کۆيارٍ عێراق
ىەرێًَ کٌردسراٌ
سـەرۆک
تڕیار ژيــارە ( ٍ)5سـاڵَ 0202

ةّپێىىٕەوّوەسەغىىّ حّىەپێٍاُىىصە وەەىّەة ى ّىە(یّکّم)ىەٌىىاسسەىە(سەیّم)ەىّەیاغىىاىەغىىّەەکایّحیٕە

ّْەێٍىىٕەکٔەسغىىخانەەٌىىاەەە()١ىەغىىا ٕە٢٠٠٥ىەٌّْىىٔ ەکط وەوەپا تؾىىجەةّەیاغىىاکاەیەەپّەىٌّىىإُە

کٔەسغخانەکّەىّەس ُیؾخِٕەواغایەەەٌاەەە()٨ىەەەەىە٢٠٢١/٤/٢٠ەکطسوویّحٕ،ەة یاەٌاُص ەةّەسەەکطسُٕ:ە ە
ە

ياددهی (:)2

یاسای ژياره ()٣ی ساڵی 0202
یاسای ىاًردەکردٌ ً عەيثارکردٌ ً فرۆشرنَ تەرىەيە نەًذییەکاٌ
نە ىەرێًی كٌردسراٌ  -عێراق

یەکەو:ەکۆٌتاُیاکاُەەکّەحەەحىایتّت،ەُىاوسۆیە،ەیىانەةیىاُە،ەحۆٌىاەکط وەىّەّْەێٍىەەکٔەسغىخان،ەسو یە
وەە طحِىىٕەٌ ىۆ ّحەەوەز ەەح ىەەغىىاٌاُّەغطوؽىىخییّکاُەەّْەێىىً،ەسەحىىٔ َُەةّپێىىەەوّوەسّغ ىڵّحّە

حیٓاُییاُّیەوەز ەەتەسیاەیصەکات،ەةّەٌّّْەُّوحییّکانەْاوەسەەوەغٌّتىاەەةى ّن،ەةیگىٔ زُّوەەوە
ةیفطەؽَ،ەةٌّّةّغخەەةّکاەةطسُٕەُاوسۆیە،ەچەةّەؽێٔەیەڕ غخّوسۆەةێجەیانەىّەڕێگّیەةطی اەیە

ڕێتێصە وەوە.ەةّەٌّّْناُیؼەّْەیّکّەىّەةُّظیِەەوۆحۆٌتێو،ەزەیخەە از،ەزەیخٕەةظوێِّەەوە طیعە

ةٌّّْٔوەحۆەەکاُیّوە،ەؽازیەؽو،ەُّوحىەەغىتەە(کیطەغىیَ)،ەكیىطیەؽىو،ەپخىطەەکیٍیىایە،ەوەّْەە
ةّەٌّْێ ەەحطەکّەوەز ەەتەة یاەیەىّةاەەوەەسەس ت،ەسە طێخّوە.

دًًەو:ەپێٔیػىىخّەوەز ەەحىىەەغىىاٌاُّەغطوؽىىخییّناُەەّْەێىىًەسؾىىخّیەپاؽىى ۆەىّەؽىىێٔەیەڕێٍِاییىىص ە
سەەة ات،ەةّحۆەێمەکّەەْاوحاەةێجەىّ ّڵەسّغڵّحّەحیٓاُیّکىاُەەوّوەةّەٌّّْەُّوحیىاُّیەکّەىّە
ة ّىە(یّکّم)ىەوّمەٌاسسەیّس ەواٌاەەیانەپێ ط وە .ە

ياددهی (:)0
یەکەو:ەّْەەکۆٌتاُیایّکەغّەپێچەەذٔکٍّکاُەەة ّىە(یّکّم)ىەٌاسسەىە()١ىەوّمەیاغایّەة ات،ەةّمە
ؽێٔەیّیەسٔ ەەوەەغظ ەسەسەێج-:

 -1پێتژ ەسُێ ەەس ە یەەىّە()١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ەغّسەٌيیۆنەسیِىاەەکٌّخىطەُّةێىجەوەىّە()٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ەغىێەغىّسە
ٌيیۆنەسیِاەەزیاحطەُّةێج.

 -2وّ ّەەكاز ُخەەکۆٌتاُیىایەغىّەپێچی اەەىّوەغىّەپێچییّەىّەةى یە()٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ەغىێەغىّسەٌيیىۆنە
سیِاەەزیاحطەةٔو،ەوّو ەةّەسووەةّە ٌتّەیەكاز ُخّکّیەغظ یەپێتژ ەسُٕەةّغّەس ەسەغّپێِطێج.

 -3سەغجەةّغّەس طحِەەةّەٌّّْەُّوحییّەْاوەسەکط وەکان.

دًًەو :ەُاوى ەکۆٌتاُیاى ەغّەپێچی اە ەو ەساوەُّکّى ەسەسطێخّ ەىیػخە ەڕەؽٕ ەوەز ەەحە ەغاٌاُّە
غطوؽخییّکانەةۆەٌاوەیەسووەغاڵ،ەوەىیػخّکّەىّالیّنەوەز ەەتەةاڵوەسەکطێخّوە .ە
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ەســـێیەو:ەىّەذىىىا ّحەەسووةىىىاەەکطسُّوەیەغىىىّەپێچییّکإُەواٌىىىاەەەپێ ىىىط وەىّەةىىى ّىە(یّکّم)ىەوّمە
ٌاسسەیّس ،ەوّو ەکۆٌتاُیایەغّەپێچی اەەٌىٔ ّحٕەکىاەکطسُٕەىىێەوەەسە یىطێخّوەەوەڕێگىاەُاسەێىجە

حاەێ ٕەسی ّەچا کییّکإُەسۆىەىّەةٔ ەىەةّەٌّّْەُّوحییّکاُص ەوُّخامەةص حّوە .ە
ياددهی (:)٣

یەکەو:ەکۆٌتاُیىىاەْاوەسەکاەەکىىانەةّپێىىەەذٔکٍّکىىاُەەوّمەیاغىىایّەسەحىىٔ َُەوێػىىخگّیەـطەؽىىىخِەە
غٔحٌُّّەەوەکۆ ایەغٌّتاەکطسُەەةّەٌّْەەُّوحیەەحایتّتەةّەسۆیانەسەوغجەة ّن،ەةّپێەەوّوە
ڕێ ػازییاُّىەىّالیّنەوەز ەەحەەغاٌاُّەغطووؽخیّکاُّوەەپّی ەوەسەکطێج،ەّْەوەْاەسەحٔ َُەةّە

ٌّةّغخەەـطەؽخِەەةّەٌّّْەُّوحییّەْاوەسەکط وەکانەةُّظیِشاُّەةّکطێەةگطن.

دًًەو:ەوّوەکۆٌتاُیایاُّیەکّەىّەةىٔ ەیەغٌّتىاەکطسنەوەـطەؽىخِەەةّەٌّّْەُّوحیىیّەْاوەسەکط وەکىانەکىاەە

سەکّن،ەُاةێجەىّەٌّْانەکاحص ەکاەیەغٌّتاەکطسنەوەـطەؽخِەەةّەٌّّْەُّوحییّەُاوسۆییّکاُیؼەة ّن .ە

سێیەو:ەّْەەکۆٌتاُیایّکەغّەپێچەەذٔکٍّکاُەەة ّیە(سووەم)یەوّمەٌاسسەیّەة ات،ەةّەەپێتژ ەسُێ ەە
س ە یەەةّەة یە()٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ەپێِجەغّسەٌيیۆنەسیِاەەغظ سەسەێج،ەوەىّذىا ّحەەسووةىاەەەکىطسُّوەیە
غّەپێچیّکّ،ەةّەپێتژ ەسُێ ەەس ە یەەکّەةى ەکّیە(ە٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ە)ەذّوتەغىّسەٌيیىۆنەسیِىاەەەغىظ ە

سەسەێج،ەوەڕێگّیەپێِاسەێجەحىاەێ ەەحىطەچا کییّکىاُەەىّەةىٔ ەیەةّەٌّّْەُّوحییّکىانەوُّخىامە
ةص ت،ەىّەّْەسووەذا ّحیؾص ەسەغختّغّەەةّەٌّّْەُّوحییّکاُص ەسە یطێج .ە

ياددهی (:)4

یەکەو:ەکۆٌتاُیاکىىإُەْىىاوەسەکطسنەوەـطەؽىىخِٕەةّەٌّّْەُّوحییّکىىانەوەکۆٌتاُیاکىىإُەغٌّتىىاەکطسن،ە
ةّپێەەذٔکٍّکاُەەوّمەیاغىایّەةّەٌّەحّکىاُەەحُّصەوغىخٕەوەغىّالٌّحیەەوەپاە غىخِەەەیىِگّەوە
کۆُخ ە ەەحۆەیەپاةُّصەسەةَ.

دًًەو:ەّْەەکۆٌتاُیایّکەغّەپێچەەذٔکٍّکاُەەة ّیە(یّکّم)یەوّمەٌىاسسەیّەة ىاتەةّەپێتژ ەسُێ ىەە
س ە یەەىّە()٥٠,٠٠٠,٠٠٠ەپُّخاەٌيیۆنەسیِاەەکٌّخطەُّةێجەوەىّە()١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ەغّسەٌيیىۆنەسیِىاەەزیىاحطە

ُّةێج،ەغظ سەسەێج .ە

سـێیەو:ەىّذا ّحٕەسووةاەەەکطسُّوەیەغّەپێچە،ەکۆٌتاُیاکّەةّەپێتژ ەسُێ ەەس ە یىەەنّەىّە()١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ە
غ ىّسەٌيیىىۆنەسیِىىاەەکٌّخىىطەُّةێ ىجەوەىّە()١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ەغ ىّسەوەپُّخىىاەٌيیىىۆنەسیِىىاەەزی ىاحطەُّةێ ىج،ە
غظ سەسەێج،ەوەڕێگّیەپێِاسەێجەحاەێ ەەحطەچاالکییّکاُەەىّەةٔ ەیەةّەٌّّْەُّوحییّکانەوُّخامە

ةص حّوە.
ياددهی (:)5

وەز ەەحەەغاٌاُّەغطوؽخییّکانەوەوەز ەەتەوەسەغخّەپّیٔەُصیص ەەکانەّْەیّنّیانەةّپێەەپػتۆەیە
وەحایتّحٍُّصیەسۆیان،ەچاوسێطیەپاةُّصەةىٔوُەەکۆٌتاُیاکىانەةّوەٌّەجەوەسّغىڵّحاُّىەىّمەیاغىایّەوە

یاغاەةّەکاەەکاُص ەْاحٔون،ەىّەوّغخۆەسە طن.ە ە
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ياددهی (:)6

وّوەکۆٌتاُیایاُّیەپێؼەسەەچٔ ُصُەەوّمەیاغایّەٌۆ ّتەپێصە ون،ەةّەسەو مەسەةىَەىّەچاالکیّکاُیىان،ە
وەىّەٌاوەیە()٩٠ەُّوەسەڕەەەىّەڕێ ّوحەەسػىخِّەةىٔ ەیەحێتّحىێەکطسُىەەوّمەیاغىایّ،ەسۆیىانەىّ ّڵە

ذٔکٍّکاُەەوّمەیاغایّەسە ُٔخێَِەوەپێٔەیەپاةُّصەسەةَ .ە
ياددهی (:)7

ڕەغىىٍٕە ىىٌٔط ٕەوەةىىاجەةّپێىىٕەیاغىىاەوەپّیىى ەوەەةّەکاەەکىىانەىّەّْەێٍىىٕەکٔەسغىىخان ەىەغێىىط ق،ە

وەەسە یطێج .ە
ياددهی (:)8

س سوەەىەىێ ىىٔ یِّوەەحایتّحٍُّىىصەەةّەیّکالکىىطسُّوەىەسەغ ىیّىەوّوەغ ىّەپێچیاُّىەکّەىّمەیاغىىایّس ە
سەكِٔوغ ى ط ون،ەةّپێ ىٕەذٔکٍّکىىإُەحىىایتّتەةّەة ی ىاەىەغىىظ یٕەْىىاحٔوەىّەیاغىىاىەةٌِّىىایەس س ىىاییّە
غظ ییّکانەەٌاەەە()٢٣ىەغا ٕە١٩٧١ىۀٌّْ ەکط و .ە
ياددهی (:)9

وّ ّەەةّەٌّْىىىەەُىىىاوسۆەپێص ویػىىىخەەُىىىاوسۆیەەس ةىىىیَەُّنىىىات،ەڕێىىىگّەةّەْىىىاوەسەنطسُەەةّەٌّّْە
ُّوحییّنانەسەسەێج .ە

ياددهی (:)22

پێٔیػخّەوەزیطیەغاٌاُّەغطوؽىخییّکانەةّەٌّْىاُّْگٕەىّ ّڵەوەز ەەتەوەالیُّّەپّیٔەُصیىص ەەکانە
ڕێٍِایەەةۆەواغانەحێتّحێ طسُەەذٔکٍّکاُەەوّمەیاغایّەسەەة ات.

ياددهی (:)22

کاەەةّەسەكەەْیچەیاغاەوەة یاەێکەُاکطێجەکّەىّ ّڵەذٔکٍّکاُەەوّمەیاغایّەُاکۆکەةێج.

ياددهی (:)20

وّمەیاغىىایّەىّەەێ ّوحىىەەةاڵوکىىطسُّوەیەىّەەەەُىىاٌّیەـّەٌىىەە(وەكىىایػەەکٔەسغىىخان)س ەحێتّحىىێە

سەکطێج .ە
ە

ىۆیوكانی دهرچٌانذٌ

ىّەپێِاوەس ةیِ طسُەەةّەٌّّْەُّوحییّکانەةّەکٔ خییّکٕەةاشەةۆەْاو حیان،ەوەپاە غخِیانەىّەىىێ ّوحّە

سط پّکىىإُەةّەٌّّْەُّوحییّکىىانەة ىۆەغ ىّەەحُّصەوغىىخٕە ؾىىخٕەوەەی ىِگّ،ەوەڕەسػىىاُصُەەسەەـّح ىەە

یّکػانەىّةّەسەمەکّەحەەحایتّحص ،ەوەكّسەؽّکطسُەەكۆەس اەیە،ەوّمەیاغایّەسەەچٔێِط  .ە
ە

نێچـيـرڤـاٌ تـارزانــی
ســەرۆكـی ىـەرێًـی كـٌردسـرـاٌ
ىـــەًنــێـــر
0202/6/2٣
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کۆيارٍ عێراق
ىەرێًَ کٌردسراٌ
سـەرۆک
تڕیارٍ
ژيـــارە ( ٍ)٣سـاڵَ 0202
ةّپێٕەوّوەسەغّ حّىەپێٍاُصە وەەىّەةى ّىە(ەیّکّمە)ىەٌىاسسەىە(ەسەیّمە)ەىّەیاغىاىەغىّەەکایّحیٕە

ّْەێٍٕەکٔەسغخانەەٌاەەە(ە١ە)ىەغا ٕە٢٠٠٥ىۀٌّْ ەکط و،ەة یاەٌاُص ەةّەسەەکطسُٕەة یاەیەەٌاەەەە()٤ىە

غا ەە٢٠٢١ىەپّەىٌّإُەکٔەسغىخانەکّەىّەس ُیؾىخِٕەواغىایەەەٌىاەەە(ە٩ە)ىەەەەىە٢٠٢١/٤/٢١ەپّغىُّصىە
کطسووە .ە

تڕیاری رۆژٍ رۆژنايەگەریی کٌردی
یەکەو:ەەەەىە(ە٢٢ە)ىەُیػإُۀٌّْوەغا ێکەةّەەەەىەەەەُاٌّ ّەیەەکٔەسیەس سەُطێج .ە

دًًەو:ەالیُّّەپّیٔەُصیىص ەەکانەوەسەز اکىإُەڕ ّیاُىصنەوەەەەُىاٌّو ُە،ەوەکەةىۆُّیّکٕەُیؾىىخیٍاُەە
یاسىەوّمەەەەەەةّەزەڕ سە طنەوەذ ٌّٔحٕەّْەێًەْاوکاەەسەةێجەةۆەیاسکطسُّوەى .ە

سێیەو:ەپێٔیػخّەوُّخٌُّٕٔەوەزیط نەوەالیُّّەپّیٔەُصیص ەەکانەوّمەة یاەەەحێتّحێەة ّن.ە ە

چـــــٌارەو:ە وّمەة یىىىىىاەەەىّەڕەەىەسەەچىىىىىٔوُیّوەەکىىىىىىاەیەپێىىىىىصەکطێجەوەىّەڕەەُىىىىىاٌّىەـّەٌىىىىىىەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
ە

(وەكایػەەکٔەسغخان)س ەةاڵوسەکطێخّوە.ە ە

ىۆیوكانی دهرچٌانذٌ

ةىىۆەةّەـّەٌىىەەُاغىىاُصُٕەڕەەىەڕەەُىىاٌّ ّەیەەکىىٔەسی،ەکّەیّکّمەەٌىىاەەىەڕەەُىىاٌّىە(کٔەسغىىخان)ە

ىّالیّنە(ٌیلص سەٌیصذجەةّسەسان)ىّوەەىّە()٢٢ىەُیػاُەە١٨٩٨ەىّەكاْیطەەسەەچٔوە،ەةىۆەڕێظ ىطحَەىّوە
ڕە ّەٌێژوویىىەەوەةّەچىىاوەىەکّەڕەەُىىاٌّ ّەیەکىىٔەسیەەىّەپاە غىىخِٕەزٌىىانەوەکٔىخىىٔەەوەپیؾىىىّىە

ڕەەُىىاٌّ ّەیەەوەةاڵوکىىطسُّوەىەّْغىىخٕەُّحّوەیىىەەوەُیؾىىخیٍاُیەەوەةّەەەوەپێؾىىتطسُەەکۆٌّ گىىاس ە

ةیِٔیّحە،ەوّمەة یاەەەسەەچٔێِط .ە ە

نێچـيـرڤـاٌ تـارزانــی
ســەرۆكـی ىـەرێًـی كـٌردسـرـاٌ

ىـــەًنــێـــر
0202/5/٣2
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کۆيارٍ عێراق
ىەرێًَ کٌردسراٌ
سـەرۆک

فەريانَ ىەرێًَ
ژيـــارە ( ٍ)264سـاڵَ 0202
ةّپێٕەة ّىە(سووەم)ىەٌاسسەىە(پێِخّم)ىەیاغاىەسەغىخّىەغىّەةّسۆىەٌىاـٕەٌىطە ەىّەّْەێٍىٕە
کٔەسغخانە–ەغێط قەەٌاەەە()٤ىەغا ٕە٢٠١٠ەوەة یاەىەەٌىاەەە()٥ىەغىا ٕە٢٠٢١ىەپّەىٌّىإُەکٔەسغىخانە
سەەةاەەىەپّغُّصکطسُٕەپا وحِٕەغّەەکٕەسەغخّىەغّەةّسۆىەٌاـٕەٌطە ەىّەّْەێٍٕەکٔەسغخانە:ە

ة یاەٌانەس ەةّ :ە

 -١س ٌّزە ُصىەةّەێظە(ٌِٕەیٔذِاەیاكٔ)ەةّەغىّەەکٕەسەغىخّىەغىّەةّسۆىەٌىاـٕەٌىطە ەىّەّْەێٍىٕە
کٔەسغخانەةّەپيّىەةطی اەىەوەز ەەت.

 -٢وّمەـّەٌاُّەىّەەەەىەسەەچٔوُیّوەەحێتّحێەسەکطێج .ە

نێچـيـرڤـاٌ تـارزانــی
ســەرۆكـی ىـەرێًـی كـٌردسـرـاٌ

ىـــەًنــێـــر
0202/6/٣
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سـەرۆکایەذَ ئەنجٌيەنَ ًەزیراٌ
ژيارە  7٣07 :نە 0202/6/02

پؾختّغجەةّەذٔکٍّکاُەەة ّیە(یّکّم)ەىّەٌاسسەیە(چوەوەپێِخّم)ەىّەیاغىایەوەز ەەحىەەسٔێِىصُەە

ةىىا ەوەحىىٔێژیِّوەیەز ُػىىخەەّْەێٍىىەەکٔەسغىىخان-غێىىىط قەەٌىىاەەە()١٠یەغىىا ەە٢٠٠٨یەٌّْىىٔ ەکط و،ەوە

ٌاسسەیە()٥٠ەىّەیاغایەسظٌّحىەەؽاەغىخاُەەەٌىاەەە()٢٤یەغىا ەە١٩٦٠یەٌّْىٔ ەکط و،ەوەةى ّیە()٣ەىّە

ٌاسسەیە(ّْؽخّم)ەىّەیاغایەوُّخٌُّٔەەوەزیط ُەەّْەێٍىىەەکٔەسغىخان-ەغێىىط قەەٌىاەەە()٣یەغىا ەە
١٩٩٢یەٌّْىىىىٔ ەکط و،ە وُّخىىىىٌُّٔەەوەزیىىىىط نەىّەکۆةىىىىٔوُّوەیەواغىىىىایەەسىىىىۆیەەٌىىىىاەەە()٥٣ەىّە
ڕێ ّوحە٢٠٢١/٣/١٠ەوّمەپّی ەوەیەسەەکطس:ە ە

ياددەی (:)2

پەیڕەًی ژيارە ()22ی ساڵی 0202
پەیڕەًی پێذانی يۆڵەذی خٌێنذٌ نە ىەرێًـی کٌردسراٌ-عێـراق

وەز ەەحىىەەسٔێِىىصُەەةىىا ەوەحىىٔێژیِّوەیەز ُػىىخەەّْەێٍ ىىەەکٔەسغىىخان-ەغێىىىط قە(کّەىٌّّوسو ەىّمە

پّی ى ەوەس ەةّەوەز ەەتەُىىاویەسێىىج)ەغىىا ُّەپىىێؼەسەغىىختێ طسُەەغىىا ەەسٔێِىىصنەوّمەز ُیاەیی ىاُّیە
سىىىٔ ەەوەەسەس حّەغىىىّەحّمەوەز ەەحّکىىىانەوەالیُّّکىىىاُەەُّةّغىىىخط وەةّەوەز ەەتە(کّەىٌّّوسو ەىّمە

پّی ەوەس ەةّەالیُّەەپّیٔەُصیص ەەُاویانەسێج)ەوەىّەٌا تّڕیەـّەٌەەوەز ەەتەةاڵوەسەکطێخّوە:

یەکەو:ەىیػىىخەەوّوەپػىىتۆڕییاُّیەکّەىّەز ُ ۆکىىاُەەّْەێٍ ىىەەکٔەسغىىخانەسەغىىخّةّەنەةىىۆەسٔێِىىصُەە
سةيۆٌەەةا ەوەٌاغخّەەوەسکخۆە .ە ە

دًًەو:ەىیػىىىىخەەز ُ ىىىىۆەوەس ٌّزە وەکىىىىاُەەسٔێِىىىىصُەەةىىىىا ەىّەسەەەوەیەو تەکّەىّالیّنەوەز ەەتە
ةاوەڕپێ ط ون .ە

سێیەو:ەڕێٍِاییّکاُەەیّکػاُ طسُەەة و ُاٌّکان.

چٌارەو:ەوّمەپّی ەوەەوەڕێٍِاییّکاُەەحێتّحێ طسُەەوّمەپّی ەوە .ە
ياددەی (:)0
یەکەو:ەالیُّەەپّیٔەُصیص ە،ەىّەغىّەەحایەٌّْىٔوەغىا ێ ەەسٔێِصُىص ەپێص ویػىخییّکاُەەىّە(پػىتۆڕی،ە
ەٌاەەیەکٔەغىییّکاُەەسٔێِىصن،ەحىۆەیەة و ُىاٌّ،ەوەةىاةّحەەحىٔێژیِّوەیەٌاغىخّەُاٌّەوەحێىىظیە

سکخۆە )ەسەس حّەوەز ەەحەەپالُص ُان.ە

دًًەو:ەوەز ەەتەىّ ّڵەوەز ەەحەەپالُص ُان،ەغا ُّەپالُێ ەەُاوەُصیەةۆەەٌاەەیەکٔەغییّکاُەەسٔێِصنە
وەپػتۆڕییّکانەوەحۆەیەة و ُاٌّکىانەةىۆەالیُّّەپّیٔەُصیىص ەەکانەس سەُىێَ،ەُاةێىجەىّەسەەەوەیە
وّوەپالُّەٌۆ ّحەەسٔێِىصنەةىصەێج،ەحىگّەىّوەزەٌىاىّەـّەٌییىاُّیەکّەىّالیّنەو حىانەوەز ُ ىۆەوە

س ٌّزە وەکاُەەسٔێِصُەەةا ەىّەسەەەوەیەّْەێًەسەةّسؾىطێَەوەوەز ەەتەڕ یاُىصە ّیُّێج،ەیىانە
وّوەزەٌاىّەـّەٌییاُّیەکّەىّالیّنەو حانەوەز ُ ىۆەوەس ٌّزە وەکىاُەەسٔێِىصُەەةىا ەىّەسەەەوەیە

ّْەێًەسەةّسؾطێَەیانەڕ سە ّیُّطێَ،ەوەةاوەڕپێ ط ونەىّالیّنەوەز ەەت.ە
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سێیەو:ەوّوەپالُّیەکّەىّەة ّیە(سووەم)یەوّمەٌاسسەیّس ەواٌاەەیەپێ ىط وە،ەىّەٌىاوەیّکەکّەغىا ُّەىّە
کۆحایەەٌاُگەە(واس ە)ەحێتّڕەُّکات،ەالیُّّەپّیٔەُصیص ەەکاُەەىێەوا اس ەەسەکطێخّوە.ە

چــٌارەو:ەةىىۆەسٔێِىىصُەەسەەەوەیەو ت،ەوەز ەەحىىەەپالُىىص ُانەُىىاوەوەەٌىىاەەیەوّوەـّەٌىىاُتّە ُّەسەس حّە
وەز ەەتەکّەىّەپێؾت کێەەةّسەغخٓێِاُەەٌۆ ّحەەسٔێِصُص ەغّەکّوحٔوەةٔون،ەىّەٌاوەیّکىص ەکّە

غا ُّەىّەکۆحایەەٌاُگەە(ذٔزەیط ن)ەحێتّڕەُّکىات،ەةىۆەوّوەیەوەز ەەتەسەغىێەەسٔێِىصُیانەةىۆە
ة احّوەەوەالیُّّەپّیٔەُصیص ەەکاُیؼەڕێ اەیەپێص ُەەٌۆ ّحەەسٔێِصُیانەةۆەوُّخامەةصەنەةّپێەە
وّمەپّی ەوە.ە

پێـنجەو:ەةۆەسٔێِصنەىّەُاوەوەیەو ت،ەحُّٓاەپێص ُەەالەیەُّةىٔوُەەالیُّىەەپّیٔەُصیىص ەەپێٔیػىخّەةىۆە
ٌّةّغخەەةّؽص ەی طسنەىّەپێؾت کێەەوەە طحَەىّەچٔ ەچێٔەیەپالُەەپّغُّصکط و.ە ە

ياددەی (:)٣

یەکەو:ەةّەـّەٌاُەەوەزیطەیانەغّەەکەەالیُّىەەپّیٔەُصیىص ە،ەىیىىژُّیّکەەُاوەُىصیەةّەُىاویە(ىیىىژُّیە
ٌۆ ّحەەسٔێِصن)ەپێ صێج،ەةّەغّەەکایّحەەـّەٌاُتّەێکەکّەپيّیەىّەةّڕێٔەةّەیە ؾخەەکٌّخىطە
ُّةێج،ەىّ ّڵەسووەوُّىص مەکّەپىيّیەوەزیفییىانەىّە(ةّڕێىٔەةّە)ەیىانەْاوحىایەوّوەپىيّیّەکٌّخىىطە

ُّةێجەوەیّکێ یانەةّەالیُّەەکّمەّْ گطیەة و ُاٌّیەةّکاىۆەیۆسەةێىجەىّەةىٔ ەیەیاغىا،ەحىگّەىّە
وەز ەەحىىەەسٔێِىىصُەەةىىا ەوەحىىٔێژیِّوەیەز ُػىىخەەکّەپێٔیػىىخّەغىىّەحّمەغىىّەەکەوەوُّىىص ٌاُەە

ىیىژُّکّەپيّیانەىّە(ةّڕێٔەةّەیە ؾخە)ەکٌّخطەُّةێج.ە

دًًەو:ەوّوەىیىژُّیّیەىّەةى ّیە(یّکّم)یەوّمەٌىاسسەیّەواٌىاەەیەپێ ىط وە،ەوەسةیِىەەوّوەس و کاەییىاُّە
سەکىىاتەکّەىّالیّنەـّەٌىىاُتّە ُەەالیُّّەپّیٔەُصیىىص ەەکانەةىىۆەٌىىۆ ّحەەسٔێِىىصنەىّەُىىاوەوەەوە

سەەەوەیەو تەپێؾ ّشەسەکطێَ،ەىّ ّڵەس ِیاةٔونەىّەّْةٔوُەەوّوەٌّەحاُّیەکّەىّمەپّیى ەوەە
وەڕێٍِاییّکاُیص ەسیاەیەکط ون.ە ە

سێیەو:ەىیىژُّیەواٌاەەپێ ط وەىّەة ّیە(یّکّم)یەوّمەٌاسسەیّەڕ غتاەسەکاُەەةّەکۆُٔوغێکەةىۆەوەزیىطە
یانەغّەەکەەالیُّەەپّیٔەُصیص ەەةّەزەسەکاحّوە،ەةّەٌّةّغخەەپّغُّصکطسُە.ە

چٌارەو:ەىیىىژُّیەْىاوةّشەىّەُێىٔ نەوەز ەەتەوەوەز ەەحىەەپالُىص ُانەپێ ىصەْێِطێج،ەةّەغىّەەکایّحەە
ـّەٌاُتّەێکەىّەوەز ەەحەەسٔێِصُەەةا ەوەحٔێژیِّوەیەز ُػخەەکّەپيّکّیەىّەةّڕێٔەةّەیە ؾخەە

کٌّخىىىطەُّةێىىج،ەةىىۆەوەسةیِی طسُىىەەوّوەحاُىىاُّیەکّەىّغىىّەەوُّخىىاٌەەپّغىىُّصکط ویەةىى ّیە

(غێیّم)یەوّمەٌاسسەیّەپێؾ ّشەسەکطێَ.ە ە

ياددەی (:)4
وەزیطەیانەغّەەکەەالیُّىەەپّیٔەُصیىص ەەٌىۆ ّحەەسٔێِىصنەىّەُىاوەوەەیىانەسەەەوەیەو تەسەس تەةّە

ـّەٌاُتّەە ةّۀٌوچّەوەسەەٌا ّەحێگیطەکىانەةّپێىەەیاغىاەوەڕێٍِىاییّەکاەپێ ط وەکىانەةّمەٌّەحىاُّیە
سٔ ەەوە :ە
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یەکەو:ەسەةێجەپيّیەوەزیفەەـّەٌاُتّە،ەىّەپيّەیّکەوەسٔ ەحطەةێجەةّپێىەەسؾىخّیەکىاەپێ ط ویەپىيّیە
وەزیفەەوۀٌوچّ،ەکّەىّەپاؽ ۆیەیاغایۀٌوچّیەـّەٌاُتّە ُەەسەو ّتەوەکّەحەە ؾخەەەٌىاەەە

()٢٢یەغا ەە٢٠٠٨س ەواٌاەەیەپێ ط وە.ە ە

دًًەو:ەوەزیطەوەوّو ُّیەکّەىّمەپيّیّس ن،ەوُّص ٌاُەەپّەىٌّانەوەوُّخٌُّٔەەپاەێظ اکىان،ەوەغىّەەکەە
یّکّەکاە ێ ییّکىىان،ەوەغىىّەحّمەـّەٌىىاُتّە ُەەسىىاوەنەپىىيّیە(ةىىا /أ)ەوەپىىيّیە(ةىىا /ب)،ەحىىاەىّوە
پيّیّس نەُاحٔ َُەس و یەٌۆ ّحەەسٔێِصنەة ّن.ەةّەپێچّو ُّوەەة و ُاٌّکاُیانەیّکػىانەُاکطێىجە

وەْیچەٌافەوەویٍخیاز حێ یانەپێِاسەێج،ەذٔکٍّکاُەەوّمەة ّیّەذا ّحّکاُەەپێؼەةّەکىاەةٔوُەە

وّمەپّی ەوەەُا طێخّوە.

ســێیەو:ەـّەٌىىاُتّەەسەةێىىجەة و ُىىاٌّیەىّەز ُ ىىۆەیىىانەس ٌّزە وەیّکەوەە طحتێىىجەکّەىّالیّنەوەز ەەتە
ةاوەڕپێ ط وەةێجەوەڕ غخاُصنەیانەیّکػاُ طسنەةۆەة و ُاٌّکّیىانەکط ةێىج،ەوەسەةێىجەة و ُىاٌّەوە

پػتۆڕیەەسٔێِصُەەـّەٌاُتّەەپّیٔەُصیەةّەپػتۆڕیەەة و ُاٌّیەسٔێِصنەوەکاەیەـّەٌىاُتّەەوەە
ّْةێج،ەـّەٌاُگّکّؽەەپێٔیػخەەةّمەة و ُاٌّەوەپػتۆڕییّەّْةێج.ە ە

چٌارەو:ەـّەٌاُتّەەسەةێجەىّەڕەەیەس و کطسُەەٌۆ ّحەەسٔێِصنە()٢ەسووەغاڵەسظٌّحەەکطسەکىەەىّەڕ ەەە
حّو وکطسةێجەپاشەوەە طحِەەسو ییَەة و ُاٌّیەپّغُّصکط وی.ە ە

پێنجەو:ەـّەٌاُتّەەسەةێجۀُوغط ویەوەە طحَە(كتٔل)یەىّەیّکێکەىّەز ُ ۆەوەس ٌّزە وەکاُەەسٔێِصُەە
ةا ەةاوەڕپێ ط وەىّالیّنەوەز ەەتەةّسەغخٓێِاةێج.ە

شەشــەو:ەـّەٌىىاُتّەەُاحٔ ُێىىجەةىىۆەةّسەغىىخٓێِاُەەة و ُىىاٌّیەةّکىىاىۆەیۆسەس و یەٌىىۆ ّحەەسٔێِىىصنەىّە

سەەەوەیەغێىط قەة ات .ە
ياددەی (:)5
الیُّەەپّیٔەُصیص ەەةّەٌّْاُّْگەەىّ ّڵەوەز ەەت،ەةٌِّاکاُەەپێؾت کێەةۆەپێص ُەەٌۆ ّحەەسٔێِصنە

س سەُێَەوەغیػخٍەەسا تُّصیەپّیى ەوەسەکطێىج،ەةّەڕەچىاوکطسُەە(کىۆٍُطەیەةّکىاىۆەیۆس/ەٌاغىخّە،ە
غىىا ُەەسىىظٌّت،ەحىىٔێژیِّوەیەز ُػىىخە،ەحٔ ُػىىخەەزٌىىاُەەویِگيی ىىظی،ەچىىاوپێ ّوحَ)ەىّ ّڵەپێىىص ُەە

وّوىّویّتەةىىۆەوّوەـّەٌىىاُتّە ُّیەحٌُّّیىىانەکٌّخىىىطە،ەّْەوەْىىاەّْەەپێىىٔەەێ ەەسی ى ّەکّەالیُّ ىەە

پّیٔەُصیص ەەسیاەیەسەکات.ەە

ياددەی (:)6

یەکەو:ەوّوەـّەٌاُتّەەیەٌۆ ّحەەسٔێِصنەوەەسە طێجەسەةێجەپاةُّصیەوّمەسا ُّیەسٔ ەەوەەةێج :ە
 -١ەپاةُّصةٔونەةّەةّ ێِِاٌّەوە طێتّغخەەحایتّتەةّەٌۆ ّحەەسٔێِصن.

ٌّ -٢ەجەُییّەپاةُّصیەەسظٌّح ىطسنەىّەسو یەةّسەغىخٓێِاُەەة و ُىاٌّەىّەس ٌٔسەز اکىاُەەذ ىٌّٔحەە
ّْەێٍىىەەکٔەسغىىخانەىّەٌّْىىانەوّوەـّەٌىىاُگّیّەةێىىجەکّەىّەغىىّەەحاس ەٌىىۆ ّحەەسٔێِىىصُّکّیەىىىێە

وەە طحٔوە،ەةّ ٔەةّپێىەەپێٔیػىخەەغىٔوسەىّەڕ ەەکّیەوەەسە یطێىجەىّەـّەٌاُگّکىاُەەّْەێٍىىەە

کٔەسغخان-ەغێىط ق.ە ە
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 -٣پێؾ ّؽى طسُەەسەغىىخّةّەێ ەەس ە یىىەەکّەةى ەکّیەالُىىەەکّمەةاەحّكىىایەحێچىىٔویەسٔێِىىصنەوەوّوە
سەەٌا ّەوەسّەحییاُّەةێجەکّەىّەٌاوەیەٌۆ ّحەەسٔێِصُّکّیەوەەیصە طێج .ە

 -٤ىّەوّغخۆ طحِەۀٌّْوەوّوەحێچٔوەەس ە ییاُّیەکّەىٌّىاوەیەسٔێِصُّکّیىص ەةىۆیەسّەجەکىط وە،ەةّە
ٌىىٔوچّیەٌاُگاُّؽىىّوەەىّەذىىا ّحەەغىىّەُّکّوحَ،ەحىىگّەىّەذا ّحّکىىاُەەغىىّەُّکّوحَەةّەْىىۆیە
ُّسۆؽییّوەەکّەڕێگطةێجەىّەةّەسەو ٌتٔونەىّەسٔێِىصنەةّپێىەەڕ پىۆەحەەپظیؾى یەەپّغىُّصکط وە

ىّالیّنەىیىژُّیەپظیؾ ەەـّەٌەەپػتۆڕەوە،ەوەیانەةّەْۆیەوّوەذا ّحّەکخىٔپ ُّیەکّەسەةىِّەڕێگىطە

ىّەةّەسەمەةّەسەو ٌتٔوُەەسٔێِصن.ە

دًًەو:ەوەسەکىىاەیەەسا ّکىىاُەەةىى ّیە(یّکّم)یەوّمەٌىىاسسەیّەةّپێىىەەڕێٍِىىایەەحێتّحێ طسُىىەەوّمە
پّی ەوەەسەغخِیؾانەسەکطێج.ە ە

ياددەی (:)7

یەکەو:ەوەزیطەیانەغّەەکەەالیُّەەپّیٔەُصیص ە،ەسەحٔ ُێجەٌۆ ّحەەسٔێِصُەەـّەٌاُتّەەسەێژەة ىاحّوەە
ىّەکىىىاحەەپێٔیػىىىخص ەوەپا تؾىىىجەةّەپؾىىىخگیطیەس ٌّزە وەیەسٔێِىىىصُەەـّەٌىىىاُتّە،ەةّەٌّەحێىىىکە
ـّەٌىىاُتّەەپىىێؼەکۆحاییٓىىاحِەەٌىىاوەیەٌىىۆ ّحەەسٔێِىىصُّکّیەس و کىىاەیەپێؾىى ّشەة ىىات،ەوە

سەێژکطسُّوەیەٌاوەیەٌۆ ّحەەسٔێِصُەەٌاغخّەەوەسکخۆە ەةّمەؽێٔەیّەسەةێج :ە

 -١سەێژکىىطسُّوەیەیّکّمەةىىۆەٌىىاوەیّکەسەةێىىجەکّەىّە()٦ەؽىىّشەٌاُىىپەحێىىتّڕەُّکىىاتەىّەڕێ ّوحىىەە
کۆحاییٓاحِەەٌاوەیەٌۆ ّحەەسٔێِصنەسەغختێصەکات،ەةّۀٌوچّیەةِّڕەحىەەوەسەەٌىا ّەحێگیطەکىانە

سەةێج.ە ە

 -٢سەێژکطسُّوەیەسووەمەةۆەٌاوەیە()٦ەؽّشەٌاُپەسەةێجەىّەڕێ ّوحەەکۆحاییٓىاحِەەسەێژکىطسُّوەیە
یّکّمەسەغختێصەکات،ەةّۀٌوچّیەةِّڕەحەەوەسەەٌا ّەحێگیطەکانەسەةێج.ە

 -٣سەێژکطسُّوەیەغێیّمەةۆەٌاوەیە()٦ەؽّشەٌاُپەسەةێجەىّەڕێ ّوحەەکۆحاییٓىاحِەەسەێژکىطسُّوەیە
سووەمەسەغختێصەکات،ەةّەةێۀٌوچّەسەةێج .ە

دًًەو:ە ّْەەـّەٌاُتّەێ ەەٌۆ ّحتێصە وەةۆەسٔێِصنەسو یەحّو وةٔوُەەٌاوەیەٌىۆ ّحەەسٔێِىصُّکّیەوە
وّوەسەێژکطسُّو ُّیەکّەىّەة ّیە(یّکّم)یەوّمەٌاسسەیّەْاحٔون،ەسٔێِصُّکّیەحّو وەُّکطسةێجە

وەة و ُىىىاٌّکّیەةّسەغىىىىجەُّْێِاةێىىىىج،ەوّو ەةّەغىىىىّەُّکّوحٔوەس سەُطێىىىىجەةّەڕەچىىىىاوکطسُەە

ذا ّحّکاُەەْاحٔوەىّەة ّیە(یّکّم/ە)٤ەىّەٌاسسەیە()٦یەوّمەپّی ەوەەوەٌىاوەیەسٔێِىصُّکّیەةّە
ٌۆ ّحەەةێۀٌوچّەوّەٌاەەسەکطێج .ە

ياددەی (:)8

ـّەٌاُتّەیەٌۆ ّحتێصە وەةۆەسٔێِصنەىّەسەەەوەیەو تەٌاوەیەپێٔیػخەەپێەسەسەێجەةۆەـێطةٔوُەە
زٌان،ەغّەەڕ یەٌاوەیەٌۆ ّحەەسٔێِصُّکّ،ەةّمەؽێٔەیّیەسٔ ەەوە:
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یەکەو:ەةۆەسٔێِصُەەزٌاُەەویِگيیىظیەٌاوەیە()٦ەؽىّشەٌاُىپ،ەوەسەکطێىجە()٣ەغىێەٌىاُگەەسیى ّیەةىۆە
سەێژة طێخّوە.ە ە

دًًەو:ەةۆەسٔێِصُەەزٌاُّکاُەەسی ّەٌاوەیە()١ەیّکەغاڵ،ەةێەوّوەیەٌاـەەسەێژکطسُّوەیەّْةێج .ە

سێیەو:ەـّەٌاُتّەیەٌۆ ّحتێصە وەةۆەسٔێِىصن،ەٌىاوەیەـێطةىٔوُەەزٌىاُەەپىێەُاسەێىجەوّ ّەەسەەچىٔویە
ز ُ ىۆەیىىانەس ٌّزە وەیّکىىەەسٔێِىىصُەەةىىا یەحىىایتّتەةّوەو حّەةێىىجەکّەسٔێِىىصُّکّیەىىىێەحّو وە

سەکات.ەیانەوّ ّەەسەەچٔویەز ُ ىۆەیىانەس ٌّزە وەیّکىەەسٔێِىصُەەةىا یەحىایتّتەةّەزٌىاُەەوّوە
و حّەةێجەکّەسٔێِصُّکّیەىێەحّو وەسەکات.ە ە

چٌارەو:ەوّوەز ُ ۆەوەس ٌّزە و ُّیەسٔێِصُەەةا ەکّەـّەٌاُتّەیەٌۆ ّحتێصە وەةۆەسٔێِصنەُاچىاەەسەکّنە
ةّەسٔێِصُەەزٌان،ەىّەة ّیە(غێیّم)یەوّمەٌاسسەیّەسەةّسؾطێَ.ە ە
ياددەی (:)9
ٌىىاوەیەٌىىاُّوەیەـّەٌىىاُتّەیەٌۆ ّحتێىىصە وەةىىۆەسٔێِىىصنەىّەسەەەوەیەو تەةّمەؽىىێٔەیّیەسىىٔ ەەوەە
سەةێج :ە

یەکەو:ەٌاوەیەٌاُّوەیەـّەٌاُتّەیەٌۆ ّحتێصە وەىّەو حەەسٔێِصنەُاةێجەپچطپچ ەةێج.ە
دًًەو:ەەةۆەسٔێِصُەەٌاغخّەەٌاوەیەٌاُّوەەىّە()١ەیّکەغا ەەوّکاسیٍەەکٌّخطەُّةێج.ە

سێیەو:ەةۆەسٔێِصُەەسکخۆە ەٌاوەیەٌاُّوەەىّە()٢ەسووەغا ەەوّکاسیٍەەکٌّخطەُّةێج.ە ە
ياددەی (:)22
یەکەو:ەوەزیطیەسٔێِصُىىەەةا ەوەحٔێژیِىّوەیەز ُػخەەسەغّ حەەوّەٌاەکطسُەەة و ُاٌّیەةا ە(ٌاغخّەە
وەسکخىىۆە )یەوّوەـّەٌىىاُتّە ُّیەّْیّەکّەىّەکىىاحەەٌىىۆ ّحەەْىىاوە ەەْاوغىىّەەة و ُاٌىىىّکاُیانە

ةّسەغىجەْێِاوەەىّەڕێ ّوحەەسەەچٔوُەەـّەٌاُەەوەز ەیەةّپێىەەوّمەپّی ەوە،ەىّغّەەس و کاەیە
وەپێص ویػخەەالیُّەەپّیٔەُصیص ەەةّمەٌّەحاُّیەسٔ ەەوە:

 -١ة و ُاٌّکاُیانەىّوەز ُ ۆیاُّەةّسەغجەْێِاةێجەکّەىّالیّنەوەز ەەحەەسٔێِصُەەةا ەوەحٔێژیِّوەیە
ز ُػخەەس ُتێِىط وەەوۀٌّْوەٌّەحّکاُەەسی ّیەةّسەغخٓێِاُەەة و ُاٌّەوەڕ غىخاُصُەەة و ُىاٌّیە

حێص ةێجەوّ ّەەة و ُاٌّکّیەىّەسەەەوەیەو تەةّسەغجەْێِاةێجە.

 -٢پێٔیػخّەة و ُاٌّکّیەىّەٌّْانەپػتۆڕێخەەةێجە.

ْ -٣ىىیچەپاةُّىىصةٔوُێ ەەس ە یىىەەىّغىىّەەذ ىىٌّٔتەسەوغىىجەُّکىىاتەحىىایتّتەةّەٌىىاوەیەحّو وکطسُىىەە
سٔێِصُّکّی.

 -٤پاةُّىىىصەةێىىىجەةّەسظٌّح ىىىطسنەىّەس ٌّزە وەکىىىاُەەذ ىىىٌّٔحەەّْەێٍىىىەەکٔەسغىىىخانەکّەالیُّىىىەە
پّیٔەُصیص ەەةۆیەسیاەیەسەکاتەةّپێەەپێص ویػخەەپػتۆڕیەەوەڕ ەەکّی.

دًًەو:ەذٔکٍّکاُەەوّمەٌاسسەیّەوّوەذا ّحاُّەسە ىطێخّوەەکّەپىێؼەچىٔوُّەةىٔ ەیەحێتّحێ طسُىەەوّمە
پّی ەوەەّْةٔونەەىّەسو یەس ِیاةٔونەىّەّْةٔوُەەوّوەٌّەحاُّیەکّەىّەة ّکىاُەەغىّەەوەیەوّمە

ە

ٌاسسەیّس ەْاحٔوە.ە ە
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ياددەی (:)22
کاەەةّەْیچەڕێٍِایەەوەة یاەێکەُاکطێجەپێچّو ُّیەذٔکٍّکاُەەوّمەپّی ەوەەةێج .ە
ياددەی (:)20
وەز ەەتەڕێٍِایەەپێٔیػجەةۆەواغانەحێتّحێ طسُەەوّمەپّی ەوەەسەەسەکات.ە ە
ياددەی (:)2٣
وّمەپّی ەوەەىّەڕەەیەةاڵوکطسُّوەیەىّەڕەەُاٌّیەـّەٌەە(وەكایػەەکٔەسغخان)ەحێتّحێەسەکطێج .ە

يەسرًر تارزانی
سـەرۆکی ئەنجٌيەنی ًەزیراٌ

ىۆیەکانی دەرچًٌنی ئەو پەیڕەًە
ىّەپێِاوەةّەەەوەُصٗەە ؾخەەوەڕێ شػخِەەٌۆ ّحەەسٔێِصنەةّپێەەپێص ویػخەەالیُّىەەپّیٔەُصیىص ەە

ىّەڕێگایەٌّْاُّْگەەُێٔ نەوەز ەەحەەسٔێِصُەەةىا ەوەحىٔێژیِّوەیەز ُػىخەەەوەوەز ەەحىەەپالُىص ُانەە

ىّ ّڵەالیُّّەپّیٔەُصیص ەەکاُەەسی ّەةۆەسیاەی طسُەەپالنەوەوّوەپػتۆڕی٘اُّیەةۆە ّؽّپێص ُەەةاز ڕیە
کىىاەیەّْەێٍىىەەکٔەسغىىخانە ىىطُگَ،ەّْەوەْىىاەةىىۆەةّەزکىىطسُّوەیەکىىٔ ێخەەسٔێِىىصنەوەڕەسػىىاُصُەە
سەەـّحەەیّکػانەوەس سپّەوەەٗەەکۆٌّ یّحەەةۆۀٌّْوەـّەٌىاُتّە ُەەکّەحىەە ؾىخەەةّەٌّةّغىخەە
ةّسەغخٓێِاُەەة و ُاٌّیەوّکاسیٍە،ەىّغّەەةٌِّایەپێؾت کێەوەؽّـاـیّتەوەپّی ەوکطسُەەغیػىخٍەە

سا تُّصیەەىّەسەغخِیؾاُ طسُەەپێؾ ّؽ اە ن،ەوّمەپّی ەوەەسەەکط .
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ًەزارەذَ نـاًخـــۆ
ژيارە 22222 :نە 0202/6/2
پا تؾىىجەةّوەسەغىىّ حّیەنّەپێٍىىانەسە وەەىّەٌىىاسسەیە()٧ەىّەپّیىى ەویەەێهشػىىخِەەپاغىىّو ُەەىّەّْەێٍىىەە
نٔەسغخانەەٌاەەە()١٢یەغا ەە٢٠٢١ەوەةّەٌّةّغىخەەەێهشػىخِەەنىاەیەپاغىّو ُەەة یاەٌاُىص ەةّەسەەچٔو ُىصُەە
وّمەەێٍِاییّ:
رێنًايَ ژيارە ( ٍ)6ساڵی 0202
رێنًایی رێكخسرنی پاسەًانی نە ىەرێًی كٌردسراٌ ە

ە

يـاددەی (ْ :)2ێِاُّنایّیە(ةّڕێٔەةّە یّحەەناەوةىاەیەپاغىّو ُە)ەوەڕ غىخّوسۆەةّەوەزیىطیەُىاوسۆەپّیٔەغىجە
سەنطێج.

يـاددەی ( :)0پّیهّەیەەێهشػىخِەەةّەێىٔەةّە یّحەەناەوةىاەیەپاغىّو ُەەىّوەةّشەوەْۆةىاُّەپێىمەسێىجەنّەىّە
پاؽهۆیەەٌاەەە()٣یەوّمەەێٍِاییّەْاحٔوە.
ياددەی (:)٣
 -١وّـػّەێمەسەغجەُیؾىانەسەنطێىجەنّەپىيّیەىّە(غلیىص)ەنٌّخىطەُّةێىجەوەسەەچىٔویەنىۆىیژیەپىۆىیعەیىانە
نۆىیژیەغّەةازیەةێجەةۆەةّەێٔەةطسُەەوّمەةّەێٔەةّە یّحییّ .ە

 -٢وّـػّەێمەوەكەیاەیصەسەەیەةّەێٔەةّەیەناەوةاەیەپاغّو ُەەسەغجەُیؾىانەسەنطێىجەنّەپىيّیەىّە(ٌلىصم)ە
نٌّخطەُّةێجەوەسەەچٔویەنۆىیژیەپۆىیعەیانەنۆىیژیەغّەةازیەةێج.
 -٣ةّەێٔەةّەەوەیاەیصەسەەیەةّەێٔەةّەیەناەوةاەیەپاغّو ُەەىّەالیّنەوەزیطیەُاوسۆەسەغجەُیؾىانەسەنطێىجە
غێ ) (CVةۆەّْەەیّنێهیانەپێؾهّؽەەوەزیطەسەنطێج .ە
نّەةّپێەە()٣ە ە
يـــاددەی ( :)4پێِاغىىىّیەنىىىاەیەةّەێىىىٔەةّە یّحەەناەوةىىىاەیەپاغىىىّو ُەەوەوّەكەوەةّەپطغىىىیاەەحەەةّەێىىىٔەةّەەوە
یاەیىىىصەسەەەوەةّەپطغىىىەەةّؽىىىّنانەىّەالیّنەىیژُّیّنىىىەەحایتّحٍُّىىىصەىّەسیىىىٔ ُەەوەز ەەحىىىەەُىىىاوسۆەةّپێىىىەە
غخاُصەەسی )9001:2015ە(ISOەسیاەیەسەنطێج.
يـــاددەی ( :)5ةّڕێٔەةّە یّحیّنىىىاُەەپاغىىىّو ُەەىّەپاەێظ ىىىاەوەویىىىص ەەەغىىىّەةّسۆنانەةّەغىىىّەحّمەٌىىىیالكەوە
ّْةٔوەناُیىىىانەىّەةّڕێٔەةّە یّحیّنىىىاُەەپىىىۆىیعەسەحط زێِىىىطێَەوەپّیٔەغىىىجەسەنىىىطێَەةّەةّڕێىىىٔەةّە یّحەە
ناەوةىىاەیەپاغىىّو ُەەىّەسو یەسەغىىجەةّنىىاەةٔوُەەةّەێىىٔەةّەەوەیاەیىىصەسەەەنّیەىّەةا ّسىىاُّیەحىىایتّتەةّوە
ةّەێٔەةّە یّحیّ.
ياددەی (:)6

 -١یّنّەوەةّەێٔەةّە یّحیّناُەەپاغّو ُەەىّەیّنّناُەە()٧٠ەوە()٨٠ەّْ صەوەؽێِصەێخّوەەوەغّەحّمەٌىیالكە
وەّْةٔوەناُیانەسە ٔ زەێِّوەەغّەەةّڕێٔەةّە یّحەەناەوةاەیەپاغّو ُە .ە
 -٢ةّەێٔەةّە یّحەەوەیّنّنىاُەەپاغىّو ُەەىّەـّەٌاُىصەیەەپێؾىٍّە ّیەزێطەڤىاُەەوەةّە ىطیەوەـطیىانّوحَە
ّْ صەوەؽێِصەێخّوەەوەغّەحّمەٌیالكەوەّْةٔوەناُیىانەسە ىٔ زەێِّوەەغىّەەةّڕێىٔەةّە یّحەەناەوةىاەیە
پاغّو ُە .ە
 -٣ةىى ّیە(١و)٢یەغىىىّەەوەەىّەٌىىاوەیە()١٨٠ەەەەەىّەەێهّوحىىىەەةاڵونىىطسُّوەیەوّمەەێٍِىىىاییّەىّەەەەُىىىاٌّیە
حێتّحێەسەنطێج .ە
ە
(وەكایػەەنٔەسغخان)ە
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 -٤ىّەسو یەحێتّحىىێەەنطسُىىەەة ى ّیە()٣یەغىىّەەوەەْىىیچەىّوەیّنّەوەةّەێٔەةّە یّحیّنىىاُەەة ى ّیە(١و)٢یە
غّەەوەەىّەـّەٌاُصەیەەپێؾٍّە ّیەزێطەڤاُەەوەةّە طیەوەـطیانّوحَەوەیّنّناُەە()٧٠ەوە()٨٠ەةۆیانەُىیّە
پاغّو نەس ةِێَەةۆەوّوەنّسەوەالیُّاُّیەنّەپّی ەویەەٌاەەە()١٢ەسەیاُگطێخّوەەوّْەەنّسەوەالیُّێهەەحط ە

 -٥یّنّیّنەەەٌێطیاەیەغّەةّسۆەةّەةّڕێٔەةّە یّحەەناەوةاەیەپاغّو ُەەس سەٌّزەێج .ە
ياددەی (:)7

ىی ژُّیّكەپێمەسێجەةّەغىّەەنایّحەەةّەێىٔەةّەیە ؾىخەەسیىٔ ُەەوەز ەەحىەەُىاوسۆەوەوُّىص ٌێخەەُىٔێِّە ُەە
غّەەنایّحەەوُّخٌُّٔەەوەزیط نەوەوەز ەەحەەپێؾٍّە ّەوەـّەٌاُصەیەەپێؾىٍّە ّیەزێطەڤىاُەەوەةّە ىطیەوە
ـطیانّوحَەوەیّنّناُەە()٧٠ەوە()٨٠ەوەةّەێٔەةّەیەپاغّو نەوەیاەیصەسەەەنّیەةۆەوّمەٌّةّغخاُّیەسٔ ەەوە :ە

 -١سەغجەُیؾانەنطسُەەەٌاەەیەپاغىّو نەةىۆەس مەوەسەز انىاُەەذهىٌّٔتەةّەڕەچىاونطسُەەسؾىخّیە(١و)٢یە
پّیطەویەەٌاەەە( .)١٢ە

 -٢سەغجەُیؾانەنطسُەەەٌاەەیەپاغّو نەةۆەةاەە اەوەنّغایّحیّەذظةیّنىانەوەوّوەةّەپطغىاُّیەنّەىّەەیاُىص ە
ٌىاونەوەنىۆچەەسو ییىانەنىىطسووەەیىانەؽىّْیصەةىٔونەةّەڕەچىىاونطسُەەةى ّیە(غىێیّم)ەىّەٌىىاسسەیە()٢یە
پّی ەویەەٌاەەە( .)١٢ە

ژُّیّنەەالوەنەەپێمەسەْێِێجەةٌّّةّغخەەواٌاسەنطسُەەىیػىخەەپاغىّو ُإُەةّپێىەە
 -٣ىیژُّیەةا ەچُّصەىی
ِ
وّوەـۆەٌّیەنّەىّەپاؽ ۆیە()٤یەوّمەەێٍِاییّەسیاەیەنط وە .ە

 -٤پێٔیػىىخّەىیىىژُّیەةىىا ەىّەٌىىاوەیە()١٢٠ەەەەەىّەةّەنىىاەةٔوُەەوّمەەێٍِىىاییّەناەەنىىاُەەنۆحىىایەەةێِێىىجەوە
ةّە پۆەحێمەةّەزیەةهاتەةۆەوەزیطیەُاوسۆەةّەٌّةّغخەەپّغُّصنطسُە .ە

 -٥ىیژُّیەةا ەةّەٌّْاُّْگەەىّ ّڵەةّەێٔەةّەیەناەوةاەیەپاغّو ُەەوەیاەیىصەسەەەنّیەپانػىازیەىّەىیػىخەە
پاغّو ُەەةّەپطغانەنّەىّەسؾخّیە(١ەوە)٢یەوّمەەێٍِاییّەسیاەیەنط وەەوُّخامەسەس ت .ە

ياددەی (:)8

 -١وّوەپاغىىّو ُّیەنّەزیىىاسەسەةىىَەسو یەپانػىىازیەىّەىیػىىخەەپاغىىّو ُانەسە ّەێِىىطێِّوەەةىىۆەغىىّەەٌیالنىىەە
ْێظەناُەەواغایؾەەُاوسۆەةّەٌّةّغخەەغٔوسەوەە طحَەىّەڕ ەەناُیان .ە
 -٢وّوەپاغّو ُّیەنّەزیاسەسەةَەسو یەپانػازیەىّەىیػخەەپاغىّو ُانەىّەوەز ەەحىەەپێؾىٍّە ّەىّەیّنّنىاُەە
()٧٠ەوە()٨٠ەسە ّەێِّوەەةۆەغّەەٌیالنەەوەز ەەحەەپێؾٍّە ّەىّەیّنّناُەە()٧٠ەوە()٨٠ەةّەٌّةّغخەەغىٔوسە
وەە طحَەىّەڕ ەەیان .ە

ياددەی ( :)9وەزیطیەُىاوسۆەةىۆیەّْیّە ۆە ُهىاەیەةهىاتەىّەسؾىخّیەەٌىاەەیە(١ەوە)٢یەپاؽىهۆیەوّمەەێٍِىاییّە
ةّپێەەپێٔیػج.
ياددەی (:)22پێٔیػخّەةّەێٔەةّە یّحەەناەوةاەیەپاغّو ُەەپێگیطەةَەةّەپّی ەویەەٌاەەە()١٢یەغا ەە٢٠٢١ەوەوّمە
ەێٍِاییّ.
حێتّحىىێەسەنطێىىجەوە
ە
يــاددەی ( :)22وّمەەێٍِىىاییّەىّەەەەیەةّەنىىاەةٔوُەەپّیىىطەوەیەەٌىىاەەە()١٢یەغىىا ەە٢٠٢١ە
ىّەەەُاٌّیە(وەكایػەەنٔەسغخان)ەةاڵوسەنطێخّوە .ە
ە

رێثەر أحًذ ە

ًەزیـرٍ نـاًخــۆ ە
2021/6/24
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خشرەی ژيارە ( )2ژيارەی پاسەًانەكانی تەرپرسانی حكٌيی
ژمارەی پاسەوان

ز

پۆست

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١1
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

وەزیر و ئەوانەی بە پلەی وەزیرن
بریكاری وەزارەت
ئەندام پەرلەمان
پارێسگار
سەرۆكی ئەنجومەنی پارێسگا
جێگری پارێسگار
سەرۆكی دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستان
جێگری سەرۆک و ئەندامانی دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستان
سەرۆكی دادگاكان (جگە لە دادگا سەربازییەكان)
دادوەر (جگە لە دادوەری سەربازی)
قائیمقام
بەڕێوەبەری ناحیە
سەرۆكی داواكاری گشتی
ئەندامی داواكاری گشتی
ی
بەڕێوەبەری گشتی لە هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و کاروبار پێشمەرگە

لە كاتی
خزمەت
١1
5
3
8
3
2
6
3
3
2
2
2
3
2
3

بۆ ماوەی ( )١یەک ساڵ
لە دوای خانەنشینی
٢
١
١
٢
١
١
١
١
١
١
١
١

١٦

پشکنەری کارگێڕی لە وەزارەتی ناوخۆ

1

-

خشرەی ژيارە ( )0ژيارەی پاسەًانەكانی تەرپرسە سەرتازییەكاٌ(نە كاذی خسيەخ ً خانەنشینكردٌ)
ز

پلە

1
2
3
4
5

فريق اول
فريق
ليوا
عميد
عقيد

ژمارەی پاسەوان
لە كاتی خانەنشینی
( )2پاسەوان تا لە ژیان ماون
( )2پاسەوان تا لە ژیان ماون
( )1پاسەوان تا لە ژیان ماون
( )1پاسەوان بۆ ماوەی ( )1ساڵ
( )1پاسەوان بۆ ماوەی ( )1ساڵ

ژمارەی پاسەوان
لە كاتی خسمەت
4
3
2
1
1
پاشکۆٍ ژيارە ()٣
پەیکەرٍ رێکخسرنَ تەرێٌەتەرایەذَ کارًتارٍ پاسەًانَ
وەزیطىەُاوسۆ
یاەیصەسەە

ةّؽٕە
پاغّو ُٕە
ةّەپطغان
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ةّؽٕە
یاغایٕ

ةّەێٔەةّە یّحٕەکاەوةاەىەپاغّو ُٕ

ةّؽٕە

ةّؽٕە

ةّؽٕە

ةّؽٕە

پاغّو ُٕە

پاغّو ُٕە

پاغّو ُٕە

کُٔػّ گّە

س مەوەسەز اە

ةاەە اىە

ییّکان

ـّەٌییّکان

ذظةیّکان

کاە ێطىە

ةّؽٕە

ةّؽٕە

ةّؽٕە

ەٌێطیاەى

ووەسةیِٕ

ةّەێٔەةطسُٕە
حۆەى
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پاشکۆٍ ژيارە ()4

ويَنةى رةنطاورةنط
 4×3سم
بة جل و بةرطى

ذێثینی:ەپێویستە ئەم فۆرمە بە كۆمپیتەر پر بكرێتەوە .

ە

ە ە

سةربازى

ُاویەغیاُەەپاغّو ن ە

ە

ةّەو ەیەس ٌّزە ُصن ە

ە

ەٌاەەیەـّەٌاُەەس ٌّزە ُصن ە

ە

ةّەو ە ە

ە

غا ُەەسظٌّت ە

ە

ؽٔێِەەپاغّو ُە ە

ە

پيّ ە

ە

ةّەێٔەةّە یّحەەیانەیّنّ ە

ُاویەغیاُەەوّوەنّغّەنّەپاغّو ُەەىێەەسەنات ە

پيّیەذهٌٔەەیانەذظةەەوّوەنّغّیەنّەپاغّو ُەە
ؽٔێِەەناەنطسُەەوّوەةّەپطغّەذهٌٔەەیانەذظةیّیە
واژوو و ناوى پەنجەمۆرى پاسەوان

وەز ەەت ە
ە

ە
ە

ە

ىێەسەنات ە
ە

نّەپاغّو ُەەىێەەسەنات ە

ىّەس یمەةٔون ە

ە

ە

واژوو و ناوى رێکخەرى فۆرم

واژوو و ناوى بەرێوەبەرى ڕاستەوخۆ

پەسەنذکردنَ نێژنەٍ تااڵ
ئەنذاو

ئەنذاو

ئەنذاو

ئەنذاو

ئەنذاو

ئەنذاو

ئەنذاو

ئەنذاو

سـەرۆکَ نیژنە
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ًەزارەذَ داد
ژيارە 404 :نە 0202/6/22
ە

پا تؾجەةّەٌاسسەىە(/٩ەة ّىەغێیّم)ەىّیاغاىەوەز ەەحٕەس سەەٌىاەەە()١٣ىەغىا ٕە،٢٠٠٧ەةىۆەزیىاحطەڕێ شػىخِٕە

کاەوةاەەکىىإُەحىىایتّتەةّەسەغىىیّکإُەحێتّحێ ىىطسنەوەپاە غىىخِٕەسەکیۆٌێِخّکىىإُەىّەةّڕێٔەةّە یّحیّکىىإُە

حێتّحێەکطسنەىّەّْەێٍٕەکٔەسغخان؛ەوّمەڕێٍِاییٌّانەسەەچٔ ُص .ە

ە

يــاددە (:)2

ڕێنًایی ژيـــارە ( ٍ)2ساڵَ 0202
رێنًایَ پاراسرنَ ً رێکخسرنَ دۆسیەکانَ جێثەجێکردٌە

ةّەپطغىىىەەْىىىۆةّىەسەغىىىیّکانەىّەةّڕێٔەةّە یّحیّکىىىإُەحێتّحىىىێەکىىىطسن،ەّْ صەغىىىخێَەةّەوُّخاٌىىىص ُٕە
ةّسو س چىىٔوُٕەحّو وىەوّوەسەغىىیاُّىەىّەْىىىۆةّەسەەسەچێىىجەوەةىىۆەوّوەٌّةّغىىىخّەحۆٌىىاەێ ٕەحایتّحٍُّىىىصە

ڕێ صەسطێجەوەەٌاەەىەسەغیّکانەحۆٌاەەسەکطێَەةٌّّةّغخٕەپاە غىخِٕ،ەوەەةّەپطغىەەْىۆةّەةّەپطغىیاەیّحٕە

ةىىظەەةىىٔونەیىىاسٔسەسو ەکّوحِىىٕە ّڕ ُىىصُّوەىەسەغىىیّکانەةىىێەْۆک ىاەىەسیىىاەی ط وەیىىاسٔسەووُتىىٔوُٕەپّڕ وەوە

ةّ گُّاٌّکإُەُاوەسەغیّکانەىّەوّغخۆەسە طێج .ە

يــاددە (:)0

الپّڕەکإُەُاوەسەغیّکإُەحێتّحێ طسنەەٌاەەەةُّصىە(حطكیً)ەسەکطێَ.ەەەە ە

يــاددە (:)٣

ەپێٔیػخّەسەغیّکإُەحێتّحێ ىطسنەةّپێىٕەحایتّحٌُّّىصىەةاةّحّکىانەس ةّشەة ىطێَەةّغىّەەحێتّحێ ىاە ُٕە
س سىەٌّْىىانەـّەٌىىاُگّ،ەوەٌّەجەُىىیّەةىىۆەوّمەٌّةّغىىخّەحێتّحێ ىىاەىەس سەحایتّحٍُّىىصەةێىىجەىّیّکەحىىۆەیە

سەغیّکإُەحێتّحێ طسن،ەوّمەس ةّشەکطسُّەةّەـّەٌٕەحێگیطەسەکطێج .ە

يــاددە (:)4

ُاةێجەةّْیچەؽىێٔەیّکەسەغىیّەةىصەێخّەسەغىجەْىیچەکّغىێک،ەوّەکىٕەـّەٌىاُتّەىەحایتّحٍُّىصەەسەغىیّکّە

ةگّیُّێخّەسەغجەالیُّٕەپّیٔەُصیص ە .ە

يــاددە (:)5

پێٔیػخّەُاوەوەُاوُیؾإُەساوەنەكّەزەوەكّەز ەەوەەٌاەەىەحّىّـۆُّکاُیانەىّغىّەەسەغىیّکإُەحێتّحێ ىطسنە

ةِٔوغطێج.ەەە ە

يــاددە (:)6

وّەکىىٕەىێتطغىىط وىەْىىۆةّىەسەغىىیّکاُّ،ەةّسو س چىىٔونەةىىۆە ّڕ ُّوەىەسەغىىیّکانەة ىىاتەوەوەسةیِىىٕەحّو وىە
الپّڕەکإُەسەغیّکّەة اتەپاشە ّڕ ُّوەى .ە

يــاددە (:)7

ةۆەْیچەحێتّحێ ىاەێ ٕەس سەُىیّەّْ تػىخێجەةّەڕێ اەەکىإُەحێتّحێ ىطسنەىّەسەغىیّیّکٕەحێتّحێ ىاەىەکّە
ُّسط وەحّەوّغخۆیەوّوەەوەحایتّحٍُّصەُیّەةّەةیِیِىٕەەوەة یىاەس نەىّەُىاوەڕەکٕەةّحُّٓىا،ەوّ ّەەسەغىیّکٕەةىۆە

ڕو ُّەُّکط ةێجەةّەؽێٔەیّکٕەـّەٌٕەىّةّەەُّةٔوُٕەحێتّحێ اەىەحایتّحٍُّص .ە

يــاددە (:)9

وّمەڕێٍِاییّەحێتّحێەسەکطێج،ەىّڕەەیەةاڵوکطسُّوەىەىّەڕەەُاٌّىەـّەٌٕە(وەكایػٕەکٔەسغخان).

فەرسەخ أحًذ عثذانهو
ًەزیــری داد
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ًەزارەذَ داراریَ ً ئاتًٌرٍ
ژيارە 4588 :نە 0202/6/8

پا تؾىىىجەةّۀُوغىىىط ویەغىىىّەەکایّحەەوُّخىىىٔوٌُّەەوەزیىىىط نەەٌىىىاەە/ە٣٥١١ىّە٢٠٢١/٤/٦ەة یىىىاەسە ە

ةّسەەکطسُٕەوّمەەێٍِاییّە -:ە

ڕێنًایی ژيارە( )7ساڵَ 0202
ذایثەخ تە(فەريانثەرانی ناًەراسد ً خٌارًًی عێراق)

ە

 -١غّةاەەتەةّوەـّەٌاُتّە ُّیەىّەُاوەە غجەوەسٔ ەوویەغێط قەىّغّەەٌیالکىەەذ ىٌّٔحەەغێط كىٕە
ـیصە ڵەٌیالکیانە ىٔ زە وەحّوەەیىاسٔسەسە ىٔ زەێخّوەەةىۆەذ ىٌّٔحەەّْەێٍىەەکٔەسغىخانەةّپێىٕە

پێٔیػخەەس مەوەسەز اکانە،ەپێٔیػخّەْاوؽێٔەیەْاوحاکاُیانەىّەـّەٌاُتّە ُەەذ ىٌّٔحەەّْەێٍىەەە

کٔەسغخانەٌاٌّ ّیانەىّە ّ ص ەة طێجەوەُاةێجەْیچەحۆەەەحیاو زییّکەةٍێِێجەىّۀٌوچّکاُیانە.

 -٢کاەەةّەْیچەەێٍِاییّكەوە ؾخاُصُێمەُاکطێجەحایتّتەةۆوّو ُّیەىّەسا ەە()١یەغّەەوەس ەْاحٔوەە
 -٣وّمەڕێٍِاییّەکاەیەپێەسەکطێجەىّەەەەُاٌّیە(وەكایػەەکٔەسغخان)ەةاڵوسەکطێخّوە.

ئاًاخ جەناب نٌرٍ
ًەزیری دارایی ً ئاتًٌری
------------------------------------------------------------------------------------------------------ًەزارەذَ داراریَ ً ئاتًٌرٍ
ژيارە 4587 :نە 0202/6/8
ڕێنًایی ژيارە( )8ساڵَ 0202
ذایثەخ تە فەريانثەرٍ ذونسیة
ىّە٢٠٢١/٣/١٦ەوەسو ەةّەسو یە ە
ُەەوهزیط نەەٌاەهەە٣٢٠٧ە ە
ە
ە
ُخٌّٔ
ە
حەەوّ
ە
ەەکایّ
ە
ەٌاُەەغّ
پا تؾجەةّەە ە
ـّ
مەڕێٍِاییّە-:ە ە
ە
ە
ەکطسُەەوّ
ەێٍِاییٍانەەٌاەهە()٩ەیەغا ەە٢٠٢٠ەة یاەٌاُص ەةّەە ە
سه
ە
کىطێَەىىّە
ە
کانەحُّػىیبەسە
ە
ةۆۀُوغیِگّیەةطی اەیەوەز ەهە ە
حّ
ە
یەکّە
ەٌاُتّە ُّە ە
ە
وّوە ە
ـّ
 ( -١غخثِاء)کطسُٕە ە
وحەەسهغىىجە
ە
وەسهەٌا ىىّەکاُیانەىىىّەەەێ ىىّە
وهەوۀٌوچىىّەە ە
ەه ە
سىىا ەە()٥یەەێٍِىىایەەواٌىىاەهەپێ ط ویەغىىّە ە
کەوىّوە
ە
یەسۆیىانەسىّەجەة طێىجەُىّە
ە
ەٌاُگّ ە
کىّ
ە
ىىّە ە
ـّ
کّە ە
ُػىیتّ ە
ە
کاەةٔوُیانەةّەسەیژ یىەەٌىاوهە ە
یەحّ
ە
ە
ةّ
یّیەةۆیەحُّػیبەکط ون.ە ە
ەٌاُگّ ە
ە
ە
ـّ

ڕەەُاٌّیە(وەكایػەەکٔەسغخان)ەةاڵوسەکطێخّوە .ە
ە
کطێجەىّە
ە
ە
کاەیەپێەسه
ە
مەڕێٍِاییّ
-٢ە ە
وّ
ئاًاخ جەناب نٌرٍ
ًەزیری دارایی ً ئاتًٌری
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ًەزارەذَ داراریَ ً ئاتًٌرٍ
ژيارە 526٣ :نە 0202/6/00

ڕێنًایی ژيارە ( )9ساڵَ 0202
ڕێنًایَ ًەرگرذنَ تاجَ فرۆشراًەکاٌ نە شٌێنە گەشریارییەکاٌ
پا تؾىىجەةّەـّەٌىىإُەغىىّەەکایّحٕەوُّخىىٌُّٕٔەوەزیىىط نەەٌىىاەەە(٩٦ەىّە)٢٠٢١/١/١٠ەسىىا ٕە(ُ)٩ىىۆیّمەةىىاحٕە

ـطەؽىىخَە(كىىطٗتثە ىٍت٘ػىىات)ەسەسىىطێخّەغىىّەەؽىىٔێِّە ّؽىىخیاەییّکانەکّەچىىٔ ەەوّغىىخێطەوەةّغىىّەەوەنەةّوە
ؽێٔەیّیەکّەىّەسٔ ەەوەەسیاەیەکط وەە -:ە

یەکەو:ەةّڕێىىىٔەةّە یّحٕە ؾىىىخٕەةاحّکىىىان/ەةّڕێىىىٔەةّە یّحٕەةىىىاحٕەىێت یِىىىٕەڕ غىىىخّوسۆ/ەةّەپطغىىىیاەەحٕە
وەە طحِىىٕەةىىاحٕەـطەؽىىط وەکانە(كىىطٗتثە ىٍت٘ػىىات)ەةّەڕێىىژەى()%١٠ەسەەىّەغىىّسەسە ىىطێخّەوّغىىخۆەىّەةّْىىاىە
غّەحّمەوّوەسظٌّحگٔز ەیىاُّىەْۆحێىوەوەٌۆحێىوەوەچێؾىخشاُّەوکاـخطیىاەوەةىاڕەوەیىاُّىەؽىّو ُّوەؽىٔێِٕە

ْاوؽێٔەیانەکّەچٔ ەەوّغخێطەوەةّغّەەوەنەپێؾ ّشەسەکّن .ە

دًًەو:ە ّْەوەكەىّەسىىا ٕەیّکٌّىىٕەوّمەڕێٍِىىاییّەس ْىىاحٔوەەکىىاە ێطىەؽىىٔێِّە ّؽىىخیاەیّکانە(أس ەةە ىٍط ـىىقە
ىػ٘اذ٘ث)ەپاةُّصەسەکطێَەةّەپێؾ ّشەکطسُٕەڕ پىۆەحێ ٕەحىایتّحٕەٌاُگىاُّەکّەحێیىص ەةّْىاىەسظٌّحگىٔز ەیّە

پێؾ ّشەکط وەکانەوەة ىەةاحٕەوەە یط وەةّە ٔێطەىەوّوەڕێژەىەکّەسیاەىەکىط وەەحۆٌىاەەسەکطێىج،ەّْەوەْىاە

وّوەة ەەةاحّىەکّەةاحٕەـطەؽط وەکاُّەةۆەوّەٌاەىە(ةّڕێٔەةّە یّحٕە ؾخٕەةاحّکان/ەةّڕێٔەةّە یّحٕەةاحٕە

سەە ٌّحّکان)ەوەەسە یطێجەىّەٌاوەىە()١٥ەڕەەىەٌاُگٕەسو ىەوّوەٌاُگّىەکّەةاحّکّىەحێص ەحێگیىطەةىٔەە،ەوەە
ىّکۆحایٕەغا ٕەس ە یٕەپێٔیػخّەڕ پۆەحٕەغا ُّەپێؾ ّشەة اتەةّەٌّەحێکەکاحٕەپێؾ ّشەکطسُىٕەُّ ىاحّە

()٣/١ە .ە

ســـێیەو:ەکىىىاحٕەوەە طحِىىىٕەک ێىىىٕەسظٌّحگٔز ەییّکىىىانەةّەسە وىەةیىىىإُەکىىىاە ێطىەؽىىىٔێِّە ّؽىىىخیاەییّکانە
ىّغّەیّحٕەوەە طحِٕەةاحٕەـطەؽط وەکانەْاوحاەة اتەةّەسیِاەىەغێط كٕەةّوەُىطسّىەەکّەةّـّەٌىٕەىّالیّنە
ذ ٌّٔحٕەّْەێًەسیاەىەسەکطێجە .ە

چـٌارەو:ەأ -غّەحّمەوّوەالیُّاُّىەکّەُاویىانەْىاحٔوەەىّەسىا ٕەیّکٌّىٕەوّوەڕێٍِىاییّەوّ ّەەْىاحٔوەىّەو سەىە
سیاەىەکط وەکّەىّەسىا ٕەسووەٌىٕەوّوەڕێٍِىاییّەسیىاەىەکىط وەەةىاحٕەکّوحىٔوىەپێؾى ّشەُّکىاتەوّوەەغىظ ە
سەسەێجەةّەة ى()%١٠ەسەەىّەغّسەىّەةاحٕەکّوحٔوەوەەغٔوىەةاُ ٕەسەکّوێخّەغّەەةّە()%١,٥ەىەٌاُگاُّ ە

ب -ىّەکىىىىىاحٕەةىىىىىٔوُٕەّْەەغىىىىىّەەپێچىىىىىیّکەوەسىىىىىۆسزیِّوەیّکەىّەةىىىىىاجەىّالیّنەکىىىىىاە ێطىەوّوەؽىىىىىٔێِاُّىەکّەىّە
سىىىىا ٕەیّکٌّىىىىٕەوّوەڕێٍِىىىىاییّەسیىىىىاەىەکىىىىط وەەیىىىىاەّْەەالیُّێ ىىىىٕەحىىىىطىەپّیٔەُصیىىىىص ەە.وّوەەغىىىىّەحّمەٌىىىىاسسەوە

ةط ّکىىىىإُەیاغىىىىاىەةىىىىاحٕەسەە ٌّحىىىىٕەەٌىىىىاەەە()١١٣ەىەغىىىىا ٕە١٩٨٢ەىەٌّْىىىىٔ ەکط وىەىّغىىىىّەەحێىىىىتّەحێىىىىصەکطێج،ە
وّ ّەەْىىىىىىىىاحٔوەىّەةّڕێٔەةّە یّحیّکىىىىىىىىإُەةىىىىىىىىاحٕەسەە ٌّتەحۆٌىىىىىىىىاەکط ةٔونە،ەةّ مەوّ ّەەىّەةّڕێىىىىىىىىٔەةّە یّحٕە
ّوەەەةاحصەە نەحۆٌاەکط ةٔونەوّوەەةّەة یاەىەەٌاەەە()١٠٢ەغا ٕە٢٠١٧ەٌاٌّ ّیانەىّ ّڵەسەکطێجە .ە

پێــنجەو:ەوّوەؽىىٔێِّە ّؽىىخیاەیاُّىەذٔکٍّکىىإُەوّمەڕێٍِىىاییّەسەیىىاُگطێخّوە،ەپاةُّىىصەسەکىىطێَەةّس ُىىإُە

حۆٌاەێ ٕەحایتّتەةۆەسیاەىەکطسنەوەحێگیطکطسُىٕەةىاحٕەوەە یىط وىەـطەؽىط وەکان،ەز ُیاەییّکىإُەُێىٔەوّوە
حۆٌاەەشەٌي ّچەسەةێجەةۆەچاوسێطىەکطسنەوەووەسةیِٕەکطسُٕەوەەىّالیّنەةّڕێٔەةّە یّحیّکإُەةاحّوە .ە

شەشــەو:پێٔیػىىخّەغىىّەحّمەالیُّّەپّیٔەُصیىىص ەەکانەْاوکىىاەەوەٌّْاُّْىىپەة ىَەىّ ّڵەةّڕێٔەةّە یّحییّکىىإُە
ةاحٕەسەە ٌّتەةۆەحێتّحێ طسُٕەوّوەڕێٍِاییّەسو ىەةاڵوةُّٔوەىەىّەڕەەُاٌّىەـّەٌٕە(وكایػٕەکٔەسغخان).

ئاًاخ جەناب نٌرٍ
ًەزیری دارایی ً ئاتًٌری
2021/6/24
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ًەزارەذَ تازرگانَ ًپیشەسازٍ
ژيارە  0655 :نە 0202/6/25
پا تؾجەةُّاوەەەکٕەٌاسسەە()٦ەة ّە()٢ىەىّەیاغاىەوەز ەەحٕەةازە إُەوەپیؾّغازىەەٌاەەە()١٠ەغا ٕە

،٢٠١٠ەوەىّةّەەەەؽِایەەیاغایەکۆٌتاُیاکانەەٌىاەەە()٢١یەغىا ەە١٩٩٧ەیەٌّْىٔ ەکط وەةّەةطیىاەیەەٌىاەەە

()٦٤یەغا ەە،٢٠٠٤ەةّەٌّةّغخەەەێ شػخِّوەیەکىاەیەوّوەکۆٌتاُیایىاُّیەىّەـّەٌىاُگّیەحۆٌىاەکطسُەە
کۆٌتاُیاکىىانەىّەةّؽىىص سەحۆٌىىاەکط ونەوەسەیاُّوێىجەىل ىەەکۆٌتاُیىاەة ى ُّّوەەوەٌخٍىىاُّیەةّە ییّکىىاُەە
کۆٌتاُیاەەىّپاەێظ اکاُەەّْەێٍەەکٔەسغخانەسەەة ّن،ەوّمەەێٍِاییّىەسٔ ەەوەٌانەسەەکطس :ە
ە

ڕێنًایی ژيارە( ٍ)5ساڵَ 0202
ڕێنًایی نقَ کۆيپانیاکانَ تەغذاد
 -١پێٔیػخّەپؾىخگیطیەـّەٌىاُگّیەحۆٌىاەکطسُەەکۆٌتاُیاکىانەىّەةّؽىص سەةێىَِەىّ ّڵەپّغىُّصکطسُەە
غّەحّمەغّەەحاکاُیان .ە
 -٢ىّەٌاوەیەسووەٌاُگەەغّەەحایۀٌّْوەغا ێکەپؾىخگیطیەـّەٌىاُگّیەحۆٌىاەکطسُەەکۆٌتاُیاکىانەىّە
ةّؽص سەةێَِەةۆەس ِیاةٔوُّوەەىّەةّەسەو ٌەەکۆٌتاُیاەىّەەوویەیاغایە .ە
 -٣وّوەکۆٌتاُیایّیەىّەّْەێًەکاەسەکاتەةّپێەەة ّەوەٌاسسەکاُەەوّمەەێٍِاییّەکّغىایّحەەٌّغىِّویە
غّەةّسۆیەُییّ،ەةّ ٔۀُێِّەیەکّغایّحەەٌّغِّویەکۆٌتاُیایەحۆٌاەکط ویەةّؽص یّ .ە
 -٤وّوەکۆٌتاُیایّیەوّمەەێٍِاییّەسەیگىطێخّوە،ەپاةُّىصەسەکىطیَەةّەحێتّحىێەکطسُىەەیاغىاەوەەێٍِىاییّە
ةّەکاەەکىىىاُەەذ ىىىٌّٔحەەّْەێٍىىىەەکٔەسغىىىخانەْاوؽىىىێٔەیەکۆٌتاُیاکىىىاُەەس ٌّزە وەىّّْەێٍىىىەە
کٔەسغخان.ە ە
 -٥پێؾ ّؽ طسُەە طێتّغخەەسىأُویەپّغىُّصکط وەیىانەحىاپۆیۀٌ ىکەةُّىاویەکۆٌتاُیىایەس یىکەةىۆە
ؽٔێِەەةاەە ایەىق .ە

 -٦ۀُوغىىط وێ ەەـّەٌىىەەواە غىىخّیەةّەێىىٔەةّە یّحەە ؾىىخەەحۆٌىىاەکطسُەەکۆٌتاُیاکىىانەة طێىىجەىّە
ّْە ۆە ُ ىىىاەیّکەسەکطێىىىجەغىىىّةاەەتەةّەؽىىىٔێِەۀُوغىىىیِگّیەغىىىّەەکەەکۆٌتاُیىىىاەوە ىىىۆڕیِەە
ةّەێٔەةّەیەىقەوەّْە ۆە ُ اەیّکەىّە طێتّغخەەس ٌّزە ُصُەەکۆٌتاُیاەسەکطێج .ە
 -٧پێٔیػىىخّەىلىەەکۆٌتاُیىاەسەغىیّەىّەـّەٌاُگّکىىاُەەسەغىىخّةّەیەکىۆٌّ یّحەەوەةىىاحەەحایتّحٍُّىىصە
ة احّوەەسو یەسەەچٔوُەەة یاەیەەەز ٌُّصیەکطسُّوەیەىق .ە
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 -٨ەىّکاحەەپێؾ ّؽ طسُەەس و کاەیەکطسُّوەیەىقەپێٔیػخّەسو ییَەەٌێطەیەکۆحایەەکۆٌتاُیایەس یىکە
پێؾ ّشەة ات .ە
 -٩س ُانەوەسیاەی طسُەەسەغّ حّکاُەەةّەێٔەةّەیەىقەةّەکۆُٔوغێ ەەپّغُّصکط و.
 -١٠کاەەةّەْیچەەێٍِاییّکەُاکطێجەکّەپێچّو ُّیەوّمەەێٍِاییّەةێج .ە
 -١١وّمەەێٍِىىىىاییّەکىىىىاەیەپێىىىىصەکطێجەىّەەەەیەسەەچىىىىٔوُیّوەە،ەوەەىّە(وەكىىىىایػٕەکٔەسغىىىىخان)ە
ةالوسەکطێخّوە .ە

کًال يسهى
ًەزیری تازرگانی ً پیشەسازی

ە

ىۆکاری دەرچٌانذنی ئەو رێنًاییە

ەێٍِایەەەٌاەەە()١یەغا ەە٢٠٠٧ەىّەّْىٌّٔەحێ ەەحایتّتەسەەکط وەەکّەُا ُٔخێجەىّ ّڵەّْىٌّٔەحەە

وێػخاەوەپّیٔەُىصییّکاُەەذ ىٌّٔحەەّْەێىًەوەذ ىٌّٔحەەغێط كىەەەـیىصە ڵ.ەّْەوەْىاەواغىخُّگێ ەە
زەەیەسەوغخ طسووەەىّةّەسەمەکۆٌتاُیاکاُەەةّؽص ەکّەسەیاُّوێجەوەةّەْێِانەىّەکٔەسغىخانەوُّخىامە

ةصەن.ەوەەةٌّّةّغىخەەٌىاٌّ ّیەْاوؽىێٔەەکّەـّەٌىاُگّیەحۆٌىاەکطسُەەکۆٌتاُیاکىاُەەةّؽىص سەىّ ّڵە
کۆٌتاُیاکىىاُەەحۆٌىىاەکط وەىّەّْەێٍىىەەکٔەسغىىخانەسەی ىىاتەةىىۆەکىىطسُّوەیەىىىقەوەپێىىص ُەەٌخٍىىاُّیە

ةّە ییّکاُەەکۆٌتاُیا،ەوّمەەێٍِاییّەسەەچٔێِصە .
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ًەزارەذَ نـاًخـــۆ
ژيارە 225٣8 :نە 0202/5/05
پا تؾىىجەةّەة یىىاەیەوُّخىىٌُّٔەەوەزیىىط نەەٌىىاەە()٨٣ىّە٢٠٢٠/١١/٢٥ەحىىایتّتەةّەپێ ٓێِىىاُەەى٘ژُّیّکىىەە
ةّسو س چىىىٔونەةىىىۆەچاەەغىىىّەکطسُەەکێؾىىىّیۀٌ ىىىص ەیّحەەزەویىىىٔز ەیەکطیػىىىخیاُّکانەىّەچُّىىىصە

ُاوچّیّکەەّْەێٍەەکٔەسغخانەوەپاشەکۆةٔوُّوەیەى٘ژُّیەةا یەوەز ەیەحێتّحێ طسُەەة یاەیە( )٨٣ە

ةطیاەٌاُص ەةّەسەەچٔو ُصُەەوّمەةّیاُّ :ە

تەیانی ژيارە ( ٍ)02ساڵی 0202

یەکەو:ەپێ ٓێِاُەەى٘ژُّیّکەىّەپاەێظ اکاُەە(ّْوىێطەوەسْۆك)ەةّەغّەەکایّحەەپاەێظ ىاەەوەوُّىص ٌیّحەە
ە

ةّەێىىىٔەةّەیە ؾىىىخەەةّەێىىىٔەةّە یّحەە(ؽىىىاەەو ُەە،کؾىىىخٔکاڵ)ەوەةّڕێىىىٔەةّەیەةّەێىىىٔەةّە یّحەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

(ە ٔ غخِّوەوە ّیاُصنە،ەحۆٌاەکطسُەەسأُوةّەەە)ەوۀُێِّەیەوەز ەەحەەس ە یەەوەواةٔوەیە .ە

دًًەو:ەەپێ ٓێِاُەەىیژُّیّکەەالوەکەەەىّە ؾجەیّکّەکاە ێطییّکانە(كاویٍاكٍیّتەوەُاذیّکانە)یەغّەە
ةّەپاەیظ ایە(ّْوىێطەوەسْۆكە)ەةّەغّەەکایّحەەغّەەکەەیّکّیەکاە ێطیەوۀُێِّە ُەەـّەٌاُگّکىاُەە

( ؽاەەو ُەە،کؾخٔکاڵە ٔ ،غخِّوەەوە ّیاُصنە،ەحٌٔاەکطسُەەسأُوةّەەە)ەوۀُێِّەیەوەز ەەحەەس ە یەە
وەواةٔوەیەوۀٌسخاەیە ُٔصەحایتّتەةّوە ُٔص ُّیەکّەکێؾّیەزەویٔز ەیەّْیّ .ە

سێیەو:ەى٘ژُّیەةا ەىّەپاەێظ اکانەوّمەوّەکاُّەحێتّحێەسەکاتە -:ە
 -١چاوسێطیەوةّسو س چٔونەةۆکاەەکاُەەى٘ژُّەالوەکییّکانە.

 -٢پّغُّصکطسُەەپێؾِیاەەکاُەەى٘ژُّەالوەکییّکانە

 -٣واٌاسەکطسُەەڕ پۆەحەەٌاُگاەةۆەى٘ژُّیەةا یەوەز ەیەحێتّحێەکطسُەەة یاەیە()٨٣

چٌارەو:ەىیژُّەالوەکییّکاُەەوّمەوّەکاُّیەسٔ ەەوەەحێتّحەەسەکّنە ە
 -١وەە طحِەەغ ا یەپێ ٓاحّیەکطیػخیانەىّغّەەکێؾّیەزەویٔز ە.

 -٢سیط غّح طسُەەکێؾّکانەوەکۆکطسُّوەیە ؾجەةّ گّکانەکّەغ ا کّەسەغّىٍێِێجە.

 -٣پێٔیػخّەىیژُّیەالوەکەەةّەؽێٔ زێ ەەپط کخی ەەةچێخّەغّەەوّوەزەویٔز ەەەکّەغ ا یەىّغّەەەةۆە
سەغجەُیؾاُ طسُەەڕووةّەەوە(و كعەذال)

 -٤پێؾ ّشەکطسُەەپێؾِیاەەةۆەچاەەغّەکطسُەەوّوکێؾّیّە.

 -٥ةّەزکطسُە ەةۆ ەىیژُّی ەپاەێظ اکان ەةٌّّةّغخە ەسیط غّح طسن ەو ەُاەسُە ەةۆ ەىیژُّی ەةا ی ەوەز ەیە
ةٌّّةّغخەەپّغُّصکطسُەە.

پێــنجەو:ەىیىىژُّیەةىىا یەوەز ەیەپێٔیػىىخّەّْەەٌاُىىپەحاەێىىمەکۆةىىٔوُّوەیەوُّخىىامەةىىص تەوەىیىىژُّىەە

پاەێظ اکانەّْەە()١٥ەەەەەحاەێکەوەىیژُّیەالوەکەەّْەە()٧ەەەەەحاەێمەکۆةُّٔوەىەسۆیەوُّخامەةص ت ە
شەشەو:ەٌاوەیەسەغجەپێ طسُەەغ ا ەىّەالیّنەْاو حیاُەەکطیػخانەىّە٢٠٢١/٦/١ەحاە٢٠٢١/٩/١ەسەةێجە .ە

ىەفرەو:ەوّمەةّیاُّەىّەەەەیەسەەچىٔوُیّوەەحێتّحىێەسەکطێىجەوەىّەەەەُىاٌّیە(وەكىایػەەکٔەسغىخان)

ةاڵوەسەکطێخّوە .ە

رێثەر أحًذ ە

ًەزیـرٍ نـاًخــۆ
2021/6/24

21

ذمارة (العدد) 267

ًەزارەذَ نـاًخـــۆ
ژيارە 20292 :نە 0202/6/27
پا تؾىجەةّوەسەغىّ حّیەپێٍىانەسە وەەىّیاغىایەوەز ەەحىەەُىاوسۆەەٌىاەەە()٦ەغىا ەە ٢٠٠٩ة یاەٌاُىص ە

ةّسەەچٔو ُصُەەوّمەةّیاُّ :ە
ە

تەیانی ژيارە ( ٍ)02ساڵی 0202
ىەيٌاركردنی یەكەيی رێنًایی ژيارە ()2ی ساڵی 0202
ذایثەخ تە پێذانی ڤیسەی ئەنیكررًنی ً نشینگەی ىەرێى
ياددەی (:)2

زیاسنطسُەەسا ەە()٤ەىّەة ّیە(غێیّم)ەىّەٌاسسەیە(چٔ ەەم)ەةّمەؽێٔەیّیەسٔ ەەوە :ە

 ّْ .٤گطیەةّ گُّاٌّیەحط ڤوەسیهیٌِٔخەەوّوەو حاُّیەنّەىّەةى ّیە()١یەغىّەەوەەواٌىاەەیەپێىصە وەە
پێٔیػىىجەةّەڤیىىظەیەپێؾىىٔەسخّەُانىىاتەوەىّەسەەو زەیەغىىِٔەیەڤیىىظەیەْىىاحِّەووەەوەەوەەسە ىىطنە

ةّە ٌتّەەوّوەة ەەەغٌٔاحاُّیەنّەىّمەەێٍِاییّەسیاەیەنط وە .ە
ياددەی (:)0

ٌّْٔ ەنطسُّوەیەة ّیە(چٔ ەەم)ەىّەٌاسسەیە(پێِخّم)ەوەة ّیە(غێیّم)ەىّەٌاسسەیە(ؽّؽىّم)ەةّمە
ؽێٔەیّیەسٔ ەەوە :ە

ێەسەسەێجەةۆەٌاوەیەؽّشەٌاُپەةّە ٌىتّەەپێىص ُەە
ّْ گطیەةّ گُّاٌّیەحط ڤوەسیهیٌِٔجەُؾیِگّیەپ ە
()%٥٠ەىّەەغٌٔاحەە ۆەیِەەڤیظەیەغّەس نەةۆەُؾیِگّەةۆەٌاوەیەیّكەغىاڵەوەّْەەەغىٌٔاحێهەەحىطەنّە
ىّمەەێٍِاییّەسیاەیەنط وە .ە
ياددەی (:)٣

زیاسنطسُەەة ّیە(چٔ ەەم)ەةۆەٌاسسەیە(ؽّؽّم)ەةّمەؽێٔەیّیەسٔ ەەوە :ە

نّغەەةیاُەەسەحٔ ُێجەس و یە ىۆەیِەەوّوەغتۆُػىّەەەةهىاتەنّەىّەڤیىظەیەوّىیهخطەُىەەس و یەنىط وەە

سو یەْاحِّەەووەەوەیەةّەٌّةّغخەەسەەْێِاُەەناەحەەُؾیِگّەةّەٌّەحێىمەةى یە()٥٠٠,٠٠٠ەپێىِجەغىّسە

ّْز ەەسیِاەەوەكەەغٌٔاحەە ۆەیِەەغتُٔػّەەةص تەغّەەڕ یەەغٌٔاحّناُەەحطەنّەپێٔیػخّەةص ت  .ە
ياددەی (:)4

زیاسنطسُەەة ّیە(سەیّم)ەةۆەٌاسسەیە(یاُظسەیّم)ەةّمەؽێٔەیّیەسٔ ەەوە :ە

نّغەەةیاُەەسەحٔ ُێىجەسو یەْىاحِّەووەەوەیەةىۆەُىاوەّْەێىًەوەپىێؼەوەە طحِىەەُؾىیِگّەىّەٌىاوەیە

ةّەنىىاەةٔوُەەڤی ىظەنّیەس و یە ىۆەیِەەؽىىٔێِەەپێ ىص ُەەُؾ ىیِگّەىّەةّەێ ىٔەةّە یّحێهەەُؾ ىیِگّەة ىۆە
ةّەێٔەةّە یّحێهەەحطیەُؾیِگّەةهاتەپاشەپێص ُەەة یە()٢٥٠,٠٠٠ەسووەغّسەوەپُّخىاەّْز ەەسیِىاەەوەكە
ەغٌٔاحەەوّوەسظٌّحگٔز ەییّ .ە
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ياددەی (:)5

ٌّْٔ ەنطسُّوەیەةط ّیە(ذّوحّم)ەىّەٌاسسەیە(سو ُظسەیّم)ەةّمەؽێٔەیّیەسٔ ەەوە :ە

حەوتەم/ەوّ ّەەنّغەەغطوؽخەەیىانەٌػِىٔیەسىط یّەُىاوەىیػىخەەڕەشە،ە ؾىجەٌىاٌّ ّەنىاُەەڤیىظەەوە

ُؾىیِگّیەڕ سە یطێىجەحىىاەْێِىىاُّەسەەەوەیەىّەىیػىىخەەڕەش،ەەوەوّوەٌىىاٌّ ُّیەىّەپ ەغىّیەحێتّح ىێە
نطسُىىص نەّْ صەوەؽىێخّوەەوەنّغىەەةیىاُەەسەحٔ ُێىجەةّەغتۆُػىّەیەنّغىێهەەحىىطیەغطوؽىىخەەیىانە

ٌػِٔیەةّپێەەەێهاەەنىاُەەوّمەەێٍِىاییّەُؾىیِگّەوەەةگیطێىج،ەوّ ّەەنّغىەەةیىاُەەىّەٌىاوەیەسػىخّە
نّغەەغطوؽخەەیانەٌػِٔیەُیؾیِگّیەنۆحایەپێٓاتە،ەوّو ەسەنطێىجەنّغىەەةیىاُەەٌىاٌّ ّیەڤیىظەەوە

ُؾیِگّیەةّغتۆُػىّەیەنّغىێهەەغطوؽىخەەیىانەٌّغىِّویەحىطەوُّخىامەةىص تەسو یەحێتّحێهطسُىەە

ٌّەحّنانەنّەىّمەەێٍِاییّەْاحٔوەەوەٌاوەیە()٣٠ەەەەەةّەنّغەەةیاُەەسەسەێجەةّەْێِىاُەەغتُٔػىّەێهەە
حطەىّەةّەو ەیەنۆحایەەُؾیِگّیەوەەوّوەٌاوەیّەةّەةّسؾیَەىّەغظ یەسو نّوحَەوّەٌاەەسەنطێج .ە

ياددەی (:)6

ێەسەنطێىىىجەوەىّەەەەُىىىاٌّیە(وەكىىىایػەەنٔەسغىىىخان)ە
وّمەةّیىىىاُّەىّەەەەیەسەەچىىىُٔیّوەەحێتّحىىى ە
ةاڵوسەنطێخّوە .ە

رێثەر أحًذ ە

ًەزیـرٍ نـاًخــۆ

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

ًەزارەذَ نـاًخـــۆ
ژيارە 22652 :نە 0202/6/22

تەیانی ژيارە ( ٍ)00ساڵی 0202
ٌىاسسهیەەەە
ە
ةىّە
واٌىاەهە ە
ە
حىەەُىاوسۆەەٌىاەهە()٦یەغىا ەە٢٠٠٩ەوە
ە
یاغایەوهز ەهە
ە
حّیەپێٍانەسە وهەىّەە
وەسەغّ ە
ە
ە
پێەەوّ
ە
ةّ

ُخٌٔىُّەە
ە
ەٌىاەهە()٣یەغىا ەە٢٠٠٩یەٌّْىٔ ەکط وە،ەوەة یىاەیەوّە
ە
ىّەیاغىایەپاەێظ اکىاُەەْىّەەێًە
(/٦ەة ّەی()١٣ە ە
ەٌاەهە()١٥یەغا ە٢٠٢٠ەوۀُغط وەکإُەپاەێظ اىەسْۆکەەٌاەەە()٢٢٦٦ەىّە٢٠٢١/٥/٣ەوە()٤٨٥٢ەىّە
ە
پاەێظ ایەسْۆکە

٢٠٢٠/١٢/٢٤ەوە()٧٦٨ەىّە٢٠٢١/٢/٨ەوەسو ةّسو ىەّْەسووۀُوغط وٌانەەٌاەەە٣١٦٣ەىّە٢٠٢٠/٢/٣ەوە٥٦٩٦ەىّە٢٠٢١/٣/٤ە
،ەة یاەٌاُص ەةّەە:ە ە

یوکوو :ە ٔ غخِّوەىەؽٔێِٕەذّەەٌٕە ُٔصىە(جمبلکێ) ەةۆە( ەمێرگا قەسرێ) ەوەچّغتاُصُٕەىّغّەەُّسؾّىە
اسغخطە ەىّ ەغِٔەى ەُاذیّى ەکإُ ەٌاغٕ ە– ەكّز ى ەواٌێصى ە– ەپاەێظ اى ەسْۆک ەةّ ەەووةّەى ە( )22,4,44ەچوە

وچٔ ەەسەًُەوەسووەوۆىکەوەةیػجەوەؽّشەٌّحط ەم ٢ە ەىّغّەەپاەچّەزەوىەەٌاەەە( 1/1سلف) ەىّەکّەحٕ ە()44ە
حٍتي ێەوەکەىُّّسؾّىەْاوپێچٕۀُوغط وىەپاەێظ اىەسْۆکەْاحٔوەەةّپێٕەیاغاەکاەىەکٔە ُّوەەوەسەغجە

ّْ گطحَەة طێج .

کاەیەپێەسهەکطێجە.ەە ە
ە
ەەەُاٌّیە(وهەكایػەەکٔەسغخان)ە
ە
یەىّە
وه ە
ەەەیەةاڵوەةٔوُّ ە
ە
ىّە
یاُّە ە
مەةّ ە
وّ ە
دًًهو:ە ە

ە

رێثەر أحًذ ە

ًەزیـرٍ نـاًخــۆ
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ًەزارەذَ كارً كارًتارٍ كۆيەاڵیەذَ
ژيارە 4 :نە 0202/5/6

تەیانی ژيارە ( ٍ)4ساڵی 0202

یاغایەوهز ەهەحىەەکىاەوەکاەوةىاەىە
ە
مەىّە
یەسووه ە
ە
ىّەٌاسسهیە()٧ەة ّە
ە
الحّیەپێٍانەسە وهەە
غّ ە
وەسه ە
پێەەوّ ە
ە
ە
ةّ
کۆٌّ یّحٕەەٌاەهەە()١٢یەغا ەە٢٠٠٧ەەة یاەٌاُص ەةّەە:ە ە

ەهکىىاُەەچىىاالکەەوەپاە غىىخِەەٌِىىص ُەە(پێِخىىٔیَە،ەغّەیصغىىاسقە،ەؽىىاەهەزووە)ە
ُخّ ە
 -١پچط ُىىصُەەغىىّە ە
ةّە یىّەحەە ؾىخەەچىاوسێطیەوە
ڕێٔه ە
ەەٌیالکىەەةّ ە
ە
ىّ ە
غىّ
وهە ە
ىىّەەوویەویص ەییىّە ە
یەؽاەهزووە)ە ە
ە
و(س یِگّە
ةّە یىىّەحەە ؾىىخەەچىىاوسێطیەوە
ەێٔه ە
ەەٌیالکىىەەةّ ە
ە
ە
ةىىۆەغىىّ
ةخىىّە
ە
یىىّحەەّْ ەّ
ٌىىّ ە
ؽىىّپێص ُەەکۆ ە
ەّ ە
ّْەوهْىىىاە
ە
وهەە
ؽىىّپێص ُەەکٌّٔ یىىىّەحەەغىىىيێٍاُەەىىىّەەةىىىّەەەسووەیەىىىىەّەغىىِٔوەیەپاەیظ ایّەکىىىّەە ە
ەّ ە

ەهکانەە.ە
ُخّ ە
ُگەەىّەُێٔ نەغّەە ە
ە
سەوغخ طسُەەٌّْاّْ

حێەسهکطێىجەوەىّەەەەُىاٌّىە(وەكىایػٕەکٔەسغىخان)ە
ە
وهەحێ ە
تىّ
ەچٔوُیىّ ە
ە
ە
وحەەسه
ىّەەێ ىّە
یاُّە ە
مەةّ ە
وّ ە
 -٢ە
ةالوسەکطێخّوەەە.ەەەە ە

کٌێسراٌ يحًذ عثذانهو
ًهزیری کارً کارًتارٍ کۆيەاڵیەذَ
------------------------------------------------------------------------------------------------------ًەزارەذَ كارً كارًتارٍ كۆيەاڵیەذَ
ژيارە 5 :نە 0202/6/8
تەیانی ژيارە ( ٍ)5ساڵی 0202

یاغایەوهز ەهەحىەەکىاەوەکاەوةىاەىە
ە
مەىّە
یەسووه ە
ە
ىّەٌاسسهیە()٧ەة ّە
ە
الحّیەپێٍانەسە وهەە
غّ ە
وەسه ە
پێەەوّ ە
ە
ە
ةّ
کۆٌّ یّحٕەەٌاەهەە()١٢یەغا ەە٢٠٠٧ەەة یاەٌاُص ەةّەە:ە ە

غىّەەٌیالکىەە
ىّ ە
ْ -١ێِاُّکایّىە( غخرص ث)نطسنە(ەْىۆةّىەپاە غىخِەەٌِىص ڵە–ەذٍایىثە ىهفىوە)ە ە
سٗٔ ُٕەوەز ەەتە–ەةّؽٕەپاەێظ اەىەسێظ نەةٌّّةّغخٕەپاەێظ اەىەکطسنەىّەٌاـّکإُەٌِص نە
وەەێ شػخِٕەویؼەوەکاەەکاُیانە.

ىّغىىّەەە
ْ -٢ێِاُّکىىایّىە( غىىخرص ث)نىىطسنە(ەیّکّىەپاە غىىخِەەٌِىىص ڵە–ەوذىىصةەذٍایىىثە ىهفىىوە)ە ە
ةّەێٔەةّە یّحٕە ؾخیّکإُەغّەەةّوەز ەەتە/ەْۆةّىەپاە غخِٕەٌِص ڵە.

حێەسهکطێجەوەىّەەەەُاٌّىە(وەكایػٕەکٔەسغخان)ە
ە
ە
حێتّ
وهە
ەچٔوُیّ ە
ە
ە
وحەەسه
ىّەەێ ّە
یاُّە ە
مەةّ ە
وّ ە
 -٣ە
ةالوسەکطێخّوەەە.ەەەە ە

کٌێسراٌ يحًذ عثذانهو
ًهزیری کارً کارًتارٍ کۆيەاڵیەذَ
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جًيٌريح انعراق ە
إقهيى كٌردسراٌ
انرئيس

قرار رقى ( )5نسنح 0202

وـلاەىيفالذ٘اتە ىٍٍِٔذثەىِاەـٖە ىفلطةە( الوىٕ)ەٌَە ىٍاسةە( ىػاؽطة)ەىلأُنەەواغثەإكيً٘ەنٔەسغخانە
ەكًە()١ەىػِثە٢٠٠٥ە ىٍػصل،ەوةِاءًەەغيٕەٌاەؽطغّەةطىٍانەنٔەسغخانەـٖەحيػىخّە الغخ٘اسٗىثە ىٍىطكًە()٨ە

ةخاەٗزە،٢٠٢١\٤\٢٠ەكطەُاەإـص ە:ە ە
ە

انًادج(:)2

انقانٌٌ رقى ( )٣نسنح 0202
قانٌٌ اسریراد ًخسٌ ًتیع انًنرجاخ اننفطيح
في إقهيى كٌردسراٌ  -انعراق

أوال :ىؾطناتە ىلهاعە ىشاص،ە ىٔنِٖەأوە ألحِتٖ،ە ىٍػخيثەـٖەإكيىً٘ەنٔەسغىخان،ەةػىصە ىرفىٔلەغيىٕە
ً
إحازةەٌَەوز ەةە ىثطو تە ىهت٘ػ٘ثەـٖە إلكيً٘،ەوذػبە ىٍٔ ـفاتە ىػاىٍ٘ىثە ىخىٖەحرىصسْاە ىىٔز ەة،ە
غخ٘ط سە ىٍِخخاتە ىِفه٘ثەوسظُٓاەوُليٓاەوة٘ػٓاەألؽط ضە الغخٓالكە ىص سيٖ،ەٌتاؽطةەأوەٌىَەسىاللە

الەٌىَەةِىظَٗە ىػى٘اە ت،ەوزٗىجە ىؾىاز،ەوزٗىٔتە ىٍرطنىاتە
ونالءەٌشٔىَ٘.ەوحؾٍوەْضهە ىٍِخخات،ەنى ًە
و ىؾىىىرٔمەةخٍ٘ىىىعەأُٔ غٓىىىا،ەو ىؾىىىازە ىػىىىاوو،ەو ىىىىِفمە ألةىىى٘قە( ىه٘طوغىىىَ٘)،ەو ىل٘ىىىطە ىػىىىاوو،ە

و ىتخطونٍ٘اوٗات،ەوأيەٌِخجەآسطەحلطەهە ىٔز ەة.

ثانيا:ەغيٕەوز ەةە ىثطو تە ىهت٘ػ٘ثەـٖە إلكيً٘ەإـىص ەەحىص ولەٌيرلىث،ەـىٖەـىٔەةەحػيٍ٘ىات،ەٌهاةلىثە
ً
الً)ەٌَەْضهە ىٍاسة .ە
ىئٍ ـفاتە ىػاىٍ٘ثەىيٍِخخاتە ىِفه٘ثە ىٍؾاەەإى٘ٓاەـٖە ىفلطةە(أو ە

انًادج(:)0

الً)ەٌَە ىٍاسةە()١ەٌَەْض ە ىلأُن،ەةٍاەٗأحٖ :ە
أوال:ەحػاكبەنوەؽطنثەحشاىؿەأذهامە ىفلطةە(أو ە
ً

 -١ؽط ٌثەٌاى٘ثەالەحلوەغَە()١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ەٌاوثەٌي٘ىٔنەسِٗىاەەوالەحظٗىصەغيىٕە()٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ەثالثٍاوىثەٌي٘ىٔنە
سِٗاە .ە

 -٢ەإذ ەحخاوزتەأەةاحە ىؾطنثە ىٍشاىفثەةػتبەٌشاىفخٓاەٌتيؼە()٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ەثالثٍاوثەٌي٘ٔنەسِٗاە،ەحفطضە
غي٘ٓاەغلٔةثە ىؾط ٌثەةٍاەحػاسلەكػفٖەأەةاذٓا.

ٌ -٣فاسەةە ىٍِخخاتە ىِفه٘ثە ىٍػخٔەسة .ە

ثانيا:ەٗصەجە غًە ىؾطنثە ىٍشاىفثەوٌاىهٓاەـٖە ىلاوٍثە ىػٔس ءەىٔز ەةە ىثىطو تە ىهت٘ػ٘ىثەىٍىصةەغىِخَ٘،ە
ً
وحِؾطە ىلاوٍثەٌَەكتوە ىٔز ەة .ە

الً)ەٌَەْضهە ىٍاسة،ەحػربەإحازةە ىػٍوەٌىَە
ثالثا:ەـٖەذاىثەحهط ەە ىٍشاىفاتە ىٍؾاەەإى٘ٓاەـٖە ىفلطةە(أو ە
ً
ە
ىِفه٘ثەُٓاو٘ا .ە
ًە
ىؾطنثە ىٍشاىفثەوحٍِعەٌَەٌظ وىثەُؾانٓاەـٖەٌخالە ىٍِخخاتە
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انًادج(:)٣

أوال :ەىيؾطناتە ىٍػخٔەسةەةٍٔحبەأذهامەْض ە ىلأُنەحؾى٘٘صەٌرهىاتەة٘ىعە ىٔكىٔسەوٌػىخٔسغاتەسىظنە
ً
ىِفه٘ث،ەساـثەةٓا،ەوـلاە ىيلىٔ ةمە ىٍػخٍىصةەىىصىەوز ەةە ىثىطو تە ىهت٘ػ٘ىث،ەوٗخىٔزەىٓىاە
ًە
ىيٍِخخاتە
ألؽط ضەة٘عە ىٍِخخاتە ىِفه٘ثە ىٍػخٔەسةە غخئخاەەٌرهاتەحػتئثە ىٔكٔس .ە

ثانيا :ەالەٗخٔزەىيؾطناتە ىػاٌيثەـٖەٌخالەسظنەوة٘عە ىٍِخخاتە ىِفه٘ىثە ىٍػىخٔەسةە ىػٍىوەـىٖەٌخىالە
ً
سظنەوة٘عە ىٍِخخاتە ىِفه٘ثە ىص سي٘ث .ە

ثاُ٘ا)ەٌَەْضهە ىٍاسةەةؾط ٌىثەٌاى٘ىثەٌلىص ەْاە()٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ە
ثالثا:ەحػاكبەنوەؽطنثەحشاىؿەأذهامە ىفلطةە( ًە
ً
سٍػٍاوثەٌي٘ٔنەسِٗىاە،ەوـىٖەذاىىثەحهىط ەە ىٍشاىفىثەحػاكىبەةؾط ٌىثەٌلىص ەْاە()٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ەغىتػٍاوثە
ىِفه٘ثەُٓاو٘ا،ەوـٖەنالە ىراىخَ٘ەحفاسەە
ًە
ٌي٘ٔنەسِٗاە،ەوحٍِعەٌَەٌظ وىثەُؾانٓاەـٖەٌخالە ىٍِخخاتە
ىٍِخخاتە ىِفه٘ث .ە

انًادج(:)4

أوال :ەحيخىىظمەؽىىطناتە غىىخ٘ط سەوة٘ىىعە ىٍِخخىىاتە ىِفه٘ىىثەوؽىىطناتە ىشىىظنەةٍٔحىىبەأذهىىامەْىىض ە ىلىىأُنە
ً
ةاىؾطوطە ىفر٘ثەو ىػالٌثەوذٍاٗثە ىت٘ئثەو ىػ٘هطةە ىِٔغ٘ث .ە

الً)ەٌَەْضهە ىٍاسةەةؾط ٌثەٌاى٘ثەالەحلىوەغىَە()٥٠.٠٠٠.٠٠٠ە
ثانيا:ەحػاكبەنوەؽطنثەحشاىؿەأذهامە ىفلطةە(أو ە
ً
سٍػَ٘ەٌي٘ٔنەسِٗاەەوالەحظٗصەغيٕە()١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ەٌاوثەٌي٘ٔنەسِٗاە .ە

ثالثا:ەـٖەذاىثەحهط ەە ىٍشاىفثەحػاكبە ىؾطنثەةؾط ٌثەٌاى٘ثەالەحلوەغَە()١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ەٌاوثەٌي٘ٔنەسِٗاەەوالە
ً
حظٗصەغيٕە()١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ەٌاوثەوسٍػَ٘ەٌي٘ٔنەسِٗاە،ەوحٍِعەٌَەٌظ وىثەُؾىانٓاەـىٖەٌخىالە ىٍِخخىاتە
ىِفه٘ثەُٓاو٘ا .ە
ًە

انًادج(:)5

حخٔىٕەوز ەةە ىثطو تە ىهت٘ػ٘ثەو ىٔز ە تەو ىٓ٘ئاتەذ تە ىػالكثەنوەذػبە سخفاـاحٓاەٌط كتثە ىخىظ مە
ىؾطناتەةاىؾطوطەو ىٍٔ ـفاتە ىٔ ەسةەـٖەْض ە ىلأُنەو ىلٔ َُ٘ە ىِاـضة .ە

انًادج(:)6

حػخٍطە ىؾطناتە ىٍخازةەكتوەُفاذەْض ە ىلأُنەـٖەُؾىاناحٓا،ەوغي٘ٓىاە ىخه٘ىؿەٌىعەأذهىامەْىض ە ىلىأُنە
حػػَ٘ەٌٗٔاەٌَەحأەٗزەُفاذه .ە
ًە
و الىخظ مەةٓاەساللەٌصةە()٩٠ە

انًادج(:)7

حػخٔـٕە ىطغٔمە ىهٍطن٘ثەو ىلط وبەةٍٔحبە ىلٔ َُ٘ەو ألُظٍثە ىِاـضةەـٖەإكيً٘ەنٔەسغخانەىە ىػط ق .ە

انًادج(:)8

ٗشخؿەكاكٖە ىخرل٘قەةاىففىوەـىٖەكلىاٗاە ىٍشاىفىاتە ىٍِفىٔصەغي٘ٓىاەـىٖەْىض ە ىلىأُن،ەةٍٔحىبە
ألذهامە ىشاـثەةاألٌطە ىخظ وٖە ىٔ ەسةەـٖەكىأُنەأـىٔلە ىٍرانٍىاتە ىخظ و٘ىثەەكىًە()٢٣ەىػىِثە١٩٧١ە

ىٍػصل .ە
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انًادج(:)9

ٗػٍدەةاغخ٘ط سە ىٍِخخاتە ىِفه٘ثەإذ ەىًەٗؤٌَە ىٍِخجە ىص سيٖە الذخ٘احاتە ىص سي٘ث .ە

انًادج(:)22

غيٕەوزٗطە ىثطو تە ىهت٘ػ٘ثەةاىخِػ٘قەٌىعە ىىٔز ە تەو ىخٓىاتەذ تە ىػالكىثەإـىص ەە ىخػيٍ٘ىاتە ىالزٌىثە

ىخػٓ٘وەحِف٘ضەأذهامەْض ە ىلأُن .ە
انًادج(:)22

الەٗػٍوەةِؿەأيەكأُنەأوەكط ەەٗخػاەضەوأذهامەْض ە ىلأُن .ە

انًادج(:)20

ِٗفضەْض ە ىلأُنەٌَەحأەٗزەُؾطهەـٖە ىخطٗصةە ىطغٍ٘ثە(وكاوعەنٔەسغخان) .ە
ە
ە
األسثاب انًٌجثح

ٌَەأحوەحأٌَ٘ە ىٍِخخاتە ىِفه٘ىثەةخىٔسةەغاى٘ىثەىيٍىٔ نَِ٘،ەوذٍىاٗخًٓەٌىَە لثىاەە ىلىاەةەىيٍِخخىاتە
ىِفه٘ثەغيٕە ىفرثە ىػاٌثەو ىت٘ئث،ەوإحاذثەـطصەٌخػاوٗثەىيلهاعە ىشاص،ەوٌِعە الذخهاە،ەؽىطعەْىض ە

ىلأُن .ە
ە

ە

ەەە

نیچـيـرڤـاٌ تـارزانــی
رئیس إقهیى كـٌردسـرـاٌ

أرتیـــــم
0202/6/2٣
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جًيٌريح انعراق ە
إقهيى كٌردسراٌ
انرئيس
قرار
رقى ( )٣نسنح 0202
وـلاەىيفالذ٘اتە ىٍٍِٔذثەىِاەـٖە ىفلطةە( الوىٕ)ەٌَە ىٍاسةە( ىػاؽطة)ەىلأُنەەواغثەإكيً٘ەنٔەسغىخانە

ەكًە()١ەىػِثە٢٠٠٥ە ىٍػصل،ەكطەُاە ـص ەە ىلط ەەەكًە()٤ەىػِثە٢٠٢١ە ىضيە ـىصەهەةطىٍىانەنٔەسغىخانەـىٖە
حيػخّە الغخ٘اسٗثە ىٍطكًە()٩ەةخاەٗزە.٢٠٢١\٤\٢١ە ە

قرار
يٌو انصحافح انكٌرديح
أوالً:ە غختاەەٗٔمە()٢٢ەُ٘ػانەٌَەنوەغامەٌٗٔاەىيفراـثە ىهٔەسٗث.ە

ثانياً:ە حشيصە ىخٓاتەذ تە ىػالكثەووغاووە إلغالمەو ىفراـثەذنطىەْض ە ى٘ٔمەةإغختىاەهەٌِاغىتثەونِ٘ىثە
وحخػاونەذهٌٔثە إلكيً٘ەغيٕەإذ٘اوّ.ە ە

ثالثاً:ەغيٕەٌخيعە ىٔزە ءەو ىخٓاتەذ تە ىػالكثەحِف٘ضەْض ە ىلط ە .ە

رابعاً:ەٗػٍوەةٓض ە ىلط ەەٌَەحأەٗزەـصوەهەوِٗؾطەـٖە ىخطٗصةە ىطغٍ٘ثە(وكاوعەنٔەسغخان) .ە
األسباب املوجبة

ةؾ٘ثە ىخػطٗؿە ىطغٍٖەة٘ٔمە ىفراـثە ىهٔەسٗث،ە ىضيەـصەەـّ٘ەأولەغصسەىفر٘فثە(نٔەسغخان)ەٌَەكتوە
(ٌلص سەٌصذجەةصەسان)ەـٖە()٢٢ەُ٘ػانە١٨٩٨ەـٖە ىلاْطه،ەوحلصٗطًەەىٓض ە ىىصوەە ىخىأەٗشٖەو ىتىاەزە ىىضيە
ىػتخّە ىفراـثە ىهٔەسٗثەـٖەذٍاٗثە ىيؾىثەو ىثلاـىثەوٌِٓىثە ىفىراـثەوُؾىطە ىىٔغٖە ىلىٌٖٔەو ىىٔنِٖە

وحٍِ٘ثە ىٍخخٍع،ەؽطعەْض ە ىلط ە.ە ە

ە
نیچـيـرڤـاٌ تـارزانــی
رئیس إقهیى كـٌردسـرـاٌ

أرتیـــــم
0202/5/٣2
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