ڕ وەوەة٩ە ە
و ٩ە
ٞات،ەوەدهح٧ ٬ێجەة و ٧ێخ٩ەە ە
ە
ە
ٞانەحۆ٤ارەده
ە٩و ٪یػهە ە
ره

پێ٬یفخیانەدهز ٧ێج .ە
ە
ة٩ە
وهە ە
١ێٟۆ ی٩٨ە ە

رهڕ یەپێ
ـخۆٞؽدن،ەـ ٩ە
ە
 ٩١ە
و٩
ة٬و٧ەە٩ٞـەەد و ٞؽ وەة٩ەە ە
ە
وا٤اده ە
٩٧
ە
طێیَم:ە

ردهمە
ة ٩ە
یا٧ػ٧ە،ەڕێێؽ٧اةێجە ٩١ە
ە
٩ە

ردهو مەةێج .ە
ٞا٧ەەة ٩ە
ە
ە
ریەڕێٟاره
ـ٩رە ؽح٩٨ە ە
ة٩
 ٩١ە
وەپێ٬یفخ٩ە ە
ە
وهە
ژ٩٧یە١ێٟۆ ی٩٨ە ە
ٞاریە١ی ە

وهیە
ةێەوى ٩ە
ە
ە
ـىخێج،ەةى٩
ە
٧ىػەةت٩
ـا٧ەەكارهز ەوەحایت٩ە ە
ح٩٥
ە
دهح٧ ٬ێجەپلجەة٩ەە ە
٩ٞ
وهە ە
١یژ٩٧یە١ێٟۆ ی٩٨ە ە
چـْارٍم:ە ە
٤ا٘ەەده٧ێػ ٧یانە٩٪ەةێج .ە
ە

هاددٍی ()6

ٞؽدنەوە٪ۆٞارهٞىا٧ە،ەواڕ ـىخ٩ەیە
ە
ە
ـىخۆ٩٧
ـخۆٞؽدنەیانە ٩١ە
و٩
ە
 ٩١ە
و٩
یەعۆیەة٩ە ە
ە
وهەڕ ـتاردهە
١یژ٩٧یە١ێٟۆ ی٩٨ە ە
ە

٩١عۆةێ ێجە -:ە
وهە ە
٤ا٩٧یەع ٬رهە ە
٩ٞەو ٩ە
ةێجەٞۆ٬٧ـەەٞۆحایەە١یژ ٩٧ە
ە
٧ػەدهٞات،ەوەدەه
ە
حەەحایت ٩ە
ح٩٥
ە
ده ە
ـ٩
ە

یٞ٩ەەووردەوە
كىێ٬ه ە
ە
ە
وح٬ونەة٩
ە
تەٞى٩
یەة٩رەٝ ٬٤ەوە٤ىا ەەدهەو ى٩ە
وەزیا٧ا ٩٧ە
ە
ةاره ە
یەو٩
دیاریٟؽد٧ەە ٩ٛە
ە
یَكَم:ە
ڕوون .ە

٤ەەیىانەپلخێ٬ێغفىخ٩٨یە
ە
٤خ ٩ە
رع٩
رپێچەەیانە ٩ٞە
ە
ە
یانەـ٩
وە ٩٪ە٩ە
یەەو ٩ە
ە
دٍّّم:ەدیاریٟؽد٧ەەڕ دهەیە ٩ە ە
وره
٩ٜ٧ـجەة٬وةێجەیانە
و ٩ە
ت،ەة٩ە ە
ە
یا٧ػنەة٩ەٝ ٬٤ەوە٤ا ەەدهەو ٩ە
ە
ە
٪ۆٞاریەزیا٧ێ٩
ح٩ە
وەة٬وه ە
ە
و٧٩شا٤ػر وهەە
ە
یٞ٩ەە٤ؽەیەەویفخؽ وەة٬وةێجەیانە٩٧ەویفخؽ و .ە
٧ا،ە ٩٪ە ٩ە
ە

یەة٩كىىىػ رة٬ونە٩١ە ە ٩یىىىػ ەوەڕێىىىژهەیە
٪اەو٩و ٧ىىى٩ە ە
روه ە
و٩ـىىىخۆٞؽ و،ە٪ىىى٩ە ە
طـــێیَم:ەدیىىىاریٟؽد٧ەە٩ٞەـىىىەە٩١ە ە
.٩ٞە ە
زیا ٩٧ە
یە ە
ٞای ٩ە
٪ێ٨ا ٩٧ە
ە
ة٩كػ رة٬و نە٩١ەە
كە٩١ە ە
ری ٩ە
رپؽـیارێخەە ٩٪ە
ە
ە
ة٩

رعى٤٩ەەیىانەپلخێ٬ێغفىخ٦ە
٤خ ٩ە
یىانە ٩ٞە
ە
وە ٩٪ە٩ە
٩ٞە ە
ی٬ه٧ػیە٪ۆٞاریە٧ێ ٬نەزیا٩٧ە ە
:ەدیاریٟؽد٧ەەپ ٩ە
ە
چْارٍم
 .٩ٞە
رپێچیی ٩ە
ە
ە
یاع٬دەـ٩

ى٩ڵەةى یە
،ە ٩١ە
ٞى ٩ە
یە١یژ ٩٧ە
ە
ةى٩ە٧ؽعىەەڕەەیەواڕ ـىخ٩ەٞؽد٧ەەڕ ـىتاردهە
٩ٞە ە
٪ایەزیا ٩٧ە
ە
ە
:ەدیاریٟؽد٧ەەة٩
پێٌجَم
و٩ـخۆٞؽ و .ە
پێتژ رد٧ەە٩١ە ە

هاددٍی ()7

و٩ـىخۆٞؽدنەیىانە
وهەة یىاریە٩١ە ە
ٞا٧ەە١یژ٧ى٩یە١ێٟۆ ی٨ى٩ە ە
ە
رەة٨ى٤٩ایەڕ ـىتاردهە
ە
٧ػە ٩١ە
ـى٩
ح ٩٥ە
حەەحایت ٩ە
ە
ده ە
ـ٩
ە
وحەەوهر ؽح٨ەەڕ ـتاردهەٞان .ە
ە
وتەڕەەە٩١ە ە
ڕێ٩ٟ
ە
٤اوهیە()٧ە ە
ض٩
ٞؽدنەدهد ت،ە٩١ەە ە
ە
ە
ـخۆ٩٧
 ٩١ە
و٩
ە

هاددٍی ()8

ة٩ـىخؽ وەةى٩ەە
٧ەە ٩٧ە
ە
ە
رەٞەەالیى٩
ە
٧ىػەیىانەـى٩
زیىؽیەحایت ٩ە
ح٩٥
ە
ە
درێىج،ەوەوه
ە
ٞشارەده
و٩ـخۆٞؽ وەةى٩ەە ە
یى٩
ة یە٩١ە ە
رەةىى٩ە
ةێج،ەة٩ر ٤تىى٩ە ە
ە
ە
پێىى٨زەـىىاڵەزیىىاحؽە٧ىى٩
١ىى٩ە()٥ە
یىى٩كە ە
ٛیفىىجەةىىۆە٤اوه ە
ە
تەدهح٧ ٬ێىىجەةیٟاحىى٩ەە
ە
وهز رهە
ە

ةى٩ەضى٥ٞ٬ەە
وهە ە
مەةارهكىػ ە٧یلىا٩٧ەیە ٢ػ ٧ى٩ە ە
ە
ە
٧خیٟار،ەوە١ى٩
رهیەە ٩ە ە
ره
ـەەیانەعا٬٧وة ٩ە
ە
ە
رێٟەە٩ٞ
ـخ ٩ە
ة٩
ده ە
ە
ح٧٩٥ػ،ەد دهە٧ؽێج.ە ە
یەحایت ٩ە
ە
یەحۆ٤ارٞؽد٧ەەعا٬٧وة ٩ە
ره
ە
ە
ر٤ا٧ێ٩
٩١ە ە
٘٩
٩ٞە ە
ره ە
رەعا٬٧وة ٩ە
ە
٦٪ە ٩١ە
ـ٩
ە
ە
ڕه
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هاددٍی ()9
رە٩ٞـىەە
ـى ٩ە
رێ،٣ە ٩١ە
ە
ض٤٬ٟییىٞ٩ا٧ەەٞىارپێٟؽ وە١ى٩ەە ە
٪ى٩
ە
رزهە
یەٛى ٩ە
ە
ٞا٧ەەیاـایەوهر ؽح٩٨ە ە
وه
ە
ە
ض٩٥ٞ٬
یَكَم:ە
ة٬و٧ە،ەپاة٧٩ىػە
ە
ە
وحەەكایفىخ٩
ـەەڕەەە٩١ە ە
ڕێ٩ٟ
ە
٤اوهیە()٣٠ە
رە٩١ە ە
ٞؽێج،ەو ٩ە ٩ە
ە
و٩ـخۆٞؽ وەپیادهەە ە
ده
 ٩١ە
ە

وه،ەوەة یىىىاریە
ەە٩٧د یىىى٩ە ە
و٩ـىىىخۆٞؽ وەیىىىانەٛیفىىىخ٩ەٞا ٧ە
وهیەةىىى یەپێتژ رد٧ىىىەە٩١ە ە
٧ىىى٩ەة٬وەةىىى٩ەەد ٧ىىى٩ە ە

وهە
و٩ـىىىخۆیە٤او٩٧ەحىىى٩ە ە
یە ٩١ە
٬هكىىىاوهەەد دهە٧ؽێىىىج،ەوەوىىى٩ەوەٛیفىىىخا٩٧ە ە
 ٩٪ە
٩ٞشەةىىى٩ەە ە
ةٛ٩یفىىىخٟؽد٩٧ە ە
ە

وه .ە
یؽێخ ٩ە
ە
ٞشاریە١ێەەوه ە
رده
ە
ة٩ە ە
ی٩
ە

ض٤٬ٟییىٞ٩انە
ە
رزهە
یەٛى ٩ە
ە
پێەەیاـىایەوهر ؽح٨ى٩ە ە
وه
ە
و٩ـىخۆٞؽ وەةى٩ە
رە٧ىٞ٩ؽ ەةى یەپێتژ رد٧ىەە٩١ە ە
و ٩ە ٩ە
دٍّّم:ە ە
یاـایەسێت٩سێٟؽد٧ەە
ە
٩١ە
یە٩ٞە ە
پێەەو٩وەڕێژ ٩٧ە ە
ە
و٩ـخۆٞؽ وەة٩ە
ـەە ٩١ە
ە
،ەو٩و ە٬٤وچ٩ە ە
یە٩ٞ
وهرةێیؽێج ە
ە
ریەڕێٟارهٞىا٧ەە
ە
ؽح ٩٨ە
ةى٩
ە
شەڕێێؽ٧اةێجە٩١ە
ە
،ەوەو ٩ە
٩٤
ە
درێخ ٩ە
وه
ە
٩٪رێ٣ەدیاریٟؽ وهە،ە ٢ػهە
ٞارپێٟؽ وە٩١ەە ە

كە٩ٞە
ی ٩ە
رە٤ای ٩ە
ە
ـ ٩ە
رە٩٪
٩٪رێ٣ە١ە ٩ە
ض٤٬ٟییٞ٩ا٧ەەٞارپێٟؽ وە٩١ەە ە
ە
رزهە
یە ٩ٛە
وه ە
یاـایەوهر ؽح٩٨ە ە
ە
٪اح٬وە٩١ە
ە
عاوه٧ە .ە
ە
ةێخ٩ە
و٩ـخۆٞؽ وە٩١ەەد ٪اح٬ود ەدهە ە
 ٩١ە
ە

هاددٍی ()12
٩٪رە٪ۆٞارێى،ٝە
ر٤ا٧ت٩رەیانەڕ ـتێؽدر وەة٩ەڕ ەهەیە لخەەة٩ە ە
ە
وهەیانەٞۆحای٫اح٨ەەڕ ەهە ە
یە٘٩
یَكـَم:ە  ٬ـخ٩٨ە ە
مەیاـای .٩ە
ە
ە
ٞا٧ەەو٩
ە
پێەەض٩٥ٞ٬
ە
ـخۆٞؽدنەة٩
ریەڕێ٬ك٬ێ٨ەە ٩١ە
و٩
ە
ؽح ٩٨ە
ة٩
ە
ڕێێؽ٧اةێجە٩١ە
ە

یەٞى٩ە
ە
رەوى٩وە ٬٤ىٝەوە٤ا ى٩ە
ةىۆەـى ٩ە
ە
وهە
و٩ـخۆٞؽ و،ەة یەپێتژ ردنەدهە  ٬زرێخى٩ە ە
حەە٤ؽد٧ەە ٩١ە
ە
:ە٩١ەضا ٩ە
دٍّّم ە
سێػه٤ێ٨ێج .ە
ە
٩١دو یە٤ؽد٧ەە١ێەەة٩ە
ە

هاددٍی ()11
و٩ـىىخۆٞؽ وەدهەح٧ ٬ێىىجە١ىى٩ەە٤ىىاوهەیە()١٥ەپىىازدهەەڕەەە١ىى٩ەەڕێٟىى٩ەوحەەپێ ٩ەیا٧ىىػ٧ەەیىىانە
:ە٩ٞـىىەە٩١ە ە
یَكــَم ە
وىى٩ەە٤ارٞؽد٧ەەةىى٩ەەپێ

ح٧٩٥ىىػەیىىانە١ىى٩ەەڕێێىى٩ەیە
حەەحایت ٩ە
ە
مەدهـىى٩ە
رده ە
وعۆە٩١ةىى٩ە ە
ە
٩ەیىى٩ە٧ؽ و،ەڕ ـىىخ٩ە

یەپێل٩ٟشەةٟات .ە
ە
ـخۆٞؽد ٩٧ە
٩ٞ
ە
رەة٩ەة یاریە٩١ە ە
و٩
وهەد دع ٬زیەة٩ەر ٤ت٩ە ە
ی ٩ە
 ٩ٞە
ر٤ا٧ێ ٩ە
ە
ە
٘٩

وحىەەوهر ؽح٨ىە،ەة و ٧ێخى٩ەە
ە
ە
ڕێٟى٩
ڕەەە١ى٩ە
ە
پىازدهە
ە
٤ىاوهیە()١٥ە
ە
٧ىػە١ى٩ە
ە
حەەحایت ٩ە
ح٩٥
ە
ده ە
ـى٩
:ەپێ٬یفخ٩ە ە
ە
دٍّّم
 .٩ٞە
د دع ٬زیی٩ە ە

دووهم)یە
ە
یە٩١ەة ى٩ەیە(
ی ٩ە
وە٤اوه ە
ە
ە
یانە٩١
وهە
حٟؽده ە
ە
 ٩ٞە
یەڕه
ح٧٩٥ػەد دع ٬زیی٩ە ە
حەەحایت ٩ە
ە
رەده ە
ـ٩
و ٩ە ٩ە
طێیَم:ە ە
٤اوهیە()٣٠ەـەە
و٩ـخۆٞؽ وە٩١ەە ە
ـەە ٩١ە
ە
وه ە
،ە٩ٞ
یە٩٧د ی٩ە ە
 ٩ٞە
وه ٤ەەد دع ٬زی٩ە ە
ی٩د ە٪اح٬وهەە ە
مە٤ادده ە
ە
ە
و٩
ڕێ٩ٟوحەەپێ
ڕەەە٩١ە ە
ە

ە٤ارٞؽد٧ەەة٩ەپێ
ە
ە
یا٧ػ٧ەەیانەو٩
٩ە

ٞى،٩ە
روى٧٩شا٤ەەد دع ٬زی٩ە ە
ده ە
ی٧٩ؽ وەة٩ەە ە
ە ٩ە

ةىى٩پێەە
یىى٩ە ە
ردهمەد د ىىایەٞىىار ێ یە٩٪ە ە
ةىى ٩ە
٧ىىػە ٩١ە
ە
حەەحایت ٩ە
ح٩٥
ە
٤ىىا٘ەەحا٧ىى٩د ٧ەە١ىى٩ەة یىىاریەدهە ە
ـىى٩
ە

٩٪رێ٥ەە٬ٞردـخانەىەْێؽ قەە٤ارهەە()١٤یەـا ەە .٢٠٠٨ە
٧ش٧٩٤٬ەەك٬ور ە٩١ەە ە
ە
ە
ٞا٧ەەیاـایەو٩
ە
ض٩٥ٞ٬

هاددٍی ()10

و٩ـىخۆٞؽ وەوهەزیىؽە
ـىەە ٩١ە
ە
ى ٩ە
رە٩ٞ
٧ػرێجەو ٩ە
ە
ح٧٩٥ػەد دهە
زیؽیەحایت ٩ە
ە
وهزیؽ نەة٩ەە ە
وه
٧ش٧٩٤٬ەە ە
ە
ە
رەٞەەو٩
ە
ـ٩
ةى٩ە
تەةێىجەٞى٩ە ە
ە
وهز رهە
ة٩ە ە
ة٩ـخؽ و ٩٧ەە ە
 ٩٧ە
٩٧ە ە
وەالی ٩ە
ە
ە
رەٞەەو٩
ە
،ەیاع٬دەـ٩
زیؽیانە ٩٪ە
ی٩
ە
یەپ ٩٢ە
یەوه
ە
یانەو٩و ٩٧ە
ە

ی٬هـخ .٦ە
٧ەەوهزیؽ نەپ٩ە ە
ە
ە
٧ش٩٤٬
ە
و٩
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هاددٍی ()13
وە١یژ٧ا٧ى٩یە
ە
ە
ةىۆەوى٩
وهە
سێێىؽه ە
ە
٪ێ٨ؽێ٦ە٧اة٨ى٩ە
ە
ە
پێٟىػه
مەیاـىای٩ە
ە
ە
ٞا٧ەەوى٩
ە
پێەەضٞ٬ى٩
ە
یەةى٩
ە
وە١یژ٧ا٩٧
یَكـَم ە
:ەو٩
تەوە٩ٞرحەە لىخەەە٤ىارهەە()١٤یەـىا ەە
ە
ر٤ا٧ت٩ر ٧ەەدهەو ٩ە
ە
ە
حٟؽد٧ەە٘٩
رزه ە
٘٩
ٞا٧ەەیاـایەة ٩ە
ە
ە
ض٩٥ٞ٬
وه .ە
یا٧ێؽێخ ٩ە
ە
ە
رێ٣ەده
رٞارە٩١ە ە
٩٪
ە
 ١٩٩١ە
یەة٩

مەیاـىای،٩ە
ە
ە
ٞا٧ەەوى٩
ە
پێەەض٥ٞ٬ى٩
ر٤ا٧تى٩رەیىانەڕ ـىتێؽدر وەةى٩ەڕ ەهەیە لىخەەةى٩ە
ە
ە
ـخۆٞؽد٧ەە٘٩
:ە ٩١ە
و٩
دٍّّم ە
٩ٞیە
ٞؽد٧ەەدەـىی ٩ە
ە
ریەڕێٟاریەیاـىایەەوەڕهو ٧ى٩ە
ە
ؽح ٩٨ە
ة٩
ە
ٞاتەة٩ە
ە
ە
٧ػەده
ە
٧ػەپاة٩
حەەحایت ٩ە
ح٩٥
ە
ده ە
ـ٩
ە
رەیاـایٞ٩ەە
ە
ە
رٞارەیانە٩٪
ة٩پێەەیاـایەـؾ د ٧ەەة٩ە
یەو٧٩شا٤ەەد وهەە ە
ی ٩ە
وه ە
وەٞؽده ە
ە
ةۆەد د اەو٩ە ە ٩ە
رەو٩

ڕه ە٩زیەحاو ٟ٧اریەحێػ ة٬و .ە
حؽە ە
ە

هاددٍی ()14

وهد نەوەة یىاریە
ٞانە١ى٩ەێؽە١ێٟۆ ی٨ى٩ە ە
ە
ە
رٞاره
ە
پێەەیاـىاەةى٩
یە٩ٞە ە
ةى٩
وەدەـیا ٩٧ە
ە
ـ٩رە لجەو٩ە
 ٩١ە
مەیاـای٩ە ە
ە
ە
و٩
وهە
حى ٩ە
یانەةىۆەٞ٩٧ؽ وهە ە
ە
حاەوێفىخاەدەـىی٩یە١ێٟۆ ی٨ى٩ە ە
وه
ە
كەە٩ٞە
ە
،ەوەو٩و ٩٧ە
ە
ە
چ٬وه
ـخۆٞؽد٧یانەةۆەده ە
ر٩٧
ە
 ٩١ە
و٩
ە
دهٞؽێج .ە
پیادهە ە
ە

هاددٍی ()15

ردهٞات .ە
ده ە
مەیاـای٩ە ە
ە
ە
ٞا٧ەەو٩
ە
سێٟؽد٧ەەض٩٥ٞ٬
وهزیؽیەد ر یەەوەواة٬ریەڕێ٥٨ایەەپێ٬یفجەةۆەسێت٩ە
ە

هاددٍی ()16

مەیاـای٩د ە٧اٞۆكەةێج .ە
ە
ە
ٞا٧ەەو٩
ە
ڵەض٩٥ٞ٬
 ٩١ە٩
ٛەە٪یچەیاـاەیانەة یارێٝە٧اٞؽێجە٩ٞەە ە
ٞارەة٩ەده ە
ە

هاددٍی ()17

سێەة٩ٟن .ە
ە
ە
سێت٩
مەیاـای٩ە
ە
ە
ٞا٧ەەو٩
ە
ٞانەض٩٥ٞ٬
ی٬ه٧ػیػ رهە
پ ٩ە
٩٧ە ە
رەالی ٩ە
ە
 ٩١ە
ـ٩
پێ٬یفخ٩ە ە
ە

هاددٍی ()18

سێەدهٞؽێج .ە
ە
وهٛایٓەە٬ٞردـخان)د ەسێت٩ە
یە٘٩ر٤ەە( ە
ڕەە٧ا ٩٤ە
ە
وه ە
یە٩١
وحەەةاڵوٞؽد ٩٧ە
ە
 ٩١ە
ڕێ٩ٟ
مەیاـای٩ە ە
ە
ە
و٩

ُۆیَكاًی دٍرچْاًذى

ا٧تى٩ر نەوەڕ ـىتێؽدر و نەةى٩ەڕ ەهەیە
نە٘٩ر ٤ە
الیى ٩ە
تە ٩١ە
٩١ەپێ٨ىاوەپارێؾ ىاریٟؽدنە١ى٩ەە ٬٤ىٝەوە٤ىا ەەدهەو ى٩ە ە
ە
٤خ٩رعىى٩ە٤ەەیىانەةىى٩ەە
ٞا٧ەەپلخێ٬ێغفىخ٦ەوە ٩ٞە
ە
ٞؽدنە ٩١ىى٩ەڵەضا ٩ە ە
حى٩
ە
ە
یەچاوپۆكىەە٧ى٩
لىخە،ە١ى٩ەڕێێىى٩ە
ە

٩ٜ٧ـىىجەزیىىانە ٩ەیا٧ىىػنەةىى٩ەە ٬٤ىىٝەوە٤ىىا ەەدهەو ىى٩ەتەیىىانەـىى٩ەرپێچیٟؽد٧ەەیاـىىاەوەة یىىارەوەپێى هەوەوە
و ٩ە
ە
دهرچ٬ێ٨ػر  .ە
مەیاـای٩ە ە
ە
ە
ٞان،ەو٩
ە
رٞاره
ڕێ٥٨ایی٩ە ە
ة٩
ە

ە

ە

ًێچـيـزڤـاى تـارساًــی
طـەرۆكـی ُـەرێوـی كـْردطـتـاى

ُەّلێز
0202/11/4
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تًَاّی خْای تَخشٌذٍ ّ هیِزٍتاى
تًَاّی گَلٍَّ
پَرلَهاًی كْردطتاى ـ عێزاق
ژهارٍی تڕیار9 :
هێژّّی تڕیار0202/12/07 :

تڕیاری
ژهارٍ ()9ی طاڵی 0202
ى٩یە(چى ٬رەمەوەپێى٨ش٩م)یە٤ىاددەیە()٢٨ەوە٤ىاددەیە()٣٤ە٩١ەپ٩یى ەویە٧ىاوعۆیە
ة٩ەضى٥ٞ٬ەەة ە
پلجە ە

پ٩ر٤٩١ىىا٧ەە٬ٞردـىىخان ەىەْێ ىؽ ق،ەپ٩ر٤٩١ىىا٧ەە٬ٞردـىىخانە٩١ەد ٧یلىىخ٨ەەواـىىایەەە٤ىىارەە()٩یەعىى١٬ەە

 ٩٪تژ رد٧ەەپێ٨ش٩مە٩١ەرێ٩ٟوحەە٢٠٢٠/١٠/٢٧یەة٩ـخؽ ەو٩مەة یارەیەع ٬رەوەیەد  :ە
ە

یَكـَم:ەزیادٞؽد٧ەەو٧٩ػ ٤ەەپ٩ر٤٩١ا٧ەە٬ٞردـخانەىەْێؽ ق،ە(ْ٥ؽەْتػ هللە٘خاح)ەةۆەـ٩رە١یژ٩٧یەد ر یىەە
وەٞاروةاریەواة٬وریەپ٩ر٤٩١ان .ە

٘ىى٩ر٤ەە
ە٧ا٤ىى٩یە ە
ە
وە١ىى٩ەرە
دهٞؽێىىجە ە
تىى٩سێە ە
١ىى٩ە٢٠٢٠/١٠/٢٧ەسێ ە
دهرچىى٬و٧ەە ە
١ىى٩ەڕەەیە ە
ارهە ە
:ەوىى٩مەة یىى ە
دٍّّم ە
وه .ە
خ ٩ە
ودهٞؽێ ە
وهٛایٓەە٬ٞردـخان)د ەةاڵ ە
( ە

د .رێْاس فایك حظێي
طـەرۆکٔ پەرلەهأً کْردطتاى  -عێزاق
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طـەرۆکایەتٔ ئەًجْهۀً ّەسیزاى
ژهارە  6626 :لە 0202/12/05
تڕیارٓ ژهارە ( ٓ)76طاڵٔ 0202
پلجەة٩ـجەة٩ەو٩ضکا٤٭ە٤اددەىە(٩٪كىخ٩م)ە٩١ەیاـىاىەو٧٩شى٧٩٤٬٭ەوەزیؽ ٧ى٭ە٩٪رێ٥ى٭ەک٬ردـىخانە

ە٤ارەە()٣ىەـىا ٭ە١٩٩٢ە٤٩٪ى ٬رکؽ وە،ەوەپا تلىجەة٩ض٬ک٩٥کىا٧٭ە٤ىاددەىە()٩ە٩١ەیاـىاىەچاکفىازىە٩١ە
٬٤وچ٩ەوەدەر٤ا ٩ەوەة٩علی٦ەوەوی٥خیاز ح٩کانەوەعا٧٩٧لىی٨٭ە٩١ە٩٪رێ٥ى٭ەک٬ردـىخانە–ەْێىؽ قەە٤ىارەە

()٢ىەـا ٭ە٢٠٢٠ە،ەوە٩١ەة٩رەرەك٨ای٭ەکۆ٬٧وـ٭ەکۆة٬و٩٧وەىەواـای٭ەو٧٩ش٧٩٤٬٭ەوەزیؽ نەە٤ىارەە()٤١ە
٩١ە/١٠/٧ە٢٠٢٠ەو٧٩ش٧٩٤٬٭ەوەزیؽ نەة یاریػ ەة -:٩ە

یەکەم :پێک٫ێ٨ىىا٧٭ە١یىىژ٩٧ی ٩ەة٩ەـىى٩رەکای٩ح٭ە٧ىى٬ێ٩٨رىەوەز رەحىى٭ەد ر یىى٭ەوەوىىاة٬ورىەوەو٧٩ىىػ ٤ێخ٭ە
٬٧ێ٩٨ر ٧٭ە(دی٧ ٬٭ەـ٩رەکای٩ح٭ە٩٪رێ٥ى٭ەک٬ردـىخانە،ەوەز رەحى٭ە٧ىاوعۆە،ەوەز رەحى٭ەکاروةىارىە
پێل٩٥ر ،٩ەو٧٩ش٧٩٤٬٭ەواـایل٭ە٩٪رێ٥٭ەک٬ردـخان)ەک٩ەپ٩٢یانە٩١ە(ة٩ڕێ٬ەة٩رىە لخ٭)ەک٤٩خؽە
٩٧ةێجەة٩ەوا٤ادەة٬و٧٭ە٬٧ێ٩٨ریکە٩١ە(د و کارىە لخ٭)ەةۆە٩٤ة٩ـخ٩کا٧٭ەسێت٩سێکؽد٧٭ە٤ىاددەىە

()٩ىەوا٤ىىاەەەپێىىػر وىەـىى٩رەوەەحىىایت٩تەة٩ەڕێکارەکىىا٧٭ەدیىىاریکؽد٧٭ەو٩وەک٩ـىىا٩٧ىەک٩ەپىىێقە
ڕێک٩وح٭ە()١٩٩١/٣/٥ەپێلى٩ ٥ر ٩ەةى٬ونە٩١ەڕیؾەکىا٧٭ەةىؾووح٩٨وەىەڕز ىاریغ ٬زىەک٬ردـىخانەة٩وە

پێ٨اـ٩ی٩ىەک٩ە٩١ە(٤اددەىەی٩ک٩م/دووەم)ە٩١ەیاـاىەە٤ىارەە()٣٣ىەـىا ٭ە٢٠٠٧ەد ە٪ىاح٬وەەک٩ە٩٪رە
ک٩ـێکەدە ؽێخ٩وەەچ٬وةێخ٩ەڕیؾىەكۆڕك٩وەەوە٩١ەپێ٨اوەوەدی٫ێ٨ىا٧٭ەوا٤ا٧ش٩کا٧یىػ ەة٩ەكىێ ٬زىە

ـیاـ٭ەوەـ٩رةازىەحێکۆكاةێج .ە

دّّەم:ەو٩و ٩٧ىە٩١ەة ٩ىە(ی٩ک٩م)ىەـ٩رەوەد ەوا٤اەەیىانەپێىػر وەەة٩مەكىێ٬ەی٩ەعى ٬رەوەە٤ا٩ ٩٤یىانە
٩ ٩١ڵەدەکؽێىىىجەدو ىەد ٨یىىىاة٬ونە٩١ە٩٪ةىىى٬و٧٭ە٩٤رجەوەپێػ ویفىىىخیی٩کانەوەوردةی٨یکىىىؽدنەوە

پاککؽد٩٧وەىە١یفخ٭ە٧اوىەو٩وەپێل٩٥ر ا٩٧ە٩١ە٧اوىەک٩ـا٧٭ە٧اكایفخ :٩ە

 -١سیاکؽد٩٧وەىە١یفخ٭ە٧اوىەو٩و ٩٧ىەک٩ەة٩ەكێ٬ەی٩ک٭ەکؽد رەک٭ەپۆـخ٩کا٧یانەةی٨ی٬ەەوەة٤٩٪٩ىانە
پ٩٢کىا٧٭ەپۆـىىخ٩کا٧یانەعا٧٩٧لىىی٦ەکىؽ ونە،ەة٩كىىێ٬ەىەواـىىای٭ە٤ى٬وچ٩ىەعا٧٩٧لىىی٨٭ەكایفىىخ٩ىە

پۆـخ٩کا٧یانەپ٭ەةػرێجەة٩پێ٭ەیاـاەة٩رکارەکان.

 -٢سیىىاکؽد٩٧وەىە١یفىىخ٭ە٧ىىاوىەو٩و ٩٧ىەک٩ەة٩كىىێ٬ەی٩ک٭ەکؽد رەکىى٭ەپۆـىىخ٩کا٧یانەةی٨یىى٬ەەة ٩مەة٩ە
پۆـىخ٭ەة٩رزحىؽەعا٩٧كىىی٦ەکىؽ ونە،ەوەڕ ـىخکؽد٩٧وەىەپىى٩٢ىەعا٧٩٧لىی٨ییانەةىۆەو٩وەپىىال٩٧ىەک٩ەة٩ە

کؽد رەک٭ەپۆـخ٩کا٧یانە١ێەةی٨ی٬ە.
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 -٣سیىىىاکؽد٩٧وەىە١یفىىىخ٭ە٧ىىىاوىەو٩و ٩٧ىەک٩ەة٩كىىىێ٬ەی٩ک٭ەکؽد رەکىىى٭ەپۆـىىىخ٩کا٧یانە٩٧ةی٨یىىى٬ەەوە
٬ ٩٪ەكىىىىا٧ػ٩٧وەىەعا٧٩٧لىىىىی٨کؽد٧یانە٩١وەپۆـىىىىخا،٩٧ەوە٩١ةىىىىؽىەو٩وەەدو ىەی٩کالییکىىىىؽد٩٧وەىە
كایفخ٩ة٬و٧یانەوی٥خیازێک٭ەد ر ی٭ەكایفخ٩ەیىانەةىۆەد ةىی٦ەةکؽێىجە٩١ة٩رەڕەكى٨ای٭ە٩٤رس٩کىا٧٭ە

٪ىىاح٬وە٩١ەیاـىىاىەە٤ىىارەە()٣٣ىەـىىا ٭ە٢٠٠٧ە(یاـىىاىەڕێؾ١ێ٨ىىا٧٭ەپێلىى٩٥ر (٩زێؽەڤىىا٧٭)ە٩٪رێ٥ىى٭ە
ک٬ردـىىخانە–ەْێىىؽ ق)،ەیىىانەیاـىىاىەە٤ىىارەە()٣٤ىەـىىا ٭ە٢٠٠٧ە(یاـىىاىەعا٧٩٧لىىی٨٭ەک٤٩ا٧٩ىىػ ٤ا٧٭ە

پێل٩٥ر ٩ە(زێؽەڤا٧٭)ە٩٪رێ٥٭ەک٬ردـخانە–ەْێؽ ق)ەة٩پێ٭ەحایت٩ح٧٩٥ػێخ٭.

طێیەم :دەرو٧٩شىا٤٭ەو٩مەة یىارەە٩١ەڕووىەكایفىخ٩ة٬و٧٭ەد ر یى٭ە٩١ەڕێک٩وحى٭ە()٢٠٢٠/٧/١ەوەە٩٪ە٤ىارە
دەکؽێجە.

چــْارەم :وەز رەحىىى٭ەد ر یىىى٭ەوەوىىىاة٬ورىەة٩ە٤٩٪ىىىا٧٩٪ێ٭ە٩ ٩١ڵەوەز رەح٩کىىىا٧٭ە٧ىىىاوعۆەوەکاروةىىىارىە
پێل٩٥ر ٩ەڕێ٥٨ای٭ەد ر ی٭ەپێ٬یفجەةۆە٩٤ة٩ـخ٩کا٧٭ە٪اح٬وە٩١مەة یارەەدەردەکات.

پێٌجەم :و٩مەة یارەە٩١ەرەە٧ا٩٤ىە(وەٛایٓ٭ەک٬ردـخان)ەةاڵودەکؽێخ٩وە.

هـەطـزّر تـارساًـٔ
طـەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەسیزاى
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ّەسارەتٔ داد
ژهارە  65 :لە  0202/11/18ە

پا تلىىجەة٩ە٤ىىاددەیە(ە٥٠ە)ە٩١یاـىىایەد د٧ىى٬وسەە٤ىىارەە(ە٣٣ە)ەیەـىىا ەە١٩٩٨ە،ەةىىۆەةاكىىخؽەڕێکغفىىخ٨ەەکىىاریە
د د٬٧وـەە٩١ە٘٩ر٤ا٧ێ٩کا٥٧ان،ەة یار٤ا٧ػ ەة٩ەدەرکؽد٧ەەو٩مەڕێ٥٨اییا٩٧یەع ٬رەوە :ە

ڕێٌوایی ژهارە ()0ی طاڵی 0202
تایثەخ تەفەرهاًگەکاًی دادًّْص

٩١ .١ەکاحەەة٬و٧ەە٩ ٩٪یە٤ىاددی،ە٩٪رەد د٬٧وـىێکەةىۆیە٩٪ی٩ەڕ ـىخەەةکىاح٩وە،ەة٩پێىەەةى ٩یەی٩ک٩مە
٤اددەیە(٩١)٤١ەیاـایەد د٬٧وـىەەە٤ىارەە()٣٣ىەـىا ەە.١٩٩٨ەک٩ەحێیىػ ە٪ىاح٬وەە( الەیىثذؽە٘ىٮەنىطثە
١ف٨ػ تە٤اەیّٜە٘ی٫اە٦٤ە عٍاءە٤ادیثەةطخثەکخاةیثە وەضفاةیث،ەوەیخ١٬ٮە ١کاحبە ٓ١ػلەحهىطیصە٪ىؼ ە

١غٍاەةا١لٍبەْ٢٭ە ١ک٥٢ثە وە ٓ١تارةە ١خٮەوّٛە ١غٍاە٘ی٫اەةطیىدەی٥کى٦ەٛؽ ءح٫ىاەوەحکخىبە ١ک٥٢ىثە وە

ٓ١تارةە ١هطیطثە٘ٮە٪ا٤قە ١فش٠ەوی٩ٓٛ٬ەویغخ٩٥ەةا١غخ٣ە ١ؽـ٥ٮە)  .ە

ەەەەە(کىىىاریێ٩ریە٧اةێىىىجە٩١ـىىى٩رەدروـىىىخەە٩ٛو ٩کىىىانەو٩وە٩٧ ٩٪یەحێیىىىػ ەڕووو٩د تەک٩ە(٤ىىىادی)ەڕووتەةىىىێەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
(ة٬٧٩ـی٦ەیانەە٤ارە)ە ،ەوەد د٬٧وسە ٩٪ػەـخێجەة٩ڕ ـجەکؽد٩٧وەیەو٩مە٩ ٩٪ی٩ەة٩ـ ی٩٨وەە٩١ـى٩رەوكى٩ک٩ە
یىىانەو٩وە ٬ز ركىىخ٩یە ک٩ ٩٪٩ک٩یەحێىىػ ەڕوویىىػ وەەة٩كىىێ٬ەی ٩ەةخ٧ ٬ؽێىىجەةغ٬ێ٨ىىػرێخ٩وەەوەەوكىى٩ک٩ەیىىانە

٬ز ركخ٩ەدروـخ٩ک٩ە٩١پ٩ر وێؾیەحۆ٤ارەک٩ەدە٬٧وـؽێجەوەو ەوویەدەکاتەوە٤ۆریەدەکاتەة٤٩ۆریە٘٩ر٤ە) .ە

 .٢و٩ ٩رە٤ىىا٩ ٩٤ی٩كە٩١ة٩رە٩٪رە٪ىىۆی٩كەةىىێ،ە٩١ەالی٩نە٘٩ر٤ىىا٧ێ٩ەیىىانەکۆ٤تا٧یىىایەة٩ەو١٩یکخؽە٧یکؽد٧ىىەە
٘٩ر٤ا٧ێ٩کىىىا٧ەەد د٧ىىى٬وسەیىىىانەالی٧٩ىىىەەپ٩ی٬ە٧ػیىىىػ ر،ەة٩رە٩١ەوەر ؽح٨ىىىەەڕەـىىى٣ەوەڕێکىىىاریەحۆ٤ىىىارکؽدنە

پ٬چ ٩کؽ ی٩وە،ەدەةێەە٤ارەیەو٩وە٤ا٩ ٩٤ی٩ەةػرێخ٩ە٤ا٩١٩٤ی٩کەەحؽ .ە

٧ .٣ىىاةێەکۆ٤تا٧یىىایەة٩و١٩یکخؽە٧یکؽد٧ىىەە٘٩ر٤ا٧ێ٩کىىا٧ەەد د٧ىى٬وسەەـىى٩رة٩عۆەوەةىىێەڕەز ٧٩٤ىىػیەوەز رەتە،ە
٩٧٬٥٧کانە(٥٧اذج)ەڕێکتغاتەوە٧اةێەة٩ەوارەزوویە٪یچەالی٧٩ێکە ۆر ٧کاریانەحێػ ەةکؽێجە.

 .٤و٩ةێە٬٤٩٪وەو٩وە٧٬٥٧ا٩٧یە(ە٥٧اذجە)ە٩٘٩١ر٤ا٧ێ٩ەد د٬٧وـی٩کا٧ەە٩٪رێ٣ەة٩کاردێ٦ە٤٩٪انە٩٧٬٥٧ەة٦ە .ە

٩١ .٥ة٩رەو٩وەیەکاریەد د٬٧وـەەکىارێکەە%١٠٠ەیاـىایی،٩ەةىۆی٩ە٧اةێىجە٩٪رسىۆرەە٤ىا٩ ٩٤ی ٩ەک٩ەدێىخ٩ە
الیانەپ٩ـ٧٩ػیەةک٩ن،ەةۆە٥٧ى٩٧٬ەو٩وە٤ىا٩٤ال٩٧یەک٩ە٧اوەرەکیىانەپىێچ٩و ٩٧یەیاـىای٩ەچى٧٬ک٩ە٩٪رە٩١ە

ة٩٨ڕەحػ ەپ٬چ٩ ٩ە .ە

٩١ .٦ة٩رەو٩وەیە٩١پ٩یک٩ریەڕێکغفخ٨ەە٘٩ر٤ا٧ێ٩یەد د٬٧وسەڕ ٩یا٧ػ٧ەەیاـایەە(ە ْالمەٛا٧٬٧ٮە)ە٧ىی٩ە
،ەةۆی٩ەدەکؽێجە٩٪رە٘٩ر٤ا٧ت٩رێکە٩١ك٬ێ٨ەەکاریەعۆیەو٩مەڕە ٩ەةتی٨ێجە.

وهٛىایٓەەک٬ردـىخان)ەەەەە
ڕەە٧ا٤ى٩یە( ە
ە
دهرچى٬و٧ی٩وەە ە
وە٩١
کؽێىجە١ى٩ەڕەەىە ە
ە
سێتى٩ەسىێە ە
ده
ە
مەڕێ٥٨اییا٧ى٩ە
ە
 .٧ە
و٩
وهە٠
کؽێخ ٩ە
ە
ە
ةاڵوەده

فەرطەخ احوذ عثذاللَ
ّەسیزٓ داد

ەّْوىێر ٠٢٠٢ / 77 / 71 :

 / ٠2گّاڵڕێزان ٠1٠٢ /
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ّەسارەتٔ دارایٔ ّ ئاتّْرٓ
ژهارە  5014 :لە 0202/11/1
دو ة٩دو ىە٩٪ردووەرێ٥٨ای٥ىىىىانەە٤ىىىىارەە()١٦ە٩١ە٢٠٢٠/٧/٢١ەک٩ەپا تلىىىىخ٩ەەةىىىى٩ەة یىىىىارىەـىىىى٩رەکای٩ح٭ە

١ىى٩ە٢٠٢٠/٥/٥ەوەرێ٥٨ىىای٭ەە٤ىىارەە()١٨ە٩١ە٢٠٢٠/٩/٣ەک٩ەپا تلىىخ٩ەەةىى٩ە
و٧٩شىى٧٩٤٬٭ەوەزیىىؽ نەە٤ىىارەە()٥٠ە ە
٩١ە٢٠٢٠/٨/٣٠ەة یاردر ەة٩ەە:ە ە
٬٧وـؽ وىەـ٩رەکای٩ح٭ەو٧٩ش٧٩٤٬٭ەوەزیؽ نەە٤ارەە( )٤٨٠٧ە

ڕێٌوایی ژهارە ( ٓ)00طاڵٔ 0202

درێژ کزدًەّەٓ هاّەٓ لێخۆشثًّْٔ لەرس تە رێژەٓ ()%15
 -١درێژکؽد٩٧وەىە٤اوەىەـ٩رس٩مە٩ٛرزەکا٧٭ە٪اح٬وە٩١ەة یارەوەرێ٥٨ایی٩کىا٧٭ەـى٩رەوەەحىاەڕێک٩وحى٭ە
. ٢٠٢٠/١٢/٣١

١ -٢ێغۆكت٬ونەة٩ەرێژەىە()%١٥ە٩١وەپێلی٩٨ەوەٕ٩ر ٤ىا٩٧ىەک٩ە٩١ەو٩ـىخۆىە٪اوو حیىانە٤ىاوەەو٩ ٩رەة٩ە
ی ٩ە ٬ە٩٤ەةیػ ح٩وەەة٩كێ٬ەىە٩٧عخی٩٨ی٭ە(ٜ٧ػى)ە.

١ -٣ێغۆكت٬ونەة٩ەرێژەىە()%١٥ە٩١وەپێلی٩٨ەوەٕ٩ر ٤ا٩٧ىەک٩ە٩١ەو٩ـخۆىە٪اوو حیانە٤اوەە٩١وە٤ىاوەىە
ک٩ە٪اوو ح٭ەةۆىەدیارىەکؽ وەەو٩ ٩رەة٩ەی ٩ە ٬ە٩٤ەةیػ ح٩وەەة٩كێ٬ەىە٩٧عخی٩٨ی٭ە(ٜ٧ػى)ە.

١ -٤ێغۆكت٬ونەة٩ەرێژەىە()%١٥ە٩١وەپێلىی٩٨ەوە(ٕ٩ر ٩٤ى)ەپێلىی٩٨ىەـى٨ػوٛ٭ە٧یلىخ٩سێکؽدنەک٩ە٩١ە
و٩ـخۆىە٪اوو حیا٩٧ەة٩٤٩رسێکە٬٤٩٪وە٩ٛرزەەک٩ ٩ک٩ة٬وەکانەة٩ەی ٩ە ٬ە٩٤ەةیػ ح٩وەەة٩كێ٬ەىە
٩٧عخی٩٨ی٭ە(ٜ٧ػى)ە.

وهٛىایٓەەک٬ردـىخان)ە
ەە٧ا٤ى٩یە( ە
ە
وە١ى٩ڕ
دهرچى٬و٧ی٩وەە ە
کؽێجە٩١ەڕەەىە ە
ە
ە
سێەده
سێت٩ە
ە
مەڕێ٥٨اییا٩٧ە
ە
 -٥ە
و٩
وهە٠ە
کؽێخ ٩ە
ە
ە
ةاڵوەده
ە

ە

ئاّاخ جەًاب ًْرٓ
ّەسیزٓ دارایٔ ّ ئاتّْرٓ
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ّەسارەتٔ ًاّخۆ
ژهارە 12722 :لە 0202/8/3

تەیاًی ژهارە ( )50طاڵی 0202

دو ة٩دو یەة٩یا٧ەەە٤ارە ە(-٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤-٢٣-٢٢-٢١-٢٠-١٩-١٨-١٧-١٦-١٥-١٤-١٣-١٢-١١-١٠-٨-٦-٥-٣

-٤١-٣٩-٣٨-٣٧-٣٦-٣٥-٣٤-٣١ە )٤٨-٤٦-٤٤-٤٢حىىىایت٩تەة٩رێێىىىؽیەٞىىىؽدنە٩١ەةاڵوةىىى٬و٩٧وەیەڤایؽوـىىىەە
(ٞۆرە٧ا)ەوەدو ىەو٧٩شا٤ػ ٧٭ەکۆة٬و٩٧وەىە١یژ٩٧ىەةا ىەة٩رە٧ێارەة٬و٩٧وەىەکۆرە٧اە٩١ە٢٠٢٠/١٠/١٤ەوە٩١ە
پێ٨اوەپار ـخ٨ەەواـایلەەح٧٩ػروـخەە٩٪رێ٥ەە٬ٞردـخانە،ەة یار٤ا٧ػ ەة٩ەدەرچ٬و ٧ػ٧ەەو٩مەة٩یا٩٧ە :ە

یەكەم-:ە واـای٭ەکؽد٧٭ەە٪اح٬وچۆىە٪او حیانەوەک٩ـا٧٭ەةیا٧٭ە٩١ە٧ێ ٬نە٩٪رێ٥٭ەک٬ردـخانەوەکۆ٤ارىە
ح٬رکیىىاە٩١ە(دەرو زەىەـىى٬٨ورىەویتىىؽ ٪ی٣ەع٢یىى)٠ەوە٩ ٩١ڵەکۆ٤ىىارىەویفىىال٤٭ەوێىىؽ نە٩٪٩١رەـىىێە
دەرو زەىەـىى٬٨رىە(ەضىىاس٭ەوىىۆ٩٤ر نە،ەةاكىى٥اخەوەپ٩روێؾعىىان)ەەة٩٤٩رسێىىکەـىى٧٩خ٩رىەپلىىک٨ی٦ە

٩٪ةێجەة٩٤٩ة٩ـخ٭ەو٧٩شا٤ػ ٧٭ەپلک٨ی٨٭ەکۆرە٧اەە .ە

دّّەم-:ە ٩١دەرو زەەـىى٬٨ریی٩کا٧٭ە٩٪رێ٥ىى٭ەک٬ردـىىخانەپلىىک٨ی٨٭ەکۆرە٧ىىاەةىىۆەو٩وەک٩ـىىا٩٧ىەک٩ەدێىى٩٨ە
٩٪رێ٥ىى٭ەک٬ردـىىخانەو٧٩شىىامەدەدرێىىجە،و٩ ٩رەدەرو٧٩شىىا٤٭ەپلىىک٨ی٨٭ەکۆرە٧ایىىانە٧ێێ٩حی ى ەةىى٬وە
رێێایانەپێەدەدرێجەد ع٢٭ە٩٪رێ٣ەک٬ردـخانەة٦ەوەدەةێجەەرێ٥٨ایی٩کىا٧٭ەوەز رەحى٭ەح٧٩ػروـىخ٭ە

سێت٩سێەةک٩نە،ەوەو٩ ٩رەو٧٩شا٤٭ەپۆزەحی ەة٬وەدە ٩رێ٨ؽێ٩٨وەەةۆەو ح٭ەعۆیانەسێ٩ە٩١ەک٩ـىا٧٭ە

ْێؽ ٛ٭ە .ە

طێیەم-:ەـ٩ةارەتەة٩وەک٩ـ٩ەةیا٧یا٩٧ىەک٩ەپێ٬یفخیانەة٩ڤیؾەە٩٪ی٩ەةۆەو٩وەىەةێ٩٨ە٩٪رێ٥٭ەک٬ردـخانە،ە
رێێایانەپێە٧ادرێجەةێى٩٨ە٧ىاوە٩٪رێى٣ەو٩ ٩رەڤیىؾەىەو١٩کخؽە٧ى٭ە٩٪رێ٥ى٭ەک٬ردـىخانەیىانەڤیىؾەىە

ضک٩٤٬ح٭ەْێؽ ٛ٭ە٘یػر ١یانە٩٧ةێجە.ەە ە

چْارەم٘ :ؽەكێاىە٬ٛحاةغا٩٧کانەدەکؽێ٩٨وەەة٩پێ٭ەرێ٥٨ای٭ەح٧٩ػروـخ٭ە.ە ە
پێٌجەم:ەکؽد٩٧وەىەع١٬٭ەی٩کێخ٭ەحۆپ٭ەپێەة٩ةێەوا٤ادەة٬و٧٭ە٪ا٧ػەر نە .ە
شەشەم-:ە٬٤٩٪وە ؽدة٬و٩٧وەەوەکۆٙ٧ؽ سەوەکۆة٬و٩٧وەی ٩ە٩ٛدەٕ٩ی٩ە.

حەّتەم-:ە پێ٬یفخ٩ە٩١ە٘٩ر٤ا٧ێ٩کا٧٭ەضک٩٤٬ح٭ە٩٪رێ٥٭ەک٬ردـخانەڕەچىاوىەرێکارەکىا٧٭ەعۆپار ـىخ٦ە
ةکؽێىىجەة٩پێىى٭ەرێ٥٨ایی٩کىىا٧٭ەوەز رەحىى٭ەح٧٩ػروـىىخ٭ەة٩حىىایت٩ح٭ەة٩کار٪ێ٨ىىا٧٭ە٤اـىىکە،ەوە٩٪رە
٘٩ر٤ا٧ت٩رێکەیانەکار٧٩٤ػێک٭ە٪ێؾەکا٧٭ەواـایل٭ە٧ىاوعۆەیىانەپێلى٩٥ر ٩ەیىانەواـىایقەپاة٧٩ىػە

٩٧ةێجەپێتژ رد٧٭ەپێەدەکؽێج .

ُەشـتەم-:ەو٩وە١یژ٧ىىا٩٧ىەک٩ەة٩پێىى٭ەة٩یىىا٧٭ەە٤ىىارەە()٤٤ەةى ٩ىە(ةیفىىخ٩م)ەپێک٫ىىاح٬و٩٧ەة٩ـىى٩رەکای٩ح٭ە
٧ىىى٬ێ٩٨رىەوەز رەحىىى٭ە٧ىىىاوعۆەوەو٧٩ىىىػ ٤ێخ٭ە٧ىىى٬ێ٩٨ر ٧٭ەوەز رەحىىى٭ەح٧٩ػروـىىىخ٭ەوە٘٩ر٤ىىىا٧ێ٩ىە
٤٩٪ا٧٩٪ێ٭ەوەة٩دو د چ٬ونە٩١ـ٩رەکای٩ح٭ەو٧٩ش٧٩٤٬٭ەوەزیؽ نەة٩ە٩٤ة٩ـخ٭ەـ٩رد ٧٭ەکؽد٧ى٭ە
وەز رەح٩کىىىانەوەدەـىىىخ٩ە٩٧ة٩ـىىىخؽ وەکانەة٩ەوەز رەتە،ەوە٩١ـىىى٩رەواـىىىخ٭ەپارێؾ ىىىاەوەویىىىػ رەە
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ـ٩رة٩عۆکانەة٩ە٬٧ێ٩٨ر ٧٭ەپارێؾ اەوەویىػ رەەـى٩رة٩عۆکانەوەح٧٩ػروـىخ٭ەوەپىۆ١یؿە،ەة٩ردەو مە
دەة٦ە٩١ـ٩رەکارەکا٧یانەة٩٤٩ة٩ـىخ٭ەة٩دو د چى٬و٧٭ەسێت٩سىێەکؽد٧ى٭ەرێ٥٨ایی٩کىا٧٭ەوەز رەحى٭ە

ح٧٩ػروـخ٭ە٩١وەك٬ێ٨ا٩٧ەوەوەر ؽح٨٭ەرێکارىەیاـای٭ەة٩ر ٤ت٩رەـ٩رپێچ٭ەکار نە.

ًۆیەم-:ەچاال ەکؽد٧٭ەحی٩٥کا٧٭ەچاودێؽىەح٧٩ػروـىخ٭ە٩١ە٩٪رێ٥ى٭ەک٬ردـىخانەة٩٤٩ة٩ـىخ٭ەسێت٩سىێە
کؽد٧٭ەرێکارەکا٧٭ەعۆپارێؾىەە .ە

دەیەم -:ە٩ٛدەٕ٩کؽد٧٭ەد وەتەوەكای٭ەوەچ٬و٩٧ەـ٩رە٩ٛةؽ نەوەد ٧ا٧٭ەپؽـ٩ەة٩ردەو مەدەةێجەوەة٨ک٩ىە
پۆ١یؿەوە٬٤عخىارىە ٩رە ەة٩رپؽـىیارنە،ەوە٩٪رەک٩ـىێکەپاة٧٩ىػە٩٧ةێىجەة٩ەةى ىە()٢0٠٠٠0٠٠٠ەدووە

٢٤یۆنەدی٨ارەپێتژ ردنەپێەدەکؽێجە.

یاًشدەیەم-:ە ە

٬٤٩٪ -١وەك٬ێ٩٨ە لخی٩کانەوەک٬ە(٤ارکێجە،ەرێفخۆر ٧جەوەك٬ێ٩٨ەةازر ا٧ی٩کان٪...خػ )ە٧اةێجەڕێىێ٩ە
ةػەنەة٩ەچ٬و٩٧ەەوورەوەىە٪اوو حیانەةۆەك٬ێ٩٨کا٧یانەة٩ةێەة٩ـخ٨٭ە٤اـٝە،ەة٩پىێچ٩و ٩٧وەەو٩وە

ك٬ێ٩٨ەد دەعؽێجەةۆە٤ىاوەىە()١٠ەرەەەوەعىاوە٩٧ک٩ىەةى ىە()١0٠٠٠0٠٠٠ەی ٩ە٢٤یىۆنەدی٨ىارەپێتىژ ردنە

دەد ت.

 -٢دەـىى ٩تەدەدرێىىجەة٩ەەوورىەوۆپؽ ـىىیۆ٩٧کانە٩١ەپارێؾ ىىاەوەویىىػ رەەـىى٩رة٩عۆکانەة٩٤٩ة٩ـىىخ٭ە
د عفىىخ٨٭ەو٩وەةىىاز رەوە٘ؽەكىىێاە٢٢٤یىىا٩٧ىەک٩ەدەةىى٩٨ە٪ۆکىىارىە٩١٩ٛةىىاٖ١٭ەزەرەوە ؽدةىى٬و٩٧وەىە

٪او حیانەە .ە

دّاًــشەیەم-:ەپێ٬یفىىخ٩ەد ٩٤زر وەکىىا٧٭ەک٩رحىى٭ەحىىایت٩تە٘٩ر٤ىىا٧ت٩رەوەکؽێکارەکا٧یىىانەپاة٧٩ىىػەةىىک٩نەة٩ە
ة٩ـخ٨٭ە٤اـکە وەسێت٩سىێەکؽد٧ى٭ەڕێ٥٨ایی٩کىا٧٭ەعىۆەپىارێؾىە٩١وەد ٩٤زر وەی٩ە،ەة٩پىێچ٩و ٩٧وەە
ة٩ة ىە()١٥٠0٠٠٠ەـ٩دەوپ٧٩شاە٩٪ز رەدی٨ارەةۆە٩٪رەضا٩١حێکەپێتژ ردنەة٩وەد ٩٤زر وەەدەکؽێجە .ە

طیاًشدەیەم-:ەپێ٬یفخ٩ەد ٧یلخ٬و ٧٭ە٩٪رێ٥٭ەک٬ردـخانەڕەچاوىەرێکارەکا٧٭ەعۆپارێؾىەةک٩نەو٩ ٩رە٩١ە
دووەک٩سەزیىىاحؽة٬ونەة٩ەحىىایت٩ح٭ەة٩کار٪ێ٨ىىا٧٭ە٤اـىىکەوەپ٩ی ەوکؽد٧ىى٭ە٩٤ود ىە()١0٥ە٩٤حىىؽە٩١ە

٧ێ٧ ٬یان .ە

چْاردەیەم-:ە٩٪رەک٩ـێکەڕەچاوىەة٩ـخ٨٭ە٤اـکە٩٧کاتەة٩پێ٭ەرێکارەکا٧٭ەو٩مەة٩یا٩٧ەة٩ەةى ىە()٢٠0٠٠٠ە
ةیفجە٩٪ز رەدی٨ارەپێتژ ردنەدەد ت.

پــاًشدەیەم-:ەكىى٘٬ێؽىەوۆحۆ٤تێ٩٢کىىانەة٤٩٪٩ىى٬وەسۆرەکىىا٧ی٩وەە(حىىایت٩تە،ەةىىار ٩٪ێؽە،ەکىىؽ ە)ە٩١کىىاح٭ە
٩٪ةىى٬و٧٭ەـ٩ر٧لىىی٦ە ٩ ٩١یا٧ىىػ ەپێ٬یفىىخ٩ەكىى٘٬ێؽەوەـ٩ر٧لىىی٦ەپاة٧٩ىىػة٦ەة٩ة٩ـىىخ٨٭ە٤اـىىک،ە

ة٩پێچ٩و ٩٧وەەة٩ەة ىە()٥٠0٠٠٠ەپ٧٩شاە٩٪ز رەدی٨ارەةۆە٩٪رەضا٩١حێکەك٘٬ێؽەوە ەپێتژ ردنەدەد تە .ە

شــاًشدەیەم-:ە٩١ەکىىاح٭ەـىى٩رپێچ٭ەکؽد٧ىى٭ەة ٩کىىا٧٭ە(دەی٩مە،ەیىىازدەی٩مە،ەدو ٧ىىؾدەی٩مە،ەـىىیا٧ؾدەی٩مەوە
چ ٬ردەی٩مە،ەپا٧ؾدەی٩م) ىەو٩مەة٩یا٩٧ەوەوسێت٩سێەکؽد٧٭ەپێتژ رد٩٧کانەو٩مەرێکىار ٩٧ىەعى ٬رەوەە
پ٩ی ەوەدەکؽێج .ە
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یەکەم:ەالی٧٩٭ەڕ ـێؽدر وەة٩ەوەر ؽح٨٭ەپێتژ رد٧٭ەو٤٩ا٩٧ىەع ٬رەوە :ە
١ -١یژ٩٧کا٧٭ەٛاویٜ٥ا٤ی٩تە٩١ەپارێؾ اەوەویػ رەەـ٩رة٩عۆکان.

 -٢پۆ١یفەەرێکارىە(كؽٌثە ال٧يتاط).

 -٣ة٩رێ٬ەة٩رىە٘٩ر٤ا٧ێ٩ە٩١ەکاح٭ەو٧٩شامەد ٧٭ەـ٩رپێچ٭ە٩١ە٧اوەو٩وە٘٩ر٤ا٧ێ٩ی٩ک٩ە١ێ٭ەة٩رپؽـ.٩

 -٤ة٨ک٩ىەپۆ١یفەە٪اح٬وچۆ.

 -٥و٘٩ف٩رىەپۆ١یفەە٪اح٬وچۆە٩١ەکاح٭ەو٩رکػ .

 -٦ة٨ک٩کا٧٭ەپۆ١یؿ.

 -٧و٘٩ف٩رىەپۆ١یؿە٩١ەکاح٭ەو٩رکػ .

دّّەم:ەو٩وەپێتژ رد٧ىىىا٩٧ىەک٩ەة٩پێىىى٭ەة ٩کىىىا٧٭ە(دەی٩مە،ەیىىىازدەی٩مە،ەدو ٧ىىىؾدەی٩مە،ەـىىىیا٧ؾدەی٩مەوە
چ ٬ردەی٩م)ە وەردە یؽێجەة٩کاردێجەةىۆەکؽی٨ى٭ەپێػ ویفىخ٭ەعۆپار ـىخ٦ەة٩ەحىایت٩ح٭ە٤اـىکەةىۆە
٘٤٩ا٧ێ٩کا٧٭ەضک٩٤٬ح٭ە٩٪رێ٥٭ەک٬ردـخانەوەةۆە٪ا٧ػ ٧٭ەو٩وەحی٥ىا٩٧ىەک٩ەة٩دو د چى٬ونەدەک٩نە

وەپێتژ رد٩٧کانەسێت٩سێەدەک٩نەوە٩١ەالی٩نەوەزیؽىە٧اوعۆەة٩ە٘٩ر٤ا٧٭ەوەز رىەع٩رجەدەکؽێج .ە

طـێیەم:ەو٩وەـ٩رپێچی٩ىەک٩ەة٩پێ٭ەة ٩ىە(پا٧ؾدەی٩م)ەحۆ٤ارەدەکؽێجەة٩ەوا٤ێؽىەـؾ د ٧٭ەو١٩یکخؽە٧ى٭ە
یانەة٩ەحۆ٤ارىەـ٩رپێچ٭ەدەعؽێخ٩ەـ٩رەحۆ٤ارىەـؾ کا٧٭ەوۆحۆ٤تێ٠ە٩١ەة٩ڕێ٬ەة٩ر ی٩ح٭ە٪اح٬وچۆە

وەة ىەپێتژ رد٩٧کانەدەعؽێخ٩ەـ٩رەو٩ە٤ێؽىەپ٩رەپێػ ٧٭ە٪اح٬وچۆ .ە

چـْارەم:ە ٩١ەکىىاح٭ە٩٧د ٧ىى٭ەپێتىىژ ردنە٩١ەالی٩نەـىى٩رپیچ٭ەکىىارەو٩و ەڕ دەـىىخ٭ە٧ؾیکخىىؽی٦ەةىى٨ک٩ىەپىىۆ١یؿە
دەکؽێىىجەة٩ە٩٤ة٩ـىىخ٭ەوەر ؽح٨ىى٭ەرێکىىارىەیاـىىای٭ەة٩پێىى٭ە٤ىىاددەىە()٢٤٠ە٩١ەیاـىىای٭ەـىىؾ د ٧٭ە

ْێؽ ٛىى٭ەە٤ىىارەە()١١١ەـىىا١٭ە١٩٦٩ىە٤٩٪ىى ٬رکؽ وەوەة٩ەڕەچىىاوکؽد٧٭ە٤ىىاددەىە()١١٠ە(ة ى ٩ى/ب)ە٩١ە

یاـای٭ەكێ ٬زىەد د ای٭ەکؽد٧٭ەـؾ ی٭ەە٤ارەە()٢٣ەـا ٭ە .١٩٧١ە

حەڤذەیەم:ە چىاال ەکىؽد٩٧وەىەەوورىەوۆپ٩ر ـىیۆ٩٧کانە٩١ەپارێؾ ىاەوەویىػ رەەـى٩رة٩عۆکانەوەپێ٬یفىخ٩ە
کۆة٬و٩٧وەىەة٩ردەو مەو٧٩شامەةػەنەوەرێکارىەپێ٬یفجەةێؽ٩٧ة٩رەةۆەسێت٩سێکؽد٧٭ەو٩مەة٩یا .٩٧ە

ُەژدەیەم-:ەو٩مەة٩یا٩٧ە٩١ەرەەىەدەرچ٬و٧ی٩وەەسێت٩سێەدەکؽێجە .ە

رێثەر ئەحوەد
ّەسیزٓ ًاّخـــۆ
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ّەسارەتٔ ًاّخۆ
ژهارە 17406 :لە 0202/11/0
تەیاًی ژهارە ( )53طاڵی 0202
فزاّاى کزدًٔ حەرەهٔ گًْذٓ خلیلکاى
ة٩پێىىەەو٩وەدەـىى ٩ح٩ىەپێ٥ىىانەدر وەە٩١یاـىىاىەوەز رەحىى٭ە٧ىىاوعۆەە٤ىىارەە()٦ىەـىىا ٭ە٢٠٠٩ەوە٤ىىاددەىە
ك٩ك٩مەة ٩ەـێؾدەی٩مە٩١ەیاـایەپارێؾ اکا٧٭ە٩٪رێ٣ەە٤ارەە()٣ىەـا ٭ە٢٠٠٩ىە ٬٤٩٪رکؽ وەوەرێ٥٨ای٭ە
وەز رەح٥انەحایت٩تەة٩ە٘ؽ و ٧کؽد٧٭ەوە٪ێ٨ا٩٧کای٩ەوە  ٬ـخ٩٨وەىەك٬ێ٨٭ە ٧٬ػەکانەە٤ارەە()١ىەـىا ٭ە

٢٠١٥ىە٤٩٪ىى ٬رەکىىؽ وەووا٤ىىاەەەة٬٧٩وـىىؽ وىەەپارێؾ ىىاىەد٪ىىۆ ەە٤ىىارەە(٢٥٠٠ە٩١ە)٢٠٢٠/٩/١٦ەوەة یىىارىە
و٧٩ش٧٩٤٬٭ەپارێؾ اىەد٪ۆ ەە٤ارەە()٥ىەـا ٭ە٢٠٢٠ەوە٩١ة٩رەة٩رەەوە٧ػىە لخ٭ەة یار٤ا٧ػ ەة :٩ە

ە٘ىؽ و نەکؽد٧ىى٭ەض٩رە٤ى٭ە ٧٬ىىػىە(خيیيکهان)ەوەچ٩ـىىتا٧ػ٧٭ە٩١ـى٩رە٩٧علىى٩ىە ادـىخؽەە٩١ەـىى٬٨رىە٧اضی٩ىە ؽدەـێ-٦ە٩ٛز ىەواکؽ –ەپارێؾ اىەد٪ۆ ەة٩ەڕووة٩رىە(١٠ە0ە)٢٠ەةیفىجەدە٧ى٣ەوەدەەوۆ١ىکە
٩١ـ٩رەپارچ٩ەزەویەە٤ارەە() ١/٤ە٩١ەک٩رح٭ە()٣٠ەع٢ی٢کانەوە ە٩١ە٩٧عل٩ىە٪اوپێچ٭ە٬٧وـؽ وىە

پارێؾ اىەد٪ۆ ە٩١ەـ٩رەوەە٪اح٬وەەة٩پێەەیاـاەکارىەک٬ە ٩٧وەەوەدەـجە ٩٪ێؽح٦ەةکؽێج .ە

-ەو٩مەة٩یا٩٧ە٩١ەرەەیەةاڵوة٬و٩٧وەىە٩١ەرەە٧ا٩٤یە(وەٛایٓەە٬ٞردـخان)ەٞاریەپێەدەٞؽێجە .ە

رێثەر ئەحوەد
ّەسیزٓ ًاّخـــۆ

2020/11/19
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ّەسارەتٔ ًاّخۆ
ژهارە 17458 :لە 0202/11/0
تەیاًی ژهارە ( )54طاڵی 0202
فزاّاى کزدًٔ حەرەهٔ گًْذٓ ُەژیزکێ
ة٩پێەەو٩وەدەـ ٩ح٩ىەپێ٥ىانەدر وەە٩١یاـىاىەوەز رەحى٭ە٧ىاوعۆەە٤ىارەە()٦ىەـىا ٭ە٢٠٠٩ەوەوە٤ىاددەىە

ك٩كىى٩مەةىىؽ ٩ەـىىێؾدەی٩مە٩١ەیاـىىایەپارێؾ اکىىا٧٭ە٩٪رێىى٣ەە٤ىىارەە()٣ىەـىىا ٭ە٢٠٠٩ىە٤٩٪ىى ٬رەکىىؽ وەوە
رێ٥٨ای٭ەوەز رەح٥انەحایت٩تەة٩ە٘ؽ و ٧کؽد٧ى٭ەوە٪ێ٨ا٩٧کىای٩ەوە  ٬ـىخ٩٨وەىەكى٬ێ٨٭ە ٧٬ىػەکانەە٤ىارەە

()١ىەـىىا ٭ە٢٠١٥ىە٤٩٪ىى ٬رەکىىؽ وەوا٤ىىاەەەة٩ە٩٪ردووە٬٧وـىىؽ وىەەپارێؾ ىىاىەد٪ىىۆ ەە٤ىىارەە(٢١٥٤ە٩١ە

)٢٠٢٠/٨/٣١ەو(٩١)٢٧٤٣ە٢٠٢٠/٩/٢٨ەوەدو ەة٩دو ىە٬٧وـىىىؽ و٤انەە٤ىىىارەە()١٣٣٣٨ە٩١ە٢٠٢٠/٩/١٠ەوەة یىىىارىە
و٧٩ش٧٩٤٬٭ەپارێؾ اىەد٪ۆ ەە٤ارەە()٤ىەـا ٭ە٢٠١٩ەوەوە٩١ة٩رەة٩رەەوە٧ػىە لخ٭ەة یار٤ا٧ػ ەة :٩ە

ە٘ؽ و نەکؽد٧٭ەض٩رە٤ى٭ە ٧٬ىػىە(ّْژیرکه )ەوەچ٩ـىتا٧ػ٧٭ە٩١ـى٩رە٩٧على٩ىە ادـىخؽەە٩١ەـى٬٨رىە٩ٛز ىەـی٥ێ–٠ەپارێؾ اىەد٪ۆ ەة٩ەڕووة٩رىە(٠٠ە0ە٩ە0ە)٥ەپێ٨زەدە٣٧ەوە٧ىۆەوۆ١ىکەوەە٩١ـى٩رەپىارچ٩ە
زەوی٩کىىا٧٭ەە٤ىىارەە(٢ە0ە٩١)٣ەک٩رحىى٭ە()٢٩ە٩٪ەیؽکىىێەوە ە٩١ە٩٧علىى٩ىە٪ىىاوپێچ٭ە٬٧وـىىؽ وىە
پارێؾ اىەد٪ۆ ە٩١ەـ٩رەوەە٪اح٬وەەة٩پێەیەیاـاەکارىەک٬ە ٩٧وەەوەدەـجە ٩٪ێؽح٦ەةکؽێج .ە

-ەو٩مەة٩یا٩٧ە٩١ەرەەیەةاڵوة٬و٩٧وەىە٩١ەرەە٧ا٩٤ی(وەٛایٓەە٬ٞردـخان)ەٞاریەپێەدەٞؽێجە .ە

رێثەر ئەحوەد
ّەسیزٓ ًاّخـــۆ

2020/11/19
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ّەسارەتٔ ًاّخۆ
ژهارە 17463 :لە 0202/11/0
تەیاًی ژهارە ( )55طاڵی 0202
فزاّاى کزدًٔ حەرەهٔ گًْذٓ تەرەهارٓ طەرّّ
ة٩پێىىەەو٩وەدەـىى ٩ح٩ىەپێ٥ىىانەدر وەە٩١یاـىىاىەوەز رەحىى٭ە٧ىىاوعۆەە٤ىىارەە()٦ىەـىىا ٭ە٢٠٠٩ەوە٤ىىاددەىە
ك٩كىى٩مەة ى ٩ەـىىێؾدەی٩مە٩١ەیاـىىایەپارێؾ اکىىا٧٭ە٩٪رێىى٣ەە٤ىىارەە()٣ىەـىىا ٭ە٢٠٠٩ىە٤٩٪ىى ٬رەکىىؽ وەوە
رێ٥٨ای٭ەوەز رەح٥انەحایت٩تەة٩ە٘ؽ و ٧کؽد٧ى٭ەوە٪ێ٨ا٩٧کىای٩ەوە  ٬ـىخ٩٨وەىەكى٬ێ٨٭ە ٧٬ىػەکانەە٤ىارەە

()١ىەـا ٭ە٢٠١٥ىە ٬٤٩٪رەکؽ وەوەة یىارىەو٧٩شى٧٩٤٬٭ەپارێؾ ىاىەـى٢ێ٥ا٧٭ەە٤ىارەە()١٤ىەـىا ٭ە٢٠٢٠ەوە
وا٤اەەەة٩ە٬٧وـؽ وەکا٧٭ەو٧٩ش٧٩٤٬٭ەپارێؾ اىەـى٢ێ٥ا٧٭ەە٤ىارەە(١٤ە٩١ە)٢٠٢٠/٧/٢٨ەو(٥٤١ە٩١ە)٢٠٢٠/٩/٢٨ە

وە٬٧وـؽ وىەپارێؾ اىەـ٢ێ٥ا٧٭ەە٤ىارەە(٢٠٠٨ە٩١ە)٢٠٢٠/٢/١٢ەەدو ەة٩دو ىە٬٧وـىؽ و٤انەە٤ىارەە(١٢٧٤١ە٩١ە

)٢٠٢٠/٩/٦ەوە٩١ة٩رەة٩رەەوە٧ػىە لخ٭ەة یار٤ا٧ػ ەة٩ە :ە

ە٘ؽ و نەکؽد٧٭ەض٩رە٤٭ە ٧٬ىػىە(تّرەٌهارى شهّروو)ەوەچ٩ـىتا٧ػ٧٭ە٩١ـى٩رە٩٧على٩ىە ادـىخؽەە٩١ەـ٬٨رىە٧اضی٩ىەپیؽە ٩٤ؽون–ە٩ٛز ىەدوکان–ەپارێؾ ىاىەـى٢ێ٥ا٧٭ەة٩ەڕووة٩رىە(٠٠ە0ە٢١ە0ە)٧ەدە٧ى٣ە
٩١ـ٩رەپىارچ٩ەزەویەە٤ىارەە()٧٧ە٩١ەک٩رحى٭ە()٢٠ەح٩رە٤ىارىەـى٩رووەەوە ە٩١ە٩٧على٩ىە٪ىاوپێچ٭ە
٬٧وـؽ وىەپارێؾ اىەـ٢ێ٥ا٧٭ەـ٩رەوەە٪ىاح٬وەەة٩پێىەەیاـىاەکىارىەکى٬ە ٩٧وەەوەدەـىجە ٩٪ێىؽح٦ە

ةکؽێج .ە

-ەو٩مەة٩یا٩٧ە٩١ەرەەیەةاڵوة٬و٩٧وەىە٩١ەرەە٧ا٩٤یە(وەٛایٓەە٬ٞردـخان)ەٞاریەپێەدەٞؽێجە .ە

رێثەر ئەحوەد
ّەسیزٓ ًاّخـــۆ

2020/11/19
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ّەسارەتٔ کشتْکاڵ ّطەرچاّەکأً ئاّ
ژهارە  6026 :لە  0202/12/06ە

ة٩پێ٭ەو٩وەدەـ ٩ح٩ىەک٩ەپێ٥انەدر وەە٩١ە٤اددەىە()٥ىەیاـایەوەز رەحى٭ەکلىخ٬کاڵەوەـى٩رچاوەکا٧٭ە
واوەە٤ارەە()٦ەىەـا ٭ە٢٠١٠ەة یار٤ا٧ػ  -:ە

تەیأً ژهارە ( ٓ)0طاڵٔ 0202

یەکەم :ەة١٩ێکخؽ ز ٧٭ەة٩ك٭ەکار ێؽىەز ٧یىارىە٩١ەة٩رێى٬ەة٩ر ی٩ح٭ە لىخ٭ەپىالنەد ٧ىانەوەة٩دو د چى٬ونە
ة٩ـخ٩٨وەىەة٩ەة٩رێ٬ەة٩ر ی٩ح٭ە لخ٭ەدی٧ ٬٭ەو٩مەوەز رەح٩ە .ە

دّّەمە:ەة٩ك٭ەکار ێؽىەز ٧یارىەدەکؽێخ٩ەة٩رێ٬ەة٩ر ی٩ح٭ەکار ێؽىەز ٧یارىە .ە

طــێیەمە:و٩مەة٩یىىا٩٧ەە٩١ەڕەەىەدەرچىى٬و٧ی٩وەەکىىارىەپێىىػەکؽێجەوەە٩١ەڕەە٧ىىا٩٤ىەوەٛىىایٓ٭ەک٬ردـىىخانە
ە

ةاڵودەکؽێخ٩وەە .ە

ە
ە
ە

تێگەرد تاڵەتأً
ّەسیزٓ کشتْکاڵ ّ طەرچاّەکأً ئاّ

2020/11/19
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ّەسارەتٔ تەًذرّطتٔ

ة٩پێەەو٩وەدەـ ٩ح٩یەپێ٥ا٧ػر وەە٩١ە٤اددەیە(ك٩ك٩مە /ة ٩یەدووەم)ە٩١یاـایەوەز رەحەەح٧٩ػروـخەەە٤ارەە

()١٥یەـا ەە٢٠٠٧ەەة یار٤ا٧ػ ەة-:٩

تەیأً
ژهارٍ ( ٓ)08طاڵٔ 0202

ەکؽد٩٧وەیە٩٧عۆكغا٩٧ىە(٩٤ری٤٩ا٩٧ىە٩٤یىػ ٧٭)ەةىۆەچارەـى٩رىەکۆرە٧ىاەـى٩رەة٩ەة٩رێى٬ەة٩ر ی٩حەەلخەەح٧٩ػروـخەەە٩٪و١ێؽە .ە

-و٩مەة٩یا٩٧ەسێت٩سێەدەکؽێجە٩١ەرەەیەدەرچ٬و٧یی٩وەەڕێک٩وحەە .٢٠٢٠/٩/٢٧ە

تەیأً
ژهارٍ ( ٓ)09طاڵٔ 0202

ەکىىؽد٩٧وەیەـىى٧٩خ٩رىە(پفىىتۆرىەپؾیلىىک٭ەدد ن)ەە٩١ة٩رێىى٬ەة٩ر ی٩ح٭ەح٧٩ػروـىىخەەەـىىۆر نەـىى٩رەة٩ەة٩رێ٬ەة٩ر ی٩ح٭ە لخ٭ەح٧٩ػروـخ٭ە٩٪و١ێؽە .ە

-و٩مەة٩یا٩٧ەسێت٩سێەدەکؽێجە٩١ەرەەیەدەرچ٬و٧یی٩وەەڕێک٩وحەە .٢٠٢٠/١٠/١٩ە

تەیأً
ژهارٍ ( ٓ)32طاڵٔ 0202

ەکىىؽد٩٧وەیەةىى٨ک٩ىە(ح٧٩ػروـىىخ٭ەپلىىک٨ی٨٭ەچىىاو)ە٩١ەكىىارەچک٩ىەـىىۆر نە٩١ە٧ىىاوەة٩رێىى٬ەة٩ر ی٩ح٭ە٪اح٬وچۆىەـۆر نە/ەة٩ك٭ە٤ۆ ٩ح٩کانەـ٩رەة٩ەة٩رێ٬ەة٩ر ی٩ح٭ە لخ٭ەح٧٩ػروـخ٭ە٩٪و١ێؽە .ە

-و٩مەة٩یا٩٧ەسێت٩سێەدەکؽێجە٩١ەرەەیەدەرچ٬و٧یی٩وەەڕێک٩وحەە .٢٠٢٠/١٠/٢٥ە

تەیأً
ژهارٍ ( ٓ)31طاڵٔ 0202

ەکؽد٩٧وەیەة٨ک٩ىە(ح٧٩ػروـخ٭ەپلک٨ی٨٭ەچاو)ە٩١ە٧ىاوەة٩رێى٬ەة٩ر ی٩ح٭ە٪ىاح٬وچۆىە٩٪و١ێىؽ/ەة٩كى٭ە٤ۆ ٩ح٩کانەـ٩رەة٩ەة٩رێ٬ەة٩ر ی٩ح٭ە لخ٭ەح٧٩ػروـخ٭ە٩٪و١ێؽ .ە

-و٩مەة٩یا٩٧ەسێت٩سێەدەکؽێجە٩١ەرەەیەدەرچ٬و٧یی٩وەەڕێک٩وحەە .٢٠٢٠/١٠/٢٥ە

د.طاهاى حظیي تەرسًجٔ
ّەسیـزٓ تەًذرّطتٔ
2020/11/19
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ذمارة (العدد) 259

جوِْريح العزاق
إللين كْردطتاى
الزئيض

لزار رلن ( )9لظٌح 0202

وٜ٘اە٢١هالضٰاتە ٬٨٥٥١ضثە٨١اە٘ٮە ٜٙ١ؽةە( الو١٭)ە٦٤ە ٥١ادةە( ٓ١اكؽة)ەٜ١ا٬٧نەرواـثەإ٣ٰ٢ٛە٬ٞردـىخانە
ر٣ٛە()١ە١ف٨ثە٢٠٠٥ە ٓ٥١ػل،ەوة٨اءًەەْ٢٭ە٤اەكؽْ٩ەةؽ٥١انە٬ٞردـخانە٘ىٮەس٢فىخ٩ە الْخٰادٯىثە ٥١ىؽ٣ٛە()٧ە

ةخارٯظە،٢٠٢٠\٩\٢٩ەٛؽر٧اەإنػ ر:ە ە

الماًْى رلن ( )5لظٌح 0202
لاًْى التضويي في إللين كْردطتاى ـ العزاق

الوادج (:)1

ٯٜهػەةا٥١هٍ٢طاتەو ٓ١تار تە آلحٰثە ٓ٥١ا٧ٮە ٥١تٰ٨ثەإز ء٪اەألٕؽ ضەأضٟامە٪ؼ ە ٜ١ا٬٧ن -:ە

أوالً:ەاإلكيً٘:ەإ٣ٰ٢ٛە٬ٞردـخانەىە ٓ١ؽ ق .ە

ثانياً:ەرئ٘سەٌجيسەاىٔزراء:ەروٰؿە٤ش٢ؿەوزر ءەإ٣ٰ٢ٛە٬ٞردـخانەىە ٓ١ؽ ق .ە

ثالثاً:ەاىٔزٗرەاىٍختص:ەوزٯؽە ٬١ز رةە ١خٮەأ١طٚەٰ٘٫اە ١لغمە ٥١ي٦٥ە ١يؽرەةأ ٬٤لە ١ػو١ث .ە

رابعاً:ەرئ٘سەاىجٓثەغ٘رەاىٍرتتطثەةٔزارة:ەروٰؿە ١ش٫ثەٰٕؽە ٥١ؽحتٍثەة٬ز رةە ١خٮەأ١طٚەٰ٘٫ىاە ١لىغمە
٥١ي٦٥ە ١يؽرەةأ ٬٤لە ١ػو١ث .ە

خامساً:ەاىٍحافظەاىٍختص :ە٤طاَ٘ە ٥١طاِ٘ىثە ١خىٮەأ١طىٚەٰ٘٫ىاە ١لىغمە ٥١يى٦٥ە٘ىٮەٍ٧ىاقەدٯى ٬نە
٥١طاِ٘ثەو ٬١ضػ تە إلد رٯثە ١يؽرەةأ ٬٤لە ١ػو١ث .ە

سادس ااً:ەاىصههيطثەاىٍختصههث:ەٯلىى٠٥ەٞىى٠ە٤ىى٦ە ١ىى٬زٯؽە ٥١غىىخم،ەوروىىٰؿە ١ش٫ىىثەٰٕىىؽە ٥١ؽحتٍىىثەةىى٬ز رةە
و ٥١طاَ٘ .ە

سابعاً:ەأٌٔالەاىدوىث :ەحل٠٥ەسّٰ٥ە أل ٬٤لە ٓ١ا٤ثەو ١غانث،ە ١٬ٜ٨٥١ثەوٰٕؽە ١٬ٜ٨٥١ث،ە ١خٮەحٓ٬دەٰٟ٢٤خ٫ىاە
٢١ػو١ثەأوە ألكغاصە ٬٨ٓ٥١ٯثە ٓ١ا٤ث،ەو ٥١غههثەةه٬رةە٤تاكؽةەٓٙ٨٥٢١ثە ٓ١ا٤ثەأوە٥٢١ؽ ٘ٚە ٓ١ا٤ثە،ە

ةه٬رةەٰ٘ٓ٢ثەأوەة٬٥سبە ٜ١ا٬٧ن .ە

ثامناً:ەاىٍٔعف:ە٠ٞەكغمە٨٤اطەة٩ەوُٰٙثەْ٢٭ە٤الكە ٥١ثـفاتە ١ػـخ٬رٯثە١إل،٣ٰ٢ٛەةه٬رةەد و٥ثەأمە
ةٜٓػ .ە

تاسعاً:ەاىٍهيفەةخدٌثەؼاٌث:ە٠ٞەكغمەٗ٢ٟ٤ەة ٬سىبە١غػ٤ىثە ٥١ثـفىاتە ١ػـىخ٬رٯثە١إل٢ٛىٰ٣ە٥١ىػةە
٨ٰٓ٤ث .ە

عاشراً:ەاىيجِثەاىتحل٘ل٘ث:ە ٢١شانە ٥١ل٢ٟثەة٬٥سبەأضٟامە٪ؼ ە ٜ١ا٬٧نەٖ١ؽضە ١خطٰٜٚە٘ٮە ألىؽ رە ١خٮە
ح٢طٚەةأ ٬٤لە ١ػو١ث .ە

حاااد عشاار:ەاىتضههٍَ٘ :ەإْىىادةەوحٓىى٬ٯوە ألىىىؽ رە ١خىىٮەح٢طىىٚەةىىأ ٬٤لە ١ػو١ىىثە٤ىى٦ەٛتىى٠ە ٥١ىى٦ُٰٙ٬ەأوە
ألكغاصە ٦ٰٙ٢ٟ٥١ەةغػ٤ثەْا٤ث .ە
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املادة (: )2

ٯي٦٥ە ُٗ٬٥١ەأوە ٗ٢ٟ٥١ەةغػ٤ثەْا٤ثە٥ٰٛثە ألىؽ رە ١خٮەح٢طٚەةأ ٬٤لە ١ػو١ثەةفتبەعٍاى٩ە ٥ٓ١ىػي،ە
أوە ١خٜهٰؽ،ەأوە إل٥٪ال،ەأوە٤غاٙ١خ٩ە ٦ٰ٧ ٬ٜ١ەو ٜ١ؽ ر تەو أل٥ِ٧ثەو ١خٓ٥ٰ٢اتە ٨١ا٘ؼة .ە

املادة (: )3
أوالً:ەْ٢٭ە ١فٍ٢ثە ٥١غخهثەأوە٦٤ەحغ،٩١٬ەحل٠ٰٟە١ش٨ثەحطٰٰٜٜثە٤ى٦ەروىٰؿەالەحٜى٠ەدرسخى٩ە ُٰٰٙ٬١ىثە
ْ٦ە٤ػٯؽ،ەوْي٬ٯ٦ە٦٤ە ٦ُٰٙ٬٥١ە٦٤ەذويە ١غتؽةەو العخهىاص،ەْ٢ى٭ەأنەٯٟى٬نەأضىػ٣٪ەضانى ً
الە
ْ٢٭ەك٫ادةەسآٰ٤ثەأوٰ١ثە٘ٮە ٜ١ا٬٧ن .ە

ثانياً:ەالەٯش٬زە٢١لغمە ١ؼيەٯؽحتًەّ٤ە ٬٢ٍ٥١بەحي٩٨ٰ٥ەةه٢ثەزو جەأوەٛؽ ةثە١طػە ١ػرسىثە ١ؽ ةٓىثەأنە
ً
ٯ٬ٟنەروٰفاەأوەْي ً ٬ە٘ٮە ٢١ش٨ثە ١خطٰٰٜٜث.
ثالثاً:ەإذ ەوسػتەأٞرؽە ٦٤ەٛيٰثەعانىثەةا١خيى،٦ٰ٥ەٯشى٬زە٢١فىٍ٢ثە ٥١غخهىثەحلى٠ٰٟەأٞرىؽە٤ى٦ە١ش٨ىثە
حطٰٰٜٜثە١خفؽٯّەْٰ٢٥ثە ١تجەٰ٘٫ا .ە

املادة ()4

ْ٢٭ە ١ػ وؽةە ٰ٨ٓ٥١ثە ١خٮەضه٠ەٰ٘٫اە ١يؽرەةأ ٬٤لە ١ػو١ثەإةالغە ١فٍ٢ثە ٥١غخهثەعاللە٤ػةەالەحخشاوزە
()٧ەـتٓثەأٯامە٦٤ەحأرٯظە ٣٢ٓ١ەةطه .٩١٬ە

املادة ()5
ً
ٰ٨ٓ٥١ثەحطؽٯؽٯا،ەٖ١ىؽضە
أوالً:ەحتٔ٢ە ٢١ش٨ثە ١خطٰٰٜٜثە ُٗ٬٥١ەأوە ٗ٢ٟ٥١ەةغػ٤ثەْا٤ثەْ٦ەٌؽٯٚە ١ػ وؽةە
١طي٬رەأ٤ا٫٤اە٘ٮە ٛ٬١جەو ٟ٥١ىانە ٨ٰٓ٥١ىٰ،٦ەوةغهى٬صەأيەإسىؽ ءەىىؽوريەوعىؽەضى٬لە ١ختٰ٢ىٔە

و ١طي٬ر،ەحٍتٚە ْ ٬ٜ١ػە ٓ١ا٤ثە٦ٰ٧ ٬ٜ٢١ە ٨١ا٘ؼةە٘ٮە إل .٣ٰ٢ٛە
حطؽٯؽٯا ،ەوحػونە ٢١ش٨ثەأ ٬ٛلە ١لغمە ٬٢ٍ٥١بەحي٩٨ٰ٥ەو ١ل٬٫د،ەو٫١اە إلٌالعە
ًە
ثانياً:ەٯ٬ٟنە ١خطٰٜٚە
ْ٢٭ە ألور قەو ٬١ذاوٚەو ٤٬٢ٓ٥١اتە ١خٮەحؽ ٪اەىؽورٯثە٢١خط .ٰٜٚە

ثالثاً:ەالەٯط٬لەٰٕابە ١لغمە ٬٢ٍ٥١بەحي،٩٨ٰ٥ەْ٢٭ە ١ؽٕ٣ە٦٤ەحتٰٖ٢ى،٩ەدونەْ٥ى٠ە ٢١ش٨ىثە ١خطٰٰٜٜىثە
وْ٫ٰ٢اە ١فٰؽە٘ٮە حغاذەإسؽ ء ح٫ا .ە

رابعاً:ە٢١ش٨ثە ١خطٰٰٜٜثە الـىخٓا٧ثەةاألكىغاصە٤ى٦ەذويە ١غتىؽةەو العخهىاصەدونەأنەٯٟى٬نە٫١ى٣ەضىٚە
١خه٬ٯج .ە

املادة ()6

ح٬س٩ە ٢١ش٨ثە ١خطٰٰٜٜثەح٬نٰاح٫اەةا١خي٦ٰ٥ەأوەْػ٩٤ەوأـتاة٩ەإ١٭ە ١فٍ٢ثە ٥١غخهث،ەوٯشبەأنەٯلخ٠٥ە
٥١طيؽە ٫٨١اوٮە٢١ش٨ثەْ٢٭ە٤اەٯأحٮ -:ە

ً
ً
أوالً:ەحطػٯػەضش٣ە ألىؽ رە ١خٮە١طٜجەةأ ٬٤لە ١ػو١ثەحطػٯػ ً
ىطا .ە
ەدٰٜٛاەوو

ثانياً:ەحطػٯػە٤ػىەسفا٤ثە ١غٍأە أوە ٥١غاٙ١ثەأوە ١خٜهٰؽەأوە إل٥٪الە ٥١ؽحٟبە ١ىؼيەحفىتبە٘ىٮەإ١طىاقە
دیاەأمەالەإر ً
ەةلؽٯاەإر ً
ً
ً
ً
دیا .ە
ەأٞانەعٍاا
ەٞانەْ٥ػٯاەأوەٰٕؽەْ٥ػي،ەوـً ٬ء
١يؽرەةأ ٬٤لە ١ػو١ث،ەو٤اەإذ
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ثالثاً:ەحطػٯػە ١لغمە ٥١ي،٦٥ەوٞؼٝ١ە ٥١لار٦ٰٞە٩ٓ٤ەو٧فتثە٤فثوٰ١ثە٠ٞە٣٫٨٤ە٘ٮەإضػ ثە ١يؽر .ە
رابعاً:ەحطػٯػە ٓ١الٛثە ١فتتٰثەةٰ٦ە ١يؽرەو ١غٍأەأوە ١خٜهٰؽەأوە إل٥٪الەأوە ٥١غاٙ١ث.

خامساً:ەحطػٯػە٥ٰٛثە ١يؽرەةا١فٓؽە ١فاوػەٯ٬مەح٬سٰ٩ەح٬نٰاتە ٢١ش٨ث،ەّ٤ە٤تٔ٢ە ١خٓ٬ٯوە ٥١ي .٦٥ە

املادة ()7

حهػرە ١فٍ٢ثە ٥١غخهثەٛؽ ر ً
ەةا١خي٦ٰ٥ەأوەْػ٩٤ەة٨اءەْ٢٭ەح٬نٰاتە ٢١ش٨ثە ١خطٰٰٜٜىثەعىاللە٤ىػةە()٧ە
ً
ـتٓثەأٯامە٦٤ەحأرٯظەحف٩٥٢ە٢١خ٬نٰات .ە

املادة ()8

ٯفػدە ٥١تٔ٢ە ٥١ي٦٥ەد٘ٓثەو ضػة،ەو٬٢١زٯؽە ٥١غىخمەأوەروىٰؿە ١ش٫ىثەٰٕىؽە ٥١ؽحتٍىثەةى٬ز رةەحٜفىٍٰ٩ە

٥١ػةەالەحؾٯػەْ٢٭ە()٥ەع٥ؿەـ ٬٨تەٜ١اءەٙٞا١ثەكغهٰثەأوەْٜارٯثەىا٨٤ث،ەو٘ٮە٪ؼهە ١طا١ثەٯىخ٣ەوىىّە
إكارةە ١طشؾەةط٣ٟە ١ؽ٦٪ەْ٢٭ە ٜٓ١ارە٘ٮە٤ػٯؽٯثە ١خفشٰ٠ە ٜٓ١اريە ٥١غخهث .ە
املادة ()9ە ە

أوالً :ەحفؽيەأضٟامەٛا٬٧نەحطهٰ٠ە ١ػٯ٬نە ١طٰ٤٬ٟثە ٨١ا٘ىؼە٘ىٮە إل٢ٛىٰ٣ەْ٢ى٭ە ١لىغمە ٥١يى٦٥ەإذ ە١ى٣ە
ٯ٢خىىؾمەةخفىىػٯػە٤ت٢ىىٔە ١خٓىى٬ٯوە ٥١يىى٦٥ەأوە ألٛفىىاطەعىىاللە٤ىىػةە()٣٠ەذالذىىٰ٦ەٯ٤٬ى ًىاە٤ىى٦ەحىىأرٯظە
ً
١خٜفًٰەٰٖ٢٤اەوحفخ٘٬٭ە ألٛفاطە ٥١ختٰٜثەةؼ٤خ٩ەد٘ٓثەو ضػة .ە
ـخطٜا٫ٛا.ەوٯٓػەٛؽ رە

ەثانياً :ەإذ ەحٓؼرە ـخطهالە٤تٔ٢ە ١خٓ٬ٯوە ٥١ي٦٥ەة٬٥سبەٛا٬٧نەحطهىٰ٠ە ١ىػٯ٬نە ١طٰ٤٬ٟىث،ەٯطشىؾە
ر حبە ١لغمە ٥١ي٦٥ەو٘ٚە ٨١فبە ٥١طػدةە٘ٮەٛا٬٧نە ١خٰٙ٨ؼە ٨١ا٘ؼە٘ىٮە إل٢ٛىٰ،٣ەوالەٯ٨٥ىّەذ١ىٝە

٦٤ە حغاذە إلسؽ ء تە  ٬١ردةە٘ٮەٛا٬٧نەحطهىٰ٠ە ١ىػٯ٬نە ١طٰ٤٬ٟىثە ٨١ا٘ىؼە٘ىٮە إل٢ٛىٰ٣ەْ٢ى٭ەأٯىثە
ً
٥١ي٦٥ە٤اٟ١اە٫١اە٤فخٜت ً
ال .ە
أ ٬٤لەٯهتصە ١لغمە

املادة ()01ە ە

أوالً:ەالەٯ٨٥ىىّەٜ٧ىى٠ەأوە ٧خ٫ىىاءەعػ٤ىىثە ُ٬٥١ىىٗەأوە ٢ٟ٥١ىىٗەةغػ٤ىىثەْا٤ىىثەأليەـىىتبە٤ىى٦ەإحغىىاذەإسىىؽ ء تە
١خي٦ٰ٥ەو٘ٚەأضٟامە٪ؼ ە ٜ١ا٬٧ن .ە

ثانياً:ەٯ٨خ٠ٜە٤تٔ٢ە ١خٓ٬ٯوە٘ٮەضا١ثەو٘اةە ٥١ي٦٥ەإ١٭ەحؽٞخ .٩ە
املادة ()00ە ە

أوالً :ە٢١لغمە ٥١ي٦٥ەحٜػٯ٣ە ١خِ٣٢ەْ٢٭ەٛؽ رەحي٩٨ٰ٥ە٤تاكؽةەأ٤ىامە ١فىٍ٢ثە ٥١غخهىثەأوەْى٦ەٌؽٯىٚە
ً
ً
ْختارهە٤تٖ٢ا .ە
ع٥فثەْلؽەٯ٤٬اە٦٤ەحأرٯظەحت٩ٖ٢ەأوە
د وؽح٩ەعاللە٤ػةە()١٥ە

ً
ع٥فثەْلؽەٯ٤٬اە٦٤ەحأرٯظەحف .٩٥٢ە
ثانياً:ەْ٢٭ە ١فٍ٢ثە ٥١غخهثە ١تجە٘ٮە ١خِ٣٢ەعاللە٤ػةە()١٥ە
ذاٰ٧ىا)ە٤ى٦ە
ًە
ثالثاً :ەإذ ەر٘يجە ١فٍ٢ثە ٥١غخهثە ١خِ٣٢ەأوە٣١ەحتجەٰ٘٩ەعاللە ٥١ىػةە ١ى ٬ردةە٘ىٮە ٜٙ١ىؽةە(
٪ؼهە ٥١ادة،ەٯطٚە٢١لىغمە ٥١يى٦٥ە ٍٓ١ى٦ە٘ىٮەٛىؽ رە ١فىٍ٢ثە ٥١غخهىثەأ٤ىامە ٥١ط٥ٟىثە إلد رٯىثە

ة٬٥سبەأضٟامەٛا٬٧نە٤ش٢ؿەك٬رىەإ٣ٰ٢ٛە٬ٞردـىخانە–ە ٓ١ىؽ قەرٛى٣ە()١٤ە١فى٨ثە٢٠٠٨ەعىاللە٤ىػةە
ً
ً
ْختارهە٤تٖ٢اەة٨خٰشثە ١خِ .٣٢ە
ذالذٰ٦ەٯ٤٬اە٦٤ەحأرٯظەحت٩ٰٖ٢ەأوە
()٣٠ە
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املادة ()02ە ە

ً
وزٯىؽەأوەروٰفىاە
ٯٓػەروٰؿە٤ش٢ؿە ٬١زر ءە ٬١زٯؽە ٥١غخمەإذ ەٞانە ١لىغمە ٥١يى٦٥ەوزٯىؽ ً ەأوەةػرسىثە
١ش٫ثەٰٕؽە٤ؽحتٍثەة٬ز رةەحؽحتًەة٥ش٢ؿە ٬١زر ء .ە
املادة ()03ە ە

أوالً:ەالەحٓػە ٢١شانە ٥١ل٢ٟثەة٬٥سبەأضٟامە٪ؼ ە ٜ١ا٬٧نەةػٯ ً
الە٢١شىانە ٥١لى١٬٥ثەةأضٟىامەٛىا٬٧نە ٧يىتاطە
ُٙ٬٤ٮە ١ػو١ثەو ٍٜ١اعە ٓ١امەر٣ٛە()١٤ە١ف٨ثە١٩٩١ە ٨١ا٘ؼە٘ٮە إل .٣ٰ٢ٛە

ثانياً:ەح٢ؾمەحي٦ٰ٥ە ٗ ُ٬٥١ەأوە ٗ٢ٟ٥١ەةغػ٤ثەْا٤ىثەة٬٥سىبەأضٟىامە٪ىؼ ە ٜ١ىا٬٧ن،ە ١فىٍ٢ثە ٥١غخهىثە
ةاحغاذە إلسؽ ء تە ٜ١اٰ٧٬٧ثەةط٩ٜەوإضا١ثەٛيٰخ٩ەإ١٭ە ٥١ط٥ٟثەإذ ەحي٦٥ە ٠ٓٙ١ە ٥١ؽحٟبە٤ى٦ەٛت٢ى٩ە
ْ٨هؽ ً ەإسؽ ً
ٰ٤اەة٬٥سبەٛا٬٧نە ٬ٜٓ١ةاتە ٨١ا٘ؼەأوەأيەٛا٬٧نەوعؽ .ە

املادة ()04ە ە

ٯفؽيە٪ؼ ە ٜ١ا٬٧نەْ٢٭ەسّٰ٥ە ٜ١ياٯاە ١خٮە٪ٮەٰٛػە ١خطٰٜٚەة٬٥سبە ٦ٰ٧ ٬ٜ١ە ٨١ا٘ؼةەو٣١ەٯهىػرەٰ٘٫ىاە
ٛؽ ر ً ەةا١خي،٦ٰ٥ەوٞؼٝ١ە ٜ١ياٯاە ١خٮە٣١ەٯٙخصە٫١اە١طػە آلنەٗ٢٤ە ١خط .ٰٜٚە
املادة ()05ە ە

ٯهػرەوزٯؽە ٥١اٰ١ثەو الٛخهادە ١خٓ٥ٰ٢اتە ١الز٤ثە١خٰٙ٨ؼەأضٟامە٪ؼ ە ٜ١ا٬٧ن .ە
املادة ( )06ە

الەٯٓ٠٥ەة٨مەأيەٛا٬٧نەأوەٛؽ رەٯخٓارضەوأضٟامە٪ؼ ە ٜ١ا٬٧ن .ە
املادة ()07ە ە

ْ٢٭ە ١ش٫اتەذ تە ٓ١الٛثەحٰٙ٨ؼەأضٟامە٪ؼ ە ٜ١ا٬٧ن .ە

املادة ()08

ٯٙ٨ؼە٪ؼ ە ٜ١ا٬٧نە٦٤ەحأرٯظە٧لؽهە٘ٮە ١شؽٯػةە ١ؽـٰ٥ثە(وٛاوّە٬ٞردـخان) .ە
األسباب املوجبة ە

٦٤ەأس٠ە ١طٙاظەْ٢٭ەأ٤ى ٬لە ١ػو١ىثە٤ى٦ەٛتى٠ە ٥١ى٦ُٰٙ٬ەو ٙ٢ٟ٥١ىٰ٦ەةا١غػ٤ىثە ٓ١ا٤ىث،ە٤ى٦ەعىاللەْىػمە
١خ٫اونەّ٤ەضاالتە إل٥٪الەو ١خٜهٰؽەأوە ١خٓ٥ىػە٘ىٮەإ١طىاقە ١يىؽرەةىأ ٬٤لە ١ػو١ىثەأوە٤غاٙ١ىثە ٜ١ى٦ٰ٧ ٬ە

و ٜ١ؽ ر تەو أل٥ِ٧ثەو ١خٓ٥ٰ٢اتە ٨١ا٘ؼة،ەكؽعە٪ؼ ە ٜ١ا٬٧ن .ە
ە
ە

ًیچـيـزڤـاى تـارساًــی
رئیض إللین كـْردطـتـاى

أرتیـــــل
 0202/11/4ە
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تظن اللَ الزحوي الزحین
تاطن الشعة
تزلواى كْردطتاى – العزاق
رلن المزار9 :
تأریخ المزار0202/12/07 :

لزار
رلن ( )9لظٌە 0202

ە

ـخ٨اد ً ەإ١ەەض٣ٟە ٜٙ١ؽةە(ر ً
ەوەعا٤فىا)ە٤ى٦ە ٥١ىادةە()٢٨ەوە ٥١ىادةە()٣٤ە٤ى٦ە ِ٨١ىامە ١ىػ ع٢ٮە١تؽ٥١ىانە
ًە
ةٓا

٬ٞردـخانەىە ٓ١ؽ قە،ەٛؽرەةؽ٥١انە٬ٞردـخانەةش٢فخ٩ە الْخیادیثە ٥١ؽ٥ٛثە()٩ە٢١ػورةە ال٧خغاةیثە ١غا٤فثە

و ٜٓ٨٥١ػةەةخأریظە٢٠٢٠/١٠/٢٧ە٤اەی٢ٮ  :ە
ە

أوالً:ە ى ىا٘ثەْي ى٬ەةؽ٥١ىىانە٬ٞردـىىخان ەىە ٓ١ىىؽ قە،ە(ْ٥ىىؽەْتىىػ هللە٘خىىاح)ە ١ىىەە١ش ٨ىثە ٥١ا١ی ىثەو ١ل ىثونە
ە

الٛخهادیثە .ە

ثانيا ااً:ەیٙ٨ىىىؼە٪ىىىؼ ە ٜ١ىىىؽ رە٤ىىى٦ەحىىىأریظەنىىىػورهە٘ىىىەە٢٠٢٠/١٠/٢٧ەوی٨لىىىؽە٘ىىىەە ١شؽیىىىػةە ١ؽـىىى٥یثەەەەەەەەەەەەەەە
(وٛاوّە٬ٞردـخان) .ە

د .رێْاس فایك حظيي
رئيض تزلواى كْردطتاى  -العزاق
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ّسارج التخطيط
رلن  1663:في 0202/11/3
ـىىخ٨اد ً ە ١ىى٭ەأضٟىىامە ١تىىابە ١را١ىىدە٤ىى٦ەحٓ٥ٰ٢ىىاتەحٰٙ٨ىىؼە ١خٓاٛىىػ تە ١طٰ٤٬ٟىىثەرٛىى٣ە()٢ە١فىى٨ثە،٢٠١٦ە

أنػر٧اە٤اەٯأحٮ-:ە ە

الوادج االّلٔ :اىتؽارٗف

الولحك (ّ) هزاجعح الشكآّ
هي تعليواخ تٌفيذ التعالذاخ الحكْهيح
رلن ( )0لظٌح 0216

ٯٜهػەةا١خٓاةٰؽەوە ٥١هٍ٢طاتە آلحٰثەالٕؽ ضەحٍتٰٚە٪ؼ ە ٢٥١ط،ٚە ٓ٥١ا٧ٮە ٥١تٰ٨ثەإز ء٪ا :ە

اوالً:ەاىتؽيٍ٘ات:ەحٓ٥ٰ٢اتەحٰٙ٨ؼە ١خٓاٛػ تە ١طٰ٤٬ٟثەال٣ٰ٢ٛە٬ٞردـخانە-ە ٓ١ؽ قەر٣ٛە٢ە١ف٨ثە.٢٠١٦ە ە
ثانياً:ەاىٍيحقە:ە ٢٥١طٚە(و)ەە ١غاصەة٥ؽ سٓثە ١لٟاوىە .ە

ثالثاً:ەشيطث اىتؽاكدە:ە٪ٮە ١ش٫ثە ٨٥١ه٬صەْ٫ٰ٢اە٘ٮە ٜٙ١ؽةە(ە)٩ە٦٤ە ٥١ادةە()١ە٦٤ە ١خٓ٥ٰ٢ات .ە
ً
١ىىؼيەٯىىخ٣ەحلىى٩٢ٰٟەوٜ٘ىىاەالضٟىىامە ٥١ىىادةە()٧١ە٤ىى٦ە ١خٓ٥ٰ٢ىىاتە
رابعاااً:ەٌجيههس اىٍراةؽههث:ە ٥١ش٢ىىؿە
ِ٨٢١ؽە٘ٮەكٟاوىەٜ٤ػ٤ٮە ٍٓ١اء تە .ە

الوادج الثاًيح :تلدًٗ اىشهاوى

اوالً:ەٯٟ٥ىى٦ەحٜىىػٯ٣ە ١لىى٬ٟىەْىى٦ەٌؽٯىىٚە ١خفىى٣ٰ٢ە ٥١تاكىىؽەأوە ١تؽٯىىػە ٓ١ىىاديەأو ١تؽٯىىػە ١فىىؽٯّەأوە ١تؽٯىىػە
ً
ثەرـٰ٥اەةط٬٢لە٫٧اٯثە ١ػو مە ١ؽـ٥ٮە٘ٮە ٬ٰ١مە ١ؼيەحخف٩٥٢ە يە٤ى٦ە
إلٟ١خؽو٧ٮ،ەو ُحٓػە ١ل٬ٟىەٜ٤ػە٤
١ش٫اتە آلحٰث :ە

وٜ٘اە٥٢١ادةە()٦٥ە٦٤ە ١خٓ٥ٰ٢اتە .ە
ًە
ەأ٢١ -ش٨ثە ٥١ؽٞؾٯثە١ػىەـٍ٢ثە ١خٓاٛػە
وٜ٘اە٥٢١ادةە()٦٦ە٦٤ە ١خٓ٥ٰ٢ات.
ًە
ەب٤ -ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثەةٓػەحفػٯػەةػلە ١ل٬ٟىە

ثانياً:ەح٬ٜمە ٢١ش٨ثە ٥١ؽٞؾٯثە١ػىەـٍ٢ثە ١خٓاٛىػەأوە٤ش٢ىؿە ٥١ؽ سٓىث،ەضفىبەٜ٤خيى٭ە ١طىال،ەةإنىػ رە
حأٯٰػەإ١٭ەٜ٤ػمە ١ل٬ٟىەةا١خف٣٢ەضالەحف٫٥٢اە٢١ل٬ٟى .ە

املادة الثالثة:ەاىٍصتيزٌات اىٍطئةث ىيشهٔى اىٍلدٌث اىٕ شيطث اىتؽاكد ە
ً
ً
وە٦٥٤ەٯ٥ر٩٢ەٛا٧٬٧اەوەأنەٯخي :٦٥ە
حطؽٯؽٯاەوەٯّٛ٬ە٦٤ە ٥١لخٟٮە
أوالً:ەٯشبەأنەٯٜػمەٌ٢بە ١ل٬ٟىە

 -١إـ٣ەوْ ٬٨نەوەر٣ٛە٪احٗەٜ٤ػمە ١ل٬ٟىەوەْ ٬٨نەةؽٯػهە إلٟ١خؽو٧ٮە .ە

 -٢إـ٣ەـٍ٢ثە ١خٓاٛػەوەإـ٣ەوەر٣ٛەوەحأرٯظە ٨٥١اٛهث.
ً -٣
الەةاألـاٰ٧ػە ٜ١اٰ٧٬٧ثەوە ٛ٬١ىاوّ،ەة٥ىاە٘ىٮەذ١ىٝەإكىار تە٤طىػدةەإ١ى٭ە ألضٟىامە ١ى ٬ردةە٘ىٮە
ةٰا٧اەٙ٤ه ًە
١خٓ٥ٰ٢اتە ١خٮەٯُ ؾْ٣ە٤غاٙ١خ٫اەوەٰٰٙٞثە ٥١غاٙ١ث.
ً -٤
ةٰا٧اە١إلسؽ ء تە ٥١ل٬ٟە٫٨٤اە.

٤٬٢ٓ٥١ -٥اتە ١خٮەحرتجە ١خؾ مە ٥١لخٟٮەةا١خٰٛ٬خاتە ١ؾٰ٨٤ثە١خٜػٯ٣ە ١ل٬ٟىە .ە
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ثانياً-ەٯشبەأنەحؽ٘ٚەةا١ل٬ٟىە ٬١ذاوٚە ١فا٧ػةەضفبەح٘٬ؽ٪اە .ە

ثالثاً-ەحٜػٯ٣ە٤اەٯُ رتجە٤ه٢طثەٜ٤ػمە ٢ٍ١بە٘ٮە ١ل٬ٟىە .ە

ّ
اىٍلدٌث إىٕ ٌجيس اىٍراةؽث
املادة الرابعة :اىٍحتٔٗات اىٍطئةث ىيشهٔى

أوالً:ەٯشبەأنەح٬ٟنە ١ل٬ٟىە ٜ٥١ػ٤ثەإ١٭ە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثەٞخاةث،ەوەٓٛ٬٤ثە٦٤ەٜ٤ػمە ١ل٬ٟىەأوە٥٤ر٢ى٩ە
٬ٙ٥١ضەوەٯشبەأنەحخي :٦٥ە

٤٬٢ٓ٥١ -١اتە ٥١لارەإ٫ٰ١اە٘ٮە ٥١ادةە ١را١رثە٦٤ە٪ؼ ە ٢٥١ط .ٚە

٢ٌ -٢ت ًاە وەٌ٢تاتە٤طػدةە٦٤ە ٥١لخٟٮ.

ثانياً:ەٯش٬زەحي٦ٰ٥ە ١ل٬ٟىەٌ٢تاتە عؽىەضفبەٜ٤خي٭ە ١طالەوە٦٤ەٛتٰ٠ەذ :ٝ١ە

 -١حغاذەحػ ةٰؽەعانثەْ٨ػە ١خٓا٠٤ەّ٤ە٤٬٢ٓ٤اتەحشارٯثە٤فش٢ثەأوە٤٬٢ٓ٤اتەـؽٯثەأعؽى.
 -٢إدر جەوذاوٚە٨ٰٓ٤ث،ەّ٤ەح٬ىٰصە رحتاطە٪ؼهە ٬١ذاوٚەةاألـؿە ١خٮەح٬ٜمەْ٫ٰ٢اە ١ل٬ٟى.
ْٜ -٣ػەس٢فثە ـخ٥اع،ەّ٤ەح٬ىٰصە ألـتابە ١خٮەحػْ٬ەإ١٭ەىؽورةەْٜػەس٢فثە ـخ٥اعە١طف٣ە ١ل٬ٟى.
املادة اخلامسة :االشؽار ةتلدًٗ اىشهٔى اىٕ ٌجيس اىٍراةؽث

ْ٨ػەحٜػٯ٣ە ١ل٬ٟىەإ١٭ە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثە ةخػ ًەء،ەٯخٰٓ٦ەْ٢٭ەٜ٤ػمە ١ل٬ٟىەأنەٯٜىػمە٧فىغثەٞا٢٤ىثە٤ى٦ە
١ل٬ٟىە(ة٥اە٘ٮەذٝ١ەسّٰ٥ە ٬١ذاوٚە ١فا٧ػة)ەإ١٭ەـٍ٢ثە ١خٓاٛػ.

املادة السادسة :اُؽلاد ٌجيس اىٍراةؽث

ً
ع٥فىثەْلىؽەٯ٤٬ىاە
أوالً:ەْ٢٭ە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثەْٜػەس٢فثەِ٨٢١ؽە٘ٮە ١ل٬ٟىەعاللە٤ػةەالەحخشىاوزە()١٥ە
٦٤ەحأرٯظەحف٩٥٢ە٢١ل٬ٟىە ألنٰ١٬ثەضفبە ٥١ادحٰ٦ە( ١را١رث)ەوە( ١ؽ ةٓث)ە٦٤ە٪ؼ ە ٢٥١طٚە .ە

ثانياً:ەٯخطٜٚە٧هابەإٜٓ٧ادە ٥١ش٢ؿەةطي٬رە ألٕ٢تٰثە ٜ٢ٍ٥١ثەٓ١ػدەأْياو .٩ە

ثالثاً:ە ُحخغؼەٛؽ ر تە ٥١ش٢ؿەةإٔ٢تٰثەْػدە ألْياءە ١طاىؽٯ .٦ە

رابعاً:ەْ٨ػەحفاويە ألن ٬ت،ەٯُ ؽسصە ١شا٧بە ١ؼيەن٬تە٩ٓ٤ەروٰؿە ٥١ش٢ؿ.ەەە ە

املادة السابعة :رفض اىشهٔى ە

٥١ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثەر٘وە ١ل٬ٟىەةٜؽ رە٤فتبە٘ٮەأيە٦٤ە ١طاالتە آلحٰثە :ە

أوالً:ەْػمە ال١خؾ مەةأيە٦٤ە ألضٟامە  ٬١ردةە٘ٮە ٥١ادحٰ٦ە()٦٥ەوە()٦٦ە٦٤ە ١خٓ٥ٰ٢اتەوەأضٟامە٪ؼ ە ٢٥١ط.ٚ
ً
ً
ً
ً
ەٛاٰ٧٬٧اەوەو ٰٓٛاەٙ٤ه ً
ال.
مەةٰا٧ا
ەنا١طاە٢١ل٬ٟىەأوە دْاء تەالەحٜػ
تەالەح٘٬ؽەأـاـا
ثانياً:ەحٜػٯ٣ە دْاء

ذاٰ٧ا)ە٦٤ە ٥١ادةە()٦٤ە٦٤ە ١خٓ٥ٰ٢ات،ەْ٨ػەْػمەحٜػٯ٣ە ١لى٬ٟىە
الً)ەوە( ًە
ثالثاً:ەّ٤ە٤ؽ ْاةەأضٟامە ١ت٨ػٯ٦ە(أو ە
ى٦٥ە ٥١ػةە ٥١طػدةەـً ٬ءەإ١٭ەـٍ٢ثە ١خٓاٛػە ةخػ ًءەأوەة٥اەٯؽحتًەةاْٰ ٬٥١ػە ٫٨١اوٰثە١خٜػٯ٣ە ١ل٬ٟىە
٥١ش٢ؿە ٥١ؽ سٓث.ە

رابعاً:ە رحتاطە ١ل٬ٟىەةخٰٙ٨ؼە ٜٓ١ػەأوەإد رح٩ەةػالًە٦٤ەإسؽ ء تە ١خٓاٛػ .ە
ە
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املادة الثامنة :طيب اىتؽاٌو ةشهو خاص ٌػ اىٍؽئٌات اىصرٗث

ْ٢٭ە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثە حغاذە ١خػ ةٰؽە ١الز٤ثە٢١خٓا٠٤ەّ٤ە ٤٬٢ٓ٥١اتە ١فىؽٯثە ٜ٥١ػ٤ىثە٤ى٦ەأضىػەأٌىؽ
١ل٬ٟىەأوە٥٫ٰ٢ٞاەّ٤ە٤ؽ ْاةە٤اەٯأحٮە :ە

ە

حطؽٯؽٯاە ٤٬٢ٓ٥١ىاتە ١فىؽٯثەوەأنەٯُەتىٰ٦ە
ًە
أوالً:ەأنەٯطػدە ٍ١ؽ ە ٨ٓ٥١ٮە(ٜ٤ػمە ١ل٬ٟىەأوەـٍ٢ثە ١خٓاٛػ)ە
١فتبەور ءە٪ؼ ٢ٍ١بە.

ثانياً:ەأنەٯٓػە ٍ١ؽ ە ٨ٓ٥١ٮە٢٤غه ًەاەٰٕؽەـىؽيە٤٬٢ٓ٥٢١ىاتە ١خىٮەٯشىبەأنەٯىخ٣ە ١خٓا٤ى٠ە٫ٓ٤ىاەةٍؽٯٜىثە
ـؽٯثەةطٰدەٯ٦ٟ٥ە إل٘هاحەْ٦ە٪ؼ ە ٢٥١غم،ەْ٢٭ەأنەٯخي٦٥ە٪ىؼ ە ٢٥١غىمەحٙانىٰ٠ەو ٰ٘ىثە٫ٙ١ى٣ە

٤ي٬٥نە ٤٬٢ٓ٥١اتە .ە

ثالثاً:ەحٜػٯ٣ە٧فغثەـؽٯثە٤ى٦ە ٬١ذىاوٚە ٰ٨ٓ٥١ىثە(٤ثكىؽەْ٫ٰ٢ىاەْال٤ىثە"ـىؽي")ەو٤شْ٬٥ىثەٜ٨٤طىثە٤ى٦ە
٬١ذاو.ٚ

رابعاً:ەْ٨ػە ١ف٥احە٥١طاٰ٤ٮە ٍ١ؽٰ٘٦ەةٓ٥اٯ٨ثە ٤٬٢ٓ٥١اتە ١فؽٯث،ەٯخ٬سبەْ٢ىٰ٣٫ە ١خىؾ مە ١فىؽٯثەوەْىػمە
إل٘هاحە٘ٮە ١طاالتە ١خٮەحٜخيٮەذ .ٝ١ە

املادة التاسعة :اىفحص األوىٖ ىيشهٔى

ةٓػە ٙ١طمە ألو١ٮە٢١ل٬ٟى،ەٯ٬ٜمە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓث،ەعاللە٤ىػةەالەحخٓىػىە()٣ەذالذىثەأٯىامە٤ى٦ەحفى٫٥٢ا،ە
١ل٬ٟىەأوەر٘ي٫ا،ەوٜ٘اەٜٙ٢١ؽةە(أ)ە٦٤ە ١ت٨ىػە
ًە
ةإةالغەٜ٤ػمە ١ل٬ٟىەوەـٍ٢ثە ١خٓاٛػە ٰ٨ٓ٥١ثەةٜؽ رهەةٜت٬لە
ذا١را)ە٦٤ە ٥١ادةە()٦٦ە٦٤ە ١خٓ٥ٰ٢ات .ە
( ًە

املادة العاشرة :ەٌالحغات شيطث اىتؽاكد ةشأن اىشهٔى ە

أوالً:ەەةٓػەح٬سٰ٩ەإكٓارەإ١٭ەـٍ٢ثە ١خٓاٛػەةخٜػٯ٣ە ١ل٬ٟىەإ١٭ە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓث،ەْ٢٭ە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓىثە
وەةٓػەٛت٩١٬ە٢١ل٬ٟىە ٢ٍ١بە٦٤ەـٍ٢ثە ١خٓاٛػە ٰ٨ٓ٥١ثەحٜػٯ٣ە٤الضِاح٫اەةلأنە ١ل٬ٟىە٘ىٮەٕيى٬نە
ٙ١خؽةە ١ؾٰ٨٤ثە ١خٮەٯطػد٪اە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓث .ە

ً
١خٓاٛػەةٰا٧اەةاٛ٬١اوّەذ تە ١ه٢ث،ەة٥ىاە٘ىٮەذ١ىٝەأ٘يى٠ەحٜىػٯؽە
ثانياً:ەەٯشبەأنەحخي٦٥ە٤الضِاتەـٍ٢ثە
ً
ح٥ٰٰٜاە١الدْاء تە  ٬١ردةە٘ٮە ١ل٬ٟى،ەوەٛاو٥ثەةشّٰ٥ە ٬١ذاوٚەذ تە ١هى٢ثەةىإسؽ ء تە
٥ٰٜ١ثە ٜٓ١ػ،ەوە
١خٓاٛػ.ەوەْ٢٭ەـٍ٢ثە ١خٓاٛػەأنەحؾودەٜ٤ػمە ١ل٬ٟىە٘ٮە ٛ٬١جەٙ٧ف٩ەة٨فغثە٦٤ە٤الضِاح٫اەةلىأنە
١ل٬ٟىە٘ٮەٕي٬نەٯ٬مەْ٠٥ەو ضػەە٦٤ەحٜػٯ٣ە ٥١الضِاتەإ١٭ە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓث .ە
ثالثاً:ەە٥١ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثە ٢ٍ١بە٤ى٦ەـىٍ٢ثە ١خٓاٛىػەوەٜ٤ىػمە ١لى٬ٟىەأنەٯىؾود ە٤ش٢ىؿە ٥١ؽ سٓىثەةىأيە
وذاوٚەأوەأسؾ ءە٦٤ە ٬١ذاوٚەةط٬زح٥٫اەوە ١خٮەٯؽىە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثەأ٫٧اەذ تەن٢ث .ە
رابعاً:ەە٥١ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثەأنەٯٍ٢بەحٜػٯ٣ەةٰا٧اتەإىاٰ٘ثە٦٤ەٛت٠ە ٍ١ؽٰ٘٦ەوأٌؽ

ەأعؽىەٰٕؽە٤لىارٞثە

٘ٮە ١ل٬ٟى،ەضفبە الٛخياء،ە٦٤ەأس٠ەضف٣ەْادلە٢١ل٬ٟى .ە
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خامساً:ەح٢تٰثە٢ٍ ١ىبە٤ش٢ىؿە ٥١ؽ سٓىثەةا١طهى٬لەْ٢ى٭ە ٥١الضِىات،ە١فىٍ٢ثە ١خٓاٛىػەحٜىػٯ٣ەٌ٢ىبەةىؽدە
الً)ە٤ى٦ە
٬٢ٍ٥١ةىثەوٜ٘ىاەٜٙ٢١ىؽةە(أو ە
ًە
١ل٬ٟى،ەإذ ە ْخٜػتەة٬س٬دەأـتابە١ؼٝ١ەٛت٠ەحٜػٯ٣ە ٥١الضِىاتە

٪ؼهە ٥١ادةە٘ٮە٤ر٠ە٪ؼهە ١طاالت،ە٥١ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثە٨٤صەٜ٤ػمە ١ل٬ٟىە٘ؽنثە٢١خٰٓٚ٢ەْ٢٭ەٌ٢بە ١ؽدە .ە

سادساً:ەٯُ ٨٥صەٜ٤ػمە ١ل٬ٟىە٘ؽنثە١تٰانە٤الضِاح٩ەْ٢٭ە٤الضِاتەـٍ٢ثە ١خٓاٛػەةلأنە ١ل٬ٟىە ٜ٥١ػ٤ثە
إ١٭ە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓث.ەٜ٥١ػمە ١ل٬ٟىەحٜػٯ٣ە٤الضِاح٩ەض٬لە٤الضِاتەـىٍ٢ثە ١خٓاٛىػەعىاللە٘خىؽةە

ٯطػد٪اە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثەْ٢٭ەأنەالەحخشاوزە()٧ەـىتٓثەأٯىامەةٓىػەحفى٣٢ەٜ٤ىػمە ١لى٬ٟىە٥١الضِىاتەەە

ـٍ٢ثە ١خٓاٛػ،ەّ٤ە٧فغثەٯٜػ٫٤اە١فٍ٢ثە ١خٓاٛػ .ە

املادة احلادةة عشرة :ةيصات االشتٍاع ە

ً
ة٨اءەْ٢٭ەٌ٢بەأضػە ٍ١ؽٰ٘٦ەأوەة٥تادرةە،٩٨٤ەأنەٯٜٓػەس٢فثە
أوالً:ە٥١ش٢ؿە ٥١ؽ سٓث،ەإذ
ەرأىەذٝ١ە٨٤اـتا،ە ً
ـخ٥اعەةغه٬صە ١ل٬ٟى.ەوە ٘ٮەضا١ثەر٘وە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓىث،ەٯشىبەذٞىؽەأـىتابەذ١ىٝە٘ىٮەٛىؽ رە

٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثەةلأنە ١ل٬ٟى .ە

ً
ةأـؽعەوٛجە٦ٟ٥٤ەْٰ٢٥اەةٓػەحف٣٢ە ألٌؽ
ثانياً:ە ُحٜٓػەس٢فاتە الـخ٥اعەْادةە
ذ تە ١ه٢ثە٦٤ەـٍ٢ثە ١خٓاٛػ .ە

ثالثاً:ەٯشبەدْ٬ةەسّٰ٥ە ألٌؽ

ە٥٢١الضِىاتەوە ٬١ذىاوٚە

ە ٥١لارٞثە٘ٮە ١ل٬ٟىە١طي٬رەس٢فىثە الـىخ٥اع.ەوەالەٯشى٬زەأنە ُحٜٓىػە

س٢فاتە الـخ٥اعەةطيى٬رەأضىػە ألٌىؽ

،ە٤ى٦ەدونەإٍْىاءە ٙ١ؽنىثەٍ٢١ىؽٰ٘٦ە٢١طيى٬ر.ەوە٥١ش٢ىؿە

٥١ؽ سٓثەحٰٰٜػە ١طي٬رەعاللە ١ش٢فثە٫٢ٞاەأوەسؾءە٫٨٤ا .ە

رابعاً:ەْ٨ػەْػمەضي٬رەأضػە ألٌؽ
و ضػةە٘.ًٜە ە

ە١ش٢فثە الـخ٥اع،ەْ٢٭ە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثەحأسٰ٠ە ٜٓ٧ادە ١ش٢فثە٥١ؽةە

خامساً:ەٯشبە نەحػونە٤طاىؽە ١ش٢فاتەوەٯّٛ٬ەْ٫ٰ٢اە ألٌؽ
ٌؽ ەأنەٯطه٠ەْ٢٭ە٧فغثەْ٢٭ەٜٙ٧خ٩ە ١غانثە .ە

ەوەروٰؿەس٢فىثە الـىخ٥اعەوەٯشى٬زەأليە

املادة الثانية عشرة :اىيجٔء إىٕ ختراء ە

ة٨اءەْ٢٭ەٌ٢بە ألٌؽ
٥١ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثە ٢١ش٬ءەإ١٭ە ١غتؽ ءەْ٨ػە٤ؽ سٓثە ١لٟاوىە ً
ً
ىؽورٯاە٥١فاْػح٩ە٘ٮە حغاذە ٜ١ؽ رە ١ف .٣ٰ٢ە

ەأوەْ٨ػ٤اەٯؽىەذٝ١ە

ّ
ىٍلدم اىؽطاء ە
املادة الثالثة عشرة :اىتؽٔٗضات

حٜخهؽەأيەحٓ٬ٯياتە٤اٰ١ثە٤فىخطٜثەٜ٥١ىػمە ١لى٬ٟىەْ٢ى٭ەحٟىاٰٗ١ەإْىػ دەوەحٜىػٯ٣ە ٍٓ١ىاءەأوە٤خاةٓىثە
ً
١ل٬ٟىەوٜ٘اە٢١طٚە٘ٮە ٥١ؽ سٓثەوەالەحل٠٥ەٜ٘ػ نە ١ؽةص.ەوەٯش٬زە٨٤ط٫اەًٜ٘ەٜ٥١ػمەٍْاءەذتجەأ٩٧ەٞانە
٬ٰٙ١زەةإضا١ثە ٜٓ١ػەْ٩ٰ٢ە٬١الەحهؽ ەـٍ٢ثە ١خٓاٛػ .ە
املادة الرابعة عشرة :اىتصيً٘ اىصرٗػ ىيٍراشالت ە

ُحؽـ٠ەسّٰ٥ە ٥١ؽ ـالتە ٥١خٜٓ٢ثەةا١لٟاوىەْتؽەوـاو٠ە ١تؽٯػە ١خٮەحي٦٥ەـؽْثە ١خ٬نٰ .٠ە
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املادة اخلامسة عشرةُ :شر كرارات ٌجيس اىٍراةؽث ە
إلٟ١خؽو٧ٮەوٜ٘اە٢١ت٨ػە(ْاكؽًە)ە
ًە
ٯُ ٨لؽەٛؽ رە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثە ٥١خٓٚ٢ەةا١لٟاوىەةأٛؽبە٘ؽنثەْ٢٭ە ّٛ٬٥١ە

٦٤ە ٥١ادةە()٧٠ە٦٤ە ١خٓ٥ٰ٢ات .ە

املادة السادسة عشرة:ەاىتزاٌات حفظ اىٍيفات واىصجالت ە

أوالً:ەٯشبەإدر جە ٜ١ؽ ر تەةلأنە ١لٟاوى،ەـ ٬ءەحٝ٢ە ١هادرةەْ٦ەـىٍ٢ثە ١خٓاٛىػەأوە٤ش٢ىؿە ٥١ؽ سٓىث،ە
٘ٮەـش٠ەإسؽ ء تە ١خٓاٛػە ١ؼيەٯخ٬سبەْ٢٭ەـٍ٢اتە ١خٓاٛػەحأ٩٨ٰ٤ە٠ٟ١ەضا١ثە٦٤ەضاالتەإسؽ ء تە
ذا١را)ە٦٤ە ٥١ادةە()١٨ە٦٤ە ١خٓ٥ٰ٢ات .ە
١خٓاٛػەوٜ٘اە٢١ت٨ػە( ًە
ًە

ً
١فش٠ەأٯياەٌتٰٓثە ١ل٬ٟىەو ١خػ ةٰؽەإنەوسػت،ەوە ١خٮەح٣ە ْخ٥اد٪ىاەٓ٥١ا١شىثە
ثانياً:ەٯشبەأنەٯخي٦٥ە
١ل٬ٟى.ەوەإذ ەر٘يجە ١ل٬ٟى،ەٯخ٬سبەحػوٯ٦ە ألـتابە ٬٥١ستثە١ؼ .ٝ١ە

ثالثاً :ٯشبەإدر جە ٬١ذاوٚە ٥١خٜٓ٢ثەةا١لٟاوىەة٥اە٘ٮەذٝ١ە ١خهؽ٘اتەوە ٜ١ؽ ر تەةلأ٫٧اە٘ٮە٢٤ىٗە ٜٓ١ىػە
الً)ە٦٤ە ٥١ادةە()١٨ە٦٤ە ١خٓ٥ٰ٢ات .ە
٬٢ٍ٥١بەإ٧لاؤهەوٜ٘اەە٢١ت٨ػە(أو ە
ًە
املادة السابعة عشرة:ەتٔث٘ق حاالت شحب أو حصً اىشهٔى ە

ٯخ٬سبەح٬ذٰٚەأيەـطبەأوەضف٣ە١ل٬ٟىەٜ٤ػ٤ثەإ١٭ەـٍ٢ثە ١خٓاٛػەأوەإ١ى٭ە٤ش٢ىؿە ٥١ؽ سٓىثەٞخاةىثەوەە
ذا١را)ە٦٤ە ٥١ادةە()١٨ە٦٤ە ١خٓ٥ٰ٢ات،ەة٥اە٘ٮەذٝ١ەةٰىانە
الەةا١ت٨ػە( ًە
حفشٰ٫٢اە٘ٮەـش٠ەإسؽ ء تە ١خٓاٛػەًْ ٥ە
ةأـتابەوەكؽوطەأيەـطبەأوەضف٣ە٢١ل٬ٟى .ە

املادة الثامنة عشرة:ەاإلشؽار ةاإلةراءات اىتصح٘ح٘ث ە

ْ٢٭ەـٍ٢ثە ١خٓاٛػەإكٓارە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثەوە٤ػٯؽٯثە ١خٓاٛػ تە ١طٰ٤٬ٟثە٘ٮەوز رةە ١خغًٍٰەةىأٛؽبە

٘ؽنثەةاإلسؽ ء تە ١خٮە حغؼح٫اە ـخشاةثەٜ١ؽ رە٤ش٢ؿە ٥١ؽ سٓثە ١ؼيەٯػْ٣ە ١ل٬ٟىەأوەأيەسؾءە٫٨٤ا .ە
املادة التاسعة عشرة:

أوالً:ەٯُ ٓختؽە٪ؼ ە ٢٥١طٚە(و)ەسؾء ً ەالەٯخشؾأە٦٤ەحٓ٥ٰ٢اتەحٰٙ٨ؼە ١خٓاٛػ تە ١طٰ٤٬ٟثەر٣ٛە()٢ە١ف٨ثە .٢٠١٦ە
ثانياً:ەٯُ ٙ٨ؼە٪ؼ ە ٢٥١طٚەةٓػە٤ؽورە()٦٠ەـخٰ٦ە ً
ٯ٤٬اەْ٢٭ە٧لؽهە٘ٮە ١شؽٯػةە ١ؽـٰ٥ثە(وٛاوّە٬ٞردـخان) .ە

د .دارا رشيد حممود
وزةر التخطيط
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