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 ي (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 22/6/2272 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (12)كات ــَين ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  00/6/0212رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللز بة سةرؤكايةتي بةر َيعَيراق 

ي ( 0212)سـاَلي  , سـَييةم خـولي   ي(11)دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان فرست أمحد عبـداهلل سـكرتَيري    بةر َيز
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1990هـةمواركراوي سـاَلي    ي(1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خـولي   ي(11)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةستةي سةرؤكايةتي , كوردستاني عَيراق ثةرلةماني
بةم شَيوةية  دا 00/6/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (12)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
ــرؤذة ي   - 1 ــي ث ــؤ كردن ــتنةر وو و طوتوط ــةرَيمي      خس ــة ه ــاو ل ــاوةكاني ا ــتوكاَل و سةرض ــي كش ــاي وةزارةت اس

 .كوردستان
 .خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان -0
خستنةر وو و طوتوطـؤ كردنـي ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي يـةكَيا ذووري بازرطـاني             -3

 .1993ي ساَلي (14)رَيمي كوردستان ذمارة ثيشةسازي لة هة
 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردنش ســاَلي يةكــةمش خــولي     
 :رش بةرنامةي كا00/6/0212ش رؤذي دانيشنت (11)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
ــتان  1990 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

وةر ؤش رؤذي سـَي  ي ثـَين نيـ  (12)ي ااسـايي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير       (11)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت00/6/0212شةممة رَيكةوتي 

خســتنةر وو و طوتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي وةزارةتــي كشــتوكاَل و سةرضــاوةكاني اــاو لــة هــةرَيمي           -1
 .كوردستان

 .خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان -0
ةر وو و طوتوطـؤ كردنـي ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي يـةكَيا ذووري بازرطـاني           خستن  -3

 .1993ي ساَلي (14)ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 
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بةخَير هاتين بةر َيز وةزيري كشتوكاَل و ااودَيري كاك جةميل سلَيمان دةكةينش بةخَير هـاتين بـراي بـةر َيز    
ستا داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَل و اـاودَيري دةكـةين كـةرةم بكـةن بـؤ      كاك اةنوةر دةكةينش اَي

 .شوَيين خؤيانش ش كةرةم بكةن بؤ خوَيندنةوةي ثرؤذة ياساكة بة كوردي و بة عةرةبيش فةرموون
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اوبةش اامادة كردووةش لةنَيوان ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَل و اَيمة ثرؤذة ياساكةمان بة راثؤرتَيكي ه
ااودَيريش بةاَلم ديارة بةنيسبةت تةرجومة كورديةكةي زؤر زؤر خراث تةرجومة كراوةش تةتابوقين ناكـاتن  
لةطةَل اةو راثؤرتـةي كـة بـة عـةرةبي نووسـراوةش بؤيـة اَيمـة داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةكـةينش كـة             

رتــة عةرةبيةكــة ببَيتــة اةســاا بــؤ موناقةشــةش اَيســتا دةســت ثــَي دةكــةين بــة خوَيندنــةوةي راثــؤرتي  راثؤ
 .هاوبةش

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثَيشرت ثرؤذة ياساكة خبوَيننةوةش ثاشان راثؤرتي هاوبةش

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 دةرامةتي ااو لة هةرَيمي كوردستان ياساي وةزارةتي كشتوكاَل و
 بةشي يةكةم

 ثَيناسةو ااماجنةكان
 :مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة لةم ياسايةدا ماناكاني بةرامبةريانة: ماددةي يةكةم

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم: يةكةم
 .وةزارةتي كشتوكاَل و دةرامةتي ااو: وةزارةت: دووةم

 .ي كشتوكاَل و دةرامةتي ااووةزير: وةزير: سَييةم
 .اةجنومةني راوَيذكاري وةزارةت: اةجنومةن: ضوارةم

 :ماددةي دووةم
 :وةزارةت بؤ اةم ااماجنانةي خوارةوة هةوَل دةدات

سـةرزةوي و  )داناني سرتاتيج و سياسةت و ثالنطةلَيك بؤ ثةرةثَيدان و طةشةثَيداني دةرامةتي اـاوي  : يةكةم
بةكارهَيناني ساماني ااووش جَي بةجَي كردني ثالني ( االمثل)ؤ بةديهَيناني باشرتين لة هةرَيمداش ب( بن زةوي

ــةي خــؤراكي      ــنج ســاَلةي كــةرتي كشــتوكاَلش لــةثَيناوي بــةديهَيناني خــؤ كيوايــةتي لــة قةرتاَل ســرتاتيييي ثَي
 .بةروبوومي كشتوكاَلي هةرَيم
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ي بؤ اةو ثرؤذانةي كـة ثابةسـنت بـة وةزارةت    اامادة كردني لَيكوَلينةوةي سوودي هونةري و اابووري: دووةم
ــةش   ــةتش لةوان ــةوةي تايب ــداني لَيكؤَلين ــةي    : وش اةجنام ــي نةخش ــادة كردن ــاك و اام ــواني خ ــةوةي ثَي لَيكؤَلين

ــادة كردنــي          ــةي اةنــدازةيي و اام ــاني نةخش ــةوةي زانســا و دان ــتوكاَل و رَيكــاري توَيذين ــةروبوومي كش ب
ــة   ــاركردن لةس ــةثَيدان و ك ــةي طةش ــاني     بةرنام ــي ثرؤذةك ــةجَي كردن ــَي ب ــووني ج ــا بةدواداض ر سةرثةرش

 .وةزارةتش بةثَيي ثالنة بر يار لةسةر دراوةكان
و ثــرؤذةي اــاودان و ( الســدود)دامةزرانــدني بةنــداو : دامةزرانــدني ثــرؤذةي ســرتاتيييش لةوانــةش : ســَييةم

 .اني مةكينةي تازة بابةتثرؤذةي ثاراستين ساماني ااوي سةرزةوي و ااوي ذَير زةوي وش بة بةكارهَين
كـاركردن بـؤ رَيكخسـتنةوةي ذَيرخـاني كـةرتي كشـتوكاَلش بـةجؤرَيك كـة طةشـةثَيداني بـةروبوومي           : ضوارةم

 .رووةكي و ااذةَلي طةشة ثَي بدات
دانــاني ثالنــي تايبــةت بــؤ نةهَيشــتين مةترســيي الفــاووش كــؤنرت ؤَل كردنــي ســيول و بــةر َيوةبردني  : ثَينيــةم

وبارةكان وش رَيكخستين دابةش كردني ااوش رووبةر وو بوونةوةي وشكةساَلي و ضارةسةر كردنـي  ااوةر َيذةي رو
 .ااسةوارةكاني لةسةر دةرامةتي ااو

بنيادناني تاقيطةوش وَيستطةي تاقيكردنةوةوش طةشة ثَيداني مةركةزةكاني توَيذينةوةي كشتوكاَلي وش : شةشةم
لةطـةَل زانكؤكـان وش كـار كـردن بـؤ طشـتاندني اةجنامـةكاني         اةجنامداني تاقيكردنـةوةي زانسـا بـةهاوكاري   

توَيذينةوةكان و طةياندنيان بة وةزيرةكان لة رَيطـةي دامودةزطـاي رَينمـايي كردنـي كشـتوكاَليش بـة اامـاجني        
 .ثةرةثَيداني ضةندايةتي و ضؤنايةتي و بةروبوومي كشتوكاَل

كة دةبنة هؤي سةرخستين بـةكارهَيناني زةوي وزاري  ثَيشنياز كردن و توَيذينةوة لةو اامرازانةي : حةوتةم
كشتوكاَل وش كاركردن بؤ وةبةرهَينان و ثاراستين اةو زةوي و زارانةوش ثةرةثَيداني جؤري ااووش ثةرةثَيدان و 
ضاكرت كردني دامـةزراوةكاني اـاودَيري و خـاك لـة رَيطـاي جـَي بـةجَي كردنـي تونـدي ياسـاكاني كشـتوكاَل و            

 .اساكاني ذينطةوةش بة جؤرَيك كة لةطةَل ثَيوةرةكاني نَيودةوَلةتيدا بطوجنَينياساكاني ااوو ي
جَي بةجَي كردني اةو ياسايانةي كة تايبةتن بة ضةسثاندني مافةكاني دةستكاري كردنـي زةوي و  : هةشتةم

 زاري كشــتوكاَل لةاليــةن وةزيرانــةوةش لةطــةَل يــةكال كردنــةوةي اــةو زةوي وزارانــةي كــة هَيشــتا يــةكال          
كردنةوةيان بـة كؤتـا نةطةيشـتووةش يـان اةوانـةي كـة هَيشـتا بر يارةكـاني ضةسـثاندني مافـةكاني زةوي وزار           

 .تَيياندا ثلةي كؤتايي وةرنةطرتووة بةثَيي ياساي ضاككردني كشتوكاَل
 كشـتوكاَل وش هانـداني  ( االنتـا  )هـةنطاونان بـةرةو ثَيكهَينـاني يةكـةي طـةورة طـةورةي وةبـةرهَيناني        : نؤيةم

 .يةكة بضكؤَلةكان بة تَيكةَل كردن و يةكرت تةواو كردن( تشييع)
كاركردن لةسةر هاندان و رَيكخستين وةبةرهَيناني رووةكـي و اـاذةَلي لـة كـةرتي كشـتوكاَل و كـةرتي       : دةيةم

ااويداش لةطةَل ثَيشكةش كردني ااسانكاريي ثَيويسـت بـؤ اـةو كةرتانـةش لـة ثَينـاوي بةشـدار بـوون لـة طةشـة           
 .ي كشتوكاَلي لة هةرَيمداكردن



 12 

كاركردن بؤ بووذاندنةوةو طةشةثيدان و ثةرةثَيداني ثرؤذةكاني ساماني ااذةَل و ثاشكؤكاني ساماني : يازدةم
ااذةَل لة هةرَيمداوش بةكارهَيناني اامرازي زانسا بؤ ثاراستين اـةم سـامانة لـة نةخؤشـيش هـةروةها بـؤ زؤر       

 .ةتي بةروبوومكردني بةروبووم و ضاكرت كردني جؤراي
كاركردني بةردةوام و داناني ثالني زانسـا بـؤ بةرةنطاربوونـةوةي بـةاَلو نةخؤشـي و درمش لةطـةَل       : دوازدةم

 .فةراهةم كردني اةو رَيطايانةي كة دةبنة هؤي ثاراسنت و رَيطا لة باَلو بوونةوةيان دةطرن
وش لــةوةر طاكان وش (دةســتكردةكان سروشــا و)خزمــةت كرنــي بــةروبوومي كشــتوكاَل وش دارســتانة  : ســَيزدةم

ثاراستنيانش ضونكة اةمانة سـاماني نيشـتمان ش لةطـةَل ثشـتيواني كـردن لـة قةدةوـة كـراوة سروشـتييةكان          
 (. احملميات الطبيعية)

طةشــةثَيداني دةرامــةتي بةشــةري و ثَيشــكةش كردنــي خزمــةتي رَينمــايي كــردن وش تَيطةيانــدني   : ضــواردةم
بارةي باشرتين بةكاهَيناني ساماني ااوي وش بنةماكاني رةنَيوهَيناني كشتوكاَل وش ثشت وةرزَيرو رةزةوانان دةر

بةسنت بة تةكنؤلؤجياو ثَيداويستة هاوضةرخةكاني كشتوكاَلش بة جؤرَيك كة كـةرتي كشـتوكاَل لـة هةرَيمـدا     
 .طةشة ثَي بدات

ــازدةم ــؤ     : ثـ ــةواوكاري بـ ــةر َيوةبردني تـ ــة بـ ــةت بـ ــةتي تايبـ ــةكارهَيناني سياسـ ــةكان وش   بـ ــة ااوييـ دةرامةتـ
توندكردنةوةي ياساكان وش ملكةض كردني اةو كةرتانةي كة بةكاريان دةهَيننش بؤ اـةوةي اـةو ياسـايانة جـَي     
ــةَل          ــةنطي لةط ــت بةهةماه ــارَيزراو بَي ــدا ث ــاوي لةهةرَيم ــاماني ا ــة س ــة ك ــؤ اةوةي ــةش ب ــةنش اةم ــةجَي بك ب

تــداش هــةروةها بــة هةماهــةنطي لةطــةَل رَيكخــراوة  وةزارةتــةكانش يــان لةطــةَل دامودةزطاكــاني ديكــةي حكومة 
حكوميةكاني واوةست بة نةتةوة يةكطرتووةكانش لةثَيناوي ثةرةثَيداني كةرتي كشـتوكاَل وش دةرامـةتي اـاوي    
ــة      ــةتي دةرامةت ــةتي وش نَيودةوَل ــتماني وش هةرَيماي ــاوخؤ وش نيش ــاني ن ــة بر يارةك ــةرةكي ل ــي س ــي رؤَل وش طَير ان

 .ةكانيانداااوييةكان و راسثارد
هانـداني وةرزَيرةكـان بـؤ دامةزرانـدني كؤمةَلـةي ثسـثؤري هـةرةوةزيي كشـتوكاَلي وش بـؤ بةشـداري           : شازدةم

 .كردن لة يةكة طةورةكاني رةنَيوهانيندا
هانــداني ثيشةســازيي كشــتوكاَلي بـةو رَيطايانــةي كــة دةبنــة هـؤي سةرخســتين اــةو ثيشةســازييةش   : حةظـدةم 

 .ستة خاوةكاني كشتوكاَلي بؤ اةو ثيشةسازييةلةطةَل فةراهةم كردني كةرة
 .طرنطيدان بة ساماني ماسي و ثةروةردة كردني مَين هةنط: هةذدةم
ش (التخزينية)ثاراستين بةروبوومي كشتوكاَلي ناوخؤوش داناني سياسةتي بؤ بازار ناردن وش هةَلطرتن و : نؤزدةم

 .توكاَلبةشداري كردن لة ضةسثاندني نرخ لةسةر بةروبوومةكاني كش
 

 بةشي دووةم
 ثسثؤر ي و دةسةاَلتةكان

 :ماددةي سَييةم
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 :وةزير: يةكةم
ــةتةكةي و      -1 ــتةكردني سياس ــاني و ااراس ــة كارةك ــة ل ــةوش بةرثرس ــةمي وةزارةتةكةي ــي يةك ــرش بةرثرس وةزي

سةرثةرشا كردن و ضاودَيري كردنيانش هةموو بر يارو فةرمان و رَينماييـةك كـة ثةيوةنـديي بـة كارةكـاني      
زارةتةكـةو ثَيكهاتـةكان و دةســةاَلتةكان و كاروبـاري ديكـةي هونــةري ودارايـي و كـارطَير ي و رَيكخســتنةوة       وة

هــةبَيتش لةاليــةن وةزيــرةوة دةردةضــَيت و خــؤي سةرثةرشــتيان دةكــاتش بــةثَيي حوكمــةكاني ياســاش وةزيــر    
ارةتةكةيـةوش بؤشـي   بةرامبةر بـة اةجنومـةني وةزيـران بةرثرسـةش ضـونكة خؤشـي اةنـدامَيكي هاوكـاري وةز        

هةيــة هةنــدَي لــة دةســةاَلتةكاني بــدات بــة هــةردوو بريكــاري وةزارةتش يــان بةبةر َيوةبــةرة طشــتيةكانش يــان  
 .بةوةي كة بةطوجناوي بزانَيت لة وةزارةتةكةدا

وةزير بؤي هةية لةطةَل كةساني سروشاش يان مةعنةوي لة خاوةن اةزموون و ثسثؤر انش لةناو هةرَيم و  -0
رةوةي هةرَيميشدا طرَيبةست بكاتش بؤ اةوةي ضةند كارَيك كـة ثَييـان دةسـثَيردرَيتش لةماوةيةكـدا كـة      لة دة

خؤي بة طوجناوي دةزانَيت تةواو بكةنش اةمةش دواي وةرطرتين رةزامةنـديي اةجنومـةني وةزيـران وش ديـار     
 .كردني مافةكانيان دةبَيت

كاروباري كشـتوكاَل وش بريكارَيـك بـؤ كاروبـاري دةرامـةتي      وةزارةت دوو بريكاري هةيةش بريكارَيك بؤ : دووةم
ااوش اةو كارانة دةكةن كة وةزيـر ثَييـان دةسـثَيرَيت و لـة بـةر َيوةبردني كاروبـاري وةزارةتةكةشـدا ياريـدةي         
دةدةنش اةو دوو بريكارة ثَيويستة بر وانامةي سةرةتايي زانكؤيان بةدةست هَينـا بَيـت و خـاوةن اـةزموون و     

 .نثسثؤر  ب
لة ضوار تَي ثةر  ناكةنش ثَيويستيشة هةَلطري بر وانامةي سةرةتايي زانكؤ بـن وش  هـةر   : راوَيذكارةكان: سَييةم

 .يةكةشيان لة ثسثؤر َيك و ايشَيكي سةرةكيي وةزارةتةكةدا اةزموون و ثسثؤر يي هةبَيت
 :اةجنومةني راوَيذكاري وةزارةتش لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت: ضوارةم

 .زيروة -1
 .هةردوو بريكاري وةزارةت -0
 .راوَيذكاراني وةزارةت -3
 .بةر َيوةبةرة طشتيةكاني وةزارةت -4
 .سةرؤكي يةكَيتيي وةرزَيران لة هةرَيمدا -5
ــارةزايان لـــة دةرةوةي     -6 وةزيـــر بـــؤي هةيـــة نوَينـــةراني دي لـــة وةزارةتـــة ثةيوةنديدارةكانـــةوةش يـــان شـ

 .اةجنومةنةكة زياد بكات وةزارةتةكةداش لةكاتي ثَيويستدا بؤ
 بةشي سَييةم

 ثَيكهاتةكاني وةزارةت
 :ماددةي ضوارةم
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فةرمانبةرَيك بة ثلـةي بةر َيوةبـةر سـةرؤكايةتي دةكـات و بـةر َيوةي دةبـاتش كـة        : نووسينطةي وةزير: يةكةم
ــةكي         ــتش ذمارةي ــاتوو بَي ــةزموون و لَيه ــاوةن ا ــت وش خ ــا بَي ــت هَين ــؤي بةدةس ــةرةتايي زانك ــةي س ن بر وانام

 .فةرمانبةر ياريدةي دةدةن
ــاو   : دووةم ــةتي ا ــاري دةرام ــؤ كاروب ــاري وةزارةت ب ــينطةي بريك ــةر   : نووس ــةي بةر َيوةب ــة ثل ــةرَيك ب فةرمانب

ســةرؤكايةتي دةكــات و بــةر َيوةي دةبــاتش كــة بر وانامــةي ســةرةتايي زانكــؤي بةدةســت هَينــا بَيــت وش خــاوةن  
 .ر ياريدةي دةدةناةزموون و لَيهاتوو بَيتش ذمارةيةكين فةرمانبة

ــاري كشـــتوكالَ : ســـَييةم ــاري وةزارةت بـــؤ كاروبـ فةرمانبـــةرَيك بـــة ثلـــةي بةر َيوةبـــةر  : نووســـينطةي بريكـ
ســةرؤكايةتي دةكــات و بــةر َيوةي دةبــاتش كــة بر وانامــةي ســةرةتايي زانكــؤي بةدةســت هَينــا بَيــت وش خــاوةن  

 .ةناةزموون و لَيهاتوو بَيتش ذمارةيةكين فةرمانبةر ياريدةي دةد
تايبةتـة بـةكاروباري كـارطَير ي و دارايـي لـة ديـواني وةزارةتةكـةداوش        : بةر َيوةبةرايةتي طشا ديـوان : ضوارةم

سةرثةرشـا ثَيكهاتــةكاني وةزارةت دةكــات وش بــةثَيي ثســثؤريي خــؤي بــة دوايانــدا دةضــَيتش بةر َيوةبــةرَيكي  
ايي زانكـؤي بةدةسـت هَينـا بَيـت و خـاوةن      طشا سةرؤكايةتي دةكات و بـةر َيوةي دةبـاتش بر وانامـةي سـةرةت    

 (.املمارسة)اةزموون و شارةزا بَيت 
تايبةتة بة داناني ثالنطةلي ااسايي و سرتاتييي و : بةر َيوبةرايةتي طشا ثالندانان و بةدواداضوون: ثَينيةم

بةجَي كردنـي   ثالنطةلي وةبةرهَينان وش اامادة كردني نةخشةي ثرؤذة اةندازةييةكان وش بةدواداضووني جَي
ثالنــةكان وش كــار كــردن بــؤ رَيكخســتين اامــارو هَيــزي كــاروش سيســتةمةكاني زانيــاريش بةر َيوةبــةرَيكي طشــا  
سةرؤكايةتي دةكات و بةر َيوةي دةباتش بر وانامةي سةرةتايي زانكؤي بةدةست هَينا بَيـت و خـاوةن اـةزموون    

 .و كردة بَيت
تايبةتـة بـة اامـادة    : ةوةي ااوو توَيذينةوةو رَي نيشانداني كشتوكاَليبةر َيوةبةرايةتي طشا لَيكؤَلين: شةشةم

كردنــي لَيكؤَلينــةوةكاني بــةر َيوةبردني ثرؤذةكــاني اــاوو ذينطــة ااوييــةكان وش اامــادة كردنــي لَيكؤَلينــةوةي   
ــداني       ــةكان و اةجنامـ ــرؤذة اةندازةييـ ــي ثـ ــادة كردنـ ــاوو زةوي وزاروش اامـ ــةكارهَيناني  اـ ــؤ بـ ــرتاتييي بـ سـ

ذينــةوةي كشــتوكاَلي و رَيطانيشــاندان بــة وةرزَيرةكــان وش طواســتنةوةي اــةجنامي توَيذينــةوةكان بــؤ ســةر  توَي
كَيَلطـةي وةرزَيرةكـانش بةر َيوةبـةرَيكي طشـا ســةرؤكايةتي دةكـات و بـةر َيوةي دةبـاتش بر وانامـةي ســةرةتايي         

 .زانكؤي بةدةست هَينا بَيت و خاوةن اةزموون و كردة بَيت
تايبةتة بة اامادة كردنـي ثَيداويسـتيةكاني ثـرؤذةي    : َيوةبةرايةتي طشا بةنداوو كؤطاكاني ااوبةر : حةوتةم

بةنداوة طةورةكان و بةنداوة بضووكةكان وش سةرثةرشا كردنيان و جـَي بـةجَي كردنيـان وش وةطةر خسـنت و     
رَيكي طشـا سـةرؤكايةتي   ثاراستين دامةزراوةكانيان وش رَيكخسنت و خـةزن كـردن و بـةرداني اـاوش بةر َيوةبـة     

 .دةكات و بةر َيوةي دةباتش بر وانامةي سةرةتايي زانكؤي بةدةست هَينا بَيت و خاوةن اةزموون و كردة بَيت
تايبةتـة بـة بةكارخسـتين ياسـا بـةركارةكاني زةوي      : بةر َيوةبةرايةتي طشا زةوي و زاري كشتوكاَل: هةشتةم

دنــي زةوي وزار بــؤ وةبــةرهَينان و بــؤ ثــرؤذة كشــتوكاَلييةكانش  وزار لــة هةرَيمــداش رَيكخســنت و فةراهــةم كر 
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بةر َيوةبةرَيكي طشا سةرؤكايةتي دةكـات و بـةر َيوةي دةبـاتش بر وانامـةي سـةرةتايي زانكـؤي بةدةسـت هَينـا         
 .بَيت و خاوةن اةزموون و كردة بَيت

رشــا جــَي بــةجَي كردنــي تايبةتــة بــة سةرثة: بةر َيوةبةرايــةتي طشــا اــاوي ســةرزةوي و بــن زةوي: نؤيــةم
ااوةكـاني بـن   ( تقيـيم )ثرؤذةكاني ااوي سةرزةوي و بن زةويش لةوانةشش ثرؤذةكاني ااودَيري و قةرسـاندني  

زةوي و بري لَيدان و فةراهةم كردني ااوش بؤ مةبةستة جؤراو جؤرةكـانش بةر َيوةبـةرَيكي طشـا سـةرؤكايةتي     
 .زانكؤي بةدةست هَينا بَيت و خاوةن اةزموون و كردة بَيت دةكات و بةر َيوةي دةباتش بر وانامةي سةرةتايي

تايبةتــة بــة ســاماني اــاذةَلي ثةلــةوةر و ماســي   (: بةيتــةري)بةر َيوةبةرايــةتي طشــا ســاماني اــاذةَل  : دةيــةم
وثزيشــكي بةيتــةريش بةر َيوةبــةرَيكي طشــا ســةرؤكايةتي دةكــات و بــةر َيوةي دةبــاتش بر وانامــةي ســةرةتايي  

 .ت هَينا بَيت و خاوةن اةزموون و كردة بَيتزانكؤي بةدةس

تايبةتـة بـة دارسـتان و بَيسـتان و     : بةر َيوةبةرايةتي طشا دارستان و بَيستان و خزمـةتي كشـتوكاَلي  : يازدةم
وش (ثيشةسازي وش زةيا وش ثاقلةمةني وش االيك)لةوةر طاو سةوزةو ثاراستين باخةكان و بةروبوومي كَيَلطةيي 

سلوةداني كشتوكاَلي و ثَيداني مشةكي كشتوكاَليش بةر َيوةبةرَيكي طشـا سـةرؤكايةتي دةكـات و    ناردنة بازار و 
 .بةر َيوةي دةباتش بر وانامةي سةرةتايي زانكؤي بةدةست هَينا بَيت و خاوةن اةزموون و كردة بَيت

ــاني هـــةرَيم و ايـــدارة  : دوازدةم : ي طةرميانـــدابةر َيوةبةرايـــةتي طشـــا كشـــتوكاَل لـــة مةركـــةزي ثارَيزطاكـ
هةريةكــةيان بةر َيوةبــةرَيكي طشــا ســةرؤكايةتي دةكــات و بــةر َيوةي دةبــاتش بر وانامــةي ســةرةتايي زانكــؤي  
ثسثؤر يي بةدةست هَينا بَيت وش خاوةن اةزموون بَيتش كة بتوانَيت سةرثةرشا ثرؤذة كشـتوكاَليةكان بكـات   

 .ي تر لة سنووري هةريةكةياندا ثَيوةي واوةست دةبنلة ثارَيزطاكانداش بةر َيوبةرايةتي و لقةكاني كشتوكاَل

 بةشي ضوارةم
 حوكمة طشا و كؤتاييةكان

 :ماددةي ثَينيةم
 .ثَيكهاتةو بةشةكاني وةزارةتةكةش بةثَير ةو ديار دةكرَين: يةكةم
لةناو  وةزير بؤي هةية هةر بةر َيوةبةرايةتيةكش يان لقَيكش يان بةشَيكش يان هؤبةيةكش يان يةكةيةك: دووةم

 .ثَيكهاتةكاني وةزارةتدا بكاتةوةش يان تَيكةَلي بكاتش يان هةَليوةشَينَيتةوة
ــَييةم ــاية        : س ــةم ياس ــةكاني ا ــي حوكم ــةجَي كردن ــَي ب ــاني ج ــؤ ااس ــت ب ــايي ثَيويس ــة رَينم ــؤي هةي ــر ب وةزي

 .دةربضوَينَيت
 :ماددةي شةشةم

ايةكي ياساو ثَير ةوي بـةركاردا هـات بـَي و    هةردوو وةزارةتي كشتوكاَل و وةزارةتي دةرامةتي ااوش لةهةر جَيط
 .تايبةت بَيت بة وةزارةتي كشتوكاَل و وةزارةتي دةرامةتي ااوش اةم وةزارةتة جَيطةيان دةطرَيتةوة

 :ماددةي حةوتةم
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ي (9)و ياساي وةزارةتي دةرامةتي ااو ذمـارة  ( 0221)ي ساَلي (1)هةردوو ياساي وةزارةتي كشتوكاَل ذمارة 
 .ثووضةَل دةكرَينةوة( 0226)ساَلي 

 :ماددةي هةشتةم
ماف و مةوجودات و ثابةندي و ميالكةكاني وةزارةتي كشـتوكاَل و وةزارةتـي دةرامـةتي اـاو دةطةر َينـةوة بـؤ       

 .اةم وةزارةتة
 :ماددةي نؤيةم

 .كار بةهيض دةقي ياسايةكش يان بر يارَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني اةم ياساية بَيت
 :ماددةي دةيةم

 .ثَيويستة لةسةر اةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني اةم ياساية جَي بةجَي بكةن
 
 

 :ماددةي يازدةم
 .دا جَي بةجَي دةكرَيت(وةقاايعي كوردستان)اةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي 

 هؤكارةكاني داناني اةم ياساية
عَيراقش هـةرَيمَيكي كشـتوكاَلييةو لـة دةرامـةتي اـاودا دةوَلةمةنـدةوش        –كوردستان  لةبةر اةوةي كة هةرَيمي

لةبةر طرنطي اـاوين لـة زؤربـةي بوارةكـاني ذيـان وش لةبـةر اـةوةش كـة رؤَلَيكـي طـةورةي لـة طةشـةثَيداني             
ت و اابووريدا هةيـةوش بـةو مةبةسـتةش كـة بـةروبوومي كشـتوكاَل لـة هةرَيمـدا ثةرةبسـَييَن و ضـاكرت بكريَـ           

ضارةسةري تةواو بؤ اةو كَيشانة بدؤزرَيتةوةش كة رَيطا لة ضاكرت بةكارهَيناني توانسا سروشـا و مـاددي و   
بةشــةري و دةرامــةتي اــاو لةهةرَيمــدا دةطــرن و بــة مةبةســا رةخســاندني كــةش و هــةواي لــةبار بــؤ            

لـة  ( االكتفاا  الاتا    )يـةتي  بنيادنانةوةي ذَيرخـاني هـةردوو كـةرتي ثيشةسـازي و اـاوو بـةديهَيناني خؤكيوا      
قةرتاَلةي خؤراك و دابـ  كردنـي ااسايشـي خـؤراك و ااسايشـي اـاوو بووذاندنـةوةي دَيهـات و طونـدةكان وش          

وةزارةتـي  )لةبةر اةوةش كة وةزارةتي كشتوكاَل و وةزارةتي دةرامـةتي اـاو كـران بـة يـةك وةزارةت بـةناوي       
 .ارييانةش كة لة ثَيكهاتةكانيدا روويانداش اةم ياساية دانراش لةبةر اةو طؤر انك(كشتوكاَل و دةرامةتي ااو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكةن بة عةرةبين خبوَيننةوة

 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ) (لسنة ) ( قانون رقم 
 العراق –قانون وزارة الزراعة واملوارد املائية يف اقليم كوردستان 

 صل االولالف
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 التعاريف واالهداف
 :يقصد باملصطلحات اال ية املعان  املبينة ازا ها الغراض هتا القانون: املادة االوىل

 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم: اواًل
 .وزارة الزراعة واملوارد املائية: الوزارة: ثانيًا
 .وزير الزراعة واملوارد املائية: الوزير: ثالثًا
 .اجمللس االستشاري للوزارة: لساجمل: رابعًا

 : هدف الوزارة اىل: املادة الثانية
يف ( السطحية واجلوفية)وضع االسرتا يجيات والسياسات واخلطط لتطوير و نمية واستثمار املوارد املائية : اواًل

الزراعا  ما    االقليم لتحقيق االستخدام االمثل للثروة املائية و نفيات اخلطاة االسارتا يجية اخلمساية للقطاا       
 .اجل حتقيق االكتفا  التا   يف السلة الغتائية لالقليم م  املنتجات الزراعية

اعداد دراسات اجلدوى الفنية واالقتصاادية للمشااريع العائادة للاوزارة والقياام بالدراساات اخلاااة منهاا         : ثانياًًً
ة ووضع التصاميم اهلندسية واعداد دراسات مسح الرتبة واعداد خارطة االنتاج الزراع  واجرا  االحباث العلمي

 .املناهج التنموية والعمل على االشراف واملتابعة لتنفيت مشاريع الوزارة وفقًا للخطط املقررة
انشا  املشاريع االسرتا يجية منها انشا  السدود واملشااريع االروائياة ومشااريع اظفااى علاى ثاروات املياا         : ثالثًا

 .قنيات اظديثةالسطحية واجلوفية باستخدام الت
العمل على اعاادة  نيايم البنياة التحتياة للقطاا  الزراعا   اا يقاق  نمياة االنتااج الزراعا  بشاقيها             : رابعًا

 .النبا   واظيوان 
وضع اخلطط اخلااة بدر  اخطاار الفيااان والسايطرة علاى السايول وادارة اااواض االنهار و نيايم         : خامسًا

 .ة اثار  على املوارد املائية وزيع امليا  ومواجهة اجلفاف ومعاجل
اقامة املختربات وحمطات التجارب و طوير مراكز البحوث الزراعية واجرا  التجاارب العلمياة بالتعااون    : سادسًا

مع اجلامعات والعمل علاى  عمايم نتاائج البحاوث وايصااهلا اىل الفالاار عا  طرياق اجهازة االرشااد الزراعا             
 .بهدف  طوير االنتاج كمًا ونوعًا

اقرتاح وحبث الوسائل الكفيلة باستغالل االراض  الزراعياة والعمال علاى اساتثمارها وهايتهاا و طاوير       : سابعًا
نوعية امليا  و طوير وحتسر منشأت الري والرتبة بالتشديد على  نفيت القوانر الزراعية واملائياة والبييياة   

 . ا  نسجم مع املعايري الدولية
ااة بتثبي  اظقوق التصرفية يف االراض  الزراعية للفالار و سوية االراض  غري  نفيت القوانر اخل: ثامنًا

املنتهياة  ساويتها او الاات ت  كتسار قارارات  ثبياا  اقاوق االراضاا  فيهاا الدرجاة النهائيااة  وجار قااانون         
 .االاالح الزراع 

 .ت الصغرية بالدمج والتكاملالتوجه حنو  كوي  الوادات الكبرية لالنتاج الزراع  و شجيع الوادا:  اسعًا
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العمل على  شجيع و نيايم االساتثمار يف القطاا  الزراعا  بشاقيه النباا   واظياوان  والقطاا  املاائ           : عاشرًا
 .و قديم التسهيالت الالزمة هلا بغية املساهمة يف التنمية الزراعية يف االقليم

روة اظيوانياة وملحقا هاا يف االقلايم وا باا      العمل علاى ااياا  يف  نمياة و طاوير مشااريع الثا      : اظادية عشرة
 .االسالير العلمية ظماية هت  الثروة م  االمراض وزيادة االنتاج وحتسر نوعيا ها

العمل الادووب والتخطايط العلما  ملواجهاة االفاات واالماراض واالوبياة و اوفري السابل الكفيلاة           : الثانية عشرة
 .للوقاية منها واظد م  انتشارها

واملراعا  وهايتهاا لكونهاا ثاروة     ( الطبيعية واالااطناعية )االهتمام باالنتاج الزراع  والغابات : عشرة الثالثة
 .وطنية ودعم احملميات الطبيعية

 نمية املوارد البشرية و قاديم اخلادمات االرشاادية و وعياة الفالاار واملازارعر لالساتخدام        : الرابعة عشرة
تاج الزراع  واالعتماد على التكنولوجيا واملستلزمات الزراعية العصارية  اا   االمثل للثروة املائية وعناار االن

 .خيدم  نمية القطا  الزراع  يف االقليم
اعتمااد السياساات اخلاااة بااالدارة املتكاملاة للماوارد املائياة والتشاديد علاى القاوانر والازام            : اخلامسة عشرة

الثروة املائية يف االقليم والعمال بالتنسايق ماع الاوزارات او     القطاعات املستخدمة هلا على  طبيقها افاىًا على 
املؤسسات اظكومية االخرى وكتلك املنيمات اظكومية التابعة لالمم املتحدة م  اجل  طوير القطا  الزراع  

ائياة  واملوارد املائية واالضطال  بالدور اظياوي يف القارارات احمللياة والوطنياة واالقليمياة والدولياة للماوارد امل       
 .و وايا ها

 شاجيع الفالاار يف اقاماة اجلمعياات التعاونياة الزراعياة التخصصاية ومسااهمتها ما  اجال           : السادسة عشرة
 . كوي  الوادات االنتاجية الكبرية

 . شجيع التصنيع الزراع  بالسبل الكفيلة لتلك و وفري اخلامات الزراعية للصناعة: السابعة عشرة
 .لثروة السمكية و ربية النحلاالهتمام با: الثامنة عشرة
هاية املنتجات الزراعية احمللية و وضع السياسات التسويقية والتخزينية واملشاركة يف حتدياد  : التاسعة عشرة

 .االسعار للمنتجات الزراعية
 الفصل الثان 

 االختصااات والصالايات
 :املادة الثالثة

 :الوزير: اواًل
ول ع  اعماهلا و وجيه سياستها واالشاراف والرقاباة عليهاا و صادر عناه      هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤ -1

و نفت باشرافه مجيع القرارات واالوامر والتعليمات يف كل ماله عالقة  هام الاوزارة و شاكيال ها وااالايا ها     
الاوزرا    وسائر شؤونها الفنية واملالية واالدارية والتنييمية وفاق ااكاام القاانون ويكاون مساؤواًل اماام  لاس       
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بأعتبار  عاوًا متاامنًا فيه وله ختويل بعض م  االايا ه اىل وكيل  الوزارة او املدرا  العامر او م  يارا   
 .مناسبًا يف الوزارة

للوزير التعاقد مع االشخاص الطبيعية او املعنوية م  ذوي اخلاربة واالختصااص داخال االقلايم او خارجاه       -0
م وللمدة الت يراها مناسبة بعد استحصال موافقة  لس الوزرا  وحتدد اقوقهم للقيام باملهام الت  وكل اليه

 .وواجبا هم م  قبل الوزير وفقًا للقوانر والتعليمات املعمول بها
للوزارة وكيالن، وكيل للشؤون الزراعياة ووكيال لشاؤون املاوارد املائياة، نارساان املهاام املوكلاة هلماا ما            : ثانيًا

يف ادارة شؤون الوزارة، على ان يكونا ااالر على شهادة جامعياة اولياة وما  ذوي اخلاربة      الوزير ويساعدانه
 .واالختصاص

اليزيد عددهم ع  اربعة وان يكونوا م  هلة شاهادة جامعياة اولياة او لكال واااد مانهم       : املستشارون: ثالثًا
 .خربة وممارسة يف اادى اختصااات واعمال الوزارة االساسية

 :لس االستشاري للوزارة ويتألف م اجمل: رابعًا
 .الوزير -1
 .وكيال الوزارة -0
 .املستشارون يف الوزارة -3
 .املدرا  العامر يف الوزارة -4
 .رئيس احتاد الفالار يف االقليم -5
 .للوزير اضافة ممثلر ع  الوزارات االخرى ذات العالقة او خربا  م  خارج الوزارة عند الارورة -6

 لثالفصل الثا
  شكيالت الوزارة

 :املادة الرابعة
يرأسه ويدير  موىف بدرجة مدير ااال على شاهادة جامعياة اولياة وما  ذوي اخلاربة      : مكتر الوزير: اواًل

 .والكفا ة ويعاونه عدد م  املوىفر
يرأساه ويادير  موىاف بدرجاة مادير اااال علاى شاهادة         : مكتر وكيل الوزارة لشاؤون املاوارد املائياة   : ثانيًا
 .معية اولية وم  ذوي اخلربة والكفا ة ويعاونه عدد م  املوىفرجا

يرأسه ويدير  موىف بدرجة مدير ااال على شاهادة جامعياة   : مكتر وكيل الوزارة للشؤون الزراعية: ثالثًا
 .اولية وم  ذوي اخلربة والكفا ة ويعاونه عدد م  املوىفر

الدارية واملالية يف ديوان الوزارة و شرف على  شكيالت الوزارة ختتص بالشؤون ا: املديرية العامة للديوان: رابعًا
و تابع اعماهلا ضم  اختصااها ويرأساها وياديرها مادير عاام اااال علاى شاهادة جامعياة اولياة وما  ذوي           

 .اخلربة واملمارسة
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تثمارية ختاتص بوضاع اخلطاط االعتيادياة واالسارتا يجية واالسا      : املديرية العامة للتخطيط واملتابعاة : خامسًا
واعداد التصاميم للمشاريع اهلندساية ومتابعاة  نفيات اخلطاط والعمال علاى ضابط االاصاا  والقاوى العاملاة           

 .والنيم املعلوما ية ويرأسها ويديرها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واملمارسة
ختاتص باعاداد دراساات ادارة ومشااريع     : الزراعا  املديرية العامة للدراسات املائياة والبحاوث واالرشااد    : سادسًا

امليااا  والبييااة املتعلقااة بهااا ودراسااة االساارتا يجية السااتخدامات امليااا  واالراضاا  واعااداد التصاااميم للمشاااريع   
اهلندسااية واجاارا  االحباااث الزراعيااة وارشاااد الفالااار ونقاال نتااائج البحااوث اىل اقااول الفالااار ويرأسااها    

 .على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واملمارسة ويديرها مدير عام ااال

ختتص بتهيية مستلزمات مشااريع السادود الكابرية والسادات     : املديرية العامة للسدود واخلزانات املائية: سابعًا
الصغرية و نفيتها واشرافها و شغيل وايانة منشا ها و نييم وخزن واطاالق املياا  ويرأساها وياديرها مادير      

 .لى شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واملمارسةعام ااال ع
ختتص بتطبيق قوانر االراض  املعمولة يف االقليم و نييم و اوفري  : املديرية العامة لالراض  الزراعية: ثامنًا

االراض  لالستثمارات واملشاريع الزراعية ويرأسها ويديرها مدير عام ااال على شاهادة جامعياة اولياة وما      
 .ة واملمارسةذوي اخلرب

ختااتص باالشااراف علااى  نفياات مشاااريع امليااا  السااطحية : املديريااة العامااة للميااا  السااطحية واجلوفيااة:  اسااعًا
واجلوفية منها مشاريع الري و قييم اخلزانات اجلوفية وافار االباار و اوفري املياا  الغاراض متعاددة ويرأساها        

 .وي اخلربة واملمارسةويديرها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذ

ختاتص باالثروة اظيوانياة والادواج  واالوااط والطار       : املديرية العامة للثاروة اظيوانياة والبيطارة   : عاشرًا
 .البيطري ويرأسها ويديرها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واملمارسة

ختاتص بالغاباات والبساتنة واملراعا      : دمات الزراعياة املديرياة العاماة للغاباات والبساتنة واخلا     : اظادية عشرة
والتسااويق ( الصااناعية والزيتيااة والبقوليااة والعلفيااة  )واخلاااروات ووقايااة املزروعااات واحملاااايل اظقليااة    

والتسليف الزراع  والتجهيزات الزراعية ويرأسها ويديرها مدير عام ااال على شاهادة جامعياة اولياة وما      
 .ذوي اخلربة واملمارسة

يارتأ  كال منهاا وياديرها     : طرميـان املديرية العامة للزراعة يف مركز حمافياات االقلايم وادارة   : الثانية عشرة
مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية اختصااية وم  ذوي اخلربة لتول  االشراف على  نفيات املشااريع   

 .كل منهاالزراعية يف احملافية و ر بط بها مديريات وفرو  الزراعة يف ادود 

 الفصل الرابع
 ااكام عامة وختامية

 :املادة اخلامسة
 .حتدد مهام التشكيالت و قسيمات الوزارة بنيام: اواًل
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للوزير استحداث او دماج او الغاا  اي ما  املاديريات او الفارو  او االقساام او الشاعر او الواادات ضام           : ثانيًا
 . شكيالت الوزارة وفق متطلبات عملها عند االقتاا 

 .للوزير اادار التعليمات الالزمة لتسهيل  نفيت ااكام هتا القانون: ثالثًا
 :املادة السادسة

حتل الوزارة حمل وزار   الزراعة واملوارد املائية اينما ورد ا يف القوانر واالنيمة النافتة والت ختص الزراعة 
 .واملوارد املائية
 :املادة السابعة

 .0226لسنة ( 9)و وزارة املوارد املائية رقم  0221لسنة ( 1)م يلغى قانون  وزارة الزراعة رق
 :املادة الثامنة

 . ؤول اقوق وموجودات والتزامات ومالكات وزار   الزراعة واملوارد املائية اىل الوزارة
 :املادة التاسعة

 .اليعمل بأي نص قانون  او قرار يتعارض مع ااكام هتا القانون
 :املادة العاشرة
 .الوزرا  واجلهات ذات العالقة  نفيت ااكام هتا القانونعلى  لس 

 :املادة اظادية عشرة
 (.وقائع كوردستان)ينفت هتا القانون اعتبارًا م   اريخ نشر  يف اجلريدة الروية 
 االسباب املوجبة

يام  ااالت اظيااة    العراق اقليمًا زراعيًا وغنياًا بااملوارد املائياة والهمياة املياا  يف مع      –لكون اقليم كوردستان 
ودورها الكبري يف  نمية االقتصاد ولغرض  طوير وحتسر االنتاج الزراعا  وااااد اظلاول الساليمة للمعوقاات      
املوجودة لتحقيق االستخدام االمثل لالمكانيات الطبيعية واملادية والبشارية واملاوارد املائياة يف االقلايم لغارض      

بنية التحتية للقطاع  الزراع  واملائ  وحتقيق االكتفا  التا   ما  السالة    هيية االجوا  املالئمة العادة بنا  ال
الغتائية واالم  الغتائ  واملائ  واايا  القرى واالرياف وبالنير اىل دمج وزارة الزراعاة و وزارة املاوارد املائياة    

 .شر  هتا القانون والتغيريات اظاالة يف  شكيال ها( وزارة الزراعة واملوارد املائية)يف وزارة واادة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيز اَيستا راثـؤرتي هاوبـةش دةخوَيندرَيتـةوة بـة زمـاني عـةرةبيش عةرةبيةكـة دةبَيتـة اةسـااش ضـونكة           
ديارة لة كورديةكة هةر لة حكومةتةوة كة بؤمان هاتووة هةَلةيةكي يةكيار زؤري تَيدايةش بؤيـة دةبَيـت بـة    

نش كة ثرؤذةكةيان دةهَينن بة رَيـك و ثَيكـي بؤمـان بنَيـرنش اـةطينا مـةجبور دةبـ         رةمسي داوايان لَي بكةي
 .ايعتيماد لةسةر عةرةبيةكة بكةينش كةرةم بكةن فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .بةر َيزانش اةنداماني ثةرلةمان
 .وان ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَلاَيستا دةقي راثؤرتي هاوبةش دةخوَينينةوة لةنَي

 العراق -رئاسة برملان كوردستان / اىل
  قرير مشرتط / م

املعادل، اجتمعا  جلناة     1990لسانة   1م  النيام الداخل  للربملان رقام  ( 46و39/6)استنادًا ظكم املاد ر 
ة واملوارد املائية ومستشاريه حباور وزير الزراع 3/5/0212الشؤون القانونية وجلنة الزراعة والري بتأريخ 

العراق املقدم م  قبل  لاس الاوزرا      –لدراسة مشرو  قانون وزارة الزراعة واملوارد املائية القليم كوردستان 
اىل الربملان واحملال اىل اللجان املعنية واعاا  الربملان بعد القرا ة االوىل له يف الربملان جبلسته االعتيادية املرقماة  

وبعد املناقشة و بادل اآلرا  بشأن املشرو   قدم اللجنتان مالايا هما املشارتكة   0/4/0212ؤرخة يف وامل( 5)
 :اول املشرو  بالشكل اآل  

 :بالنسبة للمادة االوىل نقرتح اياغة مقدمة املادة كاآل   مع  نييم  سلسال ها: اواًل
 (الغراض هتا القانون يقصد باملصطلحات والتعابري اآل ية املعان  املبينة ازائها) 

 :ثانيًا بالنسبة للمادة الثانية م  املشرو  نقرتح
الن عبارة السلة الغتائياة   ( املواد الغتائية)م  الفقرة اواًل منها وااالل مجلة ( السلة الغتائية)اتف مجلة  -1

 .1991لسنة  916الواردة يف قرار االمم املتحدة ( Food basket)مأخوذة م  كلمة 
ثاروة قومياة و   )ل عباارة االهتماام باالنتااج الزراعا  اىل االهتماام بالبساتنة والغاباات واضاافة مجلاة           بدي -0

 (.منها( 13)وطنية اىل الفقرة 
 .منها( 11)يف الفقرة ( الصناعات الغتائية)اىل ( التصنيع الزراع ) بديل مجلة  -3

 :بالنسبة للمادة الثالثة م  املشرو  نقرتح مايل : ثالثًا

 :كاآل  ( م  الفقرة رابعًا/ 6)عادة اياغة مقدمة البند ا -1
 (.اخل........... للوزير استاافة ممثلر )

 :بالنسبة للمادة الرابعة  قرتح اللجنتر اعادة اياغة املادة بالشكل اال  : رابعًا
 ( شكيالت الوزارة)

- : تكون الوزارة م  التشكيالت اال ية
 :الوزير: أوال 

لى للوزارة واملسؤول ع  اعماهلا و وجيه سياستها واالشراف والرقابة عليها و صدر عنه و نفت هو الرئيس االع
باشرافه مجيع القرارات واالوامر والتعليمات يف كل ما له عالقة  هام الوزارة و شكيال ها واالايا ها وسائر 

سؤوال امام  لس الوزرا  باعتبار  شؤونها الفنية واملالية واالدارية والتنيمية وفق ااكام القانون ويكون م
عاوا متاامنا فيه وله ختويل بعض م  االايا ه اىل اي م  وكيل  الوزارة او املدرا  العامر او م  يرا  

 .مناسبًا يف الوزارة
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 :و كيل   الوزراة: ثانيا
 : وكيل الوزارة للشؤون الزراعية( أ )

لى شؤونها اخلااة بالزراعة، ونار  املهام املوكلة له م  يساعد الوزير يف  نفيت سياسة الوزراة واالشراف ع
قبل الوزير يف ادارة شؤون الوزارة على ان يكون ااااًل على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة 

 .واالختصاص ملدة ال قل ع  عشر سنوات
 : وكيل الوزراة لشؤون املوارد ملائية( ب ) 

شراف على شؤونها اخلااة باملوارد املائية ونار  املهام املوكلة له م  قبل يساعد الوزير يف  وجيه الوزارة واال
الوزير يف ادارة شؤون الوزارة على ان يكون ااااًل على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واالختصاص 

 .ملدة ال قل ع  عشر سنوات
 : مكتر الوزير: ثالثا

دة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة والكفا ة ويعاونه يراسه ويدير  موىف بدرجة مدير ااال على شها 
 .عدد م  املوىفر

 : مكتر وكيل  الوزارة: رابعا 
 .يدار كل مكتر م  قبل موىف بدرجة مدير ااال على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد م  املوىفر

 :املستشارون: خامسا
عية االولية ولكل وااد منهم خربة وممارسة يف اليزيد عددهم ع  اربعة وان يكونوا م  هلة الشهادة اجلام

 .اادى اختصااات واعمال الوزارة االساسية
 :املديريات العامة: سادسا

- : ر بط بالوزارة املديريات اآل ية

ختتص بالشؤون االدارية واملالية يف ديوان الوزارة و شرف على  شكيالت الوزارة : املديرية العامة للديوان: اواًل
ماهلا ضم  اختصااها، يرأسها ويديرها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة و تابع اع

 .واالختصاص

ختتص بتهيية مستلزمات مشاريع السدود الكبرية والسدات : املديرية العامة للسدود واخلزانات املائية: ثانيًا
زن واطالق امليا  يرأسها ويديرها مدير عام الصغرية و نفيتها واشرافها و شغيل وايانة منشأ ها و نييم وخ

 .ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واالختصاص
ختتص بتطبيق قوانر االراض  املعمولة يف االقليم و نييم و وفري : املديرية العامة لالراض  الزراعية: ثالثًا

عام ااال على شهادة جامعية اولية وم   االراض  لالستثمارات واملشاريع الزراعية يرأسها ويديرها مدير
 .ذوي اخلربة واالختصاص
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يرأ  كل منها ويديرها مدير عام : طرمياناملديريات العامة للزراعة يف مركز حمافيات االقليم وادارة : رابعًا
 ااال على شهادة جامعية اولية اختصااية وم  ذوي اخلربة لتول  االشراف على  نفيت املشاريع الزراعية يف

 .احملافية و ر بط بها مديريات وفرو  الزراعة يف ادود كل منها

ختتص بوضع اخلطط االعتيادية واالسرتا يجية واالستثمارية : املديرية العامة للتخطيط واملتابعة: خامسًا
واعداد التصاميم للمشاريع اهلندسية ومتابعة  نفيت اخلطط والعمل على ضبط االاصا  والقوى العاملة 

املعلوما ية واالشراف ومتابعة مهمات مديرية اخلدمات الزراعية يف الوزارات واحملافيات، ويرأسها  والنيم
 .ويديرها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واالختصاص

د الفالار مهامها اجرا  االحباث الزراعية واملائية وارشا: املديرية العامة للبحوث واالرشاد الزراع : سادسًا
ونقل نتائج البحوث اىل اقول الفالار، يرأسها ويديرها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  

 .ذوي اخلربة واالختصاص

ختتص بشؤون الغابات الطبيعية واالاطناعية والبستنة : املديرية العامة للبستنة والغابات واملراع : سابعًا
 .ام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واالختصاصواملراع  يرأسها ويديرها مدير ع

ختتص بالثروة اظيوانية والدواج  واالواط والطر : املديرية العامة للثروة اظيوانية والبيطرة: ثامنًا
 .البيطري، يرأسها ويديرها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واالختصاص

ختتص باالشاراف علاى  نفيات مشااريع املياا  الساطحية واجلوفياة منهاا         : ية العامة للموارد املائيةاملدير:  اسعًا
مشاريع الري و قييم اخلزانات اجلوفية وافر اآلبار و وفري امليا  الغراض متعددة، يرأسها ويديرها مدير عام 

 .ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واالختصاص

 ة للمادة اخلامسة ال وجد عليها اية مالايات سوى  صحيح االخطا  اللغوية فيهابالنسب: خامسًا

 :اما بالنسبة للمادة السادسة نقرتح اعادة اياغتها كاآل  : سادسًا
حتاال وزارة الزراعااة واملااوارد املائيااة حماال وزار اا  الزراعااة واملااوارد املائيااة اينمااا وردت يف القااوانر     : سادسااًا

 .ت الت ختص الزراعة واملوارد املائيةواالنيمة والتعليما
 :وكاال  ( السابعة)نقرتح دمج املاد ر السابعة والثامنة م  املشرو  يف مادة واادة بتسلسل املادة : سابعًا

 :املادة السابعة
 .0226لسنة ( 9)وقانون وزارة املوارد املائية رقم  0221لسنة ( 1)يلغى قانونا وزارة الزراعة رقم : اواًل
 . ؤول مجيع اقوق والتزامات وموجودات ومالكات وزار   الزراعة واملوارد املائية اىل الوزارة: نيًاثا

 .ال وجد عليها اية مالايات: بالنسبة للمادة التاسعة: ثامنًا
 .ال وجد عليها اية مالايات: بالنسبة للمادة العاشرة:  اسعًا
 .ها اية مالاياتال وجد علي: بالنسبة للمادة اظادية عشرة: عاشرًا

 رى اللجنتان بانها  ف  بالغرض م   شاريع هاتا القاانون علاى ان ياتم  باديل       : اما بالنسبة لالسباب املوجبة
 (.املواد الغتائية الارورية)الواردة فيها اىل ( السلة الغتائية)مجلة 
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ةوةي بضــينة  بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمانش بةر اســا اَيمــة دوو موالحــةزةي ســةرةكيمان هةيــةش ثــَين اــ         
موناقةشةي ماددةكـانش موالحـةزةكانين اةوةيـةش اَيمـة رةنطـة وةكـو ليذنـةي ياسـايي بةرثرسـيار بـ  لـةو            

 .موالحةزةية
ثَيويست بوو اَيمة لةناو راثؤرتةكةي خؤمان باسي اةوة بكةينش كة ثَيويستة ماددةي سَي و مـاددةي  / يةكةم

رووي عةمةليةوة لة راثؤرتةكة بةو شـَيوةية هـاتووةش اةمـة    ضوار دةمج بكرَيتش بامسان نةكردووةش بةاَلم لة 
 .يةك
ثَيويست بوو اَيمة لة راثؤرتةكة باسي اةوة بكةينش كة فةسَلي دووةم و فةسَلي سـَييةم دةمـج بكرَيـتش    / دوو

ــي          ــَييةم باس ــَلي س ــاتش فةس ــكيالت دةك ــي تةش ــةاَلم باس ــاتةش ب ــةهام و ايختيباص ــةم م ــَلي يةك ــونكة فةس ض
وبــارة باســي تةشــكيالت دةكاتــةوةش بؤيــة اَيمــة حــةز دةكــةين اــةو دوو فةقةرةيــة ايعتيبــار   تةشــكيالتةش دو

دةكةين لة زميين راثؤرتةكةش ضونكة نةوةك ايلتيباسـَيك ثةيـدا بكـات لـةناو بـةر َيزان اةنـداماني ثةرلـةمان        
 .لةكاتي خوَيندنةوةي ياساكة بر طة بة بر طةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ة رةاي طشت ليذنةيةش يان رةاي سةرؤكايةتيةش تكايةاةو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةخَير رةاي سةرؤكايةتي نييةش رةاي ليذنةي هاوبةشيشة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن اَيستا بؤ خوَيندنةوةي ماددةي يةك

 :بةر َيز جالل علي عبداهلل
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

اةمة دةقي ضاككراوي ياساكةية كة ليذنةي كشتوكاَل لةطةَل ليذنةي ياساييدا ضاكمان كردووةش لةبةر اةوةي 
بةر اسا هةَلةي زمانةواني و وةرطَير اني تيا بووش بؤيـة بـةبامشان زانـي بةضـاككراوي و تةعـديل كـراوي بـؤ        

 .ت و اةوةتان هةبَيت ثَيمان بَلَينجةنابتان خبوَينينةوةش بؤ اةوةي ض موالحةزا
 ) (ساَلي )  ( ياساي ذمارة 

 ياساي وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو لة هةرَيمي كوردستان
 بةشي يةكةم

 ثَيناسةو ااماجنةكان
 :مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة لةم ياسايةدا ماناكاني بةرامبةريانة: ماددةي يةكةم

 .عَيراق –كوردستان هةرَيمي : هةرَيم: يةكةم
 .وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو: وةزارةت: دووةم
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 .وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو: وةزير: سَييةم
 .اةجنومةني راوَيذكاري وةزارةت: اةجنومةن: ضوارةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة زماني عةرةبين كةرةم بكة

 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 :فةرموون لةطةَل خوَيندنةوةي ياساي وةزارةتي كشتوكال و سةرضاوةكاني ااو بة زماني عةرةبي
 ) (لسنة ) ( قانون رقم 

 العراق –قانون وزارة الزراعة واملوارد املائية يف اقليم كوردستان 

 الفصل االول
 التعاريف واالهداف

 : ية املعان  املبينة ازا ها الغراض هتا القانونيقصد باملصطلحات اال: املادة االوىل
 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم: اواًل

 .وزارة الزراعة واملوارد املائية: الوزارة: ثانيًا
 .وزير الزراعة واملوارد املائية: الوزير: ثالثًا
 .اجمللس االستشاري للوزارة: اجمللس: رابعًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ي هاوبةش رةايتانليذنة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمــة لةطــةَل دةقــي ماددةكــةينش هــيض موالحــةزةمان نييــةش تــةنها ايعــادةي صــياوةي موقةدميــةي ماددةكــة 
 .نةبَيت كة بةم شَيوةية لة راثؤرتةكةدا هاتووةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةنداماني ثةرلةمانش اةو بةر َيزانةي دةيانةوَيت قسة بكةنش ناويان تؤمار دةكةينش اةو بةر َيزانةي بةر َيزانش ا

رَيـزدار عـةوني بـةزازش رَيـزدار عبدالسـالم بـةرواريش رَيـزدار صـبا، بـةرزجنيش رَيـزدار           )كة ناويان نووسيووة 
ش رَيـزدار  (سعةديش رَيزدار اةظ  عمـر ش رَيزدار محة سعيدش رَيزدار حسن حممدش رَيزدار تارا اةعثمانسيوةيل 

 .عةوني بةزاز كةرةم بكة
 

 

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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وزارة الزراعااة واملااوارد املائيااة )ايزافــة بكرَيــتش واتــا ( لالقلــيم)ثَيشــنيار دةكــةم لــة بر طــةي دووةم و ســَييةم 
و يةك بَيتش دوَييَن ياساي وةزارةتي دارايـي و اـابووري بـةم    ش هةتا هةموو ياساكامنان صياوةيان وةك(لالقليم

اجمللس )ايستيشارييةكة البضَيتش بة تةنيا ( اجمللس االستشاري/ )شَيوةية رؤيشتش بةنيسبةت بر طةي ضوارةم
 .وةكو دوَييَن كردمانش زؤر سوثاا( مبَينَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .واري فةرمووزؤر سوثااش رَيزدار عبدالسالم بةر

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا ناوي وةزارةت بة دوو شَيوة خوَيندرايةوةش سةرضـاوةو دةرامـةتش هـةروةها مةواريـدو مةصـادرش      / يةك
من حةز دةكةم بطةر َيينةوة اةو ياسـايةي كـة وةزارةتةكـةمان ثـَي تـةعريو كـردو موةحـةد بَيـت نـاتوان ش          
نـازا  كاميـان اَيسـتا دروســتةض سةرضـاوةكاني اـاوش يـان دةرامةتــة ااوييـةكان هـاتووةش هـةروةها مةدصــادرو          

 .مةواريد هةبووش اةمة يةك موالحةزة

وابزا  اةو اةجنومةني راوَيذكاري لة ياساكة دووجار نةهاتووةش تـةنها لـة كـاتي بـاا كردنـي هـاتووةش       / دوو
وةكـو ضـةند بـاا بكرَيـتش مـادام دووبـارة بـووةش يـةك جـار بـاا كـراوةش            بؤية داعي نيية لة ماددةي يةكةم 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صبا، بةرزجني فةرموو.زؤر سوثااش رَيزدار د

 :صبا، حممد جنيب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

التعـاريو  )ةكةمةكـةش دةَلَيـت   ثَيشةكي من دةمةوَيت بَلَيم كة باسي فةسَلي يةكـةم دةكرَيـتش ثـَين مـاددةي ي    
ش كة من سةيري ماددةكة دةكةمش اةو ماددانـةي كـة تيايـةتي هيضـي تـةعاريوي تَيـدا نييـةش تـةنها         (واالهداف

عَيراقش اةمة لةر اسـتيدا تـةعريو    –موجةرد ايختيسار اتي تَيدايةش كة ايقليم كراوة بة ايقليمي كوردستان 
ربـةي قانونةكانـدا ثـةير ةو دةكرَيـتش اينيـا مةسـةلةي دةرامـةت و        نييةش اةمـة تـةنها ايختبـار اتَيكة لـة زؤ    

سةرضاوةش بةر اسا هةرَيمي كوردسـتان هـةرَيمَيك نييـةش كـة دةرامـةتي اـاوي بـةو شـَيوةية هـةبَيتش وشـةي           
مةورد كة تةرجةمة كراوة بـة دةرامـةت راسـتيةكةي اةوةيـة كـة تةرجةمـة بكرَيـت بـة سةرضـاوةش ضـونكة           

زمـاني عةرةبيـدا لـةو رووةوة كـة خـةَلك دةضـَيتة سـةري ثَيـي دةطوترَيـت مـةوردش لـةو             لةر استيدا كـاني لـة  
رووةوة كة لَيي دَيينةوة ثَيي دةَلَين مةصدرش بؤية هةر سةرضاوةكة لـة رووي زمانيـةوة راسـترتةش اينيـا كـة      

ش اـةوةي  (ياة يقصاد باملصاطلحات والتعاابري اال    )باسي اـةو ثَيشـنيارةي ليذنـةي هاوبـةش دةكـةمش كـة دةَلَيـت        
ــةش        ــتةَلةحا ان هةي ــةك موس ــةنها مةحوعةي ــة ت ــونكة اَيم ــةش ض ــدا نيي ــةكي تَي ــيض كةموكورتي ــَلةكة ه اةس
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تـةعابريمان نييـة لـة ماددةكــةش بؤيـة داوكـارم ايكتيوــا بكرَيـت لـة اةسـَلي ماددةكــةو لـة اةسـَلي ثرؤذةكــةدا           
 .هاتووةوش زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
 .فةرموو عثمانر سيوةيل زؤر سوثااش رَيزدا

 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضوارةمش منين هاور ام لةطةَل كاك عـةونيش كـة دةَلَيـت ايستيشـاري البـدرَيتش مةجليسـي       / لة ماددةي يةكةم
 .وةزارةش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثااش رَيزدار محة سةعيد فةرموو

 :ة سعيد محة عليبةر َيز مح

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين رةايةكا  كاك عةوني و كاك دكتؤر صبا، طوتيان دةربارةي مةجليسي ايستيشاري و دةربـارةي اـةو   
 .موستةَلةحاتةش هةر اةو دوو رةايةم هةبووش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثااش رَيزدار حسن حممد فةرموو

 :د سورةبةر َيز حسن حمم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـة مانـاي اـاودَيري دَيـتش     ( الـري )قسةكاني اَيمةش زؤربةي كراش بةاَلم من لَيرة يةك رةايم هةيـةش اـةوين   
 .ضونكة بةنيسبةت زراعة ااودَيري موهيمرتة لة ااوش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثااش رَيزدار تارا اةسعةدي فةرموو

 :َيز تارا حتس  اةسعةديبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةجليسـي وةزارةت بطوترَيـتش   / خؤي ماددةكة زؤر هةَلناطرَيتش قسةي زؤري لةسةر كراش بةنيسبةت ضوارةم
بَيــت باشــرتةش ( املصااطلحات والتعااايف)يــن هــةر ( عريااف واهااداف)مةجليســي ايستيشــاري ثَيويســت ناكــاتش 

 .افَيك و شتَيكي وا لة ماددةي يةكةم نةطوتراوةش زؤر سوثااضونكة لةوة ناضَيت هيض اةهد

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثااش رَيزدار اةظ  عمر فةرموو
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 :بةر َيز اةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة هَيشـتا ياسـا   هةَلبةتة من لة سةرةتاوة دةست ثَي دةكةمش كة هاتووة دةَلَيت قانوني وةزارةتش هةَلبةتـة اةمـ  
ضـاكرتةش ثاشـان مـن هـاور ام لةطـةَل كـاك       ( مشارو  قاانون الاوزارة   )نييةش بةَلكو ثرؤذة ياسايةش كةواتـة بَلـَي    

عبدالسالمش مةجليسي ايستيشاري تةنها و تةنها يةك جار باا كراوةش بـاوةر  بكـةم ثَيويسـت ناكـات لَيـرة لـة       
ت لة جَيطاي اةو مةجليسـةش لَيـرة ثَيناسـةي وةكيـل بكرَيـتش      تةعاريودا بَيتش بةَلكو اةطةر زةرور بَيتش دةبَي

ضونكة اةم وةزارةتة وةكيلي هةيةش ضةند جارَيـك دووبـارة دةبَيتـةوةش لـة ضـةند ماددةيـةكي تـردا دووبـارة         
 .دةبَيتةوةش بةاَلم لَيرة هيض باسَيكي لَي نةكراوةش ياخود تةعريوين نةكراوةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثااش ليذنةي هاوبةش رةايتان

 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــاوة          ــتوكاَل و سةرض ــي كش ــان وةزارةت ــة طو  ــة خوَيندنةوةك ــة ل ــةتش اَيم ــان دةرام ــاوةش ي ــبةت سةرض بةنيس
َيتةوةش لةبةر اةوة ااوييةكانش ضونكة بة بؤضووني اَيمة دةرامةت بؤ ااو ناطرَيتةوةش بؤ شا ترش دةخل دةطر

وزارة الزراعة واملاوارد  )تةسبيتمان كردووةش كة وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوة ااوييةكانش بة عةرةبيةكةشي 
ش بةنيسبةت راوَيذكاري كة ال بربَيتش هةر مةجليسي وزاري بَيتش ديارة وةزير كة كَيشـةيةكي دةبَيـتش   (املائية

وَيش راسـتة وةزارةت جيهـةتَيكي تةنويزييـةش بـةاَلم وةزيـر لةطـةَل       يان لة شـوَينَيكةوة مةسـةلةيةك دَيتـة اـة    
ــؤ دؤزينــةوةي           ــارة دةكــةنش ب ــةَل موستةشــارةكان ايستيش ــودير عامــةكانش لةط ــان لةطــةَل م ــةكانيش ي وةكيل
ضارةسةرَيكش يان بؤ رةايـةكي هاوبـةشش لةبـةر اـةوة مـن ثـَيم باشـةش وا تَيطةيشـتووم و اـةو ماوةيـة ايشـم            

ومةني راوَيذكاري وةزارةت بَيتش ضونكة زؤر جار بؤ راوَيذ خةَلكي تر لة دةرةوةي وةزارةت كردووةش كة اةجن
بانط دةكرَينش كـة راوَيـذ بكرَيـت لـة حاديسـةيةكي اانييـةش يـان لةاافةيـةكش يـان لـة موشـكيلةيةك دروسـت             

 .دةبَيتش هيض شا ترمان نييةش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير رةايتان

 :وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو/ بةر َيز حيل سلَيمان حيدر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .من لةطةَل رةايسي ليذنةي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااومش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةوةش         ــاري وةزارةت مبَينَيت ــي ايستيش ــة مةجليس ــةوةين ك ــةَل ا ــة لةط ــة اَيم ــةش ك ــان واز  ــؤرتي خؤم ــة راث ل
 .هةموومشان ايمزامان لةسةر كردووةش اةوة يةك

بةنيسبةت تةعريوةكةش رةنطة وةجهةت نةزةرةكة راست بَيتش مةجليسي ايستيشاري وةزارةت دووبارة / دوو
اَيمة لَيي ايختيباري بكةينش تةنها و تةنها لة يةك شوَين ناوي هاتووةوش بـة   نةبؤتةوة لةناو ياساكةداش هةتا

كاملين ناوي هاتووةش بؤية اةطةر لة تةعاريو الببةين موشكيلةي تَيدا نييةش ايمكان هةية ثاش اةوةي كـة  
وخؤي نيزامَيك بؤ خؤيان دادةنَين بة تةفسيل اين وكاري اـةم مةجليسـة ديـاري بكـةن لـةناو ثـةير ةوي نـا       

 .وةزارةتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا اةو ثَيشنيارة هةبووش هةرضةند بةر َيزَيك كـة موقتـةرةحي ثَيشـنيار كـردش لـة راثؤرتةكـةش       
ايمزاي كردووةش كة بةو شَيوةية بَيتش بةاَلم لةطةَل اـةوةدا اَيمـة دةيةينـة دةنطدانـةوةش اَيسـتا ثَيشـنيارَيك       

كة مةجليسي ايستيشاري البضَيتش ضةند بةر َيزَيك لـة اةنـداماني ثةرلـةمان ثيشـتوانيان لـَي كـردش كـَي        هات 
بــةر َيز لةطةَلدايــةش زؤر ( 31)لةطةَلدايــة اــةو كةليمةيــة البضــَيت لــة فةقــةرة ضــوار دةســا بــةرز بكاتــةوةض  

كةاش كةواتة ( 31)بةرامبةر بة كةا لةطةَلدا نيية ( 01)سوثااش كَي لةطةَلدا نيية دةسا بةرز بكاتةوةض 
كة داوا كـرا ايزافـة بكرَيـتش ليذنـةي هاوبـةش رةايتـان ضـية كـة         ( اقليم)الضووش زؤر سوثااش اَيستا وشةي 

 ايقليم لة دووةم و سَييةم ايزافة بكرَيتض

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ييةش زؤر سوثاااَيمة وةكو ليذنةي هاوبةش هيض مانعمان ن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مادام ثَيويست بة تةصويت ناكاتش اَيستا ااخري صياوةتان خبوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينـة دةنطدانـةوةو بـة    
 .ايزافةي وشةي ايقليم و البردني اةوي تر

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 العراق –راعة واملوارد املائية يف اقليم كوردستان مشرو  قانون وزارة الز

 الفصل االول

 التعاريف واالهداف
 :يقصد باملصطلحات اال ية املعان  املبينة ازا ها الغراض هتا القانون: املادة االوىل
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 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم -1
 .وزارة الزراعة واملوارد املائية لالقليم: الوزارة  -0
 .وزير الزراعة واملوارد املائية لالقليم: وزيرال  -3

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزانش اَيستا دةيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسا بـةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثااش كـَي لةطةَلـدا نييـة       

ة بــؤ دةسـا بـةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثااش بةزؤرينــةي دةنـط ثةسـند كـراش يـةك كــةا لةطةَلـدا نييـةش تكايـ           
 .ماددةي دوو كةرةم بكةن

 :بةر َيز جالل علي عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دووةم

 :وةزارةت بؤ اةم ااماجنانةي خوارةوة هةوَل دةدات
سـةرزةوي و  )داناني سرتاتيج و سياسةت و ثالن بؤ ثةرةثَيـدان و طةشـةثَيداني سةرضـاوةكاني اـاوي     : يةكةم

بـةكارهَيناني سـاماني اـاووش جـَي بـةجَي كردنـي       ( االمثال )ش بـؤ وةديهَينـاني باشـرتين    لة هةرَيمدا( ذَير زةوي
ــة         ــة خؤراك ــردن ل ــر ك ــؤ تَي ــاني خ ــاوي وةديهَين ــة ثَين ــتوكاَلش ل ــةرتي كش ــاَلةي ك ــنج س ــرتاتيييي ثَي ــي س ثالن

 .ثَيويستيةكاني بةروبوومي كشتوكاَلي هةرَيم
و اابووريي بؤ اةو ثرؤذانةي كـة ثابةسـنت بـة وةزارةت    اامادة كردني لَيكوَلينةوةي سوودي هونةري : دووةم

لَيكؤَلينـةوةي روو ثَيـوي خـاك و اامـادة كردنـي نةخشـةي       : وش اةجنامداني لَيكؤَلينةوةي تايبـةتيش لةوانـةش  
بــةروبوومي كشــتوكاَل و رَيكــاري توَيذينــةوةي زانســا و دانــاني نةخشــةكاني اةنــدازةيي و اامــادة كردنــي    

ــةثَيدان  ــةي طةش ــاني       بةرنام ــي ثرؤذةك ــةجَي كردن ــَي ب ــووني ج ــا بةدواداض ــةر سةرثةرش ــاركردن لةس و ك
 .وةزارةتش بةثَيي ثالنة بر يار لةسةر دراوةكان

و ثـرؤذةي اـاودَيري و   ( السـدود )دامةزرانـدني بةنـداو   : دامةزراندني ثـرؤذةي سـرتاتيييش لةوانـةش   : سَييةم
 .ري هاوضةرخثرؤذةي ثاراستين ساماني ااو وش بة بةكارهَيناني اامَي

كـاركردن بـؤ رَيكخسـتنةوةي ذَيرخـاني كـةرتي كشـتوكاَلش بـةجؤرَيك كـة طةشـةثَيداني بـةروبوومي           : ضوارةم
 .رووةكي و ااذةَلي طةشة ثَي بدات

و ( السـيول )داناني ثالني تايبةت بؤ نةهَيشتين مةترسيي الفاوو رامـاَل  و كـؤنرت ؤَل كردنـي الفـاو     : ثَينيةم
ــةر َيوةبردني ااوةر  ــةوةي       ب ــةر وو بوون ــاوش رووب ــي ا ــةش كردن ــتين داب ــان وش رَيكخس ــةوزي رووبارةك ــذةي ح َي

 .وشكةساَلي و ضارةسةر كردني ااسةوارةكاني لةسةر ساماني ااو
بنيادناني تاقيطةوش وَيستطةي توَيذينةوةوش طةشة ثَيـداني سـةنتةرةكاني توَيذينـةوةي كشـتوكاَلي وش     : شةشةم

 بـةهاوكاري لةطـةَل زانكؤكـان وش كـار كـردن بـؤ طشـتاندني اةجنامـةكاني         اةجنامداني تاقيكردنـةوةي زانسـا  
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توَيذينةوةكان و طةياندنيان بة جوتيـاران لـة رَيطـةي دامودةزطـاي رَينمـايي كردنـي كشـتوكاَليش بـة اامـاجني          
 .ثةرةثَيداني ضةندايةتي و ضؤنايةتي و بةروبوومي كشتوكاَل

نــةي كــة دةبنــة هــؤي سةرخســتين بــةكارهَيناني زةوي وزاري  كــاركردن و توَيذينــةوة لــةو اامرازا: حةوتــةم
ــاووش          ــؤري ا ــي ج ــةر كردن ــةوش ضارةس ــةو زةوي و زاران ــتين ا ــةرهَينان و ثاراس ــتين وةب ــتوكاَل وش رَيكخس كش
ثةرةثَيدان و ضاكرت كردني دامةزراوةكاني ااودَيري و خاك لـة رَيطـاي جـَي بـةجَي كردنـي تونـدي ياسـاكاني        

 .وةش بة جؤرَيك كة لةطةَل ثَيوةرةكاني نَيودةوَلةتيدا بطوجنَينكشتوكاَل و ااوو ذينطة
جَي بـةجَي كردنـي اـةو ياسـايانةي كـة تايبـةتن بـة ضةسـثاندني مـاَ بـةكارهَيناني زةوي و زاري           : هةشتةم

كشتوكاَل لةاليةن جوتيارانش لةطةَل يةكال كردنةوةي اةو زةوي وزارانةي كة هَيشتا يةكال نةبوونـةوةيش يـان   
نةي كة هَيشتا بر يارةكاني ضةسثاندني مافةكاني زةوي وزار تَيياندا ثلةي كؤتايي وةرنـةطرتووةش بـةثَيي   اةوا

 .ياساي ضاككردني كشتوكاَل
كشــتوكاَل وش هانــداني ( االنتــا )هــةنطاونان بــةرةو ثَيكهَينــاني يةكــةي قــةبارة طــةورةي بــةروبوومي  : نؤيــةم

 .و يةكرت تةواو كردنيةكة بضكؤَلةكان بة تَيكةَل كردن ( تشييع)
كاركردن لةسةر هاندان و ثةرةثَيداني وةبةرهَيناني رووةكي و ااذةَلي لـة كـةرتي كشـتوكاَل و ااويـداش     : دةيةم

 .ااسانكاريي ثَيويست بؤ اةو كةرتانةش لة ثَيناوي بةشدار بوون لة طةشة كردني كشتوكاَلي لة هةرَيمدا
و ثةرةثَيداني ثرؤذةكاني ساماني ااذةَل و ثاشكؤكاني ساماني  كاركردن بؤ بووذاندنةوةو طةشةثيدان: يازدةم

ااذةَل لة هةرَيمداوش بةكارهَيناني تةكنةلؤجياي هاوضةرخ بؤ ثاراستين اةم سامانة لة نةخؤشيش هةروةها بؤ 
 .زؤر كردني بةروبووم وزياد كردن و ضاكرت كردني

ــؤ ب    : دوازدةم ــاش ب ــي زانس ــاني ثالن ــةردةوام و دان ــاركردني ب ــةَل   ك ــةكانش لةط ــةوةي دةردو اافات ةرةنطاربوون
 .فةراهةم كردني اةو رَيطايانةي كة دةبنة هؤي ثاراسنت و رَيطا لة باَلو بوونةوةيان دةطرن

وش لـــةوةر طاكان وش (سروشـــا و دةســـتكردةكان)طرنطيـــدان بـــة كـــةرتي بايةخـــداري و دارســـتانة  : ســـَيزدةم
نيشــتمان ش لةطـــةَل ثشـــتيواني كــردن لـــة ثـــارَيزراوة   ثاراســتنيانش ضـــونكة اةمانــة ســـاماني نةتـــةوةيي و   

 (. احملميات الطبيعية)سروشتييةكان 
طةشةثَيداني دةرامةتي بةشةري و ثَيشكةش كردني خزمةتي رَينمايي كردن وش وشـيار كردنـةوةي   : ضواردةم

شتوكاَل وش ثشت جوتياران و رةزةوانان دةربارةي باشرتين بةكاهَيناني ساماني ااوي وش بنةماكاني بةرهةمي ك
بةسنت بة تةكنؤلؤجياو ثَيداويستة هاوضةرخةكاني كشتوكاَلش بة جؤرَيك كة كـةرتي كشـتوكاَل لـة هةرَيمـدا     

 .طةشة ثَي بدات
بةكارهَيناني سياسةتي تايبةت بة بةر َيوةبردني تةواوكاري بؤ سامانة ااوييةكان وش توند كردنـةوةي  : ثازدةم

تانةي كة بةكاريان دةهَيـننش بـؤ اـةوةي اـةو ياسـايانة جـَي بـةجَي بكـةنش         ياساكان وش ثابةند كردني اةو كةر
اةمةش بؤ اةوةية كة ساماني ااو لةهةرَيمدا ثارَيزراو بَيت بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتةكانش يـان لةطـةَل   
دامودةزطاكــاني ديكــةي حكومةتــداش هــةروةها بــة هةماهــةنطي لةطــةَل رَيكخــراوة حكوميــةكاني ثابةســت بــة  
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تةوة يةكطرتووةكانش لةثَيناوي ثةرةثَيداني كةرتي كشتوكاَل وش ساماني ااوي وش طَير اني رؤَلـي سـةرةكي لـة    نة
 .بر يارةكاني خؤجَيي وش نيشتماني وش هةرَيمايةتي وش نَيودةوَلةتي سةرضاوة ااوييةكان و راسثاردةكانياندا

ةرةوةزيي كشتوكاَلي وش بـؤ بةشـداري كـردن    هانداني جوتياران بؤ دامةزراندني كؤمةَلةي ثسثؤري ه: شازدةم
 .لة يةكة طةورةكاني بةرهةمهَيناندا

ــدةم ــةو         : حةظ ــتين ا ــؤي سةرخس ــة ه ــة دةبن ــةي ك ــةو رَيطايان ــتوكاَلي ب ــؤراكي كش ــازيي خ ــداني ثيشةس هان
 .ثيشةسازييةش لةطةَل فةراهةم كردني كةرةستة خاوةكاني كشتوكاَل

 .و ثةروةردة كردني مَين هةنط هاندان و ثةرةثَيداني ساماني ماسي: هةذدةم
ثاراســتين بــةروبوومي كشــتوكاَلي نــاوخؤوش دانــاني سياســةتي بــة بــازار  كــردن وش طةجنينــة كــردن و : نــؤزدةم

 .بةشداري كردن لة دياري كردني نرخ لةسةر بةروبوومةكاني كشتوكاَل
 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ف الوزارة اىل هد: املادة الثانية

يف ( السطحية واجلوفية)وضع االسرتا يجيات والسياسات واخلطط لتطوير و نمية واستثمار املوارد املائية : اواًل
االقليم لتحقيق االستخدام االمثل للثروة املائية و نفيات اخلطاة االسارتا يجية اخلمساية للقطاا  الزراعا  ما         

 .ائية لالقليم م  املنتجات الزراعيةاجل حتقيق االكتفا  التا   يف السلة الغت
اعداد دراسات اجلدوى الفنية واالقتصاادية للمشااريع العائادة للاوزارة والقياام بالدراساات اخلاااة منهاا         : ثانياًًً

دراسات مسح الرتبة واعداد خارطة االنتاج الزراع  واجرا  االحباث العلمية ووضع التصاميم اهلندسية واعداد 
 .العمل على االشراف واملتابعة لتنفيت مشاريع الوزارة وفقًا للخطط املقررةاملناهج التنموية و

انشا  املشاريع االسرتا يجية منها انشا  السدود واملشااريع االروائياة ومشااريع اظفااى علاى ثاروات املياا         : ثالثًا
 .السطحية واجلوفية باستخدام التقنيات اظديثة

ة التحتياة للقطاا  الزراعا   اا يقاق  نمياة االنتااج الزراعا  بشاقيها          العمل على اعاادة  نيايم البنيا   : رابعًا
 .النبا   واظيوان 

وضع اخلطط اخلااة بدر  اخطاار الفيااان والسايطرة علاى السايول وادارة اااواض االنهار و نيايم         : خامسًا
 .ثار  على املوارد املائيةيف اجلفاف و معاجلة ا.  وزيع امليا  ومواجهة اجلفاف ومعاجلة اثار  على املوارد املائية

اقامة املختربات و حمطات التجارب و  طوير مراكز البحوث الزراعية و اجرا  التجارب العلمية بالتعاون :سادسأ
مع اجلامعات و العمل على  عميم نتائج البحوث و ايصااهلا اىل الفالاار عا  طرياق اجهازة االرشااد الزراعا         

 .بهدف  طوير االنتاج كمأ و نوعأ
اقرتاح و حبث الوسائل الكفيلة باستغالل االراض  الزراعية و العمل على استثمارها و هايتها و  طاوير  :بعأسا

نوعية امليا  و  طوير و حتسر منشأت الاري و الرتباة، بالتشاديد علاى  نفيات القاوانر الزراعياة و املائياة و         
 .البييية  ا  نسجم مع املعايري الدولية
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 اخلااة بتثبي  اظقوق التصارفية يف االراضا  الزراعياة للفالاار، و  ساوية االراضا         نفيت القوانر:ثامنأ
املنتهياة  ساويتها او الاات ت  كتسار قارارات  ثبياا  اقاوق االراضاا  فيهاا الدرجاة النهائيااة  وجار قااانون         

 .االاالح الزراع 
 .ات الصغرية بالدمج و التكاملالتوجه حنو  كوي  الوادات الكبرية لالنتاج الزراع  و  شجيع الواد: اسعأ
العمل على  شجيع و نييم االستثمار يف القطا  الزراع  بشقيه النباا   و اظياوان  و القطاا  املاائ  و     :عاشرأ

 . قديم التسهيالت الالزمة هلا بغية املساهمة يف التنمية الزراعية يف االقليم
روة اظيوانياة و ملحقا هاا يف االقلايم و ا باا      العمل علاى ااياا  و  نمياة و  طاوير مشااريع الثا      :اظادي عشر

 .االسالير العلمية ظماية هت  الثروة م  االمراض و زيادة االنتاج و حتسر نوعيا ها
العمل الادووب و التخطايط العلما  ملواجهاة االفاات و االماراض و االوبياة و  اوفري السابل الكفيلاة           :ثان  عشر

 .للوقاية منها و اظد م  انتشارها
االهتمام باالنتاج الزراع  و الغابات الطبيعياة و االااطناعية و املراعا  و هايتهاا لكونهاا ثاروة       :الث عشرالث

 .وطنية و دعم احملميات الطبيعية
 نمية املوارد البشارية و  قاديم اخلادمات االرشاادية و  وعياة الفالاار و املازارعر لالساتخدام         :الرابع عشر

االنتاج الزراع  و االعتماد على التكنولوجيا و املساتلزمات الزراعياة العصارية     االمثل للثروة املائية و عناار
 . ا خيدم  نمية القطا  الزراع  يف االقليم

اعتمااد السياساات اخلاااة بااالدارة املتكاملاة للماوارد املائياة و التشاديد علاى القاوانر و الازام            :اخلامس عشار 
أ على الثروة املائية لالقلايم و العمال بالتنسايق ماع الاوزارات او      القطاعات املستخدمة هلا على  طبيقها، افاى

املؤسساات اظكومياة االخارى و كاتلك املنيماات اظكومياة التابعااة لالمام املتحادة، ما  اجال  طاوير القطااا             
 الزراعا  و املاوارد املائياة و االضاطال  بالادور اظياوي يف القارارات احمللياة و الوطنياة و االقليمياة و الدوليااة          

 .للموارد املائية و  وايا ها
 شجيع الفالار يف اقامة اجلمعيات التعاونية الزراعية التخصصية و مساهمتها م  اجل  كوي  :الساد  عشر

 .الوادات االنتاجية الكبرية
 . شجيع التصنيع الزراع  بالسبل الكفيلة بتلك و  وفري اخلامات الزراعية للصناعة:السابع عشر
 .ام بالثروة السمكية و  ربية النحلاالهتم:الثام  عشر
هاياة املنتجاات الزراعياة احمللياة و وضاع سياساات  ساويقية و ختزينياة و املشااركة يف حتدياد           :التاسع عشار 

 .االسعار للمنتجات الزراعية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيستاش راثؤرتي لَيذنةى هاوبةش خبوَيننةوةش كةرةمكةن
 :يدةريبةر َيز شَيروان ناصح حة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :اَيمة وةكو لَيذنةى هاوبةش لةطةَل دةقي ماددةي دووينةش بةآلم سةرةر اي اةوةش ضةند تَيبينيةكمان هةية
 .ي ماددةكةدا هاتووة(1)كة لة بر طة ( السلة الغتائية)البردني وشةى :تَيبيين يةكةم
و ايزافـة كردنـي   ( االهتماام بالبساتنة و الغاباات   )بؤ ( زراع االهتمام باالنتاج ال)طؤر يين وشةي:تَيبيين دووةم
 .لة ماددةكة 13بؤ بر طة ( ثروة قومية وطنية)دةستةواذةى 

دا (11)كــة لــة بر طــة  (الصااناعات الغتائيااة)بــؤ ( التصاانيع الزراعاا )طــؤر يين دةســتةواذةى : تَيبــيين ســَييةم
 .هاتووة

 .سوثاااَيمة تةنها اةو سَي تَيبينيةمان هةية وش زؤر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير رةايتانض
 :وةزيري كشتوكاَل/بةر َيز حيل سليمان حيدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش (معاجلة نوعية امليا )ش ببَيتة ( طوير نوعية امليا )ش (معاجلة)اةبَيتة ( طوير) ش كةليمةت 1بةا فةقةرةى 

ببَيتـة  (  طاوير )َي و بةكار بَيت بؤ ااودَيريش جا اةو كةليمةيـةي  قةصدمان لةوة ااوي ثيس موعالةجة بكر
 .ش بةراي منش اةوةمان باا كردبوو لة لَيذنةى موشتةرةك(1)ش لة فةقةرة (معاجلة)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة فةرموو
 :عثمانعبداهلل  بةر َيز جالل علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تةواو. ني جؤري ااوش بة كورديةش بةَلَيش موعالةجةيةنووسيومانةش ضارةسةركرد

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اةنداماني ثةرلةمانش اَيستا اةو كةسانةى كة اةيانةوَيت قسة بكةنش لة ااخريةوة يةك يةك ناوتان 
 : بَلَينش اةو بِةَيزانةى ناويان نووسي

ازَل بةشـارةتيش عومـةر نـورةديينش هـاور از خؤشـناوش صـبا،       عبدالرمحن حس شااشا عزيزش دلَير حممـودش فـ  
ش شـلَير حممـد جنيـبش سـةردار رشـيدش      عثماان بةرزجنيش شةو  حممدش صبا، بيت اهللش كاروان صـا،ش سـيوةيل   

بةيان امحـدش دانـا سـعيد صـوَش حسـن حممـد سـورةش تـارا حتسـ  اةسـعةديش ثـةروين عبـدالرمحنش ثـةميان              
 .بشري خليلش هاذة سلَيمانش اارام قادر.د عزالدينش ثةريهان قباليش

 .كةا ماوة ناوي نةنووسرابَيضبةَلَيش بةفرين حس ش كةسي تر ماوةضش نيةش رَيزدار عبدالرمحن كةرةمكة
 :بةر َيز عبدالرمحن حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سايةك كة هةبَيتش لة اةرك بةراسا بة رةاي منش اةم ثرؤذة ياساية زؤر كةم و كوري تَيدايةش هةر ثرؤذة يا
و مةهام ثَيك دَيتش بةآلم ثاشان دةضَيتة باسي ثَيكهاتةكاني لة دةرةوةى وةزارةت و لة ناوةوةى وةزارةتةكانش 
اةمة هةر لة يةكةم جارةوة باسي ااماجنةكاني دةكات وةكو لـة خيتـابي سياسـي اةضـَيتش وةكـو شـتَيكي كـة        

وا باا اةكاتش وا دةراةضَيش وا ديـار اـةبَي لـة الي منـةوةش ضـونكة      ديعايةي اينتيخابي بكرَيش اةم ثرؤذةية 
اةم هةموو باسةى تَيدا كردية دةبَي بضَيتة ناو ثةير ةوى ناوةخؤي وةزارةتش نةك لة ياسا باا بكرَيش اةمـة  
 زؤر بة تةفاصيل و بة وردةكاري ضوويتة ناوةوة و هةموو باسَيكي كردية كة اةَلَيش لة مـاددةى دووةمـدا لـة   

داناني سرتاتيج و سياسةت و :بر طةى ثَيك هاتووةش كة هةمووي اةَلَيش مةسةلةن يةكةمش لة يةكةمدا اةَلَي 19
ثالن طةلَيط بؤ ثةرةثَيدان و طةشة ثَيداني كةم دةرامةتش ايرت ثَيي اةضَيتة خـوارةوةش هـةر يـةك لـة يـةكي      

ش كـة عـةزةآلت دةربـَييَنش وةكـو اـةوةي لـة       تر زياتر باا اةكات كة من ضي اةكاتن وةكـو بَلـَينش رَيـزم هةيـة    
مةيدانَيكي خيتابي قسة اةكاتش وا بة رةاي مـن دةردةضـَيش مـن ثـَيم وايـة اـةم ثرؤذةيـة زؤر كـةم و كـور ي          
تَيدايةش بطةر َيتةوة بؤ الي وةزارةت دووبارة اـةم كـةم و كور يانـة ضـاك بكرَيتـةوة و دووبـارة بطةر َيتـةوة بـؤ         

 .ةش زؤر سوثااثةرلةمان زؤر زؤر باشرت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز ااشا خان فةرموو
 :صا، بةر َيز ااشا عزيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةكرَيت كة وا ثَيويستة  يتش بر طةى يةكةميش وا تَيبيينبةشَيوةيةكي سةرةكي كة سةيري اةم ثرؤذةية اةكة

كي طشـتطريةش ياسـا بـةو ثَييـةى كـة خبوصـيةتي اـةوةي        قسة لةسةر اامانج بكرَيتش ضونكة اامـانج ثـةياميَ  
هةية كة جؤرَيك لة جَيطريي و سابا بة خؤيةوة اةبييَنش لة دواي اةم دةوري ثةرلةمانـة و لـة دواي تـةواو    
بوونيش ثالني ثَينج ساَلةي وةرزارةتي كشتوكاَلين اـةم ياسـاية بـة جـَيطريي اةمَينَيتـةوة و اةطـةري اـةوةى        

وي هـةمواركردن ببَيتـةوة و ايزافةيـةك ببَيتـةوةش يـان كـةم كردنةوةيـةكش بـةآلم لَيـرةوة          هةية كة رووبةرو
شتَيكي جياواز اةبين ش اةوةية كة ثالني سرتاتييي بة تةواوةتي رَيطايةكة بـؤ اـةوةى كـة اامـانج هاتووتـة      

تة هةميشـة  اةوةي كة خزمةت بة ثالنـي سـرتاتييي بكـاتش كـة اةمـة خـؤي رَيطايـةكي ثَيضـةوانةيةش ثَيويسـ         
هةموو ثالنَيكي سرتاتييي لة خزمةتي ااماجني دا بَيش بةآلم لَيرةدا بة ثَيضةوانةيةش اـةبين  ااماجنةكـة بـة    
شَيوةيةكي طشا ورد كراوةتةوة و لة خاَلي يةكةمدا بؤ اةوةي كة خزمةت بة ثالني يةك ساَلةيي وةزارةتي 

وةزارةتي كشتوكاَلش ثالنَيكي سابت نيـةش اةطـةري اـةوةي     كشتوكاَل بكاتش لة كاتَيكدا كة ثالني ثَينج ساَلةيي
هةية لة دواي اةو ثَينج ساَلةش ثَيويستة اةو وةزارةتة ثالنَيكي ثَينج ساَلةى تري هةبَيش رَيطايةكـة بـةردةوام   
لة تازةبوونةوةدايةش بةآلم ياساكة شتَيكي جَيطرية و اةطةري هةية ثَينج ساَل و دة سـاَلي تـرين اـةم ياسـاية     
نةطؤر َيش بةآلم لَيرة اةبين ش بة شَيوةيةكي ااشكرا لة بر طةى يةكةمدا ااماجنةكة كراوةتـة خزمـةتث ثالنـي    
سرتاتيييةكةوةش كةواتة اامانج لةوةية كة ثالني سرتاتييي ثَينج ساَلة كة اةمة رَيطايةكي ثَيضةوانةيةش يةك 
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رين اةوةي تَيبيين اةكرَي كة زؤرتر لة دووتؤي ناطرَيتةوة لةطةَل مةفهومي ااماجنةكةش تةواوي خاَلةكاني ت
اةركا خؤي اةبَينَيتةوةش ميكانيزمةش ضاالكيةش لة ماوةى اةم ضوار ساَلةداش وةزارةت اةيةوَيت ضي بكاتش يـان  
بة ثَيي ثالني ثَينج ساَلةيي خؤي ااماجني ضـيةش ميكـانيزمي بـؤ جَيبـةجَي كـردن ضـيةضش اةمانـة هـةمووي         

من اةمانة اامانج نيةش ثَيويستة بر طةيةكي تريش بؤية مـن ثَيشـنياز دةكـةم بر طةيـةكي     اةركة كة بة بر واي 
موستةقيل هةبَي كة اامانج ببَيتة بر طةيةكي موسـتةقيلش اامـانج و ثـةيامي سـةرةكي اَيمـة كـة اةمانـةوَي        

مـانج بضـَيتة   ضي بكةينش وةزارةت اةيةوَي ضي بكاتضش لةناويشيدا ثالنـي سـرتاتييي ورد بكرَيتـةوةش نـةك اا    
خزمةتي ثالني سـرتاتيييش ضـونكة وةكـو ثَيشـرت وم اامـانج شـتَيكي سـابيتةش موتةوـةير نيـةش جؤرَيـك لـة            
سوبوتي ثَيوة ديارةش ضونكة اةمة اةبَي بة تةشريعش اةبَي بة قانونش بةآلم ثالني سـرتاتييي اةطـةري هةيـة    

 .تازة اةكاتةوةش زؤر سوثاا كة طؤر انكاري تَيدا بكرَيش هةموو ثَينج ساَل جارَيكين خؤي
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش رَيزدار دلَير حممود فةرموو
 :دلَير حممود حممد بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دا باسي جةمعياتي تةعاوني كراوةش بةراسا جـةمعياتي تـةعاوني يةكَيكـة لـةو رَيكخراوانـةى      16لة بر طةى 

ايشـرتاكي و سيسـتةمة مشوليـةكاني دونيـاوة كـة هةيـةش اـةم رَيكخراوانـةش لـةم          كة ثةيوةستة بة سيسـتةمي  
سيستةمانةدا كةمرت رَيطة بة وةبةرهَينةراني كةرتي تايبةت داية كة لـة بوارةكـاني كشـتوكاَل و سـامانةكاني     

َينـاوةش  ااذةَل و سامانة ثةلةوةريةكاندا كار بكةنش كةواتة اةم جةمعياتانة لة هةموو دونيـا خـؤي فةشـةلي ه   
شكسا هَيناوةش جةمعيةتي تةعاوني كة لة دونيادا هةبووش لةبةر اةوة باشرت واية لةو بر طةيةدا باسي اـةوة  
بكــرَي كــة هانــدان و ثَيكهَينــاني شــةريكاتي موســاهةماتش شــةريكاتي موســاهةمةي وةربةرهَينــةر لــة بــواري   

 9دا دةمج بكرَي باشرتةش لة بر طةى 9بر طةى  كشتوكاَلي و ساماني ااذةَل و ساماني ثةلةوةريداش ياخود لةطةَل
 .خؤي اةم شتةى باا كردووةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش رَيزدار فازَل بةشارةتي فةرموو
 :بشارةتي فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ندني كؤمةَلةى ثسثؤري هةرةوةزي ش باا لةوة دةكاتش هانداني جووتيار بؤ دامةزرا16خاَلي ( 0)لة ماددةى 

كشتوكاَليش هةر ضةندة لة اةو خاَلةداش ناوي جوتيار بة وةرزَير هاتووةش بة بر واي من وةرزَير زياتر بـؤ اـةو   
خةَلكة رةوتةنيانة بةكار دَين كة سـاَلَيك اـةو عـةرزة دةضـَييَن و بـة جَيـي دَيـيَنش مـن ثَيشـنيار دةكـةم اـةو            

ضونكة جوتياري كوردستان سابت و خاوةن موَلكة لة كوردسـتانش بـة بـر واي مـن      وةرزَيرة بكرَي بة جوتيارش
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داناني سةنتةرَيكي تايبةت بؤ كؤكردنةوة و رَيكخسـتين  )باشرت واية اةمةشي بؤ ايزافة بكرَيش زيادي بكةين 
دوويي ش واتـة شـَيوازي خؤماَليانـةى دروســا كشـتوكاَل بـة زينــ     (زانياريـة دروسـتةكاني جوتيـاراني ثَيشــووتر   

ش باسي ثاراسـتين بـةروبوومي كشـتوكاَلي نـاوةخؤيي دةكـاتش بـة       19رابطَيرَيش هةر لة هةمان ماددةش لة خاَلي 
وةرطرتين بةرووبوومي تايبةت لة اليـةن حكومةتـةوةش و كـؤنرتؤَل    : دوو رَيطة دةكرَيت بة بر واي منش يةكةم

ضونكة بة حةقيقـةت اةمانـة بـة بـر واي مـن       كردني هَيناني بةروبوومي بياني بة تايبةت لة دراوسَييةكانش
طرفتَيكي زؤر طةورةية و ساآلنة لةطةَل اةو بةروبوومة كةم و كور يانةى كة بةرةجنة شاني جوتيار خؤي لـة  
كوردستان بةبةرهةم دَيش بة حةقيقةت زؤر كات اةو جوتيارة بايي مةسرةفةكةى دةست ناكةوَيتةوةش لةبةر 

ي لةو كاتةى كـة بـةروبوومي كشـتوكاَلي لـة كوردسـتان ثَيـدةطاتش اةوةنـدة        اةوةى اةوةندة كةرستةى خؤماَل
دةر ذَيتة كوردستانش اةوةى تر لةناو جار ي خاوةن جوتيارةكة اةطةنَي و خراث دةبَيش لة خاَلَيكي تردا بةر َيز 

َلَيكي سةرؤكي ثةرلةمانش بة حةقيقةت من اةوةندةى ثرؤذةكةم خوَيندةوةش ضونكة بة بر واي مـن اةمـة خـا   
زؤر زؤر طرنطة كة ايشارةتي ثَينةدراوة و لة زؤربةى اةوةى كة دةبين  لةناو بآلوكراوة و ايعالمي وآلتاني 
ترينش اةو وآلتانةى كة وآلتي زيراع  بـة حةقيقـةت داايمـةنش وةكـو بَلَيـي موكافةاـةي بـؤ اـةو جوتيـارة          

ردسـتانداش بـةآلم لـةناو اـةم ثرؤذةيـة هـيض       هةية كة خاوةني طةورةترين دةسكةوت يان وةربةرهَينانن لة كو
موكافةاةيةكي بؤ اةو جوتيارة تَيدا نية كـةوا باشـرتين بـةروبوومش يـان زيـاترين بـةروبووم لـة كوردسـتاندا         
بةدةست دَيين كة بة بر واي من اةمة خاَلَيكي زؤر زؤر طرنطةش جوتياري كوردستاني تَيـدا بةشـدار نـةكراوةش    

ش هةموومان دةزان  كوردستان وآلتَيكي كشتوكاَليةش وآلتَيكي زيراعيـةش اةطـةر   اةطةر مةسةلةن سةير بكةين
لة ناوضةيةكدا تراكتؤرَيك بة بةخشين بدرَي بة جوتيارَيكة كة باشرتين بةروبوومي بةدةست هَيناوةش ثَيم 

ةدةسـت  واية باشرتين هاندان دةبَي بؤ هـةموو جوتيـاراني ناوضـةكة كـةوا زيـاتر خؤيـان مانـدوو بكـةن لـة ب         
 .هَيناني بةربوومي كشتوكاَليداش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش رَيزدار عومةر نورةديين فةرموو
 :بةر َيز عمر محدام  نورالديين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
شـا  اَيستا لة كوردستان دياردةيةك هةية كة كاريطةري سيليب و شوَينةواري خراثي بؤ سةر بةرذةوةنـدي ط 

وآلتةكةمان هةيـةش اـةوين بريتيـة لـة ديـاردةى كـؤض كـردن لـة الدَييـوة بـؤ شـارش كـة اةمـة ثةيوةنـدي بـة                
دابةشبووني ذمارةى دانيشتوانةوة هةيةش ثةيوةندي بـة هاوسـةنطي ذمـارةى دانيشـتوانةوة هةيـةش بؤيـة مـن        

ة يــةكَيك لــة ااماجنــةكاني ثَيشـنيار دةكــةمش ثــَين طـرتن لــة ديــاردةى كـؤض كــردن لــة الدَيـوة بــؤ شــار بكرَيتـ     
وةزارةتش ضونكة اةمةش اةمةش لة رَيطاي ثشتيواني كردن لة كةرتي كشتوكاَل و ثـرؤذة بةرهةمهَينـةرةكاني   
طوند نشينان و جوتياران لة طوند نشينةكانن لةو رَيطايةوة هـةوَل بـدرَي كـة ثـَين لـةم دياردةيـة بطـريَي و        

 .رةتش زؤر سوثاااةمةش بكرَيتة يةكَيك لة ااماجنةكاني وةزا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش رَيزدار هاور از خان فةرموو

 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد خؤشناو

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين ثَيم واية بةراساش اةوةى موالحةزةم هةية لةسةر اةم ثرؤذةيـةش اةمـة ثـرؤذة ياسـاي وةزارةتـةش لـة       

امــانج و ضــاالك و اــةرك تَيكــةَل كراينــة هةرســَيكيان بةيةكــةوةش بَييطــة لــةوة  كاتَيكــدا دةبَيــن  بةراســا ا
بةراسا هةندَي لةو خاآلنةى كة هاتوون زؤر دوور و درَيذنش هةندَيكيان تةحبيل حاصلنش يةعين هةر بـؤ  

ج خؤي اةطةر وةزارةت ايشي اةوة نةبَيت ايشي ضية بيكاتضش هةندَيكيان دةكرَي تَيكةَل كـَين بكـرَيش دةمـ   
ش دةكـرَي دةمـج بكـرَي بـة يةكـةوةش هةنـدَيكيان لـة رَينماييـدا         0و    1بكرَي بة يةكةوةش بؤ منوونـة بر طـةى   

دةكرَي جَيطايان بكرَيتـةوةش اةمـة بةراسـا اـةم ااماجنـة مـن ثـَيم وايـة تَيكـةَل كردنَيكـي تَيدايـةش اـةرك و             
بة دوو بر طة ببَيت يـان بـة دوو مـاددة ببَيـتش      ضاالكي و ااماجنةكة تَيكةَلة دةبَي جياكردنةوةيةكي تَيدا بَيش

 .سوثاا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صبا، فةرموو.سوثااش رَيزدار د

 :صبا، حممد جنيب بةرزجني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
فةي اةم ماددةية ماددةيةكي زؤر طرنطة بةراساش طرنطيةكةي لةوةداية كة هةموو وايـة و اامـانج و فةلسـة   

بــووني اــةم وةزارةتــة روون دةكاتــةوة بــؤ هــةر كةســَيك كــة اــةم ياســاية خبوَينَيتــةوةش اــةم ثــرؤذة ياســاية     
خبوَينَيتةوةش بةآلم اةوةي كة جَيي سةرجنةش يـةعين كاتَيـك كـة ثـرؤذة ياسـايةك دَيتـة ثةرلـةمانش ثَيويسـتة         

هـيضش كـةمرتين يـةعين كـةم و كـورتي      ثةرلةمان اةوةندة بيدات لة بَيذنط و لة كةوَل بؤ اةوةي بة تةواوى 
صــياوة و تــةدويين تَيــدا مبــييَنش لــة هــةموو دونيــادا وةزارةتــي كشــتوكاَل و وةزارةتــي سةرضــاوةى اــاوي و     
وةزارةتي ااودَيري و اةمانة هةيةش وا اةزا  اةرك و فةرماني اةم وةزارةتانة لة هةموو دونياداش بـة بـووني   

وزاياتداش بةآلم لة كولي كارةكانـدا تةماشـا بكـةين يـةك كاريـان هةيـةش       هةندَي جياوازي لة وردةكاري و لة ج
اةكةينش اةم ماددةيةش مةهام و اةهداف و سرتاتيييةت و اةوانـةى   0بؤية بةراسا كة سةيري اةم ماددةى 

هةموو ثَيكةوة تَيكةَل كردووةش ثَيم واية اةطةر جَيبةجَي بكرَي هـيض كَيشـة نيـةش بـةآلم لـة رووي صـياوةي       
انونيةوة ثَيويست بوو كة اَيمة بة كورترت و بة ثوختةتر و بة طوشـراوتر ااماذةمـان بكردبايـةش يةكـةم بـة      ق

سياسةت طوزاريش يةعين كاري اةم وةزارةتة لة رووي سياسةت طوزاريةوة ضي اةكاتش اينيـا لـة رووي ثـالن    
دَيرَي و رةقابةوة لةسةر هةموو اـةو  دانانةوة و اةو خوتة و بةرنامانةى كة دايئةر َيذَيش ثاشان لة رووي ضاو

بوارانةش بوارَيكي تر كة زؤر طرنطة لةم ماددةيةدا باسي ثَي بكرَي و ديارة هةندَي لة بر طـةكاني كـة اامـاذةى    
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ثَيــدراوةش بــةآلم بــة ثةراطةنــدةيي مةســةلةي لَيكؤَلينــةوة و ديراســة و بــةحس و توَيذينةوةيــة لــة هــةموو     
وكاَل و ااودَيري بةسةرضاوةى ااوش اينيا فَيركردن و ثةرةثَيـدانش فَيركردنـي   بوارةكاني ثةيوةنديدار بة كشت

كاديري ثسثؤرش كاديري شـارةزاش بـؤ دووبـارة هةسـتانةوةى اـةم كةرتـة طرنطـةش كـةرتي كشـتوكاَلةش هـةروةها           
َيش ثاراستين اـةو سةرضـاوة ااويانـةى كـة لـة كوردسـتاندا هةيـةش بـوارَيكي تـر كـة ثَيويسـتة اامـاذةى ثَيبـدر             

مةسةلةي برةوثَيدانةش اةوةي كة بةر َيز كاك فازَل ااماذةى ثَيداش اةتوان  لـة ذَيـر ناونيشـاني برةوثَيـدان و     
تةشييع و هانداني جوتياران و اةوانةي كة كار دةكةن لةو بوارةداش جَيطاي بكرَيتـةوةش مـةوزوعَيكي تـر كـة     

ى سـرتاتييي خةمسـي اـةكرَي لـةم هينـةداش اَيمـة       اَيمة اةتوان  ااماذةى ثَيبدةينش كاتَيـك كـة باسـي خوتـة    
بؤمان هةية بثرس  اايا فيعلةن اَيمة اةو ثالنة سـرتتييية ثَيـنج سـاَليةمان هةيـةض و لـة كةييـةوة دةسـت        
ثَيدةكاتض و زؤر جَيي خؤيةتي كة وةزارةت بةر اسا كار لةسةر اةوة بكاتش بةطةر انةوة لة سةر هةندَي لةو 

تــاني دةوروبــةردا هةيــة ســةبارةت بــة وةزارةتــي كشــتوكاَل و سةرضــاوةااوييةكانش يــان  ياســايانةدا كــة لــة وآل
ســةبارةت بــة اــاودَيريش هةســت دةكــةين زؤربــةى وآلتــةكان هــاتوون زؤر بــة تةفبــيالتةوة باســي اــةو            
مةوزوعـةيان كـردووةش بــةآلم هـاتوون تــةبويبيان كـردووةش يـةعين نةهاتوونــة اةوانـة هــةمووي بـة يــةكيار        

ــ ــةرك و فــةرماني      اــاواهي ل ــا ا ــاتوون بةراس ــةدا ه ــة ماددةك ــةي كــة ل ــَيك اــةو بر طان ــةر بةش ــةنش اةط َي بك
وةزارةتةكةيةش يةعين وةكو اةَلَي تةحبيلي حاصَلة كة اةبَي بيَبش بةآلم كة لة دةقَيكي ياساييدا دةبـَي اـةوة   

زان لة لَيذنةى ياسايي و لـة  طرنطيةكةي زياتر دةضةسثَيش من لَيرة ااماذة بة هةندَيك دةكةم كة اةطةر بةر َي
وضع السياسات و اخلطط للقطا  الزراع  و  نمية القرى )لَيذنةى كشتوكاَل عينايةت بوةرموونش بؤ منوونةش 

ش كـة لـة زؤربـةى    (و االرياف و  نييم و  نفيت مشاريع التنمية الزراعية يف اطار سياساات التنمياة املساتدامة   
اعااداد و  نفياات الاانيم املعلوما يااة فيمااا يتعلااق   ) لةســةر دةكــرَيش ياســاكاندا طرنطــي ثــَي دةدرَي و جــةخا 

بالزراعة و  نمياة االريااف و اساتقرار النياام االاصاائ ، الرقاباة و التقاويم العماال و نشااطات املؤسساات و           
مــةوزوعَيكي تــر كــة زؤر طرنطــةش لــة وآلتــي اَيمــةدا كــةمرت اامــاذةى  (الشااركات و الاادوائر املر بطااة بااالوزارة

دةكرَيش لَيكؤَلينةوة و ديراساتي كة لة جاميعة و لة ااكادمييايةكاني كوردستاندا هةية سةبارةت بـة اـاو و   ثَي
خاكش سةبارةت بة ضاككردني تؤ و نةمام و ضاككردني رةطةز و تةربيةى ااذةَل و اينيا هـةموو و تةنانـةت   

باشــرتي اــةو مةواريدانــة و اينيــا  اــةو زينــدةوةرة ااوييانــةى كــة اَيســتا هةيــة لــة كوردســتانداش ثاراســتين   
مةوزوعَيكي تر كة زؤر طرنطة و دةبَي ااطاداري اةوة ب ش مةسةلةي سةرضاوة ااوييةكان رةبتَيكي زؤري بة 
مةسـةلةي سـيادة و مةســةلةي دةسـةآلتي فيــدراَلي وةزارةتـي سةرضـاوة ااوييــةكاني حكومـةتث عرياقيشــةوة       

مةوزوعَيكي تر كة لةم هينة سةيرم كردش لةم ماددةيةش اَيمـة   هةية كة اةبَي بةشَيوةيةك موعالةجة بكرَيش
ش وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوة ااوييةكانش ديارة اَيمة لةوَي زياتر (وزارة الزراعة و املوارد املااية) كة اةَلَين

ن لـة بر طـةى يةكةمـداش مةسـةلةي سةرضـاوة ااوييـةكا       0طرنطي بة كشـتوكاَلةكة دةدةيـنش بـةآلم لـة مـاددةى      
خراوةنةتةوة ثَيشةوةش عةجةبا اايا اةمة لةبـةر اـةوة نيـة كـة رةنطـة اَيمـة ايسـتيوادةيةكي زؤرترمـان لـة          
قانوني سةرضاوة ااوييةكاني حكومةتي ناوةندي كردبَي بؤ دار شتين اةم ياسايةضش بؤية ثَيشـنيار دةكـةم كـة    
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َيشةوةيةش لة باا كردني ااماجنةكانيشدا باسي كشتوكاَل خبرَيتة ثَيشةوةش وةكو لةناونيشاني وةزارةتةكة لة ث
لة ثَيشةوة بَيتش هةندَيك لةو ااماجنانةى كة لَيرةدا هةية بةراسا اةضَيتة ناو فةرمان و اةركةوةش ناضـَيتة  

ش اايا اةمة ااماجنة يان فيعلةن (اقرتاح و حبث الوسائل الكفيلة باستغالل: )ناو ااماجنةوةش بؤ منوونة كة اةَلَي
دا باا لةوة دةكات  9دا باسي دةكاتش يان لة 1وةزارةتةية كة اةبَي اةجنامي بدات كة لة بر طةى اةركي اةم 

ش اةمــة بــؤ خــؤي يةكَيكــة لــة مةهامــةكانش اةمــة (التوجااه حنااو  كااوي  الوااادات الكاابرية لالنتاااج الزراعاا ) 
ية من بة راسا ثـَيم وايـة   وةسيلةيةكةش اامراز و االيةتَيكة بؤ اةم كارةش نةك خؤي ببَيتة سرتاتيييةتش  بؤ

اةطةر بةم شَيوةية ايقرار بكرَي كَيشة نية بة شةرتَي جَيبةجَي بكرَيش بةآلم دةكرا بةراسا لَيذنةى ياسايي 
ياخود اةو شوَينانةى كة اةم ثرؤذة ياسايةيان تةنزيم كردووةش زؤر بة طوشراوةتر بـاا بكرابـاش ضـونكة لـة     

وعانـة بةراسـا تـةحويل كـراوة بـؤ نيزامـي داخيلـي وةزارةتةكـة و بـة          هةندَي لة ياساي وآلتاندا اـةم مةوز 
قانون نةصي لةسةر نةدراوةش بةتايبةتي خؤشتان دةزاننش اةطةر شتَيك نةصي لةسةر بـوو اييتيهـادي تَيـدا    
ناكرَيش بؤية تا نةص نةبَيت باشرتة بؤ اةوةي وةزارةتةكة دةسا كراوةتر بَي بؤ هةستان بة كارةكـانيش زؤر  

 .ااسوث
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 02رؤذة لةبةر دةست اَيوةى بةر َيزةش ر َيـك دوو مـانط و    02سوثااش لة راستيدا اةم ثرؤذةية دوو مانط و 
رؤذةش حةقة اةم شتانة لة لَيذنةكان ضارةسةر بكةنش نةك لة رؤذي دةنطدان لةناو قاعةش بة حةقيقةت اةوة 

ام لــة اَيــوةي بــةر َيز هةيــةش ايهتيمــام بدةنــة لَيذنــةكان و لــةناو  ضارةســةري وةزعةكــة ناكــاتش بؤيــة مــن تكــ 
لَيذنةكان شتةكان يةكال بكةنةوة بؤ اـةوةى زؤر بـةر ضـاوتان روون بـَي و لَيـرة اـةوةى كـة نوَينـةري طشـت          
ــتة        ــدار نةطةيش ــةى ثةيوةندي ــة لَيذن ــدامَيك ل ــان اةن ــةنَيك ي ــةر الي ــةش اةط ــةكان هةي ــةناو لَيذن ــةكان ل اليةن

اةتوانَي لَيـرة رةاـي خـؤي بـدات و بـةر َيزان طوَييـان لـة رةايةكـةى بـَيش بـةآلم لَيـرة بـَي  كتَيـب              قةناعةتش 
خبوَينينةوة يان وةزعَيك بكةينش اةوة بـة حةقيقـةتي نـاو قاعـةى فـةرمي دانيشـتنةكان نيـةش زؤر سـوثااش         

 .شةو  خان فةرموو
 :بةر َيز شةو  حممد وريب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بينــيم لةســةر ضــةند خاَلَيــك هةيــةش خــاَلي ثَينيــةمش بــة نيســبةت دروســتكردني ســةدةكانةوةش وةك    مــن تَي

بةر َيزتان ااطادارن لة كوردستان كَيشةيةكي سةرةكي كة هةمانـةش دروسـت كردنـي سـةدةكانةش لةبـةر اـةوةى       
هةيـة زؤر كةمـةش   كَيشةى وشكة ساَلي و نةبووني ااو لةكوردسـتانداش ذمـارةى اـةو سـةدانةى لـة كوردسـتاندا       

هيوادارم لةم بر طةيةدا تةركيز لةسةر اةو نوقتةيـة بكـرَي و ايشـارةت بـةوة بـدرَي كـة ذمارةيـةك سـةد لـة          
داهاتوودا دروست بكرَي لة كوردستانداش هةروةها لة بر طةكاندا اةوةي تَيبينيم كردش باسي ماسـتةر ثالنَيكـي   

ش اةمةيان جياوازة ( وضع اخلطط اخلااة)ضةند نووسراوة تَيدا نةكراوة كة بؤ اةم وةزارةتة دابندرَيش هةر 
بؤ اةوةى لة داهاتوودا اةو كؤمةَلة زانياري و داتاكان زانسـتيانة   JISلةطةَل اةوةى ماستةر ثالني هةبَي بة 
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هةبَي لةبةر دةست اةو وةزارةتانةدا بؤ ااسان كردني كاروبارةكاني وةزارةت و طةر انةوة بؤ اـةو داتانـة هـةر    
داتاكة كاري اةوةية لة اَيستاوة بؤ بكرَيش لةبةر اةوة هيوادارم وةكو خاَلَيك لـةو ثرؤذةيـةدا تةسـبيت     ضةند

بكرَي بؤ اةوةي ايشي لةسةر بكرَي و بة هيض جؤرَيك ثشتطريي نةكرَيش لة بر طةى شةشةمدا اةوةى تَيبيين 
ةو بابةتانـةى كـة زؤر طرنطـة لـةم     دةكةمش باسي ظَيرتنةري نـةكراوة لـة ثرؤذةكـةدا كـة ظريتنـةري يةكَيكـة لـ       

ش ( طااوير مراكااز البحااوث االجرائيااة :)ثرؤذةيــة بــاا بكــرَيش هيــوادارم لــة بر طــةى شةشــةمدا دواي اــةوةي   
ظَيتةرنةري يةعين بةيتةري ايزافة بكرَي بؤ اةو فةقةرةيةش هةروةها لة دَيري دووةم لةم بر طةيةداش بر طةى 

ش بة تةنيا فةالحةكان نةبنش بةَلكو اةوانـةى كـة   (يصاهلا اىل الفالارعلى  عميم نتائج البحوث و االعمل )ش 6
حيوانــدارين اةكــةن و حــةيوانات بــةخَيو اةكــةنش اــةوةش بَيطومــان ســةروةي حــةيواني ســةروةيةكي زؤر   
موهيمة لة كوردستاندا  و ثَيويسـتة اـةوانين مـةعلوماتي تـةواويان ثـَي بطـات لـةو بابةتـةوةش بـة نيسـبةت           

 و طياورى ش حـةيوانات  (الغابات الطبيعياة و االااطناعية و املراعا    و  االهتمام باالنتاج الزراع )ش 13بر طةى 
بةر يشــمان هةيــةش اةطــةر مبانــةوَي ذينطــةى كوردســتان بثــارَيزين و حةيواناتــةكان و شــا تــةبيعي دروســت  

كانــداش هــةروةها بكــةينش ثَيويســتة تــةيرةكان و هــةروةها اــةو حةيواناتانــةى كــة بــةر ةآلن لــة دةشــت و دةرة 
 شاجيع التصانيع الزراعا  بالسابل الكفيلاة و ذلاك لتاوفري اخلاماات         )ش 11ايهتيمام بةوين بدرَيش لة بر طةى 

 اأمر منتجاات اااظة لالساتهالط     مـن اجـل   : )اـةو بر طةيـةي بـؤ زيـاد بكـريَ     ( الزراعية للصناعة ما  اجال  
كـة بـةكاري بيـن   و هـةمووي مواصـةفاتَيكي      ش ضونكة اةو اينتاجاتانة اةطةر سيواتي تَيدا نـةبَي  (البشري

 .زانسا تَيدا نةبَي ناتوان  بةكاري بَين ش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش رَيزدار صبا، بيت اهلل فةرموو

 :بةر َيز صبا، بيت اهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
الغتائياة لالقلايم ما      الكتفاا  الاتا   يف السالة   حتقياق ا : )لة ماددةى دووش اةوةلةنش ل رَيـزا سـَييَي دةبَيـذيت   

الاتا   ما  املنتجاات الزراعياة و      حتقياق االكتفاا   )ش اةز بَيذم ظَث ر ةنطَث بَيتـة نييسـاندن   (املنتجات الزراعية
ش ل بةندا سَي دبَيذَيتش بةحسي ثاراستنا سامانَي ااظا سةر زةظـي و ذَيـر زةظـي كرديـةش     (االم  الغتائ  لالقليم

من ثاراستنا ااظا ذَير زةظي ل هندةك وآلتاش ثَيويسا بر يارةكا سـةرؤكي كؤماريـا يـان مةلـةكياش اـةز       ب رةايا
اةطةر وةلةت نةب  والتةكي وةكي اـوردنَي اةطـةر بريةكـا اريتيـوازي بَيتـة لَيـدان دةبـَي بريارةكـا مةلـةكي          

ا زراعث دبيا اةظ مةوزوعةى طةلةك بَيتة وةرطرتنش ضونكث اةظة ساماني جيلي داهاتيةش بةرةايا من وةزارةت
طرنط وةربطرَي ضونكث طةلةك ل عةردا ل كوردستانَي بريَيت اريتيوازي تةنَث لَي دان ثَيويسا ثَي نيةش بال 
وان عـةردا بـينتش اـةو عـةرد يـةعنث هنـدةك نوقـات بَينَيتـة دانـان كـو عـةردي طةلـةك ثَيويسـت بـن بـريي                

ش بــة رةايــا مــن كةليمــةي (مواجهــة ااوــاف: )دبَيــذينت 5ســان ل مــاددة اريتيـوازي ل وَيــرَى بَينــة لَيــدانش دي 
 .ش سوثاا(مواجهة ااواف و التبحر)بَيتة زَيدة كرنش  ( التبحر)
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش رَيزدار كاروان صا، فةرموو
 :امحد  بةر َيز كاروان صا،

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
باسي ااو دةكاتش ثَيم واية سةدةي كةمش لةسةر اةو ثالنة سرتاتيييةى بر طةى ية بة نيسبةت ماددةى دووةمش

بيست و يةكةم سةدةي قةيراني اـاوة لـة جيهـان بةتايبـةتي لـة ر ؤذهـةآلتي ناوةر اسـتش كـة كاروكاردانـةوةي          
دستانش لةسةر كوردستاني خؤمشان بةشَيوةيةك دةبَيتش كة هةر ةشةي زؤري لةسةر ااو هةية لة هةرَيمي كور

يةكَيك لةوانة كة خؤتان دةزانن توركياو اَيران ضةندين بةنداويان لـة بـواري جَيبـةجَي كردنـدان كـة ثـاش       
ضةند ساَلَيكي تر كاريطةرييةكانيان لةسةر هةرَيمي كوردستان دةردةكةونش بؤية حةق واية وةزارةت بؤ اةو 

ش كة هةر بؤ زانـيين بـةر َيزتان لـة ر ووبـاري     مةبةستة ثةلة بكات لة طلدانةوةي ااوةكان لةهةرَيمي كوردستان
مليـار   14مليار مةتر سَييا ااو هةموو ساَلَيك بة فَير ؤ دةضَيتش هةروةها لة زَيـي طـةورة    0خاثور زياتر لة 

مليـؤن مـةتر سـَيياش     122مليار مةتر سَيياش لـة ر ووبـاري سـثي     1و نيو زياترش وة لة زَيي بضووك زياتر لة 
مليار مةتر سَييا اـاو كـة موعةدةلةكـةي دةكاتـة زيـاتر لـة سـي مليـار مـةتر           6ن نزيكةي هةروةها لة سريوا

سَييا اـاو لةكوردسـتان بـة فـري ؤ دةر واتش بـةبَي اـةوةي كـة خـةَلكي كوردسـتان سـوود لـةو سـي مليـار مـةتر               
نداوةكان سَيياية وةربطرنش بؤية حةق واية وةزارةت اةهةميةتي زؤر بة طلدانةوةي ااو و دروست كردني بة

بــداتش ثةلــةش بكــات لــةوةي كــة ضــةندين بةنــداو لــةنَيوان اــةو ر ووبارانــةدا دروســت بكــات بــؤ طلدانــةوةي  
مليـؤن دؤ  زةوي كـة بةكـةَلكي كشـتوكاَل      12ااوةكانش لةاليةكي تريشةوة هةرَيمي كوردستان كة زيـاتر لـة   

ؤذةي ااوو ثر ؤذةي اريوااي بؤ دروسـت  دَيتش كة تا اَيستا نيوةي زياتر فةرامؤش كراوة بةهؤي اةوةي كة ثر 
نةكراوةش ثَيم واية اةطةر ايهتيمام بةوة بدرَيت لة بةيين اةو ر ووبارانةدا كـة دةيـان شـوَيين بـؤ منوونـة لـة       

لـة  ( سـلَييانة و اـاكريَ  ) لة ثارَيزطـاي دهـؤك  ( شةمامك و كةنديناوةو قةرا ) ثارَيزطاي هةولَير زةوييةكاني 
كة سيماي اةوةي تَيداية ثر ؤذةي زؤر باشي اريوااـي لـَي   ( ثشتدةرو شارباذَير  و طةرميان) ثارَيزطاي سلَيماني

دروست بكرَيتش كاتي خؤشي ر ذَيمـي عَيراقـي بـة دةسـا اةنقةسـت اـةو ناوضـانةي فـةرامؤش كردبـووش بـؤ           
ةيان ثـَي  اةوةي طةلةكةماني لَي سوودمةند نةبَيتش بؤيـة ثَيويسـت دةكـاتش كـة جوتيـاراني وآلتةكـةمان ثـةر       

بــدرَيت و طةشــةيان ثــَي بــدرَيتش ثشــتيواني بكــرَين لةكاتَيكــدا كــة بــةروبووم و كةلوثةلــةكانيان ثَيــدةطاتش    
بةروبووم و كةلوثةلي وآلتاني تريان لةسةر ر ابطريَيتش بـؤ اـةوةي ثـارةي اـةوةي بَيتـةوة دةسـت كـة بتـوانَي         

بداتش لةاليةكي تـر اـةوةي كـة جَيطـاي داخـةش       بةرهةمةكةي ساَلَيكي ترين بهَينَيتةوة بةرهةم و ثةرةي ثَي
وةزارةتي سةرضاوةكاني ااو لةعَيراقش كؤمةَلَيك ثـر ؤذةي لـة ثارَيزطـاي سـلَيماني لـة ثشـا اةزمـةر ش بـةناوي         
ضةند بةنداوَيك اةجنام داوة كة تاكو اَيستا تةنها مةترَي ااويشي لـَي طـل نةدراوةتـةوةش هـيض سـوودَيكي بـؤ       

ي هةرَيمي كوردستان اةو ثارةية %11ةش اةوةشي كة من دةيزا  اةوةش لة ثارةي لة اةو ناوضةيةش نةبوو
خــةر  كــراوةش بــةبَي اــةوةي بطةر َينــةوة بــؤ وةزارةتــي سةرضــاوةكاني اــاوي هــةرَيمي كوردســتانش بؤيــة داوا  
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ثرِ ؤذةيـةك  دةكرَيش اةو وةزارةتة بةر َيزةي سةرضاوةكاني ااوش لةمةودوا قبوَل نةكات حكومةتي عَيراق هيض 
اةجنام بدات لة عَيراقش بؤ اةوةي بتوان  زياتر خزمةتي هةرَيمي كوردستان بكةينش خـاَلَيكي تـرش كـة ثـَيم     

حــةق وايــة ر َيــك خبرَيــتش ضــونكة هــةر ســَي ( 11و12و4)وايــة باســي بكــةينش اةوةيــة ااماجنــةكان بر طــةي 
( 10و5)ةيـةك بر طـةش اامـانج لـة بر طـةي      بر طةكة لةيةك دةضَيتش كورت بكرَيتةوةو هةر سـَيكيان بكرَيـت ب  

يةك خبرَيتـةوةش بـؤ اـةوةي اـةو هـةموو بر طةيـة نـةمَينَيت و اةوانـةي لةيـةك دةضـن بكـرَين بةيـةكش زؤر             
 .سوثاا

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار سيوةيل عومسانش فةرموو
 :امحد عثمانبةر َيز سيويل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش تةبعــةن هــةموو شــتَيك   ( هاادف الااوزارة اىل : )ةت مــاددةي دووةم هةمانــةش لــة بيدايــةت دةَلَيــت    بةنيســب

لااتا شاار  هااتا )دةبــَي لــةكؤتايي بَلَيــتش (  هاادف الااوزارة اىل): موقةدميــةو مواةخــةرةي هةيــةش كــاتَي دةَلَيــت 
هاور ام لةطةَل كـاك   مةعناي واية ضةند خاَل لةوانة هةيةش ثةيوةندي بة اةسباب موجبة هةيةش من( القانون

شَيروانش كة لةيةكةجمار وتيش دةبواية ماددةي يةكةم ودووةم تَيكـةل بكرَيـت وبـة يـةك مـاددة بَيـتش لةبـةر        
لـةكاتي تةشـكيالتي وةزارةتـداش    (اسـباب موجبـةش مهـامش اختبـاص    )اةوة اةوانة دابةشي سـَي بـةش دةكرَيـتش    

خؤي وةزارةتي كشتوكاَل بـاا بكرَيـتش لةبـةر اـةوةي لـة      خاَلةكان زؤر دوورو درَيذة وابزا  لة ثةير ةوي ناو
يـةعين  (. حتادد مهاام  شاكيالت و قسايمات الاوزارة بنياام      : اواًل: )كؤتايي فةصَلي ضوارةم هـاتووةش كـةدةَلَيت  

دةكراش هةندَي لةو خاآلنة دوايي لةسةر اةو بةندة بر وات باش بووش اةطةر اةو خاآلنةش مايةوةش اةوة يةك 
 شااجيع التصاانيع الزراعاا  بالساابل الكفيلااة لااتلك و ااوفري : السااابعة عشاارة)ووكم هةيــةش لــة موالحــةزةي بضــ

 شجيع التصنيع الزراعا  بالسابل الكفيلاة    : السابعة عشرة) ثَيم باشة بكرَيت بة(. اخلامات الزراعية للصناعة
 .زؤر سوثاا(. لتلك و وفري  مواد اخلام الزراعية للصناعة

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش ر َيزدار شلَير خانش فةرموو
 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
انشاا  املشااريع االسارتا يجية منهاا انشاا  السادود       : ثالثااً )بةر اسا بة نيسبةت ماددةي دووةم بر طةي سـَييةمش  

داوا (. وفية باساتخدام التقنياات اظديثاة   واملشاريع االروائية ومشاريع اظفاى على ثروات امليا  السطحية واجل
فياة  ااغـرا ونام املعلوماات  لة هةردوو ليذنةي بةر َيزي كشتوكاَل و ياسايي دةكةمش كة اةمة ايزافة بكرَيتش 

لتطوير اسالير العمل يف الوزارة و درير املالكات الفنياة واالدارياة  اا يقاق ادارة واساتقالل املياا  يف طارق        
بةر اسا اةمة خؤي بؤ ايـدارة كردنـي اـاو هـةموومان دةزانـ ش كـة زؤر ثَيويسـتيمان بـة          (العلمية املتطورة
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ناحية عيلميةكةية اَيستا لةوةزارةتي شارةواني اةوة بةكار دَيننش وابزا  وةزارةتي سةرضـاوة ااوييـةكانين   
وةزارةتةكـةي خـؤي    دةستيان ثَي كردووةش تكامان واية ايزافة بكرَيت بـؤ اـةوةي بـةر َيز جـةنابي وةزيـر لـة      

ايهتيمام بةوة بداتش ضونكة اَيستا لة عَيراقدا بةوة زؤر كار دةكرَيتش بةنيسبةت بر طةيةكي تـر كـةش اةطـةر    
ش ضونكة اَيمـة هـةموو خـةَلك زؤر ر ةبـا بـةم وةزارةتـةوة هةيـةش        (15)بتواندرَيت ايزافة بكرَيتش بؤ خاَلي 

ايزافـة بكرَيـت كـة وةزارةتـي       15اـةوة اةطـةر لـة خـاَلي      كةا نية ر ةبـا بـةم وةزارةتـةوة نـةبَيتش لةبـةر     
 وعيااة شااعبية الهميااة احملافطااة علااى الثااروة املائيااة  ) سةرضــاوةكاني اــاوي بةوــداوة وةرم طرتــووةش دةَلَيــت 

و وااية قاعادة مسااهمة مجاهرياة ومنيماات      ) اـةوة طرنطـة  ( واستثمارها بشكل امثل وايانتها م  التلاوث 
بةر اسا كؤمةَلطاي مةدةني دةوري لةهةموو شتَيك هةية با لَيرةش هةبَي ( ات الوزارةاجملتمع املدن  يف نشاط

ــةر ووي       ــ  كــة اــاو ضــةند طرنطــة بــؤ جوتيــار ل ــةي ايعالمــةوة اَيمــة دةزان اــةو تةوعيــة شــةعبية لةناحي
اَيمـة وةكـو    طشتوكاَلةوةش لةبةر اةوة با اةو بر طةية زياد بكرَيتش ثرسيارَيكين دةكةم لةجةنابي وةزيرش اايا

هةرَيمي كوردستان بةر اسا سةرضاوةي هةردوو سةدةكةمان كة دوكان و دةربةنديانةش لة وآلتـي اَيرانـةوة   
دَيتش هةروةها ااوي اةَلوةن خؤمان دةزان  كة اَيران قةتعي دةكات شاري خانةق  بَي اـاو دةبَيـتش اـةوةي    

رانداش كة هةموو اةو دةوَلةتانةي كة لة تةنيشي يةكن من بزا  هيض ثرؤتؤكؤلَيك نيةش لةبةيين عَيراق و اَي
ــة دةر وات        ــدَيكين خةرَيك ــتا وةف ــزا  اَيس ــدةنش واب ــةوَل ب ــةوة ه ــةالي خؤيان ــةر ل ــةش اةط ــان هةي ثرؤتؤكؤلي

 .نوَينةري هةرَيميشي تَيدايةش لةبةر اةوة اةطةر جوامب بداتةوةش زؤر سوثاا
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اك سةردارش فةرمووسوثااش ر َيزدار ك
 
 
 

 :بةر َيز سةردار رشيد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لــةماددةي دووةم بةنــدي ضــوارش ســةبارةت بــة ر َيكخســتنةوةي ذَيرخــان و كــةرتي كشــتوكاَلش ديــارة الدَيكــاني  
كوردســتان كــاتي خــؤي كــة زؤربــةي زؤري مةســاحةي بــاخ و بَيســتان و اةوانــةي تَيــدابووش ر ذَيمــي بــةعس    

ةدافعي سياسي و بة بةرنامةيةكي مةدروا الدَيكاني كوردستان كة ديارة هةم مونتج بـوونش كـة اينتـاجي    ب
زراعيان دةكردش بةشـي خؤيـان و شارةكانيشـان دةنـاردش اةوانـة هـةر هـةموويان ر اطـوَيزران بـةو بةرنامةيـةش           

ارةتـي كشـتوكاَل يـةكَيك لـة     هينران وكران بة خةَلكي موستةهليكش بؤية اةمر ؤ بة حةقيقةتةن اـةبَيت وةز 
اةولياتةكاني اةوة بَيـتش كة اةو الدَييانةي كة تا اَيستا بةداخةوة دةيَلَيم زؤربةي زؤريان اةو زةوييانـة بـة   
بةتاَلي ماونةتةوةش اةو ر ةز وباخانة بة بةتاَلي ماونةتةوةش حةقة بيخاتة اةولةوَيا بةرنامـةي كـاري خـؤيش    

تياران بَي كار بوونش جوتياران مـونتج نـةبوون و موسـتةهليك بـوونش ديـارة      ضونكة لةهةموو دونيادا كة جو
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كةرتي كشتوكاَل و ر ةزو باخ و اةوانـة بةر اسـا نابووذَيتـةوةش بؤيـة مـن داوا دةكـةمش بةرنامةيـةكي تؤكمـةو         
بـةي زؤري  مةدروا لةاليةن وةزارةتي كشتوكاَل دابر َيذرَيت بؤ طةر انةوةي اةو جوتيارانةي كة اَيستا لة زؤر

موجةمةعــة عةســريةكان و شــارةكاندا ثةســَيندراون و وةكــو وم لــة هةنــدَي لــة دااريةكانــدا تــةع  بــوونش  
بطةر َينــةوة بــؤ كــاري خؤيــان و كاريــان ثــَي بكرَيـــتش بــؤ اــةوةي بتــوان  هةرضــي زيــاتر اــةو ر ةزو باخانــة   

 .ببووذَينينةوةش زؤر سوثاا
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ان خانش فةرمووسوثااش بةي
 :بةر َيز بةيان امحد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اــةز بيــذم حــةقا خؤيــةش اــةم درَيــذى مناقةشــَث ل ســةر ظــث بابــةتث بكــةينش ضــونكث ميللةتَيمــة ب ر اســتث   

 .ميللةتةكَث كشتوكاَليةش سةرضاظَيت ااظث طةل
 : بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .زةرة مةدةنش ر ةجااةنتكايةش لةسةر ماددةكة دةرنةضنش حما
 :بةر َيز بةيان امحد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يـا ر اسـتث اةطـةر مـة رةايـا       عةفوةنش تَيكةليةكا ديارة تةبعةنش دظث ماددةيَيدا ماددةى اةهدافاداش باشرت بوو

و اةهدافا ظَث وةزارةتـَثش  ديار كردباش يا ر ةايا دوو دَيرا مة ديار كردباش ر ةايامة ضية بؤ ظَث وةزارةتَثش مةهام 
العمال علاى  نطايم و  نمياة     ) دييدا ثةياما مةش ثةيام اةطـةر ذ مـن قـةبيل بكـةنش اـةظ ثـةياما منـا نييسـث        

ياة ومصاادر   زراعا  متطاور ومتناام  و متناو  ومتكامال ياافا علاى البي       الزراعـي مـن اجـل انتـا       القطا 
تائ  ويتالئم ماع متطلباات االساواق احمللياة، واالقليمياة،      عتماد على الزيادة يف إالنتاج الغالطبيعية، ويعزز اال

( اعـادة اعمـار قـرى   ) اةز هاظ دةنطم دطـةل وان بـرادةرو خيشـكانش بـةرى نوكـة بـةحس كـرىش بـؤ         ( والعاملية
بةراستث ثَينطاظةك بؤ يةعنث جارةكادى ااظةدان كرنَث طوندَيت مةش طرنطث دانةكا شايستة جوتيـارى  بَيتـة   

مَث جوتيارى ب ر استثش اةظة دَيبيتة اةطـةرةك كواـةم بشـَي  سـنورةكث بـؤ بةرهـةمثش بـؤ        كرنش  بؤ بةرهة
ؤكة بازار َى كوردستانَث هةمث بةرهـةمَث  ايستريادا بةرهةمَث كشتوكاَلث اةم سنور دار بكةين ب ر استثش اةظر 

درسـت اـةم دَى هاوَيـذينش    ايسرتادةش اةم طرنطيةكا بدةينة جوتيارَى خؤش وة بةرهةمَث وىش يـا ثَينطاظـةكا يـا    
علاى مشاروعات اجملتمعاات الزراعياة والصاناعية      ) ثشتَث دى من ثَيباشة بةحسَث بكةينش يةعنث كار بكـةين  

يةعنث بؤ بةرهةمَثش يةعنث ضةند طوندةكا كؤم بكةينش موجةمةعةكث صناعثش كارخانَيت زراعث ( املشرتكة
ش وااظةدانكرنةكا دروستاهثش تةوازونةكا اةم ضَث كةينش اةم بؤ اةوانة ضَث كةينش كو فعلةن ايستيوادةكا با

دناظ طوندَى خؤدا وان جهَيت زراعثش ثشتَث دى من ثَي باشةش ب راستث اةم خوتةيةكا تايبةت و يـا واز، مـة   
مة طةلةك سةرضاظَيت ااظيَيـت  ( بكيفية االستفادة القصوى م  منابع امليا  املوجودة يف االقليم) هةبينتش     
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ضةوا ايستيوادَى ىَل كةينش نة خامسة داهاتَيدا شةر  شةر ةكا ااظَييةش كـو اةظر ؤكـة ر اطةهانـدن و هـةمث     هةىش 
 .بةحس كةنش اةم دَى ضةوا شَي  هةرَيما خؤ ثارَيزين ذظَث ضةندَى و طةلةك سوثاا

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش ر َيزدار دانا سعيدش فةرموو
 :يد صؤَدانا سع. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماددةي دووةمش كة باا لة ااماجنةكاني وةزارةت دةكاتش لـة نـؤزدة مـاددة ثَيـك هـاتووةش اةمـةش لةر اسـتيدا        
لةر ووي فؤر م و دةقةوةش بةتايبةتي لة دةقَيكي ياسايشدا شـتَيكي زؤر سـةيرةش هةنـدَي بر طـة بـاا لـة ثالنـي        

لـة بر طـةي يةكةمـدا بـاا لـة ثالنـي سـرتاتيذي        : وةزارةت ناكاتش بؤ منوونـة  وةزارةت دةكاتش باا لةااماجني
ثَينج ساَلةي وةزارةت دةكاتش اةمة خؤي لةخؤيدا هاتووةش ثالني ثَيـنج سـاَلةية ض ثةيوةنديـةكي بـة ياسـاوة      

ي و ثَيكةَليـةك  هةيةش ياسا بؤ ثَينج ساَل دانار َيذرَيتش  لةتةواوي اةو نؤزدة بر طةيةداش يةعين خاَلةكان تَيكةَل
هةيةش لة نَيوان اامانج و اةركةكاني وةزارةتداش بؤ منوونة لـة بر طـةي شةشـدا وا هـاتووة بـاا لـة بنيادنـاني        
تاقيطة دةكاتش اايا بنيادنـاني تاقيطـة ااماجنـة يـاخود اةركـةش ديسـان شـا تـر هةيـة بـةا ثَيويسـت ناكـات             

ةية بؤ اةوةي لةو كَيشةية نةجا ان بَيتش يـان اةوةيـة   ااماذة بة هةموويان بدةمش بؤية من دوو ثَيشنيارم ه
ناونيشاني ماددةكة بكةينش بة اامانج و اةركةكاني وةزارةتش اةوة ر َيطايةكة بؤ اةوةي نةجا ان بَيت لـةوةش  
ــة         ــَيم واي ــةوةش ث ــا بكةين ــةكرتي جي ــةكان لةي ــةكان و ااماجن ــاددة و اةرك ــة دوو م ــةين ب ــة بك ــاخود ماددةك ي

 .م زياتر ر َيطاي تَي دةضَيتش زؤر سوثااثَيشنياري يةكة
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار حسن حممدش فةرموو
 :حسن حممد سورة. بةر َيز د

 .بةرِ َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين دةمةوَيت قسـةيةك لةسـةر قانونةكـة بكـةمش ديـارة اةهـداف و اـةركش لـة ثـر ؤذةو قانونـةكان بـةدوو            

شـةش لةثَيشـدا بــاا لـة ااماجنـةكان دةكـاتش ثاشــان باسـي اـةرك و ايختيباصـي قانونةكــة         مـاددة دَيـت هةمي  
دةكرَيتش لةثر ؤذةكاندا واثَيدةضَيت كة مةصادري جياواز هةبَيتش بـؤ دانـاني ثـر ؤذةي ياسـاش ضـونكة مـن لـة        

ني كـةم لـةم   ثر ؤذة كؤنةكان بينيم اامانج هةبوو اةرك نةبووش لَيرة دةبينم اـةرك هةيـة اامـانج نيـةش بـةال     
ثر ؤذةيةدا اةرك و اامانج تَيكةَل كراوةش ااماجني وةزارةت بةر اي من دةبَي ضي بَيتش بةحةقيقةت مةسةلةي 

داب  كردني ثَيداويسـا  : كشتوكاَل و مةسةلةي دةرامةتي ااوش لةثَيناوي دوو ااماجني زؤر طرنطةش يةكَيكيان
لـةثَيناو تةمنيـةي ايقتيبـادي واتـة ثةرةثَيـداني      : دووةمهاووآلتيانة لـة مةسـاايلي بـةرووبومي كشـتوكاَليش     

اابووري وآلتداش ضونكة كشتوكاَل ثَين نةوتين دَيتش لة مةسـةلةي اـابووري وآلتش بؤيـة ثَيويسـتة بـؤ اـةم       
دوو مةبةستة وةزارةتي كشـتوكاَل دامبـةزرَيتش وةزارةتـي كشـتوكاَلين دوو اامـاجني طـرنط دةخاتـة بـةردةم         
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بــةكارهَيناني باشــي اــةو دةرامــةت و : ةرةثَيــداني دةرامــةت و توانــاي كشــتوكاَليةش دووةمث: خــؤيش يــةكَيكيان
توانايةيــةش اةمانــةش هــةمووي لــةثَيناوي ااسايشــي خــؤراك و لــةثَيناو بــةردةوامي اــةم بةرووبومانــةي          

ة هـاتووةش  كتشوكاَليةش هةروةها لةثَيناو ثةرةثَيداني طشـا كؤمةَلطايـةش مـن ثـَيم وايـة اـةم نـؤزدة خاَلـةي كـ         
هةمووي بريت  لةاةرك و هةندَي ااماجنيشي تَيكةَل كراوةش وةزارةتي كشتوكاَل وسةرضاوةكاني ااوش يةكَيكة 
لةو وةزارةتة طرنطانةي كة هةَلدةطرَيش اةم اةركانةي هةبَيتش ضونكة اةركةكاني زؤرةش تةنها يةك تَيبينـيم  

ردش كـة اةركـةكاني كشـتوكاَل جيـا بكرايةتـةوة لـة       هةبووش اةوين هةروةكو هةنـدَي لـة بـرادةران باسـيان كـ     
اةركةكاني ااودَيري يان دةرامةتي ااوش تَيكةَل نةكرابايةش بةداخةوة لةهةندَي خاَلدا تَيكةَل كراوةش لةهةندَي 
خاَليشدا اةركةكاني كشتوكاَل ثَين اةركةكاني ااودَيري بكةوتايةش من ثَيم وايـة هةنـدَي اـةركي تـر هـةبوو      

بـاا لـة دروسـت كـردن و     : وةزارةت بيكرداية بةا لَيرةدا ناويان نةهاتووةش لةوانةش يـةكَيكيان  كة دةبواية
تةشييع كردني مةشتةل نةكراوةش نازا  لةهيض شـوَينَيكي اةركةكانـدا نـةمبيينش هـةروةها لةشـوَينَيكي تـر       

بـؤ دابندرَيـــتش   بـاا لـةوة نـةكراوة كةتةصــنيوي اـةرازي زراعـي بكرايــةش ثَيـوةري بـؤ بكرَيــت و خةريتـةي        
ضونكة دةبين  اةمر ؤ زةوي كشتوكاَلي تَيكةَل بووة لةطةَل زةوييـةكاني تـرش خـاَلَيكي تـر كـة ثَيويسـت بـوو        
مةسةلةي تةفعيل كردني دةوري اافرةتـة لـة ثةرةثَيـداني كشـتوكاَليش كـة زؤر طرنطـةش يـةكَيك لـة بـرادةران          

ةي هــةرةوةزي دةكــاتش منــين لةطــةَل اــةوةم كــة باســي اــةوةي كــرد لــةخاَلي شــازدةم هــاتووةش باســي كؤمةَلــ
جياوازي لةبةيين تةشييع كردني كؤمةَلة هةرةوةزييةكان يان كاري هةرةوةزي بكرَيـتش بـةر ةاي مـن زيـاتر     
لَيرة ثَيويستة بةكاري هةرةوةزي بهاتاية نةك كؤمةَلةي هةرةوةزيش خاَلَيكي تر اَيمـة لـة مةسـةلةي بودجـة     

ي كردش بؤية بة باشي دةزا  كة يةكَيك لة اةركةكاني وةزارةت بةكار هَيناني اةو بامسان لة قةرزي كشتوكاَل
 .قةرزة زراعيانة بيََت بؤ هاووآلتيانش زؤر سوثاا

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار تارا اةسعةديش فةرموو
 :بةر َيز تارا حتس  ياس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةسـت ثـَي   : هـي مهام واهداف الوزارة )، وترَيتور ام لةطةَل دكتؤر داناش كةوا بوةمةوة هامن هةر لةماددةي دو

وضاع االسارتا يجيات والسياساات واخلطاط لتطاوير و نمياة واساتثمار        : اواًل)واي دةبيـنمش  : بكةين لـة يةكـةم  
اينيــا لةوَيــدا وا (ائيااةيف االقلاايم لتحقيااق االسااتخدام االمثاال للثااروة امل ( السااطحية واجلوفيااة)املااوارد املائيااة 

لتحقياق االما  الغاتائ  القلايم كوردساتان      السارتا يجيات والسياساات الكفيلاة    ووضع ا) ايقرتا، دةكةمش بَلَي  
وضاااع اخلطاااط واالسااارتا يجيات الكفيلاااة بزياااادة انتااااج احملااااايل   -أ: ومااا  خاااالل  نفيااات املهماااات اال ياااة

سا  القاوانر الكفيلاة     -ج.  طبياق املرااال إنتااج الباتور      وفري البتور املصادقة ما  خاالل    -ب. االسرتا يجية
لاك للمساااعدة يف  وث الزراعياة واملااوارد املائياة وذ  اساتحداث اهليياة العامااة للبحا    -د. بتاداول الباتور يف االقلاايم  

 اسعًا خاَلَيكي تريشم هةيةش لة. ختطيط واجرا  التجارب والبحوث التطبيقية والكفيلة لتحقيق االم  الغتائ 
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التوجه حنو  كوي  الواادات الكابرية لالنتااج الزراعا  و شاجيع الواادات الصاغرية بالادمج         :  اسعًا)دةَلَيتكة 
وذلاك ما  خاالل سا  قاانون التفتيا  وإلغاا  الوضاع         ) اةمةي بؤ زياد بكرَيـتش  واي بةباش دةزا ( والتكامل

 .زؤر سوثاا( يف االقليماملشا  يف امللكية الزراعية، و وقف اد قانون امللكية لالراض  الزراعية 
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار ثةروين عبدالرمحنش فةرموو
 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بَيطومان وةزارةتي كشـتوكاَل زؤر طرنطـةش ضـونكة ثةيوةنديـدارة بـة ذيـاني كؤمـةَلطاو ثاراسـتين بـةرووبومي          

ةها دياري كردني نرخي بازار ش ديارة اَيمة كـة دَيـ  بـاا لـة ااماجنـةكان دةكـةينش تَيكةَليـةك        ناوخؤو هةرو
هةية لةناو خاَلـةكاني ااماجنـدا ضـونكة نـازان  حكومـةت طرنطـي بـة كـةرتي تايبـةت دةدات يـان بةكـةرتي            

طـةر طرنطـي بـة    طشاش اةطةر بة كةرتي طشا بَيت اةوة خؤي سةرثةرشا اين وكارةكان دةكاتش بـةآلم اة 
كةرتي تايبةت بدات اةوة لةوةبةرهَينان ثَيويسا بة كارااساني هةيةش ثَيويسـتة هاوكـاري دارايشـي بكرَيـتش     

دامةزراندني بةنداوةكانش اَيستا الي اَيمة ااو هيض طرنطيةكي لةوة كـةمرت نيـة كـة    : بةنيسبةت خاَلي سَييةم
و طرنطية زؤرةي هةيةش بؤية ثَيويستة ياساي تايبـةتي  نةوت اةوةندة طرنطي هةيةش ااوين بةرامبةر بةو اة

 13بؤ دةربضَيتش بؤ ضؤنيةتي تةسةروف كردن و ثاراستين جؤرةكاني سةرضاوةكاني ااوش بةنيسـبةت خـاَلي   
كةباا لة لـةوةر طا دةكـاتش اَيمـة لـةوةر طا بَيطومـان ثَيويسـتة لةسـةر حكومـةت طرنطيـةكي زؤر تايبـةت بـة            

كة اَيستا بةهؤي ثاككردنةوةي لـةوةر طاكان لـةو بـةردو خـؤَل وخاشـاكةي كـة دةبَيتـة        لةوةر طاكان بداتش ضون
هؤي لةناوضووني اةو لةوةر طاية كة ثَيويستة مةر وماآلت بيخواتش هةروةها دةبَيتة هؤي لةناو ضـووني اـةم   

تؤيـةش لـةر َيطاي   طذو طيايةش هةروةها ثَيويستة سةر لةنوَي تؤوي اةم طذ وطيايانة بضَينَيتةوةش ضاندني اةم 
فر ؤكةوة يـاخود لـةر َيطاي كؤبتـةرةوة بـؤ فر َيـداني اـةو تؤيانـة بةسـةر لةوةر طاكانـدا تـا جـارَيكي تـر سـةوز              
بَيتةوةش كة اةمةش ثَيويسا بة ااوَيكي كةم و تواناي مانةوةشي هةية لة طةرماي خؤرداش بةنيسـبةت خـاَلي   

ةوةزيي كشــتوكاَلي وش بــؤ بةشــداري كــردن لــة يةكــة  دامةزرانــدني كؤمةَلــةي ثســثؤري هــةر )كــة دةَلَيــت 16
لَيرةدا ياسايةك دةرضووة بؤ بةناو كردني زةوي كشتوكاَلي بؤ جوتيارانش ثَيويستة ( طةورةكاني رةنَيوهانيندا

لةسةر حكومةت ضةند مةرجَيك دابنَيت لةسةر اةم زةوييانةش تاوةكو اـةم زةوييـة نةفرؤشـَيتةوةو بـةكاري     
ومي كشتوكاَليش وة ساآلنة بةروبوومةكةشي بةهةند وةربطريَيتش بةرامبةر بةو ثـارةي كـة   بهَينَيت بؤ بةروبو

كة باا لة ضةسثاندني نرخ دةكات لةسةر بةروبوومـةكاني كشـتوكاَلش لَيـرةدا     19دةيداتش بةنيسبةت خاَلي 
داتش زؤر نرخ ثةيوةندي بـة عـةرز و تةَلةبـةوة هةيـةش نـةوةك حكومـةت دةسـت لـةكاروباري بـازار ةوة وةربـ          

 .سوثاا
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش ر َيزدار ثةميان عزالدينش فةرموو
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 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسا اةم ماددةية لة كؤمةَلَيك ر ووةوة دةماخناتة بةردةم اةوةي كة بَلَي  ياساكةي لةر ووي شكليةوة لـة  
ةي ياساي بردؤتـة دةرةوةش كردوويـةتي بـة ثـةير ةوَيكي نـاوخؤي كؤمةَلةيـةك يـان يةكَيتيـةك يـان          ضوارضَيو

تـةنها اةطـةر   : ر َيكخراوَيكي تايبة ةند لةو بوارةوةش اةوين اةو تَيبينيانةي كـةمن هةمـة لةسـةريش يةكـةم    
بر طةكـةي   11دابنـَي ش   بر طةية بكةينش دةتوان  بةتةنها بر طةي يةكةمي بة اامـانج  19اَيمة سةيري اةو 

ترش اامرازي كار كردنن بؤ بةجَي طةياندني اةو ااماجنة كة لـة بر طـةي يةكةمـدا ايشـارةي بـؤ كـردووةش كـة        
بر طةية كة كاك دانـاش باسـي كـردش تَيكـر اي اةوانـةش اـةركي بةر َيوةبةرايةتيـة طشـتيةكاننش          11تَيكر اي اةو 

بةر َيوةبةرايةتية طشتيةكان باسي كراوة لةماددةكاني دواتـرداش  كةدواترين بةشَيوةيةكي كورت تر لة اةركي 
اامــاجني تايبةتـة بــة ثةرةسـةندني كــةرتي    13اامـانج كــة هـاتووة لــة ثر ؤذةكـةدا     19خـاَلَيكي تـرش لــةكؤي   
ااماجني تايبةتة بة طةشة سةندن و ثَين خستين سةرضاوةكاني ااو كة اةمـةش بـؤ    6كشتوكاَلش واتة تةنها 

ةكي ر استةوخؤية بؤ اةوةي كـة تةخةصوصـي فيعلـي اـةم وةزارةتـة لـةر َيطاي اـةو ااماجنانـةي         خؤي ااماذةي
كةدياري كردووةش تةخةصوصي كشتوكاَليةش كة اةمة دةماخناتة بةردةم مةترسـي اـةوةي كـة اةطـةري اـةوة      

هـاتووي  هةية سةرضاوةكاني ااو بة بةشـَيكي الوةكـي سـةير بكرَيـتش كـة طـرنطرتين خـاَل لـة ضـةند سـاَلي دا          
اَيمةدا ر ةسم كردني سياسةتي ااوة لة هةرَيمي كوردستانداش كؤمةَلَيك وشة بـةكار هـاتووة لـةناو ثر ةؤذةكـةدا     
لةااماجنةكاندا بةكار هاتووةش كة هيضيان لةناو ياسادا جَيطايان نابَيتةوةش بؤ منوونة لة بر طةي هةشتةم باا 

ياساية كة دايدةر َيذينش ضؤن دةبَي بةخاَلَيك اَيمة باسـي   لة تةنويزي ياسا تايبةتةكان دةكاتش اةمة بؤ خؤي
بـاا لـة طرنطيـدان بةكـةرتي كشـتوكاَل و تةوعيـة كردنـي         14و 13جَيبةجَي كردني ياسا بكةينضش لةخاَلي 

دا باا لة هانداني جوتياران دةكاتش كة هاندان و طرنطيدان و تةوعية  11و  16جوتياران دةكاتش دواتر لة 
لة قانوندا جَيطاي نابَيتـةوة بـة فيعلـيش بَييطـة لـةوة كـة مـن ثرسـيارَيكم بـؤ جـةنابي وةزيـر            كردن اةمانة 

دا كــة بــاا لــة ايستيســمار دةكــاتش بــاا لــة ايستيســماري كــةرتي كشــتوكاَل و    12و  1هةيــةش لــة بر طــةي 
اَلةوة بـؤ  سةرضاوةكاني ااو دةكاتش اةطةر اةمـة هةَلةيةكـة هـةر بـؤ اةوةيـة كـة اـاو بلكَينـدرَيت بـة كشـتوك          

ــةر        ــةوةش اةط ــت بكرَيت ــةبَي ر اس ــتَيكة ا ــة ش ــاو دةدةنش اةم ــة ا ــامين ب ــة ايهتيم ــةوةي ك ــةين ل ــةوةي تَيبط ا
مةبةستيشيانة ايستيسمار لة كـةرتي اـاودا بكـةنش مـن ثرسـيارم اةوةيـة ايستيسـمار لـةااودا ضـيةضش اـةوان           

 .بةرنامةيان ضيةضش بؤ ايستيسمار كردن لةااوداش سوثاا
 

 : كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .زؤر سوثااش ثةريهان خانش فةرموو
 :ثةريهان قبالي حممد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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التاساعة  )19من لةزؤربةي قسةكامندا تةايدي ااشـا خـان و كـاك دانـا دةكـةمش هـةروةها بةنيسـبةت خـاَلي         
 )ثـَيم باشـة اـةم زيـادةي بـؤ بكرَيـتش       (هاية املنتجات الزراعية احمللية و وضاع السياساات التساويقية   : عشرة

وحتديد نسبة استرياد املنتجات الزراعية م  خارج القطار لغارض هاياة االقتصااد املاال  وهاياة املاواطنر        
لةبةر اةوةي خؤمان دةزان  يةك لةوةي كة وآلتةكةمان اَيستا لة هةرَيمي كوردستاندا زؤربةي اةو  (احيًا

 04ر ؤذي بةسـةردا دةضـَيتش لـة ناحيـةي صـةحي قيمـةي ويزاايـةوةش دواي        ميوانةي كة دَيت سَيش تا ضوار 
سةعات زؤربةي قيمةي موادة ويزاايةكان نامَينَيتش لةبةر اةوة اةطةر لَيرةدا بـةوازحي جَيطـاي بكرَيتـةوةش    

 .اةوة زؤر باشةش زؤر سوثاا
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار دكتؤر بةشريش فةرموو
 :بشري خليل تؤفيق. د بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو ماددةية قسةي زؤر هةَلدةطرَيت لةبةر اةوةي اةو ماددةية ر ؤحي قانونةكةيةش اـةو ماددةيـة اـةو شـتة     
طرنطانةي كةوا ثَيويستةو موجب بووة بؤ داناني وةزارةتةكة لَيـرةدا هةيـةش بؤيـة درَيـذةو لةوانةشـة قسـةي       

اَيمـة لةسـةرةتاوة لةطـةَل هـةموو اـةو تةعديالتانـةي كـة هـةردوو ليذنـةي هاوبـةش           زؤري لةسةر بكرَيـتش  
ش بـةَلَي اَيمـةش لةطـةَل اـةوةداينش كـة بكرَيتـة مـوادي ويزااـيش         (السلة الغتائياة : )كردوويانةش لةخاَلي يةكةم

شـاريعة طـةورةكاني   ش مةشاريعي ايسرتاتيذي ضـيةضش ديـارة مة  انشا  املشاريع االسرتا يجية: ثالثًا: خاَلي سَييةم
وةزارةتــةش بــةآلم لَيــرةدا تــةنها بــاا لــة مةشــاريعي اــاو دةكــاتش باشــة اــةي وةزارةتــي كشــتوكاَل مةشــاريعي   
ايسرتاتيذي نية لة مةساايلي كشتوكاَلي و لة مةساايلي سـةرةواتي حـةيوانيش بؤيـة مـن اـيقرتا، دةكـةم كـة        

ية يف  اال التنمياة الزراعياة واملائياة واظيوانياة، ئينجاا       انشاا  املشااريع االسارتا يج   : ثالثًا)دار شتين وا بَيتش 
اـةوة  ( ظماياة االما  الغاتائ    والبيـوت الزجاجيـة واملراعـي العبـريةش      منها انشا  السدود واملشاريع االروائية)

( العمل على اعادة  نييم البنية التحتية للقطاا  الزراعا   : رابعًا: طرنطة كة لَيرة باا بكرَيتش خاَلي ضوارةم
تا اةمة بـزان    (لتحقيق االكتفا  التا  )من اةوة ثَيشنيار دةكةمش لة كؤتايي اةم خاَلةدا اةوة باا بكرَيتش 

( وضع اخلطط اخلااة بدر  اخطار الفيااان والسايطرة علاى السايول    : خامسًا :)هةدةفةكة لةكوَييةش ثَينيةم
دةر دةضَيتش لة ااوي بارانش وةكو كاك كاروانين لَيرة باسي اةوة نةكراوةش كة اَيمة ساآلنة زؤر ااومان بة هة

مليار موكةعةبش اـاو بـةفري ؤ دةضـَيت لـة كوردسـتان لةطـةَل اةوةشـدا و ايزافةتـةن          32باسي كردش نزيكةي 
لةسةر اةوانةشش ااوي بارانش زؤر ااوي باران بة فري ؤ دةر واتش دةكرَيت اَيمة لَيـرةدا شـوَيين خـةزن دروسـت     

 نفيات القاوانر اخلاااة    : ثامنااً  :)وي بـارانين سـوودي لـَي وةربطريَيـتش خـاَلي هةشـتةم      بكرَيت بؤ اةوةي اا
ش بةآلم اَيمة قانونَيكي تريشمان  هةيةش دةكرَيت لـة ثاشـاندا   (بتثبي  اظقوق التصرفية يف االراض  الزراعية

ةوة هةيةش بؤ نـاوي  اةوين هةر ديسان ثةيوةندي بة زراع( و نفيت قانون حتسر االنتاج الزراع ) بنووس 
التوجه حنو  كاوي  الواادات الكابرية لالنتااج الزراعا  و شاجيع الواادات        :  اسعًا :)نةهاتووة لَيرةداضش نؤيةم
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عا  طرياق  قاديم اظاوافز     )باشة وةحـداتي بضـووك بةضـي تةشـييع دةكرَيـتضش دةبـَي بنووسـ         ( الصغرية
العمل على  شجيع و نييم االستثمار يف القطا  الزراع  : عاشرًا :)اةوة لَيرةدا ديار بكرَيتش دةيةم( للفالار

ايستيســماري زراعــي زؤر دةكرَيــت لــة كوردســتان هةيــةش بــةآلم اايــا موتابةعــة  ( بشااقيه النبااا   واظيااوان 
دةكرَيت كةاةوانة ضي دةكرَيـتش لةوانةيـة اليـةنَيك يـان جَيطايـةكي قتـاعي خـاص بَيـت داواي مةشـروعَيك          

ةش بةآلم لةثاشاندا دةضَيت مةشروعةكة دةفرؤشَيت و هيض ناكاتش وةزارةتي كشتوكاَل بكات لة وةزارةتي زراع
كةوا اةو تةسهيالتانة دةدات بةو جيهةتةش ثَيويستة موتابةعةشي بكاتش بؤيـة لـة كؤتـايي فةقةرةكـةدا ثـَيم      

اريع الثاروة  العمال علاى ااياا   نمياة و طاوير مشا      : اظادية عشارة  :)يازدة( ومتابعة ذالك) باشة بنووسرَيت
نـةك تـةنها لـة نةخؤشـيش اَيمـة ااطامـان لَييـة لـة كوردسـتان          ( ظماية هت  الثروة م  االمراض)و( اظيوانية

سةروةي حةيواني بةتايبةتي مةر وماآلت زؤر لةوانة اـاو ديـوي سـنوور دةكرَيـتش دةضـَيتة وآلتـاني ديكـةوةش        
دةبَيتش بؤية ثَيويستة نةك تةنها حيماية بكرَيت  بؤية طؤشت لةكوردستان طران بووةش ر ؤذ لةدواي ر ؤذ طران

الثالثاة   :)لة نةخؤشيش بةَلكو حيمايةي بكرَيـت لـة تـةهريب و اـاوديوكردن و موتابةعـةش بكرَيـتش سـيازدة       
بةضـي اةوانـة بكرَيـتش بـة     ( واملراعا  ( الطبيعياة واالااطناعية  )االهتمام باالنتاج الزراعا  والغاباات   : عشرة

ر استة لةوانةية جةنابي وةزيرش بَلَيت اَيمة بزور دةدةين و كيميـاوين  ( ودة الكيمياويةاال( ) قديم البتور)
دةدةينش بةآلم فةالحةكان هةر هةموويان دةَلَين اةو بزورو مةوادي كيمياويةي كة دةماندةنَي نةوعَيتةكةي 

ةوانةي كة لة خاريج دَيـنش  زؤر خراثةش بؤية اةوان مةجبور دةبن بضن بة سعرَيكي طرانرت لة بازار  بيكر نش ا
بؤية اةو بزورو اةمسيـدةي كيمياويـة كـة وةزارةت ايسـرتادي دةكـات و دابةشـي سـةر جوتيارةكـاني دةكـاتش          
نةوعَييتةكةي زؤر خراثةش بؤية جوتيارةكان بةكاري ناهَيننش اةطةر بةكاري بهَيـنن اينتاجةكـةيان زؤر زؤر   

الثامناة   :)رانـةش نةوعَيتةكـةيان بـاش بَيـتش هةذدةهـةم     خراث دةبَيتش بؤيـة تكـا دةكـةين اـةو مـةوادو بزو     
باشة بؤ باسي ماسي دةكرَيت بؤ باسي دةواجـ  ناكرَيـتضش   .( االهتمام بالثروة السمكية و ربية النحل: عشرة

دةواجن لة كوردستان بةربآلوةو زؤرين هةيةش اةو دةواجينانة و ايهتيمـام بـة بـةخَيوكردني ماسـي اَيسـتا      
ةش طواية ٍرؤني بـاايعي خـراث و ر ةؤنـي بةسةرضـووةش اةوانـةي كـة ماوةكـةي بةسـةر ضـووةش          شتَيك بآلوبؤتةو

دةدرَيت بة مريشك و دةواجنةكانش اةوة لة ر اطةياندنةكان بآلو كراوةتةوةش اـةوة دكتؤرةكـان دةَلـَين دةبَيـت     
ةواتي تـةبيعي و  بة هؤي نةخؤشيش شَيرثةجنةش سـةرةتانش اـةوة ثَيويسـتة موتابةعـة بكرَيـتش اايـا اـةو سـةر        

دةواجنةكان بة تةعليماتَيك ضاك كراوةضش لةثاشان اةحوالي ماسي كـة اَيسـتا لةكوردسـتان مةتعـةمي ماسـي      
زؤر بووةش بةآلم اَيمة ااطامان لَي نية ماسيةكان ضؤن بة خَيـودةكرَينضش لـة حةوزةكانـدا قسـةو بـاا لةسـةر       

لة دةدرَيت بةو ماسيانةش بؤية دةبَي ااطامان اةوة هةية كةمةوادي خراث و شا خراث وطؤشا سةط و ثشي
لَي بَيت و موتابةعةي اةوانة بكةينش لةكؤتاييدا دوو خاَلم ماوةش اةوةية كة بةر اسا دوو شت باا نةكراوة 

حيمايـةي بةرهـةمي   : كة زؤر طرنطن لةم ياسايةداش كة لةكوردستاندا هةيةو ثَيويستيمان ثَيي هةيـةش يةكـةم  
ةلي كوردستان جةنابتان هةمووتان دةزاننش كوردستان وآلتَيكي كشتوكاَليةش اينتاجَيكي خؤماَليش اينتاجي حم

حمةلي زؤر زؤرمان هةيةش بـةآلم بةداخـةوة وةكـو جـارَيكي تـرين باسـم كـردش كـةوا كوردسـتان ثر يـةتي لـة            
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بـؤ دَيـتش    ماست و هةنطوين و كةرةو اةو شتانةش بةآلم ماسـا يؤنـاني و ماسـي تـوركي و سـَيوي لوبنانيمـان      
كـة لـة   : كةوا كوردستان خؤشي ثر ة لةوانةش بؤيـة اينتـاجي حمـةلي ثَيويسـتة ثارَيزطـاري لـَي بكرَيـتش دووةم       

ياساكةدا نةهاتووةش اةوةية كةوا زؤر لـة زةوي كشـتوكاَلي بةداخـةوة اَيسـتا بـووة بـة مةشـاريعي سـةكةني و         
ضــؤن حيمايــةي اــةو زةوييــة كشــتوكاَليانة  مةشــاريعي ســياحي و ظــَيالو اةمانــةش باشــة وةزارةتــي كشــتوكاَل  

 .دةكاتضش زؤر سوثاا
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار هاذة خانش فةرموو
 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
( ائياة السالة الغت )دةربارةي ماددةي دووةمش بر طةي يةكةمش ثشتطريي لة ليذنةي هاوبـةش دةكـةمش بـةوةي كـة     

دةرضـووةش نـةك لـة سـاَلي      1996كـةوا بـزا  لـة سـاَلي     ( 916)بةآلم اةو بر يـارةي   (املواد الغتائية) بكرَيتة
: ثامنااً  :)بـووش دةربـارةي بر طـةي هةشـتةم     1996ش اةو بر يارةي نةوت بةرامبةر بة خؤراكش لةسـاَلي  1991

زراعياة للفالاار و ساوية االراضا  غاري       نفيات القاوانر اخلاااة بتثبيا  اظقاوق التصارفية يف االراضا  ال       
اــةوة زؤر ثشــتيطري لــةو بر طةيــة دةكــةمش ضــونكة زؤربــةي زؤري جوتيارةكــان تــا اَيســتا  ( املنتهيااة  سااويتها

زةوييـةكانيان تةسـوية نـةكراوةش داواي اـةوة دةكـةنش كــةوا اـةو ياسـايانةي لـة ثةرلـةمان دةرضـووةش مشــولي           
االهتماام باالنتااج   : الثالثة عشرة :)بكرَيتش دةربارةي بر طةي سيازدة اةوانين بكات و زةوييةكانيان تةسويةش

ش دةربــارةي (البسااتنة والغابااات)ثشــتطريي لــة ليذنــةي هاوبــةش دةكــةم كــة بكرَيــت بــة   ( الزراعاا  والغابااات
بةهةمان شـَيوة ثشـتطريي ليذنـةي هاوبـةش دةكـةم كـة       (  شجيع التصنيع الزراع : السابعة عشرة :)حةظدةم

وابزا  خامـات تـةنها بـؤ اـةو ماددانةيـة كـة       ( توفري اخلامات الزراعية)بةآلم ( الصناعات الغتائية)ةبكرَيت ب
نةتواندرَيت بةكار بهَيندرَيتش وةكو نةوت و موشتةقاتي نـةوتش بؤيـة مـةوادي زراعـي اـةتواني بـة خـاوين        

هاياة املنتجاات   : التاسعة عشارة  :)بةكاري بهَين ش مونتةجاتي زراعي وابزا  باشرتةش دةربارةي خاَلي نؤزدة
اةوة ثشتطريي زؤر لةو بر طةية دةكةمش وة هيوادارم حكومـةت  ( الزراعية احمللية و وضع السياسات التسويقية

بتوانَي كة اةو مونتةجاتة حمةلية كة لةناو كوردستان بةرهةم دةهَيندرَيت زؤر طرنطي ثَي بدات بؤ اـةوةي  
 .تش زؤر سوثاار ةجني جوتيارةكان بةفري ؤ نةر وا

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثااش ليذنةي ياسايي ثَيويست ناكات بَلَي  ثشتطريي دةكةينش بةا اةطـةر اةنـدامَيك قسـةي كـردش اـةوة      
دةتوانن بَلَين ثشتطريي دةكةين تا بيخةينة دةنطدانةوةش اةطـةر ثشـتطريي زؤري لَيكـراش ضـونكة ليذنـة اـةوة       

 .يان كردووةش ر َيزدار اارام قادرش فةرمووشتَيكي حة يةو خؤيان داوا
 

 (:اارام)بةر َيز ايوب نعمت قادر
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةو خاآلنـةي كـةباا كـراوةش باسـي تـةاميين زراعـي نـةكراوةش كـة         : ضةند ثَيشنيارَيكم هةيةش يةكَيك لةوانة

تي اةمسـاَل كـة جوتيـاراني ناوضـةي     زؤرَيك لة جوتيـاراني كوردسـتان ر ووبـةر ووي زةرةر دةبنـةوةش بةتايبـة     
شارةزوور وهةروةها زاخؤش تووشي زةرةر بوون بةهؤي اـاطر كةوتنـةوة لـة بةرهةمـةكانيانش بـةآلم تـا اَيسـتا        
اَيمــة تــةاميين زراعيمــان نيــةش كــة شــتَيكي زؤر طرنطــة بــؤ ثشــتطريي كــردن لــة جوتيارةكــانش خــاَليكي تــرش   

كَيــويش كــة اةمــةش لــة ااماجنــةكان بــاا نــةكراوةش هــةروةها   ثشــتطريي كــردن لــة ثاراســتين ســاماني اــاذةَلي
سةبارةت بة زياد كـردن و ثةرةثَيـداني قـةرز بـؤ جوتيـاران كـة اـةوةش خاَلَيكـة بـؤ بـةهَيز كردنـي كـةرتي             
كشتوكاَل لةناو كوردستانداش هةروةها خاَلَيكي تر ثشتيواني لةو خاَلـة دةكـةم كـة كـاك دلَيـر باسـي كـردش كـة         

شـازدةيةش كـة بـاا لـة كـةرتي هـةرةوةزي دةكـاتش كـة لةطـةَل سيسـتةمي سياسـي و اـابووري              البردني خـاَلي 
اةمر ةؤي كوردستان ناطوجنَيتش هةروةها خاَلي هةشتش زؤر ر وونرت بكرَيتةوةش سةبارةت بة موَلكـدارَيا زةوي  

اش بـؤ يـةكاليي   كشتوكاَلي كـة اَيسـتا كَيشـةيةكي زؤر طـةورةي دروسـت كـردووة بةتايبـةتي لـةناو طوندةكانـد         
كردنةوةي اةو كَيشانةي كة لةنَيوان جوتياران و خـاوةن زةوييـةكان هةيـةش سـةبارةت بـة ر َيكخسـتين شـكلي        
اةو ماددةية ثشتيواني لةو ثَيشنيارة دةكةمش كـة هةنـدَيك لـةهاوكارا  باسـيان كـردش كـة بوترَيـت اامـانج و         

كة ثةيوةسنت لةطةَل وةزارةتي كشتوكاَل بـةو شـَيوة    اةركةكانش بةآلم بؤ زياتر ر َيكخستنةكةي اةو كةرتانةي
 .دةتواندرَيت ر َيك خبرَيتش بةشي كشتوكاَلش ااوش واباتش ااذةَلش بؤ زياتر ر َيكخستين ماددةكةش زؤر سوثاا

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار بةفرين حس ش فةرموو
 :بةر َيز بةفرين حس  خليوة

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
سةرةتا دةمةوَي تةاكيد بكةمةوة لةسةر اةو خاَلةي كة بةر َيزاني ثَين خؤم تةاكيديان لةسةر كـردةوةش لـة   
جياكردنةوةي اامانج و اةركةكاني وةزارةتش بر طةي ضوارةمش هةرضةندة كة دوا كةسمش كة باا لة كاركردن 

كاركردن و طرنطيدان بة ر َيكخسنت و بةطةر  )بة لة ر َيكخستنةوةي كةرتي كشتوكاَل دةكاتش ثَيم باشة بكرَيت 
خستنةوةي كةرتي كشتوكاَل لةر َيطةي هانداني جوتياران بؤ دووبارة بووذاندنـةوةي اـةو كةرتـةش بـةجؤرَيك     

وةك (كة كار بكاتة سةر بةرزبوونةوةي ااسا بةروبوومي خؤراك و ساماني اـاذةَل و بةرهةمـة خؤماَليـةكان   
ة هةرَيمي كوردستاندا باشرتين و بةثيت ترين زةوي وزاري كشتوكاَلي هةيةش اةطةر ااشكراية الي هةمووان ل

بَيت وبةباشي كار بؤ بووذاندنةوةي اةم كةرتة بكرَيتش اةوة لةتوانايـدا هةيـة كـةوا ثَيداويسـتيةكاني بـازار       
  كـة فـةرامؤش   داب  بكاتش سةرةر اي ناردنة دةرةوةي بؤ دةووروبـةر و وآلتـاني دراوسـَيش جـا بؤيـة دةبيـن      

كردنَيك لةاليةن جوتيارانةوة هةيةش تةاكيد بؤ قسةكةي كاك عومـةر دةكةمـةوة كـة باسـي كـردش كـة طونـد        
نشينةكان وردة وردة خةريكة طوندةكان ضؤَل دةكةنش كة اةمةش تةاسـرياتي خـؤي هةيـة لةسـةري ضـونكة      

ة بطةر َينةوة بؤ طونـدةكانيانش لـةر َيطاي   دواي كةرتي كشتوكاَلش بؤية ثَيويستة كار بكرَيت بؤ اةوةي كة اةوان
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طـةي هـةذدةش بـاا لـة طرنطـي دان بـة       ثَيشكةش كردني كار ااساني و مةوادي زانسا بؤ كشتوكاَلةكانيانش بر
ساماني ماسي و ثةروةردة كردني مَين هةنط دةكاتش ثَيم باشة هةرضةند لة ر َينماين دةضَيتش بـةا ثـَيم   

طرنطــي دان بــة ســاماني ماســي و تونــدوتؤَل كردنــي ر َي و شــوَين و ر َيكــارة  باشــةش اــةوةي بــؤ زيــاد بكرَيــتش 
ياساييةكان بةتايبةتي لةوةرزي قةدةوة كردني ماسي و ثَيداني ر َينمايي ثَيويست بـؤ راوضـياني ماسـيش زؤر    

 .سوثاا
 
 

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثـاش  5نةكةمان دوا دةخـةين بـؤ سـةعات    سوثاا بؤ هةموو اليةكتانش موداخةلةي زؤر كراش اَيستا دانيشت
 .نيوةٍرؤ دووبارة لَيرةدا اامادةبنش تا اةو كاتة بةخواتان دةسثَيرم

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان
كـة   0ةى ياسـايث و ليذنـةى زراعـة مـاددةى     بةر َيزان بةردةوام دةبـ  لةسـةر دانبشـتةنةكةمانش اَيسـتا ليذنـ     

ثَيشنيار و موداخةلةى اةندامانث بةر َيزى ثةرلةمان قـةرار بـوو وةآلميـان بدةنـةوة و ثاشـان رةاـث جـةنابث        
 .وةزيرين وةردةطرينش ثاشان بؤ دةنطدانش كةرةمكةنش كاك جالل فةرموو

 :عثمانعبداهلل  بةر َيز جالل علث
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

نيسبةت بؤضوون و ر ةاث خوشكان و برايانش بةر َيزينة هةنـدَيك تـةوز ا ان هةيـةش ضـةند بتـوان  لـة        بة
ياســايةكةدا جَيطــةى هةنــدَيكيان كــة طوجنــاوة دةيكةينــةوةش سوثاســث اــةو برادةرانــة و خوشــك و برايانــةش 

ش مةســةلةى ثــالن و دةكــةين كــة ثَيشــنيار و ضــاككردنيان هــةبوو بــؤ اــةو خاآلنــةش مةســةلةى خــاَلث يةكــةم  
ر يزبةنـدى و سـرتاتيذيةت هـةمووى بـؤ مةسـةلةى سياســةتث كشـتوكاَليةش يـةعنث سياسـةت نـاش بـة مــةعناى           

نـاش بــة مـةعناى ثؤليســيةكةى كـة بــة بـة اينطليـزى سياســةتث كشـتوكاَلث ثــَث دةَلـَينش بةهــةردوو        ( ثؤلتيـك )
دوو باَلـة سـةرةكيةكةيةوة كـة اـاذةَلث و      بةشةكةيةوة كة سةرضاوةكانث ااو و كشتوكاَلةش كشتوكاَلين بةهةر

ر ووةكيةش اةوة مةسةلةى سياسةتث زراعث كة سياسةتث وةزارةتث كشتوكاَلةش خؤشـيان بةرنامةيـةكث كاريـان    
هةية بؤ تةتبيقث اةو ياسايةى كة اَيمة لَيرة هةموارى دةكةين و دةسكارى دةكةين و اةوةى ثَيويسـتة لَيـث   

كــة هةنــدَيك ثرســيارى لةســةر بــوو اَيمــة بةر اســتث ر وومنــان كردووةتــةوة دةطــؤر ينش مةســةلةى هــةرةوةزى 
ش بؤ منوونة اَيستا كؤمةَلـةى هـةروةزى هةنطـةوانان هةيـةش خـاوةن      (كؤمةَلةى ثسثؤرى هةروةزى)طوتوومانة 

باخةكانث زةيتون هةيةش اَيستا كؤمةَلةى خاوةن دةواجنةكان هةيةش كة اةمانة هةمووى كؤمةَلةى ثسثؤرينش 
رتث تايبةتيشن دةكرَيت ايزافةيةكث بؤ بكةينش كؤمةَلةى هةرةوةزى تايبةت كة ديارة و زؤر ااشكراية كة كة

ساَلة مةسةلةى تةعاونياتث زةمـةنث كـؤن نـةماوةو اـةوة نـاجح نيـة و سـةركةوتوو         02تةقريبةن زياتر لة 
سـاى هـةمواركراوى كـة لـة     نيةش اَيمة مةخسةدمان اةوة نةبووةش مةسةلةى جوتيارى منوونـةيثش اـةوة لـة يا   
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ثةرلةمانث كوردستان دا هةيةش بة فعلين هةية كة هةموو ساَلَيك كؤمةَلَيك جوتيار اةوانةى كة بةرهةميان 
زيــادة و اةوانــةى كــة زؤر موهتــةمنش وا تــَث دةطــةم لــة وةزارةتــث كشــتوكاَل ثاداشــت دةكــرَين و بــؤ منوونــة  

كة ناجح بوونش خانووى دووةميان دراوةتَث بة بةالش و  اةوانةى كة خانووى ثالستيكيان وةرطرتووة اةوةى
بةبَث موقابلش اةوةش شتَيكث ضاكة ديارى دةكرَيتش مةسةلةى كؤض كردنـث الدَيكـان ديـارة تـةنها هؤكـارَيكث      
كشـتوكاَلث نيـةش خوشــك و برايـان كـة دةزانــن اةمـة هـةم سياســية و هـةم مَيذوويـةكث خرا ــان هةيـة لــةو          

ةخت و اةوة دا كراوةش ديارة كشتوكاَل كةَلك لةوة وةردةطرَيـت كـة دَيهاتـةكان اـاوةدان     مةسةلةية كة لةذَير ز
بن و خةَلكث تيا بَيت و لةسةر اةرزى كشتوكاَلث خؤيان بنش بةآلم اةو دياردةية جيهانطرييةش واتَث دةطةم لة 

ؤ دةدةيـنش ضـونكة   هةموو جيهان اـةوة هةيـةش بـةآلم لـة كوردسـتاندا زةق تـرةو اَيمـة بـؤ خؤمـان هـةوَلث بـ           
دةزان  هَيزى اابوورى اَيمة لة الدَي و دَيهاتةكانين دايةش اةوانةشث كة دوورن لـة دَيهاتةكانيانـةوةش اَيسـتا    
بة نيسبةت شـارى هـةولَيرةوة اةوانـةى كـة لـة شـاردان زيـاتر لةوانةيـة اينتاجيـان هـةبَيتش ضـونكة اَيسـتا             

ى وةزارةتةكانث ديكةوة بؤ ااوةدانكردنـةوةى دَيهاتـةكانش بـؤ    وةساايلث نةقل هةيةش هةوَلين دةدةين لةر َيطة
ساَلةش بةَلَث هةيةش اَيمة ثَيمان خؤشة اةطةر خوشك و برايـان بَينـة ليذنـةى كشـتوكاَل و      5مةسةلةى ثالنث 

ااودَيرىش ضةند عةدةدَيكث زيادمان هةية دةتوانن بَين موراجةعةى بكةن و اةوة جةنابث وةزيرين لَيرةية 
ةى زياتر شةرحث بكاتش مةسةلةى ثارةى كة بؤ سدود كة طواية طرنطةش ديارة حةزدةكـةم لـةو ثالنـث    بؤ اةو

ى بودجةكة بؤ مةسـةلةى سةرضـاوة ااويةكانـةش بـؤ بةربةسـتث طـةورةو بضـووك و        % 12ساَليةدا نيزكةى  5
ةلةى كـة دةَلـَين   مامناوةندييةش كة اةوة ايشث بـؤ كـراوة و لـة سـاآلنث داهـاتوو دا جـَث بـةجَث دةبَيـتش مةسـ         

ى تــةبيعث ديــارة اــاذةَلث كَيــوى دةطرَيتــةوةش ديــارة باَلنــدةى كَيــوى  (حمميــات)اــاذةَلث كَيــوى كــة طوتوومانــة 
دةطرَيتةوةش واباتين بةشَيكث طرنطث لةو اةقسامانةى هةيةتثش مةسةلةى حةيواناتث بةريةش مةسـةلةى بـة   

نةمانث ويتـاى نةباتيـةش لـة كوردسـتان داش بـاوةر       سةحرا بوون لة كوردستان داش حةزدةكةم خوشك وبرايانش 
ناكةم شوَينَيك هةبَيت كة ويتاى نةباتث تيا نةبَيتش يةعنث لةوةر طاى تيـا نـةبَيتش بـةآلم ايشـين بـؤ اـةوة       
بكرَيت سةوزايث زياد بَيتش اةوة شتَيكث باشة و قةناعةم نية تةسةحور لة كوردستان دا هةبَيتش مةسةلةى 

ــث  عةســرىش مــن واى بــؤ دةضــم و مــةنتقين وايــة كــة لــة زؤربــةى شــوَينانش كــة اَيمــة      موجةمــةي يــان دَي
تةجروبةى تاَل و سوَيرمان بة دةسثراى عةسريةوة كـة بـة زؤر كـراوةش عةمةليـةتَيكث طرانـةش بـةآلم اةطـةر        
بكرَيت تةوعث بَيتش دَيهات بؤ خؤيان ضـةند دَييـةكث بضـووك كؤببنـةوةو دَييـةكث طـةورة دروسـت بكـةن و         

ومــةت بتــوانَث خــةدةماتيان بــؤ تــةوفري بكــاتش اــةوة شــتَيكث زؤر باشــةش مةســةلةى اامــانج و اةركــةكان   حك
دةنووسرَيت و جؤرى ثالنةكان كة كورتةش ناوةندةش درَيذخايةنةش اةوة شتَيكث كة مةسةلةى اامانج و اـةرك  

ايزافـة بكـةينش مةسـةلةى    بة نةزةرى ايعتبار وةرمانطرت و ايزافةى دةكةين بؤ اةوةى اامانج و اةركةكان 
ايستســمارى اــاوش مةســةلة اــةوة نيــة كــة وةكــو زةوى كشــتوكاَلث بــةكرَي بــدرَيت بــة كؤمثانيــاش مةســةلةى     
بــةكارهَينانث اــاوة بــؤ هةنــدَى اــةورازى كــة بــؤ تةوليــدى كارةبــا يــان بــؤ دروســت كردنــث اــةحواز يــان بــؤ  

بؤ مةسـةلةى اـاوش اـةطينا ايستسـمار اـةوة       مةسةلةى بوحةيراتث بضووكش واتة بةكارهَينانث باش و زانستث
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نية كة بَلَيث ايستسمارى شتث ديكة بَيتش مةسةلةى تةام ش خوشك و برايـان هـةموومان ااطـادارين دوَينـَث     
لَيرة هةموارى ياساي شةريكةى تةامينمان كرد لةسـةر حـةيات و بـؤ بةشـةر اةطـةر بكرَيـت لـةر َيث كـةرتث         

اوة بيانيةكانةوة  كة هةندَيكيان ايقرتاحيان كردووة دةتـوان  لـةو شـةريكةية    تايبةتةوة يان لة ر َيث ر َيكخر
مةسةلةى تةامينث زراعين بكةين كة اةوةش شتَيكث باشـةش بةر اسـتث هةنـدَى مةسـاايل كـة بـة حكومـةت        
حةل نابَيـت لـة ر َيـث اـةو شـةريكاتانةوة حـةل بكرَيـتش ضـونكة اةطـةر فـةالحَيك تـةامينث اةرزةكـةى يـان              

نث زرعاتةكةى كرد يان باخةكةى كرد ديارة طرنطث ثَي دةداتش طرةنتث هةيـةش ضـونكة بةر اسـتث اـةم     تةامي
حةريق بووةش مةسةلةى تةام  شـتَيكث طرنطـة و بتـوان      352ساَل دةرى خستووة كة هةر لة سلَيمانث دا 

 .لةو شوَينة جَيث بكةينةوةش وسوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ياسايث رةايتانض كاك شَيروان  فةرمووليذنةى 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
بــؤ تــةواوكردنث قســةى بــراى بــةر َيزم كــاك جــالل اَيمــةش بةر اســتث دوو موالحــةزةمان هةيــةش اــةوةى كــة  

ـــ     0ةى مـــاددة موالحــةزةمان كـــرد لـــة قســةكانث بـــةر َيزانث اةنـــدامانث ثةرلـــةمانش بــة نيســـبةت موقةدمي
تَيكةآلويةك هةيةش واتة تةنها باسث اةهـدافث وةزارةت دةكـاتش باسـث مـةهامث وةزارةتـث نـةكردووةش لَيـرةدا        
اَيمــة اةطــةر هــاتو دةســكارى موقةدميــةى ماددةكــةمان كــرد بــة شــَيوةيةك كــة اةهــدافين لــة خــؤ بطرَيــتش 

ان كردووةش اةطةر رةاـث جـةنابث وةزيـر    مةهامين لةخؤ بطرَيتش سياوةيةكمان داناوةو ااراستةى بةر َيزتامن
 ساعى الاوزارة اىل   )وةربطرين دواية سةبارةت بةو ثَيشنيارة اةوين موقةدميةى ماددةكة بـةم شـَيوةية بَيـت    

لةبةراةوةى هةم مةهام دةطرَيتةوة و هةمين اةهدافةكة دةطرَيتةوةش  ( نفيت املهام وحتقيق االهداف التالية
ــرة  ــةكث ت ــةكش لةالي ــةو ختــةى    اةمــة لةالي ــث مةســةلةى ا ــةمان باس ــةر َيزانث اةنــدامانث ثةرل  5وةش زؤر لةب

هـةموو خزمـةتث اـةو     0خاَلـةى كـة هـاتووة لـة مـاددةى       19ساَليةيان كردش وايـان نيشـاندا كةاةنـةهو اـةو     
ختةية دةكاتش نةوةك اةهدافث وةزارةت و اةهدافث سرتاتييثش بؤية اَيمة ثَيشنيارَيكمان بؤ هاتووة لةاليةن 

ةوةش زؤر لة اةندامانث ثةرلةمانين ثشتطرييان لَيث كردش ثَيشنيارةكة دةخوَينينةوة (ثةميان عزالدين)ر َيز بة
بؤ اةوةى جةنابث وةزير ااطادار بَيت و لة ر َيطةى سةرؤكايةتث رةايمان بداتَثش اةطـةر ثَيـث بـاش بَيـت بـةم      

 :شَيوةية بَيت
النباا ى واظياوانى   )ر و نمياة واساتثمار القطاا  الزراعاى     ا وضع االسرتا يجيات والسياسات واخلطط لتطاوي 1

زؤر  (.ثاروة املائياة والزراعياة   لالسطحية واجلوفية فاى االقلايم لتحقياق االساتخدام االمثال ل     )، (واملوارد املائية
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .جةنابث وةزير رةايتانض كاك حيل فةرموو
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 (:شتوكاَلوةزيرى ك)بةر َيز حيل سلَيمان 
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

بة نيسبةت موقتةرةحث ليذنةى قانونثش ثَيم خؤشة اةوةى اةوةَل مةهام و اةهداف بَيـت ر ازميـةش نوقتـةى    
دووةم كة ختةى خةمسثش بةا لةوَيدا شـةرحث بكـةينش ختـةى خةمسـث قةسـدمان نيـة اـةو ختةيـةى كـة          

سـاَل ختـة    5ث قةسـدمان اةوةيـة كـة يـةعنث هـةر      بـداتش ختـةى خةمسـ    0213ـ  0229اَيمة داناى ماناى 
 .تةواو بَيت مستةمر ختةيةكث دىش بةا اةو سيغةتث داناية من ثَيث ر ازميةش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

ليذنةى ياسايث اَيستا هةر سياوةكةتان خبوَيننـةوة لةطـةَل ر ةضـاو كردنـث موداخةلـةى اـةو بةر َيزانـةى كـة         
 .رموورؤذان فة.كرديانش د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيث.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 0املادة 
 : سعى الوزارة اىل  نفيت املهام وحتقيق االهداف اال ية

وضاع االساارتا يجيات والسياساات واخلطااط لتطاوير و نميااة واساتثمار قطااا  الزراعا  النبااا   واظيااوان        -1
 . االقليم لتحقيق االستخدام االمثل للثروة املائية والزراعيةيف( السطحية واجلوفية)واملوارد املائية 

اعااداد دراسااات اجلاادوى الفنيااة واالقتصااادية للمشاااريع العائاادة للااوزارة والقيااام بالدراسااات اخلااااة منهااا   -0
 دراسات مسح الرتبة واعداد خارطة االنتاج الزراع  واجرا  االحباث العلمية ووضع التصاميم اهلندسية واعداد

 .املناهج التنموية والعمل على االشراف واملتابعة لتنفيت مشاريع الوزارة وفقًا للخطط املقررة
انشا  املشااريع االسارتا يجية منهاا انشاا  السادود واملشااريع االروائياة ومشااريع اظفااى علاى ثاروات املياا               -3

 .السطحية واجلوفية باستخدام التقنيات اظديثة
ييم البنية التحتية للقطا  الزراع   ا يقق  نمية االنتاج الزراعا  بشاقيها النباا      العمل على اعادة  ن -4

 .واظيوان 
وضع اخلطط اخلااة بدر  اخطار الفياان والسيطرة على السيول وادارة اااواض االنهار و نيايم  وزياع      -5

 .امليا  ومواجهة اجلفاف ومعاجلة اثار  على املوارد املائية
ات وحمطات التجارب و طوير مراكز البحوث الزراعية واجرا  التجاارب العلمياة بالتعااون ماع     اقامة املخترب -6

اجلامعات والعمل على  عميم نتائج البحوث وايصاهلا اىل الفالار ع  طرياق اجهازة االرشااد الزراعا  بهادف      
 . طوير االنتاج كمًا ونوعًا

راعياة والعمال علاى اساتثمارها وهايتهماا ومعاجلاة       اقرتاح وحبث الوساائل الكفيلاة باساتغالل االراضا  الز     -1
نوعية امليا  و طوير وحتسر منشأت الري والرتبة بالتشديد على  نفيت القوانر الزراعية واملائياة والبييياة   

 . ا  نسجم مع املعايري الدولية
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ساوية االراضا  غاري     نفيت القوانر اخلااة بتثبي  اظقوق التصرفية يف االراض  الزراعياة للفالاار و    -1
املنتهياة  ساويتها او الاات ت  كتسار قارارات  ثبياا  اقاوق االراضاا  فيهاا الدرجاة النهائيااة  وجار قااانون         

 .االاالح الزراع 
 .التوجه حنو  كوي  الوادات الكبرية لالنتاج الزراع  و شجيع الوادات الصغرية بالدمج والتكامل -9

يف القطااا  الزراعاا  بشااقيه النبااا   واظيااوان  والقطااا  املااائ   العماال علااى  شااجيع و نياايم االسااتثمار  -12
 .و قديم التسهيالت الالزمة هلا بغية املساهمة يف التنمية الزراعية يف االقليم

العمل على اايا  و نمية و طوير مشاريع الثروة اظيوانية وملحقا ها يف االقليم وا با  االسالير العلمية  -11
 .االمراض وزيادة االنتاج وحتسر نوعيا هاظماية هت  الثروة م  

العمل الدووب والتخطيط العلم  ملواجهة االفات واالمراض واالوبية و وفري السابل الكفيلاة للوقاياة منهاا      -10
 .واظد م  انتشارها

واملراعا  وهايتهاا لكونهاا ثاروة قومياة وطنياة       ( الطبيعياة واالااطناعية  )االهتمام بالبستنة والغابات  -13
 .دعم احملميات الطبيعيةو

 نمية املوارد البشرية و قديم اخلدمات االرشادية و وعية الفالار واملزارعر لالستخدام االمثل للثروة  -14
املائية وعناار االنتاج الزراع  واالعتماد على التكنولوجيا واملستلزمات الزراعياة العصارية  اا خيادم  نمياة      

 .القطا  الزراع  يف االقليم
اعتماااد السياسااات اخلااااة باااالدارة املتكاملااة للمااوارد املائيااة والتشااديد علااى القااوانر والاازام القطاعااات   -15

املستخدمة هلا على  طبيقها افاىًا على الثروة املائية يف االقليم والعمال بالتنسايق ماع الاوزارات او املؤسساات      
تحدة م  اجل  طوير القطاا  الزراعا  واملاوارد    اظكومية االخرى وكتلك املنيمات اظكومية التابعة لالمم امل

 .املائية واالضطال  بالدور اظيوي يف القرارات احمللية والوطنية واالقليمية والدولية للموارد املائية و وايا ها
 شجيع الفالار يف اقامة اجلمعيات التعاونية الزراعية التخصصية ومساهمتها م  اجل  كوي  الوادات  -16

 .الكبرية االنتاجية
 . شجيع الصناعات الغتائية بالسبل الكفيلة لتلك و وفري املواد اخلام الزراعية للصناعة -11
 .االهتمام بالثروة السمكية و ربية النحل -11
هاية املنتجات الزراعية احمللية و وضع السياساات التساويقية والتخزينياة واملشااركة يف حتدياد االساعار        -19

 .للمنتجات الزراعية
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كةرةمكةن بة كوردين خبوَيننةوةش كاك جالل فةرموو
 :عثمان عبداهلل بةر َيز جالل علث

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 :ماددةي دووةم
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 :وةزارةت بؤ اةم اامانج و اةركانةى خوارةوة هةوَل دةدات
كردن و وةبـةرهَينانث كـةرتث كشـتوكاَلث    داناني سـرتاتييث سياسـةت و ثـالن بـؤ ثةرةثَيـدان و طةشـة      : يةكةم

سةرضـاوةكانث اـاوى ذَيـر زةوى و سـةر زةوى لـة هـةرَيم بـؤ بـةدَيهَينانث منوونـةيث بـؤ           ( اـاذةَلث + ر ووةكث )
 .سامانث ااوو كشتوكاَل

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .نيزامث هةيةض كاك حسن فةرموو
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
ديارة اةوةى كة بَيتة خةياَلم سَث لة هةظاآلن ايشارةتيان ثَييدا كة جـةمعياتث تـةعاونث البضـَيتش بـةآلم لـة      
قانونةكـة هــةروةكو خــؤى خوَيندرايـةوةش ناوةكــانين كــة كـاك دلَيــر ثَيشــنيارى كـرد مــن و كــاك كــاروانين     

 .تةايديان كرد
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك  ايوب فةرموو
 (:اارام)يوب نعمت بةر َيز أ

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
ــةلةى        ــةدمان مةس ــك مةخس ــيض جؤرَي ــة بــة ه ــة اَيم ــرد ك ــان ك ــةوةى يةكــةم بامس ــة خوَيندن ــتا ل ــة اَيس اَيم
تــةعاونياتث كــؤن نيــةش طوتوومانــة هــةرةوةزى ثســثؤرىش كــةرتث تايبةتيشــمان بــؤ زيــاد كــردش باســث ضــةند   

ؤمةَلة هةرةوةزيانةش كؤمةَلةى هةنطةوانان هةية كة هةرةوةزيةش منوونةيةكيشمان كرد كة اَيستا هةية لةو ك
كةرتث تايبةتةش كؤمةَلةى خاوةن باخة زةيتونةكان هةيةش جطـة لـةوة كؤمةَلـةى خـاوةن دةواجنـةكان هةيـةش       

 .اةطةر بكرَيت كؤمةَلةى ديكةش دروست دةبَيت كة ثسثؤرة و هةروةزية و هةرةوةزى تايبةتة
 :نبةر َيز سةرؤكث ثةرلةما

 .باشة خوَيندنةوةكةت تةواو بكة كاك جالل  فةرموو
 :عثمانعبداهلل  بةر َيز جالل علث

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
اامادة كردني لَيكوَلينةوةي سوودي هونةري و اابووريي بؤ اةو ثرؤذانةي كـة ثابةسـنت بـة وةزارةت    : دووةم

ينـةوةي ر وثَيـواني خـاك و اامـادة كردنـي نةخشـةي       لَيكؤَل: وش اةجنامداني لَيكؤَلينـةوةي تايبـةتثش لةوانـةش   
بــةروبوومي كشــتوكاَل و رَيكــاري توَيذينــةوةي زانســا و دانــاني نةخشــةكانث اةنــدازةيي و اامــادة كردنــي    
ــاني         ــي ثرؤذةك ــةجَي كردن ــَي ب ــووني ج ــا بةدواداض ــةر سةرثةرش ــاركردن لةس ــةثَيدان و ك ــةي طةش بةرنام

 .دراوةكانوةزارةتش بةثَيي ثالنة بر يار لةسةر 
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و ثـرؤذةي اـاودَيرى و   ( السـدود )دامةزرانـدني بةنـداو   : دامةزراندني ثـرؤذةي سـرتاتيييش لةوانـةش   : سَييةم
 .ثرؤذةي ثاراستين ساماني ااو بة بةكارهَيناني اامَيرى هاوضةرخ

كاركردن بـؤ رَيكخسـتنةوةي ذَيرخـاني كـةرتي كشـتوكاَلش بـةجؤرَيك كـة طةشـةثَيداني بـةروبوومي          : ضوارةم
 .ووةكي و ااذةَلي طةشة ثَي بداتر 

داناني ثالني تايبةت بؤ نةهَيشتين مةترسيي الفاوو ر اماَل  و كؤنرت ؤَل كردني الفاو بـةر َيوةبردني  : ثَينيةم
ــاَلي و        ــةوةي وشكةس ــةر وو بوون ــاوش رووب ــي ا ــةش كردن ــتين داب ــان و ش رَيكخس ــةوزى رووبارةك ــذة و ح ااوةر َي

 .لةسةر سامانث ااوضارةسةر كردني ااسةوارةكاني 
بنيادناني تاقيطةوش وَيستطةي توَيذينةوةوش طةشة ثَيـداني سـةنتةرةكانث توَيذينـةوةي كشـتوكاَلي وش     : شةشةم

اةجنامداني تاقيكردنـةوةي زانسـا بـةهاوكاري لةطـةَل زانكؤكـان وش كـار كـردن بـؤ طشـتاندني اةجنامـةكاني           
ي دامودةزطاي رَينمايي كشتوكاَليش بة ااماجني ثةرةثَيداني توَيذينةوةكان و طةياندنيان بة جوتياران لة رَيطة

 .ضةندايةتي و ضؤنايةتي و بةروبوومي كشتوكاَل
كــاركردن و توَيذينــةوة لــةو اامرازانــةي كــة دةبنــة هــؤي سةرخســتين بــةكارهَيناني زةوي وزاري   : حةوتــةم

ارةســـةركردنث جـــؤري اـــاووش كشـــتوكاَل وش ر َيكخســـتنث وةبـــةرهَينان و ثاراســـتين اـــةو زةوي و زارانـــةوش ض 
ثةرةثَيدان و ضاكرت كردني دامةزراوةكاني ااودَيري و خاك لـة رَيطـاي جـَي بـةجَي كردنـي تونـدي ياسـاكاني        

 .كشتوكاَل و ااوو  ذينطةوةش بة جؤرَيك كة لةطةَل ثَيوةرةكاني نَيودةوَلةتيدا بطوجنَين
ثاندني مافةكاني بةكارهَينانث زةوي و زاري جَي بةجَي كردني اةو ياسايانةي كة تايبةتن بة ضةس: هةشتةم

كشتوكاَل لةاليةن جوتيارانش لةطةَل يةكال كردنةوةي اةو زةوي وزارانةي كـة هَيشـتا يةكالنةبوونةتـةوة يـان     
اةوانةى كة هَيشتا بر يارةكاني ضةسثاندني مافةكاني زةوي وزار تَيياندا ثلةي كؤتـايي وةرنـةطرتووة بـةثَيي    

 .وكاَلياساي ضاككردني كشت
كشـتوكاَل وش هانـداني   ( االنتـا  )هةنطاونان بـةرةو ثَيكهَينـاني يةكـةي قـةبارةى طـةورةي بـةروبوومث        :نؤيةم

 .يةكة بضكؤَلةكان بة تَيكةَل كردن و يةكرت تةواو كردن بةماناى تةكامول
ش ااسـانكاريي  كاركردن لةسةر هاندان و ثةرةثَيدانث رووةكـي و اـاذةَلي لـة كـةرتي كشـتوكاَل و ااويـدا      : دةيةم

ــدا و           ــتوكاَلي هةرَيم ــي كش ــة كردن ــة طةش ــوون ل ــدار ب ــاوي بةش ــة ثَين ــت ل ــة بكرَي ــةو كةرتان ــؤ ا ــت ب ثَيويس
 .بةدواداضوون بكرَيت

كاركردن بـؤ بووذاندنـةوةو طةشـةثَيدان و ثةرةثَيـداني ثرؤذةكـاني سـاماني اـاذةَل و ثاشـكؤكاني لـة          : يازدةم
ضـةرخ بـؤ ثاراسـتنث اـةم سـامانة لـة نةخؤشـيش هـةروةها بـؤ زؤر          هةرَيمداوش بةكارهَيناني تةكنـةلؤذياى هاو 

 .كردني بةروبووم و زيادكرن و ضاكرت كردني بةروبووم
كاركردني بةردةوام و داناني ثالني زانسا بؤ بةرةنطاربوونةوةي دةردو اافاتةكان لةطةَل فةراهـةم  : دوازدةم

 .باَلو بوونةوةيان دةطرنكردني اةو رَيطايانةي كة دةبنة هؤي ثاراسنت و رَيطا لة 
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وش لـــةوةر طاكان وش (سروشــا و دةســـتكردةكان )طرنطـــث دان بــة كـــةرتث باخــدارى دارســـتانةكان   :  ســَيزدةم 
ثاراستنيانش ضونكة اةمانة ساماني نةتةوةيث و نيشـتمان ش لةطـةَل ثشـتيواني كـردن لةمـةمحياتث تـةبيعث       

 . ثارَيزراوة سروشتييةكان
مةتي بةشةري و ثَيشكةش كردني خزمةتي رَينمـايي كـردن وش وشـياركردنةوةى    طةشةثَيداني دةرا: ضواردةم

جوتياران و ر ةزةوانان دةربارةي باشرتين بةكاهَيناني ساماني ااوي وش بنةماكاني بةرهةمهَينانث كشـتوكاَل وش  
ة ثشت بةسنت بة تـةكنؤلؤجياو ثَيداويسـتة هاوضـةرخةكاني كشـتوكاَلش بـة جؤرَيـك كـة كـةرتي كشـتوكاَل لـ          

 .هةرَيمدا طةشة ثَي بدات
بةكارهَيناني سياسةتي تايبةت بة بةر َيوةبردني تةواوكاري بؤ سامانة ااوييـةكان وش توندكردنـةوةي   : ثازدةم

ياساكان وش ثابةندكردني اةو كةرتانةي كة بـةكاريان دةهَيـننش بـؤ اـةوةي اـةو ياسـايانة جـَي بـةجَي بكـةنش          
َيمدا ثارَيزراو بَيت بةهةماهةنطي لةطةَل وةزارةتةكانش يان لةطـةَل  اةمةش بؤ اةوةية كة ساماني ااوي لةهةر

دامودةزطاكــاني ديكــةي حكومةتــداش هــةروةها بــة هةماهــةنطي لةطــةَل رَيكخــراوة حكوميــةكاني ثابةســت بــة  
نةتةوة يةكطرتووةكانش لةثَيناوي ثةرةثَيداني كةرتي كشتوكاَل وش سامانث ااوي وش طَير اني رؤَلـي سـةرةكي لـة    

 .يارةكاني خؤجَيث و نيشتماني و هةرَيمايةتي و نَيودةوَلةتي سةرضاوة ااوييةكان و راسثاردةكانياندابر 
هانداني جوتياران بـؤ دامةزرانـدني كؤمةَلـةي ثسـثؤري هـةرةوةزيي كشـتوكاَلي كـةرتث تايبـةت بـؤ          : شازدةم

 .بةشداري كردن لة يةكة طةورةكاني بةرهةمهَينان
ــدةم ــازي : حةظ ــداني ثيشةس ــةو       هان ــتين ا ــؤي سةرخس ــة ه ــة دةبن ــةي ك ــةو رَيطايان ــتوكاَلي ب ــؤراكث كش ي خ

 .ثيشةسازييةش لةطةَل فةراهةم كردني كةرةستة خاوةكاني كشتوكاَلي لة هةرَيمدا
 .هاندان و ثةرةثَيدانث ساماني ماسي و ثةروةردة كردني مَين هةنط: هةذدةهةم

ش (اخلزن)سياسةتي بةبازار  كردن وش طةجنينة كردن ثاراستين بةروبوومي كشتوكاَلي ناوخؤوش داناني : نؤزدةم
 .بةشداري كردن لة ديارى كردنث نرخ لةسةر بةروبوومةكاني كشتوكاَل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيســتا اــةو دةقةبــة عــةرةبث خوَيندرايــةوة لةاليــةن ليذنــةي ياســايي  و ليذنــةى زراعــةش حــازرة بــؤ اــةوةى  
نيارى ضةند اةندامَيكث بةر َيز بؤ الدانث تكايةش هةستة موقتةرةحةكةت بَلـَث   خبرَيتة دةنطدانةوةش بةآلم ثَيش

 .بؤ اةوةى بيخةينة دةنطدانةوةش فةرموو
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 ..... .هاتووة كة اةم وةزارةتة تةشييعث دروست كردنث جةمعياتث تةعاونث بكات 16لة خاَلث 
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .ثَيشنيارةكةت دةقةن بيَلَث بَث زةمحةت
 :بةر َيز حسن حممد سورة
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 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
ثَيشــنيارةكة اةوةيــة كــة جــةمعياتث تــةعاونث نــةماوةو جــةمعياتث تــةعاونث يةكَيكــة لةسياســةتث وآلتــانث   

َلث ثيادة دةكرَيتش دةعم كردنـث  ايشرتاكثش اَيستا اةو سياسةتةى كة لة وآلتانث ثيشةسازى و وآلتانث كشتوكا
 .كارى تةعاونيةش نةك جةمعياتث تةعاونثش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .بةر َيزَيكث تر كة ديواي لةو بؤضوونة بكاتض كةرةمكة كاك أيوب  فةرموو
 

 (:اارام)بةر َيز أيوب نعمت قادر
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

عياتث تةعاونث بريتية لة سيستةمَيك كة لة سةردةمث ر ذَيمـث بـةعس و بـة    اَيمة بامسان لةوة كرد كة جةم
تايبةتث لة وآلتة ايشـرتاكيةكاندا بـووةش بـؤ اـةو وآلتانـةى كـة ثيشةسـازينش دةعمـث كـةرتث تايبـةت دةكـةن            
زياترش اةوةى كاك جالل باسث كردش دةتوانرَى ناوبنرَى كؤمةَلـةى ثسـثؤرى يـاخود كؤمةَلـة ثيشـةييةكان لـة       

 .ارى جوتيارى نةك جةمعياتث تةعاونثش زؤر سوثاابو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دوو بةر َيز ديواعث ىَل بكاتش ضونكة اةوة دةخةينة دةنطدانـةوةش كـاك جـالل كةرةمكـة ديوـاي لـة بؤضـوونث        
 .خؤت بكة

 :عبداهلل عثمان بةر َيز جالل علث
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

اَيمةش نةمان وتووة جةمعياتث تةعاونثش كؤمةَلـةى هـةرةوةزى بـة تـةنهاش      من شةرحم كرد و لة هاتنةكةى
كؤمةَلةى ثسثؤرى هةرةوةزى كةرتث )بة كورديةكةى ( مجعيات  عاونى متخصص للقطا  اخلاص)طوتوومانة 

 .ش اةمة اامسان و ر َيسمانث فةرقة لةطةَل جةمعياتث تةعاونث هةفتاكانش سوثاا(تايبةت
 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

بةر َيزَيكث تر ديواعث ىَل بكاتض نيةش تـةواوش بـةر َيزان اَيسـتا دةيةينـة دةنطدانـةوةش بؤضـوونَيك هـاتووة كـة         
 .حسن و كاك باللش جةنابث وةزير رةايت لةسةرىض.كاك د

 (:وةزيرى كشتوكاَل)بةر َيز حيل سلَيمان 
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

جةمعياتث ثَيشان رذَيمث بةوداش تةخةسس يةعنث ايختساسةكش  جةمعياتث تةعاونث تةخةسسيةش نةك هةر
خاا بؤ مَين هةنطوينةش اَيستا اَيمة ( يةعنث مة اةو جةمعية دةست ثَث كردش مةسةلةن جةمعية النحال 

مةعمةلةك داناية و بة نةجاحةت سةركةوتووةش لة دةعمث منةزةمـةى اـةمريكث اـةو دةعمـة لـة وةزارةتـث       
ةبعةن اةو جةمعياتث تةخةسوسث لة اةوروثا و لة اةمريكا و يابان زؤر بة قوةتنش نة زراعةى اةمريكيةش ت
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قةســد اــةو جــةمعياتث كــؤنث بةعســثش يــةعنث تةخةسوســيةش مةعمــةىل زةيتــون كــة اَيســتا لــة بةعشــيقة     
داندراوةش جةمعياتنش اةو مةعمةلة زةيتث زةيتون دروسـت دةكـاتش ضـةند جوتيارَيـك بوونةتـة جةمعيـةكش       

طروثـث دةواجـن هةيـة لـة هـةرَيمث كوردسـتانش دةعمـث وةزارةتـث زراعـة هـةر            10دةواجـنش اَيسـتا   طروثـث  
ــةعنث        ــد ي ــة قةس ــة ن ــدم ايختساس ــةعنث قةس ــنش ي ــةناو ايش ــتا ل ــووةش اَيس ــؤن دؤالرى وةرطرت ــةك ملي طروث

 .جةمعياتث كؤن بَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةكةنض دةيةينة دةنطدانةوةش كاك ايوب فةرمووزؤر سوثااش بةر َيز اةطةر موقتةرةحةكةتان سةحب 
 :قادر رمحان بةر َيز  ايوب نعمت

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .اةوةى كاك جالل باسث كرد هةمان قسةيةش بةا بوترَيت كؤمةَلةى ثسثؤرىش نةك جةمعياتث تةعاونث

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك حسن  فةرموو
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .ر َيز سةرؤكث ثةرلةمانبة
ديارة جةمعياتث تةعاونث كة تةخةسوسث بَيت يان وـري تةخةسوسـث بَيـتش هـةموو اـةو كةسـانةى كـة بـةم         
كارة هةَلدةسنت دةكَيشـَيتة ر كَيوـث خـؤىش اـةو كـارى تةعاونيـةى كـة ر َيطـاى ثَيـدراوة مةمسوحـة لـة بـةينث             

نةشيان بَيت بَينـة ذَيـر ر كَيوـث جةمعيـةش نيزامـث       كؤمةَلَيك فةال،ش يةعنث شةرت نية هةموو اةوانةى كةوا
 .ايشرتاكث اييباريان دةكاتش بةآلم لة نيزامث رةاس ماىل ايختياريان دةداتَث و زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

حسـن بةتـةنها مايـةوةش اَيسـتا كـَث لةطـةَل بؤضـوونث كـاك         .كاك أيوب سةحبت كردض كةسث تـر نـةماش كـاك د   
بةر َيز لةطةَلنش كَث لةطةَل دانيةض بة زؤرينةى دةنـط   13و برايةية تكاية دةست بةرز بكاتةوةض حسن و اة.د

رةفز كراش اَيستا اةو دةقةى كة ليذنةى ياسايث لةاليةن كاك شَيروانةوة خوَيندرايةوةش بة كوردين لةاليـةن  
بةرز بكاتةوةش كَث لةطةَل نيةض بـة  كاك جالل خوَيندرايةوةش دةيةينة دةنطدانةوةش كَث لةطةَلةض تكاية دةست 

 .تكايةش ليذنةى زراعة كةرةمكةن 3كؤى دةنط ثةسةند كراش بؤ ماددةى 
 :امحد ابراهيم علث.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .بةردةوام  لةسةر خوَيندنةوةى ماددةكان بةعةرةبث

 
 الفصل الثان 

 االختصااات والصالايات
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 :املادة الثالثة
 :الوزير: اواًل
هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول ع  اعماهلا و وجيه سياستها واالشاراف والرقاباة عليهاا و صادر عناه       -1

و نفت باشرافه مجيع القرارات واالوامر والتعليمات يف كل ماله عالقة  هام الاوزارة و شاكيال ها وااالايا ها     
وفاق ااكاام القاانون ويكاون مساؤواًل اماام  لاس الاوزرا           وسائر شؤونها الفنية واملالية واالدارية والتنييمية

بأعتبار  عاوًا متاامنًا فيه وله ختويل بعض م  االايا ه اىل وكيل  الوزارة او املدرا  العامر او م  يارا   
 .مناسبًا يف الوزارة

لايم او خارجاه   للوزير التعاقد مع االشخاص الطبيعية او املعنوية م  ذوي اخلاربة واالختصااص داخال االق    -0
للقيام باملهام الت  وكل اليهم وللمدة الت يراها مناسبة بعد استحصال موافقة  لس الوزرا  وحتدد اقوقهم 

 .وواجبا هم م  قبل الوزير وفقًا للقوانر والتعليمات املعمول بها
وارد املائياة، نارساان املهاام    للوزارة وكيالن،  أو وكيال الوزارة، وكيل للشؤون الزراعية ووكيل لشاؤون املا  : ثانيًا

املوكلة هلما م  الوزير ويساعدانه يف ادارة شؤون الوزارة، علاى ان يكوناا اااالر علاى شاهادة جامعياة اولياة        
 .وم  ذوي اخلربة واالختصاص

اليزيد عددهم ع  اربعة وان يكونوا م  هلاة شاهادة جامعياة اولياة و لكال واااد مانهم        : املستشارون: ثالثًا
 .ممارسة يف اادى اختصااات واعمال الوزارة االساسيةخربة و

 :اجمللس االستشاري للوزارة ويتألف م : رابعًا
 .الوزير -1
 .وكيال الوزارة -0
 .املستشارون يف الوزارة -3
 .املدرا  العامر يف الوزارة -4
 .رئيس احتاد الفالار يف االقليم -5
 .ى ذات العالقة او خربا  م  خارج الوزارة عند الارورةللوزير استاافة ممثلر ع  الوزارات االخر -6
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكةن ليذنةى زراعةش كاك جالل فةرموو
 :عثمانبةر َيز جالب علث عبداهلل 
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

خبوَيندرَيتـةوةش   خوشك و برايان كورديةكةى كة لة اةسَليدا هاتووة بةر استث وةرطَير انةكـةى هـث اـةوة نيـة    
بةآلم اَيمة لة ليذنةى كشتوكاَل ضاكمان كردووةش اةطةر ر َيطةمان ثَث بدةن جةنابث سـةرؤكث ثةرلـةمان  بـة    

 :كورديةكةى ضاكمان كردووة اةوة خبوَينينةوة
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 بةشي دووةم

 ثسثؤر ي و دةسةاَلتةكان
 :ماددةي سَييةم

 :وةزير: يةكةم
ــةمي وةزارةتةكةيــ   -1 ــي يةك ــر بةرثرس ــةتةكةي و    وةزي ــتةكردني سياس ــاني و ااراس ــة كارةك ــة ل ةوش بةرثرس

سةرثةرشا كردن و ضاودَيري كردنيانش هةموو بر يارو فةرمان و رَينماييةك كة ثةيوةنـديي بـة ايشـةكانث    
وةزارةتةكــةو ثَيكهاتــةكان و دةســةاَلتةكان و كاروبــاري ديكــةي هونــةري ودارايــي و ايــدارى و رَيكخســتنةوة    

وةزيــرةوة دةردةضــَيت و خــؤي سةرثةرشــتيان دةكــاتش بــةثَيي حوكمــةكاني ياســاش وةزيــر    هــةبَيتش لةاليــةن 
بةرامبةر بة اةجنومةني وةزيران بةرثرسةش ضونكة خؤشي اةندامَيكي اةجنومةنةكةيةش دةتوانَث بةشَيك لة 
ــة      ــدار لـ ــةنث ثةيوةنديـ ــان بةاليـ ــتيةكانش يـ ــةرة طشـ ــةو بةر َيوةبـ ــةردوو بريكارةكـ ــة هـ ــةاَلتةكاني بداتـ  دةسـ

 .وةزارةتةكةدا
وةزير بؤي هةية لةطةَل كةساني سروشاش يان مةعنةوي لة خاوةن اةزموون و ثسثؤر انش لـةناو هـةرَيم    -0 

و لة دةرةوةي هةرَيميشدا طرَيبةست بكاتش بؤ اةوةي ضةند كارَيك كة ثَييان دةسثَيردرَيتش لةماوةيةكدا كـة  
وةرطرتين رةزامةنـديي اةجنومـةني وةزيـران وش ديـار     خؤي بة طوجناوي دةزانَيت تةواو بكةنش اةمةش دواي 

 .كردني مافةكانيان و اةركةكانيان بة ثَيث ياسا و ر َينماييةكان
وةزارةت دوو بريكاري هةيةش بريكارَيك بؤ كاروباري كشتوكاَل وش بريكارَيك بؤ كاروباري سامانث اـاوش  : دووةم

بةر َيوةبردني كاروباري وةزارةتةكةشـدا ياريـدةي دةدةنش    اةو كارانة دةكةن كة وةزير ثَييان دةسثَيرَيت و لة
اةو دوو بريكارة ثَيويستة بر وانامةي سةرةتايي زانكؤيان بةدةست هَينـا بَيـت و خـاوةن اـةزموون و ثسـثؤر       

 .بن
لة ضوار تَي ثةر  ناكةنش ثَيويستيشة هـةَلطري بر وانامـةي سـةرةتايي زانكـؤ بـن وش  هـةر       : راوَيذكاران: سَييةم

 .ةكةشيان لة ثسثؤريةك و ايشَيكي سةرةكيي وةزارةتةكةدا اةزموون و ثسثؤر يان هةبَيتي
 :اةجنومةني راوَيذكاري وةزارةتش لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت: ضوارةم

 .وةزير -1
 .هةردوو بريكاري وةزارةتةكة -0
 .راوَيذكاراني وةزارةت -3
 .بةر َيوةبةرة طشتيةكاني وةزارةت -4
 .كَيتيي جوتياران لة هةرَيمداسةرؤكي ية -5
ــة دةرةوةي        -6 ــارةزايان لـ ــان شـ ــدارةكان و يـ ــة ثةيوةنديـ ــة وةزارةتـ ــةراني دي لـ ــة نوَينـ ــؤي هةيـ ــر بـ وةزيـ

 .وةزارةتةكةداش لةكاتي ثَيويستدا بؤ اةجنومةنةكة بانطهَيشت بكات
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيستا رةاث ليذنة ياسايثض كاك شَيروان فةرموو
 :شَيروان ناصح حةيدةرى بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
عنـوانث فةســَلةكة ايختســاا و  / اَيمـة لةطــةَل دةقــث ماددةكـةينش بــةآلم هةنــدَيك تَيبينيمـان هةيــةش يةكــةم   

ــان اةوةيــةش      ــة اَيمــة ايقرتامح ــة ناوةر ؤكةكــةى تةشــكيالتث وةزارةتــةش بؤي ــةما اةطــةر دَيي ســةآلحياتش بةين
آلحيات لةوو بكرَيتش اةو عينوانةش لة زمنث فةسـَلث دووش تةشـكيالتث وزارة بَيتـة    ايختساا و سة/ اةوةَلةن

ــا ــةم  جَيط ــاَلث يةك ــاددةي  ىش اةمــة خ ــة م ــان هةي ــاَلي دووةمم ــةر  ( 4)و ( 3)خ ــَيكيان تةشــكيالتةش اةط هةرس
حيـدش  تةشكيال ان هَينا اَيرةش دةبـَي بـة تةسةلسـولي هـةرةمي بَيينـة خـوارَيش لـة وةزيـرةوة هـةتا اـاخري وا          

اــةوةي اَيمــة تةماشــاي دةكــةينش مةســةلةن وةزيــر هــاتووةش دواي اــةو وةكيــل وةزيــر هــاتووةش ثاشــان ضــؤتة 
مةكتةبي وةزير و هاتؤتةوة خوارَي بؤ مةكتةبي وةكيل وةزيرش ثَيمان وابوو اةوة باشـرتة كـة وةزيـرش ثاشـان     

ةكـيلنش ثاشـان موستةشـارينش    مةكتةبي وةزيرش اـةو سـتافةي عايـدي وةزيـرنش ثاشـان اـةو سـتافةي عايـدي و        
ــتا    (ماادرا  عااامر)دوايــي  ــت اَيمــة مةجليســةكةي تةشــكيل بكــةينش هَيش ش اينيــا مــةجليسش ضــونكة ناكرَي

اَيمة تةشكيالتةكة تةواو دةكـةينش اينيـا مةجليسـةكة دَيتـة اـاراوةش      ( أاواًل)تةشكيال ان تةواو نةكردييةش 
يريــاتي عاممــان نةكردييــة تــاوةكو اَيســتاش تــةنها بــة   اــاخري موالحــةزةمشان اةوةيــةش اَيمــة دةســتكاري مود 

املديرياة العاماة   )نيسبةت يةك موديريةي عاممةش كة اةطةر وةَلةت نـةمبش موديريـةي عاممـةي حةفتةمـةش     
مان ايزافة كردييةش اةو فةقةرةي كة خاصة بة (مراع )نةهاتييةش ناوي ( مراع )ش ناوي (للبستنة و الغابات

مانة بة موديريةتش اةوةش بة ر ةزامةندي هةردوو لَيذنة و جـةنابي وةزيـر بـووةش    خةدةماتي زراعيش كردوو
للوزير التعاقد مع األشخاص الطبيعية و : )جطة لةوة خاَلي اةخرييشم اةوةيةش كة لة زميين ماددة سَيش دةَلَي

 .سوثاااةوة بةر اسا ثَيمان باشة ببَيتة ماددةيةك لة زميين اةحكامي خيتاميش زؤر  ،(املعنوية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيذنةي هاوبةشش لَيذنةي ياساييش كة دةَلَي لةطـةَل دةقـي ماددةكـةينش دوايـي تـةوريي تَيـدابَيش اةطـةر يـةك         
 .وشةي تةوريي تَيدا بَيش مةعناي اةوةية لةطةَل دةقي ماددةكة ن ش كةرةمكة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كة دةَلَيم دةقي ماددةكـةش مةبةسـتم لةطـةَل تةشـكيالتةكةينة اَيمـةش بـةَلان تةسةلسـولةكة بـةو شـكلة بَيـتش           

 .مةبةستم اةوةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش جةنابي وةزيرش كةرةمكة
 :وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو/ بةر َيز حيل سليمان حيدر
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من موقتـةنيعيم بـة قـةراري لَيذنـةي قـانونيش بةر اسـا تَيكـةَلاوةش ببَيتـة تةشـكيالتش بةر اسـا مـن لةطـةَل             
ــَين        ــت تةشــكيالت ث ــؤي دةبَي ــونكة خ ــانش ض ــانوني وتي ــةي ق ــَيروانش لَيذن ــاك ش ــةنابي ك ــةوةي ج ــة ا اةوةم

 .ايختيباصات بَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزانةي دةيانةوَي قسة بكةنض كةرةمكةسوثااش بةر َيزان اَيستا اةو بة
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةطةر ثَيتان باشـة لةبـةر مةسـاايلي ثرؤتؤكـؤليش ماددةكـة خبوَينينـةوةش بـةَلام ثـَين اـةوةي بيخوَينينـةوةش           

ةطــةر ر َيطــةمان ثــَي دةدةيش  دةبــَي مةســةلةي لــةوووي عينوانةكــة و دةجمــي ماددةكــة بدرَيتــة تةصــويتش ا  
 .تةشكيالتةكة بة تةسةلسول دةخوَينينةوةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةمكةن فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ( شكيالت الوزارة)

- : تكون الوزارة م  التشكيالت اال ية
 :الوزير: أوال 

ى للوزارة واملسؤول ع  اعماهلا و وجيه سياستها واالشراف والرقابة عليها و صدر عنه و نفت هو الرئيس االعل
باشرافه مجيع القرارات واالوامر والتعليمات يف كل ما له عالقة  هام الوزارة و شكيال ها واالايا ها وسائر 

ؤوال امام  لس الوزرا  باعتبار  شؤونها الفنية واملالية واالدارية والتنيمية وفق ااكام القانون ويكون مس
عاوا متاامنا فيه وله ختويل بعض م  االايا ه اىل اي م  وكيل  الوزارة او املدرا  العامر او م  يرا  

 .مناسبًا يف الوزارة
 :و كيل   الوزارة : ثانيا

 : وكيل الوزارة للشؤون الزراعية( أ)
ى شؤونها اخلااة بالزراعة، ونار  املهام املوكلة له م  يساعد الوزير يف  نفيت سياسة الوزراة واالشراف عل

قبل الوزير يف ادارة شؤون الوزارة على ان يكون ااااًل على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة 
 .واالختصاص ملدة ال قل ع  عشر سنوات

 : وكيل الوزراة لشؤون املوارد املائية( ب)
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اف على شؤونها اخلااة باملوارد املائية ونار  املهام املوكلة له م  قبل يساعد الوزير يف  وجيه الوزارة واالشر
الوزير يف ادارة شؤون الوزارة على ان يكون ااااًل على شهادة جامعية أولية وم  ذوي اخلربة واالختصاص 

 .ملدة ال قل ع  عشر سنوات
 : مكتر الوزير: ثالثا

جامعية اولية وم  ذوي اخلربة والكفا ة ويعاونه  يراسه ويدير  موىف بدرجة مدير ااال على شهادة 
 .عدد م  املوىفر

 : مكتيب وكيل  الوزارة: رابعا 
 .يدار كل مكتر م  قبل موىف بدرجة مدير ااال على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد م  املوىفر

 :املستشارون: خامسا
ية االولية ولكل وااد منهم خربة وممارسة يف اليزيد عددهم ع  اربعة وان يكونوا م  هلة الشهادة اجلامع

 .اادى اختصااات واعمال الوزارة
 :املديريات العامة: سادسا

- : ر بط بالوزارة املديريات اآل ية

ختتص بالشؤون االدارية واملالية يف ديوان الوزارة و شرف على  شكيالت الوزارة : املديرية العامة للديوان: اواًل
اختصااها، و يرأسها ويديرها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي و تابع اعماهلا ضم  

 .اخلربة واالختصاص

ختتص بتهيية مستلزمات مشاريع السدود الكبرية و الصغرية : املديرية العامة للسدود واخلزانات املائية: ثانيًا
ا  يرأسها ويديرها مدير عام ااال و نفيتها واشرافها و شغيل وايانة منشأ ها و نييم وخزن واطالق املي

 .على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واالختصاص
ختتص بتطبيق قوانر االراض  املعمولة يف االقليم و نييم و وفري : املديرية العامة لالراض  الزراعية: ثالثًا

معية اولية وم  ذوي اخلربة االراض  لالستثمارات واملشاريع الزراعية يرأسها مدير عام ااال على شهادة جا
 .واالختصاص

يرأ  كل منها ويديرها مدير عام ااال : طرمياناملديرية العامة للزراعة يف حمافيات االقليم وادارة : رابعًا
على شهادة جامعية اولية اختصااية وم  ذوي اخلربة لتول  االشراف على  نفيت املشاريع الزراعية يف 

 .ت وفرو  الزراعة يف ادود كل حمافيةاحملافية و ر بط بها مديريا

ختتص بوضع اخلطط االعتيادية واالسرتا يجية واالستثمارية : املديرية العامة للتخطيط واملتابعة: خامسًا
واعداد التصاميم للمشاريع اهلندسية ومتابعة  نفيت اخلطط والعمل على ضبط االاصا  والقوى العاملة 

بعة مهمات مديرية اخلدمات الزراعية يف الوزارات واحملافيات، ويرأسها والنيم املعلوما ية واالشراف ومتا
 .ويديرها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واالختصاص
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مهامها اجرا  االحباث الزراعية واملائية وارشاد الفالار : املديرية العامة للبحوث واالرشاد الزراع : سادسًا
وث اىل اقول الفالار، يرأسها ويديرها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ونقل نتائج البح

 .ذوي اخلربة واالختصاص

ختتص بشؤون الغابات الطبيعية واالاطناعية والبستنة : املديرية العامة للبستنة والغابات واملراع : سابعًا
 .ولية وم  ذوي اخلربة واالختصاصواملراع  يرأسها ويديرها مدير عام ااال على شهادة جامعية ا

ختتص بالثروة اظيوانية والدواج  واالواط والطر : املديرية العامة للثروة اظيوانية والبيطرة: ثامنًا
 .البيطري، يرأسها ويديرها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واالختصاص

ختتص باالشاراف علاى  نفيات مشااريع املياا  الساطحية واجلوفياة منهاا          :املديرية العامة للموارد املائية:  اسعًا
مشاريع الري و قييم اخلزانات اجلوفية وافر اآلبار و وفري امليا  الغراض متعددة، يرأسها ويديرها مدير عام 

 .ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واالختصاص

 :لف م اجمللس اإلستشاري للوزارة، و يَتا: عاشرًا
 الوزير: أواًل

 وكيال الوزارة: ثانيًا
 املستشارون يف الوزارة: ثالثًا
 املدرا  العامر يف الوزارة: رابعًا

 رئيس إحتاد الفالار يف اإلقليم: خامسًا
 .للوزير إستاافة ممثلر ع  الوزارات األخرى ذات العالقة أو خربا  م  خارج الوزارة عند الارورة: سادسًا

 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
 .بةر َيزان اَيستا اةو بةر َيزانةي دةيانةوَي موداخةلة بكةنض كةرةمكةش فةرموو

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا اةوةي كة خوَيندرايةوةش اةصلي ثرؤذةكة لةطةَل موقتـةرةحي لَيذنـةي هاوبـةشش دوو شـا جيـاوازةش      
ريان تَيدا كردووةش اَيمة كة قسة دةكةينش لةسةر كاميان قسة بكةينض لةسةر اةصلي ثرؤذةكةش طؤر انكاري زؤ

 .لةسةر اةو ماددةيةي كة هةموويان دةمج كردووةش كؤمةَلَيكيان داناوة و كة لةالي اَيمة هةر نية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـة جـةنابت كامـةيانت ثـَي باشـةض ر ةاـي       سوثااش اةوة موقتةرةحي لَيذنةي هاوبةشةش لةسةر اةصـلي ماددة 
خؤت دةدةيش حةز دةكـةي تةايـدي اـةوان دةكـةيش تةصـليحي دةكـةيش لةسـةر اةصـلي ماددةكـة موناقةشـة           
دةكةيش وةك هةموو ثرؤذةكاني ثَين اَيستا كة كردمانش اَيسـتا اـةو بةر َيزانـةي دةيانـةوَي ناويـان بنووسـنش       

عمر عبدالعزيزش اارام قادرش دَلشـاد شـهابش ثـةميان عزالـدينش حسـن       اةو بةر َيزانةي كة دةيانةوَي قسة بكةنش
ش صـبا، بيـت اهللش نةسـرين حـالش     عثماان حممدش محة سعيدش بةيان أمحدش شيان أمحدش اةظ  عمرش سيوةيل 
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 فاضال شيالن عبداابارش عمر عبـدالرمحنش عمـر هـةوراميش قـادر حسـنش ثـةميان عبـدالكريمش كـةا مـاوةض          
 .زدار عمر عبدالعزيز كةرةمكةحسنش اَيستا ر َي

 :بها الدي  بةر َيز عمر عبدالعزيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـة  : ر استة من ايختيباصم اةو مةجالة نيةش بةَلام دووش سـَي تَيبـيين فـةرمي و لووـةويم هةيـةش يـةكَيكيان      
يي دةكـةمش كـة اـةو دوو    نيسبةت تَيبينية فةرميةكةش ثشتطريي اةو بؤضوونةي كاك شَيروان و لَيذنـةي ياسـا  

فةصلة فيعلةن يةك شتة جياكراوةتةوةش بؤ منوونة لة تةشكيالتي وةزارة اةطةر بـةو ثَييـة بـَيش لـة فةصـلي      
دووةمدا باسي وةزير و وةكيل و اةوانةي تَيدا نيةش كة اةوة لة صوَليب تةشـكيالتةكةيةش ثَيشـنياري اـةوةش    

بكرَيت بة (  شكيالت الوزارة و اإلختصااات)ش يان (ختصااات شكيل الوزارة و اإل)دةكةم بةو عينوانةي بَي 
وابـزا  طرنطـة اـةوةيان دوانـزة جـار      : يةك فةصلش بـةو شـَيوةيةي كـاك شـَيروان فـةرموويش تَيبـيين دووةم      

ش دوانـزة جـار لـةو فةصـلة دووبـارة بؤتـةوةش مـن ثَيشـنيار         ...(يرأسها مدير عام ااال على شاهادة )ر ةستةي 
 :وانة الببةينش بةندَيك ايزافة بكةن لةو ماددةيةش بةو شَيوةيةي خوارةوةدةكةمش هةموو اة

ياارأ  كاال مديريااة ماا  املااديريات ماادير عااام ااااال علااى شااهادة جامعيااة أوليااة و ماا  ذوي اخلااربة و         )
ش يةك دَيرةش ضونكة دوانزة دَير و نيومان بؤ دةطةر َيتةوة لةو هينة كة هةمووشي هةر تيكرارةش (اإلختصاص

ش مـن تَييناطـةمش يـان اـةو دةسـتةواذةيةم نةبيسـتووةش اةطـةر بؤمـان         (اخلطاط اإلعتيادياة  )ندي ثَينيدا لة بة
( خطااط ساارتا يج )لـة كــةنار  ( خطااط إعتيااادي)تـةوزيح بكــات جــةنابي وةزيـرش يــان لَيذنــةي تايبة ةنـدش    

ــيَ      ــة دةَل ــةينش ك ــاكي بك ــة ض ــةكانينش طرنط ــة لووةويي ــبةت هةَل ــيةض بةنيس ــةكانيان ض األشااخاص ) جياوازيي
األشااخاص )ش بكرَيـــتة (األشااخاص الطبيعيااة و املعنويااة)ش (3)لــة مــاددةي ( 0)بةنــدي ( الطبيعيااة و املعنويااة
اجمللاس اإلعتياادي   : رابعااً )ش اةو لة ر ووي زمانةواني اةوانةيةش هـةر لـة هـةمان مـاددة     (الطبيعير واملعنوير

املستشاارون يف  )نـةك  ( املستشااري  يف الاوزارة  )ش (الاوزارة  وكيال)نةك ( للوزارة يَتألف م  الوزير، وكيل  الوزير
دةبَي ضاك بكرَيت لةوَيش زؤر ( 3)و ( 0)خؤي دروستة لةوَيش اةو دوو خاَلي ( املدرا  العامر)ش وةكو (الوزارة

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

 .سوثااش ر َيزدار اارامش كةرةمكة
 (:اارام)بةر َيز أيوب نعمت قادر 

 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
ــة        ــةم ك ــنيار دةك ــذكاري وةزارةتش ثَيش ــةني ر اوَي ــة اةجنوم ــةبارةت ب ــةوين س ــةش ا ــنيارم هةي ــةك ثَيش ــن ي م
ر اوَيذكارييةكة البدرَيش ضونكة اةو اةجنومةنة بة ثَيي اةو كةسانةي كة دةيطرَيتةوةش اةجنومةني بر ياردانة 

يرةكــةي و كؤمــةَلَيك لــة بةر َيوةبــةرة طشــتييةكاني تَيدايــةش نــةك ر اوَيــذكاريش كــة وةزيــرة و دوو وةكيــل وةز
هةروةك ضؤن دوَييَن لة وةزارةتي دارايي بامسان كردش دةتوانَي بكرَي بة اةجنومةني وةزارةتش بؤ اةوةي كـة  
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هاوكاربن لةطةَل جةنابي وةزير بـؤ دةركردنـي بر يارةكـانش خـاَلي شةشـةم ضـاك بكـرَيش كـة اـةوين اةوةيـة           
ر بانط دةكاتش كؤمةَلَيك ثسثؤري تر كة وةزير بؤي هةية كؤمةَلَيك ثسثؤر ي تـر بـانط بكـات بـؤ     خةَلكاني ت

 .اةو اةجنومةنةش بةَلام ماَ دةنطدانيان نةبَيتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار دَلشادش كةرةمكة
 
 

 :بةر َيز دَلشاد شهاب حاجي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةسةر اةوَلاتة لووةويةكاندا نةضوومةش اةطةر نـا تَيبـيين زؤرنش اـةوةي مـن تَيبينـيم لةسـةري هةيـةش         من
نازا  لةكوَيي ماددةكةدا دةكرَيت موعالةجةي بؤ بكرَيتض جةنابتان دةزانن كة اةو وةزارةتة لة دةجمي دوو 

لةو وةزارةتانة كؤمةَلَيك تةشكيالت و وةزارةتش ياخود لة ايلغاي دوو وةزارةت ثَيكدَيتش تةبيعي هةر يةكَيك 
كؤمــةَلَيك دةرةجــاتي تايبــةت و كؤمــةَلَيك موستةشــار و هــةموو اــةو دةرةجاتانــةي تَيــدا هــةنش كــة ر ةنطــة    
بةشَيكي تيكرار بَيتةوةش هـةروةها بـة نيسـبةت هةنـدَيك لـة وةزارةتـةكاني تـرينش بـةَلام اـةوةي كـة اَيسـتا            

ةتةية و تةشكيلي وةزارةتَيكي نوَييـةش ضـؤن اَيمـة بتـوان  شـتَيكي وا      جَيطاي بةحسةش دةجمي اةو دوو وةزار
بكةينش بؤ اةوةي كة سوود لة تواناكاني اةو خةَلكة وةربطريَيش بة تايبةتين ثلة تايبةتيـةكانش هـةرجارَيكي   

ــةين    ــي بك ــان دةجم ــَينينةوةش ي ــاخود وةزارةتَيــك هةَلبوةش ــَين ش ي ش اَيمــة وةك كابينةيــةكي وةزاري هةَلبوةش
كؤمةَلَيك ثلةي تايبةت تةقاعود بنب و كؤمةَلَيك ثلةي تايبـةتي تـر ايسـتيحداا بكـرَينش اةطـةر وا بكرَيـت       
مومك  بَيت برادةراني لَيذنةي قانوني صياوةيةكي بؤ بدؤزنةوةش كةوا وةزارةتي نوَي ايلزام بكرَيت سـوود  

سـوودي لـَي وةربطـريَيش لـة دةرةجاتـةكان      لةو ثلة و لةو ميالكاتانةي كةوا ثَيشـرت لـة هـةردوو وةزارةت هـةن     
مةبةستم اةوةيةش اةطةر نا من دةزا  لة كؤتايي ياساكةدا هاتووةش كةوا سوود لة هةموو شـتةكان وةربطـرنش   
مــن مةبةســتم لــة دةرةجــاتي تازةيــةش بــة تايبــةتي لــة بةر َيوةبــةرة طشــتيةكانش لــة ر اوَيــذكارةكانش تةنانــةت   

ةكتةبي وةزيريشي لَي ثَيك دَيتش كـة هةريةكـة كؤمـةَلَيك ثلـةي تايبـةت و      اةوانةي كة مةكتةبي وةكيل و م
ــةو         ــة و ل ــةو ثل ــوود ل ــةداتش س ــدا ر وون ــة هةيكةليةكان ــةزةوووم ل ــيرت ت ــةوةي ض ــؤ ا ــةش ب ــازةي تَيداي ــةي ت ثل

 .دةرةجاتانةي كة اَيستا لة هةيكةلي وةزارةتدا هةن وةربطريَيش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زدار ثةميانش كةرةمكةسوثااش ر َي
 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لـة بر طـةي ضـواري مـاددةي سـَي داش كـة بـاا لـة         : من سةرةتا تَيبينيةكا  لةسـةر اةصـلي ثرؤذةكـةش دةَلـَيم    
ش واتــا لــة مةجليسـي ايستيشــاري وةزارةتةكــة دةكــاتش كـة اــةوة مةجليســَيكي ايستيشــاري وةزارةتةكـة دةبــيَ   

اةوانة ثَيك دَيت كة وةزاايوي دةوَلةت تةشغيل دةكـةنش مـوةزةَ دةوَلـةنش بـةَلام لـة بر طـةي ثَينيـي اـةوةدا         
هـاتووةش ســةرؤكي يــةكَيا جووتيــاران لــة هةرَيمــداش اــةوة لَيــرة بةر اســا بــؤ خــؤي جَيــي ثرســيارةش بــؤ كــة  

اةطـةر طرنطـي هةيـةش ر ةاـي اـةو سـةرؤكي        صيوةيةكي حكومي نية لَيرة داخل كراوةض اةندامي مةجليسـةش 
يــةكَيا جوتيارانــةش بــؤ لــة هــةمان كاتــداض ضــونكة اَيمــة بريمــان نةضــَي وةزارةتةكــة وةزارةتــي كشــتوكاَل و  
سةرضاوةكاني اـاوةش بـؤ منوونـة سـةرؤكي ر َيكخـراوي جيؤلؤجيـاني كوردسـتانش يـان اةنـدازياران لـة هـةمان            

ستةوجوديان هةبَيتش سةبارةت بة ثَيشنيارةكةيش يان موقتةرةحةكةي مةجليسدا بووني نةبَيتش اةطةر ثَيوي
لَيذنةي هاوبةشينش هةر سةبارةت بة دةمج كردني اةو خاَلةش كة ر َيزبةندييان كردووةش من ثرسـيار دةكـةم   
كة اةو وةزارةتانةش لةبةر اةوةي بةر َيوةبةرة طشتيةكان هاتؤتة بةر بـاا كـردنش ذمارةيـةكي يـةكيار زؤرنش     

كاتَيكدا كة دةكرَيت اةوانة هةندَيكيان بنب بة بةر َيوةبةريةتيش لة بةر ةَيوةبةريةتة طشتيةكان كة دانراونش  لة
ــرة لــةو موقتةرةحــةدا كــة دواتــرين لــة مــاددةي ضــواري اةصــلي ثرؤذةكــةدا هةيــةش      بــؤ منوونــةش اَيمــة لَي

ــزان ش ا       ــة دةي ــة اَيم ــةوةي ك ــةش ا ــداوةكان هةي ــا بةن ــةرَيا طش ــتكردني    بةر َيوةب ــدا دروس ــة عرياق ــتا ل َيس
ــازي       ــة ني ــين ب ــاوي عرياق ــي سةرضــاوةكاني ا ــرييةش وةزارةت ــةزةش حةص ــي مةرك ــة ايختيباص ــداوةكان ل بةن

بةنـداوة دةكةوَيتـة هـةرَيمي كوردسـتانةوةش     ( 30)بةنداون لة عرياقداش كة بةشَيكي اةو ( 30)دروستكردني 
ــيا    ــغيل و ص ــةتا تةش ــاكانينش ه ــايي و ياس ــي ر َينم ــة ثَي ــتؤي  ب ــةوة اةس ــان دةكةوَيت ــداوةكانين ديس نةي بةن

مةركةزش كةواتة لَيرة دةكرَيت ثرسيارَيك بكةين جةنابي وةزير وةَلامي بؤي هةبَيش اايـا اـةو بةر َيوةبـةرَيا    
طشا سدودة كة ايختيباصةكةي هةمووي بضَيتةوة مةركـةزش ايشـي ضـي دةبَيـتض اةطـةر بـة تـةنها ايشـي         

بةر َيوةبةرايةتي طشتية بكرَي بة بةر َيوةبةرايةتيش بةشـَيك لـة بةر َيوةبةرايـةتي     موراقةبةيةش باشرت نية اةو
طشــا ديــواني وةزارةتش كــة دةتــوانَي ر ةقابــة و ضــاودَيري اــةو كارانــة بكــات كــة ناوةنــد دةيكــةنش هــةروةها  

وةش دةكـرَي  بةر َيوةبةرايةتيةكاني ترينش بؤ منوونة بةر َيوةبةرايةتي طشـا وـوا و اريشـادي زراعـيش اـة     
بةر َيوةبةرايةتيــةك هــةبَي ديســانةوة لــة بةر َيوةبةرايــةتي طشــا ديــوان داش يــاخود لــة بةرٍَِيوةبةرايــةتي          
تةختيتــداش هــةروةها بةر َيوةبةرايــةتي طشــا بةســتةنة و وابــاتش اــةوة بــؤ بةر َيوةبةرايةتيــةك نــةبَيت لــة    

ــة    ــة اَيم ــرَي بةوان ــة دةك ــتوكاَلداض ك ــا كش ــةتي طش ــةم    بةرَيوةبةراي ــتيةكان ك ــة طش ــارةي بةر َيوةبةرايةتي ذم
ــةو هــةموو       ــَي بةســةر ا ــة دابــةش ب ــَي لــةوةي ك ــرت دةب ــين ثــوخترت و باش بكةينــةوةش هــةم اــةركي وةزارةت

 .بةر َيوةبةرايةتيانةش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار حسن حممدش كةرةمكة
 :بةر َيز حسن حممد سوورة

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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ديارة من لةطةَل اةو تةصنيوة تازةي لَيذنةي ياساييمةش ضونكة ثَيكهاتـةكاني وةزارةت بـة وةزيـرةوة دةسـت     
ثَي دةكاتش بؤ وةكيل وةزيرش بؤ هةيئةي ايداراتش بة نيسبةت ايداراتي وةزارةتي زراعةش لةسةر ض اةساسَيك 

َيي دةطوترَي قيتاعي ايـداري عـامش كـة ضـةند     دروست دةبَيض حةقيقةت ضوار اةساسي هةيةش اةساسَيكيان ث
دااريةيةك لة خؤي دةطرَيش بةَلام اةوةي كة لَيرة ايشارةي ثَيدراوة دوو دااريةيةش كة ايهتيمام بـة سياسـةتي   

: تةرشيق بدرَيش بة نيسبةت وةزارات لة جَيي خؤيـةتيش كـة كـةمرتين موديريـةي عاممـة هةَلبـذَيرَيش دووةم      
ديوانش موديريةي عاممةي تةختيت هةَلبـذَيردراوةش بـةَلام ثـَيم سـةيرة لَيـرة هـيض        لَيرة موديريةي عاممةي

ايشارةتَيك بة موديريةي عاممةي شئووني قانوني نةدراوةش كة جوزاَيكي طرنطة لة مةساايلي ايدارةي عامش 
مـن دوو   قيتاعَيكي ترش قيتاعي تةمنيةي زراعيةش كة اةوين ضةند بةشـَيك لـة خـؤي دةطـرَيش بـةَلام بـةالي      

بةشيان زؤر موهيمنش كـة قيتـاعي سـاماني اـاذةَلي و سـاماني ر ووةكييـةش لـة نـاو ايـدارات دا باسـي ايـدارةي            
ساماني ااذةَلي كراوةش بةَلام باسي ايدارةي ساماني ر ووةكي نـةكراوةش كـة اـةوة تـةبيعي اـةوين بؤخـؤي بـة        

راعييةش كة اةو قيتاعة بـاا لـة ويقايـةي    تةصةوري من لَيرة نةقبَيكةش قيتاعَيكي تر قيتاعي خةدةماتي ز
سةروةي زراعي دةكاتش كة اةوين لَيرة ايشارةت بة موديرية عاممةي ويقايةي حةيواني دراوةش بةَلام هـيض  

قطاا   )يـةش  (الاري )ايشارةتَيك بة مةسةلةي ويقايةي نةباتي نةدراوةش هةروةها قيتاعي ضوارةمينش قيتاعي 
دااريةكان لةو قيتاعة هةَلبذَيردراوةش هةندَيك دةوااريين بةر اسـا تَيكـةَل    ش كة زؤربةي(...الري و اإلاالح 

كـراوة بـةيين قيتــاعي ر ةي و قيتـاعي زراعــيش بـؤ منوونـة لَيــرة ايشـارةت دراوة كــة بةر َيوةبةرايـةتي طشــا        
يش بةَلام دارستان و بَيستان و خزمةتي كشتوكاَليش خزمةتي كشتوكاَلي دةضَيتة بابي قيتاعي خةدةماتي زراع

ساماني دارستان و بَيستانين دةضَيتة تةمنيةي زراعـيش يـةعين تَيكـةَلَيك لـة تةشـكيلةي قيتاعـةكان كـراوةش        
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار محة سعيدش كةرةمكة
 :بةر َيز محة سعيد محة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماددةية بضَيتة زميين تةشكيالتي وةزارةتةوةش واتا فةصـلي دوو و فةصـلي    من ثشتطريي اةوة دةكةم كة اةو

بةر اسـا ثَيناسـةي   : سَي بنب بة يةك فةصلش بةو تةسةلسـولةي كـة بـاا كـراوةش اـةوة خاَلَيـكش خـاَلَيكي تـر        
( ألعلاى هو الارئيس ا ) اةوثَيناسةيةي كة بؤ وةزير كراوةش زؤر دوور و درَيذةش كورت بكرَيتةوة لة دوودَيرداش 

اةوةندة كافييـةش خـاَلَيكي تـرش بةر اسـا ثشـتطريي      ( ويكون مسؤواًل أمام  لس الوزرا )و ( مهام الوزارة)هةتا 
ش اةوانـةش خيـربة كـةم بكرَيتـةوة لـة      (ذوي اإلختصااص )اةو ثَيشنيارةي مامؤستا عمر دةكةمش كة اةو هةموو 

ش مةجليسـي  ( لاس الاوزرا   )مان كرد بة (اإلستشاري لس )اَيمة لة ماددةي يةكدا : يةك دَيرداش خاَلَيكي تر
ايستيشاريةكةمان البردش كةواتة دةبَي البربَيش ثشـتطريي اـةو ثَيشـنيارةي كـاك اـارام دةكـةمش ثشـتطريي اـةو         

ش جـا بةر اسـا اـةو ر ايـةش كـة      (ليس هلام ااق التصاوي    )ر ايةش دةكةم كة ايستيزافةي اةو كةسانة بكرَي 
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لة شةشةمدا تةحبيل حاصلةش بانط دةكرَيش يةعين وةزير بؤي هةية بانطي بكـاتش  ( رئيس إحتاد الفالار)
ثشتطريي اةو ر ايةي ثةميان خان دةكةمش كـة بةر اسـا   : كةواتة لَيرة ثَيويست ناكات باا بكرَيتش خاَلَيكي تر

ــةر       ( 9) ــة اةط ــةوة زؤرةش بؤي ــة ا ــةزاتش ك ــاتي حماف ــوار موديري ــة ض ــة ل ــةش جط ــة هةي ــاتي عامم ( 9)موديري
موديرياتةكة كةم بكةينةوةش بةو شَيوةيةش موديريةي عاممـةي سـدود و خيزانـاتي مـااي دةمـج بـيَب لةطـةَل        

اةوانـة ر ةبتيـان بةيةكـةوة هةيـةش لـة خـاَلي        ،(املديرياة العاماة للماوارد املائياة و السادود     )ش بيَب بة (9)خاَلي 
املديرياة العاماة لاراضا     )شـي بـؤ بـَيش    سَييةم موديريـةي عاممـةي اـةر ازي زراعـي دةمـج بكـرَيش خـاَلي شة       

موديريـةي  : ش ثةيوةنـديان بةيةكـةوة هةيـةش هـةروةها خـاَلي شةشـةم      (الزراعية و البحوث و اإلرشاد الزراعا  
املديرياة العاماة   )وةكو طو انش اينيا دةجمي خاَلي حةوت و هةشـتش  ( 3)عاممة بؤ ووا و اريشاد بر وا بؤ 

اــةو دووانــة بةيةكــةوة ر ةبتيــان هةيــة و موناســينبش بــةو شــَيوةية ذمــارةي   ش (للبسااتنة و الثااروة اظيوانيااة
ش كة اةوة لة ر ؤتينيـات و  (6)يةوة دةبن بة (9)موديريةتة عاممةكان كةم دةبنةوة بؤ شةش موديريةتش لة 

 .لة هةندَيك ميالكات و لة هةندَي اةوانة كةم دةبَيتةوةش سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثااش ر َيزدار بةيان أمحدش كةرةمكةسو
 :بةر َيز بةيان أمحد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةز ل دةسثَيكَي ثشتطرييا ل بؤضوونا لَيذنة ياسايي دكةمش بؤ ظـَث تبـنيوا ظـَث دوماهيـا  وانـة كـرىش يـا دوَى        

يز كـرينش خــااَل ســَييَث  ااخافتنـا مــن هاتنـة كــرنش تةاكيــدا ل وان طوتنـا دكــةم يَيــت مامؤسـتا عمــر عبــدالعز    
ثَيشنيارا زَيدة كرنا  ر َييةبةريا اةز دكةمش مديرية عامة للتيهيزات الزراعيةش كو كؤنرتؤاَل جتهيزاتَيت زراعث 
بكاتنش ب ر ةايا من طةلةكا زةروريةش من نةديت شتةكَث ؤسا هةبينتش كؤنرتؤل كرنا ظان تةجهيزاتَيت زراعـث  

 . لةكا باش دزا ش زؤر سوثاال دةستَث وةزارةتَيت دابينتش خا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار شوان أمحدش كةرةمكة
 :بةر َيز شيان أمحد عبالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشةكي من ثشتطريي لة بؤضوونةكةي لَيذنةي ياسايي دةكةمش كة تَيكةَل كردني تةشكيالتةكةي بةو شَيوةي 

تَيكي زؤر باشةش ماددةي سَييةم خاَلي يةكةمش من تَيبينيم هةيـة لةسـةر نووسـينَيك بـةو     كة دايانر شتووةش ش
ش حةقةتةن من دةبينم اـةوة شـتَيكي   (وةزير بؤي هةية هةندَي لة دةسةَلاتةكاني)شَيوةيةي كة هاتووة لَيرة 

ــَي  بــؤي هةيــةش يــةعين بــ      ؤي هةيــة مــةنتيقي نيــةش هــةموو صــةالحياتةكان ر اســتة هــي وةزيــرنش كــة دةَل
نةشيداتنش كةواتة داناني دوو بريكار هةر هيض مةعنايةكي نابَيتش دةبَي اةو صةَلاحياتانة بَينة خـوارَي بـؤ   
جيهةتي تةنويزي و اةوانةش لَيرة بةو شـَيوةية دايرب َيـذينش بـةو شـَيوةية كـة هـةم تةةقديريةكـة الي وةزيـر         



 15 

دَي لـة صـةَلاحياتيش نـةك بـؤي هةيـةش هةنـدَي لـة        مبَينَيتش هةم نةوعي ايلزاميـةك تَيـدا بَيـتش وةزيـر هةنـ     
صةَلاحياتي اةو تةقديرة وةزير بَيتش ض صةالحياتَيك و ضةندي دةداتنض بةَلام كة دةَلَين بؤي هةيةش كةواتة 
بؤي هةية نةشكاتنش اةوة يةكش لة خاَلي ضوارةم بر طةي شةشةمش وةزير بؤي هةية هةندَي نوَينةراني تر لة 

مواية اةوة زيادةش بضَيتة حوكمة طشتيةكانش اةوةش دةسةَلاي وةزيرة و حاَلةتي ايستيسنااي وةزارةتةكانش ثَي
و زةروورةيــةش نــةك لــةو تةشــكيلة لَيــرة مبَينَيتــةوةش بضــَيتة حوكمــة طشــتييةكان لــة مــاددةي ثَيــنجش جَيــي    

 .خؤيةتيش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار اةظ  عمرش كةرةمكة
 :بةر َيز اةظ  عمر أمحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسةرتادا منين ثشتطريي ر ايةكةي لَيذنةي ياسايي دةكةمش ضونكة بةر اسا اةوان اةو تَيبينيانةي كة اَيمة 
هةمانبوو لةسةر اةو دوو ماددةيةش بةو ثَيشنيارةي اةوان زؤربةي زؤري ضارةسةر كراش هةروةها من لةطـةَل  

ش ضــونكة بةر اســا وةزيــر خــؤي خــاوةني قــةرار و خــاوةني دةركردنــي   (أواًل)خــاَلي دووةمــم لــة هــةَلطرتين 
اةوامرة لة وةزارةتةكةداش وابزا  اةطةر اةو خؤي خاوةني اةو اـةوامر و شـتانة بـَيش ثَيويسـت ناكـات كـةوا       

انَيك لة دةرةوةش ياخود لَيرةدا صةَلاحياتَيكي ثَي ببةخشرَي بؤ تةعاقود كردنش طرَيبةست كردن لةطةَل خةَلك
لة ناوةوةي هـةرَيمش اةطـةرين اـةوان خؤيـان زؤر بـة زةرووري دةزانـنش هةَلبةتـة جَيطـاي اَيـرة نيـةش دةبـَي            
بر واتة جَيطايةكي ترش ياخود لة اةحكامي خيتام  وةكو هةر اَيوةي بةر َيز دياريتان كردش لةوَي بَي باشرتةش 

يشاري كـة بـاا كـرا وةكـو تةشـكيلةش بـةَلام باسـي اـةوة نـةكرا اـةو           من لةطةَل اةوةدام كةوا مةجليسي ايست
مةجليسة ايستيشاريية مةهام و صةَلاحياتي تا ضةندةض ضؤنةض هةروةها بةر اسا من لةطةَل اـةوة نـيم بـؤ    
وةكيل وةزارةتةكان دياري بكرَيش كةوا هةَلطري بر وانامةي جاميعي بَيش ياخود اـةو هينانـةي كـة بـؤ اـةوان      

راوةش بَلَي  ثَيوةرانةش سةبارةت بةوةي كةوا موديريةي عاممةكان زيادنش هةَلبةتة من لةطةَل اـةوةم  دياري ك
كة وةزارةت خؤيان بةباشي دةزاننش ضونكة بة عةمةل  لة ناو ايشةكةنش اةوان خؤيان باشرت دةزانن ضةند 

ــت و   موديريــةيان ثَيويســتة و ضــةند زةروورةش بــةَلام لةطــةَل اةوةشــدا مــن لةطــةلَ   اــةوةم كــة اةطــةر بكرَي
املديرياة العاماة للمياا     )ش بكـرَي بـة دوو بةشـةوةش بكـرَي بـة      (ميا  السطحية و اجلوفياة )موديريةي عاممةي 

ش ضونكة وةك هـةموومان دةزانـ  ميـاهي جـةوَش اـةوين وةكـو       (السطحية و املديرية العامة للميا  اجلوفية
و طرنطيدان بةو سةروةتةش اةركَيك و مةهامَيكي زؤر طرنطةش  سامانَيكي سروشتية بؤ اةو وَلاتةش بايةخدان

 .دةكةوَيـتة سةرشاني وةزارةتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش كةرةمكةعثمانسوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار سيوةيل 
 :أمحد عثمانبةر َيز سيوةيل 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
متاامنًا فيه و له ختويال  )ة اةخرييش سةتر ي اةخريي دةخوَينمةوةش ل( الوزير)بة نيسبةت ماددةي سَييةمش 

ش تةبعةن من دةثرسم اةطةر وةزير بتوانَي دوو وةزارةت بةر َيوةبباتش (بعض م  االايا ه إىل وكيل  الوزارة
يـل  بةر َيك و ثَيكيش لة كابينةي ضوارةمين اةو دوو وةزارةتة تَيكةَل بوونش لةبةرضي وةكيل وةزيرَيـكش وةك 

وةكيـل وةزيـر اـين و كـاري ضـيةض هـةمووي مةكتةبيـةش خـؤ         : وةزير ناتوانَي بةر َيوةي بباض اةوة يةكش دوو
مةيداني نيةش بضَيتة سةر ثرؤذةكةش عةفووش اةطةر مةجامل بدةيش دةترسم لَيم برب يش لةبـةر اـةوةي وةكيـل    

ش (الوكيال كاألاايل  : )ثَيشـرت دةَلـيَ  وةزير ايشي مةكتةبيةش بةر َيز سةرؤكي ثةرلـةمانش كـة ايشـي مةكتةبيـةش     
اةطةر وةزير دةتوانَي ايشي دوو وةزارةت بةر َيوةبباتش دةبـَي وةكيـل وةزيـرين بتـوانَي ايشـي دوو وةزارةت      
بةر َيوةبباتش من لةبةر اةوة ثَيشنيار دةكةم يةك وةكيل وةزير بَيـتش ايختيباصـي هـةبَيش خيـربةي هـةبَيش      

ي تةواو بَيتش يةك وةكيل وةزير بَيتش ثَيشنياري اةوة دةكةمش نةك دوو مومارةسةي هةبَيش سةنةواتي خدمة
ش وابـزا   (وكيال وزيار شاؤون املاوارد املائياة     )و ( وكيال وزيار للشاؤون الزراعياة    )وةكيل وةزيرش لةبةر اةوةي 

 هةردووكي يةكةش لة كابينةي ثَيشووتر هةروا بووةش اـةوة بـة نيسـبةت اـةوةش شـتَيكي بةسـيت هاتيـة لَيـرةش        
نــازا ش ! ش يــةعين اةشخاصــي تــةبيعيش بةشــةري سروشــا هةيــةض(للاوزير التعاقااد مااع األشااخاص الطبيعيااة )

يةعين اةشخاصي ايعتيادي دةبَيتش كةساني ااسايي دةبـَيش بـةا نةمبيسـتية كةسـاني تـةبيعي و ناتـةبيعي       
اينسـان سروشـا    هةبَي لَيرةش هةتا لة كوردييةكةي نووسراية كةساني سروشـاش يـةعين بـؤ اةشـخاصش بـؤ     

ش بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمانش لـة مـاددةي يةكـةم اَيمـة        (اجمللس اإلستشاري للوزارة)بةكار نايَيتش بة نيسبةت 
اجمللاس  )وشةي ايستيشارميان البردش لة ماددةي يةكةم المانربدش دةكرَي اَيستا اَيمـة لـةو ماددةيـة بنووسـ      

لةبةر اةوةي وشةي ايستيشاري البردراش لة  ،( لس الوزارة م  يتألف: )ش مةفرووزة بَلَيي(اإلستشاري للوزارة
: ثالثااً )ش (وكيل الاوزارة )ش من دةَلَيم (وكيال الوزارة: ثانيًا) ،(الوزير: أواًل: )ماددةي يةكةمش دَيينة سةر خاَلةكان

عـةن وةك ثـةميان خـان    ش تةب(رئيس إحتاد الفالار يف اإلقلايم : خامسًا)، (املدرا  العامر: رابعًا)، (املستشارون
باسي كردش هـةموو جـةمعياتش هـةموو سـةنديكاكانش هـةموو يةكَيتيـةكانش كـة يـةكَيا جوتيـاران و اةوانـةش           
هيضي حكومي نينةش يةعين ر ةمسي نينةش اةوانة وَير ر ةمسينةش مـادام وَيـر ر ةمسينـةش مـن ثَيشـنيار دةكـةم       

ــَي شةشــةمنيــةمش ايزافــةي شــةش بكرَيــتش  ثَينيــةم ايلغابَيــتش ثَي للااوزير إستاااافة ممااثلر عاا   : أواًل: )دةَل
، (الوزارات األخرى ذات العالقة أو خربا  م  خارج الوزارة أو رئيس إحتاد الفالاار يف اإلقلايم عناد الاارورة    

لةبةر اةوةي وابزا  حةقي تةصويتيشيان نيةش لة كاتي موناقةشة حـةقي تةصـويتيان نيـةش خـاَلي ثَينيـةم      
ا بكرَيش خبرَيـتة سةر خاَلي شةشةمش دَيينة سةر مةكتةبي وةزيرش اةوة قسةي لَي ناكةمش قةينا البربدرَيش ايلغ

بؤ خؤي يةك مـوةزةف بـَيش   ( مكتب وكيل الوزير)شةهادةي جاميعي هةبَيش بةَلام بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش 
ةرضـيض لةبـةر اـةوةي ايشـي     اةطةر بر وانامةي ناوةنديشي هةبَي دةتوانَي اين و كارةكـان بـةر َي بكـاتش لةب   

مةكتةبيةش سيلَيك لةوَي دادةنَيش فايلَيك لةوَي ر َيك دةخاتش ايشـَيكش كارَيـك دةكـاتش اـةوة مةكتـةبش لةبـةر       
اةوةي اةطةر ناوةندين نييةش من ثَيم باشة اةطةر نازا  بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش دوايـي دةوةسـتَيتة   
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ش هـةر قسـةي دوَينَييـة دووبـارةي دةكةمـةوةش      (ى شهادة دبلوم فما فاوق ااال عل)سةر ر ةاي خؤيانش بكرَيتة 
لةبةر اةوةي اةطةر وابَيش مةعهةدةكانش اامادةييةكانش هةمووي بر يارَيـك بـدةين و قـةثاتي بكـةنش بـايكؤتي      

مـدير  )لَي بكةنش اَيمةش بؤ خؤمان هةرضي دةرضووي زانكؤية تةع  بَيش اةواني تر ناش اةوة بـة نيسـبةت   
ش (ذوي اخلاربة و اإلختصااص  )ش لَيـرة نووسـراية هـةموو موديريـة عاممـةكانش نووسـراية       (ب وكيل الـوزير مكت

ش بـة هـةمان شـَيوة اَيمـة موديريـةي      (ذوي اخلاربة و اإلختصااص  )ش مـةفرووزة بَلـَي    (ذوي اخلربة واملمارساة )
اةوةندة موديريـة عاممـة   عاممةي ديوامنان هةيةش مادام موديرية عاممةي ديوان اين و كاري ضيةض اةطةر 

هةبَيش تةبعةن ر ةاي من لةطةَل ر ةاي ثةميان خان و بةر َيزَيكي تر باسي كردش اةوانة هةموو موديريـات بـَيش   
اةو موديرياتانة هةم تةرشيقي وةزارةية و تةرشيقي حكومةتةش اةطـةر دةمانـةوَي ثـارة بـة هـةدر نـةر واتش       

مديريـة عامـة للـديوان دبَيـتش لةبـةر اـةوةى        يانـة هـةموويان  اةوانة هـةمووي ببَيــة موديريـةش اـةو مودير    
ضونكة مديريةى عامةش لة هةموو حمافةزةكانين هةيةش مادام مديرية عامة لةهةموو حمافةزةكان هةيةش لة 
قةزاو ناحيةكانين دةبيتة مديريةتش يان فروعث ىَل دةكرَيتةوةش ثَيم باشة مديرية عامةكان بةر َيز وةزيرى 

لؤخــؤى دةزانــثش كاميــان زؤر زةرورة مديريــة عامــة مبَينَيتــةوةش اــةوين زةرورنش بــةاَلم مهــيم و كشــتوكاَل  
اةهةم هةية لَيرةش اةوى نةهة بكرَيتة مديريةش دةكرَيت هةندَيك لة سةالحياتث مديرى عامث بدةيَثش اَيمة 

دانـراوةش يـةك شـوَين    لة ايدارةى اـةو شـتانةمان ديتيـة دةزانـ ش لـةو هـةموو مـديريات و اـين و كارانـةى          
ش يةعنث مةركةزةكث لَي دانةنراوةش مركـز  لثروة ايوانيةنةكراوةتةوة بؤ مةركةز تةدريب و تةتوير زراعية 

تةتوير اينيـا اايـا دةورات دةكةنـةوةضش ضـونكة جـارى وا هةيـة كشـتوكاَل ثةيوةنـدى بـة فـةالحث ذنـةوةش            
ننـة ناحيـةكانش دةوراتيـان لـؤ دةكةنـةوةش اـةوةى       هةيةش زؤرجار من ديتيتم ذنةكان لـة طونـدةكان دةيـان هيَ   

ااذةَل بةخَيوة دةكاتش اةوةى ثةلةوةرى هةيةش اةوةى اـةو شـتانةى كـة اـين و كارةكـانث كـة ثةيوةنـدة بـة         
كشتوكاَلةوةش لةبةر اةوةى ثَيم باشةش اةطةر بةشـةكةش اةطـةر فةرعةكـةش اةطـةر هةرضـيةكةش مركـز تـدريب        

 .ش زؤر سوثاايوانيةوالتطوير الزراعى والثروة اظ
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

سوثاا بؤ جةنابتش من زؤر جار نةوةك تةنها هـةر سـيوةيل خـانش لَيـرةش اـةَلَين وةكيـل وةزيـرش اَيمـة لـة          
ثر ؤذةكة وةكيل وةزيرمان نيةش وةكيل وزارةمان هةيةش وةكيل وةزير تةنها بؤ وةزيرةش بـةاَلم لَيـرة بـؤ طشـت     

ةزةية زؤر تكرار دةبَيتةوةش زؤر بـةى اةنـدامان اـةوة لـة بةيانيةكـةوة اـةَلَين وةكيـل        وةزارةكةيةش اةو مالح
 .وةزيرش وةكيل وةزيرمان نيةش وةكيل وزارةمان هةيةش سوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار سةبا، بةيتواَلش فةرموو

 :بةر َيز صبا، بيت اهلل شكري
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
اةظة بَيتية ايزافة كرنش ضونكث ب ر اسـتث ثَيويسـت   ( العامة للخدمات الزراعية املديرية)اةز ثَيشنيار دكةم 

املديرياة  ) ش ب رةايـا مـن ببيتـة    (طحية واجلوفياة عاماة للمياا  السا   املديرياة ال ) بَيـذيت  ( تاسـعا )دزا ش مادَى 
 .ش سوثاا(العامة للموارد املائية
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 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .نةسرين حالسوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار 

 :مصطفى بةر َيز نةسرين حال
 :بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان

ديارة اةوةى كة من ااماذةى ثَث اةدةمش دوو خاَلةش يةكـةميان لةسـةر مةسـةلةى وكيـل وةزارةيـةش دووةميـان       
ــةين و       ــدارة دةك ــيق اي ــث تةرش ــة زؤر زووةوة باس ــة ل ــارة اَيم ــتوكاَلةش دي ــامث كش ــةتث ع ــةر بةر َيوةبةراي لةس

ــزا           نةهَي ــيقةكة واب ــة تةرش ــةم ل ــاش ه ــةي خؤمان ــةم ثر ؤذةي ــةر ل ــةاَلم ه ــةينش ب ــدارةيث دةك ــتنث دوو اي ش
نةجاحة ان نةهَيناوةش هةم لة اةو دوو وةكيل وةزارةيةش كة اةمَينَيتةوة بةر اسـتثش ديـاردةى يـان مـؤركث     

لةوانةيـة زؤر لـة هاوكـارا     دوو ايدارةيث ثةرةثَيدةداتش بؤية واباشرتة كة تةنها يةك وةكيل وةزير بَيتش وة
بَلَين اةمة دوو وةزارةتة يةكث طرتؤتةوةش بةاَلم اةم دوو وةزارةتة ر استة دوو وةزارةتث ثةيوةنديدارنش هـةم  
زراعة طرنطة وة هةم سةرضاوة ااويةكانين طرنطةش ضونكة زراعة بةبَث سةرضـاوة ااويـةكان نابَيـتش لةطـةَل     

اةجنومةنَيكث وةزارة ان هةيةش كة بر يتية لة وةزير و وكيلـث وةزارةوش   اةوةشا اَيمة اةجنومةنَيكمان هةيةش
لة ر اوَيذكارةكان و لة مديرية عامةكانش اةمانة هةريةكةو بة ثَيث ايختيباصث خـؤى دادةنرَيـتش ديـارة كـة     

وَيذكارانـة بـة   ر اوَيذ كارةكان ضوار ر اوَيذكار دادةنرَيتش بة تةاكيد اةوة جةنابث وةزيـر اـةزانَيتش كـة اـةو ر ا    
ثَيث ثسثؤر يةكانث خؤيان دادةنرَينش كة هةم ثسثؤر ى هةية لة كشتوكاَلش هةم ثسثؤر يشث هةية لـة سةضـاوة   
ااوييةكانش وةلة مدير عامةكانيشا لة بةر َيوةبةرايةتية عامةكانيشا ديارةش اةوانين لة هةمان كاتدا ثسثؤر ى 

وة دةكـةمش كـة بكرَيتـة يـةك وكيـل وةزيـرش لةبـةر اـةوةى         خؤيانيان هةيـةش بؤيـة مـن لَيـرةوة ثَيشـنيارى اـة      
دياردةى دوو ايدارةيث لَيـرةوة كؤتـايث ثـَث بَيـن ش لةهـةمان كاتيشـدا هـةر دوَينـَث ثـر ؤذة ياسـاي وةزارةتـث            
دارايث اابورميان ثةسةند كردش كة اةوين دوو وةزارةت بوو يةكث طرتةوةش وة يةك وةكيل وةزيريشـمان بـؤ   

تر كة من اةمةوَى باسث بكةمش لةسةر بةر َيوةبةرايةتث عامةى كشتوكاَلةش اةم بةر َيوةبةرايـةتث  داناش خاَلَيكث 
عامةى كشتوكاَلةش لة عرياقا تةنها لة وةزارةتا هةيةش اةو هةموو حمافةزةى كة هةيانة بةر َيوةبةرايتث طشـتث  

كشتوكاَل كةلة وةزارةتدا هةبَيتش اةو كشتوكاَليان نيةش بؤية ثَيويست بةوة دةكات كة بةر َيوةبةرايةتث طشتث 
بةر َيوةبةرايةتيانةى تر كة هةيةش بةر َيوةبةرايةتث مبَينَيتـةوةش اةطـةر اةمـةم هـةروةكو خـؤى اةمَينَيتـةوةش       
واتا بر طةى شةش و بر طةى نؤ اةطةر دةمج نـةكرَيتش لَيـرة ثَيويسـت بـةوة دةكـاتش بةر َيوةبةرايـةتث طشـتث        

ش اامــاذةى ثــَث دراوة كــة اــةَلَيت بةر َيوةبةرايــةتث طشــتث كشــتوكاَل لــة مةركــةزى  كشــتوكاَل لــة خــاَلث نؤيــةم
ثارَيزطاكانث هةرَيم و ايدارةى طةرميانداش اَيمة لة مسـتةقبةل لةوانيـة ايـدارةى ترمـان بـؤ دروسـت ببَيـتش        

هةَلةجبـةمان بـؤ    بَلَي  ايدارةى ر انيةمان بؤ دروست ببَيتش ايدارةى قةاَلدزَيمان بؤ دروست ببَيتش ايـدارةى 
دروست ببَيتش اةمة لة داهاتوودا لةوانةيـة اـةم ايدارانـةمان بـؤ دروسـت ببَيـتش بؤيـة اةطـةر خـاَلث نؤيـةم           
بةر َيوةبةريةتث طشتث كشتوكاَل وةكـو خـؤى مايـةوةش ثَيشـنيارى اـةوة دةكـةم كـة لـة دَيـرى اـةخرياش ثـر ؤذة            

نداش مادام لةسةرةوة باسث ايدارة كراوةش باسث ايدارةى كشتوكاَليةكان كة لة ثارَيزطاكان و ايدارة سةربةخؤكا
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طةرميان كراوةش وةكو عةرزم كردن لة داهاتووشدا ايدارةى ترمان بؤ دروست دةبَيتش ثَيويسـت بـةوة دةكـات    
 .لة دواى ثارَيزطاكانا ايدارةيةكث بؤ ايزافة بكرَيتش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ار شيالن عبداابارسوثاا بؤ جةنابتش ر َيزد

 :عبدالغين بةر َيز شيالن عبداابار

 :بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان
للوزير التعاقد مع االشخاص الطبيعياة واملعنوياة ما  ذوى اخلاربة     )سةبارةت بر طا دوَى كة ب عةرةبث هاتيةش 

االشاخاص  )يـة سيوةيل خانين ذبةرى من اةظ ااماذة بوَى شتَث كريةش ثسـيارا مـن ذى هةراةوة  ( واالختصاص
اشاخاص غاري    مـةعنايَث وى ضـيةض اـةو كةسـة كـَينش اـةرَى تشـتةك هةيـة        ؟ مةعنا ضية( الطبيعية واملعنوية

للوزير التعاقاد ماع االشاخاص ما  ذوى اخلاربة      )ثَيشنيارامن اةوةية هةر نةمينَينتش هند مبينَينت طبيعية؟، 
 سوثاا( اخر  اىل واالختصاص

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ر َيزدار عمر عبدالرمحان سوثااش 
 :علي بةر َيز عمر عبدالرمحن

  :بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان
لـة هـيض   ( التقـل عـن عشـر سـنوات    ) من تةنيا مالحةزةيةكم لةسةر وةكيل وةزارة هةيةش لةسةر اةوةى كـة  

ة زيادةية نةهاتووةش ثَيمواية اةو( التقل عن عشر سنوات)وةزارةتةكانث تر بة نيسبةت وةكيل وةزارةوة اةو 
 .البربَيت وةكو وةزارةتةكانث ترى ىَل دَيتش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ر َيزدار عمر هةورامث
 :بةر َيز عمر صديق حممد

 . بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان
 .قسةكانث من كراش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار قادر حسن
 :دربةر َيز قادر حسن قا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان
هةرضةندة خوشكان و برايان زؤر تَيبينيان وت بةر استثش اةوةى كةماوةتةوة تـةنها مـن تةاكيـد لـة بةنـدى      

( طرميـان  ادارةاالقلـيم و  حمافياات  املـديريات العامـة للزراعـة َ مركـز     ) ضوار دةكةمـةوةش كـة دةَلَيـت رابعـا     
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ضونكة اةكيد ايداراتث تر اَيستا ايحداا دةكرَيت بؤ اـةوةى  ( ادارا هاحمافيات االقليم و َ مركز )بكرَيتة 
 .مةمشوىل اةم ياساية بن و زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار ثةميان عبدالكريم
 :بةر َيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر

 :بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان
ــتة ر وون كردنةو  ــرة ثَيويس ــان     لَي ــن زةوىش بَيطوم ــةرزةوى و ب ــاوى س ــةتث ا ــة بةر َيوةبةراي ــةبَيتش ك ــةك ه ةي

ثَيويســتث بــة ثســثؤر ى هةيــةش زؤر زؤر زةروريــة كــة دةســت نيشــان بكرَيــتش ثســثؤر ى جيؤلــؤجث كــة اــةوة   
سةرثةرشتث اةو كارة بكاتش يـان اـةو بةر َيوةبـةرة بـةو ثسـثؤر يةتة بَيـتش اةمـة لـة خـاَلث نؤيـةم لـة دةقـث             

بةر ةَيوةبةرايـةتث طشـتث دارسـتان و بَيسـتان و خزمـةتث       11ة بةكوردىش وة خاَلَيكث تر هةيةش خـاَلث  ثر ؤذةك
كشتوكاَلش اةمة وابزا  سـَث شـتث جيايـةش دارسـتان و بَيسـتان و خزمـةتث كشـتوكاَلثش بـة طـوَيرةى ثسـثؤر ى           

ض دةطرَيتــةوة مةعهــةدى دارســتانش واباتةكةيــةش بَيســتانينش بةســتةنةيةش وة خزمــةتث كشــتوكاَلثش اــةوةش  
ايدارة زراعيةكان دةطرَيتةوةش بؤية اةطةر بَيتو لةو بةر َيوةبةرايةتيةش جـؤرة ثسـثؤر يةك بدرَيتـة ايشـةكانش     

دارسـتان و بَيســتان بطرَيتــةوةش كــة بايــةخ بةضــث  ( أ ) مةسـةلةن دارســتان بكرَيتــة دوو بةشــةوةش بــة بةشــث  
ــة    ــةوةر طا س ــتان و ل ــتان و بَيس ــة دارس ــةوة    دةداتش ب ــةيثش ا ــةروبومث كَيَلط ــةكان و ب ــتنث باخ وزةكان و ثاراس

ض دةطرَيتةوةش خزمةتث كشتوكاَلث كة بـة شـَيوةيةكث زؤر   ( ب)هةمووى دةضَيتة زمنث دارستان و بَيستانش وة
زؤر لة بنةر ةتـةوة جيايـة لـةوانش خزمـةتث كشـتوكاَلث بزانـَث ض دةطرَيتـةوةش سـولوةدانث كشـتوكاَلثش ناردنـة           

وة كارةكةى لة بنةر ةتةوة جيايةش لةطةَل كارى بَيستان و دارستانةكةش جا اةطةر بَيت و بةو شـَيوةية  بازار ش اة
كارةكة دابةش بكرَيتش اةوة جَيطاى خاوةن بر وانامةى مةعهةدة زراعيةكان دةبَيتةوةش كة ايـدارةى زراعيـان   

راعثش بة شَيوةيةكث ر َيـك و ثَيـك   لة اةستؤ دايةش وة هةروةها خاوةنث خةرجيث كولياتث زراعةو مةعهةدى ز
 .دةبَيتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

  . فاضلسوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار 
 :حسن امساعيل فاضلبةر َيز 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان
 12سةبارةت بة وكيلث وةزارةتش منين ثَيمواية كة دوو وةكيـل زؤرةش وة بـؤ مةسـةلةى سـاَلث خزمـةت كـة       

سـاَل   12دانراوةش اةطةر بة ياساى ر َيكخراوة كة مةسةلةن دةبَيت ضةند ساَل خزمةتث هـةبَيتضش خـؤى   ساَل 
كةمةش اةطةر وةك خؤى نووسراوةش اةطةر خؤى هةيةش اةوةجياوازةش بةاَلم اةطةر نية دابنرَيتش اليةنث كـةم  

ة هةية كة بر وانامةكان بؤ مديرو ساَل بةسةرةوة بَيتش وة سةبارةت بة بر وانامةكةش تَيبينيم لةسةر اةو 15
مدير عام و وةكيـل وةزيـر هـةمووى وةكـو يةكـةش وة سـةبارةت بـة مةسـةلةى بةشـدارى سـةرؤكث يةكيـةتث            
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جوتياران لة اةجنومةنث ر اوَيذكارانش منـين اـةوة بـةزياد دةبيـنم كـة بـةردةوام لـة كؤبوونـةوةكان بةشـدار          
زير بؤى هةية كة اةوانـةى كـة بانطيـان دةكـاتش وةسـةبارةت      بَيتش دةكرَيت لة زمنث اةو كةسانة بَيت كة وة

بة بةر َيوةبةرة طشتيةكانش اـةو تةفاصـيلةى هةيـة زيـادةش وةكـو اـةوةى مامؤسـتا عمـرين باسـث كـردش اـةو            
 .شتانةى كة ضةند بارة بوويتةوةش من ثَيمواية كة هةر بةا عينوانةكان بنووسرَين بةسةش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .وثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار فرست امحدس
 
 
 

 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 :بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان
من ر ةايةكم هةيةش اةطةر تةماشـاى عيلـةتث دةجمـث هـةردوو وةزارةت بكـةينش وايـةت اـةوةبوو ايختسـارى         

يم اةوةيــةش بكــةينش بــةا اةطــةر تةماشــاى مــديرياتث عــام بكــةينش تةقريبــةن وةك خؤيــان مــاونش مــن رةاــ 
تةقسيمث مديرياتث عام لةسـةر اةساسـث نـةوعث بَيـتش يـةعنث مةسـةلةن هـةموو قةزايـةى زراعـة بةيـةك           

يةك مديريـةى عـام بَيـتش دارسـتان يـةك مديريـةى        موو قةزايةى ااوش كاروبارى ااوشمديريةى عام بَيتش هة
بتـوان  ايختسـارى مديريـةى عـام     عام بَيتش ااذةَل يةك مديريةى عام بَيتش اةو كات احتيمال هةيـة اَيمـة   

 .بكةينش ايستيوادة لة كةواديرى هةردوو وةزارةت بكةينش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .بةر َيزان اَيستا مداخةلةكان تةواو بووش لَيذنةى زراعة رةايتان دةربارةى مداخةلةى اةندامانش كةرةمكةن
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

  :ثةلةمانبةر َيز سةرؤكث 
مــن خــاَل بــةخاَل دَيمــة ســةر قســةكانش مةســةلةى ميالكــةكان هــث هــةردوو وةزارةت كــة هةيــةش كــةَلكث ىَل     

رَيتةوةش وا تَيدةطةم جةنابث وةزير لَيرةيةش وابـزا  ضارةسـةركراوةش كـةَلك لـة توانـاى      ت و جَيث بكوةربطريَي
و جَيطةيان بؤ بكرَيتةوة لـة وةزارةتش وة هـةروةها   اةو بةر َيوةبةرة طشتيانةش يان اةو شارةزايانة وةربطريَيت 

فةرمانبةرانينش ضونكث فةرمانبةرانَيكث زؤر تَيكةَل بوونةتةوةش لةوانةية هـةزاران كـةا بـن لـة وةزارةتـث      
كشتوكاَلش وا تَيدةطةم ايشث بؤ كـراوةش جـةنابث وةزيـر لَيرةيـةش مةسـةلةى يةكيـةتث جوتيـارانث كوردسـتانش         

ر اَيمة تةسةورى كشتوكاَل بكةين بة سَيطؤشةيةكش كة زاويةى قـاميث هـةبَيتش خـةتث    خوشك و برايان اةطة
رةايسث شَيطؤشةكةش جوتياران و خاوةن زةويةكاننش خـةتث وةتـةرى اـةو شَيطؤشـةية بةر اسـتث زةوى و زارو      
 اــاوةش خةتــة بضــوكةكةى علــم و زانســتةكةية اَيمــة بيكــةينش ديــارة يةكيــةتث جوتيــاران بــة ر ةمســث وةكــو    

ــةموو        ــة ه ــة ل ــان هةي ــاتش وة لقي ــتان دةك ــارانث كوردس ــيلث جوتي ــانونثش تةمس ــةوى ق ــيةتَيكث مةعن شةخس
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ثارَيزطاكانش وةمةكاتيبيان هةية لة هةموو قةزاو ناحيةكانش وة دةيان هةزار جوتيـار ثابةسـنت بـؤ مشـكيلةو     
َيـتش كـة مومةسـلث رةمسـث      ناكؤكيةكانيانش بؤ كَيشةكانيان ثةنا اةبةنة بةر اةوانش خـؤ اةطـةر اليـةكث تـر ب    

جوتياران بَيتش اةكرَيت بانط بكرَيتش ضـونكة اامـادة بـوونث نوَينـةرى يةكيـةتث جوتيـارانث هـةرَيم ديـارة         
تةمسيلث هةموو موحافةزات اةكاتش لة موحافةزاتين فروعث لَييةش ديارة لة شارةكانيشا هةر اةجنومةنَيكث 

جوتيـاران تةمسـيل دةكـات تيايـاش وة مةقـةريان هةيـةش جملسـث        ر اوَيذكارى هةيةش كة نوَينةرى لقث يةكيةتث 
تةنويزيان هةيـةش اةطـةر خـةَلكث تـرى رةمسـث هةيـةش مـن الم وايـة اةطـةر نوَينـةرى جوتيـاران هـةبَيت لـة              
اةجومةنث ر اوَيذكارياش شا باشة و طوجناوةش وة لة يةكطةيشنت اةبَيت لةو مةسةلة و كَيشانةى كـة دروسـت   

ر كردن بؤيانش مةسةلةى بةر َيوةبةرة طشتيةكانش حةزدةكةم اةوة ر وون بكةمـةوةش ضـونكة   دةبَيت و ضارةسة
اةوة لةوانةي ايختيساسث جةنابث وةزير بَيتش ديارة لة هةردووالش لة هةردوو وةزارةتةكانش وابزا  نزيكةى 

ــتش كــة بةر َيوةبــةرة طشــتيةكان بضــووك      12 بكرَيتــةوةش مديريــةتث عامــة هــةبووش اــةوةى كــة بــاا دةكرَي
مان اريشـادى زراعيـةش لـة    تسـ بةمةسةلةى توَيذينةوةو ر َينمايثش كة بةر َيوةبةرَيتث طشتيةش ديارة ر َينمـايي مة 

هةموو حمافةزةكان مديريةت هةيةش خـؤ اةطـةر لـة وزارةت ببَيـت بـة مديريـةتش اـةبَيت اةوانـة ببَيـت بـة           
وةبـةرَيتث ر َينمـايث كشـتوكاَلث لـة حمافـةزاتش اةطـةر       قسمش مةسةلةى ر اهَينانث ذنانث جوتيـارانش ديـارة بةر يَ  

جةنابيشتان ليذنـةى كشـتوكاَلين بةدواداضـوون بكـاتش دةيـان خوليـان هةيـة بـؤ جوتيـارانش بـة تايبـةتين            
جوتيارانث ذن و مندااَلنث جوتيارانش مةركةزَيكث ر اهَينان هةية لة سريوان بؤ مندااَلنث جوتيارانش بـة كـض و   

دؤمنث هةيةش مةسـةلةى   122دةورةيةكث تيا بينراوةش وة كةَلكث ىَل وةرطرياوةش وة نزيكةى  كور ةوة كة ضةند
بضووك كردنةوةى بةر َيوةبةرَيتث طشتث دارستان و باخ و لةوةر طاش خوشك و برايان لة دةوَلةتـة دراوسـَيكانث   

ة اـةو ذمـارة زؤرة نيـة لـة     نزيك اَيمةش كـة اـةحراا وابـاتث ثـَث دةَلـَينش وةزارةتَيكـث تايبـةتث هةيـةش ر اسـت         
شوَينانش اَيمة اةو ذمارة زؤرةى كة هةية الى اَيمـة لـة وةزارةتـةكانش مةوروسـةش يـةعنث هـةم لـة نةتييـةى         
زروفث خراثث ناخؤمانش هةم لة زةمانث ر ذَيميشا كة ماوةتةوةش لةبةر اةوة بوونث اةو بةر َيوةبةرة طشـتيانة  

ةند برادةرَيــك داواى زيــاد كردنــث بةر َيوةبةرايــةتث طشــتث     زةرورةش خوشــكَيكين داواى زيــاد كردنــثش ضــ   
خةدةماتث زراعيان كردش بؤ ضارةسةر كردنث اةو مةسـةلةيةش تةحديـدمان كـردووة كـة بةر َيوةبةريةتيـةكث      
تايبةت بة خزمةت طوزارية كشـتوكاَليةكانش وةكـو اـةوةى كـة اـةو خوشـكة باسـث كـردش مةسـةلةى خزمـةت           

الستيكيةش سلوةيةش ثاراستنث ر وةكةش بةر َيوةبةريةتيةك دروست بَيت كة سـةر بـة   طوزارى كشتوكاَلثش خانث ث
بةر َيوةبةرَيتث طشتث ثالن دانان بَيتش هةم ديسان لة حمافةزات بةر َيوةبةرايةتث خزمةت طـوزارى كشـتوكاَلث   

تان و بـاخ و  مبَينَيتش مةسةلةى خزمةت طوزارى كشتوكاىَل خوشك و برايـانش دوو ايشـث جيايـة لةطـةَل دارسـ     
ــةاَلم        ــؤ دانــاوةش ب ــة ان ب ــةتث تايب ــةوة مديري ــردش ا ــث ك ــك باس ــةوةش برادةرَي ــان كردؤت ــة جيام ــةوةر طاش اَيم ل
بةر َيوةبةرايةتث طشتث باخ دارىش دارستانش لةوةر طاش اةمة اةسليةكةيةش اةوةى اـةوة خوشـكة وتـث اـةوة لـة      

خ و بَيستان نيـة بـاخ داريـةش ضـونكة مةسـةلةى      كؤنةكان نووسراوةش خزمةت طوزارى تيا نيةش وةمةسةلةى با
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هؤَلتث كةَلضةر يةعنث باخ دارىش طؤر يومانة بة باخ دارىش مةسـةلةى بـوونث دوو وةكيـل وةزيـرش اـةوةى مـن       
 .بزا  ديارة دوو وةكيل وةزارة

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 . وةكيل وةزارةت تكاية
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 : لةمانبةر َيز سةرؤكث ثة

دوو وةكيل وةزارةش اةوة دوو وةزارةت بوون بةيـةكش ديـارة اـةو دوو وةكيـل وةزيـرةش مـن وا تَيبطـةم كـة بـؤ          
مةسةلةى تةنسيقةش اةو دوو وةكيـل وةزارةتـة بـؤ مةسـةلةى تةنسـيقة بـؤ اـةو دوو وةزارةتـةى بوونةتـةوة          

 تـةدةخوىل تيـا بكـةمش مةسـةلةى     بةيةكش اـةوة جـةنابث وةزيـر لَيرةيـةش زيـادة يـان كةمـة اـةوة مـن نـاتوا           
بةر َيوةبةرَيتث طشتث تـةجهيزاتث زراعـث بكرَيتـةوةش خـةدةماتث زراعـث هةَلدةسـتَث بـةوةوةش لـة دواى سـاَلث          

ــةش       1991 ــةرتث تايبةت ــةلةى ك ــؤ مةس ــة ب ــتا ايتييــام بةوةي ــونكة اَيس ــةماوةش ض ــث ن ةوة تــةجهيزاتث زراع
سـةلةى كـاك شـيان كـة دةَلـَثش بـؤى هةيـةش للـوزير كـة          مةسةلةى حكومةت ناضـَيتة هةنـدَى مةسـاايلةوةش مة   

بيكةى بة كوردى دةبَث بَلَيث بؤى هةيةش شتَيكث تر جياواز لةوة نيـةش للـوزير اـةبَث بَلَيـث بـؤى هةيـةش اـةوة        
ــةعنث      ــانش يـ ــك و برايـ ــراوة خوشـ ــة البـ ــة تةعريوةكـ ــاريةكة لـ ــث ايستيشـ ــةش مةجلسـ ــةلةى زمانةوانيـ مةسـ

ردش اـةطينا اـةو مةجليسـة كـة دادةنيشـَث هـةموو مـدير عامـةكانش وةكيـل          لةتةعريوةى اةوةل كة بامسان ك
وةزارةكانش جةنابث وةزير ايشث خؤيان هةيةو دياريةش كة كَيشةيةك دروست بَيت يان شتَيك دروسـت بَيـتش   
لة شارةكانا يان شتَيكث عام ببَيتش اافةيـةكش نةخؤشـيةكش اـةو مةجلسـة كؤدةبَيتـةوة بـؤ اـةوةى قـةراراتث         

ىَل بدرَيتش لةبةر اةوةى ايستيشارةيةش اةطينا لة تةعريوةكة البراوة كـة ايستيشـاريةكةش بـةاَلم اةمـة     تازةى 
ثَيويستة ايستيشارى بَيـتش منـين لةطـةَل سـيوةيل خـا ش مةسـةلةى دبلـؤم اـةوة بـةرةو ذوورش زؤر بـرادةر           

ةش ممارةســةى هةيــةش هةيــة اَيســتا مديريشــة و خــةرجيث مةعهةديشــةش شــةرت نيــةش بــةاَلم اــةوة هينــث هةيــ
باوةر ناكةم اةوة زؤر اةوة بَيتش ضـونكة لـة دااريةكـانث وةزارةتـث كشـتوكااَل وا تَيدةطـةم زؤربـةى خـةَلكَيكث         
زؤرى تيايةش خةرجيث ايعداديةش خةرجيث دبلؤمةش وة هةمووى ايشث خؤيان هةيـةو مـةهامث خؤيـان هةيـةش     

ش مةسـةلةن رَيكخـراوَي اـةَلَين شةخسـيةيةكث     مةسةلةى تةبيعث و مةعنـةوىش مةعنـةوى كـة بـاا دةكرَيـت     
قانونث مةعنةوييةش بةاَلم شةخسيةى تةبيعثش كة سَيكة كة ثَيث دةَلَين شةخسيةى تةبيعثش وابزا  لة ياسـا  
بةشــةر اةطرَيتــةوةش مةســةلةى اــةوة كــة بــؤ طــةرميانش منــين لةطــةَل اــةو بؤضــوونةدام بَلــَث بــؤ ايــداراتث  

انةى كة سةربةخؤنش بةاَلم خؤشتان اةزاننش طةرميان ضةند قةزايةكث زؤرةش موستةقيلش يةعنث اةو ايدارات
طةرمةساحةى زةويةكةى حيساب بكةىش بةر استثش بة ووردى لةوانةية شتَيكث كةم بَيـتش مةسـاحةى زراعـث    
هةرسَث حمافةزةكةش وة اةمساَل دةركةوتووة طرنطث طةرميان لةمةسةلةى وةديهَينـانث خـواردنث خؤمـان بـؤ     

نش كة باران زؤر بووةش ثَيم باشة طةرميان ايهتيمامث ثَث بدرَيتش بـةاَلم اةطـةر ايـداراتث موسـتةقلين     خؤما
 .ش عةفوو من تةواو ايرت اةطةر(لكل اادث اديث)دروست بَيتش 
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 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايث رةايتان تكاية
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 : بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان
ديارة براى بةر َيزم كاك جالل بـة تةفسـيلث ضـووة نـاو مةسـةلةكانش وة جـوابث اـةو بةر َيزانـةى دايـةوة كـة           
سوااليان كردبووش بةاَلم من بة شَيوةيةكث طشتث ضةند خاَلَيك هةيـة دةمـةوَى ايشـارةتث ثـَث بـدةمش زؤر لـة       

شتث كردش هةندَى تـةبريراتث خؤشـث هةيـةش    بةر َيزان اةندامانث ثةرلةمانش داواى زياد كردنث بةر َيوةبةرى ط
ــةوين       ــردش ا ــان ك ــديرياتث عامي ــةوةى م ــةم كردن ــةمانش داواى ك ــدامانث ثةرل ــدَى اةن ــدا هةن ــةمان كات ــة ه ل
تةبريراتث خؤى هةيةش بةنيسبةت وةكيل وةزير رةاث جياجيا هةيةش وة اةوةى كـة دةمـةوَى ايشـارةتث ثـَث     

بةر استثش لَيرة بةر اسـتث ر ةاـث وةكيـل وةزيـر ثَيشـث هـةموو        بدةمش وةزير خؤى ممارةسةى اةو ايشة دةكات
شتَيك وةربطرينش بزان  ضؤن دةتـوانَث تـةوفيق بكـات بـةينث اـةو مـديرياتث عامـةى كـة خـؤى ثَيشـنيارى           
كردووةش بةينث اةو تةقليسةى كة دةكرَينتش اةمـة اليـةنَيكيانش اليـةنث دووةمش كـاك عمـر عبـدالعزيز باسـث        

لة هـةموو فةقـةرةكان تكـرار نةبَيتـةوةش اـةوة ايمكـان هةيـة اَيمـة         ( ويراسها)يمكان هةية اةوةى كردش كة ا
 تالف الوزارة م  املديريات العامة التالية ويرا  كل منها  مادير  ) اةوةى عيال  بكةينش بةو شَيوةية بَلَي  

هةية اةوانة الببـةينش   لة فةقةرةكانث تر ايمكان ( عام ااال على شهادة جامعية وذوى اخلربة واالختصاص
بةاَلم لَيرة اةوة رةايةكث شةخسث خؤمـة نـةوةك رةاـث ليذنـةى قـانونثش اَيمـة       . تةنها ايكتيوا بةوة بكةين

مبانةوَى و نةمانةوَى كؤمةَلَيك مـدير عاممـان هةيـة لـة هـةردوو وةزارةتش مبانـةوَى و نةمانـةوَى كؤمـةَلَيك         
ان هةية لةو ياسايةش اَيمة دةَلَي  اةو مؤزةفانـة هـةموو لـةو    مؤزةف  هةية لة هةردوو وةزارةتش بر طةيةكم

وةزارةتة كؤ دةبَيتةوةش اةو مؤزةفانةش ض مدير عام بَيت ض وةيرى مدير عام بَيتش حقوقةكث موكتةسةبث 
وةرطرتووةش ناتوانَث وةزير بَلَث خواحافيزتان بَيتش بر ؤنةوة ماَلآش كةواتة لةوَى بةتاَلة موقةنةعةك دروسـت  

كةين باشرتةش يان دةزطا دروست بكةينضش اةوانة وةطةر  بَيخ ش اةوة ر ةايةكث شةخسث خؤمـة كـة تـةرحث    ب
دةكةمش جطـة لـةوةش مـةوزوعث مةجلسـث ايستيشـارى بـاا بكـةينش كـة لـةوو كراوةتـةوةش اَيمـة مةجلسـث             

ش وةكـو خـؤى   ايستيشارى لة تةعريو لةوومان كـردووةش كـة جملسـةكث نـاوة وةزارةت لـةوومان نةكردؤتـةوة      
 .ماوةتةوةش دوا رةاين رةاث اَيوةى بةر َيز و اةندامانث ثةرلةمانةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان
 .جةنابث وةزير رةايت

 :وزيرى كشتوكاَل/ بةر َيز حيل سليمان

 :بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان
ورةنـةش تةبعـةن اـةو تةشـكيلةمان     بةر استث وةزارةتث زراعة و وةزارةتث سةرضاوة ااويـةكان دوو وةزارةى طة 

دانـاوةش دوو اختيساسـث جيــاوازش ر اسـتة اـاو بــؤ زراعةتـةش بـةا دوو ايختيساســث جيـاوازنش مـة دوو وةكيــل         
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ش تةبعــةن بــؤ تــةنويزى مةشــاريع (زراعيــة شااؤون) يــةكين   ( مــوارد ماايــة) دانانــةش وةكيــل وةزارةش ايــك 
تش ناتوانَيت ايشث بكاتن سدود و اةوانـة بكـاتش مـن اـةو     بةر استث وةكيل وةزيرةكث اختيساسث زراعث نةبَي

داناية ر استث هاوكارى مة بتش دوو وةزارةتث زؤر طةورةنةش اةطةر دوو وةكيل نةبنش دوو وةزارةتث طةورةنةش 
يةعنث دوو وةكيل وةزير دانانةش ايختيساسث جياوازنش لةبةر اةوة من دوو وةكيل دانانةش تةبعةن وةزارةتث 

مـديريات   10تـاوةكو  11ث ااوش ثَيشان شةش مديريات عامة هةبوونش وةزارةتث زراعـة             سةضاوةكان
مديريات عامـة هـةبوونش مـة هنـدةك دةمـج كـرنش بـةا نـاتوانث          11عامة هةبوونش مةحوعث تةقريبةن 

بـاتش  هةموويان دةمج بكةينش يةعنث هندةك ايختيساسات يةعنث وانيةش ناتوانث دةمج بكـةى بةسـتةنةو وا  
طحية سميا  لةبةر اةوة مة اةو ايختيسارةش يةعنث مة هةندةك دةمج كرىش مةسةلةن موارد مااية  داناية 

طرنطـةش بـةا ايشـث     طحيشسا مياا    جوفيـة طرنطـةش   مياا  ش تةبعةن هةموو يةك ايشـةش ر اسـتة   ميا  جوفية
سـتا وةك جـاران نـةماوةش    هةندةسث يةك ايشةش اةو ااوة بؤ زراعةتةش باسث خـةدةماتيان كـردش خـةدةمات ايَ   

دةكـرد لةسـةر    يىش تـةوزيع ماد دةكـر  سـة خةدةمات ثَيشان وةزارةتث زراعة هةموو اةجهزةى زراعة و مةواد 
جوتيارانش بةا اَيستا قةرزى كشتوكاَلث دةرضووةش اَيمة بةا ويقايةش متابةعةى ايشـث خـةدةماتث زراعـثش    

انش مديريـةك مـة دروسـت كريـةش لةطـةَل مديريـة       لةطةَل وةرطرتنـث قـةردى زراعـث اةوانـة لةسـةر جوتيـار      
عامةى تةختيتش متابةعةى اةو ايشانة بكاتش برادةران هةندَيك باسث مديرية عامةى سدود كردش بةر استث 
ر استة مديرية عامةى سدود لـة مةركةزيـةن سـدودى طـةورةش بـةا سـدودى بضـووك و فؤنـدةكان اةوانـةى          

ارةتث مةيةش اَيمة اةطةر مديرةي عامةى سدود نةبثش ايحتيمالـة لـة   لةسةر ااوى باران كردش اةوة ايشث وةز
بةوداد بة كةيوث خؤىش مةسةلةن مة سةدى دؤكان و دةربةنـديان و دهـؤكش سـةيتةرةى مةيـة تةشـغيل و      
صيانةو هةموو بة دةستث مةيةش ايتالقث ااو بة دةستث مةيةش مةسةلةن اَيستا مشكيلةى كةهرةبا اَيمة بـة  

ق دةكةينش يةعنث بةودا تةاكيد لةسةر مة نيةش هةكة لـة بةوـدا بيـت اـةوة ايلغـا بكرَيـتش       كيوث خؤ ايتال
بةر استث هةموو تشت بة دةستث وان بتش بةا الزم اةو مديرية بة طرنط وةرطرنش ضونكو داايمةن مشارك 

يحتيمالـة  بن لةطةَل بةودا بة هةر ايشـَيك بَيتـة كـرنش ديراسـةك بَيـتش تةحديـدى جَيطـاى سـةدةك بَيـتش ا         
اةوانةى تةحديد بنش زةرةر لةمة بدةنش اةطةر اَيمة لةطةَل وان نةب ش ايحتيمالة بة كـةيوث خؤيـان اـين    
بكةنش لةبةر اةوة زؤر طرنط هةيةش مديرية عامة للسدود هةبيتش باسث موزةف  كـراش تةبعـةن مـن لةطـةَل     

الزم بَيـذن خواحـافيزش بـةا اـةوة      كاك جةالملش اةطةر هةموويان تةقليس بكـةنش زؤربـةى مـدير عامـةكان    
اةطــةر هنــدةك مبيــننش ايســتيوادة لــةوان دكــةينش لــةدةرةوة هــةرناينمش لــة داخلــث وةزارةت دةيــنمش اــةوان   
خيربةيان هةية ضةند سااَلنش تةبعةن باسث ويقايةى نةبات كردش ويقاية لة زمنث خةدةمات زراعيةش يـةعنث  

فـةالح  لـة اةجنومـةنث ايستيشـارىش بةر اسـتث اـةو ايشـة         جوزاَيك لة خـةدةمات زراعيـةش باسـث ايتيحـاد    
هةموو بؤ جوتيارةش يةعنث جوتيار الزم رةاث هـةبَيتش لـةو ليينـةى ايستيشـارىش اَيمـة هـةموو اـةو ايشـة         

طـرنطرتين   حباوث  و ارشاد كـرا تةبعـةن   حبوثدةكةين بؤ جوتيارةش الزم رةاث جوتيارين لةوَى هةبتش باسث 
ش ضـونكة موسـتةقبةىل زراعـة    حباوث و االرشااد الزراعا    تةبعةن اَيستا مديرية عامـة  مديرية عامة الى منش 



 16 

بةوة طرَى دراوةش ضونكة اَيستا تةكنةلؤجيا ثَيشكةوتووةش بةر استث اَيمة اَيستا خـةريك  اـةو مديريـة زؤر    
طةهينينة جوتيـارش  اةوانة ب حبوثةبةقوةت بَيخنش اةو تةكنةلؤجياي اَيستا لة تةتةوردايةش لة ر َيطاى ارشاد و

ــة         ــةرميان هةنك ــدارةى ط ــةزاتش اي ــةى حماف ــديرياتث عام ــةو م ــةوةش ا ــةرز بكةين ــاران ب ــةمث جوتي وة بةره
برادةرةك طؤتث يةعنث اةوة البدةينش يةعنث هةر ايدارةك دروست بكةتنش اةمنين لةطةَلم ب ر استثش هةر 

 .اةو مالحةزات مة هةبووش سوثاا
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

اش يةك دوو ر وونكردنةوةش يـةكيان اـاو لـةناو كوردسـتان حةسـرى نيـةش لـةناو كوردسـتان مشـتةرةكةش          سوثا
لةدةرةوةى سنوورش كة داخلث عرياق دةبَيتش لةوَى حةسريةش بةاَلم كـة داخـل بـووش لـةناو عـرياق مشـتةرةكةش       

اةطـةر زيـاد بـووش نـةقلث     لةبةينث اَيمةو بةودايةش بؤية اةوة ثَيويستة ر وون بَيـتش بـة نيسـبةت مـوزةفين     
دةكةىش شةرت نيةش يةعنث هةمووى اةبَث لةو وةزارةتة مبَينَيـتش اـيال دوو وةكيلـث هـةبَيتش اةوانـة شـةرت       
نيةش تةبعةن اةوة رةاث اةو بةر َيزانةيةش بةاَلم كـة تةرشـيقث وةزارةت كـراش هـةقث هـةموو شـتَيك تةرشـيق        

كةمـةوة كـردووةش دااريةكـان كـةم بؤتـةوةش موزةفـةكانين لـة        بكرَينت بؤ اـةوةى بالوعـل بَلـَين وةزارةكامنـان     
جَيطةى تر اةتوانن بة هةمان ثلة يان بةرزترين جَيطةى خؤيان ببيننش مةعناى اةوة نية فر َييان اةدةينش 
بةاَلم بَليث لةبةر اةوةى لةو وةزارةتة بووىش اَيستا وةكو دوو وةزارةتش لةباتث وةزير و وةكيل وةزيرَيـك بـؤ   

ش وةكيــل وةزارةيــةك داواى لَيبــوردن اةكــةمش اَيســتا ضــةند ثَيشــنيارَيك هــةبووش كــة ضــةند بــةر َيزَيك   اــةوَى
ثشتيوانيان لَيث كردش يةكَيك لةوانة بوو كة يـةك وةكيـل وةزارة هـةبَيتش يـةك دوو بـةر َيز ثشـتيوانيان لَيـث        

وو كـة لـةو حالةتـةبَيتش كـة وةزيـر      كردش ر اوَيذكار البضَينتش رةايسث ايتيحادى فةالح ش اةوين ثَيشـنيار بـ  
داواى كردش بة زةرورى زانثش لةطـةَل اـةوةكانث تـر بـَينش اَيمـة اـةم سـيانة اةدةينـة دةنطدانـةوةش يةكـةم بـؤ            
اةوةى رةايسث ايتيحادى فةالح  اةطةر خـاوةنث ثَيشنيارةكانشثَيشـنيارةكةيان سـةحب نةكـةنش اةيدةينـة      

 .دةنطدانةوةش نايكةنش فةرموو
 

 :حسن امساعيل فاضل بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .من دواى ر وونكردنةوةكةى جةنابث وزيرش من سةحب دةكةمةوة ثَيشنيارةكةم
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

بةا اَيستاش جةنابت سةحبت كردش بةا دوانن يان سَييانن ماوةتةوةش سَييانن مـاوةش بؤيـة اَيسـتا بـةر َيزانش     
َث اةنـدامث ثةرلــةمان ثشـتيوانث لَيـث كـردش كــة رةايسـث ايتيحـادى فـةالح ش لــةناو        ثَيشـنيارَيك هـةبووش سـ   

مةجلسةكة نةبَيتش كَث لةطةَلداية تكاية دةستث بةرز بكاتةوةض  دوو كةا هةَلسَيت ديواعث ىَل بكـاتش لةبـةر   
 .ضث ال بضَيتض

 :عبدالرمحن بةر َيز ثةميان عزالدين



 11 

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
اةوةى اةو اةجنومةنةش اةجنومةنث وةزارةتةش واتا اةجنومةنَيكث وزاريةش وة سةرؤكث يةكيةتث  يةكةم لةبةر

ــةكث          ــةرؤكث يةكيةتي ــةش س ــةو وةزارةت ــةناو ا ــات ل ــغيل ناك ــومث تةش ــةكث حك ــابَلَي  وةزيوةي ــارانش ب جوتي
كث يةكيةتيـة  ثةيوةنديدارة بـة كـارو بـارى اـةو وةزارةتـةوةش بَييطـة لـةوةش خـاَلث دووةمش اةطـةر اـةو سـةرؤ           

هةبَيتش لةناو اةو اةجنومةنةش ثَيويستة سةرؤكث ر َيكخراوى جيؤلؤجيـانش كـة ديسـانةوة اـةوين بـة شـَيكث       
كاريطةرى وةزارةتةكةيةش وجودى هةبَيتش لةبةر اةوة اةمة اةمانداتة بةردةمث كَيشـةيةكث طـةورةترش بؤيـة    

ةكاتث ايستيشـارةيا كـة تايبة ةنـد بَيـت     نةبوونث باشرتةش ضـونكة لةهـةمان حالةتيشـا وةزيـر بـؤى هةيـة لـ       
 .بةكارى يةكيةتث جوتياران بانطهَيشتث بكاتش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .سوثااش بةر َيزَيكث تر كة اةيةوَي ديواعث ىَل بكاتش فةرموو

 : بةر َيز محة سعبد محة علي
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

نث مةيدانث و ايـدارى و فعلـث وةزارةتـةش وة اةطـةر خـةَلكانَيكث تـر لـة        وةكو وترا اةم اةجنومةنةش اةجنومة
ناوةى وةزارةت بَين ش بؤ منوونة سةرؤكث يةكيةتث اةندازيارانث كشـتوكاَلثش يـان هاوشـَيوةي اةوانـةش دةبـَث      

ة بهَين ش اةو جةمعياتانةى كة كةرتث تايبةت باا كراش لة اةهداف ومةهامةكانا اةوانةش هـةنش كةواتـة لـ   
خاَلث شةشةما كة دةَلَثش وةزير بؤى هةية ايستيزافةى كةسانث تر بكاتش كة زةوى خـربةو زةوى عالقـة بـنش    

 .اةوا اةتوانَي هةر كةسَث اسيتيزافة بكاتش مةجلسةكة بؤ ايستيشارة كردن و سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .سوثااش كَث ثَيث طرنطة مبَينَيتةوةش جةنابتين كةرةمكة فةرموو
 :بةر َيز امساعيل سعيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
يةكيةتث جوتيارانث كوردستانش لة هةقيقةتدا ر َيكخراوَيكث اةهلث نيةش ر َيكخراوَيكث شبهة حكوميـةش لةبـةر   

 .اةوة زةرورة هةبَيتش هةبَثش بةَلَث
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك شَيروان كةرةمكة
 :يدرىبةر َيز شَيروان ناصح ح

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
منين بة زةرورى دةزا ش يةكيةتث جوتياران نوَينةرى هةبَيت لةو مةجلسـةش ضـونكة زؤربـةى هـةرة زؤرى     
اين و كارى جوتياران لة وةزارةتث كشتوكاَلةش اَيمة لة كاتَيكدا باا لةوة دةكةينش كة ثَيويستة ثشتطريى لة 



 11 

بكـةينش ثشـتطريى لـة جوتيـار بكـةينش وجـودى نوَينـةرى جوتيـارش لـةم          كشتوكاَل بكةينش ثشتطريى لة زراعـة  
 .تة دةزطاكاني حكوميش زؤر سوثاابؤ اةوةي ر ةاي جوتياران بطةيةنَي .مةجلسة زؤر زةرورة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـرد  زؤر سوثااش اَيستا خةآلص بووش دوو كةا ديواعي لَي كرد كةالبضَيتش دوو كةسي ترين ديواعيان لَي 

 71كة مبَينَيتةوةش اَيستا دةيةينة دةنطدانةوة كَيـي لةطةَلدايـة كـة البضـَيت تكايـة بـا دةسـا بَلنـد بكـاتضش          
كةسي لةطةَلداية كةالبضـَيتش كـَي لةطـةَل اةوةدايـة كـة مبَينَيتـةوةضش بةزؤرينـةي دةنـط مايـةوةش بةنيسـبةت           

موويان لة تةعريو الضووةش اةوَي تةعريوة اينيـا  ر اوَيذكار ثَيشنيارَيك هةبوو كةالبضَيتش لةبةر اةوةي فةر
 .اةطةر ثَيشنيارةكةيان سةحب نةكةن دةيةينة دةنطةوةش فةرموو سيوةيل خان

 
 
 

 :امحد عثمانبةر َيز سيويل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي لـةماددةي  اَيمة لة ماددةي يةكةم اةو وشةيةمان البردووةش دةكرَيت لةماددةكاني تر دايبنَيينةوةضش بؤ خؤ
بــةا ( لاس االستشااري للاوزارة ما     اجمل تاألف  )دةكرَيـت اَيسـتا بَلــَي    (  لاس الاوزارة  )يةكـةم نووسـيومانة   

 .ايستيشارةكة البراوةش سوثاا
:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لة تةعريوةكة الضووش كاك شَيروانش فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةايدةن بؤ قسةي جةنابتش اَيمة وةكو تةعريو الماندايةش لةبةر اةوةش المانداش لةناو قانونةكـةدا لةيـةك   ت

هـاتووةش تـةعريوين عادةتـةن بـؤ اـةوة ايسـتيعمال دةكرَيـتش كـة اةطـةر          ( اجمللس االستشـاري )جَيطا وشةي 
ةكو مةجلس لةناوةر ةؤكي ياساكة هاتوو ضةندين جار لةناو ياساكةدا هاتش بؤ اةو مةبةستة المانداوةش اةما و

 .ماوةتةوةش سوثاا
:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيستا خاوةن ثَيشنيارةكةش سةحيب دةكةيت يان ناضش كاك اارام فةرموو
 (:اارام)بةر َيز اةيوب نعمت قادر
.بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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كة اةجنومةنةكـة بـة فيعلـي مةجلسـي     من مةبةستم اةوة نةبوو كةالبراوةش البردنـي وشـةي ر اوَيـذكارش ضـون    
قةرار دانةش كـاك جـةاللين باسـي اـةوةي كـردش كـة وةزيـرو بةر َيوبةرايةتيـة طشـتيةكان و هـةردوو وةكيلـي            

 .وةزارةتش كاريان بريتية لة بر ياردان نةك ايستيشاريش  سوثاا
:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ك كةسةش بؤيـة دةضـينة سـةر وةكيلـي وزارةش كةضـةند      سوثااش اَيستا ناخرَيتة دةنطدانةوةش ضونكة تةنها ية
بــةر َيزَيك ثَييــان وابــوو كــة يــةك وةكيــل هــةبَيتش جــةنابي وةزيــرين ثَيــي وابــوو كــة دوو وةكيــل بَيــت و     
لةياساكةش واهاتووةش اَيستا دوو كةا قسة بكات لةسةر اةوةي كة يةك وةكيل بَيت و ثاشـانين دوو كـةا   

 .مووكة دوو بَيتش نةسرين خانش فةر
 :مصطفىبةر َيز نسرين حال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـؤ نةهَيشـتين   : بؤ تةرشـيقي ايدارةيـةش دووةم  : ديارة من لةطةَل اةوةدام كة يةك وةكيل وةزير بَيتش يةكةم

دوو ايدارةييةش ضونكة اةطةر دوو وةكيلةكة مبَينَيتةوة بـة تةاكيـد اـةوة بـةردةوام بـووني دوو ايدارةييـةش       
اَيمة ضوار ر اوَيذكارمان هةيةش اةم ضوارةش اةطةر بَيت و يةكَيكيان ر اوَيذكارَيكي هةندةسي بَيتش اةوة ثاشان 

تايبةت دةبَيت بة مةساايلي سـدودةوةش ر اوَيـذكارَيك دابنَييـت بـؤ جيؤلـؤجي اةمـة اـاوي سـةر زةوي و ذَيـر          
وكاَلي دةطرَيتة خؤيش ر اوَيـذكارَيكين بـؤ   زةوي دةطرَيتة خؤيش ر اوَيذكارَيك بؤ كشتوكاَل اةمة مةساايلي كشت

ساماني اـاذةَلي و ظَيرتةرنـةريش اةمـة ضـوار ر اوَيذكارةكـةش كةواتـة لـةو حاَلةتـةدا اَيمـة ثَيويسـتمان بـة دوو            
وةكيل وزارة نابَيتش ضونكة خؤي اةم ر اوَيذكارانة لـة مةجليسـةكةدا دااةنيشـنش وةزيـر و وةكيـل وةزيرةكـة       

 .ر او بريو بؤضوونةكاني اةوان وةرطرن و ر ةبنت بةيةكةوةش زؤر سوثاااةتوانن ايستيوادة لة
:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش بةر َيزَيكي تر كة ديواعي لَي بكاتش شةو  خانش فةرموو
 :بةر َيز شو  حممد وريب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةك بَيت بؤ وةزارةتَيكش بةآلم اةبَيت لةو  بةنيسبةت دوو وةكيل وةزيرةوةش بةر اسا منين واي دةبينم كة
حاَلةتـةدا دةسـةآلت بـدرَيت بــة موديريةتـة عامـةكان لةشـارةكاني كوردســتانداش ضـونكة اةطـةر لةشــارةكاندا         
دةسةآلتي مودير عامةكان زؤر بَيتش زؤربةي ايشوكارةكاني شارةكان ناطةر َيتـةوة بـؤ مةركـةزش ايشـوكارةكان     

شةوةش مـن ايـدارةم ديـوة لـةو مـةنزورةوة سـةيري اـةوة دةكـةمش ثَيشـرت اةطـةر هـاتو            بة ااسانيرت دةر واتة ثَي
دةسةآلتي مودير عامةكان لةشارةكان زؤر بووش اةوة ثَيويست ناكات هةموو كـاتَي بَينـةوة بـؤ وةزارةتـةكان و     

 .مةشغوليان بكةنش يةك وةكيل وةزيرين لةو حاَلةتةدا ثَيويستةش سوثاا
:انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 .اَيستا كَي دةيةوَيت كة دووان بَيتضش كاك جاللش فةرموو
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 :بةر َيز جالل علي عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآل من بؤ مةسةلةي تةرشيق لةوانةية لةزؤر كةا تونـد تـر مبش بـةآلم اـةو مةسـةلةية مـن واي دةزا  و       
لةي سةرضـاوة ااوييـةكانيان بـةزياد زانـيش اَيمـة      واي بري لَيكراوةتةوةش كة دوو وةزارةت بوون بةيةكش مةسـة 

ساَلي وةزارةتي كشتوكاَل بكـةينش وةلـةو ثارةكـةي زؤرةش     5دوو بةنداومان هةيةش بةآلم اةطةر سةيري ثالني 
ي اـةو ثارةيـة دانـراوة بـؤ     %12مليـارةش لـة    12لةوانةية بة حكومةتي خؤمـان هةَلنةسـور َيت كـة زيـاتر لـة      

ورةش بضووكش ثر ؤذةي طةورةي ااودَيري وةكو شةمامك كة اةم بةيانية باا كراش دروست كردني بةنداوي طة
مليؤن دؤالري بؤ دانراوةش لةداهاتوويةكي زؤر نزيكدا ناش بةآلم لة داهاتوويةكي مامناوةنديـدا مـن وا    62كة 

مان هـةبَيتش  تَيدةطةم كة ثَيويستيمان بةوة دةبَيتش كـة وةزارةتَيكـي سةرضـاوة ااوييـةكان و ايـدارةي سـدود      
ــتوكاَلش        ــةكان و كش ــاوة ااويي ــؤ سةرض ــك ب ــل وةزيرَي ــاني وةكي ــةلةي دان ــان مةس ــك و براي ــةوة خوش ــةر ا لةب
كوليةيةكي تايبةت نيةش شةهادةيةكي تايبةت نيةش كة هةم زراعي بَيـت و هـةم مةسـةلةي اـاودَيرين بَيـتش     

ؤ اةوةي كة هةوَل بدةينش من اةوةي لةبةر اةوة من ثَيم باشة بؤ سةريكردن اينسان بؤ دوور بيين خؤيش ب
تَيي طةيشتووم لةماوةي ثَينج ساَلداش لةوانةية سَيش بؤ ضوار سةدي طةورة ديزاين و ديراسـة كـراوةش ثارةشـي    

مليؤن دؤالري بؤ دانراوةش بةا بؤ ديزاين و ديراسةتش بؤية مـن واي بـة    02بؤ دانراوة يةكَيك لةو سةدانة 
وةزيرةكة مبَينَيتةوةش ضونكة هةم اةو فةرمانبةرانةي لةوةزارةتي سةرضـاوة  باش دةزا  كة هةردوو وةكيل 

ااوييةكان هاتوونةتة وةزارةتي كشـتوكاَل ثَيويسـتيان بـة يـةكَيك دةبَيـت كـةموراعاتيان بكـاتش تَييـان بطـاتش          
وةش زؤر ايشةكانيان بؤ جَيبةجَي بكـاتش هـةم كشـتوكاَلين ثَيويسـا ثَييـةتيش بؤيـة مـن ثـَيم باشـة مبَينَيتـة          

:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان. سوثاا

 .بةر َيزَيكي تريش شلَير خانش فةرموو
 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسا اةمة يةكةم وةزارةت نيـة كـة دوو وةكيـل وةزيـري هةبَيــتش اَيسـتا لةااوةدانكردنـةوة دوو وةكيـل         

بيناسازيدا جيايةش اَيستا سةرضاوةكاني ااو لةطـةَل كشـتوكاَل هـةر زؤر     وةزير هةيةش ضونكة ر َيطاوبان لةطةَل
زؤر جيايةش بةر اسـا دوو ايختيباصـةو زؤر جيـاوازةش وةكـو كـاك جـةالل اـةَلَيت اةصـَلةن اـةبَي وةزارةتـي           
تايبةتي خؤي هةبَيتش ضونكة اةو كةسةي لةوَي اين دةكات دةزانَي ضةند طرنطةش لةبةر اةوة بـا اـةو دوو   

 .كيلة بَيت و ثةيوةندي بةدوو ايدارةيشةوة نيةش ضونكة جياوازنش زؤر سوثااوة
:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثااش بةر َيزان اَيستا هاتينة سةر اةوةي كة بيخةينة دةنطةدانـةوةش ثَيشـنيارَيك هـةبوو كـة يـةك وةكيـل       
تكايـة بـا دةسـتيان بَلنـد بكـةنضش       وزارة بَيتش اـةو بةر َيزانـةي كـة ديوـاعي لَيدةكـةن كـة يـةك وةكيـل بَيـتش         
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كةسي لةطةَلدايةش كَيي لةطةَلدا نيةضش واتة دوو وةكيل بَيتش بةزؤرينةي دةنـط مايـةوةش اَيسـتا     16فةرموون 
 .نةصةكة خبوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوةش فةرموو

:بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةو  ــةرة، ماي ــتا دوو موقت ــةمياناَيس ــلي دوو  : ةش يةك ــواني فةص ــات )عين ــةهام و ايختيباص ــتش  ( م ــةوو بَي ل

دةةجمي ماددةي سَي و ضوار بكرَيتش اَيستا با اةم دوانة خبةينة : بَيتة جَيطايش دووةم( تةشكيالتي وةزارةت)
 .دةنطةوةش زؤر سوثاا

:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةنطـةوةش كـاك عبـدالرمحن نوقتـةي نيزاميـت هةيـةش       كاك شَيروان يةكةم خبوَينـةرةوة دةقـةن تـا بيخةينـة     
 .فةرموو

 :بةر َيز عبدالرمحن حس  ابابكر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةندام ثةرلةمانَيك داواي كـرد كـة بةر َيوةبةرايةتيـة طشـتيةكان تـةقليس بكرَيـتش بكرَيـت بـة ضـوارش اـةبَي           
 .اةوةش خبرَيتة دةنطدانةوةش سوثاا

:ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .كاك عومةرش فةرموو
 :بها  الدي بةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نةكو بةسةريدا تَيثةر ين ثَيشنيارَيك بةندة كرديش سَيش ضوار بـةر َيزين وةك كـاك شـَيروان ثشـتيوانيان لـَي      

ةو شـتانة هـةمووي   كردش كة اةو دةستةواذانة هةمووي البةرين كـة مـودير عامَيـك بـة شـةهادةي جـامعي اـ       
 .بكةين بةيةك ماددةش اةوةش ثشتطريي لَي كراش سوثاا

:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــان       ــايي دةياخنوَينَيتــةوة ثاش ــةي ياس ــةك ليذن ــةكش ي ــة دةنطدانــةوة ي ــة دةخرَين ــةي ك ــتا اةوان ــةر َيزان اَيس ب
 .دةيةينة دةنطدانةوةش فةرموو

:بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
ثَيشنياري يةكةمش ايقرتاحي ايلغاي عينواني فةصلي دووةمش بؤ اةوةي عينوانةكة لةوو بكرَيتش تةشـكيالتي  

 .وةزارةت بَيتة جَيطاي اةوش اةوة موقتةرةحي يةكةمة
:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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و شَيوةية بَيتش تكاية دةسـت بَلنـد   بةر َيزان طوَيتان لَي بووش اَيستا دةيةينة دةنطةوةضش كَيي لةطةَلداية كة بة
 .بكةنضش زؤر سوثاا كَيي لةطةَلدا نيةضش بةكؤي دةنط وةرطرياش كة حةزف بكرَيتش بؤ فةقةرةي دواتر

:ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةي سـَييةمش تـةنها بر طـةي    يةكخستين هةردوو ماددةي سَييةم و ضوارةم لةيةك ماددةداش لةذَير ذمـارةي مـادد  

ــت بــة       ــةوةش بكرَي ــا بكرَيت ــتةكانش اــةوة جي ــة طرَيبةس ــات ل ــر دةك ــة دةســةآلتي وةزي ــةباا ل ــةبَيت ك دووةم ن
لةيةك ماددةداش تةنها بر طةي دووةم نـةبَيت بكرَيـت    4و 3ماددةيةكي سةربةخؤش واتة دةمج كردني ماددةي 

 .بة ماددةيةكي سةربةخؤش سوثاا
:لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

بةر َيزان كَيي لةطةَلداية بادةسا بَلند بكات تكايةضش فةرموون كَيي لةطةَلدا نيةضش بةكؤي دةنط ثةسةند كراش 
 .بؤ موقتةرةحي تر

:ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

.بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةش  كـةوا بةر َيوةبـةرَيكي طشـا    اةو ر ستةيةي كة لة هـةموو بةر َيوةبةرايةتييـة طشـتيةكان دووبـارة بووةتـةو     
سـةرؤكايةتي دةكـاتش خــاوةن بر وانامـةي زانكـؤيي ســةرةتايي بَيـت و خـاوةن شــارةزايي و ثسـثؤر  بَيـتش اــةو         
بر طةية لةهةموو بةر َيوةبةرايةتيـة طشـتيةكان البربَيـت خبرَيتـة سـةرةتاي يـاخود ثَيشـةكي بر طـةي شةشـةم          

واتـة اـةو ر سـتةية تـةنها بـؤ يـةكيار بَيـتش بـةآلم مشـولي هـةموو           كةباا لة بةر َيوةبةرايةتي طشا دةكـاتش  
 .بةر َيوةبةرايةتيةكان بكات

:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسا بَلند بكاتضش فةرموون كَيي لةطةَلدا نيةضش بةكؤي دةنط ثةسةند كراش 
 .بؤ موقتةرةحي دواتر

:ةيدةريبةر َيز شَيروان ناصح ح

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر لةبةر َيزان ثَيشنياري اـةوةيان كـرد كـة تةقليسـي موديريـاتي عـام بكرَيتـةوةش هةنـدَيكي لةطـةَل اـةوةدا           

يـن دةمـج بكرَيـتش     1و 1دةمج بكرَيتش هةندَيك لةطةَل اةوةدا بوون كـة   6و 5بوون كة موديريةي عامي 
ا اةصــَلي موقتةرةحةكــة موديريــةي عــام كــةم بكرَيتــةوة يــان كــةم   بــةآلم اَيمــة ثَيمــان باشــةش يةكــةجمار بــ 

 .نةكرَيتةوةش اينيا لةسةر اةساسي اةو موقتةرةحة اَيمة دةتوان  هةنطاوي دووةم بنَي ش زؤر سوثاا
:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةســي  35تضش بــةر َيزان اَيســتا كَيــي لةطةَلدايــة كــة موديريــةي عامــة كــةم بكرَيتــةوةش بادةســا بَلنــد بكــا   
 .لةطةَلدايةش فةرموون كَيي لةطةَلدا نيةضش زؤرينةيةش وةكو خؤي مايةوةش بؤ موقتةرةحي دواتر
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:بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
فةقةرةيةكي ترمان ماوةش بةنيسبةت ايـدارةي طةرميانـةوةش اَيمـة ثَيمـان وايـة لـةجياتي ايـدارةي طـةرميان         

هـةم طـةرميان مشـول دةكـات هـةم اةطـةر ايـداراتي تـرين هـةبوو لـة داهـاتوو            ( ادارات مستقلة)ت بنووسرَي
 .زؤر سوثاا (اخلااةطرميان  ادارة)مشولي دةكاتش دةشكرَيت بَلَي  

:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دارةي بــةر َيزان اَيســتا كَيــي لةطةَلدايــةض ضــونكة طرميــان خبوصــيةتَيكي تايبــةتي خــؤي هةيــةش طرنطــةش ايــ 
ثةســةند كــراش بــؤ طــةرمياني تايبــةتش بادةســا بَلنــد بكــاتش فــةرموون كَيــي لةطةَلــدا نيــةضش بــةكؤي دةنــط    

 .موقتةرةحي دواتر
:بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةهـةموو  لةبةر اةوةي ماددةكة طرنطةش اةطةر ثَيتان باش بَيت بةهةموو ماددةكـةوة بةهـةموو ايزافاتـةوةش    

نــةتااييي اــةو دةنطدانــةوة دووبــارة بيخوَينينــةوة بــؤ اــةوةي دةنطــدانَيكي طشــا لةســةر ماددةكــة بكــةينش  
 .سوثاا

 
:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون بيخوَيننةوة
:ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

.بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل الثان 
  شكيالت الوزارة

 :ةاملادة الثالث

 ا: تكون الوزارة م  التشكيالت اآل ية

هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول ع  اعماهلا و وجيه سياساتها واالشاراف والرقاباة عليهاا     : الوزير: أواًل
و صدر منه و نفت باشرافه مجيع القرارات واالوامر والتعليمات يف كل ما له عالقة  هام الاوزارة  

شؤونها الفنياة واملالياة واالدارياة والتنيمياة وفاق ااكاام القاانون        و شكيال ها واالايا ها وسائر 
ويكون مسؤوال امام  لس الوزرا  باعتبار  عاوًا متاامنا فيه وله ختويل بعض ما  ااالايا ه   

 .اىل أي م  وكيل  الوزارة او املدرا  العامر او م  يرا  مناسبًا يف الوزارة

 :وكيال الوزارة: ثانيًا
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 :ة للشؤون الزراعيةوكيل الوزار -أ

يساعد الوزير يف  نفيت سياسة الوزارة واالشراف على شؤونها اخلااة بالزراعة، ونار  املهاام املوكلاة لاه    
م  قبل الوزير يف ادارة شؤون الوزارة على ان يكون ااااًل على شهادة جامعياة اولياة وما  ذوي اخلاربة     

 .واالختصاص

 :ئيةب ا وكيل الوزارة لشؤون املوارد املا

يساعد الوزير يف  وجيه الوزارة واالشراف على شؤونها اخلااة باملوارد املائية ونار  املهام املوكلة له م  
قبل الاوزير يف ادارة شاؤون الاوزارة علاى ان يكاون اااااًل علاى شاهادة جامعياة اولياة وما  ذوي اخلاربة             

 .واالختصاص

ر اااال علاى شاهادة جامعياة اولياة وما  ذوي       يرأسه ويدير  موىف بدرجة مادي : مكتر الوزير: ثالثًا
 .اخلربة والكفا ة ويعاونه عدد م  املوىفر

 :مكتبا وكيل  الوزارة: رابعًا

يدار كل مكتار ما  قبال موىاف بدرجاة مادير اااال علاى شاهادة جامعياة اولياة ويعاوناه عادد ما                
 .املوىفر

 :املستشارون:خامسًا

الشهادة اجلامعية االولية ولكل وااد منهم خربة وممارسة  اليزيد عددهم ع  اربعة وان يكونوا م  هلة
 .يف اادى اختصااات واعمال الوزارة االساسية

 تألف الوزارة م  املديريات العامة التالياة ويارأ  كال منهاا مادير عاام اااال        : املديريات العامة: سادسًا
 .على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واالختصاص

ختاتص بالشاؤون االدارياة واملالياة يف دياوان الاوزارة و شارف علاى  شاكيالت          : امة للديواناملديرية الع -1
 . الوزارة و تابع اعماهلا ضم  اختصااها

ختتص بتهيية مستلزمات مشاريع السدود الكبرية والصاغرية  : املديرية العامة للسدود واخلزانات املائية -0
 .نييم وخزن واطالق امليا و نفيتها واشرافها و شغيل وايانة منشأ ها و 

ختتص بتطبيق قوانر االراض  النافتة يف االقليم و نييم و وفري : املديرية العامة لالراض  الزراعية -3
 .االراض  لالستثمارات واملشاريع الزراعية
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فيت  توىل االشراف على  ن: اخلااة طرمياناملديريات العامة للزراعة يف مركز حمافيات االقليم وادارة  -4
 .املشاريع الزراعية يف احملافية و ر بط بها مديريات وفرو  الزراعة يف ادود كل منها

ختاتص بوضاع اخلطاط االعتيادياة واالسارتا يجية واالساتثمارية       : املديرية العامة للتخطيط واملتابعاة  -5
قاوى  واعداد التصاميم للمشاريع اهلندسية ومتابعة  نفيت اخلطط والعمل على ضبط االاصاا  وال 

العاملااة والاانيم املعلوما يااة واالشااراف ومتابعااة مهمااات مديريااة اخلاادمات الزراعيااة يف الااوزارات  
 .واحملافيات

مهامهاا اجارا  االحبااث الزراعياة واملائياة وارشااد الفالاار        : املديرية العامة للبحوث واالرشاد الزراع  -6
 .ونقل نتائج البحوث اىل اقول الفالار

ختتص بشؤون الغابات الطبيعياة واالااطناعية والبساتنة    : للبستنة والغابات واملراع  املديرية العامة -1
 .واملراع 

ختاتص باالثروة اظيوانياة والادواج  واالوااط والطار       : املديرية العامة للثروة اظيوانياة والبيطارة   -1
 .البيطري

املياا  الساطحية واجلوفياة منهاا     ختتص باالشراف على  نفيات مشااريع   : املديرية العامة للموارد املائية -9
 .مشاريع الري و قييم اخلزانات اجلوفية وافر اآلبار و وفري امليا  الغراض متعددة

 :اجمللس االستشاري للوزارة ويتألف م  -12

 أا الوزير

 ب ا وكيال الوزارة

 ج ا املستشارون يف الوزارة

 دا املدرا  العامر يف الوزارة

  االقليمها ا رئيس احتاد الفالار يف
للوزير اضافة ممثلر ع  الوزارات االخرى ذات العالقة او خربا  م  خاارج الاوزارة عناد الاارورة دون ان      -و

 .يكون هلم اق التصوي 
:بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ت بةر َيزان اَيستا بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوةش هةمووتان طوَيتان لَيبـوو كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـا بَلنـد بكـا      
تكايةضش فةرموون كَيي لةطةَلدا نيةضش بةزؤرينـةي دةنـط يـةك كةسـي لةطةَلـدا نيـةش دانيشـتنةكةمان اـةمر ؤ         

 .بةخواتان دةسثَيرم 12سبةي سةعات كؤتايي ثَي دَيين  تا 
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 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 اني      ةرؤكي ثةرلةمجَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ي (71)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2272\6\22رَيكةوتي  ضوارشةممة

 سَييةمي هةَلبذاردنخولي 
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 ي (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 22/6/2272 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (12)كات ــَين ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  03/6/0212رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 
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ي ( 0212)سـاَلي  , سـَييةم خـولي   ي(11)دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان فرست أمحد عبـداهلل سـكرتَيري    بةر َيز
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خـولي   ي(11)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شَيوةية  دا 03/6/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (12)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
ياسـاي وةزارةتـي كشـتوكاَل و سةرضـاوةكاني     بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طوتوطؤ كردنـي ثـرؤذة    - 1

 .ااو لة هةرَيمي كوردستان
 .خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان -0
خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي يـةكَيا ذووري بازرطـاني و          -3

 .1993ي ساَلي (14)هةرَيمي كوردستان ذمارة  ثيشةسازي لة

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردنش ســاَلي يةكــةمش خــولي     
 :كارش بةرنامةي 03/6/0212ش رؤذي دانيشنت (11)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
ــتان  1990 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

نيـوةر ؤش رؤذي ضـوار   ي ثـَين  (12)ي ااسايي خولي سَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير    (11)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت03/6/0212شةممة رَيكةوتي 

بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو  -1
 .لة هةرَيمي كوردستان

 .َيمي كوردستانخستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي لة هةر -0
خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي يـةكَيا ذووري بازرطـاني و          -3

 .1993ي ساَلي (14)ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 
َيز بةخَير هاتين بةر َيز وةزيري كشتوكاَل و ااودَيري كاك جةميل سلَيمان دةكةينش بةخَير هـاتين بـراي بـةر    

كاك اةنوةر دةكةينش اَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشتوكاَل و اـاودَيري دةكـةين كـةرةم بكـةن بـؤ      
شوَيين خؤيانش ش كةرةم بكةنش بةر َيزانش ماددةي ضوارةم دةنطي لةسةر درا فةقةرةيةك مابووش اَيستا ليذنـةي  

 .دةضينة سةر ماددةي ثَينجش فةرموون ياسايي ثَيشنيارَيكيان هةية دةربارةيش كةرةم بكةنش ثاشان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دوَييَن بر طةيةك هةبوو لة زميين تةشكيالتي وةزارةت هـاتووةش اـةوين بر طـة دوو بـووش كـة مـاف دةدات بـة        

كي ثســثؤرو شــارةزا وةزيــر عةقــد بكــات لةطــةَل اةشخاصــي تــةبيعي و مةعنــةويش بــؤ اــةوةي بتوانَيــت خــةَل
عةقديان لةطةَل بكاتش اَيمة ثَيمان باش بوو لة تةشكيالت نةمَينَيتش بـةَلكو ببَيتـة ماددةيـةكي موسـتةقيلش     
اَيستا اَيمة وةكو ماددةيةكي موستةقيل اةو فةقةرةية دةخوَينينةوةش بؤ اةوةي طوتوطؤي لةسـةر بكرَيـت و   

 :ةيةبر ياري طوجناوي لَي بدرَيتش ماددةكة بةم شَيو
للوزير التعاقد مع االشاخاص الطبيعياة او املعنوياة ما  ذوي اخلاربة واالختصااص داخال االقلايم او خارجاه          )

للقيام باملهمام الت  وكل اليهم وللمدة الت يرا  مناسبًا بعد استحصال موافقة  لس الوزرا  وحتدد اقوقهم 
 (.مول بهاو واجبا هم م  قبل الوزير وفقًا للقوانر والتعليمات املع

بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش اةطةر لة نةتيية اةوة ثةسند بـووش اـةوة رةقمَيكـي تـازة هةَلـدةطرَي بةنيسـبةت       
 .ماددةكةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي كشتوكاَل رةايتان دةربارةي اةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي

 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث
 .اَيمة لةطةَل ثَيشنيارةكةينش ضونكة راثؤرتةكةمان هاوبةشةش بؤية لةطةَلداينش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةايتان تكاية
 :وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو/ بةر َيز حيل سلَيمان حيدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لةطةَلداينش سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اةوانةي دةيانةوَيت لةسةر اةو فةقةرةية قسة بكـةن دةسـتيان بـةرز بكةنـةوةش بـؤ اـةوةي ناويـان        
 .تؤمار بكةمش كةا هةية لةسةري قسة بكاتض يةك كةا هةيةش كاك رةفيق صابر كةرةم بكة

 
 
 

 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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وةندةي من ااطادار مبش هةر وةزيرَيك اةم مافةي هةية كة كاري لةو جؤرة بكـاتش اةطـةر اةمـة وا بَيـت و     اة
قانونَيك هةبَيت لةو بارةيـةوةش مـن تةسـةور دةكـةم اـةوة مـافَيكي خؤيـةتيش رةنطـة ثَيويسـت نـةبَيت اَيمـة            

 .وةاَلممان بدةنةوةش سوثاا دةنط بؤ اةو ماددةية بدةينش تكاية ليذنةي ياسايي اةطةر شتَيكي وا هةيةش
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
راستة وةزيـر اـةم مافـةي هةيـةش بـةاَلم اةطـةر مـافَيكي خـؤي بَيـت لـة قانونةكـة بضةسـثَيتش وابـزا  اـةوة               

ةكاتش بؤية اَيمة لةطةَل اةوةينة لة زميين ياساكة اةوة تةسـبيت  خزمةتي خؤي و خزمةتي وةزارةتةكةش د
 .بكرَيتش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ليذنةي ياسايي دووبارة بيخوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوةش ضونكة يةك كةا بوو ناخرَيتة 
 .دةنطدانةوةش اةو ثَيشنيارةي كاك رةفيق كرديش فةرموون

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.َيز دبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة اخلامسة

للوزير التعاقاد ماع االشاخاص الطبيعياة او املعنوياة ما  ذوي اخلاربة واالختصااص داخال االقلايم او خارجاه            
دد اقوقهم للقيام باملهمام الت  وكل اليهم وللمدة الت يرا  مناسبًا بعد استحصال موافقة  لس الوزرا  وحت

 .و واجبا هم م  قبل الوزير وفقًا للقوانر والتعليمات املعمول بها
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا دةيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيية دةسا بةرز 
نـط ثةسـند كـراش  اَيسـتا تكايـة بـؤ مـاددةي        بكاتةوةض زؤر سوثااش دوو كةا لةطةَلـدا نييـةش بةزؤرينـةي دة   

 .شةش لة اةسَلي ثرؤذةكة ماددةي ثَينيةش كةرةم بكة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةروازةي ضوارةم دةبَيتة دةروازةي سَييةمش لةبةر اةوةي اَيمة دوو و سَي بر يارمان لةسةر داش دةنطمان بـؤدا  
ش مـاددةي ثَيـنج دةبَيتـة    (وختامياة  عاماة  ااكاام ( )الثالاث  الفصال )دةبَيتة ( الفصل الرابع)رَيتش كة دةمج بك

 .ماددةي شةش
 الفصل الثالث

 ااكام عامة وختامية
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 :املادة السادسة
 .حتدد مهام التشكيالت و قسيمات الوزارة بنيام: اواًل

الفارو  او االقساام او الشاعر او الواادات ضام       للوزير استحداث او دماج او الغاا  اي ما  املاديريات او     : ثانيًا
 . شكيالت الوزارة وفق متطلبات عملها عند االقتاا 

 .للوزير اادار التعليمات الالزمة لتسهيل  نفيت ااكام هتا القانون: ثالثًا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردي كةرةم بكة خبوَينةوة
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 بةشي سَييةم
 حوكمة طشا و كؤتاييةكان

 :ماددةي شةشةم
 .ثَيكهاتةو بةشةكاني وةزارةتةكةش بةثَير ةو ديار دةكرَين: يةكةم
وةزير بؤي هةية هةر بةر َيوةبةرايةتيةكش يان لقَيكش يان بةشَيكش يان هؤبةيةكش يان يةكةيةك لةناو : دووةم

 .ن تَيكةَلي بكاتش يان هةَليوةشَينَيتةوةثَيكهاتةكاني وةزارةتدا بكاتةوةش يا
ــَييةم ــاية        : س ــةم ياس ــةكاني ا ــي حوكم ــةجَي كردن ــَي ب ــاني ج ــؤ ااس ــت ب ــايي ثَيويس ــة رَينم ــؤي هةي ــر ب وةزي

 .دةربضوَينَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةايتان تكاية
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة لةناحيــةي لووةويــةوة    اَيمــة  ــةاَلم رةنط ــةينش ب ــدي ماددةكــة دةك ــو الم)تةاي ــةر تةشــكيالت  (ال ــةكة لةس ـ

 .ش زؤر سوثاا(حتدد مهام  شكيالت و قسيمات الوزارة بنيام)هةَلبسَا باشةش بَلَي  
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش جةنابي وةزير
 :رضاوةكاني ااووةزيري كشتوكاَل و سة/ بةر َيز حيل سلَيمان حيدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمةش لةطةَل ماددةكةينش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةر َيزانش اةنداماني ثةرلةمانش اةوةي لةسةر مـاددةي شـةشش كـة لـة اةسـَلي ثرؤذةكـة مـاددةي ثَينيـةش كـَي          
رَيـزدار شـوان كـةريمش كـاك عمـر      )ةينش موداخةلةي هةيةض تكاية دةسا بةرز بكاتةوةش تاكو نـاوي تؤمـار بكـ   

 .دةيانةوَيت موداخةلة بكةنش كاك شوان كةرةم بكة( عبدالعزيز
 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
: لة ماددةي ثَيـنج كـة لـة اةسـَلي ثرؤذةكـة مـاددةي ثَينيـةش اَيسـتا بؤتـة مـاددةي شـةشش كورديةكـة دةَلَيـت             

بةشةكاني وةزارةت بة ثَير ةو دياري دةكرَيـتش اـةرك و ثَيكهاتـةي بةشـةكاني وةزارةتةكـةش      ثَيكهاتةو / يةكةم
دةبَيت اةركةكةي بـؤ زيـاد بكرَيـتش ضـونكة لـة عةرةبيةكـة مةهامـةش لـة كورديةكـة دةبَيـت بَلـَي  اـةرك و             

 .ثَيكهاتةو بةشةكاني وةزارةتةكة بة ثَير ةو دياري دةكرَينش زؤر سوثاا
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .زؤر سوثااش رَيزدار كاك عمر عبدالعزيز فةرموو
 :بها الدي بةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن لــة رووي الايحيــةوة ثَيموايــة اــةم ماددةيــة زيــادةش ضــونكة اَيمــة دوو ماددةمــان هةيــةش مــاددةي دوو و  
َيدايـةش مةسـةلةي ايسـتيحداا و دةمـج و اـةوةي      ماددةي سَيش كة باسـي مـةهام و تةشـكيالتي وةزارةتيـان ت    

وةزير دةكرَيت هةر لة باسي وةزيرةكةدا ايزافةي بكةين بـؤ اـةوَيش هـةروةها ايبـداري تـةعليماتش يـةعين       
هةر سَي ماددةكة ثَيشرت فةسلَيكي تايبةت بووش بؤ لةوَي جَييان بكرايةوةش لةبةر اةوة وابـزا  اـةو ماددةيـة    

 .لَيرة زيادةش سوثاا
 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 .زؤر سوثااش ليذنةي هاوبةش رةايتان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت تةرجومةي كورديةكةش موالحةزةكة لة جَيطاي خؤيةتي كاك شوانش بةنيسبةت اةوةي كـاك عمـر   

ضونكة شةرت نيية تةنها هةر اـةو هةيكةليةتـة    عبدالعزيز ش بةر اسا رةنطة اةم نةصة هةر ثَيويست بَيتش
هةبَيتش رةنطة هةيكةليةتةكة دابةزَينت بؤ اةقسام و شوعبةشش اةوين دَيتة ناو نيزامةوةش رةنطة مـةهامي  
اـةوانين بَيتـة نــاو نيزامـةوةش بؤيــة اَيمـة اــةوةي ديارميـان كــردووة بةنيسـبةت موديريــاتي عامـة فةقــةت        

ةاَلم اةطةر خوردي بكةيتةوة بَيية خوارَي بؤ اةقسام و شوعبةش اـةوة ايمكـان   اةركةكامنان دياري كردووةش ب
 .هةية لةناو نيزام بَيت و مةهامةكةشيان لةوَي بَيتش زؤر سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثااش جةنابي وةزير
 

 :وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو/ بةر َيز حيل سلَيمان حيدر

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .اَيمة لةطةَل رةاي ليذنةي قانونينةش اةطةر جياواز بَيتش يةعين مةهامي وةزير واز رت دةبَيتش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي ااخري صياوة خبوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 الفصل الثالث

 ااكام عامة وختامية

 :املادة السادسة
 .حتدد مهام  شكيالت و قسيمات الوزارة بنيام: اواًل

للوزير استحداث او دماج او الغاا  اي ما  املاديريات او الفارو  او االقساام او الشاعر او الواادات ضام           : ثانيًا
 . شكيالت الوزارة وفق متطلبات عملها عند االقتاا 

 .زير اادار التعليمات الالزمة لتسهيل  نفيت ااكام هتا القانونللو: ثالثًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا دةيةينة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سـوثااش كـَي لةطةَلـدا نييـة     
لة اةسَلي ثرؤذةكة مـاددةي  دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش بةكؤي دةنط ثةسند كراش بؤ ماددةي حةوت 

 .شةشةش كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السادسة ستصبح املادة السابعة
حتل الوزارة حمل وزار   الزراعة واملوارد املائية اينما ورد ا يف القوانر واالنيمة النافتة والت ختص الزراعة 

 .ائيةواملوارد امل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردي كةرةم بكة
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي شةشةم كة دةبَيتة ماددةي حةوتةم
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هةردوو وةزارةتي كشتوكاَل و وةزارةتي سةرضاوةكاني ااوش لةهةر جَيطايةكي ياساو ثَيـر ةوي بـةركاردا هـاتيَب    
 .ة وةزارةتي كشتوكاَل و وةزارةتي سةرضاوةكاني ااوش اةم وةزارةتة جَيطةيان دةطرَيتةوةو تايبةت بَيت ب

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ليذنةي هاوبةش رةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
با وةزارةتةكان تةوزيح بكـةينش راسـتة   اَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةينش بةاَلم صياوةكةي اَيمة ثَيمان باشة 

وةزارةت تةعريو كراوةش بةاَلم لَيرة ناوي وةزارةتةكة جيايةش اةو وةزارةتانةي كة ايلغاش كراونةتةوة نـاوي  
 :جيايان هةيةش بؤية اَيمة ثَيشنيار دةكةين صياوةكة بةم شَيوةية بَيت

ر   الزراعاة واملاوارد املائياة اينماا ورد اا يف القاوانر       حتل الوزارة حمل وزارة الزراعة واملوارد املائية حمل وزا)
 .(واالنيمة والتعليمات الت  ختص الزراعة واملوارد املائية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةايتان
 :وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو/ بةر َيز حيل سلَيمان حيدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ددةكةمش سوثاامن لةطةَل ما
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش كَي لةسةر اةو ماددةية موداخةلةي هةية دةسـا بـةرز بكاتـةوةض تـاكو نـاوي تؤمـار بكـةينش يـةك         
 .بةر َيزش رَيزدار عبدالسالم بةرواري كةرةم بكة

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةيةكي لووةويةش لة عةرةبيةكة اةوةي اَيستا كاك شـَيروان خوَينديـةوةش كورديةكـة    سوثااش بةر اسا مةسة

وزار ا  الزراعاة   )زؤر جوان هاتووةش هةردوو وةزارةتـي كشـتوكاَل و وةزارةتـي دةرامـةتي اـاوش لـةوَي هـاتووة        
و وزارة املاوارد   حتال حمال وزارة الزراعاة   )ش يةعين وةكـو نـاوي وةزارةتـة تازةكةيـةش دةتـوان       (واملوارد املائية

 .ش تةسةور دةكةم نةصةكة زؤر زؤر واز رت دةبَيتش سوثاا(املائية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .موالحةزةكة لة جَيطاي خؤيةتي هي كاك عبدالسالمش اَيمةش واي لَي دةكةين

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .تكاية نةصةكةتان خبوَيننش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السابعة

ة حتل وزارة الزراعة واملوارد املائية حمل وزارة الزراعة و وزارة املوارد املائية اينما وردت يف القاوانر واالنيما  
 .والتعليمات الت ختص الزراعة واملوارد املائية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا دةيةينة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سـوثااش كـَي لةطةَلـدا نييـة     
ؤذةكة مـاددةي  دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش بةكؤي دةنط ثةسند كراش بؤ ماددةي هةشت لة اةسَلي ثر

 .حةوتةش كةرةم بكةن

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السابعة ستصبح املادة الثامنة

 .0226لسنة ( 9)و وزارة املوارد املائية رقم  0221لسنة ( 1)يلغى قانون  وزارة الزراعة رقم 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردي تكاية
 :ر َيز جالل علي عبداهللبة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي حةوتةم دةبَيتة ماددةي هةشتةم
و ياسـاي وةزارةتـي سةرضـاوةكاني اـاو ذمـارة      ( 0221)ي ساَلي (1)هةردوو ياساي وةزارةتي كشتوكاَل ذمارة 

 .ثووضةَل دةكرَينةوة( 0226)ي ساَلي (9)
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةايتان ليذنةي هاوبةش
 
 
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيمة هةردوو ليذنة ثَيشنيازي اةوة دةكةينش كة اةو دوو ماددةيةش ماددةي حةوت و هةشت دةمـج  
و بكــرَينش لةبــةر اــةوةي ثةيوةنــدي بــة هةَلوةشــاندنةوةي ياســاي دوو وةزارةت هةيــةش هــةروةها اــةو مــاف    

ايلتيزاماتانةي كة دوو وةزارةتةكة هةيان بووش ضيان لَي دَيتض لةبةر اـةوة ثَيشـنيار دةكـةين كـةوا هـةردوو      
 .ماددة دةمج بكرَين و بكرَيتة يةك ماددة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةايتان
 :وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو/ بةر َيز حيل سلَيمان حيدر

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .ايعتيادية اةطةر دةمج بكرَينش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اةنداماني ثةرلةمانش اةو بةٍرَيزانةي دةيانـةوَيت قسـة بكـةن دةسـتيان بـةرز بكةنـةوةش بـؤ اـةوةي         
يلش عمـر عبـدالعزيزش   بةشـري خـةل  )ناويان تؤمار بكةينش ضوار بةر َيز ناويان تؤمار كردووةش اـةم رَيزدارانـةن   

 .ش كةسي تر هةيةض بةر َيز بةشري خةليل كةرةم بكة(ثةروين عبدالرمحنش ااواز عبدالواحد
 :بةشري خليل تؤفيق.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر اـةوةي كـورت كردنـةوةش واتـا ايختيبـار يةكَيكـة لـة سـيواتي قـانوني بـاش و نـاجحش بؤيـة مـن لَيـرة               
ةم ماددةي شـةش و مـاددةي حـةوت و مـاددةي هةشـتش هةرسـَي بكرَينـة يـةك مـاددةش لـة يـةك            ثَيشنيار دةك

 .ماددة جَيطايان دةبَيتةوةش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ماددةي شةش دةنطي بؤ دراش تةواو
 :بةشري خليل تؤفيق.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددةي حةوت و هةشتش سوثاا

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .زؤر سوثااش رَيزدار عمر عبدالعزيز فةرموو
 
 
 

 

 :بها الدي بةر َيز عمر عبدالعزيز 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من اةو ثَيشنيارةم هةبووش ثشتيواني لة ثَيشنياري ليذنةي هاوبـةش دةكـةمش هةَلةيـةكي زمانـةوانين هةيـة      

 .ش سوثاا(ون قان)نةك ( يلغى قانونا وزارة)ضاك بكرَيتش 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار ثةروين عبدالرمحن فةرموو

 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين هاور ام لةطةَل ليذنةي ياسايي كة ماددةي حةوتةم و هةشتةم بكرَيتـة يـةك مـاددةش مـاددةي حةوتـةم      

ي (9)و ياسـاي ذمـارة    0221ي سـاَلي  (1)ةو ماددةيةش كار بةهـةردوو ياسـاي ذمـارة    بكرَيتة بر طةي يةكةم ل
ناكرَيــتش مــاددةي هةشــتةمين بكرَيتــة بر طــةي دووةم لــة ماددةكــةش مــيالك و كةلوثــةلي          0226ســاَلي 

طواسرتاوةو نةطواسرتاوةي هةردوو وةزارةت دةطةر َيتةوة بـؤ وةزارةتـي كشـتوكاَل و سةرضـاوة ااوييـةكانش زؤر      
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار ااواز عبدالواحد فةرموو

 :خاربةر َيز ااواز عبدالواحد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تةنيا تَيبينيم لةسةر وشةي ثووضةَل بوونةوة هةبووش بكرَيت بة هةَلبوةشَيتةوةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ايتانليذنةي ياسايي رة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةقريبةن هةمووي ثةيوةندي بة زمانةوانيةوة هـةبووش اـةوة بـة نـةزةري ايعتيبارمـان وةرطرتـووة اـةوةي        
كاك عمر عبدالعزيز طوتيش اةوةي ترين هي ااواز خان لة كورديةكة ضاكي دةكةين ايشـكاليةتي نييـةش جـا    

 .ا مةجاملان ثَي بدةن نةصةكة خبوَينينةوةاةطةر اَيست
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةرةم بكةن نةصةكة خبوَيننةوة بة دةجمي هةردوو ماددةي هةشت و نـؤش كـة لـة اةسـَلي ثرؤذةكـة مـاددةي       
 .حةوت و هةشتةش كةرةم بكةن

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة السابعة
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 .0226لسنة ( 9)و وزارة املوارد املائية رقم  0221لسنة ( 1)يلغى قانونا وزارة الزراعة رقم : اواًل
 . ؤول مجيع اقوق والتزامات وموجودات ومالكات وموىف  وزار   الزراعة واملوارد املائية اىل الوزارة: ثانيًا

ةي حةوتش اةطةر ثَيتان بـاش بَيـت   بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش تةسةلسولةكة بووة ماددةي هةشتش نةك مادد
 .ديسان دةخوَينمةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرمووش كةرةم بكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثامنة

 .0226لسنة ( 9)و وزارة املوارد املائية رقم  0221لسنة ( 1)يلغى قانونا وزارة الزراعة رقم : اواًل
 . ؤول مجيع اقوق والتزامات وموجودات ومالكات وموىف  وزار   الزراعة واملوارد املائية اىل الوزارة: ثانيًا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا دةيةينة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سـوثااش كـَي لةطةَلـدا نييـة     
 .ر سوثااش بةكؤي دةنط ثةسند كراش بؤ ماددةي نؤش كةرةم بكةندةسا بةرز بكاتةوةض زؤ

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةبةر اةوةي ماددةكان دةمج كرانش تةسةلسولي ماددةكان وةكو خؤي لَي دَيتةوة 
 :املادة التاسعة

 .قانوناليعمل بأي نص قانون  او قرار يتعارض مع ااكام هتا ال
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكة
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي نؤيةم
 .كار بةهيض دةقَيكي ياساييش يان بر يارَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني اةم ياساية بَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
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 :َيز شَيروان ناصح حةيدةريبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تةايدي دةقي ماددةكة دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةايتان
 :وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو/ بةر َيز حيل سلَيمان حيدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَل دةقي ماددةكةين
 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

بــةر َيزانش كــةا دةيــةوَيت موداخةلــة بكــاتش نييــةش اَيســتا بــؤ اــاخري جــار خبوَيننــةوةش بــؤ اــةوةي خبةينــة    
 .دةنطدانةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة التاسعة

 .اليعمل بأي نص قانون  او قرار يتعارض مع ااكام هتا القانون
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

بةر َيزانش اَيستا دةيةينة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سـوثااش كـَي لةطةَلـدا نييـة     
 .دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش بةكؤي دةنط ثةسند كراش بؤ ماددةي دةيةمش كةرةم بكةن

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :دة العاشرةاملا

 .على  لس الوزرا  واجلهات ذات العالقة  نفيت ااكام هتا القانون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردي كةرةم بكة
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي دةيةم

 .اساية جَي بةجَي بكةنثَيويستة لةسةر اةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني اةم ي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تةايدي ماددةكة دةكةينش هيض موالحةزةمان نيية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةايتان
 :اَل و سةرضاوةكاني ااووةزيري كشتوك/ بةر َيز حيل سلَيمان حيدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَل ماددةكةين
بــةر َيزانش اةنــداماني ثةرلــةمانش كــةا موداخةلــةي هةيــةض نييــةش اَيســتا بيخوَينــةوةش بــؤ اــةوةي بيخةينــة  

 .دةنطدانةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة العاشرة

 .وزرا  واجلهات ذات العالقة  نفيت ااكام هتا القانونعلى  لس ال
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا دةيةينة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سـوثااش كـَي لةطةَلـدا نييـة     
 .بكةندةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش بةكؤي دةنط ثةسند كراش بؤ ماددةي يازدةمش كةرةم 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اظادية عشرة

 (.وقائع كوردستان)ينفت هتا القانون اعتبارًا م   اريخ نشر  يف اجلريدة الروية 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردي كةرةم بكة
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي يازدةم
 .دا جَي بةجَي دةكرَيت(وةقاايعي كوردستان)اةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تةايدي ماددةكة دةكةينش هيض موالحةزةمان نيية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةايتان
 :وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو/ بةر َيز حيل سلَيمان حيدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَل ماددةكةينش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جـار خبوَيننـةوةش بـؤ اـةوةي     بةر َيزانش اةنداماني ثةرلةمانش كةا هةية موداخةلة بكاتض نييةش تكاية ااخري
 .خبةينة دةنطدانةوة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اظادية عشرة

 (.وقائع كوردستان)ينفت هتا القانون اعتبارًا م   اريخ نشر  يف اجلريدة الروية 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سـوثااش كـَي لةطةَلـدا نييـة     بةر َيزانش اَيستا دةيةينة دة
دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سـوثااش بـةكؤي دةنـط ثةسـند كـراش اَيسـتا بـؤ هؤكارةكـاني اـةم ياسـايةش كـةرةم            

 .بكةن
 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباب املوجبة
العراق اقليمًا زراعيًا وغنياًا بااملوارد املائياة والهمياة املياا  يف معيام  ااالت اظيااة          –ستان لكون اقليم كورد

ودورها الكبري يف  نمية االقتصاد ولغرض  طوير وحتسر االنتاج الزراعا  وااااد اظلاول الساليمة للمعوقاات      
رية واملاوارد املائياة يف االقلايم لغارض     املوجودة لتحقيق االستخدام االمثل لالمكانيات الطبيعية واملادية والبشا 

 هيية االجوا  املالئمة العادة بنا  البنية التحتية للقطاع  الزراع  واملائ  وحتقيق االكتفا  التا   ما  السالة   
الغتائية واالم  الغتائ  واملائ  واايا  القرى واالرياف وبالنير اىل دمج وزارة الزراعاة و وزارة املاوارد املائياة    

 .والتغيريات اظاالة يف  شكيال ها شر  هتا القانون( وزارة الزراعة واملوارد املائية)ارة واادة بأسم يف وز
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديةكةش كةرةم بكة
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 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 هؤكارةكاني داناني اةم ياساية

عَيراقش هـةرَيمَيكي كشـتوكاَلييةو لـة دةرامـةتي اـاودا دةوَلةمةنـدةوش        – لةبةر اةوةي كة هةرَيمي كوردستان
لةبةر طرنطي اـاوين لـة زؤربـةي بوارةكـاني ذيـان وش لةبـةر اـةوةش كـة رؤَلَيكـي طـةورةي لـة طةشـةثَيداني             
اابووريدا هةيـةوش بـةو مةبةسـتةش كـة بـةروبوومي كشـتوكاَل لـة هةرَيمـدا ثةرةبسـَييَن و ضـاكرت بكرَيـت و            

سةري تةواو بؤ اةو كَيشانة بدؤزرَيتةوةش كة رَيطا لة ضاكرت بةكارهَيناني توانسا سروشـا و مـاددي و   ضارة
بةشــةري و دةرامــةتي اــاو لةهةرَيمــدا دةطــرن و بــة مةبةســا رةخســاندني كــةش و هــةواي لــةبار بــؤ            

لـة  ( كتفاا  الاتا    اال)بنيادنانةوةي ذَيرخـاني هـةردوو كـةرتي ثيشةسـازي و اـاوو بـةديهَيناني خؤكيوايـةتي        
قةرتاَلةي خؤراك و دابـ  كردنـي ااسايشـي خـؤراك و ااسايشـي اـاوو بووذاندنـةوةي دَيهـات و طونـدةكان وش          
ــةناوي         ــةك وةزارةت ب ــة ي ــران ب ــاو ك ــاوةكاني ا ــي سةرض ــتوكاَل و وةزارةت ــي كش ــة وةزارةت ــةوةش ك ــةر ا لةب

يانـةش كـة لـة ثَيكهاتةكانيـدا روويانـداش اـةم       ش لةبةر اـةو طؤر انكاري (وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو)
 .ياساية دانرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 تةنها يةك تَيبينيمان هةيةش اةوين لةريزي ثَين اةخريي لة هؤيةكاني دةرضوواندني اةم ياسايةدا هاتووة
 (.الغتائية الارورية املواد)بطؤر درَيت بؤ ( السلة الغتائية)وشةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةايتان
 :وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو/ بةر َيز حيل سلَيمان حيدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل ليذنةي ياساي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيزانش اةنـداماني ثةرلـةمانش اـةو بةر َيزانـةي دةيانـةوَيت موداخةلـة بكـةن دةسـتيان بـةرز بكةنـةوةش بـؤ            بةر 
رفيـق صـابرش   .ش حسـن حممـدش د  طااهر حال )اةوةي ناويان تؤمار بكةينش اةو ضوار بةر َيزة ناويان نووسيووة 

 .كةرةم بكةكةسي تر هةية بيةوَيت موداخةلة بكاتض نييةش كاك جةمال ( عمر عبدالعزيز
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 :ابراهيم طاهربةر َيز حال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

واااد اظلاول الساليمة للمعوقاات املوجاودة لتحقياق االساتخدام       )اةطةر بَي  سةيري دَيري سَييةم بكةين لة 
ش (ادية والبشارية الطبيعية وامل)ش (واملوارد املائية) ثاشان دةَلَيت (االمثل لالمكانيات الطبيعية واملادية والبشرية

ش (الزراعياة )بكرَيـت بـة   ( الطبيعياة واملادياة والبشارية   )مةفهومَيكي طـةورةترةش ايقـتريا، دةكـةم لـة جيـاتي      
ــاوةش    ــةو مــةواردي ا ــت زراع ــونكة مةبةس ــرَيت  ( الطبيعيااة واملاديااة والبشاارية )ض ــدرَيت لــةجياتي بنووس الب

 (.الزراعية)
ش دوو موسـتةلةحن لـة   (القارى واالريااف  )ش (واايا  القرى واالرياف واالم  الغتائ  واملائ )ثَين خاَلي كؤتايي 

يـةك جيــاترنش ضـونكة ريــو مةنتيقةيةكــة طـةورةترةش ريــو دةســتةواذةي جوطرافيـةش مةحوعةيــةك دَيــي     
ااياا   )ش يـانين تـةنيا   (واالما  الغاتائ  واملاائ  وااياا  الرياف الكاوردي      )لةناوةش بؤية ثَيشـنيار دةكـةم دواي   

 .ش يةعين دووش سَي دةستةواذة دةتوان  لَيرة دابنَي ش ضونكة ريو طةورةترةش سوثاا(ا  القرىالريف او ااي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار حسن حممد فةرموو

 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
عَيـراق هـةرَيمي كشـتوكاَلييةو لـة      –ردسـتان  لةبةر اةوةي كة هةرَيمي كو)ديارة لة سةرةتادا هاتووة دةَلَيت 

ش واتا لَيرة تـةنها طرنطيةكـةي   (لةبةر طرنطي ااوين)ش دوايي يةكسةر دَيتة سةر (دةرامةتي ااودا دةوَلةمةندة
داوة بة ااو بؤ طةشة ثَيداني اابووريش بةر اسا لة هةردووكيان هةم كشتوكاَلش هةم دةرامـةتي اـاو طرنطيـان    

 .اني اابووريهةية لة طةشة ثَيد
لة خاَلَيكي تردا باسي داب  كردني ااسايشي خؤراك دةكاتش راسا اةم ياساية ثَيويستة تةحقيقي سَي شـا  

 .ااسايشي خؤراكة/ طرنط بكاتش يةكَيكيان
 (.استدامة املوارد املائية)بةردةوامي دةرامةتي كشتوكاَلييةش واتا / دووةميان

 .ش زؤر سوثاا( نمية شاملة للمجتمع)طاش واتا ثةرةثَيداني طشا كؤمةَل/ سَييةميان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار رةفيق صابر فةرموو

 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش راسـتيةكةي مـن ثَيموايـة اةطـةر     (العاراق اقليماًا زراعيااً    –لكون اقليم كوردساتان  )لة سةرةتا كة نووسراوة 
ــتان دةكــةنش هــةرَيمي كوردســتانش هــةرَيمَيكي زراعــي نييــةش     مب بــوورنش اــةوة بوختانــة بــة هــةرَيمي كوردس

صناعين نييةش بةَلكو هـةرَيمَيكي ايسـتيهالكييةش اَيمـة لـة واَلتَيكـدا دةذيـن كـة ناتوانَيـت تةنانـةت خـةيارش           



 116 

بكـاتش لةبــةر اـةوة اةمــةيان    تةماتـةش تـةرةتيزةش ثيــازش بضـووكرتين ثَيداويســا زراعـي بــؤ خةَلكةكـة دابــ      
شــتَيكة دةقيــق نييــةش راســت نييــةش بَييطــة لــةوةشش اةطــةر اَيمــة ســةيري خــةَلكي كوردســتان بكــةين ثــَين 
حةفتاكانش لة سةدا حةفتاي خةَلكي كوردستان لة طوندةكاندا ذيا بَيتش اَيسـتا ثَيضـةوانة بؤتـةوةش رةنطـة لـة      

يـنش لةبـةر اـةوة مـن ثَيشـنيار دةكـةم اةمـةيان البربَيـتش         سةدا هةشتاي خـةَلكي كوردسـتان لـة شـارةكان دةذ    
 .ضونكة واقيعي نييةوش راستين نييةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ااوو هةواي كوردستان واَلتَيكي زراعييةش بةاَلم اةطةر اةو زروفة زةمحةتةو جينؤسايدي بةسةر هاتش هَيشتا 
ةكي ترةش راستةش بةاَلم عَيراق ااوو هةواي و عاردي باش و ااوي لةسةر ثاي خؤي نةوةستاوةش اةوة مةسةلةي

 .زؤري و واَلتَيكي زراعيةش رَيزدار كاك عمر عبدالعزيز فةرموو
 :بها الدي بةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اـةوة عيبارةتةكـة    من لةطةَل اةو راو و بؤضوونةي هةردوو بةر َيزتا ش جةنابت و كاك دكتؤر رفيـقش لةبـةر  

لةوَيدا ديقةتةكة لةدةست دةداش اةطةر بَلَي  ايقليمَيكي زراعيةش اَيمة بؤ حةلي اةوة لَيرة نووسـي بوومـانش   
لكاون اقلايم   )نـةَلَي ش بَلـَي    ( العاراق اقليمااز زراعيااز    –لكاون اقلايم كوردساتان    )لة ثَيشنياري دكتـؤر رةفيـق   

ش ضونكة تةعريوي هةرَيم بة زراعيش عيلمي نيية بزةبتش لة (الزراعيةالعراق غنيًا م  النااية  –كوردستان 
 .اةطةر ضاكي بكةن( للقطاعر الزراع  واملائ )دَيري ضوارةمدا هةَلةيةكي زمانةواني هةية 

ش بةاَلم ثَيشنياري (املائية واملوارد الزراعة وزار  )بيكةين بة ( وزار  دمج  اىل بالنير)لةدَيري ثَينيةميشدا 
رييم اةوةية لةناو اةسباب موجيبةش اَيمة لةناو ياساكة شا بامشان طوتووة لةسةر دةعمـي فةالحـةكان   اةخ

و موزاريعةكان تَيدا نييةش يةعين وةكو بَلَي  زوَلم دةكةين لة ياساكة شا بامشان لةو مةجالة تيايـةش باسـي   
اةطــةر شــتَيكي بــؤ زيــاد بكــةينش  جــةمعياتي تيايــةش دةعمــي فةالحــةكاني تيايــةش دةعمــي مــوزارعيين تيايــةش

وشةيةكي دةقيق و عيلمي ترةش وشةي تةمنيةشي تيـا نييـةش لـة شـوَينَيكدا     (  نمية الزراع )هةروةها وشةي 
 .جَيطاي بؤ بكةنةوةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة دةنطدانــةوةش كــَي ســوثاا بــؤ اَيــوةي بــةر َيزش اَيســتا ياســاكة لةطــةَل هؤكــاري دانــاني  اــةم ياســاية دةخةينــ 
 .لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوةض ببوورنش سوثاا بؤ نوقتة نيزاميةكةتش كاك شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش رةنطة تا رادةيةك اـةوةي كـاك عمـر عبـدالعزيز     (العراق اقليمًا زراعيًا –لكون اقليم كوردستان )بةنيسبةت 

الحةزةيةي راست بووش نابَيت بة ايقيليمَيكي زراعي مةسةلةن وةسو بكةينش لة حاَلةتَيكدا اَيمـة لـة   اةو مو
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 بااملوارد  غنيااً  اقليمااز )حاَلةتَيكي سياس ش لـة حاَلـةتَيكي فيـدراَل ش لـة حاَلـةتَيكي هـةرَيم ش اةطـةر بكرَيـت         
 .اَيوةي بةر َيز دةطةر َيتةوةش سوثااش رةنطة اةوة موةفقرت بَيتش اينيا اةوة بؤ (والزراعية املائية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااخري صياوةتان خبوَيننش بؤ اةوةي لةطةَل ثرؤذة ياساكة خبةينة دةنطدانةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباب املوجبة
رد املائياة والهمياة املياا  يف معيام  ااالت اظيااة ودورهاا        العراق اقليمًا غنياًا بااملوا   –لكون اقليم كوردستان 

الكبري يف  نمية االقتصاد ولغرض  طوير وحتسر االنتاج الزراع  واااد اظلول الساليمة للمعوقاات املوجاودة    
لتحقيق االستخدام االمثال لالمكانياات الطبيعياة واملادياة والبشارية واملاوارد املائياة يف االقلايم لغارض  هيياة           
االجااوا  املالئمااة العااادة بنااا  البنيااة التحتيااة للقطاااع  الزراعاا  واملااائ  وحتقيااق االكتفااا  الااتا   ماا  املااواد  
الغتائية الارورية واالم  الغاتائ  واملاائ  وااياا  القارى واالريااف وباالنير اىل دماج وزارة الزراعاة و وزارة         

والتغاايريات اظاااالة يف  شااكيال ها شاار  هااتا ( املائيااة وزارة الزراعااة واملااوارد)املااوارد املائيااة يف وزارة واااادة 
 .القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا بةو جؤرةي خوَيندرايةوة لةطةَل ثرؤذةكـة هـةمووي دةيةينـة دةنطدانـةوةش كـَي لةطةَلدايـة       
سوثااش بةزؤرينـةي دةنـط   دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر 

ثةسند كراش تةنها دوو كةا لةطةَلدا نييةش ثريؤزبايي لة اَيوةي بةر َيزو طشت اةندامة بةر َيزةكان دةكةمش كة 
زؤر بــة هةســتَيكي ثــر  حوريــةت طوتوطؤتــان كــردش ثريؤزبــايي دةكــةين لــة ثةرلــةماني كوردســتان و خــةَلكي  

ــةم دوو وةز   ــة اـ ــةش كـ ــي زراعـ ــتان و وةزارةتـ ــة   كوردسـ ــدةوارين كـ ــةك وةزارةتش اومَيـ ــةوة يـ ــةش بوونـ ارةتـ
ميللةتةكةمان سوودي لَي وةربطرَيتش اَيستاش اةطةر جةنابي وةزير وتةيةكي هةيـة بـةم موناسـةبةيةوة بـا     

 .كةرةم بكات
 :وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو/ بةر َيز حيل سلَيمان حيدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةن   ــؤم و ب ــةناوي خ ــن ب ــةموو    م ــةنابتان و ه ــي ج ــاو زؤر سوثاس ــاوةكاني ا ــتوكاَل و سةرض ــي كش اوي وةزارةت
اةنداماني ثةرلةمان و هةردوو ليذنةي ياسايي و ليذنةي كشـتوكاَل دةكـةمش اينشـااةلاَل اـةو ثـرؤذة ياسـايةش       
 اَيمة بتوان  خزمةتي طةلي خؤمان بكـةين و كـةرتي كشـتوكاَل بـةرةو ثـَين ببـةينش بـؤ ااوةدانكردنـةوةي        

 .كوردستانش زؤر سوثاستان دةكةم
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خسـتنةر وو و طوتوطـؤ كردنـي    / اومَيدةوارين موةفةق بيتش بةر َيزانش اَيسـتا خـاَلي دووي بةرنامـةي كارمـان    
 .ثرؤذة ياساي وةزارةتي ثيشةسازي و بارزطاني هةرَيمي كوردستان

ر ؤ لَيرة نييةش لة توركيايةش داواي كـرد بـة رةمسـي كـة خـؤي      بةر َيز جةنابي وةزير لةبةر كارَيكي طرنط اةم
حازر بَيتش بؤية داواي كرد خبرَيتة هةفتةي داهاتووش اَيستاش بر يار بؤ اَيـوةي بـةر َيزةش اةطـةر موافيـق بـن      
خاَلي سَي بةرنامةي كار دةينينة ثَيشةوةش اةوين بة دةنطدانش كَي لةطةَل اةوةية كـة خـاَلي سـَي موناقةشـة     

ةين و خاَلي دوو دواخبةين بـؤ هةفتـةي داهـاتوو دةسـا بـةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثااش كـَي لةطةَلـدا نييـة           بك
دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش بةكؤي دةنط ثةسند كراش اَيسـتا بـؤ خـاَلي سـَيي بةرنامـةي كـارش كـةرةم        

 .بكةنش اَيوة كةرةم بكةن بؤ جَيطاي خؤتانش كةرةم بكة
 :القادر دزةييرؤذان عبد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزانش اةنداماني ثةرلةمان
 .اةو ثرؤذة ياساية كة لةاليةن اةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةش بة زماني عةرةبي ثَيشكةش كراوة

ة لسن 14مشرو  قانون التعديل االول لقانون احتاد غرف التجارة والصناعة يف اقليم كوردستان املرقم 
1993 

 :املادة االوىل
لسانة   14 لغى املادة الثانية والثالثر م  قانون احتاد غارف التجاارة والصاناعة يف اقلايم كوردساتان املارقم       

 :ويل حملها مايل  1993
 :املادة الثانية والثالثون

ف التجارياة   سري ااكاام قاوانر اخلدماة والتقاعاد املادن  النافات يف االقلايم علاى العااملر يف احتااد غار            -1
 .1919لسنة  43والصناعية يف االقليم مم  كانوا يف اخلدمة قبل نفاذ القانون رقم 

على املعينر يف احتاد غرف التجارية والصناعية يف االقليم بعد  1993لسنة  14 سري ااكام قانون رقم  -0
 .1919لسنة  43نفاذ القانون رقم 

 :املادة الثانية
 .ذات العالقة  نفيت ااكام هتا القانونعلى  لس الوزرا  واجلهات 

 :املادة الثالثة
وقاائع  )وينشر يف اجلريدة الروية  1993لسنة  14ينفت هتا القانون اعتبارًا م   اريخ نفاذ القانون املرقم 

 (.كوردستان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة بة عةرةبي
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 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
 العراق –رئاسة برملان كوردستان / اىل

 رأي اللجنة القانونية/ م
 32/10/0229كاوردي املصاادف لياوم     0129/بـةفرانبار /9اجتمع  اللجنة القانونية ااباح ياوم االربعاا     

العاراق رقام    –لدراسة مشرو  قانون التعديل االول لقانون احتاد غرف التجارة والصناعة يف اقليم كوردستان 
واحملاال اليهاا     6/9/0229يف ( 0551)املقدم م  قبل  لس وزرا  االقليم بكتابه املرقم  1993سنة ل 14

وبعاد املناقشاة واملداولاة     09/10/0229يف ( 13)بعد القرا ة االوىل له يف الربملان جبلسته االعتيادية املرقمة 
 : وال  اللجنة اىل مايل 

 :ادة النير يف اياغة مواد  كما يل ان اللجنة  ؤيد املشرو  ابتدا ًا و رى اع
 .مع االبقا  على املادة بكاملها( 30)اىل املادة ( 3)اضافة الفقرة رقم  -1
اضافة مادة اخرى اليها  نص على نقل اظقوق والتزامات املشمولر بااكام القاانون املاتكور ما  مديرياة      -0

االجتماعياة اىل مديرياة التقاعاد العاماة التابعاة       التقاعد والامان االجتماع  التابعة لاوزارة العمال والشاؤون   
 .لوزارة املالية واالقتصاد

 .اضافة االسباب املوجبة لتشريعه -3
 :و كون الصياغة النهائية للمشرو  كاال  

 
 14العراق املرقم  –مشرو  قانون التعديل االول لقانون احتاد غرف التجارة والصناعة يف اقليم كوردستان 

 1993لسنة 
 ااااف الفقاارة اىل املااادة الثانيااة والااثالثر ماا  قااانون احتاااد غاارف التجااارة والصااناعة يف اقلاايم  : ادة االوىلاملاا

 :هلا كاال  ( 3)، و كون الفقرة 1993لسنة  14العراق رقم  –كوردستان 
 :املادة الثانية والثالثون

املاوىفر يف احتااد غارف التجاارة       سري ااكام قوانر اخلدماة والتقاعاد املدنياة النافاتة يف االقلايم علاى       -3
 .1919لسنة  43والصناعة يف االقليم املعينر املستمري  يف اخلدمة قبل نفاذ القانون رقم 

 :املادة الثانية
 : ااف املادة التالية اىل القانون و كون املادة الثالثة والثالثون مكررة هلا

 :املادة الثالثة والثالثون املكررة
ما  املاادة االوىل هلاتا القاانون ما  مديرياة التقاعاد        ( 3)اماات املشامولر بااكاام الفقارة      نقل اظقاوق والتز 

والامان االجتماع  التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية اىل مديرية التقاعد العامة التابعة لوزارة املالية 
 .واالقتصاد يف االقليم
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 :املادة الثالثة
 .لعالقة  نفيت ااكام هتا القانونعلى  لس الوزرا  واجلهات ذات ا

 :املادة الرابعة
 (.وقائع كوردستان)ينفت هتا القانون اعتبارًا م   اريخ نشر  يف اجلريدة الروية 
 االسباب املوجبة

بغية رفع الغنب ع  شرية م  منتسيب احتاد غرف التجارة والصناعة يف االقلايم املساتمري  يف اخلدماة قبال     
واخااعه الاكام قوانر اخلدمة والتقاعد املدنية النافتة يف االقليم فقد  1919لسنة  43نفاذ القانون رقم 
 .شر  هتا القانون

راجر التفال باالطال  وعرض اال املشرو  ورأي اللجنة القانونية للمناقشة البادا  الارأي املناسار بصادد      
 .مع التقدير

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيننةوةليذنةي ياسايي بةكوردي خبو
 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةمةش راثؤرتي ليذنةي ياسايية بةزماني كوردي
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 راي ليذنةي ياسايي/ ب
ي كــــوردي رَيكــــةوتي 0129/بــــةفرانبار/9ليذنــــةي كاروبــــاري ياســــايي كؤبــــؤوة بــــةياني ضوارشــــةممة 

ي زايــين بــؤ طوتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي هــةمواركردني يةكــةمي ياســاي يــةكَيا ذووي   32/10/0229
ش كة لـة اليـةن اةجنومـةني    1993ي ساَلي 14عَيراق ذمارة  –بازرطاني و ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان 

دواي ااراسـتةي ليذنةكـةمان كـراش     6/9/0229لـة  ( 0551)وةزيران ثَيشكةش كراوةش بة نووسراوي ذمـارة  
ش 09/10/0229لـة  ( 13)اةوةي خوَيندنةوةي يةكةمي لة ثةرلةمان بـؤ كـرا لـة دانيشـتين ااسـايي ذمـارة       

 :دواي طوتوطؤ كردن و راطؤر ينةوةش ليذنة بةم اةجنامانة طةيشت
ليذنة ثشتطريي لة ثرؤذةكة دةكات و ثَيشنياز دةكات كةوا دووبارة بةندةكاني ماددةكاني دابر َيذرَيتـةوة بـةم   

 :وةيةي خوارةوةشَي
 .لةطةَل مانةوةي دةقي ماددةكة بة تةواوي( سي ودوو)بؤ ماددةي ( 3)زياد كردني بر طةيةك بة ذمارة  -1
زياد كردني ماددةيةكش كـةوا بـاا لـة طواسـتنةوةي مافـةكان و ايلتيزامـاتي اةوانـةي كـةوا حوكمـةكاني           -0

خانةنش  و بيمةي كؤمةاَليةتي كة سةر بة وةزارةتي ياساي ناوبراو دةيانطرَيتةوة بكات لة بةر َيوةبةرايةتي 
 .كارو كاروباري كؤمةاَليةتية بؤ بةر َيوةبةرايةتي خانةنشيين طشاش كة سةر بة وةزارةتي دارايية

 .زياد كردني هؤيةكاني دةرضواندني اةم ياساية -3
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 :دار شتنةوةي كؤتايي ثرؤذةكة بةم شَيوةيةي خوارةوةي لَي دَيت
 –ر كردني يةكةمي ياساي يةكَيا ذووري بازرطاني و ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان ثرؤذةي هةموا

 1993ي ساَلي 14عَيراق ذمارة 
 :ماددةي يةكةم

لة ياسـاي يـةكَيا ذووري بازرطـاني و ثيشةسـازي لـة هـةرَيمي       ( سي ودوو)زياد كردني بر طةيةك بؤ ماددةي 
 :لة ماددةكةو بةم شَيوةيةي خوارةوة( 3)طةي ش دةبَيتة بر 1993بؤ ساَلي  14كورستان ذمارة 

 :ماددةي سي و دوو
حوكمــةكاني ياســاكاني خزمــةت و خانةنشــيين شارســتاني كــارثَيكراو لــة هــةرَيم ثَيــر ةو دةكرَيــت لةطــةَل  -3

فةرمانبةران لة يةكَيا ذووري بازرطاني و ثيشةسازي لة هةرَيم كة دامةزراش ثَين جَي بةجَي كردني ياساي 
 .بةردةوامن لة خزمةت 1919ي ساَلي 43ذمارة 

 :ماددةي دووةم
 :ي دووبارة(33)اةو ماددةية زياد بكرَيت بؤ ياساكة بة ريزبةندي ماددةي 

 :ماددةي سي و سَي
ي اــةم ياســاية دةيانطرَيتــةوة دةطوازرَيتــةوة بــؤ  (1)مافــةكاني اةوانــةي حوكمــةكاني بر طــة ســَي لــة مــاددة   

 .ا سةر بة وةزارةتي دارايي و اابووري لة هةرَيمبةر َيوةبةرايةتي خانةنشيين طش
 :ماددةي سَييةم

 .لةسةر اةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكانة حوكمةكاني اةم ياساية جَي بةجَي بكةن
 :ماددةي ضوارةم

 (.وةقاايعي كوردستان)اةم ياساية جَي بةجَي دةكرَيت لة رَيكةوتي باَلو كردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي 
 هؤيةكاني دةرضوواندني اةم ياساية

بة مةبةسا هةَلطرتين ناحةقي لةسةر بةشـَيك لـة كارمةنـداني يـةكَيا ذووري بازرطـاني و ثيشةسـازي لـة        
ثابةنـد   1919ي سـاَلي  43هةرَيمش كة بةردةوام بوون لة خزمـةت ثـَين جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي ذمـارة        

 .تاني كارثَيكراو لة هةرَيمش بؤية اةم ياساية دةرضووكردني بةحوكمةكاني خزمةت و خانةنشيين شارس
تكاية ااطاداري بوةرموون اةسَلي ثرؤذةكةو راي ليذنـةي ياسـايي لةبارةيـةوة خبرَيتـة بـةردةم ثةرلـةمان بـؤ        

 .تاوتوَي كردن و دةربر يين راي طوجناو لةبارةيةوةو دةنطدان لةسةريش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شةسازي اةطةر راثؤرتتان هةيةش كةرةم بكةنش اَيوةش راثؤرتةكةتان خبوَيننةوةليذنةي ثي

 :عثمانبةر َيز ياووز خورشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيستا راي ليذنةي ثيشةسازي بؤ جةنابتان دةخوَينمةوة
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 العراق –رئاسة برملان كوردستان / اىل

 راي اللجنة/ م
لدراسة مشرو  قانون التعديل  5/12/0229ت الطبيعية اباح يوم االثنر اجتمع  جلنة الصناعة والثروا

املقادم ما     1993لسانة   14العاراق رقام    –االول لقانون احتاد غرف التجارة والصناعة يف اقليم كوردساتان  
الات تا  القارا ة االوىل لاه يف الربملاان       6/9/0229يف ( 0551)قبل  لاس الاوزرا  االقلايم بكتاباه املارقم      

وبعاد املناقشاة واملشااورة ماع اجلهاات املختصاة  واال          09/10/0229يف ( 13)جبلسته االعتيادية املرقمة 
 :اللجنة اىل مايل 

 :اواًل
 .بالنسبة للمادة االوىل ال  وجد عليها اية مالاية

 .بالنسبة للمادة الثانية ال  وجد عليها اية مالاية
 .مالايةبالنسبة للمادة الثالثة ال  وجد عليها اية 

 االسباب املوجبة
 :نقرتح اعادة اياغة االسباب املوجبة بالشكل اال  

 االسباب املوجبة
بغية رفع الغنب ع   موعة م  منتسيب احتااد غارف التجاارة والصاناعة يف االقلايم والاتي  كاانوا خاضاعر         

هم م  التزمات التقاعدياة اساوًة   الاكام  قانون اخلدمة والتقاعد املدنية النافتة يف االقليم والتي  ادوا ما علي
اياث   بعاد ذلاك ماوهلم      1919لسانة   43القرانهم يف الدوائر اظكومية االخرى قبل نفاذ القاانون رقام   

 .بقانون التقاعد والامان االجتماع  بغية ذلك    عديل هتا القانون
 .التقدير راجر التفال باالطال  وعرضه على الربملان البدا  الرأي والتصوي  عليه مع

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةايتان لةسةر اةسَلي ثرؤذةكةو ثَيشنياري اَيوة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اســا اَيمــة اةســَلي ثرؤذةكــةمان ديراســةت كــردووةش ثَيمــان وايــة اةســَلي ثرؤذةكــة كــةموكور ي تَيدايــةش  

ايلغاي ماددةيةكي كردووةش دوو مـاددةي تـري هَينـاوةش يـةك لـة ماددةكـاني اةسـَلةن هـةر زيكـر          / يةكةميان
نةكردووة لـة ثرؤذةكـةش بؤيـة اَيمـة دووبـارة صـياوةمان كردؤتـةوةش اَيمـة بـة شـَيوةيةكي دروسـتش داوا لـة             

كةي ليذنـةي  سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةينش اةو مةشروعةي اَيمة ايعادةي نةزةرمان كردؤتةوة مةشروعة
 .قانوني ببَيتة اةساا بؤ موناقةشة كردنش بؤ اةوةي موناقةشة بةر َيوة بضَيتش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سوثااش بؤ اةوةي اةو ثَيشنيارة ثةسند بكرَيتش ثَيويسا بة اَيوةي بةر َيز دةبَيـتش اايـا لةسـةر ثرؤذةكـةي     
َلَين هةَلةي تيايةش نةقبي تيايةش يان ثَيشنياري ليذنةي ياسـايي  كة حكومةت ناردوويةتيش ليذنةي ياسايي دة

كة صياوةيان كردووة بكرَيتة اةسااش دةيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَل اةوةيـة ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـايي     
صــياوةيان كــردووةو ببَيتــة اةســاا دةســا بــةرز بكاتــةوةض زؤر ســوثااش كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســا بــةرز  

زؤر سوثااش  بةكؤي دةنط ثةسند كراش بؤية اَيستا صياوةكةي ليذنةي ياسايي  دةكرَيتة اةسـااش  بكاتةوةض 
 .تكاية ماددة بة ماددة خبوَيننةوةش بؤ اةوةي موناقةشةي بكةين و دةنطي لةسةر بدةينش كةرةم بكة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ن ليذنةي ياسايي بة ثرؤذةكةدا هاتينةوةو دامانر شتووةاةو صياوةيةي كة لةالية
 14العراق املرقم  –مشرو  قانون التعديل االول لقانون احتاد غرف التجارة والصناعة يف اقليم كوردستان 

 1993لسنة 
يم  ااااف فقاارة اىل املااادة الثانيااة والااثالثر ماا  قااانون احتاااد غاارف التجااارة والصااناعة يف اقلاا   : املااادة االوىل
 :هلا كاال  ( 3)، و كون الفقرة 1993لسنة  14العراق رقم  –كوردستان 

 :املادة الثانية والثالثون
 سري ااكام قوانر اخلدماة والتقاعاد املدنياة النافاتة يف االقلايم علاى املاوىفر يف احتااد غارف التجاارة            -3

 .1919لسنة  43ون رقم والصناعة يف االقليم املعينر واملستمري  يف اخلدمة قبل نفاذ القان
 :املادة الثانية

 : ااف املادة التالية اىل القانون و كون املادة الثالثة والثالثون مكررة هلا
 :املادة الثالثة والثالثون املكررة

م  املادة االوىل م  هاتا القاانون ما  مديرياة التقاعاد      ( 3) نقل اظقوق والتزامات املشمولر بااكام الفقرة 
جتماع  التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية اىل مديرية التقاعد العامة التابعة لوزارة املالية والامان اال

 .واالقتصاد يف االقليم
 :املادة الثالثة

 .على  لس الوزرا  واجلهات ذات العالقة  نفيت ااكام هتا القانون
 :املادة الرابعة

 (.وقائع كوردستان)جلريدة الروية ينفت هتا القانون اعتبارًا م   اريخ نشر  يف ا
 االسباب املوجبة

بغية رفع الغنب ع  شرية م  منتسيب احتاد غرف التجارة والصناعة يف االقلايم املساتمري  يف اخلدماة قبال     
واخااعه الاكام قوانر اخلدمة والتقاعد املدنية النافتة يف االقليم فقد  1919لسنة  43نفاذ القانون رقم 

 .نونشر  هتا القا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ثيشةسازي و وزةو سةرضاوة سروشتيةكان رةايتان لةسةر اةو صياوةية
 :عثمانبةر َيز ياووز خورشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة هاور اين لةطةَل ليذنةي ياساييش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيستا ماددةي يةكةم كةرةم بكة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.َيز دبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ااااف فقاارة اىل املااادة الثانيااة والااثالثر ماا  قااانون احتاااد غاارف التجااارة والصااناعة يف اقلاايم    : املااادة االوىل
 :هلا كاال  ( 3)، و كون الفقرة 1993لسنة  14العراق رقم  –كوردستان 

 :املادة الثانية والثالثون
م قوانر اخلدماة والتقاعاد املدنياة النافاتة يف االقلايم علاى املاوىفر يف احتااد غارف التجاارة            سري ااكا -3

 .1919لسنة  43والصناعة يف االقليم املعينر واملستمري  يف اخلدمة قبل نفاذ القانون رقم 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةنـةوةش بـؤ اـةوةي ناويـان تؤمـار بكـةينش       بةر َيزانش كَي دةيةوَيت موداخةلـة بكـاتض تكايـة دةسـتيان بـةرز بك     
 .كةرةم بكة كاكة

 :بها الدي بةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ببوورةش يان من بة دةستم نةطةيشتووةش يان اةو راثؤرتة اةطةر نةطةيشت بَيتش ثةرلةمانتاران ضؤن تَيبيين 

 .و سةرجنمان بدةينش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوقتة نيزاميةكةت دروستةش اةمة تازة اةو بةر َيزانة هَينايانةش ديارة باَلو نةبووةش كةرةم بكة
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دابةش كردووة لةسةر اةنـداماني ثةرلـةمانش هـةموويان ااطايـان      32/10/0229ببوورةش راثؤرتةكةمان لة 
ــةوة ــةكردووةش زؤر    لَييــة خوَيندويانةت ــةيان ن ــارة موتابةع ــووةش دي ــةر  ب ــةكي زؤري لةســةر تَيث ــةاَلم ماوةي ش ب

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لةطةَل بةرنامةي كار نةهاتووةش ثَين دوو رؤذ كة بةرنامةي كار دابةش كراوة لةطةَليـدا نـةبووةش هةرضـةند    
خــوَيننش دةتانــةوَيت تــةاييل بكرَيــتش دةيةينــة  تــةوزيع ناكرَيــت لةطــةَليش اةطــةر ثَيتــان باشــة دووبــارة بي 

دةنطدانــةوةش بــؤ هةفتــةي داهــاتووش كــَي لةطــةَل اةوةيــة بــؤ هةفتــةي ااينــدة تــةاييل بكرَيــت دةســا بــةرز  
كةا داوا دةكات تةاييل بكرَيتش زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيية دةسا بـةرز بكاتـةوةض زؤر   ( 33)بكاتةوةض 

دةوام دةبــ  لةســةريش كــةرةم بكــة بــؤ مــاددةي يــةكش كــة خوَيندرايــةوةش   ســوثااش بةزؤرينــةي دةنــط بــةر 
عبدالسالم بةرواريش سـةردار رشـيدش شـوان    )موناقةشةي لةسةر بكةينش اةو رَيزدارانة دةيانةوَيت قسة بكةن 

ش كةسـي تـر هةيـةض كـاك دلَيـرش ليذنـةي ياسـايي تـةوز َيك بـدةنش ثـَين اـةوةي اـةو             (زانا رةاوف.كةريمش د
 .زانة دةست بة موداخةلةيان بكةنبةٍرَي

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤ اةوةي مةوزوعةكة روون بَيت لـة الي بـةٍرَيزانش اةنـداماني ثةرلـةمانش حـةز دةكـةم لةسـةر اـةو بابةتـة          

اساي طشا يةكَيا ش كة ي1913ي ساَلي (04)روون كردنةوةيةك بدةمش اةوين اةوةيةش ديارة ياساي ذمارى 
ذووري بازرطاني و ثيشةسازي عَيراقش اةم ياساية ثيادة دةكرا لة عَيراقش اةم دةزطايةي اـةم سـةردةمة سـةر    
بة سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيراني عَيراق بووش واتا كارمةندةكاني وةكو دااريةيـةكي رةمسـي تـةعاموليان    

قــانوني  1966ي ســاَلي (33)ر بوايــةش قــانوني ذمــارة  لةطــةَل دةكــراش ض فةرمانبــةر بوايــةش ض كارمةنــدي تــ 
خدمةو تةقاعودي مةدةني لةسةريان تةتبيق دةبووش ثاشي اةوةش اةو قانونة طؤر انكارييةكي بةسـةردا هـاتش   

دةرضوو ايتيحادي وورفةي تيياري لة ايتيحادي  1919ي ساَلي (43)طؤر انكارييةكة ض بووض قانوني ذمارة 
هـةموو كارمةنـدةكاني اـةم دةزطايـة قـانوني      )ةش بـةاَلم بر طةيـةكي تَيدايـة دةَلَيـت     صناعي عَيراقي جيـا بـؤو  

ش واتـا اةوانـةي كـة لـة قـانوني      (تةقاعود و زةماني اييتيماعي و قـانوني عومـال لةسـةريان تـةتبيق دةبَيـت     
اني ثَيشـرت فةرمانبـةر بـوونش يـاخود بر وانامـةيان هــةبووش اةوانـة هـةمووي خـازعي قـانوني تـةقاعودو زةمــ          

اييتيماعي بوون لة حاَلةتَيكدا اةوان اةطةر بيانزاني بواية خازعي قـانوني تـةقاعودو زةمـاني اييتيمـاعي     
دةبــنش اةســَلةن بر وانامــةيان هــةبووش نــةدةبوون بــة فةرمانبــةرش بؤيــة شــةر ةيةك لــةو فةرمانبةرانــة لــةو  

بـةثَيي ياسـاي ذمـارة     1993َلي دةزطايانة مانةوةش ثاش اـةوةي كـة مواةسةسـاتي اَيمـة دروسـت بـوو لـة سـا        
ش اَيمة اةم ياسايةمان لة ثةرلةمان ثةسند كردش ايتيحادي وورفةي تييـاري و وورفـةي صـناعي لَيـرة     (14)

دروست بووش بةاَلم بة شَيوازَيك اـةوين بةهـةمان شـَيوة قـانوني تـةقاعودو زةمـاني اييتيمـاعي لةسـةريان         
مةدةنيش هةروةكو لة يةكـةم قانونـدا هـاتووةش بؤيـة اـةو       تةتبيق دةبووش نةك قانوني تةقاعودي و  خدمةي

شةر ةية مةحوعةيةك فةرمانبةرن لة هةولَيرش لة دهؤكش لة سلَيمانيش كة ذمارةيان لـة سـي كـةا تَيثـةر      
ناكات تووشي ووبن بوون و تووشي زةرةرَيكي مـاددي و مةعنـةوين بـوونش حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان       

 كردووةش ثرؤذةكةي خستؤتة بـةردةم ثةرلـةمانش بـؤ اـةوةي اَيمـة بتـوان  لَيـرة        جانيب داراييةكةي تةام 
طوتوطؤي لةسةر بكةين و اةو ووبنةي كة هاتؤتة سةريانش لةسةريان هةَلبطرينش بـؤ اـةوةي اـةوانين مـاَ     
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ي فةرمانبةراتي بؤيان بطةر َيتةوةو تةمةتوي بكةن بة اةحكامي قانوني تةقاعودي خدمةي مـةدةني لـةجيات  
 .اةحكامي قانوني تةقاعودو زةماني اييتيماعيش زؤر سوثاا

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عبدالسالم بةرواري كـةرةم  / اَيستا اةو بةر َيزانةي كة دةيانةوَيت لةسةر ماددةي يةك موداخةلة بكةنش يةك
 .بكة

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
روان دةكةم بؤ اةم روون كردنـةوةش منـين لـة خـةياَلم بـوو دةرضـووش اـةوة حاَلةتَيكـة         من سوثاسي كاك شَي

ســاَلش بــةا اةوانــة ( 11)ش واتــا ثــَين (14)دووبــارة نابَيتــةوةش اةوانــةي ثــَين دةرضــووني قــانوني ذمــارة  
بـووةش اةمـة   دةطرَيتةوةش لةمةودوا اةو حاَلةتة نابَيت لة ذوورةكانش ضونكة خةَلكةكة ثاش قانونةكة تـةع   

 .يةك
واتا قانونَيك هةموار دةكرَيتش ماددةيةك تةسـبيت دةكـرا لـةناو قانونَيـكش كةضـي بـةا اـةجمارة كـاري ثـَي          

 دةكرَيتش ايرت ثَيويستيمان ثَيي نييةش اةوة ثرسيارةش اايا ثَيويستةض يان ناض
اةوانـة بةشـَيكن لـة كـةرتي     ذوورةكان نوَينةرايةتي خاوةن كـار دةكـةنش واتـا لـة اةساسـةوة      / دووةم تَيبينيم

تايبةتش ياساكاني خزمةت جياوازي دةكةن بةيين خدمةي طشا هةيةش واتا خدمةي فةرمانبةرانةوة قيودي 
خؤي هةيةش خزمةتي موستخدةم و كرَيكار لة كـةرتي تايبـةتش بةتايبـةتي كـةرتي بازرطـاني و ثيشةسـازي و       

ثاشـان قـةوانيين تـري مويـةقيان دةبَيـت بـؤ        ميهةني حـور ةش خزمـةت لـةبوارةكاني عةسـكةري و ميهـةنيش     
زراعةيــةش بــؤ شــا تــرةش اةطــةر اَيمــة اَيســتا بــَي  اــةو وةَلةتيــة بكــةينش اــةوةي رذَيمــي بةعســي ثَيشــوو    
كردوويــةتيش ضــونكة مةبدةاةكــةي وا بــووش قــوت كردنــي كؤمــةَلطاو بوارةكــانيش لــة ياســايةك بــؤ حاَلــةتَيكي  

( 14)دةش اةطةر بَيينة خاَلي دووةمي ماددةي سي و دووي ياساي رةقم تايبةت بة تةسةوري من ايشَيكي زيا
ش مـادام  (على  لس االحتاد اادار قواعد خدمية واناباط خاااة لتنيايم خدماة العااملر الحتااد الغارف      )

سـاَل  ( 11)حكومةت موافيقةش مادام خؤيان لة قانونـة اةساسـيةكةيان اـةوةي اَيمـة دةرمـان كـردووة ثـَين        
بة تةسةوري من زؤر ااسانة مةجليسـي ريئاسـةي ذوورةكـان هةَلسـتَيت بَلَيـت اةمانـةي كـة ثـَين         الدةدةينش 

فالن قانونش لةبةر اةو هؤيانةي كة كاك شَيروان باسي كردش داوا بكات بة يةك نووسراو بؤ حكومـةتش حـةز   
مـة ياسـا بطـؤر ينش    دةكةين اةمةيان بؤ حيساب بكرَيتش من تةسةور دةكةم بةوة حةل ببَيتش بةبَي اةوةي اَي

اةطةر بَلـَي  نـةخَيرش خةلويـةكي ياسـا هـةبَيتش بـا اَيمـة بر يارَيـك لـة ثةرلـةمان دةربكـةينش بؤمـان هةيـةش              
بؤ اةو قانونةوش اةو حاَلةتةش اَيمة اةو حةقة دةدةين بةو فةرمانبةرةش بةبَي اةوةي بض  ( استنادًا)دةَلَي  

ودوا هةموار كردنةكةمان ايشي ثَي ناكرَيتش بة تةسةوري منش من ياسايةك هةموار بكةينش كة دةزان  لةمة
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بؤضي اةوة دةَلَيمض ثَيويستة اَيمة كار بكةينش بؤ اةوةي رؤذَيك لـة رؤذان دَيـت اَيمـةش ناضـار دةبـ ش اـةم       
مةسةلةي تـةقاعود تـةنزميَيكي واي بـؤ بكـةينش كـة هةريةكةيـةك ذمارةيـةكي دةبَيـتش سـاَلةكاني خزمـةتي           

ةمان و تةقاعود بَيتش بةثَيي تةقاعودي خدمةي مةدةني بَيتش بـةثَيي طرَيبةسـتَيك بَيـتش بـؤي كـؤ      بةثَيي ز
بكرَينةوةش بةثَيي اةو ثارةيةي دايناوة لة سندوقةكةش نـةك بـؤ خزمـةتش بـؤ تـةقاعودش لـة كاتَيكـدا طةيشـتة         

سـندوقةكاني تـةقاعود    ساَل ايشي كردووةش اـةو موسـاهةمةيةي لـة   ( 02)ساَلةش يان ( 65)سين تةقاعود كة 
ــتش ضــونكة       جيــا جيــا هــي خدمــةي طشــاش هــي خدمــةي عةســكةريش هــي كــةرتي تايبــةتش بــؤي كــؤ بكرَي
مةبةستين لَيرة هةر اةوةش اةو سااَلنةي كة فةرمانبةر بووة بزر نةبَيتش من تةسـةور دةكـةم اةطـةر اَيمـة     

ةسةش سي كةسةش ناضار دةب  زؤر قانون بةردةوام ب  لةوة زؤرها حاَلةت ثةيدا دةبنش كة بيست كةسةش دة ك
هةموار بكةينش رةنطـة بـة موعالةجـة كردنـي نـةتااييي اـةو عةقليةتـةي ثَيشـووي حكومـةتي ثَيشـووش كـة            
جياوازي نـةكردن بـةيين كـةرتي تايبـةتي و كـةرتي فـةرميش اَيمـة جـةنطلَيكي قـانوني بـؤ خؤمـان دروسـت             

و رَيك و ثَيكةي تةقاعودي عام دةربكةينش اـةم هـةموار   بكةينش لة اةخري كة ويستمان اةم سيستةمة جوان 
 .كردن و تةعديالتي اَيمة رَيطامان لَي بطرَيتش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار سةردار رشيد فةرموو
 :بةر َيز سةردار رشيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةي كة لة ذووري تييارة كـار دةكـةن و مـةمشول بـوون بـة قـانوني       زؤر سوثااش ديارة جطة لةو فةرمانبةران

زةماني اييتيماعيش زؤرَيكـي ديكـة لـة خـةدةمات و لةوانـة كـة اـةوانين بـةش بةشـن سـ ش ضـلنش ثـةجنان             
مةمشولن بة زةماني اييتيماعيش اايا كـة اةمـة بـوو بـة ياسـاش اـةوانين حـةقي اـةوةيان نييـة داواي اـةوة           

قــانوني خدمــةي مــةدةني تــةقاعود بكــرَينض اايــا اةمــة دةرطــا ناكاتــةوة لــة رَيطــاي   بكــةنش كــة بةر اســا بــة
هةندَيك لةو رَيكخراوانة كة اَيستا حاليةن تةعاموليان لةطـةَل دااـريةي زةمـان و زةمـاني اييتيماعيـةض زؤر      

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار شوان كةريم فةرموو

 :الكريم جاللبةر َيز شوان عبد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .من ثرسيارَيكم هةبووش روون كردنةوةكةي كاك شَيروان وةاَلمي ثرسيارةكةي مين دايةوةش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار دكتؤر زانا فةرموو

 :محة كريم رووفزانا .بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قسةكاني كاك عبدالسـالمش تـةبيعي كاتَيـك بـاا لـةو ايتيحاداتانـة دةكـةينش اةمـة بةشـَيكة           من تةايدةن بؤ

ميهـةنيش تـةنها اةوانـةي لـة     / ايقتيباديش يةكيان/ ايداريش يةكيان/ لةكؤي سَي جؤر مةرافقي عامش يةكيان
لـة زميـين   مةرافقي عـامي ايدارييـدا اـين دةكـةن ثَييـان دةطوترَيـت فةرمانبـةري عـامش اةمانـةي كـة هـةن            

ايتيحادة ايقتيبادةكاندا خؤيان دةبيننةوةش كة ض تيياري بَيتش يان صـناعيش مـن بـة دووري دةزا  اةطـةر     
اةم قانونة جَي بةجَين بَيـتش اـةو بةر َيزانـةي كـة مـةمشول بـوونش كـة اةوانـة اةسـَلةن ثَييـان نـةطوتراوة            

طــوتراوة عاميــلش بــةاَلم لــة تةعــديلي  فةرمانبــةرش مةشــروعة اةســَليةكةي كــة لــة حكومةتــةوة هــاتووة ثَيــي
ليذنةي ياسايي باا كراوةش من تةايدي رةايةكةي ليذنةي ياسـايي دةكـةمش بةتايبـةتي لـةوةي خـوارةوةش كـة       

ةوة ثرؤذةكةي حكومةت جَي بةجَي دةكرَيتش اةمانة اةسَلةن فةرمانبـةر نـ ش   1993دةَلَيت اةمة لة ساَلي 
ارين طوتي سبةَييَن اةو يةكَيتيانةي ترينش يـةكَيا مافثـةروةران و   ضونكة اةطةر وا بَيتش وةكو كاك سةرد

ــةنيش       ــاداتي ميه ــةن ش ايتيح ــدَيكيان ميه ــةكَيت ش هةن ــةموويان ي ــةش ه ــتايانش اةمان ــدازياران و مامؤس اةن
هةندَيكيان ايتيحاداتَيكن سـةر بـة مـةرافقَيكي عـامي ايقتيبـاديش يـةعين اةمـة دةماخناتـة ايشـكاليةتَيكي          

ة رووي قانونيةوةش لة رووي ايداريشةوةش بةر َيزانش تةنها اةوانةي كة لة مورافقي عامي ايداريدا كار ترةوة ل
دةكةن ثَييان دةطوترَيت سيوةتي فةرمانبـةري طشـاش واتـا سـيوةتي فةرمانبـةري طشـا وةردةطـرنش اةطـةر         

تش اـةو يةكَيتيانـةي تـرين    اةمانة مةمشول بكةين بة قانوني تةقاعودش اةوة ايشكالية ان بؤ دروست دةكا
هةنش دةبَيت مـةمشول بـن بـة قانونـةكانش وا هةسـت دةكـةم سـةرة داوَيكـةش اَيسـتا اةطـةر راثـؤرتي ليذنـةي             
ياســايي ثةســندين بكرَيــتش مــن بــة دووري دةزا  اةوانــة مــةمشول بــنش ضــونكة اــةوان لــة اةساســةوة بــة   

 .فةرمانبةري طشا لة قةَلةم نةدراونش زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 .زؤر سوثااش رَيزدار دلَير حممود فةرموو
 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاا بؤ كاك شَيروانش زؤر لة اةوانةي مـن دةمويسـت تـةوز اتي ثَيـداش ايزافةتـةن بـؤ اـةوة ذووري        

ييارة بووةش اةوانةي كة لةوَي تـةع  بـوون   بازرطاني و ثيشةسازي عَيراقش وةخا خؤي سةر بة وةزارةتي ت
ــانوني       ــةثَيي ق ــةدواي اــةوة ب ــةاَلم ل ــةثَيي شــةهادةش ب ــوون ب ــةر تــةع  ب ــة فةرمانب ــاَلي (43)ب  1919ي س

رَيكخراوَيكي ثيشةيي موستةقيل و شةخبيةتَيكي مةعنةوي خؤي هةبووةش لةبـةر اـةو فةرمانبةرانـةي كـة     
ع  بـوونش كـة مـةمشول بـن بـة قـانوني تـةقاعودي و خدمـةي         ثَيشرت لةوَي تـةع  بـوون بـةو حيسـابة تـة     

يـةك كةسـة لـة هـةموو     ( 01)مةدةنيش اةوانةش اـةو فةرمانبـةرو كارمةندانـةي لـةوَين هـةموو عـةدةديان       
كوردســتانداش اــةم دةرطايــةش ناكرَيتــةوةش بَلــَي  بــؤ رَيكخراوةكــاني كؤمةَلطــةي مــةدةنيش يــاخود رَيكخــراوة   

ةوةش دةكرَيــت كــة دةبوايــة تــةنها بــة تــةعليماتَيك لةاليــةن ذوورة بازرطــاني و  ثيشــةييةكاني تــرش باســي اــ



 109 

ثيشةسازييةكاني كوردستانةوة بَيتش اةمة ثَيويسا بة ياسايةك هةبووش لةبةرضيض لةبةر اةوةي لة هـةمان  
ر اوة ماددة كة ليذنةي ياسايي ايزافةي بؤ كردووةش باسي اةوة دةكات كة اةمانة وةخا خؤي ثارةيـان لـَي بـ   

ي مووضـةكةيان لـَي بـر اوةش اَيسـتا     %11لةاليةن دااريةي عةمةل و زةماني اييتيماعيةوة هةموو مانطَيك لة 
ثَيويستة اةو ثارةية بطةر َيتةوة بؤ دااريةي تةقاعودو زةمـاني اييتيمـاعيش اةمـةش ثَيويسـا بـة ياسـايةك       

مة دةرطا بؤ كةسي تر ناكرَيتـةوةش ضـونكة   هةيةش لةبةر اةوة من اةمانة بة حةقي خؤيان دةزا ش لةدواي اة
 1919ش لة ساَلي 1919ي ساَلي (43)اةمانة ضةند كةسَيكن مةمشولن بةوةو دةطةر َينةوة بؤ قانوني ذمارة 

لةكوردستاني اَيمة هيض رَيكخراوَيكي مةدةني و ثيشةيي بةو شَيوةية نةبووةش كة سةربةخؤ بَيـت و خـةَلكي   
 .تر بطرَيتةوةش زؤر سوثاا

 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

بةر َيزانش اَيستا داوا هةردوو رَيزدار كاك عبدالسالم و كاك زانـا دةكـةين مـةوقيوي خؤيـانش اايـا اةمـة رةفـز        
 .بكةينض يان ناض بؤية داوا دةكةم كةرةم بكةن

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م بكرَيمش كة من ناني خةَلكم بر يوةش مـن طـوم دةكرَيـت اـةم حاَلةتـة      من نامةوَيت من طوناهبار مب و ايتيها

ش يــان بــةثَيي بر طــةي دوو لــة مــاددةي ســي و دووش مــن (يشاامل كااتا)موعالةجــة بكرَيــت بــة بر يارَيــك بَلــَي  
 .جارَيكي ترين ايقرار دةكةم لةسةر اةوةيش كة بةوة حةل دةبَيتش اةوةية رةاي منش سوثاا

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 .سوثااش كاك زانا
 :محة كريم رووفزانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من ايشكاليةتةكةم لةطةَل اةوةية كة اةمانة عاميل بوونش يان فةرمانبةر بوونش اةمة يةك

نش اةمانة بةشَيك بوون لة مةرافقي عـامي ايقتيبـاديش اةمانـة بـة فةرمانبـةر لـة قةَلـةم نـادريَ        / دووةميان
كاتَيك كة خازعيان دةكةيت بؤ اةحكامي قانوني تةقاعودش اةمانة جيهات و فيئاتي تريشمان هةيـةش دةبَيـت   
تةعديلي قانوني ترين بكةين بؤ اةوانةش اةو فيئانةي تر كة لة مةرافقي عامي ايتقيبادي بـوونش يـان لـة    

ر تةعديلمان بؤ اةمانة كردش دةبَيـت  ايتيحاداتي ميهةني بوونش اةوانين اةو كاتة ماَ خؤيان دةبَيتش اةطة
 .بؤ اةواني ترين بكرَيت و زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش رَيزدار ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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فةرمانبـةري عـام   اـةوةي كـاك زانـا دةَلَيـت     / اةوةي من دةمةوَيت تـةوز ي بكـةم دوو نوقتةيـةش يةكـةميان    
لةبـةر دةسـتمانة دةَلَيـت قـانوني خدمـةي       43نةبوونش نةخَير اةمانة فةرمانبةري عام بوونش اَيمة قانوني 

مةدةني لةسةر اةوانة تةتبيق دةكرَيتش كةواتة اةوانة فةرمانبةري عام بوونش اَيستا سـيوةتي فةرمانبـةري   
رت سيوةتَيكي تريان هةبووةش قانونةكةش لةبةردةممانـةش  عاميان بؤ دةطَير ينةوةش زياتر نييةش وة نةبَيت ثَيش

ي (04)ماددةكةش اةطةر دةتةوَيت ايشارةتي ثَي دةدةمش بر طةي دوو لة ماددةي سي و دوو لـةقانوني ذمـارة   
لةسةريان تةتبيق دةكرَيتش كة اـةوين قـانوني    1966ي ساَلي (33)ش كة دةَلَيت قانوني ذمارة 1913ساَلي 

 .ش كةواتة اةوان فةرمانبةر بوونتةقاعودي مةدةنية
تةاكيـد لةسـةر اـةوة    / بةنيسبةت اةوةي كـاك عبدالسـالمش مـن حـةز دةكـةم اـةوة تـةوزيح بكـةمش اةوةلـةن         

ــانوني         ــتانة ق ــةو كوردس ــة ل ــةدةني نيي ــةَلطاي م ــراوي كؤم ــةك رَيكخ ــم ي ــةي خؤش ــئوولي قس ــةم و مةس دةك
قودةش يـانين اةوةتةيـة تـةقاعودي و زةمـاني     تةقاعودي مةدةني لةسةريان تةتبيق بَيتش هةمووي يان بة ع

 .اييتيماعي لة كارمةندةكان وةردةطريَيتش اةمة خاَلي يةكةم
بةنيسبةت كاك عبدالسالميش اةوة دةزطايةكي فةرمي نييةش بتوانَيت قةواعيدي خدمـة تـةنزيم   / هي دووةم

ةو شــَيوةية نييــةش دةَلَيــت بكــات بةر اســاش هــةتا دةســةاَلتي اةجنومــةني وةزيــرانين لةســةر اــةو دةزطايــة بــ
اةجنومــةني وةزيــران بــؤي هةيــة ايشــراف لةســةر كــاري اــةم مونةزةمــة ميهةنيــة بكــاتش لــة هــةمان كاتــدا   
ااَلوطؤر ي رةايـان بكـات لـة مةسـاايلي تييـاريش يـاخود لـة مةسـاايلي ايتيقبـادي فةقـةتش تةوجيهاتيشـيان            

كي كةرتي تايبةتش بؤية اةطةر لـةناو ياسايةكةشـدا   بداتَيش ميحوةرةكة لةوة دةرناضَيت وةكو هةر كؤمةَلطاية
دَيتش تةنها ضارةسةري اةو شةر ةية دةكاتش دةرطا بؤ هيض كةسَيكي ناكاتةوةش ضونكة بـة دةطمـةن حـااَلتي    
وا هةبَيش هةتا اَيستا اةوة هةذدة ساَلة لَيرةينة حاَلةتَيكي وا رووي نةداوةش بؤية بـؤ رةفعـي وـوبن و رةفعـي     

سةر اةوةش اَيمة تةايدي ماددةكة دةكةينش رةنطة اةو زوَلمة لةاليةن رذَيمـةوة بـؤ سـةر اـةم     مةودوريةت لة
 .شةر ةية هات بَيتش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزانش اَيستا صياوةكةي خبوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ااااف فقاارة اىل املااادة الثانيااة والااثالثر ماا  قااانون احتاااد غاارف التجااارة والصااناعة يف اقلاايم    : املااادة االوىل
 :هلا وكاال  ( 3)، و كون الفقرة 1993لسنة  14العراق رقم  –كوردستان 

 :املادة الثانية والثالثون
علاى املاوىفر يف احتااد غارف التجاارة       سري ااكام قوانر اخلدماة والتقاعاد املدنياة النافاتة يف االقلايم       -3

 .1919لسنة  43والصناعة يف االقليم املعينر املستمري  يف اخلدمة قبل نفاذ القانون رقم 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةر َيزانش اَيستا طوَيتان لَي بووش هةرضةندة بةبر يارَيك طواية حةلي كَيشةكاني دةكردش بةا اَيستا دةيةمـة  
ش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيية دةسـا بـةرز بكاتـةوةض زؤر    دةنطدانةوة

 .سوثااش بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراش هةشت كةا لةطةَلدا نةبووش تكاية بؤ ماددةي دوو
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية

 :التالية اىل القانون و كون املادة الثالثة والثالثون مكررة هلا ااف املادة 
 :املادة الثالثة والثالثون املكررة

ما  املاادة االوىل ما  هاتا القاانون ما  مديرياة التقاعاد والاامان          ( 3) نقل اقوق املشمولر بااكام الفقرة 
قاعااد العامااة التابعااة لااوزارة املاليااة  االجتماااع  التابعااة لااوزارة العماال والشااؤون االجتماعيااة اىل مديريااة الت  

 .واالقتصاد يف االقليم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردي كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دووةم

 :ي دووبارة(33)اةو ماددةية زياد بكرَيت بؤ ياساكة بة ريزبةندي ماددةي 
 :ي دووبارةماددةي سي و سَي

ي اـةم ياسـاية دةيانطرَيتـةوة دةطوازرَيتـةوة بـؤ      (1)مافةكاني اةوانةي كةوا حوكمةكاني بر طة سَي لة مـاددة  
 .بةر َيوةبةرايةتي خانةنشيين طشا سةر بة وةزارةتي دارايي و اابووري لة هةرَيم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ثيشةسازي و وزة رةايتان
 :عثمانخورشيد بةر َيز ياووز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة هاور اين لةطةَل ليذنةي ياساييش هيض تَيبينيةكمان نيية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اةندامانش كَي دةيةوَيت لةسةر اةو ماددةيـة موداخةلـة بكـات دةسـا بـةرز بكاتـةوةض تـاكو ناويـان         
 .اك خورشيد كةرةم بكةتؤمار بكةينش تةنها دوو كةا هةيةش ك

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من هةر اةو تَيبينيةم هةيةش ايستيقتاعاتي موديريةي تةقاعودو زةماني اييتيماعيش يةعين ايستيقتاعاتي 

رةسـةر  زةماني اييتيماعي فةرقة لةطةَل ايستيقتاعاتي تةقاعودي مةدةنيش دةبَيت لة ياسـا اـةو حاَلةتـة ضا   
كرا بوايةش يةعين اةو ايلتيزاماتة ضـؤنض يـةعين اةطـةر هـاتو ثـارةي اـةوان كـةم بـووش يـان زيـاد بـووش اـةم             
ايستيحقاقة وةكو يةك نييةش مةسةلةن بَلَي  نةقلي حقوق دااريةي زةمان و تةقاعود بؤ دااريةي تةقاعودي 

 .  بكةينش سوثاامةدةنيش اةو ايستيحقاقاتة وةكو يةك نييةش دةبَيت لة قانون عيال
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش اةظ  خان فةرموو
 :بةر َيز اةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من دةقاو دةق لةطةَل رةاي ليذنةي ياساييمش لةبةر اةوةي اةو كؤمةَلة فةرمانبـةرةيش يـاخود اـةو كؤمةَلـةي كـةوا اَيسـتا اـةم        
وةختة اةو ايلتيزاماتة ماليةي لةسةريان بووة لة وةزارةتي بازرطاني فةرمانبةر بوونـةش هةريةكـة   ياساية دةيانطرَيتةوةش ثَين 

خزمةتيان لة دة ساَل تا ثازدة ساَل زياتر هةبووةش ايلتيزاماتي تةقاعودي و مادي خؤيانيان هةمووي لةسةر خؤيان داوةش تةنها 
ؤرش ياخود بة اةمر طوازراونةتةوة بؤ وةزارةتي بازرطاني بؤ سـةر  دةرضووة بةز 1919ي ساَلي (43)ثاشي اةو ياسايةي ذمارة 

ذوورة بازرطانييةكان لةوَيدا ماَ اةوانة بزر بووةش بؤية لةبةر اةوة دةَلَيم اةوانة ايلتيزاماتي مالي خؤيـان داوةش اـةويرت دواي   
تةنهات ثَيويست دةكـات بـة اـةمرَيك نـةقل     بؤ ايلتيزاماتي مالي خؤيان تةقاعوديان داوة بة زةماني اييتيماعيش  1919ساَلي 

 .بكرَيت اةوةي داويانة بة زةماني اييتيماعي بطةر َيتةوة بؤ سةر خدمةي مةدةني و دااريةي تةقاعوديش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية اةوانـةي كـة لةطـةَل ليذنـةي ياسـاي ش ثَيويسـت ناكـات قسـة بكـةنش ضـونكة دةبَيـت هـةموومان قسـة              
نش بةا اةطـةر موداخةلةيـةك هـةبَيت ضـاكي بكـةيتش كـةمي بكـةيتش زيـادي بكـةيتش اينيـاش ليذنـةي            بكةي

 .ياسايي كةرةم بكةن
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
د من ناَلَيم فروقاتش رةنطة فروقات هةبَيت و نةبَيتش بةر اسا زؤر زانياريم نييةش بةاَلم اةوةي كاك خورشـي 

طــوتي اــةم وردةكارييــة داخيلــي قــانون نابَيــتش اةمــة ايمكــان هةيــة بــةيين موديريــةتي تــةقاعودي عامــةو  
موديريةتي زةماني اييتيماعيش اـةوان لـةكاتي نـةقل كردنـي حقـوق و ايلتيزاماتـةكان بكـةنش اـةوة ايشـي          

قـانون اـةو شـتانة     اةوانة بةر اساش ضؤن ضارةسةري دةكةينض يـان ضـؤن ضارةسـةري ناكـةينض بـةاَلم لـةناو      
 .نايةتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش تكاية ااخري صياوةتان خبوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية

 :والثالثون مكررة هلا ااف املادة التالية اىل القانون و كون املادة الثالثة 
 :املادة الثالثة والثالثون املكررة

ما  املاادة االوىل ما  هاتا القاانون ما  مديرياة التقاعاد والاامان          ( 3) نقل اقوق املشمولر بااكام الفقرة 
االجتماااع  التابعااة لااوزارة العماال والشااؤون االجتماعيااة اىل مديريااة التقاعااد العامااة التابعااة لااوزارة املاليااة     

 .صاد يف االقليمواالقت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش طوَيتان لَي بووش اَيستا دةيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش كـَي  
 .لةطةَلدا نيية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش بةكؤي دةنط ثةسند كراش تكاية ماددةي سَييةم

 :ادر دزةييرؤذان عبدالق.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثالثة

 .على  لس الوزرا  واجلهات ذات العالقة  نفيت ااكام هتا القانون
 :بةكوديةكةشي
 :ماددةي سَييةم

 .لةسةر اةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكانة حوكمةكاني اةم ياساية جَي بةجَي بكةن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ذنةي ثيشةسازي رةايتانلي
 :عثمانبةر َيز ياووز خورشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة هاور اين لةطةَل رةاي ليذنةي ياساييش هيض تَيبينيمان نيية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزانش كةا موداخةلةي هةيةض نييةش تكاية اَيستا بيخوَينةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.ةر َيز دب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثالثة

 .على  لس الوزرا  واجلهات ذات العالقة  نفيت ااكام هتا القانون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثااش كـَي لةطةَلـدا نييـة    بةر َيزانش طوَيتان لَي بووش اَيستا دةيةمة دةنطدانـةوةش كـَي لةطةَلدايـة دةسـا بـةرز بكاتـةوةض زؤر سـو       
 .دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراش يةك كةا لةطةَلدا نييةش تكاية ماددةي ضوارةم
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الرابعة

 (.وقائع كوردستان) ينفت هتا القانون اعتبارًا م   اريخ نشر  يف اجلريدة الروية
 :بةكورديةكةش

 :ماددةي ضوارةم

 (.وةقاايعي كوردستان)اةم ياساية جَي بةجَي دةكرَيت لة رَيكةوتي باَلو كردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ثيشةسازي رةايتان
 :عثمانبةر َيز ياووز خورشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اين لةطةَل رةاي ليذنةي ياساييش هيض تَيبينيمان نييةاَيمة هاور 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة          ــةوةي بيخةين ــؤ ا ــةوةش ب ــار بيخوَين ــاخري ج ــتا ا ــةش اَيس ــةض نيي ــةي هةي ــَي موداخةل ــةر َيزش ك ــداماني ب اةن
 .دةنطدانةوة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الرابعة

 (.وقائع كوردستان)فت هتا القانون اعتبارًا م   اريخ نشر  يف اجلريدة الروية ين
 :بةكورديةكةش

 :ماددةي ضوارةم
 (.وةقاايعي كوردستان)اةم ياساية جَي بةجَي دةكرَيت لة رَيكةوتي باَلو كردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا دةيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش كـَي  بةر َيزانش طوَيتان لَي بووش اَيست
 .لةطةَلدا نيية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش بةكؤي دةنط ثةسند كراش تكاية اةسبابي موجيبة

 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباب املوجبة
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ية م  منتسيب احتاد غرف التجارة والصناعة يف االقلايم املساتمري  يف اخلدماة قبال     بغية رفع الغنب ع  شر
واخااعه الاكام قوانر اخلدمة والتقاعد املدنية النافتة يف االقليم فقد  1919لسنة  43نفاذ القانون رقم 
 .شر  هتا القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ايةكتان هةيةليذنةي ثيشةسازي لةسةر اةسبابي موجيبة رة
 

 :عثمانبةر َيز ياووز خورشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة هاور اين لةطةَل رةاي ليذنةي ياساييش هيض تَيبينيمان نيية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةنداماني بةر َيزش كَي موداخةلةي هةيةض يةك كةاش ناسك تؤفيق كةرةم بكة فةرموو
 :لكريمبةر َيز ناسك تؤفيق عبدا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش سوثاا(القانون هتا  عديل  )بَلَي  ( شر  هتا القانون)تةنها اةو مةقتةعةي اةخري لةجياتي بَلَيي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .راسترتةش سوثاا( شر  هتا القانون)اَلم بة ياسا دةرضووةش بؤية راستة هةموار كردني ياسايةش بة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا ثرؤذةي هةموار لةطةَل اةسباب موجيبة دةيةمة دةنطدانةوةش كـَي لةطةَلدايـة دةسـا بـةرز     
زؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـراش     بكاتةوةض زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيية دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش بة

ضوار كةا لةطةَلدا نييةش ثريؤزةش اومَيدةوارين سوودي هةبَيتش اةطةر لة حاَلةتَيك ثَيويسا بة باشـرت كـراش   
اينيا داوا دةكةين جارَيكي تر هـةموار بكرَيـتش اَيسـتا كؤتـايي بـة دانيشـتنةكة دةهَيـن ش تـاكو رؤذي يـةك          

هةية بةياني لة سـندوقةكانتان دةبـَينتش اَيسـتا نايوَينينـةوةش     ش مةحوعةيةك ثرؤذة (11)شةممة سةعات 
بؤ اةوةي تةدقيقي تةواوي بكةين لةسـةريش بـزان  كامـةي نةواقبـي تيـا نييـةش لةطـةَل مةحوعةيـة اـةو          
شتانةي تري ماومانةش كة خوَيندنةوةي بؤ نةكراوةش خوَيندنةوةيان بؤ دةكةينش بؤ اةوةي اةطةر لةم ضـةند  

نةبووش لةناو ثشووةكة ليذنةكان ايشـي خؤيـان حـازر بكـةن و لةبـةر دةسـتيان بَيـت بـؤ كـاتي           رؤذةش تةواو
 (.11)ثَيويستش زؤر سوثااش خوا ااطادارتان بَيت تا رؤذي يةك شةممة سةعات 
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 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ني      ةرؤكي ثةرلةماجَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ي (71)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2272\6\21رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي (19)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 21/6/2272 رَيكةوتي شةممةيةك 

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  01/6/0212رَيكــةوتي  شــةممةيــةك  رؤذي ثــَين نيــوةر ؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة اامـادةبووني  , و انثةرلـةم سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز فرسـت أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(19)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ركراوي سـاَلي  ي هـةموا (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خـولي   ي(19)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
ــات   ــذاردن لــة ك ــةك شــةممة رَيكــةوتي   (11)ســَييةمي هةَلب ــَين نيــوةر ؤي رؤذي ي ــةم  دا 01/6/0212ي ث ب

 :شَيوةية بَيت
 –تةي بااَلي كؤمسيؤني هةَلبـذاردن لـة هـةرَيمي كوردسـتان     خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي دةس -1

 .عَيراق
 –خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة بر ياري تايبةت بـة دانـاني جـةذني اَيزدييـةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان         -0

 .عَيراق
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هـةموار كردنـي دووةمـي ياسـاي اـةكادميياي كـوردي لـة هـةرَيمي           -3

 .عَيراق –ستان كورد
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي لَيبوردني طشا لة هةرَيمي كوردستان  -4
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ثرؤذة بضووكةكان لة هةرَيمي كوردستان  -5
 .عَيراق –مي كوردستان خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي كاري رَيكخراوة ناحكومييةكان لة هةرَي -6
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي زانكؤ تايبةتيةكاني هةرَيمي كوردستان  -1
 –خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثـرؤذة ياسـاي وةزارةتـي بازرطـاني و ثيشةسـازي لـة هـةرَيمي كوردسـتان          -1

 .عَيراق
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ان بـة كـار ثَيكردنـي ياسـاي بـةرةنطار بوونـةوةي       خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثَيشـنياري ياسـاي درَيـذةد    -9
 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان  0226ي ساَلي (3)تريؤر ذمارة 

ي (1)خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي كار ثَيكردن بـة ياسـاي ثاراسـتين بةكاربـةر ذمـارة       -12
 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان  0212ساَلي 

 .وطؤ كردني ثَيشنياري ثرؤذة ياساي بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبةرةكانخستنةر وو و طوت -11
 .عَيراق –خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي خوَيندني كراوة لة هةرَيمي كوردستان  -10
 .0229خستنةر وو و طوتوطؤ كردني حيسابي خيتامي حكومةتي هةرَيم بؤ ساَلي  -13

 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــةمش خ ــاَلي يةك ــذاردن س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 : ش بةرنامةي كار(01/6/0212)ش رؤذي دانيشنت (19)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي 1990ي هةمواركراوي ساَلي (1)ارة لة ثةير ةوي ناوخؤي ذم( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
عَيراقش دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر ياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة        -ثةرلةماني كوردستان 

ي ثــَين نيــوةر ؤ ر ؤذي يــةك شــةممة رَيكــةوتي  (11)ي ااســايي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــات  (19)
 :دا بةو شَيوةية بَيت(01/6/0212)
 –دنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي دةستةي بااَلي كؤمسيؤني هةَلبـذاردن لـة هـةرَيمي كوردسـتان     خوَين -1

 .عَيراق
 –خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة بر ياري تايبةت بـة دانـاني جـةذني اَيزدييـةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان         -0

 .عَيراق
اـةكادميياي كـوردي لـة هـةرَيمي      خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هـةموار كردنـي دووةمـي ياسـاي      -3

 .عَيراق –كوردستان 
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي لَيبوردني طشا لة هةرَيمي كوردستان  -4
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ثرؤذة بضووكةكان لة هةرَيمي كوردستان  -5
 .عَيراق –ي رَيكخراوة ناحكومييةكان لة هةرَيمي كوردستان خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي كار -6
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي زانكؤ تايبةتيةكاني هةرَيمي كوردستان  -1
 –خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثـرؤذة ياسـاي وةزارةتـي بازرطـاني و ثيشةسـازي لـة هـةرَيمي كوردسـتان          -1

 .عَيراق
وطؤ كردني ثَيشـنياري ياسـاي درَيـذةدان بـة كـار ثَيكردنـي ياسـاي بـةرةنطار بوونـةوةي          خستنةر وو و طوت -9

 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان  0226ي ساَلي (3)تريؤر ذمارة 
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ي (1)خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي كار ثَيكردن بـة ياسـاي ثاراسـتين بةكاربـةر ذمـارة       -12
 .عَيراق –تان لة هةرَيمي كوردس 0212ساَلي 

 .خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثَيشنياري ثرؤذة ياساي بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبةرةكان -11
 .عَيراق –خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي خوَيندني كراوة لة هةرَيمي كوردستان  -10
 .0229 خستنةر وو و طوتوطؤ كردني حيسابي خيتامي حكومةتي هةرَيم بؤ ساَلي -13

اَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين كةرةم بكةن بؤ شوَيين خؤيان فةرموونش كـةرةم بكـةن بـؤ خـاَلي يـةك      
 .لة بةرنامةي كارش فةرموون

 
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةســتةي بــااَلي خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثَيشــنياري ياســاي  / بر طــةي يةكــةم لــة بةرنامــةي كــاري اــةمر ؤمان 

 .عَيراق –كؤمسيؤني هةَلبذاردن لة هةرَيمي كوردستان 
اــةم ثرؤذةيــة لةاليــةن ذمــارةي ياســايي اةنــداماني ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراوةش كــة ناويــان لــة خــوارةوة  

 :هاتووةش اَيستا ناوةكان دةخوَينمةوة
 .شَيروان حةيدةري-1
 .عةوني بةزاز -0
 .طؤران اازاد -3
 .يرؤذان دزةي -4
 .زكية سيد صا، -5
 .صديق مصطفىعبدالسالم  -6
 .عمر محد ام  خدر نورةديين -1
 (.ااسؤ)بكر كريم  -1
 .صبا، بيت اهلل شكري -9

 .عمر صديق حممد هةورامي -12
 .قادر حسن قادر -11
 .حممد دلَير حممود -10
 .شؤرش سيد جميد -13

ــاتووةش داوا لـــة ســـةرؤ ( 16)اـــةم ثرؤذةيـــة لـــة   ــاددة ثَيكهـ ــة  مـ ــةمان دةكـــةين رةوانـــةي ليذنـ كايةتي ثةرلـ
 .تايبة ةندةكاني بكاتش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــايي و       ــةي ياس ــة خؤجَييــةكان و ليذن ــاوخؤ و اةجنومةن ــةي ن ــتةي ليذن ــاية ااراس ــرؤذة ياس ــةم ث ــةر َيزانش ا ب
خؤيـان لةسـةر بـدةنش اَيسـتا      اةندامة بةر َيزةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةينش بؤ اةوةي طوتوطؤ و رةاـي 

 .بؤ بر طةي دوو لة بةرنامةي كارش كةرةم بكةن
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزانش اةندامة بةر َيزةكان

تايبةتة بة جةذني اَيزيدييةكانش ثرؤذةيـةك لـة سـةرؤكايةتي    / بر طةي دووةم لة بةرنامةي كاري اةمر ؤمان
هــةرَيمي كوردســتانةوة هــاتووةش تايبةتــة بــة جــةذني اَيزيدييــةكانش بريتيــة لــة يــةك مــاددة بــة  حكومــةتي 

 .هةردوو زماني عةرةبي و كوردي هاتووةش تكاية جةنابت ااراستةي ليذنةكان بكرَيت
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثةرلةماني كوردستان دةكـةينش   بةر َيزانش اةم ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنةي ياسايي و اةندامة بةر َيزةكاني
لةبةر اةوةي براو خوشكة اَيزيدييةكان تايبةتيةكي خاصيان هةية لة اايين اَيزيديش بؤية تةنها ااراسـتةي  

 .ليذنةي ياسايي دةكةينش بؤ بر طةي سَي لة بةرنامةي كارش كةرةم بكةن
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كردنــي دووةمــي ياســاي اــةكادميي كــوردي لــة هــةرَيمي كوردســتانش لةاليــةن حكومةتــةوة    ثــرؤذةي هــةموار

 .ماددة ثَيكهاتووةش داواكارين لة بةر َيزتان رةوانةي ليذنةي تايبةت بكرَيت( 15)ثَيشكةش كراوةش لة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يوةندييـةكان و كاروبـاري رؤشـنبريي و    بةر َيزانش اةم ثرؤذة ياساية ااراسـتةي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي ثة    
 .راطةياندن و شوَينةوارةكان و اةنداماني بةر َيزيشي دةكةينش بؤ بر طةي ضوار لة بةرنامةي كارش كةرةم بكةن

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
شـنياري ياسـاي لَيبـوردني    خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثيَ  / خاَلي ضوارةم لةبةرنامةي كاري دانيشـتين اـةمر ؤمان  

 .عَيراق –طشا لة هةرَيمي كوردستان 
مـاددة ثَيـك   ( 1)اةم ثرؤذة ياسـاية لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي اةنـداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوةش لـة          

 :هاتووة لةطةَل هؤيةكاني دةركردني ياساكةش اةو بةر َيزانةي كة واذوويان لةسةر ثَيشنيارةكة كردووة
 .طار حممد ام حاكم رز -1
 .شَيردَل حتس  حممد -0
 (.بالل)امحد سلَيمان عبداهلل  -3



 140 

 .سةروةر عبدالرمحن.د -4
 .صبا، حممد جنيب.د -5
 .ثةميان عزالدين عبدالرمحن -6
 .ظيان عبدالرحيم عبداهلل -1
 .رضاسةرطوَل  -1
 .شيالن عبداابار -9

 (.بةشارةتي)حممد قادر  فاضل -12
 .داارام شاه  داو -11
 .ابراهيم طاهرحال  -10
 .ثةميان عبدالكريم عبدالقادر -13
 .امحد عثمانسيوةيل  -14
 .بةيان امحد -15

داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين رةوانةي ليذنةي تايبة ةندي بكـات و لةطـةَل اةنـداماني ثةرلـةمانش     
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ااراسـتةي ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي نـاوخؤو ااسـاين واةجنومةنـة          بةر َيزانش اةم ثرؤذة ياسـاية 
خؤجَييـةكان و اةندامــة بــةر َيزةكاني ثةرلـةماني كوردســتان دةكــةينش بـؤ بر طــةي ثَيــنج لـة بةرنامــةي كــارش     

 .كةرةم بكةن
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بريتييـة لـة خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري ياسـاي ثـرؤذة        / ثةرلـةمان بر طةي ثَينيةم لةبةرنامةي كاري 

 .بضكؤلةكان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق
اةم ثرؤذةية بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان هاتووة لة اليةن ذمـارةي ياسـايي اةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتانش      

 :كة اةمة ناوةكانيانة
 .عبداالحد ثائر -1
 .كةيلي اةكرم -0
 .تارا عبدالرزاق.د -3
 .ساالر حممود -4
 .طةشة دارا جالل -5
 .عماد حممد حس  -6



 143 

 .رَيباز فتا،.د -1
 .بةفرين حس  خةليوة -1
 .شَيردَل حتس  حممد -9

 .جنم الدين عييمة -12
ماددة خؤي دةبينَيتةوةش تكاية سةرؤكي ثةرلةمان ااراستةي ليذنة ( 31)بة زماني عةرةبي اةم ثرؤذةية لة 

 . ةندةكان بكرَيتش بؤ لَيكؤَلينةوة لةسةريش زؤر سوثااتايبة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةر َيزانش اــةم ثــرؤذة ياســاية ااراســتةي ليذنــةي كاروبــاري ياســايي و ليذنــةي دارايــي و اــابووري و ليذنــةي  
وردســتانش ثيشةســازي و وزةو  سةرضــاوة سروشــتيةكان دةكــةينش لةطــةَل اةندامــة بــةر َيزةكاني ثةرلــةماني ك

 .كةرةم بكةن بؤ خاَلي شةش لة بةرنامةي كارش فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثــرؤذة ياســاي رَيكخــراوة ناحكومييــةكان لــة هــةرَيمي كوردســتانش كــة لــة اليــةن ذمــارةي ياســايي اةنــداماني 
دَيتش لةطـةَل هؤكـاري دةرضـوونيش لةاليـةن اـةم      ماددة ثَيك ( 01)ثةرلةماني كوردستان ثَيشكةش كراوةش لة 

 :اةندامة بةر َيزانةوة واذوو كراوة
 .رضاسةرطوَل  -1
 .امحد سلَيمان -0
 .صبا، حممد جنيب.د -3
 .مسري سليم -4
 .محة سعيد محة علي -5
 .هاور از شَيخ امحد -6
 .بةيان امحد  -1
 .ناسك تؤفيق -1
 (.اارام)ايوب نعمت قادر -9

 .بدالكريمثةميان ع -12
 .داوا لة بةر َيزتان دةكةين رةوانةي ليذنةي تايبة ةند بكرَيتش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةر َيزانش اَيســتاش اــةم ثــرؤذة ياســاية ااراســتةي ليذنــةي كاروبــاري ياســايي و ليذنــةي نــاوخؤو ااســاين و  
اةندامـــة بـــةر َيزةكاني ثةرلـــةماني  اةجنومةنـــة خؤجَييـــةكان و ليذنـــةي كاروبـــاري كؤمـــةَلطاي مـــةدةني و

 .كوردستان دةكةينش بؤ خاَلي حةوت لة بةرنامةي كارش كةرةم بكة
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 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي زانكؤ تايبةتيـةكاني  / بر طةي حةوتةم لة بةرنامةي كاري اةمر ؤمان

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
مـاددة ثَيكهـاتووةش   ( 45)اةم ثرؤذةية لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوةش لـة     

 :لةطةَل هؤيةكاني دةركردني ياساكةش اةو بةر َيزانةي كة واذوويان كردووة لةسةر ثرؤذةكة
 .سؤزان شهاب نوري -1
 .تارا حتس  اةسعةدي -0
 .دانا سعيد سؤَ -3
 .  عمر امحداةظ -4
 .دَلشاد شهاب حاجي -5
 (.ااسؤ)بكر كريم حممد صا، -6
 .عمر صديق هةورامي -1
 .بةشري خليل حةداد.د -1
 .كةيلي اةكرم مةنتك -9

 .تارا عبدالرزاق حممد -12
ــداماني        ــدو اةن ــةكاني تايبة ةن ــةي ليذن ــةش رةوان ــةو ثرؤذةي ــةينش ا ــةمان دةك ــةرؤكايةتي ثةرل ــة س داوا ل

 .تش زؤر سوثااثةرلةمان بكرَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستاش اةم ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي ثـةروةردةو فَيركردنـي       
بااَلو توَيذينةوةي زانسا و اةندامـة بـةر َيزةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان دةكـةينش اَيسـتا بةنيسـبةت خـاَلي         

ش خستنةر وو و طوتوطؤ كردنـي ثـرؤذة ياسـاي وةزارةتـي بازرطـاني و ثيشةسـازي لـة        هةشتةم لةبةرنامةي كار
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 

بةر َيز جةنابي وةزير سبةي دةطاتةوة اَيـرةش لةطـةَل اـةوة وةفـدة دَيـتش بؤيـة جـارَيكي تـر دةيةينـة ثـَين           
بي وةزيـر خـؤي حـازر بَيـت لَيـرة باشـةش       اَيوةي بةر َيزش بؤ اةوةي دوا خبرَيت بؤ جةلسةي داهاتووش كة جـةنا 

ضونكة خؤي زؤر ايلحاحي كردو داواي كرد لـة اةسـناي موناقةشـة وجـودي هـةبَيتش اَيمـةش بـة طرنطمـان         
زانيش اَيستا بؤ اَيوةي بةر َيزةش اايا دواي خبةين بؤ جةلسةي داهاتووض كَي لةطةَلداية دةسـا بـةرز بكاتـةوةض    

ةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سوثااش بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراش يةك كةا زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيية د
لةطةَلدا نييـة دواخبرَيـتش ثَيشـنيارَيك هـاتووة داوا دةكـةن كـة ثـرؤذةي بر يـار دانـاني جـةذني اَيزيدييـةكان            
حةوالةي ليذنةي اةوقاف و كاروباري ااينين بكرَيتش هةرضةند اةمة دينَيكي مةخبوصةش بة ثَيويسـتمان  
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ني كة ليذنةي ياسايي بر ياري لَي بداتش لةطـةَل اـةوةش ااراسـتةي ليذنـةي اـةوقاف و كاروبـاري ااينيشـي        زا
 .دةكةينش سوثااش كةرةم بكةن بؤ خاَلي نؤ لة بةرنامةي كارش ليذنةي ياسايي فةرموون

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .َينينةوةش سةبارةت بة قانوني بةرةنطاربوونةوةي تريؤر بة زماني عةرةبياَيستا دةقي ثرؤذةكةتان بؤ دةخو

 
 (2)مشرو  قانون تديد العمل بقانون مكافحة االرهاب رقم 

 ا لعراق –يف اقليم كوردستان  2226لسنة  
 :املادة االوىل

 .16/1/0213لغاية  0226لسنة ( 3)ندد العمل بااكام قانون مكافحة االرهاب رقم 
 :ة الثانيةاملاد

 .على  لس الوزرا  واجلهات ذات العالقة  نفيت ااكام هتا القانون
 :املادة الثالثة

 (.وقائع كوردستان)وينشر يف اجلريدة الروية  11/1/0212ينفت هتا القانون اعتبارًا م   اريخ 
 االسباب املوجبة

رهااب موجباًا وهاياة ظيااة املاواطنر      لبقا  االسباب الت جتعل م  استمرار  طبيق ااكام قانون مكافحة اال
 .وممتلكا هم وامنهم واستقرارهم فقد شر  هتا القانون

 :اَيستا دةقي ثرؤذةكة بة زماني كوردي دةخوَينينةوة
لة هةرَيمي  2226ي ساَلي (2)ثرؤذة ياساي درَيذةدان بةكارثَيكردني ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة 

 عَيراق –كوردستان 
 :يةكةم ماددةي

درَيـذ   16/1/0213تـا   0226ي ساَلي (3)كاركردن بة حوكمةكاني ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة 
 .دةكرَيتةوة

 :ماددةي دووةم
 .ثَيويستة لةسةر اةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكانش حوكمةكاني اةم ياساية جَي بةجَي بكةن

 :ماددةي سَييةم
دا (وةقـايعي كوردسـتان  )وة كـاري ثَيـدةكرَيت و لـة رؤذنامـةي فـةرمي      (11/1/0212)اةم ياساية لـة رؤذي  

 .باَلو دةكرَيتةوة
 هؤيةكاني داناني اةم ياساية
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لةبــةر ضــةند هؤكارَيــك كــة بــةردةوامبوون و ســةثاندني حوكمــةكاني ياســاي بةرةنطاربوونــةوةي تــريؤر بــة  
و مــوَلكي هاوواَلتيــاني هــةرَيم و ااســوودةيي و ثَيويســت را دةطريَيــتش هــةروةهاش بــؤ ثاراســتين ســةرو مــاَل  

 .سةقامطريييانش اةم ياساية دانرا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اَيستا دةقي رةاي ليذنةي ياساي بة زماني عةرةبي بؤتان دةخوَينمةوة
 العراق -برملان كوردستان رئاسة / اىل

  قرير اول مشرو  قانون تديد العمل بقانون مكافحة االرهاب  / م
 02/6/0212كااوردي املصااادف ليااوم 0112/جــؤزةردان/32اجتمعاا  جلنااة الشااؤون القانونيااة يااوم االاااد 

( 3)اق املارقم  العار  -امليالدية لدراسة مشرو  قانون تديد العمل بقانون مكافحة االرهاب يف اقليم كوردستان 
املقدم م  قبل العدد القانون  العاا  الربملان واحملال اىل جلنتنا بعد القرا ة األوىل لاه يف الربملاان    0226لسنة 

وبعد املناقشة واملداولة  ؤيد اللجنة مجيع ماواد وبناود   . 02/6/0212فى ( 15)جبلسته االعتيادية املرقمة 
 . املشرو  املقدم

  وعرض أال املشرو  ورأي اللجنة القانونية بشأنه على الربملان للمناقشة وأبدا  الرأى راجر التفال باألطال
 .املناسر والتصوي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بة كوردين خبوَينةوة
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق -سةرؤكايةتث ثةرلةمانث كوردستان /بؤ

تث لَيذنةى ياسايث سةبارةت بة ثرؤذة ياساى درَيذةدان بة كارثَيكردنث ياساى راثؤر/ بابةت
 بةرةنطاربوونةوةى تريؤر

ى 02/6/0212ى كـوردى بةرامبـةر بـة    0112/جـؤزةردان /32ليذنةى كاروبارى ياسـايث كؤبـؤوة لـة رؤذى   
ى (3)نةوةى تريؤر ذمارة زاينث بؤ تاوتوَى كردنث ثرؤذة ياساى درَيذةدان بة كارثَيكردنث ياساى بةرةنطاربوو

لة هةرَيمث كوردستانش كة لةاليةن ذمـارةى ياسـايث اةنـدامانث ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوةش        0226ساَلث 
 02/6/0212لـة رؤذى  ( 15)دواى خوَيندنةوةى يةكةمث ثرؤذةكة لة دانيشتنث ااسـايث ثةرلـةمان ذمـارة    
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َى كردنـث ثرؤذةكـةش ليذنــة ثشـتطريى لـة هــةموو     رةوانـةى ليذنةكـةمان كـراوةش دواى طوتوطــؤكردن و تـاووتو    
 .ماددةو بر طةكانث ثرؤذةكة دةكات وةكو اةوةى كة هاتووة

تكاية ااطاداريث بوةرموون و اةسَلث ثرؤذةكة ور اى ليذنةى كاروبارى ياسايث لـةم بارةيـةوة خبرَيتـة بـةردةم     
 .لةطةَل ر َيزماندا. ش دةنطدان لةسةرىثةرلةمانش بؤ تاووتوَى كردن و دةربر ينث ر اى طوجناو لة بارةيةوةو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان كةرةم بكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةوةي تــريؤر لــة ســاَلي      ــةر َيزان اةنــداماني ثةرلــةمان ياســاي بةرةنطاربوون ــةم  0226هــةر بــؤ ااطــاداري ب ل
ةكةي دوو ساَل بووش ثاشان جارَيك تةمديد كراوةش تةمديدي دووةم بـؤ دوو سـاَلي   ثةرلةمانة ثةسند كراو ماو

تــةواو دةبَيــتش لةبــةر اــةوةي ثةرلــةمان لــةو ماوةيــة لــة ثشــوو دايــةش اــةم  16/1/0212تـر بــووش اــةوين  
 .ثرؤذةية تةقديم كراش بؤ اةوةي دووبارة ايعادةي نةزةر بكرَيتةوة لة تةمديدي اةم ياسايةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ راثؤرتان نيية لةسةريش ليذنةي ناوخؤ كةرةم بكة
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان
 .اةمة دةقي راثؤرتي دانيشتنةكةي ليذنةي ناوخؤية

 عَيراق -سةرؤكايةتث ثةرلةمانث كوردستان /بؤ
راثؤرتث ليذنةي ناوخؤ سةبارةت بة ثرؤذة ياساى درَيذةدان بة كارثَيكردنث ياساى  /بابةت

 2226ي ساَلي (2)بةرةنطاربوونةوةى تريؤر ذمارة 
ثاش ااراستة كردني دةقي ثرؤذة ياسـاي  درَيـذةدان بـةكارثَيكردني ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي تـريؤر ذمـارة        

يـةن سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني بـةر َيزةوة بةنووسـراوي ذمـارة       لة هةرَيمي كوردسـتان لةال  0226ي ساَلي (3)
ى زاينث 03/6/0212ليذنةكةمان لة كؤبوونةوةي رؤذ ضوار شةممة رَيكةوتي  01/6/0212لة ( 360ك)

ــةوتي     ــةممة رَيك ــةك ش ــة رؤذي ي ــةوةي دووةم ل ــةنَيوان    01/6/0212كؤبوون ــة ل ــةوة ك ــؤو ر اطؤر ين طوتوط
ؤذة ياساى درَيذةدان بة كارثَيكردنث ياساى بةرةنطاربوونةوةى تريؤر ذمارة اةنداماني ليذنة سةبارةت بة  ثر

لـة هـةرَيمث كوردسـتانش بؤيـة ليذنـة بـةم شـَيوةية ر اي خـؤي دةردةبر َيـت سـةبارةت بـة             0226ى ساَلث (3)
 :ثرؤذة ياساكة

ةوةى تـريؤر ذمـارة   بة مةبةسا تاوتوَي كردني ثرؤذة ياساى درَيذةدان بة كارثَيكردنث ياسـاى بةرةنطاربوونـ  
لــة هــةرَيمث كوردســتانش لــة اــةجنامي طوتوطــؤو ر اطؤر ينــةوةش ليذنةكــةمان ثشــتطريي لــة  0226ى ســاَلث (3)
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و دوا بر يـارين هـي بـةر َيزتان و ثةرلـةماني      0211درَيذكردنةوةي ثرؤذة ياسايةكة دةكات تا كؤتايي ساَلي 
 .كوردستانة وش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيستا ماددةي يةكةما
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة االوىل

 .16/1/0213لغاية  0226لسنة ( 3)ندد العمل بااكام قانون مكافحة االرهاب رقم 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكةن
 

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
 :ماددةي يةكةم

درَيـذ   16/1/0213تـا   0226ي ساَلي (3)كاركردن بة حوكمةكاني ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة 
 .دةكرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ي ماددةكة دةكةينش زؤر سوثاااَيمة وةكو ليذنةي ياسايي ثشتطري
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اةنداماني ثةرلةمانش اةو بةر َيزانةي دةيانةوَيت قسةي لةسةر بكةنش دةستيان بـةرز بكةنـةوةش بـؤ    
ر امحـد ابـراهيمش رَيـزدا   .رَيـزدار د )اةوةي ناويان تؤمار بكةينش بةر َيزانش اةم بةر َيزانـة ناويـان تؤمـار كـراوة     

زاناش رَيزدار دانا سعيدش رَيزدار امحد سلَيمانش رَيزدار شيان امحدش رَيزدار شـوان كـريمش   .ايوب نعمتش رَيزدار د
ش رَيـزدار نـةرميان عبـداهللش رَيـزدار     عثماان جنم الدينش رَيـزدار سـيوةيل    عييمةش رَيزدار عثمانرَيزدار عدنان 

رةديينش رَيزدار طؤران اازادش رَيزدار ااشـا عزيـزش رَيـزدار    رةفيق صابرش رَيزدار مسري سليمش رَيزدار عمر نو.د
 .امحد كةرةم بكة. ش كةسي تر هةيةض نييةش رَيزدار د(عبدالرمحن حس ش رَيزدار بَيرييان امساعيل

 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لــة اةحكامـةكان دةتــوان  بَلـَي  قاســ ش    اـةو ياسـاية بةر اســا هةنـدَيك تَيبينــيم لةسـةر هةيــةش هةنـدَيك     
هةندَيك اةحكامي تَيداية زؤر توندةش بةر اسا لة جَي بـةجَي كردنيشـدا رةنطـة اـةو جيهةتانـةيش يـان اـةو        
اليةنانةي كة اةو ياساية جَي بةجَي دةكةنش بةثَيي اةوةي هةندَيك لةو ماددانةي كة لـة ياسـاكةدا هـاتوونش    

ابردوودا مامةَلة بةو شـَيوةية لةطـةَل اـةو كةسـانة نـةكراوةش كـة بـةناوي تـريؤرةوة         ثَيمواية لة ضةند ساَلي ر
طرياونش يـاخود زينـداني كـراونش اَيمـة بةَلطـةمان لةدةسـتةوةيةو داومانةتـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمانش ضـةند           

ن تـاكو اَيسـتا   كةسَيك طرياون لةهةرَيمي كوردستان لةاليةن ااساين و دةزطاي دذة تريؤرةوةش بةاَلم هةندَيكيا
دادطايي نةكراونش هةندَيكيان تاكو اَيستا بَي سةرو شوَينن و شوَينةواريان ديار نييةش لةبةر اةوة من لةطـةَل  
اةوة نيم بةو صيغةيةي اَيسـتا كـة لـة ياسـاكة هةيـةش بةر اسـا درَيـذ بكرَيتـةوةش اـةو ياسـاية ثَيويسـا بـة             

ةبَيت بؤ اةو كةسانةي كة بة تؤمةتي اريهـاب و تـريؤرةوة   هةموار كردن هةيةش بؤ اةوةي زةمانةتي زياتر ه
 .دةستطري دةكرَينش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش نوقتةي نيزامي كةرةم بكة
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةر ياسايةك هةبَيتش رَيطاي خؤي هةيـة   رةواية اةطةر اينسانش مرؤظ وةكو اةندام ثةرلةمان تَيبيين لةسةر

اَيمة دةتوان  ثرؤذةي هةموار كردني ياسا بكةينش اةمر ؤ اَيمة دانةنيشتووينة موناقةشةي ياساكة بكـةينش  
اةمر ؤ اَيمة ثرؤذةيةكمان لةبةردةستةش بؤ درَيذ كردنةوةيش اةطةر تَيبينيمان هةبَيت دذي درَيذ كردنـةوةي  

َيكمان هةبَيت دةتوان  موناقةشةي بكةينش بؤية من دةبينم طوتوطـؤ كـردن لةسـةر    بة اةسااش يان ثَيشنيار
 .خودي ياساكة لة دةرةوةي اةم اةركةيةش كة اَيستا ثَيمانةش بؤية بة نوقتةي نيزامي دةزا ش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داماني ثةرلةمان بؤ تةمديـد كردنـي   زؤر سوثااش بةر َيزانش ثَيشنيارش ثرؤذةيةك لةاليةن ذمارةي ياسايي اةن
كراوةش سَي ماددةيةش هةندَيك بةر َيز نايانةوَيت تةمديد بكرَيتش با رةاي خؤيان بدةنش زؤر واز ـةش زؤر زؤر  

 .تةبيعيةش رَيزدار اارام فةرموو
 (:اارام)بةر َيز ايوب نعمت قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ايبةت و جـَيطري هـةبَيت سـةبارةت بـة تـريؤرش ضـونكة بةر اسـا اـةم         من لةطةَل بووني اةوةم كة ياسايةكي ت

دياردةية تـةنها ثةيوةسـت نييـة بـة كوردسـتانةوةش بـةَلكو دياردةيـةكي جيهانييـةش بـةاَلم كؤمـةَلَيك تَيبـيينش            
يــاخود كؤمــةَلَيك كــةموكورتي لــة خــودي ياســاكة هةيــةش كــةوا دةكــات دةنــط نــةدةين بــةوةي كــة تةمديــد    

َلكو هةوَل بدرَيت بـؤ اـةوةي ياسـايةكي هـةمواركراو ثَيشـكةش بـة ثةرلـةمان بكرَيـتش يـةكَيك          بكرَيتةوةش بة
لةوانة اةم ياساية كاتي بؤ دانراوةش هةر دوو ساَل جارَيك دةبَيـت تةمديـد بكرَيتـةوةش كـة اـةوةش وا ثيشـان       
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هةيـةش كـة هةميشـة وا     دةدات كة اةمة ياسـاي حاَلـةتي كتوثر ييـةش حاَلـةتي تـةواريش كـة لـة زؤر واَلتةكانـدا        
ثيشان دةدةين بؤ دةرةوةي كوردستانش كة كوردستان لة حاَلةتَيكي ناااساييدا دةذيش كة اةمةش زيانَيكي زؤر 
بــة هـــةرَيمي كوردســـتان دةطةيـــةنَيت لـــة رووي اــابووري و سياســـييةوةش كـــة ثَيضـــةوانةي اـــةو واقيعـــةي   

كوردستان لة حاَلـةتَيكي ااسـاين و ااشـتيدا دةذيش     كوردستانيشةش كة اَيمة هةموو جار اةوة دةسةملَين  كة
 .اةوة خاَلي يةكةم

سةبارةت بة دةقي ياسـاكةش اةطـةر بَيتـو سـةرنج بـدةين لـة هـةموو بر طـةو ماددةكـانيش تـةنها           / خاَلي دووةم
موعالةجةي اـةمين تـريؤري كـردووةش كـة لةر اسـتيدا اةطـةر بَيتـو سـةيري زؤرَيـك لـةو واَلتانـة بكـةينش كـة              

ةخؤ طريؤدة بوون بة دةست تريؤرةوةش موعالةجةي تريؤريان بة كؤمةَلَيك بواري ترين كـردووةش تـةنها   راست
بة موعالةجةي اةمين ضارةسةري تريؤر ناكرَيتش لـةر ووي اابوورييـةوةش لـةر ووي كؤمةاَليةتييـةوةش لـةر ووي      

 .رؤشنبريي و ااينيشةوة
وخؤ بَيتــة ثةرلــةمانش لةاليــةن ثةرلةمانــةوة ميوانــداري واباشــرت بــوو كــة بــةر َيز وةزيــري نــا/ خــاَلي ســَييةم

بكرايةش بؤ اةوةي راثؤرتَيك ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكاتش رادةي جَي بـةجَي كردنـي اـةم ياسـاية لـة مـاوةي       
اــةم ضــوار ســاَلةش ضــونكة بــَي طومــان كاتَيــك ياســايةك جــَي بــةجَي دةكرَيــتش اــةو كاتــة كةموكورتيــةكاني      

اييابيات و سلبياتيشـي دةردةكـةوَيتش بـؤ اـةوةي اةنـدام ثةرلةمانـةكان بةرضـاويان        دةردةكةوَيتش هةروةها 
رؤشن بَيتش اةو كاتة دةنط دةدةن لةسةريش يان ناش هةروةها لةر ووي ياساييشةوةش بةر اسا كؤمةَلَيك بر طةو 

دةكــةن  مــاددة هةيــةش كــة كــةموكورتي تيايــةش وازيــح نييــةش كــةوا دةكــات كــة اــةو جيهةتانــةي جــَي بــةجَيي 
مادددةي سـَيش زؤرَيـك لـة    / ماددةي ضوارش بر طةي ثَينج/ ثَيشَيلكاري لة ماَ مرؤظدا بكةنش وةكو بر طةي دوو

 .بر طةو ماددةكاني ترين وش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار زانا رةاوف فةرموو

 :محةكريم رووفزانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :سةرةتا دةبَيت من اةوة بَلَيم كة من لةطةَل تةمديد كردني اةم ثرؤذة ياساية نيمش لةبةر ضةند هؤكارَيك

لةبةر اةوةي لةطةَل جَي بةجَي كردني اةم ياسايةش دةبَيت اةوة بزان  تةبيعةتي قانونةكة لـة رؤذي  / يةك
ياسايةكت هةية بـؤ زروفَيكـي كـاتي     دةرضوونيةوة سةبغةيةكي موةقةتي هةبووةش ياسا لة رووي زةمةنيةوةش

دادةنرَيتش ياسايةكي موةقةتي بؤ دادةنَينش كاتَيك كة باا لة تةمديد كردنـي اـةو قانونـة دةكـةينش دةبَيـت      
تةبريرَيكي اةوةندة بةقوةتت هةبَيت لة رؤذي دةرضووني ياساكةوة هةمان ثاساوي تر هةبَيتش بـةاَلم اَيمـة   

ان نييــةش اَيمــة لةطــةَل جــَي بــةجَي كردنــي ياســاكةدان ش بــةاَلم ضــةند لـة اــةرزي واقيعــدا هــةمان تــةبريرم 
هؤكارَيك هةيةش دةبَيت لةبةرضاو بطريَيتش موشكيلةي اريهاب كة لة هـةرَيمي كوردسـتاندا هـةبووةش بةثلـةي     
يةكــةم موشــكيلةي ياســا نــةبووةش لةبــةر اــةوة اَيســتاش اةطــةر اــةو ياســايةش جــَي بــةجَي نــةكرَيتش اَيمــة   
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 بةو ياسا ثةير ةو كراوانةي كـة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا هةيـة ناويشـي ياسـاي سـزاداني عَيراقيـةش          دةتوان 
دةتــوان  بــةو ياســايةش اــةو سةرضــاوانةي كــة ثةيوةنــدي هةيــة بــة ضارةســةر كردنــي كَيشــةو تــريؤرةوة لــة  

 .هةرَيمي كوردستان اَيمة بتوان  ضارةسةري بكةينش اةمة يةكةم
ةزيـران و  بةر اسا بثرس  لةناو اةم ياساية نووسراوة ثَيويستة لةسةر اةجنومةني وجَيي خؤيةتي / دووةم

جَيبةجَي بكاتش بةَلام كة دوايي دَيتـة سـةر واقيعـي فيعلـيش جـاري وا هةيـة ر ةنطـة         اليةنة ثةيوةنديدارةكان
ستة هةَلوَيستةي دةزطايةك جَيبةجَيي بكاتش كة بةشَيك نية لة اةجنومةني وةزيرانش اةوةش ديسانةوة ثَيوي

لةسةر بكرَيتش دةكرا اةطةر اَيمة ناضارين بووينش بةش بة حاَلي خؤمش لةطةَل اةو ثاساوةشـدا نـيم كـة بـؤ     
اةو ثَيشنيازة هاتووةش لةبةر اةوةي كة بة هةمان اةسبابش اَيستا تريؤر لة هةرَيمي كوردستاندا هةيةش بـةَلام  

و دةستطايةش مةفرووز بـوو بـة بر طةيـةك اـةوةي بـؤ ايزافـة       لة هةمان كاتدا اةو شتةي كة باا دةكرَيتش اة
بكردايةش ضونكة تةنها وةزارةتي نـاوخؤ سةرثشـكة لـة جَيبـةجَي كردنـي اـةو ياسـايةش ايزافةتـةن بـؤ اـةوةش           
دةبَي قةناعةتي تةواويشمان هةبَيش اةو ياساية مادام صةبغةي موةقةتي هةيـةش كةواتـة حـدودَيك دانَيتـةوة     

اتيانش تؤ بةرامبةر جَيبةجَي كردني ياساي اريهابداش تةبيعةتي موةقةتت ثَيـداوةش بـة دوو   بؤ حوريةتي هاوَل
ساَل جارَيك تةمديد دةكرَيش بة داخةوة اـةوةيان بـؤ سـَي سـاَلين تةمديـد كـراوةش ر ةنطـة ثةيوةنـدي هـةبَي          

دوو سـاَل تةمديـد   بةوةي كة مادام لةطةَل اةو خولـةي ثةرلةمانيشـدا هـةبَيتش ضـونكة اةوانـةي ثَيشـوو بـؤ        
دةكرَيتش اةو جارة بؤ سَي ساَل تةمديد دةكرَيتش يةعين لة هةمان كاتدا دةبَيت اةوة بزان ش خؤزطـة بوايـة   
اَيمة لة جياتي اةوةي موناقةشةي ثرؤذةيةكمان بكرداية بؤ فراوان كردني حوريةتةكانش نـةك بـؤ تةقييـدش    

 .زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زدار دانا سعيدش كةرةمكةسوثااش ر َي
 :بةر َيز دانا سعيد صوَ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيمواية درَيذكردني اةو ياساية بؤ سَي ساَل زؤرةش لةبةر اةوةي لة ضوار ساَلي ر ابردووداش دوو سـاَلش دوو  
ضوار ساَلةي ر ابـردووداش   ساَل درَيذ كراوةتةوة ياسايةكةش ثَيموانية اَيستاش وةزعي كوردستان خراثرت بَي لةو

اةطةر موقارةنةي بكةين هيض شتَيكي لةو بابةتانة زؤر بةرضاو و كاري تريؤرسا يةكيار ااوا ر ووي نةداوةش 
( 11)ثَيمــان وابـــَي كـــة دةبـــَي كـــاتَيكي زياترمـــان هــةبَيش هـــةروةها لـــة زؤر اـــةو وَلاتانـــةي كـــة لـــة دواي   

نش ساَل بة ساَل تازةي دةكةنةوةش واتـا زيـاتر نـا لـة سـاَلَيكش لـة       سةثتةمبةرةوةش كار بة ياساي دذة تريؤر دةكة
يةك ساَل زياترش لةبةر اةوةي اةوانين حيسابيش بابَلَي  وةزعي اةمين و ااسايشي خؤيان دةكةنش هةروةها 
 بري لةوةش دةكةنةوة كة اةو ياساية نةبَيتة ر َيطايةك لةبةردةم هةندَي اازاديش ياخود بة شـَيوةيةكي خـراث  

بةكار نةيَيتش جا بؤية من ثَيشنيار دةكةم اةو ياساية يةك ساَل درَيذ بكرَيتةوةش هـةروةها بـة ر ةضـاوكردني    
اةوةي كـة زؤر لـة اةنـداماني ثةرلـةمان ااماذةيـان بـةوة دا كـة ياسـاكة كـةم و كـور ي تَيدايـةش ثَيويسـا بـة              



 150 

رؤذةي هـةمواركردني ياسـاكةش تةقـديم    هةمواركردن هةيةش من ثَيمواية لة خياللـي اـةو سـاَلةدا دةكـرَي ثـ     
بكرَيتش اةو كات ياسايةكي باشرتي ثَيشكةش بكـرَيش بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم يـةك سـاَل درَيـذ بكرَيتـةوةش          

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار بياللش كةرةمكة
 (:بالل)بةر َيز أمحد سليمان عبداهلل  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن دةستخؤشي لةو بةر َيزانة دةكةم كة ياساكةيان ر ةت كردةوةش منين بةر اسا اةو ياساية ر ةت دةكةمةوةش م

 :ثَيمواية ثَيويسا بة تةمديد كردنةوة نيةش لةبةر اةو خاَلانة
اةطةر اةو ياساية ثَيويست بوايـةش دةبوايـة حكومـةت خـؤي داواي تةمديـدي بكردايـةش ضـونكة لـة خـولي          -1

ؤ تةمديد كردنةوة دوو ساَل حكومةت خؤي داواي كرد و ثةرلةمان موصادةقةي لةسـةر كـردش بـةَلام    ثَيشرت ب
من اةو جارة دةبينم اةنداماني ثةرلةمان موصادةقةيان لةسةر اةوة كردووةش ثَين حكومةت كة تـةنويزي  

 .اةو ياساية دةكات
و سـاَل دانـراوةش كـة ياسـايةكي موةقةتـةش      وة اةو ياساية هةيةش بؤ دو 0226دةبواية دواي اةوةي لة ساَلي -0

دواتر بؤ دوو ساَلي تر تةمديد كراوةتةوةش اَيمة وةكو اةنداماني ثةرلةمان هـيض اامارَيكمـان لةبـةر دةسـتدا     
نيةش كة بزان  اايا ضةند كةا بةو ياساية حوكم دراون و سـزا دراونش اايـا بـووني اـةو ياسـاية بـؤ اَيمـةي        

يان ناض طرنطي اةو ياساية ضيةض من نازا  جيهةتي تـةنويز لـةو ياسـاية كَييـةض     خةَلكي كوردستان زةروورة 
اةطةر ضي نووسراوة اةجنومةني وةزيرانش بةَلام من ثَيموانية اةجنومةني وةزيران تـةنويزي اـةو ياسـايةي    

نويزي كردبَيتش ضونكة بةر َيز سةرؤكي اةجنومةني وةزيران لة خولي ثَيشوو باسي اةوةي كرد كة اةوان تة
اةو ياساية ناكـةنش جيهـةتي تـر هةيـة كـة سـةر بـة حكومـةت نيـةش تـةنويزي اـةو ياسـاية دةكـاتش اـةوةش               

زاناش باسـي كـرد بةر اسـاش دةليليشـمان بـؤ اـةوة زؤرةش نامـةوَي بضـمة         .بؤخؤي جَيي ثرسيارةش وةكو كاك د
اايا هيض قازاجنَيكمان لـَي كـردووةض   وردةكارييةكانش قازاجنةكاني اَيمة نازان  بةر اسا بؤ اةو ياساية ض ض 

 يان اامارةكان ضؤننض ضةند كةسي ثَي سزا دراوةض 
ســزاكاني كــة لــة ياســاي دذة تــريؤر دانــراوةش زؤر قــورا و ســةنطيننش هــيض ر ةمحَيكــي تَيــدا نيــةش وةك لــة -3

وانرَي بـة  ماددةي ضوار و خاَلي دووةمدا هاتووةش ضـةند مـاددةي تـرين كـة جَيـي ماددةكـان السـتيك ش دةتـ        
جؤرةها شَيوة بةكاربهَينرَيتش واي لَيبكرَيت ضؤنت بـوَيش وا بكـاري بـَيين بـؤ خـؤتش زيـاتر لـة مةصـَلةحةتي         

ش يةعين خةَلكي مةدةني كةمرتين دةسـةَلاتي تَيـدا هةيـةش كـة اةطـةر      (civil)تةنها دةسةَلاتةش خةَلكي سييل 
دةبَيض يان بـا بَلـَي  دةتـوانَي ضـي بكـاتض ضـونكة       اةو ياساية ثَي سزا دةدرَيش وا دةرنةضووش جوابةكةي ضي 

دةليليشمان بؤ اةوة هةيةش ضةندين كةا سزا دراونش دواتر لةسةريان نةسةثَيندراوة اـةو دةسـتطري كردنـةش    
يان بَلَي  اةو سزايةي كة لةسةريان نةسـةثَينراوةش دةركـةوتووة كـةوا نيـةش بـةَلام هـةرواش ر ؤيشـتووة و تـا         
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مي خؤيان دةناَلَيننش من بؤية داوا دةكةم لة بةر َيزان اةنداماني ثةرلةماني بةر َيزش كة اـةو  اَيستا بة مةزلوو
ياساية ر ةت بكةنةوةش ضونكة بةر اسا هةم ثَيشَيلكردني ماَ مرؤظي تَيدايةش هةم اةطةر مـن خؤشـم دةنـط    

ة سـزا بـدرَيش مـن خـؤم     بةو ياساية نـادةمش لةبةرضـيض لةبـةر اـةوةي مـن ثَيموايـة هـةر كةسـَيك بـةو ياسـاي          
ثَيمواية الي خواي طـةورة طوناحبـار دةمبش بؤيـة داوا دةكـةم لـة هـةموو بـةر َيزانين كـة دةنـط بـةو ياسـاية            

 .نةدةن و اةو ياساية ر ةت بكةنةوةش زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار شوان أمحدش كةرةمكة  
 
 

 :محد عبدالكريمبةر َيز شيان أ
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من اةو ياساية بة ياسايةكي زؤر ثَيويست دةزا  بؤ هةرَيمي كوردستانش وةخـا خؤشـي دانـراش لةسـةر اـةو      
اةساسة ثَيويستة دانراش ضونكة لة كةا شاراوة نية كـة هةر ةشـةي تـريؤر لـة ض ااسـتَيكدايةض كـة لـة عـرياق         

نةي يةكةم لة ثاش اةفغانستان دَيتش بؤية اـةو ياسـايةش ياسـايةكي زؤر زؤر    مةسةلةيةكي وازحة كة بة منوو
ثَيويستة بؤ هةرَيمي كوردستانش درَيذكردنةوة و تةمديد كردنةوةكةي زؤر بة ثَيويست دةزا ش بـةَلام تـةنيا   

بـةا اـةو    بؤ دوو ساَلش وةكو اةوةي دةورةي ثَيشرتش نةك لةبةر اةوةش ثاش دوو ساَلي تر نازان  ض دةبَيـتض 
تةريقةي كة دانرا من دةبينم ايحتيمالة لةو اةسـنايةش لـة اةسـناي اينتيخابـاتش فريـاي درَيذكردنـةوةش يـان        
ايلغاكردنةوة نةكةوينش بؤية من ثَيشنيار دةكةم ايتيواق بؤ دوو ساَل بكرَيتش بؤ اةوةي بـة ايسـراحةت لـة    

 .ؤر سوثاادوو ساَلةكةدا ضارةسةري اةو ياساية باشرت بةدةركةوَيتش ز
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار شوان كةريمش كةرةمكة
 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي ثَيشنياري هةر دوو لَيذنةي بةر َيز دةكـةم بـؤ درَيـذ كردنـةوةي كـاركردن بـةو ياسـايةش ضـونكة         

ــ   ــةموومان دةزان ــا ه ــة      بةر اس ــتش ل ــتانةوة بَي ــا كوردس ــة ااس ــايةش ض ل ــةو ياس ــي ا ــةبيباتي دةركردن موس
عرياقيشةوةش هةروةها لة هةموو جيهاندا وةكو خؤي ماوةش تريؤر بةر اسـا دياردةيـةك نيـة لـةو سـةردةمةي      

تا كة اةو ياساية دةرضووبَيتش لةو فةترةية هةبووبَيتش دوايي نـةمابَيت و ر ةوي بَيتـةوةش بةداخـةوة تـا اَيسـ     
ــة         ــازان  ل ــي ن ــة دووريش ــووةض ب ــين ب ــا عرياق ــةر ااس ــةتي لةس ــة تايب ــةوةش ب ــا جيهان ــةر ااس ــريؤر لةس ت
كوردستانيشــدا جــارَيكي تــر ســةر هةَلداتــةوةش يــان هــةوَلي اــةوة بــدةن كــة كــاري تريؤرســاش يــان طرووثــة     

وومان فـةخر بـةوة   تريؤرستةكان كاري تريؤرسا اةجنام بـدةنش بـة تايبـةتي كـة اَيمـة لـة كوردسـتاندا هـةم        



 154 

دةكةينش خةَلكين و حكومةتينش كة ااشا و اارامي بةرقـةرارةش اـةوة بةر اسـا بؤتـة دياردةيـةك كـة زؤر       
ــة           ــةوة طرووث ــَين هةموويان ــة ث ــة ل ــةي ك ــة اةوان ــن ثَيمواي ــداتش م ــك ب ــة تَي ــةو وةزع ــةوَيت ا ــةز دةي ناح

بةر اـةوة مـن ثَيموايـة اـةو ياسـاية بـة       تريؤرستييةكانن كة دةيانةوَي اةو وةزعةي كوردستان تَيك بدةنش لة
حــوكمي اــةوةي ماددةكــانيش كــة ماددةكــاني عقوبــاتي تَيدايــةش زؤر ر اديعــةش زؤر تونــدةش ر َيطــري دةكــات لــة    
ر ووداني كاري تريؤرساش هةموومشان دةزان  لة كوردستاندا قورباني دةسـا تـريؤر كـةم نيـةش مـن بؤخـؤم       

ةكةمش وةكو هاوكاريشم كاك شـيان طـوتيش مـن لةطـةَل اـةوةدام كـة دوو       ثشتطريي لة درَيذكردنةوةي ياساكة د
 .ساَلش ضونكة لة اةساسيشدا ياساكة خؤي بؤ دوو ساَل دةركراوةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار عدنان عومسانش كةرةمكة
 :حممد عثمانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثرينسيث هةر هةموومان لةطةَل اةوةين كة ياسايةك هةبَي بؤ دذايةتي تريؤرش بة هةموومانةوة ديارة وةكو 

بوةست  دذ بة تريؤرش بةَلام كة قسة لةسةر اةو ياساية دةكرَيش لة ر استيدا من بة سَي هؤكارش بؤ اـةوةي بـة   
نـةكرَي لـة كوردسـتانداش اـةو     كورتي قسة بكةمش سَي هؤكار بة ثَيويسا دةزا  اـةو ياسـاية ضـيرت كـاري ثـَي      

موسةبيباتانةي كة تةبعةن هؤيةكاني داناني اةو ياساية كة لةو ياسايةداش لةو ثرؤذةيةدا بـاا دةكرَيـتش لـة    
ر استيدا دوورو نزيك ثةيوةندي بة بر طةي يةكةمةوة نيةش بة مـاددةي يةكةمـةوة نيـةش بـؤ درَيـذ كردنةكـةش       

ش دةبـَي هـةر بـؤ هـةتا هةتايـة ياسـايةكي       0213اني نـةك بـؤ سـاَلي    اةطةر اةوانة بكةين بة هؤكارَيك بؤ دان
بةردةوام بَيش نةك ياسايةكي كاتيش هؤكاري يةكةم بةر اي من بؤ اةوةي اةو ياساية ضـيرت كـاري ثـَي نـةكرَيش     
اةو ياساية لة كاتَيكدا دانراوة كة ديارة كـاري تريؤرسـا لـة كوردسـتان و لـة عرياقـدا زؤر لـة بـرةودا بـووةش          

زعي عرياق لة شَيوةيةكي زؤردا بووةش سنوورةكاني كوردسـتان هـَيمن نـةبووةش كَيشـة و مةترسـييةكي زؤر      وة
هةبووةش بؤيةش ثَيمواية هةر لةو كاتيشدا جؤرَيك لة ر ةقيش قةسوةتَيكي زؤر لة بر طـةكاني ياسـاكةدا هةيـةش    

ينةوةش يان اـةو موشـةريعانةي كـة دايـان     كة اةطةر اَيستا جارَيكي تر ثَييدا بضينةوةش يان كة اَيستا دةيوَين
ناوة هةست بكـةن كـة جؤرَيـك لـة ر ةقيـةكي زؤر لـة بر طةكانـةوة هةيـةش تةشـةدودَيكي زؤر لـة بر طةكانـةوة            
هةيةش من ثَيمواية اةو حاَلةتةي كة لـةو كاتـةدا بـووش تـةبريري اـةو وةزعـة دةكـاتش اَيسـتا لـة كوردسـتاندا           

ين لةو كةا و لةو دةزطايانة بكةين كة بوونةتة هؤكارَيـك بـؤ اـةوةي    خؤشبةختانةش ديارة دةبَي دةستخؤش
اـةو نةوعــة ااسايشــة بــؤ خــةَلكي كوردســتان بةرقــةرار بكرَيــتش شــةوخنوونيان كــردووة بــؤ اــةوةي اــةمن و  
ااساين لة كوردسـتاندا بةرقـةرار بـَيش كـاري تريؤرسـا لـة كوردسـتاندا تـا ااسـتَيكي زؤر كـةم ببَيتـةوةش لـة             

ا اَيستا اةو حاَلةتة نيةش ثَيمواية هةَلوةشاندنةوةيش يان كار نةكردن بةو ياساية بؤ خؤي خاَلَيكي كوردستاند
طةشة بؤهةرَيمي كوردستانش نيشاندةرَيكي اةوةية كة وةزعي اةمين لـة كوردسـتاندا ضـؤتة ااسـتَيكي وا كـة      

كة لة كوردستاندا هةية و ايشـي   نةبَيتش اةو ياسايانةي( طواري )ضيرت ثَيويستمان بة ياسايةك بؤ حاَلةتي 
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ثَي دةكرَيتش ثَيشرتين ايشي ثـَي كـراوةش هؤكارَيـك بوونـة بـؤ اـةوةي كـةش اـةو دةزطايانـةي كـة هةرضـةندة            
ر ةخنةمشان لةسةريان هةيةش من دواتر قسةيان لةسةر دةكةمش هؤكارَي بوونة بؤ اةوةي كـاري تريؤرسـا لـة    

ش ثَين اةوةي اةو ياسايةش دةربكرَيتش لة 0226ان نةضَي كة ثَين كوردستاندا تا ااستَيك كةم بَيش لة بريم
كوردســتاندا كــاري تريؤرســا هــةبووةش بةهــةمان شــَيوةش كــاري راديعانــةش هــةبووة بــؤ وةســتاندني كــاري   

ــة    ــتانداش ل ــة كوردس ــا ل ــوونش     ( 90)تريؤرس ــزبين ب ــة حي ــةر ب ــةند س ــةكانش هةرض ــزة اةمنيي ــةدواوة هَي ب
تةمام عيار نةبوونةش بةَلام لة ر استيدا زؤر بة باشي بةرامبةر بـة كـاري تريؤرسـا     مواةسةساتَيكي دةوَلةتي

وةســتاونةتةوةش ثَيويســـتيان بـــة ياســايةكي وا نـــةبووةش بـــؤ اـــةوةي مامةَلــة لةطـــةَل تريؤرســـتان و طروثـــة    
اةسةسـاتي  تريؤرستةكان بكةنش خاَلَيكي ترش لة كوردستاندا با بة واقيعي قسة بكـةينش اةوةيـة كـة هَيشـتا مو    

حيزبي لةطةَل مواةسةساتي دةوَلةتيدا جيا نةكراوةتةوةش بةو شَيوةيةي كة ثَيويستةش مواةسةساتي دةوَلةتي 
تةواومان نية اَيمةش بؤية جَيبةجَي كردني اـةو بر يـارةش اـةو ياسـاية لـة ر اسـتيداش كـار ثَيكـردن بـةو ياسـاية           

نةية اازاديية سياسيةكان بةردةسـت بكاتـةوةش لةوانةيـة    جؤرَيك لة اييتيهاد دةداتش كة تا ااستَيكي زؤر لةوا
لةو ضةند مانطةي ر ابردوودا منوونةمان لةبةرضاو بَيتش كة من نامةوَي قسةي لةسةر بكـةمش بـةَلام وا بكـات    
كة اليةني سياسي باَلا دةست جؤرَيك لة اييتيهادي هةبَي بؤ كار و بؤ اين و كاري هةنـدَيك لـة هةَلوَيسـا    

سي تر كة ثَيمواية اةوة وا دةكات كة ااسانرت بَي تةخويل كردن و خستنة خانةي تريؤر و اةوانة اليةني سيا
بــؤ اليــةني سياســي تــرش خــاَلَيكي تــر كــة اــةوة لــة هــةمووي بــة طــرنطرت دةزا ش بؤيــة بةداخــةوة اَيمــة لــة    

كردني اـةو ياسـايةش    كوردستاندا تا اَيستا اةو مواةسةسة اةمنيانةي كة ر استةوخؤ ثةيوةسنت بة جَيبةجَي
 ...........يةكطرتوو ن ش هَيزي ااسايشي يةكطرتوومان نية لة كوردستان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاكة تؤ وةرة سةر ماددةكةش ضاوةكةم ض عيالقةت بة اةمن و ااسايشةوة هةيةش ماددةكـة دةيـةوَيت تةمديـد    
ت كرد لة وةخا تر دةتـوانيش اَيسـتا وةرةوة سـةر    بكرَيتش لةطةَليت يان لةطةَلي نيتض اةو مةوزووعةي باس

 .ماددةكة
 :حممد عثمانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةسةرةتا وم سَي هؤكار هةية بؤ اةوةي اةو ياساية ر ابطريَيتش دوو هؤكـارم بـاا كـردش هؤكـاري سـَييةم      

نــاتوانن بــة شــَيوةيةكي ر َيــك و ثَيــك اــةو  اةوةيــة كــة اَيمــة اــةجهيزة اةمنيــةكامنان يــةكطرتوو نــ ش كــة   
اةجهيزةيــة بكــةنش اليــةني تريشــمان هةيــةش مةســةلةن اــةجهيزة موخابةراتيــةكان لــة كوردســتاندا هَيشــتا    
اةجهيزةي حيزب ش اةجهيزةي حكومي ن ش بؤية كاتَي جَيبـةجَي كردنـي اـةو ياسـاية دةخرَيتـة اةسـتؤي       

يةتي حيزبيدانش بؤية ايشكاليةتي طـةورةمان بـؤ دروسـت دةبـَي     اةو اةجهيزانةش كة هَيشتا لة ذَير مةرجةع
لة جَيبةجَي كردني اةو ياسايةش بؤية من بةو سَي هؤكارةش ر ةاـيم وايـة كـة اَيمـة اـين لةسـةر اـةو ياسـاية         
نةكةينش دةكرَيت لـة مـاوةي شـةش مـانطي داهـاتووداش لـة مـاوةي داهـاتووداش اَيمـة طوتوطؤيـةك بكـةينش يـان             
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تايبةت لة ثةرلةماندا بكـةينش بـؤ هؤكارةكـاني اـةوةي كـة اايـا ياسـايةكمان هـةبَي بـؤ دذايـةتي           دانيشتنَيكي 
تريؤرض جـارَيكي تـرش ثرؤذةيـةكي تـر خبرَيتـة بـةردةم ثةرلـةمانش بـؤ اـةوةي جيـاواز بـَي لةطـةَل ثرؤذةكـةي              

 .ر ابردووداش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نش كةرةمكةسوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار عةزمية خا
 :جنم الدين حسن عييمةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة بؤ خؤي ثرؤذة ياساي درَيذةدان بة كارثَيكردني ياساي بةر ةنطاربوونةوةي تريؤرش اةو ياساية مـن ثـَيم   

دن بوايـةش لةبـةر   باشة مبَييَنش بةَلام بةو شَيوةي اَيستا ناش اةو ياساية درَيذ كردنةوة نةبوايةش اةوة هةمواركر
اــةوةي اَيمــة هــيض اامارَيــكش يــان هــيض بــة دواداضــوونَيكمان نيــة لةســةر اــةوةي كــة تــا ضــةند تــريؤر لــة      
كوردستانداش لة ماوةي اةو دوو ساَلةي كة درَيذ كرابؤتةوةش تا ضـةند كـاري تريؤرسـا هةيـةش اَيمـة بـة ثَيـي        

ش اـةو درَيذكردنةوةيـة سـاَلةكةي بـؤ ديـاري بكـرَيش       اةو بةدواداضوونة مبانتوانيبايةش هةَلسةنطاندنَيك بكةين
ديارة اَيمة لة خؤمانةوة ضةند ساَلَيك زياد دةكةينش بة بَي اةوةي كة لةطةَل وةزارةتي نـاوخؤش يـان دةزطـاي    
دذة تريؤر و اةوانةي كة كاري تريؤرستيان بةدةست طةيشـتووةش يـان بةدواداضـوونيان بـؤ كـردووةش اامارَيـك       

اينيا اةوة بكرايةش من ثَيمواية اةوة هةموار بكراباية باشـرت بـووش لـة ضـةند ماددةيةكـداش       لةبةردةستبوايةش
هؤكارةكاني درَيذبوونةوةي اةو ياسايةش لة ماددةكاندا ديـاري بكرابايـةش دواي اـةوة لـة خـاَلَيكي تـرداش لـةو        

ةكاتش ديارة اـةو دةزطايـة بـؤ    ياساية باا لة ثاراستين سةر و ماَل و مولكي هاووَلاتياني هةرَيمي كوردستان د
ثاراســتين اــةمن و ااسايشــي طشــا هــةرَيمي كوردســتانةش نــةك تــةنها بــؤ ثاراســتين ســةر و مــاَلش اَيمــة لــة    
كوردســتاندا دةزطــاي ااســاين و ثؤليســمان هةيــةش دةزطــاي اــةمنيمان هةيــة كــة ســةر و ســاماني هاووَلاتيــان  

و ااسايشي نيشتمانييةوة هةيةش من ثَيمواية اةو ياساية  بثارَيزَيش بؤية اةوة دةزطايةكة ثةيوةندي بة اةمن
 .هةموار بكرَيـتةوةش بؤ ماوةي يةك ساَل درَيذةي ثَي بدرَيتةوةش لةوة زياتر نةبَيتش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .   سوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار سيوةيل عومسانش كةرةمكة
 :أمحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
 .زؤر سوثااش قسةكاني من كرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار نةرميان عبداهللش كةرةمكة
 :بةر َيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةكاني لةاليـةن  ديارة هةر ياسايةك كة لة قؤناوَيكدا دادةندرَيش اةسباب و موجيباتي خؤي هةيةش ثَيداريستي
نوَينةراني طةلـةوةش لـة ثةرلةمانـةوة ديراسـة دةكرَيـتش هـةوَلي ضارةسـةركردني بـؤ دةدرَيش اـةو ياسـاية لـة            
بارودؤخ و قؤناوَيكدا دانراوة كة اةو ياساية تريؤر لـة ااسـا عـرياق و جيهـان و كوردسـتانين لـة ااسـتَيكي        

ة اَيســـتا لــة هـــةرَيمي كوردســـتاندا ثَيموايـــةش  بــةرزدا بـــووش مةترســـيدارَيكي زؤر طـــةورة بــووش اـــةو ياســـاي  
زةروورةتَيكي زؤري نةماوةش كة اَيمة اةطةر وةكو هةندَيك بؤضوونين هةبَي زةرووراتي ماوةش دةبواية اَيمة 
ثَين موددةيةكي موناقةشة كردنةكة بةر اسا خبرايةتة بةرنامةي كارةوةش بؤ اةوةي لَيذنة تايبة ةندةكان 

راسةيةكي ورد و باشش تةقيمَيك بكراباية بؤ ماوةي اةو ضوار ساَلةي كـة اـةو ياسـايةي    لةطةَل حكومةتدا دي
كة كاري ثَيكـراوةش تـا ضـةند اَيمـة ايسـتيوادةمان لـَي كـردووةش سـوودمان لـَي بينيـوةش لـة ضارةسـةر كردنـي              

ــَي بكــةينش لــة بةرضــاوي بــةر يَ      زان مةبةســتةكانيش يــان ضــةندَيك ســلبياتي هــةبووة بــؤ اــةوةي ديراســةي ل
اةنــداماني ثةرلــةمان ر وون بــَيش بــؤ اــةوةي ثَيويســت دةكــات تةمديــدي بكــةينش يــان تةعــديلي بكــةينش يــان 
هةَليوةشَينينةوةش بةر اسا اةوانة هةموويان نةكراوةش بؤية من بة باشي دةزا  اةو ياساية اةطةر هةنـدَيك  

ترسـي زؤري هةيـةش لـة كوردسـتاندا اـةو      موجيباتيشي مابَيش لة عرياقدا تـريؤر لـة ااسـتَيكة كاريطـةري و مة    
كاريطةريانةي نةماوةش بةَلام بةو ثَييةي كة اَيمة بةشَيك  لة عرياقش بـة ثَيويستيشـمان زانـي بةر اسـا اـةو      
موددةية بؤ سَي ساَل و لةطةَل لَيذنةي ياسايي نيمش لةبةر اةوةي خؤي ياساكة كـة دانـراوة لـةو بارودؤخـةي     

لة كاتَيكدا تةمديد كردن بؤ سَي ساَلةش اةوة بةر اسا مةنتيقَيكي ياسايي و ثَيمواية باسم كردش بؤ دوو ساَلةش 
تةتبيقي تَيدا نيةش هةروةها اةطةر بَيت و بضمة ناو وردةكاري ماددةكانةوة كة اَيستا جَيطةي موناقةشة نية 

ةك قسة دةكةم كة قانون لةسةريش زؤر نوقباني تيدا هةيةش هةر تةنها لة ناوةر ؤك و عينواني ياساكةش من ي
ش بة كوردييةكةي نةهَيشتين تؤقاندن و بة تريؤر ناوي بردووةش ااخر تؤقاندن هـةر تـريؤر   (مكافحة اإلرهاب)

ــة         ــةش بـ ــة كردنةكـ ــة تةرجومـ ــاوازة لـ ــتنين جيـ ــةش نةهَيشـ ــةكي زؤري هةيـ ــلةنش زؤر جياوازييـ ــة اةصـ نيـ
هةروةها اةو ياسـاية كؤمـةَلَي موبـةريراتي داوة     ر ةنطاربوونةوةش اةوة بةر اسا هةر لةوَيوة دةست ثَيدةكاتش

كة مةجالي اييتيهاداتي شةخبي هةية كة كارمةنداني جَيبـةجَي كـةري اـةو ياسـايةش اةطةرضـي تـا اَيسـتا        
ــا        ــة بةر اس ــة ك ــةَلكانَيكين هةي ــةنض خ ــةجَي دةك ــت جَيب ــة بيزةبب ــةي اةوان ــة ك ــةش ك زؤر ر وون و واز، ني

ووي شةرعييةوة خؤيان شةرعييةتي ياساييان نيـةش اـةوة بةر اسـا جَيطـاي     جَيبةجَيي دةكةنش بةر اسا لة ر 
ش (مشـروي اانايـة  )ثرسيارةش هةروةها اةو ياساية حوكمي لةسةر ثـرؤذة داوة هةنـدَيك جـارش يـةعين دةَلـَيم      

كاري لةسـةر دةكرَيـتش كـة مةبةسـت لَيـي كـارَيكي       ( عمل االجرامي)بةر اسا ثرؤذة حوكمي لةسةر نادرَيتش 
وندو تيذي زيان بةخشة بة بةرذةوةندييـةكاني طشـا و نيزامـي واَلتش يـان هاوواَلتيـانش هـةروةها هةنـدَي        ت

جار حوكمي داوة لةسةر اةوةي كة اةو كةسانةي اةوة دةكةن مةبةسـتَيكي سياسـيان هةيـةش اـةو مةبةسـتة      
ةبووش بةر اسـا اةمـة   سياسيية اةو مةجالةي تيا هةية توهمة بكةيتة سةر هةر كةسَيك كة خـؤت بـةدَلت نـ   

وردةكاري زياتري دةوَيت و ثَيداضوونةوةي دةوَيتش بؤية من لةطةَل اةوةم اةطةر نوَين بكرَيتةوة لة شـةش  
ش بـؤ اـةوةي تـا اـةو كاتـة اَيمـة تـةقيمَيكي وردو زانسـا و بـاش          0212مانط تَي نةثةر َيت تا كؤتايي ساَلي 
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حكومــةتي هــةرَيمش لةطــةَل دةزطــاي دادوةري لــة هــةرَيمي   بكــةين لةطــةَل دةزطــا تايبة ةندييــةكانش لةطــةلَ 
كوردستان و جَي بةجَي كارةكانيش بؤ اـةوةي لـة داهـاتوودا اَيمـة ثرؤذةيـةك ثَيشـكةش بكـةين بـؤ تةعـديل          

 .كردنيش يان هةَلوةشاندنةوةيش يان تةمديد كردنةوةيش بؤ اةوةي بةرضاومان زياتر روون بَيتش زؤر سوثاا
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .زؤر سوثااش رَيزدار رةفيق صابر فةرموو
 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بَيطومان بووني ياسايةك بؤ بةرةنطاربوونةوةي تريؤر كارَيكي ثَيويستةش بـةاَلم اـةم ياسـايةي كـة ضـوار سـاَل       

جيهاني زؤر تايبةتـدا بـووش لـة    وناوضةيي ثَين اَيستا بر ياري لةسةر دراوةش راستيةكةي لةبارودؤخَيكي هةم 
ي ثَيــوة ديــارةش كــة 0224هــةمان كاتــدا بــة ااشــكرا شــوَينةواري رووداوي تريؤريســا يــةكي شــوباتي ســاَلي  

تاوانَيكي زؤر طةورة لة هةولَير اةجنام دراو لة ذَير تةاسريي اةو رووداوةدا هةست دةكةيت ثرؤذةكة رةحـم  
وةردةيي لة ياساكةدا كة ديارة لة ياسايةكي جؤرة تةنيا نابَيـت بـة اامـاجني    و بةزةيي كةم تيايةش اليةني ثةر

تؤَلةسةندنةوة بَيتش بةَلكو ثَيويستة اليةني ثةروةردةشي تيا بَيتش من ثَيمواية بووني ياسايةكي لـةو جـؤرة   
مانـةوَيت  بؤ هةرَيمش بؤ خؤي رةنطة لةسةر ااسا جيهاني قـازانج بـة هـةرَيم نةطةيـةنَيتش ضـونكة اَيمـة دة      

ثرؤسةي دميوكراسـي لـة كوردسـتاندا قـوَلرت بكرَيتـةوةو اـةو رووخسـارةش لـةدةرةوة ثيشـان بـدرَيتش بـةاَلم            
بووني ياسايةكي واو لة دؤخَيكداش كة رَيكخراوةكاني جيهاني زؤر بةَلطةيان لةسةر ثَيشَيل كردني مـاَ مـرؤظ   

 .ةو شَيوةية زيان بة اةوة بطةيةنَيتهةية لة زيندانيةكاني كوردستانداش رةنطة بووني ياسايةك ب
اليـةنَيكي تـر كــة اـةوةي كـة طرنطــة لَيـرةدا اةوةيـةش اــةم ياسـاية تـاكو اَيســتا اَيمـة نــةمانزانيوة ض          / دووةم

اةجنامَيكي هةبووةش بةاَلم وامانزانيوة كة هةنـدَيك دةزطـاي ناياسـايي لـة هـةرَيمي كوردسـتان سـووديان لـةم         
ــان بــةكاريان   ــوةش ي ــاية بين ــؤ     ياس ــاَل ب ــَي س ــةم ثَيموايــة س ــنيار دةك ــن بةر اســا ثَيش ــةر اــةوة م هَينــاوةش لةب

درَيذكردنــــةوةي زؤر زؤرةش لةطــــةَل اــــةو ثَيشــــنيارةم بــــؤ اــــةوةي بؤشــــاييةكي قــــانونين نــــةبَيت بــــؤ   
بةرةنطاربوونةوةي دذة تريؤرش من ثَيم باشة لة ساَلَيك زياتر نةبَيتش بةاَلم بةو مةرجةي كة لةو سـاَلةدا كـار   

 .ةين بؤ هةموار كردني اةم ياسايةش زؤر سوثاستان دةكةمبك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .      زؤر سوثااش رَيزدار سةمري سةليم فةرموو
 :بةر َيز مسري سليم ام  بةط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةر اـةوةش واي   ديارة يةكَيك لة مةفخةرةكاني كوردستاني اَيمة ايستيقراري سياسي و اةمنية لةر استيداش

كردووة ثَيوةرَيكي طةشة كردني كوردستان لة ناوضةكاني عَيـراق بـارة اةمنيةكةيـةتيش لةبـةر اـةوة طرنطـة       
هةر هؤكارَيكش هـةر ياسـايةكش هـةر رَيبازَيـك بطرينةبـةرش بـؤ اـةوةي مةسـةلةي اـارامي سياسـيش مةسـةلةي            
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ندمــةوة لةر اســتيدا موجيباتَيكــة لةطــةَل اــةمين ثــارَيزراو بكــةينش موجيبــاتي اــةم ثــرؤذة ياســايةي كــة خوَي
واقيعــي اَيســتاي هــةرَيمي كوردســتاندا ناطوجنَيــت وش دةبــوو اــةم ثــرؤذة ياســاية تةمديــد نــةبَيت بــة تــةنهاش  
تةعديليشي لةطةَلدا بَيتش ضونكة ثرؤذة ياساكة وا بكـات وةكـوش رةفيـق صـابر طـوتي لـة دؤخَيكـي سياسـي و         

اقيعي اَيستاو بةرةو كوَي دةض  شتَيكي ترمان لَي دةخوازَيتش اـةم ثـرؤذة   واقيعَيكي سياسي تردا دانراوةش و
دياري نـةكردني بازنـةي اـين نـةكردني يةكَيكـة لـة كةموكور ييـةكان تيايـداش بازنـةي اـين           / ياساية يةكةم

ي كردني اَيمة هةَلساوة ايستينادي كردؤتة سةر بووني تريؤر لة بةوداش بـؤ دانـاني ياسـاي تـريؤر لـة هـةرَيم      
كوردستانداش كة اةمة لةر استيدا واقيعي هةرَيمي كوردستان لةطةَل واقيعي بةوـدا دوو شـا جيـاوازنش اـةوة     

 .خاَلي يةكةم
لـــة موجيباتـــدا دةيـــةوَيت بطوجنَينَيـــت لةطـــةَل ياســـاي دذة تـــريؤردا موكافةحـــةي اريهـــابي / خـــاَلي دووةم

َلةتـةش اةطـةر اَيمـة ياسـاي موكافةحـةي اريهـاب       نَيودةوَلةتيدا دةماخناتة حاَلـةتَيكي سياسـي قورسـي اـةم حا    
بطــوجنَين  لةطــةَل ياســاي موكافةحــةي اريهــابي نَيودةوَلــةتيش دةبَيــت بةطشــت هــةموو اــةو رَيكخراوانــةدا    
بضينةوة لة قانوني نَيودةوَلةتيدا بة اريهابي لة قةَلـةم دراونش اةمـةش اَيمـة لـة رووي كـورد بوونـةوةو لـة        

ــةوة  ــتاني بوونـ ــة   رووي كوردسـ ــةنطةوةش هاوكَيشـ ــةر و ناهاوسـ ــةهاتي نابةرامبـ ــةَلَيك مواجـ ــة كؤمـ دةماخناتـ
 .سياسيةكامنان هةر هةموو لَي تَيك دةدات

جيهةتي جَي بةجَي كةري اةم ياسايةش كة تا اَيستا كـاك دكتـؤر رةفيـق صـابر اامـاذةي ثـَي كـرد طـوتي         / سَي
وةزارةتـي نـاوخؤو هـةموو اـةو دةزطايانـةي      هةندَيك دةزطا ناياسايي سووديان لَي بينوةش حةصري بكةين لة 

سةر بة وةزارةتي ناوخؤنش هةر دةزطايةكي تري سةر بة وةزارةتي ناوخؤ نةبَيتش لة ضوارضـَيوةي وةزارةتـي   
 .ناوخؤ دانةبَيت اةوين اةو مواجةهةي اريهابةي دةكات جؤرَيكي ترة لة اريهاب

لـة دةرةوةي قـانون دةيطرَيتـةوةش قـانون مةبنيـة       كؤمةَلَيك موستةلةحات لةناو ثرؤذة ياساكةدا هةية/ ضوار
لةسةر كرداري اريهابي و شروي بة كرداري اريهابيش اةمة دةضَيتة سةر مةقاصـدش دةَلَيـت مةبةسـا تـريؤر     
جا دةكرَيت هةموو كةسَيكش هةموو رَيكخراوَيك تؤمـةتبار بكرَيـت لـة كاروبـارو ضـاالكية سياسـيةكانيدا كـة        

ضونكة معيارَيك نييـةش ثَيوةرَيـك نييـة بـؤ اـةو حاَلةتـةش دةَلَيـت ثـرؤذةي تـريؤر          بةمةبةسا تريؤري هةيةش 
دةكرَيت اَيمة هةر ثرؤذةيةك كة مبانةوَيت ايتيهامي بكةين بةوةي ثرؤذةي تريؤرةش ضونكة نة ثـرؤذةو نـة   

 .مةبةستين هةموويان ضوونةتة اةوديوي كرداري تريؤرةوةش ضوونةتة اةوديوين بة كرداري تريؤريشةوة
حةصر كردن و بنـرب  كـردن و مواجةهـة كردنـي تـريؤر لـة يـةك اـامرازداش اـامرازي رووبـةر وو           / خاَلَيكي تر

بوونــةوةي تــريؤر لــةناو اــةم ثــرؤذة ياســايةدا تــةنها حاَلــةتي اــةمين بــةكارهَيناني هَيــزةش اامرازةكــاني تــرش   
ونةدا ديـاري نـةكراوةش كـة طـةورةترين     رَيبازةكاني ترش وةسيلةكاني تر بؤ رووبةر وو بوونةوةي تريؤر لةم قان

نةقبة لةناو قانونةكةدا هةيةش لةبةر اةوة من داوا دةكةم اـةم قانونـة بـؤ دةربـاز بـوون لـة كَيشـةي تـةواو         
بووني كاتيش تةنها بؤ شةش مانط درَيذ بكرَيتةوةش بؤ اةوةي بتوان  اَيمة دواي شـةش مانطةكـة قانونةكـة    

 .تةعديل بكةينةوةش سوثاا
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 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .        زؤر سوثااش رَيزدار عمر نورةديين فةرموو
 (:نورةديين)بةر َيز عمر محد ام  خدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةر اسـتيدا تــريؤر دياردةيــةكي جيهانيــةش تــا اَيســتاش كؤمـةَلطاي نَيودةوَلــةتي لــة حاَلــةتي بــووني جــةنطَيكي   

يهانين هةية بؤ دذايةتي كردني تريؤر لةناو اةو بةرةيـةدا اـةم واَلتـةش    جيهانيداية دذي تريؤر بةرةيةكي ج
اةم دةظةرةش اةم ناوضةيةي كة اَيمة تَيدا دةذين بةرةيةكي لة ثَيشةوةي دذايةتي كردني تريؤرةش لـةناو اـةم   

لةسـةر   جةنطة جيهانيةشدا لةناو يازدةي سَيثتَيمبةرةوة لةسةر ااسا نَيودةوَلةتيش لةسةر ااسـا ايقليمـيش  
ااســا نــاوخؤي واَلتــانش لةســةر ااســا نيشــتماني مةســةلةي دةركردنــي ياســاو بر يــاري نَيودةوَلــةتي و            
ــن           ــريؤرش دةبي ــي ت ــةتي كردن ــؤ دذاي ــرنط ب ــانيزمَيكي ط ــَيوازو ميك ــة ش ــةتي بؤت ــةي نَيودةوَل رَيككةوتننام

ســتا دةطــات ضــةندين بر يــاري اةجنومــةني ااسايشــي نَيودةوَلــةتي لــة دواي يــازدةي ســَيثتَيمبةرةوة تــا بــة ايَ 
ــةرةبين      ــاني ع ــووةش واَلت ــةتي دةرض ــةندين رَيككةوتننامــةي نَيودةوَل ــةروةها ض ــردووةش ه ــةتي دةرك نَيودةوَل
رَيككةوتننامةي تايبةتيان هةيةش ضةندين واَلتاني عـةرةبي لـةدواي يـازدةي سـَيثتَيمبةرةوة ياسـاي دذايـةتي       

ان لةسـةر ااسـا نـاوخؤ دةركـردووةش يـةكَيك لةوانـة عَيراقـةش        كردني تريؤرش يان بةرةنطاربوونـةوةي تريؤريـ  
بؤية تا اَيستاش اةم جةنطة بةردةوامةش اةم مةترسيةش بةردةوامةش بةتايبةتي لة رؤذهـةاَلتي ناوةر اسـت و   
لة عَيراقش كة اَيمة هةرَيمَيك  لة ضوارضَيوةي عَيراقداش بؤيـة بـووني ياسـايةك لـة هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ        

اربوونةوةي تريؤرش تاكو اَيستا ثَيويستيةكةش ثَيويستة اَيمة تَيطةيشتنمان بؤي هةبَيتش ثَيويستة اَيمة بةرةنط
ثشتيواني لَي بكةينش سةبارةت بةم درَيذكردنةوةية كة من ثشـتيواني لـة بؤضـووني هـةردوو ليذنـة دةكـةمش       

مـة لـةم بابةتـةدا لـة ذَيـر زةخـا       ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ لة مةسةلةي مةبدةاي درَيذكردنـةوةش ايَ 
ش بؤية ثَيويستة درَيذ بكرَيتةوةش بةاَلم اةطةر تَيبينيمان هةبَيت لةسـةر نـاوةر ؤكي  ياسـاكةش    11/1كات داين 

ــةوةي      ــةر ا ــةوةش لةب ــذي بكةين ــة درَي ــت اَيم ــذي      11/1دةكرَي ــة درَي ــة اَيم ــةوةي ك ــةواو دةبَيــتش دواي ا ت
و ثرؤذة ياسايةي كـة هةيـة ديراسـةي بكـةينش تـا لـة داهـاتوودا بـزان          دةكةينةوةش با اَيمة باشرتو ضاكرت اة

ــة          ــة واَلت ــةطينا ل ــةينض ا ــديلي بك ــةين و تةع ــةمواري بك ــدةين ه ــةوَل ب ــة ه ــةش اَيم ــةموكور ي هةي ــةكوَي ك ل
يةكطرتووةكاني اةمريكا كة لةوَي ياسايةك بةناوي ياساي نيشتماني بؤ بةرةنطاربوونةوةي تـريؤر دةرضـووةش   

بةوةي كة رَيطا بدرَيت بة ضاودَيري هةموو ثةيوةندييةكي هاوواَلتيان بكرَيتش ضونكة اةو كـات   كار طةيشت
بة ثَيويست زانرا مقؤ مقؤو دةنطؤ وقسةو باسي زؤريشي هةَلطرتش كة اةمة لةوانةيـة جؤرَيـك لـة مةترسـي     

اةم ثرسة هاتة اـاراوةش  دروست بكات بؤ سةر اازاديية طشتيةكانش اةمة لة واَلتة يةكطرتووةكاني اةمريكاش 
بؤية من بة ثَيويستيشي دةزا ش بةاَلم درَيذكردنةوةكة بؤ ماوةي دوو سـاَل بَيـتش دواي اـةوةي كـة درَيـذمان      
كردةوةش اةطةر تَيبينيمان هةبَيت لةسةر جَي بةجَي كردني ياساكةش يان لةسةر ناوةر ؤكي ياسـاكةش اـةو كـات    

ةكي هـةموار كردنـداش لـة ضوارضـَيوةي بةدواداضـوونَيكي باشـرتو       دةكرَيت هةموومان لة ضوارضَيوةي ثرؤذةي
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ضاكرت هةوَل بدةين ياساكة بةشَيوةيةك جَي بةجَي بكرَيتش يان هةموار بكرَيتش كـة اةركـة راسـتةقينةكاني    
 .خؤي جَي بةجَي بكات وش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .        زؤر سوثااش رَيزدار طؤران اازاد فةرموو
 :بةر َيز طؤران اازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةوةي اَيمة اةمر ؤ لةبةردةستمانة موناقةشةي دةكةين لَيرةدا ثـرؤذة ياسـايةكة بـؤ درَيذكردنـةوةي مـاوةي      
كار كردني تريؤرش نةك ثرؤذةيةك بؤ هةموار كردنش هةر كاتَيك باسي هةموار كردنين لةاليـةن اةنـداماني   

ــك ــةمان ثَيش ــوونةوةي     ثةرل ــؤ ثَيداض ــت ب ــردن بَي ــؤ ك ــةو طوتوط ــابيلي موناقةش ــر ق ــارَيكي ت ــتش ج ةش دةكرَي
موالحةزاتةكانش من ثشتيواني اـةو رةايـة دةكـةم بـؤ درَيذكردنـةوةي مـاوةي كـار ثـَي كردنـي تـريؤرش لةبـةر            

ني اةوةي لة ماوةيةكي رابردووي كورتداش اَيمة لـةم هؤَلـة قسـةمان لةسـةر بـووني هةر ةشـةو مةترسـي بـوو        
ــة        ــردش ك ــةرَيم ك ــةتي ه ــةكاني حكوم ــة كؤَلةط ــةكَيك ل ــتداني ي ــة دةس ــةمان ل ــةوش قس ــةم هةرَيم ــرد ل ــريؤر ك ت
ايستيقراريةتي اةمن و ااسايشةش كة ايوتيخاري ثَيوة دةكاتش اةوين دواي رووداني تريؤر كردني زةردةشت 

اـةم ايديعايـةمان بـاا كـرد     عومسان و دةستطري كردني باندَيكي تريؤريسا لة شاري سلَيمانيش هةر خؤمان 
كةوا اةم هةر ةشةية وجودي هةيةش بؤية من ثَيموايـة اةسـباب موجيبـةي اـةم ياسـاية تـا اَيسـتاش وجـودي         
هةية لة هةرَيمي كوردستانش بؤية ثشـتيواني لـة درَيذكردنةوةكـة دةكـةم وش خـاَلَيكي تـر كـة مـن ثشـتيواني          

ةوش ياخود درَيذكردنةوةي اةم ياساية لة تةتبيقي ياساكة دةكةمش اةطةر موبةريراتي اَيمة لة درَيذ نةكردنةو
بَيتش اَيمة ثَيمانواية تةتبيقي ياساكة شتَيكةش اةطةر خراث بـةكار هـاتووةش اةطـةر كةسـَيك بـة ناحـةق طـريا        
بَيتش اةطةر كةسَيك تةعويز نةكرا بَيتةوةش لةطةَل خودي ناوةر ؤكي ياساكةش مـن ثَيموايـة نـاوةر ؤكي ياسـاكة     

َيك ماددةي باشي تَيدايةش كة ماَ اةم كةسانةي ثاراستووة بة تاواني تريؤر دةستطري دةكرَينش هـةر لـة   كؤمةَل
اةشكةجنةدانش هةر لة داب  كردني ثارَيزةر بؤيش هةر با بَلَي  ايعترياف ثَي كردن بـة وةسـاايلي تـةعزيبش    

ةش اةم تاوانةيان لةسةردا سـا  نابَيتـةوة   جطة لةوةي لة ماددةيةكي تردا اةم كةسانةي كة دةطريَين بةم تاوان
ــةي          ــةر اةوان ــةن لةس ــييل بك ــكااَل تةس ــانة س ــةو كةس ــةنش ا ــةرةبوو بك ــةوا داواي ق ــداونش ك ــةوةي ثَي ــاَ ا م
ثةيوةنديدارن لة حكومةتداوش خانةوادةي قوربانياني تريؤرين لةم ياسايةدا هاتووةش كةوا ثَيويستة تـةعويز  

وةر ؤكي ياساكة ماَ اةم كةسانةي ثاراسـتووةو مـاَ مـرؤظ و اـازادي تَيـدا بـؤ       بكرَيتةوةش بؤية من ثَيمواية نا
اــةو كةســانة تيــادا ثــارَيزراوةش بــةاَلم اةطــةر لــة جــَي بــةجَي كردنــدا كةمتةرخةميــةك هــةبَيتش اــةوة             
 مةسئووليةت دةكةوَيتة اةم دةزطايانةوش اَيمة وةك ثةرلةمان دةتـوان  بةدواداضـوون بكـةينش بـةاَلم لةطـةلَ     

 .اةوةدا بؤ ماوةي درَيذكردنةوةكة من لةطةَل مةبدةاةكة دامش بةاَلم لة سَي ساَلةوة بكرَيتة دوو ساَلش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .        زؤر سوثااش رَيزدار ااشا فةرموو
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 :بةر َيز ااشا عزيز صا،

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةكي مونةزةمــ    ــاب جةرميةي ــةي اريه ــةو ثَيي ــةو     ب ــةر ا ــةيةكي زؤر لةس ــةتي قس ــا نَيودةوَل ــةر ااس ةو لةس

مةسةلةية دةكرَيتش لة اَيستادا بؤ اةوةي فةراوَيكي اةمين دروست نةبَيتش لة ويابي قانونَيكي باشدا ناضار 
دةبَينش يةعين مـن خـؤم ناضـار دةمب بـةوةي كـة دةنـط بـدةم بـةم ياسـايةش بـؤ اـةوةي مـاوةي سـاَلَيك درَيـذ               

وار بكرَيتش سةرةر اي اةوةي كة كؤمةَلَيك تَيبيين هةية لةسةر اةم ياسايةش من خؤم لـةناوي  بكرَيتةوةو هةم
ياساكةوةش لةناوي ثرؤذةكةوة كؤمةَلَيك تَيبيين هةيةش كة اةم ثرؤذةية بـةناوي موكافةحـة كردنـي اريهابـةش     

ةحـة كردنـي اريهـاب بـة     بةاَلم بة بر واي من زياتر كار لةسةر قةدةوة كردني اريهاب دةكاتش ضـونكة موكاف 
تةنها بة ثَيناسة كردن و بةداناني كؤمةَلَيك سزاو ياسا موكافةحة ناكرَيتش بةَلكو موكافةحة كردني اريهـاب  
ثَيويســتة اــين لةســةر زةمينــة ســازي بكرَيــتش كــة هــيض زةمينــة ســازييةكي طوجنــاو لــةناو اــةم ثرؤذةيــة     

جَيطـاي اةوةيـة كـة اازادييـةكان      ك لـةو خااَلنـة كـة   ي اريهـابش يـةكيَ  نابينرَيتش بؤ قةاَلضـؤ كردنـي مةسـةلة   
ــةواوي       ــاية دانــراوة كــة ت ــةي كــة لــةناو اــةم ياس اةخاتــةوة بــةردةم هةر ةشــةش بريتيــة لــةو ثَيناســة مةتاتي
اازادييةكان اةخاتةوة ذَير ثرسيار و كؤمةَلَيك بن دَير لة خؤي اةطرَي لةناو ثَيناسةكةداش كة ثَيويستة ياسـا  

لي اييتيهادي تَيدا نةمَيندرَيش بة تايبةتي لة هـةموو بر طـةكاني دواتـردا ياسـاكة تةاكيـد      بةم شَيوةية مةجا
دةكاتةوة سةر اةوةي كة بة ثَيي اةوة كة لة سةرةوة ااماذة كراوة بة كردةى تريؤر يان بـة كـرداري اريهـاب    

م لةسةر ثَيناسةكة نيـةش  ناوي اةبرَيتش كةواتة ايعتيمادي سةرةكي لةناو ثرؤذةكةدا ثَيناسةكةيةتيش و من را
ثَيناسةكة جَيطاي قسةكردنَيكي زؤرةش سةر ةراي اةوةى كة لـةناو اـةم ثرؤذةيـة زةمينةيـةك نيـة بـؤ اـةوةي        
ببين  يةكَيك تَيوةطالو بَيت لة مةسةلةى اريهابـداش واتـا يـةكَيك نيـة بـةناوى قوربـانيش بةتايبـةت خؤمـان         

ؤر جاران ذنش مناَلش  زؤر جاران ثيـاوين لـةناو اـةم ثرؤسـانةدا     ااطادارين لة زؤربةى كردارة تريؤريةكانداش ز
تَيوة اةطَلَينش فورسةتَيك نيةش زةمينةيةك نيةش بؤ اةو كةسانةى كة قوربان  بة تايبةت مناَلش كة ثَيويستة 

بـة ثَيـي    بة ثَيي اةو ياسا سزايانةى كة لةناو اةم ثرؤذةيةدا هاتووةش مامةَلة لةطةَل مناَلدا نةكرَيش ثَيويستة
ياساكاني نةوجةوانان و ياساكاني كة هةَلقوآلوة لة ياسـاكان و ثرنسـيثةكاني جار نامـةى جيهـاني تايبـةت بـة       
منداَلش بة ثَيي اةمانة موعامةلـة لةطـةَل منداَلـدا بكـرَيش ثَيشـنيازي مـن بـؤ مةسـةلةي زةمينـة سـازي بـةو            

ةنها كردةيـةك نيـة بـة ياسـايةك يـان بـة       ثَييةي كة اةمة ناوي قةآلضووي طرتـووةش قةآلضـووكردنين بـة تـ    
ناساندنَيك تؤ رووبةرووي ببيتةوةش بةَلكو اةبَي زةمينة سازيةك هةبَي بؤ اةوةى كة جارَيكي تر اـةو كـردة   
تريؤرية دووبارة نةبَيتةوةش يةكَيك لة زةمينة سـازيةكانش مـن لَيـرةوة ثَيشـنيازي اـةوة دةكـةم كـة ثَيويسـتة         

رتـة سياسـيةكان لـة دةرةوةي هَيـزي نيشـتمانيش اـةو هَيـزة نيشـتمانيةي كـة بـة           هيض ضةكَيك نةبَي لةناو ثا
شَيوةيةكي فةرمي ديواي لة اةمين قةومي كوردستان دةكاتش لة دةرةوةي اةوة اةطةر بة ثَيي اةم ثَيناسـانة  
بَيــتش هــةر حيزبَيــك يــان هــةر كةســَيك كــة هــةَلطري ضــةك بَيــتش ثَيويســتة ضــةكي لــَي دامبــاَلرَي و ضــةك    

مَينَيتش لةبةر اةوةي كة اليةنَيك كة ضةك بةكاراةهَييَنش بة ثَيـي اـةم ثَيناسـانة اةطـةر بـة مـةفهومَيكي       نة
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قةومي اةو ضةكة بةكاربهَيندرَي بؤ كؤنرتؤَل كردني حاَلةتي اـةمين بَيـتش لةبةرامبـةردا اليـةني دووةم بـة      
ة طرنطة لة مةسةلةي زةمينـة سـازيداش   جؤرَيك لة اريهاب لةبةرامبةر خؤيدا تةعريوي دةكاتش خاَلَيكي تر ك

 .باشرتكردني مستواي مةعيشي خةَلكي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية وةرة سةر ماددةكـةش موحـازةرةم بـؤ مـةدة خوشـكي مـنش وةرة سـةر ماددةكـةش اةمـة ماددةيةكـة يـةك            
ةربضـي قـةتعت دةكـةم    فةقةرةش هةر يةكي سَييةش رةاي خؤت داوةش وةرة سةر ماددةكـة تكايـةش لـة ماددةكـة د    

 .رةجااةن
 

 :بةر َيز ااشا عزيز صا،

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش ماددةكة زؤر مةتات ش ثَيويسـتة ايشـي لةسـةر    4لة  0ثَيناسةكة ثَيويستة هةموار بكرَيش هةروةها ماددةى 

خـؤ نـةطرتووةش   بكرَيش سةر ةراي اةوةى كة اةم ثرؤذةية هيض زةمينة سازيةكي بؤ قةآلضؤكردني اريهاب لة 
 .هةروةها تةاكيدم لةسةر اةوة كردش كة مةفهومي قورباني ايشي لةسةر نةكراوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار عبدالرمحن فةرموو
 :بةر َيز عبدالرمحن حس  ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بووش تريؤر ماناي واية كـة تؤقانـدن و   بةراسا تريؤر هةر لة خؤيةوةش ناوي تريؤرش لة هةر وآلتَيك كة ثةيدا 

دَلة راوكَي دروست كردن لةناو هةر وآلتَيكش كةواتة اةمن و اارامي لةم وآلتة تَيك اةداش بة رةاي مـن ياسـاي   
تريؤر لة هةرَيمي كوردستان زؤر زةرووريةش بـةآلم اـةم ياسـايةي كـة اَيسـتا ثـةير ةو اةكـةن وةكـو اـةتوان           

ا رؤيشتووةش اةو كاتي كة دامانر شـتووةش وةخـا خـؤي بـووش لـة جَيـي خـؤي بـووش         بَلَي  كاتي نةماوةش وةخ
بةآلم اَيستا وةختَيكي ترةش زةمةنَيكي ترةش من ثَيم واية اةم ثرؤذةية هـةموار بكـرَيش زؤر كـةم و كور ييـةى     

ساَلَيك تةمديـد  تَيدايةش اةطةر اَيستا بة زةرووريةت اةزا  كة تةمديدين بكرَي بةا بؤ ساَلَيكش بؤ ماوةى 
بكــرَيش بــةآلم دوايــي بر طةيــةك لَيــي زيــاد بكــرَي كــة بَيتــةوة نــاو ثةرلــةمان و هــةموار بكــرَيش دووبــارة اــةم 
ثرؤذةية هةموار بكرَي و دابر َيذرَيتش ضونكة اةطةرش دواي اةوةش اَيمة اَيستا سةيري اةم ثرؤذةية بكةينش 

يةنةكش لـة جَييـةكي تريشـةوةش لـة اليـةنَيكي تريشـةوة       خةَلك لةوانةية لةدةسا حكومةت دةرضووبَيش لة ال
اةم ثرؤذةية بؤ خؤي ايستيغالل بكات و بةكاري بَيننش اةمة اةبَي لةناو بازنةيةك تةحديد بكرَيش كة اـةم  
ثرؤذةية لة دةسا اةم جيهةتة بَيتش مةسةلةن بَلَي  لة دةست وةزارةتي ناوةخؤ بَيتش كة اةمـة جَيبـةجَي   

سانة و اةو جيهةتة مةعروف بَيت و دياري كراو بَيتش نةك هـةر كةسـَيك بَيـت اـةم ياسـاية      بكرَي و اةو كة
بة كةيوي خؤي جَيبةجَيي بكات و ثةير ةو بكاتش دواي اةوة اةطةر اةوة هةبوو دةبَيتة ثَيشيل كردني مـاَ  
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َين ياساي دذة تـريؤرةش لـة   مرؤظش ايرت اينسان ناتوانَي اازاد لةم وآلتة بذيتش كة بة بؤنةى اةم ياساية كةوا بَل
جَيبةجَي كردني اةم ياسايةش دةبَي هةر ثَيشيَل كردني ماَ مرؤظين يةعين بةرضاو بطرَيش ناكرَي هـةروا  
و هةر وا بَلَيت بةا تريؤرة و تةواوش زؤر كةا هةنـة طرتينـة و طـرياونش اـةوةش دةضـَيتة سـةر اـةوةى كـة         

ؤر نةبووينـةش اةوانـة دةبـَي قـةر ةبوو بكـرَينش نـاكرَي هـةروا و        بةناوى تريؤرش بةآلم لة اةجنامي دوايين تـري 
دوايي بَلَي  ببورةو عةفوم بكة ااوا طرتيمة و بـة وةَلـةتي و دوايـي بـر ؤ بـؤ مـاَليش اةمـة زؤر مـاَ ثَيشـيَل          

 .دةكرَي و اازادي نامييَنش ايرت زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . سوثااش فةرموو كةرةمكة
 :بَيرييان امساعيل سةرهنط بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قسةكا  كراش بةآلم لةطةَل اةوةش من ثشتطريي اةم ياساية دةكـةمش ياسـاي بـةر ةنطار بـووني تـريؤرش ضـونكة       
ــنبريي      ــةَلطا و رؤش ــؤ رَيكخســتين كؤم ــةبَي ب ــتة ياســايةكي ه ــةرَيمين ثَيويس تــريؤر كَيشــةيةكي جيهانيــةش ه

تنــةوة لــة تــريؤرش زؤر بــة ثَيويســا دةزا  لــة زؤر وآلتــانش راســتة هةنــدَي وآلت ســاآلنة  كؤمــةَلطا و دووركةو
ياساكة تةعديل دةكاتشيانين توندي دةكاتةوةش يانين درَيذةى ثَي دةداتش من بؤية رازيم لةسةر اةوةى كـة  

ذنـةى ياسـايي  و   درَيذةى ثَي بدرَيت بةو ياسايةش بةآلم حـةزم دةكـرد روونكردنةوةيـةك هـةبَي لـة اليـةن ليَ      
ش بـةآلم  16/1/0213تـاوةكو  : هةروةها لَيذنةى ناوةخؤش ضونكة لَيذنةى ياسايي تةاريَيكي داناوة كة دةَلَي

يــان داننــاوة و اــةو 0210ش حــةزم دةكــرد بــزا  بـؤ اــةوةضش بــؤ اـةوة  0210كؤتـايي  :لَيذنـةى نــاوةخؤ دةَلــيَ 
 ض اةو ماوةية ضييةض0213

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اش رَيزدار كاك كاردؤ فةرمووسوثا
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةموومان كـؤك  لةسـةر اـةوةى تـريؤر دياردةيةكـة دذي اينسـانيةتة و جيهانيشـة و ثَيويسـتة بـةرةنطاري          

ي تايبـةت  ببينةوة وةكو دياردة ضيةض لـة كوردسـتانين ياسـاي بـؤ دةرضـووةش بـةآلم اـةم ياسـاية لـة دؤخَيكـ          
دةرضووةش اايا هؤكارةكاني اةم دؤخة ماوة كة اةو ياسـايةي بـؤ دةرضـووةضش اةطـةر مـاوةش دةبوايـة بةراسـا        
اةم ثرؤذةية لـة اليـةن حكومةتـةوة ثَيشـكةش بكرابـاش ضـونكة اـةوان لـة ثـةير ةو كردنـدا دةزانـن جـةدواي             

ةتي هـةَلطرتن لةسـةر اـةوةى كـة كـَي      ياساكان و كَيشةكاني بؤ تةمديد كردنيش اةمة جطة لةوةى بةرثرسيار
اةم ياساية جَيبةجَي دةكاتضش ضونكة لةطةَل اةم ياساية رةنطة ثَيشيل كارين بكـرَيش اـةم بةرثرسـيارييةتة    
اةهميةتَيكي طةورةى هةيةش اةمة خاَلَيكش خاَلَيكي ترش اةم ياساية مؤركَيكي كـاتيي هةيـةش بـةآلم بةداخـةوة     

ســايانة اةوةنــدة تةمديــد دةكــرَين و بــة درَيــذكراوةيي دةمَيننــةوةش دةبَيتــة  لــة رؤذهةآلتــدا داايمــةن اــةم يا
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ياسايةكي داايمش لةبةر اةوة من ثَيم باشة اةطـةر هؤكارةكانيشـي مـاوةش يـةك سـاَل بـَي بـؤ اـةوةى بتـوان ش          
خاَلَيـكش  يةعين اةطةر ثرؤذة بر يارَيك يان هةمواركردنَيك هةبَي لةم ساَلةش ثةرلةمان ثَيشكةشي بكاتش اةمة 

خــاَلَيكي تــرش نــاوةرؤكي ياســايةكةش هــةم لــة ر ووي بةَلطــة و لَيكؤَلينــةوة و هــةم لــة تــةعامول كردنــي لةطــةَل  
رؤذنامةنووسانش هةم لة كوردييةكةشي كـة هـاتووة لـة جيـاتي ايعدامةكـة لـةناوبردني دانـاوةش لـةناو بـردن          

َيـكش خـاَلَيكي تـرش كاتَيـك رؤذنامةنووسـان لـة       جؤرَيك لة اةوةي ياسايي تَيدا نيةش يةعين بةراسا اةمـة خالَ 
كـاك نيضـريوان دانيشـتبووش وتبـووي اَيمـة تـةعامول        5دا لةطـةَل سـةرؤكي حكومـةتث كابينـةى      5كابينةى 

لةطةَل رؤذنامةنووسان ناكةين بةو ياسايةش اةمة دةاللةتي اةوةية كة ايشكاالتي تَيدايـة اةمـةش لةبـةر اـةوة     
 .كانيشي مابَيتش ثَيم باشة يةك ساَل درَيذ بكرَيتةوةش زؤر سوثاامن ثَيم واية اةطةر هؤكارة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاا بؤ طشت اَيوةى بةر َيزش هةمووتان رةاي خؤتان داش اَيستا ضةند بؤضـوونَيكي اـةو بةر َيزانـة كـة     
كـة لةطـةَل لَيذنـةى نـاوةخؤ     هةبوو زؤر بة رووني رةاـي خؤتـان داش اَيسـتا داوا لـة لَيذنـةى ياسـايي دةكـةين        

وةآلمةكان بدةنةوةش ثاشان اـةو ثَيشـنيارانةى كـة لـة اليـةن اَيـوةى بـةر َيزةوة ثشـتيواني هـةبووش اةيةينـة           
 .دةنطدانش كةرمكة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م ياسايةش رةاي جيا جيا هـةبووش هةنـدَي   بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش ديارة لةكاتي طوتوطؤكردن لةسةر اة

لة بةر َيزاني اةنداماني ثةرلةمان لةطةَل ياساكة ن ش هةندَيك لةطةَل اةوةنة كة ساَلَيك درَيذ بكرَيتةوة يـان  
شةش مانطش هةندَيك لةطةَل اةوةنة كة دوو ساَلش هةندَيك لةطةَل اةوةنة كة اةو ياساية هـةر اةسـَلةن رةد   

ك لــة بــةر َيزانين لةطــةَل اةوةنــة كــة تةعــديل بكــرَيش ديــارة اَيمــة اــةو ثرؤذةيــةي كــة   بكرَيتــةوةش هةنــدَي
كؤتـايي ثـَي دَيـتش و داوايش     16/1تةقدميمان كرديـةش بةر اسـا هةسـتمان بـةوة كرديـة كـة اـةو ياسـاية لـة          

ش اــةو ثَيشــنياري اــةوةمان كــردووة كــة ببَيتــة ســَي ســاَلش ديــارة بــووني اــةم ياســاية بــة زةروورةت دةزانــ    
اارامييةو اةو سةقامطرييةى كة اَيستا لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا هةيـةش يـةك لـةو عاميالنـةى كـة تةاسـريي          
هةبووة لة سةر اةو سةقامطرييية بة قةناعةتي اَيمة اـةم ياسـاية بـووةش هةنـدَي لـةو بةر َيزانـة ايشـارةتيان        

وةش من بةو بةر َيزانة دةَلَيمش تةمديدي بةوة دا كة لة تةمديدي دووةمش اةم ياساية حكومةت تةمديدي كردو
يةكةمين بة نيسبةت اةم ياساية لـة اليـةن ذمـارةى ياسـايي اةنـداماني ثةرلـةمان بـووةش نـةوةك لـة اليـةن           
حكومةتةوة بووةش ديارة هةندَيك لة بةر َيزاني اةنداماني ثةرلةمانين تةعنيان بـة هةنـدَي دةزطـا داش كـةوا     

جَيي اةو ياساية دةكـةنش اـةو دة زطايـةي كـة بـةر َيزان اةنـداماني ثةرلـةمان        شةرعيةتي ياسييان نيةش جَيبة
ايشارةتيان ثَيداش اةمة بة ثَيي ياسايةك تةنزيم كرايةش لةو ثةرلةمانة ثةسند كراوةش اينيا ضـوويتة بـواري   

شـارةتي  جَيبةجَي كردن و جَيبةجَي كردني اةم ياسـاية بلـزاتش يـةك لـة بـةر َيزاني اةنـداماني ثةرلـةمان اي       
بةوة داوة كةاةنةهو اةم ياسايةي كَيشةى تريؤر كَيشةيةكي ياسايي نيةش اَيمة بة عةكسةوة دةَلَي ش جـانييب  
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ياسايي زؤر زؤر زاَلـرتة بةسـةر اـةو مةسـةلةيةش و جـةراايمي اريهـابي تـةنها و تـةنها لـة ياسـاي تـريؤر زكـر             
و بةنـدَيك نيـة بــاا لـة ياسـاي جــةراايمي      كرايـةش اةطـةر بَييـة ســةر ياسـاي قـانوني عقوبـاتش هــيض بابَيـك       

اريهـابي بكــاتش بؤيـة اةطــةر سـةيري كــارة تريؤريســتيةكانين بكـةينش دةبَيــن  هـةر لــة مـانطي ثَيشــوو لــة       
سلَيماني باندَيكي تريؤريسا طرياش و اةوة ايشارةت بـةوة دةكـات كـة اَيسـتاش و اليـزال شـانةى نوسـتوو اـي         

ندا هةيةش جطة لـةوةشش اةطـةر تـةعاوني سـوَلتاتي اَيمـة لةطـةَل بةوـداش        تريؤريستان لةناو هةرَيمي كوردستا
لةطةَل جيهـاتي اـةمين بةوـدا نةبوايـةش بـة حةقيقـةت هةنـدَي جـةراايم هـةبوو اةصـَلةن ثـَين تـةنويزي              
كةشو كرا و اةوةش دةطةر َيتةوة بؤ اةو دةزطايانةى كـة  لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا كاريـان دةكـردش تـةبيعي        

دةكرَيش لةناوةر ؤكي ياسايةكة دةكرَيش بـةعزَي حـاالتي فـةردي لـة اَيـرةو  اـةوَي روويـداوةش اـةوة          باا لةوة
اةوةى كاك عبدالسالمين ايشارةتي ثَيدا لـة جَيطـاي خؤيـةتيش اَيمـة بةرامبـةر تةعـديلي ياسـا نـ ش اَيمـة          

مانةوة ثَيشـكةش كـراش يـان    بةرامبةر تةمديد كردنةوةينةش اةطةر هةر تةعديلَيك لة اليةن اةنداماني ثةرلة
لة اليةن حكومةتـةوة ثَيشـكةش كـراش اَيمـة مـةجبوورين اـةو كاتـة موناقةشـة بكـةينش و بر يـاري طوجنـاوي            
خؤماني لةسةر بدةينش زؤر لة بـةر َيزان اةنـداماني ثةرلـةمانين ايشـارةتيان بـةوة دا كـة ببَيتـة دوو سـاَلش         

ــةش وةكــ     ــووش اَيم ــاوةخؤش ثَيشــنياري كردب ــةى ن ــةحب     لَيذن ــاَليمان س ــَي س ــا ايقترياحــي س ــةى ياس و لَيذن
دةكةينةوةش ثشتطريي لة رةاي لَيذنةى ناوةخؤ دةكةينش و ثشتطريي لة رةاـي اةنـداماني ثةرلـةمان دةكـةينش     
اَيمةش موقتةرةحةكةمان دةكةينة دوو ساَلش بؤية اةوة بوو كورتةى قسةكاني منش اةطـةر هـةظاآل  قسـةي    

 .تريان هةيةض
 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .كةرةمكة رَيزدار كاك عةوني
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةندَيك برادةر ايشارةتيان بةوة دا كـة ياسـاي دذة تـريؤرش كيوايـةت نيـة و مـوجيبين نيـةش لةبـةر اـةوةى          
نَي تةوتيـةي اـةو اةحداسـانة    قانوني عقوباتي عرياقي لة كوردستان ايشي ثَي دةكرَيش اةحكامـةكاني دةتـوا  

ــَي      ــة دةَل ــَيش اَيم ــتاني دةب ــةى كوردس ــةرووي كؤمةَلط ــة روو ب ــات ك ــةوةى   : بك ــةر ا ــة لةب ــةوها ني ــةخَير ا ن
ش اةطـةر بطةر َينـةوة سـةر قـانوني عقوبـاتي      الجرناة و ال عقوباة اال بانص   : مةبدةاَيكي قانوني هةيـة دةَلـيَ  

َي اةحكامي خاص نية بـؤ موعالةجـةي اريهـابش واتـا قـانوني      عرياقي وةكو كاك شَيروان ايشارةتي ثَيداش لةو
اريهاب قانونَيكي خاصةش زؤر ثَيويستةش برادةرَيك ايشـارةتي بـةوة دا كـة مـةوزوعي شـروي بـاا كرايـةش لـة         

بة واز ي باا  30و  31و  32:هيض قانونَيكدا نيةش بةَلَيش شروي لة قانوني عقوباتي عرياقي لة ماددةكاني
سةرؤكايةتي ثةرلةمان مةجامل بداتَي بؤ روونكردنةوةش بيخوَينمةو وش اةنداماني ثةرلةمان با  كرايةش اةطةر

هاو الباد   بتنفيات فعال بقصاد      : الشروي: دةَلَي 32لةبةر دةميان وازيح بي اةحكامي شروي ضيةضش ماددةى 
و يعتارب شاروعا يف ار كااب    ار كاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثر  السباب ال دخل الرادة الفاعل فيها، 
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كل فعل ادر بقصد ار كاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيت اما بسبر يتعلاق  وضاو  اجلرناة    : اجلرنة
او بالوسيلة الت استعمل  يف ار كابها ما ت يك  اعتقاد الفاعل ااالاية عملاه الااداث النتيجاة مبنياا علاى       

على ار كاب اجلرناة و ال االعماال التحااريية لاتلك ماا ت       وهم او جهل مطبق، و ال يعد شروعأ  رد العزم
واتا قانوني اريهاب اةطةر ايشارةتي بة شروي دايةش اةحكامةكاني جيـاواز كرديـة و   ينص القانون على ذلك، 

ــةوةى       ــةوةى اــةو كةســةي كــة تــاوان دةكــاتش ثــَين ا بــة واز ــي اــةوة مةبةســا خــؤي هــةبووةش لةبــةر ا
اتش بزانـَي ياسـاكاني كـة بةسـةري جَيبـةجَي دةكـرَي بـة ض شـَيوةيةكةضش دووةميـانش          اةجنامداني تاوانةكة بكـ 

ضــةند كــؤنورانس و كؤبوونــةوة كــرا لةســةر اــةم ياســايةش لــة ثَيشــووي اــةم دةورةيــةش اــةو كةســانةى كــة      
كؤنورانسةكةيان كردية زؤر تةقيمي ياساكةيان كرديةش زؤر دةستخؤشيان كرديـةش لـة ثةرلـةماني كوردسـتان     

اةطـةر  : دةَلـيَ  14تواني اةم ياسايةى دةرضوَييَنش بة تايبـةتي دوو مـاددةى زؤر طرنطـي تَيدايـةش مـاددةى      كة 
اةو كةسةي بة تاواني تريؤرش كاري تاوانةكـةي بـَي تـاوان دةرضـووش بـؤي هةيـة داواي قـةرةبووي اـةو زيانـة          

ني اةو مافة مرؤييانةي كة لـة  جةستةيي و نا جةستةيية بكاتةوة كة لَيي كةوتووة لة اةجنامي ثَيشيل كرد
حكومةتث هةرَيمي كوردستاني عرياق دةستةبةري : دةَلَي 15دةستوور و ياساكاندا هاتوونش هةروةها ماددةى 

ضاودَيري خانةوادةى قوربانيـاني كـردةوة تريؤرةكانيـان دةكـات و قـةرةبووي زيانـةكانيان دةكاتـةوةش اةطـةر         
قيش اَيمة قانونَيكي كاتيمان دانايةش كـاتي خـؤي دوو سـاَل دانـرا بـؤ      بطةر َينةوة سةر قانوني موكافةحةي عريا

ماوةكةىش دوايي لةسةر تةلةبي ذمارةى ياسايي اةنداماني ثةرلةمانش لة ثةرلةمانـةوة ماوةكـةى درَيـذ كـراوة     
بــؤ دوو ســاَلي تــرش بــةآلم قــانوني موكافةحــةي عرياقــيش قــانونَيكي داايميــة و بةردةواميشــة نــا وةقتيــةش بــؤ  

وةيةكي كاتي ايشي ثَي بكرَيش اةوة بوو تَيبينيةكاني من لةسةر قسةكاني برادةرانش اةنـداماني ثةرلـةمان   ما
 .وش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة كورتةيةك لةسةر شةرعيةتي ياسـاي جَيبـةجَي   تةاكيدةن بؤ قسةي برادراني لَيذنةى ياساييش من ثَيم باش
كردن باا بكةمش برادةران باسيان لةسةر اةوة كرد كة كَي شةرعيةتي ياساي جَيبـةجَيكردني اـةم ياسـايةي    
هةيةض راستة اةم ياساية جَيبةجَي كراوة و باا لة اةخريةكةى كراوة كة لة اةجنومةنث وةزيران و هـةموو  

يان جَيبـةجَي كردنـي اـةم ياسـاية بدةنـة اةسـتؤي خؤيـان و بـة تةاكيـد لـةم           وةزارةتةكان ثَيويسـتة لةسـةر  
ــتان و      ــةرَيمي كوردس ــي ه ــةنث وةزيران ــة اةجنوم ــَيكن ل ــاوةخؤ بةش ــي ن ــي داد و وةزارةت ــةش وةزارةت وةزارةتان
موتةزامننش شةرعيةتي اةم ياسايةش راستة اةطةر قةصد لةوة بَي دةزطاكاني ااساييشي هةرَيم لَيكؤَلينـةوةى  

َيدا اةكةنش بةآلم با باشي بزانن دةزطاكاني ااساييشي هةرَيم هـةمووي دادوةري تايبـةتي خـؤي هةيـةش اـةم      ت
دادةوةرانة دادوةري حقوق ش تةع  كـراون و دةوارتـي خؤيـان بينيـوةش ياسـاي  لـة وةزارةتـي عـةدل و لـة          
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ة هـةر كارَيـك و لـة هــةر    سـوَلتةى قةزاايـةوة فـةرماني تـةع  كردنيـان  بـؤ دةرضـووةش هـةر تـةحريكَيك لـ          
كَيشةيةك و لة هةر زاهريةيةكي تريؤر بكرَيش اةو حـاكم تةحقيقـة لةهـةر دةزطايـةكي ااسـايين بـَيش لـةناو        
مةحكةمة ايعتياديةكاني ناو حكومةتث هةرَيمي كوردستاندا بَيتش قةرارةكانيان كؤتايي نية و قةرارةكانيان 

عن لةبـةردةم مةحكةمـةى تـةمييز و لةبـةردةم ريئاسـةى      بة طوَيرةى ياسا خازيعة بـؤ جؤرةهـا تـوروقي تـة    
جيناياتش ايرت مةحكةمةى جيناياتي هةرَيمي كوردستان خاصن بة بينيين اةم قةزيانةش اةم قةزيانة كة بة 
تريؤر ناو اةبرَيش لة هيض دادطايةكي تايبةتي سةير ناكرَيش ضونكة اَيمة لة كوردسـتاندا دادطـاي تايبـةتيمان    

كؤَلينةوةى تايبـةتيمان نييـةش تـةنيا اـةو دادطايانـة هةيـة كـة اَيسـتا لـة هـةرَيمي كوردسـتان            نيةش دةزطاي لَي
قةراراتي ثَي  دةردةكات و قةراراتي اةوانين جارَيكي ديكة خازيعي ضةند رَيطايةكي تةعن و تـةعن لَيدانـة   

ةم زاهـريةى تـريؤرة   لةبةردةم دةزطاي دادوةري باآلتر لة هي خؤيـان بكـاتش اـةو حوكمانـةى كـة دةردةضـَي لـ       
ايكتيسابي قةتعي دةكات و تريؤرستان بة اةجنامي ياسايي خؤيان اةطةنش لةبةر اـةوةى مـن ثـَيم بـاش بـوو      
اةو روونكردنةوةية لةسةر شةرعيةتي ياساي جَيبةجَي كردن و اةو جيهةتـةي كـة جَيبـةجَيي اـةكاتش زؤر     

 .سوثاا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة فةرموو
 :ز قادر حسن قادربةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاا بؤ هةموو اةو بري و بؤضـوونانةى هـةظاآلن و بـةر َيزان اةنـداماني ثةرلـةمانش اَيمـة داكـؤكي لةسـةر         
درَيذ كردنةوةى اةم ثرؤذة ياساية دةكةينش ضـونكة حـةز دةكـةين اـةو اـةمن و ايسـتيقرارةى لـة هـةرَيمي         

ــة اليــةن دام و دةزطــا ثةيوةنديدارةكانــةش كــة    كوردســتاندا هةيــة لــة اــةجنامي   ــت بةســنت بــةو ياســاية ل ثش
توانيويانة اةو سةقامطريية بةرقةرار بكةنش اةطينا خةتةري جيددي اريهابش تريؤرستان لةسةر اَيمة هةيـة  

ى و هةميشة لة هةوَلدان بؤ شَيواندني اةم بارو دؤخةش اةمة لة اليةكش لة اليةكي تر اةطةر نكؤلي لة شـَيوة 
جَيبةجَي كردني اةم ياساية كة بةدي بكرَيش اَيمةى ثةرلةمان بة تايبةتي اةو لَيذنانةى كة ثةيوةنديـدارنش  
دةتوان  بةدواداضـوون بـؤ هـةر حاَلـةتَيك بكـةين كـة بينيمـان ياسـايةكة ثَيشـيل كـراوةش يـان مـاَ كةسـَيك              

ش هـةردوو راثؤرتـةكان جيـاواز بـوونش شـةرت      ثَيشيل كراوةش لة كؤتاييدا بؤ تَيبيين خوشكة بَيرييان كة دةَلَي
نية راثؤرتي دوو لَيذنة دةقـا و دةق وةكـو يـةك بـَيش هـةر يـةك تـةعبري لـة راو بؤضـووني خـؤي دةكـات لـة             

 . نةتييةى موناقةشةكان وش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةنـدَيك لـة اةنـداماني ثةرلـةماني     سوثااش بةر َيزان اَيستا وازيح بوو لة الي هةمووتانش لـة موداخةلـةكانش   
بةر َيز داوايان كرد ماوةكة بكرَيتة دوو ساَلش هةندَيكين داوايان كرد بكرَيتة يةك ساَلش هةندَيكين رةفزيان 
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كردش بؤية اَيستا اَيمة مةبدةاي طؤر يين وةختةكة كة لَيذنةى ياسايين كة لةطـةَلي ثَيشـنيارةكةيان سـةحب    
ؤر ينةكةيةش تكاية دةسا بةرز بكاتةوةضش لة سَي ساَل ببَيتة دوو سـاَل مةسـةلةنش   كردش كَي لةطةَل مةبدةاي ط

اةوةل مةبدةاةكةش تةمديد اةخةينة اةخرييش بةر َيزانش اةو بةر َيزانةى كة رةفزيان كردش مةحوعةيةك لة 
هةيــةضش اةنــداماني ثةرلــةمان بــوونش اَيســتا مةبــدةاي رةفزةكــة اةخةينــة دةنطدانــةوةش نوقتــةي نيزاميــت   

 .كةرمكة
 
 
 

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا ثَيشنيارةكةى لَيذنةى ياسايي سةحب كرايةوةش بةآلم وةكو ثَيشنياري لَيذنةى ناوةخؤ ايستيناد كرايـة  
عين سـاَلَيك  يةش ية0211يةش يةعين بؤ سةرةتاي 0211سةريش لَيذنةى ناوةخؤ بؤ دوو ساَل نيةش بؤ كؤتايي 

و شةش مانط دةكات هينةكةى اَيمـةش كةواتـة نـة دوو سـاَلةكة مـاوة و نـة سـَي سـاَلةكة مـاوةش سـاَل و شـةش            
 .مانطةكة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــاَل بــَيش             ــان يــةك س ــر هــةبوو وتي ــَيش مةحوعةيــةكي ت ــان دوو ســاَل ب ــةر َيز هــةبوو وتي ــةنش زؤر ب رةجاا
كرَي تةمديدةكةش يةك كةا شةش مانط بووش ناوةكـا  نووسـيوة تكايـة    مةحوعةيةك هةبوو وتيان رةفز ب

دانيشةش يةك كةا بـووش باشـة ثَيشـنيارةكةى جةنابيشـت دةخةينـة سـةريش اَيسـتا كـَي لةطـةَل اةوةيـة اـةم            
كةا لةطةَل اةوةية رةفز بكرَيش كَي لةطةَل اةوةية كـة   01ثرؤذةية رةفز بكرَيش تكاية دةسا بةرز بكاتضش 

ةكرَيضش بة زؤرينةى دةنط اةوة مايةوةش اَيستا مةبـدةاي طؤر ينةكـةش كـَي لةطـةَل اةوةيـة كـة ماوةكـة        رةفز ن
دوو ساَل بَيتش تكاية دةسا بةرز بكاتضش زؤر سوثااش حيسابي ناوَىش ضونكة ديارة زؤرةش كَي لةطةَل اةوةيـة  

ةبةر خاتري اَيوة بـؤ اـةوةى ببيـنن    كة دوو ساَل نةبَيض تكاية دةسا بةرز بكاتةوةش باشة حيسابي دةكةين ل
كـةا لةطـةَل اـةوة     63كة ضةند اةزعافةش كَي لةطةَل اةوةية دوو ساَل بـَي شتكايـة دةسـا بـةرز بكاتـةوةضش      

داية كة دوو ساَل بَيش ضةند كةا لةطةَل اةوةيـة كـة دوو سـاَل نـةبَيضش ضـةند كـةا لةطةَلـة كـة دذ بَيـتضش          
ند كـةا لةطـةَل اةوةيـة كـة دوو نـةبَيضش نـا جـارَي يـةكش و دوايـي          دوايي اةوةي تر دةخةينة دةنطدانش ضـة 

دةنـطش زؤر   63كةاش بؤيـة دوو ثةسـند كـرا بـة      01اةيةينة دةنطدانش كَي لةطةَل اةوةية كة دوو نةبَيضش 
 .سوثااش اَيستا ماددةكة تكاية ااخري جار بيخوَيننةوة لةطةَل صياوةى تازةتان بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدان

 :ز عوني كمال سعيد بةزازبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى يةكةم
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درَيذ  16/1/0210تا  0226ي ساَلي (3)كاركردن بة حوكمةكاني ياساي بةر ةنطاربوونةوةى تريؤر ذمارةي 
 .دةكرَيتةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيز  . 0210/ 1/  16لغاية     0226لسنة (  3) قانون مكافحة االرهاب رقم  ندد العمل بااكام: ملادة االوىل ا
 :سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان كَي لةطةَلدايةش تكاية دةسا بةرز بكاتضش زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيةضش بة زؤرينةى دةنط ثةسند 
 .كراش بؤ ماددةى دوو كةرةمكة

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 :ماددةى دووةم
 .ثَيويستة لةسةر اةجنومةنث وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكانش حوكمةكاني اةم ياساية جَيبةجَي بكةن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ياسايي رةايتانض
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ينش زؤر سوثاادةقي ماددةكة تةايد دةكة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ناوةخؤ رةايتانض
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةايدي دةقي ماددةكة دةكةينش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طدانبةر َيزان كةا موداخةلةي هةيةض نيةش اَيستا ااخري جار بيخوَيننةوة بؤ اةوةي بيخةينة دةن
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .على  لس الوزرا  و اجلهات ذات العالقة  نفيت ااكام هتا القانون: املادة الثانية
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى دووةم
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 .يدارةكانش حوكمةكاني اةم ياساية جَيبةجَي بكةنثَيويستة لةسةر اةجنومةنث وةزيران و اليةنة ثةيوةند
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان كَي لةطةَلة تكاية دةسا بةرز بكاتةوةضش زؤر سوثاسن كَي لةطةَلدا نيةضش بة زؤرينةى دةنـط ثةسـند   
 .كةا لةطةَلدا نيةش بؤ ماددةى سَي تكاية 1كراش 

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 :املادة الثالثة
 (.وقائع كوردستان)و ينشر يف اجلريدة الروية  11/1/0212ينفت هتا القانون اعتبارأ م   أريخ 

 :ماددةى سَييةم
ةوة كــاري ثَيــدةكرَيت و لــة رؤذنامــةى فــةرمي وةقــاايعي كوردســتاندا  11/1/0212اــةم ياســاية لــة رؤذي 

 .بآلودةكرَيتةوة
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 لَيذنةى ياسايي رةايتانض
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض موالحةزةمان نية و تةايدي ماددةكة دةكةين وش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ناوةخؤ رةايتانض
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 .اَيمةش تةايدي دةقي ماددةكة دةكةين وش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش كـةا موداخةلـةي هةيـة لةسـةريض نيـةش اَيسـتاش اـاخري جـار بيخوَيننـةوةش          
 .اةيةينة دةنطدان

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ة الثالثةاملاد
 (.وقائع كوردستان)و ينشر يف اجلريدة الروية  11/1/0212ينفت هتا القانون اعتبارأ م   أريخ 

 :ماددةى سَييةم
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ةوة كــاري ثَيــدةكرَيت و لــة رؤذنامــةى فــةرمي وةقــاايعي كوردســتاندا  11/1/0212اــةم ياســاية لــة رؤذي 
 .بآلودةكرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَلداية تكاية دةسا بةرز بكاتضش زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيةضش بة زؤرينةى دةنط ثةسـند   بةر َيزان كَي
 .كةا دذةش بؤ اةسباب موجيبة تكاية 16كراش 

 
 
 

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباب املوجبة
افحاة االرهااب موجباا وهاياة ظيااة ماواطنى       لبقا  االسباب الت جتعل م  استمرار  طبيق ااكام قاانون مك 
 .االقليم وممتلكا هم وامنهم واستقرارهم، فقد شر  هتا القانون

 :بة زماني كوردي
 هؤيةكاني داناني اةم ياساية

لةبــةر ضــةند هؤكارَيــك كــة بــةردةوام بــووني ســةثاندني حوكمــةكاني ياســاي بةرةنطاربوونــةوةي تــريؤر بــة  
ش بــؤ ثاراســتين ســةر و مــاَل و مــوَلكي هاووآلتيــاني هــةرَيم و ااســوودةيي و  ثَيويســت رادةطرَيــتش هــةروةها

 .سةقامطرييانش اةم ياساية دانراش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ياسايي رةايتانض
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثشتطريي لة اةسباب موجيبة دةكةينش زؤر سوثاا
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 لَيذنةى ناوةخؤ رةايتانض
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثشتطريي لة هؤكارة ثَيويستةكان دةكةين وش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لسـالم  بةر َيزان كةا موداخةلةي هةية لة اةسباب موجيبةضش دوو كةاش كاك عومةر نورةديين و كـاك عبدا 
 .بةرواريش بريييانينش كاك عومةر كةرةمكة

 (:نورةديين)بةر َيز عمر محد ام  خدر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش لةبـةر اـةوةي   (جَيبـةجَيكردن )بـةكارهَينراوةش ثَيويسـتة بكرَيتـة    ( سـةثاندن  )لة دةقة كورديةكةدا وشـةي  
 .ش سوثاا(سةثاندن)كردنةش نةك (جَيبةجَي( ) طبيق)تةرجومةى دروسا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار كاك عبدالسالم فةرموو
 

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش وا بزا  اةمةش نة (لةبةر ضةند هؤكارَيك)نووسراوة ( لبقا  االسباب)بةداخةوة هي منين هةر لووةويةش 
لةبةر مانةوةى هؤكارةكـاني  )انةش بؤية ثَيشنيار دةكةم بَلَيت هؤكارةك( االسباب)تةرجومةى حةرفيةش ضونكة 

داعـي نيـةش فـاريزة لـةجياتيش شـةرت نيـة       ( ثَيويست رادةطرَيـت )ش اةو وشةي بة (بةردةوام بووني سةثاندني
 .ش سوثاا(الا جتعل موجبأ)نةصي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش بَيرييان خان فةرموو
 :عيل سةرهةنطبةر َيز بَيرييان امسا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة نيسبةت هؤيةكاني داناني اةم ياسايةش ضونكة ياسايةكة بةردةواميمان ثَيداش درَيذمان كردةوةش لـة عـةيين   
 .بةردةوام بوون بؤ ثاراستين سةر و ماَل و موَلكي هاووآلتيانش سوثاا: وةختين دةتوان  بَلَين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةكة اةكةينة اةسااش ااخري جار خبوَيندرَيتةوة و اةخرَيتة دةنطدانعةرةب
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباب املوجبة
لبقا  االسباب الت جتعل م  استمرار  طبيق ااكام قانون مكافحة االرهااب موجباا و هاياة ظيااة ماواطنى      

 .هم و استقرارهم ، فقد شر  هتا القانوناالقليم و ممتلكا هم و امن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةر َيزان كَي لةطةَلداية تكاية دةسا بةرز بكاتـةوةضش زؤر سـوثااش كـَي لةطةلـَةدا نيـةضش بـة زؤرينـةى دةنـط         
كةا لةطةَلدا نيةش اَيستا تةعديلةكةش لةطةَل اةسباب موجيبة هـةمووي بةيةكـةوة اةدةينـة    14ثةسند كراش 

دةنطـدانش كـَي لةطةَلدايـة تكايـة دةسـت بةرزبكاتـةوةض زؤر سـوثااش كـَي لةطةَلـدا نيـةضش بـة زؤرينـةى دةنـط              
 .لة بةرنامةى كارش كةرةمكةن لَيذنةى ياسايي 12كةا لةطةَلدا نيةش اَيستا بؤ خاَلي رةقةم  00ثةسند كراش 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

   ي بةرنامةى كاري اةمر ؤمان12بر طةى 

ي ( 1)خستنة روو و طوتوطؤكردني ثَيشـنياري ياسـاي كـار ثَيكـردن بـة ياسـاي ثاراسـتين بةكاربـةرى ذمـارة          
 .عرياقي فيدراَلي لة هةرَيمي كوردستان 0212ساَلي 

 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :رةبي دةخوَينينةوةاَيستا دةقي ثرؤذةكة بة زماني عة
 مشرو  قانون انفاذ قانون هاية املستهلك االحتادي

 يف  اقليم كوردستان العراق 2272لسنة (  7) رقم 
 : املادة االوىل 

العاراق و العمال بااكاماه     -يف اقليم كوردستان 0212لسنة (  1) انفاذ قانون هاية املستهلك االحتادي رقم 
 .املستهلك يف االقليم ظر  شريع قانون خاص حبماية 

 :املادة الثانية 
 . العراق حمل السلطات االحتادية اينما وردت يف القانون املتكور  –حتل السلطات املختصة يف اقليم كوردستان 

 :املادة الثالثة 
يدد رئيس  لس وزرا  اقليم كوردستان و باقرتاح ما  رئايس  لاس هاياة املساتهلك اجلهاات و االطاراف        

 . يف اجمللس و الواردة يف املادة الرابعة م  القانون و  ا ينسجم مع املؤسسات القائمة يف االقليم   املمثلة
 :املادة الرابعة  

 .على  لس الوزرا  و اجلهات ذات العالقة  نفيت ااكام هتا القانون  
 :املادة اخلامسة 

 ال يعمل باى نص قانون  او قرار يتعارض وااكام هتا القانون 
 :ادة السادسة امل

 (   .وقائع كوردستان ) ينفت هتا القانون بعد مرور ثالثر يوما م   اريخ نشر  يف اجلريدة الروية 
 االسباب املوجبة
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العاراق، فقاد شار  هاتا     -يف اقلايم كوردساتان   0212لسانة  ( 1) بغية اعطا  الشارعية بتنفيات القاانون رقام     
 .القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ى ماَ بةكاربةر تكاية كةرةمكةن وةرنة اَيرةش اَيستا بة كوردين بيخوَيننةوةش كةرةمكةنلَيذنة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثَيرداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ى فيدراَل لة هةرَيمث  0212ساَلث (  1) ثر ؤذة ياساى جَيبةجَيكردنث ياساى ثاراستنث بةكاربةر  ذمارة 
 عَيراق -كوردستان 

 : ةى يةكةممادد
 –ى فيدراَل لة هـةرَيمث كوردسـتان    0212ى ساَلث  (  1) جَيبةجَيكردنث ياساى ثاراستنث بةكاربةر ذمارة 

 .عَيراقش كار بة حوكمةكانيشث بكرَيت تا داناى ياسايةكث تايبةت بة ثاراستنث بةكاربةر لة هةرَيمدا
 :ماددةى دووةم

راق جَيطةى دةسةاَلتث فيدراَل دةطرَيتةوة لة هـةر جَيطايـةكث   عَي –دةسةاَلتث تايبةت لة هةرَيمث كوردستان 
 .اةو ياسايةدا هاتبَيت 

 : ماددةى سَث يةم
ــتنث        ــةنث ثاراس ــةرؤكث اةجنوم ــنيارى س ــةر ثَيش ــتان لةس ــةرَيمث كوردس ــث ه ــةنث وةزيران ــةرؤكث اةجنوم س

ياسـةكةدا هـاتوون بــة   بةكاربـةرش اـةو اليةنانـةى نوَينـةريان لـة اةجنومةنـدا هةيـة و لـة مـاددةى ضـوارةمث           
 .جؤرَيك دياريان دةكات كة لةطةَل دةزطاكانث هةرَيمدا بطوجنَيت 

 : ماددةى ضوارةم
 .ثَيوستة لةسةر اةجنوومةنث وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانث اةم ياساية جَيبةجَث  بكةن  

 : ماددةى ثَينيةم
 .كة لةطةَل حوكمةكانث اةم ياسايةدا ثَيضةوانة بنكار بة هيض دةقَيكث ياسايث و بر يارَيك ناكرَيت 

 : ماددةى شةشةم
اةم ياساية جَيبةجَث دةكرَيت دواى تَيثةر بوونث سث ر ؤذش لة بةروارى باَلوكردنةوةى لة ر ؤذنامـةى فـةرميث   

 ( .وةقايعث كوردستان ) 
 هؤكارى دانانث اةم ياساية

لة هـةرَيمث كوردسـتان    0212ى ساَلث (  1) ساى ذمارة اةم ياساية داندرا بة مةبةستث جَيبةجَث كردنث يا
 .عَيراق    –

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ياسايي رةايتانض
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اَيستا دةقي راثؤرتي لَيذنةى ياسا بؤ بةر َيزتان دةخوَينينةوة بة زماني عةرةبي
 العراق-ملان كوردستانرئاسة بر/ اىل

 2272لسنة ( 7) قرير اول موضو  قانون إنفاذ قانون هاية املستهلك العراق  الفدرال  رقم / املوضو 
 

 02/6/0212الكاوردي املصاادف لياوم     0112/جاوزردان  /32اجتمع  جلنة الشؤون القانونياة ياوم االااد    
يف  0212لسانة  ( 1)هلك العراقا  الفادرال  رقام    امليالدية، لدراسة مشرو   قاانون إنفااذ قاانون هاياة املسات     

العراق، و املقدم م  قبل العادد القاانون  العااا  الربملاان و احملاال اىل جلنتناا بعاد القارا ة          -اقليم كوردستان 
و بعد املناقشة و املداولة،  ؤيد اللجناة   02/6/0212يف ( 15)االوىل له يف الربملان جبلسته االعتيادية املرقمة 

مواد و بنود املشرو  املقدم، راجر التفاال بااالطال  و عارض ااال املشارو  و رأي اللجناة القانونياة        مجيع 
 .بشأنه على الربملان للمناقشة و ابدا  الرأي املناسر و التصوي  و، شكرأ

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق_سةرؤكايةتث ثةرلةمانث كوردستان/ بؤ
راثؤرتث لَيذنةى ياسايث سةبارةت بة ثر ؤذة ياساى جَيبةجَث كردنث ياساى ثاراستنث بةكاربةرى / ةتباب

 .فيدراَلث لة هةرَيمث كوردستان
ى كـوردى بةرامبـةر   0112/جـؤزةردان /32لَيذنةى كاروبارى ياسايث كؤبوونةوةى خؤى اةجنامـدا لـة ر ؤذى   

اسـاى جَيبـةجَث كردنـث ياسـاى ثاراسـتنث بةكاربـةرى       ى زايين بؤ تـاوتوَى كردنـث ثـر ؤذة ي   02/6/0212بة 
ش لـــة هـــةرَيمث كوردســـتان كـــة لةاليـــةن ذمـــارةى ياســـايث اةنـــدامانث 0212ى ســـاَلث (1)فيـــدراَلث ذمـــارة 

ثةرلةمانةوة ثَيشكةشـكراوةش دواى خوَيندنـةوةى يةكـةمث ثر ؤذةكـة لـة دانيشـتنث ااسـايث ثةرلـةمان ذمـارة          
ى لَيذنةكـةمان كـراوةش دواى طوتوطـؤكردن و تـاوتوَى كردنـث ثر ؤذةكـة       ر ةوانة 02/6/0212لة ر ؤذى ( 15)

 .لَيذنة ثشتطريى لة هةموو ماددةو بر طةكانث ثر ؤذةكة دةكات وةكو اةوةى كة هاتووة
تكاية ااطاداريث بوةرموون و اةسَلث ثرؤذةكة ور اى لَيذنةى كاروبارى ياسايث لةم بارةيةوة و خبرَيتة بةردةم 

 .وتوَى كردن ودةربر ينث ر اى طوجناو لةم بارةيةوة و دةنطدان لة سةرىش سوثااثةرلةمان بؤ تا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ثاراستين ماَ بةكاربةر رةايتانض
 :بةر َيز عماد حممد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :نينةوةاَيستا راثؤرتي لَيذنةى ثاراستين ماَ بةكاربةر بؤ اَيوةي بةر َيز دةخوَي
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان

 سةرؤكايةتث ثةرلةمانث كوردستاني بةر َيز/ بؤ
راثؤرتث لَيذنةى ثاراستين ماَ بةكاربةر سةبارةت بة ثر ؤذة ياساى جَيبةجَث كردنث ياساى / بابةت

 ثاراستنث بةكاربةرى فيدراَل
لَيذنةى ثاراستين ماَ بةكاربةر كؤبوونةوةش بـة اامـادةبووني    03/6/0212لة رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي 

زؤرينةى اةنـداماني بـؤ تـاوتوَي كردنـي ثـرؤذة ياسـاي جَيبـةجَي كردنـي ياسـاي ثاراسـتين مـاَ بةكاربـةري             
لة هةرَيمي كوردستانش كة لة اليةن ذمارةى ياسايي اةنداماني ثةرلةمانـةوة   0212ساَلي ( 1)فيدراَل ذمارة 

رةوانـــةى  02/6/0212لـــة رؤذي  15شـــكةش كـــراوة وش لـــة دانيشـــتين ثةرلـــةماني كوردســـتان ذمـــارة ثَي
 :لَيذنةكةمان كراوةش دواي طوتوطؤكردن و تاوتوَي كردني ثرؤذةكةش اةمةى خوارةوة راي لَيذنةكةمانة

ة كــ 19/1/0212لــة رؤذي (  9)لةبــةر اــةوةي لَيذنةكــةمان لــة راثــؤرتي خــؤي كــة بــة نووســراوى ذمــارة  
ااراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كرابـووش تيايـدا ثَيشـنياري جَيبـةجَي كردنـي ياسـاي ثاراسـتين بةكاربـةري         

لة هةرَيمي كوردسـتان كرابـووش لةبـةر اـةوةى ياسـاي اامـاذة ثَيكـراو هـةر          0212ي ساَلي (1)فيدراَل ذمارة 
 لـة مـاَ دَلنيـا بـوون و مـاَ      هةشت مافةكاني بنضينةيي ثاراستين بةكاربةري لة خؤي طرتـووةش كـة بـريت    

وةرطرتين زانياري و ماَ طوَيطرتن لة راي و بؤضوون و سكاآلكاني بةكاربةر و ماَ قةرةبووكردنـةوة و مـاَ   
هوشياري و رؤشنبريي لةسةر مافةكاني بةكاربـةر و مـاَ بةدةسـت هَينـاني كـاآلي ثَيويسـت و مـاَ ذيـان لـة          

طشا نةتـةوة يـةكطرتووةكان بر يـاري لةسـةر داوة بـة بر يـاري ذمـارة         ذينطةيةكي ثاك و اارامش كة كؤمةَلةي
و لةبةر طرنطي بووني اةجنومةنث ثاراستين بةكاربةر لة هةرَيمي كوردستاندا  9/4/1915رؤذي 341/39

بؤ اةوةي رَيطا لة كـاآل و خزمـةت طـوزاري و دةرمـاني خـراث بطريَيـتش كـة زيـان بـة بةكاربـةر دةطـةينَيت و            
ثارَيزرَيت و بـةرطري لـَي بكـاتش لَيذنةكـةمان ثشـتطريي لـة هـةموو مـاددة و بر طـةكاني ثرؤذةكـة           مافةكاني ب

دةكات وةكو اةوةى كة هاتووةش تكاية بوةرموون و راي لَيذنةكةمان لةم بارةيةوة خبرَيتـة بـةردةم ثةرلـةمان    
 .و لةطةَل رَيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش اةو بةر َيزانةى كة اةيانةوَي موداخةلة بكةنش ببورنن داواي لَيبوردن اةكـةمش  بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان
 .لَيذنةى ياسايي بيخوَيننةوة بة كوردي و عةرةبيش دوايي رةايتان لةسةري بدةن( 1)اَيستا ماددةى 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

   :املادة االوىل

العاراق و العمال بااكاماه     -يف اقليم كوردستان 0212لسنة (  1) املستهلك االحتادي رقم انفاذ قانون هاية 
 .ظر  شريع قانون خاص حبماية املستهلك يف االقليم 
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 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةى يةكةم
 –ى فيدراَل لة هـةرَيمث كوردسـتان    0212ث  ى ساَل(  1) جَيبةجَيكردنث ياساى ثاراستنث بةكاربةر ذمارة 

 .عَيراق و كار بة حوكمةكانيشث بكرَيت تا دانانث ياسايةكث تايبةت بة ثاراستنث بةكاربةر لة هةرَيمدا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ياسايي رةايتانض
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كة تةايد دةكةين و هيض موالحةزةمان نيةش زؤر سوثاااَيمة دةقي ماددة
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى بةكاربةر رةايتانض
 :بةر َيز عيماد حممد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض تَيبينيةكمان لةسةر نية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثةرلــةمانش كــةا موداخةلــةي هةيــة لةســةر مــاددةى يــةكض كــةا نيــةض دووبــارة          بــةر َيزان اةنــداماني  
 .بيخوَيننةوة تا بيدةينة دةنطدان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة االوىل

بااكاماه  العاراق و العمال    -يف اقليم كوردستان 0212لسنة (  1) انفاذ قانون هاية املستهلك االحتادي رقم 
 .ظر  شريع قانون خاص حبماية املستهلك يف االقليم 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان وةكو اَيستا خوَيندرايةوة بة عةرةبيش كَي لةطةَليةتي تكاية دةسا بةرز بكاتةوةضش زؤر سوثااش كَي 
 .لةطةَلدا نيةضش بة كؤي دةنط ثةسند كراش بؤ ماددةى دوو لة ثرؤذةكةش كةرمكة

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثانية
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 . العراق حمل السلطات االحتادية اينما وردت يف القانون املتكور  –حتل السلطات املختصة يف اقليم كوردستان 
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةى دووةم

عَيراق جَيطةى دةسةاَلتث فيدراَل دةطرَيتةوة لة هـةر جَيطايـةكث    –ةت لة هةرَيمث كوردستان دةسةاَلتث تايب
 .اةو ياسايةدا هاتبَيت 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ياسايي رةايتانض

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نيةش زؤر سوثاادةقي ماددةكة تةايد دةكةين و هيض موالحةزةمان 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى بةكاربةر رةايتانض

 :بةر َيز عماد حممد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةينةش هيض تَيبينيمان لةسةر نية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةيةش كاك شوان كةرةمكة بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش كةا موداخةلةي هةيةضش يةك كةا
 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةســةآلتي تايبــةت لــة هــةرَيمي كوردســتانش لــة : تَيبينيةكــةي مــن زمانةوانيــةش ببــورنش لــة كورديةكــة اــةَلَي
باشـرتة كـةوا   خمتصش خمتص و تايبةت جياوازةش اةوة تايبة ةندةش يـةعين لـة كورديةكـة    : عةرةبيةكة اةَلَي

 .دةسةآلتي تايبة ةندش زؤر سوثاا: بَلَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش لَيذنةى ياسايي ااخري جار بيخوَيننةوة تا بيخةينة دةنطدان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثانية

 . ق حمل السلطات االحتادية اينما وردت يف القانون املتكور العرا –حتل السلطات املختصة يف اقليم كوردستان 
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةى دووةم 

عَيراق جَيطةى دةسةاَلتث فيدراَل دةطرَيتةوة لة هـةر جَيطايـةكث    –دةسةاَلتث تايبةت لة هةرَيمث كوردستان 
 .اةو ياسايةدا هاتبَيت 

 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
بةر َيزان اَيستا كَي لةطةَلة تكاية دةسا بةرز بكاتةوةضش سوثااش كـَي لةطةَلـدا نيـةضش بـة كـؤي دةنـط ثةسـند        

 .كراش بؤ ماددةى سَي تكاية
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثالثة

اح ما  رئايس  لاس هاياة املساتهلك اجلهاات و االطاراف        يدد رئيس  لس وزرا  اقليم كوردستان و باقرت
 .املمثلة يف اجمللس و الواردة يف املادة الرابعة م  القانون و  ا ينسجم مع املؤسسات القائمة يف االقليم

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةى سَث يةم  

ــةرَيمث كو   ــث ه ــةنث وةزيران ــةرؤكث اةجنوم ــتنث     س ــةنث ثاراس ــةرؤكث اةجنوم ــنيارى س ــةر ثَيش ــتان لةس ردس
بةكاربةر ش اةو اليةنانـةى نوَينـةريان لـة اةجنومةنـدا هةيـة و لـة مـاددةى ضـوارةمث ياسـةكةدا هـاتوون بـة            

 .جؤرَيك دياريان دةكات كة لةطةَل دةزطاكانث هةرَيمدا بطوجنَيت 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ياسايي رةايتانض

 :َيز شَيروان ناصح حةيدةريبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض موالحةزةمان نية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ماَ بةكاربةر رةايتانض

 :بةر َيز عماد حممد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةاَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض موالحةزةمان ن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بـةر َيزان اةنـداماني ثةرلــةمانش كـةا موداخةلـةي هةيــةض نيـةش اَيســتا اـاخري جـار بيخوَيننــةوة بـؤ اــةوةى         
 .بيخةينة دةنطدان

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةى سَث يةم

ــتان لة    ــةرَيمث كوردس ــث ه ــةنث وةزيران ــةرؤكث اةجنوم ــتنث    س ــةنث ثاراس ــةرؤكث اةجنوم ــنيارى س ــةر ثَيش س
بةكاربـةرش اـةو اليةنانـةى نوَينـةريان لـة اةجنومةنـدا هةيـة و لـة مـاددةى ضـوارةمث ياسـةكةدا هـاتوون بــة             

 .جؤرَيك دياريان دةكات كة لةطةَل دةزطاكانث هةرَيمدا بطوجنَيت 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :الثالثةاملادة 

يدد رئيس  لس وزرا  اقليم كوردستان و باقرتاح ما  رئايس  لاس هاياة املساتهلك اجلهاات و االطاراف        
 . املمثلة يف اجمللس و الواردة يف املادة الرابعة م  القانون و  ا ينسجم مع املؤسسات القائمة يف االقليم  

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةسا بةرز بكاتةوةضش زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيةضش بة كؤي دةنط ثةسند كـراش   بةر َيزان كَي لةطةَلة تكاية
 .كةرةمكة 4بؤ ماددةى 

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثَيرداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : ماددةى ضوارةم 

 كةن  انث اةم ياساية جَيبةجَث  بثَيوستة لةسةر اةجنومةنث وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةك
 :املادة الرابعة

 .على  لس الوزرا  و اجلهات ذات العالقة  نفيت ااكام هتا القانون  
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض موالحةزةمان نية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ماَ بةكاربةر رةايتانض

 :عماد حممد حس  بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض موالحةزةمان نية
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش كةا موداخةلـةى هةيـةضش نيـةش اَيسـتا اـاخري جـار بيخوَيننـةوة تـا بيدةينـة          
 .دةنطدان

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثَيرداود

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
 : ماددةى ضوارةم

 .ثَيوستة لةسةر اةجنومةنث وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانث اةم ياساية جَيبةجَث  بكةن  
 :املادة الرابعة

 .على  لس الوزرا  و اجلهات ذات العالقة  نفيت ااكام هتا القانون  
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةطةَلة تكاية دةسا بةرز بكاتةوةضش زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيةضش بة كؤي دةنـط ثةسـند كـرا    بةر َيزان كَي ل
 .بؤ ماددةى ثَينيةم كةرةمكة

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثَيرداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اخلامسة

 ال يعمل باى نص قانون  او قرار يتعارض وااكام هتا القانون
  :ماددةى ثَينيةم  

 كار بة هيض دةقَيكث ياسايث و بر يارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكانث اةم ياسايةدا ثَيضةوانة بن 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ياسايي رةايتانض

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةايدي دةقي ماددةكةينش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ماَ بةكاربةر رةايتانض

 :بةر َيز عماد امحد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمةش تةايدي دةقي ماددةكة دةكةين و هيض تَيبينيمان لةسةر نية
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اــةوةى بــةر َيزان اةنــداماني ثةرلــةمانش كــةا موداخةلــةي نيــةضش نيــةش اَيســتا اــاخري جــار بيخوَيننــةوة بــؤ   
 .بيخةينة دةنطدان

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثَيرداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اخلامسة

 .ال يعمل باى نص قانون  او قرار يتعارض وااكام هتا القانون
 : ماددةى ثَينيةم

 بن كار بة هيض دةقَيكث ياسايث و بر يارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكانث اةم ياسايةدا ثَيضةوانة 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان كَي لةطةَلة تكاية دةسا بةرز بكاتةوةضش زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيةض بة كؤي دةنـط ثةسـند كـراش    
 .بؤ ماددةى شةشةم كةرةمكة

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثَيرداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السادسة
 (   .وقائع كوردستان ) ثر يوما م   اريخ نشر  يف اجلريدة الروية ينفت هتا القانون بعد مرور ثال

 : ماددةى شةشةم

اةم ياساية جَيبةجَث دةكرَيت دواى تَيثةر بوونث سث ر ؤذ  لة بةروارى باَلوكردنةوةى لة ر ؤذنامةى فـةرميث  
 ( .وةقايعث كوردستان ) 

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ياسايي رةايتانض

 :َيز شَيروان ناصح حةيدةريبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض موالحةزةمان نية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ماَ بةكاربةر رةايتانض
 :بةر َيز عماد حممد حس 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةاَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض موالحةزةمان ن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانن كةا موداخةلةي نيةضش اَيستا ااخري جار بيخوَينن بؤ دةنطدان
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثَيرداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السادسة
 (   .وقائع كوردستان ) ة ينفت هتا القانون بعد مرور ثالثر يوما م   اريخ نشر  يف اجلريدة الروي

 : ماددةى شةشةم

اةم ياساية جَيبةجَث دةكرَيت دواى تَيثةر بوونث سث ر ؤذ  لة بةروارى باَلوكردنةوةى لة ر ؤذنامةى فـةرميث  
 ( .وةقايعث كوردستان ) 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـوثااش كـَي لةطةَلـدا نيـةضش زؤر     بةر َيزانش كَي لةطةَلـة مـاددةى شةشـةمش تكايـة دةسـا بـةرز بكاتـةوةضش زؤر        
 .سوثااش بة كؤي دةنط ثةسند كراش بؤ اةسباب موجيبة لَيذنةى ياسايي كةرةمكةن

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هؤكارى دانانث اةم ياساية

  –هـةرَيمث كوردسـتان   لـة   0212ى سـاَلث  (1)اةم ياساية دانرا بة مةبةستث جَيبةجَث كردنث ياساى ذمارة 
 .عَيراق

 االسباب املوجبة

العاراق فقاد شار  هاتا      -يف اقلايم كوردساتان    0212لسانة  ( 1)بغية اعطا  الشارعية بتنفيات القاانون رقام     
 .القانون

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي 0212سـاَلي  ن (1)بةر َيزانش اَيستا ثرؤذة ياساي جَيبةجَي كردني ياساي ثاراسـتين مـاَ بةكاربـةرش ذمـارة     
عرياقش لةطةَل اةسبابي موجيبة اةدةينة دةنطدانش كـَي لةطةَلـة تكايـة دةسـا     -فيدراَل لة هةرَيمي كوردستان

بةرز بكاتةوةضش زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيةضش بة كؤي دةنط ثةسند كراش زؤر سوثاا بؤ اَيـوةى بـةر َيزان ش   
ش 5ر دانيشـتنةكةمانش اَيسـتا دواي اةخـةين تـا سـةعات      ي اَيـوارة بـةردةوام دةبـ  لةسـة    5بةر َيزان سـةعات  

 .بةخَير بضن و خواتان لةطةَل
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 دانيشتين دووةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان
بةر َيزان بةردةوام دةب  لةسـةر دانيشـتنةكةمانش اَيسـتا داوا لـة ليذنـةى ياسـايث و ليذنـةى نـاوخؤ دةكـةين          

نـة شـوَينث خؤيــانش هـةروةها بــةخَيرهاتنث بـةر َيز وةزيــرى دارايـث و اــابوورى ر َيـزدار كــاك شـَيخ بــايز و        بَي
لـة   11بريكارى وةزارةتث دارايث و اابوورى كاك رشيد تاهري دةكةينش زؤر بةخَيربَينش كةرةمكةن بـؤ خـاَلث   

 .بةرنامةى كارش كاك شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .بةر َيزان اةندامانث ثةرلةمان

 11خاَلث 
 .خستنةر وو و طوتوطؤ كردنث ثَيشنيارى ثر ؤذة ياساى بةر ةنطار بوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان

 .اَيستا دةقث ثرؤذةكة بة عةرةبث دةخوَينينةوة
 قانون مكافحة املخدرات

 222لسنة )  ( قانون رقم 
 :املادة االوىل

 :صد بالكلمات والعبارات املعانى املبينة ازا هايق
 .اقليم كوردستان ا العراق: ا االقليم1
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 .هيية مكافحة املخدرات: ا اهليية0
أو أى ( 1965)لسانة  ( 61)كل مادة طبيعياة أو  ركيبياة يفسار  قاانون املخادرات العراقياة رقام        : ا املخدر3

 .القليمقانون يل حمله أو قانون اخر يعتمد  العراق أو ا
كل مادة طبيعية أو  ركيبية  ؤثر على العقل واالدمان على املسكرات  عترب ضم  مفهوم : ا املؤثرات العقلية4

 .املؤثرات العقلية وحتدد ذلك بالتعليمات م  ايث النو  او الكمية ومدى موهلا بااكام هتا القانون
 :املادة الثانية

و تمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املااىل  ( مكافحة املخدراتهيية ) ؤسس هيية ملكافحة املخدرات و سمى 
 .واالدارى

 :املادة الثالثة
 . ر بط اهليية برئيس  لس الوزرا 

 :املادة الرابعة
 : هدف اهليية و سعى لتحقيق مايلى

 قديم عروض ا منع املتاجرة باملخدرات او املؤثرات العقلية انتاجا وانعا وحتاريا واستخراجا أو ايازة أو 1
 .بيع و شرا  أو  قديم  سهيالت العبور والنقل واالسترياد أو التوسط للبيع أو الشرا  أو التصدير أو  هريبها

ا مكافحة زراعة املواد التى  صنع منها املخدرات واملؤثرات العقلية ما ت  تبناها مؤسسات اكومية أو جهات 0
 .يم ذلك بقانون ازة  وجر القانون الغراض علمية وطبية وين

ا الوقاية م  االدمان على املخدرات واملؤثرات العقلية أو السالئف الكيميائية ومعاجلة املدمنر علاى أى منهاا   3
 .فى املصحات واملستشفيات املؤهلة للعالج

جتار ا مراقبة اظدود مع االقليم وبالتنسيق مع اجلهات املعنية و اختاذ ما يلزم لتأمر سالمة اظركة م  اال4
 .باملخدرات وسوا   طابقة السيطرة النوعية أواية طريقة اخرى

 .ا ااالة املتعاطر واملتاجري  بها واملتعاملر بها اىل احملاكم5
ا مراقباة الصايدليات ومناع بياع املاواد التاى حتمال طاابع املخادر أو املاؤثرات العقلياة وفاق هاتا القاانون اال               6

 . وافقة طبير اخصائى باملرض
وعيااةاملواطنر وطااورة املخاادرات  و املااؤثرات العقليااة فااى وسااائل االعااالم ومؤسسااات وزارة  االوقاااف     ااا  1

 .والشؤون الدينية وبر الطلبة فى اجلامعات واملدار  و عير بااثر اجتماعير هلتا الغرض
 .االساسيةا اقرتا  انشا  و طوير املؤسسات الصحية اخلااة  عاجلة املدمنر و أمر ااتياجا ها 1
ا التنسيق مع اجلهات التحادية واالقليمية والدولية واملنيمات االقليمية والدولية بشاأن  طبياق ااكاام هاتا     9

 .القانون
 :املادة اخلامسة
 : تألف اهليية
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 .ا م  رئيس اهليية والتى يكون بدرجة خااة1
 .ا عدد م  االعاا  ويدد م  قبل رئاسة  لس الوزرا 0
ويرأسها ضابط م  قوى االم  الاداخلى بر باة ال قال عا  عمياد علاى ان       : افحة املخدراتا مكتر شرطة مك3

 .يكون م  خراى كلية الشرطة
 .يرأسها طبير اخصائى أو ايدل  أو اداري: ا مكتر املعاجلة الطبية والنفسية4
 .يرأسها موىف اعالم : ا مكتر االعالم أو املعلومات5

 :املادة السادسة
 .ة واادة فى الشهر على االقل وختاع قرارا ها ملصادقة  لس الوزرا جتتمع اهليية مر

 :املادة السابعة
 . عترب جرنة املتاجرة باملواد املخدرة م  اجلرائم املاسة بام  االقليم

 :املادة الثامنة
ا اال باجاازة ما    ال اوز استرياد املواد املخدرة او املؤثرات العقلية او السالئف الكيميائياة او  صاديرها او نقلاه   

 .وزير الصحة فى االقليم او م  خيوله وتنح االجازة لسنة واادة قابلة للتجديد
 :املادة التاسعة

 :الاوز منح اجازة االسترياد او التصدير او النقل للمواد املشمولة بااكام هتا القانون اال اىل اجلهات التالية
 .ا دوائر الدولة او املعاهد العلمية1
 .االحباث  العلمية املعرتف بها  والتى يتطلر اختصااها استعمال املواد املخدرة او املؤثرات العقلية ا مراكز0
 .ا معامل التحليل الكيميائية او الصناعية او الغتائية او غريها مما يستدع  عملها استعمال املواد املخدرة3
 .كيبها املواد املخدرة او املؤثرات العقليةا املصانع او املعامل اجملازة بصنع االدوية الت يدخل يف  ر4

 :املادة العاشرة
للسلطات االدارية او احملكمة املعنية ان خياع الطفل او القاار ع  جرائم االستهالط للعاالج الطباى للاتخلص    

 .م  السموم او العالج الطبى النفس  التي ننعه م  املواد اىل ميدان املخدرات
 :املادة اظادى عشرة

ويرال االجانيب الاتى يكام علياه بسابر جارائم املخادرات بعاد قااا   مادة حمكوميتاه ونناع ما               يطرد 
 .سنة( 15)الدخول اىل االقليم مدة ال قل ع  

 :املادة الثانية عشرة
يعفى م  العقوباات الاواردة لقاانون املخادرات العراقياة او ماا يال حملاها ما  العقوباات كال ما  باادر باابال                

باملعلومات التى م  شأنها ان  ؤدى اىل الكشاف عا  اجلارائم املر كباة أو القاا  القابض علاى         السلطات اظكومية
 .افرادها وان كان م  املتعاملر باملخدرات بدون رخصة قانونية

 :املادة الثالثة عشرة
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الي شخص اابح مدمنا على  عاطى املخدرات وقبل اكتشااف ادماناه ما  قبال السالطات اظكومياة ان يتقادم        
ر  ؤيد  شهادة طبية يهدف عالجه وعندئت يعفى م  العقوبات او اية اجرا ات م  شأنه حماكمته ويتبع بطل

 .حبقه نيام عالج طيب للتخلص م  ادمانه اسبما يقرر  الطبير و وادى ذلك اىل اجز  م  مصحات العالج
 :املادة الرابعة عشرة

اال  وجار   الطمرطيةلسالئف الكيميائية اىل اي م  الدوائر الاوز  سليم املواد املخدرة او املؤثرات العقلية او ا
 .اذن سحر اادر م  وزير الصحة او م  خيوله

 :املادة اخلامسة عشرة
يتم ضبط املواد املخادرة بعاد التأكاد ما  كونهاا ما  املاواد املخادرة لادى اجلهاات املختصاة و انيم بهاا قائماة               

لمواد املخدرة وكتلك املعدات واالالت و وسائل النقال التاى   وحمار كما يتم اجز مجيع املزروعات واملنتجات ل
استعمل  او اعدت لالستعمال فى انتاج او حتويل او  صنيع او  هرير املواد املخدرة ع  طريق االدعا  العاام و  
الننع ذلك م  ااالة الصاحل فيها لالستعمال فى ميدان الطر والبيطرة والصيدلة او االحبااث العلمياة و تلاف    

 .لبقية حباور االدعا  العام على نفقة احملكوم عليها
 :املادة السادسة عشرة

 :جمللس الوزرا  اادار انيمة
 .ا لتنييم املصحات اخلااة  دمنى املخدرات واملؤثرات العقلية و وفري العالج وانشا  العيادة اخلااة بتلك1
لكيميائياة واساس اساترياد هات  املاواد وحتدياد       ا  نييم ايازة املواد املخادرة واملاؤثرات العقلياة والساالئف ا    0

 .التزامات اجلهة املستوردة او املرخصة حبياز ها وطرق مراجعتها
 :املادة السابعة عشرة

 .للهيية  بالتنسيق مع اجلهات املعنية اادار التعليمات لتنفيت هتا القانون
 :املادة الثامنة عشرة

 .دارية والقاائية  والعقوبات يال اىل القوانر العراقية الفدراليةكل ما  ت يرد يف هتا القانون واالجرا ات اال
 :املادة التاسعة عشرة

 .على  لس الوزرا   نفيت ااكام هتا القانون
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك قادر فةرموو
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 انياساى بةرةنطاربوونةوةى ماددة هؤشبةرةك

 2221ى ساَلث )       (ياساى ذمارة  
 :ماددةى يةكةم
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 :مةبةست لةم وشةو زاراوانة ماناكانث بةرامبةريانة
 .عَيراق_هةرَيمث كوردستان: ـ هةرَيم1 

 .دةستةى بةرةنطاربوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان: ـ دةستة0

ى (61)ةكانث عَيراقـث ذمـارة   هةر ماددةيةكث سروشتث يان ااوَيتةيث كة ياساى ماددة هؤشـبةر : هؤشبةر -3
ر اظةى دةكاتش ياخود هةر ياسايةكث جَيث بطرَيتةوة يان ياسايةكث تـر كـة عَيـراق يـان هـةرَيم       1965ساَلث 

 .ثشتث ثَث دةبةستَث

هةر ماددةيةكث سروشتث يـان ااوَيتـةيث كاربكاتـة سـةر عـةقة و بـةردةوامبوون       : كارتَيكةرةكانث عةقَلث -4
ةر دةكةوَيتــة نــاو ضــةمكث كاريطةرييــة عةقَلييــةكان و اةمــةش بــةر َينمايث       لةســةر مــاددةى سةرخؤشــك  

 .دةستنيشان دةكرَي لةر ووى جؤرو ضةندايةتث  و ر ةهةندى كةوتنة بةر حوكمةكانث اةم ياساية

 :ماددةى دووةم
دةســــتةى }دةســــتةيةك بــــؤ بةرةنطاربوونــــةوةى مــــاددة هؤشــــبةرةكان دادةمــــةزرَى و ثَيــــث دةطــــوترَى  

وكةســايةتث مةعنــةوى و ســةربةخؤيث دارايــث و كــارطَير ى خــؤى  {ونــةوةى مــاددة هؤشــبةرةكانبةرةنطاربو
 .دةبَث

 :ماددةى سَييةم
 .دةستةكة بة سةرؤكث اةجنومةنث وةزيرانةوة دةبةسرتَيتةوة

 :ماددةى ضوارةم
 :اامانج وكؤششث دةستة بؤ بةديهَينانث اةمانةى خوارةوةية

ددة هؤشبةرةكان و كارتَيكردنة اةقَليةكان لـة ر ووى بةرهـةم هَينـان    قةدةوةكردنث بازرطانث كردن بة ما -1
و دروستكردن و اامادةكردن و دةرهَينانث ياخود وةرطرتنث يـان ثَيشكةشـكردن و عـةرزكردنث بـؤ فرؤشـنت      
وكر ين يان ثَيشكةش كردنث ااسانكارى ثةر ينةوةى  طواستنةوةى و هَينـانث يـان هةوَلـدان بـؤ فرؤشـنت يـان       

 .اخود ناردنة دةرةوةى يان بة قاضاخ بردنثكر ين ي
بةرةنطاربوونةوةى داضاندنث اةو ماددانةى هؤشبةرةكان و اةوانةى كار لة اـةقل دةكـةن لَييـان دروسـت      -0

دةكــرَىش اةطــةر دةزطايــةكث حكــومث يــان اليــةنَيكث بــةثَيث ياســا مؤَلــةتث هــةبَث نةيطرَيتــة اةســتؤ كــة بــؤ   
 .و اةمةش بة ثَير ةوَيك ر َيك دةخرَيمةبةستث زانستث و ثزيشكث بَيت  

ســةالايوث )ثاراســنت لــة بــةكارهَينانث بــةردةوامث مــاددة هؤشــبةرةكان و كارتَيكــةرةكانث عــةقلث يــاخود  -3
لةطةَل ضارةسةركردنث اةوانةى بةردةوامن لةسةر هةريةك لةوانة لةو مةسة، و نةخؤشـخانانةى  ( كيميايث

 .شياندراون بؤ ضارةسةر كردن

ــارى     ضــاودَي -4 رى كردنــث ســنوور لةطــةَل هةرَيمــدا بــة هةماهــةنطث لةطــةَل اليةنــة ثةيوةنديدارةكانــداو ك
ثَيويست طرتنةبةر بؤ داب  كردنث سةالمةتث جوالنةوة لة بازرطانث كردن بة مـاددة هؤشـبةرةكانش جـا بـة     

 .ثيادة كردنث كؤنرت ؤَلث جؤرى بَث يان هةر  ر َيطايةكث تر بَيت 
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 .دةيؤن يان بازرطانث ثَيوة دةكةن و مامةَلةى ثَث دةكةن بؤ دادطاكان ناردنث اةوانةى -5

ضــاودَيرى كردنــث دةرماخنانــةكان و قةدةوــةكردنث فرؤشــتنث اــةو ماددانــةى مــؤركث هؤشــبةر يــاخود     -6
كارتَيكةرى عةقَلييان بةثَيث اةم ياساية ثَيوةية مةطةر بة ر ةزامةنـدى ثزيشـكث تايبة ةنـدى نةخؤشـيةكة     

 .بَث

هؤشياركردنةوةى هاووآلتيان بة مةترسيةكانث ماددة هؤشبةرةكان و اةوانةى كـار لـة عـةقل دةكـةن لـة       -1
ر َيطةى هؤيةكانث ر اطةياندن و دةزطاكانث وةزارةتث اةوقاف و كاروبارى اـاينث و لـة نَيـو قوتابيـان لـةزانكؤو      

 .قوتاخبانةكان و دانانث تؤذةرةوةى كؤمةآليةتث بؤ اةم مةبةستة

شــنيازكردنث دروســتكردن و ثةرةثَيــدانث دةزطــاى تةندروســتث تايبــةت بــة ضارةســةركردنث اةوانــةى  ثَي -1
 .بةردةوامن لةسةر بةكارهَينانث ماددة هؤشبةرةكان و داب  كردنث ثَيداويستية بنةر ةتيةكانث

ــةريَ       -9 ــراوة ه ــةتث و ر َيكخ ــو دةوَل ــةرَيمث و نَي ــدر اَلث و ه ــة في ــةَل اليةن ــردن لةط ــةنطث ك ــو هةماه مث و نَي
 .دةوَلةتيةكان لةبارةى ثيادةكردنث حوكمةكانث اةم ياساية

- :دةستة ثَيكدَيت لة: ماددةى ثَينيةم
 .سةرؤكث دةستةكة بة ثلةى تايبةتيية -1
 .ذمارةيةك لة اةندامان كةلة اليةن سةرؤكايةتث اةجنومةنث وةزيرانةوة دةستنيشان دةكرَين -0

اةفســةرَيك لــة هَيــزى ااسايشــث نــاوخؤ بــة  : مــاددة هؤشــبةرةكان اؤفيســث ثؤليســث بةرةنطاربوونــةوةى -3
 .ثلةيةك كةلة عةميد كةمرت نةبَث سةرؤكايةتث دةكات بة مةرجَيك لة دةرضوانث كؤليذى ثؤليس بَيت

ثزيشــكَيكث ثســثؤر  يــاخود دةرمانســازَيك يــان كارطَير َيــك  : اؤفيســث ضــارةكردنث ثزيشــكث و ســايكؤلؤذى -4
 .سةرؤكايةتث دةكات

 .فةرمانبةرَيكث ر اطةياندن سةرؤكايةتث دةكات: اؤفيسث ر اطةياندن يان زانيارييةكان -5

 :ماددةى شةشةم
دةستة بةالنث كةم يةك جار لة مانطَيكدا كؤدةبَيتـةوة و بر يارةكـانث دةكةونـة بـةر ر اسـتاندنث اةجنومـةنث       

 .وةزيرانةوة
 :ماددةى حةوتةم

 .ان لةو تاوانانةية كة زيان بة ااسايشث هةرَيم دةطةيةنَثتاوانث بازرطانث كردن بة ماددة هؤشبةرةك
 :ماددةى هةشتةم

هاوردة بكـرَين يـاخود بنَيردرَينـة    ( سةالايوث كيميايث)نابَث ماددةى هؤشبةر يان كارتَيكةرى عةقَلث ياخود 
اــةوةى دةرةوة يــان بطوازرَينــةوة ش مةطــةر بــة مؤَلــةتَيك نــةبَث كةلــة وةزيــرى تةندروســتث هةرَيمــةوة يــان  

 .دةسةآلتث ثَي دةدات دةرضوو بَث مؤَلةتةكةش بؤ ساَلَيك دةدرَى و قابيلث نوَيكردنةوةية
 :ماددةى نؤيةم
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ــةم ياســاية           ــةكانث ا ــةو ماددانــةى حوكم ــتنةوةى ا ــا طواس ــاوردةكردن و ناردنــة دةرةوة ي ــةتث ه ــابَث مؤَل ن
 :دةيانطرَيتةوة بدرَيت تةنيا بؤ اةو اليةنانةى خوارةوة نةبَث

 .رمانطةكانث دةوَلةت و ثةميانطا زانستيةكانفة -1
سةنتةرى توَيذينةوة زانستيةكانث دانيان ثَيدانراوة كة تايبة ةنديةكةيان وا دةخوازَى ماددةى هؤشبةر  -0

 .يان كارتَيكةرة عةقليةكان بةكاربَينن

ان ثَيويسـتث بـة   كارطةكانث شيكردنةوةى كيميايث يان ثيشةسازى يان خؤراكث ياخود هث تر كة كارةكـةي  -3
 .بةكارهَينانث ماددةى هؤشبةر هةية

كارطةو وةرشة مؤَلةت ثَيـدراوةكان بـة دروسـتكردنث دةرمـان كـة لـة ثَيكهاتةكانيانـدا مـاددةى هؤشـبةرو           -4
 .كارتَيكةرى عةقلث بة كاردَين

 :ماددةى دةيةم
ق نةبوو لـة تـاوانث بـة كـاربردن     دةستةآلتة كارطَير يةكان ياخود دادطاى ثةيوةنديدار بؤيان هةية منداَلث باَل

خباتة ذَير ضارةسةركردنث ثزيشكث بؤ ر زطاربوون لة ذةهرةكان يان ضارةسةركردنَيكث ثزيشـكث سـايكؤَلؤذى   
 .كة ر َيطةى ىَل بطرَى  بطةر َيتةوة بؤ مةيدانث ماددة هؤشبةرةكان

 :ماددةى يازدةم
ــبةرةكان      ــاددة هؤش ــةكانث م ــةر تاوان ــةى كةلةس ــة بياني ــةو كةس ــاوةى   ا ــةواوكردنث م ــوكم دةدرَى دواى ت ح

سـاَل كـةمرت    15حوكمةكةى دةردةكرَى و بةر َى دةكرَى و ر َيطةى نادرَى بَيتةوة ناو هةرَيم بـؤ ماوةيـةك لـة    
 .نةبَث

 :ماددةى دوازدةم
هةركةسَيك دةست ثَيشخةرى كرد بـؤ ااطاداركردنـةوةى دةسـةآلتة حكومةتيـةكان بـة زانيـارى وا كـة تاوانـة         

اوةكان ااشــكرابكات يــان كةســةكانيان بطــرَى هةرضــةندة خؤيشــث لةوانــةبَيت مامةًلــةت بــة مــاددة اةجنامــدر
هؤشبةرةكان بةبَث مؤَلةتث ياسايث دةكات اةوا لةو سزايانةى كة لة ياساى ماددة هؤشبةرةكاندا هاتوون يـان  

 .اةو سزايانةى جَييان دةطرنةوة دةبوردرَى
 :ماددةى سَيزدةم

ــةردةوام  ــَيكث ب ــةردةوام       هةركةس ــكرابوونث ب ــة ااش ــةر ل ــبةرةكان و ب ــاددة هؤش ــةكارهَينانث م ــةر ب ــَث لةس ب
بوونةكةى لةاليةن دةستةآلتة حكوميةكانةوة بؤى هةية داوايةك ثَيشكةش بكات كة بر وانامةيةكث ثزيشكث 

ؤ ثشـتطريى بكـات بــة مةبةسـتث ضـارةكردنث و لــةو بـارةدا لةهــةموو تـاوان و اـةو ر َيكارانــةى دةطرَيتـةوة بــ        
دادطـــايث كردنـــث دةبـــوردرَى و سيســـتمث ضـــارةكردنث ثزيشـــكث بـــؤ دةطردرَيتةبـــةر بـــؤ ر زطـــاربوونث لـــة  
ــةى       ــة ماي ــةوةش ببَيت ــةندة ا ــار دةدات هةرض ــك بر ي ــةش ثزيش ــارةى و اةم ــةو ك ــةر ا ــةى لةس بةردةواميةك

 .حييزكردنث لة نةخؤشخانةى ضارةكردنث
 :ماددةى ضواردةم
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بدرَيتــة هــيض فةرمانطةيــةكث ( ســةالايوث كيميــايث)لــة عــةقة يــان  نــابَث مــاددةى هؤشــبةر يــان كارتَيكــةر 
 .طومرطث تةنيا بةثَيث ر َيطة ثَيدانث هَينانث نةبَث كة لة وةزيرى تةندروستث يان اةوةى دةسةآلتث ثَيدةدات

 :ماددةى ثازدةم
يبة ةنـد  ماددة هؤشبةرةكان دواى جةخت كردن لةسةر بوونيان كة لة ماددةى هؤشـبةرن لـةالى اليـةنث تا   

ــةموو         ــةر ه ــت بةس ــةروةها دةس ــَيك و ه ــةَل كؤنووس ــرَى لةط ــك دةخ ــَث ر َي ــتَيكيان ث ــرَين ليس ــةرزةفت دةك ب
ضاندراوةكان يان اةو بةرهةمانةى كة ماددة هؤشبةرةكانيان ىَل وةردةطريَى دادةطـريَىش هـةروةها اـةو كـةل و     

كراون بؤ بةكارهَينان بؤ بةرهةمهَينان يا ثةل و اامَيرو هؤيةكانث طواستنةوةيان كة بةكارهاتوون يان اامادة
طؤر ين ياخود دروستكردن يان بة قاضـاخ بردنـث مـاددةى هؤشـبةر لـة ر َيطـةى داواكـارى طشـتيةوة دةسـتيان          
بةسةردا دةطريَى و اةمةش ر َيطة لةوة ناطرَى اـةوةى تَييـدا باشـة بـؤ بـةكارهَينانث لـة مةيـدانث ثزيشـكث و         

ستث بنَيردرَى بؤ سوود ىَل وةرطرتنث و اةوةى دةمَينَيتةوةش بة اامادة بوونث بةيتةرى يان توَيذينةوةى زان
 .داواكارى طشتث لةسةر كيسةى حوكم دراوةكة لةناو دةبردرَى

 :ماددةى شازدةم
 :اةجنومةنث وةزيران بؤى هةية ثَير ةو دةربضوَينَث بؤ

ةرةكان و كارتَيكـةرة عةقَليـةكان   ـ ر َيكخستنث نةخؤشـخانةى تايبـةت بـة اةوانـةى بـةردةوام مـاددة هؤشـب       1
 .بةكاردَينن و ضارةسةريان بؤ فةراهةم بكةن و نؤرينطةى تايبةتيان بؤ دروست بكةن

و بنضـينةكانث  ( سـةالايوث كيميـايث  )ـ ر َيكخستنث هةبوونث ماددة هؤشبةرةكان و كارتَيكةرة عةقَليـةكان و 0
نث هاوردةكةر يان ر َيطة ثَيدراو بة هةبوونث و هاوردنث اةم ماددانة و دةستنيشانكردنث خؤبةستنةوةى الية

 .ر َيطةكانث ثَيداضوونةوةى

 :ماددةى حةظدةم
دةستة بة هةماهةنطث كردنث لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان بؤى هةية ر َينمايث دةربضوَينَث بـؤ جَيبـةجَث   

 .كردنث اةم ياساية
 :ماددةى هةذدةم

يةكان و دادوةرييةكان و سزاكاندا نةهاتووة اةوا دةضَيتةوة بـؤ ياسـا   هةرضث لةم ياسايةو لة ر َيكارة كارطَير ي
 .عَيراقية فيدراليةكان

 :ماددةى نؤزدةم
 .ثَيويستة لةسةر اةجنومةنث وةزيران حوكمةكانث اةم ياساية جَيبةجَث بكات

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ليذنةى ياسايث رةايتانض كاك عونث فةرموو

 :ازبةر َيز عونث كمال بةز
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان



 193 

اَيستاش ر اثؤرتث ليذنةى كاروبارى ياسايث سةبارةت بة ثرؤذة ياساي بةر ةنطاربوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان 
 .بة زمانث عةرةبث دةيوَينمةوة

 العراق_رئاسة برملان كوردستان/ اىل
  قرير اول مشرو  قانون مكافحة املخدرات/ م

 
 00/6/0212كوردي املصادف ليوم  0112/ثوشثةر/ 1لقانونية يوم الثالثا  اجتمع  جلنة الشؤون ا   

العراق املقدم م  قبل  لس الوزرا  يف  -امليالدية لدراسة مشرو  قانون مكافحة املخدرات يف اقليم كوردستان 
جلنتنا بعد  الكابينة اخلامسة و اعادة  قدنه ثانية م  قبل العدد القانون  العاا  الربملان و احملال اىل

و بعد املناقشة و  02/6/0212واملؤرخة فى  15القرا ة األوىل له يف الربملان جبلسته االعتيادية املرقمة 
 : املداولة  قدم اللجنة مالايا ها بالشكل اآل   

ان م  مجلة ما ورد يف املشرو   اسيس هيية للقيام  هام مكافحة املخدرات و حتديد االايا ها و    
كما ان االهداف الواردة يف املشرو  ه  نفس االهداف الواردة يف ااكام و بنود .ها و كيفية ادا  مهامها  شكيال 

قانون املخدرات و ان املشرو  قد جا  خاليا م  اية مادة عقابية ختص املخدرات ايث ااال  املشرو  
و ان قانون . القوانر االخرى النافتة االجرا ات االدارية و القاائية و العقوبات اىل ااكام قانون املخدرات و 

التي يعترب م  القوانر الصارمة يف عقوبا ها و آليات  طبيق  1965لسنة (  61) مكافحة املخدرات رقم 
ااكامها و اجلهات القائمة على  طبيقها كاٍف لغرض مكافحة املخدرات و القائمر باالجتار بها او استعماهلا 

 .وفق االاكام الواردة فيه 
و ان موضو  املخدرات موضو  ذا طابع دول  و هناط ا فاقيات دولية بهتا الشان و ان االاكام الورادة يف    

قوانر املخدرات يف العات بشكل عام  قع ضم  هت  اال فاقيات و ان اظكومة املركزية موقعة على اال فاقيات 
صادر متطابقا مع بنود و ااكام اال فاقيات الاق  الدولية بشان املخدرات و كيفية مكافحتها وان القانون العر

الدولية عليه و لتطبيق مبدا الرتشيق  االداري يف مؤسسات االقليم نرى ان  شكيل مثل هت  اهليية ما هو اال 
 اخم اداري غري منتج الن اجلهات القائمة االيا على  طبيق و  نفيت قانون املخدرات  ف  باملطلوب و  غنى 

 .لتلك نرى رفض املشرو  لالسباب الواردة يف اعال  ع  املشرو ، 
                

راجر التفال باألطال  و عرض أال املشرو  ورأي اللجنة القانونية بشأنه على الربملان للمناقشة و أبدا  
 .الرأى املناسر و التصوي 

 مع التقدير                                                                                       
 : بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علث
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 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ايث بة زمانث كوردى دةخوَينمةوةر اثؤرتث ليذنةى كاروبارى ياس

 عَيراق_سةرؤكايةتث ثةرلةمانث كوردستان/ بؤ
 ساى بةرةنطاربوونةوةى ماددة هؤشبةرةكانراثؤرت دةربارةى ثر ؤذة يا/ بابةت

 00/6/0212ى كوردى بةرامبةر بة  0112/ ثوشثةر / 1ليذنةي كاروبارى ياسايث ر ؤذى سَث شةممة 
زايينثش كؤبووة بؤ تاوتوَى كردنث ثر ؤذة ياساى بةرةنطاربوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان لة  هةرَيمث 

ةزيران لة كابينةى ثَينيةم ثَيشكةش كرابوو و بؤ جارى عَيراقش كة لةاليةن اةجنومةنث و –كوردستان 
دووةم لة اليةن ذمارةى ياسايث اةندامانث ثةرلةمانث كوردستانةوة ثَيشكةش كرابووش دواى خوَيندنةوةى 

ر ةوانةى لَيذنةكةمان كرا ش دواى طوتوطؤ و  02/6/0212ى بةروارى 15يةكةمث لة دانيشتنث ذمارة 
 :بينيةكانث خؤى بةم شَيوةية دةخاتة ر وو تاوتوَى كردن  ليذنة تَي

لة كؤى اةوةى كة لة ثر ؤذةكةدا هاتووة دامةزراندنث دةستةيةكة تا بة اةركث بةرةنطاربوونةوةى ماددة      
هةروةها اةو . هؤشبةرةكان هةَلبستَيت و دةسةاَلت و ثَيكهاتة و ضؤنَيتث اةجنامدانث كارةكانث ديارى بكات 

ر ؤذةكةدا هاتوون هةر هةمان ااماجنة كة لة اةحكام و بةندةكانث ياساى ماددة ااماجنانةى كة لة ث
هؤشبةرةكاندا هاتوون و ثر ؤذةكة هيض ماددةيةكث سزايي تَيدا نية كة تايبةت بَيت بة ماددة هؤشبةرةكانش 

بةرةكان و ياسا و ثر ؤذةكة ر َيكارة كارطَير ى و دادةورةيث و سزاييةكانث ر ةوانةى اةحكامث ياساى ماددة هؤش
ين  1965ى ساَلث (61)كارثَيكراوةكانث ديكة كردووةش ياساى بةرةنطاربوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان ذمارة 

بة ياسايةكث توند دادةنرَيت لة سزاكانث و ميكانيزمث جَيبةجَث كردنث حوكمةكانث و اليةنة 
شبةرةكان و اةوانةى بازرطانث ثَيوة ثةيوةنديدارةكان بة جَيبةجَث كردنث دةتوانرَى بةرةنطارى ماددة هؤ

 .دةكةن و بة كارى دةهَينن ببَيتةوةش اةمةش بة ثَث ى اةو حوكمانةى كة تَيدا هاتووة 
بابةتث ماددة هؤشبةرةكانين بابةتَيكث نَيو دةوَلةتية و ر َيكةوتننامةى نَيودةوَلةتيشث لةسةر هةية و      

كانث جيهاندا بة شَيوةى طشتث هاتوون دةكةونة اةو حوكمانةش كة لة ياساكانث ماددة هؤشبةرة
ضوارضَيوةى اةم ر َيكةوتننامةوة و حكومةتث ناوةندين اةو ر َيكةوتننامة نَيو دةوَلةتييانةى ايمزاكردووة 
كة لةسةر ماددة هؤشبةرةكان و ضؤنَيتث بةرةنطاربوونةوةيان  و ياساى عَيراقين هاوشَيوةى بةند و 

لةبةر اةمة بؤ جَيبةجَيكردنث ثر نسيث و ر َيكحستنث . نَيودةوَلةتيةكانةحوكمةكانث ر َيكةوتننامة 
كارطَيرى لة دامودةزطاكانث هةرَيمدا واى دةبين  كة ثَيكهَينانث اةم جؤرة دةستةية بارطرانيةكث (الرتشيق)

ةن بة كارطَير ي دروست دةكاتش ضونكة اةو اليةنانةى كة اَيستا ياساى ماددة هؤشبةرةكان جَيبةجَي دةك
اةركث خؤيان هةستاون و ثرؤذةكة بةثَيوست نازانرَيش بؤية لةبةراةو هؤيانةى سةرةوة ثرؤذةكة ر ةت 

 . دةكةينةوة
بوةرموون بؤ ااطادارى  و اةسَلث ثر ؤذةكة و ر اى ليذنةي ياسايث لة بارةيةوة خبرَيتة بةردةم ثةرلةمان بؤ  

 .ارةيةوة و دةنطدان لةسةرىاو لةبطوتوطؤكردن لةسةرى و دةر بر ينث ر اى طوجن
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 لةطةَل ر َيزماندا
 

 : بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى ناوخؤ رةايتانض كاك قادر فةرموو
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .بةر َيزان اةندامانث ثةرلةمان

ومةنـة خؤجَييـةكان سـةبارةت    اةمة دةقث ناوةر ؤكث ر اثؤرتث ليذنةكةمان ليذنةى نـاوخؤ و ااسـاين و اةجن  
 بة ثرؤذة ياساي ماددة هؤشبةرةكان

 بؤ بةر َيز سةرؤكايةتث ثةرلةمانث كوردستان ـ عرياق
 ر اثؤرتث ليذنة سةبارةت بة ثرؤذة ياساي ماددة هؤشبةرةكان/ بابةت

 
يةتث ثاش ااراستة كردنـث دةقـث ثـرؤذة ياسـاى بةر ةنطاربوونـةوةى مـاددة هؤشـبةرةكان لةاليـةن سـةرؤكا            

ليذنةكـةمان لـة كؤبوونـةوةى ر ؤذى     01/6/0212لـة   359ثةرلةمانث بـةر َيزةوة بـة نووسـراوى ذمـارة ك     
  01/6/0212و كؤبوونـةوةى دووةم ر ؤذى يـةك شـةممة ر َيكـةوتث      03/6/0212ضوار شـةممة ر َيكـةوتث   

ى بةر ةنطاربوونةوةى مـاددة  طوتوطؤ و ر ا طؤر ينةوةى كرد لة نَيوان اةندامانث ليذنة سةبارةت بة ثرؤذة ياسا
 :هؤشةبةرةكانش بؤية ليذنة بةم شَيوةية ر اى خؤى دةردةبر َيت سةبارةت بة ثرؤذة ياسايةكة

ماددة هؤشبةرةكان مةترسيةكث طةورةن لةسـةر لـةباربردن و شـَيواندنث ثَيكهاتـةى كؤمةَلايـةتث لـة هـةموو        
  و اةو ياسايةى تاوةكو اَيستا كـارى ثَيكـراوة   جيهانش اَيمةش لة هةرَيمث كوردستان لةم مةترسية بةدةر ن

ــةتث و       ــاى نَيودةوَلــ ــةَل ياســ ــة لةطــ ــَيوةو هاوتةريبــ ــةوةى هاوشــ ــة لــ ــتانين بَييطــ ــرياق و كوردســ ــة عــ لــ
بةر ةنطاربوونــةوةى مــاددة هؤشــبةرةكان بــة ثَيويســتث نــازان  هــيض دةســتةيةكث جــودا و تايبــةت بــؤ اــةم   

كـارى   1965ى سـاَلث  61سـايةكة وةكـو خـؤى كـة هةيـةش ذمـارة        مةبةستة دابندرَيتش بؤيـة ثَيمـان باشـة يا   
بــةردةوامث ثــَث بكرَيــت و هاور اشــ  لةطــةَل بــةر َيزان لــة ليذنــةى ياســايث و دوا بر يــارين بــؤ بــةر َيزتان و    

 .ثةرلةمانث كوردستانةش زؤر سوثاا
 : بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

ر اةو ياسـاية قسـة بكـةنش اـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَى قسـة        زؤر سوثااش اَيستا اةو بةر َيزانةى دةيانةوَى لةسة
زاناش ثةميان عزالـدينش ثـةريهان قـوبالىش كوَيسـتان حممـدش بشـري خليـلش امحـد وةرتـثش          .بكةنش حسن حممدش د

 .حممد سعيدش بالل سلَيمانش تارا اةسعةدىش حاكم رزطارش شلَير حمث الدينش شلَير حممدش  كاك حسن فةرموو
 :مد سورةبةر َيز حسن حم

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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خوَيندنـةوةى بـؤ    02/6/0212اةندامث ثةرلةمان لة ر ؤذى  12ديارة ثر ؤذة ياساى ثَيشنياز كراو لةاليةن 
لة ليذنةى اَيمة ليذنةى كاروبارى تةندروستث و ذينطـةش بـةآلم لةبـةر كـةمث ماوةكـةى اَيمـة        01/6كراش لة 

اـةم ثَيشـنيارى ثرؤذةيـة هـةمان اـةو      / اوة كةمـة اامـادة بكـةينش دووةم   نةمانتوانث ر اثـؤرتث خؤمـان لـةم مـ    
 06/4/0229لـة   911ثرؤذة ياسايةية كة حكومةت لـة خـوىل ثَيشـووى هةَلبـذاردن بـة نووسـراوى ذمـارة        

ثَيشكةش بة ثةرلةمانيان كردووةش لةو خولةدا سـةحبيان كردووةتـةوةش بـَث طومـان مـن واى بـة بـاش دةزا         
ةى كاروبارى تةندروستث و ذينطةشش ديارة درابوو بة ليذنةى اةوقافين نازا  ر ةاـث اـةوان   هةم ر ةاث ليذن

ضيةض لةطةَل اـةوة ثَيويسـتة جـارَيكث تـر اَيمـة ر ةاـث حكومـةتين بـزان  لةسـةر هـةمان ثـرؤذةش كـة اايـا              
دةزا  كـة   سةحبيان كردووة بؤ ديراسةيةش بؤ دةوَلةمةند كردنيةتثض يـان بؤضـيةض بؤيـة مـن واى بـة بـاش      

 .موناقةشة كردن لةسةر اةم ثرؤذةية دواخبرَيت بؤ كاتَيكث ترش زؤر سوثاا
  :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

بــؤ ااطاداريــت اَيمــة لــةو مــاوة درَيــذة كــة حكومــةت ســةحبث كــرد دةنطيــان نــةبووش ذمارةيــةكث ياســايث لــة  
كـة جـوابث بؤمـان نةهاتـةوة حـةقث      مـانط   6اةندامانث ثةرلةمان وةكو ثرؤذةيةك ثَيشكةشيان كـردش دواى  

اةندامانث ثةرلةمانة وةكو ثرؤذةى خؤيـان حيسـابث بـؤ بكـةن و  لـةناو ثةرلـةمان موناقةشـة بكرَيـت و لـة          
لييانةكان دةتوانن بؤ اةوة ثرؤذةيةك كة حكومةت سةحبث كردبيتةوة و ليذنةى ياسايث لةسةرى ر ؤيشـتش  

ووسراوى ر ةمسث داوام لَييان كرد جوابيان نةبووش كة جـواب  ثرؤذةى اةو نامَينَيتش ضونكة من دوو جار بة ن
 .زانا فةرموو.نةبوو بؤية وةكو ثر ؤذةى اةندامانث ثةرلةمان حيسابث بؤ دةكةينش كاك د

 :محة كريم رووفزانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
ياسايث و ليذنـةى نـاوخؤ كـة مـن      بَث طومان اةو تَيبينيانةى كة هةمةش من لةسةر هةردوو ر اثؤرتث ليذنةى

خؤم يةكَيكم لة اةندامانث ليذنةى ياساييش بةآلم هةندَيك تَيبينم هةية لةسةر بريؤكةى ر ةدكردنةوةى اـةم  
ثرؤذة ياسايةش بَث طومان من لةطةَل ر ةدكردنةوةى اةم ثرؤذة ياساية نيمش بةالمةوة طرنطـة كـة دةسـتةيةكث    

اَيمة سةر لةبةياني بامسـان لـة ثـر ؤذة ياسـايةك      دا بة ثَيويستيشث دةزا لةو شَيوةية هةبَيتش لة هةمان كات
ــة          ــدا ب ــةمان كات ــةآلم لةه ــةش ب ــةكي جيهاني ــة دياردةي ــريؤر اةم ــةوةي ت ــةرةنطار بوون ــاي ب ــان ياس ــردش و  ك
ثَيويستيشمان زاني كة اةم ياساية ثةسةند بكةينش بةآلم كةضي دَيينة سةر باا كردنيش ماددة هؤشبةرةكان 

 .كةينة دياردةيةكي جيهاني وكةضي اةو ياسايةش هةية لة عَيراقداش جَيبةجَي ناكرَيتدةي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكايةش كاك زانا ر ةاي صةر ي خؤت بدةش ضؤنت ثَي باشةش وابَلَيش اةوانين اـازادنش يـةكَيك دةَلَيـت تـةاييل     
ش اَيـوة هـةموو هـاور َيي يـةكن واةنـدام ثةرلـةماننش       بَيتش يةكَيكي تر دةَلَيـت ر ةفـز بَيـتش اـةوة زؤر تةبيعيـة     

ر َيزمان بؤ بريور اي هةر هـةموو هةيـةش هةركةسـَيك ر ةاـي خـؤي بـة وازحـي و بةتةفبـيلي ضـؤن دةيـةوَيت           
 .دةيداتش فةرموو
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 :محة كريم رووفزانا . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داماني ثةرلةماني بةر َيز و ليذنة ثةيوةنديـدارةكان كـةوا   من لةطةَل جَيبةجَي كردنيدام وداواكاريشم لة اةن
اـةم ثـر ؤذة ياسـاية لـة     : بةردةوام بـ  لةسـةر طوتوطـؤكردن لـةم ثر ؤذةيـةش لةبـةر ضـةند هؤكارَيـكش يةكـةم         

حاَلةتي ثةسةند كردنيداش هيض جؤرة ر ؤتينياتَيكمـان بـؤ دروسـت ناكـاتش ضـونكة اةطـةر سـةيري نـاوةر ؤكي         
دةستةية بكةينش وةكـو لـة مـاددةي ثَيـنج ايشـارةتي ثـَي دراوةش اـةو دةسـتانة خؤيـان فيعلـي           ثَيكهَيناني اةم 

وجوديان هةيةش سةرؤكي اةجنومةني وةزيران كةسَيك دةست نيشان دةكاتش لةهةمان كاتدا ضةند كةسانَيكي 
ــتش يــاخود اةوانــة كــة لــة وةزارةتــي نــاوخؤداش واتــة اــةو كةســانةي كــة ســوودي      ــَي ثســثؤر  بــانط دةكرَي ان ل

وةردةطريَيــتش لــة شــَيوةيةك لــة شــَيوةكان نابَيتــة هــؤي دروســت كردنــي ر ؤتينيــاتَيكي زؤرش بــةَلكو لةهــةمان  
تةشكيلةدا هةيةش ر ةنطة فةرمانطـة هـةبَيت لـةناو دامـةزراوةكاني حكومةتـدا كـة موختـةص بـن بـةو ايشـةش           

ك لةسةر اةم ثر ؤذةية خؤي ياسايةك ثشتطريي كردنَي: بةآلم اَيمة زياتر بابةتةكة ثوخت دةكةينةوةش دووةم
دةركـراوةش اَيمـة خوازيـارين كـة اـةو ثر ؤذانـة زيـاتر         1905هةية لة عَيراقدا كة جَيبةجَي كـراوةش لةسـاَلي   

مؤركَيك بَيتش لة كوردستانةوة شتةكة ثةسةند بكرَيتش ر ةنطة كؤمةَلَيك طؤر انكاري تر هاتبَيـتش تايبـةت بـة    
دةرضـووةش كؤمـةَلَيك موسـتةجيداتي تـازة      1965دة هؤشـبةرانةش كـة لةسـاَلي    بةرةنطار بوونـةوةي اـةو مـاد   

هةبَيتش االياتي تازة هةبَيت بؤ بةرةنطار بوونةوةش ر ةنطة شتَيكي تةندروست بَيتش اةطـةر اَيمـة لـة ايسـتادا     
كـة اَيمـة   هةوَل بدةينش بة صيغةيةكي نوَي اةم بريؤكةية دابر ذينةوةش لةهةمان كاتدا هيض مانعَيكين نيـةش  

سوود وةربطرين بةوةي كة لة ثر ؤذةكةدا هاتووةش هيض مانعَيك نيـة كـة اَيمـة سـوود وةربطـرين لـةو ثـر ؤذة        
ياسايانةي كة ثَيشرت لة عَيراقدا جَيبةجَي كراونش ياخود لةهةرَيمي كوردستانيشدا ثـةير ةو دةكـرَينش طـرنط    

بـؤ بةدواداضـوون و ضارةسـةر كـردن و قةآلضـؤ      اةوةية اَيمة دةستةيةك ثَيك بهَين ش كة  سـةر ثشـك بَيـت    
كردني اةم كَيشةيةش بؤيـة مـن تةاكيـد دةكةمـةوة لةسـةر ثةسـةند كردنـي اـةم ثر ؤذةيـةو بـةردةوام بـوون            
لةسةر طوتوطؤكردني هيض كاريطةري نابَيت لةسةر تةرشيقش ياخود لةسةر كةم كردنةوةي ر ؤتينياتش بـةَلكو  

كاتداش كاريطةرييةكي زؤر طةورةي دةبَيـت لةسـةر قةآلضـؤكردني اـةم      اةمة هةماهةنط كار دةبَيت لةهةمان
 .جؤرة نةخؤشيانةش ياخود اةم جؤرة تاوان و كارةساتانة لةهةرَيمداش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار ثةميان عزالدينش فةرموو
 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةو      ــي ا ــردن و تــةتبيق كردن ــداماني ثةرلــةمانش لةجَيبــةجَي ك ــان اةن ــا ثةرلــةمان ي بةدَلنياييــةوة مةبةس
قانونةي كـة لـة عَيراقـدا هةيـةش يـاخود دةركردنـي ياسـايةكي تـرش كةتايبـةت بَيـت بـة هـةرَيمي كوردسـتانش              

مـاددة هؤشـبةرةكانة    مةبةسا هةردوو بريؤكةكةش قةدةوة كردني ياخود بةطذدا ضوونةوةي بآلوبوونـةوةي 
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لةهـةرَيمي كوردسـتانداش اينكـاري لـةوة ناكرَيـت كـة مـاددة هؤشـبةرةكان لةسـةر ااسـتَيكي زؤر فـراوان بـآلو             
بووةتـةوة لــة هــةرَيمي كوردســتانداش اةمــةش مةترســيةكي طةورةيــةو هةر ةشــةيةكي طةورةشــة لةســةر هــةم  

بةآلم لَيرةدا دةبَي اَيمة ثَين اةوةي كة قسـة   نةوةكاني داهاتووش هةم اَيستاو هةم ااسايشي هةرَيمةكةمشانش
لةسةر اةوة بكةينش كة اةو ثر ةؤذةية ر ةد بكةينةوة ياخود دةنطي ثَي بدةينش يـاخود تةعـديلي تَيـدا بكـةينش     

دةرضـووةش ضـةندين سـاَلة     1965قسة لةسةر اةوة بكةين اـةو قانونـةي كـة هةيـةش كـة لةعَيراقـدا لةسـاَلي        
رَيمي كوردستانيشدا ايشي ثَي دةكرَيتش تا ضةند بةر اسا بةطذ بآلوبوونةوةي ماددة جَيبةجَي دةبَيتش لةهة

هؤشــبةرةكاندا ضــووةتةوةش تاضــةندين ر َيطــا خؤشــكةر بــووة بــؤ بآلوبوونــةوةي لــةو قانونــةداش اةطــةر هــةر 
قانونـة   يةكَيك لة اَيمـة سـةرداني زيندانـةكاني سـلَيماني و هـةولَير و دهـؤك بكـةينش دةزانـ  كَيشـةي اـةو          

ضةند زؤرةش ضةند مةسةلةي بآلوبوونةوةي ماددة هؤشبةرةكانيشي زياد كردووةش لةبةر اةوة لةو ياسـايةداش  
بؤ منوونة تـةعريوي بازرطـاني كـردووةش بـةآلم ثَيناسـةي بازرطـاني نـةكردووةش بازرطـان كَييـةضش اةوةيـة كـة            

وري تكـراري تَيدايـةش بـةثَيي قـانوني     يةكيار اين لةسةر ماددة هؤشبةرةكان دةكاتش يـان اةوةيـة كـة عنبـ    
تييارةي عَيراقيش كة اةمـة بـؤ خـؤي بةتـةنها اـةم حاَلةتـةش وـةدرَيك و ناحةقيـةكي زؤر طـةورةي دروسـت           

هـةولَيرش  ) كردووةش بَييطة لةوةي لةسايةي اةو قانونةي كة جَيبـةجَي دةبَيـتش لةهـةر سـَي ضاكسـازييةكةي      
نيداش تةحريزو ايستيدرا  ر َيذةيةكي يةكيار زؤر ثَيك دةهَينَيتش كة دا بةتايبةتي لة سلَيما(سلَيمانيش دهؤك

ةوة كـة بـة    0224اةمةش ديسانةوة لة سايةي اةو ياسايةداية كة ر َيطا خؤشكةرة بةتايبةتي لة دواي ساَلي 
بر يــارَيكي سياســي مةســةلةي تةشــييع كردنــي اــةفرادي ااســاين بــؤ اــةوةي كــة حاَلــةتَيك يــان كةيســَيكي    

ات بطرَيتش اةوانة ثلةو ر وتبةيان بـةرز دةبَيتـةوةش اةمـة بةر َيذةيـةكي يـةكيار زؤر لةسـايةي اـةو        موخةدةر
قانونةداش مةسةلةي ايستيدرا  و مةسةلةي تـةحريزي هَيناوةتـة كايـةوةش كـة خـةَلكَيك كـراون بـة بازرطـان         

كَيشـةنش كـة اـةو ياسـاية     بةبَي اةوةي نيةتي بازرطـاني كردنـي هـةبووبَيتش كـة اةمانـة بةر اسـا كؤمـةَلَيك        
دروسا كردوون لة سايةي اةو ياسايةدا لةم هةرَيمةي اَيمةدا ضةندين كةا كـراون بـة بازرطـانش ضـةندين     
خةَلك كة موتةعاتيةش لةطةَل بازرطانةكان بةيةكةوة لةيةك سيندان كة بؤ خؤي هةدةَ قانونةكة نامَينَيتش 

ر ةدعةش نة اةتوان  ايبآلحي ثَي بكةينش لةبـةر اـةوةي    ضونكة هةدةَ عقوبة لةهةر ياسايةكدا ايبآل، و
سينةكان زؤر خراثنش ضاكسازييةكان زؤر خراثنش مةوتةعاتي و بةناو بازرطانةكانين هةمووي بةيةكةوةنش 

كـةا بـةتاواني    12اةوةي كة موتـةعاتين نيـة لةوانـةوة فَيـر اـةبَيتش كةواتـة اةطـةر لةهـةر زيندانَيكـدا          
كةا ر ةنطة تووشي تةعاتي ببَيتش كة اةمانة هـةمووي بـؤ خـؤي اةزمـةو كَيشـةي       122بازرطاني طريابَيتش 

ياســاكةيةش بؤيــة مــن بــةطرنطي اــةزا  ياســايةكي تايبــةت بــة هــةرَيمي كوردســتان هــةبَيتش لةســايةي اــةو    
 بةدواداضوون و ر اثؤرتانةي كة اامادة دةكرَيت بـؤ مةسـةلةي مـاددة هؤشـبةرةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتانداش       

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار ثةريهان قباليش فةرموو
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 :ثةريهان قبالي حممد. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةبعةن منين وةكو دكتؤرةيةك لة ليذنةي تةندروساش ثَيم باشم بوو ليذنةكةمان ر اثؤرتي خؤي هـةبَيتش  
ــوو وةز     ــرت ب ــة باش ــةوةي ك ــةر ا ــةآلم لةب ــة       ب ــةوةي اةم ــةر ا ــتش لةب ــادة ببَي ــرة اام ــتين لَي ــري تةندروس ي

مةسةيةلةيةكي زؤر زؤر طرنطةش ر ةبا هةية بة وةزارةتي تةندروستيةوةش اَيمة وةكو خؤت دةزانيـت مـاددة   
ــاددة          ــةي م ــتش زؤرب ــي بَي ــري ر وةك ــةوادي ت ــان م ــت ي ــن بَي ــَي  هريؤي ــة بَل ــة ك ــةوة ني ــةر ا ــبةرةكان ه هؤش

حةب و اةو شتانةدا هةيـةش كـة اَيسـتا زؤر بـةربآلوة لـة بـازار داش اـةم دةسـتةية كـة          هؤشبةرةكان لة شَيوةي 
دروست دةبَيت طرنطي اةوةي هةية كة تؤ دةستةيةك دروست دةبَيت بؤ مةنع كردنيش هـةروةها بـؤ اـةوةي    

ان  هةتا كة لةو دةرماخنانانةدا مةنع بكرَيت كة هاووآلتي دةتوانَي لَيوةي دةسا بكةوَيتش وةكو خؤمان دةز
اَيستا سةنديكاي ثزيشكان نةيتوانيوة بةوةصوةي دكتؤر لة دةرماخنانةكاندا دةرمان بدات بـة نـةخؤش يـان    
هةر هاووآلتيةك اةتوانَي بةااساني دةسا بكةوَيتش بة ثارةيـةك و بـةنرخَيكي زؤركـةمش هـةروةها اَيمـة لـة       

ماددة هؤشبةرانةن كة بةحةب يان مـةوادي  كوردستاندا موشكيلةي اةوةمان هةية كة اةوانةي قورباني اةو 
تر بَيتش كةقورا ترةش بؤية اةركَيكي زؤر دةكةوَيتة سةر حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتانش لةبـةر اـةوةي تـا      
اَيستا سةنتةرَيكي تايبـةتي نيـةش بـؤ اـةوةي عيالجـي اـةم نةخؤشـانةي تَيـدا بكرَيـتش كـةوابوو  حكومـةتي            

نة يان اةوةتا ماَل ومناَلي اةو زةريبةية بدةن يان اـةوةتا بينَيرَيتـة   كوردستان مةجبور دةبَيت اةم نةخؤشا
دةرةوة لةسةر حسابي حكومةتي هةرَيمش خؤمشان دةزان  كة اةو نةوعة كةسانة ثَيويستيان بةوة هةية كة 
سةنتةرَيك هةبَيت لةوآلتي خؤيداش لة نـاو كةسـوكاري خؤيـدا ضارةسـةريان بكـاتش بؤيـة بـةوة دةتـوان  كـة          

مانة فيعلةن بةرةو ضاكبوونةوةيان بـةرينش ببَيـت بـة هاووآلتيـةكي بـاش و نـةجاتي ببَيـت لـة ااسـةواري          اة
ــة           ــت ل ــةردةوام بَي ــاية ب ــر ؤذة ياس ــةم ث ــا دةزا  ا ــة ثَيويس ــةوة زؤر زؤر ب ــةر ا ــبةرةكانش لةب ــاددة هؤش م

بَيتش لةطـةَل وةزارةتـي   ليذنةكانداش هةروةها اَيمة وةكو حكومةتي هةرَيم خؤمان بؤ خؤمان ياسـايةكمان هـة  
تةندروسا دانيشتين ترمان هةبَيتش لةطةَل وةزارةتي ناوخؤشش اةم دةستةيةش دروست ببَيـتش بـؤ اـةوةي    

ــةروة     ــتش ه ــة بكرَي ــةي اةم ــاش موكافةح ــَيوةيةكي ب ــة ش ــوان  ب ــةبن   بت ــةش ن ــت اةوان ــين بكرَي ها عيالج
 .بةقورباني و عيال  بكرَين لة زيندانيةكانداش وةكو ثةميان خان ايشارةتي ثَيداش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كوَيستان خانش فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هاور َيم دكتؤر زاناو ثةميان خان و دكتؤرة ثةريهانش من يـةك ايزافـةم هةيـةش    لةطةَل ثشتطرييم بؤ قسةكاني 

اــةوين اةوةيــةش اةطــةر اةمشــةو ديقــةتتان دابَيــتش لةهــةموو كةناَلــةكاني ر اطةياندنــةوةش كؤمــةَلَيك اامــار    
ي مـاددة  خوَيندرايةوة كة لة دامودةزطا ر ةمسيةكاني حكومةتةوة وةرطريابوونش كة لةر ؤذي بةرةنطاربوونـةوة 
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هؤشبةرةكان لةجيهاندا خرانة ر ووش بةر اسا اـةو اامارانـة مةترسـيداربوونش لـةر ووي اـةو ذمـارة زؤري كـة        
خــةَلك طــرياون اَيســتا لةزيندانةكانــدانش اــةو ر َيــذة زؤرةي كــة طــرياوة لــةو ماددانــةي كــة ســوتَيندراونش اــةو  

ة ثَيمـان وايـةش وةك هاور َييـا  ايشـارةتيان     تةمةنةشي كة ماددةكة بةكار اةهَيننش كة هـةمووي طةجنـةش بؤيـ   
ثَيداش اةم ياساية نةيتوانيوة بـة تـةواوةتي ضارةسـةري اـةم مةسـةلةية بكـاتش بؤيـة ثشـتطريي هاور َييـةكا           
دةكةمش لةوةي كة ثَيويستة اةم ياساية دةربضوَيندرَيتش دةستةيةكين هةبَيتش بؤ اـةوةي كـة اـةم دةسـتةية     

اةم مةسةلةية بكاتش زؤر ااسايشـة كـة ياسـايةك لـة عَيـراق هـةبَيت لـة هـةرَيمين         بتوانَي بةدواداضوون بؤ 
ــريؤر           ــةوةي ت ــةرةنطار بوون ــاي ب ــؤن ياس ــةروةك ض ــداوين ه ــاي ثَي ــتورين ر َيط ــةوة دةس ــونكة ا ــةبَيتش ض ه
لةثةرلةماني عَيراق دةرضووش اَيمةش ياسايةكمان هةيةش لةطةَل اةوةي كة ياساكةي عَيراق زؤر تونـدترة لـة   

ــذ كــردةوةش بؤيــة زؤر ااســايية كــة اَيمــة      يا ســاكةي اَيمــةش بــةآلم اَيمــة ياســايةكمان اــةمر ؤ بــؤ خؤمــان درَي
دةستورين ر َيطاي ثَيداوينش ياسايةكي تايبـة ان هـةبَيتش بـؤ اـةم مةسـةلةية كـة بةر اسـا خةتـةرَيكي زؤر         

 .طةورةيةش لة تريؤر زؤر خةتةر ترة بؤ سةر نةوةكاني اَيمةش زؤر سوثاا
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .سوثااش ر َيزدار دكتؤر بةشريش فةرموو
 :بشري خليل تؤفيق. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طومان لـةوةدا نيـة كـة مـاددة هؤشـبةرةكان خةتةرناكيـةكي زؤر طـةورة لةسـةر كؤمـةَلطا دروسـت دةكـاتش ض            

لةاليـةني اـابووري و ااينيشـةوةش بـةآلم اَيمـة       لةاليةني كؤمةآليةتيـةوة ض لةاليـةني ااسايشـي نةتـةوةييش ض    
اةمر ؤكــة لةبــةردةم ثــر ؤذة ياســايةك  اــةم ثــر ؤذة ياســايةش ياســايةكي عَيراقــي فيــدر الين هةيــةش بــة            

ش اَيمة بؤ اةوةي بزان  كة اـاخؤ اـةو ثـر ؤذة ياسـاية ضـي زيـاد كـردووةش لةسـةر         1965ي ساَلي (61)ذمارة
وة تـاكو اَيسـتا   1965دانـاوة كـة اَيسـتا لـة      يكردؤتـةوةش يـان ض شـتَيكي وا    ياسا اةصَليةكةش يان ضي لَي كةم

اَيمة ثَيويستيمان ثَيي هةبووةش كةواتة دةبَيتة موجب بؤ داناني اةم ياسايةش لةاليةكي تريشةوةش اةم ثـر ؤذة  
ةبــةر ياســاية ديســان ااراســتةي ليذنــةي اَيمــةش كراوةتــةوةش ليذنــةي اــةوقاف و كاروبــاري اــايينش اَيمــةش ل

اةوةي تا اَيستا ماوةمان نةبووة ديراسةتي بكةينش بؤية منين داوا دةكةم كةوا طوتوطـؤ كـردن لةسـةر اـةم     
ثر ؤذة ياساية دواخبرَيت بؤ كاتَيكي ديكة تا اَيمةش ر اثؤرتي خؤمان اامادة بكةينش لةبةر اةوةي مةسـةلةكة  

 .مةسةلةيةكي طرنطةو مةسةلةيةكي حةساسةش زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .سوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار اةمحةد وةرتيش فةرموو
 :امحد ابراهيم علي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ديارة هةر ياسايةك كة دةردةضَيت بَيطومان اةبَي ثَيويست بـووني اـةو ياسـاية لـة اـةرزي واقيـع لةبةرضـاو        
رةكانش بةر اسا وةكو هاوكـارا  ااماذةيـان ثَيـداش طرنطيـةكي     بطريَيتش ديارة مةسةلةيةكي وةكو ماددة هؤشبة

تايبـةتي هةيــة اـةمر ؤ لةهــةموو جيهانــداش لةبـةر ثَيويســا اـةم مةســةلةيةو بــووني ياسـايةك لــةو بــارةوةش      
حكومــةت اــةو ياســايةي ثَيشــكةش كــردووةش ثاشــان لةاليــةن ضــةند اةنــدامَيكي ثةرلةمانــةوة جــارَيكي تــر    

اةطةر كةموكور ي هةبَي اةمـة ر اي منـةو لـة ليذنـةي     : اةمة خاَلي يةكةمش خاَلي دووةمثَيشكةش كراوةتةوةش 
ياساين اةم ياسـاية ر ةد نةكرَيتـةوة بةر اسـاش ضـونكة اةطـةر كـةمووكور  هةيـة لـةناو ياسـاكةداش بةتايبـةت           

ياسـاكةدا ثـر    اةطةر هيض ماددةيةكي سـزايي تَيـدا نيـةش اـةكرَيت لـةكاتي طوتوطؤكردنـدا اـةم بؤشـاييانة لـة          
بكرَينــةوةش ســَييةم اةطــةر بــووني دةســتةيةك بـــارطراني دروســت اــةكات لــة هــةرَيمي كوردســتانش اايـــا           
مةســةلةيةكي طرنطــي وةكــو مــاددة هؤشــبةرةكان كــةوا خةريكــة هةر ةشــة لةكوردســتان دةكــات و الوةكامنــان  

ةيـةنن كـة هةر ةشـةيةكي جـدي     ااَلودة دةبن بـة مـاددة هؤشـبةرةكانةوةش ر اثؤرتـةكانين بةر اسـا اـةوة دةط      
هةيـة لةســةر الوةكامنـان و طةجنــةكامنانش لــةو ديـو ســنوورةوة اـةو مةوادانــة دينــة نـاو كوردســتانةوة لــةناو      
زيندانةكاندا ر اثؤرتةكان كة بآلو دةبنةوة لة هؤكارةكاني ر اطةياندنش اةمة بةكارهَينان و بازرطاني كردن بـة  

ت و هةر ةشة لةسةر تَيكداني شريازةي خَيزانين لةكوردستان دروست ماددة هؤشبةرةكان خةريكة زياد دةبَي
دةكاتش اايا اةمة اةوة ناخوازَي كةياسايةكي تايبـةت لـة هةرَيمـدا هـةبَيت و دةسـتةيةكي تايبـةتي بـؤ ثَيـك         
بَيــتش ثــَيم وايــة اةمــة اــةوة هةَلــدةطرَيت كــة هــةم ياســايةكي هــةبَيتش بةقــةد ذينطــةو مــاَ مــرؤظين اــةو 

هةيةش كةوا بايةخي ثَيبدرَيت و دةستةيةكي بؤ ثَيك بَيتش اةطةر مةسةلةكة دةستةكةية دةكرَيـت  طرنطيةي 
ــان         ــردن يـ ــؤ كـ ــؤ قةآلضـ ــةتن بـ ــة تايبـ ــةي كـ ــةو فةرمانطانـ ــؤ اـ ــةبَيت بـ ــةتي هـ ــةكي تايبـ بةر َيوةبةرايةتيـ

ؤي بكرَيـت يـان   بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبةركانش بؤية ثَيم باشة اةو ياساية ر ةد نةكرَيتةوة يان طوتوط
دواخبرَيت بؤ ماوةيةكي ترش بؤ اةوةي لة هـةرَيمي كوردسـتان ياسـايةكي تايبـة ان هـةبَيت كـة بـةثَيي اـةم         
واقيعةي اَيستاو اةو طؤر انكارييانةي كة هاتوون بةسةر اةو مةسةالنةي كةثةيوةندن بة ماددة هؤشبةرةكان 

رَيمي كوردستاندا ياسـايةكي تايبـةتي هـةبَيتش زؤر    بةتايبةت لة كوردستانش لة ضوارضَيوةي تايبة ةندي هة
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار محة سةعيدش فةرموو
 :بةر َيز محة سعيد محة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةش لةبـةر  منين دةنطي خؤم دةخةمة ثاَل دةنطي اةو بةر َيزانةي كة دةَلَين اةم ثر ؤذة ياساية ر ةد نةكرَيتـةو 

اةم هؤيانةش مةترسي ماددة هؤشبةرةكان ديـارو ااشـكرايةش لـةر ووي سياسـيش لـةر ووي كؤمةآليـةتيش لـةر ووي        
اابووريش لةر ووي تةندروساش كةنةخؤشي ترسـناكي لـَي دةكةوَيتـةوةش هـةروةها خةتـةرَيكي طـةورةي هةيـة        

يةكي زانسـا ديراسـةي ترسـناكيةكان و    لةسةر ساماني مرؤيي وآلتةكةمانش اةطةر بـَي  بـةقوَلي و بةشـَيوة   
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خةتةرييةكاني ماددة هؤشبةرةكان بكةين لـة هـةموو ر وويةكـةوة بةر اسـا ضـةندةها توَيذينـةوةي دةوَيـتش        
اامارةكــانين اامــاذة بــةوة دةكــةن كةبآلوبوونــةوةي اــةم ماددةيــةو بازرطــاني كــردن ثَيــوةيش بةشــَيوةيةكي   

بةر اســا اــةو اةســباب و موبةر ير اتانــةي كــة باســي ر ةد كردنــةوةي  بــةربآلو ديــارة لــةناو كؤمةَلطاكةمانــداش 
وشة بة وشة وةآلمي بدةينةوةش اـةوةش بةر اسـا موبـةر ير      شدةكةنش ثَيم واية الوازنش دةتوان  خاَلش بةخاَل

ة نية كة بووني ياسايةك لة عَيراق مانع بَيت لةسةر بووني اةم ثر ؤذة ياساية لةهـةرَيمي كوردسـتانش ضـونك   
ــةش         ــتةي ذينط ــرؤظش دةس ــاَ م ــتةي م ــو دةس ــةش وةك ــراق هةي ــة عَي ــر ل ــتةي ت ــةندةها دةس ــاو ض ــةندةها ياس ض
كؤميسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكان و ضةندةهاي ترش كةضي اَيمة لةهةرَيمي كوردستان ثر ؤذة ياساو دةسـتةي  

ــةو        ــةبَيتش ا ــةم ه ــادو ك ــان زي ــةزات ي ــة موالح ــة ك ــةوة ني ــانعي ا ــةش م ــَي ش اةم ــؤ دادةن ــان  ب ــةش ي ة تةبيعي
هةربؤشــاييةك هــةبَيت اَيمــة ثــر ي بكةينــةوةو موالحــةزةي لةســةر بــدةينش بــاا لــة مةبــدةاي تةرشــيق و   
تـةزةخومي ايــداري دةكرَيـتش بةر اســا ضــةندةها موديريـاتش ضــةندةها وةكيــل وةزارةت هـةبووة كــة اَيمــة     

اةوةدام كة طوتوطؤي لةسةر بكرَيتش  بامسان كردووة تةرشيق بكرَيتش كةضي دانراوةش من بؤية دةَلَيم لةطةَل
اةطةر موالحةزةو كةموكور ي هةيةش تَيبيين بَلَين لةسةريش بةآلم بووني ياساكةش بووني دةستةكة بة زةروور 
دةزا  بؤ كؤمةَلطايةكي وةكو كؤمةَلطاي اَيمةش كة لـة نَيـوان اـةو دةوَلةتانـةدا هةيـة و كاريطـةري سياسيشـي        

 .ش سوثاادةبَيت لةسةر وآلتةكةمان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار بيالل سلَيمانش فةرموو
 (:بيالل)بةر َيز امحد سلَيمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ماددة هؤشبةرةكان دياردةيةكي جيهانيـةش بـةآلم لةهـةمان كاتيشـدا اَيمـة دةبـَي بـزان  بةر اسـا لـةم          

ةم دياردةيـة ر ووي لـةوآلتي اَيمـةش كـردووةش بؤتـة خةتـةرو ترسـناكيةك لةسـةر         ضةند ساَلةي ر ابردوودا اـ 
وآلتةكةمان و لةسةر ااسايشي نيشتمانيمان بةر اساش اةطةر باا لة كةموكورتي لة ياساكةدا بكةينش منـين  

ثر ؤذةيـة  ثَيم وايةش بةَلَي كةموكورتي زؤري تَيدايةش بـةآلم اةمـة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان ثر ؤذةيـةش مـادام        
قابيلي دةستكارييةش اةبواية ليذنـةكان لـةباتي اـةوةي ر ةديـان بكردايةتـةوة ثَيشـنيارو تَيبينيـةكاني خؤيـان         
ــاككردنيان       ــنياري ض ــةم ثَيش ــةعين ه ــةش ي ــيان بكرداي ــنياري ر ةد بوونةوةكةش ــرين ثَيش ــةش دوات ــةر بداي لةس

وويان ر ةد بكردايةتةوةو هيض ثَيشنيارَيكيان لةثَيشدا بكردايةش هةم ر ةد كردنةوةشش نةك هةر لةر َيطاوة هةم
لةسةر نةنووسيايةش بةوة ضارةسةر دةكرَيت وةكو ضؤن هةموو ثر ؤذة ياساكاني تر كة لةاليـةن حكومةتـةوة   
هاتووةش هـةمووي تَيبـيين لةسـةر هـةبووةو دوايـن لَيـرة ضارةسـةر كـراوةش لـة ليذنـةكان موناقةشـة كـراوةش             

ضارةســةر كــراوةش اــةوةش بةهــةمان شــَيوةش اــةم ثــر ؤذة ياســاية ثَيشــرت لــة    دوايــن لــةناو هــؤَلي ثةرلــةمان  
حكومةتةوة هاتووةش كةواتة دةليلة لةسةر اةوةي كة حكومةت اةمة بـة طـرنط دةزانـَيش اةطـةر سةحبيشـي      
كردؤتةوةش لةبةر اةوة نةبووة كة ثَيويست نيةش حكومةت هةموو ثر ؤذة ياساكاني كـة هـاتووة بـؤ ثةرلـةمان     
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نــةي ثَينيــةمش دواتــر لةكابينــةي شةشــةم هــةمووي ســةحب كردؤتــةوةش كةواتــة نابَيتــة دةليــل كــة    لــة كابي
ساَل بةر  45طةر انةوةو سةحب كردنةوة لةبةر اةوة بووبَيت كة اةم ثر ؤذةية ثَيويست نةبَيتش ياسايةك كة 

سـاَل   12تا دةتـوا  بَلـَيم   ساَل ثَين اَيس 45لة اَيستا دةرضووبَيت بؤ عَيراقش لةطةَل اةمر ؤدا زؤري فةرقةش 
ي خـةَلك نةيـدةزاني مـةوادي تريـاك و هَيـرؤين اةوانـة ضـ ش        % 99ثَين اَيستا لة كوردستاني اَيمـةدا لـة   

اَيستا خةَلك وردة وردة فَير بووةش كةواتة وةزعي ياساكة لـةو كاتـةداش لةطـةَل اَيسـتادا فـةرقي زؤر زؤر تـرةش       
اةو سةردةمة دابنَيردرَيتش تايبةتين بَيـت بـة هـةرَيمي كوردسـتانش     بؤية ثَيويست دةكات ياسايةكي تازة بؤ 

ضونكة ياسايةكي تايبةت لةعَيراق فةرقي هةية و شَيوازي جَيبةجَي كردنةكةشي هةر فةرقي هةيـة لةطـةَل   
هةرَيمي كوردستانش بؤيـة ثَيويسـتة لةهـةرَيمي كوردسـتان ياسـايةكي لـةو شـَيوةيةمان هـةبَيتش طرنطـي اـةو           

ةر اسا لةوةداية كة ااسايشي نةتةوةييمان دةثارَيزَيتش دووريشمان دةخاتةوة لةو هةموو كَيشـةو  ياسايةش ب
طرفتانةي كة هةيةش هةروةها دروست كردني دةزطايـةكين وةكـو هـةردوو ليذنـةي بـةر َيز باسـيان كـردش كـة         

اـةوة قورسـايي بَيـتش    قورسايي هةبَيت لةسةر حكومةت و لةسةر دارايي هةرَيم بةر اسا من ثَيم وانيـة كـة   
ضونكة لةوة طرنطرت اَيمة ضيمان هةيةش يةعين ضيمان هةية لـةوةي كةبـةرةنطار بوونـةوةي موخـةديرات و     
ــة          ــةوةي ك ــايي ا ــة قورس ــةكين نابَيت ــةند دةزطاي ــةك و ض ــة دةزطاي ــَيم واي ــةوةش ث ــةدير ببين ــةوادي موخ م

 .طرنطيةكةي لةوة زياترة اَيمة باسي دةكةينش زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .سوثااش ر ةَيزدار تارا اةسعةديش فةرموو
 :بةر َيز تارا حتس  ياس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسا من كة دَيم تةماشاي اةم ياساية دةكةم  كة اَيستا دانراوة بةناوي دةستةيةك كـة دروسـت بكرَيـتش    

ردة نيـةش بـةَلكو وةكـو حاَلـةت هةيـةش مـةوجودةو       بةرامبةر اةوةي كـة مـن ديسـان دةيَلـَيم لَيـرةدا وةكـو ديـا       
ناتوان  اينكاري بكةينش بةآلم اةوةي اَيمة لةسةرمانة بيكةينش اةوةية كةضؤن وابكةين اةم طةجنانة دوور 
خبةينةوة لةو مةترسيةي كةضاوةر وانيان دةكاتش  كةدَي  تةماشا دةكةين لة هةردوو قانونةكةي كة لةساَلي 

اسا دووري ساَل بؤ دروسـت بـووني قـانون شـةرت نيـة اـةوة ايكسـثايةر بـووني قـانون          هاتووةش بةر  1965
 11ثيشان بداتش كة دَيم تةماشـاي اـةو قانونـة دةكـةم بر طـة بـة بر طـة تةماشـا دةكـةم ر اسـتة اةمـةيان لـة             

و بر طةيـة كـة هـاتووة وةكـو دةسـتةش زؤر زؤر بـة وردي تـرو شـامل تـر لـةنا           19بر طةيةو اـةوةي تريـان لـة    
قانونةكةدا باسي هةموو شت دةكاتش يةكَيك لةو شتانةي كة زؤر زؤر طرنطةش جؤري موخةدير خؤي ضـيةضش  
ضةند جؤرمان هةيةضش ضةند شَيوة لةو طيايانةمان هةيـةضش هـةمووي بـة نـاوةوةو بةهـةموو شـتَيكةوة دَيـت        

ساي بؤ داناوةش بةثَيي قانون ضـي  ثيشاني دةداتش لَيرةدا دَي  تةماشا دةكةين ثَيشَيل كردني هةر بابةتَيك يا
بؤ دةكاتش لةم دةستةيةدا من بةر اسا هاور ام لةطةَل ليذنةي ياساييش كة دانةنراوة ض جؤرة سزايةك بؤ اةم 
شتانة دابندرَيتش بـةآلم اةمـةش بـةوة نابر َيـت كـة اَيمـة لـةدوار ؤذش اةطـةر بَيـت و ثر ؤذةيـةك بَيـتش تَييـدا             
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تايبةتش اةطةر هةبَيت لةناو ياساكةدا نةبَيتش اةوةش بـةر اي مـن وةكـو مـاَ      هةبَيت هةموار كردني شتَيكي
مرؤظ اةبينم اليةني قورباني لةطةَل اةو كةسةي كة تييارةتي ثَي دةكاتش لةطةَل اةوةي كة بوةتة قوربـاني  

ؤذانَيك كـة  االَيرةدا زؤر بة زةقي لةناو ياساكةدا ضارةسةري بؤ نـةكراوةش دةكـرَي وةكـو هـةمواركردنَيك لـةر      
ببيندرَيت يان شتَيكي بؤ ايزافة بكرَيت وةكو مويةقَيك بؤ اةو ياسايةش بؤية من بةا لـةوةدا دةبيـنم كـة    
ثَيشَيلي لةناو ياساكة بةشَيوةيةكي عام من وةكو ياسا تةماشاي دةكةمش بـةآلم اةطـةر وةكـو اـةوةي كـة اَيمـة       

ةموو توندوتيذييــةك  بةر اســاش اــةم تونــدو ر ؤذانــة وةكــو حكومــةتي كوردســتان تةماشــا دةكــةينش دذي هــ
مـانطش بـةآلم ر ؤذانـة     06تيذييةي كة بة ماددةي هؤشبةر دةكرَيتش اةطةر لةر ؤذَيكـدا يـادي دةكةينـةوة لـة     

ــزان  كــة ثــةروةردة يةكــةم شــتةش بــؤ اــةوةي طةجنةكــةي واي لَيبَيــت كــة بضــَيت بــؤ      دذي توندوتيــذي خَي
ي ثةروةردةوةضش ضي بكةين لةناو سـينةكانضش كـة اَيمـة تَيكـةَلي مـاددةي      موخةدةرش اَيمة ضي بكةين لةر َيطا

هؤشبةر لةطةَل اةو كةسانةي كـة لَيـرةدا ضـةند هاوكـارَيكم باسـيان كـردش اةوانـةي كـة ثَيكـةوةن لةيـةكرتي           
نةبنش اةوانة لةر َيطاي هؤشيار كردنةوة دةكرَيـتش لـةر َيطاي سـةنتةراتي تايبـةت هـةروةها هؤشـيار كردنـةوة        
دةكرَيتش شةرت نية بَي  قانونَيك و شَيوةيةكي تري نـوَي بَيـن  بيخةينـة سـةر اـةو قانونـةي كـة هـةموو         
شتَيكي تَيدا باا كـردووةش ياسـاييةكان زؤر زيـاترين اـةوة زؤر بـةوردي و بـة تةفبـيلي شـيان كردؤتـةوةش          

ــرين كــة      ــة بط ــا تةواوةك ــرمش ر َيط ــايي بط ــة الي ياس ــةمان ر ام هةيــةش ك ــةر ه ــين ه ــةين   من ــة وا بك ــؤن اَيم ض
كةمكردنةوةي اةم دياردةية لةناو كوردستاندا كة بةهيواين بةهؤشـيار كردنـةوة بَيـتش بـةزانيين جؤرةكـانش      
ضونكة لة اليةن عةقارةوةو لةاليةن جؤري اةو حةبانةي كة هةيـةو وةرطـرتين زؤر جـار هةيـة كـة اةبَيتـة       

وسـتيةوة دةخرَيتـة موخـةدةرو دةخرَيتـة دةرمانـةوة      قوربانيش نازانَيت شَيوةكةي ضيةضش اةمة لـةالي تةندر 
هةرضـةندة شــتَيكي تةبيعيــةش بــةآلم لـةم ياســاية هــةمووي بــاا دةكــاتش حـةتا ســزاكاني بــؤ دانــاوةش هــةموو    
شتةكاني داناوةش هيض ثَيويسا بة شتَيكي زؤر نوَي بوونـةوة نيـةضش اَيمـة دابنيشـ  جـارَيكي تـر ياسـايةكي        

تةنها اةو خاَلة نةبَيت كة ااماذةم ثَيكردش اةوين جياوازي كردني قوربـاني و اـةو    سةر لةنوَيي بؤ دابنَي ش
 .كةسةي كة تييارةتي ثَيوة دةكاتش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار حاكم ر زطارش فةرموو
 :بةر َيز رزطار حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تاوانَيكي تايبة ةندةش هةر بؤية قانونَيكيشـي بـؤ دةرضـووةش اـةم ياسـاية ض لـة        بَيطومان تاواني موخةدةرات

ش ض لة ضلةكان بةشَيوةي جيا جيـاش مةوعالـةجاتي بـؤ دانـراوةش تـا اـةخريةن لـة ياسـاي         1951ش ض لة 1965
ــاَلي  ــة        1965س ــة اَيم ــا دةزا  ك ــدا بةثَيويس ــة مةحاكم ــؤم ل ــةي خ ــةثَيي تةجروب ــن ب ــةوةش م دا كؤبووةت

ةكمان هةبَيتش بؤ دامةزراوةيـةكي زانسـا بـؤ مةسـئةلةي موخـةدةراتش هـةم تاقيطةيـةكي تَيـدا بَيـتش          ياساي
اــةبيين اــةوةي كــة عيالقــةي بــة ياســاكةوة هةيــةش بةتــةنها عقوبةيــةك نيــةضش بــةَلكو اةتطةر َينَيتــةوة بــة     
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يـةقي قـانوني   جةدوةلش جةدوةلةكةش ثةيوةندي هةية بـة كؤمـةَلَيك مـةوادةوةش جـةدوةلي يةكـةمش كـة مو      
ــةش  ــار      12موخةدةرات ــوارةمش زؤرج ــَييةم و ض ــةدوةلي س ــةدوةلي دووةم و ج ــيالتيةوةش ج ــة تةفب ــة ب ماددةي

ناعةدالةتي لة مةحكةمةكاني اَيمةدا اةبَيتش لةبةر اـةوةي تةشخيبـي حاَلةتةكـة نـازانن ضـيةضش نيسـبةتي       
ر اَيمـة ناضـار دةبـووينش دةمـان نـارد بـؤ       هةيةش اةو ر َيذةية اةو نةوعيةتةش اايا موتةتابيقـة يـان نـاش زؤرجـا    

كوليةي علومش بؤ زانكؤش لةوَي دةستةيةك بةدزييةوة لةترسان لةبةراةوةي كة كةشو نةبنش اةو تـةقريرةي  
كةبؤمان دةهاتةوةش تةقريرةكان دةقيق نةبوونش جارَيكي تر تةاكيدت لـَي دةكـردةوة بةنـةوعَيكي تـرش بؤيـة      

بةياساي بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبةرةكانش من لةطـةَل اـةوةدا نـيم    بة بؤضووني منش اةمة نةك ببَيت 
بـةم شـَيوةية بَيــتش بـةَلكو لةطـةَل اــةوةدام كـة ياسـايةك بَيــت بـؤ دامةزرانـدني دامةزراوةيــةكي زانسـا بــؤ          
مةسةلةي ماددة هؤشبةرةكانش هةم لةر ووي عيقابي و عةدالةتةوةش اةو بر يارانةي اةوان ايعتيمادي تـةواوي  
بكرَيتة سةر لةدادطاكانش هةم اليةني موعالةجةش بطرَيتة خؤيش ضونكة قانونةكة خؤي اـةوةي تريـان هـي    

ش مةسةلة عيقابيةكاني تَيدا موعالةجة كراوةش بةآلم اةو اليةنةي نوقسانة اَيمـةش لـة هـةرَيمش    1965ساَلي 
اــةو دامــةزراوة زانســتيةش  اــةو موشــكيلةيةمان هةيــة لــة مةحاكمةكانــداش ثَيويســتمان هةيــة بةياســايةك بــؤ 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار شلَير حمي الدينش فةرموو
 :بةر َيز شلَير حمي الدين صا،

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــاَلي   ــةر    1965ســةبارةت بــةو ياســايةي س ــك وثَيكــةش كــة هــةموو اليــةنَيك ه ــر و ر َي ش ياســايةكة زؤر ضــر  وث

لةو بابةتةش عيالجَيكي بؤ داناوةش بةآلم لةطةَل اةوةشدا لةكوردستان ر ؤذ بةر ؤذش اةوانةي كـة   سةرهةَلدانَيك
اةو ماددةية بةكار دةهَينن لةزياد بووندانش بؤية من هاور ام لةطةَل هاوكـارا  لَيـرةدا بةتايبـةتي تـارا خـانش      

ثـر ةش بـةآلم بابةتـةكاني زيـاتر بـاا لـة       ااماذةي بةهةندَي شتداش اةم ياساية ر استة زؤر زؤر ياسايةكي ضـر و  
اةوة باسي عيقاب دةكاتش لَيرةدا اَيمة ثَيويستيمان بة هةندَيك دةوَلةمةنـد كردنـي اـةو ياسـاية     ( يعاقب ب)

هةيةش اةطةر دةزطايةك يان دةستةيةك هةبَيت بـؤ لَيكؤَلينـةوة لـةو بابةتـةش هؤكـاري اـةوة ضـيةضش كـة اـةو          
ان دةكةنش اامارَيك هةبَيتش بزان  اةو كةسانة كَينضش كة اةو ماددةية بةكار كةسانة ر وو لةماددة هؤشبةرةك

دةهَينن و لةض عومرَيكنضش يةعين زؤر ثَيويستيمان بةاامار هةيةش ثَيويسـتيمان بـة زانيـاري زيـاتر هةيـة تـا       
ةكردووة بتوان  عيالجَيـك بـؤ اـةوة بدؤزينـةوةش ضـونكة اـةو ياسـاية بةر اسـا بنـرب ي اـةو ديارةدةيـةي نـ            

كـة مـاددة هؤشـبةرةكان لـةناو      0226 – 0225لةكوردستان تا اَيستاش من منوونةيةك دةهَينمـةوة لةسـاَلي   
ســاَلي تووشـي بـةكارهَيناني اــةو    11سـاَلي تـا    13طـةجناني زاخـؤو دهــؤك سـةري هةَلـداوةش زؤر لةتةمــةني     

ــة ببــ  ــة    وماددةي ــوونش ب ــةرزةكار ب ــةنيان ه ــيكؤت ش تةم ــاددةي س ــاترين م ــردو  ونش زي ــةمان ك ــة ديراس آلم ك
لَيكؤَلينةوةمان كـردش اةوانـة هـةموويان اةوانـة بـوون كـة لـةدةرةوةي خوَينـدننش واتـة وازيـان لـة خوَينـدن             
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هَيناوةش لةطةَل اةوانةي كة كةوتوونةتة بازنـةي كـار كـردنش لةبـةر اـةوةي بـاري اابووريـان زؤر زؤر خـراث         
بازرطانيـان دةكـرد لةسـةر سـنوورةكانش لةطـةَل خـةَلكاني        بووش بةهؤي اةوةوة ر وويـان لـة ايشـوكار كردبـووش    

خراث تَيكةَل ببوون و تووشي اةوة بوون كةماددةي سيكؤت  بـةكار بهَيـننش ضـونكة ماددةيـةكي هةرزانـةو      
هؤشبةريشةش بؤية اَيمة ثَيويستيمان بةاليةنَيك هةية كة اةو لَيكؤَلينةوةو اامارو هؤكارانة بكاتش بؤ اةوةي 

زياتر دةوَلةمةند ببَيتش سةبارةت بـةوةي كـة لَيـرةدا ثَيشـنيار كـراوةش كـة وةزارةتـي اـةوقاف لـة           اةو ياساية
كةناَل و ميدياكانـةوة خـةَلك هؤشـيار بكاتـةوةش اَيمـة ثَيويسـتيمان بـة هؤشـيارييةكي زؤر هةيـة نـةك هـةر            

ة بةتـةنها ثةيوةنـدي بـة    وةزارةتي اةوقافش بةَلكو بةتةنها ايشي وةزارةتي اةوقاف نية بةتةنهاش ضونكة اةو
ــاري     ااينـــةوة نيـــةش بةكؤمةآليةتيـــةوة هةيـــةش اـــةوة ايشـــي وةزارةتـــي ثةروةردةيـــةش وةزارةتـــي كاروكاروبـ
كؤمةآليةتية كة هؤشيارييةكي زؤر بآلو بكةنةوة لة قوتاخبانةكان و كةناَل و ميدياكانةوةش بؤ اةوةي خـةَلك  

دةيةكةضش بؤية من ثَيشنيار دةكةم اةو ياساية لةطةَل اةو تَيبطات لةو ماددةية كة ضيةضش ترسناكي هةتا ض ر ا
هــةموو ر َيكــو ثَيكيــةيش بــةآلم دةوَلةمةنــد بكرَيــت بــة هةنــدَي لَيكؤَلينــةوةو هؤشــيار كردنــةوةي كؤمــةَل و    

 .بةااماري ر َيكوثَيكش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش شلَير حممدش فةرموو
 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
بةر اسا من دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي دةكةمش ضونكة اـةو ياسـايةي كـة لةبةوـداد دةرضـووةش بةر اسـا       

كـة   14ياسايةكة زؤر بةوردي ضوةتة تةفاصـيلي هةموويـةوةش بـةآلم لةبـةر اـةوةي كـة زؤر كؤنـةش مـاددةي         
عوملةي كؤنةش لةبةر اةوة اةطةر شـتَيك بكـةين   تةماشاي عقوباتةكةي دةكةيتش تةماشا دةكةي هةمووي بة 

وةك ضؤن هةموو جار اَيمة اةَلَي  بؤ عَيـراق الي اةبـةين و اةيكـةين بـة هـةرَيمش اـةو وةختـة موراعـاتي         
عوملةكةش دةكةينش ضونكة اةطةر اةو ياساية تةتبيق بكةين اةو كةسةي كة عقوبةي اةو تاوانبـارة دةدات  

 .اينيا اةشغالي شاقةي مواةبةدةش وابزا  لة عَيراقدا نةماوةش ايرت سوثاابة ض ثارةيةك عقوبةي دةداتش 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ليذنةي ياسايي تكاية ر ةايتانش كاك شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةراتش زاهريةيـةكي مةترسـي دارةش بـةآلم شـوكر بؤخـوا      بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش ديارة زاهريةي موخـةد 

اةو ايحبااياتانةي كة اَيمة وةرمان طرتووةش بةو شَيوةية نية كة هةندَي لة بةر َيزان اةنـداماني ثةرلـةمان   
ذمارةي حـوكم دراوان تـا   ( سلَيمانيش هةولَيرش دهؤك) بؤي دةضنش ضونكة اَيمة ايحبايةكمان وةرطرتووةش لة

يـن لـة سـلَيمانيش اةوانةشـي كـة      (61)لـة دهـؤكش   ( 41)ي مةحكومة لة هةولَير( 31)ةسةش ك(150)اَيستا 
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حوكمدراونش هةر لة ايعدامةوة هةتا خوارَي حوكمي تَيدايةش واتة بةو شَيوةية نيـة كـة بـةر َيزان اةنـداماني     
يةكـةمش خـاَلث دووةم   كة زاهرييةكث اةوها بةرباَلوة لة كوردسـتانداش اةمـة خـاَلث     ثةرلةمان ايشارةتيان ثَيدا

اةوةيــة لــة اــةجنامث طوتوطؤكانــدا بةر اســتث دوو ثَيشــنيار هاتؤتــة اــاراوةش يــةكيان بــة رةفــزةش يــةكيان بــة     
تةاييلةش داوا لة سةرؤكايةتث ثةرلةمان دةكةم بة نيسبةت اةو دوو مةبدةاانة بيداتـة تةسـويت بـؤ اـةوةى     

 .يةكال بكرَيتةوةش زؤر سوثاا
 :انبةر َيز سةرؤكث ثةرلةم

خؤى بؤ دانة دةنطدانش اةوةى كة ضةند لة اةسلث ثر ؤذةكةوة دوورةش ر ةفزةش يةكةم اةوة بدرَيتـة دةنطـدانش   
بةا اةوة ليذنةى ياسايث كة خؤيان ثَيشنياريان كردبووش لةوة ثـاش طـةز بوونـةوةش اَيسـتا ثَيشـنيارَيكث تـر       

 .هةيةش كة تةاييل بَيت
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .َيز سةرؤكث ثةرلةمانبةر 
 .اَيمة مانعمان نية بة نيسبةت تةاييلةكةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

زؤر سوثااش اَيستا ضونكة تةاييل لة موافةقةتةكة نزيك ترةش بؤية تةاييلةكة اةخةينـة دةنطدانـةوةش كـة    
تا ايلغـا بكرَيـتش لةطةَليشـث نـةر ؤينش     كؤمةَلَث برادةر ثشتيوانيان كردش كآ لةطةَل اةوةية اـةم ثر ؤذةيـة اَيسـ   

رةفز نةكرَيتش بةاَلم تةاييل بكرَيت تاوةكو باشرت ديراسة بكرَيتش تكاية دةستث بةرز بكاتةوةضسـوثااش كـَث   
لةطةَلدانيةض سوثااش بةكؤى دةنط ثةسةند كراش بؤية تةاييل كرا دووبارة لة لييانةكان ديراسةتَيكث تةواو 

ليذنةى ثةروةردةو فَيركردن دةكةينش كة كةرةمكةن بَينة اَيرةش كةرةمكةن اَيستا بؤ  دةكرَيتش اَيستا داوا لة
 .ش خستنة ر وو و طوتوطَو كردنث ثَيشنيارى ياساي خوَيندنث كراوة لة هةرَيمث كوردستانش فةرموو10خاَلث 

 :بةر َيز عونث كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
خوَيندنةوةى كراوة لة هةرَيمث كوردستانش اَيستا ثر ؤذةكـة بـة زمـانث عـةرةبث      ش ثَيشنيارى ياساي10خاَلث 

 .دةخوَينمةوة
 :مشرو  قانون التعليم املفتوح

يقصد بالتعليم املفتوح ذلاك النياام التعليماى الاتى يعتماد فياه الطالار علاى الياات التكنلوجياا           : املادة االوىل
ر كما هو موجاود يف التعلايم الكالسايكى ويصال علاى العلام       اظديثة وبدافع ذا ى دون اشرتاط الس  واظاو

 .واملعرفه و الشهادة العلمية
التعليم املفتوح نيام معرتف به ما  انيماة التعلايم املعارتف بهاا يف كوردساتان اسار الشاروط         : املادة الثانية

 .والتعليمات التى  اعها وزار ا الرتبية والتعليم العاىل والبحث العلمى
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على كل م  وزار   الرتبية والتعليم العاىل  أسيس مديرية عامة للتعليم املفتاوح بغارض وضاع    : الثةاملادة الث
 .الربنامج واالشراف والرقابة واحملاسبة و طوير هتا النيام

يشرتط يف كل مركز للتعليم املفتوح ان يستويف كافة الشروط العلمياة والفنياة والتقنياة اسار     : املادة الرابعة
 .لدولية قبل ان يصل على االجازة الروية م  الوزارة ذات العالقةالقياسات ا

يكون القبول يف مراكاز التعلايم املفتاوح اسار النياام العلماى وعلاى اساا  املنافساة و اسار           : املادة اخلامسة
 .ضرورة االختصااات املتنوعة يف اجملتمع ويف السوق

ان يكون هلا  قويم سانوى للدراساة بالتنسايق و لتازم بهاا      ار على كل مراكز التعليم املفتوح : املادة السادسة
 .كليا

ينبغى ان  كون االمتحانات و قاويم الطالار حتا  الرقاباة الدقيقاة ما  قبال مديرياة التعلايم          : املادة السابعة
 .املفتوح بالتنسيق مع مركز التعليم املفتوح

 .م  قبل الرتبية والتعليم العاىل يكون منح الشهادة على أسا  منح الشهادات و صدق: املادة الثامنة
ار ان يكاون لكال مركاز التعلايم املفتاوح يف التعلايم العااىل باورد اختصاااى يشارف بصاورة            : املادة التاسعة

 .مستمرة على عملية الدراسة والتعليم فيه
ان  تاوفر   على كل جامعة للتعليم املفتوح م  خارج االقليم  رياد فاتح فار  هلاا يف كوردساتان     : املادة العاشرة

 .فيها الشروط و املستلزمات املتكورة للتعليم املفتوح يف االقليم
قلايم  الولوياة للجامعاات اظكومياة يف ا   بتأسيس مراكز التعليم املفتاوح اجلاامعى  كاون ا   : املادة اظادية العشرة

 .كوردستان الغراض منح االجازة و التأسيس
 االسباب املوجبة لس  هتا القانون 

 .اة الدراسة لكل م  ت يتمك  م  التعليم او مواالته السباب خااةال ااة فر-1
 هية الطرياق لكال طاالب العلام واملعرفاة اتاى يتعلماوا ويصالوا علاى شاهادة جامعياة معارتف بهاا وفاى                -0

 .االختصااات التى يريدونها
نمياة شااملة يف اقلايم    قطاع  الرتبية والتعليم العااىل مماا ياؤدى اىل     بربط عدد ومسااة اكرب م  اجملتمع -3

 .كوردستان
 .نقل جتارب كثري م  الدول املتقدمة خدمة االنسانية كثريًا ع  طريق التعليم املفتوح-4
استجابًة لعدد كبري م  اللتي  يريدون مواالة الدراسات العلياا وال نكا  اساتعابه يف اجلامعاات اظكومياة       -5

 .واالهلية
 
 (:نورةدينث)عمر محدام  خدر بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .بةر َيزان اةندامانث ثةرلةمانش اَيستاش ثر ؤذة ياساكة بة زمانث كوردى دةخوَينينةوة
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مةبةست لة خوَيندنث كـراوة اـةو سيسـتةمةى خوَيندنـة كـة قوتـابث وخوَينـدكار بـة ثشـت          : ماددةى يةكةم
زاتـث وةبـةدةر لـة مةرجـةكانث تةمـةن و      بةسنت بة ميكانيزمث تةكنةلؤذياى نـوَى و بـة ثاَلنـةرَيكث خـودى     

ــاوةنث        ــة خ ــر دةبَيت ــت و دوات ــارى دةبَي ــت و زاني ــرى زانس ــيكث فَي ــدنث كالس ــتةمث خوَين ــادةبوونث سيس اام
 .بر وانامةى زانستث

خوَيندنث كراوة سيستةمَيكة لة سيستةمة دان ثيانراوةكانث خوَيندن لة كوردستاندا بة ثَيث : ماددةى دووةم
ماييانـةى لةاليـةن هـةردوو وةزارةتـث ثـةروةردةو خوَينـدنث بـااَلو توَيذينـةوةى زانسـتيةوة          اةو مةر  و ر َين

 .دادةنرَيت
ــتث    : مــاددةى ســَييةم ــااَل ثَيويســتة بةر َيوةبةرايةتيــةكث طش ــةردوو وةزارةتــث ثــةروةردة و خوَينــدنث ب لــة ه

ضاودَيرى و لَيثرسـينةوةو طةشـة   دامبةزرَيت بؤ خوَيندنث كراوة بة مةبةستث دار شتنث بةرنامةو ر َينمايث و 
 . ثَيدانث

ــوارةم  ــاددةى ض ــةرى و     : م ــتث و هون ــتية زانس ــاوةنث ثَيداويس ــتة خ ــراوة ثَيويس ــدنث ك ــدَيكث خوَين هةرناوةن
تةكنيكية ثَيويستيةكانث بَيتش بـة ثَيـث سـتانداردة نَيودةوَلةتيـةكان ثـَين اـةوةى مؤَلـةتث فـةرمث لةاليـةن          

 .رَيتوةزارةتث ثةيوةنديدارةوة ثَث بد
وةرطرتن لةناوةندةكانث خوَيندنث كراوة بـة ثَيـث سيسـتةمَيكث زانسـتث و لةسـةر بنـةماى       : ماددةى ثَينيةم

 .كَيرب كَث و بة ثَيث ثَيداويستث ثسثؤر ية جؤراو جؤرةكان لةناو كؤمةَلطاو بازار دا بَيت
َينـديان هـةبَيت و بةتـةواوى    ثَيويستة ناوةندةكانث خوَيندنث كراوة ر ؤذنامةى سـااَلنةى خو : ماددةى شةشةم

 .ثَيوةى ثابةند بن
تاقث كردنـةوةو هةَلسـةنطاندنث قوتـابث خوَينـدكار ثَيويسـتة لـة ذَيـر ضـاودَيريةكث وردى         : ماددةى حةوتةم

 . بةر َيوةبةرايةتث خوَيندنث كراوة بَيت بة هةماهةنطث لةطةَل ناوةندى خوَيندنث كراوة
ــتةم ــاددةى هةش ــدانث بر وانامــة لةســ : م ــةروةردةو   ثَي ــةن ث ــتة لةالي ــدانث بر وانامــةكان ثَيويس ــةماى ثَي ةر بن

 .خوَيندنث بااَلوة ثةسةند بكرَيت
هةموو ناوةندَيكث خوَيندنث كراوة بؤ خوَيندنث بااَل ثَيويسـتة بـؤردَيكث ثسـثؤر ى هـةبَيت و     : ماددةى نؤيةم

 .ث تَيدا بكةناةو بؤردة بة شَيوةيةكث بةردةوام سةثةرشتث ثر ؤسةى خوَيندن و فَيركردن
هةر زانكؤيةكث خوَيندنث كـراوةى دةرةوةى هـةرَيم كـة بيـةوَيت لـق لـة كوردسـتان بكاتـةوة         : ماددةى دةيةم

 .ثَيويستة هةمان مةر  و ثَيداويستيةكانث خوَيندنث كراوةى ناو هةرَيمث تَيدابَيت
كوميـةكانث نـاو هــةرَيمث   بـؤ ثَيكهَينـانث ناوةنـدى خوَينــدنث كـراوةي زانكـؤيثش زانكـؤ ح      : مـاددةى يازدةهـةم  

 .كوردستان لة ثَيشرتن بؤ مؤَلةت ثَيدان و دامةزراندن
 .هؤكارى دار شتنث اةم ياساية

لة ثَيناوى ر ةخساندنث خوَيندن بؤ هةموو اةوانةى لةبةر هةل و مةرجث تايبةت نةيان توانيـوة خبـوَينن   -1
 .يان درَيذة بة خوَيندن بدةن
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َيكث زانســت و زانيــارى بــؤ فَيربــوون و بةدةســت هَينــانث بر وانامــةى  ر َي خؤشــكردن بــؤ هــةموو خوازيــار-0
 .اةكادميث دان ثَينراو لةو بوارانةى اارةزويان لَييةتث

بةستنةوةى ذمارةو ر ووبةرَيكث زؤرترى كؤمةَلطا بة كةرتث ثةروةردةو خوَيندنث بااَلوة كـة دةبَيتـة هـؤى    -3
 .طةشة سةندنث هةمةاليةنةى هةرَيمث كوردستان

طواستنةوةى اةزموونث سةركةوتووى زؤر واَلتث ثَيشـكةوتووى جيهـان كـة لـة ر َيطـةى خوَينـدنث كـراوةوة        -4
 .خزمةتَيكث زؤريان بة مرؤظايةتث كردووة

بؤ وةاَلمدانةوةى خواستث ذمارةيةكث زؤر لةو كةسانةى اارةزوو مةندى خوَيندنث بااَلن و زانكؤ حكـومث  -5
 .و اةهليةكان ايستيعابيان ناكةن

 
 

 :عمر عبدالرمحن علث: بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ر اثؤرتث ليذنةى كاروبارى ياسايث

 راقع-سةرؤكايةتث ثةرلةمانث كوردستان/ بؤ
 ٍراثؤرتث ليذنة دةربارةى ثر ؤذة ياسايث خوَيندنث كراوة لة هةرَيمث كوردستان/ بايةت

طوتوطؤ كردنث ثر ؤذةياساي خوَيندنث كراوة لـة  بؤ  03/6/0212ليذنةكةمان كؤبؤوة لةر ؤذى ضوارشةممة 
هةرَيمث كوردستانش كةلةاليةن ذمارةى ياسايي اةندامان ثَيشكةش كراوةش ااراستةى ليذنةكةمان كـراوة دواي  

 5/5/0212كـة ر ؤذى ضوارشـةممة ر َيكـةوتث     1خوَيندنةوةى يةكـةمث لـة ثةرلـةمان لـة دانيشـتنث ذمـارة       
ينةوة بةم اةجنامةى خـوارةوة طةيشـت ش  ليذنةكـةمان جـةخت لـة سـةر بـةرز        دواى طوتوطؤ كردن و ر ا طؤر 

كردنةوةى ااستث زانستث قوتابيان دةكات لة هةرَيمث كوردستانش وة ثَيويستث بة كـاديرى اـةكادميث خـاوةن    
 بر وانامـةى بـااَل لــة هـةموو بوارةكانــدا هةيـةش بــةاَلم لـة ر ووى ثراكتيكـث اــةم جـؤرة خوَيندنــة لـة هــةرَيمث        

كوردستان ر ووبةر ووى ضةندين ااستةنط دةبَيتةوة كة دواجـار بـة نَيطـةتية اةجنامـةكانث دةطةر َيتـةوة بـؤ       
سةر بوارى خوَيندن و ثةروةردة لة هةرميداش بؤية تا ر ةخسـاندنث زةمينـةى لةبارلةسـةرجةم اليةنـةكان بـؤ      

دةكـةين و ثشـتطريى لـة ر اى ليذنـةى     خوَيندنث كراوة لة هةرَيم ثَيشنيارى رةتكردنـةوةى اـةم ثر ؤذةياسـاية    
 .ثةروةردة و خوَيندنث بااَل دةكةينش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى ثةروةردةو خوَيندنث بااَلش رةايتان فةرموو
 (:نورةدينث) بةر َيز عمر محدام  خدر

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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ؤرتث ليذنـةى ثـةرةوةردةو خوَينـدنث بـااَلو توَيذينـةوةى      بةر َيزان اةندامانث ثةرلةمانش اةمةى خوارةوة ر اثـ 
لـة   46هـةروةها   6بر طـة    39زانستية لةسةر ثر ؤذة ياسايث خوَيندنث كراوةش بة ثَيـث حـوكمث ماددةكـانث    

هـةموار كـراوش دواى سـَث كؤبوونـةوةى تايبـةت لةسـةر        1991سـاَلث   1ثةير ةوى نـاوخؤى ثةرلـةمان ذمـارة    
ــرؤظة   ــةنطاندن و ش ــدامانث      هةَلس ــايث اةن ــارةى ياس ــةن ذم ــراوةش كةلةالي ــدنث ك ــايث خوَين ــث ثر ؤذةياس كردن

خوَيندنةوةى يةكةمث بؤ كراوةش لة  5/5/0212ر ؤذى  1ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةش لة دانيشتنث ذمارة 
ليذنــةمان بــريو بؤضــوونث خــؤى بــةم   00/6/0212دوا كؤبوونةوةمانــدا لــة ر ؤذى ســَث شــةممة ر َيكــةوتث  

 :يةى خوارةوة جَيطري كردشَيوة
اةو فكرةيةى كةلةناو ياساكةدا هةيـة كـة بريتيـة لـة ر ةخسـاندنث دةرفـةتث زيـاتر بـؤ خوَينـدن بـة           : يةكةم

 .شَيوةى ياسايث بةباش دةزان  و الرميان لَيث نية
كادمييـة  دواى بةدواداضوونث ثَيويست و طوتوطؤ و راوَيذ لةطةَل كةسانث شارةزاو ثسـثؤر  لةاليـةنث اة  : دووةم

زانســتيةكان لــة كوردســتان وة هةَلســةنطاندنث اــةزموونث خوَينــدنث كــراوة لــة واَلتــانث تــر بةتايبــةتث لــة     
ر ؤذهةاَلتث ناوةر است بؤمان دةركةوت كة اةو مةر  و ثَيداويستيانةى بؤ خوَينـدنث كـراوة دةبَيـت هـةبن و     

هـةرَيمث كوردسـتان نـ  و لـة اـةمر ؤدا       هةروةك ثر ؤذة ياسـاكة لـة مـاددةى ضـوارةمدا اامـاذةى ثَيـداوةش لـة       
زةمينةى ثَيويست بؤ اةم جؤرة خوَيندنة لة هةرَيمث كوردستان لةبار نيةش هةر بؤية ياساكة اةطةر دةرين 
بضَيت جَيبةجَث كردنث لةسةر زةمينةى واقيع و بة كردةوة زؤر زةمحةت و دذوارةش هةربؤيـة ليذنـةمان لـة    

ثَيويســت نازانَيــت و رةتــث دةكةينــةوةش بــةر َيز ســةرؤكث ثةرلــةمانش اَيمــة   اَيســتادا اــةم ثــر ؤذة ياســاية بــة  
 .خبوَينَيتةوة ثائر. تةقريرمان بة عةرةبين هةية اةطةر اييازة بدةنش كاك د

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .كةرةمكة فةرموو

 :اوغسطر عبداالحد ثائر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

ثةرلةمانش اَيستاش دةقث ر اثؤرتث ليذنةى ثةروةردةو خوَيندنث بااَل بؤتان اةخوَينمـةوة  بةر َيزان اةندامانث 
 .بة زمانث عةرةبث

 راقالع-رااسة برملان كوردستان/ اىل
  قرير جلنة الرتبية و التعليم العال  و البحث العلم  /املوضو 

 اول مشرو  قانون التعليم املفتوح
املعادل ، و بعاد    1331لسانة  ( 1)م  النياام الاداخل  للربملاان رقام     ( 66،  93/6)استنادًا اىل أاكام املواد 

املقادم ما  قبال العادد القاانونى      ( مشرو  قاانون التعلايم املفتاوح   )ثالثة اجتماعات خااة بتقويم و مداولة 
ى ، فقااد اسااتقر رأ 5/5/0212يااوم  ( 7)ألعاااا  الربملااان ، وبعااد القاارا ة األوىل لااه يف جلسااة الربملااان رقاام 

 -:على ما يأ    00/6/0212جلنتنا جبلستها املنعقدة يوم الثالثا  
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الفكرة املطرواة فى املشرو  املتمثلة يف إ ااة الفراة األكثر للدراسة بصورة قانونياة ، فكرةجيادة    .1
 .و لسنا بصدد خمالفتها 

علمية يف كوردساتان  بعد املطالعة الارورية و اظوار و التشاور مع املختصر و اجلهات االكادنية و ال .0
و  قويم جتارب التعلايم املفتاوح فاى البلادان األخارى ، ويف الشارق االوساط خصوااًا ،  ابر لناا ان           
الشروط و املستلزمات الارورية للتعليم املفتوح و الت اشار اليها مشرو  القاانون يف املاادة الرابعاة ،    

النو  م  التعلايم غاري متاااة ، فاان هاتا       غري متوفرة يف اقليم كوردستان وأن االرضية الالزمة هلتا
القانون اتى يف اال اقرار ، يتعتر  طبيقه عل  ارض الواقع ، و عليه فان جلنتنا  رى عدم ضرورة 

 .هتا القانون و قرتح رفاه 

 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
رةفز بكرَيـتش كـَث اةيـةوَيت    بةر َيزان اةندامانث ثةرلةمانش اَيستا هةردوو ليذنة ثَيشنيارى اةوةيان كرد كة 

بشـريش  .ش ضوار بةر َيز اةيانةوَى مداخةلة بكةنش ر َيـزدار د طاهربةردةوام بَيت رةايان بداتش اارام قادرش حال 
 .فةرموو

 : تؤفيقبشري خليل .َِيز دبةر
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

شتَيكث ااشكرايةش وة اَيسـتا اَيمـة    خوَيندن مافَيكث سروشتية بؤ هةر هاوواَلتيةك و بؤ هةر مرؤظَيكش اةمة
لة سةدةى بيست و يةكةمين ش لة سةدةى بيست و يةكةمينين لة هةموو دونياش ثرؤسةى خوَيندن اةو ر َي 
طريةو اةو كؤسثانةى كةلةبةرى هةبووةش ثَيشرت نةماون و هةَلطرياونش وةكو مةسـةلةى تةمـةن وش مةسـةلةى    

ش لـةناو هـؤَلث خوَينـدنش اةمـة لـة زؤربـةى واَلتـانث جيهانـدا نـةماونش          اامادةبوون لةناو هؤَلث تاقيكردنـةوةو 
اةمة لةاليةك لة اليةكث ترش اةو اامَيرانةى كةوا تةكنةلؤذياى وةدى هَيناوةش وةكو اةنتةرنَيتش كؤمثيوتةرو 

تـان  اةمانةش بةر استث يةعنث جَيث اةوةية كة اَيمةش وةكو خةَلكث تر سوودى ىَل وةربطرينش لة زؤربـةى والَ 
خؤَيندن مةفتوحة و كارى ثَث دةكرَيت و ايشث ثَث دةكرَيتش بؤية الى اَيمةش لة كوردسـتان خـةَلكَيكث زؤر   
بةرةاث منش لة ثرؤسةى خوَيندن يان لة بةردةوام بوون لة خوَيندنش لة طةيشنت بة خوَيندنث بااَل بَث بـةش  

اةوانـة بـووةش مـن رةاـيم وايـة كـة اَيمـة اـةم         بووةش يان لةبةر كارى تةمةن يان لةبةر هةر هؤيةكث ديكة و 
مةشروعة رةفز نةكةينةوةش بةَلكو قسةى لةسةر بكةينش اةطةر اليةنث الوازى هةية بـا بـةهَيزى بكـةينش بـة     
شَيوازَيك ااواى ىَل بكةين كة ااوا خةَلكث اَيمة لة كوردستاندا سـوودى ىَل وةربطرَيـتش وةكـو زؤربـةى واَلتـانث      

 .وثااديكةى دونياش زؤر س
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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 .ر َيزدار اارامش فةرموو
 (:اارام)بةر َيز ايوب نعمت قادر

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
سةبارةت بةو ثر ؤذة ياسايةش كـة هـةردوو ليذنـةى بـةر َيز باسـيان لـةوة كـرد كـة زةمينـة سـاز           / خاَلث يةكةم

ان جَيبةجَث دةكرَيت اَيستاش كةواتة زةمينـة سـازة بـؤ    نييةش من بةَلطة دَينمةوة لةوةى كة اةمر ؤ لة كوردست
لــة دهـؤك و هــةولَيرو ســلَيمانث   سجَيبـةجَث كردنــث اـةم ثــر ؤذة ياسـايةش بــؤ منوونــة زانكـؤى ســان كلَيمـانت     

قوتابثش قوتـاب  لـةو زانكؤيـةش     352اؤفيسث هةيةش لة كةركوك و لة خانةقينين اؤفيسث هةيةوش اةمساَل 
ش قوتابث بوونش قوتابث بةكالؤريؤا و ماستةو دكتؤراوش هـةروةها خـاَلَيكث تـرين كـة     قوتابث 552ساَلث ثار 

اــةَلَيم زةمينــة ســازة بــؤ اــةو جــؤرة خوَيندنــةش زؤرَيــك لــة هاوواَلتيــانث كوردســتان كــة دةرفــةتيان نيــة بــؤ  
ادةن بـةوة  خوَيندنش ر وو دةكةنة موصل وبةوداش لةو بارة ااسايشة خراثـةى كـة لـةوَى هةيـةش بـةاَلم طـوَى نـ       

اــةر ؤن بــؤ خوَينــدنش كةواتــة قوتابيــان و هاوواَلتيــانث كوردســتان زةمينــةيان ســازة بــؤ اــةوةى خبــوَيننش وة   
اارةزوو مةندن بؤ اةم جؤرة خوَيندنةش وة نةك تةنها بؤ بةوداو موصلش بةَلكو زؤرَيك لة هاوواَلتيان اَيستا 

ؤرة خوَيندنةش خالَيكث ترين اـةم جـؤرة خوَيندنـةش    قوتاب  لة زانكؤكانث ميسرو لوبنان و سوريا بؤ اةم ج
بةر استث لة واَلتة ثَيشكةوتوو خوازةكاندا كة بة ضةندين ساَل لة ثـَين كوردسـتانن لـة ر ووى تةكنـةلؤذى و     

كـارى بـةم سيسـتةمة كـردووةش      1910زانستيةوةش اةم سيستةمةيان داهَيناوةش بؤ منوونة فةرةنسا لـة سـاَلث   
بــةرزةكانث دونيــاش كــة بريتيــة لــة جامعــةى لةنــدةنث مــةفتو،ش بــةريتانيا بةهــةمان   وةيــةكَيك لــة جاميعــة

سيســتةم كــار دةكــاتش كةواتــة هــيض ثَيضــةوانةيةكث ياســايث تيــا نيــةش اَيمــة دةتــوان  ســوود لــةم سيســتةمة  
وةربطرين بؤ كوردستان بةتايبةتثش وةحةزين دةكـةم ااماذةيـةك بـةوة بكـةم كـة زؤرَيـك بـؤ اـةوةى اَيمـة          

التعلـيم  )لةطةَل خوَينـدنث  ( التعليم عن بعد) اوازى خبةينة نَيوان خوَيندنث موراسةلةش كة ثَيث دةوترَى جي
ش كة اةم ثر ؤذة ياساية بريتث نية لةو خوَيندنةى كةتـةنها لـة ر َيطـةى اةنتةرنَيتـةش بؤيـة ثَيويسـتة       (املوتو،

ــثَ   ــدى زانكؤكــة ب ــةر ووى ناوةن ــابث ر ووب ــتقوت ــا ش ببينَي ــَيوةيةكث   وةماددةك ــة ش ــدات وش هــةروةها ب ــَث ب نث ث
ر استةوخؤ اةزموونةكان و تاقث كردنةوةكان جَيبةجَث بكاتش لةبةر اةوة ثَيويستة اَيمة ااطادارى اةوة ب ش 
اةطةر بَيتو زةمينةى تةكنةلؤجث بَيتش تةعليم مةفتو، ثَيويستث بة بنكة هةية كـة بكرَيتـةوةش زؤرَيـك لـة     

نن بةشَيكث بكةن بةتةعليم موتو، بةشَيوةيةكي راسـتةوخؤ قوتابيـان وةربطـرنش    زانكؤكانث كوردستان دةتوا
هـــةروةها اـــةم ثـــرؤذة ياســـاية هاوكارييـــةكي زؤري مـــاددي و زانســـا قوتابيـــاني كوردســـتان وش هـــةروةها 
هاوواَلتيــاني كوردســتان دةكــاتش اَيســتا زؤرَيــك تــا اَيســتا  لــة ثةرلــةمانتاراني خــولي ثَيشــووش هــةروةها اــةم  

لةشش يان بر وانامةيان هَيناوةش ياخود لةم خوَيندنة دةخـوَيننش بـؤ منوونـة تـةنها بـؤ بـةكالوريؤا تـةنها        خو
هةشت سةدو ثةجنا دؤالر دةدةنش بؤ ماستةر دوو هـةزارو ثَيـنج سـةد دؤالر دةدةنش بـؤ دكتـؤرا ضـوار هـةزار        

وكارييـةكي مـاددي زؤري خوَينـدني    دؤالرش اةطةر بَيتو ثةرلةمان اةم ياساية جـَي بـةجَي بكـاتش بَيطومـان ها    
بااَلو حكومةتي هةرَيمين دةكـاتش هـةروةها لـة رووي داراييشـةوة هاوكـاري هاوواَلتيـاني كوردسـتان دةكـاتش         
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اةطةر بَيتو مةسةلةي ثاساوةكة بريا بَيت لة بةهَيز كردني اليةني زانساش اَيمة دةتوان  ضارةسةري اةم 
ن بة اـةوةي كـة علومـة تةتبيقيةكـة دةتـوان  بـة بر طةيـةكش يـان بـة          مةسةلةية بكةين لة ياساكةداش اةوي

ماددةيةك اَيمة تةنها علومي تةتبيقي لةو خوَيندنة بـواري ثـَي نـةدرَيتش بـةَلكو تـةنها زانسـتة مرؤييـةكان        
بتوانرَيت جَي بةجَي بكرَيتش هةروةها اةم ثرؤذة ياسايةش بةر اسا بـوارَيكي زؤر دةكاتـةوة بـؤ زؤرَيـك لـة      

اوواَلتياني كوردسـتانش بةتايبـةتي بـارودؤخي كوردسـتانش كـة بـة بـارودؤخَيكي زؤر اـاَلؤزدا تَيثـةر يوةش كـة           ه
بواري خوَيندنيان نةبووةوش تةمةنيشيان تَي ثةر يوةش اَيستا ناتوانن لة زانكؤيةكاني كوردستاندا خبوَيننش اةم 

ؤ اةو هاوواَلتيانـة خبـوَيننش ضـونكة خوَينـدنين     بوارةش اةم زانكؤيانةش ياخود اةم سيستةمة بوارَيكي باشة ب
 .خؤي فاكتةرَيكي طرنطة بؤ بةهَيز كردني اليةني زانسا لة كوردستانش زؤر سوثاا

 .فةرموو طاهرزؤر سوثااش رَيزدار حال 
 
 

 :ابراهيم طاهربةر َيز حال 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من دذي ثرؤذة بوومش نةك ثشتيواني بكـةمش ثرسـيارةكة    ببوورةش من مةبةستم لة هةَلستاندني ماوة بووش كة
 .وةَلةت تَيطةيشتمش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دةتةوَيت قسة بكةيتض كةرةم بكةش رَيزدار دكتؤر اةرسالن فةرموو

 :ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ني خؤمان بكةين لة كوردستانش ثَيمواية ذمارةكانيان كـةم نـ    اةطةر اَيمة سةيري ذمارةي زانكؤو كؤليذةكا
لـة ضــاو ااســا دانيشــتواني كوردســتان و ثَيداويســتية زانســتةكان لةطــةَل اــةوةش كــة اةوانــة رؤذانــة وةكــو  
دةوامي رةمسي لة هةشا بةيانيةوة تا سةعات يةك و دوو و سَي و ضوار دةخـوَيننش مامؤسـتا دةرسـيان ثـَي     

يحان دةكرَينش وياب دةدرَيـنش اينيـا لةطـةَل اةوةشـدا اَيمـة طلـةييمان هةيـة لـةوةي كـة ااسـا           دةَلَيتش ايمت
زانسا لةو زانكؤو كؤليذانة وةكو ثَيويست ن  وش طلةييمان لةوة هةية كـة دابـةزيوةش واتـا ااسـا زانسـتيان      

 .دابةزيوة
بـة ثـارةنش اـةوانين تـا رادةيـةك      اةطةر اَيمة تةماشاي زانكـؤ اةهليـةكانين بكـةينش كـة اـةوانين      / دووةم

سيستةمي خوَيندنةكةيان وةكو سيستةمي خوَيندني زانكـؤ رةمسيةكانـةش بـةاَلم بـة ثارةيـةش اَيمـة هـةر لـةم         
هؤَلي ثةرلةمانة موناقةشةي اةو خوَيندكارانةمان كردش اةو تةَلةبانةمان كردش كة ضارةنووسيان تا اَيسـتاش  

اويستيةكاني كؤليذةكانيان وةكو ثَيويست نـ ش جـا ض خوَينـدني كـراوةش     ناديارةش ضونكة ااسا زانسا و ثَيد
اينيا اةوةشيان مومكينة بكةوَيتة بةشَيكي تر لة جؤري بازرطـانيش بؤيـة داوا لـة سـةرؤكي ثةرلـةمان و لـة       
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ش اَيوةش دةكةمش جا اةطةر اةو زانكؤيانة مامؤستا رؤذانة بةسةريانةوةيةو دةوام دةكةن و ايمتيحان دةكرَين
اةطةر لةوَيوة ااسا زانسا بَيتة خوارةوةو اَيمة طلةييمان لَيي هةبَيتش كؤليذة اةهليةكان ضارةنووسي اةو 
خوَيندكارانة ااوا خراث بكةنش دةبَيت اةو خوَيندنة كراوانة ضؤن بَيتض لةبـةر اـةوة مـن تةايـدي ليذنـةي      

 .َيندنة بةر است نازا ش زؤر سوثااياسايث و ليذنةي خوَيندني بااَل دةكةمش بةر اسا اةو جؤرة خو
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل رةايتان
 (:نورةديين)بةر َيز عمر محد ام  خدر

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان
ةرلةمانش اـةوةي قسـةو بةدواداضـوونيان هـةبوو     لةميانةي خستنةر وو و بريوبؤضووني بةر َيزان اةنداماني ث

بةرجةستة كردنـي مـاَ خوَينـدن بـةبَي     / دةركةوت لةسةر دوو خاَل اةوان بريوبؤضوونيان هةيةش يةكَيكيان
بـووني مةرجـة ثَيداويسـتيةكان بـؤ ياسـايةكي لـةم بابةتـة لـة هـةرَيمي          / جياوازي تةمةنش اـةوةي تريشـيان  

ةندي بة ياساي خوَينـدني كـراوةش يـان بابـةتي خوَينـدني كـراوة هـةبَي لـة         كوردستانش تا اةو رادةي كة ثةيو
رووي ماف و اليةني ياساييةوةش اَيمة اةوةمان نيشـانداوة كـة اَيمـة وةكـو ثرةنسـيثش وةكـو فيكـرة دذايـةتي         
ناكةين و ثشتيوانيشي دةكةينش هةميشة هةوَل دةدةين بؤ اةوةي مـاَ خوَينـدن لـة هـةرَيمي كوردسـتان لـة       

وو بازنةكاندا باشرتو ضاكرت بة ياسايي بكةينش لة ضوارضَيوةي اةوةي كـة خوَينـدني رةمسيـةش هـةروةها     هةم
اةوةي خوَيندني اةهليةش هةر اةلقةيةكي ترين كة لة هةرَيمي كوردستان زياد بكرَيتش بـةاَلم اَيمـة اَيسـتا    

انونيمـان هةيـةش بؤيـة لـة رووي     لة هةرَيمي كوردستان لة ضوارضـَيوةي خوَينـدني اةهليـداش اَيمـة فـةراوي ق     
اةولةويةتةوة بةر اسا اَيمة وةكو ليذنـةي ثـةروةردةو خوَينـدني بـااَل ثَيمـان وايـة كـة دةبَيـت سـةرةتاو لـة           
هةنطاوي اَيستادا اَيمة هةوَل بدةين و تةركيزو بايةخ بة دةركردني ثرؤذة ياساي زانكؤ تايبةتيةكان بـدةين  

ــةو راد   ــا ا ــتانش ت ــةرَيمي كوردس ــة ه ــةو     ل ــان لَيي ــة ااطام ــةش اَيم ــراوة هةي ــدني ك ــة خوَين ــدي ب ــة ثةيوةن ةي ك
بةدواداضوومنان كردووةش دةبين  لـة ضوارضـَيوةي يـةكَيا اـةوروثا ثةمياننامـةي ماسـتةري خـةتش كـة بـة          

مةرحةلـةكاني   1993و  1990و  1991ثةمياننامةي دامةزراندني يةكَيا اةوروثا ناوزةد كراوة لة ساَلي 
وةش بايــةخي داوة بــة خوَينــدني كــراوةش هــةروةها يونســكؤش بايــةخي ثَيــداوة وةكــو مــافش بــةاَلم   تَيثةر انــدو

دةبين  كة باا لة اةزمووني واَلتانين بكةينش هةر يةكة هؤكارو ثاساوي خؤي و ثةيوةندي بة زةمينةتي 
ي كـة لـةوَي بايـةخ    تايبةتي خؤيةوة هةبووةش بؤ منوونة لة هندستان و لة يابان هؤكاري جوطراَ بؤتة اـةوة 

بة خوَيندني كراوة بدةنش ضونكة لة يابان دورطةي زؤرةش هةروةها لة هندستانين مةسةلةي باَلوي و زؤري 
ذمارةي دانيشتوان بؤتة ثَيداويساش بةاَلم لة هةندَيك واَلتي تر وةكو بـةريتانياو ثاكسـتان زيـاتر بايةخـدان     

ساندني هةلي خوَينـدنش بـؤ اةوانـةي تةمـةنيان زؤر بـووةو      بة خوَيندني طشاش لة هؤلنداو لة فةرةنسا رةخ
نةيانتوانيوة خبوَيننش بةخَيرايي ااماذة بة هةندَي سلبياتي خوَيندنث كراوة دةدةين لة هةموو اةو واَلتانةي 
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ــوون و       ــان نييــةش لــة اــةجنامي بةدواداض كــة خوَينــدني كــراوةي تَيدايــةش اةمــة بــريو بؤضــووني تــةنها خؤم
نةبووني حيوارو طوتوطؤي نَيوان كةسةكان بةر اسـتةوخؤييش دةبيـن  تـا    / ن بووةش يةكةميانهةَلسةنطاندمنا

اَيستاش زمان سةرةكيرتين وةسيلةي طةياندني مةعريوةيةش بةاَلم دةبين  لـة خوَينـدني كـراوةدا طوتوطـؤو     
ؤ لةطـةَل مامؤسـتا   بةكارهَيناني زمان واايبةش ضونكة اةو كةسةي كة دةبَيتة قوتابي و خوَينـدكار راسـتةوخ  

ثةيوةندي كؤنتاكي بةردةوامي نابَيتش بةَلكو بةتةريقةي تر لة رَيطاي وةرطرتين سيدي و كتـاب و اةمانـةوة   
هةوَل دةدات كة ثرؤسةي خوَيندن بـةردةوام بَيـتش لـة هةنـدَيك واَلت لةوانةيـة نيسـبةتَيكيان دانـا بَيـت بـؤ          

 .واَلت اةوةشيان دانةناوة ايلقاي موحازةراتي راستةوخؤش بةاَلم لة هةندَيك
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .نوقتةي نيزامي كةرةم بكةش فةرموو
 
 

 (:بالل)بةر َيز امحد سلَيمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

ديارة ليذنةي ثةروةردةي بةر َيزو ليذنـةي ياسـايي ثَيشـرت راثـؤرتي خؤيـان خوَينـدةوةش اَيسـتا دةبَيـت تـةنها          
اةنداماني ثةرلةمان قسةيان هةبَيتش نةك راثؤرتَيكي تـر دووبـارة خبوَيننـةوةش اـةوة ثَيموايـة      لةسةر قسةي 

 .دةرضوونة لة مةوزوي
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

دروستةش راستةش موداخةلةي اةو سَي بةر َيزةي كة موداخةلةيان كـردش تكايـة وةاَلميـان بدةنـةوةش بـؤ اـةوةي       
 .فةرموو بَيينة سةر اةسَلي مةوزوعةكةش

 (:نورةديين)بةر َيز عمر محد ام  خدر

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

اَيمة دةمانةوَيت روون كردنةوة بدةينش كة زيـاتر بـؤ اَيمـة لةطـةَل ثرؤذةكـة نـةبووينش بـؤ اـةوةي بةرضـاو          
ة كراش كة رووني هةبَيت بةشَيوةيةكي بابةتيانةوش بةشَيوةيةكي مةوزوعيانةش اَيمة ثَيمانواية وةكو باسي اةو

اةندامَيكي بةر َيزي ثةرلةمان باسي اةوةي كرد كة زةمينة لةبارةش اَيمة ثَيمانواية كة لة هةرَيمي كوردستان 
زةمينــة لــةبار نييــةش ضــونكة يــةكَيك لــة اليةنــةكاني ثةيوةنــدي بــةم ياســاية هؤكارةكــاني تةكنةلؤجيايــةش     

سيســتةمةش دةبَيــت لــة رَيطــاي سيســتةمي   بةتايبــةتي ثرؤســةي طةيانــدني ثــةيامي زانســا بــةطوَيرةي اــةم 
تةكنةلؤجياو كؤمثيوتةرو رَيطاي ثةخشـي تةلـةفزيؤني و كـةناَلي بيسـرتاو و بينـراو و خوَينـدراو بةشـَيوةي        
نار استةوخؤش اةمة لة هةرَيمي كوردستان اَيمة ثَيمانوا نيية كة اةم ثَيداويستية تةكنةلؤجيانة لة هـةرَيمي  

لـة رووي اليـةني كارةبـاوةش هـةم لـة رووي ثةيوةنـدي كردنـةوةش بؤيـة ثَيمانوايـة          كوردستان لةبار بَيتش هةم 
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اةطةر ياساكة دةرين بضَيت زةمينةي جَي بةجَي بوون لة هةرَيمي كوردسـتان دذوارو زةمحةتـةش كؤمـةَلَيك    
 .بريوبؤضووني ترمان هةيةش كة بؤ بةرضاو روونيش بةاَلم بة اةوةندة كيوايةت دةكةين و زؤر سوثاا

 :ةر َيز سةرؤكث ثةرلةمانب
 .سوثااش ليذنةي ياسايي رةايتان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

اَيمــة ثَيشــرت اــةو رةايةمانــداش ثشــتطريي لــة رةاــي ليذنــةي ثــةروةردة دةكــةين بــة مــةوزوعي رةفــزي اــةو    
 .ثرؤذةيةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
اةوةيـة كـة رةفـزي ثرؤذةكـة بكرَيـتش يـةكَيكين هةيـة كـة         / ستا دوو بؤضوون هةيةش يـةكَيكيان بةر َيزانش اَي

بةردةوام ب  لةسةري و موناقةشة بكرَيتش ثَيشنياري رةفزي ثرؤذةكة دةدةينة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلة اةم 
دا نييـة دةسـا بـةرز    ثرؤذةية خوَيندني كراوة رةفز بكرَيت دةسا بةرز بكاتةوةض زؤر سـوثااش كـَي لةطةلَـ   

 .بكاتةوةض زؤر سوثااش بةزؤرينةي دةنط رةفز كراش بر ؤ بؤ خاَلي سَيزدة لة بةرنامةي كارش كةرةمكة
ليذنةى ياسايث و دارايث مبَينيتش اَيسـتا ليذنـةى دارايـث كةرةمكـةنش مبَيـنن اَيـوة بضـن بـؤ جَيطـاى خؤتـانش           

 .رةمكةهةردوو ليذنةكةى تر فةرموونش كةرةمكةنش نيزامث كة
 :عبداهلل بةر َيز كوَيستان حممد

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
اَيمة اَيستا اةو ر اثؤرتةمان ثَث طةيشتوةش ر اثؤرتث ليذنةى دارايث و اابوورىش اايا نيزامية اَيستا مناقةشةى 

ةوى بكةين كة نةمان خوَيندؤتةوةش خؤ اةطـةر خبوَينينـةوةش اـةوةى لةبـةر دةسـتمان دايـةش بـة ثَيـث ثـةير          
 .سةعات لةبةر دةممان بَثش سوثاا 41ناوخؤ دةبَيت ثَين 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
بةر َيزانش ديارة ليذنةى دارايث اَيستا ر اثؤرتةكةيان حازر كردووةش لة تةبع و ايستينساخ دوا كـةوتووةش بؤيـة   

ايث ثـَث دَيـن ش دانيشـتنث    ى بةيانث دوادةخةينش تاكو بةيانثش ايمر ؤ كؤت 12دانيشتنةكة بؤ سبةى سةعات 
 .دةبَيتش بةخري بضن12بةيانيمان سةعات 
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 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     عبداهلل                ست امحد فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – كوردستان  عَيراق                           – كوردستان
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ي (22)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 2272\6\21رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي (02)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 21/6/2272 يرَيكةوت شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  01/6/0212رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (12)كاتذمَير   
 بـةر َيز  بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان د عبـداهلل سـكرتَيري   بةر َيز فرسـت أمحـ  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(02)

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خـولي   ي(02)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شـَيوةية   دا 01/6/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (12)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
 .0229خستنةر وو و طوتوطؤ كردني حيسابي خيتامي حكومةتي هةرَيم بؤ ساَلي -1 

 –زرطـاني و ثيشةسـازي لـة هـةرَيمي كوردسـتان      خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثـرؤذة ياسـاي وةزارةتـي با    -0
 .عَيراق

 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــةمش خ ــاَلي يةك ــذاردن س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 : ةرنامةي كارش ب(01/6/0212)ش رؤذي دانيشنت (02)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي 1990ي هةمواركراوي ساَلي (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
عَيراقش دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر ياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة        -ثةرلةماني كوردستان 
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ــات    (02) ــة ك ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــولي س ــايي خ ــَين(12)ي ااس ــةوتي   ي ث ــةممة رَيك ــوةر ؤ رؤذي دوو ش ني
 :دا بةو شَيوةية بَيت(01/6/0212)
 .0229خستنةر وو و طوتوطؤ كردني حيسابي خيتامي حكومةتي هةرَيم بؤ ساَلي -1
 –خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثـرؤذة ياسـاي وةزارةتـي بازرطـاني و ثيشةسـازي لـة هـةرَيمي كوردسـتان          -0

 .عَيراق
 .دارايي دةكةين كةرةم بكةن بؤ شوَيين خؤيانش فةرموونش كةرةم بكةن اَيستا داوا لة ليذنةي
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيستا دةقي راثؤرتي ليذنـةي دارايـي و كاروبـاري اـابووري لةسـةر حيسـاباتي خيتـامي بـؤ بـةر َيزتان عـةرز           

 .دةكةين
ى (1)عَيـراق ذمـارة    -ثةير ةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانث كوردسـتان    لة ( 10ش 11ش 12)بةثَيي ماددةكانث ذمارة 

ى هةمواركراوش ليذنةى دارايث ء كاروبارى اابوورى هةسـتا بـة اامـادة كردنـث ر اثؤرتَيـكش كـة       (1990)ساَلث 
ى حكومـةتث هـةرَيمث كوردسـتانش كـة بـة      0229بةشش دةربارةى حسـاباتي كؤتـايي سـاَلي     دووثَيكهاتووة لة 

لـة  بةر َيوةبةرايــةتث   ااراسـتةي ثةرلـةمان كـراوةوش    13/6/0212لـة بـةرواري   ( 6111) نووسـراوى ذمـارة  
طةيشـتؤتة لَيذنـةي دارايـي و كاروبـاري اـابووري       01/6/0212لـة  ( 364ك)كاروبارى ثةرلةمان بة ذمـارة  

ــاباتي      ــؤرتي حس ــةر ر اث ــذكردن لةس ــردن و ر اوَي ــؤ ك ــةتكردن و طوتوط ــاش ديراس ــةمان ث ــةمان وش ليذنةك ثةرل
 :خيتامي حكومةتي هةرَيمش اةم ر اثؤرتةمان اامادة كردووةش كة لة دوو بةش ثَيكهاتووة

 .0229ر اثؤرتث ليذنةى دارايثء كاروبارى اابوورى دةربارةى هةَلسةنطاندنث حساباتي كؤتايي ساَلي / يةكةم
كوردسـتان سـاَلي    ثَيشنياري ليذنة لةسةر نـاوةر ؤكي ر اثـؤرتي حسـاباتي كؤتـايي حكومـةتي هـةرَيمي      / دووةم

0229. 

 يةكةم
 0229حساباتي خيتامي ساَلي  ر اثؤرتث ليذنةى دارايث ء كاروبارى اابوورى دةربارةى هةَلسةنطاندنث

عَيـراقش لـة اليـةن ثةرلـةماني كوردسـتان بـؤ        –بودجةى ثةسةند كراوي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان     -1
ترليؤن و دوو سـةدو هةشـتاو سـَي مليـارو سـةدو      هةشت ( )180138110)بريا بوو  لة بر ي  0229ساَلث 

ثَيـنج ترليـؤن و نؤسـةدو حـةفتاو نـؤ مليـار و       ( )589198134)دابةش بووة بـة بـر ي   ( حةفتاو دوو مليؤن
دةكـات  %( 10)وش بةرَيـذةي  (املوازنة االعتيادياة )بؤ بودجةي ااسايي ( هةشت سةدو سي و ضوار مليؤن دينار

دوو ترليؤن و سَي سةدو سَي مليار و سـَي سـةد و سـي و هةشـت مليـؤن      ( )083238331)لة بودجة وش بر ي 
 .دةكات لة بودجة%( 01)وش بة رَيذةي (املوازنة االستثمارية)بؤ بودجةي وةبةرهَينان ( دينار

بـةم   0229خشتةي تةمويل لـة وةزارةتـي دارايـي حكومـةتي فيـدراَل بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان لـة سـاَلي            -0
 :شَيوةيةي خوارةوةية

 



 000 

 0229تةرخانكراو 
 مليؤن دينار

داشكاندني داهاتي 
 هةرَيم 0221

 مليؤن دينار

داشكاندني خةرجي 
 0226الفاو ساَلي 

 مليؤن دينار

 0229ثوختةي تةمويل 
 مليؤن دينار

182128712 2728112 228222  182128121 

ضوارسةدو شةست و )( 46584458102)ش كة بر ةكةي 0229داهاتي فيعلي هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي  -0
%(  11)دينـارةش كـة رَيـذةي    ( ثَينج مليـار و ضوارسـةدو ضـل و ثَيـنج مليـؤن و حـةوت سـةد و بيسـت هـةزار         

 .باجةكان و رسومات
 
 
 
 :خيتامي 0229بؤ ساَلي ( املوازنة االعتيادية)ثوختةي خةرجيةكاني فيعلي لة بودجةي ااسايي  -4

 
 

 شَيوازي خةر 
بودجةي ثةسندكراو لة 

 ماني كوردستانثةرلة
 مليؤن دينار

منقح حساباتي 
 0229كؤتايي 

 خةرجي فيعلي
0229 

 (خيتامية)

 
 زيادة رؤيي

موضـــــةي فةرمانبـــــةران و 
 خانةنش 

066656169 361206415 461696992 (461525) 

مشــةك و خزمــةتطوزاري و  
 ضاككردنةوة

161016130 9946431 162696111 (14144) 

 (12592) 0166592 0666222 136100 (أعانات)باربو
 (119353) 4416113 3006532 1546015 (منحة)بةخش 

املنافع )سوودي كؤمةاَليةتي 
 (االجتماعية

1056330 1336404 1446114 (11391) 

 (19545) 4096325 4296162 5116521 خةرجيةكاني تر
 (1410) 1496116 1516191 0416313 موجوداتي نادارايي

 (127172) 676177211 2,1117121 271117121 كؤي طشا
 

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :اةطةر لةم خشتةي سةرةوة بر وان  اةم خااَلنةمان بؤ دةردةكةوَيت 
أ ــ زيادةر ؤيي لة زؤر بواري خةرجدا وةكو لة خشتةي سةرةوة دةردةكةوَيت و بةم شَيوةيةي سةرةوةوش كؤي 

حةوت سـةدو يـةك مليـارو حةودسـةدو ثـانزة      ( )1218115)بة طوذمةي  0229لة ساَلي  طشا زيادةر ؤيي
 (.مليؤن دينار

 .ب ــ حكومةت دةبوو بة نووسراوي شيكاري هؤي اةم زيادةر ؤيةي روونكردبايةوة
 :بةاَلم بة بؤضووني ليذنةكةمان

ي 0229سند كـراوي سـاَلي   نةدةبوو حكومةت بةهيض شَيوةيةك زيادةر ؤيي بكردباية لةسةر بودجةي ثة -1
 .حكومةتي هةرَيمش جطة لة بواري خةر  كردني مووضةي فةرمانبةران و خانةنشينان

ــا و         -0 ــي ثَيداويس ــدراَل بةش ــي في ــةتي عَيراق ــةي حكوم ــة بودج ــةرخانكراوة ل ــة ت ــةي ك ــر ة ثارةي ــةو ب ا
َيــران و ذَيرخــان خةرجيــةكاني حكومــةتي هــةرَيم ناكــاتش كــة هــةرَيمَيكي ضــةند ســاَل فــةرامؤش كــراوو ش و 

 .دار ووخاو بووة لة هةموو بوارةكاني ذيان و ااوةدانيدا
  ــــ اــةو زيادةر ؤييــةي كــة كــراوة لــةم بــةش و بر طانــةي خشــتةي خــوارةوةش دةبوايــة حكومــةت خــؤي لــَي    

 : بثارَيزَيت و دةرنةضواية لة بر ي ثارةي تةرخانكراو و ثةسندكراو
   

 
 شَيوازي خةر 

 منقح حساباتي كؤتايي
0229 

 خةرجي فيعلي
0229 

 (خيتامية)

 
 زيادة رؤيي

 (128592) 0166592 0666222 (أعانات)باربوو 
 (1198353) 4416113 3006532 (منحة)بةخش  

 (118391) 1446114 1336404 (املنافع االجتماعية)سوودي كؤمةاَليةتي 
 (198545) 4096325 4296162 خةرجيةكاني تر

 
 

وازي خةرجكردني فيعلي لة بةراورد كردنيدا لةطةَل كؤي طوذمةي خةرجيةكاني ناو طرينطي رَيذةيي شَي -5
 -:كة لةم خشتةيةي خوارةوةدا دةركةوتووة( بودجةي ااسايي)لة  0229حساباتي خيتامي ساَلي 

 
 

 شَيوازي خةر 
 خةرجي فيعلي

 (خيتامية) 0229
 

 %رَيذةي بر ةكة لة 
بودجــــــــةي تةشــــــــغيلي % 60641 46169,992 مووضةي فةرمانبةران و خانةنش 

 بةدةست هَيناوة

بودجــةي تةشــغيلي بةدةســت   % 16 162696111 مشةك و خزمةتطوزاري و ضاككردنةوة



 004 

 هَيناوة
ــا بودجـــــةي   % 4614 0166592 (أعانات)باربوو ــؤي طشـــ كـــ

 تةشغيلي 
ــا بودجـــــةي   % 6661 4416113 (منحة)بةخش   ــؤي طشـــ كـــ

 تةشغيلي
 %0611 1446114 (جتماعيةاملنافع اال)سوودي كؤمةاَليةتي 

ــا بودجـــــةي   % 6643 4096325 خةرجيةكاني تر ــؤي طشـــ كـــ
 تةشغيلي

ــا بودجـــــةي   % 0604 1496116 موجوداتي نادارايي ــؤي طشـــ كـــ
 تةشغيلي

 % 722 676177211 كؤي طشا
 

ــذةي بر طــةكاني خةرجيــةكان دةردةكــةوَيت كــة شــَيوازي خــةرجكردن لــة بــواري      ســةبارةت بــة طرينطــي رَي
ضوار  ترليؤن و سةدو شةست و نؤ مليـارو  ( )481698992)ةرمانبةران و خانةنشينان طؤذمةي مووضةي ف

دةكــات وش دابــةش بــووة بةســةر مووضــةو كرَيــي  %(  60641)ش كــة رَيــذةي (نــؤ ســةدو نــةوت مليــؤن دينــارة
ك و و مووضةي خانةنشـ  و طوذمـةي مشـة   (حماضر)بنةر ةتي و كرَيي طرَيبةستةكان و كرَيي وانة طوتنةوة 

يةك ترليؤن و شةست و نؤ مليارو نؤسـةدو  ( )182698992)خزمةتطوزاري و ضاككردنةوة كة بة طوذمةي 
( 65381058116)دةكـات وش كـة دابـةش دةبَيـت بـة طؤذمـةي       %(  16)كة بةرَيـذةي  ( نةوةت مليؤن دينارة

ينار بـؤ ثَيداويسـتية   د( 31589558030)وش طوذمةي (املستلزمات السلعية)دينار  بؤ  كةلوثةلي ثَيداويسا 
( الصايانة )دينـار بـؤ  ضـاككردنةوة    ( 12281228024)وش طوذمةي (املستلزمات اخلدمية)خزمةتطوزاريةكان 

كـة دةكاتـة   ( دوو سـةدوو حـةفتاو شـةش مليـارو ثَيـنج سـةدو نـةوةت مليـؤن دينـار         ( ) 0168592)وش بر ي 
و هةشـت سـةدو هةشـتاو سـَي مليـؤن      ضوار سةدو ضـل و يـةك مليـار   ( )4418113)وش بر ي %(4614)رَيذةي 

سةدو ضـل و ضـوار مليـارو هةشـت سـةدو ضـواردة       ( )1448114)وش بر ي %(6661)كة دةكاتة رَيذةي ( دينار
وش بـر ي  (ضوار سةدو بيست و نؤ مليار و سَي سـةدو ثَيـنج مليـؤن دينـار    ( )4098325)وش بر ي (مليؤن دينار

ش كــة دةكاتــة رَيــذةي  (تاو شــةش مليــؤن دينــارســةدو ضــل و نــؤ مليــارو حــةفت ســةدو هةشــ  ( )1498116)
و (املناااااافع االجتماعياااااة)بـــــؤ خةرجيـــــةكاني ســـــوودي كؤمةاَليـــــةتي %( 0604وش % 66143وش % 0111)

 .خةرجيةكاني ترو موجوداتي نادارايي دوابةدواي يةكرت
 
   0229ساَلي ( املوازنة االستثمارية)خشتةي خةرجيةكاني فيعلي لةسةر ثرؤذةكان  -6
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 ثةسندكراوي ثرؤذةكانبودجةي 
 مليؤن دينار

 0229خةرجي فعلي 
 مليؤن دينار

 0229ثَيشينةي 
 مليؤن دينار

272227221 772117112 2217171 

 
يةك ترليـؤن و ثَيـنج سـةدو نـةوةت و نـؤ مليـارو       ( )185998412)وة تةواوي خةرجيةكان كة دةكاتة بر ي 

بــووة بــؤ ســةر اــةم وةزارةتانــة بــةثَيي اــةم   وش اــةم خةرجيانــة دابــةش(ضــوار ســةدو حــةفتا مليــؤن دينــار 
 :خشتةيةي خوارةوة

 %رَيذةي وةزارةت لة  بة هةزاران/ كؤي ثارة وةزارةتي ت
  ــــــــ سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران 1
 %4831 12139913 وةزارةتي ثةروةردة 0
 %1063 196631314 وةزارةتي ااوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن 3
 %164 01613191 كشتوكاَلوةزارةتي  4
 %3164 523513126 وةزارةتي ناوخؤ 5
 %1169 015911113 وةزارةتي شارةواني 6
 %261 13111620 وةزارةتي طةياندن 1
 %265 1161316 وةزارةتي رؤشنبريي 1
 %161 01211093 وةزارةتي تةندروسا 9
1

2 
 %2613 13311310 وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليةتي

1

1 
 %26221 114100 ةتي شةهيدان و اةنوالكراوةكانوةزار

1

0 
 %2616 065439 وةزارةتي اةوقاف و كاروباري اايين

1

3 
 %96113 146395605 وةزارةتي دارايي و اابووري

1

4 
 %2625 901291 وةزارةتي ثيشةسازي

1

5 
 %2623 492596 وةزارةتي داد

  ــــــــــ ديواني ضاودَيري دارايي1
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6 
1

1 
  ـــــــــ ظماَ مرؤ

1

1 
 %3 41411111 وةزارةتي خوَيندني بااَل

1

9 
 %263 524141 وةزارةتي طواستنةوة

0

2 
 %1461 035649424 وةزارةتي كارةبا

0

1 
 %261 0112011 وةزارةتي بازرطاني

0

0 
  ـــــــــ كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم

0

3 
 %264 6011214 وةزارةتي سةرضاوةكاني ااو

0

4 
  ــــــــ زارةتي وةرزش والوانوة

0

5 
 %2621 191943 وةزارةتي ثالندانان

0

6 
 %263 4064200 وةزارةتي طةشت و طوزار

0

1 
 %2629 1402414 وةزارةتي سامانة سروشتيةكان

0

1 
  ـــــــــ وةزارةتي ذينطة

0

9 
 %2620 319013 دةستةي وةبةرهَينان

3

2 
 %264 5923636 ااساين

3

1 
  ـــــــــ دوةرياةجنومةني دا

  1599312460 كؤي طشتــــــي

 :بةر َيز النا امحد حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :وة لةم دوو خشتةيةي سةرةوة اةم خااَلنة روون دةكةينةوة
بـةكار هَينـاوة لـة بودجـةي وةبـةرهَيناني      % 69لةسـةدا   0229حكومةتي هةرَيم تـةنها خـةرجي فيعلـي    * 

 .َيمة اةمةش رَيذةيةكي كةمةثةسندكراو بةر اي ا
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ثَيشــينةية ( دوو سـةدو ثــةجناو حـةوت مليــارو ضـوار ســةدو نـؤزدة مليــؤن دينـار     ( )0516419)طوذمـةي  * 
 ض و لة حسابي خيتامي نةبؤتة خةرجي كؤتاييض0229ش بؤضي تةسوية نةكراوة لةكؤتايي ساَلي (سلفة)

نةدراوةوش رَيذةي تةواو بـووني ثرؤذةكـاني تـر     حكومةت ر ووني نةكردؤتةوة كةوا كام لةم ثرؤذانة اةجنام* 
 ضةندةض

اةطةر هةَلوَيستَيك بكـةين لةسـةر طرينطـي رَيـذةي خةرجيـةكاني ثرؤذةكـان لةسـةر وةزارةتـةكانش بؤمـان          * 
بؤ %( 1169)ة لةكؤي طشاش كة هي وةزارةتي ناوخؤيةوش رَيذةي %(3164)دةردةكةوَيت كةوا زؤرترين رَيذة 

بــــــؤ وةزارةتــــــةكاني كارةبــــــاو %( 96113)وش %(1063)وش %(1461)بةرَيــــــذةي وةزارةتــــــي شــــــارةواني  
ااوةدانكردنةوةو نيشتةجَي بوون وش دارايي دوابةدواي يةكرتيش بؤ ضارةسةركردني كَيشةي كارةبا لة هـةرَيم  

ش بـؤ  لة رَيطاي ثرؤذةي دامةزراندني وَيستطةي وةبةرهَيناني كارةباو باشكردني هَيَلةكاني طواستنةوةي كارةبا
دروست كردن و نؤذةنكردنةوةي رَيطاوبان و ثردو تونَيل لـةنَيوان شـارةكاني كوردسـتان و ااوةدانكردنـةوةي     

 . كوردستان بةطشا
 0229ساَلي / جوولةي كاش لة دارايي حكومةتي هةرَيمــ  1

وَيت ي دارايــي بؤمــان دةردةكــة0229أ ــــ اةطــةر بةدواداضــوونَيك لةســةر جوولــةي كــاش بكــةين لــة ســاَلي   
تةسوية نةكراوةوش ثَيويسـت بـوو بـةثَيي رَينمايـةكاني     ( سلف موقوفة)هةندَيك ثَيشينة هةية ر اطرياوةش واتة 

دارايي لة كاتي حساباتي كؤتايي تةسوية بكرايةوش لـةم خشـتةي خـوارةوة اـةم ثَيشـينانة دةخةينـة بةرضـاو        
 : بةطشا

 
 مليؤن دينار/ طوذمة  ناوي ثَيشينة

 916226 ودجةي ااساييثَيشينة لةسةر ب
 0516419 ثَيشينة لةسةر بودجةي ثرؤذةكان

 
 

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نؤسةدو حةفتاو يةك مليارو شةش سةدو شةسـت و شـةش   ( )9118666)ب ــ لةناو جوولةي كاش طوذمةي 

رةتي ثَيشمةرطة هي خةرجيـةكاني سـااَلني   وةك ثَيشينة ضةسثاوةش لةناو جوولةكة لةسةر وةزا( مليؤن دينار
ــةر      (  0229و  0221و  0221)  ــدراَلي خ ــةتي في ــةرخانكراوي حكوم ــةي ت ــة بودج ــوو ل ــت ب ــة ثَيويس ك

بكرايةش بةاَلم اةم بر ة ثارةية نةدراوة تاكو اَيستاش بؤية حكومةتي هةرَيم ناضار بوو اةم بر ة ثارةيـة خـةر    
 .وةزارةتي ثَيشمةرطة بكات بؤ دابينكردني ثَيداويستيةكاني
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دا لةسةر نةفـةقاتي سـيادي داخيـل كـراوةوش بـر ي      0229  ــ خةرجي فةرمانطةي جنسيةو سةفةر لة ساَلي 
 .مليار دينار بؤيان خةرجكراوة وةك ثَيشينة بؤ ر اثةر اندني كاروباريان( 348130)

لــة وةزارةتــي دارايــي  تــةنها مووضــةيان بــؤ ســةرف دةكرَيــت( ثؤليســي طــومرط)د ــــ قيــادةي قــواتي حــدود 
حكومةتي فيدراَلش بةاَلم خةرجيةكاني تر وةك جل و بةرط و ضـاككردنةوةي اؤتؤمبَيـل و سـووتةمةني لـة     

 .اليةن حكومةتي هةرَيمةوة خةر  دةكرَيت
 

 دووةم
 0229ثَيشنياري ليذنة لةسةر ناوةر ؤكي ر اثؤرتي حساباتي كؤتايي حكومةتي هةرَيمي كوردستان ساَلي 

دةكةين كة دةزطاي ضاودَيري دارايي يةك بطرَيتةوةو بةشَيوةيةكي اةكتية ضاودَيري مـاَلي طشـا و   داوا  -1
 .ضؤنيةتي خةر  كردني بودجةو دةسكةوتين داهات بكات

كاراكردني دةوري ضاودَيري و وردبيين ناوخؤيي ناو وةزارةتةكان و دام و دةزطاكاني حكومةت لـة رَيطـاي    -0
 .و لَيهاتوو لةم بووارةوش دةبَيت فةرمانبةراني اةم بةشة تايبة ةندي خؤيان هةبَيتداناني كارمةندي شارةزا

ــةناو وةزارةت و دام و         -3 ــيين ل ــاري و وردب ــواري ذمَيري ــة ب ــةتوانا ل ــاديري ب ــادةكردني ك ــدن و اام ثَيطةيان
 .ردندةزطاكاني حكومةتش لةر َيطةي خول و وؤرك شؤثةوةش راهَينانيان لةسةر سيستةمي نوَيي كارك

ــاو    -4 ااطـــادار كردنـــةوةو لَيثرســـينةوةو نـــاردني كارمةنـــداني طةنـــدةَل و كةمتةرخـــةم لـــةناو دام و دةزطـ
وةزارةتةكاني حكومةتي هةرَيم بؤ دادطاي تايبةت وش ثاداشت و سـوثاا كردنـي كـادري ضـاالك و دَلسـؤز كـة       

اَلثشـا اـةجنام بـدرَيت زؤر    بودجةو ماَلي طشا بـة فـري ؤ نـاداتش اـةم ثرؤسـةيةش طـةر بـةبَي جيـاوازي و ث        
 .طرنطة

 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشكةش كردني حساباتي كؤتايي حكومةتي هةرَيم لةكاتي دياري كـراوي ياسـايي خؤيـدا بـؤ ثةرلـةمانش       -5

 .لةطةَل راثؤرتي ضاودَيري دارايي
 .نة دراوة بةشَيوةيةكي ياسايي و ذمَيرياريثاكتاو كردن و ضارةسةر كردني سولوةكان كة ثَيشي -6
ثَيويستة لة كؤتايي ساَلدا هةر وةزارةتَيـكش يـان فةرمانطةيـةكش كـة ثـارةي ماوةتـةوةش بـؤ ثـرؤذة و خـاَلي           -1

بةسوودو ثَيويست بةكاري بهَينَيت بة لةبةرضاو طرتين بةرذةوندي طشا هةرَيمي كوردسـتان بـةثَيي ياسـاو    
 .رَينماييةكان

ستة كة حكومةتي هةرَيم و ثةرلةمان لة ر َيطةي كةناَلةكانيانـةوة بـةردةوام داواكـاري لـة حكومـةتي      ثَيوي -1
فيدراَلي بكةنش بؤ اةوةي بر ة بودجةي هَيزي ثَيشمةرطة كة بـةثَيي دةسـتوور دةبَيـت حكومـةتي مةركـةزي      

كة لـة سيسـتةمي بـةرطري    بة زووترين كات جَي بةجَي بكرَيتش لةبةر اةوةي ثَيشمةرطة بةشَي. دابيين بكات
 .نيشتيماني بةثَيي دةستووري عَيراق
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ــةو         -9 ــي بودج ــاد كردن ــؤ زي ــوب ب ــاوةي ن ــةدواي سةرض ــةر َيت ب ــةردةوام بط ــةرَيم ب ــةتي ه ــتة حكوم ثَيويس
 . تَيركردني ثَيداويستيةكاني حكومةت و خةَلك بؤ زياتر بةرةو طةشةكردن و ثةرةثَيداني اابووري هةرَيم

كــو ليذنةكــةمان واي بــؤ دةضــ  طــةر اـةم رَينماييانــة جــَي بــةجَي بكرَيــتش كــة داوامــان  لةر اسـتيدا اَيمــة وة 
كردووة لةاليةن حكومةتي هةرَيمةوةش هةروةها بودجةي خةمَلَينراو لةكاتي ياسايي خؤيدا بطاتة ثةرلةمانش 

ــتش بةشــَيوةيةكي هونــةري و طشــا و نةتــةوةيي     ــي طوتوطــؤي وردو دروســت و واقيعيانــةي لةســةر بكرَي تَي
بر وان  و هةَلسـوكةوتي لةطةَلـدا بكـةينش كةواتـة بـةردةوام هـةر ليذنـةو بـةثَيي ثسـثؤر ي و ثةيوةنـدي بـة            
ــاباتي      ــةروةها حس ــاتش ه ــةكان بك ــةكان و داهات ــان و خةرجي ــةردةوامي ثرؤذةك ــاودَيري ب ــةوة ض وةزارةتةكةي

توطؤ كردني لة ليذنةي تايبـةتي  كؤتايي كة لة ماوةي ياسايي خؤيدا طةيشتة ثةرلةمانش بةتةنها ديراسةو طو
خؤيش كة ليذنةي دارايي و اابووريية كؤتايي ثَي دَيت وش تةنها ثةسند كردني ثةرلـةماني دةوَيـتش اـةو كـات     

اةمـةش مانـاي اةوةيـة كـة ليذنـةكان رؤَلـي       . ثَيويست بـة طوتوطـؤكردني زؤر ناكـات لـةناو هـؤَلي ثةرلـةمان      
لةناو ليذنةكانـدا دروسـت دةبَيـتش اـةم متمانةيـةش دةطوازرَيتـةوة       ثسثؤر ي خؤيان دةطَير نش متمانةي تةواو 

 .زؤر سوثاا. ناو هؤَلي ثةرلةمان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاا بؤ اَيوةي بةر َيزش دووبارة بـةخَيرهاتين هـةردوو رَيـزدار وةزيـري دارايـي و اـابووري كـاك شـَيخ         
ش اَيستاش اَيوةي بةر َيز بؤ طوتوطؤ لةسةر راثؤرتةكةش كـام  بايزو بريكاري وةزارةت كاك رةشيد تاهري دةكةين

بةر َيز دةيةوَيت موداخةلة بكاتض ناويان دةنووس ش اةم بةر َيزانةي ناويان تؤمـار كـردووةش اـةم رَيزدارانـةن     
صبا، برزجنـيش نةسـرين   .ش عبدالرمحن حس ش دعبداظافابةشارةتيش ااشا عزيزش شَيرزاد  فاضلهاور ازش )

ش رَيباز فتا،ش حاكم رزطارش شلَير حممد جنيبش سةردار رشيدش ساالر عثمانلش  عبداهلل مةال نوريش عدنان جةما
زانا رةاوفش ثةميان عزالدينش ثةريهان قـوباليش اـةظ    .ش ثةروين عبدالرمحنش د(بالل)حممودش امحد سلَيمان 

ش كةسـي  (نش عمر هةوراميش حسـن حممـد  حس فاضلامحد ابراهيمش .ش د(اارام)عمرش هاذة سلَيمانش ايوب نعمت 
 .تر ماوةض ناوتش كاردؤ حممدش كةسي تر نييةض رَيزدار هاور از خان كةرةم بكة

 
 

 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةر استيدا موداخةلةكةي من لةوانةية لةشـَيوةي ثرسـيارو داوا كردنـي روون كردنةوةيـةك بَيـتش ديـارة لـة         
ي نؤيةمي ثةير ةوي ناوخؤ هةموو اةو ماددانةي كة باسي بودجة دةكات تايبة ةنديشة بـة حيسـاباتي   بةش

خيتاميش لةكاتَيكدا اَيمة لةكاتي موناقةشةي بودجةي طشا هةموو ليذنةكان ثرؤذة ياساي بودجـةمان لـةال   
تامييةش بةر اسا حيسـاباتي  بووش تَيبيين و موالحةزةي خؤمان لةسةري هةبووش بةاَلم لَيرة كة حيساباتي خي

خيتامي لـة دةسـا اَيمـة نييـةش مـن وةكـو ليذنـة هيضـم لةبةردةسـت نييـةش اـةوةي لةبـةر دةسـا اَيمةيـة               
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راثــؤرتي ليذنــةي دارايــي و اابوورييــةش مــن نــازا  يــةعين اايــا مةســةلةن اَيمــة دةبَيــت لةســةر راثؤرتةكــة   
 .زة بدةينض سوثااموالحةزة بدةينض يان لةسةر حيساباتي خيتامي موالحة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار كاك فرسةت موداخةلةي هةيةش فةرموو
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حيسابي خيتامي موقابيلي ميزانيةيةش ميزانيةش لةبةردةست نةبووش لة ليذنةي ماليةش بـؤ هـةر ليذنةيـةك    
ايتياَلعي لةسةر بكةنش لةوَيمان دانـاوةش حيسـابي خيتـامين لـة جةلسـةي ثَيشـرت بـةر َيز         حةزيان لَيية بضن

سةرؤكي ثةرلةمان ايعالني كردش كة حيسابي خيتامي لة ليذنةي دارايي و اابوورييةش هةر ليذنةيـةكش هـةر   
و تـر راثؤرتةكـة   اةندامَيك حةزيان لَي بَيتش بضن ايتياَلعي لةسةر بكةنش دةرطاي ليذنةكـة كراوةتـةوةش وةكـ   

تةوزيع دةبَيتش حيسابي خيتامي تةوزيع نابَيتش ضؤن ميزانية تةوزيع نابَيتش حيسـابي خيتـامين تـةوزيع    
نابَيـتش لــة جَيطايـةك دادةنرَيــتش لـةوَي بــرادةرانش اةنـداماني ثةرلــةمان دةضـنش اــةوي حـةز بكــات دةضــَيت       

 .تةماشاي دةكاتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةشارةتي فةرموو فاضلسوثااش رَيزدار زؤر 
 (:بةشارةتي)حممد قادر فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــي دووةم  ــة بةش ــن ل ــت / م ــاَلي هةش ــة خ ــداش    / ل ــنيارين لةكؤتايي ــة ثَيش ــة دةبَيت ــةش ك ــةزةم هةي ــةك موالح ي

ثةرلـةمان لـة رَيطـاي     باا لةوة دةكات كة دةَلَيت ثَيويسـتة حكومـةتي هـةرَيم و   / بةحةقيقةت خاَلي هةشت
كةناَلةكاني راطةياندنةوة بةردةوام داواكاري لـة حكومـةتي فيـدراَلي بكـةنش بـؤ جـَي بـةجَي كردنـي حقـوقي          
ثَيشمةرطةش لةبةر اـةوةي ثَيشـمةرطة لـة دةسـتووردا بـةهَيزَيكي نيزامـي هـاتووةش لةطـةَل وةزارةتـي ديوـاعي           

رَيطـاي كـةناَلي راطةياندنـةوةش اـةو طرفتـة ضارةسـةر       عَيراقي حيسابي بـؤ بكرَيـتش اةمـة بـة بـر واي مـن لـة        
ناكرَيتش من داوا دةكةم اةو خاَلةي كة لَيرة ايشارةتي ثَي كردووةش لةبةر اةوةي ضةند ساَلَيكة اةو طرفتةي 
لةطةَل حكومةتي ناوةندي هةية ش مةسةلةي ثَيشمةرطة كة بؤتة طرفتَيكي طةورة لةطةَل حكومةتي ناوةندي 

ــة دو ــةاَلت ل ــَيم     دةس ــوا  بَل ــةوةي دةت ــرة ا ــي دةنش لَي ــردن دةدةن و ناش ــَي بــةجَي ك ــدي ج ــةاَلت وةع اي دةس
زةرةرمةندو مةحروم دةبَيت لة سوودش يان لةحقوقي اةساسي خـؤي هَيـزي ثَيشـمةرطةيةش بؤيـة داوا دةكـةم      

تش حكومةتي هةرَيمي كوردستان حقوقي ثَيشـمةرطة وةكـو هـةموو هَيزةكـاني تـري عَيـراق جـَي بـةجَي بكـا         
هةتاكو اةو طرفتة لةطةَل حكومةتي ناوةندي يةكاليي دةبَيتةوةوش بؤ اةوةي ضيرت هَيزي ثَيشمةرطةو ماَل و 

 .خَيزاني ثَيشمةرطة لةو ايمتيازاتانة بَي بةش نةبن وش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثااش رَيزدار ااشا عزيز فةرموو

 :بةر َيز ااشا عزيز صا،

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

سةرةتا دةستخؤشي لة ليذنةي دارايي و اابووري دةكةم بؤ اةو راثؤرتة بة ثَيزةي كة اامادةيان كردووةش كـة  
تةواوي تَيبيين و رةخنةو ثَيشـنيازةكاني اَيمـةيان لـةخؤ طرتـووةش مـن يـةكش دوو روونكردنـةوةم ثَيويسـتةش         

ورد لةبـةردةمان نييـة سـةبارةت بـةو خةرجيانـةي كـة        يةكَيك لةوانة بةو ثَييةي كـة خشـتةيةكي شـيكاري   
كــراوةش زؤربــةي وةزارةتــةكانينش يــان تــةواوي وةزارةتــةكان بــابي خــةرجياتيان تَيكةَلــةش لةبــةر اــةوة اةمــة 
خةلةلَيكي دروست كردووةش كة اَيمة نةتوان  و نةزان  اايا بابي ايعانات و مـنح و كؤمـةَلَيك شـا تـر لـة      

ةية زةرور بَيتش اةطةر زيادةر ؤيي تيا كرد بَيتض بةاَلم لةوانةية لة وةزارةتَيكي تردا زةرور وةزارةتَيكدا لةوان
نةبوو بَيتش كة كاتَيك اـةم بابـةتَيك تَيكـةَل دةكرَيـتش لةوانةيـة شـةرعي نـةبَيتش هةنـدَيك وةزارةت اةطـةر          

خؤي كؤنرت ؤَل بكـات و بيداتـة    زيادةر ؤيي تيا بكاتش اَيمة داوامان كردبواية كة ثَيويست بوو اةم خةرجيةي
اةو وةزارةتانةي كة زةرورةش بةو ثَييةي كـة تَيكةَلـةش لةبـةر اـةوة اةمـة لـةالي اَيمـة روون و ااشـكرا نييـةش          
بــةاَلم تَيبينيــةكم هةيــة لةســةر راثؤرتةكــةي ليذنةكــةتانش لــة خــاَلي دوودا يــةكَيك لــة بؤضــوونةكانتان كــة  

اـةو بـر ة ثارةيـةي كـة لةاليـةن حكومـةتي عَيراقـي فيدراَلـةوة اامـادة          تؤمارتان كردووةش داواي اةوة دةكـةن  
دةكرَيــتش داواي اــةوة دةكــةنش كــة اــةوة بر َيكــي كةمــةو ثَيداويســا حكومــةتي هــةرَيم لــةوة زيــاترةش مــن     
ثرسيارَيكم هةية بؤ بةر َيز جةنابي وةزيرش اايا اةداي تةنويزي حكومةت لةو ااستةدايةش لة رووي ثسـثؤري  

وري و دارايــيش لــة رووي ثســثؤري هَيَلكــاري اابوورييــةوةش كــة اَيمــة داواي ثارةيــةكي زيــاتر بكــةينض   و اــابو
بودجةيــةكي زيــاتر بكــةين بــؤ حكومــةتش لةكاتَيكــدا اَيمــة زيــادةر ؤيي لــة هةنــدَيك بابــدا دةبيــن ش كــة بــة  

 .زةروري نازانرَيتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو عبداظافاَيرزاد زؤر سوثااش رَيزدار ش
 
 

 :شريو عبداظافابةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسا منين دةستخؤشي لة ليذنةي دارايـي و اـابووري دةكـةمش راثـؤرتَيكي زؤر بـة ثَيـزش راثـؤرتَيكي زؤر        

زؤر باشةش اةوةي كة  باشةش ثةجنةيان خستؤتة سةر زؤربةي هةرة زؤري شتةكانش كة من ثَيمواية راثؤرتَيكي
دةبوايـة لةبــةر   0229دةمـةوَيت بيَلـَيم بةر اســا اـةوةي هاوكــارم دووبـارة دةكةمـةوةش كــة بودجـةي ســاَلي       

دةستمان بوايةش من اةوةم نةزانيوة كة دةبواية لة ليذنةي دارايي هةبووة بض  ببين ش ضونكة تا نةبين ش 
 .سانياَيمة ناتوان  موناقةشةي اةمة بكةين وا بة اا
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ثَيمواية لة بودجةي تةشغيليدا سةرفياتَيك هةيةش يـةعين زيـاتر سـةرف كـراوة لـة هـيين خـؤيش        / دووةميان
دواي اةوة كة سةرفين بووة دةست باَلوي زؤري تيا بووة لة سةرف كردني بودجةكةش لة هةندَي شوَين كـة  

ةو بودجةيـة لةكوَييـة كـة ديـار     بودجة ماوةتةوةش اةو بودجةية لَيرة ديـار نييـةش كـة ضـةندي ماوةتـةوةض اـ      
نييةض ضونكة بةر اسا وردةكاري تيا نييـةش كـة وردةكـاري وةزارةتـةكانش وردةكـاري اـةو شـوَينانةي كـة اـةو          
بودجانةيان سةرف كـردووةش اَيمـة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان ثـرؤذة ياسـاي ديـواني ضـاودَيري هةيـةش بـةاَلم            

نم هةبَيتش كةمرت باسـي كـةرتي تايبـةت كـراوة لـةم بودجةيـةش       ديواني ضاودَيري لةم راثؤرتةدا وجودي نابي
هةمووتان دةزانن اةطةر كةرتي تايبةت هةبَيتش ديارة وةزعي اةو خةَلكةي كة اَيستا بـَي اـين و كـارن زؤر    
كةمرت دةبَيتةوةش وردةكاري داهات لَيرة زؤر كةمةش يةعين هةر ديار نييةش زؤر كةمةش ضونكة داهات دةبوايـة  

ــي ض        وردةكار ــاتووةض ه ــةكوَيوة ه ــة ل ــةو داهات ــة ا ــةش ك ــي بطوتراي ــة واز  ــةوةي ب ــؤ ا ــةش ب ــا بواي ــةي تي ييةك
 .وةزارةتَيكةض ضونكة ثَيمواية داهات زؤر لةمة زياترةش كة لَيرةدا هةيةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار عبدالرمحن حس  فةرموو

 :كربةر َيز عبدالرمحن حس  اباب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اســا منــين نامــةوَيت قســةكاني رةفــيقم دووبــارة بكةمــةوةش زؤر سوثاســي ليذنــةي دارايــي و اــابووري  
 فاضال دةكةمش كة اةو راثؤرتةي رَيكخستووةش بةاَلم من ضةند تَيبينيةكم هةيةش ثشتطريي لة قسـةكاني كـاك   

بَلَي  حكومةتي مةركةزي هيضي بـؤ نـةكردووةش اـةوة ضـةند     دةكةمش بةنيسبةت ثَيشمةرطة اَيمة هةر لَيرة 
ساَلةض اَيمة هةروا ثشتطوَيي خبةينش اةوةش زؤر خراثةش ناكرَيتش دةبَيت اَيمة لَيرة ضارةسةري اةو كَيشةية 
بكةينش دواي اةوةش اَيمة لَيـرة دَيـ ش لَيـرة باسـي اـةوة دةكـةينش كـة هـةردوو ضـاودَيري دارايـي يـةكرتيان            

ةوة تاكو اَيستاش لة موناقةشةي بودجةي هةرَيمين اَيمة اةوباسةمان كردش با يةكرت بطرنةوةو اـةو  نةطرتؤت
ماوةيةي بةسةرضووش تا اَيستا يةكرتيان نةطرتؤتةوةش اـةوة زةرورييـة دةبَيـت يـةكرت بطرنـةوةش دوايـي اـةوة        

ودَيريية ديـاري ناكـةينش تـا    اَيمة هةر طلةيي لة حكومةت دةكةينش بؤ اَيمة وةكو ثةرلةمان اةو سةرؤكي ضا
اَيستا ديارميان نةكردووةش دةبَيت دياري بكةينش اَيمة زياتر ثةرة بدةين بة كةرتي تايبةتش اـازادي بـدةييَنش   
يةعين زياتر اازاد بن و شتةكان تةسهيل بكةينش نةك خبةينة جَيطايةكش هةندَيك شةريكاتي تايبـةت هـةبن   

ناهَيَلن هةموو كـةرتَيكي تـرش هـةموو شـةريكاتَيكي تـرش وةكـو اةوانـة        ايستيغاللي هةرَيمي كوردستان بكةنش 
بةثَيي ياسا ايشةكان جَي بةجَي بكةنش اَيمة زياتر ثشتيواني زياتر لةوان بكةينش كة رَي خؤشكةر دةبنش بـؤ  
اــةوةي زيــاتر خةَلكةكــة لةطــةَليان دامبــةزرَين و ذيــان ببةنــة ســةرش لــة دهــؤك هةنــدَيك شــت هةيــةش ضــةند  

اتَيك هةية ايحتيكاريان كردووةش يةعين رَيطا نادةن بة هيض شةريكاتَيكي ترش يان اييازةي ثَي نـادةنش  شةريك
دةبَيت هةر ضةند شـةريكاتَيك دةسـت نيشـان كـراونش اةوانـة بـؤ خؤيـان شـت بَيـنن بـؤ كوردسـتانش اـةواني             

 .ترين لَيي مةحروم بوون
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــدالرمحنش اةمــة   ــةر َيز عب ــةيتش باســي         ب ــي شــةريكات دةك ــامي نييــةش باس ــاب خيت ــةي لةطــةَل حيس عيالق
باسـي كـردش جةنابيشـتش لَيـرة اـةم حيسـابةي لةبـةر دةسـتمانةش ضـاكةكةي           فاضليشثَيشمةرطةوش اةوة كاك 

اةوةية هةمووتان دةستخؤشيتان لة ليذنةكة كردش ضاكةو خراثةكةي ديار كردووةش لةسةر اةوةو لـةناوةوةي  
ةنش اةطةر ثَيت باش نييةش بَلَي لةو فةقةرةيةش لةوَي اةوةي باش نييةش لَيرة اةمةي باش نييةش اةوة قسة بك

 .بةاَلم حةلي مةشاكيلي تر اَيستا لةم موناقةشةية لَيرة ناكرَيتش كةرةم بكة
 :بةر َيز عبدالرمحن حس  ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةتي ثالندانان و وةزارةتـي دارايـي و اـابووريش لةوانةيـة تةنسـيقَيكي      لَيرة كة اَيمة دةيبين ش ثَيمواية وةزار

اةوتؤ نةبَيتش كة اةو هةموو مةشاريعانةش اةو هةموو ثارةي سةرف كراوةش يةعين اـةو تةنسـيقةي نـةبَيتش    
كة ضؤن ضؤني سـةرف بـووةض ضـؤن ضـؤني ضـووة بـؤ جَيـي اـةو ثرؤذانـة جـَي بـةجَي كـراونض دةمانـةوَيت              

 .تر هةبَيتش زياتر ااطايان لةيةكرت بَيتش زؤر سوثااتةنسيقَيكي زيا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صبا، بةرزجني فةرموو.زؤر سوثااش رَيزدار د

 :صبا، حممد جنيب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيـرو   ثَيشةكي من دةستخؤشي لة بـةر َيزان اةنـداماني ليذنـةي دارايـي و اـابووري دةكـةمش بـؤ اـةو راثؤرتـة         
تةسةلةش بؤ ماندوو بوونيان كة زؤر كاري ثةرلةمانتارانيان كورت كـردةوةش دةسـتيان خـؤش بَيـتش سـةبارةت      
بة حيساباتي خيتامي و لَيكؤَلينةوة لَييش اةمة لةر استيدا اةَلقةي كؤتـايي قؤناوـةكاني بودجةيـةش وةكـو لـة      

طرنطــة لــة هةنــدَيك لةواَلتانــدا بــة قانونَيــك زانســتةكاني داراييــدا باســي لَيــوة دةكرَيــتش تةنانــةت اةوةنــدة 
تةصديقي حيساباتي خيتامي دةكرَيتش بؤ اةوةي اةوثةر ي شةفافيةت و روونـي لـةكاروباري دارايـي واَلتـداش     
يان لة هةرَيمـدا دةسـا هاوواَلتيـان بكـةوَيتش تةبعـةن ليذنةكـة زؤر بـة جـواني اامـاذةي بـؤ كـةموكورتي و            

ي كـردووةش مـن نامـةوَيت بضـمةوة سـةريانش بـةاَلم لَيـرةدا اةوةيـة اايـا لةطـةَل           كةلَينةكاني حيساباتي خيتام
 .بووني اةو كةموكورتيانةداش اَيمة دةبَيت تةصديقي حيساباتي خيتامي بكةين

اةو عةرزةي لةناو حيساباتي خيتاميدا هاتووةش بةثَيي هةَلومةرجي كوردستان و موتاَلـةباتي خـةَلكش   / ضوار
ســيلي بوايــةش عــةرزي بــةياني لةطــةَل بوايــةش نــةك بــةو شــَيوةي كــة اَيســتا هةيــة زؤر   دةبــوو عــةرزَيكي تةف

ــةي       ــراوة لةاليــةن ليذن ــنيارانةي كــة ك ــةو ثَيش ــتيداش ا ــة لةر اس ــةرزَيكي نةوعي ــةل و زؤر ع ــةرزَيكي موح ع
اـامر   داراييةوةش منين تةاكيديان لةسةر دةكةمةوةش بةاَلم ثَيم باشة زمانةكة زمـاني اـةمر بَيـتش زمـانَيكي    

ــؤي        ــةي خ ــةم كاران ــةت ب ــة حكوم ــةوةي ك ــةر ا ــةخت دةكةينــةوة لةس ــت ج ــردنش بطوترَي ــةك داوا ك ــتش ن بَي
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هةَلستَيتش اةو كةموكورتي و ايبهامانةي كة لـة حيسـاباتي خيتاميـدا هةيـةش اينشـااةَلاَل لةسـاَلي داهـاتوودا        
 .نةبَيتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . ن فةرمووزؤر سوثااش رَيزدار نةسري

 :مصطفىبةر َيز نةسرين حال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةسةر ضةند خاَلَيك تَيبينيم هةيةش ديارة هةندَيك شت ااماذة ثَي دةدةم وش هةنـدَيك شـتين ااراسـتةي    

لـةم خشـتةي هةمانـة اامـاذة نـةدراوةش يـاخود دةسـت نيشـاني بودجـةي          / جةنابي وةزيـر دةبَيتـةوةش يةكـةم   
و اةجنومةني وةزيران و اةجنومةني دادوةري نةكراوةش اايا اةمانة هـيض مةسـاريوَيكيان نـةبووةض     ثةرلةمان

 .اةطةر هةبووةش لةكوَي بؤيان داب  كردووةض ثَيويسا بةوة دةكرد كة بةر اسا دةست نيشان بكرَيت
ةي ماليـةمان هةبوايـةش بـؤ    ثَيويست بةوة بووش هةروةكو بةر َيزيان ااماذةيان ثَيـداوةش راثـؤرتي رةقابـ   / دووةم

اةوةي باشرت بةرضاومان روون بوايةش بتوان  دةسـت نيشـاني كةموكورتيـةكان بكرايـةش تـا وردةكـاري زيـاتر        
 .بكراية

دةمـةوَيت اامـاذةي ثـَي بـدةمش اـةوين دةسـت نيشـان كردنـي اـةو سـةرفياتانةش كـة بـاا لـةوة              / خاَلَيكي تر
ي سـةرف نـةكراوةش كةواتـة لَيـرة دةردةخـات      %02دجةيـة لـة   ي سةرف كـراوةش اـةو بو  %12دةكرَيت بر ي لة 

 .اةدااي حكومةت با بَلَي  الواز بووة
ي كـة ماوةتـةوة سـةرف نـةكراوةش ضـي لـَي       %02ثرسيارَيكين لةوةي كة بةر َيز وةزيري ماليةش اايا بر ي اةو 

 .0212دةكةنض يةعين تةداول دةكاتش دةمَينَيتةوة بؤ ساَلي داهاتووش يةعين بؤ ساَلي 
دةمـةوَيت اامـاذةي ثـَي بـدةمش ايحتيـاتي وةزارةتـي ماليـة تةحديـد نـةكراوةش كـة لةمةوثَيشـرت            / خاَلَيكي تـر 

بامسان كردووةش لـةكاتي بودجـة وةزارةتـي ماليـة ايحتيـاتَيكي هةيـةش اايـا اـةو ايحتياتـةي وةزارةتـي ماليـة            
 ضةندَيكةض بؤضي داخل نةكراوةض

رَيـذةي   0229بدةمش لةسةر اةو بودجةيةي وةزارةتي ناوخؤيةش لة ساَلي  دةمةوَيت ااماذةي ثَي/ خاَلَيكي تر
( مع العلـم )ي بودجةكةيةش %02ش يةعين لة %02لة  0212بودجةكةمان بؤ تةرخان كردووةش لةساَلي % 31

زَيرةظـاني لةسـةر وةزارةتـي     0229دامةزراندن زيـاتر بـووةش لـة هـةمان كاتيشـدا لـة سـاَلي         0212لة ساَلي 
زَيرةظاني خراوةتةوة سةر وةزارةتي ناوخؤش اةمـة لَيـرة ايشـكاليةتَيك     0212ةبووةش بةاَلم لة ساَلي ناوخؤ ن

 .دروست دةكات بؤ بودجةكة
تةقريبةن بر ي  0229دةمةوَيت ااماذةي ثَي بدةمش بر ي اةو بودجةيةي كة هةمان بووةش ساَلي / خاَلَيكي تر

مليـار دينـارةش لَيـرةدا كـة باسـي      ( 352)ية بر ي نزيكةي 0212مليار دينار بووةش اةمساَل كة ساَلي ( 412)
مليار دينار بووةش كةواتة دةبَيت اَيمة ثرؤذةكامنان دابـةزي  ( 412)كة  0229طةشةكردن دةكةينش لة ساَلي 

مليار دينارةش ( 352)بَيتش طةشة كردمنان دابةزي بَيتش لةطةَل اةوةي كة اةو ثارة زؤرة هةبووةش بةاَلم بر ي 
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اتة ااسا طةشة كردن دةبَيت لةو هةرَيمة بةرةو دواوة رؤيشت بَيتش بةرةو ثَيشةوة نةرؤيشت بَيتش زؤر كةو
 . سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثااش رَيزدار عبداللة مةال نوري فةرموو

 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خيتامي سةرةر اي هةندَيك دواكـةوتن طةيشـتؤتة ثةرلـةمانش هـةروةها وةكـو      لَيرة كارَيكي باشةش كة حيسابي 

برادةران طوتيان سوثاسي برادةراني ليذنةي دارايي و اابووري دةكةمش كـة اـةركيان كَيشـاوةش بـةاَلم هةنـدَيك      
ايشكاليات هةية ض لةسةر ااسا ثةرلـةمانش هـةروةها لةسـةر ااسـا حكومـةت دةمـةوَيت بـة كـورتي باسـي          

مش اةوةي ثةيوةندي بة ثةرلةمانةوة هةيةش لةر استيدا وا باشرت بوو اةو دةقةي كة لةاليـةن حكومةتـةوة   بكة
هاتووة خبرَيتة سندوقةكامنانةوةش بؤ اةوةي زياتر بةدواداضـوومنان بـؤ بكردايـةش هـةروةها وةكـو اـةوةي لـة        

خؤي لةبارةي اةو بوارانةي كة دا هاتووةش كة بؤ هةموو ليذنةيةك هةية راثؤرتي (10و  11و  12)ماددةي 
ثةيوةندي بة ثسثؤري ليذنةكةوة هةيةش راثؤرتي خؤي بدات بة ليذنةي داراييش بة رةاي من اةطةر اَيمة لة 
ليذنةكاندا اةوةمان بكردايةش رةنطة هةندَي بارقورسيمان لةسةرشاني ليذنةي دارايي هةَلبطرتايةش مبـانتواني  

مان لةسةر اةو بابةتانةي حيسابي خيتامي اامادة كرد بوايةش لةاليـةكي  بواية راثؤرتي طشا ترو زانسا تر
ترةوة اةوةي ثةيوةندي بة ثةرلةمانةوة هةيـة هةسـت دةكـةم بةشـَيوةيةك لـة شـَيوةكان حيسـابي خيتـامي         
وردة وردة خةريكة اةو حيكمةتةي خؤي لةدةست دةداتش كة مةبةست لة داناني حيساباتي خيتـامي ضـيةض   

ــة ثةرل  ــاتر ل ــة       زي ــةر اليةن ــة لةس ــاتر قس ــابووريش زي ــي و ا ــةي داراي ــؤرتي ليذن ــة راث ــةتي ل ــةوةش بةتايب ةمان
داراييةكان كراوةش بةو ثَييةي اَيمة مةساايلي اابووري ثشـتطوَي خـراوةش بـا بَلـَي  لـة رابـردوودا حكومـةتي        

وةش تةخبـيص  دا ضةند توانيويـةتي اـةو بـر ة ثارانـةي كـة تـةرخان كـرا       0229هةرَيمي كوردستان لة ساَلي 
كراوة لةاليةن ثةرلةمانةوةش ضةند سةركةوتوو بووة تيايداض ضةند توانيويةتي لة مةساايلي اابووريدا واَلت 
ثَين خباتض بة رةاي من ثَيويسا دةكرد راثؤرتَيكة لةو رووةوة ضر و ثـر  تـر بوايـةش اـةوةي ثةيوةنـدي بـة       

تووةش جطة لة كؤمـةَلَيك اـةرقام زيـاتر هيضـي تـر      حكومةتةوة هةيةش اَيمة اةوةي دةيبين  و دةستمان كةو
نييةش اةو اةرقامانة لةر استيدا مـن بـؤ خـؤم هيضـي لـَي تـَي ناطـةمش ثَيويسـا دةكـرد حكومـةتش بةتايبـةتي            
وةزارةتي دارايي و اابووري شان بةشاني اةو اةرقامانة راثؤرتَيكي ضـر وثر ي ااراسـتةي ثةرلـةمان بكردايـةش     

د بوايةش ياخود باسي اةوةي بكرد بوايةش كة لة ساَلي رابـردوودا خةماَلنـدني كـردووة    لةسةر اةوةي بيسةملان
بؤ داهاتةكانش كة ضةند توانيويةتيش ضةند داهاتةكان لةطةَل خةماَلندنةكة وةكو خؤي دةرضووةض اةمة زؤر 

ماني واَلتـة  طرنطةش بةو ثَييةي اَيمةش من بؤ خـؤم لـة ضـةند سـايتَيكي عةرةبيـدا سـةيرم كـردووة لـة ثةرلـة         
عةرةبيةكانداش بةر اسا لةطةَل ااراستة كردني حيسابي خيتاميدا راثؤرتَيكي ضـر و ثـر  ااراسـتةي ثةرلـةمان     
دةكرَيتش هةروةها ثَيويسا دةكرد لةو راثؤرتة بةشَيوةيةك لة شَيوةكان ااماذة بة خةرجيةكان بدرا بوايـةش  
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َيمة لةبريمان نةضَيت حكومـةتي هـةرَيم لـة خـةر      اةم خةرجيانة ضةند لة جَيطاي خؤيان خةر  كراوةض ا
ــئووليةتي         ــةش مةس ــئوولياتة داراييةك ــة مةس ــة ل ــةش جط ــئووليات داي ــةَلَيك مةس ــةردةم كؤم ــارة لةب ــي ث كردن
اابوورييةش ثَيويسا دةكرد لةو راثؤرتة ااماذةي بةوة بدا بوايـة كـة لـة مةسـاايلي كشـتوكاَلش لـة مةسـاايلي        

مـةوةفق بَيـتض ضـةند توانيويـةتي سـةركةوتوو بَيـت لـة مةسـاايلي خــةر           تةندروسـا ضـةند توانيويـةتي   
كردني اةو بر ة ثارانـةض لةاليـةكي تـرةوةش وةكـو لـة راثـؤرتي بـةر َيزان ليذنـةي دارايـي و اابووريـدا هـاتووةش            
بةاليةني كةم اةم بؤ ثشت اةستوور كردني قسةكاني ثَيشووترم باسي اةوة دةكرَيتش كة حكومـةتي هـةرَيم   

يكــةي هةشــت ســةد مليــار دينــاري زيــاتر خــةر  كــردووة لــة مةســاايلي مووضــةو خانةنشــ  و هــةروةها  نز
ايعانات و اةوانةش يةعين اةطةر اةو راثؤرتـة لةاليـةن حكومـةتي هةرَيمـةوةش لـة اليـةن وةزارةتـي دارايـي و         

ثارانـةي كـة بـؤ منوونـة بـؤ      اابووري بهاتايةش ياخود دةبواية بهاتايةش دةبواية ااماذةي بةوة بدايـةش اـةو بـر ة    
مووضة خةر  كراونش ياخود بؤ خانةنش  خةر  كراونش ضؤن خةر  كـراونض بـة طةر انـةوة بـؤ ض دةقَيكـي      
ياسايي خةر  كراونض اايا اةمانة خةَلكي تـازةن تـةع  كـراونض خـةَلكي تـازة بـا بَلـَي  خانةنشـ  كـراونش          

ةي كـة ثةيوةنـدي بـة ايعانـات و مـةنافيعي اييتيمـاعي و       دةبواية اةمة روون بكرا بوايةوةش اةو بـر ة ثارانـ  
اةوانةوة هةيةش دووبارة دةبواية اةمانة روون بكردايةش كـَي خـةرجي كـردووةض لةسـةر ض بنةمايـةك خـةر        
كراوةض دراة بة كوَيض خؤتان دةزانن اَيمة لـة كـاتي موناقةشـة كردنـي بودجـةي اةمسـاَلدا كؤمـةَلَيك بةَلطـة         

ثارانـة بـووة بةشـَيوةي خـراث بـةكار هَينـراونش هـةر لةاليـةن ثةرلةمانـةوة بر َيـك كـةم            خرانة رووش كة اةو 
ي اـةو بـر ة ثارانـة كـةم بكرَيتـةوةش      %52كرايةوةش لةاليةن هةندَيك لة اةنـداماني ثةرلةمانـةوة داوا كـرا لـة     

كراوة بؤ اةو  ةوة جطة لةو بر ة ثارانةي كة لةاليةن ثةرلةمانةوة تةخبيص0229كةضي وا ديارة لة ساَلي 
بابانةش بةاَلم بر َيكي زياتر خـةر  كـراوةش بؤيـة هـةموو اةمانـة واي دةخواسـت وةزارةتـي دارايـي و اـابووري          
راثؤرتَيكي  ضر و ثر ي ااراستةي ثةرلةمان بكردايةش هةموو اةو شتانةي روون بكردايةوة بـؤ اَيمـةش ضـونكة    

خيتامي اةوةي نييةش خوا نةكا اَيمة متمانةمان بة  اَيمة لةبريمان نةضَيت لة نةتيية حيكمةت لة حيسابي
حكومــةت نــةبَيت لــة مةســاايلي داراييــداش اَيمــة دةمانــةوَيت هةَلســةنطاندنَيك بــؤ ثالنــة سترياتيييةكةشــي   
بكةينش كة ضةند توانيويةتي موةفةق بَيت لة جَي بةجَي كردن و با بَلَي  ضةند سةركةوتوو بـووة تيايـداض   

ثةير ةوي ناوخؤ دةرفةتي اةوة هةية ماوةي سي رؤذ دياري كراوةش يةعين ليذنـةي دارايـي   لةر استيدا بةثَيي 
و اابووري كة سي رؤذ لةبةردةسا داية تا اةو كاتةي راثؤرتي خؤي اامادة دةكاتش وابـزا  بـةثَيي مـاددةي    

اةنــداماني ـــةش ســي رؤذ تــةرخان كــراوةش اــةو ســي رؤذة دةرفةتــة لةبــةر دةســا اَيمــةش لةبــةر دةســا  (10)
ثةرلةمان و ليذنةي دارايي و اابووري بؤ بودجةيةش بؤ حيسابي خيتاميةش بؤ هةموويانةش ضونكة لة ماددةي 

دا ااماذةي ثَيدراوةش اةوةي دةمَينَيتةوة لـة كؤتاييـدا بيَلـَيم لةر اسـتيدا حيسـابي خيتـامي       (10و  11و  12)
زياتر رووني بكةمـةوةش وةكـو اـةوةي لَيهـاتووة مـن      دةزاني وةكو ضي لَيهاتووةض ببوورنش بةكورتي بؤ اةوةي 

كةسَيك تةخويل بكةم و هةندَيك ثارةي ثَي بدةمش بةاَلم لةماوةيةكي دياري كراودا اةوةنـدة شـتم بـؤ بكـر ةش     
بةاَلم لة ماوة دياري كراوةكة نةيةتةوةش كة دَيتةوةش هـيض شـتَيكي ثـَي نـةبَيتش بَلَيـت اـةوةم بـؤ كر يـوي و         
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ادةش بكاتش داواي اةوةش بكات من متمانةي ثَي بكةمش بؤية بة رةاي من هةموو اةمانة واي داواي ثارةي زي
دةخواست وةزارةتي دارايي و اابووري راثؤرتَيكي ضر وثر ي هةبوايةش بؤ اةوةي زياتر روون كردنةوةي بداتش 

 .سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زيادةر ؤييةكـة هةشـت سـةد مليـار نييـةش حـةوت سـةدو يةكـةش         / كزؤر سوثااش هةر دوو راست كردنةوةش ية
 .هةر بؤ مةعلوماتش ضونكة بة رةقم هاتووة لَيرة

ــةعال         / دووش ــةددي ا ــَي ح ــةوَيش دةَل ــي رؤذ ل ــيال س ــت ا ــةش ناَلَي ــي ميزاني ــامي ه ــؤرتي خيت ــبةت راث بةنيس
بـةزوو تـةواو كـردش اَيمـة      اةوةندةيةش دةتواني بة يةك رؤذين تةواو بكةنش مادام ليذنةكة ايشـةكةي خـؤي  

نـاتوان  راي بطــرينش دوايــي بَلــَي  ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان راي طــرتش ليذنــة ايشــي خــؤي تــةواو كــردووةو  
راثؤرتةكةيان تةقديم كردووةش اَيمـةش خسـتومانةتة بةرنامـةي كـارةوةش زؤر سـوثاا بـؤ جـةنابتش رَيـزدار         

 . فةرموو عثمانعدنان 

 :حممد عثمانبةر َيز عدنان 

 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب
 .سوثااش قسةكاني من كرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثااش رَيزدار رَيباز فتا، فةرموو

 :رَيباز فتا، حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ســةرةتاي قســةكا  بــةوة دةســت ثــَي دةكــةمش كــة اــةم حيســاباتةي هاتؤتــة بةردةســت و هاتؤتــة ثةرلــةمان    

اهيمَيكي طشتية لةسةر تةواوي حكومةتش يةعين اَيمة لةناو ثةرلـةمان هـةر ليذنةيـةك تـةرخان كـراوة      مةف
تايبةت بة وةزارةتَيكش لةبةر اةوة باشرت وابووش بؤ اةوةي هةر ليذنةيةكين هةم بؤ شـارةزا بـوونش هـةم بـؤ     

بةو ليذنةيةش حيساباتي هـةر   ضاودَيري كردنش هةم بؤ ااطادار بوون لة سياسةتي اةو وةزارةتةي كة تايبةتة
وةزارةتَيك بةجيا بهاتبوايةش يةعين اةمة باشـيةكةي بـؤ اَيمـة نـةبووش بـؤ وةزارةتـي دارايـين بـووش ضـونكة          
اَيستا اَيمة قسة لةسةر اةوة دةكةين لة مةنافيعي اييتيماعيدا ثارةيةكي زيادة سةرف كراوةش راسـتة اةمـة   

راث بَيـتش بـةاَلم بـؤ هةنـدَي وةزارةتـي تـر لةوانةيـة بـؤ وةزارةتـي          بؤ هةندَيك وةزارةت لةوانةية كارَيكي خـ 
تةندروسا اةو زيادةر ؤيية هةبَيتش يان اةم وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليةتيش لةوانةية هةر بؤ حكومةتين 
باشرت بوايةش اةطةر اـةم زيادةر ؤييـة هـةبَيتش لةوانةيـة مـةعقولرت بَيـتش يـةعين قسـةيةكي كـةمرتي لةسـةر           

تش لةبةر اةوة باشرت وا بوو وا بكرا بوايةش اةطةر لة داهاتووشدا مةجالَيك بدرَيتش بـؤ اـةوةي كـة هـةر     بكرَي
 .ليذنةيةك اين لةسةر وةزارةتةكةي خؤي بكاتش اةوة تةسةور دةكةم شتَيكي زؤر باشرتة
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ةبـةر اـةوةي   لـة راثؤرتةكـةي ليذنـةي دارايـي و اـابووريش تةبعـةن دةستخؤشـيان لـَي دةكـةمش ل         / خاَلَيكي تـر 
راثؤرتَيكي زؤر باشةش بةاَلم تَيبينيةكم هةيـة لةسـةر اـةوةي باسـي زيـادةر ؤيي كـراوةش يـةعين اـةم راثؤرتـة          
تةنها باسي اةوة دةكات كة زيادةر ؤيي كراوةش باشـة زيـادةر ؤيي كـراوةش اـةم زيادةر ؤييـةي كـة كـراوةش قسـةي         

عين اَيمــة تــةنها واز لــةوة بَيــن  كــة بَلــَي   اَيمــة ضــية لةســةر اــةوةي حكومــةت زيــادةر ؤيي كــردووةض يــة 
زيادةر ؤيي كراوةو ايرت دةنطين بدةين بة حيساباتةكةش من تةنها ثَيشنياري اةوة دةكةمش كة هـةم بـؤ اَيمـة    
روون بَيتش يةعين بؤ اةنـداماني ثةرلـةمان روون بَيـتش كـة بةهـةر شـَيوةيةك وةزارةتـي دارايـي و اـابووري          

ؤكارةكاني اةم زيادةر ؤيية خباتة بةرضاوي اةنداماني ثةرلةمانش بؤ اـةوةي بزانَيـت   خؤي بةباشي بزانَيتش ه
اةم زيادةر ؤييةش زيادةر ؤييةكي مةعقولـةش اايـا ثَيويسـتة اَيمـة لـة سـااَلني داهـاتووداش اةطـةر زيادةر ؤييـةكي          

كي تـر بـةو شـَيوةية    مةشروعةض اةو بر ةي كة دانراوةو خةملَينراوة زيادي بكةينش بؤ اةوةي ايشـةكة جـاريَ  
نةبَيتةوةش كة ديسان حكومةت زيادةر ؤيي بكاتش يةعين مةبةستم اةوةية اايا زيادةر ؤييةكي مةعقولةض يـان  
زيادةر ؤييةكة نامةعقولةش اةطةر نا مةعقوليشةش اةو كاتـة دةبَيـت بـزان  كةسـي سـةبةبكار لةمةوزوعةكـة       

رؤيشتووةض يان بـة هـةدةر دراوةش خـؤ اةطـةر بـة هـةدةر        دياري بكرَيتش اايا اةم ثارةية بؤ كارَيكي مةشروي
دراوةش دةبَيت كةسَيك لَيثرسراو بَيت لة بة هةدةر داني اةو ثارةيةش دةبَيت ضارةنووسـي اـةو ثارةيـة ديـاري     

 .بكرَيت
لةسةر خوَيندنةوةي حيساباتةكةشش ضةند خاَلَيكم هةبووش ثَين اـةوة قسـةيةكم لةسـةر اـةوة هـةبووش كـة       

انةي هاتونةتة بةردةسا اَيمـةش بةر اسـا وةكـو كـاك عبـداهلل طـوتيش بـؤ اـةوةي بـزان  اايـا اـةم            اةم رةقام
رةقةمـة رةقــةمَيكي دروسـتةض يــان رةقةمَيكــة لةطـةَل رَيزمــدا هـةر دانــراوةش يــةعين بـؤ اــةوةي اةنــدامَيكي      

بسـةملَينَيتش كـة اةمـة    ثةرلةمان دَلنيا بَيت لةوةي كة اةمة رةقةمَيكي دروستةش يةعين دةبَيـت شـتَيك بـؤي    
رةقةمَيكةش رةقةمَيكي وةهمي نييةش رةقةمَيكي دروستةش لةبةر اةوة هةر هـيض نـةبَيت راثؤرتـةكاني ديـواني     
ضاودَيري دةتوانراش يةعين دَلنياييةكي دابواية اةنداماني ثةرلةمان لةوةي كة دةنـط دةدات بـةم حيسـاباتةش    

 وةض يان نةخَيرضبزانَيت اايا بة رَيطايةكي مةشروي سةرف كرا
لةسةر خوَيندنةوةي حيسـاباتةكةش ضـةند تَيبينيـةكم هـةبووش لـة راثؤرتةكـةي ليذنـةي دارايـي و اابووريـدا          
نةهاتووةش نازا  تا ضةند زةرورة هةبَيتض يةكَيك لة كَيشةكان اةوةية كـة اـريادات كاتَيـك كـة بـاا كـرا لـة        

موايــة وةزيــري ســامانة سروشــتيةكان كَيشــةيةك بودجــةي خــةملَينراوش ثــارةي تةصــديراتي نــةوت بــووةش ثَي
هةبوو لةسةر اةوةي كة اةو نةوتةي بة تةنكةر دةر واتة دةرةوةش يةعين اةمـة ضـي لـَي دَيـتض اـةو كاتـة وا       
حيساب كراش كة اةمة دةضَيتة زميين اةطـةر وةَلـةت نـةمب نـةوتي رةشـةوةش اةمـة لـة دةسـةاَلتي حكومـةتي          

ةي بؤ حكومةتي هةرَيمةش بةاَلم لَيرة تةنها وابزا  ثَينج مليـؤن دانـراوةش   هةرَيمةش كة بيكات و تةصديراتةك
ــنج           ــنوور ثَي ــةواني س ــؤليس و ثاس ــةرةكان ث ــر يين تةنك ــر ة ب ــؤ س ــةا ب ــة ب ــةم رؤذان ــةور دةك ــةعين تةس ي
مليؤنةكةيان لة طؤر يين سر ةي تةنكةرةكان دةسـت دةكـةوَيتش نـةك اـةوةي كـة نـةوت بورؤشـَيتش لـة ميـنح          

شت وازيح نةبووش كة جطة لةوةي ثارةي تةشغيالتي وةزارةتي شارةواني دانراوةش لة مينح ثـارةي  باسي يةك 
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بةر َيوةبةرايـةتي اـاو و بةلـةدياتين دانـراوةش نـازا  يـةعين لـة دوو شـوَين ثـارة سـةرف كـراوةش جارَيـك بــؤ             
ر َيوةبةرايةتي اـاو سـةرف   وةزارةتي شارةوانيش بةناوي شارةوانيش جارَيكي ترين لة مينح بؤ بةلةديةو بؤ بة

 .كراوةش اةطةر روون كردنةوةيةك هةبَيت لةو بارةيةوةش زؤر سوثاا
شتَيكي ترين بةالمةوة روون نةبووش ثارةي نزيكةي يةك ترليـؤن اامـاذةي ثَيـدراوةو وةكـو ثـارةي سـوور اوش       

هـيض   0212نراوي نازا  سولوةية تةسةور دةكةمش اايا ضارةنووسي اةمةش ضونكة اةمة لة بودجةي خةملَي
ااماذةيــةكي ثــَي نــةدراوةش اــةوةش ثرســيارَيكةش يــةعين اــةو ثــارة ســوور اوة ضــي لــَي دَيــتض دةطةر َيتــةوة بــؤ  

ي حكومةتي هةرَيمةض يةك شا تـرين بةالمـةوة روون نـةبووش    %11حكومةتي عَيراقش اايا اةوة موَلكي لة 
لـةماوةي رابـردوو اةوةنـدةي مـن ااطـادار مب       يةعين اةو ثارانةي كة بةشَيوةيةكي تةواري سـةرف دةكرَيـتش  

ثارةيةكي دياري كراو بؤ مةوزوعي اةنولؤنزاي بةراز هات بؤ وةزارةتي تةندروساش يـاخود وابـزا  لـةكاتي    
الفاوةكــة ثارةيــةكي تــر هــاتش اةوانــة هيضــي نــازا ش لــةهيض شــوَينَيك اامــاذةي ثــَي نــةدراوةش اةطــةر روون    

 .ةيةوةش زؤر سوثااكردنةوةيةكين هةبَيت لةو بار
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاا بؤ جـةنابتش بةنيسـبةت ليذنـةكان رةبـا بـة اَيمـةوة هةيـةش ثَيويسـتة روون بكرَيتـةوةش اَيمـة           
وةخَا لَيرة ايعالمنان كرد طو ان اةو راثؤرتة لـة ليذنـةي دارايـي و اابوورييـة بـر ؤنش كـة خؤتـان نةضـنش         

ةي دارايــي و اــابوورين راثــؤرتي خــؤي نوســاندووةو هــاتووةش دوايــين راثــؤرتي  طونــاهي اَيمــة نييــةش ليذنــ
ليذنةكان نايةتة ناو ثةرلةمانش راثؤرتي ليذنةكان اةطةر هةبَيت دةضَيتة ليذنـةي دارايـي و اـابووريش لـةوَي     

 . حةق و حيسابي خؤتان دةكةنش تةواو بووش دانيشةش رَيزدار حاكم رزطار فةرموو

 :د ام بةر َيز رزطار حمم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةو نوقتةيةي كة برادةرانـي ليذنـةي دارايـي و اـابووري دةَلـَين نـةدةبوو حكومـةت بـة هـيض شـَيوةيةك           

مــةوةش يــةعين زيــادةر ؤيي بكردايــة لةســةر بودجــةش لــةالي مــن وةكــو قانونَيــك اةمــة بــة تةقبــري دةخوَين    
عين بةهيض شـَيوةيةك كـارَيكي كـردووة نـةدةبوو بيكـاتش      اةمةي كة اةم خاَلةش ية حكومةت تةقبريي هةية

واتة تةجاوز هةية لة رووي سةالحياتةوةش جا تةجاوزةكة اايا دةطاتة ض خانةيةك لة رووي قانونةوةض بؤيـة  
من ثَيمواية دةبَيت لَيكؤَلينةوة بكرَيتش لَي ثَيضينةوة بكرَيت لـةم اليةنـةوش ايخبـاري ايـديعاي عـام بكرَيـتش       

م حاَلةتةي كة بة هيض شـَيوةيةك اـةو زيادةر ؤييانـة نةدةبوايـة بكرَيـت دةضـَيتة ض خانةيةكـةوةض        بزان  اة
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثااش رَيزدار شلَير حممد فةرموو

 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةو راثؤرتـةيانش كـة زؤر خاَليـان تيـا روون كردؤتـةوةش      بةر اسا دةستخؤشي لـة ليذنـةي دارايـي دةكـةم بـؤ اـ      
ثَيشـنيارش لـة خـاَلي ضـوارةمدا دةَلَيـت ااطـادار كردنـةوةو لـَي ثرسـينةوةو نـاردني           / بةنيسـبةت بةشـي دووةم  

كارمةنداني طةندةَل و كةمتةرخةم لةناو دامودةزطـاو وةزارةتـةكاني حكومـةتي هـةرَيم بـؤ دادطـاي تايبـةتش        
اي تايبة ان نييةش هةر بكرَيتةوة بـة دادطـاش ضـونكة قـانوني اينزيبـاتي مـوةزةَ دةوَلـةت        وابزا  اَيمة دادط

ةوة دةست ثَي دةكات دوايي ايحالةي اةو هينة دةكرَيتش بةنيسبةت دواي  الثةر ةش (سحب اليد)ديارةش كة لة 
ةرهَينان زؤر طرنطة لةالي بةر اسا وةكو ثةرلةمان لة ليذنةكامنانداش من خؤم لة دوو ليذنةدامش بودجةي وةب

هــةموو كةســَيكةوةش لةبــةر اــةوةي بودجــةي وةبــةرهَينان عيالقــةي بــة مةشــاريعةوة هةيــةش لةبــةر اــةوةي   
مةشاريعين بؤ داهاتووي اةمساَلش ميزانيةي اةمساَل لة سايا ثةرلةمان باَلو كراوةتةوةش خةَلكي هـةمووي  

ةكامنان دةبَيت سَي مانط جارَيـك بَيـتش بةر اسـا هـةموو     ضاوةر َيي اةو ثرؤذانة دةكةنش بةدواداضووني ليذن
ليذنةكان لةطةَل تةختيت و موتابةعةي هةموو وةزارةتَيك دةبَيت دابنيشَيتش بؤ اةوةي اَيمة اةمر ؤ نـةيَين  
بَلَي  نازان  اةوة ضؤن خةر  كراوةض كة لة مانطي نؤوة اَيمة دةستمان ثَي كـردش ضـونكة لـة مـانطي يـازدة      

ي تازة دَيتش دةبَيت تؤ بزاني ضةند مةشـاريع خراوةتـة بـواري جـَي بـةجَي كردنـةوةض لةبـةر اـةوة         ميزانية
اةطــةر اــةو ليذنانــة هــةمووي بةدواداضــوون بــؤ كارةكــاني خؤيــان بكــةنش كــة ثرؤســةي بانطــةوازو ايحالــةو  

م دةورَيكي باش تةندةري هةر ثرؤذةيةك دةكرَيتش بةتايبةتي ثرؤذة طةورةكانش كة كولوةكانيان زؤرةش ايعال
ببينَيتش بؤ اةوةي هةموو كةسَيك ااطاي لَي بَيتش اةوانة هةمووي كولوـةي تةيينيـةش كـة دةضـَيتة بـواري      
جَي بةجَي كردنةوةش هيوادارم اةو دةسةاَلتةي دراوة بة وةزيري دارايي و اابووري لةطةَل وةزيري ثالندانانش 

ارةيةي كة بـة فيعلـي دةردةضـَيت بـؤ ثـرؤذة تةيينيةكـة       بتوانن تةسةروف بكةن بةو ثارانةش هةر با اةو ث
ضةندي لَي مايةوةش بؤ نةفسي ناوضة بةكار بهَينرَيـتش بؤضـيض ضـونكة بةر اسـا خـةَلك اَيسـتا زؤر وريايـةش        
اةطةر اَيمة بَيت ثرؤذةكان لة شوَيين خؤي دروست نةكرَيت لـة سـاَلةكةش واي لـَي دَيـت هـيض متمانـةيان بـة        

ش كــة دةضــيتة شــوَينَيك دةَلَيــت لــة ريزبةنــدي اــةو ثرؤذانــة اةمــة بــؤ تــؤ دةكرَيــتش يــةعين  اَيمــة نامَينَيــت
 ...............وةكو

 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكايــة وةرةوة ســةر ماددةكـــةش اَيمــة موناقةشــةي ثرؤذةكـــان ناكــةينش اَيســتا حيســـابي خيتــامي هاتؤتـــة        
ليذنةي دارايي دايةتي ضيةض يـةعين ليذنـة بضـَيت بـةدواي     بةردةستمانش رةاي خؤتان لةسةر اةو راثؤرتةي 

 .ثرؤذةوة بَيتش اةمة ايشي اَيمة نيية اةمر ؤش لة وةختَيكي تر دَيتش كةرةم بكة
 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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روزة زؤر بـةهَيز  بةنيسبةت اةو ثرؤذانةي كة دوا دةكةونش بةر اسا ليذنةي تةحا لة وةزارةتي مالية مـةف 
 .بكرَيتش بؤ اةوةي ضيرت دوا نةكةوَيتش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار سةردار رةشيد فةرموو
 :بةر َيز سةردار رشيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م هةيـة لةسـةر   ديارة منين وةكو هةظااَل  دةستخؤشي لة ليذنةي دارايي و اـابووري دةكـةمش مـن تَيبينيـةك    

حيساباتي كؤتاييش بؤ اةوةي لة حةقيقةتدا باشرتو بةقوةترت بوايةش دةبواية بـة فلتـةري ضـاودَيري داراييـدا     
تَي ثةر ي بوايةش ديارة ضاودَيري دارايي سلَيماني و هةولَير هـةموومان دةزانـ ش اـةوة هةريةكـة بةياسـايةك      

مواية اةطةر وا نةبواية حةقيقـةتن راثؤرتةكـة بـةقوةترت    كار دةكةنش بة ياساي جياواز كار دةكةنش كة من ثَي
دةبووش بؤيـة اةمـةش سـلبياتَيكي طـةورةي دروسـت كـردووةش بؤشـاييةكي دروسـت كـردووةش  بؤيـة هيـوادارم            

 .هةظااَل  لة ليذنةي دارايي و اابووري اةمة رةضاو بكةن و ضارةسةري بؤ بكةنش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثااش رَيزدار ساالر حممود فةرمووزؤر سو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةر استيدا من ضةند ثرسيارَيك ااراستةي بـةر َيز وةزيـري دارايـي و اـابووري دةكـةمش اـةو زيادةر ؤييـةي كـة         

ي اايندةدا اةم مةسةلةية كراوة لةسةر ض اةساسَيك بووةض بؤ روويداوةض اَيمة ضي بكةين بؤ اةوةي لة سااَلن
ــاميش         ــاباتي خيت ــةر حيس ــؤتة س ــةكراوةو نةض ــوية ن ــؤ تةس ــولوةية ب ــةو س ــةروةها ا ــةوةض ه ــارة نةبَيت دووب
هؤكارةكةي ضيةض خةرجيةكان دابةش بووة بةسةر اـةو سـَيكتةرو وةزارةتانـةي كـة هـةن و لـةو خشـتةيةي        

نش وةزارةتـي ذينطـةش وةرزشش ناوضـةكاني    لةبةردةستدايةش بـؤ كؤمـةَلَيك سـَيكتةرش وةكـو اةجنومـةني وةزيـرا      
دةرةوةي هةرَيم بـة بـةتاَلي ماوةتـةوةش اةسـبابي اـةم مةسـةالنة ضـيةض هيـوادارم بؤمـان روون بكاتـةوةش لـة            
ر اسيتدا اةوةي من بة ثَيويسا دةزا  اةم حيسابي خيتامية ثَيويست دةكاتش وةكـو ضـؤن ثـرؤذةي بودجـة     

بةش بضــَيتة ســةر ســايا ثةرلــةمانش بــؤ اــةوةي خــةَلكي تــرين  ضــووة ســةر ســايا ثةرلــةمانش اــةم حيســا 
هاوكارمان بَيتش بةتايبةتي اابووري ناسانش ذمَيريارانش سةنديكاكان و رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةنيش بـؤ  
اةوةي بتوان  لةو حيساباتة رةقميـة راسـتية اَيمـة لةبةرضـاومان زيـاتر روون بَيـتش بـؤ اـةوةي مةبـدةاي          

ةشَيوةيةكي هةمةاليةن ثيادة بكةينش لة ديـوَيكي تـرداش مـن دوو تَيبينـيم لـة راثـؤرتي ليذنـةي        شةفافيةت ب
ــة الي           ــةي ل ــةو ثارةي ــردووةش ا ــنياريان ك ــدا ثَيش ــاَلي حةوتةم ــة خ ــةتي ل ــةش بةتايب ــابووري هةي ــي و ا داراي

ة سةرف بـووني بـةو   وةزارةتةكان دةمَينَيتةوة لة كؤتايي ساَل هةوَل بدرَيت سةرف بكرَيتش اةمة من ثَيمواي
جؤرةو لة كؤتايي ساَلدا جؤرَيك لـة ثةلـةيي ثَيـوة ديـار دةبَيـتش هةنـدَيك لـة ثةلـة كردنيشـدا نامةوزونانـةش           
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لةوانةية نادروستانة سةرف كردن بَيتة كايةوةش حةق نةبوو اةو ثَيشـنيارة خبةنـة بةردةسـت دامودةزطاكـان     
حكومةت خؤيـان بر يـارو رَينماييـان لةبةردةسـتةش بـؤ      وةكو اةوةي دامودةزطاكاني حكومةتي هةرَيم خؤيانش 

جَي بةجَي كردني اةو اليةنةش اَيمة دةبَيت اةوةمان لةال روون بَيتش كة اةم حيسابة بـَي كـةموكور ي نييـةش    
لــةو كةموكور يانــةش اــةركي اَيمةيــة بــة جــددي هةَلوَيســتةيان لةســةر بكــةين و لَييــان ورد بينــةوةش دةبــوو 

ابووري هةندَي ضةمكي وةكو نيشتمانيش يان نةتةوةيي بةكار نـةهَيننش بـؤ بـازدان لةسـةر     ليذنةي دارايي و ا
هةندَيك كةموكور يش ضونكة بؤ حيساباتي خيتـاميش بـؤ مةسـاايلي ثةيوةسـت بـة بودجـةو رةقـم و اةوانـةش         

ش بـؤ  هةندَيك مـةفهوم هةيـة ثةيوةنـدي بـة نيشـتمان و نةتـةوةو اةوانـةوة هةيـة بـةكار نـةهَينرَيت باشـرتة           
اةوةي اَيمة هةميشة اليةني سؤزداري زاَل نةبَيت بةسةر هةندَي مةسةلةداش كة ثةيوةندي بـة بةرذةوةنـدي   

ي بودجـةش كـة لـة حكومـةتي ايتيحادييـةوة بؤمـان       %11طشتيةوة هةيةش بةتايبةتين ناوهَيناني مةسـةلةي  
ة ثةيوةنـدي بـة بةدواداضـووني    دَيتش كـةم بَيـتش يـان زؤر بَيـتش اةمـة مةسـةلةيةكي تـرةش بـةاَلم اـةم اليةنـ          

ثةرلةمان و ليذنةي دارايي و اابووري و هةموومانةوة هةيةش لة كؤتاييشدا بةشـَيوةيةكي طشـا دةستخؤشـي    
 .لة ليذنةي دارايي و اابووري و وةزارةتي دارايي و اابوورين دةكةمش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار بالل سلَيمان فةرموو
 (:بالل)بةر َيز امحد سلَيمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن دةمــةوَيت بــةوة دةســت ثــَي بكــةم زؤر دةستخؤشــي لــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان بكــةمش كــة اــةو   
حيســاباتي خيتاميــةي نــاردووة بــؤ ثةرلــةمانش اةطــةر ضــي كــةمَيكين دواكــةوتووةش بةتايبــةتين وةزارةتــي 

ــاي   دارايـــي و اـــابووريش دوا تـــرين ليذنـــةي دارايـــي و اـــابووري لـــة ثةرلـــةمانش اـــةوانين بةر اســـا جَيطـ
دةستخؤشييةش كة راثؤرتَيكي باشيان ناردووةش بةا من قسة لةسةر طشت حيساباتي خيتامي دةكـةمش اةطـةر   
ضي هةندَيك ثرسيارم هةبووش براي بةر َيزم كاك ساالر باسي كردش مةسةلةي اةو زيادةر ؤييـةشش مـن لةطـةَل    

ايةكةي كاك حاكم رزطار دامش كة اةو قةزية وا بةو شَيوةية وا بة ااساني تَيثةر  نـةبَيتش بـةاَلم مـن باسـي     رة
حيساباتي خيتامي بةطشا دةكةمش نةك بة ورديش لةبةر اةوةي من حيساباتي خيتاميم لةبةردةستدا نييةش 

حيسـاباتي خيتاميةكـةش جـةنابي    كة من سةرؤكي ليذنةمةش هيض ااطام لة حيسابي خيتامي نييةش لة عـةيين  
سةرؤكي ثةرلةمانين دةفةرموَيت وةرتان بطرتباش اَيمـة كـة ثرسـيارمان كـردش طوتيـان دةبَيـت خؤتـان بضـن         
لةناو ليذنةي دارايي و اابووري بيخوَيننةوةش كةواتة بؤتان نييـة بيهَيننـة دةرةوةش منـين اامـادة نـيم بضـم       

ن نييةش بضم لة مةكتةبة بيخوَينمـةوةش اـةوة بةشـتَيكي طوجنـاوي     لةوَي بيخوَينةوةش خؤ مةكتةبة نييةش قانو
نــازا ش بــة مــةعقولي نــازا ش بؤيــة مــن يــةكَيكم لةوانــة هــيض وةختَيــك ناضــم دابنيشــم دةســت بكــةم بــة     
خوَيندنةوةي اةو حيسابي خيتاميةش لةوانةية من بةخؤشم مشاوةرة بة خةَلكي تر بكةمش بؤية من اةوة بة 

زا ش اةنداماني ثةرلةمان بضن لةناو ليذنةي دارايي و اابووري الثةر ة بة الثةر ة حيساباتي شتَيكي طوجناو نا
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خيتامي تةماشا بكـةن و بيخوَيننـةوةش مـن ثَيموايـة دةبوايـة هـةموو ليذنةيـةك نوسـخةيةكي ثـَي درا بوايـة           
ةو راثؤرتـةي ليذنـةي   بةالي كةمةوةش اةطةر هةموو اةندامانين ثَييان نةدرَيتش اةطةر بَيينة سـةر باسـي اـ   

دارايي و اابوورينش كة بةر اسا ثَيشرتين ااماذةم ثَي كردش جَيطةي دةستخؤشييةش دةسـتيان خـؤش بَيـت و    
شتَيكي زؤر باشيان كردووةش بةاَلم لةطةَل اةوةشـدا اَيمـة لةبـةر اـةوةي حيسـاباتي خيتاميمـان لةبةردةسـت        

مـاوةض اـةو تَيبينيانـةي اـةوان كردوويانـةو ضـةندي        نييةش اَيمة نازان  اةوة تـا ضـةندو ضـةندي تـري تيـا     
ترين ماوة جَيطةي تَيبينيةش لةبةر اةوة من بةشَيوةيةكي طشا ثَيمواية دةبَيت جارَيكي تر اَيمـة رؤذَيكـي   
تر دابنَي  بؤ كؤبوونةوةو قسة لةسةر كردني اةو حيساب خيتاميـةش نابَيـت اـةمر ؤ كؤتـايي ثـَي بهَينرَيـتش       

 .ةموو ليذنةكان اةو حيساب خيتامية خؤيان ديراسة بكةن و بيخوَيننةوةش زؤر سوثاارَيطا بدرَيت ه
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش رَيزدار ثةروين عبدالرمحن فةرموو
 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو اةرك و ماندوو بوونةي كَيشاويانةش جَيطـاي   سةرةتا دةستخؤشي لة ليذنةي دارايي و اابووري دةكةمش بؤ

دةستخؤشــييةش كةموكورتيـــةكانيان ديـــاري كــردووةش بَيطومـــان بـــة جـــَي بــةجَي كردنـــي اـــةو تَيبينيانـــةو    
تةوصياتانةي كة لة راثؤرتةكةدا هاتووةش لة اايندةدا اةو كةموكورتيانةش نامَينَيتش مـن ضـةند تَيبينيـةكم    

 :هةية
اودَيري دارايـيش اةطـةر زةمـةنَيك دابنرَيـتش بـؤ اـةو يةكطرتنةوةيـةش اـةوة شـتَيكي          يةكطرتنةوةي ض/ يةكةم

باشةش هةروةها لة خاَلي دووةم كةدةَلَيت كارا كردنش من دةَلَيم اةطةر طرنطين بة بةشـي وردبـيين بـدرَينتش    
 .رَينماييةكان جَي بةجَي بكةنش اةمةش هةر شتَيكي زؤر ضاكة% 122بؤ اةوةي لة 
اَيمة ياسايةكمان هةية ياسـاي اينزيبـاتي فةرمانبـةران لـة دةوَلـةتش كـة اةمـةش        / اَلي ضوارةمبةنيسبةت خ

ثَيويستة وةكو اةو ياساية جَي بةجَي بكرَيـت لةسـةر هـةموو فةرمانبـةران لـة هـةر ثلةيةكـدا بَيـتش اةطـةر          
َيوةيةي كـة لـة   سوثاا و ثَيـزان  بـة هـةر فةرمانبـةرَيك دةداتش ثَيويسـتة هؤيةكـةي ديـاري بكـاتش بـةو شـ          

 .ياساكةدا هاتووة
كـة بـاا لـة ثَيشـكةش كردنـي حيسـاباتي خيتـامي دةكـاتش ثَيويسـتة ميزانيـةي           / بةنيسبةت خاَلي ثَينيـةم 

 .سااَلنةش لةطةَل بنَيردرَيت
كة دةَلَيت ثاكتاو كردن و ضارةسةر كردني سولوةكانش من ثَيم باش نييـةش وشـةي   / بةنيسبةت خاَلي شةشةم

ةبَيتش ضــونكة اةطــةر ضارةســةر كــردن هــةبَيتش دةبَيــت لَيخــؤش بــوونين هــةبَيت لــة    ضارةســةر كــردن هــ
 .سولوةكةش بؤية ثَيويستة وةرطرتنةوةي سولوةكانش بؤ اةوةي سولوة دانةكان بةردةوام بَيت
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هـةر وةزارةتَيـكش يـان فةرمانطةيـةك كـة سـااَلنة       )من ثَيم باشة وا بنووسرَيتةوة / بةنيسبةت خاَلي حةوتةم
بودجةكــةي خــؤي خــةر  دةكــاتش اةطــةر مايــةوة لــةو ســاَلةداش ثَيويســتة لــة هــؤي مانــةوةي ثارةكــة   ثــارةي 

 (.بكؤَلَيتةوةش اةطةر كَيشةي ياسايي نةبَيتش دةتوانَيت بؤ ساَلي اايندة سةرَ بكات
باا لة بودجةي ثَيشـمةرطة دةكـاتش مـن ثـَيم باشـة بـاا لـة بودجـةي ثؤليسـي          / بةنيسبةت خاَلي هةشتةم

 .بكات طومرطي
بَيطومان دياري كردني بودجة ثةيوةندي بة رَيذةي دانيشـتواني هـةر ناوضـةيةكدا    / بةنيسبةت خاَلي نؤيةم

هةيةش بؤية ثَيويستة كاتَيك بودجة دادةنرَيت بؤ ناوضةي هؤر ةكان لة باشوورو ناوةر اسا عَيراقش ثَيويسـتة  
بطرَيتةوةش ضونكة كوردستان وَيرانرتة لة باشـوورو  كوردستان بةشَيكي لةو ثارةيةدا هةبَينتش تا اةو ناوضانة 

ناوةر استش كة باا لة ناردني بودجة دةكرَيتش كة دةَلَيت بودجة تاخري طةيشتووةش بَيطومان بودجةي هةرَيم 
بةندة بة بودجةي عَيراقةوةش بؤية ثَيويستة اَيمة داوا لة ثةرلةمانتاراني كورد لة عَيـراق بكـةينش كـة ثةلـة     

 .سند كردني بودجةي عَيراقش تاكو بودجةي هةرَيمين دوا نةكةوَيتش زؤر سوثاابكةن لة ثة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سـوثااش خؤمـان داوا بكـةين لـة وةخـا خـؤي بــَينتش ضـاوةر َيي اـةوة نةكـةينش ضـونكة تةيينيـةش لــة            
بَينتش نةك ضاوةر َي بكةين بةوـدا   اَيستاوة اَيمة داوايان لَي دةكةين اةجمارة ميزانيةي ساَلي داهاتوو قياسي

 .ضي بكاتنش بةَلكو بةودا نةيكردش بابزان  خؤمان ضي دةكةينش رَيزدار زانا رةاوف فةرموو
 :محة كريم رووفزانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيمـة لـة   لةسةرةتا رةقمَيك هةية ايشكاليةتة لة رووي اةوةي كة حيسابي خيتامي كةي بطاتض كـاتي خـؤي ا  

مان نووسي بوو وةكـو وادةيـةكش وابـزا  لـة الي جـةنابي وةزيـر وادةيـةكي تـر         15/4ليذنةي ياسايي رؤذي 
هةيةش حةز دةكةم اةوة لَيرة يةكال بكرَيتةوةش اايا دوا وادة بووةض طةيشـتنة حيسـاباتي خيتـاميش كامةيانـةض     

 .اةوة يةكال بكرَيتةوة زؤر باشة
ةر ةي هةشــتةوة بابــةتَيك هةيــة لةســةر خشــتةي خــةرجي فيعلــي لةســةر   بةنيســبةت راثؤرتةكــةوة لــة الثــ 

ثرؤذةكان لة موازةنةي ايستيسماريش من نازا  اةطةر بة هةَلةدا ضوو مبش لةسـةر موازةنـةي اَيمـة بـاا لـة      
موازةنــةي تةشــغيلي نــةكراوةش تةفاســيل لةســةر وةزارةتــةكان بــة وردي نــةهاتووةش بــةا لةســةر موازةنــةي  

خةرجي فيعلي لةسةر ثرؤذةكانش كة بر ةكةي يةك تريليؤن و ثَينج سةدو نةوةدو نؤ مليارو  ايستيسماري لة
ضوارسةدو حةفتا مليؤنةش باا لة خةرجي وةزارةتـةكان كـرا كـة لةناويانـدا وةزارةتـي نـاوخؤ زؤرترينيانـةش        

اـةو رَيذةيـة لـة     يةعين اةطةر لة تةشغيلي بواية شتَيكي تـر بـوو بَلَييـت رَيـذةي فةرمانبـةراني زؤرةش بـةا      
موازةنةي ايستيسماريدا اايا اـةوة بـة هةَلـة هـاتووةض يـان اـةوة تةشـغيليةش يـاخود ايستيسـمارييةش ضـونكة           

% 3114يـةش بـةاَلم وةزارةتـي نـاوخؤ لـة      %11ش وةزارةتـي شـارةواني لـة    %1013وةزارةتي ااوةدانكردنةوة لـة  
َيذةي فةرمانبـةراني زؤرةش ثاشـان لةسـةر بابـةتي     يةعين اايا لة ايستيسماريشدا ثَيشةنطةو لة تةشغيليشدا ر
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دا عةجزي موخةتةت ضةند بـووض ثاشـان اـةم عـةجزةش دوايـي بـة فيعلـي        0229عةجزش من نازا  لة ساَلي 
نووسراوةش رةقمَيكمان لةال هةية كة باا لة بر ي نؤسةدو حةفتاو يةك مليارو شةش سةدو شةسـت و شـةش   

ي وةك ثَيشـينة ضةسـثاوةش ثاشـان بـؤ وةزارةتـي ثَيشـمةرطة بـؤ اـةو         مليؤن دينار دةكات لة حةرةكـةي نةقـد  
دا بؤ اةو ثارةيةي دةسـت نيشـان كـراوةش    0229و  0221و  0221تةختيةو عةجزةي كة هةبووة لة ساَلي 

ي خةرجي فيعلين بـةكار هَينـراوةش واتـا رَيذةيـةكي تريشـمان هةيـة كـة بـةكار         %69بةاَلم اَيمة دةزان  لة 
بــر ة ثارةيــة اايــا نــةتوانراوة بــةكار بهَينرَيــت بــؤ تةختيــة كردنــي اــةو بــر ةض ثاشــان اــةو    نــةهَينراوةش اــةو

 مودةوةري وةزارةتةكانش اةي اةوانة ضيان لَي كراوة لةاليةني بؤ تةختية كردني اةو عةجزةض
اةو خةرجي فةرمانطةي جنسيةو فةرمانطـةي قيـادةي قـواتي حـدودش اايـا اةمانـةش لـة زميـين         / سَييةميان

جزة دابووض يان لة شتَيكي تر اةم بر طةيةي بؤ تةختية كراوةض هيوادارم اةطةر وةاَلمةكة لةالي جـةنابي  عة
ــتش يــاخود بــةر َيزان ليذنــةي دارايــي و اــابووريش اــاخري شــتيان لــة راثــؤرتي ليذنــةي دارايــي      وةزيــرين بَي

اةوةمش هةر كةسَيك كة تَيوةطالو  واابووري باسي اةوة دةكرَيتش وةكو اةو ثَيشنيازانةي كة هةيةش من لةطةَل
بَيت لة ساماني طشتيداش مةفروزة ايحالة بكرَيت بؤ دادطاش بـةاَلم هـةر كةسـَيك كـة ايشـةكةي خـؤي بكـات و        
ساماني طشا بة هةدةر نةداتش وابزا  اةوة شاياني اةوة نييةش تـؤ هـةموو كةسـَيك سـوثاا بكـةيت لةبـةر       

ك كــة تةوصــية دةكــةيت بــؤ حكومــةتش مــةفروزة لةبةرامبــةري اــةوةي ثــارة نابــاتش يــةعين مــةفروزة كاتَيــ
جهودَيكي ايزافية تؤ بر َيك ثارةي بؤ سةرف بكةيتش نةك من ايشي خؤم بكةم لةبةرامبةردا وةكـو ثاداشـت   

 .بكرَيتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار ثةميان عزالدين فةرموو
 :لدين عبدالرمحنبةر َيز ثةميان عزا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة رِاستيدا لةبةر اةوةي هةندَي نا ر ؤشين لة راثؤرتةكةدا هةيةش و لةبةر اةوةى راثؤرتةكةش لةسةر زةواي 
حيساباتي خيتامي هاتووةش بؤية اةو نا رؤشةناييةي ثَيوة ديارةش بؤية من هةندَي ثرسيار ااراسـتةي بـةر َيز   

ةمش بة اومَيدي اةوةى كة وةآلمي بداتةوة بؤ اةوةى بتوان  بة وَيذدانةوة دةنط لةسةر وةزيري دارايي اةك
حيسابي خيتاميةكة بدةينش يةكةم خاَل كة اةمةوَي قسةي لةسةر بكةمش لةسـةر داهـاتي فيعليـة كـة لـة نـاو       

ةدا هةنـدَي نـا   ي داهـاتي فيعلـي باجـةكان و رسـوماتةش لَيـر     %11راثؤرتةكةدا هاتووةش باا لةوة دةكات كة لة 
كـةى تـةواو دةكـات ضـية لـة داهاتةكـةداضش       %122رؤشةني هةيةش لةوةي كة اةي اةوةى ض بَيض اةوةي كة لة 

ــي         ــة ض ــوماتش اةوان ــا  و رس ــراوةضش ب ــة نووس ــؤ اَيم ــةنيا ب ــة ت ــةعين ب ــةنضش ي ــوماتانة كامان ــا  و رس ــةو ب ا
رَيتةوةضش اايا ثارةى تةلةفؤنات و اـاوضش اايـا   اةطرَيتةوةضش اايا ثارةى كارةبا اةطرَيتةوةضش اايا طومرطةكان اةط

بؤ خؤي ضي اةطرَيتةوةضش اايا اةو مينحانةي كة لة نةوتةوة هاتبوون اةيطرَيتـةوةضش اـةوة بةراسـا رؤشـن     
نيةش كة مـةفرؤزة لةبـةردةم اَيمـةوة رؤشـن بَيـتش لـة خةرجيةكانـدا ثؤختـةى خـةرجي فةرديةكانـداش بـر ي            
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ــار و 11 ــادة ر   115ملي ــؤن زي ــةند       ملي ــةردةم ض ــة ب ــانةوة اةماخنات ــة ديس ــادة ر ؤيي ــةم زي ــةبووةش ا ــي ه ؤي
ثرسيارَيكش كة بة تايبةتي اةطةر سةير بكةينش زؤربةى زيادة ر ؤييـةكان لـة مووضـة و ايعانـات و مينحـة و      
سوودي كؤمةآليةتيداية كة اةم بابانة جطة لة مووضةش كؤمةَلَيك بابي السـتيك ش كـة مـةجالي طومـان زيـاد      

ش كـة ضـؤن ســةرف كـراوةضش بـة كــَي دراوةضش كـَي سـةرَ كــردووةضش جطـة لـةوة كــة ثرسـيارَيكي تـر بــؤ           اـةكات 
ــداضش اةمــةش       ــندكراو و لةطــةَل مونةقــة، لةطــةَل فيعلي ــوان بودجــةى ثةس ــة نَي ــاوازي هةيــة ل اةوةنــدة جي

ودجـةى خـةملَينراو و   ديسانةوة ضةند ثرسيارَيك دَينَيتة ااراوةش اايا اةو جياوازيةش ناشارةزايية لة دانـاني ب 
دا لـة ثةرلةمانـةوةضش   0229بودجةى فيعليـداضش اـان ايعتيبـار نةكردنـة بـؤ بودجـةى ثةسـندكراو لـة سـاَلي          

يــاخود نــةبووني لَيثرســينةوة لــة اليــةن ثةرلــةمان دةســا حكومــةتث واآل كــردووة بــؤ اــةوة طــوَي نةداتــة    
ةَل اةو زيادة ر ؤييانةدا كة بر ةكةى دياري بودجةى خةملَينراو ضةندة بة اارةزووى خؤي سةرَ بكاتضش لةط

كراوةش اَيمة بؤ ماوةى سَي ساَلة عةجزَيكي موخةتةت هةية كة ثارةى مووضةى ثَيشـمةرطةيةش اـةم عـةجزة    
ديسانةوة حة ةن لة ثارةى حكومـةتش لـة ثـارةى هـةرَيمي كوردسـتان دراوةتـة ثَيشـمةرطةش اـةم عـةجزةش          

ن اـةو زيـادة ر ؤييـة اـةو ثارةشـي تَيدايـةش ضـونكة اةطـةر اـةو عـةجزةش           اةضَيتة سةر اةو زيادة ر ؤييةش يا
بضَيتة سةر اةوةش ثارةيةكي يةكيار زؤر زيادة ر ؤيي دةراةضَيش كة اةمة بؤ خؤي دواتر اةماخناتة بـةر اـةو   
ثرســيارةى وةزارةتــي دارايــي بــة نيــازة لــة ضــي داويةتييــةوةش اةطــةر نــةيبوو بيداتــةوة بــة نيــازة لــة ضــي    

وةضش ضونكة اةمة ثارةيةكة اةبَي قسةي لةسةر بكرَيش لة راثؤرتي لَيذنةى داراييـدا هـاتووةش نـةدةبوو    بيداتة
بَيش ضونكة من لةو ( نةدةبوو)حكومةت اةو زيادة ر ؤييةي بكردبايةش بةر اي من لَيرةدا ر اي لَيذنة نةدةبا بة 

ايشـي قسـةكردنة بـؤ بر يـاردانش بـؤ      بر وايةم كة ثةرلةمان بـة تـةنيا ايشـي قسـة كـردن نيـة بـؤ قسـةكردنش         
بر ياردان لةو مةسةالنةى دَيتة بةردةميش لَيرةدا اَيمة اـةبَي بـزان ش اـةو زيـادة ر ؤييـة دةسـت بـآلوي و بـَي         
بةرنامةيي حكومةتـةضش يـان بةرنامـة بـؤ دار َيـذراوةو اةضـَيتة خانـةى فةسـادةوةضش بـؤ يـةكاليي كردنـةوةي            

ت ش يان اةبواية دةزطـاي ضـاودَيري دارايـي  بـة ر اثـؤرت اةمـةى يـةكاليي        اةمةش اَيمة لةبةردةمي دوو حاَلة
بكردبايــةش كــة لــة اَيســتاوة اَيمــة اــةزان  لةبــةر اــةوةي دوو دةزطــا هةيــة و شــةرعيةتي نيــةش مــادةم اــةو    
شةرعيةتي نيةش كةواتة كَي اةمة يةكاليي اةكاتةوةضش اـةو زيـادة ر ؤييـة بـة مةبةسـتة يـان بـَي مةبةسـتةضش         

ةر ايشي ثةرلةمانة لة اَيستاوة لةبةر اةوةي دةزطاي ضـاودَيري دارايـي شـةرعيةتي نيـةش ثَيويسـت بـووش       اةط
لَيذنــةى دارايــي ثَيشــنياري بكردبايــة كــة اــةوين ثَيشــنياري نــةكردووةش مــن اَيســتا ثَيشــنياري اةكــةمش كــة   

دةستنيشـان كردنـي تةقبـري يـان      لَيذنةيةكي لَيكؤَلينةوة لة ثةرلةمانةوة ثَيك بهَيندرَيش بؤ بةدواداضوون و
ايهمالي يان هؤكاري اةو زيادة ر ؤييةش اةطةر كاري ثةرلةمانين نيةش ثشتيواني ر ايةكةى حاكم ر زطار اةكةم 
كة ايحالةى داواكاري طشا بكرَيش لة موازةنـةى ايستيسـماريدا بـة ثَيضـةوانةى موازةنـةى تةشـغيليةوةش كـة        

ز و قؤَلـةمان بكردبايـة و مباخنسـتباية سـةريش بـةآلم كـورتي هَينـاوة و        اةبواية لة موازةنةى تةشغيليدا قـةر 
ي بةكار هَيندراوةش اةمـةش اةماخناتـة بـةردةمي دوو    %69كةمرتمان سةرف كرديةش كة اةمةش بؤ خؤي لة 

ثرسيارةوةش بة تايبةتي كة هةموومان اةزان  لة مةسـاايلي حيسـابيداش الزيـادة كالنقبـانش كـة زيـادي هَينـا        
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اةوةى كة كورتي هَينا بَي وة كو اةوةي كة زيادي هَينابَيش لَيرةداش اايا اَيمة ثَيمان وايةش يان حكومـةت  وةكو 
ثَيــي وايــة كــةم و كور ميــان لــة ثــرؤذةدا نيــة بؤيــة ســةرف نــةكراوةش يــان وةزارةتــي ثــالن دانــان نــةيتوانيوة  

ردووةضش ياخود ديسـانةوة و جـارَيكي   دا ثَيشكةشي ك0229سةركةوتوو بَي لة دار شتين اةو ثرؤذانةى كة لة 
تر ايهمالي و تةقبرية لة اليةن وةزارةتةكانةوةضش ضـونكة وةزارةتـي نـاوةخؤ بـؤ خـؤي بـة اـارةزووي خـؤي         

بةكارهَيناوةش بةآلم وةزارةتي كارةبا لة كاتَيكـدا كـة هـةموومان    % 3184حيسابةكةي خؤي ثر كردؤتةوة و لة 
ةبا هةيـةش بةر ادةيـةك كـة لـة ثةرلةمانـدا ايعـترياف بـةوة اةكـةين كـة          اةزان  ضةند كةم و كور ميان لة كار

ر يطرة لةبةردةمي جَيبـةجَي نـةكردني كؤمـةَلَيك ثـرؤذة نـةبووني كارةبـاش بـةآلم لةطـةَل اةوةشـدا تـةنيا لـة            
داوا دةكـةين  : سةرف كردووةش لة بةشي دووةمي راثؤرتي لَيذنةى داراييداش لـة خـاَلي يةكةمـدا اـةَليَ    % 1481

ةزطاي ضاودَيري و دارايي يةك بطرَيتةوةش اةم داوايـة بةر اسـا مـن ثـَيم وايـة زيادةيـةشش لةبـةر اـةوةى بـؤ          د
خــؤي وادةيــةك دانــراوة كــة لــةم مانطــةدا كؤتــايي دَيش اةطــةر اــةو دوو دةزطايــة يــةك نةطر َيتــةوةش اــةبَيت    

ــةر اــةو دوو دةزطا       ــةمان اييرااــاتي هــةبَيتش اييرااــاتي هــةبَيت بةرامب يــة و لــة برامبةريانــدا كــة    ثةرل
يةكطرتنةوةكة بكات بة مةسةلةيةكي حة يش لة كؤتاييداش من ثَيشنيار اةكةم كـة هـةتاكو اـةم نارؤشـنيانة     
رؤشن اةكرَيتةوةش هةتا وةآلمي اةو ثرسيارانة اةدر َيتةوةش هةتا بةرضـاومان روون اـةبَيش حيسـابي خيتـامي     

ن كة ثَيشنيارم كردبوو ثَيك بهَيندرَي و كـاري خـؤي بكـاتش زؤر    دةنطي لةسةر نةدرَي و اةو لَيذنةى ثةرلةما
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار ثةريهان قوبالى فةرموو
 :ثةريهان قوبالى حممد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش لةم راثؤرتة اةطةر سـةيري بكـةينش   هةر اةطةر سةيري راثؤرتةكة بكةينش اةزان  ضةند تةقبريي تَيداية

هةر سةيري اةم خشتةية بكةينش هةر لة بابي ايعانات و بةخش  و مينة،ش مةعقول نيـة تـؤ اـةم هـةموو     
مليـار   12ش يـةعين لـةش   592مليـؤن و   12بطاتـة   100مليؤن دينار و 13زيادة ر ؤييةت هةبَي كة بطاتة لة 

تةبعةن اَيمـة لـةو كاتـة موقةصـري دةبـ  وةكـو ثةرلـةمان         زيادي كردووةش% 15بؤ % 12عةفووش يةعين لة 
ناتوان  اَيمة موقارةنةى بكةينش يان حةتا اايا اةو وةزاراتانةى كة ثَيويستيان بة ايعانات و مينةحة زياتر 
لة وةزارةتةكاني ترش لةبةر اةوةي اَيمةش بؤ منوونة وةزارةتي تةندروساش زيـاترين ايعانـاتي هةيـة اـةوين     

وعةيــةك نةخؤشــي هةيــة كــة تــؤ اــةتواني لــةو بابــة ســةرَ بكــةيش يــةعين وــةيري اــةوةش اــةوة   بــؤ مةح
تةقبرييةش بةآلم اَيمة ضؤن اةتوان  موقارةنـة بكـةين كـة هـةتا اَيسـتاش نـة اـةوةتا هـيض راثؤرتَيكمـانش بـا           

ش اةطـةر بَيتـة نـاو    بَلَي  حيساباتي خيتامي وةزارةتَيك بة تةنيا نةهاتووة و هـةروةها ثـرؤذة بةردةوامـةكان   
ثةرلةمانةوةش اَيمة بتوان  موقارةنةى بكةين لةطةَل بودجةى تةشغيليداش اـةتوان  بـزان  اةمـة لـة كـؤي      
اـةم زيــادة ر ؤييــةش يــان حــةتا لــة نةفــةقاتي تةشغيليشـدا بــؤ ضــي اــةم نوقبــانية و زياديــة كــراوةش كــةوابَي   
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انش يةعين اةمة زؤر زؤر موشـكيلةيةكي طةورةيـةش   حكومةت لةمانة موقةصري بووةش بةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
تؤ اةطةر حكومةتَيك موقةصري بَيش اةبَي بةراسا ثالني خؤي بؤت وازيح بكاتش اةبَي بَلَي بؤ ضي وابووةضش 
اَيمة وةكو ثةرلةمان ضؤن بتوان  موراقةبةي بكةينضش لةبةر اةوة اَيمة اةطةر اةو بةدواداضوونة نةكةينش 

وو تةقبري و زيادة ر ؤيية لة كوَي كراوةضش كةوابَي اةكةوينة بةرامبةر عـةجزَيكي زؤر زؤر  نةزان  اةو هةم
طةورةوةش من ثرسيارم هةيةش الم روون نةبوويتةوةش بـةر َيز وةزيـري دارايـيش اايـا وةزاةرتـي دارايـي اـةتوانَي        

كوَييـوة بـؤي سـةد دةكـاتض      اةو هةموو زيادة ر ؤيية لة كوَييوةش اةو هةموو عةجزة و اـةم زيـادة ر ؤييـة لـة    
يةعين اةتوانَي بؤي سةد بكاتش اايا تةاسري ناكاتة سةر بودجةى داهاتووض يان وةكو اـةوةي ثـارةى مـدةوةرش    
من تةايدي قسةكاني كاك زانا دةكةمش اةو ثارةى كة ماوةتةوة لة ثارةى وةزارةتةكانـةوة كـة مـدةوةرة هـيض     

يدي قسةكاني ثـةميان خـان دةكـةمش مـن بـةش بـة حـاَلي خـؤمش         نازا ش هيض وازيح نية لةم خشتةيةش من تةا
موقةصري دةب  اةطـةر دةنـط بـدةين بـة حيسـاباتي خيتـامي بـة بـَي اـةوةى المـان روون بَيتـةوةش هـةموو             
خشتةي باربوو بة ايعاناتش هةموو خشتة بة خشتة بؤ ضي سـةرف كـراوةضش بـؤ اـةوةى اَيمـة بتـوان  اـةو        

 ش اَيمة موقةصري دةب  اةطةر دةنطي ثَي بدةينش هةروةها داواي ثَيكهَيناني اةو اةرقامة اَيمة لَيي دةربَين
ــةى         ــة لَيذن ــَيش ل ــدا ب ــةكان تَي ــةموو لَيذن ــة ه ــراوان ل ــةكي ف ــوان  لَيذنةي ــةوةي بت ــؤ ا ــةمش ب ــةش اةك لَيذنةي

ــؤرتي      ــَيش هــةموو اــةو راثؤرتانــةش لةطــةَل راث ــدا ب ــةماني تَي ــةموو لَيذنــةكاني ثةرل ــواني تةندروســا و ه دي
 .ضاودَيريش اينيا اةتوان  قةرار بدةين لةسةر حيساباتي خيتامي وش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابتش رَيزدار اةظ  خان فةرموو
 :بةر َيز اةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و اـابووري دةكـةمش بـؤ اـةوةي اـةوان      لة سةرةتادا منين وةكو هـةظاآل  دةسـت خؤشـي لـة لَيذنـةى دارايـي       

توانيويانة هةموو كةم و كور ي و تَيبينيةكاني خؤيـان لةسـةر راثـؤرتي يـاخود حيسـابي خيتـامي حكومـةت        
ثَين ضاوي ثةرلةمان خبةنش هةَلبةتة داواش دةكةم كةوا ثاش دةنطدان بةم حيسابي خيتاميـةش حكومـةت و   

كة لة راثؤرتي لَيذنةى دارايي هاتووة بة هةنـد وةربطـرن و بضـَيتة    وةزارةتي دارايي بةر َيزش اةو تَيبينيانةى 
بواري جَيبةجَيكردنةوةش ضـونكة وامـان لـَي اـةكات كـة سـاَلي ااينـدة اَيمـة لةسـةر حيسـاباتي خيتـامي اـةم             
تَيبينيانةى كة اَيستا هةية دووبارة نةبَيتةوةش هةروةها منين وةكو هةظاآلني ترم ضةند تَيبينيـةكم هةيـة   

اـةو بودجةيـة ديـاري كـراوة كـة      % 69ر اةم راثؤرتة كة يةكَيكيان اةوةيةش لة بودجةى ايستيسـماريدا  لةسة
نازا  اةطةر بة سولوةش بَي حـةز دةكـةمش داوا اةكـةم لـة وةزارةتـي      % 31خةر  كراوة بؤ ثرؤذةكانش بةآلم 

هـاتووة وضـؤنة و ضـؤنيةتي    دارايي بةر َيز روونكرندةوةيةكي بامشان بؤ بدةن لةسةر اةو ثارةيـة كـة ضـي ليَ   
اـةو  : سةرفكردنةكةشيش هةروةها من هاور ام لةطةَل بةر َيز شلَير خان سـةبارةت بـة خـاَلَي ضـوارةم كـة اـةَليَ      

فةرمانبةرانةى كةوا تةقبرييان هةيةش ياخود لة طةندةَليةوة طالون دةَلَي ر ةوانةى دادطاي تايبـةتيان بكـةنش   
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ادطاي تايبةتيمان نيةش بةَلكو دادطا عاديةكاني كوردستان اةتوانن بةو كارة كة اَيمة لة كوردستاندا وا بزا  د
 .هةسنت وش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش رَيزدار هاذة سلَيمان فةرموو
 :مصطفىبةر َيز هاذة سلَيمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ين اــةو راثؤرتــة بةر اســا راثــؤرتَيكي تَيــر و دةستخؤشــي لــة لَيذنــةى دارايــي و اــابووري دةكــةم بــؤ نووســي 

تةسةلةش بةآلم من سَي تَيبينيم هةيةش تَيبينيةكانيشم هةر وةكو ثرسيارة كة زؤربـةي هاوكارانيشـم باسـيان    
كرد و منين تةاكيدي لةسةر دةكةمةوةش دةربارةى بودجةى خةرجيةكاني فيعلي لة بودجةى ااسايي و اةو 

ن اةوةي لـة بـةر َيز وةزيـري دارايـي كـة اايـا دةكـرَي اـةو زيـادة ر ؤييـة بكـرَي            زيادةى كة كراوةش ثرسياري م
لةسةر بودجةى ثةسند كـراوضش دةربـارةى خـاَلي شةشـةمش خشـتةى خةرجيـةكاني فيعلـي لةسـةر ثرؤذةكـانش          
ــةرؤكايةتي        ــة س ــان ل ــؤي ثارةك ــي اــةو ك ــؤ ض ــياري اــةوةم هةيــة كــة ب ــةوةم هةيــة و ثرس ــيين ا منــين تَيب

ران و ديواني ضاودَيري دارايـي و مـاَ مـرؤظش اةوانـة هـةمووي بـة بـةتاَلي ماوةتـةوة و بـة          اةجنومةنث وةزي
فيعلي طوذمةى ثارةكان دانةندراوة لةوَيش هةروةها ثرسياري اةوةشم هةية بؤ ضي وةزارةتي نـاوةخؤ زيـاتر   

ــذةى    ــة ر َي ــةموو وةزارةتــةكان ك ــة ه ــةرو  % 3184ل ــو ث ــر وةك ــا وةزارةتــةكاني ت ــةوتووةش ااي ــو بةرك ةردةش وةك
تةندروسا نةدةبواية زياتر لةو طوذمةى بؤ سةرف بكرَيضش ثرسيارَيكي ترم هةية دةربارةى جوولةى كـاشش  
بةراسا هةندَي ثَيشـينة هةيـة راطـرياوة و بـؤ تةسـوية نـةكراوةض اـةو ثرسـيارة لـة بـةر َيز وةزيـري دارايـي             

 .دةكةمش زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اش بةر َيز  كاك اارام فةرمووسوثا
 (:اارام)بةر َيز ايوب نعمت قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
جياوازيـةك دةبَيـنم سـةبارةت بـة     : من ضـةند ثرسـيارَيكم هةيـة ااراسـتةي وةزيـري دارايـي دةكـةمش يةكـةم        

 151يؤن و ترل 1نووسراوةش بودجةى ثةسند كراو  0229بودجة كة لة دةقي ثرؤذة ياساي بودجةى ساَلي 
مليـارش بودجـة ايتيسـماريةكة وةكـو      013ترليـؤن و   1مليارةش بةآلم لة راثؤرتي لَيذنـةى دارايـي نووسـراوة    

 553ترليـؤن و   6يةك وايةش بةآلم جياوازيةكي ترين هةية لة بودجةى تةشغيليش لة دةقي ياساكة هاتووة 
ليارش ثرسيارَيكي تريشـم اـةوةي كـة بـةر َيز     م 919ترليؤن و  5مليارش بةآلم لة لَيذنةى دارايي نووسيويةتي 

باسي لةوة كـرد كـة اَيمـة نـاتوان  داهـاتي       0229وةزيري دارايي لة سةرةتاي ثرؤذة ياساي بودجةى ساَلي 
مينة، دياري بكةينش كـة قسةكةشـي جَيطـاي خـؤي بـوو هـةتا كؤتـايي سـاَلش ضـونكة مينـة، نـازان  ضـةند             

تامي هيض دةستنيشان نةكراوة داهاتي مينة، ضـةندة و ضـةند هـاتووةش    دَيتضش بةآلم اَيستا لة حيساباتي خي
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ثرسيارَيكي تريشم اةوةية حيساباتي خيتامي دةبَي زياتر لة دةست دةزطايـةكي تـةنويزي بَيـتش كـة زؤرتـر      
باا لة حكومـةت دةكـاتش اايـا حيسـاباتي خيتـامي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و دةسـةآلتي دادوةري لـة كوَيـدا           

ةتةوة و بؤ جيا نةكراوةتةوةضش ثرسيارَيكي ديكةشم لة بةر َيز وةزيـري دارايـيش اـةوين اةوةيـة     جَيطاي كراو
كة بةر َيز وةزيري سامانة سروشتيةكان باسي لةوة كرد كة داهاتي نةوتي ساَلي ثَيشوو نةخراوةتة وةزارةتـي  

وازةكـان لـة كوردسـتانداش    داراييش بةآلم دابةش كراوة بةسةر هـةردوو ايـدارة بـؤ ايستيسـماري وةزارةتـة جيا     
مليؤن دينارين  402مليارو 1بةآلم اةطةر بَيت و سةيري خشتةي ايستيسماري حيساباتي خيتامي بكةينش 

داندراوة بؤ وةزارةتي سـامانة سروشـتيةكانش اايـا بـؤ ضـي لـة كاتَيـك خـؤي داهـاتي هةيـة وةزارةتـي سـامانة             
سروشـتيةكان لـة كـوَي جَيطـاي دةكرَيتـةوة لَيـرةضش       سروشتيةكانش ثارةى بؤي سةرف كراوة و داهاتي سـامانة  

هيوادارم اـةو تَيبينيانـةى لَيذنـةى دارايـي كـة نووسـيويانة لـة راثؤرتةكـةدا داوا لـة وةزيـري دارايـي دةكـةم             
 .وةآلمي ثةرلةمانتاران بداتةوة و زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .امحد وةرتَي فةرموو.سوثااش رَيزدار د
 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين دةست خؤشي لة لَيذنةى دارايي و اابووري دةكةم بؤ اـةو راثؤرتـةش بةراسـا هةَلسـةنطاندَيكي باشـي      
بؤحيساباتَيكي خيتامي كردووةش اةو خاآلنةش كة ثَيشنياريان كردووة بؤ خاَلةكان لة كؤتايي راثؤرتةكةش لـة  

اةوانةش خاَلي جواننش باشنش بـةآلم مـن ثـَيم وايـة بـةناوى راسـثاردة ااراسـتة كرابـا         بةشي دووةمش بةراسا 
نةك بة وشةي ثَيويستش بة وشةي ثَيويست ااراستة كرابا نةك بـة نـاوى داواكردنـةوةش واتـا راسـثاردة بوايـة       

ةموو نةك ثَيشنيارش من ضـةند سـةرجنَيكم لةسـةر راثؤرتةكـة هةيـةش يـاخود لةسـةر حيسـاباتي خيتـاميش هـ          
داش بـةآلم لةبةرامبـةردا زيـادة ر ؤيـي زؤر كـراوةش وةكـو لـة        0229لـة سـاَلي    .بودجةى فيعلي خةر  نـةكراوة 

ر اثؤرتةكةدا هاتووةش من ثرسيارَيكم لَيرةدا لة وةزيري دارايي هةيةش كة اايا ر َي و شوَينيان هةية بؤ دووبارة 
بؤ اةوةي جارَيكي تر اةو زيادة ر ؤييانة دووبـارة   نةبوونةوةي زيادةر ؤيي لةساآلني داهاتووداش ضين دةكرَي

نةبنةوةض وةكو لةر اثؤرتةكةدا هاتووةش هةندَي وردةكاري ديار نية وةكو ر َيذةي تـةواو بـووني ثر ؤذةكـانش كـة     
ضةندةضش كام ثر ؤذة تةواو نةبووةضش اةجنام نةدراوةضش هةروةكو ليذنـةي دارايـي و اـابووري اامـاذةي ثَيـداوةش      

ة لةبةشي دووةم و ثَيشنيارةكان باشرت وابوو ر اسثاردةكان بوايةش داوا بكراية لةكاتي نـاردني حسـاباتي   اةبواي
خيتاميــدا اــةو وردةكارييانــة حكومــةت ديــاري بكردايــةش  بــؤ ثةرلــةماني ر وون بكردايةتــةوةش اةبوايــة داوا   

ديــواني ضـاودَيري دارايـي كــة    بكرايـة لـةزمين اـةو خاآلنــةي كـة لـةكؤتايي ر اثؤرتةكــةدا هـاتووةش مةسـةلةي       
ضةندجار داوا كراوةش  كاتي بؤ دياري كراوة يةكطرتنةوةيش بةآلم ديارة تـا اَيسـتا اـةجنام نـةدراوةش ثَيويسـتة      
جــةخا لةســةر بكرَيــت بةر اســاش جطــة لــةوةش خــةرجي ضــةند شــوَين و وةزارةتَيــك نــةهاتووةش كــة هــاذة  

ؤرتي ليذنةكةدا هاتووةش دةَلَيت كؤي خةرجيةكان يةك تريليؤن و لةر اث 1خانين ااماذةي ثَيداش لة الثةر ةي 
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مليـؤن دينـارة كـة دابــةش بـووة بةسـةر اـةم وةزارةتانــةداش كـة هـي هةنـدَيكيان ديــاري           412مليـار و   599
ــةداش         ــةم وةزارةتان ــةر ا ــت بةس ــةش دةكرَي ــت داب ــةو دةَلَي ــة ا ــ ش ك ــيان وةزارةت ن ــارة هةمووش ــةكراوةش دي ن

انش ديواني ضاودَيري داراييش ماَ مـرؤظش كاروبـاري ناوضـةكاني دةرةوةي هـةرَيمش وةرزش     اةجنومةني وةزير)
اةوانة خةرجيةكانيان ديـاري نـةكراوةش ثرسـيارةكة لَيـرةدا اةوةيـة بـؤ       (والوانش ذينطةش اةجنومةني دادوةري

ة كة داهاتةكانيان ليذنةكةش كةاايا اةم كؤي طشتيةش كؤي طشا اةوانةشةش يان هةر تةنها كؤي طشا اةوانةي
دياري كراوة لة خشتةكةداش ديارة ر وونكردنةوةي اةم خاآلنةو  وردةكاري بيطومان هةنطاوَيكي باشةش لةثَيناو 
ــةت و ثةرلــةمان و خــةَلكينش بؤيــة ر اثؤرتةكــةش          ــةفافيةت و دروســت بــووني متمانــة لــةنَيوان حكوم ش

رتين ر او ســةرجني اةنــداماني ثةرلــةمانش بــةم هــةنطاوَيكي دروســت و باشــة بــةو ااراســتةيةداش لةطــةَل وةرطــ 
ر اسثاردانة ر اثؤرتةكة بةهَيز بكرَيت و جةختيان لةسةر بكرَيتةوةش بؤ حكومـةت بـنب بـة ايلزامـي وكاريـان      

 .لةسةر بكرَيـتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار قادر حسنش فةرموو
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبةر اةوةي اَيمة تةنها دةتوان  قسة لةسةر ر اثؤرتةكةي ليذنةي دارايي و اابووري بكـةينش ضـونكة اَيمـة    
حسابي خيتاميمان نةبينيوةش اةوين هةر لةبةر اةوة بووة كة مةجالةكة نةبووةش اَيمة دوَيـيَن ايـوارة اـةم    

طوتوطـؤي لةسـةر دةكـةينش جـا لةبـةر اـةوةي هةرضـةندة قسـة          ر اثؤرتةمان بةدةسـت طةيشـتووةش اـةمر ؤش   
 لةسةر ر اثؤرتةكة بكةينش 

تةنها دةتوان  دةستخؤشي لةسةر ر اثؤرتةكة بكةينش ضونكة اةوي ترمان نةبينيوة تا بزان  كةموكور ي تر 
ة حسـابةكة بـَي   هةية يان نا لة حسابي خيتاميةكةش بةطوَيرةي ر اثؤرتي ليذنةي دارايي و اـابووريش ديـارة كـ   

سةروبةري و كةموكور ي زؤري تَيدايةش وةكو اةو هةموو زيادة ر ؤييةي كة تَييدايةش خـراث بـةكار هَينـانين    
هةيةش بةطوَيرةي اةوةي كةداوا دةكاتش هةندَيك لةو كارمةندانةي كة طةندةَل و خراثن اييراااتيـان لةطـةَل   

شــنيار دةكــةم كــة بر يــاردان لةســةر حســابي خيتــامي  بكرَيــتش بــدرَين بــة دادطــاش بؤيــة مــن لةســةر اــةوة ثيَ 
دواخبرَيت بؤ كاتَيكي ترش بؤ اـةوةي كـة مـةعلوماتي زياترمـان هـةبَيت و بةرضـاو ر وونـي زياترمـان هـةبَيت          

 .لةسةر حسابةكةش زؤر سوثاا
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ووةش ضــونكة اَيمــة لَيــرة ســوثاا بــؤ جــةنابتش تةقبــريي جةنابتــة كــة نةضــووي لــة ليذنةكــة وةرت نــةطرت 
ايعالمنان كردش و ان ر اثؤرت هاتووة لةالي ليذنةي داراييـةش اـةتوانن بضـن لـةوَي سـةيري بكـةن و بيبيـننش        
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اةمة وةكو اةوةية كة نانة ر ةقةكةش تةر  بكرَيت اينيـا بيخـؤيش سـةالمةت بـيش ر َيـزدار عومـةر هـةوراميش        
 .فةرموو

 :بةر َيز عمر صديق هةورامي
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

ي نيسان ر اثؤرتي خيتامي ثَيشكةش بة ديواني 15بةثَيي قانوني ايدارةي مالي نافز لة عَيراقش ثَيويستة لة 
ضاودَيري بكرَيتش بةآلم لةكوردستان لةبةر اةوةي اَيمة ديواني ضاودَيرميان نيةش دواترين ثَيويسـت دةكـات   

حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوةش ر اثؤرتي ديواني ضاودَيري  ثَيشكةشي ثةرلةمان بكرَيتش لةاليةن 15/6لة 
لةطةَل بَيتش بةآلم اَيمة لةبةر اةوةي ديـواني ضـاودَيرميان نيـةش بؤيـة ر اثؤرتةكـةي نةقبـةش بـةآلم ليذنـةي         
دارايي بةدةستخؤشانة ر اثؤرتَيكي نووسيوة كة هـةم اليـةني ضـاودَيرييةكةي لةبةرضـاو طرتـووةش هـةم وةكـو        

ثةرلةماني اةوةي كة ثَيويست بووة بؤ ر اثؤرت لةسـةر حسـاباتي خيتـامي نووسـيويةتيش لةطـةَل       ليذنةيةكي
دةستخؤشانةم بؤ هاوكارا  لة ليذنةي داراييش بةآلم ضةند تَيبينيةكي خَيرام هةية لةسةر ر اثؤرتةكةش اَيمة 

يواني ضاودَيري نةبووةش بـةآلم  لة ليذنةش باسي اةوةمان كردش اةبواية ااماذة بةو خاَلة بكرايةش اةوةي كة د
ليذنةي دارايي خؤي هةستاوة بة دروست كردني اةم ر اثؤرتةش بؤ اةوةي اةمة مبَينَيتةوة بؤ داهاتووش ديـارة  

ش ضـةندين موناقةلـةي اـةجنام داوةش ثَيويسـت بـوو ر اثؤرتَيـك       0229حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة سـاَلي  
تي خيتـامي كـة هـةروةكو لـة ر اثؤرتةكـةي ليذنـةي داراييـدا هـاتووة         هةبوايةش لةطـةَل اـةو ر اثؤرتـةي حسـابا    

ااماذةي بةوة بداية كة بر كةي ضةندةضش لةكوَي كراوة اةو موناقةلةي كة بـووةض بـؤ اـةوةي بةرضـاو ر وونـي      
زياتر هةبَيت لةبةردةم ثةرلـةمانتاران وبـةر َيز وةزيـري دارايـن لةوانةيـة بتـوانَي باشـرت اـةم بابةتـة ر وون          

اتةوةش بؤ اةوةي بةرضاوي ثةرلةمانتاران ر ؤشن بَيت لةوةي كة حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان  كـاتَي كـة     بك
ثر ؤذةيةكي ايستيسماري اةجنام نةداوة يان موناقةلةي ثارةكةي ثَي كردووةش لة ثر ؤذةيـةك بـؤ ثر ؤذةيـةكي    

دراوة بةشوَينَيكي ترش بـؤ اـةوةي   ترش يان ثارةيةك كة تةخبيص كراوة بؤ وةزارةتَيك كة فةصَلَيكي تايبةت 
ثةرلةمانتاران بةرضاويان ر وون تر بوايةش اةم بابةتة باشرت وابوو كة هةبوايةش لةر اثؤرتي حساباتي خيتـامي  
ديارة كة ر اثؤرتةكة لةسةر اةساسي قسم و مستةوا هاتووةش بؤ ورد بيين باشرتش باشـرت بـوو لةسـةر اةساسـي     

بؤ اـةوةي ر اثـؤرتَيكي ثوخـت تـر و وردتـر بنووسـرايةش هةرضـةندة زيـاتر          فةصَل و ماددةو نةوعين بوايةش
بةر َيزان اةنداماني ليذنةي دارايي ماندوو دةكردش ضونكة اـةوة كـاتي زؤرتـري دةوَيش لةسـةر ثَيشـنيارةكاني      

ش لةخاَلي (ثَيويستة)ش من ثَيشنيار دةكةم اةوة بكرَيت بة (داوا دةكةين)ليذنةي بةر َيز لةخاَلي يةكةم هاتووة 
ضـوارةم هــاتووة دادطــاي تايبـةتش اةطــةر مــن بـزا  اَيمــة دادطــاي تايبـة ان نيــةش اــةوة بكرَيـت بــة دادطــاي      
تايبة ةند يان هةر دادطاش لةخاَلي هةشتةمش وشةي داواكاري هاتووةش اةوةي كة باا دةكات و ثةيوةنديداري 

ارايي باسي اةم خاَلـةمان كـردش ثَيويسـت دةكـات     كردووة تةنها بة مووضةي ثَيشمةرطةش اَيمة لةناو ليذنةي د
ثةرلةمان و حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـةردةوام لـةطوتوطؤ بـن لةطـةَل حكومـةتي فيـدر الش بـؤ اـةوةي            
بةشَيوةيةكي يةكسان و دادثةروةرانة وةك اةوةي لة دةستوري عَيراقي هاتووةش سةروةت و سامان لةمابةيين 
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بةش بكرَيتش نةك اةوةي كة اَيمـة بَلـَي  داوا بكـةين لـة حكومـةتي مةركـةزيش       ثارَيزطاكان و هةرَيمةكان دا
اك بكرَينــةوة باشــرتةش زؤر اَيمــة حكومــةتي مةركــةزميان نيــةش حكومــةتي فيــدر املان هةيــةش اــةو وشــانة ضــ   

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش ر َيزدار كاردؤ حممدش فةرموو
 :اودبةر َيز كاردؤ حممد ثريد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةرضةندة لة ليذنةي دارايمش بةآلم اـةم اامـاذة كردنانـةي مـن ثةيوةنـدي بـة ر وون كردنـةوةو ثرسـيار بـة          
وةزيري دارايـي بـةر َيزةش لـة بودجـةي وةبـةرهَينانش اةطـةر بـاا بكـةين كـة ثةسـةند كـراوة بـؤ ثر ؤذةكـاني              

مليؤنةش اةو بر ة ثارة  323تريليؤن و  0ش كة 0229وة بؤ ساَلي وةبةرهَينانش لةاليةن ثةرلةماني كوردستانة
ي لة ثر ؤذةكان خةر  كراوةش بر ةكةي تريشي بـة ثَيشـينة دراوة بـؤ جَيبـةجَي     599تريليؤن و  1بة فيعليش 

 051ش وةكو قةرزَيك لةسةر حكومةت كة اةوين بر ةكةي ديـارة  0221كردني ثر ؤذة بةردةوامةكاني ساَلي 
اةمة دةردةخات كة اةدااي حكومةت لـةو بـر ة   % 6112لة .رةدا ر َيذةي اةدااي حكومةتي هةرَيمش مليارةش لَي

ثارةي كة بؤي دياري كردووة ثةرلـةمانش اـةدااَيكي سـةركةوتوو نـةبووةش يـان بَلـَي  سـوودي لـةو بـر ة ثـارة           
ةش هـيض سـوودي لـَي    مليـار دينـار ماوةتـةو   446تةرخان كـراوة نـةبينيوةش ضـونكة اـةو ثـارةي كـة ماوةتـةوة        

وةرنةطرياوةش يان بَلَي  ايستيغالل نةكراوةش لة حسابي خيتـامي هـيض خشـتةيةك نيـة بـؤ اـةو ثارةيـةش اايـا         
اةوة لة خةزَينةكاني وةزارةتي داراييةض ضونكة ثارةكة ونةش بؤية ثرسيارةكة لَيـرةدا اةوةيـةش اايـا اـةم بـر ة      

لة كوَييةض حكومةت لةو حسـابي خيتاميةيـدا يـان بـا بَلـَي        ثارةية وةكو كاش ماوة يان هةر سيوةتَيكي ترش
وةزارةتي دارايي هيض خشتةيةكي تايبةتي بؤ ثر ؤذة بةردةوامةكان و طؤذمةي بؤ ثارةي تـةرخان كـراو نيـةش    
لةكاتَيكدا وةزارةتي دارايي اةم خشتةي هةيةش اةمة دةاللةتي اةوةية كة وةزارةتي داراييش لةطـةَل وةزارةتـي   

نانش هيض نةخشةيةك يان تةنسيقَيكي نيـةش بـؤ اـةوةي بـة هةماهـةنطي اـةم ثر ؤذانـة دةرخبـةنش دةنـا          ثالندا
وةزارةتةش  02ثر ؤذةش كة هي  1325اةوةتا لَيرة وةزارةتي ثالندانانش دةَلَيت تَيكر اي ثر ؤذةكان طةيشتووةتة 
هـةبَيت بـؤ اـةوةي حسـابي خيتـامي      بؤية ثَيويستة اةم هةماهةنطية لةنَيوان وةزارةتي دارايـي و ثالنـدانان   

اةم وردةكارييانةي تَيدا بَيتش لة بودجةي تةشغيلي كة هاوكارا  زؤر باسيان كردش كة دةست بـآلوي يـان بـا    
كةضـي  % 61بَلَيم زيادة ر ؤيي تَيدايةش كة بودجةي تَيكر اي تةشغيلي ثةسـةند كـراوي ثةرلـةمان بريتيـة لـة      

% 41160خيتـامي حكومـةتي هةرَيمـدا بـةرز بوةتـةوة بـؤ ر َيـذةي         اةو طرنطية لة خةرجي فيعلي حساباتي
يين اةم دةست بآلوييةي حكومةت لة بودجةي تةشغيليداش زياتر لـة بر طـةكاني مووضـةي فةرمانبـةرانش كـر      

مشةك و خزمةت طوزاريش ضاككردنةوةو خةرجيةكاني تـر بةرجةسـتة بـووةش كـة لةاليـةن ثةرلةمانـةوة بـؤ        
تريليـؤن   4بريتيـة لـة    0229تريليؤنش كةضي خةرجي فيعلي لة  3ريا بووة لة مووضةي فةرمانبةران ب

كة اةمةش شتَيكي نةطةتييـةش اـةو دةسـتبآلوييةي    % 13مليارش كة دةكاتة  524بةزيادةيةك كة بريتية لة 
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حكومةت بة بر طةيةك لة خشتةكة جَيطاي بؤ كردؤتـةوةش ثاسـاوةكاني اـةو زيـادة خةرجيـة ر وون ناكاتـةوةش       
عين كة دةبَيتـة كـورت هَينـان لـة بودجـةي هةرَيمـداش خـاَلَيكي تـر كـة دةمـةوَيت تةاكيـدي لـَي بكةمـةوة              ية

اــةوين دةســت بــآلوي حكومــةت بــةالي اَيمــةوة دةطةر َيتــةوة بــؤ اــةو نةســريية زؤرةي كــة وةزارةتــةكانش     
ان نةسرييةيان بـؤ دابـ    وةزيرةكانش ر اوَيذكارةكانش بةر َيوةبةرة طشتيةكان هةيانةش يةعين بةقةدةر مووضةي

دةكرَيتش بةالي منةوة كة اةم زيادة ر ؤيية يان اةم تةقبريةش كة ايشارةي بؤ كراش ثةرلـةمان ضـي لـَي بكـات     
يةعين ثةرلةمان  اةوة ايشي نيةش ايشي اةوةية كة موتابيعةش لَيثَيضينةوةش دةكـات لةحكومـةتش هةميشـة    

ةندي بةديواني ضاودَيري داراييـةوة هةيـةش كـة اةركةكـة هـي      حكومةت اةم شتة بة اَيمة دةَلَيتةوة كة ثةيو
ثةرلةمانةش ياساكةي بؤ دةرضووةش ليذنـةي ياسـاين ر اثـؤرتَيكي داوةتـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ثَيشـم وايـة         
اامادةكارين هةيةش بةآلم بةر اسا بؤ جَيبةجَي ناكرَيـتض اةمـة ثرسـيارَيكة ثَيويسـتة سـةرؤكايةتي جـوابي       

َيكي تـر كـة ثَيمـان وايـة ايشـكاليةتي لـة ثالنـي جَيبـةجَيكردني بودجـة هةيـة لـة كوردسـتانش             بداتةوةش خـالَ 
مةسةلةي اةم ايحتيكار كردنةية لةاليةن كؤمثانيـا طةورةكانـةوةش كـة تةاسـريي كـردووة لـةوةي كـة خـةَلك         

ــابووري ك      ــةي ا ــازاد كردن ــةو ا ــتيداش يــةعين ا ــةرتي طش ــةر َيتش لةك ــدن بط ــةدواي دامةزران ــاتر ب ــتان زي وردس
نةتوانــدرَي بكرَيــتش ثــر ؤذة ياســايةك هةيــة كــة ثةيوةنــدي بةياســاي قةدةوــةكردني ايحتيكــارةش ثــَيم وايــة  
ــؤ       ــت ب ــةر دةبينَي ــةند كردنــي اــةم ثر ؤذةيــةدا اــةوة ر ؤَلَيكــي كاريط ــات لــة ثةس ــةر ثةلــة بك ثةرلــةمانش اةط

ابي خيتـاميش خـاَلَيكي تـر كـة     ثَيشكةوتن و جَيبـةجَي كردنـي بودجـة لـة ااينـدةداو وردةكـاري زيـاتري حسـ        
دةمــةوَيت تةاكيــدي لــَي بكةمــةوة اــةوين اةوةيــة كــة ليذنــةي نةزاهــةش لةثةرلــةمان اــةركي اةوةيــة            

 حسـابي  لـة  لـةوةش  جطـة  شبةدواداضووني بؤ بكاتش اَيمة ليذنةي نةزاهـةمان هةيـة كـة دةتـوانَي اةمـة بكـات      

 .سوثاا زؤر ن ضش ديار ر ؤذانةث اةم بووة تةواو ثر ؤذة ضةند 0229 لة نية ديار خيتامين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو حممدش حسن ر َيزدار سوثااش
 :حسن حممد سورة.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 فـةرقي  موازةنـة  لةطةَل خيتامي حسابي بدةمش ثَي ايشارةتي دةمةوَيت اةوةي كراش من قسةكاني زؤربةي ديارة

 كــة تةبيعيــة شــتَيكي بؤيــة فيعليــةش وارياداتــي ســةرفيات خيتــامين حســابي قديريــةشتة موازةنــة كــة اةوةيــة

 دةكرَيـت  موقار ةنـة  لةكؤتايـدا  خيتـامي  حسـابي  بةنيسـبةت  بَيـتش  جيـاواز  رةقـةم  خيتاميداش حسابي لةكؤتايي

 ميزانيـةش  اـةم  كردنـي  جَيبةجَي بة كراوة ايلتيزام ضةند كة بدرَيت ثَي ايشارةتي اةوةي بؤ موازةنةداش لةطةَل

 يـةكَيك  كردايـةش  بيـان  اـةوان  دةبـوو  كـة  هةيةش تَيبينيةكم ضةند داراييش ليذنةي لة دةستخؤشيم سةرةر اي من

 ايشـارةتيان  بةذمارةيةك اةوان ثةرلةمان بؤ هاتووة خيتاميدا حسابي لة كة مورفةقاتانةي اةو هةموو لةوانة

فةقاتانة طةيشتونةتة ثةرلةمان و طةيشتونةتة دةسـا  كة لَيرة روون بوايةش كة اةم مور اةوةي بؤ بدايةش ثَي
 .ليذنةي داراييش ايشارةتَيكي ثَيدرا بواية باشرت بوو
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نيشانيان دابواية كة ضةند ايلتيزام كراوة بة قةواعيدو اةو مةواعيدانةي كةوا ثَيويسـتة وةزارةتـي   / دووةم
 .ثَيشان دابا مالية هةيبَيت لة جَي بةجَي كردني موازةنةش بة دةقيقي اةمةتان

بة رةاي من دةبوو اةم تةسويةو تةعديلي نيهااي كة كراوةش ثَيويسـت بـوو لَيـرة ايشـارةتي ثـَي درا      / سَييةم
بوايةش دواي اـةوةي كـةوا باسـي خـةرجي و موازةنـةي جـاري و ايستسـماري دةكـاتش باسـي عـةجزي نيهـااي            

اايـا ضـؤن تةسـوية كـراوةض باشـرت وا بـوو        كردووةوش باسي فاايزي كرد بوايةش اةم عةجزةش يـان اـةم فـاايزةش   
ــدا بوايــة لــةناو راثؤرتةكــةي خؤيــانش بــؤ اــةوةي اــةم ايشــكاليةتة كــة هةنــدَيك لــة       تــةبيعي ايشــارةتي ثَي
هةظااَلنيشم نيشانياندا لةوةي كة اريادةكان بؤ كوَي ضوونض يان عةجزةكةو زيادةر ؤييةكةي كة كـراوة ضـؤن   

دابواية بة تةاكيـد باشـرت دةبـووش جـارَيكي تـر دةستخؤشـي لـة ليذنـةي          تةسوية كراوةض اةطةر لة راثؤرتةكة
دارايي و اابووري دةكةم كة لة كؤتاييدا بة كؤمةَلَيك تةوصـيات دةرضـووة بـؤ وةزارةتـي دارايـي و اـابووريش       
منين لَيرة ضةند ثَيشنيارَيك و تةوصيةيةك ايزافة دةكـةمش يـةكَيك لةوانـة هـةروةكو ايشـارةت ثَيـدرا كـة        

دةر ؤييةك هةية لةسةرفياتش بؤيـة بـة رةاـي مـن لـة جيـاتي اـةوةي كةليمـةي نـةدةبوو باشـرت وا بـوو وا            زيا
بهاتاية كة رَيطا نةدرَيت بة سةرف كردني هةر مةبلغَيك لة ايعتيمادش ياخود ثارةيةكي بؤ تةخبيص نـةكرا  

 .بَيت
ةش بؤيـة دةبـوو لـة تةوصـيةكاندا     لة ثرؤذةكاندا باا كراوةش كـة زؤر لـة ثرؤذةكـان جـَي بـةجَي نـةكراو      / دوو

 .هاتبواية كة دةبوو تةاكيد بكرَيت لةسةر ثالن و بةدواداضوون بؤ بةرنامةي وةزارةت و ثرؤذةكان
بةالي من ايشارةت بدرَيت بة زياد كردني ضاودَيري لةسـةر موازةنـةي طشـا لـة هـةرَيم زيـاتر لـة        / سَييةم

 .موناقةشةي اةرقام
زؤر لة ثرؤذةكان تـاخري دةبـنش تةبعـةن اـةوةش زؤر هؤكـاري هةيـةش هؤكـاري        زاهريةيةك هةية كة / ضوارةم

موقــاويلي هةيــةش هؤكــاري كــةواديري فــةني و موهةنديســي هةيــةش هــةروةها قــانوني موناقةصــات لةوانةيــة 
نةقبـي تيــا بَيــتش الوازي هــةبَيت لــة نَيــوان حكومــةت و دةزطــاي ضــاودَيريش الوازي هــةبَيت لــة ديراســات و  

اةو وةزارةتانةي كة موستةفيدن لة ثرؤذةكانش بؤيـة دةبـوو اةمـةش بـة تةوصـية هاتبوايـة لـة        تةصميماتي 
 .كؤتايي راثؤرتةكةي ليذنةي دارايي و اابووريش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثااش سوثاا بؤ طشت اةو بةر َيزانةي كة موداخةلةيان كردش رةاـي خؤيانـدا بـة واز ـيش اَيسـتا داوا      
 .لةجةنابي وةزير دةكةم لةسةر روناكي اةو موداخةالنة وةاَلم بداتةوةش كةرةم بكة

 
 

 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــةو روون           ــيارانةو ا ــةو ثرس ــةو ا ــةو داواكاريان ــؤ ا ــةم ب ــة دةك ــك و برايان ــةو خوش ــةموو ا ــي ه ــن سوثاس م
انش دةمــةوَيت اــةوة بــة هــةموو اليــةك رابطةيــة  اــةو بودجةيــةي كــة اَيســتاكة هاتؤتــة    كردنةوانــةي دايــ

ثةرلةمانش اةو حيساباتي خيتاميـةش اـةوة واقيـع حاَلـةش اَيمـة وةكـو خـؤي ناردوومانـةش هـيض دةسـتكارييةك           
وةختــة لـةناو اةرقامةكانيــدا نييــةش اةطـةر دةســتكارميان بكردايــة بـةو شــَيوةية نــةمان دةنـاردش رةنطــة اــةو     

خؤمشان زةمريمان موعةزةب دةبووش اةمة ايشَيكي خراثين بوو كـة دةمـان كـردش وةكـو خـؤي ناردوومانـةش       
هةندَيك روون كردنةوة هةيةش ديارة بةنيسـبةتي بـاا لـةو عـةجزة دةكرَيـتش لـةو زيادةر ؤييـةي كـة اَيسـتا          

مانش هةر لةوَيدا دةبين  خـؤي لـة   داش اةطةر بطةر َيينةوة سةر قانوني ثةرلة0229دةكرَيتش كراوة لة ساَلي 
مليارش اةم عةجزة خؤ هي رةواتب نةبووةش ( 514)دا دةست نيشاني عةجز كراوة بة 0229موازةنةي ساَلي 

رةواتــب موقةنةنــةش هةرضــةندَي رةواتبــين زيــادةر ؤيي تيــا كــراوةش هــةمووي موخةصةصــاتي تــازة هاتؤتــة  
رف دةكرَيتش اةو موخةصةصاتانة لة بةوـدا سـةرف   سةريش هةندَي موخةصةصات هةية كة دَيتش هةية سة

ناكرَيتش اةوةي كة وةخـا خـؤي كـة ثةرلـةمان بـة قةناعةتـةوة اـةو عـةجزةي دةسـت نيشـان كـردش اةمـة             
جارَيك هةر خؤي لة خؤيدا اةطةر تةرحي بكةين لةو زيادةر ؤييةش اةمة بةشـَيكي ال دةدات بةشـةكاني تـري    

اميــدا مةســروفاتي عــةرةزي هةيــةش يــةعين تــةوةقوعي رووداوي اةمــة هــةمووي لــة هــةموو حيســاباتي خيت
ناكةيت كة ببَيتش اييبارين دةبيت جاري وا هةية دةبَيت تؤ سةرَ بكةيتش ميسال طوتيان ثارةي فةيـةزان  
سةرف بكرَيتش ثارةي فةيةزان بؤيان ناردين اةو ثارةي فةيةزامنان سةرف كرد لة ثـر  لَيمانيـان بـر يش اةمـة     

زش اــةو ثــارةي ثَيشــمةرطةش رةواتــب و مةخةصةصــاتي ثَيشــمةرطةو هــةموو ثَيداويســتيةكاني   دةبَيتــة عــةج
ثَيشمةرطةش كة اَيستا بة عةجز دةركةوتووة لةوَيش وَير كة اةوة سةرف كـراوة دةبَيتـةوة زيـادةر ؤيي لةسـةر     

ــت كــة نيســبةتي اينيــازي خوتــةي ثرؤذةكــان لــة     بَيتــو ـــةش اةطــةر %60اــةو فةقةرانــةش بــاا لــةوة دةكرَي
سولوةكان خبةيتة سةريش ديارة اةو نيسـبةتة دةطؤر َيـتش يـةعين نةشـاتي وةزارةتـي دارايـي نييـةش كـة اـةوة          
بةيان بكاتش اةوة ضةند اينيازي كردووةض ضةند هاتووةض ديارة اـةوة زيـاتر لـةوةزارةتي ثالندانانـةش بـةاَلم      

ييـة هـةمووي لـة وةخـا خؤيـدا اينيـاز       اةوة داايمةن اَيمة دةَلَي  اـةو مةشـاريعانةي كـة هةيـة شـةرت ن     
ــةش          ــة مةحكةمةي ــة ل ــان هةي ــدَيك ثرؤذةم ــةش هةن ــة مةحكةمةي ــتا ل ــة اَيس ــاريع هةي ــَلةن مةش ــتش اةس بكرَي
هةندَيكيشمان هةية هةندةك اةسـبابي سـيعرو دواكـةوتن و تـاخريي قـانوني واي لـَي كـردووةش كـة اَيسـتاكة          

ية اةوةندةي سةرف كراوةش بةَلَي اةوةندةي سةرف كراوةش ثرؤذةكان ماونةتةوةش باا لةوة دةكرَيت اةو ثارة
اةو دواييةشي سولوةيةو اةوةي كة ماوةتةوة هةر ثارةيةك كة مابَيتةوة تةدوير دةبَيتةوةش اةو ثارةية هـي  
اةوة نيية كةوا بَلَي  وةَلاَل ثارةكةم خستة طريفامنـةوة رؤيشـتش اـةوة لـة سـيالت تـةدوير دةبَيتـةوةش اـةوة         

هةتا كة تةقاريري مـالي دَيـت بـةو شـَيوةيةش بةنيسـبةتي داهاتـةوةش اَيمـة لـةكاتي خؤيـدا داهـاتي            مةعلومةش
تةيينيمان داوة بةو رةقةمةي كة بةودا لَيمـاني بر يـوةش بـةاَلم اَيسـتاكة داهاتةكـة تـةحقوقي كـردووة بـة         

ةوة دةكرَيـت كـة طوايـة لـة     فيعليش دةبين  رةقةمَيكي ترةش رةنطة دوو بةقةدةر اةوة زياتر بَيتـةوةش بـاا لـ   
وةزارةتي شارةواني و لةناو مينحةيشدا هاتووةش لة ميزانيةشدا هاتووةش بةَلَي وايـةش ضـونكة ديـواني وةزارةت    
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لةسةر ميزانية سةرف دةكرَيتش لةسةر ميزانيةي ايعتيادي سةرف دةكرَيتش لةسةر ميزانيةي تر سةرفياتي 
لة موازةنةدا بامسان كرد لـة مينحـدا سـةرف دةكرَيـتش اةطـةر      تيايةش شارةوانيةكان هةروةكو وةخا خؤشي 

بَيتو اَيمة مووضةي لَي دةربكةينش واتا زيادةر ؤيي مووضةي لَي دةربكةينش دةبيـن  اـةو زيادةر ؤييانـةي لـة     
فةقةراتةكاني تر هاتووة اةو نةقبـةيةش كـةوا لـة كـاتي خؤيـدا وةكـو عـةجر دةسـت نيشـان كـراوة لةاليـةن            

دواي اةوة كة دَيينة سةر باسي مينح و ايعانـات و اةوانـةش اةمـة لةوَييـة زيـاتر تـةبيعيش كـة         ثةرلةمانةوةش
باا دةكرَيت اةمانةش رةواتـيب تَيدايـةش اةمانـة هةنـدَيك تـةورياتي تيـا دةكرَيـتش مةسـةلةن اَيسـتاكة كـة           

سـاَلَيكي تـر لـة ثارةكـة     دَييتة سةر زيندانية سياسيةكانش اةطةر اةمساَلين تةورياتي تيا نةكرَيتش مومكينة 
تةورياتي تيا بكرَيتش مةسةلةن موخةصةصاتي قوتابيش خوَيندكاران تةورياتي تيا دةكرَيتش موخةصةصاتي 
مامؤستايان تةورياتي تيا دةكرَيتش اةمانة هةروةكو ثَيشرت وةخا خؤي اَيمة شةرمحان كردش هةر يةكي لـة  

نطــة لــة فةســَلي دوايــي بــاا لــةوة دةكرَيــتش كــة اَيمــة   يــةكَيك لــة بابةكانــدا ســةرف دةبَيــتش دواي اــةوة رة 
زيادةر ؤييمـان كـردووةش اةطـةر بَييتـة سـةر حيسـابات و اـةو كتابانـةو موافةقةتانـةي كـة هاتؤتـة وةزارةتــي            
ماليةش دةبين  وةزارةتي تةندروسا جطة لةوةي كة ثارةي ايزافيشمان داوةتَيش يـان ثـارةي اـةوةي داهـاتي     

رف دةكرَيتش بؤ دةرمانش كة اةو داهاتةكـةي خـؤي بـؤ خـؤي بَيـتش دةبَيتـة سـةبةب        خؤيشيان بؤ خؤيان سة
ــةر      ــا اةوانــة تةاســري دةكاتــة س ــتش ايني ــتش تةخبيبــةكةي زيــاد دةبَي اــةوةي مةساريوةكةشــي زيــاد دةبَي

وةش موازةنةكة بةو شَيوةيةش ديارة براي بةر َيز كاك عومةر باسي اةوةي كرد دةَلَيت بة فةسَل و ماددة نةهاتو
بةَلَي بة فةسَل و ماددة هاتووةش اةطةر لة حيساباتي خيتاميةكة تةماشاي بكةن بـة فةسـَل و مـاددة هـاتووةش     
ديارة داهات بة نـةوعَيك وةردةطريَيـتش خـةرجين بـة نـةوعَيك دةكرَيـتش باسـي موناقـةالت دةكرَيـتش كـةوا           

وة كـة موناقـةالت بكـةينش وةخـا خـؤي      موناقةالت سورةتي بدرَيت بة اَيرةش اَيمـة دةسـةاَلتةكةمان ثـَي درا   
بةثَيي دةسةاَلتةكانش رةنطة زياتر لة سَي سةد موناقةلةمان كرد بَيت لة وةزارةتي داراييش موناقةالت موهيم 
نيية لةكوَي هةَلطرتووة بؤ كـوَيض مـوهيم اَيسـتاكة حيسـاباتي خيتـامي بـؤتي تةحديـد كـردووة لـة هـةموو           

ستاكة اةوة موهيمةش اَيمة اةو واقيعـةمان هَينـاوةو خسـتمانةتة بـةردةم     فةسَلَيكدا ضيت سةرف كردووةض اَي
بةر َيزتانش ديارة من باسي شتَيكي تـرم نـةكردووةش يـةعين لـة راتبـدا بـة عـام اـةوة باسـي موخةصةصـات و           
اةوانةم كردش داواي لَيبووردن دةكةم دةطةر َيمةوة سةريش ديارة موخةصةصاتي تةقاعودي اةمساَل هةندَيكي 

ــ  و         تي ــاريعانة ض ــةو مةش ــة ا ــةردةوامش طواي ــاريعي ب ــةوة مةش ــتا ماونةت ــة اَيس ــاريعانةي ك ــةو مةش ــةش ا اي
ش كة هاتة اَيرةش بؤ اـةوةي كـةوا موصـادةقة    0212ماونةتةوةو نةكراوةش اةطةر لة يادتان بَيت لة موازةنةي 

وامنش اـةو ثرؤذانةيـة كـة    بكرَيتش كور اسَيك هةبوو بةو ثرؤذانةي كة بةردةوامنش اـةو ثرؤذانـةي كـة بـةردة    
ماونةتةوةش اـةو ثرؤذانـةي كـة موقتـةرةحن لةمـةودوا دةكرَيـتش بـاا لـةوة دةكرَيـت كـة دةَلـَين حيسـاباتي             
ايحتياتي اةوةي كة تةخبيص كراوة بؤ ايحتيات لة كوَييةو ضي لَيهاتووةض بؤ ديار نييةض اةمانة هـةمووي  

طــة موخةصةصــاتي اــوخراش حيســاباتي ايحتيــاتيش دابــةش بؤتــةوةش ضــونكة اةمــة حيســاباتي خيتاميــةش رةن
اةمانة هةمووي دابةش دةكرَيتةوةو وةكو ثَيويست دابةش كراوةش باسي اةوة دةكرَيت كة زَيرةظاني اَيستاكة 
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لةناوخؤيةو ثَيشرت لةوَي نةبووةش اةوةي لةالي اَيمة مةعلومة هـةر لـةوةزارةتي ناوخؤيـةش لـةهيض جَيـي تـر       
مـن نووسـي بـوومش اـةوة وةاَلمةكانـةش بـةاَلم دووبـارة دةيَلَيمـةوة ديـارة سـةبةبي           سةرف نـةبووةش اـةوةي كـة    

رةايسي هةر اةوة نييةش زيادةر ؤييش بةاَلم اةطةر مووضةي لَي دةربكةيت خؤي ثَيشرت اةمة موناقةشة كراوة 
 .مليارةوش سوثاستان دةكةم( 514)ش ثةرلةمان داني ثيا ناوة بةو عةجزةش بةو 0223لة موازةنةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اـةو زيادةر ؤييـة بؤيـان روون    / جةنابي وةزير هةندَي لة اةنداماني ثةرلةمان هةندَي ثرسياريان كردش يةك

نييةش اايا دةضـَيتة طريفـاني كـَيض اايـا بـة بـةالش سـةرف دةكرَيـتض اايـا لةكوَييـةض اايـا ضـؤنةض اـةوة روون              
 .كردنةوةيةكي زياترمان دةوَيت

لوةكان كة تةسوية نةكراوةش زؤر باسي كراش با  و رسوماتةش ثاشـانين دةَلَيـت ميزانيةكـة لةطـةَل     سو/ دووش
اةمةي لَيرة هاتووة فةرقةش يةعين لةوَي رةقةمَيك هاتووةش بـةاَلم لَيـرة رةقمَيكـي تـر هـاتووةش وابـزا  كـاك        

ن ضـاوي بـةر َيزان روون بَيـتش    اارام بوو ايشارةتي ثَيداش اةطةر كةمَيك زيـاتر روون بكـةيتش بـؤ اـةوةي ثـيَ     
 .سوثاا

 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةتي اةوةي كة اةو ثارةيةي دةضَيتة طريفانةوةو ضي لَي هاتووةش بةر اسا اَيمة بة هـةموو اليـةكمان   

تةنةداتي سةرف هةيةش وسـوالتي قـةبز هةيـةش سـةنةداتي     راطةياندش اةمة واقيعي سةرفةش سةرف بووةو مةس
قةيــد هةيــة بةنيســبةتي اــريادو بةنيســبةتي مةســروفةوةوش ســيالتي موحاســةبةش ســيالتي يــةومي هةيــةش   

هةيةش كة مةوجودةو رؤذانـة ثـارةي تيـا تةسـييل دةكرَيـتش اـةوةي كـة لـة         ( 66)سيالتي موحاسةبة رةقم 
بـةكاري دةهَينَيـتش اَيمـةش بـة هـةمان شـَيوة تةسـويةكامنان لةسـةر         حيساباتي اَيمةيةش حكومةتي عَيراقـي  

اةساسي قانوني دةكةينش قةبزمان لةسةر اةساسي قانونييةش سةرفيشمان بةهةمان شَيوةش يةعين اةمة وايـة  
مةوزوعي اةوةي كة تؤ بَلَيي اةو فةرقة نةماش عيال  كراوةو خراية طريفاني يةكَيكةوةش اةمة نيية شـا واش  

دة بوـةرموون كـَي دَيـت هـةتاكو حيسـاباتي خيتـاميش اـةم حيسـاباتة كـة اَيسـتاكة لـةالي جةنابتانــةش            مـةجو 
موصادةقةي لةسةر بكرَيتش موصادةقةي لةسةر نةكرَيت من بة هةموو خوشك برايةكم ثَيشرت طوتوومة لـة  

ةماشـا بكـات بزانَيـت    ثةرلةمان هاتونةتة الي منش هةموو كةسَيك دةتوانَيتش ثةرلةمان بَيت و بوـةرمووَيت ت 
اةوانــة موســةجةلن وةك خــؤيش مةســروفن وةك خــؤيش موتــابقن وةك خــؤيش اَيمــة اامــادةينش بةنيســبةتي   
اةوةي كة جةنابي كاك اارام طوتيش ديارة من راستم كرد زؤريشم ثـَي خـؤش بـوو اـةو موالحةزةيـةي كـردش       

اَيمـة اةطـةر بَيتـو ببيـن  وةكـو       ضونكة تةنها اةو موالحةزةي كرد بووش اةوين وةك ثرسـيار كـرد بـوويش   
طوم اَيمة حةقيقةتةكةمان دابةزاندووةش اَيمة اةوةي كة دامانبةزاندووة لةم بودجةية هةشت و دووسـةدو  
هةشتاو سَيمان دابةزاندووةش بةاَلم خؤي لة اةسَلدا اةوةي كة ثةرلةمان موصادةقةي لةسةر كـردووة هةشـت   

اةو ثَيـنج سـةدو حـةوتاو ضـوارة لَيـرة فةرقـةش تـةبيعي اـةوةش          و هةشت سةدو ثةجناو حةوتةش اةوة لةوَي
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بؤتة دوو جار تةاسريي كردؤتة سةر هةردوو بةشـةكةش هـةم وةكـو قانونةكـة بةشـي ايستيسـمارو خوتةشـي        
بـةاَلم اَيمـة جـارَيكي تـر هَيناومانةتـةوة سـةر       ش زيادي كردووةش بةشـي ميزانيـةي تةشغيليشـي زيـاد كـردووة     

مـان هـاتووةش اـةوةمان دابـةش كـردووةوش لـة نةتييـةي اـةوةداش اَيمـة جـارَيكي تـرين            اةسَلي اـةوةي كـة بؤ  
دةَلَي  اةمساَلين تةوةقوي دةكرَيت بةهةمان شَيوةش ضونكة كة اَيمـة نـةتوان  سـةنةدات ايـدخار بكـةينش      

يـا اةطـةر   كة اَيمة نةتوان  خؤمان اريادي تايبـةتي خؤمـان هـةبَيتش اَيمـة نـةتوان  ثـارة تـةبع بكـةينش اا        
ميزانيةي ايزاَ نةكرَيت لة عَيراقداو بةشي اَيمةش هةبَيتض اايا ضؤن اةوانة تةسديد دةكرَيتض من اَيستا 

ش كة ثـارةي ثَيشـمةرطةيةش اةطـةر هـةوَل     0212اةوةي كة جةنابتان موصادةقةتان لةسةر كردووة هي ساَلي 
دةكةينض لةو حاَلةتةدا ضـي دةكـةينض ثارةكـة    نةدرَيت ثارةي ثَيشمةرطة بدرَيتض اةطةر نةدرَيتض اَيمة ضي 

سةرف دةكرَيتش دةكرَيت ثارةي ثَيشمةرطة سةرف نةكةمض باشةش من اَيستا كة دةَلَيم عةجزةكة لة بيدايةتدا 
دادةطرينش بةاَلم لـة اـةخريدا جـارَيكي تـر هـةر تووشـي دةبينـةوةش دةبَيتـة هؤسـةيةكش دةبَيتـة مةشـاكيلَيك            

ــا   ــةعين بةر اس ــةرمانش ي ــةو      لةس ــَين ا ــان دةَل ــةنش زؤر ثَيم ــدمان دةك ــرنش زؤر نةق ــَي دةط ــةمان ل  زؤر رةخن
خةتةواتانة باش نييةش بـةاَلم اةمـة واقيعةكةيـةش تـؤ اَيسـتا عـةجزت هةيـة بةنيسـبةتي اةمسـاَلش عـةجزت           
هـةبووة بةنيسـبةتي ثارةكــةش بؤيـة دةبَيــت زيـادةر ؤيي بكـةيتش يــةعين بـةزيادةر ؤيي اــةو ثارانـةت تــةوزيع        

 .تةوة جارَيكي تردةبَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوةيـة هةنـدَيك اةنـدامي ثةرلـةمان ثَييـان وابـوو اـةم        / هةر بؤ اةوةي يةك لةطةَل سولوةكان مابووش يةك
زيادةر ؤيية عةجزَيكةش عةجزَيكي تريشمان هةية لةسةر اةوةي ثَيشمةرطةش لةسةر ميزانيةش اةمـة ايزافـةي   

 بـة روون كردنـةوة هةيـةش اايـا اـةم زيادةر ؤييـةش عـةجزةض يـان عـةجز نييـةض           يةكةش اينيا اةوة ثَيويسا
نوقتةيةكي ترينش ثرسيارَيك هةية دةَلَيت ض رَيطايةك دَيتة ثَين كة زيادةر ؤيي نةكرَيتض يـان بـةالي كـةم    

 .زؤر كةم بكرَيتةوةش سوثاا
 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
بةنيسبةتي سولوةكانةوةش كة دةوترَيت اةو سـولوانة زؤرنش بةر اسـا جـاري يةكـةم طو ـان اَيمـة وةزارةتـي        
ثَيشمةرطة خؤي بة سولوة سةرف كراوةش اةوةي كة لة ميزانيةي تةشغيلي هاتبَيتش رةنطة ايعتيادي نـةبَيت  

ــولوةي فةرمان     ــةوة س ــةوة زؤرةش ا ــة بةالتان ــولوانةي ك ــةو س ــولوة    ا ــة س ــةي ك ــةي زؤريش اةوان ــة زؤرب بةران
وةردةرطرنش اةمانة بة يةك ساَل ناطةر َيتةوةوش سولوةي زةوا  تةبيعي بةنيسبةتي اةوانةوةش اةو سـولوانةي  
تر كة اَيستا تةسوية نةكراوةش بةتايبةتي لة مةشاريعداش اةو سـولوانة هـةمووي بـة ثارةيـةو وةريـانطرتووةش      

َ وةردةطرنش ياخود ايعتيمادات وةردةطرنش اةوانة هـةمووي لـة حيسـاباتيش لـة     هةندَيك هةية سولوةي ايزا
زةرعةي نيهاايدا كؤتايي ثَي دَيتش لة زةرعةي نيهااي ااخري حيساب بؤ اةو شةريكةيةش بـؤ اـةو موقاوةالتـة    

ش دا تةحــةقوقيان نــةكردووة0229دةكرَيـت و دةطةر َيتــةوةش اــةوةش لةبـةر اــةوةي كــة لــة سـاَلي موازةنــةي    
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دةمَينَيتةوة بؤ ساَلي داهاتووش بةنيسبةتي ارياداتةوةش ديارة لَيرة لة راثؤرتةكةي ليذنةي داراييدا هةر دةست 
ي اةوةيـةش بةنيسـبةت ارياداتـةوةش اَيمـة لـةكاتي خؤيـدا بامسـان        %11نيشاني تةنها اةوةي كردووةش كةوا لة 

ي طــومرطيش زةريبــةي صــادري طــومرطيش كــردووةش كــة زةريبــة لةطــةَل طــومرطش دواي اــةوة زةريبــةي واريــد 
زةريبةي مرورش زةريبةي اةرزيش زةريبـةي شـاحيناتش داهـاتي زةمـاني اييتيمـاعيش تـةوقيواتي تـةقاعوديش        
ارياداتي تةام  ايلزامي لة بابي مينحةكانيشةوةش اةطةر هةبَيتش بةاَلم اَيمـة هـيض مينحةيـةكمان لـة هـيض      

ايدي مةحةلي و اةوانةش هةمووي لـة حيسـابةكاندايةش بةنيسـبةتي    دةوَلةتَيك وةرنةطرتووةش هةروةها فةوا
ايياري اةرازيشةوةش وةياصل داهات اةوة يةك مةحوعة قاايمةية لةكاتي خؤيدا لـة حيسـاباتي خيتـاميش    
لة حيساباتي موازةنـةي سـاَلي رابـردوودا هـةموومان شـةر، كـردووةش بـةاَلم اـةوةي كـة اـةوان ايسـتيقتاعي            

اةو ثارةية نةبووةش كة اَيستا بة فيعلي تةحةقوقي كردووةش كة اةوةي لـة بةوـدا بـة يـةك      دةكةنش بةر اسا
مةقاصةش اَيستا اةو مانطة مةسـةلةن لَيمانيـان بر يـوةش اَيمـة وةخـا خـؤي لـة ثةرلةمانـدا بامسـان كـرد بـؤ            

ؤي لـةناو حيسـاباتي   بةر َيزتانش طو ان اةمة تةيينيةش بةاَلم كة دَيتة سةر داهاتي فيعلي دةبيـنن وةكـو خـ   
 .خيتامييةش وةكو خؤي هاتووة لةناو حيساباتي خيتاميش دوو بةقةدةري زياترةش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاا بؤ جةنابتش ليذنـةي دارايـي رةاـي جـةنابتان دةربـارةي رةاـي وةزيـرو اـةو موداخةالنـةي كـراش           
 .كةرةم بكة

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
حةز دةكةم ايشارةت بةوة بدةمش كة هةنـدَيك لـة بـرادةران لـة هةنـدَيك ليذنـةش       / لةر استيدا لة خاَلي يةكةم

يان سةرؤكي ليذنةكان ااماذةي بةوةداش كة نةمانتواني ايتياَلي لةسةر حيسـاباتي خيتـامي بكـةينش اَيمـة لـة      
خةي زيادمان كؤثي كرد لةو حيساباتانةش لة ذَير دةسا نوس 03/6ليذنةي دارايي و اابووريش هةر لة رؤذي 

نوسـخةمان دابـةش كـرد    . خؤمامنان دانا بووش بؤ اةوةي هةر ليذنةيةك بَيـت نوسـخةي بـدةييَنش اةمـة يـةك     
لةسةر اةنـداماني ليذنـةي دارايـي و اـابووريش كـة هـةر يـةك نوسـخةيةك لةطـةَل خوالصـةيةكي حيسـاباتي            

كة ااخري دانيشنت بوو دانيشت ش هيض برادةرَيـكش هـيض اةنـدام     01/6ذي هةتا رؤ 03/6ش لة رؤذي 0229
ثةرلةمانَيك نةهاتة ليذنةي دارايي و اابووري داواي اـةوة بكـاتش كـة بَلَيـت مـن دةمـةوَيت ايتياَلعَيـكش يـان         

ان  ثَيزانينَيك لةسةر اةم حيساباتة بكةمش اةمة طوناحي اَيمـة نييـةش طونـاحي اةوانـةش ضـونكة اَيمـة نـاتو       
ماَ ض ليذنةيةك خبـؤينش راسـتة اامـاذة ثَيـدراوةش اةطـةر ليذنـة هـات مـاَ خؤيـةتي تَيبـيين بنووسـَيش اـةو             
ــاي          ــة رَيط ــاردووة ب ــا ن ــة ش ــام ليذن ــتش ك ــان بَي ــةمان بؤم ــةرؤكايةتي ثةرل ــاي س ــة رَيط ــت ل ــة دةبَي تَيبينيان

خؤمانش اَيمة اامادة بـووين و حـازر    سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤ اَيمةض اَيمة رةضاومان نةكردووة لة راثؤرتي
بووين هةر برادةرَيك بَيت هاوكاري بكةينش بؤ اةوةي شتةكة بةشَيوةيةكي ياسايي و قانوني بَيتش بةاَلم كـة  
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كـةا نــةهاتش اَيمـة مــةجبور بـووين راثــؤرتي خؤمـان اامــادة بكـةين و ثَيشكةشــي سـةرؤكايةتي ثةرلــةمان       
 .ش اةمة يةكبكةينش كة اةوةية لةبةردةمي جةنابتان

اَيمة بؤ طرنطي رةقابةي مالي لة خاَلي يةكةم لة ثَيشنيارةكاني ليذنةي دارايي و اابووري ااماذةمان / دووةم
بةوة كردووةش كة دةبَيت رةقابةي مالي كارا بكرَيتش يةك بطـرنش اـةكتية ببَيـتش ضـونكة كـاري بةدواضـوون       

بةحةقيقةت كارَيكي ناقبةو كةمةش اةمـةش اـةركي   رةقابةي خةر  كردني ماَلي طشا بةبَي رةقابةي مالي 
ثةرلةمانةش ضونكة اةم رةقابة سةر بة ثةرلةمانةش دةبَيت اَيمة بةو اةركة هةَلبست  و ضارةي اةم كَيشةية 

 .بكةين
اَيسـتاش لةطـةَل اـةوةينش تـا      0212اَيمة لـة ليذنـةي دارايـي و اـابووري هـةر لـة راثـؤرتي بودجـةي سـاَلي          

يش يةعين ميزانيةي ايعتيادي كةم بكرَيتش ميزانيةي ايستيسماري زياد بكرَيتش موحاوةلة بكرَيت مةسروفات
بكةين تـا بكرَيـت لـة ميـنح و ايعانـات و اـةم شـتانة كـةم بكـةين و دانَيينـة سـةر ميزانيـةي ايستيسـماريش              

يستيسـماري  ضونكة ثَيشكةوتين واَلت بة حةقيقةت لة ضةندايةتي ميزانيةي ايستيسمارييةش تا ميزانيـةي ا 
زؤر بَيت و قةبة تر بَيتش اةوة ذَيرخاني اابووري هةرَيمي كوردستان بةهَيزترو باشرت دةبَيـتش لةبـةر اـةوة    
هةر لة راثؤرتي خؤمان ااماذةمان بةو خاَلة داوةش لة ثَيشنيارةكاندا هاتووة نـاردني اةوانـةي كةمتةرخـةمن    

لةبةردةسـتة كةمتةرخـةمن بـةر اةوانـةش نـةخَيرش اةمـة       بؤ دادطاش مةبةستمان اةوة نييةش اَيمة خةَلكَيكمان 
وةكو اييرااَيكش وةكو ثَيشنيارَيك بؤ حكومةتش بؤ اةوةي طةندةَلي و دةست درَيـذي لةسـةر مـاَلي عـام كـةم      
بكةينةوةش يةعين اةم خاَلة رةضاو بكرَيتش كة خةَلكي طةندةَلش خةَلكي كةمتةرخـةمش يـةعين ثيشـتواني لـَي     

ةسا دادطاش ضونكة بةر اسا اةمة تاكـة رَيطايـةش بـؤ اـةوةي رَيطـا لـة طةنـدةَلي و دةسـت         نةكةين و بدةينة د
درَيذي لةسةر ماَلي طشا بطرينش دنيا هةر واية وةكو دةَلَين تةرويب و تةرهيبـةش بـؤ اةوانـةي دةسـتثاك و     

خةَلكَيكي زياتر رؤَلي  دةست خاوَين و لَيهاتوونش اةمانةش ثاداشت بكرَين و ااماذةيان ثَي بكرَيتش بؤ اةوةي
 .لة رَيطاي دةستثاكي ببَيت

ثَيشنيارَيك هات دةَلَين بؤ سةرَ اةم زيادر ؤييةي لة ميزانيـة هـاتووةش دةبَيـت اةمـة بدرَيتـة دةسـا دادطـاش        
بةر َيزانش اةمة هةر موخالةفةيـةك بَيـتش موخالةفةيـةكي حيسـابييةش موخالةفةيـةكي جـةزااي نييـةش تـاكو         

بكرَيتش اةطةر موخالةفة بَيتش ضونكة حكومةت هةندَيك جار زروفَيكي تايبةتي دَيتة ثـَينش  رةوانةي دادطا 
حكومةت مةجبورة زيادةر ؤيي سةرف بكاتش اةطةر اةم زيادةية موخالةفـةي جـةزااي بوايـةش راسـتة دةبَيـت      

ةش مةبةسـتمان  بضَيتة دادطاش بةاَلم اةمة موخالةفةيةكي حيسابييةش مةبةستمان اـةوة نييـة ايختـيالا هةيـ    
اةوة نيية اةو ثارةية دزراوةش مةبةستمان اةوةية بـؤ شـةفافيةتش بـؤ روون كردنـةوةي شـت ااماذةمـان بـةم        

 .خاَلة داوة
زؤر باا لة مةسةلةي زيادي ثارةي ااساين كراش من خؤم لةوانةية برادةراني ليذنـةي دارايـي و اـابوورين    

وي هةموو شـتَيكةوةيةش اَيمـة ثَيشـي ايستيسـماروش ثَيشـي      لةطةَلم بنش اةمن و ااساين لة كوردستان لةسةرو
ثرؤذةوش ثَيشي رَيطاوبانش دةبَيت بري لة اـةمن و ااسـاين بكةينـةوةش اةطـةر اـةمن و ااسـاين لـة كوردسـتان         
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نــةماش اومَيــدو هــيض شــتَيك لةكوردســتان بةر اســا قيمــةتي خــؤي نامَينَيــتش لةبــةر اــةوة اةطــةر ثارةيــةكي 
اساين سةرف بكرَيتش بـة رةاـي مـن اـةوة لـة بةرذةوةنـدي ميللـةت و هةمووماندايـةش         زيادين بؤ اةمن و ا

اَيمــة اــةو خاَلةيــة كــة شــانازي ثَيــوة دةكــةين لةبةرامبــةر دنيــا هــةمووي كــة كوردســتان اارامــةو جَيطــاي     
نة وةربةهَينانةش جَيطاي خةَلكَيكة كة بَيت لَيي نيشـتةجَي بَيـتش فـةرموو اـةوة ضـةند سـةفارةت و اـةو شـتا        

هةمووي لَيرةش لة سايةي اةو اةمن و ااسايشةية كة لة كوردستان هةيةش هةر اةوةم هةبووش اةطـةر بـرادةرم   
 .تَيبينيةكي هةبَيتش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةطةر موالحةزةتان هةيةش فةرمووش جارَي با جةنابي وةزير موداخةلةي هةيةش فةرموو
 :وةزيري دارايي و اابووري/ انيبةر َيز شَيخ بايز تاَلةب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ثرسيار دةكرَيتش من لةبريم ضوو وةاَلم بدةمةوةش كةوا اايا اةو عةجزةي كة اَيستا لَيرة دةست نيشـان  
كراوة ضي لَي دَيتض بةَلَي اةوة تةدوير دةبَيتةوةش تـةدوير دةبَيتـةوة بـؤ اةمسـاَلش اـةو عـةجزة بـؤ سـاَلَيكي         

رين اةطةر بَيتو ميزانيةكي تةكميلي هةبَيت دايثؤشَيتش ياخود بة هةر حاَلَيك عيالجَيك بكرَيتش وةاـيال  ت
 .هةم ديسان تةدوير دةبَيتةوةش اةوة بةسةراحةت

باسي شتَيكي ترين كراش كة طواية اةجنومةني وةزيران و هةندَيك لة وةزارةتـةكان شـوَينةكانيان بـة فـةرا      
ةي ليذنةي دارايي و اابوورييـداش كـة عايـدي ثالنـةش اةوانـة خؤيـان مةشـاريعيان نييـةش         هاتووةش لة راثؤرتةك

 .مةسةلةن اةجنومةني وةزيران مةشاريعي نةبووةش بؤية بة بؤشي هاتووةش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ادةر ؤيي من هَيشـتا بـؤم روون نةبؤتـةوةش زيـادةر ؤييش عـةجزةش يـان عـةجز نييـةض بـةا اةمـةم دةوَيـتش زيـ            
سةرف بووةش اةوة دةَلَين بةثَيي وسواَلت سةرف بووةش اةطـةر بـةثَيي وسـواَلت سـةرف ببَيـتش ضـؤن دةضـَيتة        

 .سةر عةجزض يةعين بؤية حةز دةكةين رةاي خؤتامنان ثَي بَلَين
 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةك بة عةجز حيساب دةكرَيتش بةاَلم اةو عةجزةش اَيمة لة ثَيشةوة ثةرلةمان ثَينج سـةدو  هةموو زيادةر ؤي

حةفتاو ضواري دةست نيشان كردووةش اَيمة لةوة زياتر عةجزمان هةبووةش خؤ اةو مةوزوعة دةسـت نيشـان   
ش كة تـؤ  (يةنفقات عرض)كراوة وةخا خؤي قسمَيكي زؤريش بةاَلم هةندَيك مةساريو هةية ثَيي دةطوترَيت 

ــدة       ــت اةوةن ــة ثــر  اَيســتا قــةرارَيك دةردةضــَيت دةَلَي ــتش مةســةلةن ل تــةوةقوي ناكــةيت و بــؤت ثةيــدا دةبَي
موخةصةصات بدةن بة فةرمانبةران ش تؤ تةوةقوعي اـةوةت نـةكردووة مةسـةلةنش اـةوة خـؤ تـؤ اييبـاريش        

هةية لـة ثةرلـةمان دةبَيـت وةكـو عَيراقـي      يان فةرةزةن اَيستا دَيت دةَلَيت راتب زياد بكةش اَيمة قةرارَيكمان 



 063 

لَي بكةينش لـةو حاَلةتـةدا مةسـةلةن اةمانـة هـةمووي ثَيـي دةطوترَيـت مةسـاريوي عـةرةزيش اـةوة لـة كـوَي             
 دةيهَيين جةنابي سةرؤكي ثةرلةمانض

وةكو فيعلي سـةرف بـووةش سـةرف بـووة بـةثَيي موسـتةنةداتش ضـؤتة بـابي سـةرفةوةش بـةاَلم موقابيـل بـةوة             
 .تَيك نييةش دةبَيتة عةجزداها

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز كاك فرسةت موداخةلةي هةيةش ثاشان جةنابتانش فةرموو
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
باســي حيســابي خيتــامي ثةرلــةمانيان كــردش حيســابي خيتــامي ثةرلــةمان لةبةردةســتةش ضــونكة ميزانيــةي   

يزانيةيةكي مويةقةش نة بابَيكـة لـة اـةبوابي ميزانيـةي طشـاش فةرعـة بةنيسـبةتي ميزانيـةي         ثةرلةمان م
اةسَليش مةفروزة اةوةل جار ميزانيةي اةسَلي موناقةشة بكرَيـتش اـان حيسـابي خيتـامي ميزانيـةي اةسـَلي       

ةش حـازرة بـؤ   موناقةشة بكرَيتش ثاشان ايحاَلةي ميزانيةي فةرعي بكرَيـتش كـة اـةوين ميزانيـةي ثةرلةمانـ     
 .ايحالة كردني بؤ ليذنةي دارايي و اابووريش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هــةر بــؤ زانيــاري اَيــوةي بــةر َيزش لــة هــي ثةرلــةمان زيــادةر ؤيي تَيــدا نييــةش بــةاَلم ثــارةي ايزافيشــي هةيــة    
بـة تةفسـيلي ببيـننش بـة     طةر اوةتةوةش هةر بؤ مـةعلوماتتانش لـة ليذنـةي دارايـي و اابووريشـةش دةتـوانن زؤر       

تةاكيد يةك شا كةمي تيا نييـةش بـةاَلم ايحتيـاتي مـاوةش اـةوين مـودةوةر كـراوةو ديـارةش يـةعين زؤر بـة           
 .تةفسيل بة اةمانةتةوة دينارش دينار هةمووي ديارةش كةرةم بكةن جةنابتان

 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةســةلةي ميزانيــةش لةســةر مةســةلةي حيســاباتي خيتــاميش كــة دةبوايــة بهاتايــة  زؤر ثرســيار كــرا لةســةر  
ليذنةكان و لة ليذنةكان موناقةشةي لةسةر كرا بوايةش اَيمة لة راثؤرتةكةمانـدا لـة كؤتاييـدا لـة دواي خـاَلي      

ة نــؤ ايشــارة ان ثَيــداوةش اةطــةر لةســةرةتاوة موازةنــةش يــةعين بودجــةي خــةملَينراو لــة كــاتي خــؤي بطاتــ   
ثةرلةمان و موناقةشةي تةواو و وردي لةسةر بكرَيتش اةو كاتة مةسةلةي ميزانيةش كة دةكاتـة حيسـاباتي   
خيتاميش كة دَيتة ثةرلةمان لةطةَلي راثؤرتي ضاودَيري دارايـي هـةبَيتش بـة واقيـع وةكـو كـاك دكتـؤر صـبا،         

ستا اةوةي لةبـةر دةسـتماندايةش اـةم    طوتي لةوانةية اةوساكة ثَيويسا بة بر يارَيك هةبَيتش لةبةر اةوةي اَي
راثؤرتةي كة نووسيومانة لةسةر اةساسي اـةو ميزانيةيـةش اـةو حيسـابي خيتاميـةي كـة هـاتووة بؤالمـان و         

ش كـة هـاتووة بـؤ المـان لةسـةر اـةو اةساسـةش اَيمـة اـةو راثؤرتـةمان           0229طةر اينتةوة بؤ موازةنةي سـاَلي  
انين باسي اةوةيان كردش كـة دةبوايـة تونـدتر بوايـةش اَيمـة وةكـو       نووسيوةش اينيا بةنيسبةت زؤر لة برادةر

ثةرلةمانش كة نوَينةري خةَلك  و خؤمشان بة نوَينةري خةَلك دةزان ش لـة ثَيشـنيارةكاندا داوامـان كـردووة     
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وةكو نوَينةري خةَلك دةَلَي  ثَيويستةش يةعين ثَيويستة خـؤي لـة خؤيـدا اـةمرةش داوامـان نـةكردووة لَييـان        
بثارَيينةوةش لة حكومةت بثارَيينةوةش دةَلَي  ثَيويستة وةكو نوَينةري خةَلكش كـة دةبوايـة اـةم شـَيوةية بـةو      
شــَيوةية بوايــةش اينيــا اــةو زيادةر ؤييــةش كــة اَيمــة باســي دةكــةينش دةَلــَي  بــةثَيي قــانوني ايــداري مــالي    

 .بة ناضاري بووش دةبَيت اةوة بكرَيت نةدةبوايةش دةبَيت بَلَي  نةدةبوايةش بةاَلم كة هاتة ثَيشةوة
كاك دكتؤر زانا لةسةر مةلةسةي اـةو ثؤليسـي طـومرط و سـةفةرو جنسـية باسـي كـردش ثؤليسـي طـومرط و          
ســةفةرو جنســية لــة ميزانيةكــةش لــة حيســاباتي خيتــامي كــة هــاتووة بــؤ الي اَيمــة دةَلَيــت تــةنها مووضــة     

ــياديي    ــةلةي سـ ــةر مةسـ ــروفاتيان لةسـ ــة مةسـ ــرنش كـ ــةوة    وةردةطـ ــةر اـ ــرنش لةبـ ــة وةردةطـ ــةنها مووضـ ةش تـ
ثَيداويستيةكاني تريان لة مشـةك و كـارطوزاري و صـيانةو جـل و بـةرط و خواردنيـان دةكةوَيتـة سـةر اـةو          

 .بودجةيةي كة تةرخان كراوة بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان اةوةي كة هةية
خـاَلي حـةوتش خـاَلَيكي طرنطـةش اـةو       بةنيسبةت زؤر برادةر لة خاَلي حةوتدا قسةيان لةسةر اـةوة كـردش كـة   

ثارةيــةي لــة كؤتــايي ســاَل دةمَينَيتــةوةش اَيمــة ايشــارة ان ثَيــداوةش دةَلــَي  بــؤ ثــرؤذةي بةســوود بَيــتش كــة   
بةرذةوةندي طشا تيا بَيتش بةاَلم برادةرَيك بة ثَيضـةوانةوة تَيطةيشـتش بـؤ اـةوةي اَيـوة ثَييـان نـةَلَين زوو        

طوتووة سـةرَ بكـةنش اَيمـة دةَلـَي  اـةو ثارةيـةي كـة دةمَينَيتـةوة لـةو سـاَلةش بـؤ            سةرَ بكةنش اَيمـة نـةمان  
ثرؤذةي بةسوود بةكار بَيتش لة بةرذةوةندي طشتيداش لة خاَلةكة روون كراوةتةوةش بؤ كاك سـاالر بةتايبـةتي   

 .بيخوَينَيتةوةش اَيمة اةوةمان طوتووةش كة بةو شَيوةية بَيتش زؤر سوثاا
 :ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 .جةنابي وةزير موداخةلةت هةيةض كةرةم بكة
 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة اةو ثارانةي كـة دةمَينَيتـةوة بـؤ ثـرؤذةي تـر ناتوانرَيـت تةخبـيص بكرَيـتش ضـونكة خـؤي ثـرؤذةي            

 .تةوةش سوثاابةردةوام هةيةش بؤ اةوانة سةرف دةكرَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش بةر َيزانش اَيستا هةمووتانش اةو بةر َيزانةي موداخةلةيان كردش نوقتةي نيزاميت هةيةض كةرةم بكة
 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن داوا دةكـةينش سـةرجنةكة اـةوة بـوو     سةرجنةكة اةوة بوو لةسةر داواكاري ليذنةي دارايي و اـابووريش دةَلـيَ  
بطوترابــا ثَيويســتةش اــةو دةَلَيــت طوتوومانــة ثَيويســتةش بــةا نــةطوتراوةش طــوتراوة داوا دةكــةينش بــؤ راســت    

 .كردنةوةش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةي بـةر َيز هـةمووتان   ليذنة ناتوانَيت بَلَيـت بر يارمانـداش ضـونكة بر يـار لَيـرة دةدرَيـنتش بـةر َيزانش اَيسـتا اَيـو         
موداخةلةتان كردو رةاي خؤتانداو طوَيتان لة وةاَلمةكان بووش شتَيك ثَيويسا بة روون كردنـةوة هةيـةش كـة    
موصادةقة دةكرَيتش ماناي اةوة نيية كـة تـؤ بةشـَيكي وةردةطرَيـت و بةشـَيكي وةرناطريـتش سلبياتةكانيشـي        

كردووةش بةبؤضـووني ليذنـةي دارايـي و اابووريشـةوة بـةو      تيايةش كة ليذنةي دارايي و اابووري تةشخيبيان 
شَيوة موصادةقة دةكرَينتش نةك هةر اةوةي ليذنـةي دارايـي و اـابووري كـة دةَلَيـت زيـادةر ؤييش مانـاي وايـة         
تةصديقي زيادةر ؤييةكةش دةكةيت و لةطةَل حيسابي خيتاميش بؤضوون هـةبوو و داوايـان كـرد دواخبرَيـتش     

راسـةت بكرَيـتش بؤضـوونين هـةبوو وش ليذنـةش داواي كـردووة كـة موصـادةقة بكـرَينتش          بؤ اةوةي باشرت دي
 .اَيستا اةو بؤضوونةي كة داواي كردووة دواخبرَيت بؤ ماوةيةكي ترش نوقتةي نيزاميةض كةرةم بكة

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر دةزطاي ضاودَيري دارايي هاتلةر استيداش لةخياللي موناقةشةكاندا قسة لةسة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية دانيشةش ضاودَيري دارايي رةبـا بـة اَيمـةوة نييـةش اةمـة حيسـاباتي خيتاميـةش بةنيسـبةت ضـاودَيري          
ــةو       ــتش بةنيســبةت ا ــةواو دةبَي ــةر َيز رةاــي لةســةر دةدةن و ت ــوةي ب ــتش اَي ــةل دةبَي دارايــي لــةو نزيكانــة ح

واخبرَيتش بؤ اةوةي باشرت ديراسةت بكرَيـتش ثاشـان بضـَيتةوة ليذنـةي دارايـي و اـابووري و       ثَيشنيارةي كة د
بضَيتة ليذنةكانش اةوة ثَيشنيارَيك بووش دةيةمـة دةنطدانـةوةش اـةو بةر َيزانـةي لةطـةَل اـةو ثَيشـنيارةن كـة         

تش زؤر سوثااش كـَي لةطةَلـة   كةا لةطةَلة كة دواخبرَي( 05)دواخبرَيتش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوةض 
عةرز بكرَيـت بـؤ موصـادةقة دةسـا بـةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثااش بـة زؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـراش اَيسـتا              
راثؤرتةكة بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوةش كة ليذنةي دارايي و اابووري لةطةَل حيسابي خيتامي دةيةينـة  

كةا لةطةَلة زؤر سوثااش كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـا     ( 66)ةضدةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةو
كةا لةطةَلدا نييةش زؤر سوثااش بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـراش ثريؤزبـايي دةكـةينش       ( 05)بةرز بكاتةوةض 

اومَيدةوارين سةركةوتوو بنش زؤر سوثاا بؤ وةزيري دارايي و اـابووري و بريكـاري وةزارةتش موةفـةق بـنش     
ارة بـةردةوام دةبـ  لةسـةر دانيشـتنةكةمان بـؤ ياسـاي بازرطـاني و ثيشةسـازيش اَيسـتاش          ي اَيـو (5)سةعات 

 .جةنابي وةزير هةندَيك قسةتان بؤ دةكاتش اومَيدةوارين طوَيي لَي بطرنش كةرةم بكة
 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن دةكةينش بؤ موصادةقة كردنـي حيسـاباتي خيتـاميش اومَيـدةوارين و اينشـااةَلاَل      زؤر زؤر سوثاسي ثةرلةما

ــاني         ــةي واَلت ــة زؤرب ــَيم ل ــوا  بَل ــةوةش دةت ــة ثَيش ــاكرتين بيهَينين ــة ض ــرتو ب ــاَل بةباش ــن اةمس ــةوَل دةدةي ه
رلـةمان  دةوروبةريشدا تاكو اَيستاكة حيساباتي خيتامي نةضؤتة ثةرلةمانش بةاَلم وا لـة كوردسـتان ضـووة ثة   

وش اةمة هةنطاوَيكي زؤر باشةش اومَيدةوارم اينشـااةَلاَل لةمـةودوا باشـرتين بَيـتش تَيبينيـةكانتان كـةمرتين       
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بَيت بؤ بةر َيزتان لةسةر راثؤرتةكامنانش تكامان واية ديواني ضاودَيري دارايي يةك بطرَيـتش ضـونكة اَيمـةش    
اباتي اَيمة دةكـةنش راسـتة تـةحقيق لةطـةَل اَيمـةدا      وةكو وةزارةتي دارايي و اابووريش راستة تةحقيقي حيس

 .دةكةنش بةاَلم لة هةمان كاتدا اَيمةش دةثارَيزنش سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاا بؤ جةنابتش اومَيدةوارين و دَلنيا بنش اةجمارة زؤر زؤر بة ديقـةترت خؤمـان حـازر دةكـةين و باشـرت      
امي لةطةَلتان يةكال بكةينةوةض سـةركةوتوو بـن اينشـااةَلاَلش اَيسـتا كؤتـايي بـة       فَير بَينش ضؤن حيسابي خيت

 .ي اَيوارة خواتان لةطةَل(5)دانيشتنةكةمان دةهَينن تا سةعات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانيشتين دووةم
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 
 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان 

ش ثـاش  01/6/0212رؤذي ( 02)تنةكةمان دةكةينـةوةش  دانيشـتين ذمـارة    دانيشـ ش بةناوي طـةلي كوردسـتان  
نيوةر ؤش اَيستا داوا لة لَيذنةى ياسايي دةكةين لةطةَل ثَيشةسازي بؤ شوَيين خؤتان كةرةمكةنش بةخَير هاتين 
بةر َيز كاك سينان ضةلةبيش وةزيري بازرطـاني و ثيشةسـازي لـة هـةرَيمي كوردسـتان و هـةردوو ياريـدةدةري        
رَيزداري دةكةينش زؤر زؤر بةخَير بَينش ضـةند اةنـدامَيكي ثةرلـةمانش موناقةشـةي اـةم ثرؤذةيـان تـةاييل        
كرد لةبةر خاتري جةنابتان كة لة دةرةوة بوونش بطةر َينةوةش زؤر بـةخَير هاتنتـان دةكـةينش اَيسـتا لَيذنـةى      

ثاشان طوتوطـؤ لةسـةريان اـةكرَيش     ياسايي كةرمكةن بؤ خوَيندنةوةى ثرؤذة ياسايةكة بة كوردي و عةرةبيش
 .كةرةمكةن

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش اَيستا دةقي ثرؤذة ياساي وةزارةتي صيناعة و تييـارةي هـةرَيمي كوردسـتانش    
 :ؤمان هاتيةبؤتان دةخوَينينةوةش كة لة اليةن حكومةتث  هةرَيمي كوردستانةوة ب

 
 العراق الفدرال -مسودة قانون وزارة التجارة و الصناعة القليم كوردستان

 :املادة االوىل
و يعمل به م   اأريخ نشار  يف اجلريادة    ( 0229قانون وزارة التجارة و الصناعة لسنة )يسمى هتا القانون ب

 .الروية
 :املادة الثانية

 :دت يف هتا القانون، املعان  املخصصة هلايكون للكلمات و العبارات التالية ايثما ور
 .العراق -اقليم كوردستان : االقليم 
 .وزارة التجارة والصناعة يف االقليم: الوزارة 

 .وزير التجارة والصناعة يف االقليم: الوزير
 .اجمللس االستشاري للوزارة:اجمللس

 :املادة الثالثة
 :اهلدف م  القانون

ير العمل يف  ال  نمية التجارة الداخلية واخلارجية والنشاط الصناع ، يهدف القانون اىل  نييم و طو
و عزيز هت  االعمال  ا يتفق وسياسة االاالح االقتصادي يف االقليم، وكتلك  نمية القطا  الصناع  العام، 

تغالل واملختلط واخلاص يف  ال الصناعات التحويلية والرتكيبية واملعرفية واليدوية  ا يعمل على االس
االمثل للموارد والقدرات واالمكانيات و نييم العمل على االكتفا  التا   وحتقيقها وفق  وجهات التنمية 
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والتوازن االقتصادي واستيعاب النمو االجتماع  يف االقليم وكتلك  نييم العمل على االنفتاح حنو االسواق 
ااة ملواكبة التطور التكنلوج  واالستفادة منها مع االقليمية والعاملية و عميق العالقات جلتب االستثمارات اخل

 .دول العات املتقدمة
 :املادة الرابعة

 املهام الرئيسية للوزارة
 :املادة الرابعة

 : توىل الوزارة يف سبيل حتقيق أهدافها ما يل 
تااام كافااة حتااديث و طااوير أنيمااة العماال يف الااوزارات واملااديريات التابعااة هلااا بهاادف  بساايط و ساايري إ : أواًل

 .املعامالت الت  تم مع األفراد واملؤسسات املتعاملة معها
 نييم النشاط التجاري الداخل  واخلارج  وكتلك النشاط الصناع  للقطاعات التابعة ظكومة االقلايم  : ثانيًا

 .ومراقبتها والعمل على  نميتها
رياة والصاناعية و طاوير األدا  التجااري      شجيع ودعم القطا  اخلاص واملختلط للنهاوض باظركاة التجا  : ثالثًا

 .والصناع  واملشاريع الصغرية واواًل للتصدير احملل  وإ ااة الفرص م  أجل ذلك
 شجيع روو  األموال االجنبية جلتب االستثمارات والرتويج هلا يف  اال األنشاطة التجارياة عناد مانح      : رابعًا

صاناعية أو  وسايعها أو  غايري أغراضاها اسار قاانون       اجازات  أسيساها وكاتلك عناد مانح اجاازات املشااريع ال      
 .االستثمار بعد إعداد الدراسات الالزمة لتلك

تثيل االقليم ورعاية مصاظها التجارية والصناعية و نييم عالقتهاا ماع املنيماات الدولياة والادول      : خامسًا
أدائهاا خلدماة التجاارة اخلارجياة     املختلفة م  خالل املكا ر والشركات التجارية يف اخلارج والعمل على  طاوير  

 .والصناعية يف االقليم
 نفيات الاربامج الالزماة إلعاداد و أهيال و ادرير الكاوادر القيادياة والتخصصاية ما  خاالل الادورات             : سادسًا

 .ومراكز التدرير الداخلية واخلارجية  ا خيدم  نفيت سياسات  نمية التجارة والصناعة يف االقليم
 ساجيل الشاركات الوطنياة وفارو  الشاركات االجنبياة يف االقلايم  اا يالئام  او الوضاع             طوير آلياة  : سابعًا

القانون  واالقتصادي للشركات القائمة واااد آليات اديثة لرسم السياسة الداخلياة لتكاون مالئماة ملتطلباات     
 .التطبيق يف االقليم

سااة االقلاايم االقتصااادية يف  ااال التجااارة  عقااد اال فاقيااات االقليميااة و الدوليااة الالزمااة لتنفياات سيا : ثامنااًا
الداخليااة واخلارجيااة و عميااق العالقااات مااع مصااادر التطااوير التكنولااوج  يف العااات  ااا أن ال يتعااارض مااع   

 .الدستور العراق 
تثيل االقليم أمام السلطة االحتادياة عناد ابارام اال فاقياات والعقاود ذات الطاابع االقتصاادي التجااري         :  اسعًا

 .ع  و عزيز دور االقليم وهاية مصاظها وفقًا للقانونوالصنا
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متابعة نشاطات الشركات ومراقبة الوضع االقتصادي والتكييف القانون  للشركات املطالباة بالتصانيف   : عاشرًا
سوا  كان  الوطنياة أو االجنبياة و طبياق قاانون الوكااالت التجارياة و نفياتها ومسااندة و أسايس الشاركات           

 .القليماملساهمة يف ا
التنسيق مع وزارات االقليم كافة  ا خيدم  عزيز النشاط التجاري والصناع  ودعام االقتصااد يف   : عشر اادي
 .االقليم

 وجياه النشااط التجااري والصاناع  لتفعيال االنشاطة االنتاجياة ودعام البنياة التحتياة لغارض            : عشار  ثان 
 .سائد شجيع التوجه التصديري و ا يتالئم الوضع االقتصادي ال

إعداد و نفيت الربامج الالزمة القامة املعارض واالسواق احمللياة والدولياة واملشااركة للتعارف علاى      : عشر ثالث
 .التطور الدول  واملنتجات العاملية التجارية والصناعية

 طوير سياسة املنافسة لرتسيخ آليات السوق اظر و فعيال نياام هاياة املساتهلك وهاياة املناتج       : عشر رابع
 .احملل  وبنا  االجهزة والكفا ات املطلوبة لتلك

نشر سياسة  صانيع ووضاع االهاداف واملؤشارات اخلاااة بالقطاا  الصاناع  ما  خاالل خطاط           : عشر خامس
 .التنمية يف االقليم

 . نفيت املشاريع الصناعية واخلدمية املقررة يف االقليم: عشر ساد 
ات الصناعية ومراقبتها و وجيهها و قييم نتائج خططها التخطيط واالشراف على أنشطة القطاع: عشر سابع

 .كمًا ونوعًا واختاذ اخلطوات املناسبة الااد اظلول وهاية املنتوجات
إعداد اخلطط السنوية والدراسات واخلطط البعيدة املدى للمشااريع الصاناعية والتجارياة ودراساة     : عشر ثام 

ة التجارياة واقارتاح ادراجهاا ضام  خطاط التنمياة يف اكوماة        اجلدوى االقتصادية والفنية للمشاريع الصناعي
 .االقليم
اجااازة  أساايس املشاااريع التجاريااة والصااناعية أو  وساايعها أو  غاايري أغراضااها وموهلااا بقااانون    : عشاار  اسااع

االسااتثمار لغاارض حتساار مسااتوى النشاااطات وحتويلااها اىل نشاااطات منتجااة ومثماارة لالقلاايم بعااد الدراسااات 
 .نًاالالزمة قانو

الرقابة على نوعية املنتجات الصناعية احمللياة  اا ياام  مطابقتهاا ماع املوااافات املعتمادة عاملياًا         : عشرون
 .و قديم االرشادات والتوجيهات بشأن نوعية هت  املنتجات

إعداد اخلطط إلنشا  اجملمعات الصناعية والتجارية مع وجاود اخلادمات الالزماة هلاا يف اطاار      : وعشرون اادى
 .التنمية الصناعية يف االقليم خطط
إعاداد الدراساات الالزماة لتأسايس منااطق التجاارة اظارة ومنااطق التباادل التجااري لادعم            : وعشارون  اثنان

 .االقتصاد الوطين
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 وجيه ودعم القطاعات التجارية والصناعية يف نطاق خطط التنمية وذلك م  أجل حتسار  : وعشرون ثالث
تجاريااة والصااناعية و  طااوير العمليااات االنتاجيااة وختفاايض كلفهااا وادخااال   نوعيااة املنتوجااات واخلاادمات ال

 .التقنيات اجلديدة فيها
اختاذ االجرا ات اخلااة حبماية البيية ودراسة مشاكل  لوثهاا بالتنسايق ماع مؤسساات هاياة      : اربع وعشرون

 .املشرتكة البيية يف االقليم واملشاركة يف اااد اظلول املناسبة وفق التعليمات واللجان
التنسيق ماع وزارة الزراعاة لادعم و شاجيع الفالاار ودراساة كيفياة حتويال املنتجاات اىل          : مخس وعشرون

 .اناعات حملية و و هتا اجلانر وفق التعليمات والتنسيق مع اجلهات املعنية
نمياة القاوى   التعاون مع اجلامعات واملعاهاد الفنياة واملراكاز واملؤسساات املتخصصاة لتطاوير و       : س  وعشرون

 .العاملة والتعاون املشرتط بر اجلانبر
متابعة  نفيت الاوابط والتعليمات اخلااة بالسالمة املهنية الصاناعية والتشاغيلية يف املعامال    : سبع وعشرون

 .واحملالت التجارية
صصة للعمل يف التعاقد مع اخلربا  االجانر و الشركات و املؤسسات التجارية و الصناعية املتخ:مثانية و عشرون

 .دوائر و معامل الوزارة بعد استحصال موافقة رئاسة  لس الوزرا 
 بادل املعلومات مع اجلهات املعنية حبماية اقوق امللكية الفكرية و  سجيل العالمات التجارياة  : سع و عشرون

ارياة و  طبياق   اسر القانون و طلر التعاون و  نسايق املراكاز الكومركياة ظماياة العالماات التساويقية التج      
 .قانون الوكاالت التجارية لدعم االنتاج وفقآ للتعليمات اخلااة بتلك

 شجيع دعم القطاعر التجاري و الصناع  و انشا  مصرف جتاري و اناع  لدعم املشااريع الصاغرية   :ثالثون
 .و نشيط دورها
ماة التجاارة العاملياة و  هيياة     االساتعداد و التهيياة ماع اظكوماة االحتادياة لالناامام اىل مني      :وااد و ثالثون

 .الكوادر م  اجل هتا الغرض
 هييااة الكااوادر للتميياال التجاااري يف الساافارات العراقيااة يف اخلااارج بالتنساايق مااع اظكومااة   :اثنااان و ثالثااون

 .االحتادية
 ( شكيالت الوزارة)

 : تكون الوزارة مما يا  : املادة اخلامسة
 :الوزير: اوال

ة واملسؤول ع  اعماهلا و وجيه سياستها وممارساة االشاراف والرقاباة عليهاا و صادر      هو الرئيس االعلى للوزار
عنااه و نفاات بأشاارافه مجيااع القاارارات واألواماار والتعليمااات يف كاال مااا لااه عالقااة  هااام الااوزارة و شااكيال ها   

ل بعاض ما    وفاق ااكاام القاانون ولاه ختويا     .واالايا ها وسائر شؤونها الفينة واملالية واألدارياة والتنييمياة  
 .االايا ه اىل وكال  الوزارة او املدرا  العاملر او م  يرا  مناسبا يف الوزارة

 :وكيل الوزارة للشؤون التجارية: ثانيًا 
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يساعد الوزير يف  وجيه الوزارة واألشراف على شؤونها اخلااة بالنشااط التجااري، وماا خيولاه ما  ااالايات       
 .م  قبل السيد الوزير

 :لوزارة للشؤون الصناعيةوكيل ا: ثالثًا 
يساعد الوزير يف  وجيه الوزارة واالشراف على شؤونها اخلااة بالنشاط الصناع ، وماا خيولاه ما  ااالايات     

 .م  قبل السيد الوزير
 :مكتر الوزير : رابعًا 

 .يرأسه موىف بدرجة مدير ااال على شهادة جامعية أولية ويعاونة عدد م  املوىفر
 :  الوزارةمكتر وكيل: خامسًا 

 .يدير  موىف بدرجة مدير ااال على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد م  املوىفر
 :املستشارون : سادسًا 

 .اعاا ، يكونوا م  هلة الشهادة اجلامعية األولية وهلم خربة وممارسة( اربعة)اليزيد عددهم ع  
 

 :املديرية العامة للديوان : سابعًا 
 .عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واألختصاص يرأسها موىف بدرجة مدير

 :املديرية العامة لتسجيل الشركات : ثامنًا 
يرأسها موىف بدرجة مدير عام ااال على شهادة جامعياة أولياة يف القاانون او ماا يعادهلاا ما  ذوى اخلاربة        

 .واألختصاص
 :املديرية العامة للتجارة :  اسعًا 

 .جة مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واألختصاصيرأسها موىف بدر
 :املديرية العامة للتنمية الصناعية : عاشرًا 

 .يرأسها موىف بدرجة مدير عام ااال على شهادة جامعية أولية وم  ذوي اخلربة واألختصاص
 :املديرية العامة للتخطيط واملتابعة : اادي عشر 

 .مدير عام ااال على شهادة جامعية أولية وم  ذوي اخلربة واألختصاصيرأسها موىف بدرجة 
 : اجمللس األستشارى يتألف م  : ثان  عشر 

 .رئيسًا للمجلس/ الوزير  -1

 .وكيال الوزارة -2

 .أعاا / املستشارون يف الوزارة  -3

 .أعاا / املدرا  العامون  -4

 . عاوًا /أي شخص آخر يرا  الوزير مناسبًا م  داخل الوزارة او خارجها  -5
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 :املادة السادسة 
للوزير التعاقد مع األشخاص الطبيعية واملعنوية م  ذوي اخلاربة واألختصااص داخال و خاارج األقلايم للقياام       
باملهام والواجبات الت  وكل اليهم للمدة الت يرا  مناسبًا وذلك لغرض حتقيق أهداف الوزارة وحتدد اقوقهم 

 .و ألتزاما هم م  قبل الوزير
 (م اخلتاميةااكا)

 :املادة السابعة 
 .يدد بنيام مهام وأختصاص  شكيالت الوزارة: أواًل 

 .للوزير أادار التعليمات الالزمة لتسهيل  نفيت أاكام هتا القانون: ثانيًا 
للوزير استحداث أو دمج أو الغاا  أي ما  املاديريات أو األقساام أو الشاعر ضام   شاكيالت الاوزارة وفقاًا          : ثالثًا 
 .لبات عملهاملتط

 :املادة الثامنة 
 .ال يعمل بأي نص يتعارض مع ااكام هتا القانون

 :املادة التاسعة 
 .على  لس الوزرا  واجلهات ذات العالقة  نفيت أاكام هتا القانون

 :املادة العاشرة 
 (.وقائع كوردستان) نفت هتا القانون أعتبارًا م   أريخ اادار  ونشر  يف اجلريدة الروية 

 (ألسباب املوجبةا)
نيرًا ألستحداث وزارة التجاارة والصاناعة يف اكوماة أقلايم كوردساتان بعاد دماج وزار ا  التجاارة والصاناعة           
وبغيااة حتديااد  شااكيال ها وأهاادافها ومهامهااا وفااق السياسااة األقتصااادية ألقلاايم كوردسااتان ولتنياايم نشاااطها  

يف األقلايم وبهادف دماج القطاعاات الصاناعية يف      التجاري على مجيع األاعدة  ا يقاق التنمياة األقتصاادية    
األقليم واألشراف على نشاطها و وجيهها والرقابة على نوعية املنتجات الصناعية لامان مطابقتها للمواافات 
املتعمدة وحتسر نوعيتها و نييم أعمال الوزارة واملديريات املر بطة بها ولتحقياق ماا  قادم فقاد شار  هاتا       

 .القانون
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .سوثااش اَيستاش بة كوردي كةرةمكةن
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 :بةر َيز اةظ  عومةر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 رةشنووسث

 ياساى وةزارةتث بازرطانث و ثيشةسازى هةرَيمث
 كوردستان ــ عرياقث فيدراىل

 :ماددةى يةكةم
لة رؤذى باَلوكردنـةوةى لـة   ( 0229اىل ياساى وةزارةتث بازرطانث و ثيشةسازى س)اةم ياساية ثَيث دةطوترَى 

 .رؤذنامةى فةرمث كارى ثَث دةكرَى
 :ماددةى دووةم

 :اةم وشةو زاراوانةى خوارةوة لة كوَى هاتنب لةم ياسايةدا ماناكانث تايبةتث بةرامبةريانة
 عَيراق -هةرَيمث كوردستان: هةرَيم

 وةزارةتث بازرطانث وثيشةسازيث لة هةرَيمدا: وةزارةت
 و ثيشةسازيث لةهةرَيمدا وةزيرى بازرطانث: وةزير

 اةجنومةنث راوَيذكاريث وةزارةت: اةجنومةن
 :ماددةى سَييةم

 :اامانج لة ياساكة
اامــاجنث ياســاكة رَيكخســنت و ثةرثَيــدانث كــارة لــة بــوارى طةشــةكردنث بازرطــانث نــاوخؤ و دةرةوة ضــاالكث    

َل سياسـةتث ضاكسـازيث اـابوورى لةهةرَيمـداش     ثيشةسازيث و ثتةو كردنث اـةو كارانـةى كـةرَيك بكـةون لةطـة     
هةروةها طةشة ثَيكردنث كةرتث طشتث ثيشةسازيث و تَيكةاَلو و تايبةت لة بوارى ثيشةسـازيث طـوازراوةيث و   
ــات و       ــرتى داه ــةكارهَينانَيكث باش ــةثَيناوى ب ــات ل ــك كــة كاربك ــة جؤرَي ــتثش ب ــةعريوث و دةس ــةيث و م ثَيكهات

لةســةر بنــةماى ايكتيوــاى زاتــث و بــةديهَينانث بــةثَيث ااراســتةكانث طةشــة  توانانســتةكان و رَيكخســتنث كــار
سةندن و هاوسةنطث اابوورى كة طةشةكردنث كؤمةاَليةتث لة هةرَيمدا بطرَيتة خؤش هةروةها رَيكخستنث كار 

بــؤ كردنــةوةى بــةرةو رووى بازار ةكــانث هــةرَيم و جيهــان و قووَلكردنــةوةى ثةيوةندييــةكان بــؤ راكَيشــانث     
وةبةرهَينة تايبةتيةكان تاكو لةطةَل ثةرةسةندنث تةكنؤلؤذيث بر وات و سووديان ىَل وةرطرَى لةطةَل دةوَلةتة 

 .ثَيشكةوتووةكانث جيهاندا
 ((اةركة سةرةكييةكانث وةزارةت )) 

 :ماددةى ضوارةم
 :وةزارةت لة ثَيناوى بةديهَينانث ااماجنةكانثش اةمانةى خوارةوة دةطرَيتة اةستؤ
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نوَيكردنةوة و ثةرةثَيدانث سستةمةكانث كار لة وةزارةت وبةر َيوةبةرايةتيةكانث كة سةر بة اةون بة  :يةكةم
مةبةســتث ااســانكردن و روودانــث تــةواوكاريث هــةموو اــةو مامةاَلنــةى كــة لةطــةَل كةســةكان و دةزطاكــانث    

 .مامَلةتث لةطةَلدا دةكةن
ةش هةروةها ضاالكث ثيشةسازيث بـؤ كةرتـةكانث كـة سـةر     رَيكخستنث ضاالكث بازرطانث ناوخؤ و دةرةو: دووةم

 .بة حكومةتث هةرَيمن و ضاودَيرى كردنيان و كاركردن لة ثَيناوي طةشةثَيكردنيان
ــَييةم ــانث و     : س ــتنث بزووتنــةوةى بازرط ــةاَلو بــؤ ثَيشخس ــث كــةرتث تايبــةت و تَيك ــتطريى كردن هانــدان و ثش

شةسازيث و ثر ؤذة بضووكةكان بؤ طةيشنت بـة هـةناردةكردنث   ثيشةسازيث و ثةرةثَيدانث كارى بازرطانث و ثي
 .ناوخؤيث و خوَلقاندنث دةرفةت لة ثَيناويدا

هاندانث سةرمايةى بيانث بؤ راكَيشانث وةبةرهَينان و برةو ثَيدانث لة بوارى ضاالكية بازرطانيـةكان  : ضوارةم
َيدانث ثـرؤذة ثيشةسـازييةكان يـان فـراوان     لة كاتث ثَيدانث مؤَلةتث دامةزراندنيان هةروةها لةكاتث مؤلةت ث

ــةوةى        ــادةكردنث لَيكؤَلين ــةرهَينان دواى اام ــاى وةب ــث ياس ــة ثَي ــتةكانيان ب ــؤر ينث مةبةس ــاخود ط ــان ي كردني
 .ثَيويست بؤى 

ــث بةرذةندييــة بازرطــانث و ثيشةســازييةكان و        : ثَينضــةم ــث هــةرَيم و ضــاودَيرى كردن نوَينةرايــةتث كردن
انث لةطةَل رَيخراوة نَيودةوَلةتيةكان و دةوَلةتة هةمةجؤرةكان لة رَيطةى نووسينطة رَيكخستنث ثةيوةندييةك

و كؤمثانيا بازرطانيةكان لة دةرةوة و كاركردن لة ثَيناوى ثةرةثَيدانث كاركردنث بؤ خزمةتطوزارى بازرطـانث  
 .دةرةوة و ثيشةسازيث لة هةرَيمدا

ــةم ــؤ اامــ    : شةش ــت ب ــةى ثَيويس ــث بةرنام ــةجَث كردن ــاديرة    جَيب ــق ثَيكردنــث ك ــياندن و مةش ادةكردن و ش
ــؤرَيكث وا        ــة ج ــاوخؤ و دةرةوة ب ــقث ن ــدةكانث مةش ــول و مةَلبةن ــةى خ ــة رَيط ــثؤر ةكان ل ــةركردةكان و ثس س

 .خزمةتث جَيبةجَث كردنث سياسةتةكانث طةشةثَيكردنث بازرطانث و ثيشةسازى لة هةرَيمدا بكات
مثانيــا نيشـتمانيةكان و لقـةكانث كؤمثانيــا بيانيـةكان لــة    ثةرةثَيـدانث ميكــانيزمث تؤمـاركرنث كؤ  : حةوتـةم 

هةرَيمدا بة جؤرَيكث وا كة بطوجنَث لةطةَل بارى طةشة  كردنث بارى ياسـايث و اـابوورى اـةو كؤمثانيايانـةى     
كــة هةنــة و دؤزينــةوةى ميكــانيزمث نــوَى بــؤ نةخشةكَيشــانث سياســةتث نــاوخؤ  تــاكو طوجناوبَيــت لةطــةَل    

 .دةكردنث لة هةرَيمداثَيويستيةكانث ثيا
بةستنث رَيككةوتننامةى هةرَيمث و نَيودةوَلةتث ثَيويست  بؤ جَيبة جَث كردنث سياسةتث اابوورى : هةشتةم

هـــةرَيم لـــة بـــوارى بازرطـــانث نـــاوخؤ و دةرةوة و قووَلكردنـــةوةى ثةيوةندييـــةكان لةطـــةَل سةرضـــاوةكانث  
 .َل دةستوورى عرياقث ناكؤك نةبَثثةرةثَيدانث تةكنؤلؤذى لةجيهاندا بة جؤرَيك كة لةطة

ــةم ــةو      : نؤي ــتنث ريككةوتننام ــاتث بةس ــة ك ــدراىل ل ــتةاَلتث في ــةردةم دةس ــة ب ــةرَيم ل ــث ه ــةتث كردن نوَينةراي
طرَييةستةكانث كة شَيوةيةكث اابوورى بازرطانث و ثيشةسازييان هةبَث لةطةَل ثتةو كردنث دةورى هـةرَيم و  

 .اثاراستنث بةرذةوةنديةكانث بة ثَيث ياس
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بةدواداضوونث ضاالكيةكانث كؤمثانياكان و ضاودَيرى كردنث بارى اابوورى و طوجناندنث ياسايث اـةو  : دةيةم
كؤمثانيايانـــةى كـــة داواى ثـــؤل  كـــردن دةكـــةن جـــا  نيشـــتمانث بـــن يـــان بيـــانث و ثيـــادةكردنث ياســـاى   

 . كدار لة هةرَيمدابريكارييةكانث بازرطانث و جَيبةجَث كردنيان و ثشتطرييث كردنث كؤمثانياى ثش
هةماهةنطث كردن لةطةَل هـةموو وةزارةتـةكانث هـةرَيم بـة ضةشـنَيكث وةهـا خزمـةتث ثتـةوكردنث         : يازدةم

 .ضاالكث بازرطانث و ثيشةسازيث و ثشتطرييث اابوورى لة هةرَيمدا بكات
َينان و ااراســـتةكردنث ضـــاالكث بازرطـــانث و ثيشةســـازيث بـــؤ كـــاراكردنث ضـــاالكيةكانث بةرهـــةمه : دوازدةم

ثشتطرييث كردنث ذَيرخان بة مةبةستث هاندانث ااراستةى هةناردةكردن بة جؤرَيكث وا كة طوجناوبَث لةطةَل 
 .اةو بارة اابوورييةى كة هةية

اامــادةكردن و جَيبــةجَث كردنــث بةرنامــةى ثَيويســت بــؤ كردنــةوةى ثيشــانطاو بــازار ة نــاخؤيث و   : ســَيزدةم
دنث بؤ زانينث ثةرةسةندنث نَيودةوَلةتث و بةرهةمة جيهانيةكانث بازرطانث نَيودةوَلةتيةكان و بةشداريث كر

 .و ثيشةسازى
ثةرةثَيدانث سياسةتث كَيربكـَث بـؤ ثتـةوكردنث ميكـانيزمث بـازارى اـازاد و كـاراكردنث سيسـتةمث         : ضواردةم

 .ىثاراستنث بةكاربةر و ثاراستنث بةرهةمث ناوخؤ و بنيات نانث جيهاز و تواناى ثَيويست بؤ
باَلوكردنــةوةى سياســةتث بــة ثيشةســازيث كــردن و دانــانث اامــانج و ااراســتةى تايبــةت بــة كــةرتث : ثـازدةم 

 .ثيشةسازيث لة رَيطةى ثالنةكانث طةشةكردن لة هةرَيمدا
 .جَيبةجَث كردنث ثرؤذة ثيشةسازيةكان و خزمةتطوزارييةكانث كة لة هةرَيم بر ياريان لةسةردراوة: شازدةم

ــدةم ــد: حةظــ ــاودَيرى و    ثالنــ ــازى و ضــ ــةكانث ثيشةســ ــاالكيةكانث كةرتــ ــث ضــ ــتث كردنــ انان و سةرثةرشــ
ااراســتةكردنيان و هةَلســةنطاندنث اةجنامــةكانث ثالنــةكانث لــة رووى ضــةنديث و ضــؤنيةوة و هــةنطاونانث   

 .طوجناو بؤ دؤزينةوةى ضارةسةر و ثاراستنث بةرهةمهَينراوةكان
ؤَلينةوة و ثالنث درَيذخايةن بؤ ثرؤذةكانث ثيشةسازيث وبازرطانث اامادةكردنث ثالنث سااَلنة و لَيك: هةذدةم

و لَيكؤَلينةوة لة سوودى اابوورى و هونةريث ثرؤذةكانث ثيشةسـازيث بازرطـانث و ثيشـنيازكردنث دانـانث لـة      
 .ناو ثالنةكانث طةشةكردنث لة حكومةتث هةرَيم

يةكان يــان فراوانكردنيــان يــاخود طــؤر ينث  مؤَلتــدانث دامةزرانــدنث ثــرؤذة بازرطــانث  و ثيشةســازي : نــؤزدةم
مةبةستةكانيان كة  ياساى وةبةرهَينان بيانطرَيتةوة بؤ مةبةستث ضاككردنث ااستث ضاالكيةكانث و طـؤر ينث  

 .بؤ ضاالكث وةبةرهَين و بة سوود بؤ هةرَيم دواى لَيكؤَلينةوةى ثَيويست لة رووى ياساييةوة
 

بةرهةمهَينراوى ثيشةسازيث خؤجَييةتث بة جؤرَيك هاوتايث لةطةَل  دانانث ضاودَيرى لةسةر جؤرى: بيستةم
مواسةفاتث ثشت ثَيبةسـرتاوى جيهـانث دا دابـ  بكـات و رَيبةرايـةتث  و رَينمـايث لـة بـارةى جؤرةكـةى اـةو           

 بةرهةمانة ثَيشكةش بكات
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ــةم ــت و يةك ــانث لةطــ   : بيس ــازيث وبازرط ــةَلطاى ثيشةس ــتكردنث كؤم ــؤ دروس ــادةكردنث ثــالن ب ــوونث اام ةَل ب
 .خزمةتطوزاريث ثَيويستث لة ضوارضَيوةى ثالنةكانث طةشةكردنث ثيشةسازى لة هةرَيمدا

اامــادةكردنث لَيكؤَلينــةوةى ثَيويســت بــؤ دامةزرانــدنث ناوضــةكانث بازرطــانث اــازادى و        : بيســت و دووةم
 .ناوضةكانث ااَلوطؤر كردنث بازرطانث بؤ ثشتطرييث كردنث اابوورى نشتمانث

ــت و ســ  ــَيوةى       : َييةمبيس ــة ضوارض ــازى ل ــانث ثيشةس ــةكانث بازرط ــث كةرت ــتطرييث كردن ــتةكردن و ثش ااراس
ــةكانث      ــؤريث بةرهةمــةكان و خزمةتطوزاريي ــاككردنث ج ــاوى ض ــة ثَين ــةش ل ــردن و اةم ــة ك ثالنــةكانث طةش
 بازرطـانث و ثيشةسـازيث و ثةرةثَيــدانث ثرؤسـةكانث بةرهـةمهَينان و كــةم كردنـةوةى تَيضـووةكانيان بَيــت و      

 .تةكنولؤذياى نوَيث خبرَيتة ناو
اةجنامدانث رَيكارى تايبةت بة ثاراستنث ذينطة و لَيكؤَلينةوة لة كَيشةكانث ثيسـبوونث بـة   : بيست و ضوارةم

هةماهةنطث كردن لةطةَل دةزطاى ثاراستنث ذينطة لة هةرَيمدا و بة شداريث كردن لة دؤزينةوةى ضارةسةرى 
 .ليذنة هاوبةشةكانطوجناو بة ثَيث رَينماييةكان و 

هةماهــةنطث كــردن لةطــةَل  وةزارةتــث كشــتوكاَل بــؤ ثشــتطرييث و هانــدانث جوتيــاران و   : بيســت و ثَينيــةم
لَيكؤَلينةوة لة ضؤنيةتث طؤر ينث بةرهةمةكان بؤ ثيشةسازيث خؤجَييةتث و طةشةكردنث اةم اليةنة بة ثَيث 

 .     اندارَينمايث و هةماهةنطث كردن لةطةَل اليةنة دياريكراوةك
ــةم  ــت و شةشـ ــا      : بيسـ ــدو دةزطـ ــةكان و مةَلبةنـ ــةميانطا هونةرييـ ــان و ثـ ــةَل زانكؤكـ ــردن لةطـ ــارى كـ هاريكـ

 .تايبة ةندةكان بؤ ثةرةثَيدان وطةشةكردنث هَيزة كارطةرةكان و هاريكارى هاوبةش لة نَيوان هةردوو الدا
نماييـة تايبةتـةكان بةسـةالمةتث    بـةدوا داضـوونث جَيبـةجَث كردنـث بةرزةفتيـةكان و ريَ     : بيست و حةوتـةم 

 .ثيشةيث ثيشةسازيث  و بةكارهَينان لة كارطةو شوَينة بازرطانيةكاندا
طرَيبةســــتكردن لةطــــةَل شــــارةزايانث بيــــانث و كؤمثانياكــــان و دةزطــــا بازرطــــانث و : بيســــت و هةشــــتةم

ةت دواى وةرطرتنـث  ثيشةسازيةكانش اةوانةى تايبة ةندن بة ايشكردن لـة فةرمانطـةكان و كارطـةكانث وةزار   
 .رةزامةندى سةرؤكايةتث اةجنومةنث وةزيران

ااَلوطؤر كردنث زانياريث لةطةَل اليةنث دياريكراوى تايبة ةند بة ثاراستنث مافث مؤَلكداريث : بيست و نؤيةم
تــاك و تؤمــار كردنــث نيشــانةكانث بازرطــانث بــة ثَيــث ياســا و داوا كردنــث هاريكــاريث و هةماهــةنطث كردنــث  

ةندةكانث طومرط بـؤ ثاراسـتنث نيشـانةكانث ناردنـة بـازارى بازرطـانث و ثيـادةكردنث ياسـاى بريكـاريث          مةَلب
 .بازرطانث بؤ ثشتطرييث كردنث بةرهةم بة ثَيث رَينمايية تايبةتيةكانث

ــييةم هانــداني ثشــتطريى كردنــث هــةردوو كــةرتث بازرطــانث و ثيشةســازيث و دانــانث بــانكث بازرطــانث و    : س
 .ثشتطرييث ثرؤذةى بضووك و ضاالك كردنث دةوريان  ثيشةسازيث بؤ
اامادة بوون و اامـادةكردن لةطـةَل  حكومـةتث فيـدراَل بـؤ ضـوونة نـاو رَيكخـراوى بازرطـانث          : سيث و يةكةم

 .جيهانث و اامادة كردنث كاديران لة ثَيناوى اةم مةبةستة
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نث لة باَلَيوزخانـةكانث عـرياق لـة دةرةوة    اامادةكردنث كاديران بؤ نوَينةرايةتث كردنث بازرطا: سيث و دووةم
 .بة هةماهةنطث كردن لةطةَل حكومةتث فيدراَلث

 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ((ثَيكهاتةكانث وةزارةت )) 

 :ماددةى ثَينيةم
 :وةزارةت لةمانةى خوارةوة ثَيكدَى

كارةكــانث  و ااراســتةكردنث سياســةتةكةى و     ســةرؤكث بــااَلى وةزارةتــة و بةرثرســة لــة    : وةزيــر : يةكــةم
سةرثةرشـتث و ضــاودَيرى دةكــات  و هــةموو بر يــارو فــةرمان و  رَينماييــةكانث كــة ثةيوةنــدييان بــة اــةركث  
وةزارةت  و ثَيهاتةكانث و دةستةالتةكانث و هةموو كاروبارَيكث هونـةرى و دارايـث و كـارطَيريث  و رَيكخسـنت     

ةش بة ثَيث حوكمةكانث ياسا دةبَث و بؤى هةية هةندَيك لـة دةسـتةاَلتةكانث   هةبن  لةوةوة دةردةضن و اةم
بدات بة بريكارةكانث وةزارةت يان  بةرَيوةبةرةكانث كة لة طةَليدا كاردةكةن ياخود اةوةى بة شياوى دةزانَث 

 .لة وةزارةتدا
 :بريكارى وةزارةت بؤ كاروبارى بازرطانث: دووةم

ــؤ اارا  ــر دةدات ب ــةتث وةزي ــاالكث    يارم ــارى تايبــةت بــة ض ــث كاروب ــتث كردن ــتةكردنث وةزارةت و سةرثةرش س
 . بازرطانث بةو دةستةاَلتانةى كة رَيزدار وةزير ثَيث دةدات

 :نووسينطةى وةزير: ضوارةم
فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةر سةرؤكايةتث دةكات كـة بر وانامـةى بـةرايث زانكـؤى هـةبَيت و ذمارةيـةك       

 .دةدةنفةرمانبةر ياريدةى 
 :نووسينطةى هةردوو بريكارى وةزارةت: ثَينضةم

هةريةكةيان فةرمانبةرَيك بة ثلـةى بةرَيوةبـةر بـةر َيوةى دةبـات كـة بر وانامـةى بـةرايث زانكـؤى هـةبَيت و          
 .ذمارةيةك فةرمانبةر ياريدةى دةدةن

 :راوَيذكاران: شةشةم
بةرايث زانكؤيان هةبَث  و شارةزايث و كاركردنشيان ذمارةيان لة ضوار اةندام زياتر نابَث وش دةبَث بر وانامةى 

 .لةو بوارةدا هةبَث
فةرمانبةرَيك سـةرؤكايةتث دةكـات بـة ثلـةى بةر َيوةبـةرى طشـتث و       : بةر َيوةبةرايةتث طشتث ديوان: حةوتةم

 خاوةن بروانامةى بةرايث زانكؤى بَث و خاوةن شارةزايث و ثسثؤر ين بَيت
 :ث تؤماركردنث كؤمثانياكانبةرَيوةبةرايةتث طشت: هةشتةم

فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةر َيوةبةرى طشتث سةرؤكايةتث دةكات كـة خـاوةن بر وانامـةى بـةرايث زانكـؤ بـَث لـة        
 .ياسادا يان  هاوتاكةى و خاوةن شارةزايث ثسثؤر ين بَث
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 :بةرَيوةبةرايةتث طشتث بازرطانث: نؤيةم
يةتث دةكـات كـة خـاوةن بروانامـةى بـةرايث زانكؤبَيـت و       فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةرى طشتث سـةرؤكا 

 .خاوةن شارةزايث و ثسثؤرين بَيت
 :بةرَ وةبةرايةتث طشتث بؤ طةشةسةندنث ثيشةسازيث: دةيةم

فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةرى طشتث سةرؤكايةتث دةكات كة خاوةن بروانامـةى بـةرايث زانكـؤ بَيـت و      
 .خاوةن شارةزايث ثسثؤرى بَيت

 : بةرَيوةبةرايةتث طشتث ثالندانان و بةدوادا ضوون: يازدةم
فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةر َيوةبةرى طشتث سةرؤكايةتث دةكات كـة خـاوةن بر وانامـةى بـةرايث زانكـؤ بَيـت و       

 .خاوةن شارةزايث و ثسثؤريث بَيت
 

 :اةجنومةنث راوَيذكاريث لةمانة ثَيكدَى: دوازدةم
 سةرؤكث اةجنومةنة : وةزير .1

 اةندامن : هةدوو بريكارى وةزارةت .2

 اةندامن : راوَيذكاران لةوةزارةتدا .3

 اةندامن: بةر َيوةبةرة طشتيةكان .4

 اةندامة: هةركةسَيكث تر كة وةزير بة شياوى دةزانثَ  لةناو وةزارةت يان لةدةرةوةى .5

 :ماددةى شةشةم
و ثسـثؤر ى لـة نـاو ولـة      وةزير بؤى هةية طرَيبةست لةطةَل كةسـث سروشـتث و مةعنـةوى خـاوةن شـارةزايث     

دةرةوةى هــةرَيم بكــات بــؤ اةجنامــدانث اــةو كــارو اةركانــةى كــة ثَييــان دةســثَيردرَى بــؤ ماوةيــةك كــة  بــة  
طوجناوى دةزانَث و اةمةش بؤ مةبةستث بـة ديهَينـانث ااماجنـةكانث وةزارةتـة  و مـاف و اةركةكانيانـة و لـة        

 .اليةن وةزيرةوة دةستنيشان دةكرَى
 ((و دادوةرييةكان حوكمة طشتث)) 

 :ماددةيةى حةوتةم
 .اةرك و تايبة ةندى ثَيكهاتةكانث وةزارةت بة ثَير ةو دةسنيشان دةكرَى: يةكةم
ــاية         : دووةم ــةم ياس ــةكانث ا ــث حوكم ــةجَث كردن ــانكاريث جَيب ــؤ ااس ــت ب ــاى ثَيويس ــة رَينم ــؤى هةي ــر ب وزي

 .دةربضوَينَث
يان بةشَيك يان هؤبةيـةك لـة نـاو ثَيكهاتـةكانث وةزارةت      وةزير بؤى هةية هةر بةر َيوة بةرايةتيةك: سَييةم

 .لة نوَى دامبةزرَينَث يان لَيكيان بدات ياخود هةَليان وةشَينَيتةوة بة ثَيث ثَيويستث كارةكانيان
 :ماددةى هةشتةم

 .كار بةهيض دةقَيك ناكرىَ  طةر لةطةَل حوكمةكانث اةم ياساية ناكؤك بَيت
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 :ماددةى نؤيةم
 .ةر اةجنومةنث وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانث اةم ياساية جَيبةجَث بكةنثَيويستة لةس

 :ماددةى دةيةم
دا ( وةقـاايعث كوردسـتان  )اةم ياساية لة مَيذووى دةرضوواندنيةوة جَيبةجَث دةكرَى و لةرؤذنامـةى فـةرمث   

 .باَلودةكرَيتةوة
 ((هؤية ثَيويستيةكانث دةرضوواندنث))

وستبوونث وةزارةتث بازرطـانث و ثيشةسـازى لـة حكومـةتث هـةرَيمث كوردسـتان دواى لَيكـدانث        لةبةر تازة در
هةردوو وةزارةتث بازرطانث و ثيشةسازى و لة ثَيناوى دةسنيشـان كردنـث ثَيكهاتـةكان و ااماجنـةكانث بـةثَيث      

تةكان كــة سياســةتث اــابوورى هــةرَيمث كوردســتان و بــؤ رَيخســتنث ضــاالكث بازرطــانث لــة ســةر هــةموو ااســ  
طةشةكردنث اابوورى لة هةرَيمث ىَل بكةوَيتةوة و بـة مةبةسـتث لَيكـدانث كةرتـةكانث ثيشةسـازيث هـةرَيم و       
سةرثةرشتث كردنث ضاالكيةكان و ااراستةكردنيان و ضادَيرى كردنث جؤرى بةرهةمث ثيشةسازى بـؤ دابـ    

ــاككردنث جؤر    ــراو و ض ــارى ك ــةفاتث دي ــةَل  مواس ــةوةى لةط ــث يةكطرتن ــانث  كردن ــتنث كارةك ــةى و رَيكخس ةك
وةزارةت و بةر َيوةبةرايةتيـــةكانث كـــة ثَيـــوةى لكـــاونش و بـــؤ بـــةديهَينانث اةوانـــةى ثَيشـــةوة اـــةم ياســـاية   

 . دةرضووَينرا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نش زؤر سوثاا بؤ اَيوةى بةر َيزش دةستتان خؤش بَيش لَيذنةى هاوبةشش اَيستا راثؤرتتانضش ماددةى يةك خبوَين
 .ثاشان راثؤرتةكةتان خبوَيننن ثاشان ماددةى يةك موناقةشة دةكةين

 :بةر َيز عةوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :اَيستاش راثؤرتي هاوبةش بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة

 العراق_رئاسة برملان كوردستان/ اىل
  قرير مشرتط/ م 

املعدل  1990لسنة ( 1)م  النيام الداخل  للربملان رقم (  46و  6/  39)  استنادا ظكم املاد ر        
/ 4/ 01اجتمع  جلنة الشؤون القانونية و جلنة الصناعة و الطاقة و املوارد الطبيعية يف الربملان بتاريخ  

اعة حباور وزير التجارة و الصناعة و مستشاري الوزارة لدراسة مشرو  قانون وزارة التجارة و الصن  0212
العراق املقدم م  قبل  لس الوزرا  و احملال اىل اللجان املعنية و اعاا  الربملان بعد  -القليم كوردستان 

كما اجتمع  ثانية  0212/  4/  0و املؤرخة يف (  5) القرا ة االوىل له يف الربملان جبلسته االعتيادية املرقمة 
امليالدية لتكملة املناقشات و  بادل  16/5/0212د كوردي املصادف ليوم االا 0112/طواَلن/06بتاريخ  

 : االرا  بشان املشرو  و  قدم اللجنتر مالايا ها اول املشرو  بالشكل اآل   
 : قرتح اللجنتر اعادة  سمية القانون بالشكل اآل   /اواًل



 012 

 ( .العراق -قانون وزارة التجارة و الصناعة القليم كوردستان )
م  مشرو  القانون كما ( الثانية)الن اسم القانون ورد يف املادة ( االوىل)نقرتح الغا  املادة  : املادة األوىل/ ثانيًا

 .وان  اريخ نفاذ القانون يرد عادة يف االاكام اخلتامية 
 :نقرتح اعادة اياغة مقدمة املادة الثانية بالشكل اآل   مع  نييم  سلسال ها  :املادة الثانية / ثالثًا

 (.طلحات و التعابري اآل ية املعان  املبينة ازائها الغراض هتا القانونيقصد باملص)
 :نقرتح اعادة  اياغة املادة بالشكل اآل  :  املادة الثالثة/ رابعًا

 هدف الوزارة اىل رسم السياسات التجارية و الصناعية العامة لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية يف )
تها باالضافة اىل  نفيت ما يدخل اياا يف اختصااا ها  قتاى اى  شريع آخر االقليم و  عمل على  نفي

 (.نافت يف االقليم 
 : نقرتح اعادة اياغة املادة بالشكل اآل  :  املادة الرابعة/ خامسًا

 : توىل الوزارة فى سبيل حتقيق اهدافها املهام و االختصااات اآل ية)
قات امام النشاط التجارى ع  طريق وضع االسرتا يجيات و اخلطط  و اقرتاح التدابري الالزمة لرفع املعو -1

الربامج للتنمية و  شجيع الصادرات و معاجلة االثار السلبية على اقتصاد االقليم النامجة ع  حترير التجارة 
 .اخلارجية و ذلك بتعزيز القدرة التنافسية لقطا  االعمال و املنتجات الوطنية

ت  ام  رعاية اقوق املستهلك و اعداد مشاريع القوانر الالزمةظمايته بالتنسيق مع اختاذ التدابري ال  -0
اجلهات املعنية فيما يتعلق  راقبة االسعار يف االسواق احمللية و  نييم و  عزيز بيية املنافسة و مكافحة 

 .االاتكار و غريها م  املمارسات التجارية الاارة

ت احمللية واالجنية وفروعها ومعاجلة شؤون الوكاالت التجارية و  سجيلها  سجيل و رقابة نشاطات الشركا -3
 .يف االقليم

 .انشا  و ادارة املستودعات و املرافق االخرى الالزمة العمال الوزارة و استيجارها و  أجريها  -4

ركة فيها للتعرف على اعداد و  نفيت الربامج الالزمة القامة املعارض و االسواق احمللية و الدولية و املشا  -5
 .التطور الدول  للمنتجات العاملية التجارية و الصناعية

اعداد اخلطط والدراسات السنوية واملتوسطة والبعيدة املدى للمشاريع الصناعية و دراسة اجلدوى   -6
ييم نتائج االقتصادية و الفنية هلا و االشراف على املشاريع و املؤسسات الصناعية ملراقبتها و  وجيهها و  ق

 .خططها كما ونوعا و املشاركة يف اعداد التشريعات الالزمة لرعايتها و  طويرها بالتعاون مع اجلهات املختصة

اقامة املشاريع الصناعية و التجارية ، ومنح اجازات انشائها م  قبل القطا  اخلاص و  شجيعها و  هيية   -1
لغرض استغالل املوارد البشرية و الطبيعية و حتويلها اىل البيية املالئمة هلا و موهلا بقانون االستثمار 

 .نشاطات منتجة و مثمرة يف االقليم
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اعطا  الرخص م  اجل انشا  املناطق الصناعية املنيمة و  شجيع هت  املؤسسات و مراقبتها و التنسيق  -1
الصناعية و التجارية اظرة يف  مع اهليية العامة للمناطق اظرة العراقية يف سبيل بتل اجلهود النشا  املناطق 

 .االقليم و االشراف عليها  و  طويرها و  فعيل دورها و اعداد مشاريع القوانر الالزمة لتحقيق ذلك

التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم و  شجيع الفالار و دراسة كيفية استخدام املنتجات الزراعية كمواد   -9
اىل منتوجات اناعية حملية الغراض االستهالط احملل  و التصدير اىل  اولية يف القطاعات الصناعية و حتويلها

 .اخلارج

 شجيع دعم القطاعر التجاري و الصناع  و انشا  مصرف جتاري و اناع  لدعم املشاريع التجارية و   -12
 .الصناعية و خصواا الصغرية و املتوسطة منها و  نشيط دورها

رية التجارية و الصناعية و منح العالمات الفارقة و الرسوم و النماذج  نييم آلية ظماية امللكية الفك -11
 .الصناعية و برا ات االخرتا 

االعداد لعقد اال فاقيات الدولية الالزمة لتنفيت سياسة االقليم االقتصادية يف  ال التجارة الداخلية و  -10
ود الصالايات املخولة لالقليم يف الدستور اخلارجية و  عميق العالقات مع مصادر التطوير التكنولوج  يف اد

 .العراق 

 هيية الكوادر للتمثيل التجاري يف السفارات العراقية يف اخلارج و تثيل االقليم امام السلطة االحتادية   -13
عند ابرام اال فاقيات و العقود ذات الطابع االقتصادي و التجاري و الصناع  و  عزيز دور االقليم و هاية 

 .ها وفقا للقانونمصاظ

اعداد مشاريع القوانر الالزمة بهدف املساهمة يف حتسر املناخ االستثماري و  سهيل اخلدمات املتعلقة   -14
 .باالستثمار و  صميم برامج و اوافز لتشجيع املستثمر احملل  و جتب املستثمري  االجانر

جودة بهدف حتقيق ممارسة الرقابة الفنية على املساهمة مع اجلهات املعنية يف اقامة نيام متكامل لل  -15
املستوردات والصادرات ومتابعة نوعية املنتجات الصناعية احمللية  ا يام  مطابقتها مع املواافات املعتمدة 
عامليًا و قديم االرشادات والتوجيهات وذلك م  اجل حتسر نوعية املنتوجات و طوير العمليات االنتاجية 

 .خال التقنيات اجلديدة فيهاوختفيض كلفتها واد

 طوير وحتسر نوعية اخلدمات الت  قدمها الوزارة للمواطنر م  خالل  بين االسالير اظديثة يف  -16
 ال االدارة واالستفادة م   كنولوجيا املعلومات م  خالل  بين  قنيات منيومات اظكومة االلكرتونية م  

املواطنر وحتسر و سهيل املعاجلة واالجرا ات للمعامالت وانشا  اجل الربط الفعال للوزارة مع شركائها و
 .قواعد املعلومات مما  ساهم يف حتسر ادا  الوزارة و  وفري البيية املطلوبة لتنمية اقتصاد االقليم

 :  قرتح  اللجنتر اعادة اياغة املادة بالشكل اآل   :املادة اخلامسة / سادسا
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 ( شكيالت الوزارة)

 -:ن الوزارة م  التشكيالت اال ية تكو
 :الوزير : أوال 

هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول ع  اعماهلا و وجيه سياستها و ممارسة االشراف و الرقابة عليها و صدر 
عنه و نفت باشرافه مجيع القرارات واالوامر والتعليمات يف كل ما له عالقة  هام الوزارة و شكيال ها 

ئر شؤونها الفنية واملالية واالدارية والتنيمية وفق ااكام القانون و يكون مسؤوال امام واالايا ها وسا
 لس الوزرا  باعتبار  عاوا متاامنا فيه  وله ختويل بعض م  االايا ه اىل اي م  وكيل  الوزارة او 

 .املدرا  العامر او م  يرا  مناسبًا يف الوزارة
 :و كيل   الوزراة  : ثانيا

 : كيل الوزارة للشؤون التجاريةو ( أ )
، و ما خيول له م  يساعد الوزير يف  وجيه الوزراة و االشراف على شؤونها اخلااة بالنشاط التجاري 

 .االايات م  قبل الوزير 
 : و كيل الوزراة للشؤون الصناعية ( ب ) 

ع  ، و ما خيول له م  يساعد الوزير يف  وجيه الوزارة و االشراف على شؤونها اخلااة بالنشاط الصنا
 . االايات م  قبل الوزير

 : مكتر الوزير: ثالثا
ير بط بالوزير و يراسه و يدير  موىف بدرجة مدير ااال على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد م   

 .املوىفر
 : مكتيب وكيل  الوزارة: رابعا 

 .لية و يعاونه عدد م  املوىفر يدار كل مكتر م  قبل موىف بدرجة مدير ااال على شهادة جامعية او
 :املستشارون : خامسا

اليزيد عددهم ع  اربعة و ان يكونوا م  هلة الشهادة اجلامعية االولية و هلم خربة وممارسة ملدة ال قل ع  
 .عشر سنوات 

 :املديريات العامة: سادسا 
 -: ر بط بالوزارة املديريات اآل ية 

ملالية واالدارية يرأسها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي املديرية العامة للشؤون ا -1     
 .اخلربة و االختصاص 

املديرية العامة للتجارة يرأسها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة و  -0
 .االختصاص
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ولية وم  ذوي املديرية العامة للتنمية الصناعية يرأسها مدير عام ااال على شهادة جامعية ا -3
 .اخلربة و االختصاص

املديرية العامة لتسجيل الشركات يرأسها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية يف القانون وم   -4
 .ذوي اخلربة و االختصاص

املديرية العامة للتخطيط واملتابعة يرأسها مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي  -5
 .اخلربة و االختصاص 

 -:يشكل اجمللس االستشاري للوزارة م : اجمللس االستشاري للوزارة/ أ/  ثامنًا
 .رئيسًا للمجلس/ الوزير -1

 . اعاا  / وكيال الوزارة   -0
 .اعاا / املستشارون   -3

 .اعاا  / املدرا  العامون  -4

للوزير استاافة اي شخص م  ذوي اخلربة يرا  مناسبًا م  داخل الوزارة او خارجها عند  -5
 .لالشرتاط يف اجتماعات اجمللس دون ان يكون له اق التصوي  الارورة

خيتص اجمللس  ناقشة و قييم نشاطات الوزارة ودراسة سبل ار قا  ادائها و قديم املقرتاات    -ب      
 .املناسبة ظل املشاكل واملعوقات الت قد  واجهها

 (االاكام اخلتامية)
 :نقرتح اعادة اياغة موادها كاآل   

 . ؤيد اللجنتر اال املادة و ال  وجد اية مالاية:دة السادسة املا
 ؤيد اللجنتر اال املادة و ال  وجد اية مالاية، سوى  بديل عنوان املادة م   :املادة السابعة 

 .ااكام هامة و قاائية، اىل ااكام عامة
ل النص الوارد يف اال املادة اىل املادة و جع( 0) قرتح اللجنتر اضافة فقرة بتسلسل :   املادة الثامنة

 :و اعادة اياغة املادة بالشكل اال  ( 1)بتسلسل فقرة 
 .ال يعمل بأي نص قانون  او قرار يتعارض مع ااكام هتا القانون -1
لسنة ( 13)و قانون وزارة التجارة رقم  0226لسنة ( 11)يلغى قانون وزارة الصناعة رقم -0

0226. 

 املادة   ؤيد اللجنتر اال :املادة التاسعة
 : ؤيد اللجنتر اال املادة مع اعادة اياغة املادة بالشكل اال    :املادة العاشرة
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 (.وقائع كوردستان)ينفت هتا القانون اعتبارأ م   أريخ نشر  يف اجلريدة الروية 
 

 :االسباب املوجبة 
جارة و الصناعة و نيرا الستحداث وزارة التجارة و الصناعة يف اقليم كوردستان بعد دمج وزار   الت

بغية حتديد  شكيال ها و اهدافها و مهامها  ا يقق التنمية االقتصادية و االجتماعية وفق السياسة 
التجارية و الصناعية القليم كوردستان ، فقد اابح م  الاروري  شريع قانون خاص بها ، و 

 .لتحقيق ما  قدم شر  هتا القانون 

 رض أال املشرو  ورأي اللجنتر بشأنه على الربملان راجر التفال باألطال  و ع      
 .للمناقشة و أبدا  الرأى املناسر بصدد  و التصوي       

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش بة كوردي خبوَيننةوة
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان

 عَيراق_نث كوردستانسةرؤكايةتث ثةرلةما/ بؤ
 راثؤرتث هاوبةش / بابةت

 
ى ساَلث (  1) لة ثَير وةيث ناوخؤى ثةرلةمان ذمارة (  46ش  6/  39) بةثَيث حوكمث ماددةكانث        

ى هةمواركراو هةردوو لَيذنةيث كاروبارى ياسايث و لَيذنةى ثيشةسازى و وزة و سامانة سروشتية  1990
بة اامادةبوونث وةزيرى بازرطانث و  ثيشةسازى و   0212/  4/  01كان كؤبوونةوةى بةروارى 

وةزارةتث بازرطانث و ثيشةسازى هةرَيمث " ر اوَيذكارانث وةزارةتةكة بؤ تاوتوَي كردنث ثر ؤذة ياساي 
كة لة اليةن اةجنومةنث وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة و اار استةى لَيذنة              " عرياق  –كوردستان 

ى  (  5) يدارةكان و اةندامانث ثةرلةمان كراوة دواى اةوةى لة دانيشتنث ااسايث ثةرلةمان ذمارة ثةيوةند
خوَيندنةوةى يةكةمث بؤ كراوة ش بؤ تةواوكردنث طوتوطؤ دةربارةى ثر ؤذةكة   0212/  4/  0ر ؤذى 

 16بةرامبةر بة   ى كوردى  0112/ طواَلن /  06هةردوولَيذنة دووبارة كؤبوونةوة لة ر ؤذى يةك شةممة 
ى زايينث ش  هةردوو لَيذنة تَيبينيةكانيان دةربارةى ثر ؤذة ياسايةكة  بةم شَيوةية دةخةنة  0212/  5/ 

 : ر وو  
 :هةردوو لَيذنة ثَيشنياز دةكةن ناونيشانث ياساكة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة  :يةكةم 

 " .عَيراق  –َيمث كوردستان ياساى وةزارةتث بازرطانث و ثيشةسازى هةر" 
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) البدرَيت ضونكة ناوى ياساكة لة ماددةى     ( يةكةم ) ثيشنياز دةكةين ماددةى :  ماددةى يةكةم: دووةم 
 . ى ثر ؤذةكةدا هاتووة و هةروةها بةروارى جَيبةجَيكردنث ماددةكةش لة حوكمة كؤتاييةكاندا دَيت ( دووةم 

 :دةكةين ماددةى دووةم بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذَيتةوة  ثَيشنياز :ماددةى دووةم : سَييةم 
 ." مةبةست لةم زاراوةونة و دةستةواذانةى خوارةوة ماناكانث بةرامبةريانة " 

 :ثَيشنياز دةكةين اةم ماددةية بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة :  ماددةى سَييةم: ضوارةم  
نث سياسةتث بازرطانث و ثيشةسازيث طشتث بة مة بةستث وة ديهَينانث ااماجنث وةزارةت ر ةنط ر َيذكرد" 

طةشةسةندنث اابوورى و كؤمةاَليةتث لة هةرَيمدا و كار دةكات بؤ جَيبة جَيكردنث جطة لة جَيبة جَي 
كردنث هةركارَيكث تر كة دةكةوَيتة دةسة اَلتث جَيبةجَيكردنث هةر ايشَيكث تر كة بةثَيث هةر ثر ؤذة 

 " .بةركار خرابَيتة سةرشانث  ياسايةكث
 :ثَيشنياز دةكةين ش ماددةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذر َيتةوة  :ماددةى ضوارةم : ثَينيةم 

 : وةزارةت اةم اة ركانةى خوارةوة لة ثَيناو بة ديهَينانث ااماجنةكانيدا دةطرَيتة اةستؤ " 
ط لة بةردةم  ضاالكيث بازرطانث لة ر َيطةى دانانث ثَيشنيازكردنث ر َيطاى طوجناوبؤ البردنث ااستةن -1

سرتاتيذيةت و ثالن و بةرنامةى طةشةسةندن و هاندانث هة ناردةكردن و  ضارةسةركردنث اةو كاريطةريية 
نَيطة تييانةى لةسةر اابوورى هةرَيم لة اةجنامث بازرطانيث اازادةوةش خراوةتة اابوريث هةرَيم بة 

 .كَث لة نَيوان كةرتةكانث كارو بةرهةمث نيشتمانيدابةهَيزكردنث تواناى كَيرب
ر َيطا دانان  بؤ زامنكردنث ضاودَيرى مافةكانث بةكاربةر و اامادةكردنث ثر ؤذةى ثَيويست بؤ ثاراستنث  -0

ماَ بةكاربةر بة هاودةنطث لةطةَل اليةنة ثَيوةنديدارةكاندا بؤ موراقةبةكردنث نرخ لة بازار ةكانث ناوخؤدا ش 
َيكخسنت و بةهَيزكردنث هةلومةرجث كَيرب كَث و نةهَيشتنث قؤزخكارى و ايشث ترى خراثةكارى لة و ر 

 .بازرطانيدا 
نووس  و موراقةبةكردنث ضاالكيث كؤمثانيا ناوخؤيث و بيانيةكان و لقةكانيشيان و ش ضارةسةركردنث  -3

 .كاروبارى وةكالةتة بازرطانيةكان و نووسينيشيان لة هةرَيمدا
روست كردن وبةر َيوةبردنث كؤطاكان و جطة لة بةرةذةونديةكانث تر كة ثَيويسنت بة كارةكانث وةزارةت د-4

 .و بةكرَيدان و بةكرَيطرتنيان 
اامادةكردن و جَيبةجَيكردنث  اةو بةرنامانةى كة ثَيوسنت بؤكردنةوةى  ثَيشانطا و بازار ى ناوخؤ و  -5

شانطا و بازار انةدا بؤ زانينث ثةرة سةندنث نَيودةوَلةتي و بةرهةمة نَيودةوَلةتث ش و بةشدارى كردن لةو ثَي
 .بازرطانث و ثيشةسازية نَيو دةوَلةتث 

اامادةكردنث ثالن و لَيكوَلينةوةى سااَلنة و مامناوةندى و درَيذخايةن بؤ ثر ؤذة ثيشةسازييةكان ش و  -6
سةرثةرشتث اةو ثر ؤذانةو دامةزراوة  لَيكوَلينةوة لة سوودى اابوورى و هونةريث اةو ثر ؤذانة ش و

ثيشةسازييانةدا بة مةبةستث ضاودَيرى كردنيان  و اار استةكردنيان ش و هةَلسةنطاندنث اةجنامةكانث 
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ثالنةكان لة ر ووى ضةندى وضؤنيةتث و بةشداريكردن لة اامادةكردنث ثرؤذة ياساى ثَيوست بؤ اةو 
 .ثَيوسنت بة هاوكارى لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان ثر ؤذانةى كة بؤ ضاودَيرى و طةشةثَيدانيان 

كردنةوةى  ثر ؤذةى ثيشةسازيث و بازرطانث  و ثَيدانث مؤَلةتث دامةزراندنيان لةاليةن كةرتث تايبةتةوة -1
و هاندان و اامادةكردنث ذينطةى لةبار بؤى و جَيبة جَي كردن ياساى وةبةرهَينان بؤ اةوةى سوود لة 

 .و سروشتث وةربطرَيت و بؤ ضاالكيث وةبةرهَينان و بةردار لة هةرَيمدا دةرامةتث بةشةرى
ثَيدانث مؤَلةت بؤ دامةزراندنث ناوضةى ثيشةسازى رَيكخراو شهاندانث اةم دةزطايانةوضاودَيرى كردنيان  -1

و بة هةماهةنطث لة طةَل دةستةى طشتث ناوضة اازادةكانث عَيراق لة ثَيناو دروست كردني ناوضةى 
ةسازىو بازرطانث اازاد لة هةر َيم و سةرثةرشتيكردن و ثَيشخسنت و كاراكردنث رؤىَل واامادةكردنث ثيش

 . ثر ؤذة ياساى ثَيويست بؤ اةم مةبةستة 
هةماهةنطث  لةطةَل وةزارةتث كشتوكاأل شبؤ ثشتيوان وهاندانث جوتياران و وةرزَيرةكاني لَيكؤلينةوة -9

مث كشتوكاَل وةك ماددةى كةرةسة لة كةرتةكانث ثيشةسازيدا و لةسةرضؤنيةتث بةكارهَينانث بةرهة
لَيكوَلَينةوةى لةسةر دةكات  و ديطؤر َيت بؤ بةربوومث ثيشةسازى خؤماَلث كة بؤبةكارهَينانث خؤماَلث و 

 .ناردنث بؤ دةرةوة
ثيشةسازى هاندانث ثشتطريى هةردوو كةرتث بازرطانث و ثيشةسازى و دامةزراندنث بانكث بازرطانث و  – 12

دةدات بؤ ثاَلثشتث كردنث ثر ؤذة بازرطانث و ثيشةسازيةكان شبةتايبةتث ثرؤذة بضووك و مامناوةنديةكان ش 
 . هةروةها ضاالككردنث ر ؤليشيان 

ر َيكخستنث ميكانيزمث ثاراستنث مؤَلكايةتث هزرى بازرطانث و ثيشةسازى و ثَيدانث نيشانةى ناسينةوة  -11
 ( .االخرتاي  برا ة) ش رةسم ش و منوونةى دروستكراوةكة و ش بةرااةتث داهَينان ( العالقات الوارقة ) 

خؤاامادةكردن بؤ بةستنث ر َيككةوتنامةى نَيودةوَلةتث ثَيويست بؤ جَيبةجَيكردنث سياسةتث اابوورى  -10
ةشةثَيدانث لة هةرَيم لة بوارةكانث ناوخؤ و دةركيدا وش قوَلكردنث ثةيوةنديةكان لةطةَل سةرضاوةكانث ط

 .تةكنولؤجيدا ش لة سنوورى دةسةاَلتة كانث هةر َيم بةثَيث دةستورى عَيراق
اامادةكردنث كادر بؤ نوَينةرى بازرطانث لة باَليَوةزخانةكانث عرياق لة دةرةوةو نوَينةرايةتث هةر َيم لة  -13

ركث اابوورى و بازرطانث بةردةم دةسةاَلتث فيدرالدا لة كاتث بة ستنث ر َيكةوتنامة و طرَيبةست كة مؤ
 . وثيشةسازى وبةهَيزكردنث رؤَلث هةر َيم وثاراستنث بةرذةوة نديةكانث بةَثيث ياسا

اامادةكردنث ثر ؤذة ياساى ثَيوست بؤ بةشداريكردن لة ضاككردنث كةشي وةبةرهَينان و ااسانكردنث  -14
رى ناوخؤ و ر اكَيشانث وةبةرهَينانث خزمةتث وةبةرهَينان و دار شتنث بةرنامة و ش هاندانث وة بةر هَينة

 .بيانث
بة شدارى كردن لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان  بؤ دامةزراندنث سيستةمَيكث تةواوكارى باش بة -15

ااماجنث بةديهَينانث كارى ضاودَيريكردني هونةري لةسةرهاوردة وهةناردة و بةدواداضوونث جؤرى 
وةر ثَيكراوى جيهانيدا بطوجنَي و ثيشكةش كردنث اامؤذطارى و بةرهةمث ناوخؤى ثيشةسازى كة لةطةَل با
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رَينوَينث لة ثَيناوضاككردنث ضؤنايةتث بةرهةم و طةشةثَيدانث كارةكانث بةرهةمهَينان و كةمكردنةوةى 
 .خةرجث و بةكارهَينانث ميكانيزمي نوَي 

هاوواَلتيانث دةكات  لة ر َيطاى ثةرةثَيدان و ضاكرتكردنث جؤرى اةو خزمةتانةى كة وةزارةت ثَيشكةشث  -16
بنياتنانث شَيوازى نوَى لة بةر يوةبردن و ش سوود وةرطرتن لة تةكنولؤجياى زانيارى لة ر َيطاى بنياتنانث 
ميكانيزمث اةليكرتؤني حكومةتةوة بؤ اةوةى ثة يوةندى وةزارةت لةطةَل هاوبةشةكانث و هاوواَلتيانيشدابة 

ةكردن و ر َيكارةكانين باشرت و ااسانرت بكرَين و ر َيساكانث زانيارى دامبةزرَين شَيوةيةكةى كارا ببَيت ش و ضار
بة جؤرَيك كة جؤرى اةداى وةزارةتةكة باشرت بكات و ش ذَينطةى ثَيوست بؤ طةشةكردنث اابوورى هةرَيم 

 .فةراهةم بكات 
بةم شَيوةيةى خوارةوة  هةردوو لَيذنةكة ثَيشنياز دةكةن كة اةم ماددةية  :ماددةى ثَينيةم : شةشةم 

 :دابر َيذَيتةوة 
 ثَيكهاتةكانث وةزارةتةكة

 :وةزارةت لةمانةى خوارةوة ثَيك دَيت 
 : وةزير : يةكةم 

اةو سةرؤكث بااَلى وةزارةتةكةية  و بةرثرسة لةكارةكاني و بة ر َينمايث اةو هةموو بر يارةكان دةردةضن و 
فةرمان و ثَيكهاتةكانث و دةسةاَلتةكاني يان هةر اليةنَيكث جَيبةجَي دةكرَين كة ثةيوةنديان بة اةرك و 

وةزير ش بؤى هةية هةندَى لة . هونةرى و دارايث و ايداري و ر َيكخستنث وةزراةتةكةوة هةبَيت 
دةسةاَلتةكانث خؤى بدات بة بريكارةكانث يان بة بةر َيوبةرة طشتيةكانث خؤى يان هةر كةسَيك كة خؤى بة 

 .ة وةزارةتةكة طوجناوى بزانَيت ل
 : بريكارةكانث وةزارةت : دووةم 

 :بريكارى وةزارةت بؤ كاروبارى بازرطانث  –أ 
يارمةتث وةزير دةدات لة اار استةكردنث وةزارةتةكة و هةروةها سةرثةرشتث كاروبارى تايبةتث ضاالكيث 

 .بازرطانث دةكات و وةزيرين هةر دةسةاَلتَيكث ثَث دابَيت جَث بةجَث ى دةكات 
 :بريكارى وةزارةت بؤ كاروبارى ثيشةسازى  -ب

يارمةتث وةزير دةدات لة اار استةكردنث وةزارةتةكة و سةرثةرشتث تايبةتث ضاالكيث ثيشةسازى دةكات و 
 .وةزير هةر دةسةاَلتَيكث ثَث دابَيت جَث بةجَث ى دةكات 

 
 : نووسينطةى وةزير : سَث يةم 

ى بةر َيوةبةر سةرؤكايةتث دةكات و بةر َيوةى دةبات كة بر وانامةى بة وةزيرةوة بةندة ش فةرمانبةرَيك بةثلة
 .سةرتايي زانكؤى هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن 

 :نووسينطةى بريكارةكانث وةزارةت : ضوارةم 
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 هةر نووسينطةيةك لةاليةن فةرمانبةرَيك بةر َيوةدةضَيت بة ثلةى بةر َيوةبةر كة بر وانامةى سةرةتايي
 .زانكؤى هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيكين ياريدةى دةدةن 

 :ر اوَيذكارةكان : ثَينيةم 
لة ضواركةا زياتر نةبن و ثَيويستة بر وانامةى سةرةتايي زانكؤيان بة دةست هَينا بَيت و خاوةن اةزموون 

 .و شارةزابن و خزمةتيان لة دة ساَل كةمرت نةبَيت 
 :كان بةر َيوبةرايةتية طشتيية: شةشةم 

بةر َيوبةرَيكث طشتث سةرؤكايةتث دةكات كة :  بةر َيوةبةرايةتث طشتث كاروبارى دارايث و ايدارى -1
 .بر وانامةى سةرةتايي زانكؤى بةدةست هَينابَيت و خاوةن اةزموون و شارةزا بَيت 

نامةى سةرةتايي بةر َيوبةرَيكث طشتث سةرؤكايةتث دةكات كة بر وا:  بةر َيوةبةرايةتث طشتيث بازرطانث -0
 .زانكؤى بةدةست هَينابَيت و خاوةن اةزموون و شارةزا بَيت 

بةر َيوبةرَيكث طشتث سةرؤكايةتث دةكات كة :  بةر َيوةبةرايةتث طشتيث طةشةثَيدانث ثيشةسازى -3
 .بر وانامةى سةرةتايي زانكؤى بةدةست هَينابَيت و خاوةن اةزموون و شارةزا بَيت 

بةر َيوبةرَيكث طشتث سةرؤكايةتث دةكات كة :  شتيث ناونووسينث كؤمثانياكانبةرَيوةبةرايةتث ط -4
 .بر وانامةى سةرةتايي زانكؤى بةدةست هَينابَيت و خاوةن اةزموون و شارةزا بَيت 

بةر َيوبةرَيكث طشتث سةرؤكايةتث دةكات كة :  بةرَيوةبةرايةتث طشتيث ثالناندان و بةدواداضوون -5
 زانكؤى بةدةست هَينابَيت و خاوةن اةزموون و شارةزا بَيت  بر وانامةى سةرةتايي

 :اةجنومةنث ر اوَيذكارى وةزارةت ثَيك دَين لة: اةجنوومةنث ر اوَيذكارى وةزارةت  / أ / حةوتةم 
 .سةرؤكث اةجنومةنةكة / وةزير  -1
 .اةندامن / هةردوو بريكارى وةزارةت  -0
 .اةندامن / ر اوَيذكارةكانث وةزارةت  -3
 .اةندامن / بةر َيوةبةرة طشتييةكان  -4
هةر كةسَي بة اةزموون بَيت و وةزير بة طوجناوى بزانَيت ض لة ناوةوةى وةزارةت ض لة  دةرةوةيدا ش  -5

 .وةزير بؤى هةية بانطث بكات بؤ بةشدارى كردن لة كؤبوونةوةكاندا بةاَلم مافث دةنطدانث نةبَيت 
وطؤ و هةَلسةنطاندنث ضاالكيةكانث وةزارةت و ديراسةتكردنث ر َيطاكانث كارى اةجنومةن تايبةتة بة طوت  -ب 

سةركةوتنث ضاالكيةكان و ثَيشكةشكردنث ثَيشنيارى طوجناو بؤ ضارةسةركردنث اةو كَيشةو طرفتانةى دَينة 
 . بةردةمث

 
 حوكمة كؤتاييةكان

هيض تَيبينيةكيان لةسةري  هةردوو لَيذنة تةايدي اةصَلي ماددةكة دةكةن و  :ماددةى شةشةم : حةوتةم
 .نية
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  :ماددةى حةوتةم : هةشتةم

هةردوو لَيذنة تةايدي اةصَلي ماددةكة دةكةن و هيض تَيبينيةكيان لةسةري نيةش تةنيا طؤر اني 
 (.ااكام عامة)بؤ ( ااكام عامة و قاائية)ناونيشانةكةى لة 

ة فةقةرةيةك ايزافة بكرَي بة تةسةلسولي هةردوو لَيذنة واي ثَيشنياز دةكةن ك :ماددةى هةشتةم : نؤيةم 
 :بؤ اةو ماددةية و لة اةصَلي ماددةكة اةوها صياوة بكرَيتةوة بةو شَيوةي خوارةوة( 0)
 .كار بة هيض دةقَيكي ياسايي و بر يارَيك ناكرَي كة دذ بة اةحكامةكاني اةم ياساية بَيت-1
ي ساَلي 13و وةزارةتي بازرطاني ذمارة  0226ي ساَلي 11هةردوو ياساي وةزارةتي ثيشةسازي ذمارة -0

 .هةَلوةشاندرانةوة  0226
 .لَيذنةكة تةايدي اةصَلي ماددةكة دةكات :ماددةي نؤ: دةيةم
هةردوو لَيذنة تةايدي اةصَلي ماددةكة دةكاتش لةطةَل نووسينةوة لةسةرةوة بةو شَيوةى  :ماددةي دة: يازدة

 :خوارةوة
 (.وةقاايعي كوردستان)ؤذي بآلوبوونةوةى لة رؤذنامةى فةرمي اةو ياساية جَيبةجَي دةكرَي لة ر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش اةسبابي موجةبة هَيشتا بة كوردي نيمانة هةر بة عةربيةيكةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة سوثااش دةستتان خؤش بَيش اَيستاش اةمة راثؤرتي هاوبةشي لَيذنةى ياسايي و لَيذنةى ثيشة سازي و وز
و سةرضاو سروشتيةكان بووش لَيذنةى دارايين راثؤرتيان هةبووضش هةبَيش اةطةر اَيستا اةوةي راثؤرتةكة 
اةخوَييَن كةرةم بكات بَيتة اَيرة راثؤرتةكةيان خبوَيننش لَيذنةى دارايي اَيوة راثؤرتتان  هةبووضش لة الي منة 

انيع نيةش اةطةر تةايدي دةكةن مانيعمان نيةش راثؤرتةكةتانش اةطةر ايكتيوا دةكةن بة راثؤرتي هاوبةش م
 .بةآلم لَيذنةكة نةك خؤت بة تةنياش لَيذنةى دارايي كةرةمكةن راثؤرتتان خبوَيننةوة

 :سليم بةر َيز خورشيد امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةربارةى  00/4/0212لة (  190ك )ااماذة بة نووسراوي بةر َيوةبةرايةتي كاروباري ثةرلةمانش ذمارة 

ثرؤذة ياساي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي هةرَيمي كوردستاني عرياقش لَيذنةى دارايي و كاروباري 
بة اامادةبووني زؤرينةي اةندامانش  12/5/0212اابووريش كؤبوونةوةى ااسايي خؤي طرَيدا لة رَيكةوتي 

 :طةيشتة اةم بر يارانةى خوارةوة دةربارةى ثرؤذة ياساي ناوبراو
 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة: دةربارةى ماددةى يةك: كةمية

 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة:دةربارةى ماددةى دووةم: دووةم
 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة: دةربارةي ماددةى سَييةم :سَييةم
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بة هؤي اةوةي : دةربارةى مةهامي وةزارةتش اةم ثَيشنيارة دةخاتة روو:دةربارةى ماددةى ضوارةم:ضوارةم
مةهامش هةندَيكيان دووبارةيةش بؤية لَيذنة ثَيشنيار دةكات كة اةم  30مةهامةكان بريتية لة  ذمارةى

 .ماددةية بطةر َيتةوة بؤ حكومةت و سةر لةنوَي ضةند بر طةيةكي سةرةكي دابر َيذرَيتش بة بَي دووبارة
 :دةربارةى ماددةى ثَينيةم:ثَينيةم

 .نيةم وةكو خؤي دةمَينَيتةوةلة ماددةى ثَي( 5و 4و 3و 0و 1)دةربارةى  -1
لة ماددةى ثَينيةم لَيذنة ثَيشنيار دةكات اةم دةستةواذةى خوارةوة لة كؤتايي ماددةكة زياد ( 6)دةربارةى-0

 (.و يتم االستوادة من املستشارين ايالي  لوزارة التيارة و البناعة) بكرَي 
و يتم ) ةوة لة كؤتايي ماددةكة زياد دةكرَي لة ماددةى ثَينيةمش اةم دةستةواذةى خوار( 1)دةربارةى  -3

 (.االستوادة من املالك ايالي لوزارة التيارة و البناعة
 .لة ماددةى ثَينيةمش وةكو خؤي دةمَينَيتةوة( 1)دةربارةي -4
 .لة ماددةى ثَينيةم وةكو خؤي دةمَينَيتةوة( 9)دةربارةى  -5
 .َينَيتةوةلة ماددةى ثَينيةم وةكو خؤي دةم( 12)دةربارةى -6

 .دةربارةى ماددةى شةشةم وةكو خؤي دةمَينَيتةوة:شةشةم
 .دةربارةى ماددةى حةوتةم وةكو خؤي دةمَينَيتةوة:حةوتةم

 دةربارةي ماددةى هةشتةم وةكو خؤي دةمَينَيتةوةش : هةشتةم 
 .دةربارةي ماددةى نؤيةم وةكو خؤي دةمَينَيتةوة:نؤيةم
 .ؤي دةمَينَيتةوةدةربارةى ماددةي دةيةم وةكو خ:دةيةم

 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة( االسباب املوجبة)هؤية ثَيويستةكاني دةرضوواندني واتا : يازدةم
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر ســوثاا بــؤ هــةمووتانش اَيســتا بطةر َينــةوة اةصــَلي مةشــروعةكةش مــاددةى يــةك خبوَيننــةوة بــؤ اــةوةى  

 .موناقةشةي لةسةر بكةين
 :ز عوني كمال سعيد بةزازبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة االوىل
و يعمل به م   اأريخ نشار  يف اجلريادة    ( 0229قانون وزارة التجارة و الصناعة لسنة )يسمى هتا القانون ب

 .الروية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كوردين تكاية
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 :امحد بةر َيز اةظ  عمر

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
 :ماددةى يةكةم

لة رؤذى باَلوكردنـةوةى لـة   ( 0229ياساى وةزارةتث بازرطانث و ثيشةسازى ساىل )اةم ياساية ثَيث دةطوترَى 
 .رؤذنامةى فةرمث كارى ثَث دةكرَى

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى هاوبةش رةايتانض
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيمــة بــة حةقيقــةت دوو موالحــةزةمان هةيــةش موالحــةزةى يةكــةم اةوةيــة كــة اَيمــة لةطــةَل ايلغــا كردنــي  ا

ماددةى يـةك ش ضـونكة عادةتـةن عينـواني قـانون لةسـةرةوة دَيـتش بـة نيسـبةت عينـواني قانونةكـةش كـة             
ــت ــتان  : دةَلَيي ــيم كوردس ــارة القل ــناعة و التي ــانون وزارة الب ــيَ -ق ــةي ث ــراقش فيدراليةك ــةو   الع ــة ا ــاوَيش اَيم ن

دووموالحةزةيةمان هةيـة بـة نيسـبةت عينـواني قانونةكـة و بـة نيسـبةت مـاددة يـةك داواي ايلغـا كردنـي            
 .دةكةين و زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى دارايي رةايتانض
 :سليم بةر َيز خورشيد امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةكؤ خؤي مبَينَيتةوةش زؤر سوثاادةربارةى يةكةمش رةاي لَيذنة و

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير رةايتان لةسةريض
 :وةزيري بازرطاني و ثيشةسازي/بةر َيز سنان امحد ضةلةبي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو تةقريرةى موشتةرك نووسراية لةسةري موتةفيق ش هيض موشكيلةمان لةسـةري نيـةش بـةو شـَيوةى كـة      

 .سراوة حةز دةكةين مبَينَيتنوو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زؤر سوثااش بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش لَيذنةى هاوبةش ثَيشنيار دةكات كة اةو ماددةيـة ايلغـا بكرَيـتش    
وةكــو عينوانةكــةي لــَي بَيــتش اةطــةر اةتانــةوَى موداخةلــة بكــةن يــان بيخةينــة دةنطدانــةوةضش كــَي اةيــةوَى  

اتضش  دوو كةاش اةمة عينوانةش عينوان موناقةشـةي نـاوَيش وةزيـر موافيقـة و لَيذنـةى دارايـي       موداخةلة بك
موافيقة و لَيذنةي هاوبةش موافيقةش اَيستا دةيةينة دةنطدانش كَي لةطةَل رةاي هةر سَي لَيذنةكةية و رةاي 

يةض بة كؤي دةنط ثةسند كراش وةزيرة دةسا بةرز بكاتةوةضش زؤر سوثااش وةكو عينوانةكةيةش كَي لةطةَلدا ن
 .بؤ ماددةي دووش  اَيستا ماددةى دوو دةبَيتة ماددةى يةك

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيستا ذمارةى ماددةكان دةطؤردرَيش من ثـَيم باشـة هـةر بـة تةسةلسـولي خـؤي دةخوَينينـةوةش دوايـي ضـاكي          

 .دةكةينةوة
 :ل سعيد بةزازبةر َيز عوني كما

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثانية

 :يكون للكلمات و العبارات التالية ايثما وردت يف هتا القانون، املعان  املخصصة هلا
 .العراق-اقليم كوردستان: االقليم 
 .وزارة التجارة والصناعة يف االقليم: الوزارة 

 .وزير التجارة والصناعة يف االقليم: الوزير
 .اجمللس االستشاري للوزارة:جمللسا

 :امحد بةر َيز اةظ  عمر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةى دووةم

 :اةم وشةو زاراوانةى خوارةوة لة كوَى هاتنب لةم ياسايةدا ماناكانث تايبةتث بةرامبةريانة
 عَيراق -هةرَيمث كوردستانث: هةرَيم

 ةرَيمداوةزارةتث بازرطانث وثيشةسازيث لة ه: وةزارةت
 و ثيشةسازيث لةهةرَيمدا وةزيرى بازرطانث: وةزير

 اةجنومةنث راوَيذكاريث وةزارةت: اةجنومةن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى هاوبةش رةايتانض
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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حات و التعاابري اال ياة املعاان  املبيناة     يقصاد باملصاطل  : ايعادةى صياوةى موقةدميةكـةى بكـرَي بـةو شـَيوةية    
 .ش تةنها اةو موالحةزةيةمان هةية وش زؤر سوثااازا ها الغراض هتا القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى دارايي رةايتانض
 :سليم بةر َيز خورشيد امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنةى ياسايي اَيمة هيض تَيبينيمان لةسةري نيةش هاورةا  لةطةَل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير رةايتض
 :وةزيري بازرطاني و ثيشةسازي/بةر َيز سنان امحد ضةلةبي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة لةطةَل تةقريرة موشتةرةكةكةينةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةسةر ماددةى دوو كة اةبَيتـة مـاددةى يـةك موناقةشـة بكـاتض      بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش كَي اةيةوَيت 
كةسـي تـر    .ش عبدالسـالم بـرواري  عثماان ضوار رَيزدار قسةيان هةيةش بـةفرين حسـ ش شـوان امحـدش سـيوةيل      

 .هةيةضش باشة نيةش بةفرين خانش فةرموو
 :بةر َيز بةفرين حس  خليوة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــاددةي دووةم  ــة م ــةبارةت ب ــاني و      س ــي بازرط ــة وةزارةت ــتش وات ــدا البربَي ــتةواذةي لةهةرَيم ــة دةس ــة ك ر ام واي

ــازي ــت ( )ثيشةسـ ــدا البربَيـ ــتةواذةي (لةهةرَيمـ ــت )دةسـ ــذكارين البربَيـ ــةنها ( ر اوَيـ ــةني وةزارةت )تـ اةجنومـ
 .سوثاا(مبَينَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار سيوةيل خانش فةرموو

 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش بةفرين خانش قسةكاني مين كرد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا ر َيزدار شيان امحدش فةرموو
 :بةر َيز شيان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ثَيم سةيرةش وةخا  من موداخةلةكةم بةحةقيقةت لةسةر ناوةكة بووش ناوي وةزارةت كةبةو شَيوةية هاتووة
خؤي كةوةزارةتي بازرطاني دروست كرا ايستيحداا بووش وةزارةتي صـناعةمان هـةبووةش لةهـةموو عالةمـدا     

وةزارةتي جتارةو صناعة نيـةش صـناعة اةساسـةش اـةم     ( وةزارةتي ثيشةسازي و بازرطانية)من زؤر ياسام ديوة 
ة بــووش لَيــرةدا مــن دةبيــنم ديســان وةزارةتــي تييارةيــة موديريــةتَيكي عامــة بــوو ســةر بــة وةزارةتــي صــناع

ش ضونكة تييـارة  ( وةزارةتي ثيشةسازي و بازرطاني)بازرطاني كةوتؤتة ثَيشةوةش بؤية ثَيم باشة واي لَي بَيتش 
 .ايستيسنايةو صناعةش اةصَلةش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش كاك عبدالسالمش فةرموو 
 :ديقص مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسا من يةك ثَيشنيارم هةيةش حةز دةكةم اةمة لةدوايـدا بـريي لـَي بكةينـةوةش لةهـةر وةزارةتَيـك ثـَيم        
خؤشة اةجنومةني وةزارةت هةبَيتش ضونكة اةوة ثرةنسيثي ايدارةيةو ر استة بةشداري كردني اةوانةش بؤية 

ــتةواذ    ــونكة لةدةس ــةمش ض ــة دةك ــتا قس ــي       اَيس ــ  باس ــة دَي ــةري ك ــةكرد لةس ــان ن ــة ايتيواقم ــةو كات ةكةدا ا
ــدي       ــة تةاي ــتش بؤي ــةني وةزارةت بَي ــةم اةجنوم ــةز دةك ــن ح ــةبَيت م ــةآل ان ه ــةينش دةس اةجنومةنةكــة دةك
ايقرتاحةكةي بةفرين خان دةكةمش اةجنومةني وةزارةت بَيتش كـة هاتينـة اـةو ماددةيـةش بـةدوورو درَيـذي       

 .ن بَيتش ر اوَيذكاري نةبَيتش سوثااباسي دةكةين بؤضي اةجنومة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثااش ليذنةي ياسايي تكايةش ر ةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةآلم مبَينَيتةوة لة ماددةي يةكةمش اةوة ااساييةش ب( االقليم)بةنيسبةت هةرَيم اَيمة ثَيمان باشة دةستةواذةي 
( مةجلسـي ايستيشـاري  )خـؤي ر اسـتة لةياسـاكةداش اةطـةر تـةدقيق بكـةي       ( مةجلسي ايستشـاري )بةنيسبةت 

يـةكيار نــاوي هــاتووةش تــةعريوين عادةتــةن بــؤ اــةو دةســتةواذانة دَيــتش كــة اةطــةر هــاتو لــةناو قانونةكــة  
اساكة هةيةو تةشكيالتيشي دووبارة بوويةوةش بؤية اةطةر لة تةعاريو البضَيت موشكيلة نيةش ضونكة لةناو ي

هةيةش بةنيسبةت ناوةكةشش اةطةر تةماشاي تةشكيلي كابينةي يةكةم بكةينش دةبين  لة كابينـةي شةشـةم   
واتـة لـةوَي بـةو    ( قانون وزارة التيارة والبناعة القليم كوردستان)لة تةعديلي هةشتةمدا بةو شَيوة هاتووةش

ة اَيمة ثَيمان واية كة لةجَيطاي خؤي هاتووةش جةنابي وةزيرين شَيوةية هاتووةش ياساكةش اَيستا بةو شَيوةي
وةخا خؤي بزةبت اةم كؤبوونةوة هاوبةشةي نَيوامنـاني ثةسـةند كـردش دوا ر ةاـين ر ةاـي اَيـوةي بـةر َيزو        

 .اةنداماني ثةرلةمانةش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .موداخةالنةوةش فةرموون ارةي اةمليذنةي ثيشةسازي وزة ر ةاي اَيوة ضيةضش لةب
 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة هاور اينش لةطةَل ليذنةي ياساييش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمةش هيض تَيبينيةكمان نيةش سوثاا

 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .جةنابي وةزير
 (:وةزيري بازرطاني وثيشةسازيي)بةر َيز سينان امحد ضليب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمةش هاور اي ليذنةي هاوبةش ش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ذنةي ياسايي بةنيسبةت ناوةكة كة بةو شَيوة هاتووةش اةوة هيض فةرق ناكات كة لةثاش بَيت يان لة ثَينش لي
 .اَيوة اةو موقتةرةحةتان ثَي ضؤنةض

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة ثشتطريي لةو ر ةاية دةكـةينش لةبـةر اـةوةي    ( مةجلسي ايستيشارة) بةنيسبةت ايلغا كردني تةعريوي 

ة نةكراوةتـةوةش تـةعاريو عادةتـةن بـؤ     هةروةكو ايشـارةم ثَيـداش اـةو دةسـتةواذةية لـةناو ياسـاكةدا دووبـار       
دووبارة بوونةوة دَيتش يةكيار ناوي هاتووةش بؤية كةهاتينة سةر مةجلسي ايستيشاري ايمكـان هةيـة لـةوَي    

 .قسةي لةسةر بكةينش اَيستا بؤ البردني اةوة ثَيويسا بةدةنطدان هةيةش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نيارةي كة مةجلسي ايستيشاري البربَيـتش ليذنـةي هاوبـةش و دارايـي مـوافقنش كَيـي       بةر َيزان اَيستا اةو ثَيش
لةطةَلداية بادةسا بَلند بكات تكايةضش فةرموون كَيي لةطةَلدا نيـةضش بـةكؤي دةنـط وةرطـرياش اَيسـتا ماددةكـة       

 .هةمووي بةو شَيوةي كةهاتووة دةيةينة دةنطةوةش با ااخر صياوة خبوَيننةوةش فةرموو
 :َيز عوني كمال سعيد بةزازبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة االوىل
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 .يقصد باملصطلحات و التعابري اآل ية املعان  املبينة ازائها الغراض هتا القانون
 .العراق -اقليم كوردستان : االقليم -:اواًل

 .وزارة التجارة والصناعة يف االقليم: الوزارة -:ثانيًا
 .وزير التجارة والصناعة يف االقليم: الوزير -:ثالثًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كوردييةكةشي تكاية
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي دووةم لة ياساكة كة دةبَيت بة ماددةي يةكةم

 :ماددةي يةكةم
 :تايبةتي بةرامبةريانةاةو وشةو زاراوانةي خوارةوة لةكوَي هاتنب لةم ياسايةدا ماناكاني 

 .عَيراق -هةرَيمي كوردستان : هةرَيم
 .وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازيي لةهةرَيمدا: وةزارةت

 .وةزيري بازرطاني و ثيشةسازيي لةهةرَيمدا: وةزير
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـةضش     بةر َيزان اَيستا دةيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسا بَلند بكات تكايةضش 
 .بةكؤي دةنط وةرطريا بؤ ماددةي سَييةم لة ثر ؤذةكة كة دةبَيت بةماددةي دووةمش فةرموون

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثالثة يف املشرو 

 :اهلدف م  القانون
نمياة التجاارة الداخلياة واخلارجياة والنشااط الصاناع ،       يهدف القاانون اىل  نيايم و طاوير العمال يف  اال       

و عزيز هت  االعمال  ا يتفق وسياسة االاالح االقتصادي يف االقليم، وكتلك  نمياة القطاا  الصاناع  العاام،     
واملختلط واخلااص يف  اال الصاناعات التحويلياة والرتكيبياة واملعرفياة واليدوياة  اا يعمال علاى االساتغالل            

رد والقدرات واالمكانيات و نيايم العمال علاى االكتفاا  الاتا   وحتقيقهاا وفاق  وجهاات التنمياة          االمثل للموا
والتوازن االقتصادي واستيعاب النمو االجتماع  يف االقليم وكتلك  نيايم العمال علاى االنفتااح حناو االساواق       

ر التكنلوج  واالستفادة منها مع االقليمية والعاملية و عميق العالقات جلتب االستثمارات اخلااة ملواكبة التطو
 .دول العات املتقدمة

 :بةر َيز اةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :ماددةي سَييةم
 :اامانج لة ياساكة

ااماجني ياساكة ر َيكخسـنت و ثةرةثَيـداني كـارة لـة بـواري طةشـةكردني بازرطـاني نـاوخؤو دةرةوة و ضـاالكي          
رانـةي كـةر َيك بكـةونش لةطـةَل سياسـةتي ضاكسـازيي اـابووري لةهةرَيمـداش         ثيشةسازيي وثتـةوكردني اـةو كا  

هــةروةها طةشــة ثَيكردنــي كــةرتي طشــا ثيشةســايي تَيكــةآلو وتايبــةت لــةبواري ثيشةســازيي طــوازراوةيي و  
ــات و          ــرتي داه ــةكارهَينانَيكي باش ــةثَيناوي ب ــات ل ــة كاربك ــةجؤرَيك ك ــاش ب ــةعريوي و دةس ــةيي و م ثَيكهات

و ر َيكخستين كار لةسةر بنةماي ايكتيواي زاتي و بةديهَيناني بةثَيي ااراستةكاني طةشة سةندن  توانستةكان
و هاوسةنطي اـابووري كـة طةشـةكردني كؤمةآليـةتي لةهةرَيمـدا بطرَيتـة خـؤش هـةروةها ر َيكخسـتين كـار بـؤ            

ان بـــؤ ر اكَيشـــاني كردنـــةوةي بـــةرةو ر ووي بازار ةكـــاني هـــةرَيم و جيهـــان و قووَلكردنـــةوةي ثةيوةندييـــةك 
وةبةرهَينــة تايبةتيــةكان تــاكوش لةطــةَل ثةرةســةندني تــةكنؤلؤذيي بــر وات و ســووديان لــَي وةرطــرَيش لةطــةَل   

 .دةوَلةتة ثَيشكةوتووةكاني جيهاندا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش ر ةايتان لةسةر اةو ماددةية
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
دواي اةوةي اَيمة وةكـو ليذنـةي هاوبـةشش لةطـةَل جـةنابي وةزيـر دانيشـت ش هاتينـة اـةو قةناعةتـةي كـة            

 :ايعادةي صياوةي اةم فةقةرةية بكرَيتةوة بةم شَيوةية
 هدف الوزارة اىل رسم السياسات التجارية و الصناعية العاماة لتحقياق التنمياة االقتصاادية و االجتماعياة يف      )
قليم و  عمل على  نفيتها باالضافة اىل  نفيات ماا يادخل ايااا يف اختصاااا ها  قتااى اى  شاريع آخار         اال

اةسبابةكةشي اةوة بوو بةر اساش بةنيسبةت اةو اةهدافةي كة لةماددةي سَييةم هـاتووةش  (. نافت يف االقليم 
ش هـةم سياسـةتي خـارجي تييـاري     ايختيباصةكان خورد كراوةتةوةش اَيمة و ان لة ايتارَيكي عامي دابنَي 

بطرَيتةوة هةم صناعينش بؤية ايعادةي صياوةمان بةم شَيوةية كـردةوةش دوا ر ةاـين ر ةاـي اَيـوةي بـةر َيزو      
 .اةنداماني ثةرلةمانةش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي تكاية ر ةايتان
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
 .اَيمة هاور اينش لةطةَل ليذنةي ياسايي و هيض تَيبينيةكمان نية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزيرش فةرموو
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 :بةر َيز حيل سلَيمان حيدةر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمةش هيض تَيبينيةكمان نيةش سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــداماني ثةرلــةمان كــ  ــاوي     بــةر َيزان اةن ــات ن ــت بــةرز بك ــات دةس ــةم ماددةيــة بك ــةر ا َي دةيــةوَيت قســة لةس
بةشري خةليلش حسن حممدش تارا اةسعةديش شوان كريمش شيان امحدش عمر هةوراميش عبـداهلل مـةال   )دةنووسم

 .ش دكتؤر بةشري فةرموو(نوري
 :بشري خليل تؤفيق. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةف لةهـةر مةشـروعَيك و قانونَيـك شـتَيكي طرنطـةش اةهـداَ وةزارةتـي جتـارةو         لةبةر اةوةي اامـانج و هـةد  

صناعةش دةبَي زؤر طرنط بَيتش لةبةر اةوةي دوو وةزارةتي طرنطنش كةوا عيالقةتيان بة ذَيرخاني اابووري 
ة و ذَيرخاني بازرطاني و ثيشةسـازيي لةوآلتةكةمانـدا هةيـةش بـؤ بةرزكردنـةوةي ااسـا بـذَيوي خـةَلكش بؤيـ         

ثَيوستة طرنطي زؤر بةمـة بـدرَيتش اةمـة لَيـرةدا باشـة بينيمـان كـة لـةو ياسـايةدا ااماجنـةكان لةطـةَل كـارو             
كردةوةكان جيابوونةتةوةش يةعين هةدةف لةطةَل مةهامةكان جيابووةتةوةش اةوة شتَيكي باشـةش بـةآلم حـةتا    

ورت كراوةتةوةش بةآلم من ثـَيم باشـة   اةوةي لة ايقرتاحةكةي ليذنةي هاوبةشدا هاتووةش شتَيكي باشة كةوا ك
لةشَيوةي نوقات بنووسرَيتش تاشتةكة ديارتر و واز، تر دةبَيتش جا اةطـةر بَيـت و تةماشـاي خـودي ياسـاكة      

 نمية القطا  )بكةينش بةعزَيك شت دةبين  كةوا الي اَيمة وةريبةش بؤ منوونة لةيةكَيك لةخاَلةكاندا دةَلَيت
اايا قتاعي موختةَلةت ماوة يان هةر عام و خاصةكةيةش اةطةر نةماوة بؤ ( اخلاصالصناع  العام، واملختلط و

مةعريوييةكـة حـةتا لـة    (  يف  ال الصناعات التحويلية والرتكيبية واملعرفياة )لَيرة ناوي هاتووةش خاَلَيكي تر
يـةعين   تةرجومةي كورديةكةشدا تةاكيدي لةسةر كراوةتةوة بة مةعريويش من نازا  صـناعاتي مـةعريوي  

ضيضش من ثَيم وايـة شـتةكة لَيـرة صـناعاتي حرةفيـةش واتـة اةوانـةي كـة بةدةسـت اـين دةكـةنش بـةا بـة              
مةعريوي هاتووةش من نةمزانيوة كة صناعاتي مةعريوي هةيـة يـان نـاضش لةثاشـان اَيمـة لـة ثر ؤذةيـةكي تـر         

يش تةبعـةن اَيمـةش نـاتوان     ش كـة دةكاتـة اـةو ثـةر ي ميسـاليةت و ضـاك      (االستغالل امثال )بامسان لةوة كردش 
مواردةكاني خؤمان بةو شَيوة بَيتش لةبةر وةزعـي سياسـي و ايقتيبـادي ايقلـيم موسـاعيد نيـة بـؤ اـةوةي         

ثـَيم  (االفاال )ايمكانياتي خؤمان بةشَيوةيةكي اةمسةل بةكار بهَين ش جا بؤيـة لـةباتي اةمسـةل بنووسـ      
دةكرَيـت بـاا بكرَيـتش لـة ااماجنـةكانين اةطـةر اامـاذة         باش بوو لة ااماجنةكان وةلةو اةمة لة مةهامةكان

بكرَيــت بــة تةشــييعي بةرهــةمي نــاوخؤيي اــةوة شــتَيكي بــاش دةبَيــتش جَيطايــةكي بــؤ بدؤزرَيتــةوة كــة لــة 
شوَينَيك باا بكرَيتش باا لة مةساايلي زمانةواني و وةَلةتة زمانةوانيةكان ناكةمش لةبةر اةوةي زؤر زؤرةش 

 .بامسان كردش ايستيوادةي نةماش زؤر سوثاا بةر اسا اةوةندةش
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابتش ر َيزدار حسن حممدش فةرموو
 
 

 :حسن حممد سورة. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــَييةم هــاتووة  ــاددةي س ــة م يهاادف القااانون اىل  نياايم و طااوير العماال يف  ااال  نميااة التجااارة الداخليااة     )ل
اةطةر سةيري مةهامةكانين بكةين لة ماددةي دووةمش هةر بة هةمان شَيوة هـاتووةش بؤيـة مـن    ( خلارجيةوا

ثَيم وايةش وةختَيك اامانج ورد دةكرَيتةوةش لة خـودي اامـانج دةردةضـَيت دةبَيـت بـة اةهـدافش ثَيشـم وايـة         
عيدةش ر َيكخـراوةش تةبعـةن   لةوةتةي مرؤظايةتي هةبووةش تييارةت و ثيشةسازي هةر هةبووةش تةبعةن بة قا

بةبَي بووني وةزارةت اةم قاعيدةيـة هـةبووةش بؤيـة هـةدةف لةدروسـت بـووني وةزارةت و ثةيـدابووني اـةم         
 نيايم و نمياة   :)ر َيكخستنة بؤ كؤمةَلَيك اةهداف هاتووةش كة لةالي من بة سَي خاَل ر َيكم خسـتووةش يةكـةم  

 اوفري ااتياجاات االقلايم    :)ش سـَييةم (نشاطات التجارة والصناعةدعم :)ش دووة(القطا  التجاري والصناع  العام
ش يةعين لةو حاَلةتةدا بةم سَي اةهدافة كة بةخاَل تةنزميمان كردووة بةو شَيوة (واملواطنر م  السلع واملواد

ةكة دَيتش خؤمشان ر زطار دةكةين لةوةي كة اةم ااماجنة ورد بكةينةوةو بيكةينة مةهامش زياتر لَيرةدا ااماجن
 .بة مةهام هاتووةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار تارا اةسعةديش فةرموو
 :بةر َيز تارا حتس  ياس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يهادف القاانون اىل  نيايم و طاوير و نمياة      )قسةكاني منين هـةر لةاليـةني زمانةوانيةكةيـةتي كـة دةَلَيـت     

يهادف القاانون اىل  نيايم و طاوير      اخلارجية والنشاط الصناع  العاام، واملخاتلط واخلااص   التجارة الداخلية و
العمل يف  ال  نمية التجارة الداخلية واخلارجية والنشاط الصناع ،  ا يتفاق وسياساة االااالح االقتصاادي     

لةدوايدا ( االكتفا  التا   يف االقليم  ا يام  على االستغالل االفال للموارد والقدرات واالمكانيات واواًل اىل
ــي ــدي     (التطااور التكنلااوج  ) باس ــة تةوحي ــراوةش وا باش ــةني ك ــةلؤذي وتةق ــي تةكن ــَييارش باس ــاتش دووش س دةك

موستةَلة، بكةين لةناو هةر قانونَيك كة دةردةضَيتش هةر بووترَيت تةكنةلؤذي يان اليةني تةقـةني زيـاترش   
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زدار شوان كةريمش فةرمووسوثااش ر َي
 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي لة ثَيشنياري هةردوو ليذنة دةكةمش كة دار شتنَيكي تازةيان بـؤ اـةو ماددةيـة داناوةتـةوةش يـةك      

اماة لتحقياق التنمياة     هادف الاوزارة اىل رسام السياساات التجارياة و الصاناعية الع      )تَيبينيم هةيةش كة دةَلَيـت 
من ثَيم واية لَيرةدا اييتيماعيةكة زيادةش ضونكة اةوة ااماجني بةشي هةرةزؤري ( االقتصادية و االجتماعية

وةزارةتةكاني حكومةتةكانة بة حكومةتي هةرَيميشةوةش لَيرةدا ثَيشنيار دةكةم اةو اييتماعية يان البربَيـت  
 .ش زؤر سوثاا(نمية االقتصادية والتجارية يف االقليمالت)يانش اةطةر دةمشَينَيتةوة بكرَيت بة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااش ر َيزدار شيان امحدش فةرمووسوث
 :بةر َيز شيان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةي ثَيويسـتة مبَينَيـتش كـة لـة صـيغ     ( اهلادف ما  القاانون   )بةو شَيوةي كة ماددةكة ناونيشاني هةبووة: يةكةم

دةكاتش من ثَيم واية ( القطا  العام واملختلط)باسي : موقتةرة، اليان بردووة من ثَيم باشة مبَينَيتةوةش دووةم
موختةَلة ان نيةضش من اةوة وةك ثرسيار دةكةم نازا  هةية يان ناضش اةو صيغةي كة موقتةرة، كراوة كـة  

 هدف الوزارة اىل رسم السياسات التجارية و )ةش دا هاتوو 4سةيري دةكةين زؤر كورت و ثوختةش كة لةماددةي 
و طاوير  )اـةو اييتيماعيـة البضـَيتش ببَيـت بـة      ( الصناعية العامة لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية

ــاتر       ( اجملتمااع ــةكاني زي ــةعين جانب ــةوةش ي ــةوانبَيك دةطرَيت ــةموو ج ــراوانرتةش ه ــةكي زؤر ف ــة بةرنامةي اةم
 .هةمووي دةطرَيتةوةش زؤر سوثاا( تماعيسةقاَش ايي) دةطرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار عومةر هةوراميش فةرموو
 :بةر َيز عمر صديق حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من قسةكا  تايبةتة بةو ثَيشنيارةي كة ليذنةي هاوبةش كردوويةتيش بـةر ةاي مـن اـةوةي كـة بـةر َيزان لـة       

ــَي  لــة اةهــداف و مةهامــدا خــؤي دةطرَيتــةوةش يــةعين   ليذنــةي هاوبــة ش خســتوويانةتة ر ووش اــةتوان  بَل
(  هادف الاوزارة اىل رسام السياساات التجارياة و الصاناعية      )هةدةفةكة ر وون نيةضش بؤضش لةبةر اـةوةي دةَلَيـت   

ي وةزارةتــي يــةعين هــةدةَ كؤتــايي وةزارةتــي تييــارةو صــناعةش ر ةمســي سياســةتةكة نيــةضش هــةدةَ كؤتــاي  
تييارةو صناعةش اةبَيت لةكؤتاييدا ثةرةثَيداني كةرتي ثيشةسـازي و بازرطـاني بَيـتش بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم       

لـة كؤتاييةكةشـدا بةهـةمان    (  هادف الاوزارة اىل رسام السياساات التجارياة و الصاناعية      )اةو ر ستةية البضَيت 
افة اىل  نفيات ماا يادخل ايااا يف اختصاااا ها      و  عمال علاى  نفياتها باالضا    ) ر سـتةيةكي تـر هـاتووةش    شَيوة

ــةتي هــةرَيمي      ، ( قتاااى اى  شااريع آخاار نافاات يف االقلاايم      ــةكاني حكوم ــةناو وةزارةت ــك ل ــةر وةزارةتَي ه
كوردســتانش ثابةنــدةو ثَيويستيشــة لةســةري اــةو ياســايانة جَيبــةجَي بكــاتش كــة ثةيوةنديــدارة بــةكاروباري   
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تةية لَيرةدا بَيتش وة اةمة لـة هـةدةَ وةزارةت نيـةش ثَيشـنيار دةكـةمش      خؤيةوةش بؤية ثَيويست ناكات اةم ر س
وةزارةت كار دةكات لةثَيناو ثةرةثَيدان و طةشةثَيداني باري )كة هةدةَ وةزارةت بةم شَيوةية ر َيك خبرَيتةوة

ثيشةسـازي  بازرطاني و كةرتي ثيشةسازي هةرَيمش وة زياد كردني قةبارةي وةبةرهَينان لـةبواري بازرطـاني و   
 .ش سوثاا(بةجؤرَيك لةخزمةتي ثةرةثَيداني كؤمةآليةتي و دةستةبةر كردني هةلي كاري زياتر بَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثااش بةر َيزان ليذنةي هاوبةش هةموو اةندامةكان ايمزايان كـردووةش لةطشـت فراكسيؤنةكانيشـنش تـةنها     
ةمان شَيوةش اينيا موناقةشـةي ماددةكـةش دةكرَيتـةوة جـارَيكي     دوو بةر َيز اييازة بوونش لةهي داراين بةه

ترش  بؤية خةلةلَيك ثةيدا دةبَيت لَيرةداش مادام ليذنةي هاوبةش ر ةاي هةيةش تةمسيلي هةموو دةكـاتش بؤيـة   
اةطةر رِةاَيكي موخاليوتان لةطةَل ر اثؤرتةكةدا نيةش اةوة ثشتطريي لَي دةكةن و دةردةضـَيتش بـةا دةضـينة    

بابةتَيكي تر كة دةبواية لة ليذنةكة موناقةشةي لةسةر بكةنش دةبواية لـةوَي قسـةي لةسـةر بكرايـة كـة       ناو
ضي البضَيت و ضي بؤ زياد بكرَيتش لةطةَل ر َيزم بؤ هةمووتانش بؤية اَيستا داوا لـة ليذنـةي هاوبـةش دةكـةم     

 .ةرموونكة جوابي اةو تَيبينيانة بداتةوة كة اةنداماني بةر َيز هةيانبووش ف
 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو تَيبينيانةي كة هاوكارا  اةنداماني ثةرلةمان باسيان كردش يةكَيكيان نةماني قتاعي موختةَلةتش ر استة 
مومكينة و لةبةرضاو نيـة لـةو سـَي ثارَيزطايـةي هـةرَيمش بـةآلم هةنـدَي مونشـةاات هةيـة تـا اَيسـتا قتـاعي             

ةَلـةت هةيـةش مةعمـةلي ضـثس و كاشــي اـةوةي خـازر تـا اَيســتا قتـاعي موختةَلةتـةش مـن مــةعلوماتي           موخت
شةخبي خؤم هةيةش اةطةر مبَينَيت زةرةري نيةضش بةا اةترسم نةمَينَيت و سبةييَن كَيشةمان بؤ دروسـت  

وحي حكومـةتي   ـوحي وةزارةتـي صـناعة وابـزا   ـ     (استغالل االفال) بكرَيت بة( استغالل االمثل)بكاتضش
اـةوة ر ةاـي اَيمةيـةش تةبعـةن ر اثـؤرتي      ( االفاال ) زيـاتر بةدةسـت دةهَينَيـت تـا    ( االمثال )هةرَيمةش بةر اي من

ليذنةي هاوبةش بة تةنسيق لةبةيين ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثيشةسازيي و وزةو سةرضاوة سروشـتيةكان  
لتحقياق التنمياة   )دامانر شـتووةش اـةوةي تـر     جةنابي وةزيـر و ر اوَيـذكارةكاني بـووةش لةسـةر اـةو اةساسـة      + 

بةقةناعةتي من هةر تةمنيةيةكي ايقتيبادي تةمنيةيةكي اييتيماعي ( االقتصادية و االجتماعية يف االقليم
بةدوادا دَيتش تةمنيةي كؤمةَلي بةدوادا دَيت اةمـةش لةسـةر اـةو اةساسـة هـاتووةش اةطـةر مبَينَيـت زةرةري        

ي ايقتيبادي بة بَي تةمنيةي اييتماعيش تةحبيل حاصلة لةطـةَلي بؤيـة مبـَييَن    نيةش ضونكة ناكرَي تةمنية
كـاك   (. هادف الاوزارة اىل رسام السياساات التجارياة و الصاناعية      )باشرتةش ضونكة اـةوة نةتييةيـةتيش اـةوةي    

ؤي اـةوةش نـةمَينَيتش كةواتـة اةهـداَ وةزارةت خـ     ( تعمل علث سياستها)عومةر باسي كردش كة نةمَينَيت و 
لةو دوو خاَلةدا دةبينَيتةوةش اةطةر اةوانة هـةردووكيان هـةَلبطريَين تةقريبـةن شـتَيكي واي تَيـدا نامَينَيـتش       

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 320 

 .سوثااش ليذنةي دارايي ر ةايتان
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هيض تَيبينيةكمان لةسةر اةم خاَلة نيةضش سوثاا اَيمة هاور اين لةطةَل ليذنةي هاوبةش و
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكايةضش ر ةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ان يةكَيك لةو بةر َيزانةي كة قسةيان كرد وتي ايمكان هةية اةو خاآلنة بةنوقات بَيتـة خـوارَيش بـةَلَي ايمكـ    

هةيةش بةآلم اَيمة دامانر شتووة ض بـة نوقـات بَيـتش ض بـة نوقـات نـةبَيش هةدةفةكـة مةعلومـةش اةمـة يةكـةم           
يــةكَيك لــة بــةر َيزان ايشــارةتي بــةوةدا كــة اةهــداف و مــةهام تَيكــةَل بــووةش نــةخَيرش اَيســتا لَيــرةدا   : دووةم

كراوةتـةوةو ايشيشـي لةسـةر كـراوةش      اةهداف بةجيايةش مةهامةكة لة ماددةي دواي اـةو دَيـتش كةواتـة جيـا    
بؤية موقتةرةحي اَيمة وةكـو ليذنـةي هاوبـةش بـةو شـَيوةية كـة لـةماددةي سـَييةم نووسـراوةش بؤيـةدا داوا           

 .لةبةر َيزتان دةكةم بةو شَيوةي كةهاتووةش بدرَيتة دةنطدانش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اش بـةر َيزان اَيسـتا موقتـةرةحي ليذنـةي هاوبـةش كـة       جةنابي وةزير تؤش موالحـةزةت نيـةضش باشـة سـوثا    
 .ليذنةي داراين تةايدي كردش اَيستا بة ااخر صياوة بيخوَيننةوة تا بيخةينة دةنطدانةوةش فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية
ية العاماة لتحقياق التنمياة االقتصاادية و االجتماعياة يف       هدف الوزارة اىل رسم السياسات التجارية و الصناع)

االقليم و  عمل على  نفيتها باالضافة اىل  نفيت ما يدخل يف اختصااا ها  قتااى اى  شاريع آخار نافات يف     
 (.االقليم 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن بة كوردين بيخوَيننةوة
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر
اامـــاجني وةزارةت ر ةنـــط ر َيـــذكردني سياســـةتي بازرطـــاني وثيشةســـازيي طشـــا بةمةبةســـا وةديهَينـــاني  
طةشةسةندني اابووري و كؤمةآليةتي لةهةرَيمدا وكار دةكات بؤ جَيبةجَي كردنيش جطة لة جَيبةجَي كردني 
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كي ترش كـة بـةثَيي هـةر ثـر ؤذة ياسـايةكي      هةركارَيكي ترش كة دةكةوَيتة دةسةآلتي جَيبةجَيكردني هةر ايشَي
 .ش سوثاا(بةركار خرابَيتة سةر شاني

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اَيستا دةيةينة دةنطدانةوةش كَيي لةطةَلدايـة بادةسـا بَلنـد بكـات تكايـةضش فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا         
 .ثر ؤذةكة كة دةبَيت بةماددةي سَييةمنيةضش بةكؤي دةنط ثةسةند كراش اَيستا بؤ ماددةي ضوارةم لة 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 املهام الرئيسية للوزارة
 :املادة الرابعة

 : توىل الوزارة يف سبيل حتقيق أهدافها ما يل 
ري إتام كافة املعامالت حتديث و طوير أنيمة العمل يف الوزارة واملديريات التابعة هلا بهدف  بسيط و سي: أواًل

 .الت  تم مع األفراد واملؤسسات املتعاملة معها
 نييم النشاط التجاري الداخل  واخلارج  وكتلك النشاط الصناع  للقطاعات التابعة ظكومة االقلايم  : ثانيًا

 .ومراقبتها والعمل على  نميتها
لتجارياة والصاناعية و طاوير األدا  التجااري      شجيع ودعم القطا  اخلاص واملختلط للنهاوض باظركاة ا  : ثالثًا

 .والصناع  واملشاريع الصغرية واواًل للتصدير احملل  وإ ااة الفرص م  أجل ذلك
 شجيع روو  األموال االجنبية جلتب االستثمارات والرتويج هلا يف  اال األنشاطة التجارياة عناد مانح      : رابعًا

الصااناعية أو  وساايعها أو  غاايري أغراضااها اساار قااانون   اجااازات  أسيسااها وكااتلك عنااد ماانح اجااازة املشاااريع 
 .االستثمار بعد إعداد الدراسات الالزمة لتلك

تثيل االقليم ورعاية مصاظها التجارية والصناعية و نيايم عالقتهاا ماع املنيماات الدولياة والادول       : خامسًا
ير أدائهاا خلدماة التجاارة اخلارجياة     املختلفة م  خالل املكا ر والشركات التجارية يف اخلارج والعمل على  طاو 

 .والصناعية يف االقليم
 نفيات الاربامج الالزماة إلعاداد و أهيال و ادرير الكاوادر القيادياة والتخصصاية ما  خاالل الادورات             : سادسًا

 .ومراكز التدرير الداخلية واخلارجية  ا خيدم  نفيت سياسات  نمية التجارة والصناعة يف االقليم
ياة  ساجيل الشاركات الوطنياة وفارو  الشاركات االجنبياة يف االقلايم  اا يالئام  او الوضاع              طاوير آل : سابعًا

القانون  واالقتصادي للشركات القائمة واااد آليات اديثة لرسم السياسة الداخلياة لتكاون مالئماة ملتطلباات     
 .التطبيق يف االقليم

ياسة االقليم االقتصادية يف  ال التجارة الداخلية عقد اال فاقيات االقليمية والدولية الالزمة لتنفيت س: ثامنًا
 .واخلارجية و عميق العالقات مع مصادر التطوير التكنلوج  يف العات  ا ال يتعارض مع الدستور العراق 
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تثيل االقليم أمام السلطة االحتادياة عناد ابارام اال فاقياات والعقاود ذات الطاابع االقتصاادي التجااري         :  اسعًا
 .و عزيز دور االقليم وهاية مصاظها وفقًا للقانون والصناع 

متابعة نشاطات الشركات ومراقبة الوضع االقتصادي والتكييف القانون  للشركات املطالباة بالتصانيف   : عاشرًا
سوا  كان  الوطنياة أو االجنبياة و طبياق قاانون الوكااالت التجارياة و نفياتها ومسااندة و أسايس الشاركات           

 .قليماملساهمة يف اال
التنسيق مع وزارات االقليم كافة  ا خيدم  عزيز النشاط التجاري والصاناع  ودعام االقتصااد يف    : اادي عشر

 .االقليم
 وجياه النشااط التجااري والصاناع  لتفعيال االنشاطة االنتاجياة ودعام البنياة التحتياة لغارض            : ثان  عشار 

 .ئد شجيع التوجه التصديري و ا يتالئم الوضع االقتصادي السا
إعداد و نفيت الربامج الالزمة القامة املعارض واالساواق احمللياة والدولياة واملشااركة للتعارف علاى       : ثالث عشر

 .التطور الدول  واملنتجات العاملية التجارية والصناعية
 طوير سياسة املنافسة لرتسيخ آليات السوق اظار و فعيال نياام هاياة املساتهلك وهاياة املناتج        : رابع عشر

 .ل  وبنا  االجهزة والكفا ات املطلوبة لتلكاحمل
نشر سياسة  صانيع ووضاع االهاداف واملؤشارات اخلاااة بالقطاا  الصاناع  ما  خاالل خطاط           : خامس عشر

 .التنمية يف االقليم
 . نفيت املشاريع الصناعية واخلدمية املقررة يف االقليم: ساد  عشر
الصناعية ومراقبتها و وجيهها و قييم نتائج خططها  التخطيط واالشراف على أنشطة القطاعات: سابع عشر

 .كمًا ونوعًا واختاذ اخلطوات املناسبة الااد اظلول وهاية املنتوجات
إعداد اخلطط السنوية والدراسات واخلطط البعيدة املدى للمشااريع الصاناعية والتجارياة ودراساة     : ثام  عشر

التجارياة واقارتاح ادراجهاا ضام  خطاط التنمياة يف اكوماة        اجلدوى االقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية 
 .االقليم

اجااازة  أساايس املشاااريع التجاريااة والصااناعية أو  وساايعها أو  غاايري أغراضااها وموهلااا بقااانون     :  اسااع عشاار
االسااتثمار لغاارض حتساار مسااتوى النشاااطات وحتويلااها اىل نشاااطات منتجااة ومثماارة لالقلاايم بعااد الدراسااات 

 .الالزمة قانونًا
الرقابة على نوعية املنتجات الصناعية احمللياة  اا ياام  مطابقتهاا ماع املوااافات املعتمادة عاملياًا         : عشرون

 .و قديم االرشادات والتوجيهات بشأن نوعية هت  املنتجات
إعداد اخلطة إلنشا  اجملمعات الصاناعية والتجارياة ماع وجاود اخلادمات الالزماة هلاا يف اطاار         : اادى وعشرون

 .لتنمية الصناعية يف االقليمخطط ا
إعااداد الدراساات الالزمااة لتأساايس منااطق التجااارة اظاارة ومنااطق التبااادل التجاااري لاادعم    : اثناان وعشاارون 
 .االقتصاد الوطين
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 وجيه ودعم القطاعات التجارية والصناعية يف نطاق خطط التنمية وذلك م  أجال حتسار   : ثالث وعشرون
اريااة والصااناعية و طااوير العمليااات االنتاجيااة وختفاايض كلفهااا وادخااال    نوعيااة املنتوجااات واخلاادمات التج 

 .التقنيات اجلديدة فيها
اختاذ االجرا ات اخلااة حبماية البيية ودراسة مشاكل  لوثهاا بالتنسايق ماع مؤسساات هاياة      : اربع وعشرون

 .شرتكةالبيية يف االقليم واملشاركة يف اااد اظلول املناسبة وفق التعليمات واللجان امل
التنسايق ماع وزارة الزراعاة لادعم و شاجيع الفالاار ودراساة كيفياة حتويال املنتجاات اىل           : مخس وعشرون

 .اناعات حملية و و هتا اجلانر وفق التعليمات والتنسيق مع اجلهات املعنية
ة القاوى  التعاون مع اجلامعات واملعاهاد الفنياة واملراكاز واملؤسساات املتخصصاة لتطاوير و نميا       : س  وعشرون

 .العاملة والتعاون املشرتط بر اجلانبر
متابعة  نفيت الاوابط والتعليمات اخلااة بالسالمة املهنية الصاناعية والتشاغيلية يف املعامال    : سبع وعشرون

 .واحملالت التجارية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةم بكةن بة كوردين بيخوَيننةوةكة
 :بةر َيز اةظ  عمر امحد

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
 ((اةركة سةرةكييةكانث وةزارةت )) 

 :ماددةى ضوارةم كة اَيستا بوو بة ماددةي سَييةم
 :وةزارةت لة ثَيناو بةديهَينانث ااماجنةكانثش اةمانةى خوارةوة دةطرَيتة اةستؤ

سةر بة اةون بة نوَيكردنةوة و ثةرةثَيدانث سستةمةكانث كار لة وةزارةت وبةر َيوةبةرايةتيةكانث كة : يةكةم
مةبةســتث ااســانكردن و روودانــث تــةواوكاريث هــةموو اــةو مامةاَلنــةى كــة لةطــةَل كةســةكان و دةزطاكــانث    

 .مامَلةتث لةطةَلدا دةكةن
رَيكخستنث ضاالكث بازرطانث ناوخؤ و دةرةوةش هةروةها ضاالكث ثيشةسازيث بـؤ كةرتـةكانث كـة سـةر     : دووةم

 .دنيان و كاركردن لة ثَيناوي طةشةثَيكردنيانبة حكومةتث هةرَيمن و ضاودَيرى كر
ــَييةم ــانث و     : س ــتنث بزووتنــةوةى بازرط ــؤ ثَيشخس ــةاَلو ب ــث كــةرتث تايبــةت و تَيك ــتطريى كردن ــدان و ثش هان

ثيشةسازيث و ثةرةثَيدانث كارى بازرطانث و ثيشةسازيث و ثر ؤذة بضووكةكان بؤ طةيشنت بـة هـةناردةكردنث   
 .لة ثَيناويدا ناوخؤيث و خوَلقاندنث دةرفةت

هاندانث سةرمايةى بيانث بؤ راكَيشانث وةبةرهَينان و برةو ثَيدانث لة بوارى ضاالكية بازرطانيـةكان  : ضوارةم
لة كاتث ثَيدانث مؤَلةتث دامةزراندنيان هةروةها لةكاتث مؤلةت ثَيدانث ثـرؤذة ثيشةسـازييةكان يـان فـراوان     

ــة ثَيــ    ــتةكانيان ب ــؤر ينث مةبةس ــاخود ط ــان ي ــةوةى   كردني ــادةكردنث لَيكؤَلين ــةرهَينان دواى اام ــاى وةب ث ياس
 .ثَيويست بؤى 
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نوَينةرايــةتث كردنــث هــةرَيم و ضــاودَيرى كردنــث بةرذةندييــة بازرطــانث و ثيشةســازييةكان و        : ثَينضــةم
رَيكخستنث ثةيوةندييةكانث لةطةَل رَيخراوة نَيودةوَلةتيةكان و دةوَلة هةمةجؤرةكان لة رَيطةى نووسـينطة و  

ؤمثانيا بازرطانيةكان لة دةرةوة و كاركردن لـة ثَينـاوى بةرثَيـدانث كـاركردنث بـؤ خزمـةتطوزارى بازرطـانث        ك
 .دةرةوة و ثيشةسازيث لة هةرَيمدا

ــةم ــث كــاديرة         : شةش ــياندن و مةشــق ثَيكردن ــؤ اامــادةكردن و ش ــةى ثَيويســت ب ــةجَث كردنــث بةرنام جَيب
ــول و مةلَ    ــةى خ ــة رَيط ــثؤر ةكان ل ــةركردةكان و ثس ــؤرَيكث وا    س ــة ج ــاوخؤ و دةرةوة ب ــقث ن ــدةكانث مةش بةن

 .خزمةتث جَيبةجَث كردنث سياسةتةكانث طةشةثَيكردنث بازرطانث و ثيشةسازى لة هةرَيمدا بكات
ثةرةثَيــدانث ميكــانيزمث تؤمــاركرنث كؤمثانيــا نيشــتمانيةكان و لقــةكانث كؤمثانيــا بيانيــةكان لــة : حةوتــةم

َث لةطةَل بارى طةشة  كردنث بارى ياسـايث و اـابوورى اـةو كؤمثانيايانـةى     هةرَيمدا بة جؤرَيكث وا كة بطوجن
كــة هةنــة و دؤزينــةوةى ميكــانيزمث نــوَى بــؤ نةخشةكَيشــانث سياســةتث نــاوخؤ  تــاكو طوجناوبَيــت لةطــةَل    

 .ثَيويستيةكانث ثيادةكردنث لة هةرَيمدا
بؤ جَيبة جَث كردنث سياسةتث اابوورى بةستنث رَيككةوتننامةى هةرَيمث و نَيودةوَلةتث ثَيويست  : هةشتةم

هـــةرَيم لـــة بـــوارى بازرطـــانث نـــاوخؤ و دةرةوة و قووَلكردنـــةوةى ثةيوةندييـــةكان لةطـــةَل سةرضـــاوةكانث  
 .ثةرةثَيدانث تةكنؤلؤذى لةجيهاندا بة جؤرَيك كة لةطةَل دةستوورى عرياقث ناكؤك نةبَث

ــةم ــتةالَ   : نؤي ــةردةم دةس ــة ب ــةرَيم ل ــث ه ــةتث كردن ــةو   نوَينةراي ــتنث ريككةوتننام ــاتث بةس ــة ك ــدراىل ل تث في
طرَييةستةكانث كة شَيوةيةكث اابوورى بازرطانث و ثيشةسازييان هةبَث لةطةَل ثتةو كردنث دةورى هـةرَيم و  

 .ثاراستنث بةرذةوةنديةكانث بة ثَيث ياسا
اندنث ياسايث اـةو  بةدواداضوونث ضاالكيةكانث كؤمثانياكان و ضاودَيرى كردنث بارى اابوورى و طوجن: دةيةم

كؤمثانيايانـــةى كـــة داواى ثـــؤل  كـــردن دةكـــةن جـــا  نيشـــتمانث بـــن يـــان بيـــانث و ثيـــادةكردنث ياســـاى   
 . بريكارييةكانث بازرطانث و جَيبةجَث كردنيان و ثشتطرييث كردنث كؤمثانياى ثشكدار لة هةرَيمدا

كث وةهـا خزمـةتث ثتـةوكردنث    هةماهةنطث كردن لةطةَل هـةموو وةزارةتـةكانث هـةرَيم بـة ضةشـنيَ     : يازدةم
 .ضاالكث بازرطانث و ثيشةسازيث و ثشتطرييث اابوورى لة هةرَيمدا بكات

ااراســـتةكردنث ضـــاالكث بازرطـــانث و ثيشةســـازيث بـــؤ كـــاراكردنث ضـــاالكيةكانث بةرهـــةمهَينان و  : دوازدةم
ا كة طوجناوبَث لةطةَل ثشتطرييث كردنث ذَيرخان بة مةبةستث هاندانث ااراستةى هةناردةكردن بة جؤرَيكث و

 .اةو بارة اابوورييةى كة هةية
اامــادةكردن و جَيبــةجَث كردنــث بةرنامــةى ثَيويســت بــؤ كردنــةوةى ثيشــانطاو بــازار ة نــاخؤيث و   : ســَيزدةم

نَيودةوَلةتيةكان و بةشداريث كردنث بؤ زانينث ثةرةسةندنث نَيودةوَلةتث و بةرهةمة جيهانيةكانث بازرطانث 
 .و ثيشةسازى

ثةرةثَيدانث سياسةتث كَيربكـَث بـؤ ثتـةوكردنث ميكـانيزمث بـازارى اـازاد و كـاراكردنث سيسـتةمث         : اردةمضو
 .ثاراستنث بةكاربةر و ثاراستنث بةرهةمث ناوخؤ و بنيات نانث جيهاز و تواناى ثَيويست بؤى
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ت بــة كــةرتث باَلوكردنــةوةى سياســةتث بــة ثيشةســازيث كــردن و دانــانث اامــانج و ااراســتةى تايبــة: ثــازدةم
 .ثيشةسازيث لة رَيطةى ثالنةكانث طةشةكردن لة هةرَيمدا

 .جَيبةجَث كردنث ثرؤذة ثيشةسازيةكان و خزمةتطوزارييةكانث كة لة هةرَيم بر ياريان لةسةردراوة: شازدةم
ــدةم ــاودَيرى و     : حةظــ ــازى و ضــ ــةكانث ثيشةســ ــاالكيةكانث كةرتــ ــث ضــ ــتث كردنــ ــدانان و سةرثةرشــ ثالنــ

هةَلســةنطاندنث اةجنامــةكانث ثالنــةكانث لــة رووى ضــةنديث و ضــؤنيةوة و هــةنطاونانث    ااراســتةكردنيان و
 .طوجناو بؤ دؤزينةوةى ضارةسةر و ثاراستنث بةرهةمهَينراوةكان

اامادةكردنث ثالنث سااَلنة و لَيكؤَلينةوة و ثالنث درَيذخايةن بؤ ثرؤذةكانث ثيشةسازيث وبازرطـانث  : هةذدةم
ى اابوورى و هونةريث ثرؤذةكانث ثيشةسـازيث بازرطـانث و ثيشـنيازكردنث دانـانث لـة      و لَيكؤَلينةوة لة سوود

 .ناو ثالنةكانث طةشةكردنث لة حكومةتث هةرَيم
مؤَلتــدانث دامةزرانــدنث ثــرؤذة بازرطــانث  و ثيشةســازييةكان يــان فراوانكردنيــان يــاخود طــؤر ينث   : نــؤزدةم

ةوة بؤ مةبةستث ضاككردنث ااستث ضاالكيةكانث و طـؤر ينث  مةبةستةكانيان كة  ياساى وةبةرهَينان بيانطرَيت
 .بؤ ضاالكث وةبةرهَين و بة سوود بؤ هةرَيم دواى لَيكؤَلينةوةى ثَيويست لة رووى ياساييةوة

دانانث ضاودَيرى لةسةر جؤرى بةرهةمهَينراوى ثيشةسازيث خؤجَييةتث بة جؤرَيك هاوتايث لةطةَل : بيستةم
وى جيهـانث دا دابـ  بكـات و رَيبةرايـةتث  و رَينمـايث لـة بـارةى جؤرةكـةى اـةو          مواسةفاتث ثشت ثَيبةسـرتا 
 بةرهةمانة ثَيشكةش بكات

ــةم  ــت و يةك ــوونث     : بيس ــةَل ب ــانث لةط ــازيث وبازرط ــةَلطاى ثيشةس ــتكردنث كؤم ــؤ دروس ــالن ب ــادةكردنث ث اام
 .داخزمةتطوزاريث ثَيويستث لة ضوارضَيوةى ثالنةكانث طةشةكردنث ثيشةسازى لة هةرَيم

اامادةكردنث لَيكؤَلينةوةى ثَيويست بؤ دامةزراندنث ناوضةكانث بازرطانث اازاد و ناوضةكانث : بيست و دووةم
 .ااَلوطؤركردنث بازرطانث بؤ ثشتطرييث كردنث اابوورى نيشتمانث

ــَييةم  ــت و س ــة ضوارضــَيوةى       : بيس ــازى ل ــةكانث بازرطــانث ثيشةس ــتةكردن و ثشــتطرييث كردنــث كةرت ااراس
ــةكانث     ثالنــةكا ــؤريث بةرهةمــةكان و خزمةتطوزاريي ــاككردنث ج ــاوى ض ــة ثَين ــةش ل ــردن و اةم ــة ك نث طةش

بازرطـانث و ثيشةسـازيث و ثةرةثَيــدانث ثرؤسـةكانث بةرهـةمهَينان و كــةم كردنـةوةى تَيضـووةكانيان بَيــت و       
 .تةكنولؤذياى نوَيث خبرَيتة ناو

ذينطة و لَيكؤَلينةوة لة كَيشةكانث ثيسـبوونث بـة   اةجنامدانث رَيكارى تايبةت بة ثاراستنث : بيست و ضوارةم
هةماهةنطث كردن لةطةَل دةزطاى ثاراستنث ذينطة لة هةرَيمدا و بة شداريث كردن لة دؤزينةوةى ضارةسةرى 

 .طوجناو بة ثَيث رَينماييةكان و ليذنة هاوبةشةكان
ث و هانــدانث  جوتيــاران و هةماهــةنطث كــردن لةطــةَل  وةزارةتــث كشــتوكاَل بــؤ ثشــتطريي : بيســت و ثَينيــةم

لَيكؤَلينةوةو لة ضؤنيةتث طؤر ينث بةرهةمةكان بؤ ثيشةسـازيث خؤجَييـةتث و طةشـةكردنث اـةم اليةنـة بـة       
 .     ثَيث رَينمايث و هةماهةنطث كردن لةطةَل اليةنة دياريكراوةكاندا
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ــةم  ــت و شةشـ ــةكان و مةلَ    : بيسـ ــةميانطا هونةرييـ ــان و ثـ ــةَل زانكؤكـ ــردن لةطـ ــارى كـ ــا  هاريكـ ــدو دةزطـ بةنـ
 .تايبة ةندةكان بؤ ثةرةثَيدان وطةشةكردنث هَيزة كارطةرةكان و هاريكارى هاوبةش لة نَيوان هةردوو الدا

بـةدوا داضــوونث جَيبــةجَث كردنـث بةرزةفتيــةكان و رَينماييـة تايبةتــةكان بةســةالمةتث    : بيسـت و حةوتــةم 
 .انيةكانداثيشةيث ثيشةسازيث  و بةكارهَينان لة كارطةو شوَينة بازرط

طرَيبةســــتكردن لةطــــةَل شــــارةزايانث بيــــانث و كؤمثانياكــــان و دةزطــــا بازرطــــانث و  : بيســــت و هةشــــتةم
ثيشةسازيةكانش اةوانةى تايبة ةندن بة ايشكردن لـة فةرمانطـةكان و كارطـةكانث وةزارةت دواى وةرطرتنـث     

 .رةزامةندى سةرؤكايةتث اةجنومةنث وةزيران
ث زانياريث لةطةَل اليةنث دياريكراوى تايبة ةند بة ثاراستنث مافث مؤَلكداريث ااَلوطؤركردن: بيست و نؤيةم

تــاك و تؤمــار كردنــث نيشــانةكانث بازرطــانث بــة ثَيــث ياســا و داوا كردنــث هاريكــاريث و هةماهــةنطث كردنــث  
اريث مةَلبةندةكانث طومرط بـؤ ثاراسـتنث نيشـانةكانث ناردنـة بـازارى بازرطـانث و ثيـادةكردنث ياسـاى بريكـ         

 .بازرطانث بؤ ثشتطرييث كردنث بةرهةم بة ثَيث رَينمايية تايبةتيةكانث
هانــدانث ثشــتطريى كردنــث هــةردوو كــةرتث بازرطــانث و ثيشةســازيث و دانــانث بــانكث بازرطــانث و : ســي يــةم

 .ثيشةسازيث بؤ ثشتطرييث ثرؤذةى بضووك و ضاالك كردنث دةوريان 
طةَل  حكومةتث فيدراَل بؤ ضوونة ناو رَيكخراوى بازرطانث جيهـانث  اامادة بوون و اامادةكردن لة: سي ويةك

 .و اامادة كردنث كاديران لة ثَيناوى اةم مةبةستة
اامادةكردنث كاديران بؤ نوَينةرايةتث كردنث بازرطـانث لـة باَلَيوزخانـةكانث عـرياق لـة دةرةوة بـة       : سي ودوو

 .هةماهةنطث كردن لةطةَل حكومةتث فيدراَلث
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .ليذنةي هاوبةش تكايةضش ر ةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش دواي اـةوةي اَيمـة لةطـةَل ليذنـةي صـةناعةو جـةنابي وةزيـر دانيشـت ش بـؤ          

ةي كـة هـاتووة بةنيسـبةت مـةهام خةلـةلي      ديراسة كردني اةو ماددةيةش بةر اسا بؤمان دةركةوت اةو ثر ؤذ
مـةهامي قـانوني   + تَيدايةش لةبةر اةوةي كة موالحةزةمان كـرد مـةهامي قـانوني وةزارةتـي جتـارةي مـةلغي       

وةزارةتي صناعةي مةلغي هاتووةتة ناو ياساكةش بؤية لةطةَل جةنابي وةزير وا ايتيواقمان كردش كة ايعـادةي  
فةقةرةش بةدةمج كردني هةنـدَيك   16رةيةش وة ايختيبار كراو بوو بة فةقة 30صياوة بكرَيتةوةش هي اةو 

لة فةقةرةكانش وة لةهةمان كاتدا بةدةمج كردني هةندَي فةقةراتي عام كة عيالقةي بة صيناعةو تييـارةوة  
 .هةيةش بؤية اةوةي كة اَيستا دةيوَينمةوة ر ةاي ليذنةي هاوبةش و جةنابي وةزيرة

 : نقرتح اعادة اياغة املادة بالشكل اآل  :  املادة الرابعة/ خامسًا
 : توىل الوزارة فى سبيل حتقيق اهدافها املهام و االختصااات اآل ية)
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اقرتاح التدابري الالزمة لرفع املعوقات امام النشاط التجارى عا  طرياق وضاع االسارتا يجيات و اخلطاط  و       -1
لسلبية على اقتصاد االقليم النامجة ع  حتريار التجاارة   الربامج للتنمية و  شجيع الصادرات و معاجلة االثار ا

 .اخلارجية و ذلك بتعزيز القدرة التنافسية لقطع االعمال و املنتجات الوطنية

اختاذ التدابريالت  ام  رعايةاقوق املستهلك و اعاداد مشااريع القاوانر الالزمةظمايتاه بالتنسايق ماع         -0
الساعار يف االساواق احمللياة و  نيايم و  عزياز بيياة املنافساة و مكافحاة         اجلهات املعنية فيما يتعلاق  راقباة ا  

 .االاتكار و غريها م  املمارسات التجارية الاارة

 سجيل و رقابة نشاط الشركات احمللية واالجنية وفروعها ومعاجلة شؤون الوكاالت التجارية و  ساجيلها يف   -3
 .االقليم

 .فق االخرى الالزمة العمال الوزارة و استيجارها و  أجريهاانشا  و ادارة املستودعات و املرا  -4

اعداد و  نفيت الربامج الالزمة القامة املعارض و االسواق احمللية و الدولية و املشااركة فيهاا للتعارف علاى       -5
 .التطور الدول  للمنتجات العاملية التجارية و الصناعية

والبعياادة املاادى للمشاااريع الصااناعية و دراسااة اجلاادوى    اعااداد اخلطااط والدراسااات الساانوية واملتوسااطة    -6
االقتصادية و الفنية هلا و االشراف على املشااريع و املؤسساات الصاناعية ملراقبتهاا و  وجيههاا و  قيايم نتاائج        

 .خططها كما ونوعا و املشاركة يف اعداد التشريعات الالزمة لرعايتها و  طويرها بالتعاون مع اجلهات املختصة

قامة املشاريع الصناعية و التجارية ، ومنح اجازات انشائها م  قبل القطاا  اخلااص و  شاجيعها و  هيياة     ا  -1
البييااة املالئمااة هلااا و موهلااا بقااانون االسااتثمار لغاارض اسااتغالل املااوارد البشاارية و الطبيعيااة و حتويلااها اىل   

 .نشاطات منتجة و مثمرة يف االقليم

ملناطق الصناعية املنيمة و  شاجيع هات  املؤسساات و مراقبتهاا و التنسايق      اعطا  الرخص م  اجل انشا  ا -1
مع اهليية العامة للمناطق اظرة العراقية يف سبيل بتل اجلهود النشا  املناطق  الصناعية و التجارياة اظارة يف   

 .ق ذلكاالقليم و االشراف عليها  و  طويرها و  فعيل دورها و اعداد مشاريع القوانر الالزمة لتحقي

التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم و  شجيع الفالار و دراسة كيفية اساتخدام املنتجاات الزراعياة كماواد       -9
اولية يف القطاعات الصناعية و حتويلها اىل منتوجات اناعية حملية الغراض االستهالط احملل  و التصدير اىل 

 .اخلارج

انشا  مصرف جتاري و اناع  لدعم املشاريع التجارياة و   شجيع دعم القطاعر التجاري و الصناع  و   -12
 .الصناعية و خصواا الصغرية و املتوسطة منها و  نشيط دورها

 نييم آلية ظماية امللكية الفكرية التجارية و الصناعية و مانح العالماات الفارقاة و الرساوم و النمااذج       -11
 .الصناعية و برا ات االخرتا 

اقيات الدولية الالزمة لتنفيت سياسة االقليم االقتصادية يف  اال التجاارة الداخلياة و    االعداد لعقد اال ف -10
اخلارجية و  عميق العالقات مع مصادر التطوير التكنولوج  يف ادود الصالايات املخولة لالقليم يف الدستور 

 .العراق 
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تثيل االقلايم اماام السالطة االحتادياة       هيية الكوادر للتمثيل التجاري يف السفارات العراقية يف اخلارج و  -13
عند ابرام اال فاقيات و العقود ذات الطابع االقتصاادي و التجااري و الصاناع  و  عزياز دور االقلايم و هاياة       

 .مصاظها وفقا للقانون

قاة  اعداد مشاريع القوانر الالزمة بهدف املساهمة يف حتسر املناخ االستثماري و  ساهيل اخلادمات املتعل    -14
 .باالستثمار و  صميم برامج و اوافز لتشجيع املستثمر احملل  و جتب املستثمري  االجانر

املساهمة مع اجلهات املعنية يف اقامة نيام متكامل للجودة بهادف حتقياق ممارساة الرقاباة الفنياة علاى         -15
قتها مع املوااافات املعتمادة   املستوردات والصادرات ومتابعة نوعية املنتجات الصناعية احمللية  ا يام  مطاب

عامليًا و قديم االرشادات والتوجيهات وذلك م  اجل حتسار نوعياة املنتوجاات و طاوير العملياات االنتاجياة       
 .وختفيض كلفتها وادخال التقنيات اجلديدة فيها

ة يف  طوير وحتسر نوعية اخلدمات الت  قدمها الاوزارة للماواطنر ما  خاالل  ابين االساالير اظديثا        -16
 ال االدارة واالستفادة م   كنولوجيا املعلومات م  خالل  بين  قنيات منيومات اظكوماة االلكرتونياة ما     
اجل الربط الفعال للوزارة مع شاركائها واملاواطنر وحتسار و ساهيل املعاجلاة واالجارا ات للمعاامالت وانشاا          

 .البيية املطلوبة لتنمية اقتصاد االقليم قواعد املعلومات مما  ساهم يف حتسر ادا  الوزارة و  وفري
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن بة كوردين بيخوَيننةوة
 :بةر َيز اةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشنياز دةكةين ش ماددةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذر َيتةوة : ماددةى ضوارةم 

 : ارةوة لة ثَيناو بة ديهَينانث ااماجنةكانيدا دةطرَيتة اةستؤوةزارةت اةم اةركانةى خو" 
ثَيشــنيازكردنث ر َيطــاى طوجنــاوبؤ البردنــث ااســتةنط لــة بــةردةم  ضــاالكيث بازرطــانث لــة ر َيطــةى دانــانث    -1

سرتاتيذيةت و ثالن و بةرنامةى طةشةسةندن و هاندانث هة ناردةكردن و  ضارةسةركردنث اةو كاريطةرييـة  
ييانــةى لةســةر اــابوورى هــةرَيم لــة اــةجنامث بازرطــانيث اــازادةوةش خراوةتــة اــابووريث هــةرَيم بــة    نَيطــة ت

 .بةهَيزكردنث تواناى كَيربكَث لة نَيوان كةرتةكانث كارو بةرهةمث نيشتمانيدا
ث ر َيطا دانان  بؤ زامنكردنث ضاودَيرى مافةكانث بةكاربةر و اامـادةكردنث ثـر ؤذةى ثَيويسـت بـؤ ثاراسـتن      -0

ماَ بةكاربةر بة هاودةنطث لةطةَل اليةنة ثَيوةنديدارةكاندا بؤ موراقةبةكردنث نرخ لة بازار ةكانث ناوخؤدا ش 
و ر َيكخســنت و بــةهَيزكردنث هةلومــةرجث كَيرب كــَث و نةهَيشــتنث قؤزخكــارى و ايشــث تــرى خراثــةكارى لــة  

 .بازرطانيدا 
خؤيث و بيانيـةكان و لقةكانيشـيان و ش ضارةسـةركردنث    نووس  و موراقةبةكردنث ضاالكيث كؤمثانيا نـاو  -3

 .كاروبارى وةكالةتة بازرطانيةكان و نووسينيشيان لة هةرَيمدا
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دروست كردن وبةر َيوةبردنث كؤطاكان و جطة لة بةرةذةونديةكانث تر كة ثَيويسنت بـة كارةكـانث وةزارةت   -4
 .و بةكرَيدان و بةكرَيطرتنيان 

كردنث  اةو بةرنامانـةى كـة ثَيويسـنت بؤكردنـةوةى  ثَيشـانطا و بـازار ى نـاوخؤ و        اامادةكردن و جَيبةجَي -5
نَيودةوَلةتث ش و بةشدارى كردن لةو ثَيشانطا و بازار انةدا بؤ زانينث ثةرة سةندنث نَيودةوَلةتي و بةرهةمـةي  

 .بازرطانث و ثيشةسازية نَيو دةوَلةتث 
و مامناوةنــدى و درَيذخايــةن بــؤ ثــر ؤذة ثيشةســازييةكان ش و  اامــادةكردنث ثــالن و لَيكوَلينــةوةى ســااَلنة -6

ــةزراوة          ــةو دام ــةو ثر ؤذان ــتث ا ــة ش و سةرثةرش ــةو ثر ؤذان ــةريث ا ــابوورى و هون ــوودى ا ــة س ــةوة ل لَيكوَلين
ــةكانث        ــةنطاندنث اةجنام ــتةكردنيان ش و هةَلس ــان  و اار اس ــاودَيرى كردني ــتث ض ــة مةبةس ــازييانةدا ب ثيشةس

ضــةندى وضــؤنيةتث و بةشــداريكردن لــة اامــادةكردنث ثــرؤذة ياســاى ثَيوســت بــؤ اــةو   ثالنــةكان لــة ر ووى 
 .ثر ؤذانةى كة بؤ ضاودَيرى و طةشةثَيدانيان ثَيويسنت بة هاوكارى لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان 

تـةوة  كردنةوةى  ثر ؤذةى ثيشةسازيث و بازرطانث  و ثَيدانث مؤَلةتث دامةزراندنيان لةاليـةن كـةرتث تايبة  -1
و هاندان و اامادةكردنث ذينطةى لةبار بـؤى و جَيبـة جـَي كردنـي ياسـاى وةبـةرهَينان بـؤ اـةوةى سـوود لـة           

 .دةرامةتث بةشةرى و سروشتث وةربطرَيت و بؤ ضاالكيث وةبةرهَينان و بةردار لة هةرَيمدا
يانةوضاودَيرى كردنيـان  ثَيدانث مؤَلةت بؤ دامةزراندنث ناوضةى ثيشةسازى رَيكخراو شهاندانث اةم دةزطا -1

و بة هةماهـةنطث لـة طـةَل دةسـتةى طشـتث ناوضـةى اازادةكـانث عَيـراق لـة ثَينـاو دروسـت كردنـي ناوضـةى              
ثيشةســازىو بازرطــانث اــازاد لــة هــةر َيم و سةرثةرشــتيكردن و ثَيشخســنت و كــاراكردنث رؤىَل واامــادةكردنث  

 . ثر ؤذة ياساى ثَيويست بؤ اةم مةبةستة 
لةطــةَل وةزارةتــث كشــتوكاأل شبــؤ ثشــتيوان وهانــدانث جوتيــاران و وةرزَيرةكــانث لَيكؤلينــةوة   هةماهــةنطث -9

ــازيدا و        ــةكانث ثيشةس ــة كةرت ــة ل ــاددةى كةرةس ــتوكاَل وةك م ــةمث كش ــةكارهَينانث بةره ــؤنيةتث ب لةسةرض
خؤمـاَلث و  لَيكولَينةوةى لةسةر دةكـات  و ديطؤر َيـت بـؤ بـةربوومث ثيشةسـازى خؤمـاَلث كـة بؤبـةكارهَينانث         

 .ناردنث بؤ دةرةوة
هاندانث ثشتطريى هةردوو كةرتث بازرطانث و ثيشةسازى و دامةزراندنث بانكث بازرطانث و ثيشةسازى  – 12

دةدات بؤ ثاَلثشتث كردنث ثر ؤذة بازرطانث و ثيشةسازيةكان شبةتايبةتث ثـرؤذة بضـووك و مامناوةنديـةكان ش    
 . هةروةها ضاالككردنث ر ؤَليشيان 

ر َيكخستنث ميكانيزمث ثاراستنث مؤَلكايةتث هزرى بازرطانث و ثيشةسازى و ثَيدانث نيشانةى ناسينةوة  -11
 ( . برا ة االخرتا ) ش رةسم ش و منوونةى دروستكراوةكة و ش بةرااةتث داهَينان ( العالمات الوارقة ) 

َيبةجَيكردنث سياسـةتث اـابوورى   خؤاامادةكردن بؤ بةستنث ر َيككةوتنامةى نَيودةوَلةتث ثَيويست بؤ ج -10
لة هةرَيم لة بوارةكانث نـاوخؤ و دةركيـدا وش قـوَلكردنث ثةيوةنديـةكان لةطـةَل سةرضـاوةكانث طةشـةثَيدانث        

 .تةكنولؤجيدا ش لة سنورى اةو دةسةاَلتة كانث هةر َيم بةثَيث دةستورى عَيراق
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انث عـرياق لـة دةرةوةو نوَينةرايـةتث هـةر َيم     اامادةكردنث كادر بؤ نوَينةرى بازرطانث لـة باَليوةزخانـةك   -13
لةبةردةم دةسةاَلتث فيدرالدا لة كاتث بة ستنث ر َيككة وتنامة و طرَيبةسـت كـة مـؤركث اـابوورى و بازرطـانث      

 . وثيشة سازى وبةهَيزكردنث رؤَلث هةر َيم وثارستنث بةرذةوة نديةكانث بةَثيث ياسا
بةشداريكردن لة ضاككردنث وةبةرهَينان و ااسانكردنث خزمةتث  اامادةكردنث ثر ؤذة ياساى ثَيوست بؤ -14

 .وةبةرهَينان و دار شتنث بةرنامة و ش هاندانث وة بةر هَينةرى ناوخؤ و ر اكَيشانث وةبةرهَينانث بيانث
بة شـدارى كـردن لةطـةَل اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان  بـؤ دامةزرانـدنث سيسـتةمَيكث تـةواوكارى بـاش بـة            -15

يهَينانث كارى ضاودَيريكردن هونةري لةسةرهاوردةو هةناردة و بةدواداضوونث جؤرى بةرهـةمث  ااماجنث بةد
ناوخؤى ثيشةسازى كة لةطةَل باوة ر ثَيكراوى جيهانيدا بطوجنَي و ثَيشكةش كردنث اامؤذطارى و رَينوَينث لة 

ردنــةوةى خــةرجث و ثَيناوضــاككردنث ضــؤنايةتث بةرهــةم و طةشــةثَيدانث كارةكــانث بةرهــةمهَينان و كةمك  
 .بةكارهَينانث ميكانيزمي نوَي 

ثةرةثَيدان و ضاكرتكردنث جؤرى اةو خزمةتانةى كة وةزارةت ثَيشكةشث هاوواَلتيانث دةكات  لة ر َيطاى  -16
بنياتنانث شَيوازى نوَى لة بـةر يوةبردن و ش سـوود وةرطـرتن لـة تـةكنولؤجياى زانيـارى لـة ر َيطـاى بنياتنـانث          

يكرتؤن حكومةتةوة بؤ اةوةى ثةيوةندى وةزارةت لةطـةَل هاوبةشـةكانث و هاوواَلتيانيشـدابة    ميكانيزمث اةل
شَيوةيةكةى كارا ببَيت ش و ضارةكردن و ر َيكارةكانين باشرت و ااسانرت بكرَين و ر َيساكانث زانيارى دامبـةزرَين  

ةشـةكردنث اـابورى هـةرَيم    بة جؤرَيك كة جؤرى اةداى وةزارةتةكـة باشـرت بكـات و ش ذينطـةى ثَيوسـت بـؤ ط      
 .فةراهةم بكات

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ليذنةي دارايي و اابووري ر ةايتان
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةكو لة ر اثـؤرتي ليذنـةي دارايـي واـابووري هـاتووةش تَيبينيمـان هـةبوو لةسـةر مةهامـةكان كـة زؤر بـوونش            

اةوةمشان هةية كة اةم مةهامانة يةك خبرَين و كةم بكرَينةوةش اةوةش وةكو بينيمان اةجنامدرا لة تَيبيين 
ر اثؤرتي ليذنةي هاوبةشـداش اَيمـة هـاودةنط و هـاور اينش لةطـةَل ر اثـؤرتي هاوبـةش تـةنها تَيبينيـةك هةيـةش           

ةيين وةزارةتــي دارايــي و هــةبووني تةنســيق وتــةعاون و هاريكــاري لةبــ) اةطــةر ر َيطــام بــدةي باســي بكــةمش 
اابووري و كةرتي تايبةت شتَيكي زؤر طرنطةش كةذوورة بازرطاني و ثيشةسـازييةكان تةمسـيلي دةكـةنش هـيض     
خاَلَيك لةياسادا نةهاتووة كة ااماذة بةوة بداتش من لةسةر ثَيشنياري كاك جـةمال اـةم ثَيشـنيارة ثَيشـكةش     

الصناعية يف االقليم،  ا خيدم حتقيق اهداف الوزارة يف خدمة التنسيق والتعاون مع غرف التجارية و)دةكةمش 
ــةت و    ( القطاااعر الصااناع  والتجاااري يف االقلاايم   ــةرتي تايب ــةيين ك ــتة لةماب ــةكي ثَيويس ــة هةماهةنطي اةم

 .وةزارةتي ثيشةسازيي و بازرطانيش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثااش جةنابي وةزير ر ةايتان
 
 

 (:وةزيري بازرطاني وثيشةسازيي)ينان امحد ضليببةر َيز س

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 شاجيع دعام     -12)هيض تَيبينيةكمان نيةش كاتَي اةوانةمان هـةمووي ديراسـةت كـرد تـةنها لـةخاَلي دةيـةم       

صناعي هةيةش لةوةي كة بة تةفعيل دةَلَيـت  ( القطاعر التجاري و الصناع  و انشا  مصرف جتاري و اناع 
 .دةوري مةصرةَ صناعيش ضونكة اَيستا هةية حاَلي حازرش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اةنداماني ثةرلـةمان طوَيتـان لـة ر ةاـي هـةر سـَي بـةر َيزان ليذنةكـةو ليذنـةي دارايـي و اـابووري و            
ددةي ضــوارةم ناويــان جــةنابي وةزيــر بــووش اَيســتا اــةو بةر َيزانــةي دةيانــةوَيت موداخةلــة بكــةن لةســةر مــا 

هـاور از خؤشـناوش صـبا، بيـت اهللش بـةيان      )دةنووسم تكاية دةست بَلند بكةنش اةم بةر َيزانة ناويان نووسـراوة  
امحدش سةمرية عبداهللش شلَير حممـدش شـيان امحـدش سـيوةيل عومسـانش ثـةروين عبـدالرمحنش تـارا اةسـعةديش          

بـةفرين حسـ ش امحـد وةرتـيش هـاذة سـليمانش بةشـري         حال تاهرش جةالل عليش حسن حممدش بـيالل سـليمانش  
 .كةسي تر هةيةض نيةش هاور از خانش فةرموو( خليل

 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةو ماددةيـةدا لةطـةَل زؤرينـةي خاَلـةكاني ليذنـةي هاوبةشـمش بـةآلم ثـَيم وايـة تَيبينـيم هـةبَي لةسـةر             
كةلوثـةلي هـاوردة كـراو بةر اسـا     : اةركي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي بَيتش يةكةم كؤمةَلَيك شت كة لة

ثَيويستة لةجؤري دؤسـا ذينطـة بَيـتش ضـونكة زؤر لـةو وآلتانـةي كـة وـازي سـاميان هةيـةش لـة اامَيرةكـان             
بةذينطـة  بةكاريان دَيننش بةوآلتاني اَيمة سـاويان دةكةنـةوةش كـة اةمـةش حة ـةن زيـان بـة تةندروسـا و         

هةر لة اةركي وةزارةتي بازرطاني و ذينطةية كة اةو كةلوثةالنـةي زيـان بةتةندروسـا    : دةطةيةنَيتش دووةم
تاك و كؤمةَل ناطةيةنن اةو كةلوثةالنة هـاوردة بكـةنش يـةعين اَيمـة لةهةواَلـةكان طـوَي بيسـت بـووين لـةم          

هةية هي صيين هـةمووي كـؤكردةوةش طوايـة     ماوةية لة دةوَلةتَيكي وةكو اةمةريكاش هةرضي لةعابةي مناآلن
اةو لةعابانة زيانيان هةية بؤ تةندروسا منداَلش لةكاتَيكدا كة اَيمة دةزان  كة كـوالَيا كـؤنرتؤَلي اـةوانش    

ثَيم واية هاوكاري كردنـي موسـتةهليك   : زؤر بةهَيزةو مشةكةكاني اةوانين لة ثلة يةكدان بةر اساش سَييةم
ت فرؤشـتين كةلوثـةلي ثلـة يـةكش زؤر طرنطـة كـة زيـادةي نةضـَيتة سـةرش بةتايبـةتي بـؤ            لةر َيطاي بة اةقسـا 

كةباسي ثَيشانطا دةكات بةر اسا من دةَلَيمش ثَيويسـتة اـةو ثَيشـانطايانةي كـة      13فةرمانبةرانش لةسةر خاَلي 
يان بَيتش مـن منوونـةي   دةكرَينةوةش كةلوثةلةكانيان لةااسا بذَيوي هاووآلتيان بَيتش لةااسا تواناي هاووآلت

يـةكَيك لــةو ثَيشـانطا ايتاليانــة دةهَينمـةوة كــة لـةم ماوةيــة لـة هــةولَير كرايـةوةش تةبعــةن تةماشـا دةكــةين        
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دؤالرةش تـؤ لـة هـةولَير باشـرتين موزةخـة       052بضووكرتين اامَيري مواسةفاتي ايتالي كة موزةخةيةكة بـة  
ةي كـة دةكرَينـةوة شـتَيكي باشـنش بـةا دةبَيـت ااسـا        هةزارش لةبةر اـةوةي اـةو ثَيشـنطايان    52دةكر ي بة 

 .بذَيوي هاووآلتيان ر ةضاو بكرَيـت لةو حاَلةتةداش ضونكة بؤكَي دةكرَينةوة بؤ هاووآلتيان نةبَيتش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار صبا، بيت اهللش فةرموو
 :بةر َيز صبا، بيت اهلل شكري

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
ــامي وزارةش     ــَي لــة مه ــة مــاددا س ــوار كــة بوي  تااوىل الااوزارة فااى ساابيل حتقيااق اهاادافها املهااام و   ))لــةماددا ض

 نفيات الاربامج الالزماة إلعاداد و أهيال و ادرير       : سادسًابة ر ايا من بَيتة صياوة كرنش ( االختصااات اآل ية
عقااد : ثامنااًا دووبــارة بَيتــة دار شــنتشثامنااًا رنش واتــة ايــداري بَيتــة ايزافــة كــ ( الكااوادر  االداريااة والقياديااة

اال فاقيااات االقليميااة والدوليااة يف  ااال الصااناعة والتجااارة بهاادف  عميااق اال فاقيااات مااع مصااادر  طااوير      
ودعام البنياة التحتياة لغارض      )لـة ر يـزا دوَيش   :، ثاان  عشار  (التكنولوج   ا اليتعارض مع الدستور العراق 

 طوير سياساة املنافساة   : رابع عشر( لغرض  شجيع الصادرات) بةر ةايا من ببَيتة ( شجيع التوجه التصديري
االجهازة  ) لـةجياتي ( لرتسيخ آليات السوق اظار و فعيال نياام هاياة املساتهلك وهاياة املناتج احمللا  وبناا          

ر سياساة  لنشا : املؤسساتات املطلوباة للكاوادر الكفاو ة لاتلك، خاامس عشار       ) ببَيتـة ( والكفا ات املطلوباة لاتلك  
التخطايط واالشاراف علاى أنشاطة القطاعاات      : ، ساابع عشار  (رسم سياساة  صانيع  )بةر ةايا من ببَيتة(  صنيع

اعاداد اخلطاط   )ببَيتـة ( إعداد اخلطاط السانوية والدراساات   : ثام  عشر( التخطيط واملتابعة)ببَيتة( الصناعية
( ساة اجلادوى االقتصاادية والفنياة للمشااريع     والتجارياة ودرا )لـةر يزا دوَيش  التنموية القصرية والبعيدة املادى،  

الدراساات  ) ببَيتـة ( اجاازة  أسايس املشااريع التجارياة    :  اساع عشار    اةظي دي بة ر ةايـا مـن بَيتـة ر ةش كـرنش    
اجاازة  أسايس املشااريع التجارياة والصاناعية أو      :  اساع عشار  لالزمة لتأسيس املشاريع التياريـة والبـناعيةش   ا

بـةر ةايا  ( وموهلا بقانون االستثمار لغرض حتسر مستوى النشاطات ورفع انتاجها  وسيعها أو  غيري أغراضها
الالزمة هلا يف اطار خطاط التنمياة الصاناعية يف    )لةر يزا دوَي: ، اادى وعشرونمن اةوي دي بَيتة ر ةش كرن

اجارا   )ببَيتة( زمةإعداد الدراسات الال: اثنان وعشرون( خطط التنمية االقتصادية)بةر ةايا من ببَيتة(االقليم
واملنتجاات اىل ااناعات حملياة و طويرهاا وفاق التعليماات       ) لـةر َيزا دويَ : مخساة وعشارون  ( الدراسات الالزمة

يف ) بـةر ةايا مـن  ( والتعليمات اخلااة بالسالمة املهنية الصاناعية : والتنسيق مع اجلهات املعنية، سبع وعشرون
 شجيع دعم القطااعر الصاناع  و التجااري و انشاا  مصارف      : ون، ثالث(املؤسسة الصناعية واحملالت التجارية

بـة  ، اثناان و ثالثاون،   (اناع  و جتاري لدعم مشاريع القطا  اخلاص  ا فيهاا املشااريع الصاغرية و املتوساطة    
 العمل على اااد التمثيل التجاري يف السفارات العراقية يف اخلارج)رةايا من بةم ر ةنطة اةظ مادة بَيتة دار شنت

 .زؤر سوثاا، (و بالتنسيق مع اظكومة االحتادية و اعداد الكوادر الالزمة لتلك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سوثااش بةر َيزان اةو موناقةشانة يةعين اَيوة ر اثؤرتي هاوبةش و دارايي ر ةفز دةكةنش يةعين دةضـنة سـةر   
انش اةطةر اةوةي هاوبـةش ر ةفـز دةكـةنش    اةوةي حكومةتش بؤية تكاية تةركيز بكةنة سةر ر اثؤرتةكاني خؤت

اةوة قةيناكةش بةآلم اةطةر رةفزي ناكةنش ثَيويسـت ناكـات بضـنة سـةر مةشـروعي قانونةكـةش ر َيـزدار بـةيان         
 .امحدش فةرموو

 :بةرَيز بةيان امحد حسن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن بـووش بـةا تشـتةكث كـو مـن تَيـدا       تةبعةن دةست خؤشيا ل ر اثؤرتا هاوبةشث دكةمش خاَلَيتوا طةلـةكث جـوا  
ش يةعنث بةهايَث كةل و ثةال كو طةلـةكا زةروريـةش   (مراقبة االسواق)نةديتيةش اةظ ضةند خاَلَيت هةنَث بوونش 

مراقباة االساواق ارااًا علاى مصالحة املاواط        )استقرارةكث ل ظَيرةدا ضَي ببـينتش ل بـةر هنـدَى اـةز بَيـذم      
 نيايم بياع املاواد    )ش خـاال دى ديتنـامن   ( نون واالنيمة الصاادرة  وجباه  والتحقق م  مراعاة ااكام هتا القا

االسرتا يج  العائدة للوزارة و فعيلاها و وزيعهاا و اداوهلا وعرضاها ونقلاها وختزينهاا        االساسية واملواد املخزونة
خـاآل دى تـر   اةظ خاَلة ذى بـؤ بـوارا تييـارةتَث ذ مـن ظـة خـاال هاوبةشـدا نـةهاتبوونش          (واستعماهلا فائز منها

ش خاَلـةكا دى  (ادارة املستودعات وانشا  وادراة املرافق االخارى الالزماة العماال الاوزارة واساتيجارها و أجريهاا      )
ش خاَلةكا دى (اعداد قاعدة بينات باالنشطة الصناعية والتجارية واالقتصادية والعمل على  طويرها وحتديثها)

كـو اـةظَث ذى   ( ساجل ااناعى للمشااريع القائماة يف االقلايم       نيايم )ذ من ظـة د ر اثؤرتـا هاوبةشـدا نةهاتيـة     
دراساة التكاتالت واهليياات التجارياة والصاناعية واالقليمياة والدولياة واعاداد         )طرنطيا خؤيا هةيش خاآل ديـرت  

 .طةلةك سوثاا ،(مشاريع اال فاقات والربو وكوالت الصناعية والتجارية ذات العالقة بعمل الوزارة
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكث ث

 .مسرية خان  فةرموو
 :امساعيل بةر َيز مسرية عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
كواليتث كؤنرتؤَلث  اييبـار بكرَيـت لـةو كةلوثةالنـةى كـة هـاوردة دةكرَيـت بـؤ         / من دوو خاَلم هةيةش يةكةم

مةسئول نيةش تـةنها   كوردستان لة كاتي تؤماركردنث داش ضونكة اةم كةلوثةالنة شتث خراثث تَيداية كةسين
ثَيشنيار دةكةم سوقَيكث مةركةزى بكرَيتةوةش بازار ى مةركةزى وةكو جاران كة / ميللةت زةرةرمةندةش دووةم

هةبووش اَيستا هةيـةش بـةآلم كةمـة بةشـث ميللةتةكـة ناكـاتش لةر َيطـةى شـةريكة و كؤمثانياكـان و لـة ر َيطـةى            
 .دةكةموةزارةتث بازرطانث و ثيشةسازيةوةش سوثاستان 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .شلَير خان فةرموو
 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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بةر استث دةست خؤشث لة هةر سَث ليذنةكة دةكةمش بةآلم وابزا  اةطـةر بـةر َيز وةزيـرين لةطـةَلمان بَيـتش      
ضـونكة اَيمـة صـناعةكةمان    ( د املقلعياة االشاراف علاى املنااطق املخصصاة الساتخراج املاوا      )شتَيك هةية نـاوى  

هةمووى اةوةية كة اةطةر اةو ماددةيةى بؤ ايزافة بكرَى بؤ اةوةى اةمان بتوانن ايشرافث شوَينث مـةقالع  
ســةالمةى  01بكــةن بــؤ ضــيمةنتؤش و طــةض و لةطــةَل مةعمــةىل مةر مــةر ش لــة اةســَلث ثرؤذةكــة فةقــةرةى    

 .دا دةمج بكرَيتش سوثاا 6ماددةى  ميهةنث نازا  بؤ البراوةش اةطةر لة طةَل
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك شيان  فةرموو
 :عبدالقادر بةر َيز شيان امحد

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
اةوةى لـة اةسـَلث ثرؤذةكـة هـاتووة حةقيقةتـةن زؤر دوور و درَيـذ بـووة و اةومةهامـة رةايسـيانةش دةسـت           

سيغيةكث تَير و ثر  و باشيان دار شـتووةش بـةآلم ديسـان لـة هـةمان      خؤشث لة ليذنةى موشتةرةك دةكةين كة 
دا دةبيـنم تَيكةَليـةك هةيـةش مـن ثـَيم       16ش شتَيكث زؤر باشةش لةو 16بر طة بووةتة  30اةو سيغةية كة لة 

البــناعة دابر َيــذرَيتش اةطــةر ( ب)دابر َيــذرَيتش  4ـ   3ـ   0ـ    1: التيــارة( أ)باشــة شــةقث تييــارة بــة جــودا 
املشــرتكاتش لــة بــةينث صــناعة و تييــارةش بــؤ اــةوةى ديقــةت لــة موهامةكانــدا  (  )ةرةكاتين هــةبَيت موشــت

دا هـاتووةش لـة ثـرؤذةى موقتـةرة، كـة       10هةبَيتش ضونكة لَيرة تَيكةَليةكث ثَيوة ديارةش اةوةى كة لة خاَلث 
ادر التطاور التكنولاوجى يف   و عميق العالقات علاى مصا  )تةايدى ثرؤذةكة دةكةم بة شَيوةيةكث عامش بةآلم لة 
ش اةم سيغةية وةك اةوةية كة كةسـَيك شـةرت لةسـةر    (ادود الصالايات املخولة لالقليم يف الدستور العراقى

اةمة دابنَيتش بةو شـَيوةية هـاتووةش يـةعنث شـةرتث وـةيرةش اَيمـة بـؤ خؤمـان قـانون دادةنـَي ش هـةر لَيـرة             
ةسـتوورية بـة ايقلـيم دراوةش اةمـة بـؤنث شـةرتث وـةيرى ىَل        اةوة سةالحيةتَيكث د( وفقا للدستور)بنووسن 

نابَيـت اـةوة سـةالحيةتَيكث    ( وفقـا للقـانون  )يشـدا هـاتووةش    13ش هـةروةها لـة بر طـةى    (وفقا للدسـتور )دَيتش 
 .دةبَيتش زؤر سوثاا( وفقا للدستور)دةستووريةش 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .سيوةيل خان  فةرموو

 :امحد انعثمبةر َيز سيوةيل 
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

يةكش دوو تَيبينث زؤر بضووكم هةية درَيذةى ثَث نادةمش لةسةر ر اثـؤرتث موشـتةرةك هـث هـةردوو ليذنةكـة      
 ساجيل ورقاباة   ( ثالثاا )دةست خؤشيان ىَل دةكةمش ضونكة اةوةى حكومـةت زؤر دوور و درَيـذ بـووش هةمانـة     

يـةعنث   ،(ها ومعاجلة شؤون الوكاالت التجارية و ساجيلها فاى االقلايم   نشاط الشركات احمللية واالجنبية وفروع
تةسييل دووبارة هاتووةش اةطةر يةكيان ر ةش بكةنةوةش يان اةوةى اةوةَل يان اةخريى وابزا  ر َيك ترةش بـة  

 ش لَيـرة تةشـييعث فـةالح    (التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم و شاجيع الفالاار  (: ) اسعا) 9نيسبةت خاَلث 
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باشرتةش ( جوتيار)اةطةر وةرزَير ى بكةينة ( وةرزَير )بة عةرةبيةكةى تةواوةش بةآلم بة كورديةكةى نووسراوة 
 شجيع الفالار ودراسة كيفية استخدام املنتوجات الزراعية )لةبةراةوةى جوتيار خاوةن موَلكةش دواى اةوة 

اعية حمليااة الغااراض االسااتهالط احمللااى  كمااواد أوليااة فااى القطاعااات الصااناعية وحتويلااها اىل منتوجااات ااان  
 .ش زؤر سوثاا(وتبديرها اىل اخلار )ش اةطةر بكرَيت ببَيتة (وتبدير اىل خار )ش نةك (و صديرها اىل اخلارج

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ثةروين خان فةرموو

 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

رتث ليذنةى هاوبةشش بةآلم من ضةند تَيبينيةكم هةيةش بة نيسبةت ثشتطريى وَير اى دةست خؤشيم بؤ ر اثؤ
كردن لـة كـةرتث تايبـةت و تَيكـةآلوش بـةآلم لَيـرةدا ثَيويسـتة سياسـةتث حكومـةت بـةر وونث ديـارى بكرَيـتش             
ضونكة اةطةر بودجةى تايبةتث بؤ دانـةنرَيت بـؤ بةشـدارى كـردن لـة كـةرتث هاوبـةش اـةوا ثَيويسـت نيـة           

بــؤ كارااســانث باشــرت و )مــن ثــَيم باشــة اــةو خاَلــة وا بنووســرَيتةوة   6بكرَيــتش بــة نيســبةت خــاَلث   ر اســت
بةر َيوةبردنث بازرطانث و ثيشةسازى ثَيويستة تؤر ى كؤمثيوتةر بةكاربهَينـدرَيت و ببةسـرَيتةوة بـة دةزطـاى     

ستنث ر َيككةوتننامةى هـةرَيمث و  ش بة نيسبةت بة(وةبةرهَينان و كاديرانث وةزارةت ثَين خبرَين لةم بوارةدا
نَيودةوَلةتث لَيرة ثَيويستة دةستوورى هةرَيم ثةسةند بكرَيت اةو كات اةو جـؤرة ر َيككةوتننامانـة بكرَيـتش    
ضونكة اةور َيككةوتننامانة لة دةستوور دا ر وون تر ديار دةبَيتش لَيرة ثَيم خؤشـة اامـاذة بـة ضـةند خاَلَيـك      

َيك لةوانة لة ضؤنيةتث وةرطرتنث دانةوَيَلةية لة جوتياران كة اَيستا كَيشـةيةكث  بدةم كة باا نةكراوةش يةك
هـةزار دينـارةش هـةروةها بـؤ بـة خةسـارةت        122زؤرى ناوةتةوة و بؤ كرَيث سـةيارة شـةو و ر ؤذ تةقريبـةن    

ة و نةضــوون و بــؤ بــةفري ؤ نةضــوونث بةروبوومــة وةرزيــةكانش بــؤ منوونــة تةماتــة و هــةنار و تــرَى و اةوانــ 
ضؤنيةتث سوود وةرطرتنيان و خةسار نةبوونيان ثَيويستة حكومةت ر َي و شوَينث لةبار بطرَيتة بـةرش خـاَلث   
سَييةم كة بـاا لـة بازرطـانث و ثيشةسـازى دةكـةين ديـارة اـةوة ثةيوةنديـةكث ر اسـتةوخؤى بـة كرَيكـارةوة            

ســةرةكث دةبينَيــت لــة بازرطــانث و  هةيــةش بــةآلم لَيــرة هــيض باســث كرَيكــار نــةكراوةش ضــونكة كرَيكــار دةورى
دينار بـووةش بـةآلم اةطـةر     54ثيشةسازى داش بؤ منوونة لة ساَلانث هةفتاكان حةدى اةدناى مووضةى كرَيكار 

دينار دةيـان نووسـثش بؤيـة ثَيويسـتة      43دينار بواية هةر بة  32بنووسرَيت كة مووضةكةى ضةندة اةطةر 
رى بكرَيـتش زؤر باشـةش هـةروةها بـؤ دامةزرانـدنث كارطـة و كـارة        لَيرة حـةدى اـةدناى مووضـةى كرَيكـار ديـا     

بازرطانث و ثيشةسازيةكان ثَيويستث بة زةوى هةية بؤ اةو  كارطانة لةسةرى دامبةزرَيتش بَث طومان زةويـن  
ثةيوةندى بة جوتيار و وةزارةتـث كشـتوكاَلةوة هةيـةش بؤيـة لَيـرة ثَيويسـتة بـاا لـة وةزارةتـث كشـتوكاَلين           

 .ضونكة دةورى سةرةكث دةبينَث لةم بوارةداش زؤر سوثاا بكرَيتش
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .تارا خان فةرموو
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 :ياس  بةر َيز تارا حتس 
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

بةر استث لَيرةدا كة اةم موناقةشانة دةكرَيتش اَيمة اةوةى لة دةستمانة و اةوةى لة حكومةتـةوة كـة بؤمـان    
تَيبينيةكامنان دةبَيت وةكو خؤمان باسث دةكةينش كة تَيبينيـةكامنان اةطـةر بهاتبايـة بـةر اى مـن      هاتووة كة 

اةو ليذنة هاوبةشة دةست خؤشث ىَل دةكةين كة مانـدوو بـوون زؤرش بـةآلم اةطـةر بهاتايـة مـاددة بـة مـاددة         
م كــردووةش بــة اةمــةى كــة هــاتبوو خــاَل خاَلةكــة و ضــث دةمــج بــووة و ضــث زياديــان كــردووة و ضــيان كــة    

شَيوةيةكث تر بواية و تؤزَيك ه  بوايةش بؤ اةوةى موناقةشـةكان لَيـرةدا كـةم تـر بَيـتش بـةآلم هـةر لةطـةَل         
 شاجع روو  االماوال   )كـة دةَلَيـت    4اةوةشدا من شتَيكم هةيـة دةمـةوَيت لَيـرةدا ايزافـةى بكـةم لـة خـاَلث        

خـاَلَيكث تريشـم هةيـة     ،(جتب االستثمارات االجنبيةالعمل على )واى بة باش دةزا  وا بووترَيت  (االجنبية
 فعيل دور امللحقيات التجارية يف السفارات العراقية )كة لة كؤتايث دا هةيةش وا بة باش دةزا  كة بنووسرَيت 

 .ش سوثاا(واستفادة الوزارة م  هت  امللحقيات لصاظها
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك حال  فةرموو

 :ابراهيم طاهر بةر َيز حال
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

اةطةر بَيتو سةيرى اةظان مةهامَث تةنَث بكةنش اَيمة دبين  ويزارة زؤر ر ؤيشتية ناو بابـةتث مـةهامش لَيـرة    
مةساايلث فةنث و ايدارى تَيكةآلو كراوةش زياتر لة بوارى اييرااث ر ؤيشتووينة ناوش اَيمة اةطةر بَي  ديسان 

َيمة فةلسةفةى ايقتسادى هـةرَيم اـةى ضـيمان هةيـةش فةلسـةفةى حـورةض ايقتسـادى سـوقةض         سةير بكةين ا
ضيمان هةيةض يان ايقتسادى موخةتةتث مةركةزيةش اَيمة هةموومان دةزان  اَيسـتا لـة هـةرَيم سياسـةتَيك     

ة ايحتمالـة  ةش بؤية اـةمن دبيـنم هـاتنث ويـزارة بـةو تةفاسـيلَ      (السوق)ثةير ةو دةكرَيتش اةوةية كة ايقتساد 
ثَيضـةوانةى كارظــةكات لطــةَل اــةم فةلســةفةى ايقتســادىش بؤيـة هــةر سوثاســث ليذنــةى هاوبــةش دةكــةم كــة   

مـاددةش بـةآلم ثَيويسـت بـوو مةسـاايلث اييرااـث و ايـدارى         16مـةهام بكةنـة    30توانيان كـةمرت ىَل بكـةنش   
لةى وورةفث تييارة و صناعة كـة  لةيةك جيا بكردباوة لة مةساايلث فةنثش ديسان دووثاتث دةكةمةوة مةسة

اةوة اَيستا لة عالةم دةور دبينَينت بؤ ثةيوةندى كـرن و بـؤ هـةموو شـتَيكث كـة اَيسـتا بـؤ بـوارى اـابوورى          
اَيستاى اَيمة دبيننش كة اَيستا اابوورى بويـة مةسـةلةكث عـاملثش بؤيـة دبَيـت خالَيـك لَيـرة ايزافـة بكرَيـتش          

 .لَيرة ضيةض زؤر سوثاا دةورى وورةفث تييارة و صناعة اايا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك جالل  فةرموو



 319 

 
 

 

 :عبداهلل بةر َيز جالل علث
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

انشاا   )دةَلَيـت   4لةطةَل دةست خؤشيم بؤ ليذنةى هاوبةشش ثَيشنيارَيكم هةية كة ديارة لةبري كراوةش خـاَلث  
عةصـــرى و ســـايلؤيات و مـــةخازنث موبـــةرةد و موجةمـــةدةى باســـث موســـتةودةعاتث ( وادارة املساااتودعات

نةكردووة كة ثَيويستة ايزافة بكرَيـتش ضـونكة اـةوة مـةهامَيكث طرنطـث وةزارةتـث تييارةيـةش ثرسـيارَيك و         
ثَيشنيارَيكم هةية لة بةر َيزانث ليذنةى هاوبةش و بةر َيز وةزيرى كشتوكاَلش اايا لة مةسةلةى بةشة خؤراكث 

سـاَلة ايشـث ثـَث دةكرَيـت و قسـةى زؤرى لةسـةرة لـة ميـدياكان داش          12كة زياتر لة  916رى مانطانةى بر يا
مليار دؤالرى تَث دةضـَيت ثشـكث هـةرَيم زيـاتر لـة مليـار و نيوَيكـةش اايـا دةتـوان  لـة            1ـ  6ساآلنة نزيكةى 

ةوَل بـدات اـين بكـات    اةركةكان دا جَيث بكةينةوةض ثَيشنيازةكةم اةوةية كة بكرَيتة خاَلَيك كة وةزارةت هـ 
بة هةماهةنطث لةطةَل وةزارةتث بازرطـانث عـرياقش بـؤ ضـاككردن و ثةرةثَيـدانث جـؤر و ثشـكةكانث خـؤراكث         
مانطانــةش ليكؤَلينــةوةو بةرنامــةدانان بــؤ كــةَلك وةرطــرتن لــة بةرهةمــة ناوخؤييــةكانش بــؤ كــةم كردنــةوةى    

 .ان و ضاكرتكردنيانش سوثااتَيضووى بةرنامةكة و طؤر ينث سيستةمث جؤرى خواردةمةنيةك
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك حسن  فةرموو

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

مةهام هاتووةش اةمة طةورةترين ذمارةى مةهامة كة تـا اَيسـتا    30ديارة لة ثرؤذة اةسَليةكة مةهامةكان بة 
كة بـة قـانون و بـةنيزام و بـة تـةعليمات ر َيـك خبرَيـت         بينيومانةش سةبةبةكةشث اةوةية كة هةرضث مةهام

و  1زؤر شـتث موكـةرةرةش   / اةوةى هَيناويةتث خستويةتة ناو اةو اةركانة و لَيرة كـؤى كردووةتـةوةش دووةم  
ى لةسـةر تةنسـيق لةطـةَل     06و  05و  11ى لةسـةر ايتيواقاتـةش    31و  1ى لةسةر شـةريكاتةش   01و  12

ليمات و نيزامةش بة ر ةاث مـن ليذنـةى هاوبـةش و ليذنـةى دارايـث شـتَيكث باشـيان        وةزاراتةش بةشَيكيشث تةع
اــةو مةهامانــةى كــة / ش بــةآلم باشــرت بــوو بــة ضــوار عينــوان هاتبــاش يةكــةم 16كــردووة كــة كردوويانــة بــة 

اةو مةهامانةى كة ثةيوةنديان بة كةرتث تييـارةوة هةيـةش   / ثةيوةنديان بة كةرتث صناعيةوة هةيةش دووةم
اـةو مةهامانـةى كـة    / اةو مةهامانةى كـة ثةيوةنـديان بـة مةسـةلةى ايتيواقاتـةوة هةيـةش ضـوارةم       / َييةمس

ثةيوةنديان بة تةنزيم كردنث منافةسة و بـة حيمايـةى اينتـاجث وةتـةنث و هـةروةها تـةايري و حيمايـةى        
هـةبوو كـة زؤر    موستةهلةك و تةنزميث تةسـييلةوة هةيـةش لـة كؤتـايث دا دةَلـَيم هةنـدَيك مـةهامث تـرين        

طرنط بوون لةناو مةهامث وةزارةتث تييارة و صناعة هاتباش من تةايدى شلَير خان دةكةم كة ثَيويست بـوو  
ايشراف بكاتة اةو شوَينانة و اةو ناوضانةى كة مةقلةعيان تَيدايـة وةكـو كارطـةى بـةردش هـةروةها تةايـدى       
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ث هاووآلتيـانش تةايـدى سـةمرية خـان دةكـةم      كاك جالل دةكةم لةسةر اةوةى كة داب  كردنث بةشـة خـؤراك  
لةسةر اةوةى كة يةكَيك لة اةركة طرنطةكانث اةم وةزارةتة مةسةلةى مواسةفات و مةقايسةش ثَيويسـت بـوو   
يةكَيك لة اةركةكانث اـةوة بَيـت بـة تايبـةتث بـة نيسـبةت مـةوادى اينشـااث و نةسـييثش اـةركَيكث تـرين            

 .ةسهوم و سةنةداتش زؤر سوثاار َيكخستنث بازار ى ثارةى كاوةز و ا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك بالل فةرموو

 (:بالل)بةر َيز امحد سلَيمان 
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

و  1من ثشتيوانث لة ليذنةى هاوبةش دةكةمش بة تايبةتث لةسةر اةو ماددةيةش دوو تَيبينيم هةية لة خـاَلث  
بــة كـةرتث ثيشةســازى دةكــاتش مـن ثــَيم باشــة بـؤ اــةوةى كــة اــةم    باسـث ايهتمــام دان   1ش كـة لــة خــاَلث  12

ثيشةسازية دةستيانةى كة لة هةرَيمث كوردستانث خؤمان هةمانة و مةحةل  و تايبةت بـة خؤمـاننش اـةوة    
كة ثَيشنيار دةكةم زياد بكرابا بـةوةى   1ايهتمامَيكث زياترى ثَي درابا بةوةى كة ايزافةيةك بكرابا لة خاَلث 

ــدان بــؤ بــةردةوامث و ثارَيزطــارى ىَل كردنيــان و بــرةو ثَيــدانيانش اــةو ثيشــة    كــة ثيشــة  دةســتيةكان و هةوَل
دةستيانةى كة هث خؤمانن و مةحةل  و تايةبةتن بة خؤمان ايهتمامث زياتريان ثَث بدرَيت و ثارَيزطاريان 

اتش مـن ثَيموايـة بـؤ    كة باا لة تةشـييعث دةعمـث قيتـاعث تييـارى و صـناعث دةكـ       12ىَل بكرَيتش لة خاَلث 
ثشتيوانث كردن تةنها لة تةشييع كردن نةبَيتش لةوة بطوازرَيتةوة بؤ اةوةى كـة اـةم ثشـتيوانث كردنـة بـة      
ثَيدانث قةرز و سلوة بَيت بؤ اةو تاجرانةى يان اةو كةرتانةى كة دةيانةوَى شةريكةيةك دروسـت بكـةن لـة    

هةمث ناوخؤيثش حكومةت قةرزيان ثَث بـدات بـةوةى   هةرَيمث كوردستان بؤ ثَيشكةوتنث اةو مةعمةل و بةر
كة لة داهاتوو دا بتوانن شةريكاتث طةورة دروست بكةنش بؤ اـةوةى كـةمرت ثَيوسـتمان بـة دةرةوة بَيـتش زؤر      

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .بةفرين خان  فةرموو

 :حممد بةر َيز بةفرين حس 
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

قسةم هةية كة باا لة هاندان و ثشتطريى كردنث كةرتث تايبةت و كةرتث تَيكةآلو دةكـاتش   3لةسةر بر طةى 
اَيمة الرميان نية و هةمووان لةطةَل اةوةين طرنطث بة كةرتث تايبةت بدرَيت بؤ اةوةى بـةرةوثَين بضـَيتش   

ش بؤية ثَيم باشة اةوة هـةر  بةآلم ثَيم واية تا اَيستا شتَيك نية لة هةرَيمث كوردستان بةناوى كةرتث تَيكةآلو
لة ثرؤذة ياساكة البدرَيتش هةروةها باا لة ثةرةثَيدانث كار دةكات بؤ ثرؤذة بضووكةكانش باشة بؤضث بـةا  

 .تةنها ثرؤذةى بضووكض اةى ثرؤذةى مامناوةندىض اةى ثرؤذةكانث ديكةض سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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 .امحد فةرموو.كاك د
 

 

 :علي امحد راهيمامحد اب.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

دةست خؤشث بؤ ليذنةى هاوبةش ديارة كورت كردنةوةو ثوختةكردنةوةى اةو خاَلةش اةوانة بةر اسـتث اـةو   
مةهامانة زؤر طرنط بوونش ضونكة زؤر تةفسيَل بوو بةر استثش بةآلم من ضةند تَيبينيةكم بؤ دروست بـووة  

اةو خاآلنة كة لـة مـةهامث وةزارةتـة كـة بـة كـوردى تةرجومـة كـراوةش كـة          بة تايبةتث لة تةرجةمة كردنث 
بةر استث زياتر لةسةر عةرةبيةكةى موناقةشـةمان كـردووةش تةرجةمـة كورديةكـةى بةر اسـتث سـةقةتث زؤر       

 ساجيل ورقاباة نشااط    )كـة بـاا لـةوة دةكـات      3تَيدايةش من لَيرة ايشارة بة ضةند خاَلَيك دةكةمش لة خـاَلث  
بـةماناى  ( تسـييل )ش تةبعـةن  (نووس  و مراقةبةكردنث)ش لة كورديةكةى دةَلَيت (احمللية واالجنبية الشركات

( ضـاودَيرى )ش مراقةبـة كـردنين زيـاتر لـة كورديةكـةى اَيمـة       (نووسـ  )دَيتش نةك بة مانـاى  ( تؤماركردن)
 .......... .ضش (موراقةبةكردن)بؤ بووة بة ( مراقبة)بةكاردَين ش نازا  

 :َيز سةرؤكث ثةرلةمانبةر 

بةر َيزان تكاية بَث دةنط بنش وا قسة دةكات با طوَيمان لَيـث بَيـتش نـةختَيكث تـر كـة تـةواو بـوون لـة دةرةوة         
 .امحد  فةرموو.قسة بكةنش كاك د

 :علي امحد ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

ش وةكالةتةكـةش نـةكراوة بـؤ كورديةكـةىش اةطـةر      ديسان هةر بة نووسـ  هاتووةتـةوة  ( و سجيلها يف االقليم)
التنسـيق مـع   )دا  9بـةكاربهَينثش لـة خـاَلث    ( بريكارةكان)مةبةست بةوةكاالت وةيرى شةريكات بَيتش دةبَيت 

ــات   ــارة دعـــم وتشـــييع الوالحـــ  ودراســـة كيويـــة اســـتخدام املنتيـ هانـــدانث )لـــة كورديةكـــة ( وزارة التيـ
ــة اــةو وشــةيةى ...(جوتيــاران ــادة نووســراوةش   ثــَيم واي ــان وةرزَير ةكــان )ديكــة هــةر زي ــةنها ( وةزيرةكــان ي ت

ش (اخل....... شجيع الفالار ودراسة كيفية)ش لةوَى دةَلَيت ........(جوتياران و ليكؤَلينةوة)..........جويتارانة 
ت ماا  خااالل  بنااى  قنيااا)دا لــة تةرجةمةكــةى بةر اســتث بــة هةَلــة نووســراوةش كــة بــاا لــة   16لــة خــاَلث 

بنيات نان نيةش ( تبنث)ش تةبعةن (بنيات نان)كردووةتة ( تبنث)ش كورديةكةى (منيومات اظكومة االلكرتونية
بنيات نانةش لةبةراةوة اةمة زؤر وةَلةتة دةبَيـت ضـاك بكرَيتـةوةش تةبـةنث كردنـث شـَيوازى نـوَى لـة          (بنا )

 .بةر َيوةبردنش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .فةرمووهاذة خان 

 :مصطفى بةر َيز هاذة سلَيمان
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 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
اةركش بـةآلم تـةنها    16ثشتطريى لة ليذنةى هاوبةش دةكةم بة كورت كردنةوةى اةركةكانث وةزارةتةكة بؤ 

بــة تةنســيق كــردن لةطــةَل وةزارةتــث زراعــة بــؤ تةشــييعث فــةالح ش ثَيشــنيار دةكــةم كــة لــة    9لــة خــاَلث 
بةبةطةر خستنث كارطةكان و كردنةوةى كارطةى نـوَى لةناوضـة   )وةى بؤ زياد بكرَيتش اةوين كؤتاييةكةى اة

ش ضونكة بَث طومان مةنتوجث زراعث  ضؤن دةبَيتة صـناعثش دةبَيـت بـة كارطـةكان تـَث ثـةر َى       (كشتوكاَليةكان
ةو مةعامالنـةى ىَل  اةو كاتة دةبَيتة صناعثش بؤية لةو شوَينانةى كة ناوضةى كشـتوكاَل  زؤر جـار هةيـةش اـ    

هةيةش هةر بؤ منوونة كارطـةى قتوبةنـدى هـةرير اَيسـتا بـؤ ماوةيـةكث زؤرة داخـراوةش اةطـةر اـةو كارطانـة           
 .بةطةر  خبرَين و كارطةى نوَى لةناوضة كشتوكاَليةكان بكرَيتةوةش ثَيم واية شتَيكث زؤر باشةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك بشري فةرموو

 :تؤفيقبشري خليل .َيز دبةر 

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
دةست خؤشث لة ليذنةى هاوبةش دةكةمش بةر استث خاَلةكانيان زؤر بةر َيكث كورت كردووتـةوة و تةرشـيق و   

بــاا لــة  3تةنســيقَيكث باشــيان تَيــدا كــردووةش موالحــةزام لةســةر بــةعزَيك لــة خاَلــةكان هةيــةش لــة خــاَلث  
تث شـةريكاتث تييـارى دةكرَيـتش اـةو رةقابةيـة ثَيويسـتة بةر اسـتث زؤر اـةكتية         تةسييل و رةقابـةى نةشـا  

بكرَيتش اةطةر بكرَيت بةعزَيك لةو شـةريكاتانة شـروتث شـةريكاتيان اةطـةر تـةواو نـةبووش شـةريكاتةكة بـا         
ة اييازةى ثَث نةدرَيتش جارى وا دةبين  كابرا بـةا دوكـانَيكث هةيـة قتةعةيـةكث لةسـةر دراوة و بـووة بـ       

شةريكة و اييازةى وةرطرتووة و كارى خؤى دةكات ولةوانةية ثارةشث بـَث و ثـارةى بـر واتش خـاَلَيكث تـر لـة       
ش اـةو اةسـواقانة اةطـةر بكرَيـت لـة مةحـةىل و       (اعاداد و نفيات بارامج املعاارض واالساواق     )باا لـة   5خاَلث 

بـا لـة هةنـدَيك     عارضه كاان مةدةرةكث لة كوردستان بكرَيتش بةَلكو  عارضىلةخارجين بَيتش نةك بةا مة
لة نةشاتات و كةلوثـةىل خؤمـان لـة خـارجين بكةينـةوة لـة وآلتـانث دةرةوةش اَيمـة هةنـدَيك بـةروبووممان           
هةيةش دةكرَيت مةعرةزى ثـَث بكةينـةوةش وةكـو مةسـةلةى هـةنطوين و ميـوةو مةعمـةل روخـام و صـناعاتث          

تنسيق )باا لة  9رة بكةينةوة لة دةرةوةش لةخاَلث يةدةوييمان هةيةش دةكرَيت اَيمة مةعارزى بضووك و طةو
دةكرَيــتش اــةوة شــتَيكث زؤر زؤر ضــاكة بةتايبــةتث صــناعة لةطــةَل زراعــة كــة دةكرَيــتش ( مــع وزارة الزراعــة

شتَيكث طرنط هةية هةتا لة موحافةزة لةسةر تةندروستث خةَلكث و هاووآلتيان دةكرَيتش بؤ منوونة دانـانث  
هةولَير و لـة شـارةكانث كوردسـتان كـة اـةوة رزطارمـان دةكـات لـة زؤر لـة مـةنتوجث            مةعمةلَيكث اةلبان لة

اةلبان و ماست و ثةنريى خةَلكث كةوا بةا مةوادى حافيزةى زؤر تَيدا بَيت و تةاسري لـة سـحةتين بكـاتش    
ر اسـتث  باا لةوة دةكات كةوا تةمسيلث ايقليم دةكات لة بةودا و لة سوَلتةى ايتيحـادىش اةمـة بة   13خاَلث 

شتَيكث باشةش من لةو خاَلةدا ثشتطريى لة كاك جالل دةكـةم كـة باسـث مـةوادى وزااـث كـردش باسـث مـةوادى         
باييعث كردش اَيمة اةمر ؤ موشكيلةيةكث زؤر طةورةمان هةيـةش نـةك بـةا لـة كوردسـتانش بـةَلكو لـة هـةموو         
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 91يةش اةمة تـاوةكو اَيسـتا لـة    عرياق بةشَيوةيةكث طشتث موشكيلةيةكث طةورةى لةسةر مةوادى باييعث هة
ــؤى       ــو خ ــاييعث وةك ــاييعث مانطانــةى ب ــةردَيكث عرياقــث مــةوادى ب ــيض ف ــك ه ــيض مانطَي ــتا ه ةوة تــاوةكو اَيس
وةرنةطرتووةش شةكر هةية و برنج نيةش برنج هةية و رون نيةش مةوادةكانين زؤربةى هةرة زؤرى خـراث و  

ةمة ثـاَل دةنطـث كـاك جـالل بـؤ اـةوةى كـة وةزارةتـث         ايكس ثايةرةش من بؤ اةوة بةر استث دةنطث خؤم دةخ
ســناعة و تييــارة كــار بكــات لةطــةَل بةوــداش بــةَلكو وا بكــات كــة اَيمــة بــؤ خؤمــان مــةوادةكان يــان مــةوادى    

مسااهمة ماع   )بـاا لـة    15مةحةلين بةكاربَيت لة شـتةكان بـة شـَيوةيةكث ضـاكرت و باشـرت بكرَيـتش خـاَلث        
ش اةمـة شـتَيكث زؤ رزؤر باشـة بةر اسـتثش     (علـث املسـتوردات  )ى فـةنث دةكـات   بـاا لـة رةقابـة   ( اجلهات املعنية

مستةورةداتث اةمر ؤى كوردستانش زؤر ثَيويستث بة رةقابة هةيةش رةقابة لة دوو اليةنةوةش رةقابـةى كـةممث   
 و رةقابةى نةوعثش رةقابةى كةممث اَيمة تةماشا دةكةين سةيارةكث زؤر داخلث كوردسـتان دةكرَيـت بـة بـثَ    

حسابث عةدةد و بَث حسابث اةوةى كةوا نة حسابث جادة دةكرَيتش نة حسـابث ذينطـة دةكرَيـتش نـة حسـابث      
خةَلك دةكرَيتش اةمة لة اليةنث كةمميةوة  دةبَيت رةقابة بكرَيتش لةاليةنث نةوعيشةوة اةو مةوادانةى كـة  

زؤر خراثـث هةيـةش جـا بـؤ اـةوةى      لة دةرةوة دَيت بة تايبةتث لة ص  و لةوانة كة دَيـت نةوعيـةتَيكث زؤر   
ش لة اةخريى دا خاَلَيك هةية كة ثَيم خؤشـة و ثـَيم   (م  النااية الكمية والنوعية)اةوةى بؤ ايزافة بكرَيتش 

باشة ايزافة بكرَيت كة زؤر بة طرنطيشث دةزا ش اةوةية كة لة مةهامث وةزارةتةكان يةك لةوانة اةوة بَيـت  
ش اَيمة زؤر مةعامل و مونشةاا ان (ادة املنشأت واملراكز الصناعية والتجاريةالعمل على اعادة التشغيل واستع)

هةية كة موَلكث وةزارةتث صناعة بووش بـةآلم اَيسـتا وةزارةتـث صـناعة نـةماوةش اـين بكـةن بـؤ طةر انـةوةى          
ش اةوانةش وةكو مةعمةل نةسيج لـة شـارةكانش كـة اَيسـتا لةسـةر وةزارةتـث صـناعة نـةماوةش مةعمـةل روخـام          

مةعمةل جطـةرةش اةطـةر بَيتـو جطةرةكـةش خـراث بَيـتش بةرهـةمث نـةهَين ش بـةآلم جَيطاكـة و شـتةكان و            
مةعاملةكان ايشمان ثَيث دةبَيتش مةعمةل شةكر لة سـلَيمانث هـةبووش اَيسـتا كـوا ضـث ىَل هـاتووةض ر اطـرياوةش        

انش اةسـواق مةركـةزى لةسـةر اـةو     اةوانة ايعادة بكرَينةوة و كارى ثَث بكرَيتش اةسواق مةركةزى لـة شـارةك  
هةموو موةزةفانةى خؤى و اةو هةموو شتانة اَيسـتا وا ر اوةسـتاوة و تةحيـد كـراوةش دةكرَيـت وةزارةت بـؤ       
خؤى مةواد بؤ اةو اةسواقانة بَينَيت كة زؤر مةخازنث موبةرةد و منـةوةعين هةيـة كـة مـوَلكث وةزارةتـة      

 .وثااكةوا اين بكات و اةوة بطةر َيتةوةش زؤر س
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

سوثاا بؤ موداخةلةكانتانش اَيستا ليذنةى ياسايث رةايتان لةسةر اةو موداخةالنةى اةم بةر َيزانـة كرديـانش   
 .كاك سامل فةرموو

 :كاكو بةر َيز سامل تؤما

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
هاور از خانةوة سةبارةت بة ثيشةسازى بةناوى ليذنةى هاوبةشةوة وةآلم دةدةمةوةش هةر لةسةر موداخةلةى 

خؤراك و ذينطةش وةزارةتث ثيشةسازى باوةر  ناكةم هيض اييازةيةك و هيض موَلةتث كارطةيةك بـدات بـة بـَث    
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اةوةى تةايدى وةزارةت ذينطة بكاتش ياخود دةزطاى ذينطـة بكـات لـة هـيض شـوَينَيكش سـةبارةت بـة ثَيشـانطا         
لث فةرد بَيتش دةخلث فةردى هاووآلتث كوردستان بَيتش اةنواعث ثَيشانطا دةَلَيت دةبَيت لةسةر مستةواى دةخ

دةكرَيتةوةش ثَيشنطاى ايتاَلث هةية و ثَيشانطاى اَيرانين هةيةش هةرشتةكث سعرى خؤى هةيةش بازار ى اازادةش 
لدساتور   اا ال يتعاارض ا  )اَيستا سياسةتث بازار ى اازادة و هةردووكث هةيةش كاك صبا، تةرحث اـةوةى كـرد   

 اا ال يتعاارض الدساتور    )منـين لةطـةَل جـةنابتمش مومكينـة نـةختَيك زيـادى هةيـة لـة سـياواتش          ( العراقى
وابزا  لة سـياوات اةشـكال نيـة    ( الكوادر املطلوبة لتلك)سةبارةت بة  14ش فةقةرةى (العراقى، كتلك اادرة

هةمووى لةخؤى دةطرَيتةوةش مةهامث  اةوة(  خطط التنموية القصرية والبعيدة)لةوانة موتةفق  لةسةرىش 
اجارا  الدراساات الالزماة وموهلاا     )سةبارةت بة  19وةزارةت اةو شتانة هةمووى لة خؤ دةطرَيتش فةقةرةى 

هاتووة و داخلمان كردووةش بـةآلم بـة داخـةوة لـةو وةختـةى كـة دةسـتةى         1لة فةقةرةى ( بقانون االستثمار
و ثيشةسـازى و كشـتوكاَل و تةندروسـتث و دارايـث و خوَينـدنث بـاآل        وةبةرهَينان هاتووة وةزارةتث بازرطـانث 

كةســيان ســووديان لــة قــانونث ايستســمار وةرنــةطرتووةش اَيســتا ثاشــث تةعــديل كردنــث قانونــةكان وابــزا     
دةتوانن ايستيوادة وةربطرنش اةو ثرؤذانةى كة مؤَلةتيان دةدةن مةمشولن بة قـانونث ايستسـمارش دةربـارةى    

وابزا  لة مةهامث وةزارةت هاتووةش ثـاش ضـاودَيرى كردنـث    ( سواق واراا على مصلحة املواط مراقبة اال)
بازار  لة بارى نرخ و بارى جؤرىش بارى ضـؤنيةتث و بـارى جـؤرى و بـارى نرخـةوةش لـة مـةهامث وةزارةتـة و         

ؤرى مةركـةزى  باسكراوة و مةوزوعث نةوعيـةت كـؤنرتؤَلث جـ    0اةوةى لة زمنث ايختساسث اةوانة لة خاَلث 
هةية و سةر بة وةزارةتث تةختيتة و بؤية زؤر بة تةفاسيَل ناوى لَيرة نةهاتووةش وةلةو سـَثش ضـوار دةزطـاى    
ثشكن  هةية لة وةزارةتث ثيشةسـازىش لـة وةزارةتـث بازرطـانث هةيـةش لـة وةزارةتـث تةندروسـتث هةيـةش لـة           

َلث جــؤرى لــة وةزارةتــث ثالندانانــةش  زانكــؤ هةيــةش بــةا مةســئوليةتث مةركــةزى فــةحس كــردن و كــؤنرت ؤ   
ــةكان و         ــةناوى كارط ــناعث ب ــيلث ص ــة س ــناعثش ك ــيلث ص ــةنزميث س ــث ت ــةش باس ــةزى لةوَيي ــةيتةرةى مةرك س
ــتث        ــةتث طش ــة بةر َيوبةراي ــات ض ل ــازى بك ــث ثيشةس ــةردانث وةزارةت ــةوةى س ــزا  ا ــةبَيت واب ــان ه كؤمثانياك

كـان اـةو اةرشـيوة هةيـةش طشـت زانيـارى و داتاكـانث        ثيشةسازىش ض لة بةر َيوبةرايةتث تؤمـاركردنث كؤمثانيا 
تَيدايــةش ســةمرية خــان باســث ســةيتةرةى نــةوعث كــردش بامســان كــرد اَيمــةش باســث ســوق مةركــةزى وابــزا     
سياســةتث كوردســتانش سياســةتث بــازار ى اــازادة و بــةر َيوةبردنث اــةو نةوعــة ثرؤذانــة وابــزا  ســةركةوتوو   

ش ض لة كارطةوةش ض لة سوق مةركةزيةوةش اَيستا دةسـتث ثـَث كـردووة بـة     نةبووة حكومةت لةو جؤرة ثرؤذانة
اةوةى بازار  كة كةرتث تايبةت بيكاتش وةكو حكومةت و وةكو وةزارةتث بازرطانث و حكومةت بـة شـَيوةيةكث   
طشتث ثشتطريى بكا و ااسانكارى بؤ بكات و متابةعةى بكات و مراقةبـةى بكـاتش شـلَير خـان باسـث مـةقالعث       

قــانونث ايستســمارى مةعــدةنث تايبةتــة بــة وةزارةتــث ســامانة سروشــتيةكانش مةســحث جيؤلــؤجث و     كــردش
لــة ســةآلحياتث وةزارةتــث ســامانة سروشــتيةكانةش اــةوان بــة ثَيــث قــانونث ايستســمارى  ( االسااتثمار املعاادنى)

ةكرَيـت و لـة   مةعدةنث تةعاموىل لةطةَل دةكةن و هيض اييازةيـةك نادرَيـت اةطـةر لـةوَى نـةبَث كـارى ثـَث د       
ايختساسث اةوانةش وةرزَير  و جوتيار وابزا  موتةفق  لةسةر اةوة لة قانونث وةزارةتث كشـتوكاَل طؤر ميـان   



 305 

و وةرزَير مان كردووة بـة جوتيـارش ثـةروين خـان تـةرحث اـةوةى كـرد سـةبارةت بـة بـةروبوومث كشـتوكاَلث            
وةش هــةروةها جــؤش وةردةطريدرَيــتش طــة  هــةر  هــةرَيمش وابــزا  لــةوة ااطــادارن طــة  اَيســتا وةردةطريَيتــة 

يةكسةر لة سايلؤكانةوة تةحويل دةكرَيت بؤ ااشةكان كة بةشَيكة لة حسةى تةموينثش بةشَيكة بة بيتاقـةى  
مةوادى وةزااث خؤراكش بةا اةوةى كؤنرتؤَلث جؤرى كة مةركةزية ولة مةسـئوليةتث حكومـةتث فيدر اَليـة    

ا كَيشةى كؤنرتؤَلث جؤريان هةيةش زؤر لـة طرَيبةسـتةكان لـةو ااسـتة دانـ       ةوة تا اَيست 1991لة بيدايةتث 
كة مةوادةكانيان بة كةَلكث بةكارهَينانث بةشةرى بَيتش زؤريان خراثنش وابزا  هةمووتان لة تةلـةفزيؤنين  

زرطـانث و  طوَيتان ىَل دةبَيت مةوزوعث فةساد لـة وةزارةتـث بازرطـانث عرياقـةش اَيسـتاش مةتَلوبـة وةزارةتـث با       
ثيشةســازى و حكومــةتث هــةرَيمث كوردســتان لةطــةَل وةزارةتــث بازرطــانث عرياقــث و حكومــةتث فيــدر اَل بــة   
شَيوةيةكث طشتث تةنسيق بكات لةسةر وةزارةت بةو مةوادةى كة لةسةر بيتاقةى تـةموينث دَيـت لـة ااسـتث     

ــزا  وةرد     ــؤ واب ــث ج ــةروةها وةرطرتن ــةكاربَيتش ه ــةر ب ــؤ بةش ــة ب ــت ك ــةوة بَي ــان  ا ــة جوتيارةك ــت ب ةطريدرَي
دةدرَيتةوة ض بؤ ضاندن وةكو تؤشض بؤ بةكارهَينان وةكو االيـكش تةبعـةن مومكينـة و دةبَيـت ايزافـةى اـةوة       

سـايلؤ تةحديـد بكرَيـت شـَيوةية     ( انشا  وادارة املستودعات واملرافق االخرى) 4بكرَيت لَيرة لةسةر فةقةرةى 
( ضامنيا )ة خةلةل هةيةش بةقةناعةتث من اةطةر نةش نووسرَيت وةرطرتنث اةوة تةنسيقَيكة و لة مومارةس

وادةطةيــةنَث شــةر، ( ادارة املسااتودعات واملرافااق االخاارى العمااال الااوزارة واسااتيجارها و اجريهااا )كــة دةَلَيــت 
بكرَيت باشرتةش اةما مةوزوعث وةرطرتن و تةوزيع كردن اةوة لة مومارةسةيةش اةطةر لـةقانون نةشـهَيت لـة    

ةش بـةا  (جلار )وابزا  هات لة اةسَلث قانونةكـة   (جتب االستثمارات االجنبية وجتبها)لة نيزامةش تةتبيقة 
اـةوة ايعتمـاد دةكاتـة    (  فعيال دور امللحقياات التجارياة   )، (جتب االستثمارات االجنبية)لة ر اثؤرتث هاوبةش 

كة هات بوو اامادةكردنث  سةر بةهَيزى حكومةتث كوردستان و تةنسيق لةطةَل سةفاراتش يةك لةو نوقتانةى
كةوادر بوو بؤ اةوةى بتوانن واجبث خؤيان بطةيةنن لة مويةقياتث تييارى لـة سـةفاراتث عرياقـثش اـةوةى     
هةماهةنطث لةطـةَل ذوورى بازرطـانث و ثيشةسـازى زؤر زؤر ثَيويسـتةش بـة قةناعـةتث مـن هـيض اييازةيـةك          

ــةرتث باز   ــو ك ــازىش ض وةك ــةرتث ثيشةس ــو ك ــتش ض وةك ــارة و    نادرَي ــةى تيي ــة وورف ــةت ل ــةر بيداي ــانثش اةط رط
صـناعةوة دةسـت ثـَث نـةكاتش نــاوى تييـارى حيـز بكـات اـةوجا بَيــت لـة وةزارةتـث بازرطـانث و ثيشةســازى            
موباشةرة بكات بة وةرطرتنث مؤَلةتةكةىش باسث وةزارةتث كشتوكاَل زياتر تةنسيقث لةطـةَل بكرَيـتش ضـونكة    

ةسازى لةطةَل زؤرى وةزارةتةكان تةنسـيق بكـاتش ض وةزارةتـث كارةبـا و ض     ثَيويستة وةزارةتث بازرطانث و ثيش
وةزارةتث سامانة سروشتيةكانش وةزارةتث دارايـث و حمافـةزةكان و وةزارةتـث ذينطـةش وةزارةتـث تةندروسـتثش       
وةزارةتث شارةوانث هةر كةا بة ثَيـث ثةيوةنـدىش الكـ  وةزارةتـث كشـتوكاَل زيـاتر ثةيوةنـدى ثَيـث هةيـةش          

نكة اةساسث دامةزراندنث كارطةكانث ثيشةسازى خؤراك لةسةر وةزارةتث كشتوكاَلةش بؤية زياتر بايـةخث  ضو
ثَيدراوة و زياتر هاتووة لَيرةش باسث مونافةسة و ايحتكار و ايتواقيات كراوة و هاتووة لة ر اثـؤرتث هاوبـةش   

بـاا  ( نتاوج احمللاى ومناتج الاوطنى    هاياة امل )هةردووكث هاتووة و بة سةراحةت هاتووة اةوانةش بؤ اـةوةى  
ش وةختث خؤى حكومةت لة اةستؤى خؤى (البناعات ايرفية)بامسان كردش ( مواصوات املقايس)كراوة لَيرةش 
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طرت بووش خاسةتةن كارطةكانث مـافور و كارطـةى مـافورى دةسـكرد و شـاتث واش اَيسـتا بؤتـة كـةرتث تايبـةت          
كة بانكث صناعث دةيدات بـةو جـؤرة ثرؤذانـة كـة خـةَلكَيكث       الكينةهو بتوانن سوودمةند بن لةو قةرزانةى

 .بةتواناى فكرى و بةتواناى دةستثش الك  كةم دةرامةتة مومكينة بتوانث اةو جؤرة ثرؤذانة دروست بكات
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

يــةكانيان ســوثااش ليذنــةى ياســايث رةايتــانض مــاوةض باشــةش بــةآلم تكايــة اةوانــةى كــة لــة يــةكَث زيــاتر رةا   
 .موشتةرةكة دةتوانث تةركيز بكةى لةسةرىش ضونكة دةدرَيتة دةنطدانش كاك سامل فةرموو

 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

سةبارةت بة دامةزراندنث مةسرةفث تييارى و صناعثش مةسرةفث تييارى مةوجودةش هـةرَيم و رافيـدةين و   
مةتَلوبة كة زياتر تةسهيالتث مةسرةفث بداتة خةَلكش بؤ مةسـرةفث صـناعث    رةشيدش كة لة وةزارةتث دارايث

مليار دؤالرى بؤ تةرخان كراوة اةو ساَلش وابزا  وةزارةتـث بازرطـانث    32لةطةَل وةزارةتث زراعث لَيك دراوة 
قـةرز   وةرةقةى عةمةلَيك تةقديم بة وةزارةتث دارايث لةسةر ضؤنيةتث تةفعيلث اةو ثارةية بكةن بـؤ دانـث  

بؤ ثرؤذة بضـووكةكان و مامناوةنديـةكانش كـاك دكتـؤر باسـث اـةوةى كـرد كـة لـة دةرةوةى هـةرَيم مـةعرةز            
كراوةتةوة لة دوبةىش وابزا  ثَين دوو ساَل مةعرةزَيكث باش هةبوو لـة كوردسـتان لـة هةنـدَيك بـةروبووم      

هةيـةش كـةرتث طشـتث و كارطـة     نةجاحةتث هَيناو يةكةمين دةرضووش تةنها لة كوردسـتان نيـة لـة دةرةوةش    
اةوانة بامسان كرد كة حكومةت اَيسـتا سياسـةتث بـازار ى اـازاد ثـةير ةو دةكـاتش زيـاتر اـةو كارطانـة دةداتـة           
كةرتث تايبةتش بةا دةورى حكومةت اةوةية كة موراقةبةى بكات و موتابةعـةى بكـات لـة جؤريـةتث و لـة      

 .ضؤنيةتث و نرخ و بةكارهَينانثش زؤر سوثاا
 :َيز سةرؤكث ثةرلةمانبةر 

 .ليذنةى ياسايث رةايتانض كاك شَيروان فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

بةر َيزان اةندامانث ثةرلةمانش زؤر مةساايل باا كراش بةآلم اَيمةش هةندَيكث وةآلم دةدةينةوة و تةوز اتث 
ةنطة هةندَى تةوز ات ثَيويست بكات جـةنابث وةزيـر خـؤى وةآلمـث     لةسةر دةدةينش بةآلم لة هةمان كاتدا ر 

دووش سَث بةر َيزى اةنـدامانث ثةرلـةمان   / بداتةوة بة نيسبةت اةو قسانة و اةو طوتوطؤيانةى كة كراش يةكةم
ايشـارةتيان بــة مةسـةلةى مــةقالع كــرد بـة شــكلَيكث عــامش ض بـة نيســبةت ايشــرافش ض بـة نيســبةت ايــدارةش      

مان باشة اةطةر مةقالع عايدى وةزارةت بَيت بر طةيةك لَيرة ايزافة بكرَيت بة نيسـبةت ايشـراف   اَيمةش ثَي
مةسةلةى خؤراك كة ببَيتة بر طةيةك لَيرة بؤ سةر نةوعيـةتث  / كردن و ايدارة كردنث مةقالعش خاَلث دووةم

ك و اةوانـة هـةمووى   خؤراك و ضاك كردنثش بة ثَيث اةو زانياريانةى كة هةمةش مةسةلةى ضاككردنث خـؤرا 
ثةيوةندى بة حكومةتث ايتيحاديةوة هةيةش ر ةنطة زؤر جارين اةو مةسةلةية باا كرابَيتش لةهةمان كاتدا 
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مةسةلةيةكث مةرحـةىل و اينتقاليـةش مبَينَيتـةوة و بَيتـةوة      916اةو مةسةلةية ثَيمواية مةسةلةى قةرارى 
ايلغــا كــرا اةســَلةن اــةو بر طةيــة هــةر وجــودى لــة  نــاو مــةهامث وةزارةتش ثَيموايــة اةطــةر اــةو مةســةلةية  

قانونةكة نامَينَيتش بةآلم لةبةراةوةى مةساايلث ريقابث هةية لة وةزارةتةوة و دةزطاى رقابث هةيةش ايمكان 
هةية موراقةبة بكرَى و بة تةنسـيق و هةماهـةنطث نَيـوان اَيـرةو بةوـدا اـةو مةسـةالنة ضارةسـةر بكرَيـتش          

ة هةر وةكو براى بةر َيزم كاك سامل ايشارةتث ثَيداش اَيمةش ثشتطريى لةوة دةكةين كـة  مةسةلةى دانةوَيَلة ك
ــتش بــةآلم لــة اــةجنامث اــةو ثةيوةنديانــةى كــة كــراوة لــة بــةينث لييــانث       اــةو مةســةلةية ضارةســةر بكرَي

ــةر وو      ــةنها ل ــة ت ــة اَيم ــة ك ــةموو جــةوابيان اةوةي ــايلؤكانش ه ــناعة و س ــث ص ــةينث وةزارةت ــةمانث و ب ى ثةرل
ايداريةوة و لةر ووى فةنيةوة ثةيوةنـدميان هةيـة بـة سـايلؤكانةوةش زيـاتر هـةمووى لةاليـةن بةوـداوة جـَث          
بةجَث دةكرَيتش بة نيسبةت ايزافة كردنث بر طةيةك بؤ هاوكـارى و هةماهـةنطث نَيـوان وـورةفث تييـارى و      

ةهامث وةزارةتش اةمــة هــةم وــورةفث صــناعثش اَيمــة ثَيمــان باشــة اــةم خاَلــة ببَيتــة بر طةيــةك لــة زمنــث مــ 
خزمةتث وةزارةت دةكـاتش هـةم خزمـةتث ذوورة بازرطانيـةكان دةكـات لـة هـةرَيمث كوردسـتانش بـة نيسـبةت           

البربدرَيت و تةنها و تـةنها ايشـارةت بـة ايتيواقيـات     ( الدولية)كة هاتووة اَيمة ثَيمان واية ( الدولية)وشةى 
ىل بَيتة خـوارَى بـؤ اـةوةى تووشـث تـةعاروزَيك نـةب  لَيـرةو        بكرَيت بة شكلَيكث عامش نةوةك مةساايلث دةو

لةوَىش بة نيسبةت اينشااث مستةودةعات عةصرى و سايلؤوات و مةخازن ايشارةتث ثَي نةدراوةش اَيمة ثَيمان 
باشة اةطةر لَيرةش ايشارةتث ثَيث بدرَيت بؤ دامةزراندنث اينشـاية و ايـدارةى موسـتةودةعاتث عةصـرى و     

مةخازنث موبةرةدش اةمة شتَيكث باشة بؤ هةرَيمث كوردستانش اَيمة ثشتطريى ىَل دةكةينش لَيـرةو  سايلؤوات و 
لــةوَى ضــةند موقتــةرةحَيك لةبــةر َيزان اةنــدامانث ثةرلــةمان كــة ايعــادةى تــةنزميث مةهامةكــة بكرَيتــةوة  

راوةش بـةآلم لـة هةنـدَى    بةشكلَيك صـناعة و تييـارة تَيكـةَلث يـةكرت بكـرَينش لـة هةنـدَى بر طـةكانث تَيكـةَل كـ          
بر طةكانث بة عام هاتووةش صناعة مشول دةكات و تييارةش مشـول دةكـاتش بـة قةناعـةتث مـن ثَيويسـت بـةم        
تةنزمية ناكاتش بر طةكان بة شَيوةيةكث ر َيك و ثَيك هاتووةش اةمة ثوختـةى سـةرنج و تَيبينيـةكانث اَيمةيـة     

مان هاتووةش ثاشـان بـةر َيز جـةنابث وةزيـر اةطـةر وةآلمـث       لةسةر خودى اةم ر او اةو موالحةزةتانةى  كة بؤ
داينةوة اَيمة اةو طؤر انكاريةى كة اَيستا ايشارةم ثَييدا هاتووينةتة ناو ياسايةكة و مةهامث اةو وةزارةتـة  
لةسةر ر ؤشنايث اةو موقتةرةحاتة و اةو ايشارةتانةى كة لةاليةن اةندامانث ثةرلةمانةوة دةست نيشان كرا 

ايبةتث اةو بر طانـةى كـة سـَي يـان ضـوار اةنـدامث ثةرلـةمان ايشـارةتيان ثَييـدا بـة نـةزةر ايعتبارمـان             بة ت
 .وةرطرتووة لة ياسايةكةداش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .اةظ  خان فةرموو

 :بةر َيز اةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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يان كرد كةوا جةودةو نةوعية و كواليتث كؤنرتؤَل بؤ اةو شتانة كراش وابزا  سَث اةندامث بةر َيز باسث اةوة
هةرضةند كة بةر َيز كاك سامل تةوز َيكث داش بـةآلم لَيـرة لـة ر اثـؤرتث هاوبةشـدا اَيمـة بامسـان كـردووة لـة          

ساة  املسااهمة ماع اجلهاات املعنياة يف اقاماة نياام متكامال جلاودة بهادف  حتقياق املمار          )كـة دةَلَيـت    15خاَلث 
، (على املساتوردات والصاادرات واملتابعاة النوعياة علاى املنتوجاات الصاناعية احمللياة        ) كةواتة، (الرقابة الفنية

وابزا  كة اةو سَث بةر َيزةش باسيان كردش لةطةَل زكرى اةمـة اـيرت اـةوة ثَيويسـت     ، كةواتة لَيرة زكر كراوة
 .ناكاتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .زير رةايتان تكايةض فةرمووجةنابث وة

 (:وةزيرى بازرطانث و ثيشةسازى)بةر َيز سنان امحد ضةلةبث 

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

ر اثؤرتث هاوبةش تةواوةش بةآلم لَيرة دوو نوقتة هةية مـن حـةز دةكـةم بـةيانث بكـةم كـة ضـةند برادةرَيـك         
ةزيةش اَيمة بةردةوام لةطةَليان دةنووسـ ش  باسيان كردش مةوادى وةزااث عايدى بةوداية كة حكومةتث مةرك

ثَييان دةَلَي  لة نةتيية حوكم لة دةسـت اةوانـةش حـةز دةكـةين بطةر َيتـةوة اَيـرةش بـةا كـة طـةر اوة اَيـرة           
ثَيويستة اَيمة لَيرة مسـتةودةعاتَيكث زؤر بكـةينش يـةعنث ايشـةكة اةوةنـدة سـةهل نيـةش بودجـةى اَيمـة و          

ساَلث دين نابَيتش اَيمة ميزانيـةكمان هةيـة بـة     6ـ   5مول ناكاتش مومكينة بة ماددةى اَيمة هةندةى تةحة
سايلؤ بـة شـةو    16سايلؤى دى بكرَيتش  16طوَيرةى اةو ميزانيةية و بة طوَيرةى اةو قةراراتانة بؤ منوونة 

تـر اـةوة    سـاَلث  3و  0دراوةتة بةوداش مومكينـة بـة    916و ر ؤذَيك ناكرَيتش مةوادى وةزااث كة لة قةرارى 
نةمَينَيتش مةوزوعث مةقالع ثَيمان خؤشة بَيتة سةر سةيتةرةى وةزارةتث خؤمان لَيرةش اـةوة باشـرت دةبَيـتش    
مةوزوعث سةيارةكانث كة دَيتش اةوة لةطةَل وةزارةتث ناوخؤ لة تةنسيق  كة اةو سةيارانةى دَيـت اـاوا بـة    

َيت لَيرة دةبَيـت مـةوادى ايحتيـاتثش مـةراكزى     كةيوث نةيةت زةوابتث هةبَيتش يةعنث هةر سةيارةيةك كة د
تةسنيع و اةوانةى هةموو حازر بَيتش باشـرت دةبَيـتش لـة بةوـدا شـةريكةى عةمـةىل سـةيارات هةيـةش دةورى         
اةوين اةطةر تةفعيل بكرَيت باشرت دةبَيتش تةبعةن لَيـرة لةبةراـةوةى لـةذَير قـانونث برميـةر دةمانـةوَيت       

ان  مــةنعث بكــةينش بــةآلم دةتــوان  زةوابتــث بــؤ دابنــَي ش اةطــةر زةوابتــةكان   بــازار ى اــازاد هــةبَيتش نــاتو
دابندرَيت وا بزا  ايشةكة لة جَيث خؤى دةبَيتش عامةتةن تةقريرى موشتةرةك و اةو تةورياتةى كـة اـةو   

تا كاكة باسث كردش هيض موشكيلةى نابَيت بة نيسبةت اَيمةش مةوزوعث وورةفث تييارى بة تةنسيق بَيت هـة 
اةطةر لةطةَل اةوة بَيت باشرت دةبَيتش نةك جودا بكرَيتةوةش وةلةو تةنسيقَيكث وةيرى موعلةمنان هةيـة لـة   

 .قانون زكر بكرَيتش وابزا  ثةسةند تر دةبَيتش زؤرسوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

ةى بيدةينة دةنطدانش كـاك   سوثاا بؤ اَيوةى بةر َيز ليذنةى ياسايث اَيستا ااخر سياوةتان خبوَيننةوة بؤ اةو
 .شَيروان فةرموو
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

دواى / ثَين اةوةى ااخري سياوة خبوَينمةوة دووش سـَث نوقتـة هةيـة دةمـةوَيت ايشـارةتث ثـَي بـدةينش يـةك        
بر طانـةى كـة ثةيوةنـدى بـة     اةوةى تةدقيقث اةو بر طانـةمان كـرد كـة ثةيوةنـدى بـة تييـارةوة هةيـةش اـةو         

صناعةوة هةيةش اةو بر طانةى كـة موشـتةرةكنش شـةش مـاددة لةوانـة ثةيوةنـدى بـة تييـارةوة هةيـةش ضـوار           
بة /  ماددة لةوانة ثةيوةندى بة صناعةوة هةيةش شةش ماددةش موشتةرةكة لةبةينث صناعة و تييارةش دوو

ث صناعة بَيت اةوا اَيمـة دةتـوان  اـةو بر طةيـة     نيسبةت مةقالعش مةقالعث حةجةرى اةطةر عايدى وةزارةت
لَيرة داخـل بكـةينش بـةآلم اةطـةر عايـدى اـةوان نـةبَيت بـة قةناعـةتث اَيمـة نـاتوان  ايـدارةو ايشـرافةكة              

 .بكةينش اةوجا اةوة دةمَينَيتةوة سةر اةوةى كة نازا  عايدى اةوانة يان ناض 
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ر وونث بكةيتةوة و رةايتان تكايةض فةرموو جةنابث وةزير اةطةر

 (:وةزيرى بازرطانث و ثيشةسازى)بةر َيز سنان امحد ضةلةبث 

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .مةقالع عايدى اَيمةيةش ضونكة عقودةكان اَيمة دةيكةين
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك سامل فةرموو
 :كاكؤ بةر َيز سامل تؤما

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكث ث
بة ثَيث مـةعلوماتث مـن كـة تةاكيديشـم مـةقالع وةزارةتـث سـامانة سروشـتيةكان اييـازةى دةداتش بـة ثَيـث            

وة مةسـحث جيؤلـؤجث اييازةكـانث دةداتش    ( اساتثمار املعادنى  )مةترى موكةعةب دةيـداتش بـة ثَيـث قـانونث     
ة وةزارةتث صناعة بووش اَيستا لةوةزارةتث صناعة ثَيشان كة ر استة مةسحث جيؤلؤجث و قتاعث نةفت سةر ب

اةو كةرتة سةر بةوةزارةتث سامانة سروشتيةكانةش تةنها مةسحث جيؤلـؤجث سـلَيمانث مـابوو اـةوين ثـَين      
 .دوو ساَل خرايةوة سةر وةزارةتث سامانة سروشتيةكانش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايث كةرةمكةنش كاك  خورشيد فةرموو
 :سليم شيد امحدبةر َيز خور

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
ــامانة        ــث س ــة وةزارةت ــة ل ــةردى طَيض ــة ب ــرد ك ــث ك ــةكث طةض ــك داواى مةقلةع ــزا ش برادةرَي ــن دةي ــةوةى م ا
ــتيةكاننش         ــامانة سروش ــث س ــة وةزارةت ــةر ب ــة س ــةم مةقلةعان ــوو و ا ــةر َيوة ض ــةى ب ــتيةكان معامةلةك سروش

 .لَيرةلةبةراةوة ناكرَيت اَيمة ااماذةى ثَث بدةين 
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 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

بةر َيزان اَيستا اةوة بـةجَث بهـَيَلنش ثاشـان تةاكيـد بكةنـةوةش بـةا هـةر دةزا  تةيينةكـةن لةسـةر اـةوة           
 .نةر ؤنش كاك  شَيروان فةرموو

 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

وعث مةقالع با مبَينَثش اةطةر لة موسـتةقبةل ثَيويسـت   منين تةايدى وجهةت نةزةرى جةنابت دةكةمش مةز
كرا تةعديالتةك بكرَيت دةبَيت تةنسيق هةبَيت لةبةينث هةردوو وةزارةتش بـؤ اـةوةى ثرؤذةيـةك تةقـديم     
بكرَيت لةو بابةتةوة و ضؤنيةتث بةر َيوة ضوونث مةقالعةكانش بةآلم خاَلَيكث ترين هةيةش دةمةوَيت جةنابث 

صـناعيةكة تةبعـةن مةسـارفث    ( انشاا  مصارف جتاارى وااناعى    )دةَلَيـت   12ثَث بـداتش لـة   وةزير ايشارةتث 
توعيـل  )صناعث مةوجودة ايعتيادىش اَيمة لة موازةنة حسامبان بـؤى كـردووةش اـةوة ايمكـان هةيـة بكرَيتـة       

آلتث بةآلم بةنيسبةت مةسرةفث تييارىش نازا  اينشااث مةسرةفث تييارى لة زمنث دةسة( املبرف البناعث
وةزارةتث تييارةو صناعةية يان خارجث دةسةآلتث اةوانةض حةق واية اةمةمان بؤ ر وون بكةنةوة بؤ اةوةى 

 .بة هةَلة نةر ؤينش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .جةنابث وةزير رةايتان تكايةض فةرموو

 (:وةزيرى بازرطانث و ثيشةسازى)بةر َيز سنان امحد ضةلةبث 

 .ؤكث ثةرلةمانبةر َيز سةر

زاتةن ثَين اةوة طوم كة تةفعيلث دةورى مةسرةفث صناعث بكرَيت لَيرةش ضونكة مةسرةفث صناعث هةيةش 
مةسرةفث تييارى نية حاَلث حازرش لَيرة مةسارفث تييارى اةهلث هةيةش هث حكومث لَيرة اةطةر هةبَيت بـة  

 .نةزةرى اَيمة اةمة باش دةبَيتش ضونكة ثَيويستة بؤ اةوةش
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك  شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
بةر ةاث من و برادةرانين ر ةنطة لةطةَلم بـنش اَيمـة بضـينة مةسـةلةى تـةفعيلث دةورى مةسـارفث تييـارى و        

مةسـاريوث صـناعث و تييـارى     ش ضـونكة جيهـاتث تـر هةيـةش اينشـاى     ئينشاا  صناعثش نةك بضينة مةسـةلةى  
 .دةكاتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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 .كاك سامل فةرموو
 
 
 

 

 :كاكؤ بةر َيز سامل تؤما

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

هةر دوَينث قانونث وةزارةتث داراييمان موناقةشة كردش سَث مةسـرةفث تييـارى هةيـة رافيـدةين و رةشـيد و      
ساسيةش زراعث و عـةقارىش زراعـث و صـناعث ثَيكةوةيـة و عـةقارى بـة جودايـةش        هةرَيمش دوو مةسرةفث ايخت

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايث اَيستا ااخر سياوةتان خبوَيننةوة بؤ اةوةى بيدةينة دةنطدانش كاك  عونث فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةى ســَييةم دةخوَينمــةوةش بــةآلم اةطــةر تَيبــيين كــرا كــة شــتَيكمان لــة بــري كــردووة و  اَيســتا صــياوةى مــاد

 :ايزافةمان نةكردووةش جةنابتان ااطاتان لَي بَي دووبارة ايزافةى بكةينةوة
 املهام الرئيسية للوزارة

 :املادة الثالثة
 : توىل الوزارة املهام اال ية

وقات امام النشاط التجاري ع  طرياق وضاع االسارتا يجيات و اخلطاط و     اقرتاح التدابري الالزمة لرفع املع: أواًل
الربامج للتنمية و  شجيع الصادرات و معاجلة االثار السلبية على اقتصاد االقليم النامجة ع  حتريار التجاارة   

 .اخلارجية و ذلك بتعزيز القدرة التنافسية لقطا  االعمال و املنتجات الوطنية
 الت  ام  رعاية اقوق املستهلك و اعداد مشاريع القاوانر الالزماة ظمايتاه بالتنسايق     اختاذ التدابري: ثانيًا

مع اجلهات املعنية فيما يتعلق  راقبة االسعار يف االسواق احمللية و  نييم و  عزياز بيياة املنافساة و مكافحاة     
 .االاتكار و غريها م  املمارسات التجارية الاارة

ط الشاركات احمللياة و االجنبياة و فروعهاا و معاجلاة شاؤون الوكااالت التجارياة و          ساجيل و رقاباة نشاا   : ثالثًا
 .  سجيلها يف االقليم

انشا  ادارة املستودعات و املرافق االخرى الالزمة العمال الاوزارة و اساتيجارها و  أجريهاا، كاتلك انشاا       : رابعًا
 .السايلوات و املخازن املربدة

الالزمة القاماة املعاارض و االساواق احمللياة و الدولياة و املشااركة فيهاا للتعارف         اعداد و  نفيت الربامج :خامسًا
 .على التطور الدول  للمنتجات العاملية التجارية و الصناعية
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اعداد اخلطط و الدراسات السنوية و املتوسطة و البعيادة املادى للمشااريع الصاناعية و دراساة اجلادوى       :سادسًا
شراف علاى املشااريع و املؤسساات الصاناعية ملراقبتهاا و  وجيههاا و  قيايم نتاائج         االقتصادي و الفنية هلا و اال

 . خطتها كمأ و نوعأ و املشاركة يف اعداد التشريعات الالزمة لرعايتها و  طويرها بالتعاون مع اجلهات املختصة
اص و  شاجيعها و  هيياة   اقامة املشاريع الصناعية و التجارية و منح اجازات انشائها م  قبل القطا  اخل:سابعًا

البييااة املالئمااة هلااا و موهلااا بقااانون االسااتثمار لغاارض اسااتغالل املااوارد البشاارية و الطبيعيااة و حتويلااها اىل   
 .نشاطات منتجة و مثمرة يف االقليم 

اعطا  الرخص م  اجل انشا  املناطق الصناعية املنيمة و  شجيع هت  املؤسسات و مراقبتها و التنسيق : ثامنًا
ع اهليية العامة للمناطق اظرة العراقية يف سبيل بتل اجلهود النشا  املناطق الصاناعية و التجارياة اظارة يف    م

 .االقليم و االشراف عليها و طويرها و  فعيل دورها و اعداد مشاريع القوانر الالزمة لتحقيق ذلك
يفية استخدام املنتجات الزراعية كماواد  التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم و  شجيع الفالار ودراسة ك:  اسعًا

اولية للقطاعات الزراعية و حتويلها اىل منتوجات ااناعية حملياة الغاراض االساتهالط احمللا  و التصادير اىل       
 .اخلارج
 شجيع دعم القطاعر التجاري و الصناع  و  فعيل دور املصارف التجارية و الصناعية لدعم املشاريع : عاشرًا

 .اعية و خصواأ الصغرية و املتوسط منها و  نشيط دورها  التجارية و الصن
 نييم ألية ظماية امللكياة الفكرياة التجارياة و الصاناعية و مانح العالماات الفارقاة و الرساوم و         :عشر اادي

 . النماذج الصناعية و برا ات االخرتا 
ادية يف  اال التجاارة الداخلياة و    االعداد لعقد اال فاقيات الالزمة لتنفيت سياساة االقلايم االقتصا   : عشر ثان 

اخلارجية و  عميق العالقات مع مصادر التطوير التكنولوج  يف ادود الصالايات املخولة لالقليم يف الدستور 
 .العراق 

تثيال االقلايم اماام السالطة االحتادياة عناد ابارام اال فاقياات و العقاود ذات الطاابع االقتصاادي و            :عشر ثالث
 .و  عزيز دور االقليم و هاية مصاظها وفقأ للقانون  وافقة  لس الوزرا التجاري و الصناع  

اعداد مشاريع القوانر الالزماة بهادف املسااهمة يف حتسار املنااخ االساتثماري و  ساهيل اخلادمات         : عشر رابع
ر بالتعاون و املتعلقة باالستثمار و  صميم برامج و اوافز لتشجيع املستثمر احملل  و جتب املستثمري  االجان

 .التنسيق مع هيية االستثمار
املساهمة مع اجلهات املعنية يف اقامة نيام متكامل اجلودة بهدف حتقيق ممارسةة الرقابة الفنية : عشر خامس

على املستوردات و الصادرات و متابعة نوعياة املنتجاات الصاناعية و احمللياة  اا ياام  مطابقتهاا املوااافات         
ديم االرشادات و التوجيهات و ذلك م  اجل حتسر نوعية املنتوجاات و  طاوير العملياات    املعتمدة عامليأ و  ق

 .االنتاجية و ختفيض كلفتها و ادخال التقنيات اجلديدة فيها
 طوير و حتسار نوعياة اخلادمات الات  قادمها الاوزارة للماواطنر ما  خاالل  ابين االساالير            : عشر ساد 

ادة ما   كنولوجياا املعلوماات ما  خاالل  ابين  قنياات منيوماات اظكوماة          اظديثة يف  ال االدارة و االستف
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االلكرتونية م  اجل الربط الفعال للوزارة مع شاركائها و املاواطنر و حتسار و  ساهيل املعاجلاة و االجارا ات       
مياة اقتصااد   للمعامالت و انشا  قواعد املعلومات مما  ساهم يف حتسر ادا  الوزارة و  وفري البيية املطلوبة لتن

 .االقليم
التنسيق و التعااون ماع الغارف التجارياة و الصاناعية ملاا خيادم حتقياق اهاداف الاوزارة يف خدماة            : سابع عشر

 .القطاعر الصناع  و التجاري يف االقليم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةيـةكث دروسـا   بةر َيزانش ضونكة تةورياتي لةسةر كرايةش عةربيةكةى دةكةينة اةسـاا بـؤ اـةوةي تةرجوم   
بؤ بكرَيش اَيستا اَيوةي بةر َيز طوَيتان لَي بووش كَي لةطةَلداية تكاية دةسا بةرز بكاتـةوةضش زؤر سـوثااش كـَي    

 .لةطةَلدا نيةضش بة كؤي دةنط ثةسند كراش بؤ ماددةى ثَينج لة اةصَلي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةى ضوار
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر
 :املادة اخلامسة يف اال املشرو  و الت اابح  برقم املادة الرابعة

 تشكيالت الوزارة
 :تتكون الوزارة مما يأتي  
 :الوزير: اوال 

هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول ع  اعماهلا و وجيه سياستها وممارساة االشاراف والرقاباة عليهاا و صادر      
لقاارارات واألواماار والتعليمااات يف كاال مااا لااه عالقااة  هااام الااوزارة و شااكيال ها  عنااه و نفاات بأشاارافه مجيااع ا

وفاق ااكاام القاانون ولاه ختويال بعاض ما         .واالايا ها وسائر شؤونها الفنية واملالية واألدارياة والتنييمياة  
 .االايا ه اىل وكال  الوزارة او املدرا  العامير او م  يرا  مناسبا يف الوزارة

 :ل الوزارة للشؤون التجاريةوكي: ثانيًا 
يساعد الوزير يف  وجيه الوزارة واألشراف على شؤونها اخلااة بالنشااط التجااري، وماا خيولاه ما  ااالايات       

 .م  قبل السيد الوزير
 :وكيل الوزارة للشؤون الصناعية: ثالثًا 

وماا خيولاه ما  ااالايات     يساعد الوزير يف  وجيه الوزارة واالشراف على شؤونها اخلااة بالنشاط الصناع ، 
 .م  قبل السيد الوزير

 :مكتر الوزير : رابعًا 
 .يرأسه موىف بدرجة مدير ااال على شهادة جامعية أولية ويعاون عدد م  املوىفر

 :مكتر وكيل  الوزارة: خامسًا 
 .يدير  موىف بدرجة مدير ااال على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد م  املوىفر

 :تشارون املس: سادسًا 
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 .اعاا ، يكونوا م  هلة الشهادة اجلامعية األولية وهلم خربة وممارسة( اربعة)اليزيد عددهم ع  
 :املديرية العامة للديوان : سابعًا 

 .يرأسها موىف بدرجة مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واألختصاص
 :املديرية العامة لتسجيل الشركات : ثامنًا 

يرأسها موىف بدرجة مدير عام ااال على شهادة جامعياة أولياة يف القاانون او ماا يعادهلاا ما  ذوى اخلاربة        
 .واألختصاص

 :املديرية العامة للتجارة :  اسعًا 
 .يرأسها موىف بدرجة مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واألختصاص

 :لصناعية املديرية العامة للتنمية ا: عاشرًا 
 .يرأسها موىف بدرجة مدير عام ااال على شهادة جامعية أولية وم  ذوي اخلربة واألختصاص

 :املديرية العامة للتخطيط واملتابعة : اادي عشر 
 .يرأسها موىف بدرجة مدير عام ااال على شهادة جامعية أولية وم  ذوي اخلربة واألختصاص

 : اجمللس األستشارى يتألف م  : ثان  عشر 
 .رئيسًا للمجلس/ الوزير  -6

 .وكيال الوزارة -7

 .أعاا / املستشارون يف الوزارة  -8

 .أعاا / املدرا  العامون  -9

 . عاوًا/ أي شخص آخر يرا  الوزير مناسبًا م  داخل الوزارة او خارجها  -11

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة بة كورديةكةى خبوَينةوة اةظ  خان
 :امحد بةر َيز اةظ  عمر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ((ثَيكهاتةكانث وةزارةت )) 

 :ماددةى ضوارةم
 :وةزارةت لةمانةى خوارةوة ثَيكدَى

ســةرؤكث بــااَلى وةزارةتــة و بةرثرســة لــة كارةكــانث  و ااراســتةكردنث سياســةتةكةى و        : وةزيــر : يةكــةم
كــة ثةيوةنــدييان بــة اــةركث سةرثةرشـتث و ضــاودَيرى دةكــات  و هــةموو بر يــارو فــةرمان و  رَينماييــةكانث  

وةزارةت  و ثَيهاتةكانث و دةستةالتةكانث و هةموو كاروبارَيكث هونـةرى و دارايـث و كـارطَيريث  و رَيكخسـنت     
هةبن  لةوةوة دةردةضن و اةمةش بة ثَيث حوكمةكانث ياسا دةبَث و بؤى هةية هةندَيك لـة دةسـتةاَلتةكانث   
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وةبةرةكانث كة لة طةَليدا كاردةكةن ياخود اةوةى بة شياوى دةزانَث بدات بة بريكارةكانث وةزارةت يان  بةرَي
 .لة وةزارةتدا

 :بريكارى وةزارةت بؤ كاروبارى بازرطانث: دووةم
ــاالكث      ــارى تايبــةت بــة ض ــث كاروب ــتث كردن ــتةكردنث وةزارةت و سةرثةرش ــؤ ااراس ــر دةدات ب ــةتث وةزي يارم

 . ث دةداتبازرطانث بةو دةستةاَلتانةى كة رَيزدار وةزير ثَي
 :نووسينطةى وةزير: ضوارةم

فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةر سةرؤكايةتث دةكات كـة بر وانامـةى بـةرايث زانكـؤى هـةبَيت و ذمارةيـةك       
 .فةرمانبةر ياريدةى دةدةن

 :نووسينطةى هةردوو بريكارى وةزارةت: ثَينضةم
ت كـة بر وانامـةى بـةرايث زانكـؤى هـةبَيت و      هةريةكةيان فةرمانبةرَيك بة ثلـةى بةرَيوةبـةر بـةر َيوةى دةبـا    

 .ذمارةيةك فةرمانبةر ياريدةى دةدةن
 :راوَيذكاران: شةشةم

ذمارةيان لة ضوار اةندام زياتر نابَث وش دةبَث بر وانامةى بةرايث زانكؤيان هةبَث  و شارةزايث و كاركردنشيان 
 .لةو بوارةدا هةبَث

مانبةرَيك سـةرؤكايةتث دةكـات بـة ثلـةى بةر َيوةبـةرى طشـتث و       فةر: بةر َيوةبةرايةتث طشتث ديوان: حةوتةم
 .خاوةن بر وانامةى بةرايث زانكؤى بَث و خاوةن شارةزايث و ثسثؤر ين بَيت

 :بةرَيوةبةرايةتث طشتث تؤماركردنث كؤمثانياكان: هةشتةم
ايث زانكـؤ بـَث لـة    فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةر َيوةبةرى طشتث سةرؤكايةتث دةكات كـة خـاوةن بر وانامـةى بـةر    

 .ياسادا يان  هاوتاكةى و خاوةن شارةزايث ثسثؤر ين بَث
 :بةرَيوةبةرايةتث طشتث بازرطانث: نؤيةم

فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةرى طشتث سـةرؤكايةتث دةكـات كـة خـاوةن بروانامـةى بـةرايث زانكؤبَيـت و        
 .خاوةن شارةزايث و ثسثؤرين بَيت

 :تث بؤ طةشةسةندنث ثيشةسازيثبةرَ وةبةرايةتث طش: دةيةم
فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةرى طشتث سةرؤكايةتث دةكات كة خاوةن بروانامـةى بـةرايث زانكـؤ بَيـت و      

 .خاوةن شارةزايث ثسثؤرى بَيت
 : بةرَيوةبةرايةتث طشتث ثالندانان و بةدوادا ضوون: يازدةم

دةكات كـة خـاوةن بر وانامـةى بـةرايث زانكـؤ بَيـت و        فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةر َيوةبةرى طشتث سةرؤكايةتث
 .خاوةن شارةزايث و ثسثؤريث بَيت

 :اةجنومةنث راوَيذكاريث لةمانة ثَيكدَى: دوازدةم
 سةرؤكث اةجنومةنة : وةزير .6
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 اةندامن : هةدوو بريكارى وةزارةت .7

 اةندامن : راوَيذكاران لةوةزارةتدا .8

 اةندامن: بةر َيوةبةرة طشتيةكان .9

 اةندامة: ث تر كة وةزير بة شياوى دةزانثَ  لةناو وةزارةت يان لةدةرةوةىهةركةسَيك .11

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيستا لَيذنةى دارايي رةايتانض لَيذنةى هاوبةش ببوورن
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش هةندَي تَيكـةآلويي هـةبوو لـة تةشـكيالتةكانش     اَيمة وةكو لَيذنةى هاوبةش لةطةَل جةنابي وةزير دانيشت 

بؤ اةوةى رَيزبةندي بـؤ تةشـكيالتي وةزارةتةكـة دابنـَي ش لـة وةزيـرةوة هـةتا اـاخري نـةفرش بؤيـة ايعـادةى            
 :صياوةمان كردةوةش بةو شَيوةى كة اَيستا بؤ بةر َيزتان دةخوَينينةوة

 :املادة اخلامسة: سادسأ
 :ادة بالشكل االتي تقرت، اللينة اعادة صياوة امل

 :تشكيالت الوزارة
 :تتكون الوزارة من التشكيالت االتية

 :الوزير: اوال
هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول ع  اعماهلا و وجيه سياستها وممارساة االشاراف والرقاباة عليهاا و صادر      

م الااوزارة و شااكيال ها عنااه و نفاات بأشاارافه مجيااع القاارارات واألواماار والتعليمااات يف كاال مااا لااه عالقااة  هااا  
وفاق ااكاام القاانون و يكاون مساؤوآل اماام       .واالايا ها وسائر شؤونها الفنياة واملالياة واألدارياة والتنييمياة    

 لس الوزرا  باعتبار  عاوأ متاامنأ فيه و لاه ختويال بعاض ما  ااالايا ه اىل اي ما  وكيلا  الاوزارة او         
 .رةاملدرا  العامير، او م  يرا  مناسبأ يف الوزا

 :وكيل  الوزارة: ثانيًا 
 :وكيل الوزارة للشؤون التجارية -أ

يساعد الوزير يف  وجيه الوزارة واألشراف على شؤونها اخلااة بالنشاط التجاري، و ا خيول له م  االايات 
 .م  قبل الوزير

 :وكيل الوزارة للشؤون الصناعية -ب
اخلااااة بالنشاااط الصااناع ، و ااا خيااول لااه ماا     يساااعد الااوزير يف  وجيااه الااوزارة واالشااراف علااى شااؤونها  

 .االايات م  قبل الوزير
 :مكتر الوزير : ثالثأ 
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ير بط بالوزير و يرأسه و يدير  موىف بدرجة مدير ااال على شهادة جامعية أولياة ويعاوناة عادد ما       
 .املوىفر

 :مكتر وكيل  الوزارة: رابعأ 
 .لى شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد م  املوىفريدار كل مكتر م  قبل موىف بدرجة مدير ااال ع

 :املستشارون : خامسأ 
 .، و ان يكونوا م  هلة الشهادة اجلامعية األولية وهلم خربة وممارسة( اربعة)اليزيد عددهم ع  

 :املديريات العامة: سادسأ 
شاهادة جامعياة اولياة وما        ر بط بالوزارة املديريات العامة اال ية و يرأ  كل منها مدير عام ااال علاى  

 .ذوي اخلربة واألختصاص
 :يرأسها موىف بدرجة مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واألختصاص

 .املديرية العامة للشؤون املالية و االدارية :  1
 .املديرية العامة للتجارة-0
 .املديرية العامة للتنمية الصناعية-3
 .لتسجيل الشركات املديرية العامة -4
 .املديرية العامة للتخطيط -5

 -:يشكل اجمللس االستشاري للوزارة م : اجمللس االستشاري للوزارة/ أ/ ثامنًا 
 .رئيسًا للمجلس/ الوزير -4

 . اعاا  / وكيال الوزارة   -5
 .اعاا / املستشارون   -6

 .اعاا  / املدرا  العامون  -4

ياارا  مناساابًا ماا  داخاال الااوزارة او خارجهااا عنااد  للااوزير استاااافة اي شااخص ماا  ذوي اخلااربة   -5
 .الارورة لالشرتاط يف اجتماعات اجمللس دون ان يكون له اق التصوي 

خيااتص اجمللااس  ناقشااة و قياايم نشاااطات الااوزارة ودراسااة ساابل ار قااا  ادائهااا و قااديم املقرتاااات      -ب      
 .املناسبة ظل املشاكل واملعوقات الت قد  واجهها

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
موديريةتة عاممةكان لةبةر اةوةى زؤر تيكراري تَيدا هةبووش لة سةرؤكايةتين موالحةزةمان بؤ هاتش علث 

هةر لة بةندي يةكةمدا بنووسرَي لـة فةقـةرةي مـودير عامـةكان لـةوو      ( و يرأا كل منها مدير عام) اساا
ةندامانيشةوة اةو موقتةرةحةمان بؤهاتش زؤر بكرَي بؤ اةوةى مشولي هةموو فةقةرةكاني تري بكات و لة ا

 .سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كوردين اَيستا كةرةم بكةن بيخوَيننةوة
 
 

 :امحد بةر َيز اةظ  عمر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ثَيكهاتةكانث وةزارةتةكة
 :وةزارةت لةمانةى خوارةوة ثَيك دَيت 

 : وةزير : يةكةم 
ى وةزارةتةكةية  و بةرثرسة لةكارةكاني و بة ر َينمايث اةو هـةموو بر يارةكـان دةردةضـن و    اةو سةرؤكث بااَل

جَيبةجَي دةكرَين كة ثةيوةنديان بـة اـةرك و فـةرمان و ثَيكهاتـةكانث و دةسـةاَلتةكاني يـان هـةر اليـةنَيكث         
يـــة هةنـــدَى لـــة وةزيـــر ش بـــؤى هة. هونـــةرى و دارايـــث و ايـــداري و ر َيكخســـتنث وةزراةتةكـــةوة هـــةبَيت  

دةسةاَلتةكانث خؤى بدات بة بريكارةكانث يان بة بةر َيوبةرة طشتيةكانث خؤى يان هةر كةسَيك كة خؤى بـة  
 .طوجناوى بزانَيت لة وةزارةتةكة 

 .كةسَيك كة خؤى بة طوجناوى بزانَيت لة وةزارةتةكة 
 : بريكارةكانث وةزارةت : دووةم 

 :رطانث بريكارى وةزارةت بؤ كاروبارى باز –أ 
يارمةتث وةزير دةدات لـة اار اسـتةكردنث وةزارةتةكـة و هـةروةها سةرثةرشـتث كاروبـارى تايبـةتث ضـاالكيث         

 .بازرطانث دةكات و وةزيرين هةر دةسةاَلتَيكث ثَث دابَيت جَث بةجَث ى دةكات 
 :بريكارى وةزارةت بؤ كاروبارى ثيشةسازى  -ب

ارةتةكة و سةرثةرشـتث تايبـةتث ضـاالكيث ثيشةسـازى دةكـات و      يارمةتث وةزير دةدات لة اار استةكردنث وةز
 .وةزير هةر دةسةاَلتَيكث ثَث دابَيت جَث بةجَث ى دةكات 

 : نووسينطةى وةزير : سَث يةم 
بة وةزيرةوة بةندة ش فةرمانبةرَيك بةثلةى بةر َيوةبةر سةرؤكايةتث دةكات و بةر َيوةى دةبات كة بر وانامـةى  

 .ت و ضةند فةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن سةرتايي زانكؤى هةبَي
 :نووسينطةى بريكارةكانث وةزارةت : ضوارةم 

هةر نووسـينطةيةك لةاليـةن فةرمانبـةرَيك بةر َيوةدةضـَيت بـة ثلـةى بةر َيوةبـةر كـة بر وانامـةى سـةرةتايي           
 .زانكؤى هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيكين ياريدةى دةدةن 

 :ر اوَيذكارةكان : ثَينيةم 
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ضواركةا زياتر نةبن و ثَيويستة بر وانامةى سةرةتايي زانكؤيان بة دةست هَينا بَيت و خاوةن اـةزموون   لة
 .و شارةزابن و خزمةتيان لة دة ساَل كةمرت نةبَيت 

 :بةر َيوبةرايةتية طشتييةكان : شةشةم 
ــدارى   -1 ــث و اي ــارى داراي ــتث كاروب ــةتث طش ــةرؤ :  بةر َيوةبةراي ــتث س ــةرَيكث طش ــة  بةر َيوب ــات ك كايةتث دةك

 .بر وانامةى سةرةتايي زانكؤى بةدةست هَينابَيت و خاوةن اةزموون و شارةزا بَيت 
سةرؤكايةتث دةكاتش كة بر وانامةى سةرةتايث زانكؤى بةدةسـت هَينابَيـتش بـة اـةزموون شـارةزا بَيـتش دووةم       

بةر َيوةبةرايةتيـة طشـتيةكانش   / ةمبةر َيوةبةرايةتث طشتث بازرطانثش بةر َيوةبةرَيكث طشتث سةرؤكايةتثش شةشـ 
 .بةر َيوةبةرَيتث طشتث كاروبارى دارايث و ايدارى

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علث
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

وةزارةت ثَيك دَيت لـةم بةر َيوةبةرايةتيـة طشـتيانةش كـة هـةر يـةكَيكيان بةرَيوةبـةرَيكث طشـتث سـةرؤكايةتث          
بةر َيوةبةرايــةتث طشــتث  -1نامــةى زانكــؤ بَيــتش وة خــاوةنث اــةزمون بَيــتش  دةكــاتش كــة دةبَيــت خــاوةن بر وا

بةر َيوةبةرايـةتث طشـتث طةشـة ثَيـدانث      -3بةر َيوةبةرايـةتث طشـتث بازرطـانثش     -0كاروبارى دارايث و ايدارىش 
دانـان و  بةر َيوةبةرايةتث طشتث ثـالن   -5بةر َيوةبةرايةتث طسشتث ناو نووسينث كؤمثانياكانش  -4ثيشةسازىش 
 .بةدواداضون

/ وةزيــرى ســةرؤكث اةجنومةنةكــةش دوو/ اةجنومــةنث ر اوَيــذكارى وةزارةت ثَيــك دَيــت لــةش يــةك -أ/ حةوتــةم
بةر َيوةبـةرة طشـتيةكان   / ر اوَيـذكارةكانث وةزارةت اةنـدامنش ضـوار   / هةردوو بريكارى وةزارةت اةندامنش سـثَ 

ر بـة طوجنـاوى بزانَيـتش ض لـة نـاوةوةى وةزارةتش ض لـة       هةركةسَث بة اـةزموون بَيـتش وةزيـ   / اةندامنش ثَينج
دةرةوةى وةزارةتش وةزيــر بــؤى هةيــة بــانطث بكــاتش بــؤ بةشــدارى كــردن لــة كؤبوونةوةكانــداش بــةاَلم مــافث     

كــارى اةجنومــةن تايبةتــة بــة طوتوطــؤ و هةَلســةنطاندنث ضــاالكيةكانث وةزارةت و    -(ب. )دةنطــدانث نــةبَيت
سـةركةوتنث ضــاالكيةكان و ثَيشـكةش كردنــث ثَيشـنيارى طوجنــاوش بـؤ ضارةســةر      ديراسـةت كردنـث ر َيطاكــانث  

 .كردنث اةو كَيشةو طرفتانةى دَينة بةردةمثش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .سوثااش ليذنةى دارايث رةايتان
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
طــةَل ر اثــؤرتث ليذنــةى هاوبــةشش ثَيمــان ر اثــؤرتث زؤر باشــةش جَيطــاى  اَيمــة لــة ليذنــةى دارايــث هاور اينــة لة

 .ثةسةندة
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .جةنابث وةزير رةايتان
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 :وةزيرى بازرطانث و ثيشةسازى/ بةر َيز سنان امحد ضةلةبث
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

املااديريات العامااة لتسااجيل )لةماددةكــة ( املااديريات العامااة)بــةر َيز هــةمووى تــةواوةش بــةا مــاددةى شةشــةم 
( الشركات يرأساها  مادير عاام اااال علاى شاهادة جامعياة اولياة يف القاانون وما  ذوى اخلاربة واالختصااص            

 .جنحث دةدرَيتَثش اةوة دةبَيت لة قانون تشتث هةبَيت قاضىصالحياتث 
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ر َيزدار كاك شَيروان فةرموو
 :ان ناصح حةيدةرىبةر َيز شَيرو

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
قانونيشث لةطةَلةش جـةنابث  ( مبا فيهم)مةعناى قانونث مشول دةكاتش ( شهادة جامعية اولية)خؤى كة دةَلَيت 

وةزير خؤى دةتوانَيتش يةكةك لة وَى قانونيةكث ىَل دابنَيتش اةطةرنا لةناو قانونةكة اةطةر زكريشث نةيَينت 
 .ر سوثاازؤر تةبيعيةش زؤ

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .زؤر سوثااش جةنابث وةزير فةرموو

 :وةزيرى بازرطانث و ثيشةسازى/ بةر ةَيز سنان امحد ضةلةبث
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

ر اســتة اَيمــة دةتــوان ش بــةا لَيــرة دةبَيــت تةخةســوا بَيــتش لــة قــانون تةخــةروجث كــردووةش لــة ايــدارةو 
ونث دةخوَينَينتش اَيمة اةوةى لة ايدارة وايقتيبادى تةخةروجث كردبَيتش ناتوان  ايقتيبادين قسمث قان

ساَل ممارسـةى هـةبَيتش   11جونح دةبَيت بةالى كةمث  قاضىجوحنث بدةينَثش ضونكة بؤ  قاضىصةالحياتث 
 يان سَث ساَل حاكم بَيتش لةبةر اـةوةى كـة شـةرتة كـة حـوكم دةدرَيـنتش اـةو حوكمـة دةضـَيتة مةحكةمـةى          

تةميزش لةوَيندةرَى دةبَيت تةميز بكرَينتش يـةكَيكث ايـدارى لـة ايـدارة تةخـةرو  بكـاتنش اـةو سـةالحياتةى         
 .نادرَيـتَثش لةبةر اةوةى دةبَيت قانونث هةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان
 .ليذنةى ياسايث رةايتان بةرامبةر اةو مداخةلةى جةنابث وةزير

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
ارَى من نازا ش مةسةلةن اةو مدير عامة سةالحياتث حاكم جةزاى درايتَث يان نةيدرايتَثض اـةوةى نـازا    ج

اةوة يةكش دووش من ديسان تةاكيد دةكةمش اةطةر مديرية عامةى تةسييل شةريكاتش كـة دةَلـَي  شـةهادةى    
جـةنابث وةزيـر دةتوانَيـت     جامعيةى اةوىل هةبَيتش شةهادةى قانونش شـةهادةى جامعيـةى اةوةليـةش يـةعنث    

اةو كاديرةى دةست نيشان بكاتش كة شةهادةى قانونث هةيةش اةو خزمةتةشث هةيـةش لـؤ اـةوةى ممارةسـةى     
 .اةو ايشة بكاتن
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 :بةر َيز سةرؤكث ثةلةمان
بةر َيز اَيستا اةضينة ناو مناقةشةوةش بةا حاكم هةيئةتَيكةش نةك يةك شةخسـَيك بةتـةنها ناكرَيـتش بؤيـة     

نابَيتش ثاشان دَيينةوة الى جةنابيشتش بـةر َيزان اـةو بةر َيزانـةى كةاةيانـةوَى مداخةلـة بكـةنش تكايـة        لةوَى 
ناويان بَلَينش دلَيرحممودش قـادر حسـنش عمـر هـةورامثش رفيـق سـابريش ناسـك تؤفيـقش ر ؤذان دزةيـثش سـيوةيلش           

وةرتـثش بـةر َيزان اـةم ر ةَيزدارانـة     ش شلَير جةنابتش شيانش مسريةش حسن حممدش تارا اسـعدىش امحـد   طاهرحال 
 .ناويات تؤمار كردووةش ر َيزدار دلَير حممود كةرةمكة

 :دلَير حممود حممد بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

لة ر اثؤرتث ليذنةى هاوبةشش لة بر طةى شةشـةمش كـة باسـث بةر َيوةبةرايةتيـة طشـتيةكانث كـردووةش ضـوارةم        
ر كردنث كؤمثانياكانش اةم كارة خؤى لةوةزارةتث ثالن دانان دةكرَيتش وة مؤَلةت بةر يوةبةرايةتث طشتث تؤما

دانــث كؤمثانياكــانين ناكرَيــت لــة واَلتَيكــا لــة دووالوة بكرَيــتش اةمــة اــةركث وةزارةتــث ثــالن دانانــةش اــةم     
ةتث تؤمـاركردن و  بةر َيوةبةرايةتية هةية لة هةر شارَيكيشا بةر َيوةبةرايةتيـةك هةيـةش بـةناوى بةر َيوةبةرايـ    

تةصنيوث شةريكاتش لةبةر اةوة من بةجيا دةزا  اةو بةر َيوةبةرايةتيةش اةركث ناكرَيت لـة واَلتَيكـا لـة دوو    
 .وةزارةتش لة دوو شوَين تةصنيو بكرَيتش تةسييلث شةريكات بكرَيت و مؤَلةتث ثَث بدرَيت

 
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار قادرحسنش فةرموو
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكةم لة جياتث دوو بريكارى وةزارةتش يةك بريكارى وةزارةت هةبَيتش كة هةردوو وةزارةتةكة 
تةبيعاتث ايشةكانيان زؤر لَيـك نزيكـةش وة دةكرَيـت سـوود لـة بةر َيوةبـةرة طشـتيةكان وةربطريَيـتش هـةم بـؤ           

 .ةت باشةش هةم تةسهيلث امورات دةكاتش وةر ؤتينين كةم دةكاتةوةش زؤر سوثااتةرشيقث وةزار
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ر َيزدار عمرش كةرةمكة
 :بةر َيز عمر صديق حممد هةورامي

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .قسةكانث من كاك قادر كردىش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .كش فةرمووسوثااش ر َيزدار ناس

 :بةر َيز ناسك تؤفيق عبدالكريم
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 بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

ديارة اَيمة لة ليذنة طوتوطؤمان زؤر كردووةش بةا يةك مالحةزةى بضـوكم هـةبووش اـةو املستشـارونش اَيمـة      
بؤضـث نـةمان خوَينـدةوة اـةوةض اـةو      ( اخلش ملدة التقل عن عشر سـنوات ......ال يزيد عددهم عن اربعة)و ان

 .تةمان بؤ البردش اةو ثرسيارةم هةبوو لة ليذنةى هاوبةشش زؤر سوثااش
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ر ؤذانش فةرموو.سوثااش ر َيزدار د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيث.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
مثانياكـانش ثشـتطريى لـة    من تةنها يةك تَيبينيم هةيةش سةبارةت بة بةر َيوةبةرايةتث طشـتث تؤمـاركردنث كؤ  

بؤضوونةكةى جةنابث وةزير دةكةمش هةروةها لة ر اثـؤرتث هاوبةشـين داهـاتووةش كـةوا باسـث اـةوة بكرَيـتش        
كةوا ثسثؤر بَيت لة بوارى ياساش ر استة اةطةر باا لة ياساش نةكةينش بر وانامةى زانكؤى هةيةش بةاَلم باشـرت  

ى كةوا سةرؤكايةتث اةو بةر َيوةبةرايةتية طشـتية دةكـاتش ثسـثؤر    واية وةزير ايلزام بكةينش اةو فةرمانبةرة
بَيت لة بوارى ياساش بؤية هةروةك لة ر اثؤرتث هاوبةش هاتووةش ثَيشنيارةكةى وةزير ثشتطريى ىَل دةكةمش زؤر 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .رفيق صابر فةرموو.سوثااش ر َيزدار د
 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د

 .ر َيز سةرؤكث ثةرلةمانبة
ــر ؤذة       اَيمــة كؤمــةَلَيك ياســامان ثَيشــرت بــؤ وةزارةت ديــارى كردبــووش كؤمــةَلَث وةزارةتــث تــرين مــاوة كــة ث
ياساكانيان دةوَىش لةبةر اةوة من ثَيشنيار دةكةم كة بـة يـةكيار اـةو فؤر مـةى وةزيـرش وة دةسـةاَلتث وةزيـر        

انونانــةى لــة مــةش و لــةوانث داهاتوشــدا دووبــارة بَيتــةوةش بــؤ   دابر َيذرايــةش اَيمــة لــة هــةموو اــةو ثــر ؤذة ق 
ايستيوادة كردن لة وةقت و لة مةسةلة قانونيةكةداش خاَلث دووةميان اةوةية لةو تةرجةمة كورديةى كةمن 
المةش لة بةشث بريكارى دووةمـث وةزارةت تةرجةمـة نـةكراوةش اـةو بر طـة ثـةر يوة يـان ثـةر َينراوة لـة كـاتث           

بريكــارى وةزارةت بؤكــارى ثيشةســازىش لةبــةر اــةوة نــازا  ر ةنطــة كــابراى وةرطَيــر  بــة زيــادى   تةرجةمــةداش
زانيبَيتش كة دوو بريكارى وةزارةت دةبَيتش من خؤشم لةطةَل اةوةم يةك بريكارى وةزارةت هةبَيش بةاَلم لـة  

وةى هاوكارم كاك دلَير طوتثش دةقة كورديةكة البراوةش سَييةمش بةر َيوةبةرايةتث تؤماركردنث طشتثش اةطةر اة
لة وةزارةتث ثالن دانان هةبَيتش اةوا بة دَلنياييةوة زيادى دةكةينش نةك هةرلة دوو سةنتةرش لة دوو شـوَينش  
دوو دةسةاَلت هةبَيت بؤ ثَيدانث اييازة بة كؤمثانياش اةطـةر نـةبَيت مـن ثـَيم باشـةش بـؤ تةرشـيق كـردن لـة          

ة بةر َيوةبةرايةتيــةكث ااســايثش لةطــةَل بةشــث ياســايداش ضــونكة اةمــة لــة  بةر َيوةبةرايــةتث طشــتيةوة بكرَيتــ
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ــؤى         ــة ك ــةوةش اةم ــةى بكرَيت ــدا جَيط ــداش لةوَي ــةمان كات ــة ه ــة ل ــانونث و ميهةنيش ــةلةيةكث ق ــدا مةس بنةر ةت
 .سةرجنةكامنةش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ش فةرمووعثمانسوثااش ر َيزدار سيوةيل 
 

 :امحد مانعثبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
رفيـقش  .بةنيسبةت وةكيلث وةزارةتةكانش منين ثَيم باشةش هاور ام لةطةَل هاوكارا  كـاك قـادرو كـاك عمـرو د    

اجمللاس االستيشاارى   )نووسـراوةش  ( للـوزارة )هةر يةك وةكيل وةزارةت بَيتش بةنيسبةت مةجلسث ايستيشارىش 
استاافة اي شخص ما  ذوى اخلاربة   )نووسراوة ( ًخامسا) ش نووسراوةش لة (سةللوزارة وااد، إثنر، ثالثة، مخ

وكاتلك عا  غرفاة التجاارة عناد      )ش ثـَيم باشـة اةطـةر بنووسـرَىش     (يرا  مناسبًا م  داخال الاوزارة او خارجهاا   
 لَيرة ايزافة كرابَيتش لـة عنـوانث جملـس   ( ب)ش اةطةر فةقةرة (ب)ش بةنيسبةت فةقةر خامسًااةوة ( الارورة

استيشارى للوزارةش بةا عنوانةش واتة هةيكةىل مةجلسةكةيةش اةطةر اةو فةقةرة بنووس ش دةبَيت بنووس  
ش دةنا ضونكة اةو مةهامةى لَيرة كة لؤ مةجلسةكةى ديـارى كـراوةش لةوانةيـة مةجلسـةكة زؤر زؤر     (ومهامة)

دةبَيت مةهامث لـةوَى  ( ب)فةقةرة يةكة دةنووسنش (ب)مةهامث لةوة زياتر بَيت كة ديارى كراوةش جا اةطةر 
هةر الغـا بكرَيـتش بـةا تةشـكيالتث وةزارةتةكـةش زؤر      ( ب)لؤ زياد بكةىش اةطةر نانووسن ثَيم باشة فةقةرة 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ر َيزدار شلَير حمث الدينش فةرموو
 

 :بةر َيز شلَير حمث الدين صا،

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

بة تةشكيالتةكانش بةتايبةتث مديرية عامةكانش اةو ضوار مديرية عامةيةش شئونث ايداري و ماىلش  سةبارةت
لةطةَل مديرية عامةى جتـارةو تنميـة صـناعثش هـةروةها ثـالن دانـانش اـةوة شـتةكث زةرورةش دةبـَي هـةبَيتش           

 مةر  نية اةوة هـةر  رفيق دةكةمش مديرية عامةى تةسييل شريكاتش وابزا .بةاَلم من ثشتطريى قسةكانث د
مديرية عامة بَيتش دةتوانَث مديريةك بَيت رةبت بَيـت بـة مديريـة عامـةى جتـارةش نـازا  لَيـرة زؤر زةرور        

 .نيةش يةعنث ايال مديرية عامة بَيتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .سوثااش ر َيزدار شيان امحدش فةرموو
 :بةر َيز شيان امحد عبدالكريم
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 .ز سةرؤكث ثةرلةمانبةر َي

دةست خؤشث لة ليذنةى هاوبةش دةكةمش مشرتكش كة بةشَيوةيةكث ر َيك و ثَيكرت دايـان ر شـتووة تةشـكيالتث    
زيـادةش  ( االوامر)لَيرة ( باالشراف على مجيع القرارات واالوامر) ش لة ر يزى دووةم هاتووة اواًل الوزيروةزارةتش 

دةش يةعنث اةوانةى كة قانون  باشرت دةزانن لةمنش لَيرة وةكـو مرادفـةش   قرارات واوامر يةكنش اوامر لَيرة زيا
ض قراراتث وزارى بَيـتش ض اوامـرى وةزارى بَيـت يةكـةش اةمـة يـةكش مـن تَيبينيـةكان تـةنيا لةسـةر ثـر ؤذةى            

ولاه  ) كـردووةش  لـة ثـاش اـةوة هـاتووة       نيمياان موقتةرةحث ليذنةى هاوبةش اـةوة دةكـةمش ضـونكة باشـرت     
ش اـةو  (كـل )جزاَيكة لـة  ، (جز  )اةوة ناكرَينتش( بعض م  االايا ه، وله ختويل جز  م  االايا هختويل 

ــةش        ــالحيات ني ــر ص ــؤ وةزي ــاكرَينتش ب ــاا ن ــالحيات ب ــر ص ــؤ وةزي ــةتثش ب ــر هةي ــة وةزي ــاتانةى ك ايختيباص
بيـنم  ش لـة دووش سـَث جَيـث وةهـا صـالحيات هـاتووةش اةوانـة مـن دة        (وله جاز  ما  اختصاااا ه   )اختباصاتةش

مكتار الاوزير   /ثالثاا )اختباص دروست تـرةش شـامل تريشـة لـة صـالحياتش وة شـتَيكث زؤر قـانونث تريشـةش         
ش اةوة مشكيلةيةكث عامـة اـةوة   (خامساش املستشارون)يراسة زيادةش ويديرةش ( ير بط بالوزير ويرأسه ويدير 

تعيانهم الشاروط الاواردة فاى القاوانر      ويتبع ل)بؤمان دَينتش دةبَيت اةوها بَيتش دةبَيت سيوةتث اةوها بَينتش
ش هةرجار زيكر نةكةين نافتش دةبَيت مستةشار شةرتيان هةبَينتش شةرتث سابت هةبَيت لة قةوانينث (النافتة

ــةوها و اــةوهابَيتش   ــت ا ــا)دةبَي ــرة   (املااديريات العامااة/ سادس ــةا لَي ــَيروان خوَينديــةوة ب ــاك ش ش ثَيموايــة ك
ش عامةكـة لَيـرة لـة اةوةكـةدا نيـةش بـةا كـاك شـَيروان         (ديريات العاماة اال ياة   ر بط بالوزارة امل)ثةر يتةوةش 

خوَينديةوةش ثَيمواية بةا عامةكة لـة المـان تؤمـار نـةكراوةش اـةوةى مـديرياتث عامـةى تسـييلث شـريكاتش          
ن مـ ( اجمللاس االستشاارى  / ثامناا )ش يةعنث مولزةم بَيت مدير عامش كة قانونث بـَينتش  ويفال ان يكون قانونيا

ثَيموايـة باســث جملســث وةزارةت نــةكراوةش اــةم مةجلســةش مةجلســث وةزارةت بَيــتش دروســت تــرة لــةوةى كــة  
جملســث وةزارةت بَيــتش اقــرتا، دةكــةمش لَيــرة اةطــةر جملســث استشــارين مايــةوة  ( أ)جملســث استشــارى بَيــتش 

اــةم اةندامانــة بــة ناايبةكــةى ديــار نيــةش كــَث ناايبةكةيــةتثض اةطــةر اــةو مةجلســة كؤبــووةوةش دووةمــين 
شــَيوةيةكث اــةوها هــاتووةش اةنــدام ثَيويســت ناكــاتنش هــةر لةســةرى بَلــَث لــةو اةندامانــة ثَيــك دَيــنتش خــاَلث  

 استاااافةش للااوزير دعااوة أي شااخصش (ب)ببَيتــة ( أ)ش مــن ثــَيم باشــة (للااوزير استاااافة اي شااخص)ثَينيــةمش 
ان لـةو مةجلسـة استشـاريةش يـان لـةو مةجلسـث       ضونكة اةوة دةبَيتة اةنـدامَيك لـةو اـةوةش لـةو مةجلسـةش يـ      

 .ش بةوشَيوةية تةسةلسلةش اةوة دةكرَينتش زؤر سوثاا( -ب-أ)اةو كاتش (  )دةبَيتة ( ب)وةزارةش 
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ر َيزدار مسرية عبداهللش فةرموو
 :امساعيل بةر َيز مسرية عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

دةبر م بةرامبةر ليذنةى هاوبةشش سوثاسيان دةكـةمش بـة نيسـبةت بريكـار مـن ثـَيم باشـة        ثشتطريى خؤم دةر
ــاَلث         ــة خ ــؤنيةتثش ل ــؤن و ض ــتضش ض ــة دادةنرَي ــةم كابينةي ــا ل ــةمش ااي ــةوة دةك ــتطريى ا ــتش ثش ــار بَي دوو بريك
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ث كةمين لـة  شةشةمين ر اوَيذكاران ذمارةيان لة ضوار اةندامش اةندامةكة البربَيتش هةر ضوار بَيتش بةاليةن
ساَل خزمةتيان كةمرت نةبَيتش بة نيسبةت بةر َيوةبةرايةتث طشتث تؤماركردنث كؤمثانياكانش لة سـةترى   12

اــةخري ســادة يــان هاوتاكــةىش هاوتاكــة بطؤر َيــت بــة اةنــدازةش ثســثؤر ين بَيــت لــة ياســاش بةر َيوةبــةرى طشــتث  
ــبةت     ــة نيس ــابوورىش ب ــان ا ــانث ي ــة بازرط ــت ل ــثؤر بَي ــانث ثس ــت   بازرط ــذكارانش اةطــةر بكرَي ــةنث ر اوَي اةجنوم

هةر كةسَيكث تر كة وةزير بـة شـياوى دةزانَيـت لـة     ) ذمارةكةيان تةحديد بكرَيت باشرتةش كة ثَينيةم دةَلَيت
 .ش اةطةر ذمارةكةيان تةحديد بكرَيتش بةرةاث من باشرتةش زؤر سوثاا(ناو وةزارةت يان لة دةرةوة اةندامة

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ر َيزدار حسن حممدش فةرموو
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
دةست خؤشث لة ليذنةى هاوبةش دةكةمش اةم ماددةيان جوان ر َيكخستووةش لةطةَل ضاك كردنث هةندَيك لةو 

نش سـَييان  تَيبينيانةى كة لة مةساايلث لؤوةوى هاتووةش خـؤى ثَيـنج مديريـة عامـة هـاتووةش دوويـان ايـداري       
 .اختيباص ش سَث مديرية عامةى اختيباصثش دوو وةكيل وةزارةتث ثَيويست نيةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ر َيزدار كاك حالش فةرموو
 :ابراهيم طاهربةر َيز حال 

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
ضـوارش  ( ش لَيـرة  يرأسـها  (يريات العاماة اال ياة  ملديريات العامة  ر بط بالوزارة املدا)اةطةر بَي  خاَلث شةشةم 

ويرأ  كل منها )، ( ر بط بالوزارة املديريات العامة اال ية)ثَينج جار يرأسها دووبارة كراوةش اةطةر بنووس  
ش وة لـةجياتث وةسـوث شـةهادةو    (مدير عام ااال على شهادة جامعية اولية وما  ذوى اخلاربة واالختصااص   

ايشـث  ( املديرياة العاماة للشاؤن املالياة واالدارياة     ) ختةسـةرَيك لةسـةر اـةوة بنووسـ     اةوانةش اةطةر بَين مو
 .ضيةضش دَيرَيكش دوو دَير لة جياتث اةو دووبارةش سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ر َيزدار تارا اسعدىش فةرموو
 :بةر َيز تارا حتس  اةسعةدى

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
بـؤى ايزافـة بكرَيـتش راسـتة كـة خيـربة زؤر زؤر       ( اليزيد عددهم ع  اربعاة )ون دةَلَث من لَيرةدا لة مستشار

ش دَيينــة ســةر (ويكااون ماا  هلااة شااهادة الاادكتورا )ســاَل كــةمرت نــةبَيتش ايزافــة بكرَيــت  12طرنطــةش كــة لــة 
اى دةبينم مديريةى عامةش دةبين  ثَينج مديريةى عامة دانراوةش هةريةكةيان شَيوة ايشَيكث هةيةش بةاَلم و

كة مديرية عامة للتيارةش وجوديشث اةطةر نةبَيتش هث ثالن دانان كاردةكاتش دةتوان  بة ضوار مبَينينـةوةش  
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استاافة )لةباتث ( للوزير استاافة أي شخص )لة مةجلسث استشارى بؤ وةزارةتش لة ثَينيةمش خاىَل ثَينيةمش 
س االستشاارى اعااا  ما  غارف التجاارة والصاناعة       ان يام  لا ) ش بةرةاث من (م  املهم جدًا)ةش (أى شخص

 .سوثاا( والزارعة كممثلر ع  القطا  اخلاص
 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .امحدش فةرموو. ر َيزدار د
 :امحد ابراهيم علث.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
ث ليذنةى هاوبةش هاتووةش جـةنابث  هةروةك لة ر اثؤرت( املديريات العامة) من ايقرتا، دةكةم لة خاَلث سادسا

وةزيرين ثَيث باش بوو كـة مديريـةى عامـةى تسـييل شـريكاتش خـاوةن شـةهادةيةكث قـانون سـةرؤكايةتث          
يرأ  كل ما  ماديريات اال ياة، مادير عاام اااال علاى شاهادة جامعياة          )بكاتش بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوةش 

ديرية العامة لتسجيل الشاركات مادير عاام اااال علاى      اولية وم  ذوى اخلربة واالختصاص على ان يرأ  امل
مديريةتـــةكانين لـــةدواى بَيـــتش دوو ( شااهادة جامعياااة اولياااة يف القااانون ومااا  ذوى اخلاااربة واالختصاااص   

مالحةزةى سياوةى لؤوةويشـم هةيـةش لـة خامسـاش املستشـارون دةبَيتـة املستشـارينش لةسـةر وةزنـث اةوانـةى           
ثامنا، اجمللس االستشارى للوزارة يشاكل  )ش وة هةروةها لة (اخل.......ملستشارين ثَيشةوةش مكتبث وةكيلث وزارةش ا

 عطفة( من)لةبةر اةوةى ( اجمللس االستشارى للوزارة م  الوزير و وكيل  الوزارة واملستشاري  واملدرا  العامر
ش (ما  املادرا  العاامر   ما  الاوزير، وما  وكيلا  الاوزارة، ما  املستشااري ،        )بؤ هةموويان دةطةر َيتةوةش يةعنث 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا بؤ طشت اَيوةى بةر َيزش لَيذنةى ياسايث اَيستا رةايتان دةربارةى مداخةلةى اةندامة بةر َيزةكان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
دةم بــة برايــانث بــةر َيزمش اةطــةر مالحــةزاتث تريــان اَيمــة هةنــدَيك مالحــةزةمان هةيــةش دوايــي دةرفــةت دة

هةبَيتش هةندَى لة بةر َيزان اةندامانث ثةرلةمانش ايشارةتيان بةوةداش كة تسييلث شةريكات اةركث وةزارةتث 
ثالن دانانةش اَيمة ثَيمان واية تةصنيوث شةريكات اةركث وةزارةتث ثـالن دانانـةش نـةك تةسـييلث شـةريكاتش      

َيزان ايشارةتيان بةوةدا كـة ثَيويسـت ناكـات دوو وةكيـل وةزيـر هـةبَيتش يـةك وةكيـل وةزيـر          هةندَى لة بةر 
كافيــةش اَيمــة لــة ليذنــةى هاوبــةش ثشــتطريى اــةو رةايــة دةكــةين كــة دوو وةكيــل وةزيــرى هــةبَيتش لةبــةر  

مـان وايـة   سـاَلث مستةشـارةكانش اَيمـة ثيَ    12اةركةكانث قورسث اةم وةزارةتةش سةبارةت بة بوونث خزمـةتث  
اةوة ستانداردَيكث خؤى هةية لة اةجنومةنث وةزيرانش وة عمرةكـة تةحديـد كـراوة لـة اليـةن اـةوانش بؤيـة        

ساَلة اَيمة شتمان كرد لة مةسةلةش اةو ستانداردةى كة لـة اةجنومـةنث وةزيـران هةيـةش بةنيسـبةت       12اةم 
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ستةشار دةكرَيـتش بةنيسـبةت بـوونث    هةموو وةزارةتةكان بةو شَيوةية تةعامول لةسةر مةسةلةى تةعينث م
مومةسلث وورفةى جتارةش لةناو اةجنومةنةكة اةوة دةطةر َيتةوة بؤ جةنابث وةزيرش نازا  رةاث ضـيةضش لـةو   
مةسةلةيةش بةنيسبةت اةو تكرارةى كة كاك حال ايشارةتث ثَييداش من لة خوَيندنةوة ايشارةم بـةوةدا كـة   

اةو مةسةلةية نةمان هَيشـتووة تكـرار بَيتـةوةش موقةدميـةي ماددةكـة       ر يزبةندى مدير عامةكةمان كردووةش
دامان ناوةش دةمينَيتةوة خاَلَيكث طرنطش مةسةلةى شةريكاتة بةر استثش من لَيرةدا دةمةوَى تةوز َيك بـدةمش  

دةسـت   اَيمة هةموو بةرةو اةوة دةر ؤينش كة دةَلَين سولتةى قةزااث موستةقل بَيتش وة نابَيت هيض اليـةنَيك 
لة كاروبارى قةزا بداتنش باشة ضؤن دةكرَيت اَيمة سيوةتث قازى جونح بدةينـة مـدير عـامث شـةريكاتش بـؤ      
اةوةى اةو جؤرة دةعاويانة ببينَيتش لة حاَلةتَيكدا كة لة هةموو قةزاكانش لة هةموو مـةراكزى حمافـةزةكانش   

راكزى حمافةزاتـةش بؤيـة اَيمـة لةطـةَل     قازى جونح هةيةوش شةريكاتةكانين تةواجوديان لـة اةقزيـةو لـة مـة    
اةوةدان  بةراستثش دةمانةوَى اةمـة بـؤ قـةزا بطةر َيتـةوةش هـةتا اةطـةر اـةو جيهةتـةى كـة اـةم سـيوةتةى            
ــةر         ــاتو ه ــةر ه ــتش وة اةط ــؤى وةربطرَي ــتيقالليةتث خ ــةزا ايس ــَيندرَيتةوةش وة ق ــث بس ــتة لَي ــَثش ثَيويس داوةت

اريةوة هةبووش حاكم بيبينَث نةوةك جيهاتث ايدارى و جيهاتث تر كَيشةيةك هةبوو ايالقةى بة تةنزميث جت
بيبينثش بؤيـة اَيمـة لةطـةَل اـةوداين كـة ضـؤن لـة ثر ؤذةكـةدا هـاتووة بـة نيسـبةت ليذنـةى هاوبـةشش بـةم               

 .شَيوةية بدرَيتة تةصويت و زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى ثيشةسازى كةرةمكةن
 :كاكؤبةر َيز سامل تؤما 

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
من تةنها تةايكيد دةكةمةوة لةسةر سَث خاَل كة كاك شَيروان باسث كردش يةكةميان تةسـييلث شـةريكات لـة    
وةزارةتث بازرطانثش تةصنيوث شةريكات لة وةزارةتث ثـالن دانـان ااطـادارمش اـةوةى تـر دوو وةكيلـث وةزارةت       

ــ ش    ــةردووكيان تةخةسوس ــارى ه ــناعث و جت ــاش      ص ــك و كارةب ــث ميكاني ــناعث مهةندس ــةوش ص ــارىش جتاري جت
موهةنديســة حة ــةنش يــاخود كابرايــةكث موتةخةسيســة لــة بــوارى صــناعةش اــةوةى تــر ر اوَيــذكارش قــانونث  

ساَل كةمرت تةعليماتيانةش حةقث تةقدميث نية بـؤ اـةوةى ببَيتـة ر اوَيـذكارش اـةوةى      12اةجنومةنث وةزيرانة 
ــا  ــةرى ذوورى بازرط ــة        نوَين ــان ك ــرةش ثَيش ــةاَلتث وةزي ــة دةس ــذكارى ل ــةنث ر اوَي ــؤ اةجنوم ــازى ب نث و ثيشةس

كارطةكانث حكومةتش كرَيكارى زؤر بـووش سـةرؤكث يةكيـةتث نـةقاباتث عماليشـث تَيـدابووش وةكيـل وةزارةتـث         
دارايــث و بةلــةديات و حمــافزو اةوانةشــث تَيــدابووش بــةا اَيســتا لةبــةر اــةوةى كــةم كراوةتــةوةش هــةر بؤيــة  
ايكتيوا كرا بةو اةجنومةنةش بةا لة دةسةاَلتث جةنابث وةزيرة اةطةر خؤى ميواندارى بكاتش اـةو شـتانةى   

 .كة ثَيويستث ثَيية ر اوَيذى ثَث بكاتش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .كاك شَيروانش فةرموو
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

ــا  ــة دوو خاَلم ــث       اَيم ــةعزاى مةجلس ــةدةدى ا ــدى ع ــة تةحدي ــة ب ــةى هةي ــةكيان عيالق ــة ك ــووش ي ــةبري ض ن ل
ايستيشارىش اَيمة لة هيض وةزارةتَيك ثابةند بة ذمـارة نةبووينـةش بـةَلكو ثابةنـد بـة مةنبـةبةكان بووينـةش        

تـة  اةوة مستةشارينةش اةوة مدير عامةكاننش اةوة خوبةرانـةش يـان اـةوة وةكيـل وةزيـرةش بـةو شـَيوةية هاتؤ       
أمحــد لَيــرة نــةدةبا بنووســرَى مستةشــارونش ثَيويســتة  .خــوارَى لــة طــةَل تةحديــدش اةمــة يــةكيانش دووةمش د 

بنووسرب املستشارينش اَيمة ايعترياف بةوة دةكةينش لة ر ووى لووةويةوة كةم و كور ميـان هةيـةش   بـةزمانث    
سـيوةتث موبتـةدا هـاتووةش ر اسـتةش زؤر     كوردىش   بة زمـانث عـةرةبثش بـةاَلم ثَيموايـة لَيـرة املستشـارونش بـة        

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايث رةايتان
 : بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
اَيمــة لــة ليذنــةى داراييــدا دةربــارةى سادســاش مــاددةى ثَينيــةمش ثَيشــنيارى اــةوةمان كــردووةش دةســتةواذةى   

ش (يتم االستفادة م  املستشاري  اظالر لوزارة التجارة والصاناعة و)ددةكة زياد بكرَيتش خوارةوة لة كؤتايث ما
لــة وةزارةتــث جتــارةو صــناعة كؤمــةَلَيك موستةشــار هةيــةش خــةَلك لــةوَى بــة عنــوانث موستةشــارةش اةمانــة   

باشـرتة لـةوةى   شارةزانة لةكارى وةزارةتـث بازرطـانث و ثيشةسـازىش اةطـةر بَيتـو ايسـتيوادة لةمانـة بكرَيـتش         
خةَلكَيكث تر تازة بَيننة ناو وةزارةتش اةطةر بكرَيت ايستيوادة لةمانة كارَيكث باشـةش دووةم اَيمـة بةر اسـتث    
تةايــدى اــةوة دةكــةين لــة ياســا زكــر بكرَيــتش نوَينــةرى ذوورة بازرطانيــةكانش اةنــدام بَيــت لــة اةجنومــةنث  

ؤر موباشرو زؤر هينة لةطةَل كةرتث تايبةتش نوَينـةرى  وةزارةتش ضونكة اةم وةزارةتة بةر استث ثةيوةندى ز
كةرتث تايبةت تةنها ذوورة بازرطانيةكاننش لةبةر اةوة من وابةباشم زانـث كـة جـةنابث وةزيـر حة ـةن كـة       
دادةنيشيت يـةعنث بـةدوايان دةنَيريـتش بـةاَلم اةطـةر لـة ياسـا بَيـت اةمانـة زامنـث حـةقث كـةرتث تايبـةت              

نث بر يار لـة وةزارةتـث ثيشةسـازى و بازرطـانثش زؤر ثَيويسـتة اةمـة زكـر بكرَيـتش وة         دةكةنش لةكاتث وةرطرت
 .ايلتيزام بَيت اامادة بوونث اةو نوَينةرةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
سوثااش بةر َيزش بة نيسبةت مودةراى عامث حاىل اةمة ياسايةش ثاش ثَينج ساَلث تـرين هـةر دةبَيتـة حـاىلضش     

 يةعنث اَيمة قانون دادةنَي ش بَلَيث ايستيوادة بكـةى لـةو مـودةراى حـاىلش ايسـتيوادة خـؤى دةيكـاتش        نابَينت
سـاَلث تـر اةوانـة ضـيةض دةبـنش حـاىل  نـابنش بؤيـة اَيسـتا           12بةا اةطـةر بيخةينـة نـاو قانونـةوةش وابـزا       

نـةى ياسـاى وش ثيشةسـازى و    جةنابث وةزيرين اةطةر رةايمان بداتَثش دةربارةى مداخةلـةى اةنـدامان و ليذ  
 .دارايثش كةرةمكة
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 :وةزيرى بازرطانث و ثيشةسازى/بةر َيز سنان امحد ضةلةبث
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

سـاَليةكةىش   12بة نيسبةت هةموو مةوازعةكانش تةقريبةن موتةفق  لةسةرىش بةا لَيرانة اـث مـةوزوعث   
ار دوو نـةوعث هةيـةش يــةك ايدارةتـةن مــوزةف    بـة نـةزةرى مــن لـؤ مستةشـارينش بــة نـةزةرى مـن موستةشــ      

تةرفيع دةكات هَيدى هَيدى دةبَيتة موستةشارش يان اةوى ديكةش وةسوث دةبَيتش كـة تـؤ ثَيويسـتة يـةكَيكث     
ساَلث هةبينتش هةية نوَى تةخةروجث كردووةش اةوين ايشـث خـؤى زؤر    12وةسوث بينثش شةرت نية اةوة 

تؤ دةيهَينية اةوَى ايستيوادةى ىَل دةكةىش شـةرتث لةسـةر دادةنَيـث اـيال     زؤر ضاك دةزانَثش ثسثؤر ة لةوىش اة
دةبَيتة موزةفَيـكش لـة مؤزةفـةكانث حكومـةتث خؤمـانش اـةَلعانش حاليـةن اَيمـة لـة موستةشـارةكانث خؤمـان            

ساَلة ايشث كرديةش وة حـاَلث حـازر كـة مـديرة اـين       32ساَلةش  02هةيةش شةهادةى مةعهةدى هةيةش اةمان 
سـاَلة شـةرت نـةبَينتش وةزيـر      12ش بةا لةقةبةكةى هةيـةش لةبـةر اـةوةى وةسـوث بَيـت باشـرتةش اـةو        دةكات

ا بينَينت كة سـوودى هـةبَيتش   هةنطينَث دةتوانَيتش نةوةك لة وةزارةتث اَيمةش لة وزارةتةكانث ترين اةشخا
سةرةوةش دةست نادات بؤ فايدةى هةبَيت بؤ اةو ايشةش نةوةك هةر مؤزةف بَينث تةرفيع ثَث بكاتش بيبةنة 

اةوَيندةرش دةمينَينت ماددةى مةجلسث ايستيشارىش بَلَي  لة وَينـدةرَيكث مومةسـلث وورفـةى جتـارة دابنـَين      
جوانةش احتادى مقاوليشمان هةيةش احتاداتث تريشمان هةيةش اةوانين هةموو ثةيوةنديان لةطةَل اَيمة هةيةش 

 .يشمان هةيةاَيمة لة ماددةى ثَينيةم زاايدةن شتث تر
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

سوثااش هةنـدَى بـةر َيز مداخةلـةيان كـردش رةايـان اـةوةبوو لةسـةر مستةشـار قـانونث بَيـتش رةاـث ليذنـةى             
هاوبةش و داراين اةوةبوو كة هةر ايعتيادى بَيتش تةخسيس نةكرَينتش بؤ مدير عامث تةسييلث شةريكاتش 

ش جا ضةند بةر َيزَيك اةو ثَيشنيارةيان كردش اةطـةر ثَيشـنيارةكةيان   تةنها بؤ مدير عامث تةسييلث شةريكات
 .سةحب نةكةنش مةجبورين بيخةينة دةنطدانةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

ــردش و   ــنيارةمان ك ــةو ثَيش ــة ا ــةحبين      ةاَيم ــةينش س ــةماني دةك ــدامانث ثةرل ــةر َيزان اةن ــتةى ب ــتا ااراس اَيس
ينةوةش لةبةر اةوةى يةك رةبتث اةوى تـرى هةيـةش وةلةبـةر اـةو اةسـبابةى كـة سـةبارةت بـة سـوَلتةى          ناكة

قةزااثش اَيمة لةطةَل اـةوةدان ش هـيض اليـةنَيك دةسـت تَيـوةردان لـة اـين و كـارى قـةزا بكـاتش وة ناكرَيـت            
ةماوةش ثَيشـان مـدير   سوَلتةى حاكم جونح بدرَيتة مدير عـامَيكث شـةريكاتش لةبـةر اـةوةى اـةو مةبدةاـة نـ       

ناحيةو قاميقامةكان سوَلتةى جوحنيان دةدرايَثش اَيستا هةموو قةزاوش هةموو ناحيةك حاكمث تَيدايـةش بؤيـة   
 .اةو مةبدةاةى اَيستا مةبدةاَيكث بةسةر ضووةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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دةينـة دةنطدانـةوة ضـونكة ايستيشـاريةكة لـة      بةر َيزان اَيستا لَيذنةى ياساييش ااخر سياوةتان خبوَيننش اةى 
اةصلث مةوزوعةكة هاتووة كة قانونث بَيتش بؤية اَيستا موسـبةقةن نايدةينـة دةنطدانـةوةش اةطـةر ليذنـةى      

 .ياسايث دةنطيان نةهَيناش اةوجا دةدرَيتة دةنطدانةوةش نيزامية كةرةمكة
 
 

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ة اةندامانث ثةرلةمان ثَيشنياريان كرد كة يةك وةكيل وةزارةت بَيتزؤر ل
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

دروستةش بةر َيزان زؤر زياتر لة ضةند اةندام ثةرلةمانَيك داوايان كرد يـةك وةكيـل وةزارةت بَيـتش جـةنابث     
ةش بؤضـث دوو وةكيـل وةزارةت   وةزيرين ثَيث واية دوو وةكيل وةزارة بَيتش جةنابث وةزير هةَلسة ديوـاي بكـ  

 .بَيتض
 :وةزيرى بازرطانث و ثيشةسازى/بةر َيز سنان امحد ضةلةبث

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
ايشـث وةزارةتـث ثيشةسـازى و بازرطــانث ايشـةكث هةنـدة كــةم نيـةش اةطـةر ميســالَيكي بةسـيت بَلـَيمش بــةا          

هةيـةش ايشيشـمان و بارةكـةمان زؤر طرانـةش      وةزارةتث ثيشةسازى و بازرطانث ثَينج هـةزارو قسـور مؤزةفمـان   
بازرطانث اةوها بَيـتش ثيشةسـازى عـةينن وةكـث اةوةيـةش لةبـةر اـةوةى ثَيويسـتمانة دوو وةكيـل وةزيرمـان           
هةبَينتش ضونكة لة بنث هةَلناست  ايشةكة زؤرةش ايدارةتةن ايمكان نابَيت يةك وةزير بيكاتنش حاَلث حـازر  

كةم ثَينج سةعات بةا ايمزاى اةوراق دةكةمش اَث اةوة كو دةكـرَينتش نـار وات   اةمن كة اةوةى دةكةم بةالى 
 .اةو ايشة

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
بةر َيزانش اَيستا بؤضوونث ضةند اةندامَيكث ثةرلةمان هةيةش يةك وةكيل وةزارةت بَيتش جـةنابث وةزيـرين   

دةيةينـة دةنطدانـةوةش كـَث لةطـةَل اةوةيـة يـةك        اةَلَث لةبةر زؤر اين و كارش ثَيويسـتم بـة دووانـةش اَيسـتا    
بةر َيز لةطةَلةش سوثااش كآ لةطةَلة دوو وةكيـل   71وةكيل وةزارةت بَيت دةستث بةرز بكاتةوة تكايةض         

وةزارةت بَيت تكاية دةستث بةرز بكاتةوةض اةولةبيةتةش دوو وةكيل وةزارت اةمَينَيتةوةش اةوة بـةو شـَيوةية   
تا اــاخري ســاوة بكــةن تكايــةضش بيخوَيننــةوة بــؤ اــةوةى بيدةينــة دةنطدانــةوةش بــة عةرةبيةكــة  مايــةوةش اَيســ

دةكةينة اةسااش ضـونكة تـةوريات لةسـةرى هـاتش بـةا بـة عةرةبيةكـة ر َيكـث خبـةنش بـؤ اـةوةى بيدةينـة             
 .دةنطدانةوة

 :بةر َيز عونث كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان



 351 

 .  برقم املادة اخلامسة يف املشرو والتى كان: املادة الرابعة
 ( شكيالت الوزارة)

 : تكون الوزارة م  التشكيالت اال ية
 :الوزير: اوال

هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول ع  اعماهلا و وجيه سياستها وممارساة اإلشاراف والرقاباة عليهاا و صادر      
مااا لااه عالقااة  هااام الااوزارة و شااكيال ها  عنااه و نفاات بفشاارافه مجيااع القاارارات واألواماار والتعليمااات يف كاال  

واالايا ها وسائر شؤونها الفنياة واملالياة واإلدارياة والتنييمياة وفاق ااكاام القاانون، ويكاون مساؤواًل اماام           
 لس الوزرا  باعتبار  عاوًا متااامنًا فياه ولاه ختويال بعاض ما  ااالايا ه اىل أي ما  وكيلا  الاوزارة او           

 .مناسبا يف الوزارة املدرا  العامر او م  يرا 
 :وكيل  الوزارة: ثانيًا 

 :وكيل الوزارة للشؤون التجارية-أ
يساعد الوزير يف  وجيه الوزارة واإلشراف على شؤونها اخلااة بالنشاط التجاري،  ا خيول له ما  ااالايات   

 .م  قبل الوزير
 :وكيل الوزارة للشؤون الصناعية -ب

راف على شؤونها اخلااة بالنشاط الصناع ،  ا خيول له م  ااالايات  يساعد الوزير يف  وجيه الوزارة واالش
 .م  قبل الوزير

 :مكتر الوزير : ثالثًا 
ير بط بالوزير و يرأسه ويدير  موىف بدرجة مدير ااال علاى شاهادة جامعياة أولياة ويعاوناه عادد ما         

 .املوىفر
 :مكتيب وكيل  الوزارة: رابعاًًً 

 .رجة مدير ااال على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد م  املوىفريدار كل مكتر م  قبل موىف بد
 :املستشارون : خامسًا 

 .، وأن يكونوا م  هلة الشهادة اجلامعية األولية وهلم خربة وممارسة(اربعة)اليزيد عددهم ع  
 :املديريات العامة: سادسًا 

 : ر بط بالوزارة املديريات العامة اال ية
 .ير عام ااال على شهادة جامعية اولية وم  ذوي اخلربة واألختصاصو يرأ  كل منها مد

 املديرية العامة للشؤون املالية واالدارية -1
 .املديرية العامة للتجارة -0
 .املديرية العامة للتنمية الصناعية -3
 .املديرية العامة لتسجيل الشركات -4
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 .املديرية العامة للتخطيط واملتابعة -5
 :ثامنًا 

 :يشكل اجمللس االستشاري للوزارة م  : جمللس االستشاري للوزارةا -أ
 . رئيسًا للمجلس/ الوزير -1
 اعاا  / وكيال الوزارة -0
 .اعاا / املستشارون -3
 .اعاا / املدرا  العامون -4
للااوزير استاااافة أي شااخص ماا  ذوى اخلااربة ياارا  مناساابًا ماا  داخاال الااوزارة أو خارجهااا عنااد الااارورة   -5

 .اط يف اجتماعات اجمللس دون ان يكون له اق التصوي لإلشرت
خيتص اجمللس  ناقشة و قيم نشاطات الوزارة ودراسة سبل إر قا  أدائها و  قديم املقرتاات املناسبة ظال   -ب

 .املشاكل و املعوقات الت قد  واجهها
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـي تةرجومـة دةكـرَيش كـَي لةطـةلَ  اةوةيـة تكايـة دةسـا بـةرز          بةر َيزان طوَيتان لَي بووش اةوة ثاشان بـة ر يَ 
( 6)بكاتض زؤر سوثااش كَي لةطةَلدا نيةض بة كؤي دةنط ثةسند كراش دةستتان خؤش بَيش اَيسـتا بـؤ مـاددةي    

 .ش كةرةمكةن لَيذنةي هاوبةشش ر اثؤرتةكةتان(أحكام ختامية)لة اةصلي ثرؤذةكة ماددةي شةشةش بووة 
 :مال بةزازبةر َيز عونث ك

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 :املادة السادسة

للوزير التعاقد مع االشخاص الطبيعية واملعنوية م  ذوى اخلاربة واالختصااص داخال و خاارج االقلايم للقياام       
باملهام و الواجبات التى  وكل اليه للمدة التى يرا  مناسبًا وذلك لغرض حتقيق اهدف الوزارة وحتدد اقاوقهم  

 . هم م  قبل الوزيروالتزاما
 :بةر َيز اةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةى شةشةم كة دةبَيتة ثَينيةم

وةزير بؤى هةية طرَى بةستث لةطةَل كةسث سروشتث و مةعنةوى خـاوةن شـارةزايث ثسـثؤر  لـة نـاوةوةو لـة       
سـثَيردرَيتش بـؤ ماوةيـةك كـة بـة      دةرةوةى هةرَيم بكـات بـؤ اةجنامـدانث اـةو كـارو اةركانـةى كـة ثَييـان دة        

طوجناوى دةزانَيتش اةمةش بؤ مةبةسـتث بـةديهَينانث ااماجنـةكانث وةزارةت و مـاف و اةركـةكانيان لةاليـةن       
 .وةزيرةوة دةست نيشان دةكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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تا ر اثـؤرتث هاوبـةشش   بةر َيزان اةمة ماددةى شةش بووش كة لة اةصلث ثر ؤذةكة دةبَيتـة مـاددةى ثَيـنجش اَيسـ    
 .كةرةمكةن

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .اَيمة تةايدى ماددةكة دةكةينش كة وةكو خؤى هاتووةش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى ثيشةسازى رةايتان
 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .اثؤرتث هاوبةشةش تةايدى ماددةكة دةكةين كة وةكو خؤى هاتووةش زؤر سوثاااَيمةش اةو ر 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ليذنةى دارايث رةايتان

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .اَيمة هيض تَيبينيةكمان لةسةر نيةش تةايدى ماددةكةم دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .بث وةزير رةايتش كةرةمكةجةنا
 :وةزيرى ثيشةسازى و بازرطانث/بةر َيز سنان امحد ضةلةبث

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .اَيمةش لةطةَل اةوةينةش هيض تَيبينيةكمان نية

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
يـةوَى مداخةلـة   بةر َيزانش اةندامانث ثةرلةمانش لةسةر ماددةى ثَينج كة لة اةصـلث ثر ؤذةكـة شةشـةش كـَث اة    

بشـريش شـيان امحـدش رفيـق سـابريش بـةر َيزان كـة داوا دةكـةين         .بكاتش ناويان بنووس ش كاك بشريش ناوت بَلـَثش د 
ناوتان بَلَين بؤ اةوةى تؤمار بَيت لة ثرؤتؤكؤَل ثاشان اةطةر ناوت نةَلَيثش نـاوت تةسـييل نابَيـتش كةرةمكـة     

 .بشري.ر َيزدار د
 :قتؤفيبشري خليل .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
اـث  ( للوزير التعاقد مع األشاخاص الطبيعياة واملعنوياة   ) ماددةى شةشةم لَيرة لة اةصلث مةشروعةكةش دةَلَيث

ش لؤيـة مةسـةلةن   الشخصايات املعنوياة  تةبيعيةكة دةكرَيت ببَيتة اشخاص عادينش اث مـةعنوى اشـخاص نيـةش    
ش جـا اـةو شةخسـة مةعنويةكـة دةكـرا      ذات الشخصية املعنويةَي اةطةر شةريكةك يان كؤمثانيايةكش اةوة دةَل
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كةش ببَيتة اشخاص عادي ش وةلة تةرحةى كورديةكةشدا لة جياتث سروشتث طبيعيهش والشخصيات املعنوية
 .بَلَثش ااسايثش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ر َيزدار كاك شيان كةرةمكة

 
 :بةر َيز شيان امحد عبدالكريم

 .ر َيز سةرؤكث ثةرلةمانبة
للاوزير اساتحداث أو   )ش ثانياا ماددةى شةش كة بوةتة ماددةى ثَيـنجش موقتـةرةحث ليذنـةى هاوبـةشش اوالش وة     

ش اةوة لـة زمنـث اختباصـاتث وةزيـرةش مـن اةطـةر اـةوة نـةبن داواى لَيبـوردن دةكـةمش يـةعنث            (دمج أو الغا 
ةى موقتةرةحث ليذنةى هاوبـةشش مـن لـةوَى تةماشـام كرديـةش      ش لة ثر ؤذسادسا، سابعًا، املادة السادسةماددةى 

 .نةضوومة سةر اةصلث مةشروعةكةش اةطةر اةوة بَينت من مداخةلةم هةيةش اةطةر اةوة نةبَينت
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .تكايةش رةاي خؤت بدةو دانيشةش رةجااةنش رَيزدار رفيق سابري كةرةمكة
 :رفيق صابر قادر. بةر َيز د

 .ر َيز سةرؤكث ثةرلةمانبة
لة ماددةى شةشةمث ثر ؤذةكةش كة بؤتة ثَينيةمش هاتووة كة وةزيـر بـؤى هةيـةش عةقـد لةطـةَل هـةر كةسـَيك        
بكات لةدةرةوةو ناوةوةى واَلتش مـن ثـَيم باشـةش شـتَيك دةَلـَيم هيـوادارم جـةنابث وةزيـر بـة شةخبـث وةرى           

ة سنوورى ثَينج كـةا زيـاتر نـةبَيتش ضـونكة كردنـةوةى      نةطرَيتش ثَيم باشة كة ذمارةكةى ديارى بكرَيتش ل
بــةم شــَيوة مــةفتو، و موتلةقــةش دةرفــةت بــةوة دةدات كــة اينســانش دةيــان كــةا وةكــو هــ  بهَينَيــتش بــة     
تايبةتين كة من ثَيمواية لة ثَينج كةا زياترش زؤر زؤر زياتر دةبَيتش ضونكة ثَيشرت ضوار ر اوَيذكارى هةية 

ةمان كاتيشـدا لـة بر طـةى ثَينيـةمث مـاددةى ثَيشـووش دةَلَيـت بـؤى هةيـة هةركةسـَيك           جةنابث وةزيـرش لـة هـ   
ايستيزافة بكاتش يان بانط هَيشنت بكات بؤ كؤبوونةوةكةش من ثَيم باشة كة اـةو بر طةيـة ببَيتـة دوو بـةشش     

كـة لةطـةَل   اةوةى كة طرَى بةست بَيت لة ناوةوةش اةوة صةالحياتث جةنابث وةزير بَيتش اةو طـرَى بةسـتةى   
دةرةوة بَيتش ض شةخبياتث مةعنةوى يانش اةوة بة ر ةزامةندى اةجنومةنث وةزيران بَثش هيـوادارم جـارَيكث   

 .تر كة جةنابث وةزير اةم مةسةلةية بة شتَيكث شةخبث وةرنةطرَيتش سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايث رةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .ز سةرؤكث ثةرلةمانبةر َي
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 طبيعاى و مةعنةوى اةوة زؤر جارين لَيرة بامسان كـردش   طبيعىبشري ايشارةتث ثَيداش بة نيسبةت .اةوةى د
ش مةعنةوين اةو شةخبيةتةية كةش شةخبيةتث قانونث مةعنـةوةى  طبيعيةشةخبَيكث اعتياديةش وة زؤر 

رفيق ايشارةتث ثَييداش كة وةزيـر  .هاتووةش اةوةى د دةداتَثش اةوة بة قةناعةتث اَيمة بة شكلَيكث ر َيك و ثَيك
دةسةاَلتث اةوةى هةبَيتش تةحديد بكرَيت بة ثَينج خوبةراش اةوة ناكرَيت بةر استث اةتو وةزير ببةسـتيةوة  
بة ثَينج خوبـةراش ر ةنطـة لـة ثَيـنج كـةمرتى بـوَى و لـة ثَيـنج زيـاترى بـوَىش بؤيـة اـةم نةصـة وةكـو نةصـث                

اتووةش بـةاَلم اَيمـة ثَيمـان باشـة بـة موافةقـةتث مـةجلس وزةراش لـة اـاخريى عيبارةتةكـة           وةزارةتةكانث تر ه
 .بَيتش لةبةر اةوةى لة هةموو وةزارةتةكان بةو صيغةية هاتووةش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ليذنةى ثيشةسازى رةايتان

 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ةَل ليذنةى ياسايي هاور اينش هيض تَيبينيةكمان نيةش زؤر سوثاااَيمة لةط
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايث رةايتان
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
هــيض تَيبينيــةكمان نيــةش تــةنها اــةوة نــةبَيتش ايزافــةى بــة موافةقــةت لــة مــةجلس وزةرا لــة اةخريةكــةىش   

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .جةنابث وةزير كةرةمكة
 :وةزيرى بازرطانث و ثيشةسازي/ بةر َيز سنان امحد ضةلةبث

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .فةرق ناكات قسةى ر استثش اةجنومةنث وةزيران هةبينت نةبَينت هةر عةينث حسَيب دَينت

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ري سياوةتانش خبوَينن بؤ اةوةى بيدةينة دةنطدانش كةرةمكةسوثااش ليذنةى ياسايث ااخ

 :بةر َيز عونث كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 :املادة السادسة
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للوزير التعاقد مع األشخاص الطبيعية واملعنوية م  ذوي اخلاربة واألختصااص داخال و خاارج األقلايم للقياام       
ة الت يرا  مناسبًا وذلك لغرض حتقيق أهداف الوزارة وحتدد اقوقهم باملهام والواجبات الت  وكل اليهم للمد

 .و ألتزاما هم م  قبل الوزير  وافقة  لس الوزرا 
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

بةر َيزان كَث لةطةَلداية تكاية دةستث بةرز بكاتةوةض سوثااش كـَث لةطةَلدانيـة تكايـة دةسـتث بـةرز بكاتـةوةض       
ةسةند كراش اَيستا بؤ ماددةى حةوت لة اةصَلث ثر ؤذةكة كة دةبَيتة ماددةى شةشـةش  سوثااش بةكؤى دةنط ث

 .كةرةمكة
 :بةر َيز عونث كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 :املادة السابعة يف املشرو  والتى  صبح املادة السادسة

 ااكام عامة وقاائية
 .يدد بنيام مهام وأختصاص  شكيالت الوزارة: أواًل
 .للوزير أادار التعليمات الالزمة لتسهيل  نفيت أاكام هتا القانون: انيًاث

للوزير استحداث أو دماج أو الغاا  أي ما  املاديريات أو األقساام أو الشاعر ضام   شاكيالت الاوزارة وفقاًا           : ثالثًا
 .ملتطلبات عملها

 
 :بةر َيز اةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 :بَيتة ماددةى شةشةمماددةى حةوتةم كة دة

 :حوكمة طشتث و دادوةريةكان
 .اةرك و تايبة ةندى ثَيكهاتنث وةزارةت بة ثةير ةو دةست نيشان دةكرَيت: يةكةم
ــاية         : دووةم ــةم ياس ــةكانث ا ــث حكوم ــةجَث كردن ــانكارى جَيب ــؤ ااس ــت ب ــاى ثَيويس ــة ر َينم ــؤى هةي ــر ب وةزي

 .دةربضوَينَث
ةبةرايةتيـةك يـان بةشـَيك يـان هؤبةيـةك لـةناو ثَيكهاتـةكانث وةزارةت        وةزير بؤى هةية هـةر بةر َيو : سَييةم

 .دامبةزرَينَث يان لَيكيان بدات يان هةَليان بوةشَينَيتةوةش بة ثَيث ثَيويستث كارةكانيان
 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .لَيذنةى هاوبةش رةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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ش ااكام عامة وقاائية، ببَيتاة ااكاام ختامياة   مة لةطةَل دةقث ماددةكةينش تةنها يةك مالحةزةمان هةيةش اَي
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ليذنةى دارايث رةايتان

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل دةقث ماددةكةينش هيض تَيبينيةكمان نية
 :ز سةرؤكث ثةرلةمانبةر َي

 .جةنابث وةزير رةايتان لةسةرش كةرةمكة
 

 :وةزيرى بازرطاني و ثيشةسازي/ بةر َيز سنان امحد ضةلةبث
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .احكام ختامية بَيتش هيض تَيبينيةكمان لةسةر اةوة نية
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

مداخةلة بكات لـةم ماددةيـةض كةرةمكـة كـاك شـيانش يـةك كـةا        بةر َيزان اةندامانث ثةرلةمانش كَث اةيةوَى 
 .هةية

 
 :بةر َيز شيان امحد عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
ثَيشرت كة مداخةلةم كردش حةقيقةتةن لة ثر ؤذةى موقتةرةحدا نةهاتبا اةو ماددةيةى كة ثَيشـرت بـاا كـراش    

ا لَيـرة هةيـةش لـة ثـر ؤذةى اةصـلدا هـةبووش لـة ثـر ؤذةى         بؤية من داواى لَيبوردن دةكةمش لَيرة مـاددةى سادسـ  
ساابعًا، املااادة  موقتةرةحـدا نـةبووش بؤيـة اـةو باســة دروسـت بـووش زؤر داواى لَيبـوردن دةكــةمش لَيـرة مـاددةى          

ش مــن ثَيموايــة اةمــة   اسااتحداثش للــوزير ثانياااً ش اوالش جَيــث خؤيــةتثش  اواًل و ثانيااًاش دوو بر طةيــةش السادسااة
ةزيــرةش لــة زمنــث اختباصــاتةش دةبَيــت بضــَيتة اختباصــاتث وةزيــرش نــةوةك لَيــرة لــة احكــام  اختباصــاتث و

 .خيتامث باا بكرَينتش بةعنث هةر اةوةندة تَيبينيم هةيةش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .سوثااش ليذنةى ياسايث رةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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بكاتش اةطةر بة  ستحداثر اةم دةسةاَلتةى بة قانون دراوةتَثش يةعنث بةخؤى ناتوانَث بة كةيوث خؤى اوةزي
و دةمج و الغااث مديريات بكـاتش يـان اقسـام بكـاتش بـةاَلم       استحداثقانون اَيمة دةسةاَلتث نةدةينَثش ناكرَيت 

 .ةو دةسةاَلتة بةكاربهَينَيتش زؤر سوثاااةو دةسةاَلتةى كة اَيمة دةيدةينَث بةو بر طة ياسايية دةتوانَث ا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى ثيشةسازى رةايتان
 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .اَيمة هاور اين لةطةَل ليذنةى ياسايث

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ليذنةى دارايث رةايتان

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم
 .سةرؤكث ثةرلةمان بةر َيز

 .اَيمة لةطةَل رةاث ليذنةى ياساين هيض تَيبينيةكمان نية
 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .جةنابث وةزير رةايتان

 .وةزيرى ثيشةسازى و بازرطانث/ بةر َيز سنان امحد ضةلةبث
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .منين لةطةَل رةايا 
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .يث ااخري سياوةتان خبوَيننةوةش بؤ اةوةى خبةينة دةنطدانةوةليذنةى ياسا
 :بةر َيز عونث كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 :املادة السادسة

 (االاكام اخلتامية)

 .يدد بنيام مهام وأختصاص  شكيالت الوزارة: أواًل
 .انونللوزير أادار التعليمات الالزمة لتسهيل  نفيت أاكام هتا الق: ثانيًا
للوزير استحداث أو دماج أو الغاا  أي ما  املاديريات أو األقساام أو الشاعر ضام   شاكيالت الاوزارة وفقاًا           : ثالثًا

 .ملتطلبات عملها
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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ــةرز            ــتث ب ــة دةس ــة تكاي ــَث لةطةَلداني ــوثااش ك ــةوةض س ــةرز بكات ــتث ب ــة دةس ــة تكاي ــَث لةطةَلداي ــووش ك ــث ب ــان لَي ــةر َيزان طوَيت  ب
 .بكاتةوةضسوثااش بةكؤى دةنط ثةسةند كراش بؤ ماددةى هةشتةم لة اةصلث ثر ؤذةكة كة دةبَيتة حةوتةمش كةرةمكة

 :بةر َيز عونث كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 :املادة الثامنة يف املشرو  

 .ال يعمل بأي نص يتعارض مع ااكام هتا القانون
 :بةر َيز اةظ  عمر امحد

 .َيز سةرؤكث ثةرلةمانبةر 
 :ماددةى هةشتةم

 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَيت طةر لةطةَل حوكمةكانث اةم ياساية ناكؤك بَيت
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش رةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
مان زيـاد كـردووةش اَيسـتا ايعـادةي سـياوةكةو فةقـةرة       اَيمة ايعادةى سياوةمان كردؤتةوةش وة فةقةرةيةكيش

ال يعمل بأي نص قانونى أوقرار يتعارض مع ااكام )زيادةكةتان بؤ دةخوَينينةوةش فةقةرةى يةك لةماددةكةش 
( 11)وقاانون وزارة التجاارة رقام    ( 0226)لسانة  ( 13)يلغى قانون وزارة الصاناعة رقام  )، دوو،(هتا القانون

 (.0226)لسنة 
 :َيز اةظ  عمر امحدبةر 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 :هةشتةم

 : ماددةى حةوتةم
 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَيت ثَيضةوانةى حوكمةكانث اةم ياساية بَيت -أ

وةزارةتـث  ( 0226)سـاَلث  ( 11)ى وةزارةتـث بازرطـانثش ياسـاي ذمـارة     ( 0226)سـاَلث  ( 13)ياساي ذمارة -ب
 .ثيشةسازى الدةبرَيت

 :ةرؤكث ثةرلةمانبةر َيز س
 .ليذنةى دارايث رةايتان

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل تةعديلةكةينش ثَيويستة اةو تةعديلة بكرَيتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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 .جةنابث وةزير رةايتان
 :وةزيرى ثيشةسازى و بازرطانث/ بةر َيز سنان امحد ضةلةبث

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .لة جَيث خؤيةتث اةو تةعديلةش هض اعرتازم لةسةر نية

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .بةر َيزان اةندامانث ثةرلةمانش كَث اةيةوَى لةسةر اةوة ماددةية قسة بكاتش يةك كةسَيكة كةرةمكة

 
 

 :ابراهيم طاهربةر َيز جةمال 
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 ار نابَيت مةصريى مةوجودات و مومتةلةكاتش وة مونتةسبث هةردوو وةزارةت بؤ كَث دةر واتضلَيرة دي
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

تكايةش دانيشةش باسث اليعمل باى نـص دةكـاتش مومتةلـةكاتث ضـثضش براطيـانش ليذنـةى ياسـايث تكايـةش اـاخري          
 .سياوةتان خبوَيننةوة بؤ اةوةى خبةينة دةنطدانةوة

 :ز عمر عبدالرمحن علثبةر َي
 بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 :املادة الثامنة

 .ال يعمل بأي نص يتعارض مع ااكام هتا القانون-أ
 .(0226)لسنة ( 11)وزارة التجارة رقم ( 0226)لسنة ( 13)يلغى قانون وزارة الصناعة رقم  -ب

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
ــتث بــــة  ــَث لةطةَلدايــــة تكايــــة دةســ ــَث لةطةَلدانيــــة تكايــــة دةســــتث  بــــةر َيزان كــ رز بكاتةوةضســــوثااش كــ

بةرزبكاتةوةضسوثااش بةكؤى دةنط ثةسةند كراش بةر َيزان اَيستا ثَيشنيارَيك هةيةش بؤ اةوةى ماددةيةكث تر 
 .ايزافة بكرَيتش بؤ مومتةلةكاتث اةو دوو وةزارةتةى كة هةَلوةشاوةتةوةش ايزافة دةكرَيتش كةرةمكة فةرموو

 :وان ناصح حةيدةرىبةر َيز شَير
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .اةطةر اةو دوو مادةيةش بر وَين ش يةعنث جةنابت موافق بث بر وَين ش هةتا ماددةكة صياوة دةكرَيت
 :بةر َيز عونث كمال بةزاز

ــتا       ــازرةش بــةو شــَيوةيةى كــة اَيس ــاددة ثَيشــنيار كــراوةش صــياوةكةي ح جــةنابث ســةرؤكث ثةرلــةمانش اــةو م
 .َينينةوةدةيو

 (. ؤول مجيع اقوق والتزامات وموجودات ومالكات وزار ى التجارة والصناعة امللغاة اىل الوزارة)
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 .وةزارةتيشمان تةعريو كرديةش لةماددةى تةعريوش ثَييناوَى دووبارةى بكةينةوة
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .جةنابث وةزير رةايت لةسةرى
 :بازرطاني و ثيشةسازي وةزيرى/ بةر َيز سنان امحد ضةلةبث

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
زؤر سوثاسث اةو برادةرة دةكةمش بةا قسةى ر استث اةطـةر اـةوة نةبوايـةش اَيمـة بـَث وةزارةت دةمـاينش بـَث        

 .تشت دةماينش ضمان لةطؤر َى نةدةماش بَث مومتةلةكات دةماين
 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ري صياوة بؤ اةوةى بيخةينة دةنطدانةوةبةر َيزانش اَيستا بيخوَينة ااخ

 :بةر َيز عونث كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 :املادة الثامنة
 . ؤول مجيع اقوق والتزامات وموجودات ومالكات وزار ى التجارة والصناعة امللغاة اىل الوزارة

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
بكاتةوةضسوثااش كَث لةطةَلدانية دةستث بةرز بكاتةوةضسوثااش بة كـؤى   بةر َيزان كَث لةطةَلداية دةستث بةرز

 .دةنط ثةسةند كراش اَيستا بؤ ماددةكةى تر كةرةمكة
 

 :بةر َيز عونث كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 :املادة التاسعة

 .على  لس الوزرا  واجلهات ذات العالقة  نفيت أاكام هتا القانون
 :عمر امحدبةر َيز اةظ  

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .كار بة هيض دةقَيك ناكرَيتش طةر لةطةَل حوكمةكانث اةم ياساية ناكؤك بَيت

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
اةوة موختةلو خوَيندتانش هةريةكةى شتَيكتان خوَيندةوةش ضاكث كةنةوةش كـاك عـونث ماددةكـة خبوَينـةوةش     

 .كةرةمكة
 

 :ازبةر َيز عونث كمال بةز
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 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 :املادة التاسعة 

 .على  لس الوزرا  واجلهات ذات العالقة  نفيت أاكام هتا القانون
 :بةر َيز اةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 :ماددةى نؤيةم

 .َث بكةنثَيويستة لةسةر اةجنومةنث وةزيران و اليةنث ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانث اةم ياساية جَيبةج
 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ليذنةى هاوبةش رةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .لةطةَل دةقث ماددةكةينش وةهيض تَيبينيةكمان نية

 
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايث رةايتان
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .انبةر َيز سةرؤكث ثةرلةم
 .اَيمةش لةطةَل دةقث ماددةكةينش هيض تَيبينيةكمان نية

 
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .جةنابث وةزير رةايت لةسةرى
 .وةزيرى ثيشةسازى و بازرطانث/ بةر َيز سنان امحد ضةلةبث

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .اَيمةش هيض تَيبينيةكمان لةسةرى نية

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .ان اةندامانث ثةرلةمانش اَيستا ااخري ساوةش ليذنةى ياسايي خبوَيننةوة بؤ اةوة خبةينة دةنطدانةوةبةر َيز

 
 :بةر َيز عونث كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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 :املادة التاسعة

 .على  لس الوزرا  واجلهات ذات العالقة  نفيت أاكام هتا القانون
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

نش اَيستا كَث لةطةَلدايـة تكايـة دةسـتث بـةرز بكاتـةوةض سـوثااش كـَث لةطةَلدانيـة تكايـة دةسـتث بـةرز            بةر َيزا
 .بكاتةوةضسوثااش بة كؤى دةنط ثةسةند كراش بؤ ماددةى اةخري

 
 
 

 :بةر َيز عونث كمال سعيد بةزاز
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 :املادة العاشرة 

 (.وقائع كوردستان)اادار  ونشر  يف اجلريدة الروية   نفت هتا القانون أعتبارًا م   أريخ
 :بةر َيز اةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
بـاَلو  ( وقـايعث كوردسـتان  )اةم ياساية لة مَيذووى دةرضواندنيةوة جَيبةجَث دةكرَيت و لة ر ؤذنامةى فـةرمث 

 .دةكرَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش رةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
ينفت هتا القاانون أعتباارًا ما   اأريخ نشار  وينشار يف اجلريادة        )اَيمة ايعادةى سياوةمان بةو شكلة كردووةش

 (.وقائع كوردستان)الروية 
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايث رةايتان
 

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم
 .ر َيز سةرؤكث ثةرلةمانبة

 .اَيمة لةطةَل ر اى ليذنةى هاوبةش ش زؤر سوثاا
 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
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 .جةنابث وةزير رةايت
 :وةزيرى بازرطاني و ثيشةسازي/ بةر َيز سنان امحد ضةلةبث

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .اَيمةش لةطةَل رةاث اةو جةنابةين

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
َيزان اةندامانث ثةرلةمانش كةا مداخةلةى هةيةش ليذنـةى ياسـايث اَيسـتا اـاخري سـياوةتانش بـؤ اـةوةى        بةر 

 .بيدةينة دةنطدانةوة
 

 :بةر َيز عونث كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 :املادة العاشرة

 (.وقائع كوردستان)ينفت هتا القانون أعتبارًا م   أريخ نشر  يف اجلريدة الروية 
 :ةر َيز سةرؤكث ثةرلةمانب

بــةر َيزان كــَث لةطةَلدايــة تكايــة دةســتث بــةرز بكاتــةوةض ســوثااش كــَث لةطةَلدانيــة تكايــة دةســتث بــةرز            
 .بكاتةوةضسوثااش بة كؤى دةنط ثةسةند كراش اَيستا بؤ اسباب موجبة

 
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علث

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 (األسباب املوجبة)

سااتحداث وزارة التجااارة والصااناعة يف أقلاايم كوردسااتان بعااد دمااج وزار اا  التجااارة والصااناعة وبغيااة نياارًا أل
حتديااد  شااكيال ها وأهاادافها ومهامهااا  ااا يقااق التنميااة األقتصااادية و االجتماعيااة وفااق السياسااة التجاريااة   

ا  قادم بهاا شار     والصناعية القليم كوردستان فقط اابح م  الارورى  شريع قانون خاص بها ولتحقيق ما 
 .هتا القانون

 
 

 :بةر َيز اةظ  عمر امحد
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 (هؤكارةكانث دةرضواندنث اةم ياساية)
بةلةبةر ضاو طرتنث دروست بوونث وةزارةتث بازرطانث و ثيشةسـازى هـةرَيمث كوردسـتانش دواى يةكخسـتنث     

شــان كردنــث ثَيكهاتــةو اــةرك و ااماجنــةكانث  هــةردوو وةزارةتــث بازرطــانث و ثيشةســازى اامــاجنث دةســت ني 
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وةزارةتث ناوبراوش اةو ااراستةيةى كةلةبةر ر ؤشنايث سياسـةتث بازرطـانث و ثيشةسـازى هـةرَيمث كوردسـتان      
جَيبةجَث كارى طةشةى اابورى و كؤمةاَليةتث بَيتش طرنط و ياسايةكث تايبةت بةم بوارة بوونث هةبَيتش بـؤ  

 .م ياساية دانراهَينانةدى ااماجنةكانيش اة
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .بةر َيز ليذنةى هاوبةش رةايتان لةسةر اةو هؤكارة
 
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .اَيمة تةايدى اةسباب موجيبة دةكةينش هيض مالحةزةمان نيةش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .تانليذنةى دارايث رةاي
 

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .اَيمةش تةايدى اةسباب موجيبة دةكةينش هيض تَيبينيةكمان نية
 

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
 .جةنابث وةزير

 :وةزيرى ثيشةسازى و بازرطانث/ بةر َيز سنان امحد ضةلةبث
 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

 .نية هض تَيبينيةكمان لةسةرى
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

ــار       ــتا اــاخري ج ــةضش نيــةش اَيس ــةو اســباب موجيب ــةى هةيــة ل ــةمانش كــةا مداخةل بــةر َيزانش اةنــدامانث ثةرل
 .بيخوَيننةوةش بؤ اةوةى لةطةَل طشت ثر ؤذة ياسايةكة اةيدةينة دةنطدانةوةش بةا ااخري جار بيخوَيننةوة

 
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علث

 .رؤكث ثةرلةمانبةر َيز سة
 (األسباب املوجبة)
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نياارًا ألسااتحداث وزارة التجااارة والصااناعة يف أقلاايم كوردسااتان بعااد دمااج وزار اا  التجااارة والصااناعة وبغيااة 
حتديااد  شااكيال ها وأهاادافها ومهامهااا  ااا يقااق التنميااة األقتصااادية و االجتماعيااة وفااق السياسااة التجاريااة   

م  الارورى  شريع قانون خاص بها ولتحقيق ماا  قادم بهاا شار       والصناعية القليم كوردستان فقط اابح
 .هتا القانون

 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
بةر َيزانش اَيستا لةطةَل اةوةى ليذنةى ياسايي و دةسةاَلتيان دةدةينـَثش هـةموارى تسلسـلث مادةكـان بكةنـةوةش      

وة ر َيـك خبـةنش اَيسـتا ثر ؤذةكـة بةطشـت      ضونكة طؤر انكارى تيا بووش لةطةَل سكرتَيرى ثةرلـةمان ثَيكـةوة اـة   
ماددةكانيــان لةطــةَل اســباب موجيبــةش دةدةينــة دةنطدانــةوةش كــَث لةطةَلدايــة تكايــة دةســتث بــةرز بكاتــةوةض    
سوثااش كَث لةطةَلدانية تكاية دةستث بةرز بكاتةوةضسوثااش بة كؤى دةنط ثةسةند كراش ثريؤزبايث دةكـةين  

زارةتث جتارةو صناعة و لة طشت خةَلكث كوردستانش كة ايمر ؤ قانونةكةيان لة ثةرلةمانث كوردستان و لة وة
ثةسـةند كـراش وة اومَيـدةوارين بـة ر َيـك و ثَيكـث كـار بكـةنش وة اومَيـدةوارين هـةموو تَيـدا ســةركةوتووبنش            

بةو  خةَلكث كوردستانين لَيث سوودبةخن بَيتش اَيستاش داوا لة بةر َيز وةزير دةكةين كة وتةيةكث هةبَيت
 .مناسةبةيةش كةرةمكة

 
 :وةزيرى بازرطاني و ثيشةسازي/ بةر َيز سنان امحد ضةلةبث

 .بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان
بةر َيزان اةندام ثةرلةمانة بةر َيزةكانش سَث سةعات و نيو كاتث بؤمان وةرطـرتش اـةمنين ضـةند ر ؤذ اَيـوةم     

انشااةلاَل خَيردار دةبينت بـؤ هـةموو ميللـة انش    تاخري كردش بة واجب دةرضوو بوومش زؤر سوثاستان دةكةمش 
 .زؤر سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكث ثةرلةمان

سوثاا بؤ جةنابتش بةر َيزان سبةى اـةو ثر ؤذانـةى كـة هةرضـث اةنـدام ثةرلـةمان تةقـدميث كـردووةش ضـث          
اةوةى لـةناو   لةبةر دةستمانةو خوَيندنةوةى بؤ نةكراوةش سبةى هةموو خوَيندنةوة بؤ طشتيان دةكرَيتش بؤ

ش (10)ثشووةكة اةندامانث ثةرلةمانش ليذنـةكانش خـةريك بـن حازرييـةكث باشـث بـؤ بكـةنش سـبةى سـةعات          
 .ش دانيشتنمان دةبَيت خوا ااطادارتان بَيت10ايمر ؤ كؤتايث بة دانيشتنةكةمان دَين ش سبةى سةعات 
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 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري س                َيري ثةرلةماني       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ي (27)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2272\6\21رَيكةوتي  سَي شةممة
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 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي (01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 21/6/2272 رَيكةوتي شةممةسَي 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلةماني  09/6/0212رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي نيوةر ؤيي (10)كاتذمَير   
 بــةر َيز بــة اامــادةبووني, و ثةرلــةمانســةرؤكي  (كمــال كــةركووكي.د)هللحممــد قــادر عبــداسـةرؤكايةتي بــةر َيز  
دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز فرسـت أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري     , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل

 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(09)
 :بةرنامةي كار

ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
خـولي   ي(01)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

 :بةم شَيوةية بَيت دا 09/6/0212ي نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (10)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 
وةي يةكةمي ثَيشنياري بر ياري تةرخانكردني زيادةي بودجةي تايبةت بؤ اـةو قةزايانـةي كـة    خوَيندنة -1 

 –لةســةر دةســا رذَيمــي ثَيشــووي عَيراقــي تووشــي راطواســتين بــةزؤرة ملــَي بــوون لــة هــةرَيمي كوردســتان 
 .عَيراق

ةر ةتي لـة هـةرَيمي   خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشـنياري ياسـاي وانـة بَيـذي مامؤسـتايان لـة قؤناوـةكاني بنـ         -0
 .عَيراق –كوردستان 

 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي تايبةت بة كورتة بااَلكان لة هةرَيمي كوردستان  -3
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ثَيشينةي هاوسةرطريي لة هةرَيمي كوردستان  -4
 .عَيراق –كؤضبةران و كؤض ثَيكراوان لة هةرَيمي كوردستان خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي  -5
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ضاككردني مووضةي هَيزةكاني ااساين و ثَيشمةرطة لة هةرَيمي  -6

 .كوردستان
 –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بةخاوةن كردني خانووة بَي تؤمارةكان لة هةرَيمي كوردسـتان   -1

 .راقعَي
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بةدةستهَيناني زانياري لة هةرَيمي كوردستان  -1
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 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ديكؤمَينت ثارَيزي لة هةرَيمي كوردستان  -9
يازاتي كـةا و كـاري   خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةمواركردني دووةمي ياساي ماف و ايمت -12

 .عَيراق –شةهيدو اةنوالكراوةكان لة هةرَيمي كوردستان 
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري بر ياري يةكخستين ضةند وشةو زاراوةيةك لة هةرَيمي كوردستان -11
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي سندوقي ثاَلثشا طةجنان لة هةرَيمي كوردستان -10
لة ساَلي ( 65)وةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةموار كردني ياساي كاروباري شارستاني ذمارة خوَيندنة -13

 .ي هةموار كراو لة هةرَيمي كوردستان1910
 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــاَلي ي     ــذاردن س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ــولي  ب ــةمش خ ةك
 : ش بةرنامةي كار(09/6/0212)ش رؤذي دانيشنت (01)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي 1990ي هةمواركراوي ساَلي (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
كـاري دانيشـتين ذمـارة     عَيراقش دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر ياريـدا بةرنامـةي    -ثةرلةماني كوردستان 

ــات     (01) ــة كـ ــذاردن لـ ــَييةمي هةَلبـ ــولي سـ ــايي خـ ــةوتي   (10)ي ااسـ ــةممة رَيكـ ــَي شـ ــوةر ؤ رؤذي سـ ي نيـ
 :دا بةو شَيوةية بَيت(09/6/0212)
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري بر ياري تةرخانكردني زيادةي بودجةي تايبةت بـؤ اـةو قةزايانـةي كـة      -1

 –َيراقــي تووشــي راطواســتين بــةزؤرة ملــَي بــوون لــة هــةرَيمي كوردســتان لةســةر دةســا رذَيمــي ثَيشــووي ع
 .عَيراق

خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشـنياري ياسـاي وانـة بَيـذي مامؤسـتايان لـة قؤناوـةكاني بنـةر ةتي لـة هـةرَيمي            -0
 .عَيراق –كوردستان 

 .عَيراق –كوردستان  خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي تايبةت بة كورتة بااَلكان لة هةرَيمي -3
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ثَيشينةي هاوسةرطريي لة هةرَيمي كوردستان  -4
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي كؤضبةران و كؤض ثَيكراوان لة هةرَيمي كوردستان  -5
َيزةكاني ااساين و ثَيشمةرطة لة هةرَيمي خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ضاككردني مووضةي ه -6

 .كوردستان
 –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بةخاوةن كردني خانووة بَي تؤمارةكان لة هةرَيمي كوردسـتان   -1

 .عَيراق
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بةدةستهَيناني زانياري لة هةرَيمي كوردستان  -1
 .عَيراق –يةكةمي ثَيشنياري ياساي ديكؤمَينت ثارَيزي لة هةرَيمي كوردستان  خوَيندنةوةي -9
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خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةمواركردني دووةمي ياساي ماف و ايمتيازاتي كـةا و كـاري    -12
 .عَيراق –شةهيدو اةنوالكراوةكان لة هةرَيمي كوردستان 

 .يةكخستين ضةند وشةو زاراوةيةك لة هةرَيمي كوردستان خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري بر ياري -11
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي سندوقي ثاَلثشا طةجنان لة هةرَيمي كوردستان -10
لة ساَلي ( 65)خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةموار كردني ياساي كاروباري شارستاني ذمارة  -13

 .مي كوردستاني هةموار كراو لة هةرَي1910
داوا لـة ليذنــةي ياســايي دةكــةم كــةرةم بكـةن بــؤ شــوَيين خؤتــانش بــؤ ثَيشـكةش كردنــي اــةو بةرنامةيــة بــة    

 .اةندامان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان

بر يـاري تـةرخانكردني زيـادةي بودجـةي      خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري/ بر طةي يةكةم لة بةرنامةي كار
تايبةت بؤ اةو قةزايانةي كة لةسةر دةسا رذَيمي ثَيشووي عَيراق تووشي راطواستين بةزؤرة ملَي بـوون لـة   

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
اةو ثرؤذةية بريتيية لة ضـوار مـاددةو هؤكارةكـاني دةرضـوواندنيش اـةو اةندامـة بةر َيزانـةي كـة واذوويـان          

 :سةر اةو ثرؤذةية كردووةش بةر َيزانلة
عمـر   -6 .بةشـارةتي  فاضال  -5 .حممـد شـارةزووري   -4 .دَلشاد شـهاب  -3 .سؤزان شهاب -0 .عمر نورةديين -1

 .رفيق صابر.د -11 .عبداهلل مام علي -12 .قادر حسن -9 .حسن حممد.د -1 .سةردار رشيد -1 .هةورامي
 .عماد حممد حس  -13 .شةو  حممد وريب -10

 .داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمش كة اةم ثرؤذةية ااراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا اةم ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي دارايي و اابووري و ليذنةي 
ةكان دةكــةينش بــؤ تــاوتوَي كــردن و طةر انــةوةي رةايــان بــؤ ســةرؤكايةتي   ااوةدانكردنــةوةو اةندامــة بــةر َيز 

 .ثةرلةمانش كةرةم بكةن بؤ خاَلي دوو لةبةرنامةي كار
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــار  ــةي ك ــة بةرنام ــةي دووةم ل ــتايان لــ   / بر ط ــذي مامؤس ــة بَي ــاي وان ــنياري ياس ــةمي ثَيش ــةوةي يةك ة خوَيندن
 .عَيراق –قؤناوةكاني بنةر ةتي لة هةرَيمي كوردستان 

اةو ثرؤذةية بريتيية لة حةوت ماددةو هؤكارةكاني دةرضـوواندنيش اـةو اةندامـة بةر َيزانـةي كـة واذوويـان       
 :لةسةر اةو ثرؤذةية كردووةش بةر َيزان
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 ثةميان -5 .امحد ابراهيم.د -4 .طةشة دارا جالل -3 .سةروةر عبدالرمحن.د -0 .حاكم رزطار حممد ام  -1
تارا  -12 .ثةروين عبدالرمحن -9 .بَيرييان سةرهةنط -1 .رفيق صابر.د -1 .ظيان عبدالرحيم -6 .عزالدي 

 .رَيباز فتا، حممود.د -14 .سةرهةنط فر  -13 .دانا سعيد سؤَ -10 .عثمانخليل  -11 .حتس  اةسعةدي
 .ؤذةية ااراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثااداوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمش كة اةم ثر

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا اةم ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ثةروةردةو فَيركردني بـااَلو  
 .بةرنامةي كارتوَيذينةوةي زانسا و اةندامة بةر َيزةكان دةكةينش كةرةم بكةن بؤ خاَلي سَي لة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري ياسـاي تايبـةت بـة كورتـة بااَلكـان لـة          / بر طةي سَييةم لـة بةرنامـةي كـار   
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 

وش بريتييـة لـة بيسـت مـاددةش     اةو ثرؤذةية لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي اةنـداماني ثةرلـةمان ثَيشـكةش كـراوة       
لةطةَل هؤكارةكاني دةرضوواندني ياساكةش اةو اةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان لةسةر اةو ثرؤذةية كردووةش 

 :بةر َيزان
مســرية  -5 .اــةظ  عمــر امحــد -4 .ثــةروين عبــدالرمحن -3 .صــبيحة امحــد -0 .تــارا حتســ  اةســعةدي -1

 .شـلَير حممـد جنيـب    -9 .شـلَير حمـي الـدين    -1 .كةيلي اكرم مةنتك -1 .اقتارا عبدالرز -6 .عبداهلل امساعيل
 .شةو  حممد وريب -12

 .داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمش كة اةم ثرؤذةية ااراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاروباري ياسايي و اةندامة بةر َيزةكان دةكةينش كـةرةم   بةر َيزانش اَيستا اةم ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنةي
 .بكةن بؤ خاَلي ضوار لةبةرنامةي كار

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثَيشــنياري ياســاي ثَيشــينةي      / بر طــةي ضــوارةم لــة بةرنامــةي كــاري اــةمر ؤمان     
 .عَيراق –هاوسةرطريي لة هةرَيمي كوردستان 

كة لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةش اـةو اةندامـة بةر َيزانـةي كـة واذوويـان      
 :لةسةر اةو ثرؤذةية كردووةش بةر َيزان
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هـاور از   -5 .محة سعيد محة علي -4 .مسري سليم ام  -3 .امحد سلَيمان عبداهلل -0 .حسن رضاسةرطوَل  -1
 .شـاهؤ سـعيد  .د -9 .رَيباز فتا، حممود.د -1 .نةرميان عبداهلل قادر -1 .رهةنط فر  حممدسة -6 .شَيخ امحد

 .بةيان امحد حسن -14 .صبا، حممد جنيب.د -13 .امحد ابراهيم.د -10 .ثَيشةوا تؤفيق مغديد -11
اراسـتةي  اةم ثرؤذةية لة شةش ماددة ثَيكهاتووةش داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكـةمش كـة اـةم ثرؤذةيـة ا    

 .ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثاا
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزانش اَيستا اةم ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي كؤمةاَليةتي و داكؤكي كردن 

بـؤ خـاَلي ثَيـنج     لة ماَ اافرةتان و ليذنةي دارايي و اابووري و اةندامـة بـةر َيزةكان دةكـةينش كـةرةم بكـةن     
 .لةبةرنامةي كار

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي كؤضبةران و كـؤض ثَيكـراوان   / خاَلي ثَينج لة بةرنامةي كاري اةمر ؤ
 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان 

ة ثَيشكةش كراوةش اـةو اةندامـة بةر َيزانـةي كـة واذوويـان      كة لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةو
 :لةسةر اةو ثرؤذةية كردووةش بةر َيزان

مسري سليم  -5 .حسن رضاسةرطوَل  -4 .صبا، بةرزجني.د -3 .امحد سلَيمان عبداهلل -0 .ايوب نعمت قادر -1
ثـةيام امحـد    -9 .مـد ثـريداود  كاردؤ حم -1 .بها الدي عمر عبدالعزيز  -1 .ناسك تؤفيق عبدالكريم -6 .ام 

 .بةيان امحد حسن -11 .هاور از شَيخ امحد -12 .حممد ام 
اةم ياساية بةزماني عةرةبي هاتووة بريتيية  لة دوازدة مـاددةش داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةكـةمش كـة       

 .اةم ثرؤذةية ااراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثاا
 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

ــةي           ــاوخؤ و ليذن ــةي ن ــايي و ليذن ــاري ياس ــةي كاروب ــتةي ليذن ــاية ااراس ــرؤذة ياس ــةم ث ــتا ا ــةر َيزانش اَيس ب
كؤمةاَليةتي و ليذنةي ماَ مرؤظ و اةندامة بةر َيزةكان دةكةينش كةرةم بكـةن بـؤ خـاَلي شـةش لةبةرنامـةي      

 .كار
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ضاككردني مووضـةي  / شةم لة بةرنامةي كاري اةمر ؤمانبر طةي شة
كة لةاليةن ذمارةي ياسـايي اةنـداماني ثةرلةمانـةوة    . هَيزةكاني ااساين و ثَيشمةرطة لة هةرَيمي كوردستان

 :بةر َيزان ثَيشكةش كراوةش اةو اةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان لةسةر اةو ثرؤذةية كردووةش
رَيبــاز فتــا، .د -4 .ظيــان عبــدالرحيم عبــداهلل -3 .مصااطفىنةســرين حــال  -0 .كوَيســتان حممــد عبــداهلل -1

 .حممود
 عثمااانعــدنان  -1 .برهــان رشــيد حســ  -1 .ســةرهةنط فــر  حممــد -6 .ثــةميان عزالــدين عبــدالرمحن -5

 .حممد
 .ثةميان عبدالكريم عبدالقادر -12 .امحد عثمانسيوةيل  -9

اةم ثرؤذةية لة سَي ماددة ثَيكهـاتووةش داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةكـةمش كـة اـةم ثرؤذةيـة ااراسـتةي          
 .ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نةي بةر َيزانش اَيستا اةم ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي دارايي و اابووري و ليذ
 .ثَيشمةرطة و ليذنةي ناوخؤ و اةندامة بةر َيزةكان دةكةينش كةرةم بكةن بؤ خاَلي حةوت لةبةرنامةي كار

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري ياسـاي بـةخاوةن كردنـي       / بر طةي حةوت لـة بةرنامـةي كـاري اـةمر ؤمان    
 .عَيراق –ؤمارةكان لة هةرَيمي كوردستان خانووة بَي ت

اةم ثرؤذةيـة لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي اةنـداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوةش بريتيـة لـة شـةش مـاددة             
 :لةطةَل اةسبابي موجيبةش اةو اةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان لةسةر اةو ثرؤذةية كردووةش بةر َيزان

رَيبــاز فتــا، .د -4 .ظيــان عبــدالرحيم عبــداهلل -3 .مصااطفىةســرين حــال ن -0 .كوَيســتان حممــد عبــداهلل -1
 .حممود

 عثمااانعــدنان  -1 .برهــان رشــيد حســ  -1 .ســةرهةنط فــر  حممــد -6 .ثــةميان عزالــدين عبــدالرمحن -5
 .حممد

 .ثةميان عبدالكريم عبدالقادر -12 .كاروان صا، -9
 .ة ااراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثااداوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمش كة اةم ثرؤذةي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةر َيزانش اَيســتا اــةم ثــرؤذة ياســاية ااراســتةي ليذنــةي كاروبــاري ياســايي و ليذنــةي شــارةواني و ليذنــةي    
 .كؤمةاَليةتي و اةندامة بةر َيزةكان دةكةينش كةرةم بكةن بؤ خاَلي هةشت لةبةرنامةي كار

 :شَيروان ناصح حةيدةري بةر َيز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثَيشــنياري ياســاي بةدةســتهَيناني  / بر طــةي هةشــت لــة بةرنامــةي كــاري اــةمر ؤمان 
 .عَيراق –زانياري لة هةرَيمي كوردستان 

ة ثَيشـكةش كـراوةش   اةو ياساية بريتية لة ضواردة ماددةش كة لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانـةو  
 :اةو اةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان لةسةر اةو ثرؤذةية كردووةش بةر َيزان

ثـةميان عزالــدين   -4 .ثـةيام امحــد حممـد امــ    -3 .برهــان رشـيد حســ   -0 .امساعيـل ســعيد طةاَلَلـةيي   -1
 .علي رسول جعور.د -1 .ثَيشةوا تؤفيق مغديد -6 .ثةميان عبدالكريم عبدالقادر -5 .عبدالرمحن

 عثمااانســيوةيل  -11 .ســةرهةنط فــر  حممــد -12 .محــة كـريم  رووفزانــا .د -9 .رَيبـاز فتــا، حممــود .د -1
 .امحد
ظيـان   -16 .جنم الدين عييمة -15 .عبداهلل حممد نوري -14 .حممد عثمانعدنان  -13 .شاهؤ سعيد.د -10

 .كاروان صا، امحد -19 .د ثريداودكاردؤ حمم -11 .كوَيستان حممد عبداهلل -11 .عبدالرحيم عبداهلل
 .ثةريهان قوبالي.د -00 .نةرميان عبداهلل قادر -01 .نةسرين حال 02

 .داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمش كة اةم ثرؤذةية ااراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثاا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

استةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي و ليذنةي نـاوخؤ  بةر َيزانش اَيستا اةم ثرؤذة ياساية اار
 .و ليذنةي ماَ مرؤظ و اةندامة بةر َيزةكان دةكةينش كةرةم بكةن بؤ خاَلي نؤ لةبةرنامةي كار

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةمي ثَيشنياري ياساي ديكؤمَينت ثـارَيزي لـة   خوَيندنةوةي يةك/ بر طةي نؤيةم لة بةرنامةي كاري اةمر ؤمان
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 

اةم ثرؤذةية لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةش اةو اةندامـة بةر َيزانـةي كـة    
 :واذوويان لةسةر اةو ثرؤذةية كردووةش بةر َيزان

ــةيي  - ــعيد طةاَلَل ــ   -0.امساعيــل س ــيد حس ــان رش ــ   -3 .بره ــد ام ــد حمم ــدين  -4 .ثــةيام امح ثــةميان عزال
رَيباز .د -1 .جعور علي رسول.د -1ثَيشةوا تؤفيق مغديد  -6 .ثةميان عبدالكريم عبدالقادر -5 .عبدالرمحن

 -10 .امحـد  عثماان سـيوةيل   -11 .سـةرهةنط فـر  حممـد    -12 .محـة كـريم   رووفزانـا  .د -9 .فتا، حممـود 
 -16 .جنـم الـدين   عييماة  -15 .عبداهلل حممـد نـوري   -14 .حممد عثماننان عد -13 .شاهؤ سعيد فتح اهلل.د

 .كـاروان صـا، امحـد    -19 .كاردؤ حممد ثريداود -11 .كوَيستان حممد عبداهلل -11 .ظيان عبدالرحيم عبداهلل
 .ثةريهان قوبالي.د -00 .نةرميان عبداهلل قادر -01 .مصطفىنةسرين حال  02
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َيكهـاتووةش داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةكـةمش كـة اـةم ثرؤذةيـة ااراسـتةي          اةم ثرؤذةية لة نـؤ مـاددة ث  
 .ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا اـةم ثـرؤذة ياسـاية ااراسـتةي ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي كؤمةاَليـةتي و ليذنـةي           
شمةرطةو اةندامة بةر َيزةكان دةكةينش كةرةم بكةن بؤ خـاَلي دة لةبةرنامـةي   دارايي و اابووري و ليذنةي ثَي

 .كار
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةمواركردني دووةمي / بر طةي دةيةم لة بةرنامةي كاري اةمر ؤمان
 .عَيراق –ةهيدو اةنوالكراوةكان لة هةرَيمي كوردستان ياساي ماف و ايمتيازاتي كةا و كاري ش

اةم ثرؤذةية لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةش اةو اةندامـة بةر َيزانـةي كـة    
 :واذوويان لةسةر اةو ثرؤذةية كردووةش بةر َيزان

 .محة كريم رووفزانا .د -4 .لي رسولجعور ع.د -3شاهؤ سعيد فتح اهلل .د -0 .كوَيستان حممد عبداهلل -1
ثةيام امحد حممد  -1 .ثةميان عبدالكريم عبدالقادر -1 .جنم الدين عييمة -6 .ثةريهان قوبالي حممد.د -5

ــ  ــرين حــال   -9 ام ــدنان  -12 .مصااطفىنةس ــد عثمااانع ــاردؤ حممــد ثــريداود   -11 .حمم ظيــان  -10 .ك
 .امحد عثمانسيوةيل  -13 .عبدالرحيم عبداهلل

م ثرؤذةية لة يـةك مـاددة ثَيكهـاتووةش كـةخؤي دوازدة بر طـة دةطرَيتـةوةش داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان          اة
 .دةكةمش كة اةم ثرؤذةية ااراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ياسايي و اةندامة بـةر َيزةكان   بةر َيزانش ببوورنش بةنيسبةت خاَلي نؤ ااراستةي ليذنةي رؤشنبريي و ليذنةي
دةكـةينش اـةوةي ثَيشـوو بـة ســةهو هـاتش اَيسـتا اـةم ثـرؤذة ياســاية ااراسـتةي ليذنـةي كاروبـاري ياســايي و            
ليذنةي كؤمةاَليةتي و ليذنةي دارايي و اابووري و ليذنةي ثَيشمةرطةو اةندامة بةر َيزةكان دةكـةينش كـةرةم   

 .بكةن بؤ خاَلي يازدة لةبةرنامةي كار
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري بر يـاري يةكخسـتين ضـةند       / بر طةي يازدةم لة بةرنامةي كاري اةمر ؤمان
 .وشةو زاراوةيةك لة هةرَيمي كوردستان

ر َيزانـةي كـة واذوويـان    كة لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةش اـةو اةندامـة بة  
 :لةسةر اةو ثرؤذةية كردووةش بةر َيزان
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بةفرين  -5 .شوان كريم كابان -4 .رفيق صابر قادر.د -3 .امحد ابراهيم علي.د -0 .طوَليزار قادر امساعيل-1
محـة   -9 .عبـداهلل حـاجي حممـود    -1 .حسن امساعيـل  فاضل -1 (.اارام)ايوب نعمت قادر -6 .حس  خةليوة

 -13 .صـبا، بـةرزجني  .د -10 .بـةيان امحـد حسـن    -11 (.بالل)امحد سلَيمان عبداهلل  -12 .علي سعيد محة
 .مصطفىهاذة سلَيمان  -15 .ساالر حممود مراد -14 .حاكم رزطار حممد ام 

 .داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمش كة اةم ثرؤذةية ااراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثاا
 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

بةر َيزانش اَيستا اةم ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ثـةروةردةو خوَينـدني بـااَلو    
 .اةندامة بةر َيزةكان دةكةينش كةرةم بكةن بؤ خاَلي دوازدة لةبةرنامةي كار

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري ياسـاي سـندوقي ثاَلثشـا       / بةرنامةي كـاري اـةمر ؤمان   بر طةي دوازدة لة
 .طةجنان لة هةرَيمي كوردستان

اةم ياساية لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةش بريتية لة هةشت ماددة لةطـةَل  
ي كــة واذوويــان لةســةر اــةو ثرؤذةيــة كــردووةش هؤكارةكــاني دةرضــوواندني ياســاكةش اــةو اةندامــة بةر َيزانــة

 :بةر َيزان
ثَيشةوا تؤفيق  -5 .كةيلي اكرم مةنتك -4 .تارا عبدالرزاق -3اةظ  عمر امحد  -0 .عمر صديق هةورامي-1

 .عماد حممد حس  -9 .رَيباز فتا، حممود.د -1 .بةفرين حس  خةليوة -1 .حسن رضاسةرطوَل  -6 .مغديد
 .ليمخورشيد امحد س -12

 .داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمش كة اةم ثرؤذةية ااراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا اةم ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي وةرزش و الوان و ليذنـةي     
بووري و اةندامــة بــةر َيزةكان دةكــةينش كــةرةم بكــةن بــؤ خــاَلي ســَيزدة  كؤمةاَليــةتي و ليذنــةي دارايــي و اــا

 .لةبةرنامةي كار
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةموار كردني ياسـاي  / بر طةي سَيزدة لة بةرنامةي كاري اةمر ؤمان
 .ي هةموار كراو لة هةرَيمي كوردستان1910لة ساَلي ( 65)كاروباري شارستاني ذمارة 

كة لةاليةن ذمارةي ياسـايي اةنـداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوةش بريتيـة لـة يـةك مـاددة بـؤ تةعـديل            
كردنــي لةطــةَل اةســبابي موجيبــةش اــةو اةندامــة بةر َيزانــةي كــة واذوويــان لةســةر اــةو ثرؤذةيــة كــردووةش   

 :بةر َيزان
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امـري   -5 .جهـان امساعيـل  .د -4 .صـديق  مصاطفى عبدالسـالم   -3 .اـةظ  عمـر امحـد    -0 .اكؤسامل تؤما ك -1
 -12 .عبدالقادر بازرطان -9 .حممد دلَير حممود -1 .سةروةر رشيد.د -1 .عبداالحد ثائر. د -6 .طوطة يوسو
 .ناسك تؤفيق -13 .سؤزان يوسو -10 .يشار جنم الدين -11 .اارام شاهَين

 .ي ثةرلةمان دةكةمش كة اةم ثرؤذةية ااراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثااداوا لة سةرؤكايةت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا اةم ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي اةوقاف و ليذنةي اافرةتـان  
 .ةخوازينش نوقتةي نيزاميت هةية كةرةم بكةو اةندامة بةر َيزةكان دةكةينش هيواي سةركةوتنتان بؤ د

 :شريو عبداظافابةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة بر طةي يةكةمدا باسي قةزاو ناحيةكان كراش قةزاو ناحيةكان زيـاتر سـةر بـة وةزارةتـي نـاوخؤنش جـا مـن        
 .ثَيم باشة اةمة بدرَيتة ليذنةي ناوخؤشش رةنطة سوودي هةبَيتش سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دامانـــة ليذنــــةي نـــاوخؤشش باشــــةش ســــوثااش اـــةوة ااراســــتةي ليذنــــةي نـــاوخؤش دةكــــةينش ليذنــــةي     
 .ااوةدانكردنةوةش هةيةش نوقتةي نيزاميةش كةرةم بكة

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـةموار كردنـي دووةمـي ياسـاي مـاف و ايمتيـازاتي       خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري ياسـاي     / خاَلي دةيةم
كةا وكاري شةهيدان و اةنوالكراوةكانش بةر اسا ثَيويست دةكات بدرَيت بة ليذنةي ناوخؤشش لةبـةر اـةوة   
ناوخؤ شةهيدي زؤري هةية لـةو بـوارةش بؤيـة ااراسـتةي ليذنـةي ثَيشـمةرطة كـراش بـةاَلم ااراسـتةي ليذنـةي           

 .ااراستةي ليذنةي ناوخؤش بكرَيتش خراث نييةش سوثاا ناوخؤ نةكراش اةطةر بكرَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوقتةي نيزاميت هةيةش كةرةم بكة
 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلي سَيزدةش ثَيمواية اةمة بدرَيتة ليذنـةي كؤمةاَليـةتيش اـةوقاف و اـافرةت و ياسـامان دايـةش كؤمةاَليـةتي        
 .نييةش اةطةر ايزافةش نةكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ي سـةر  (11)بةر َيزانش دانيشتين بةيانيمانش كة دانيشتين كؤتايي ثَيهَينان بة دانيشتنةكان دةبـَينتش سـةعات   
لَيـرة بـنش تـا اـةو     ( 11)لة بةيانيش تكاية هةمووتان لَيرة بن بؤ كؤتايي هَينان بة دةورةكـةش سـبةي سـةعات    

 .بةخواتان دةسثَيرينش بةياني نةختَيك لةسةر وةزعةكة قسة دةكةينش خواتان ااطادارتان بَيتكاتة 
                                                                                                                                                                           

 
 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – كوردستان               عَيراق              – كوردستان
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 ي (22)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2272\6\22رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي (00)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 22/6/2272 رَيكةوتي شةممةوارض

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  32/6/0212رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز فرسـت أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري       ,جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(00)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خـولي   ي(00)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان  دةستةي سةرؤكايةتي, كوردستاني عَيراق ثةرلةماني
بةم شَيوةية  دا 32/6/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
ر اطةياندني كؤتايي هاتين خولي طرَيداني دووةم لة خولي سَييةمي هةَلبذاردنش ساَلي يةكةمي ثةلةماني  -1  

 .ان لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوةكوردست

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــةمش خ ــاَلي يةك ــذاردن س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 : ش بةرنامةي كار(32/6/0212)ش ر ؤذي دانيشنت (00)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 
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ي 1990ي هةمواركراوي ساَلي (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)َيي حوكمةكاني بر طة بةث
عَيراقش دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر ياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة        -ثةرلةماني كوردستان 

ــات    (00) ــة ك ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــولي س ــايي خ ــوةر ؤ ر ؤذي ضو (11)ي ااس ــَين ني ــةوتي  ي ث ــةممة رَيك ارش
 :دا بةو شَيوةية بَيت(32/6/0212)
ر اطةياندني كؤتايي هاتين خولي طرَيداني دووةم لة خولي سَييةمي هةَلبذاردنش ساَلي يةكةمي ثةلـةماني   -1 

 .كوردستان لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة
ــةم ــاَلي يةك ــة / خ ــةر َيزانش ل ــةم ( 13/3/0212)ب ــاَلي يةك ــداني دووةمش س ــولي طرَي ــذاردني خ ــولي هةَلب ي خ

ســَييةمي ثةرلــةماني كوردســتان دةســا ثَيكــردش لــةم خولــةدا ثةرلــةماني كوردســتان ضــاالكي زؤري نوانــدش    
دانيشـتين  ( 00)سوثاا بؤ اَيوةي بـةر َيزش كـة دةوري خؤتـان بـيين لـةم دانيشـتنةش لـةم خولـةش تـاكو اَيسـتا           

راوةش دانيشتين دةستثَيك و دانيشتين اةمر ؤش دَيتة دانيشتين ناااسايي اةجنام د( 12)ااسايي اةجنام دراوةش 
ــةم         ــوةر ؤش ل ــاش ني ــوةر ؤش ث ــَين ني ــةجنام دةدراش ث ــار ا ــك دووج ــة ر ؤذَي ــتنةكان ل ــة دانيش ــدَيك ل ــةريش هةن س

بر يارش هةر لةو دانيشتنانةي كـة اَيـوةي بـةر َيز لـةم     ( 4)ثرؤذة ياسا ثةسند كراوةش لةطةَل ( 12)دانيشتنانة 
ثرؤذة ياسا خوَيندنـةوةي بـؤ كـراوةش كـة اَيسـتا لةبـةر دةسـا لَيذنـةكاني         ( 50)امتان داوةش ثةرلةمانة اةجن

( 61)ثةرلةماني كوردستانةش بؤ تاوتؤ و طوتوطـؤكردن لةسـةريش اةنـداماني ثةرلـةماني بـةر َيز لـةو ماوةيـة        
ي (31)وةاَلمانـة  ثرسياريان ااراستةي وةزيـرة بـةر َيزةكان لـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان كـردووةش لـةو         

يـان تـاكو اَيسـتا    (31)ثرسياري بة فةرمي لـة كـاتي ياسـايي خـؤي وةاَلم دراوةتـةوةش      ( 31)وةاَلم دراوةتةوةش 
وةاَلم نةدراوةتةوةش بؤية اةو ثرسيارانةي كة وةاَلم نةدراوةتةوة بة فةرمي لة كاتي ياسايي خـؤيش اَيمـة داوا   

دةسـت ثــَي دةكـاتش اــةو وةزيـرة بةر َيزانــة بـَين بــؤ اــةو      لـة حكومــةت دةكـةين وةخــَا كـة دانيشــتنةكامنان   
ثـرؤذة  ( 10)وةاَلمانةش كة بزان  سةبةبي دواكـةوتنيان لـة وةخـا ااسـايي خـؤي ضـيةض بـؤ نةدراوةتـةوةض         

ياسامان بؤ حكومةت ناردووةش لةبـةر اـةوةي ايلتيزامـاتي مـاددي تَيـدا بـووةش هةنـدَيكي هـي ثَيشـرت خؤيـان           
اةندامــة بــةر َيزةكان تةبــةنيان كــردووةش بــةاَلم تــاكو اَيســتا هــيض كاميــان وةاَلميــان    بــووةش كــة هةنــدَيك لــة

وةزيـر  ( 03)نةهاتؤتةوةش بؤية اةوةش بة فةرمي داوايـان لـَي دةكـةين بـؤ ر وونكردنـةوةي ر ايـانش تـا اَيسـتا         
وةزيــر بــؤ بــانط كــراون بــؤ ثةرلــةمانش بــؤ لَيذنــةكاني ثةرلــةمانش بــؤ ســةرؤكايةتي ثةرلــةمانش هــةروةهاش   

ر وونكردنةوةش بؤ ناو ثةرلةمان وةك ر َيزدار ااشاش كة تةشريوي هَيناوةتـة اَيرانـةش بـةر َيزانش لـةم ماوةيـةي      
جار وةفدي جؤراو جؤر لة ديثلؤماتش ثةرلـةمانتارش كؤمـةَلطاي مـةدةنيش اافرةتـانش الوانش     ( 114)اةو خولة 

ةماني كوردسـتانش كـة ضـاوثَيكةوتين ر ةمسـي لةطـةَليان      جوتيارانش تةشريويان هَيناوةو هاتوونةتة ثَين ثةرل
كــراوة لــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمانش شــاندي ثةرلــةماني كوردســتان لــةم خولــة بــةر ةمسي لةاليــةن حكومــةتي 
بةريتانياوة دةعوةت كرانش دةعـوةتي ر ةمسـي سـةرؤكي ثةرلـةماني بـةريتانيا بـووش هـةر اـةو شـاندة كـة لـة            

لــة بــةريتانيا بــوونش زؤربــةي اليةنــةكاني ثةرلــةمان بةشداريشــيان ( 3)ي ي مــانط(00)ي مــانط تــاكو (14)
دةكــردش ســةرداني لةنــدةن و موقاتةعــةي وَيلزيــان كــردو هاتنــةوةش هــةروةها شــاندي ثةرلــةمان لــةم خولــة    
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ــةو          ــةر ل ــةيانش ه ــتثَيكي خولةك ــتين دةس ــةوةي دانيش ــة كردن ــداربوون ل ــؤ بةش ــردش ب ــدايان ك ــةرداني بةو س
وتن كرا لةطةَل ر َيزدار سـةرؤكي كؤمـارش لةطـةَل سـةرؤكي اةجنومـةني وةزيـرانش لةطـةَل        سةردانةش ضاوثَيكة

عمار )هةردوو جَيطرةكةي سةرؤك كؤمارش هةردوو جَيطرةكةي سةرؤكي اةجنومةني وةزيرانش لةطةَل ر َيزدار 
وى خولةكـةش  ش هةروةها لةطةَل نوَينةرانث هةرَيمث كوردستانش هـةموو كـة بةشـدار بوونـة لـة كردنـة      (ايكيم

كةخؤيان اةندامث اةجنومةنث نوَينةرانث عَيراقن و نوَينةرى هةرَيمث كوردسـتاننش ضـاوثَيكةوتنيان لةطـةَل    
كراش لـةم ثةرلةمانـة زؤر كـارى تـرين كـراوةش هـةر بـؤ اامـادة كردنـث بةرنامـةى كتلـة كوردسـتانيةكانش بـؤ              

سةعات كؤبوونـةوة  ( 50)ش دواى هةَلبذاردنةكة دانوستاندن لة بةوداش بؤ ثَيكهَينانث حكومةتث تازةى عَيراق
كراوة لَيرةش لةطةَل طشت اليةنةكان بة تَيرو تةسةل دانيشنت كراوةو طشت دانيشتنةكان لة ذَير سةرثةرشتث 
سةرؤكث ثةرلةمانث كوردستان بووةوش تةسبيت كراوة كة اةو شاندةمان لة بةودا مواوةزات دةكـاتش طوتوطـؤ   

انوستاندنةكانيان دةهَيننةوة ثةرلةمانث كوردستانش دَيـت لَيـرة لـةناو اـةم قاعةيـة      دةكاتش ثاشان نةتييةى د
اَيوةى بةر َيز بر ياري لةسةر دةدةنش بؤ ثَيكهَينانث اةو حكومةتةش اينيا اةطةر بكةوَيتة ناو كاتث ثشـووةكةش  

نةبَيتش هةرضةندة اَيمة اةوة دانيشتنث ناااسايث بؤ طرَى دةدةينش اةطةر وا ثَين دةضَيت زؤر ثةلةيان لَيث 
ثَيمان خؤشة زوو جَيبةجَث بَيتش بةاَلم اةطةر تاخريين بـووش اـةوا مةسـةلةيةكث تـرةش بـةر َيزانش ماوةيةكـة       
زؤر هَير ش دةكرَيتة سةر ثةرلةمانةكـةتانش ثةرلـةمانث هـةرَيمث كوردسـتانش ثةرلـةمانث ميللةتةكـةمانش بـؤ        

َيوةى بةر َيزش لة رووى طشت كةسَيك ر ةشث بكةنش بؤية حةقـة  اةوةى لة رووى خةَلكث كوردستانش لة رووى ا
لةسةر ضةند خاَلَيك بوةست  بة اينسـافةوةش اَيمـة دَلمـان و سـينطمان فراوانـةش دَلمـان كراوةيـة بـؤ هـةموو          

كة دروستمان بكاتش مبانهَينَيتة سةر ر َيطاى ر اسـتش زؤر ثَيمـان خؤشـةش بـةاَلم      ننار ةخنةيةكش ر ةخنةيةكي بة
ةخنةيةك كة هةوَل بدات بتشكَينَيتةوة بةبَث بنةماش بؤية واجيبث هةموومانةش هةموو ثةرلـةمانتارَيك كـة   ر

زؤر بة اينسافةوة ديواعث ىَل بكةنش يةك لةوانـة باسـث ثشـوو دةكرَيـتش كـة ثةرلـةمانث كوردسـتان داايمـةن         
ةش حةقــة اةمــة روون بــَينتش ســاَلث دوو وةخــا هةيــةو دةرطاكــانث دادةخــاتش ااطايــان لــة هــيض كارَيــك نييــ   

 دةوَلـةتث عَيـراقش ثةرلـةمان سـاَلث    حةقيقةت لة دةستوور هةيةش لة دةستوورى عَيراقش اَيمـة جـوزاَيك  لـة    
دوو كاتث ثشووى هةيةش اةوين بة دةستوور دةست نيشان كراوةوش لة طشت ثةرلةمانةكانث دنيا هةيةش هيض 

وةش هةم ثةرلـةمانتار سـوودى ىَل دةبينَيـتش هـةم حكومـةتش      ثةرلةمانَيك نيية كة ثشووى نةبَينتش لةو ثشو
هةم ثةرلةمان خؤشث اامادة دةكاتش اامادةكاريةكث باشيشةش اَيستا اةو كؤمةَلـة ثـر ؤذةى كـة لةبـةر دةسـتث      
اَيوةي بةر َيزة كة تاوتوَى بكرَيتش بر يـارى ىَل بـدرَيتش ر اثؤرتـةكان اامـادة بكرَيـتش بَيتـةوة بـؤ سـةرؤكايةتث         

ةمانش لةبةرنامــةى كــار دابنــَينش كــة خولةكــةمان دةســتث ثــَث كــردش اــةوجا ثــَين ضــاومان ر وونــةش لــة    ثةرلــ
وةختَيكي قياسث اةو شتانةى لةبةر دةستة اةجنامث بـداتنش بؤيـة اـةو ثشـووة مانـاي اـةوة نييـة تـؤ دةرطـا          

فؤنث خـؤى دانـاش لةهـةر    دادةخةىش اةندامَيكث ثةرلةمانش اةطةر ايشَيكث هةبوو لة شوَينَيكش عينوان و تةلـة 
دةقةو ساتَيك كة ثَيويستث ثَيث بَيت دةبَيت لة ثةرلةمان بَيتش اينيا ليذنـةكانين دةوامـث خؤيـان دةكـةنش     
ماناي اةوة نيية هيض ليذنةيةك كـار ناكـاتش اـةو وةختـة تـةنها جةلسـاتث ر ةمسـث نييـةش جةلسـاتث فـةرمث           
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ضوونةوةيةكة بؤ حازر بوون بؤ ثر ؤذةكـانش بـؤ ضـاككردنث    دانيشتنث ناو اةم هؤَلة لةو كاتة نابَيتش بةخؤ دا
اـةو نةواقســانةي هةيــةش بــؤ اــةوةى متابةعةيــةكث تــرى باشــرت لةاليــةن ثةرلةمانتارانــةوة بــؤ اــين وكــاري  
حكومةتش دةتوانث اةوجا كارةكان بةباشـث و بـة ر َيكـو ثـَيكرت بـةرةو ثـَين ببـةيتش خـاَلَيكث تـرش زؤر باسـث           

طرنطم زانث لَيرة باسـث بكـةينش اَيمـة ثَيشـانين طوتوومانـة الى يةكـة يةكـةى اَيـوةشش         ايعالم دةكرَيتش بة 
اةوانةى كة دانيشتنمان لةطةَليان كردووةش اَيمة لة سةرؤكايةتث ثةرلةمانش كة لـة ميزانيـة خؤتـان دةنطتـان     

نش بـاش بكـةين وش   بؤى داوةش ايمكانيةك لةبةر دةستة بؤ اةوةى ر اطةياندنث ثةرلةمانث كوردستان كارا بكـةي 
شوَينين دابنَي  بؤ ر اطةياندنةكانث تر كة بَين بتواننش بةاَلم بؤ ناو قاعةى ثةرلةمان هيض ر اطةياندنَيك لة 
وةيرى ر اطةياندنث ثةرلةمان ناهَيَل  بَينـة نـاو قاعةكـةو بةكـةيوث خؤيـان ايزعـاجث اَيـوةى ثةرلـةمانتار         

وست دةكةينش كـة اـةو شـتانةى لَيـرةوة اـةجنام دةدرَيـتش طوتوطـؤى        بكةنش بةاَلم شوَينَيك لةناو ثةرلةمان در
لةسـةر دةكرَيـتش اـةو بةر َيزانـة بتـوانن لـة شــوَينَيكث تـرةوة هـةم بيبيـننش هـةم تةصويريشـث بكـةنش بــاا             
دةكرَيت كة بةثَيث نيزام ثةرلةمان دةبَيت دانيشتنةكانث مةفتو، بَيتش دانيشتنث مةفتو، ماناى اةوة نييةش 

دنث هةموو اليةك بَيتة ناو قاعةكـةش اـةوة مانـاى اـةو كراوةيـة نييـةش شـوَينث ميـوان هةيـةش خـةَلك           راطةيان
لةسةرةوة دادةنيشَينتش ر ؤذنامةنووا و ايعالمـين دةةتـوانن لةسـةرةوة بـَين دابنيشـنش طـوَى بطـرنش سـةير         

ةكةم رَيزم بؤ ايعالم هةيةش بكةنش شت بنووسنش اةوة كراوةيةش بةاَلم بؤ راطةياندني اليةنةكانش من تةمةنا د
ايعالمــين زؤر طرنطــة بــؤ اــةوةي حةقيقةتــةكان بطةيةنَيتــة ميللــةتي اَيمــةش تةمــةنا دةكــةين و داواش لــة 
حزبةكان دةكةين راطةياندنةكاني خؤيانش بةردةستيانش ناويان بنـَين بـة راطةيانـدني اـةو اليةنـة سياسـييةش       

لَي دةنَين اةوة بَي اليةنـةش يـةعين ايزديواجيـةتَيك دةبَيـتش      هةموو راطةياندَيك اليةنَيكي سياسيةو ناويشي
هةمووشتان دةزاننش اَيمـةش دةزانـ ش خـةَلكي كوردسـتانين دةزانَيـتش باشـرتة اـةو راطةياندنـةي هـي هـةر           

ا مـن  )اليةنَيكي سياسييةش رَيزم بؤ طشت اليةنة سياسيةكان هةيـةش بَلـَين اةمـة راطةيانـدني اـةم حزبةيـة       
ؤر خؤشرتةش بةاَلم بَلَيت بَي اليةنةو بَيتة ناو قاعةي ثةرلةمانش مومك  نييةش هـةتا راطةيانـدني   ش ز(االحزاب

ترين ناهَيَل  بَيتة نـاو قاعـةش نـاو قاعـة دةبَيـت راطةيانـدني ثةرلـةمان بـة رَيكـو ثَيكـي هـةبَيتش بتوانَيـت             
اندنـةكاني تـرينش ثاشـان بـاا لـةوة      اةوةي لَيرة دةبَيتش اةوةي اَيوة دةتانةوَيت بطةيةندرَيتـة طشـت راطةي  

دةكرَيت زؤر جار راطةياندنةكان وةكو خؤي دةرناضَيتش اَيمة دواي اَيستا لَيرة تةواو دةبَينتش اـةو سـيديانة   
دةدرَيتة اةو راطةياندنانةي كة بيانةوَيت ثَييان دةدرَيتش يةعين لة كةا ناشاردرَيتةوةش بؤية اَيمة رَيزمـان  

مانةوَيت ثةرلةمان وةك ثةرلةمانةكاني تـري دنيـا كـاري خـؤي بكـاتش زؤر خوشـك و       بؤ راطةياندن هةيةش دة
برا هةية دةَلَيـت ميسـالَيك وةردةطـرين بـؤ اـةو جَيطةيـةو اـةوة دةكـاتش اَيمـة بـا ميسـالي بـاش وةربطـرينش              

ةي مبانةوَيت ببينة ثةرلةمانَيكي كارا سوود لـة تةجروبـةي خـةَلكي كـة هةيانـة باشـرتة وةربطـرينش بـؤ اـةو         
اَيمــةش بضــينة ريــزي خةَلكةكانــةوةش هةرضــةند هَيشــتا زؤرمــان مــاوةش بــةاَلم رَيطــةمان طرتــووةش تــةماناش   

 .دةكةين تَيدا سةركةوتوو ب 



 315 

كَيشةيةكي تر هةيةش موشكيلةي سةيارة زؤر هاتة ثَيشةوةش اـةو ايشـةي كـة اَيمـة كردمـان واجـييب اَيمةيـة        
انتارة بةر َيزانـةش دابـيين وةسـيلةي نـةقل بكـةينش كـة بتـوانن        لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤ طشت اةو ثةرلـةم 

ثَيي هاتوو ضؤ بكةنش وةكو ثةرلةمانـةكاني خـةَلكي تـرينش اـةوروثا منـوزةجَيكي باشـةش ثةرلـةمانتار لـةوَي         
ضوار ساَل دةتوانَينت بة كةيوي خؤي بة ثااش بة قيتارش بة ميرتؤ هاتووضؤ بكاتش بةبَي اةوةي اـةوة بكـاتن   

بداتنش سةيارةي خؤشي هةبَينتش لة هةندَيك واَلت حكومةتش يان ثةرلةمان مةساريوةكةي دةداتنش مةسرةف 
كة اةوين مةسرةفَيكي زؤرةش هةروةها دابـ  كردنـي شـوَيين نيشـتةجَي بـوونش سـةكةنش اـةمين بـؤ اـةوة          

اسـاني اـين و كـاري    نييةش كة تؤ ماَلي ميللةت ببةيتش بـؤ اـةوةي اـةم ثةرلـةمانتارة بـةر َيزة بتوانَيـت بـة ا       
خــؤي اــةجنام بــداتنش بتوانَيــت هاتووضــؤي بكــاتش بتوانَيــت مــاَلي هــةبَيتش موحتــاجي بــة جؤرَيــك نــةبَيتش   
موحتاجي دةسةاَلتي تةنويزي نةبَيت لةو فةترةيةش بتوانَيت بةكارةكانيشي بطـاتنش زؤريـن لـة رؤذنامـةكان     

مةسـةلةن اـةمر ؤ شـتَيك بـاَلو كرايـةوة اةسـَل و       هةندَيك شت باَلو دةكةنـةوة ناعةدالةتيـةكي ثَيـوة ديـارةش     
اــةم / اةساســي نييــةش رةمسيشــيان دانــاوةش وابــزا  رووداو بــووش اةســَلةن مةعلوماتةكــة وةَلةتــةش دووش        

اةندامانةي ثةرلةماني بةر َيزش كة لَيرةن هةمووتان حةقي خؤتانة اةو مافةتان هـةبَيتش بـةو اوسـولةي كـة     
ساباتَيكمان كردش راستة حةقةش اينسان ايقتيبادي بَيـتش اَيمـة حيسـاباتَيكمان    اَيمة اةجناممانداش ضونكة حي

كردش جةدةوةليشمان هةية لةسةر سايتةكةش دادةنَي ش دةيبينن هةموو بة رَيكيش اةطةر بةم شَيوةية بواية 
كاري ضةند مةسرةفمان لة ثةرلةمان تَي دةضووض اةطةر بةشـَيوةكةي تـر بوايـة ضـةندي تـَي دةضـووض راوَيـذ       

ايقتيبادي لةطةَلمان كة اين دةكةن ثرمسـان ثَييـان كـردش تاخريمـان كـردش ديتمـان اةمـة باشـرتين حةلـةو          
كةمرتين مةسـرةَ دةكةوَيتـة سـةر ثةرلـةمانش بؤيـة بـةو شـَيوةيةمان كـردش شـَيوةكةي ترمـان حيسـاب كـرد             

سـتا كردوومانـةش اةنـدامي    مةساريوي دوو قاتي تَي دةضـووش يـان سـَي قـاتي زيـاتر تـَي دةضـوو لـةوةي كـة ايَ         
ثةرلةمانين اازادةش ثَيويستة موشكيلةي هاتووضؤي نةبَيتش بـةاَلم اازاديشـة وةري نـةطرَيتش نـةَلَيت حـةقم      
نييةش حةقيةتي و حةقتة وةر بطريتش حةقيشتة وةريشي نةطريتش دةتوانيت بَلَيي من ثَيويستيم ثَيي نييةش 

 .ري ناطرمضونكة وةسيلةي نةقلم هةيةش لةبةر اةوة وة
نامةوَيت ناوي كةا بَينمش باسي خؤم دةكةمش اةمر ؤ لة رؤذنامة نووسيانة كة قةسةميشي خواردووةش بةسي 
وةريشي طرتووةش بةا وا نييةش هةر بؤ مةعلوماتي اَيوةش من يـةكَيكم لةوانـة كـة لـة وةخـا ايمـزا كردنـي        

ةاَلم موحاوةلةيـةك هةيـةش اينيـا عةفـةوي     وةسلةكة نووسيم لةبةر اةوةي هةمةش من ثَيويستيم ثَي نييةش ب
بَيتش يان عةمدي بَيـتش بـة هـةر شـَيوةيةك بَيـت خـةَلكَيك موحاوةلـة دةكـات تةشـهريت ثـَي بكـاتش تـؤ وةك             
سةرؤكايةتيش يان وةك اةندامي ثةرلةمانش يان وةك اةندامي ثةرلةماني كوردستان باش نييةش من دووبارةي 

ةكَيك لة اَيوةي بةر َيزةش هي هةمووتانةش بة رَيطايةكي ياسايي كراوةش بـؤ  دةكةمةوة اةو سةيارةية ماَ هةر ي
تةسهيالتي اين وكارةكانتانش اةوةي كة دَلي بسووتَي و بَلَيت من دةمةوَيت بؤ ثةرلةمان مبَينَيتش خولةكةي 

كوردسـتانش   تةواو كردش دةتوانَيت دووبارة ثَيشكةشي بكاتش بيكاتة هةديـة بَلَيـت مـن دةيدةمـةوة ثةرلـةماني     
 .اَيمةش سوثاسي دةكةين لَيي وةردةطرينةوة
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ــةبووة       ــةبووةش يــةعين اــةوة ن ــتمان ه ــةبات هةَلوَيس ــة زؤر موناس ــة ل ــةمانش اَيم ــا ثةرل ــبةت هةَلوَيس بةنيس
ثةرلةمان خةوت بَينتش لة هةموو موناسةبةيةكي حةساا مةسي بةرذةوةندي خةَلكي كوردستاني كـردووةش  

ابش مةسةلةن لة قانوني هةَلبذاردنش لَيرة شاندَيكمان ثَيك هَيناش لَيرة هةَلوَيسـتمان  ثةرلةمان لَيي هاتؤتة جو
هــةبووش موداخةلــةمان كــردو جةلســةمان كــردش ضــووينة بةوــدا وةعــدمان وةرطــرت و طةياندمانــة ســةرؤكي  

ةري اــةمريكا لةطــةَل ســةرؤكي هــةرَيم بكةوَيتــة تةلــةفؤن و تةلــةفؤنكاريش اينيــا وةعــدمان وةرطــرتش نوَينــ 
نةتةوة يةكطرتووةكان راسا نةكردش يةعين بة حةقيقةت اةو وةعدانـةي دايش اَيسـتاش هـةوَل دةدات بَيـت     
لة جةلسةيةك لَيرة قسـة بكـاتش مـةجاملان ثـَي نـةداش طو ـان ضـونكة اـةو وةعـدة رةمسيـةي دات ثشـتطوَيت            

ؤذي ايتيواقيـةي جـةزااري كـة    اـازار دابـوو ر  / 6خستش لةبةر اةوة ثةرلةمان هةَلويسا هةبووةش اينيـا لـة   
هةَلبذاردني نيشتماني لة عَيراق بكرَيتش وةفدي ثةرلةماني كوردستان رةفزي كردش باش ااطاتان لَييةش راستة 
رؤذةكةي طؤر اش بةاَلم بةاليةني كةم نةمانهَيشت لةو رؤذة كة لة تـاريي ميللةتةكـةمان رؤذَيكـي تاريـك و نـا      

 .َينتلةبارةش نةمانهَيشت اةو رؤذة بب
بةنيسبةت تؤثبارانةكانش هةم لةسةرؤكايةتي ثةرلةمانش هةم لة سةرؤكايةتي ليذنةكانش هةم لةناو ثةرلةمان 
هةَلوَيســت بــةردةوام هــةبووةش ايدانــة كردنــي تــريؤر كردنــي رؤذنامــةنووا خــوا لَيخــؤش بــوو سةردةشــتش   

وردين موتابةعةي دةكةينش بةاَلم  هةَلوَيستمان هةبووة لةبةرامبةريش اَيستاش موتابةعةي دةكةينش زؤر بة
تؤ هةموو شتَيك كة رؤذانة دةيكةيتش ناتوانيت بيخةيتة سةر ايعالم و جةريدةو رؤذنامةكان بَلَي  اةمةم كردش اةوها رؤيـيش  
طةيشــتة اــةوَيش لــةوَي نييــةش بــةاَلم موتابةعةيــةكي دةقيقــي بــؤ هةيــةش اومَيديشــمان اةوةيــة كــة دةركــةوَيتش حةقيقةتةكــة     

 .ةوَيتش بؤ اةوةي لة خةَلكي كوردستان بزر نةبَيتدةرك
هةَلوَيست لة مةساايلي تري ناوخؤش كة مةسـاايلي سياسـي ثَيـوة بـووش زؤر هةَلوَيسـتَيكي بـةقوة ان هـةبووش وةعـدين درا كـة          

ماني اــةوةش ضــاك بكرَيــتش بةشــَيكي ضــاك كــراوةش بةشــةكةي تريشــي لــة رَيطايــةش اَيســتا بــةرةو ضــاك بــوون دةضــَيتش ثةرلــة  
كوردستان هةموو تاقةتي خستؤتة كارش بؤ اةوةي يةك هةَلوَيسا لةناو هةرَيمدا هةبَيتش بؤ اـةوةي طشـت اليةنـة سياسـيةكان     
ثَيكةوة خؤيان بة خـاوةني كوردسـتان بـزاننش خؤيـان بـة خـاوةني ثةرلـةمان و حكومةتةكـة بـزاننش خؤيـان بـة خـاوةني اـةم              

خوَينة بزانَيتش اومَيدةواريش  كة سةركةوتوو دةب ش ضـونكة دَلسـؤزاني ميللـةت     اةزموونةي هةمانةش كة خاوةني بةحرَيكي
طةلَيك زؤرترن لةوةي دةستَيكي لةماليةش لةوالية بيةوَينت نارةحةتيةكش يان دَل ساردييةك دروست بكاتنش بـة اومَيـدي خـواو    

ؤسثَيك كة دابنرَينتش يان موحاوةلة بكـرَينت زوَلـم   ثشتيواني ميللةتةكةمان و اَيوةي بةر َيز سةركةوتوو دةب  لةسةر هةموو ك
لةم كةاش يان لةو كةاش يان لةو حزبش يان لةوي تر بكرَيتش ايشيشمان بؤ اةوةية طشت اليةنة سياسيةكان بة دَلنياييةوة لـة  

قدا تةحقيق بكـةينش  هةرَيمي كوردستان مورتا، بنش بؤ اةوةي بتوان  مةكسةبةكاني ترمان لة دةسا اليةني تردا لةناو عَيرا
نامةوَيت هةموو اـةو هةَلوَيسـتانة زؤرن لَيـرة باسـي بكـةينش اـةوةي دةمـةوَيت بيَلـَيم ثةرلـةماني كوردسـتان بـة دةوري خـؤي             
هةَلستاوةش ساَلي يةكةم بووش زؤربةي هةرة زؤري اَيوةي بةر َيزين تازة بوونش اةزموونَيكي تـازة بـووش ثَيويسـتة اينسـان زيـاتر      

 .اتش زياتر خبوَينَينتش زياتر خؤي فَير بكاتنش بؤ اةوةي تةجروبةكةي باشرتو سةركةوتووتر بَيتخؤي حازر بك
بةنيسبةت اةم عوتلةي كة اَيسـتا لـة ثَيشـمانةش تةمـةنا دةكـةم اَيـوةي بـةر َيز اـةو ثـرؤذة ياسـايانةي لةبـةر دةسـتة بـةجواني              

تَيرو تةسةل بكرَيتش فراكسـيؤنةكان اـين و كـاري خؤيـان بـة      ديراسةت بكرَيت و هةوَل بدةن لةناو ليذنةكان موناقةشةيةكي 
رَيك و ثَيكي بكةنش بؤ اةوةي كـة دةورةكـةمان دةسـا ثـَي كـردةوة حازرييـةكي تـةواو هـةبَينت و طوتوطؤيـةكان لـة ليذنـةكان            

ــاتش           ــة بك ــةري قس ــدات و لةس ــؤ ب ــةوةي ب ــك روون كردن ــةند رَيزدارَي ــل ض ــاليو و موقابي ــي موخ ــا رةا ــتش ايني ــةمر ؤ بكرَي ا
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ية بةثَيي نيزامي ناوخؤي خؤمانةوةش بةثَيي دةستووري عَيراقينش كة ثةرلـةمان دوو دةورةي هةيـة لـة سـاَليش     32/6/0212
دوو ثشووشــي هةيــةش كؤتــايي دَيــن  بــة خــولي طرَيــداني دووةمــي ســاَلي يةكــةم لــة خــولي هةَلبــذاردني ســَييةمي ثةرلــةماني   

ينش اومَيدةوارين اةو خوشك و برا بةر َيزانـةي كـة متمانـةي خـةَلكي كوردسـتانيان      كوردستانش تةمةناي سةركةوتنتان بؤ دةكة
وةرطرتووة لةطشت فراكسيؤنةكانش لةطشت اليةنةكان بة خؤشي و بة رَيك و ثَيكي بةر َيوةي ببةنش كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان    

 .دةهَين  خوا ااطادارتان بَيت
 

                                             
 

                                                                                                                                  
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 


