بةناوى خوداى بةخشهدةو ميورةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردشتان ـ عيَراق
ثػت بةضنت بة حوكٌى ًاددة (/121يةكةَ) هة دةضتووزى عيَساقى ٓةًيػةةيى و ًةاددة ()1/56
ىى 1992ى ٓةةًوازكساو و هةضةةز وةةوةى كةة
هة ياضاى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ ذًازة ()1ى ضةاه
وةجنوًةُى وةشيساُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ة عيَساق بةزضاوى خطتووة ،ثةزهةًاُى كوزدضتاْ ة عيَساق
هة داُيػتِى واضايى ذًازة ()24ى زؤذى  2111/5/31بسِيازى داُاُى وةَ ياضايةيدا

ماددةى يةكةم:

ياشاى ذمارة ( )6ى شالَى 1022
ياشاى بودجةى هةريَنى كوردشتان ـ عيَراق بؤ شالَى 1022
بةشي يةكةم
داهةتةكان

ىى دازايةةى ()2111ى ٓةةةزيٌَى كوزدضةةتاْ ة عيَةةساق بةةة بةةسِى
دآاتةةةكاُى بودىةةةى ضةةاه
(ً 1233863111ويةة)ْ) دواشدة تسيويةة)ْ و ضةةىَ ضةةةد و ٓةغةةتا و غةةةؽ ًويةةاز ديِةةاز
دةخةًىويَِدزيَت ،بة طويَسةى وةوةى كة هةَ خػتةي داديَت زووْ كساوةتةوة:
ذ

ُاوُيػةةةةةةةاْ

بةةةةةةةسِي ثةةةةةةازة

.1

ىى
بةغى ٓةزيٍَ بة طويَسةى ياضاى بودىةى طػتى فيةدزاه
ىى دازاي ()2111
ك)ًازى عرياق ب) ضاه

.2

دآاتى بة كسدةُةى بةدةضةت ٓةاتوو هةة دةزواشةكةاُى
ىى  2111كةة
ضِووزى ٓةةزيٌَى كوزدضةتاْ بة) ضةاه
دووبازة هة ضوازضيَوةى بودىةى ٓةةزيٌَى كوزدضةتاْ
تةزخاْ كساوةتةوة ،وةويؼ بة طويَسةى بسِطةى ضيَيةَ هة
ىى
ًةاددةى ( )25هةة ياضةاى بودىةةى طػةتى فيةدزاه
ىى دازايى .2111
ك)ًازى عرياق ب) ضاه
ىيَِساوي فسؤغتِى وشةى كازةبا هة ٓةزيٌَدا.
دآات خةًو

(ً 1131813111ويةةةةة)ْ)
ياشدة تسيوي)ْ و ضةد و ٓةغتا
ًوياز ديِاز.
(ً 315وياز) ضىَ ضةد و ثيَِج
ًوياز ديِاز.

.4

ىيَِسا و بةةةة دآةةةات دةزواشة
دآةةةاتى طػةةةي خةةةةًو
ى .2111
ضِووزيةكاُ ضاه
بسِة ثازةى ثرتؤ دؤالز بةةطويَسةى بسِطةةى ضةوازةَ هةة
ىى
ًةاددةى ( )25هةة ياضةاى بودىةةى طػةتى فيةدزاه
ىى دازايى (.)2111
ك)ًازى عرياق ب) ضاه

.3

.5

1

(ً 151وياز) ضةةد و ثةةجنا و
يةن ًوياز ديِاز.
(ً 411وياز) ضواز ضةد ًوياز
ديِاز.
(ً 351وياز) ضىَ ضةد و ثةجنا
ًوياز ديِاز.

بةشى دووةم
خةرجى و كورت هيَهان
ماددةى دووةم:
ىى دازايى ( )2111بةسِى (  )133951.671ضةيَصدة تسيوية)ْ و ُة)
يةكةَ :ب) خةزىييةكاُى ضاه
ضةد ثةجنا ًوياز غةضةد و حةفتا ًوي)ْ ديِةاز تةةزخاْ دةكسيَةت و بةةَ ىة)زةؽ دابةةؽ
دةكسيَت:
 -1بسِى (ً 3.852.111وي)ْ) ضىَ تسيوية)ْ و ٓةغةت ضةةد و ثةةجنا و دوو ًويةاز ديِةاز بة)
خةزىى ثسؤذةكاُى وةبةزٓيَِاْ.
 -2بسِى ( )298دوو ضةدو ُةود و ٓةغتا ًوياز ديِاز ب) واوةداُلسدُةوة و طةغةةثيَداُى ثةسِؤذةى
ٓةزيٌَةةةكاْ و ثازيَصطاكةةاْ و هةضةةةز ثازيَصطازيػ ةة ثالُةةى واوةداُلسدُةةةوةى ثازيَصطةةا و قةةةشا و
ُاحيةكاُى ضةز بةو كة هةاليةْ وةجنوًةُى ثازيَصطاوة ثةضِدكساوة ثيَػلةؽ بةة وةشازةتةى ثالُةداُاْ
ىيَتةوة و ثةضِدى بلات بة ًةزىىَ زةضاوى وةو ُاوضاُة بلات كةة هةةُاو
بلات ب) وةوةى هيَى بل)ه
ثازيَصطادا شياتس تووغى شياْ ٓاتووْ و ذًازةى داُيػتواُيػى.
 -3بسِى ( )543111ثةجنا و ضواز ًوياز ديِاز ب) خةزىييةكاُى وةجنوًةُى دادوةزى.
 -4بسِى ( )740111حةفتا و ضواز ًوياز ديِاز ب) خةزىييةكاُى ثةزهةًاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ.
دووةَ :كوزت ٓيَِاُى بةزثالْ بة ( )135643296يةن تسيوي)ْ و ثيَةِج ضةةد و غةضةت و ضةواز
ًوياز و دوو ضةد و ُةوةد و غةؽ ًوي)ْ ديِاز .وةَ كوزت ٓيَِاُةؽ هةةو بةغةة ثازةيةةى
ىدا بة) ثاضةةواُاُ
وةشازةتى ثيَػٌةزطة ثسِ دةكسيَتةوة ،كة هة بودىةى وةطةزِخطتِى فيدزاه
ٓةزيٍَ هة ُيَو بسِة ثازةى وةشازةتى بةزطسيى عرياقى فيدزايَ بة طةويَسةى ياضةاكاُى بودىةةى
ىُى دازايى ( 2117تا  )2111تةزخاْ كساوْ.
ى ب) ضاال
طػتى فيدزاه
ماددةى شيَيةم:
يةكةَ :داغلاُدُى زيَرةى  %11هة ك)ى بودىةي وةطةزِخطنت كة بسِةكةى ً 989ويةاز و 671
ًوي)ْ ديِازة و ب) وةَ اليةُاُةى خوازةوة دةطواشزيَتةوة:
ىٌةتى دزوضت كسدُى قوتااخاُة هةة
 -1بسِي ( )151ضةد و ثةجنا ًوياز ديِاز ب) بةزدةواًوووُى ٓةه
ٓةزيٌَدا.
 -2بسِي ( )311ض َ ضةد ًوياز ديِاز ب) وةوةى اخسيَتة ضةز بودىةى وةبةزٓيَِاْ بة) بةةٓيَصكسدُى
ثسِؤذة ثيَػِيازكساوةكاْ كة زيَرةى هة  %11ى تيَضووى طػتى ثسِؤذةكةةى بة) تةةزخاْ كةساوة و
بةضةز ثازيَصطاكاُى ٓةزيٌَدا بةطويَسةى زيَرةى داُيػتواُياْ دابةؽ دةكسيَت.
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 -3بسِى ( )111ضةد ًوياز ديِاز ب) ثػتطريى ثسِؤذة خصًةتطوشازييةكاُى قةشا و ُاحيةة ضةِووزيية
شياْ هيَلةوتووةكاْ و وةواُةى هة زابسدوودا ك)ضياْ ث َ كساوة ،بةًةةزىىَ اخسيَتةة ضةةز بودىةةى
طةغةثيَداُى ثازيَصطاكاْ بةطويَسةى ضسِى داُيػتواُياْ.
 -4بسِى ( )71حةفتا ًوياز ديِاز ب) ثػتطريى ثسِؤذة خصًةتطوشازييةكاُى ُاوضة دابسِيَِدزا و كيَػة
هةضةزةكاْ و وةشازةتى ثالُداُاُى ٓةزيٍَ بةدواداضووُ ىيَوةىيَلسدُى دةكات.
 -5بسِى ( )21بيطت ًوياز ديِاز ب) دزوضت كسدْ و ُ)ذةُلسدُةوةى داًةشزاوة وةزشغييةكاْ و
ثػتطرييى كةزتى وةزشؽ هة ٓةزيٌَدا.
ىورازدُةةكاُى
 -6بسِى ( )35ض و ثيَِج ًوياز ديِاز ب) ثسِكسدُةوةى خةزىييةكاُى وةجناًةداُى ٓةه
وةجنوًةُى ثازيَصطا و قةشا و ُاحييةكاُى ٓةزيٍَ.
دووةَ :وةو بسِةى كة دةًيَِيَتةوة كة ( )3140671ض َ ضةدو ضوازدة ًوياز و غةؽ ضةد و حةةفتا
ًوي)ُة بةَ غيَوةيةى خوازةوة دابةؽ دةكسيَت:
 -1شيادكسدُى ثيَػيِةى ٓاوضةزطريى هة ( )205دوو ًوي)ْ و ُيوةوة ب) ( )5ثيَِج ًوي)ْ ديِاز.
 -2شياد كسدُى ثيَػيِةى خاُووبةزة هة ( )15ثاُصة ًوي)ْ ديِازةوة ب) ( )21بيطت ًوي)ْ ديِاز.
ىةةى
ىةى كةضةكاُى ث)هيظ و واضايؼ و ٓيَصةكاُى واضايػةى ُةاوخ) (دةزًاه
 -3شيادكسدُى دةزًاه
خوازدْ) ب) ( )211دوو ضةدو دة ٓةشاز ديِاز ًاُطاُة.
ىيةتى هة ( )75حةفتا و ثيَةِج ٓةةشازةوة بة)
 -4شيادكسدُى تةزخاْ كساوى ت)زِى ضاوديَسى ك)ًةال
( )151ضةد و ثةجنا ٓةشاز ديِاز ًاُطاُة.
ى و ثيػةضاشى.
 -5بةٓيَص كسدُى قةزشةكاُى ٓةزدوو باُلى كػتوكاه
 -6ثيَػيِةى ٓاوضةزطريى كة ( )5ثيَِج ًوية)ْ ديِةازة بةة كوزِوكضةى غةةٓيد و وةةُااي كةساوة
دةدزيَت و هيَياْ وةزُاطرييَتةوة.
ماددةى ضوارةم:
وةشازةتى دازايى و وابووزي ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ة عرياق ،وةزكى دابني كسدُةى ثةازةى وةشازةت و
ويدازةكاْ بة طويَسةى دآاتى دازايى بةز دةضت ،دةطسيَتة وةضت).
ماددة ثيَهجةم:
يةكةَٓ :ةًوو دآاتى وةو فةزًاُطاُةى كة هة ُاوةُدةوة ثازةياْ ثىَ دةدزيَت ،بة دآاتى ك)تايى بة)
طةجنيِةى طػتى ت)ًاز دةكسيَت.
دووةَ :بةدةز هة حوكٌى بسِطةى (يةكةَ)ى ضةزةوة ،هةضةز وةشيسى دازايى و وابووزيية:
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 -1شياد كسدُى بسِى دآاتةكاُى ًاُطاُة كة وةشازةتةى تةُدزوضةتى بةة ٓةةًوو فةزًاُطةكاُييةةوة
وةدى دةٓيَِيَت ،ب) ضةز بودىةى وةو وةشازةتة ،بة ًةبةضتى كسِيِى داودةزًاْ و وة ٓاُا ٓاتِى
خةزىييةكاْ بة ٓةًوو ى)زةكاُيةةوة بةة طةويَسةى خواضةتى وةشازةت كةة خػةتةى دآةاتى
ىدا بيَت.
وةدةضت ٓاتووى كسدةُى هةطةه
 -2شياد كسدُى بسِى دآاتى ًاُطاُة كة وةشازةتةى كازةبةاى بةة ٓةةًوو فةزًاُطةكاُييةةوة وةدى
دةٓيَِيَت ،ب) ضةز بودىةى وةشازةت ،ب) ًةبةضتةكاُى ثةزةثيَةداْ و باغةرت كسدُةى ت)زِةكةاُى
ىدا بيَت.
كازةبا بة طويَسِةى خواضتى وةشازةت ،كة خػتةى وةدةضت ٓاتووى كسدةيى هةطةه
ماددةى شةشةم:
وةو بسِة ك)ًةكاُةى ثيَػلةؽ دةكسيَّ بة وةشازةتةكاْ و وةو فةزًاُطاُةى طسيَدزاوى وةشازةت ُني،
هة ثاؽ قووويَ كسدُياْ هة اليةْ وةشيسى دازايى و وابووزييةةوة ،وةن دآةاتى ك)تةايى بة) طةجنيِةة
ت)ًاز دةكسيَّ ،بة ًةزىيَم وةشيسى دازايى و وةابووزى هةة ضوازضةيَوةى بودىةةى وةشازةت يةاْ
اليةُاُى طسىَ ُةدزاو بة وةشازةت تةزخاُى بلاتةوة ،بةة ًةبةضةتى وةةوةى هةةو خواضةتةدا خةةز
بلسيَت كة هة ثيَِاويدا بةخػساوة.
بةشى شيَيةم
(دةشةالَتةكان)
ماددةى حةوتةم:
يةكةَ :خةز كسدْ هة ثػتيواُةى حيطاباتى ضةزةكى (بةخػةني ،بةازوبوو ،خةةزىى ثسؤذةكةاُى
وةبةزٓيَِاْ) دةبيَت ،وةويؼ هة اليةةْ وةشازةتةى دازايةى و وابووزييةةوة هةة ضوازضةيَوةى
بودىةى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ة عرياقدا.
ىتى خةز كسدُى زاضتةوخ) هةبةةز زؤغةِايى تةةزخاْ
دووةَ :وةجنوًةُى وةشيساْ ب)ى ٓةية دةضةال
ىُةياُدا ،بة وةشيساْ و ضةزؤكى اليةُاُى طسىَ ُةدزاو بة
كساو هة ضوازضيَوةى بودىةى ضاال
وةشازةت و بسيلةةازى وةشازةتةةةكاْ و بةزِيَوةبةةةزاُى طػةةتى و بةزِيَوةبةةةزاْ و ضةةةزؤن
يةكةكاُى ويدازى بدات ،وةًةؽ بة طويَسةى بسِيازيَلى وةجنوًةْ دةبيَت كة ب) وةو ًةبةضةتة
دةزضووة و وةجنوًةُِيؼ ب)ى ٓةية بة طويَسةى ٓةهوًةةزىى بةزذةوةُةديى طػةتى و ثيةادة
ىتاُةى كة دزاوْ ،دةخػيَِدزيَتةوة.
كسدُى بِةًاى الًةزكةشى ،ضاو بةو دةضةال
ماددةى هةشتةم:
يةكةَ :ضةزؤكى ثةزهةًاْ ب)ى ٓةية هة ُيَو ثػتيواُةى تايوةت بة ثةزهةًاُدا طويَصاُةوة بلات.
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دووةَ :ضةزؤكى وةجنوًةُى دادوةزى ب)ى ٓةية هة ُيَو ثػتيواُةى تايوةت بة وةجنوًةةُى دادوةزيةدا
طويَصاُةوة بلات ٓةزوةٓا ب) ٓةية زاضتةوخ) خةز بلات.
ضيَيةَ :وةشيسى ثةالْ داُةاْ بةة ثػةت بةضةنت بةة خواضةتى وةشازةتةى ثةيوةُديةداز ،بة)ى ٓةيةة
طويَصاُةوةى ثيَويطت بلات ب) ثسؤذةكاُى وةبةزٓيَِاْ هة ُيَو بودىةةى وةبةةزٓيَِاُى وةةزىَ
كساو ( زاضتيَِدزاو) ب) ٓةًاْ وةشازةت و هة ضةِووزى يةةن ثازيَصطةادا ،هةةَ بازةيةغةةوة
وةشازةتى دازايى و وابووزى واطاداز بلاتةوة.
ضوازةَ :وةشازةتى دازايى و وابووزى بة ٓةًآةُطى هةطةيَ وةشازةتى ثةالْ داُةاْ و وةشازةتةةكاُى
ثةيوةُديداز ،ب)ى ٓةية طويَصاُةوةى ثيَويطت بلات ب) ثسؤذةكةاُى وةبةةزٓيَِاْ هةة ُيَةواُى
وةشازةتةكاُدا و هة ضِووزى يةن ثازيَصطةا يةاْ قةةشادا و هةة ُيَةو بودىةةى وةةزىَ كةساو
(زاضتيَِدزاو) ى وةبةزٓيَِاُدا.
ماددةى نؤيةم:
ىتةى ٓةية ،طويَصاُةوة هةة ُيَةواْ ثػةتةواُةكاُى يةةن
يةكةَ :وةشيسى دازايى و وابووزى وةو دةضةال
دةزواشةدا بلات ،بةدةز هة بةغى ًووضة كةة دةكةسىَ بة)ى بطويَصزيَتةةوة و ُةاكسىَ هيَةى
بطويَصزيَتةوة.
دووةَ :وةشيسى دازايى و وابووزى ب)ى ٓةية طويَصاُةوة هة ُيَواْ ثػتواُةى دةزواشةكاُى بودىةةدا
بلات ،بة ًةبةضي دابني كسدُى تواُاى خةز كسدْ ب) وةو فةزًاُطاُةى بسِياز دةدزيَت هة
وةشازةتيَم ىيا بلسيَِةوة و بدزيَِة ثايَ وةشازةتيَلى ديلةةوةو ،وةشيةسى تايوةةةُةديؼ بة)ى
ٓةية هة ُيَو يةن بةؽ و يةن يةكةى خةز كسدُدا ،طويَصاُةوة بلات.
ضيَيةَُ :ابىَ طويَصاُةوة هة ُيَواُى ثازيَصطاكاُدا بلسيَت ،هةوةى ثةيوةُةديى بةة تةةزخاْ كساوةكةاُى
واوةداْ كسدُةوة و ثةزةثيَداُى ثسؤذةى ٓةزيٌَةكاْ و ثازيَصطاكاُةوة ٓةية.
ماددةى دةيةم:
ىتى خةز كسدُى ٓةية بة بسِيَ كة هةة ( )351ضةىَ ضةةد و ثةةجنا
يةكةَ :وةشيسى تايوةةةُد دةضةال
ىت بةة ضةةزؤن
ىةةتيَم تيَجةةزِ ُةةكات ،ب)غةى ٓةيةة كةة دةضةةال
ًوي)ْ ديِاز ب) ٓةةز حاه
فةزًاُطةكاُى ضةز بة وةشازةتةكةى بدات ،كة بسِي تةا ( )251دوو ضةةد و ثةةجنا ًوية)ْ
ديِاز خةز بلةْ.
ىتى خةةز كسدُةى تةا ( )311ضةىَ
دووةَ :وةو ضةزؤن دةضتاُةى ضةز بة وةشازةتيَم ُني ،دةضةال
ىةتيَم ٓةية.
ضةد ًوي)ْ ديِاز شياتسياْ ُيية ب) ٓةز حاه
ضيَيةَ :هة يةكةَ و دووةًدا ،وةًاُةى داديَّ زةضاو دةكسيَّ:
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ىُة دةبيَةت و بة) وةةو
 -1خةز كسدْ بة طويَسةى ثػتةواُةى ثةضِد كساو هة بودىةى طػتى ضاال
ًةبةضتاُةى ب)ياْ ديازى كساوة.
 -2ثابةُد بووْ بةو ثػتةواُةى هة بودىةى طػتيدا تةزخاْ كةساوةُ ،اغةلسىَ خة) وا ثابةُةد بةة
خةز كسدْ بلسيَت ،بة شياتس هةوةى هة بودىةدا تةزخاْ كساوة.
ىت خةز كسدُ وةو بسِة ثازةيةي ٓةية كةة
ضوازةَ :وةشيسي كػتوكايَ و ضةزضاوةكاُ واو دةضةال
ى تةزخاْ كساوة تا هة كةات طوجنةاوداو بةٓةًآةةُط هةطةةيَ
ب) بازبووي(اعاُات) كػتوكاه
وةشيسي دازاي ووابووزي وة ٓاُاي ثيَداويطتييةكاُةوة بضيَت.
ماددةى يازدةم:
ىُة ب) يةن كةع هة دوو ًوي)ْ ديِةاز شيةاتس ُابيَةت و هةةُيَو بةسِة ثةازةى
ثاداغتى فةزًاُوةزاْ ضاال
تةزخاْ كساو هة بودىةدا و بة طويَسةى زيٌَِايى كة وةشازةتى دازايى و وابووزى دةزى دةكات.
بةشى ضوارةم
(ميالك)
ماددةى دوازدةم:
يةكةَ :وةشازةتى دازايى و وابووزى بة ٓةًآةُطى هةطةيَ وةشازةتةةكاُى دى وزدةكةازيى ًيالكةى
ىى ()2111ى دازايى زيَم دةخات و ثةضِدى دةكات هةبةز
داًودةشطاكاُى ٓةزيٍَ ب) ضاه
زؤغِايى تيَضووى ًووضةى ثةضِد كساو ب) ٓةزيٍَ كة دةكاتةة ( 253111بيطةت و ثيَةِ
ىى .2111
ٓةشاز ثوةى وةشياى)ى هة ُوىَ داُساو ب) ضاه
دووةَ :دةبىَ وةشازةتةكاْ و وةو اليةُاُةى طسيَدزاوى وةشازةت ُني ،ثوةكاُى ُويَى وةشياى هة ُيَةو
ىى ( ،)2111دادثةزوةزاُة دابةغةى ضةةز ثازيَصطةا و
ًيالكى داًودةشطاكاُى ٓةزيٍَ ب) ضاه
يةكة كازطيَسِيةةكاُى بلةةْ ،بةة طةويَسةى ذًةازةى داُيػةتوواْ و ،بةة ثيَةى وةةو بِةةًا و
زيٌَِايياُةى كة وةجنوًةُى وةشيساْ دةزيلسدووة تةا وةةو كاتةةى ياضةاى وةجنوًةةُى زاذةى
طػتى ٓةزيٍَ دةزدةضيَت و دةخسيَتة كازةوة ،هةطةيَ ثيَداُى وةوهةوييةت بة كوزِ و كضةاُى
غةٓيد و وةُااهلساواْ.
ضيَيةَ :وةشازةتةك اْ و اليةُاُى ُا طسيَةدزاو بةة وةشازةت ،ثةيوةضةت دةبةّ بةةوةى خػةتة بدةُةة
وةشازةتى دازايى و وابووزى كة بسيتى بيَت هة ذًةازةى فةزًاُوةةزاْ و ُةاو و ُاوُيػةاْ و
ىى  2111دا بةة طةويَسةى وةةو زيَراُةةى ثيَػةرت
ثوةى وةشيايياْ ٓ ،ة وةواُةةى هةة ضةاه
واًاذةياْ ثىَ كسا دادةًةشزيَّ هةطةيَ فةزًاُةكاُى تايوةت بة داًةشزاُدْ.
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ضوازةًَ :يالكة شيادةكاُى وةشازةتى دازايى و وابووزيى كة ( )4111ضواز ٓةشاز ثوةةى وةشياييةة
دةطواشزيَِةوة ب) ًيالكى وةشازةتةكاُى ثةزوةزدة و تةُدزوضةتى و ُةاوخ) و ُاوضةة كيَػةة
هةضةزةكاْ تةزةخاْ دةكسيَت.
ماددةى شيَسدةم:
يةكةَ :هة كاتى زةشاًةُةدى دةزبةسِيّ هةضةزطواضةتِةوةى زاذةى فةزًاُوةةز هةة فةزًاُطةيةةن هةة
فةزًاُطةكاُى ٓةزيٌَةوة ب) كةزتى تايوةت:
 -1وةشازةتى دازايى و وابووزى ُيوةى وةو ًووضةي كةة هةة فةزًاُطةة هيَةى طواضةرتاوةكة وةزى
دةطسيَت ،تا ًاوةى ( )3ضىَ ضايَ هة ًيَرووى طواضتِةوةكة هة وةضت) دةطسيَت بة ًةةزىيَم بةة
يةكجازةكى ثةيوةُديى هةطةيَ فةزًاُطةكةيدا بجضسِيَت.
 -2وةو فةزًاُطةيةى كة فةزًاُوةزةكةى ىلَ طواشزاوةتةوة ،وةوة ًووضةيةى ب) اليةُى كةزى تايوةت كةة
فةزًاُوةزةكةى ب) طواشزاوةتةوة بة طويَسةى وةوةى كة هة (يةكةَ)1/ى ضةةزةوةى وةةَ ًاددةيةةدا
ٓاتووة خةز دةكات.
 -3هةضةز وةشازةتى دازايى و وابووزية زيٌَِايى ثيَويطت ب) واضاْ ىيَوةىىَ كسدُةى حوكٌةةكاُى وةةَ
بسِطةية دةزبلات و ًةزىةكاُى ديازى بلات.
ىجػتى دآاتةكاُى ضةُدووقى دةشطاى خاُةُػةيِى و
دووةَ :هةضةز وةشازةتى دازايى و وابووزيية ثاه
ىيةتى بلات بة تةزخاْ كسدُى بسِيَم كة هةة ()%31ى وابووُةةى دزاوى
دةضتةبةزى ك)ًةال
ىى دازايةى ثيَػةوو هةضوازضةيَوةى تةةزخاْ كةساوى
دةشطاكة شياتس ُةبيَت ،هة ًةاوةى ضةاه
ىيةتيدا.
وةشازةتى كازوكازوبازى ك)ًةال
بةشي ثيَهجةم
حوكنة كؤتاييةكان
ماددةي ضواردةم:
يةكةَ :بةزدةواَ بووْ هة ىيَوةى َ كسدُ ثةسؤذةي بووذاُدُةةوة و ثةزةثيَةداُ تواُةا ًسؤييةةكاُ
كوزدضتاْ ،هة ثيَِاو ثيَطةياُدُ كاديساُ ثطج)ز هة بوازي ىياىيةادا كةة ٓةةزيٍَ ثيَويطةي
ثيَيياُة ،هة زيَ شةًاهة و ُيَسدة و تويَريِةوة و خوه ًةغقةوة بة ضةزثةزغتي دةضتةي بةا
كة بة ضةزؤكايةتي ضةزؤك وةجنوًةُ وةشيةساْ و ىيَطسةكةةي و وةشيساُة (ثةةزوةزدة،
خويَِدُ با و تويَريِةوةي شاُطي و ،ثالُةداُاْ) كةة بةة طةويَسةي ثةةيسِةوي ثةضةِدكساو
(زاضتيَِدزاو) هة اليةْ وةجنوًةُ وةشيساُةوة ثيَم ٓاتووة.
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دووةَ :خةز كسدُ وةو بسِة ثازةيةي ب) ضِدووق ثسؤذةكة تةزخاْ كةساوة ،بةةزدةواَ دةبيَةت و
وةشازةت دازاي و وابووزي ب) ثػتيواُ كسدْ هة ضِدووقةكة هة كةات ثيَويطةتدا ،شيَةدة
بسِة ثازةي ثيَويطت دابني دةكات.
ماددةي ثازدةم:
ب ةسِي ( )211دوو ضةةةد ًويةةاز ديِةةاز بةة) ثػةةتيواُ كسدُ ة حيصبةةةكاْ و ثةةسؤذةي زيَل ةةساوة
ُاحلوًييةكاْ تةزخاْ دةكسيَت و خةز كسدُ وةو بسِة تةزخاْ كساوةؽ بةة زيَلةازي كةات هةة
اليةْ وةشازةتى دازايى و وابووزييةوة دةبيَت ،بة ًةةزىيَم وةةو بةسِة ثازاُةةى هةة اليةةْ حيةص و
ى 2111دا وةزطرياوْ ثاكتاو (تطةوية) بلةسيَّ ،وةوةغة هةة
زيَل ساوةكاُ ُاحلوًييةوة هة ضاه
ىى
ى 2111دا وةزدةطرييَت بة طويَسةى ياضةاى زيَل ةساوة ُاحلوًييةةكاْ ذًةازة ()1ى ضةاه
ضاه
ىجػتى حيصبةكاْ ٓةز كاتىَ ثةزهةًاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ثةضِدى كسد.
 2111و ياضاى ثاه
ماددةي شازدةم:
يةكةَ :وةشازةت دازاي و وابووزي ثةيوةضت دةبيَت بة دابني كسدُ بسِي ثازة ب) بةةزدةواَ بةووْ
هة:
 -1دابني كسدُ ثيَػيِةي خاُووبةزة ب) ٓاوو تياْ هة ثازيَصطاكاْ و قةةشا و ُاحيةة و طوُدةكاُةدا
بة ثيَ زيٌَِاي و ثسةُطيجى زةضاو كساو و ثتةو كسدُ حيطابةكةي هة كات ثيَويطةتدا ،هةطةةيَ
هيَ )غوووْ هة قةزش وةزطس هةًةزىى شاًّ كسدُى ذياْ.
ىةوة.
 -2ثػتيواُ كسدْ هة ثسؤذةكاُ كةزت كػتوكاأل هة زيَ باُل كػتوكاه
 -3ثػتيواُ كسدْ هة ثسؤذةكاُ باُلى ثيػةضاشي.
 -4ثػتيواُى كسدْ هة ثسِؤذة طةغتوطوشازييةكاْ.
دووةَ :وةشازةت دازاي و وابووزي ثةيوةضت دةبيَت بة ثازةداْ بة ضِدووق ُيػةتةى َ بةووْ بةة
بسِي ( 111ضةد ًوياز ديِاز) هةطةةيَ وةةوةى وةوهةوييةةت بةة ثسِؤذةكةاُى ُيػةتةىيَوووْ
بدزيَت ،وةواُةى كة هةُاحية و طوُدةكاُدا دةياُطسيَتةوة.
ىتيةاُى كةةَ
ضيَيةَ :تةزخاُلسدُى بسِي ( 49ضى و ُ) ًوياز ديِاز) ب) دابني كسدُى خاُوو بة) ٓاوال
ىى
دةزاًةت بةثيَى ياضاى دابني كسدُى خةاُوو هةة ٓةةزيٌَى كوزدضةتاْ ذًةازة ()7ى ضةاه
.2118
ضوازةَ :تةزخاْ كسدُى بسِى ( 25بيطت ثيَِ ًوياز ديِةاز) بة) ثػةتيواُى كةسدْ هةة ضةِدووقى
ىى  2111وةجنوًةةُى
قةزشى بضوون و ثسؤذةى دؤشيِةوةى ٓةىل كاز ب) طةجناْ ،كةة ضةاه
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وةشيساُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بةةثيَى ياضةاى ثػةتطريى ثةسِؤذة بضةووكةكاُى طةةجناْ هةة
ىى  2111ثةضِدى كسدووة.
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ة عيَساق ذًازة ()2ى ضاه
ثيَِجةَ :تةزخاُلسدُى بسِي ( )11دة ًوياز ديِاز ب) ٓاوكازى كسدُى وةواُةى كاتى خة)ى ثةةُاياْ
ب) ويَساْ و توزكيا بسدووة و طةزِاوُةتةوة ياْ ُياشى ٓةية ب) ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بطةزِيَتةةوة
و ثيَػرت قةزةبوو ُةكساوُةتةوة و ،وةَ ثازةيةؽ هة يةةدةطى وةشازةتةى دازايةى و وةابووزيى
دابني دةكسيَت.
ماددةى حاظدةم:
هة ضِدووقى كوزدضتاْ ب) دآاتةكاُى ُةوت كة هةة ًةاددةى ثاشدةيةةًى ياضةاى ُةةوت و زةاشى
ىى  2117دةقِووع كساوة ،دآاتى وةدةضت ٓاتوو
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ة عرياق ذًازة ()22ى ضاه
ىطةة ُةوتييةةكاْ بةةطويَسةى حوكٌةةكاُى دةضةتووزى
هة ثسِؤضةكاُى ُةوت و زاشى تايوةت بة كيَو
عيَساق و ياضاى ُةوت و زاشى ٓةزيٍَ دادةُسيَت.
ماددةى هةذدةم:
ىت بةة وةشيةسى
ىةتيَلدا ط)زِاْ بة ضةز بةغة بودىةى ٓةةزيٌَى كوزدضةتاُدا ٓةات ،دةضةةال
هة حاه
دازايى و وابووزى دةدزيَت ب):
يةكةَ :كةَ كسدُةوةى تيَلسِاى بسِى بودىة بة ٓةًاْ زيَرة ب) ثسِ كسدُةوةى كوزت ٓيَِاْ.
ىةتى ٓةبووُى شيَدة هة بودىةدا ،بة ثيَى ثيَػةِيازى وةجنوًةةُى وةشيةساْ ،زةشاًةُةديى
دووةَ :هة حاه
ثةزهةًاْ ،ضةبازةت بة ض)ُيةتى خةز كسدُى ،وةزدةطرييَت.
ماددةى نؤزدةم:
ُاكسىَ طسيَوةضت ب) كاز كسدْ هة فةزًاُطةكاُى ٓةزيٌَدا بلسيَت ،تةُيا بةة زةشاًةُةدى وةشازةتةى
دازايى و وابووزى ُةبيَت.
ماددةى بيصتةم:
وةشازةت و فةزًاُطةةةكاُى ٓةةةزيٍَ تيَلةسِاي حيطةةابى ًاُطاُةةةياْ (بودىةةةكاُى ثيَداضةةووُةوة) هةةة
وادةيةكدا كة ًاوةكةى هة ( )11زؤذ هة دواى ك)تايى ٓاتِى ٓةز ًاُطيَم تيَجةزِ ُةكات ،ثيَػلةؽ
بة وةشازةتى دازايى و وابووزى ،بةزِيَوةبةزايةتى ذًيَسيازى دةكةْ.
ماددةى بيصت و يةكةم:
ىى 2111ى
ضةزؤن فةزًاُطةى يةكةي خةز كسدْ ،كة هة ثيَػلةؽ كسدُى حيطابى ك)تايى ضاه
فةزًاُطةكةى دوا دةكةويَت ،ثاؽ كاز ثىَ كسدُى وةَ ياضاية ،بة طويَسةى زيَلازى ياضايى و زيٌَِايى كاز
ىيِةوة دةكسيَت.
ثىَ كساو ،زةواُةى هيَل)ه
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ماددةى بيصت و دووةم:
ثيَويطتة هةضةز وةجنوًةُى وةشيساْ ثيَؼ قةزشكسدُى ٓةز بسِيَةم زةشاًةُةدى ثةزهةةًاْ وةزبطسيَةت
هةطةيَ واغلساكسدُى (بياْ) وةو ثسِؤذاُةى كة ب)ياْ تةزخاُلساوة.
ماددةى بيصت و شيَيةم:
ٓةًوو وةشازةتةكاْ و وةو فةزًاُطاُةى طسيَدزاوى وةشازةت ُني وةةزكى دابةةؽ كسدُةى خةةزىى
وةطةزِخطنت و وةبةزٓيَِاْ بة ضةز ثازيَصطاكاُى ٓةزيٌَدا دةطسُة وةضت) ،بةة زةضةاو كسدُةى ضةسِيى
داُيػتوواُى ٓةز ثازيَصطايةن و وةو ُاوضاُةى ثرت شةزةزًةُدْ ،دواى الداُ خةزىييةكاُى ُاوةُدى
وةشازةت.
ماددةى بيصت و ضوارةم:
ىى دازايةى 2111
يةن خطتِى بودىةى تيَلسِاى وةو دةشطاياُةى كة تا ًاُطى تػسيِى دووةًى ضةاه
ىةتى ثابةُد ُةبووُيؼ بة وادةى ديازى كساو خةز كسدُى بودىةى وةةو
يةكياْ ُةطست)تةوة ،هة حاه
دةشطاياُة زادةطرييَت ىطة هة ًووضةكاْ.
ماددةى بيصت و ثيَهجةم:
ىياُةى هة اليةْ فةزًاُطةكاُى ٓةزيٍَ و كةزتى طػتييةوة بة ُاوى
يةكةَٓ :ةًوو وةو كةهوثةي و كاال
خ)ياْ و ب) بةكازٓيَِاُى خ)ياْ ٓاوزدة دةكسيَّ ،زةمسياْ ىلَ وةزُاطرييَت.
ىياُةةةؽ دةطسيَتةةةوة ،كةةة بةة)
دووةَ :وةةةو زةضةةٍ وةزُةطستِةةةى ضةةةزةوة وةةةو كةهوثةةةي و كاال
فةزًاُطةكاُى ٓةزيٍَ و كةزتى طػي ،هة حلوًةت ياْ داًةةشزاوى بةخػةةزةوة ٓةاوزدة
كساوْ.
ماددةى بيصت و شةشةم:
زيَرةى ( )%11هة ًووضةى ٓةز يةن هة ضةزؤكى ٓةةزيٍَ و ىيَطسةكةةى و ضةةزؤكى ثةزهةةًاْ و
ىيَطسةكةى و ضةلستيَس و وةُةداًاُى ثةزهةةًاْ و ضةةزؤكى وةجنوًةةُى وةشيةساْ و ىيَطسةكةةى و
وةشيسةكةةاْ و وةواُةةةى هةةة ثوةةةى وةواُةةداْ و وةواُةةةى ًووضةةةي وةشيةةس و بسيلةةازى وةشازةت
وةزدةطسْ و وةواُةى هة ثوةى وةواُةداْ و وةةوةى ًووضةةى بسيلةازى وةشازةت وةزدةطسيَةت و
زاويَركازاْ و خاوةْ ثوة تايوةتةكاْ و دادوةزاْ و وةُداًاُى داواكازى طػتى.
ماددةى بيصت و حةوتةم:
وةو ثازاُةى كة بةثيَى ًاددةى بيطت و غةغةَ دةبسِدزيَّ ب) ضوودى ضِدووقى غةةٓيداْ تةةزخاْ
دةكسيَّ و بسِيِةكةؽ هة 2111/7/1ةةوة دةضت ث َ دةكات.
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ماددةى بيصت و هةشتةم:
ىةى ٓيَصةكاُى ثيَػةٌةزطة و
هةضةز حلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ يةكطاُى هةُيَواْ ًووضة و دةزًاه
ىةةى
واضايؼ و ث)هيظ و ش َيسِةظةاُى و بةةزطسى و فسياكةةوتّ هةة ٓةةزيٍَ هةطةة َي ًووضةة و دةزًاه
ىةدا بةةدى
ٓاوتاكاُياْ هة تاكةكاُى ٓيَصى ضةكداز و ٓيَةصى واضايػةى ُةاوخ)ى حلوًةةتى فيدزاه
بٔيَِيَت.
مادةى بيصت و نؤيةم:
هةضةز حلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضتاُة يةكطةاُى هةةُيَواْ ًووضةةى خاُةُػةني كساواُةى ٓةةزيٍَ و
ىيدا وةدى بٔيَِيَت ،بةًةزىىَ وةًةة ُةبيَتةة ٓة)ى كةةَ
ًووضةى خاُةُػني كساواُى حلوًةتى فيدزاه
كسدُةوةى ًووضةكاُياْ.
مادةى شييةم:
ىةى كازًةُداُى (اهعةاًوني)
هةضةز حلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضتاُة يةكطاُى هةُيَواْ ًووضة و دةزًاه
ىى وةدى بٔيَِيَةت،
ىةى ٓاوتاكاُياْ هة كازًةُداُى حلوًةةتى فيةدزاه
ٓةزيٍَ هةطةيَ ًووضة و دةزًاه
ىةةى كةضةياْ ،هةًةغةدا بةزِيَوةبةةزاُى
بةًةزىىَ وةًة ُةبيَتة ٓ)ى كةًلسدُةةوةى ًووضةة و دةزًاه
طػتى و وةواُةى حوكٌةكاُى ًاددةى بيطت و غةغةًى وةَ ياضاية دةياُطسيَتةوة بةدةزدةكسيَّ.
ماددةى شي و يةك:
داُةًةشزاُدُى ٓي وةشياةيةكى ضةزكسدايةتى (هة بةزِيَوةبةزى طػتى بة ضةزةوة) وةطةز هة ياضةاى
وةشازةت ياْ اليةُى ُةبةضرتاو بة وةشازةت ياْ ثةيلةزى زيَل طتِيدا ثوة ُةبيَت.
ماددةى شي و دوو:
حلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ثابةُد دةبيَت بة وةجناَ ُةداُى طواضتِةوة هة بودىةى وةبةةزٓيَِاْ بة)
ضةز بودىةى وةطةزِخطنت.
ماددةى شي و شيَ:
ىى
ىةتى خةز ُةكسدُى ثػتيواُةى تةزخاُلساو بة) ثسِؤذةكةاُى وةبةةزٓيَِاْ هةة ك)تةايى ضةاه
هة حاه
دازاييدا ،وةوةى هيَى ًاوةتةوة هة حيطابيَلى تايوةت بةة ُةاوى (حيطةابى ىيَوةةىىَ كسدُةى ثةسِؤذة
بةزدةواًةكاْ) دادةُسيَت.
ماددةى شي و ضوار:
حلوًةتى ٓةزيٍَ ثابةُد دةبيَت بة ىيَوةىىَ كسدُى ثسِؤذةكاْ بةطويَسةى وةو ثالُةى كة هة بودىةةى
وةبةزٓيَِاْ هةاليةْ وةشازةتةكاُةوة و بةطويَسةى ثطج)زِايةتى زاطةيةُدزاوة وُ ،ابىَ ٓي وةشازةتيَةم
هة دةزةوةى ثطج)زِايةتى خ)يدا ثسِؤذة ىيَوةىىَ بلات.
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ماددةى شي و ثيَهج:
ثيَويطتة وةشازةتى ثالُداُاْ ٓةز ضواز ًاُط ىازيَةم زاث)زتيَةم هةضةةز زيَةرةى ىيَوةةى َ كسدُةى
ثسِؤذةكاْ ثيَػلةؽ بة ثةزهةًاْ بلات.
ماددةى شي و شةش:
ٓةًوو وةو ًووضاُةى كة هةبةز ٓ)ى ضياضى زاطرياوْ ب) وةةو كةضةاُة خةةز دةكسيَةت كةة بة)
وةشياةكاُياْ طةزِاوُةتةوة ،وةًةؽ ثاؽ ضةملاُدُى زاضتى قطةكاُياْ.
ماددةى شي و حةوت:
دةبيَت وةشيسى دازايى و وابووزي زيٌَِايى ثيَويطت ب) واضةاْ ىيَوةةى َ كسدُةى حوكٌةةكاُى وةةَ
ىتى خةةز كسدُة بةة ويةدازاتى حلةوًى بةة
ياضاية دةزبلات و ٓةزوةٓا ب)ديازى كسدُى دةضةةال
ىوكسدُةوةى وةَ ياضةاية هةة زؤذُاًةةى فةةزًى تيَجةةزِ
ًاوةيةن كة هة ( )15ثاشدة زؤذ هة زؤذى بال
ُةكات.
ماددةى شي و هةشت:
كاز بة ٓي دةقيَم ُاكسيَت كة ثيَضةواُةى حوكٌةكاُى وةَ ياضاية بيَت.
ماددةى شي و نؤ:
ثيَويطتة وةجنوًةُى وةشيساْ و اليةُة ثةيوةُديدازةكاْ حوكٌةكاُى وةَ ياضاية ىيَوةىىَ بلةْ.
ماددةى ضل:
ىو دةكسيَةةةتةوة و هةةة زؤذى
وةةةَ ياضةةاية هةةة زؤذُاًةةةى فةةةزًى (وةقةةايعى كوزدضةةتاْ)دا بةةال
2111/1/1ةةةوة ىيَوةىىَ دةكسيَت.

حمند قادر عبداهلل
(د .كةمال كةركووكى)
شةرؤكى ثةرلةمانى كوردشتان ـ عيَراق
------------------------------------------------------------------------تيَويين :وةَ ياضاية بةبسيازي ذًازة  17ي ضاه  2011هةاليةْ بةزيَص ضةزؤك ٓةزيٌَ
كوزدضتاُةوة دةزضويَِسا.
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