کۆهارٓ عێراق
ُەرێؤ کْردستاى
سـەرۆک

بڕیارٓ ژهـــارە ( ٓ)13سـاڵٔ 2022

ةُپێىىٓەوُوەدەغىىُ حُىەپێًاٍىىصر وەەهُەة ى ُىە(یُکُم)ىەيىىاددەىە(دەیُم)ەهُەیاغىىاىەغىىُرەکایُحیٓە

ُِرێًىىٓەکْردغىىخانەەيىىارەە()١ىەغىىا ٓە٢٠٠٥ىەُِيىىْ رکط وەوەپا تؾىىجەةُەیاغىىاکاریەەپُرهُيىىآٍە

کْردغخانەکُەهُەد ٍیؾخَٓەواغایەەەيارەە()٧ىەرەەى ە٢٠٢٢/٦/٢٢ەکطدوویُحٓ،ەة یارياٍص ەةُەدەرکطدٍٓ:ە ە

هاددٍی (:)1

یاسای ژهارٍ ()9ی ساڵی 2022
یاسآ گەشتْگْزار لە ُەرێوی كْردستاى ـ عێراق

ةۆەيُةُغخٓەذْکًُکىآٍەوُمەیاغىایُ،ەوُمەز ر وەەوەدەغىخُو ە ٍُیەسىْ رەوەەياٍاکىآٍەةُر يتُریىانە

دە ُیٌٍُ-:

یەکەم:ەهەرێم:ەُِرێًەەکْردغخانە-ەعێط ق.

دّّەم:ەئەنجونەنىەوەزیران:ەوٍُخْيٍُٓەوەزیط ٍٓەُِرێى.
سێیەم:ەوەزارەت:ەوەز رەحٓەؽارەو ٍٓەوە ُؽخْ ْز ر.

چْارەم:ەوەزیر:ەوەزیطىەؽارەو ٍٓەوە ُؽخْ ْز ر.
پێٌجەم:ەدەشتە:ەدەغخُىە ُؽخْ ْز ر.

شەشەم:ەشەرۆکىەدەشتە:ەغُرەکٓەدەغخُىە ُؽخْ ْز ر.

حەّتەم:ەئەنجونەن:ەوٍُخْيٍُٓەةُڕێْەةطدٍٓەدەغخُ.

ُەشــتەم:ەبەڕێ وەبەرایەتىەگش تى:ەةُڕێىىْەةُر یُحٓە ؾىىخٓە ُؽىىخْ ْز رەهُەپارێظ اکىىانەوەویىىص رەە
غُرةُسۆکان.

ًـۆیەم:ەگەش توگوزار:ە ُؽىجەوە ىْز رکطدٍٓەکُغىێکەیىانەکىۆيُ ُەکُغىێکُەةىۆەيىاوەیُکٓەکىىاحٓ،ەةُە
يُةُغخٓەذُو ٍُوە،ەچێژوەر طحٌ،ەپؾْود ٍٓەدەرووٍٓەیانەحُغخُیٓ،ەةیَیَىٓەؽىْێَُو رەیىانە

ُِو ریەيێژوویىىىٓەیىىىانەؽىىىْێَٓەوىىىایَٓەیىىىانەدیًٍُىىىٓەغطوؽىىىخٓ،ەوەرزؽىىىکطدن،ەچارەغىىىُرىە
حٍُصروغخٓەیانەُِرەةاةُحێکٓەدیکُىەِاوؽێْە.

دەیەم:ەناوچەىەگەشتیارى:ەُِرەؽْێَێکەکُەةۆەيُةُغىخٓە ُؽىخیارٕٓەةگٍْخێىج،ەچەغطوؽىخٓەةێىجە
یانەدروغخکط و،ەيْ کەە ؾخٓەیانەحایتُتەیانەحێکُڵەةێج.

یـازدەیەم:ەدانەزراوەیەگەشتیاری:ەکۆيتاٍیا،ەٍْوغیَگُەوەةطیکاریە ُؽخیارٕەەدە ىطێخُوە،ەکُە ُؽىجە
ڕێکصەسُنەیانەسظيُحگْز رىەوەچاالکٓە ُؽخیارٕیەةُڕێْەدەةُن،ە ؾىخٓەةىٌەیىانەحىایتُتەیىانە

حێکُ وەةێج.
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دّازدەیەم:ەگەش تیار:ەکُغىىىىێکٓەغطوؽىىىىخییُ،ەِاوٍیؾىىىىخیًآٍەةێىىىىجەیىىىىانەةیىىىىآٍ،ەکُەهُەؽىىىىْێَٓە
ٍیؾخُحێتْوٍٓەسۆیُوەەدەچێخُەؽْێَێکٓە ُؽخیاریٓ،ەةۆەياوەیُکٓەدیىاریکط و،ەةىۆەيُةُغىخٓە
ُؽخیارى.

سـێسدەیەم:ەپڕۆژەىەگەشتیارى:ەُِرەپطەەەیُکىٓەةىْ رىە ُؽىخْ ْز ر،ەکُەهُالیُنەکُغىێکٓەغطوؽىخٓە
یانەيُعَُوىەوٍُخايصەدرێج،ە ؾخٓەیانەحایتُتەیانەحێکُڵەةێج.

چْاردەیەم:ەوەبەرهێن انىەگەش تیارى:ەةُ ُڕسػىخَٓەغىُريایُىەيطەیىٓەوەد ر یىیُ،ەهُالیُنەکُغىێکٓە
غطوؽخٓەیانەيُعَُوى،ەةۆەةٍْیادٍانەوەپێؾشػخَٓەکُرحٓە ُؽخیاریٓەهُەُِرێى.

پــازدەیەم:ەچ اىکىەگەش تیارى:ەوُوەچاالکیىىاٍُەدە ىىطێخُوەەکُەهُەؽىىْێَُە ُؽىىخیارییُکاٍص ەهُالیُنە
د يُزر وەە ُؽخیارییُکاٍُوەەیانەهُالیُنە طوپەوەکُغآٍەحطەوەەوٍُخامەدەدرێٌ.

شـــازدەیەم:ەڕێنوێنیک ارىەگەش تیارى:ەوُوەکُغىىىُیُەکُەهُالیُنەدەغىىىخُوەەيۆ ُحىىىصر وەەوەوُرکىىىٓە
رێَْێَیکطدٍٓە ُؽخیار نەهُوُغخۆەدە طێج .ە

هاددٍی ( :)2ئانانجەکانى ئەم یاشایە بریتییە لە-:

یەکەم:ەڕێکشػخَٓەکُرحٓە ُؽخیاریەەهُەُِرێى،ەةُحۆرێىکەڕە ىٓەوىاةْوریٓەوەەیىاریٓەوەڕەؽىَتیطیٓە
ەیَگُیٓەسۆىەةُرحُغخُەةکات،ەهُەوێػخاەوەهُەد ِاحْود .

دّّەم:ەپُرەپێص ٍٓەکُرحٓە ُؽخیاریٓ،ەکارکطدنەةۆەغُرٍخ کێؾآٍە ُؽخیار نەةُەُِياٍُِگٓەهُ ُڵە
الیٍُُەپُیْەٍصیص رەەڕەؽَتیطىەوەکوخْرىەوەؾُرٍُِگییُکان،ەوەپخُوکطدٍٓەڕە ٓەکُرحٓە ؾخٓەوە

حایتُتەوەحێکُڵ،ەوەِاٍىص ٍٓەغىُريایُ ْز ریٓەٍیؾىخیًاٍەەوەةیىاٍیٓەةىۆەوەةُرِێَىانەهُەکُرحىٓە
ُؽخیارییص .

سـێیەم:ەڕێکشػخَٓەُِياٍُِگٓەوەکارىەحُو وکارىەهٍُێْ نەد يُزر وەەذکْيٓەوەٍاذکْيییُەٍاوسۆیٓە
وەدەرەکییُەپُیْەٍصیص رەکاٍص ەةُەيُةُغخٓەپێؾشػخَٓەکُرحٓە ُؽخیاریٓەُِرێى.

هاددٍی (:)3

یەکەم:ەةىىۆەِێَىىاٍُدیەواياٍخُکىىآٍەوُمەیاغىىایُ،ەدەغىىخُىە ُؽىىخْ ْز رەوُمەوُرکەوەدەغىىُ حاٍُىە
سْ رەوەىەدەةێج-:

-١ەد ٍىىآٍەپىٍىىٓەغىىخط حیخٓەوەةُرٍىىايُىەغىىا ٍُىەحىىایتُتەةُە ُؽىىخْ ْز ر،ەوە ُؽىُپێص ٍٓەؽىىْێَُە
ُؽخیارییُکانەوحێتُحێکطدٍٓ،ەدو ىەپُغٍُصکطدٍیانەهُالیُنەوەز رەحُوە.

-٢ەد ٍىىآٍەپێىىْەرەوەيُرحىىٓەحُکَیکىىٓەوەةیَاغىىازیٓەيىىۆدێطنەوە ُرەٍخىىٓەڕەچىىاوکطدٍٓەهُەپىىڕەەەە
ُؽىىخیارییُکاٍص ،ەوەوايىىادەکطدٍٓەغیػىىخُيٓەپىىۆهێَکطدٍٓەد يُزر وەەوەپىى ەەەە ُؽىىخیارییُکانە

ةُپێٓەغخاٍص ردەەٍێْدەو ُحییُکان،ەةُەُِياٍُِگٓەهُ ُڵەالیٍُُەپُیْەٍصیص رەکان .ە

-٣ەپێص ٍٓەيۆ ُحٓەکارکطدٍٓەؽْێٌەوەد يُزر وەە ُؽخیارییُکانەةُپێٓەیاغاەوەڕێًَاییُەةُرکارەکىان،ە
ةُُِياٍُِگٓەهُ ُڵەالیٍُُەپُیْەٍصیص رەکان.
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-٤ەپێص ٍٓەالریَُةىْونەةىۆەدروغىخکطدٍٓەپى ەەەىە ُؽىخیارىەةُپێىٓەیاغىاىەوەةُرِێَىآٍەةُرکىارەهُە
ُِرێىىىەوەپێىىص ٍٓەيىىۆ ُحٓەدروغىىخکطدٍٓەپىى ەەەەةچْکُکىىآٍەةىىْ رىە ُؽىىخیارىەکُەةُەپىى ەەەىە
وەةُرِێَانەُِەيارەٍاکطێٌ،ەةُەُِياٍُِگٓەهُ ُڵەالیٍُُەپُیْەٍصیص رەکان.

-٥ەچىىاودێطیکطدنەوەپؾىىکَیَٓەؽىىْێَُە ُؽىىخیارییُکانەوەوار غىىخُکطدٍیانەةىىۆەچىىاککطدٍٓەحىىۆرێخٓە
سظيُحگْز رییُە ُؽخیارییُکانەوەپُرەپێص ٍٓەچاالکیٓە ُؽخیاری،ەهُەکُرحىٓە ؾىخٓەوەحىایتُتەوە

حێکُڵ.

-٦ەڕەحکىىطدٍُوەىەوەةُرِێَىىانەهُەؽىىْێَُە ُؽىىخیارییُکاٍص ،ەوُو ٍُىەةَُياکىىآٍەغُرٍخ کێؾىىآٍە
ُؽخیار ٍیانەحێص یُ،ەةۆەُِرەةْ رێکٓەدیکُەحگُەهُەپ ەەەکآٍەةْ ریە ُؽخیارى.

-٧ەة یارد نەهُغُرەد ٍآٍەچاالکییُە ُؽخیارییُکآٍەُِرێىەوەکەة ٍىصێکٓەٍێْسىۆیٓەوەڕێکشػىخَٓە
کُرٍُڤ ىا ُە ُؽىىخْ ْز رییُەٍێْدەو ُحییُکىىان،ەةُپێ ىٓەڕێًَىىاییُکەکُەوەز رەتەهُغ ىُرەپێؾىىَیازىە

دەغخُ،ەدەریصەکات.

-٨ەةاڵوکطدٍُوەىەڕەؽَتیطىە ُؽخْ ْز رىەوەوايادەکطدٍٓەڕێتُرىە ُؽخیاریەپُڕ ویىٓەوەوُهکخطەٍىٓە
هُەؽێْەىە(وُپویکُیؾٌ)،ەحایتُتەةُەؽْێٌەوەپ ەەەە ُؽخیارییُکآٍەُِرێى.

-٩ەد يُزر ٍصٍٓەٍاوەٍصیەپػىتۆڕ،ەوەِاٍىص نەوەپێؾىَیازىەکىطدٍُوەىەپُیًىاٍگُەوەٍاوەٍىصەةىۆەڕ ِێَىآٍە
کاريٍُص ٍٓەةْ رىە ُؽخیارىەهُەکُرحٓە ؾخٓەوەحایتُتەوەحێکُڵ.

-١٠ەةُؽص ریکطدنەهُەچاالکٓەڕێکشط وەە ُؽخیارییُەحیّاٍییُەحایتُحًٍُىصەکانەوەکىۆٍؿ ٍعەوەةىۆٍُەوە
پێؾاٍگُەٍێْدەو ُحییُکآٍەحایتُتەةُەچا کەە ُؽخیاریٓ،ەدو ىەڕەز يٍُصىەوەز رەت.

-١١ەد يُزر ٍىىىصٍٓەٍْوغىىىیَگُىەز ٍیىىىاریٓەوە ُؽىىىُپێص ٍٓە ُؽىىىخیاریٓەهُەؾ ەکُسىىىاٍُەوەدەرو زەە
غىىَْورییُکانەوەؽىىْێَُەپێْیػىىخُکآٍەدیىىکُەةُُِيىىاٍُِگٓەهُ ُڵەالیٍُُەپُیْەٍصیىىص رەکان،ەوە

ةُکارِێَآٍەؽێْ زەەُِيُڕەٍگُکآٍەڕیکىمەةُەيُةُغخٓەٍاغاٍصٍٓەؽْێَُە ُؽخیارییُکان.
-١٢ەوايادەکطدنەوەپێؾَیازکطدٍٓەڕەؽَْوغٓەڕێًَایٓەحایتُتەةُەکُرحٓە ُؽخیاریەەهُەُِرێى.

-١٣ەکارکطدنەةۆە ُیاٍصٍٓەسظيُحگْز ریەپێْیػجەةۆەؽْێٌەوەٍاوچُە ُؽىخیارییُکانەةُەُِيىاٍُِگٓە
هُ ُڵەالیٍُُەپُیْەٍصیص رەکان.

-١٤ەُِرەوُرکێکىىٓەدیىىکُىەِىىاحْوەهُمەیاغىىایُەوەیاغىىاەةُرکارەکىىآٍەدیىىکُىەُِرێىىى،ەپُیْەغىىجەةُە
چاالککطدنەوەپُرەپێص ٍٓەکُرحٓە ُؽخیاری.

دّّەم:ەد ةُؽکطدنەوەپۆهێَکطدٍٓەوُوەوُرکەوەدەغُ حاٍُىەهُەة ُىە(یُکُم)ىەوُمەياددەیُد ەواياەەىە
پێىىصر وە،ەةُەڕێًَىىاییُکەدیاریىىصەکطێجەکُەوەزیىىطەپؾختُغىىجەةُمەیاغىىایُەوەیاغىىاىەوەز رەحىىٓە

ؽارەو ٍٓەوە ُؽخْ ْز رىەةُرکارەهُەُِرێى،ەدەریصەکات.
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هاددٍی (: )4

یەکەم:ەوٍُخْيٍُٓەوەزیط نەدەحْ ٍێجەهُغُرەپێؾَیازىەوەز رەت،ەکۆيتاٍیىاىە ؾىخٓەیىانەحىێکُ وەهُە
ةْ ریە ُؽخْ ْز ریٓ،ەةُپێٓەیاغاەةُرکارەکانەهُەُِرێى،ەد ةًُزرێَێج.

دّّەم:ەوُوەکۆيتاٍیای ىاٍُىەکُەهُەة ى ُىە(یُکُم)ىەوُمەيىىاددەیُد ەواياەەی ىانەپێ ىصر وە،ەغىىُرةُسۆیٓە
د ر یٓەوەکار ێ ییانەدەةێج،ەوەپێکّاحُەوەوُرکەوەدەغىُ حُکآٍەةُەپُی ەوێىکەڕێکىصەسطێجەکُە

وٍُخْيٍُٓەوەزیط نەةۆەوُمەيُةُغخُەدەریصەکات .ە
هاددٍی (: )5

یەکەم:ەپىىۆهێَکطدٍٓەحایتُحًٍُىىصىەد يُزر وەە ُؽىىخیارییُکانەوەيُرحُکىىآٍەيىىۆ ُحٓە ُؽىىخیاریٓەوە
دەغختُرد رةْونەهُەيۆ ُت،ەةُەڕێًَایٓەڕێکىصەسطێجەکُەوەز رەتەهُغىُرەپێؾىَیازىەدەغىخُەةىۆە
وُمەيُةُغخُەدەریصەکات.

دّّەم:ەد يُزر وەىە ُؽخیاریٓەةُەيۆ ُحٓەدەغخُەپیادەىەکارەوەچا کییُکآٍەدەکات.
سێیەم:

-١ەد و کارىەوەر طحَىٓەيىۆ ُحٓەکىارکطدٍٓەد يُزر وەىە ُؽىخیاریٓەپێؾىکُشەةُەةُڕێىْەةُر یُحییُە
ؾخییُکآٍە ُؽخْ ْز رەهُەپارێظ اکانەوەویص رەەغُرةُسۆکانەدەکطێج.

-٢ەياوەىەيۆ ُحٓەِاحْوەهُەة ُىە(یُکُم)ىەوُمەياددەیُە()٢ەدووەغا ُەوەؽیاوىەٍْێکطدٍُوەیُ.

چـْارەم:ەدەغختُرد رةْونە(حَازل)ەهُەيۆ ُحٓەد يُزر وەىە ُؽخیاریەةۆەد يُزر وەیُکٓەدیکُەحٍُّىاەةُە
ڕەز يٍُصىەدەغخُەدەةێج .ە

هاددٍی (: )6

د يُزر وەىە ُؽخیارىەپاةٍُصەدەةێجەةُ-:

یەکەم:ەپیادەکطدٍٓەچاالکییُکآٍەةُە ْێطەىەحایتُحًٍُصىەدیاریکط وەهُەيۆ ُحُکُیص .

دّّەم:ەپێص ٍٓەز ٍیارىەهُەڕێگُىەةُڕێْەةُر حییُە ؾخییُکاٍُوەەةُەدەغخُ،ەدەرةارەىەپىنەوەپ ە ىط يُە
ُؽخیارییُکآٍەپێؼەحێتُحێکطدٍیان.

سێیەم:ەپێص ٍٓەز ٍیارىەةُەدەغخُ،ەدەرةارەىە ُؽخیار نەوەُِرەز ٍیارییُکٓەدیکُەکُەپُیْەٍصیص رەةێىجە
ةُە ُؽخْ ْز ر،ەهُڕێگُىەةُڕێْەةُر یُحییُە ؾخییُکاٍُوە،ەوُ ُرەدەغخُەةُەٍْوغط وەد و ىەةکات.

چْارەم:ەواغاٍکارىەةۆەيُةُغخٓەچاودێطىەوەپؾکَیٌ.

پێٌجەم:ەةُ ُڕسػخَٓەدەغخٓەکارىەٍاوسۆیٓەةُەڕێژەیُکەکُەهُە(ە)%٧٥ەذُؾخاەوەپێَجەهُەغُدەکُيخىطە
ٍُةێىىج،ەحىىگُەهُوەپ ى ەە ٍُىەکُەپێْیػىىخٓەةُەپػىىتۆڕیٓەحىىایتُتەوەدەغىىخٓەکىىارىەؽىىارەز ەُِیُە

ةُيُرحێکەهُەُِرێًٓەکْردغخانەةْوٍیانەٍُةێج.

شەشەم:ەُِرەپاةٍُصییُکٓەدیکُەکُەةُەڕێًَایٓەڕێکصەسطێج،ەیانەدەغخُەهُە طێتُغخٓەٍێْ ٍیاٍص ەزیادىە
دەکات .ە
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هاددٍی (: )7
یەکەم:ە ٍاوچُىە ُؽخیارىەدەغخکطدەوەةٍْیادٍط وەکآٍەغُرەٍاوچُىە ُؽخیاریەغطوؽخٓەةُەيىۆ ُحەە
دەغخُەد دەيُزرێج،ەوەيُرحُکآٍەيۆ ُحەەؽْێَٓە ُؽىخیارییؼەةُەڕێًَىایٓەدیاریىصەکطێجەکُە

وەز رەتەهُغُرەپێؾَیازىەدەغخُ،ەدەریصەکات.

دّّەم:ەد و کارىەوەر طحَٓەيىۆ ُحٓەد يُزر ٍىصٍٓەؽىْێَٓە ُؽىخیاریٓەپێؾىکُشەةُەةُڕێىْەةُر یُحٓە
ؾخٓەدەکطێج.

سێیەم:ەؽْێَُە ُؽخیارییُکانەپاةٍُصەدەةٌەةُەواغاٍکاریٓەةۆەيُةُغخٓەچاودێطىەوەپؾکَیٌ.
هاددٍی (: )8
یەکەم:ەپیادەکطدٍٓەکىارىەڕێَىْێَٓە ُؽىخیاریٓەةُەيىۆ ُحٓەةُڕێىْەةُر یُحییُە ؾىخییُکآٍەدەغىخُىە
ُؽىىخْ ْز رەدەةێىىج،ەيُرحُکىىآٍەيىىۆ ُحیؼەةُەڕێًَىىایٓەدیاریىىصەکطێجەکُەوەز رەتەهُغىىُرە

پێؾَیازىەدەغخُ،ەدەریصەکات.

دّّەم:ەڕێَْێَیکارىە ُؽخیاریٓەپاةٍُصەدەةێجەةُ-:

-١ەپیادەکطدٍٓەکارىەڕێَْێَکارىەةُوەيُرجەوەڕێکار ٍُىەهُەيۆ ُحُکُیص ەِاحْوە.

-٢ەپیادەکطدٍٓەڕێػاەپیؾُییُکآٍەکارىەڕێَْێَکاری.

-٣ەُِرەپاةٍُصییُکٓەدیکُەکُەةُەڕێًَایٓەڕێکصەسطێج.
هاددٍی (: )9
یەکەم:ەيىىاوەووُرکُکىىآٍە ُؽىىخیار،ەةُپێىىٓەیاغىىاەةُرکارەکىىآٍەُِرێىىىەوەڕێکُوحََىىايُەٍێىىْدەو ُحییُە
پُغٍُصکط وەکان،ەپارێظر وەدەةێج.

دّّەم:ە دەغىىىخُەڕێْؽىىىْێٌەةىىىۆەدەغىىىخُةُرکطدٍٓەيىىىاؾٓە ُؽىىىخیارەهُەةُر يىىىتُرەد يُزر وەەوەؽىىىْێَُە
ُؽخیارییُکاٍص ەدە طێخُةُر.

سێیەم:ەوُ ُرەُِيانەحۆرىەچاالکٓە ُؽىخیارىەهُالیُنەزیىاحطەهُەیُکەد يُزر وەىە ُؽىخیاریەوٍُخىامە
در ،ەوُو ەغُرحُيیانەپێکُوەەةُرپطغٌەهُەفُرەةْوکطدٍُوەەةُر يتُرەُِرەُِ ُەیانەغُرپێچیُکە

کُەزیانەةُە ُؽخیارەةگُیٍُێجەوەدەروٍُخايٓەکارىەِاوةُؽٓەوُوەد يُزر و ٍُەةێج .ە
هاددٍی (: )10
یەکەم:ەةیَیَىىٓەد و ىەؽارغىىخآٍە(يىىصٍە)ەهُەةىىْ رىە ُؽىىخْ ْز رەوەیُکىیىىٓەکطدٍُوەیىىان،ەهُالیُنە
د د اکاٍُوەەغیؿُحٓەةُپُهُىەپێصەدرێج.

دّّەم:ەهُوەٍاوچُە ُؽخیارییاٍُىەکُەةَکُىەپۆهیػٓەحێص یُ،ەِۆةُىەپۆهیػٓە ُؽىخیارىەد دەيُزرێىج،ە
وەوُرکیانەپار غخَٓە ُؽخیارەوەٍاوچُە ُؽخیارییُکانەدەةێج.

هاددٍی (: )11

د يُزر وەىە ُؽىىخیارىەةُەد سػىىخَٓەکىىاحٓەوەپێتژ ردٍێىىکەکُەهُە()١,٠٠٠,٠٠٠ەیُکەيویىىۆنەدیَىىارەکُيخىىطە

ٍُةێجەوەهُە()٢,٠٠٠,٠٠٠ەدووەيویۆنەدیَارەزیاحطەٍُةێج،ەغظ ەدەدرێج،ەوُ ُرەغُرپێچٓەذىْکًەەةى ُىە

(دووەم)ەهُەيىاددەىە()٥ەوەيىاددەیە()٦یەوُمەیاغىىایُىەکىطد،ەیىانەز ٍیىىاریٓەوەةُ گٍُىايُىەٍادروغىىخٓە
ةُيُةُغخٓەوەر طحَٓەيۆ ُتەپێؾکُؽٓەدەغخُەکطد.
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هاددٍی (: )12
یەکەم:ەد يُزر وەىە ُؽىىخیارىەةُەپێتژ ردٍێىىکەکُەهُە()١٠٠,٠٠٠ەغىىُدەُِز رەدیَىىارەکُيخىىطەٍُةێىىجەوەەهُە
()٢٠٠,٠٠٠ە دووەغىىُدەُِز رەدیَىىارەزیىىاحطەٍُةێىىج،ەغىىظ ەدەدرێىىج،ەةىىۆەُِرەڕەەێىىکەدو کُوحىىٌەهُە
ٍْێکطدٍُوەىەيۆ ُحٓەکارکطدن.

دّّەم:ەوُ ُرەد يُزر وەىە ُؽىىخیاریٓەيىىاوەىەزیىىاحطەهُە()٦٠ەؽُغىىجەڕەەەةُغىىُرەٍىىْکەٍُکىىطدٍُوەیە
يۆ ُحُکُیىىص ەةُةىىسەپاغىىاوىەڕەو ەحێىىتُڕى،ەوُو ەغىىُرةارىەغىىُپاٍصٍٓەغىىظ ىەِىىاحْوەهُەةىى ُىە

(یُکُم)ىەوُمەياددەیُد ،ەدو ىەوا اد رکطدٍُوەى،ەٍْێکطدٍُوەىەيۆ ُحُکُىەةىۆەيىاوەىە()٣ەغىسە
ياٍىىدەدو دەسطێىىجەوەوُ ُرەُِرەپاةٍُىىصەٍُةىىْوەةىىۆەيىىاوەیُکەکُەهُە()١ەیُکەغىىاڵەکُيخىىطەٍُةێىىجە
يۆ ُحُکُىەدو دەسطێج،ەوەهُوەياوەیُد ەڕێگُىەکارکطدٍٓەپێَادرێج .ە

هاددٍی (: )13

ُِرەیُکەهُەد يُزر وەىەدەغىىىىختُرد رةْوەوەد يُزر وەىەدەغىىىىختُرد رةۆکط وەةُەپێتژ ردٍێىىىىکەکُەهُە

()١,٠٠٠,٠٠٠ەیُکەيویۆنەدیَارەکُيخطەٍُةێجەوەهُە()٢,٠٠٠,٠٠٠ەدووەيویۆنەدیَارەزیاحطەٍُةێج،ەغظ دەدرێج،ە

وُ ُرەدەغختُرد رةْوٍُکُیانەةُەپێچُو ٍُىەة ُىە(چْ رەم)ىەياددەىە()٥ىەوُمەیاغایُ،ەوٍُخايص  .ە

هاددٍی (: )14

ٍاوچُیە ُؽخیاریەةُەد سػخَٓەلاحەەکُەهُە()٣٠ەغەەڕەەەزیىاحطەٍُةێىجەوەپێتژ ردٍێىکەکُەهُە()٥٠٠،٠٠٠ە
پێَجەغُدەُِز رەدیَىارەکُيخىطەٍُةێىجەوەهُە()١,٠٠٠,٠٠٠ەیُکەيویىۆنەدیَىارەزیىاحطەٍُةێىج،ەغىظ دەدرێج،ە

وُ ُرەغُرپێچٓەذْکًٓەة ُلاٍەە(یُلُم،ەغێیُم)یەياددەىە()٧یەوُمەیاغایُىەکطدەیانەز ٍیاریٓەوە
ةُ گٍُايُىەٍادروغخٓەةُيُةُغخٓەوەر طحَٓەيۆ ُتەپێؾکُؽٓەدەغخُەکطد .

هاددٍی (: )15

یەکەم:ەرێَْێَیکىىارىە ُؽىىخیارىەةُەپێتژ ردٍێىىکەکُەهُە()٢٥٠,٠٠٠ەدووەغىىُدوەپٍُخىىاەُِز رەدیَىىارەکُيخىىطە
ٍُةێجەوەهُە()٥٠٠,٠٠٠ەپێَجەغُدەُِز رەدیَارەزیاحطەٍُةێج،ەغظ دەدرێج،ەوُ ُرەغُرپێچٓەذىْکًٓە
ةىى ُىە(یُکُم)ىەيىىىاددەىە()٨ىەوُمەیاغىىىایُىەکىىىطدەیىىانەز ٍیىىىارىەوەةُ گٍُىىىايُىەٍادروغىىىخٓە

ةُيُةُغخٓەوەر طحَٓەيۆ ُتەپێؾکُؽٓەدەغخُەکطد.

دّّەم:ەڕێَْێَیکىىارىە ُؽىىخیاریەەةُەپێتژ ردٍێىىکەکُەهُە()١٠٠,٠٠٠ەغىىُدەُِز رەدیَىىارەکُيخىىطەٍُةێىىجەوەهُە
()٢٥٠,٠٠٠ە دووەغُدەوپٍُخاەُِز رەدیَارەزیاحطەٍُةێج،ەغظ دەدرێج،ەةىۆەُِرحارێىکەکُەغىُرپێچٓە

پاةٍُصییُکآٍەِاحْوەهُەة ُىە(دووەم)ىەياددەىە(،)٨ەةکات.
هاددٍی (: )16
یەکەم:ەهُکاحٓەدووةارەکطدٍُوەىەغُرپێچییُکآٍەِىاحْوەهُەياددەکىآٍە(،١١ە،١٣ە،١٤ە)١٥ىەوُمەیاغىایُ،ە
ة ىەپێتژ ردٍُکانەدەةَُەدووەِێَصە.

دّّەم:ە وُ ُرەغُرپێچیکارەةُردەو مەةْوەهُغُرەغُرپێچییُکآٍەِاحْوەهُەياددەکآٍەواياەەپێىصر وەهُە
ة ُىە(یُکُم)ىەوُمەياددەیُد ،ەوُو ەةُپێٓەفُةارەىەغُرپێچییُکُ،ەيۆ ُحُکُىەةىۆەيىاوەیُکٓە
کاحٓەڕ دە یطێجەیانەُِ صەوەؽێخُوە.
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هاددٍی (: )17

یەکەم:ەغىىُرەکٓەدەغىىخُەیىىانەوُوەىەڕ یصەغىىتێطێج،ەدەغىىُ حٓەغىىُپاٍصٍٓەغىىظ کاٍەەِىىاحْویەهُمە
یاغایُد ەُِیُ،ەپؾختُغجەةُەڕ غتاردەىەهیژٍُیُکەکُەدەغخُەیانەةُڕێْەةُر یُحٓە ؾخٓەةۆەوُوە

يُةُغخُەدروغخیصەکات.

دّّەم:ەة یارەکىىىآٍەغىىىظ د نەةُپێىىىٓەذْکًُکىىىآٍەوُمەیاغىىىایُ،ەهُەيىىىاوەىە()٣٠ەغىىىەەڕەەەهُەةُرو رىە
پێ

ُیاٍىىصٍیان،ەیىىار ىەحاٍُهێىىص ٌٍەهُةُردەمەد د ىىىایەکىىار ێ یٓەةُپێىىٓەذْکًُکىىآٍەیاغىىىاىە

وٍُخْيٍُٓەؽْر ىەةُرکارەهُەُِرێى .ە
هاددٍی (: )18

غُپاٍصٍٓەغظ کآٍەِاحْوەهُمەیاغایُد ،ەڕێگطەٍییُەهُەغُپاٍصٍٓەُِرغظ یُکٓەدیکُىەِاحْوەهُەیاغاىە

غظ کآٍەةُرکارەهُەُِرێى.
هاددٍی (: )19

یەکەم:ە ةىىى ىەڕەغىىىًٓەپێىىىص نەوەٍىىىْێکطدٍُوەىەيىىىۆ ُحٓەپیىىىادەکطدٍٓەکىىىارىەد يُزر وەەوەؽىىىْێَُە
ُؽخیارییُکانەوەڕێَْێَماریە ُؽخیاری،ەةُپێٓەپُی ەوێىکەدیاریىصەلطێجەهُالیُنەوٍُخىْيٍُٓە

وەزیط ٍُوەەدەردەچێج.

دّّەم:ە()%٣٠ەهُغىىُد ەغىىٓەةىى ىەد ِىىاحٓەةُدەغىىخّاحْوەةُپێىىٓەةىى ُىە(یُکُم)ىەوُمەيىىاددەیُەةىىۆە
يُةُغخٓەپُرەپێص ٍٓەلُرحەە ُؽخیارىەحُرسانەدەکطێج.

هاددٍی (: )20

يُرجەوەسُغڵُتەوەحایتُحًٍُصىەوُوەؽْێَُە ُؽخیارییاٍُىەذْکًُکىآٍەوُمەیاغىایُەدەیىاٍگطێخُوە،ە

هُالیُنەوەز رەحُوەەةُەڕێًَاییُکەدیاریصەکطێٌ .ە
هاددٍی (: )21

یەکەم:ە دو ىەالریَُةىىْوٍٓەوەز رەحىىٓەکؾىىخْکاڵەوەغىىُرچاوەکآٍەوىىاو،ەزەوىەکؾىىخْکا ٓەةىىۆەپ ى ەەەىە
ُؽىىخیاری،ەهُةُرەڕەؽىىَایٓەیاغىىاەةُرکارەکىىآٍەُِرێىىى،ەةُيُةُغىىخٓەحێتُحێکطدٍىىٓەپىى ەەەە

ُؽخیارییُکان،ەدەکْەێَصرێخُوە.

دّّەم:ەةُدەرەهُەزەویىىىىىیُە کؾىىىىىخْکا ییُکان،ەوەز رەتەدەحْ ٍێىىىىىجەةُەُِيىىىىىاٍُِگٓەهُ ُڵەوەز رەحُە
پُیْەٍصیىىص رەکان،ەُِرەزەوییُکىىٓەحىىطەةىىۆەيُةُغىىخٓەحێتُحێکطدٍىىٓەپىى ەەەە ُؽىىخیارییُکان،ە

حُرسانەةکات.
هاددٍی (: )22

یەکەم:ەساوەٍٓەوُوەزەوییاٍُىەيْ کٓەحُو ونە(يوکەـطو)،ەدەحىْ ٌٍەةُەڕەز يٍُىصىەدەغىخُەپى ەەەىە
ُؽخیارىەةُپێىەەذْکًُکىآٍەوُمەیاغىایُەد ةًُزرێىٌَ،ەةُڕەچىاوکطدٍٓەپىێگُىەحىْ ط ؾٓەوەهُە

چْ رچێْەىەغیاغُحٓە ُؽُپێص ٍٓەکُرحٓە ُؽخیاریەهُەُِرێى.
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دّّەم:ەساوەٍٓەياؾٓەڕەؾخارپێکطدنەهُغُرەوُوەزەویاٍُىەيْ کٓەدەو ُحٌ،ەةُدەرەهُەیاغاىەەيارەە()١ىە
غا ٓە(،)٢٠٠٨ەهُغىُرەڕووةُرێىکەکُەهُە()%٢٠ەةیػىجەهُغىُدیەحُو وىەڕووةُرىەزەویُکُەحێىتُڕە
ٍُکات،ەهُغُرەد و کارىەکُغُکُەوەپێؾَیازىەدەغخُ،ەدو ىەالریَُةىْوٍٓەوەز رەحىٓەکؾىخْکاڵەوە

غُرچاوەکآٍەواوەوەڕەز يٍُصىەوٍُخْيٍُٓەوەزیط ن،ەدەحىْ ٌٍەپى ەەەیە ُؽىخیاریەةٍْیىادةَێٌ،ە

ةُر يتُرەةُکطێیُکەکُەةى ەکُىەةُەڕێًَىایٓەهُالیُنەوەزیىطىەد ر یىٓەوەوىاةْورىەةُەُِيىاٍُِگٓە

هُ ُڵەوەزیطەدیاریصەکطێج.

سێیەم:ەسىاوەٍٓەيىاؾٓەڕەؾخىارپێکطدنەهُغىُرەزەویُکەکُەڕووةُرەکُىەهُە()٥ەپێىَجەدەٍىىەکُيخىطە،ەةُە
ُِيانەيُرجەوەڕێکارىەِاحْوەهُەة ُىە(دووەم)ىەوُمەياددەیُ،ەدەحْ ٍێجە()%٥٠ەپٍُخاەهُغُدیە
ڕووةُرىەزەویىىیُکُەةکىىاحُەپ ى ەەەىە ُؽىىخیاریەةُيُرحىىەەپاةٍُىىصةْونەةُەپار غىىخَٓەپىىارێظر وەە
غطوؽخییُکانەوەپاةٍُصییُەەیَگُییُکان.

هاددٍی (: )23
یەکەم:ە دەغخُەدەحْ ٍێجەوُوەزەویاٍُىەکُەةۆەيُةُغىخٓە ُؽىخیارىەحُرسىاٍکط ون،ەحٍُّىاەةىۆەپى ەەەىە
دّّەم:

ُؽخیارىەةُکطکەةص ت.

-١ەيىىاوەىە طێتُغىىخٓە ةُکطێىىص ٍٓەزەوىەوەپىى ەەەىە ُؽىىخیارى،ەهُەدو ىەڕەەێىىکەهُەحُو وکىىطدنەیىىانە
ٍىىۆەەٍکطدٍُوەىەپ ى ەەەکُ،ەکُەپێؾىىخطەيىىاوەکُىەهُەڕێىىگُىەالیٍُُەپُیْەٍصیىىص رەکاٍُوەەدیىىاریکط وە،ە

ُِەياردەکطێج،ەوەکطێٓەياوەىەحُو وکطدٍٓەپ ەەەکُشەهُغُرەزەویُکُەوەردە یطێج.

-٢ەوُ ُرەساوەنەپ ەەەەدەغخٓەهُەپ ەەەکُەُِ گطتەیىانەٍُیْیػىجە طێتُغىخُکُىەٍْێتکىاحُوە،ەوُو ەهُە
-٣ە

ةُکطێص ٍٓەواؽکط د ەةُکطکەدەدرێخُوە .ە

أ-ە حىىگُەهُە طێتُغىىخٓەةىىاٍُو ٍٓ،ە طێتُغىىخُکآٍەةُکطێىىص ٍٓەؽىىْێٌەوەپ ى ەەەە ُؽىىخیارییُکانەهُالیُنە
دەغخُوە،ەکُەياوەیانەهُە()١٥ەپازدەەغىاڵەکُيخىطە،ەةىۆەیُکەحىارەیىار ىەدرێژکىطدٍُوەن،ەةُوەيُرحُىە
يىىاوەىەةَُڕەحىىٓەوەيىىاوەىەدرێژکىىط وەەپىىێکُوەەهُە()١٥ەپىىازدەەغىىاڵەحێىىتُڕەٍُکىىاتەوەة ى ىەةُر يىىتُرىە
ڕ غخُفیَُەةُپێٓەوُوەڕێکار ٍُىەهُەیاغاىەەيارەە()١ىەغا ٓە()٢٠٢١د ەِاحْون،ەةشُيڵێَطێخُوە.

بە-ەياوەەوەة ىەةُر يتُرەوەيُرحُکآٍەدرێژکطدٍُوە،ەهُغُرەپێؾىَیارىەدەغىخُەوەةُەڕەز يٍُىصىەوەزیىطە
دیارىەدەکطێج .ە
هاددٍی (: )24
یەکەم:

-١ەدەغخُەهُەڕێىگُىەهیىژٍُیُکُوە،ەکُەپێکّىاحُکُىەةُەڕێًَىاییُکەدیاریىصەکطێجەکُەوەز رەتەةىۆەوُوە
يُةُغخُەدەریصەکات،ەهُەد و کارىەوُوەکطێچیاٍُەدەڕو ٍێج،ەکُەوەةُرِێَىآٍە ُؽىخیارییانەهُغىُرە

يىىاڵەوەيىىْ کٓەدەو ُتەةُە طێتُغىىجەهٍُىىاوچُەحىىازەە ُؽُغىىٍُصووەکاٍص ەکىىطدووە،ەوەپطەەەکاٍیىىانە
يایُىەسۆىەٍاِێَێخُوەەوەد و ىەهێشۆؽتْونەهُەکطکەدەکُن .
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-٢ە وُ ُرەدو ىەُِ ػٍُگاٍصن،ەهیژٍُکُە ُیؾخُەوُوەوٍُخايُىەکُەد و کارییُکُەيُرحٓەهیشۆؽىتْوٍٓە
حێص یُ،ەپێؾَیازىەهێشۆؽتْونەهُەکطکەةۆەوەزیطەدەکات.

-٣ە وەزیطەةۆەِێَاٍُدىەةُرەەوەٍصیٓە ؾخٓەوەپُرەپێص ٍٓە ُؽخیارىەهُوەٍاوچُەحازەە ُؽُغٍُصوو ٍُە
ة یارىەهێ شۆؽتْونەحٍُّاەةۆەياوەیُکٓەدیارکط وەکُەهُەدووەغاڵەزیاحطەٍُةێج،ەدەد ت.

دّّەم:ەدەغىىىخُەدەحْ ٍێىىىجەدو یەڕەز يٍُىىىصىەوەز رەت،ەيىىىاوەىە طێتُغىىىخٓەپىىى ەەەە ُؽىىىخیارییُە
ةُکطێصر وەکانە هُە ٍْصەکانەدرێژەةکاحُوە،ەوُ ُرەهُەياوەىەةُکطێص ٍُکُد ،ەدو ىەحێتُحێکطدٍىٓە

رێژەىە()%١٠٠ەهُەغُد ەغُدىەپ ەەەکُ،ەةُپێٓەحْێژیَُوەىەکُ کٓەواةْورى،ەغُريایُىەپ ەەەکُە

ةُدەغجەٍُِاحتێج.
هاددٍی (: )25

یەکەم:ەوُوەکُغُىەزەوىەةُەةُر يتُرەةۆەحُرسانەدەکطێج،ەياؾٓەُِیُەةُەڕەز يٍُصیەدەغخُ،ەپ ەەەکُە
یانەوُوەؽىْێَُە ُؽىخیارییُىەهُغىُرىەدروغىخکط وە،ەهُدو ىەحُو وةىْوٍٓەةُڕێىژەىە()%١٠٠ەهُە
غُد ەغُدى،ەةُةسەزەوییُکُ،ەةؿطەؽێخُەکُغىآٍەدیىکُ،ەةُيُرحىٓەزیىادکطدٍٓە()%٢٠ەةیػىجەهُە

غُدیەکطێٓەغا ٍُىەزەوى.

دّّەم:ەسىىاوەٍٓەپىى ەەەە ُؽىىخیارییُکانەکُەالٍىىیکُمە()%٥١ەهُەغىىُد ەپٍُخىىاەوەیُکىىەەپ ەەەکاٍیىىانە
دروغخکطدووە،ەدەحْ ٌٍەةُەيُةُغىخٓەحُو وەکطدٍىٓەپى ەەەکُ،ەد و ىەِىاوةُشە( دسىالەؽىطیک)ە

ةکُن .ە

هاددٍی (: )26

وەزیطەهُغُرەپێؾَیازىەدەغخُەرێًَایٓەةۆەڕێکشػخَٓەوُياٍُىەسْ رەوەەدەردەکات.
یەکەم:ەچاودێطىەوەپؾکَیَٓەد يُزر وەە ُؽخیارییُکان.

دّّەم:ەکطدٍُوەىەپُیًاٍگُەوەٍاوەٍصەکآٍەحایتُتەةُەڕ ِێَآٍە ُؽخیاریٓەهُەکُرحٓە ؾىخٓەوەحىایتُتە
وەحێکُڵ.

ســێیەم:ەيۆ ُحىىص ٍٓەپ ى ەەەە ُؽىىخیارییُکانەةُپێىىٓەغیػىىخُيٓەد ةُؽىىکطدٍٓەکىىاتەةُِاوکىىارىەهُ ُڵە
وەز رەحەەد ر یٓەوەواةْریٓ.

چْارەم:ەوايادەکطدٍٓەڕێتُرەە ُؽخیارییُکان.

پێـٌجەم:ە دیاریکطدٍٓەکىاحٓەدەغىختێکطدنەوەکۆحىایٓەِىاحَٓەکىارەوەچىاالکیُە ُؽىخیارییُکانەهُەؽىْێَُە
ُؽخیارییُکاٍص .

هاددٍی (: )27

یەکەم:ە وُوەپ ەەەەوەد يُزر وەە ُؽخیارییاٍُىەدەکُوٍُەٍاوەپۆهێَکط وىەوەةُرِێَىآٍە ُؽىخیارى،ەوُوە
هێشۆؽىتْوٍاٍُەدەیىاٍگطێخُوەەکُەةُپێىىٓەیاغىاەةُرکارەکىىآٍەُِرێىىەةىىۆەپ ەەەکىآٍەوەةُرِێَىىانە

ة یاریانەهێصر وە.
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دّّەم:ەهێشۆؽىىتْوٍٓەِىىاحْوەهُەة ى ُىە(یُکُم)ىەوُمەيىىاددەیُ،ەڕەغىىًُکآٍەحىىایتُتەةُەپیىىادەکطدٍٓە
پیؾُەٍا طێخُوە.

هاددٍی (: )28

پؾىىکُکآٍەکۆيتاٍیىىاىە(ویَؾىىکس)یەِاوپؾىىکٓەحىىێکُڵەکُە()%٤٩ەچىىنەوەٍىىۆەهُەغىىُدیەغىىُريایُىە
کۆيتاٍیاکُیُەوەةٍُاوىەوەز رەحٓەد ر یٓەعێط قەحۆيىارکط وەەةُةىسەەةُر يىتُرەةٍُىاوىەوەز رەتەحۆيىارە

دەکطێجەوە ْ غخَُوەیەحۆيارەلُەهُەةاجەوەرغْياتەدەةْردرێج.
هاددٍی (: )29

وەزیطەسۆىەیانەهُغُرەپێؾَیازىەدەغخُەڕێًَایٓەپێْیػجەةۆەواغانەحێتُحێکطدٍٓەذْکًُکىآٍەوُمە

یاغایُەدەردەکات .ە
هاددٍی (: )30

پێْیػخُەهُغُرەالیٍُُەپُیْەٍصیص رەکانەذْکًُکآٍەوُمەیاغایُەحێتُحسەةکُن.

هاددٍی (: )31

کارەةُەدەفٓەِیچەیاغاەیانەة یارێکەٍاکطێجەکُەهُ ُڵەذْکًُکآٍەوُمەیاغایُد ەٍاکۆکەةێج.

هاددٍی (: )32

وُمەیاغایُەهُەڕێکُوحٓەةاڵوکطدٍُوەىەهُەڕەەٍايُىەؾُريٓە(وەفایعٓەکْردغخان)ەحێتُحسەدەکطێج .ە
ُۆیَكاًی دٍرچّْاًدى

ةُەهُةُرچىىىاو طحَٓە طٍگىىىٓە ُؽىىىخْ ْز رەهُەؾطەکطدٍىىىٓەغىىىُرچاوەکآٍەد ِىىىاتەهُەُِرێىىىى،ەوەوُوە
ڕەٍُِىص ٍُىەهُەٍاغىاٍصٍٓەؽٍْاغىٓەؽارغىخآٍەوەکوخىْوریٓەرەؽىَتیطیەوەدەغىخکُوحٓەحُالرغىىازیٓە
ُهٓەکْردغخاٍص ەُِیُحىٓ،ەوەةىۆەحُسخکىطدٍُوەەهُە طٍگىٓەپىٍىص ٍانەوەکىارکطدنەهُغىُرەپیىادەکطٍٓە

غخط حیخیُحێکٓەڕوونەةۆەکار کطدٍٓەکُرحٓە ُؽىخْ ْز رەوەةُؽىصر یکطدٍٓەهُە ُؽىُپێص ٍٓەوىاةْریە

ٍیؾخیًاٍیص ،ەوُمەیاغایُەدەرچْوێَصر .
ە
ە
ە

ًێچـيـرڤـاى بـارزاًــی
سـەرۆكـی ُـەرێوـی كـْردسـتـاى

ُـــەّلــێـــر
2022/8/4
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کۆهارٓ عێراق
ُەرێؤ کْردستاى
سـەرۆک

بڕیارٓ ژهـــارە ( ٓ)17سـاڵٔ 2022
ةُپێىىٓەوُوەدەغىىُ حُىەپێًاٍىىصر وەەهُەة ى ُىە(یُکُم)ىەيىىاددەىە(دەیُم)ەهُەیاغىىاىەغىىُرەکایُحیٓە
ُِرێًىىٓەکْردغىىخانەەيىىارەە()١ىەغىىا ٓە٢٠٠٥ىەُِيىىْ رکط وەوەپا تؾىىجەةُەیاغىىاکاریەەپُرهُيىىآٍە

کْردغخانەکُەهُەد ٍیؾخَٓەواغایەەەيارەە()١٠ىەرەەىە٢٠٢٢/٦/٢٩ەکطدوویُحٓ،ەة یارياٍص ەةُەدەرکطدٍٓ:ە ە
یاسای ژهارٍ ()10ی ساڵی 2022
یاسآ ُەهْاری یەكەهی یاسای ًەّث ّ گازی ُەرێوی كْردستاى ـ عێراق
ژهارە ()22ی ساڵی 2007

هاددٍی (:)1
ياددەىە(چْ رەم)ىەیاغاکُەُِيْ ردەکطێج،ەوەةُمەؽێْەیُىەسْ رەوەەدەسْێَصرێخُوە -:ە
ماددەی چوارەم:

یەکەم:ەوٍُخْيٍُٓەُِرێًٓەةُمەؽێْەیُىەسْ رەوەەپێکصەِێَطێج:
-١ەغُرەکٓەوٍُخْيٍُٓەوەزیط نە/ەغُرەک.

-٢ەحێگطىەغُرەکٓەوٍُخْيٍُٓەوەزیط ن/ەحێگطىەغُرەک.
-٣ەوەزیطىەغاياٍُەغطوؽخییُکان/ەوٍُص م.

-٤ەوەزیطىەد ر یەەوەواةْرى/ەوٍُص م .ە
-٥ەوەزیطىەپىٍص ٍان/ەوٍُص م.

-٦ەغُرەکٓەدیْ ٍٓەوٍُخْيٍُٓەوەزیط ن/ەوٍُص م.

دووەم:ەوٍُخىْيٍُٓەُِرێًىەەةُەوايىادەةْوٍٓەزەریىَُىەوٍُىص يُکآٍەکىۆدەةێخُوە،ەوەة یارەکىىآٍەةُە
زەریىىىَُىەدەٍگىىىٓەوايىىىادەةْو نەدەردەکىىىات،ەوەهُەکىىىاحٓەیُکػىىىاٍتْوٍٓەدەٍگُکىىىانەوُوەالیٍُُە

پێؾصەسطێجەکُەغُرەکەدەٍگٓەهُ ُ ص وە .ە

هاددٍی (:)2پێْیػخُەهُغُرەالیٍُُەپُیْەٍصیص رەکانەذْکًُکاٍەەوُمەیاغایُەحێتُحسەةکُن.

هاددٍی (:)3لارەةُەدەفەەِیچەیاغاەیانەة یارێكەٍالطێجەلُەهُ ُڵەذْلًُلاٍەەوُمەیاغایُد ەٍالۆكەةێج.

هـاددٍی (:)4وُمەیاغایُەهُەڕێمُوحەەدەرچْ ٍصٍەەحێتُحسەدەلطێجەوەهُەڕەەٍىايُیەؾُريىەە(وەفىایعەە
لْردغخان)د ەةاڵودەلطێخُوە.

هۆیەكانی دهرچوواندن

هُەپێَاوەدووةارەەڕێکشػخَُوەىەپێکّاحُىەوٍُخْيٍُٓەُِرێًٓەٍُوتەوە ىازىەُِرێًىٓەکْردغىخانە-ە

عێط ق،ەوەدیاریکطدٍٓەيیکاٍظيٓە طێص نەوەدەٍگص نەحیایص ،ەوُمەیاغایُەەدەرچْوێَصر .

ًێچـيـرڤـاى بـارزاًــی
سـەرۆكـی ُـەرێوـی كـْردسـتـاى

ُـــەّلــێـــر
2022/8/9
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ٍّزارٍتی تًَدرّستی
ژهارٍ 9835 :لَ 2022/7/6
پا تؾىىىجەةُەيىىىاددەیە(ذُوحُمە)ەهُەیاغىىىایەوەز رەحىىىەەحٍُصروغىىىخەەەيىىىارەە()١٥ەیەغىىىا ەە٢٠٠٧ەوُمە
ڕێًَاییاٍُیەسْ رەوەيانەدەرکطد -:

رێٌوایی ژهارە()5ی ساڵی 2022
ڕێٌواییی هۆڵەث پێداًی (كارگەی بەرُەهە گیایی ّ سرّشتیەكاى ّ ئاهادەكراّی ڕّّەكی سرّشتی ّ شێْەی دەرهاًسازی
ّ گژّگیایی سرّشتی ّ لْتْبەًدكردًی بەرُەهە گیاییەكاى) لە ُەرێوی كْردستاى -عێراق
هاددەی (:)1ەپێناشەكان ە

ةىىۆُِریُكەهُەووؽىىُەوەز ر وەلىىانەلُدێىىجەهُەُِرؽىىْێَێمص ەةێىىجەياٍىىایُلەەحىىایتُحەەُِیُەوەكەهُە

سْ رەوەد ەِاحْوە .ە

 -١وەزارەتی تەندروشتی-:ەوەز رەحەەحٍُصروغخەەُِرێًەەلْردغخانە-ەعێط ق .ە

 -٢وەزارەتی بازرگانی و پیشەشازی :ەوەز رەحەەةازر اٍەەوەپیؾُغازیەُِرێًەەلْردغخانە-ەعێط ق .ە
 -٣بەڕێ وەبەرایەتی ك ۆنترۆلی دەرن ان ) (KMCAالیٍُىىەەحایتُحًٍُىىصەةُەڕێىىگُەپێىىص نەةُەِێَىىانەوە
پؾمَیٌەوەچاودێطیەةاز ڕیەدەريانەهُەُِرێًەەلْردغخان .ە

 -٤شەندیكایی دەرنانصازانی كوردشتان  -عێراق/ەةُرپطغُەهُەپێص ٍەەيۆ ُحەەُِيْوەدەرياٍشىاٍُوە
لۆ الاٍەەدەريانە/لْردغخاٍەە-ەعێط ق ە

 -٥ش ێوەی ژەن ی دەرن انی (Pharmaceutical Dosage Form) :دو یىٌەؽىێْەیەوايىادەلط ویە
دەريىىاٍُەةىىۆەةُلارِێَىىانەهُەالیُنەةُلىىارەِێَُر ٍىىیُوەەلُەەهُدەريىىاٍەە یىىایەەوەڕووەلىىەەیىىانە
وايادەلط ویەڕووەكەیىانەوايىادەلط ویەغطوؽىخەەیىاسْدەةُرُِيىەەلیًیىایەەپێمىصێجەهُەؽىێْەیە

سُپوُەیانەلُپػْلەیانەِا ڕ وەەیانەدەٍمۆ ُەیانە یط وەەةُەُِيْوەؽێْەیُكەیىانەةىۆیُەیىانەؾخیىنە

یانەيُرُِمەیانەلطێىەیانەيْؽُيایەپێػجەیانەپطەێٌ .ە

 -٦ڕووەكی شروشتی پزیشكی ُِ (Herbal Plant) :يْەوُوەڕوەلاٍُیُەچەةُەحُڕیەیانەوؽمەەةێجە
پێمّاحُلُیەياددەیەلیًیایەغطوؽخەەوەلاریگُریەؾیػیۆهۆەیەیىانەدەريىاٍەەُِیُەةُلاردێىجەةىۆە

دەغخَیؾاٍمطدنەیانەچارەغُرەیانەةُر طیەلطدنەوەسۆپار غخٌەهُەٍُسۆؽەەةُيُرحێكەڕووەلُلُە

وەلىىْەسىىۆیەةێىىجەِىىیچەحىىۆرەەلطد رێمىىەەچَىىصر وە،ەِىىاڕدر وە،ەپىىا وحٌە،ە ْؽىىط وە،ەپىىارچُلطدنە،ە

د ۆپاٍصنە،ەیاسْدەچ لطدٍُوەیەةُغُرد ەٍُِاحتێج .ە

 -٧بەرهەنی شروشتی  (Natural Product):وُوەيىادەییُەلُەدەرِێَىط وەەهُڕووەكە،ەیىانەوىاەەڵەوە
یاٍص ر نەیانەلاٍظ لان،ەیانەوردةیَُەزیَصەوەرەلانە،یانە یىاٍُوەرەەدەریاییُلان،دەؽىێجەحُڕەیىانە

وؽىىكەةێىىجە،ەوەةُلاردەِێَىىصرێجەةىىۆەدەغىىجەٍیؾىىانەلطدٍىىەەٍُسۆؽىىەەیىىانەسۆپار غىىخٌەیىىانە

چارەغىىُریەغطوؽىىخەەيىىطەبە،ەوەةَچیَُلىىاٍەەيىىْ ُتەپێىىص ٍەەةُرُِيُەڕووەلیُلىىاٍەەةُغىىُرد ە

حێتُحسەدەةیج  .ە
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 -٨ئانادەكراوی ڕووەكی  ( Herbal Preparation ):وُوەيادەیُیُەلُەچَىط وەەیىانەِىاڕدر وەەیىانە
پا وحُەیانەةۆیُیُەیانەڕەٍەەڕووەلییُەیانەچطێؾُەیىانەلىطێىەیىانە ْؽىط وەەیىاسْدەدوو یىاەیىانە
زیاحطیەحێمُڵەلط وەلُەٍاوٍط وە(دەرياٍەە یایە)ِ....خصەلُةُِۆیەلطد ریەپارچُلطنەیانەحُلَیمىەە
حایتُتەیانەد ْپاٍىصنەوەچ لىطدٍُوەەةُدەغىجەِىاحْوەەوەەوُحْ ٍێىجەو ەد ةَطێىجەلُەوايىادەلط ویە

ڕووەلەەُِيْوەياددەەچااللُلاٍەەةَْێَێجەلُچارەغُریەحێص یُەحاە طٍگیُلُیەز ٍط ةێجەیانەٍا .ە

 -٩شوێنی فرۆشتنی گژوگیای شروش تی :ەؽىْێَێمەەحىایتُحُەةُەؾطەؽىخَەە ىژوە یىایەغطوؽىخەەةُە
ةسەؽێْەیەدەرياٍەەیانەٍُةْوٍەەِیچەغیؿُحێمەەچارەغُریەةۆەوُوە یىایُە،ە
ووؽمەەیانەحُڕیەةُ ە
ةُڕێْەەدەةطێجەهُەالیُنەلُغێكەلُو ەة و ٍىايُلُی(ەلُيخىطەٍُةێىجەهُەپىۆهەەٍىۆیُيەەةَُڕەحىەەوە

ؽارەز یەەُِةێجەهُە ژو یایەغطوؽخە) ە

-١٠ەش وێنی فرۆش تنی ئان ادەكراوی ڕووەك ی شروش تی پزیش كی-:ەد يُزر وەیُلىىەەحىىایتُحُەةُە
ڕووەلەەپظیؾمەەوەوايادەلط ویەڕووەلەەپظیؾمەە(حُو ولُریەسۆر لە)یانەدەريىاٍەەحێمُ مىط وە
لُەةَُڕەحێمىىەەڕووەلىىەەُِیُەةُڕێىىْەەدەةطێىىجەهُالیُنەدەرياٍػىىازێمەەڕێتێىىصر وەهُەغىىٍُصیمایە

دەرياٍػاز ٍەەلْردغخان.

 -١١ش وێنی دەرنانص ازی -:ەلىىىار ُیەدەريىىىانەوەٍاوەٍىىىصیەؽىىىیمطدٍُوەیەدەريىىىانەوەٍْغىىىیَگُیە
ةاڵولىىطدٍُوەەوەڕ ُیاٍىىصٍەەپ وپا ٍُىىصەیەدەريىىانەوەلۆ ىىایەدەريىىانەوەدەرياٍشاٍُلىىانەهُەسىىۆە

دە طێخُوەەلُەڕێگُەپێصر وةٌەةُپێەەیاغایەغٍُصیمایەدەرياٍػاز ن .ە
هاددەی (:)2
ِاوردەلطدنەوەٍُِاردەلطدنەوەدروغجەلطدنەیانەوايادەلطدنەووا ْ ۆرلطدٍەەڕووەلەەپظیؾىمەەیىانە
وايادەلط ویەڕووەلەەیانەةُرُِيُەپظیؾمیُلانەیانەؽىێْەەەەيىەەدەرياٍیُلىاٍەەلُەهێىەەپێمّىاحْوەە

وُةێىىجەةُەيىىۆ ُحەەالیٍُُەپُیْەٍصیىىص رەلانەةُپێىىەەڕێًَىىایەەەيىىارەە()١١ەغىىا ەە()٢٠١٦یەوەز رەحىىەە

حٍُصروغخەەةێج  .ە
هاددەی (:)3
وەز رەحىىەەحٍُصروغىىخەە-ەةُڕێىىْەةُر یُحەە ؾىىخەەلاروةىىاریەحٍُصروغىىخەە/ەيىىۆ ُحەەلىىارلطدنەةُوە
ؽْێَاٍُەدەد تەلُەهُياددەیە()١ەواياەەیەپێمط وە  .ە
هاددەی (:)4
يۆ ُحەەلطدٍُوەیەلار ُیەوايادەلط ویەڕووەلەەغطوؽخەەوەوايادەلط ویەپظیؾمەەفْحْةٍُصلط و ةىۆە

ةُدەغخّێَاٍەەيۆ ُحەەیاغایەەهُە طحَُەةُریەةُدەغجەِێَاٍەەلار ُیەوايادەلط ویەڕووەلەەغطوؽخەە

پظیؾمەە،ەلُەفْحْوەةٍُصەدەلطێجەهُەڕووەلەەپظیؾمەەةُيُرحێكەٍاغَايُیەحىایتُتەةُەڕووەلُلُەةُە
ؽێْەیُلەەدیارەهُەٍاوەفْحْةٍُصەلُەیانەُِ گطیەڕووەلُلُەُِةێجەوُمەيُرحاٍُیەپێْیػخُ :ە

 -١وُوەالیٍُُیەلُەةُەٍیازەەيىۆ ُحەەلىار ُیەوايادەلىاریەوايىادەلط ویەڕووەلىەەەغطوؽىخەەپظیؾىمەە
فْحْةٍُىىىىصلط وەوەرةگطێىىىىجە،ەپێْیػىىىىخُەد و لىىىىاریەپێؾىىىىمُشەةُە(وەز رەحىىىىەەحٍُصروغىىىىخە-ە
ةُڕێىىىْەةُر یُحەە ؾىىىخەەلاروةىىىاریەحٍُصروغىىىخەە/ەةُؽىىىەەوايىىىادەلط ویەڕووەلىىىەەوةُرُِيُە

غطوؽخیُلانە)ەةماتەةُپێەەوُمەيُرحاٍُیەسْ رەوە :ە
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 ةُدەغجەِێَاٍەەڕەز يٍُصیەهُەوەز رەحەەةازر اٍەەوەپیؾُغازی .ە

 ةُدەغجەِێَاٍەەڕەز يٍُصیەةٍُْغط وەهُەؽارەو ٍەە،ەةُڕێْەةُریەەیَگُەوەُِرالیٍُێمەەحایتُحًٍُص  .ە
 ڕووپێْیەؽْێَُلُە( ؾخەەوەحایتُت) .ە

 پێؾَیارلطدٍەەڕووپێْیەةۆەحُالرەلُەوەد ةُشەلطدٍەەٍاوەوەی (Lay Out) .ە
ٍ اویەِێڵُلاٍەەيُةُغجەةُەةُرُِمەِێَاٍەەوايادەلط و .ە

ٍ اویەوايێطەوەوايط زەلاٍەەپێؾَیارلط وەةۆەةُلارِێَاٍەەهُەلار ُلُد  .ە

 غیػخُيەەپێؾَیارلط وەةۆەچارەغُرلطدٍەەواویەلار ُلُە(ٍاوەلەەوەدەرەلە) .ە
 غیػخُيەەپێؾَیارلط وەةۆەچارەغُرلطدٍەەُِو یەلار ُلُ .ە

 هُياوەیەياٍگێمص ەوە يەەد و لاریُلُەدەدرێخُوەەهُيێژوویەد و لطدٍیُوەەِىاوپێچەهُ ُڵەُِيىْوە

د و لاریُلاٍە  .ە
هاددەی (:)5
ةىىۆەةُدەغىىجەِێَىىاٍەەلىىار ُیەدروغىىخمطدٍەەوايىىادەلط ویەڕووەلىىەەغطوؽىىخەە،ەلُپێم ىصێجەهُەةُرُِيىىەە
پظیؾمەەیانەڕووەلەەغطوؽخەەپظیؾمەەلُەپێْیػخُەفْحْةٍُصەةمطێج،ەوُمەيُرحاٍُیەسْ رەوەیەپێْیػخُ .ە
 -1نەرجە گشتیەكان-:

أ -هُلاحێمص ەلُەحُالرەلُەوايادەةێجەەهُپێىص ٍەەڕەز يٍُىصیەیاغىایەەهُ ىطحَُةُریەةُدەغىجەِێَىاٍەە
يىىۆ ُحەەلىىار ُلُەيىىاوەیەٍێىىْ نەد و لىىاریەةُدەغىىجەِێَىىاٍەەيىىۆ ُحُلُەوەڕەز يٍُىىصیەپێىىص ٍەە

يۆ ُحُلُەةُالیٍُەەلُيُوەە()٦ەياٍدەدەةێج .ە

ب-ەةُدەغجەِێَاٍەەيۆ ُحەەؽارەو ٍەەوەُِرەالیٍُێمەەحایتُتەةٍُصەەةُد و لاریەيْ ُت .ە

ج-ە پێْیػىىخُەڕغىىْياحەەلىىار ُلُەپؾىىجەپىىسەةُغىىخط وەةێىىجەةىىۆەحُالروەحُو وەةێىىجەةىىۆەُِيىىْوەوُوە
دەرسط و ٍُەلُەهێەەدەٍْغطێجەوەڕێگٍُادرێجەِیچەچالػازیُكەةگیطێخُەةُرەهُؽْێَُلُد ەپىێؼە

ةُدەغخّێَاٍەەيۆ ُحەەالیٍُەەحایتُحًٍُصەهُەوەز رەحەەحٍُصروغخە ە

د-ە دەةێجەەيارەیُلەەحُو وەُِةێجەهُەلاريٍُصیەيطەیەەوەؽارەز یەِىٍُْریەوەز ٍػىخەەوەلطدەیىەە
هُەؽْێَەەلارلطدن .ە

 -2نەرجە تایبەتیەكان:

( )1 - 2توانای نرۆڤی:

ەأ-ەةُڕێْەةُریەلار ُ .ە

 -١پێْیػخُەپظیؾمەەدەرياٍػازەةێجەدەغىجەةُرد رە(يخؿىطغ)ەةێىجەيىۆ ُتەد رةێىجەهُەپیؾىُلُیەوەە
ڕەز يٍُصیەغٍُصیمایەدەرياٍػاز ٍەەلْردغخاٍەەُِةێج .ە

 -٢پێْیػخُەپظیؾمەەدەرياٍػازیەواياەەەپێمط وەؽارەز یەلارلطدٍەەةُالیٍُەەلُيُوەە()٣ەغىاڵەةێىجە
هُەپیؾُیەدەرياٍػازیەسۆی .ە

ب -هێتطغط ویەچاودێطیەحۆر یُحەەپێؼەدەغجەلطدنەةُلاریەةُرُِمەِێَانەپێْیػخُ :ە

 پظیؾمەەدەرياٍػازەةێجەدەغجەةُرد رەةێجەويۆ ُحەەغٍُصیمایەدەرياٍػاز ٍەەُِةێج .ە -ؽارەز یەلارلطدٍەەةُالیٍُەەلُيُوەە()٣ەغاڵەةێجەهُةْ ریەسۆی .ە

2022/8/16

14

ذمارة (العدد) 288

ج-ەهێتطغىط ویەحىىافیگُەدەةێىىجەیُلێىكەةێىىجەهُەدەرچىىْ ٍە(لىۆهێژیەپظیؾىىمەەدەرياٍػىىازیە,ەلىىۆهێژیە
ز ٍػجە/ةُؽەەلیًیا) .ە

د-ە لاريٍُصەەٍُِْریُلانەپێْیػىخُەڕ ِێَىصر وەةىٌەةىۆەلىارلطدنەهُەلىار ُلُد ەوەة و ٍىايُیەڕ ِێَىاٍەە
ُِةێىىىجەهُیُلێىىىكەهُؽىىىْێَُەةاوەڕپێمط وەلىىىانەهُەوەز رەحىىىەەحٍُصروغىىىخەەیىىىانەسْێَىىىصٍەەةىىىا وە

حْێژیَُوەیەز ٍػخەەیُوە .ە

ز-ە پێْیػخُەهُغُرەةُڕێْەةُر یُحەەلار ُلُەوەز رەحەەحٍُصروغخەەوا اد رەةمىاحُوەەهُلىاحەە ىۆڕیَەە
یانەو زِێَاٍەەةُڕێْەةُریەٍُِْریەیانەهێتطغىط ویەچىاودێطیەحىۆریەەیىانەهێتطغىط ویەحىافیگُلُە
هُياوەیەحٍُّاەُِؾخُیُلص ەهُيێژوویە ۆر ٍماریُلُ .ە

ر-ەد ةیَمطدٍىىەەيُرحُلىىاٍەەغىىُاليُحەەپیؾىىُیەەوەكەحىىنەوەةُرێەلُەةىىۆەلطێمارەلىىانە ٍْخاوةێىىجە
وچاودێطیەلطدٍەەپاكەوەساوێَەە ؾخەەوەپاةٍُصەةْونەةُەیاغالاٍەەحٍُصروغخەەیُوەەوەەة و ٍايُیە

غُاليُحەەحُغخُیەەغا ٍُیانەُِةێجەهُالیُنەوەز رەحەەحٍُصروغخیُوە .ە

()2-2تەىری كارگە:

 پێْیػخُەلار ُلُەهُحُالرێمەەغُرةُسۆەد ةێجەوەڕووةُریەحُالرەلُەهُە(٢٥٠٠ەم)٢ەدووەُِز روەپێَجەغىُدەيُحىطەدووحىاەلُيخىطەٍُةێىجەوەٍظیىىكەٍُةێىجەهُؽىْێَەەد ٍیؾىخْ نەوەهُوەغىَْر ٍُەٍُةێىىجەلُە

ؽارەو ٍەەدیاریەلطدووەەةۆەپیؾُغازی .ە

ەأ-ەد ةیَمطدٍەەيُرحُلاٍەەەیَگُیەەوەحٍُصروغخەە ٍْخاو  .ە
ب-ەپێْیػخُەةۆیُەپۆؽیمەەٍاوەوەیە ٍْخاوەلط ةێجەةىۆەواغىانەغى یَُوەەوەپىالژلطدٍُوەوەةُر طیمىطدنە
ە
هُؽس .ە

جە-ەپێْیػخُەزەویُلُەوەغُرةاٍُلاٍەەغؿجەةٌەدرزەوەلُهێَەەحێص ەٍُةٌ .ە

دە-ەپێْیػخُەپٍُخُرەلاٍەەٍاوچُیەةُرُِمەِێَانەلط وەەٍُةٌەوەٍُلطێَُوەەةۆەدەرەوە .ە

هە-ە د ةیٌەلطدٍەەەيىارەیُلەەپێْیػىجەهُدەغىجەؽىۆرەوەحُو هێىجەةُەؽىێْەیُلەەد ةى وەهُەٍىاوچُیە
ةُرُِمەِێَان .ە

وە-پێْیػخُەڕووٍالەەلار ُلُەحُو وە ٍْخاوەةێج .ە

زە-ەد ةیَمطدٍەەغیػخُيەەوا ْ ۆڕلطدٍەەُِو یەحُو وە ٍْخاوەةۆەچارەغُریەُِو ەهُەلار ُلُد  .ە

حە-ەدەةێىىجەةُؽىىُلاٍەەةُرُِمەِێَىىاٍەەةُحُو ویەحیىىالط وەەةێىىجەهُەؽىىْێَُلاٍەەحىىطیەوەەپێْیػىىخُە
ەووریەوايادەلطدنەد ة وەةێجەهُەەووریەهُفْحْوٍانەوەهُپالُتەلطدن  .ە

ێە-ەدەةێىىىجەٍْغىىىیَگُیەةُڕێىىىْەةُرەوەةُؽىىىُلاٍەەسظيُحگىىىْز ریە(چالػىىىازیە،ەپؾىىىْود نە،ەەووریە
وا ْ ۆڕیەحوْةُرێە)ەوەلۆ ایەُِ گطحٌەحیالط وەەةٌ .ە

یە-ەپێْیػخُەغیػخُيەەواوەڕەیەُِةێج .ە

كە-ە يىىاددەەسىىاوەەغىىُرەحاییُلانەهُەفْحىىْویە ٍْخىىاوەوەهێتىىدەلىىط وەد ەد دەٍىىصرێجەلُەةُەواؽىىمط ەهێىىەە
ٍْوغط ەةێجەةُەپێْیػخیُلاٍەەٍاغیَُوەیەوەد َیایەەُِ گطحٌەوەپارێظ اریەلطدنەهُەلۆ ایُكەد ەلُە
وايادەەلط وەەةۆەپێؾْ زیەلطدنەهُياددەیەساویەغُرەحایە .ە
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لە-ەپێْیػخُەةُرُِيُلانەةُەؽێْەیُلەەغُاليُتەُِ تگیطێجەهُەلۆ ایەپێؾْ زیەلطدنەهُەةُرُِيەە
لۆحایص ەوەهێتدەةمطێجەةُەلارحێمەەڕەٍدەحىایتُتەلُەو ەةگُیٍُێىجەلُەپێْیػىخُەحىافیمطدٍُوەیەةىۆە
ةمطێىىجەُِحىىالْەوُوەلىىاحُیەپُغىىَصەدەلطێىىجەیىىانەدە ێىىطدرێخُوەەهُالیُنەچىىاودێط ٍُوەەوُ ُرٍىىاە

هٍُاودەةطێٌەةُپێەەپێْەرەلاٍەەرێمشط ویەحٍُصروغخەەحیّان .ە

( )3-2ئانێرو ئانرازەكان :

• د ةیَمطدٍەەوايێطەوەوايط زیە ٍْخاوەهُُِيْوەةُؽُلاٍەەةُرُِيّێَانەد ەةُؽێْەیُكە ٍْخاوەةێجە
هُ ُڵەپط لخیمەەةُرُِيّێَاٍەەةاشەد  ( GMP) .ە

• پێْەرەلىىاٍەەچىىاودێطیەوچالػىىازیەسىىْهەە(دەوری)ەةىىۆەوايێطەلىىانەهُؽىىْێَەەةُرُِيّێَاٍىىص ە
ڕەچاوةمطێجەُِروەِاەچاودێطیەلۆ الانەةمطێجەةۆەد َیاةْونەهُ ٍْخاویەةُرلارِێَاٍە .ە

• پێْیػىىخُەُِيىىْوەڕووەلىىاٍەەدەرەوەیەوىىايێطوەوايط زەلىىانەةُر ىىطیەلارةێىىجەةىىۆەُِ ًژیَىىەەُِرە
ياددەیُكەیانەلارهێممطدنەهُ ُ یص ەوەەپێْیػخُەةُردەو مەپاكەةٌ .ە

( )4-2تاقیگەكان

ە پێْیػخُەلار ُلُەحافیگُیەوايادەلط ویەُِةێجەةُەوايێطیەپێْیػجەةىۆەؽىیماریەوايادەلط وەلىاٍەەةُرُِيّێَانەةۆەد َیاةْونەهُحۆری .ە

ب-ەد ةیَمطدٍەەلاريٍُصیەڕ ِێَصر وەوەوايادەەةۆەوٍُخايص ٍەەؽیماریەپێْیػج .ە

ج-ە هُلاحەەٍُةٍْەەحْ ٍایەلىار ُەةىۆەوٍُخايىص ٍەەٍُِىصێكەهُلارەلىانەدەحْ ٍێىجە ىطکەةُغىجەهُ ُڵە
ە
حىىىافیگُیەحىىىایتُتەوەيخًىىىاٍُەپێمىىىط ویەوەز رەحىىىەەحٍُصروغىىىخەەد ەةمىىىاتەوُویىىىؼەةُوا ىىىاد ریە

ةُڕێْەةُر یُحەە ؾخەەلاروةاریەحٍُصروغخە .ە

( )5 -2ئاوو ئاوەڕۆ پاشهاوە:

ەأ-ە پێْیػخُەغُرچاوەیُلەەحێگطەةۆەواوەوەلارەةاەد ةیٌەةمطێجەهُ ُڵەحێگطەوەەةۆەُِرەیُلێمیان .ە

ب-ە پێْیػخُەغیػخُيەەچارەغُریەواویە ٍْخاوەةۆەوايادەلطدٍەەؽىێْەیەدەريىاٍەەوەوايىادەەلىط ویە
ە
لار ُەلُەد ةیٌەةمطێج .ە

ت-ەپێْیػخُەچارەغُریەواویەپیعەوەپاؽًاوەیەؽنەةمطێجەپێؼەٍُِاردەلطدٍەەةىۆەحىۆڕیەوىاوەڕەیە
ە
حٍُصروغخەە ؾخە .ە

پ-ە پێْیػخُەوەز رەحەەحٍُصروغخەەوەةُڕێْەةُر یُحەە ؾخەەلاروةىاریەحٍُصروغىخەەوا ىاد رەةمطێىجە
ە
ةُوەؽێْ زەیەلُەپاؽًاوەیەڕەفەەپسەچارەغُرەدەلطێج .ە

()6 -2بەڵگە و تۆنارەكان:

ەپێْیػىىخُەُِيىىْوەةُرُِيُلىىاٍەەلىىار ُەپاةٍُىىصەةێىىجەةُەيُرحُلىىاٍەەحۆيىىاریەةُرُِيىىەەڕووەلىىەەغطوؽخەەپظیؾمەەهُوەز رەحەەحٍُصروغخە  .ە

ب-ەپێْیػخُەلار ُ لُەؾایوەەغُرەلەەةۆەوايادەلط وەلُەد ةىیٌەلطدةێىجەلُەوُيىاٍُیەهُسىۆە طحتێىجە:ە
ؽێْ زیەدروغجەلطدنە،ەؽێْ زیەؽیمارەلطدنە،ەپێمّاحُیەياددەلان .ە

ج-ەپێْیػخُەلۆيتاٍیالُەؾای وەەةۆە ؾىجەةُرُِيُلىانەُِةێىجەهُەلىار ُلُد ەوەؾىایوُلُەپێْیػىخُەةىۆە
ياوەیە()٥ەغاڵەةتارێظرێجەهُيێژوویەةُرُِيّێَاٍُوە .ە
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د-ە پارێظ اریەلىطدنەهُەة و ٍىايُیەؽىیماریەيىاددەەسىاوەەغىُرەحاییُلاٍەەةُلارِىاحْوەهُەلىار ُلُد وە
ُِ گطحَەەةۆەياوەیە()٥ەغاڵە .ە

هە-ەپێْیػخُەةُڕێْەةُریەٍُِْریەلار ُلُەوەهێتطغط ویەحافیگُەو ەەیەيىاددەیەةُلارِىاحْوەةىمُنەهُە
ؾایوەەةُلارِاحْوەلاٍص ەةُەڕیظةٍُصیەُِریُلُەهُغَْریەحایتُحًٍُصیص  .ە

و-پێْیػخُەهیػخێكەُِةێجەةٍُاویەياددەەغُرەلیُلاٍەەپێمّێَُریەةُرُِيُلان .ە
هاددەی (:)6
ىیەن ی نۆڵەتەێ دەر :وەز رەحىىىەەحٍُصروغىىىخەەالیٍُىىىەەحایتُحًٍُىىىصەەةُەيۆهُحىىىص نەوەحۆيىىىارلطدٍەە
لار ُلاٍەەوايادەلط ویەڕووەلەەغطوؽخەەپظیؾمەەوەفْحْوةٍُصلطدٍیان.

 -١د و لاریُلاٍەەيۆ ُحص نە(نوتاتە هخطسیؿ)ەدەةێجەپێؾمُشەةمطێجەهُالیُنەساوەٍەەپى ەەەلُەوە
ةُرێْەةُریەٍُِْریەلار ُەةُەویًظ یەسۆیانەدەةێج  .ە

 -٢هُلاحەەڕەز يٍُصیەغُرەحایەەهُغىُرەد و لىاریەیاغىایەەهُەيۆهُحىص ٍەەلىار ُەوُو ەيىۆ ُحەەلىار ُە
ةُحسەدێج .ە

 -٣وُمەد و ەلاریاٍُشەحٍُّاەةۆەلار ُەڕێگُەپێصر وەلانەدەةێج .ە
هاددەی (:)7
يُرحەەپێْیػجەةۆەيۆ ُحەەلطدٍُوەیەؽىْێَەەؾطەؽىخَەە(وايىادەلط ویەڕووەلىەەغطوؽىخەەیىاسْدە

ةُؽێْەیەەەيەەدەرياٍە) :ە

ەأ-ە ةىىىىۆلطدٍُویەوُمەؽىىىىْێَاٍُەپێْیػىىىىخُەد و لىىىىاریُكەهُالیُنەدەرچىىىىْویەلىىىىۆهێژیەدەرياٍػىىىىازیە
(دەرياٍػىىىازێمەەڕێگُپێىىىصر و)ەهُەالیُنەغىىىٍُصیمایەدەرياٍػىىىاز ٍەەلْردغىىىخاٍُوەەپێؾىىىمُشەةُە
وەز رەحەەحٍُصروغخەەةمطێجەةُەيُرحێكەوُوەدەرياٍػازەەِیچەد يُزر وەیُلەەحطەوەك(دەرياٍشاٍُە

،ەلۆ اە،ەلۆيتاٍیا)یەةُەٍاوەٍُةێج .ە

ب-ەٍاویەؽْێَُلُەدەةێخُەؽْێَەەؾطەؽخَەە(وايادەلط ویەڕووەلەەغطوؽخە) .ە
ە

ت-ە وُوەدەرياٍػازەەةُرپطغیارەدەةێجەهُەلاروةاریەز ٍػخەەوەلار ێ یەوُوەؽْێَُەدەةێجەسۆیەوايادەە
ە
دەةێجەهُەلاحەەلارلطدٍەەوُوەؽْێَُ  .ە
هاددەی ( :)8ە
يُرحەەپێْیػجەةۆەيۆ ُحەەلطدٍُوەیەؽْێَەەؾطەؽخَە( ژو یایەغطوؽخە) .ە

ەأ -ە ةۆەلىطدٍُوەیەوُوەؽىْێَاٍُەپێْیػىخُەد و لىاریُكەپێؾىمُشەةُەوەز رەحىەەحٍُصروغىخەەةمطێىجەهُەە
ڕێگُیەةُڕێْەةُر یُحیُە ؾخیُەحٍُصروغخیُلاٍەەُِرێًەەلْردغخان .ە

ب-ەپێْیػخُەد و لارەة و ٍايُلُیەیُلێكەةێجەهُياٍُیەسْ رەوە :ە
ە

 -١ة و ٍايُیەلُيخطەٍُةێجەهُەدەرچْ ٍەەپۆهەەٍۆیُيەەةَُڕەحەەوەسْهەەحایتُحەەةیَەەةێجەهُەةْ ریە
ژو یایەغطوؽخە .ە

 -٢د و لارەة و ٍايُیەحایتُحەەُِةێجەهُەةْ ریە ژو یایەغطوؽخەەهُەٍاوەوەەیانەدەرەوەیەُِرێًەە
لْردغخان ەپُغٍُصلط و ەةێج ەهُ ەالیُن ەوەز رەحە ەسْێَصٍە ەةا و ەحْێژیَُوەی ەز ٍػخە ەذمْيُحەە

ُِرێًەەلْردغخان.
2022/8/16
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 -٣د و لار ەدەرچْوی ە(لۆهێژی ەپظیؾمە ە،پُیًاٍگای ەحُلَیمە ەپظیؾمە/ةُؽە ەدەرياٍػازی) ەةێج ەوە
سْهە ەحایتُحە ەةیَە ەةێج ەهُةْ ری ە ژو یای ەغطوؽخە ەةُيُرحێك ەِیچ ەد يُزر وەیُلە ەحطیە
پظیؾمەەةُەٍاوەٍُةێجە .ە

ت-ەٍاةێجەِیچەحۆرەەوايادەلط وێمەەڕووەلەەةؿطەؽیطێجەحگُەهُە ژو یایەغطوؽخەەةُەووؽمەەیانە
ە
ةُەحُڕیەةُەؽێْەیەغطوؽخەەسۆیەةُةسەِیچە ۆڕ ٍماریُك .ە
ە

پ-ەٍاویەؽْێَُلُەدەةێخُەؽْێَەەؾطەؽخَەە( ژو یایەغطوؽخە)  .ە
ە
هاددەی (:)9
وُوەؽْێَاٍُیەوايادەلط ونەةۆەؾطەؽخَەە(وايادەلط ویەڕووەلەەغطوؽخە) ەیەو( ژو یایەغطوؽخە)ە
پێْیػخُەوُمەيُرحاٍُیەسْ رەوەیەحێص ەةێج  .ە

 -١ەپێْیػخُەڕووةُریەؽْێَُلُەهُە()٢٥م٢ەلُيخطەٍُةێج.

 -٢پێْیػخُەوايێطەلاٍەەغاردلُرەوەە(غتویجە-ەثىحُی)ەحێص ةێج .ە

 -٣پێْیػخُەهٍُاوەوەیەەوورەلُە(رەو)ەُِةێجەةۆەد ٍانەوەُِ گطحَەەةُرُِلان .ە

ُِ -٤يْوەيُرحُلاٍەەپاكەوەساوێَەەحێص ةێج .ە

 ْ ُِ -٥غیَەەيۆ ُحەەلارلطدنەهُەؽْێَێمەە ٍْخاوەلُەةخْ ٍصرێجەةتیَصرێج .ە

 -٦دووریەٍێْ نەدووەؽْێَەەحیاو زەهُە()٥٠يُحطەلُيخطەٍُةێج .ە
هاددەی ( :)10ە
يُرحەەؾطەؽخَەەڕووەلەەغطوؽخەەپظیؾمە .ە

ةىىۆەؾطەؽىىخَەەڕووەلىىەەغطوؽىىخەەهُمەؽىىْێَاٍُەپێْیػىىخُەوُمەيُرحُەغىىُرەلیاٍُەهُغىىُرەپىىالُحەە

ڕووەلُلُەُِةێج .ە

 -١پێْیػخُەز ٍیارییُلاٍەەغُرەەپالُحەەڕووەلەەغطوؽخەەةُەیُلێكەهُەزياٍُلاٍەە(لْردیە-ەعطةىەە-ە
ویَگویظی)ەةێج .ە

ٍ -٢اةێجەةُەِیچەؽێْەیُكەوێَُەهُغُرەفْحىْوەیىاەپىالێخەەڕووەلىەەغطوؽىخەەەُِةێىجەلُەوايىاەەەةُە

چارەغُرلطدٍەەٍُسۆؽەەةص تەةُ مەدەحْ ٍصرێجەةَْغطێجەلُەةۆچەەةُلاردێج .ە
هاددەی (:)11

يُرحەەپێْیػجەةۆەٍْغیَەەياددەلُەهُغُرەفْحْویەوايادەلط وەەڕووەلیُلُەیاسْدەؽێْەیەەەيەەدەرياٍە:ە ە

ةۆەٍْغیَەەٍاوەوەة یەياددەە یایُلُەهُغُرەفْحْوەیانەپالێخەەوايادەلط وەەڕووەلیُلُەپێْیػىخُەوُمە

يُرحاٍُیەسْ رەوەیەحێص ةێج .ە
ٍ -١اویەز ٍػخە .ە

ٍ -٢اویەةازر اٍە  .ە

ٍ -٣اویەياددەەغُرەلییُلانەوەة ەلاٍیان .ە

ٍ -٤اویەياددەەالوەلیُلانەوەة ەلاٍە .ە

 -٥ؽێْەیەوايادەلط وەوەەوُوەة ەیەلُەحێیص یُ .ە

 (Dosage) -٦وەەڕێگایەوەر طحٌەوەةُلارِێَاٍە .ە
Batch No -7
2022/8/16
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 -٨رێمُوحەەدروغخمطدنەوەةُغُرچْوٍە .ە

ُِ -٩ةْوٍە) (Leafletةىۆەدیىاریەلطدٍىەەچىۆٍیُحەەةُلارِێَىاٍەە،ەوەەِۆؽىص ریەلىاریگُریەالوەلىەە
ڕووٍىىەەپێمّاحُلىىانەوەە(ةىىۆچەەةُلاردێىىجە،ەچىىۆنەةُلاردێىىجە،ەلُیەةُلاردێىىجە،ەچٍُىىصەحىىارەهُە

ڕەەێمص ،ەةۆەياوەیەچٍُصەڕەەەیانەُِؾخُەیىانەياٍىدە)ەیەةُلارِێَىاٍەەةٍُْغىیٌەهُ ُ یىص ةێج.ەوەەە

وُوەلُغُەٍاةێىجەةُلىاریەةێَێىجە،ەةىۆەًٍىٍُْەيَىص ڵە،ەەٍىەەغىمتطە،ەپیىطە،ەلُغىێكەٍُسۆؽىەەحىطیە

ُِةێج .ە

ٍ -١٠اویەياددەلُەةُەزياٍێمەەز ٍصر و,ە(لْردیەیانەعطةە)ە،ەةُەؾۆٍخێمەەواغانەةشْێَصرێخُوەە،ەهُ ُڵە
ٍاویەز ٍػخە ) (Botanical nameهُغُرەپالُحُلُەةێج .ە

ُ -١١رەةُرُِيُلُەهُەياددەیُكەزیاحطەةێجەپێْیػخُەٍاویەپێمّاحُلاٍەەةُەؽىێْەیُك ( هُەزەرەوەەةىۆە
لُم ) – Descending Orderحێص ەٍْغط ةێج .ە

 -١٢ة یەياددەلُە( ط م)ە ُرەوؽكەةْوە،ەیانەفُةارەلُیە(يیوویویخط)ە ُرەؽوُەةْو .ە

ٍ -١٣اووەؽْێَەەةُرُِيّێَاٍەەةُرُِيُلُەهُ ُڵەەيارەیەيۆ ُتەوەةُرو ریەيۆ ُت .ە
هاددەی (:)12
يُرحُە ؾخیُلاٍەەلطدٍُوەیەؽْێَەەؾطەؽخَەەڕووەلەەغطوؽخەەپظیؾمە :ە

ٍ -١اةێىىجەِىىیچەحىىۆرەەلىىاریەپظیؾىىمەەوەچارەغىىُریەوٍُخىىامەةىىصرێجەهُەؽىىْێَەەؾطەؽىىخَەەڕووەلىىەە
غطوؽخەەپظیؾمەە,ەوەٍاةێجەِیچەحۆرەەپ وەپا ٍُصەیُلەەچارەغُریەٍُسىۆشەهُغىُرەڕوولىاروە

حايشاٍُیەؽْێَُلُەةَْوغطێج .ە

 -٢پێْیػخُەەپێمّاحُەڕووەلیُلانەهُالیُن ) (KMCAەوەەڕێگُپێص ٍەەُِةێج .ە

 -٣رێمارەلىىاٍەەِىىاوردەلطدٍەەوايىىادەلط ویەڕووەلىىەەوؽىىێْەیەەەيىىەەدەريىىاٍەەوە،ەد ٍىىاٍەەٍىىطخەوە
د ةُؽىىىىمطدنەوەەپؾىىىىمَیٌەوەلىىىىْەُِرەدەريىىىىاٍێمەەحىىىىطەهُالیُنەةُڕێىىىىْەةُر یُحەەپؾىىىىمَیٌەوە

لۆٍخطەهمطدٍەەحۆری ) (KMCAدەةێج .ە

 -٤پێْیػخُەوايادەلط ویەڕووەلىەەوؽىێْەیەەەيىەەدەريىاٍەەوەلىْەپێمّىاحُەهُالیُنەدەغىخُیەةىا یە
پُغىىىَصەلطدٍىىىەەوايىىىادەلط ویەڕووەلىىىەەوؽىىىێْەیەەەيىىىەەدەريىىىاٍەەهُوەز رەحىىىەەحٍُصروغىىىخەە

پُغَصلط ةێج .ە

ِ -٥ىىیچەوايىىادەلط وێمەەڕووەلىىەەغطوؽىىخەەوەؽىىێْەیەەەيىىەەدەريىىاٍەەٍاةێىىجەةؿطەؽىىطێجەیىىاسْدە
ةُلارةّێَصرێجەحاەدو یە ُڕ ٍُوەیەوٍُخايەەپؾمَیٌەهُەةُڕێْەةُر یُحە ) (KMCAوەەڕێگُپێص ٍەە

(انىقە هفطو)ەوەردە طێج .ە

 -٦دەلطێجەوايادەلط ویەڕووەلەەوؽىێْەیەەەيىەەدەريىاٍەەغىُرەلە ) (Raw materialةؿطەؽىطێجە
ةُيُرحێك .ە

ەأ-ەەپێَاغىُیە یىىاەغىُرەلیُلُەیىىانەيىىاددەەسىاوەلُ ) (Raw Materialوەٍىىاویەةُرُِيُلُەوؽىىْێَەە
ڕو ٍصنەوەچَیَُوەیە،ەهُ ُڵەغیؿاحُەؾیظیاییُەٍاغط وەلاٍەەةُرُِيُلُەةظ ٍصرێج .ە

ب-حایتُحًٍُىىصیُلاٍە ) (Raw material Specificationsياددەسىىاوەلُیەهُغىىُرةێجەلُوُيىىاٍُە
دە طێخُوە  :ە
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- ١زەرحطیٌەة یەؽس (Moisture Max %) .ە

 - ٢لُيخطیٌەپێمّاحُیەچاالكەهُ یالُد ەلُەةۆەيُةُغخەەچارەغُریەدیىاریمط وەةُلاردێىجە،ەةىۆەًٍىٍُْە
لُيخطیٌەڕەٍەەُِ چْ )  (% Vo Minلُەهُپوُیە ُريەەەوورد ەوەةُحێتُڕةْوٍەەلاتەلُمەدەةێخُوە .ە

 -٧وُوەلُغُیەلُەيۆ ُتەدر وەەدەةێجەلارەلاٍەەوُوەؽْێَُەةُڕێْەةتاتەوەەةُرپطسەدەةێجەهُەڕوویە
ز ٍػخەەوەیاغایە .ە

نەرجەكانی نۆڵەت پێدان:

- ١وەز رەحەەحٍُصروغخە/ةُڕێْەةُر یُحەە ؾخەەلاروةاریەحٍُصروغخەەةُرپطغىُەهُپێىص ٍەەيىۆ ُحەە
لارلطدن .ە

- ٢ةُ گٍُايُیەپێْیػجەةۆەلطدٍُوەیەؽْێَەە(ؾطەؽخَەەوايىادەلط وەڕووەلىەەغطوؽىخەەو ژو یىایەە
غطوؽخە)ەةطیخییُەهُ-:

ەأ-ەة و ٍايُیەدەرچْوٍەە(ڕەغُن)ەپُغٍُصلط وەةێجەهُالیُنەوەز رەحىەەسْێَىصٍەەةىا وەحىْێژیَُوەیە
ز ٍػخەەیانەوەز رەحەەپُروەردەیەذمْيُحەەُِرێًەەلْردغخان .ە

ب-ە طێتُغخەەؽْێٌە(عقصە یخار) .ە
ە

ت-ەٍاویەةازر اٍەە(دیاریمطدٍەەهُەووریەةازر اٍە) .ە
ە

ج-ەٍىىاویەؽىىْێَُلُەدەةێىىجەةُە(ؽىىْێَەەؾطەؽىىخَەەوايىىادەلط ویەڕووەلىىەەغطوؽىىخە)ەیىىان(ەؽىىْێَەە
ە
ؾطەؽخَەە ژو یایەغطوؽخە) .ە

هاددەی (:)14
هُالیُنەحیًُلاٍەەوەز رەحەەحٍُصروغخەەچاودێطیەوەةُەدو د چْوٍەەەةۆؽْێَەەيۆ ُحتێصر وەدەلطێجە

وەەپێمّێَاٍەەهیژٍُیەالوەلەەهُەةُڕێْەةُر یُحیُە ؾخیُلانەةۆەُِيانەيُةُغجەدروغجەدەلطێج .ە
هاددەی (:)15

ەؾطەؽخَەەوايادەلط ویەڕووەلەەوەةُرُِيُەغطوؽخیُلانەیانەؽێْەیەدەرياٍەەلُەهێەەپێكەدێجەهێەە
فْحْوةٍُىىصلط وەەهُەڕووەلىىەەپظیؾىىمەەهٍُاوەٍىىصەلاٍەەؾطەؽىىخَەەوايىىادەلط ویەڕووەلىىەەغطوؽىىخەە

پظیؾمەەوەدەرياٍشاٍُەيۆ ُحصر وەلاٍص ەچ دەلطێخُوە .ە

هاددەی ( :)16ە

چاودێطیەهُغُرەؽێْەیەدەرياٍەەلُەپێمّاحْوەەهُەڕووەلەەپظیؾمەەیانەوايىادەلط ویەڕووەلىەەیىانە

ةُرُِيىىەەغطوؽىىخەەەهُدەرياٍشاٍُلىىانەوەٍاوەٍىىصەلاٍەەؾطەؽىىخَەەوايىىادەلط ویەرووەلىىەەغطوؽىىخەە

دەريانەدەيێَسەةُپێەەیاغاەلارپێمط وەلاٍەەوەز رەحەەحٍُصروغخەەوغٍُصیمایەە
ە
پظیؾمەەولۆ الاٍەە

حسەدەلطێج .ە
دەرياٍػاز نەحێتُ ە

هاددەی (:)17
ەەهُەؽْێَُلاٍەەەؾطەؽخَەەڕووەلەەغطوؽخەەپظیؾمەەوە ژو یایەغطوؽخەەەڕێگُەٍادرێجەِیچەحۆرەە
چارەغُرێكەةمطێجەةُچارەغىُریەپظیؾىمەەوەچارەغىُریەحێگىطەوەە(نىبە هتىصین)ەیؾىُوەەوەلىْوە

(لُ ُؽاخەوةطیَماریەوزەرووەودەغخماریِ....خص) .ە
2022/8/16
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هاددەی (:)18
ڕێىىگُەٍادرێىىجەهُەؽىىْێَُلاٍەەؾطەؽىىخَەە ژو یىىایەغطوؽىىخەە یىىط وەیەڕووەلىىەەوايىىادەەةمطێىىجەیىىانە
دروغجەةمطێجەوەةؿطەؽطێج .ە
هاددەی ( :)19ە
ڕێىىگُەٍادرێىىجەهُەؽىىْێَُلاٍەەؾطەؽىىخَەە ىىژوە یىىایەلىىْردەو ریە(عُحارەلىىان)ە یایُلىىانەةُەغىىیؿُحەە

چارەغُریەةؿطەؽٌ .ە
هاددەی(:)20
ُِيْوەحۆرەەةاٍگُؽُیُلەەؾطەؽخَەەوايادەلط ویەڕووەلەەغطوؽخەەوە ژو یایەغطوؽخەەةُەڕێگای

(social media ,ەڕ دیۆوەحُهُؾظیۆن فُدەػُیُ .ە
هاددەی(:)21
ُِيىىىْوەوُوەةُرُِيىىىاٍُیەةُلاردێىىىجەةىىىۆە(د ةُز ٍىىىصنەوزیىىىادلطدٍەەلىىىێؼ،ەحْ ٍمىىىاریە،ەالو زیە
غێمػىىىىەِ...خص)ەفُدەػُیُەةؿطەؽىىىىطێجەهُەؽىىىىْێَُلاٍەە(ؾطەؽىىىىخَەە ژو یىىىىایەغطوؽىىىىخە)یەوە

هُپُیخُلاٍەەحۆڕەەلۆيُ یُحیُلانەةُەؽێْەیەوۆٍاڵیٌ .ە
هاددەی(:)22
لطدٍُوەیەسْهەەڕ ِێَاٍەەغا ٍُەةۆەساوەنەة و ٍايُیەؽْێَُلاٍەەؾطەؽخَەە(وايىادەلط ویەڕووەلىەە
غطوؽىخەەو ژو یىىایەغطوؽىخە)ەهُەالیُنەلُغىىاٍەەپػىتۆڕیەوُمەةىىْ ر ٍُەدەةێىجەةُەِاولىىاریەهُ ُڵە
وەز رەحەەسْێَصٍەەةا وەحْێژیَُوەیەز ٍػخە(ەلۆهیژیەدەرياٍػازی)ەوەوەز رەحەەحٍُصروغخە .ە
هاددەی (:)23
لارەةُەڕێًَایەەەيارەە()١یەغا ەە()٢٠١٩ەٍالطێجەوةُەُِ ْەؽێَصر وەُِەيارەدەلطێج .ە
هاددەی (:)24
لارەةُەِیچەڕێًَاییُكەٍُلطێجەلُەِاوەدەەەهُ ُڵەوُمەڕێًَاییُ  .ە
هاددەی ( :)25ە
ؾُريەە(وفایعەەلْردغخان).
وُمەرێًَاییُەلاریەپێصەلطێجەهُەڕەەیەةاڵولطدٍُوەیەهُەڕەەٍايُیە ە

ساهاى بَرزًجی
ٍّزیری تًَدرّستی
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ّەزارەتٔ ًاّخۆ
ژهارە 15997:لە 2022/7/27

پا تؾجەةُوەدەغُ حُیەپێًانەدر وەەهُەیاغایەوەز رەحەەٍاوسۆەەيارەە()٦یەغا ەە،٢٠٠٩ەة یارياٍىص ەةُە
دەرچْو ٍصٍەەوُمەرێًَاییُیەسْ رەوە:

هاددەی (:)1

رێٌوایی ژهارە ()7ی ساڵی 2022
رێٌوایی پێداًی هۆڵەتی شْفێری ًێْدەّڵەتی

ەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێىْدەو ُحەەةُپێىەەرێممُوحَىايُیەڤییٍُىاەغىا ەە١٩٦٨ەحىایتُتەةُەِىاحْوچۆلطدنە
هُغُرەؽُفامەلُەلۆياریەؾیصر ەەعێط قەةُەیاغایەەيارەە()٣٠ەغا ەە٢٠١٥ەپُغىٍُصیەلىطدووەەدەةێىجە

ةُپێەەًٍْوٍُیەِاوپێچەەپاؽمۆیەەيارەە()١یەوُمەرێًَاییُ .ە

هاددەی ( :)2دەشەاڵتی پێدانی نۆڵەتی شوفێری نێودەوڵەتی ئەم ىیەنانەی خوارەوەن:
 -١ةُرێْەةُریە ؾخەەِاحْوچۆیەُِرێى .ە

 -٢ةُرێْەةُر ٍەەِاحْوچۆیەپارێظ الاٍەە(ُِوهێطەوەدِۆكەوەغوێًاٍەەوەُِ ُةخُ) .ە
هاددەی (:)3

يۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەةۆەغاهێكەحاەغسەەغاڵەدەةێجەةُمەيُرحاٍُیەسْ رەوە :ە

 -١پێؾمُشەلطدٍەەد و لارییُكەهُەالیُنەساوەنەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍاوسۆیەەةُرلارەةۆەوُوەيىاوەیُیە
لُەد و ىەلطدووەەةۆەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحە .ە

 -٢پێص ٍەەة یەوُوەپىار ٍُیەلُەهُەيىاددەیە(ؽُؽىُم)ەدیىاریەلىط وەەةُر يىتُرەسظيُحگىْز ریەپێىص ٍەە
يۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحە .ە

هاددەی (:)4

هُەلاحەەپێص ٍەەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەحۆریەيۆ ُحەەؽىْؾێطیەٍىاوسۆیەەد و لىارەوەكەسىۆیە

دەسطێخُەغُرەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەلُەهُەرێًَایەەەيارەە()٣یەغا ەە٢٠٢٢ەياددەیە(چىْ رەم)ە

حۆرەلاٍەەيۆ ُحەەٍاوسۆیەەدیاریەلطدووە .ە
هاددەی (:)5

وُوەيۆ ُحاٍُیەلُەحاەوێػخاەٍُ ْردر ونەةۆەغیػخُيەەٍْێەەيۆ ُتەةُپێەەرێًَایەەەيارەە()٣یەغىا ەە

٢٠٢٢ە،ەهُەلاحەەپێص ٍەەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەحٍُّاەوُمەحۆر ٍُیەپسەەدەدرێج :ە

 ُِ -١گطیەيۆ ُحەەؽْؾێطیەهُەحۆریە(يۆ ُحەەياحۆرغمێن)ەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەهُەحۆریە
( )Aپسەدەدرێج .ە

 ُِ -٢گطیەيۆ ُحەەؽْؾێطیەهُەحۆریە(يۆ ُحەەؽْؾێطیەحایتُت)ەيىۆ ُحەەؽىْؾێطیەٍێىْدەو ُحەەهُە
حۆریە( )Bپسەدەدرێج .ە
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 ُِ -٣گطیەيۆ ُحەەؽْؾێطیەهُەحۆریە(يۆ ُحەەؽىْؾێطیە ؾىخە)ەيىۆ ُحەەؽىْؾێطیەٍێىْدەو ُحەەهُە
حۆری ( )Bهُ ُڵ ( )C1و ( )D1پسەدەدرێج ە

هاددەی (:)6

وُمەة ى ەەپىىار ٍُیەسىىْ رەوەەوەردە یطێىىجەةُر يىىتُرەسظيُحگْز رییُلىىاٍەەپێىىص ٍەەي ىۆ ُحەەؽىىْؾێطیە

ٍێْدەو ُحە :ە

یەكەم :ە

 -١يۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەةۆەياوەیەیُكەغاڵە()٥٠,٠٠٠ەپٍُخاەُِز رەدیَار .ە

 -٢يۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەةۆەياوەیەدووەغاڵە()١٠٠,٠٠٠ەغُدەُِز رەدیَار .ە

 -٣يۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەةۆەياوەیەغسەەغاڵە()١٥٠,٠٠ەغُدەوەپٍُخاەُِز رەدیَار .ە

 )١٠,٠٠٠( -٤دەەُِز رەدیَارەلطکەەسظيُتە ْز ریەيْ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحە .ە

 -٥هُەلاحەەوونەةْونەیانەحێچْوٍەەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەە()٥٠,٠٠٠ەپٍُخاەُِز رەدیَار .ە

دّّەم :ەوُوەة ى ەەپىىار ٍُیەلُەهُەغىىُرەوەەدیىىاریەلىىط ونەدەسىىطێَُەغىىُرەوُەيێىىطیەوەز رەحىىەەد ر یىىەەوە
واةْوریەوەرێژەیُلەەدیاریەلىط وەهُوەپىارەیُەةُپێىەەة یىارەوەرێًَاییُلىاٍەەذمىْيُتەحُرسىانە
دەلطێجەةۆەپُرەپێص ٍەەِاحْوچۆیەپارێظ الان .ە

هاددەی (:)7

هُەلاحەەپێص ٍەەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەوُ ُرەساوەنەيۆ ُتە(ساوەنەپێص ویػخەەحایتُتەةێجە
یانەچاویومُەةُلارەةّێَێجەیانەؽْؾێطیە ێطوۆحۆياحیكەةێج)ەوەهُەيۆ ُحەەٍىاوسۆییُلُیەوُوەسىا ٍُە

دیاریەلط ةێىجە وُو ە ؾىجەوُوەِێًایىاٍُیەلُەهُغىُرەيىۆ ُحەەٍىاوسۆییُلُیەدیىاریەلىط وەەةُەيىۆریە
حایتُتەدەسطێخُەغُرەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحیُلُی .ە

هاددەی (:)8

 -١لارەةُەِیچەرێًَایەەوەةُیانەوەؾُريانەوەٍْوغط وێكەٍالطێجەدو یەدەرچْوٍەەوُمەرێًَاییُ .ە

 -٢وُمەرێًَىىاییُەهُەرەەیەدەرچىىْوٍیُوەەلىىاریەپىىسەدەلطێىىجەوەهُەرەەٍىىايُیەوفىىایعەەلْردغىىخانە
ةاڵودەلطێخُوە .ە

رێبەر احود
ّەزیرٓ ًاّخۆ
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ّەزارەتٔ ًاّخۆ
ژهارە 16844:لە 2022/8/9

ةُپێىىٓەوُوەدەغىىُ حُیەپێًىىانەدر وەەهُەيىىاددەىە()٢٦ەةىى ُىە()٣ەهُەیاغىىایەپارێظ اکىىآٍەُِرێًىىٓە
کْردغىىخانەەيىىارەە()٣یەغىىا ەە٢٠٠٩ىەُِيىىْ رکط وە،ەوەة یىىارىەەيىىارەە()٧ىەغىىا ٓە٢٠٢٢ىەوٍُخىىْيٍُٓە
پارێظ اىەُِوهێطەوەُِردووەٍْوغط وىەویص رەىەغُرةُسۆىەغىۆر نەەيىارەە()٥٧٢ەهُە٢٠٢٢/٥/٨ەوە()٩٨٤ە

هُە٢٠٢٢/٧/٤ەة یارياٍص ەةُەدەرچْو ٍصٍەەوُمەةُیاٍُىەسْ رەوە:

بەیأً ژهارە ()19ی ساڵی 2022
ترازاًدى ّ لکاًدًٔ گًْدٓ (گۆزلیٌگە)

هاددەی ( :)1حط ز ٍصٍٓە ٍْصىە( ۆزهیَگُ)ەهُەغىَْرىەٍىاذیُىە(غىًیىن)ەوەهکاٍىصٍٓەةُغىَْرىەٍىاذیُىە
( ُ ُ)ەهُەفُز ىەچۆيانە .ە

هاددەی ( :)2وُمەةُیاٍُەهُەرەەىەةاڵوکطدٍُوەىەهُەرەەٍايُىەوەفایعٓەکْردغخانەکارىەپسەدەکطێجە .ە
ە

رێبەر احود
ّەزیرٓ ًاّخۆ
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دەستەٓ چاککردى ّ پاراستٌٔ ژیٌگە
ژهارٍ1273:لَ 2022/8/1

پؾجەةُغجەةُەذْلًُلاٍەەُِردووەياددەیە(ةیػجەوەیُکُم)و (ەچنەوەپێىَخُمە)ەهُەیاغىایەپار غىخٌەوە
چالمطدٍەەەیَگُەهُەُِرێًەەکْردغخانە-ەعێط قەەيارە ()٨یەغا ەە٢٠٠٨ەوەذْلًُلاٍەەياددەیە(دەیُم)ەهُە

یاغایەدەغىخُیەپار غىخٌەوەچىالمطدٍەەەیىَگُەهُەُِرێًىەەکْردغىخانە-ەعێىط قەەەيىارەە()٣یەغىا ەە٢٠١٠ەە

ة یارياٍص ەةُەدەرلطدٍەەوُمەەڕێًَاییُیەسْ رەوە :ە

ڕێٌوایی ژهارە ()2ی ساڵی 2022
ڕێٌوایی تایبەث بە بەخێْكردًی ئاژەڵ ّ باڵٌدەی كێْی

هاددەی (:)1

بەشی یەکەم
پێٌاسە ّ ئاهاًج

یەکەم :دەشتەواژەكان

يُةُغجەهُمەدەغخُو ە ٍُیەسْ رەوەەوُوەو حایاٍُیەةُر يتُریاٍُەةۆەيُةُغخُلاٍەەوُمەرێًَاییُ :ە
 -1دەشتە:ەدەغخُیەپار غخٌەوەچالمطدٍەەەیَگُەهُەُِرێًەەکْردغخانە-ەعێط ق .

 -٢شەرۆك:ەغُرەلەەدەغخُیەپار غخٌەوەچالمطدٍەەەیَگُەهُەُِرێًەەکْردغخانە -عێط قە .ە
 -٣ىیەنیەپەیوەندیدار:ەدەغخُیەپار غخٌەوەچالمطدٍەەەیَگُە .ە

دّّەم :پێناشەكان

-١ەئ اژە و باڵن دەی كێ وی:ەةىطیخیٌەهُوەوىىاەەڵەوەةا َىص ٍُیەلُەيىا ەەٍُلىط ون،ەهُەغطوؽىخص ەدەەیىىٌەوەةُە
ةُؽێكەهُەِاوغٍُگەەەیَگُیەەد دەٍطێٌە .ە

-٢ەپاراشتنی گیانلەبەری كێوی:ەةطیخییُەهُەپار غخَەەُِرحۆرەەواەەڵەوەةا َصەیُلەەلێْیەهُەهٍُىاوچْونە
وەف ةْونەحاەةُُِرەِۆلارێكەةێج،ەوەكەڕ ویەٍایاغایەەیانەحێمص ٍەەەیَگُلُیە .ە

-٣ەپارێزراوی شروشتی:ەوُوەٍاوچُیُیُەلُەُِيْوەچااللییُلاٍەەيطەڤەەحێص ەفُدەػُنەیاٍیؼەغَْرد رە
لط وە،ەةُپێەەحىۆریەپىارێظر وەەغطوؽىخییُلُیەةُيُةُغىخەەپار غىخَەەحُو ویە یىاٍوُةُروەرووەلىەە

ٍاوچُلُەهُەهٍُاوچْونە .ە

-٤ەڕێكەوتننانەی ش ایتس:ەڕێمُوحََىايُیُلەەٍێىْدەو ُحییُەلُەوايىاٍخەەپار غىخَەەحىۆریە یىاٍوُةُروە
ڕووەلُەهُەهٍُاوچْونە .ە

سێیەم :ئانانجەكان

-١ەپار غخَەەواەەڵەوەةا َصەەلێْییُلانەهُەهُەٍاوچْونە .ە

-٢ەپار غخَەەرە ُزیەواەەڵەوەةا َصەەلێْییُلانەوەةُسێْلطدٍیانەهُەؽْێَەەذُو ٍُوەیەحایتُتەوە ٍْخاوە ە

-٣ەؽىىێْ زیەرێىىگُد نەةُوەلُغىىاٍُیەلُەوىىارەزوویەةُسێىىْلطدٍەەوىىاەە ەەلێىىْیەوەةا َىىصەلاٍیانەُِیُە
ةُ ْێطەیەرێمُوحَايُیەغایخعە .ە
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بەشی دّّەم
هەرجەكاًی بەخێْكردى

هاددەی ( :)2نەرجەكانی بەخێوكردنی ئاژە و باڵندەی كێوی:

-١ەوەر طحَەەيۆ ُحەەرەغًەەهُەالیُنەؾُرياٍگُلاٍەەغُرەةُدەغخُەهُەپارێظ اوەویص رەەغُرةُسۆلانە .ە

-٢ەوُوەؽىىْێَُیەلُە یىىاٍوُةُرەلُە(ەوىىاەەڵەوەةا َىىصەیەلێىىْی)ەهىىسەل یىىْەەوُ ُرەهُەٍىىاوەوەیەُِرێىىىەةىىْوە
پێْیػىخُەيىىۆ ُحەەرەغىىًەەهُەدەغىىخُەپێىىصر ةێجە.ەُِروەِىىاەوُ ُرەوىىاەەڵەوەةا َىىصەیەلێىىْیەهُەدەرەوەە

ِاحتێج،ەوُو ەپێْیػخُەيۆ ُحەەؾُريەەالیٍُُەپُیْەٍصیص رەلاٍەەوُوەو حُیەوەر طحتێجە.ە ە

-٣ە دەةێجەپػْهُیەل یٌەوەەيارەیەواەەڵەوەةا َىصەلانەوەحۆریىانەوەٍىاویەز ٍػىخەەوەٍىاویەةىاویەوىاەەڵەوە
ةا َصەلانەهُەپػْهُلُد ەُِةێجە .ە

-٤ە دەةێجەەيارەوەرێمُوحەەيۆ ُحەەڕێگُپێص ٍەەةُسێْلطدٍەەواەەڵەوەةا َصەیەلێْیەوُوەالیٍُىاٍُوەد مەوە
دەز اەيیطییُیەهُغُرەةێج،ەلُەرێتێىص ٍەەةىۆەلىطدووە،ەُِروەِىاەدەةىسەهُەپؾىخەەپػىْهُلُد ەهُەالیُنە

ؽْێَەەل یٌەةَْغطێجەوەيۆروەو ەەەةمطێجە .ە

-٥ەٍاةێجەةُِیچەؽێْەیُكەواەەڵەوەةا َصەیەلێْیەٍاوەوەیەُِرێًەەلْردغخانەةێجە .ە

-٦ە دەةێجەوُوەواەەڵەوەةا َص ٍُەةێجەلُەهُەرێممُوحََايُیەغایخعەڕێگُیەپێصر وە،ەٍاؽىتێجەوُوەوىاەەڵەوە
ةا َص ٍُەةێجەلُەةازر اٍەەلطدنەوەةُسێْلطدٍیانەفُدەػُەلط وەە .ە

-٧ەپێْیػىىخُەهُالیُنەلُغىىەەپػىىتۆرەهُەةُرێىىْەةُر یُحەەڤێخێىىطٍُری،ەچىىاودێطیەحٍُصروغىىخەەواەە ُلىىانە
ةمطێجەوەةُؽێْەیەٍْغط وەؾُرياٍگُلاٍەەەیَگُیەهسەوا اد رەةمطێخُوە،ەدەؽخْ ٍطکەغْدەهُەپاؽىُرەیە

واەە ُلانەوەرةگیطێجەوەلْەپُیٌە(غًاد)ە .ە

-٨ەهُلاحەەزیادةْونەیانەهٍُاوەچْونەپێْیػخُەؾُرياٍگُیەەیَگُیەغَْرەلُیەهسەوا اد رەةمطێخُوەە .ە
بەشی سێیەم
شْێٌی بەخێْكردى

هاددەی (:)3شوێنی بەخێوكردنی ئاژە و باڵندەی كێوی-:

یەكەم :لە ڕووی خۆشگوزەرانی

أ.ەدەةێجەپێؼەِێَاٍەەیانەةُدەغخّێَاٍەەيۆ ُت،ەؽْێَەەةُسێْلطدٍیانەوايادەلط وةێجە .ە

ب.ەةۆەواەە ەەلێىْیەدەةێىجەؽىْێَەەحىایتُتەةُەةُسێىْلطدنەُِةێىجەوەغىَْرد رةێجەوەحُهتٍُىصەلط ةێىج،ە
ُِروەِىىاەپێْیػىىخُەةُەالیٍُىىەەلُمەە()١لىىىەدوورەةێىىجەهُەغىىَْریەؽىىارەو ٍەەوە()٥٠٠مەدوورەةێىىجەهُە

ؽُفايەەغُرەلەەوەغىَْریە ٍْىصەلان،ەةُ مەةىۆەةا َىصەەلێْییُلىانەپێْیػىخُەةُپێىەەحىۆروەفُةىارەیە
ةا َصەلُەؽْێَەەةُسێْلطدٍەەةۆەد ةیٌەةمطێجە.ە ە

ج.ەُِةْوٍەەحێگایُلەەؾط و نەوەلط وەەةۆەواغاٍمطدٍەەحْ ُوەُِ ػْلُوحەەواەەڵەوەةا َصەلانە .ە

د.ەچاٍصنەوەد ةیَمطدٍەەغُرچاوەیەپێْیػجەةۆەهُوەڕ ٍصنەوەد ةیَمطدٍەەواهیمەەپێْیػىجەوەد ةیَمطدٍىەە

ۆؽجەةۆەواەە ُە ۆؽجەسۆرەلانەلُەةُؽێْەیُكەةێجەپێچُو ٍُیەیاغاوەڕێًَاییُەةُرلارەلانەٍُةێجە .ە
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ِى.ەد ٍاٍەەؽْێَەەحایتُتەةۆەواوسْ ردٍُوەەةُؽێْەیُكەلُەةُەواغانەپێەەةگاتەوەپاكەوەساوێٌەةێجە .ە

و.ەد ةیَمطدٍەەؽْێَەەحایتُتەةُەةا َصەوەواەە ُەواوغُلانەوەٍُسۆؽُلانەلُەحێمُ ەەوُو ٍىەەدیىمُەٍُةىٌ،ە
وەەپێْیػخُەؽْێَەەةێچْویەحازەەهُەد یمتْوەلاٍیؼەد ةیٌەةمطێجە.ە ە

ز.ەد ةیَمطدٍەەلُرەغخُیەحایتُتەةُەُِو ە ۆرلسەوە ُرمەلُرەوەوەغاردەلُرەوەەهُەوەرزەەحیاو زەلاٍص ە .ە
دّّەم :لە رووی تەندروشتی

أ.ەدەةێجەغُرچاوەیەِێَانەوەحۆرەلاٍیانەدیاریەةمطێجەوەةُ گُیەپێْیػجەوەدروغخەەحایتُتەةُەل یٌەوە
ِاوردەلطدنەهُەٍاوەوەوەدەرەوەیەُِرێًەەُِةێجەوەٍاةێجەُِ گطیەِیچەحۆرەەٍُسۆؽییُكەةٌە .ە

ب.ەپێْیػخُەواەە ُلانەلۆدیەحىایتُتەةُسۆیىانەُِةێىج،ەةُيُةُغىخەەچىاودێطیەلىطدنەوەةُدو د چىْون،ە
چٍْمُەالیٍُەەڤێخێطٍُریەپێْیػخەەةُز ٍیَەەەيارەەلۆدیەواەە ُلانەدەةێجەةىۆەوەر طحَىەەًٍٍُْلىاٍەە

سْێٌەوەپاؽُڕەەةُيُةُغخەەپؾمَیٌەوەحێػخەەحافیگُیەە .ە

ج.ەهُلاحەەُِةْوٍەەُِرەٍُسۆؽىییُكەهُەڕێىگُیەلُغىەەغُرپُرؽىخیارەوەەةُڕێىْەةُر یُحەەڤێخێىطٍُریە
ٍاوچُلُەوا اد رةمطێخُوەەةُەيُةُغخەەوٍُخايص ٍەەڕێماریەحایتُت،ەچٍْمُەواەەڵەوەةا َصەەلێْییُلىانە

حْوؽەەچٍُصەِاەٍُسۆؽەەدەةٌەوەكەFMD,BRUOELLOSI S,PPRە .ە

د.ەغُرپُرؽىىخەەلىىطدنەوەچىىاودێطیەلطدٍىىەەوىىاەەڵەوەةا َىىصەلانەهُەالیُنەلُغىىەەپػىىتۆریەڤێخێىىطٍُریە
ةُيُةُغخەەچارەغىُرلطدٍەەوىاەەڵەوەةا َىصەەٍُسۆؽىُلانەوەز ٍیَىەەلىاحەەز وزکەوەلْحىانەوەدەريىانە

لطدٍیانە .ە

ِى.ەٍاةێجەةُةسەپطغەەپػتۆریەڤێخێطٍُریەوەدەغخُەهُەؽْێَێمُوەەةۆەؽْێَێمەەدیمُەةگْ زرێَُوەە .ە

و.ەدەةێجەه ُلاحەەهٍُاوچْوٍەەُِرەواەەڵەوەةا َصەیُكەدەغخُەوا اد رەةمطێخُوەەحالْەالیٍُىەەپُیْەٍصیىص رە
وا ىاد رەةمىاحُوەەةىىۆەوُوەیەحْێمىاریەةىۆەةمطێىىج،ەةُيُةُغىخەەز ٍیَىەەِۆلىىارەلُیەوەڕێگىطیەلىىطدنەهُە

حُؽٍُُوەةاڵوةْوٍُوەیەُِرەٍُسۆؽییُكە .ە
هاددەی (:)4

هُلاحەەُِةْوٍەەغُرپێچەەهُەُِرەلامەهُوەيُرحىاٍُیەلُەوايىاەەیەپێمىط ەغىظ یەغىُرپێچیمارەدەدرێىج،ە

ةُپێەەوُوەغظ یُیەلُەهُەالیُنەدەغخُەدیاریەدەلطێجەوەيۆ ُحەەةُسێْلطدنەهُەلُغُلُەوەردە یطێخُوەە ە

هاددەی (:)5

بەشی چْارەم
پێداّیستییەكاى

وُوەلُغُیەد و یەيۆ ُتەدەلاتەپێْیػخُەوُمەپێص ویػخیاٍُەةّێَێج-:

 -1بۆ هاونیشتهانی:

أ.ەٍاغَايُیەةاریەؽارغخاٍەەوەڕە ُزٍايُیەعێط فەەیانەلارحەەٍیؾخًاٍەە .ە

ب.ەلارحەەز ٍیاریەیانەپؾخگیطیەؽْێَەەٍیؾخُحێتْونە .ە
ج.ەدەةسەد ٍیؾخْویەُِرێًەەلْردغخانەةێجە .ە
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د.ەدەةسەپؾخگیطیەالیٍُەەحایتُحًٍُصیەوەر طحتێجە .ە

ِى.ەد و لاریەپێؾمُشەةُەؾُرياٍگُیەەیَگُەدەلاتەهُەپارێظ الانەوەویص رەەغُرةُسۆلانە .ە

و.ەدەةسەپػْهُیەل یَەەالةێجە .ە

ی.ەپێص ٍەەةُ ێََايُەةُەيُةُغخەەپاةٍُصةْونەةُەحُو ویەیاغاوەرێًَاییُلانەهُەوێػخاوەواییَصەد ە .ە

 -2بۆ بیانی:

أ.ەپاغتۆرتەوەغُهًاٍصٍەەلُغایُحەە(إثتاتە هؾشفٖث)ەهُەُِرێًەەلْردغخانە .ە

ب.ەلارحەەز ٍیاریەیانەپؾخگیطیەؽْێَەەٍیؾخُحێتْونە .ە
ج.ەدەةسەد ٍیؾخْویەُِرێًەەلْردغخانەةێجە .ە

د.ەدەةسەپؾخگیطیەالیٍُەەحایتُحًٍُصیەوەر طحتێجە .ە

ِى.ەد و لاریەپێؾمُشەةُەؾُرياٍگُیەەیَگُەدەلاتەهُەپارێظ الانەوەویص رەەغُرةُسۆلانە .ە
و.ەدەةسەپػْهُیەل یَەەالةێجە .ە

ی.ەپێص ٍەەةُ ێََايُەةُەيُةُغخەەپاةٍُصةْونەةُەحُو ویەیاغاوەرێًَاییُلانەهُەوێػخاوەواییَصەد ە .ە

هاددەی (:)6

-١ەيۆ ُحُلُەغا ٍُەٍْکەدەلطێخُوەە .ە

-٢ە ِۆةُیەغطوؽخەەهُەؾُرياٍگُلاٍەەەیَگُەهُەپارێظ اوەویص رەەغُرةُسۆلانەوُرلەەپێىص ٍەەوُمەيىۆ ُحُە
حێتُحسەدەلُنە .ە

-٣ەلُغىىەەةُسێْلىىارەدەحْ ٍێىىجەةێچىىْیە یىىاٍوُةُر نەةؿطەؽىىێجەةُيُرحێىىكەُِيىىانەة ُلىىاٍەەيىىاددەیە
ؽُؽُمەحێتُحسەةماتەوەلوێؾُیەپێص ٍەەيۆهُحەەپێتصرێجە .ە

هاددەی (:)7

لُغىىەەةُسێْلىىارەهُلىىاحەەِێَىىاٍەەوىىاەەڵەوەةا َىىصەیەلێىىْیەهُەدەرەوەیەو تەدەةێىىجەوُمەز ٍیارییىىاٍُە

پێؾمُؽەەؾُرياٍگُیەەیَگُەةمات :ە

أ.ەةُ گُەٍايُوەة و ٍايُیەغایخعەةۆەحُو ویەواەەڵەوەةا َصەەلێْییُلانە .ە
ب.ەڕەز يٍُصیەەیَگُیەەةۆەوُمەةاةُحُەهُەدەغخُەدو یەوردةیَەەة و ٍايُیەغایخعە .ە
ج.ەڕەز يٍُصیەوەڕێگُپێص ٍەەؾطەلُساٍُلانە .ە
د.ەڕەز يٍُصیەوەرێگُپێص ٍەەوەز رەحەەٍاوسۆە .ە
ِىٍ .اویەوُوەلۆيتاٍیاوەو حُیەلُەواەەڵەیانەةا َصەلُیەهسەِاوردەەدەلات،ەهُ ُڵەرێگُپێص ٍەەو حُلُە .ە
هاددەی (:)8

هُەڕێىىگُیەپۆهیػىىەەد رغىىخانەوەەیىىَگُەدەغىىجەةُغىىُرەوُوەةا َىىصەوەوىىاەە ٍُد ەدە یطێىىجەلُەةُپێىىەەوُوە

يُرحاٍُەٍیٌەلُەهُمەرێًَاییُد ەِاحْوە،ەةُپێىەەرێممُوحَىايُیەغىایخعەةُەڕێممُوحَىەەٍێىْ نەدەغىخُیە
ەیَگُوەوەز رەحەەەیَگُیەعێط قەوەةاسچُیەواەە ن،ەؽْێَێمەەحایتُحیانەةۆەد ةیٌەدەلطێجە.ە ە
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هاددەی (:)9

وُولطکەوەرغْياحُیەلُەهُەچْ رەچێْەیەوُمەڕێًَاییُەوەردە یطێج،ەوەكەد ِاتەُِەيارەدەلطێجە .ە

هاددەی (:)10

حُو ویەوُوەلُرەغخاٍُیەهُەلاحەەغُرپێچیص ەدەغخەەةُغىُرد ەدە یطێىج،ەهُەوٍُخىايەەپاةٍُىصەٍُةىْوٍەە

غُرپێچیمارەةُمەڕێًَایُەدەةێخُەيْ مەەدەغخُە .ە
هاددەی (:)11

-١ەةُڕێىىْەةُر یُحەەپۆهیػىىەەد رغىىخانەوەەیىىَگُیەٍىىاوچُلُەوُرلىىەەچىىاودێطیەلىىطدنەةىىۆەپاةٍُىىصةْوٍەە
ةُسێْلار نەةُمەرێًَاییُەدە طٍُەوُغخۆە .ە

-٢ەهُەلاحەەُِةىْوٍەەيىۆ ُتەوەڕەز يٍُىصیەەیَگُیىەەوەپؾىمَیَەەدروغىخەەةُ گٍُايُلىان،ەەپێْیػىخُەهُە
الیُنەةاز ُلانەڕێگطیەهُەِێَانەوەةطدٍەە یاٍوُةُرەلانەٍُلطێجە .ە

-٣ە ةُرێْەةُر یُحەەڤێخێطٍُریەوُرلىەەوا ىاد رةْونەهُەڕەوؽىەەحٍُصروغىخەەوىاەەڵەوەةا َىصەەلێْییُلىانە
دە طێخُەوُغخۆە .ە

هاددەی (:)12

دەلطێجەغکا یەیاغایەەهُغىُرەغىُرپێچیکار ٍەەوُمەرێًَاییىاٍُەةىۆەالیٍُىەەفُز یىەەحىایتُتەپێؾىکُشە

ةکطێجە .ە

هاددەی (:)13

ؾُرياٍگُلاٍەەەیَگُەيايُ ُەهُ ُڵەوُوەؽْێَاٍُد ەدەلُنەلُەڕێگُەپێصر ونەةىۆەؾطەؽىخٌەوەيىايُ ُلطدٍەە
یاٍوُةُریەلێْی،ەوار غخُیەؾُرياٍگُلاٍەەەیَگُەدەلاتەةُەيُةُغخەەدروغخەەؽْێَەەل یٌەوەپػىْهُیە

ل یٌەوەيُرحُلاٍەەحطە .ە
هاددەی (:)14

غُرەلەەدەغخُوەالیٍُەەپُیْەٍصیص رەرەغًەەرغْياحەەپێص ٍەەيۆ ُتەوەٍْکەلطدٍُوەیەيۆ ُتەوەغظ یە

غُرپێچەەد دەٍێٌە .ە
هاددەی (:)15

ةُپێەەیاغاوەرێًَاییُەةُرلارەلانەرێماریەیاغایەەةُر يتُرەغُرپێچیمار نەدە یطێخُةُرە .ە

هاددەی (:)16

وُمەڕێًَاییُەدو ی( )٦٠ڕەەەهُةاڵوکطدٍُوەیەهُەرەەٍايُیەؾُريەە(وەفایعەەلْردغخان)ەلاریەپێصەلطێجە .ە
ە

ئەًدازیار
عبدالرحوي صدیك
سەرۆکی دەستە
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ّەزارەتٔ کار ّ کارّبارٓ کۆهەاڵیەتٔ
ژهارە 5503 :لە 2022/8/9

بەیأً
ژهارە( ٓ)17ساڵٔ 2022

ةُپێٓ ەوُو ەدەغُ حُى ەپێًان ەدر وە ەهُ ەياددەىە()٧ى ەة ُى ە( )٢ەهُ ەیاغایٓ ەوەز رەحٓەکاروکاروةارىە

کۆيُ یُحٓەەيارە()١٢ەغا ٓەە٢٠٠٧ەەة یارياٍص ەةُ :ە
ە

ِ -١ێَاٍُکىىایُى( غىىخرص ث)ەکطدٍىىٓە(ِىىۆةُىەچىىاودێطىەکىىۆيُ یُحٓ)ەغىىُرةُەفُز ىەسىىاٍُفیٌەةىىۆە
ڕ پُر ٍىىىصٍٓەيىىىْوچُىەکُياٍُىىىص يانەوەيىىىۆ ُحٓەةُسێىىىْکُرەوەکەِىىىۆةُیُکٓەحایتُحًٍُىىىصەةُە

کُياٍُص يانەکارواغآٍەةۆەِاو حیانەوەسظيُحکطدٍٓەزیاحطەکُياٍُص يانەوُمەغَْورەە .ە
 -٢وُمەةُیاٍُەحێتُحسەدەکطکەهُرێکُوحٓەةاڵوةْوەٍُوەىەهُرەەٍايُىەؾُريٓە(وەفایعٓەکْردغخان).
ە
ە

کْێستاى هحود عبداللَ
ّەزیرٓ کارّ کارّبارٓ کۆهەاڵیەتٔ

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

ّەزارەتٔ کار ّ کارّبارٓ کۆهەاڵیەتٔ
ژهارە 5673 :لە 2022/8/15

بەیأً
ژهارە( ٓ)18ساڵٔ 2022

ةُپێٓ ەوُو ەدەغُ حُى ەپێًان ەدر وە ەهُ ەياددەىە()٧ى ەة ُى ە( )٢ەهُ ەیاغایٓ ەوەز رەحٓەکاروکاروةارىە

کۆيُ یُحٓەەيارە()١٢ەغا ٓەە٢٠٠٧ەەة یارياٍص ەةُ :ە
ە

-١

ۆریَٓەٍاوىە(ةُرێْەةُر یُحٓەچاودێطىەکۆيُ یُحٓەغُیصەـادق)ەهُەٍاوەغٍُخُرىەفُز ىەغُیصە

ـادقەةۆە(چاودێطىەوە ُؽُپێص ٍٓەکۆيُ یُحٓەغُیصەـادقەە .ە
 -٢وُمەةُیاٍُەحێتُحسەدەکطکەهُرێکُوحٓەةاڵوةْوەٍُوەىەهُرەەٍايُىەؾُريٓە(وەفایعٓەکْردغخان).
ە

ە
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جوِْريت العراق
إللين كْردستاى
الرئيس ە

لرار رلن ( )13لسٌت 2022
الً)ەيٌە هًادةە( هعاؽىطة)ەهقىاٍْنەرواغىثەإفوىٖىەلْردغىخانە
وؾقاەهوفىذٖاتە هًًَْذثەهَاەؾٔە هؿقطةە( و ە
ًە
وةَاءەعوٓەياەؽطعُەةطهًانەلْردغخانەؾٔەحوػخُە العخٖادٕثە هًطفىە()٧ە
ًە
رفىە()١ەهػَثە٢٠٠٥ە هًعصل،ە

ةخارٕزە،٢٠٢٢\٦\٢٢ەفطرٍاەإـص ر:ە ە
ە

الوادة (: )1

الماًْى رلن ( )9لسٌت 2022
لاًْى السياحت في إللين كْردستاى  -العراق

ٕقفصەةاهًفهوراتەو هخعاةٖطە آلحٖثەألػط ضەأذمامەِض ە هقاٍْنە هًعأٍە هًتَٖثەإز وّا -:ە
أوالً:ەاإلقلٌم:ەإفوٖىەلْردغخانە-ە هعط ق.

ثانياً:ەنجلسەالوزراء:ەيخوعەوزر ءە إلفوٖى.

ثالثاً:ەالوزارة:ەوز رةە هتوصٕاتەو هػٖاذث.

رابعاً:ەالوزًر:ەوزٕطە هتوصٕاتەو هػٖاذث.
خامساً:ەالهٌئة:ەِٖاثە هػٖاذث.

سادساً:ەرئٌسەالهٌئة:ەروٖعەِٖاثە هػٖاذث.
سابعاً:ەالهجلس:ەيخوعەإد رةە هّٖاث.

ثامناً:ەالهدًرًةەالعانة:ە هًصٕطٕاتە هعايثەهوػٖاذثەؾٔە هًراؾظاتەو إلد ر تە هًػخقوث.

تاسعاً:ەالصٌاخة :ەغؿطەوحَقنەؽشؿەأوەيخًْعثەأؽشاصەهًصةەيؤفخىثەهؼىطضە هط ذىث،ەأوە هخػىوٖث،ەأوە
الغىىخخًامە هَؿػىىٔەأوە هخػىىصي،ەأوەيؾىىاِصةە هًْ فىىوە ألثطٕىىثەأوە أليىىالٌە هخكرٕشٖىىثەأوە أليىىالٌە

هصَٕٖثەأوە هًَاظطە ههتٖعٖث،ەأوە هطٕاكث،ەأوە هعىجە هفرٔ،ەأوەأيەيْكْعەآسطەيًاثن .ە
ً
ً
ً
،ەيومىاە
ـىهَاعٖا
ءەألىانەنتٖعٖىاەأمە
عاشرااًً:ەالهنطقةەالصٌاخٌة:ەأيەيمانەٕفودەهوؼطضە هػىٖاذٔەغىْ
ً
ً
ً
ەأمەيشخوها .ە
ەأمەساـا
عايا

حاديەعصا:ەالهؤشصةەالصٌاخٌة:ەحؾًنە هؾطلاتەو هًماحبەو هْلاالتە هػٖاذٖثە هخٔەحَظىە هػؿط تەأوە
حصٕطە هشصياتەو هَؾاناتە هػٖاذٖث،ەغْ ًءەألاٍجەعايثەأمەساـثەأمەيشخوهث.ە ە

ثانيەعصا:ەالصائح:ەؽشؿەنتٖعٔ،ەيْ نٌەأوەأحَتٔ،ەَٕخقنەيٌەيرنەإفايخُەإهٓەيَهقثەغٖاذٖثەهًصةە
يرصدةەوهؼطضەغٖاذٔ.ە ە

ثالثەعصا:ەالهشروعەالصٌاخي:ەأيەيؾطوعەؾٔەيخالە هػٖاذثەٕقامەيٌەفتنەؽشؿەنتٖعٔەأوەيعَْي،ە
عامەأوەساصەأوەيشخوم .ە
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رابعەعصا:ەاىشتثهارەالصٌاخي:ە غخثًارەرأسە هًالە هتؾطيەو هًاهٔەيٌەفتنەؽشؿەنتٖعىٔەأوەيعَىْيە
إلفايثەوحهْٕطە هقهاعە هػٖاذٔەؾٔە إلفوٖى .ە

خامسەعصا:ەالنشاطەالصٌاخي:ەٕؾًنە هَؾاناتە هخٔەحقامەؾٔە هًَانـە هػٖاذٖثەيىٌەفتىنە هًؤغػىاتە
هػٖاذٖثەأوەيٌەفتنەيخًْعاتەوأؽشاصەآسطٌٕ.

سادسەعصا:ەالهرشدەالصٌاخي:ە هؾشؿە هًخازەيٌەفتنە هّٖاثەوٕخْهٓەيًّثەإرؽادە هػٖاح .ە
الوادة (: )2

ًهدف هذا القانون إلى نا ًأتي-:

أوالً:ە حَظٖىە هقهاعە هػٖاذٔەؾٔە إلفوٖىەةًاەٕخػىصەدورهە الفخفىاديەو هرٖىْيەو هثقىاؾٔە هتٖاىٔەؾىٔە
هراكطەو هًػخقتن .ە

ثانيراً:ەحهىىْٕطە هقهىىاعە هػىىٖاذٔ،ەو هعًىىنەعوىىٓەحىىضبە ٍختىىاهە هػىىٖاحەةاهخَػىىٖـەيىىوە هخّىىاتە هثقاؾٖىىثە
و هخط ثٖىىثەو هًْغىىْعٖثەذ تە هعىفىىث،ەوحعظٕىىظەدورە هقهىىاعە هعىىامەو هشىىاصەو هًشىىخومەوحؾىىخٖوە

رؤوسە أليْ لە هْنَٖثەو ألحَتٖثەعوٓە الغخثًارەؾٔە هقهاعە هػٖاذٔ .ە

ثالثاً:ەحَظٖىە هخَػٖـەو هعًنە هخمايؤەةٌٖە هًؤغػاتە هرمْيٖثەوػٖطە هرمْيٖثە هص سوٖثەو هشارحٖثە
ذ تە هعىفثەهؼطضەحهْٕطە هقهاعە هػٖاذٔەؾٔە إلفوٖى .ە

الوادة (: )3

أوالً:ەهخرقٖـەأِص وەِض ە هقاٍْنەحخْهٓەِٖاثە هػٖاذثە هًّامەو هفىذٖاتە آلحٖث -:ە

 -١وكوە هشهمە الغخط حٖخٖثەوةط يجە هعًنە هػَْٕثە هشاـثەةاهػىٖاذثەوحًَٖىثە هًَىانـە هػىٖاذٖثە
وحَؿٖضِا،ەةعصەيفادفثە هْز رةەعوّٖا.

 -٢وكوە هًْ ـؿاتەو هؾطوطە هؿَٖثەو هًعًارٕثە هرصٕثثەوكًانەيط عاحّىاەؾىٔە هًؾىارٕوە هػىٖاذٖث،ە
ً
هػٖاذٖثەوؾقاەهوًعإٖطە هصوهٖثەةاهخَػىٖـەيىوە هخّىاتە
وإعص دەٍظامەحفَٖؽە هًؤغػاتەو هًؾارٕوە
ذ تە هعىفث.

 -٣يَدەإحازةەعًنە أليالٌەو هًؤغػاتە هػٖاذٖثەةًْحبە هقْ ٌٍٖەو هخعوًٖاتە هَاؾضةەةاهخَػىٖـەيىوە
هخّاتەذ تە هعىفث.

 -٤إعهاءەعصمە هًًاٍعثەإلفايثە هًؾارٕوە هػٖاذٖثەةًْحبەفاٍْنە الغخثًارە هَاؾىضەؾىٔە إلفوىٖىەويىَدە
إحازةەإفايثە هًؾارٕوە هفؼٖطةەؾٔەيخالە هػٖاذثە هخىٔەالەحعىصەيؾىارٕوە غىخثًارٕثەةاهخَػىٖـەيىوە
هخّاتەذ تە هعىفث.

 -٥يط فتثەوحؿخٖؼە أليىالٌە هػىٖاذٖثەوحْحّّٖىاەٍرىْەحرػىٌٖەحىْدةە هشىصياتە هػىٖاذٖثەوحهىْٕطە
هَؾاناتە هػٖاذٖثەؾٔە هقهاعە هعامەو هشاصەو هًشخوم.

 -٦رؾقە الغخثًارەؾٔە أليالٌە هػٖاذٖثە هخٔەحًخوكەأغعەحضبە هػٖاحەأليەيخالەآسطەػٖطەيؾىارٕوە
هًخالە هػٖاذٔ.
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 -٧إفط رەوكوە هَؾاناتە هػىٖاذٖثەهقفوىٖىەلعىيىثە(ةط ٍىص)ەد سوٖىثەوحَظىٖىە هًّطحاٍىاتە هػىٖاذٖثە
رةەةَاءەعوٓە فخط حە هّٖاث.
هصوهٖث،ەةًْحبەحعوًٖاتەحفصرِاە هْز
ً

ٍ -٨ؾطە هثقاؾثە هػىٖاذٖثەوإعىص دە هىصهٖنە هػىٖاذٔە هىْرفٔەو إلهمخطوٍىٔەؾىٔەؽىمنە(حهتٖىـ)ەسىاصە
ةاأليالٌەو هًؾارٕوە هػٖاذٖثەهقفوٖى.

 -٩حكغىىٖعەيط لىىظەيخشففىىثەوحؾىىخٖوەو فخىىط حەؾىىخدە هًعاِىىصەو هًط لىىظەهخىىصرٕبەيَخػىىتٔە هًخىىالە
هػٖاذٔەؾٔە هقهاعە هعامەو هشاصەو هًشخوم.

 -١٠هًؾارلثەؾٔەٍؾاناتە هًَظًاتە هػٖاذٖثە هعاهًٖثە هًشخفثەو هًىؤحًط تەو هًَاغىتاتەو هًعىارضە
هصوهٖثە هشاـثەةاهَؾاطە هػٖاذٔەةعصەيْ ؾقثە هْز رة.

 -١١حكغٖعەيماحبە هًعوْياتەو هخًَٖثە هػٖاذٖثەؾٔە هًهار تەو هًَاؾضە هرصودٕثەو أليىالٌە هىزيىثە
ألسطىەةاهخَػٖـەيوە هخّاتەذ تە هعىفث،ەو غخشص مەأغاهٖبە هصعإىثە هًخَْعىثەهؼىطضە هخعطٕىؽە

ةاأليالٌە هػٖاذٖث.

 -١٢إعص دەو فخط حەيػْدةە هخعوًٖاتە هشاـثەةاهقهاعە هػٖاذٔەؾٔە إلفوٖى.

 -١٣هعًنەعوٓەإٕفالە هشصياتە هىزيثەإهٓە أليالٌەو هًَانـە هػٖاذٖثەةاهخَػٖـەيوە هخّاتەذ تە هعىفث .ە
 -١٤أيەيّامەأسطىەو ردةەؾٔەِض ە هقاٍْنەو هقْ ٌٍٖە ألسطىە هَاؾضةەؾٔە إلفوٖىەحخعوـەةخَؾٖمەوحهْٕطە
هقهاعە هػٖاذٔ.

الً)ەيٌەِضهە هًادةەةخعوًٖاتە
ثانياً:ەٕرصدەحْزٕوەوحفَٖؽە هًّامەو هفىذٖاتە هًؾارەإهّٖاەؾٔە هؿقطةە(أو ە
ٕفصرِاە هْزٕطە غخَاد ً ەإهٓەِض ە هقاٍْنەوفاٍْنەوز رةە هتوصٕاتەو هػٖاذثە هَاؾضەؾٔە إلفوٖى .ە

الوادة (:)4
ءەةَاءەعوٓە فخط حە هْز رةەحكغٖعەؽطلاتەعايثەأوەيشخوهثەؾىٔە هًخىالە هػىٖاذٔە
أوالً:ەهًخوعە هْزر
ً
ةًْحبە هقْ ٌٍٖە هَاؾضةەؾٔە إلفوٖى .ە

الً)ەيٌەِضهە هًادةەةاالغخقىلە هًاهٔەو إلد ري،ەوحىَظىە
ثانياً:ەحخًخوە هؾطلاتە هًؾارەإهّٖاەؾٔە هؿقطةە(أو ە
حؾمٖىحّاەويّايّاەو سخفاـاحّاەةَظامەٕفصرهەيخوعە هْزر ءەهّض ە هؼطض .ە

الوادة (:)5

أوالً:ەَٕظىە هخفَٖؽە هًشخؿەةاهًؤغػاتە هػٖاذٖثەوؽطوطە إلحازةە هػٖاذٖثەو هخَىازلەعىٌە إلحىازةە
هؼطضەةَاءەعوٓە فخط حە هّٖاث .ە
ةخعوًٖاتەحفصرِاە هْز رةەهّض ە
ً

هػٖاذٖثەأعًاهّاەوٍؾاناحّاەةَاءەعوٓەإحازةە هّٖاث .ە
ثانياً:ەحًارسە هًؤغػثە
ً

ثالثاً:

ٕ -١قصمەنوبە هرفْلەعوٓەإحازةەعًنە هًؤغػثە هػىٖاذٖثەإهىٓە هًىصٕطٕاتە هعايىثەهوػىٖاذثەؾىٔە
هًراؾظاتەو إلد ر تە هًػخقوث.

الً)ەيٌەِضهە هًادة،ە()٢ەغَخانەفاةوخانەهوخخصٕص.ە
 -٢يصةە إلحازةە هْ ردةەؾٔە هؿقطةە(أو ە

رابعاً:ە الەٕخْزە هخَازلەعٌەإحازةەيؤغػثەغٖاذٖثەإهٓەيؤغػثەأسطىەإالەةًْ ؾقثە هّٖاث .ە
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الوادة ( :)6تلتزم الهؤشصة الصٌاخٌة بها ًأتي-:

أوالً:ەيًارغثەٍؾاناحّاەذػبە السخفاصە هًرصدەؾٔەإحازحّا .ە

ثانياً:ە حظوٕصە هّٖاثەةاهًعوْياتەعٌەنطٕـە هًىصٕطٕاتە هعايىثەذىْلەسههّىاەوةط يخّىاە هػىٖاذٖثەفتىنە
حَؿٖضِا .ە

ثالثاً:ەحظوٕصە هّٖاثەةًعوْياتەذْلە هػٖاحەوأيەيعوْياتەأسطىەحخعوـەةاهػٖاذثەعٌەنطٕـە هًىصٕطٕاتە
ً
هّٖاثەلخاةٖا.ە ە
هعايثەإذ ەنوتخّاە

رابعاً:ەحقصٕىە هخػّٖىتەألػط ضە هًط فتثەو هخؿخٖؼ .ە

خامسراً:ەحؾىىؼٖنە ألٕىىصيە هعايوىىثە هص سوٖىىثەةَػىىتثەالەحقىىنەعىىٌە()%٧٥ەسًىىعەوغىىتعٌٖەيىىٌە هًاوىىث،ەعىىص ە
هًؾارٕوە هخٔەحرخاجەإهٓەحشففاتەساـثەوإٔصيەعايوثەستٖطةەؽطٕهثەعصمەحْ ؾطِاەؾىٔەإفوىٖىە

لْردغخان .ە

سادساً:ەأيە هخظ ياتەأسطىەحَظىەةخعوًٖاتەأوەحلٖؿّاە هّٖاثەؾٔە هعقصە هًتطمەةًَّٖا .ە
الوادة (:)7

أوالً:ە حؤغعە هًَانـە هػٖاذٖثە الـهَاعٖثەو هًط ؾـە هًقايثەعوٓە هًَانـە هػٖاذٖثە ههتٖعٖثەةإحازةە

رةەةَاءەعوٓە فخط حە هّٖاث .ە
هّٖاث،ەوحرصدەؽطوطەإحازةە أليالٌە هػٖاذٖثەةخعوًٖاتەحفصرِاە هْز
ً

ثانياً:ەٕقصمەنوبە هرفْلەعوٓەإحازةەحكغٖعە أليالٌە هػٖاذٖثەإهٓە هًصٕطٕثە هعايث .ە

ثالثاً:ەحوخظمە أليالٌە هػٖاذٖثەةخقصٕىە هخػّٖىتەألػط ضە هًط فتثەو هخؿخٖؼ .ە
الوادة (:)8

أوالً:ە حمْنەيًارغثەعًنە هًطؽصە هػٖاذٔەةإحازةەيٌە هًصٕطٕاتە هعايثەهّٖاثە هػٖاذث،ەوحرىصدەؽىطوطە
رةەةَاءەعوٓە فخط حە هّٖاث .ە
إلحازةەةخعوًٖاتەحفصرِاە هْز
ً

ثانياً:ەٕوخظمە هًطؽصە هػٖاذٔەةًاەٕكحٔ -:ە
ً
إلرؽاديەوؾقاەهوؾطوطەو إلحط ء تە هْ ردةەؾٔەإحازحُ.
 -١يًارغثە هعًنە
 -٢حهتٖـە هقْ عصە هًَّٖثەهوعًنە إلرؽادي.
 -٣إٔثە هخظ ياتەأسطىەحَظىەةخعوًٖات.

الوادة (:)9

أوالً:ەذقْقەوو حتاتە هػاودەيفاٍثەةًْحبە هقْ ٌٍٖە هَاؾضةەؾٔە إلفوٖىەو الحؿافٖاتە هصوهٖثە هًفادقە
عوّٖا .ە

ثانياً:ەحخشضە هّٖاثە هخص ةٖطەهلًانەذقْقە هػاودەفتنە هًؤغػاتەو أليالٌە هػٖاذٖث .ە

ثالثاً:ەإذ ەأحطيەٍْعە هَؾاطە هػٖاذٔەذ حُەيٌەفتنەألثطەيٌەيؤغػثەغٖاذٖث،ەحمْنەحًٖعّىاەيػىؤوهثە
ً
حلايَٖاەعٌەحعْٕقەأيەسهكەأوەيشاهؿثەٍاحخثەعىٌە هعًىنە هًؾىخطكەهّىضهە هًؤغػىاتەحىؤديەإهىٓە
إلكط رەةاهػاود .ە
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الوادة (:)10

أوالً:ەحًَدە هَظطەؾٔە هصعاوىە هًصٍٖثەؾٔەيخالە هػٖاذثەو هؿفنەؾّٖاەيٌەفتنە هًرالىەـؿثە الغخعخال .ە
ثانياً:ەحؤغعەؽعتثەؽطنثە هػٖاذثەؾٔە هًَانـە هػٖاذٖثە هخٔەحلىەيطلىظ ً ەهوؾىطنث،ەيًّخّىاەذًإىثە

هػٖاحەو هًَانـە هػٖاذٖث .ە

الوادة (:)11

حعافبە هًؤغػثە هػٖاذٖثەةاإلػىقە هًؤفجەوةؼط يثەالەحقنەعٌە()١,٠٠٠,٠٠٠ەيوْٖنەدَٕارەوالەحظٕىصەعوىٓە
ثاٍٖا)ەيٌە هًادةە()٥ەو هًادةە()٦ەيٌەِض ە هقىاٍْن،ەأوە
()٢,٠٠٠,٠٠٠ەيؤٍْٖەدَٕارەإذ ەساهؿجەأذمامە هؿقطةە( ًە
فصيجەهوّٖاثەيعوْياتەووثاوـەػٖطەـرٖرثەهؼطضە هرفْلەعوٓە إلحازة .ە

الوادة (:)12

أوالً:ەحعافبە هًؤغػثە هػٖاذٖثەةؼط يىثەالەحقىنەعىٌە()١٠٠,٠٠٠ەياوىثەأهىؽەدَٕىارەوالەحظٕىصەعوىٓە()٢٠٠,٠٠٠ە
ياوخٔەأهؽەدَٕارەعٌەلنەْٕمەحكسٖطەعٌەحخصٕصەإحازةە هعًن .ە

ثانيراًً:ەؾل ً
الً)ەيٌەِضهە هًادة،ەإذ ەيلجەيصةەحظٕىصەعوىٓە()٦٠ە
ىەعٌەؾطضە هعقْةثە هْ ردةەؾٔە هؿقطةە(أو ە
ً
غخٌٖەْٕياەعوٓەعصمەحخصٕصەإحىازةە هًؤغػىثە هػىٖاذٖثەدونەعىضرەيؾىطوعەةعىصەإٍىض رِاەٕؤحىنە
حخصٕصەإحازحّاەهًصةە()٣ەثىثثەأؽّط،ەوعَصە الغخًط رەعوٓەعصمە الهخظ مەحؤحنەإحازحّاەهًصةەالەحقنە

عٌە()١ەغَثەو ذصة،ەوالەٕػًدەهّاەةاهعًنەسىلەِضهە هؿخطة .ە
الوادة (:)13

حعافىىبەةؼط يىىثەالەحقىىنەعىىٌە()١,٠٠٠,٠٠٠ەيوٖىىْنەدَٕىىارەوالەحظٕىىصەعوىىٓە()٢,٠٠٠,٠٠٠ەيوٖىىٍْٔەدَٕىىارەلىىنەيىىٌە
ً
ةعا)ەيٌە هًادةە()٥ەيىٌە
هخَازلەةًَّٖاەسىؾاەهوؿقطةە(ر ًە
هًؤغػثە هًخَازهثەو هًؤغػثە هًخَازهثەهّاەإذ ەحىە

ِض ە هقاٍْن .ە
الوادة (:)14

ً
ثىثىٌٖەْٕيىاەوةؼط يىثەالەحقىنەعىٌە
حعافبە هًَهقثە هػٖاذٖثەةاإلػىقە هًؤفجەهًصةەالەحظٕىصەعوىٓە()٣٠ە

الً)ە
()٥٠٠,٠٠٠ەسًػًاوثەأهؽەدَٕارەوالەحظٕصەعوٓە()١,٠٠٠,٠٠٠ەيوْٖنەدَٕىارەإذ ەساهؿىجەأذمىامە هؿقىطحٌٖە(أو ە
ثاهثا)ەيٌە هًادةە()٧ەيٌەِض ە هقاٍْنەأوەفصيجەهوّٖاثەيعوْياتەووثاوـەػٖطەـرٖرثەهؼطضە هرفْلە
و( ًە
عوٓە إلحازة .ە

الوادة (:)15

أوالً:ەٕعافبە هًطؽصە هػٖاذٔەةؼط يثەالەحقنەعٌە()٢٥٠,٠٠٠ەيىاوخٌٖەوسًػىٌٖەأهىؽەدَٕىارەوالەحظٕىصەعوىٓە
الً)ەيٌە هًادةە()٨ەيٌەِىض ە هقىاٍْنەأوەفىصمە
()٥٠٠,٠٠٠ەسًػًاوثەأهؽەدَٕارەإذ ەساهؽەذمىە هؿقطةە(أو ە
هوّٖاثەيعوْياتەووثاوـەػٖطەـرٖرثەهؼطضە هرفْلەعوٓە إلحازة .ە

ثانياً:ەٕعافبە هًطؽصە هػىٖاذٔەةؼط يىثەالەحقىنەعىٌە()١٠٠,٠٠٠ەياوىثەأهىؽەدَٕىارەوالەحظٕىصەعوىٓە()٢٥٠,٠٠٠ە
ثاٍٖا)ەيٌە هًادةە()٨ەيٌە
ياوخٌٖەوسًػٌٖەأهؽەدَٕارەعٌەلنەيشاهؿثەهىهخظ ياتە هْ ردةەؾٔە هؿقطةە( ًە
ِض ە هقاٍْن .ە
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الوادة (:)16

أوالً:ەٕلاعؽەيتوغە هؼط يثەعَصەحمط رە هًشاهؿاتە هْ ردةەؾٔە هًْ دە()١١ەو()١٣ەو()١٤ەو()١٥ەيٌەِض ە هقاٍْن .ە

الً)ەيىٌەِىضهە
ثانياً:ە إذ ە غخًطە هًشاهؽەعوٓە هًشاهؿاتە هْ ردةەؾىٔە هًىْ دە هًؾىارەإهّٖىاەؾىٔە هؿقىطةە(أو ە
هًادة،ەحْفؽەإحازحُەهًصةەيؤفخثەأوەحوؼٓ .ە

الوادة (:)17

أوالً:ەٕخًخوەروٖعە هّٖاثەأوەيٌەٕشْهُەغىوهثەؾىطضە هعقْةىاتە هىْ ردةەؾىٔەِىض ە هقىاٍْنە غىخَاد ً ەإهىٓە
حْـٖثەهخَثەحؾموّاە هّٖاثەأوە هًصٕطٕثە هعايثەهّض ە هؼطض .ە

ثانياً:ەحشلوەفط ر تەؾطضە هعقْةاتەةًْحبەأذمامەِض ە هقاٍْنەهوهعٌەأيامە هًرمًثە إلد رٕثەةًْحبە
ً
ثىثٌٖەْٕياەيٌەحكرٕزەحتوٖؼّا .ە
أذمامەفاٍْنەيخوعە هؾْرىە هَاؾضەؾٔە إلفوٖىەسىلەيصةە()٣٠ە

الوادة (:)18

الەٕرْلەؾىطضە هعقْةىاتە هىْ ردةەؾىٔەِىض ە هقىاٍْنەدونەؾىطضەأيەعقْةىاتەأسىطىەو ردةەؾىٔەفىاٍْنە
هعقْةاتە هَاؾضەؾٔە إلفوٖى .ە

الوادة (:)19
أوالً:ەٕرصدە يقص رەرغىەيىَدەوحخصٕىصەإحىازةەيًارغىثەعًىنە هًؤغػىاتەو أليىالٌە هػىٖاذٖثەو هًطؽىصە
هػٖاذٔەةَظامەٕفصرهەيخوعە هْزر ء .ە

الً)ەيىٌە
ثانياً:ەحشفؿەٍػتثە()%٣٠ەثىثٌٖەيٌە هًاوثەيٌەيقص رە هْ رد تە هًخرفوثەةًْحبە هؿقطةە(أو ە

ِضهە هًادةەألػط ضەحهْٕطە هقهاعە هػٖاذٔ .ە
الوادة (:)20
حرص دەؽطوطەويْ ـؿاتەوحشففاتە أليالٌە هػٖاذٖثە هًؾًْهثەةكذمامەِىض ە هقىاٍْنەةخعوًٖىاتەيىٌە
فتنە هْز رة .ە

الوادة (:)21

أوالً:ە ٕخىەإنؿاءە ألر كٔە هظر عٖثەهوًؾارٕوە هػٖاذٖثەؾٔەكْءە هقْ ٌٍٖە هَاؾضةەؾىٔە إلفوىٖىەةعىصەعىصمە
يًاٍعثەوز رةە هظر عثەو هًْ ردە هًاوٖثەهؼطضەحَؿٖضە هًؾارٕوە هػٖاذٖث .ە

ثانياً:ەةاغخثَاءە ألر كٔە هظر عٖث،ەهوْز رةەةاهخَػٖـەيوە هْز ر تەذ تە هعىفثەحشفٖؿەإٔثەأرضەأسطىە
ألػط ضەحَؿٖضە هًؾارٕوە هػٖاذٖث .ە

الوادة (:)22
ً
ً
ەـطؾاەإفايثە هًؾارٕوە هػٖاذٖثەةًْ ؾقىثە هّٖاىثەةًْحىبەأذمىامەِىض ە
هًًوْلثەيوما
أوالً:ەهًاهكە ألرضە
هقاٍْنەيوەيط عاةە هًْفوە هخؼط ؾٔەوؾٔەإنارەغٖاغثەحًَٖثە هقهاعە هػٖاذٔەؾٔە إلفوٖى .ە

غخثَاءەيٌەأذمامە هقاٍْنەرفىە()١ەهػَثە،٢٠٠٨ە
ثانياً:ەهفاذبەذـە هخفطوەؾٔە ألر كٔە هًًوْلثەهوصوهثەو
ً
إفايثەيؾطوعەغٖاذٔەعوٓەيػاذثەالەحخخاوزە()%٢٠ەعؾطٌٕەيٌە هًاوىثەيىٌەيخًىنەيػىاذثە ألرضە
ةَاءەعوٓەنوتُەو فخىط حە هّٖاىثەةعىصەعىصمەيًاٍعىثەوز رةە هظر عىثەو هًىْ ردە هًاوٖىثەويْ ؾقىثەيخوىعە

هْزر ء،ەيقاةنەأحطةەٕرصدەيقص رِاەةخعوًٖاتەيٌەفتنەوزٕطە هًاهٖثەو الفخفادەةاهخَػٖـەيوە هْزٕط .ە
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ثالثاً:ەهفاذبەذـە هخفطوەؾٔە ألرضە هخٔەحقنەيػاذخّاەعٌە()٥ەسًػثەدوًٍاتەحرْٕنەٍػتثە()%٥٠ە

سًػٌٖەيٌە هًاوثەيٌەيػاذثە ألرضەإهٓەيؾطوعەغٖاذٔەةاهؾطوطەو إلحط ء تەذ حّاە هْ ردةەؾٔە
ثاٍٖا)ەيٌەِضهە هًادةەؽطٕهثە هخظ يُەةاهرؿاظەعوٓە هًرًٖاتە ههتٖعٖثەو الهخظ ياتە هتٖاٖث .ە
هؿقطةە( ًە

الوادة (:)23

أوالً:ەهوّٖاثەإٕخارە ألر كٔە هًشففثەهألػط ضە هػٖاذٖثەهوًؾارٕوە هػٖاذٖثەذفط ً  .ە
ثانياً :ە

ىتقاەعىىٌەنطٕىىـە هخّىىاتەذ تە
 -١حرخػىىبەيىىصةەعقىىصەإٕخىىارە ألرضەو هًؾىىطوعە هػىىٖاذٔ،ەو هًرىىصدةەيػى ًە
هعىفث،ە عختار ً ەيٌە هْٖمە هخاهٔە إللًالەأوەحطيٖىە هًؾىطوع،ەوحػىخْؾٓەأحىطةەيىصةەإلًىالە هًؾىطوعە
عوٓە ألرض.

 -٢إذ ەحَازلەـاذبە هًؾطوعەعٌەيؾطوعُەأوەهىەٕطػبەؾٔەحخصٕصەعقصه،ەٕخىەإٕخارهەةاإلٕخارە هعؤَ.
-٣

ەأ -ؾًٖاەعص ەعقْدە هًػانرث،ەٕخْزەحًصٕصەعقْدەإٕخارە أليالٌەو هًؾارٕوە هػٖاذٖثە هخٔەحقنەيصحّاە

عٌە()١٥ە سًعەعؾطةەغىَثەيىٌەفتىنە هّٖاىثەهًىطةەو ذىصة،ەؽىطٕهثەأنەالەحخخىاوزە هًىصةە ألـىوٖثە
ً
هًًصدةەيعاە()١٥ەسًعەعؾطةەغىَث،ەوإعىادةەحقىصٕطە هتىصلە هرقٖقىٔەةًْحىبە إلحىط ء تە
و هًصةە
هْ ردةەؾٔە هقاٍْنەرفىە()١ەهػَثە.٢٠٢١

ةَاءەعوٓە فخط حە هّٖاثەوةًْ ؾقثە هْزٕط .ە
ە
ب -حرصدەيصةەويقص رە هتصلەوؽطوطە هخًصٕصە ً

الوادة (:)24
أوالً:

 -١حَظطە هّٖاثەعىٌەنطٕىـەهخَىثەحرىصدەحؾىمٖوّاەةخعوًٖىاتەحفىصرِاە هىْز رةەهّىض ە هؼىطض،ەؾىٔەنوىبە
ً
هضيەٕػخثًطەغٖاذٖاەعوٓەأيْ لە هصوهثەةعقصەؾٔە هًَانـە هَايٖثەوالەحرقىـەيؾىطوعُەيىاە
هًػخكحطە
ـطوەعوُٖەوٕهوبەإعؿاوُەيٌە ألحطة.

 -٢إذ ەحْـوجە هوخَثەةعصە هخقٖٖىەإهٓەأنە ههوبەٕخلًٌەؽططە إلعؿاء،ەحقْمەةافخط حە إلعؿاءەيٌە ألحطةە
إهٓە هْزٕط.

ٕ -٣قىطرە هىْزٕطە إلعؿىاءەهًىصةەيرىىصدةەؾقىمەالەحظٕىصەعوىٓەغىىَخٌٖەهخرقٖىـە هًفىورثە هعايىثەو هخًَٖىىثە
هػٖاذٖثەؾٔە هًَانـە هَايٖث.

ثانياً:ەهوّٖاثەةعصەيْ ؾقثە هىْز رةەحًصٕىصەيىصةەعقىْدە هًؾىارٕوە هػىٖاذٖثە هًىكحْرةەؾىٔە هقىطى،ەإذ ەهىىە
ٕخرقـەرأغًالە هًؾطوعەسىلەيصةە إلٕخارەةعصەحَؿٖضەٍػتثە()%١٠٠ەياوثەيٌە هًاوثەيىٌە هًؾىطوعە
ً
وؾقاەهصر غثە هخصوىە الفخفادٕث .ە

الوادة (:)25

أوالً:ە ٕرـەهوؾشؿە هضيەٕشفؿەهُەأرضەةتصل،ەةٖوە هًؾىطوعەأوە هًمىانە هػىٖاذٔە هًقىامەعوّٖىاەةعىصە
إلًاهُەةَػتثە()%١٠٠ە ياوثەيٌە هًاوثەةصونە ألرضەإهٓە هؼٖطەةًْ ؾقىثە هّٖاىثەوةؾىططەزٕىادةەٍػىتثە

()%٢٠ەعؾطٌٕەيٌە هًاوثەيٌە ألحطةە هػَْٕثەهألرض .ە
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ثانيراًً:ەألـرابە هًؾارٕوە هػىٖاذٖثە هىضٌٕەألًوىْ ەؾىٔە ألفىنە()%٥١ەإذىصىەوسًػىٌٖەيىٌە هًاوىثەيىٌە
يؾارٕعّىەإدسالەؽطٕكەيعّىەهؼطضەإلًالە هًؾطوع .ە

بناء على اقتراح الهٌئة تعلٌهات لتنظٌم نا ًأتي-:
الوادة (ً :)26صدر الوزًر ً
أوالً:ەيط فتثەوحؿخٖؼە هًؤغػاتە هػٖاذٖث .ە

ثانياً:ەؾخدە هًعاِصەو هًط لظە هشاـثەةاهخصرٕبە هػٖاذٔەؾٔە هقهاعە هعامەو هشاصەو هًشخوم .ە

ثالثاً:ە يَدەإحازةە هًؾارٕوە هػٖاذٖثەةًْحبەٍظامەحْزٕوە هْفجەةاهخعاونەيوەوز رةە هًاهٖثەو الفخفاد .ە

رابعاً:ەإعص دە هصهٖنە هػٖاذٔ .ە

خامساً:ەحرصٕصەأوفاتەةصءەو ٍخّاءە هؿعاهٖاتەو هَؾاناتە هػٖاذٖثەؾٔە أليالٌە هػٖاذٖث .ە

الوادة (:)27
أوالً:ە حمْنە هًؾىارٕوەو هًؤغػىاتە هػىٖاذٖثە هخىٔەحقىوەكىًٌەحفىَٖؽە الغىخثًارە هػىٖاذٔەيؾىًْهثە
ةاإلعؿاء تە هًقطرةەهًؾارٕوە الغخثًارەةًْحبە هقْ ٌٍٖە هَاؾضةەؾٔە إلفوٖى .ە
الً)ەيٌەِضهە هًادةە هطغْياتە هشاـثەةًًارغثە هًَّث.
ثانياً:ەالەحؾًنە إلعؿاء تە هْ ردةەؾٔە هؿقطةە(أو ە

الوادة (:)28
ً
حػعاەوأرةعٌٖەيٌە هًاوثەيٌەرأغىًالە
حػخنەأغّىەؽطلثە(ویَؾکس)ە هًػاًِثە هًشخوهثە هتاهؼثە()%٤٩ە
هؾطلثەو هًػىخوثەةاغىىەوز رةە هًاهٖىثە هعط فٖىث،ەةاغىىە هىْز رةەدونەةىصلەوحعؿىٓەٍقىنە هخػىخٖنەيىٌە

هلط وبەو هطغْيات .ە
الوادة (:)29
هْزٕط،ەةَؿػُەأوەةَاءەعوٓە فخط حە هّٖاث،ە هخعوًٖاتە هىزيثەهخػّٖنەحَؿٖضەأذمامەِض ە هقاٍْن .ە
ًە
ٕفصرە
الوادة (:)30
عوٓە هخّاتەذ تە هعىفثەحَؿٖضەأذمامەِض ە هقاٍْن.
الوادة (:)31
الەٕعًنەةَؿەأيەفاٍْنەأوەفط رەٕخعارضەوأذمامەِض ە هقاٍْن.
الوادة (:)32
َٕؿضەِض ە هقاٍْنەيٌەحكرٕزەٍؾطهەؾٔە هخطٕصةە هطغًٖثە(وفاووەلْردغخان) .ە
األسباب الوْجبت

يوە ألسضەةَظطە العختارەأًِٖثە هػٖاذثەؾٔەحَْٕوەيفادرە هْ رد تەؾٔە إلفوىٖى،ەويىاەهّىاەيىٌەأةعىادەؾىٔە

حعطٕؽە هّْٕثە هرلارٕثەو هخط ثٖثەو هثقاؾٖثەو هًمخػتاتە هًعًارٕثەهؾعبەلْردغىخان،ەوهوخكلٖىصەعوىٓە

أًِٖثە هخشهٖمەو هعًنەعوىٓەحهتٖىـە غىخط حٖخٖثەو كىرثەهخؿعٖىنەفهىاعە هػىٖاذثەويػىاًِخّاەؾىٔە
هخًَٖثە الفخفادٕثە هْنَٖث،ەؽطعەِض ە هقاٍْن.

ًیچـيـرڤـاى بـارزاًــی
رئیس إللین كـْردسـتـاى

أربیـــــل
2022/8/4

2022/8/16
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جوِْريت العراق
إللين كْردستاى
الرئيس ە

لرار رلن ( )17لسٌت 2022
الً)ەيٌە هًادةە( هعاؽطة)ەهقىاٍْنەرواغىثەإفوىٖىەلْردغىخانە
وؾقاەهوفىذٖاتە هًًَْذثەهَاەؾٔە هؿقطةە( و ە
ًە
وةَاءەعوٓەياەؽطعُەةطهًانەلْردغخانەؾىٔەحوػىخُە العخٖادٕىثە هًىطفىە()١٠ە
ًە
رفىە()١ەهػَثە٢٠٠٥ە هًعصل،ە

ةخارٕزە،٢٠٢٢\٦\٢٩ەفطرٍاەإـص ر:ە ە

الوادة ()1

الماًْى رلن ( )10لسٌت 2022
لاًْى التعديل األّل لماًْى الٌفط ّالغاز إلللين كْردستاى  -العراق
رلن ( )22لسٌت 2007

حعصلە هًادةە( هط ةعث)ەيٌە هقاٍْن،ەوحقطأەعوٓە هْحُە آلحٔ -:ە

الهادة الرابعة:

أوىً:ەٕؾمنە هًخوعە إلفؤًٖەعوٓە هْحُە آلحٔ -:ە
ً
روٖػا .ە
-١ەروٖعەيخوعە هْزر ءە-ە

-٢ەٍاوبەروٖعەيخوعە هْزر ءە-ە ً
ٍاوتاەهوطوٖع .ە
-٣ەوزٕطە هثطو تە ههتٖعٖثە-ەعلْ ً  .ە
-٤ەوزٕطە هًاهٖثەو الفخفادە-ەعلْ ً  .ە
-٥ەوزٕطە هخشهٖمە-ەعلْ ً  .ە

-٦ەروٖعەدْٕ نەيخوعە هْزر ءە-ەعلْ ً  .ە
ً
ثانٌا:ە ٕخخًوە هًخوعە إلفؤًٖەةرلْرەأػوتٖثەأعلىاوُ،ەوٕفىصرەفط ر حىُەةكلثطٕىثەأـىْ تە هراكىطٌٕ،ە
وعَصەحػاويە ألـْ تەٕطحدە هخاٍبە هضيەـْتەيعُە هطوٖع .ە

الوادة ( :)2عوٓە هخّاتەذ تە هعىفثەحَؿٖضەأذمامەِض ە هقاٍْن.

الوادة ( :)3الەٕعًنەةَؿەأيەفاٍْنەأوەفط رەٕخعارضەوأذمامەِض ە هقاٍْن.

الوادة (َٕ :)4ؿضەِض ە هقاٍْنەيٌەحكرٕزەـصورهەوَٕؾطەؾٔە هخطٕصةە هطغًٖثە(وفاووەلْردغخان).
األسباب الوْجبت

ةؼٖثەإعادةەحَظٖىەحؾمٖنە هًخوعە إلفؤًٖەهوَؿمەو هؼازەؾٔەإفوٖىەلْردغخانە-ە هعىط ق،ەوحرصٕىصەآهٖىثە
ٍعقادهەو هخفْٕجەؾُٖ،ەؽطعەِض ە هقاٍْن .ە

ًیچـيـرڤـاى بـارزاًــی
رئیس إللین كـْردسـتـاى

أربیـــــل
2022/8/9
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