کۆمارى عێراق
هەرێمى کوردستان
سـەرۆک

بڕیار
ژمـــارە ()9ى سـاڵى 0202

بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەب ى ەمە(یەکەم)مەمىىاسسەمە(سەیەم)ەەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپ ئە

هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە()١مەاڵىىا ئە٥٠٠٢مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە
کدەساڵژااەکەەەەەس و

ە

ماددهی ()2

ژنئەوااڵایەەەماەەە()١١مەەەەمە٥٠٥١/١/٦ەکوسددیەپئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئ:ەە

یاسای ژماره ()٧ی ساڵی 0202
یاسای هەموارى یەکەمى یاساى ژمارە ()٣ى ساڵی 0229
یاساى بەخاوەنکردنى ئەو زەوییانەى کە لەسنوری شارەوانییەکان زێدەڕۆییان لەسەرکراوە
لەهەرێمى کوردستان  -عێراق

ب ەکاوئە(یەکەم)ەدە(سددەم)ەەەەماسسەمە()١مەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێژەدە،ەەە ەڵەزیاسکوسوئەسددەخاڵە

بەەزوج وەمە()٥ەدە()٣ەبۆەب ەمە(یەکەم)ەدەبەمەشێدەیەمەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە:ەە

یەکەم:ەە

-١ەزێدەڕۆکار:ەبۆەمەبەاڵژەکاوئەوەمەیااڵایە،ەوەدەکەاڵەیەەکەەبەەزێلەڕەیەەخاوددیەکئەسەداڵژکوسددەە
یىىىااەپێىىىل ەو

ىىىژەمێ ەەیىىىااەم و پاىىىوەەشىىىەەن ەکاوئ،ەیىىىااەوەد وەمەبەە ىىىدکرئەوەمەیااڵىىىاەبىىىۆە

بەخێدکوسو ااەە اڵتێوسە دە.ە

-٥ەسوودمەند:ەبىۆەمەبەاڵىژەکاوئەوەمەیااڵىایە،ەوەدەکەاڵىەیەەکەەەەسد مەاڵىا ەە١٩٩١ەزەدیەیىااەیەکەمە
و

ژەمێەبددوئەبەەهەەەهۆکاەێکەدەە وپبێ ،ەماەەەەەڕێاەمەزیاسکوسوئەواشکو .ەە

-٣ە وەدەکەاڵاوەمەچەاڵودشژئەبنەیااەمەننەدم،ەدەەەەچد ەچێدەمەپ ەەەکىاوئەو

ىژەمێبدداەەەەیەاە

سەاڵىىژەمەدەبەەهێنىىااەیىىااەس مەزە دەیەکىىئەپىىومە کىىدمئەمۆ ەپ ىىااەپێىىلە دە،ەدەزێىىلەڕەی ااەەەە
سەەەدەمەاڵنددەمەڕێتێلە دەکوسددە،ە دکرەکاوئەوەمەیااڵىایەەوایىاواوێژەدەەدەزێىلەڕەی ەکاو ااەبىۆە

بەخادەاەواکوێ .ە

دووەم:ە شىىىىاەەد و ەکااەسەپىىىىد ونەوەدەزێىىىىلەڕەکاەەمەکەەپىىىىێ
و

ەڕێکەدپىىىىئە٥٠٥٠/١٥/٣١ەخىىىىاوددمە

ىىژەمێبددوئەبەەزێىىلەڕەیەەسەداڵى ەکىىوسددە،ەبىىکەوەەخىىادەوئەوەدەزەدیى ەمەخىىاوددەکەمەەەاڵىىەەە

سەداڵى ەکىىو دەەدەمىىد کەەسەد ەپە،ەمىىاەچەمىىد کەەپەد دەبێى ەیىىااەمىىا ئەەە ژىىاەکوسوئەەەاڵىىەەەبێى ،ە
بەمەەمێکەبکەدێژەەوادەاڵنددەمەشاەەد و ەکااەدەەەەوادچەکاوئەو
دکرەکاوئەوەمەیااڵایە.
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ماددهی ()0

ب ەکاوئە(سێیەم)ەدە(چوارەم)مەماسسەمە()٥مەیااڵاکەەیەکلەخوێ ەڕێزبەولیەب ەكاوەەپىوەبەدپێى ەە
ڕێكلەخوێنژەدەەدەب ەەەێكلە دەكەەبەمەشێدەیەمەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە:

سـێیەم:ەپێدیسىىژەەزێىلەڕەکاەەس د کىىاەیەکئەودداڵىىو د،ەەەەمادەیەکىىل ەکەەەەەە()١ەیەکەاڵىىاڵەەەەڕێکەدپىىئە
بەەکىىاەبددوئەوەمەیااڵىىایەەپێىىتەەەوەکىىا ،ەەپێ ىىکەشەبەەاڵىىەەەکئەیەکەمەکىىاە ێ مەبکىىا ەبىىۆە

مەبەاڵژئەبەخادەوکوسا.ە
ماددهی ()٣

ب ەكىىىاوەە(یەکەم)ەدە(دووەم/ە،١ە)٥ەدە(چووووارەم)یەمىىىاسسەمە()٣مەیااڵىىىاکەەهەمىىىد ەەسەکىىىوێژەدە،ەدەە

ب ەیەکەبەەزوج وەمە(پێنجەم)ەزیاسەسەكوێ ،ەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە:

یەکەم:ەە ژوەیەکىىئەبىىا ەبەەاڵىەەەکایەپئەپاەێز ىىاەەیىااەاڵىەەەکئەیەکەەکاە ێ ی ەکىىاا،ەدەوەوىىل م ەپئە
ەیەوەەپەیدەولیل ەەکااەەەەدەز ەەپەکاوئەس س،ەس ە یئەدەوابددەم،ەشىاەەد وئەدە ەشى ەدە ىدز ە،ە
ک ىىژدکاڵەدەاڵ ىەەچادەکاوئەوىىادەەەەهەەێرىىەەكدەساڵىىژاا ەىەنێىىو ەپێکىىلەهێنوێ ،ەبەمەبەاڵىىژئە

پادپدێەکوسوئەس د کاەی ەکااەدەس ن ابدداەەەەهىاپنەسمەمەەمەەپێدیسىژەكاوەەبەەخىادەوکوسا،ەدە
ە ژوەیەبا ەسەپد وێ ەە ژوەمەەدەکئەەەەشىاەەد و ەەپەیدەولیىل ەەکااەبىۆەوەوجامىل وئەڕێکىاەەە

پەکن ک ەەپێدیسژەکااەپێكبهێنێ .

دووەم:ەبەهامەوەدەزەدی اوەمەزیاسەڕەی ااەەەاڵىەەەکىو دەەبەەخىاوددمەو
شێدەیەەسەخەمڵێنوێ -:

ىژەمێبددا،ەووخەکاو ىااەبەمە

ە-١ەوە ەەەوەدەزەدی ەمەزیاسەڕەیەەکو بددەەاڵەەەەەەیەاەشاەەد و ەدەەپێ

ەزیاسەڕەیەەکوسوەەاڵەەمە

م اکو بێژەدە،ەوىوخەکەمەبەەبى یە()%٥٢ەەەەاڵىەس ەب سى ەدەپێنجىەەووخىئەڕ اڵىژەق نەمەزەدیى ەکەە
سەخەمڵێنوێ ،ەدەزێلەڕەکاەی

ەبەەاڵددسمەولەوەەماەەسەکوێ .

-٥ەوە ەەەزێلەڕەکاەەاڵىدسمەولەبددبێى ەەەەسەد ە ،ەەەکىاپئەبەخىادەاەکوسوىل ەبى یە()%١٠ەاڵىەس ەسەەەەە
ووخئەڕ اڵژەق نەەسەخوێژەەاڵەەەووخئەواماەەپێکو دەەەەخا ئە()١یەاڵەەەدە.
-٣ەوە ەەەوەدەزەدیى ەمەزیىاسەڕەیەەکو بىىددەەاڵىەەە،ەپێ ىىژوەەەەیەاەشىىاەەد و ەدەەم ىاوەکو بێژەدەە،ە
ووخەکەمەبەب ێکەسەخەمڵێنوێى ەكەەەەە()%٢ەپێىنجەەەەاڵىەسمەووخىئەڕ اڵىژەق نەمەزەدیەکەەکەمژىوە
وەبێ .
-٤ەهەەەزێلەڕەکاەێکەخۆمەو
کەاڵێکئەپومەپێل ەو

ژەمێئەخاوددەەزێلەڕەیەکەەوەبىدد،ەدەبەەبەە مىبەەەیىااەبىێەبەە مىبەەە

ژەمێەبدد،ەەەەکاپئەبەخادەوکوسول ەب یە()%١٠ەسەەەەەاڵەسمەووخئەڕ اڵژەق نەە

سەخوێژەەاڵەەەووخئەواماەەپێکو دەەەەخا ەکاوئە(،١ە٥ە)٣،مەاڵەەەدەەبەپێەە ا ەپەكاا.
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چوارەم:ەە ژوەمەبا ەبۆمەهەیەەبەەخادەوکوساەڕەپبکاپەدەەوە ەەەشىدێنئەخىاوددەکەەاڵىەەپێچئەبىددەبىۆە
مااڵىىژەەەپى اەی ىااەوەخ ىەمەکەەپىىئ،ەدەزێىلەڕەی ەکەشەەسەبوێى ەەەاڵ ىەەەوەەکىىئەشىىاەەد وئە
ەسەبوێ ەدەزێلەڕەکاەەما ئەڕە ژاەەکوساەبەەپاشرادەکاوئەسەبێ ،ەدەشاەەد وئەپەیدەولیىل ەەەەە
اڵنددەمەخۆمەبەەپاەچەەزەدی ەکىئەو

ىژەمێەکەەڕددبەەمەەەە(٥٠٠ەم)٥ەسدداڵىەسەمەپىوەسددمىاە

زیاپوەوەبێ ،ەبەبێەبەە مبەەەقەەەبددمەزێلەڕەکاەەسەکاپەدە.ە

پێنجەم:ەهەەەزێلەڕەکاەێکەبۆمەهەیەەپەوهاەیەکەخاوددمەزێلەڕەیەبەوادەبکوێ .
ماددهی ()4

ماسسەمە()٤مەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێژەدەەدەبەمەشێدەیەمەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە-:ە

ماسسەیە(:)٤ەوە ەەەکەاڵئەزێىلەڕەکاە،ەپابەوىلەوەبێى ەبەەپێىل وئەووخىئەسیىاەیکو دەیىااەخەمڵێنىو دمە

هاپددەەەەب ەمە(سددەم)مەمىاسسەمە()٣مەوەمەیااڵىایە،ەیىااەمەەمەکىاوئەهىاپددەەەەمىاسسەمە()٥مەوەمە

یااڵایەەوەیاوێژەدە،ەوەد ەما ئەبەخادەاەکوسوىئەوامێنێى ەدەخىاوددەکەمەبەەەزەدمەدەوەدەمەەەاڵىەەمە
سەداڵژکو دەەبەەوادمەشاەەد وئەپەیدەولیل ەەپۆمىاەەسەکىوێ،ەدەبەپێىئەیااڵىامەەمىاەەە()١مەاڵىا ئە٥٠٥١ە

یااڵایە وەشژنەدەبەکوێل وئەمد کەدەما ئەسەد ە ەەەەهەەێرئەکدەساڵژااەىەنێو ەسە وەشىوێ ،ەدەەەە

بەە مبەەیە وەشژنەکەمەبەهىامەسەداڵىژکو دەكااەبەشىێدەمەشایسىژەبددوئەبەەپێکىلە دمە(مسىژق ةە
ە لع)ەسەسەێ ەبەەخادەوەکەم.ە

ماددهی ()5

ماسسەمە()٦مەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێژەدەەدەبەمەشێدەیەمەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە:ە

مىىاسسەیە(:)٦ەدەز ەەپىىئەشىىاەەد وئەدە ەشىى ەدە ىىدز ە،ەبىىۆەوەدەوادچىىاوەمە دکرەکىىاوئەوەمەیااڵىىایەە

سەیاواوێژەدەەدەوەخ ەدەسیز ی نئەواماسەکو دی ااەو ى ە،ەەەەمىادەیەکەکەەەەە(سددەاڵىاڵ)ەەەەڕێکەدپىئە
بەەکاەەبددوئەوەمەیااڵایەەپێتەڕەوەکا ،ەوەخ ەەدەسیز ینەدەپێل دیسژئەپەکن کئەواماسەەسەکا .ە
ماددهی ()6

ماسسەمە()١مەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێژەدەەدەبەمەشێدەیەمەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە-:ە

ماسسەیە(:)١ەس هاپەەبەسەاڵژهاپددەکااەبەپێئەوەمەیااڵایەەبەمەشێدەیەەپەەخااەسەکوێ .

یەکەم:ەڕێژەمە()%١٠ە ە ژاەەەەاڵەسیەس هاپئەبەسەاڵژهاپددەسە ەڕێنلەێژەدەەبۆەدەز ەەپئە(شىاەەد وئە
دە ەش ەدە دز ە)یەهەەێرەەكدەساڵژااەىەنێو ەدەبۆەپێدیسژ ەکاوئەس وىاوئەوەخ ىەەدەسیز ینىئەوەدە

وادچىىاوەمە دکرەکىىاوئەوەمەیااڵىىایەەسەی ىاواوێژەدەەەە ەڵەهاوىىل وئەوەدە ەەمىىاوبەە وەمەکەەبەشىىل ەاە
ەەڕێکاەەکاوئەمێبەمێکوسوئەوەمەیااڵایە.

سددەم:ەڕێژەمە()%٣٠ەاڵەەەەەاڵەسیەس هاپئەبەسەاڵژهاپددەبۆەخەزێنەمە
بەمەبەاڵىىژئەواڕ اڵىىژەکوسوئەب ىۆەخزمەپاىىدز ەی ەە

ىىژ ەکااەب ىۆەوەدەوادچىىاوەمەکەە دکرەکىىاوئەوەمە

یااڵایەەسەیاواوێژەدە.
1211/٩/٩
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ماددهی ()٧

ماسسەمە()8مەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێژەدەەدەبەمەشێدەیەمەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە-:ە

مىاسسەیە(:)8ەوەدەخىىاود وەمەکەەەەەاڵىەەسەمئەڕەێرىىئەپێ ىىددەڕددخىىاداەبەەهۆکىىاەمەاڵ ااڵىىئ،ەدەسد مە
ڕ پەڕینئەاڵا ئە١٩٩١ەسەداڵ ەکو دوەپەدەەیىااەشىدێنەد ەمە(شىدێنەخاوددیىاا)ەمىادەەبەپێىئەپەد دمە
دکرەکاوئەهاپددەەەمەیااڵایەەمامە ەیااەەە ەڵەسەکوێ ،ەووخەکەش ااەبەبى یە()%٥ەسددەەەەاڵىەسمەەەە

ووخئەڕ اڵژەق نەمەزەدی ەکەەسەخەمڵێنوێ .ە
ماددهی ()8

کاەەبەەه چەسەقێکئەیااڵایەەیااەب یاەێکەواکوێ ەکەەەە ەڵە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەواکۆکەبێ .ە

ماددهی ()9

پێدیسىىىژەەەەاڵىىىەەەوەوجىىىدمەوئەدەزیىىىو اەدەەیەوەەپەیدەولیىىىل ەەکااە دکرەکىىىاوئەوەمەیااڵىىىایەە

مێبەمێبکەا.ە
ماددهی ()22

پێدیسژەەەەاڵەەەدەز ەەپىئەشىاەەد وئەدە ەشى ەدە ىدز ەەەەەمىادەیەکەکەەەەە()٦٠ەشەاڵى ەڕەەەپێىتەڕە

وەکا ەڕێنرایەەپایبە ەبۆەوااڵااەمێبەمێکوسوئە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەبەەهەماهەوائەەە ەڵەەیەوەە
پەیدەولیل ەەکااەسەەبکا .ە
ماددهی ()22

ماسسەمە()١٥مەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێژەدەەدەبەمەشێدەیەمەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە:ە

ماسسەیە(:)١٥ەوەمەیااڵایەەسد مەباڵدبددوەدەمەەەڕەەوامەمە ەەمئە(دەقایعئەکدەساڵژاا)س ەبىۆەمىادەمە
()٣ەاڵێەاڵاڵەەەڕێکەدپئەباڵدبددوەدەمەکاەمەپێلەکوێ .ە
ە

هۆیهكانی دهرچواندن

بەەمەبەاڵىىىژئەپ کىىىوسوەدەمەەوەدەکەەێنىىىاوەمەکەەەەیااڵىىىامەەمىىىاەەە()٣ەمەاڵىىىا ئە٥٠١٩ەس ەهەبىىىددا،ەدە
اڵددسمەولبددوئەزیاپویەهادد پ اوئەکەمەسەە مە ەەەەزەدمەسەد ە ەدەسەزینەدەمەسەەچەمەیااڵایئە

ە

بۆەزیاسەڕەەیئەواچاەم،ەوەمەیااڵایەەسەەچدێنلە .ە

ە

هـــەولــێـــر
0202/8/28
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کۆمارى عێراق
هەرێمى کوردستان
سـەرۆک

بڕیار
ژمـــارە ()٧ى سـاڵى 0202

بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەب ى ەمە(یەکەم)مەمىىاسسەمە(سەیەم)ەەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپ ئە

هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە()١مەاڵىىا ئە٥٠٠٢مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە
کدەساڵژااەکەەەەەس و

ە

ژنئەوااڵایەەەماەەە()١8مەەەەمە٥٠٥١/١/8ەکوسددیەپئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئ:ەە

یاسای ژماره ()9ی ساڵی 0202
یاسای بەركاركردن و هەمواری پیادەكردنی یاسای ڕەسمی پولی ئیتيحادی
ژمارە ()٧2ی ساڵی  0220لە هەرێمی کوردستان ــ عێراق
ماددهی (:)2

یااڵىایەڕەاڵىرئەپىدەەەو ژ قىاسمەەمىاەەە()١١مەاڵىا ەە٥٠١٥ەەەەهەەێرىئەکدەساڵىژاا ەىەنێىو

هەمد ەمەپ اسەکوسوئەسەکوێ .ە

بەەکىاەەدە

ماددهی (:)0

پ اسەکوسوئە دکرئەب ەمە(پێنجەم)مەماسسەە()٢مەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەە

سەخدێنلەێژەدە:ە

پێنجەم:ە پێل وئەڕەاڵرئەاڵەپێنو دەەەمەماسسەیەەبەدەشێد زەەسەبێ ەکەەدەزیىوەسیاەیىلەکا ،ەدەسەبێى ە
دەزیوەەەە ىا ەپئەسد کەدپىنەەەەپێىل وئەڕەاڵىم،ەاڵىدسمەسد کەدپىنەبسىەپێنێ ،ەوەمەشەبەەڕێنرىای ەكە

ڕێکلەخوێ .
ماددهی (:)٣

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

ماددهی (:)4

پ اسەکوسوئە دکرئەهەەسددەب ەمە(پێنجەم)ەدە(شەشەم)یەماسسەە()٥٢مەیااڵاکە،ەڕ سە وێ .ە

ماددهی (:)5

س مەزە دەەدە ەەماواەکىاوئەهەەێرىئەکدەساڵىژااەىەنێىو ەدەوەد وەمەخىادەاەپۆاڵىژنەپ ایاوىل ،ەەەهەەە
شىىدێنێکئەوەمەیااڵىىایەس ەهىىاپبن،ەمىىێاەمەس مەزە دەەدە ەەمىىاواەەو ژ قاسی ەکىىااەدەوەد وەمەخىىادەاە

پۆاڵژنەپ ایاول ەسە ووەدە.ە
ماددهی (:)6

یااڵایەڕەاڵرئەپددلەەماەەە()٣مەاڵا ئە١٩٩٣مەهەەێرئەکدەساڵژااەىەنێو ەهە لەدەشێژەدە.ە
ە
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ماددهی (:)٧

دەزیىىومەس ە یىىئەدەوىىابدەمەڕێنرىىایئەپێدیسىى ەبىىۆەوااڵىىااەمێبەمێکوسوىىئە دکرەکىىاوئەوەمەیااڵىىایەە

سەەسەکا .ە
ماددهی (:)8

وەوجددمەوئەدەزیو اەدەەیەوەەپەیدەولیل ەەكااە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەمێبەمێەسەکەا.ە

ماددهی (:)9

کاەەبەەه چەسەقێکئەیااڵایەەیااەب یاەێکئەواکۆكەەە ەڵە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەس ەواکوێ .

ماددهی (:)22

وەمەیااڵىىایەەەەەسد مەپێتەڕبىىددوئە()٦٠ەەەەەبەاڵىىەەەڕێکەدپىىئەباڵدکىىوسوەدەمەەەەڕەەوىىامەمە ەەمىىئە

(دەقایعئەکدەساڵژاا)ەمێبەمێەسەکوێ .ە
ە

هۆیهكانی دهرچواندن

بەەهۆمەپێتەڕبددوئەمادەیەکئەسەێژەبەاڵەەەسەەچدد ولوئەیااڵایەڕەاڵرئەپدلەەماەەە()٣مەاڵا ئە١٩٩٣ە
ەەەهەەێرىىىئەکدەساڵىىىژاا ەىەنێىىىو ،ەدەەەبەەەوەدەپێ ىىىکەدپنەمەڕددیىىىل دەەەەەمىىىۆەەدەقەبىىىاەەمەوەدە

خزمەپادز ەی ەە کدم اوەمەپێ کەشەسەکوێن،ەدەبۆەوەدەمەڕەاڵمەەە ە ىااەبادوجێنىلەێ ،ەدەەەبەەە

ڕەشنایەەوەدە ۆڕ وکاەی اوەمەب ەاڵەەەبەهامەسە دەدەچاەکئەوابددەیل ەهاپددە،ەدەەەەپێنىادەیەکسسىژنئە
ڕەاڵرئەپدلەەەەهەەێمەەە ەڵەهادپاکەمەەەەنێو ،ەوەمەیااڵایەەسەەچددێنلە .ە

ە
ە
ە
نێچـيـرڤـان بـارزانــی
سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان
هـــەولــێـــر
0202/8/28

ە
ە
ە
ە
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کۆمارى عێراق
هەرێمى کوردستان
سـەرۆک
بڕیار
ژمـــارە ()8ى سـاڵى 0202
بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەب ى ەمە(یەکەم)مەمىىاسسەمە(سەیەم)ەەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپ ئە

هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە()١مەاڵىىا ئە٥٠٠٢مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە
کدەساڵژااەکەەەەەس و

ژنئەوااڵایەەەماەەە()١8مەەەەمە٥٠٥١/١/8ەکوسددیەپئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئ:ەە

ە

یاسای ژماره ()22ی ساڵی 0202
یاساى بەرکارکردن و هەموارى پیادەکردنى یاساى وەبەرهێنانى پیشەسازى هەردوو کەرتى تایبەت و تێکەاڵوی عێراقی
ژمارە ()02ى ساڵى ()2998ی هەموارکراو لە هەرێمى کوردستان ــ عێراق
ماددهی (:)2

یااڵىىامەدەبەەهێنىىاوئەپ

ەاڵىىازمەهەەسددەکەەپىىئەپىىایبە ەدەپىىێکە دیەنێو قىىەەەمىىاەەە()٥٠مەاڵىىا ئە

()١٩٩8یەهەمد ەکو د،ەەەەهەەێرئەکدەساڵژااەىىەنێو ،ەبەەكاەەدەهەمد ەیەپ اسەکوسوئەسەکوێ .ە
ماددهی (:)0
پ اسەکوسوئەب ەمە(یەکەم)ەەەەماسسەە()٣ەمەیااڵاکە،ەڕ سە وێ .
ماددهی (:)٣

پ ىىاسەکوسوئەب ى ەیە(سددەم)ەەەەمىىاسسەم()٤مەیااڵىىاکەەهەمىىد ەەسەکوێ ى ەدەبەمەشىىێدەیەمەخىىد ەەدەە

سەخدێنلەێژەدە:

دووەم:ەپێکهىىاپەەکاە ێوی ەکىىاوئەبەڕێىىدەبەە یەپەە

ىىژەە ەشىىەپێل وئەپ

ەاڵىىازمەەەەدەز ەە ەبەە

پەی ەدێىىکەسیىىاەمەسەکوێ ى ەکەەوەوجىىددمەوئەدەزیو وىىئەهەەێرىىئەکدەساڵىىژاا ەىەنێىىو ەەەاڵىىەەە

پێ ن ازمەدەزیوەسەەیلەکا .ە
ماددهی (:)4

پ اسەکوسوئەماسسەە()١مەیااڵاکەەهەمد ەەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەمەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە:ە
ماسسەیە(:)١ەیەکەم:ە مەەمەەوەدەکەاڵەەاڵودشژ ەمەس د کاەمەبۆەدەە وپنئەمد ەپئەس مەزە وىلاەیىااە
خادەول ەێژئەپ ەەەیەکئەپ

ەاڵازیئەپێ کەشەسەکا ،ەخادەاەەێهاپددیئە(أهل ةە ألس ء)ەپەد دەبێ ە

ماەەەەدەکەاڵەمەخادەول ەێژەەپ ەەەکەمەبەەم و
1211/٩/٩
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دووەم:ەمەەمەەوەدەکەاڵەەمەننەدی ەمەس د کاەمەبۆەدەە وپنئەمد ەپئەس مەزە ولاەیااەخادەول ەێژئە
پ ەەەیەکئەپ

ەاڵازیەپێ کەشەسەکا ،ەبەپێئەیااڵاەبەەکاەەکاوئەهەەێرئەکدەساڵىژااەس مەزە دەە

یااەپۆماەکو دەدەمد ە ەپێلە دەبێ .

ماددهی (:)5
پ اسەکوسوئەب ەكاوەە(یەكەم)ەدە(پێنجەم)ەەەەماسسەیە()8یەیااڵاكەەهەمد ەەسەكوێ ەدەبەمەشێدەیەیە

خد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە:
یەکەم:ە وەدەپ ەەەەپ

ەاڵازی اوەیەكەەپێ

ەبەەكاەبددوەەوەمەیااڵایەەەەەهەەێمەمۆ ەپ ااەپێىلە دە،ەەەە

ەێسۆشىىبددوەەبىىاجەدەڕەاڵىىرەكاول ،ەملكەچىىەە دكرەكىىاوەەوەدەیااڵىىایەەسەبىىنەكەەەەكىىاپەەپێىىل وەە

مۆ ەپەەس مەزە ولو اول ەبەەكاەەبددە.ە

پێنجەم:ە دەز ەەپەەپ ول وااەسیاەیكوسوەەشىاەەەپێ ىكەدپددەكااەدەوەد وەیەكەمژىوەپێ ىكەدپدداەدەە
ەسێەدە دولەەسددەەەسەاڵژەكاا،ەبۆەمەبەاڵژەكاوەەوەمەیااڵایە،ەەەوەاڵژۆەسە وێ .

ماددهی (:)6
یەکەم:ەهەمد ەمەپ اسەکوسوئەب ەمە(یەکەم)ەەەەماسسەە()٩مەیااڵاکەەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەە
سەخدێنلەێژەدە:

یەکەم:ە س مدسەز ىىىىاەپەیدەولیىىىىل ەەكااەەەەهەەێىىىىم،ەزەدیەپێدیسىىىى ەبىىىىۆەپىىىى ەەەیەپ

ەاڵىىىىازیەەەەەەەەەەەەەە

پەەخىىىااەسەكەا،ەبەمەەمێىىىڵەەە ەڵەمااڵىىىژەەپ وەەشىىىاەەكااە دوجادبێىىى ،ەدەخزمەپاىىىدز ەی ەە

پێدیسژەكااە،ەبەكوێەەهادشێدەەبۆەپوەەەكەەس ب نلەكەاەدە وێبەاڵژەەبەكوێل وەكەشەبەەسەێژ یەە
مادەیەمۆ ەپەەس مەزە ولوە،ەبەسەەەەەە دكرەكىاوەەیااڵىایە وەشىژنەدەبەكوێىل وەەمد ىڵەدەمىا ەە

سەد ە ەەماەەە()١یەاڵا ەە٥٠٥١یەبەەكاەەەەەهەەێم،ەبەەسەد مەسەبێ .

دووەم:ەپ اسەکوسوئەب ەمە(سددەم)مەماسسەیە()٩یەیااڵاكەەهەمد ەەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەیەخىد ەەدەە

سەخدێنلەێژەدە:

دووەم:ەدەز ەەپئەبازە ىاوئەدەپ

ەاڵىازم،ەبەەهەمىاهەوائەەە ەڵەدەز ەەپەکىاوئەوادخۆ،ک ىژدکاڵەدە

اڵەەچادەکاوئەواد،ەپ ول وااەدەسەاڵژەمەپاە اڵژنەدەچىاککوسوئەەیىناە،ەپىێاەەپ

ەاڵىازی ەکاا،ەبەە

پێئە دکرەەیااڵاەبەەکاەەەپەیدەولیىل ەەکاا،ەبىۆەهەەەپاەێز ىایەکەەەەسەەەدەمەاڵىنددەمەمااڵىژەەە

پ وئەبنەڕەیەشاەەکاا،ەسیاەیلەكەا.

سێیەم:ەپ اسەکوسوئەهەەسددەبو ەکاوئە(اڵێ ەم)ەدە(چد ەەم)ەەەەماسسەمە()٩یەیااڵاكە،ەڕ سە وێ .ە
ە
1211/٩/٩
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ماددهی (:)٧
یەکەم:ەپ ىىاسەکوسوئەبىى ەمە(سددەم)مەمىىاسسەمە()١٣مەیااڵىىاکەەهەمىىد ەەسەکوێىى ەدەبەمەشىىێدەیەیە
خد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە:

دووەم:ەاڵىىەەپێچ کاەەبەەپێبژ ەسوێىىکەکەەەەە(ە)٢٠٠,٠٠٠ەپێىىنچەاڵىىەسەهەز ەەسینىىاەەکەمژىىوەوەبێىى ەدەەەە
()٢,٠٠٠,٠٠٠ەپێىىنچەمل ىۆ اەسینىىاەەزیىىاپوەوەبێى ەاڵىىز ەسەسەێى ەوە ەەەەەەسد مەکۆپىىایئەهىىاپنئەمىىادەمە
سیاەیکو دەەەەب ەمە(یەکەم)مەوەمەماسسەیەس ەاڵەەپێچ ەکەمەەوەبوسبێ .

دووەم:ەب ەیەکەبۆەمىاسسەمە()١٣مەیااڵىاکەەزیىاسەسەکوێى ەبەەزوج ىوەمە(شەشىەم)ەدەبەمەشىێدەیەمە
خد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە:ە

شەشوەم:ەخىادەوئەپى ەەەمەاڵىددسمەولەەەەەێسدشىىبددوئە ىدموکئ،ەبەەپێبژ ەسوێىکەاڵىز ەسەسەێى ەکەە
یەکسااەبێ ەبەەاڵێەهێنلەمەبەهامەەێسدشبددوەکە،ەەەکاپئەبەکاەهێنىاوئەوىامو زەدەكەەەاڵىژەكااە

بۆەمەبەاڵژێکئەم اد زەەەدەمەەێسۆشبددوئەبۆەدەە وپددە.ە
ماددهی (:)8

پ اسەکوسوئەماسسەمە()١٤ەمەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە:
ماددەى (:)٤١ە سەاڵژەیەکئەپێهە چددوەدەەبەەاڵەەەکایەپئەبویکاەمەدەز ەەپئەبازە اوئەدەپ
بۆەکاەدباەمەپ

ەاڵىازمە

ەاڵازمەدەوەول م ەپئەوۆێنەەمەهەەسددەدەز ەەپئەس سەدەس ە یئەدەوابددەمەدەسەاڵژەمە

دەبەەهێنااەکەەەەپلەمەبەەێدەبەەمە

ب یاە وەمەسەەباەەمەپ دەەەپ

ژئەبنەپێكلەهێنوێ ،ەبىۆەپێى د و نەەەەوىاڕەز یەپئەەەاڵىەەەوەدە

ەاڵازی ەكااەسەەکو دا.ە

ماددهی (:)9
پ اسەکوسوئەب ەمە(اڵێ ەم)ەمەمىاسسەمە()١٢ەمەیااڵىاکەەهەمىد ەەسەکوێى ەدەبەمەشىێدەیەمەخىد ەەدەە

سەخدێنلەێژەدە:

سووێیەم:ەکەاڵىىئەواڕەز ی کىىاەەڕەاڵىىرێکەسەس
کۆپایئەبۆە ەوج نەمە

ەبەەب ى مە()١٠٠,٠٠٠ەاڵىىەسەهەز ەەسینىىاە،ەدەدەکەس هىىاپێکئە

ژئەپۆماەەسەکوێ .ە

ماددهی (:)22
س مەزە دەەدە ەەماواەکىىاوئەهەەێىىم،ەدەوەد وەمەپ ایاوىىل ەپۆاڵىىژ ااەهەیە،ەەەەهەەەشىىدێنێکئەیااڵىىاكەس ە

هاپبێ ،ەمێاەمەس مەزە دەەدە ەەماواەەو ژ قاسی ەکااەدەوەد وەمەپ ایاول ەپۆاڵژ ااەهەیەەسە وێژەدە.ە

ماددهی (:)22
دەزیومەبازە اوئەدەپ
1211/٩/٩

ەاڵازمەڕێنرایئەبدەوااڵااەمێبەمێکوسوئە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەسەەسەکا .ە
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ماددهی (:)20
وەوجدمەوئەدەزیو اەدەەیەوەەپەیدەولیل ەەکااە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەمێبەمێەسەکەا.ە
ماددهی (:)2٣
کاەەبەەسەقئەه چەیااڵاەدب یاەێکەواکوێ ەکەەەە ەلە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەس ەواکدکەبێ .
ماددهی (:)24
وەمەیااڵایەەەەەڕێکەدپئەباڵدکوسوەدەمەەەەڕدەوامەمە ەەمئە(دەقایعئەکدەساڵژاا)ەمێبەمێەسەکوێ .ە

هۆیهكانی دهرچواندن
ەەەپێنادەهێناوەسمە ەشەاڵەولوئەپ

ەاڵازمەەەەهەەسددەکەەپىئەپىایبە ەدەپىێکە د،ەبەەشىێدەیەکەکەە

بەشىىل ەەبێ ى ەەەەپەەەپێىىل وئەبەەهەمهێنىىااەەەەڕددمەب ى ەدەکىىد ەێژ ەدە،ەدەبەمەبەاڵىىژئەپژەدکوسوىىئە
دەبەەهێنااەەەەکەەپئەپ

ەاڵازمەەەدەبد ە وەمەزیاپوە ووا ااەهەیەەبۆەوابددەمەهەەێرئەکدەساڵىژاا،ە

دەبەەواماوجئەیەکسسژنئە دکرەەیااڵای ەکاوئەبەەکاەەەەەاڵەەەپ ەەەکاوئەدەبەەهێناوئەپ

هەەێمەدەنێو ،ەوەمەیااڵایەەسەەچددێنلە .ە

ەاڵىازمەەەە

ە
ە
ە
نێچـيـرڤـان بـارزانــی
سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان

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

بەپێىىەەوەدەسەاڵىىە پەیەپێرىىااەسە دەەەەەیااڵىىایەدەز ەەپىىەەوىىادخۆەەمىىاەەە()٦یەاڵىىا ەە٥٠٠٩ەدەەەبەەە

بەەەەدەولیە

ماددەی ( :)2ە

ژەەب یاەماول ەبەەسەەچدد ولوەەوەمەەێنرای ە:ە

رێنمایی ژمارە ( )٧ساڵی 0202
رێنمایی مەرجەكانی سەالمەتی و تۆماركردنی ئۆتۆمبێل و ماتورسكێلی هاوردەكراو

مەبەاڵ ەەەمەز ە د وەیەخد ەەدەەوەدەماوایاوەیەكەەبەە مبەەیااەسیاەیەكو دە-:ە

-١ەهەرێم-:ەەهەەێرەەكدەساڵژاوەەنێو .ەە

-٥ەوەزارەت-:ەدەز ەەپەەوادخۆیە كدمەپەەهەەێرەەكدەساڵژاا.ە

-٣ەبەرێوەبەرایەتی هاتووچۆ-:ەبەەێدەبەە یەپ ەكاوەەهاپددچۆەەەەپاەێز اكاا.ە
-٤بڕوانامەی (

)ە-:ەمەبەاڵ ەەێەەوەدەب د وامەیەەكەەەەەەیەاەكۆمتاو ایەپایبەپرەولەبەپێل وەەوەدە

ب د وامەیەەسەسەێ ەدەپێل ەسیاەیەسەكا ەكەەوۆپۆمبێلەبەپێەەاڵژاولەەەكاوەەكۆمتاو ایەسەداڵژكەەەە
دەهەەەكەمەكدەی ەكەەهەبێ ەپ ایل ەسیاەیەسەكا ە.ە

-٢ئۆتۆمبێلی (سفر) كیلۆمەترە-:ەوەدەوۆپۆمبێلەیەەكەەەەە()٥٠٠ەك لۆمەپوەزیاپوەوەڕەی ژددەە،ەدەبەپێىەە
مەەمەكاوەەوەمەەێنرای ەەهادەسەكو دە.ە

 -٦ئۆتووۆمبێلی بەكارهوواتوو-:ەوەدەوۆپىىۆمبێلەیەەكەەزیىىاپوەەەە()٥٠٠ەك لىىۆمەپوەڕەی ىىژددەە،ەدەبەپێىىەە
مەەمەكاوەەوەمەەێنرای ەەهادەسەەكو دە.ەەە

-١ەئۆتۆمبێل و ماتورسكێلی هەجین -:ەوەدەوۆپۆمبێلەيااەماپدەاڵكێلەیەەكەەبەەسددەمۆەەاڵددپەمەوەە
كاەەسەكا ە،ەبەەكاەەباەدەاڵددپەمەوەە(بەوزینەیااە ازەیااەغاز)ە.ە

 -8ماتورسكێلی كارەبايى -:ەوەدەماپدەاڵكێلەیەەكەەبەەكاەەباەكاەەسەكا .ە
 -٩ئۆتۆمبیلی سالفج (

)ە-:ەوەدەودپۆمبێلەیەەكەەەەەدەەد پەیەبەكاەهاپددەەپددشىەەەددس دیە

هىىاپددچۆەبىىددەەیىىااەسزە دەە،ەدەكۆمتاو ىىایەس ن ىىايەەقەەەبىىددیەخىىادەوەكەیەكىىوسەپەدەەدەسد پىىوە
وەشو دەپەدەەبۆەهەواەسەكوساەدەه چەكامەەەدەكەمەدەكدڕیاوەیەكەەەەەماسسەیە( ەدپەم)ەەوامىاەەیە

پێلە دەەپێل ەو ە.ەەەە

ماددەی ( :)0ە
مەبەاڵىىى ەەەەسەەكوسوىىىەەوەمەەێنرىىىای ەەەێكسسىىىژنەەمەەمەە

ىىىژ ەكاوەەاڵىىىەەمەپەەوۆپۆمبێىىىلەدە

ماپدەاڵكێلەەاڵفوەك لۆمەپویەهادەسەكو دەدەوۆپۆمبێلەەبەكاەهاپددەبۆەهەەێرەەكدەساڵژااەبەپێىەەوەدە
اڵژاول ەس وەیەەەمەەێنرای ەەسیاەیكو داەبەەمەبەاڵژەەهادەسەكوسوەەوۆپۆمبێلەدەماپدەاڵكێلئە دوجىادە

دەاڵەەمە ەدەهەبددوەەمەەمەكاوەەكد ەێژەەدەپدولدپۆ ەەەەەوۆپۆمبێلەدەماپدەاڵكێلئەهىادەسەەكىو دە
دەچاەكەكوسوەەبازە اوەەوۆپۆمبێلە.ە

1211/٩/٩
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مەرجە گشتییەكانی سەالمەتی ئۆتۆمبێلی هاوردەكراو

ماددەی ( :)٣ە

 -١وۆپۆمبێىىدەسەبێ ى ەبەەیەوىىەەكەمەسددە(وێوبىىا )ەەیەشىىد ێوەدەپەو

ى ەشىىد ێوەدەەاڵ سىىژەمەە(

)یە

هەبێ .

 -٥ب د وامەیە(
بود وامەیە(

)ەەە ە ل بێ ە،ەدەسەكوێ ەەەەسەەد زەیەاڵنددەیەەەەەیەاەكۆمتاو اكاوەەكىد ەێژەە

پێەبلەێ .ە
)ە ە

 -٣وۆپۆمبێلەەمۆەیەپاصەەەە()١٤ەوە ەەەبەەەدەاڵەەەدەەمەەجەو ەە(وێوبا )یەهەبێ .

 -٤وۆپۆمب لەەك اڵ ڵەسەبێ ەبەەەیەوەەكەمە()٤٠ەاڵاڵەبەاڵەەەسەداڵ ەكوسوەەپێتەەبددبێى ەدەسد یە
پۆماەكوسوەەه چەك ینەدە وەشژنەەپێدەەواكوێ .

 -٢هێناوەەەددەەدەیەوۆپۆمبێلەەقەەغااە(سەع)ەپەوهاەەەەسەاڵە پەەدەزیویەوادخۆیە.

 -٦وۆپۆمبێلەەكاەەباەبەەڕاڵدماپەە()٤ەپسژداەپۆماەەسەكوێ .

 -١وۆپۆمبێلەەك ژدكا ەەدەبن ااڵازیە( ەزە نيةەدە إلو اوية)ەمەەجەو ەەوێوبا ەەهەبێ .

 -8وەدەوۆپۆمبێ وەیەكەەبۆە ەەماواەكاوەە كدمەپەەهەەێىمەسەهێنىلەێنەەوىادەدەیەهەەێىمەپەو ىاەبەە
ەماەەیەم ویەپۆماەەسەكوێنەدەواكوێ ەخادەول ەێژەەباد زەێژەدەەماەەەەد وەیەكەەبەپێىەەیااڵىایە

ەماەەە()١ەاڵا ەە٥٠٥١ەسە وەشوێ ە،ەیااەهەەەیااڵایەكەەپوەمێاایەوەدەیااڵایەەباوێژەدە.

 -٩وۆپۆمبێىىىلەسەبێىىى ەەەە()٥٠٠ەسددەاڵىىىەسەك لىىىۆمەپوەزیىىىاپوەوەەەی ىىىژبێ ەكاپێىىىڵەسە ىىىاپەەسەەد زەە
اڵنددەی ەكاا.

-١٠وۆپۆمبێلەەاڵژێواەەیەەە اڵ ەیااە(مقدە)ەس خلەواكوێ ەدەپۆماەەواكوێ .

 -١١وۆپۆمبێلەەمدەیەپاكسەە(صاەدا)ەهادەسەەسەكوێ ەبەەمەەمێڵەوۆپۆمبێلێكەەپاكسىەەەەەم ىاپەە

هە دەشێژەدەە(پوق نەق ل)ەیااەوۆپۆمبێلێكەەپاكسەەبكوێ ەبەەپایبە .ە
ماددەی ( :)4ە
هە ەەەەەمەوە سژەەوۆپۆمبێىلەدەماپدەاڵىكێلەەىەەەیەاەبەەێىدەبەە یەپەە ىدموكەەپاەێز اكىااەە اڵى ە

سەكوێژەدە.ە
ماددەی ( :)5ە
 -١وۆپۆمبێلەدەماپدەاڵكێلئەهادەسەكو دەسددەمۆسێلە(كۆا)ەپوەەەەمۆسێلەەاڵاڵەەێاەپێلە دەەپاە()١١/١یە
هەمددەاڵاەێڵ.

 -٥پۆمىىاەكوسوەەوۆپۆمبێ ىلەدەماپدەاڵىىكێلئەاڵىىا ەەوىىدێەەەەە()٩/١یەهەمىىددەاڵىىاەێڵەسەاڵ ى ەپێ ىلەكا ەدە
لەوىدێەەەە()٦/١مەهەمىددەاڵىاەێڵە ىدموكە
ە
بەەێدەبەە یەپ ەكاوەە دموكەبۆیااەهەیەەوۆپۆمبێلەەمۆسێ
بكەاەدەەەەبەەێدەبەە یەپ ەكاوەەهاپددچۆەوەدەمادەیەوێد اەس خلەكوساەدەپۆماەكوسوەەوۆپۆمبێلەەەە

مادەیەیااڵایەەپێتەەیەكەە()٦٠ەەەەەەبەەبەخ

نەوەەماەەسەكوێى ەبەەمەەمێىڵەەەەهەمىددە اەەپێىڵە

پۆماەكوسوەەەەەماواەە()٩ەپێتەەەوەكا ەبەەپێچەد وەدەەوەدەمادەیەبەخ

بۆەوەەماەەسەكوێ .ەە
1211/٩/٩
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 -٣وۆپۆمبێلەەباەهە اوەەەەچد ەەپەاەزیاپوە()١٠ەمۆسێلەكۆوژوەەەەمۆسێلەەاڵاڵەهادەسەەسەكوێ .

 -٤وۆپۆمبێلەەپاصەەەە()٥٠ەاڵەەو

نەزیاپوە()١٠ەمۆسێلەكۆوژوەەەەمۆسێلەەاڵاڵەهادەسەەسەكوێ .ە

 -٢وۆپۆمبێلەەوامێوە( ەزە نيةەدە إلو اوية)ە()١٢ەمۆسێلەكۆوژوەەەەمۆسێلەەاڵاڵەهادەسەەسەكوێ .

 -٦وۆپۆمبێلەەكەەەڤااە(مدپدەهىۆم)ەد پەەمەك ىنەەدەكەەەڤىاوەكەیەیەكەیەكەەبێى ەهىادەسەەسەكوێى ە،ە
()١٢ەمۆسێىىلەكەمژىىوەەەەمىىۆسێلەەاڵىىاڵەەێاەپێىىلە دەەدەهادشىىێدەیەپىىاصە ىىدموكەسەكوێىى ەدەەەە
بەەێدەبەە یەپ ەكاوەەهاپددچۆەبەەەماەەیەپایبە ەدەبەەەاڵدماپەە( اڵژ

ەماەەیەپسژدا.

ن)ەپۆماەەسەكوێ ەبەپێىەە

 -١وەدەوۆپۆمبێ وەیەكەەەەەوێد اەمادەیەس خلەبددو ااەەەەسەەد زەیەاڵىندەیەدەپۆماەكوسو ىااەپددشىەە
ڕددس دیەهاپددچۆەسەبن،ەبەەپ ژا ویەبەەێىدەبەە یەپەەهىاپددچۆیەپایبەپرەوىلەدەبەپێىەەهێلكىاەیە

شىىدێنەەەددس دە(مسطى ەمقىىلە ەقىىاسث)ەكەەەەەەیەاەوە سىىەەیەهىىاپددچۆەوەوجىىامەسەسەێى ەسد یە

چاككوسوەدەیااەپۆماەەسەكوێنەبەەمەەمێڵەبەپێەەمەەمەكاوەەوەمەەێنرای ەەهادەسەكو ەبن.ە
مەرجە گشتییەكانی سەالمەتی هاوردە كردنی ماتورسكێلى سفر كیلۆمەتر

ماددەی ( :)6ە
 -١ەێاەسەسەێ ەبەەهادەسەكوسوەەماپدەاڵكێلەەەەقەباەەیە(١٥٢ەاڵەەاڵىە)ەكەمژىوەوەبێى ەەەەمۆەەكىاوەە
()٥ەپىىایەەبەمەەمێ ىڵەبەەش ىێدەیەكەە ەەم ىەەدەەەەەێاىىایەخىىا ەەاڵىىندەی ەكااەهىىادەسەەكو بێ ى ەدەەەە
پ كن نەەكد ەێژەەكۆوژوەەەەخا ەەاڵندەی ەكااەپەاڵەولكو بێ ەدەمەوە سژەەەە ەڵەبێ ەدەمىۆسێلەە

اڵاڵە(صفوەك لۆمەپو)ەدە()٥ەمۆسێلەكەمژوەەەەمۆسێلەەاڵاڵەبێ ە.

 -٥ەماپدەاڵكێلەپێدیسژەەەەەمادەیە()٦٠ەەەەس ەەەەەیەاەكۆمتاو ایەهادەسەكاەەپۆماەەبكوێ ەەەاڵەەەوادیە
كەاڵەەیىااەكۆمتاو ىاە،ەدەوە ەەەخىادەوەەماپدەاڵىكێلەكەاڵىێكەەمەنىنەدیەبێى ەدەكەكۆمتاو ىاەیىااە
ەيسىىىژدە و ەكەەخزمەپىىىەە ەیاوىىىلوەەخىىىد ەسەمەوەەپێ ىىىكەشەسەكىىىا ە(

)ەيىىىااەكىىىاەیە

پۆاڵىىژەبەەیەسەكىىا ەوەدەكاەمەوىىلەەپێدیسىىژەەمىىۆ ەپەەماپدەاڵىىكێلەەهەبێىى ەدەەەەەیەاەخىىادەاە
ێەسەكىىا ەەەاڵىىەەە
كۆمتاو ىىاەیىىااەەیسىىژدە و ەەێاەپێىىلە دەبێىى ەدەەۆ ىىدیەوەدەشىىدێنەەكەەكىىاەیەەىى ە

ماپدەاڵێكلەكەەبێ .ە

 -٣وەدەشدێناوەەكەەماپدەاڵكێلەسە وەشنەپێدیسژەەوەدەماپدەاڵكێ وەەبەەشێدەیەب ەیە()١یەاڵەەەدەەبێ .ە

ێەمەوە س ەبفوەشێ ەەەەەیەاەە ژوەكاوەەقاو ر ىام ە ەس سەخوێى ەدە
 -٤هەەەشدێنێڵەماپدەاڵكێلەەب ە
بەەپێىىەەمىىاسسەیە(اڵىى اوزسەیەم)ەبىى ەیە(شەشىىەم)ەپێبژ ەسوىىەەپێىىلەكوێ ەدەسەاڵىى ەبەاڵىىەەەوەدە
ماپدەاڵكێ وەەسە وێ ەدەەەد وەیەبەەێدەبەە یەپەەهاپددچۆیەپایبەپرەولەسەكوێ .

 -٢ماپدەاڵكێلەە()٤ەپایەە(پىدەە يسە-

)ەبەەەمىاەەیەك ىژدكا ئەپۆمىاەەسەكوێى ەبەەمەەمێىڵە

بەپێەەوەمەەێنرای اوەەهادەسەكو دەبێ ەدەەێااەواسەێ ەەەاڵەەەشەقامەكااەهاپددچۆەبكەاەدەەەەكاپەە
ب ن ن ااەەەاڵەەەشەقامەكااەبۆەمادەیەیەكەهە ژەەسەاڵژەەبەاڵەەس ەسە وێ ەبەەب یە()٢٠٠.٠٠٠ەپێىنجە
اڵەسەهەز ەەسیناەەپێبژ ەسوەەبەەخادەوەكەیەسەسەێى ەدەسەاڵژەەبەاڵەەس ەسە وێ ەدەوەمەب ەەپىاەەیەە

سەخوێژەەاڵەەەپەەەپێل وەەهاپددچۆیەپاەێز اكاا.
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ێەپىىابلۆە(پۆمىىاەوەكو د)ەچىىاكە
 -٦وەدەشىىدێناوەیەكەەماپدەاڵىىكێلەچىىاكەسەكەوەدەەوابێى ەماپدەاڵىىكێلەەبى ە
بكەوەدەەبەەپێچەد وەدەەەەەەیەاەەيژوەكاوەەقاو ر ام ە ەس سەخوێ ەدەبەەب یە()٢٠٠.٠٠٠ەپێىنجەاڵىەسە

هەز ەەسینىىاەەپێبژ ەسو ىەەسەسەێ ى ەدەەەە ىىا ەپەەسددبىىاەەبدداەوەد ەم ىۆ ەپەكەیەهە لەدەش ىێژەدەەدە
س سەخوێ ەدەوەمەب ەەپاەەیەەسەخوێژەەاڵەەەپەەەپێل وەەهاپددچۆیەپاەێز اكاا.ە

ماددەی ( :)٧ە

مەرجە گشتییەكانی سەالمەتی ئۆتۆمبێلی هاوردەكراوى بەكارهاتوو

یەكەم :ەوۆپۆمبێلەەبەكاەهاپددەسەبێ ەوەمەكەمەكدڕیاوەیەخد ەەدەیەوەبێ ەە:ە
 -١ەێووادەكەدپددەدەاڵددپادەدەب دەەوەبێ .

 -٥شااڵەەب دەەیاەەە مەكو دەوەبێ ە.ە

-٣پدكرەیەسەە اەیااەباوەەبو دهەیااەەە مەوەبێ .
ەوێوبا ەكاوەەكاەەبكا .ە

-٤

دووەم:ەسەداڵ ەكوسوەەكۆمە اایەچاككوسوەدەیەوۆپۆمبێلەەەەپاەێز اكاوەە(هەدەێوەدەسهۆكەدەاڵلێراوە)ە
دە(و ل ەەیە ەەم اا)ەكەەاڵەەەبەە دموكەە

ژەەسەبێ ەبەپێەەەێنرایەە وێبەاڵژەە كدم ەكىااە

ەمىىاەەە()٥یەاڵىىا ەە٥٠١٦ەسەداڵى ەبكوێى ەبەپێىىەەباشىىژوینەاڵىىژاول ەسەدەكىىد ەێژەەاڵىەەسەم اوەەبەە

مەبەاڵژەەچاككوسوەدەیەهەەەوۆپۆمبێلێكەەەێلە دەماەەەەەوۆپۆمبێلەكاوەەب ەیە(یەكەم)٣.٥.١/یە
وەمەماسسەیەە،ەبەمەەێكاە وەیەخد ەەدە:ە

 -١وۆپۆمبێلەكەەس خلەسەكوێ ەڕ اڵژەدخۆەەە ەڵەودێنەەیە ىدموكەەەد وەیەوەدەكۆمە اىایەەسەكوێى ە
بەمەبەاڵژەەچاككوسوەدەەكەە دوجادبێ ەەە ەڵەوەمەەێنرایيە.

 -٥دموكەەەەوۆپۆمبێلەدەەوا وێ ەپاەسد یەچاككوسوەدەەدەپ كن نەەبىۆەسەكوێى ەدەپێدیسىژەەبەپێىەە
ەێنرای ەكااەچاككو بێ ەدەمەەمەكاوەەپدولدپۆ ەەوۆپۆمبێلەپێل ەبێ .

 -٣وە ەەەوۆپ ىۆمبێلەەچىىاككو دەبەپێىىەەەێنرای ەكىىااەچىىاكەوەكو بىىددەوەد ەسە ەەێ ىژەدەەب ىۆەسەەد زەیە
اڵندەیەبۆە ەە وەدەەبۆەوەدەد پەیەكەەەێەەهاپددەەیااەاڵكو بەەبكا .

 -٤بنكەیەهاپددچۆەدەبنكەیە دموكەەەەكۆمە اەیەچاككوسوەدەیەوۆپۆمبێلەس سەووێ ەدەاڵەەپەەشىژەە
هىىىاپنەدەسەەچىىىددوەەوۆپۆمبێىىىلەسەكەاەدەەەدەبىىىنكەیەە ىىىدموكەدەەسە وێىىى ەدەەمىىىاەەیەكىىىاپەە

ێسەسەێ .
پ ە

 -٢س خلەكوسوەەوۆپۆمبێلەەەێلە دەكەەەەەكۆمە اەیەچىاككوسوەدەیەوۆپۆمبێىلەچىاكەسەكىوێژەدەەپەوهىاە
مۆسێلەەەێاەپێلە دەسە وێژەدەەكەەەەمەەێنرای ەەسەاڵ ەو

ااەكو دە.ە

 -٦پاەس مەزە ولوەەوەدەكۆمەەااوەیەكەەەەەب ەیە(سددەم)یەوەمەمىاسسەیەەوامىاەەیەپێىلە دەەپێدیسىژەە
وۆپۆمبێلەەەێلە دەكەەمەەمەكاوەەوەمەەێنرای ەەپێل یەەبەەچاككو دیەهادەسەەبكوێ .
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ماددەی ( :)8ە
وەدەوۆپىىۆمبێ وەیەكەەەەەڕ پ ىۆەپەە(

)ەیااەپێل ەهاپددەەیااە(

(

)ەەیىىااەهەەەڕ پ ىۆەپێكئەپىىومەهادشىىێدەەسەاڵىىژەد ەەیە
ەاڵاەف ج)ەس خلەسەكوێنەبەەمەەمێڵەسەبێى ەهى چە

كامەەەدەكەمەدەكدەیاوەیەب ەیە(یەكەم)ەەەەماسسەیە( ەدپەم)مەەاڵەەەدەیاوەەوەبێ .ە
ماددەی ( :)9ە
 -١وەدەوۆپىىۆمب وەیەكەەهىىادەسەەسەكىىوێنەەەەد پىىاوەە(دیىى یەپەەیەكاوپددەكىىاوەەوەمویكىىا،ەكەوەس ،ە
مەكس ڵ)ەسەبێ ەە پۆەپەەە(كاەە اكس)یااەبۆەبكوێ .

 -٥وەدەوۆپۆمب وەیەكەەەەدەد پاوەیەكەەاڵ سژەمەە(كاەە ىاكس)ەپەیى ەدەواكوێى ،ەس د یەە پىۆەپەەوەدە
د پەەبكوێ ەكەەكاەیەپێلەكوێ ەدەسد پوەەەەسەەد زەەاڵنددەی ەكااەپ كن نەەكد ژەەبۆەبكوێ .

 -٣بود وامەیە(

)ەبۆەوۆپۆمبێلەەبەكاەهاپددەسەبێ ەەەدەدەپەیەكەەەێەەهادەسەەكو دهەبۆەهەەێمەبىۆیە

بكوێ ەوەكەەەەخاەەەاڵندەی ەكاا.

)ەیااەهەەەە پۆەپێكەەپوەپایبە ەبەەوۆپۆمبێلەەبەكاەهاپددەدەكەەێبەەێڵە(سە ل)ە

 -٤ە پۆەپەە(

بەكاەەسێ ەەەەەیەاەكۆمتاو اكاوەەپ كن نەەكد ەێژەەبۆەپێل وەەبود وامەیە(
وەدەە پۆەپىىاوەەدەڕ پىىۆەپەەە(

)ە،ەدەوە ەەەەەەوێد اە

)ەوۆپۆمبێىىلەم ىىاد زیەهەبێىى ەوەد ەپ ىى ەبەەب د وىىامەیە(

)ە

سەبەاڵژوێ ،ەدەسەبێ ەە پۆەپئەكاە اكسەیىااەهادشىێدەكاوەەهىادپێچەەبە اەوامەكىاوەەوۆپىۆمبێلەە

هادەسەكو دەبكوێ .

 -٢وەدەوۆپۆمبێ وەیەكەەبۆەكاەیەپىۆە سەدەپاكسىەەدەكۆمتاو اكىااەبەكاەهىاپددەەەێاایىااەپىێەەسەسەێى ە
هادەسەەبكوێنەبەدەمەەماوەیەكەەەەمەەێنرای ەەسیاەیكو دە.ەە

 -٦وۆپۆمبێلەەك اڵى ڵە،ەزە نىەە،ە و ىاو ەەپێدیسى ەوى ەەەەدەد پەیەكىەەەێىەەهىادەسەكو دەەبود وىامەیە
)ەبۆەبكوێ ،ەپەوهاەەەەسەەد زەەاڵندەی ەكااەپ كن نەبۆەسەكوێ ەدەبود وىامەیە()COCەەەەەیەاە

(

كۆمتاو اكاوەەكد ەێژەەەەەسەەد زەیەاڵنددەیەەپێەەسەسەێ ە.ە

ماددەی ( :)22ە

 -١بەڕێدەبەە یەپ ەكاوە ەهاپددچۆی ەپاەێز اكاا ەپابەولا ەبە ەپۆماەكوسوە ەاڵەەمەم ەوۆپۆمبێلە
دماپدەاڵكێلەەهادەسەكو دەكااەبەەپێەەوەمەەێنرای ە.

 -٥ە ژوەیەكەەهدوەەیەەەسەەد زەەاڵندەی ەكاوەە(پەەدێزخاا،باشراخ،و بو ه مەخل لەد امەەوۆمەە ا)ە
ێ ەهادەسە ەسەكوێ ەپێڵە
دەهەە ەسەەد زەیەكە ەپوی ەاڵندەی ەكە ەەە ەواینلەس ەوۆپۆمبێل ەدەماپدەاڵكێلە ەە ە

سەهێنوێ ەبۆ ەس ن ابددا ەەەدەی ەكە ەوۆپۆمبێل ەدەماپدەاڵكێل ەبەپێە ەوەد ەمەەماوەی ەكە ەەەم ەەێنرای ەە
سیاەیەكو دەەهادەسەكو دهە،ەەەمەەیەواوەیەخد ەەدە:
ەە

وادە

٥ە

ودێنەەیەبەەێدەبەە یەپەەهاپددچۆیەپاەێز اە

١ە

٣ە
1211/٩/٩

پستۆەیە

پایەە

بەڕ سە

وەول م

ودێنەەیەبەەێدەبەە یەپەەهاپددچۆیەپاەێز اە

وە سەەە

ودێنەەیەبەەێدەبەە یەپەە دموكەەپاەێز اە

بەڕ سە
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 -٣پێكهێنىىاوەەە ژوەیەكىەەهىىدوەەیەەەبەەێدەبەە یەپ ەكىىاوەەهىىاپددچۆیەپاەێز اكىىاوەە(هەدەێو،سهىۆك،ە
اڵىىلێراوە)ەبەمەبەاڵىىژەەپ ىىىكن نەەهىىدوەەیەوۆپۆمبێىىدەدەماپدەاڵىىىكێڵەەهادەسەكو دەكىىااەپىىىێ

ە

پۆماەكوسو ىىااەبىىۆەس ن ىىابدداەەەدەیەكەەوۆپۆمبێىىلەدەماپدەاڵىىكێلەبەپێىىەەوەدەمەەمىىاوەیەكەەەەمە
ەێنرای ەەسیاەیەكو دەەهادەسەكو دهە،ەەەمەەیەواوەیەخد ەەدە:
ەە

وادە

٥ە

ودێنەەیەبەەێدەبەە یەپەەهاپددچۆیەپاەێز اە

١ە

٣ە

پستۆەیە

پایەە

بەڕ سە

وەول م

ودێنەەیەبەەێدەبەە یەپەەهاپددچۆیەپاەێز اە

وە سەەە

ودێنەەیەبەەێدەبەە یەپەە دموكەەپاەێز اە

بەڕ سە

اڵەەەكەەە ژوەە
وەول مە

ماددەی ( :)22ە
دەز ەەپەەوادخۆەوامێویەاڵىكاوەەەەەەسەەد زەەاڵىندەی ەكاوەە(پەەدێزخىاا،ەباشىراخ،ەو بىو ه مەخل ىلەدە
ێەهادەسەە
امەەوۆمەە ا)ەدەهەەەسەەد زەیەكەەپویەاڵندەیەكەەەەەواینلەس ەوۆپۆمبێلەدەماپدەاڵكێلەەە ە

سەكوێىى ەدەبەەێدەبەە یەپ ەكىىاوەەهىىاپددچۆەس سەوێىى ەبەەمەبەاڵىىژەەپ ىىكن نەە

ىى ەوۆپۆمبێىىلەدە

ێەكوسوەەمەەمەكىاوەەبى ەیەیەكەمە
ماپدەاڵك لەەهادەسەكو دەكااەبەەمەبەاڵژەەس ن ابدداەەەەمێبەم ە
ەەەماسسەیە( ەدپەم)یەوەمەەێنرای ە.ە

ئەحكامە داراییەكان

ماددەی ( :)20ە
 -١ب یە()٢٠,٠٠٠ەپەوجاەهەز ەەدەەسە وێ ەەەەكاپەەپ كن نەەوۆپۆمبێىلەبەەوىامێویەاڵىكاوەەەەەەسەەد زەە
اڵندەی ەكااەدەبەەێدەبەە یەپ ەكاوەەهاپددچۆ.

 -٥ب ى یە()٥٢,٠٠٠ەب س ى ەدەپێ ىنجەهەز ەەەدەەسە وێ ى ەەەەكىىاپەەپ ىىكن نەەوۆپۆمبێ ىلەەەەەیەاەە ىژوەیە
هدوەەی ەكىىاوەەمىىاسسەیە(سەیەم)٣.٥/یەوەمەەێنرىىای ەەەەەبەەێدەبەە یەپ ەكىىاوەەهىىاپددچۆەپىىێ
پۆماەكوسو اا.

ە

 -٣ب یە()١٠,٠٠٠ەسهەهەز ەەدەەسە وێ ەەەەكاپەەپ كن نەەماپدەاڵىكێلەەەەەیەاەە ىژوەیەهدوەەی ەكىاوەە
ماسسەیە(سەیەم)٣.٥/یەوەمەەێنرای ەەەەەبەەێدەبەە یەپ ەكاوەەهاپددچۆەپێ

ەپۆماەكوسو ااە.

 -٤وەدەب ەەپاە وەیەكەەەەەب ەیە()٣.٥.١یەوەمەماسسەیەەسیاەیەكو دەەسەخوێژەەاڵەەە سابەەپەەەپێل وەە
هاپددچۆیەپاەێز اكاا.ە
ماددەی ( :)2٣ە
یەكەم:
وە ەەەكۆمتاو اكىىاوەەپ ىىكن نەەكىىد ژەەپابەوىىلەوەبىىنەبەمەەێنرىىای ەەپێبژ ەسويىىااەپىىێەسەسەێىى ەبەمە
شێدەیەیەخد ەەدە:ە

 -١بۆەماەیەیەكەمەب یە()٢,٠٠٠,٠٠٠ەپەوهاەپێنجەمل ۆاەسیناەەبۆەهەەەوۆپۆمبێلەدەماپدەاڵكێلێڵ.

 -٥بۆەماەیەسدددەمەب یە()١٠,٠٠٠,٠٠٠ەپەوهاەسەەمل ۆاەسیناەەبۆەهەەەوۆپۆمبێلەدەماپدەاڵكێلێڵ.

 -٣بۆەماەیەاڵێ ەمەب یە()٣٠,٠٠٠,٠٠٠ەپەوهاەاڵەەمل ۆاەسیناەەبۆەهەەەوۆپۆمبێلەدەماپدەاڵكێلێڵ.

 -٤هەەەماەێكەەسیكەەكەەسددباەەەببێژەدەە()٥٠,٠٠٠,٠٠٠ەپەوهاەب س ەمل ۆاەسیناەیەسیكەەسەخىوێژەەاڵىەەە
سد یەاڵز یەپێ ددپویەكەەسە دەەبۆەهەەەوۆپۆمب لەدەماپدەاڵكێلێڵ.

1211/٩/٩

16

ذمارة (العدد) 171

 -٢وەدەب ەەپاە وەیەكەەەەەب ەیە()٤.٣.٥.١یەوەمەماسسەیەەسیاەیەكىو دەەسەخىوێژەەاڵىەەە سىابەەدەز ەەپىەە
س ە یىىەەدەوىىابددەیەدەبەپێىىەەپسىىددەەیەەمێوكىىاەیە(/٣١أ)ەدەەسە وێىى ەدەدەكەس هىىاپەەكۆپىىایەەبىىۆە
ەوج نەیەهەەێمەپۆماەەسەكوێ .ە

دووەم:

 -١وە ەەەكۆمتاو اكىىاوەەهىىادەسەكوسوەەوۆپۆمبێ ىلەبەپىىێچەد وەیەەێنرای ەكىىاوئەوۆپۆمبێ ىلەدەماپدەاڵىىكێلە
هادەسەەبىكەاەدەبيهێنىنەەوىادەهەەێرىەەكدەساڵىژااەوەد ەپێبژ ەسو ىااەپىێەسەسەێى ەبەبى یە()١٠,٠٠٠,٠٠٠ەسەە

مل ۆاەسیناەەبۆەهەەەوۆپۆمبێلێڵەدە()١,٠٠٠,٠٠٠ەیەكەمل ۆاەسیناەەبۆەهەەەماپدەاڵكێلێڵ.

 -٥وەدەب ەەپێبژ ەس وەیەب ەی()١یەاڵەەەدەەسەخوێنەەاڵەەە سابەەپەەەپێل وەەهاپددچۆیەپاەێز اكاا.
س ـێیەم:ەوۆپ ىۆمبێلەەەێ ىلە دەوە ەەەپ ىێ

ەچىىاككوسوەدەكەیەبەپێىىەەمەەمەكىىاوەەمىىاسسەیە( ەدپەم)یەوەمە

ەێنرای ەەبچێىژەەاڵىەەەماسەكىااەسەاڵىژئەبەاڵىەەس ەسە وێى ەدەبەەبى یە()١,٠٠٠,٠٠٠ەیەكەمل ىۆاەسینىاەە

ێەسەكوێ .ە
پێبژ ەسو ااەپ ە

چــوارەم:وەدەشىىدێناوەیەكەەماپدەاڵىىكێلەسە ودشىىنەوە ەەەماپدەاڵىىكێلەكااەەەەەێاىىایەسەەد زەەاڵىىندەی ەكااە
ێەسەكوێ .ە
هادەسەەوەكو بنەدەمەوە سژ ااەوەبێ ەبەەب یە()٢,٠٠٠,٠٠٠ەپێنجەمل ۆاەسیناەەپێبژ ەسو ااەپ ە

پێـنجەم:ەوەدەپێبىىژ ەسوەیەكەەەەەبى ەیە(اڵىێ ەمەدەچىىد ەەم)یەوەمەماسسەيىىەەسیىاەیەكىىو داەسەخىىوێژەەاڵىەەە
سابەەەپەەەپێل وەەهاپددچۆیەپاەێز اكاا.ە

ماددەی ( :)24ە

هەەەوە سەەێڵەیااەكاەمەولێكەەهاپددچۆەیااەپىۆە سەیىااە ەەمىاوبەەیەشاەاڵىژاوەەكەەپایبەپرەوىلاەبەە

پ كن نەدەپۆماەكوسوەەوۆپۆمبێلەدەماپدەاڵكێلەكەمژەەخەمەەبندێنێ ەیااەچادپۆشەەبكا ەەەەمێبەمێەە
كوسوەەبو ەكاوەەوەمەەێنرای ەەوەد ەبەپێەەیااڵایەاڵز س وەەهێزەكاوەەوااڵای ەەوادخۆەەماەەە()١٤یەاڵىا ەە

٥٠٠8ەدەیااڵایەبەەزە ژەە ەەماوبەە وەەسەد ە ەەماەەە()١٤یەاڵىا ەە١٩٩١ەدەیااڵىاەبەەكاەەكىااەەەەهەەێىمەەەە
ەیەاەدەز ەەپەەپایبەپرەولەدەەەێكاەیەیااڵایەەبەە مبەەەسە وێژەبەە.ە

ماددەی ( :)25ە

ئەحكامە كۆتاییەكان

 -١وەدەوۆپۆمب ىىلەدەماپدەاڵىىكێ وەیەكەەبەپىىێچەد وەیەمەەمەكىىاوەەوەمەەێنرىىای ەەهىىادەسەكو داەەەەەیەاە
بەەێدەبەە یەپ ەكىىاوەەهىىاپددچۆەەەەهەەێىىمەسەاڵىىژەەبەاڵىىەەس ەسە وێ ى ەدەسە ەەێن ىلەێژەدەەبىىۆەوەدە
سەەد زەیەكەەەێەەهادەسەكو دەەەەاڵەەەوەەكەەكۆمتاو اەیااەەیەوەەهادەسەكەە.

 -٥وەمەەێنرای ەەەەەەەەیەسەەچددوەەمێبەمێەەسەكوێى ەدەوەدەوۆپۆمبێىلەدەماپدەاڵىكێ وەەسە ىوێژەدەەكەە
ەەسد یە٥٠٥١/١/١هادەسەیەوادهەەێمەكو داەەەەەێاىایەسەەد زەەاڵىندەی ەكاوەەهەەێرىەەكدەساڵىژااەدەەەە

ەەەوامەمە(دەقایعئەکدەساڵژاا)ەباڵدسەکوێژەدەە.

 -٣كاەەبەەه چەەێنرایەەدەبەیاوێڵەدەوداڵو دێڵەواكوێ ەسد یەسەەچددوەەوەمەەێنرای ە.

رێـبەر أحـمـد
وەزیـرى نـاوخـۆ
1211/٩/٩
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وەزارەتى کارو کاروبارى کۆمەاڵیەتى
ژمارە 4٧45 :لە 0202/8/٣2
پا ت

ەبەەماسسەیە(/١ەب ەیەاڵێ ەم)ەەەەیااڵایەدەز ەەپەەكاەەدەكاەدبىاەیەكىۆمە یەپەەەمىاەەە()١٥یە

اڵىىا ەە ٥٠٠١دەەبەەپێىىەەوەدەسەاڵىىە پەیەكىىەەەپێراوىىلە دەەەەەمىىاسسەیە()٤٦ەەەەپەیىى ەدیە ەەمىىاواەیە
چاكسازیەكۆمە یەپەەهەەێرەەكدەساڵژااەەماەەە()١یەاڵا ەە٥٠٠8ە،ەوەمەڕێنرای ەمااەسەەكوس:

ڕێنمایی ژمارە ()5ی ساڵی 0202
تایبەت بە كارمەندانی هێزی جێبەجێ كردن سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاكسازی كۆمەاڵیەتی
هەرێمی كوردستان_عێراق
ماددەی (:)2

هێىىىزیەمێبەمێكىىىوساەكەەوەەك ىىىااەپاە اڵىىىژنەەبەڕێدەبەە یەپ ەكىىىاوەەچاكسىىىازی ە،ەپێىىىڵەسێىىى ەەەە

(بەڕێدەبەەیە

ژەەدەیاەیلەسەەیەبەڕێدەبەەیە

چادسێویەدەپااڵەد وەەچاكسازی).

ژەەدەبەڕێدەبەە وەەچاكسىازی ەكااەدەمەورىدەیەدە

ماددەی ()0

ڕێككاەیەاڵەەبازیەبەەكاەەەەاڵەەەهەمددەكاەمەول وەەهێىزیەمێبەمێكىوساەپەیى ەدەسەكوێى ەدەەەاڵىەەیاوەە
دێ یە ەەاڵەەددیەخۆیااەبنەهەەدەكەهێزەكاوەەوااڵای ەەوادخۆەەەەكاپەەسەد مەدەوەەكەە ەەم ل .

ماددەی (:)٣

پلەدەهێراەدەپۆشىاكەەكاەمەوىل وەەهێىزیەمێبەمێكىوساەەەەەیەەیەوىەەپەیدەولیىل ەەبىادەڕپێكو دەەەەە

كاپەەوەەكەە ەڕم ل .
ماددەی (:)4

پێدیسىىژەەەەاڵىىەەەكاەمەوىىل وەەهێىىزیەمێبەمىىێەەكىىوساەپابەوىىلەبىىنەبەەڕێىىڵەپۆشىىەەبەەمىىلەدەبەە ىىەە ەەمىىەە

سەاڵژن

اوكو دەبۆیااەبەەشێدەیەكەكەەبادوجێ ەەە ەڵەپێاەیەكاەكوسو ااەەەەكاپەەوەەكەدەسەد مەە ەەم ل .ە

ماددەی (:)5

كاەمەولیەهێزیەمێبەمێكوساەماەەەەدەمەەمەە

ژ اوەیەكەەەەەسەقەكاوەەیااڵىایەڕ ەەیەشاەاڵىژاوەە

هاپددەەپێدیسژەەوەمەمەەماوەیەخد ەەدەیەپێل ەبێ ەبۆەس مەزە ولا:

 -١پێدیسژەەپەمەوەەەەە()٥٢ەاڵاڵەكەمژوەوەبێ ەدەەەە()٣٢ەاڵاڵەزیاپوەوەبێ .

 -٥پێ

نەیەپاد وەەواب ددبەەیەوەبێ .

 -٣ەەچادپێكەدپنەەەێژوەیەپایبە ەكەەبەڕێدەبەە یەپەە
سەەبچێ .

ژەەچاكسازیەكۆمە یەپەەپێكەەسەهێنێ ە،ە

 -٤مەەمەكىىاوەەبىىا ەدەمەاڵىىژەەدەپەولەداڵىىژەەپێىىل ەبێىى ەكەەبەڕێىىدەبەە یەپەە
كۆمە یەپەەسەەیااەسەكا .

ىىژەەچاكسىىازیە

 -٢واماسەیەەپێل ەبێ ەكەەهەەەوەەكەدە ەەماوێڵەپێەەسەاڵتێوسەێ ەمێبەمێ ااەبكا .
1211/٩/٩
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 -٦بە ێننامەیەیااڵایەەبل

ااەبۆەاڵەەەم كەە(مەسەوە)ە

ەكەەپاەمادەیە()٦ەاڵاڵەس د یە ۆڕینەەوادو

دە د اڵژنەدەیەڕ ەەەبۆەسەەەدەیەبەڕێدەبەە یەپ ەكاوەەچاكسازیەوەكا .

بەەیەس ە یەەبەەب یە(ە٢,٠٠٠,٠٠٠ە)ەپێنجەمل ۆاەسیناەەكەەەەەیەاەس سودداڵىەدەەپەاڵىەولەكو بىێەە
اڵژە ە
سه ە
 -١ە
پێ كەشەبكا ەەەەب یەوەدەكەلەدەپەەوەیەپاشەس مەزە ولاەدەەیلە وێ ،ەدەەسەكوێ ەب ەكەەزیاسە

بكوێ ەەەەكاپەەپێل وەەكەلەدەپەەەەزیاپو.
ماددەی (:)6

كاەمەول وەەهێزیەمێبەمێكىوساەبەە(كاەمەوىلیەچاكسىازی)ەس سەمەزەێىنەدەپىاشەپەد دكوسوىەەخىدەەە

پایبە ەكەەمادەكەیەەەە()٥ەسددەماوى ەكەمژىوەوەبێى ە،ەمىددچەەدەوادو

سیاەیەسەكوێ :

 -١وەدەكاەمەوىىل وەیەبەەب د وىىامەیە(اڵىىەەەپایە)ەس سەمەزەێىىنەوادو

ىاو ااەبەمەشىێدەیەخىد ەەدەە

ىىاوەە(پااڵىىەد وەەچاكسىىازیەپێىىنجەم)ە

دەەسە وا
 -٥وەدەكاەمەول وەیەبەەب د وامەیە(وادەولی)ەس سەمەزەێنەوادو

اوەە(پااڵەد وەەچاكسازیەچد ەەم)ەدەەسە وا

 -٣وەدەكاەمەول وەیەبەەب د وامەیە(واماسەیەەیااەسبلۆم)ەس سەمەزەێنەوادو

اوەە(چادسێویەچاكسازیەچىد ەەم)ە

دەەسە وا
 -٤وەدەكاەمەوىىل وەیەبەەب د وىىامەیە(بەكىىاەۆەیۆ

)ەس سەمەزەێىىنەوادو

ىىاوەە(مەورىىدەیەچاكسىىازیەاڵىىێ ەم)ە

دەەسە وا

ماددەی (:)٧

پلەیەكاەمەول وەەهێزیەمێبەمێكوساەدەهێراكاو ااەدەمادەیەپلەەبەەزكوسوەدەیااەبەمەشێدەیەەسەبێ :

 -١پلەدەهێرایە(مەوردەیەچاكسازی)ەدەاڵا وەەپلەەبەەزكوسوەدەیەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەەسەبێ :ە
وادو

ز

اا

هێرایەپلەكاا

اڵا ەەپلەە

بەەزكوسوەدەی

١

مەوردەی چاكسازی

()٤ەاڵا ەە علە یەك وەاڵىىژێوەیەهەش ى ە ۆشىىەیەەبەڕەواىىەە(زیىىدی)ەەەاڵەەشىىاوەە

٥

مەوردەیەچاكسازیە

()٤ەاڵا ەە علە سددەوەاڵىىژێوەیەهەشىى ە ۆشىىەیەەبەڕەواىىە(زیىىدی)ەەەاڵەەشىىاوەە

٣

مەوردەیەچاكسازیە

()٢اڵا ەە علە

اڵىىێەەوەاڵىىژێوەیەهەش ى ە ۆشىىەیەەبەڕەواىىەە(زیىىدی)ەەەاڵەەشىىاوەە

٤

مەوردەیەچاكسازیە

()٢ەاڵا ەە علە هە ىىىۆیەوىىىاڕمەە كىىىدمەپەەهەەێرىىىەەكدەساڵىىىژااەەەاڵىىىەەەشىىىاوەە

٢

ی.ەاڵەەەكەە

()٢ەاڵا ە علە هە ۆیەواڕمەە كدمەپەەهەەێرەەكدەساڵژااەەە ەڵەیەكەوەاڵىژێوەیە

٦

اڵەەەكەەمەوردەەكاا

اڵێ ەم
سددەم
یەكەم

پێ كەدپدد

1211/٩/٩

مەوردەەكاا

س سەووێ .
س سەووێ .
س سەووێ .
س سەووێ .

هەش ە ۆشەیەەبەڕەواەە(زیدی)ەەەاڵەەەشاوەەس سەووێ .

هە ۆیەواڕمەە كدمەپەەهەەێرەەكدەساڵژااەەە ەڵەسددەوەاڵىژێوەیە

هەش ە ۆشەیەەبەڕەواەە(زیدی)ەەەاڵەەشاوەەس سەووێ .
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 -٥پلەدەهێرایە(چادسێوی چاكسازی)ەدەاڵا وەەپلەەبەەزكوسوەدەیەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەەسەبێ :ە
وادو

ز

اا

اڵا ە پلەە

بەەزكوسوەدەی

١

چادسێوی چاكسازی

٥

چادسێوی چاكسازی

٣

چادسێوی چاكسازی

()٤ەاڵا ە علە

٤

چادسێوی چاكسازی

()٤ەاڵا ەە علە

٢

چادسێوی چاكسازی

()٢ەاڵا ە علە

٦

چادسێویەچاكسازیە

()٢ەاڵا ەە علە

١

اڵەەەكەچادسێو وەە
ە

چد ەەم

چد ەەم

اڵێ ەم

سددەم

یەكەم

پ

كەەدپدد

()٤ەاڵا ە علەە
بۆ ب د وامەەیە
واماسهیە
ە

()٥ەاڵا ە علەە
بۆەب د وامەەیە
سبلۆم

یەك وەاڵژێوەی هەش

ۆشەیە بەڕەواەە(زیدی)ەەەواد پەخژێڵ

ەەشێدەی اڵێاۆشە بەڕەواە ڕەش ەەاڵەە یەخەی چاكە یاا كو
س سەووێ

یەكەوەاڵژێوەیەهەش ە ۆشەیەەبەڕەواەە(زیدی)ەەەوادەپەخژێڵە

ەەشێدەیەاڵێاۆشەەبەڕەواەەڕەشەەەاڵەەەیەخەیەچاكە ەیااەكو
سددەوەاڵژێوەی هەش

س سەووێ

ە

ۆشەیە بەڕەواەە(زیدی)ەەەواد پەخژێڵ

ەەشێدەی اڵێاۆشە بەڕەواە ڕەش ەەاڵەە یەخەی چاكە یاا كو
س سەووێ

.

سددەوەاڵژێوەیەهەش ە ۆشەیەەبەڕەواەە(زیدی)ەەە ەڵ یەك هێد
بەڕەواە اڵتە ەەواد پەخژێڵ ەەشێدەی اڵێاۆشەەبەڕەواەەڕەشە
ەەاڵەەەیەخەیەچاكە ەیااەكو

ەس سەووێ

اڵێوەاڵژێوەیەهەش ە ۆشەیەەبەڕەواەە(زیدی)ەەەوادەپەخژێڵە
ە

ەەشێدەیەاڵێاۆشەەبەڕەواەەڕەشەەەاڵەەەیەخەیەچاكە ەیااەكو
س سەووێ

ە

ڵەیەكەهێدە
ەە ەە ە
ەهواەە(زیدی)ە ە
یەەبە ە
ە
یەهەش ە ۆشەە
ە
اڵێەوەاڵژ وهە
ە

شەەەە
ە
ەهواەە ە
ەه
بە ە
اۆشەە ە
ە
وادەپەخژ ڵەەەەەش دهەیەاڵێ
ە
ە
واەەاڵتەەەە
بە ە
ەه
ە
یەچاكە ەیااەكو
ە
ەەیە ە
خە
اڵە ە
ە

ەس سهەووێ

شێدهیە
ە
ە
خژێڵەەە
ە
وادەپە
ە
پەەكدەساڵژااەەە
هە ۆیەواەمەە كدمەە
ە

چاكسازی

ەەە

هێرایەپلەكاا

یەچاكە ەیااەكو
ە
ەەیە ە
خە
اڵە ە
شەەە ە
ە
ە
واەەەه
بەە ە
ەه
اڵێاۆشەە ە
ە

ەس سهەووێ

 -٣پلەدەهێرایە(پااڵەد وەەچاكسازی)ەداڵا وەەپلەەبەەزكوسوەدەیەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەەسەبێ :ە
وادو

ز

اا

هێرایەپلەكاا

اڵا ەەپلەە

بەەزكوسوەدەی

١

پااڵەد وەەچاكسازیە

()٥ەاڵا ەە علە

٥

پااڵەد وەەچاكسازیە

()٤ەاڵا ەە علە

خەپێڵەبەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەشێدەیەەماەەە()١ەەەاڵەەەقۆ ەەەیە

٣

پااڵەد وەەچاكسازیە

()٤ەاڵا ەە علە

سددەخە ەبەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەشێدەیەەماەەە()١ەەەاڵەەەقۆ ەەەیە

٤

پااڵەد وەەچاكسازیە

()٤ەاڵا ەە علە

اڵێەخە ەبەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەشێدەیەەماەەە()١ەەەاڵەەەقۆ ەەەیە

٢

پااڵەد وەەچاكسازیە

()٤ەاڵا ەە علە

چد ەەخە ەبەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەشێدەیەەماەەە()١ەەەاڵەەەقۆ ەەەیە

پێنجەم
چد ەەم
اڵێ ەم

1211/٩/٩
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٦

پااڵەد وەەچاكسازیە

()٢ەاڵا ەە علە

چد ەەخە ەبەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەشێدەیەەماەەە()١ەەە ەڵەیەكەهێدە

١

یاەیلەسەەیەاڵەەەكەە

()٢ەاڵا ەە علەە

چد ەەخە ەبەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەشێدەیەەماەەە()١ەەە ەڵەسددەهێدە

8

اڵەەەكەەپااڵەد واوەە

پێ كەدپدد

بۆەسهەچدد وەە
ە

پااڵەد وەەچاكسازی

وادهولی
ە

چاكسازی

بەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەدەیااەەەاڵەەەقۆ ەەەیەڕ اڵژەەس سەووێ
بەڕەواەەاڵتەەەەاڵەەەدەیااەەەاڵەەەقۆ ەەەیەڕ اڵژەەس سەووێ

پەخژێڵەەەشێدەیەاڵێاۆشەەبەڕەواەەڕەشەەەاڵەەەیەخەیەچاكە ە
یااەكو

ماددەی (:)8
پلەەبەەزكوسوەدەیەوادو

ەس سەووێ

اوەەكاوەە(مەوردەیەچاكسازی،چادسێویەچاكسازی،ەپااڵەد وەەچاكسىازی)ەكىەەە

بەە یەەپەە
ڕێده ە
ولیەبە ە
ە
ەیەسهپاەێدەێنەسد یەڕهەز مەە
ە
ە
یەهدوە
ەەەیەاەەي ە
ژوە

یىەپەە
ژەەچاكسىازیەكۆمەە ە

سهبێ ،ەوەدەپلەەبەەزكوسوەدەیەەپەیدەولیەبەەپلەیەدەزیفەە ەەماوبەە وەدەەو ەەبە كدەبە ىدێوەیەوەدە
ە
اڵا وەەسەكوێ ەكەەەخ ژەكاوەەماسسهەیە()١ەس هاپددە.ە
ماددەی (:)9
وردەهكااەڕ باوێ ە
ە
یەپااڵەد اەدەچادسێوەدەمەە
ە
پەەسهپد وێ ەپلەە
ە
بەەیە ژەەچاكسازیەكۆمەە ە
یە
ڕێده ە
بە ە
ە
وەەكەە ەەەمەەخۆیااەیااەاڵىەەەپێچەەكوسوىەەڕێنرای ىەەكاا،ە
ولەوەبددو ااەبەەە ە
كاپەەپابە ە
ە
دەس بەەزێنێ ەەەەە

ده.ە
ژوەیەەێكۆ نەە ە
بەپێەەڕ اڵتاەسهەیەە ە
ە
ماددەی (:)22

ەەكىىاپەە ىىۆڕینەەوادو

ىىاوەەهەەە ەەماوبەەێىىڵەەەاڵىىەەەم كىىەەشاەاڵىىژاوەەبۆاڵىىەەەم كىىەەهێىىزیە

مێبەمێكوساەپاشەپەد دكوسوەەخدەەەپایبە ە،ەوادو

اوەەشایسژەەبەخىۆیەدەەسە وێى ەبەە ىدێوەیە

ب د وىىامەكەیەدەكەەەەمىىاسسەیە()٦ەهىىاپددە،ەبەەه ى چەشىىێدەیەكەاڵىىا وەەخزمەپىىەەشاەاڵىىژاوەەبىىۆەوەمە
مەبەاڵژەەوەەماەەواكوێ .

ماددەی (:)22

بەڕێدەبەە یەپەە

ىژەەچاكسىازیەكىۆمە یەپەەبەەهادبەشىەەەە ەڵەوىدێنەەیەبەڕێدەبەە یەپ ەكىاوەە

چاكسازیەهە لەاڵژێ ەبەەس ب نكوسوەەپۆشاكەەهادینەەەەەاڵەەەپایەماواەەو سااەدەپۆشاكەەزاڵژاوەەەەە
اڵەەەپایەماواەەپ وینەەسددەمەەهەمددەاڵا ێڵەبۆەاڵەەمەمەكاەمەول وەەچاكسازیەپىاشەدەە وپنىەە

ڕەز مەولیەدەز ەە ەدەەیەوەەپەیدەولیل ەەبەپێەەخ ژەكاوەەهادپێچەەماەەە()١ەدە()٥ە.

ماددەی (:)20
وە ەەەكاەمەولیەهێزیەمێبەمێكوساەهەەەشژێكەەەەدەپۆشاكەدكەلەدپەەوەیەكەبۆیەس ب نكو دە،ەدداە
بكا ەبەەەەەپەد دبددوەەوەدمادەیەیەبۆیەسیاەیكو دەەبەبێەەهى چەپااڵىادێكەە دوجىادە(نىرەەم ىودع)ە

بەپێەەب یاەیەەي ژوەیەەێكۆ نەدەەكەەبۆەوەمەمەبەاڵژەەپێكلەهێنوێ ەسددبىاەەەبىۆیەس بى نەسەكىوێژەدەە
ە
ەماوبەە یىەەپەە
ە
بەمەەمێڵەووخەكەیەماوااوەەەەمددچەیەەێدەەبا وێژەدەەدەەكاپەەد زهێناوي ىەەەە ەە
ە
دپەەوەیەكەەەەوەاڵژۆیەپەەپێدیسژەەووخەكەیەبل
ە
هەەەكەمەدكدڕیيەكەهەبێ ەەەدەكەلە

ب یاەیەكاە ێ یەپایبەپرەولە.
1211/٩/٩
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ماددەی (:)2٣

ىژەەچاكسىازیەكىۆمە یەپەەكەەهىادپێچەەەەپاشىكۆیەەمىاەەە()١ەپێدیسىژەە

واڕمەەبەڕێىدەبەە یەپەە

هە بد اڵوێ ەەەاڵەەمەمە ەەماواەكاوەەچاكسازیەدس بنوێى ەەەپێ ىەدەیەبێىویەە(كااڵىكێ )ەدەەاڵىەەە
قۆ ەەچەپەەهەمددەكاەمەول وەەهێزیەمێەبەمێكوساەبۆەوااڵ ن ااەەەەیەاەسەز اەپەیدەولیل ەەكاا.

ماددەی (:)24

وەدڕێنرای ەەمێبەمێەەسەكوێ ەەەڕەەیەباڵدكوسوەدەیەەەڕەەوامەیە ەەەمەە(دەقایعەەكدەساڵژاا)ەدكاەە

پەەواكوێ ە.
مەبابە ە
ە
دپوەپایبە ە
ەبە
ە
بەەه چەڕێنرای ەكەەپێ د
ە

خشتهى ژماره ()2
مەكاەمەول وئەهێزمەمێبەەمێكوساە/ەپياد ا
ە
ملەدەبەە ئەها ە
دينە
ە
يهكهم:ە

ە
ەماەه

مەبەكاەهێنااە
ماده ە
ە

ەە

كەپا ئەبەەە ِەهەوائە(خاكئەبياباوئ)ەقدماشئەكابۆ
كو اڵئەبەەە ە

١

١

٣ە

قەيژااە
يئەبەە ە
ە
پێاڵدمەويدەپد ەەهەو ەقادهە

١

١

٢ە

ڕهوائە(خاكئەبياباوئ)
كااڵكێ ەبەە ە

١ە

٥ە

٤ە

مۆەمەپێل ديسژئ

کوێستان محمد عبدالله
وەزیـرى کرو کاروبارى کۆمەاڵیەتى

ەهوائە(خاكئەبياباوئ)ەقدماشئەكابۆ
كۆماولەەبە ە
ە
پاوژدڵە
مددپەكە ۆەهەدمەاڵتئ
ە

٦ە

واڕمئەب.

8ە

بەە ِەەەهوائەخاكئ
بەمە ي ەەكە(معبةەنژاس)ە ە
هە ە
ە

١ە
٩ە

ويژا ەەەەە ِەهەوائەخاكە

٥ە

كاو وئەشەەد

كەپا ئەبەەە ِەهەوائە(خاكئەبياباوئ)ەقدماشئەكابۆ
كو اڵئەبەەە ە
ڕهوائە(خاكئەبياباوئ)ەقدماشئەكابۆ
بە ە
پاوژۆڵەكۆماولەەە ە

٣ە

قەيژاا
يئەبەە ە
ە
پێاڵدمەويدەپد ەڕهەو ەقادهە

٢ە

ڕهوائە(خاكئەبياباوئ)
ەبە ە
ە
كااڵكێ

٤ە

مددپەكە ۆەهەدمەاڵتئ
ە

٦ە

واڕمئەب.

8ە

بەپێئەپێديس
باە واێ ە ە

١ە
٩ە

١٠ە

١
١

١

١

١

١

١

٥

مەكاەمەول وئەهێزمەمێبەەمێكوساە/ەپياد ا
ە
ملەدەبەە ئەزاڵژاوەە
ە
دووهم:ە
١ە

١

١

پئەبۆاڵەەەقۆ ئەچەەپ
ە
مە ە
يە
ژئەچاكسازمەكۆ ە

ەبەە سفۆڕەبۆەو
وێلە ە
ە

١

١

١

١

١

١

١
١

ئەچەپ
ە
پئەبۆەاڵەەەقۆ
ە
مە ە
يە
ژئەچاكسازمەكۆ ە

ويژا ەەەەڕەهوائەخاكەەمد

بەەاڵاڵە
ە

١
١
١

١
١
١
١
١

شەد
ەبەە سفۆڕەبۆەوێ كاو وئە ە
وێلە ە
ە

ە
ە

ە

مەكاەكوساەبەپێئەپێديس
ە
بە ە
سەە
ە

ە

ە

1211/٩/٩
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خشتهى ژماره ()0

مەكاەمەول وئەهێزمەمێبەەمێكوساە/ەەواا
ە
ملەدەبەە ئەهادينەە
ە
يهكهم:ە
ەە
١ە

٥ە

مۆەمەپێل ديسژئ

ڕهوائە(خاكئەبياباوئ)ەقدماشئەكابۆ
كەپا ئەبەە ە
كو اڵئەبەەە ە

واڕمئەب.

پئەبؤەاڵەەەقۆ ئەچەەپ
ە
مە ە
يە
ژئەچاكسازمەكۆ ە

ڕهوائەمل
ويژا ەەەە ە

مەكاەمەول وئەهێزمەمێبەەمێكوساە/ەەواا
ە
ملەدەبەە ئەزاڵژاوەە
ە
دووهم:ە
١ە

٥ە

ڕهوائە(خاكئەبياباوئ)ەقدماشئەكابۆ
كەپا ئەبەە ە
كو اڵئەبەەە ە

١
١

ئەچەپ
ە
پئەبؤەاڵەەەقۆ
ە
مە ە
یە
ژئەچاكسازمەكۆ ە

٦ە

واڕمئەب.

8ە

باە واێ ەبەەەپێئەپێديس

ڕهوائەمل
ويژا ەەەە ە

1211/٩/٩
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١
١
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١

١

ەهدمەاڵتئ
مددپەكە ۆ ە
ە

٢ە

١

١

١

ڕهوائە(خاكئەبياباوئ)
كااڵكێ ەبەە ە

١

١

يااەپاوژۆڵەبەەڕەهوائە(خاكئەبياباوئ)ەقدماشئەكابۆ
ە
ودەهە
پە ە
ە

٣ە

١ە

١

١

قەيژااە
يئەبەە ە
ە
پێاڵدمەويدەپد ەڕهەو ەقادهە

٤ە

١

١

ەهدمەاڵتئ
مددپەكە ۆ ە
ە

٢ە

١ە

١

١

كااڵكێ ەبەەە ِەهەوائە(خاكئەبياباوئ)

بەەاڵاڵ
ە
١

ڕهوائە(خاكئەبياباوئ)ەقدماشئەكابۆ
ڵەبە ە
ودەهەيااەپاوژۆ ە
پە ە
ە

٣ە

٦ە

ە
ەماەه

١

قەيژااە
يئەبەە ە
ە
پێاڵدمەويدەپد ەڕهەو ەقادهە

٤ە

مەبەكاەهێنااە
ماده ە
ە

١
١
١
١
١
١
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 26445 :لە 0202/8/0٣

بەپێەەوەدسەاڵە پەیەپێرىااەسە دەەەەەیااڵىایەدەز ەەپىەەوىادخۆەەمىاەەە()٦یەاڵىا ەە٥٠٠٩ەدەەەبەەەبەەەەدەوىلیە
ژەەب یاەماول ەبەەسەەچدد ولوەەوەمەبەیاوە-:
بەیانی ژمارە ()09ی ساڵی 0202
گۆڕینی ناوی بەرێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیكردن بە مروڤ بۆ بەرێوەبەرایەتی
بەرەنگاربوونەوەی تاوانە رێكخراوەكان

یەكەم:ە ىۆەینەەوىادیە(بەەێىدەبەە یەپەەبەەەواىاەبددوەدیەبازە ىاو كوساەبەەمىوەڤە)اڵىەەەبەەبەەێىدەبەە یەپەە
ژەەسید اەبۆەوادیە(بەەێدەبەە یەپەەبەەوااەبددوەدەیەپاد وەەەێكسو دەكاا).
دووەم:ە ىىىۆەینەەوىىىادیە(ودداڵىىى ناەکاوەەبەەەواىىىاەبددوەدەیەبازە ىىىاو كوساەبەەمىىىوەڤەەەەپاەیز ىىىاەدەو ىىىل ەەە
اڵەەبەخۆكااە)ەبۆەوىادیە(ودداڵى ناەیەبەەەواىاەبددوەدەیەپىاد وەەەێكسو دەكىاوەەپاەێز ىاەیىااەو ىل ەەمە
اڵەەبەخۆ)ە.ە
ســییەم:ەس ڕشىىژنەەپەیىىكەەیەەێكسسىىژنەدەخەاڵىىڵەپەكاوەەكىىاەە(ە ەدصىىاە ەىىدظ فە)ەوەمەبەەێىىدەبەە یەپەەدە
ودداڵ نااوەەبەپێەەخەاڵڵەپەەوێدسەد ەپەە ISO :9001:2015ە
چـــوراەم:ەوەمەبەیىىىاوەەەەەەەەیەسەەچىىىددو ەدەەمێبەمىىىێەسەكوێىىى ەدەەەەەەوىىىامەیە(دەقىىىایعەەكدەساڵىىىژاا)ە
باڵدەسەكوێژەدە .ە
رێـبەر أحـمـد
وەزیـرى نـاوخـۆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 26986 :لە 0202/8/٣2

پا ت ى ەبەەودداڵىىو دمەدەز ەەپىىئەپەولەداڵىىژئە کىىدمەپئەهەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە()٩١١٥ەەەە٥٠٥١/8/١٥ەدە

سد بەسد مەبەیاوئەەماەەە()١١مەاڵا ئە٥٠٥١ەب یاەماول ەبەەسەەچدد ولوئەوەمەبەیاوەە-:ە
بەیانی ژمارە ()٣2ی ساڵی 0202

یەكەم:ە ەێاەس اەبە ەش ەکوسوەدەمەهادد پ اوئەنێو قىئەەەەسەەد زەەاڵىنددەی ەکاوئەهەەێرىئەکدەساڵىژااەبىۆە
دد پئەه نلاڵىژااەبەمەەمێىکەەەکىاپئە ەڕ وەدەیىااەپ ىکن نئە(PCRە)ەبىکەاەدەەەاڵىەەەوەەکىئەخۆیىااە
کەەەوژ نەبکوێنەبۆەمادەمەە()١٤ەەەەەەەدەشدێناوەمەکەەدەز ەەپئەپەولەداڵژئەسەاڵژن

ااەسەکا ە.ە

دووەم:ەەێاەس اەبەهاپنەەەددەەدەمەکەاڵاوئەب ىاوئەدەوەد وەمەەەەسد مە٥٠٥١/١/١ەاڵىەەس وئ دد پىئەه نلاڵىژاوئە
کوسددەەەەەسەەد زەەاڵنددەی ەکاوئەهەەێرىئەکدەساڵىژااە،ەبەمەەمێىکەپ ىکن نئە(PCRە)ەبىکەاەدەەەاڵىەەە
وەەکئەخۆیااەکەەەوژ نەبکوێنەبۆەمادەمەە()١٤ەەەەەەەدەشدێناوەمەکەەدەز ەەپئەپەولەداڵژئەسەاڵژن

ااە

سەکا ە.ە

سییەم:ەوەمەبەیاوەەەەە٥٠٥١/8/٣١ەمێبەمێەسەکوێ ەدەەەەەەەوامەمە(دەقایعئەکدەساڵژاا)ەباڵدسەکوێژەدەەە
رێـبەر أحـمـد
وەزیـرى نـاوخـۆە

1211/٩/٩
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جمهوریة العراق
إقليم كوردستان
الرئيس

د اەەلص

قرار
رقم ( )9لسنة 0202

يا ە ەررند ةەەناە يە ەف وةە( ەدەئ)ەمنە ەراسةە( ەعاشوة)ەە اوداەەوااڵةەإقليمەكدەساڵىژااە

ەقمە()١ەەسنةە٥٠٠٢ە ەرعلل،ەدبناءەەنلئەماەشونەەبوەرااەكدەساڵژااە يەملسىژەە ەنژياسيىةە ەرىوقمە()١١ە

بژاەيخە،٥٠٥١\١\٦ەقوەواەإصل ە:ەە
ە

المادة ()2

قانون رقم ( )٧لسنة 0202
قانون التعديل األول للقانون رقم ( )٣لسنة 0229
قانون تمليك األراضي المتجاوز عليها ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق

ا
ثانيا)ەمىنە ەرىاسةە()١ەمىنە ە ىاودا،ەمىعەإةىا ةەبنىلينەبژسلسىلە()٥ەدە()٣ەإەىئە
پعللە ەف وپااە(أولا)ەد(
ەف وةە(أولا)،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:ە

أوالً:

-١المتجاوز:ەألغو ضەهر ە ە اودا،ەهدە ە سصە ەىر ەشىيلەس ەەەباەژجىادزەأدەيسىكنە يهىاەهىدەأدەدە ژىەە
ە ونيداەأدە ألشساصە ەركلاەبإناەژهمەبقكمە ە اودا.

 -٥المستفيد:ە ألغو ضەهر ە ە اودا،ەهدە ە سصە ەر ەپسلمە ەةاەأدەد لةەاڵىكنيةەبعىلەاڵىنةە١٩٩١ەبىي ە
اڵببەكااە يراەنل ەطويقە ەرز يلةە ەعلنية.

 -٣ە سصە ەطبيعيەأدە ەرعند ،ە ەر ەپجادزەخاەجە ەقلدسە ەرسرد ةەەەە يەإطاەە ەر ىاەيعە ەسىكنيةە
ەرجازةەمنەقبلەهيئةە ەاڵژثراەەأدەمؤاڵسةە كدميةەأخوم،ەەەي رلەەأ كامەهىر ە ە ىاوداەدەەپرلىڵە

ەهمە ەژجادز

.

ثانياً:ەەلبلليا ەپرليڵە ەرژجادزە ەر ەشيلەس ە ەاڵكنيةەباەژجادزەقبلەپيەيخە،٥٠٥٠/١٥/٣١ە ألەضە ەر ىيلةە
نليهاە ەل ەەد ەررلدكىةەەللدەىة،ەملكىاەپامىاەأدەمث لىةەبقىقە ەژصىو ،ەب ىو ەدقدنهىاەس خىلە ىلدسە
ەبلليا ەةرنە ەرناطقە ەسكنية،ەبردمبەشود ەدأ كامەهر ە ە اودا.

املادة ()2

ا
پد لە ەف وپااە( ا
رابعا)ەمنە ەراسةە()٥ەمىنە ە ىاوداەديعىاسەپسلسىلە ەف ىو
ثالثا)ەد(
ەف وةە ەرلمجةەنلئە ەدمەە آلپي:ە

ە ىيەةىدوها،ەدپ ىوأە

ثالثاً:ەنلئە ەرژجادزەپ ليمەطلبەپقويو ەخ لەمىلةەەەپژجىادزە()١ەاڵىنةەد ىلةەمىنەپىيەيخەوفىا ەهىر ە
ە اوداەإەئەەويسە ەد لةە إلس ەيةەەغوضە ەژرليڵ.ە
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ە(أولا)ەدە(ثانيو اوا،١/ە)٥ەدە(رابعو اوا)ەمىىنە ەرىىاسةە()٣ەمىىنە ە ىىاودا،ەدپفىىا ە ىىوةە

املااادة ( :)3پعىىللە ەف ىىو
ا
خامسا)،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:
بژسلسلە(

أوالً:ە پ كلەەجنةەنلياەبووااڵةە ەرقا ظەأدەەويسە ەد لةە إلس ەية،ەدنفديةە ەجها ە ەرعنيةە يەدز ە

ە

ەعلل،ە ەراەيةەد ەقژصاس،ە ەبلليا ەد ەسىيا ة،ە ەزە نىةەد ەرىد ەسە ەراويىةە ىيەإقلىيمەكدەساڵىژااە-ە
ەعو ،ەەغوضە ەب ە يە ەطلبا ەد ەژيكلەمنەپق قە ە ود ە ە زمةەەلژرليڵ،ەدەلجنةە ەعلياەپ كيلە
ەجااە ونيةە يە ەبلليا ە ەرعنيةەەل يامەباإلمو ء

ە ەفنيةە ە زمة.ە

ثانياً:ەپقلسەأاڵعاەەقيرةە ألەضە ەرژجادزەنليهاەبل ەەاڵكنيةەنلئە ەدمەە آلپي:ە
 -١إ ەكاو ە ألەضە ەر ژجادزەنليهاەمفوزةەمنەقبلە ەبلىليا ەقبىلە ەژجىادزەنليهىا،ەپ ىلەەاڵىعوهاەبر ىل ەە
()%٥٢ەخرسةەدن وينەمنە ەراوةەمنە ەسعوە ەق ي يەەألەض،ەديژمە نژباەە ەرژجادزەمسژفيلە.
 -٥إ ەكااە ەرژجادزەمسژفيلەەمنە ەلدەة،ەيفا ەننلە ەژرليڵەم ل ەە()%١٠ەن وةەمىنە ەراوىةەمىنە ەسىعوە
ەق ي يەإەئە ەسعوە ەر اەەإەيەە يە ەبنلە()١ەأن ه.

 -٣إ ەەمەپكنە ألەضە ەرژجادزەنليهاەمفىوزةەمىنەقبىلە ەبلىليا ،ە ژ ىلەەاڵىعوهاەبربلى ەەەپ ىلەنىنە()%٢ە
خرسةەمنە ەراوةەمنە ەسعوە ەق ي يەەألەض.

 -٤كلەمژجادزەەمەيكنەاڵاكناە يە ەل ەە ەر يلةەپجادزە،ەدكااەيسكنە يهاەشسصەآخوەبر ابىلەأدەبىلداە
م ابل،ەيفا ەننلە ەژرليڵەم ل ەە()%١٠ەن وةەمنە ەراوةەمنە ەسعوە ەق ي يەإەئە ەسىعوە ەر ىاەەإەيىەە
يە ەبندسە(،١ە،٥ە)٣ەأن هە سبە أل د ل.

رابعاً:ە ەلجنةە ەعلياەە ضە ەژرليڵەإ ەكااەمدقعە ەل ەەمساەفىاەەلژصىريمە ألاڵااڵىيەأدە ەژصىاميمە ەفونيىة،ە
ديز لە ەژجادزەنلئەوف ةە ەبلليا ،ەديققەەلرژجادزە ەژصىو ەباەرسلفىا ،ەدپ ىدمە ەبلليىةە ەرعنيىةە
بژعديضە ەرژجىادزەسداەبىللەب طعىةەأەضەاڵىكنيةە ىيە ىلدسهاەەەپزيىلەمسىا ژهاەنلىئە(٥٠٠م)٥ە

ماوژيەمژوەموبع.ە

خامساً:ەەكلەمژجادزەپسجيلەس ەەمژجادزةەد لةەبااڵرەە

.ە

املادة ()4

پعللە ەراسةە()٤ەمنە ە اوداەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:ە
ەراسةە(:)٤ە إ ەەمەيلژزمە ە سصە ەرژجادزەبل عە ەثرنە ەرقلسەأدە ەر لەە ەىد ەسە ىيە ەف ىوةە( اويىاە)ەمىنە
ەراسةە()٣ەمنەهر ە ە اودا،ەأدەەمەپ رلەە ە ود ە ەد ەسةە يە ەراسةە()٥ەمنەهر ە ە اودا،ەيس

ە

ەە يە

ەژرليڵەدپسجلەس ەهەأەةاەدماەشيلەنليهاەبااڵمە ەبلليةە ەرعنية،ەدپباعەبردمبە ە ىاوداەەقىمە()١ەەسىنةە
٥٠٥١ەقاوداەبيعەدإيجاەەأمد لە ەلدەةە يەإقليمەكدەساڵىژااە–ە ەعىو ،ەديسىلمەەصىا بەەقيرىةە ەرن ى

ە

مسژق ةەەل لعەمنەبللە ەبيع.ە
1211/٩/٩
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املادة ( :)5پعللە ەراسةە()٦ەمنە ە اوداەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:

ەراسةە(:)٦ەپ دمەدز ەةە ەبلىليا ەد ەسىيا ةەبإنىل سە ەسىو و ەد ەژصىاميمەد ەرژطلبىا ە ەفنيىةەەلرنىاطقە
ەر ردەةەبي كامەهر ە ە اوداەد ەژيەەيس ەەهاەخو و ەدپصاميمەمعلة،ەخ لەمىلةەەەپژجىادزە(اڵىنژين)ە

منەپيەيخەوفا ەهر ە ە اودا.ە

املادة ( : )6پعللە ەراسةە()١ەمنە ە اوداەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:
ەراسةە(:)١ەپسصصە ەد ەس

ە ەرسژقصلةەبردمبەهر ە ە اوداەنلئە ەدمەە آلپي:ە

ە ەرسژقصلةەإەئەدز ەةە( ەبلليا ەد ەسيا ة)ەإلقليمە

أوالً:ەپعاسەوسبةە()%١٠ەاڵبعينەمنە ەراوةەمنە ەد ەس

كدەساڵژااە–ە ەعو ەەرژطلبا ەدةعە ەسو و ەد ەژصاميمەەلرناطقە ەر ردەةەبي كىامەهىر ە ە ىاوداە

معە د زە ەردظفينە ەر اەكينە يەإمو ء

ثانياً:ەپعاسەوسبةە()%٣٠ە

ەپنفيرەهر ە ە اودا.ە

ە ەرسژقصلةەإەئە ەسزينىةە ەعامىةەەلقلىيمەەغىوضە

ينەمنە ەراوةەمنە ەد ەس

پدميههاەوقدە ەسلما ە ەعامةەەلرناطقە ەر ردەةەبي كامەهر ە ە اودا.

املادة ( :)7پعللە ەراسةە()8ەمنە ە اوداەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:

ەراسةە(:)8ە پعاملە ەلدەە ەرهلمةە يەنهلە ەنظامە ەسابقەألاڵبابەاڵيااڵية،ەدأنيل ەبناؤهاەبعلە وژفاةىةە

اڵنةە١٩٩١ەأدەب ي ە يهاەآ اەهاە(مد قعە ەىلدە) ،ەد ىاەەسىاووە أل كىامە ەىد ەسةە ىيەهىر ە ە ىاودا،ەدپ ىلەە
اڵعوهاەبر ل ەە()%٥ە نااەمنە ەراوةەمنە ەسعوە ەق ي يەەألەض.ە

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

ە ەع قةەپنفيرەأ كامەهر ە ە اودا.

املادة ()01

نلئەدز ەةە ەبلليا ەد ەسيا ةەإصل ەە ەژعليرا ە ەساصةەبژسهيلەپنفيرەأ كىامەهىر ە ە ىاوداەباەژنسىيقە

معە ەجها ە

ە ەع قةەخ لەملةەەەپزيلەنلئە()٦٠ەاڵژينەيدما.ە

املادة ( :)00پعللە ەراسةە()١٥ەمنە ە اوداەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:
املااادة (:)02ەيعرىىلەبهىىر ە ە ىىاوداەەرىىلةە()٣ە ىى ثەاڵىىند
(دقاوعەكدەساڵژاا).ە

ەغوضەاڵلە ەثغو

ەمىىنەپىىيەيخەو ىىوهە ىىيە ەجويىىلةە ەواڵىىريةەەەەەەەەەەەە

األسباب املوجبة

ە ەردمدسةە يە ە اوداەەقمە()٣ەەسنةە،٥٠١٩ەد اڵژفاسةەنلسەأكبوەمىنە ەرىد طنينە د ە

ەلخلە ەرقلدسەمنەأە ةيە ەلدەةەدإيجاسەمسوجەقاودويەەلژجادزە ەةطو ە ،ەشوعەهر ە ە اودا.ە

ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەنیچـيـرڤـان بـارزانــی
رئیس إقلیم كـوردسـتـان

أربیـــــل
0202/8/28
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جمهوریة العراق
إقليم كوردستان
الرئيس

د اەەلص

قرار
رقم ( )٧لسنة 0202

يا ە ەررند ةەەناە يە ەف وةە( ەدەئ)ەمنە ەراسةە( ەعاشوة)ەە اوداەەوااڵةەإقليمەكدەساڵىژااە

ەقمە()١ەەسنةە٥٠٠٢ە ەرعلل،ەدبناء ەنلئەماەشونەەبوەرااەكدەساڵژااە يەملسىژەە ەنژياسيىةە ەرىوقمە()١8ە

بژاەيخە،٥٠٥١\١\8ەقوەواەإصل ە:ە
ە

قانون رقم ( )9لسنة 0202
قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون رسم الطابع اإلتحادي
رقم ( )٧2لسنة  0220في إقليم كوردستان – العراق
المادة(:)2

ينفرەقاوداەەاڵمە ەطابعە ەپقاس ەەقمە()١١ەەسنةە٥٠١٥ە يەإقليمەكدەساڵژااە–ە ەعو ،ەديعللەپطبي ە.

المادة(:)0

يعللەپطبيقە كمە ەف وةە(خامساە)ەمنە ەراسةە()٢ەمنە ە اودا،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:
ا
خامسا:ەيكداەپسليلە ەواڵمە ەر وەە يەهرهە ەراسةەباەطوي ةە ەژىيەيعينهىاە ەىدزيو،ەدنلىئە ەىدزيوە ىوضە
د ولەپيخيويةە يە اەةە ەژيخيوەننەپسليلە ەواڵم،ەدينظمە ەڵەبژعليرا .ە

المادة(: )٣

يدقاەپطبيقە كمە ەف وةە( اەثاە)ەمنە ەراسةە()١٦ەمنە ە اودا.

المادة(:)4

يدقاەپطبيقە كمە ەف وپينە(خامساە)ەد(اڵاساڵاە)ەمنە ەراسةە()٥٢ەمنە ە اودا.

المادة(:)5

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

المادة(:)6

يلغئەقاوداەەاڵمە ەطابعەەقمە()٣ەەسنةە١٩٩٣ەإلقليمەكدەساڵژااە–ە ەعو .

المادة(:)٧

يصلەەدزيوە ەراەيةەد ەقژصاسە ەژعليرا ە ە زمةەەژسهيلەپنفيرەأ كامەهر ە ە اودا.

المادة(:)8

نلئەمجلسە ەدزە ءەد ەجها ە
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المادة(:)9

ەەيعرلەبي ەوصەقاودويەأدەقو ەەيژعاەضەدأ كامەهر ە ە اودا.

المادة(:)22

ينفرەهر ە ە اوداەبعلەمفيە()٦٠ەيدماەنلئەپيەيخەو وهە يە ەجويلةە ەواڵريةە(دقاوعەكدەساڵژاا).

األسباب الموجبة

باەنظوەەرفيەملةەطديلةەنلىئەپ ىويعەقىاوداەەاڵىمە ەطىابعەەقىمە()٣ەەسىنةە١٩٩٣ەإلقلىيمەكدەساڵىژااە–ە
ەعو ،ەدەلژطدەە ەقاصلە يەودنيةەد جمە ەسىلما ە ەقكدميىةە ەژىيەپ ىلم،ەدەجعىلە ەواڵىمەمژنااڵىباە

معها ،ەد يەةدءەماەطوأەمنەپغييو
ە

ە يەقيرةە ەعرلةەد ەن ا ە ەقژصاس ،ەدەغوضەپد يلەەاڵمە ەطابعە

يە إلقليمەمعەوظيوهە يە ەعو ،ەشوعەهر ە ە اودا.ە

ە
ە

ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەنیچـيـرڤـان بـارزانــی
رئیس إقلیم كـوردسـتـان

أربیـــــل
0202/8/28
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جمهوریة العراق
إقليم كوردستان
الرئيس
قرار
رقم ( )8لسنة 0202
د اەەلص

يا ە ەررند ةەەناە يە ەف وةە( ەدەئ)ەمنە ەراسةە( ەعاشوة)ەە اوداەەوااڵةەإقليمەكدەساڵىژااە

ەقمە()١ەەسنةە٥٠٠٢ە ەرعلل،ەدبناء ەنلئەماەشونەەبوەرااەكدەساڵژااە يەملسىژەە ەنژياسيىةە ەرىوقمە()١8ە

بژاەيخە،٥٠٥١\١\8ەقوەواەإصل ە:ەە
ە

قانون رقم ( )22لسنة 0202
قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون االستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط
العراقي رقم ( )02لسنة  2998المعدل في إقليم كوردستان – العراق
المادة (:)2

ينفرەقاوداە ەاڵژثراەە ەصىنانيەەل طىانينە ەسىاصەد ەرسىژل ە ەعو قىيەەقىمە()٥٠ەەسىنةە١٩٩8ە ەرعىلل،ە

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

يدقاەپطبيقە ەف وةە(أولا)ەمنە ەراسةە()٣ەمنە ە اودا.ە

المادة (:)٣

ا
ثانيا)ەمنە ەراسةە()٤ەمنە ە اودا،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:ە
يعللەپطبيقە ەف وةە(
ا
ثانيا:ە پقلسە ەژ كي ە إلس ەيةەەلرليويةە ەعامةەەلژنريةە ەصنانيةە ىيە ەىدز ەةەبنظىامەيصىلەهەمجلىسە
دزە ءەإقليمەكدەساڵژااە–ە ەعو ەبناءەەنلئە قژو حە ەدزيو.ە

المادة (:)4
يعللەپطبيقە ەراسةە()١ەمنە ە اودا،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:ە
المادة (:)7ەأدەە:ەي ژو ە يە ە سصە ەطبيعيە ەىر ەيژ ىلمەبطلىبە ەقصىدلەنلىئەإمىازةەپياڵىيسەأدە
پرلڵەم ودعەصنانيەأاەيكداەمژرژعاەەبيهليةە ألس ءە ەكاملةەبااڵژثناءەمنە وژ ل ەإەيەەملكيىةە ەر ىودعە
إە ا.ە

اوياە:ە ي ژو ە ئە ە سصە ەرعند ە ەر ەيژ لمەبطلبە ەقصدلەنلئەإمازةەپياڵىيسەأدەپرلىڵەم ىودعە
صنانيەأاەيكداەمؤاڵساەأدەمسج ەدمجازەەبردمبە ە د وينە ەنا رةە يەإقليمەكدەساڵژاا.ە
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المادة (:)5

ا
خامسا)ەمنە ەراسةە()8ەمنە ە اودا،ەدپ وآاەنلئە ەدمەە آلپي:ە
يعللەپطبيقە ەف وپينە(أولا)ەد(

أولا:ە پسفعە ەر اەيعە ەصىنانيةە ەرجىازةەقبىلەوفىا ەهىر ە ە ىاوداە ىيە إلقلىيم،ەبسصىدصە إلنفىاءەمىنە
ەفو وبەد ەواڵدمەأل كامە ە اوداە ەر ەكااەوا ر ەننلەمنقهاەإمازةە ەژياڵيس.ە
ا
خامسا:ەپژدەئەدز ەةە ەژسطي ەپقليلە ەرلاە ەرژطدەةەد ألقلەپطدەەەد ألەيا ەد ە ومە ەناويةەألغو ضە
هر ە ە اودا.ە

المادة (:)6
أولا:ەيعللەپطبيقە ەف وةە(أولا)ەمنە ەراسةە()٩ەمنە ە اودا،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:ە
أولا:ە پسصصە ەجها ە

ە ەع قةە يە إلقليمە ألە ةيە ە زمةەەلر ودعە ەصناني،ەب و ەم ورژهاەمعە

ەژصاميمە ألاڵااڵيةەەلرلا،ەدپد وە ەسىلما ە ە زمىةەەلر ىودعەبىيموە ەرثىل،ەديب ىئەن ىلە إليجىاەە

وا رەەطيلةەملةەإمازةە ەژياڵيسە اڵژثناءەەمنەأ كامەقاوداەبيعەدإيجاەەأمد لە ەلدەةەەقمە()١ەەسىنةە
٥٠٥١ە ەنا رە يە إلقليم.ە

ا
ا
ثانيا)ەمنە ەراسةە()٩ەمنە ە اودا،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:ە
ثانيا:ەيعللەپطبيقە ەف وةە(
ثانيو اوا:ەپ ىىدمە دز ەةە ەژجىىاەةەد ەصىىنانةەباەژنسىىيقەمىىعەدز ە ە ەل خليىىة،ەد ەزە نىىةەد ەرىىد ەسە ەراويىىة،ە
د ەژسطي ،ەدهيئةە رايةەدپقسينە ەبيئة،ەبژقليلەمد قعە ەصنانا ەد قەأ كامە ە د وينە ەنا ىرةە

ە ەع قةەەكلەمقا ظةەخاەجە لدسە ەژصاميمە ألاڵااڵيةەەلرلا.ە
ا
ثالثا:ەيدقاەپطبيقە ەف وپينە(ثال ا
ا
رابعا)ەمنە ەراسةە()٩ەمنە ە اودا.ە
ثا)ەد(

المادة (:)٧
أولا:ەيعللەپطبيقە ەف وةە( اوياە)ەمنە ەراسةە()١٣ەمنە ە اودا،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:ە
ا
ثانيا:ەيعاقبە ەرساەاەبغو مةەەەپ لەننە()٢٠٠,٠٠٠ەخرسراوةەأەاەسيناەەدەەپزيىلەنلىئە()٢,٠٠٠,٠٠٠ەخرسىةە
م يينەسيناەەإ ەەمەي مەبإز ەةەمساەفژەەبعلە وژهاءە ەرلةە ەرقلسةە يە ەف وةە(أولا)ەمنەهرهە ەراسة.ە

ا
ا
سادسا)،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:ە
ثانيا:ەپفا ە وةەإەئە ەراسةە()١٣ەمنە ە اوداەبژسلسلە(
ا
سادسا:ە يعاقبەصا بە ەر ودعە ەرسژفيلەمىنە إلنفىاءە ەكروكىيەبغو مىةەپعىاسلە

ىةەأةىعا ەقيرىةە

إلنفاءەننلە اڵژسل مەە ەداڵاولەد ەرد سەەغيوە ألغو ضە ەژيەمنەأملهاەپمەإنفاؤها.ە

المادة (:)8

يعللەپطبيقە ەراسةە()١٤ەمنە ە اوداەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:ە

المادة (:)٤١ە پؤەاەهيئةە اڵژئنا يةەبووااڵةەدكيلەدز ەةە ەژجاەةەد ەصنانةەەل ؤداە ەصنانيةەدنفىديةە
مرثلەننەكلەمنەدز ەپيە ەعلل،ەد ەراەيةەد ەقژصاس،ەدهيئةە ەاڵژثراەەەەپ ىلەسەمىژهمەنىنەمىليوەنىام،ە
ەلنظوە يە ەنژو ةا ەنلئە ە و ە
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المادة (:)9

يعللەپطبيقە ەف وةە( ا
ثالثا)ەمنە ەراسةە()١٢ەمنە ە اودا،ەدپ وأەنلئە ەدمەە آلپي:ە
ا
ثالثا:ەيل عە ەرعژوضەەاڵراەەم ل ەهە()١٠٠,٠٠٠ەماوةەأەاەسيناە،ەديسجلەإيو سەەوهاوياەەەلسزينةە ەعامة.ە

المادة (:)22

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

المادة (:)22

يصلەەدزيوە ەژجاەةەد ەصنانةە ەژعليرا ە ە زمةەەژسهيلەپنفيرەأ كامەهر ە ە اودا.ە

المادة (:)20

نلئەمجلسە ەدزە ءەد ەجها ە

ە ەع قةەپنفيرەأ كامەهر ە ە اودا.ە

المادة (:)2٣

ەەيعرلەبنصەأ ەقاوداەأدەقو ەەيژعاەضەدأ كامەهر ە ە اودا.

المادة (:)24

ينفرەهر ە ە اوداەمنەپيەيخەو وهە يە ەجويلةە ەواڵريةە(دقاوعەكدەساڵژاا).

ە
ە
ە

األسباب الموجبة

بغيةەپق يقە ەژنريةە ەصنانيةە يە ە طانينە ەساصەد ەرسژل ەبراەيسهمە يەپطديوە إلوژاجەكراەەدودناە،ە
دألملەپعزيزە ەاڵژثراەە يە ە طاعە ەصنانيە ىيە ەرجىاە ە ألكثىوەأهريىةەەقژصىاسەإقلىيمەكدەساڵىژاا،ە

دبهل ەپد يلە أل كامە ە اودويةە ەنا رةەبسصدصەم اەيعە ەاڵىژثراەە ەصىنانيە ىيە إلقلىيمەد ەعىو ،ە

شوعەهر ە ە اودا.ە
ە
ە
ە

ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەنیچـيـرڤـان بـارزانــی
رئیس إقلیم كـوردسـتـان

أربیـــــل
0202/8/28
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