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1٣/2/4241 

بانومیهرهخشندهناویخوایبهبه
وهلهناویگهبه
راقێمانیكوردستانـعرلهپه

2:یبڕیارژماره
 13/1/2223:مێژوویبڕیار

 
 بڕیاری

2223یساڵی(2)ژماره
 

ی هەموارکراو و بڕڕگەی ١991ی ساڵی (١)لە یاسای ژمارە  (65)ی ماددەی (١)پاڵپشت بە حوکمی بڕگەی 
لە پەيڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان ڕ  (77)ی ماددەی (یەكەم)و بڕگەی  (1٢)دەی ی ماد(دووەم)

ی خولی هەڵبژاردنی پێنجەم لە رێكەوتی (6)عێراق، پەرلەمانی كوردستان لە دانیشتنی ئاسایی ژمارە 
 :بەسترا ئەم بڕیارەی خوارەوەی دا 1/121١/1١

 

لە دانیشتنەكانی پەرلەمان و كۆبوونەوەی  (وق نامقكاظم فار)بێبەشكردنی ئەندامی پەرلەمان : مكهیه
لیژنەكانی پەرلەمان تا ئەو كاتەی نڕاوبراو بەفەرمڕی داوای لێبڕوردن لە پەرلەمڕان دەكڕاب، لەبەر 
ئەو بێرێزییەی بەرامبەر بە دامەزراوەی پەرلەمان لەناو حەرەمی پەرلەمان لە دانیشتنی ئاسایی 

 .امیدائەنج 1١/1/121١لە رێكەوتی  (6)ژمارە 
 (قایعی كوردستان وه)رمی ی فە رۆژنامە كرێت و لە جێ ده رچوونیەوە جێبە ڕۆژی ده لە  م بڕیاره ئە: مدووه

 . وه كرێتە دا باڵوده





رێوازفایقحسێن.د
 عێراق-سـەرۆکىپەرلەمانىکوردستان
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1٣/2/4241 

ەرۆکایەتىئەنجومەنىوەزیرانـس
31/1/2223لە1212:ژمارە

ییارڕب
 2223یساڵى(13)ژمارە


ژماره  ى هەرێمى کوردستانئەنجومەنى وەزیرانياسای  لە (هەشتەم)دەی  دبە ئەحكامی ما ست پشتبە

، و  ١/7/1212لە   (51) ژماره و دوابەدواى بڕیارى ئەنجومەنى وەزیران  ، وارکراو ى هەم١991ی ساڵی (1) 
،  1٢/1/121١لە  (61) ژمڕڕاره لەبەر ڕۆشڕڕنایى کۆنووسڕڕى کۆبڕڕوونەوەى ئاسڕڕایى ئەنجڕڕومەنى وەزیڕڕران 

 -: بڕیاردرا بە

پەیڕەوى هاوبەشیکردنى نێوان کەرتى گشڕتى و کەرتڕى تڕایبەب لە هەرێمڕى  )پەسەندکردنى  -١
 –نظام الشڕراك  بڕ ا الاعڕاع ا العڕام و الفڕاا فڕم اقرڕ م كوردسڕتان  /عێراق  –ردستان کو

 .کەوێنەیەکى هاوپێچى ئەم بڕیارەیە  (العراق 
سڕڕەرجەم وەزارەب و ەیەنە پەیوەندیڕڕدارەکان ئەم بڕیڕڕارە جێبەجڕڕێ دەکەن و لە ڕۆژنڕڕامەى  -1

 .باڵودەکرێتەوە  (وەقایعى کوردستان)




مەسروربارزانى
ەرۆکىئەنجومەنىوەزیرانـس
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وەزارەتىکاروکاروبارىکۆمەاڵیەتى
22/1/2223لە2112:ژمارە

مان  م ڕێنماي ڕە ، ئڕە ١9٩7ی سڕاڵی (7١) كڕار ژمڕاره  ياسڕای لە (١61)دەی  دستا بە ئەحكڕامی مڕا پشت بە
 :ركرد ده

 2223یساڵى(٤)ڕێنمايیژمارە
مۆلەتپێدانینوسینگەكانیبەكارخستنیكرێكاریخۆماڵیكردنیڕێنمايیهەموار

2232یساڵی(3)ژمارەلەكەرتیتایبەت
(:3)ىمادده

 :و بەم شێوەیە دەخوێندرێتەوە  (6 / ١)هەموار كردنی ماددەی 
نوسینگەیەكی رێگەپێدراو  لەەیەن وەزارەتەوە كە خاوەنەكەی كەسێكی :  نوسینگەی بەكارخستن

، وەیان  (سەنتەرەكانی راهێنانی پیشەی لە كەرتی تایبەب  2رێكفراو  2كۆمپانیا )مەعنەوی وەك 
 .سروشتی بێت 

:(2)دەىماد
 :و بەم شێوەیە دەخوێندرێتەوە  (١ / ٢)هەمواركردنی ماددەی 

دەبێت خاوەنەكەی كەسێكی مەعنەوی وەیان سروشتی بێت كە تۆمار كرابێت لە ەیەن فەرمانگە 
 .تایبەتمەندەكان 

(:1)دەىماد
  2كاری پێ دەكرێت (قایعی كوردستانەو)ئەو رێنماییە لە رۆژی باڵوكردنەوەی لە رۆژنامەی 





كوێستانمحمدعبدالله
 یكۆمەاڵیەتیروەزیریكاروكاروبا
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1٣/2/4241 

وەزارەتىشارەوانىوگەشتوگوزار
33/٤/2223لە1323:ژمارە

ى وەزارەتى شارەوانى و گەشڕتوگوزارى هەرێمڕى لەیاسا (حەوتەم)لەماددەى  (سێیەم)بەپێى بڕگەى 
 :، ئەم ڕێنماییەى خوارەوەمان دەرکرد  12١2ى ساڵى (١1)عێراق ژمارە  –کوردستان 


 2223یساڵى(2)ڕێنمايیژمارە

تایبەتبەبەستنوخوێندنەوەىپێوەرىئاوىخواردنەوەڕێنمايیىیەکەمىهەموار
2232یساڵی(3)ژمارە


(:3)ىمادده

بەم شڕڕێوەى  (سڕڕێیەم)ى رێنمڕڕاییەکە کە دەبێڕڕتە بڕڕڕگەى (چڕڕوارەم)زیڕڕادکردنى بڕڕڕگەیەم لەمڕڕاددەى 
 :خوارەوە 

و هۆکارەکەى هڕاوبە  بڕوو ئەوا کرێڕى ئڕاو بڕۆ مڕاوەى تێکڕدانى  ،و تێکچوو ائەگەر پێوەرى ئ:  سێیەم
پێڕوەرى ئڕاو بڕڕۆ هڕاوبە  ئەژمڕار دەکرێڕڕت بڕۆ هەر مانگێڕە لە پ ڕڕوولەى ئڕاو بەپێڕى مڕڕاددەى 

 .ى ڕێنماییەکە (نۆیەم)
:(2)دەىماد

 :ى ڕێنماییەکە بەم شێوەى خوارەوە (نۆیەم)هەموارکردنەوەى خشتەى هاتوو لە ماددەى 
 

 مانگ /دینار  جۆرى بەکار هێنان ژمارە
 شوێنەکانى نیشتەجێبوون و پرۆژە نیشتەجێیەکانى  یەکەم

 وەبەرهێنان
٩20222 

 ١220222 پەرستگاکان دووەم
 ١220222 دەزگا حکومیەکان دام و سێیەم
 ١220222 کەرتى نیمچە حکومى وەبەرهێنان نەبێ چوارەم
 1220222 کەرتى بازرگانى و پیشەسازە و گەشتیارى وە بەرهێنان پێنجەم
 1620222 شوشتنگە بە هەموو جۆرەکانى شەشەم
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(:1)دەىماد
 : ماییەکە بەم شێوەى خوارەوەى ڕێن(دەیەم)هەموارکردنەوەى خشتەى هاتوو لە ماددەى :  یەکەم

بەکارهێنانى مانگانە  جۆرى بەکارهێنەر زنجیرە
 (1م)ئەژماردەکرێت بە 
 مەتر سێجا

کرێ بە دینار 
 (1م ١)بۆ هەر 

یەم مەتر 
 (ژمارە)سێجا 

 (1م ١)کرێ بە دینار بۆ هەر 
 (نووسیا)یەم مەتر سێجا 

شوێنەکانى نیشتەجێبوون و  یەکەم
 پرۆژە نیشتەجێیەکانى 

 ەرهێنانوەب

 پەنجا دینار 62 6تا . لە  أ
 سەد و پەنجا دینار ١62 ١6تا  602١لە  ب
 سێ سەد دینار 122 12تا  ١602١لە  ج
 چوار سەد و پەنجا دینار ٢62 52تا  1202١لە  د
 شە  سەد دینار 522 بەسەرەوە 52لە  هڕ

 چوار سەد دینار ٢22 ١ پەرستگاکان دووەم

 چوار سەد دینار ٢22 ١ حکومیەکان دام و دەزگا سێیەم

کەرتى نیمچە حکومى  چوارەم
 وەبەرهێنان نەبێ

 چوار سەد دینار ٢22 ١

کەرتى بازرگانى و پیشەسازە و  پێنجەم
 گەشتیارى وە بەرهێنان

 شە  سەد دینار 522 ١

 یەم هەزار دینار ١222 ١ شوشتنگە بە هەموو جۆرەکانى شەشەم
بەم شڕڕێوەى ى ڕێنمڕڕاییەکە(دەیەم)لە مڕڕاددەى  (چڕڕوارەم)و  (سڕڕێیەم)زیڕڕادکردنى دوو بڕڕڕگە :  دووەم

 : خوارەوە
چڕ  وپێڕنه هەزار دینڕارلە مانگێڕە بڕۆ بێڕتەوە ،  (٢6222)هەر هاوبەشێە کرێڕى ئڕاو زیڕاتر لە :  سێیەم

چڕڕ  و پێڕڕنه هەزار دینڕڕار بڕڕۆ هاوبەشڕڕەکانى زنجیڕڕرەى یەکەم لە خشڕڕتەى هڕڕاتوو لە  (٢6222)دەکڕڕرێتە 
 (شوێنەکانى نیشتەجێبوون و پرۆژە نیشتەجێیەکانى وەبەرهێنان) ەل ى ڕێنماییەکە(دەیەم)ماددەى 
لە بێتەوە هاتچ  وپێنه هەزار دینارلە مانگێە بۆ  (٢6222)هەر هاوبەشێە کرێى ئاو زیاتر لە :  چوارەم

لە  چ  و پێڕنه هەزار دینڕار (٢6222)، دەکرێتە 12١٩ى ساڵى (١)ئەنجامى جێبەجێکردنى ڕێنمایی ژمارە 
ى ڕێنمڕڕاییەکە (دەیەم)بڕڕۆ هاوبەشڕڕەکانى زنجیڕڕرەى یەکەم لە خشڕڕتەى هڕڕاتوو لە مڕڕاددەى  انگێڕڕەم
 (شوێنەکانى نیشتەجێبوون و پرۆژە نیشتەجێیەکانى وەبەرهێنان)

 جێبەجێ دەکرێت (وەقایعى کوردستان)ئەم ڕێنماییە لە ڕۆژى باڵوکردنەوەى لە رۆژنامەى (:٤)دەىماد



ساسانعەونى
 شارەوانىوگەشتوگوزاروەزیری
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وەزارەتىدارایىوئابوورى

1/٤/2223لە2282:ژمارە

ت بە و پاڵپشڕ 7/1/121١ە ل (١9)پێداچوونەوە بە رێنماییە داراییەکان ژمارە  ىژنەیکۆنووسی لئاماژە بە
یاسڕڕای  لە (یەم سڕڕێ/172)، و مڕڕاددەی  (١915)ی سڕڕاڵی (5٩)ژمڕڕارە  (یاسڕڕای نەخۆشڕڕیەکانی ئڕڕاژە  )

کردن بڕۆ کڕۆنترۆ  مڕامەڵەرێکڕارى ، سەبارەب بە شێوازو  (١9٩٢)ی ساڵی (11)گومرگی عێراقی ژمارە 
 .ی خوارەوە یەبەم شێوەلە سنورەکان   کردنی دیاردەی بە قاچاغ هێنانی مەڕو مااڵب و ئاژە

 

2223ساڵى(1)ژمارەڕێنمایی
2222ىساڵى(23)ژمارەهەموارکردنەوەیڕێنمایی


دەبێت ئاژە  و مەڕ و مااڵب لەسەر سنوورەکان دەستیان بەسەردا بگیرێت کە بە ڕێگای فەرمی و  -١
دەکردنیڕان لەەیەن ن و رێڕگە پێڕدانی هاورواەرەنتینەی ڤێتەرنەری هاوردە نەکرئاگاداری بنکەی ک

 .وەزارەتی کشتوکا  و سەرچاوەکانی ئاو بۆ نەکراون
بێڕت کە ئڕاژە  مەڕ و مڕااڵتەکە هڕی هاوواڵتیڕان و ایی تەواوی هەیەیەنی دەستگیرکار دەبێت دڵن -1

 .دێهاتەکانی هەرێمی کوردستان نەبێت 
فەرمڕڕڕی  یواەیەنڕڕڕی دەسڕڕڕتگیرکار دەبێڕڕڕت  بە کۆنووسڕڕڕی دەسڕڕڕت بەسڕڕڕەر داگڕڕڕرتا و نووسڕڕڕر -1

وازی ێانیاری تەواو تۆمار بکاب لەسەر شبەڕێوەبەرایەتی گومرگی پەیوەندیدار ئاگاداربکاتەوە و ز
گرتا و و ژمارە و جۆری ئاژە  و مەڕو مااڵتەکە و شوێا و کڕاتی دەسڕت بەسڕەر داگڕرتا و نڕاوی 

تڕڕر  و هەر زانیڕڕاریەکی (  دابڕڕوون ێڕڕۆمبئەگەر لە ئۆت )  ێڕڕژمڕڕارەی ئۆتۆمب وخڕڕاوەن و شڕڕوفێر 
 .ت بکاب تۆمار بکرێت و وێنەیەم لە کۆنووسەکە بدرێت بە بەڕێوەبەرایەتی ڤێتەرنەریپێوی 

ئاژە  و مەڕو مااڵتەکە ، لەناو حەرەمی گڕومرگی  (نادیار بوو)ئەگەر خاوەنەکەی ئامادەیی نەبوو   -٢
لینەوە ۆتڕا ئەنجڕامی لێکڕ ادابنڕرێ گدێری گڕومری کڕراوی تڕر لە ژێڕر چڕاویان هەر شوێنێکی دیڕار

دەبێتەوە تێچڕووی بەخێڕوکردن و مڕانەوەی ئڕاژە  و مەڕ مڕااڵتەکە دەکەوێڕتە ئەسڕتۆی  یەکالیی
 .گومرگ ، بەاڵم ئەگەر خاوەنەکەی پەیدا بوو دەکەوێتە ئەستۆی خاوەنەکەی 

 (1٢)مانەوە و بەخێڕوکردن بڕۆ یەك سڕەر مەڕ و مڕااڵب بڕۆ مڕانەوەو بەخێڕوکردن لە مڕاوەی  ىکرێ -6
پڕانزە هەزار  (١6222)ی بەرزە اڵغڕبڕۆ یەم سڕەر ڕەشڕە وواڵغ و ووینار پێنج هەزار د (6222)کاتژمێر 

ئەگەر لەناو حەرەمی گڕومرگی مڕانەوە بڕڕی پڕاڕەکە لەەیەن بەڕێڕوەبەرایەتی  ،دینار وەربگیرێت  
گومرگەوە بۆ تێچووی بەخێوکردن سەرف دەکرێت و ئەگەر لە خان و گەوڕی  دەرەوە گرڕدرانەوە 

 کە ەی شوێنبدرێت بە خاوەن ەیدەبێت ئەو برە پارە
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برێە بێڕت  ویەوە هەر جۆر ەست بەسەردا گیراو لە رووی یاسایدۆسیەی مەڕ و مااڵب و ئاژەڵی د -5
لە بەشڕڕڕی یاسڕڕڕایی بەڕێوەبەرایەتیەکڕڕڕانی گڕڕڕومرگ بە ڕەچڕڕڕاوکردنی زانیڕڕڕاری و ڕێنماییەکڕڕڕانی 

 .ڤێتەرنەری یەکالیی بکرێتەوە 
اسڕایی ئڕاژە  و مەڕو مڕااڵتەکە نایشڕێوەی یەکالبوونەوەی کێشەکە و دڵنیڕابوون کە بە اڵەتیلە ح -7

گڕومرگ   ، ىگرموگڕ ی پێناسڕەیپێڕڕۆژ ، بە (1١)ینە کڕردن بڕۆ مڕاوەی ردەکراون ، دوای کەرەنتهاو
و دواتڕر بەم شڕێوەیە مڕامەڵەی  اسڕزا بڕدرێ (1)بڕڕگە  (ب)یەکەم  (١9٢)ی مڕاددەی و بەپێڕ ابکرێ

 -:لەگە  بکرێت 
نەخۆشڕڕی  (OIE)ڕاپڕۆرتی  ىپێڕڕ، بە ەڕ و مڕااڵتەکەی لێڕڕوە هڕاتووەئەگەر وواڵتڕی سڕڕەرچاوە کە م -أ 

مەترسڕڕیداری تیڕڕا هەبڕڕوو دەبێڕڕت مەڕومڕڕااڵتەکە بنێردرێڕڕت بڕڕۆ کوشڕڕتارگە و بڕڕارمتەی یاسڕڕایی لە 
 .خاوەن مەڕو مااڵتەکە وەربگیرێت تا ڕاپۆرتی سەربڕینیان دەهێنێت 

 ووبڕڕەن (OIE)کە ئڕڕاژە  و مەڕو مڕڕااڵتەکەی لێڕڕوە هێنڕڕراوە لە لی ڕڕتی  ئەگەر وواڵتڕڕی سڕڕەرچاوە -ب 
 .بدرێتەوە بە خاوەنەکەی  (ب و ئاژەڵەکە اڵمەڕوما)

ی ڕێکارە یاسایی نی ڤێتەرنەری دەرنەچوون دەبێت بەپێکنیشگەر مەڕو مااڵب و ئاژەڵەکان لە پئە -ج 
 .ێا ردێا و لەناو ببرردتەندروستییەکان سەر ببڕ

نامەکڕان و شڕاهیدەکان دەرکەوب ئڕاژە  و ی بەڵگەەکڕان ئەگەر بەپێڕدوای ئەنجامڕدانی لێکۆلینەو -٩
و بڕی تێچووی  ابکرێ دئازا ااڵتە دەست بەسەر گیراوەکە هی ناوخۆیە ، دەبێت ڕاستەوخۆمەڕوم

ا و بڕڕی خۆیە ، دەبێڕت ڕاسڕتەوخۆ ئڕازادبکرێمانەوە و مااڵتە  دەست  بەسەر گیڕراوەکە هڕی نڕاو
 تێچووی مانەوە و بەخێوکردن دەکەوێتە سەر بەڕێوەبەرایەتیەکانی گومرگ

 (وەقڕڕایعی کوردسڕڕتان)رۆژنڕڕامەی  کەوتڕڕی باڵوبڕڕوونەوەی لەێە ڕرۆژ ل (١2)ی اونماییڕڕانە دێئەم ڕ -9
 .دەکرێت  ێججێبە

 
 
 

 
ئاواتجەنابنورى

دارایىوئابوورىوەزیری
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ئەنجومەنىدادوەرى
 21/1/2223لە121:ژمارە

2223ساڵی ی(2)بەیانیژمارە
  ( ١6/1/121١لە  7)یاری ئەنجومەنی دادوەری ژمارە ڕئاماژە بە ب

وە لەسەر پێشنیاری سڕەرۆکایەتی دادگڕای تێهەڵچڕونەوەی نڕاوچەی سڕرێمانی بە نووسڕراویان ژمڕارە 
 ى(11)لە یاسای دەسەاڵتی دادوەری ژمڕارە  (یەکەم/١9)وە پشت بە حوکمی ماددە   9/1/121١لە (١2٩7)

 -:بە کۆی دەنگ بڕیاریدا بە  ١6/1/121١)ئەنجومەنی دادوەری  لە دانیشتنی ڕۆژی ،  1227ساڵی 
و بڕجە  دەبێڕت ەنڕاو سڕەنتەری پاریزگڕای هەڵەبجە لکردنەوەی دادگای تاوانەکان لە پارێزگای هەڵە -١

ی پارێزگای هەڵەبجە وە ەی یاسا لە سنوری ئیداربە بینینی  داوا سزاییەکان بەپێتایبەتمەند دەبێت 
 سڵیمانی  ىدەبەسترێت بە سەرۆکایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچە

 ڕۆژنامەی وەقایعی کوردستان باڵودەکرێتەوەوە لە،١6/1/121١ لەڕۆژیدەکرێت جێبەجێئەم بەیانە  -1
 

دادوەر                                                                                                                          
بنگینقاسممحمد

 سەرۆکیئەنجومەنیدادوەری
بەیان
ى سڕاڵى (٢)ژمڕارە  (وەقڕایعى کوردسڕتان)بەماددەى هەشتەم لە یاساى باڵوکڕردنەوە لە رۆژنڕامەى فەرمڕى ئاماژە 
بەپێوی ڕڕت زانڕڕرا ئەم   121١ى سڕڕاڵى (١)لەبەر بڕڕوونى هەڵەى چڕڕا  لە بەیڕڕانى ئەنجڕڕومەنى دادوەرى ژمڕڕارە  ١999

 7002ى ساڵى (11)لەجیاتى یاساى ژمارە  (7002ى ساڵى (11)ژمارە یاساى ):ە بەم شێوەیە هەڵەیە راستبکرێتەو
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وەزارەتىکاروکاروبارىکۆمەاڵیەتى
31/1/2223لە2:ژمارە

2223ساڵی ی(2)بەیانیژمارە
وەزارەتڕڕى کڕڕارو کاروبڕڕارى  یاسڕڕای ەل (1) ەیگڕبڕڕ ی(7) ەیمڕڕاددەل ەمانڕڕدراوێپ ەیتەاڵسڕڕەد وەئ ێڕڕیپەب

 - :ەدا بارمانیڕب 1227 ڵیسا ی(١1) ەژمار کۆمەاڵیەتى

 نانێاهڕو  ەوەنیژێتو یتیەراەبەوێرەب ەب رەس ( یاریزان) ەیبۆه یکردن ( ثاستحدا) یەیناکاێه -١
 .بەزارەو یوانید ەل

یەوە جێبەجڕڕێ دەکرێڕڕت و لە رۆژنڕڕامەى وەقڕڕایعى کوردسڕڕتان رچڕڕوونەد یژۆر ەلەم بەیڕڕانە ئ -2
 . باڵودەکرێتەوە 

کوێستانمحمدعبداللە                                                                          
وەزیریکاروکاروباریکۆمەاڵیەتی
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وەزارەتىناوخۆ
 2/1/2223لە8٤13:ژمارە

  2223ڵیسا(2)ەژماریانەیب
-1٢-1١-19-1٩-17-15-16-1٢-11-11-1١-12-١9-١٩-١7-١5-١6-١٢-١1-١1-١١-١2-٩-5-6-1)ە ژمڕڕار یانەیڕڕب یدواەدواب

 ەل كڕردن یگڕرێر ەب بەبیتڕا 121١ى ساڵى (7.5.١)و  1212ڵى ى سا(61-67-6٩-٢٩-٢5-٢٢-٢1 -٢١-19-16-15-17-1٩
ە ل (نڕڕاۆرۆك) یروسڕڕیاڤ ەیوەنگڕڕاربوونەرەب یاڵبڕڕا ەیژنێڕڕل ەیوەبڕڕوونۆو ك (نڕڕاۆرۆك) یروسڕڕیاڤ ەیوەوبڕڕووناڵب
 : ەانەیب مەئ یرچوواندنەدەب ارمانداڕی، ب ناتسدروک یمێرەه یندروستەت یشیئاسا یپاراستن ناوێپەلو 1/121١/١

ندروسڕڕتى  تڕڕى تە زاره ن وه ەيڕڕە  لڕڕە  كڕڕانى خۆپڕڕارێزى كڕڕە جێكردنى رێكاره ر جێبڕڕە سڕڕە مبوون لەوا رده بڕڕە :مەكیە
  واوى بڕازاڕ و شڕوێنە كانى خوێنڕدن و تڕە نڕده ب و ناوه كانى حكومڕە زاروه و دامڕە  رمانگڕە فە  دياريكراون لڕە

ناو  لڕەكڕان و  مڕۆ  و بازاڕه  ى لەت تايبە تى بە اڵيە ستانى ماسك و پاراستنى دوورى كۆمە كو بە كان وه گشت  ە
 .تى ى گشتى و تايبە وه كانى گواستنە هۆيە

 . يە غە ده قە تى اڵيە ى ئاي نى و كۆمە و كۆنفڕانس و بۆنە  وه و گردبوونە  وه و كۆبوونە كۆڕ  جۆره موو هە: مەدوو

  زراوه و دامڕڕە  رمانگڕڕە واوى فە ەتڕڕ  لڕڕە  ندروسڕڕتى ى تە هو كانى هۆشڕڕ اركردنە تڕڕە ڵمە هە  وام ڕڕدان بڕڕە رده بە :مێیەســ
 . كان گشت  ە  كانى خوێندن و شوێنە نده كان و ناوه حكوم  ە

    بڕە پێشڕكە  ناو باخچە  لە  وه ره ده  كان ان لە تگوزاري ە كان خزمە و چێشتفانە  كافتريا و يانە  پێوي تە :مەچوار
ن و   ردار بكڕڕەوسڕڕنو  وه ژووره ى م وانڕڕان لڕڕە ارهژمڕڕ  پێوي ڕڕتە  ەيان ن ڕڕ ى باخچڕڕە وانڕڕە و ئە ،ن م وانان ڕڕان بكڕڕە

نێڕوان  وپاراسڕتنى دوورى پێوي ڕت لڕە وامى رده بڕە  بە  وه نە واگۆڕكێكان بكە و هە هر نجە پەرگا و واوى ده تە
 كاندا مێزه

  ەگ رێڕت لڕب  ك رێگڕە يە شڕێوه  بڕە ەوەگواسڕتنى بڕوك كان هۆڵڕە  بووان لڕە ى ئاماده سنوورداركردنى ژماره: مەنجێپ
  بڕە  رێگڕە (1م ١222)درێڕت و هڕۆڵى  س ده كڕە (52)  بڕە  رێگە (1م 622)رى  ۆڵى رووبە، ه وه ژووره  باڵغى لە ڕه قە
 . تێخرەداد ەكۆڵەه ەوەوانەچێپ ەب با  وه ژووره  ك كاتدا لە يە  درێت لە س ده كە (١12)

كڕۆاڵن و   لڕە  ڵڕدانى خێمڕە مڕااڵن و هە  ب و لڕە مزگە  لە  بران و دانانى پرسە ر قە ى سە وه ى گردبوونە بۆنە: مەشەش
 . يە غە ده ك قە يە موو شێوه هە بە كان باخچە

كڕاتژمێر   لڕە ن و   بكە كێشان پێشكە ركیرە تگوزاری نە نابێت خزمە كان ياري ە نیو كافتريا و شوێ  يانە :مەفتەح
 . خرێا يانى داده ى بە(5:22)و تا كاتژمێر  ى شە(١1:22)

كان  واوى شڕار و شڕارۆچكە تڕە  وامى لە رده بە  خرێا بە كان داده بازاڕهگشت مۆ  و ماكان لە ى س نەهۆڵ :مەشـتەه
 . رێم هە  لە

و   ممە شڕە  رۆژانڕى پێڕنج  لڕەخرێڕت  داده تڕرى عێڕراق پارێزگاكڕانى   گڕە رێمى كوردستان لە سنوورى هە :مۆیەنـ
كانى حكڕومى و  رم ڕە فە  لڕە هڕاتووچۆى شڕانده  ئڕازار، جگڕەمڕانگى ى (7ا تڕ 6)وتى  رێكڕە  ممە ينى و شڕە هە

 . نكا كان و رێكفراوه كگرتووه يە  وه تە كانى نە يمانان و ئاژان ە دبرۆماسى و هاوپە
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  بێڕڕت بڕڕە وام ده رده تڕڕرى عێڕڕراق بڕڕە كڕڕانى  پارێزگا گڕڕە كان و لە سڕڕنووري ە  روازه ده  كڕڕارى بازرگڕڕانى لڕڕە :مەیەد
 . انى خۆپارێزىك واوى رێكاره ى تەتنرچاوگر بە لە
 ە گەل ینگەمڕڕاهەه ەب (یندروسڕڕتەو ت اڵبڕڕا ینڕڕدنێو خو ەردەروەپ) یرانڕڕیزەو ەب ەدراو بەاڵسڕڕەد :مەیەديــان 
 .ی بااڵ ی داهاتووی لیژنە وه تا كۆبوونە  تیوێپ ڕیارێكیبر  ركردنی هە ده ۆب ۆناوخ یریزەو
 .  كە ەخۆدوباری نگاندنە ەڵه ۆب تێدرەد نجامەئ ١2/1/121١ ەداهاتوو ل ەیوەبوونۆك :مەیەددوان 

كوردسڕڕڕتان  یعیقڕڕڕاەو ەیژنڕڕڕامۆر ەو ل تێڕڕڕكرەد  ێجڕڕڕەبێج ەویەرچڕڕڕوونەد یژۆر ەل ەانەیڕڕڕب مەئ: مەیەدســـزان 
 .ەوەتێكرەوداڵب

 
ەدمحڕێبەرئە

وەزیریناوخۆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وەزارەتىناوخۆ
 2/1/2223لە811٤:ژمارە

  2223ڵیسا(1)ەژماریانەیب
-1٢-1١-19-1٩-17-15-16-1٢-11-11-1١-12-١9-١٩-١7-١5-١6-١٢-١1-١1-١١-١2-٩-5-6-1)ە ژمڕڕار یانەیڕڕب یدواەوابد

 كڕردن یگڕرێر ەب بەبیتڕا 121١ى ساڵى (٩.7.5.١)و   1212ى ساڵى (61-67-6٩-٢٩-٢5-٢٢-٢1 -٢١-19-16-15-17-1٩
كوردسڕڕتان ،  یمڕڕێرەه یندروسڕڕتەت یشڕڕیئاسا یپاراسڕڕتن نڕڕاوێپ ەو ل (نڕڕاۆرۆك) یروسڕڕیاڤ ەیوەوبڕڕووناڵب ەل
 : ەانەیب مەئ یرچوواندنەد ەب ارمانداڕیب

   .رێگەدان بە هاتنی كەسانی بیانی لە گشت دەروازه سنووريیەكانی هەرێمی كوردستان :مەكیە

كڕاتژمێر بەر لە گەشڕت  (71)پێوی تە هاوەتی عێراقی و كەسانی بیانی پشكنینی كۆرۆنا ئەنجام بڕدەن  :مەدوو
ۆ هەرێمڕڕی كوردسڕتان بە پێڕڕی رێنماییەكڕڕانی وەزارەتڕی تەندروسڕڕتی و پێوی ڕڕتە دەرئەنجڕڕامی كردنیڕان بڕڕ
 . بێت (نێگەتیڤ)پشكنین ان 

 یتڕەزارەكڕە و ەیەیمڕاو وەئ ۆبڕ نەبڕك اینتڕەرەك انۆیخ یانیب یسانەو ك یراقیع یانیهاوەت  تەیوێپ :مێیەس
 . كابەد یشانین ستەد یندروستەت

كوردسڕڕڕڕتان  یعیقڕڕڕڕاەو ەیژنڕڕڕڕامۆر ەو ل تێڕڕڕڕكرەد  ێجڕڕڕڕەبێج ٩/1/121١ یتڕڕڕڕوەكێر ەل ەانەیڕڕڕڕب مەئ :مەچــــوار
 .ەوەتێكرەوداڵب

 
ەدمحڕێبەرئە
وەزیریناوخۆ
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ناوخۆوەزارەتى
31/1/2223لە1٤82:ژمارە

2223ىساڵى(33)بەیانىژمارە
بڕیارمانڕدا بە  1229ى ساڵى (5)پاڵپشت بەو دەسەاڵتەى پێمان دراوە لە یاساى وەزارەتى ناوخۆ ژمارە 

 -:دەرچواندنى ئەم بەیانە
 .ێ مۆڵەتى شوفێرى نێودەوڵەتى بەکارهێنانى نموونەى نو :(3)ماددەى
پەنجا هەزار دینار وەم رسوماتى دەرکردنى مڕۆڵەتى شڕوفێرى نێڕودەوڵەتى  (620222)بڕى  :(2)مـاددەى

  . بۆ هەر ساڵێە وەردەگیرێت
 هاتووچۆ دەبێتواژووى بەرێوەبەرى گشتى تەنها بە دەرکردنى مۆڵەتى شوفێرى نێودەوڵەتى :(1)ماددەى
اب بڕۆ دەرەوەى واڵب ، و گەشڕت بکڕبە ئۆتۆمبێ  تەنها خاوەنى ئەم مۆڵەتە رێگەپێدراوە  :(٤)ماددەى

ئەو مڕڕۆڵەتە نێودەوڵەتیڕڕانەى کە لە ەیەن بەڕێڕڕوەبەرایەتى گشڕڕتى هڕڕاتووچۆى حکڕڕومەتى فیڕڕدرا  
 .دەرچووبێت و کار بە هیه مۆڵەتێکى تر ناکرێت

 (وەقایعى کوردسڕتان)ئەم بەیانە لە رۆژى دەرچونیەوە جێبەجێ دەکرێت و لە رۆژنامەى  :(8)ماددەى
 .باڵودەکرێتەوە

 
 

رێبەرأحمد
خۆوناوەزیرى
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 تەندروستىوەزارەتى

لەیاسڕڕڕای وەزارەتڕڕڕی  (بڕڕڕڕگەی دووەم/ شەشڕڕڕەم )بەپێڕڕڕی ئەو دەسڕڕڕەاڵتەی پێمانڕڕڕدراوە لە مڕڕڕاددەی 
- : بڕیارماندا بە  1227ی ساڵی (١6)تەندروستی ژمارە 

2223ىساڵى(1)ژمارهبەیانى

لە بەرێڕڕوەبەرایەتى گشڕڕتى تەندروسڕڕتى ڕاپەریڕڕا سڕڕەر بە  (تڕڕاقیگەى ناوەنڕڕدى خڕڕۆرام)کڕڕردنەوەی  -
 . بەرێوەبەرایەتى خۆپاراستنى تەندروستى ڕاپەریا 

 .1١/١/121١ئەم بەیانە جێبەجێ دەکرێت لە رۆژی دەرچوونییەوە ڕێکەوتی  -


2223ىساڵى(٤)ژمارهبەیانى

بۆ ڕاهێنراوانى ئەنجومەنى کوردستان بۆ پ پۆرییە پزیشکیەکان لە  (سەنتەرى ڕاهێنان)کردنەوەی  -
لە سەنتەرى هێرینا سەر بە بەرێوەبەرایەتى گشڕتى تەندروسڕتى ( special care dentistry)پ پۆرى 
 هەولێر  

 .٢/1/121١ییەوە ڕێکەوتی ئەم بەیانە جێبەجێ دەکرێت لە رۆژی دەرچوون -


2223ىساڵى(8)ژمارهبەیانى

لە کۆلێژى زان تى تەندروستى لە دهڕۆم  (ئەڵمانى بۆ چارەسەرى دەروونى IPPکرینکى )کردنەوەی  -
 سەر بە بەرێوەبەرایەتى گشتى تەندروستى دهۆم  

 .11/1/121١ئەم بەیانە جێبەجێ دەکرێت لە رۆژی دەرچوونییەوە ڕێکەوتی  -
2223ىساڵى(1)ژمارهىبەیان

 .هەڵەبجەسەر بە بەرێوەبەرایەتى گشتى تەندروستى  (بەشى کردە پزیشکیەکان)کردنەوەی  -
 .1/1/121١ئەم بەیانە جێبەجێ دەکرێت لە رۆژی دەرچوونییەوە ڕێکەوتی  -



2223ىساڵى(2)ژمارهبەیانى

  گشتى تەندروستى هەولێر بەرێوەبەرایەتى  لە (هۆبەى تەندروستى هەرزەکاران)کردنەوەی  -
 .7/1/121١ئەم بەیانە جێبەجێ دەکرێت لە رۆژی دەرچوونییەوە ڕێکەوتی  -



 


سامانحسینبەرزنجى.د

وەزیرىتەندروستى
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  باسم الشعب

 برملان كوردستان ـ العراق
 2: رقم القرار

 13/1/2223: تأريخ القرار
 قرار

 2223لسنة ( 2)رقم 
 

مڕا  (نیڕاً ثا)المعد  والفاڕرة  ١991ل ن   (١)ما الاانون رقم  (65)ما المادة  (١)استنادًا إلى حكم الفارة 
ما النظام الداخرم لبرلمان كوردستان ڕ العراق، أصدر برلمڕان  (77)ما المادة  (اوەً )والفارة  (1٢)المادة 

، 1١/1/121١لدورتڕە اەنتفابیڕ  الفام ڕ  المنعاڕدة بتڕ ری    (6)كوردستان فی جر تە اەعتیادیڕ  رقڕم 
 :الارار اآلتم

   

ما حضور جر اب البرلمان واجتماعاب لجڕان البرلمڕان  (امقكاظم فاروق ن)حرمان عضو البرلمان : أوالً
لحیا تادیم الموم  إلیڕە اعتڕرارًا رسڕمیًا إلڕی البرلمڕان نظڕرًا لمڕا أبڕداه مڕا عڕدم احتڕرام لم س ڕ  

 .1١/1/121١بت ری   (6)البرلمان داخ  حرم البرلمان فی الجر   األعتیادی  رقم 
 .(وقائع كوردستان)نشر فی الجریدة الرسمی  ينفر هرا الارار ما ت ري  صدوره وی: ثانياً

 
 
 
 

 ريواز فايق حسني.د                                                                                                                

 العراق -برملان كوردستان رئيس                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 462( العدد) ذمارة  15  

 

1٣/2/4241 

 رئاسة جملس الوزراء
 31/1/2223يف  1212: رقم 

العراق رقم -ما قانون مجرس وزراء إقر م كوردستان (الثامن )ما المادة  (1)استنادًا إلى أحكام الفارة 
والفڕاا بالماڕادق  عرڕى  ١/7/1212فڕم  (51)راء رقم ارار مجرس الوزوالحاقًا بالمعد ، ١991ل ن   (1)

العڕراق، وإشڕارة إلڕى كتڕاب وزارة -إطار الشراك  ب ا الاعاع ا العڕام والفڕاا فڕم إقرڕ م كوردسڕتان
فڕی  (61)، قڕرر مجرڕس الڕوزراء فڕم اجتماعڕە اەعتیڕاد  رقڕم 15/١١/1212فڕم  (١9١6)التفع ط المرقم 

 :اصدار النظام اآلتم 1/121١/1٢
 

 2223لسنة ( 32)رقم نظام 
 نظام الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

 العراق –يف إقليم كوردستان 
 

 :يااد بالكرماب والعباراب اآلت   ألغراض هرا النظام المعانم المب ن  ازاءها (:3)املادة 
 .العراق -إقر م كوردستان :اإلقليم: أوالً

 .مجرس وزراء اإلقر م :مجلس الوزراء: ثانياً
وث اڕ  إطڕار الشڕراك  بڕ ا الاعڕاع ا العڕام  :اإلطاار الااام لااةاكل العياااين الااام صال اا : ثاًثال

فڕم اجتماعڕە  (51)والفاا فڕم اإلقرڕ م، والماڕادق عر هڕا بموجڕر قڕرار مجرڕس الڕوزراء رقڕم 
 .١/7/1212فم  (11)اەعت اد  رقم 

عڕام والفڕاا المشڕك  بموجڕر هڕرا لرشراك  بڕ ا الاعڕاع ا ال األعرىالمجرس  :المجلس األالى: رابعاً
 . النظام برئاس  رئ س مجرس الوزراء والفاا بمشروعاب الشراك  ب ا الاعاع ا العام والفاا

ب ا الاعاع ا العام والفاا فم وزارة التفع ط والمشكر   الشراك وحدة مشروعاب : الوحدة: خامساً
  .بموجر هرا النظام

جه  غ ڕر مرتبع  بوزارة أو دائڕرة أو م س ڕ  عامڕ  أو ه أڕ  أو أ  وزارة أو  :الجهل الحكوميل: سادساً
 .مجرس أو بردي  أو شرك  عام  فم اإلقر م

 .الجه  الحكوم   التم تبرم عاد الشراك  :الجهل المتااقدة: سابعاً
وأخرى ما الاعاع الفاا لمدة محڕددة بماتضڕى  حكوم  اتفاق يبڕرم ب ا جه   :اعد الاةاكل: ثامناً

طار العام وهرا النظام وتعر ماتڕە لتنف ڕر مشڕروع الشڕراك  والڕر  تحڕدد ف ڕە الشڕرو  أحكام اإل
 .واألحكام والمدة واإلجراءاب وحاوق أطراف العاد والتزاماتهم

أ  نشا  يهدف إلى تام م أو تنف ر أو تاديم خدم  عام  ذاب أثر اقتااد   :ماةصع الاةاكل: تاسعاً
الفڕدماب العامڕ  والماڕادق عر ڕە مڕا قبڕ  المجرڕس  أو اجتماعم أو خڕدمم أو تح ڕ ا تاڕديم

 .األعرى، ويكون تحت إشراف الجه  الحكوم   وم  ول تها
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تام م أو إنشاء أو ص ان  و تشغ   مرافق بنى تحت   جديدة، أو إعادة  :ماةصع البنى التحتيل:عاشراً
 .جود أصالً ت ه   أو ترم م أو تحديث أو توس ع أو تعدي  أو تشغ   مشروع بنى تحت   مو

المال   بع ڕدة المڕدى لمشڕروع الشڕراك  والمترتبڕ  عرڕى الموازنڕ   اآلثار :االلتزامات الماليل: عشر حادي
 . العام  بشك  مباشر أو غ ر مباشر

المنشڕورة  12١5ل ڕن   (1)لتعر ماب تنف ر العاڕود الحكوم ڕ  رقڕم  (ڕه)المرحق  :(اه)الملحق : عشر ثاني
اإلجراءاب التكم ر   لرتعاقد عرى )بعنوان  ٢/1/12١5فم  (١96)رقم  (وقائع كوردستان)فم جريدة 

 .(أساس الشراك  ب ا الاعاع ا العام والفاا
 (:2)املادة 

 :يهدف هرا النظام إلى ما ي تم
لتنظڕ م شڕراك  الاعڕاع ا العڕام والفڕاا لضڕمان تحا ڕق المناف ڕ   مناسڕروضع إطار قڕانونم  :أوالً

 .لشراك  وتنف رهاوالشفاف   فم إبرام عاود ا
والمرافق العام  أو إعادة ت ه رها أو تشغ رها أو ص انتها أو إدارتها أو  العام إنشاء البنڕى التحت    :ثانياً

 .تعويرها وتوزيع المفاطر ب ا الاعاع ا العام والفاا
 .وتوف ر تموي  لرمشروعاب الحكوم   العام تاديم الفدماب  :ثالثاً
 حديثڕڕ  لڕڕدى الاعڕڕاع الفڕڕاا فڕڕم إنشڕڕاءوالمعرفڕڕ  الفن ڕڕ  والتان ڕڕ  ال لفبڕڕڕرةااەسڕڕتفادة مڕڕا  :رابعــاً

ج ع الاعاع الفاا لتمويڕ  مشڕروعاب شتوى الكفاءة واألداء وتالمشروعاب وإدارتها ورفع م ڕ
 .الشراك 

 (:1)املادة 
ع ت ر  أحكام هرا النظام عرى مشروعاب الشراك  الممول  ما الاعاع الفاا أو باەشڕتراك مڕع الاعڕا

العام التم ياادق عر ها المجرس األعرى بموجر أحكام هرا النظام وتعر ماتە، والتم تڕدرج فڕم سڕج  
 .مشروعاب الشراك  ب ا الاعاع ا العام والفاا فم وزارة التفع ط

 (:4)املادة 
برئاسڕ  رئڕ س  (المجرس األعرى لرشراك  ب ا الاعاع ا العام والفاا) الوزراءيشك  فم مجرس  :أوالً

 :س الوزراء، ويكون نائر رئ س مجرس الوزراء نائبًا لرئ س المجرس األعرى، وبعضوي مجر
 .وزير المال   واەقتااد  -أ 
 .وزير التفع ط -ب 
 .رئ س ديوان مجرس الوزراء -ج 
 .رئ س ه أ  اەستثمار -د 
وزير أو رئ س الجه  غ ڕر المرتبع  بوزارة، قدر تعرق األمر بالم ائ  ذاب الاڕر  بترڕك الڕوزارة أو  -ه 

 .ه  غ ر المرتبع  بوزارةالج
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 :يتولى المجرس األعرى ما ي تم :ثانياً
رسم ال  اس  العام  لمشروعاب الشراك  ب ا الاعاع ا العام والفاا وتحديد األنشع  والاعاعاب  -أ 

 . ذاب األولوي 
اخت ار مشروعاب الشراك  الم هر  بناًء عرى التاارير المعدة ما قب  ك  ما وزارة التفع ط ووزارة  -ب 

 .مال   واەقتاادال
الموافاڕڕ  عرڕڕى دراسڕڕاب الجڕڕدوى األول ڕڕ  وتاڕڕارير الجڕڕدوى والشڕڕرو  المرجع ڕڕ  وتع ڕڕ ا خبڕڕراء  -ج 

 .المشروع
 .وعاد الشراك  با غتە النهائ   المڕڕوافا  النهائ   عرى إحال  الععاء  -د 
 .إقرار استفادة مشروع الشراك  ما الت ه الب واإلعفاءاب الماررة فم التشريعاب النافرة -ه 
النظر فم توصڕ   المديريڕ  بفاڕوا الفالفڕاب بڕ ا الجهڕاب المتعاقڕدة وأ  مڕا جهڕاب الاعڕاع  -و 

 .الفاا والمتعرا  بمشروعاب الشراك 
الماادق  عرى م ودة التعر ماب الالزم  لتنف ر أحكام هرا النظام وتعڕديالتها التڕم تاڕدرها وزارة  -ز 

 .التفع ط بعد الماادق  عر ها
 .ما  المجرس األعرىإقرار النظام الداخرم ألع  -ح 

ثالث  أشهر أو كرما دعت الحاجڕ  ويكتمڕ   (1)يجتمع المجرس األعرى بدعوة ما رئ  ە مرة ك   :ثالثاً
النااب بحضور أغرب   أعضائە، وتتفر قراراتە ب غرب   أصواب األعضاء الحاضڕريا، وفڕم حڕا  

 .ت او  األصواب يرجح الجانر الر  ياوب معە الرئ س
 (:5)املادة 

، ويديرها (وحدة مشروعاب الشراك  ب ا الاعاع ا العام والفاا)ت تحدث فم وزارة التفع ط  :أوالً
ما ذو  الفبڕرة واەختاڕاا فڕم مجڕا  عمرڕە، وتڕرتبط الوحڕدة بڕوزير  (مدير)موظف بعنوان 

 .التفع ط مباشرة
 :تتولى الوحدة المهام اآلت   :ثانياً

الشراك  المحتمرڕ  وأولويڕ  ال ڕ ر ف هڕا وإعڕداد م اعدة الجهاب الحكوم   عرى تحديد مشروعاب  -أ 
 .تارير ماترح مشروع الشراك 

تاديم تارير لرمجرس األعرى بمشڕروعاب الشڕراك  الم هرڕ  وإدراجهڕا فڕم ال ڕج  بعڕد موافاتڕە  -ب 
 .عر ها

تاديم الدعم الفنم لرجهڕاب الحكوم ڕ  ف مڕا يتعرڕق بدعڕداد دراسڕاب الجڕدوى وتاريڕر اەلتزامڕاب    -ج 
 . جعتها ورفع تارير الجدوى وتوص اتها بفاوصە إلى وزير المال   واەقتاادالمال   ومرا

 .مراجع  م وداب عاود الشراك  ورفع توص اتها بفاوصها إلى المجرس األعرى لرموافا  عر ها -د 
 .إعداد دەئ  إرشادي  لعاود الشراك  وتنف ر إجراءاتها ورفعها لرمجرس األعرى ەعتمادها -ه 
  المتعراڕڕ  بمشڕڕروعاب الشڕڕراك  مڕڕا الجهڕڕاب المتعاقڕڕدة وتاڕڕديم توصڕڕ اتها ت ڕڕرم التاڕڕارير الدوريڕڕ -و 

 .بفاوصها إلى المجرس األعرى
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 .تاديم الدعم الفنم لرجهاب المتعاقدة خال  مراح  تنف ر مشروع الشراك  -ز 
تحديث الب اناب المتعرا  بمشروعاب الشراك  فم سج  خاا وتوث ق الوثڕائق والتاڕارير والعاڕود   -ح 

 .المتعرا  بها
 :يتولى مدير مشروعاب الشراك  ب ا الاعاع ا العام والفاا ما ي تم :ثالثاً 
متابع  تنف ر قڕراراب مجرڕس الڕوزراء والمجرڕس األعرڕى بفاڕوا مشڕروعاب الشڕراك  بالتعڕاون   -أ 

 .والتن  ق مع الجهاب الحكوم   والجهاب المتعاقدة ودائرة التن  ق والمتابع  فم مجرس الوزراء
  عا أنشع  المديري  والب اناب المال   وغ رها ما التاارير ورفعها إلڕى المجرڕس إعداد تارير سنو -ب 

 .األعرى إلقرارها
 .تاديم التوص اب الاادرة عا المديري  إلى المجرس األعرى  -ج 
 .أ  مهام أخرى تتعرق بمشروعاب الشراك  يكرفە بها وزير التفع ط -د 

 (:1)املادة 
متابع  ومراقب  اەلتزاماب المال   لك  مشروع شراك ، وضڕمان تاوم وزارة المال   واەقتااد بتا  م و

إدراج الموارد المال   الالزمڕ  إلنمڕاء وتنف ڕر مشڕروعاب الشڕراك  عنڕد إعڕداد الموازنڕ  العامڕ ، ورصڕد 
مفاااب فم الموازن  العام  لردفعاب الم تحا  مباشرة واەلتزاماب المال   التم تحاات أثناء تنف ر 

 .  والدعم الحكومم المعروب لترك المشروعابمشروعاب الشراك
 (:7)املادة 

إصدار التعر ماب الالزم  لت ه   تنف ر أحكام هرا النظام فم ضوء اإلطڕار العڕام،  التفع طلوزير  :أوالً
 :بما فم ذلك ما ي تم

 .مراح  مشروعاب الشراك  والتزاماب الجه  الحكوم   والجه  المتعاقدة خال  ترك المراح  -أ 
اب طرح الععاء بما يضما أسس الم اواة والشفاف   ووضوح وثڕائق الععڕاءاب وشڕمول تها إجراء -ب 

  .وإتاح  المعروماب المتعرا  بعرح الععاءاب لركاف 
المراح  واإلجراءاب الفاص  بمشروعاب الشراك  التم تا  كرفها الرأسمال   عا المبرغ الر  يحدده  -ج 

 .المجرس األعرى
 . لتم يجر أن يتضمنها عاد الشراك البنود والشرو  األساس   ا -د 
آل اب وشرو  تنف ر مشروعاب الشراك  المادم  عڕا طريڕق العڕروض المباشڕرة وك ف ڕ  مشڕارك   -ه 

 .مادم العرض المباشر فم الععاء
 .تحديد مرك   أموا  وأصو  مشروعاب الشراك  -و 

عڕد العامڕ  الڕواردة فڕم الحاەب التم لم يرد بش نها نص فم هڕرا النظڕام وتعر ماتڕە لراوا تفضع :ثانياً
رقم  (وقائع كوردستان)المنشورة فم جريدة  12١5ل ن   (1)تعر ماب تنف ر العاود الحكوم   رقم 

 .(ه)والمرحق  ٢/1/12١5فم  (١96)
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 (:8)املادة 
لجه  التعاقد اعتمڕاد أ  عاڕد مڕا عاڕود الشڕراك  لتنف ڕر مشڕروعاب البنڕى التحت ڕ  أو الفڕدماب بعڕد 

 .رىموافا  المجرس األع
 (:9)املادة 

تحا  جم ع مشروعاب الشراك  التم أج ڕزب قب  نفاذ هر النظام إلى الوحدة، وتك ف أوضاعها مع  :أوالً
 .أحكام هرا النظام وتعر ماتە

مشروعاب الشراك  التم هم فم طور الدراس  والتا  م والتڕم لڕم ياڕدر بعڕد قڕرار  جم عتحا   :ثانياً
إلڕى الوحڕدة، وت ڕتكم  إجراءاتهڕا وفڕق أحكڕام هڕرا النظڕام نهائم باعتبارها مشروعاب شڕراك  

 .وتعر ماتە
 (:32)املادة 

ە يعم  ب   نص وارد فم أ  نظام آخر أو تعر ماب أو قراراب أو تعام م يتعارض مڕع أحكڕام هڕرا  :أوالً
 .النظام

 .  (وقائع كوردستان)ينفر هرا النظام ما ت ري  نشره فم الجريدة الرسم    :ثانياً
 

 
 
 مسرور بارزاني                                                                                     

 رئيس جملس الوزراء                                                                                         
 

 
 األسباب املوجبة

لتموي  مشروعاب الشراك  مع الاعاع العڕام فڕم اإلقرڕ م فڕم  ما أج  تشج ع رأسما  الاعاع الفاا
إطار قانونم يضما المناف   والشفاف  ، وبغ   تح  ا خدماب المرافق العامڕ  وإنتاجهڕا، ادصڕدر هڕرا 

 النظام
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 جملس مهنة مراقبة وتدقيق احلسابات
 28/1/2223يف  311: رقم

 -ارس  مهن  مراقب  وتدق ق الح اباب فم إقر م كوردستانما نظام مم (16)استنادًا إلى أحكام المادة 
، قرر مجرس مهن  مراقب  وتدق ق الح اباب فم اإلقر م بجر ت ە الرابع   1212ل ن   (1)العراق رقم 

والفام   المنعادة فم  (٢/١/121١)و  (11/١1/1212)المفتوح  المنعادة بموجر اەجتماع ا الم رخ ا 
 : ر ماب اآلت  إصدار التع (١5/1/121١)
 

 2223لسنة ( 3)تعليمات رقم 
 تعليمات تسهيل تنفيذ نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق احلسابات 

 2222لسنة ( 1)العراق رقم  -يف إقليم كوردستان
 

 أهداف التاليمات صتاكيالت المجلس :الفصل األول
 :ه التعر ماب إزاءها أينما وردب فم هر المعانم المب ن  يااد بالعباراب اآلت   (:3)املادة 

 .العراق -إقر م كوردستان : اإلقليم :أوالً
  .المشك  بموجر النظام المشار ال ە أعالهمجرس مهن  مراقب  وتدق ق الح اباب : المجلس :ثانياً
 .نظام ممارس  مهن  مراقب  وتدق ق الح اباب فم اإلقر م: النظام :اًثالث
 ويمارسها ك  شفص طب عم أو معنو  مجڕاز لممارسڕ  ، مراقب  وتدق ق الح ابابمهن  : المهنل :رابعاً

 .والتعر ماب هره المهن  بموجر النظام
 .ديوان الرقاب  المال   لإلقر م: الديوان :امساًخ

 .الجمع   العرم   لرمحاسب ا الاانون  ا لإلقر م: الجمايل :سادساً
 .لمدقا ا لإلقر منااب  المحاسب ا وا نا ر: النعابل :سابعاً
 .المحاسب ا والمدقا ا فم اإلقر م نعيبال :ثامناً

 الشفص الحاص  عرى شهادة محاسر قانونم والمجاز لممارس  مهن  مراقب : مةاقب حسابات :اًعتاس
 .والتعر ماب النظام روتدق ق الح اباب بموج

 .  بت ه   تنف ر أحكام النظامتهدف هره التعر ماب إلى ب ان اآلل اب واإلجراءاب الكف ر (:2)املادة 
ب  واإلجراءاب الكف ر  بتحا ق اإلشراف الفاع  عرى مهن  مراقاآلل اب يتبع المجرس (: 1)املادة 

ي  اقتااد اإلقر م وضمان حاوق كاف  األطراف ذاب العالق  ما ااباب وتوج هها لحموتدق ق الح 
 :خال  ما ي تم 

أعما  ممارسم المهن  ومراقب  مدى التزامهم بمعاي ر التدق ق   اعتماد اآلل اب المالئم  لمتابع :أوالً
 .والاوان ا و األنظم  والتعر ماب األخرى ذاب الار  وأي  تعر ماب أو توج هاب يادرها المجرس

ضمان ال روك الاويم لممارسم المهن  بما ي هم فم الحفاظ عرى م توى المهن  وكرام  وشرف  :ثانياً
 .العامر ا ف ها

وضع األسس والمعاي ر الالزم  لضمان توزيع عاد  لألعما  ب ا ممارسم المهن  وفاًا لرفبرة  :ثالثاً
 . ومدى التفرغ واەمكاناب البشري  والتنظ م   لمكاتبهم
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لضمان مواكب  ممارسم المهن  الجدد والادامى لتعوراب  ون مع الجهاب المحر   والدول  االتع :رابعاً
شك  الر  ي ما إنتاج ب اناب مال   موضوع   تتوافق مع احت اجاب  بالمتعرباب أداء المهن  
ما خال  المشارك  فم    والتاارير المال   المتعارف عر ها معاي ر المحاسبالاألطراف الم تف دة و 

ور  العم  والدوراب التدريب   والم تمراب العرم   فم مجا  اەختااا أو عاد هره الور  و 
 .الدوراب و الم تمراب

ما النظام  (٢)يت لف المجرس الر  يمارس المهام واەختااصاب المناوا عر ها فم المادة  (:4)املادة 
 :ما التشك الب األساس   المب ن  أدناه 

 :أوالً
وترتبط برئ س المجرس ويرأسها موظف غ ر متفرغ ما الم هر ا بممارس  : سكةتاريل المجلس -١ 

وتت لف ال كرتاري  ما عدد ما الموظف ا الريا يتم . ت رالمهن  يفتاره المجرس وي مى ال كر
تكر فهم ما ب ا موظفم الديوان باف  غ ر متفرغ ، وتحدد مكافأاتهم استنادًا إلى أحكام  هره 

 .التعر ماب
 :اآلت  تتولى ال كرتاري  المهام  -1
اتە واتفاذ تنظ م وته أ  متعرباب اجتماعاب المجرس وإعداد جداو  أعمالها و محاضر اجتماع - أ

 .اإلجراءاب الالزم  لمتابع  تنف ر قراراتە وتوص اتە بالتن  ق مع األطراف ذاب العالق 
 .إعداد و إصدار مراسالب ونشراب وتوج هاب وبالغاب المجرس واەحتفاظ بوثائاها - ب
 .تنظ م الش ون المال   واإلداري  لرمجرس - ب
 .تها بعريا  سر م إدام  المرفاب الشفا   الفاص  بممارسم المهن  و أرشف  - ث
اەحتفاظ بنظام معروماب عا ممارسم المهن  و إعداد وتحديث النشرة ال نوي  التم تتضما  - ج

 .وينهم الكامر ، وتوزيعها عرى كاف  الجهاب ذاب العالق اماء المجازيا بممارس  المهن  وعنأس
لح اباب وتتضما التاديق النهائم لتاارير التدق ق والب اناب المال   التم يادرها مراقبو ا - ح

و  (١6)و  (١1)الماادق  عرى صح  ختم ممارس المهن  ونفاذ إجازتە و است فائها لمتعرباب المواد 
 .ما هره التعر ماب و خعط وقراراب وتوج هاب المجرس  (١٩)و  (١7)و  (١5)

 ترام البالغاب والشك وى المتعرا  بالمهن  ما كاف  األطراف، وعرضها عرى رئ س المجرس لربت - خ
 .  ها ح ر التعر ماب أو إحالتها لرجن  المعن   وح ر اەختاااف

توف ر متعرباب عم  الرجان التابع  لرمجرس واەحتفاظ بالمرفاب والوثائق الفاص  بها وتنظ م  - د
 .ومتابع  تنف ر توص اتها

ت رم طرباب الحاو  عرى إجازة ممارس  المهن ، وطرباب الت ج   كمحاسر قانونم تحت  - ذ
وطرباب اەنتاا  ما الانف الثانم إلى الانف األو ، والت كد ما توفر كاف  المعروماب التمريا، 

 .والوثائق المعروب  ، وت ج رها فم سج  خاا، وعرضها عرى لجن  الابو  والتعوير
 .تنظ م عمر   أداء ال م ا الاانون   لرريا حارت موافا  المجرس عرى منحهم إجازة ممارس  المهن  - ر
 .البالغاب والعرباب الفاص  بدحال  ممارسم المهن  إلى لجن  اەنضبا ت رم وإحال   - ز
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 :، و تتولى المهام اآلت    لجنل العبول صالتيوية :ثانياً
دراس  طرباب الحاو  عرى إجازة ممارس  المهن  بعد انتهاء فترة التمريا والت كد ما است فائها  -١

 .الشرو  المعروب 
  والتحرير  أو أحدهما لرمتادم ا لرحاو  عرى إجازة ممارس  إجراء الماابر  و اەختبار الشفو -1

 .المهن  ما قب  الرجن  مباشرة، أو ما قب  لجن  فرع   تفتارها لهرا الغرض
إصدار التوص   بابو  أو رفض العرباب المادم  مع ب ان األسباب فم حال  الرفض ، أو التوص    -1

 .بق أو تع  ا مشرف جديد لەبتمديد مدة التمريا تحت إشراف نفس المشرف ال ا
دراس  طرباب المحاسب ا الاانون  ا الجدد الراغب ا بالت ج   كمحاسر قانونم تحت التدرير  -٢

 .وتع  ا مشرف عرى تدريبهم ، وما ثم إحال  الموضوع إلى رئ س المجرس إلصدار الموافا  برلك
است فائها الشرو  المعروب ،  دراس  طرباب التحو  ما الانف الثانم إلى الانف األو ، والت كد ما -6

واتفاذ اإلجراءاب المناوا عر ها فم هره التعر ماب ما قب  الرجن  مباشرة أو ما قب  لجن  
فرع   تشك  لهرا الغرض، وما ثم إصدار التوص   لرئ س المجرس بابو  أو رفض العرباب المادم  

 .رس  فم الانف الثانم ألج  محددمع ب ان األسباب فم حال  الرفض، أو التوص   بتمديد مدة المما
 :، وتتولى المهام اآلت    لجنل االنضباط :ثالثاً

وى المتعرا  بانتهاك ممارسم المهن  اص  بالمركراب والمعروماب أو الشكدراس  األول اب الفا -١
لراوان ا واألنظم  ومعاي رالتدق ق وقواعد ال روك المهنم أو التعر ماب والتوج هاب والاراراب 

 .يادرها المجرسالتم 
إجراء التحا ق واەستجواب والتحر  بش ن الحاەب المعروض  ، ولها فم هرا المجا  اەستعان   -1

 .بما تراه ەزمًا ەستكما  المهم 
إصدار التوص اب الالزم  لرمجرس بفرض إحدى العاوباب اەنضباط   أو غرق التحا ق بش ن الحال   -1

 .المعروض  
 :وتتولى المهام اآلت   ،  لجنل المتابال :رابعاً

 .متابع  تنف ر الاراراب التم يادرها المجرس -١
ولرئ س . الا ام بالتفت ش عرى مكاتر ممارسم المهن  لغرض الت كد ما است فاء متعرباب الجودة -1

 . المجرس اەستعان  ب عضاء إضاف  ا ما المجازيا ما ذو  الفبرة لم اندة الرجن  فم هرا المجا 
أي  إيضاحاب    ما ممارسم المهن  تاديم وثائق أو ب اناب أو أوراق عم  أو طررلرجن  العرر ما أ -1

 .ي  المهن   الالزم  واەلتزام بالمعاي ر والتوج هاب المعتمدةالرت كد ما بر  العن
اإلعداد لرااء سنو  واحد فم األق  ب ا المجرس وممارسم المهن  لمتابع  ش ون المهن  ومناقش   -٢

 .واستشراف الحرو  ورفع التوص اب المناسب  بش نها المشكالب والعاباب
وى واەقتراحاب التم يادمها ممارسو المهن   أو التم تادم ما أطراف أخرى ، عدا االنظر فم الشك -6

 .الاضايا التم تاع ضما اختااا لجن  اەنضبا  ، وتاديم التوص اب الالزم  باددها إلى المجرس
 .المجرس ضرورة تشك رها لتحا ق أغراض هره التعر مابأي  لجان م قت  يرى رئ س  :خامساً
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 :يعاد المجرس اجتماعاتە عرى النحو اآلتم (:5)املادة 
أربع  اجتماعاب فار   خال  ال ن  ، وتعاد بدعوة ما  (٢)اەجتماعاب الدوري  ، وتكون بواقع  -١

 .رئ س المجرس 
  األمور والمشاك  الم تجدة أو لمناقشرئ س المجرس اەجتماعاب اەستثنائ   وتعاد بدعوة ما  -1

 . ثالث  ما أعضاء المجرس إلى رئ س المجرس  (1)بناء عرى طرر خعم يادمە 
يعاد المجرس اجتماعاتە العادي  واەستثنائ   وفاًا لما هو مناوا عر ە فم النظام و  (:1)املادة 

 :بمراعاة ما ي تم
دعوة رئ س المجرس مع ب ان مكان ووقت إشعار أعضاء المجرس ب تتولى سكرتاري  المجرس  :أوالً

 . اەجتماع  و جدو  األعما  والوثائق ذاب العالق  قب  أسبوع واحد ما موعد انعااد الجر  
لرئ س المجرس الموافا  عرى طرر عضو المجرس إلدراج أي  أمور أخرى عرى جدو  األعما   :ثانياً

ما ت ري  عاد اەجتماع ، وتاوم ال كرتاري  ثالث  أيام فم األق   (1)الدور  ، عرى أن تادم قب  
 .ح نأر بدبالغها إلى أعضاء المجرس ح ر اەصو 

يعد اجتماع المجرس قانون ًا باكتما  النااب الاانونم بحضور ثرثم األعضاء إضاف  إلى رئ س  :ثالثاً
 .دق ا  ما وقت بدء اەجتماع المحدد (12)المجرس، ويتم تحديد ذلك بعد مرور 

يناقش المجرس أي  موضوعاب م تجدة فم اجتماعاتە الدوري  إذا اقترن ذلك بموافا  أكثر ما  :رابعاً
 .ناف األعضاء الحاضريا 

تعد قراراب المجرس نافرة فم حا  حاولها عرى أغرب   أصواب الحاضريا ، وفم حا  ت او   :خامساً
 .األصواب يرجح الجانر الر  صوب ف ە رئ س المجرس

ما رئ س وأعضاء المجرس وسكرت ره عرى محضر اەجتماع ، ويعتبر المحضر مرزمًا  يوقع ك  :سادساً
 .لك  األعضاء بما ورد ف ە

يجوز لرئ س المجرس وفاًا لماتض اب س ر اەجتماعاب أو باقتراح ما بعض أعضاء المجرس  :سابعاً
 .لتاويتدعوة ما تدعو الحاج  إلى حضوره عند مناقش  موضوع مع ا دون أن يكون لە حق ا

 :يمارس رئ س المجرس المهام والاالح اب اآلت  (: 7)املادة 
 .تمث   المجرس أمام الجهاب الرسم   وغ ر الرسم   محر ًا ودول اً  :أوالً

 .دعوة المجرس لالنعااد فم اەجتماعاب العادي  وغ ر العادي  :ثانياً
 .لاانونمترؤس جر اب المجرس وإدارة إجتماعاتە وإعالن النااب ا :ثالثاً
 .توق ع قراراب المجرس وكاف  الوثائق والمعامالب والمراسالب الاادرة منە :رابعاً

توق ع العاود وأي  وثائق أخرى ن اب  عا المجرس وفاًا لرنظام وهره التعر ماب والاراراب  :خامساً
 .الاادرة ما المجرس

والم تمراب العرم   والمهن   إصدار أوامر اإليفاد والمشارك  فم الدوراب وور  العم   :سادساً
 .الداخر   والفارج   وفق أحكام الاوان ا و التعر ماب النافرة فم اإلقر م

 .تفويض بعض صالح اتە أل  ما أعضاء المجرس أو ال كرت ر وفاًا لما يراه ضروريًا ل  ر العم  :سابعاً
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 ى أن يتم اتفاذ اإلجراءاب   ، عريعتبر منار عضو المجرس شاغرًا فم الحاەب التال(: 8)املادة 
 :الالزم  لتع  ا أو تن  ر البدي  عنە بالتن  ق مع الجه  المعن  

 . اإلحال  عرى التااعد لممثرم الجهاب الحكوم   :أوالً
 .اەستاال  أو النا  ما الجه  التم يمثرها :ثانياً
 .فادان الاف  التم ما أجرها ع ا عضوًا فم المجرس :ثالثاً
 .األهر   أو الحكم عر ە بال جا أو الحبس  فادان :رابعاً

 .الوفاة :خامساً
 منح اإلجازات صتصنيف المجازين :الفصل الثاني 

 (: 9)املادة 
تمنح إجازة ممارس  المهن  لرعراقم الما م فم اإلقر م وفق الشرو  المناوا عر ها فم المادة  :أوالً

م ك  ما النااب  والجمع   وموف ًا ما النظام ، عرى أن يكون الشفص العب عم عضوًا ف (٩)
 .بالتزاماتە المال   تجاههما

يتم تجديد اإلجازة سنويًا بعد سداد الممارس لبد  التجديد وبشر  عدم انتفاء أ  ما شرو   :ثانياً
 .منح اإلجازة  أوعدم صدور أ  قرار ما المجرس بدياافە أو منعە ما ممارس  المهن 

 :من   ومحدودة لرتدق ق مع مالحظ  ما ي تميجوز ت س س شركاب تضا :ثالثاً
ما ممارسم المهن  المجازيا بعد الحاو  عرى موافا  الديوان  (الشركاء)أن يكون جم ع م س  ها  -١

 . باعتباره الجه  الاعاع   المفتا 
أن يكون أحد الم س  ا فم األق  متفرغًا و ما الانف األو  أو الثانم مما مضى عرى حاولە  -1

 .خمس سنواب فم اەق  (6)ارس  المهن  عرى اجازة مم
يجوز لره أ  العام  لرشرك  ضم أعضاء لرشرك  ما غ ر الشركاء الم س  ا ، لرعم  باف  مراقبم  -1

 .إشعار المجرس عند انضمام أ  عضو لرشرك  أو ان حابە منها ح اباب عرى أن يتم 
باسم الشرك  ، ويتحم  ك  يوقع الشركاء وأعضاء الشرك  تااريرهم ب سمائهم الشفا   متبوع   -٢

منهم الم  ول   الاانون   والمهن   عا أعمالە وتااريره وە يجوز التنا  ما هره الم  ول   
 . وتحم رها عرى الشرك  بافتها المعنوي 

ە يجوز لمراقر الح اباب أن يكون عضوًا فم أكثر ما شرك  ، كما ەتجوز لە ممارس  المهن  خارج  -6
 .عضو ف ها سواء باورة م تار  أو لدى الغ رنعاق الشرك  التم هو

ما النظام ، تعد الشهاداب اآلت   معادل  لشهادة  (٩)ما المادة  (١)لغرض تعب ق الفارة  (:32)املادة 
 :      الممنوح  ما المعهد الر  يتم ت س  ە وممارس  نشاطاتە وفاًا ألحكام االنظام (المحاسر الاانونم)

لاانونم الممنوح  ما المعاهد النظ رة المعترف بها ما قب  المجرس شهادة المحاسر ا :أوالً
 .واختبارحام  الشهادة ما قب  لجن  الابو  والتعوير وموافا  المجرس

بفاوا منح إجازة ممارس  المهن  لرعراقم الما م فم اإلقر م ما حمر  الشهاداب األكاديم    :ثانياً
 :تم اتباع األحكام الواردة أدناه فم المحاسب  ، ي (الماج ت ر والدكتوراه)
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أن يكون قد مارس أعما  التدق ق مدة ەتا  عا سنت ا بعد حاولە عرى الشهادة األكاديم    -١
 .المب ن  أعاله فم الديوان أوتحت إشراف مراقر ح اباب وبعرم وموافا  المجرس الم با 

يها مع طرب  المعهد أن يجتازاەمتحاناب فم الدروس التم ياررها ويجدولها المجرس وي د -1
 .المتفاص بمنح شهادة المحاسر الاانونم فم اإلقر م 

أن يكون قد عم  مراقبًا لرح اباب تحت التمريا فم الديوان أو تحت إشراف مراقر ح اباب ما  -1
الانف األو  مجاز ما المجرس مدة ەتا  عا سنت ا ما ت ري  حاولە عرى شهادة المحاسر 

 .الاانونم 
 (:33)املادة 

طربًا إلى رئ س  (محاسر قانونم تحت التمريا)يادم الشفص الر  يرغر بالتدرير باف   :والًأ
 .المجرس مشفوعًا بالشهادة الدراس   والوثائق األخرى

تدرس لجن  الابو  والتعوير العرر وتاوم بتع  ا مراقر ح اباب ما الانف األو  لإلشراف  :ثانياً
وي تثنى ما ذلك . المجازة كم دان لرتدرير لهرا الغرض عرى التدرير ، و تفض  شركاب التدق ق

منت بو الديوان ، عرى أن ياوم الديوان باإلشراف عرى التدرير وإرسا  التاارير المشار إل ها فم 
 .الفاراب الالحا  ما هره المادة فم المواع د الماررة لها

أوراق العم  لألعما  التم أنجزها عرى المشرف عرى التدرير إعداد برنامج لرتدرير، مع حفظ  :ثالثاً
 .المتدرب باورة منفار 

ست  أشهر، ويرسرە  (5)ياوم المشرف عرى التدرير بدرسا  تارير تا  مم عا س ر التدرير ك   :رابعاً
 .إلى لجن  الابو  والتعوير

ع ون ماالاانون  ا تحت التمريا ، بالتع تم ك لجن  الابو  والتعوير مرفاب لرمحاسب ا :خامساً
 .سكرتاري  المجرس

لرجن  الابو  والتعوير إجراء زياراب م دان   لرت كد ما س ر عمر   التدرير باورة سر م ،  :سادساً
 .عرى أن يتم إعداد تارير أو خالص  عا ك  زيارة يحفظ فم مرف المتدرب

ا  مم نهائم، ي  مدة التدرير البالغ  سنتان فم األق  ، ياوم المشرف بدعداد تارير تافم نه :سابعاً
يضمنە مالحظاتە عا المتدرب ومدى ت هرە لرعم  كمراقر ح اباب باورة م تار  ، مع منح 

وفم حال  التوص   بتمديد مدة التدرير ف جر ب ان . الدرج  التم ي تحاها المتدرب ما مائ 
 .األسباب الموجب  لرلك

ي  فترة التدرير ، ا  لرمتدرب فم نهتاوم لجن  الابو  والتعوير بدجراء ماابر  واختبار شفو :ثامناً
عرى أن يتضما اەختبار مراجع  نماذج ما أوراق العم  لبعض األعما  التم قام بها المتدرب 

وتاوم الرجن  بدعداد توص   لرئ س المجرس بمنح اإلجازة لرشفص كمراقر ح اباب أو . بنف ە
رذلك ، أو التوص   بعدم منحە بتمديد فترة التدرير أو إدخالە دورة ت ه ر   إذا تعرر األم

 .اإلجازة
يوقع طالر اإلجازة عرى إقرار باراءتە وفهمە لاواعد ال روك المهنم التم يادرها المجرس  :تاسعاً

 .وبمعاي ر التدق ق المعتمدة وتعهده باەلتزام بها ناًا وروحًا ، ويحفظ اإلقرار فم مرفە الشفام
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 :مراقبو الح اباب بما ي تم لتجنر تعارض الماالح يرتزم (:32)املادة 
 .ەيجوز الجمع ب ا تدق ق الح اباب وتنظ مها لنفس الجه  :أوالً

ە يجوز لمراقر الح اباب العم  فم أي  مهن  أو وظ ف  تتعارض مع استاالل   مهنتە أو الا ام   :ثانياً
 :بتدق ق ح اباب الشركاب التم لە إحدى الافاب أو الماالح اآلت   ف ها

 .يعم  باف  مدير مفوض أو رئ س أو عضو مجرس اإلدارة ف ها إذا كان -١
 .إذا كان م اهمًا أو شريكًا أو لديە أي  مارح  مال   أو معنوي  فم الشرك  موضوع التدق ق -1
 .إذا كان لديە عم  إدار  أو فنم أو إستشار  ف ها أو كان شريكًا أل  عضو ما أعضاء مجرس إدارتها -1
درج  األولى أو الثان   مع المدير المفوض أو رئ س أو عضو مجرس إذا كانت لديە قراب  ما ال -٢

 .إدارتها
 :يانف مراقبو الح اباب وفاًا لرتدرج المهنم اآلتم  (:31)املادة 

الانف الثانم  ويشتر  ف ە أن يكون حاصاًل عرى شهادة المحاسر الاانونم ، وأنهى بنجاح فترة  :أوالً
  ١622ت ا تاويم ت ا عرى ان ەتا  مجموع ساعاتە التدريب   عا سن (1)التمريا الاانون   البالغ  

خال  مدة التدرير إضاف  لرمتعرباب واإلجراءاب األخرى المب ن  فم  (ألف و خم مائ  ساع )
 .النظام وهره التعر ماب

عشر سنواب بعد  (١2)الانف األو  ، ويشتر  ف ە أن يكون قد مارس المهن  بشك  فعرم لمدة  :ثانياً
اولە عرى إجازة ممارس  المهن  ضما الانف الثانم واستوفى المتعرباب واإلجراءاب األخرى ح

 .المب ن  فم النظام وهره التعر ماب
 :يشتر  لالنتاا  ما الانف الثانم إلى الانف األو  ما ي تم ( :34)املادة 

 .م الديوانسنواب كمراقر ح اباب مجاز أو ف (١2)ممارس  المهن  لمدة ە تا  عا  :أوالً
ثمان  (٩)اجت از دوراب تدريب   أثناء فترة ممارس  المهن  ضما الانف الثانم ە يا  عددها عا  :ثانياً

دوراب فم المواض ع الفاص  بالرقاب  والتدق ق والمحاسب ، أو المواض ع المكمر  مث  الحوكم  
 .افا  المجرس الم با وإدارة المفاطر والماارف واألسواق المال   ، عرى أن تكون بعرم ومو

اجت از امتحان شام  يحدده المجرس ألغراض اەنتاا  إلى الانف األو  تشتم  موضوعاتە  :ثالثاً
 .عرى معاي ر المحاسب  والتدق ق المعتمدة و الحوكم  و إدارة المفاطر

 .اجت از الماابر  واەختبار العمرم أمام لجن  الابو  والتعوير :رابعاً
كام هره المادة عرى ما منح إجازة الانف الثانم قب  نفاذ هره التعر ماب مع تفوي  ت ر  أح :خامساً

لجن  الابو  والتعوير بتحديد الحد األدنى لعدد الدوراب المجزي  لالنتاا  بعد األخر بنظر اەعتبار 
 .ال نواب المتبا   ەستحااق انتاا  المجاز بعد نفاذ هره التعر ماب

ما النظام عند ق امە باقرار  (١١)مجرس األطر والمحدداب المب ن  فم أحكام المادة يراعم ال (:35)املادة 
الفعط والاراراب المتعرا  بنوع وحجم األعما  والحد اەدنى لألجر التم يجوز لمراقر الح اباب 

 .قبولها
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 : بولهاتعتمد اآلل   اآلت   بش ن تحديد حجم األعما  التم يحق لمراقر الح اباب ق  (:31)املادة 
ياوم المجرس بناء عرى توص   ما الجمع   وبالتن  ق مع ال كرت ر بدقرار جدو  بناا  ك  نوع : أوالً

ما أنواع الشركاب أو الجهاب التم تفضع لرتدق ق وفاًا لروزن الن بم لك  منها قب  نه ي  ال ن  
ب والشركاب المال   ل تم اعتمادها ك ساس لتوزيع المهام والحاص عرى مراقبم الح ابا

 .التدق ا   فم اإلقر م لر ن  المابر 
ي  ال ن  المال   بمناقش  وإقرار خع  ماترح  ما قب  الجمع   بفاوا  اياوم المجرس قب  نه :ثانياً

حجم األعما  التم يحق لمراقر الح اباب قبولها عرى أن تعتمد الضوابط والمعاي ر اآلت   
 :   صنف ما أصناف المجازيا لتحديد عدد الناا  التم يتم منحها لك

 .عشريا ما المائ  ما ناا  الانف الثانم %(12)منح الانف األو  ناا  إضاف   بن ب   -١
عشريا ما المائ  ما ناا  المكاتر الفردي  عالوة عرى  %(12)منح الشركاب ناا  إضاف   بن ب   -1

 .حاتهم الفردي 
متفرغ بن ب  متفرع أكثر ما حا  غ ر الالتم  ز ب ا المتفرغ وغ ر المتفرغ بح ث تكون حا  ال  -1

عشر ما  %(١2)ي  ك  سن  ، عرى أن ەتا  الزيادة الممنوح  لرمتفرغ  عا اياررها المجرس فم بد
 .المائ 

عشر ما المائ  حا  إضاف   عا ك   %(١2)أخر عدد الم اعديا بنظر اەعتبار بح ث تععى    -٢
م اعد غ ر متفرغ عرى أن ەيزيد عددهم عا خمس ما المائ  عا ك   %(6)م اعد متفرغ لرعم  و

ويشتر  فم  الم اعد أن يكون محاسبًا وعضوًا فم النااب  أو ما المفتا ا . ثالث  م اعديا (1)
 .فم الحاسوب 

نتائج التفت ش وتا  م األداء لمكتر مراقر الح اباب ، إذ يارر رئ س المجرس تفف ض أو زيادة   -6
 .   لجن  المتابع نااطە بن ب  مع ن  بناء عرى توص

عشريا ما المائ  ما عدد  %(12)منح المشرف عرى تدرير المحاسر الاانونم ناا  إضاف   بن ب   -5
ويتم توق ع تاارير التدق ق الرسم   ما قب  المشرف باف  مراقر الح اباب مع وجوب . نااطە

ثالث ا ما المائ   %(12)توق ع المتدرب عرى أول اب التارير، ويتم تااسم أتعاب التدق ق بن ب  
 .سبع ا ما المائ  لرمتدرب %(72)لرمشرف و

ثالث ا ناع   لما كانت لديە ناا  إلنجاز أعما  التدق ق ما مجرس  (12)عدم جواز منح أكثر ما  -7
المهن  اەتحاد  ، وت تثنى ما ذلك التاارير الاادرة ما ممارسم المهن  فم اإلقر م التم تتعرر 

 .ل رعاب اەتحادي الماادق  عر ها ما قب  ا
 المتيلبات التنظيميل لمكاتب مةاقبي الحسابات صاألامال التي يمكن ممارستها  :الفصل الثالث

 :عرى مراقر الح اباب و شركاب التدق ق المجازة اإليفاء بالمتعرباب التنظ م   والمهن   اآلت   (:37)املادة
 . مع حجم ونوع النشاطاب المتوقع إنجازها  فتح مكتر م تا  يتالءم ما ح ث الم اح  والتجه ز:أوالً

 .التواجد فم المكتر وفق جدو  زمنم مع ا :ثانياً
م ك سج  بكاف  التاارير والمراسالب الاادرة ما مكتبە باورة ت ريف   مت ر ر  ، و يكون  :ثالثاً

 .هرا ال ج  خاضعًا لرتفت ش ح ا العرر
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كترونم مالئم يتضما كاف  إيراداب وماروفاب م ك سجالب محاسب   أو نظام محاسبم إل :رابعاً
 .وموجوداب ومعروباب الشرك  

 .اەلتزام التام بمعاي ر التدق ق المعتمدة :خامساً
اەحتفاظ بمرفاب التدق ق التم تتضما أوراق العم  لألعما  المنجزة ما قبر  لمدة ە تا  عا  :سادساً
 .خمس سنواب ما تواري  إصدارها (6)
 .م عاد التدق ق قب  الشروع بعم  التدق قإبرا :سابعاً
توث ق كاف  إجراءاب التدق ق ب وراق عم  أصول  ، وتنظ مها بشك  ي ه  الرجوع إل ها  :ثامناً

 .وتفت شها عند الحاج 
رفض تدق ق نتائج أعما  ونشاطاب الشركاب التم ە تاوم بعرض كاف  الب اناب والمعروماب  :تاسعاً

 .ق وفاًا لرمعاي ر المعتمدةالالزم  إلنجاز التدق 
فحص أنظم  الرقاب  الداخر   لرجه  الفاضع  لرتدق ق ، وذلك لتحديد حجم ونوع وتوق ت  :عاشراً

 .اەختباراب األساس   الالزم  لرتدق ق
إجراء التدق ق باورة شامر  فم حال  المنشآب الاغ رة ذاب العدد المحدود ما المعامالب   :حادي عشر

 .تم ە يوجد ف ها فا  ب ا المرك   واإلدارةأو لرشركاب ال
الت كد ما أن الح اباب وال جالب منظم  باورة أصول  ، وأن الب اناب المال   متفا  معها،  :ثاني عشر

 .بما فم ذلك النظم المحاسب   اإللكترون   إن وجدب
تم اكتشاف  فم تبر غ الجهاب المفتا  عا أ  اختالس أو تالعر أو تحريف أو تزوير ي :ثالث عشر

 .الب اناب المال  
اعتماد ص غ  التارير الواردة فم معاي ر التدق ق المعتمدة ، مع ب ان شرح كاف إلجراءاب  :رابع عشر

التدق ق التم تم تعب اها وأدل  اإلثباب التم حا  عر ها إضاف  إلى مالحظاتە عا الب اناب 
هتمام الفاا يتوجر ب انها بالرون وفم حال  وجود مالحظاب ت تدعم اە. المال   المدقا 

 .األحمر أو بفط غامق
 .اإلشراف الكافم والمالئم عرى أعما  م اعديە وأن يتحم  كام  الم  ول   عا أعمالهم  :خامس عشر
 .اەلتزام باواعد ال روك المهنم التم يادرها المجرس ناًا وروحاً  :سادس عشر
 .م يعرع عر ها بحكم ممارستە لرمهن المحافظ  عرى سري  المعروماب الت :سابع عشر

 :يحق لمكاتر مراقبم الح اباب وشركاب التدق ق المجازة ممارس  األعما  اآلت   ( :38)املادة 
تدق ق الح اباب والب اناب المال   بهدف إبداء الرأ  المهنم الم تا  عا مدى عدالتها فم عرض  :أوالً

 .لنادي المركز المالم ونتائج العمر اب والتدفااب ا
 .مراجع  الب اناب المرحر   وإبداء الرأ  بش نها :ثانياً
 رقاب، أو ألغراض اەندماج وإعادةالتدق ق ألغراض خاص ، كالتحر  عا اەختالساب أو ال :ثالثاً

 أوتفف ض رأس الما  وما إلى ذلك زيادةاض ب ان الرأ  بنشرة اەكتتاب أوأو ألغرتنظ م الشركاب،
 .ماب التوك د األخرى وفق المعاي ر المعتمدةالا ام بفد :رابعاً

 .الا ام بمهام تدق ق األداء :خامساً
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 .الا ام بمهام التدق ق الضريبم، وتاديم اەستشاراب الضريب   :سادساً
 .تام م وتعوير النظم المحاسب   :سابعاً
 .إعداد وتعوير أدل  ومواث ق الحوكم  وإدارة المفاطر :ثامناً
 .ساب الجدوى وتاديم اەستشاراب فم المجاەب المحاسب   والمال  إعداد درا :تاسعاً
الا ام بمهام التدق ق الشرعم والرقاب  الشرع   لرماارف والم س اب المال   اإلسالم   إن  :عاشراً

 .توفر لە اەختااا برلك
تحك م فم الا ام بمهام التدق ق الاضائم والفبرة أمام المحاكم وال رعاب الرسم   وال :حادي عشر

 .المنازعاب المال  
 .إنجاز مهام تاف   الشركاب :ثاني عشر
الا ام بنشاطاب التدرير والتعوير ضما مجا  اختااصە وبموافا  المجرس ، وياتار  :ثالث عشر

 .ذلك عرى الشركاب والمجازيا ما الانف األو  
 التدريب صالتيوية :الفصل الرابع

مهن  الحرا عرى مواكب  ومتابع  التعوراب والم تجداب فم يجر عرى كاف  أعضاء ال (:39)املادة 
المهن  ، وبشك  خاا التعوراب فم معاي ر إعداد التاارير المال   والتدق ق المعتمدة ، والم ائ  

 .المتعرا  بالشركاب، وتحديث أسال ر عمرهم بموجر ذلك
شراك مراقبم الح اباب ون مع النااب  والجمع   وضع خعط إاياوم المجرس بالتع (:22)املادة 

المجازيا فم دوراب تدريب   وور  عم  ومنتدياب وم تمراب عرم   ومهن   داخر   وخارج   
 .لضمان مواكبتهم لرتعوراب الحاصر  فم معاي ر المحاسب  و معاي ر التدق ق المعتمدة

ممارس  المهن  ما ون مع النااب  والجمع   بددخا  كاف  المجازيا باياوم المجرس بالتع (:23)املادة 
الانف الثانم بدوراب تدريب   إلزام   لتعويرمهاراتهم وتحديث معارفهم  فم مجاەب معاي رإعداد 
التاارير المال   والتدق ق المعتمدة ، إضاف  إلى موضوعاب الحوكم  وإدارة المفاطر واألسواق المال   

 . والمواض ع األخرى ذاب الار 
 االنضباط:الفصل اخلامس 

 (:22)ادة امل
تت رم ال كرتاري  الشكاوى الفع   ضد مراقر الح اباب ما أ  ما الم تف ديا ما الب اناب  :أوالً

 .المال   المدقا  أو التوص اب الواردة فم تاارير لجن  المتابع 
ت ج  ال كرتاري  طرباب الشكاوى والتاارير فم سج  خاا وما ثم تح رها إلى لجن   :ثانياً

 .سبع  أيام ما ت ري  ورودها (7)اەنضبا  خال  
تنعاد لجن  اەنضبا  وتتفر اإلجراءاب المناوا عر ها فم الفا  ال ادس ما النظام خال   :ثالثاً
 .سبع  أيام ما ت ري  اإلحال  إل ها (7)
 .تادر الرجن  توص تها بش ن الاض   المحال  إل ها :رابعاً

إلى رئ س المجرس لرماادق  عر ها أو عرضها عرى يح   ال كرت ر توص اب لجن  اەنضبا   :خامساً
 .المجرس 
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إذا ما تب ا ما أعما  لجن  اەنضبا  ب ن الفع  موضوع البحث يشك  جريم  جزائ   فعرى  :سادساً
المجرس بعد الماادق  عر ها إحال  األوراق المتعرا  بها إلى المحكم  المفتا  إلتفاذ 

 .الاانون   بش نهااإلجراءاب 
تعد األفعا  اآلت   مفالفاب انضباط   ما جانر مراقر الح اباب ألغراض تعب ق النظام  (:21)املادة 

 :وهره التعر ماب
 .مفالف  األحكام الواردة فم النظام وهره التعر ماب :أوالً

 .مفالف  قواعد ال روك المهنم :ثانياً
 .ي  المهن   الكاف  اعدم بر  العن :ثالثاً
 .معاي ر التدق ق المعتمدة الفش  فم تعب ق :رابعاً

 .إصدار تارير موجر عا ب اناب مال   ە تتوفر أدل  إثباب كاف   ومالئم  بش نها :خامساً
 .تدق ق ب اناب مال   أو ح اباب أعدها بنف ە :سادساً
 .التواط  مع العم   فم إخفاء حاائق جوهري  تتعرق بالب اناب المال   :سابعاً
 .  فم الب اناب المال   التم دقاهاوجود أخعاء جوهري :ثامناً
إصدار أكثر ما تارير تدق ق با غ مفترف  عا نفس الجه  ولنفس ال ن ، أو إصدار تارير  :تاسعاً

 .مفترف عا تارير مراقر ح اباب آخر لنفس الجه  ونفس ال ن  مع عرمە بالتارير اآلخر
 .ب اناتها بنف ەالتوق ع عرى تارير تدق ق لجه  مع ن  لم يام بتدق ق  :عاشراً

 .عدم تنظ م مكتبە بالاورة المعروب ، أو عدم اەحتفاظ ب وراق عم  التدق ق :حادي عشر
عدم تدويا مالحظ  فم تارير التدق ق عا مفالف  مهم  لرمعاي ر المحاسب   المعتمدة فم  :ثاني عشر

 .إعداد الب اناب المال  
عدد ما الح اباب المدقا  ما قبرە خال  ال ن  رفض الجهاب الم تف دة و ذاب العالق  ل :ثالث عشر

 .الواحدة ووفق ضوابط يحددها المجرس
 (: 24)املادة 

تحدد لجن  اەنضبا  العاوب  اەنضباط   بحق مراقر الح اباب الر  يرتكر أيًا ما المفالفاب المشار 
اب وج ام  المفالف  ما هره التعر ماب ح ر تاديرها لح ث  (11)و  ( ١7 )و   (١1)إل ها فم المواد 

 :وكما ي تم
 .اإلنرار -١
 .ثالث سنواب (1)ست  أشهر وە تزيد عرى  (5)الحرمان ما ممارس  المهن  لمدة ە تا  عا  -1
 .إلغاء اإلجازة وترق ا ق د المفالف -1

عشر ناا  ما مراقر الح اباب الر  صدرب بحاە عاوب  اإلنرار لرمرة األولى،  (١2)تفام  (:25)املادة 
ثالث ا ناع  ما  (12)شريا ناع  ما ناا  ما صدرب بحاە عاوب  اەنرار لرمرة الثان   ، و ع (12)و 

 .ناا  ما صدرب بحاە عاوب  اإلنرار لرمرة الثالث  ما لجن  اەنضبا 
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 ماليل المجلس  :الفصل السادس 
المركورة فم هره  تتكون الموارد المال   لرمجرس ما البنود المب ن  أدناه ووفاًا لرتعرف  (:21)املادة 

التعر ماب، ولرمجرس إجراء المراجع  ال نوي  لها ح ر تعوراب الوضع اەقتااد  والمالم فم 
 :اإلقر م و بعد موافا  رئاس  مجرس وزراء اإلقر م

 .مائ  ألف دينار (١22222)رسوم الت ج   فم سج  المحاسب ا الاانون  ا تحت التمريا  -١
 .ثالثمائ  ألف دينار (122222)و  مرة رسوم منح إجازة ممارس  المهن  أل -1
 . أربعمائ  ألف دينار (٢22222)رسوم التجديد ال نو  إلجازة ممارس  المهن  لرانف الثانم  -1
 .خم مائ  ألف دينار (622222)رسوم التجديد ال نو  إلجازة ممارس  المهن  لرانف األو   -٢
ا مراقبو الح اباب عا التاديق تاديق تاارير التدق ق والب اناب المال   التم يادره رسوم -6

ما هره  (17)النهائم لترك التاارير ، وتفاص وفاًا لألهداف و المهام و الن ر المب ن  فم المادة 
 .التعر ماب

أجور التدرير أو المشارك  فم الدوراب وور  العم  المحر   التم ينظمها المجرس ، وتحدد   -5
س المجرس وفاًا لرتكال ف المفمن  لك  دورة بتوص   ما لجن  الابو  والتعوير وموافا  رئ 

استنادًا إلى المدة والمفرداب والبنود الشامر  لألجر، وتكون األجور الم توفاة ما المشارك ا 
 .خم  ا ما المائ  ما األجور المحددة لك  دورة أو ورش  عم  %(62)األعضاء بن ب  

 .خم ون ألف دينار (62222)أجور اەمتحاناب  -7
 .دم  ما أ  جه  ت مح بها الاوان ا واألنظم  النافرة فم اإلقر مالمنح الما -٩
 .المنح المادم  ما الموازن  العام  لإلقر م -9
 .أي  رسوم أخرى ياررها المجرس وتوافق عر ها رئاس  مجرس الوزراء -١2

م بهدف ضمان ان  اب   العمر   اإلداري  لتاديق تاارير التدق ق والب اناب المال   الت (:27)املادة 
يادرها مراقبو الح اباب والمحافظ  عرى حد أدنى ما اله ك  الوظ فم العائد لرمجرس ، يتم 
است فاء الرسوم المتعرا  برلك ما قب  محاسر النااب  وما ثم تحرير الكتر الفاص  بها ما قب  

مركورة النا ر بعد التاديق النهائم عر ها ما قب  سكرتاري  المجرس ، ويوزع المبرغ عرى الجهاب ال
أدناه وفاًا لرن ر المب ن  إزاء ك  منها لااء المهام والواجباب المرااة عرى عاتاها فم النظام وهره 

 :التعر ماب ومايكرفە المجرس لك  منهما ، عرى أن تتم ت ويتها شهريًا وفق األصو 
 .أربعون ما المائ  لرمجرس (%٢2) - أ

 .أربعون ما المائ  لرنااب  (%٢2)  - ب
 .ا المائ  لرجمع  عشرون م (%12)  - ب

تحت ر رسوم تاديق تاارير التدق ق والب اناب المال   التم يادرها مراقبو الح اباب  (:28)املادة 
ثالث ا ألف  دينار لك  ناع  ،  (12222)وفاًا لتان ف الجه  التم تم تاديق ب اناتها وب عر ەيتجاوز 
ەقتااد  والمالم فم اإلقر م و بعد ولرمجرس إجراء المراجع  ال نوي  لها ح ر تعوراب الوضع ا

 .موافا  رئاس  مجرس وزراء اإلقر م
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ياوم رئ س المجرس بالتشاور مع رئ س الجمع   بتكر ف محاسر وموظف إدار  غ ر  (:29)املادة 
متفرغ يتول ان م ك ال جالب الالزم  وتنظ م الش ون المال   لرمجرس ، و يرتبعان ب كرت ر المجرس 

 .ا بارار ما رئ س المجرس وفاًا ألحكام هره التعر مابو تحدد مكاف تهم
يتم تاديم موازن  مال   تاديري  إلى المجرس ما قب  لجن  يشكرها رئ س المجرس ما  (:12)املادة 

 . موظفم وأعضاء المجرس ، وياوم المجرس باعتماد الموازن  النهائ   قب  بدء ال ن  المال   الجديدة
ر وبدشراف ال كرت ر الح اب الفتامم ألنشع  المجرس ويعرض عرى يعد المحاس (:13)املادة 

المجرس إلقراره بعد تدق اە ما قب  مراقر الح اباب المع ا لهرا الغرض  ويرفق بالتارير ال نو  
 .لرمجرس

يفو  رئ س المجرس صالح   األمر بالارف لكاف  المبالغ مع كاف  الاالح اب المال    (:12)املادة 
 .اض النظام وهره التعر ماب وفق أحكام الاوان ا و األنظم  والتعر ماب النافرة فم اإلقر ماألخرى ألغر

ياوم المجرس بدفع مكافآب ألعضائە وأعضاء الرجان المنبثا  منە وموظفم ال كرتاري   (:11)املادة 
وي  لمبالغ ولرمجرس إجراء المراجع  ال ن. غ ر المتفرغ ا المركوريا فم الجدو  المرحق بهره المادة

المكاف ب ح ر تعوراب الوضع اەقتااد  والمالم فم اإلقر م و بعد موافا  رئاس  مجرس وزراء 
 .اإلقر م

 جدول املكافآت النقدية
 المبلغ بالدينار نوع المكافأة ت
وتحدد بارار ما رئ س المجرس عرى ان ە تتجاوز  مكاف ة ربع سنوي  ألعضاء المجرس ١

 ار لك  فا مر ونم دين (1222222)
 سبعمائ  و خم ون ألف دينارشهرياً  (762222) مكاف ة شهري  ل كرت ر المجرس 1

مكاف ة شهري  لموظفم سكرتاري  المجرس  1
والموظف ا   (المحاسر والموظف اإلدار )

 .المكرف ا بش ون المتابع  و تاديق الب اناب

وتحدد بارار ما رئ س المجرس وفاًا لنوع المهم  
 (622222)وقع العم  عرى أن ە تتجاوز ومواق ت وم

 خم مائ  ألف دينارشهرياً 
مكاف ة خاص  لااء الرجان أو المهام األخرى  ٢

 التم يكرف بها أعضاء المجرس أو غ رهم
وتحدد بارار ما رئ س المجرس وفاًا لنوع المهم  

ثالثمائ  ألف دينار لك   (122222)عرى أن ە تتجاوز 
  حال  ولمرت ا خال  ال ن

 

 أحكام اامل :الفصل السابع 
 .لرمجرس تفوي  بعض صالح اتە إلى رئ  ە (:14)املادة 
 .(وقائع كوردستان)، وتنشر فم الجريدة الرسم    ١/١/121١ تعد هره التعر ماب نافرة ما ت ري  (:15)املادة 
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