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 کۆهارٓ عێراق
 ُەرێؤ کْردستاى

 سـەرۆک
 2022(ٓ سـاڵٔ 13ژهـــارە )ٓ بڕیار

ٓەیهُەیاغىىاىەغىىُرەکایُحە(دەیُم)ىەيىىاددەىە(یُکُم)ةُپێىىٓەوُوەدەغىىُ حُىەپێًاٍىىصر وەەهُەةىى  ُىە
ىەُِيىىْ رکط وەوەپا تؾىىجەةُەیاغىىاکاریەەپُرهُيىىآٍە٢٠٠٥ەىەغىىا ٓ(١)ُِرێًىىٓەکْردغىىخانەەيىىارەە

ەکطدوویُحٓ،ەة یارياٍص ەةُەدەرکطدٍٓ:ەە٢٢/٦/٢٠٢٢ە ىەرەەى(٧)کْردغخانەکُەهُەد ٍیؾخَٓەواغایەەەيارەە
 

 2022(ی ساڵی 9)  یاسای ژهارٍ
 گەشتْگْزار لە ُەرێوی كْردستاى ـ عێراق  اسآی

 (: 1ی ) هاددٍ
ەانیىرُر يتُياٍاکىآٍەةەەوەسىْ رە ٍُیو ەُغىخەوەدەەز ر ووُمەە،یُاغىایەمُوەکىآٍُذْکًەغخُٓةُيەۆة
 -:ٌٍُیُ ەد

 .ط قێعە-ەکْردغخانەەًێرُ:ەِمێرەهە:مەکیە
 .ىێرُِەط ٍٓیزەوەٍٍُٓخْيُ:ەورانیزەوەنىەنجونەئە:مەدّّ
 .ؽخْ ْز رُوە ەو ٍٓەؽارەحٓەز رە:ەوتەزارەوە:مێیەس

 .ؽخْ ْز رُوە ەو ٍٓەؽارەطىیزە:ەوریزەوە:مەچْار
 .ؽخْ ْز رُ ەىُغخە:ەدەشتەدە:مەٌجێپ
 .ْ ْز رؽخُ ەىُغخەدەکٓەرُ:ەغەشتەدەکىۆرەشە:مەشەش
 ُ.غخەدەةطدٍٓەُْڕێةەٍٍُٓخْيُ:ەونەنجونەئە:مەّتەح
ــتەُ ەەص ریىىوەوەظ اکىىانێپارەُهەؽىىخْ ْز رُ ؾىىخٓە ەحٓیُر ُةەُْڕێىى:ەةگش  تىەتىیەراەبەوەڕێ  بە:مەش

 .کانۆسُرةُغ
ەُکىىاحٓ،ەةەکٓەیُيىاوەۆةىەُکێغىُکەُ ُيۆکىەانیىىەکێغىُکەرکطدٍٓ وە ىْزەؽىجُ:ە ش توگوزارەگە:مۆیەًـ

ەانیىەو رَُێؽىْەَىٓیَیةەٓ،ُیغخُحەانیەرووٍٓەپؾْود ٍٓەدەر طحٌ،ەژوێچە،ەوُو ٍُذەغخُٓةُي
ەرىُغىىىەچارەرزؽىىىکطدن،ەغطوؽىىىخٓ،ەوەٍىىىًُٓیدەانیىىىەَٓیوىىىاەَٓێؽىىىْەانیىىىەٓیىىىژووێيەیو رُِ
 ە.ْێِاوؽەىُکیدەکٓێحُةاةەرُِەانیەٍصروغخُٓح

ەجێىچەغطوؽىخٓەةەج،ێىةگٍْخەٕٓاریؽىخُ ەغىخُٓةُيەۆةەُکەکێَێؽْەرُ:ەِارىیشتەگەىەناوچە:مەیەد
  ێج.ةەُڵکێحەانیەتُتیحاەانی ؾخٓەەەک دروغخکط و،ەيْەانی

ەؽىجُ ەُکە،ەوُخێ ىطەدەٕەاریؽخُ ەیکاریوەةطەَُگیغوٍْەا،یيتاٍۆ:ەکیاریشتەگەەیزراوەدانە:مەیەازدیـ
ەانیىەتُتیحىاەانیى ؾىخٓەةىٌەەن،ُةەدەُْڕێةەیٕاریؽخُوەچاالکٓە ەحگْز رىُسظيەانیەنُسەکصڕێ
 .جێةەوُ کێح
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ەَٓێؽىىىىْەُهەُکەآٍ،یىىىىةەانیىىىىەجێىىىىةەًآٍیؾىىىىخیِاوٍە،ییُغطوؽىىىىخەکٓێغىىىىُ:ەکاریش    تەگە:مەیەدّازد
ەغىخُٓةُيەۆةىەکط و،یاریىدەکٓەیُياوەۆةەٓ،یاریؽخُ ەکٓێَێؽْەُخێچەدەەوۆیُسەتْوٍٓێحُؾخیٍ
 .ارىیؽخُ 

غطوؽىخٓەەکٓێغىُکەنیُالُهەُکەؽىخْ ْز ر،ُةىْ رىە ەکىٓەیُەەپطەرُ:ەِارىیشتەگەىەژڕۆپە:مەیەسدێسـ
 .جێةُڵەکێحەانیەتُتیحاەانی ؾخٓەەج،ێدرەٍخايصُوەوىُعَُيەانی
ەکٓێغىُکەنیُالُهە،یىیُوەد ر ەٓەیىيطەىیُرياُغىەسػىخَُٓڕ ُ:ەةارىیش تەگەن انىێرهەبەوە:مەیەچْارد

 .ىێرُِەُهەٓیاریؽخُ ەرحُٓکەؾشػخَٓێوەپەادٍانیةٍْەۆةەوى،ُعَُيەانیغطوؽخٓە
ەنیُالُهەکاٍص ییُاریؽىىخُ ەَُێؽىىْەُهەُکەەوُخێ ىىطەدەُاٍیىىچاالکەوُ:ەوارىیش  تەگەچ  اىکىە:مەیەپــازد

 .ٌێدرەدەٍخامُوەەوەحطەغآٍُ طوپەوەکەنیُالُهەانیەەوُکاٍییُاریؽخُ ەەزر وُد ي
ـــازد ەرکىىىُٓوەوەەحىىىصر وۆ ُيەەوُغىىىخەدەنیُالُهەُکەُیُغىىىُکەوُ:ەوارىیش   تەگەک   ارىینێنوڕێە:مەیەش
ە.جێ طەدەۆغخُوُهەار نیؽخُ ەکطدٍٓیَێَْێر
 -ە:ل ییەتیبر یەاشای مەئ کانىەئانانج(: 2ی ) هاددٍ

ەٓیطیؽىَتڕەوەەٓیاریىوەەەٓیوىاةْورەٓڕە ىەکێىرۆحُةەى،ێرُِەُهەیەاریؽخُ ەرحُٓکەکشػخَٓڕێە:مەکیە
 .د ِاحْود ەُوەهەػخاێوەُةکات،ەهەُغخُرحُةەىۆسەُٓیَگیە

ەُڵ ُهەٍگُٓياُِِەُةەار نیؽخُ ەؾآٍێ ک رٍخُغەۆکارکطدنەةەٓ،یاریؽخُ ەرحُٓکەص ٍٓێپەرُپە:مەدّّ
 ؾخٓەوەەرحُٓکەٓڕە ەوکطدٍُٓوەپخەکان،ییٍُگُرُِوەؾەوخْرىوەکەطىیؽَتڕەەەص ریٍصەُْیپەٍُیُال
رحىٓەُکەُهەَىانێرُِةەوەۆةىەٓیاٍیىوەةەەًاٍیؾىخیٍەٓی ْز ریُرياُوەِاٍىص ٍٓەغىە،ُڵکێوەحەتُتیحا
 .ص ییاریؽخُ 

ەٓۆیٍاوسەییُذکْيٓەوەٍاذکْيەەزر وُد يەْ نێٍُهەو وکارىُوەکارىەحەٍگُٓياُِِەکشػخَٓڕێە:مێیەسـ
  .ىێرُِەٓیاریؽخُ ەرحُٓکەؾشػخَٓێپەغخُٓةُيەُةەکاٍص ەص ریٍصەُْیپەییُکەرەوەد

 (: 3ی ) هاددٍ
ەىُحاٍُ غىىەوەدەرکُوەمُوەؽىىخْ ْز رُ ەىُغىىخەدە،یُاغىىایەمُوەکىىآٍُواياٍخەیدَُىىاٍێِەۆةىىە:مەکیە

 -:جێةەدەىەوەسْ ر
ەَُێؽىىْەص ٍٓێپُؽىىُوە ەؽىىخْ ْز ر،ُ ەُةەتُتیحىىاەىٍُ غىىاەىُرٍىىايُةەوەخٓید ٍىىآٍەپىٍىىٓەغىىخط حە-١

 .ەوُحەز رەوەنیُالُهەانیٍصکطدٍُغُدو ىەپەکطدٍٓ،ێحُتێوحەکانییُاریؽخُ 
ەەەەڕپىىەُهەچىىاوکطدٍٓڕەەٍخىىٓەرُوە ەطنێدۆيىىەٓیَاغىىازیوەةەکىىٓیکَُحەرحىىُٓيەوەرەْێىىد ٍىىآٍەپە-٢

ەکانییُاریؽىىخُ ەەە ەوەپىىەەزر وُد يەَکطدٍٓێهۆپىىەيُٓػىىخیغەکطدٍٓەوەوايىىادەکاٍص ،ییُاریؽىىخُ 
ە.کانەص ریٍصەُْیپەٍُیُالەُڵ ُهەٍگُٓياُِِەُةەکان،ییُح ُوەْدێٍەەغخاٍص ردەٓێپُة
ەکىان،ەرکارُةەییًَُاڕێوەەاغایەٓێپُةەکانییُاریؽخُ ەەزر وُوەد يەٌێکارکطدٍٓەؽْەحٓۆ ُيەص ٍٓێپە-٣

 .کانەص ریٍصەُْیپەٍُیُالەُڵ ُهەٍگُٓياُُِِة
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ُەهەرکىارُةەَىآٍێرُِةەوەاغىاىیەٓێىپُةەارىیؽىخُ ەىەە ەدروغىخکطدٍٓەپىەۆةىەةىْونَُیالرەص ٍٓێپە-٤
ەىەە ەپىىەُةەُکەارىیؽىىخُةىىْ رىە ەکىىآٍُةچْکەەە ەدروغىىخکطدٍٓەپىىەحٓۆ ُيىىەص ٍٓێىىوەپەىێىىرُِ
 .کانەص ریٍصەُْیپەٍُیُالەُڵ ُهەٍگُٓياُِِەُةەٌ،ێٍاکطەەيارُِەَانێرُِةەو

ەخٓێرۆچىىاککطدٍٓەحىىەۆةىىەانیکطدٍُوەوار غىىخەکانییُاریؽىىخُ ەَُێؽىىْەَٓیوەپؾىىکَەکطدنیطێچىىاودە-٥
وەەتُتی ؾىخٓەوەحىاەرحىُٓکەُهە،یاریؽخُ ەٓیچاالکەص ٍٓێپەرُپەوەکانییُاریؽخُ ەییُحگْز رُسظي

 .ُڵکێح
ەؾىىآٍێ ک رٍخُغەياکىىآٍُةَەىُو ٍُوەکاٍص ،ییُاریؽىىخُ ەَُێؽىىْەُهەَىىانێرُِةەوەىەوُحکىىطدٍڕەە-٦

 .ارىیؽخُ ەیةْ رەکآٍەە ەپەُهەُحگەُکیدەکٓێةْ رەرُِەۆةە،یُص ێحەانر ٍیایؽخُ 
ەکشػىخَٓڕێوەەٓۆیْسىێٍەکٓێ ٍىص ةەکەوەىێرُِەکآٍییُاریؽخُ ەییُد ٍآٍەچاالکەرُغُهەارد ن یةە-٧

ەازىیؾىىَێپەرُغىىُهەتەز رەوەُکەکییًَُىىاڕێەٓێىىپُةەکىىان،ییُح ُوەْدێٍەییُؽىىخْ ْز رُ ە ُاُڤىىرٍُک
 .کاتەصیرەدە،ُغخەد
ەٍىٓەهکخطُوەوەٓیى وُڕپەیاریؽخُ ەرىُتڕێەکطدٍٓەوەوايادەؽخْ ْز رىُ ەطىیؽَتڕەەىەوُوکطدٍاڵةە-٨

 .ىێرُِەکآٍییُاریؽخُ ەەە ەوەپەٌێؽْەُةەتُتی،ەحا(ؾٌُیکیپوُو)ەىەْێؽەُه
ەَىآٍێ ِڕەۆةىەٍىصەوەٍاوەًُىاٍگُیپەىەوُکىطدٍەازىیؾىَێوەِاٍىص نەوەپە،ۆڕپػىتەیٍصەٍاوەزر ٍصٍُٓد يە-٩

 ُڵ.کێوەحەتُتی ؾخٓەوەحاەرحُٓکەُهەارىیؽخُةْ رىە ەٍص ٍُٓکاري

وەەٍُۆوەةىە ٍع ٍؿۆوەکىەکانەٍىصُحًُتیحاەییُّاٍیحەییُاریؽخُ ەەکشط وڕێکٓەالچاەُهەکطدنیؽص رُةە-١٠
 .تەز رەوەٍصىُز يڕەدو ىەەٓ،یاریؽخُ ەەک چاەُةەتُتیحاەکآٍییُح ُوەْدێٍەُؾاٍگێپ
ەەرو زەوەدەُسىىىاٍُک ەؾەُهەٓیاریؽىىىخُ ەص ٍٓێپُؽىىىُوە ەٓیاریىىىز ٍەىَُگیٍْوغىىىەزر ٍىىىصٍُٓد يە-١١

وەەکان،ەص ریىىٍصەُْیپەٍُیُالەُڵ ُهەٍگُٓيىىاُُِِةەُکیىىدەکآٍُػىىخیْێپەَُێوەؽىىْەکانییُغىىَْور
 .کانییُاریؽخُ ەَُێٍاغاٍصٍٓەؽْەغخُٓةُيەُةەکىمڕیەکآٍٍُگُڕەيُِەەْ زێؽەَآٍێکارُِة
 .ىێرُِەُهەیەاریؽخُ ەرحُٓکەُةەتُتیحاەٓیًَاڕێەؽَْوغٓڕەەازکطدٍٓیؾَێوەپەکطدنەوايادە-١٢
ەٍگُٓيىاُِِەُةەکانییُاریؽىخُ ەُوەٍاوچەٌێؽْەۆةەػجیْێپەیحگْز رُسظيەاٍصٍُٓی ەۆکارکطدنەةە-١٣
 .کانەص ریٍصەُْیپەٍُیُالەُڵ ُه
ەُةەغىىجەُْیپەى،ێىىرُِەىُکیىىدەکىىآٍەکارُرةەاغىىایوەەیُاغىىایەمُِىىاحْوەهەىُکیىىدەکىىٓێرکُوەرُِە-١٤

 .یاریؽخُ ەرحُٓکەص ٍٓێپەرُچاالککطدنەوەپ
ەىەواياەەد ەیُياددەمُىەو(مُکیُ)ەىُ  ةەُهەىُحاٍُ غەوەدەرکُوەوُوەَکطدٍٓێهۆوەپەؽکطدنُد ةە:مەدّّ
ەحىىٓەز رەوەاغىىاىیوەەیُاغىىایەمُةەغىىجُپؾختەطیىىزەوەُکەجێکطەصیىىاریدەکییًَُىىاڕێەُةە،ەصر وێىىپ

 .کاتەصیرەدەى،ێرُِەُهەرکارُةەؽخْ ْز رىُوە ەو ٍٓەؽار
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 : (4ی ) هاددٍ
ەُهەوُ کێحىەانیى ؾىخٓەەاىیىيتاٍۆکەت،ەز رەوەازىیؾَێپەرُغُهەجێحْ ٍەدەط نیزەوەٍٍُٓخْيُوە:مەکیە

 .جێَێزرُد ةًەى،ێرُِەُهەکانەرکارُةەاغایەٓێپُةەٓ،یؽخْ ْز رُ ەیةْ ر
ەٓۆیسُرةُغىىە،ەصر وێىىپەانەیىىواياەەد ەیُيىىاددەمُىەو(مُکیُ)ەىُ  ةىىەُهەُکەىُاٍیىىایيتاٍۆکەوُوە:مەدّّ

ەُکەجێسطەکىصڕێەکێىوُی ەپەُةەکآٍُحُ غىەوەدەرکُوەوەُکّاحێوەپەج،ێةەدەانێ ییوەکار ەٓید ر 
ە.کاتەصیرەدەُغخُةُيەمُوەۆةەط نیزەوەٍٍُٓخْيُو
 : (5ی ) هاددٍ

وەەٓیاریؽىىخُ ەحٓۆ ُيىىەکىىآٍُرحُوەيەکانییُاریؽىىخُ ەەزر وُد يەٍىىصىُحًُتیحاەَکطدٍٓێهۆپىىە:مەکیە
ەۆةىەُغىخەدەازىیؾىَێپەرُغىُهەتەز رەوەُکەجێسطەکىصڕێەٓیًَاڕێەُةە،تۆ ُيەُهەرد رةْونُغختەد
   ت.کاەصیرەدەُغخُةُيەمُو

 .کاتەدەکآٍییُک کارەوەچاەىەادیپەُغخەدەحٓۆ ُيەُةەٓیاریؽخُ ەىەزر وُد يە:مەدّّ
 :مێیەس
ەییُحیُر ُةەُْڕێىةەُةەشُؾىکێپەٓیاریؽىخُ ەىەزر وُکىارکطدٍٓەد يەحٓۆ ُيىەر طحَىٓەد و کارىەوە-١

 .جێکطەدەکانۆسُرةُغەەص ریوەوەظ اکانێپارەُهەؽخْ ْز رُ ەکآٍییُ ؾخ
 .ەیُوُکطدٍێٍْەاوىیوەؽە ُدووەغاە(٢)ەەیُياددەمُىەو(مُکیُ)ەىُ  ةەُِاحْوەهەحٓۆ ُيەىەياوە-٢

ەُةەٍّىاُحەُکیدەکٓەیُزر وُد يەۆةەیاریؽخُ ەىەزر وُد يەحٓۆ ُيەُهە(حَازل)ەرد رةْونُغختەدە:مەچـْار
ە.جێةەدەُغخەدەٍصىُز يڕە

 : (6ی ) هاددٍ
 -:د يُزر وەىە ُؽخیارىەپاةٍُصەدەةێجەةُ

 .کییُکآٍەةُە ْێطەىەحایتُحًٍُصىەدیاریکط وەهُەيۆ ُحُکُیص الپیادەکطدٍٓەچاە:یەکەم
ە ىط يُە دەرةارەىەپىنەوەپە،پێص ٍٓەز ٍیارىەهُەڕێگُىەةُڕێْەةُر حییُە ؾخییُکاٍُوەەةُەدەغخُە:دّّەم

 .حێتُحێکطدٍیان ُؽخیارییُکآٍەپێؼە
ُِرەز ٍیارییُکٓەدیکُەکُەپُیْەٍصیص رەةێىجەەدەرةارەىە ُؽخیار نەوە،پێص ٍٓەز ٍیارىەةُەدەغخُە:سێیەم

 .،ەوُ ُرەدەغخُەةُەٍْوغط وەد و ىەةکات ؾخییُکاٍُوەەةُڕێْەةُر یُحییُ،ەهُڕێگُىە ُؽخْ ْز رةُە
 .واغاٍکارىەةۆەيُةُغخٓەچاودێطىەوەپؾکَیٌە:چْارەم
کُيخىطەذُؾخاەوەپێَجەهُەغُدەە%(٧٥ە)ڕسػخَٓەدەغخٓەکارىەٍاوسۆیٓەةُەڕێژەیُکەکُەهُەةُ ُە:پێٌجەم

ٓەحىىایتُتەوەدەغىىخٓەکىىارىەؽىىارەز ەُِیُەیٍُةێىىج،ەحىىگُەهُوەپىى ەە ٍُىەکُەپێْیػىىخٓەةُەپػىىتۆڕ
 .ةُيُرحێکەهُەُِرێًٓەکْردغخانەةْوٍیانەٍُةێج

ُِرەپاةٍُصییُکٓەدیکُەکُەةُەڕێًَایٓەڕێکصەسطێج،ەیانەدەغخُەهُە طێتُغخٓەٍێْ ٍیاٍص ەزیادىەە:شەشەم
ە.دەکات
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 : (7ی ) هاددٍ
ٍاوچُىە ُؽخیارىەدەغخکطدەوەةٍْیادٍط وەکآٍەغُرەٍاوچُىە ُؽخیاریەغطوؽخٓەةُەيىۆ ُحەەە:یەکەم

دەغخُەد دەيُزرێج،ەوەيُرحُکآٍەيۆ ُحەەؽْێَٓە ُؽىخیارییؼەةُەڕێًَىایٓەدیاریىصەکطێجەکُە
 .وەز رەتەهُغُرەپێؾَیازىەدەغخُ،ەدەریصەکات

اریٓەپێؾىکُشەةُەةُڕێىْەةُر یُحٓەد و کارىەوەر طحَٓەيىۆ ُحٓەد يُزر ٍىصٍٓەؽىْێَٓە ُؽىخیە:دّّەم
 . ؾخٓەدەکطێج

 .واغاٍکاریٓەةۆەيُةُغخٓەچاودێطىەوەپؾکَیٌەةُەؽْێَُە ُؽخیارییُکانەپاةٍُصەدەةٌە:سێیەم
 : (8ی ) هاددٍ

ٓەةُەيىۆ ُحٓەةُڕێىْەةُر یُحییُە ؾىخییُکآٍەدەغىخُىەیپیادەکطدٍٓەکىارىەڕێَىْێَٓە ُؽىخیارە:یەکەم
ًَىىایٓەدیاریىىصەکطێجەکُەوەز رەتەهُغىىُرەێيىىۆ ُحیؼەةُەڕ ُؽىىخْ ْز رەدەةێىىج،ەيُرحُکىىآٍە

 .پێؾَیازىەدەغخُ،ەدەریصەکات
 -:ڕێَْێَیکارىە ُؽخیاریٓەپاةٍُصەدەةێجەةُە:دّّەم

 .َکارىەةُوەيُرجەوەڕێکار ٍُىەهُەيۆ ُحُکُیص ەِاحْوەێێَْڕپیادەکطدٍٓەکارىەە-١
 .پیادەکطدٍٓەڕێػاەپیؾُییُکآٍەکارىەڕێَْێَکاریە-٢
 .پاةٍُصییُکٓەدیکُەکُەةُەڕێًَایٓەڕێکصەسطێجُِرەە-٣

 : (9ی ) هاددٍ
پێىىٓەیاغىىاەةُرکارەکىىآٍەُِرێىىىەوەڕێکُوحََىىايُەٍێىىْدەو ُحییُەيىىاوەووُرکُکىىآٍە ُؽىىخیار،ەةُە:یەکەم

 .پُغٍُصکط وەکان،ەپارێظر وەدەةێج
وەؽىىىْێَُەەدەغىىىخُەڕێْؽىىىْێٌەةىىىۆەدەغىىىخُةُرکطدٍٓەيىىىاؾٓە ُؽىىىخیارەهُەةُر يىىىتُرەد يُزر وەە:دّّەم

 . ُؽخیارییُکاٍص ەدە طێخُةُر
کٓە ُؽىخیارىەهُالیُنەزیىاحطەهُەیُکەد يُزر وەىە ُؽىخیاریەوٍُخىامەالوُ ُرەُِيانەحۆرىەچاە:سێیەم

در ،ەوُو ەغُرحُيیانەپێکُوەەةُرپطغٌەهُەفُرەةْوکطدٍُوەەةُر يتُرەُِرەُِ ُەیانەغُرپێچیُکە
ە.ُوەد يُزر و ٍُەةێجکُەزیانەةُە ُؽخیارەةگُیٍُێجەوەدەروٍُخايٓەکارىەِاوةُؽٓەو

 : (10ی ) هاددٍ
هُەةىىْ رىە ُؽىىخْ ْز رەوەیُکىیىىٓەکطدٍُوەیىىان،ەهُالیُنەە(يىىصٍە)ەةیَیَىىٓەد و ىەؽارغىىخآٍە:یەکەم

 .د د اکاٍُوەەغیؿُحٓەةُپُهُىەپێصەدرێج
هُوەٍاوچُە ُؽخیارییاٍُىەکُەةَکُىەپۆهیػٓەحێص یُ،ەِۆةُىەپۆهیػٓە ُؽىخیارىەد دەيُزرێىج،ەە:دّّەم

 .وەوُرکیانەپار غخَٓە ُؽخیارەوەٍاوچُە ُؽخیارییُکانەدەةێج
 : (11ی ) هاددٍ

یُکەيویىىۆنەدیَىىارەکُيخىىطەە(١,٠٠٠,٠٠٠)د يُزر وەىە ُؽىىخیارىەةُەد سػىىخَٓەکىىاحٓەوەپێتژ ردٍێىىکەکُەهُە
ةى  ُىەەەدووەيویۆنەدیَارەزیاحطەٍُةێج،ەغظ ەدەدرێج،ەوُ ُرەغُرپێچٓەذىْکًە(٢,٠٠٠,٠٠٠)ٍُةێجەوەهُە

یىانەز ٍیىىاریٓەوەةُ گٍُىايُىەٍادروغىىخٓەە،وُمەیاغىىایُىەکىطدەی(٦)وەيىاددەیەە(٥)يىاددەىەەهُە(دووەم)
 .ةُيُةُغخٓەوەر طحَٓەيۆ ُتەپێؾکُؽٓەدەغخُەکطد
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 : (12ی ) هاددٍ
غىىُدەُِز رەدیَىىارەکُيخىىطەٍُةێىىجەوەەهُەە(١٠٠,٠٠٠)د يُزر وەىە ُؽىىخیارىەةُەپێتژ ردٍێىىکەکُەهُەە:یەکەم
دووەغىىُدەُِز رەدیَىىارەزیىىاحطەٍُةێىىج،ەغىىظ ەدەدرێىىج،ەةىىۆەُِرەڕەەێىىکەدو کُوحىىٌەهُەە(٢٠٠,٠٠٠)

 .ٍْێکطدٍُوەىەيۆ ُحٓەکارکطدن
ەیڕەەەةُغىىُرەٍىىْکەٍُکىىطدٍُوەەؽُغىىجە(٦٠)د يُزر وەىە ُؽىىخیاریٓەيىىاوەىەزیىىاحطەهُەەروُ ُە:دّّەم

يۆ ُحُکُیىىص ەةُةىىسەپاغىىاوىەڕەو ەحێىىتُڕى،ەوُو ەغىىُرةارىەغىىُپاٍصٍٓەغىىظ ىەِىىاحْوەهُەةىى  ُىە
غىسەە(٣)ىەوُمەياددەیُد ،ەدو ىەوا اد رکطدٍُوەى،ەٍْێکطدٍُوەىەيۆ ُحُکُىەةىۆەيىاوەىە(یُکُم)

ڵەکُيخىىطەٍُةێىىجەیُکەغىىاە(١)ياٍىىدەدو دەسطێىىجەوەوُ ُرەُِرەپاةٍُىىصەٍُةىىْوەةىىۆەيىىاوەیُکەکُەهُە
ە.يۆ ُحُکُىەدو دەسطێج،ەوەهُوەياوەیُد ەڕێگُىەکارکطدٍٓەپێَادرێج

 : (13ی ) هاددٍ
ُِرەیُکەهُەد يُزر وەىەدەغىىىىختُرد رةْوەوەد يُزر وەىەدەغىىىىختُرد رةۆکط وەةُەپێتژ ردٍێىىىىکەکُەهُە

ٍُةێج،ەغظ دەدرێج،ەۆنەدیَارەزیاحطەیدووەيوە(٢,٠٠٠,٠٠٠)یُکەيویۆنەدیَارەکُيخطەٍُةێجەوەهُەە(١,٠٠٠,٠٠٠)
ە.ىەوُمەیاغایُ،ەوٍُخايص (٥)ىەياددەىە(چْ رەم)وُ ُرەدەغختُرد رةْوٍُکُیانەةُەپێچُو ٍُىەة  ُىە

 : (14ی ) هاددٍ
ە(٥٠٠،٠٠٠)ەەەزیىاحطەٍُةێىجەوەپێتژ ردٍێىکەکُەهُەڕەغەە(٣٠)کُەهُەەلاحەە ُؽخیاریەةُەد سػخَٓەٍاوچُی

یُکەيویىۆنەدیَىارەزیىاحطەٍُةێىج،ەغىظ دەدرێج،ەە(١,٠٠٠,٠٠٠)پێَجەغُدەُِز رەدیَىارەکُيخىطەٍُةێىجەوەهُە
یەوُمەیاغایُىەکطدەیانەز ٍیاریٓەوە(٧)ياددەىەەی(یُلُم،ەغێیُم)ة  ُلاٍەەەوُ ُرەغُرپێچٓەذْکًٓ

  .ةُ گٍُايُىەٍادروغخٓەةُيُةُغخٓەوەر طحَٓەيۆ ُتەپێؾکُؽٓەدەغخُەکطد
 : (15ی ) هاددٍ

دووەغىىُدوەپٍُخىىاەُِز رەدیَىىارەکُيخىىطەە(٢٥٠,٠٠٠)رێَْێَیکىىارىە ُؽىىخیارىەةُەپێتژ ردٍێىىکەکُەهُەە:یەکەم
پێَجەغُدەُِز رەدیَارەزیاحطەٍُةێج،ەغظ دەدرێج،ەوُ ُرەغُرپێچٓەذىْکًٓەە(٥٠٠,٠٠٠)ٍُةێجەوەهُە

ىەوُمەیاغىىىایُىەکىىىطدەیىىانەز ٍیىىىارىەوەةُ گٍُىىىايُىەٍادروغىىىخٓە(٨)ىەيىىىاددەىە(یُکُم)ةىى  ُىە
 .کطدەٓەوەر طحَٓەيۆ ُتەپێؾکُؽٓەدەغخُةُيُةُغخ

غىىُدەُِز رەدیَىىارەکُيخىىطەٍُةێىىجەوەهُەە(١٠٠,٠٠٠)ەەةُەپێتژ ردٍێىىکەکُەهُەیڕێَْێَیکىىارىە ُؽىىخیارە:دّّەم
دووەغُدەوپٍُخاەُِز رەدیَارەزیاحطەٍُةێج،ەغظ دەدرێج،ەةىۆەُِرحارێىکەکُەغىُرپێچٓەە(٢٥٠,٠٠٠)

 .،ەةکات(٨)ەىەياددەى(دووەم)ەپاةٍُصییُکآٍەِاحْوەهُەة  ُى
 : (16ی ) هاددٍ

ىەوُمەیاغىایُ،ە(١٥،ە١٤،ە١٣،ە١١)ەهُکاحٓەدووةارەکطدٍُوەىەغُرپێچییُکآٍەِىاحْوەهُەياددەکىآٍە:یەکەم
 .ة ىەپێتژ ردٍُکانەدەةَُەدووەِێَصە

وُ ُرەغُرپێچیکارەةُردەو مەةْوەهُغُرەغُرپێچییُکآٍەِاحْوەهُەياددەکآٍەواياەەپێىصر وەهُەە:دّّەم
ىەوُمەياددەیُد ،ەوُو ەةُپێٓەفُةارەىەغُرپێچییُکُ،ەيۆ ُحُکُىەةىۆەيىاوەیُکٓە(یُکُم)ة  ُىە

 .کاحٓەڕ دە یطێجەیانەُِ صەوەؽێخُوە
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 : (17ی ) هاددٍ
هُمەەیِىىاحْوەەغىىُرەکٓەدەغىىخُەیىىانەوُوەىەڕ یصەغىىتێطێج،ەدەغىىُ حٓەغىىُپاٍصٍٓەغىىظ کاٍە:یەکەم

یاغایُد ەُِیُ،ەپؾختُغجەةُەڕ غتاردەىەهیژٍُیُکەکُەدەغخُەیانەةُڕێْەةُر یُحٓە ؾخٓەةۆەوُوە
 .يُةُغخُەدروغخیصەکات

ڕەەەهُەةُرو رىەەغىىىەە(٣٠)ة یارەکىىىآٍەغىىىظ د نەةُپێىىىٓەذْکًُکىىىآٍەوُمەیاغىىىایُ،ەهُەيىىىاوەىەە:دّّەم
پێ   ُیاٍىىصٍیان،ەیىىار ىەحاٍُهێىىص ٌٍەهُةُردەمەد د ىىىایەکىىار ێ یٓەةُپێىىٓەذْکًُکىىآٍەیاغىىىاىە

ە.وٍُخْيٍُٓەؽْر ىەةُرکارەهُەُِرێى
 : (18ی ) هاددٍ

غُپاٍصٍٓەغظ کآٍەِاحْوەهُمەیاغایُد ،ەڕێگطەٍییُەهُەغُپاٍصٍٓەُِرغظ یُکٓەدیکُىەِاحْوەهُەیاغاىە
 .ُِرێىەهُەغظ کآٍەةُرکار

 : (19ی ) هاددٍ
ةىىى ىەڕەغىىىًٓەپێىىىص نەوەٍىىىْێکطدٍُوەىەيىىىۆ ُحٓەپیىىىادەکطدٍٓەکىىىارىەد يُزر وەەوەؽىىىْێَُەە:یەکەم

ْيٍُٓەهُالیُنەوٍُخىەدیاریىصەلطێجةُپێٓەپُی ەوێىکەەوەڕێَْێَماریە ُؽخیاری،ە ُؽخیارییُکان
 .وەزیط ٍُوەەدەردەچێج

ىەوُمەيىىاددەیُەةىىۆە(یُکُم)هُغىىُد ەغىىٓەةىى ىەد ِىىاحٓەةُدەغىىخّاحْوەةُپێىىٓەةىى  ُىەە%(٣٠)ە:دّّەم
 . ُؽخیارىەحُرسانەدەکطێجەلُرحەەيُةُغخٓەپُرەپێص ٍٓ

 : (20ی ) هاددٍ
يُرجەوەسُغڵُتەوەحایتُحًٍُصىەوُوەؽْێَُە ُؽخیارییاٍُىەذْکًُکىآٍەوُمەیاغىایُەدەیىاٍگطێخُوە،ە

ە.ڕێًَاییُکەدیاریصەکطێٌهُالیُنەوەز رەحُوەەةُە
 : (21ی ) هاددٍ

دو ىەالریَُةىىْوٍٓەوەز رەحىىٓەکؾىىخْکاڵەوەغىىُرچاوەکآٍەوىىاو،ەزەوىەکؾىىخْکا ٓەةىىۆەپىى ەەەىەە:یەکەم
 ُؽىىخیاری،ەهُةُرەڕەؽىىَایٓەیاغىىاەةُرکارەکىىآٍەُِرێىىى،ەةُيُةُغىىخٓەحێتُحێکطدٍىىٓەپىى ەەەە

 . ُؽخیارییُکان،ەدەکْەێَصرێخُوە
کؾىىىىىخْکا ییُکان،ەوەز رەتەدەحْ ٍێىىىىىجەةُەُِيىىىىىاٍُِگٓەهُ ُڵەوەز رەحُەەیىىىىىیُةُدەرەهُەزەوە:دّّەم

پُیْەٍصیىىص رەکان،ەُِرەزەوییُکىىٓەحىىطەةىىۆەيُةُغىىخٓەحێتُحێکطدٍىىٓەپىى ەەەە ُؽىىخیارییُکان،ە
 .کاتةحُرسانە

 : (22ی ) هاددٍ
،ەدەحىْ ٌٍەةُەڕەز يٍُىصىەدەغىخُەپى ەەەىە(طوـيوکە)ساوەٍٓەوُوەزەوییاٍُىەيْ کٓەحُو ونەە:یەکەم

 ُؽخیارىەةُپێىەەذْکًُکىآٍەوُمەیاغىایُەد ةًُزرێىٌَ،ەةُڕەچىاوکطدٍٓەپىێگُىەحىْ ط ؾٓەوەهُە
 .چْ رچێْەىەغیاغُحٓە ُؽُپێص ٍٓەکُرحٓە ُؽخیاریەهُەُِرێى
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ىە(١)ةُدەرەهُەیاغاىەەيارەەە،ساوەٍٓەياؾٓەڕەؾخارپێکطدنەهُغُرەوُوەزەویاٍُىەيْ کٓەدەو ُحٌە:دّّەم
حُو وىەڕووةُرىەزەویُکُەحێىتُڕەەةیػىجەهُغىُدیە%(٢٠)هُەە،ەهُغىُرەڕووةُرێىکەکُ(٢٠٠٨)غا ٓە

ٍُکات،ەهُغُرەد و کارىەکُغُکُەوەپێؾَیازىەدەغخُ،ەدو ىەالریَُةىْوٍٓەوەز رەحىٓەکؾىخْکاڵەوە
ةٍْیىادةَێٌ،ەەدەحىْ ٌٍەپى ەەەیە ُؽىخیاریەغُرچاوەکآٍەواوەوەڕەز يٍُصىەوٍُخْيٍُٓەوەزیط ن،

هُالیُنەوەزیىطىەد ر یىٓەوەوىاةْورىەةُەُِيىاٍُِگٓەةُر يتُرەةُکطێیُکەکُەةى ەکُىەةُەڕێًَىایٓە
 .هُ ُڵەوەزیطەدیاریصەکطێج

پێىَجەدەٍىىەکُيخىطە،ەةُەە(٥)سىاوەٍٓەيىاؾٓەڕەؾخىارپێکطدنەهُغىُرەزەویُکەکُەڕووةُرەکُىەهُەە:سێیەم
ەپٍُخاەهُغُدیە%(٥٠)ىەوُمەياددەیُ،ەدەحْ ٍێجە(دووەم)ُِيانەيُرجەوەڕێکارىەِاحْوەهُەة  ُىە

پاةٍُىىصةْونەةُەپار غىىخَٓەپىىارێظر وەەەيُرحىىەکُەةکىىاحُەپىى ەەەىە ُؽىىخیاریەةُڕووةُرىەزەویىىیُ
 .غطوؽخییُکانەوەپاةٍُصییُەەیَگُییُکان

 : (23ی ) هاددٍ
دەغخُەدەحْ ٍێجەوُوەزەویاٍُىەکُەةۆەيُةُغىخٓە ُؽىخیارىەحُرسىاٍکط ون،ەحٍُّىاەةىۆەپى ەەەىەە:یەکەم

 . ُؽخیارىەةُکطکەةص ت
 :دّّەم

ةُکطێىىص ٍٓەزەوىەوەپىى ەەەىە ُؽىىخیارى،ەهُەدو ىەڕەەێىىکەهُەحُو وکىىطدنەیىىانەيىىاوەىە طێتُغىىخٓەە-١
ٍىىۆەەٍکطدٍُوەىەپىى ەەەکُ،ەکُەپێؾىىخطەيىىاوەکُىەهُەڕێىىگُىەالیٍُُەپُیْەٍصیىىص رەکاٍُوەەدیىىاریکط وە،ە

 .ُِەياردەکطێج،ەوەکطێٓەياوەىەحُو وکطدٍٓەپ ەەەکُشەهُغُرەزەویُکُەوەردە یطێج
 ەەەکُەُِ گطتەیىانەٍُیْیػىجە طێتُغىخُکُىەٍْێتکىاحُوە،ەوُو ەهُەوُ ُرەساوەنەپ ەەەەدەغخٓەهُەپە-٢

ە.ةُکطێص ٍٓەواؽکط د ەةُکطکەدەدرێخُوە
 ە-٣
حىىگُەهُە طێتُغىىخٓەةىىاٍُو ٍٓ،ە طێتُغىىخُکآٍەةُکطێىىص ٍٓەؽىىْێٌەوەپىى ەەەە ُؽىىخیارییُکانەهُالیُنەە-أ

ُوەن،ەةُوەيُرحُىەپازدەەغىاڵەکُيخىطە،ەةىۆەیُکەحىارەیىار ىەدرێژکىطدٍە(١٥)دەغخُوە،ەکُەياوەیانەهُە
پىىازدەەغىىاڵەحێىىتُڕەٍُکىىاتەوەةىى ىەةُر يىىتُرىەە(١٥)يىىاوەىەةَُڕەحىىٓەوەيىىاوەىەدرێژکىىط وەەپىىێکُوەەهُە
 .د ەِاحْون،ەةشُيڵێَطێخُوە(٢٠٢١)ىەغا ٓە(١)ڕ غخُفیَُەةُپێٓەوُوەڕێکار ٍُىەهُەیاغاىەەيارەە

خُەوەةُەڕەز يٍُىصىەوەزیىطەهُغُرەپێؾىَیارىەدەغىە،ياوەەوەة ىەةُر يتُرەوەيُرحُکآٍەدرێژکطدٍُوەە-بە
ە.دیارىەدەکطێج

 : (24ی ) هاددٍ
 :یەکەم

ێًَىاییُکەدیاریىصەکطێجەکُەوەز رەتەةىۆەوُوەڕدەغخُەهُەڕێىگُىەهیىژٍُیُکُوە،ەکُەپێکّىاحُکُىەةُەە-١
يُةُغخُەدەریصەکات،ەهُەد و کارىەوُوەکطێچیاٍُەدەڕو ٍێج،ەکُەوەةُرِێَىآٍە ُؽىخیارییانەهُغىُرە

 طێتُغىىجەهٍُىىاوچُەحىىازەە ُؽُغىىٍُصووەکاٍص ەکىىطدووە،ەوەپطەەەکاٍیىىانەەيىىاڵەوەيىىْ کٓەدەو ُتەةُ
  .يایُىەسۆىەٍاِێَێخُوەەوەد و ىەهێشۆؽتْونەهُەکطکەدەکُن
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وُ ُرەدو ىەُِ ػٍُگاٍصن،ەهیژٍُکُە ُیؾخُەوُوەوٍُخايُىەکُەد و کارییُکُەيُرحٓەهیشۆؽىتْوٍٓەە-٢
 .حێص یُ،ەپێؾَیازىەهێشۆؽتْونەهُەکطکەةۆەوەزیطەدەکات

وەزیطەةۆەِێَاٍُدىەةُرەەوەٍصیٓە ؾخٓەوەپُرەپێص ٍٓە ُؽخیارىەهُوەٍاوچُەحازەە ُؽُغٍُصوو ٍُەە-٣
 .شۆؽتْونەحٍُّاەةۆەياوەیُکٓەدیارکط وەکُەهُەدووەغاڵەزیاحطەٍُةێج،ەدەد تێة یارىەه

دەغىىىخُەدەحْ ٍێىىىجەدو یەڕەز يٍُىىىصىەوەز رەت،ەيىىىاوەىە طێتُغىىىخٓەپىىى ەەەە ُؽىىىخیارییُەە:دّّەم
هُە ٍْصەکانەدرێژەةکاحُوە،ەوُ ُرەهُەياوەىەةُکطێص ٍُکُد ،ەدو ىەحێتُحێکطدٍىٓەةُکطێصر وەکانە

هُەغُد ەغُدىەپ ەەەکُ،ەةُپێٓەحْێژیَُوەىەکُ کٓەواةْورى،ەغُريایُىەپ ەەەکُەە%(١٠٠)رێژەىە
 .ةُدەغجەٍُِاحتێج

 : (25ی ) هاددٍ
ز يٍُصیەدەغخُ،ەپ ەەەکُەەوُوەکُغُىەزەوىەةُەةُر يتُرەةۆەحُرسانەدەکطێج،ەياؾٓەُِیُەةُەڕە:یەکەم

هُەە%(١٠٠)ەط وە،ەهُدو ىەحُو وةىْوٍٓەةُڕێىژەىیانەوُوەؽىْێَُە ُؽىخیارییُىەهُغىُرىەدروغىخک
ةیػىجەهُەە%(٢٠)غُد ەغُدى،ەةُةسەزەوییُکُ،ەةؿطەؽێخُەکُغىآٍەدیىکُ،ەةُيُرحىٓەزیىادکطدٍٓە

 .کطێٓەغا ٍُىەزەوىەیغُد
پ ەەەکاٍیىىانەەەهُەغىىُد ەپٍُخىىاەوەیُکىىە%(٥١)سىىاوەٍٓەپىى ەەەە ُؽىىخیارییُکانەکُەالٍىىیکُمەە:دّّەم

ە( دسىالەؽىطیک)دروغخکطدووە،ەدەحْ ٌٍەةُەيُةُغىخٓەحُو وەکطدٍىٓەپى ەەەکُ،ەد و ىەِىاوةُشە
ە.ةکُن

 : (26ی ) هاددٍ
 .ێکشػخَٓەوُياٍُىەسْ رەوەەدەردەکاتڕوەزیطەهُغُرەپێؾَیازىەدەغخُەرێًَایٓەةۆە

 .چاودێطىەوەپؾکَیَٓەد يُزر وەە ُؽخیارییُکانە:یەکەم
کطدٍُوەىەپُیًاٍگُەوەٍاوەٍصەکآٍەحایتُتەةُەڕ ِێَآٍە ُؽخیاریٓەهُەکُرحٓە ؾىخٓەوەحىایتُتەە:دّّەم

 .وەحێکُڵ
يۆ ُحىىص ٍٓەپىى ەەەە ُؽىىخیارییُکانەةُپێىىٓەغیػىىخُيٓەد ةُؽىىکطدٍٓەکىىاتەةُِاوکىىارىەهُ ُڵەە:ســێیەم

 .وەز رەحەەد ر یٓەوەواةْریٓ
 .وايادەکطدٍٓەڕێتُرەە ُؽخیارییُکانە:رەمچْا

دیاریکطدٍٓەکىاحٓەدەغىختێکطدنەوەکۆحىایٓەِىاحَٓەکىارەوەچىاالکیُە ُؽىخیارییُکانەهُەؽىْێَُەە:پێـٌجەم
 . ُؽخیارییُکاٍص 

 : (27ی ) هاددٍ
وُوەپ ەەەەوەد يُزر وەە ُؽخیارییاٍُىەدەکُوٍُەٍاوەپۆهێَکط وىەوەةُرِێَىآٍە ُؽىخیارى،ەوُوەە:یەکەم

هێشۆؽىتْوٍاٍُەدەیىاٍگطێخُوەەکُەةُپێىىٓەیاغىاەةُرکارەکىىآٍەُِرێىىەةىىۆەپ ەەەکىآٍەوەةُرِێَىىانە
 .ة یاریانەهێصر وە
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ُتەةُەپیىىادەکطدٍٓەىەوُمەيىىاددەیُ،ەڕەغىىًُکآٍەحىىایت(یُکُم)هێشۆؽىىتْوٍٓەِىىاحْوەهُەةىى  ُىەە:دّّەم 
 .پیؾُەٍا طێخُوە

 : (28ی ) هاددٍ
غىىُريایُىەەیچىىنەوەٍىىۆەهُەغىىُدە%(٤٩)ِاوپؾىىکٓەحىىێکُڵەکُەەی(ویَؾىىکس)پؾىىکُکآٍەکۆيتاٍیىىاىە

ةُر يىتُرەةٍُىاوىەوەز رەتەحۆيىارەەەکۆيتاٍیاکُیُەوەةٍُاوىەوەز رەحٓەد ر یٓەعێط قەحۆيىارکط وەەةُةىس
 .هُەةاجەوەرغْياتەدەةْردرێجە ْ غخَُوەیەحۆيارەلُەدەکطێجەو

 : (29ی ) هاددٍ
ێًَایٓەپێْیػجەةۆەواغانەحێتُحێکطدٍٓەذْکًُکىآٍەوُمەڕوەزیطەسۆىەیانەهُغُرەپێؾَیازىەدەغخُە

ە.یاغایُەدەردەکات
 : (30ی ) هاددٍ

 . رەکانەذْکًُکآٍەوُمەیاغایُەحێتُحسەةکُنیصپێْیػخُەهُغُرەالیٍُُەپُیْەٍص
 : (31ی ) هاددٍ

 .ة یارێکەٍاکطێجەکُەهُ ُڵەذْکًُکآٍەوُمەیاغایُد ەٍاکۆکەةێجەیانکارەةُەدەفٓەِیچەیاغاە
 : (32ی ) هاددٍ

ە.حێتُحسەدەکطێجە(وەفایعٓەکْردغخان)ەەٍايُىەؾُريٓەڕێکُوحٓەةاڵوکطدٍُوەىەهُەڕوُمەیاغایُەهُە
 

 اًدىّرچْ كاًی دٍ ُۆیَ
غىىىُرچاوەکآٍەد ِىىىاتەهُەُِرێىىىى،ەوەوُوەةُەهُةُرچىىىاو طحَٓە طٍگىىىٓە ُؽىىىخْ ْز رەهُەؾطەکطدٍىىىٓە

ڕەٍُِىص ٍُىەهُەٍاغىاٍصٍٓەؽٍْاغىٓەؽارغىخآٍەوەکوخىْوریٓەرەؽىَتیطیەوەدەغىخکُوحٓەحُالرغىىازیٓە
 ُهٓەکْردغخاٍص ەُِیُحىٓ،ەوەةىۆەحُسخکىطدٍُوەەهُە طٍگىٓەپىٍىص ٍانەوەکىارکطدنەهُغىُرەپیىادەکطٍٓە

صر یکطدٍٓەهُە ُؽىُپێص ٍٓەوىاةْریەغخط حیخیُحێکٓەڕوونەةۆەکار کطدٍٓەکُرحٓە ُؽىخْ ْز رەوەةُؽى
 .ٍیؾخیًاٍیص ،ەوُمەیاغایُەدەرچْوێَصر 

ە
ە
ە

 ًێچـيـرڤـاى بـارزاًــی
 سـەرۆكـی ُـەرێوـی كـْردسـتـاى

 ُـــەّلــێـــر
4/8/2022  
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 کۆهارٓ عێراق
 ُەرێؤ کْردستاى

 سـەرۆک
 2022(ٓ سـاڵٔ 17ژهـــارە )ٓ بڕیار
ٓەیهُەیاغىىاىەغىىُرەکایُحە(دەیُم)ىەيىىاددەىە(یُکُم)ةىى  ُىەةُپێىىٓەوُوەدەغىىُ حُىەپێًاٍىىصر وەەهُە

ىەُِيىىْ رکط وەوەپا تؾىىجەةُەیاغىىاکاریەەپُرهُيىىآٍە٢٠٠٥ىەغىىا ٓە(١)ُِرێًىىٓەکْردغىىخانەەيىىارەە
ەکطدوویُحٓ،ەة یارياٍص ەةُەدەرکطدٍٓ:ەە٢٩/٦/٢٠٢٢ىەرەەىە(١٠)کْردغخانەکُەهُەد ٍیؾخَٓەواغایەەەيارەە

 2022(ی ساڵی 10)  یاسای ژهارٍ
 ُەهْاری یەكەهی یاسای ًەّث ّ گازی ُەرێوی كْردستاى ـ عێراق  اسآی

  2007(ی ساڵی 22ژهارە )
  :(1ی ) هاددٍ
ە-ە:وُخێَصرێسْەدەەوەسْ رەىەیُْێؽەمُوەةە،جێکطەيْ ردُِەُاغاکیىە(مەچْ ر)ەىەيادد

 ماددەی چوارەم:
 : جێَطێِەکصێپەەوەسْ رەىەیُْێؽەمُةەًٓێرُِەٍٍُٓخْيُوە:مەکیە
 .کەرُغە/ەط نیزەوەٍٍُٓخْيُوەکٓەرُغە-١
 .کەرُغەگطىێحە/ط نیزەوەٍٍُٓخْيُوەکٓەرُغەگطىێحە-٢
 .ٍص مُوە/کانییُغطوؽخەُغاياٍەطىیزەوە-٣
ە.ٍص مُوە/وەواةْرىەیەد ر ەطىیزەوە-٤
 .ٍص مُوە/پىٍص ٍانەطىیزەوە-٥
 .ٍص مُوە/ط نیزەوەٍٍُٓخْيُوەْ ٍٓیدەکٓەرُغە-٦

ەُةەکىىآٍەار ی،ەوەةەوُخێةەدۆکىەکآٍٍُىص يُوەىَُیىىرەزەةْوٍٓەوايىادەُةەەًىێرُِەٍٍُٓخىْيُوە:مەدوو
ەٍُیُالەوُوەکىىىانٍُگەدەکػىىىاٍتْوٍٓیُکىىىاحٓەەُوەهەکىىىات،ەردەدەةْو نەوايىىىادەٍگىىىٓەدەىَُیىىىرەز
ە. ەص وُ  ُهەٍگٓەدەکەرُغەُکەجێسطەؾصێپ
 .الیٍُُەپُیْەٍصیص رەکانەذْکًُکاٍەەوُمەیاغایُەحێتُحسەةکُنەهُغُرەپێْیػخُ:(2ی ) هاددٍ
 لارەةُەدەفەەِیچەیاغاەیانەة یارێكەٍالطێجەلُەهُ ُڵەذْلًُلاٍەەوُمەیاغایُد ەٍالۆكەةێج.:(3ی ) هاددٍ
وەفىایعەە)وُمەیاغایُەهُەڕێمُوحەەدەرچْ ٍصٍەەحێتُحسەدەلطێجەوەهُەڕەەٍىايُیەؾُريىەە:(4ی ) هـاددٍ

 د ەةاڵودەلطێخُوە.(لْردغخان
 اندنورچو كانی ده هۆیە

ە-کْردغىخانەەًىٓێرُوە ىازىەِەوتٍُەًٓێرُِەٍٍُٓخْيُوەىُکّاحێپەىەوُکشػخَڕێەەدووةارەَاوێپەُه
 .َصر ێرچْوەدەەیُاغایەمُوەص ،یایحەٍگص نەوەدەص نێ طەکاٍظيٓیيەکطدٍٓیاریوەدەط ق،ێع

 

 ًێچـيـرڤـاى بـارزاًــی
 سـەرۆكـی ُـەرێوـی كـْردسـتـاى

 ُـــەّلــێـــر
9/8/2022  
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 ًدرّستی تی تَ زارٍ ٍّ
 6/7/2022  لَ 9835:  ژهارٍ

وُمەە٢٠٠٧یەغىىىا ەەە(١٥)هُەیاغىىىایەوەز رەحىىىەەحٍُصروغىىىخەەەيىىىارەەە(ذُوحُمە)پا تؾىىىجەةُەيىىىاددەیە
 -: ڕێًَاییاٍُیەسْ رەوەيانەدەرکطد

 
 2022(ی ساڵی 5رێٌوایی ژهارە)

دەرهاًسازی ڕێٌواییی هۆڵەث پێداًی )كارگەی بەرُەهە گیایی ّ سرّشتیەكاى ّ ئاهادەكراّی ڕّّەكی سرّشتی ّ شێْەی 
 عێراق -ّ گژّگیایی سرّشتی ّ لْتْبەًدكردًی بەرُەهە گیاییەكاى( لە ُەرێوی كْردستاى

 
ەپێناشەكانە:(1هاددەی )

ةىىۆُِریُكەهُەووؽىىُەوەز ر وەلىىانەلُدێىىجەهُەُِرؽىىْێَێمص ەةێىىجەياٍىىایُلەەحىىایتُحەەُِیُەوەكەهُە
ە.سْ رەوەد ەِاحْوە

ە.عێط قە-وەز رەحەەحٍُصروغخەەُِرێًەەلْردغخانەە-وەزارەتی تەندروشتی: -١
ە.عێط قە-وەز رەحەەةازر اٍەەوەپیؾُغازیەُِرێًەەلْردغخانەەوەزارەتی بازرگانی و پیشەشازی : -٢
الیٍُىىەەحایتُحًٍُىىصەةُەڕێىىگُەپێىىص نەةُەِێَىىانەوە (KMCA) بەڕێ  وەبەرایەتی ك  ۆنترۆلی دەرن  ان -٣

ە. غخانپؾمَیٌەوەچاودێطیەةاز ڕیەدەريانەهُەُِرێًەەلْرد
دەرياٍشىاٍُوەەةُرپطغُەهُەپێص ٍەەيۆ ُحەەُِيْوە/عێراق -شەندیكایی دەرنانصازانی كوردشتان  -٤

ە عێط قە-لْردغخاٍەە/لۆ الاٍەەدەريانە
دو یىٌەؽىێْەیەوايىادەلط ویە (Pharmaceutical Dosage Form) :ش ێوەی ژەن ی دەرن انی -٥

هُدەريىىاٍەە یىىایەەوەڕووەلىىەەیىىانەَىىانەهُەالیُنەةُلىىارەِێَُر ٍىىیُوەەلُەەێدەريىىاٍُەةىىۆەةُلارِ
ُەؽىێْەیەوايادەلط ویەڕووەكەیىانەوايىادەلط ویەغطوؽىخەەیىاسْدەةُرُِيىەەلیًیىایەەپێمىصێجەه

نەڕ وەەیانەدەٍمۆ ُەیانە یط وەەةُەُِيْوەؽێْەیُكەیىانەةىۆیُەیىانەؾخیىسُپوُەیانەلُپػْلەیانەِا
ە.ایەپێػجەیانەپطەێٌیانەيُرُِمەیانەلطێىەیانەيْؽُي

ُِيْەوُوەڕوەلاٍُیُەچەةُەحُڕیەیانەوؽمەەةێجە : (Herbal Plant) پزیشكیڕووەكی شروشتی  -٦
پێمّاحُلُیەياددەیەلیًیایەغطوؽخەەوەلاریگُریەؾیػیۆهۆەیەیىانەدەريىاٍەەُِیُەةُلاردێىجەةىۆە

ؽەەةُيُرحێكەڕووەلُلُەۆدەغخَیؾاٍمطدنەیانەچارەغُرەیانەةُر طیەلطدنەوەسۆپار غخٌەهُەٍُس
ە،ەپىىارچُلطدنە،ە ْؽىىط وە،ەپىىا وحٌە،ەِىىاڕدر وە،رێمىىەەچَىىصر وەوەلىىْەسىىۆیەةێىىجەِىىیچەحىىۆرەەلطد 

ە. ٍُِاحتێجەیاسْدەچ لطدٍُوەیەةُغُرد ە،ەد ۆپاٍصن
وەكە،ەیىانەوىاەەڵەوەویُەلُەدەرِێَىط وەەهُڕوُوەيىادەی :(Natural Product) بەرهەنی شروشتی -٧

دەریاییُلان،دەؽىێجەحُڕەیىانە یاٍص ر نەیانەلاٍظ لان،ەیانەوردةیَُەزیَصەوەرەلانە،یانە یىاٍُوەرەە
وؽىىكەةێىىجە،ەوەةُلاردەِێَىىصرێجەةىىۆەدەغىىجەٍیؾىىانەلطدٍىىەەٍُسۆؽىىەەیىىانەسۆپار غىىخٌەیىىانە
چارەغىىُریەغطوؽىىخەەيىىطەبە،ەوەةَچیَُلىىاٍەەيىىْ ُتەپێىىص ٍەەةُرُِيُەڕووەلیُلىىاٍەەةُغىىُرد ە

ە. حێتُحسەدەةیج
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یىانەِىاڕدر وەەیىانەوُوەيادەیُیُەلُەچَىط وەە :( Herbal Preparation ) ئانادەكراوی ڕووەكی -٨
یُەیانەچطێؾُەیىانەلىطێىەیىانە ْؽىط وەەیىاسْدەدوو یىاەیىانەحُەیانەةۆیُیُەیانەڕەٍەەڕووەلیپا و

....ِخصەلُةُِۆیەلطد ریەپارچُلطنەیانەحُلَیمىەە(دەرياٍەە یایە)زیاحطیەحێمُڵەلط وەلُەٍاوٍط وە
ێىجەلُەوايىادەلط ویەحایتُتەیانەد ْپاٍىصنەوەچ لىطدٍُوەەةُدەغىجەِىاحْوەەوەەوُحْ ٍێىجەو ەد ةَط

ە. ڕووەلەەُِيْوەياددەەچااللُلاٍەەةَْێَێجەلُچارەغُریەحێص یُەحاە طٍگیُلُیەز ٍط ةێجەیانەٍا
یىایەغطوؽىخەەةُەؽىْێَێمەەحىایتُحُەةُەؾطەؽىخَەە ىژوە ەشوێنی فرۆشتنی گژوگیای شروش تی : -٩

ە،ؽێْەیەدەرياٍەەیانەٍُةْوٍەەِیچەغیؿُحێمەەچارەغُریەةۆەوُوە یىایُەەەةسووؽمەەیانەحُڕیەةُ
لُيخىطەٍُةێىجەهُەپىۆهەەٍىۆیُيەەةَُڕەحىەەوەە)ةُڕێْەەدەةطێجەهُەالیُنەلُغێكەلُو ەة و ٍىايُلُی

ە(ؽارەز یەەُِةێجەهُە ژو یایەغطوؽخە
ةُەەد يُزر وەیُلىىەەحىىایتُحُە-ش  وێنی فرۆش  تنی ئان  ادەكراوی ڕووەك  ی شروش  تی پزیش  كی:ە-١٠

یانەدەريىاٍەەحێمُ مىط وە(حُو ولُریەسۆر لە)ڕووەلەەپظیؾمەەوەوايادەلط ویەڕووەلەەپظیؾمەە
لُەةَُڕەحێمىىەەڕووەلىىەەُِیُەةُڕێىىْەەدەةطێىىجەهُالیُنەدەرياٍػىىازێمەەڕێتێىىصر وەهُەغىىٍُصیمایە

 .دەرياٍػاز ٍەەلْردغخان
وەٍْغىىىیَگُیەلىىىار ُیەدەريىىىانەوەٍاوەٍىىىصیەؽىىىیمطدٍُوەیەدەريىىىانەە-ش   وێنی دەرنانص   ازی : -١١

ةاڵولىىطدٍُوەەوەڕ  ُیاٍىىصٍەەپ وپا ٍُىىصەیەدەريىىانەوەلۆ ىىایەدەريىىانەوەدەرياٍشاٍُلىىانەهُەسىىۆە
ە.دە طێخُوەەلُەڕێگُەپێصر وةٌەةُپێەەیاغایەغٍُصیمایەدەرياٍػاز ن

 :(2هاددەی )
ِاوردەلطدنەوەٍُِاردەلطدنەوەدروغجەلطدنەیانەوايادەلطدنەووا ْ ۆرلطدٍەەڕووەلەەپظیؾىمەەیىانە
وايادەلط ویەڕووەلەەیانەةُرُِيُەپظیؾمیُلانەیانەؽىێْەەەەيىەەدەرياٍیُلىاٍەەلُەهێىەەپێمّىاحْوەە

یەوەز رەحىىەە(٢٠١٦)غىىا ەەە(١١)وُةێىىجەةُەيىىۆ ُحەەالیٍُُەپُیْەٍصیىىص رەلانەةُپێىىەەڕێًَىىایەەەيىىارەە
ە. حٍُصروغخەەةێج

 :(3هاددەی )
يىىۆ ُحەەلىىارلطدنەةُوەە/غىىخەەةُڕێىىْەةُر یُحەە ؾىىخەەلاروةىىاریەحٍُصروە-وەز رەحىىەەحٍُصروغىىخەە

ە . واياەەیەپێمط وەە(١)ؽْێَاٍُەدەد تەلُەهُياددەیە
 :(4هاددەی )

ةىۆە يۆ ُحەەلطدٍُوەیەلار ُیەوايادەلط ویەڕووەلەەغطوؽخەەوەوايادەلط ویەپظیؾمەەفْحْةٍُصلط و
غطوؽخەەلار ُیەوايادەلط ویەڕووەلەەەِێَاٍەەةُدەغجەةُریةُدەغخّێَاٍەەيۆ ُحەەیاغایەەهُە طحَُە

دەلطێجەهُەڕووەلەەپظیؾمەەةُيُرحێكەٍاغَايُیەحىایتُتەةُەڕووەلُلُەةُە،ەلُەفْحْوەةٍُصەەپظیؾمە
ە:پێْیػخُەيُرحاٍُیەوُمەُِةێجەڕووەلُلُەؽێْەیُلەەدیارەهُەٍاوەفْحْةٍُصەلُەیانەُِ گطی

ەەوُوەالیٍُُیەلُەةُەٍیازەەيىۆ ُحەەلىار ُیەوايادەلىاریەوايىادەلط ویەڕووەلىەەەغطوؽىخەەپظیؾىم -١
ە-وەز رەحىىىىەەحٍُصروغىىىىخە)پێْیػىىىىخُەد و لىىىىاریەپێؾىىىىمُشەةُەە،فْحْةٍُىىىىصلط وەوەرةگطێىىىىجە

ةُؽىىىەەوايىىىادەلط ویەڕووەلىىىەەوةُرُِيُەە/ةُڕێىىىْەةُر یُحەە ؾىىىخەەلاروةىىىاریەحٍُصروغىىىخەە
ە:ةماتەةُپێەەوُمەيُرحاٍُیەسْ رەوەە(غطوؽخیُلانە
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 ە.ةُدەغجەِێَاٍەەڕەز يٍُصیەهُەوەز رەحەەةازر اٍەەوەپیؾُغازی
 ە .جەِێَاٍەەڕەز يٍُصیەةٍُْغط وەهُەؽارەو ٍەە،ەةُڕێْەةُریەەیَگُەوەُِرالیٍُێمەەحایتُحًٍُصةُدەغ
 ە. ( ؾخەەوەحایتُت)ڕووپێْیەؽْێَُلُە
 پێؾَیارلطدٍەەڕووپێْیەةۆەحُالرەلُەوەد ةُشەلطدٍەەٍاوەوەی(Lay Out) .ە
 ە.ٍاویەِێڵُلاٍەەيُةُغجەةُەةُرُِمەِێَاٍەەوايادەلط و
 ە.وايط زەلاٍەەپێؾَیارلط وەةۆەةُلارِێَاٍەەهُەلار ُلُد ٍاویەوايێطەوە
 ە.(ٍاوەلەەوەدەرەلە)غیػخُيەەپێؾَیارلط وەةۆەچارەغُرلطدٍەەواویەلار ُلُە
 ُە.غیػخُيەەپێؾَیارلط وەةۆەچارەغُرلطدٍەەُِو یەلار ُل
 ُِيىْوەهُياوەیەياٍگێمص ەوە يەەد و لاریُلُەدەدرێخُوەەهُيێژوویەد و لطدٍیُوەەِىاوپێچەهُ ُڵە

ە . د و لاریُلاٍە
 :(5هاددەی )

ەةُرُِيىىەهُەەصێجلُپێمىى،ەەغطوؽىىخەيىىادەلط ویەڕووەلىىەەةُدەغىىجەِێَىىاٍەەلىىار ُیەدروغىىخمطدٍەەواةىىۆە
ە.وُمەيُرحاٍُیەسْ رەوەیەپێْیػخُە،ةمطێجەفْحْةٍُصلُەپێْیػخُەەپظیؾمەپظیؾمەەیانەڕووەلەەغطوؽخەە

 -:نەرجە گشتیەكان -1
هُلاحێمص ەلُەحُالرەلُەوايادەةێجەەهُپێىص ٍەەڕەز يٍُىصیەیاغىایەەهُ ىطحَُةُریەةُدەغىجەِێَىاٍەە-أ

يىىۆ ُحەەلىىار ُلُەيىىاوەیەٍێىىْ نەد و لىىاریەةُدەغىىجەِێَىىاٍەەيىىۆ ُحُلُەوەڕەز يٍُىىصیەپێىىص ٍەە
ە. ياٍدەدەةێجە(٦)يۆ ُحُلُەةُالیٍُەەلُيُوەە

ە. ایتُتەةٍُصەەةُد و لاریەيْ ُتةُدەغجەِێَاٍەەيۆ ُحەەؽارەو ٍەەوەُِرەالیٍُێمەەحە-ب
پێْیػىىخُەڕغىىْياحەەلىىار ُلُەپؾىىجەپىىسەةُغىىخط وەةێىىجەةىىۆەحُالروەحُو وەةێىىجەةىىۆەُِيىىْوەوُوەە-ج

دەرسط و ٍُەلُەهێەەدەٍْغطێجەوەڕێگٍُادرێجەِیچەچالػازیُكەةگیطێخُەةُرەهُؽْێَُلُد ەپىێؼە
ە ةُدەغخّێَاٍەەيۆ ُحەەالیٍُەەحایتُحًٍُصەهُەوەز رەحەەحٍُصروغخە

دەةێجەەيارەیُلەەحُو وەُِةێجەهُەلاريٍُصیەيطەیەەوەؽارەز یەِىٍُْریەوەز ٍػىخەەوەلطدەیىەەە-د
ە.هُەؽْێَەەلارلطدن

 :نەرجە تایبەتیەكان -2
 :توانای نرۆڤی (1 - 2)
ە. ةُڕێْەةُریەلار ُە-ەأ
ةێىجەيىۆ ُتەد رةێىجەهُەپیؾىُلُیەوەەە(يخؿىطغ)پێْیػخُەپظیؾمەەدەرياٍػازەةێجەدەغىجەةُرد رە -١

ە. غٍُصیمایەدەرياٍػاز ٍەەلْردغخاٍەەُِةێجڕەز يٍُصیە
غىاڵەةێىجەە(٣)پێْیػخُەپظیؾمەەدەرياٍػازیەواياەەەپێمط وەؽارەز یەلارلطدٍەەةُالیٍُەەلُيُوەە -٢

ە.هُەپیؾُیەدەرياٍػازیەسۆی
ە:ێتطغط ویەچاودێطیەحۆر یُحەەپێؼەدەغجەلطدنەةُلاریەةُرُِمەِێَانەپێْیػخُه -ب

ە .ةێجەويۆ ُحەەغٍُصیمایەدەرياٍػاز ٍەەُِةێجپظیؾمەەدەرياٍػازەةێجەدەغجەةُرد رە -
ە.غاڵەةێجەهُةْ ریەسۆیە(٣)ؽارەز یەلارلطدٍەەةُالیٍُەەلُيُوەە -



 

 16/8/2022 288ذمارة )العدد(   15  

لىۆهێژیەپظیؾىىمەەدەرياٍػىىازیە,ەلىىۆهێژیە)هێتطغىط ویەحىىافیگُەدەةێىىجەیُلێىكەةێىىجەهُەدەرچىىْ ٍەە-ج
ە.(ةُؽەەلیًیا/ز ٍػجە

هُەلىار ُلُد ەوەة و ٍىايُیەڕ ِێَىاٍەەەلاريٍُصەەٍُِْریُلانەپێْیػىخُەڕ ِێَىصر وەةىٌەةىۆەلىارلطدنە-د
ُِةێىىىجەهُیُلێىىىكەهُؽىىىْێَُەةاوەڕپێمط وەلىىىانەهُەوەز رەحىىىەەحٍُصروغىىىخەەیىىىانەسْێَىىىصٍەەةىىىا وە

ە.حْێژیَُوەیەز ٍػخەەیُوە
پێْیػخُەهُغُرەةُڕێْەةُر یُحەەلار ُلُەوەز رەحەەحٍُصروغخەەوا اد رەةمىاحُوەەهُلىاحەە ىۆڕیَەەە-ز

یەیانەهێتطغىط ویەچىاودێطیەحىۆریەەیىانەهێتطغىط ویەحىافیگُلُەیانەو زِێَاٍەەةُڕێْەةُریەٍُِْر
ە. هُياوەیەحٍُّاەُِؾخُیُلص ەهُيێژوویە ۆر ٍماریُلُ

د ةیَمطدٍىىەەيُرحُلىىاٍەەغىىُاليُحەەپیؾىىُیەەوەكەحىىنەوەةُرێەلُەةىىۆەلطێمارەلىىانە ٍْخاوةێىىجەە-ر
وەەة و ٍايُیەەوچاودێطیەلطدٍەەپاكەوەساوێَەە ؾخەەوەپاةٍُصەةْونەةُەیاغالاٍەەحٍُصروغخەەیُوە

ە. غُاليُحەەحُغخُیەەغا ٍُیانەُِةێجەهُالیُنەوەز رەحەەحٍُصروغخیُوە
 : تەىری كارگە(2-2) 
دووەُِز روەپێَجەە(٢مە٢٥٠٠)پێْیػخُەلار ُلُەهُحُالرێمەەغُرةُسۆەد ةێجەوەڕووةُریەحُالرەلُەهُە -

غىَْر ٍُەٍُةێىىجەلُەغىُدەيُحىطەدووحىاەلُيخىطەٍُةێىجەوەٍظیىىكەٍُةێىجەهُؽىْێَەەد ٍیؾىخْ نەوەهُوە
ە. ؽارەو ٍەەدیاریەلطدووەەةۆەپیؾُغازی

ە .د ةیَمطدٍەەيُرحُلاٍەەەیَگُیەەوەحٍُصروغخەە ٍْخاوە-ەأ
پێْیػخُەةۆیُەپۆؽیمەەٍاوەوەیە ٍْخاوەلط ةێجەةىۆەواغىانەغى یَُوەەوەپىالژلطدٍُوەوەةُر طیمىطدنەە-ەب

ە.هُؽس
ە. حێص ەٍُةٌپێْیػخُەزەویُلُەوەغُرةاٍُلاٍەەغؿجەةٌەدرزەوەلُهێَەەە-جە
ە.پێْیػخُەپٍُخُرەلاٍەەٍاوچُیەةُرُِمەِێَانەلط وەەٍُةٌەوەٍُلطێَُوەەةۆەدەرەوەە-دە
د ةیٌەلطدٍەەەيىارەیُلەەپێْیػىجەهُدەغىجەؽىۆرەوەحُو هێىجەةُەؽىێْەیُلەەد ةى  وەهُەٍىاوچُیەە-هە

ە.ةُرُِمەِێَان
ە. پێْیػخُەڕووٍالەەلار ُلُەحُو وە ٍْخاوەةێج-وە
ە.وا ْ ۆڕلطدٍەەُِو یەحُو وە ٍْخاوەةۆەچارەغُریەُِو ەهُەلار ُلُد د ةیَمطدٍەەغیػخُيەەە-زە
دەةێىىجەةُؽىىُلاٍەەةُرُِمەِێَىىاٍەەةُحُو ویەحیىىالط وەەةێىىجەهُەؽىىْێَُلاٍەەحىىطیەوەەپێْیػىىخُەە-حە

ە . ەووریەوايادەلطدنەد ة  وەةێجەهُەەووریەهُفْحْوٍانەوەهُپالُتەلطدن
چالػىىىازیە،ەپؾىىىْود نە،ەەووریە)حگىىىْز ریەدەةێىىىجەٍْغىىىیَگُیەةُڕێىىىْەةُرەوەةُؽىىىُلاٍەەسظيُە-ێە

ە. وەلۆ ایەُِ گطحٌەحیالط وەەةٌە(وا ْ ۆڕیەحوْةُرێە
ە. پێْیػخُەغیػخُيەەواوەڕەیەُِةێجە-یە
يىىاددەەسىىاوەەغىىُرەحاییُلانەهُەفْحىىْویە ٍْخىىاوەوەهێتىىدەلىىط وەد ەد دەٍىىصرێجەلُەةُەواؽىىمط ەهێىىەەە-كە

 گطحٌەوەپارێظ اریەلطدنەهُەلۆ ایُكەد ەلُەٍْوغط ەةێجەةُەپێْیػخیُلاٍەەٍاغیَُوەیەوەد َیایەەُِ
ە. وايادەەلط وەەةۆەپێؾْ زیەلطدنەهُياددەیەساویەغُرەحایە
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پێْیػخُەةُرُِيُلانەةُەؽێْەیُلەەغُاليُتەُِ تگیطێجەهُەلۆ ایەپێؾْ زیەلطدنەهُەةُرُِيەەە-لە
دٍُوەیەةىۆەلۆحایص ەوەهێتدەةمطێجەةُەلارحێمەەڕەٍدەحىایتُتەلُەو ەةگُیٍُێىجەلُەپێْیػىخُەحىافیمط

ط ٍُوەەوُ ُرٍىىاەةمطێىىجەُِحىىالْەوُوەلىىاحُیەپُغىىَصەدەلطێىىجەیىىانەدە ێىىطدرێخُوەەهُالیُنەچىىاودێ
ە.  ەەپێْەرەلاٍەەرێمشط ویەحٍُصروغخەەحیّانهٍُاودەةطێٌەةُپێ

  :ئانێرو ئانرازەكان (2-3)
ةێجەەد ةیَمطدٍەەوايێطەوەوايط زیە ٍْخاوەهُُِيْوەةُؽُلاٍەەةُرُِيّێَانەد ەةُؽێْەیُكە ٍْخاو •

) هُ ُڵەپط لخیمەەةُرُِيّێَاٍەەةاشەد  GMP) ە.
ةىىۆەوايێطەلىىانەهُؽىىْێَەەةُرُِيّێَاٍىىص ەە(دەوری)پێْەرەلىىاٍەەچىىاودێطیەوچالػىىازیەسىىْهەە •

ە.ڕەچاوةمطێجەُِروەِاەچاودێطیەلۆ الانەةمطێجەةۆەد َیاةْونەهُ ٍْخاویەةُرلارِێَاٍە
لارةێىىجەةىىۆەُِ ًژیَىىەەُِرەەپێْیػىىخُەُِيىىْوەڕووەلىىاٍەەدەرەوەیەوىىايێطوەوايط زەلىىانەةُر ىىطی •

ە.ياددەیُكەیانەلارهێممطدنەهُ ُ یص ەوەەپێْیػخُەةُردەو مەپاكەةٌ
  تاقیگەكان (2-4)
پێْیػخُەلار ُلُەحافیگُیەوايادەلط ویەُِةێجەةُەوايێطیەپێْیػجەةىۆەؽىیماریەوايادەلط وەلىاٍەەە- 

ە.ةُرُِيّێَانەةۆەد َیاةْونەهُحۆری
ە.وەوايادەەةۆەوٍُخايص ٍەەؽیماریەپێْیػجد ةیَمطدٍەەلاريٍُصیەڕ ِێَصر وەە-ب
هُلاحەەٍُةٍْەەحْ ٍایەلىار ُەةىۆەوٍُخايىص ٍەەٍُِىصێكەهُلارەلىانەدەحْ ٍێىجە ىطکەةُغىجەهُ ُڵەە-ەج

حىىىافیگُیەحىىىایتُتەوەيخًىىىاٍُەپێمىىىط ویەوەز رەحىىىەەحٍُصروغىىىخەەد ەةمىىىاتەوُویىىىؼەةُوا ىىىاد ریە
ە.ةُڕێْەةُر یُحەە ؾخەەلاروةاریەحٍُصروغخە

 : ئاوەڕۆ پاشهاوەئاوو  (5 -2)
ە.پێْیػخُەغُرچاوەیُلەەحێگطەةۆەواوەوەلارەةاەد ةیٌەةمطێجەهُ ُڵەحێگطەوەەةۆەُِرەیُلێمیانە-ەأ

پێْیػخُەغیػخُيەەچارەغُریەواویە ٍْخاوەةۆەوايادەلطدٍەەؽىێْەیەدەريىاٍەەوەوايىادەەلىط ویەە-ەب
ە. لار ُەلُەد ةیٌەةمطێج

ةمطێجەپێؼەٍُِاردەلطدٍەەةىۆەحىۆڕیەوىاوەڕەیەەپێْیػخُەچارەغُریەواویەپیعەوەپاؽًاوەیەؽنە-ەت
ە.حٍُصروغخەە ؾخە

پێْیػخُەوەز رەحەەحٍُصروغخەەوەةُڕێْەةُر یُحەە ؾخەەلاروةىاریەحٍُصروغىخەەوا ىاد رەةمطێىجەە-ەپ
ە. دەلطێجەةُوەؽێْ زەیەلُەپاؽًاوەیەڕەفەەپسەچارەغُر

 :بەڵگە و تۆنارەكان(6 -2)
ەپاةٍُىىصەةێىىجەةُەيُرحُلىىاٍەەحۆيىىاریەةُرُِيىىەەڕووەلىىەپێْیػىىخُەُِيىىْوەةُرُِيُلىىاٍەەلىىار ُەە- 

ە . غطوؽخەەپظیؾمەەهُوەز رەحەەحٍُصروغخە
لُەؾایوەەغُرەلەەةۆەوايادەلط وەلُەد ةىیٌەلطدةێىجەلُەوُيىاٍُیەهُسىۆە طحتێىجە:ەپێْیػخُەلار ُە-ب

ە. ؽێْ زیەدروغجەلطدنە،ەؽێْ زیەؽیمارەلطدنە،ەپێمّاحُیەياددەلان
وەەةۆە ؾىجەةُرُِيُلىانەُِةێىجەهُەلىار ُلُد ەوەؾىایوُلُەپێْیػىخُەةىۆەپێْیػخُەلۆيتاٍیالُەؾایە-ج

ە. یەةُرُِيّێَاٍُوەوغاڵەةتارێظرێجەهُيێژوە(٥)ياوەیە
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لُد وەپارێظ اریەلىطدنەهُەة و ٍىايُیەؽىیماریەيىاددەەسىاوەەغىُرەحاییُلاٍەەةُلارِىاحْوەهُەلىار ُە-د
ە.ەغاڵە(٥)ُِ گطحَەەةۆەياوەیە

لار ُلُەوەهێتطغط ویەحافیگُەو ەەیەيىاددەیەةُلارِىاحْوەةىمُنەهُەەپێْیػخُەةُڕێْەةُریەٍُِْریە-هە
ە.ؾایوەەةُلارِاحْوەلاٍص ەةُەڕیظةٍُصیەُِریُلُەهُغَْریەحایتُحًٍُصیص 

ە.َُریەةُرُِيُلانێپێْیػخُەهیػخێكەُِةێجەةٍُاویەياددەەغُرەلیُلاٍەەپێمّ-و
 :(6هاددەی )

حایتُحًٍُىىىصەەةُەيۆهُحىىىص نەوەحۆيىىىارلطدٍەەوەز رەحىىىەەحٍُصروغىىىخەەالیٍُىىىەە :ىیەن   ی نۆڵەتەێ   دەر
 .لار ُلاٍەەوايادەلط ویەڕووەلەەغطوؽخەەپظیؾمەەوەفْحْوةٍُصلطدٍیان

دەةێجەپێؾمُشەةمطێجەهُالیُنەساوەٍەەپى ەەەلُەوەە(وتاتە هخطسیؿن)د و لاریُلاٍەەيۆ ُحص نە -١
ە . ةُرێْەةُریەٍُِْریەلار ُەةُەویًظ یەسۆیانەدەةێج

د و لىاریەیاغىایەەهُەيۆهُحىص ٍەەلىار ُەوُو ەيىۆ ُحەەلىار ُەەەەهُغىُرهُلاحەەڕەز يٍُصیەغُرەحای -٢
ە. ةُحسەدێج

ە. وُمەد و ەلاریاٍُشەحٍُّاەةۆەلار ُەڕێگُەپێصر وەلانەدەةێج -٣
 (:7هاددەی )

وايىادەلط ویەڕووەلىەەغطوؽىخەەیىاسْدە)يُرحەەپێْیػجەةۆەيۆ ُحەەلطدٍُوەیەؽىْێَەەؾطەؽىخَەە
ە:(ةُؽێْەیەەەيەەدەرياٍە

ةىىىىۆلطدٍُویەوُمەؽىىىىْێَاٍُەپێْیػىىىىخُەد و لىىىىاریُكەهُالیُنەدەرچىىىىْویەلىىىىۆهێژیەدەرياٍػىىىىازیەە-ەأ
هُەالیُنەغىىىٍُصیمایەدەرياٍػىىىاز ٍەەلْردغىىىخاٍُوەەپێؾىىىمُشەةُەە(دەرياٍػىىىازێمەەڕێگُپێىىىصر و)

دەرياٍشاٍُە)وەز رەحەەحٍُصروغخەەةمطێجەةُەيُرحێكەوُوەدەرياٍػازەەِیچەد يُزر وەیُلەەحطەوەك
ە.یەةُەٍاوەٍُةێج(الۆيتاٍیە،لۆ اەە،
ە.(وايادەلط ویەڕووەلەەغطوؽخە)ٍاویەؽْێَُلُەدەةێخُەؽْێَەەؾطەؽخَەەە-ەب
وُوەدەرياٍػازەەةُرپطغیارەدەةێجەهُەلاروةاریەز ٍػخەەوەلار ێ یەوُوەؽْێَُەدەةێجەسۆیەوايادەەە-ەت

ە .دەةێجەهُەلاحەەلارلطدٍەەوُوەؽْێَُ
ە:(8هاددەی ) 

ە.( ژو یایەغطوؽخە)ؽْێَەەؾطەؽخَەيُرحەەپێْیػجەةۆەيۆ ُحەەلطدٍُوەیە
ةۆەلىطدٍُوەیەوُوەؽىْێَاٍُەپێْیػىخُەد و لىاریُكەپێؾىمُشەةُەوەز رەحىەەحٍُصروغىخەەةمطێىجەهُەەە -ەأ

ە.ڕێگُیەةُڕێْەةُر یُحیُە ؾخیُەحٍُصروغخیُلاٍەەُِرێًەەلْردغخان
ە:پێْیػخُەد و لارەة و ٍايُلُیەیُلێكەةێجەهُياٍُیەسْ رەوەە-ەب
ةێجەهُەةْ ریەەٍُةێجەهُەدەرچْ ٍەەپۆهەەٍۆیُيەەةَُڕەحەەوەسْهەەحایتُحەەةیَەة و ٍايُیەلُيخطە -١

ە. ژو یایەغطوؽخە
د و لارەة و ٍايُیەحایتُحەەُِةێجەهُەةْ ریە ژو یایەغطوؽخەەهُەٍاوەوەەیانەدەرەوەیەُِرێًەە -٢

ەحْێژیَُوەیەز ٍػخەەذمْيُحەە ەالیُنەوەز رەحەەسْێَصٍەەةا و ەةێجەهُ لْردغخانەپُغٍُصلط و
 .رێًەەلْردغخانُِ
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ە -٣ ەدەرچْوی ە)د و لار ەپظیؾمە ەپظیؾمە،لۆهێژی ەحُلَیمە ەدەرياٍػازی/پُیًاٍگای ەوەە(ةُؽە ةێج
ەةیَە ەحایتُحە ەحطیەەسْهە ەد يُزر وەیُلە ەِیچ ەةُيُرحێك ەغطوؽخە ە ژو یای ەهُةْ ری ةێج
ە.ەپظیؾمەەةُەٍاوەٍُةێج

یەغطوؽخەەةُەووؽمەەیانەٍاةێجەِیچەحۆرەەوايادەلط وێمەەڕووەلەەةؿطەؽیطێجەحگُەهُە ژو یاە-ەت
ە.ِیچە ۆڕ ٍماریُكەەةُەحُڕیەةُەؽێْەیەغطوؽخەەسۆیەةُةس

ە. ( ژو یایەغطوؽخە)ٍاویەؽْێَُلُەدەةێخُەؽْێَەەؾطەؽخَەەە-ەپ
 :(9هاددەی )

ە( ژو یایەغطوؽخە)یەوە(وايادەلط ویەڕووەلەەغطوؽخە)وُوەؽْێَاٍُیەوايادەلط ونەةۆەؾطەؽخَەە
ە .حێص ەةێجپێْیػخُەوُمەيُرحاٍُیەسْ رەوەیە

 لُيخطەٍُةێج.ە٢م(٢٥)پێْیػخُەڕووةُریەؽْێَُلُەهُەە -١
ەحێص ةێج.ە(یُىحثە-غتویجە)پێْیػخُەوايێطەلاٍەەغاردلُرەوەە -٢
ەُِةێجەةۆەد ٍانەوەُِ گطحَەەةُرُِلان.ە(رەو)پێْیػخُەهٍُاوەوەیەەوورەلُە -٣
ەُِيْوەيُرحُلاٍەەپاكەوەساوێَەەحێص ةێج. -٤
ە. ٍْخاوەلُەةخْ ٍصرێجەةتیَصرێجەُِ ْ غیَەەيۆ ُحەەلارلطدنەهُەؽْێَێمە -٥
ە.ٍُةێجەلُيخطەيُحط(٥٠)دووریەٍێْ نەدووەؽْێَەەحیاو زەهُە -٦
ە:(10هاددەی ) 

ە.يُرحەەؾطەؽخَەەڕووەلەەغطوؽخەەپظیؾمە
ةىىۆەؾطەؽىىخَەەڕووەلىىەەغطوؽىىخەەهُمەؽىىْێَاٍُەپێْیػىىخُەوُمەيُرحُەغىىُرەلیاٍُەهُغىىُرەپىىالُحەە

ە. ڕووەلُلُەُِةێج
ە-عطةىەەە-لْردیە)پالُحەەڕووەلەەغطوؽخەەةُەیُلێكەهُەزياٍُلاٍەەەپێْیػخُەز ٍیارییُلاٍەەغُرە -١

ە.ةێجە(ویَگویظی
ٍاةێجەةُەِیچەؽێْەیُكەوێَُەهُغُرەفْحىْوەیىاەپىالێخەەڕووەلىەەغطوؽىخەەەُِةێىجەلُەوايىاەەەةُە -٢

ە. چارەغُرلطدٍەەٍُسۆؽەەةص تەةُ مەدەحْ ٍصرێجەةَْغطێجەلُەةۆچەەةُلاردێج
 :(11هاددەی )

ە:ەەْغیَەەياددەلُەهُغُرەفْحْویەوايادەلط وەەڕووەلیُلُەیاسْدەؽێْەیەەەيەەدەرياٍەيُرحەەپێْیػجەةۆەٍ
ةۆەٍْغیَەەٍاوەوەة یەياددەە یایُلُەهُغُرەفْحْوەیانەپالێخەەوايادەلط وەەڕووەلیُلُەپێْیػىخُەوُمە

ە.يُرحاٍُیەسْ رەوەیەحێص ةێج
ە. ٍاویەز ٍػخە -١
ە .ٍاویەةازر اٍە -٢
ە.ة ەلاٍیانٍاویەياددەەغُرەلییُلانەوە -٣
ە.ٍاویەياددەەالوەلیُلانەوەة ەلاٍە -٤
ە.ؽێْەیەوايادەلط وەوەەوُوەة ەیەلُەحێیص یُ -٥
٦-  (Dosage) ە.وەەڕێگایەوەر طحٌەوەةُلارِێَاٍە
7-   Batch No 
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ە.رێمُوحەەدروغخمطدنەوەةُغُرچْوٍە -٨
ةىۆەدیىاریەلطدٍىەەچىۆٍیُحەەةُلارِێَىاٍەە،ەوەەِۆؽىص ریەلىاریگُریەالوەلىەە(Leaflet) ُِةْوٍە -٩

ةىىۆچەەةُلاردێىىجە،ەچىىۆنەةُلاردێىىجە،ەلُیەةُلاردێىىجە،ەچٍُىىصەحىىارەهُە)پێمّاحُلىىانەوەەەڕووٍىىە
یەةُلارِێَىاٍەەةٍُْغىیٌەهُ ُ یىص ةێج.ەوەەەە(ڕەەێمص ،ەةۆەياوەیەچٍُصەڕەەەیانەُِؾخُەیىانەياٍىدە

،ەەٍىەەغىمتطە،ەپیىطە،ەلُغىێكەٍُسۆؽىەەحىطیەەجەةُلىاریەةێَێىجە،ەةىۆەًٍىٍُْەيَىص ڵوُوەلُغُەٍاةێى
ە.ُِةێج

،ەةُەؾۆٍخێمەەواغانەةشْێَصرێخُوەە،ەهُ ُڵەە(لْردیەیانەعطةە)ددەلُەةُەزياٍێمەەز ٍصر و,ەٍاویەيا -١٠
ە.هُغُرەپالُحُلُەةێج (Botanical name) ٍاویەز ٍػخە

هُەزەرەوەەةىۆە)  ُرەةُرُِيُلُەهُەياددەیُكەزیاحطەةێجەپێْیػخُەٍاویەپێمّاحُلاٍەەةُەؽىێْەیُك -١١
ە.حێص ەٍْغط ةێج (Descending Order – لُم

ە. ُرەؽوُەةْوە(يیوویویخط) ُرەوؽكەةْوە،ەیانەفُةارەلُیەە( ط م)ة یەياددەلُە -١٢
ە.ٍاووەؽْێَەەةُرُِيّێَاٍەەةُرُِيُلُەهُ ُڵەەيارەیەيۆ ُتەوەةُرو ریەيۆ ُت -١٣

 :(12هاددەی )
ە:يُرحُە ؾخیُلاٍەەلطدٍُوەیەؽْێَەەؾطەؽخَەەڕووەلەەغطوؽخەەپظیؾمە

وٍُخىىامەةىىصرێجەهُەؽىىْێَەەؾطەؽىىخَەەڕووەلىىەەٍاةێىىجەِىىیچەحىىۆرەەلىىاریەپظیؾىىمەەوەچارەغىىُریە -١
غطوؽخەەپظیؾمەە,ەوەٍاةێجەِیچەحۆرەەپ وەپا ٍُصەیُلەەچارەغُریەٍُسىۆشەهُغىُرەڕوولىاروە

ە.حايشاٍُیەؽْێَُلُەةَْوغطێج
ە.ەوەەڕێگُپێص ٍەەُِةێج (KMCA) پێْیػخُەەپێمّاحُەڕووەلیُلانەهُالیُن -٢
ەەيىىەەدەريىىاٍەەوە،ەد ٍىىاٍەەٍىىطخەوەرێمارەلىىاٍەەِىىاوردەلطدٍەەوايىىادەلط ویەڕووەلىىەەوؽىىێْەیە -٣

د ةُؽىىىىمطدنەوەەپؾىىىىمَیٌەوەلىىىىْەُِرەدەريىىىىاٍێمەەحىىىىطەهُالیُنەةُڕێىىىىْەةُر یُحەەپؾىىىىمَیٌەوە
ە.دەةێج (KMCA) لۆٍخطەهمطدٍەەحۆری

پێْیػخُەوايادەلط ویەڕووەلىەەوؽىێْەیەەەيىەەدەريىاٍەەوەلىْەپێمّىاحُەهُالیُنەدەغىخُیەةىا یە -٤
ەيىىىەەدەريىىىاٍەەهُوەز رەحىىىەەحٍُصروغىىىخەەلطدٍىىىەەوايىىىادەلط ویەڕووەلىىىەەوؽىىىێْەیەەەپُغىىىَص

ە.پُغَصلط ةێج
ِىىیچەوايىىادەلط وێمەەڕووەلىىەەغطوؽىىخەەوەؽىىێْەیەەەيىىەەدەريىىاٍەەٍاةێىىجەةؿطەؽىىطێجەیىىاسْدە -٥

وەەڕێگُپێص ٍەە (KMCA) ةُلارةّێَصرێجەحاەدو یە ُڕ ٍُوەیەوٍُخايەەپؾمَیٌەهُەةُڕێْەةُر یُحە
ە.وەردە طێجە(ىقە هفطون)ا
ةؿطەؽىطێجە (Raw material) وؽىێْەیەەەيىەەدەريىاٍەەغىُرەلەەدەلطێجەوايادەلط ویەڕووەلە -٦

ە. ةُيُرحێك
وەٍىىاویەةُرُِيُلُەوؽىىْێَەە (Raw Material) پێَاغىُیە یىىاەغىُرەلیُلُەیىىانەيىىاددەەسىاوەلُەە-أەەە

ە.ڕو ٍصنەوەچَیَُوەیە،ەهُ ُڵەغیؿاحُەؾیظیاییُەٍاغط وەلاٍەەةُرُِيُلُەةظ ٍصرێج
ەياددەسىىاوەلُیەهُغىىُرةێجەلُوُيىىاٍُ (Raw material Specifications) حایتُحًٍُىىصیُلاٍە-ب

ە: دە طێخُوە
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ە. (% Moisture Max) زەرحطیٌەة یەؽس-١
لُيخطیٌەپێمّاحُیەچاالكەهُ یالُد ەلُەةۆەيُةُغخەەچارەغُریەدیىاریمط وەةُلاردێىجە،ەةىۆەًٍىٍُْە-٢

ە.لُمەدەةێخُوەلُەهُپوُیە ُريەەەوورد ەوەةُحێتُڕةْوٍەەلاتە ( Vo Min %) لُيخطیٌەڕەٍەەُِ چْ
وُوەلُغُیەلُەيۆ ُتەدر وەەدەةێجەلارەلاٍەەوُوەؽْێَُەةُڕێْەةتاتەوەەةُرپطسەدەةێجەهُەڕوویە -٧

ە.ز ٍػخەەوەیاغایە
 :نەرجەكانی نۆڵەت پێدان 
ةُڕێْەةُر یُحەە ؾخەەلاروةاریەحٍُصروغخەەةُرپطغىُەهُپێىص ٍەەيىۆ ُحەە/وەز رەحەەحٍُصروغخە-١

ە.لارلطدن
غطوؽىخەەو ژو یىایەەەؾطەؽخَەەوايىادەلط وەڕووەلىە)لطدٍُوەیەؽْێَەەةُ گٍُايُیەپێْیػجەةۆە-٢

 -:یُەهُةطیخیە(غطوؽخە

پُغٍُصلط وەةێجەهُالیُنەوەز رەحىەەسْێَىصٍەەةىا وەحىْێژیَُوەیەە(ڕەغُن)و ٍايُیەدەرچْوٍەە ةە-ەأ
ە.ز ٍػخەەیانەوەز رەحەەپُروەردەیەذمْيُحەەُِرێًەەلْردغخان

ە.(عقصە یخار) طێتُغخەەؽْێٌەە-ەب
ە.(دیاریمطدٍەەهُەووریەةازر اٍە)ٍاویەةازر اٍەەە-ەت
ؽىىْێَەەە)یىىانە(ؽىىْێَەەؾطەؽىىخَەەوايىىادەلط ویەڕووەلىىەەغطوؽىىخە)ٍىىاویەؽىىْێَُلُەدەةێىىجەةُەە-ەج

ە. (ؾطەؽخَەە ژو یایەغطوؽخە
 :(14هاددەی )

هُالیُنەحیًُلاٍەەوەز رەحەەحٍُصروغخەەچاودێطیەوەةُەدو د چْوٍەەەةۆؽْێَەەيۆ ُحتێصر وەدەلطێجە
ە.ەەپێمّێَاٍەەهیژٍُیەالوەلەەهُەةُڕێْەةُر یُحیُە ؾخیُلانەةۆەُِيانەيُةُغجەدروغجەدەلطێجو

 :(15هاددەی )
ؾطەؽخَەەوايادەلط ویەڕووەلەەوەةُرُِيُەغطوؽخیُلانەیانەؽێْەیەدەرياٍەەلُەهێەەپێكەدێجەهێەەە

غطوؽىىخەەفْحْوةٍُىىصلط وەەهُەڕووەلىىەەپظیؾىىمەەهٍُاوەٍىىصەلاٍەەؾطەؽىىخَەەوايىىادەلط ویەڕووەلىىەە
ە.پظیؾمەەوەدەرياٍشاٍُەيۆ ُحصر وەلاٍص ەچ دەلطێخُوە

ە:(16هاددەی )
چاودێطیەهُغُرەؽێْەیەدەرياٍەەلُەپێمّاحْوەەهُەڕووەلەەپظیؾمەەیانەوايىادەلط ویەڕووەلىەەیىانە
ةُرُِيىىەەغطوؽىىخەەەهُدەرياٍشاٍُلىىانەوەٍاوەٍىىصەلاٍەەؾطەؽىىخَەەوايىىادەلط ویەرووەلىىەەغطوؽىىخەە

وغخەەوغٍُصیمایەەةُپێەەیاغاەلارپێمط وەلاٍەەوەز رەحەەحٍُصرەەدەريانەدەيێَسپظیؾمەەولۆ الاٍەە
ە.دەلطێجەەحسدەرياٍػاز نەحێتُ

 :(17هاددەی )
ؽْێَُلاٍەەەؾطەؽخَەەڕووەلەەغطوؽخەەپظیؾمەەوە ژو یایەغطوؽخەەەڕێگُەٍادرێجەِیچەحۆرەەەهُەە

ەیؾىُوەەوەلىْوە( هتىصینبەنى)ەچارەغىُریەحێگىطەوەەچارەغُرێكەةمطێجەةُچارەغىُریەپظیؾىمەەو
ە.(لُ ُؽاخەوةطیَماریەوزەرووەودەغخماری....ِخص)
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 :(18هاددەی )
ڕێىىگُەٍادرێىىجەهُەؽىىْێَُلاٍەەؾطەؽىىخَەە ژو یىىایەغطوؽىىخەە یىىط وەیەڕووەلىىەەوايىىادەەةمطێىىجەیىىانە

ە.دروغجەةمطێجەوەةؿطەؽطێج
ە:(19هاددەی )

 یایُلىىانەةُەغىىیؿُحەەە(عُحارەلىىان)ڕێىىگُەٍادرێىىجەهُەؽىىْێَُلاٍەەؾطەؽىىخَەە ىىژوە یىىایەلىىْردەو ریە
ە.چارەغُریەةؿطەؽٌ

 :(20هاددەی)
 ُِيْوەحۆرەەةاٍگُؽُیُلەەؾطەؽخَەەوايادەلط ویەڕووەلەەغطوؽخەەوە ژو یایەغطوؽخەەةُەڕێگای

(social media , ە.فُدەػُیُ ڕ دیۆوەحُهُؾظیۆنە
 :(21هاددەی)

الو زیە،ەەحْ ٍمىىىاریە،ێؼد ةُز ٍىىىصنەوزیىىىادلطدٍەەلىىى)ەُِيىىىْوەوُوەةُرُِيىىىاٍُیەةُلاردێىىىجەةىىىۆ 
وەەی(ؾطەؽىىىىخَەە ژو یىىىىایەغطوؽىىىىخە)َُلاٍەەفُدەػُیُەةؿطەؽىىىىطێجەهُەؽىىىىْێە(غێمػىىىىە...ِخص

ە.لۆيُ یُحیُلانەةُەؽێْەیەوۆٍاڵیٌەپُیخُلاٍەەحۆڕەهُ
 :(22هاددەی)

وايىادەلط ویەڕووەلىەە)لطدٍُوەیەسْهەەڕ ِێَاٍەەغا ٍُەةۆەساوەنەة و ٍايُیەؽْێَُلاٍەەؾطەؽخَەە
هُەالیُنەلُغىىاٍەەپػىتۆڕیەوُمەةىىْ ر ٍُەدەةێىجەةُەِاولىىاریەهُ ُڵەە(و ژو یىىایەغطوؽىخەغطوؽىخەە

ە.وەوەز رەحەەحٍُصروغخەە(لۆهیژیەدەرياٍػازیە)وەز رەحەەسْێَصٍەەةا وەحْێژیَُوەیەز ٍػخە
 :(23هاددەی )

ە.ٍالطێجەوةُەُِ ْەؽێَصر وەُِەيارەدەلطێجە(٢٠١٩)یەغا ەە(١)لارەةُەڕێًَایەەەيارەە
 :(24هاددەی )

ە . لارەةُەِیچەڕێًَاییُكەٍُلطێجەلُەِاوەدەەەهُ ُڵەوُمەڕێًَاییُ
ە:(25هاددەی )

 (.عەەلْردغخانیوفا)ريەەەؾُوُمەرێًَاییُەلاریەپێصەلطێجەهُەڕەەیەةاڵولطدٍُوەیەهُەڕەەٍايُیە

 
 
 
 

 رزًجی ساهاى بَ
 ًدرّستی زیری تَ ٍّ
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 ّەزارەتٔ ًاّخۆ
 27/7/2022لە  15997ژهارە:

ة یارياٍىص ەةُەە،٢٠٠٩یەغا ەە(٦)ةُوەدەغُ حُیەپێًانەدر وەەهُەیاغایەوەز رەحەەٍاوسۆەەيارەەپا تؾجە
 :دەرچْو ٍصٍەەوُمەرێًَاییُیەسْ رەوە

 2022(ی ساڵی 7رێٌوایی ژهارە )
 رێٌوایی پێداًی هۆڵەتی شْفێری ًێْدەّڵەتی

  (:1) هاددەی

حىایتُتەةُەِىاحْوچۆلطدنەە١٩٦٨غىا ەەپێىەەرێممُوحَىايُیەڤییٍُىاە ُحەەؽْؾێطیەٍێىْدەو ُحەەةُۆيە
پُغىٍُصیەلىطدووەەدەةێىجەە٢٠١٥ ەەغاە(٣٠)ەەعێط قەةُەیاغایەەيارەە هُغُرەؽُفامەلُەلۆياریەؾیصر 

ە.مەرێًَاییُُیەو(١)پێەەًٍْوٍُیەِاوپێچەەپاؽمۆیەەيارەەةُ
 :ڵەتی شوفێری نێودەوڵەتی ئەم ىیەنانەی خوارەوەنۆدەشەاڵتی پێدانی ن : (2هاددەی )

ە.ةُرێْەةُریە ؾخەەِاحْوچۆیەُِرێى -١
ە.(كەوەغوێًاٍەەوەُِ ُةخُۆُِوهێطەوەدِ)ةُرێْەةُر ٍەەِاحْوچۆیەپارێظ الاٍەە -٢

 (:3) ەیهادد

ە:غاڵەدەةێجەةُمەيُرحاٍُیەسْ رەوەەە ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەةۆەغاهێكەحاەغسۆي
ةۆەوُوەيىاوەیُیەەپێؾمُشەلطدٍەەد و لارییُكەهُەالیُنەساوەنەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍاوسۆیەەةُرلار -١

ە.لطدووەەةۆەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەىەلُەد و 
دیىاریەلىط وەەةُر يىتُرەسظيُحگىْز ریەپێىص ٍەەە(ؽُؽىُم)پێص ٍەەة یەوُوەپىار ٍُیەلُەهُەيىاددەیە -٢

ە.يۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحە
 : (4هاددەی )

د و لىارەوەكەسىۆیە ُحەەؽىْؾێطیەٍىاوسۆیەەۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەحۆریەيۆهُەلاحەەپێص ٍەەي
ە(چىْ رەم)ياددەیەە٢٠٢٢یەغا ەە(٣) ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەلُەهُەرێًَایەەەيارەەۆدەسطێخُەغُرەي

ە.رەلاٍەەيۆ ُحەەٍاوسۆیەەدیاریەلطدووەۆح
 : (5هاددەی )

یەغىا ەە(٣)پێەەرێًَایەەەيارەەيۆ ُتەةُەەوێػخاەٍُ ْردر ونەةۆەغیػخُيەەٍْێوُوەيۆ ُحاٍُیەلُەحاە
ە:دەدرێجەەر ٍُیەپسۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەحٍُّاەوُمەحۆلاحەەپێص ٍەەي،ەهُەە٢٠٢٢

ەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەهُەحۆریە(يۆ ُحەەياحۆرغمێن)ُِ گطیەيۆ ُحەەؽْؾێطیەهُەحۆریە -١
(A )ە.پسەدەدرێج

يىۆ ُحەەؽىْؾێطیەٍێىْدەو ُحەەهُەە(يۆ ُحەەؽْؾێطیەحایتُت)ُِ گطیەيۆ ُحەەؽْؾێطیەهُەحۆریە -٢
ە.ەدرێجپسەد (B)ەحۆری
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يىۆ ُحەەؽىْؾێطیەٍێىْدەو ُحەەهُەە(يۆ ُحەەؽىْؾێطیە ؾىخە)ُِ گطیەيۆ ُحەەؽْؾێطیەهُەحۆریە -٣
ەپسەدەدرێج (D1) و (C1) هُ ُڵ  (B) حۆری

 : (6هاددەی )
 ُحەەؽىىْؾێطیەۆوُمەةىى ەەپىىار ٍُیەسىىْ رەوەەوەردە یطێىىجەةُر يىىتُرەسظيُحگْز رییُلىىاٍەەپێىىص ٍەەيىى

ە:ٍێْدەو ُحە
ە:یەكەم

ە. پٍُخاەُِز رەدیَارە(٥٠,٠٠٠)ٍێْدەو ُحەەةۆەياوەیەیُكەغاڵە ُحەەؽْؾێطیەۆي -١
ە. غُدەُِز رەدیَارە(١٠٠,٠٠٠) ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەةۆەياوەیەدووەغاڵەۆي -٢
ە. غُدەوەپٍُخاەُِز رەدیَارە(١٥٠,٠٠)غاڵەەە ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەةۆەياوەیەغسۆي -٣
ە.ێطیەٍێْدەو ُحەسظيُتە ْز ریەيْ ُحەەؽْؾەەدەەُِز رەدیَارەلطک (١٠,٠٠٠) -٤
ە.پٍُخاەُِز رەدیَارە(٥٠,٠٠٠) ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەۆهُەلاحەەوونەةْونەیانەحێچْوٍەەي -٥

:ەوُوەةىى ەەپىىار ٍُیەلُەهُەغىىُرەوەەدیىىاریەلىىط ونەدەسىىطێَُەغىىُرەوُەيێىىطیەوەز رەحىىەەد ر یىىەەوەدّّەم
ذمىْيُتەحُرسىانەیىارەوەرێًَاییُلىاٍەە پێىەەةژەیُلەەدیاریەلىط وەهُوەپىارەیُەةُواةْوریەوەرێ

ە.دەلطێجەةۆەپُرەپێص ٍەەِاحْوچۆیەپارێظ الان
 : (7هاددەی )

ساوەنەپێص ویػخەەحایتُتەةێجە) ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحەەوُ ُرەساوەنەيۆ ُتەۆهُەلاحەەپێص ٍەەي
وەهُەيۆ ُحەەٍىاوسۆییُلُیەوُوەسىا ٍُەە(یانەچاویومُەةُلارەةّێَێجەیانەؽْؾێطیە ێطوۆحۆياحیكەةێج

وُو ە ؾىجەوُوەِێًایىاٍُیەلُەهُغىُرەيىۆ ُحەەٍىاوسۆییُلُیەدیىاریەلىط وەەةُەيىۆریەەدیاریەلط ةێىج
ە.حایتُتەدەسطێخُەغُرەيۆ ُحەەؽْؾێطیەٍێْدەو ُحیُلُی

 : (8هاددەی )
ە.لارەةُەِیچەرێًَایەەوەةُیانەوەؾُريانەوەٍْوغط وێكەٍالطێجەدو یەدەرچْوٍەەوُمەرێًَاییُ -١
لْردغىىخانەەەعیوفىىاەُیەٍىىايەرەُوەهەجێىىلطەدەسپىىەیلىىارەەویُرچىىْوٍەدەیەەرەُهەییًَُىىاێرەمُو -٢

ە.ەوُخێلطەوداڵة
 رێبەر احود

 ّەزیرٓ ًاّخۆ
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ّەزارەتٔ ًاّخۆ
 9/8/2022لە  16844ژهارە:

پارێظ اکىىآٍەُِرێًىىٓەیاغىىایەهُەە(٣)ةىى  ُىەە(٢٦)يىىاددەىەدەغىىُ حُیەپێًىىانەدر وەەهُەەوُوەةُپێىىٓ
ىەوٍُخىىْيٍُٓە٢٠٢٢ىەغىىا ٓە(٧)وەة یىىارىەەيىىارەەە،ىەُِيىىْ رکط وە٢٠٠٩یەغىىا ەە(٣)ەيىىارەەەکْردغىىخان

ە(٩٨٤)وەە٨/٥/٢٠٢٢هُەە(٥٧٢)پارێظ اىەُِوهێطەوەُِردووەٍْوغط وىەویص رەىەغُرةُسۆىەغىۆر نەەيىارەە
 :سْ رەوەەةُیاٍُى ٍصٍەەوُمەة یارياٍص ەةُەدەرچْوە٤/٧/٢٠٢٢هُە

 2022(ی ساڵی 19ژهارە ) بەیأً
 ترازاًدى ّ لکاًدًٔ گًْدٓ )گۆزلیٌگە(

وەهکاٍىصٍٓەةُغىَْرىەٍىاذیُىەە(غىًیىن)هُەغىَْرىەٍىاذیُىەە( ۆزهیَگُ)حط ز ٍصٍٓە ٍْصىە (:1) هاددەی
ە.هُەفُز ىەچۆيانەە( ُ  ُ)

ەرەەٍايُىەوەفایعٓەکْردغخانەکارىەپسەدەکطێجە.وُمەةُیاٍُەهُەرەەىەةاڵوکطدٍُوەىەهُە : (2هاددەی )
ە

 رێبەر احود
 ّەزیرٓ ًاّخۆ
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 دەستەٓ چاککردى ّ پاراستٌٔ ژیٌگە
 1/8/2022  ل1273َ: ژهارٍ

هُەیاغىایەپار غىخٌەوەە(چنەوەپێىَخُمەە) و(ةیػجەوەیُکُم)ياددەیەُِردووەپؾجەةُغجەةُەذْلًُلاٍەە
هُەە(دەیُم)ەياددەیەوەذْلًُلاٍەە٢٠٠٨یەغا ەە(٨) ەيارەعێط قەە-ەهُەُِرێًەەکْردغخانچالمطدٍەەەیَگُە

ەە٢٠١٠یەغىا ەە(٣)ەيىارەەەعێىط قەە-ەهُەُِرێًىەەکْردغىخانەیاغایەدەغىخُیەپار غىخٌەوەچىالمطدٍەەەیىَگُ
ەڕێًَاییُیەسْ رەوە:ەوُمەەياٍص ەةُەدەرلطدٍەة یار

 2022(ی ساڵی 2ژهارە ) ێٌواییڕ
 باڵٌدەی كێْیڕێٌوایی تایبەث بە بەخێْكردًی ئاژەڵ ّ 

 
 بەشی یەکەم

 پێٌاسە ّ ئاهاًج
 (:1هاددەی )

 دەشتەواژەكان :یەکەم
ەُ:يُةُغجەهُمەدەغخُو ە ٍُیەسْ رەوەەوُوەو حایاٍُیەةُر يتُریاٍُەةۆەيُةُغخُلاٍەەوُمەرێًَایی

 . عێط قە-ەهُەُِرێًەەکْردغخانەدەغخُیەپار غخٌەوەچالمطدٍەەەیَگُە:دەشتە -1

ەعێط قە. -ەهُەُِرێًەەکْردغخانەپار غخٌەوەچالمطدٍەەەیَگُغُرەلەەدەغخُیەە:شەرۆك -٢
ە.:ەدەغخُیەپار غخٌەوەچالمطدٍەەەیَگُەپەیوەندیدارەىیەنی -٣

 : پێناشەكاندّّەم
:ەةىطیخیٌەهُوەوىىاەەڵەوەةا َىص ٍُیەلُەيىا ەەٍُلىط ون،ەهُەغطوؽىخص ەدەەیىىٌەوەةُەئ اژە  و باڵن دەی كێ ویە-١

ەةُؽێكەهُەِاوغٍُگەەەیَگُیەەد دەٍطێٌە.
:ەةطیخییُەهُەپار غخَەەُِرحۆرەەواەەڵەوەةا َصەیُلەەلێْیەهُەهٍُىاوچْونەپاراشتنی گیانلەبەری كێویە-٢

ەوەف ةْونەحاەةُُِرەِۆلارێكەةێج،ەوەكەڕ ویەٍایاغایەەیانەحێمص ٍەەەیَگُلُیە.
فُدەػُنەیاٍیؼەغَْرد رە:ەوُوەٍاوچُیُیُەلُەُِيْوەچااللییُلاٍەەيطەڤەەحێص ەپارێزراوی شروشتیە-٣

پێەەحىۆریەپىارێظر وەەغطوؽىخییُلُیەةُيُةُغىخەەپار غىخَەەحُو ویە یىاٍوُةُروەرووەلىەەلط وە،ەةُ
ەٍاوچُلُەهُەهٍُاوچْونە.

:ەڕێمُوحََىايُیُلەەٍێىْدەو ُحییُەلُەوايىاٍخەەپار غىخَەەحىۆریە یىاٍوُةُروەڕێكەوتننانەی ش ایتسە-٤
ەڕووەلُەهُەهٍُاوچْونە.

 : ئانانجەكانسێیەم
ەا َصەەلێْییُلانەهُەهُەٍاوچْونە.پار غخَەەواەەڵەوەةە-١
ەپار غخَەەرە ُزیەواەەڵەوەةا َصەەلێْییُلانەوەةُسێْلطدٍیانەهُەؽْێَەەذُو ٍُوەیەحایتُتەوە ٍْخاوەە-٢
ؽىىێْ زیەرێىىگُد نەةُوەلُغىىاٍُیەلُەوىىارەزوویەةُسێىىْلطدٍەەوىىاەە ەەلێىىْیەوەةا َىىصەلاٍیانەُِیُەە-٣

ەةُ ْێطەیەرێمُوحَايُیەغایخعە.
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 بەشی دّّەم
 هەرجەكاًی بەخێْكردى

 نەرجەكانی بەخێوكردنی ئاژە  و باڵندەی كێوی:(: 2هاددەی )
ەوەر طحَەەيۆ ُحەەرەغًەەهُەالیُنەؾُرياٍگُلاٍەەغُرەةُدەغخُەهُەپارێظ اوەویص رەەغُرةُسۆلانە.ە-١
هىىسەل یىىْەەوُ ُرەهُەٍىىاوەوەیەُِرێىىىەةىىْوەە(وىىاەەڵەوەةا َىىصەیەلێىىْیە)وُوەؽىىْێَُیەلُە یىىاٍوُةُرەلُەە-٢

پێْیػىخُەيىىۆ ُحەەرەغىىًەەهُەدەغىىخُەپێىىصر ةێجە.ەُِروەِىىاەوُ ُرەوىىاەەڵەوەةا َىىصەیەلێىىْیەهُەدەرەوەە
ەِاحتێج،ەوُو ەپێْیػخُەيۆ ُحەەؾُريەەالیٍُُەپُیْەٍصیص رەلاٍەەوُوەو حُیەوەر طحتێجە.ە

وەەدەةێجەپػْهُیەل یٌەوەەيارەیەواەەڵەوەةا َىصەلانەوەحۆریىانەوەٍىاویەز ٍػىخەەوەٍىاویەةىاویەوىاەەڵە-٣
ەةا َصەلانەهُەپػْهُلُد ەُِةێجە.

دەةێجەەيارەوەرێمُوحەەيۆ ُحەەڕێگُپێص ٍەەةُسێْلطدٍەەواەەڵەوەةا َصەیەلێْیەوُوەالیٍُىاٍُوەد مەوەە-٤
دەز اەيیطییُیەهُغُرەةێج،ەلُەرێتێىص ٍەەةىۆەلىطدووە،ەُِروەِىاەدەةىسەهُەپؾىخەەپػىْهُلُد ەهُەالیُنە

ەؽْێَەەل یٌەةَْغطێجەوەيۆروەو ەەەةمطێجە.
ەٍاةێجەةُِیچەؽێْەیُكەواەەڵەوەةا َصەیەلێْیەٍاوەوەیەُِرێًەەلْردغخانەةێجە.ە-٥
دەةێجەوُوەواەەڵەوەةا َص ٍُەةێجەلُەهُەرێممُوحََايُیەغایخعەڕێگُیەپێصر وە،ەٍاؽىتێجەوُوەوىاەەڵەوەە-٦

ەةا َص ٍُەةێجەلُەةازر اٍەەلطدنەوەةُسێْلطدٍیانەفُدەػُەلط وەە.
هُەةُرێىىْەةُر یُحەەڤێخێىىطٍُری،ەچىىاودێطیەحٍُصروغىىخەەواەە ُلىىانەەپێْیػىىخُەهُالیُنەلُغىىەەپػىىتۆرە-٧

ةمطێجەوەةُؽێْەیەٍْغط وەؾُرياٍگُلاٍەەەیَگُیەهسەوا اد رەةمطێخُوە،ەدەؽخْ ٍطکەغْدەهُەپاؽىُرەیە
ە.ە(غًاد)واەە ُلانەوەرةگیطێجەوەلْەپُیٌە

ەوا اد رەةمطێخُوەە.ەهُلاحەەزیادةْونەیانەهٍُاوەچْونەپێْیػخُەؾُرياٍگُیەەیَگُیەغَْرەلُیەهسە-٨
 بەشی سێیەم

 شْێٌی بەخێْكردى
 -شوێنی بەخێوكردنی ئاژە  و باڵندەی كێوی:(:3هاددەی )

 :  لە ڕووی خۆشگوزەرانییەكەم

ەؽْێَەەةُسێْلطدٍیانەوايادەلط وةێجە.ە،أ.ەدەةێجەپێؼەِێَاٍەەیانەةُدەغخّێَاٍەەيۆ ُت
ُِةێىجەوەغىَْرد رةێجەوەحُهتٍُىصەلط ةێىج،ەب.ەةۆەواەە ەەلێىْیەدەةێىجەؽىْێَەەحىایتُتەةُەةُسێىْلطدنە

ةێىىجەهُەەمەدوور(٥٠٠)لىىىەدوورەةێىىجەهُەغىىَْریەؽىىارەو ٍەەوە(١)ُِروەِىىاەپێْیػىىخُەةُەالیٍُىىەەلُمەە
پێىەەحىۆروەفُةىارەیەةىۆەةا َىصەەلێْییُلىانەپێْیػىخُەةُە مايەەغُرەلەەوەغىَْریە ٍْىصەلان،ەةُؽُف

ەةا َصەلُەؽْێَەەةُسێْلطدٍەەةۆەد ةیٌەةمطێجە.ە
ەةْوٍەەحێگایُلەەؾط و نەوەلط وەەةۆەواغاٍمطدٍەەحْ ُوەُِ ػْلُوحەەواەەڵەوەةا َصەلانە.ج.ەُِ

د.ەچاٍصنەوەد ةیَمطدٍەەغُرچاوەیەپێْیػجەةۆەهُوەڕ ٍصنەوەد ةیَمطدٍەەواهیمەەپێْیػىجەوەد ةیَمطدٍىەە
ەێجە. ۆؽجەةۆەواەە ُە ۆؽجەسۆرەلانەلُەةُؽێْەیُكەةێجەپێچُو ٍُیەیاغاوەڕێًَاییُەةُرلارەلانەٍُة
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ە.ەد ٍاٍەەؽْێَەەحایتُتەةۆەواوسْ ردٍُوەەةُؽێْەیُكەلُەةُەواغانەپێەەةگاتەوەپاكەوەساوێٌەةێجە.ِى
و.ەد ةیَمطدٍەەؽْێَەەحایتُتەةُەةا َصەوەواەە ُەواوغُلانەوەٍُسۆؽُلانەلُەحێمُ ەەوُو ٍىەەدیىمُەٍُةىٌ،ە

ەوەەپێْیػخُەؽْێَەەةێچْویەحازەەهُەد یمتْوەلاٍیؼەد ةیٌەةمطێجە.ە
ەلُرەوەەهُەوەرزەەحیاو زەلاٍص ە.ەد ةیَمطدٍەەلُرەغخُیەحایتُتەةُەُِو ە ۆرلسەوە ُرمەلُرەوەوەغاردز.ە

 : لە رووی تەندروشتی دّّەم
أ.ەدەةێجەغُرچاوەیەِێَانەوەحۆرەلاٍیانەدیاریەةمطێجەوەةُ گُیەپێْیػجەوەدروغخەەحایتُتەةُەل یٌەوە

ەرەەٍُسۆؽییُكەةٌە.ۆةێجەُِ گطیەِیچەحِاوردەلطدنەهُەٍاوەوەوەدەرەوەیەُِرێًەەُِةێجەوەٍا
ب.ەپێْیػخُەواەە ُلانەلۆدیەحىایتُتەةُسۆیىانەُِةێىج،ەةُيُةُغىخەەچىاودێطیەلىطدنەوەةُدو د چىْون،ە
چٍْمُەالیٍُەەڤێخێطٍُریەپێْیػخەەةُز ٍیَەەەيارەەلۆدیەواەە ُلانەدەةێجەةىۆەوەر طحَىەەًٍٍُْلىاٍەە

ەەە.سْێٌەوەپاؽُڕەەةُيُةُغخەەپؾمَیٌەوەحێػخەەحافیگُی
ج.ەهُلاحەەُِةْوٍەەُِرەٍُسۆؽىییُكەهُەڕێىگُیەلُغىەەغُرپُرؽىخیارەوەەةُڕێىْەةُر یُحەەڤێخێىطٍُریە
ٍاوچُلُەوا اد رةمطێخُوەەةُەيُةُغخەەوٍُخايص ٍەەڕێماریەحایتُت،ەچٍْمُەواەەڵەوەةا َصەەلێْییُلىانە

ە.ەFMD,BRUOELLOSI S,PPRحْوؽەەچٍُصەِاەٍُسۆؽەەدەةٌەوەكە
چىىاودێطیەلطدٍىىەەوىىاەەڵەوەةا َىىصەلانەهُەالیُنەلُغىىەەپػىىتۆریەڤێخێىىطٍُریەد.ەغُرپُرؽىىخەەلىىطدنەوە

ةُيُةُغخەەچارەغىُرلطدٍەەوىاەەڵەوەةا َىصەەٍُسۆؽىُلانەوەز ٍیَىەەلىاحەەز وزکەوەلْحىانەوەدەريىانە
ەلطدٍیانە.

ە.ەٍاةێجەةُةسەپطغەەپػتۆریەڤێخێطٍُریەوەدەغخُەهُەؽْێَێمُوەەةۆەؽْێَێمەەدیمُەةگْ زرێَُوەە.ِى
ُلاحەەهٍُاوچْوٍەەُِرەواەەڵەوەةا َصەیُكەدەغخُەوا اد رەةمطێخُوەەحالْەالیٍُىەەپُیْەٍصیىص رەو.ەدەةێجەه

وا ىاد رەةمىاحُوەەةىىۆەوُوەیەحْێمىاریەةىۆەةمطێىىج،ەةُيُةُغىخەەز ٍیَىەەِۆلىىارەلُیەوەڕێگىطیەلىىطدنەهُە
ەحُؽٍُُوەةاڵوةْوٍُوەیەُِرەٍُسۆؽییُكە.

 (:4هاددەی )

 یەغىُرپێچیمارەدەدرێىج،ەهُوەيُرحىاٍُیەلُەوايىاەەیەپێمىط ەغىظهُلاحەەُِةْوٍەەغُرپێچەەهُەُِرەلامە
ەێْلطدنەهُەلُغُلُەوەردە یطێخُوەەپێەەوُوەغظ یُیەلُەهُەالیُنەدەغخُەدیاریەدەلطێجەوەيۆ ُحەەةُسةُ

 بەشی چْارەم
 پێداّیستییەكاى

 (:5هاددەی )
 -وُوەلُغُیەد و یەيۆ ُتەدەلاتەپێْیػخُەوُمەپێص ویػخیاٍُەةّێَێج:

 هاونیشتهانی:بۆ  -1
ەأ.ەٍاغَايُیەةاریەؽارغخاٍەەوەڕە ُزٍايُیەعێط فەەیانەلارحەەٍیؾخًاٍەە.

ەب.ەلارحەەز ٍیاریەیانەپؾخگیطیەؽْێَەەٍیؾخُحێتْونە.
ەج.ەدەةسەد ٍیؾخْویەُِرێًەەلْردغخانەةێجە.
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ەد.ەدەةسەپؾخگیطیەالیٍُەەحایتُحًٍُصیەوەر طحتێجە.
ەدەلاتەهُەپارێظ الانەوەویص رەەغُرةُسۆلانە.ِى.ەد و لاریەپێؾمُشەةُەؾُرياٍگُیەەیَگُە

ەو.ەدەةسەپػْهُیەل یَەەالةێجە.
ەی.ەپێص ٍەەةُ ێََايُەةُەيُةُغخەەپاةٍُصةْونەةُەحُو ویەیاغاوەرێًَاییُلانەهُەوێػخاوەواییَصەد ە.

 بۆ بیانی: -2
ەهُەُِرێًەەلْردغخانە.ە(إثتاتە هؾشفٖث)أ.ەپاغتۆرتەوەغُهًاٍصٍەەلُغایُحەە

ەٍیاریەیانەپؾخگیطیەؽْێَەەٍیؾخُحێتْونە.ب.ەلارحەەز 
ەج.ەدەةسەد ٍیؾخْویەُِرێًەەلْردغخانەةێجە.

ەد.ەدەةسەپؾخگیطیەالیٍُەەحایتُحًٍُصیەوەر طحتێجە.
ەد و لاریەپێؾمُشەةُەؾُرياٍگُیەەیَگُەدەلاتەهُەپارێظ الانەوەویص رەەغُرةُسۆلانە.ە.ِى

ەو.ەدەةسەپػْهُیەل یَەەالةێجە.
ەُەيُةُغخەەپاةٍُصةْونەةُەحُو ویەیاغاوەرێًَاییُلانەهُەوێػخاوەواییَصەد ە.ی.ەپێص ٍەەةُ ێََايُەة

 (:6هاددەی )
ەيۆ ُحُلُەغا ٍُەٍْکەدەلطێخُوەە.ە-١
ِۆةُیەغطوؽخەەهُەؾُرياٍگُلاٍەەەیَگُەهُەپارێظ اوەویص رەەغُرةُسۆلانەوُرلەەپێىص ٍەەوُمەيىۆ ُحُەە-٢

ەحێتُحسەدەلُنە.
 یىىاٍوُةُر نەةؿطەؽىىێجەةُيُرحێىىكەُِيىىانەة  ُلىىاٍەەيىىاددەیەەلُغىىەەةُسێْلىىارەدەحْ ٍێىىجەةێچىىْیە-٣

ەؽُؽُمەحێتُحسەةماتەوەلوێؾُیەپێص ٍەەيۆهُحەەپێتصرێجە.
 (:7هاددەی )

لُغىىەەةُسێْلىىارەهُلىىاحەەِێَىىاٍەەوىىاەەڵەوەةا َىىصەیەلێىىْیەهُەدەرەوەیەو تەدەةێىىجەوُمەز ٍیارییىىاٍُە
ەپێؾمُؽەەؾُرياٍگُیەەیَگُەةمات:

ەغایخعەةۆەحُو ویەواەەڵەوەةا َصەەلێْییُلانە.ەأ.ەةُ گُەٍايُوەة و ٍايُی
ەب.ەڕەز يٍُصیەەیَگُیەەةۆەوُمەةاةُحُەهُەدەغخُەدو یەوردةیَەەة و ٍايُیەغایخعە.

ەج.ەڕەز يٍُصیەوەڕێگُپێص ٍەەؾطەلُساٍُلانە.
ەد.ەڕەز يٍُصیەوەرێگُپێص ٍەەوەز رەحەەٍاوسۆە.

ەهسەِاوردەەدەلات،ەهُ ُڵەرێگُپێص ٍەەو حُلُە.ٍاویەوُوەلۆيتاٍیاوەو حُیەلُەواەەڵەیانەةا َصەلُیە. ِى
 (:8هاددەی )

پێىىەەوُوەا َىىصەوەوىىاەە ٍُد ەدە یطێىىجەلُەةُهُەڕێىىگُیەپۆهیػىىەەد رغىىخانەوەەیىىَگُەدەغىىجەةُغىىُرەوُوەة
پێىەەرێممُوحَىايُیەغىایخعەةُەڕێممُوحَىەەٍێىْ نەدەغىخُیەیٌەلُەهُمەرێًَاییُد ەِاحْوە،ەةُيُرحاٍُەٍ

ەەیَگُوەوەز رەحەەەیَگُیەعێط قەوەةاسچُیەواەە ن،ەؽْێَێمەەحایتُحیانەةۆەد ةیٌەدەلطێجە.ە
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 (:9هاددەی )
ەوُولطکەوەرغْياحُیەلُەهُەچْ رەچێْەیەوُمەڕێًَاییُەوەردە یطێج،ەوەكەد ِاتەُِەيارەدەلطێجە.

 (:10هاددەی )
ُرەغخاٍُیەهُەلاحەەغُرپێچیص ەدەغخەەةُغىُرد ەدە یطێىج،ەهُەوٍُخىايەەپاةٍُىصەٍُةىْوٍەەحُو ویەوُوەل

ەغُرپێچیمارەةُمەڕێًَایُەدەةێخُەيْ مەەدەغخُە.
 (:11هاددەی )

ةُڕێىىْەةُر یُحەەپۆهیػىىەەد رغىىخانەوەەیىىَگُیەٍىىاوچُلُەوُرلىىەەچىىاودێطیەلىىطدنەةىىۆەپاةٍُىىصةْوٍەەە-١
ەةُسێْلار نەةُمەرێًَاییُەدە طٍُەوُغخۆە.

هُەلاحەەُِةىْوٍەەيىۆ ُتەوەڕەز يٍُىصیەەیَگُیىەەوەپؾىمَیَەەدروغىخەەةُ گٍُايُلىان،ەەپێْیػىخُەهُەە-٢
ەالیُنەةاز ُلانەڕێگطیەهُەِێَانەوەةطدٍەە یاٍوُةُرەلانەٍُلطێجە.

ةُرێْەةُر یُحەەڤێخێطٍُریەوُرلىەەوا ىاد رةْونەهُەڕەوؽىەەحٍُصروغىخەەوىاەەڵەوەةا َىصەەلێْییُلىانەە-٣
ەدە طێخُەوُغخۆە.

 (:12هاددەی )
دەلطێجەغکا یەیاغایەەهُغىُرەغىُرپێچیکار ٍەەوُمەرێًَاییىاٍُەةىۆەالیٍُىەەفُز یىەەحىایتُتەپێؾىکُشە

ەةکطێجە.
 (:13هاددەی )

ؾُرياٍگُلاٍەەەیَگُەيايُ ُەهُ ُڵەوُوەؽْێَاٍُد ەدەلُنەلُەڕێگُەپێصر ونەةىۆەؾطەؽىخٌەوەيىايُ ُلطدٍەە
ُەدەلاتەةُەيُةُغخەەدروغخەەؽْێَەەل یٌەوەپػىْهُیە یاٍوُةُریەلێْی،ەوار غخُیەؾُرياٍگُلاٍەەەیَگ

ەل یٌەوەيُرحُلاٍەەحطە.
 (:14هاددەی )

غُرەلەەدەغخُوەالیٍُەەپُیْەٍصیص رەرەغًەەرغْياحەەپێص ٍەەيۆ ُتەوەٍْکەلطدٍُوەیەيۆ ُتەوەغظ یە
ەغُرپێچەەد دەٍێٌە.

 (:15هاددەی )
ەُرپێچیمار نەدە یطێخُةُرە.ةُپێەەیاغاوەرێًَاییُەةُرلارەلانەرێماریەیاغایەەةُر يتُرەغ

 (:16هاددەی )
ەلاریەپێصەلطێجە.ە(وەفایعەەلْردغخان)ةاڵوکطدٍُوەیەهُەرەەٍايُیەؾُريەەُهەڕەە( ٦٠)دو یوُمەڕێًَاییُە

ە
 
 

 ئەًدازیار
 عبدالرحوي صدیك
 سەرۆکی دەستە
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 ّەزارەتٔ کار ّ کارّبارٓ کۆهەاڵیەتٔ
 9/8/2022لە  5503ژهارە: 

 ٔ بەیاً
 2022 (ٓ ساڵ17ٔژهارە)

 
ەهُەياددەىە هُەیاغایٓەوەز رەحٓەکاروکاروةارىەە(٢)ىەة  ُىە(٧)ةُپێٓەوُوەدەغُ حُىەپێًانەدر وە

ەة یارياٍص ەةُ:ەە٢٠٠٧غا ٓەەە(١٢)کۆيُ یُحٓەەيارە
ە

فُز ىەسىىاٍُفیٌەةىىۆەغىىُرةُەە(ِىىۆةُىەچىىاودێطىەکىىۆيُ یُحٓ)کطدٍىىٓەە( غىىخرص ث)ِێَاٍُکىىایُى -١
يىىىۆ ُحٓەةُسێىىىْکُرەوەکەِىىىۆةُیُکٓەحایتُحًٍُىىىصەةُەڕ پُر ٍىىىصٍٓەيىىىْوچُىەکُياٍُىىىص يانەوە

ە.وُمەغَْورەەکُياٍُص يانەکارواغآٍەةۆەِاو حیانەوەسظيُحکطدٍٓەزیاحطەەکُياٍُص يان
 .(وەفایعٓەکْردغخان)رەەٍايُىەؾُريٓەحسەدەکطکەهُرێکُوحٓەةاڵوةْوەٍُوەىەهُوُمەةُیاٍُەحێتُ -٢

ە
ە

 کْێستاى هحود عبداللَ
 کۆهەاڵیەتّٔەزیرٓ کارّ کارّبارٓ 

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

 ّەزارەتٔ کار ّ کارّبارٓ کۆهەاڵیەتٔ
 15/8/2022لە  5673ژهارە: 

 ٔ بەیاً
 2022(ٓ ساڵٔ 18ژهارە)

 
ەهُەياددەىە هُەیاغایٓەوەز رەحٓەکاروکاروةارىەە(٢)ىەة  ُىە(٧)ةُپێٓەوُوەدەغُ حُىەپێًانەدر وە

ەة یارياٍص ەةُ:ەە٢٠٠٧غا ٓەەە(١٢)کۆيُ یُحٓەەيارە
ە

هُەٍاوەغٍُخُرىەفُز ىەغُیصەە(ةُرێْەةُر یُحٓەچاودێطىەکۆيُ یُحٓەغُیصەـادق)ە ۆریَٓەٍاوى -١
ە.ەەاودێطىەوە ُؽُپێص ٍٓەکۆيُ یُحٓەغُیصەـادقچ)ـادقەةۆە

 .(وەفایعٓەکْردغخان)رەەٍايُىەؾُريٓەحسەدەکطکەهُرێکُوحٓەةاڵوةْوەٍُوەىەهُوُمەةُیاٍُەحێتُ -٢
ە
ە

 کْێستاى هحود عبداللَ
 ّەزیرٓ کارّ کارّبارٓ کۆهەاڵیەتٔ
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 جوِْريت العراق
 إللين كْردستاى

ەالرئيس
 2022( لسٌت 13رلن ) لرار

هقىاٍْنەرواغىثەإفوىٖىەلْردغىخانەە( هعاؽىطة)يٌە هًادةەە( والًە)هوفىذٖاتە هًًَْذثەهَاەؾٔە هؿقطةەەوؾقاًە
ە(٧)عوٓەياەؽطعُەةطهًانەلْردغخانەؾٔەحوػخُە العخٖادٕثە هًطفىەەوةَاءًە هًعصل،ەە٢٠٠٥هػَثەە(١)رفىە

ە،ەفطرٍاەإـص ر:ە٢٠٢٢\٦\٢٢ةخارٕزە
ە

 2022( لسٌت 9الماًْى رلن )
 العراق -لاًْى السياحت في إللين كْردستاى 

 :( 1) الوادة
ە-ٕقفصەةاهًفهوراتەو هخعاةٖطە آلحٖثەألػط ضەأذمامەِض ە هقاٍْنە هًعأٍە هًتَٖثەإز وّا:

 . هعط قە-:ەإفوٖىەلْردغخانەاإلقلٌم:ەأوالً
 .يخوعەوزر ءە إلفوٖى:ەالوزراءەنجلس:ەثانياً
 .وز رةە هتوصٕاتەو هػٖاذث:ەالوزارة:ەثالثاً
 .:ەوزٕطە هتوصٕاتەو هػٖاذثالوزًر:ەرابعاً

 .ِٖاثە هػٖاذث:ەالهٌئة:ەخامساً
 .:ەروٖعەِٖاثە هػٖاذثالهٌئةەرئٌسە:سادساً
 :ەيخوعەإد رةە هّٖاث.الهجلس:ەسابعاً
 . هًػخقوث:ە هًصٕطٕاتە هعايثەهوػٖاذثەؾٔە هًراؾظاتەو إلد ر تەالعانةەالهدًرًة:ەثامناً
:ەغؿطەوحَقنەؽشؿەأوەيخًْعثەأؽشاصەهًصةەيؤفخىثەهؼىطضە هط ذىث،ەأوە هخػىوٖث،ەأوەالصٌاخةە:تاسعاً

 الغىىخخًامە هَؿػىىٔەأوە هخػىىصي،ەأوەيؾىىاِصةە هًْ فىىوە ألثطٕىىثەأوە أليىىالٌە هخكرٕشٖىىثەأوە أليىىالٌە
ەيًاثن. هصَٕٖثەأوە هًَاظطە ههتٖعٖث،ەأوە هطٕاكث،ەأوە هعىجە هفرٔ،ەأوەأيەيْكْعەآسطە

:ەأيەيمانەٕفودەهوؼطضە هػىٖاذٔەغىْ ءەألىانەنتٖعٖىًاەأمە ـىهَاعًٖا،ەيومىًاەالصٌاخٌةەالهنطقة:ەعاشرااًً
ەعايًاەأمەساـًاەأمەيشخوهًا.

:ەحؾًنە هؾطلاتەو هًماحبەو هْلاالتە هػٖاذٖثە هخٔەحَظىە هػؿط تەأوەالصٌاخٌةەالهؤشصة:ەعصاەحادي
ەاٍجەعايثەأمەساـثەأمەيشخوهث.ەحصٕطە هشصياتەو هَؾاناتە هػٖاذٖث،ەغْ ًءەأل

:ەؽشؿەنتٖعٔ،ەيْ نٌەأوەأحَتٔ،ەَٕخقنەيٌەيرنەإفايخُەإهٓەيَهقثەغٖاذٖثەهًصةەالصائح:ەعصاەثاني
ەيرصدةەوهؼطضەغٖاذٔ.ە

:ەأيەيؾطوعەؾٔەيخالە هػٖاذثەٕقامەيٌەفتنەؽشؿەنتٖعٔەأوەيعَْي،ەالصٌاخيەالهشروع:ەعصاەثالث
ەعامەأوەساصەأوەيشخوم.
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:ە غخثًارەرأسە هًالە هتؾطيەو هًاهٔەيٌەفتنەؽشؿەنتٖعىٔەأوەيعَىْيەالصٌاخيەاىشتثهار:ەعصاەرابع
ەإلفايثەوحهْٕطە هقهاعە هػٖاذٔەؾٔە إلفوٖى.

:ەٕؾًنە هَؾاناتە هخٔەحقامەؾٔە هًَانـە هػٖاذٖثەيىٌەفتىنە هًؤغػىاتەالصٌاخيەالنشاط:ەعصاەخامس
  هػٖاذٖثەأوەيٌەفتنەيخًْعاتەوأؽشاصەآسطٌٕ.

ە:ە هؾشؿە هًخازەيٌەفتنە هّٖاثەوٕخْهٓەيًّثەإرؽادە هػٖاح.الصٌاخيەالهرشد:ەعصاەسادس
 :( 2) الوادة

 -ًهدف هذا القانون إلى نا ًأتي:
حَظٖىە هقهاعە هػٖاذٔەؾٔە إلفوٖىەةًاەٕخػىصەدورهە الفخفىاديەو هرٖىْيەو هثقىاؾٔە هتٖاىٔەؾىٔە:ەأوالً

ە هراكطەو هًػخقتن.
و هعًىىنەعوىىٓەحىىضبە ٍختىىاهە هػىىٖاحەةاهخَػىىٖـەيىىوە هخّىىاتە هثقاؾٖىىثەحهىىْٕطە هقهىىاعە هػىىٖاذٔ،ە:ەثانيرراً

و هخط ثٖىىثەو هًْغىىْعٖثەذ تە هعىفىىث،ەوحعظٕىىظەدورە هقهىىاعە هعىىامەو هشىىاصەو هًشىىخومەوحؾىىخٖوە
ەرؤوسە أليْ لە هْنَٖثەو ألحَتٖثەعوٓە الغخثًارەؾٔە هقهاعە هػٖاذٔ.

مْيٖثەوػٖطە هرمْيٖثە هص سوٖثەو هشارحٖثەحَظٖىە هخَػٖـەو هعًنە هخمايؤەةٌٖە هًؤغػاتە هر:ەثالثاً
ەذ تە هعىفثەهؼطضەحهْٕطە هقهاعە هػٖاذٔەؾٔە إلفوٖى.

 :( 3) الوادة
ە-هخرقٖـەأِص وەِض ە هقاٍْنەحخْهٓەِٖاثە هػٖاذثە هًّامەو هفىذٖاتە آلحٖث::ەأوالً
 هػىٖاذٖثەوكوە هشهمە الغخط حٖخٖثەوةط يجە هعًنە هػَْٕثە هشاـثەةاهػىٖاذثەوحًَٖىثە هًَىانـە -١

 وحَؿٖضِا،ەةعصەيفادفثە هْز رةەعوّٖا.
وكوە هًْ ـؿاتەو هؾطوطە هؿَٖثەو هًعًارٕثە هرصٕثثەوكًانەيط عاحّىاەؾىٔە هًؾىارٕوە هػىٖاذٖث،ە -٢

وإعص دەٍظامەحفَٖؽە هًؤغػاتەو هًؾارٕوە هػٖاذٖثەوؾقًاەهوًعإٖطە هصوهٖثەةاهخَػىٖـەيىوە هخّىاتە
 ذ تە هعىفث.

ًؤغػاتە هػٖاذٖثەةًْحبە هقْ ٌٍٖەو هخعوًٖاتە هَاؾضةەةاهخَػىٖـەيىوەيَدەإحازةەعًنە أليالٌەو ه -٣
  هخّاتەذ تە هعىفث.

إعهاءەعصمە هًًاٍعثەإلفايثە هًؾارٕوە هػٖاذٖثەةًْحبەفاٍْنە الغخثًارە هَاؾىضەؾىٔە إلفوىٖىەويىَدە -٤
ەإحازةەإفايثە هًؾارٕوە هفؼٖطةەؾٔەيخالە هػٖاذثە هخىٔەالەحعىصەيؾىارٕوە غىخثًارٕثەةاهخَػىٖـەيىو

  هخّاتەذ تە هعىفث.
يط فتثەوحؿخٖؼە أليىالٌە هػىٖاذٖثەوحْحّّٖىاەٍرىْەحرػىٌٖەحىْدةە هشىصياتە هػىٖاذٖثەوحهىْٕطە -٥

  هَؾاناتە هػٖاذٖثەؾٔە هقهاعە هعامەو هشاصەو هًشخوم.
رؾقە الغخثًارەؾٔە أليالٌە هػٖاذٖثە هخٔەحًخوكەأغعەحضبە هػٖاحەأليەيخالەآسطەػٖطەيؾىارٕوە -٦

  هًخالە هػٖاذٔ.
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د سوٖىثەوحَظىٖىە هًّطحاٍىاتە هػىٖاذٖثەە(ةط ٍىص)وكوە هَؾاناتە هػىٖاذٖثەهقفوىٖىەلعىيىثەەإفط ر -٧
  هصوهٖث،ەةًْحبەحعوًٖاتەحفصرِاە هْز رةەةَاًءەعوٓە فخط حە هّٖاث.

سىاصەە(حهتٖىـ)ٍؾطە هثقاؾثە هػىٖاذٖثەوإعىص دە هىصهٖنە هػىٖاذٔە هىْرفٔەو إلهمخطوٍىٔەؾىٔەؽىمنە -٨
 وٖى.ةاأليالٌەو هًؾارٕوە هػٖاذٖثەهقف

حكغىىٖعەيط لىىظەيخشففىىثەوحؾىىخٖوەو فخىىط حەؾىىخدە هًعاِىىصەو هًط لىىظەهخىىصرٕبەيَخػىىتٔە هًخىىالە -٩
  هػٖاذٔەؾٔە هقهاعە هعامەو هشاصەو هًشخوم.

 هًؾارلثەؾٔەٍؾاناتە هًَظًاتە هػٖاذٖثە هعاهًٖثە هًشخفثەو هًىؤحًط تەو هًَاغىتاتەو هًعىارضە -١٠
  هْز رة. هصوهٖثە هشاـثەةاهَؾاطە هػٖاذٔەةعصەيْ ؾقثە

حكغٖعەيماحبە هًعوْياتەو هخًَٖثە هػٖاذٖثەؾٔە هًهار تەو هًَاؾضە هرصودٕثەو أليىالٌە هىزيىثە -١١
 ألسطىەةاهخَػٖـەيوە هخّاتەذ تە هعىفث،ەو غخشص مەأغاهٖبە هصعإىثە هًخَْعىثەهؼىطضە هخعطٕىؽە

 ةاأليالٌە هػٖاذٖث.
  إلفوٖى.إعص دەو فخط حەيػْدةە هخعوًٖاتە هشاـثەةاهقهاعە هػٖاذٔەؾٔە -١٢
ە. هعىفثە هعًنەعوٓەإٕفالە هشصياتە هىزيثەإهٓە أليالٌەو هًَانـە هػٖاذٖثەةاهخَػٖـەيوە هخّاتەذ ت -١٣
أيەيّامەأسطىەو ردةەؾٔەِض ە هقاٍْنەو هقْ ٌٍٖە ألسطىە هَاؾضةەؾٔە إلفوٖىەحخعوـەةخَؾٖمەوحهْٕطە -١٤

  هقهاعە هػٖاذٔ.
يٌەِضهە هًادةەةخعوًٖاتەە(أوالًە)ؾارەإهّٖاەؾٔە هؿقطةەٕرصدەحْزٕوەوحفَٖؽە هًّامەو هفىذٖاتە هً:ەثانياً

ەٕفصرِاە هْزٕطە غخَادً ەإهٓەِض ە هقاٍْنەوفاٍْنەوز رةە هتوصٕاتەو هػٖاذثە هَاؾضەؾٔە إلفوٖى.
 :(4) الوادة
هًخوعە هْزر ءەةَاًءەعوٓە فخط حە هْز رةەحكغٖعەؽطلاتەعايثەأوەيشخوهثەؾىٔە هًخىالە هػىٖاذٔە:ەأوالً

ە هقْ ٌٍٖە هَاؾضةەؾٔە إلفوٖى.ةًْحبە
يٌەِضهە هًادةەةاالغخقىلە هًاهٔەو إلد ري،ەوحىَظىەە(أوالًە)حخًخوە هؾطلاتە هًؾارەإهّٖاەؾٔە هؿقطةە:ەثانياً

ەحؾمٖىحّاەويّايّاەو سخفاـاحّاەةَظامەٕفصرهەيخوعە هْزر ءەهّض ە هؼطض.
 :(5) الوادة
ؽطوطە إلحازةە هػٖاذٖثەو هخَىازلەعىٌە إلحىازةەَٕظىە هخفَٖؽە هًشخؿەةاهًؤغػاتە هػٖاذٖثەو:ەأوالً

ەةخعوًٖاتەحفصرِاە هْز رةەهّض ە هؼطضەةَاًءەعوٓە فخط حە هّٖاث.
ەحًارسە هًؤغػثە هػٖاذٖثەأعًاهّاەوٍؾاناحّاەةَاًءەعوٓەإحازةە هّٖاث.:ەثانياً
 :ثالثاً
هوػىٖاذثەؾىٔەٕقصمەنوبە هرفْلەعوٓەإحازةەعًنە هًؤغػثە هػىٖاذٖثەإهىٓە هًىصٕطٕاتە هعايىثە -١

  هًراؾظاتەو إلد ر تە هًػخقوث.
 غَخانەفاةوخانەهوخخصٕص.ەە(٢)يٌەِضهە هًادة،ەە(أوالًە)يصةە إلحازةە هْ ردةەؾٔە هؿقطةە -٢
ەالەٕخْزە هخَازلەعٌەإحازةەيؤغػثەغٖاذٖثەإهٓەيؤغػثەأسطىەإالەةًْ ؾقثە هّٖاث.:ەرابعاً
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 -تلتزم الهؤشصة الصٌاخٌة بها ًأتي: :(6) الوادة
ەيًارغثەٍؾاناحّاەذػبە السخفاصە هًرصدەؾٔەإحازحّا.:ەأوالً

حظوٕصە هّٖاثەةاهًعوْياتەعٌەنطٕـە هًىصٕطٕاتە هعايىثەذىْلەسههّىاەوةط يخّىاە هػىٖاذٖثەفتىنە:ەثانياً
ەحَؿٖضِا.

حظوٕصە هّٖاثەةًعوْياتەذْلە هػٖاحەوأيەيعوْياتەأسطىەحخعوـەةاهػٖاذثەعٌەنطٕـە هًىصٕطٕاتە:ەثالثاً
ەهّٖاثەلخاةًٖا.ە هعايثەإذ ەنوتخّاە 

ەحقصٕىە هخػّٖىتەألػط ضە هًط فتثەو هخؿخٖؼ.:ەرابعاً
سًىىعەوغىىتعٌٖەيىىٌە هًاوىىث،ەعىىص ەە%(٧٥)حؾىىؼٖنە ألٕىىصيە هعايوىىثە هص سوٖىىثەةَػىىتثەالەحقىىنەعىىٌە:ەخامسرراً

 هًؾارٕوە هخٔەحرخاجەإهٓەحشففاتەساـثەوإٔصيەعايوثەستٖطةەؽطٕهثەعصمەحْ ؾطِاەؾىٔەإفوىٖىە
ەلْردغخان.

ەخظ ياتەأسطىەحَظىەةخعوًٖاتەأوەحلٖؿّاە هّٖاثەؾٔە هعقصە هًتطمەةًَّٖا.أيە ه:ەسادساً
 :(7) الوادة
حؤغعە هًَانـە هػٖاذٖثە الـهَاعٖثەو هًط ؾـە هًقايثەعوٓە هًَانـە هػٖاذٖثە ههتٖعٖثەةإحازةە:ەأوالً

ە هّٖاث. هّٖاث،ەوحرصدەؽطوطەإحازةە أليالٌە هػٖاذٖثەةخعوًٖاتەحفصرِاە هْز رةەةَاًءەعوٓە فخط حە
ەٕقصمەنوبە هرفْلەعوٓەإحازةەحكغٖعە أليالٌە هػٖاذٖثەإهٓە هًصٕطٕثە هعايث.:ەثانياً
ەحوخظمە أليالٌە هػٖاذٖثەةخقصٕىە هخػّٖىتەألػط ضە هًط فتثەو هخؿخٖؼ.:ەثالثاً
 :(8) الوادة
دەؽىطوطەحمْنەيًارغثەعًنە هًطؽصە هػٖاذٔەةإحازةەيٌە هًصٕطٕاتە هعايثەهّٖاثە هػٖاذث،ەوحرىص:ەأوالً

ە إلحازةەةخعوًٖاتەحفصرِاە هْز رةەةَاًءەعوٓە فخط حە هّٖاث.
ە-ٕوخظمە هًطؽصە هػٖاذٔەةًاەٕكحٔ::ەثانياً
 يًارغثە هعًنە إلرؽاديەوؾقًاەهوؾطوطەو إلحط ء تە هْ ردةەؾٔەإحازحُ. -١
 حهتٖـە هقْ عصە هًَّٖثەهوعًنە إلرؽادي. -٢
 إٔثە هخظ ياتەأسطىەحَظىەةخعوًٖات. -٣
 :(9) الوادة
ذقْقەوو حتاتە هػاودەيفاٍثەةًْحبە هقْ ٌٍٖە هَاؾضةەؾٔە إلفوٖىەو الحؿافٖاتە هصوهٖثە هًفادقە:ەأوالً

ەعوّٖا.
ەحخشضە هّٖاثە هخص ةٖطەهلًانەذقْقە هػاودەفتنە هًؤغػاتەو أليالٌە هػٖاذٖث.:ەثانياً
حًٖعّىاەيػىؤوهثەإذ ەأحطيەٍْعە هَؾاطە هػٖاذٔەذ حُەيٌەفتنەألثطەيٌەيؤغػثەغٖاذٖث،ەحمْنە:ەثالثاً

حلايًَٖاەعٌەحعْٕقەأيەسهكەأوەيشاهؿثەٍاحخثەعىٌە هعًىنە هًؾىخطكەهّىضهە هًؤغػىاتەحىؤديەإهىٓە
ە إلكط رەةاهػاود.



 

 16/8/2022 288ذمارة )العدد(   36  

 :(10) الوادة
ەحًَدە هَظطەؾٔە هصعاوىە هًصٍٖثەؾٔەيخالە هػٖاذثەو هؿفنەؾّٖاەيٌەفتنە هًرالىەـؿثە الغخعخال.:ەأوالً

ًَانـە هػٖاذٖثە هخٔەحلىەيطلىظً ەهوؾىطنث،ەيًّخّىاەذًإىثەحؤغعەؽعتثەؽطنثە هػٖاذثەؾٔە ه:ەثانياً
ە هػٖاحەو هًَانـە هػٖاذٖث.

 :(11) الوادة
يوْٖنەدَٕارەوالەحظٕىصەعوىٓەە(١,٠٠٠,٠٠٠)حعافبە هًؤغػثە هػٖاذٖثەةاإلػىقە هًؤفجەوةؼط يثەالەحقنەعٌە

يٌەِض ە هقىاٍْن،ەأوەە(٦)و هًادةەە(٥)يٌە هًادةەە(ثاٍٖاًە)يؤٍْٖەدَٕارەإذ ەساهؿجەأذمامە هؿقطةەە(٢,٠٠٠,٠٠٠)
ەفصيجەهوّٖاثەيعوْياتەووثاوـەػٖطەـرٖرثەهؼطضە هرفْلەعوٓە إلحازة.

 :(12) الوادة
ە(٢٠٠,٠٠٠)ياوىثەأهىؽەدَٕىارەوالەحظٕىصەعوىٓەە(١٠٠,٠٠٠)حعافبە هًؤغػثە هػٖاذٖثەةؼط يىثەالەحقىنەعىٌە:ەأوالً

ەياوخٔەأهؽەدَٕارەعٌەلنەْٕمەحكسٖطەعٌەحخصٕصەإحازةە هعًن.
ە(٦٠)يٌەِضهە هًادة،ەإذ ەيلجەيصةەحظٕىصەعوىٓەە(أوالًە)ؾلًىەعٌەؾطضە هعقْةثە هْ ردةەؾٔە هؿقطةە:ەانيراًًث

غخٌٖەْٕيًاەعوٓەعصمەحخصٕصەإحىازةە هًؤغػىثە هػىٖاذٖثەدونەعىضرەيؾىطوعەةعىصەإٍىض رِاەٕؤحىنە
صةەالەحقنەثىثثەأؽّط،ەوعَصە الغخًط رەعوٓەعصمە الهخظ مەحؤحنەإحازحّاەهًە(٣)حخصٕصەإحازحّاەهًصةە

ەغَثەو ذصة،ەوالەٕػًدەهّاەةاهعًنەسىلەِضهە هؿخطة.ە(١)عٌە
 :(13) الوادة

يوٖىىٍْٔەدَٕىىارەلىىنەيىىٌەە(٢,٠٠٠,٠٠٠)يوٖىىْنەدَٕىىارەوالەحظٕىىصەعوىىٓەە(١,٠٠٠,٠٠٠)حعافىىبەةؼط يىىثەالەحقىىنەعىىٌە
يىٌەە(٥)ٌە هًادةەيە(ر ةعاًە) هًؤغػثە هًخَازهثەو هًؤغػثە هًخَازهثەهّاەإذ ەحىە هخَازلەةًَّٖاەسىؾًاەهوؿقطةە

ەِض ە هقاٍْن.
 :(14) الوادة

ثىثىٌٖەْٕيىًاەوةؼط يىثەالەحقىنەعىٌەە(٣٠)حعافبە هًَهقثە هػٖاذٖثەةاإلػىقە هًؤفجەهًصةەالەحظٕىصەعوىٓە
ە(أوالًە)يوْٖنەدَٕىارەإذ ەساهؿىجەأذمىامە هؿقىطحٌٖەە(١,٠٠٠,٠٠٠)سًػًاوثەأهؽەدَٕارەوالەحظٕصەعوٓەە(٥٠٠,٠٠٠)
يٌەِض ە هقاٍْنەأوەفصيجەهوّٖاثەيعوْياتەووثاوـەػٖطەـرٖرثەهؼطضە هرفْلەە(٧)يٌە هًادةەە(ثاهثاًە)و

ەعوٓە إلحازة.
 :(15) الوادة
يىاوخٌٖەوسًػىٌٖەأهىؽەدَٕىارەوالەحظٕىصەعوىٓەە(٢٥٠,٠٠٠)ٕعافبە هًطؽصە هػٖاذٔەةؼط يثەالەحقنەعٌە:ەأوالً

يٌەِىض ە هقىاٍْنەأوەفىصمەە(٨)يٌە هًادةەە(أوالًە)سًػًاوثەأهؽەدَٕارەإذ ەساهؽەذمىە هؿقطةەە(٥٠٠,٠٠٠)
ەهوّٖاثەيعوْياتەووثاوـەػٖطەـرٖرثەهؼطضە هرفْلەعوٓە إلحازة.

ە(٢٥٠,٠٠٠)ياوىثەأهىؽەدَٕىارەوالەحظٕىصەعوىٓەە(١٠٠,٠٠٠)ٕعافبە هًطؽصە هػىٖاذٔەةؼط يىثەالەحقىنەعىٌە:ەثانياً
يٌەە(٨) هًادةەيٌەە(ثاٍٖاًە)ياوخٌٖەوسًػٌٖەأهؽەدَٕارەعٌەلنەيشاهؿثەهىهخظ ياتە هْ ردةەؾٔە هؿقطةە

ەِض ە هقاٍْن.
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 :(16) الوادة
ەيٌەِض ە هقاٍْن.ە(١٥)وە(١٤)وە(١٣)وە(١١) هْ ردةەؾٔە هًْ دەەعَصەحمط رە هًشاهؿاتە هؼط يثەيتوغەٕلاعؽ:ەأوالً

يىٌەِىضهەە(أوالًە)إذ ە غخًطە هًشاهؽەعوٓە هًشاهؿاتە هْ ردةەؾىٔە هًىْ دە هًؾىارەإهّٖىاەؾىٔە هؿقىطةە:ەثانياً
ەإحازحُەهًصةەيؤفخثەأوەحوؼٓ. هًادة،ەحْفؽە

 :(17) الوادة
ٕخًخوەروٖعە هّٖاثەأوەيٌەٕشْهُەغىوهثەؾىطضە هعقْةىاتە هىْ ردةەؾىٔەِىض ە هقىاٍْنە غىخَادً ەإهىٓە:ەأوالً

ەحْـٖثەهخَثەحؾموّاە هّٖاثەأوە هًصٕطٕثە هعايثەهّض ە هؼطض.
هًرمًثە إلد رٕثەةًْحبەحشلوەفط ر تەؾطضە هعقْةاتەةًْحبەأذمامەِض ە هقاٍْنەهوهعٌەأيامە :ەثانياً

ەثىثٌٖەْٕيًاەيٌەحكرٕزەحتوٖؼّا.ە(٣٠)أذمامەفاٍْنەيخوعە هؾْرىە هَاؾضەؾٔە إلفوٖىەسىلەيصةە
 :(18) الوادة

الەٕرْلەؾىطضە هعقْةىاتە هىْ ردةەؾىٔەِىض ە هقىاٍْنەدونەؾىطضەأيەعقْةىاتەأسىطىەو ردةەؾىٔەفىاٍْنە
ە هعقْةاتە هَاؾضەؾٔە إلفوٖى.

 :(19) الوادة
يقص رەرغىەيىَدەوحخصٕىصەإحىازةەيًارغىثەعًىنە هًؤغػىاتەو أليىالٌە هػىٖاذٖثەو هًطؽىصەەٕرصد:ەأوالً

ە هػٖاذٔەةَظامەٕفصرهەيخوعە هْزر ء.
يىٌەە(أوالًە)ثىثٌٖەيٌە هًاوثەيٌەيقص رە هْ رد تە هًخرفوثەةًْحبە هؿقطةەە%(٣٠)حشفؿەٍػتثە:ەثانياً

ەِضهە هًادةەألػط ضەحهْٕطە هقهاعە هػٖاذٔ.
 :(20) الوادة
دەؽطوطەويْ ـؿاتەوحشففاتە أليالٌە هػٖاذٖثە هًؾًْهثەةكذمامەِىض ە هقىاٍْنەةخعوًٖىاتەيىٌەحرص

ەفتنە هْز رة.
 :(21) الوادة

ٕخىەإنؿاءە ألر كٔە هظر عٖثەهوًؾارٕوە هػٖاذٖثەؾٔەكْءە هقْ ٌٍٖە هَاؾضةەؾىٔە إلفوىٖىەةعىصەعىصمەە:أوالً
ەيًاٍعثەوز رةە هظر عثەو هًْ ردە هًاوٖثەهؼطضەحَؿٖضە هًؾارٕوە هػٖاذٖث.

ةاغخثَاءە ألر كٔە هظر عٖث،ەهوْز رةەةاهخَػٖـەيوە هْز ر تەذ تە هعىفثەحشفٖؿەإٔثەأرضەأسطىە:ەثانياً
ە ضەحَؿٖضە هًؾارٕوە هػٖاذٖث.ألػط

 :(22) الوادة
هًاهكە ألرضە هًًوْلثەيومًاەـطؾًاەإفايثە هًؾارٕوە هػٖاذٖثەةًْ ؾقىثە هّٖاىثەةًْحىبەأذمىامەِىض ە:ەأوالً

ە هقاٍْنەيوەيط عاةە هًْفوە هخؼط ؾٔەوؾٔەإنارەغٖاغثەحًَٖثە هقهاعە هػٖاذٔەؾٔە إلفوٖى.
،ە٢٠٠٨هػَثەە(١) هًًوْلثەهوصوهثەو غخثَاًءەيٌەأذمامە هقاٍْنەرفىەذـە هخفطوەؾٔە ألر كٔەهفاذبە:ەثانياً

 ألرضەەيػىاذثەيخًىنەيىٌە هًاوىثيٌەەعؾطٌٕە%(٢٠)ەحخخاوزعوٓەيػاذثەالەەإفايثەيؾطوعەغٖاذٔ
ةَاءەعوٓەنوتُەو فخىط حە هّٖاىثەةعىصەعىصمەيًاٍعىثەوز رةە هظر عىثەو هًىْ ردە هًاوٖىثەويْ ؾقىثەيخوىعە

ەيقص رِاەةخعوًٖاتەيٌەفتنەوزٕطە هًاهٖثەو الفخفادەةاهخَػٖـەيوە هْزٕط. هْزر ء،ەيقاةنەأحطةەٕرصدە
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ە%(٥٠)سًػثەدوًٍاتەحرْٕنەٍػتثەە(٥)هفاذبەذـە هخفطوەؾٔە ألرضە هخٔەحقنەيػاذخّاەعٌە:ەثالثاً
سًػٌٖەيٌە هًاوثەيٌەيػاذثە ألرضەإهٓەيؾطوعەغٖاذٔەةاهؾطوطەو إلحط ء تەذ حّاە هْ ردةەؾٔە

ە هتٖاٖث.ە هًرًٖاتە ههتٖعٖثەو الهخظ يات هخظ يُەةاهرؿاظەعوٓەەؽطٕهثضهە هًادةەيٌەِە(ثاٍٖاًە) هؿقطةە
 :(23) الوادة
ەهوّٖاثەإٕخارە ألر كٔە هًشففثەهألػط ضە هػٖاذٖثەهوًؾارٕوە هػٖاذٖثەذفطً .ە:أوالً

ە:ثانياً
ەذ تە هخّىىاتەنطٕىىـەعىىٌەيػىىتقاًەەو هًرىىصدة،ە هػىىٖاذٔإٕخىىارە ألرضەو هًؾىىطوعەەعقىىصەيىىصةەحرخػىىب -١

إللًالەأوەحطيٖىە هًؾىطوع،ەوحػىخْؾٓەأحىطةەيىصةەإلًىالە هًؾىطوعەە هخاهٔە هْٖم،ە عختارً ەيٌە هعىفث
 عوٓە ألرض.

 إذ ەحَازلەـاذبە هًؾطوعەعٌەيؾطوعُەأوەهىەٕطػبەؾٔەحخصٕصەعقصه،ەٕخىەإٕخارهەةاإلٕخارە هعؤَ. -٢
٣-  

ٖاذٖثە هخٔەحقنەيصحّاەؾًٖاەعص ەعقْدە هًػانرث،ەٕخْزەحًصٕصەعقْدەإٕخارە أليالٌەو هًؾارٕوە هػ -ەأ
سًعەعؾطةەغىَثەيىٌەفتىنە هّٖاىثەهًىطةەو ذىصة،ەؽىطٕهثەأنەالەحخخىاوزە هًىصةە ألـىوٖثەە(١٥)عٌە

سًعەعؾطةەغىَث،ەوإعىادةەحقىصٕطە هتىصلە هرقٖقىٔەةًْحىبە إلحىط ء تەە(١٥)و هًصةە هًًصدةەيعًاە
 .٢٠٢١هػَثەە(١) هْ ردةەؾٔە هقاٍْنەرفىە

ەةَاًءەعوٓە فخط حە هّٖاثەوةًْ ؾقثە هْزٕط.ەحرصدەيصةەويقص رە هتصلەوؽطوطە هخًصٕص -ەب
 :(24) الوادة
 :أوالً
حَظطە هّٖاثەعىٌەنطٕىـەهخَىثەحرىصدەحؾىمٖوّاەةخعوًٖىاتەحفىصرِاە هىْز رةەهّىض ە هؼىطض،ەؾىٔەنوىبە -١

 هًػخكحطە هضيەٕػخثًطەغٖاذًٖاەعوٓەأيْ لە هصوهثەةعقصەؾٔە هًَانـە هَايٖثەوالەحرقىـەيؾىطوعُەيىاە
  ألحطة.ەـطوەعوُٖەوٕهوبەإعؿاوُەيٌ

إذ ەحْـوجە هوخَثەةعصە هخقٖٖىەإهٓەأنە ههوبەٕخلًٌەؽططە إلعؿاء،ەحقْمەةافخط حە إلعؿاءەيٌە ألحطةە -٢
 إهٓە هْزٕط.

ٕقىطرە هىْزٕطە إلعؿىاءەهًىصةەيرىىصدةەؾقىمەالەحظٕىصەعوىٓەغىىَخٌٖەهخرقٖىـە هًفىورثە هعايىثەو هخًَٖىىثە -٣
  هػٖاذٖثەؾٔە هًَانـە هَايٖث.

 رةەحًصٕىصەيىصةەعقىْدە هًؾىارٕوە هػىٖاذٖثە هًىكحْرةەؾىٔە هقىطى،ەإذ ەهىىەهوّٖاثەةعصەيْ ؾقثە هىْز:ەثانياً
ياوثەيٌە هًاوثەيىٌە هًؾىطوعەە%(١٠٠)ٕخرقـەرأغًالە هًؾطوعەسىلەيصةە إلٕخارەةعصەحَؿٖضەٍػتثە

ەوؾقًاەهصر غثە هخصوىە الفخفادٕث.
 :(25) الوادة
ٕرـەهوؾشؿە هضيەٕشفؿەهُەأرضەةتصل،ەةٖوە هًؾىطوعەأوە هًمىانە هػىٖاذٔە هًقىامەعوّٖىاەةعىصەە:أوالً

ياوثەيٌە هًاوثەةصونە ألرضەإهٓە هؼٖطەةًْ ؾقىثە هّٖاىثەوةؾىططەزٕىادةەٍػىتثەە%(١٠٠)إلًاهُەةَػتثە
ەعؾطٌٕەيٌە هًاوثەيٌە ألحطةە هػَْٕثەهألرض.ە%(٢٠)
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إذىصىەوسًػىٌٖەيىٌە هًاوىثەيىٌەە%(٥١)لًوىْ ەؾىٔە ألفىنەألـرابە هًؾارٕوە هػىٖاذٖثە هىضٌٕەأە:ثانيراًً
ەيؾارٕعّىەإدسالەؽطٕكەيعّىەهؼطضەإلًالە هًؾطوع.

 -ًصدر الوزًر بناًء على اقتراح الهٌئة تعلٌهات لتنظٌم نا ًأتي: :(26) الوادة
ەيط فتثەوحؿخٖؼە هًؤغػاتە هػٖاذٖث.:ەأوالً

ە هػٖاذٔەؾٔە هقهاعە هعامەو هشاصەو هًشخوم.ؾخدە هًعاِصەو هًط لظە هشاـثەةاهخصرٕبە:ەثانياً
ەيَدەإحازةە هًؾارٕوە هػٖاذٖثەةًْحبەٍظامەحْزٕوە هْفجەةاهخعاونەيوەوز رةە هًاهٖثەو الفخفاد.:ەثالثاً
ەإعص دە هصهٖنە هػٖاذٔ.:ەرابعاً

ەحرصٕصەأوفاتەةصءەو ٍخّاءە هؿعاهٖاتەو هَؾاناتە هػٖاذٖثەؾٔە أليالٌە هػٖاذٖث.:ەخامساً
 :(27) الوادة
حمْنە هًؾىارٕوەو هًؤغػىاتە هػىٖاذٖثە هخىٔەحقىوەكىًٌەحفىَٖؽە الغىخثًارە هػىٖاذٔەيؾىًْهثە:ەأوالً

ەةاإلعؿاء تە هًقطرةەهًؾارٕوە الغخثًارەةًْحبە هقْ ٌٍٖە هَاؾضةەؾٔە إلفوٖى.
  هًَّث.يٌەِضهە هًادةە هطغْياتە هشاـثەةًًارغثەە(أوالًە)الەحؾًنە إلعؿاء تە هْ ردةەؾٔە هؿقطةە:ەثانياً
 :(28) الوادة

حػعًاەوأرةعٌٖەيٌە هًاوثەيٌەرأغىًالەە%(٤٩) هًػاًِثە هًشخوهثە هتاهؼثەە(ویَؾکس)حػخنەأغّىەؽطلثە
 هؾطلثەو هًػىخوثەةاغىىەوز رةە هًاهٖىثە هعط فٖىث،ەةاغىىە هىْز رةەدونەةىصلەوحعؿىٓەٍقىنە هخػىخٖنەيىٌە

ە هلط وبەو هطغْيات.
 :(29) الوادة

ەعوٓە فخط حە هّٖاث،ە هخعوًٖاتە هىزيثەهخػّٖنەحَؿٖضەأذمامەِض ە هقاٍْن.ەٕفصرە هْزٕط،ەةَؿػُەأوەةَاءًە
 :(30) الوادة

 عوٓە هخّاتەذ تە هعىفثەحَؿٖضەأذمامەِض ە هقاٍْن.
 :(31) الوادة

 الەٕعًنەةَؿەأيەفاٍْنەأوەفط رەٕخعارضەوأذمامەِض ە هقاٍْن.
 :(32) الوادة

ە.(وفاووەلْردغخان) هطغًٖثەَٕؿضەِض ە هقاٍْنەيٌەحكرٕزەٍؾطهەؾٔە هخطٕصةە
 األسباب الوْجبت

يوە ألسضەةَظطە العختارەأًِٖثە هػٖاذثەؾٔەحَْٕوەيفادرە هْ رد تەؾٔە إلفوىٖى،ەويىاەهّىاەيىٌەأةعىادەؾىٔە
حعطٕؽە هّْٕثە هرلارٕثەو هخط ثٖثەو هثقاؾٖثەو هًمخػتاتە هًعًارٕثەهؾعبەلْردغىخان،ەوهوخكلٖىصەعوىٓە

 غىخط حٖخٖثەو كىرثەهخؿعٖىنەفهىاعە هػىٖاذثەويػىاًِخّاەؾىٔەەأًِٖثە هخشهٖمەو هعًنەعوىٓەحهتٖىـ
  هخًَٖثە الفخفادٕثە هْنَٖث،ەؽطعەِض ە هقاٍْن.

 ًیچـيـرڤـاى بـارزاًــی
 ردسـتـاىْرئیس إللین كـ

 أربیـــــل
4/8/2022 
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 جوِْريت العراق
 إللين كْردستاى

ەالرئيس
 2022( لسٌت 17رلن ) لرار

هقىاٍْنەرواغىثەإفوىٖىەلْردغىخانەە( هعاؽطة)يٌە هًادةەە( والًە)هوفىذٖاتە هًًَْذثەهَاەؾٔە هؿقطةەەوؾقاًە
ە(١٠)عوٓەياەؽطعُەةطهًانەلْردغخانەؾىٔەحوػىخُە العخٖادٕىثە هًىطفىەەوةَاءًە هًعصل،ەە٢٠٠٥هػَثەە(١)رفىە

ە،ەفطرٍاەإـص ر:ە٢٠٢٢\٦\٢٩ةخارٕزە
 2022( لسٌت 10الماًْى رلن )

 العراق  -لاًْى التعديل األّل لماًْى الٌفط ّالغاز إلللين كْردستاى 
 2007( لسٌت 22رلن )

 ( 1) الوادة
ە-يٌە هقاٍْن،ەوحقطأەعوٓە هْحُە آلحٔ:ە( هط ةعث)حعصلە هًادةە

 الهادة الرابعة:
ە-ٕؾمنە هًخوعە إلفؤًٖەعوٓە هْحُە آلحٔ:ە:أوىً 
ەروٖػًا.ە-روٖعەيخوعە هْزر ءەە-١
ەٍاوتًاەهوطوٖع.ە-روٖعەيخوعە هْزر ءەٍاوبەە-٢
ەعلًْ .ە-وزٕطە هثطو تە ههتٖعٖثەە-٣
ەعلًْ .ە-وزٕطە هًاهٖثەو الفخفادەە-٤
ەعلًْ .ە-وزٕطە هخشهٖمەە-٥
ەعلًْ .ە-روٖعەدْٕ نەيخوعە هْزر ءەە-٦

ٕخخًوە هًخوعە إلفؤًٖەةرلْرەأػوتٖثەأعلىاوُ،ەوٕفىصرەفط ر حىُەةكلثطٕىثەأـىْ تە هراكىطٌٕ،ەە:ثانٌاً 
ەَصەحػاويە ألـْ تەٕطحدە هخاٍبە هضيەـْتەيعُە هطوٖع.وع
 عوٓە هخّاتەذ تە هعىفثەحَؿٖضەأذمامەِض ە هقاٍْن.: (2) الوادة
 الەٕعًنەةَؿەأيەفاٍْنەأوەفط رەٕخعارضەوأذمامەِض ە هقاٍْن.: (3) الوادة
 .(لْردغخانوفاووە)َٕؿضەِض ە هقاٍْنەيٌەحكرٕزەـصورهەوَٕؾطەؾٔە هخطٕصةە هطغًٖثە: (4) الوادة

 األسباب الوْجبت
 هعىط ق،ەوحرصٕىصەآهٖىثەە-ةؼٖثەإعادةەحَظٖىەحؾمٖنە هًخوعە إلفؤًٖەهوَؿمەو هؼازەؾٔەإفوٖىەلْردغخانە

ەؽطعەِض ە هقاٍْن. ٍعقادهەو هخفْٕجەؾُٖ،ە
 ًیچـيـرڤـاى بـارزاًــی

 ردسـتـاىْرئیس إللین كـ
 أربیـــــل

9/8/2022 


