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 کۆمارى عێراق 
 هەرێمى کوردستان

 ەرۆکـس
 بڕیار

 0202ى سـاڵى (9)ژمـــارە 
ەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپ ئەە(سەیەم)مەمىىاسسەمە(یەکەم)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەبىى  ەمە

مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە٥٠٠٢مەاڵىىا ئە(١)هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە
ە:ەکوسددیەپئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئە٦/١/٥٠٥١مەەەەمە(١١)ئەوااڵایەەەماەەەکدەساڵژااەکەەەەەس و  ژن

ە
 0202ی ساڵی (٧)  یاسای ژماره

  0229ى ساڵی (٣)هەموارى یەکەمى یاساى ژمارە یاسای 
 یاساى بەخاوەنکردنى ئەو زەوییانەى کە لەسنوری شارەوانییەکان زێدەڕۆییان لەسەرکراوە 

 عێراق -لەهەرێمى کوردستان 
  (2)ی  مادده

مەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێژەدە،ەەە ەڵەزیاسکوسوئەسددەخاڵە(١)ەەەماسسەمەە(سددەم)دەە(یەکەم)ب  ەکاوئە
ە:ەدەبەمەشێدەیەمەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدەە(یەکەم)بۆەب  ەمەە(٣)دەە(٥)بەەزوج وەمە

ەە:یەکەم
وددیەکئەسەداڵژکوسددەەبۆەمەبەاڵژەکاوئەوەمەیااڵایە،ەوەدەکەاڵەیەەکەەبەەزێلەڕەیەەخا:ەزێدەڕۆکارە-١

یىىىااەپێىىىل ەو  ىىىژەمێ ەەیىىىااەم و پاىىىوەەشىىىەەن  ەکاوئ،ەیىىىااەوەد وەمەبەە ىىىدکرئەوەمەیااڵىىىاەبىىىۆە
ە.بەخێدکوسو ااەە اڵتێوسە دە

زەدیەیىااەیەکەمەە١٩٩١بىۆەمەبەاڵىژەکاوئەوەمەیااڵىایە،ەوەدەکەاڵىەیەەکەەەەسد مەاڵىا ەە:ەسوودمەندە-٥
ە.ەڕێاەمەزیاسکوسوئەواشکو ەو  ژەمێەبددوئەبەەهەەەهۆکاەێکەدەە وپبێ ،ەماەەەە

وەدەکەاڵاوەمەچەاڵودشژئەبنەیااەمەننەدم،ەدەەەەچد ەچێدەمەپ ەەەکىاوئەو  ىژەمێبدداەەەەیەاەە-٣
مەزە دەیەکىىئەپىىومە کىىدمئەمۆ ەپ  ىىااەپێىىلە دە،ەدەزێىىلەڕەی ااەەەە سەاڵىىژەمەدەبەەهێنىىااەیىىااەس

ەەدەزێىلەڕەی ەکاو ااەبىۆەسەەەدەمەاڵنددەمەڕێتێلە دەکوسددە،ە دکرەکاوئەوەمەیااڵىایەەوایىاواوێژەد
 .ەبەخادەاەواکوێ 

خىىىىاوددمەە٣١/١٥/٥٠٥٠شىىىىاەەد و  ەکااەسەپىىىىد ونەوەدەزێىىىىلەڕەکاەەمەکەەپىىىىێ ەڕێکەدپىىىىئەە:دووەم
و  ىىژەمێبددوئەبەەزێىىلەڕەیەەسەداڵىى ەکىىوسددە،ەبىىکەوەەخىىادەوئەوەدەزەدیىى ەمەخىىاوددەکەمەەەاڵىىەەە

ەە ژىىاەکوسوئەەەاڵىىەەەبێىى ،ەەسەداڵى ەکىىو دەەدەمىىد کەەسەد ەپە،ەمىىاەچەمىىد کەەپەد دەبێىى ەیىىااەمىىا ئ
بەمەەمێکەبکەدێژەەوادەاڵنددەمەشاەەد و  ەکااەدەەەەوادچەکاوئەو  ژەمێبدداەبێ ،ەبەپێەەمەەجەدە

 .  دکرەکاوئەوەمەیااڵایە
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 ( 0)ی  مادده
ڕێزبەولیەب  ەكاوەەپىوەبەدپێى ەەە ێخوەکلیەەەااڵاکیمە(٥)ەمەمەماسس(مەچوار)دەە(مێیەس)ەکاوئە  ب

 :سەخدێنلەێژەدەەەدەخد ەەمەیەدێشەمەبەێكلە دەكەب  ەەەەدەڕێكلەخوێنژەدە
ەدپىىئەکڕێەەەەڵاڵىىاەکیەە(١)ەەەەەەکەکىىل ەیەمادەەودداڵىىو د،ەەەکئیەس د کىىاەەکاەەڕەلێىىزەەسىىژیدێپە:مێیەســ

ەۆبکىىا ەبىىەمێ کىىاە ەمەکیەەکئەەەاڵىىەەبەشە ىىکێپەەکىىا ،ەوەەەتێىىپەیەااڵىىایەمەوەەکىىاەبددوئەب
ە.وکوساەخادەبەاڵژئەبەم

 (٣)ی  مادده
ەە،ەدەدەژێکىىىوەسەمىىىد ەەهەەااڵىىىاکیمە(٣)ەمەمىىىاسسەی(مەچووووار)دەە(٥،ە١ە/مەدوو)دەە(مەکیە)ەب  ەكىىىاوە

 :ەیەیەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدەدێشەمەبەزیاسەسەكوێ ،ە(مەنجێپ)ەمەو زوجەەبەکەیە  ب
ەپئ  ەوىىل مەدەوەکىىاا،ێ ی ەکاە ەەکیەەکئەەەاڵىىەاایىىەز ىىاەێپاەەپئیەکاەەەاڵىىەەبە بىىاەکىىئەیەژو ەە:مەکیە

دە ىدز ە،ەەشى ەدە ەد وئەدەوابددەم،ەشىاەەئیس س،ەس ە ەکاوئەپەز ەەدەەەەکااەل ەیولەدەیپەەویەە
ەىەنێىىو  ەوىىادەکاوئەەچادەدەاڵىىەڵک ىىژدکا ەاڵىىژئەبەمەبە، ێنوێهەکىىلێپەەەەهەەێرىىەەكدەساڵىىژاا
کوسا،ەدەوەخىادەەبەپێدیسىژەكاوەەەەمەسمەمەهىاپنەەەەابددا ن دەسەکاای ەکوسوئەس د کاەەێپادپد

ەەکىاەڕێل وئەوجامىەوەۆبىەکااەل ەیىولەدەیپە  ەد وەشىاەەەەەکئەەدەمەژو ەەبا ەسەپد وێ ەەیژو ە
 .پێكبهێنێ ەکااەسژیدێپە ەک کنەپ

ەمەبەاا ىکاوەووخەبددا،ێمە ىژ خىاوددمەوەەبەەکىو دەەەاڵىەەەااەڕەی اسیزەمەاوی دەزەدەوەهامەبە:مەدوو
 -: ێنوڵێمەخەسەەیەدێش

ەەمەاڵەەکوسوەەڕەیەاسیزە ێپەەد  ە ودەشاەەایەەەەەەەاڵەەکو بددەەڕەیەاسیزەمی ەدەزەدەوەەە ەوە-١ە
ەەکیى ەدەزەمەن قە اڵىژڕووخىئەەەنجىێدەپەسى  بەس ەاڵىەەەە(%٥٢)ە یبىەەبەمەکەوىوخە،ەدەژێاکو ب م

 . ێکوەسەەماەەوەولەاڵددسمەەبە یکاەەڕەلێدەزەسەخەمڵێنوێ ،
ەەەەەسەس ەاڵىە(%١٠)ەبى یکوسوىل ەەاەخىادەبەکىاپئەەە،  ەدەسەەەە ێىبددبەولەاڵىدسمەکاەەڕەلێزەەە ەوە-٥

 .یەاڵەەەدە(١)ەئ خاەەەەکو دێپەووخئەواماەەەەاڵەەژێخوەسەەن قە اڵژڕووخئە
ە،ەەدەژێکو بەاو ىىمەەد  ەد وەشىىاەەایەەەەە ىىژوێپە،ەەەاڵىىەەکو بىىددەەڕەیەاسیىىزەمیىى ەدەزەدەوەەە ەوە-٣

ەمژىوەکەەکیەدەزەمەن قە اڵىژڕووخىئەەسمەاڵىەەەەنجێىپە(%٢)ەكەەەەە ێىنوڵێمەخەسەک ێبەبەمەکەووخ
 . ێبەو
ەەەە مىبەبەێبىەاایىەەەە مىبەبەەدەبەبىدد،ەوەەکەڕەیەلێزەەخاوددەئێمە ژ وەمۆخەکێکاەەڕەلێزەەەهە-٤

ەەن قە اڵژڕووخئەەسمەاڵەەەەەسە(%١٠)ەب یەوکوسول ەخادەکاپئەبەەبدد،ەەەێمە ژ وەل ێپومەپەکئێاڵەک
 .ەەبەپێەە ا ەپەكاادەەەمەاڵ(٣،ە٥،ە١)ەکاوئ ەخاەەەەکو دێپەووخئەواماەەەەاڵەەژێخوەس
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ەۆبىددەبىەچئێەپەاڵىەەکەخىاوددەنئێشىدەەە ەوەەدەپبکاپڕەەوکوساەخادەەبەەیەهەمۆبە باەمەژو ەە:مەچوار
ەد وئەشىىاەەەکىىئەوەەەاڵىىەەە ێىىبوەەسەشەکەڕەی ەلێىىدەزەەپىىئ،ەکەمەخ ىىەوەاایىىپىى اەەەەمااڵىىژ

ەەەەل ەیىولەدەیپەد وئەدەشاەە ،ێبەسەکاوئەپاشرادەەکوساەبە ژاەڕەما ئەەکاەەڕەلێدەزەەسەبوێ 
سددمىاەەپىوەمەسەسدداڵىە(٥مە٥٠٠)ەەەەەمەددبڕەەکەێمە ىژ وەکىئ ەیدەزەەاەچپەەبەمۆاڵنددەمەخ

 .ەەدەکاپەسەکاەەڕەلێزەبددمەەەقەەەە مبەبەێبەبە ،ێبەوەاپویز
 . ێبکوەوادەبەەڕەیلێخاوددمەزەکیەەوهاەپەەیەهەمۆبەکێکاەەڕەلێزەەەهە:مەنجێپ

 (4)ی  مادده
ە-:نلەێژەدەەەسەخدێدەخد ەەمەیەدێشەمەبەەەددەژێکوەسمد ەەهەەااڵاکیمە(٤)ەمەماسس

ەنىو دمڵێمەخەاایىکو دەیاەیىووخىئەسەل وئێىپەەبە ێىبەوەوىلەپابەکاە،ەڕەلێىزەاڵئەکەەە ەو:ە(٤)ماسسەیە
ەمەمەو(٥)ەمەمىاسسەەهىاپددەەەکىاوئەەمەمەاایىەیە،ااڵىایەمەمەو(٣)ەمەمەمىاسس(سددەم)ەمە  بەەهاپددەە

ەەمەاڵىەەەمەدەدەوەدمەزەەەبەمەکەدەخىاوددە ێىنێکوسوىئەوامەاەخادەما ئەبەد ەوەە،دەژێاوەیوەیەااڵای
ە٥٠٥١ەئ مەاڵىا(١)ەەەمىاەەااڵىامیەئێىپەبەدە،ێکىوەسەمىاەۆپەل ەیولەدەیپەد وئەوادمەشاەەەبەەسەداڵژکو د

ەەەەدە،سە وەشىوێ ەو  ێنەىکدەساڵژااەەرئێەەهەەەە  ەدەسەئ دەماەک مدەل وئێکوەدەبەشژنە ویااڵایە
ەةمسىژق )ەکىلە دمێپەەبەبددوئەسىژیشاەمەدێشىەبەەكااسەداڵىژکو دەهىامەبەمەکەشژنە وەیەەە مبەب

ە.مەکەوەخادەەبە ێسەەسە( ە لع
 (5)ی  مادده
ە:ەەسەخدێنلەێژەدەدەخد ەەمەیەدێشەمەبەەەددەژێکوەسمد ەەهەەااڵاکیمە(٦)ەمەماسس

ەیەااڵىىایەمەوەکىىاوئە دکرەمەوادچىىاوەدەوەۆدە ىىدز ە،ەبىىەشىى ە دەەد وئەشىىاەەپىىئەز ەەد:ە(٦)مىىاسسەیە
ەدپىئەکڕێەەەە(ڵسددەاڵىا)ەەەەەکەکەیەمىادەەەە، ى ەوەاای کو دەواماسەنئی ز یسەدەخ ەوەدەەدەژێاواوەیس
ە.کا ەسەەواماسەکئ کنەپەسژئیل دێدەپەنیز یسەدەەخ ەوەکا ،ەوەەڕتێپەیەااڵایەمەبددوئەوەەکاەەب

 (6)ی  مادده
ە-:ەەسەخدێنلەێژەدەدەخد ەەمەیەدێشەمەبەەەددەژێکوەسمد ەەهەەااڵاکیمە(١)ەمەماسس

 . ێکوەسەەخااەپەەیەدێشەمەبەیەااڵایەمەوەئێپەبەکااەاڵژهاپددەسەبەەس هاپ:ە(١)ماسسەیە
ەد وئەشىاە)ەپئەز ەەدەۆبەەدەژێەلنەڕێ ەسەاڵژهاپددەسەس هاپئەبەیسەاڵەەەە ژاە ە(%١٠)ەمەژڕێە:مەکیە
ەدەوەنىئیز یدەسەەخ ىەس وىاوئەوەکاوئ  ەسژیدێپەۆبەیەهەەێرەەكدەساڵژااەىەنێو  ەد(دە دز ەەش ەدە 

ەشىىل ەاەبەەکەمەە وەەمىىاوبە ەدەهاوىىل وئەوەەڵ ەەەەدەژێاواوەیىىسەیەااڵىىاوەمەیەکىىاوئە دکرەمەوادچىىاو
 .یەااڵایەمەوەکوسوئێمەبێمەکاوئەکاەەڕێە

ەسە ەڕێنىلەێژەدەەمێەەهەە  ژەمەنێزەخەۆبەاڵژهاپددەسەس هاپئەبەیسەاڵەەەەەاڵە(%٣٠)ەمەژڕێە:مەسدد
وەمەەکىىاوئە دکرەەکەمەوادچىىاوەدەوەۆبىىەکاا  ە  ىىژەی ەپاىىدز ەەخزمەۆبىىەکوسوئە اڵىىژڕواەاڵىىژئەبەمەب
 .ەدەژێاواوەیسەیەااڵای
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 (٧)ی  مادده
ە-:ەەسەخدێنلەێژەدەدەخد ەەمەیەدێشەمەبەەەددەژێکوەسمد ەەهەەااڵاکیمە(8)ەمەماسس

سد مەەدەااڵىىئ، اڵەکىىاەمۆهەەبەددخىىاداڕە ىىددێپەرىىئێەڕەمئەەسەاڵىىەەەەەکەمەخىىاود وەدەو:ە(8)مىاسسەیە
ەد دمەپەئێىپەبەەمىادە(اایىخاوددەنێشىد)ەد ەمەنێشىدەااەەیىدەپەسەداڵ ەکو دوە١٩٩١ەئ اڵاەنئەڕی پڕ

ەەەەسمەاڵىەەسددەەە(%٥)ە یبىەبەاا شەکەووخە، ێکوەسەەڵ ەەەااە ەیمامەیەااڵایەمەهاپددەەەکاوئە دکر
ە.سەخەمڵێنوێ ەەکی ەدەزەمەن قە اڵژڕووخئە

 (8)ی  مادده
ە. ێبەکۆواکەیەااڵایەمەوەکاوئە دکرەەڵ ەەەەکە ێواکوەکێاە یبەاایەەیااڵایەکئێقەسەچ هەەبەکاە

 (9)ی  مادده
ەیەااڵىىىایەمەوەکىىىاوئە دکرەکااەل ەیىىىولەدەیپەەویەدەەەو ایىىىزەدەوئەوجىىىدمەوەەەاڵىىىەەەەسىىىژیدێپ
ە.اەبکێمەبێم

 (22)ی  مادده
ەەڕتێىپەەڕەەاڵى ەشە(٦٠)ەەەەەکەکەیەمىادەەدە ىدز ەەەەشى ەدە ەد وئەشىاەەپىئەز ەەدەەەاڵەەەەسژیدێپ
ەەویەەەەڵ ەەەوائەماهەهەەبەیەااڵایەمەوەکاوئە دکرەکوسوئێمەبێوااڵااەمەۆبە ەبیپاەیەنراڕێەکا ەو
ە.ەبکا ەسەکااەل ەیولەدەیپ

 (22)ی  مادده
ە:ەەسەخدێنلەێژەدەدەخد ەەمەیەدێشەمەبەەەددەژێکوەسمد ەەهەەااڵاکیمە(١٥)ەمەماسس

ەمەمىادەۆبىەس (کدەساڵژااەعئیقاەد)ەەمئە ەمەەوامەڕەەەمەدەدبددواڵسد مەبەیەااڵایەمەو:ە(١٥)ماسسەیە
ە. ێکوەلێکاەمەپەمەدەدبددواڵبەدپئەکەڕێەەڵاڵاەێاڵە(٣)
ە

 رچواندن كانی ده هۆیه
،ەدەبىىىدداەس ەهە٥٠١٩ەئ مەاڵىىىاە(٣)ەەەمىىىاەەااڵىىىامەیەەەکەمەنىىىاوێەەکەدەوەەمەدەکىىىوسو پەاڵىىىژئەبەمەەب

ەئیااڵایەمەەچەسەمەدەنیزەدەسەسەد ە ەدمەزەەەە ەە مەسەمەکەاوئ پ هاددەیاپویزەولبددوئەاڵددسم
ە.ە لنێەچدەسەیەااڵایەمەواچاەم،ەوەئەڕەەیاسیزەۆب

ە
ە

 نێچـيـرڤـان بـارزانــی                                                                         
 سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان                                                                           

 هـــەولــێـــر
28/8/0202 

ە
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 کۆمارى عێراق 
 هەرێمى کوردستان

 سـەرۆک
 بڕیار

 0202ى سـاڵى (٧)مـــارە ژ
 

ەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپ ئەە(سەیەم)مەمىىاسسەمە(یەکەم)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەبىى  ەمە
مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە٥٠٠٢مەاڵىىا ئە(١)هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە

ە:ەئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئکوسددیەپە8/١/٥٠٥١مەەەەمە(١8)کدەساڵژااەکەەەەەس و  ژنئەوااڵایەەەماەەە
ە

 0202ی ساڵی (9)  یاسای ژماره
 یاسای بەركاركردن و هەمواری پیادەكردنی یاسای ڕەسمی پولی ئیتيحادی

 لە هەرێمی کوردستان ــ عێراق 0220ی ساڵی (٧2)ژمارە 
 

 :(2)ی  ددهما
بەەکىاەەدە و  ەەەهەەێرىئەکدەساڵىژااەىەنێىە٥٠١٥مەاڵىا ەە(١١)یااڵىایەڕەاڵىرئەپىدەەەو ژ قىاسمەەمىاەەە

ە.هەمد ەمەپ اسەکوسوئەسەکوێ 
  :(0)ی  مادده

خد ەەدەەەیمەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیە(٢)مەماسسەە(پێنجەم)پ اسەکوسوئە دکرئەب  ەمە
ە:سەخدێنلەێژەدە

پێل وئەڕەاڵرئەاڵەپێنو دەەەمەماسسەیەەبەدەشێد زەەسەبێ ەکەەدەزیىوەسیاەیىلەکا ،ەدەسەبێى ە:ەپێنجەم
ەكپئەسد کەدپىنەەەەپێىل وئەڕەاڵىم،ەاڵىدسمەسد کەدپىنەبسىەپێنێ ،ەوەمەشەبەەڕێنرىای ەدەزیوەەەە ىا ە
 .ڕێکلەخوێ 

 :(٣)ی  مادده
ە.مەیااڵاکە،ەڕ سە  وێ (١٦)یەماسسەە(اڵێ ەم)پ اسەکوسوئە دکرئەب  ەمە

 :(4)ی  مادده
ە.مەیااڵاکە،ەڕ سە  وێ (٥٢)یەماسسەە(شەشەم)دەە(پێنجەم)پ اسەکوسوئە دکرئەهەەسددەب  ەمە

 :(5)ی  همادد
س مەزە دەەدە ەەماواەکىاوئەهەەێرىئەکدەساڵىژااەىەنێىو  ەدەوەد وەمەخىادەاەپۆاڵىژنەپ ایاوىل ،ەەەهەەە
شىىدێنێکئەوەمەیااڵىىایەس ەهىىاپبن،ەمىىێاەمەس مەزە دەەدە ەەمىىاواەەو ژ قاسی ەکىىااەدەوەد وەمەخىىادەاە

ە.پۆاڵژنەپ ایاول ەسە ووەدە
 :(6)ی  مادده

ە.مەهەەێرئەکدەساڵژااەىەنێو  ەهە لەدەشێژەدە١٩٩٣مەاڵا ئە(٣)یااڵایەڕەاڵرئەپددلەەماەەە
ە
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 :(٧)ی  مادده
دەزیىىومەس ە یىىئەدەوىىابدەمەڕێنرىىایئەپێدیسىى ەبىىۆەوااڵىىااەمێبەمێکوسوىىئە دکرەکىىاوئەوەمەیااڵىىایەە

ە.سەەسەکا 
 :(8)ی  مادده

ە.وەوجددمەوئەدەزیو اەدەەیەوەەپەیدەولیل ەەكااە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەمێبەمێەسەکەا
 :(9)ی  مادده

 .ەە ەڵە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەس ەواکوێ ەكه چەسەقێکئەیااڵایەەیااەب یاەێکئەواکۆەکاەەبە
 :(22)ی  مادده

ەەەەبەاڵىىەەەڕێکەدپىىئەباڵدکىىوسوەدەمەەەەڕەەوىىامەمە ەەمىىئەە(٦٠)وەمەیااڵىىایەەەەەسد مەپێتەڕبىىددوئە
ە.مێبەمێەسەکوێ ە(دەقایعئەکدەساڵژاا)

 
ە

 رچواندن كانی ده هۆیه
ە١٩٩٣مەاڵا ئە(٣)ەماەەەەپدلسەێژەبەاڵەەەسەەچدد ولوئەیااڵایەڕەاڵرئەەبەەهۆمەپێتەڕبددوئەمادەیەکئ

ەىەنێىىىو  ،ەدەەەبەەەوەدەپێ ىىىکەدپنەمەڕددیىىىل دەەەەەمىىىۆەەدەقەبىىىاەەمەوەدە ەەەهەەێرىىىئەکدەساڵىىىژاا
خزمەپادز ەی ەە کدم  اوەمەپێ کەشەسەکوێن،ەدەبۆەوەدەمەڕەاڵمەەە ە  ىااەبادوجێنىلەێ ،ەدەەەبەەە

ەاڵەەەبەهامەسە دەدەچاەکئەوابددەیل ەهاپددە،ەدەەەەپێنىادەیەکسسىژنئە اوەمەبیڕەشنایەەوەدە ۆڕ وکاە
ە.ڕەاڵرئەپدلەەەەهەەێمەەە ەڵەهادپاکەمەەەەنێو  ،ەوەمەیااڵایەەسەەچددێنلە 

 
ە
ە
ە

 نێچـيـرڤـان بـارزانــی                                                                         
 سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان                                                                           

 
 هـــەولــێـــر

28/8/0202 
ە
ە
ە
ە
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 کۆمارى عێراق 
 هەرێمى کوردستان

 سـەرۆک
 

 بڕیار
 0202ى سـاڵى (8)ژمـــارە 

کایەپ ئەەەەیااڵىىامەاڵىىەەەە(سەیەم)مەمىىاسسەمە(یەکەم)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەبىى  ەمە
مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە٥٠٠٢مەاڵىىا ئە(١)هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە

ە:ەکوسددیەپئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئە8/١/٥٠٥١مەەەەمە(١8)کدەساڵژااەکەەەەەس و  ژنئەوااڵایەەەماەەە
ە

 0202ی ساڵی (22)  یاسای ژماره
وەبەرهێنانى پیشەسازى هەردوو کەرتى تایبەت و تێکەاڵوی عێراقی یاساى بەرکارکردن و هەموارى پیادەکردنى یاساى 

 لە هەرێمى کوردستان ــ عێراق ی هەموارکراو(2998)ى ساڵى (02)ژمارە 
 

  :(2)ی  مادده
مەاڵىىا ئە(٥٠)یااڵىىامەدەبەەهێنىىاوئەپ  ەاڵىىازمەهەەسددەکەەپىىئەپىىایبە ەدەپىىێکە دیەنێو قىىەەەمىىاەەە

ە.ااەىىەنێو  ،ەبەەكاەەدەهەمد ەیەپ اسەکوسوئەسەکوێ یەهەمد ەکو د،ەەەەهەەێرئەکدەساڵژ(١٩٩8)
 :(0)ی  مادده

 .مەیااڵاکە،ەڕ سە  وێ ە(٣)ەەەماسسەەە(یەکەم)پ اسەکوسوئەب  ەمە
 :(٣)ی  مادده

مەیااڵىىاکەەهەمىىد ەەسەکوێىى ەدەبەمەشىىێدەیەمەخىىد ەەدەە(٤)ەەەمىىاسسەمە(سددەم)بىى  ەیەەپ ىىاسەکوسوئ
 :سەخدێنلەێژەدە

اوئەبەڕێىىدەبەە یەپەە  ىىژەە ەشىىەپێل وئەپ  ەاڵىىازمەەەەدەز ەە ەبەەپێکهىىاپەەکاە ێوی ەکىى:ەدووەم
ە نێىىو  ەەەاڵىىەەەىەپەی ەدێىىکەسیىىاەمەسەکوێىى ەکەەوەوجىىددمەوئەدەزیو وىىئەهەەێرىىئەکدەساڵىىژاا

ە.مەدەزیوەسەەیلەکا زپێ ن ا
 :(4)ی  مادده

ە:مەیااڵاکەەهەمد ەەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەمەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە(١)پ اسەکوسوئەماسسەە

مەەمەەوەدەکەاڵەەاڵودشژ  ەمەس د کاەمەبۆەدەە وپنئەمد ەپئەس مەزە وىلاەیىااەە:یەکەم:ە(١)ەیەماسس
پەد دەبێ ەە(أهل ةە ألس ء)خادەول ەێژئەپ ەەەیەکئەپ  ەاڵازیئەپێ کەشەسەکا ،ەخادەاەەێهاپددیئە

 .ماەەەەدەکەاڵەمەخادەول ەێژەەپ ەەەکەمەبەەم و  ەبۆە د اڵژو دەپەدە
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ننەدی ەمەس د کاەمەبۆەدەە وپنئەمد ەپئەس مەزە ولاەیااەخادەول ەێژئەمەەمەەوەدەکەاڵەەمەە:دووەم
پێئەیااڵاەبەەکاەەکاوئەهەەێرئەکدەساڵىژااەس مەزە دەەەیەکئەپ  ەاڵازیەپێ کەشەسەکا ،ەبەپ ەە

 .یااەپۆماەکو دەدەمد ە ەپێلە دەبێ 
 

 :(5)ی  مادده

ەمد ەەسەكوێ ەدەبەمەشێدەیەیەیەیااڵاكەەه(8)ەەەماسسەیەە(پێنجەم)دەە(یەكەم)پ اسەکوسوئەب  ەكاوەە
 :خد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە

وەدەپ ەەەەپ  ەاڵازی اوەیەكەەپێ ەبەەكاەبددوەەوەمەیااڵایەەەەەهەەێمەمۆ ەپ ااەپێىلە دە،ەەەەە:یەکەم
ەێسۆشىىبددوەەبىىاجەدەڕەاڵىىرەكاول ،ەملكەچىىەە دكرەكىىاوەەوەدەیااڵىىایەەسەبىىنەكەەەەكىىاپەەپێىىل وەە

ە.مۆ ەپەەس مەزە ولو اول ەبەەكاەەبددە
دەز ەەپەەپ ول وااەسیاەیكوسوەەشىاەەەپێ ىكەدپددەكااەدەوەد وەیەكەمژىوەپێ ىكەدپدداەدەەە:پێنجەم

 .سەاڵژەكاا،ەبۆەمەبەاڵژەكاوەەوەمەیااڵایە،ەەەوەاڵژۆەسە وێ ەەسێەدە دولەەسددەە
 :(6)ی  مادده

 ەەدەەمەیااڵاکەەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەیەخد(٩)ەەەماسسەەە(یەکەم)هەمد ەمەپ اسەکوسوئەب  ەمەە:یەکەم
 :سەخدێنلەێژەدە

ەەەەەەەەەەەەس مدسەز ىىىىاەپەیدەولیىىىىل ەەكااەەەەهەەێىىىىم،ەزەدیەپێدیسىىىى ەبىىىىۆەپىىىى ەەەیەپ  ەاڵىىىىازیەەە:یەکەم
پەەخىىىااەسەكەا،ەبەمەەمێىىىڵەەە ەڵەمااڵىىىژەەپ وەەشىىىاەەكااە دوجادبێىىى ،ەدەخزمەپاىىىدز ەی ەە

شەبەەسەێژ یەە،ەبەكوێەەهادشێدەەبۆەپوەەەكەەس ب نلەكەاەدە وێبەاڵژەەبەكوێل وەكەەپێدیسژەكاا
اوەەیااڵىایە وەشىژنەدەبەكوێىل وەەمد ىڵەدەمىا ەەكىمادەیەمۆ ەپەەس مەزە ولوە،ەبەسەەەەەە دكرە

 .یەبەەكاەەەەەهەەێم،ەبەەسەد مەسەبێ ٥٠٥١یەاڵا ەە(١)سەد ە ەەماەەە
یەیااڵاكەەهەمد ەەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەیەخىد ەەدەە(٩)مەماسسەیە(سددەم)پ اسەکوسوئەب  ەمەە:دووەم

 :دەسەخدێنلەێژە
بەەهەمىاهەوائەەە ەڵەدەز ەەپەکىاوئەوادخۆ،ک ىژدکاڵەدەە،دەز ەەپئەبازە ىاوئەدەپ  ەاڵىازمە:دووەم

اڵەەچادەکاوئەواد،ەپ ول وااەدەسەاڵژەمەپاە اڵژنەدەچىاککوسوئەەیىناە،ەپىێاەەپ  ەاڵىازی ەکاا،ەبەە
ەپێئە دکرەەیااڵاەبەەکاەەەپەیدەولیىل ەەکاا،ەبىۆەهەەەپاەێز ىایەکەەەەسەەەدەمەاڵىنددەمەمااڵىژەە

 .پ وئەبنەڕەیەشاەەکاا،ەسیاەیلەكەا
ە.،ەڕ سە  وێ یەیااڵاكە(٩)ەەەماسسەمەە(چد ەەم)دەە(اڵێ ەم)پ اسەکوسوئەهەەسددەبو ەکاوئە:ەسێیەم

ە
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 :(٧)ی  مادده

یەمەیااڵىىاکەەهەمىىد ەەسەکوێىى ەدەبەمەشىىێدەیە(١٣)مەمىىاسسەمە(سددەم)پ ىىاسەکوسوئەبىى  ەمەە:یەکەم
 :سەخدێنلەێژەدەەخد ەەدە

پێىىنچەاڵىىەسەهەز ەەسینىىاەەکەمژىىوەوەبێىى ەدەەەەە(٢٠٠,٠٠٠ە)ەەبەەپێبژ ەسوێىىکەکەەەەەاڵىىەەپێچ کاە:دووەم
اەسینىىاەەزیىىاپوەوەبێىى ەاڵىىز ەسەسەێىى ەوە ەەەەەەسد مەکۆپىىایئەهىىاپنئەمىىادەمەۆپێىىنچەمل ىىە(٢,٠٠٠,٠٠٠)

 .مەوەمەماسسەیەس ەاڵەەپێچ  ەکەمەەوەبوسبێ (یەکەم)سیاەیکو دەەەەب  ەمە
دەبەمەشىێدەیەمەە(شەشىەم)اڵىاکەەزیىاسەسەکوێى ەبەەزوج ىوەمەمەیا(١٣)ب  ەیەکەبۆەمىاسسەمەە:دووەم

ە:خد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە
خىادەوئەپى ەەەمەاڵىددسمەولەەەەەێسدشىىبددوئە ىدموکئ،ەبەەپێبژ ەسوێىکەاڵىز ەسەسەێىى ەکەەە:شەشوەم

یەکسااەبێ ەبەەاڵێەهێنلەمەبەهامەەێسدشبددوەکە،ەەەکاپئەبەکاەهێنىاوئەوىامو زەدەكەەەاڵىژەكااە
ە.ەەدەمەەێسۆشبددوئەبۆەدەە وپددەبۆەمەبەاڵژێکئەم اد زە

 :(8)ی  مادده

 :سەخدێنلەێژەدەەیەخد ەەدەمەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەە(١٤)پ اسەکوسوئەماسسەمە
سەاڵژەیەکئەپێهە چددوەدەەبەەاڵەەەکایەپئەبویکاەمەدەز ەەپئەبازە اوئەدەپ  ەاڵىازمەە:(٤١)ماددەى 

ەەسددەدەز ەەپئەس سەدەس ە یئەدەوابددەمەدەسەاڵژەمەبۆەکاەدباەمەپ  ەاڵازمەدەوەول م ەپئەوۆێنەەمەه
دەبەەهێنااەکەەەەپلەمەبەەێدەبەەمە  ژئەبنەپێكلەهێنوێ ،ەبىۆەپێى د و نەەەەوىاڕەز یەپئەەەاڵىەەەوەدە

ە.ب یاە وەمەسەەباەەمەپ دەەەپ  ەاڵازی ەكااەسەەکو دا
 :(9)ی  مادده

وێى ەدەبەمەشىێدەیەمەخىد ەەدەەمەیااڵىاکەەهەمىد ەەسەکە(١٢)مەمىاسسەمەە(اڵێ ەم)پ اسەکوسوئەب  ەمە
 :سەخدێنلەێژەدە

اڵىىەسەهەز ەەسینىىاە،ەدەدەکەس هىىاپێکئەە(١٠٠,٠٠٠)کەاڵىىئەواڕەز ی کىىاەەڕەاڵىىرێکەسەس  ەبەەبىى مەە:سووێیەم
ە.کۆپایئەبۆە ەوج نەمە  ژئەپۆماەەسەکوێ 

 :(22)ی  مادده

ەیااڵىىاكەس کئەس مەزە دەەدە ەەماواەکىىاوئەهەەێىىم،ەدەوەد وەمەپ ایاوىىل ەپۆاڵىىژ ااەهەیە،ەەەەهەەەشىىدێنێ
ە.هاپبێ ،ەمێاەمەس مەزە دەەدە ەەماواەەو ژ قاسی ەکااەدەوەد وەمەپ ایاول ەپۆاڵژ ااەهەیەەسە وێژەدە

 :(22)ی  مادده

ە.دەزیومەبازە اوئەدەپ  ەاڵازمەڕێنرایئەبدەوااڵااەمێبەمێکوسوئە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەسەەسەکا 
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 :(20)ی  مادده

ە.ەەکااە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەمێبەمێەسەکەاوەوجدمەوئەدەزیو اەدەەیەوەەپەیدەولیل 
 :(2٣)ی  مادده

 .کاەەبەەسەقئەه چەیااڵاەدب یاەێکەواکوێ ەکەەەە ەلە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەس ەواکدکەبێ 
 :(24)ی  مادده

ە.مێبەمێەسەکوێ ە(دەقایعئەکدەساڵژاا)وەمەیااڵایەەەەەڕێکەدپئەباڵدکوسوەدەمەەەەڕدەوامەمە ەەمئە
 

 

 ندنرچوا كانی ده هۆیه

بەەشىێدەیەکەکەەە،د ەەەپێنادەهێناوەسمە ەشەاڵەولوئەپ  ەاڵازمەەەەهەەسددەکەەپىئەپىایبە ەدەپىێکە
بەشىىل ەەبێىى ەەەەپەەەپێىىل وئەبەەهەمهێنىىااەەەەڕددمەبىى ەدەکىىد ەێژ  ەدە،ەدەبەمەبەاڵىىژئەپژەدکوسوىىئە

دەساڵىژاا،ەدەبەەهێنااەەەەکەەپئەپ  ەاڵازمەەەدەبد ە وەمەزیاپوە ووا  ااەهەیەەبۆەوابددەمەهەەێرئەک
دەبەەواماوجئەیەکسسژنئە دکرەەیااڵای ەکاوئەبەەکاەەەەەاڵەەەپ ەەەکاوئەدەبەەهێناوئەپ  ەاڵىازمەەەە

ە.هەەێمەدەنێو  ،ەوەمەیااڵایەەسەەچددێنلە 
ە
ە
ە

 نێچـيـرڤـان بـارزانــی                                                                         
 سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان                                                                           

 هـــەولــێـــر
28/8/0202 
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 وەزارەتى ناوخۆ
 06/8/0202لە  26٧42: ژمارە

دەەەبەەەە٥٠٠٩یەاڵىىا ەە(٦)بەپێىىەەوەدەسەاڵىىە پەیەپێرىىااەسە دەەەەەیااڵىىایەدەز ەەپىىەەوىىادخۆەەمىىاەەە
ە:ژەەب یاەماول ەبەەسەەچدد ولوەەوەمەەێنرای ەبەەەەدەولیە  

 0202 ڵیسا( ٧) ەژمار یینماێر
 كراوەهاورد یلێو ماتورسك لێمبۆتۆئ یماركردنۆتو  یتەمەالس یكانەرجەم یینماێر

ە: (2)ماددەی 
ە-:بەە مبەەیااەسیاەیەكو دەەماوایاوەیەكەەمەبەاڵ ەەەمەز ە د وەیەخد ەەدەەوەد

ەە.ەەنێو  هەەێرەەكدەساڵژاوەە-:هەرێمە-١
ە.دەز ەەپەەوادخۆیە كدمەپەەهەەێرەەكدەساڵژااە-:وەزارەتە-٥
ە.بەەێدەبەە یەپ ەكاوەەهاپددچۆەەەەپاەێز اكااە-:بەرێوەبەرایەتی هاتووچۆە-٣
متاو ایەپایبەپرەولەبەپێل وەەوەدەۆمەبەاڵ ەەێەەوەدەب د وامەیەەكەەەەەەیەاەكە-:ە()بڕوانامەی -٤

متاو ایەسەداڵژكەەەەۆپێەەاڵژاولەەەكاوەەكمبێلەبەۆپۆەیەسەكا ەكەەوپێل ەسیاەب د وامەیەەسەسەێ ەد
ە.دەهەەەكەمەكدەی ەكەەهەبێ ەپ ایل ەسیاەیەسەكا ە

ەەبەپێىەد،ەەەدپوەزیاپوەوەڕەی ژدەمۆك لە(٥٠٠)ەبێلەیەەكەەەەمۆپۆوەدەوە-:ەمەترۆكیل (سفر)ئۆتۆمبێلی -٢
ە.كو دەمەەمەكاوەەوەمەەێنرای ەەهادەسە

ەپێىىەبەەدە،ەەدپوەڕەی ىىژدەمۆك لىىە(٥٠٠)ەزیىىاپوەەەەمبێلەیەەكەۆپىىۆوەدەوە-:ووتبەكارهووا ئۆتووۆمبێلی -٦
ە.ەەمەەمەكاوەەوەمەەێنرای ەەهادەسەەكو دە

ەیەەكەەبەەسددەمۆەەاڵددپەمەوەەلێماپدەاڵكيااەەمبێلۆپۆوەدەوە-:هەجین  یلێماتورسكو  ئۆتۆمبێلە-١
ە.ە(غازەاایبەوزینەیااە ازە)،ەبەەكاەەباەدەاڵددپەمەوەەەسەكا ەكاە

ە.سەكا ەەیەەكەەبەەكاەەباەكاەلێوەدەماپدەاڵكە-: بايىەكار یلێماتورسك -8
دەەپددشىەەەددس دیەدوەدەودپۆمبێلەیەەكەەەەەدەەد پەیەبەكاەهاپە-:ە() ئۆتۆمبیلی سالفج -٩

سد پىىوەەەەقەەەبىىددیەخىىادەوەكەیەكىىوسەپەدەەديمتاو ىىایەس ن ىىاۆكە،ەدەهىىاپددچۆەبىىددەەیىىااەسزە دە
وامىاەەیەەە(مەدپە )یەەەدەكەمەدەكدڕیاوەیەكەەەەەماسسەەه چەكامەەواەسەكوساەدشو دەپەدەەبۆەهە و

ە.ەەەپێلە دەەپێل ەو ە
ە: (0)ماددەی 

دەەلێىىىمبۆپۆوەەپەمەەاڵىىىەەكاو ە  ىىىژەەەمەمەبەاڵىىى ەەەەسەەكوسوىىىەەوەمەەێنرىىىای ەەەێكسسىىىژنەەم
پێىەەوەدەژااەبەبۆەهەەێرەەكدەساڵەكاەهاپددەبەەلێمبۆپۆوەدەكو دەهادەسەیپوەمۆل اڵفوەكەەلێماپدەاڵك

 دوجىادەەئلێماپدەاڵكدەەمبێلۆپۆكو داەبەەمەبەاڵژەەهادەسەكوسوەەواڵژاول ەس وەیەەەمەەێنرای ەەسیاەی
ەهىادەسەەكىو دەئلێماپدەاڵكەدە ەەەەەوۆپۆمبێلۆولدپدەەدەپژێەاڵەەمە ەدەهەبددوەەمەەمەكاوەەكد ەد

ە.ەدەچاەكەكوسوەەبازە اوەەوۆپۆمبێل
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 اوهاوردەكر یلێمبۆتۆئ یتەمەالس گشتییەكانی مەرجە
ە: (٣)ماددەی 

یە()ەیەشىىد ێوەدەپەو  ىى ەشىىد ێوەدەەاڵ سىىژەمەەە(وێوبىىا )ەیەوىىەەكەمەسددەوۆپۆمبێىىدەسەبێىى ەبە -١
 .هەبێ 

ەەژێەمتاو اكاوەەكىد ۆەیەاەكەسەكوێ ەەەەسەەد زەیەاڵنددەیەەەەەە ە ل بێ ە،ەدە()ب د وامەیە -٥
ە.بلەێ ەەپێە()ەبود وامەی

 .یەهەبێ (وێوبا )وە ەەەبەەەدەاڵەەەدەەمەەجەو ەەە(١٤)لەەمۆەیەپاصەەەەێوۆپۆمب -٣
اڵاڵەبەاڵەەەسەداڵ ەكوسوەەپێتەەبددبێى ەدەسد یەە(٤٠)وۆپۆمب لەەك اڵ ڵەسەبێ ەبەەەیەوەەكەمە -٤

 .ماەكوسوەەه چەك ینەدە وەشژنەەپێدەەواكوێ ۆپ
 .پەوهاەەەەسەاڵە پەەدەزیویەوادخۆیەە(سەع)هێناوەەەددەەدەیەوۆپۆمبێلەەقەەغااە -٢
 .پسژداەپۆماەەسەكوێ ە(٤)ەەكاەەباەبەەڕاڵدماپەەوۆپۆمبێل -٦
 .مەەجەو ەەوێوبا ەەهەبێ ە(يةدە إلو اوەية ەزە ن)ێلەەك ژدكا ەەدەبن ااڵازیەوۆپۆمب -١
وەدەوۆپۆمبێ وەیەكەەبۆە ەەماواەكاوەە كدمەپەەهەەێىمەسەهێنىلەێنەەوىادەدەیەهەەێىمەپەو ىاەبەە -8

پێىەەیااڵىایەەێژەدەەماەەەەد وەیەكەەبەەەباد زەماەەیەم ویەپۆماەەسەكوێنەدەواكوێ ەخادەول ەێژ
 .اایەوەدەیااڵایەەباوێژەدەێشوێ ە،ەیااەهەەەیااڵایەكەەپوەمەسە وە٥٠٥١اڵا ەەە(١)ەماەەە

پوەزیىىىاپوەوەەەی ىىىژبێ ەكاپێىىىڵەسە ىىىاپەەسەەد زەەەك لىىىۆمەسەاڵىىىەسددە(٥٠٠)ەسەبێىىى ەەەەوۆپۆمبێىىىل -٩
 .اڵنددەی ەكاا

 . ێواكوەماەۆپدەە ێس خلەواكوە(مقدە)ەاایە اڵ ەەیەەەواێاڵژەەلێمبۆپۆو -١٠
ەەاپ ىمەەەەەپاكسىەەكێلێمبۆپۆوەڵێەمەمەەبە ێكوەسەەهادەسە(صاەدا)ەەپاكسەیمدەەەلێمبۆپۆو -١١

ە. ەبیپاەەبە ێبكوەەپاكسەەكێلێمبۆپۆوەاایە(ل قەن پوق)ەەدەژێشەدە ه
ە: (4)ماددەی 

ەیەاەبەەێىدەبەە یەپەە ىدموكەەپاەێز اكىااەە اڵى ەەىەەەلێماپدەاڵىكدەەهە ەەەەەمەوە سژەەوۆپۆمبێىل
ە.ەكوێژەدەس

ە: (5)ماددەی 
یە(١/١١)ەێاەپێلە دەەپاەەڵسێلەەاڵاۆپوەەەەمە(كۆا)سێلەۆسددەمە دهادەسەكوەئلێماپدەاڵكدەەوۆپۆمبێل -١

 .هەمددەاڵاەێڵ
لەكا ەدەیەهەمىىددەاڵىىاەێڵەسەاڵىى ەپێىى(١/٩)ەەەەەاڵىىا ەەوىىدێەئلێماپدەاڵىىكدەەلپۆمىىاەكوسوەەوۆپۆمبێىى -٥

 ىدموكەەڵێاڵىاەەمىددەهمە(١/٦)ەەەەەلەوىدێسێۆبەەێدەبەە یەپ ەكاوەە دموكەبۆیااەهەیەەوۆپۆمبێلەەم
بكەاەدەەەەبەەێدەبەە یەپ ەكاوەەهاپددچۆەوەدەمادەیەوێد اەس خلەكوساەدەپۆماەكوسوەەوۆپۆمبێلەەەە

ەەەەەبەەبەخ  نەوەەماەەسەكوێى ەبەەمەەمێىڵەەەەهەمىددە اەەپێىڵەە(٦٠)مادەیەیااڵایەەپێتەەیەكەە
ەەوەدەمادەیەبەخ  نەشەبەەاڵز یەسد كەدپىنەپێتەەەوەكا ەبەەپێچەد وەدە(٩)پۆماەكوسوەەەەەماواەە

 .ەەبۆەوەەماەەسەكوێ 



 

 171( العدد) ذمارة  13  

 

٩/٩/1211 

 .سەكوێ ەسێلەكۆوژوەەەەمۆسێلەەاڵاڵەهادەسەۆمە(١٠)وۆپۆمبێلەەباەهە اوەەەەچد ەەپەاەزیاپوە -٣
 ە.سەكوێ ەسێلەكۆوژوەەەەمۆسێلەەاڵاڵەهادەسەۆمە(١٠)اڵەەو  نەزیاپوەە(٥٠)وۆپۆمبێلەەپاصەەەە -٤
 .سەكوێ ەسێلەكۆوژوەەەەمۆسێلەەاڵاڵەهادەسەۆمە(١٢)ە(ية اودە إلوەية ەزە ن)وۆپۆمبێلەەوامێوە -٢
،ەەسەكوێى ەد پەەمەك ىنەەدەكەەەڤىاوەكەیەیەكەیەكەەبێى ەهىادەسەە(مدپدەهىۆم)وۆپۆمبێلەەكەەەڤااە -٦

سێلەەاڵىىاڵەەێاەپێىىلە دەەدەهادشىىێدەیەپىىاصە ىىدموكەسەكوێىى ەدەەەەۆكەمژىىوەەەەمىىەسێىىلۆمە(١٢)
پێىەەپۆماەەسەكوێ ەبەە( اڵژ  ن)اڵدماپەە ەدەبەەەبەەێدەبەە یەپ ەكاوەەهاپددچۆەبەەەماەەیەپایبە

 .ەماەەیەپسژدا
ماەكوسو ىااەپددشىەەۆوەدەوۆپۆمبێ وەیەكەەەەەوێد اەمادەیەس خلەبددو ااەەەەسەەد زەیەاڵىندەیەدەپ -١

پێىەەهێلكىاەیەە یەپەەهىاپددچۆیەپایبەپرەوىلەدەبەڕددس دیەهاپددچۆەسەبن،ەبەەپ ژا ویەبەەێىدەبە
كەەەەەەیەاەوە سىىەەیەهىىاپددچۆەوەوجىىامەسەسەێىى ەسد یەە(ثمقىىلە ەقىىاسەطىى مس)شىىدێنەەەددس دە

 .ەهادەسەكو ەبنەەێنرای ەپێەەمەەمەكاوەەوەمەدەیااەپۆماەەسەكوێنەبەەمەەمێڵەبەچاككوسوە
 

 ترەمۆیلكى سفر لێهاوردە كردنی ماتورسك یتەمالەگشتییەكانی س مەرجە
ە: (6)ماددەی 

ەەكىاوەەۆمەەەە ێىبەوەمژىوەكە(ەاڵىەەاڵە١٥٢)ەەیباەەقەەەەلێماپدەاڵكەەكوسوەهادەسەەبەسەسەێ ەاێە -١
ەەدەەە ێىىكو بەەهىىادەسەكاای ەاڵىىندەە ەخىىاەیاىىاێەەەدەەەەەمىىە ەەكەیەدێشىىەەبەڵێىىەمەمەبەیەپىىاە(٥)

ەەلێسۆدەمىە ێبەڵە ەەەە سژەوەدەمە ێولكو بەاڵەپەكاای ەاڵندەە ەخاەەەەوژوۆكەەژێكد ەەەن پ كن
 .ە ێبەڵاڵاەەلێسۆمەەەەمژوەكەلێسۆمە(٥)دەە(پوەمۆ لكصفوە)ەڵاڵا

ەیوادەەەاڵەەە ێماەەبكوۆپەكاەەهادەسەیا متاوۆكەایەەەەەەەس ەەە(٦٠)ەەیمادەەەەەسژیدێپەلێماپدەاڵكە -٥
ەاایىەا ىمتاوۆكەكەدە ێىبەیدەنىنەمەەكێاڵىەكەلێماپدەاڵىكەەوەخىادەەە ەوەدە،ەا ىمتاوۆكەاایىەەاڵەك
ەیكىىىاەيىىىااەە()ەكىىىا ەسەشە ىىىكێپەەوەمەخىىىد ەسەەاوىىىلوەی ەەپىىىەخزمەەكە سىىىژدە ويە
ەاەخىىادەایەەەەدەەە ێىىبەهەەلێماپدەاڵىىكەەپۆ ەمىىەەسىىژیدێپەەوىىلەكاەمەدەوەكىىا ەسەیەەبەاڵىىژۆپ
ەەەاڵىىەەەكىىا ەسەەێەىىەیكىىاەەەكەەنێشىىدەدەوەی ىىدۆدەەە ێىىبەلە دێىىپەاێەەسىىژدە و یەەاایىىەا ىىمتاوۆك

ە. ێبەەكەكلێماپدەاڵ
ە. ێبەەدەەەاڵەی(١)ەەی  بەەیدێشەەبەە وێماپدەاڵكەدەوەەسژیدێپەشنە وەسەلێماپدەاڵكەەكەەناوێشدەدەو -٣
دەە ێىخوەس سە  ەر ىام قاوەەكاوەژو ەەایەەەەەە ێشەبفوە س ەوەمەەێبەەلێماپدەاڵكەڵێنێشدەەەه -٤

ەدەوەەەاڵىىەبەاڵىى ەدەسە ێكوەلێىىپەەبژ ەسوىىێپە(مەشىىەش)ەەی  بىىە(مەیەاوزس اڵىى)ەەیمىىاسسەێىىەپەەب
 . ێكوەسەولەپرەبیپاەۆیهاپددچەەپیەە ەبەدێەەبەەید وەدەەە ێ وەسەە وێماپدەاڵك

ەڵێىەمەمەەبە ێىكوەسەمىاەۆپەئ ك ىژدكاەەیەمىاەەەبە( -ەدەە يسپى)ەیەپاە(٤)ەەلێماپدەاڵك -٢
ەەكاپەەدەەەاەبكەۆهاپددچەكااەقامەشەەەاڵەەە ێاەواسەاێدەەە ێبەكو دەهادەسەەاوی نراێەەمەوەێەپەب
ەنجێىپە(٢٠٠.٠٠٠)ە یبەەبە ێو  ەسەەس ەاڵەبەەاڵژەسەە ژەهەكیەەەیمادەۆبەكااەقامەشەەەاڵەەەاا ن ن ب
ەەیەپىاەە ەبەمەدەوە ێو  ەسەەس ەاڵەبەەاڵژەدەسەى ێسەەسەەیكەوەخادەەبەەبژ ەسوێپەناەیسەز ەەهەسەاڵ
 .ز اكااێپاەەۆیهاپددچەەل وێپەەەپەەەاڵەەژێخوەس
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چىىاكەە(كو دەمىىاەوۆپ)ەۆپىىابلەەێبىىەەلێماپدەاڵىىكە ێىىوابەەدەوەكەچىىاكەسەلێماپدەاڵىىكەەكەەیناوێشىىدەدەو -٦
ەسەاڵىەنجێىپە(٢٠٠.٠٠٠)ە یبەەدەبە ێخوەس سە  ەر ام قاوەەكاوەژويەەایەەەەەەەدەد وەچێپەەبەەدەوەبك
دەەەدەژێشىىەدەلە هەەیكەپۆ ەمىىەد ەوەبدداەسددبىىاەەەپ ە ىىاەەدەەەێىى سەەسەەبژ ەسوىىێپەنىىاەیسەز ەەه

 ە.ز اكااێپاەەۆیهاپددچەەل وێپەەەپەەەاڵەەژێخوەسەەیەپاەە ەبەمەدەوە ێخوەس س
 

 بەكارهاتوو اوىهاوردەكر یلێمبۆتۆئ یتەمالەگشتییەكانی س مەرجە
ە: (٧)ماددەی 

ە:وۆپۆمبێلەەبەكاەهاپددەسەبێ ەوەمەكەمەكدڕیاوەیەخد ەەدەیەوەبێ ەەە :مەكیە
 .ەێووادەكەدپددەدەاڵددپادەدەب  دەەوەبێ  -١
 .ەوەبێ ەەشااڵەەب  دەەیاەەە  مەكو د -٥
 . ێبەەە  مەوەاایبو دهەەەباوەاایەە اەپدكرەیەس -٣
 ە.كاەەبكا ەەكاوەوبا ێوە    -٤

ە(ەراوێكەدەاڵلۆدەسهەوێدەەه)ەەز اكاوێپاەەەەەلێمبۆپۆوەەیدەچاككوسوەیااە مۆكەەسەداڵ ەكوسوە:مەدوو
ەكىاا  ە كدمەەاڵژەبێ وەیەنراێەەێەپەبە ێبەسەە  ژەە دموكەەبەەەاڵەەكە(اا ەمە ەەیل ە و)دە

ەەبەەاو مەەسەاڵىىەەژێاڵىىژاول ەسەدەكىىد ەەنیباشىىژوەێىىەپەبە ێىىسەداڵىى ەبكوە٥٠١٦ە ەاڵىىاەی(٥)ەەەمىىاە
ەی(٣.٥.١/مەكیە)ەەی  بەەكاوەلێمبۆپۆوەەەەەماە دلەێەەەكێلێمبۆپۆوەەەهەەیدەچاككوسوەەاڵژەبەم
ە:ەدەخد ەەەێكاە وەیەمەب،ەەەیەماسسەمەو

ە ێىكوەسەیەاىاە مۆكەدەوەەید وە ىدموكەەەیەەنێودەڵە ەەەۆدخە اڵژڕە ێكوەس خلەسەەكەلێمبۆپۆو -١
 .یيەنراێەەموەەڵە ەەە ێ دوجادبەەكەەدەچاككوسوەەاڵژەبەمەب

ەێىەپەبەەسىژیدێدەپە ێىكوەسەۆبىەەن دەپ كنەەدەاككوسوچەیپاەسد ە ێو ەوا ەدەلێمبۆپۆوەە دموكەە -٥
 . ێبەل ێپەلێمبۆپۆوەۆ ەپدولدپەەكاوەەمەدەمە ێچاككو بەكاای ەنراێە

ەەیەد زەسەۆبىىەەدەژێىىەە ەسەد ەوەكو بىىددەچىىاكەوەكىىاای ەنراێەەێىىەپەچىىاككو دەبەەلێمبۆپىىۆوەەە ەو -٣
 .بكا ەەاڵكو بەاایەەهاپددەێەەەەكەەیپ دەدەوەۆبەەدەە وە ەۆبەیاڵندە

ەەەشىژەەپەدەاڵە ێووەس سەلێمبۆپۆوەەیدەچاككوسوەەیاە مۆكەە دموكەەەەیدەبنكەۆهاپددچەەینكب -٤
ەەكىىىاپەەیدەەمىىىاەە ێىىىو  ەەسە ىىىدموكەدەەیەبىىىنكەدەدەەەاەكەسەلێىىىمبۆپۆوەەەچىىىددوەهىىىاپنەدەس

 . ێسەەسەێپ
ەوهىاەپەەدەژێكىوەچىاكەسەلێىمبۆپۆوەەیدەچىاككوسوەەیاە مۆكەەەەەكەلە دێەەەلێمبۆپۆوەەس خلەكوسو -٢

ە.ەكو دە اا وەاڵ ەسەەی نراێەەمەەەەكەەدەژێ وەسەلە دێپەاێەەەلێسۆم
ەەسىژیدێپەەلە دێىپەەیوامىاەەەیەمىاسسەمەوەی(مەسدد)ەەی  بەەەەەكەەیەااوەمۆكەدەوەەزە ولوەپاەس م -٦

 . ێبكوەەهادەسەیچاككو دەەبەیەل ێپەی ەنراێەەمەوەەكاوەەمەمەەكەلە دێەەەلێمبۆپۆو
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ە: (8)ماددەی 
هادشىىێدەەسەاڵىىژەد ەەیەەمپىىوئەەپێكۆ پىىڕیىىااەهەەەەە( )ەپەەۆڕ پىىوەدەوۆپىىۆمبێ وەیەكەەەەە

ەچ هىە ێىبەسەڵێەمەمەەبەنێكوەس خلەسە(ج اڵاەفە)ەاایەەیااەپێل ەهاپددە()
ە.اڵەەەدەیاوەەوەبێ ەمە(مەدپە )ماسسەیەەەەە(مەكیە)ەەی  بەەیاویدەكدەەمەكەدەكامەە

ە: (9)ماددەی 
دیىى یەپەەیەكاوپددەكىىاوەەوەمویكىىا،ەكەوەس ،ە)سەەسەكىىوێنەەەەد پىىاوەەوەدەوۆپىىۆمب  وەیەكەەهىىادە -١

 .یااەبۆەبكوێ (كاەە اكس)ەپەەەۆسەبێ ەە پە(مەكس ڵ
ەپەەوەدەۆپەیى ەدەواكوێى ،ەس د یەە پىە(كاەە ىاكس)وەدەوۆپۆمب  وەیەكەەەەدەد پاوەیەكەەاڵ سژەمەە -٥

 .پ كن نەەكد   ژەەبۆەبكوێ ەد پەەبكوێ ەكەەكاەیەپێلەكوێ ەدەسد پوەەەەسەەد زەەاڵنددەی ەكاا
ەۆیبىەمێەەهەۆبكو دهەبۆەوۆپۆمبێلەەبەكاەهاپددەسەبێ ەەەدەدەپەیەكەەەێەەهادەسەەە()بود وامەیە -٣

 .وەكەەەەخاەەەاڵندەی ەكااە ێبكو
ە(سە ل)لەەبەكاەهاپددەدەكەەێبەەێڵەێوۆپۆمبیااەهەەەە پۆەپێكەەپوەپایبە ەبەەە( )ە پۆەپەە -٤

دەوە ەەەەەەوێد اەە،ە()ەەیپێل وەەبود وامەۆێژەەبەۆمتاو اكاوەەپ كن نەەكد ەیەاەكەبەكاەەسێ ەەە
ە()لەم ىىاد زیەهەبێىى ەوەد ەپ ىى ەبەەب د وىىامەیەێىىوۆپۆمبە()ەپەەەۆ پىىڕوەدەە پۆەپىىاوەەدە
هىادپێچەەبە اەوامەكىاوەەوۆپىۆمبێلەەەەكاوەدێهادشىەاایىكاە اكسەەئەپۆسەبێ ەە پەسەبەاڵژوێ ،ەد
 .ێ كوهادەسەكو دەب

سەسەێى ەەەوەدەوۆپۆمبێ وەیەكەەبۆەكاەیەپىۆە سەدەپاكسىەەدەكۆمتاو اكىااەبەكاەهىاپددەەەێاایىااەپىێ -٢
 ە.ەكو دەمەەماوەیەكەەەەمەەێنرای ەەسیاەیەهادەسەەبكوێنەبەد

وۆپۆمبێلەەك اڵى ڵە،ەزە نىەە،ە و ىاو ەەپێدیسى ەوى ەەەەدەد پەیەكىەەەێىەەهىادەسەكو دەەبود وىامەیە -٦
ەەەەیەاەە(COC)ەد زەەاڵندەی ەكااەپ كن نەبۆەسەكوێ ەدەبود وىامەیەبۆەبكوێ ،ەپەوهاەەەەسەە()
ە.سەسەێ ەەەمتاو اكاوەەكد ەێژەەەەەسەەد زەیەاڵنددەیەەپێۆك

ە: (22)ماددەی 
ەوۆپۆمبەبەڕێدەبەە یەپ  ەكاوە -١ ەاڵەەمەم ەپۆماەكوسوە ەبە ەپابەولا ەپاەێز اكاا ەلێهاپددچۆی

 .هادەسەكو دەكااەبەەپێەەوەمەەێنرای ەەەلێماپدەاڵكد
ە(ە اەمۆوەە امدەل خلەم بو ه وشراخ،بازخاا،ێەدەپ)ەەكاوی ەاڵندەەەەد زەسەەەیەەهدوەەكەیەژو ە -٥

ەڵێپە ێكوەسەەهادەسەەێەەەلێدەماپدەاڵكەلێمبۆپۆوەس ەنلیواەەەەەكەیاڵندەەیپوەەكەیەەد زەسەەەدەه
ەی ەنراێەەمەەەەكەەیەماوەمەدەوەێەپەبەلێماپدەاڵكدەەلێمبۆپۆوەەكەەیدەەەابددا ن سەۆبە ێنوێهەس
 :ەدەخد ەەەیواویەەەمە،ەەەهكو دەهادەسەەكو دەیاەیس

 

ەیەپاەیەۆپستەوادەە
ەەژو ەەەكەەەاڵەەە سەوەز اێپاەەۆیهاپددچەەپیەە ەبەدێەەبەیەەنێودە١
 ول مەوە سەڕبەز اێپاەەۆیهاپددچەەپیەە ەبەدێەەبەیەەنێودە٥
ەول مەوە سەڕبەز اێپاەەە دموكەەپیەە ەبەدێەەبەیەەنێودە٣
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ك،ەۆسهىىو،ێدەەه)ەەز اكىىاوێپاەەۆیهىىاپددچەەكىىاو ەپیەە ەبەدێەەبەەەیەەهىىدوەەكىىەیەژو ەەەنىىاوێكهێپ -٣
ە ێپىىىەااكىىەكو دەهادەسەێىىدەدەماپدەاڵىىىكێڵەمبۆپۆوەیەەهىىدوەەن پ ىىىكنەەاڵىىژەبەمەبە(ەراوێاڵىىل
ەمەەەەكەەیەمىىاوەمەدەوەێىىەپەبەلێماپدەاڵىىكدەەلێىىمبۆپۆوەەكەەیدەەەابددا ىىن سەۆبىىەاا ىىماەكوسوۆپ
 :ەدەخد ەەەیواویەەەمە،ەەەهكو دەسهادەەەكو دەیاەیسەی ەنراێە

ەیەپاەیەۆپستەوادەە
ەەژو ەەەكەەەاڵەەە سەوەز اێپاەەۆیهاپددچەەپیەە ەبەدێەەبەیەەنێودە١
 ول مەوە سەڕبەز اێپاەەۆیهاپددچەەپیەە ەبەدێەەبەیەەنێودە٥
ەول مەوە سەڕبەز اێپاەەە دموكەەپیەە ەبەدێەەبەیەەنێودە٣
ە: (22)ماددەی 

دەەل ىخلەم بىو ه باشىراخ،ەوەزخىاا،ێەدەپ)ەەكاوی ەاڵىندەەەەد زەسەەەەەەاڵىكاوەیوێمواەۆوادخەەپەز ەەد
ەەهادەسەەێەەەلێدەماپدەاڵكەلێمبۆپۆوەس ەنلیواەەەەەكەیاڵندەەیپوەەكەیەەد زەسەەەدەهە(ە اەمۆوەە ام

دەەلێىىمبۆپۆ  ىى ەوەەن پ ىىكنەەاڵىىژەبەمەەبە ێىىوەس سەۆهىىاپددچەەكىىاو ەپیەە ەبەدێەەدەبە ێىىكوەس
ەمەكیەەەی  بىەەكىاوەەمەمەەكوسوەەێمەبێمەەەەابددا ن سەەاڵژەبەمەەبەكااەكو دەەسهادەەل ماپدەاڵك

ە.ی ەنراێەەمەوەی(مەدپە )ەەیماسسەەە
 ئەحكامە داراییەكان

ە: (20)ماددەی 
ەەەد زەسەەەەەەاڵىكاوەیوێوىامەەبەلێىبمۆپۆەەون پ كنەەكاپەەەە ێو  ەەسەدەز ەەهەوجاەپە(٢٠,٠٠٠)یە ب -١

 .ۆهاپددچەەوكا ەپیەە ەبەدێەەدەبەكاای ەاڵندە
ەەیژو ىىەەایەەەەەەلێىىمبۆپۆوەەن پ ىىكنەەكىىاپەەەە ێىىو  ەەسەدەەز ەەهەنجێىىدەپەسىى  بە(٥٢,٠٠٠)یە بىى -٥

ە ێپىىەۆهىىاپددچەەكىىاو ەپیەە ەبەدێەەبەەەەی ەنرىىاێەەمەوەی(٣.٥/مەیەس)ەەیمىىاسسەەكىىاوی ەەەهدو
 .اا ماەكوسوۆپ

ەەكىاوی ەەەهدوەەیژو ىەەاەیەەەەەلماپدەاڵىكێەەن پ كنەەكاپەەەە ێو  ەەسەدەز ەەهسهەە(١٠,٠٠٠)یە ب -٣
 .ەاا ماەكوسوۆپە ێپەۆهاپددچەەكاو ەپیەە ەبەدێەەبەەەەی ەنراێەەمەوەی(٣.٥/مەیەس)ەەیماسس

ەەل وێپەەەپەە سابەەەاڵەەژێخوەسەەكو دەیاەیسەەیەماسسەمەوەی(٣.٥.١)ەەی  بەەەەەكەەیپاە وە ەبەدەو -٤
ە.ز اكااێپاەەۆیهاپددچ

ە: (2٣)ماددەی 
 : یەكەم

پىىێەسەسەێىى ەبەمەيىىااەپێبژ ەسوەی ەنرىىاێبەمەەەبىىنەوەەەپ ىىكن نەەكىىد   ژەەپابەوىىلوە ەەەكۆمتاو اكىىاو
ە:شێدەیەیەخد ەەدە

 .ێڵلدەماپدەاڵكێەلێپێنجەمل ۆاەسیناەەبۆەهەەەوۆپۆمبەپەوهاە(٢,٠٠٠,٠٠٠)بۆەماەیەیەكەمەب یە -١
 .ێڵلدەماپدەاڵكێەلێهاەسەەمل ۆاەسیناەەبۆەهەەەوۆپۆمبپەوە(١٠,٠٠٠,٠٠٠)بۆەماەیەسدددەمەب یە -٥
 .ێڵلدەماپدەاڵكێەلێەەوۆپۆمبپەوهاەاڵەەمل ۆاەسیناەەبۆەهەە(٣٠,٠٠٠,٠٠٠)ماەیەاڵێ ەمەب یەەبۆ -٣
پەوهاەب س ەمل ۆاەسیناەیەسیكەەسەخىوێژەەاڵىەەەە(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)هەەەماەێكەەسیكەەكەەسددباەەەببێژەدەە -٤

 .ێڵلدەماپدەاڵكێەسد یەاڵز یەپێ ددپویەكەەسە دەەبۆەهەەەوۆپۆمب ل
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ەەپىەز ەەدەە سىابەەەاڵىەەژێخىوەسەەكىو دەیاەیسەەیەماسسەمەوەی(٤.٣.٥.١)ەەی  بەەەەەكەەیوەدەب ەەپاە و -٢
ەۆبىىەیەپىىاۆكەەس هىىاپەكەدەدە ێىىو  ەەسەدە(أ/٣١)ەیوكىىاەێەمەەیپسىىددەەێىىەپەدەبەیدەوىىابددەەیىىەس ە 
ە. ێكوەسەماەۆپەمێەەهەەین وجە 
 :دووەم

ەلدەماپدەاڵىىكێەلێىىوۆپۆمبەئلەبەپىىێچەد وەیەەێنرای ەكىىاوێىىوە ەەەكۆمتاو اكىىاوەەهىىادەسەكوسوەەوۆپۆمب -١
ەەسە(١٠,٠٠٠,٠٠٠)ە یبىەەێى ەبسسەەەەكدەساڵىژااەوەد ەپێبژ ەسو ىااەپىێهێنىنەەوىادەهەەێرىيهادەسەەبىكەاەدەب

 .ڵێلێماپدەاڵكەەەهەۆبەناەیسەاۆ ملەكیەە(١,٠٠٠,٠٠٠)دەەڵێلێمبۆپۆوەەەهەۆبەناەیسەاۆ مل
 .ز اكااێپاەەیۆهاپددچەەل وێپەەەپەە سابەەەاڵەەنێخوەسەەدەەەاڵەی(١)ەی  بەەیبژ ەس وێپە ەبەدەو -٥
ەمەوەی(مەدپە )ەەیمىىاسسەەكىىاوەەمەمەێىىەپەبەەیكەدەچىىاككوسوە ێپىىەەە ەوەلە دێىىەەەلێمبۆپىىۆوە:مێیەســ

ەنىاەیسەاۆ ىملەكیەە(١,٠٠٠,٠٠٠)ە یبىەەدەبە ێىو  ەسەەس ەاڵىەبئەاڵىژەسەكىااەماسەەەاڵىەەژێىبچەی ەنراێە
ە. ێكوەسەەێپەاا بژ ەسوێپ

ەكاای ەاڵىىندەەەەد زەسەیاىىاێەەەەەكااەلێماپدەاڵىىكەەە ەوە ودشىىنەسەلێماپدەاڵىىكەەكەەیناوێشىىدەدەو:مەچــوار
ە. ێكوەسەەێپەاا بژ ەسوێپەناەیسەاۆ ملەنجێپە(٢,٠٠٠,٠٠٠)ە یبەەبە ێبەوەاا  سژەوەدەمەكو بنەوەەهادەس

ەەەاڵىىەەژێخىىوەكىىو داەسەیاەیىىسەەيىىەماسسەەمویە(مەدەچىىد ەەم ەێاڵىى)ەەی  بىىەەەەەكەەیبىىژ ەسوێپەدەوە:مەنجێــپ
ە.ز اكااێپاەەۆیهاپددچەەل وێپەەەپەەە ساب

ە: (24)ماددەی 
هەەەوە سەەێڵەیااەكاەمەولێكەەهاپددچۆەیااەپىۆە سەیىااە ەەمىاوبەەیەشاەاڵىژاوەەكەەپایبەپرەوىلاەبەە

ەەشەەبكا ەەەەمێبەمێۆكەمژەەخەمەەبندێنێ ەیااەچادپەلێماپدەاڵكدەپ كن نەدەپۆماەكوسوەەوۆپۆمبێلە
یەاڵىا ەە(١٤)اوەەوااڵای ەەوادخۆەەماەەەپێەەیااڵایەاڵز س وەەهێزەكوەد ەبەەكوسوەەبو ەكاوەەوەمەەێنرای ە

دەیااڵىاەبەەكاەەكىااەەەەهەەێىمەەەەە١٩٩١یەاڵىا ەە(١٤)دەیااڵایەبەەزە ژەە ەەماوبەە وەەسەد ە ەەماەەەە٥٠٠8
ە.ەیەاەدەز ەەپەەپایبەپرەولەدەەەێكاەیەیااڵایەەبەە مبەەەسە  وێژەبەە

 تاییەكانۆئەحكامە ك
ە: (25)ماددەی 

هىىادەسەكو داەەەەەیەاەەكەەبەپىىێچەد وەیەمەەمەكىىاوەەوەمەەێنرىىای ەوەیە دەماپدەاڵىىكێەوۆپۆمب ىىلەوەد -١
ەدەەبىىۆەوەدەژێلەبەەێدەبەە یەپ ەكىىاوەەهىىاپددچۆەەەەهەەێىىمەسەاڵىىژەەبەاڵىىەەس ەسە  وێىى ەدەسە ەەێنىى

 .سەەد زەیەكەەەێەەهادەسەكو دەەەەاڵەەەوەەكەەكۆمتاو اەیااەەیەوەەهادەسەكەە
سە ىوێژەدەەكەەەە وێدەماپدەاڵىكەلێىمبۆپۆ ەدەوەدەوسەكوێىەەوەمەەێنرای ەەەەەەەەیەسەەچددوەەمێبەمێ -٥

دەەەەەهەەێمەكو داەەەەەێاىایەسەەد زەەاڵىندەی ەكاوەەهەەێرىەەكدەساڵىژاادەسەیەوادها١/١/٥٠٥١ەەسد یە
 .باڵدسەکوێژەدەەە(دەقایعئەکدەساڵژاا)ەەەوامەمە

 .واكوێ ەسد یەسەەچددوەەوەمەەێنرای ەەڵێوداڵو ددەەكاەەبەەه چەەێنرایەەدەبەیاوێڵ -٣
 دـمـبەر أحـرێ                                                                               

 ۆـاوخـرى نـوەزی                                                                                
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 کارو کاروبارى کۆمەاڵیەتىوەزارەتى 
 ٣2/8/0202لە  4٧45: ژمارە

یە(١٥)ەەەیااڵایەدەز ەەپەەكاەەدەكاەدبىاەیەكىۆمە یەپەەەمىاەەەە(ب  ەیەاڵێ ەمە/١)سسەیەپا ت  ەبەەما
ەەەپەیىى ەدیە ەەمىىاواەیەە(٤٦)پێراوىىلە دەەەەەمىىاسسەیەەەەدەەبەەپێىىەەوەدەسەاڵىىە پەیەكىى ٥٠٠١اڵىىا ەە

 :وەمەڕێنرای ەمااەسەەكوسە،ە٥٠٠8یەاڵا ەە(١)چاكسازیەكۆمە یەپەەهەەێرەەكدەساڵژااەەماەەە
 0202ی ساڵی (5)رە ڕێنمایی ژما

 سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاكسازی كۆمەاڵیەتی كردن  تایبەت بە كارمەندانی هێزی جێبەجێ
 عێراق_هەرێمی كوردستان 

 :(2)ماددەی 
هێىىىزیەمێبەمێكىىىوساەكەەوەەك ىىىااەپاە اڵىىىژنەەبەڕێدەبەە یەپ ەكىىىاوەەچاكسىىىازی ە،ەپێىىىڵەسێىىى ەەەە

  ژەەدەبەڕێدەبەە وەەچاكسىازی ەكااەدەمەورىدەیەدەەبەڕێدەبەەیە  ژەەدەیاەیلەسەەیەبەڕێدەبەەی)
 .(چادسێویەدەپااڵەد وەەچاكسازی

 (0)ماددەی 
ڕێككاەیەاڵەەبازیەبەەكاەەەەاڵەەەهەمددەكاەمەول وەەهێىزیەمێبەمێكىوساەپەیى ەدەسەكوێى ەدەەەاڵىەەیاوەە

 . ل  دێ  یە ەەاڵەەددیەخۆیااەبنەهەەدەكەهێزەكاوەەوااڵای ەەوادخۆەەەەكاپەەسەد مەدەوەەكەە ەەم
 :(٣)ماددەی 

پلەدەهێراەدەپۆشىاكەەكاەمەوىل وەەهێىزیەمێبەمێكىوساەەەەەیەەیەوىەەپەیدەولیىل ەەبىادەڕپێكو دەەەەە
 .كاپەەوەەكەە ەڕم ل 

 :(4)ماددەی 
كىىوساەپابەوىىلەبىىنەبەەڕێىىڵەپۆشىىەەبەەمىىلەدەبەە ىىەە ەەمىىەەەەپێدیسىىژەەەەاڵىىەەەكاەمەوىىل وەەهێىىزیەمێبەمىىێ

ە.بادوجێ ەەە ەڵەپێاەیەكاەكوسو ااەەەەكاپەەوەەكەدەسەد مەە ەەم ل سەاڵژن  اوكو دەبۆیااەبەەشێدەیەكەكەە
 :(5)ماددەی 

كاەمەولیەهێزیەمێبەمێكوساەماەەەەدەمەەمەە  ژ  اوەیەكەەەەەسەقەكاوەەیااڵىایەڕ ەەیەشاەاڵىژاوەە
 :هاپددەەپێدیسژەەوەمەمەەماوەیەخد ەەدەیەپێل ەبێ ەبۆەس مەزە ولا

 .اڵاڵەزیاپوەوەبێ ە(٣٢)ێ ەدەەەەاڵاڵەكەمژوەوەبە(٥٢)پێدیسژەەپەمەوەەەەە -١
 .پێ  نەیەپاد وەەواب ددبەەیەوەبێ  -٥
،ەەەچادپێكەدپنەەەێژوەیەپایبە ەكەەبەڕێدەبەە یەپەە  ژەەچاكسازیەكۆمە یەپەەپێكەەسەهێنێ ە -٣

 .سەەبچێ 
مەەمەكىىاوەەبىىا ەدەمەاڵىىژەەدەپەولەداڵىىژەەپێىىل ەبێىى ەكەەبەڕێىىدەبەە یەپەە  ىىژەەچاكسىىازیە -٤

 .كۆمە یەپەەسەەیااەسەكا 
 .واماسەیەەپێل ەبێ ەكەەهەەەوەەكەدە ەەماوێڵەپێەەسەاڵتێوسەێ ەمێبەمێ ااەبكا  -٢
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ە(مەسەوە)اڵاڵەس د یە ۆڕینەەوادو  ااەبۆەاڵەەەم  كەەە(٦)بە ێننامەیەیااڵایەەبل  ەكەەپاەمادەیە -٦
 .دە د اڵژنەدەیەڕ ەەەبۆەسەەەدەیەبەڕێدەبەە یەپ ەكاوەەچاكسازیەوەكا 

ەەپێنجەمل ۆاەسیناەەكەەەەەیەاەس سودداڵىەدەەپەاڵىەولەكو بىێە(ە٢,٠٠٠,٠٠٠ە)ەیەس ە یەەبەەب یەەبەەاڵژەەسه -١
لە وێ ،ەدەەسەكوێ ەب ەكەەزیاسەلەدەپەەوەیەپاشەس مەزە ولاەدەەیپێ كەشەبكا ەەەەب یەوەدەكە

 .بكوێ ەەەەكاپەەپێل وەەكەلەدەپەەەەزیاپو
 (:6)ماددەی 

ەێىنەدەپىاشەپەد دكوسوىەەخىدەەەس سەمەزە(كاەمەوىلیەچاكسىازی)كاەمەول وەەهێزیەمێبەمێكىوساەبەە
مىددچەەدەوادو  ىاو ااەبەمەشىێدەیەخىد ەەدەە،ەسددەماوى ەكەمژىوەوەبێى ەە(٥)پایبە ەكەەمادەكەیەەەە

 :سیاەیەسەكوێ 
ە(اڵىىەد وەەچاكسىىازیەپێىىنجەمپا)س سەمەزەێىىنەوادو  ىىاوەەە(اڵىىەەەپایە)وەدەكاەمەوىىل وەیەبەەب د وىىامەیە -١

 دەەسە وا
 وادەەسە ە(پااڵەد وەەچاكسازیەچد ەەم)س سەمەزەێنەوادو  اوەەە(ولیوادە)وەدەكاەمەول وەیەبەەب د وامەیە -٥
ە(ادسێویەچاكسازیەچىد ەەمچ)س سەمەزەێنەوادو  اوەەە(واماسەیەەیااەسبلۆم)وەدەكاەمەول وەیەبەەب د وامەیە -٣

 دەەسە وا
ە(مەورىىدەیەچاكسىىازیەاڵىىێ ەم)س سەمەزەێىىنەوادو  ىىاوەەە(بەكىىاەۆەیۆ )وەدەكاەمەوىىل وەیەبەەب د وىىامەیە -٤

 سە وادەە
 (:٧)ماددەی 

 :پلەیەكاەمەول وەەهێزیەمێبەمێكوساەدەهێراكاو ااەدەمادەیەپلەەبەەزكوسوەدەیااەبەمەشێدەیەەسەبێ 
ە:دەاڵا وەەپلەەبەەزكوسوەدەیەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەەسەبێ ە(مەوردەیەچاكسازی)پلەدەهێرایە -١

اڵا ەەپلەە وادو  اا ز
 بەەزكوسوەدەی

 هێرایەپلەكاا

 چاكسازی مەوردەی ١
 ێ ەماڵ

ەەاڵەەشىىاوەەە(زیىىدی)وەاڵىىژێوەیەهەشىى ە ۆشىىەیەەبەڕەواىىەە یەك اڵا ەە  علەە(٤)
 .س سەووێ 

مەوردەیەچاكسازیە ٥
 سددەم

ەەاڵەەشىىاوەەە(زیىىدی)سددەوەاڵىىژێوەیەهەشىى ە ۆشىىەیەەبەڕەواىىە اڵا ەە  علەە(٤)
 .س سەووێ 

مەوردەیەچاكسازیە ٣
 یەكەم

ەەاڵەەشىىاوەەە(زیىىدی)وەاڵىىژێوەیەهەشىى ە ۆشىىەیەەبەڕەواىىەەەاڵىىێە اڵا ەە  علە(٢)
 .س سەووێ 

مەوردەیەچاكسازیە ٤
 پێ كەدپدد

هە ىىىۆیەوىىىاڕمەە كىىىدمەپەەهەەێرىىىەەكدەساڵىىىژااەەەاڵىىىەەەشىىىاوەە اڵا ەە  علەە(٢)
 .س سەووێ 

اڵەەەكەە.ەی ٢
 مەوردەەكاا

هە ۆیەواڕمەە كدمەپەەهەەێرەەكدەساڵژااەەە ەڵەیەكەوەاڵىژێوەیە   علە اڵا ەە(٢)
 . سەووێ ەەاڵەەەشاوەەسە(زیدی)هەش ە ۆشەیەەبەڕەواەە

هە ۆیەواڕمەە كدمەپەەهەەێرەەكدەساڵژااەەە ەڵەسددەوەاڵىژێوەیە  اڵەەەكەەمەوردەەكاا ٦
 .ەەاڵەەشاوەەس سەووێ ە(زیدی)هەش ە ۆشەیەەبەڕەواەە
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ە:اڵا وەەپلەەبەەزكوسوەدەیەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەەسەبێ ەدە(چاكسازی چادسێوی)هێرایەەپلەد -٥
پلەە اڵا ە وادو  اا ز

 بەەزكوسوەدەی
 لەكااهێرایەپ

 چاكسازی چادسێوی ١
 چد ەەم

ە  علە اڵا ەە(٤)
یەەب د وامە بۆ

 یەەواماسه

 پەخژێڵ ەەوادە(زیدی)بەڕەواەە  ۆشەیە هەش  وەاڵژێوەی یەك
 كو   یاا چاكە  یەخەی ەەاڵەە ڕەش بەڕەواە اڵێاۆشە ەەشێدەی

 س سەووێ 
 چاكسازی چادسێوی ٥

 چد ەەم
ە  علە اڵا ەە(٥)

یەەبۆەب د وامە
 سبلۆم

ەەوادەپەخژێڵەە(زیدی)ێوەیەهەش ە ۆشەیەەبەڕەواەەیەكەوەاڵژ
ەەشێدەیەاڵێاۆشەەبەڕەواەەڕەشەەەاڵەەەیەخەیەچاكە ەیااەكو  ە

 س سەووێ 
 چاكسازی چادسێوی ٣

 اڵێ ەم
 پەخژێڵ ەەوادە(زیدی)ەبەڕەواە  ۆشەیە هەش  سددەوەاڵژێوەی   علە اڵا ەە(٤)

 كو   یاا چاكە  یەخەی ەەاڵەە ڕەش بەڕەواە اڵێاۆشە ەەشێدەی
 .  سەووێ س

 چاكسازی چادسێوی ٤
 سددەم

 هێد یەك ەە ەڵە(زیدی)ەسددەوەاڵژێوەیەهەش ە ۆشەیەەبەڕەواە   علەەاڵا ەە(٤)
اڵێاۆشەەبەڕەواەەڕەشە ەەشێدەی پەخژێڵ ەەواد اڵتە بەڕەواە

 ەەاڵەەەیەخەیەچاكە ەیااەكو  ەس سەووێ 
 چاكسازی چادسێوی ٢

 یەكەم
ەەوادەپەخژێڵەە(زیدی)بەڕەواەەوەاڵژێوەیەهەش ە ۆشەیەەەاڵێ   علە اڵا ەە(٢)

ەەشێدەیەاڵێاۆشەەبەڕەواەەڕەشەەەاڵەەەیەخەیەچاكە ەیااەكو  ە
 س سەووێ 

چادسێویەچاكسازیە ٦
 دپددەپ  كە

كەهێدەەڵەیەە ەەەەە(زیدی)واەەەەهەیەەبەەش ە ۆشەەیەهەەاڵژ وهەاڵێەوە علە اڵا ەە ە(٢)
ەەشەەەەەهواەەەەهەبەەەاۆشەێیەاڵەش دهەەخژ ڵەەەەوادەپەەواەەاڵتەەەەەەهەبە

 ووێ ە ەیااەكو  ەس سهەیەچاكەەخەەەەیەەاڵە
ەەكەچادسێو وەەەاڵە ١

 چاكسازی
یەەشێدهەخژێڵەەەەوادەپەەپەەكدەساڵژااەەەە ۆیەواەمەە كدمەەهە 

 ووێ ە ەیااەكو  ەس سهەیەچاكەەخەەەەیەەاڵەەشەەەەواەەەهەەهەەبەەەاڵێاۆشە
ەەە

 

ە:ەیەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەەسەبێ داڵا وەەپلەەبەەزكوسوەدە(پااڵەد وەەچاكسازی)پلەدەهێرایە -٣
اڵا ەەپلەە وادو  اا ز

 بەەزكوسوەدەی
 هێرایەپلەكاا

پااڵەد وەەچاكسازیە ١
 پێنجەم

  اڵا ەە  علەە(٥)

پااڵەد وەەچاكسازیە ٥
 چد ەەم

ەەاڵەەەقۆ ەەەیەە(١)خەپێڵەبەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەشێدەیەەماەەە اڵا ەە  علەە(٤)
 .ڕ اڵژەەس سەووێ 

پااڵەد وەەچاكسازیە ٣
 ماڵێ ە

ەەاڵەەەقۆ ەەەیەە(١)خە ەبەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەشێدەیەەماەەەەسدد اڵا ەە  علەە(٤)
 ڕ اڵژەەس سەووێ 

پااڵەد وەەچاكسازیە ٤
 سددەم

ەەاڵەەەقۆ ەەەیەە(١)خە ەبەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەشێدەیەەماەەەەەاڵێ اڵا ەە  علەە(٤)
 ڕ اڵژەەس سەووێ 

پااڵەد وەەچاكسازیە ٢
 یەكەم

ەەاڵەەەقۆ ەەەیەە(١)اەەاڵتەەەەاڵەەەشێدەیەەماەەەچد ەەخە ەبەڕەو اڵا ەە  علەە(٤)
 .ڕ اڵژەەس سەووێ 
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پااڵەد وەەچاكسازیە ٦
 پێ كەدپدد

ەە ەڵەیەكەهێدەە(١)چد ەەخە ەبەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەشێدەیەەماەەە اڵا ەە  علەە(٢)
 بەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەدەیااەەەاڵەەەقۆ ەەەیەڕ اڵژەەس سەووێ 

یاەیلەسەەیەاڵەەەكەە ١
 پااڵەد وەەچاكسازی

اڵا ەە  علەەە(٢)
ەچدد وەەەبۆەسه

 ولیەواده

ەە ەڵەسددەهێدەە(١)چد ەەخە ەبەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەشێدەیەەماەەە
 بەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەدەیااەەەاڵەەەقۆ ەەەیەڕ اڵژەەس سەووێ 

اڵەەەكەەپااڵەد واوەە 8
 چاكسازی

پەخژێڵەەەشێدەیەاڵێاۆشەەبەڕەواەەڕەشەەەاڵەەەیەخەیەچاكە ە 
 یااەكو  ەس سەووێ 

 

 (:8)ماددەی 
ەەەكىە(پااڵەد وەەچاكسىازی،ەمەوردەیەچاكسازی،چادسێویەچاكسازی)كاوەەەوادو  اوەپلەەبەەزكوسوەدەیە

پەەە یىەەپەە  ژەەچاكسىازیەكۆمەەە یەەبەەڕێدهەولیەبەەز مەەپاەێدەێنەسد یەڕهەەیەسهەیەهدوەەژوەيەەەیەاەە
ەەدەەو  ەەبە كدەبە ىدێوەیەوەدبێ ،ەوەدەپلەەبەەزكوسوەدەیەەپەیدەولیەبەەپلەیەدەزیفەە ەەماوبەە وەسه

ە.س هاپددەە(١)یەەاڵا وەەسەكوێ ەكەەەخ ژەكاوەەماسسه
 (:9)ماددەی 

كااەڕ باوێ ەەوردەهەد اەدەچادسێوەدەمەەیەپااڵەەپد وێ ەپلەەپەەسهە یەەەیە  ژەەچاكسازیەكۆمەەبەەڕێدهەبە
ەكاا،ەەپێچەەكوسوىەەڕێنرای ىەەەەمەەخۆیااەیااەاڵىەەكەە ەەوەەەبددو ااەبەەولەوەەكاپەەپابەەەزێنێ ەەەەدەس بە

ە.ەدهەیەەێكۆ  نەەژوە یەەەپێەەڕ اڵتاەسهەبە
 (:22)ماددەی 

ەەكىىاپەە ىىۆڕینەەوادو  ىىاوەەهەەە ەەماوبەەێىىڵەەەاڵىىەەەم  كىىەەشاەاڵىىژاوەەبۆاڵىىەەەم  كىىەەهێىىزیە
وادو  اوەەشایسژەەبەخىۆیەدەەسە وێى ەبەە ىدێوەیە،ەمێبەمێكوساەپاشەپەد دكوسوەەخدەەەپایبە ە

هىىاپددە،ەبەەهىى چەشىىێدەیەكەاڵىىا وەەخزمەپىىەەشاەاڵىىژاوەەبىىۆەوەمەە(٦)دەكەەەەمىىاسسەیەب د وىىامەكەیە
 .مەبەاڵژەەوەەماەەواكوێ 

 (:22)ماددەی 
بەڕێدەبەە یەپەە  ىژەەچاكسىازیەكىۆمە یەپەەبەەهادبەشىەەەە ەڵەوىدێنەەیەبەڕێدەبەە یەپ ەكىاوەە

سااەدەپۆشاكەەزاڵژاوەەەەەچاكسازیەهە لەاڵژێ ەبەەس ب نكوسوەەپۆشاكەەهادینەەەەەاڵەەەپایەماواەەو 
اڵەەەپایەماواەەپ وینەەسددەمەەهەمددەاڵا ێڵەبۆەاڵەەمەمەكاەمەول وەەچاكسازیەپىاشەدەە وپنىەە

 .ە(٥)دەە(١)ڕەز مەولیەدەز ەە ەدەەیەوەەپەیدەولیل ەەبەپێەەخ ژەكاوەەهادپێچەەماەەە
 (:20)ماددەی 

ەوەیەكەبۆیەس ب نكو دە،ەدداەوە ەەەكاەمەولیەهێزیەمێبەمێكوساەهەەەشژێكەەەەدەپۆشاكەدكەلەدپە
ە(م ىودعەنىرە)هى چەپااڵىادێكەە دوجىادەەەبكا ەبەەەەەپەد دبددوەەوەدمادەیەیەبۆیەسیاەیكو دەەبەبێ

ژوەیەەێكۆ  نەدەەكەەبۆەوەمەمەبەاڵژەەپێكلەهێنوێ ەسددبىاەەەبىۆیەس بى نەسەكىوێژەدەەيپێەەب یاەیەەەبە
پەەەە یىەەەماوبەەەكاپەەد زهێناوي ىەەەە ەدەەبا وێژەدەەدەەبەمەەمێڵەووخەكەیەماوااوەەەەمددچەیەەێ

ەەوەاڵژۆیەپەەپێدیسژەەووخەكەیەبل  ەبە ىدێوەیەەەدپەەوەیەكەەهەەەكەمەدكدڕیيەكەهەبێ ەەەدەكەل
 .ەب یاەیەكاە ێ یەپایبەپرەول
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 (:2٣)ماددەی 
پێدیسىژەەە(١)هىادپێچەەەەپاشىكۆیەەمىاەەەەواڕمەەبەڕێىدەبەە یەپەە  ىژەەچاكسىازیەكىۆمە یەپەەكە

دەەاڵىەەەە(كااڵىكێ )ێ ەەەاڵەەمەمە ەەماواەكاوەەچاكسازیەدس بنوێى ەەەپێ ىەدەیەبێىویەەهە بد اڵو
 .قۆ ەەچەپەەهەمددەكاەمەول وەەهێزیەمێەبەمێكوساەبۆەوااڵ ن ااەەەەیەاەسەز اەپەیدەولیل ەەكاا

 (:24)ماددەی 
دكاەەە(دەقایعەەكدەساڵژاا)ەەمەەسەكوێ ەەەڕەەیەباڵدكوسوەدەیەەەڕەەوامەیە ەەوەدڕێنرای ەەمێبەمێە

 .واكوێ ەەەەپەەمەبابەە ەبەەدپوەپایبەده چەڕێنرای ەكەەپێ ەەبە
 

 کوێستان محمد عبدالله                                                                        
 مەاڵیەتىکرو کاروبارى کۆرى ـوەزی                                                                         

 (2)  ى ژماره خشته
 پياد اە/كوساەمێەول وئەهێزمەمێبەەمەكاەمەەدينەە ئەهاەملەدەبە:ەم كه يه
نااەكاەهێەمەبەەماده ەەماەه مۆەمەپێل ديسژئەە

ەەەبە  اڵاڵ 
 ١ ١ ۆقدماشئەكابە(خاكئەبياباوئ)وائەەِەهەەپا ئەبەەكەەەكو اڵئەبەە١
 ١ ١ دماشئەكابۆقە(خاكئەبياباوئ)وائەەەهەكۆماولەەبەەپاوژدڵە٥
 ١ ١ يژااەەقەەەيئەبەەو ەقادهەپێاڵدمەويدەپد ەەهە٣
 ١ ١ دمەاڵتئەكە ۆەهەمددپەە٤
 ١ ١ (خاكئەبياباوئ)وائەەڕهەكااڵكێ ەبەە٢
 ١ ١ پەەەقۆ ئەچەەپئەبۆاڵەە يەەمەۆ  ژئەچاكسازمەك.واڕمئەبە٦
 ١ ١ وائەخاكەەِەهەەويژا ەەەە١
 ١ ٥ وائەخاكئەهەِەەەبەە(معبةەنژاس)كەەمە ي ەەە بەەهەە8
   دەو  كاو وئەشەۆەبەۆڕ سفەە ەبەەوێلەە٩

 پياد اە/مێكوساەەول وئەهێزمەمێبەەمەكاەمەەە ئەزاڵژاوەەملەدەبە:ەم دووه
 ١ ١ ۆقدماشئەكابە(خاكئەبياباوئ)وائەەِەهەەپا ئەبەەكەەەكو اڵئەبەە١
 ١ ١ قدماشئەكابۆە(خاكئەبياباوئ)وائەەڕهەبەەەپاوژۆڵەكۆماولەە٥
 ١ ١ يژااەقەەەيئەبەەو ەقادهەويدەپد ەڕهەپێاڵدمە٣
 ١ ١ دمەاڵتئەكە ۆەهەمددپەە٤
 ١ ١ (خاكئەبياباوئ)وائەەڕهە ەبەێكااڵكە٢
 ١ ١ پەئەچە ەەقۆەپئەبۆەاڵەە يەەمەۆ  ژئەچاكسازمەك.واڕمئەبە٦
 ١ ١ وائەخاكەەمدەهڕەويژا ەەەە١
ەە پێئەپێديس ەبەە باە واێە8
ەە دەشەوێ كاو وئەەۆ سفۆڕەبەە ەبەەوێلەە٩
ەە پێئەپێديس ەمەكاەكوساەبەەسەەەبەە١٠

ە
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 (0)  ى ژماره خشته
 ەوااە/مێكوساەەول وئەهێزمەمێبەەمەكاەمەەە ئەهادينەەملەدەبە:ەم كه يه
كاەهێنااەەمەبەەماده ەەماەه ەمەپێل ديسژئۆمەە

 اڵاڵەەبە
 ١ ١ قدماشئەكابۆە(خاكئەبياباوئ)وائەەڕهەپا ئەبەەكەەەكو اڵئەبەە١
 ١ ١ قدماشئەكابۆە(خاكئەبياباوئ)وائەەڕهەڵەبەۆيااەپاوژەەودەهەپەە٥
 ١ ١ يژااەەقەەەيئەبەەو ەقادهەپد ەڕهەپێاڵدمەويدە٣
 ١ ١ دمەاڵتئەەهۆكە ەمددپەە٤
 ١ ١ (خاكئەبياباوئ)وائەەِەهەەكااڵكێ ەبەە٢
 ١ ١ پەەەقۆ ئەچەەپئەبؤەاڵەەيە ەمەۆ  ژئەچاكسازمەك.مئەبڕواە٦
 ١ ١ لوائەمەڕهەويژا ەەەە١
 ەوااە/مێكوساەەول وئەهێزمەمێبەەمەكاەمەەە ئەزاڵژاوەەملەدەبە:ەم ووهد
 ١ ١ قدماشئەكابۆە(خاكئەبياباوئ)وائەەڕهەەپا ئەبەەكەەەكو اڵئەبەە١
 ١ ١ قدماشئەكابۆە(خاكئەبياباوئ)وائەەهڕەەيااەپاوژۆڵەبەەەودەهەپەە٥
 ١ ١ يژااەەقەەەيئەبەەو ەقادهەپد ەڕهەپێاڵدمەويدە٣
 ١ ١ دمەاڵتئەەهۆكە ەمددپەە٤
 ١ ١ (خاكئەبياباوئ)وائەەڕهەكااڵكێ ەبەە٢
 ١ ١ پە ئەچەۆەەقەپئەبؤەاڵەە یەەمەۆ  ژئەچاكسازمەك.مئەبڕواە٦
 ١ ١ وائەملەڕهەويژا ەەەە١
 ١ ١ ئەپێديس پێەەباە واێ ەبەە8
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 وەزارەتى ناوخۆ
 0٣/8/0202لە  26445: ژمارە

ەیوىلەدەەەەبەەەبەەەدە٥٠٠٩ە ەاڵىاەی(٦)ەەەمىاەەۆخدوىاەەپىەز ەەدەیااڵىایەەەەەسە دەرىااێپەەیپە اڵەدسەوەێەپەب
 -:ەاوەیبەمەوەەەچدد ولوەسەەبەاەماول  یبەە  ژ

 0202 یڵسا ی(09) ەژمار یانەیب
 یتیەراەبەوێرەب ۆب ڤمرو ەب كردنیبازرگان ەیوەوونربنگاەرەب یتیەراەبەوێرەب یناو ینیۆڕگ

 كانەكخراوێر ەتاوان ەیوەنگاربوونەرەب
ەەپیەە ەبەدێىىەەبەەبەەەاڵى(ەڤەمىوەەبەكوسا بازە ىاوەیدەواىاەبددوەەەبەەپیەە ەبەدێىەەب)ەیوىادەەنیەۆ ىە:مەكیە

 .(كااەكسو دێەەەپاد وەیەدەەوااەبددوەبەەپیەە ەبەدێەەب)ەیوادەۆبەد ایسەە  ژ
ەەل ە ىىىوەدەز ىىىایپاەەەەەڤەمىىىوەەبەكوسا بازە ىىىاوەیەدەواىىىاەبددوەەەبەەاوکەنا ودداڵىىى)ەیوىىىادەەنیەۆ ىىىە:مەدوو

مەەل ە ىوەیىااەز ىاێپاەەەكىاوەكسو دێەەەپىاد وەەیدەواىاەبددوەەەبەەینا ودداڵى)ەیوىادەۆبە(ەكااۆخەەبەاڵ
ە.ە(ۆخەەبەاڵ

ــ ەدەەپیەە ەبەدێىىەەبەمەوە(ەف ظ ەدصىىاە ەىىدە)كىىاەەەەكاوەپەڵاڵىىەدەخەكسسىىژنێەەیەەكیىىپەەەشىىژنڕس ە:مییەس
ە ISO :9001:2015ەەپە دەدسێوەەپەڵاڵەخەەێپەبەەنااو ودداڵ

ە(كدەساڵىىىژااەەعیقىىىاەد)ەەیەوىىىامەەەەدەە ێىىىكوەسەێمىىىەبێمەەد  ەەچىىىددوەسەیەەەەەەەاوەبەیىىىەمەوە:مەچـــورا 
ە. ەدەژێكوەسەداڵب

 رێـبەر أحـمـد                                                                               
 وەزیـرى نـاوخـۆ                                                                                

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

 وەزارەتى ناوخۆ
 ٣2/8/0202لە  26986: ژمارە

دەە١٥/8/٥٠٥١ەەەە(٩١١٥)پا ت ىى ەبەەودداڵىىو دمەدەز ەەپىىئەپەولەداڵىىژئە کىىدمەپئەهەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە
ە-:ب یاەماول ەبەەسەەچدد ولوئەوەمەبەیاوەەە٥٠٥١مەاڵا ئە(١١)سد بەسد مەبەیاوئەەماەەە

 0202 ڵیسا ی(٣2) ەژمار یانەیب
ەێاەس اەبە ەش ەکوسوەدەمەهادد پ اوئەنێو قىئەەەەسەەد زەەاڵىنددەی ەکاوئەهەەێرىئەکدەساڵىژااەبىۆەە:مەكیە

بىکەاەدەەەاڵىەەەوەەکىئەخۆیىااەە(ەPCR)ەن نئدد پئەه نلاڵىژااەبەمەەمێىکەەەکىاپئە ەڕ وەدەیىااەپ ىک
ە.ەەەەەەدەشدێناوەمەکەەدەز ەەپئەپەولەداڵژئەسەاڵژن  ااەسەکا ەە(١٤)ەکەەەوژ نەبکوێنەبۆەمادەمە

ەئدد پىئەه نلاڵىژاو اڵىەەس وئە١/١/٥٠٥١بەهاپنەەەددەەدەمەکەاڵاوئەب ىاوئەدەوەد وەمەەەەسد مەەێاەس اەە:مەدوو
بىکەاەدەەەاڵىەەەە(ەPCR)ەبەمەەمێىکەپ ىکن نئرىئەکدەساڵىژااە،ەکوسددەەەەەسەەد زەەاڵنددەی ەکاوئەهەەێ

ەەەەەەدەشدێناوەمەکەەدەز ەەپئەپەولەداڵژئەسەاڵژن  ااەە(١٤)ەوەەکئەخۆیااەکەەەوژ نەبکوێنەبۆەمادەمە
ە.سەکا ە

ەەباڵدسەکوێژەدەە(دەقایعئەکدەساڵژاا)مێبەمێەسەکوێ ەدەەەەەەەوامەمەە٣١/8/٥٠٥١وەمەبەیاوەەەەەە:مییەس
 رێـبەر أحـمـد                                                                                    

ەوەزیـرى نـاوخـۆ                                                                                     
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 ة العراقجمهوری
 إقليم كوردستان

 الرئيس
 قرار

 0202لسنة ( 9)رقم 
ە اوداەەوااڵةەإقليمەكدەساڵىژااەە( ەعاشوة)منە ەراسةەە( ەدەئ) يا ە ەررند ةەەناە يە ەف وةەد  اەەلص 

ە(١١)نلئەماەشونەەبوەرااەكدەساڵژااە يەملسىژەە ەنژياسيىةە ەرىوقمەە ەرعلل،ەدبناء  ەە٥٠٠٢ەسنةەە(١)ەقمە
ە:ە،ەقوەواەإصل ە٥٠٥١\١\٦بژاەيخە

ە
 0202لسنة ( ٧)قانون رقم 
  0229لسنة ( ٣)لقانون رقم قانون التعديل األول ل

 قانون تمليك األراضي المتجاوز عليها ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق 
 ( 2) المادة

إەىئەە(٣)دەە(٥)مىنە ە ىاودا،ەمىعەإةىا ةەبنىلينەبژسلسىلەە(١)مىنە ەرىاسةەە(ثانياا )دە(أولا )پعللە ەف وپااە
ە:،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي(أولا ) ەف وةە

 :أوالً
باەژجىادزەأدەيسىكنە يهىاەهىدەأدەدە ژىەەە  ەألغو ضەهر ە ە اودا،ەهدە ە سصە ەىر ەشىيلەس ە:ەالمتجاوز -١

 . ە ونيداەأدە ألشساصە ەركلاەبإناەژهمەبقكمە ە اودا
بىي ەە١٩٩١ألغو ضەهر ە ە اودا،ەهدە ە سصە ەر ەپسلمە ەةاەأدەد لةەاڵىكنيةەبعىلەاڵىنةە:ەالمستفيد -٥

 . ەعلنيةەاڵببەكااە يراەنل ەطويقە ەرز يلة
 ە سصە ەطبيعيەأدە ەرعند ،ە ەر ەپجادزەخاەجە ەقلدسە ەرسرد ةەەەە يەإطاەە ەر ىاەيعە ەسىكنيةە -٣

 ەرجازةەمنەقبلەهيئةە ەاڵژثراەەأدەمؤاڵسةە كدميةەأخوم،ەەەي رلەەأ كامەهىر ە ە ىاوداەدەەپرلىڵە
 .ەهمە ەژجادز  

،ە ألەضە ەر ىيلةە٣١/١٥/٥٠٥٠ادزەقبلەپيەيخەەلبلليا ەپرليڵە ەرژجادزە ەر ەشيلەس ە ەاڵكنيةەباەژجە:ثانياً
نليهاە ەل ەەد ەررلدكىةەەللدەىة،ەملكىاەپامىاەأدەمث لىةەبقىقە ەژصىو ،ەب ىو ەدقدنهىاەس خىلە ىلدسە

 . ەبلليا ەةرنە ەرناطقە ەسكنية،ەبردمبەشود ەدأ كامەهر ە ە اودا
 ( 2) املادة

عىاسەپسلسىلە ەف ىو  ە ىيەةىدوها،ەدپ ىوأەمىنە ە ىاوداەديە(٥)منە ەراسةەە(رابعاا )دە(ثالثاا )پد لە ەف وپااە
ە: ەف وةە ەرلمجةەنلئە ەدمەە آلپي

اڵىنةەد  ىلةەمىنەپىيەيخەوفىا ەهىر ەە(١)نلئە ەرژجادزەپ ليمەطلبەپقويو ەخ لەمىلةەەەپژجىادزە:ەثالثاً
ە. ە اوداەإەئەەويسە ەد لةە إلس ەيةەەغوضە ەژرليڵ
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مىىنە ە ىىاودا،ەدپفىىا ە  ىىوةەە(٣)مىىنە ەرىىاسةەە(بعوواا را)دەە(٥،ە١/ثانيوواا )دەە(أولا )پعىىللە ەف ىىو  ە: (3) املااادة
 :،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي(خامساا )بژسلسلە

پ كلەەجنةەنلياەبووااڵةە ەرقا ظەأدەەويسە ەد لةە إلس ەية،ەدنفديةە ەجها ە ەرعنيةە يەدز ە  ەە:أوالً
ە-كدەساڵىژااە ەعلل،ە ەراەيةەد ەقژصاس،ە ەبلليا ەد ەسىيا ة،ە ەزە نىةەد ەرىد ەسە ەراويىةە ىيەإقلىيمە

 ەعو  ،ەەغوضە ەب ە يە ەطلبا ەد ەژيكلەمنەپق قە ە ود ە ە زمةەەلژرليڵ،ەدەلجنةە ەعلياەپ كيلە
ە.ەجااە ونيةە يە ەبلليا ە ەرعنيةەەل يامەباإلمو ء  ە ەفنيةە ە زمة

ە:پقلسەأاڵعاەەقيرةە ألەضە ەرژجادزەنليهاەبل ەەاڵكنيةەنلئە ەدمەە آلپيە:ثانياً
ژجادزەنليهاەمفوزةەمنەقبلە ەبلىليا ەقبىلە ەژجىادزەنليهىا،ەپ ىلەەاڵىعوهاەبر ىل ەەإ  ەكاو ە ألەضە ەر -١

 .  ەخرسةەدن وينەمنە ەراوةەمنە ەسعوە ەق ي يەەألەض،ەديژمە نژباەە ەرژجادزەمسژفيلە(%٥٢)
ن وةەمىنە ەراوىةەمىنە ەسىعوەە(%١٠)منە ەلدەة،ەيفا ەننلە ەژرليڵەم ل ەەە  ەإ  ەكااە ەرژجادزەمسژفيل -٥

 .أن هە(١) ەسعوە ەر اەەإەيەە يە ەبنلە ەق ي يەإەئە
ە(%٢)إ  ەەمەپكنە ألەضە ەرژجادزەنليهاەمفىوزةەمىنەقبىلە ەبلىليا ،ە ژ ىلەەاڵىعوهاەبربلى ەەەپ ىلەنىنە -٣

 .خرسةەمنە ەراوةەمنە ەسعوە ەق ي يەەألەض
،ەدكااەيسكنە يهاەشسصەآخوەبر ابىلەأدەبىلداە  ەكلەمژجادزەەمەيكنەاڵاكناە يە ەل ەە ەر يلةەپجادز -٤

ن وةەمنە ەراوةەمنە ەسعوە ەق ي يەإەئە ەسىعوە ەر ىاەەإەيىەەە(%١٠)ل،ەيفا ەننلە ەژرليڵەم ل ەەم اب
 .أن هە سبە أل د لە(٣،ە٥،ە١) يە ەبندسە

ەلجنةە ەعلياەە ضە ەژرليڵەإ  ەكااەمدقعە ەل ەەمساەفىاەەلژصىريمە ألاڵااڵىيەأدە ەژصىاميمە ەفونيىة،ەە:رابعاً
ققەەلرژجادزە ەژصىو ەباەرسلفىا ،ەدپ ىدمە ەبلليىةە ەرعنيىةەديز لە ەژجادزەنلئەوف ةە ەبلليا ،ەدي

ە(٥م٥٠٠)بژعديضە ەرژجىادزەسداەبىللەب طعىةەأەضەاڵىكنيةە ىيە ىلدسهاەەەپزيىلەمسىا ژهاەنلىئە
ە.ماوژيەمژوەموبع

ە.ەكلەمژجادزەپسجيلەس ەەمژجادزةەد  لةەبااڵرەە   :ەخامساً
 (4) املادة

ە:پيمنە ە اوداەدپ وأەنلئە ەدمەە آلە(٤)پعللە ەراسةە
مىنەە( اويىا ە)إ  ەەمەيلژزمە ە سصە ەرژجادزەبل عە ەثرنە ەرقلسەأدە ەر لەە ەىد ەسە ىيە ەف ىوةە:ە(٤) ەراسةە
منەهر ە ە اودا،ەيس  ە  ەە يەە(٥)منەهر ە ە اودا،ەأدەەمەپ رلەە ە ود ە ەد ەسةە يە ەراسةەە(٣) ەراسةە

ەسىنةەە(١)،ەدپباعەبردمبە ە ىاوداەەقىمە ەژرليڵەدپسجلەس ەهەأەةاەدماەشيلەنليهاەبااڵمە ەبلليةە ەرعنية
 ەعىو  ،ەديسىلمەەصىا بەەقيرىةە ەرن ى  ەە–قاوداەبيعەدإيجاەەأمد لە ەلدەةە يەإقليمەكدەساڵىژااەە٥٠٥١

ە.مسژق ةەەل لعەمنەبللە ەبيع
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 :منە ە اوداەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپيە(٦)پعللە ەراسةە: (5) املادة
نىل سە ەسىو و ەد ەژصىاميمەد ەرژطلبىا ە ەفنيىةەەلرنىاطقەپ دمەدز ەةە ەبلىليا ەد ەسىيا ةەبإ:ە(٦) ەراسةە

ە(اڵىنژين) ەر ردەةەبي كامەهر ە ە اوداەد ەژيەەيس ەەهاەخو و ەدپصاميمەمعلة،ەخ لەمىلةەەەپژجىادزە
ە.منەپيەيخەوفا ەهر ە ە اودا

 :منە ە اوداەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپيە(١)پعللە ەراسةە:  (6) املادة
ە:ەرسژقصلةەبردمبەهر ە ە اوداەنلئە ەدمەە آلپيپسصصە ەد ەس  ە :ە(١) ەراسةە

إلقليمەە( ەبلليا ەد ەسيا ة)اڵبعينەمنە ەراوةەمنە ەد ەس  ە ەرسژقصلةەإەئەدز ەةەە(%١٠)پعاسەوسبةەە:أوالً
 ەعو  ەەرژطلبا ەدةعە ەسو و ەد ەژصاميمەەلرناطقە ەر ردەةەبي كىامەهىر ە ە ىاوداەە–كدەساڵژااە

ە.يەإمو ء  ەپنفيرەهر ە ە اودامعە د  زە ەردظفينە ەر اەكينە 
   ينەمنە ەراوةەمنە ەد ەس  ە ەرسژقصلةەإەئە ەسزينىةە ەعامىةەەلقلىيمەەغىوضەە(%٣٠)پعاسەوسبةەە:ثانياً

 .پدميههاەوقدە ەسلما ە ەعامةەەلرناطقە ەر ردەةەبي كامەهر ە ە اودا
 :منە ە اوداەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپيە(8)پعللە ەراسةە: (7) املادة

پعاملە ەلدەە ەرهلمةە يەنهلە ەنظامە ەسابقەألاڵبابەاڵيااڵية،ەدأنيل ەبناؤهاەبعلە وژفاةىةە:ە(8)ە ەراسة
،ەد  ىاەەسىاووە أل كىامە ەىد ەسةە ىيەهىر ە ە ىاودا،ەدپ ىلەە(مد قعە ەىلدە)أدەب ي ە يهاەآ اەهاەە١٩٩١اڵنةە

ە.  نااەمنە ەراوةەمنە ەسعوە ەق ي يەەألەضە(%٥)اڵعوهاەبر ل ەە
 .رلەبي ەوصەقاودويەأدەقو ەەيژعاەضەدأ كامەهر ە ە اوداەەيع: (8) املادة

 .نلئەمجلسە ەدزە ءەد ەجها ە   ە ەع قةەپنفيرەأ كامەهر ە ە اودا:  (9)املادة 
 (01) املادة

نلئەدز ەةە ەبلليا ەد ەسيا ةەإصل ەە ەژعليرا ە ەساصةەبژسهيلەپنفيرەأ كىامەهىر ە ە ىاوداەباەژنسىيقە
ە.اڵژينەيدماە(٦٠)ملةەەەپزيلەنلئەەمعە ەجها ە   ە ەع قةەخ ل

 :منە ە اوداەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپيە(١٥)پعللە ەراسةە: (00) املادة
ەەەەەەەەەەەە ىى ثەاڵىىند  ەمىىنەپىىيەيخەو ىىوهە ىىيە ەجويىىلةە ەواڵىىريةە(٣)يعرىىلەبهىىر ە ە ىىاوداەەرىىلةەە(:02)املااادة 

ە.(دقاوعەكدەساڵژاا)
 األسباب املوجبة

،ەد اڵژفاسةەنلسەأكبوەمىنە ەرىد طنينە د ە٥٠١٩ەسنةەە(٣) اوداەەقمەەغوضەاڵلە ەثغو  ە ەردمدسةە يە ە
ە. ەلخلە ەرقلدسەمنەأە ةيە ەلدەةەدإيجاسەمسوجەقاودويەەلژجادزە ەةطو ە ،ەشوعەهر ە ە اودا

 
 ـيـرڤـان بـارزانــیچینەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

 ردسـتـانوكـ رئیس إقلیم                                                                             
 أربیـــــل

28/8/0202 



 

 171( العدد) ذمارة  18  

 

٩/٩/1211 

 ة العراقجمهوری
 إقليم كوردستان

 الرئيس
 قرار

 0202لسنة ( ٧)رقم 
ە اوداەەوااڵةەإقليمەكدەساڵىژااەە( ەعاشوة)ةەمنە ەراسە( ەدەئ)د  اەەلص  يا ە ەررند ةەەناە يە ەف وةە

ە(١8) ەرعلل،ەدبناء  ەنلئەماەشونەەبوەرااەكدەساڵژااە يەملسىژەە ەنژياسيىةە ەرىوقمەە٥٠٠٢ەسنةەە(١)ەقمە
 :ە،ەقوەواەإصل ە٥٠٥١\١\8بژاەيخە

ە
 0202لسنة ( 9)قانون رقم 

 تحادي اإلقانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون رسم الطابع 
 العراق –في إقليم كوردستان  0220لسنة ( ٧2)رقم 

 
  :(2)المادة

 . ەعو  ،ەديعللەپطبي ەە– يەإقليمەكدەساڵژااەە٥٠١٥ەسنةەە(١١)ينفرەقاوداەەاڵمە ەطابعە ەپقاس ەەقمە
 :(0)المادة

 :،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي ە اوداەمنە(٢)ە ەراسةەمنە(خامسا ە)يعللەپطبيقە كمە ەف وةە
 وەە يەهرهە ەراسةەباەطوي ةە ەژىيەيعينهىاە ەىدزيو،ەدنلىئە ەىدزيوە ىوضەيكداەپسليلە ەواڵمە ەر:ەخامساا 

ە. د ولەپيخيويةە يە اەةە ەژيخيوەننەپسليلە ەواڵم،ەدينظمە ەڵەبژعليرا 
 : (٣)المادة

 . ە اوداەمنە(١٦)ە ەراسةەمنە( اەثا ە)يدقاەپطبيقە كمە ەف وةە
 :(4)المادة

 . ە اوداەمنە(٥٢)ە ەراسةەمنە(اڵاساڵا ە)دە(خامسا ە)يدقاەپطبيقە كمە ەف وپينە
 :(5)المادة

 ەعو  ەدشاغليە ەرناصىبە يهىاەمقىلە ەرؤاڵسىا ەد ەىلد ووەە–پقلەمؤاڵسا ەدسد ووەإقليمەكدەساڵژااە
 . ەپقاسيةەدشاغليە ەرناصبە يهاەأينراەدەسە كوهاە يە ە اودا

 :(6)المادة
 . ەعو  ە–إلقليمەكدەساڵژااەە١٩٩٣ەسنةەە(٣)يلغئەقاوداەەاڵمە ەطابعەەقمە

 :(٧)مادةال
 .يصلەەدزيوە ەراەيةەد ەقژصاسە ەژعليرا ە ە زمةەەژسهيلەپنفيرەأ كامەهر ە ە اودا

 :(8)المادة
 .نلئەمجلسە ەدزە ءەد ەجها ە   ە ەع قةەپنفيرەأ كامەهر ە ە اودا
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 :(9)المادة
 .ەەيعرلەبي ەوصەقاودويەأدەقو ەەيژعاەضەدأ كامەهر ە ە اودا

 :(22)المادة
 .(كدەساڵژااەدقاوع)ە ەواڵريةە ەجويلةە يەو وهەپيەيخەنلئيدماەە(٦٠)بعلەمفيەەينفرەهر ە ە اودا

 
 
 

 األسباب الموجبة
ە–إلقلىيمەكدەساڵىژااەە١٩٩٣ەسىنةەە(٣)باەنظوەەرفيەملةەطديلةەنلىئەپ ىويعەقىاوداەەاڵىمە ەطىابعەەقىمە

اڵىباە ەعو  ،ەدەلژطدەە ەقاصلە يەودنيةەد جمە ەسىلما ە ەقكدميىةە ەژىيەپ ىلم،ەدەجعىلە ەواڵىمەمژنا
،ەد يەةدءەماەطوأەمنەپغييو  ە يەقيرةە ەعرلةەد ەن ا ە ەقژصاس ،ەدەغوضەپد يلەەاڵمە ەطابعەمعها

ە. يە إلقليمەمعەوظيوهە يە ەعو  ،ەشوعەهر ە ە اودا
ە
ە
ە

 ـرڤـان بـارزانــیچـيینەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
 ردسـتـانوكـ رئیس إقلیم                                                                             

 أربیـــــل
28/8/0202 
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 ة العراقجمهوری
 إقليم كوردستان

 الرئيس
 

 قرار
 0202لسنة ( 8)رقم 

 

ە اوداەەوااڵةەإقليمەكدەساڵىژااەە( ەعاشوة)منە ەراسةەە(دەئ ە)د  اەەلص  يا ە ەررند ةەەناە يە ەف وةە
ە(١8) ەرعلل،ەدبناء  ەنلئەماەشونەەبوەرااەكدەساڵژااە يەملسىژەە ەنژياسيىةە ەرىوقمەە٥٠٠٢ەسنةەە(١)ەقمە

ە:ە،ەقوەواەإصل ە٥٠٥١\١\8بژاەيخە
ە

 0202لسنة ( 22)قانون رقم 
 قطاعين الخاص والمختلط قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون االستثمار الصناعي لل

 العراق –المعدل في إقليم كوردستان  2998لسنة ( 02)العراقي رقم 
 

  :(2)المادة 
 ەرعىلل،ەە١٩٩8ەسىنةەە(٥٠)ينفرەقاوداە ەاڵژثراەە ەصىنانيەەل طىانينە ەسىاصەد ەرسىژل ە ەعو قىيەەقىمە

ە. ەعو  ە-ديعللەپطبي ەە يەإقليمەكدەساڵژااە
  :(0)المادة 

ە. ە اوداەمنە(٣)ە ەراسةەمنە(أولا )ةەيدقاەپطبيقە ەف و
 :(٣)المادة 

ە:منە ە اودا،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپيە(٤)ە ەراسةەمنە(ثانياا )يعللەپطبيقە ەف وةە
پقلسە ەژ كي  ە إلس ەيةەەلرليويةە ەعامةەەلژنريةە ەصنانيةە ىيە ەىدز ەةەبنظىامەيصىلەهەمجلىسە:ەثانياا 

ە. ەدزيوە قژو حەئنلە ەعو  ەبناء  ەە–دزە ءەإقليمەكدەساڵژااە
 :(4)المادة 

ە:منە ە اودا،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپيە(١)يعللەپطبيقە ەراسةە
 ە سصە ەطبيعيە ەىر ەيژ ىلمەبطلىبە ەقصىدلەنلىئەإمىازةەپياڵىيسەأدەەيي ژو ە :ەأدە ەە:(7)المادة 

ەر ىودعەبيهليةە ألس ءە ەكاملةەبااڵژثناءەمنە وژ ل ەإەيەەملكيىةە ەپرلڵەم ودعەصنانيەأاەيكداەمژرژعا ە
ە.إە ا
ي ژو ە ئە ە سصە ەرعند ە ەر ەيژ لمەبطلبە ەقصدلەنلئەإمازةەپياڵىيسەأدەپرلىڵەم ىودعە:ە اويا ە

ە.د وينە ەنا رةە يەإقليمەكدەساڵژاا ە ەبردمبەصنانيەأاەيكداەمؤاڵساەأدەمسج ەدمجاز  ە
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 :(5)المادة 
ە:اەنلئە ەدمەە آلپيآدپ وە ە اودا،ەمنە(8)ە ەراسةەمنە(خامساا )دە(أولا )يعللەپطبيقە ەف وپينە

پسفعە ەر اەيعە ەصىنانيةە ەرجىازةەقبىلەوفىا ەهىر ە ە ىاوداە ىيە إلقلىيم،ەبسصىدصە إلنفىاءەمىنە:ەأولا 
ە. ەفو وبەد ەواڵدمەأل كامە ە اوداە ەر ەكااەوا ر ەننلەمنقهاەإمازةە ەژياڵيس

ەألغو ضە ەناويةەمد ە وەد ألەيا ەپژدەئەدز ەةە ەژسطي ەپقليلە ەرلاە ەرژطدەةەد ألقلەپطدە  ە:ەخامساا 
ە. ە اوداەهر 

 :(6)المادة 
ە:منە ە اودا،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپيە(٩)ە ەراسةەمنە(أولا )يعللەپطبيقە ەف وةە:ەأولا 
پسصصە ەجها ە   ە ەع قةە يە إلقليمە ألە ةيە ە زمةەەلر ودعە ەصناني،ەب و ەم ورژهاەمعە:ەأولا 

ە زمىةەەلر ىودعەبىيموە ەرثىل،ەديب ىئەن ىلە إليجىاەە ەژصاميمە ألاڵااڵيةەەلرلا،ەدپد وە ەسىلما ە 
ەسىنةەە(١)أ كامەقاوداەبيعەدإيجاەەأمد لە ەلدەةەەقمەەمنە اڵژثناء ەە ەژياڵيسەإمازةەملةەطيلةەوا ر  ە
ە. ەنا رە يە إلقليمە٥٠٥١

ە: آلپيە ەدمەەنلئەدپ وأە ە اودا،ەمنە(٩)ە ەراسةەمنە(ثانياا )يعللەپطبيقە ەف وةە:ەثانياا 
دز ەةە ەژجىىاەةەد ەصىىنانةەباەژنسىىيقەمىىعەدز ە  ە ەل خليىىة،ەد ەزە نىىةەد ەرىىد ەسە ەراويىىة،ەەپ ىىدم:ەثانيوواا 

د ەژسطي ،ەدهيئةە رايةەدپقسينە ەبيئة،ەبژقليلەمد قعە ەصنانا ەد قەأ كامە ە د وينە ەنا ىرةە
ە.   ە ەع قةەەكلەمقا ظةەخاەجە لدسە ەژصاميمە ألاڵااڵيةەەلرلا

ە.منە ە اوداە(٩)ە ەراسةەمنە(رابعاا )دە(ثاا ثال)يدقاەپطبيقە ەف وپينە:ەثالثاا 
 :(٧)المادة 

ە:منە ە اودا،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپيە(١٣) ەراسةەەمنە( اويا ە)يعللەپطبيقە ەف وةە:ەأولا 
خرسىةەە(٢,٠٠٠,٠٠٠)خرسراوةەأەاەسيناەەدەەپزيىلەنلىئەە(٢٠٠,٠٠٠)يعاقبە ەرساەاەبغو مةەەەپ لەننە:ەثانياا 

ە.رهە ەراسةهەمنە(أولا )مەبإز ەةەمساەفژەەبعلە وژهاءە ەرلةە ەرقلسةە يە ەف وةەم يينەسيناەەإ  ەەمەي 
ە: آلپيە ەدمەەنلئەدپ وأە،(سادساا )منە ە اوداەبژسلسلەە(١٣)پفا ە  وةەإەئە ەراسةە:ەثانياا 

يعاقبەصا بە ەر ودعە ەرسژفيلەمىنە إلنفىاءە ەكروكىيەبغو مىةەپعىاسلە   ىةەأةىعا ەقيرىةە:ەسادساا 
ە. اڵژسل مەە ەداڵاولەد ەرد سەەغيوە ألغو ضە ەژيەمنەأملهاەپمەإنفاؤهاە إلنفاءەننل

 :(8)المادة 
ە:منە ە اوداەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپيە(١٤)يعللەپطبيقە ەراسةە

پؤەاەهيئةە اڵژئنا يةەبووااڵةەدكيلەدز ەةە ەژجاەةەد ەصنانةەەل ؤداە ەصنانيةەدنفىديةەە:(٤١)المادة 
راەيةەد ەقژصاس،ەدهيئةە ەاڵژثراەەەەپ ىلەسەمىژهمەنىنەمىليوەنىام،ەمرثلەننەكلەمنەدز ەپيە ەعلل،ەد ە

ە.ەلنظوە يە ەنژو ةا ەنلئە ە و ە  ە ەرژسرةەب ياە ەر اەيعە ەصنانية
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 :(9)المادة 
ە: آلپيە ەدمەەنلئەدپ وأە ە اودا،ەمنە(١٢)ە ەراسةەمنە(ثالثاا )يعللەپطبيقە ەف وةە

ە. ەعامةەەلسزينةەوهاويا ەەإيو س  ەەديسجلەسيناە،ەأەاەماوةە(١٠٠,٠٠٠)ەم ل ەهەيل عە ەرعژوضەەاڵرا ە:ەثالثاا 
 :(22)المادة 

پقلەمؤاڵسا ەدسد ووە إلقليمەدشاغلدە ەرناصبە يهاەمقىلە ەرؤاڵسىا ەد ەىلد ووە ەپقاسيىةەدشىاغليە
ە. ەرناصبە يهاەأينراەدەسە كوهاە يە ە اودا

 :(22)المادة 
ە.هيلەپنفيرەأ كامەهر ە ە اودايصلەەدزيوە ەژجاەةەد ەصنانةە ەژعليرا ە ە زمةەەژس

 :(20)المادة 
ە.نلئەمجلسە ەدزە ءەد ەجها ە   ە ەع قةەپنفيرەأ كامەهر ە ە اودا

 :(2٣)المادة 
 .ەەيعرلەبنصەأ ەقاوداەأدەقو ەەيژعاەضەدأ كامەهر ە ە اودا

 :(24)المادة 
 .(دقاوعەكدەساڵژاا)ينفرەهر ە ە اوداەمنەپيەيخەو وهە يە ەجويلةە ەواڵريةە

ە
ە
ە

 األسباب الموجبة
ە،دودنا ەەبغيةەپق يقە ەژنريةە ەصنانيةە يە ە طانينە ەساصەد ەرسژل ەبراەيسهمە يەپطديوە إلوژاجەكرا ە

دألملەپعزيزە ەاڵژثراەە يە ە طاعە ەصنانيە ىيە ەرجىاە ە ألكثىوەأهريىةەەقژصىاسەإقلىيمەكدەساڵىژاا،ە
ثراەە ەصىنانيە ىيە إلقلىيمەد ەعىو  ،ەدبهل ەپد يلە أل كامە ە اودويةە ەنا رةەبسصدصەم اەيعە ەاڵىژ

ە.شوعەهر ە ە اودا
ە
ە
ە

 چـيـرڤـان بـارزانــیینەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
 ردسـتـانوكـ رئیس إقلیم                                                                             

 أربیـــــل
28/8/0202 
 


