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 کۆمارى عێراق
 ەرۆکایەتیى هەرێمى کوردستانـس
 ەرۆکـس

 2222ى سـاڵى (2)ژمـــارە  بڕیار
ئەەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپ ە(سەیەم)مەمىىاسسەمە(یەکەم)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەبىى  ەمە

مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە٥٠٠٢مەاڵىىا ئە(١)هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە
ە:ەکوسددیەپئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئە١١/١/٥٠٥١مەەەەمە(٢)کدەساڵژااەکەەەەەس و  ژنئەوااڵایەەەماەەە

 

 2222ی ساڵی (2)  یاسای ژماره
 ان ـ عێراقیاسای پاراستنی بەرهەمە خۆماڵییەكان لە هەرێمی كوردست

دەسەاڵىىژەد ە وەمەاىىد ەەدەەماواکىىاوئەەەوەمەز ە دبىىمەمەبەاڵىىژئەەدکرەکىىاوئەوەمەیااڵىىایە،ە: (2)ی  مــادده
 :بەە مبەەیااەسە ەیەون

 .عێو قە–ەهەەێرەەکدەساڵژاا:ەهەرێمە:یەکەم
 .وەوجدمەوئەدەزیو وئەهەەێم:ەوەزیرانەئەنجومەنىە:دووەم
 .پ  ەاڵازیەهەەێمدەز ەەپەەبازە اوەەدە:ەوەزارەتە:سێیەم
 .دەزیویەبازە اوەەدەپ  ەاڵازیەهەەێم:ەوەزیرە:چوارەم
 .بەڕێدەبەە یەپئە  ژئە ەشەپێل وئەپ  ەاڵازمەەەەدەز ەەت:ەگشتیەبەڕێوبەرایەتیە:پێنجەم
بەەهەمهێنىو دەە(ڕددەکئەدەوىاەە ئە)کا مەپ  ەاڵازمەیااەەک ژدکا ئە:ەخۆماڵییەکانەبەرهەمەە:شەشەم

ە .عێو قەەەوادامیەهەەێمەدە
بەەهەمىىەەاممىىا ەەهادشىىێدەیەبەەهەمىىەەهىىادەسەکو دەەەەهەمىىددەە:هاوشییەوەەبەرهەمیییە:حەوتەم

 .بەڕێژەیەکئەڕەهاەەەەڕددمەاەاڵڵەتەدەبەکاەهێناوەدەەیڕددیەکەدە،ەیااەهادشێدە
وەدەبەەهەمەەامما   ەیەەکەەەەبەکاەهێناول ەکێبەەکێەەبەەهەمەە:ە(المنافس)ەڕکابەرەبەرهەمیە:هەشتەم

 .هادەسەکو دەوەکاتەوە ەەەهادشێدەشەەوەبێ 
هادەسەکوسوەەبەەهەمێکەبمەهەەێىمەبەەوواێیىەەکەمژىوەەەەبەهىایەوااڵىایەەاىمیەەەە:ەنوقمکردنە:نـۆیەم

 .باز ڕیەد پەەهەواەسەکاە
وەدەبەەهرهێنەە وەاەکەەڕێىژەمەزەەیىنەیەبەەهەمىەەهادشىێدەەیىااە:ەناوخۆییەکانەبەرهەمهەنەە:دەیەم

 .نن،ەبەمەەجێکەبەەهەمەەودقریاەەیااەپا ت ژ یو دەهادەسەەوەکەاڕکابەەەبەەهەمەسەهێ
یااەهەواەسەکاە،ەیااەهەەەە(أ ەرن )وەدەاڵددسەەس ە ی ەیەەکەەسەد ەپەەاڵەەچادەە:ەپاڵپشتیکردنە:یازدەیەم

س مەزە دەیەکىىئەکەەپىىئە  ىىژئەەەدەسەد ەپە،ەبەەڕ اڵىىژەدامەیىىااەوىىاەڕ اڵىىژەدامەپێ یەشىىەە
اڵىىىددسمەولبددوئەبەەهەمهىىىێنەیىىىااەوەدەکەاڵىىىاوەیەبەەهەمەکەەسەکىىىات،ەدەسەبێىىىژەەمىىىایەیە

 .سە د زوەدەەیااەسەیفوەشنەیااەهەواەسەمەسەکەا
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زێلەەهادەسەکوسوەەبەەهەمەەبمەهەەێمەبەەشىێدەمەڕەهىاەیىااە:ەپاساوەبێەهاوردەکردنىەزێدەە:دوازدەیەم
وگەیاوىلوەەڕێژەیە،ەوە ەەەودقریاەەیااەپا ت ژ یو دیشەوەبێ ،ەبەەجمەێکەببێىژەەهمکىاەیەزیا

اوەیەکەەبەەهەمىئەهادشىێدەە ىڕ اڵژەدامەیااەوە ەەمەزیاوگەیاوىلاەبەەوەدەس مەزە دەەامما  
 .ڕکابەەەبەەهەمەسەهێننەیاا

ڕددس و ىىااەهەیە،ەدەسەبىىنەەهىىمیەوااڵىىژەو ەەوە ەەیوەدەزیاوىىاوەاەکەەڕددیاوىىل دەەیىىااە:ەزیییانە:سـێددەیەم
سەداڵژیوساەەەەبەەسەمەکەەپەەپ  ەاڵازیەەیااەک ىژدکا ەەاممىا ە،ەبەهىمیەوىدقریوساەیىااە

 .زێلەەهادەسەكوسوەەبێەپااڵادپا ت ژ یوساەیااە
زێىلەەهىادەسەكوسوەەبىێەپااڵىادەودقریوساەیىااەپا ت ىژ یوساەیىااە:ەزیانبەخشەپیادەکارییە:چواردەیەم

 .سە وێژەدە
بىىویژ  ەەەەدەوىىواەیەکەەبەەهەمەەهىىادەسەکو دەکەیەپىىێەسەاىىوێژەەبەەسەمە:ەئاسییاییەنرخیییە:پــازدەیەم

 .دەسەەێیو دهابەکاەبەەەەەەاددسیەد پەە
وااڵىىایەەبەەهەمىىئەهىىادەسەکو دەدەوواىىئەەبەهىىایج ىىاد زمەوێىىد اە:ەنییوقمکردنەپەراوێیی  ە:شــازدەیەم

 .هەواەسەکوسو ەپە
دەبەسد س چددوەیەەکەەبەڕێىدەبەە یەپەە  ىژەەبىمەس ن ىابدداەەەەەوەدەددەسب نە:ەلەکۆڵینەوەە:حەڤـەەیەم

ڕ اڵىىىژەەدەسەداڵىىىژەەبە گەوىىىامەەدەز و ىىىاەی ەەەپێ یەشىىىیو دەکاا،ەڕددس وىىىەەپ اسەکىىىاەیەە
 .زیاوبەاش،ەزیاوەەەێیەدپەکاوەەدەبددوەەپەیدەولیەهمکاەیەەەەەوێد و اول ،ەوەوجام لەس ت

بەشىىێدەیەکەەکىىاپە،ەپىىاەیەکدیىىەەکىىوسوەدەیەسەاڵىى ەیەوەدەڕێیىىاە وەاەکەە:ەخەییراەڕێکییار ە:هەژدەیەم
یەەپ اسەکاەیەەزیاوبەاشەەەاڵەەەبەەهەمىەەەەێیم  نەدە،ەبمەڕ  وپنەیااەکەمیوسوەدەیەکاەیگە

 .امما ەەبابەپەەەێیم  نەدە،ەپ اسەسەکوێن
وەدەڕێدشىدێناوەاەکەەسد یەکمپای هىاپنەەەێیم  نەدەکىااەدەاڵىەەراولوەە:ەکۆتیاییەڕێوشیوێنیە:نۆزدەیەم

اسەکاەیەەزیاوبەاشەدەزیىاوەەەێیەدپەکىاوەەدەپەیدەوىلیەهمکىاەیەەەەەوێد و اوىل ،ەبەەب یىاەیەپ 
ە.دەزیوەبمەپاە اڵژنەەبەەهەمەەامما ە،ەسە  وێنەبەە

  (2)ی  مادده
ەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەەەەاڵەەەوەدەپ اسەکاەی ەەزیاوبەا اوەەجێبەجێەسەکوێ ەکەەسەبنەەهىمیەە:یەکەم

 . زیاوگەیاولاەیااەوە ەەمەزیاوگەیاولاەبەەکەەپەەپ  ەاڵازیەدەک ژدکا ەەدەبازە اوئ
پەوجىاەە(%٢٠)ەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەپاە اڵژنەەوەدەبەەهەمەەامما   اوەەسە وێژەدەەکەەالو یەمەە:دووەم

اڵەسیەپێل دیسژەەوادامیەەهەەێمەس ب نلەکەاەدەبەپێئەپێدەەەکاوئەپێد وەاڵىازیەەعێو قىئەەەە
 .کد   ژ  ەکئەبەەزیااەهەیەە-ەەەکاپئەوەبددوئەپێدەەمەعێو ق ل ە-ەیاادسەج هاوئ

ەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەپاە اڵژنەەوەدەبەەهەمەەپ  ەاڵازی ەەامما   اوەەسە وێژەدەەکەەالو یەمەە:سێیەم
 .ەەەاڵەسیەپێیهاپەکەیەکەەەاڵژەیەاادیەبەەهەمەەوادامیەەبێ ەوەکەهادەسەکو دەپەوجاە(%٢٠)
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 (3)ی  مادده
بەەهەمهێنەەوادامیەەیااەودێنەەەەیااڵای ەکەی،ەیىااەهەەەاىادەاەبەەەەدەوىلی ەک،ەەەەڕێىگەیەە:یەکەم

ەدەەس د کىىاەی ەکئەودداڵىىو دەبىىمە ىىوپنەبەەیەڕێدشىىدێنەەپێدیسىى ەبىىمە بەڕێىىدەبەە یەپئە  ىىژ 
 :بەەەوگاەبددوەدەیەپ اسەکاەیەەزیاوبەاشەپێ یەشەبەەدەزیوەسەکات،ەبەمەسددەمەەجەمەاد ەەدە

ە،ەکەەڕددس وىىەەپ اسەکىىاەیەەزیىىاوبەاشس د کىىاەی ەکەەوەدەز و ىىاەیەدەبە گەوامىىاوەەەەەاىىمەبگوێىى ە -١
 . کەدپنەدەیەزیااەدەبددوەەپەیدەولیەهمکاەیەەەەەوێد و اول ،ەسەاڵەەرێنن

پ ىىىژگ وییو دەبێىىى ەەەەالیەاەبەەهەمهێىىىنەەوادامی ەکىىىااەبەەمەەجێىىىکەەێىىىژەمەس د کىىىاەی ەکەە -٥
 .پەوجاەەەەاڵەسمەپێل دیسژەەوادامیەەبەکاەبەەە%(٢٠)بەەهەمهێناو ااەزیاپوەبێ ەەەە

س د کاەیەپاە اڵژنەەبەەهەمەەامما ە،ەەەالیەاەبەەهەمهێنەەوادامی ەکىااەیىااەبەڕێىدبەە یەپەەە:دووەم
ااەەەەدەز ەەپەەک ژدکاڵەدەاڵەەچادەکاوئەوادەپێ یەشەسەکوێ ،ەپاە اڵژنەەبەەهەمەەامما   ەک

 .وە ەەەپ اسەکاەیەەزیاوبەاشەپەیدەولیەبەەبەەهەمەەک ژدکا  ەدەەهەبدد
بەڕێىدبەە یەپەە  ىژە،ەوەەکىەەپىادپدێیوساەدەس ن ىابدداەەەەهىاپنەسیەمەەجەکىاوەەس د کىاەیەەە:سێیەم

ەەوەاڵژمەسە وێى ،ەدەسەبێى ەەەەمىادەیەەپاە اڵژنەەبەەهەمەەامما ەەسەقندداڵیو دەەەمەیااڵایەس 
 .یاپەدەباڵەەڕەەەەەەڕێیەدپەەپمماەکوسوەەس د کاەی ەکەەڕ اڵتاەسەیەامیەبمەدەزیوەبەەزە(١٠)
مەوەمەمىاسسەیە،ە(یەکەم)بەڕێدەبەە یەپئە  ژئ،ەبەڕەز مەولمەدەزیو،ەبەسەەەەەەەدکرئەب  ەمەە:چـوارەم

وە ەەەبە ىىگەەدەز و ىىاەیەەپێدیسىىژئەەەاڵىىەەەبىىددوئەپ اسەکىىاەیەەزیىىاوبەاشەەەبەەسەاڵىىژل بدد،ە
ە.سەپد وێ ەەێید  نەدەەوەوجامەبل ت

ە:پێنجەم
بەڕێىدەبەە یەپەە  ىژەەب یىاەیەاىمیەەڕەەەەەەڕێیەدپەە ەی ژنەەڕ اڵتاەسەیە(١٢)دەزیوەەەەمادەیە -١

 .اڵەباەەتەبەەسەاڵژتێیوساەبەەەێیم  نەدەەیااەڕەپیوسوەدەیەس د کاەی ەکە،ەسەس ت
یەوەمەبىى  ەیەس ،ەب یىىاەیەیەکىىدکەەەدەیەوەس ەوەد ە(١)ەوە ەەەدەزیىىوەەەەمىىادەیەسیىىاەییو دەەەەاىىا ە -٥

 .ەماەەسەکوێ دە مەوەس وەدەکەەبەڕەز مەولیەەەەاڵەەەسەاڵژتێیوساەبەەەێیم  نەدەەوە
ڕەەەەەەەەەدتە(7)بەڕێدەبەە یەپەە  ژەەب یاەیەسەاڵىژتێیوساەبەەەێیىم  نەدە،ەالوى یەمەەەەمىادەیە -١

 .ڕێیەدپەەسەەچددوە،ەەەەسددەڕەەوامەیەڕەە وەس ەباڵدسەکاپەدە
 (4)ی  مادده
ەەدتەڕەەەەەەڕێیەدپىئەب یىاەمەدەزیىوەبەەسەاڵىژتێیوسوەەە(7)بەڕێدبەە یەپەە  ژەەەەەمىادەیەە:یەکەم

 :ەێیم  نەدە،ەوەمەوەەکاوەیەاد ەەدەەجێبەجێلەکات
سەاڵ ەبەەەێیم  نەدەەاڵىەەەپای ەکااەاڵىەباەەتەبەەپ اسەکىاەیەەزیىاوبەاش،ەزیىاوەەەێیەدپەکىاوەەدە -١

 .پەیدەولیەهمکاەیەەەەەوێد و اول ،ەسەکات
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سەەەاسێنێ ەبمەالیەوەەپەیدەولیىل ەەکاوەەەێیىم  نەدەکەەدەالیەوەەبەشىل ەبددەکاوە،ەبىمەەسەەفەت -٥
پێ یەشیوسوەەهەەەبە گەوامەەدەز و اەی ەک،ە دێب سژنەەدپەکاو ااەدە فژد مکوساەسەەباەەیىاا،ەدە

 .ب ن نەەوەدەز و اەیەدەبە گەواماوەیەکەەپەیدەاڵژنەبەەەێیم  نەدەکااەوە ەەەوهێنەەوەبن
ەەدەددەسیەز و اەیەەدەبە ىگەیەپێ یەشىیو دەبىمەاڵىەەراولوەەپ اسەکىاەیەەزیىاوبەاشەدەەەەسەداڵژ -١

زیاوەەەێیەدپەکاوەەسەکم ێژەدە،ەدەبمەوەمەمەبەاڵژەەسەپد وێى ەس د یەهەەەز و ىاەی ەکەەپىوەەەالیەوەە
 .پەیدەولیل ەەکاوەەەێیم  نەدەکەەدەالیەوەەبەشل ەبددەکااەبیات

ڕەەەەەەەپىىىازسەە(١٢)ڕ اڵىىىتاەسەکاوەەەەەمادەیەکىىىل ەکەەەەەەوەوجىىىامەەەێیىىىم  نەدەەاڵىىىەەەپای ەکااەد -4
ە.ڕێیەدپئەسەاڵژتێیوسوئەەێیم  نەدەەزیاپوەوەبێ ،ەواڕ اڵژەیەدەزیوەسەکات

 :دووەم
دەزیىوەەەەێىوەڕەشىىنایەەوەوجامەکىاوەەەێیىم  نەدەیەاڵىىەەەپایە،ەدەڕ اڵىتاەسەکاوەەبەڕێىىدبەە یەپەەە -١

 .ڕەەس ەب یاەیەیەکدکەەەدەەسەس تەپازسەە(١٢)  ژەەدەوەدەز و اەیاوەیەبەەسەاڵژێژە،ەەەەمادەە
دەزیوەسەپد وێ ەس د ەەەەهەەەالیەوێیەەپەیدەولیل ەەبیات،ەچە  ىژەەبێى ەیىااەپىایبەت،ەبىمەوەدەیەە -٥

هەەەز و ىىاەی ەکەەپەیدەاڵىى ەبەەبىىابەپەەەێیىىم  نەدەیەبەەوەبەەسەاڵىى ،ەسەبێىى ەوەدەالیەوىىاوەشە
 .پابەولمەپێ یەشیوسوئەبن

 (5)ی  مادده
دەزیوەسەپد وێ ەەەەهەەەکاپێیل ،ەەەاڵىەەەڕ اڵىتاەسەیەبەڕێىدبەە یەپەە  ىژە،ەب یىاەەەەەڕ  وپنىەەە:یەکەم

ەێیم  نەدەکااەیااەکمپایەەپێهێناو ااەبل ت،ەەەەهەەسددەباەیەودقریوساەیااەپا ت ژ یوسا،ەبەبىێە
اڵىىەپاولوەەڕێدشىىدێنەەبەەەوگىىاەبددوەدەیەوىىدقریوساەیىىااەڕێدشىىدێنەەقەەەبىىددکوسوەدە،ەوە ەەە

بەەپێىل چددوەدەەبەەوواىئەبەەهەمەکەەەسەکاەەبە ێننامەەپێ یەشەبیات،ەدەپێ ل ەبە  نەبل تهادە
 .یااەڕ  وپنەەهادەسەکوسوەەبمەهەەێمەبەەوواەەودقریاەەیااەپا ت ژ یو د

دەزیوەسەپد وێ ەب یاەەبل تەبەەپەد دکوسوەەەێیم  نەدەکااەدێ  یەقبد یوسوەەوەدەبە  ننىامەیەیەە:دووەم
ە.مەوەمەماسسەیەس ەسەقندداڵیو دە(کەمیە)کەەەەەب  ەیە

 (6)ی  مادده
دەزیوەەەاڵەەەڕ اڵتاەسەیەبەڕێدبەە یەپەە  ژەەب یاەمەکمپای تێهێنىاوەەەێیم  نەدەکىااەسەس ت،ەە:یەکەم

 -:بەبێە وپنەبەەیەڕێدشدێنەەکمپایە،ەەەەیەکێکەەەمەباە وەیەاد ەەدە
وە ەەەبە گەوىىامەیەپێ یەشىىیو دەەەاڵىىەەەبىىددوەەپ اسەکىىاەیەەزیىىاوبەاشەیىىااەجىىمەیەزیاوەکىىااە -١

وەبدد،ەیااەوە ەەەپەیدەولیەهمکاەیەەەەەوێد اەپ اسەکىاەیەەزیىاوبەاشەدەزیاوەکىاوەەەبادەەپێهێنەە
 .بەەهەمەەامما   ل ەوەبدد

 .ئەوەبێ وە ەەەس د کاەی ەکەەبی ێنوێژەدەەبەەمەەجێکەپێچەد وەمەبەەەەدەولمە  ژ -٥
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وە ەەەپەەد ێزیەودقریوساەیااەب مەپا ت ژ یوساەیىااەقەبىاەەمەهىادەسەکوسا،ەکەمژوبێى ەەەدەبى ەە -١
 .سیاەییو د وەمەکەەبەپێئەڕێنرایەەپ ژبەاڵژددەبەمەیااڵایەەسەەسەچێ 

یەوەمەماسسەیەە(یەکەم)دەزیوەەەەکاپەەکمپای تێهێناوەەەێیم  نەدەکااەبەپێەەەدکرەکاوەەب  ەمەە:دووەم
 -:اە وەیەاد ەەدەەسەس توەمەب ی

ەکمپای تێهێناوەەڕێیاەیەاێو ەدە ەڕ ولوەدەیەبى یەوەدەبىاەمژەەدەسەاڵىژەبەە وەیەکەەبەەپێىەەبى  ەی -١
 . یەوەمەیااڵایەەدەەسە  وێن(8)یەماسسەیە(یەکەم)
یەوەمەیااڵىىایەەپێ ىىیەشە(٢)هە دەشىىاولوەدەیەوەدەبە ێنىىامەیەمەکەەبەپێىىەەەدکرەکىىاوەەمىىاسسەیە -٥

ە. سەکوێ
 (7)ی  مادده
وە ەەەدەزیوەبویاەیەبەەسەد مەەەێیم  نەدەکااەبىل ت،ەوەد ەبەڕێىدبەە یەپەە  ىژەەسەبێى ەبەمەە:یەکەم

 -:شێدەیەیەاد ەەدەەپەد دیااەبیات
شىىەشەماوىى ەەەەە(6)وە ەەەپەیدەاڵىى ەبێىى ەبەەپا ت ىىژ یوساەیىىااەوىىدقریوسا،ەەەەمىىادەیەکەکەەەەەە -١

 .اتڕێیەدپەەڕ  ەیاولوەەسەاڵژیوساەبەەەێیم  نەدەکااەپێتەڕوەک
اڵىىێەماوىى ەەەەە(١)،ەەەەمىىادەیەکەکەەەەەزێىىلەەهىىادەسەكوسوەەبىىێەپااڵىىادوە ەەەپەیدەاڵىى ەبێىى ەبەە -٥

 .ڕێیەدپەەڕ  ەیاولوەەسەاڵژیوساەبەەەێیم  نەدەکااەپێتەڕوەکات
پادپدێیوسوەەس د کاەیەەدەە وپنەەڕێدشدێنئەپاە اڵژنئەبەەهەمێیەەامما ەەیىااەوەوجامىل وەەە:دووەم

ە.(ي ەجروکەص ەژەل )ەێیم  نەدەەڕێگوەوابێ ەەەبەەسەمەپەد دکوسوەەڕێیاەەە دمو ەەیەکااە
 (8)ی  مادده
مىبەەەبەەدەزیوەەەاڵەەەڕ اڵتاەسەمەبەڕێدبەە یەپەە  ىژەەب یىاەیە ىوپنەبەەمەڕێیىاەمەاێىو ەبەە ە:یەکەم

بەەهەمىىئەهىىىادەسەکو دمەبىىىابەپئەەێیىىم  نەدەەسەس ت،ەوە ەەە ەی ىىىژەەوەدەب یىىىاەەەبەە یىىى ەمەکەە
یااەبەەهەمەەڕکابەەەبددوەەهەیە،ەبەمەەجێکەەهادشێدەپ اسەکاەیئەزیاوبەاشەبەە مبەەەبەەهەمەە

اڵىىىئەەەەەبەاڵىىىەەەسەاڵىىىژتێیوسوەەەێیىىىم  نەدەس ەپێتەڕبددبێىىى ،ەدەڕێیاەەکىىىااەبەمەە(١٠)الوىىى یەمە
 -:دەیەمەاد ەەدەەسەبنشێ

اڵىەپاولوئەڕەاڵىرئەوىىدقریوساەەەاڵىەەەبەەهەمىئەهىىادەسەکو دمەبىابەپئەەێیىم  نەدەەکەەبەشىىێدەمە -١
 .  ژ ەە دمو ەکااەاڵتاەسەەسەکوێ ەبەڕێدەبەە یەپەباەمژەەالمە

پابەولکوسوئەکەاڵئەهادەسەکاەەبەەپێ یەشىیوسوئەسەاڵىژەبەەیە ەەەوژ یىاەەبەەب ێیىەەیەکسىااەبەە -٥
 .پەە دێزمەودقریوسا

پابەولکوسوئەکەاڵاوئەهادەسەکاەەەەەد پاوئەپا ت ژ یاەەبەەپێ یەشیوسوئەسەاڵژەبەەمە ەەەوژ یىاەە -١
  ىىىژ ەە دمو ەکىىىااەبەب ێىىىکەکەەیەکسىىىااەبێىىى ەەە ەڵەبىىى یەپا ت ىىىژەەەبەەبەڕێىىىدەبەە یەپە

 .پێ یەشیو د
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ە،ەزیاسکوسوەەڕەاڵىرەە ىدمو ەەیىااەپابەوىلکوسوئەکەاڵىاوئزێلەەهادەسەكوسوەەبێەپااڵادەەەەا ەپئە -4
  ىژ ەە دمو ەکىااەبەەەبەەبەڕێىدەبەە یەپەهادەسەکاەەبەەپێ یەشیوسوئەسەاڵژەبەەمە ەەەوژ یىاەە

ب ێیەەیەکسااەەە ەڵەوەدەزیاوەمەبەەبەەهەمهێنەەامما   ەکااەکەدپددەەدەەەالیەاەبەڕێدبەە یەپەە
 .  ژ  ەدەەسیاەییو دە

مەوەمەیااڵىىىایەس ە(٢)ەپابەوىىىلکوسوئەهادەسەکىىىاەەبەەپێ یەشىىىیوسوەەوەدەبە ێننىىىامەیەمەەەەمىىىاسسەم -٢
 . سەقندداڵیو دەەبمەدەز ەەت

دەبەە یەپەە  ىىژ ەە دمو ەکىىاوەەهەەێىىمەبەهەمىىاهەوگئەەە ەڵەبەڕێىىدبەە یەپەە  ىىژەەدەێىىبەڕە:دووەم
یە(یەکەم)سەاڵژەیە  ژەە دمو ەکاوەەسەاڵە پەەف ىلە  ە،ەوەدەڕێیىاەەەاێو یىاوەیەکەەەەەبى  ەیە

  . ەدەیەەەەسددەڕەەوامەمەڕەە وەس ،ەجێبەجێلەکەاوەمەماسسەیەس ەسەقندداڵیو دا،ەەەەسد مەباڵدکوسو
 :سێیەم

وە ەەەب یاەیە وپنەبەەمەڕێدشدێنئەکمپایەەبەەپێئەەدکرەکاوئەوەمەیااڵایەەسەەچدد،ەوەد ەڕێیىاەەە -١
سەکىىوێنەدەەدەسەاڵىىژەبەەەەە(ةپسىىدی)ەاێو کىىااەکمپای ىىااەپێىىلەهێنوێ ،ەدەباەمژەکىىااەیەکدیىىە

ەەەبەە مىىبەەس ەڕەاڵىىرەەوىىددقریوساەیىىااەڕەاڵىىرەەەپێ یەشىىیو دەکاو شەهە لەدەشىىێنلەێنەدە،ە
 .قەەەبددکوسوەدەەدەەسە  وێ 

وە ەەەب یىىىاەەبەەوە ىىىوپنەبەەمەڕێدشىىىدێنئەکمپىىىایەەسەەچىىىدد،ەوەد ەڕێیىىىاەەەاێو کىىىااەکمپای ىىىااە -٥
پێىىىىىلەهێنوێ ەدەسەاڵىىىىىژەبەەەکااەهە لەدشىىىىىێنلەێنەدەەدەوەدەباەمژىىىىىاوەیەپێ یەشىىىىىیو داە

 .سە ەڕێنلەێنەدە
 (9)ی  مادده

س د کاەی ەکەەپەیدەاڵى ەبێى ەبەەبەەهەمێیىەەک ىژدکا ە،ەوەد ەوەدەمىاد وەیەبىمەەێیىم  نەدەەدەوە ەەە
پێىن ەیەکىئەوەدەمىادەیەەە(١/٢)ڕێیاەەکاوەەسەەکوسوەەب یاەەەەەماسسەکاوەەپێ ددەسەقندداڵىیو دا،ەبىمە

ە.کەملەکوێژەدە
 (22)ی  مادده

بىممەسەەکەدتەوەمەڕێیىاەەەەاڵەەەکئەوەوجدمەوئەدەزیىو اەسەپد وێى ەڕێیىاەمەاێىو ەڕ بگوێى ەوە ەە
 .ەێیەدپەیەوەەێنئەهەبددەەەەاڵەەەبەەهەمهێنئەامما ئەپوەیااەبەکاەبەە اەیااەبەەەەدەولیە  ژە

 (22)ی  مادده
بەڕێىىدبەە یەپەە  ىىژەەەەەسد یەپەد دکوسوىىەەەێیىىم  نەدە،ەەەەچد ەچێىىدەیەڕ پمەپێیىىل ،ەپا ت ىى ەبەە

واڕ اڵىژەیەدەزیىوەسەکىات،ەپ ایىل ەوەدەسەەوەوجامىاوەەبە گەوامەەدەز و اەیەەپ ژ  اڵىژیو دە،ەڕ اڵىتاەسەە
سەاىىاپەڕددەکەەسەەبىىاەەیەپ اسەکىىاەیەەزیىىاوبەاشەدەزیاوەکىىااەدەەپەیدەوىىلمەهمکىىاەیەەەەەوێد و اوىىل ،ە

ە.پێ گەی ژددە
ە
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 (22)ی  مادده
 :یەکەم

یەوەمە(١١)دەزیىىوەەەەێىىوەڕەشىىنایەەڕ اڵىىتاەسەیەبەڕێىىدبەە یەپەە  ىىژە،ەواماەەپێىىلە دەەەەمىىاسسەیە -١
یااڵایەس ،ەب یىاەەبەاڵىەپاولوەەڕێدشىدێنەەکمپىایەەبىمەبەەەوگىاەبددوەدەیەپ اسەکىاەیەەزیىاوبەاشە
سەس ت،ەبەدەمەەجەیەجمەەدەقەباەەەدەوااڵژەەپ اسەکوسوەەڕێدشدێنەکەەەەەامبگوێى ،ەدەوەمەب یىاەەە

ڕەەەەەەڕێیەدپىىەەسەەچىىددو ەدەەواڕ اڵىىژەیەوەوجىىدمەوەەدەزیىىو اەسەکوێىى ەبىىمەەسەە(١٠)ەەەمىىادەیە
 .کوسوەپەاڵەول

وە ەەە وپنەبەەمەڕێدشدێنەەکمپایەەڕەپبیوێژەدە،ەپا ت ى ەبەهەمىااەوەدەبىابەتەدەهمکىاە وەمەەەە -٥
اڵىىەسەدەهەشىىژاەڕەەەەەەڕێیەدپىىئەە(١8٠)س د کىىاەیەەیەکەمىىل ەهىىاپددا،ەبەەەەەەپێتەڕبىىددوەەمىىادەمە

 .بەەکاەبددوئەب یاەمەدەزیو،ەوابێ ەس د کاەیەکئەپوەپێ یەشەبیوێژەدە
 -:ەەەوگاەبددوەدەمەپ اسەکاەیئەزیاوبەاشەوەمەڕێدشدێنەەکمپای اوەمەاد ەەدەەسە وێژەبەەدەزیوەبمەبە:دووەم

بەەاڵەپاولوئەڕەاڵرئەودقریوساەبەەجمەێکەیەکسااەبێ ەە،ڕێدشدێنئەبەەەوگاەبددوەدەمەودقریوسا -١
 .بەەپەە دێزمەودقریوسا

بەەاڵىىەپاولوئەڕەاڵىىرئە ىىدمو ئەقەەەبىىددکوسوەدەەبەپێىىئەیااڵىىا،ەکەەە،ڕێدشىىدێنئەقەەەبىىددکوسوەدە -٥
 .یەکسااەبێ ەەە ەڵەب یەپا ت ژ یوسوئەبەەهەمئەهادەسەکو دەبمەهەەێم

بەەاڵىنددەس ەکوسوەەەزێىلەەهىادەسەكوسوەەبىێەپااڵىاد،ڕێدشدێنئەامپاە اڵژنەبمەبەەەوگاەبددوەدەمە -١
ئە ىىدمو ئەەەاڵىىەەەبەەهەمىىئەوەدەبىى ەمەڕێىىگەەبەهىىادەسەکوسوەەسەسەێىى ،ەیىىااەاڵىىەپاولوئەپێنااڵىى

یاەمەپئەبەەهەمهێنىئەاممىا ئەبىل تەەكەەیااەزیاسکوسوئەپێنااڵەکەەیااەهەەەڕێیاەێکە،هادەسەکو د
ەەاڵىىىەەەام دوجاوىىىلاەەە ەڵەبەەهەمىىىئەهىىىادەسەکو دەبەدەمەەجەمەکىىىاەیگەەمەوەەێنىىىئەەەاڵىىىەەە

 .بەەەەدەولیەە  ژئەدەبەکاەبەەیەوادامیەەوەبێ 
یە،ەپىایبەتەبەەپاە اڵىژنەەبەەهەمىەەک ىژدکا ە،ەسد یەڕەز مەوىلیەاڵىەپاولوەەڕێدشىدێنەەکمپىاە:سێیەم

 .دەزیویەک ژدکاڵەدەاڵەەچادەکاوەەوادەسەبێ 
 (23)ی  مادده

سەەڕەەس ،ەب یىىاەیەدەزیىىوەبەەاڵىىەپاولوەەڕێدشىىدێنەەە(١٠)وەوجىىدمەوەەدەزیىىو اەسەپد وێىى ەەەەمىىادەیە
كمپایەەپەاڵەولەبكاتەیااەڕەپ بكاپەدە،ەدەوە ەەەەەەمادەیەسیاەیكو دس ەب یاەیەوەس ،ەوەد ەب یاەیەدەزیوە

ە.ەبەەپەاڵەولكو دەس سەووێ 
 (24)ی  مادده
 ەبەدەب ەەبێ ەکەەبمەبەە وپنەەەەڕددس وئەزیااەیااەالبوسوئە وپنەبەەمەەێدشدێنئەکمپایەەسەبێە:یەکەم

زیااەپێدیسژە،ەبەجمەێکەسەەفەتەبل پەەبەەهەمهێنئەامما ئەبىاەدسەائەاىمیەەە ەڵەبەەهەمىئە
 .هادەسەکو دەدەپاە اڵژنئەبەەەەدەولی ەکاوئەهەەێمەبگدوجێنێ 
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وەدەڕەاڵىىرەەەاەیىىاامەبىىمەبەەەوگىىاەبددوەدەمەوىىدقریوسە ىىدمو   ەەوابێىى ەبىى مەوەدەڕەاڵىىرە:دووەم
پا ت ژ یوساەسەاڵەپێنلەێ ،ەەەەپەە دێزمەودقریوساەەقەەەبددكوسوەدەیەیەبمەڕددبەڕددبددوەدەەد

یااەب مەپا ت ژ یوساەزیاپوەبێ ،ەدەسەکوێ ەبەەب ێیەەکەمژوەسیاەیەبیوێ ەوە ەەەوەدەب ەەالبوسوىئە
ەااەقەەەبددكوسوەدەییەکاەیگەەی ەکاوئەزیااەمسم ەەەبیات،ەدەهەەەزیاسەیەکەەەەڕەاڵرەە دمو  ئ

 .بمەاادەوەكەیەسە ەڕێنوێژەدەدەە  و دەکەەزیاپوەەەەەپەە دێزمەودقریوساەیااەب مەپا ت ژ یوساە
وابێىى ەهەمىىااەبەەهەمىىئەهىىادەسەکو دەەەەهەمىىااەکاپىىل ەبىىمەڕێدشىىدێنئەبەەەوگىىاەبددوەدەمەە:ســیێەم

ودقریوساەدەڕێدشىدێنئەقەەەبىددکوسوەدەشەملىیەچەبێى ،ەهەەچەوىلەەەەیەکەکاپىل ەودقىدمیەەەدە
ە.پا ت ژ یو دیشەبێ 

 (25)ی  مادده
 . ەاڵاڵەزیاپوەبێ پێنە(٢)جێبەجێیوسوئەڕێدشدێنئەکمپایئەبەەشێدەیەکاپ  ەەدەوابێ ەەەەە:یەکەم
 :دووەم

ڕێدشىىىىدێنەەکمپىىىىایەەبەەەوگىىىىاەبددوەدەیەوىىىىدقریوساەدەپا ت  ىىىىژ یوساەبەەسەێژ یىىىىەەمىىىىادەیە -١
 .بەەسەد مبددوەەەا ەپەەودقریواەدەپا ت ژ یوساەبەەسەد مەسەبێ 

بەڕێىدەبەە یەپەە  ىژەە،ەاىممەیىااەەەاڵىەەەس د یەکەاڵىەەپەیدەولیىل ە،ەسد یەپێ یەشىیوسوەەىىە ەىە٥
پێدیس ،ەپێشەپەد دبددوەەمادەیەڕێدشدێنەەکمپایە،ەسەپد وێى ەپێىل چددوەدەەپااڵادەدەبە گەیە

 .بەدەڕێدشدێناوەس ەبیات
وە ەەەبەڕێدەبەە یەپەە  ژەەبمیەسەەکەدتەکەەبەەسەد مەەڕێدشدێنەەکمپایەەپااڵىادیەوەمىادە،ەبەىە

وەوجىدمەوەەوەد ەبەە وپنەبەەیەڕێیاەیەیااڵایەەەبەڕەز مەولیەدەزیوەدەسد یەپەاڵەولکوسوەەەەالیەاە
ە.دشدێنەکااەسەهێنوێ ێدەزیو ا،ەکمپایەەبەەڕ

 (26)ی  مادده
بەڕێدبەە یەپەە  ژ ەە دمو ەکاوەەهەەێم،ەبەهەماهەوگئەەە ەڵەبەڕێدبەە یەپەە  ىژەەدەسەاڵىژەیە

ە .  ژەە دمو ەکاوەەسەاڵە پەەف لە  ە،ەڕێدشدێنئەکمپایەەجێبەجێلەکات
 (27)ی  مادده
ەەەهەەسددەە(بەڕێىىىدبەە یەپەەپاە اڵىىىژنئەبەەهەمەەامما   ەکىىىاا)بەڕێىىىدبەە یەپ ەکەبەەوىىىادیە:ەیەکەم

بەڕێدبەە یەپەە  ژەە ەشەپێل وەەپ  ەاڵازیەەەەەدەز ەەتەدەبەڕیدەبەە یەپەە  ژەەپدول وااەدە
ەبەسد س چدداەەەەدەز ەەپەەک ژدکاڵەداڵەەچادەکاوەەوادەس سەمەزەێ ،ەدەەەەپاەێز اکاوئەهەەێىمەد

 .بەمەپایبەپرەولیااەسەبێ و ل ەەمەاڵەەبەامکاا،ەبەشەیااەهم
س ەسەقندداڵىىىیو دە،ەبىىىمەمەبەاڵىىىژەکاوئە(یەکەم)ەکەەەد وەیەەەەبىىى  ەیە هەەەبەڕێىىىدبەە یەپ :ەدووەم

 -:جێبەجێیوسوەەوەمەیااڵایەەوەمەپمماەواماوەمەاد ەەدەمەسەبێ 
 .پمماەوامەمەودقریوساىە١
 .پمماەوامەمەپا ت ژ یوساىە٥
ە.زێلەەهادەسەكوسوەەبێەپااڵادپمماەوامەمەىە١
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 حوكمە گشتییەكان
 (28)ی  مادده

بەەهەمەەامما   ەکاا،ەپ  ەبەاڵ ەبەەبنەمایەمىامە ەیەهادشىێدە،ەبەهەمىاهەوگئەەە ەڵەسەاڵىە پەە
ە.ەەسەەەدەیەهەەێمەپاەێزە دەسەبنە،ف لە    ەکاا

 (29)ی  مادده
وەوجىىددمەوەەدەزیىىو اەهێرىىایەج ىىاکەەەدەیەبەەهەمەەامما   ىىىەکاوئەهەەێىىمەسیاەیىىلەکات،ەدەبەە

بىىاڕکمسیەوێىىدسەد ەپەەبىىمەبەەهەمەەەهێناوەهەمىىاهەوگەەەە ەڵەسەاڵىىە پئەف ىىلە  ەەکىىاەەبىىمەبەسەاڵىىژ
 .امما   ىەکااەسەکات

 (22)ی  مادده
دەزیوەبەەڕەز مەولمەوەوجدمەوئەدەزیو ا،ەسەپد وێ ەهەەکاتەپێدیس ەبىدد،ەەە ەڵەهادپىاکەمەە:یەکەم

ەەەسەاڵىىە پئەف ىىلە  ئەهەمىىاهەوگئەبیىىات،ەبىىمە دوجاوىىلوئەڕێدشىىدێنەکاوئەپاە اڵىىژنئەبەەهەمىىئە
 .امما ئەهەەێمەەە ەڵەڕێدشدێنەەف لە    ەکاا

جێیوسوىەەب یاەەکىاوەەپاە اڵىژنەەبەەهەمەەهەمددەباز ەەدەسەەد زەەاڵنددەی ەکااەپابەولیەجێبەە:دووەم
امما   ەکاون،ەچەەەالیەاەسەاڵىە پئەپایبەپرەوىلمەو ژ دىاسمەسەەچىددبنەیىااەەەالیەاەسەاڵىە پئە
پایبەپرەوىىىلمەهەەێىىىم،ەدەەەکىىىاپەەوىىىاکمکەەەەەوێد و اوىىىل ،ەکىىىامەڕێدشىىىدێنەپدوىىىلپوەبێىىى ەوەدەە

وئەهەەێىمەەەەڕددمەوىووەدەجێبەجێلەکوێ ،ەبەشىێدەیەکەکەەکىاەیگەەمەوەەێنىئەەەاڵىەەەبەکىاەبەە 
ە. ژ  ەدەەوەبێ ەکد 

 (22)ی  مادده
دەزیىىومەک ىىژدکاڵەدەاڵىىەەچادەکاوئەوىىاد،ەبەبىىێەوەوجامىىل وئەڕێیاەەکىىاوئەپێ یەشىىیوسوئەس د ەدە
ەێیىم  نەدەمەپىىایبەتەبەەپ اسەکىاەیئەزیىىاوبەاش،ەبەمەبەاڵىىژئەجێبەجێیوسوىئەاڵ ااڵىىەپئەباز ڕکىىاەمە

اممىا ئەەەەدەەزمەپێگەی ىژنل ،ەب یىاەمەقەسەرەکوسوىئەەدەز ەەپەکەەدەپاە اڵژنئەبەەهەمئەک ژدکا ئ
هادەسەمەبەەهەمئەسەەەکئ،ەیااەبەەهەماهەوگئەەە ەڵەدەزیومەس ە یەەدەوابددەیەەب یاەمەزیاسکوسوئە

بەەهەمێکەبێەپااڵادەزیاسەهادەسەەکو بێ ەدەکىاەیگەەمەوەەێنىئەەهاپددەڕەاڵرئە دمو ئەسەس ت،ەوە ەە
ە.کااەهەبێ ەەەەدەەزمەپێگەی ژن اول ڕ اڵژەداممەەەاڵەەەبەەهەمەەامما   ە

 (22)ی  مادده
دەکممتاو اکىىىاوئەکەەپىىىئە  ىىىژئ،ەەەە وێبەاڵىىىژەکاوئەکىىى ینەدە وێبەاڵىىىژئەەدەفەەمىىىاوگەەس مەزە دە

پ ەەەکاول ،ەپ  ەبەدەبەەهەمەەامما  اوەەسەبەاڵىژنەکەەەە ەڵەپێدس وى ەدەاەاڵىڵەپەەس د کو دەکاوىل ە
 .بەەهەمەسەهێنوێنهادپاا،ەدەەەالیەاەبەەهەمهێنئەوادامی ەدەە

 (23)ی  مادده
دشىدێنەکااەێسەکاولوئەهەەەز و ىاەیەکئەوهێنىئەکەەپىایبەتەبێى ەبەە  یىم  نەدەەدەڕێیىاەیەەدەڕ:ەیەكەم

ە.ەەالیەاەکەاڵاوەەپەیدەولیل ەەدەفەەماوبەە وەدە،ەبەپێئەیااڵاەبەەکاەەکااەبەەپاد اەهەەماەسەکوێ 



 

 622( العدد) ذمارة  12  

 

62/5/6261 

ل ەهەیە،ەهەەەفەەماوبەەێىکەیىااەهەەەکەاڵىێیەەپىوەاڵەەەڕ یەهەەەاڵز یەکەکەەەەەیااڵاەبەەکاەەکاوە:دووەم
یەوەمەمىىاسسەیەەبیىىات،ەبەەپێبژ ەسوێىىکەاڵىىز ەسەسەێىى ەکەەەەە(یەکەم)اڵىىەەپێچەەەىىدکرەەبىى  ەیە

ە.ب س ەمل ماەسیناەەزیاپوەوەبێ ە(٥٠.٠٠٠.٠٠٠)سەەملێماەسیناەەکەمژوەوەبێ ەدەەەەە(١٠.٠٠٠.٠٠٠)
 حوكمە كۆتاییەكان

 (24)ی  مادده
هەماهەوگئەەە ەڵەدەزیومەک ژدکاڵەدەاڵىەەچادەکاوئەوىادەدەدەزیىومەس ە یىەەدەوىابددەیئ،ەدەزیوەبەە

ە.ڕێنرایەەپێدیس ەبمەوااڵااەجێبەجێیوسوەەەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەسەەسەکات
 (25)ی  مادده

ە.كاەەبەەسەقەەه چەیااڵاەدەب یاەێكەواكوێ ەكەەەە ەڵەەدكرەكاوەەوەمەیااڵایەس ەواكمكەبێ 
 (26)ی  مادده

 .وەوجددمەوەەدەزیو اەدالیەوەەپەیدەولیل ەەکااەەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەجێبەجێەسەکەا
 (27)ی  مادده

جێبەجىىێەس ە(دەقىىای ئەکدەساڵىىژاا)وەمەیااڵىىایەەەەەڕێیەدپىىئەباڵدکىىوسوەدەمەەەەەەەوىىامەمەفەەمىىئە
ە.سەکوێ 

ە
 رچوانەن كانی ده هۆیه

ک ىژدکا ئەاممىا ئەدەپاە اڵىژن ااەەەەەەەپێنادمە ەشەپێل اەدەپا ت ژئەکوسوىئەکەەپىئەپ  ەاڵىازمەدە
ڕەاسىاولوئەەهادكىاتەدە،دەس سپەەدەە وەەکەەببێىژەەهىممەەەسەاڵىژل وئەکێب کێىئەڕەد ەبەجمەێىكەزیاا

سەەفەپىىئە دوجىىادەبىىمەبەەهەمهێىىنەەامما  ەکىىااەدەبەەزکىىوسوەدەمەپد واکاو ىىااەدەواماسەکوسو ىىااەبىىمە
سوەەبەەەەدەولیەبەکىاەبەەیەوىادامیەەبەەدڕەچادکوە  ەكاا،کێب کێەکوساەەەەباز ڕەەوادامیئەدەج هاو

واڕ اڵىىژەیەکەمیىىوسوەدەیەکىىاەیگەەی ەەوەەێن  ەکىىاوەەدەڕێگە ىىوپنەەەبەەزبىىددوەدەمەوواىىئەبەەهەمەە
 .امما   ەکاا،ەوەمەیااڵایەەسەەچدێنو 

ە
ە
ە
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