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 کۆمارى عێراق
 هەرێمى کوردستان

 سەرۆک
 بڕیار

 2022(ى سـاڵى 3ژمـــارە )
ى یبە یرسەەەرێ سەەەەە کریە  (دەیەم)ێ مرددەێ (یەکەم)بەپێى ئەو دەسەەەەى ەێ پێدراوە وە بە بى ەێ   

ێ هەمو ەکر و و پر پشەەەە  بە یرسەەەەرکرەیا پەەبەمراى ٢٠٠٥ێ سەەەەر ى (١)هەەێدى کوەدسەەەەژرا ەمرەە 
 کردوویە ى، بىیرەمراو  بە دەەکرداى:  ١/١٢/٢٠٢١ێ ە ەێ (9)ى ئرسریا ەمرەە کوەدسژرا کە بە د ایشژن

 
 2021(ی ساڵی 18) یاسای ژماره

 عێراق -کوردستان یاساى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە هەرێمى 
 :(1ی )مادده

بەەیرا بۆ مەبەسەەەژى موکدەکراى ئەم یرسەەەریە، ئەم   ە وە و دەسەەەژەو ە اەێ او ەەوە مرارکراى بەە م
 :دە ەیەان

 .عێر ق -هەەێم: هەەێدى کوەدسژرا  :یەکەم
 وە  ەەت: وە  ەە ى ارواۆێ هەەێم. :دووەم
 وە یر: وە یرێ ارواۆێ هەەێم. :سێیەم
 .بەڕێوەبەە یە ى: بەڕێوەبەە یە ى کۆمپرایر ئەمنییە  ریبە ەکرا بە وە  ەەت :چوارەم
 .ە  ەەتفەەمراگەێ یرسریى: فەەمراگەێ یرسریى بە و :پێنجەم

کۆمپرایر: ئەو کۆمپرایر ئەمنییە  ریبە راەیە کە بە هەەێم د مە ە وە یرا بقى کۆمپرایریەکى  :شـــــــەشـــــــەم
مرەکر و یراى  ۆ مرەە  ەب کراى عێر مى ە یر پرا یرسەەەەرێ کۆم ێ ١997ێ سەەەەر ى (٢١)بە هەەێم بەپێى 

 .هەمو ەکر وێ بەەکرە بە هەەێم، و بەپێى موکدەکراى ئەم یرسریە مو ە وە وە
کرەمەاو: ئەو کەسەەەیە کە کرەێ ئەمنى بە کۆمپرایر، بەپێى  رێبەسەەژێەى پەسەەەاوکر و بە یەا  :ەمحەوت

 .ییەوە، دەکرتفەەمراگەێ یرسر
 .سە ى پرسەو اى: ئەو سە ەیە کە بۆ کرەەکراى پرسەو اى و ئەمنى بەکرەدێ  :هەشتەم

یرێ ئەمنا  ریبە ە بەپێى م :نۆیەم پرا کرەکرداى کۆم ێو اى  یرسەەەەریە، مو ەت: ڕێگەپ کراى ئەم  وکدە
 بە یەا وە  ەە ەوە.

 :ڕێکخستنىئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لە : (2ی )مادده
 .ڕێەرەەکراى پێو اى مو ەت بە کۆمپرایر بە هەەێم :یەکەم
کرەێ کۆمپرایر بۆ بەجێگەیراواى ئەەکەکراى و پرە سەەەەژنى  یرا و سەەەەەەومر ى کەسەەەەەکرا بە  :دووەم

 .ەکراى هەەێمچو ەچێوەێ یرسر بەەکرە
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بووایرا بە یرسر و چرودێرێ و پشەنین و بەدو د چوواى کرەێ کۆمپرایر بۆ مسۆ ەەکرداى پربەاو :سێیەم
 .ڕێندرییەکرا

ئەو ڕەسەەم و  ەەەاژییراەێ کە کۆمپرایر پربەاو بە پێشەەەەنەەەردایرا دەورێ ، و ئەو سەە  یراەێ  :چوارەم
 .بەکر ى سەەپێچیەردایو  دەسەپێنوەێن

 :(3ی )مادده
ىوومەاى ئەەرسەەەەەری ،  :یەکەم بێەە  بە هەەێم، بەبز ڕە  مەاەەوێ وە  ەەت، و  ەینەبوواى ئەا اەەر

 کۆمپرایریەکى ئەمنى د بدە ەێ  یرا بقێەى کۆمپرایریەکى ئەمنى بیراى  ۆمرە بەرێ .
 .اربێ  بەبز وەە ر نى مو ەت، هیچ کۆمپرایریەک ا مە گو  ەییە ئەمنییەکرا پێشەەش بەرت :دووەم
 :(4ی )مادده
 کارى وەرگرتنى موڵەت پێشکەش بە وەزارەت دەکرێت بەپێى ئەم مەرجانەى خوارەوە:داوا
 :ئە ەە کۆمپرایرکە ایشژیدراى بێ ، پێویسژە ئەمراەێ او ەەوە هروپێچى د و کرەییەکە بەرێ  :یەکەم

 بە گەارمەێ د مە ە اوا کە مەبەسژەکەێ  ێو  ڕوواەر بێژەوە.  -١
 .اروێ د مە ەێنەە اى -٢
 .( بدسرهدة)بەەێ ڕپێوە و و ئەاو مراى ئەاىوومەاى کرە ێىیى کۆمپرایرێ پشەو ە ێوەبەڕاروێ  -3
 .مەو  ەی اراووبەەەیەک کە بۆ برەە رێ کۆمپرایر  واىرو بێ  -4
بیسەەەەژێ  بە ارو و ەمرەە و جۆەێ ئەو چەک و کەبوپەبە سەەەەەەبر ییراەێ کە کۆمپرایر پێویسەەەەژى  -٥

 پێوەبێ ، بە ەڵ سەەچروەێ د بینەردایرا.
بەارو و جۆەێ ئەو ئو ومبێالاەێ کە کۆمپرایر اروەایراە یرا پێویسژى پێیراوەبێ  بە ەڵ ێ  یسژب -6

 .دیرەیەرداى چۆایە ى بەدەسژخسژنیرا
یرا بە ەڵ  -7 نرا کرەهێ اوێ بێژەف و فریەوێنسەەەەى بە کراى پەیوە ئرمێرە ارو و جۆەێ  ێ  بە  بیسەەەەژ

 .چۆایە ى بەدەسژخسژنى ئەو ئرمێر اە و اەسڵە ەکرایرا
ا -8 کرا بە هەەێم، وەک ی سەەەەرمەبە گە براەە مەومییە ێ  بە  برەمژەیەکى اەاژینە  ێ یەک پرەداى 

 .دوو سەد و پەاىر ملیۆا دینرە (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ەەەاژییەک بۆ بەەەەوەاوێ وە  ەەت، بە بىێ 
 :ئە ەە بقێەى کۆمپرایرێ بیراى بێ ، پێویسژە ئەمراەێ او ەەوە هروپێچى د و کرەییەکە بەرێن :دووەم

 .ۆمرەکرداى بقى کۆمپرایەکە بە یەا بەڕێوەبەە یە ى  شژا  ۆمرەێ کۆمپرایەکرا بە هەەێمرمەێ  بە گەا  -١
سەەەکى یرا ئەوەێ جێگەیرا   -٢ سژى د مە ە اوا و پەیىەوێ ارواۆێ کۆمپرایرێ  وێنەیەک بە  رێبە

 .دە رێژەوە
 .رەکر وە یریو   ۆموێنەیەک بە بە گەارمەێ  ۆمرەکرداى بقى کۆمپرایر بەهەە وى ێ  کە   -3
بیسەەژێ  بەاروێ ئەاو مراى کرە ێىیى کۆمپرایر و ڕە ە ارمەێ هەە یەکێەیرا و اروێ ئەو کەسەەراەێ   -4

 . بە جیر ى کۆمپرایر بەو ە کردا ڕ سپێردە وا
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یو    -٥ یر پرەداى بەڕێوەبەەێ با بە عێر ق، کە بەنەەەەێوەێ کردەیى   وێنەیەک بە اووسەەەەر وی ڕ سەەەە
 .ەچووبێ ، بە ەڵ ادوواەێ و ە ەکەێۆمپرایر دەکرە ێرێ ک ایشژەجێیە، بەجۆەێ  بە یەا

وێنەیەک بە دو یین ەمێرەێ کۆ ریا کۆمپرایر بە ەڵ دوو وێنە بە ڕ پۆە ى ئەاىوومەاى کرە ێىێ   -6
 .یرا دەسژەێ  شژى کە هروپێچ یرا پرنەۆێ ئەم ەمێر اەیە

  ەمەمەاى وەکرایرا و ەمرەەێ ئەو چەکراەێ کۆمپرایر پێویسەەەەژى پێیراوەبێ  بە ەڵ جۆە و ەمرە  -7
 .نوێنى دەوسژەردایرا

ەمرەەێ ئو ۆمبێلەکرا و جۆەەکراى و نەەوێنى دەوسەەژەردایرا و ەمرەەێ  ربلۆێ  ۆمرەکردایرا، بەو   -8
 .مەەجەێ بە فەەمراگەێ هر وچۆێ  ریبە دەاو بەاروێ کۆمپرایر  ۆمرە بەرێ 

مرەەێ  اىیرەیى و نەەەە  -9 کرا، کە جۆە و ە ئرمێرە بێژەبە ەردا و وێنى دەوسەەەەژاسەەەەژنەڕوویەوا 
ارا اەسەەەە اویەردا  ەە ێ ، بەمەەجێە   ەااەر بۆ پەیوە یرا بەاۆبگر کراى دیەە ڵە ە هواەەییە

 . کر بێ ، و ملەەچ دەبێ  بۆ پشەنینى ووەد بە یەا وە  ەە ەوە
کرا بە هەەێم، وەک  -١٠ براەە مەومییە ێ  بە  برەمە ەیەکى اەاژینە  ێ یەک پرەداى  ارمەێ سەەەە بە گە

 .پێنج سەد ملیۆا دینرەێ عێر مى (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠)ێ ەەت، بە بىوەاوێ وە   ەەەاژییەک بۆ بەەەە
ـــــــێیەم ێ ئەم مرددەیە د  (دووەم)ێ بى ەێ (6، ٥، 4،  3، ٢)پێویسەەەەژە ئەو بە گەارمراەێ بە ار ەکراى  :س

 .کۆمپرایرکە پەسەاوکر بێ  (موطن)دەمنووسەر وا بە ایشژیدراگەێ 
 :(5ی )مادده
ە ر نى د و کرەییەکە نەەەەسەەە  ڕ ە بە ڕێەەو ى وە (6٠)ێ پێویسەەەژە بەسەەەەە وە  ەەت بەمروە :یەکەم

 .کرەێ پێو اى مۆ ەتبىو اێژە د و 
و بە  ،بەمر ە ى ڕە ەرداەوەێ د و کرەيى، پێویسەەەژە بىیرەێ ڕە ەرداەوە اووسەەەر و و هۆد ەبێ  :دووەم

 .پر دە ڕ ە بە ڕێەەو ى بىیرەەکە، بە د و کرە ڕ دە ەیەاوەێ  (١٥)مروەیەک  یر ر اەبێ  بە 
 .د و کرە بەکر ى اەمراى هۆێ ڕە ەرداەوە بۆێ هەیە د و کرەییەکى اوێ پێشەەش بەرت :سێیەم
ئە ەە وە  ەەت بەسەەەە د و کرەییەکە ڕە  مەاو بێ ، ئەو  پێویسەەژە ئەم ڕە  مەاوییە بەد و کرە  :چوارەم

م ڕ بگەینێ ، بۆ پربەاوبووا بە پێو اا ڕەسەەەەدى مۆ ە ى دیرەیەر و کە بە اشەەەەژەێ پرنەەەەەۆێ ئە
سەەەەى ڕ ە بەڕێەەو ى پێى  ەیەەراەەواى  (3٠)یەد  هەەر ووە، بەمەەجێەە  بەمەەروەیەک وە بە یەەرسەەەەەر

ڕەسەەەەدەکە بو ت، و بەکر ى اەد اى ڕەسەەەەدەکە بەمروەی دیرەیەر ود   یەوە  یر راەبێ بەڕە  مەاو
 .بەبز پرسروێەى ڕەو ، ئەو  بىیرەێ پێو اى مو ە ەکە بە هە وەنروە د دەارێ 

 :(6ی )مادده
 یەک سرڵ دەدەێ . (١)ێ ئەم یرسرییە بۆ مروەێ (٥)و  (4)بەپێى هەەدوو مرددەێ   ەتمو :یەکەم
 :: مو ە ى کۆمپرایر بەپێى ئەم مەەجراەێ او ەەوە اوێ دەکرێژەوەدووەم
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پێشەەەەەنەەەەرداى د و کرەییەکى اووسەەەر و بە یەا بەڕێوەبەەێ ڕێپێوە وێ کۆمپرایر، وە بە ڕێگەێ   -١
 .سى ڕ ە بەکۆ ریى هر نى مۆ ەت (3٠)دەکرێ ، بەە بە   یروە بەڕێوەبەە یە ییەوە ئرڕ سژەێ

پێشەەەەەنەەەەرداى پشەەەژگیرییەک بە بەڕێوەبەە یە ى  شەەەژیى  ۆمرەکرداى کۆمپرایرکرا، کە  یریو    -٢
 .پشژى سژى بەەدەو مى کۆمپرایرکە بە کرەکردایو  بەرت

 .پێشەەنەرداى وێنەیەک بە  رێبەسژەکراى کۆمپرایر بەمروەێ کرەکردایو   -3
 .مەێ ئەسژۆپرکى بە بەڕێوەبەە یە ییە  ریبە دەاوەکراى برجەارە گب  -4
 .د اى ڕەسدى  اوێەرداەوەێ دیرەیەر و بەپێى اشژەێ پرنەۆێ ئەم یرسریە  -٥

 :(7ی )مادده
 کۆمپانیا پابەند دەبێت بە:

د بینەرداى هە و سگەێ ڕێەەر و بۆ چەکەکرا، کۆ ە بۆ کەبوپەف و  ەمەمەاییەکرا،  ۆڕەپرا بۆ  :یەکەم
 .و ۆمبێلەکراى بە دەەەوەێ اروچەکراى ایشژەجێبووائ
دەوسەەەەژەرداى د  ربەیسەەەەێ  بۆ  شەەەە  چر کییەکراى کۆمپرایر و سەەەەەەجەم ئەو   ایرەییراەێ  :دووەم

بە یەەرا کەەرەدەکەا، ئو ۆمبێەە،، چەک،  ەمەمەاى و پەیوەاەەو ەا بە کەەرەمەاەەو و ئەو اەێ  ر کە 
 .کەبوپەبەکراى

ێ  ر کە  ی کۆمپرایر کرەدەکەا، کە ەم کرەمەاو اى، و ئەو اەڕێەخسەەەژنى د سەەەیە بۆ سەەەەەج :ســــــێیەم
 .بەجۆەێ  د  رێ هەە یەکێەیرا بەاۆ بگرێ 

هەبوواى  ێنووسەەەەى بر ە راى کە بە یرسەەەەر بىیرەێ بێوە وە، و بەجۆەێ  وە ئەم  ۆمرەارمراەێ  :چوارەم
 -:او ەەوە ڕێەبخرت

ایەەر و چۆایە ى  ۆمەەرەاەەرمەێ چەک و کەبوپەبى دی  -١ کۆمپەەر  برداە دەەەوەێ چەکەکەەرا وەەێ 
 .بەکرەهێنرایرا

 . ۆمرەارمەێ جو ە و هر وچۆێ کرەمەاو ا و ئو ۆمبێلەکراى کۆمپرایر  -٢
 .هەە  ۆمرەارمەیەکى دیەە کە وە  ەەت د و ێ بەرت  -3

کە کۆمپرایر اروەایراە یرا  (دەع)  ایرەێ بو  ە وە  ەەت دەەبرەەێ ئەو ئو ۆمبێلە مە غراراەێ  :پێنجەم
 .هێنێ بەکرەیرا دە

وەە ر نى ڕە  مەاوێ پێشوەاژەێ وە  ەەت بەە بە  رێبەسژەردا بە ەڵ هەە کەس و  یەاێ ،  :شەشەم
مروەیەک وە بە  ێو اى وێنەیەکى  رێبەسەەەەژەکە بە وە  ەەت بە  پر دە ڕ ە بە ڕێەەو ى  (١٥)و پ

 .ئەاىرمو اى  ێپەڕ اەکرت
اەوەت بەسەەەدی  (%9٠)ەمژراەبێ  بە دەبێ  هرووى یراا ایشەەژەجێا هەەێم، ڕێیەیەك وە و :حەوتەم

شژدراا و وەمژراەبێ  بە  ورەمەاوەوراا بۆ سەدی ورەمەاوەوراا بۆ  (%7٠)وۆمپرایری ای مەفژر بە
 بقا وۆمپرایری بیراا، پێكباێنن.
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 .د اەمە ە اواى هیچ کرەمەاوێ  بەبز ڕە  مەاوێ وە  ەەت :هەشتەم
 ە ى  ریبەت بە کۆمپرایر کە بە یەا وە  ەەتپربەاوکرداى کرەمەاوەکراى بە پۆنەەەەینى جلوبە :نۆیەم

دیرەێ کر وە، و پێویسەەژە ئرڕم یرا بو ۆێ کۆمپرایر و ئرىێ کوەدسەەژراى بەسەەەەد ار بێ ، و اربێ  
پرا او اى کۆم کرەمە کراى جلوبەە ى  کرا و هێ ە ێ  بە ەڵ جلوبەە ى هێ ە ئەمنییە یر بێەچوو ب

 .پێشدەە ە
کرەمەاو اەوەڕ دەسەەەەژەرداەوەێ چەک و  ەمەمە :دەیەم یر بەدو ێ  اییەکرا بە یەا  پرا بە کۆ رێ کۆم

 .کۆ ریى هر نى هەە ئەەکێ 
ە هەە  رو اێ  ئر رد ەکرداەوەێ وە  ەەت و فەەمراگەکراى ئرسەەریشەەى پرەێ  رکرا سەەەبرەەت ب :یازدەیەم

 .کە بەسنوەێ کرەێ کۆمپرایر ڕوودەد ت یرا  ومراى ڕوود اى بێوەکرێ 
کەسەەەێ  یرا کۆمە ە کەسەەەێ ، بێىگە بەمر ە ى بەە ریەرداى  ى هێ  دەێ هەەبەکرەاەهێنرا :دوازدەیەم

ێ هەمو ەکر وێ بەەکرە ١969ێ سر ى (١١١)ڕەو ، بەپێى موکدەکراى یرسرێ س  د اى عێر مى ەمرەە 
 .ەە یرسریەکى دیەە کە جێگەێ بگرێژەوە و یرسرکراى دیەەێ پەیوەاویو ەیرا ه
سییراەێ دەەئەابەە م ( أمین)د نیرییەردا  :ســێەدەیەم ىرمى چر کییەکراى ڕوودەدەا،  ێ بەە بەو مە ر

 .کۆمپرایریەکى د نیریى مژدراەپێەر و بە هەەێم
 .پرنەۆێ ئەم یرسریەد اى ئەو ڕەسدراەێ بە ئەسژۆیە ى بەپێى اشژەێ  :چواردەیەم
 .ەدەوسژەرداى ارسنرمەێ کرەمەاو ا بە وە  ەەت و اوێەرداەوەێ بەنێوەیەکى سرىا :پازدەیەم

دەەکرداى ارسەەنرمەێ هە گر نى چەک بۆ کرەمەاو ا بە وە  ەەت و اوێەرداەوەێ بەنەەێوەێ  :شــــازدەیەم
 .سرىاە
دەەکرداى برجى بەکرەهێنراى ئو ومبێلى کۆمپرایر بە وە  ەەت و اوێەرداەوەێ بەنەەەەێوەێ  :حەڤدەیەم

 .سرىاە
 :(8ی )مادده

 -:قەدەغەیە كۆمپانیا ئەم كارانەی خوارەوە ئەنجام بدات
 .هەە چر کییەک بە دەەەوەێ چو ەچێوەێ پێشەەنەرداى ا مە گو  ەییە ئەمنییەکرا :یەکەم
 .بەکرەهێنراى چەک و  ەمەمەاى و ئرمێرەکراى پەیوەاویەردا بێىگە بەو بو ە اەێ ڕێگە پێوە وا :دووەم
 .رەیەر وەبەکرەهێنراى چەک و ئو ۆمبێلەکراى کۆمپرایر بە دەەەوەێ ئەو اروچراەێ بۆیرا دی :سێیەم
اەەروەاەەو ەێژى یەەرا بەکەەرەهێنەەراى هەە ئو ۆمبێلێەى مە غەەرا  ەااەەر بەو بەەرەەد  اەبێەە  وە بە  :چوارەم

ڕە  مەاەەوێ وە  ەەت هێنر بێژە اەەروەوەێ هەەێم ئە ەە هەەروەدەکر بێەە ، یەەرا بە یەا کەەرە ەێ 
 ە وە و بە یەا وە  ەە ەوە بەارو هەەێم کر بێژە مە غرا.مو 
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یرا مرمە ە پێەرداى چەکى ئر رینا مو ەت پێنەدە و و چەکى ا عەمبرەکردا دەسەەەەژو ەیا یر :پێنجەم
 .جەاگى و کەەەسژەێ نیرو بۆ  ەمینەوە یرا  ەمەمەاى

ەەێم یرا یەکێژى  ەف هەە چر کییەک ببێژە مریەێ هەڕەنەکردا بە ئرسری  و سەمرمگیرێ ه :شەشەم
 .و ارکەکەێ

 .رسەەبر ێدەوسژەرداى ڕێەخسژنێەى سەەبر ێ یرا ا :حەوتەم
ـــــــتەم هەە کرەێ  ببێژە مریەێ دەسەەەەژوەەد ا بە کرەوبرەێ ارواۆێ هەە وى ێەى دیەە یرا بێو اى  :هەش

 .بەەەەوەاوییەکرایرا
راى هەەروى یەەرا و هەە کەەرەێەە  ببێژە مەەریەێ دەسەەەەژەەوەێیێ کرداە سەەەەەە مەەر  و ئەەر  دییەکەە :نۆیەم

 .ایشژەجێبوو اا هەەێم
 ، جگە بەو دەمراچراەێ ملم  یر ر بێ(7,6٢)فیشەەەەەەکراى بە اروەاو ەێژى ئەو چەکەێ مەبرەەێ  :دەیەم

 .اۆ ملم  یر ر اییە (9)مەبرەەێ فیشەکەکرایرا بە 
 .وەاگێاروەاو ەێژى یرا بەکرەهێنراى چەکى ب :یازدەیەم
نوێنێەى دیەە بەبز  :دوازدەیەم نوێنێ  بۆ  سەەبر ێ بە  سژنەوەێ چەک و  ەمەمەاى و کەبوپەبى   و 

 .ێ وە  ەەتڕە  مەاوێ پێشوەاژە
 . و سژنەوەێ هەە   ایرەییەک کە پەیوەاوێ بە ئرسریشى هەەێدەوە هەیە :سێەدەیەم

 :(9ی )مادده
 :کارمەند پێویستە ئەم مەرجانەى تێدابێت

 :ئە ەە عێر مى بێ  :یەکەم
 .ایشژەجێى هەەێم بێ   -١
 .پەاىر سرڵ  یر ر اەبێ  (٥٠)بیس  و یەک سرڵ کەمژر اەبێ  و بە  (٢١) ەمەاى بە  -٢
 . و ارێ اوێنواەوە و اووسینى هەبێ  -3
بە پشەەەنینى  ەاوەوسەەژى دەەچووبێ ، بەپێى ڕ پۆە ى بێیاەیەکى پ یشەەەى پسەەپۆە بە وە  ەە ى  -4

 .وەوسژییراەێ کە وە  ەەت دیرەیراوەکرت ەاوەوسژى، و بەو مەەجە  ەا
  ایرەێ بە بەسەەکەو وویى بە اوبەکراى پەیدراگرێ پەەەپێو اى ئەمنى و کرە ێىێ و  ەکنوبۆجیرێ  -٥

 .وە  ەەت دەەچووبێ 
 .اروبراگ چرک بێ  و بە  رو اێ  یرا کە نێەى ئربىوبەە موکم اەدە بێ  -6
ێ ، چ بە ڕ ەەێ مەدەاى  -7 مرابەەێ مەومى اەب یرا فەە بر ێ، بەنەەەەێوەێ هەمیشەەەەەیى  یرا سەەەەەە

 . رێبەس 
ش بە سەەەز ملیۆا دینرەێ عێر مى، پێشەەەەە (3,٠٠٠,٠٠٠)دەسەەەژەبەەێەى کەسەەەى وەک برەمژە بە بىێ  -8

 .یرا ئەم بىە پرەەیە بەسەە ەمێرەێ وە  ەەت  ۆمرە بەرت ،وە  ەەت بەرت
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 .ڕە  مەاوێ  یەاى ئەمنیى وەە ر بێ  بۆ د مە ە اواى -9
 .بەپێى یرسر بەەکرەەکرا بە هەەێمدەسژەبەەکر وبێ   -١٠
 .بەو او اەێ مەنا و ڕ هێنرا دەەبچێ  کە بە یەا وە  ەە ەوە ڕێەوەارێ  و جێبەجز دەکرێ  -١١
 :ئە ەە بیراى بێ  :ەمدوو

 .ڕە  مەاوێ وە  ەەت وەەبگرێ   -١
مەوت ملیۆا دینرەێ عێر مى پیشەەەەەەش  (7,٠٠٠,٠٠٠)دەسەەەەژەبەەێەى کەسەەەەى وەک برەمژە بە بىێ  -٢

 .  بەوە  ەەت بەرت یرا ئەم بىە پرەەیە بەسەە ەمێرەێ وە  ەەت  ۆمرە بەرت
ۆ ئرمردەکرداى کرەمەاو بەبەەدەم بە ێنرمەیەک بە یەا بەەێوەبەەێ بقى کۆمپرایر پێشەەش بەرێ  ب -3

ر ى د و کردایو ، و بەەپرسەەەیرەێژى کۆمپرایر بەنەەەێوەێ پێەەوەیى دەسەەەەى ە  ریبە دەاوەکرا بەک
 .  بەو کرد ە اەێ بە هەەێم ئەاىرمیرا دەد تێ دەبێ( ضرمن)
 :(10ی )مادده

 کۆمپانیا بۆى هەیە سەگى پاسەوانى بەکاربهێنێت بەم مەرجانەى خوارەوە:
 .جۆە و ەمرەەێ دیرەیەر وبێ  :یەکەم
 .ڕ هێنر وبێ  و بە گەارمەێ ڕ هێنراى بە ە و بێ  :دووەم

ـــــــێیەم ئە ەە هروەدەکر وبێ  پێویسەەەەژە پرسەەەەپۆڕت و بە گەارمەێ اروەاو ەێژى و سەەەەەەچروەێ  :س
 .هروەدەکرداى بە ە و بێ 

 .نوێنى  ریبەت بە بەاێوکرداى بۆ ئرمردەکر بێ  :چوارەم
 (11ی )مادده

ێ ئەم یرسەەەریە، وە یر بۆێ هەیە (8)و  (7)چیەرداى کومپرایر  بۆ موکدەکراى مرددەێ سەەەەەپێ بەکر ى
 :ەرە و س  ییراەێ او ەەوە بسەپێنێ ئەم ڕێ

 .ڕ  ر نى چر کى کۆمپرایر بۆ مروەیەکى کر ى :یەکەم
 .: هە وەنراواەوەێ مۆ ەتدووەم

ــــێیەم ە بەپێى مەبرەەێ پێشەەێلكرەیەوە دەسەەژبەسەەەەد  ر نى هەموو یرا بەنەەێەى بىە پرەەێ برەمژ: س
 .وبێەەو ەکراى

سەد هە  ە دینرە، بەە مبەە دو کەو نى هەە ڕ ەێ  بە اوێەرداەوەوێ  (١٠٠,٠٠٠)پێبی ەداێ  بەبىێ  :چوارەم
 .مو ەت

بیسەەەەە  و پێنج هە  ە دینەەرە، بەە مبەە دو کەو نى هەە ڕ ەێەە   (٢٥,٠٠٠)پێبی ەداێەە  بەبىێ  :پێنجەم
 . ۆمبێلەکراۆێ کرەمەاوەکرا و هە گر نى چەک و برجى ئبەاوێەرداەوەێ ارسنرمە
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 :(12ی )مادده
بەکر ى هە وەنەەەەراواەوەێ مو ە ى کۆمپرایر بەنەەەەێوەیەکى هەمیشەەەەەیى، یرا پرکژروکرداى  :یەکەم

کۆمپرایر بەبەە هەە هۆیەک بێ ، پێویسژە بەسەە کۆمپرایر  ش  مو ە ەکراى چەک و مو ە ەکراى 
 .رسنرمەکرا بۆ وە  ەەت بگەەێنێژەوەڕێگەپێو ا بە ئو ۆمبێ، و ا

نەس   (6٠)کژروکرداى ئرەە وومەاو اەێ کۆمپرایر، پێویسژە بەسەە کۆمپرایر بەمروەێ بەکر ى پر :دووەم
ڕ ە بە ڕێەەو ى پرکژروکرداى، بە ڕە  مەاوێ وە  ەەت سەەجەم چەک و  ەمەمەاى و ئرمێرە بێژەف 

یەەێ مو ە ەەوە و ، و بە پێچەو اەوە، بە یەا و ئۆ ۆمبێلە مە غەەراەکەەراى بێر نەەەەێژە  یەاێەى د
دریى وە  ەە ە کرا، و ئەمەش بەڕێن ئرنەەەەەر  دەفر نەەەەرێژە  یەاە مو ە وە وە یردکرداى  وە بە  

 .ڕێەوەارێ  کە وە یر دەەیوەکرت
ێ (دووەم)بەکر ى هە وەنراواەوەێ مۆ ە ى کۆمپرایر، وەک جێبەجێەرداێ  بۆ موکدى بى ەێ  :ســێیەم

سەەجەم چەک و  ەمەێ ئە(١١)مرددەێ  سەە کۆمپرایر  سژە بە سریە، پێوی مەاى و ئرمێرە بێژەف م یر
و ئۆ ۆمبێلە مە غەەراەکەەراى ڕ دەسەەەەە  بەەەرت، و دەبنە مو ەى وە  ەەت، و بىە پەەرەەێ بەەرەمژەی 

 .سپرەدەکر و بە ەمێرەێ وە  ەەت وەک د هر ێەى کۆ ریى بۆ  ەاىینەێ هەەێم  ۆمرەدەکرێ 
 :(13ی )مادده

، وە یر بۆێ (8)و  (7)ى موکدەکراى ئەم یرسەەەەریە جگە بە موکدى مرددەکراى چيەرداسەەەەەەپێ بەکر ى
سەەەەز ملیۆا دینرە کەمژر اەبێ  و بە  (3,٠٠٠,٠٠٠)هەیە کۆمپرایری سەەەەەەپێچیكرە بە پێبی ەداێ  کە بە 

 .بیس  ملیۆا دینرە  یر ر اەبێ  س  بو ت (٢٠,٠٠٠,٠٠٠)
 :(14ی )مادده
ێ ئەم یرسەەەریەد  دەمنووسەەەەر وا ڕێگراربن بە (١3)و  (١٢)و  (١١)ەکراى ە مرددڕێەرە و سەەە  یراەێ ب ئەو

ەرە، بە ب یرێ سەەەەەەپێچی پرا کراى رد و کرداى مەەەبوو بە کۆم چر کییە ىرما  اراەێ دەەئەا یر ێ ئەو  
 .ڕوودەدەا بەپێى موکدى یرسر بەەکرەەکرا

 :(15ی )مادده
ى  واو ر کە بە یرسەەر بەەکرەەکراى سەە  یەکى هەە سەە  کراى هر وو بەم یرسەەریەد ، ڕێگراربن بە سەەەپراوا

 .هەەێدو  هر بێ 
 :(16ی )مادده

هەە کەسەەەەێەى اروەا بەەەەوەاوێ دە و اێ   راە بەو بىیرە اەبو ت وە پر پشەەەە  بە موکدەکراى ئەم 
 .یرسریە دەەدەچن، بەپێى موکدەکراى یرسرێ ئەاىوومەاى نوە ێ بەەکرە بە هەەێم

 :(17ی )مادده
کرداى موکدەکراى ئەم یرسەەەەریە وەەدە یرێن، وەک د هر ێ  بۆ  ەاىینەێ بە پیردەپرە اەێ ئەو بىە 

سى بەسەدی بۆ وە  ەەت، بە مەبەسژى پەەەپێو اى  (%3٠)هەەێم  ۆمرە دەکرێن، بەمەەجێ  ڕێیەێ 
 .پێەار ەکراى و د بینەرداى پێو ویسژییەکراى  ەەارا بەرێ 
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 :(18ی )مادده
کە پێ  بەەکرەبوواى ئەم یرسەەریە د مە ە وە یرا  ئەمنى  ریبەت،کۆمپرایریەکى پێویسەەژە بەسەەەە هەە 

اەوەت ڕ ە بەڕێكەو ا چوواە بو ەی جێبەجێكرداا ئەم یرسەەەریە  (9٠) ۆمرەکر وە بە مروەیەک وە بە 
  ێپەڕاەورت، اۆی بە ەڵ موکدەکراى ئەم یرسریە بگواىێنێ .

 :(19ی )مادده
 .م یرسریە دەەبەرتموکدەکراى ئە ا جێبەجێەرداىپێویسژە وە یر ڕێندریى بۆ ئرسر

 :(20ی )مادده
 .پێویسژە بەسەە  یەاە پەیوەاویو ەەکرا موکدەکراى ئەم یرسریە جێبەجز بەەا

 :(21ی )مادده
 .کرە بە دەمى هیچ یرسر و بىیرەێ  ارکرێ  کە بە ەڵ موکدەکراى ئەم یرسریەد  ارکۆک بێ 

 :(22ی )مادده
 .جێبەجز دەکرێ  (وەمریعى کوەدسژرا)ەەمى وەێ بە ڕ ەارمەێ فڕێەەو ى باڵوکرداەئەم یرسریە بە 

 
 رچواندنكانی دههۆیه

هەەێم  دو ێ ئەوەێ ڕێگەدە  بە وۆمپەەرایەەروەەراا کەە ى  ەەریبەت کە ا مە گو  ەییە ئەمنییەکەەرا بە
کرەیگەەێ ڕ سەەەەژەواۆیرا پێشەەەەەەش بەەا، و بەبەە  راگى و هەسەەەەژیرەێ کرەێ ئەم کۆمپرایریراە و 

 .ەێم، ئەم یرسریە دەەچوێنوە و سەەومر ى  شژى و  ریبەت بە هە بەسەە  یرا
 
 
 
 
 

 نێچـيـرڤـان بـارزانــی
 ەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـانـسـ
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 ة العراقجمهوری
 اقليم كوردستان

 الرئيس
 قرار

 2022( لسنة 3رقم )
بقراوا ەئرسة إمليم ووەدسژرا ەمم  ( بعرنرة)من  بدردة  ( و ) بددنومة بنر في  بێقرة بلصالميرت  وفقر

بژرەيخ  (9)على مر نرعە بربدرا ووەدسژرا في جلسژە   عژيردية  بدرمم  وبنرء بدعوف،  ٢٠٠٥بسنة  (١)
 ، مرەار إصو ە: ٢٠٢١\١٢\١

 2021( لسنة 18القانون رقم )
 العراق -في إقليم كوردستان  قانون الشركات األمنية الخاصة

 :(1) المادة
 :إ  ءهر  بدبينة  بدعراي  بقراوا أمكرم هذ  ألغر ض  آل ية بربدصطل رت و بژعربير يقصو

 .  بعر ق -ووەدسژرا  إمليم: اإلقليم: الًأو
 و  ەة  بو الية في  إلمليم.: الوزارة: اًثاني
 و ير  بو الية في  إلمليم.: الوزير: اًثالث
 مويرية  بشرورت  ألمنية  بخرصة في  بو  ەة. :المديرية: اًرابع

 :  بو ئرة  بقراواية في  بو  ەة.القانونية الدائرة: اًخامس
  إلمليم في مسىلة أجنبية نروة فرع أو  إلمليم في  ألمنية  بخرصة  بدؤسسة  بشروة: الشركة: اًسادس  

 بدوجب ف  بنرفذ في  إلمليم، و بدىر ة بدعو ١997 بسەەنة (٢١) ەمم  بعر مي  بشەەرورت مراوا بدوجب
 . بقراوا هذ  أمكرم

  بو ئرة مب، من مصەەوق عقو بدوجب يدرەس عدال أمنير في  بشەەروة  بذي  بشەەخ : المنتسىى : بعاًسااا
 . بقراواية

 .و ألمن  ب ر سة أعدرف في يسژخوم  بذي  بكلب: الحراسة كل : ثامناً
 .  بقراوا هذ   بخرصة من مب،  بو  ەة بدوجب أمكرم  بشروة  ألمنية راي  عد، : اإلجازة: تاسعاً
  :(2)المادة
 :تنظيم إلى القانون هذا يهدف

   إلمليم. في بلشرورت  إلجر ة منح إجر ء ت: أوالً
 في  بنرفذة  بقو اين إطرە في  ألنەەەەخری وأمو ف أەو ح ألد ء مارمار ومدرية  بشەەەەرورت عد،: ثانياً  

 . إلمليم
 بربقو اين و بژعليدرت.  قيوهر بضدرا  بشرورت ومژربعة أعدرف و ێژي  مر مبة: ثالثاً
 .مخربێژار عنو  ێرض  بژي و بعقوبرت بژقويدار،  بشرورت  لژ م  بژي و بضدرارت  برسوم: رابعاً
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 (14) المادة
 مطرببة من  بقراوا هذ  من (١3)و (١٢)و (١١)  بدو د في عليار  بدنصوی عقوبرتو ب  إلجر ء ت  دنع  

 . بنرفذة  بقو اين وفا أمكرم اشرطر ار عن  بنرجدة  ألضر ە عن بربژعويض  بدخربێة  بشروة
 (15) المادة

ي     وف  بعقوبرت  بو ەدة في هذ   بقراوا عن فرض أي عقوبة أنو و ەدة في  بقو اين  بنرفذة ف
  إلمليم.

 (16) المادة
 مىلو مراوا ألمكرم وفقر  بقراوا هذ  أمكرم بدوجب  بصردەة  بقر ە ت في  بطعن مصل ة ذي بك،

 . بنرفذ في  إلمليم  بشوەێ
 (17) المادة

 قيو  بدبربغ  بدژ صلة من  طبيا أمكرم هذ   بقراوا إير د  بخ ينة  إلمليم، على أا  خص  اسبة 
 ئة منار بلو  ەة بغرض  طوير  شكيال ار و أمين  مژيرجر ار.ثالثوا من  بدر (%3٠)

 (18) المادة
 هذ  ألمكرم وفقر أوضرعار  ر يب مسىلة مب، اێرذ هذ   بقراواو، نروة أمنية ارصة، مؤسسة أو  على

 . بقراوا هذ  اێرذ  أەيخ من يومر  سعين (9٠) على   يو   موة االف  بقراوا
 (19) المادة

  ە  بژعليدرت بژساي،  نێيذ أمكرم هذ   بقراوا.على  بو ير إصو
 (20) المادة

 على  بىارت ذ ت  بعالمة  نێيذ أمكرم هذ   بقراوا. 
 (21) المادة

 .و مر ە يژعرەض وأمكرم هذ   بقراواأمراوا أي   يعد، بن  
 (22) المادة

 .(ومرئع ووەدسژرا)ەيخ اشره في  بىريوة  برسدية أينێذ هذ   بقراوا من  
 

 ألسباب الموجبةا
 عد، واطوەة ألهدية  إلمليم، وبربنظر في  ألمنية بژقويم  بخومرت بسدرح بشرورت  بقطرع  بخری  بعو

 هذ  نرع  إلمليم، في  بعرمة و بخرصة و ألمو ف  بدو طنين أەو ح على  بدبرنر و أثيرهر  بشرورت هذه
 . بقراوا
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