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 کۆمارى عێراق
 سەرۆکایەتى هەرێمى کوردستان

 سەرۆک
  بڕیار

 020١ى سـاڵى (١)ژمـــارە 
ەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپئەە(سەیەم)مەمىىاسسەمە(یەکەم)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەبىى  ەمە

مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە٥٠٠٢مەاڵىىا ئە(١)هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە
ە:ەکوسددیەپئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئە٦/١/٥٠٥١مەەەەمە(١)کدەساڵژااەکەەەەەس وی ژنئەواوااڵایەەەماەەە

 

 020١ی ساڵی (١)  یاسای ژماره
 رێمی كوردستان ـ عێراق هه  ماڵی دەوڵەت لهفرۆشتن و بەکرێدانى موڵک ویاسای 

 

 دەروازەی یەکەم
 نسیپە گشتییەکانەپر

  :( ١)ی  مادده
ەیااەەە مبىەەماواكىاوەەبەەەدهەیەخىد ەهەد ە وەەاڵىژەەدەسهەەمەز ە دهە،ەوىەەمەیااڵىایەەكاوەەوەەاڵژەەحدكرەەبەەبۆەمە

 -:ونەیەە ەەسه
ە.ەەێرەەكدەساڵژااەىەعێو قەهە:ەرێم هەە:م كه یه

ە.ەێمەزیو وەەهەەوەەدهەوجدمەەوە:ەزیران وهەنی نجومە ئەە:م دووه
هەەەیەكەەەەەدەزیوەیااەاڵەەەكەەالیەوىەەوەبەاڵىژو دەەبەەدەز ەەیەیىااە:ەند تمە تایبەەدەسەاڵتیە:م سێیه

ەەەبەڕێىدەبەەیە  ىژەەكەمژىوەوەبێى ،ەەهەەەكەاڵێكەكەەڕێیتێلەسەاەبەەمەەجێكەپىەەیەدەزییىە
 .سە وێژەدە

ە.مد كەدەما ەەكەەپەە  ژەەەەەهەەێمەسە وێژەدە:ەموڵك و ماڵی دەوڵەتە:چوارەم
 :( 0)ی  مادده

حدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەبەاڵەەەمد كەدەما ەە د زە دەەدەوە د زە دەیەسەد ەی،ەەەەكاپەەفوەشژنەیىااە
ە.ااڵایەەپێچەد وەەوەبێ بەكوێل اەجێبەجێەسەكوێ ،ەوە ەەەسەقێكەەی

 :(3)ی  مادده
مد كەدەما ەەسەد ەیەپەوهاەبەەب یىاەیەسەاڵىە پەەپایبەپرەوىل،ەەەكىاپەەهىاپنەسیەبەەەەدەوىلیە: م كـه یه

  ژەەسەفوەشوێ ەیااەبەكوێەسەسەێ ،ەبەەمەەجێكەەەەب یاەەكەس ەجۆەەدەخەاڵڵەیەدەبى یەوەدە
ە.س سەووێ ەمد كەدەما ەەسیاەیەبكوێ ەكەەبۆەفوەشژنەیااەبەەكوێل ا
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فوەشىژنەیىىااەبەكوێىىل وەەمد ىىكەدەمىا ەەسەد ەی،ەەەەڕێىىدەیەزیىىاسكوسوەەواشىىكو ،ەدەبەپێىىەەوەدەە:م دووه
ڕێكىىاە وەیەەەمەیااڵىىایەس ەسەقندداڵىىكو داەوەوجامىىلەسەێ ،ەوە ەەەسەقێكىىەەیااڵىىایەەپىىێچەد وەە

ە.وەبێ 
 :(4)ی  مادده
ڕێكاەەەیااڵاییەكاوەەەیژوەیەخەماڵولا،ەهەد  ە،ەفوەشژن،ەبەكوێل ا،ەدەە وپنەەب یەبەە مىبەەیەە:یەكەم

فوەشژنەدەبەكوێىل اەدەبەقیتىژكوسا،ەپەوهىاەەەالیەاەسەاڵىە پەەپایبەپرەوىل،ەەەەمىادەیەەەكەەەەە
پازسەەڕەەەەەەڕێكەدپەە ەی ژنەەكۆوددسەپێتەڕوەكای،ەب یاەیەكۆپاییااەەەباەەدەەسەسەێ ،ەە(١٢)

ە.دەبەبنب ەس سەووێن
ڕێژەیەیااڵایەەخەماڵولا،ەفوەشژنەیااەبەكوێل اەبەەواماسەبددوەە   ەوەوىل مەكاوەەسەداڵى ەە:دووەم

سەبێ ،ەب یاەەكاوی یااەەەەوە ەەیەڕێكنەكەدپنەبەەزەەینەەسەەسەچىن،ەدەوەدەوەوىل مەیەڕ یەكىەە
ە.جیاد زیەهەیەەسەبێ ەڕ یەكەیەەەەكۆوددسەجێدیوەبكوێ 

ە(:5)ی  مادده
كوسوەەواشىكو ،ەبىۆەوەدەفەەمىاوبەە وەیەسفوەشژنەیااەبەكوێل وەەمد كەدەمىا ەەسەد ەیەەەەڕێىدەیەزیىا

ژوەیەخەماڵولاەدەفوەشژنەیااەیاەبەكوێل اەدەوەول ماوەەهەەسددەەبەشل ەبدداەەەەب یاەیەفوەشژنەیا
ە.دەبەكوێل اەقەسەغەیە،ەوەمەحدكرەشەهاداڵەەەدەپەیدەولیەخزمایەپەەپاەپەەیەچد ەەمەسە وێژە

ە(:6)ی  مادده
فوەشىىژنەەمد ىىكەدەمىىىا ەەوە د زە دەكىىاوەەسەد ەیەپەوهىىاەبىىىۆەهادوی ىىژیراویااەڕێتێىىىلە دە،ەەە ە ە

ە.ڕەچادكوسوەەحدكرەكاوەەیااڵایەدەبەەهێناوەەبەەكاەەەەەهەەێم
 

 دەروازەی دووەم
 فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوڵەت بەزیادكردنی ئاشكرا

 

 یەكەمبەشی 
 لیژنەكانی خەماڵندن، فرۆشتن یان بەكرێدان

 :(7)ی  مادده
فوەشىىژنەیىىااەبەكوێىىل وەەمد ىىكەدەمىىا ەەوە د زە دەكىىاوەەسەد ەیەەەەڕێىىدەیەوەدەەیژوىىاوەدەەوەوجىىامە

ە.سەسەێ ەكەەبەەب یاەیەسەاڵە پەەپایبەپرەولەپێكلەهێنوێ 
 :(8)ی  مادده

اڵىێەە(3)ەیژوەیەخەماڵوىلاەەەەەمىاەەیەەەفەەمىاوبەەیەشىاەەز ەپێكىلەهێنوێ ەكەەەماەەیىااەەەەە:م كـه یه
ە.كەسەكەمژوەوەبێ ەدەپەەیەدەزییەەهیچەكامیااەەەەپەەەپێنچەكەمژوەوەبێ 
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فەەماوبەەێىىىىكەەەەفەەمىىىىاودەیەپۆمىىىىاەكوسوەەخىىىىاوددبەەەەدەفەەمىىىىاوبەەێكەەەمێوكىىىىاەیەەەەەە:دووەم
یە(یەكەم)دەوابددەیەهىادە ەەوەدەەیىژوەیەەسەكەاەكەەەەەبى  ەیەەفەەماوبەە وەەدەز ەەپەەس ە یە
ە.وەمەماسسەیەس ەسەقندداڵكو دە

ە.ەیژوەەسەپد وێ ەپ  ەبەەكەاڵاوەەشاەەز ەدەپایبەپرەولەببەاڵژێ ە:سێیەم
 :(9)ی  مادده

ە-:یەوەمەیااڵایە،ەوەمەوەەكاوەەوەوجامەسەس ی(8)پێەەماسسەیەەیژوەیەپێكهاپددەبەە:م كه یه
ىەسەەختژەیەمد كەدەما ەەوە د زە دەكە،ەبۆەسیاەكوسوەەشدێن،ەەماەە،ەڕە ەز،ەجۆە،ەاڵنددە،ەخەاڵڵەی،ە١

وەدەیەەەاڵىىەەیەسەداڵىىژكو دەەیىىااەچێنىىلە دەەیىىااەەجێدیوكوسوىىەڕددبەەەدەپێكهاپەكىىاوە،ەەە ە ە
 .ڕدێنلە دە

ەەەەەەەەەەەەەەەی،ەخەماڵوىىلوەەبەهىىایەشایتىىژەیەمد ىىكەدەمىىا ەەوە ىىد زە دەكەەیىىااەكوێىىەەشایتىىژەیەاڵىىا وە-٥
ەەەەەبەەەڕەشىىىىنایەەبەهىىىىایەخەمڵێنىىىىو دەەەالیەاەفەەمىىىىاودەیەپۆمىىىىاەیەخىىىىاوددبەەەەدەبەهىىىىایە
ەەەەەەەەەخاوددبەەەكاوەەهاداڵێەەیااەهادشىێدەی،ەیىااەبەهىایەفوەشىژنەەیىااەكوێىەەاڵىا وەیەڕ اڵىژەقینەە

ەەەەەەاوەەژوەەسەپد وێىى ەپ ىى ەبەدەشىىاەەز ییىىیەبىىۆەمەبەاڵىىژەكاوەەبىىاو،ەهەەدەهىىاەەیىىااەخەمڵێنىىو د
 .ەببەاڵژێ ەكەەپێەەباشە،ەدەب یاەەكەەەەەوە ەەیەڕێكنەكەدپنەبەەزەەینەەدەەسە یوێ 

ەەەەەەەەیە(٥دەە١)ەخىىۆەسە وێىى ەكەەەەەهەەسددەخىىا ەىىىەەیىىژوەەكۆودداڵىىێكەەێكىىلەخایەدەوەدەز ویاەییىىاوەەەە3
ەەەەەەەەەەدبەەەەدداڵكو دا،ەدەەەالیەاەوەوىىل ماوەەەیىىژوەەدەفەەمىىاوبەەیەپۆمىىاەیەخىىاودىوەمەبىى  ەیەس ەسەقنىى

ەەەەەەەەەەەەەەە،ەەوكاەیەەەەەدەز ەەپىىىىەەس ە یىىىىەەدەوىىىىابددەیەدەشىىىىاەەز یااەوە ەەەهەبىىىىنىاوبەەیەەمێىىىىىدەفەەمىىىى
 .د ەەەسەكوێ 

بىۆەسددبىاەەەخەماڵوىلوەدە،ەەبكىایسەاڵە پەەپایبەپرەوىلەسەپد وێى ەس د ەەەەەیىژوەیەخەماڵوىلاەە:دووەم
وە ەەەب یەخەمڵێنو دیەپێەشایتژەەوەبددەیااە ەی ژەەوەدەوەوجامەیەكەەبنەماكاوەەخەماڵولوەە

ە.هاپددەەەمەیااڵایە،ەدەەەپێدیت ەپیاسەوەكو دە
 :(١2)ی  مادده

ەیژوەیەفوەشژنەیااەبەكوێل ا،ەبۆەەەوەاڵژۆ وپنەەڕێكاەەكاوەەفوەشىژنەەمد ىكەدەمىا ەەوە ىد زە دەیە
ەاڵێەفەەماوبەەیەشاەەز ەپێكلەهێنوێ ە(3) ەیەیااەبەكوێل وەەبەپێەەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایە،ەەەەسەد

ەەەەەەەەەەەە،ەە،ەكەەوادوی ىىاوەەدەزییىىەەهەەەیەكێكیىىااەەەەبەڕێىىدەبەەەیىىااەاڵىىەەەكەەپێبیىىنەە اەكەمژىىوەوەبێىى 
ە.سەەاڵا ەڕ ەەیەدەزییەەهەبێ ە(١٠)یااەالویكەمە

 :(١١)ی  مادده
بەكوێىىل وەەمد ىىكەدەمىىا ێكەەوە ىىد زە دەیەسیىىاەیكو دس ،ەاڵىىەەەەەدەوەوىىل ماوەەەەەكىىاپەەفوەشىىژنەیىىاا

ە.ەیژوەیەخەماڵولا،ەواكوێنەەوەول مەەەیژوەیەفوەشژنەیااەبەكوێل ا
ە
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 بەشی دووەم
 رێكارەكانی فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوڵەت

 :(١0)ی  مادده

ە-:دەما ەەوە د زە دەكااەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەەسەبێ ڕێكاەەكاوەەفوەشژنەدەبەكوێل وەەمد كە
خەاڵىڵەپەكاوەەمد ىكەدەمىا ەەوە ىد زە دەكەەكەەەڕەشىنایەەێكختژنەەەیتىژەەزیىاسكوساەەەبەەەە:م كه یه

ەەالیەاەەیژوەیەخەماڵوىلوەدەەچەاڵىتێنو دە،ەدەوە ەەەزیىاپوەەەەمد ىكەدەمىا ێكی،ەبىدد،ەوەد ەبىۆە
ە.ێ هەەیەكێكیااەەیتژێكەەزیاسكوساەەێكلەخو

ەە:دووەم
كوسوەەواشكو ،ەەەەسددەڕەەوامەیەڕەە وەەباڵدسەكوێژەدە،ەكەەسىەجاڕوامەیەفوەشژنەیااەبەكوێل اەبەەزیا١

یەكێكیىىااەەەەهەدەێىىوەدەوەدیەسیىىكەەەەەوادەوىىلیەوەدەپاەێز ىىایەەسەبێىى ەكەەزیىىاسكوسوەكەیەپێىىل ە
یىااەبەكوێىل وەكەەسەكوێ ،ەدێنەیەكەەجاڕوامەكەشەەەدەفەەمىاودەیەەهە لەد اڵىوێ ەكەەفوەشىژنە

وەوجامەسەس ی،ەەیژوەەسەپد وێ ەب یىاەیەباڵدكىوسوەدەیەجاڕوىامەكەەەەەڕێىدەیەوامو زەكىاوەەسیىكەیە
 .ڕ  ەیاولوەدە،ەەەوادیاول ەپێدەەوەەكژوەویەەفەەمییەكاا،ەبل ی

یەەەمەیىۆاەە(٠٠٠٠٠٠٠٠١)ىەوەدەمد كەدەما ەەوە ىد زە دەی،ەبەهىایەخەمڵێنىو دیەبەكوێىل وەەاڵىا وەیەەەە٥
 .ەاەەكەمژوەبێ ،ەەەەجاڕس اەبەسەەسەكوێ سین
ەە:سێیەم

ىەجاڕوامەكەە   ەوەدەخەاڵڵەپاوەیەمد كەدەما ەەوە د زە دەكە،ەكەەەەەكۆودداڵەەەیژوەیەخەماڵولول ە١
هاپددا،ەەەەەدەەێكەدیەدەكاپژمێویەزیاسكوسوەكە،ەمەەجەكاوەەبەشل ەیكوسا،ەوەدەشىدێنەیەپیایىل ە

 .پێدیتژەەاڵتاەسەەبكوێن،ەەەخۆسە وێ ە(پأمینای)وەوجاملەسەێ ەدەب یەوەدەباەمژاوەیە
ىىىەفوەشىىژنەیىىااەبەكوێىىل وەەمد ىىكەدەمىىا ەەوە ىىد زە دەكەەبەپێىىەەوەدەڕێزبەوىىلییەیەەەەجاڕوىىامەكەس ە٥

 .هاپددە،ەوەوجاملەسەێ 
اڵىەەڕەەەكىو دەەە(3٠)باڵدكىوسوەدەیەجاڕوىامەكەەبىۆەمىادەیەەسد یەیتژەەزیاسكووەكەەەەەەەەیەە:چـوارەم

ەەاڵەەەوەدەكەاڵاوەیەخد اڵىژەەكى ینەیىااەبەكوێدوپنىەەمد ىكەدەما ەكەیىااەسەبێ ،ەدەپێدیتژەە
هەیە،ەاڵەەس وەەفەەماودەیەپایبەپرەولەبكەاەبۆەسەەب ینەەخد اڵژنەەك ینەیااەبەكوێدىوپن،ەبەدە
مەەجەیەهەەەیەكێكیااەپێ،ەبەشل ەیكوسوەەەەەزیاسكووەكەەباەمژەیەەەاڵتاەسەەبكای،ەب ەكەیەەەە

مڵێنو دەەەەحا ەپەەفوەشژنەدەەەەكۆیەب یەبەە مبەەیەبەكوێل اەبیت ەەەاڵەسیەبەهایەخەە%(٥٠)
ە.بۆەپەد دیەمادەكەیەەەەحا ەپەەبەكوێل ا،ەكەمژوەوەبێ 
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ەەەبىىىازوەیەوەدەیەكەەكىىىاە ێ ییەیىىىاەبەكوێىىىل اەپەوهىىىاەەەفوەشىىىژنكوساەبەەمەبەاڵىىىژەەسزیىىىاە:نجەمپێـــ
پایبەپرەولەسەپد وێ ەەەكاپەەوەوجاملەسەێ ەكەەمد كەدەما ەەوە د زە دەكەیەپێل یە،ەسەاڵە پەە

پێدیتىىژل ەب یىىاەەبىىل یەكەەزیىىاسكوسوەكەەەەەوادەوىىلیەوەدەپاەێز ىىایەەبكوێىى ەكەەمد ىىكەدەمىىا ەە
ە.وە د زە دەكەیەپێل یە

ـــەم یەوەمەمىىىاسسەیەس ە(چىىىد ەەم)هىىىاپنەەوەدەمىىىادەیەیەكەەەەەبىىى  ەیەەكۆپىىىایەەەەڕەەیەسد یەە:شەش
سەقندداڵكو دە،ەەەدەكایەدەشدێنەیەسیاەیكو داەبۆەفوەشژنەیااەبەكوێل ا،ەبۆەبەشىل ەیكوساەەەە

كوسوەكەەباودەد زەسەكوێ ،ەبەمەەجێىكەبىاودەد زەكەەدەاڵىیكوسوێكەەپەد دیەمد ىكەدەمىا ەەسزیا
ە.وە د زە دەكەەەەخۆەبدوێ 

حەفژىىاەەەاڵىىەسیەبەهىىایەخەمڵێنىىو دەە%(0٠)سكوسوەكەەبەەواشىىكو ەسەبێىى ،ەبەەزیىىاپوەەەەزیىىاە:حەوتەم
زیىاسكوسوەكەەبىۆەە(ەاڵىد)سەاڵژتێلەكای،ەسد پوەەیژوەیەفوەشژنەیاەبەكوێل اەب یاەیەبەەكەدپنىەە

پێنجەخدەەەەهیچىەەەەاڵىەەەزیىاسەە(٢)كۆپاەكەاڵەەزیاسكاەەسەس یەدەوەدەختژنەڕددەیەەەەمادەیە
ە.یاسكوسوەكەەس سەووێ واكوێ ،ەبەەكۆپایەەز

 : هەشتەم

پێىىنجەەەەیەكىىاەەەەەەێكەدپىىەەە(٢)ىىىەسەكوێىى ەەەاڵىىەەەبىى یەبەە مىىبەەیەسد یىىینەزیىىاسكوسا،ەەەەمىىادەیە١
پازسەەەەاڵەسیەسد یینەوەدەب یەە%(١٢)زیاسكوسوەكە،ەبەەب ێكەكەەكەمژوەوەبێ ەەەەە(ەاڵد)بەەكەدپنەە

 .ەالیەاەكەاڵەەپوەدە،ەبكوێ ەە(ضم)بەە مبەەەیەزیاسكوسوەكەەپێەە ەی ژددە،ەختژنەاڵەەە
ىەەەەوە ەەیەبىددوەەس د كىاەیەەختژنەاڵىەەس ،ەەەەڕەەیەسد یەباڵدكىوسوەدەیەجاڕوىامەیەەەبەەهەمىااە٥

حەدیەڕەەەسەكىىوێژەدە،ەسد پىىوەهەد  ەەە(0)میكىىاویزمەەیەكەمجىىاە،ەزیىىاسكوسوێكەەوىىدێەبىىۆەمىىادەیە
 .اسكوسوەكە،ەبكوێ سەكوێ ەدەوابێ ەجاەێكەەپوەختژنەاڵەەەەەاڵەەەكۆپاەب یەبەە مبەەیەزی

ىەس د كاەیەەختژنەاڵىەە،ەپەوهىاەسد یەدەە وپنىەەبىاەمژەەیااڵىاییەكاا،ەوەد وەیەبەپێىەەوەدەڕێىژەیەیە3
ە.ەەاڵەەەبنەمایەوەدەب یەبەە مبەەەەسیاەكو دەەكەەكەاڵەەس د كاەەختژددیەپیەڕدد،ەقبد ەسەكوێ 

 :(١3)ی  مادده
وە ەەەەەەوەوجامەەزیاسكوسوەكە،ەب یەبەە مبەەەوە ەی ژەەبەهایەخەمڵێنىو د،ەوەد ەزیىاسكوسوەكەەە:م كه یه

پوەسەێىژەسەكىوێژەدە،ەكەەەەەڕەەیەسد یەباڵدكىوسوەدەیەجاڕوىامەكەدەەەەەەیپازسەەە(١٢)بۆەمادەیە
ە.سەاڵژتێلەكای

ە:دووەم
هەشىىژاەەەەاڵىىەسیەبەهىىایەە%(8٠)كوسوەەسددەم،ەوە ەی ىىژەەسوە ەەەبىى یەبەە مىىبەەەەەەوەوجىىامەەزیىىاە-١

خەمڵێنىىو د،ەوەد ەەەالیەاەەیژوەیەكىىەەسیىىكەەخەماڵوىىلاەبىىۆەبەهىىایەمد ىىكەدەمىىا ەەوە ىىد زە دەكەە
 .سەكوێژەدە،ەدەجاڕسەسەێ ەبۆەوەوجامل وەەزیاسكوسوێكەەودێ
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هەشژاەەەاڵەسیەبەهایەخەمڵێنو دیەجىاەیەسددەم،ەوەد ەە%(8٠)ىەەەكاپەەوە ەی ژنەەب یەبەە مبەەەبەە٥
وێژەەبەەسەمەسەاڵە پەەپایبەپرەوىل،ەبىۆەپىادپدێكوسوەەهۆیەكىااەدەچاەەاڵىەەكوسویاا،ەپواڵەكەەسەخ

ە.یااەهە دەشاولوەدەیەزیاسكوسوەەواشكو كە
 :(١4)ی  مادده

 : م كه یه
یەوەمەیااڵىایە،ەفوەشىژنەەخىاودد،ەشىددقەەیىااەزەدیە(١٥)ىەەە ە ەڕەچادكوسوەەحدكرەكاوەەماسسەیە١

اڵىىىێەاڵىىىەسەمەپىىىوەسددجىىىاەزیىىىاپوەویىىىیەەدەخادەوىىىل ەێژەەە(٥م3٠٠)وی ىىىژەجێبدداەكەەڕددبەەیەەەە
سە ەڕێژەدەەبۆەسەد ەی،ەەەوادەفەەماوبەە ول ەجاڕس وەەبۆەسەكوێ ،ەبەەەەبەەچاد وپنەەوەمەخىا وەیە

 :خد ەەدە
فوەشىىژنەیەكەمجىىاەەەەوێىىد اەفەەمىىاوبەە وەەیەەەدەز ەەپىىل ەسەكوێىى ،ەەە ە ەپێىىل وەەپێ ىىەودەەە-أ

فەەماودەیەیەخاودد،ەشددقەەیااەزەدیەوی ژەجێبددوەكەیەس وادەەبۆەفەەماوبەە وەەوەدەە( ألدەدیة)
 .ەبۆەفوەشژن

ە ىەوە ەەەهیچەفەەمىاوبەەێكەەدەز ەەیەیىااەفەەمىاودەیەپەیدەوىل ەەخد اڵىژەەك ینیىااەوەبىدد،ەیىااەب
بەشێكەەەەمد كەكەەبەەوەفوەشو دیەمایەدە،ەوەد ەاڵەەەەودێەجاڕس وەەفوەشژنەبەڕێدەیەزیاسكوساە

 .ماوبەە وەەهەەێم،ەسەكوێ ەەوادەاڵەەەجەمەفەە
وەىەەەەوە ەەیەوەبددوەەك یاەیەفەەماوبەە،ەیااەماوەدەیەبەشێكەەمد كەكەەبەەوەفوەشو دی،ەوەد ەاڵەەە

 .ەەەودێەجاڕس وەەفوەشژنەەبەەەێدەیەزیاسكوساەەەوادەاڵەەەجەمەهاد پیاول ەبۆەسەكوێ 
ەىەەەەاڵەەجەمەبەولەكاوەە هاداڵەە یوییااەكوسدە،ەدەخۆیىااەپێ ەودەەبۆەوەد وەەسەبێ ەكەەە(أ،ەب،ەو)س

یىىااەهاداڵىىەەەكاویااەیىىااەمنىىل  ەەواكامەكاویىىاا،ەخىىاوددیەەەیىىااەشىىددقەیەەەیىىااەزەدییەكىىەە
وی ژەجێبددویااەبەشێدەیەاڵەەبەخۆەوییەەدەپێ ژوەیەكەیەكەەوی ژەجێدداەیااەپاەچەەزەدییىااە

 .ەەەسەد ەیەیااەەەەكۆمە ەەهەەەدەزییەكااەدەەوە وپددە
یەوەمەماسسەیەەەەاڵەەەوەدەفەەماوبەەەشەجێبەجىێەسەبێى ە(یەكەم)یەب  ەیە(١)ەەىەحدكرەكاوەەخا ٥

كەەەەوادەیەكەیەكىەەوی ىژەجێبددوەەفەەمىاودەیەكەەسیىاەكو دەوی ىژەجێبددە،ەهەەچەوىلەەەەاڵىەەە
بنەمایەپێل دیتژەەكاەەبۆەفەەماودەیەكەەسیكەەەەوىادەهەمىااەدەز ەەیە ىد زە بێژەدە،ەبەمەەجێىكە

 .ەەەكەیەبەەوی ژەجێەەوەدەیەكەیەەمابێژەدەاڵەەباەیە د اڵژنەدەیەڕ 
 : دووەم

ىەفەەماوبەەیەخاوەو ینكو د،ەوە ەەەپێ ژوەاڵددسمەولەوەبددبێ ،ەسەپد وێ ەبەشىل ەیەەەەزیىاسكوسوەە١
جاڕس ە دەبۆاڵەەجەمەفەەماوبەە اەبكای،ەبۆەك ینەەوەدەخىاوددبەە وەیەوی ىژەجێبدداەكەەەەەخىا ەە

 .ماەەیااەپێلە دەیەوەمەماسسەیەەوا(یەكەم)یەب  ەیە(١)
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ىەوە ەەەەەكاپەەفوەشىژنەەیەكەیەوی ىژەجێبددوەكە،ەبەەكوسەوىەەدەبەەشىێدەیەكەەیااڵىایەەدەەەاڵىەەە٥
بنەمایەوەدەڕێكىاە وەیەەەەیااڵىاەبەەكاەەكاوىل ەسەقندداڵىكو دا،ەخاوەو ىینكو دەوی ىژەجێەەیەكەكەە

دەول ەێژەەیەكەكەەبێ ،ەوەد ەهەمااەمامە ەیەفەەماوبەەیەوەدەفەەماودەیەیەەە ە ەسەكوێ ەكەەخا
 .سەكای،ەبەمەەجێكەپێ،ەخاوەو ینبددوەەفەەماوبەەیەهەمااەفەەماودەەبددبێ 

ەوەمەبى  ەیەەاڵىددسمەولەبێى ،ەپابەوىلیە(٥)ىەبۆەوەدەیەفەەماوبەەیەخاوەو ینكو دەەەەحىدكرەەخىا ەە3
سەكوێ ەپێ،ەبەشل ەبدداەەەەزیاسكوساەبەشىێدەیەكەەودداڵىو دەبە ىێنەبىل یەبەەچىۆ كوسوەەیەكەە

شەشەماوگەەەدەەێكەدپەیەكەب یاەیەهەد  ەكوسوەەزیاسكوسوەكەەبۆەە(٦)وی ژەجێبددوەكەەەەەمادەیە
كەاڵىىێكەەسیىىكەەپىىەەیەبنبىى ەدەەسە وێىى ،ەبەپىىێچەد وەدە،ەیەكەەوی ىىژەجێبددەوەكەیەبەزەەەكىىەە

،ەپىێەەەەالیەاەبەڕێدەبەە یەپەەجێبەجێكوسوەەپایبەپرەولەدەەبەبێەپێىل وەەهىیچەمىادەیەكەەسیىكە
 .ە چۆ لەكوێ

،ەبەسەەە(وییو زكىوسا)وادەیەكەەوی ىژەجێبددوەكاوەەوەشىیادەبىۆەجیىاكوسوەدەەەهادبەشەپ كەەە:سـێیەم
یەوەمەمىاسسەیە،ەدەجىاڕس وەەفوەشىژنەبىۆەاڵىەەجەمە(یەكەمەدەسددەم)سەكوێنەەەەحدكرەەب  ەیە

ە.هاد پیاا،ەسەكوێ 
 (١5)ی  مادده

زە اوە،ەپی ەاڵازیە،ە ەشىژد دز ەیەەدەسەاڵە پەەپایبەپرەول،ەسەاڵژ ەیەەبۆەمەبەاڵژەكاوەەچاالكەەبا
یەوەمەیااڵىایەس ە(١٥)دەبەەهێناا،ەەەەڕێدەیەزیاسكوسوەەواشكو دە،ەبەهەمااەوەدەەێكاە وەیەەەەمىاسسەیە

ەەاڵىەەەمد ىكەدەمىا ەەوە د زە دەكىاا،ەە( ەرتىاحةة)سەقندداڵكو دا،ەبدویاسواوەەمافەكاوەەبىاوەد ویەە
ە:ڕ بدەیەوێ ،ەبەمەشێدەیەیەخد ەەدە

بیتىى ەدەپێىىنجەاڵىىا ەزیىىاپوەبێىى ،ەدەیىىاە یەوىىدێكوسوەدەەدەە(٥٢)بىىاوەد ویەەەەەەمىىادەیبێىى ەوا:ەیەكەم
بەمد ككوسوەەبۆەباوەد ویكاەەویىیە،ەسد یەكۆپایهىاپنەەمىادەیەبىاوەد ویەەهەەچىەەبدویاسوو بێى ،ە

ە.سەبێژەەمد كەەخادەوەەمد كەدەما ەەوە د زە دەكە،ەبەبێەبەە مبەە
پێىىنجەاڵىىا ەجاەێىىك،ەەەەە(٢)وەەدەەسە یوێىى ،ەبەمەەجێىىكەهەەەبىى یەبەە مىىبەەیەبىىاوەد ویەەاڵىىا :ەدووەم

باوەد ویەەپێل چددوەدەیەبۆبكوێى ،ەوەمەشەبەەڕێنرىایەەڕێكىلەخوێ ەكەەە وێبەاڵژەەێكەدپەە
ە.دەزیویەس ە یەەدەوابددەیەسەەیلەكای

ە:ەسێیەم

پایبەپرەوىلیەىەباوەد ویكاە،ەەەدەمادەیەیەەەە وێبەاڵژەەباوەد ویەەسیاەكو دە،ەدەڕەز مەولیەسەاڵە پەە١
 .ەەاڵەەسە دە،ەپابەولیەسەداڵژكوسوەەبیناكاەیەەسەبێ 
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پێىىنجەەەاڵىىەسیەبەهىىایەپەد دیەبىى یەە%(٢)باوەد ویكىىاە،ەبىىاەمژەیەكۆپىىایە،ەكەەیەكتىىااەبێىى ەبەەە-٥
بەە مبەەیەزیاسكوسوەكەەبۆەپەد دیەمىادەیە وێبەاڵىژەكە،ەبىۆەمتىۆ ەەكوسوەەبىاشەجێبەجێكوسوىەە
بیناكاەییەكەەپێ كەشەسەكای،ەكەەبەسەێژ یەەمادەیە وێبەاڵژەەباوەد وكاەییەكەەسەمێنێژەدە،ەدەپىاە

هىىاپنەەمىىادەكەیەڕ سەاڵىىژەەوىىاكوێژەدە،ەدەاڵىىا وەشەبەمەبەاڵىىژەە دوجاوىىلوەەەە ە ەەكۆپىىایە
 .پێل چددوەدەكاا،ەودێلەكوێژەدە

ىەوە ەەەەەدەمادەیەس ەباوەد ویكىاەەپەد دیەبیناكاەییەكىاوەەسەداڵى ەوەكىوس،ەوەد ەبى ەەبىاەمژەكو دەكەە3
ەسەكوێىىى ،ەدەوەدەسەاڵىىىژەەبەاڵىىىەەس سە یوێ ،ەدە وێبەاڵىىىژەەبىىىاوەد وییەكەەبەەهە دەشىىىادەەوەەما

بیناكىىىاەییەیەهەیەەبەبىىىێەبەە مىىىبەەەسەبێىىىژەەمىىىد كەەوەدەالیەوەیەخادەوىىىل ەێژەەمد ىىىكەدەمىىىا ەە
 .وە د زە دەكەەسەكای

باوەد ویكاەەەەەس وەدەیەب یەبەە مبەەیەاڵا وەەەەەد سەیەسیاەیكو دیىل ەسد كەدی،ەەكەاڵەوە ەەە:ەچـوارەم
بى یەبەە مىبەەەەبىۆەمىادەیەكەە دوجىادەەەەوەد ەسەاڵە پەەپایبەپرەولەسەپد وێ ەدەە وپنىەەوەدە

حەدیەە%(0)ەێكەدپەەشایتژەبددویەدەەسد بخای،ەەەمەباەەشىل ەاڵىددسیەسد كەدپىنەبەڕێىژەیە
ەەاڵىىەسیەبىى یەبەە مىىبەەیەشایتىىژەەسەخىىوێژەەوەاڵىىژۆیەكەاڵىىەەباوەد ویكىىاە،ەوە ەەەسد كەدپىىنە

یەەهە بدەشێنێژەدەەدەسددباەەەببێژەدە،ەوەد ەسەاڵە پەەپایبەپرەولەسەپد وێ ە وێبەاڵژەەباوەد و
بیناكاەییەكىىىااەبەبىىىێەبەە مىىىبەەەسەبىىىنەەمىىىد كەەوەدەالیەوەیەخادەوىىىل ەێژەەمد ىىىكەدەمىىىا ەە

ە.وە د زە دەكەەسەكای
 بەشی سێیەم

 دانەوەی بڕی بەرامبەر
 لقی یەكەم

 دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتنی موڵك و ماڵی نەگوازراوە
 :(١6)ی  مادده
اڵەەڕەەەەەەڕێكەدپەەهەد  ەكوسوەەبنب ،ەبەەیەكجاەەب یەبەە مبەەیەە(3٠)ك یاەەپابەولەەەەەمادەیەە:یەكەم

ە.فوەشژنەەمد كەدەما ەەوە د زە دە،ەبل ی
یەوەمەماسسەیە،ەسەاڵە پەەپایبەپرەولەسەپد وێ ەڕەز مەولیە(یەكەم)  ەیحدكرەكاوەەببەسەەەەەە:دووەم

ە-:شێدەیەقیت ەبل ی،ەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەەەاڵەەەس وەدەیەب یەبەە مبەەیەفوەشژنەبەە
اڵىىەەڕەەەەەەڕێكەدپىىەەە(3٠)ویىىدەیەبىى یەبەە مىىبەەیەفوەشىىژنەدەپەد دیەخەەجییەكىىااەەەمىىادەیە -١

 .هەد  ەكوسوەەبنب 
پێىنجەە(٢)ىەوەدیەسەمێنێژەدەەەەەب یەبەە مبەەیەفوەشژن،ەسەكوێ ەبەەچەولەقیتژێك،ەبەمەەجێىكەەەە٥

اڵێەاڵا ەەەەكۆپایەەوەدەمىادەیەیەە(3)سد یینەقیت ەوە اپەەزیاپوەەەەقیت ەزیاپوەوەبێ ،ەدەد سەیە
 .یەوەمەب  ەیەس ەسیاەیەكو دە(١)ەەەخا ەە
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ەەكىىاپەەفوەشىىژنەەخىىاوددبەەەیەوی ىىژەجێبددوەەمىىد كەەسەد ەیەیىىااەكەەپىىەە  ىىژەەبەەە:ســێیەم
ە:وێ فەەماوبەە ا،ەبۆەس وەدەیەب یەبەە مبەەیەفوەشژنەكە،ەوەدەحدكراوەیەخد ەەدەەپیاسەەسەك

پێنجەەەاڵەسیەبەهایەخەماڵوىلوەەیەكەەیىااەپىاەچەەزەدیەوی ىژەجێبددوەكەەە(%٢)ەباەمژەكااەىەڕێژەی١
 .سەبێ 

پێنجەەەاڵەسیەب یەبەە مبەەیەفوەشو دەكەەدەەەپێ ەكەەدەەسە یوێ ەدەباقیەكەیەبەەە%(٢)ىەڕێژەیە٥
 .ێژەدەپازسەەاڵا ەەەەڕێكەدپەەفوەشژنەكەەسەسەە(١٢)قیتژەەاڵا وەیەیەكتااەبۆەمادەیە

اڵەەەكەەوەوجدمەوەەدەزیو اەیااەهەەكەاڵێكەكەەڕێەەپێىلەس ی،ەسەپد وێى ەسددبىاەەەمىادەیە:ەچوارەم
قیتژەەشایتژەیەاڵەەەپوەەەكاوەەپی ەاڵازیە،ەك ژدكا ەەدە ەشى ەدە ىدز ەیە،ەفوەشىو دەبەە
پێىىىەەحدكرەكىىىاوەەوەمەیااڵىىىایە،ەبەجۆەێىىىكەس ب ێىىىژێژەدەەكەەمىىىادەیەس وەدەیەقیتىىىژەكااە

 ت ىىى ەبەەڕ اڵىىىتاەسەیەەیژوەیەكىىىەەپایبەپرەوىىىلەكەەبەەفەەمىىىاوەەاڵىىىەەەكەەسەێژبكىىىاپەدە،ەپا
وەوجدمەوەەدەزیو اەیااەهەەەكەاڵێكەكەەڕێیتێلەس ی،ەپێكلەهێنوێ ،ەەەاڵەەەبنەمایەپااڵادەیااە
باەدسەخەەزەەەپێدیت ،ەبەە مبەەەبەەب یەوەدەاڵددسیەسد كەدپنەیەكەەباوكەەحكدمییەكااەبەپێە

ە.ەەدەەیلە وااڵودشژەەمد كەدەما ەەوە د زە دەك
 :(١7)ی  مادده

وە ەەەك یىىاەەەەەس وەدەیەیەكێىىكەەەەقیتىىژەكااەەەەد سەیەخۆیىىل ەسد بكەدێىى ،ەوەد ەسەاڵىىە پەەە:یەكەم
پایبەپرەولەسەپد وێ ەدەە ىوپنەدەیەوەدەقیتىژەەەەاڵىەەەس د یەك یىاەەبىۆەمىادەیەكەە دوجىادەەەە
ڕێكەدپىىەەشایتىىژەبددویەدەەسد بخىىای،ەبەە مىىبەەەبەەبىى یەوەدەاڵىىددسیەسد كەدپىىنەیەكەەبىىاوكەە

ە.ێەەاڵودشژەەمد كەدەما ەەوە د زە دەكەەدەەیلە واحكدمییەكااەبەپ
وە ەەەسد كەدپنەەقیت ەسددباەەەببێىژەدە،ەوەد ەسەاڵىە پەەپایبەپرەوىلەسەپد وێى ەیىااەەەاڵىەەەە:دووەم

بنەمایەپێدیتژیەكەەسیاەیكو دەدەە ىوپنەدەیەقیتى ەیىااەقیتىژەەسد كەدپددەكىااەەە ە ەوەدە
ندداڵكو دەەقبد ەبكای،ەیىااەبەەقیتىژكوسوەكەەیەوەمەماسسەیەس ەسەق(یەكەم)اڵددسەیەەەەب  ەیە

هە بدەشىىێنێژەدەەدەوەدەیەەەەبىى یەبەە مىىبەەیەفوەشىىژنەكەەمىىادەەبەیەكجىىاەەدەەیبدىىوێژەدە،ەبەە
ە: وپنەبەەیەوەمەڕێكاە وەیەخد ەەدە

وە ەەەخىىاوددبەەەكەەەەەفەەمىىاودەیەپۆمىىاەیەخىىاوددبەەەەبەوىىادیەك یىىاەەپۆمىىاەەوەكو بێىى ،ەوەد ەە-١
ە(سددەم)دكرەكىىىاوەەوەمەیااڵىىىایەەسەییوەشىىىێژەدە،ەەەمەباەەشىىىل ەك یىىىاەیەخىىىادەوەكەیەبەپێىىىەەح

مابددوەدەەە(ەمیەك)بەیەكجاەەب یەبەە مبەەیەك ینەكەەسەس ی،ەدەوەدەقیتژاوەیەەەەوەاڵژۆیەك یاەیە
د كەدپنەدەخەەجییەكاوەەفوەشژنەەسددەمەەەەبەهاكەیەدەەسە یوێ ،ەدەسد یەەە ە ەاڵددسەكاوەەس

ڕ سەاڵى ەسەكوێى ،ەوەدەیەسەمێنێىژەدەەدەەەس هاپێىكەبىۆەە(یەكەم)یەوەدەیەشایتژەیەكاوەەك یىاە
 .فوەشیاەەپۆماەەسەكوێ 
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وە ەەەخىىاودبەەەكەەبەوىىادیەك یىىاەەپۆمىىاەەكو بێىى ،ەوەد ەبەپێىىەەحدكرەكىىاوەەیااڵىىایەپۆمىىاەكوسوەەە-٥
ل ە دەپەدەەڵىەیەبەحدكرەەبىاەمژەیە ەەینژیكىاەە خاوددبەەەیەبەەكاەەەەەهەەێم،ەەەاڵەەەوەدەبنەمای

مىىىادوەپەدەەەە ە ەاڵىىىددسەكاوەەە(یەكەم)سەفوەشىىىوێ ،ەدەوەدەقیتىىىژاوەیەەەەوەاڵىىىژۆیەك یىىىاەیە
سد كەدپىىىن،ەەەەبىىى یەبەە مىىىبەەیەفوەشىىىژنەكەەدەەسە یوێىىى ،ەدهەەچىىىەەسەمێنێىىىژەدەەەەالیەاە

ە.سەكوێ ە(یەكەم)بەڕێدەبەە یەپەەپۆماەكوسوەەخاوددبەەەەبەپێەەیااڵاەڕ سەاڵژەەك یاەیە
 (:١8)ی  مادده

فوەشو دەەەەفەەماودەیەپۆماەكوسوەەخاوددبەەەەبەوادیەك یاەەپۆمىاەەسەكوێى ەدەەەەسد یەخاوددبەەەیە
هەد  ەكوسوىىەەبنبىى ەدەس وەدەیەپەد دیەبىى یەبەە مىىبەەەكەەدەخەەجییەكىىاا،ەیىىااەوەدەبەشىىەیەپابەوىىلەە
بەس وەدەی،ەەەسد یەڕەز مەولیل اەەەاڵەەەبەقیتژكوسوەەدەپەد دیەخەەجییەكاا،ەڕ سەاڵژەەسەكوێ ەدە

ل وەدەەبەەڵىىمەیااڵىىایەەڕێكىىلەخوێ ،ەدەوامىىاەەیە ەیەبىىاقەەبەە مىىبەەەكەەبەپێىىەەحدكرەكىىاوەەوەس وەد
حدكرەەباەمژەیە ەەەوژیكاەەەەاڵەەەخاوددبەەەكەەەەەفەەماودەیەپۆماەكوسوەەخاوددبەەەیەپایبەپرەولە

ە.س سەولەێ 
 

 لقی دووەم
 دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدانی موڵك و ماڵی نەگوازراوە

 :(١9)ی  مادده
كوێچەەپابەولەسەبێى ەبەەس وەدەیەبى یەبەە مىبەەیەبەكوێىل اەەە ە ەپەد دیەخەەجییەكىااەەەەە:یەكەم

اڵەەڕەەەەەەەێكەدپەەهەد  ەكوسوەەبنب ەوە ەەەمادەیە وێبەاڵژەكەەەەەاڵىا ێكەزیىاپوەە(3٠)مادەیە
یەوەبێ ،ەدەسەاڵە پەەپایبەپرەوىلەسەپد وێى ەڕەز مەوىلیەبىل یەەەاڵىەەەس وەدەیەبى یەبەە مىبەە

ە:بەكوێل وەكەەبەەقیت ەبەمەشێدەیەیەخد ەەدە
اڵىىەەڕەەەەەەەێكەدپىىەەە(3٠)یەەەەەاڵىىەەەاڵىىێەەبىى یەبەە مىىبەەیەبەكوێىىل وەەاڵىىا وەەەەەمىىادەیەە(١/3)ە-١

 .هەد  ەكوسوەەبنب 
چىد ەەقیتى ەزیىاپوەە(4)ىەباقەەب یەبەە مبەەیەبەكوێل وەەاڵا وەەبەەچەولەقیتىژێك،ەبەدەمەەجەیەەەە٥

وىۆەماوىگەەەەڕێكەدپىەەسەاڵىژتێكوسوەەمىادەیەە(9)قیتى ەوە ىاپەەزیىاپوەەەەەوەبێ ەدەد سەیەسد یین
 . وێبەاڵژەەبەكوێل وەكە

وە ەەەمادەیە وێبەاڵژەەبەكوێل اەەەەاڵا یكەزیاپوەبێ ەوەد ەكوێچەەپابەولەسەكوێ ەبەس وەدەیەە:دووەم
اڵەەڕەەەەەەڕێكەدپەەهەد  ەكوسوىەەە(3٠)پەد دیەب یەبەە مبەەەكەەەە ە ەخەەجییەكااەەەەمادەە

بنب ،ەدەسەاڵىە پەەپایبەپرەوىلەسەشىژد وێ ەڕەز مەوىلیەبىل یەەەاڵىەەەس وەدەیەبى یەبەە مىبەەیە
ە:وەكەەبەقیت ەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەبەكوێل 
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اڵىەەڕەەەەەەڕێكەدپىەەە(3٠)یەەەەەاڵەەەاڵێەەپەد دیەب یەبەە مىبەەیەبەكوێىل وەكەەەەەمىادەیەە(١/3)ىە١
 .هەد  ەكوسوەەبنب 

ىەباقەەب یەبەە مبەەەكەەبەەچەولەقیتىژێك،ەكەەەماەەیىااەەەەسددهێنىلەیەاڵىا ەكاوەەبەكوێىل اەزیىاپوە٥
ە(٦) ەالوىىیكەمەبەەەەەەكۆپىىایەەهىىاپنەەمىىادەیەبەكوێىىل وەكەەبەەوەبێىى ،ەبەدەمەەجەیەسد یىىینەقیتىى

ە.شەشەماوگەبلەێ 
 :(02)ی  مادده
بەكوێلە دەكەەڕ سەاڵژەەكوێچەەواكوێى ەبەەەەەەس وەدەیەبى یەبەە مىبەەیەبەكوێىل وەكەەبەپێىەەە:یەكەم

ە.یەوەمەیااڵایە(١9)حدكرەكاوەەماسسەیە
وە ەەەكوێچەەسد بكەدێ ەەەەس وەدەیەیەكێكەەەەقیتژەكااەەەەد سەیەخۆیل ،ەوەد ەوەدەقیتژەیەە:دووەم

سد كەدپددەەپێبژ ەسوێكەەسەخوێژەاڵىەەەكەەهادپابێى ەەە ە ەووخىەەوەدەاڵىددسیەسد كەدپىنەیە
باوكەەحكدمییەكااەبە دێوەیەاڵودشژەەبەكاەهێنىاوەەخىاوددبەەەكەەدەەیىلە وا،ەدەوە ەەەوەمەە

دەەوەد ەسەاڵىىە پەەپایبەپرەوىىلەسەپد وێىى ەەەەسد یەهۆشىىل ەیل اەبەەكوێچىىە،ەسددبىىاەەەببێىىژە
قیتژەكااەهە بدەشێنێژەدەەدەوەدەیەسەمێنێژەدەەەەەب یەبەە مبەەیەبەكوێل وكەەدەپێبژ ەسوێكىەە
هادپىىىاەەە ە ەووخىىىەەاڵىىىددسیەبىىىاوكەەحكدمییەكىىىاا،ەبەپێىىىەەیااڵىىىایەدەە ىىىوپنەدەیەقەەزەە

ە.جاەەدەەبدوێژەدەحكدمییەكاوەەبەەكاەەەەەهەەێم،ەبەیەك
 

 بەشی چوارەم
 پاشگەزبوونەوەی كڕیار یان كرێچی

 :(0١)ی  مادده
ەوە ەەەكەاڵىىىەەهەد  ەبىىىۆكو دەەەەس وەدەیەبىىى یەبەە مىىىبەەیەفوەشىىىو دەكەەدەخەەجییەكىىىااەەەەە:یەكەم

،ەدەبى یەبەە مىبەەیەبەكوێىل اەدەخەەجییەكىااەەەەحىا ەپەەبەكوێىل اەپاشىدەزەەحا ەپەەفوەشژن
ە:ە،ەوەد ەببێژەدە

،ەوەدەیەەىەمد كەدەما ەەوە د زە دەكەەسەخوێژەەبەەسەمەسد هەمینەكەاڵىەەبەشىل ەبددیەزیىاسكوسوەكە١
كەەپىىێ،ەكەاڵىىەەپاشىىدەزبددەدەەسەاڵىىژەەەەەزیىىاسكوساەكێ ىىادەپەدە،ەبەدەبىى یەبەە مىىبەەەیەكەە

 .ختژبددیەەڕدد
بێى ەبىاەمژەیەىەوە ەەەوەدەكەاڵەەڕ زیبێ ەەەاڵەەەهە دوپنەدەیەمد كەدەمىا ەەوە ىد زە دەكەەدەواماسە٥

یااڵایەەسیاەیكو دەەەاڵەەەبنەمایەوەدەب یەبەە مبەەەیەختژبددیەڕددەاڵتاەسەەبكای،ەوەد ەبەەب یاەیە
ەیژوەیەفوەشژنەیااەبەكوێل ا،ەەەدەبىاەمژەیەیەكەاڵىەەپاشىدەزبددەدەەس دیەپىە،ەجیىاد زیەوێىد اە

ەیەمىىادەیەهەەسددەبىى یەبەە مىىبەەەەەەحىىا ەپەەفوەشىىژن،ەدەجیىىاد زیەوێىىد اەهەەسددەبىى یەبەە مىىبە
 .پەد دیەبەكوێل اەەەەحا ەپەەبەكوێل ا،ەدەەسە یوێ 
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ىەوە ەەەب یەباەمژەكەەكەمژوەبددەەەەب یەجیاد زیەوێد اەهەەسددەب یەبەە مبەەەەەەحا ەپەەفوەشژنەدە3
جیاد زیەوێىد اەهەەسددەبى یەبەە مىبەەیەمىادەیەپەد دیەبەكوێىل اەەەەحىا ەپەەبەكوێىل ا،ەوەد ەەەە

حدكرەكاوەەیااڵایەدەە وپنەدەیەقەەزەەحكدمییەكىاوەەبەەكىاەەەەەەئبەپێەمد كەدەما ەكاوەەسیكەی،
ە.هەەێم،ەبەسەاڵژلەهێنلەێ 

ەە:دووەم
ىەوە ەەەسد هەمینەكەاڵەەبەشل ەبددیەزیاسكوسوەكەەوەدەیەكەەپێ،ەكەاڵەەپاشىدەزبددەدەەسەاڵىژەە١

اڵىەەەەودێەەەەزیاسكوساەكێ ادەپەدەەهە دوپنەدەیەمد ىكەدەمىا ەەوە ىد زە دەكەەڕەپبكىاپەدە،ەوەد ە
 .پازسەەڕەەەەەەڕەەیەسد یەباڵدكوسوەدەیەجاڕوامەكەەوەوجامەسەسەێژەدەە(١٢)زیاسكوساەبۆەمادەیە

یەوەمەبى  ەیەس ەهىاپددەەكىو دەەسەبێى ،ەدەبەەب یىاەیە(١)ىەەیتژەەفوەشژنەكەەەەدەمادەیەیەەەەخىا ەە٥
بەە مىبەەەكەەدەەیژوەیەفوەشژنەیااەبەكوێل ا،ەكەاڵەەپاشدەزبددەدەەجیاد زیەوێد اەهەەسددەب یە

خەەجییەكىىىاوەەسددبىىىاەەكوسوەدەیەزیىىىاسكوسوەكەەەەەوەاڵىىىژۆەسە وێىىى ،ەدەەەەبىىى یەبىىىاەمژەكەیە
دەەسە یوێ ،ەوە ەەەب یەباەمژەكەەكەمژوەبددەەەەبى یەپابەوىلییەكاوەەپاشىدەزبددەدە،ەوەد ەبەپێىەە

 .حدكرەكاوەەیااڵایەدەە وپنەدەیەقەەزەەحكدمییەكاوەەبەەكاەەەەەهەەێمەەێەەدەەسە یوێ 
وە ەەەهىىیچەكەاڵىىێكەخد اڵىىژەەك ینىىەەەەەحىىا ەپەەفوەشىىژنەیىىااەبەكوێدوپنىىەەمد ىىكەدەمىىا ەەە:ێیەمســ

وە د زە دەكەیەەەەحا ەپەەبەكوێل اەوەبدد،ەوەد ەوەدەباەمژەیەیەكەاڵەەپاشدەزبددەدەەس دیەپەە
سەبێژەەس هاپێكەبۆەخادەوەەمد كەدەما ەكە،ەوە ەەەب یەباەمژەكەەكەمژىوەبێى ەەەەخەەجییەكىاوەە

یاسكوسوەكەەوەد ەكەاڵەەپاشدەزبدەدەەجیاد زیەوێد ویىااەەەوەاڵىژۆەسە وێى ەدەبەپێىەەهەەسددەز
حدكرەكاوەەیااڵایەدەە وپنەدەیەقەەزەەحكدمییەكىاوەەبەەكىاەەەەەهەەێىمەەەەمد ىكەدەما ەكىاوەە

ە.سیكەیەبەسەاڵژلەهێنوێ 
ۆپەەڕێىدەەواسەێى ەكەاڵىەەپاشىدەزبددەدەەبەشىل ەبێ ەەەدەزیىاسكوسوەیەپاشىدەزبددوەدەكەەبىە:چوارەم

ە.هۆكاەیەسددباەەكوسوەدەی
 دەروازەی سێیەم

 فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك وماڵە نەگوازراوەكانی دەوڵەت بەبێ زیادكردن
 بەشی یەكەم

 فرۆشتنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكان
 :(00)ی  مادده
سەكوێ ەمد كەدەما ەەوە د زە دەكااەبەبێەزیاسكوسوەەواشكو ەبەەب یاەیەسەاڵىە پەەپایبەپرەوىلەە:یەكەم

پەوجىىاەەەاڵىىەسیەووخىىەەە%(٢٠)بەەبىى یەبەە مبەەێكىىەە دوجىىاد،ەبەدەمەەجەیەكەمژىىوەوەبێىى ەەەە
ڕ اڵىىژەقینەیەخىىاوددبەەەكە،ەبیوەشىىوێنەەفەەماودەكىىاوەەسەد ەیەدەكەەپىىەە  ىىژەەەەەحىىا ەپەە

دبەەەكەەبىىىىۆەمەبەاڵىىىىژەەفەەمییەكىىىىاوەەفەەمىىىىاودەەەەەوێىىىىد اەدەز ەەپەەبەكاەهێنىىىىاوەەخىىىىاود
ە.پەیدەولیل ەەكاا
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سەكوێ ەخاوددبەەەكىاوەەوی ىژەجێبدداەبیوەشىوێنەەفەەماودەكىاوەەسەد ەیەدەكەەپىەە  ىژەەە:دووەم
بەبێەزیاسكوسوەەواشكو ،ەبەەووخەەڕ اڵژەقینەەدەبەپێەەوىوخەەبادەكىاوەەخىاوددبەەەەهادشىێدەەدە

ڵێنىىىو دەەەالیەاەەیىىىژوەیەخەماڵوىىىلاەدەپەاڵىىىەولكو دەەەالیەاەسەاڵىىىە پەەهاداڵىىىێیەكاا،ەخەم
ە.پایبەپرەولەبەمەبەاڵژەەفوەشژنەەبەەفەەماوبەەەكاوەەەەەڕێدەیەزیاسكوسوەەواشكو دە

شىىاەەد وەەپایبەپرەوىىلەەەسد یەدەە وپنىىەەڕەز مەوىىلیەدەزیىىویەشىىاەەد وەەدە ەشىى ەدە ىىدز ەەە:ســێیەم
داەپەەخاوكو داەبەەبەە مبەەێكەەڕ اڵىژەقینەەدەبەپێىەەسەپد وێ ەوەدەزەدییاوەیەبۆەوی ژەجێبد

وىىوخەەبادەكىىاوەەهادشىىێدەەدەهاداڵىىێیەكاوە،ەخەمڵێنىىو دەەەالیەاەەیىىژوەیەخەماڵوىىلاەبەپێىىەە
حدكرەكاوەەوەمەیااڵایە،ەبەبێەزیاسكوسوەەواشكو ەبیوەشوێژەەوەدەهادوی ىژیراویاوەیەكەەخۆیىااە

یااەشددقەەیااەزەدیەكىەەوی ىژەجێبدویااەەیااەهاداڵەەەكاویااەیااەمنل  ەەواكامەكاویااەخاودد
بەەاڵىىەەبەخۆیەەویىىیەەدەپێ ىىژوەیەكەیەوی ىىژەجێبدداەیىىااەپىىاەچەەزەدیەوی ىىژەجێبددویااەەەە

ە.سەد ەیەیااەكۆمە ەكاوەەهەەەدەزیەوی ژەجێكوساەدەەوە وپددە
یەسەاڵە پەەپایبەپرەول،ەەەەەێدەیەكۆودداڵەەسەەختژەكوساەەە ە ەفەەماودەیەخاوددبەەەەبۆە:چوارەم

ە:ەهەیەەب یاەەبل یەبە
ىەفوەشژنەەپاشرادەیەڕێدەدباوەكااەدەهەمىددەپاشىرادەكاوەەسیىكە،ەكەەڕددبەەەكاویىااەەەەكەمژىوین،ە١

كەمژوە،ەیااەوەد وەیەیىاە یەجیىاكوسوەدەەوىین،ەوەمەشەە(أفو ز)ڕددبەەیەسیاەیكو دەبۆەجیاكوسوەدەە
 .بەەڕێنرایەەڕێكەسەخوێ ەدەدەزیویەپایبەپرەولەسەەیەسەكای

فوەشژنەەپىاەچەەزەدیەجیىاكو دەەبەەقەد  ەیەكىەەاڵىەەبەخۆ،ەیىااەوەدەپىاەچەەزەدیەیىەەسەكوێى ەىە٥
جیىىابكوێژەدەەدەسەەد زەیەكىىەەهەیەەەەاڵىىەەەڕێىىدەیە  ىىژە،ەدەەەپىىاەچەەزەدیەكىىەەاڵىىەەبەخۆ،ەبەە
زیىىاسكوسوەەواشىىكو ،ەبەپێىىەەحدكرەكىىاوەەوەمەیااڵىىایە،ەبەدەمەەجەیەڕێىىدەەەەەپىىاەچەەزەدیەكىىاوەە

 .سەدەدبەەیەوە وێ 
 

 بەشی دووەم
 بەكرێدانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكان

 :(03)ی  مادده
 : یەكەم

ىەسەكوێ ەمد كەدەما ەەوە د زە دەكااەبەەب یەبەە مبەەیەڕ اڵژەقینەەدەخەمڵێنو دەبەپێەەحدكرەكاوەە١
وەمەیااڵایەەەەالیەاەەیژوەیەخەماڵولا،ەەەاڵىەەەبنەمىایەبى یەبەە مىبەەیەهادشىێدەەدەهاداڵىێ،ەبەبىێە

 :زیاسكوسوەەواشكو ەبەەب یاەیەسەاڵە پەەپایبەپرەولەبەكوێەبلەێنەبۆەوەمەالیەواوەیەخد ەەدە
ىەفەەماوبەە وەەسەد ەیەدەكەەپەە  ژەەەەەهەەێمەاڵەباەەیەبەدەیەكىاوەیەوی ىژەجێبدداەكەەمىد كەەأ

ە.سەد ەپن
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ەەەهەەێىمەبىۆەىەفەەماودەكاوەەسەد ەیەدەكەەپەە  ژە،ەاڵەولیكا،ەیەكێژە،ەەێكخىو دەدەكۆمە ەكىااەبە
مەبەاڵژەەدەاڵددسهێناوەەمد كەدەما ەەوە د زە دەكەەدەەەفەەماودەەیىااەباەە ىایەەەبىۆەكاەەكىاوەە

 .یااەبۆەوەدەمەبەاڵژاوەیەەەەیااڵاكاویاول ەسەقندداڵكو دا
ىەكوێچەەحاوددپەەهێزەەچەكل ەەكاا،ەكەەسەكەدوەەوىادەاڵىەەباز ەەدەكۆ ىاەدەفێىو ەەدەوەخۆشىخاوەەەو

ە،ەدەكوێچىىەەحاوددپەكىىااەەەەفەەماودەكىىاوەەسەد ەیەدەكەەپىىەە  ىىژە،ەاڵىىەەبازییەكااەدەهىىەەسیىىك
وەد وەیەباەدسەخەەپایبەپیااەهەیەەدەپێدیتژەەڕەچادیەپایبەپرەولیااەبكوێ ەەەەسەاڵژنی اوكوسوەە

 .كەاڵەەكوێچیل 
ەەخىىىادەوەەوەدەمد كىىىاوەیەسەكەدوەەپەوی ىىى ەكەوىىىاەەەوادییەكىىىاوەەمىىىد كەەسەد ەی،ەوە ەەەوەدەە-ەس

س وو داەبەكوێەبلەێنەپێیەدەەكادبنەدەەێىدەیەهاپددچۆیىااەپەوهىاەەەوىادەوەدەمد كىاوەس ەكەواە وەیە
 .هەبێ 

ەىەكوێچەەوەدەخىاوددبەە وەیەپەەخىاوكو داەبىۆەبەەهەمهێنىاوەەوىااەدەاڵىەمداەەەەسد یەكۆپایهىاپنەە هى
ێەمادەیە وێبەاڵژەەبەكوێل وەەیەكەمیاا،ەهەەچەولەەپێ ژوەەەەوەوجامەەزیاسكوسوەەواشكو دەەبەكو

سە بن،ەبەدەمەەجەیەبى یەبەە مىبەەیەبەكوێىل اەسددبىاەەەخەماڵوىلوەەەەالیەاەەیىژوەیەخەماڵوىلوەە
 .پێكهێنو دەبەپێەەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەبۆەبكوێ 

دەىەكۆمتاویاكاوەەكەەپەەپایبەیەكەەپتتۆڕاەەەەاڵیتىژەمەكاوەە ەیاوىلا،ەوەد وەیەمىۆ ەپەەیااڵىاییااە
الیەوىىىەەپایبەپرەوىىىل،ەبەەمەبەاڵىىىژەەسەداڵىىىژكوسوەەەدەە وپىىىددەەدە وێبەاڵىىىژیااەكىىىوسددەەەە ە 

پادەەەكىىاوەەپىى ەەەیەمۆبایىىڵەدەهۆ ەكىىاوەەپىىوەەەیەمۆبىىایەەەبێىىژەەەدەهۆ ەكىىاوەەبەكاەهێنىىاوەە
 .وەد وەیەبەەبدۆڕەكااەسەبەاڵژوێنەدەە(VSAT)دێتژدەكاوەە

ىىىەكوێچىىەەوەدەزەدییىىاوەیەمىىد كەەسەد ەپىىن،ەبەەمەبەاڵىىژەەس مەزە وىىلوەەدێتىىژدەكاوەەپ ىىددس اەدە٥
دێتژدەكاوەەپ كوسوەدەیەاڵدپەمەوەەەەاڵەەەەێداەسەەەكییەكاوەەسەەەدەیەاڵندەیەشاەەد وییەكاا،ە
كەەەێكتىىازییەكاوەەبەەكوێىىىل وەەزەدیەەەاڵىىىەەەەێدىىىاەسەەەكییەكىىىااەسەیىىىاودوێژەدە،ەەێكاەەكىىىاوەە

 .زیاسكوسوەەواشكو یەەەاڵەەەجێبەجێەسەكوێ 
 

ە:ەدووەم
بەكوێل وەەوەدەزەدییاوەیەواوەد خىاوە،ەوىاش،ە ەە وەدەىەدەزیویەبازە اوەەدەپی ەاڵازیەڕێتێلە دەەبەە١

شدێنەكاوەەچاككوسوەدەیەوەدەشدێنكاە وەیااەەەاڵەەەبیناكو دە،ەبەدەكەاڵىاوەیەزیىاسكوسوەەواشىكو یە
 .ك ینەەوەدەشدێنكاە وەیااەبۆەیەكالیەەسەبێژەدە
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وسوەەواشىكو ەبەكىوێەیەوەمەب  ەیەەبااڵكو داەبەسەەەەەەەێكاەەكاوەەزیاسك(١)ىەوەدەزەدییاوەیەەەەخا ەە٥
سەسەێن،ەدەب یەبەە مبەەیەبەكوێل وەكەیەپێ دەخژەەەەالیەاەەیىژوەیەخەماڵوىلوەەپێكهێنىو دەبەپێىەە

 .یەوەمەیااڵایەەسیاەیلەكوێ (8)ماسسەیە
ەە:سێیەم

سەاڵە پەەپایبەپرەول،ەەەاڵىەەەس د یەكوێچىە،ەسەپد وێى ەمىادەیە وێبەاڵىژەەوەدەخىاوددبەە وەیەهىەە
زیىىاسكوسوەەواشىىكو ەبەكوێىىلە دا،ەسەێىىژەبكىىاپەدە،ەبەدەمەەجەیەبىى یەەوی ىىژەجێبدداەوىىین،ەدەبەبىىێ

اڵىىێەاڵىىا ەجاەێىىكەبەپێىىەەوەدەەێكىىاە وەیەەەمەیااڵىىایەس ەسەقندداڵىىكو دا،ەە(3)بەە مىىبەەیەڕ اڵىىژەقینەە
ە.بخەمڵێنوێژەدە

 : چوارەم
ىەسەاڵە پەەپایبەپرەول،ەەەاڵەەەس د یەكوێچىە،ەسەپد وێى ەمىادەیە وێبەاڵىژەەوەدەخىاوددبەە وەیەبىۆە١

سەەە(١٠) ژەجێبدداەوین،ەدەبەزیاسكوسوەەواشكو ەبەكوێىلە داەدەمىادەیەبەكوێىل وەەبنەڕەپیىااەەەەوی
اڵا ەكەمژوە،ەبەەمەەجێكەسەێژەبكىاپەدەەكەەەەەهىیچەباەێكىل ەمىادەیە وێبەاڵى ەبەەهەەسددەمىادەیە

 .سەەاڵا ەپێتەەەوەكایە(١٠)بنەڕەپەەدەمادەیەسەێژكو دەشەپێكەدەەەەە
خد اڵژەەسەێژكوسوەدەیەهەیە،ەس د كاەییەكەەودداڵو دەبۆەسەێژكوسوەدەەبەەەىەپێدیتژەەوەدەكوێچیەیە٥

اڵێەماوگەەەەكۆپایەەهاپنەەمىادەیە وێبەاڵىژەەبەكوێىل وەەبنەڕەپىەەپێ ىكەشەبكىایەد،ەبەەە(3)ەەە
 .پێچەد وەدە،ەمافەەس د كوسوەەسەێژكوسوەدەیەوامێنێ 

اەێكەسەخوێژەەاڵەەەب یەبەە مىبەەیەىەەەكاپەەڕەز مەولیل اەەەاڵەەەس د كاەیەسەێژكوسوەدەەوەد ەاڵەەب3
سەەەەاڵىىىىەسیەبەكوێىىىىل وەەاڵىىىىا ەەپىىىىێ،ەە%(١٠)بەكوێىىىىل وەەوىىىىادوو دەەەە وێبەاڵىىىى ەبەەڕێىىىىژەیە

سەێژكوسوەدەكەەبەە مبەەەبەەهەەەاڵا ێكەەەەاڵا ەكاوەەسەێژكوسوەدەەبەپێەەهادكێ ەیەكەەەمىاەەیەە
 .(مژد ەیةەعلسیة)بەسد یەیەكل ەهاپددە

 (:04)ی  مادده
ەەەەەەەوىىابددەیەبەهەمىىاهەودەەەە ە ەدەزیىىویەشىىاەەد وەەدە ەشىى ەدە ىىدز ەەەەاڵىىەەەدەزیىىویەس ە یىىەەدە

ەس د یەفەەمىىاودەیەپەیدەوىىلییەكاوەەسەەەدەەدەبەەڕەز مەوىىلیەاڵىىەەەكەەوەوجىىدمەوەەدەزیىىو ا،ەبىىۆیە
هەیەەوەدەزەدییىىاوەیەمىىد كەەسەد ەپىىنەبەكىىوێەبىىل پەەد پىىاوەەبیىىاوەەبىىۆەسەداڵىىژكوسوەەباەە ىىایە

اویااەیىىااەقدوتىىدەخاوەكاویااەیىىااەبىىۆەمەبەاڵىىژەەسەداڵىىژكوسوەەخىىاوددیەوىىدێنەە یەپییەەاڵیااڵىىیەك
وی ژەجێبدداەەەاڵەەیااەیااەودداڵیندەەبۆەپاشكۆكاویااەوەدی،ەبۆەمادەیەەەزیىاپوەوەبێى ەەەەمىادەیە
بەكوێىىل وەەڕێدەپێىىلە دەەەەد پىىەەالیەوىىەەبەە مىىبەە،ەبەەبىى یەبەە مبەەێىىكەكەەەیژوەیەكىىەەپىىایبەیە

ە یىىەەپێكیىىلەهێنێ ەیىىااەبەبىىێەبەە مىىبەەەبەەمەەجىىەەبىىددوەەمىىامە ەیەسەیخەمڵێنێىى ەكەەدەزیىىویەس 
ە.هادشێدەەەەالیەوەەبەە مبەە
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 دەروازەی چوارەم
 فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك و ماڵە گوازراوەكانی دەوڵەت بە زیادكردنی ئاشكرا

 بەشی یەكەم
 فرۆشتنی موڵك وماڵە گوازراوەكان

 :(05)ی  مادده
 د زە دەیەس وو دەەبۆەفوەشژن،ەەەالیەاەەێژوەیەخەماڵولوەەپێكهێنو دەبەپێىەەبەهایەوەدەمد كەدەما ەە
یەوەمەیااڵىىایە،ەبەبىىێەبەشىىل ەیكوسوەەوىىدێنەەیەفەەمىىاودەیەپۆمىىاەكوسوەە(8)حدكرەكىىاوەەمىىاسسەیە

یەوەمەیااڵىىىىایەس ە(9)خىىىىاوددبەەە،ەسەخەمڵێنوێىىىى ،ەدەوەدەڕێكىىىىاە وەەسە یىىىىوێنەبەەەكەەەەەمىىىىاسسەیە
ە.وسوەەاڵودشژەەمد كەدەما ەەوە د زە دەسەقندداڵكو دا،ەبەەڕەچادك

 (:06)ی  مادده
یەوەمەیااڵىایەەفوەشىژنەە(١٠)ەیژوەیەفوەشژنەیااەبەكوێل وەەپێكهێنو دەبەپێىەەحدكرەكىاوەەمىاسسەیە

ە:وەمەەێكاە وەیەخد ەەدەەئمد كەدەما ەە د زە دەكەەەەەوەاڵژۆەسە وێ ەبەپێ
ەێكختژنەەەیتژێكەەزیاسكوساەەەبەەەڕەشنایەەوەدەخەاڵڵەپاوەیەمد كەدەمىا ەە ىد زە دەكەەكەە:ەیەكەم

ە.ەەەالیەاەەیژوەیەخەماڵولوەدەەەەەكۆودداڵل ەچەاڵتێنو دا
ە:ەدووەم

حەدیەڕەەەە(0)ىەختژنەڕددیەمد كەدەما ەكەەبۆەفوەشژنەەەەزیاسكوسوەەواشكو س ،ەبىۆەمىادەیەەەكەەەەە١
ەەڕەەەزیىىاپوەوەبێىى ەڕ سە ەیەوێىى ،ەمىىادەكەەەەەڕێكەدپىىەەوەدەڕەەەیەاڵىىە(3٠)كەمژىىوەوەبێىى ەدەەەە

سەكەدێىىژەەس د یەباڵدكىىوسوەدەیەجاڕوىىامەكەەبەهەمىىااەڕێكاەەكىىاوەەسەقندداڵىىكو دەەەمەیااڵىىایە،ە
 .سەاڵژتێلەكای

ىەپێدیتژەەجاڕوىامەكەە  ى ەخەاڵىڵەپەكاوەەوەدەمد ىكەدەمىا ەە ىد زە دەیەیەس وىو دەەبىۆەفوەشىژن،ە٥
دەكىىاپەەزیىىاسكوسوەكە،ەمەەجەكىىاوەەبەشىىل ەیكوساەدەبىى یەوەدەباەمژىىاوەیەەشىىدێنەدەڕەەەدەڕێىىكەدی

 .پێدیتژەەاڵتاەسەەبكوێن،ەەەەخۆەبدوێ 
ەیتژەەزیاسكوسوەكەەەەەڕێكەدپەەوەدەڕەەەیەسەكەدێژەەسد یەباڵدكىوسوەدەیەجاڕوىامەكەەكىو دەە:ەسێیەم

ەەفەەماودەیەسەبێ ،ەدەپێدیتژەەەەاڵەەەوەدەكەاڵاوەیەخد اڵژەەبەشل ەیكوسویااەهەیە،ەاڵەەس و
پایبەپرەوىىىلەبىىىكەاەبىىىۆەختىىىژنەڕددیەخد اڵىىىژەەكىىى ین،ەبەدەمەەجەیەهەەەیەكێكیىىىااەپىىىێ،ە

بیتى ەەەاڵىەسیەە%(٥٠)بەشل ەیكوساەەەەزیاسكوسوەكەەباەمژەیەەەاڵىتاەسەەبكىای،ەكەەبى ەكەیەەەە
ە.بەهایەخەمڵێنو دیەمد كەدەما ەكەەەكەمژوەوەبێ 

دێنەەسیىىىاەكو دەبىىىاودەد زەسەكوێىىى ەبىىىۆەەەدەڕەەەیەسیىىىاەكو دەەبىىىۆەفوەشىىىژنەەەەكىىىایەدەشىىى:ەچـــوارەم
بەشل ەیكوساەەەەزیاسكوسوەكەەبەەبەهایەخەمڵێنو د،ەبەمەەجێكەباودەد زەكەەدەاڵىیێكەەپەد دیە

ە.وەدەمد كەدەما وەیەخو دەوەپەڕددەبۆەفوەشژن،ەەەخۆبد ێ 
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زیىىاسكوسوەكەەبەەواشىىكو یەەسەكوێىى ،ەسد پىىوەەیىىژوەیەفوەشىىژنەب یىىاەەسەس یەبەەبەەكەدپنىىەە:ەپێــنجەم
پێىىنجەە(٢)زیىىاسكوسوەكەەبىىۆەسد یىىینەكەاڵىىەەزیاسكىىاە،ەدەوەدەختىىژنەڕددەیەەەەسد یەپێتەڕبىىددوەە

ە.خدەەەەهیچەەەەاڵەەەزیاسەواكوێ ەبەەكۆپایەەزیاسكوسوەكەەس سەووێ 
ە:ەشەشەم

پێىىنجەڕەەیەكىىاەەەەەڕێكەدپىىەەە(٢)سەكوێىى ەەەاڵىىەەەبىى یەبەە مىىبەەیەسد یىىینەزیىىاسكوسا،ەەەمىىادەیە -١
پىىازسەەەەاڵىىەسیەسد یىىینەوەدەبىى یەە%(١٢)بەەب ێىىكەكەەكەمژىىوەوەبێىى ەەەەەبەەكەدپنىىەەزیىىاسكوسوەكە،

 .ەەالیەاەكەاڵەەپوەدەەبكوێ ە(ضم)بەە مبەەەیەزیاسكوسوەكەەپێەە ەی ژددە،ەختژنەاڵەەە
ىەس د كوسوەەختژنەاڵەەەكەشەبەەقبد كو دەس واووێ ەهەپاەكەاڵەەس د كاەەباەمژەیەیااڵایەەبەەڕێىژەیە٥

 . مبەەەیەختژددیەپیەەڕدد،ەس وەوێ بیت ەەەاڵەسیەوەدەب یەبەەە%(٥٠)
حەدیەڕەەەەەەڕەەیەسد یەباڵدكوسوەدەیەە(0)ىەوە ەەەختژنەاڵەەەهەبدد،ەزیاسكوسوێكەەودێەبۆەمادەیە3

جاڕوامەیەەەبەهەمااەمیكاویزمەەیەكەمجاە،ەسەكوێژەدە،ەسد پوەهەد  ەەسەكوێى ەدەوابێى ەجىاەێكەە
 .بكوێ ەپوەختژنەاڵەەەەەاڵەەەكۆپاەب یەبەە مبەەیەزیاسكوسوەكە،

 (07)ی  مادده
وە ەەەب یەبەە مىبەەیەفوەشىژنەەمد ىكەدەمىا ەكەەەەەوەوجىامەەزیىاسكوسوەەواشىكو ەوە ەی ىژەەە:یەكەم

پازسەەڕەەەسەێىژەسەكىوێژەدەەدەەەەڕەەیەسد یەە(١٢)بەهایەخەمڵێنو د،ەوەد ەزیاسكوسوەكەەبۆەمادەیە
ە.باڵدكوسوەدەیەجاڕوامەكەدەەسەاڵژتێلەكای

بەدەووخەیەەەاڵەەیەسەدەاڵژێ ەسەفوەشوێ ،ەوە ەەەەەدەە(سددەم)زیاسكوسوەەەمد كەدەما ەكەەەە:ەدووەم
ە.مد كەدەما وەەوەبێ ەكەەسەكوێ ەەەەپی ەاڵازیەە ۆڕینەاڵددسیەەێەدەەبدیوێ 

وە ەەەەیژوەیەفوەشژنەد یبینەەوەدەووخەیەزیاسكوسوەەسددەمەەەاڵىەەیەدەاڵىژادەەبەەەەدەوىلیە:ەسێیەم
پازسەەڕەەیەسیكەەسەێژەسەكوێژەدەەدەەەەە(١٢)كەەبۆەمادەیە  ژەەسەاڵژەبەەەواكایەوەد ەزیاسكوسوە

ڕەەیەسد یەباڵدكوسوەدەیەجاڕوامەكەدەەسەاڵژتێلەكای،ەدەمد كەدەما ەكااەەەەزیاسكوسوەەاڵێیەمە
ە.بەدەووخەەسەفوەشوێنەكەەەەاڵەەیەسەدەاڵژێ 

 (08)ی  مادده

 : یەكەم

ە(0)ژەدەەدەواماسەوەبێى ەەەمىادەیەىەوە ەەەوەدەكەاڵەیەزیاسكووەكەیەبۆیەكالیەەبدەپەدە،ەپاشىدەزببێ١
حەدیەڕەەەەەەڕێكەدپەەهەد  ەكوسوەەبنب ،ەب یەبەە مىبەەیەفوەشىو دەكەەدەپەد دیەخەەجییەكىااە
بىىىل ی،ەوەد ەمد ىىىكەدەمىىىا ەكەەسەخىىىوێژەەبەەسەمەسد یىىىنەكەاڵىىىەەزیاسكىىىاە،ەوەدەیەپىىىێ،ەكەاڵىىىەە

 .یەختژبددیەڕددپاشدەزبددەدەەسەاڵژەەخۆیەەەەزیاسكوسوەكەەك اولەپەدە،ەبەدەب یەبەە مبەەە
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وە ەەەسد یىىنەكەسەەەاڵىىەەەهە دىىوپنەدەیەمد ىىكەدەمىىا ەكەەدەپێ كەشىىكوسوەەبىىاەمژەەیااڵىىاییەكااەە-٥
بیتىىى ەەەاڵىىىەسیەبىىى یەبەە مىىىبەەیەفوەشىىىژنەكەەڕەز مەوىىىلبدد،ەوەد ەكەاڵىىىەەە%(٥٠)بەڕێىىىژەیە

پاشدەزبددەدەەبەەب یاەیەەیژوەیەفوەشژنەجیاد زیەوێد اەهەەسددەب یەبەە مبەەەەەوەاڵژۆەسە وێ ە
دەەسە یوێ ،ەدەوە ەەەب یەباەمژەكاوەەەەەپابەولییەكاوەەكەمژىوەبىدد،ەوەد ەبەپێىەەدەەەەباەمژەكاوەە

حدكرەكىىاوەەیااڵىىایەدەە ىىوپنەدەیەقەەزەەحكدمییەكىىاوەەبەەكىىاەەەەەهەەێىىم،ەەەەمد ىىكەدەما ەكىىاوەە
 .سیكەیەدەەسە یوێ 

ە:ەدووەم
ژەەەەەوە ەەەسد هەمىىینەكەاڵىىەەبەشىىل ەبددیەزیىىاسكوسوەكەەكەەپىىێ،ەكەاڵىىەەپاشىىدەزبددەدەەسەاڵىى -١

زیىىاسكوساەكێ ىىادەپەدە،ەهە دىىوپنەدەیەمد ىىكەدەمىىا ەەوە ىىد زە دەكەەڕەپبكىىاپەدە،ەوەد ەاڵىىەەەەودێە
 .پازسەەڕەەەەەەڕەەیەسد یەباڵدكوسوەدەیەجاڕوامەكەەوەوجاملەسەێژەدەە(١٢)زیاسكوساەبۆەمادەیە

بەەب یىاەیە،ەدەەیەوەمەبى  ەیەس ەهىاپددەەكىو دەەسەبێى (١)ىەەیتژەەفوەشژنەكەەەەدەمادەیەیەەەەخا ەە٥
ەیژوەیەفوەشژن،ەكەاڵىەەپاشىدەزبددەدەەجیىاد زیەوێىد اەهەەسددەبەە مىبەەەكەەدەخەەجییەكىاوەە
سددباەەكوسوەدەیەزیاسكوسوەكەەەەوەاڵژۆەسە وێى ەدەەەەبى یەبىاەمژەكەیەدەەسە یوێى ،ەوە ەەەبى یە
بىىاەمژەكەەكەمژىىوەبىىددەەەەبىى یەپابەوىىلییەكاوەەپاشىىدەزبددەدەەوەد ەبەپێىىەەحدكرەكىىاوەەەیااڵىىایە

 .ەەە وپنەدەیەقەەزەەحكدمیەكاوەەبەەكاەەەەەهەەێم،ەەەەمد كەدەما ەكاوەەسیكەیەدەەسە یوێ د
وە ەەەكەاڵىىێكەوەبىىددەكەەخد اڵىىژەەك ینىىەەمد ىىكەدەمىىا ەە ىىد زە دەكەیەهەبێىى ەوەد ەوەدە:ەســێیەم

باەمژەیەیەكەاڵەەپاشىدەزبددەدەەس دیەپىە،ەسەبێىژەەس هاپێىكەبىۆەالیەوىەەخادەوىل ەیەمد ىكەدە
ەەبىى ەكەیەەەەخەەجییەكىىاوەەهەەسددەزیىىاسكووەكەەكەمژىىوەبێىى ،ەوەد ەكەاڵىىەەمىىا ەكە،ەدەوە ە

پاشىىىدەزبددەدەەجیىىىاد زییەكەیەەەوەاڵىىىژۆەسە وێىىى ەدەبەپێىىىەەیااڵىىىایەدەە ىىىوپنەدەیەقەەزەە
ە.حكدمییەكاوەەبەەكاەەەەەهەەێمەەەەمد كەدما ەكاوەەسیكەیەدەەسە یوێ 

 (09)ی  مادده
 یىاەیەسەاڵىە پەەپایبەپرەوىلەبیوەشىوێنەدەبەكىوێەسەكوێ ەمد كەدەمىا ەە د زە دەكىاوەەسەد ەیەبەەب

بلەێنەبەبێەباڵدكوسوەدەەەەەڕەەوامەەخۆجێیەكااەدەبەبێەزیاسكوسوەەواشكو ەدەبەەبەهایەخەمڵێنو د،ەەەە
ە:یەكێكەەەمەحا ەپاوەیەخد ەەدە

ە.ەوە ەەەفوەشژنەیااەبەكوێل وەكەەبۆەفەەماودەكاوەەسەد ەیەدەكەەپەە  ژەەبێ :ەیەكەم
وەدەمد ىىكەدەمىىا وەیەس وىىو داەبىىۆەفوەشىىژنەپێكچددویىىااەخێو بێىى ەیىىااەبەهایىىااەبەەەدەوە ەەە:ەدووەم

ە.كەمبددوەدەەبچێ 
وە ەەەكىىۆیە  ىىژەەبەهىىایەخەمڵێنىىو دەبىىۆەوەدەمد ىىكەدەمىىا وەیەس وىىو داەبىىۆەفوەشىىژنەەەەهەەە:ەســێیەم

ە.پێنجەاڵەسەهەز ەەسیناەەزیاپوەوەبێ ە(٢٠٠.٠٠٠)حا ەپێكەەەە
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پاەێز ىىاەیەەێكىىوساەدەچىىاككوسوەدەیەوەدەمد ىىكەدەمىىا وەیەس وىىو داەبىىۆەەوە ەەەخەەجییەكىىاوە:ەچــوارەم
ە.فوەشژنەزەەەزیاپوەبێ ەبەەبەە دەسەبەەبەهاكەی

 (32)ی  مادده

هەەسددەەیژوەیەخەماڵولاەدەەیژوەیەفوەشژنەیااەبەكوێىل وەەپێكهێنىو دەبەپێىەەحدكرەكىاوەەهەەسددە
یەپۆماەكوسوەەخاوددبەەە،ەخەماڵولوەەبەهایەیەوەمەیااڵایەەبەبێەودێنەەیەفەەماودە(١٠)دەە(8)ماسسەیە

ە.مد كەدەما ەە د زە دەەدەفوەشژنەەبەبێەزیاسكوسوەەواشكو ەەەەوەاڵژۆەسە وا
 (3١)ی  مادده

ڕ سەاڵىىىژكوسوەەمد ىىىكەدەمىىىا ەەفوەشىىىو د،ەەەسد یەس وەدەیەبىىى یەبەە مىىىبەەیەفوەشىىىژنەدەە:یەكەم
ابەولەسەبێ ەبەە د اڵىژنەدەیەەەەخەەجییەكااەسەبێ ەدەفوەشژنەكەەبەەبنب ەس سەووێ ،ەدەك یاەەپ

پىىىىازسەەڕەەەەەەڕێكەدپىىىىەەهەد  ەكوسوىىىىەەبنبىىىى ەدە،ەدەسەاڵىىىىە پەەپایبەپرەوىىىىلەە(١٢)مىىىىادەیە
بەەپواڵیاەێژەەەەەوادچدداەیااەوەدەزیاواوەەەەوەاڵژۆەوا وێ ەكەەەەەسد یەوەمەمىادەیەەسددچىاەیە

ە.مد كەدەما ەكەەسەبێ 

اڵىەەڕەەەە(3٠)ەاڵىەەەڕ دەاڵىژااەبىل پەەك یىاەەكەەەەەسەاڵە پەەپایبەپرەولەسەپد وێ ەمادەیەكەەە:ەدووەم
زیاپوەوەبێ ەبۆە د اڵژنەدەیەمد كەدەمىا ەكەەوە ەەەبەەپێدیتىژەەبز وێى ،ەیىااەپااڵىادێكەەڕەد ە

ە.هەبێ ەدەك یاەەكوێەەەەكۆ اەس واوەەمادەیەەەاڵەەەڕ دەاڵژاوەكەەەەوەاڵژۆەسە وێ 
د یەكۆپایەەهاپنەەمادەیەسیاەكو دەیىااەەەحا ەپەەوە د اڵژنەدەیەمد كەدەما ەە د زە دەكەەەەەس:ەسێیەم

ویىىدەە%(٠٠٢)مىىادەیەەەاڵىىەەەڕ دەاڵىىژاوەكەەوەد ەكوێىىەەەەكۆ اس وىىاوەەەێدەەسە یوێىى ەبەەڕێىىژەیە
اڵىەەڕەە،ەدەە(3٠)ەەاڵەسیەب یەبەە مبەەیەفوەشژنەكەەەەبویەهەەەڕەەێكەسد كەدپىنەدەبۆمىادەیە

ەدە،ەوەد ەفەەمىىاودەەوە ەەەوەمەمىىادەیەشەكۆپىىایەەهىىایەدەك یىىاەەمد ىىكەدەمىىا ەكەیەوە د اڵىىژ
ە.سەپد وێ ەبۆەسددباەەەفوەشژنەدەیەبەپێەەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایە،ەجاڕبل پەدە

وە ەەەب یەبەە مىبەەیەفوەشىو دەكەەەەەزیىاسكوسوەەسددەمىل ەەەدەبى یەبەە مىبەەەیەكەەك یىاەیە:ەچوارەم
ەەس دیەپىىەەكەمژىىوەبێىى ،ەوەد ەجیىىاد زیەوێىىد اەهەەسددەبىى یەبەە مىىبەەەكەەدەكوێىىەەەە(یەكەم)

سەبێ ەدەەەدەب ەەپاەەیەەدەەسە یوێ ەكەەپێ ژوەس دیەپە،ەە(یەكەم)كۆ اس وااەەەوەاڵژۆیەك یاەیە
دەوە ەەەبىىى ەكەیەەەەپابەوىىىلییەكاوەەكەمژوبىىىدد،ەوەد ەبەپێىىىەەیااڵىىىایەدەە ىىىوپنەدەیەقەەزەە

ە.حكدمیەكاوەەبەەكاەەەەەهەەێم،ەەەەمد كەدەما ەكاوەەسیكەیەدەەسە یوێ 

خد اڵىژەەك ینىەەهەبێى ەوەد ەسەكوێى ەەەەیەكێىكەەەەكۆ اكىااەاڵىتاەسەەوە ەەەكەاڵێكەوەبددە:ەپێـنجەم
ە.بكوێ ەبەدەمەەجەیەپێچددەكاوەە د اڵژنەدەەدەاڵتاەساەەەەوەاڵژۆیەكەاڵەەك یاەەبێ 
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 بەشی دووەم
 بەكرێدانی موڵك و ماڵە گوازراوەكان

 (30)ی  مادده
سەكوێىىى ەمد ىىىكەدەمىىىا ەە د زە دەكىىىاوەەسەد ەیەەەكىىىاپەەپێدیتىىىژە،ەبەەب یىىىاەیەسەاڵىىىە پەەە:یەكەم

ە.پایبەپرەولەبەپێەەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایە،ەبەكوێەبلەێن
سەاڵىىەالپەەپایبەپرەوىىلەسەپد وێىى ەبەبىىێەجىىاڕس اەدەبەبىىێەزیىىاسكوسوەەواشىىكو ،ەمد ىىكەدەمىىا ەەە:دووەم

ە.دەكەەپەە  ژەەەەەهەەێمەبەكوێەبل ی د زە دەكاوەەسەد ەی،ەبەەفەەماودەكاوەەسەد ەیە
 

 دەروازەی پێنجەم
 حوكمە گشتی و كۆتاییەكان

 (33)ی  مادده
وە ەەەوەدەد س وەیەبەپێەەوەمەیااڵایەەسیاەیەكىو داەەەەڕەەێكىەەپ ىددیەفەەمیىل ەكۆپىایەەبێى ەوەد ە

ە.سەێژەسەكوێژەدەەبۆەوەدەڕەەەیەكاەكوسوەەفەەمەەكەەسەكەدێژەەسد یەپ ددەكە
 (34)ی  مادده

اڵەەەكایەپەەوەوجدمەوەەدەزیو اەبۆیەهەیەەەەكاپەەپێدیت ،ەب یاەەبل یەبەەفوەشژنەەمد كەدەمىا ەە
 ىىد زە دەەدەوە د زە دەكىىاوەەسەد ەیەیىىااەبەكوێىىل ویااەبەسەەەەەدەەێكىىاە وەیەەەمەیااڵىىایەس ەسەقیىىااە

ە.ەەاڵەەەكو دە
 (35)ی  مادده
بەە مبەەەكاوەەفوەشژنەیىااەبەكوێىل وەەسددەەەاڵەسیەب یەە%(٥)كوێەەخزمەپددز ەیەبەڕێژەیە:ەیەكەم

ە.وەدەمد كەدەما وەیەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەسەیاودوێژەدەەەەەك یاەەیااەكوێچەەدەەسە یوێ 
   ەوەدەخەەجییاوەیەپێدیتژنەبۆەواماسەكوسوەەمد كەدەما ەكەەبۆەفوەشىژنەیىااەبەكوێىل وە،ە:ەدووەم

یااەەەاڵەەكو دەەسەب سەێ ،ەەەەوێدی یاول ەیەوەمەماسسەیەەسەق(یەكەم)ەەدەب ەەپاە وەیەەەەب  ەیە
كوێەەجىاڕس اەدەبىاودەد زكوساەدەكوێىەەەیژوەكىاوەەسەەختىژەكوساەدەخەماڵوىلاەدەفوەشىژنەدە

ە.بەكوێل ا
پاس شژێكەسەبەخ وێژەەەیژوەكاوەەسەەختژن،ەخەماڵولاەدەفوەشىژنەدەبەكوێىل اەدەهەەیەەەەەە:ەسـێیەم

دەوىىدێنەەیەدەز ەەپىىەەس ە یىىەەدەوىىابددەیەدەفەەمىىاوبەەیەفەەمىىاودەیەپۆمىىاەكوسوەەخىىاوددبەەەە
شىىاەەز ەدەاڵىىكوپێویەەیىىژوەەدەوەمینىىل ەیەاڵىىنلدقەدەشىىۆفێوەەهادە ەكىىاوەەەیىىژوەەبەە مىىبەەەهەەە
كۆودداڵێكەەخەماڵولوەەپەاڵەولكو دەیااەهەەەەیتژێكەەزیاسكوساەبەەمەەجێكەكۆیە  ژەەوەدە

چد ەاڵىەسەهەز ەەسینىاەەدەبىۆەە(4٠٠.٠٠٠)پاس شژاوەیەسەبەخ وێنەەهەەەوەول مێكەەەیژوەەماوداوەەەەە
ە.سدداڵەسەهەز ەەسیناەەزیاپوەوەبێ ە(٥٠٠.٠٠٠)هەەەهادە ێكی،ەماوداوەەەەە
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وەدەباودەد زكاەەیەهە لەاڵژێ ەبەەباودەد زكوساەبەمەبەاڵژەەفوەشژنەیااەبەكوێل وەەمد كەدە:ەچوارەم
ێ ەبەەبىى یەمىا ەە ىد زە دەەیىااەوە د زە دەكىاوەەسەد ەی،ەكوێىىەەبىاودەد زكوسوەەپىێەسەبەخ ىو

پێنجەهەز ەەسیناەەەەەبویەهەەەحا ەپێكەەفوەشژنەیااەبەكوێىل اەبەدەمەەجەیەماودىاوەەەەەە(٢٠٠٠٠)
ە.اڵەسدەپەوجاەهەز ەەسیناەەزیاپوەوەبێ ە(١٢٠٠٠٠٠)
یەوەمە(چىد ەەم)دەە(اڵىێیەم)وەوجدمەوەەدەزیو اەسەپد وێ ەوەدەكوێیاوەیەەەەهەەسددەبى  ەیە:ەپێنجەم

ە.دە،ەەەكاپەەپێدیتژل ،ەهەمد ەەبكایماسسەیەس ەسەقیااەەەاڵەەكو 
ە:ەشەشەم

یەوەمە(چىىىد ەەم)دەە(اڵىىىێیەم)دەە(سددەم)ەەسد یەەێب ینىىىەەوەدەكىىىوێەدەخەەجیىىىاوەیەەەەب  ەكىىىاوەەە-١
ماسسەیەەسەقندداڵكو داەدە   ەوەدەكوێەدەخەەجییاوەیەەەەحىا ەپەەپاشىدەزبددوەدەەدەوەبىددوەە

بىىى ەیەسەمێنێىىىژەدەەەەەكوێىىىەەكەاڵىىىێكەەپىىىوەكەەخد اڵىىىژەەك ینىىىەەهەبێىىى ەدەەسە یوێىىى ،ەوەدە
 .خزمەپددز ەی،ەسەبێژەەبەشێكەەەەس هایەدەبۆەخەزێنەیە  ژەەپۆماەەسەكوێ 

یەوەمەب  ەیەس ەسەقندداڵكو دە،ەكوێەەباڵدكوسوەدەەدەڕ  ەیاوىلوەەهەمىددە(١)ىەەەدەڕێژەیەیەەەەخا ەە٥
اڵىىێكەكەەوەدەحا ەپىىاوەەخەەوەسەكوێىى ەكەەپیایاوىىل ەفوەشىىژنەیىىااەبەكوێىىل ا،ەەەبەەەوەبىىددوەەكە

 .خد اڵژەەهەبێ ،ەوەوجامەواسەێ 
حدكرەكاوەەوەمەماسسەیەەبەاڵەەەەیژوەكاوەەخەماڵولاەدەفوەشژنەدەبەكوێىل وەەمد ىكەدەمىا ەە:ەحەوتەم

 ىىد زە دەەدەوە د زە دەكىىاا،ەوەد وەیەەەەدەز ەەپىىەەوەدقىىابەدەكاەدبىىاەیەوىىاینەەپێكىىلەهێنوێن،ە
ە.ەشەسەكەا،ەپیاسەەسەكوێ هەەدەهاەبەاڵەەەوەدەفەەماوبەە وەیەهادە ەەوەمەەیژواو

 (36)ی  مادده
وەدەپىىوەە وەیەمەكەچىىنەبىىۆەحدكرەكىىاوەەیااڵىىایەدەبەەهێنىىاوەەبەەكىىاەەەەەهەەێرىىەەكدەساڵىىژااەەەەە

ە.حدكرەكاوەەوەمەیااڵایە،ەبەسەەەسەكوین
 (37)ی  مادده
یە(3٥)ڕ  وپنىىەەكىىاەكوساەبەەیااڵىىایەفوەشىىژنەدەبەكوێىىل وەەمد ىىكەدەما ەكىىاوەەسەد ەیەەمىىاەەەە:یەكەم

ە.یەهەمد ەكو دەەەەهەەێم١98٦اڵا ەە
كەەەەەە(هە دەشىادە)ە  وپنەەكاەكوساەبەدەب یاە وەیەوەوجدمەوەەبەەوادەاڵەەكوس یەپەەشۆڕشەەە:دووەم

ە:خد ەەدەەسێن
 0/٦/١980ەەەە(4٠٠)ىەەماەەە١
ە٥١/0/١980ەەەە(٢٥٥)ىەەماەەە٥
 ٥8/١٠/١980ەەەە(83٥)ىەەماەەە3
 ە٥٢/٢/١988ەەەە(٢٢0)ىەەماەەە4
 ٥/8/١988ەەەە(٦8١)ىەەماەەە٢
 4/٥/١99٠ەەەە(٦٥)ىەەماەەە٦
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سەەچىىدداەدەوىىاكۆەەوىىینەەە ە ەە(١98٦)یەاڵىىا ەە(3٥)وەدەڕێنراییىىاوەیەبەپێىىەەیااڵىىایەەمىىاەەە:ەســێیەم
جێدەیىىىىااەسە ىىىىوێژەدەەیىىىىااەەحدكرەكىىىىاوەەوەمەیااڵىىىىایە،ەپىىىىادەكدەسەەچدد وىىىىلوەەوەدەی

ە.ەهە یاولەدەشێنێژەدە،ەبەەبەەكاەەسەمێننەدە
 (38)ی  مادده

وەدەڕێكاەیەدەب یاە وەیەبەپێەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەدەەسە یوێن،ەڕ اڵژەدخۆەبىۆەسیىد وەەچىادسێویە
ە.س ە یەەسەوێوسەێنەد،ەمەكەچەەچادسێویەدەددەسبینەەسەبن

 (39)ی  مادده
ە.وەەپەیدەولیلەەكااەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەجێبەجێەسەكەاوەوجددمەوەەدەزیو اەدالیەە

 (42)ی  مادده
ە.كاەەبەەسەقەەهیچەیااڵاەدەب یاەێكەواكوێ ەكەەەە ە ەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەواكۆەەبێ 

 (4١)ی  مادده
دەزیىىویەس ە یىىەەدەوىىابددەیەبەەهەمىىاهەودەەەە ە ەدەزیىىویەشىىاەەد وەەدە ەشىى ەدە ىىدز ەەپێدیتىىژەە

ە.جێبەجێكوسوەەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەسەەبكەاەڕێنرایەەبۆەوااڵاا
 (40)ی  مادده

شەاڵىى ەڕەەەەەەەێكەدپىىەەباڵدكىىوسوەدەیەەەەڕەەوىىامەیەە(٦٠)وەمەیااڵىىایەەەەسد یەپێتەڕبىىددوەەمىىادەیە
ە.جێبەجێەسەكوێ ە(دەقایعەەكدەساڵژاا)فەەمەە

ە
ە

 
 نێچیرڤان بارزانى                                                               

 سەرۆکى هەرێمى کوردستان                                                                 
 هەولێر 

١5/3/020١ 
 رچواندن كانی ده هۆیه

خادەوىل ەێژەەبىۆ ەەە،ەسەاڵىە پەەویىل ەیەپابەوىلەەبەەەەبەەە وودەەمد كەدەما ەكاوەەسەد ەیەچدوكەە
چاەەڕەفژاەپێكوساەبەمەمد كەدەمىا وەەبەدەشىێدەیەیەبەەزپىوینەاڵىددسەبىۆە ەەەسەاڵىژەبەەەسەكىایەدە
بەەەەدەولیە  ژەەسەپاەێزێ ،ەبۆیەەپێدیتىژەەفوەشىژنەیىااەبەكوێىل اەیىااەبىاوەد ویەەبەپىێەچەوىلە

ێكوساەبەمەمد ىىكەدەمىىا وەەبەزەەپىىوینەوااڵىىژەەحىىدكرێكەەیااڵىىایەەبێىى ەكەەەێكاەەكىىاوەەڕەفژىىاەپ
شىىەفافیەیەدەڕددوىىەەدەوزیكىىەەبىىۆەس سپەەدەەیەەێكبخىىای،ەبەدەشىىێدەیەیەواماوجەكىىاوەەفوەشىىژنەدە

ە.بكای،ەەەبەەەهەمددەوەماوە،ەوەمەیااڵایەەسەەچددێنلە ەبەكوێل وەەمد كەدەما ەكاوەەسەد ەیەسەاڵژەبەە
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 بەناوی خودای بەخشندەو میهرەبان
 گەلەوەبەناوی 

 عێراق –پەرلەمانی کوردستان 
 0 : بڕیارژمارە 

 32/١/0202: بڕیارمێژووی 
 0202ى ساڵى (0)ى ژمارە بـڕیــار

كدەساڵژااەەەماوەەەەپەۆیوادخەیدەی ەپەەەە(٥8)ەەەیماسسەەەە(ەمەسدد)ەەی  بەەەحدكرەەبەاڵژنەپ  ەب
ەەەەمەنجێىىپەەبژ ەسوىىە هەەخىىدەەی(١0)ەەەمىىاەەیەوااڵىىاەە ىىژنیس وەەكدەساڵىىژااەەەەمىىاوەەەەپەو ق،ێىىىىىەع
ە :س ەەیدەخد ەەەیاە یبەمەوەاڵژو ەبەیە3٠/١/٥٠٥٠ەەدپەكێە
ە

ەەیژویىەەەەە(واشناەعبل هللەقاسە)ەزێەەبەمااەەەەپەەول مەوەەیدە اوێكاەكەەەەاڵ ەسەەقبددەكوسوە:مەكیە
 (.یەوافوەەمافەەەەكوسایكۆس ك)

ەیىىىەەمەفەەیەوىىىامەەەەدەەە ێىىىكوەسەێجىىىەبێجە3٠/١/٥٠٥٠ەەەەەەچىىىددوەسەیەەەەەەەەاە یىىىبەمەوە:مەدوو
 .ەدەژێكوەسەداڵس ەب(كدەساڵژااەەعیقاەد)

 
 

 رێواز فایق حسێن. د                                                     
 عێراق -ەرۆکی پەرلەمانی کوردستان ـس                                                     

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

 بەناوی خودای بەخشندەو میهرەبان
 بەناوی گەلەوە

 عێراق –پەرلەمانی کوردستان 
 ١:ژمارە فەرمان 
 05/0/020١مێژووی فەرمان

 020١ى ساڵى (١)ژمارە ى فەرمان
-ەەەەپەیوەدیەوادخۆیەپەەەەماوەەکدەساڵژااەە(٥٥)یەماسسەیە(هەشژەمەە)پا ت  ەەبەەەحدکرەەەب  ەیە

ەەەوەول میەپەەپەەەەمااەبەەسەاڵژکێ ادەەە١8/٥/٥٠٥١ەەەڕەەیەە(ودمیلەعبل ەوحرنەحتنەە)ەعێو قەبەەێز
ە.هەەماەسەکوێ ە

 
 رێواز فایق حسێن. د                                                     

 عێراق -ەرۆکی پەرلەمانی کوردستان ـس                                                     
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 وەزارەتى شارەوانى و گەشت و گوزار
 ١/0/020١لە  4/١4١2 :ژمارە 

دەەەەاڵىەەەزەدمەڕەیئەدەالبوسوىئیااڵىامەڕێدىومەەەەزیىاسەەەەە(8)ەەەماسسەمەە(سددەم)ەەب  ەمەپا ت  ەب
ە:ەوەمەەێنراییەمااەسەەکوسە٥٠١8مەاڵا ئە(3)مد کئەسەدەەیەەەەهەەێرئەکدەساڵژااەىەعێو قەەماەەەەز ەد

 020١ساڵی ( ١)ێنمایی ژمارە ڕ
 رۆیى  رێنمایى دیاریکردنى پارەى هاندانى لێژنەکانى رێگرى و البردنى زیادە

 بەشداربوو لەالبردنى زیادە رۆیى هێزە فەرمییەکانى 
ە

 : (١)ماددەى 
دەەسە وێى ەە٥٠١8مەاڵا ئە(3)ەەیااڵامەەماەەەە(١١)وەدەس هاپەمەکەەەەدپێبژ ەسواوەمەهاپددەەەەەماسسەمە

ەى:ەبەمەشێدەیەەس بەشەسەکوێ ە
ە.ەەدەس هاپەەبۆەخەزێنەمەحکدمەیەسەبێ ەە%(٦٠)ەێژەمەە-١
وەوىىل ماوئەسەکىىوێژەەهاوىىل اەدەەبەەیەکتىىاوئەس بەشەسەکوێىى ەبەاڵىىەەەاڵىىەەە ەدەە%(3٠)ەێىىژەمەە-٥

ە.ەێژوەکاوئەڕێدومەدەالبوسوئەزیاسەڕەیئەدەهێزەەفەەمییەکاوئەبەشل ەبددەەەەالبوسوئەزیاسەەەیئە
پىىىاەەمەهاوىىىل وئەهەەیە ەەەەاڵىىىەەە ەدەوەوىىىل ماوئەەێژوەکىىىاوئەاڵىىىەەەدەەدەهێىىىزەەفەەمییەکىىىاوئە-3

ە.بەشل ەبددەەەەپوەاڵەکەەوابێ ەەەەکۆمەمددچەمەماوداوەیااەزیاپوەبێ ە
 :  (0)ماددەى 
ە.ێنراییەەاڵەەجەمەپاەێز ادەویل ەەەاڵەەبەخۆکااەدەقەز دەواحیەکااەسە وێژەدەەڕوەمە

 : (3)ماددەى 
ە.کاەەبەەهیچەڕێنراییە ەواکوێ ەهادسەبێ ەەە ە ەحدکرەکاوئەوەمەڕێنراییەە

 : (4)ماددەى 
ە.جێبەجێەسەکوێ ەە(دەقایعئەکدەساڵژاا)وامەمەفەەمئەەوەمەڕێنراییەەەەەڕەەمەباڵدکوسوەدەمەەەەڕە

ە
ە
ە
ە

 ساسان عەونى                                                      
 وەزیرى شارەوانى و گەشتوگوزار                                                      

ە
ە
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1١/2/3231 

 وەزارەتى دارایى و ئابوورى 
 ١6/0/020١لە  ١3١3: ژمارە 

 020١ساڵی ( 0)ێنمایی ژمارە ڕ
 فەرمانبەران و کۆکردنەوەى باج و داهاتى گشتىتایبەت بە هاندانى 

پا ت ى ەدەەە١/٥/٥٠٥١ەەەە(١٦)واماەەەبەەکۆودداڵئەەیژوەمەپێل چددوەدەەبەەەێنراییەەس ە ییەکىااەەمىاەەە
ە-:بویاەەسە ەبەەە9/9/٥٠٥٠ەەەە(34١٦)وەوجدمەوئەدەزیو اەەماەەەەودداڵو دمەاڵەەەکایەپئبەە
هىىاپددەەەەپالوىىئەاڵىىا وەمەسیىىاەمەکىىو دەبىىۆەاڵىىەەجەمەەەەس هىىاپئەزیىىاسمەبەسەاڵىى ەە(%١)ەەێىىژەمە -١

دەەپالوەکەەپەاڵەولەە(بەەێدەبەە یەپئە  ژئەباجەکااەدەخاوددبەەەمەمیوم)فەەماوبەە وئەاڵەەەبەە
 .سەکوێ ەەەالیەاەدەز ەەپئەس ە یئەدوابددەمە

 .خەەوەکوسوئەوەمەەێژەیەەاڵا ئەیە ەجاەەسەبێ ە -٥
مەبەەێدەبەە یەپیەکىىىااەدەپێبینەە یەپیەکىىىااەبىىىۆەفەەمىىىاوبەە وئە(%١)ەەەەێىىىژەمەەە(%١٠)ەێىىىژەمەە -3

بەەێىىىدەبەە یەپئە  ىىىژئەباجەکىىىااەدەخىىىاوددبەەەمەمیىىىومەسەبێىىى ەبەمەەجێىىى ەپ ىىىکئەهىىىیچە
زیاپوەوەبێى ەبەەێدەبەەێ ەدەفەەماوبەەێکئەبەەێدەبەە یەپئە  ژئەباجەکااەدەخاوددبەەەمەمیومە

 .دەبەە یەپیەەالدەکییەکااەەەبەەزپوینەوااڵژئەبەەێدەبەەەدەفەەماوبەەمەبەەێ
خەەوەکوسوئەشایتژەکااەبەپێئەەەە وئەکاەکوسوئەفەەمىاوبەەەسەبێى ەەەمىادەمەاڵىا ێکل ەوە ەەەەەە -4

ەەەەزیىىىاپوەمىىىۆ ەپئەهەبێىىى ەوەد ەوەدەەەە وەمەزیىىىاپوەەەدەمىىىادەیەەبەپێىىىئەەەەەشایتىىىژەکەەە(3٦)
 .س سەشکێنوێ ە

ەە یەپئە  ژئەباجەکىااەدەخىاوددبەەەمەپ کەکااەدەب مەپاەەمەسیاەیکو دەسەبێ ەەەالیەاەبەەێدەب -٢
میىىومەبەەزەبکىىوێژەدەەبىىۆەبەەێىىدەبەە یەپئە  ىىژئەەمێوکىىاەمەبەەێىىدەبەە یەپئەخەەجییەکىىااە

 .بەمەبەاڵژئەەەز مەولمەدەە وپنەەەاڵەەەخەەجکوسوئەب مەپاەەمەسیاەمەکو دە
 -:س بەشکوسوئەشایتژەکااەبەپێئەخا ەبەولمەسەبێ ەبەپێئەوەمەخ ژەیەمەخد ەەدەە -٦

ەخا ەپەەە خاەپەە
ەخا ە٢ بەەپواڵئەهۆبەە–ددەسبینەە–خەمڵێنەەەەخا ە١٠ەبەەێدەبەەمە  ژئ

ەخا ە3ەفەەماوبەەەخا ە9ەیاەیلەسەەمەبەەێدەبەەمە  ژئ
ەخا ە٥ەکاە دز ەەخا ە8ەبەەێدەبەە

ەخا ە0ەیاەیلەسەەمەبەەێدەبەە
 .  خەەوەسەکوێ ەبەپێئەپالوئەاڵا وەیااە٥٠٥٠ە–ە٥٠١9وەمەەێنراییەەبۆەاڵا وئە -0
 .باڵدسەکوێژەدەە(دەقایعئەکدەساڵژاا)وەمەڕێنراییەەجێبەجێەسەکوێ ەەەەەەەوامەمەە -8
 

 ئاوات جەناب نورى                                                                            
 و ئابوورى وەزیرى دارایى                                                                          
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1١/2/3231 

 وەزارەتى دارایى و ئابوورى 
 03/0/020١لە  ١550: ژمارە 

 
 020١ساڵی ( 4)ێنمایی ژمارە ڕ

 تایبەت بە مووچە
دەەکۆودداڵىئەەیىژوەمەپێى ەهىاپددەبەەە0/١٠/٥٠٥٠ەەەە(00)واماەەەبەەب یاەمەوەوجدمەوئەدەزیو اەەمىاەەە

ەیەبەەوىادەەەکئەب یىاەمەاڵىەەەدەەوەمەەێنراییەمىااەپایبە3٠/١١/٥٠٥٠ەەەە(٦٠٥9)فەەماوئەدەز ەمەەماەەە
ە-:سەەکوسە

هەەەدە ەخۆمەبرێنێژەدەەبەەمىددچەمەشایتىژەمەە(٥٠١0،ەە٥٠١٦)مددچەمەماودەکاوئەاڵا ئەس ە یئە -9
،ەە٥٠١٦)چدوکەەەەەپەە زددمەپێل چددوەدەمەاڵا وئەس ە یىئەە(ەد پبەمتژةقةەغیوەملفدعة)وەسە د
ەەەبەیاونىامەمەس ە یىئەەدەەەەەهەمىااەکاپىل ە(عىةغیىوەملفدەەد پىبەمتىژةقة)بەەپۆماەکو دەەە(٥٠١0

 .واماەەمەپێکو دەە(يبیااەماە)
کەەەەەالیەاەحکدمەپئەعێو قئەە٥٠٥٠مەاڵا ئەس ە یئە)یو اە،ەپردزەوایاەە،ەحدز)مددچەمەماودەکاوئ -١٠

وەمەشەپابەوىلبددوەەبەەب یىاەمەە( ەىل وندا(فیلە  ەخەەوەوەکو دەەبۆەهەەێرئەکدەساڵژااەبکوێژەە
اەەەپێکو دمەاڵەەەدەمەاڵەەەکایەپئەوەوجدمەوئەدەزیو اەکەەپایبەپەەبەەڕێکختژنەدەمەپێل وئەوام

بەەهەمىااەە٥٠٥٠مەاڵىا ئەس ە یىئە(ویتىااە،ەوىاب)مددچەەدەەەەەهەمىااەکاپىل ەمىددچەمەماودەکىاوئە
 .شێدەەپۆماەەبکوێ 

ەمىىااەهەبەە٥٠٥٠مەاڵىىا ئە(پ ىىوینئەسددەمەدەکىىاوددوئەیەکەم)اڵىىەباەەیەبەەمىىددچەمەماودەکىىاوئە -١١
 .بەجێەبکوێ میکاویزمئەب  ەمەسددەمەجێ

 .باڵدسەکوێژەدەە(دەقایعئەکدەساڵژاا)بەجێەسەکوێ ەەەەەەەوامەمەوەمەڕێنراییەەجێ -١٥
ە
ە

 
 ئاوات جەناب نورى                                                     

 وەزیرى دارایى و ئابوورى                                                                 
 
 
ە
ە
ە
ە
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1١/2/3231 

 ئەنجومەنى دادوەرى
 ١/3/020١لە  548 :ژمارە

 
 020١ى ساڵى (١)بەیانى ژماره 

 
ەەەەەەەەەەەەەەەمىىىاسسەمەەەبەەحىىىدکرئەپ ىىى ە،ەە١٠/٥/٥٠٥١ەەەە(4)وامىىىاەەەبەەب یىىىاەمەوەوجىىىدمەوئەس سدەەمەەمىىىاەەە

دەەەاڵەەەس د مەسەاڵژەمەە٥٠٠0مەاڵا ئە(٥3)ەەەیااڵامەسەاڵە پئەس سدەەمەەماەەەە(سددەمەە–یەکەمەە/ە١9)
وەوجىىدمەوئەس سدەەمەەەە،ەە١/٥/٥٠٥١ەەەە(١/١3٢)سەاڵىىتاکئەهەەێرىىئەکدەساڵىىژااەبەودداڵىىو دیااەەمىىاەەە

ەە-:ەبەەکۆمەسەودئەواماسەبد اەب یاەمەس ەبەەە١٠/٥/٥٠٥١س وی ژنئەەەەمە
ەپێکهێناوئەس س ایەکئەپاد اەبىۆەس س ىایئەکوسوىئەاڵىەەجەمەپۆمەپبىاە وئەپىاد وئە ەوىلە ئەبەوىادمەە -

ەەاڵەەەوااڵىژئەهەەێرىئەکدەساڵىژااەپایبەپرەوىلەە(دادگاى تاوانەکانى بەرەنگاربوونەوەى گەندەڵى)
سەبێ ەبەبینینئەکەیتەکاوئە ەولە ئەدەەوادەوىلەکەمەەەەشىاەمەهەدەێىوەسەبێى ەدەبەاڵىەەەکایەپئە

 .س س امەپێهە چددوەدەمەوادچەمەهەدەێوەسەبەاڵژوێ ە

ە.باڵدسەکوێژەدەە(دەقایعئەکدەساڵژاا)دەەەەەەوامەمەە(١٠/٥/٥٠٥١)ەەەەەەمەوەمەجێبەجێەسەکوێ ە -
 

  بەنگین قاسم محمد/ دادوەرى                                                                 
 سەرۆکى ئەنجومەنى دادوەرى                                                                

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

 وەزارەتى تەندروستى 

 020١ى ساڵى (6)ژماره  بەیانى

بەەەوداەبددوەدەیەمىاسسەەەەیااڵایەە(ب  ەیەسددەمە/ە4٦)بەپێەەوەدەسەاڵە پەیەپێراولە دەەەەەماسسەیە
ەىەعێىو قەەمىاەەە ب یاەماوىل ەەە٥٠٥٠یەاڵىا ەە(١)هۆشبەەەدەكاەپێكاەەەعەقڵییەكااەەەەهەەێرەەكدەساڵىژاا

ە-:بە
مەیااڵىىامەبەەەودىىاەەبىىددوەدەمەمىىاسسەە(8)بىىۆەخ ىىژەمەەمىىاەەەە(تڕامااادۆ )ەهىىادپێچکوسوئەسەەمىىاوئە-

ەەەەەدەکاەپێکەەەەعەقەییەکااەەەەهەەێرئەکدەساڵژااەهۆشبەە
ە.٥4/٥/٥٠٥١وەمەبەیاوەەجێبەجێەسەکوێ ەەەەەەەیەسەەچددوییەدەەڕێکەدپەەە-
ە

 سامان حسین بەرزنجى . د                                                             
ەوەزیرى تەندروستى                                                                       

 



 

 362( العدد) ذمارة  3١  

 

1١/2/3231 

 دادوەزارەتى 
 ١/3/020١لە  02/١65 :ژمارە

 
 020١ى ساڵى (6)بەیانى ژماره 

 
،ەە٥٠١3مەاڵا ئە(١3)ئەس سەەماەەەەەەیااڵامەدەز ەەپە(9)ماسسەمەەە پەمەپێراولە دەەەسەاڵىپا ت  ەبەدە

ەیەەەەسەاڵیەمەدەبەشل ەمەکاەمەدەز ەەمەیااڵامەدەز ەەی(٥)وەمەشەبۆەزیاپوەپەی ەدکوسوئەماسسەمە
  -:ب یاماول ەبەپاە اڵژنئەمافئەموەڤە

 (یەکەمەمافئەموەڤەدەیەکتاوئەجێنلەەم)بۆەە(یەکەمەیەکتاوئەجێنلەەم) ۆەینئەوادمەە -

ە.باڵدسەکوێژەدەە(دەقایعئەکدەساڵژاا)وەمەبەیاوەەەەەەەمەسەەچددوئەجێبەجێەسەکوێ ەدەەەەەەوامەمە -
 

 فەرسەت أحمد عبدالله                                                                
 وەزیــرى داد                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 کارەباوەزارەتى 

 03/0/020١لە  ١437 :ژمارە
 

 020١ى ساڵى (١)بەیانى ژماره 
 

 :ب یاەماول بەە٥٠٠٦مەاڵا ئە(٢)بەپێئەوەدەسەاڵە پەمەپێراولە دەەەەەیااڵامەدەز ەەپئەکاەەباەەماەەە
،ەهەمد ەمەیەکەمئەڕێنرایئەەماەەەە٥٠٥١مەاڵا ئە(١)وئەڕێنرایەەەماەەەسو ۆەینئەڕێکەدپئەجێبەجێک -

باڵدبۆپەدەەە٥8/١/٥٠٥١ڕێکەدپئەڕێنرایئەدەمەەجەکاوئەپێل وئەددزەمەکاەەبا،ەکەەەەەە٥٠١9مەاڵا ئە(١)
ە-:بەمەشێدەمەخد ەەدەە(دەقایعئەکدەساڵژاا)ەەەەەەوامەمە

 .ە١/3/٥٠٥١ڕێکەدپئەجێبەجکوسوئەوەمەڕێنراییەەسەێژەسەکوێژەدەەبۆەە -

ە(دەقىىىایعئەکدەساڵىىىژاا)بەجىىىێەسەکوێىىى ەەەەەەەمەسەەچىىىددوئەدەەەەەەەوىىىامەمەوەمەبەیىىىاوەەجێە -
 .باڵدسەکوێژەدە

 
 
 

 ئەندازیار                                                              
 کمال محمد صالح                                                               
 وەزیرى کارەبا                                                              
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1١/2/3231 

 وەزارەتى ناوخۆ
 ١8/0/020١لە  4502: ژمارە

 0202 ڵیسا( 5) ەژمار یانەیب
  کانیالنفراوان کردنى حەرەمى گوندى 

ە(شەشىەم)مىاسسەمەدەە٥٠٠9مەاڵىا ئە(٦)بەپێەەوەدەسەاڵە پەمەپێرااەسە دەەەەیااڵىامەدەز ەەپىئەوىادخۆەەمىاەەە
مەهەمد ەەکىو دەدەەێنرىایئەدەز ەەپرىااە٥٠٠9مەاڵا ئە(3)ەەەیااڵایەپاەێز اکاوئەهەەێمەەماەەەە(اڵێزسەیەم) ەە ب

مەهەمىد ەەکىو دە٥٠١٢مەاڵا ئە(١)پایبەیەبەەفو د وکوسوئەدەهێناوەکایەەدە د اڵژنەدەمەشدێنئە دولەکااەەماەەە
ەسهىۆ دەوامىاەەەبەەودداڵىو دەکاوئەپاەێز ىامەە٥٠٥١مەاڵىا ئە(4)ەمىاەەەەسهىۆ دەب یاەمەوەوجىدمەوئەپاەێز ىامە

ە(٥4/١/٥٠١8ەەەە3١٦4)ودداڵىىىو دمااەەمىىىاەەەهەەەسددەسد ەبەسد مەە(9/٥/٥٠٥١ەەەە093)دە(٥٠/١/٥٠٥١ەەەە3٢3)ەمىىىاەەە
ە:ەەەبەەەبەەەەدەولمە  ژئەب یاەماول ەبە

دەچەاڵىىتاولوئەەەاڵىىەەەوەخ ىىەمە اساڵىىژوەەەەەاڵىىندەمەقەز مەە(کااانی ن)فىىو د اەکوسوىىئەحەەەمىىئە دوىىلمەە-
ەەەە(١٠/١)ەەاڵىىەەەپىىاەچەەزەدیەەمىىاەەەدەویىىدەەسەوىىماڵىىێەە(3ە،ە٢)بەەڕددبەەمەەسهىىۆ پاەێز ىىامەە–بەەسەڕەشە

اڵىەەەدەەهىاپددەەبەپێىەەیااڵىاەەسهۆ دە ەەەەوەخ ەمەهادپێچئەودداڵو دمەپاەێز امەەەکاویالاە(٢8)کەەپئە
ە.کاەمەکدە وەدەەدەسەاڵ ەهە دوپنەبکوێ 

ە.كاەیەپێەسەكوێ ەە(دەقایعەەكدەساڵژاا)ەەوامەیەڕەەیەباڵدبددوەدەمەەەەڕوەمەبەیاوەەەەەە-
 

 رێبەر ئەحمەد                                                                             
 وەزیرى ناوخـــۆ                                                                             

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

 وەزارەتى ناوخۆ
 ١8/0/020١لە  4502: ژمارە

 020١ى ساڵى (6)بەیانى ژماره 
-34-3١-٥9-٥8-٥0-٥٦-٥٢-٥4-٥3-٥٥-٥١-٥٠-١9-١8-١0-١٦-١٢-١4-١3-١٥-١١-١٠-8-٦-٢-3)ەەەمىىاەەەاوەیىىبەیسد ەسد ب

ەەەەكىىوساەیدىىوێەەەبەیەبیپىىاە٥٠٥١مەاڵىىا ئە(١)دەە٥٠٥٠اڵىىا ئەەم(٢8-٢0-٢٥-48-4٦-44-4٥ە-30-38-39-4١-3٦-3٢
ەەەە(وىىاەەۆك)ەەوداڵىىیاڤەەیدەەودىىاەبددوەبەی بىىاەەیژوێىىەەەیدەبىىددوۆدەكەە(وىىاەەۆك)ەەوداڵىىیاڤەەیدەدبىىددواڵب
ەمەوەەەچدد وىلوەسەەبەاەماوىل  یكدەساڵىژااە،ەبەەرىێەەهەەولەداڵىژەپەە ىیوااڵاەەپاە اڵىژنەنادێپەەدەەە٥/٥٠٥١/3
ە:ەەاوەیب

 .اە ایشژە ەیددڕەەبە(وێەزەاڵ)ەیاڵندەەەیەد زەسەەیدەكوسو:مەكیە
كدەساڵژااەەەعیقاەدەەیەوامەەەەدەەە ێكوەسەەێجەبێجەەدیەەچددوەسەیەەەەەەەەاوەیبەمەو: مەدوو
 .ەەدەژێكوەدساڵب

 ەد محڕێبەر ئە                                                                                                                        
 وەزیری ناوخۆ                                                                                
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 وەزارەتى ناوخۆ
 03/0/020١لە  4963 :ژمارە

 020١ى ساڵى (7)بەیانى ژماره 
ەەمىاەەەاوەیبەیسد ەسد ب -٥9-٥8-٥0-٥٦-٥٢-٥4-٥3-٥٥-٥١-٥٠-١9-١8-١0-١٦-١٢-١4-١3-١٥-١١-١٠-8-٦-٢-3)ە

ەەبەیەبیپىىىاە٥٠٥١مەاڵىىىا ئە(١،٦)دەە٥٠٥٠مەاڵىىىا ئە(٢8-٢0-٢٥-48-4٦-44-4٥ە-30-38-39-4١-3٦-34-3٢-3١
ە(وىاەەۆك)ەەوداڵىیاڤەەیدەەوداەبددوەبەی باەەیژوێەە(واەەۆك)ەەوداڵیاڤەەیدەدبددواڵبەەەەكوسایەدوێە
ەەل ویهەشىەەپىاكەەاوی ەۆاڵالدەبەەدەبددوۆكەیەپاەەەاڵەەدەەەوجامل ەوەۆیخەیدەبددوۆكە٥٥/٥/٥٠٥١ەەە
ەەەەوىاەەۆكەەاڵىەویاڤەەسدخەبىاەەەكوسوەەێپادپدەیواەسەدەسد ەەراوێاڵەەەەەەپیەچافاە ەسدەدیویاەكو ەو
ەەبەاەسە  یىىكدەساڵىىژااەبەەرىىێەەهەەولەداڵىىژەپەە ىىیوااڵاەەاە اڵىىژنپەنىىادێپەەكدەساڵىىژااەدەەەەرىىێەەه
ە:ەەاوەیبەمەوەەەچدد ولوەس
ەیپدوىلەیەنراێەەەدەبەتژاێوەەیكاە وێەەمەبە ێبەسەد مەەسەبەكااەقدپابخاوەەەەنلاێخدەەیاڵەپوە:مەكیە

 .ەولەداڵژەپ

ەەیدەنیژێدەپىدە بىاەەنىلوێخدەەپىەز ەەدەەبەەەاڵىەەراوداكىاوەیز وكىدەدەپەەىەەنىلاێخدەەیاڵەپوە:مەدوو
 .ەولەداڵژەپەیپدولەیەنراێدەەەتژاێوەەیكاە وێەەمەبە ێبەسەد مەەسەبەەز وتژ

ەەيەەدەبىددوۆدەكەەدەچە وسبىددوەیەهى دەوەەێبەەبە ێوی ە سە ەەەزەبەكااییەدەپەوەەاسیدەەەوۆبە:میە  ێس
ەەوىىەسەمەەیدە كىىدمدەەكىىااەكخو دێدەەەكاایەااڵىىیاڵەەویەالەمىىددەهەەدەس د ەەە ێبىىلەەوجىىامەو
 .بنمااەهادكاەەاپویزەنەیكەس

ەەبەاەبىىلەوجىىامەوەەدەبىىددوۆكەكااۆخەەبەاڵىىەەل ەیىىدەوەز ىىاێپاەەەكاوەدویە اڵىىەپۆوەیەددەە:مەچــوار
ەەبەس اەداوێمااڵكە،ەدەەەەاڵژنەبەەپەبیپاەەبەەولەداڵژەپەەكاوەەكاێەەەپدولكوسوەاپویزەەاڵژەبەم

ەی(٢٥)ەەەماەەەاوەیبەێەپەمااڵكەبەەاڵژنەبەوەیاڵز ەەكوسوەەێجەبێدەجەەدەبددوۆدەكەەدە وسبددو
ەە.٥٠٥٠ە ەاڵا

 . ێسەەسەوجامەوەداكاایاەیەەەەە اەهاولەەبددوەواماسەەێبەبەكااییەەزشەدەییەچاالكەمددەهە:مەنجێپ

ەەەەەكدەساڵىژااەجىدەەرىێەەهەۆبىەو قێعەیپوەەز اكاوێپاەەەەەاە ایشژە ەەهاپنەەاڵندەس ەكوسوە:مەشـەش
دەەماپكىاە اۆتەیدەسەراوااەیهادپەدەكاایەپ ەدەدسێوەەكخو دێەەدە(UN)ەەكاوەكخو دێواە وسەدەە

 .ەكاایەولەداڵژەپەییەنراێەەێەپەبەاەكەسە كیپزەەەس وەاڵەەید وەوەدەكااییەەمەفەەشاول

ەەیدەبىنكە ێبەسەد مەەسەبەەپواڵەەدەس واوەبو اەقەاڵەەدەچددوەیەدەشاەیەس دەەكوسوەغەسەقە:مەفـتەح
سددەە(٥.٠٠٠.٠٠٠)ە یبىەەبە ێىبەوەوىلەپابەكێاڵىەكەەەدەهەاەا،یەپواڵىەبەەەەە ەیدەمدخژىاەەسیەۆپ
 . ێكوەسەێپەبژ ەساێپەناەیسەدایمە
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ەیپدوىلەیەنرىاێەەێەپەەبەەاڵژداكااەدەپەكااەتیوەدەكەكااەدپەمز ەەەەژكوساێودەەس وەوجامەوە:مەشتەه
ەەنییوىاەیدەكاەدبىاەەدقابەوەەپەز ەەدە ژوێپەەكەەیاویینراێەەدەوەێەپەەدەبە ێبەسەەولەداڵژەپ
 .ەاولددەیديە 

ەەو وىىیزەدەەە ەەەۆوىىادخەیویىىزەوىىاەدزەبىىددەدەەولەداڵىىژەپەیددڕەەەەەكەسدخەبىىاەەكێىىكاپەەەهە:مۆیەنــ
ەیاەیەشژەەپەەدەاڵەكااەز اەێپاەەەە ەەەەودەماهەهەەبەەەسەەدەدەپە باەەنلوێدەخدەەولەداڵژەپ
 . ێسەەسەت یدێپەیاەیبوەكااەل ەیو

ەایەالەەدەەەیزێپىاەۆخەەكىاوەكاەێەەەكوسوىەەێجىەبێجەەبەبنەسەد مەەسەبەكااییەحكدمەەاودەمەفە:مەیەد
ەەەمىاەەەاوەیىبەێىەپەبە ێىكوەسەەكىاە وێەەدەوەەكوسوىەەێجىەبێجەیوێچىادسەل ەیولەدەیپەیویزەد
ە.مەفژەحەەیماسسە٥٠٥٠ە ەاڵاەی(٢٥)

 .واەەۆكەەس پاكاوەەیدەبالدكوسوەەەەەاەیەپواڵەبەەولەداڵژەپەەپەز ەەدەوهاەپە:مەیەديانز

ەەپەاەیەپواڵىەب ەپىەیەزەبەەكێاوی ەەبەەكەنەیكەكدەساڵژااەسەەرێەەهەەاویپ هادەەاڵدپااڵە:مەیەددوانز
ەەبىىىدداەەەمێىىىەەهەەپەحكىىىدمەەد ویهادكىىىاەەدەپ ىىىژەیەپىىىاەپەمەوەەیدەدبىىىددواڵبەیپاەە ەەاڵىىىەەە
ەەد ویدەپ ىژەیهادكىاەەەبىنەەەد مەەسەبەنەیىكەسەەێەىەاایىدەس د ەیەپىاەپەمەوەەیدەددبددوەڕددبڕ

ە.یەحكدم
كدەساڵىژااەەەعیقىاەدەەیەوامەەەەدەەە ێكوەسەەێجەبێجەەدیەەچددوەسەیەەەەەەەەاوەیبەمەوە:مەیەدسـاانز
ە.ەدەژێكوەدساڵب

ە
ە

 ەد محڕێبەر ئە                                                                                              
 وەزیری ناوخۆ                                                             

ە
ە
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 مجهورية العراق
 إقليم كوردستان 

 الرئيس
 قرار

 020١لسنة ( ١)رقم 
ەقاوداەەوااڵةەإقە مەكدەساڵىژااەە( ەعاشوة)منە ەراسةەە( الدەئ)دفقاەەەصالح ایە ەررندحةەەناەفيە ەیقوةە

عەئەماەشوعەەبوەرااەكدەساڵژااەفيەجەتژەە ەغ وە العژ اسيىةە ەرىوقمەە ەرعلە،ەدبناء  ەە٥٠٠٢ەتنةەە(١)ەقمە
ە:ە،ەقوەواەإصل ە٥٠٥١\١\٦بژاەيخەە(١)

 020١لسنة ( ١)القانون رقم 
 قانون بيع اجيار أموال الدولة يف إقليم كوردستان ـ العراق

 

 الباب األول
 المبادئ العامة

 ( ١)املادة 
ە:د ەعباە یە آلپ ةە ەرعاويە ەرب نةەإز ءهاەألغو ضەأحكامەهذ ە ەقاودايقصلەباەرصطەةایە

ە. ەعو قە–إقە مەكدەساڵژااە:ەاإلقليم:ەأوالً
ە.مجەسەدزە ءە إلقە م:ەمجلس الوزراء:ەثانياً
كڵەمنە ەدزيوەأدەەو سە ەجهةەغ وە ەروپبطىةەبىدز ەةەأدەمىنەيخدەىەەأهەمنهرىاە:ەالسلطة المختصة:ەثالثاً

ە.ەەجژەە ەدظ ی ةەعنەمليوەعامعەئەأاەالەپقڵەس
ە.پ رڵەأمد ەە ەقطاعە ەعامەفيە إلقە م:ەأموا  الدولة:ەرابعاً

 ( 0)املادة 
پتوهەأحكامەهذ ە ەقاوداەعەئەأمد ەە ەلدەةە ەرنقدەىةەدغ ىىىوە ەرنقدەةەعنلەب عهاەأدەإيجاەها،ەماەەمەينصە

ە. ەقاوداەعەئەخالبەذەك
 (3)املادة 

عنىلەپةقى ەەإيجاەهىا ەرخژصىةەب عهىاەأدەە ەتىەطةالەيجدزەب عەأدەإيجاەەأمد ەە ەلدەة،ەمىاەەىمەپقىوەە:ەأوالً
 ەرصىەةةە ەعامىىة،ەعەىىئەأاەپةىىلسەفىىيە ەقىىو ەەأوىد عەدأدصىىابەدكر ىىایە ألمىىد ەە ەرىىو سەب عهىىاەأدە

ە.إيجاەها
ء یە ەرنصىد ەعە هىاەدف ە إلجىو ە ەعەن ىةيجوهەب ىعەأدەإيجاەەأمد ەە ەلدەةەعنەحوي ە ەرز يلةە:ەثانياً

ە.فيەهذ ە ەقاودا،ەماەەمەينصە ەقاوداەعەئەخالبەذەك
 (4)املادة 

 ەقىىو ەە ەنهىىاويەبخصىىد ە إلجىىو ء یە ەقاودو ىىةەەەجنىىةە ەژقىىليو،ەەپژخىىذە ەتىىەطةە ەرخژصىىةەحصىىو  ە:ەأوالً
خرىسەە(١٢)د إلحاەة،ەد ەب عەد إليجاە،ەدپتەمەبلەە ەب عەد إليجاەەد ەژقت ط،ەخالەەملةەالەپژجىادزە

ە.منەپأەيخەدصدەە ەرةضو،ەديعلەقو ەهاەقطع ا ەەع وەيدما ە
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 ەژقليو،ەد ەب عەأدە إليجاەەبةضدەەجر عە ألعضىاء،ەديژخىذە ەقىو ەەەةەەجنيژةق ە ەنصابە ەقاودويە:ەثانياً
ە.پثب ژەەفيە ەرةضوەمخاەیا ەەعنلەعلمە الپیاقەباألغەب ة،ەدعەئە ەعضدە ەذهەيبلهەەأيا ە

 (5)املادة 
 ەر اەك نەفيەقو ەەب عەأدەإيجاەەأمد ەە ەلدەةەدكذەكەأعضاءەەجنژيە ەژقليوەد ەب ىعەالەيجدزەەەردظی نە

أدە إليجاە،ەشو ءەأدە اڵژئجاەەهذهە ألمد ەەبطوي ە ەرز يلةە ەعەن ة،ەدي رڵەهذ ە ەةكمە ألزد وەد ألقاەبە
ە.حژئە ەلەجةە ەو بعة

 (6)املادة 
فقطەمعەمو عاةەأحكامەقاوداە الاڵژثراەە ەنافىذەيقژصوەشو ءەأمد ەە ەلدەةەغ وە ەرنقدەةەعەئە ەرد حن نە

ە.فيە إلقە م
 الباب الثاني

 بيع أو إيجار أموا  الدولة غير المنقولة بالمزايدة العلنية
 

 الفصل األول
 لجان التقدير، والبيع أو اإليجار

 (7)املادة 
ە. ەژيەپ كڵەبقو ەەمنە ەتەطةە ەرخژصةە ەەجاايجوهەب ىعەأدەإيجاەەأمد ەە ەلدەةەغ وە ەرنقدەةەمنەقبڵە

 (8)املادة 
ثالثىةەأشىخا ەە(3)الەيقڵەعلسهمەعنەە ەخبوةپ كڵەەجنةە ەژقليوەمنەعلسەمنە ەردظی نەمنەذدهە:ەأوالً

ە.دالەپقڵە ەلەجةە ەدظ ی ةەأهەمنهمەعنە ەلەجةە ەخامتة
دظى ەمىنەس وىوةە ەژتىج ڵەهىذهە ەرىاسةەمەمىنە(أدال ە)يو ف ە ەەجنةە ەرنصد ەعە هىاەفىيە ەیقىوةە:ەثانياً

ە. ەعقاەهەدمدظ ەحتابيەمنەمنژتبىيەدز ەةە ەراە ةەد القژصاس
ە.ەەجنةە الاڵژعاوةەبأشخا ەمنەذدهە ەخبوةەد الخژصا :ەثالثاً
 (9)املادة 

ە:منەهذ ە ەقاوداە ەرهامە آلپ ةە(8)پژدەئە ەەجنةە ەر كەةەبردجبە ەراسةە:ەأوالً
إجو ءە ەك  ەعەئە ەراەەغ وە ەرنقدەەەژةليىلەمدقعىەەدەقرىەەدجنتىەەدودعىەەدحىلدسهەدأدصىافە،ەە-١

ە.دمتاحژەەدم ژرالپە،ەدپثب  ەماەأو يءەعە ەەمنەمةلثایەأدەماەزەعەأدەغوسەف ە
یكداەپقليوە ەق رةە ەرتژةقةەەەراەەغ وە ەرنقدەەأدەبلەەإيجاەهە ەتندهە ەرتژة ،ەفيەضدءە ەق رىةەە-٥

منەقبڵەس ووةە ەژتج ڵە ەعقاەهەدأق امە ەعقاە یە ەرجادەةەأدە ەرراثەة،ەأدەبلالیەب عهىاەأدەە ەرقلەةەەە
إيجاەهىاە ەتنىدهە ەةق قيەأدە ەرقىلەەألغىو ضە ەضىويبة،ەدەەجنىةە الاڵىژعاوةەبرىنەپىومەمىنە ەخبىو ءە

ە.دپژخذەقو ەهاەعنلەعلمە الپیاقەباألغەب ة
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ەيژضرنە ەرعەدمایە ەرن.ە3 منەهذهە ەیقوة،ەديدقعەە(٥دەە١)صد ەعە هاەفيە ەبنلينەپنظمە ەەجنةەمةضو  
منەأعضىاءە ەەجنىةەدمدظى ە ەژتىج ڵە ەعقىاەهەد ەردظى ە ەةتىابيەمىنەدز ەةە ەراە ىةەد القژصىاسە

ە.د ەخبو ءەإاەدجلد 
بإعاسةە ەژقىليو،ەإذ ەەأیەأاە ەبىلەە ەرقىلەەەى سەە ەق امەەتەطةە ەرخژصةە ەطەبەمنەەجنةە ەژقليوە:ەثانياً

ە.ەمیاسهاەعلمەپطب  ەأاڵسە ەژقليوە ەد ەسةەفيەهذ ە ەقاوداەكراەيجبەپدصە ەإەئەوژ جةەمتژةقا ەأد
 (١2)املادة 

ثالثةەمدظی نەمنەذدهە ەخبوةەالەيقڵە ەعند اە ەىدظ یيەألهەمىنهمەە(3)پ كڵەەجنةە ەب عەأدە إليجاەەمنە
پژىدەئەإجىو ء یەع ىوەاڵىند یەە(١٠)عنەمليوەأدەەو سەمالحظ نەأدەمرنەەەەخلمةەدظ ی ةەالەپقڵەعنە

ە.ب عەأمد ەە ەلدەةەغ وە ەرنقدەةەأدەإيجاەهاەبردجبەأحكامەهذ ە ەقاودا
 (١١)املادة 

عنلەب عەأدەإيجاەەماەەمنەأمد ەە ەلدەىةەغ ىوە ەرنقدەىةەالەيجىدزە خژ ىاەەەوى سەدأعضىاءەەجنىةە ەژقىليوە
ە.فيەەجنةە ەب عەأدە إليجاەەأعضاء ە

 الفصل الثاني
 لدولة غير المنقولةإجراءات بيع أو إيجار أموا  ا

 (١0)املادة 
ە:پكداەإجو ء یەب عەدإيجاەە ألمد ەەغ وە ەرنقدەةەدفقا ەەراەيأپي

 ەرنقدەە ەرثبژةەمىنەەجنىةە ەژقىليو،ەدإذ ەپعىلسیەەغ وپنظ مەقاورةەمز يلةەفيەضدءەأدصابە ەراەە:ەأوالً
ە. ألمد ەەغ وە ەرنقدەة،ەفژنظمەقاورةەمز يلةەەكڵەمنها

ە:ەثانياً
ين وە إلعالاەعنە ەب عەأدە إليجاەەباەرز يلةە ەعەن ةەفيەصة یژ نەيدم ژ نەپصلەەإحل هراەفيەأەب ڵەە-١

د ألخومەفيەموكزە ەرةافظةە ەژيەپجوهەف هاە ەرز يلة،ەدپعە ەوتخةەمنە إلعىالاەفىيە ەىل ووةە ەژىيە
ومەدبضىرنهاەپقدمەبب عەەأدەإيجاەه،ەدەەجنةەأاەپقىوەەو ىوە إلعىالاەعىنەحويى ەداڵىاوڵە إلعىالاە ألخى

ە. ەرد قعە إلەكژودو ةە ەواڵر ة
مە ىداەە(١٠٠٠٠٠٠٠٠) ەبلەە ەرقلەەإليجاەهە ەتندهەعىنەيتژثنئەمنە إلعالاە ەراەەغ وە ەرنقدەە ەذهەيقڵە-٥

ە.سيناە
ە:ەثالثاً

يژضرنە إلعالاەجر عەأدصابە ەراەەغ وە ەرنقدەە ەد ەسةەفيەمةضوەەجنىةە ەژقىليو،ەديىدمە ەرز يىلةەە-١
دپأەيخهاەداڵاعژها،ەدشودطە الشژو ەەف ها،ەد ەركااە ەىذهەپجىوهە ەرز يىلةەف ىە،ەدمقىل ەە ەژأم نىایە

ە. ەد جبەإيل عها
ە.عالايجوهەب عە ەراەەغ وە ەرنقدەەأدەإيجاەهەحتبەپتەتەەە ەد ەسەفيە إلە-٥
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ثالث نەيدمىا ەپبىلأەمىنە ە ىدمە ەژىاەيەەن ىوە إلعىالا،ەدعەىئەە(3٠)پعلەقاورةە ەرز يلةەمیژدحةەەرلةە:ەرابعاً
 ەو غب نەباە و ءەأدە إليجاەەمو جعةە ەل ووةە ەرخژصةەإلبل ءەەغبژهمەباە ىو ءەأدە إليجىاەەعەىئەأاە

ع ىوينەمىنە ەراوىةەمىنەە%(٥٠)يدسعەكڵەمنهمەقبڵە الشژو ەەفىيە ەرز يىلةەپأم نىایەالەپقىڵەعىنە
ە. ەق رةە ەرقلەةەفيەحاەةە ەب عەدەمنەمجردعەبلەە إليجاەەەكامڵەملپەەفيەحاەةە إليجاە

الەپجوهە ەرز يلةەەغوضە ەب عەأدە إليجاەەإالەضىرنە ەدحىلةە إلس ەيىةە ەژىيەيقىعەف هىاە ەرىاەەغ ىوە:ەخامساً
موكزە ەرةافظةە ەژىيەيقىعەە ەرنقدە،ەدەەتەطةە ەرخژصةەأاەپقوەەعنلە ەضودەةەإجو ءە ەرز يلةەفي

ە.ف هاە ەراەەغ وە ەرنقدە
مىنەهىذهە ەرىاسة،ەفىيەە(ە بعىا ە)يناسمەفيە ە دمە ەژاەيەالوژهىاءە ەرلةە ەرنصد ەعە هاەفىيە ەیقىوةە:ەسادساً

 ەزمااەد ەركااە ەرةلسينەەەب عەأدە إليجاەەەالشژو ەەفيە ەرز يىلةەعەىئەأاەيژضىرنە ەنىل ءەدصىیا ە
ە.كامال ەەەراەەغ وە ەرنقدە

اڵبع نەمنە ەرئىةەمىنە ەق رىةە ەرقىلەة،ەثىمەپقىوەەە%(0٠)پجوهە ەرز يلةەعەنا ،ەدپبلأەبراەيزيلەعەئە:ەسابعاً
خرىسەە(٢)ەجنةە ەب عەأدە إليجاەە ەواڵدەعەئە ەرز يلە ألخ و،ەديعلە ەعوضە ەذهەالەيز سەعە ەەخالەە

ە.سقاو ەوهايةەەەرز يلة
ە:ەثامناً

خرتةەأيامەعرڵەمنەپأەيخەەاڵدە ەرز یىلةەعەىئەأاەالەە(٢)خالەەيجدزە ەضمەعەئەبلەە ەرز يلةە ألخ وەە-١
ە.خرسەع وةەمنە ەرئةەمنە ەبلەە ألخ وە ەذهەدصە ەإە ەە ەرز يلةە%(١٢)يقڵەعنە

اڵبعةەأيامەپبلأەمنە ە دمە ەژاەيەەن ىوەە(0)عنلەدجدسەحەبە ەضم،ەيعەنەعنەفژحەمز يلةەجليلةەەرلةەە-٥
پجوهەبعلهاە إلحاەىةەدالەيجىدزە ەضىمەعەىئەبىلەە ەرز يىلةەە إلعالاەدف ەذ یە إلجو ء یە ەرژبعة،ەثم

ە. ألخ و
الەيقبڵەحەبە ەضمەعەئە ەرز يلةەماەەمەپتژدفئە ەژأم نایە ەقاودو ةەدف ە ەنتبە ەرةلسةەمنە ەبلەەە-3

ە. ەذهەعوضەەحاەبە ەضم
 (١3)املادة 

خرتىةەع ىوەيدمىا ەە(١٢)إذ ەەمەيبەغە ەبىلەەوژ جةە ەرز يلةە ەق رةە ەرقلەةەەە،ەپرىلسە ەرز يىلةەەرىلةەە:أوالً
ە.أخومەپبلأەمنە ە دمە ەژاەيەەن وە إلعالا

ەە:ثانياً
ثراو نەمنە ەرئةەمنە ەق رةە ەرقىلەةەەىەەيعىاسەپقىليوەە%(8٠)إذ ەەمەيبەغە ەبلەەوژ جىىةە ەرز يلةە ەثاو ةەە-١

ە.قدەەمنەەجنةەأخومەديعەنەعنەإجو ءەمز يلةەجليلة ەراەەغ وە ەرن
ثراو نەمنە ەرئةەمنە ەق رةە ەرقىلەةەثاو ىة،ەيعىوضە ألمىوەعەىئە ەتىەطةەە%(8٠)عنلەعلمەبەدغە ەبلەەە-٥

ەەە. ەرخژصةەەەدقدبەعەئە ألاڵبابەدمعاەجژهاەأدەإەغاءە ەرز يلةە ەعەن ة
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 (١4)املادة 
ەە:أوالً
منەهذ ە ەقىاوداەيجىوهە إلعىالاەعىنەب ىعە ەىلدەەأدە ە ىق ەأدە ألە ضىيەە(١٥)معەمو عاةەأحكامە ەراسةەە-١

ثالثراوةەمژوەموبعە ەعاولةەەەلدەة،ەەەردظی ن،ەبرو عىاةەمىاەە(٥م3٠٠) ەتكن ةە ەژيەالەپزيلەمتاحژهاەعنە
ە:يأپي

یجومە ەب عەأدال ەب نەمدظیيە ەدز ەةە ەد حلةەمعەإعطاءە ألدەديةەەردظیيە ەل ووةە ەژيەپعدسە ەلدەەأدەە-أ
ە.ە ە ق ەأدە ألە ضيە ەتكن ةەەها

،ەةإذ ەەمەيژقلمەەە و ءەأهەمدظ ەمنە ەدز ەةەأدە ەل ووةە ەرعن ةەأدەبقيەقتمەمنە المىالەەغیىوەمباعىە-ب
ە.ەەجر عەمدظیيە إلقە مەفژعەنەمجلس  ەەەب عەعنەحوي ە ەرز يلة

ەە-و فيەحاەەعلمەحصدەەمدظ ەە غبەفيە ە و ءەأدەبقيەقتمەمنە المالەەغیوەمباعىةەفىژعەنەمجىلس  
ە.ەەب عەعنەحوي ە ەرز يلةەەەرد حن نەكافة

ەەرژىىزدج نە ەىىذينەالەيرەكىىداەهىىمەأدەأزد جهىىمەأدەأدالسهىىمەە(أ،ەب،ەو)پكىىداە ألدەديىىةەفىىيە ەبنىىدسەە-س
ەأدەشقة أدەأەضا ەاڵكن ةەعەئەدجىەە الاڵىژقالەەدەىمەيكدوىد ەقىلەحصىەد ەعەىئەدحىلةەە ەقاصودا،ەس ە  

ە.اڵكن ةەأدەقطعةەأەضەمنە ەلدەةەأدە ەجرع ایە ەژعادو ة
منەهذهە ەراسةەعەئە ەردظی نە ەذينەشىغەد ەدحىل یەاڵىكن ةەە(أدال ە)منە ەیقوةەە(١)پتوهەأحكامە ەبنلە.ە٥

 ەدز ەةەذ پهاەبناءەعەئەمژطەبایە ەعرڵەماەس مد ەپعدسەإەئەسد ووەمع نةەثمەوقەد ەإەئەسد ووەأخومەضرنە
ە.شاغە نەەژەكە ەلدەەعەئە ەوغمەمنەوقڵەخلماپهم

 : ثانياً
ەەردظ ە ەرژقاعل،ەإذ ەەمەيكنەمتژی ل  ەمنەقبڵ،ە الشژو ەەفيە ەرز يلةە ەرعەنەعنهاەەعردمە ەرىدظی ن،ە.ە١

ە.منەهذهە ەراسةە(أدال ە)منە ەیقوةەە(١)ە و ءە ەعقاە یە ەتكن ةە ەر اەەإە هاەفيە ەبنلە
إذ ەكااە ەرژقاعلەدق ەب عە ەدحلةە ەتكن ةەشاغال ەفعەیا ەەەعقاەەب كڵەأصدەيەدعەئەأاڵاسە إلجو ء یە.ە٥

 ەرنصد ەعە هاەفيە ەقد و نە ەنافذة،ەف عامڵەمعامەةەمدظ ە ەل ووةە ەژيەپعدسەإە هىاە ەدحىلة،ەعەىئە
ە.أاەيكداەمنژتبا ەەهاەقبڵەإحاەژەەإەئە ەژقاعل

منەهذهە ەیقوة،ەيەژزمەقبڵە الشىژو ەەفىيە ەرز يىلةەە(٥)يەيتژی لە ەردظ ە ەرژقاعلەمنەحكمە ەبنلەەك.ە3
ەبإخالءە ەدحلةە ەتكن ةەخالەەملةە اڵژةەأشهوەمنەپأەيخە كژتابەقو ەەإحاەىةەە(٦)بأاەيژعهلەپةويويا 

بىڵەمليويىةە ەرز يلةەإەەەغ وهە ەلەجةە ەقطع ة،ەدبخالفەەپجوهەپخە ةە ەدحلةە ەتىكن ةەجبىو  ەمىنەق
ە. ەژنی ذە ەرخژصةەسداەأهەإمهاەەآخو

منەهذهە ەراسةە ەةصصە ەر ىاعةەفىيە ەدحىل یە ەتىكن ةەە(أدال ەدثاو ا ە)يتژثنئەمنەحكمە ەیقوةەە:ثالثاً
ە.غ وە ەقابەةەەإلفو زەح ثەيعەنەعنەب عهاەەەرد حن نەكافة
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 (١5)املادة 
عەىئە ألمىد ەەغ ىوە ەرنقدەىةەألغىو ضەەەتەطةە ەرخژصةەصالح ةە إلعالاەعنەإو اءەحقدقە ەرتىاحةةە

 ألو ىىطةە ەژجاەيىىةەد ەصىىناع ةەد ەتىى اح ةەد الاڵىىژثراەيةەبطويىى ە ەرز يىىلةە ەعەن ىىةەبىىاإلجو ء یەذ پهىىاە
ە:منەهذ ە ەقاوداەدعەئە ەدجەە آلپيە(١٥) ەرنصد ەعە هاەفيە ەراسةە

الەەەژرە كەەەرتاحح،ەخرسەدع وداەاڵنةەغ وەقابەةەەەژجليلەدە(٥٢)أاەالەپژجادزەملةە ەرتاحةةەە:أوالً
ە.دعنلە وژهاءەملةە ەرتاحةةەپؤدەە ەر  ل یەكافةەإەئەماەكە ەراەەغ وە ەرنقدەەسداەبلە

خرسەاڵند یەمىنەپىأەيخەە(٢)يژمە اڵژ یاءەبلەە ەرتاحةةەاڵنديا ەعەئەأاەپژمەمو جعةە ەبلەەكڵەە:ثانياً
ە.اسإبو مەعقلە ەرتاحةة،ەدينظمەذەكەبژعە رایەيصلەهاەدزيوە ەراە ةەد القژص

 : ثالثاً
يەژزمە ەرتاححەبإقامىةە ەر ى ل یەخىالەە ەرىلةە ەرةىلسةەفىيەعقىلە ەرتىاحةةەد ەرقژووىةەبرد فقىةە.ە١

ە. ەتەطةە ەرخژصة
خرتةەمنە ەراوةەمنە ەق رةە ەكە ةەەربەغە ەرز يلةەعنەكامىڵەە%(٢)يقلمە ەرتاححەپأم نەوهاويەيعاسەە.ە٥

قلە ەرتاحةة،ەدالەيجدزەإحالقە ەضرااەإالەبعلەملةە ەعقلەضراوا ەەةتنە ەژنی ذ،ەداڵاەهەحد ەەملةەع
ە. وژهاءەپەكە ەرلة،ەديجلسەاڵنديا ەەغوضەمالورژهاەمعەمو جعایە ەبلە

إذ ەەىىمەيقىىمە ەرتىىاححەباەژ ىى  لەكىىامال ەخىىالەە ەرىىلةە ەرةىىلسةەيصىىاسەەمبەىىغە ەضىىرااەديعژبىىوەعقىىلە.ە3
ە.رنقدەەسداەمقابڵ ەرتاحةةەالغ ا ەديؤدەەماەهدەقاومەمنەم  ل یەإەئەماەكە ەراەەغ وە ە

إذ ەپأخوە ەرتاححەعنەپتىليلە ەبىلەە ەتىندهەفىيەمدعىلهە ەرةىلس،ەفەەتىەطةە ەرخژصىةەپأج ىڵەە:رابعاً
 اڵژ یاءەهذ ە ەبلەەملةەمنااڵبةەمنەپأەيخە اڵژةقاقە،ەدفيەهذهە ەةاەةەیژةرڵە ەرتاححەفد ولەپأخ ويةە

فەەتىەطةە ەرخژصىةەإەغىاءەعقىلەاڵبعةەمنە ەراوةەمنە ەبىلەە ەرتىژة ،ەدإذ ەپكىوەە ەژىأخیوەە%(0)بنتبةە
ە. ەرتاحةةەدأيەدەةە ەر  ل یە ەقاورةەإەئەماەكە ەراەەغ وە ەرنقدەەسداەبلە

 

 
 الفصل الثالث
 تسديد البد 

 الفرع األول
 تسديد بد  بيع الما  غير المنقو 

 (١6)املادة 
ثالثى نەيدمىا ەمىنەە(3٠)يەژزمە ەر ژوهەبلفعەبىلەەب عە ەراەەغ وە ەرنقدەەسفعةەد حىلةەخىالەەمىلةەە:أوالً

ە.پأەيخە إلحاەةە ەقطع ة
منەهذهە ەراسة،ەەەتەطةە ەرخژصةە ەرد فقةەعەئەسفعەبىلەە ەب ىعەە(أدال ە) اڵژثناءەمنەأحكامە ەیقوةەە:ثانياً

ە:مقتطا ەدفقا ەەراەيأپي
ە.ثالث نەيدما ەمنەپأەيخە إلحاەةە ەقطع ةە(3٠) ەرصاەي ەخالەەملةەوص ەبلەە ەرب ع،ەدكامڵە.ە١
ثالثەە(3)خرتةەأقتاط،ەدالەيرژلەأجڵەآخوەقتطەإەئەأكثوەمنەە(٢)بق ةەبلەە ەب عەبأقتاطەالەپژجادزە.ە٥

ە.منەهذهە ەیقوةە(١)اڵند یەمنەوهايةە ەرلةە ەرةلسةەفيە ەبنلە
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 ەتكن ةە ەعاولةەەەلدەةەأدە ەقطاعە ەعامەإەئەمدظی هاەعنلەەپتوهە ألحكامە آلپ ةەعنلەب عە ەعقاە یە:ثالثاً
ە:پتليلەبلەە ەب ع

ە.خرتةەمنە ەرئةەمنە ەق رةە ەرقلەةەەەدحلةەأدەقطعةە ألەضە ەتكن ةە%(٢)پكداەوتبةە ەژأم نایەە-١
خرتىىةەمىنە ەرئىةەمىىنەبىلەە ەرب ىىعەكرقلمىةەديتىلسە ەبىىاقيەبأقتىاطەاڵىىنديةەە%(٢)پتىژدفئەوتىبةەە-٥

ە.خرسەع وەاڵنةەمنەپأەيخە ەب عە(١٢)ەمژتاديةەەرلة
ەوو سەمجەسە ەدزە ءەأدەمنەيخدەەەإعاسةەجلدەةە ألقتاطە ەرتژةقةەعەىئە ەر ىاەيعە ەصىناع ةەە:رابعاً

د ەزە ع ةەد ەت اح ةە ەرباعةەدف ەأحكامەهذ ە ەقاوداەبراەيؤمنەزياسةەملةە ەژقت طەإذ ەپأيىلەبنىاءە
مجەسە ەدزە ءەأدەمنەيخدەە،ەدجدسەمبىوە یەەعەئەپدص ةەمنەەجنةەمخژصةەپ كڵەبأموەمنەەو س

أدەظودبەپتژلعيەذەكەدباەیاولةە ەژأخ ويةە ەژيەپتىژدف هاە ەرصىاەبە ەةكدم ىةەحتىبەحب عىةە
ە. ەعقاە

 (١7)املادة 
إذ ەپأخىوە ەر ژوهەفيەپتليىلەأحلە ألقتاطەفيەمدعله،ەفەەتەطةە ەرخژصةەپأج ڵە اڵىژ یاءەهىذ ەە:أوالً

ەرىىلةەمنااڵىىبةەمىىنەپىىأەيخە اڵىىژةقاقە،ەمقابىىڵەپةر ەىىەە ەیاوىىلةەە ەقتىىطەبنىىاءەعەىىئەحەىىبە ەر ىىژوه
ە. ەژأخ ويةە ەژيەپتژدف هاە ەرصاەبە ەةكدم ةەحتبەحب عةە ەعقاە

إذ ەپكوەەپأخ وەپتليلە ألقتاط،ەفەەتەطةە ەرخژصةەمژئەدجىلیەضىودەةەپتژلعيەذەكەأاەپقوەەە:ثانياً
طەأدە ألقتىاطە ەرژىأخوةە ەیاوىلةەإماەقبدەەپتليلە ەقتطەأدە ألقتىاطە ەرژىأخوةەمىعەپةر ىڵە ەقتى

مىنەهىذهە ەرىاسةەأدەإەغىىاءە ەژقتى طەد اڵىژ یاءەمىاەپبقىئەسفعىةەە(أدال ە) ەرنصد ەعە هاەفيە ەیقىوةە
ە:د حىىلة،ەمنەخالەە پخاذە إلجو ء یە آلپ ة

إذ ەەمەيكنە ەعقاەەمتجال ەبااڵمە ەر ژوهەفيەس ووةە ەژتج ڵە ەعقاەهە ەرخژصة،ەف باعەمنەقبڵە ەجهةەە-١
ەإەئەأحكامەهذ ە ەقاودا،ەدفيەهذهە ەةاەةەيتلسە ەر ىژوهە ەراە بىلەە ەب ىعەسفعىةەە( ەثىاوي)كةە اڵژناس  

مىعە ەید وىلە ەژأخ ويىةەە( ألدە)د حلة،ەدپتىژدفئەمىنەثرنىەە ألقتىاطە ەرژبق ىةەفىيەذمىةە ەر ىژوهە
ەرژبقىيە ەرباەغە ەرؤس یەمنىەەمتىبقا،ەديق ىلە ەربەىغە ە( ألدە)دمصاەي ە ەب عە ەثاوي،ەدپعاسەەەر ژوهە

ەەەباوع ە.إيو س  
إذ ەكااە ەعقاەەمتجال ەبااڵمە ەر ژوه،ەف بىاعەبردجىبەأحكىامەەقىاوداە ەژتىج ڵە ەعقىاەهە ەنافىذەفىيەە-٥

 إلقە مەباعژباەهەمةجدز  ەبةكمە ەوهنە ەژأم ني،ەدپتژدفئەمنەبلەەبیعەە ألقتاطە ەباق ىةەفىيەذمىةە
 ڵە ەعقىاەهەمنەقبڵەمليويىةە ەژتىجە( ألدە)معە ەید ولەدپعاسەبقیةە ەبلەەەەر ژوهەە( ألدە) ەر ژوهە

ە. ەرخژصةەبردجبە ەقاودا
 (١8)املادة 

يتجڵە ەعقاەە ەرب عەفيەس وىوةە ەژتىج ڵە ەعقىاەهەبأاڵىمە ەر ىژوه،ەديتىەمەإە ىەەبعىلە إلحاەىةە ەقطع ىةە
دپتليلە ەبلەەد ەرصاەي ەكامەة،ەأدە ەجزءە ەرەىزمەبژتىليلهەمىعەكامىڵە ەرصىاەي ەبعىلە ەرد فقىةەعەىئە

أحكامەهذ ە ەقاودا،ەدپدضعەإشاەةە ەةجزەبةكمە ەوهنە ەژىأم نيەە ەژقت ط،ەدينظمەسفعەبق ةە ەبلەەدف 
ە.عەئە ەعقاەەفيەس ووةە ەژتج ڵە ەعقاەهە ەرخژصة
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 الفرع الثاني
 تسديد بد  إيجار الما  غير المنقو 

 (١9)املادة 
ثالثى نەيدمىا ەمىنەپىأەيخەە(3٠)يەژزمە ەرتژأجوەبلفعەبلەە إليجاەەمعە ەرصاەي ەكامەىةەخىالەەمىلةەە:أوالً

إلحاەةە ەقطع ة،ەإذ ەكااەعقلە إليجاەەالەپزيلەملپەەعەئەاڵنةەد حلة،ەدەەتەطةە ەرخژصىةە ەرد فقىةە 
ە:عەئەپتليلەبلەە إليجاەەمقتطا ەعەئە ەنةدە آلپي

ە.ثالث نەيدما ەمنەپأەيخە إلحاەةە ەقطع ةە(3٠)ثەثەبىلەە إليجاەە ەتندهەخالەەە(١/3)ە-١
أەبعةەأقتاطەدالەيرژلەأجڵەآخوەقتىطەمنهىاەإەىئەە(4)بق ةەبلەە إليجاەە ەتندهەبأقتاطەالەپزيلەعەئەە-٥

ە.پتعةەأشهوەمنەپأەيخەبلءەملةەعقلە إليجاەە(9)أكثوەمنە
إذ ەكاو ەمىلةەعقىلە إليجىاەەپزيىلەعەىئەاڵىنةەد حىلة،ەف ەژىزمە ەرتىژأجوەبىلفعە ەبىلەەكىامال ەمىعەە:ثانياً

ثالث نەيدما ەمنەپأەيخە إلحاەةە ەقطع ىة،ەدەەتىەطةە ەرخژصىةە ەرد فقىةەە(3٠) ەرصاەي ەكافةەخالەە
ە:عەئەپتليلەبلەە إليجاەەمقتطا ەعەئە ەنةدە آلپي

ە.ثالث نەيدما ەمنەپأەيخە إلحاەةە ەقطع ةە(3٠)ثەثەكامڵەبلەە إليجاەەخالەەە(١/3)ە-١
لفعە ەقتىطە ألخ ىوەقبىڵەبق ةە ەبلەەبأقتاطەالەيزيىىلەعلسهاەعەئەضع ەاڵند یە إليجىاەەعەىئەأاەيىە-٥

ە.اڵژةەأشهوەفيە ألقڵە(٦) وژهاءەملةە إليجاەەبىە
 (02)املادة 

ە.منەهذ ە ەقاوداە(١9)الەيتەمە ەرأجدەەإەئە ەرتژأجوەقبڵەپتليلهەبلەە إليجاەەدفقا ەألحكامە ەراسةەە:أوالً
غو مىةەبرىاەيعىاسەەإذ ەپأخوە ەرتژأجوەعنەپتليلەأحلە ألقتاطەفيەمدعلهەيةرڵە ەقتطە ەرژأخوە:ەثانياً

اڵعوە ەیاولةە ەژأخ ويةە ەژيەپتژدف هاە ەرصىاەبە ەةكدم ىةەحتىبەحب عىةە اڵىژعراەە ەعقىاە،ەدإذ ە
پكوەەذەكەفەەتەطةە ەرخژصةەبعىلەإوىذ ەە ەرتىژأجو،ەإەغىاءە ەژقتى طەد اڵىژ یاءەمىاەپبقىئەمىنەبىلەە

د حىلةەدفى ە إليجاەەد ەغو مةە ەرتژةقةەبراەيعاسەەاڵىعوە ەیاوىلةەفىيە ەرصىاەبە ەةكدم ىةەسفعىةە
ە.قاوداەپةص ڵە ەليداە ەةكدم ةە ەنافذەفيە إلقە م

ە

 الفصل الرابع
 نكو  المشتري أو المستأجر

 (0١)املادة 
إذ ەوكىڵە ەرةاەەعە ەەعنەسفعەبلەە ەرب عەد ەرصاەي ەفيەحاەىةە ەب ىعەدبىلەە إليجىاەەد ەرصىاەي ەە:أوالً

ە:فيەحاەةە إليجاەەفإوە
ە.يعوضە ەراەەغ وە ەرنقدەەعەئە ەرز يلە ألخ وە ەذهەك ەيلهەقبڵە ەناكڵەباەبلەە ەذهەكااەقلەعوضەە-١
إذ ەد ف ەهذ ە ە خصەعەئەأخذە ەراەەغ وە ەرنقدەەدإيل عە ەژأم نایە ەقاودو ةەدف ە ەنتبە ەرةلسةەە-٥

نە ەبلە نەمىنەپأم ناپىەەمنە ەبلەە ەذهەعوضە،ەيضرنە ەناكڵەبقو ەەمنەەجنةە ەب عەأدە إليجاە،ە ەیوقەب 
ە.فيەحاەةە ەب ع،ەديضرنە ەیوقەب نە ەبلە نەعنەكامڵەملةە إليجاەەمنەپأم ناپەەفيەحاەةە إليجاە
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إذ ەكااەمبەغە ەژأم نایەأقڵەمنە ەیوقەب نە ەبلە نەفيەحاەةە ەب عەد ەیوقەب نە ەبلە نەعنەكامىڵەمىلةەە-3
بردجىبەأحكىامەقىاوداەپةصى ڵە ەىليداە إليجاەەفيەحاەةە إليجاە،ەف تژةصڵەمىنەأمد ەىەە ألخىومە

ە. ەةكدم ةە ەنافذەفيە إلقە م
 : ثانياً

ەە-١ إذ ەەفضە ەرز يلە ألخ وە ەذهەك ەيلهەقبڵە ەناكڵەأخذە ەراەەغ وە ەرنقىدە،ەفژجىویە ەرز يىلةەمجىلس  
ە.خرتةەع وەيدما ەپبلأەمنە ە دمە ەژاەيەەن وە إلعالاە(١٢)بعلەمودەە

منەهذهە ەیقوة،ەديضىرنە ەناكىڵەبقىو ەەمىنەە(١)پعلەقاورةە ەب عەمیژدحةەخالەە ەرلةە ەد ەسةەفيە ەبنلەە-٥
ەجنةە ەب عەأدە إليجاەە ەیوقەب نە ەبلە نەدمصاەي ەإعاسةە ەرز يلة،ەديتژدفئەذەكەمنەپأم ناپە،ەدإذ ە

امەقىاوداەپةصى ڵەكااەمبەغە ەژأم نایەأقڵەمنەمبەغە ەژز مایە ەناكڵ،ەف تژةصڵەمنىەەبردجىبەأحكى
ە. ەليداە ەةكدم ةە ەنافذەفيە إلقە م

ە غبەە و ءە ەراەەغ وە ەرنقدەەفيەحاەةە ەب عەأدەمتژأجوەفيەحاەىةە إليجىاە،ەفژقیىلەەیدجلإذ ەەمە:ەثالثاً
 ەژأم نىایە ەژىيەسفعهىاە ەناكىڵەإيىو س  ەەراەىكە ەرىاەەغ ىوە ەرنقىدە،ەفىإاەكاوى ەأقىڵەمىنەمصىاەي ە

وقەب نهراەديتژةصڵەمنەأمد ەەە ألخویەدف ەأحكامەقاوداەپةصى ڵە ەرز يلپ نەيضرنە ەناكڵە ەی
ە. ەليداە ەةكدم ةە ەنافذەفيە إلقە م

ە.الەيترحەەەناكڵە الشژو ەەفيە ەرز يلةە ەژيەپتببەوكدەەەفيەإعاسپها:ەرابعاً
ە

 الباب الثالث
 بيع وإيجار أموا  الدولة غير المنقولة بدون مزايدة

 الفصل األول
 المنقولةبيع األموا  غير 

 (00)املادة 
يجدزەب عە ألمد ەەغ وە ەرنقدەةەبلداەمز يلةەعەن ةەبقو ەەمنە ەتەطةە ەرخژصةەببلەەمنااڵب،ەعەئەە:أوالً

خرت نەفيە ەرئةەمنە ەبلەە ەةق قيەەەعقاەە،ەإەئەسد وىوە ەلدەىةەد ەقطىاعەە%(ە٢٠)أالەيقڵە ەبلەەعنە
ە.ةە ەرعن ة ەعامەفيەحاەە اڵژخل مە ەعقاەەەألغو ضە ەواڵر ةەەەل وو

يجدزەب عە ەعقاە یە ەتكن ةەەلد ووە ەلدەةەد ەقطاعە ەعىامەبىلداەمز يىلةەعەن ىةەباەتىعوە ەةق قىيە:ەثانياً
دحتبە ألاڵعاەە ەتاولةەەرث الپهاەد ەرجادەةەەهاەد ەژيەپقلەهاەەجنةە ەژقليوەد ەرصلقةەمنە ەتەطةە

ە. ەرخژصة،ەەغوضەب عهاەإەئەمدظی هاەعنەحوي ە ەرز يلةە ەعەن ة
ەەبەليةە ەرخژصةەبعلەمد فقةەدزيوە ەبەليایەد ەتى احة،ەب ىعە ألە ضىيە ەرخصصىةەەەتىكنەبىلداە:ەلثاًثا

مز یلةەعەنیة،ەببلەەحق قيەدحتبە ألاڵعاەە ەتاولةەەرث الپهاەد ەرجادەةەەهاەد ەژىيەپقىلەهاەەجنىةە
سهىىمە ەژقىىليوەبردجىىبەأحكىىامەهىىذ ە ەقىىاودا،ەەەرىىد حن نە ەىىذينەالەيرەكىىداەهىىمەأدەأزد جهىىمەأدەأدال

ەأدەشقةەأدەأەضەاڵكن ةەعەئەدجەە الاڵژقالەەدەىمەيكدوىد ەقىلەحصىەد ەعەىئەدحىلةە  ەقاصوداەس ە  
ە.اڵكن ةەأدەقطعةەأەضەاڵكن ةەمنە ەلدەةەأدە ەجرع ایە ەژعادو ةەەإلاڵكاا
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ە:ەەتەطةە ەرخژصةەمنەخالەەمةضوەك  ەمعەس ووةە ەژتج ڵە ەعقاەهەأاەپقوە:ەرابعاً
ب عەفضالیە ەطوقەد ەیضالیە ەناجرةەعنەأهەمصلەەآخوەذ یە ەرتاحایە ەژيەپقڵەعنە ەةىلە ألسوىئەە-١

ە.ەإلفو زەأدە ەژيەالەيركنەإفو زها،ەدينظمەذەكەبژعە رایەپصلەەعنە ەدزيوە ەرخژص
ب عە ەقطعةە ەریوزةەبتنلەمتژقڵەأدە ەژىيەيركىنەإفو زهىاەدەهىاەمنیىذەعەىئە ەطويى ە ەعىام،ەباەرز يىلةەە-٥

ە.ەن ةەكقطعةەمتژقەةەحتبەأحكامەهذ ە ەقاوداەب وطەأاەالەپةجبەعنە ەقطعە ەرجادەة ەع
 

 الفصل الثاني
 إيجار األموا  غير المنقولة

 (03)املادة 
 : أوالً

يجدزەإيجاەە ألمد ەەغ وە ەرنقدەةەباەبلەە ەةق قيەد ەرقلەەبردجبەأحكامەهذ ە ەقاوداەمنەقبڵەەجنىةە.ە١
 ەتىاولةەەرث الپهىاەد ەرجىادەةەەهىا،ەبىلداەمز يىلةەعەن ىةەبقىو ەەمىنەە ەژقليوەدحتبەبىلالیە إليجىاە

ە:ە ەتەطةە ەرخژصةەإەئە ەجهایە آلپ ة

ە.مدظیيە ەلدەةەد ەقطاعە ەعامەفيە إلقە مەباەنتبةەەەدحل یە ەتكن ةە ەررەدكةەەەلدەةە-أ
سد ووە ەلدەىةەد ەقطىاعە ەعىامەد ەنقابىایەد الپةىاس یەد ەرنظرىایەد ەجرع ىایەفىيە إلقەى م،ەەغىوضەە-ب

 اڵژغالەە ەراەەغ وە ەرنقىدەەكىل ووةەأدەمقىوەألعراەهىا،ەأدەەألغىو ضە ەرنصدصىةەعە هىاەفىيە ەقىد و نە
ە. ەخاصةەبها

ەسەد ەرتژ ىی ایەمتژأجوهەحد و  ە ەقد یە ەرتەةةە ەد قعةەفيە ەثكنایەد ەرتژدسعایەد ەرىل ە-و
 ەعتكويةەدغ وهاەدمتژأجوهە ەةد و  ەفيەسد ووە ەلدەىةەد ەقطىاعە ەعىامە ەژىيەەهىاەظىودبەخاصىةە

ە.پتژدجبەمو عاةەخصدصیژهاەفيە خژ اەە ەرتژأجو
أصةابە ألمالەە ەرجادەةەەە د حئە ەررەدكةەەەلدەةەإذ ەكاو ە ە ىد حئە ەرىو سە اڵىژئجاەهاەمژصىەةەە-س

ە.إالەعبوەهذهە ألمالەبهاەدە سەەهاەحوي ەەەرودەە
متژأجوهە ەعقاە یە ەرخصصةەإلوژاوە ەخبزەد ەصرداەبعىلە وژهىاءەمىلةەعقىلە إليجىاەە ألدەە ەربىومەە-هى

وژ جةە ەرز يلةە ەعەن ةەعەئەأاەپژمەإعاسةەپقليوەبلەە إليجاەەمنەقبڵەەجنةە ەژقليوە ەر كەةەبردجبە
ە.هذ ە ەقاودا

 الپصىىاالی،ە ەةىىاوزةەعەىىئە إلجىىازةە ألصىىدە ة،ەشىىوكایە ەقطىىاعە ەخىىا ە ەرژخصصىىةەبرنظدمىىایەە-د
د ەرژعاقلةەمعە ەجهایە ەرخژصة،ەەغوضەإقامةەأبو وەم ودعە ەهاپ ە ەنقاەەدقاعایەەر ودعە ەهاپ ە

ە. ەژيەپوبطەباەبل الیە(VSAT) ەالاڵەكيەدقاعایە اڵژخل مەمةطایە
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پطب ەإجو ء یە ەرز يلةە ەعەن ةەعەئەمتىژأجوهە ألە ضىيە ەررەدكىةەەەلدەىةەەغىوضەإو ىاءەمةطىایەە-٥
 الاڵژو حةەدمةطایەپعبئةە ەدقدسە ەد قعةەعەئە ەطوقە ەخاەج ةەخىاەوەحىلدسە ەبەليىة،ەد ەر ىردەةە

ە.بضد بطەپأج وە ألە ضيەعەئە ەطوقە ەخاەج ة
ە:ەثانياً

ەەەإيجىىاەە ألە ضىىيە ەرقامىىةەعە هىىاە ألفىىو اەد ەرطىىاحنەەيخىىدەەدزيىىوە ەژجىىاەةەد ەصىىناعةەصىىالح ةە-١
ەەەد ەكو جایەددەشە ەژصە حە ەعاولةەەهذهە ەرو ف ەإەىئە ألشىخا ە ەىذينەپواڵىدەعەى همەمز يىلةەب ىعە

ە.پەكە ەرو ف 
ەمىنەإجىو ء یە ەرز يىلةە ەعەن ىة،ەە(١)يژمەإيجاەە ألە ضيە ەرذكدەةەفيە ەبنلەە-٥ منەهذهە ەیقىوةە اڵىژثناء 

ە.منەهذ ە ەقاوداە(8)ديةلسەبلەە إليجاەەمقلما ەمنەقبڵەەجنةە ەژقليوە ەر كەةەبردجبە ەراسةە
ەعەىئەحەىبە ەرتىژأجوەپرليىلەمىلةەعقىلەإيجىاەە ەعقىاە یەغ ىە:ثالثاً وە ەتىكن ةەەەتەطةە ەرخژصىةەبنىاء 

ثىىالثەاڵىىند یەدفىى ەە(3) ەرىىؤجوةەبىىلداەمز يىىلةەعەن ىىةەعەىىئەأاەيعىىاسەپقىىليوە ەبىىلەە ەةق قىىيەكىىڵە
ە. إلجو ء یە ەرقوەةەفيەهذ ە ەقاودا

ە:ەرابعاً
ەعەئەحەبە ەرتژأجوەپرليلەملةەعقلەإيجىاەە ەعقىاە یەغ ىوە ەتىكن ةە ەرىؤجوةەە-١ ەەتەطةە ەرخژصةەبناء 

ع وەاڵند یەدي ژوطەفيەكڵە ألحد ەەە(١٠)يجاەە ألصە ةەپقڵەعنەباەرز يلةە ەعەن ةەإذ ەكاو ەملةە إل
ە.ع وەاڵند یە(١٠)أالەپزيلە ەرلةە ألصە ةەدملةە ەژرليلەعەئە

ثالثةەأشهوەمنە وژهاءەملةەعقىلەە(3)عەئە ەرتژأجوەپقليمەحەبەپةويوهەعنلەەغبژەەفيە ەژرليلەقبڵەە-٥
ە. إليجاەە ألصەي،ەدبخالفەەيتقطەحقەەفيەحەبە ەژرليل

ەەەەەەەەەەعنىىلە ەرد فقىىةەعەىىئەحەىىبە ەژرليىىلەپیىىوضەزيىىاسةەعەىىئەبىىلەە إليجىىاەە ەرتىىرئەفىىيە ەعقىىلەبنتىىبةەە-3
ع وةەمنە ەرئةەمنەإيجاەە ەتنةە ەتابقةەەەژرليلەعنەكڵەاڵنةەمنەاڵند یە ەژرليىلەعەىئەدفى ەە%(١٠)

ە.مژد ە ةەعلسية
 (04)املادة 

 احة،ەبنىىاءەعەىىئەحەىىبەس وىىوةە ەعالقىىایەەىىدزيوە ەراە ىىةەد القژصىىاس،ەباەژنتىى  ەمىىعەدزيىىوە ەبەىىليایەد ەتىى
 ەخاەج ة،ەدبرد فقةەەو سەمجەسە ەدزە ء،ەإيجاەە ألە ضيە ەررەدكةەەەلدەةەإەئە ەلدەە ألجنب ةەإلو ىاءە
مقو یەەررثە اپهاە ەت ااڵ ةەأدە ەقنصە ةەأدەەغوضەإو اءەسدەەاڵكنەعە هىاەأدەمكاپىبەەرەةق اپهىاەدذەىكە

بهاەفيەبەلە ەطوبە آلخو،ەببلەەپقلەهەەجنةەخاصةەي كەهاەدزيوەەرلةەالەپزيلەعەئەملةە إليجاەە ەرتردحە
ە. ەراە ةەد القژصاسەأدەبلداەبلەەب وطە ەرقابەةەباەرثڵ
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 الباب الرابع
 بيع وإيجار أموا  الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية

 

 الفصل األول
 بيع األموا  المنقولة

 (05)املادة 
مىنەهىذ ەە(8)منەقبڵەەجنةە ەژقليوە ەر كەةەبردجبەأحكامە ەرىاسةەپقلەەق رةە ەراەە ەرنقدەە ەرو سەب عەە

ە(9) ەقاوداەسداەم اەكةەمرثڵەس ووةە ەژتج ڵە ەعقاەه،ەدپژبعە إلجو ء یە ەرنصد ەعە هىاەفىيە ەرىاسةە
ە.منەهذ ە ەقاودا،ەمعەمو عاةەحب عةە ەراەە ەرنقدە

 (06)املادة 
منەهىذ ە ەقاوداەب عە ەراەە ەرنقدەەدف ەە(١٠) ەراسةەپژدەئەەجنةە ەب عەأدە إليجاەە ەر كەةەبردجبەأحكامە

ە: إلجو ء یە آلپ ىىة
ە.پنظمەقاورةەمز يلةەفيەضدءەأدصابە ەراەە ەرنقدەە ەرو سەب عەە ەرثبژةەفيەمةضوەەجنةە ەژقليو:ەأوالً

ە:ەثانياً
ە(3٠)اڵىبعةەأيىامەدالەپزيىلەعەىئەە(0)یعەنەعنەعوضە ەراەەەەب عەفيە ەرز يلةە ەعەن ةەەرلةەالەپقىڵەعىنەە-١

ە ەرنصد ەعە هاەفيەهذ ە ەقاوداە یەذ یە إلجو ءدفقا ەە ە دمە ەژاەيەەن وە إلعىالاثالث نەيدما ،ەپبلأەمنە
اەديىىىدمەدپىأەيخە ەرز يىلةەيجبەأاەيژضرنە إلعالاەجر عەأدصابە ەراەە ەرنقدەە ەرو سەب عىەەدمكىاە-٥

ە.داڵاعژها،ەدشودطە الشژو ەەف هاەدمقل ەە ەژأم نایە ەد جبەإيل عها
پعىلەقاورةە ەرز يلةەمیژدحةەمنە ە دمە ەژاەيەەن وە إلعىالا،ەدعەىئە ەىو غب نەفىيە الشىژو ەەف هىاە:ەثالثاً

الەپقىڵەعىنەەمو جعةە ەل ووةە ەرخژصةەإلبىل ءەەغبىژهمەباە ىو ء،ەعەىئەأاەيىدسعەكىڵەمىنهمەپأم نىای
ە.ع وينەمنە ەرئةەمنە ەق رةە ەرقلەةەەەراەەقبڵە الشژو ەەفيە ەرز يلةە%(٥٠)
يناسمەفيە ە دمە ەرع ىنەەەب عەفىيە ەزمىااەد ەركىااە ەرةىلسين،ەەالشىژو ەەفىيە ەرز يىلةەدباەق رىةە:ەرابعاً

ە. ەرقلەةەعەئەأاەيژضرنە ەنل ءەدصیا ەكامال ەەألمد ەە ەرو سەب عها
 ەرز يلةەعەنا ،ەثمەپقوەەەجنةە ەب عەەاڵدە ەرز یلةەعەەە ەرز يلە ألخ و،ەديعلە ەعوضە ەىذهەالەپجوهە:ەخامساً

ە.خرسەسقاو ەوهايةەەەرز يلةە(٢)يز سەعە ەەبعلەمضيە
ە:ەسادساً

خرتةەأيامەعرڵەمنەپأەيخە ەواڵدەعەئەأاەالەپقڵەعنەە(٢)يجدزە ەضمەعەئەبلەە ەرز يلةە ألخ وەخالەەە-١
ە.رئةەمنە ەبلەە ألخ وخرسەع وةەمنە ەە%(١٢)
ع وينەمنە ەرئةەە%(٥٠)الەيعلەحەبە ەضمەمقبدال ەماەەمەيلفعەحاەبە ەضمە ەژأم نایە ەقاودو ةەبنتبةەە-٥

ە.منە ەبلەە ەذهەعوضە
اڵبعةەأيامەپبلأەمنە ە دمە ەژاەيەەن وە إلعىالاەە(0)إذ ەدجلە ەضم،ەيعەنەعنەفژحەمز يلةەجليلةەەرلةەە-3

ە.،ەثمەپجوهەبعلهاە إلحاەةەدالەيجدزە ەضمەعەئەبلەە ەرز يلةە ألخ ودفقا ەەذ یە آلە ةە ەرژبعة



 

 362( العدد) ذمارة  44  

 

1١/2/3231 

 (07)املادة 
ە(١٢)إذ ەەمەيبەغەبىلەەب عە ەراەەبنژ جةە ەرز يىلةە ەعەن ىةە ەق رىةە ەرقىلەةەەىە،ەپرىلسە ەرز يىلةەەرىلةەە:أوالً

ە.خرتةەع وەيدما ەپبلأەمنە ە دمە ەژاەيەەن وە إلعالا
باەتعوە ەىذهەپواڵىدەعە ىەەإذ ەەىمەيكىنەمىنە ألمىد ەە ەژىيەيركىنەە( ەثاو ة)ەيباعە ەراەەفيە ەرز يلة:ەثانياً

ە. إلفاسةەمنهاەفيە ەصناعایە ەژةديە ة
إذ ەەأیەەجنةە ەب عەأاە ەتعوە ەذهەەاڵ ەعە ىەە ەرز يىلةە ەثاو ىةەالەيةقى ە ەرصىەةةە ەعامىةەپرىلسە:ەثالثاً

ەن وە إلعالا،ەدپبىاعە ألمىد ەەفىيەخرتةەع وەيدما ەأخومەپبلأەمنە ە دمە ەژاەيەە(١٢) ەرز يلةەەرلةە
ە. ەرز يلةە ەثاەثةەباەتعوە ەذهەپواڵدەعە ە

 (08)املادة 
ە:أوالً
ە(0)إذ ەوكڵە ەرز يلە ألخ وە ەذهەەاڵ ەعە ەە ەرز يلةەعنەسفىعەبىلەە ەرب ىعەدكامىڵە ەرصىاەي ەخىالەەە-١

ەىذهەكى ەيىلهەقبىڵەاڵبعةەأيامەمنەپأەيخە إلحاەةە ەقطع ة،ەف عوضە ەراەە ەرب عەعەئە ەرز يلە ألخ وە 
ە. ەناكڵەباەبلەە ەذهەكااەقلەعوضە

ع ىوينەمىنە ەرئىةەمىنەە%(٥٠)إذ ەد ف ە ەرز يلە ألخ وەعەئەأخذهەدسفعە ەژأم نىایە ەقاودو ىةەبنتىبةەە-٥
 ەبلە،ەيضرنە ەناكڵەبقو ەەمنەەجنةە ەب عە ەیوقەب نە ەبلە نەديتىژدفئەمىنەپأم ناپىە،ەفىإاەەىمەپكى ە

ە.أحكامەقاوداەپةص ڵە ەليداە ەةكدم ةە ەنافذەفيە إلقە مف تژدفئەمنەأمد ەەە ألخومەدف ە
ە:ەثانياً

خرتىةەە(١٢)إذ ەەفضە ەرز يلە ألخ وەقبڵە ەناكڵەأخذە ەراەە ەرب عەفژجوهە ەرز يلةەمجلس  ەبعىلەمىودەەە-١
ە.ع وەيدما ەپبلأەمنە ە دمە ەژاەيەەن وە إلعالا

منەهذهە ەیقوة،ەديضىرنە ەناكىڵەبقىو ەەمىنەە(١)پعلەقاورةە ەب عەمیژدحةەخالەە ەرلةە ەد ەسةەفيە ەبنلەە-٥
ەجنةە ەب عە ەیوقەب نە ەبلە نەدمصاەي ە عاسةە ەرز يلة،ەديتژدفئەذەكەمنەپأم ناپىە،ەفىإاەەىمەپكى ە

ە.فرنەأمد ەەە ألخومەدف ەأحكامەقاوداەپةص ڵە ەليداە ەةكدم ةە ەنافذەفيە إلقە م
إذ ەەمەیدجلەە غبەە و ءە ەراەە ەرنقدەەفژقیلە ەژأم نایە ەژيەسفعهىاە ەناكىڵەإيىو س  ەەەجهىةەماەكىةە:ەثالثاً

 ەراە،ەفإاەكاو ەأقڵەمنەمصاەي ە ەرز يلپ ىىنەيضرنە ەناكڵە ەیوقەديتژدفئەمنەأمد ەىىەە ألخىومە
ە.دف ەقاوداەپةص ڵە ەليداە ەةكدم ةە ەنافذەفيە إلقە م

 (09)املادة 
 عەدەإيجاەەأمد ەە ەلدەةە ەرنقدەةەبلداەو وەفيە ەصة ە ەرةە ةەدبلداەمز يلةەعەن ةەدباەق رةەيجدزەب

ە:ە ەرقلەةەبقو ەەمنە ەتەطةە ەرخژصةەفيەإحلمە ەةاالیە آلپ ة
ە.إذ ەكااە ەب عەأدە إليجاەەەلد ووە ەلدەةەد ەقطاعە ەعام:ەأوالً

ە.دەمژناقصةە ەق رةإذ ەكاو ە ألمد ەە ەرو سەب عهاەاڵويعةە ەژە ەأ:ەثانياً
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خرتراوةەأە ەسيناەەفيەە(٢٠٠٠٠٠٠)إذ ەكااەمجردعە ەق رةە ەرقلەةەەألمد ەە ەرو سەب عهاەالەيزيلەعەئە:ەثالثاً
ە.كڵەحاەة

ە.إذ ەكاو ەمصاەي ەحیظەدص اوةە ألمد ەە ەرو سەب عهاەباهضةە ەثرنەمقاەوةەبق رژها:ەرابعاً
 (32)املادة 

مىنەهىذ ە ەقىاوداەە(١٠)دە(8)أدە إليجاەە ەر كەژااەدف ەأحكامە ەراسپ نەپژدەئەەجنةە ەژقليوەدەجنةە ەب عە
ە.سداەمرثڵەس ووةە ەژتج ڵە ەعقاەهەپقليوەق رةە ەراەە ەرنقدەەدب عەەبلداەمز يلةەعەن ة

 (3١)املادة 

ەيجوهەپتە مە ەراەە ەرب عەبعلەسفعەبلەە ەب عەد ەرصاەي ەديعلە ەب عەقطع ا ،ەديەژزمە ەر ژوهەبنقەە:ەأوالً
خرتىىةەع ىىوەيدمىىا ەمىىنەپىىأەيخە إلحاەىىةە ەقطع ىىة،ەدالەپژةرىىڵە ەتىىەطةە ەرخژصىىةەە(١٢)خىىالەەمىىلةە

ە.متؤدە ةە ەژە ەأدە ألضو ەە ەژيەپص بە ەراەەبعلە وقضاءەهذهە ەرلة
ثالث نەيدما ەەنقڵە ەراەەإذ ەدجلیەضودەةەە(3٠)ەەتەطةە ەرخژصةەإمهاەە ەر ژوهەملةەالەپزيلەعنە:ەثانياً

ە.ودعا ،ەديژةرڵە ەر ژوهەأجدەە ەخزاەعنەفژوةە إلمهاەەذەكەأدەعذە  ەم 

فيەحاەەعلمەوقڵە ەراەە ەرنقدەەبعلە وژهاءە ەرلةە ەرةلسةەأدەملةە إلمهاەەفژتىژدفئەمنىەەأجىدەە:ەثالثاً
ثالث نەيدمىا، ەفىإاەە(3٠)وص ەمنە ەرئةەمنەبلەە ەب عەعنەكڵەيدمەپأخ وەدەرلةەە%(٠٠٢)خزاەبنتبةە

 ەر ژوهەبنقڵە ەراەەجازەەەىل ووةە إلعىالاەعىنەب عىەەەەرىوةە ەثاو ىةەدفى ە وژه ەهذهە ەرلةەدەمەيقمە
ە.أحكامەهذ ە ەقاودا

ف ضىرنەە( ألدە)فيەحاەەكداەبلەە ەرب عەفيە ەرز يلةە ەثاو ةەأقڵەمنە ەبلەە ەذهەسفعەە ەر ژوهە:ەرابعاً
إاەەمەيكى ە ،ە ەیوقەب نە ەبلە نەدأجدەە ەخزاە ەرژةققة،ەديتژدفئەمنە ەربەغە ەذهەكااەقلەسفعە،ەف

ە.فرنەأمد ەەە ألخومەدف ەقاوداەپةص ڵە ەليداە ەةكدم ةە ەنافذەفيە إلقە م
إذ ەەمەيدجلەە غبەفيە ە و ء،ەف جدزەإيل عەەفيەأحلیە ەرتژدسعایەعەئەأاەيژةرڵە ەر ىژوهە:ەخامساً

ە.پكاە  ە ەنقڵەد إليل ع
 الفصل الثاني

 إيجار األموا  المنقولة
 (30)املادة 

إيجاەەأمد ەە ەلدەةە ەرنقدەةەعنىلە ەضىودەةەبقىو ەەمىنە ەتىەطةە ەرخژصىةەدفى ەأحكىامەهىذ ەيجدزە:ەأوالً
ە. ەقاودا

ەەتەطةە ەرخژصةەإيجاەەأمد ەە ەلدەةە ەرنقدەةەبلداەإعالاەدبلداەمز يىلةەعەن ىةەەىلد ووە ەلدەىةە:ەثانياً
ە.د ەقطاعە ەعامەفيە إلقە م
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 الباب اخلامس
 األحكام العامة والختامية

 (33)املادة 
إذ ە وژه ە ەرلسە ەرةلسةەبردجبەهذ ە ەقاوداەفيەيدمەعطەةەەاڵر ةەفژرلسەإەئە ە دمە ەذهەيە ەەمنەأيامە

ە. ەعرڵە ەواڵري
 (34)املادة 

ەووااڵةەمجەسە ەدزە ءەأاەپقوەەعنلە ەضىودەةەب ىعەأمىد ەە ەلدەىةە ەرنقدەىىةەدغ ىوە ەرنقدەىةەأدەإيجاەهىاە
ەمنە إلجو ء یە ەرنصد ەعە هاەفيەهذ  ە. ەقاوداە اڵژثناء 

 (35)املادة 
 ثنى نەمىنە ەرئىةەمىنەبىلالیەب ىعەأدەە%(٥)پتژدفئەمنە ەر ژوهەأدە ەرتژأجوەأجدەەخلمىةەبنتىبةە:ەأوالً

ە.إيجاەە ألمد ەە ەر ردەةەبأحكامەهذ ە ەقاودا
مىنەهىذهە ەرىاسةەجر ىعە ەرصىاەي ە ەالزمىةەە(أدال ە)يتژقطعەمنە ەربەغە ەرنصد ەعە ەەفيە ەیقوةە:ەثانياً

اەەەەب عەأدە إليجاەەبراەفيەذەكەأجدەە إلعىالاەد ەرنىاس ةەدأجىدەەەجىااە ەك ى ەد ەژقىليوەإلعل سە ەر
ە.د ەب عەد إليجاە

پرنحەەجااە ەك  ەد ەژقليوەد ەب عەد إليجاەەدكڵەمىنەمدظى ەس وىوةە ەژتىج ڵە ەعقىاەهەدمرثىڵە:ەثالثاً
ەرىو فق نەەەجنىة،ەدز ەةە ەراە ةەد القژصاسەد ەخب ىوەداڵىكوپ وە ەەجنىةەدأمى نە ەصىنلدقەد ەتىد قە 

مكافأةەعنەكڵەمةضوەپقليوەمصىاسقەعە ىەەأدەقاورىةەمز يىلة،ەعەىئەأاەالەيزيىلەمجرىدعە ەركافى یە
مىاوژيەە(٥٠٠٠٠٠٠)أەبعراوةەأە ەسيناەەشىهويا ،ەدەە(4٠٠٠٠٠٠) ەررندحةەەكڵەعضدەمنەأعضاءە ەەجااەعەئە

ە.أە ەسيناەەشهويا ەەكڵەمو ف 
 ةەەغوضەب عەأدەإيجاەەأمد ەە ەلدەةە ەرنقدەةەأدەغ وە ەرنقدەةەأجدەەيرنحە ەرناسهە ەذهەيقدمەباەرناس:ەرابعاً

ە(١٢٠٠٠٠٠)خرتةەآالبەسيناەەعنەكڵەحاەةەب عەأدەإيجاەەعەىئەأاەالەيزيىلەعەىئەە(٢٠٠٠٠)مناس ةەمقل ەهاە
 .ماوةەدخرت نەأە ەسيناەەشهويا ە

منەهذهە ەرىاسةەإذ ەە(ە بعا ە)دەە(ثاەثا ە)ەرجەسە ەدزە ءەپعليڵە ألجدەە ەرنصد ەعە هاەفيە ەیقوپ نە:ەخامساً
ە. قژض ە ەضودەةەذەك

ە:ەسادساً
مىنەهىذهەە(ە بعىا ە)دەە(ثاەثىا ە)دەە(ثاو ىا ە)بعلە اڵژقطاعە ألجدەەد ەرصاەي ە ەرنصد ەعە هاەفيە ەیقو یە.ە١

 ەراسة،ەدجر عە ألجدەەد ەرصاەي ە ەرتژةصەةەفيەحاەةە ەنكدەەدعلمەدجدسەە غبەباە و ء،ەيصىبحە
ە.مایەإیو س ەديق لەفيە ەخزينةە ەعامة ەباقيەمنەأجدەە ەخل

منەهذهە ەیقوةەأجدەە ەن وەد إلعالاەەجر عە ەةاالیە ەژىيەە(١)پتژقطعەمنە ەنتبةە ەرذكدەةەفيە ەبنلە.ە٥
ە.الەيژمەف هاە ەب عەأدە إليجاەەبتببەعلمەدجدسەشخصەە غبەفيە ە و ءەأدە إليجاە

دإيجىاەە ألمىد ەە ەرنقدەىةەدغ ىوە ەرنقدەىةە ەژىيەەپطب ەأحكامەهذهە ەراسةەعەئەەجااە ەژقليوەدب ع:ەسابعاً
ە.پ كڵەفيەدز ەةە ألدقابەد ە ؤداە ەلين ةەدكذەكەعەئە ەردظی نە ەرو فق نەەهذهە ەەجاا
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 (36)املادة 
ە.پتژثنئە ەر اەيعە ەخاضعةەألحكامەقاوداە الاڵژثراەە ەنافذەفيەإقە مەكدەساڵژااەمنەأحكامەهذ ە ەقاودا

 (37)املادة 
ە. ەرعلەەفيە إلقە مە١98٦ەتنةەە(3٥)عرڵەبقاوداەب عەدإيجاەەأمد ەە ەلدەةەەقمەيدق ە ە:ەأوالً

ە: آلپ ةە( ەرنةڵ)يدق ە ەعرڵەبقو ە یەماەيترئەبرجەسەق اسةە ەثدەةە:ەثانياً
ە.0/٦/١980فيەە(4٠٠)ەقمە.ە١
ە.٥١/0/١980فيەە(٢٥٥)ەقمە.ە٥
ە.٥8/١٠/١980فيەە(83٥)ەقمە.ە3
ە.٥٢/٢/١988فيەە(٢٢0)ەقمە.ە4
ە.٥/8/١988فيەە(٦8١)ەقمە.ە٢
ە.4/٥/١99٠فيەە(٦٥)ەقمە.ە٦

وافذةەفیراەالەيژعىاەضەمىعەأحكىامەە١98٦ەتنةەە(3٥)پبقئە ەژعە رایە ەصاسەةەبردجبە ەقاوداەەقمە:ەثالثاً
ە.هذ ە ەقاوداەەة نەإصل ەەماەيةڵەمةەهاەأدەيەغ ها

 (38)املادة 
اەمباشىوةەإەىئەسيىد اە ەوقابىةە ەراە ىةەپواڵڵە إلجو ء یەد ەقو ە یە ەرژخذةەبردجبەأحكامەهىذ ە ەقىاود

ە.دپخضعەەەوقابةەد ەژلق  
ەعەئەمجەسە ەدزە ءەد ەجە: (39)املادة 

 . یەذ یە ەعالقةەپنی ذەأحكامەهذ ە ەقاودا
 .الەيعرڵەبنصەأهەقاوداەأدەقو ەەيژعاەضەدأحكامەهذ ە ەقاودا: (42)املادة 
دزيىوە ەبەىليایەد ەتى احةەإصىل ەە ەژعە رىایەەعەىئەدزيىوە ەراە ىىةەد القژصىاسەباەژنتى  ەمىع: (4١)املادة 

 .ەژته ڵەپنی ىذەأحكامەهذ ە ەقاودا
ەنەپىأەيخەو ىوهەفىيە ەجويىلةە ەواڵىر ةمىەاڵىژ نەيدمىا ەە(٦٠)ينیذەهذ ە ەقاوداەبعلەمضيەملةە: (40)املادة 

 .(دقاوعەكدەساڵژاا)
                                                                    

 نیچـاـرڤـان بـارزانــی                                                                     
 ردسـتـانورئیس إقلیم كـ                                                                    

 أربیـــــل
١5/3/020١ 

 األسباب املوجبة
مەكا ەەە عب،ەفإاە ەتەطةە إلس ەيةەمەزمىةەبةتىنە ەژصىوبەفىيەهىذهەباەنظوەألهر ةەأمد ەە ەلدەةەكدوهاە

 ألمد ەەبراەيةق ەأقصئەمنیعةەەە عبەديةافظەعەئە ەرصەةةە ەعامة،ە ألموە ەذهەيتىژدجبەأاەيكىداە
 ەب عەأدە إليجاەەأدە ەرتاحةةەدفقا ەەرجردعةەأحكىامەقاودو ىةەپىنظمەإجىو ء یە ەژصىوبەبهىذهە ألمىد ەە

د ەدضدحەدأقوبەإەئە ەعل ەىةەبرىاەيةقى ە ألهىل بە ەرن ىدسةەمىنەب ىعەدإيجىاەەەبأكبوەقلەەمنە ە یاف ة
ە.أمد ەە ەلدەة،ەدألجڵەكڵەذەكەفقلەشوعەهذ ە ەقاودا
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  باسم الشعب

 كوردستان ـ العراق برملان
 0: القرار رقم

 32/١/0202: القرارتأريخ 
 

 القرار
منە ەنظىامە ەىل خەيەەەبوەرىااەكدەساڵىژااەىە ەعىو ق،ەقىوەەە(٥8) ەراسةەمنەە(ثاو ا ە) اڵژناس  ەەةكمە ەیقوةە

ەەىلدەةە الوژخاب ىةە ەخامتىةەد ەرنعقىلةەبژىاەيخەە(١0)بوەرااەكدەساڵژااەبجەتژەە العژ اسيةە ەروقرةە
ە :،ەمايەي3٠/١/٥٠٥٠

قىدقە ەىلفاعەعىنەح)منەعضديةەەجنةەە(واشناەعبل هللەقاسە)قبدەە اڵژقاەةەعضدەبوەرااە ەت لةەە:اوالً
 (. ەروأة

ــاً ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەدين ىىىوەفىىىيە ەجويىىىلةە ەواڵىىىر ةە3٠/١/٥٠٥٠ينیىىىذەهىىىذ ە ەقىىىو ەەمىىىنەپىىىاەيخە قىىىو ەهەفىىىيەە:ثانيـ
ە.(دقاوعەكدەساڵژاا)

 
 
 
 

 رێواز فایق حسێن.د                                                               
 العراق -رئیس برلمان کوردستان                                                                 

------------------------------------------------------------------------ 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  باسم الشعب
 العراق –برلمان كوردستان 

 ١: االمررقم 
 05/020١: االمرتأريخ 

 رــأم
 ەعىو قەە–منە ەنظىامە ەىل خەەەەبوەرىااەەکدەساڵىژااەە(٥٥)منە ەراسةەە(ثامنا) اڵژناس ە ەەەەحکمە  ەیقوةە

 ١8/٥/٥٠٥١متژقیالەمنەعضدیةەبوەرااەکدەساڵژااە عژباەأەمنەە(ودمیلەعبل ەوحرنەحتنەە)یعلە ەتیلە
 

 

 

 رێواز فایق حسێن.د                                                                
ەالعراق –رئیس برلمان کوردستان                                                                   


