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 کۆمارى عێراق
 هەرێمى کوردستان

 سەرۆک
 0205ى سـاڵى (51)ژمـــارە  بڕیار

ئەیەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپە(سەیەم)مەمىىاسسەمە(یەکەم)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەبىى  ەمە
بى ەپەەەەمىانەبەەیااڵىاکەەمەهەمو ەکر دەدەسد یە ەڕ وەدەیە٥٠٠٢مەاڵاڵئە(١)هەەێرئەکوەساڵتانەژماەەە

یە(٤)بىى ەوادپێانىىاولوەدەەبەەمىىاسسەیەیەاڵىىەەەیایەپی ەهەەێىى  ە٥٠٥١یەاڵىىاڵ ە(١٠)ب یىىاەیەژمىىاەەە
اەەەدەپاڵپنتەبەدەیااڵاکاەییەیەپەەەەماوئەکوەساڵىتانەکەەەەەس وینىت ئەوااڵىای ەژمىەهەمو ەیەیااڵاکە 

ە:ەکرسددیەپئ ەب یاەماول ەبەەسەەکرسوئە٩/١١/٥٠٥١مەەەژمە(٦)
ە

 0205ی ساڵی (8)  یاسای ژماره
  ماف و ئیمتیازاتی كەمئەندام و خاوەن پێداویستی تایبەت اساىی مىەکیە موارىەهیاسای 

 0255ی ساڵی (00)ژمارە  راقێع ــکوردستان  یمێرەه ەل
  :(5)ی  مادده

یااڵىىامەمىىائەدەویرتیىىاە پئەکەم ەوىىل مەدە ىىادەنەە(٥٠١١)مەاڵىىاڵئە(٥٥)یااڵىىامەژمىىاەەە)وادوینىىاوئە
هەمىىو ەەسەکرێىىتەدەبەمەیىىێوەیەمە ىىو ەەدەەە(عێىىر  ە-پێل دیسىىتئەپىىایلە ەەەەهەەێرىىئەکوەساڵىىتانە

یاسااامافااائامایازاااااەمئەادافاا ااخمفانامادااامتناتاخممی اااەائااای ا اما)):سە وێ ىىلەێتەدە
 .((عارمقااالااهارێزەادوردسااناایانااڵدورئابا

 :(0)ی  مادده
مەیااڵىىاکەەهەمىىو ەەسەکرێىىتەدەبەمەیىىێوەیەمە ىىو ەەدەە(یادا )مەمىىاسسەمە(چااومرت )بىى  ەمە:ەیەکەم

 :سە وێ لەێتەدە

وەوجىىىومەوئەوىىىادسێرمەکەم ەوىىىل مانەدە ىىىادەنەپێل دیسىىىتئەپىىىایلە ەدە:ەیا جاااوفانە:چاااومرت )
ە.ە(کوەپەبا یان

مەیااڵىاکەەهەمىو ەسەکرێتەدەەدەبەمەیىێوەیەمە ىو ەەدەە(یادا )مەمىاسسەمە(شاشاا )ب  ەمە:ەدووەم
 :ەەسە وێ لەێتەدە

 ەجىاە ەجەاڵىتەیئەبودبێتکئەمادەەسەێژەیەهەەەکەاڵێکەسددواەمەپەککەدپەی:ەدافاا خم ە:شاشا )
بلێىتەەبەج ەێى ەکئ ەەبێتەیانەوەقڵئەیانەهزەمەیانەهەاڵتئ ەبەیێوەیەکئەپەد دەبێتەیانەبەیى

ەهادیێوەیبەیێوەیەکئەاڵردیتئەەەەەی مەڵگەس  ەبەیل ەیکرسوئەەەبەەسەمەبەەبەاڵتێکەیانەەیاپر
 .(کەاڵاوئەسیکە

سەکرێىىتەدەبەدەپێىىیەەەمەیااڵىىاکەەەیىىاس(یادا )بىى ەمىىاسسەمەە(حامئا )بىى  ەیەبەبەەەوجیىىرەمە:ەســێیەم
 :ێزبەولەسەکرێتەدە ەدەبەمەیێوەیەمە و ەەدەەسە وێ لەێتەدەڕ ەکاوئەسد پرە ب

ەبىا مەیى بەەەەوااڵىتئ ە ەیىەیل ەاڵیسىتەمئەەەەوىاڕێکئەهى مکەەبەەوەدکەاڵەیەە:ەدورئابااڵ:ەحامئا )
 .(بێت ەوەمەشەبەەب یاەمەەیژوەیەکئەپزینکئەپسپ ڕەسەاڵت ینانەسەکرێتەیوە بەیێوەیەکئەواوااڵایئە
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دەبەپێ ەڕیزبەولیەووێەسەبێتەەهەمو ەەسەکرێتەەیەیااڵایە(یاكا )یەمەماسسە(حامئا )ەب  ەم:ەچوارەم
 :ەبەمەیێوەیەمە و ەەدەەسە وێ لەێتەدەەدە(هاشاا )ب  ەیە

دە ىىىادەنەەەەکەەدەە ەە ەبىىىوەپێ ااڵىىىئەکەم ەوىىىل میوەدەبەڵگەوىىىامەەپىىىایلەپەی:ە اساااەافاە:هاشااااا )
اڵىىوسمەولەدەهەڵگىىرەکەمەەەدەمىىائەدەورتیاە پىىاوەەە سەەیىىلەکا ەپێل دیسىىت ەپىىایلە ەدەیوەپەبىىا 

 .(کەەوەمەیااڵایەەسەیلە نێتەسەبێت

دەبەپێ ەڕیزبەولیەوىوێەسەبێىتەەهەمو ەەسەکرێتەەیەیااڵایە(یاكا )یەماسسەمە(دتیا ) ەمە ب:ەپێـجەەم
 :ەسە وێ لەێتەدەەیە و ەەدەبەمەیێوەیەەدە(یاەدتیا )ب  ەیە

وەدەب کىاوەنەکەەکەم ەوىل مانەدە ىادەنەپێل دیسىتئەپىایلە ەدەە:بەکاداا ەاحامم اخ امتە:یاەدتیا )
یانەبەەکەاڵىاوێکەهەیەەتنەوییەەدەپێویسىوەد وەمەیوێ ئەحەد وەدەیاە کوەپەبا یانەەەە  ەسە رن

 .(وادسێرییانەبکەن

سەکرێىىتەدەبەمەەەيىىاسەیەیااڵىىایە(یادا )بىى ەمىىاسسەمەە(دممەدتیا )بىى  ەیەبەبەەەوجیىىرەمە:ەشەشــەم
 :یێوەیەمە و ەەدەەسە وێ لەێتەدە

اڵى لدقئەکى مەبەبى ەوىادسێریئەکەم ەوىل مەدە ىادەنەپێل دیسىتئەپىایلە ەدە:ەسەخمق:ەدممەدتیا )
ە.(کوەپەبا یان

 :(3)ی  مادده
مەیااڵىاکەەهەمو ەسەکرێىتەدەبەمەیىێوەیەمە(ساااا )مەماسسەمە(سااا )دەە(دممت )هەەسددەب  ەمە

 : و ەەدەەسە وێ لەێتەدە

ووێ ەەمەوەمەدەە ەەپىاوەمە ىو ەەدەەبەدەمەەجەمەپى ەمەهەەەکامیىانەەەەبەڕێىوەبەەمە نىتئە:ەدممت 
 :کەمترەوەبێت

 .ە وستئە وێ لوئەبا ەدەپوێژی ەدەم -١

 .پەەدەەسە -٥

 .پەولەداڵتئ -3

 .ڕەی لیرمەدەالد ن -٤

 .دەموس ە یئەدەواب -٢

 .ەیاەەد وئەدە ەیتو وە ە -٦

ە یىان یەکێکەەەەک مەڵەکاوئەکەم ەول مانەدە ادەنەپێل دیسىتئەپىایلە ەدەکوەپەباەووێ ەەی:ەسااا 
 .سەکەنە سەاڵت یناوەل کەەوەمەک مە وەەەەەوێو نە  یاو

 :(4)ی  مادده
مەیااڵاکەەهەمو ەەسەکرێتەدەبەمەیىێوەیەمە(شاشا )مەماسسەمە(سااا )دەە(دممت )هەەسددەب  ەمە

 : و ەەدەەسە وێ لەێتەدە

ەە:دممت 
یەوەمەمىىاسسەیەەسەیىىاوگرێتەدەەدەاەەمىىاولەەیەیەم ەوىىل م  ە(یەیەم)وەد وەیەحویرەیىىاو ەبىى  ەیەە-١

ب یىاەیەەەاڵىەەەیایستەیەسەەماڵەیەەەب یەیەم ەول م ەسەبى ەبەدەڕێىژەیەیەوەوجىومەو ەدەەیىر نە
 .سددەەەاڵەەەاڵێ ەی مەی ەپاە اڵت  ەی مە یەپ ە(٥/3)سەس  ەیەەیەیساوەەبەە
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یەوەمەمىاسسەیەەسەیىاوگرێتەدەەدەاەەمىاولەەیە اوەونىی   ەبەە(یەیەم)وەد وەیەحویرەیاو ەب  ەیەە-٥
وادپ یی ەەەەاڵەەوادەیەس هاپیان ەمىاا ەدەە رپ ى ەهادیىاەیەەەبى یەیەم ەوىل مییانەهەیەەد ەەەە

یەسددەەەاڵىەەەاڵىێ ەیى مەی ە(٥/3)یاەیەەەبى یەیەم ەوىل میەییانەپێىلەسەێتەیەەیەیسىاوەەبەەهاد
 .پاە اڵت  ەی مە یەپ ەدەەەەپ ڕیەپاە اڵت  ەی مە یەپ ەدەەیلە رن

سەیىاوگرێتەدەەەەەکەاڵىاوئەبىەەسەە مە ەەوەمەمىاسسەیەمە(یەکەم)وەد وەمەحوکرەکاوئەب  ەمەە:سااا 
سددەەەاڵىىەەەاڵىىێئەکىى مەکئەە(٥/3)یایسىىتەمەبەە مىىلەەمەکەم ەوىىل مئەسەبىى ەکەەیەکسىىاوەەبەە

ە-:ک مە یەپئەاڵەەباەمەک مەکێکەکەەبەمەیێوەیەەسیاەمەسەکرێتەپاە اڵت  
 (ڕێژەیەپەیكەدپەی ە×ی مەی ەپاە اڵت  ەی مە یەپ ە)

 :(1)ی  مادده
ەیاسەسەکرێتەدەبەمەیێوەیەمە و ەەدەەەیااڵایەەی( ۆیا )ب ەماسسەمەە(چومرت )ب  ەیەبەبەەەوجیرەمە

 :سە وێ لەێتەدە

 ىىىادەنەپێل دیسىىىتئەپىىىایلە ەدەەس وىىىاوئەپ ە ر مىىىئەپىىىایلە ەسەەبىىىاەەمەکەم ەوىىىل مانەدە:چاااومرت 
 .یانەەەەپرە ر مەکاوئەپەەدەەسەیئ کوەپەبا

ە:(6)ی  مادده
ە(تااەجا )ەیاو  ەەبەەەوجیرە هەمو ەەسەکرێتەدەسددەبمەیااڵاکەە(دتیا )ماسسەمەەی(چومرت ) ەمە ب
 -:ماسسەکەەەیاسەسەکرێتەبەمەیێوەیەمە و ەەدەە بە(شاشا )دە

 ادەنەپ ەژەەپایلەپەکانەپابەولەسەب ەبەەبەکاە سىت ئەڕێىژەیەبەەەەکەم ەوىل مانەدە ىادەنەە:چومرت 
دەبێىتەەە ە ەپو وىاەدەپێل دیستئەپایلە ەدەکوەپەبا یانەەەەپ ەژەکاویىان ەبەدەیىێوەیەمە ووجىا

ەکاوئەکىىاەەیپێل دیسىىتە پىىاەەە ەەسەیرێىىتە یىىیاولنەدەڕ هێ ىىاوئە ووجادیىىانەبىىەدەەکاویىىان  ەێز وی
سە رێىىتەە ویىىوەمەماوگاوەکاویىىانەەەەوەاڵىىتە اڵىىەەاڵىىاە(3) ووجىىادەبێىىت ەحکىىومەپیاەپىىاەمىىادەمە

 ە.وەمەیااڵایەمە(یەیەم)حوکرەکاوئەماسسەمەەیرسو بەەەواد

دەەیفەپێىل نەە دکوەپەبا ەەەەسەەاەپەپایلە ەوابێتەکەاڵئەکەم ەول مەدە ادەنەپێل دیستئە:تاەجا 
 ىىادەنەپو وىىاەدەەێوىىاپودی ەبىى ەبىى ەەباەدسە یىىاوەدەەبێىىلەشەبكىىرێ  ەەەیاپێكىىل بەهىى مەە یىىانەکىىاە

 .ەبەجێگەیاولوئەدەەیفەەیانەکاەەکە

ڵەپئەیواێریانە ەاڵتکەدپ ئەمکوەپەبا ەماائەسەدەپایلە ەکەم ەول مەدە ادەنەپێل دیستئە:شاشا 
ە.هەیەەبەپێئەڕێ راییەەبەەکاەەکان

 :(7)ی  مادده
ەیىاسەسەکرێىتەدەبەمەیىێوەیەمەە(تااەجا )مەیااڵىاکەەبەەەوجیىرەمە(یااەدتیا ) ەیەبەبى ەمىاسسەمە بى

 : و ەەدەەسە وێ لەێتەدە
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ە بەەهەمىاهەوگئەەە ە ەدەە ەە ە وەدەالیەواوەمەپ ەژەکاوئەوینتەجێلودنەجێلەجىەەسەکەنە:تاەجا 
پابەولەسەب ەبەەپەە اوکرسوئەڕیژەیەکئەسیاەیکر دەەەەیەکەکاوئەوینتەجێلودنەب ەکەم ەول مانەدە

ب ەبىاەدسە ئە ىوەەە نەدەبەمەەجێ ەە بەبەەبەە ملەەە  ادەنەپێل دیستئەپایلە ەدەکوەپەبا یان
ە. ووجادەبێتەانیجەاڵتەی

 :(8)ی  مادده

دەبەمەەەیىىاسەسەیرێىىتە(3)مەیااڵىىاکەەبەەەوجیىىرەمە(دممەدتیا )مەمىىاسسەمە(دممت )ێىىکەبىى ەبىى  ەمەڵ ا
 :یێوەیەمە و ەەدەەسە وێ لەێتەدە

ەیێو ەیدەەپێكواپەەدەوەەكس مەەە ولوئەوادەولێکئەپێنکەدپودەب ەسەاڵت یناوکرسوئەکەم ەول مئ ەە-3
دەەیر وئەهەەێى ەەێکلە رێتەکەەدەەیرەبەهەماهەوگئەەە ە ەوەوجومەوئڕەەكکاەکرسوئەبەەڕێ رایی

ە.دەدەەیرمەپەولەداڵتئەسەەیلەکا 
 :(9)ی  مادده

ەیە ىىو ەەدەمەیااڵىىاکەەهەمىىو ەەسەکرێىىتەدەبەمەیىىێوەیە(ساااەدتیا )مەمىىاسسەمە(یادا )بىى  ەمە
 :سە وێ لەێتەدە

کیەەدەەەیىىئەدەالئەوىىاەىىالیەوەەپەیوەولیىىل ەەکانەەەەحکىىومە ەپابەوىىلنەبەەڕە سىىاولوئەهەە:یادا 
دەیاەمەپیىل ویانەە یان باکوەپە ادەنەپێل دیستئەپایلە ەدەەدەکەم ەول مانک مە یەپییەکانەب ە

 -:ەیدەوەمەشەەەەڕێگە ب ەوەوجامل وئەوەدەدەەەیاوەمەکەەەە ە ەباەدسە یانەسە ووجێت

 .وەپگەەدەیاوەمەپایلە ێدەه ڵئەدەەەیئەدە ە ووجاولوئەیاەیگاە-١

یىىاوەمەدەەەیىئەبەەس بىی ەکرسوىىئەبەشەدەەدەهى  ەدەپابەوىلکرسوئەالیەوەکىاوئەپىرمە ىىادەنەیاەیگىاە-٥
ەکىانەوەوجىامەبىلەنەدەبەیىل ەیانەیەەک مە یەپییکالیوێ ئەپایلە ەکەەپیایل ەبتو و ەدەەەشەدەوا

ە.ەکانیەپیڵوسەدێکیەەدەەەییەەوالەەبکرێتەەەەواپ
 :(52)ی  مادده

دەەەیىاسەسەیرێىتیەیااڵایەە(چومردتیا )ب ەماسسەمەە(چومرت )ەدە(سااا )ەب  ەەبەەەوجیرەکاوئە(سدد)
ە:بەمەیێوەیەمە و ەەدەەسە وێ لەێتەدە

 :سااا 

یەبەبێلەشەبکا ەیانە هەەەکەاڵێکەکەم ەول مێکەیانە ادەنەپێل دیستیەکئەپایلە ەیانەکوەپەباە-١
کاەێکەبکا ەبلێتەەمایەمەبێلەیکرسوئەەەەپیاسەکرسوئەوەدەمااىاوەمەەەمەیااڵىایەس ەهىاپودن ەوەد ەبەە

یەبەم ی نەدەپێ جەاڵەسەە(١0٢٠٠0٠٠٠)یەبەم ی نەسی اەەکەمترەوەبێتەدەەەەە(١0٠٠٠0٠٠٠)پێلژ ەسوێکەکەەەەە
 .هەە ەەسی اەەەیاپرەوەبێت ەاڵز سەسەێت

مەوەمەبى  ەیەس ەهىاپودە ەهەمىانەمىامەڵەمەکەاڵىئە(١)کەاڵئەهىادبەشەەەدەاڵىەەپێەیەمەەەە ىاڵئەە-٥
 .بکەەمەەە ەڵل ەسەکرێت
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مەوەمەبىىى  ەیەس ە(١)هىىىامەوەدەپێلىىىژ ەسوەمەەەە ىىىاڵئەەکەەبەیەەەحىىىاڵەپئە ەڕ وەدەەبىىى ەاڵىىىەەپێەیە-3
 .سەق وداڵکر دەەسەبێتەەسددەهێ لە

هەەەکەاڵێکەبەەمەبەاڵتئەبەهرەمەوىلبودنەبەەوایایسىتەیئەەەەهەەەمىااێکئەسەق وداڵىکر دە:ەچومرت 
ەەمەیااڵىایەس  ەبەەاڵىا تەە ى مەبکىىاپەەکەاڵىئەکەم ەوىل مەیىانە ىىادەنەپێل دیسىتئەپىایلە ەیىىانە

پئەهەڵلگرێتەیانەەە ەڵیل ەبەیل ەەبێتەیىانەهادکىاەمەبکىا  ەاڵىەەەە مەهەەەیانەاڵیفەە کوەپەبا
سددەم ی نەدەپێى جەە(٥0٢٠٠0٠٠٠)وەد ەبەەپێلژ ەسوێکەکەەەەەەە ەەەیااڵاەبەەکاەەکاول ەهاپودەاڵز یەبەکە

 .اڵز سەسەێتەپێ جەم ی نەسی اەەەیاپرەوەبێت ە(٢0٠٠٠0٠٠٠)اڵەسەهەە ەەسی اەەکەمترەوەبێتەدەەەە

 :(55)ی  مادده
 :دەوەمەسەقەمە و ەەدەەجێگامەسە رێتەدەەەدەلەدەیێتڵمەیااڵاکەەهە(حاڤخت )ماسسەە

 ەەدەماسسەکاوئەپایلە ەبەەمىائەدەویرتیىاە پئەکەم ەوىل مانەدە ىادەنەپێل دیسىتئە جێلەجێکرسوئەب
ە سیىىىکەمەبەەکىىاەەەەەهەەێىىى ەپەیوەولیىىل ەیەیىىىانەەەمەیااڵىىایەەدەهەەەیااڵىىىایەکئ پىىایلە ەدەکوەپەبا

ە.سەبێتەیەپئ مە ەمەک یەکساوئەجەیاو ەوادکرسوئەب ەماڕبە
 :(50)ی  مادده

ە دەەیرمەپەولەداڵتئ ەڕێ رایئەبىە دەەیرمەکاەدەکاەدباەمەک مە یەپئەبەەهەماهەوگئەەە ەپێویستەە
ە.وااڵانەجێلەجێکرسوئەحوکرەکاوئەوەمەیااڵایەەسەەبکەن

 :(53)ی  مادده
 .کەەەە ە ەحوکرەکاوئەوەمەیااڵایەس ەواک بەبێتەتکاەەبەەسەقئەهیچەیااڵاەیانەب یاەێکەواکرێ

 :(54)ی  مادده
ە.پێویستەەوەوجومەوئەدەەیر نەدەالیەوەەپەیوەولیل ەەکانەحوکرەکاوئەوەمەیااڵایەەجێلەجەەبکەن

 :(51)ی  مادده
ە.جێلەجەەسەکرێتە(دەقایعئەکوەساڵتان)وەمەیااڵایەەەەەڕێکەدپئەباڵدکرسوەدەمەەەەڕەژوامەمەاەەمئە

 
 رچواندن دهكانی  هۆیه

بەمەبەاڵتئە ووجاولوئەمائەدەویرتیاە پئەکەم ەول مانەدە ادەنەپێل دیستئەپایلە ەدەکوەپەبا یانە
دەڕە ساولوئەهەەئەکاەەدەپێنکەیکرسوئە زمەپگوە ەیئە ووجادەە ەە ە ەاڵتاول ەسەەوێوسەدڵەپیەکان

ەەبىو ەمەپەولەداڵىتئ ەدەمسى  ەەکرسوئەمااەکاوییىانەەە ەە ە ەباەدسە ئە وەەە نەدەژیاوئەپایلەپیان
وەدەەواەەاڵىىىىەەیرسو ەدە کىىىى مە یەپئ ەپەەدەەسەیىىىىئ ەدەوەهێنىىىىت ئەجیاکىىىىاەمەەەەبەە ملەەیىىىىان

ە. ەوەمەیااڵایەەسەەوودێ ر س ەهەبودن(٥٠١١)ئەڵمەاڵا(٥٥)ەەەجێلەجێکرسوئەیااڵامەژماەەەکەموکوەپیاوەمە
ە

 نێچـيـرڤـان بـارزانــی
 سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان
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 بان و میهره  خشجده بهناوی خوای  به
  وه له ناوی گه به
 راقێمانی كوردستان ـ ع رله په

 50: ی بڕیار ژماره
 8/50/0205: مێژووی بڕیار

 بڕیاری 
 0205ی ساڵی (50)  ژماره

ەەەپەیى ەدیەوىاد  یەپەەەەمىاو ەە(٥2)ەەەماسسەیەە(سددەم ەوو ەەم ەپێ جەم)پنتەبەەحویر ەب  ەیە
یە وە ەهەڵلژ ەسو ەپێ جەمە(١١)یوەساڵتانەەەەس وینت  ەوااڵای ەژماەەەیوەساڵتانەىەعێر  ەپەەەەماو ە

ە:بەاڵتر ەوەمەب یاەەیە و ەەدەیەس ە2/١٥/٥٠٥١ەەەڕێكەدپ ە
ە:ەم كه یه

ەەەە(اڵىىیرد نەاىىرمەم رىىل)قلىىودەكرسو ەسەاڵىىتەەەەیاەیێنىىاوەدەیەوەوىىل م ەپەەەەمىىاو ەیوەساڵىىتانە
ە.(و پەیوەولییەیانەدەڕەدەولیەیوەساڵتا)وەول میەپ ەەیژوەیە

ە:ەدووەم
ەەەەەەەەەم ەیەاىىىەەەەژوامىىىەەەیرێىىىتەدەەىىىەەجەەس ەجێلىىىەە2/١٥/٥٠٥١ەوىىىودویەدەەەەەەڕەژیەس ەەەىىىەەەمەب یىىىاە ەوىىىە

ە.ەد ەیرێتەەس ەباڵدس (قایع ەیوەساڵتانەد )
ە
 
 

 ئق حسێنرێواز فا. د
 عێراق - كـوردسـتـان پەرلەمانىسـەرۆكـی 
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 وەزارەتى گواستجەوە و گەیاندن
 03/50/0205لە  3618: ژمارە
دەەەدە و اڵىىت ە پىىەە ەەدەیااڵىىایەەەەە(3)ەەی  بىىەە(٢)ەەیمىىاسسەەەەەسە دەرىىانێپەەیپە اڵىىەسەدەپنىىتەبڵپا
ەە٥٠١٦ەڵ اڵىاەی(2٢)ەەژمىاەەر نیىەەدە وەوجومەوە پیەکاەەەاڵەیاە ید ەب ەە٥٠١١ەڵ اڵاەی(١٩)ەەژماەەاولنەی 
ەیوىلەدەەژەبەەەبەە ەەەاوىلنەیدە ەەدە و اڵىت ەیپگىوە ەە زمە اڵىوماپڕدەەێکىرەەیدەکاست ڕێەەبە ەلیپا

  : ەدە و ەەییەی راڕێەمەوە ەکرسوەسەەبەاەماول  یبە  نت
 

 0205 ڵیسا ى(5) ەژمار ییجماڕێ
 کوردستان یمێرەهەل ەوەگواستج یکاروبار یکانیەگشت ییەجماڕێ

 (:5)ماددە
  -:تماگومساەاایەاساتە:مەكیە 

دەەلەدپەلەدەیە( ی ەرسىىاار)ەاەییىىتە ە اڵىىاوەیەەیدە و اڵىىت ە بىىەیپگىىوە ەە زمە یەیەاڵىىەپرەەەەیەتیبىىر
ەكەدەەدە و اڵىىت ە یىىاوەوامر ەە  ىىاوێیاەهەبەەپىىرەبە كێ ێیىىوە بىىەەدەكێ ێیىىوەەپىىرەەە یاویەسىىتیل دێپ
ە دەیاەاڵتاوەەخەهادوە یەیەوێیەەبە(مەەە بەەەاەولەمە ەیەلێمل پ و)

  -:ماگومساەاییەزاڕێاالاستابافە:مەدوو
ەەبەەاڵىتەوەیپەەوىووكەەیەدە و اڵىت ە ەپىەیە ێىپ ددەەەهە یىاوە یەباە  روى ەدەپىەەەەكتێاڵىەەەە ێییە
ەەبەەاول دی روگەدپودەنكێپە پاو ددەكەەدە ەهەەدەگەڵم یە پایەەدەپاكەبەیانەژێدەپوە یوەید دەپە اویژ
ە ێپەحكومەەەهە یاوە ینێپەەیاەەەەەەبودە ێییەەەدەەس وادەانیپرە یاوەەپەیەاێپەەەەەدە و اڵت ە ەپەی
ەدپودەنىكێدەپەە جەارەەدە و اڵت ە یاوەەەاایتەەە ە ەوەكل ێپ ددەەەهەەەە ەحكومەیماەەیاسەەپ بەەی ە

ەمترەیەیان ییەواد ەەیاەدباەەەدەانیپ دەهاددە یاەەیدە و اڵت ەیەودێپەد ەب ە ەوەەاویمەەسەدەاڵەر ێدە 
ەمتىىرەیەانیىىپ دەهاددە(مسىىتو  )ەەەیىىاەبەبەاڵىىتەسەەوە ەسەەە وتىىرەهەیىىانییەپگوە ەەدە زمە دەیىىاەەبىىەس
  :  یهەەتێبەسەشەمەوە  ێهەسەیاەەبە ەلیپاە  ێمل پ و
 . ە گیژە   رپ ڕپاكە -١
 . ەەیاەبەبە ەجە ەەدە(ەلیدە اەد ە یوزەبە)ە ەلیپاەەبە وەمەاڵودپە دپاولوواڵەمترەی -٥
 . یانەقامەیە غڵباەەەدەقەڵ وجاەجەەیدەمكرسوەی -3
 . پرە كێ ێیوە بەەدەكێ ێیوەەەەانییرسوە هاپودوەەیاەەدەەەاڵە بەانیپ هاددە نت ەیەددپرە  -٤
 .  یەەەسەیاەییتە ەیاپریەە ناوێ یە -٢
ە وىاویجە پىاو ددەەیەبەەەەەەسىتاێوەەەەەیە هىاپودوە یىاوەەددس دە اویىقوەباوەەیژێىەەەیدەملودوەی -٦

 . یەس ەدەەەبودوەبەەەەژەەەەبەژەەەمێیەاڵ
  -:(نی قلاملز افر)انائاڵهامماتیماگومساەە:مێیەس
ەەپرەبە كێ ێیوە بەەدەكێ ێیوەەەەانەیدە و اڵت ە بە( ەرساارەە)ەانیپ هاددە یرسوە ە زمە بەەیەیەاڵەپر

 (. هتل......ە ەەەتری ەمەەەاەولەمە ەیەی ەپر مەد ە یسەپاسە ەپە)ەەدە و اڵت ە یاوەوامر ە
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 -:لاماتالاكاتیماگومساەە:مەچوار
 ەەەدە و ەسنەدە و ەسوەكەدە(ەەدەدەبودوڤەمرد)ە یاویەستیل دێپەمەەجەاڵەەیدە و اڵت ە بەەیەیەاڵەپر
 .ە(ەپرە یەیەاڵتەەەیەەەدەهە ینتویاەەیاڵتەەەیە ەیاڵاەەنیپەەیاڵتەەەیە ەی ااڵاەیبەەیاڵتەەەی
 -:ا(یام)امایمئا ایفارهاباتیماگومساەە:مەجەێپ
 پرە كێ ێیوە بەەدەكێ ێیوەەە(واد)دەەیىىانییەدپەوەەەدبىىىودمەبەمەەجەاڵەەیدە و اڵت ە بەەیەیەاڵ ەپ 
 -: یگوەمراایفراتیماگومساە:ەمشەش
ە و ەە دەوە كێددس دڕەەەهەەەە(یرسددەە  دەیە ل ەیدەبرەش  ەو)ە پ هاددەەیدە و اڵت ە بەەیەیەاڵ ەپ
 .پرە كێ ێیوە بەەدەكێ ێیوەەە
 -: ی ۆفالائایك ائاتیماگومساە: ەموتەح
ە ڵ پەیىەەد( و اەەەپە یسەپ)ەیگاەڕێەەیانەوكەیاەدەەیاەەەەەانیپ هاددەەیدە و اڵت ە بەەیەیەاڵەپر
 .  (G. P. S)   مەستیاڵەدە (Application ) ی ی  سڕ

 -: (ەخكارمنێمادوااناماقوئابارمنارفا  اف)اتیماگومساە :ەمشتەه
ە ەیىانەقوپابااوە ەانیاڵىاد ەەیبا ەەەەەانیقوپابە ە لیاە نێ وە ەە نەەماولەاەەیدە و اڵت ە بەەیەیەاڵ ەپ

 .ەدەد وەەێپەەبەدەانەیدەد وەحە  ێیوە بەیانەەماوگەاە ەراوگایانەیپە ە ە وك
 -: ا ا یئاایلاف ۆئۆیایخم ێكرااب: ۆیەمن
 ەەانیىىپ هاددەیدەیىىاەەایوىىە یرسوىىەیىى ە ە بىىە ەلیپىىاە  ێمل پىى وە ل وێىىیرەەبە اڵىىتەبەمەەبەەیەیەاڵىىەپر
 .ییەوەانیپایسە  ێمل پ وەەبەیەددەواەەەید وەو
 -:تماگومساەایكا تیافرمەاراساكردنالاكال ڕیە:ەیەمد
ەە ێىپەبابەەەهەا وسیىەیىانیەباەە اوەە ێدەیىوەلەدەپەلەیەد یىاە یرسنەبەكالمیەە اڵتەبەمەەبەەیەیەاڵەپر
 . ەدە و اڵت ە یاوەوامر ەەەەاڵەە
 -:یاراشااگایگرمتاتیماگومساەەە:ەمازدی
 . یانە یرێسەە ێدەیوەر وگایانەیاڵە یرسنەبەیتە ە اڵتەبەمەبەانیپ هاددەەیدە و اڵت ە بەەیەیەاڵەپر
  (:0) ەیماد

 -: تماگومساەایاافپا ۆكە:مەکیە 
 . ەدە و اڵت ەیپگوە ەە زمە وجامل وەوە بەەلە دێپە  ڵەمە یەیەەە دەس م
ە یىر دنەوىاالیەمىاە پەایىانیمپاو یە مىاەیرسو پە  نىتەبەەێوەبەە یەپ ەەەەەیاویایمپاو یەدەوەمەەجەاڵ

ەیا وە ەیىەارەلەدەپەلەدەوادەىەیە دپەەوەەم ەهەىەبەانیپ هادد)ە یاوەبىىىو ەەەەەنەسەسەوجامەوەەدە و اڵت 
یرسنەەكالمڕیە-ە ەلیپاە  ێمل پ وە ل وێیرەب-انیابدقوپە لیاە نێدە وەە نەەماولەاە- و اەەەپە یسىەىەەپ

ە پىەە ەەدەەەەەتێبەهەانییاەیرسوە ەمەاە پ ڵەمەەسىىىتیوێپە(ەەەدەەەدەپەیل ەەڵدەواژەیاەییتە ە ىە ردپ
ەز ىادێپاەەەیدە و اڵىت ەبەەێىوەبەە یەپ ە(/ەدە و اڵت ە  نتەبەەێوەبەە یەپ )ەە/ەاولنەیدە ەەدە ىو اڵت 

 .  یان  ەەبەاڵەل ەیو
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 -:ا تماگومساەایاكا افپا ۆكایئۆڵافایكا ترۆج:ەمەدوو
 .انیپ هاددەەیدە و اڵت ە پ ڵەم -١
 .  یستیج دەەە دەباەیرسنەدەس  رپ ەدەیاە ە ادەەیاڵتەەەدەیەلەدپەلەیەەیدە و اڵت ە پ ڵەم -٥
 .یەیڤەسەەەیوێیەەهتلەب......ەگەدەج وبە وەمەدە و ەسەلەدپەلەیەەیدە و اڵت ە پ ڵەم -3
 .ە(وادە)ەدە دپەوە مەەهەبەەیدە و اڵت ە پ ڵەم -٤
 . یا وە ەیارەەیدە و اڵت ە پ ڵەم -٢
 (APPLICATION)  مەستیاڵەی ی ە سە ە پەیە و اەەەپە یسەپەەیدە و اڵت ە پ ڵەم -٦
 .ە(انیقوپابە–ە لیاە نێ و-ەە نەەماولەا)ەەیدە و اڵت ە پ ڵەم -7
 .ە( ەلیپاە  ێمل پ وە س وەێیرەب)ە ایاویمپاو یە پ ڵەم -2
 . ەدە و اڵت ە یاوەوامر ەەەەاڵەەەكالمڕیە ایاویمپاو یە پ ڵەم -٩
 . یاەییتە ە  ردپەەیدە و اڵت ە ایاویمپاو یە پ ڵەم  -١٠
 ەەدەەەدەپەیل ەەڵواژەەیدە و اڵت ە ایاویمپاو یە پ ڵەمە -١١
 -: اكانافپا ۆكایخم اتا ۆڵافایكا ااگشااارجاف:ەمێیەس
 .تێبەیر ماە پەانییالوادەدەوا ەەایانیمپاو یە یرسوماە پە  نتەبەەێوەبەە یەپ ەەەەایمپاو یەتێبەس -١
ەەەەتێى ێبوەایىانیمپاو یە یرسومىاە پە  نىتەبەەێىوەبەە یەپ ەیریپنىگەیاڵىر ددووەتێبەسەایمپاو ی -٥

 .ەییەم ڵەپە ل وێپە یاپ
 .ەییەم ڵەپە ل وێپە یاپەەەەتێ ێبوە پیەە م کەیەەبەاڵتەسەیریپنگەیاڵر ددووەتێبەسەایمپاو ی -3
دەەتێىبەهەیە ەقەا وسیىەز ىاێپاەەەی گینىیوەیریپنىتگەەسىتیوێپەتێىبە اویىبەەە ەوەایمپاو یەنە اد -٤

 .ەتێبەوودەوەەەاڵەب
 .ەییەپ ڵەمەیە جە ێپەبەە مەدە ەسیا وە بەتێبەهەی ووجادە  ێیوەەەبەسەایمپاو ی -٢
 .تێبەهەەییەە جەدە ەسیا وەەەاڵەەەیو اڵر دەڵهە دەوااڵاولوەیاەیە وە یپاب ەایمپاو یەتێبەس -٦
 .تێبەهە یاو  ەەبەاڵەەل ەیوەا وسیەز اێپاەە نیوااڵاەبەەێوەبەە یەپ ەیریپنگەتێبەسەایمپاو ی -7
 .تێ ێبوەایانیمپاو یە پەە مەسە باجەبەەێوەبەە یەپ ەەەە پایە اڵتەوەیریپنتگەەەبەسەایمپاو ی -2
ە  ێیىىوەەبكىىا ەیەەوامىىاژەتێىىبەهە یهىىاپودوە سىىیە پەبەەێىىوەبەە یەپ ەیریپنىىگەتێىىبەسەایىىمپاو ی -٩

 سەداڵتەوایا ە هاپودوە دە راتەە ووجادەەییەە جەدە ەسیا و
 : سدداڵاە(٥)ە ەاڵوماپە ە رپ ەدەە  ەەەتێسەەسە سددەاڵاە(٥)ەەیمادە بەوواەپەایمپاو یە پ ڵەم  -١٠
 . ەدەبكاپەێووەەییەپ ڵەمەتێبەسەژڕەە(3٠)ەیمادەەەەایمپاو یە م ڵەپەیەد ەەبە بودودد ەپەی سد ەەەە-ەأ

ەبەەێىىىوەبەە یەپ  ەەەدەیىىىرسەوەێوىىىوەەییەپ ڵەمىىىەەیىىىر دەیاەیىىىسەیەەیەیمىىىادەدەهىىىاپودەەەەە ەوە-ەب
ەێوىوە اڵىتەبەمەەبەەدەوەیەسەایىمپاو یەیوا اس ەەیان  ەەبەاڵەەل ەیدەوەز ىىىایىىىىانێپاەەەیدە و اڵت ىى

 . انییاوەپ ڵەمەەیدەیرسو
ەەدە و اڵىت ە یىاوەبەەێوەبەە یەپیەد ەوەەیدەوا اس ەیرسوەی سد ەایمپاو یە بودوەوەولەپابە یاپەەە–ەم

ەز ىىىادێپاەەەیژویىىىەەیگىىىاێەەەەە یىىىاویەواالییە   رپ ىىىڕەەدەایىىىمپاو یە س  سىىىت ەەبەاڵىىىت ەلەڵه
     . ەدەیاوەپیەرقامیقا
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ەنیەالەماوىىىىىى ەەەكیەەیىىىىىى سد ەەدەەەاڵىىىىىىە یىىىىىىاوڵە اەبەایىىىىىىمپاو یە بودوەووىىىىىىلەپابەیەە ەوەەەە-س
ەەی اڵىىىىتەووداڵىىىىر دەواەیان یە ەەبەاڵىىىىەەل ەیىىىىوەز ىىىىادێپاەەەیدە و اڵىىىىت ە یىىىىاوەبەەێوەبەە یەپی

 . ەییەپ ڵەمەەیدەكرسوەڵپووە اڵتەبەمەەبەێبكرەەدە و اڵت ە  نتە پیەە ەبەوەەێب
ە پیەە ەبەوەەێىىبەیوا ىىاس ەەایىىمپاو یە  ێیىىوە   ڕی ىىە یىىاپەەەەسىىتیوێپەایىىمپاو یەنە ىىادەەەاڵىىەە -١١

 ە.ەیەیەپاەەە ێیوە  یپنك ە اڵتەبەمەەبەەدەبكاپەول ەەوەیپەەیدە و اڵت 
ەەەاڵىەبە یىەیەمادەتێىیر بە بىە(PVI)ە  یپنىك ەەدە و اڵىت ە ایىاویمپاو یە یىاوە ێمل پ وەتێبسە -١٥

 .ەدەتێیر بەەپاەەەیاوڵیدەاڵاەلێمل پ وە  ڕیاوێەە پ ڵەمەەدەتێوودبەو
ەەیەهە ەقىىەەیدەیىىرسوە مىىااەەدە و اڵىىت ەیبىىو ەەەیىىاەیرسنەەە پ ڵەمىىە ە رپ ىىەدەیسد ەایىىمپاو ی -١3
ە پ ڵەمىە ل وێىپەی  رىاڕێەمىانەهەبەوىل ەەوەیپە ویەالەیولەە مەەە ە رپ ەدەیپرەەسد ە ز ایاوێپاەەە

 .تێریەوا ەدێ ەەەەیەەیەپ ڵەمەەیدەكروێدەووەل نێپە اڵوماپڕەەەەەیاەیرسنەجگ
ەەەاڵىە یىاویەواحەە دەقەەەەەیەهە ەقىەەیدەیىرسوە مااەەدە و اڵت ە پ ڵەمە ە رپ ەدەیسد ەایمپاو ی -١٤

ەەجىگە  ڵەمەەیدەیرسوەێدەووەل نێپەی  راڕێەمانەهەەبەەە رپودەوێەەەییەپ ڵەمەەیەیەیز اێپاەەدەب
ەیوىىىلەە مەەە ە رپ ىىىەدەیسد ەێریەوىىىا ەدەێىىى ەەەیە  ڵەمىىىەەیدەكرسوێدەوىىىوەل نێىىىپە ەاڵىىىوماپەەە
 . ەز ایێپاەەەیدە و اڵت ە پیەە ەبەوێەەب
 .بكا ەیر دەغەسەقەییاەەایمپاو یەتێواب -١٢
 . یاەەبكا ەەلە دێپەەیەەیواالییەدەوەیبو ەەەەەتێپو وەسەوواەپەایمپاو ی -١٦
 . ەدەبكاپەیانەوكەیاەەدەیاەەەەەسیا وەكیەەوواەپەەیەهە یبەایمپاو ی -١7
ەبەەێىىوەبەە یەپ ەیگىىاەڕێەەەدە و اڵىىت ە یىىاوییە راڕێەەەە ەێەپەاڵىىە یىىاپەەەایىىانیمپاو یەیاڵىىز  -١2

 . تێیرەسەەجەلێجەیانەوكەوادەیاەەدەیاەە كاست ەێەەیژویل ەەدەەیولەوەیپەەیدە و اڵت 
 .  ڵەمەەیدەیرسوەێدەووەل نێپە اڵوماپڕە ە رپ ەد -١٩
ە ویەالە قاە وجەانیس ها ەەەبکا ەەەیاەیسە ی ە پنکەبەدەبەیەژەێەەکەەیەهە پە اڵەسە ەە ەەد -٥٠

دەەکرسن  فتو ىىىەیسد ەس  ەسە وجىىىامەوەانەڵیىىى ەەەەکەەیاڵىىىتاوەلێ رەدەوەەیگەێىىىەەەەەلە دێىىىپپ ڵەم
 . ەیەژەێەدەوە کرسویاەیسەەەەنیەالەسددەەەهە دپ ەکڕێ
ەەی  ىى ەەەەاڵىىەەەیایىمپاو یەیوىىادەووىىاەپەەدەتێىبەهەەیدە و اڵىىت ە پەلیپىىاە ی ى ەەتێىىبەسەایىمپاو ی -٥١

 . ر ێس ب 
ە پیەە ەبەوەەێىبەیریپنىتگەەسىتیوێپەایىمپاو یەیەەبەوەڕێىبەا وسیىەایىمپاو یەموىادە   ڕی ە یاپەە -٥٥

 .ەاڵتەبەمەمەوە بەتێ ێبوەایانیمپاو یە ماەیرسو پە  نت
 . تێریەبگەوێەەانیەاڵودماپەەدەتێبكرەیانە ێمل پ وەمودەهە یاەیرسنەدەواەمەبە یاەپەەبەس -٥3
 .ایانیمپاو یە واالیە اڵاەسوەپەڵهەەەەاڵەەەەتێواسەەیولەە مەەەكەیەوێیەچیهەب -٥٤
ەاڵىتەسەتێىبەیىاەیرسنەسە پ ڵەدەمىەیوىلەە مەەە ە رپ ىەدەیماوى ەسد ەەاڵىە(3)ەەیمادەەەەایمپاو ی -٥٢
    .ەدەبكاپەەسددباەە یاوەڵەمامەایمپاو یەتێبەسەەیەمادەمەوەیسد ەەدەد وەەێپەەیاەیرسنەبكا ە بەب
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اۆباااناائماڵهاماتیماگومسااەایاافپا ۆكایكاركرد ایئۆڵافاتیماكرد ێما واخمناتایكا ارجافە:مەچوار
 -: مێراهاتیمترتد

ەیەد ەەبەەەەانیىى یس مەەدە ەتێىىبەوەیمتىىرەیەەدەە ە پاصىىە  ێمل پىى وەج ێىىپە(٢)ەەەەتێىىبەسەایىىمپاو ی -١
 . تێبكرەەپەییاەەتێپو ورە و ەپرەسەلیس م(7)پاەەەییەپ ڵەمە ە رپ ەد
ەیەد ەەبەەەەانیى یس مەدەتێىبەوەیمتىرەیەنى ێپىا ەداڵتە  ىیمە  ێمل پ وەەسە(١٠)ەەەەتێبەسەایمپاو ی -٥

 . تێبكرەەپەییاەەتێپو ورەسە و ەپرەلیس مە(7)پاەەەییەپ ڵەمە ە رپ ەد
ەەەەەییەسىىیا وەیەەبددڕەتێىىبەەدەیەیەبەەدەتێىىبەهەی ووجىىادە ە جىىەدە ەسیا وىىەایىىمپاو یەتێىىبەس -3

ەانیسىىیا وەەیەەیاویىىایمپاو یەدەوە بىىەتێىىبەوەمتىىرەیە٥مە(٢٠٠)ەەەەەییەە جە ەدەتێىىبەوەمتىىرەیە٥م(٥٢)
 . ەیاوییە نتەڵە ایرمێپەەیدەەەسەە
ەیایىمپاو یەیوىادەكیەوێیىەچیهىەبەتێوابەتێلو اڵەڵهەەی پاب ەەەاڵەەە ی ەیوادەوواەپەایمپاو یەتێبەس -٤

ەتێىیرەسەەیەهەە  ەەە ەمەاە اڵتەلێ رەەیەیەیایمپاو یەدەوەوواەدەپەێلو اڵرەڵهەەی پاب ەەەاڵەەە اویب
  .  تێس ب لەەیواد

ەیکىاەەر  ێىعەێ سە داڵە پاو دەدە ێەەهەو نێوەەەەتێپو وەسەوواەپەانیپ هاددەەیدە و اڵت ەیایمپاو ک -٢
 . بل  ەوجامەوەانیپ هاددەەیدە و اڵت 

ە ایىاویمپاو یەەەەكیەەە  ەەەتێىبەهە ەمەاە اڵتەلێ رەەیەهە یبەانیپ هاددەەیدە و اڵت ەیایمپاو ی -٦
ەدەەەەجىىگەەدە و اڵىىت ەییىىاەە ل ووجامىىەوە بىىە ێىىەەهەەیدەەەسە اویىىپ هاددەەیدە و اڵىىت ە اویىىب
 .ەیەهەان ی ە پەلیپاە  ێمل پ وەەیەەیاویایمپاو ی
ە اڵىتەلێ رەەەەكەیە ێدەەستیوێپەانیپ هاددەەیدە و اڵت ەیایمپاو یە پ ڵەمەەیدەیرسوەێووە یىىىاپەە -7

ە پیەە ەبەوەەێىدەبەەەدە و اڵت ە  نتە پیەە ەبەوەەێبەەبەشەنكێپەیانە ێمل پ وە ستیەەەیاەیرسنەد
 . ل ەەبكا یولەوەیپ ەیدە و اڵت 

ەەیدە و اڵت ىىەبەەێوەبەە یەپ ە دە و اڵت ە یاوییە راەڕێەەایانیمپاو یە ەێەپەاڵە وجامل وەوە یاپەە -2
ە بگىرنەەایىمپاو یەوىاالی ەەیەهەان یىبەیانەوكەوادەیاەدەیاەە كاست ەێەەیژویەەە  ەل ەەەیولەوەیپ
ەد ەوەبىىودەوەوىىلەپابەس ەیەدمىىادەەەەە ەو ەەتێىىبەوەاپریىىماوىى ەەە(3پىىاە١)ەەیىىر دەەەیاەیىىسە یەیەمىىاد ب
  . بكا ەەدە و اڵت ە واالیەیس د ەیەوە یبەایمپاو پرەیە كێدەجاەەەدەتێیرەسە ەپودوەەییەپ ڵەم
بىل  ەەوجىامەوەەدە و اڵت ەییاەە ێەەهە یاوەوكەیاەەدەیاەەو نێوەەەكەیەوێیەچیهەبەتێوابەایمپاو ی -٩

 . ێسەەاڵز ەسەەییەپ ڵەمە   رپ ەەبەەەدەد وەەێپەب
ەەوىاپو و ەەەكەیەوێیىەچیهەەبەەدەەەدەسە ێەەهەو نێوەەەەانیپ هاددەەیدە و اڵت ەیبو ەە ایاویمپاو ی -١٠

ەەدەد وەەێپەبەنەبلەوجامەوەانیپ هاددەەیدە و اڵت ەییاەەر  ێعە یاوەدەیاەە ێەەهە یاوەیاەەو نێو
 . ەدەتێیرەسەە پووەانییاوەپ ڵەم
ەپو و ەسەوواەپ(. هتل دپەوە مەەهە ەبلەدپەلە ەیانیپ هادد)ەەدە و اڵت ەیبو ەە ایاویمپاو یەمودەه -١١
ەەبىىل  ەدەوجىىامەوەەدە و اڵىىت ەییىىاەەەیىىر دەیاەیىىسە یبىىەەیەپ ڵەمىىەەەەەیەیەیوىىاالییەدەوەیبىىو ەەەە
 .ەدەتێیرەسەە پووەەییەپ ڵەمەد ەوەبودەوولەپابەەە ەوەایمپاو یەەیدەوا اس ەیرسوەیسد ەەدەد وەەێپەب
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ە ەلیپىاەیىان پاب ەەە ەوەتێىبدەوىوەوەەەاڵەبەەییەدەمىىىادەتێبەهەم(PVI)ە یپنك ەیانەپاصەتێبەس -١٥
  .  ێەەهەەەبەتێب
ەەل ەیىوەدەز ىاێپاەەەەەەوىرخەکە س وىاوەەیژویىەەنیەالەەەە ەیەێیىرە ور ىەەبەتێىبەولەپابەایمپاو یەتێبەس -١3

   .  ە ر دێكوێپەیان  ەەبەاڵ
ە پ ڵەمىە ل وێپەەبەەەە ملەبەتێری ەەسەەاڵوما ەدە اەیسەە ەەهەسەدەوو ەاڵەنی سددەم ە(٥٤٠٠٠٠٠ە) یب -١٤

 . ایمپاو یە یاەیرسنەب
ەە ەەهەوجىاەدەپەسەاڵىەد ەحە(7٢٠٠٠٠)ە یبىەایىانیمپاو یە یىاەیرسوە پ ڵەمىەەیدەیىرسوەێوىوەەیو اڵا -١٢

 . ێری ەەسەەاڵوما ەدەكەدەە اەیس
 -: تێبەسەەدە و ەەەیەیوێیەمەبەتێسەداڵتەبكرەیانە ێپومل وە یاەیرسنەدەواەمەەبە یاەپەەستیوێپ -١٦
  اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە پا ەدەپایسە واەمەبە اڵرەەە-أ

  اەیسەە ەەهەەەاڵە(3٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە پایسەەەەكیەیوەاڵەەەهە بە/اڵ ەەە-ب
  اەیسەسەاڵە جێە ەدپەهە(١٢٠٠)پا ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەكیەیوەاڵەەەهە بە/ەاڵ ەەە-م
 ا:یاراڤامادلاكا ااجۆلامۆامكارگالامتالاكایباركردنامادمگرئەامتاماگومساەایاافپا ۆكە:مەجەێپ
ە(٤)ەەەەیىانە ێمل پ وەیباەە نێیەدەتێبەوەیمترەیەیگرەڵباەهە  ێمل پ وە چێپە(٢)ەەەەتێبەسەایمپاو ی -١

 . ەتێیرەلێپەی و ەپرەیاەەلیس مە(١٠)پاەە ە رپ ەدەیەد ەەبەەەەانی یس مەەدەتێبەەدەەەاڵەبەنەوو ەەپ
ەیەەددبڕەەدە٥م(٥٢)ەەەەەییەسیا وەیەەددبڕەەیەتێبەهەی ووجادە ە جەدە ەسیا وەایمپاو یەتێبەس -٥

 . تێل ەەبیولەوەیپەەیدە و اڵت ە پیەە ەوبەەێبەیاڵ وەەەەەدەتێبەوەمترەیە٥م(٢٠٠)ەەەەەییەە جە 
ەەبەسىتیوێپەنەیەسەیەیڤەدەسەەە یستیج دەەە دیاە ەتێپر وزەەیدە و اڵت ەییاەەەیەەیاویمپاو یەدەو -3

  .   ڵەمەەیدەكرسوێدەووەل نێپە یاپەەوایا ەەەلێمل پ وە ستیە
 ێری ەەسەدەایمپاو یەنە ادەەە اەیسەە ەەهەسەسددەاڵەنی م ەەاڵ(3٥٠٠٠٠٠) یبە  ڵەمە ل وێپە ەاڵوماپ -٤
 . ەێری ەەسەدەایمپاو یەنە ادەەەە اەیسەنی م ەكیەە(١٠٠٠٠٠٠)ە یبە  ڵەمەەیدەیرسوەەێووە ەاڵوماپ -٢
 . ر نیەەدە وەوجومەوە پیەیاەەەاڵەب یاەمەێ پەیاەیرسنەدەواەمەبە یاەپە ل وێپە ەاڵوماپ -٦
 .   ێوەپەەەهە بەتێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەكیەدەەستیبە(٥١٠٠٠)ە یبەەنەسددەپە(٥)پاەەنەپەكیەە(١)ەەەە-أ

 .  ێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەشەی(٦٠٠٠)ە یبە ێوەپەەەهە بەەدەەەاڵەبەنەسددەپە(٥)ەەە-ب
   ێ ێمل پ وەەەهە واەمەبە ل وێپەەەە ملەەاڵوما ەبەیوەدەێری ەەسەدە اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ە یبە-م
 .(یاما)امایمئا ایفارهاباتیماگومساەایاافپا ۆك: مەشەش
ەەەەانیى یس مەەدەتێىبەهەەەیدەەەاڵىە ەتىرەدەبىە(١٢٠٠٠)ەیەەوىكەپە  ێمل پى وە چێىپە(٢)ەتێىبەسەایمپاو ی -١

   . تێیرەسەەپەی و ەپرەیاەەلیس مە(١٠)پاەە ە رپ ەدەیەد ەەب
ەیەەددبڕە٥م(٥٢)ەەەەەییەسىیا وەیەەددبڕەەیەتێىبەهەی ووجىادە ە جىەدە ەسیا وىەایىمپاو یەتێبەس -٥

 . تێبەل ەیولەوەیپەەیدە و اڵت ە پیەە ەبەوەەێبەیاڵ ودەەەەەەدەتێبەوەمترەیە٥م(٢٠٠)ەەەەەییەە جە 
  . تێری ەەسەدەایمپاو یەنە ادەەەە اەیسەنی وو ەەم ەوواەپە(٤0٠٠٠0٠٠٠) یبە  ڵەمە ل وێپە ەاڵوماپە -3
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ەەەە ىاەیسەە ەەهەوجىاەپەسدەدەسددەاڵىەنیى م ەكیەەوواەپە(١0٥٢٠0٠٠٠) یبە  ڵەمەەیدەیرسوەەێووە ەاڵوماپە -٤
  . ێری ەەسەدەایمپاو یەنە اد

 ە:  ێەری ەەسەدەەدە و ەەەیوێیەمەیاەیرسنەدەواەمەبە یاەپە ل وێپە ەاڵوماپ -٢
 .   ێوەپەەەهە بەتێری ەەسەدە اەیە ەسەهەكیەدەەستیبە(٥١٠٠٠)ە یبەەنەسددەپە(٥)پاەەنەپەكیەە(١)ەەەە-أ

 .  ێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەشەیە(٦٠٠٠)ە یبە ێوەپەەەهە بەەدەەەاڵەبەنەسددەپە(٥)ەەەە-ب
ە  ێ ێمل پ وەەەهە واەمەبە ل وێپەەەە ملەەاڵوما ەبەیوەدەێری ەەسەدە اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ە یبە-م
) یفا ااماسای ۆفالائایك ائاتیماگومساەەیاافپا ۆك:ەمەوتەح APPLICATION) ە 
ەیەد ەەبەەەەانیىى یس مدەەتێىىبەوەیمتىىرەیە یسىىەپەیە جىىە  ێمل پىى وە اڵىىە(3٠)ەەەەایىىمپاو یەتێىىبەس -١

 . تێیرەسەەپەی و ەپرەیاەەلیس مە(ە7ە)پاەەەییەم ڵەپە ە رپ ەد
 .  تێبەوەمترەیە٥م(٥٢)ەەەەەییەسیا وەیەەددبڕەتێبەهەی ووجادە سیا وەایمپاو یەتێبەس -٥
ەەیدە و اڵىىت ەییىىاەەەییەوىىاحەا وسیىىەەە یەقەا وسیىىەەیەیىىاەە د وەیىىاەەیاڵىى وەەەەەایىىمپاو یەتێىىبەس -3

   .بل  ەوجامەوەانیپ هادد
 . تێبەهەی(APPLICATION )  مەستیدەاڵەلەپەەبە كرسویولەوەیپە یاوەرێوامەایمپاو یەتێبەس  -٤
ە  ێیىوەد ەبكىا ەیەەوامىاژەتێىبەهەو یهىاپودە سىیە پە پیەە ەبەوەەێىبەیریپنىتگەایمپاو یەتێبەس -٢

 . سەداڵتەوایا ە هاپودوەەینێدەیەە ووجادەەییەسیا و
ەیانییەباەە اوەراێه ەپیەە ەبەوەەێبەەەدەتێبەهەیانە ێمل پ وەەەاڵەەەەییەایمپاو یەیدوادە   ەەتێبەس -٦

  .ەە رپودەوێپەەییەم ڵەپەەیەتێبەایمپاو یەمانەهە ناویدوادوەوادەەدەتێە رپلەدە پ ڵەم
   ێری ەەسەدەایمپاو یەنە ادەەە اەیسەە ەەهەسەدوو ەەاڵەنی سددەم (٥٤٠٠٠٠٠)ە یبە  ڵەمە ل وێپە ەاڵوماپ -7
ەایىىمپاو یەنە ىىادەەەە ىىاەیسەە ەەهەوجىىاەدەپەسەاڵىىەد ەح(7٢٠٠٠٠)ە یبىىە  ڵەمىىەەیدەیىىرسوەەێوىىوە ەاڵىىوماپ -2

 ەێری ەەسەد
 -:تێبەسەەدە و ەەەیەیوێیەمەیاەیرسنەبە یاە ەدەواەمەەیدەیرسوەەێدەووەل نێپە ەاڵوماپ -٩
 ەو اڵاە اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە پایسە واەمەبە اڵرەە-أ

   اەیسەە ەەهەەاڵە(3٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەكیەیوەاڵەەەهە بەاڵ ەە-ب
 -:یاگوەمریفراتیماگومساەایاكا افپا ۆك: ەمشتەه
ەیەد ەەبەەەەانیىى یس مەەدەتێىىبەوەیمتىىرەیە وسىى  ملەوە  ێمل پىى وەە چێىىپە(٢)ەەەەایىىمپاو یەتێىىبەس -١

 . تێیرەسەەپەی و ەپرەیاەەلیس مە(7)پاەەەییەم ڵەپە ە رپ ەد
دەەتێىبەوەمترەیە٥م(٥٢)ەەەەەییەسیا وەیەەەددبەتێبەهەی ووجادە ە جەدە ەسیا وەایمپاو یەتێبەس -٥

 . تێبەوەمترەیە٥م(3٠٠)ەەەەەییەە جە ەیەەەددب
 .ەدە و اڵت ەییاەە وجامل وەوە بەتێبەهە م ەدەوە ولەداڵتەپە ویەالەیریپنتگەایمپاو یەتێبەس -3
  .تێبە ولەداڵتەپە یاوەەجەمەدەەەاڵتاولەێ پەبەانییاوەملوالوسەوە  ێمل پ وەتێبەس -٤
  . بل  ەوجامەپرەوەواالی ە ی ەەییەیاەەەەەەجگەایمپاو یەتێواب -٢
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ەتێىسەەسەوجىامەوەەەە مىلەبەی ااڵىایەیكىاەەێەەدە و اڵىت ە یىاوییە راڕێەەەەایمپاو یە ەێەپەاڵە یاپەە -٦
 . ماو ە(١)ەەیماد بەایمپاو یەواالی ە   رپ ەەب
 . اەیسەە ەەهەسەدەوو ەاڵەنی سددەم ە(٥٤٠٠٠٠٠)ە یبە  ڵەمە ل وێپە ەداڵوماپ -7
ەایىمپاو یەنە ىادەەە ىاەیسەە ەەهەوجىاەدەپەسەاڵىەد ەحە(7٢٠٠٠٠)ە یبىە  ڵەمەەیدەكرسوێووە ەداڵوماپ -2

  . ێری ەەسەد
ە ىاەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ە یبەکانەملوالوسەوەە یمل پ وە کاەکرسنەبە کاە ەدواەمەەیدەکرسوێدووە ل وێپ -٩

 . تێبەس
 -:  ا یئاایلاف ۆئۆیایخم ێكرابایاكا افپا ۆك:مۆیەن 
 .تێبەهە م ەوە ویەالەیریپنگەتێبەسەایمپاو ی -١
ەمترەیە٥م(٥٢)ەەەەەییەسیا وەیەەددبڕەتێبەهەەدەییەەەبەی ووجادە سیا دەوەە مە ەتێبەسەایمپاو ی -٥

 .تێبەوەمترەیەە٥م(٤٠٠)ەەەەەییەە جە ەیەەددبڕەەەدەتێبەو
ە ە رپ ىەدەیەد ەەبەەەە  یس مىەەدەتێىبەوەیمتىرەیە پەلیپاە  ێمل پ وەستیبە(٥٠)ەەەەتێبەسەایمپاو ی -3

 . تێیرەسەەپەی و ەپرەیاەەلیس مە(ە7ە)پاەەەییەم ڵەپ
 . ەدەەەسەەەەتێس ب ەیانە ێپومل وەەەاڵەەەایمپاو یەیوادەد ە  ەەتێبەسەایمپاو ی -٤
 .تێبەهە یهاپودوە سیە پە پیەە ەبەوەەێبەیریپنگەتێبەسەایمپاو ی -٢
ەایىىمپاو یەنە ىىادەەەە ىىاەیسەە ەەهەسەوىىو ەەاڵىىەنیىى سددەم ە(٥٤٠٠٠٠٠)ە یبىىە  ڵەمىىە ل وێىىپە ەاڵىىوماپ -٦

 . ێری ەەسەد
ەایىمپاو یەنە ىادەەە ىاەیسەە ەەهەوجىاەپەسدەاڵىەد ەحە(7٢٠٠٠٠)ە یبىە  ڵەمىەەیدەیرسوەەێووە ەاڵوماپ -7

 . ێری ەەسەد
 -:تێبەسەەدە و ەەەیەیوێیەمەیاە ەدەواەمەبەەەیدەیرسوەەێدەووەل نێپە ەاڵودماپ -2
  اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەلێمل پ وە واەمەبە اڵرەەەە-أ

  اەیسەە ەەهەەاڵە(3٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەكیەیوەاڵەەەهە بەاڵ ەەە-ب
 : اناماقوئاباەخكارمنێمادوارمنارفا  افاتیماگومساەایاكا افپا ۆك: ەیەمد
  تێبەەدەیەیەدەبەتێبەهە٥م(٤٠٠)ەیەەددبەڕبە ە جە ەەدە٥م(٥٢)ەیەەددبەڕبە سیوواەتێبەسەایمپاو ی -١
ەانیىپىا ەە  ىیمەانیىپىا ە)ەتێىبەوەیمتىرەیەەێیرە  ێمل پ وەە جێدەپەستیبە(٥٢)ەەەەتێبەسەایمپاو ی -٥

 . تێیرەسەەپەی و ەپرەیاەەلیس مە(١٠)پاەەەییەم ڵەپە ە رپ ەدەیەد ەەبەەەانی یس مەەدە(ە پاکس
 .تێبەهەەییەیاەە نیوااڵاە پیەە ەبەوەەێبەیریپنگەتێبەسەایمپاو ی -3
ەییىاەەەیەکىانەژیە کە-کىانەەماوگەاە-ەکانەقوپابااوەە  ەەەەییەاڵتەلێ رەەەەكەیە ێدەایمپاو یەتێبەس -٤

  . بكا ەل ەیولەوەیپە ویەالەەبەشەنكێپەس  ەسەوجامەوەە  ەە
ەدەز ىاێپاەەەوىرخەەە یرسوىەیاەیىسەەیژویىەەنیەالەەەەەیەتێىبەەدە و اڵت ە ور ەیولەپابەتێبەسەایمپاو ی -٢

 . ی ااڵایە یەبەە ەەتێری ەەسەوێەەەی ام ەڵێبەەاڵتەبەمەمەوە س ور دنەبەە یانەق
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ەیپىرەواالی ەكەیەوێیەچیهەەبەتێوابەەیر دەیاەیسە یبەەییەپ ڵەمەەەەەیەیەیواالیەدەەەەجگەایمپاو ی -٦
ەتێىىبەسەەیاەبكىىا ەدەیىانێڵەهەەەەەتێىىوابەدەیاەییىتە ە  ردپىىە پەلیپىىاەەبىل  ەبەوجىىامەوەەدە و اڵىت 

 . ێس ب رەیانە ێمل پ دەوەسیا وە یپاب ەەەاڵەەەەە رپودەوێپەەییەپ ڵەمەەیەەیناواویوادوەدەوەمانەه
 ىرد ەەەیوێیىەەبە(ەە نەەمىاولەدەاە ىلیاە نێدە وەانیىقوپابە)ەەیدە و اڵىت ەییاەەەیەهە یبەایمپاو ی -7

 .  ێەەهە یاوەوكەدیاەەیاەەو نێوەەبل  ەەەوجامەو
ەایىىمپاو یەنە ىادەەەە ىاەیسەە ەەهەسەدەوىو ەەاڵىىەنیى سددم ە(٥٤٠٠٠٠٠)ە یبىىە  ڵەمىە ل وێىپە ەداڵىوماپ -2

  ێری ەەسەد
ەایىمپاو یەنە ىادەەە ىاەیسەە ەەهەوجىاەپەسدەاڵىەد ەحە(7٢٠٠٠٠)ە یبىە  ڵەمىەەیدەكرسوێووە ەداڵوماپ -٩

  . ێری ەەسەد
 -:ێتبەسەەدە و ەەەیوێیەمەب.ەیاەیرسنەدواەمە یاەپەەیدەكرسوێدەووەل نێپە ەداڵوماپە -١٠
 ەو اڵاە اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە پایسە واەمەبە اڵرەەە-أ

 ەو اڵاە اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)پا ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە واەمەبە اڵرەەە-ب
   اەیسەە ەەهەەاڵە(3٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە پایسەەەەكیەیوەاڵەەەهە بەاڵ ەەە-م
  اەیسەسەاڵە جێدپەە ەەهە(١٢٠٠)پا ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەكیەیوەاڵەەەهە بەاڵ ەەەە-س
ەرىىىاێهەە پیەە ەبەوەەێىىىبەەەەدەتێىىىبەهەیىىىانە ێمل پ وەەەاڵىىىەەەەییەایىىىمپاو یەیدەوىىىادە  ىىى ەەتێىىىبەس -١١

ەەییەمىىى ڵەپەەیەتێىىىبەایىىىمپاو یەمىىىانەهە نىىىاویوىىىاددەوادوەەدەتێىىىە رپلەدە پ ڵەمىىىەیىىىانییەباەە او
 .ەە رپودەوێپ

 -:تماگومساەایكا تیافرمەاراسالایباەرگا ایكالفڕیاایاكا افپا ۆكایكا یااەزاڕێماەرجافە:مەهەازدی 
ەەادیمپاو یەیگاەێەەەەتێبەسەز ایانێپاەەەەەەدە و اڵت ە یاوەوامر ەەەەاڵەیرسنەەەكالمڕیە كێیاەەمودەه -١

  . تێبلەەوجامەو
ەیسددجىاەە٥م(٥٢)ەەەەەییەەەددبڕەمەیە وىیەالەەبەەیەتێىبەهەید ووجىادە ەێىە سیا وەەبەسەایمپاو ی -٥

 .تێبەوەمترەی
ەەیدەدیرسواڵبەیوەدەتێوەەوەسە  نتە پیەە م یە تیەەس بەدەوەەیوێوو ەوەەەەیانەكالمیەەتێبەس -3

 . ەە جەمەەە كێپەبابەەەهەانیەە م یەەبەانیەپاكەوادەەە ولنەبەانیەەجەوابە  یوواڵەانیەە ێد
 . تێل بێپە ە پوولەدەپە یاوەەجەمەتێبەسەتێیرەسەسەداڵتەیەەیكالماوڕیەدەو -٤
ەەییەمى ڵەپەتێبەسەەیەمادەدەوەیسد ەڵەسددەاڵاە(٥)ەەیمادە بەایانیمپاو یە یاەیرسنەبە پ ڵەمە ل وێپ -٢

 . ەدەتێبكرەپاە
 ەە ولەداڵىتەپە پىەە ەە ەدە وىاد ە پىەە ەەدە)ە یاوەل ەیىولەوەیپەەویەالەیریپنىتگەایمپاو یەەستیوێپ -٦

 . تێ ێبوە(ەز اێپاەەی ەەووداڵر دەی س ە ە  پای اڵتەو
  . تێیرەسە یاوەیاەەیرێل ەەوادسیولەوەیپەەیدە و اڵت ەەبەەێوەبەە یەپ ەەنیەالەەەەایمپاو ی -7
  . س ە یاوەیاەەەیوێوو ەوەەەەەدە و اڵت ە یاوییە راڕێەەبەەبەولەپابەتێبەسەایمپاو ی -2
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ە یهىىىەەتێىىىبەسەد ەوە ەەادیىىىمپاو یەنیەالەەەەیىىىانییە راڕێە كڵی ىىىاەەەهە یرسوىىىەێڵنىىىێپە یىىىاپەەە -٩
  . ەدەبودیرسوەەەقە بەایمپاو یەی ااڵایە كێمااەچیهە بودوەوەە  ەەەەیەپ ڵەمەەیدەیاولوەوەڵه
 . تێبەهەەدە و اڵت ەییاەدباەەەەاڵەەە( اڵ ل)ە  ێەەوەیەەگییاەەكالمڕیە پەبابەتێواب -١٠
  . تێل بێپەییوەسە ەماوەكالمڕیەەیدەدیرسواڵبەتێبەس -١١
 . یرسنەكالمڕیەیبو ەەەەتێبەولەپرەلیپاەەایمپاو یەتێبەس -١٥
ە یىاپەەەە(ەیدەعى ەدەمەیمىاسە)ە كێاویىەەەەهەەەەەدییەااڵایەیددڕەەەەتێبەسەاەیەپراڵەبە ی ەایمپاو ی -١3

  .  ێە جەچیهەەبەیەپرسەوەەبە ەە ەەدەەدە ا ەسەانیپ هاددەەبەەیاەیرسنەی
ە پەحكىومە پیەە م یىەیبىاەکاەدیاەدە پىەە ەەدە یاوەیی راڕێدەەااڵایەەبەەبەولەپابەتێبەسەایمپاو ی -١٤

 . ی كایولەاڵە مااەەبەەەە ملەبەڵ دە وماە اویبەیكاەێیرە  اوێهەیاەەبە یاپەەیوەساڵتانەەە رێەەه
  . تێبەهە یاوەكالمیەە یپاب ەەەاڵەەەایمپاو یە ی  وادەدەەەتێبەس -١٢
ە ەمىەاە پ ڵەمىەتێىبەسەەدە و اڵىت ە یىاوەوامر ەەەەاڵىەیرسنەبكىا ەەەكالمیەەییاەەكیەایمپاو یەەەه -١٦

 . ەدە و اڵت ە  نتەبەەێوەبەە یەپ ە/اولنەی ەدەدە و اڵت ە پەە ەەدەنیەالەەەتێبەهە یاەیرسو
 . ێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەسەوو ەاڵەنی سددەم ە(٥٤٠٠٠٠٠)ە یبە  ڵەمە ل وێپە ەاڵوماپ -١7

 (:3)ماددەى 
 -: تماگومساەایكا اەگا وسە:مەکیە 

ەەەە ێىەەهەەیدەوىادەەەەدە و اڵىت ەوىاالی ە س وىەوجىامەوەەبەەاڵىتەلەڵهەەلە دێپە  ڵەمە یەیەەە دەس م
ەیا وە ەیارە-ە و اەەەپە یسەپە-ە دپەوە مەەهەبە-ەر ێ ە اڵت دەپەلەدەپەلەیە-ەانیپ هاددە)ە یاوەبو ە

ەەیدە و اڵىت ە-ە ەلیاپىە  ێمل پى وە ل وێىیرەبە-ەە نەەمىاولەدەاەانیىدەقوپابە لیاە نێ وەەیدە و اڵت ە-
 (. مەەەبەەبەەدە و اڵت -ەەەدەەەدەپەە واژ

 -:كاناەگا وساۆباتماگومساەایفۆڵائاتیماكرد ێما واخمناتاۆباكانااگشااارجاف: مەدوو 
ە بەیانەوكەیاەدەیاەەەەەەدە و اڵت ە یاویەپیەە ەبەوێەەبەەبكا ەبەشەنكێپەیس د یاەەتێبەس د یاەەس -١

ەدەدە و اڵىت ە  نىتە پیەە ەبەوەەێىبە بىەەیدەەەیىرسوەیاەیرسنەسد پرەبە م ڵەپە ە رپ ەدە اڵتەبەم
 . ی پاەەەاڵەیولەە مەەە ە رپ ەدە اڵتەبەمەبە ەە ەەد
 .تێیوەساڵتانەبە رێەەهەینتودیس وە ەتێبە ر قێعەەیوامەە ەەەیگرەڵهەتێبەسەە گیوواڵەنە اد -٥
 .تێبەهەی ووجادە ە جەدە ەسیا وەتێبەسەە گیوواڵ -3
دەەسیا وەەەاڵەەەیو اڵر دەڵهەەیدە و اڵت ە واالیەیە جە دەوااڵاولوەیاەیە وە یپاب ەتێبەسەە گیوواڵ -٤

 .تێبەهەەییەە جە 
 .تێبەهەیە ەقە/ەز اێپاەە نیوااڵاە پیەە ەبەوێەەبەیریپنتگەتێبەسەە گیوواڵ -٢
ە اڵىىەیەەپىایە پىىەە مەسە بىاجە پیەە ەبەوێىىەەبەەەە پىایە اڵىىتەوەیریپنىتگەتێىىبەسەە گیوواڵىەنە ىاد -٦

 . ەتێ ێبو
ە  ێیىوەد ەبكىا ەیەەوامىاژەتێىبەهەم هىاپودوە سىیە پە پیەە ەبەوێىەەبەیریپنتگەتێبەسەە گیوواڵ -7

 .یا اسەداڵتەوە هاپودوە دە راتەە ووجادەەییەە جەدە ەسیا و



 

 672( العدد) ذمارة  17  

 

62/16/6261 

ەێوىوەەییەمى ڵەپەتێبەسەەیەمادەدەوەی ەسد ەتێیرەلێپەییاەە سددەاڵاە(٥)ەەیمادە بەە گیوواڵە م ڵەپ -2
  ەدەتێبكر

ل ەەیىەوىلەوەیپەەیدە و اڵىت ە پیەە ەبەوێىەەبەیوا ىاس ەەەییە ێیوە  یە  ە یاپەەەەتێبەسەە گیاڵدوو -٩
 .ەییەپاەەە ێیوە  یپنك ە اڵتەبەمەەبەەدەبكاپ

 .یەوە ەقەەیدەیرسوە مااەە گیوواڵ -١٠
ەەدەبكاپەێووەەییەپ ڵەسددەماو ەمە(٥)ەەیمادەەەەتێبەسەەییەپ ڵەمە ەوودوەاڵەبە یاپەەەەە گیوواڵ -١١

ەەیژویىىىەەە  ەەە یىىىەهادبەەبەد ەوەەدەیىىىرسەوەێوىىىوەەییەپ ڵەسددەماوىىى ەمىىىە(٥)ەەیمىىىادەەەەە ەوەەد
ەە گیووداڵىەەە ەوەەكىاە وێەەمەوەیسد ەتێى رەس سەەییە گیووداڵىەەیانەوكەوادەیاەدەیىاەە كاست ێە
 . ەدەتێیرەسەە پودوەەییەپ ڵەمەد ەوەبودەوەولەپاب

وىادەەكەیەبەتێىوابەیان  ەەبەاڵىەەل ەیىوەەەەانیىەاد ەیىجەیز اێسددەپاەەەەەكەیە گیووداڵەەە جەمودەه -١٥
 . تێبەهەانیوادەكیەەتێوابەەد پەنەیاەبك

 .یر دەبكا ەەغەسەقەییاەەە گیوواڵەتێواب -١3
 . ێس ب ەانییاوە ێمل ووپەەەاڵەەەە گیوواڵەیوادەدە   ەەتێبەسەە گیوواڵ -١٤
 . تێە وا ەە گیووداڵەیوادەەكەیەوێیەەچیهەەب -١٢
ە ەوىودوەسەەەاڵىەبە اڵاەەاڵە(3)ەەیەتێیرەسەە گاویووداڵەدەوە بەوواەپەلە دێپێەەیەەبەوێەەبە   ڕی  -١٦

 . ەڕێتپێپەانەییەپ ڵەمە ەماوەا
 . بكا ەەییەپ ڵەمە اڵاەسوەپەڵهەیس د ەیەوە یبەكەیە گیووداڵەچیه -١7
ە یت ەدەارە  ییەا وسیەنەبلەێیرەبەانییاوەپ ڵەمەكیەوێیەیچهەەبەەدە و اڵت ە یاوە گیوواڵەتێواب -١2
 . ەەدە ێیرەسە ەپووەەییەپ ڵەمەەدەد وەەێپەەبەەنەبكەەوێپ

 -:انائاڵهاماتیماگومساەاایەگا وس: ێیەمس 
ەەدە٥م(٥٠)ەەەەەییەسیا وەیەەددبڕەێە جەەدەبەتێبەهەی ووجادە ە جەدە ەسیا وەتێبەسەە گیووداڵ -١

 . یگوە ەپە زمەید دەپەە  ەەەتێبەوەمترەیە٥م(٤٠٠)ەەەەەییەە جە ەیەەددبڕ
ەییىىاەەەكر دیاەیىىسە یبىىەەییەپ ڵەمىىەەەەیەەی ێسددەیىىوەدەوەو نێىىوەەەەووىىاەپەەیەهە یبىىەە گیووداڵىى -٥

   . بل  ەوجامەوەەدە و اڵت 
ەانیىو وێوە٥م(3٠٠)ەمەیە وىیەالەەبەانیىپ هاددەەیدە و اڵىت ە یاوە گیووداڵە ە جەدە ەسیا وەتێبەس -3

 . سددەب ەكەیەەەەد پەتێب
  یانییە نتەڵە ایرمیدەپەە مە ەەی ەسددەەب ەە(١)ەەدە و اڵت ە یاوە گیووداڵە ە جەدە ەسیا وەتێبەس -٤
ەیمتىرەیەی( پایسىەا وسیىەنى ێاڵت)یەە جىەیگىرەڵهەەەاەوە  ێمل پى وەەپاەسە(١٢)ەەەەتێبەسەە گیوواڵ -٢

 . تێیرەلێپەی و ەپرەیاەەلیس مە(7)پاەەەییەم ڵەپە ە رپ ەدەیەد ەەبەەەەانی یس مەەدەتێبەو
ەەەە ویەالەەدە و اڵت ە یاویییە راڕێەەەەانیپ هاددەەیدە و اڵت ە یاوە گیووداڵە یرسوە ەێەپەاڵە یاپەە -٦

ە یاوەوكەوىىادەیىىاەدەیىىاەە كاسىىت ێەەەیژویىىەەە  ەەە(ەدە و اڵىىت ەبەەێىىوەبەە یەپ )ل ەەیىىولەوەیپ
ە اڵىىىتەبەمەەبەەدە و اڵىىىت ە  نىىىتە پیەە ەبەوەەێىىىبەەیدەوا ىىىاس ەیرسوەەبەتێاڵىىىتەلەڵهەەیەاڵىىى ودە
 .ە گیوواڵە س  ست 
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  . تێ ێیاەەبوەەبە ەلیپاە  ێمل پ وە یە جەچیهەبەیەوە یبەە گیووداڵ -7
ەدەوەەدەتێىىىواسەەانیىىىپ هاددەەیدە و اڵىىىت ەەی گیووداڵىىىەەیىىىاەیرسنەبە پ ڵەمىىىەكەیەوێیىىىەچیهىىىەب -2

 . سە دنەنترێپەەیەەیەپاو ڵەمەدەوەەیدەیرسوەێووە بەوواەپەشەدەەەاڵەەیاویی راڕێ
ە ىىاەیسەە ەەهە چێىىپەاتىىادەدحەسەاڵىىەەەاڵىىە(37٢٠٠٠) یەبىىەە گیوواڵىىە مىى ڵە ەەبىىەەیدەكرسوێوىىوە ەاڵىىوماپ -٩

 .تێری ەەسەد
 : ەدە و ەەەیەیوێیەمەیاەیرسنەبەە یاە ەدواەمەەیدەكرسوێووە ەداڵوماپ -١٠

 ەو اڵاە اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)دەپا ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە پایسە واەمەبە اڵرەەە-أ
  اەیسەە ەەهەەەاڵە(3٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە پایسەەەەەكیەیوەاڵەەەهە بە/اڵ ەەە-ب
   اەیسەسەاڵە چێدەپەە ەەهە(ە١٢٠٠ە)ەەەەەەەەەەەەپا ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەكیەیوەاڵەەەهە بە/ەاڵ ەەە–ەم

 : لاماتالاكااتیماگومساەاایەگا وس: ەمچوار 
ەەیدەوىادەەەەووىاەپەلەدەپەلەیەەیدە و اڵىت ەییىاەە وجامىل وەوەەبەەاڵىتەلەڵهەەیە گیوواڵىەەە جەمەو -١

 . لە لیاە ر قێعە یاوەیاەەەیوەساڵتانەدە رێەەه
ەنەوىو ەەپە(٤)ەەەەانیىباەە نێیەەدەتێبەوەیمترەیەیگرەڵباەهە  ێمل پ وە چێپە(٢)ەەەەتێبەسەە گیوواڵ -٥

 .تێیرەلێپەی و ەپرەیاەەلیس مە(١٠)پاەەەییەپم ڵەە ە رپ ەدەیەد ەەبەەەەانی یس مەەدەتێبەوەمترەی
ەیاڵى وەەەەە٥م(٥٠)ەەەەەییەسىیا وەیەەددبڕەەیەتێىبەهەی ووجىادە ە جەدە ەسیا وەە گیوواڵەتێبەس -3

  .تیبەەە یەقەا وسیەز اێپاەە د وەیاە
ەەیاوڵیدەاڵىاەلێىمل پ وە  ڕیاىوێەە پ ڵەمىەەدەتێىیر بە بەانی (PVI)  ستێپەانییاوە ێمل پ وەتێبەس -٤

 .ەدەتێیر بەەپاە
 :ەدە و ەەەیەیوێیەمەبە ە رپ ەدە اڵوماپڕ -٢

 . تێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەسەاڵەەشەدەیەنی م ەكیەە(١٦٠٠٠٠٠)ە یبە  ڵەمە ل وێپە ەاڵوماپ-أ 
ە.تێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەسەاڵەچ ێپە(٢٠٠0٠٠٠)ە یم ڵە ەەبەەیدەكرسوێووە ەاڵوماپ-ب
 :ەدە و ەەەیەیوێیەمەبەتێللەێپەانییاەیرسوە واەمەدەیاەپەەستیوێپ -٦
 .تێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەكیەدەەستیبە(٥١٠٠٠) یبە وەپە(٥) ەنەپە(١)ەیباەە  ێووپوملە بە-أ

 .تێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەشەیە(٦٠٠٠)ەاسیەە كێوەپەەەهە بەەدەەەاڵەەبە وەپە(٥)ەیباەە  ێمل پ وە بە-ب
 .تێری ەەسەدەەو اڵاە اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ەگرەڵباەهە  ێمل ووپە واەمەەبە اڵرەەە-م
 -:( یام)مااایمئا ایفارهاباتیماگومساەاایەگا وس: ەمجەێپ
ەانیى یس مەەدەتێىبەوەمتىرەیەەەدەەەاڵەەترەبە(١٢٠٠٠)یەەەوكەپە  ێمل پ وە چێپە(٢)ەەەەتێبەسەە گیووداڵ -١

 تێیرەلێپەی و ەپرەیاەەلیس مە(١٠)پاەەەییەم ڵەپە ە رپ ەدەیەد ەەبەە
ەەیاوڵیدەاڵىاەلێىمل پ وە  ڕیاىوێەە پ ڵەمىەەدەتێىیر بە بەانی PVI)) ەستێپەانییاوە ێمل پ وەتێبەس -٥

   . ەدەتێیر بەەپاە
ەیەەددبڕەەدە٥مە(٥٠)ەەەەەییەسىیا وەیەەەددبەتێىبەهەی ووجادە ە جەدە ەسیا وەتێبەسەە گیووداڵ -3

 . تێبەە ەقەا وسیەز اێپاەە د وەیاەەیاڵ وەەەەەتێبەوەمترەیە٥مە(٢٠٠)ەەەەەییەە جە 
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ە وىىیەالەە  ەەەتێىىبەهەیە ەقە/ز ىىاێپاەەیوىىلەە مەمىى ڵە ەەەە ە رپ ىىەدە یىىاپەەەەە گیووداڵىىەەسىىتیوێپ -٤
 .و نیسە  نتەبەەێوەبەە یەپ ە/ەاولنەیدە ەەدە و اڵت ە پەە ەەدە/ل ەەیولەوەیپ
 :ەدە و ەەەیەیوێیەمەبە  ڵەمە ە رپ ەدە ەاڵوماپ -٢
 .تێری ەەسەدە اەیسەنی سددەم ە(٥0٠٠٠0٠٠٠) یم ڵە ەەبە ل وێپە ەاڵوماپە-أ

 .تێری ەەسەدە اەیسەە ەەهە چێدەپەستیدەبەسەاڵەشەیە(٦٥٢0٠٠٠)ە یم ڵە ەەبەەیدەیرسوەێووە ەاڵوماپە-ب
ەەیەیوێیىىەمەبەتێىىریەبگەوێەەانیەاڵىىوماپەەدەتێىىبكرەانیىىیاوە ێمل پ وە یىىاەیرسنەبىىە یىىاەپەەسىىتیوێپ -٦

 -:ەدە و ە
 .تێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەكیەدەەستیبە(٥١0٠٠٠) یەبە وەپە(٥) ەنەپە(١)ەیباەە  ێمل پ وە ب -ەأ
  .تێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەشەیە(٦0٠٠٠)ەاسیەە كێوەپەەەهە بەەدەەەاڵەەبە وەپە(٥)ەیباەە  ێمل پ وە بە-ب
 .تێری ەەسەدەەو اڵاە اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ەەلێمل پ وە واەمەبە ەاڵرە-م
 (APPLICATION)  یفا ااماسای ۆفالائایك ائاتیماگومساەاایەگا وسە:ەمشەش
ە ە رپ ىەدەیەد ەەبەەەەانیى یس مەەدەتێىبەوەیمتىرەیە یسەپە  ێمل پ وەستیبە(٥٠)ەەە گیوواڵەتێبەس -١

 تێیرەسەەپەی و ەپرەیاەەلیس مە(ە7ە)پاەەەییەم ڵەپ
ەیەد ەەبەەەەانی یس مەەدەتێبەوەیمترەیە پایسە  ێمل پ وەەسە(١٠)ەتێبەسەە گیوواڵەیانیەواحەە دەقەەە -٥

 تێیرەلێپەی و ەپرەیاەەلیس مە(7)پاەەەییەم ڵەپە ە رپ ەد
  .لەوتر یەیژددەەەد( APPLICATION) ەمەستیدەاڵەلیبا مەكەدەتێبەهە كرسویولەوەیپە یاوەرێوام  -3
ە سىىىتیل دێپەە  ەەەتێىىىبەوەمتىىىرەیە٥م(٥٠)ەەەەەییەسىىىیا وەیەەەددبەتێىىىبەهەی ووجىىىادە سىىىیا و -٤

 . یگوە ەپە زم
ەەییەە جەد ەسیا وە  ێیوەد ەبكا ەیەەواماژەتێبەهە یهاپودوە سیە پە پیەە ەبەوێەەبەیریپنتگ -٢

  .سەداڵتەوایا ە هاپودوە دە راتەە ووجاد
یاەبكىا ەەەە رپىودەوێەەەییەپ ڵەمىەەیەەی ێیىوەدەوە د وەیىاەەیاڵ ىىىوەەەەەەیەهە یبەوواەپەە گیوواڵ -٦

ەەیدەیرسوەسددبىاەەەەەەدەەژڕەە(١٢)ەەیمىادە بىەەییە گیوواڵىە س  سىت ەبەتێسەەاڵىز ەسەەدەد وەەێپەب
 . ەدەتێیرەسەە پودوەەییەپ ڵەمەد ەوەەیییەەێەپەاڵ

 . تێ ێبوەیاەەبە ەلیپاە  ێمل پ وەكەیەوێیەچیهەەبەتێوابەە گیوواڵ -7
 -: ەدە و ەەەیەیوێیەمەبەە گیوواڵە یاەیرسنەبە م ڵەپەەیدەكرسوێدەووەل نێپە ەاڵوماپ -2
ە.تێری ەەسەدە  ڵەمە ل وێپە بە اەیسەە ەەهەسەسدداڵەنی م ەكیەە(١0٥٠٠0٠٠٠)ە یبە-أ

 . تێری ەەسەدە  ڵەمەەیدەكرسوێووە بە اەیسەە ەەهەوجاەدەپەسەاڵەد ەحە(7٢٠0٠٠٠)ە یبە-ب
ەەیەیوێیىەمەبەتێىریەبگەوێەەانیەاڵىوماپەەدەتێىبكرەانیىیاوە ێمل پ وە یاەیرسنەبىە یاەپەەستیوێپە-م

 -:ەدە و ە
 ەو اڵاە اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە پایسە واەمەبە اڵرەە -١
     اەیسەە ەەهەەاڵە(3٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەكیەیوەاڵەەەهە بەاڵ ەە -٥
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 -:یاگوەمریفراتیماگومساەاایەگا وس: ەموتەح
 (ەمەپە-ە ل ەیبرە-ش  ەو)ەەیدە و اڵت ەەبەەپەلیپاەەیە گیوواڵەمەوەییاە
 -:ەدە و اڵت ەی وە ەایارە یاوە گیوواڵەەبە  ڵەمە ل وێپە یاوەەجەم
ە اڵىتەبەمەەبكىا ەبەەیەدەواڵى ەەیدە و اڵىت ە پیەە ەبەوەەێىبەەبەشەنىكێپەیس د یاەەتێبەس د یاەەس -١

  .یاەیرسنە پ ڵەمە ل وێپ
ەیەەدەەددبە٥م(٥٠ە)ەەەەەییەسىیا وەیەەەددبەتێىبەهەی ووجىادە ە جىەدە ەسیا وىەتێىبەسەە گیوواڵ -٥

 .تێبەوەمترەیە٥م(٥٠٠)ەەەەەیەە جە 
 .ە گیوواڵەییاەە وجامل وەوە بەتێبەهە م ەوە ویەدەالە ولەداڵتەپە ویەالەیریپنتگەەستیوێپ -3
  .تێبە ولەداڵتەپە یاوەەجەمەەدەاڵتاولەێ پەبەانییاوەمپوالوسەوەەستیوێپ -٤
  .ەبەوەیمترەیەمپوالسەوە(٢)ەەەەە گیوواڵەتێبەس -٢
 تێیرەلێپەیو ەپرەیاە ەلیس مە(7)پاەەەییەم ڵەپە ە رپ ەدەیەد ەەبەەەیانەمپوالاڵەوە  ێس مەتێبەس -٦
ە بىەەدەێریى ەەسەدە ىاەیسەە ەەهەسەاڵىەیىتەهە(2٠٠0٠٠٠)ەیبىرەە گیوواڵىە مى ڵە ەەبىە ل وێپە ەاڵودماپ -7

 . ێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەوجاەدپەسەسدداڵە(٥٢٠٠٠٠).ە  ڵەمەەیدەكرسوێوو
 . ر نێیواەەبەێبلەەەدە و اڵت ە یاەیرسنەدەواەمە یاەپەتێبەس -2
  ا یئاایلاف ۆئۆیایدم اێكراباایەگا وسە:ەمەشتەه
 -:  ڵەمە ل وێپە یاوەەجەم 
 . تێبەهە م ەوە ویەالەیریپنتگەتێبەسەە گیوواڵ -١
ەیەەدەەددبە٥م(٥٠ە)ەەەەەییەسىیا وەیەەەددبەەیەتێىبەهەی ووجىادە سیا دەوەە مە ەتێبەسەە گیوواڵ -٥

  .تێبەوەمترەیە٥مە(٥٠٠)ەەەەەیە ر ج
ە ە رپ ىەدەیەد ەەبەەەەانی یس مەەدەتێبەوەمترەیە  ێمل پ وەەسە(١٠)ەەەەمەیە ویەالەبەتێبەسەە گیوواڵ -3

 تێیرەسەەپەی و ەپرەیاەەلیس مە(7)پاەەەییەم ڵەپ
 . ێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەسەدەوو ەەاڵەنی سددەم (٥٤٠٠٠٠٠)ە یبەەبەە  ڵەمە ل وێپە ەاڵوماپ -٤
 .ێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەوجاەپەسدەاڵەد ەح(7٢٠٠٠٠)ە یبە  ڵەمەەیدەیرسوەەێووە ەداڵوماپ -٢
 -:ەدە و ەەەیەیوێیەمەیاەیرسنەبە یاە ەدەواەمەەیدەیرسوەەێدەووەل نێپە ەداڵوماپ -٦

  ەو  اەاڵایسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەلێمل پ وە واەمەبە اڵرەەە-أ
  اەیسەە ەەهەەاڵ(3٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەكیەیوەاڵەەەهە بەاڵ ەەە-ب

 -:  اناماقوئاباەخكارمنێمادوارمنارفا  افاتیماگومساەاایەگا ومس:ەمۆیەن
  تێبەەدەیەیەدەبەتێبەهە٥م(٤٠٠)ەیەەددبەڕبە ە جە ەەدە٥م(٥٢)ەیەەددبەڕبە سیوواەتێبەسەە گیوواڵ -١
 .  یاەەبكا ەەدە و اڵت ە یاوە ێهەەەەە گیووداڵە یاوە ێمل پ وەتێواب -٥
ەیمتىرەیە( پایسىەانیىپاسەە  یمەانیپاسە)ەیە جە  ێمل پ وەچ ێدەپەستیبە(٥٢)ەەەەتێبەسەە گیوواڵ -3

 .تێیرەلێپەی و ەپرەیاەەلیس مە(ە2ە)پاەەەییەم ڵەپە ە رپ ەدەیەد ەەبەەەەانی یس مەەدەتێبەو
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 .تێ ێل ەەبویولەوەیدەپە م ەوە ویەالەیریپنتگەتێبەسەە گیوواڵ -٤
ەز ىادێپاەەەوىرخەەە یرسوەیاەیسەەیژویەەنیەالەەەەەیەەیدە و اڵت ە ور ەەبەتێبەولەپابەتێبەسەە گیوواڵ -٢

 .ی ااڵایە یەبەەەەتێری ەەسەوێەەەی ام ەڵێبەەاڵتەبەمەمەوە س ور دنەبەە یانەق
ەیپىرە واالیەكەیەوێیەچیهەبەتێوابەەیر دەیاەیسە یبەەیەپ ڵەمەەەەەیە ی ە واالیەەەەەجگەە گیوواڵ -٦

 .بل  ەوجامەوەەدە و اڵت 
ەەەەەلە دێىىىپەەگێىىىەەەیەە ێیىىىاەبوەبەەییە گیووداڵىىىە ی ىىى ەەووىىىاەپەەیەهە یبىىىەە گیووداڵىىىەنە ىىىاد -7

  .تێبلەەەیە ێمل پ وەەیدەنێپەیە اەسەەەاڵەەەوواەپەتێبەسەەدەیانیەباەە اوەراێهە پیەە ەبەوێەەب
ەە  ەەە وگەمىىىىاهەهەەبەیان  ەەبەاڵىىىىەەل ەیىىىىوەز ىىىىادێپاەەەیدە و اڵىىىىت ە یىىىىاوییەپیەە ەبەوێەەب -2

ەەیدە و اڵىت ە بىەسىتیوێپە زمیكىاویمە س وىاوەەبەاڵىت ەلەڵهەەیەاڵ ودەەەیەسەەدەپە پیەە ەبەوێەەب
  .ەیەاڵ ودەەەەە لیاە نێدە وەانیقوپابەە نەەماولەا
ەد وىىاد ە پىىەە ەەدەدەدە و اڵىىت ە پىىەە ەەدە یىىاوییە راێ نىىتەەەەبەتێىىبەوىىلەپابەە گیووداڵىىەتێىىبەس -٩

ەە پىووە پىاەوااڵىتەتێىسەەسەوجىامەوەیەەە مىلەبەی ااڵایەیكاەێەەەدەد وەەێپەەب.ەەەسەەدەپە پەە ەەد
 . ەییەپ ڵەمەەیدەیرسو

ە(ەانیىىدەقوپابە ىىلیاە نێدە وەە نەەمىىاولەاە)ەەیدە و اڵىىت ەییىىاەەەیەەیپاصىىاوەدەوەیىىانیەواحەە دەقەەە -١٠
ە ل وێىپەەبەەدە و اڵىت ە یىاوەەماوگەدەاەیىانییەپیەە ەبەوێەەبەنیەالەەەە ێباىرە ێەەەستیوێپەنەیەس

ەەیژویىەەدەسەەدەپەدەەدە و اڵىت ە یىاوییە راێەەبىودنەبەوىلەپابە اڵىتەبەمەبە وىاد ە یىاەیرسوە یاەپ
  .ە یانەدەقەز ایانێپاەەەورخەەە كرسویاەیس
 . ێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەسەدەوو ەاڵەنی سددەم ە(٥0٤٠٠0٠٠٠) یەبە  ڵەمە ل وێپە ەداڵوماپ -١١
 . ێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەوجاەپەسەاڵەد ەحە(7٢٠0٠٠٠)ە یبە  ڵەمەەیدەكرسوێووە ەداڵوماپ -١٥
 : تێبەسەەدە و ەەەیوێیەمەبەیاە ەدەواەمەەیدەكرسوێدەووەل نێپە ەداڵوماپ -١3
 ەو اڵاە اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە پایسە واەمەبە اڵرەەە-ەأ

 ەو اڵاە اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)پا ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە واەمەبە اڵرەە-ب
  اەیسەە ەەهەەاڵە(3٠٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە پایسەەەكیەیوەاڵەەەهە بەاڵ ەەە-م
         اەیسەسەاڵە چێدەپەە ەەهە(١٢٠٠)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەپا ەەەكیەیوەاڵەەەهە بەاڵ ەەە-س 

 -: نی الۆمایایراڤادلاتیماگومساەاایەگا وسە:مەیەد
ەەیدەوىادەەەەووىاەپەلەدەپەلەیەەیدە و اڵىت ەییىاەە وجامىل وەوەەبەەاڵتەلەڵهەەیە گیوواڵەەە جەمەو -١

 . لە لیاە ر قێعە یاوەیاەەەیوەساڵتانەدە رێەەه
ەیاڵىى وەەەەەەدە٥م(٥٠)ەەەەەییەسىىیا وەیەەددبڕەەیەتێىىبەهەی ووجىىادە سىىیا وەە گیوواڵىىەتێىىبەس -٥

       .تێبەەە یەقەا وسیەز اێپاەە د وەیاە
 :ەدە و ەەەیەیوێیەمەبەێری ەەسەدە  ڵەمە ە رپ ەدە اڵوماپڕ -3

  تێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەسەاڵەەشەدەیەنی م ەكیەە(١٦٠٠٠٠٠)ە یبە  ڵەمە ل وێپە ەاڵوماپ-أ 
 .تێری ەەسەدە اەیسەە ەەهەسەاڵەچ ێپە(٢٠٠0٠٠٠)ە یم ڵە ەەبەەیدەكرسوێووە ەاڵوماپ-ب
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 -: ( بالا )فارجامارێەزاییائای ا ابااگومساەامتیاە:مەیەازدی
ەەدەاە نییتەدە ەانیپ هاددەەڵەیمامە یرسوەی ە ە بەتێبەهەی ووجادە كێسیا وەە گیووداڵەەستیوێپ -١

 . یاەبكا ە(پكت)ە مەستیاڵەەب
  . مەەەوادەبە اە وییتە ە بەدپ ەیەوادەوەرێژە ج ە یرسوە یس ب -٥
 . مەەەبە نت ەیەەاێپە پەالمەاڵە  ێپنتە اڵت ەب -3
  اە نییتە ە  رپ   ە بە اڵتەسەیگاێجە بودوەه -٤
 . تێبەهەەیدەبرد وامەتێبەد نەەەمەمەەەبەیرێا یەەەجەم -٢
 ( . یوزەب)ەەورووە بەمەەەوادەبەەەە وەمەاڵوپە یەیەماسسەچیهە  رپ ە ەڵه -٦
ەنیەالەەەە  ىاوێیاەهەبەەەە ە بودوەیىاەەدەیەمەەەوىادەبەەەە اڵىتەسەەیدە ێوىا رەیىوژەیرێوىامە بودوەه -7

  .ەیەمەەەبەیرێا ی
 . ەیەمەەەبەەیباەەقەێ پەبەاەییتە ە گرپ ەڵه -2
ە یىىاوییەپیەە ەبەوێەەبەنیەالەەەەپاە اڵىىت ەیە  ىىە یىىاوییە راێەەەبەمەەەبە یاوەرێا یىىە بودووىىلەپاب -٩

   . تێوەەسەسە یاەاڵتاوەیە رەب
ە وىاویجەیەەاڵىتاولەەەاڵىەەەتێبەسەكوەڵبەتێ رێبوەیاەەبەتێوابە(اا ەمو ص)ەەبەیسەداڵتكر دە مەەەب -١٠

 .تێسەداڵتەیر ب
  .  و ەە دەوە كێەددس دەەەهە بە(وو )ەكەدەمەەەبەوادەەە اەیرسنەەە ستیل دێپە بودوەه -١١
 (:4) ەیددما
 -:(تاص–ایك ائ)ایلاف ۆئۆیاۆكاركردنابایماكارئالاهایخم اتاایسۆترە:مەکیە
ەەەەنەیەسەیرێا یەییاەەەیاڵاوەیەدەبەتێسەەسەوواەپەەیەەییەنیپە كێمااەانیپ هاددەەبەێڵهە ل وێپە-أە 

ە پىەە ەەدەنیەالەەەەیەەدە و اڵىت ە  نىتەەی  رىاێدەەەەمەمەدەبەەدەپەاڵتر دەبەەیەەدە و اڵت ەیبو ە
ە یىاوییە راێەەەبەبى ەوىلەپابەر نێا یىەەەاڵىەەەەستیوێپە یەب.تێیرەسەولەاڵەپەەاولنەید ەەدە و اڵت 
بگرنەەانییاوەیاەەنەدە ادە انینیەوەاڵەەەزێەەەیەنەبلەوجامەوەكەیەوێیەەبەانییاوەیاەەەدەەدە و اڵت 

  . انییرسوەز ەێبە یهەەتێبەوەەی
ەێ ج  ىە یىەیەژويەەنیەالەەەتێىسەەسەوجىامەدپنى ەوەریپەەیاڵەدەپرەد ەەباوگەێ پەبەەیەاڵ ەپەمەوە-ەب

  : ەدە و ەەەیماوەەەەهاپلە ێپەەیە( یا ە)
  ەژویەە یەەەاڵەەەەەەەدە و اڵت ە یاویەپیەە ەبەوێەەبەیەەبەوەەێب -١
  ول مەوەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە یانەقە/ەز اێپاەەیەە ێوو -٥
  ول مەوەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە هاپودوە سیە پەیەە ێوو -3
  ول مەوەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەدە و اڵت ەیكایولەاڵەیەە ێوو -٤
 ەژویەەیرێاڵكرپەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەدە و اڵت ەەیب هە ەپراڵەب -٢
ەەبەەەاڵىىىەەیدە و اڵىىىت ەییاەدبىىىاەەیاەیەیىىىتەپەەدەاڵەیرێوىىىادسەەیژویىىىەەنیەالەەەەشەیەاڵىىىەپرەمەوە-م

  . تێسەەسەوجامەوەەدە و اڵت ە  نتە پیەە ەبەوەەێب
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 :تماگومساەایكا الاهاۆبا(تاصا–ایئاك ا)اۆكاركردنابایماكارئالاهایخم اتایكا یااەزاڕێە:مەدوو
ە  یاىوەێەە پ ڵەمىە ێىەجەمەەبەەەە ەەەەسددەهە بەەدەاویپ هاددەنیەالەەەەیس د یاەە كرسویەنكێپ -١

  . تێبەوودەوەەەاڵەبەەییەدەمادەتێبەهە  نت
 . تێبەوودەوەەەاڵەبەەییەمادەدە ەتێبە ی ەیوادەبەەییە ێمل پ وەەیاوڵیس د یاەەاڵا -٥
ەیپرەمی بىىىاەیمىىىاە پە مەسىىىتیاڵەڕێىىى ەەەەا وسیىىىەتێىىىبەهە س سوواڵىىىەیریپنىىىتگەتێىىىبەس د یىىىاەەس -3

 . یەوەیریمەیە  ەەمودوەد ەیوەساڵتانەیە رێەەهە ە و  ەمودو
ەەیەتێىىبەەیىىاەەمەوەیدونىىتیس وەانیىىەەیان  ەەبەاڵىىەەل ەیىىوەا وسیىىەیەز ىىاێپاەەدەوە كىىەڵس د یىىاەە  -٤

ەانیىە راوینىتیوە یىاەپەیریپنىتگەێى پەبەێسەەسەوجامەوە بەەیدە و اڵت ە  ێهە ردپنكیپەەیاڵەپر
 .  ە ك  ە ەم اەا وسیەیاەیە وە یاەپ

ەتێىوىادەبەەبەیپىرە كىێ ێهەچیهەتێوابەەدەلێهە ە رپ ەدەەەەتێبودبەولەاڵودسمەنترێپەتێس د یاەەواب -٢
  . س ەیەاڵ ەپە وجامل وەوە یاپەە

 . تێبەهەیپرە  ێهەەییە ێمل پ وەتێس د یاەەواب -٦
ەیىانیەواحەە دەقەەەەەدەتێىیىاەەبەمىانەهە هىەەییە ێمل پى وە یپىاب ەەستیوێس د یاەەپەز ایانێپاەەەە -7

 . یەز اێپاەەمەوە جو ر اەیدەواڵ ەەتێدەیەسەەی ەەتێبەسەەوێیەمانەهەب
ە ەپ ە پىەێى پەبەیرێیواەییاەەە  ەەەتێبگووجە ولەداڵتەپەیدەباەەنەمەپەتێبەسە(رێیوا)س د یاەە -2

  .  نكیپزەەیژویە
ەییىاەە ی ىەتێىبەدپن ەسەریدەپەد ەەباوگەەیاڵەپرەیگاێەەەەە یبەەیێڵەهە ەوودوەسە یاپەەس د یاەەە -٩

یاەبكىا ەەەیێڵەهىەەپرەەە كێرێا یەتێوابەكەیەوێیەچیهەەبە اڵاە(٥)ەەیبل  ەپاەمادەوجامەوەیرێیوا
ەبىودەوەەوامىاسەەە ەو ەەتێیرەسە بە لژ ەسوێپەەیاڵز ەە اەیسەەنی م ە جێپە(٢0٠٠٠0٠٠٠ە)ە یبەەدەد وەەێپەب

  .  ەدەتێیرەسەە پودوەەییێڵەهەد ەلژ ەسنەبل  ەوێپەەیاڵز 
ەەو نێىوە یاوە ێهەدەپاسەەە یسەپ بەتێبەەدەەەاڵەبە(٥٠١٦ە)ەەەەەییە ێمل پ وە  یس مەتێبەس د یاەەس -١٠

ەو نێىىوەەەەشەدەد وەەێپىىەەبەەدەیىىانیەدەواحەیانەیىىاەەەدەە یىىانەدەقەیانەیىىاەەو نێىىوەەدەیانەیىىاە
 .   یانەدەیاەەیانیەواحەەدەیانەدەیاەەە یانەق

  .تێبەەدەەەاڵەبە(٥٠١٤)ەەەەانی یس مەتێبەسە( پا ەدەپایس)ە بەیانەیاەە یواد ە یاوە ێهە ب -١١
دەە(٥٠١٥)ەەەەانیى یس مەتێىبەسە( پىا ەدەپایسى) ەبىەیەوىاحەدیەواحەەدەە ەقەە دەقەو نێوە یاوە ێهە ب -١٥

 .تێبەەدەەەاڵەب
 .تێبەەدەەەاڵەدەبە(٥٠١٠)ەەەەانی یس مەتێبەسە( پا ەدەپایس)ەیانیەدەواحەە ەقە یواد ە یاوە ێهە ب -١3
ەەمەەەەەسەەبەتێىسەەسەەكىر دێپەەیوامىاژەەدەەەاڵىە یىاوڵە اەەەەەیەەیەیاڵىەپرەدەەەووىاەپەلێهە ل وێپ -١٤

  .   ێاڵەیەچیهەەبەتێواسەەلێهە( اڵتث اءە)ەبەەدەكەیەوێیەچیهەب
ەەییە ێمل پ وەەكەیە گیووداڵەادیمپاو یەچیهەەەەتێوابەیا ەسەلێهەیس د ەەیەەی ێمل پ وەنە ادەدەو -١٢

 .بكا ەیاەەدەتێیر بەماە پ
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ە بكا ەبىەواەدلەپەەیە ێهەەەەیەوە یبە سددەاڵاە(٥)ەەیپاەمادەەیە ێهە ەوودوەسەیژەەەەەەلێهەنە اد -١٦
ە جیىىپە(٢٠٠٠٠٠٠)ە یبىىەەبەد ەوەیرسبىىودەوەد دەپەڵ اڵىىاە(٥)ەەیمىىادەەە ەوەەدەد وەەێپىىەەبە پىىرەە كىىێییە
 . تێیرەسەە بە لژ ەسوێپەەیاڵز ە اەیسەنی م 

ەتێىبەڵیسەوەڵبەدەسەەەەبە  ێمل پ وەتێیرەسەستیوێپە یاپەەەەیانەاڵ ودەە یاوییەیا ادەەوادوە ب -١7
  . تێبەەدەەەاڵەدەبە(٥٠٠2)ەەەەانی یس مەەد

ەردیىپەەیاڵىرەپە ل ووجامىەوە یىاپەەبكىا ەەەشەنىكێپەیس د یاەەلێهەكیەە بەوواەپەەیەهە یس د یاەەب -١2
  . ەیاپل ەوابەكیەەەەە ێڵێهەولەوە پن ەب

ەمەیىىىىىر دەبىىىىل  ەبەیاەیىسە اڵىودماپڕە یبىەەسىتیوێپەتێىوەەسەسە بىىىىىەەییە ێهەەیەەیاڵىىىەیەدەو -١٩
 :ەدە و ەەەیەیوێی

ەلیمل پ وەیە جەژ
ە( اەیسەەب)ەکانەیاەەدیەواحەە دەقەو نێوە اەیسەەبەکانەیاەەو نێو

ە یووداڵەەبەەژماەەەبە یووداڵەەبەەژماەەەب

ەستیدبەسەاڵدەەنی م ەبیەە١0١٥٢0٠٠٠ە اەیسەنی م ەەاڵە30٠٠٠0٠٠٠ەەەاەوە(٤)ەێ کرە  یمل پ وە١
ە اەیسەە ەەهە جێدەپ

ە اەیسەە ەەهەسەاڵە وە٩٠٠0٠٠٠ە اەیسەە ەەهەسەدەوو ەاڵەنی سددەم ە٥0٤٠٠0٠٠٠ەەەاەوە(ە١٠ە–ە7ە)ەپا ەە٥

ەستیبەسدەدەاڵەن یم ەبیەە١0١٥٢0٠٠٠ە اەیسەنی م ەەاڵە30٠٠٠0٠٠٠ەەەاەوە(ە١٢ە–ە١١ە)پا ەە3
ە اەیسەە ەەهە جێدەپ

ەسدەاڵەەدەاڵەنی م ەبیەە١03٢٠0٠٠٠ە اەیسەە ەەهەسەاڵەشەدەیەنی م ەاڵەە30٦٠٠0٠٠٠ەەەاەوە(ە٥١ە-ە١٦ە)پا ەە٤
ە اەیسەە ەەهەوجاەپ

ەسدەاڵەشەدەیەنی م ەبیەە١0٦٢٠0٠٠٠ە اەیسەە ەەهەسەدەسددەاڵەنی وو ەەم ە٤0٥٠٠0٠٠٠ەەەاەوە(ە3٠ە–ە٥٥ە)پا ەە٢
ە اەیسەە ەەهەوجاەپ

ەسدەسددەاڵەنی سددەم ە٥0٥٢٠0٠٠٠ە اەیسەنی م ەشەیە٦0٠٠٠0٠٠٠ەاپریەەەدەاەوە(3١)پا ە٦
ە اەیسەە ەەهەوجاەپ

ە کاوێڵەهەو نێوەەەەانیەەدەەەسە کاوێڵەهەو نێوەەەەێڵهە   ڕی ە پ ڵەمە اڵرڕەە7
ە اەیسەە ەەهەوجاەدەپەسەوو ەەاڵ (٤٢٠0٠٠٠)ەەدەد وەەێپەەبەانیە واد ە کاوێڵەهە بەەدەەەسە کاوێڵەهەو نێوەەەەانیەەدەواد

ە اەیسەە ەەهەبیەدەەستیب (٥١0٠٠٠)ە وەسددپەکوەپادە کاوەگرەڵباەهە  یمل پ وە کاەکرسوە کاەپە اڵرڕەە2

ە اەیسەە ەەهەشەیە(٦٠٠٠)ەەیە نتەمەوەی(2)ەەی  بەەەەلە دێپەەواماژە وەسددپەەەەاپریەەکێوەپەەەهە بە٩

ەەمادە بودوەد دەپەیسد ەی وااڵاەێڵ هە پ ڵەمە پیەکڵموەەیدە و اڵت ە اڵرڕەە١٠
ە اەیسەە ەەهەسەاڵە جێپە(٢٠٠0٠٠٠)ە  ڵەمەەەاڵەەە سدداڵا

ەەیەاڵى ەپە یرسوىەولەاڵىەپەیسد ەژەەە اڵە(3٠)ەەیمادەەەەستیوێس د یاەەپە بەلێهە ەوودوەسە یاپەەە -٥٠
ەەە ەوەەدەد وەەێپەەبەەیێڵەهەەەەتییاەەبەەبەاڵتەسەەبل  ەدەوجامەوە ی ە یاوییەااڵایەەڵە نتەمام

  .  تێواسەەەپەەییێڵەهەد ەوەیرسەوەد دەپەەییەڵەیر دەمامەیاەیسەەیمادەەە
ەەپنى ەدەردیىپەەیاڵىەپرەەەەەیوىىىىىىادە ەوىىىودوەسە ىىىیسد ەژەەە(٦٠)ەەیمادەەەەەە ەوە ێرێیواەەەه -٥١

ەەیدە و اڵت ە پیەە ەبەوەەێبەنیەالەەەەد ەوەبودەیاەەوەەاڵتەبەەپااڵىىادەسەەبەیاەیرسنەبە یاەپە ل وێپ
  . یرێیاە ە كێەماوەاەەبەەدەتێری ەەسەوێەەەییە ێل ەەهیولەوەیپ
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ەاڵتەسەیەوە یبىىىەىىى ێویەالەچیهەىىاولنەیدە ەەدە و اڵت ىىىە پىىەە ەەدەەەەەجگىىەلێهە ل وێپە یاپەەە -٥٥
  . پەلیپاەبەیانییەاڵ وەەڵە اەەەەەدە  نتەبە ێەەهەەەەەدە و اڵت ەیوىادەیاەدباەەەباىاپ

ەەیاوڵیدەاڵىىاەتێىىبەهە  یاىىوەێەە  نىىتە پ ڵەمىىەەیەیەیپ هىىاددەدەبەتێىىسەەسەەدە و اڵىىت ەێڵىى ه -٥3
 . تێبە ی ەیوادەبەەییە ێمل پ و
ە  نتەەبەەدە و اڵت ەییاەدباەە یاوییە راڕێە یرسوەەجەلێجەەسەداڵتەبكا ەەەو ەوااڵتە ێویەالەەەه -٥٤

ەە  ەەەەڵەیمىىامە(٥٢٢)دە(٥٢٤)ەەیمىىاسسە١٩٦٩ەڵ اڵىىاەم(١١١)ەەژمىىاەە ر قىىێعە اڵىىز س وەیااڵىىایەێىى پەب
 تێیرەس

اااااااااااااااایكااا اڵاهاایكاااركرد ایكااارئاتیماكرد ێ ااواابا ا یئااااتماگومساااەایگشااااایكااا یااەزاڕێە:ێیەمســ
 -:(یتاصامائاك )

ە ەراولوەاڵىىەیسد ە(ل س نەكىىێپە-ە نەڕە ەدە-ەلێىىمل پ وە پاوداڵىىوە)ەكەدە ىىو ەە دەوەیددس دڕە یىىاپەە -١
ە سدداڵىاە(٥)ەەوزمتىرەبەلیس مە كێ ێمل پ وەەیەهە یبەرێا ل ەەییولەوەیپە ویەالەنیەالەەەەیەەددس د

ەنە ىادەەیەمىادەمەوەیسد ەەیەەددس دەیسد ەەژەەە(٩٠)ەەیمىادەەەەەییەو یىەە ێمل پى وە  ێیىوەەتێ ێبو
ەەیدە و اڵىىىت ە پیەە ەبەوەەێىىىبەیوىىىلەە مەەەەبەشەیەاڵىىىەپرەمەدەوەتێىىى یوامە كێمىىىااەچیهىىىەێىىىڵه
ەكیەە بىەووىاەدەپەتێىبەەدەەەاڵىەدەبە(٥٠١٤)ەەەەەییە ێمل پى وە  یس مىە ێىەجەمەبەتێبەسەل ەیولەوەیپ

  . تێبەسە(يرە ەرجعث ال)ەەد پەەدە وەڕ ەیەەگیدیاەەتێبەسەایجاە
  . تێوادەبەەبە  ێهەكیەەوواەپەتێپو وەسە ێرێیواەانیە(ە ێ ێمل پ و)ەنە ادەەەه -٥
ە  ێمل پى وەلیىس سددەمە(٥)پىاەەەیەهە یل ەەبىیىولەوەیپەەیدە و اڵىت ەیەەبەوەەێىبەسىتیوێپە یاپەەە -3

ەمەوەەدەدەتێىىبەوەمتىىرەیە(٥٠١٤)ەەەە  یس مىىەەیە ێمل پىى وە ێىىەجەمەەبەەدە ىىو ەەەتێىى ێبوەیىىانە ێه
 .تێ ایرێپەییاەەیت ەدەارە  ییە یاپەەەەیە  بەمەدەوەتێسەەسەوجامەوەەیە ێهەەجاەەەەك یەبەشەیەاڵەپر

ەەییە ێمل پى وەەیاوڵیدەاڵىاە یاىوەێەە پ ڵەمىەرێا یەەستیوێیاەیرسنەپە یاەپەەیدەكرسوێووە یاپەەە -٤
  . تێبەوودەوەەەاڵەب
 . یاەبكا ەلێهەكیەەەەەوواەپەەپو وەسە ێ ێمل پ وەەەه -٢
ەەی امەڵێبە ێ ێهەەەهە یرسووادەبە یاپەەەەەستیوێپە یەبەتێبەیریمەیە  ەەودموەتێوابەلێهەنە اد -٦

ەی ااڵىىىایە یىىىەبەەەەەدەتێىىى ێبوەیپرەمی بىىىاەیمىىىاە پەەەیەمىىىاوگەاەیریپنىىىتگەەا وسیىىىس سوىىىوسە
 . یەوەیریمەیە  ەەودموەد ەیەەێری ەەسەوێەەەی ام ەڵێل ەەبیولەوەیپە پیەە ەبەوەەێب
ەەستیوێپەتێبەەدە و ەە دەبە(٥٠٠٠)ەەەەانی یس مەەیە ێەەهەەیدەەەسە یپاب ە  ێمل پ وە   ڕی ە یاپەە -7

  . تێبەەدەەەاڵەدەبە(٥٠٠٢)ەەەە یەیە ێمل پ وە  یس مەەدە ێەەهە یپاب ەەبكا ەبەەییەپاەەە ێمل پ و
 ەتێىبەەدە ىو ەە دەبىە(٥٠٠٠)ەەەە  یس مىەەدەتێىبە ێەەهەەیی پاب ەەیە ێ ێمل پ وەەەهە   ڕی ە یاپەە -2

 ٠ەەدەەەاڵەدەبە(٥٠٠٢)ەلیس مەەبكا ەبەەییەپاەەە ێمل پ وە  ێس مەەستیوێپ
ەنە ىادەەبى ەسە یاوەسىید ەە یاەاڵىتاوەیبىاەەیااڵایەێ پەبەلێهەنە ادە یرسوەی سد ە و یە یاپەەە -٩

 . لێه
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ەەد.ەتێى ێبو(PVI)   یپنىك ەەستیوێپەلێمل پ وە   ڕی ەا وسییاەیرسنەە یاەپەەیدەكرسوێووە یاپەە -١٠
  . تێبەوودەوەەەاڵەبەەییەماد

ەتێىبەسەەەییااڵىایەەكىاەڕێەمەوەەپرەدە كێی یەبەەییە ێهەەبكا ەەە(پ اەل)ەەیەهە یبە ێ ێهەنەە ادەه -١١
 . تێل ەەبكریولەوەیپەەیدە و اڵت ەبەەێوەبەە یەپ ەی ااڵایە یەبەە
ەەیەهە یل ەەبىىىیىىىولەوەیپەیەەبەوەڕێىىىبەەدە و اڵىىىت ە یىىىاوییە راڕێەەەەرێیىىىواە ەێەپەاڵىىىە یىىىاپەەە -١٥
  . ژەەە(١٢پایوەە3)ەە بەەییێڵەهەەەە   رپ ڕە بكا ەبەدەی ەاڵز س نەپەدەەدە یپراڵێە
ەەسددەهەیپراڵىر دێەەیریپنىتگەتێىبەسەلێهەنەسددە ادەو نێوەەپرەەە كێ ێهە بەلێهە   ڕی ە یاپەەە -١3

  . تێبەهەێڵ ه
ە ی ىەیوىادەەبەەییە ێمل پى وەەیاوڵیاڵاەتێبەبل  ەسەوجامەوەیرێا یەییاەە ی ەیڵهەنە ادەەە ەو -١٤

  . تێبەسە ی ەیوادەیاەیرسنەبە یاەپەیوادەەاڵەەەهەەد پەتێب
ە ە رپ ىىەدەەەە سددەاڵىاە(٥)ە بىودوەەپێپەیسد ەەییێڵەهىەەەاڵىەەباىاپەرێا یىەتێىیرەسەێىڵهەنە ىاد -١٢

ەەد پەتێىبەەەاڵىەەە اڵىەسددیەیوىادەووىاەیىاەیرسنەپە یاەپەتێبەسەەپن ەدەردیپەەیاڵەپرەەەەەییێڵەه
 .تێبەهەەیەیاەیرسوە ەیاەپەاڵەەە اڵەسددیەەەەاپریەەیوادەتێوایر

ەی ااڵىایەیكاەێەەەدەد وەەێپەەبەەدەبكاپەێووە یاەیرسوە یاەپەەو اڵاە ێ ێهەنە ادەمودەهەەستیوێپ -١٦
  :ەدە و ەەەیەیوێیەمەبەتێیرەسەە  ەە
ەەبىەبەەدەتێیرەلێووەەیەیاەپەد ەماو ەوەكیەە(١)ەەەەمترەیەێڵهە یاەیرسوە یاەپە وودوەەەاڵەبە یاپەەە-أ

 . لژ ەسنێپەیاڵز 
لىژ ەسنەێپەیاڵىز ەد ەماوى ەوەكیەە(١)ەەەەاپریىەەەیمادە بەێڵهە یاەپەەیدەكرسوێووەەەدپ ەسد یە یاپەەە-ب
 . تێیرەسەەجەلێجەیەەاڵەەە اەیسەە ەەهەسەاڵە(١٠٠)ە یب
ەیەەاڵىەلىژ ەسنەەەێپەیاڵز ەد ەوە سددەاڵاە(٥)یاەیرسنەپایوەە یاەپەەیدەكرسوێووەەەەدپ ەسد یە یاپەەەە-م

ەسەاڵە(١٠٠)لژ ەسنەێپە یدەبەێڵهەەیاەیرسنەەەەەەتێبەد مەەسەدەبەت ێبەس وە ێەجەمەبەتێیرەسەەجەلێج
 .کڵێاڵاەەەهە بە اەیسەە ەەه
ەییىاەە د س بىەەییێڵەهىەەەە(ەەمنىرد ەذعى)ە ێپااڵىادەچیهىەەبىەبە ێرێا یەا وسیە ێڵێهەنە ادەەەهە-س

ەەەە یاەیرسوە مااەەدەتێری ەەسەوێەەەییە ێهەد ەوەتێڵیلوێجەەیێڵەهەژەەە ەدەوە(٩٠)ەەیمادە بەیرسەو
  . تێبەسە(يرە ەرجعث ال)ەەدەە وە ەیەەگیدەیاەەتێ یوامەەیێڵەه
ەەدەتێیىرەسەە پىودوەەییێڵەهىەد ەوەێىڵهە یىاەپەەیدەیرسوەوەێووەەەاڵەەە سدداڵاە بودوەەەپێپەیسد - 

  . یانییە راڕێەێ پەب
ەتێىیرەیىرسددەسە  یىە یاوەد ەاڵىەیوىادەبەەیێڵەهىەد ەوەێىڵهەنە ىادە یرسوىەیى سد ە و یە یاپەە -١7
 (.ة ەوااەةیواسە)مرسددەەەیوامەد  بەەدە(ي ەقسامە ەنرع)ە ەعەیەەیی امەس بە  اوێهە ەجەمەب
ەەدە ەلىىىیپىىاە  ىىێمل پ وە یىىاەیىىرسوەەورودوە بەەدە و اڵت ىىە یىىاوییە رىىاڕێەەەە ەێەپەاڵە یاپەەە -١2
 .یانە ێهەەەەنەیاەبكە ەێەپەاڵەەدەبەتێبەوەانیكێ ێهەچیهەەیەێیرە  ێمل پ و
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ەنەیىاەبكە كىێ ێهەەەە ەێپەەاڵىەبە ی ەەییە ێهەەەەەجگەەیەهەانیەمەاە  ێهەەیەەیالوێمل پ وەدەو -١٩
 .تێبکرەیاەیسە لژ ەسوێپ
ەكىوەڵبل  ەبەەیەرێیواەیاڵز ەەویەپاكەالەیەوە یبەلێهە ەپراڵەبەیانە ێهەیرێیواە ەێەپەاڵە یاپەە -٥٠

ەووىىاەپەەدەتێبىىلەەوجىىامەوەەیىىاەەمەل ەەویىىولەوەیپەەیدە و اڵىىت ە پیەە ەبەوەەێىىبەیوا ىىاس ەەەبەتێىىبەس
 . بل  ەرێیواەیاڵز ەەیەهە یبەەدە و اڵت ەیەەبەوەەێب
ەەییە ێهىىەەبىىودەدە یسىىەپە ێىى ێهە  ێمل پىى هىىاپودەوەەە ەوەەورىىودوە بىىەلێىىمل پ وە   ڕی ىىە یىىاپەە -٥١

ەەدە یسىەپە پا ەبەەەەەیە ێهە  یمل پ وە   ڕی ەەبەییەوااڵاەد ەپا ەبودەوە  ێمل پ وە نیەەە ملەب
 . نەبكەشەنكێپەیس د یاەە  نتەەبەەە ەپا ەوە بە یسەپەەدەد وەەێپەەب
ە یبىە ێڵێىدەهە ێاڵىەیەچیهىەدەە یساویەەەبەەیاوە ێهەمودەهە مااەیانییەیەەەاڵەەقامەیە  نتەب -٥٥
ەان یى ەییىاەە یەەەاڵىە قامەیىەەەاڵىەەە ێڵێىهەوىلەوەتێىیرەسەتێىس ب ە ی ىەێڵى هەیدەێ ەەەبەیەو
ە یىاپەەەتێدەەیەاڵىەاپریىەەەیىر دەیاەیىسە یبىەەیەەییەڕە ەدەوە وااڵىتەەەەتێوایرەمە بەنەبلەوجامەو
  . انیپ هاددەەیدە و اڵت ە بەنت ڕەیدەەپ ها
ەەیێڵەهىەەسددەهە بەەقامەیەدەوەد ەوەكەڕە ەسددەێڵ هەو نێوەەتێدەیەسەەیە یەەەاڵە كێقامەیەەەه -٥3
  .تێیاەسەبە یساوەیەب
ەەدەتێبگىو ەەەیر دەیاەیسە یبەیانەیەەەوادە ەەەەەیە یاوەپاصە اڵتاوەدە  ێیوەیەوە یبە ێ ێهەچیه -٥٤
 .  ی و ەە ەانیە ی ەنتیوەپەانیە یپنتە ە كێیەەە ەا وسیپرەە كێ ێیوە ب
ەەیدە و اڵىىىت ە پیەە ەبەوەەێىىىبە پە اڵىىىەسەەەەووىىىاەپەیىىىانێڵەهەیدەرەێىىىە یرسوىىىەیاەیىىىس وىىىانەدەس -٥٢

 . ەل ەیولەوەیپ
ە ڕێىىهىىاپودەەەە ەوەیتىىریەەەەە مىىلەبەێڵىى سددهەو نێىىوەەەە  ىىایرمیپەا وسیىىە(ە مە )ە ە رپ ىىەدە یىىاپ -٥٦

ەد ەوەبىىودنەوەوىىلەدەپابەدپىى ەیەوە ڕێىىەەە ەوەەدەد وەەێپىىەەب.ەەیەوىىەەنىىێیىىا ەیەەەاڵىىەەەدپلىىودنەی
ە بىەانیىە(ە یپىاە)یىا ەە س وىاوەیىانییە راڕێەااڵىادیەێى پەل ەەبیىولەوەیپەەیدە و اڵت ە پیەە ەبەوەەێب
 . ەڕەویوەی(١٥)ەرێیاپژمەەەەیانەە جە ەا وسیەیانڵە ایرمیپە ب.ەیا ەسەیاەیس
ە پیەە ەبەوێىەەبەیوىلەە مەەەەبىەبەەدەبكىاپەژێىسەەا وسیەتێە بگە ی ەیدەێ ەەیەوە یبە ێڵێهەچیه -٥7

 . تێسەەسەوجامەوەیەەە ملەبەی ااڵایەیكاەێەەەدەد وەەێپەەل ەەبیولەوەیپەەیدە و اڵت 
دەەكاسىىت ێەەییىىاەە پە اڵىىەسەیان  ەەبەاڵىىەەل ەیىىدەوەز ایىىانێپاەەەیدە و اڵىىت ە پیەە ەبەوێىىەەب -٥2

ەەدە( یپىا)ەلێىمل پ وە ەوىودوەسە یىاپە كرسویاەیىسەدەەە وىە زمیكىاویمە یرسنەدەس وىاوە ەیتەەپەاڵ
ەهىىاەەدەهەەدەەیەهەانیىىیاوێڵەهەیەەدەووداڵىىەێىىڵهە وەوجىىودمەدەوەێىىڵهە ەپراڵىىەبە  یە س وىىانەدە ىى

 . یانییەاڵ ودەڵەەدە اەیانەە جەدە ە الیرمی نتەپەەیاە نەەە ەێەپەاڵەەەەنەیەسەەدە یپراڵێە
ەەیە ەلیپىاە  ێمل پى وەەەە ەێپەەاڵىەەگىرپ ەەێدەەەێڵهەنەدە ادەر نێا یە  نتەیولەدەەژەبەەەبەە -٥٩

ل ەەیىىولەوەیپەەیدە و اڵىىت ە یىىاویەپیەە ەبەوێەەبەنەسەسەوجىىامەوەانیىىپ هاددەەیدە و اڵىىت ەییىىاە
ە بە ێ س بەستیوێپەیەەەماولەاەیانەباە ەەەتێبەسەایوااڵاەد ەهاپودوە سیە پەە  ەەە وگەماهەهەب
 .ەیەاەسیسەمەەەكرسنیگرێە
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ەتێىىوابەەدەتێىىلگرەڵهەاپریىىەەەیىىر دەیاەیىىسە یبىىەەی اوینىىیەوەاڵەەژڕێىىەدەەەیەوىىە یبىىە ێرێا یىىەچیهىى -3٠
 . تێری ەە سەەییەیاەەەەژڕەە(١٢ە-ە3)ەەیمادە بەەدەد وەەێپەەبە ەتێاڵتەبوەاڵتانەدەەبە یەونەاڵ
 -(:كۆراگ) اماشاراایئاك اابا ا یئااییەزاڕێە:مەچوار

ەەیدە و اڵىىىت ەییىىىاەەیانەوكەیىىىاەدەیىىىاەەیەەوتەاڵىىىەەەەیەنەاویپایسىىىەە ێمل پىىى وەدەوەكەەە ە پایسىىى
 . نەیاەوایەەدە و اڵت ە كێڵێهەچیهەەەەەدەنەسەسەوجامەوەانیپ هادد

ەیگىرەڵهەەیەتێىبەهەەیىاەەدەبە ەلیپىاە تیدەیىرە  ى ەەتێىبەسە(ەكەەە )وىادەیىاەەە پایسە  ێمل پ و -١
 . پەیەی پاب 

ەەسددەهەدەەدەنىێپە جىامەەەاڵىەەەیرێا یەیاەیە وە یاەپەتێبەسە(كەەە )وادەیاەەە پایسە  ێمل پ و -٥
  . ەس ب ە نتیوەپە دەیوەاڵەرێا یە یوەاڵە یوی ە( فیباەە)ەەیسد دەیددڕ
ە ە رپ ىەدەە  ەەەەدەبكىاپەێوىوە یىاەیرسوە یىاەپەەو اڵىاەتێبەسە(كەەە )وادەیاەەە پایسە  ێمل پ و -3

 .  ەدە و ەەەیەیوێیەمەبە یوەاڵە ەاڵوماپ
        اەیسەە ەەهە وە٩٠٠٠ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەواەمەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەبیەە(١)ە سەداڵتەکرسوەیەودێپە-أ

   اەیسەە ەەهەەاڵە3٠٠٠ەەەەەەەەەەەەەەەەبیەکوەاڵەەەهە بە کسەپە کاەکرسنەبە کاەپە ل وێپە اڵرەەە-ب
ە(١٠٠)ە یبىەەبەد ەماوى ەوەكیەە(١)ەەەەاپریەەەیمادە یاەیرسنەبە یاەپەەیدەكرسوێووەەەەدپ ەسد یە یاپەە -٤

 . تێیرەسە بە لژ ەسوێپەیاڵز ە اەیسەە ەەهەسەاڵ
ە یبىەەبەیانەوكەیاەدیىاەەو نێىوە یىاوێڵەهەەەە ەێەپەاڵىەەبەیىانەیەەە ەییەپایسە یاەیرسوە یاپەە -٢

 . تێیىرەس ەبە لژ ەسوێپەیاڵز ە اەیسەە ەەهەسەاڵە جێدەپەنی م ەبیەە(١0٢٠٠0٠٠٠)
ە ەس وىىەاڵىەرێا یىەەسىتیوێپەرێا یىىەا ىىوسیەىلێىس دەمەلێمل پىى وىەیە جىىەەەىىەیە وكاە  ىىە یىاپەەى -٦

 . یاەیرسنەیاەیە وە یاەپە  یە  ە اڵتەبەمەل ەەبكا ەبیولەوەیپەەیدە و اڵت ە پیەە ەبەوێەەب
ە یىاەپە  ید اڵىە ەڵهەا وسیىەەدەس یىە یرسوىەیاڵتكاەەسەا وسیەەدەتییرەدە   ەەەیدەكرسوێەە یاپەە -7

ە یهىىاپودوە یىىاوییەپیەە ەبەوەەێبەەیواە اڵىىتەەیییەاڵىىەسەد ەوەلێىىمل پ وەوىىادەەەرێا یىىەیاەیىىە و
ەیاڵز ەهاەەدەهەەدەی ااڵایەیكاەێەە ە رپ ەس  رپ ەدەدەەەاڵەبەاڵتەسە اڵتەبەمەبەتێیرەسەز ایانێپاە
  . اەیسەە ەەهەوجاەپەسدەاڵ(١٢٠0٠٠٠)ە یبەەبەتێیىرەسە بە لژ ەسوێپ
ەكەیەوێیەچیهەەبەەدەتێسە ڕوا ەكەیەوێیەچیهەەبەكەڕە ە پایسە  ێمل پ وەەبەێسەەسەەیەەیس یەدەو -2

 . پرە كێ ێمل پ وەەبەتێواسە
ەیوىادەەبەتێىبەهەیاەیىە وە دیىاەپەتێلە بێىەە ی ى دەەەس دەیىەتییرەەە ەوادیاەەوە یسەپە  ێمل پ و -٩

ەەوىىە ىادەە  ىەەەتێبەسەد ەوەەییە ێمل پ وە یت ەاىرەەبەساەڵهىەەیەرێا یەەە ەوەەدەتێیر بەرێا ی
ە  یە  ىىىە اڵىىىتەبەمەل ەەبكىىىا ەبیىىىولەوەیپەەیدە ىو اڵت ىىىىە پیەە ەبىىىىەوەەێبە ەس وەاڵىىىىەەیەپىىىىاە
  .  ستیوێپەی ااڵایەییاەە وجامل وەدەوە پیەول ەە اد

ە وىىىىىىادەیىىاەپەەەەیوىىادەپىىرەیە كێرێیىىواەمە بەەكێیىىیەەیوىىادەەبە پایسىىە كێ ێمل پىى وەەیە ێىىیاپەەەە -١٠
ە ىاەیسەە ەەهەسەاڵىە(١٠٠0٠٠٠)ە یبىەەیە ێمل پى وەنە ىادەد ەوەەیىا ەسەیرێیىواەیدەیىاەەیەوەەیییەاەیە و
ەەەاڵىىەبە اڵىىتەسەەییە ێمل پىى وەەدیەیىىر ەەهىىاپودەسددبىىاەەەە ەوەمەییەەیجىىاەە بىىەتێىىیرەلىىژ ەسنەسێپ

 . س س اەەتێسەەسەرێیواەەدەدەتێری ەس س
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ەەدەنێپە جامەەەەانیكێییەەەیەەیاەپەەاڵە(3)ەانەیژماەەەیەلێمل پ وادەوەیاەیە وە یاەپەرێیواەتێبەسە-١١
ەەەەەیاەپەمەوە  ید اڵە ەڵهە یىىىىىاپەەبل  ەدەەەەدەپنتە یاوىە( یەەاڵ)ە یاوەفیباەەەەاڵەپرەەەەییەسدد

   . اەیسەە ەەهەسەاڵە(١٠٠0٠٠٠)ە یبەەبەتێیرەلژ ەسنەسێپەرێیواە وادەپایس
 -(:1) ەیمادد
 -:گراڵبارهایلاف ۆئۆیااكاركردنابایكارئایخم اتاابا ا یئاایكا ایاەزاڕێ: ەمکیە
ەمودەهىىەەدەتێىسەەسەوجامەوىىىەردپنى یپەەیاڵرەپەدەد ەەباوگەڕێ ەەیىاەسنەەىە یىاەپە ل وێپەەیاڵەپىر -١

ە-ەەەپىاوكە-ەە سەبە– ە یاڵىاە–ەەبە  ەە-ەیە ەىەە-ەوابە یپ)ەكەدەەدەتێ رەسەگرەڵباەهە كێ ێمل پ وەەە جى
 ( .... هتلە ەە ێپرە-اال ە

ە ی ىەیوىادەبەەەیاوڵیدەاڵىاەتێبەهەەییە ێمل پ وەیە جەەبە پەلیپاە  یاوەێەە پ ڵەمەتێبەس د یاەەس -٥
 . تێبەوودەەاڵەبەتێدەوابەتێب
ەەەەەییەاڵەپرەەیەتێبەیان  ەەبەاڵەەل ەیوەا وسیەیەز اێپاەەدەوەیاڵ ودەەینتودیس وەتێبەس د یاەەسە -3

ەەیەیەیە ەقەدەوەیاڵىى وەە نىىتو ویس وە بىىەتێىىبەوەمتىىرەی( 3٠%)ەیەژێىىەە ێىىەجەمەبەتێىىسەەسەوجىىامەو
  .یەەەەەەییەەد ەەس
ەمەوە بىەتێىبەە  ىەەمىودوەتێوابەهاەەدەهەەدەتێبەولەمدەاڵودسەتێە رپلەدە  ێهەنترێپەەس د یاەەواب -٤

 . تێ ێبوەیپرەمی باەیماە پەەیەماوگەاەیریپنتگەتێبەسەەاڵتەبەم
ەەدەتێىسەەسەوجىامەوەەەەەییەاڵەپرەەیەتێبەز اێپاەەمانەهە هەیانەگرەڵباەهەە ێمل پ وە یپاب ەتێبەس -٢

  . تێبەەدەەەاڵەەدەبە(٥٠١٠)ەەەە  ێس م
ەەیەگرەڵباەهەەیەەیوەپە ەبەدەوەەەە ملەبەتێری ەەسەدەەاوڵیاڵاەەەاڵەیاەیرسنەەە یاەپە ل وێپە ەاڵوماپە -٦

 :ەەدە و ەەەیەیوێیەمەدەبەپانەقەەیپسودەەێ پەبەتێ رەسەەڵ ه
 ە ەەهەبیەدەەستیب(٥١0٠٠٠)ەەکێوەپەەەهە بەنەپە(٥)پاکوەەگرەڵباەهە  ێمل پ وە کاەکرسوە کاەپە اڵرەە -ەأ

   اەیسەە ەەهەشەی( ٦٠٠٠)ەکێوەپەەەهە بەەەدەەەاڵەبەنەپە(٥)ەەەەەەاسیەەکێوەپەەەهە ب -ەب
بىىودەەسىىتیوێپەەە ەوەگرەڵبىىاەهە  ێمل پىى وە س وىىاوە بىىەتێبىىلەەوجىىامەپنىى ەوەردیىىپەەیاڵىىەپرەەو اڵىىاە -7

 . اولنەی ەدەدە و اڵت ە پەە ەەدە ەیتەەپەاڵەب
ە یىاوەڵەماوى ەمامەكیەە(١)ەەیمىادەەەەتێىبەپنى ەسەردیىپەەیاڵىەپرەەەەیوىادە ەوودوەسەیس د یاەەسد ە -2

 . تێوابە یاەیرسوە یاەپە ل وێپە مااەەدەد وەەێپەەبكا ەبەد دەپ
ەەبەتێىبەیىاەەبەاڵىتەسەژەەەاڵىتەیە(٦٠)ەەیمادەەەەەبەسەەییێڵەهە یاەپە ە رپ ەدەیسد ەێڵهەنە ادە -٩

 . ەدەتێری ەسەەەوێەەەییێڵەهەەیەمادەدەوەیسد ەەدەد وەەێپ
ەوىاەدلەپە سددەاڵىاە(٥)ەەیمىادە بەتێپن ەوابەردیپەەیاڵەپرەەەەەییێڵەهە ە رپ ەدەیسد ەێڵهەنە اد -١٠

 .  اەیسەنی م ە جێپ(٢0٠٠٠0٠٠٠)ە یبەەبەتێکرەسە بە لژ ەسوێپەیاڵز ەەدەد وەەێپەەبەەییێڵەهەەبكا ەە
ەانیىیاەیرسوە پ ڵەمىەەید وەوەەەدە و اڵىت ە ایىاویمپاو یەەبەپ ەلیپىاەەیەەیگر وەڵبىاەهەە ێمل پ وەدەو -١١

ەە ێمل پىى و.ەایىىمپاو یەییىىاەە بىىودوەد دەپەیسد ەنەیەیىىاەەسە(یانیەاڵىى ودەەڵە ىىا)یىىانەەد ەەسەەەەەیەه
 . نەدەیاەبكەەدە  ێبرەیانەەەەمەەەیەوەان یبەكەیەوێیەچیهەەبەیانەگرەڵباەه
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 ا:اگراڵبارهایلاف ۆئۆیایكاركرد ایكارئاتیماكرد ێ واابا ا یئااییەزاڕێ: ەمدوو
ە ەراولوەاڵىىەیسد ە(ل س نەكىىێپە-ە نەڕە ەدە-ەلێىىمل پ وە اڵىىوپاوە)ەكەدە ىىو ەە دەوەیددس دڕە یىىاپەە -١

ەەتێى ێبوە سدداڵاە(٥)ەەوزمترەبە كێ ێمل پ وەەیەهە یبەرێا یەل ەیولەوەیپە ویەالەنیەالەەەەیەەددس د
ەچیهىەێىڵهەنە ىادەەیەمادەمەوەیسد ەەیەەددس دەیسد ەەژەەە(٩٠)ەەیمادەەەەەییەو یەە ێمل پ وە  ێیو
ەتێىبەسەل ەیولەوەیپەەیدە و اڵت ە پیەە ەبەوەەێبەیولەە مەەەەبەشەیەاڵەپرەمەدەوەتێ یوامە كێماا
 . تێبەسەایجاەەكیەە بەوواەدەپەتێبەەدەەەاڵەدەبە(٥٠٠2ە)ەەەەییە ێمل پ وە  یس مە ێەجەمەب
ە دپ ىىەسد یەەیە مەغەەدەەدەبكىىاپەێیىىاەیرسنەوىىوە یىىاەپەەو اڵىىاەرێا یىىەا وسیىىەێىىڵهەنە ىىادەتێىىبەس -٥

 . ماو ەكیەە(١)ەەەەاپریەەانیدپ ەسد یە یاپەەەەتێریبگەەوێە
ەیرێیىاە ە كێەمىاوەاەبەد ەیاەیرسنەوە یاەپەەیدەیرسوەوەێووەەەاڵەبە سددەاڵاە(٥)ە بودوەەپێپەیسد ە -3

 . ەیێڵەهەەیاەیرسنەەە بەیەوەەیدەە وە ە مااەدەدەدەتێیرەسەە پودوەەییێڵەه
ەەبەتێىیرەیىرسددەسە  یىە یاوەد ەاڵىەیوىادەبەەیێڵەهىەد ەوەێىڵهەنە ادە یرسوەی سد ە و یە یاپەەە -٤

 .(ة ەوااەةیواسە)مرسددەەەیوامەد  بەەدە(ە  ەقسامە ەنرع)ە ەعەیەەیی امەس بە  اوێهە ەجەم
ەییىاەە د س بىەەییێڵەهىەەەە(ەەمنىرد ەذعى)ە ێپااڵىادەچیهىەەبەبە ێرێا یەا وسیە ێڵێهەنە ادەەەهە -٢

ەەەە یاەیرسوە مااەەدەتێرێ ەەسەوێەەەییە ێهەد ەوەتێڵيلوێجەەیێڵەهەژەەە ەدەوە(٩٠)ەەیمادە بەیرسەو
 .نودێپە و اڵاە بەتێبەسە(يرە ەرجعث الە)ەەد پەەدە وەڕ ەیەەگیدەیاەەتێ یوامەەیێڵەه
ەێیىرەسەەدەتێىباەبە نێیەمانەهەەبەەییەپاەەە ێمل پ وەەستیوێپەگرەڵباەهە  ێمل پ وە   ڕی ە یاپەەە -٦

ەیسد ەتێیرەلێىپەیجىاەەیىاەەكیەە بىەەەپىرەبەا وسیىەلیس مەمانەهەبەەدەتێبەاپریەەانیەمترەیەنەپە(٥)
 . دووهاپەەبەەێوەبەە یەپ ەەەەەیریپنتگە  اوێه
ەا وسیىەەلیىدەسیكیاڵە بەلیپاكەد)ەەەەەپرەد پە كێە جە بە ێە جەەەەگرەڵباەهە  ێمل پ وە  یە  ە یاپەەەە -7

ەەی گیووداڵىىە ەپراڵىىەبەیریپنىىتگەەسىىتیوێس د یىىاەەپەەەاڵىىەەەیانیيەاڵىى ودەەڵە ىىاەەەە(ە ێپىىرە بىىەە سەبەەە
 . تێ ێبوەەیەاڵ ودەەەیدە و اڵت ەیەەبەوەەێبەەدەەەد ەەسەیگاەڵم یەیاەیەیتەەپەاڵەدەدە و اڵت 

 . تێبەوودەوەەەاڵەدەبەتێبەه (PVI)   یپنك ەەیە ێمل پ وەتێبەسە -2
ەی ىاەیسەە ەەهەسەاڵىە جێىپە(٢٠٠0٠٠٠)ە یپىرەبىە كیرێیىواە بىە ێرێیىواەەەلێىهەەكرسنەەوىاەدەەپە یاپەە -٩

 . تێری ەەسەوێە
 :تێبەسەەدە و ەەەیەیوێیەمەبەەی.تێبەسەەو یاەیرسنەاڵاە یاەپەەیدەیرسوەێدەووەل نێپە ەاڵودماپ -١٠
  . تێری ەەسەدە اەیسەە ەەكەهەیەدەەستیبە(٥١٠٠٠)ە وەپە(٥)دەە(١)ەیباەەە  ێمل پ وە بە-ەأ

 تێری ەەسەدە اەیسەە ەەشەهەەیە(٦٠٠٠ە)ەەاسیەە كێوەپەەەهە بەەدەەەاڵەبە وەپە(٥)ەیباەە  ێمل پ وە بە-ب
 . تێری ەەسەدە اەیسەە ەەهە وە(٩٠٠٠)ەلێمل پ وە واەمەبە اڵرەەە-ەم
ە یىىاەپەتێىىبەسەیانەییاڵىى ودەەەەد ەەسەەەەگرەڵبىىاەهە كێ ێمل ووپىىەەە جىىەمىىودەهە كاسىىت ێەە بىى -١١

ە بىەانییاەیرسوە یاەپەەو اڵاەەدەەیەاڵ وەەەیدە و اڵت ەبەەێوەبەە یەپ ەنیەالەەەتێبكرە بەانییاەیرسو
 .یانییە راێەەێ پەبەەدەتێبكرەێوو
ەەجىەلێجە(کوەساڵىتانە عیقىاەد)ە ەمىەاەەیژوىامەڕەەەەیدەکرسوداڵبەیەد ەەبەەەییە راڕێەمەو(: 6)ەیمادد
 . تێکرەس

 انو جوهر عبدالمسیح عبدوکا
اوەزیرى گواستجەوەو گەیاندن
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 وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى
 00/50/0205لە  1985: ژمارە

ەێر ەیوەساڵىتانەەهىەەەاڵاەیەەىەەپ ەباەە او ەدەپینەەە ە ەیااڵایەد ە(٦)یەەماسس ەەەەە(٥)یەەب  ەەەپاڵپنتەبە
یىاو ەهادد پیىانەدەەپێ ادەەێكاست ەدەە هى ەیرسوى ەیاە ەەەەەەهەمو ەیر دەەد مە٥٠١٠یەاڵاڵ ە(١٠)ەەژماە 

ەەەێ ەد ەیەباە ەیەوێوە ى ی ەهىەەد ەب ەبوژ ولوەەەنە ەد ەس ەوجامەس ەوەەەواەس ەدەهەەیاەیەهادەس ەەباەە اوانەیە
ە.ەەی ەیەس ەەد ە ە یە وەمەڕێ راييەەەەدەمانەە و ەوەە ەەیەباەە او ەدەوابودەیەبەەیەەدەپێاەبرسو ە ەەە ەبە

 0205ساڵی ( 4)ڕێجمایی ژمارە 
 تایبەت بە هاوردە و هەناردەڕێجمایی 

یىىاەەیىىانەەیەهادەس ەواەسنەدەوااڵىى امەەپ ەهىىادەسنەدەهىىەەپێىىل و ەم ڵىىەەە پل ەەبىىەەاڵىىەەو ەس ەالیىىەە(:5)مــاددە
وگ ەەماهىەەهەەەیوەساڵتانەبىەەێر ەەهەەەیانەەەەپیەەدڵەەوێوەس یەواد  ەدەیەپێناوگاەد ەیرسوەەەیاەەد ەواەس ەهە
ە/پ ە نىت ەباەە ىاو ەەە یىەەبەەڕێو ەبەە/اڵىاەیەەپ ەباەە او ەدەپینەەە ە ەد )ولیل ەە ەەیو ەو ەپەە ەالیەە ەەەە
بىىىىودو ەەەاڵىىىىتەەەجەەسد یەبە.ەىىىىىەە(یانەەباەە اویىىىىەەەپگوە ەیىىىىەەپ ەپێنىىىىاوگایانەد زمەەە یىىىىەەبەەڕێو ەبە

ەێر ەەپ ەهىىەەحكومىىەەەەەبىىەەی ەپىىریەاڵىىەەپیىىەەە یەەبەەڕێو ەە ەدەبەە ە ەهىىیچەد ەەد پىىە.ەیانەەپێل دیسىىتیە
دەەمودەوىەەبێتەهىەەس ەەواەسو ەیا یانەویەەپ ەباەە او ەیا وسەهادەسنەدەهەەیوەساڵتانەماا ەپێل و ەم ڵە

ە رپ ىى ەەسد یەد ەەیىىەەولیىىل ەەهەەیو ەو ەپەەی ەالیىىەەوىىلیەپێنىىەەە مەەڕ ەەپێویسىىتیانەبىىەەەیەیىىەەیا یاوىىە
 .پ ە نت ەباەە او ەبكرێتەەە یەەبەەڕێو ەیەبەەاڵتەولیەواڕ ەە مەەڕ 

 -:ایا اادمااالااامهایادومرهافا اادرێتاباا ارد یاكااڵادهائیاباەرگا یابۆاهامردنایاناهاافۆڵا(:0)ماددە
ەەیىەەیەباەە اویىە ەدەیىاەدەواالییىەەپێ ەوىەەكەبىەەمودەی مپاویایىەەهىەەەسەێتەبىەەپ ەباەە او ەس ەم ڵەە:م كـه یه

ە.ەەیا ەەیاەیەپێل ەس ەەی مپاویایە
بىىو ەیەەەەجێ ەەىىەەمىىەەەسەێىىتەبىىەەپ ەباەە اویىىانەپىىەەس ەپ ەم ڵىىەەە یىىەەڵێ ل ەی مپاویایىىاو ەبىىو ەیەبەە:م دووه

ی ەحكىوم ەەیەەد دیرسو ەپرەژ ەبێتەب ەپەەاڵتێك ەهەەیە  یەبێتەیا وسە رێلەەیەەپیەەە یەەڵێ ل ەبە
ە.ەیا وسە ێر و ەی

ە.سەێتەەپ ەباەە اویانەپەەس ەم ڵەەەمانەیێو ەهەەەیانەبەەپرەژ دەەیاە ەە:م سێیه
ولیەهێ او ەەە مەەەەڕ ە ەەوەە(هتلە...ەدەەدەقوپابااوەە  یااوەەوەە)یوەەه  ەد ەی ەوەیەەمودەپ ەژ ەهەە:م چواره

 ەەم ڵىىەەەیرێىىتەبىىەەی ەحكىىوم ەبىى یەس ەیىىەەەماوگەەنەاەەالیىىەەەبێتەەىىەەیێك ەهىىەەەەیىىا دەیىىتومەەهىىە
ە.جەەبكا ەجێلەەەواەس ەدەهەەیاو ەڕێ رای ەهادەس ەدماسس ەەبێتەب  ەەیەهەەیەەپ ەپرەژ ەێ ەم ڵەەجەمەەبە
دەەەپ ەهىىادەس ەم ڵىىەەەمانەیىىێو ەهىىەەبەە(یىى  ە ەلئىىاو ەە)ەەد ەی مپاویایىىاو ەبىىو ەیە و اڵىىت ەە:م پێجەــه

ە.سەێتەەیرسویانەپێل ەواەس ەهە
 -:االااابریاااااما اسەافاا اردهاماهاائیاهامردهایاتاخم یافۆڵااڕێكخ اەیاتڕۆسااستالااباافا(:3)ماددە

ە.ڕپێكر دەەیەباد ەس پادەژماە ەەیانەبەەوگاولو ەە ویاەیەەڵسەەشەیرسنەدەهەەپێنكەە:م كه یه
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مو ەوى ەە)یر دەە ەیىا یەهىادەس ە ىەەاڵىاەیە  مىاڵ ەەەەم ەوىاد  ەدەپینەەەهەەو ەیرسو ەبەەهاداڵەە:م دووه
ە.ەە(توەسةە الوتامە ەوط يەم ە ەلئاو ە ەرس

پێ ەیااڵىاەدەڕێ رىای ەەیر دنەبىەەغىەەس ەقەەەیەیىەەدەیا یاوىەەواەسو ەوەەهادەسنەدەهەەەڕێگریەیرسنەەەە:م سـێیه
د ەبكرێىىتەدەەڵسىىویەەهەەە٥٠٥٠یەاڵىىاڵ ە(7)ەەشەڕێ رىىای ە ىىومر  ەژمىىاە ەد وىىەەیىىانەەەەیاەپێكر د 

یاو ەژێىىرەیىى وت ەڵ ەەوەیەاڵىى ەەپ ە نىىت ە ىىومرگەدە اڵىىەەە یىىەەبەەڕێو ە ەبەە ىىەەوگ ەەەەماهىىەەهەەبە
ە.ەێ ەەپ ەهەەحكومە

وگ ەەماهىەەهەەەیرسویانەبىەەەهادەس ەەپێلە دنەبەەەڕێگەەەیەیەەدەیا یاوەەیاەەوااڵاو ەب ەسیاەیكرسو ەوەە:م چواره
ە.یانەەولیل ە ەیو ەوەەپەە ەدەەالیەەە ە ە ەد ە ەەەە
وااڵىىت ە ىى ەبژێىىویەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەیاوىىلو ەبىىەەاڵىىاەیەدە ەەپىى ەباەە ىىاو ەدەپینەەە ە ەەیىىاسەیرسوىى ەس هىىاپ ەد ە:م پێجەــه
ە.ە( ەترویلە ەذ پ )
 (:1)ماددە
ا:كۆفپا ااكانااباااكا یاتاخم یا اسەافااتاخممی اااأەىە
ە.ەسەێتەەیەپەەس ەوااڵ امەە(ەەیاەواەس ەیاەەیانەهەەهادەس ە)ی مپاویایەەەد ەیە و ە ەمەس د یاەیاوەەپێ ەوەەبەە

ەە ەەسی اەیەەهەە(١٠٠٠)كەپوە ەە ەیەە ەەم ەیەی مپاویاەەەەم ەەیر بێتەبەەەیەەەد ەا ڕم ەس د یاەیەپ ەبكاپەە:م كه یه
یاو ەی مپاویاەەە ییەە ە نتەبەە ەەپ ە نت ەپ ماەیرسو ەی مپاویایانەەەەە یەەبەەڕێو ەپنتگیریەبەە:م  دووه

پێنىاوگایانەدە.بە/پ ە نىت ەباەە ىاو ەە یىەەبەەڕێو ەیەبەەواە اڵىتەەەیەە(مصل ە)اڵ لیر دەەیەپەەدێ ە
ە.ەیانەیر بێتەەباەە اویەەەپگوە ەیەە زمە

ە/پ ە نت ەباەە او ەە یەەبەەێو ەەیەبەواە اڵتەەەیەە(پایاوە)ویایانەپ ەی مپاەە مەەپنتگیریەباج ەس ە:م سێیه
ە.یانەیر بێتەەباەە اویەەەپگوە ەیەەپێناوگایانەدە زمە.ب

 : م  چواره
یەژددەیەباەە ىاو ەیىانەەوااڵ امەە(ەەەوامەە ەەیەباەیەیاەاڵتاو ەدەڕ ەوااڵ امەە)یاەپ ەوینتراو ەیا وسە -١

یەیى پ ەەپ ە ەدێ ىەەپااڵىەە+یىاەپ ەە ویىاەیەەە+بێتەەەەهىەەنە ەیاە ەواەس ەیاە نەدەهەەییت ەهادەس ەیە
ە.ەیەڕێپێلە دیەی مپاویاەەبەەەێو ەبەەە ەبەەو ەپایلەەوگادەڕ ەڕ 

ە.یانەەب ەبیاویەە(أإلقام ە)ەەیاەپ ەوینی گەە+پ ە ەەپااڵە)و ەەوگادەڕ ەی پ ەڕ ە -٥
یەەد ەە ەس وینىتویەس ەەیەیىەەد وىەەیەوااڵىایاەبى ەوەەوامىەەڵگەەجەەبىودنەیىا وسەبەەی پ ەیاەپ ەوینتەە -3

ە.ەەەەەەەەەەەەەەەەنەەیەەەێ ەیاەیەباەە او ەس ەهەەەوادەەەێر ەیوەساڵتاو ەدەەەەهە
ەیە ەدێ ىىەە ىىەەەەە(دییىىل)ەەیەڕێگاپێىىلە دیەی مپاویىىاەیىىانەبریكىىاەەبىىەەەێو ەبىىودو ەبەەەوامىىاس ە:م پێجەــه

ە.مەەەیەەب ەجاەیەیەەەیكرسو ەس د یاەیەپێل و ەوااڵ امەەیاپ ەپێنكەەەەەەاڵ لیر دیەبریكاەوامەەپە
مودەاڵىاڵێ ەەیەهىە(١٥ە/ە3١)یاەەپىایوەەواەس ەیىاەەیىانەهىەەیەباەە ىانەهادەس ەیەوااڵ امەەد ەووێكرسوەە:م شه شه

ە.بێتەس 
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ەەپێىل و ەوااڵى امەەەەەە ملىەەبەەەە ەەسی ىاەەەىەەهىەاتادەپێ جەەحەە(ە7٢0٠٠٠ە)یەەب یەپاە ەەی ەباو ەبەەوەە:م وته حه
ە.ە یرێتەەەس ەیوەڕاڵوما ەەێو ەد 

ە.ەكاناماكارگااتڕۆژهااباااكا یاتاخم یا اسەافااتاخممی اااىەبا
ەەەەەەسەێتەجگەەیانەپەەس ەوااڵ امەەەیەپێكر د ەاڵەەەدەەواماژ ەەەەەەیەە(أ)یاو ە اڵ ەەیەب  ەەمانەیێو ەهەەەبەە

ەەیاە ەەەبوێ ێتەیەەەمەیوێ ەەپنتگیریەەەەەیا وسەپرەژ ەەەەیاە ەەاڵەەەەەەپێویستەە(أ) اڵ ەەەەەە(3دەە٥)یەەب  ە
پێنىىاوگایانەدە.بە/پ ە نىىت ەباەە ىىاو ەەە یىىەەبەەیەبەەێو ەواە اڵىىتەەەەە د ەیەپیىىاس ەس مىىەەیىىەەیىىا وسەپرەژ 

ە.ەیەەیاەیاە ەەەپ ەپ ەژ ە ەهێ او ەم ڵەە ەەیانەیر بێتەدەەەەباەە اویەەەپگوە ەیەە زمە
ەەپیایىل ەوامىاژ ەەیىەەەیىەەیىاەیاە ەەەنەپى ەژ ەوىادیە ىاد ەە ەبەەە مەەهاەهێ او ەپنتگیریەباج ەس ەەد ەهەەەد 
.ەبە/پ ە نت ەباەە او ەە یەەبەەەێو ەیەبەەواە اڵتەەەمانەیێو ەهەەەیر بێتەبەەەیەەیانەیاە ەەەیەەوادیەپ ەژ ەبە

ە.یانەبكرێتەەباەە اویەەەپگوە ەیەەپێناوگایانەدە زمە
 -:ا(اا اردهایاناهاااهامردها)ئیاباەرگا یااكا یاتاخم یافۆڵااڕێكاره(: 1)ماددە

پ ە نىت ەەە یىەەبەەەێو ەبەەەەىەەەد ەیرسبێتىەەەیەپىاە ەیاەەوااڵى امەەواەس ەیاەەیىانەهىەەی مپاویایەهادەس ە:م كه یه
ە.باەە او ە

ەەم ەیر بێىتەبىەەەواەسنەیىەەهىادەسنەیىاەهىەەە ەبەەیەپایلەەەەی ێنەەاڵەەەشەیرسو ەس د یاەیەەەەپێنكەە:م دووه
ە.ەە ەەسی اەیەەهەە(ە١٠٠٠ە)كەپوە ەە ەیەە ەەم ەیەی مپاویاەەە

دێتەەیەەباەە انەس ەەیەیەەیاوەەدەیا دەیتومەەیەوە( ەرل غ)ەەیا وسە وژمەە( ەكری ەە)سیاەیەیرسو ەب ەە:م سێیه
ەەیىەەەد ە ەەجێ ەس ەمىەەەیەاڵى ودەیەبىەەەد ە ە ەسیىاەیەیرسوى ەس ە ەەیانەبكا ەەەەواەس ەیاەهەەە هادەس

ە. ەوایرێتەە ەەیەەەەڵەەەم ەمامەەەەیەوااەەەم ەبێتە ەمەەاە
یىاەەیىا وسەەی مپاویىایەهادەس ەەیەیىەەدەبى  ەیەیىا وسەوىەەدە وژمەەپێ ەوەەی ەباوك ەبوێ ێتەبەەوەە:م چواره

ە.ەبێتەەیێك ەباوك ەهەەبەەوەەپێ ەیانەاڵ وەێ ەس ەەەم ڵەەیا ەب ەهەەیەس یاەەسیاەەواەس ەهە
 ەەەهێ ىاو ەم ڵىەەاڵىت ەس ەبەەەیەڕێپێلە دیەی مپاویاەبى ەمەەبەەەێو ەبودو ەبەەوەەپ ەواماس ەحاڵەەەەەە:م پێجەـه

ە.ەڕ ی ەوایرێتەەەبەەبریكاەوامەەكەبەەیەەڵەەبێتەد پاەهیچەمامەەبریكاەەواماس ەەپێویستە
بێتەەیانەوەەیر د ەەغەەس ەقەەەپەەبابەەەەجێ ەەەەمەەەبەەەیەەیەهەەواەس ەدەهەەكەماا ەهادەس ەمودەیا یەەهەە:م شه شه

هىادپێە ەەەیەەبێىتەووداڵىر د ەبودەس ەولیىل ەەهىەەیو ەو ەپەەوىلیەالیىەەە مەەڕ ەەەپێویسىت ەبەە ەەدەوە
ە.ا ڕم ەس د یاەیەبكرێتە

یاپ ەپێىىل و ەەم ەوىىاد  ەەىىەەەهىىەەبەەەدەپنىىتگیریەیىىرسنەەىىەەوىىلیە نىىت ەد ەەژ ەوىىادیرسو ەبەەڕ ە:م وتــه حه
ە.یرسنەەواەس ە ەهەەپایلەەەپ ەباەە او ەبەەم ڵە

ەەاى ڕم ەەاڵىەەەنەیىانەیىاەپ نەسیىاەیەبكرێىتەەىەەپىەەەیىانەبىەەە وژمەەەبێتەبەەپێ ەس ەمودەم ڵەەهەە:م شته هه
كەەەەیا یەە مەهەەیرێتە ەبەەیاەیەس سەەس وەەەمامەبەەیەەی لددە و ەدەوەە ەدەباڵ ل ەوواەواژ ەس د یاەیەپە

ە.ەد ەیرێتەەیالەس ەیەەەنەەیژوەەالیەەەەەەەیر د ەیەپێ ەەیەواماژ ەیەەب  
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 -:ااكارتاكرد یابریكار افا(: 6)ماددە
جیىىاپ ەەەەىىەەەیەیىىەەیەیىىا وسەهادد پیىىەەە ەدەپىىاەێز ەسەێىىتەبىىەەنەی مپاویایىىانەس ەالیىىەەەەەەیىىەەەبریكاەوامىىە

یانەەڵىەەپ ە نىت ەباەە ىاو ەبكىا ەبى ەڕ یى ەیرسوى ەمامەەە یىەەبەەڕێو ەەس و ەبەەی مپاویاەاڵەەیەەبەەڕێو ەبە
ەەەماوگەەم ەیەاەەەبەەەد ەیانەپنتەڕ اڵتەیر بێتەەس سووداڵیەەەەماوگەەاەەەیێ ەەەەیەەەەوودەبێتەەەەبێتەس ەس 

ە.یەەس سووداڵیە
 -:ا اردناما اسەافاائیاهامردناماهاابڕیاڕسوفا ابۆافۆڵا(: 7)ماددە

ەپى ەس ە یى ەە ە ەیەد ەەێ ىەەویر سیەی پای ەبى ە ەەەبێتەەس ە(ە%٩٠ە) یرێ ەب یەەەس ەد ەەیەیەەمەڕاڵوماپەەوەە
اڵىاەیەدەی ی ى ەەپ ەباەە او ەدپینەەە ە ەە و ەد ەەماولەەپاس یتەب ەاەەەبێتەەس ە(ە%ە١٠ە)دەب یەەدوابودەم

ە.ەدەمدەوابوەپ ەس ە ی ەە ە ەپێ ەڕێ رای ەد ەپێل دیست ەە جیست ەبە
ی ەەیەوىەەیێو ەەە ەەسی اەەبەەاتادەپێ جەهەەحەە(ە٠٠٠ 7٢ە)كەب یەەیەەەەوااڵ امەەەەپێل و ەهەەە ملەەبەەەەەە:م كه یه

ە. یرێتەەەس ەباوك ەد 
ەەیەەمەیێو ەواەسنەبەەپ ەهادەسنەیاەهەەجیاپ ەپێل و ەم ڵەەەە ەەسی اەەەەەهەە(ە٠٠٠ ١٠٢ە)ە رپ  ەب یەەد ە:م دووه

یىاەەە(ەەدە ەڵ ەەی لددیە ەەەەواژ ەاڵەە٢٠٠ە)یاەە(یاەپ نەە3٠٠٠ە)یاەە(نەەپەە١٠٠٠ە)یانەە($ە٠٠٠ ٥٢٠ە)ەەەب ەهە
 ىو ەدەەەس وىەە٠٠٠ ١٠٠ە)یىاەە(ەەد ەەىەەدەپەەەباڵ ىل ەەس وىەە٠٠٠ ١٠ە)یىاەە(ڵ ەەی لددیەبەوكەەەەواژ ەاڵەە١٠٠٠ە)
ە. یرێتەەەس ەە ەەسی اەەڕاڵوما ەد ەسدەپێ جەهەەاڵەە(ە٠٠٠ ١٠٢ە)ب یەە(مامەوە

بىى ەە(وىىامێریەینىىتویاڵ ەە/وىىامێرەە/ڵگرەەباەهىىەە/و پ ملێىىلەە)واەسو ەەڕاڵىىوماپ ەهىىادەسنەیىىاەهىىەە:م ێیهســ
ە. یرێتەەەس ەە ەەسی اەەد ەسەهەەاڵەە(ە٠٠٠ ١٠٠ە)كەب یەەیەەەس وەەهە

دەەەپ ەهىادەس ەەوىودو ەم ڵىەە ەسد یەس ەیاو ەوىادەم ڵىەەب  ىەەەكەەىەەیىەەەەب  ەەاڵىز یە ى ڕی  ەهىەە:م چواره
بى یەەەەەەیىەەپەەیەم ڵەەد ەەەڕ اڵىتكرسوەەە ملەەبەەەدەەەەس د یر د ەەڵەەهەەەا ڕم ەس د یاەیەبەەەەەەەیەەەواەس ەهە

ە و ەەەماولىىەەپاس یىىتەبىى ەاەەەیرێتىىەە یرێىىتەس ەەس ەیىىوەاڵىىز ەد ەە ەەسی ىىاەەد ەوجاەهىىەەپىىە(٠٠٠ ٢٠)
ەەپ ەس ە ی ەیەەە ە ە پێ ەڕێ رای ەدەیانەبەەپگوە ەیەباەە اویەەپ ەپێناوگایانەدە زمەەە یەەبەەڕێو ەبە
ە.وێتەەەس ەس 

هىى یە ىى ڕی  ەوىىادیەی مپاویىىاەیىىا وسەەەیاەەبىىەەواەس ەیىىاەەیىىا وسەهىىەەیەهادەس ە ىى ڕی  ەوااڵىى امەە:م پێجەــه
اتادەپێى جەەحىەە(٠٠٠ 7٢)مەبى یەەیىەەیەیەەیەب  ىەەمانەیىێو ەهەەەەیەڕێپێلە دیەی مپاویاەبەەبەەڕێو ەبە
ە. یرێتەەەس ەە ەەسی اەیەەێو ەهە

بریكاەیەب  ولێ ەەەیەیەەدەی مپاویایاوەە ەوەەپایلەەەیرسو ەو پ ملێلەبەەی مپاویایاو ەبو ەیەهادەس ە:م شه شه
یىف ەەپ ەهىادەسنەیەەپێىل و ەم ڵىەەەەەەىەەبىەەەبێتەاڵىا وەەیاو ە ەس ەیاو ەی مپاویاەجیواویەەب  ول ەەەە

پ ە نىت ەەە یىەەبەەەێو ەبەە/پ ەوىاد  ەەە ە ەد )ەەیەپێ ەهێ ر دەەەەنەەیژوەەالیەەەی  ایانەب ەبكرێتەەە
ەە(٠٠٠ 7٢)ب یەەەیەەە(پ ە نت ەباەە او ەە یەەبەەەێو ەبە/اڵاەیەپ ەباەە او ەدەپینەەە ە ەد )ە(هاپودو 

پاس یىىت ەەەیرێتىىەەیىىێك ەس ە یرێىىتەبەەەس ەیىىوەڕاڵىىوما ەەێیىىانەد ەە ەەسی ىىاەەد ەاتادەپێىى جەهىىەەحىىە
ە.ەپ ەس ە ی ەە ە ەد ەەپێ ەڕێ رای ەب یاەەەێلە دەەەەپ ەس ە ی ەبەەە ە ەیەد ەەێ ەەدیترەب  ەەدەوەەیەەەیژوە
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دەی مپاویىىاەدەە یرێىىتەەىىەەەس ەدپ ەد ەەماوگێ ەسد یىىەەە ەەسی ىىاەەبىى ەهىىەەسەهىىەەاڵىىەە(ە١٠٠ە٠٠٠ە)بىى یەا:م وتــه حه
ەەاڵىىەەماوىى ەەىىەە(3)یانەوىىاب ەسد یىى ەەڵێ  امىىەەجێكرسو ەیىىاپ ەبەەوىىلیەجێلىىەەپابەەەیەیىىەەپ ەژ وىىە

ە و ەەەماولىىەەپاس یىىتەبىى ەاەەەیرێتىىەەس ە(٤)یەەیەب  ىىەەمانەیىىێو ەهىىەەەبەەیىىەەەێ  امەەەوىىودو ەبەەس 
ەەپ ەس ە ی ەیەەە ە ەپێ ەڕێ رای ەد ەیانەبەەپگوە ەیەباەە اویەەپ ەپێناوگایانەدە زمەەە یەەبەەڕێو ەبە
ە.ەەوێتەەس ەس 

 -: اردناائیاهامردناماهاایاكارتاكرد یافۆڵاافامه(: 8)ماددە
ەەولیل ەەویەەیو ەو ەپەەولیەالیەەە مەەڕ ەەپێویستیانەبەەەیەیەەد وەەكەوەەا دەیتومەپ ەهادەسو ەیەم ڵەە:م كه یهە

ەەەهىەەە ەبەەەد ەەوودویەەەد ەیەس ەبەەەیرێتەەەەیەاڵاڵێ ەیاەیەپێل ەسەێتەب ەماد ەس ە(مل غ)ەە وژمەەەبە
یەەبى ەمىاد ەەد ەیرێتەەیجاەەسەێژەس ەوواەب ەیەەیەیااڵاەبێتەپەەوو ەەوێو ەەڕەپێكر دەەەەه یاەێك ەباد 

ە.بێتەەەیە نت ەباەە او ەس ەبەەەێو ە پ ەبەەاڵەەس ەەاڵ ەڕەژەەەە(3٠)
ەەەىەەەاڵىاڵێكەە(وىامێریەینىتویا ەە/وىامێرەە/ڵگرەەباەهىەە/و پ ملێىلەە)واەسو ەەیەهادەسنەیىاەهىەەماد ە:م  دووه

یەەوو ەوێو ەەڕپێكر دەەەەه یاەیەباد ەەبەەەد ەپو ورێتەسەێژەبكرێتەە ەەس ەەوودو ەم ڵەەەد ەیەس ەبە
كەەەەیىەەهەەەكەەەەیەەپێكوێ او ەەیژوەەەبێتەبەەاڵاەیەس ەەیریەباەە او ەدەپینەە پ ەد ەاڵەەس ەەیااڵاەدەەە

دەە(پ ە نىىىت ە ىىىومرگەە یىىىەەبەەڕێو ەبە)دەە(پ ە نىىىت ەباەە ىىىاو ەە یىىىەەبەەڕێو ەبە)ەیەەووێ ىىىەەەەىىىە
ە.ە(پ ە نت ەهاپودو ەەە یەەبەەڕێو ەبە)

واەسنەاڵاڵێ ەیاەیەپەەەپ ەهەەەدبودمەدەیا یەواد  ەم ڵەەول نەدەەیاسەیرسو ەبەاڵت ەهاەبەەمەەەبەە:م  سـێیه
ەەەجێ ەەىەەمىەەەەەی ە ەبەەد ەەبێتەیەەوەەەپەەمەبابەەوواەب ەوەە ەپەەەوودو ەم ڵەەەد ەیەس ەبەەەیرێتەەەەس 

ە.یەواد  ەەیاپرەبێتەەد ە و اڵت ەپ یرسوە
اا:م چواره

یەەیرسنەمىاد ەواەسنەیىانەهىادەس ەەیەب ەهەەەوەەەیەدەڤێتەەد ەەەەڵ ەدەپەەیاو ەینتویاڵ ەدەواژ ەمەەەهەەىەبەەأ
ەەەەبىەەیاو ەپىریەاڵىەەەماوگىەەپ ەینىتویا ەدەاەەە ە ەنەد ەالیەەیرێتەەەەسیاەیەس ەەیەەپەەیاەەپێكرسو ەم ڵە

پێ ەجىى ەیەیىىا دەەبىىەە( ەزە عیىى ەە ەرەوامىىە)ەەەەپێ ەد ەبىىەە( ەجوىى ە ەقعاعیىى )پىى ەینىىتویا ەەە ە ەد 
ەەد ەەوودویەەس ەد ەیەەبەەەاڵ ەڕەژەەەە(3٠)یەەوواەب ەماد ەپەەەیەەیانەهەەد ە ەماا ەسەێژەیرسوەەەیەەەدبودمەەبە
ە.ەباەە او ەە نت ەپ ەە یەەبەەەێو ەبە ەە ەەەەەوگ ەماهەەهەەەبەەەینتویاڵەەپ ەە ە ەد ە پ ەاڵەەس ەەەە
پ ەیى وت ەەكرسنەدەهێ ىانەدەسەداڵىتكرسو ەەە یەەبەەڕێو ەنەبەەالیەەەنك ەەەەمانەدەپێل دیست ەپزیەس ەباا
ەەەىىەەەد ەیرێىىتەدەمىىاا ەسەێژیرسوىىەەیەبىى ەسیىىاەیەس ەیىىەەولەداڵىىت ەماد ەپىى ەپەەە ە ەد ەەەەبىىەەەمىىانەاڵىىەەس 
ە.ەپ ە نت ەباەە او ەەە یەەبەەڕێو ە ەبەە ەەوگ ەەەەماهەەهەەەبێتەبەە پ ە  یانەس ەاڵەەس 
پى ەەە ە ەوىلیەد ەە مەەبێتەڕ ەهێ رێتەس ەمەس ەەهەە و ەددیەعێر  ەبەەەەەەی ەپرەیەەەەیا یەە وەمادەهەەجاا

ەەەەەىەە ىەەیەبى ەسیىاەیەیر بێىتەیىا وسەوەەیىەەیىرسنەماد ەەواەس ەبێتەب ەهەەباەە او ەعێر ق ەایلە ڵ ەهە
باەە ىىاو ەیىىانەەپ ەوىىادسێریەە یىىەەبەەڕێو ەبەەەبێتەەىىەەوىىلیەهىىەەە مەەبێىىتەڕ ەەێ ەبێىىتەس ەیەهىىەەد ەوىىاد 
ە.یرسنەەواەس ە ەاڵ وەیەهەە ەەنەەەەیەب ەسیاەیەبكەەیەەپ ە نت ەینتویا ەماد ەە یەەبەەڕێو ەبە
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د ەدەەوىەە)كەەبێتەد ەیانەهىەەاڵردیىتیەەەپى ەاڵىاماوەەە ە ەد ەەولیەبەەیو ەپەەەەدبودمێ ەیەەەەیا دەبەەهەەداا
وىىلیەەە مەەبێىىتەڕ ەیرسنەس ەیرسنەیىىاەهىىادەس ەواەس ەبىى ەهىىەە(هتىىلە...د ەدەیاوز یىىانەەیاو ەوىىەەەدبودمىىەەبە
ەەەدبومێ ەیىەەەەیا دەبىەەانەهەیەب ەسیاەیەبكرێتە ەیەیەەبێتەماد ەیاو ەهەەاڵردیتیەەەپ ەاڵاماوەەە ە ەد 
پى ەوىاد  ەەە ە ەنەد ەالیىەەەبكرێتەەەەەواەس ەیانەهادەس ەبێتەدەهەەی ەهەەد ەپەەوااڵاین ەوەەەولیەبەەیو ەپە
ە.یرێتەەیەب ەسیاەیەس ەیەەسەێتەدماد ەولیەپەەس ەە مەەڕ 
 -:اایاارگرئناهاا امهافۆڵاااتاوی ااانابااایاكااماكااڵیا اایا(: 9)ماددە

ەەسەێىتەەىەەپ ەباەە اویانەپەەس ەم ڵەەەیانەپێكر د ەپێ ااڵ ە ومر  ەواماژ ەەەەەەیەایەدەیا یاوەەمودەوەەهەە-أ
وێسىتاس ەەەپ ە نت ە ومرگەەەەە یەەبەەڕێو ە ەبەە ەەوگ ەەەەماهەەهەەەپ ە نت ەباەە او ەبەەە یەەبەەڕێو ەبە
كەەبیسىتەدەیىەە(٥١)مەەاڵااڵى ەوىەەوەەەەاڵىەەەەىەەەڵىەەكەی مەەبیسىتەدەیىەە(٥١)ەەەاڵىەەشەیىر دنەبەەس بىەەەیە

و ەەوىىلیەالیىىەەە مەەڕ ەەپێویسىىتیانەبىىەەەیەیىىەەد وىىەەیرێىىتەدەوەەپ ەباەە اویىىانەبىى ەس ەم ڵىىەەەیىىەەڵەەی مە
ە. ەم ڵەەیرێتەبەەولیەب یانەس ەە مەەسد یەهێ او ەڕ ەەیەەولیل ەەهەەیو ەپە

یەیىاەیەەدەی مپاویاوىەەبى ەوىەبێىتەە نىت ەباەە ىاو ەس . پ ەبەاڵىەەس ەەپ ەج ە جى ەەەىەەپێل و ەم ڵەە-ب
ە.نەیەەدەباەە او ە نت ەس ەەد ە و اڵت ە

 -:اایاا خیخمراهاایوها یاتاا خیاالیااەمفااڕهاتاوی ااانابااایاكااماكااڵیا اایا(: 52)ماددە
پ ە نىت ەەە یىەەبەەڕێو ەیەبەەیانەواە اڵىتەەل ە ولیىەیو ەپەەوەەالیەەەنەالیىەەەەەەیەیىەەپێل وىەەەدەڕێگەەوەەەپێویستە

یەەیەپیاس ەواماژ ەمەە ویاەیاوەەوەەەیەەپێل وەەەڕێگەەەیر دەبێتەەەەغەەس ەقەەەبێتەیەەكەوەەیرێتەیا یەەباەە او ەس 
ىەە٤ەە(أەر نى ەە)مەەەهىەەیرسو ەبەەىەیوێ  ەهىادەس ە3ەە( ەكری ە)ىەب یەیا ەە٥ىەج ەیەیا ەە١)كەەپێكر بێتەد 

مەەپێ ەوەەبەە(ب ەسیاەیەبكرێتەەەیەەپێل وەەەیەڕێگەەماد ە-ە٢واەسنەەەیەهێ انەدەهە(اڵ وە)ەەەەەسیاەەیرسو ەمە
ە.سەێتەەپ ەپێل ەم ڵەەەە ویاەیاوە

ەەەیرسو ەهىىىەەواەس ەیرسنەیىىاەهىىىەەەیە ەهىىىادەس ەد ەەىىەەڵ ەدەپەەیاو ەینىىىتویاڵ ەدەوىىىاژ ەمىىەەەهەەبەا:م كــه یه 
مرینى ەدەەەدبودم ە  یىتەدەبىەە)كەەەیەد ەد ەەىەەڵ ەیىانەپەەەدبودمێك ەینتویاڵ ەیىانەوىاژ ەبە

ەیەدەەەوىەەەمىاو ەڤێتەەی  ەینىتویاڵ ەدەس ەمامەدەپىەەس ەدە و ەدەوىەە)یاەە(یانەەویەەمەەەییر ەەهێ كە
پىى ەەە ە ەد ەەی ەەىىەەوىىلیەپێنىىەەە مەەڕ ەەپێویسىىتەە(هتىىلە...ەپ ەەەیەینىىتویاڵ ەدەب ىىەەواەیىى ەدەق یىىە
پ ەەە یىەەبەەڕێو ەیەبەەەواە اڵىتەەپێىل نەبوێى  ەیىەەەیەڕێگىەەیىێو ەەیاو ەوادەبەەەواد ەینتویا ەدەاڵە

ە.پ ەباەە او ە نت ەباەە او ەبكرێتەب ەپێل و ەم ڵە
وىىلیەەە مەەڕ ەەی ەدەیىىیریە ىى ە ی ەپێویسىىتیانەبىىەەەمىىانەدەپێل دیسىىت ەپزینىىك ەدەپاقیگىىەەس ە:م دووه

ولەداڵىت ەەپى ەپەەە ە ەد ەەەەبىەەیاو ەاڵىەەولیىل ە ەیو ەپەەەوىەەولەداڵت ەدەالیەەپ ەپەەە ە ەی ەد ەپێنە
پێىىل نەەەیەڕێگىەەیىێو ەەپێكر بێىىتەبىەەەیاو ەپێىل ەوامىاژ ەە ویىىاەیەدەب  ىەەەمانەیىێو ەهىەەەبىەەەیىەەهە

ە.ەپ ە نت ەباەە او ەبكرێتەەە یەەبەەەێو ەیەبەەواڕ اڵتە
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وىلیەەە مەەڕ ەەپێویسىتیانەبىەەیىەەەەێ ەهەەوااڵاینى ەهىەەەوىلیانەبىەەیو ەپەەەیەیىەەدەیا یاوىەەمودەوەەهەە:م سێیه
یەەپێىل نەواڕ اڵىتەەەیەڕێگىەەیىێو ەەبەەەیەەیانەهەەولیل ە ەیو ەپەەەوەەد  ەدەالیەپ ەواەە ە ەی ەد ەپێنە

ە.پ ە نت ەباەە او ەبكرێتەەە یەەبەڕێو ەبە
ەەپى ەاڵىاماوەەە ە ەنەد ەالیىەەیاو ەاڵىەەەدەەەەەیەب  ىەەمانەیىێو ەهەەەد ەدەیاوز یانەبەەم ەوەەەهەەبەە:م چواره

ە.پ ە نت ەباەە او ەبكرێتەەە یەەبەەڕێو ەیەبەەپێل نەواە اڵتەەەیەڕێگەەیێو ەەیانەبەەاڵردیتیە
بكىىا ەەەد ەە ەیەس ەواەس ەیەهىىەەیىىەەەدبودم ەیاە ەەدێەبىىەەكەبیىىەەیىىەەكەیىىا وسەپ ەژ ەیىىەەەیاە ەەهەە:م پێجەــه

ەەیەپێىل د ەیانەیاە ەەەپ ەپ ەژ ەم ڵەەەیەیەەیەەەماوگەەدەاەەی ەبوێ ێتەەەەولیەپێنەەە مەەڕ ەەپێویستە
پ ە نىىىت ەەە یىىىەەبەەڕێو ەاڵىىىاەیەیىىىانەبەەپێل و ەپینەەیىىىەەپ ە نىىىت ە ەەە یىىىەەبەەڕێو ەبەە)كەەد 
یەەپێىىىل نەواڕ اڵىىىتەەەگىىىەیەڕێەیىىىێو ەەبىىىەە(یانەەباەە اویىىىەەەیێت ەژددە ەەهێ انەیىىىانەیىىىەەبىىىەەد 

ە.پێكر بێتەەەیەپیاس ەواماژ ەد ەە ەیاو ەاڵەەدەە ویاەیەەپ ە نت ەباەە او ەبكرێتەب  ەەە یەەبەەبەەێو 
پ ەەم ڵىەەەیىرێ ەپێویسىتەەس ەەەپ ە نت ەهادەس ەنەیەەالیەەد  ەەەەڕ اڵتەەەیەیەەدەیا یاوەەمودەوەەهەە:م شه شه

اڵىىىر ەەە رپ ىىى ەڕ ەبەەد ەەم ەبىىىەەیرسو ەووداڵىىىر دیەاىىىەەبەەسد یەواە اڵىىىتەەهادەسویىىىانەهىىىە
ەەاڵىت ەبىەەبەەمەەەیانەبىەەیانەدە ێر و ەیىەەە ىاەمرەییىەەسەێتەدەس ەپیانەپێىل ەپگوە ەیەم ڵىەە زمە

دەەڕاڵىوماپ ەهىىادەس ەە نىرێ ەەىەەبەەیێ ەبوێى  ەس ەەەیىا ەیىىتەدمىەەوىودو ەمرەیى ەهىەەەوىاد ها
ە.ەیرێتەەوااڵاوكاەیانەب ەس ەەواەس ەهە

 ەە ىەەەێ ەەەەپ ەهەەپ ەباەە او ەحكومەەە ە ەولیەوێو نەد ەیو ەپەەەد مەبودنەەەەەس ەاڵت ەبەەبەەمەەبەە:م وتـه حه
پ ەهىادەسنەەم ڵىەەەیەیىەەدەی مپاویایاوەەمودەوەەە  ەهەپ ەعێر ق ەایلەپ ەباەە او ەحكومەەە ە ەد 

ڕێگایەەدێەەەەیاوەەعێر ق ەایلە  ەدەس ەپ ەحكومەەەەبەەیاو ەاڵەەوادوەەەەەەەد وە رپەواەسویانەد ەیاەهە
ڕێگایەەەەەەەبكا ە ەپێویستەەەیانەواەس ەیانەهەەەەێ ەهادەس ەپ ەهەەحكومەەەەەبەەیاو ەاڵەەەمیەەاەەەەە ەمە
ە رپ  ەەد بەەە ەبەەم ڵەەەبەەبكرێتەب یانەبگرنەدەەولیەد ەە مەەپ ە نت ەباەە او ەڕ ەیەە ەبەەڕێو ەبە

ە.پ ە نت ەباەە او ەەە یەەبەەڕێو ەبەەەەەەەواەس ەدەهەەڕاڵوماپ ەهادەس ەە نرێ ەەەەبەەڕاڵوما ەد پاەس 
وێىىتەەەس ەس ە(  ەجوىى ە ەقعاعیىى)ولیىىل ەەەیو ەو ەپەەالیىىەەەەەەپێىىل نەیىىەەەەووداڵىىر دێك ەڕێگىىەەهەا:م شــته هه

 یرێىتە ەەەس ەمەڕاڵىوماپ ەەێو ەدپىەەیەحەەمىاسس ەەمەەىەەیەسدد ەپێ ەب  ەە ەبەەكەم ڵەەیەەەیرێتەبەەس 
ە.پێل نەەیاپرەبێتەەەكەڕێگەەیەەەپێ ەەەەوابەەهیچەم ڵە

بودو ەەاڵىز یەوىەەەبێتەپێویسىتەەیەوىەەواەس ەیىانەهىەەەهىادەس اپ ەباەە ىاو ەكەم ڵىەەەەی مپاویایەەهەا:م نۆیـه
ەە٥٠٥٠یەاڵاڵ ە(7)ەەپێ ەڕێ رای ە ومر  ەژماە ەیانە ەبەەاڵ ودەیەەەەد ە ەس ەەەبگیرێتەەەەپ ەەێو ەم ڵە
ە.د ەبكرێتەەڵسویەەهە

 -: اا ایاناكۆئاییاهائەیافۆڵاایافۆڵاامهاشا خ ااڵوهاكا یاهاائااحاڵا(: 55)ماددە
ەەواەس ەدەهەەپ ەهادەس ەیاەەهێ او ەم ڵەەانەبەیانەیەڕێ راییەەەبودو ەی مپاویاەبەەولەوەەپ ەپابەەحاڵەەەەەە:م كه یه

ە.یەوایااڵای ەەیێو ەەبە
ا.ەەیەەپەەیەسیاەیكر دیەم ڵەەی پای ەهاپ  ەماد ا:م دووه
ە.ەەب یەسیاەیەیر د ەەیەەپەەم ڵەەەەەەەیەیەەیەەدە وژمەەد دبودو ەب ەیانەوەەپەەە:م سێیه
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 -:ا(ساەومراا)رەااگۆڕیەیافا(:50)ماددە
ەەه یاەێ ەبێىتەیىانەەهەەەەەپێویستەبودەبەە ەەواەسو ەیا ەبگ ڕسەێتەوەە او ەیانەهەەەیەهێەیرێتەمەەس 
ە.بێتەەپ ە نت ەباەە او ەس ەە یەەبەەەێو ە پ ەبەەاڵەەس ەەەەە(ملرەەمق  ەە)ڕپێكر دەەیەباد ەڵگەەبە

 -:كا یاهامرد یاكااڵاارجااجێاكرد یافااجا ا(: 53)ماددە
ەە ەبىەەیاو ەپایلىەەەجىەەمودەمەەیاەەهەەی مپاویایەهادەس ەەكەپێویستەەیرسو ەیا دەیتومەەیاپ ەهادەس ەەەە

ەمەەمىەەەولەب ەبەەپێ ەیو ەێت ەدەاڵتاول ەسیەجیواو ەبێتە ەپابەەجەەبكا ەبەەكەجێلەەهێ او ەیا دەیتومە
ولەداڵت ەەپ ەپەەە ە ەیاو ەد ەەجەەەێ ەدەمەەاڵاەیەدەی وت ەە ەج ەیەهەەیەپێو وەەاڵتەەیاو ەس ەدەڕێ راییە

ە.ەپنك ی  ەیا یانەەەولیل ەەبەەیو ەوێك ەپەەەەالیەەهەەد
 -: ارد یایۆئۆف الااكا یاهاەاناماهااڕێكاره(: 54)ماددە

ەەبەەەد ە(ە٥٠١3ە/ە٤ە/ە٥٩ەەەەە3٩٤٢ە)ەەەیر نەژماە ەو ەد ەوجومەەپ ەوەەەەیایەەب یاەیەاڵەەەیرێتەبەەیاەەس ە:م كه یه
باەە ىاو ەەە ەبىەەباە ەاڵىەە(ە٥٠١3ە/ە3ە/ە١2ەەەىەە٥٦٤٠ە)ەەەیر نەژماە ەو ەد ەوجومەەپ ەوەەەەیایەەب یاەیەاڵە

ە:ەەد ەیە و ە ەیەەمەیێو ەو پ ملێلەبە
نەەنە  یىانەڕێى ەباىەەیىەەیرسو ەو پ ملێلەس ەباەە او ەهادەس ەەیەیەەاڵاوەەیەەدەمەوەەەجەەاڵەەەپێویستە -١

ەەنەەىىىەە  یىىىانەپ ماەبكىىىەە(یرسوىىى ەو پ ملێىىىلەەەبىىىو ەیەهىىىادەس ەەوىىىلەەىىىەەپرەەی مپاویىىىایەپایلەە)كەەد 
ڕەپێكىر دیەەاڵىر ەبىاد ەبریكىاەیەڕ ەەەمەویىەەپ ە نىت ەپ مىاەیرسو ەی مپاویایىانەدەمىەەە یەەبەەەێو ەبە

ە.ەەیەجیواو ەو پ ملێلەب ەەسەداڵتكەی مپاویایە
ەەەبگىرنەەىەەیرسو ەو پ ملێىلەد ەپ ەهىادەس ەیرسو ەو پ ملێلەم ڵەەی مپاویایەبو ەیەهادەس ەەپێویستە -٥

ە.پ ەهادەسنەیاەەبكا ەەبەەم ڵەەبەەەكەب یەویەەپ ە نت ەباەە او ە ەهیچەی مپاویایەەە یەەبەەڕێو ەبە
یاو ەبىو ەیەسەداڵىتكرسو ەو پ ملێىلەەپ ەی مپاویاەجیواویەەە یەەووێ ەەم ەەاەەبەەەیەیەەدەی مپاویایەەوە -3

هایە نىىت ەەبىىەەەەىىەە(ە%٢ە)بىى یەەەگەبىىەەس ەە ەیىىەەلەدەپىىەەهێ ىىاو ەیىىەەەوىىلەبێىىتەبىىەەبێىىتەپابەەیىىا ەس ەس 
نەەالیەەەەەەیە ووجادەیەەد ەوایكرسوەە(صیاوە)یەەەیەەەە ولو ەد ەڕ یەس مەەە ەیر دەاڵەەو پ ملێ  ەهادەس 

ەەەەەەەدە(پ ە نىت ەهىاپودو ەە یىەەبەەڕێو ەبەەە/ەپى ەوىاد  ەە ە ەد ە)ەسددەەهىەەەشەەىەەپ ەهادبەەپایلەیەەەیژوە
ی ەەڕێ راییىەەەدەسد پىرەبىەە(پ ە نىت ەباەە ىاو ەەە یىەەبەەڕێو ەبەە/اڵىاەیەەپ ەباەە او ەدەپینەەە ە ەد ە)

ەەپێویستەەپێكل ەحاڵەمودەەهەەەەەەدەنەیەەس سیاەیەەەەیاوەەد دەەوەەیاو ەەجەەمە ەەە ە ەەسددەد ەی ەهەەهادبە
ە.پێلە دەەەپێ ەڕێ رای ەواماژ ەبێتەبەەیەهەەپ ەصیاوەەماوەەسددەاڵا ەە ە(٥)یەەەەو پ ملێ ێ ەب ەماد ەهە

ە(ە٠٠٠ ١٠٠ە)ب یەەە یرێتەبەەەس ەاڵ ەد ەەەو پ ملێ ێ ەڕ ەیرسنەب ەهەەپ ەهادەس ەەەپێل و ەم ڵەەە ملەەبەەەەە -٤
ە.اڵاەیەەپ ەباەە او ەدەپینەەە ە ەد ەنەالیەەەە ەەسی اەەەەەسەهەەاڵە

پێ ەڕێ رای ەەكەجاەەبەەوواەب ەیەەەێ ەبكا ەپەەیەهەەو پ ملێ ێ ەهادەس ەەیەەكەب یەهەەمودەهادد پیەەهە -٢
ە.بێتەەیەعیر ق ەبودو ەهەەوامەەەڵگەەەجێ ەبەەمەەەیرسو ەو پ ملیلەبەەەهادەس 
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بێىتەپىێاەەیىا ەدەس ەپ ەباەە ىاو ەس ە ڵىەمەەپێویستەبىەە(سە )ەە وهللەەیرسو ەو پ ملێ  ەسژ ەهادەس  -٦
ە.ەبگیرێتەەپ ەواد  ەد ەە ە ەولیەد ەە مەەڕ ەە تەەد 

نەەالیىەەەەێ ەەىەەپ ەهىەەحكومىەەەەەبىەەە ایاو ەاڵەەیرسو ەو پ ملێلەدەوامێرەب ەس مەدەس ەیاپ ەهادەس ەەەە -7
ە.ەبێتەەپ ەباەە او ەهەەم ڵەەەپێویستەەەمانەیێو ەهەەەی مپاویایانەبە

ەەەد ە ەەێگىایەس ەەوىلەەىەەپ ەواد ەحكومىەەەەەبىەەە ایاو ەاڵەەیرسو ەو پ ملێلەب ەس مەدەس ەدەس یاپ ەهاەەە -2
نەەالیەەەجێ ەەەەمەەەسەێتەبەەپ ەباەە او ەوایا ەدەڕێگایەپەەس ەم ڵەەەەێ ەپێویستەبەەیاو ەهەەاڵ وەیە

ە.ەەاڵتەەبەەمەمەەوەەێر ەبكرێتەب ەەپ ەهەەیەحكومەەووداڵر دێ ەواە اڵتەەەد ەولیل ە ەیو ەپ ەپەەە ە ەد 
ەەأألسد  ەأإلحتیاطیىە)یاەەهىاپودەەدەبىەە  ەو پ ملێلەپاە ەس ەیرسو ەو پ ملێلەدەیەەپ ەهادەس ەم ڵەە:م دووه

ە:ەد ەیە و ە ەمەپێل دیستیاوەەیكرسو ەوەەسەێتەسد یەپێنكەەس ە( ەجلیلةەدەمستعر  
ە.ەیر دەبێتەەیەباەە او ەپاە ەأەىەوااڵ امە

 ەە ەەم ەیەی مپاویاەەەەەم ەەیر بێتەبەەە ەیەەیەپایلەەەەی ێنەەاڵەەەیكرسو ەا ڕم ەس د یاەیەەەەپێنكەە-ب
ە.ە ەەسی اەیەهە(١٠٠٠)كەپوە ەەیە

یەەمەە ویاەیاوىىەەواەسو ەو پ ملێىىلەوىىەەس د یىىاەیەهىىادەسنەیىىانەهىىەەە ەبىىەەیەاىى ڕم ەپایلىىەەد ەپ یرسوىىە -م
ە/یىىاەەەدد پىى ەهادەس ە/مەهىىێ ەەهىىەەدد پىى ەبەە/بىى یەو پ ملێىىلەە/جىى ەیەو پ ملێىىلە)ەپێىىل بێت

ە.ەە(صاە نەیاەاڵتین ەە)پ ەی ەە(یاەهاپودەەووێەیاەبە)ولیەەپرەەپایلە
یەو پ ملێ  ەەد ەژددە ەەهاپ ەەوەەەڕێگریەیرسنەەەەەەەەەەپرسەویەەپ ە نت ەباەە او ەبەەە یەەبەەڕێو ەبەە:م سێیه

ەەیەیىەەملێ ىەدەو پ ەەەبێىتەدەوىەە ىەەوەەەد ەڕێ ریتىەەیەبى ەوا ەەدەڕاڵىوماپەەیاەە ەب یەوىەەس ی مپاویایەهادە
ە ووجادەبێتەەیر بێتەدەیو ەێت ەوەەوەەەپ ەواد  ەهادەس ەە ە ەیاو ەد ەپێ ەڕێ راییەەیا ەبەەیەس ەهادەس 

 :م چواره
اااا نەەالیىەەبێتەەەەوىلیەهىەەە مەە بێىتەڕەنەی مپاویایىانەس ەالیىەەەەىەە(پ فى )هێ او ەو پ ملێ  ەیالاڵىی ەأ

ە.پ ە نت ەباەە او ەبكرێتەەە یەەبەەڕێو ەیەبەەپ ەواد  ەواڕ اڵتەەە ە ەد 
وىلیەەە مەەبێتەڕ ەس ەەمانەیێو ەهەە پ ەوااڵای ەبەدنەهادەالیەەەەە(پ ف )بەىەهێ او ەو پ ملێ  ەیالاڵی ە

سەێىتەەوواەڕێگىاەس ەاو ەبكرێتەپىەپ ە نت ەباەە ەە یەەبەەڕێو ەیەبەەبێتەواڕ اڵتەەپ ەواد  یەهەەە ە ەد 
 ە  یل ەە ەەەەەەمەپێل دیستیاوەەوەە یاەەجێ ەی ی ەدەارەیت  ەپەەوەەمەەەكەو پ ملێلەبەەهێ او ەیەەەبە

ە:ەبوێ ێتە
ەاڵ ەەڕ ە(١)ە+و ەەوگادەڕ ەپ ە ەڕ ەیانەپااڵەەەی پ ەوااڵ امەە -١
ەپ ەواد  ەە ە ەولیەد ەە مەەڕ  -٥
ە ەیەا ڕم ەپایلەەد ەپ یرسوە -3
ە ەجیاپ ەپێل و ەم ڵەەیوەڕاڵوما ەەەەە ەەسی اەەد ەسەهەەاڵەە(١٠٠ە٠٠٠)ب یەەەی ەباو ەبەەوەە -٤
 .و ەو پ ملیلەیانەبریكاەەەبودو ە اد ەەواماس  -٢
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 -:یائڕم ەێتااشاوهااباەرگا یابااا ابااڕێەزاییائای ا(: 51)ماددە
ە.پ ە نت ەباەە او ەەە یەەبەەەێو ەبەەەبێتەەەەهەاای  ەەەبو ەیەپر وزێتەپێویستەەەی مپاویایەباەە او ەەەە:م كه یه

پ ەەە یىىەەبەەڕێو ەیەبەە اڵىىتەەپ ە نىىت ە ىىومرگەواەە یىىەەبەەەێو ەەبەەبێتەەىىەەی ەهىىەەوىىلیەپێنىىەەە مەەڕ ە:م دووه
ە. نت ەباەە او ەیر بێتە

م ەیەی مپاویىاەدەجى ەیەەەیەباەە او ەدەم ەیر دەبێتەبەەەی ێنەەاڵەەەشەبكا ەەەەس د یاەیەپێنكەە:م سێیه
ەەبێىتەەىەەپیاس ەسیىاەیەبكىا ەس ەەد ەیەەیەەیرسو ەبەەواەس ەیرسنەدەهەەیەدەاڵ ودەیەهادەس ەیەەیا دەب  

ە.كەج ەەیا ەباەەیر بێتەەوواەیەەڵگرەپەەكەباەەهەەیە
ە ەەسی ىاەەەسدەپێ جەهەەاڵەە(ە٠٠٠ ١٠٢ە)وواەب یەەیەباەە او ەەیاپرەپەەاوكاەیەدەجودڵەاڵت ەوااڵەبەەمەەبەە:م چواره

ەەیەیىاەەەىەەیىەەم ەب  ەیىوەڕاڵىوما ەەەەەدەیىەە یرێتەد ەەس ەپ ە نت ەباەە او ەد ەە یەەبەەڕێو ەبەەەەە
ە.ەیاسەبودو ەڕاڵوما ەوایا ە

ە.ەەەپراڵەەیەپیایل ەبەەەج ەدەب یەیا ەی مپاویاە  ەاڵەەەە ویاەیەواسەداڵتەەەە:م پێجەه
جەەەجێلىىەەە٥٠٥٠مەاڵىىاڵئە(7)ەە ىىومرگەژمىىاە ەەێ رىىایئپێ ەەبىىەەەد ەیىىاو ە و اڵىىت ەەبێىىتەڕێكاە ەس ە:م شــه شه

ڵىل ەە ەەپێ ەیااڵىایە ىومرگەویجر وىاپ ە ىومر  ەەەەكەبىەەەپێەیەەەەاڵىەەیاپ ەبىودو ەهىەەبكرێتەەىە
ە.ەبكرێتە

 -:ایاا اجۆرهابااایااغاادهایاناقاا اردهاماهااهامردهایاكاائا اابابا اا خیاگشایایاامهارژهاتاەاماباالا(: 56)ماددە
پ ەەیاسەبىودنەەحاڵەەەوواەەەە ەپەەە  ەپێویستەەوادەەەەەەیەیەەالوەەلەدەپەەمەیەەواەسو ەوەەەواسەێتەبەەەڕێگەە:م كـه یه

ە.ولیل ەەەیو ەو ەپەەولیەالیەەە مەەپێویست ەواد  ەدەهێ او ەڕ ەەەە
یرێ ەەشەس ەەێگایەا ڕم ە  ە كەس بەەەەەەەیەیەەالوەەلەدەپەەدەیەەیەوەەد ەە ەس ەەواەسوەەەێتەبەواسەەڕێگەە:م دووه

ە.ەەهادد پیانەەاڵەەەبە
یىىرێ ەەشەس ەیانەس بىىەەەیىىە ىىاەمرەیەنەڕێكاىىر دەدەس ەالیىىەەەەىىەەەیەیىىەەیاوەەدەیىىا دەیىىتومەەوىىەە:م ســێیه

ە.ەەیەەغەەس ەیرسویانەقەەواەس ەهە
ە.یانەەیر د ەەغەەس ەقەەەەەەەلەدەپەەیست ەیەە:م چواره

ە:ەەیەەغەەەس ەیانەقەەد ەە ەس ەەیەوودوەەپاوەەدەبابەەوەەأاا
ە.بێتەەس ەەیەژی گەەاڵتەەولیەس ەە مەەڕ ەەبەە(واسەەە)نەە رەەڵ ەس ەڕەدەما  ەدەواژ ەمە -١
س مەدەەەكر ەەەەیاسیرسو ەوایەەبەەەیەیەەد وەەەەەەەدپودەجگەەیاەیەەەدەیاوز یەەەەبای ەی وەەەپێلەدەیێلڵ ەیاە  -٥

ەپى ەس ە یى ەە ە ەوىلیەد ەە مەەارەیرێ ەووداڵر دیەپنىتگیریانەپىەەبىلەێتەدەڕ ەە ایاو ەمیریەس ەس 
ە.بێتەەپ ە نت ە ومر یانەهەەە یەەبەەڕێو ەبەە/دوابودەمە

ەبێتەولیە ومر  ە نت ەس ەە مەەڕ ەیاو ەبەەمودەج ە ەە ەسڕیادیەهەەوااڵ ەدەپەەەیكادەدەددەس ەەوااڵ ەە -3
ولیە ىومر  ەەە مەەڕ ەمودەج ەێ ەبەەیەمس حەدەوااڵ  ەسەداڵتكر دیە ادەهەەبەەیین ەاڵەیێ رانەدە -٤

ە.بێتەە نت ەس 
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ە.بێتەەولیەایلڕ لەس ەەێ ەیانەباوك ەواد ەولیەهەەولیەباوك ەواد ەە مەەڕ ەەسە دیەعێر ق ەبە -٢
ە.بێتەەولیە ومر  ە نت ەس ەە مەەڕ ەبەە(مكاو ەە)یەو پ ملێلەدەوامێرەە  ەی وەەس ەە ەیەەلەدەپەەیەە -٦
ە.ولەاڵا ەەیاپرەبودەە(٤٠)ەەەد ەیەسەداڵتكرسو ەەەەەەو پ ملێ ێ ەبەەهەە -7
ە.بێتەەیانەس ەاڵردیتیەەەپ ەاڵاماوەەە ە ەولیەد ەە مەەڕ ەەهایانەبەە ر نەبەەەەس ەیاوز دەبە -2
ە.ەبێتەس ە(داڵەەوادەکاوئەوادەپ ەینتویا ەە ە ەد )ولیەەە مەەڕ ەوواەبەەپە ەەیە ادیەواژ ەپێستەە -٩
ە.ەبێتەس ە(ولەداڵت ەپ ەپەەە ە ەد )ولیەەە مەەڕ ەوواەبەەپەەمانەەە ەپزینك ەدەس ەلەدەپەەەمانەدەیەەس  -١٠

ا:اایااغاادهارێماقااهائەاانابۆا اماهااایاكاائا ااماباباابااایا
ە.وت یەاڵپ ەەویرەەەەەەەمودەج ەێ ەجگەەهەوت ەەویرە -١
ە.ە(م وث ەە)ەەیاەهاپودەیەبەەەمی  ەی وەەبە -٥
ەەهىادەس ە(پ ەواد  ەە ە ەد )ولیەەە مەەڕ ەوواەبەەپەو ەەمەەقەەكەدەپەەدەوەەەو ەدەاڵاورەەیاەیەوا ری ەدەپفە -3

ە.ەیرێتەس 
ە.یەم ەدەهادێژەەماوەەەس  -٤
ە.هریەمااڵ ەەژ  -٢
ە.ەەپا ەی وەەیەپالاڵتیك ەبەەبەەس  -٦
ە.ڕەەدەیەدەسدوگ ەمەەوە -7
ە.ەەەەیەبێو یكەەماسس  -2
ە.ەە( ثاەەە)د ەەەپ ەیوێ ەەبابە -٩
ە.ەاڵتەووداڵ ەی نەەس  -١٠
ە.ەیانەەە ەیەپینكل ەدەماسس ە(مزسدمەە)یەییریای ەەماسس  -١١
ە.یاو ەەیەوااڵای ەدەپاەوەەەەەەیكترەو ە ەوێر ەەیەوەەەەەەیكترەو ە ەوێر ەەیەوەەە ەجگە -١٥
ە.ەاالم ەاڵێكس ەەدەپاب  ەدەوەەەدێ ە -١3

 (:57)ماددە
ە.ەوای كەب ەەەمەڕێ راییەەیاو ەوەەدەب  ەە ەماسس ە ەەەەەەی ەپرەوایرێتەیەەهیچەڕێ راییەەەیاەەبەاە:م كه یه

ە.ەەد ەییتەەد ەڵل ەهەە٥٠١7اڵاڵ ەە(١)ەەەێ رای ەژماە ە:م دووه
ە.(دەقایع ەکوەساڵتان)باڵدکرسوەدەیەەەەەڕەژوامەیەجەەسەکرێتەەەەەەژیەلەوەمەڕێ راییەەجێەە:م سێیه

  

 
 رچوونی هۆكاری ده

یىانەەنەیاە ەنەباەە ىانەدە ىاد ەالیىەەەسەێ ەەەەوجامەس ەوەەەڕەژ وەەەەیانەیەەیاە ەەەەەیێكەەیەەەدەهادەس ەەواەس ەهە
دەپێویسىتەەەوادەی ەبىەەیىەەڕێژ ەەێر ەیوەساڵىتانەبەەنەهادوینتراویاو ەهەەالیەە یرێەەەەەس ەاڵودسیەەێو 

ە.ەیرسەمانەس ەمەەێ راییەەوەەەد ەە ەیەاڵەەاڵتاوەەبەەمەمەەب وەەە ەب یەەدیەب بكرێەبەەوادسێریەدەەێكاست ەەس 
ە

 کمال مسلم
 وەزیری بازرگانی و پیشەسازی
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 وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی
 53/50/0205لە  1765: ژمارە

ەێر ەەاڵىاەیەەهىەەپى ەباەە ىاو ەدپینەەە ە ەیااڵىایەد ەەەىەە(مەەسدد )ەەبر ىەە(مەەاڵىێیە)یەەماسس ەپاڵپنتەبىە
ەەەەەڕێىىگەیەەیاەبىىەەیاو ەبەەبىى ەپاە اڵىىت  ەەمااىىە ەدەەهەمىىو ەکر دەی٥٠١٠ەیەاڵىىاڵ (١٠)ەەیوەساڵىىتانەژمىىاە 

ارەیىرێتەەیانەس ەباە ە ەەەەەدەکا یاوەیەنەەەەیەەسد س وودنەس ەەپ ەوادسێریەباەە او ەکەەبەەە یەەبەەەێو ەبە
مەەوىە ەەوودەەاڵىەەبەەەدەماد ەە ەاڵا تەەلەدپەەارەیت  ەیەەەاەیەسێ  ەەب ەەێگریەیرسنەەەیەد پیانەبەددەها

ە.ەەیرسەمانەس ەد ەیە و ە ەەەێ رایی
 

 0205ساڵی  ى(6)ڕێجمایی ژمارە 
 تایبەت بە چاودێری بازرگانی 

 (:5)ماددە
ە/باەە ىاوئەدەپینەاڵىاەمدەە ەەپئە)الیەوئەسەاڵە پل ەەەەەوادسێریکرسوئەباە ڕەەەەهەەێرئەکوەساڵتانە

بەڕێىىوەبەە یەپئەوىىادسێریەە/بەڕێىىوەبەە یەپئەباەە ىىاوئەوىىاد  ەەە/بەڕێىىوەبەە یەپئە نىىتئەباەە ىىاوئە
ە:سەبێتەە(باەە اوئ

 ئیاچامدێریاباەرگا یارمیاابااڕێوهاكا یابااركاایا (:0)ماددە
ە:ەم كه یه
ە.كەەەییاەیەد یەەمودەوەەد پیانەەەەهەدپاە اڵت  ەهاە-١
یەیىەەەدەیا یاوىەەیاەەهێ ىاو ەوىەە پیانەەەەیىاپ ەیى ی ەدەبىەدپ ەهادەالمەەولەداڵت ەدەاڵەەپاە اڵت  ەپەە-٥

ەى:د ەسیاەەیر د ەەكەەەە و ە ەەوودو ەد ەاڵەەیەبەەد وەەیو ەێت ەدەماد ەپ ەەەەی یویە
مەەەهىەە ەیىوێ  ەبەیەیا یەەدەەەیا یانەپ ماەەیر د ە ەسیاەیەیرسو ەپێكواپەەاڵەەیەیەەەەەدەە ویاەیاوەەأەىەوە

داڵىىر دەبێىىتەدەەبىى ەودەبەەد ەیەبەاڵىىەەوودنەسەبێىىتەبەەەمىىاو ەعەەەبىى ەیىىانەوی گ یىىزیەوهێ ىىانە
ە.بەەهەم ەواد  ەسەبێتەەماو ەکوەسیەپێل بێت

یەەیىێو ەاڵىتەالبەێىتەیىا وسەسەبێىتەبەەس ەەیەبێتەوابێتەبەەبێتەەێز ەەوودنەس ەدپ ەبەەاڵەەبەىەڕێككە
ە.یانەباەەەبێتەە(حفر)ولنەڵكەەهە

مەبێىتەوابێىتەبىەەوااڵىاو ەەاڵىتەەیەوەەد ەبێىتەەێكرسوىەەە ىەەەس ەەوودنەەىەەجى ەیەەەەاڵىەەدپ ەبەەمەىەەێكىە
ە.ەد ەەێلكرێتە

ە.وێوەقوپودنەەەیەیەەەد وەە ەوەەپایلەەر بێتەبەپاغەپ ماەەیەەەقەەەوودنەوابێتەەەەاڵەەاڵەەدپ ەبەەسەىەڕێكە
ە.تەبێەەەوودو ەهەەاڵەەدپ ەبەەكەیا ەوابێتەسددەڕێكەەهىەىەیە
ەىەوە ەوودو ەەاڵىەەدپ ەبەەبێىتەەێككىەەیرێىتەس ەیەیەەەەەواد  ەەىەەقوپىودەیىانەەىەەوىای  نەس ەدەیا یاوەەد
ە.پسەبكرێتەپەرێتەدجو نەیەەڵ ەەیەەهەەوااڵاو ەوای  وەەەەس ب رێتەدبەەاڵەەەیانەەەەەێز 

ە.(یایێرە) ەور  ەە ەەیانەەەەاەەەەە ەاڵەەیسانەیرسو ەورخەەەەیەە-ە
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ە.یانەەپێەر د یا ە:ەەم دووه
ولەداڵىىت ەدەپنىىتگیریەیىىو ەێت ەەپ ەپەەدەم ڵىىەەپ ەیاە ىىەەیەم ڵىىەەبێىىتەژمىىاە ەیىىانەس ەیىىا ەپێەر د ە-١

ە.ەبێتەی وت ەە ەهە
پىى ەباەە ىىاو ەدەەە ە ەبێتەەىىەەد ەپ ەهىىەەوادوینىىاو ەیىىوێ  ەیىىاەیرسو ەسیىىاەەبێىىتەد ەە  ىى یەپایلىىەە-٥

ە.پ ماەەیر بێتەیانەەپ ەهێراەباەە اویەەە یەەبەەڕێو ەبەە/اڵاەیەپینە
ە.یەەپ ماەەیر بێتەەیەەیانەقوپود ەەەوای  وەەیانەەەەاڵەەەییەیا یەەد پاە نتەە ویاەیەپێكواپەە-3
وىىىلیەەە مەەبێىىىتەبىىىەەڕ ەیىىىرێ ەس ەد ەهىىىادەس ەس ەە ەس ەیەیىىىەەەىىىەەدەوىىىای  نەدەقوپىىىودەیودیىىىاوەەوىىىەە-٤

یاەەبوێ رێىتەیاە ىەەیىانەەەیكر دەبەاڵت ەسیاەبەەمەەوواەبەەپ ەوادسێریەباەە او ەبێتەدەپەەە یەەبەەڕێو ەبە
ە.ەپێو ەبكا ەئی مپاویاەب یەویەەی ی ەدەارەیت 

ەس ەسێىتەەىەەەاڵىەەیەیىەە  ڕ وكاەیىانەبەەدەیا یاوەەاڵاەیەیانەینتویاڵ ەیانەوەەی ەپینەەەەیا یەەهەە:م سێیه
كرێىتەسد س ەوودو ەبى ەبەبێتەبەەد سیە امەس ەیانەیانەمەەیاپ ەویاەپێكرسنەیانەویو ەسەداڵتكر د 

یەەدەیا یاوىەەیرێتەیانەوىەەژماەەس ەیەبەەژماە ەهەەد ەپێوەێتەیانەوەەیێنانەس ەیەبەەد ەەەەیێنكرسنەوە
ە.ەیرێتەەڵل ەس ە ەەیەەەەڵەەەیەسەێژیەدەیوەپیانەمامەەپێو 

  :م چواره
ەێر ەەەهەەەەد ەدیەیەەە   دەهێرایەباەە او ەدەوادیەباەە اویانەپ ماەەیرسەاڵاوەەدیەەپنتگیریەیرسنەەەە-١

ە.یر دمو ەەیەهە١٩٢7یەاڵاڵ ە(٥١)باەە او ەژماە ەەیااڵای ەهێرایەپنتەبەڵیوەساڵتانەدەعیر  ەپا
ە.هێ  ەیاەەس ەاڵاو ەپ ماەیر دەبەەەدەهێرایەباەە او ەدەوادیەباەە او ەیەیەە   ەاڵاوەەدیەەڕێگریكرسنەەەە-٥

یانەدەەەماەیێتەدەسددیاوىەەدەاڵىوپەیانەدەمی ى ەماەیێىتەەسد س ەوىودنەەىەەی  ایىانەدەم ڵىەەبەە:ەم پێجەـه
مەدەەیىەەیە)یەەجەەیرسو ەماسس ەلەسەێتەب ەجێەوجامەس ەویانەپێل ەوەیەباەە اەیەیەەجوەەەدیوێ اوەە نتەوە

ە.یەواماژ ەپێكر دە(مەسدد 
ا:اباتاامهادهایادومرها اشاوهااڵئیاسەمدمنابااسااده (:3)ماددە

یىەەبىەەاڵىز س و ەەهەە پ ەاڵىەەاڵىاەیەس ەباەە او ەدەپینەپ ەەە ە ەد ە(ە٥٠١٦ە)یەاڵاڵ ە(27)بەەپێ ەب یاەیە
ە:ەد ەەیە و ە ەیەەمەیێو ەم ی نەسی اەەبەەچپێ ە(٢0٠٠٠0٠٠٠)كەم ی نەسی اەەپایوەەیەە(١0٠٠٠0٠٠٠)ەیوێ ێ ەەەەهە
ەچپێ ە(٢0٠٠٠0٠٠٠)ە ەەسی اەەپاەسەهەەاڵەەم ی نەدەپێ جەاڵەە(30٢٠٠0٠٠٠ە)اڵاەیەەەەەەیریەباەە او ەدەپینەەىەد ١

ە نەسی اەم ی
اڵىەەە(ە30٢٠٠0٠٠٠ە)ە ەەسی ىاەەپىاەسهەەاڵىەەچكەم ی نەدەپی ەیەە(١0٢٠٠0٠٠٠)ەیە نت ەباەە او ەەەەەبەەڕێو ەبەە-٥

ە.ە ەەسی اەەسەهەەم ی نەدەپێ جەاڵە
سەەاڵىەەچكەم ی نەپێ ەیەە(ە١0٢٠٠0٠٠٠ە)ە ەەسی اەەپاەوجاەهەەپەە(٢٠0٠٠٠ە)ەیەوادسێریەباەە او ەەەەەبەەڕێو ەبەە-3

ە.ەەەە ەەسی اەهە
 .كەم ی نەسی اەەیە(١0٠٠٠0٠٠٠)ە ەەسی اەەپاەوجاهەەپە(٢٠0٠٠٠)یانەەەەەەپراڵ ەب كەەبەە-٤
اڵەەەەژەبى ەە(3)یەەەەەە پ ەس  ست ەهەەاڵەەیانەس ەەپراڵ ەب كەەەیەوادسێریەباەە او ەدەەبەەبەەڕێو ەبەە-٢

ە.س ەەەژە(ە١٠)
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ەەەە٥٠١٠یەاڵىىاڵ ە(١)اەبەەەژمىىاەەەەەەیااڵىىایەپاە اڵىىت  ەبەکىىە(ە١٠دەە٩ە)سەیەسیىىاەەبەەحوکرەکىىاو ەمىىاە-٦
ە.هەەێر ەکوەساڵتانەسەکرێتە

ەەرێەزاییادمشكا خن (:4)ماددە
ە.ێکەکەەسەکرێتەسەبێتەەەەپێ ادەبەەژەدەولیەک یاەەبێتەوەبەهەڵاەڵەپاولو ە ەڵکوهەەەس یکاول-١
وىادسێریەپ ەەە یىەەبەەەێو ەەەژەپىێاەس یىكاولنەوا ىاس ەیەبەە(١٠)یەەبەەەەەمىاد ەیاپ ەس یكاولنەس ەەەە-٥

یرێىتەەىەەەیەس یىكاولو ەبى ەس ەالوىەەلەدەپەەدەیىەەشەیرسو ەەیست ەوىەە ەپێنكەە ەەباەە او ەبكرێتەەە
پ ەوىىادسێریەباەە ىىاو ەەە یىىەەبەەەێو ەدوىىلیە نىىت ەدەوىىادسێریەیرسوىى ەبىىەەوا ىىاس ەیەبەەەژ ەپێ ىىادەبە

ە.یرێتەەژماەەس ەەپێە ەوەەاڵەەبە
ە.ەیرێتەەولو ەب ەس یەیەەس یكاەدەیا یاوەەسیاەیكرسو ەب یەوەە-3
ە.ەە( ەر ناءەە)سیاەیكرسو ەیوێ  ەسەداڵتكرسو ەیا یەەە-٤
ەە(پ ەیخە ألوتامەدإوتواءەملةە ەصالحی )ەەەوودو ەیا یەەاڵەەمەهێ انەدەبەەەهەەدپ ەبەەێكەەسیاەیكرسو ەە-٢
یرێىىتەب واڵىىرێتەس یىىكاو ەیىىێتاوەەیىىانەەیەیىىەەس یىىكاولو ەبىى ەس ەدەیىىوێ ەەمەوىىەەەس ەبىىەەوابێىىتەەەە-٦

ە.هتلە...............ەیفرەیی ەەەەس ەە ەی ەبەەە ە ەەس یل 
یەەەمەیىىوێ ەەەس ەیەیىىەەەىىەەبىىەەد ژ ەاڵىىتەەدەس ەەیىىوێ ێ ەوىىەەوجامىىل و ەس یىىكاولنەەىىەەهەەیاپ ەوەەەىىەە-7

د ەووداڵر د ەس یكاولنەەە ەەەەس )د ەب ەورودوەەەد ژ ەبێتەەەەژددە ەاڵتەەمانەس ەڵو اڵر د ەسەبێتەهەەهە
وواەبى ەەمەیىرس ە ەپىەەوىەە%(ە١٠)ەەیا یەەووداڵىر د ەس یىكاولنەەاڵەەد ەەەەوێتەەژددە ەس ی یاەەەیەە%(٤٠

ە.ە(ڕ یێناو ەی یاە ە
ەڕێەزاییاكۆگاكان (:1)ماددەە

ەەكانایاات خمەاریامیاارجااهو اافا:ەەم كه یه
ە.جێلودنەەباڵغ ەدەیوێ  ەوینتەەڵەەبێتەەەەقەەبێتەی  ایانەسددەەس  -١
ە.بێتەەیانەد ەیوێ ەکەیەوزمەوەەدە ە ەڕەەەبێتەەەەواد ەسددە -٥
یەیىەەبى ەەدەی  ایاوىەەوا ەبێتەد ەوەەقف ەاڵ لدیچەپەەبێتەد ەاڵەەسیو ەیەی  ایانەبەەب  كەسەداڵتكر  -3

ە.دپانەبكا ەوە ریەەەەاڵەیەبی ایەەبەەاڵتەەە ەسێتەیەیاەەد سیەییریادیەبەەمە
ە.دیەی  ایانەصلئەی وكریتئەبێتەەە  -٤
ە.قامەوزمترەبێتەەت ەیە نت ەوابێتەەەەوااڵەی  ایانەبە -٢
ە.نەەیەەولەج ە ەیا ەی  اەس ەیەیەەوەەدەی  ایاوەەولەیوێ ێك ەبەودكەەەەوادەوەەسەداڵتكرسو ەوە -٦
ە.ی ەی  اەەە ەە ایەاڵەەوزی ەس ە(قاط ەە)باەب ەەس واو ەیاە  -7
ە.ی ەبێتەەول ە ەیەوەەیێو ەبێتەبەەباەس ەاڵتاو ەیاە ەبە -2
كەەیەەپێىى ەجىى ەیەیىىا یەی  ىىاەیىىر دەبىىەەیىىێو ەببێتەەنىىتەی  ایىىانەهەد  ىى ڕیێ ەهىىەپێویسىىتەە  -٩

ە.د یەوادەی  اەبگ ڕسەێتەەجاەەهەە(٥٠پاەە١٠)عاپێكل ەەاڵەەەە
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ە.بەەەولەیوێ ێك ەسیاەەهەەوەەەەەوادەی  اەەەە(م ر ە)ەم ەپێوەە ە -١٠
یانەبىىەەپێىلەس پ یىىر دەبێىتەبى ەڕێگىىرپ ەەىەەهاپ ىىەەەە ەوجىەەە ەبىى ەهەد  ى ڕیەەد ەپەەوجىەەس وىاو ەپەە -١١

ە.ەەدەباڵ ل ەەد ەی ل یەەەد ەژددە 
س  ەس پ یر دەبێىتەد ەەەمای ەوەەمی ەبێتە ەەەەەج ەیەوەە( ڵ  )یاو ەوادەی  ایانەەد ەە ەواكەیەددڕ -١٥

ە.ەاڵپادەبێتەەەەەوەەەەەیوێ  ەبە
ە.ولەیوێ  ەجیاد ەەەیەی  ایانەەەەوەەد ەە ەس واو ەبالجیكت ەەەەەس  -١3
ەملاەەیر دەەپێ ەیا یەعەەبێتەبەپ ەهەەیەپایلەەەیل  د مەبێتەد ەمەەس ەی ەبەەیەەیێو ەبایەی  ایانەبەیاە  -١٤
ە.یانەەڵگر ەیەباەهەەد ەە ەس ەد ەدەوووەەدە ددە ەبێتەب ەهاپ ەەژەە ایەی  ایانە ەەبێتەس ەس  -١٢
ە.بێتەەمترەوەەپرەیەەسددەمەە(م٥)دیەوادەی  ایانەەەەەڕێ   -١٦
ە.دیەوادەی  ایانەبەەب یاغەەێ  ەویناوكرسو ە -١7
ە.د نەەەەیوێ ێك ە ووجادەەسەداڵتكرسو ەژددەیەپااڵەیامێر یەوادسێریەد ە -١2
 .ەیەەیەیەەپێویستیانەبەەیوێ  ەاێ  ەهەەدە  ە یاوەەد ەب ەوەەە ەس بی ەیرسو ەاێ ككە -١٩
ولیىل ەەبى ەیىەەەىەەیىاپ ەەیو ەو ەپەەیاو ەالیىەەەجەەولیەڕێ رای ەدەمەەپێویستەەی  ایاو ە  ە كەپابە -٥٠

ە.ەەەس د ەاڵەەولیانەەەەە مەەپێل نەڕ ەڕێگە
ەبێتەس ەەیانەپالاڵتكیانەهەە(پاەیت)ەەب ەەنتەی  ایانەپە  -٥١

 :م دووه
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەد وىىەەە ەیە  پاە اڵىىت ەەەرنەپێویسىىتەەوىىامەیىىەەملاەەس ەادیەعىىەیەیىىەەیىىا یەییریىىەدەی  ایاوىىەەوىىە -١

ەىەیەەیەپایلىىەەد وەەاڵىىتەەس ) ەىەپىىێاڵدیەپالاڵىىتیك  ەىەصىىەیەپایلىىەەمامىىەە  دەەە ەبىى ەس وىىاو ەوىىەەیل ە 
ە.ەیانەەول ەبەەب ەپاە اڵت  ەیاەمەەیەپێویستیانەهە(ەەماواوەەس 

بێتەەاڵت ەهەەیانەیانە رێلەەە ەیەقرپێ ەەڵگرپ  ەماسس ەبێتەب ەهەەپ ەهەەكەژددەیەپایلەەمودەی  ایەەهە -٥
ە.ەیانەەە ەولەەەەبو ەیەەەەوادەبرسو ەقرپێ ەەپرەە ەی مپاویایەپایلەە ەەەە
ەیقەدەەپ ەپى پ ەحىەەپایلىەەد وىەەبەەوىلەیىوێ  ەسیىاەیكر دەەەەەەەوەە(حریق)د ەەس واو ەوا رەیوژێ ەە:م سێیه

پێى ەجى ەیەەبە( ەلاا ە ەرىلو )ە ریەیاەاڵتاو ەەپ ەبەەە یەەبەەڕێو ەەیت ەبەەەپەەدە ەەەەژێرەاڵەەبوپڵ ە ە
ە.یا یەی  اەیر دە

ە.ەە(إوذ ەە ەرلكر) ەەیەسددیەەد ەس واو ەوامێریەوا اس ەیرسوە  :م چواره
ە:م پێجەه

یەاڵی یزیەپێویستەەیوێ  ەەپ ەە(١٠)یەە و ەەەەم ەوزمەهەەیە ەەیەیەەپێویستیانەبەەپ ەەدە  ە یاوەەوە -١
 .یەپێل ەبێتەەد ەە ەپ ەب ەس بی ەبكرێتەاڵاەسەیەەپایلە

ە.ەكەیوێ ەی  اەبكرێتەەد سیەییریادیەدە  ە كەەەەیەەوابێتەمە -٥
ە.ەە  ەەس ب رێتەەەمەیانەبەەد ەەەەیوێ  ە ەەوابێتە و ەسنەدە و ەسوە -3
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پێى ەەوجامەبىلەێتەبەیرسنەوىەەاڵىتەەەیەس وىلیەدەیىێو ەپرەەپێى ەپایلەەبێىتەبە ى ە كەس ی  اەیرسوى ە -٤
ە.جیواو ەیاو ەیو ەیت ەی وت ەڵ ەج ەیەیانەاڵتاول ەسیەەڕێ راییە

یىانەیىەەەنەی یاە ەد ەبى ەی  ىاەەىەەالیىەەڕێتىەە ەەیەیىەەس ەدەیا یاوىەە ەب ەوىەەسیاەیكرسو ەیوێ  ەپایلە -٢
یانەدەیىوێ  ەمىاد ەەڕ د ەدەیىوێ ەەدەب وداڵىرێتەیىوێ  ە ىەەەەوىود ەسددەبێىتەەىەەیانەبەەاڵىەەماد 
ە.یانەەەوود ەاڵەەبە

ەەەە  ىى ەیىىانەهىىە)ەوىىاپكر دانەوىىای  و ەەس ەیىىەوىىەەوىىادەاىىەەیەەلەس ەد سیەاىىەەیەیىىەەمىىەەدەی  ایاوىىەەوىىە -٦
ە.بێتەەولیل ەیەهەەیو ەو ەپەەپ ەالیەەەەبێتەپێویستەەم ڵەەیەەەەاڵە(ووداڵی ێ 

دەیىىاەپ ە(یىىاە ەعرىىل)نەپێویسىىتەەیىىاەپ ەیىىاەیرسو ەەیىىەەیەیىىەەەىىەەی  ایىىانەیىىاەەس ەدەیرێكاە وىىەەوىىە -7
پێى ەەبێتەبەودویىانەهىەجەەبەاەپ ەوینىتەبێتەیىەیاویاەس ەبێتەد ەیرێكاە ەبیاویەەولەداڵتیانەهەەپە
ە.ەوێتەەەس ەیانەس ەول ەپرەەپەەپایلەەە ە ەیەیەەەەەد ەدەڕێ راییاوەەوە

پ ەەە یىەەبەەڕێو ەەە وىلو ەی مپاویىاەەىەەبەەواەس ەسد یەس مەەیانەبو ەیەهىادەس ەدەهىەەی مپاویاەباەە اویە -2
پ ەەە یىەەبەەڕێو ەبەە/ ىاو پ ە نىت ەباەەەە یەەبەەڕێو ەیەبەەژوەینەەەالیەەی مپاویایانەپێویستەەەەپ ماەیە

یەە ەدەژماە ەیف ەی  ایانەب ەبكرێتەم ڵەەپ ەوادسێریەباەە او ەیەەە یەەبەەڕێو ەبەە/باەە او ەواد  ە
ە.ەی  ایەب ەسیاەیەبكرێتە

ە:ەمەە ویاەیاوەەەڵو اڵی  ەپاب  ەد ەسیاەیكرسو ەوەەوااڵاولو ەی  اەبەەهە -٩
ە. ەەیەم ڵەەأەىەژماە 

ە.ەنەی  اەەبەىەوادیە اد ە
ە.ەمەىەوادیەی مپاویاە
ە.ەسەىەج ەیەپینەە

ە.یەم بایلەەهىەىەژماە 
ە.ەپ ەوادسێریەباەە او ە ت ەیر ەبێتەەە یەەبەەڕێو ەبێتەد ەەەەبەەەس ویانەهەەەیەاڵەەاتەەدەىەس 

ەەڕێەزاییایارمیشاگاكان (:6)ماددە
پ ەەم ڵىىىەەپ ەد ە یىىىەەبىىىاەیەی مەکاەدپىىى ەیاەدەە ە ەبێتەەىىىەەد ەی ەهىىىەەپ ەپینىىىەەواە ینىىىتگاەم ڵىىىە -١

 .بێتەەپیانەهەەمانەیێو ەم ڵەەیاو ەبەەهەەول ەولەداڵت ەد ەیاەمەەپ ەپەەە ە ەولەداڵت ەەەەد ەپە
سددەیوەاڵىى ەەبێتەد ەەىىەەمترەوىىەەپرەیىىەەسد ەس ەمىىەە(١٥)ەیەیىىوێ  ەواە ینىىتگایەپیىىاد نەەىىەەەڕددبىىە -٥

ە.ەیەەیاسەبكا ەەدبەپرەەەەڕدەشەمەەیەە(٦)بێتەەكەس ەەەیوەاڵیەەیاەەهێ او ەهەەبێتەب ەەیاسەبەەەیاپروە
بێتەد ەەىەەسددەیوەاڵى ەەیىاپرەەمترەوىەەپرەیىەەیىاەس ەمىەە(١٦)ەیەیوێ  ەواە ینتگایەژوىانەەىەەەڕددبە -3

ە.ەیەەیاسەبكا ەەپرەەەەڕددبەەیتەمەەهەە(2)بێتەەكەس ەەەیوەاڵیەەیاەەهێ او ەهەەبێتەب ەەیاسەبەەوە
ب ەەقف ەصىىەەاڵىىەەتەد سەداڵىىتكر دبێە( نىىت)ەپو ەەبێىىتەیىىوێ  ەواە ینىىتگاەبىىەەب ىى كەیىىانەیىىەەس  -٤

ە.ی وكرێت ەبێتە
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ە.بێتەسیو ەدەاڵقف ەب یاغكر دەبێتەیانەس پ یر دەبێتەبەەسیك ەیەووێەەس  -٢
ڕەەەیىەەەىەەوىاد ەیاەەبوێ ێىتەد ەواد ەەمەبىەەبێتەد ەوىادیە ىەەبێتەوىامر ەیەیویىت  ەهىەەواە ینتگاەس  -٦

ە.ەبەێتەەس 
م ی مەیانەیویەەەەەەی ەباشەسەداڵتكر دبێتەبایترەد یەەوەەیەەیەیوێ  ەواە ینتگاەەەەماسس ەد ەپێنە -7

ە.د ەەوااڵانە ادێ كرسوەبێتەب ە
ە.یەەیەەیەیوێ ەەول ە ەبێتەبەەوەەیەهە(مفرغە)د ە  ڕەەبێتەهەەواە ینتگاەس  -2
ە.یەەیەەپێ ەپێویست ەیوێ ەەبەە(پلای ەەدەپلریل)بێتەەەم ەدەاڵاەسیەهەەبێتەوامر ەیە ەەواە ینتگاەس  -٩
ە.بێتەەبێتەسەەماوااوەیەهەەس ە-١٠
یەەیەەڵو اڵ ەد ەور ەەیوێ ێك ەسیاەەهەەد ەەەەبێتەور  ەڕ ە ولوەەژوانەس ەەەەواە ینتگایاو ەپیاد نەد -١١

ە.سیاەیەبكرێتە
ە.د سیەجو وكاەیەەەەواە ینتگایانەەڕێگاەواسەێتەبەەارەیت  ەمە -١٥
وگ ەەماهىەەیىا ەبىەەهەەباەە ىاو ەور ى ەواە ینىتگایانەسیىاەیەس پ ەوادسێریەەە یەەبەەڕێو ەماوگاوەەبە -١3

ە.ە(یانە ەىەواحیەەقایرقامیە)یەیاە ێ یەەیەە ەیەە ەەەە
یانەوی ەەەەەەجەەپێ ەمەەیانەسەداڵتەیر دنەدە ووجادەوی ەدەبەەەەەەەڕێ راییەەیەیەەبەەمەواە ینتگاوەەوە -١٤

یاو ەپىىریەەوىىادیە اڵىىەەەجێ ەڕ ەمىىەە  ەبەوىىلیەبىىلەە مەەەیە نىىت ەباەە اویىىەەڕ ەبىىەەڕێو ە پ ەبەەاڵىىەەس 
ە.یرسبێت

 :(7)ماددەی 
ە.(ع ەکوەساڵتانیدەقا)باڵدکرسوەدەیەەەەەڕەژوامەیەجەەسەکرێتەەەەەەژیەوەمەڕێ راییەەجێلە

ە
ە

 هۆکاری دەرچوونی ئەم ڕێجماییە
ێکاست  ەوادسێریەباەە او ەەەەهەەێر ەکوەساڵتانەدەپاە اڵىت  ەپەولەداڵىت ەەەەبەەەوەبودو ەیااڵایە

د پیىىىانەدەپاە اڵىىىت  ەهىىىادد پ ەەەە ىىى ە بەدەکەلەدەپەەىىى ەمىىىادەەبەەاڵىىىەەوودەداڵىىىەالمەپ ەهادە
یەکاسىىت  ەوىىرخەدەوىىادسێریەکرسوىى ەبىىاە ڕەدەپاە اڵىىت  ەمىىاا ەبەکىىاەبەەەدەیەکاسىىت  ەڕاڵىىوماپ ە

ە.اڵەەپێەیەکانەوەمەڕێ راییەمانەسەەکرس

ە
ە

 کمال مسلم                                                                          
 وەزیری بازرگانی و پیشەسازی                                                                          
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 دەستەى پاراستن و چاککردنى ژیجگە
 بـەیــانى 

 0205ى ساڵى (5)ژمارە 
یەسەاڵتەیەپاە اڵت ەدەە٥٠١٠یەاڵاڵ ە(3)یەیااڵایەژماەەە(١٠)بەدەسەاڵە پەیەپێراولە دەەەەەماسسەیەپاڵپنتە

یەیااڵىىایەباڵدیىىرسوەدەەەەەەەژوىىامەیە١٩٩٩یەاڵىىاڵ ە(٤)یەیااڵىىایەژمىىاەەە(2)وىىایكرسو ەژیىى گەەدەمىىاسسەیە
ە:وەمەبەیاوەمانەسەەیرسە(دەقایع ەیوەساڵتان) یەەاڵر
 ەبەەهەەسددەەمىىاو ەیىىوەسیەدەعەەەبىى ەبىى ە(3)پایىىك یەژمىىاەەەەدە(٥)ەیىىاسیرسو ەپایىىك یەژمىىاەەەە:یەكەم

پىایلە ەبەڕ د ەیەەبەهى یەهەڵەیەوىا ەدەپەڕیى ەدەەباڵدوەبى پەدەەەەەە٥٠٥١اڵاڵئەەی(١)ەێ رای ەژماەە
ە.ەیەدەقایع ەیوەساڵتان(٥7٢)ژماەەە

ایىىك یەبەەەمىىاو ەیىىوەسیەەەەپە(7)بىى ەە نىىتەیە ىىاڵ ە(پەن/ ىىر م٢٠٠:ەی  ەیىىلیەای یىىل)ەیىىاسیرسو ەە:دووەم
 ەیەەبەه یەهەڵەیەوا ەدەەپاە اڵت ەدەوایكرسو ەهەد ە٥٠٥١اڵاڵئەەی(٥)یەەێ رای ەژماەەە(أە-ە٤)ژماەە

ە.یەدەقایع ەیوەساڵتان(٥7٢)پەڕی ەدەەباڵدوەب پەدەەەەەژماەەە
 .ەیاەیەپێلەیرێتە(دەقایع ەیوەساڵتان)ەەەڕێكەدپ ەباڵدبودوەدەیەەەەڕەژوامەیەاەەم ەەبەیاوەەوەم:ەسێیەم

 عـبدالـرحـمن صدیق/ ئەندازیار
 تە ــدەس ســـەرۆكـی

 
  (الطيور البرية)باڵجدە كێویەكان ( 0) پاشكۆی

  امماكوردماژ
 مالسماملكردم

  امماعارتبی
 مالسماملعربە

 یاەگلاەی  امم
امالسمامال جليەم

  امماەم  اە
 مالسماملعلزە

  ردیایاكادم ااباادیەار
سعرملعخداملومحخا

 بالخيەار
م يونە١٠ Peregrrine  Falcon Falco  peregrines یاهي  یەهێ  ١  

م يونە١٠ Saker  Falcon Falco cherrug  ەصقرە ەغز ل باڵەبان ٥  

م يونە١٠ Barbay Falcon Falco  pelegrinoides یاهي ەمغربئ اڵەەیوژە 3  

م يونە١٠ Hobby Falco subbuteo ( ەليق)یويوي ە ەەیل ٤  

م يونە١٠ Lanner falcon Falco biarmicus  ە ر ەصقرە الجي  ٢  

٦ 
هەڵ یەمااڵ ەە-ەهەە یەیانە-یەمەقاەەیانەە-س الیەیانە-یەهێ ەیانە-بایویەیانە–باەەیانەە-هەمودەج ەەیاو ەهەڵ 

م يونە١٠  ە سوەە– ەصقوەەە– وو  ە ەناهي ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە یر  

م يونەCommon Carne Grus  grus 3  ەرماسم ەكریرمە یی ەەقوەو  7       

م يونە٢ Houbara  Bustard Chlamydotis  undulate حلاەم ورك 2  

م يونەMute   Swan Cygnus  olor 3  ەت ە ەصامت قویەبێلەو  ٩  

م يونە٥ەهەمودەج ەەیاو ەقود ١٠  

اڵودەەە)االمي كوە ١١
م يونەGreater   Flamingo Phoenicopterus  roseus 3  ە عامە ەكلير (قوەی    
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 ٢٠٠0٠٠٠ Caucasian Black grouse Lyrurus  Mlokosiewiczi طوويجە اڵوەقفقاەم مرینكەەیێوی ١٥

م يونەPelican   White Pelrcanus   onocrotalus 3  ەلج ە البيض یەڵ ەاڵپ  ١3  

م يونە٥ Red brerasted Goose Branta  ruficollis  ەوەةە ە رر ء بویەس ١٤  

هەمودەج ەەیاو ە ١٢
م يونە١   وو  ە ەلط قاە  

م يونە٢ Snowocok Tetraogallus   caspius پلەمە ەث جە ەقزدي ئ یەدیەسەەی ١٦  

 Black  Francolin Francolinus  francolinus 3٠٠0٠٠٠ حجلە دەسەمە اڵوس پ ە ١7

 Grey Partride Francolinus pondicerianus 3٠٠0٠٠٠ جلەسەمەەماسمح ەەەەپ ە ١2

م يونە١ White  Stork Ciconia   ciconia ەق قە بيض حاج ەەە ەەە  ١٩  

٥٠ 
ە

ەقنقەڵەەاڵودەە
 

 ٢٠0٠٠٠ Pleskes Groundjay Podoces   pleskie  ەعق ە الحرر

قەەەەەیەە-قەڵەبەیە-قنقەڵەە-قژ دیەە-قاەددمەە-قاەددسولدیزەەسە–ج ەەیاو ەپریەقاەە ٥١  ٢٠0٠٠٠ 

 ٢٠٠0٠٠٠ Ruddy Shelduck Tadorna  ferruginea بطە بوەاردة اڵودەەقاو  ٥٥

وەحرەسەە دیەەە ٥3
 سەولەكەباەێ 

 ەكر دوئە ەراءەەايحە
 Slender – billed Curlew Numenius  tenuirostris 3٠٠0٠٠٠  ەر قاە

مرینك ە)پاداڵەە ٥٤
 (ەەەكاد

 ەجو وئە
( ەلرهان) ارارە 

(اڵ  ون)  
Purple Gallinule Porphyrio   Porphyrio ١٠٠0٠٠٠ 

 ٤٠٠0٠٠٠ White Headed Duck Oxyura Leucocephala  بيضەبطە– بوەمردح ە مر دیەاڵەەاڵپ  ٥٢

 ١٢٠0٠٠٠ Marbled Teal Mamaronetta  angustirostris یریيرە ەاعط مر دیەاڵپی كە ٥٦

 ٤٠٠0٠٠٠ Common Mynah Acridotheres tristis مي  ە عتياسم مي ا ٥7

 ١٠٠0٠٠٠ هەمودەج ەەیاو ەمر دی ٥2

 ١٢٠0٠٠٠ Chukar Alectoris  chukar  ەقلجە- ە جلە ەرماسمە یەد ٥٩

 ١٢٠0٠٠٠ Common partridge Perdix   perdix  ە جل ەەەیەد 3٠

 ١٢٠0٠٠٠ See-see prtiridge Ammoperdix  grisoegularis  ە جلەاڵئەاڵئ اڵوێسكە 3١

 ١٢٠0٠٠٠ Quail Coturnix  coturnix ( ەس وم) ەسران هەدێرسە 3٥

یوەەیوەەیەبەەەگە 33
 Lichtensteins قعاەەينت ستي   ەی 

Sandgrouse 
Pterocles lichtensteinii ١٠٠0٠٠٠ 

 ١٠٠0٠٠٠ هەمودەج ەەیاو ەقەپە 3٤

 ١٠٠0٠٠٠ Rock Dove Columba Livia حرامەجل ئ ی پرەەیی ە 3٢

 ١٠٠0٠٠٠  وو  ە ە رامەەەەەەەەقومریەەەژهە پ ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە-ی پرەەوە نی ە-ی پرەە ایە-هەمودەج ەەیاو ەی پر 3٦

 ١٠٠0٠٠٠ Starling Sturnus Vulgaris  ەزەەدە ەناو ەەەی ڵە 37

 ٠٠٠ Nhitc-eared bulbul Himalayan bulbul 3٠ەب للە ەتررەب للە وەما 32

 ٠٠٠ Coldfinch Carduelic 3٠ە ە سونەطاورەبویەەاڵوە 3٩
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 (:وشكاویەكان(: )3)پاشكۆی 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 وەزارەتى ناوخۆ

 59/50/0205لە  01790: ژمارە
 0205ى ساڵى (31)بەیانى ژمارە 

 گواستجەوەى گوندى شێخالک
دەمىىاسسەمەە٥٠٠٩مەاڵىىاڵئە(٦)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەیااڵىىامەدەە ەەپىىئەوىىاد  ەژمىىاەەە

دە ەمەهەمىىو ەکر دە٥٠٠٩مەاڵىىاڵئە(3)یەیىىەمەبىى  ەەاڵىىێزسەیەمەەەەیااڵىىامەپاەێز اکىىاوئەهەەێىى ەژمىىاەەە
ر د وکرسوىئەدەهێ اوەکىایەەدە و اڵىت ەدەمەیىوێ ئە ووىلەکانەەێ رایئەدەە ەەپئەوىاد  ەپىایلە ەبەەا

دەە(١/١١/٥٠٥١ەەەە٢٩٠7)مەهەمو ەکر ەدەواماژەەبەەووداڵر دمەپاەێز امەسه بەژماەەە٥٠١٢مەاڵاڵئە(١)ژماەەە
ە:ەەبەەەبەەژەدەولمە نتئەب یاەماول بە، ە٥٠٥١مەاڵاڵئە(١٩)ب یاەمەوەوجومەوئەپاەێز امەسه بەژماەەە

دەوەاڵپاولوئەەەاڵەەەوە نەمە اساڵىترەەەەەاڵى ودەمەوىاحیەمەە(شاخالک) وولمەە و اڵت ەدەمە:یەکەم
اڵىەسەدەاڵىئەە(و ەىکە٤سەوى ەدەە١33)ەەەپاەێز امەسهى بەبەەڕددبەەمەەبەەسەەڕەشقەە مە/س ەەپود
یىىێااەکەبەەسەە/٢٥ەەەکەەپىىئەە(١/2-١/٦)ەەاڵىىەەەپىىاەوەەەەدمەژمىىاەەەەدەوىىو ەەو ەىىکەسەوىى ەداڵىىە
دپێەئەووداڵر دمەپاەێز امەسه بەەەاڵىەەەدەەهىاپودەەبەپێىئەیااڵىاەدەبەەەەوە نەمەهاە(ڕەش

ە.کاەمەکوژ وەدەەدەسەاڵتەهەڵگرپ ەبکرێتە
ە.کاەمەپێلەکرێتە(دەقایعئەکوەساڵتان)وەمەبەیاوەەەەەەەژمەباڵدکرسوەدەمەەەەەەژوامەمەاەەمئەە:دووەم

ە
 ێبەر ئەحمەدر                                                                      
 وەزیــرى ناوخۆ                                                                       

  ردیایاكادم ااباادیەار
سعرملعخداملومحخا

 بالخيەار

  امماەم  اە
 مالسماملعلزە

 یاەگلاەی  امم
 مالسمامال جليەم

  امماعارتبی
 مالسماملعربە

  امماكوردم
 ژ مالسماملكردم

200 000 Acanthobrama centisquama ....................... ١ .......................  یاوثوبر ما 
200000 Albumoides bipunctatus .......................  ٥ .......................  ە و 
100 000 Barbus   sharpeyi ....................... 3 ....................... ب ي 
100 000 Barbus   xanthopterus ....................... ٤ ....................... یعان 
300 000 Barbus  kersin ....................... ٢ ....................... جصان 
100 000 Barbus  grypus ....................... ٦ ....................... یلوط 
500 000 Barbus   esocinus ....................... 7 ....................... بز 
300000 Caecocypris  bsimi ....................... 2 ....................... اڵر ە عرئ 
100 000 Chondrostoma  regium ....................... ٩ ....................... ب عوطە ەر كي 
100 000 Leuciscus  spurious .......................  ١٠ ....................... برعانەهجي 
ە000 100 Typhlogarra  widdosoni ....................... ١١ ....................... اڵر ە عرئ 
100 000 Barbus luteus ....................... ەحرري ....................... ١٥ 
500000 Refetus euphraticus ....................... ەەاا ....................... ١3 
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 وەزارەتی ناوخۆ
 59/50/0205لە  01797: ژمارە

حكىام ەوەدەە٥٠٠٩مەاڵىاڵئە(٦)پاڵپنتەبەدەسەاڵە پەمەپێراولە دەەەەەیااڵىامەدەە ەەپىئەوىاد  ەژمىاەەە
یەبەەیاەەەەەهەەێر ەیوەساڵتانەب یاەماول ەبەە(2٦)یااڵایەهاپودو ەژماەەەەەەە(3٦)ەەەبەی ەە( )ب  ەیە

ە:سەەوو ولو ەوەمەبەیاوە
 0205ی ساڵی (36)بەیانی ژمارە 

  بەیانی دیاریكردنی شێواز و قەبارە و ڕەنگی تابلۆی ژمارەی كاتی نوێ
 :(5)ماددەی 

ە.پاب  یەژماەەەیاپ ەهەەێر ەیوەساڵتانەبەەڕەوگ ەاڵپ ەسەبێت -١
مە سەبێىىتەیەەەەەپێكوىىاپەیەوەەر یىىە(م ىى ١)دەوەاڵىىتوەیەە(م ىى ١٦٠)دەپىىاو ەە(م ىى ە3٥٠)اب  ەسەێىىژیەپىى -٥

) سەداڵىىتكر دەەدەبەەپێكوىىاپەی PVC) یىىەدقلە دیەاڵىىپ ەەددپىى شەیىىر دەەدەەەەالیەە اڵىىت ە 
ە.وەاڵپێ ر دەەم و ەەدەیەپاب  ەهێرایەبەەێوەبەە یەپ ە نت ەهاپودو ەبەەهێ   ر م ەاسف ە

 :(0)ماددەی 
ە:یاپ ەوەمەپیتەدەژماە وەیە و ەەدەەبەەەماو ەوی گ یزیەپێل ەوا ەسەیرێتەەپاب  یەووێ

) هێرای -١ IRQ) ) یوەپكر دەی  IRAQ) ە.ەەەالیەوەپ ەاڵەەەدەیەپاب   
) هێرای -٥ KR)یىوەپكر دە( Kurdistan Reginal) ) ەەژێىرەهێرىا  IRQ)ەەەالیەوەپى ە ىو ەەدەی

ە.پاب  
 سیەدەكەهێرىایەپاەێز ىایەهەدەێىرەدەەیىە(22)دەكەهێرایەپاەێز ایەاڵ ێراو ەدەیى سیەە(21)ی سیە -3

ە.دەكەهێرایەپاەێز ایەسه كە(24)بجەەدەی سیەەدەكەهێرایەپاەێز ایەهەڵە(23)
ە. ەسەەوودنجیایرسوەدەیەهێرایەپاەێز اەدەاڵاڵب ەە(ەەە-ەەە)هێرایە -٤
سەێتەدەكەهێرایەاڵا و ەە ەواپكرسنەدەوەمەژماەەیەەاڵا وەەسە  ەدەكەواماژەەبەەاڵاڵە(22)ژماەەیە -٢

ە.سد پر
ە.ەەەالیەاڵەەەدەیەپاب  ەبەیێوەیەی ەوااڵ ی ەوا ەسەیرێتە(٦-٢-٤-3)ب  ەیاو ە -٦
یەهەمىودە(3١/١٥)یەهەمىودەاڵىاەێ ەپىایوە(١/١)سەاڵىتەپىەەسەیىا ەەەەە(١)ەوجیرەیەپىاب  ەەەەژمىاەەە -7

ە.سەیاپەدەەەسەاڵتەپەە(١)اڵاەێ ەدەاڵا و ەسد پرەەەەەوجیرەەژماەەە
 .بەەەەوگ ەاڵودەەوا ەسەیرێت نتەددیەەدەپیت ەپاب  یانە:(3)ماددەی 
پىایلە ەبەە رێلەاڵىت ەە٥٠٥١ ەیەاڵىاڵ(3)ڕێ رای ەژمىاەەەەپاب  یەژماەەەیاپ ەپێویستەەبەپێ :(4)ماددەی 

 .وەەیكترەو ەو پ ملێلەبگ ڕسەێتەب ەهەمینەی 
 :(1)ماددەی 

ە.اڵ ەهەە ەەسی اەەب ەهەەجود ەپاب  یەكەدەەسە یرێتە(3٠0٠٠٠)ب یە -١
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ەاڵىىیكیوەێت ەبىى ەهەەەجىىود ەپىىاب  یەكەهەە ەەسی ىىاەەبىى ەەێىىل و ەوىىو ەەبرغىىویەچپێىى ە(٢0٠٠٠)بىى یە -٥
ە.ەدەەسە یرێت

ە.هەە ەەسی اەەدەكەەاڵوماپ ەیاە ێریەدەەس یرێتەچپێ ە(٢0٠٠٠)ب یە -3
یەاڵەەەدەەسیاەیەیر دنەسە رێتەەاڵەەەحیسىاب ەپەەەپێىل و ە(3 ٥ ١)وەدەب ەەپاە وەیەیەەەەەبر ەیە -٤

ە.پاەێز ایان
 :(6)ماددەی 

ژماەەەیاپ ەاڵ ێراو ەەەەبەەێوەبەە یەپ ەهاپودو یەپاەێز ىایەاڵى ێراو ەوىا ەسەیرێىتەدەپاب  یە -١
دەارەیە ىاوەیەوێىوسەدڵەپ ەاڵى ێراو ەە(بایىراخەدەپەەدێز ىان)ەەد وەیەسەەد ەەیەوێوسەدڵەپ ە

ە.سەیرێتەبەەمەبەاڵت ەبەیاەهێ او ەب ەو پ ملێ  ەهادەسەەیر د
هىاپودو یەپاەێز ىایەهەدەێىرەوىا ەسەیرێىتەدەپاب  یەژماەەەیىاپ ەهەدەێىرەەەەبەەێىوەبەە یەپ ە -٥

دەارەیە اوەیەوێوسەدڵەپ ەهەدەێىرەسەیرێىتەە(مەە ن حاج ەو)ەەد وەیەسەەد ەەیەوێوسەدڵەپ ە
ە.بەەمەبەاڵت ەبەیاەهێ او ەب ەو پ ملێ  ەهادەسەەیر د

پىىاب  یەژمىىاەەەیىىاپ ەسهىى كەەەەبەەێىىوەبەە یەپ ەهىىاپودو یەپاەێز ىىایەسهىى كەوىىا ەسەیرێىىتەدە -3
سەیرێتەبەەمەبەاڵت ەبەیاەهێ او ەب ەو پ ملێ  ەە(أبر هی ە  یل)د ەەیەوێوسەدڵەپ ەەەد وەیەسەە
ە.هادەسەەیر د

 .یەوەمەبەیاوەەسەبێت(١ ٥ 3 ٤)سیز ی  ەپاب  یەیاپ ەبەپێ ەهەەەوو ەەپایك یەژماەەە :(7)ماددەی 
ە(یوەساڵىتاندەقىایع ە)سەیرێىتەدەەەەەەژوىامەیەاەەمى ەەەجێلەجىەە١/١/٥٠٥٥وەمەبەیاوەەەەە :(8)ماددەی 

 .باڵدسەیرێتەدە
ە

 رێبەر ئەحمەد
ەوەزیــرى ناوخۆ
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 وەزارەتی ناوخۆ
 02/50/0205لە  01985: ژمارە

ەەبەەەە٥٠٠٩مەاڵىىىاڵئە(٦)یااڵىىىامەدەە ەەپىىىئەوىىىاد  ەژمىىىاەەەسەاڵىىىە پەمەپێراوىىىلە دەەەەەەبەپێىىىئەوەد
کەەەەەە٥٠٥١مەاڵىاڵئە(١١)بەەژەدەولمە نتئەدەسد بەسد مەبەیاوئەم ڵەپئەی اێرمەوێىوسەدڵەپئەژمىاەەە

باڵدکر دەپەدەەبریاەماول ەبەەسەەوو ولوئەوەمەە١3/٤/٥٠٥١ەەەە(٥٦٤)ەەژوامەمەدەقایعئەکوەساڵتانەژماەەە
ە:ەبەیاوەمە و ەەدەە

 0205ی ساڵی (37)بەیانی ژمارە 
 0205ى ساڵى (55)بەیانى دەرهێجانى مۆڵەتى شۆفێرى نێو دەوڵەتى ژمارە هەموارى یەکەمى 

 :ەەەبەیاوئەاڵەەەدەەدەوەمەسەقەمە و ەەدەەجێگامەسە رێتەدەەە(3)هەمو ەکرسوئەماسسەمە :(5)ماددەی 
ا:(٣)فاددتیا

سەەوود ولوئەم ڵەپئەیواێرمەوێوسەدڵەپئەبەەد ژددمەبەەێوەبەەمە نتئەهاپودو مەهەەێرئە -١
ە.سەبێتەە(هەدەێرەدەاڵ ێراوئەدەسه بەە)کوەساڵتانەدەبەەێوەبەەمەهاپودو مەپاەێز اکاوئە

هیچە  ە وکاەییەبەەەەاڵیستەمئەوەەیکترەوئەم ڵەپئەوێوسەدڵەپئەیانەسیز ی ئەم ڵە ەواکرێتە -٥
ە.ەە ەەپئەواد  ەبەبەەەەە مەولمەد

 :(0)ماددەی 
ە(دەقایع ەیوەساڵتان)سەیرێتەدەەەەەەژوامەیەاەەم ەەەوەمەبەیاوەەەەەەەژیەسەەوودویەدەەجێلەجە

ە.باڵدسەیرێتەدە
 رێبەر ئەحمەد
ەوەزیــرى ناوخۆ
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 وەزارەتی ناوخۆ
 05/50/0205لە  06260: ژمارە

ە(77)دەماسسەیە٥٠٠٩یەاڵاڵ ە(٦)دەە ەەپ ەواد  ەژماەەەپاڵپنتەبەدەسەاڵە پەیەپێرانەسە دەەەەەیااڵایە
بریاەماول ەبەە ەە٥٠٠2یەاڵاڵ ە(١7)ەەەیااڵایەیێو ەیەس س ایەهێزەیاو ەوااڵاین ەواد  ەژماەەە

  سەەوود ولو ەوەمەبەیاوە
 0205ی ساڵی (38)بەیانی ژمارە 

                گەی داواكاری گشتی فەرمانو بەیانی هێجانەكایەی دادگای پێداچوونەوەی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ 
  لە وەزارەتی ناوخۆ

 .هێ اوەیایەیەس س ایەپێل وودوەدەیەهێزەیاو ەوااڵاین ەواد  ەەەەدەە ەەپ ەواد   :(5)ماددەی 
 :وەمەس س ایەەبەمەیێوەیەیە و ەەدەەپێ ەسێت :(0)ماددەی 
ە(ەیىو )وەاسەەێ ەاڵەەەیایەپ ەسەیا ەیەەسەەوودیەیوەێژیەیااڵاەبێتەدەپ ەیە:ەاڵەەەی ەس س اە:یەكەم

ە.بێتەدەیاەەە ەبێتەەەەبو ەیەس س ای ەیرسن
سەەوىودیەیىوەێژیەەدەیەمترەوەبێىتە(عریل)ەپ ەیانەەەب ەدەوەاسەە:ەسددەجێگریەاڵەەەی ەس س اە:دووەم

ە.ەب ەیااڵا
ە.یەمترەوەبێتەدەسەەوودیەیوەێژیەیااڵاەب ە(عریل)پ ەیانەەەە:ەوو ەەوەول م ەڕەاڵەو ەس س اە:یەمێس

ە .یەمترەوەبێتەدەسەەوودیەیوەێژیەیااڵاەب ە(عریل)پ ەیانەەەە:ەسددەوەول م ەیەسەی ەس س اە:چوارەم
 -باەە ایەس س اەەەەپاەێز ایەهەدەێرەسەبێت:(3)ماددەی 
 .س د یاەیە نت ەەەەدەە ەەپ ەواد  ەهێ اوەیایەیەاەەماوگەی:(4)ماددەی 
یەمتىرەە(عریىل)اەەماوگەیەس د یاەیە نت ەوەاسىەەێ ەاڵىەەەیایەپ ەسەیىا ەیەەپى ەیەەەە:(1)مـاددەی 

 .وەبێتەدەسەەوودیەیوەێژیەیااڵاەبێت
 :اەەماوگەیەس د یاەیە نت ەبەمەیێوەیەیە و ەەدەەپێ ەسێت:(6)ماددەی 
سەبێتەەس د یاەیە نت ەڕەاڵەنەەەەس س ایەپێل وودوەدەیەاڵەەەی ەاەەماوگەیەس د یاەیە نت ە:ەیەكەم

ە.هێزەیاو ەوااڵاین ەواد  
اڵىىەەەی ەاەەمىىاوگەیەس د یىىاەیە نىىت ەجێگرێكىى ەسەبێىىتەیەەەەەیىىاپ ەوامىىاسەوەبودو ەسەبێىىتەە:ەدووەم

اڵەەەی ەس د یاەیە نت ەدەس د یاەیەەەاڵىەنەەەەس س ىایەپێىل وودوەدەیەهێزەیىاو ەوااڵاینى ە
ە.واد  

ەەەەەەەەەەەد یىىاەیە نىىت ەڕەاڵىىەنەدەسددەس د یىىاەیە نىىت ەیەسەكەسەبىى ەەوىىوێ ەەیەمىىاا ە نىىت سددەس :ەیەمێســ
یەمتىرەوەبێىتەدەسەەوىودیەیىوەێژیەە(عقیىل)ەەەس س ایەهێزەیاو ەوااڵاین ەواد  ەیەەپ ەیانەەەە

ە.ەیااڵاەب 
 .اەەماوگەیەس د یاەیە نت ەپەیوەاڵتەسەیرێتەبەەدەەیریەواد  :(7)ماددەی 
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ەێكاسىت  ەس س ىایەپێىل وودوەدەیەهێزەیىاو ەوااڵاینى ەوىاد  ەدەاەەمىاوگەیەپەیكەەیە:(8)مـاددەی 
س د یىىاەیە نىىت ەەەەدەە ەەپىى ەوىىاد  ەەەەالیەنەەێىىژوەیەپىىایلە ەبەەپەیىىكەەیەەێكاسىىت ەەەەدەە ەە ە

 .س سەەێژێت
ب ەس س ایەپێىل وودوەدەیەهێزەیىاو ەوااڵاینى ەوىاد  ەدەە(يیفظ ەوصفە ەو)پێ ااڵەیەیاەە:(9)ماددەی 

زەیاو ەوااڵاین ەواد  ەدەاەەماوگەیەس د یاەیە نت ەهێزەیاو ەوااڵاینى ەوىاد  ەبەەپێى ەس س ایەهێ
) اڵتاولەەسی i s o  9001- 2015)   .س سەەێژێتەپاڵپنتەبەەیااڵاەپەیوەولیل ەەیان 

سەیرێتەدەەەەەەژوامەیەدەقىایع ەیوەساڵىتانەەەوەمەبەیاوەەەەەەەژیەسەەوودویەدەەجێلەجە :(52)ماددەی 
  .باڵدسەیرێتەدە

 ر ئەحمەدرێبە
ەوەزیــرى ناوخۆ

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

 وەزارەتى ناوخۆ
 05/50/0205لە  06279: ژمارە

 0205ى ساڵى (39)بەیانى ژمارە 
 هێجانەکایەى گوندى باساما

دەمىىاسسەمەە٥٠٠٩مەاڵىىاڵئە(٦)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەیااڵىىامەدەە ەەپىىئەوىىاد  ەژمىىاەەە
دە ەمەهەمىىو ەکر دە٥٠٠٩مەاڵىىاڵئە(3)یەیىىەمەبىى  ەەاڵىىێزسەیەمەەەەیااڵىىامەپاەێز اکىىاوئەهەەێىى ەژمىىاەەە

ەێ رایئەدەە ەەپئەوىاد  ەپىایلە ەبەەار د وکرسوىئەدەهێ اوەکىایەەدە و اڵىت ەدەمەیىوێ ئە ووىلەکانە
ەەەە(٢٩٠٩)دەوامىىاژەەبەووداڵىىر دمەپاەێز ىىامەسهىى بەژمىىاەەە، مەهەمىىو ەکر ەدە٥٠١٢مەاڵىىاڵئە(١)ژمىىاەەە

مە نىتئەەەبەەەبەەژەدەوىلدەە٥٠٥١مەاڵىاڵئە(١7)دەب یاەمەوەوجومەوئەپاەێز امەسه بەژمىاەەەە١/١١/٥٠٥١
ە:ب یاەماول بە

دەوەاڵىپاولوئەەەاڵىەەەوە نىەمە اساڵىترەەەەەاڵى ودەمەوىاحیەمەە(باساافا) وولمەەهێ اوەکایەمە:یەکەم
دەاڵىەەەسەوى ەپىاەسەە(و ەىکە3سەوى ەدەە١٢)ەەەپاەێز ىامەسهى بەبەەڕددبەەمەەواکرێقەە مە/سی اەپە
دپێەئەدەبەەەەوە نىىەمەهىىاە(سی ىىاەپە/١3ەەەکەەپىىئەە(٥٦/٥)ەەاڵىىەەەپىىاەوەەەەدمەژمىىاەەەەو ەىىک

ووداڵر دمەپاەێز امەسه بەەەاڵەەەدەەهاپودەەبەپێئەیااڵىاەکىاەمەکىوژ وەدەەدەسەاڵىتەهەڵگىرپ ە
ە.بکرێتە

ە.کاەمەپێلەکرێتە(دەقایعئەکوەساڵتان)وەمەبەیاوەەەەەەەژمەباڵدکرسوەدەمەەەەەەژوامەمەاەەمئەە:دووەم
ە

 رێبەر ئەحمەد                                                                      
 وەزیــرى ناوخۆ                                                                       
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 ة العراقجمهوری
 اقليم كوردستان

 الرئيس
 0205لسجة ( 51)رقم  قرار

ەقاوونەەوااڵ ەإق ي ەیوەساڵىتانەە( ەعایرة)م ە ەراسةەە( الدەئ)ە اەايە ەفقرةەداقاەە صالحيا ە ەرر وح ە
ە(١٠) ەقاوونە ەئە ەلرەرىانەبقىر ەەەوااڵى ەإق ىي ەیوەساڵىتانە ەرىرق ەەة ەرعلل ەبعلەإعاسە٥٠٠٢ەس  ەە(١)ەق ە
انەاىيەم ەپعليلە ەقاوون ەدب اءً ەع ئەماەیرعەەبرەرىانەیوەساڵىتە(٤) ەإلعاسةە ە ظرەايە ەراسةە٥٠٥١ەس  ە

ە:ە ەقرەواەإصل ە٥٠٥١\١١\٩بتاەيخەە(٦)ج ستەە العتياسي ە ەررق ە
 

 0205لسجة ( 8)قانون رقم 
 قانون التعديل األول لقانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة

 0255لسجة ( 00)في إقليم كوردستان ــ العراق رقم 
ەە:(5) المادة

قىاوونەحقىو ەد متيىاە  ە ەرعىاقي ەداديە الحتياجىا ەە(٥٠١١)  ەەسىە(٥٥) ەقىاوونەەقى ە)يعللەع ىو نە
ە:ديقرأەع ئە ەوجەە آلپيە( ەااص ەايەإق ي ەیوەساڵتانەىىە ەعر  

اااااااااااااااااااااااااااااقاااااا وناحقاااااوقاممفايااااااەم املزعااااااقينام مقامالحاياجاااااا املخا ااااا امق ااااااراملقافااااا ))
 ((.فياإقليماكوردساانااااملعرمق

  :(0) المادة
ە:م ە ەقاوون ەدپقرأەع ئە ەوجەە آلپيە(مألملە)م ە ەراسةەە(رمبعا ا)پعللە ەفقرةە:ەأوالً

 ە.(مج سەەعاي ە ەرعاقي ەداديە الحتياجا ە ەااص ەدقصاەە ەقام :ەملزجلسە:رمبعا ا)
ە:م ە ەقاوون ەدپقرأەع ئە ەوجەە آلپيە(مألملە)م ە ەراسةەە(سادسا ا)پعللە ەفقرةە:ەثانياً

یلەیاصەمصابەبعجزەطويلە ألمل ەاڵىو ًءەیىانەبىلويًاەأمەعق يىًاەأمەاه يىًاەأمەحسىيًا ەە:ملزعاقە:سادسا ا)
بصوەةەی ي ەأدەجزويى  ەب يىيەيكىونەماوعىًاەأدەأیثىرەي ىولەسدنەمنىاەیتەەاىيە ەرجترى ەبصىوەةە

ە.(طليعي ەع ئەغر ەە ألیاا ە آل ري 
ديعىاسەپس سىلە ەفقىر  ە ەالحقى ەەمى ە ەقىاوونە(مألملە)إەئە ەراسةەە(سابعا ا)پئائەاقرةەبتس سلە:ەثالثاً

ە:پلاعًا ەدپقرأەع ئە ەوجەە آلپي
 ەناصە ەذيەيكونەمستومەطولەقامتەەقصيرً ەبنكلەغيرەعاسيەبسلبە  تاللەە:ق يراملقاف :ەسابعا ا)

ە.(ايەوظامەورو  ەدي لسەاە ەبقر ەەەج  ەطلي ەماتص 
داقىًاەە تس سىلەە(ثافەاا ا)دپصىلحە ەفقىرةەمى ە ەقىاوون ەە(مألملاە)مى ە ەرىاسةەە(سابعا ا)پعللە ەفقرةە:ەرابعاً

ە: ەجليل ەدپقرأەع ئە ەوجەە آلپي
دثيق ە اصى ەپصىلەهاە ەىوە ەةەە تعريىفەباەرعىا ەداديە الحتياجىا ە ەااصى ەدقصىاەەە:ملهوي ە:ثافەا ا)

ە.( ەقام  ەديستفيلەحام واەم ە ە قو ەد المتياە  ە ەتيەير  واەهذ ە ەقاوون
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داقىًاەە(حاادقاعشار)مى ە ەقىاوون ەدپصىلحە ەفقىرةەە(مألملاە) ە ەرىاسةەمىە(عاشارم ا)پعللە ەفقىرةە:ەخامساً
ە:ە تس سلە ەجليل ەدپقرأەع ئە ەوجەە آلپي

 ەرر یزە ەتيەپى ديە ەرعىاقي ەداديە الحتياجىا ە ەااصى ەدقصىاەە ەقامى  ەە:فرمكەامإليومءە:حادقاعشر)
 .(مر ەەيسەەليو ەم دمەدب اج ەەر ەيرعاه 

ە:م ە ەقاوون ەدپقرأەع ئە ەوجەە آلپيە(مألملە)إەئە ەراسةەە(ثا ياعشر)پئائەاقرةەبتس سلە:ەسادساً
 .(ص لد ە إلعاوا ەەرعاي ە ەرعاقي ەداديە الحتياجا ە ەااص ەدقصاەە ەقام :ە ەص لد :ەثا ياعشر)

ە(3)ە ەراسة
ە:م ە ەقاوونەدپقرأنەع ئە ەوجەە آلپيە(ملثالث )م ە ەراسةەە(ثالثا ا)دە(ثا يا ا)پعللە ەفقرپانە

ە:مرث ي ەع ە ەوە ە  ە آلپي ەع ئەأنەالەپقلەسەج ەأيەم و ەع ەمليرەعام:ەثا يا ا
ە. ەتع ي ە ەعاەيەد ەل يە ەع ريە-١
ە. ەتربي ە-٥
ە. ەص  ە-3
ە. ەثقاا ەد ەنلابە-٤
ە. ەراەي ەد القتصاسە-٢
ە. ەل ليا ەد ەسياح ە-٦

مرثىلەعى ەإحىلمەجرعيىا ە ەرعىاقي ەداديە الحتياجىا ە ەااصى ەدقصىاەە ەقامى  ەپاتىاە ەهىذ ەە:ثالثا ا
ە. ەجرعيا ەايراەبي وا

 :(4) املادة
ە:م ە ەقاوون ەدپقرأەع ئە ەوجەە آلپيە(مل ادس )م ە ەراسةەە(ثالثا ا)دە(ثا يا ا)پعللە ەفقرپانە

  :ثانياً
 ەراسة ەم ە ەرىوظفي ە ەرعىاقي  ەماصصىا ەبىللەم ەهذ ەە(أدالًە)يست قە ەرنروەونەب حكامە ەفقرةەە-١

ە.ث ثيەإعاو ە ە رای ە الجتراعي ە(٥/3)إعاق ەداقە ە سبە ەتيەيقرەهاەمج سە ەوەە ءەبراەيعاسلە
م ەهذ ە ەراسة ەمى ە ەرىوظفي ە ەرتقاعىلي  ەبغىضە ە ظىرەعى ەە(أدالًە)ي قەە رنروەي ەب حكامە ەفقرةەە-٥

ث ثىيەإعاوى ەە(٥/3)یىلك ە ە رایى ە ألجتراعیى ەپعىاسلەەمصاسەەس  و  ەپسى  ەمعووى ەبىللەإعاقى ەمى 
ە. ە رای ە الجتراعي 

م ەهذ ە ەرىاسة ەمى ە ألیىاا ەاديە ەىل لە ەرعىلدم ەە(أدالًە)يست قە ەرنروەونەب حكامە ەفقرةەە:ثالثااً 
ث ثيەإعاو ە ە رای ە الجتراعي ەإضاا ەإەئەإعاو ەأ رمەپ ىلسەع ىئە ەوجىەەە(٥/3)بللەإعاق ەيعاسلە

 (وسل ە ەعجزە×إعاو ە ە رای ە الجتراعي ە)ە: آلپي
 :(5) املادة

ە:م ە ەقاوون ەدپقرأەع ئە ەوجەە آلپيە(ملااسع )إەئە ەراسةەە(رمبعا ا)پئائەاقرةەبتس سلە
دضى ەم ىاهجە اصى ەحىولە ەرعىاقي ەداديە الحتياجىا ە ەااصى ەدقصىاەە ەقامى ەاىيە ەر ىاهجەە:رمبعا ا

ە. ەتربوي 
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 :(6) املادة
ە(سادساا ا)دە(داف اا ا)م ە ەقاوونەدپئائەاقرپىانەبتس سىلەە(ملعاشرة)م ە ەراسةەە(رمبعا ا)پعللە ەفقرةە

ە:إەئەپ  ە ەراسة ەدپقرأەع ئە ەوجەە آلپي
ي تزمەأص ابە ەرناەي ە ەااص ەبتنغيلەوسل ەم ە ەرعاقي ەداديە الحتياجا ە ەااص ەدقصىاەەە:رمبعا ا

  ەم ە ەت هيلەد ەتىلەيبە ەرالوى ەەوى ەبرىاە ەقام ەايەمناەيعو  ەبراەيت ااڵبەم ەقلە پو ەدمؤهالپو
ثىال ەاڵى و  ەمى ەە(3)ي سج ەدمتع لا ە ەعرل ەدپت رلە ە كوم ەوصفەأجىوەه ە ەنىوري ەەرىلةە

ە.م ەهذ ە ەقاوونە( ەساساڵ )مر عاةەأحكامە ەراسةە
الەيجوەەحرمانە ەناصە ەرعا ەداديە الحتياجا ە ەااص ەدقصاەە ەقام ەم ەار ە ەتوظيفەە:داف ا ا

ە.رلەبسلبەأدضاعو ەإا ەیاوو ەيترتعونەبقلە  ەدمؤهال ەإلس ءە ەوظيف ەأدە ەعرلأدە ەع
ي قەە رعا ەداديە الحتياجا ە ەااص ەدقصاەە ەقام ە ە صولەع ئەإجاەةە ەسىياق ەبروجىبە:ەسادسا ا

ە. ەتع يرا ە ە ااذة
 :(7) املادة

ە:ع ئە ەوجەە آلپيدپقرأەە(داف ا ا)م ە ەقاوونەبتس سلەە(ملحادي اعشرة)پئائەاقرةەە راسةە
پ تزمە ەجوا ە ەتيەپ فذە ەرناەي ە ەسك ي  ەباەت سيقەم ە ەوە ەة ەبتاصيصەوسىل ەمعي ى ەمى ە:ەداف ا ا

 ەوحل  ە ەسك ي ەە رعىاقي ەداديە الحتياجىا ە ەااصى ەدقصىاەە ەقامى ەسدنەبىللەع ىئەأنەپكىونە
ە.مالور ەەظرداو ە ەرعيني ەد ەللوي 

 :(8) املادة
 ەديقىرأەع ىئە ەوجىەە(3)مى ە ەقىاوونەبتس سىلەە(ملثا ي اعشرة)م ە ەراسةەە(ثا يا ا)يئائەب لەإەئە ەفقرةە

ە: آلپي
إوناءەمریزەمتعوەەەتنايصە ەعو  ەدپ ظ ەمكوواپەەدموامەەدیيفي ەعر ەەبتع يرا ەيصلەهاە ەوەيرەە.3

ە.باەت سيقەم ەمج سەدەە ءە إلق ي ەددەيرە ەص  
 :(9) املادة

ە:م ە ەقاوون ەدپقرأەع ئە ەوجەە آلپيە(ملثالث اعشرة)م ە ەراسةەە(أمال ا)پعللە ەفقرةە
پ تزمە ەجوا ەا  ە ەعالق ەايە ە كوم ەبإپاح ەار ە ە ناطا ە ەرياضي ەد الجتراعي ەە رعىاقي ەە:أمال ا

داديە الحتياجىىا ە ەااصىى ەدقصىىاەە ەقامىى  ەدمسىىاعلپو ەع ىىئەمراەاڵىى ە ەرياضىى ە ەتىىيەپ ااڵىىبە
ە:أدضاعو  ەداە ەم ە الل

 .د ەقاعا ە ەرياضي ەد ەرايرا ەد ە و سيە ەااص ەمالور ە ەرالعب -١
ەەەەەإەىز مە ەجوىىا ە أل ىىرمەصىىاحل ە ەرالعىىبەد ەقاعىىا ەد ە ىىو سيە ەرياضىىي ەبتىىوايرە ألقسىىامەد ألمىىای  -٥

 ەااص ەب يىيەپركى و ەمى ەمراەاڵى ە ەرياضى ەد ە نىاطا ە الجتراعيى ەدإیىر یو ەاىيە ە نىاطا ە
 . ەرياضي ە ەلدەي 



 

 672( العدد) ذمارة  59  

 

62/16/6261 

 (01) املادة
ە:م ە ەقاوون ەدپقرأەع ئە ەوجەە آلپيە(عشرةەملرمبع )إەئە ەراسةەە(رمبعا ا)دە(ثالثا ا)بتس سلەپئائەاقرپانە

ە:ثالثا ا
م يىونەد رسىراو ەأەىفەە(١0٢٠٠0٠٠٠)م يىونەسي ىاەەدالەپزيىلەع ىئەە(١0٠٠٠0٠٠٠)يعاقبەبغر م ەالەپقلەع ە -١

يىؤسيەإەىئەحرماوىەەەسي اەەیلەم ەحرمەمعاقًاەأدەاديە حتياجا ە اص ەأدەقصيرە ەقام ەأدەقامەبفعىل
 .م ەمراەاڵ ە ە قو ە ەو ەسةەايەهذ ە ەقاوون

 .م ەهذ ە ەفقرة ەمعام  ەیاصە ەفاعلە(١)يعاملە ەرساه ەايە ەرااەف ە ەو ەسةەايە ەل لە -٥
 .م ەهذ ە ەفقرةەايەحاە ە ەعوسەإەئە ەرااەف ە(١)پئاعفەقير ە ەغر م ە ەر صو ەع يواەايە ەل لە -3

م يىووي ەە(٥0٢٠٠0٠٠٠)سةەايە ەقو وي ە ە ااىذة ەيعاقىبەبغر مى ەالەپقىلەعى ەائاًلەع ەأيەعقوب ەد ە:ەرمبعا ا
 رس ەماليي ەسي ىاەەیىلەمى ەجعىلەوفسىەەیاصىًاەادەە(٢0٠٠٠0٠٠٠)د رسراو ەأەفەسي اەەدالەپزيلەع ئە

إعاق ەأدەادە حتياجا ە اص ەأدەقصيرە ەقام ە حتياالً ەأدە وت لەصفاپو  ەأدەاڵىاه ەمعىەەأدەاڵىاعل ە
ە.سدنەدجەەحقەم ەأيەحقەم صو ەع يەەايەهذ ە ەقاوونەبقصلە الاڵتفاسة

 :(00) املادة
ە:م ە ەقاوونەدي لەم  واە ە صە آلپيە(مل ابع اعشرة)پ غئە ەراسةە

يكونەپ فيذە ەفقر  ەد ەرو سە ەااص ەب قو ەد متياە  ە ەرعاقي ەداديە الحتياجىا ە ەااصى ەدقصىاەە
وااىذەاىيە إلق ىي  ەبرر عىاةەأاڵىسەمسىاد ةە ە ىو ە ەقام ەاىيەهىذ ە ەقىاوونەدأيەقىاوونەذ ىرەايەعالقى ە

ە. الجتراعي
 :(01) املادة

ع ئەدەيرە ەعرلەد ەنؤدنە الجتراعي ەباەت سيقەمى ەدەيىرە ەصى  ەإصىل ەە ەتع يرىا ە ەالەمى ەەتسىويلە
ە.پ فيذەأحكامەهذ ە ەقاوون

 .الەيعرلەب صەأيەقاوونەأدەقر ەەيتعاەضەدأحكامەهذ ە ەقاوون :(01) املادة
 .ع ئەمج سە ەوەە ءەد ەجوا ەا  ە ەعالق ەپ فيذەأحكامەهذ ە ەقاوون :(04)املادة 
 .(دقاو ەیوەساڵتان)ي فذەهذ ە ەقاوونەم ەپ ەيخەونر ەايە ەجريلةە ەراڵري ە :(05) املادة

 

 األسباب املوجبة
 ەلدەي  ەبغي ەمو ءم ەحقو ەد متياە  ە ەرعاقي ەداديە الحتياجا ە ەااص ەدقصاەە ەقام ەم ە ەرعاييرە

دإپاح ەار ە ەعرلەدپقلي ە ەاىلما ە ەر ااڵىل ەمى ەأدضىاعو ە ەرعينىي ەدحيىاپو ە ەااصى  ەدضىرانە
حقوقو ەايە ەرجاال ە ەص ي ەد الجتراعي ەد ەتربوي  ەدإە ە ە ەترييزەضله  ەدمعاەج ە ە و قصە ەتيە

 . ەیر ەهذ ە ەقاوون٥٠١١ەس  ەە(٥٥)برە ەع لەپ فيذە ەقاوونەەق ە
ە

 بـارزانــیچـيـرڤـان ین
            ردسـتـانوكـ رئیس إقلیم
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 بسم الله الرحمن الرحيم
  باسم الشعب

 برلمان كوردستان ـ العراق
 50: رقم القرار

 8/50/0205: تأريخ القرار
    

 قرار 
 0205لسجة ( 50)رقم 

 ەىل   يەەلرەرىانەمى ە ە ظىامەە(٥2)مى ە ەرىاسةەە( ە امسىاًە ەە بعىاًەثاویىاًە) ەفقىر  ەأحكىامەإەىئەە اڵت اس ًە
ەلدەپەە الوتاابی ە ەاامس ەە(١١)یوەساڵتانەىە ەعر   ەقرەەبرەرانەیوەساڵتانەبج ستەە العتیاسی ەەق ە

ە: ەمای ي2/١٥/٥٠٥١د ەر عقلةەبت ەیخەە
ەە:أوالً

 ەعالقىا ەد ەجاەیى ە)مى ەعئىوی ەەج ى ەە(اڵیرد نەاىرمەم رىل)قلولە اڵتقاە ەعئوەبرەرانەیوەساڵتانە
ە.( ەكوەساڵتاوی 

ە:ەثانياً
ە.(دقاو ەیوەساڵتان)دی نرەايە ەجریلةە ەراڵری ەە2/١٥/٥٠٥١ي فذەهذ ە ەقر ەەم ەپ ەيخەصلدە ەايە

ە
 

 ریواز فائق حسین. د
 العراق – ردسـتـانوكـ برلمانرئیس 
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 حمایة وتحسین البیئةهیئة
  بیان

 0205لسجة ( 5)رقم 
ەوي ىى ەحرايىى ەە٥٠١٠ەسىى  ەە(3)مىى ەقىىاوونەەقىى ەە(١٠)طلقىىًاەە رىىو سەەقىى ە ە اڵىىت اسً ەە صىىالحی ە ەراوەىى ەە ىىا

قىاوونە ە نىرەاىيە ەجريىلةەە١٩٩٩ەسى  ەە(٤)مى ەقىاوونەەقى ەە(2)دەیىذە ە ەرىاسةەەقى ە ەدپ سي ە ەلي  
ە:أصلەواە ەليانە ەتاەيە(دقاو ەیوەساڵتان) ەراڵري ە

باە غتي ە ەكوەسي ەد ەعربي ەإەئە ەتع يرىا ەە(3)دەم  قەەق ە ە(٥ەق ە)م  قەە/پت ە ضاا ە ەر  قي ە:أوالً
ە(أ عاءەمعلعي ە) ەاا ەباەصيلەايەإق ي ەیوەساڵتان ەەعلمەونرهاەاڵووً ەبسلبەە٥٠٥١ ەەس ە(١)ەق ە

ە.ە(٥7٢)ايەدقاو ەیوەساڵتانەەق ە
ەەەەەەقى ە/مى ە ەر  ىقە(7)اە غ ە ەكوەسيى ەەجىلدلەەقى ەبە(ط /غر م٢٠٠:ەی وەیلیەای یل)پت ەإضاا ەە:انياًث
ە(أ عاءەمعلعيى )ەعلمەونرهاەاڵووَ ەبسلبە ەحراي ەدپ سي ە ەوو ءە٥٠٥١ەس  ەە(٥)ەتع يرا ەەق ەە(أە-ە٤)

ە.ە(٥7٢)ايەدقاو ەیوەساڵتانەەق ە
 .ە(دقاو ەیوەساڵتان)ي فذەهذ ە ەليانەم ەپ ەيخەونر ەايە ەجريلةە ەراڵري ە : ثالثاً

 عـبدالـرحـمن صدیق/  المهجدس
  رئـيـــس الـــهـيـئــة

 
  (الطيور البرية)( 0) ملحق

  امماكوردم ژ
 مالسماملكردم

  امماعارتبی
 مالسماملعربە

 یاەگلاەی  امم
امالسمامال جليەم

  امماەم  اە
 مالسماملعلزە

  ردیایاكادم ااباادیەار
سعرملعخداملومحخا

 بالخيەار
م يونە١٠ Peregrrine  Falcon Falco  peregrinus یاهي  یەهێ  ١  

م يونە١٠ Saker  Falcon Falco cherrug  ەصقرە ەغز ل باڵەبان ٥  

م يونە١٠ Barbay Falcon Falco  pelegrinoides یاهي ەمغربئ اڵەەیوژە 3  

م يونە١٠ Hobby Falco subbuteo ( ەليق)یويوي ە ەەیل ٤  

م يونە١٠ Lanner falcon Falco biarmicus  ەصقرە ە ر الجي  ٢  

٦ 
هەڵ یەمااڵ ەە-ەهەە یەیانە-یەمەقاەەیانەە-س الیەیانە-یەهێ ەیانە-بایویەیانە–باەەیانەە-هەمودەج ەەیاو ەهەڵ 

م يونە١٠ە ە سوەە– ەصقوەەە– وو  ە ەناهي ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە یر  

م يونەCommon Carne Grus  grus 3  ەكریرمە ەرماسم یی ەەقوەو  7       

م يونە٢ Houbara  Bustard Chlamydotis  undulata حلاەم ورك 2  

م يونەMute   Swan Cygnus  olor 3  ەت ە ەصامت قویەبێلەو  ٩  

م يونە٥ەهەمودەج ەەیاو ەقود ١٠  

اڵودەەە)االمي كوە ١١
م يونەGreater   Flamingo Phoenicopterus  roseus 3  ە عامە ەكلير (قوەی    
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 ٢٠٠0٠٠٠ Caucasian Black grouse Lyrurus  Mlokosiewiczi طوويجە اڵوەقفقاەم مرینكەەیێوی ١٥

م يونەPelican   White Pelrcanus   onocrotalus 3  ەلج ە البيض یەڵ ەاڵپ  ١3  

م يونە٥ Red brerasted Goose Branta  ruficollis  ەوەةە ە رر ء بویەس ١٤  

ج ەەیاو ەەهەمود ١٢
م يونە١   وو  ە ەلط قاە  

م يونە٢ Snowocok Tetraogallus   caspius پلەمە ەث جە ەقزدي ئ یەدیەسەەی ١٦  

 Black  Francolin Francolinus  francolinus 3٠٠0٠٠٠ حجلە دەسەمە اڵوس پ ە ١7

 Grey Partride Francolinus pondicerianus 3٠٠0٠٠٠ جلەسەمەەماسمح ەەەەپ ە ١2

م يونە١ White  Stork Ciconia   ciconia ەق قە بيض حاج ەەە ەەە  ١٩  

٥٠ 
ە

ەقنقەڵەەاڵودەە
 

 ٢٠0٠٠٠ Pleskes Groundjay Podoces   pleskie  ەعق ە الحرر

قەەەەەیەە-قەڵەبەیە-قنقەڵەە-قژ دیەە-قاەددمەە-قاەددسولدیزەەسە–ج ەەیاو ەپریەقاەە ٥١  ٢٠0٠٠٠ 

 ٢٠٠0٠٠٠ Ruddy Shelduck Tadorna  ferruginea بطە بوەاردة اڵودەەقاو  ٥٥

وەحرەسەە دیەەە ٥3
 سەولەكەباەێ 

 ەكر دوئە ەراءەەايحە
 Slender – billed Curlew Numenius  tenuirostris 3٠٠0٠٠٠  ەر قاە

مرینك ە)پاداڵەە ٥٤
 (ەەەكاد

 ەجو وئە
( ەلرهان) ارارە 

(اڵ  ون)  
Purple Gallinule Porphyrio   Porphyrio ١٠٠0٠٠٠ 

 ٤٠٠0٠٠٠ White Headed Duck Oxyura Leucocephala  بيضەبطە– بوەمردح ە مر دیەاڵەەاڵپ  ٥٢

 ١٢٠0٠٠٠ Marbled Teal Mamaronetta  angustirostris یریيرە ەاعط مر دیەاڵپی كە ٥٦

 ٤٠٠0٠٠٠ Common Mynah Acridotheres tristis مي  ە عتياسم مي ا ٥7

مر دیهەمودەج ەەیاو ە ٥2  ١٠٠0٠٠٠ 

 ١٢٠0٠٠٠ Chukar Alectoris  chukar  ەقلجە- ە جلە ەرماسمە یەد ٥٩

 ١٢٠0٠٠٠ Common partridge Perdix   perdix  ە جل ەەەیەد 3٠

 ١٢٠0٠٠٠ See-see prtiridge Ammoperdix  grisoegularis  ە جلەاڵئەاڵئ اڵوێسكە 3١

 ١٢٠0٠٠٠ Quail Coturnix  coturnix ( ەس وم) ەسران هەدێرسە 3٥

یوەەیوەەیەبەەەگە 33
 Lichtensteins قعاەەينت ستي   ەی 

Sandgrouse 
Pterocles lichtensteinii ١٠٠0٠٠٠ 

 ١٠٠0٠٠٠ هەمودەج ەەیاو ەقەپە 3٤

 ١٠٠0٠٠٠ Rock Dove Columba Livia حرامەجل ئ ی پرەەیی ە 3٢

 ١٠٠0٠٠٠  وو  ە ە رامەەەەەەەەقومریەەەژهە پ ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە-ی پرەەوە نی ە-ی پرەە ایە-هەمودەج ەەیاو ەی پر 3٦

 ١٠٠0٠٠٠ Starling Sturnus Vulgaris  ەزەەدە ەناو ەەەی ڵە 37

 ٠٠٠ Nhitc-eared bulbul Himalayan bulbul 3٠ەب للە ەتررەب للە وەما 32

 ٠٠٠ Coldfinch Carduelic 3٠ە ە سونەطاورەبویەەاڵوە 3٩
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 برمائيات(: 3) ملحق

 

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

 وزارة الصحة
ە٥٠٠7ەسىى  ەە(١٢)مىى ەقىىاوونەدە ەةە ەصىى  ەاىىيەأق ىىی ەکوەساڵىىتانەەقىى ەە(٥)ەاقىىرة/ ەساساڵىى ە رىىاسةە) اڵىىت اس ە

دەرقتئیا ە ەرص   ە ەعام ەدەحسبەبروامجەدەە پ اەەتقلی ەأائلە ەالما ە ەص ی ەە رجتر ەاى ەکوەساڵىتانە
ە-:قرەوا

 0205لسجة ( 49)بیان رقم 
مى ەپىاەيخەصىلدەەهىذ ە.ەەصى  ەسهىوكەاىيە ەرليريى ە ەعامى ەە(اتحەمریزەسهوكە ەتاصصيەألمر ضە ەك ىي) -

 . ەليانە
 .ە٥/١١/٥٠٥١م ەپ ەیخەصلدەەهذ ە ەلیانە -

 0205لسجة ( 12)بیان رقم 
دحىلةەقوقعى ە السنەدە)اىيەمریىزەسهىوكە ەتاصصىيەە ف وصىا ە ەراتلريى ەدە(اتحەدحلةە ەوە ث ە ەعلي ) -

  أە سمە ەتع يريەايە ەرليري ە ەعام ەەص  ەسهوكە ايەمستنفە(دحلةە ەرعي ا ە ەسرعي ە
ە.ە٥/١١/٥٠٥١م ەپ ەیخەصلدەەهذ ە ەلیانە -

 0205لسجة ( 15)بیان رقم 
 ايە ەرليري ە ەعام ەەص  ە ەبيلەاەمەئەەە ايەمستنفە(Multiple Sclerosisەئاتحە ەرریزە ەعالجيەەررض) -
ە.ە٥/١١/٥٠٥١م ەپ ەیخەصلدەەهذ ە ەلیانە -

 0205 لسجة( 10)بیان رقم 
 .ايە ەرليري ە ەعام ەەص  ە ەبيلە(اتحەمستنفئەواوەیەەئەألمر ضە ەلمەد ألمر ضە ەسرطاوي ) -
ە.ە٥/١١/٥٠٥١م ەپ ەیخەصلدەەهذ ە ەلیانە -

 

 سـامـان حسين برزنەي. د
 وزيـر الصحة

  ردیایاكادم ااباادیەار
سعرملعخداملومحخا

 بالخيەار

  امماەم  اە
 مالسماملعلزە

 یاەگلاەی  امم
 مالسمامال جليەم

  امماعارتبی
 مالسماملعربە

  امماكوردم
امالسماملكردم  ژ

200 000 Acanthobrama centisquama ....................... ١ .......................  یاوثوبر ما 
200000 Albumoides bipunctatus .......................  ٥ .......................  ە و 
100 000 Barbus   sharpeyi ....................... 3 ....................... ب ي 
100 000 Barbus   xanthopterus ....................... ٤ ....................... یعان 
300 000 Barbus  kersin ....................... ٢ ....................... جصان 
100 000 Barbus  grypus ....................... ٦ ....................... یلوط 
ە000 500 Barbus   esocinus ....................... 7 ....................... بز 
300000 Caecocypris  bsimi ....................... 2 ....................... اڵر ە عرئ 
100 000 Chondrostoma  regium ....................... ٩ ....................... ب عوطە ەر كي 
100 000 Leuciscus  spurius .......................  ١٠ ....................... برعانەهجي 
ە000 100 Typhlogarra  widdosoni ....................... ١١ ....................... اڵر ە عرئ 
100 000 Barbus luteus ....................... ەحرري ....................... ١٥ 
500000 Refetus euphraticus ....................... ەەاا ....................... ١3 
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 وزارة الصحة
ە٥٠٠7ەسىى  ەە(١٢)مىى ەقىىاوونەدە ەةە ەصىى  ەاىىيەأق ىىی ەکوەساڵىىتانەەقىى ەە(٥)اقىىرةە/ە رىىاسةە ەساساڵىى ) اڵىىت اس ە

دەرقتئیا ە ەرص   ە ەعام ەدەحسبەبروامجەدەە پ اەەتقلی ەأائلە ەالما ە ەص ی ەە رجتر ەاى ەکوەساڵىتانە
ە-:قرەوا

 0205لسجة ( 13)بیان رقم 
 .ايەمریزەأەبيلە ەتع يريەەألمر ضە ەج لي ەايە ەرليري ە ەعام ەەص  ە ەبيلە(اتحەیعل ە ەلايوەوجي) -
ە.ە٥/١١/٥٠٥١م ەپ ەیخەصلدەەهذ ە ەلیانە -

 0205لسجة ( 14)بیان رقم 
 .ايە ەرليري ە ەعام ەەص  ە ەبيلە(اتحەمستنفيە ەبيلە ەتع يريەە عيون) -
ە.ە٥/١١/٥٠٥١م ەپ ەیخەصلدەەهذ ە ەلیانە -

 0205لسجة ( 11)رقم  انیب
 ە ەتع يرىيەەألطفىالەاىيەپەەیىاىيەمستنىفيەە ە( ەرصىابي ەبىاالمر ضە ە ىاسەةئەاتحەمریزەتسىجيلەمرضى) -

 . ەرليري ە ەعام ەەص  ە ەبيل
 .ە٥/١١/٥٠٥١م ەپ ەیخەصلدەەهذ ە ەلیانە -

 0205لسجة ( 16)رقم  انیب
ە.ايە ەرليري ە ەعام ەەص  ە ەبيلە(ريەەجر ح ە ەق بی ەتاصصيە ەتع ەاتحەمستنفئ) -
 .ە٥/١١/٥٠٥١م ەپ ەیخەصلدەەهذ ە ەلیانە -

 0205لسجة ( 17)رقم  انیب
ە.أەبيلە ەتع يرئەايە ەرليري ە ەعام ەەص  ە ەبيلەايەمستنفيە(اتحەمریزەأمر ضە ەك ي) -
 .ە٥/١١/٥٠٥١م ەپ ەیخەصلدەەهذ ە ەلیانە -

 0205لسجة ( 18)رقم  انیب
 .ايە ەرليري ە ەعام ەەص  ە ەس يراوي ە(اتحەمریزە مر ضەدجر ح ە ەق ب) -
 .ە٥/١١/٥٠٥١م ەپ ەیخەصلدەەهذ ە ەلیانە -

 0205لسجة ( 19)رقم  انیب
 .ايە ەرليري ە ەعام ە ەس يراوي ە ايەمستنفئەیويلەوااڵە(ە عيونەاتحەیعل ە ألاڵتناەي ە) -
 .ە٥/١١/٥٠٥١م ەپ ەیخەصلدەەهذ ە ەلیانە -

 
 0205ى ساڵى (62)بەیانى ژمارە 

 تەندروستى وەزارەتى 
ەەیااڵایەدەە ەەپ ەپەولەداڵت ەژماەەەە(ب  ەیەسددەم/ یەیەمە)بەپێ ەوەدەسەاڵە پەیەپێراولە دەەەەەماسسەیە

- :ەب یاەماول ەبەەە٥٠٠7یەاڵاڵ ە(١٢)

 ەە یەپئە نتئەپەولەداڵتئەاڵ ێراوئەێوەبەبەەەەە وولمەیەمەەاڵەەەبەە(ب کەمەپەولەداڵتئەیەمە)ەکرسوەدەم
ە.3/١١/٥٠٥١وەمەبەیاوەەجێلەجەەسەکرێتەەەەەەژیەسەەوودوییەدەەڕێکەدپ ە -

 
 

 سـامـان حسين برزنەي. د
 وزيـر الصحة


